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Αριθµός 535
Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκποµπή θορύβου στο Περιβάλλον από Εξοπλι

σµό προς Χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους)  του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν
από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 59 των περί των
Βασικών Απαιτήσεων που Πρέπει να Πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων
Νόµων του 2002 έως 2003 αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρί
θηκαν από αυτή, δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας σύµφωνα
µε το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των
Κανονισµών που Εκδίδονται µε Εξουσιοδότηση Νόµου, Νόµου (Ν. 99 του 1989 όπως
τροποποιήθηκε από το Ν. 227 του 1990).

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΝΟΜΟΣ

(ΝΟΜΟΙ  ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ  ΤΟΥ 2003)

 µε βάση το  59
 σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

«Οδηγία  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου1
λίου της 8ης Μαρτίου 2000 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρα1
τών µελών σχετικά µε την εκποµπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλι1
σµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους»  L 162 της 3.07.2000, σ. 1),
Το Υπουργικό Συµβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το

άρθρο 59 των περί των Βασικών Απαιτήσεων που Πρέπει να Πληρούν Καθο1
ρισµένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόµων του 2002 έως 2003, εκδίδει τους ακό1
λουθους Κανονισµούς.

1. Οι παρόντες Κανονισµοί θα αναφέρονται ως οι περί των Βασικών
Απαιτήσεων (Εκποµπή Θορύβου στο Περιβάλλον από Εξοπλισµό προς Χρήση
σε Εξωτερικούς Χώρους) Κανονισµοί του 2003.

 Στους παρόντες Κανονισµούς εκτός αν από το κείµενο προκύπτει
διαφορετική

«αρµόδια αρχή» σηµαίνει το ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και

«βασικές απαιτήσεις» σηµαίνει τις απαιτήσεις σχετικά µε τις εκποµπές
θορύβου στο περιβάλλον, που καθορίζονται στο Παράρτηµα III.

«διαδικασίες εκτίµησης της συµµόρφωσης» σηµαίνει τις διαδικασίες,
που προβλέπονται στα Παραρτήµατα V, VI, VII, και VIII.

«εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος» σηµαίνει τη στάθµη ακουστικής
ισχύος, που καθορίζεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος III,
στην οποία συµπεριλαµβάνονται οι αβεβαιότητες λόγω διακύµανσης της
παραγωγής και των διαδικασιών µέτρησης και περί της οποίας ο κατασκευα1
στής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του, επιβεβαιώνουν ότι, σύµφωνα
µε τα εφαρµοζόµενα τεχνικά µέσα που αναφέρονται στην τεχνική τεκµηρίωση
δε σηµειώνεται υπέρβαση της.

«ένδειξη της εγγυηµένης στάθµης ακουστικής ισχύος» σηµαίνει την ένδειξη
που αποτελείται από τον αριθµό της ηχητικής ισχύος σε  που εγγυάται ο
κατασκευαστής και από το σύµβολο Lwa και απεικονίζεται σύµφωνα µε το
εικονόγραµµα που παρατίθεται στο Μέρος Β του Παραρτήµατος IV.

 του 2002
 του 2003.

τίτλος.

 III.

 V.
Παράρτηµα VI.
Παράρτηµα VII.
Παράρτηµα VIII.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα IV.
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 III.

Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
18.4.2003.

 του 2002
 του 2003.

Παράρτηµα IV.

Πεδίο
εφαρµογής.
Παράρτηµα Ι.

 προς χρήση σε  χώρους» ή «εξοπλισµός» σηµαίνει
κάθε µηχάνηµα, το οποίο είτε είναι αυτοκινούµενο είτε είναι δυνατό να κινη1
θεί και το οποίο, ανεξαρτήτως της κινητήριας διάταξης του, προορίζεται, ανά1
λογα µε τον τύπο του, να χρησιµοποιείται στο ύπαιθρο και συµβάλλει στην
έκθεση σε θορύβους από το περιβάλλον και περιλαµβάνει εξοπλισµό χωρίς
κινητήρα, για βιοµηχανική ή περιβαλλοντική εφαρµογή, ο οποίος προορίζεται,
ανάλογα µε τον τύπο του, να χρησιµοποιείται σε εξωτερικούς χώρους και
συµβάλλει στην έκθεση σε θορύβους στο περιβάλλον

«µετρούµενη στάθµη ακουστικής ισχύος» σηµαίνει τη στάθµη ακουστι1
κής ισχύος, που καθορίζεται µε τις µετρήσεις που εκτίθενται στο Παράρ1
τηµα  οι µετρούµενες τιµές είναι δυνατό να καθορίζονται είτε από ένα
µηχάνηµα αντιπροσωπευτικό του τύπου του εξοπλισµού είτε από το µέσο
όρο αριθµού µηχανηµάτων

«µηχάνηµα» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι περί των
Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήµατα) Κανονισµοί του

«Νόµος» σηµαίνει τους περί των Βασικών Απαιτήσεων που Πρέπει να
Πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόµους του 2002 έως

«σήµανση συµµόρφωσης» σηµαίνει την επίθεση επί του εξοπλισµού ορα1
τής, ευανάγνωστης και ανεξίτηλης σήµανσης CE, συνοδευόµενης από την
αναγραφή της ένδειξης της εγγυηµένης στάθµης ακουστικής

«σήµανση CE» σηµαίνει τη σήµανση που αποτελείται από τα αρχικά CE
σύµφωνα µε τη γραφική απεικόνιση που παρατίθεται στο Μέρος Α του
Παραρτήµατος

«στάθµη ακουστικής ισχύος  σηµαίνει την Α σταθµισµένη στάθµη
ακουστικής ισχύος σε dB ως προς pW, όπως ορίζεται στα εναρµονισµένα
πρότυπα CYS EN ISO 3744:1995 και CYS EN ISO

«χρήση στο ύπαιθρο» περιλαµβάνει τη χρήση εξοπλισµού σε χώρο που
δεν επηρεάζει αµελητέα τη µετάδοση του ήχου, όπως κάτω από τέντες ή
κάτω από υπόστεγα προστασίας από τη βροχή.

(2) Οποιοσδήποτε άλλος ορισµός που περιέχεται στους παρόντες Κανονι1
σµούς και ερµηνεύεται σε Παράρτηµα αυτών έχει στους παρόντες Κανονι1
σµούς την έννοια που του αποδίδει το εν λόγω Παράρτηµα, εκτός αν προκύ1
πτει από το κείµενο διαφορετική έννοια.

 Οι παρόντες Κανονισµοί εφαρµόζονται στους τύπους εξοπλισµού,
που καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι και που αναφέρονται στους Κανονισµούς 7
και 8, ο οποίος εξοπλισµός διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε λειτουργία υπό
µορφή ενιαίων µονάδων κατάλληλων για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

(2) Από το πεδίο εφαρµογής των παρόντων Κανονισµών
(α) Παρελκόµενα χωρίς κινητήρα, που διατίθενται στην αγορά ή τίθενται

σε λειτουργία µεµονωµένα:
Νοείται ότι, δεν εξαιρούνται οι χειροκατευθυνόµενες συσκευές θραύ1

σης σκυροδέµατος και αεροσφυρών και οι υδραυλικές
(β) όλος ο εξοπλισµός που προορίζεται για τη µεταφορά εµπορευµάτων ή

προσώπων στο οδικό δίκτυο ή σιδηροδροµικώς ή αεροπορικώς ή µέσω
των εσωτερικών πλωτών οδών

(γ) ο εξοπλισµός, που έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί ειδικώς για στρα1
τιωτική ή αστυνοµική χρήση ή για περιπτώσεις επείγουσας δράσης.



 Ο  στην αγορά ή τίθεται σε λειτουργία µόνο εφό1
σον ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του εξασφαλίσουν

(α) Ο εξοπλισµός πληροί τις βασικές

(β) έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκτίµησης της συµµόρφωσης, που
καθορίζονται στον Κανονισµό 9·

(γ) ο εξοπλισµός φέρει τη σήµανση  και

(δ) έχουν συντάξει τη δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης σύµφωνα µε τον Κανονισµό 12.

(2) Σε περίπτωση που ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εξουσιοδοτηµένος αντι1
πρόσωπος του είναι εγκατεστηµένοι στη ∆ηµοκρατία, τις υποχρεώσεις που ανα1
φέρονται στον παρόντα Κανονισµό υπέχει οποιοδήποτε πρόσωπο διαθέτει στην
αγορά ή θέτει σε λειτουργία τον εν λόγω εξοπλισµό στη ∆ηµοκρατία.

(3) Η αρµόδια αρχή δεν παρεµποδίζει, κατά τη διάρκεια βιοµηχανικών
εκθέσεων ή επιδείξεων ή άλλων ανάλογων εκδηλώσεων, την παρουσίαση εξο1
πλισµού, ο οποίος δε συµµορφώνεται µε τις διατάξεις των παρόντων Κανονι1
σµών, εφόσον δηλώνεται σαφώς, µε εµφανή επιγραφή τόσο το γεγονός αυτό
όσο και το ότι ο εν λόγω εξοπλισµός δεν είναι δυνατό να διατεθεί στην αγορά
ή να τεθεί σε λειτουργία  ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντι1
πρόσωπος του εξασφαλίσει τη συµµόρφωση του µε τις διατάξεις των παρό1
ντων Κανονισµών. Κατά τις επιδείξεις, πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα
µέτρα προστασίας του κοινού.

5. Ο εξοπλισµός που φέρει τη σήµανση CE, την ένδειξη της εγγυηµένης στάθµης
ακουστικής ισχύος και συνοδεύεται από τη δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης θεωρείται
ότι συµµορφώνεται µε τις βασικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών.

 Οι µέθοδοι µέτρησης του αερόφερτου θορύβου οι οποίες πρέπει να
χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της στάθµης ακουστικής ισχύος Lwa του
εξοπλισµού κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης καθορίζο1
νται για κάθε τύπο εξοπλισµού στο Μέρος Α του Παραρτήµατος III.

(2) Οι κώδικες δοκιµών του θορύβου για κάθε τύπο εξοπλισµού, καθορίζο1
νται στο Μέρος Β του Παραρτήµατος III.

 Η εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος του εξοπλισµού, όπως
αυτός καθορίζεται στο Παράρτηµα Ι και απαριθµείται κατωτέρω δεν επιτρέ1
πεται να υπερβαίνει την επιτρεπόµενη στάθµη ακουστικής ισχύος, σύµφωνα
µε τις οριακές τιµές που ορίζονται για κάθε τύπο του αναφερόµενου εξοπλι1
σµού στο Παράρτηµα III:

(α) Για αναβατόρια για δοµικά υλικά µε κινητήρα εσωτερικής καύσης,
όπως ορίζονται στο σηµείο 3 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση
που καθορίζεται στο σηµείο  του Παραρτήµατος

(β) για συµπιεστές, µόνο δονούµενους και µη δονούµενους οδοστρωτήρες,
δονούµενες πλάκες και δονούµενους κριούς, όπως ορίζονται στο
σηµείο 8 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο
σηµείο  του Παραρτήµατος

(γ) για αεροσυµπιεστές (<350KW), όπως ορίζονται στο σηµείο 9 του
Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο  του
Παραρτήµατος

(δ) για χειροκατευθυνόµενες συσκευές θραύσης σκυροδέµατος και αερό1
σφυρες, όπως ορίζονται στο σηµείο 10 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η
µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο  10 του Παραρτήµατος
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στην αγορά.

θορύβου.
Παράρτηµα III.

Εξοπλισµός
υποκείµενος σε
όρια θορύβου.
Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.
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Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.
Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

(ε)  βαρούλκα  κατασκευών, µε κινητήρα εσωτερικής καύσης,
όπως ορίζονται στο σηµείο 12 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση
που καθορίζεται στο σηµείο Β. 12 του Παραρτήµατος

(στ) για προωθητές (<500  όπως ορίζονται στο σηµείο 16 του Παραρ1
τήµατος  ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο Β. 16 του
Παραρτήµατος

(ζ) για ανατρεπόµενα οχήµατα (<500 KW), όπως ορίζονται στο σηµείο 18
του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο
Β. 18 του Παραρτήµατος

(η) για εκσκαφείς, υδραυλικούς ή µε συρµατόσχοινα (<500  όπως
ορίζονται στο σηµείο 20 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που
καθορίζεται στο σηµείο Β.20 του Παραρτήµατος

(θ) για  (<500  όπως ορίζονται στο σηµείο 21
του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο

 του Παραρτήµατος

(ι) για ισοπεδωτές (<500 KW), όπως ορίζονται στο σηµείο 23 του Παραρ1
τήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο Β.23 του
Παραρτήµατος

 για συγκροτήµατα υδραυλικής ισχύος, όπως ορίζονται στο σηµείο 29
του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο
Β.29 του Παραρτήµατος

 για συµπιεστές για χώρους ταφής  φορτωτή µε κάδο
 όπως ορίζονται στο σηµείο  του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η

µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο  του Παραρτήµατος

 για χλοοκοπτικές µηχανές, εξαιρουµένου του γεωργικού και δασικού
εξοπλισµού και των συσκευών πολλαπλών χρήσεων, των οποίων ο βασι1
κός κινητήρας διαθέτει εγκατεστηµένη ισχύ µεγαλύτερη από 20 KW,
όπως ορίζονται στο σηµείο 32 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση
που καθορίζεται στο σηµείο  του Παραρτήµατος

 για µηχανές ξακρίσµατος χλοοτάπητα και µηχανές ξακρίσµατος παρυφών
χλοοτάπητα, όπως ορίζονται στο σηµείο 33 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η
µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο  του Παραρτήµατος

 για ανυψωτικά οχήµατα µε κινητήρα εσωτερικής καύσης αντισταθµιζό1
µενα, όπως ορίζονται στο σηµείο 36 του Παραρτήµατος Ι, εξαιρουµέ1
νων των «λοιπών αντισταθµιζόµενων ανυψωτικών οχηµάτων», τα
οποία ορίζονται στη δεύτερη περίπτωση του ίδιου σηµείου, µε ονοµα1
στική ανυψωτική ικανότητα όχι µεγαλύτερη των 10 τόνων, ισχύει η
µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο  του Παραρτήµατος

 για φορτωτές (<500 KW), όπως ορίζονται στο σηµείο 37 του Παραρτή1
µατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο  του
Παραρτήµατος

 για κινητούς γερανούς, όπως ορίζονται στο σηµείο 38 του Παραρτήµατος Ι,
ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο  του Παραρτήµατος

 για µοτοσκαπτικές φρέζες (<3 KW), όπως ορίζονται στο σηµείο 40 του
Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που  στο σηµείο Β.40
του Παραρτήµατος

(κ) για διαστρωτήρες οδοποιίας (finisher), εξαιρουµένων των διαστρωτή1
ρων οδοποιίας, που είναι εφοδιασµένοι µε πήχεις υψηλής εξοµάλυν1
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σης, όπως  στο σηµείο 41 του Παραρτήµατος Ι,  η
µέτρηση, που καθορίζεται στο σηµείο Β.41 του Παραρτήµατος

(κα) για  ζεύγη ισχύος (<400 KW), όπως ορίζονται στο
σηµείο 45 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση, που καθορίζεται στο
σηµείο Β.45 του Παραρτήµατος

(κβ) για πυργογερανούς, όπως ορίζονται στο σηµείο 53 του Παραρτήµατος Ι,
ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο Β.53 του Παραρτήµατος

(κγ) για  ζεύγη συγκόλλησης, όπως ορίζονται στο σηµείο
57 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο
Β.57 του Παραρτήµατος III.

(2)  σχέση µε τα υπόλοιπα είδη εξοπλισµού που υπόκεινται σε όρια
θορύβου και για τα οποία η επιτρεπόµενη στάθµη ακουστικής ισχύος Lwa σε

 κατά τη φάση Ι από 3 Ιανουαρίου 2002 είναι µεγαλύτερη από ότι
κατά τη φάση II από 3 Ιανουαρίου 2006, ισχύουν οι οριακές τιµές που καθο1
ρίζονται στον Πίνακα του Μέρους Γ του Παραρτήµατος III.

8. Η εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος του εξοπλισµού που αναφέρεται
κατωτέρω, υπόκειται µόνο σε επισήµανση όσον αφορά το θόρυβο, σύµφωνα
µε τη µέτρηση που καθορίζεται για κάθε είδος εξοπλισµού στο Μέρος Β του
Παραρτήµατος III:

(α) Για ανυψωτικές εξέδρες µε µηχανές εσωτερικής καύσης, όπως ορίζο1
νται στο σηµείο 1 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορί1
ζεται στο σηµείο  του Παραρτήµατος

(β) για περιστροφικούς  όπως ορίζονται στο σηµείο 2 του
Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο Β.2 του
Παραρτήµατος

(γ) για αναβατόρια για δοµικά υλικά (µε ηλεκτρικό κινητήρα), όπως ορί1
ζονται στο σηµείο 3 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθο1
ρίζεται στο σηµείο  του Παραρτήµατος

(δ) για µηχανικές πριονοκορδέλλες εργοταξίων, όπως ορίζονται στο
σηµείο 4 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο
σηµείο Β.4 του Παραρτήµατος

(ε) για δισκοπρίονα εργοταξίων, όπως ορίζονται στο σηµείο 5 του Παραρ1
τήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο Β.5 του
Παραρτήµατος

(στ) για φορητά αλυσοπρίονα, όπως ορίζονται στο σηµείο 6 του Παραρτήµατος Ι,
ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο Β.6 του Παραρτήµατος

(ζ) για οχήµατα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση και για αναρρόφηση, όπως
ορίζονται στο σηµείο 7 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που
καθορίζεται στο σηµείο  του Παραρτήµατος

(η) για µηχανήµατα συµπύκνωσης (µόνον εκρηκτικοί κριοί), όπως ορίζο1
νται στο σηµείο 8 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορί1
ζεται στο σηµείο  του Παραρτήµατος

(θ) για αναµεικτήρες σκυροδέµατος ή κονιάµατος, όπως ορίζονται στο
σηµείο  του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο
σηµείο  11 του Παραρτήµατος

(ι) για βαρούλκα δοµικών κατασκευών (µε ηλεκτρικό κινητήρα), όπως
ορίζονται στο σηµείο 12 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που
καθορίζεται στο σηµείο  12 του Παραρτήµατος

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα III.

υποκείµενος
µόνο σε
επισήµανση
όσον αφορά
το θόρυβο.
Παράρτηµα III.
Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.
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Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα I.

Παράρτηµα III.

 µηχανήµατα µεταφοράς  εκτόξευσης σκυροδέµατος
µατος, όπως ορίζονται στο σηµείο 13 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η
µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο Β. 13 του Παραρτήµατος

 για µεταφορικές ταινίες, όπως ορίζονται στο σηµείο 14 του Παραρτή1
µατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο  14 του
Παραρτήµατος

 για εγκαταστάσεις ψύξης επί οχηµάτων, όπως ορίζονται στο σηµείο 15
του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο
Β. 15 του Παραρτήµατος

 για εξοπλισµό γεωτρήσεων, όπως ορίζεται στο σηµείο 17 του Παραρ1
τήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο Β. 17 του
Παραρτήµατος

 για µηχανήµατα για την πλήρωση και εκκένωση βυτιοφόρων ή σιλοφόρων
οχηµάτων, όπως ορίζονται στο σηµείο 19 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η
µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο Β. 19 του Παραρτήµατος

 για δοχεία ανακύκλωσης γυαλιού, όπως ορίζονται στο σηµείο 22 του
Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο Β.22
του Παραρτήµατος

 για µηχανές ξακρίσµατος χόρτων/µηχανές ξακρίσµατος παρυφών,
όπως ορίζονται στο σηµείο 24 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση
που καθορίζεται στο σηµείο Β.24 του Παραρτήµατος

 για ψαλίδες φυτικών φρακτών, όπως ορίζονται στο σηµείο 25 του
Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο Β.25
του Παραρτήµατος

 για οχήµατα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση, όπως ορίζονται στο σηµείο 26
του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο
Β.26 του Παραρτήµατος

(κ) για µηχανήµατα εκτόξευσης ύδατος υψηλής πίεσης, όπως ορίζονται
στο σηµείο 27 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται
στο σηµείο Β.27 του Παραρτήµατος

(κα) για υδραυλικές σφύρες, όπως ορίζονται στο σηµείο 28 του Παραρτή1
µατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο Β.28 του
Παραρτήµατος

(κβ) για κοπτικά αρµών, όπως ορίζονται στο σηµείο 30 του Παραρτήµατος Ι,
ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο  του Παραρτήµα1
τος

(κγ) για φυσητήρες φύλλων, όπως ορίζονται στο σηµείο 34 του Παραρτήµα1
τος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο  του Παραρτή1
µατος

(κδ) για συλλεκτήρες φύλλων, όπως ορίζονται στο σηµείο 35 του Παραρτή1
µατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο  του
Παραρτήµατος

(κε) για ανυψωτικά οχήµατα, ανυψωτικά οχήµατα µε κινητήρα εσωτερικής
καύσης, αντισταθµιζόµενα (µόνο «λοιπά αντισταθµιζόµενα ανυψωτικά
οχήµατα» όπως ορίζονται στο σηµείο 36, δεύτερη περίπτωση του Παραρ1
τήµατος Ι, µε ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα όχι µεγαλύτερη των δέκα
τόνων), όπως ορίζονται στο σηµείο 36 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η
µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο  του Παραρτήµατος



(κστ)  δοχεία απορριµµάτων, όπως ορίζονται στο σηµείο 39 του
Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο
του Παραρτήµατος

(κζ) για διαστρωτήρες οδοποιίας (finishers) εφοδιασµένους µε πήχεις, υψηλής
 όπως ορίζονται στο σηµείο 41 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει

η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο  του Παραρτήµατος

(κη) για εξοπλισµό πασσαλόπηξης, όπως ορίζεται στο σηµείο 42 του
Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο Β.42
του Παραρτήµατος

(κθ) για µηχανήµατα τοποθέτησης σωλήνων, όπως ορίζονται στο σηµείο 43
του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο
Β.43 του Παραρτήµατος

(λ) για  οχήµατα διαµόρφωσης πίστας χιονοδροµιών,
όπως ορίζονται στο σηµείο 44 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση
που καθορίζεται στο σηµείο Β.44 του Παραρτήµατος

(λα) για ηλεκτρογεννήτριες  kW) όπως ορίζονται στο σηµείο 45 του
Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο Β.45
του Παραρτήµατος

(λβ) για µηχανοκίνητα σάρωθρα, όπως ορίζονται στο σηµείο 46 του Παραρ1
τήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο Β.46 του
Παραρτήµατος

(λγ) για απορριµατοφόρα οχήµατα, όπως ορίζονται στο σηµείο 47 του
Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο Β.47
του Παραρτήµατος

(λδ) για φρέζες οδοστρωµάτων, όπως ορίζονται στο σηµείο 48 του Παραρ1
τήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο Β.48 του
Παραρτήµατος

(λε) για εκχερσωτές, όπως ορίζονται στο σηµείο 49 του Παραρτήµατος Ι,
ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο Β.49 του Παραρτήµατος

(λστ) για θρυµµατιστές/τεµαχιστές οργανικών υλικών, όπως ορίζονται στο
σηµείο 50 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο
σηµείο Β.50 του Παραρτήµατος

(λζ) για εκχιονιστικά µηχανήµατα µε περιστρεφόµενα εργαλεία
θούµενα, εξαιρουµένων των εξαρτήσεων), όπως ορίζονται στο σηµείο

 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο
 του Παραρτήµατος

(λη) για οχήµατα µε αναρροφητήρα, όπως ορίζονται στο σηµείο 52 του
Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο Β.52
του Παραρτήµατος

(λθ) για εκσκαφείς χανδάκων, όπως ορίζονται στο σηµείο 54 του Παραρτή1
µατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο Β.54 του
Παραρτήµατος

(µ) για αυτοκινούµενους αναµεικτήρες, όπως ορίζονται στο σηµείο 55 του
Παραρτήµατος Ι, ισχύει η µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο Β.55
του Παραρτήµατος

(µα) για συγκροτήµατα υδραντλίας (εξαιρουµένων εκείνων για υποβρύχια
χρήση), όπως ορίζονται στο σηµείο 56 του Παραρτήµατος Ι, ισχύει η
µέτρηση που καθορίζεται στο σηµείο Β.56 του Παραρτήµατος III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.

Παράρτηµα Ι.

Παράρτηµα III.
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εκτίµησης της

 VI.

Παράρτηµα VII.

Παράρτηµα VIII.

Παράρτηµα V.

Παράρτηµα V.

Παράρτηµα VI.
Παράρτηµα VII.
Παράρτηµα VIII.

Εγκεκριµένοι
και κοινο1
ποιηµένοι
οργανισµοί.

Παράρτηµα VI.

Παράρτηµα VII.

Παράρτηµα Χ.

Παράρτηµα VII.

Επιπρόσθετες
προϋποθέσεις
που οφείλουν
να πληρούν οι
προς έγκριση
οργανισµοί.
Παράρτηµα IX.

 Προτού  στην αγορά ή θέσει σε λειτουργία οποιοδήποτε
εξοπλισµό αναφερόµενο στον Κανονισµό 7, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδο1
τηµένος αντιπρόσωπος του υποβάλλουν κάθε τύπο εξοπλισµού σε µία από τις
ακόλουθες διαδικασίες εκτίµησης της συµµόρφωσης:

(α) Στον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής µε αξιολόγηση της τεχνικής
τεκµηρίωσης και στην περιοδική διαδικασία ελέγχου, όπως καθορίζε1
ται στο Παράρτηµα  ή

(β) στη διαδικασία επαλήθευσης ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στο
Παράρτηµα  ή

(γ) στη διαδικασία πλήρους διασφάλισης της ποιότητας, όπως καθορίζε1
ται στο Παράρτηµα VIII.

(2) Προτού διαθέσει στην αγορά ή θέσει σε λειτουργία οποιοδήποτε εξοπλι1
σµό αναφερόµενο στον Κανονισµό 8, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος
αντιπρόσωπος του υποβάλλουν κάθε τύπο εξοπλισµού στη διαδικασία εσωτε1
ρικού ελέγχου της παραγωγής όπως καθορίζεται στο  V.

(3) Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του συντάσ1
σουν τη τεχνική τεκµηρίωση όπως καθορίζεται κατά περίπτωση στο σηµείο 3
του Παραρτήµατος V, στο σηµείο 3 του Παραρτήµατος VI, στο σηµείο 2 του
Παραρτήµατος VII και στα σηµεία 3.1 και 3.3 του Παραρτήµατος VIII.

(4) Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη µπορούν ύστερα από σχετική αίτηση να
λάβουν αντίγραφο των πληροφοριών που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας εκτίµησης της συµµόρφωσης και αντίγραφο της τεχνικής τεκµηρίωσης.

 Οι κοινοποιηµένοι και οι εγκεκριµένοι οργανισµοί αναλαµβάνουν,
κατά περίπτωση, την πραγµατοποίηση ή την επιτήρηση των διαδικασιών εκτί1
µησης της συµµόρφωσης, που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του Κανονι1
σµού 9.

(2) Σε περίπτωση αξιολόγησης της συµµόρφωσης µε βάση τη διαδικασία
του Παραρτήµατος VI και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του αναφερό1
µενου Παραρτήµατος, ο κοινοποιηµένος ή εγκεκριµένος οργανισµός χορηγεί
στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του έκθεση όπου
επιβεβαιώνει ότι η τεχνική τεκµηρίωση ικανοποιεί τις διατάξεις των παρό1
ντων Κανονισµών.

(3) Ο εγκεκριµένος ή κοινοποιηµένος οργανισµός που αναλαµβάνει την
πραγµατοποίηση της διαδικασίας εκτίµησης της συµµόρφωσης σύµφωνα µε το
Παράρτηµα VII, χορηγεί, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του αναφερό1
µενου Παραρτήµατος, στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρό1
σωπο του πιστοποιητικό συµµόρφωσης σύµφωνα µε το υπόδειγµα που παρα1
τίθεται στο Παράρτηµα Χ.

(4) Ο εγκεκριµένος ή κοινοποιηµένος οργανισµός που αναλαµβάνει την
πραγµατοποίηση της διαδικασίας εκτίµησης της συµµόρφωσης σύµφωνα µε το
Παράρτηµα VII, κοινοποιεί σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του αναφερόµενου
Παραρτήµατος, στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του
αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης.

 Επιπρόσθετα των ελάχιστων προϋποθέσεων που οφείλουν να πληρούν οι
προς έγκριση οργανισµοί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόµου,
πρέπει να πληρούν και τα κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτηµα IX.



 Κατά την  της  εκτίµησης της συµµόρφω1
σης και  τη διάθεση του εξοπλισµού στην αγορά ή τη θέση του σε λει1
τουργία ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του συντάσ1
σουν δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης για κάθε τύπο εξοπλισµού, η οποία
βεβαιώνει ότι ο εξοπλισµός αυτός πληροί τις βασικές απαιτήσεις των παρό1
ντων Κανονισµών.

(2) Επιπρόσθετα των πληροφοριών που περιλαµβάνει η δήλωση ΕΚ συµ1
µόρφωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Νόµου, πρέπει να
περιλαµβάνει και τα στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτηµα II.

(3) Σε περίπτωση που ο εξοπλισµός διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε λει1
τουργία στη ∆ηµοκρατία, η δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης συντάσσεται ή µετα1
φράζεται στην Ελληνική.

(4) Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του διατηρούν,
εκτός από τη δήλωση συµµόρφωσης και την τεχνική τεκµηρίωση, που προβλέ1
πεται στο σηµείο 3 του Παραρτήµατος V, στο σηµείο 3 του Παραρτήµατος IV,
στο σηµείο 2 του Παραρτήµατος VII και στα σηµεία 3.1 και 3.3 του Παραρτή1
µατος VIII, για δέκα τουλάχιστο χρόνια από την τελευταία ηµεροµηνία κατα1
σκευής του εξοπλισµού.

(5) Ο κατασκευαστής ή εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του διαβιβάζει τη
δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης στην Επιτροπή.

 Ο εξοπλισµός που πληροί τις βασικές απαιτήσεις των παρόντων
Κανονισµών πρέπει όταν θα διατεθεί στην αγορά ή θα τεθεί σε λειτουργία να
φέρει τη σήµανση CE.

(2) Η σήµανση CE πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της εγγυηµένης
στάθµης ακουστικής ισχύος.

(3) Η σήµανση CE και η ένδειξη της εγγυηµένης στάθµης ακουστικής
ισχύος επιτίθενται κατά τρόπο ορατό ευανάγνωστο και ανεξίτηλο σε κάθε
τύπο εξοπλισµού.

(4) Απαγορεύεται η επίθεση σηµάνσεων ή επιγραφών επί του εξοπλισµού,
οι οποίες είναι πιθανόν να είναι παραπλανητικές ως προς την έννοια ή τη
µορφή της σήµανσης συµµόρφωσης.

14. Τηρουµένων των διατάξεων των περί της ∆ιασφαλίσεως και Προστα1
σίας της Κοινής Ησυχίας Νόµων του 1968 έως 1974, η αρµόδια αρχή δύναται
να επιβάλει µέτρα που

(α) Τη χρήση του εξοπλισµού σε περιοχές που θεωρεί  και

(β) τον περιορισµό του ωραρίου λειτουργίας του εξοπλισµού.

 Η αρµόδια αρχή, αφού διαπιστώσει ότι εξοπλισµός που διατίθεται
στην αγορά ή τίθεται σε λειτουργία δε συµµορφώνεται µε πρόνοιες των παρό1
ντων Κανονισµών, λαµβάνει τα µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 40 του
Νόµου.

(2) Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή διαπιστώσει

(α) Εξοπλισµός, υποκείµενος σε όρια θορύβου υπερβαίνει τις οριακές
τιµές, που καθορίζονται µε βάση τις απαιτήσεις του Κανονισµού 7· ή

(β) συνεχίζεται η µη συµµόρφωση µε άλλες πρόνοιες των παρόντων Κανονι1
σµών, παρά τα µέτρα που έχουν ληφθεί σύµφωνα µε την παράγραφο

λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα σύµφωνα µε τα άρθρα 41, 42 και 43 του
Νόµου.

∆ήλωση ΕΚ
συµµόρφωσης.

 Π.

Παράρτηµα V.
Παράρτηµα VI.
Παράρτηµα VII.
Παράρτηµα VIII.

Σήµανση
συµµόρφωσης.

σχετικά µε τη
χρήση.

 του 1968
27 του 1974.

Μη
συµµόρφωση
εξοπλισµού.
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(3) Το Υπουργείο  την  σχετικά µε τα µέτρα που ανα1
φέρονται στην παράγραφο (2).

16. Οι παρόντες Κανονισµοί τίθενται σε ισχύ σε τέτοια ηµεροµηνία ή ηµε1
ροµηνίες που θα καθορίσει το Υπουργικό Συµβούλιο µε Γνωστοποίηση που
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

Έναρξη της
 των

Κανονισµών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Κανονισµοί 3, 7 και 8)

 Εναέρια  κινητήρα εσωτερικής καύσης

Εξοπλισµός που συνίσταται  ελάχιστον από µία εξέδρα εργασίας, εκτεινόµενη

κατασκευή και πλαίσιο. Η εκτεινόµενη κατασκευή συνίσταται σε  εξέδρα ή

κλωβό που µπορεί να κινείται υπό φορτίο µέχρι την επιθυµητή θέση  Η

εκτεινόµενη κατασκευή συνδέεται µε το πλαίσιο και φέρει την εξέδρα  επιτρέπει

την κίνηση της εξέδρας εργασίας µέχρι την επιθυµητή θέση.

2. Περιστροφικός εκθαµνωτής

Φορητή χειροκατευθυνόµενη συσκευή µε κινητήρα εσωτερικής καύσης, εξοπλισµένη µε

περιστρεφόµενη λεπίδα από µέταλλο ή πλαστικό, που προορίζεται για την κοπή ζιζανίων,

 µικρών δένδρων και παρόµοιας βλάστησης. Η διάταξη κοπής λειτουργεί σε

 σχεδόν παράλληλο µε το έδαφος.

3. Αναβατόριο οικοδοµικών υλικών

Προσωρινά  διάταξη ανύψωσης οικοδοµικών υλικών µε  η

 για χρήση από πρόσωπα µε άδεια εισόδου σε  και τεχνικά έργα και

 καθορισµένα  φορτοεκφόρτωσης και διαθέτει εξέδρα:

— σχεδιασµένη  τη µεταφορά υλικών και µόνο επί της  επιτρέπεται η

πρόσβαση προσώπων κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και

—  της οποίας επιτρέπεται η πρόσβαση και  εξουσιοδοτηµένων

προσώπων κατά τη διάρκεια της  και

 του

—  από οδηγούς,
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— µετακινούµενη κατακόρυφα ή κατά µήκος  υπό

γωνία  ως προς την

— στηριζόµενη ή φερόµενη από: συρµατόσχοινο,  κοχλιοτοµηµένη άτρακτο

και  οδοντωτό κανόνα και οδοντωτό τροχό, υδραυλικό γρύλλο

ανύψωσης (άµεσης ή έµµεσης), ή αρθρωτό µηχανισµό ανύψωσης,

— όπου οι ιστοί ενδεχοµένως να απαιτούν στήριξη από χωριστές

 ή

ii) ανώτατο επίπεδο φορτοεκφόρτωσης είτε χώρο εργασίας ως προέκταση της απόληξης

του κατευθυντήριου οδηγού (π.χ. στέγη), και διαθέτει διάταξη µεταφοράς φορτίου:

— σχεδιασµένη για τη µεταφορά υλικών και µόνο,

— σχεδιασµένη έτσι ώστε να µην απαιτείται πρόσβαση επ' αυτής για την φόρτωση ή

εκφόρτωση ή για συντήρηση, συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση της,

— επί της οποίας απαγορεύεται οποτεδήποτε η  προσώπων,

— κατευθυνόµενη από οδηγούς,

 η οποία σχεδιάζεται για να µετακινείται υπό γωνία 30° τουλάχιστον ως προς την

κατακόρυφο αλλά επιτρέπεται να χρησιµοποιείται υπό οποιαδήποτε γωνία,

— φερόµενη από ατσάλινο συρµατόσχοινο και  σύστηµα

κίνησης,

— εφοδιασµένη µε χειριστήριο σταθερής

— η  δεν χρειάζεται τη χρήση

— µε µέγιστο ονοµαστικό  300 kg,

— µε µέγιστη ταχύτητα 1

— και της οποίας οι κατευθυντήριοι οδηγοί απαιτούν στήριξη από χωριστές κατασκευές.
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4. Μηχανική

Τροφοδοτούµενο µε τα χέρια µηχάνηµα µε κινητήρα, βάρους µικρότερου των 200 kg,

εξοπλισµένο µε µία µόνο πριονωτή λεπίδα υπό µορφή συνεχόµενης ταινίας που είναι

προσαρµοσµένη και κινείται µεταξύ δύο ή περισσοτέρων τροχαλιών.

5.  εργοταξίου

Τροφοδοτούµενο µε τα χέρια µηχάνηµα, βάρους µικρότερου των 200 kg, εξοπλισµένο µε

µία µόνο δισκοειδή  (όχι λεπίδα δηµιουργίας αυλακών) ελαχίστης διαµέτρου

350 mm και µεγίστης διαµέτρου 500 mm, ή οποία δεν  κατά την συνήθη

λειτουργία πριονίσµατος, και οριζόντιο τραπέζι σταθερό, όλο ή εν µέρει, κατά τη διάρκεια

του πριονίσµατος. Η  τοποθετηµένη σε οριζόντιο µη ανακλινόµενο

άξονα, η θέση του οποίου παραµένει σταθερή κατά τη λειτουργία. Το µηχάνηµα ενδέχεται

να διαθέτει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 κατακόρυφης µετατόπισης της  δια µέσου του τραπεζιού,

 της µηχανής κάτω από το τραπέζι µπορεί να είναι ανοικτό ή

 πριόνι ενδέχεται να  εξοπλισµένο µε πρόσθετο, χειροκίνητο, τραπέζι (όχι κοντά

στην πριονολεπίδα).

6.

Το κινούµενο µε κινητήρα  έχει προβλεφθεί για την κοπή ξύλων µε

πριονωτή  και αποτελεί ολοκληρωµένο συµπαγές µηχάνηµα µε λαβές, πηγή

ενέργειας και εξάρτηµα κοπής, σχεδιασµένο να κρατείται µε τα δύο χέρια.

7. Όχηµα για  υπό υψηλή  και για αναρρόφηση

Το όχηµα που µπορεί να λειτουργεί  για την έκπλυση υπό υψηλή πίεση  για

αναρρόφηση. Βλέπε: όχηµα για έκπλυση υπό υψηλή  όχηµα µε

8. Μηχανήµατα συµπύκνωσης

Μηχανήµατα που συµπυκνώνουν υλικά, π.χ.  στρώσεις

 ή  ασφάλτου; µέσω της δράσης κύλισης, συµπίεσης ή δόνησης του

 ή
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ή µε βαδίζοντα χειριστή ή για εξαρτήµατα φέρουσας µηχανής. Τα µηχανήµατα

συµπύκνωσης υποδιαιρούνται ως εξής:

 επιβαίνοντα χειριστή:  µηχανήµατα

συµπύκνωσης µε έναν ή περισσότερους µεταλλικούς κυλίνδρους (τύµπανα) ή

ελαστικά  στα οποία η θέση του χειριστή είναι ενσωµατωµένη στο

 µε βαδίζοντα χειριστή: αυτοπροωθούµενα µηχανήµατα συµπύκνωσης

µε έναν ή περισσότερους µεταλλικούς κυλίνδρους (τύµπανα) ή ελαστικά επίσωτρα,

στα οποία οι διατάξεις για την κίνηση,  πέδηση και δόνηση είναι έτσι

διατεταγµένες ώστε ο χειρισµός να διενεργείται από βαδίζοντα χειριστή ή µε

 οδοστρωτήρες: µηχανήµατα συµπύκνωσης µε έναν ή περισσότερους

µεταλλικούς  (τύµπανα) ή ελαστικά επίσωτρα, τα οποία δεν διαθέτουν

ανεξάρτητο σύστηµα κίνησης και η θέση του χειριστή ευρίσκεται στο έλκον όχηµα,

 πλάκες και δονητικοί κριοί: µηχανήµατα συµπύκνωσης µε βασικό

συµπύκνωσης πλάκες επίπεδης βάσης οι οποίες δονούνται. Τα µηχανήµατα αυτά

χειρίζεται βαδίζων χειριστής ή λειτουργούν ως εξάρτηµα φέροντος µηχανήµατος,

 εκτόνωσης:  συµπύκνωσης µε βασικό  συµπύκνωσης

επίπεδη πλάκα η οποία εκτελεί κυρίως κατακόρυφες αναπηδήσεις µέσω πίεσης

εκτόνωσης. Το µηχάνηµα χειρίζεται  χειριστής.

9.

Κάθε µηχάνηµα προς χρήση µε εναλλάξιµο  που συµπιέζει αέρα, αέρια ή ατµούς σε

 υψηλότερη της πίεσης  Ο αεροσυµπιεστής περιλαµβάνει τον καθεαυτό

 την  µηχανή  κάθε παρεχόµενο  ή διάταξη που συνοδεύει, και είναι

 την ασφαλή  του

Εξαιρούνται  ακόλουθες

— ανεµιστήρες,  που  την  του αέρα υπό  όχι

 9
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— αντλίες κενού,  διατάξεις ή συσκευές  την  αέρα  περίκλειστο χώρο και

υπό πίεση που δεν υπερβαίνει την

—

 Συσκευές θραύσης σκυροδέµατος και  χειρός

Συσκευές θραύσης σκυροδέµατος και αερόσφυρες µε κινητήρα (οποιουδήποτε είδους)

χρησιµοποιούµενες για την εκτέλεση εργασιών σε τεχνικά  και εργοτάξια.

 σκυροδέµατος ή κονιάµατος

Το µηχάνηµα παρασκευής σκυροδέµατος ή  ανεξάρτητα από τη διαδικασία

ανάµειξης ή κένωσης Μπορεί να λειτουργεί συνεχώς ή µε διακοπές, Οι αναµεικτήρες σκυροδέµατος

επί φορτηγών καλούνται φορτηγά — αναµεικτήρες (βλέπε το σχετικό σηµείο ορισµός 55).

12. Βαρούλκο δοµικών κατασκευών

Η προσωρινώς  ανυψωτική διάταξη µε κινητήρα που είναι εξοπλισµένη µε διατάξεις

ανύψωσης και καταβίβασης ανηρτηµένου

 Μηχάνηµα µεταφοράς και εκτόξευσης σκυροδέµατος και κονιάµατος

Μηχάνηµα για την άντληση ή εκτόξευση σκυροδέµατος ή κονιάµατος, µε ή  αναδευτήρα,

όπου το προς µεταφορά υλικό έρχεται στη θέση διάστρωσης του µέσω σωληνώσεων, διατάξεων

διανοµής ή βραχιόνων (µπούµες) διανοµής, Η µεταφορά:

— του  µηχανική, µε αντλία  ή µε έκκεντρο

— του κονιάµατος είναι  µε αντλία εµβολοφόρο, µε  µε εύκαµπτο σωλήνα ή µε

έκκεντρο στροφείο, ή  µε ή χωρίς

Αυτός ο τεχνικός εξοπλισµός  σε  ή σε ρυµουλκά ή σε ειδικά οχήµατα,
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14. Μεταφορική ταινία

Προσωρινώς  µηχάνηµα κατάλληλο για τη µεταφορά υλικού µέσω ταινίας κινούµενης από κινητήρα.

 Μονάδες ψύξης του χώρου φορτίου επί οχηµάτων

Οχήµατα των κατηγοριών Ν2,  03 και 04 που είναι εφοδιασµένα µε µονάδες ψύξης του χώρου

φορτίου και τα οποία ορίζονται  εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία που στοχεύει σε

εναρµόνιση µε την  της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας µε  Οδηγία

του Συµβουλίου της 6ης  περί  των νοµοθεσιών των κρατών

µελών που αφορούν την έγκριση των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκούµενων τους.

Η ψυκτική µονάδα µπορεί να κινείται από ενιαίο στοιχείο της µονάδας ή ανεξάρτητο µέρος

τοποθετηµένο στο αµάξωµα του οχήµατος ή από τον κινητήρα του οχήµατος ή από ανεξάρτητη

ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

16.

Το αυτοπροωθούµενο τροχοφόρο ή  µηχάνηµα που χρησιµοποιείται  να

οστική ή ελκτική δύναµη µέσω προσαρµοσµένου εξοπλισµού.

 Εξοπλισµός διατρήσεων

Το µηχάνηµα που χρησιµοποιείται σε εργοτάξια για διατρήσεις οπών µε:

— κρουστική

— περιστροφική διάτρηση,

— περιστροφική κρουστική διάτρηση.

Ο εξοπλισµός διατρήσεων παραµένει στάσιµος κατά τη διάτρηση. Είναι δυνατόν να

 από µία θέοη εργασίας στην άλλη. Στον αυτοπροωθούµενο εξοπλισµό

διατρήσεων περιλαµβάνεται ο  σε φορτηγά, τροχοφόρα πλαίσια, ρυµουλκά οχήµατα,

 οχήµατα, πέδιλα ολίοθηοης  από βαρούλκο).  διατρήσεων

στερεωµένος σε φορτηγά,  και ρυµουλκά, ή σε τροχοφόρο  δυνατόν να

 µε  καθώς  στο
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 Ανατρεπόµενο όχηµα

Το αυτοπροωθούµενο τροχοφόρο ή  µηχάνηµα µε ανοικτό αµάξωµα, το

είτε µεταφέρει και απορρίπτει ή διασκορπίζει υλικό. Τα ανατρεπόµενα οχήµατα ενδέχεται να

εξοπλισµένα µε ενσωµατωµένη διάταξη

 Μηχάνηµα για την πλήρωση ή  σιλοφόρων ή βυτιοφόρων

Οι διατάξεις µε κινητήρα προσαρµοσµένες σε  ή βυτιοφόρα  την φόρτωση ή

την εκφόρτωση  ή χύδην υλικού µε αντλίες ή παρόµοιο εξοπλισµό.

20.  υδραυλικός ή µε

Αυτοπροωθούµενο ερπυστριοφόρο ή τροχοφόρο µηχάνηµα µε υπερδοµή (σκάφος) δυνάµενη να

περιστρέφεται κατά τουλάχιστον  το οποίο σκάβει, περιστρέφεται και απορρίπτει υλικό µε χρήση

πτύου (κάδου) ανηρτηµένου σε πρόβολο (µπούµα) µε στρεφόµενο βραχίονα ή σε τηλεσκοπική

 χωρίς να  το πλαίσιο ή το φορείο κίνησης κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου του

µηχανήµατος.

Αυτοπροωθούµενο τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο µηχάνηµα που διαθέτει βασική φέρουσα δοµή

σχεδιασµένη να φέρει  εµπρός µηχανισµό µετωπικού πτύου (κάδου) φόρτωσης και

όπισθεν ανεστραµµένο πτύο (κάδο). Οταν χρησιµοποιείται ανεστραµµένο πτύο, το µηχάνηµα σκάβει

κανονικά κάτω από τη στάθµη έδρασης στο έδαφος και το πτύο κινείται προς τον

φορτωτή. Ο ανεστραµµένος κάδος  περιστρέφεται και απορρίπτει το υλικό ενώ το

µηχάνηµα παραµένει  Οταν χρησιµοποιείται ως φορτωτής, το µηχάνηµα φορτώνει ή σκάβει

µε την προς τα εµπρός  και ανυψώνει, µεταφέρει και εκφορτώνει το υλικό.

22.  γυαλιού

∆οχείο — κατασκευασµένο από  υλικό — που  τη συλλογή φιαλών,

 ίνα  για την πλήρωση του  και ένα  για την εκκένωση
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23.

Το  τροχοφόρο µηχάνηµα  διαθέτει ρυθµιζόµενη  µεταξύ του

εµπρόσθιου  οπίσθιου άξονα, η οποία  µετακινεί και  υλικό, συνήθως

µε τις απαιτήσεις ισοπέδωσης.

24. Μηχανή  µηχανή  παρυφών

 χειροκατευθυνόµενο µηχάνηµα µε κινητήρα εσωτερικής καύσης, εξοπλισµένο µε

εύκαµπτο(9α)  κορδόνι(9α), ή παρόµοια µη µεταλλικά εύκαµπτα κοπτικά

εργαλεία, όπως περιστρεφόµενοι κοπτήρες, το οποίο προορίζεται για την κοπή ζιζανίων,

χόρτων ή παρόµοιας χλωρής βλάστησης. Τα κοπτικά εργαλεία λειτουργούν σε επίπεδο

σχεδόν παράλληλο (µηχανή ξακρίσµατος χόρτων) ή κάθετο (µηχανή ξακρίσµατος

παρυφών) προς το έδαφος.

25. Ψαλίδα φυτικών φρακτών

Χειροκατευθυνόµενο µηχάνηµα µε ενσωµατωµένο  σχεδιασµένο για χρήση από

χειριστή για το κλάδεµα φρακτών από θαµνοειδή και θάµνων, από µία ή περισσότερες

 αµφίδροµες λεπίδες κοπής.

26. Όχηµα για  υπό υψηλή πίεση

Όχηµα εξοπλισµένο µε διάταξη  τον καθαρισµό  υπονόµων ή παρόµοιων

εγκαταστάσεων µε την εκτόξευση ύδατος υπό υψηλή πίεση. Η διάταξη είτε είναι

προσαρµοσµένη  γυµνό πήγµα φορτηγού οχήµατος ή ενσωµατώνεται σε ειδικό

αµάξωµα. Το µηχάνηµα  µόνιµα στερεωµένο ή  όπως στην

συστήµατος εναλλάξιµου αµαξώµατος.

27. Μηχάνηµα εκτόξευσης πίδακα ύδατος υψηλής πίεσης

Το µηχάνηµα µε  ή  οπές επιτάχυνσης της ροής  όπου το ύδωρ

καθαρό ή µε πρόσθετα  ως ελεύθερος πίδακας. Κατά κανόνα, τα

 πίδακα ύδατος  πίεσης αποτελούνται από τον κινητήρα,
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τη γεννήτρια ·  τους εύκαµπτους  τις διατάξεις ψεκασµού, τους

µηχανισµούς ασφάλειας, τα χειριστήρια και τους µετρητές. Τα µηχανήµατα εκτόξευσης

πίδακα νερού υψηλής πίεσης είναι κινητά ή στάσιµα:

—  κινητά µηχανήµατα εκτόξευσης πίδακα ύδατος υψηλής πίεσης είναι εύκολα

µετακινούµενα µηχανήµατα που σχεδιάζονται προς χρήση σε διάφορα  και

για το λόγο αυτό είναι συνήθως εξοπλισµένα µε ίδιο σύστηµα πορείας ή είναι

προσαρµοσµένα σε οχήµατα. Όλες οι απαραίτητες γραµµές παροχής είναι εύκαµπτες

και εύκολα αποσυνδεόµενες,

— τα στάσιµα µηχανήµατα εκτόξευσης πίδακα ύδατος υψηλής πίεσης σχεδιάζονται προς

χρήση σε συγκεκριµένο εργοτάξιο για ορισµένη χρονική περίοδο, αλλά είναι δυνατό να

µεταφέρονται σε άλλο  χρήση κατάλληλου εξοπλισµού.  είναι

προσαρµοσµένα σε πέδιλο ολίσθησης ή σε πλαίσιο και φέρουν γραµµές παροχής µε

δυνατότητα αποσύνδεσης.

 Υδραυλική σφύρα

Συσκευή που  την πηγή υδραυλικής  του φέροντος µηχανήµατος

για να επιταχύνει  (µερικές φορές µε την βοήθεια αερίου), το οποίο στη συνέχεια

χτυπά εργαλείο. Το κύµα τάσης που γεννάται από την κινητική δράση ρέει δια µέσου του

εργαλείου στο υλικό µε αποτέλεσµα τη θραύση του. Οι υδραυλικές σφύρες για να

 χρειάζονται παροχή ελαίου υπό πίεση. Η πλήρης µονάδα φέροντος

µηχανήµατος/σφύρας ελέγχεται από χειριστή ο  συνήθως κάθεται στο

του φέροντος µηχανήµατος.

29.

Κάθε µηχάνηµα προς χρήση µε εναλλάξιµο εξοπλισµό που αυξάνει την πίεση υγρών σε

στάθµη υψηλότερη αυτής της  Νοείται το συγκρότηµα που

από το κινητήριο µηχανισµό,  µε ή χωρίς δεξαµενή  εξαρτήµατα (π.χ. όργανα

ελέγχου,
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30. Κοπτικό αρµών

Κινητό µηχάνηµα που προορίζεται για τη δηµιουργία αρµών σε  άσφαλτο και

παρόµοιες επιφάνειες οδοστρωµάτων, Το κοπτικό εργαλείο είναι δίσκος περιστρεφόµενος

µε υψηλή ταχύτητα. Η προς τα εµπρός κίνηση του κοπτικού αρµών είναι:

 ή

 µε µηχανική  ή

 τύπου φορτωτή µε κάδο για χώρο υγειονοµικής ταφής

απορριµµάτων

 τροχοφόρο µηχάνηµα συµπύκνωσης που διαθέτει µετωπικά

προσαρµοσµένη ζεύξη φόρτωσης για  µε χαλύβδινους τροχούς (κυλίνδρους),

σχεδιασµένο κυρίως για τη συµπύκνωση, µετακίνηση, ισοπέδωση και φόρτωση εδαφών,

επιχωµάτων ή απορριµµάτων σε χώρους υγειονοµικής ταφής.

32.  µηχανή

Μηχάνηµα κοπής χλοοτάπητα µε  ή επιβαίνοντα χειριστή ή το µηχάνηµα µε

 κοπής χλοοτάπητα, όπου τα κόπηκα εργαλεία λειτουργούν σε επίπεδο σχεδόν

παράλληλο µε το έδαφος και το έδαφος  για να προσδιορίζεται το ύψος κοπής

µέσω τροχών, στρώµατος αέρα ή πέδιλων  κ.λπ. ως πηγή  το

µηχάνηµα διαθέτει ηλεκτρικό ή άλλου τύπου κινητήρα. Τα  είναι:

—  σταθερά,

— είτε µη  είτε  µη

 µε  ενέργεια ανώτερη των 10 J  η κινητική ενέργεια

καθορίζεται µε το ΕΝ  παράρτηµα Β.

Νοείται  κοπής χλοοτάπητα µε βαδίζοντα ή  χειριστή ή  µε

εξάρτηµα(9τα) κοπής χλοοτάπητα, όπου το κοπτικό εργαλείο  οριζόντιο

ώστε να  οε  µ  ή
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33. Μηχανή  χλοοτάπητα/µηχανή  παρυφών χλοοτάπητα

Ηλεκτροκίνητο µηχάνηµα κοπής χλόης µε βαδίζοντα χειριστή ή  µε

 µη  νήµα(9τα) ή ελευθέρως περιστρεφόµενους µη

µεταλλικούς  µε κινητική ενέργεια όχι ανώτερη των 10 J  που προορίζεται για

την κοπή χλόης ή παρόµοιας χλωρής βλάστησης. Το(τα)

ούν) σε επίπεδο σχεδόν παράλληλο (µηχανή ξακρίσµατος χλοοτάπητα) ή κάθετο (µηχανή

ξακρίσµατος παρυφών χλοοτάπητα) προς το έδαφος. Η κινητική ενέργεια ορίζεται µε το

πρότυπο ΕΝ 786:1997, παράρτηµα Β.

34.  φύλλων

Μηχάνηµα µε  κατάλληλο για τον καθαρισµό

οδών,  φύλλα και λοιπά  µε ροή ρεύµατος αέρα υψηλής ταχύτητας. Ενδέχεται να

είναι φορητό (χειροκατευθυνόµενο) ή µη φορητό, αλλά κινητό.

35.  φύλλων

Μηχάνηµα µε κινητήρα, κατάλληλο για τη συλλογή φύλλων και άλλων απορριµµάτων, µε

τη χρήση διάταξης αναρρόφησης αποτελούµενης από κινητήρα που  κενό εντός του

µηχανήµατος,  αναρρόφησης και δοχείο για το συλλεγόµενο υλικό. Ενδέχεται να είναι

φορητό (χειροκατευθυνόµενο) ή µη φορητό, αλλά

36. Ανυψωτικό  µε κινητήρα  καύσης,

Τροχοφόρο ανυψωτικό όχηµα µε κινητήρα εσωτερικής καύσης, µε αντίβαρο και εξοπλισµό

ανύψωσης (ιστός, τηλεσκοπικός βραχίονας ή αρθρωτός βραχίονας). Πρόκειται

 ανωµάλου εδάφους (τροχοφόρα  οχήµατα που προορίζονται

 για  σε µη βελτιωµένο φυσικό έδαφος  έδαφος,

π.χ.

—λαπά τροχοφόρα  οχήµατα.  τροχοφόρα
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37. Φορτωτής

Αυτοπροωθούµενο τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο µηχάνηµα που διαθέτει µετωπικά

προσαρµοσµένο στήριγµα του κάδου και µηχάνηµα  το οποίο φορτώνει ή σκάβει µε την

προς τα εµπρός κίνηση του  και ανυψώνει, µεταφέρει και απορρίπτει υλικό.

38. Κινητός γερανός

Αυτοπροωθούµενος γερανός µε κεραία, ο οποίος είναι ικανός να  µε ή χωρίς

φορτίο, χωρίς να χρειάζεται µόνιµη τροχιά και του οποίου η ευστάθεια εξασφαλίζεται µε τη

βαρύτητα. Μετακινείται επί ελαστικών  ερπυστριών ή άλλων διατάξεων

µετακίνησης. Όταν είναι σε µόνιµη θέση ενδέχεται να υποστηρίζεται από στηρίγµατα

ευστάθειας ή άλλα εξαρτήµατα που αυξάνουν την ευστάθεια του. Η υπερκατασκευή των

κινητών γερανών  πλήρους περιστροφής ή περιορισµένης περιστροφής ή µη

περιστρεφόµενη. Είναι συνήθως εξοπλισµένοι µε ένα ή περισσότερα παλάγκα ή/και

υδραυλικούς κυλίνδρους για την ανύψωση και κάθοδο της κεραίας και του φορτίου. Οι κινητοί

γερανοί είναι εξοπλισµένοι µε τηλεσκοπική ή αρθρωτή ή δικτυωτή  9 ή µε συνδυασµό

τους 9 που έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολη η κάθοδος της. Οι χειρισµοί των

ανηρτηµένων από την  επιτελούνται µέσω πολύσπαστων µε άγκιστρο ή άλλων

µηχανισµών ανύψωσης  για ειδικές εργασίες.

39. Κινητός  αποβλήτων

Κατάλληλα σχεδιασµένος περιέκτης, εφοδιασµένος µε τροχούς, ο

προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων και  εφοδιασµένος µε κάλυµµα.

40.  φρέζα

Το  µηχάνηµα σχεδιασµένο για πεζό χειριστή:

— µε ή  στήριξης, κατά τρόπο ώστε τα  στοιχεία του να

δρουν ως  που  την προώθηση  φρέζα),
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— προωθούµενο από έναν ή περισσότερους τροχούς µε άµεση µετάδοση κίνησης  τον

κινητήρα, και εξοπλισµένο µε σκαπτικά  [µοτοσκαπτική φρέζα µε κινητήριο(9ους)

41. ∆ιαστρωτήρας οδοποιίας

Το κινητό µηχάνηµα οδοποιίας που χρησιµοποιείται  την επιφανειακή διάστρωση

όπως ασφαλτικού µείγµατος, σκυροδέµατος και αδρανών. Οι  οδοποιίας µπορεί

να είναι εφοδιασµένοι µε πήχη υψηλής εξοµάλυνσης.

42.  πασσαλόπηξης

Ο εξοπλισµός εγκατάστασης και εξαγωγής των πασσάλων, δηλαδή κρουστικές σφύρες,

δονητές ή στατικές συσκευές ώθησης/έλξης των πασσάλων ενός συνόλου µηχανηµάτων και

εξαρτηµάτων για την εγκατάσταση ή την αφαίρεση  ο οποίος περιλαµβάνει:

 πασσαλόπηξης που  από φέρον µηχάνηµα

τροχών ή τροχιών, ελεύθερα κινούµενο εξάρτηµα αρχικής τοποθέτησης, σύστηµα αρχικής

τοποθέτησης ή καθοδήγησης),

 δηλαδή κεφαλές πασσάλων,  οδηγούς, συστήµατα

συσκευές για την  των  και συσκευές

απορρόφησης των κρούσεων και των  µονάδες παροχής

και συστήµατα ανύψωσης του προσωπικού ή εξέδρες.

43. Μηχάνηµα  σωλήνων

Αυτοπροωθούµενο ερπυστριοφόρο ή τροχοφόρο µηχάνηµα, ειδικά  για το χειρισµό

και την τοποθέτηση σωλήνων και τη µεταφορά εξοπλισµού  Το  ο

σχεδιασµός του  οε  διαθέτει  κατασκευαστικά

 όπως  κύριο  και µηχανισµό

ανύψωσης  και  πλευρικό
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44.  όχηµα διαµόρφωσης πίστας χιονιού

 όχηµα που χρησιµοποιείται για να ωθεί ή να έλκει χιόνι ή

 µέσω προσαρµοζόµενης εξάρτησης.

45. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος

Κάθε διάταξη που περιλαµβάνει κινητήρα εσωτερικής καύσης ο οποίος κινεί περιστροφική

ηλεκτρογεννήτρια για συνεχή παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος.

46. Μηχανοκίνητο σάρωθρο

Το µηχάνηµα συλλογής απορριµµάτων µε σάρωση που διαθέτει εξοπλισµό ο οποίος σαρώνει τα

 προς στόµιο  όπου µεταφέρονται σε χοάνη συλλογής

µε ρεύµα αέρα υψηλής  ή µε µηχανικό σύστηµα. Οι διατάξεις σάρωσης και συλλογής είτε

είναι προσαρµοσµένες σε γυµνό πήγµα φορτηγού οχήµατος ή ενσωµατώνονται σε ειδικό αµάξωµα.

Το µηχάνηµα είναι µόνιµο ή  όπως στην περίπτωση συστήµατος εναλλάξιµου

αµαξώµατος.

47. Απορριµµατοφόρο

Όχηµα που έχει σχεδιασθεί για τη συλλογή και µεταφορά οικιακών και χύδην απορριµµάτων, το

οποίο φορτώνεται µέσω δοχείων απορριµµάτων ή χειρωνακτικά. Το όχηµα ενδέχεται να

εξοπλισµένο µε µηχανισµό  Το απορριµµατοφόρο όχηµα  µε

 οδηγού στο  προσαρµοσµένο το αµάξωµα. Ενδέχεται να  εξοπλισµένο µε

διάταξη ανύψωσης

48.  οδοστρωµάτων

Κινητό µηχάνηµα για την  υλικού από οδοστρωµένες  µε  χρήση κινούµενου

από  η επιφάνεια του  εξοπλισµένη µε φρέζες οι κύλινδροι

 κατά  αφαίρεση του υλικού



2957

49. Εκχερσωτής

Μηχάνηµα µε κινητήρα µε χειριστή ο οποίος βαδίζει πίσω από το όχηµα ή επιβαίνει  αυτό, το

οποίο χρησιµοποιεί στο έδαφος για να καθορίζει το βάθος τοµής και το οποίο είναι εξοπλισµένο µε

εξάρτηµα κατάλληλο  τη χάραξη ή απόξεση της επιφάνειας του χλοοτάπητα σε κήπους, πάρκα

και λοιπούς χώρους πρασίνου,

50.  οργανικών υλικών

Μηχάνηµα µε κινητήρα σχεδιαζόµενο προς χρήση σε µόνιµη θέση, το οποίο διαθέτει έναν ή

περισσότερους  µε σκοπό τον κατατεµαχισµό ογκωδών οργανικών υλικών.

αποτελείται από στόµιο τροφοδοσίας µέσω του οποίου εισάγεται το υλικό (το οποίο ενδεχοµένως να

συγκρατείται από οδηγό  σύστηµα κατατεµαχισµού του υλικού µε οποιαδήποτε µέθοδο

(κοπή, τεµαχισµό, θρυµµατισµό ή άλλες µεθόδους) και κεκλιµένο αγωγό απόρριψης (γλιστρά) του

κατατεµαχισµένου υλικού. Ενδεχοµένως συνδέεται µε διάταξη συλλογής.

 Εκχιονιστικό µηχάνηµα µε περιστρεφόµενα εργαλεία

Μηχάνηµα ικανό να αποµακρύνει χιόνι από χώρους κυκλοφορίας µε περιστρεφόµενα εργαλεία που

προσδίδουν στο χιόνι επιτάχυνση ώστε να αποµακρύνεται µέσω

52. Όχηµα µε

 που είναι εξοπλισµένο µε διάταξη συλλογής  ιλύος, βόρβορου απορριµµάτων ή

συναφούς υλικού από υπονόµους ή παρόµοιες εγκαταστάσεις µε τη δηµιουργία υποπίεσης. Η

διάταξη αυτή  είναι προσαρµοσµένη σε  πλαίσιο  οχήµατος ή ενσωµατώνεται σε

ειδικό αµάξωµα. Ο εξοπλισµός  µόνιµος ή  όπως στην περίπτωση συστήµατος

εναλλάξιµου αµαξώµατος.

53. Πυργογερανός

 σταθερό  γερανός µε  στην κορυφή πύργου,

ο οποίος  σχεδόν  στη θέση εργασίας. Αυτό το µηχανοκίνητο

συγκρότηµα  µ(  ανύψωσης και καθόδου ανηρτηµένων φορτίων και

 φορτίων  της  µε την
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και  µετακίνηση ολόκληρου του  Ορισµένα είδη  εκτελούν

αρκετές αλλά όχι απαραίτητα όλες αυτές τις κινήσεις. Ο πυργογερανός εγκαθίσταται σε µόνιµη

θέση ή είναι εξοπλισµένος µε µέσα µετακίνησης ή αναρρίχησης.

54. Εκσκαφέας χανδάκων

Αυτοπροωθούµενο µηχάνηµα, µε επιβαίνοντα ή πεζό χειριστή,  ή τροχοφόρο,

στο εµπρός ή το όπισθεν µέρος του οποίου είναι προσαρµοσµένος βραχίονας ζεύξης πτύου

εκσκαφής και εξάρτηση, σχεδιασµένο καταρχήν για την ανόρυξη χανδάκων σε συνεχή

 µέσω της κίνησης του µηχανήµατος.

55.  αναµεικτήρας

 εξοπλισµένο µε τύµπανο για τη µεταφορά ετοίµου σκυροδέµατος από το εργοστάσιο

ανάµειξης σκυροδέµατος στο  το τύµπανο µπορεί να περιστρέφεται όταν το όχηµα

κινείται ή όταν ευρίσκεται σε στάση. Το τύµπανο εκκενώνεται στο εργοτάξιο µε περιστροφή

του. Το τύµπανο κινείται είτε από τον κινητήρα του οχήµατος ή από ιδιαίτερο κινητήρα.

56. Συγκρότηµα

Μηχάνηµα που  από την  καθεαυτή και το σύστηµα

νοείται το µηχάνηµα που αυξάνει τη στάθµη ενέργειας του ύδατος.

 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος συγκόλλησης

Κάθε περιστροφική διάταξη που παράγει ρεύµα συγκόλλησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(Κανονισµός 12)

Εκτός από τις πληροφορίες που απαιτούνται µε βάση το άρθρο  του Νόµου, η δήλωση ΕΚ

συµµόρφωσης πρέπει να περιέχει επιπλέον τα ακόλουθα στοιχεία:

— την διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης που ακολουθήθηκε και, όπου  το όνοµα

και τη διεύθυνση του κοινοποιηµένου  που συµµετείχε

— µετρούµενη στάθµη ακουστικής ισχύος  εξοπλισµού

αντιπροσωπευτικού του οικείου

— εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος  για τον οικείο τύπο,

 δήλωση ότι ο εξοπλισµός συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις των

παρόντων Κανονισµών,

— τόπο και ηµεροµηνία,

— τα στοιχεία του προσώπου που έχει δικαίωµα να  τη νοµικά δεσµευτική δήλωση

του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ HI

(Κανονισµοί 2,  7 και 8)

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΣΕ  ΧΩΡΟΥΣ

 ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

Ι. Στο Μέρος Α του παρόντος Παραρτήµατος  για κάθε τύπο τεχνικού

εξοπλισµού που αναφέρεται στην  (1) του Κανονισµού 3:

— τα βασικά πρότυπα εκποµπής θορύβου και

— γενικά συµπληρώµατα των βασικών προτύπων εκποµπής θορύβου,

για τη µέτρηση της στάθµης ηχητικής πίεσης επί επιφανείας µέτρησης που περιβάλλει την πηγή

και για τον υπολογισµό της στάθµης ηχητικής ισχύος που παράγεται από την πηγή

II, Για τον καθορισµό της στάθµης ηχητικής ισχύος τεχνικού εξοπλισµού προς χρήση σε εξωτερικούς

χώρους που αναφέρεται στην  του Κανονισµό 3 επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται τα

πρότυπα εκποµπής θορύβου:

CYS EN ISO 3744:199 5 και CYS EN ISO 3746:1995

µε την επιφύλαξη των ακόλουθων  συµπληρωµατικών διατάξεων:

1.  µέτρησης

Στο πλαίσιο των διαδικασιών  της συµµόρφωσης κατά τη φάση σχεδιασµού δεν

λαµβάνονται υπόψη οι αβεβαιότητες µέτρησης,

2.  της πηγής θορύβου κατά τη διάρκεια της δοκιµής

2.1,
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Εάν ο κινητήρας του τεχνικού εξοπλισµού ή το υδραυλικό του σύστηµα διαθέτει

 πρέπει να  κατά τη διάρκεια της δοκιµής. Οι στροφές του ανεµιστήρα

— σύµφωνα µε µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις — δηλώνονται και προσδιορίζονται

από τον κατασκευαστή του τεχνικού εξοπλισµού και  να αναφέρονται στην έκθεση

δοκιµής, δεδοµένου ότι οι στροφές αυτές χρησιµοποιούνται σε περαιτέρω µετρήσεις.

α) Α ν ε µ ι σ τ ή ρ α ς άµεσα σ υ ν δ ε ό µ ε ν ο ς µετον κ ι ν η τ ή ρ α

Εάν ο ανεµιστήρας κινείται άµεσα από τον κινητήρα  και συνδέεται µε τον

εξοπλισµό (π.χ. µέσω κινητήριου ιµάντα) ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της

β) Α ν ε µ ι σ τ ή ρ α ς µερύθµιση στροφών κατά βήµατα

Εάν οι στροφές του ανεµιστήρα ρυθµίζονται κατά  η δοκιµή διεξάγεται:

— είτε  µέγιστες στροφές

—  κατά την πρώτη δοκιµή ο ανεµιστήρας ρυθµίζεται ση θέση µηδενικών στροφών, και

κατά δεύτερη δοκιµή στη θέση µέγιστων στροφών. Η προκύπτουσα στάθµη

πίεσης  υπολογίζεται από το συνδυασµό των αποτελεσµάτων των δύο δοκιµών µε

τον ακόλουθο τύπο:  χ

όπου:

 η στάθµη ηχητικής  όπως προσδιορίζεται µε τον ανεµιστήρα στη θέση

µηδενικών στροφών,

 η στάθµη ηχητικής  όπως προσδιορίζεται µε τον ανεµιστήρα ση θέση

µέγιστων στροφών,

 Α ν ε µ ι σ τ ή ρ α ς µ ε σ υ ν ε χ ή ρύθµιση σ τ ρ ο φ ώ ν .

Εάν η ρύθµιση των στροφών του  συνεχής, η δοκιµή διεξάγεται είτε

σύµφωνα µε την παράγραφο  στοιχείο β)  µε τον ανεµιστήρα να λειτουργεί

σε στροφές τουλάχιστον 70 % των µέγιστων στροφών.

2.2. ∆οκιµή τεχνικού εξοπλισµού χωρίς φορτίο

Για τις µετρήσεις  ο  και το υδραυλικό σύστηµα του τεχνικού

 να  σύµφωνα µε  και να

 οι
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Η δοκιµή διεξάγεται µε τον τεχνικό εξοπλισµό σε θέση  δηλαδή χωρίς να

λειτουργεί ο εξοπλισµός εργασίας ή ο µηχανισµός κίνησης.  τους σκοπούς της δοκιµής,

ο κινητήρας ρυθµίζεται σε στροφές  τουλάχιστον ίσες προς τις

ονοµαστικές στροφές που αντιστοιχούν στην καθαρή

Εάν το µηχάνηµα τροφοδοτείται από γεννήτρια ή το κύριο δίκτυο, η συχνότητα της

παροχής ρεύµατος, που προδιαγράφεται για τον κινητήρα από τον κατασκευαστή, πρέπει

να είναι σταθερή ± 1 ΗΖ εάν το µηχάνηµα είναι εξοπλισµένο µε επαγωγικό κινητήρα, και η

τάση τροφοδότησης ίση µε ± 1 % της ονοµαστικής τάσης εάν το µηχάνηµα είναι

εξοπλισµένο µε κινητήρα µε συλλέκτη. Η τάση τροφοδότησης µετράται στο βύσµα µη

αποσπώµενου αγωγού ή καλωδίου, ή στην είσοδο του µηχανήµατος εάν παρέχεται

αποσπώµενο καλώδιο. Η µορφή του κύµατος του ρεύµατος που παρέχεται από τη

γεννήτρια πρέπει να είναι η ίδια µε τη µορφή του ρεύµατος από το κύριο δίκτυο.

Εάν το µηχάνηµα τροφοδοτείται από συσσωρευτή, ο συσσωρευτής πρέπει να είναι

πλήρως φορτισµένος.

Οι στροφές που χρησιµοποιούνται και η αντίστοιχη καθαρή ισχύς δηλώνονται από τον

κατασκευαστή και πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση δοκιµής.

Εάν ο τεχνικός εξοπλισµός διαθέτει πολλούς  αυτοί πρέπει να λειτουργούν

ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια των δοκιµών. Εάν δεν  δυνατό, πρέπει να ελέγχεται κάθε

πιθανός συνδυασµός κινητήρων.

2.3. ∆οκιµή  τεχνικού εξοπλισµού µε κινητήρα

Για τις µετρήσεις  ο κινητήρας (κινητήρια  και το υδραυλικό σύστηµα του

τεχνικού  πρέπει να  σύµφωνα µε τις  και να

τηρούνται οι  ασφαλείας, Κατά τη διάρκεια της δοκιµής δεν επιτρέπεται να

λειτουργούν  εκποµπής ηχητικού σήµατος, όπως προειδοποιητική κόρνα ή

βοµβητής οπισθοπορείας,

Οι στροφές ή η ταχύτητα του τεχνικού  κατά τη διάρκεια της δοκιµής πρέπει

να καταγράφονται και να αναφέρονται στην έκθεση δοκιµής,

 Ως  η ισχύς  άκρο  ή
 µε  η  την  της  κινητήρων

καύσης  ισχύος  τον  το»
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Εάν ο τεχνικός εξοπλισµός διαθέτει πολλούς κινητήρες ή/και συγκροτήµατα πρέπει να

 ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια των δοκιµών. Εάν δεν είναι  πρέπει να

ελέγχεται κάθε πιθανός συνδυασµός κινητήρων  και

Για κάθε τύπο τεχνικού εξοπλισµού που δοκιµάζεται  πρέπει να

 συνθήκες λειτουργίας που, κατά κανόνα προκαλούν επιδράσεις και

οχλήσεις παρόµοιες µε τις επικρατούσες υπό πραγµατικές συνθήκες εργασίας.

2.4. ∆οκιµή τεχνικού εξοπλισµού χειρισµού χειρός

Για κάθε τύπο τεχνικού εξοπλισµού χειρισµού χειρός καθορίζονται  συνθήκες

 που προκαλούν επιδράσεις και οχλήσεις παρόµοιες µε  επικρατούσες υπό

πραγµατικές συνθήκες εργασίας.

3. Υπολογισµός στάθµης ηχητικής πίεσης

Η στάθµη ηχητικής πίεσης επιφάνειας καθορίζεται τουλάχιστον τρεις φορές. Εάν

τουλάχιστον δύο από τις καθοριζόµενες τιµές δεν διαφέρουν περισσότερο από 1 dB δεν

απαιτούνται περαιτέρω µετρήσεις. ∆ιαφορετικά οι µετρήσεις  µέχρι να ληφθούν

δύο τιµές που να µη διαφέρουν περισσότερο από 1 dB. Η στάθµη ηχητικής πίεσης

επιφανείας µε στάθµιση «Α», που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της στάθµης

ηχητικής ισχύος, αποτελεί τον αριθµητικό µέσο των δύο υψηλότερων τιµών που δεν

διαφέρουν περισσότερο από 1 dB.

4. Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση

Η στάθµη ηχητικής ισχύος στάθµισης Α της υπό δοκιµή πηγής  στον

πλησιέστερο ακέραιο αριθµό (για δεκαδικό κλάσµα µικρότερο του  η

µικρότερη ακέραια τιµή, για δεκαδικό κλάσµα µεγαλύτερο ή Ισο του 0,5 η ανώτερη

Η  τα τεχνικά  που είναι  για την  της

δοκιµή πηγής, καθώς και τον κώδικα δοκιµής  και  ακουστικά δεδοµίνα,
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5. Πρόσθετες θέσεις µικροφώνου επί της ηµισφαιρικής επιφανείας µέτρησης (CYS

 ISO

Πέραν των προβλεποµένων στα εδάφια 7.2.1 και 7.2.2 του εναρµονισµένου προτύπου

CYS EN ISO 3744:1995, επιτρέπεται να χρησιµοποιείται συστοιχία δώδεκα µικροφώνων

επί της ηµισφαιρικής επιφάνειας µέτρησης. Ο εντοπισµός των θέσεων των δώδεκα

µικροφώνων που κατανέµονται επί της επιφάνειας ηµισφαιρίου ακτίνας r παρατίθενται

υπό τη µορφή καρτεσιανών συντεταγµένων στον ακόλουθο πίνακα. Η ακτίνα r του

ηµισφαιρίου πρέπει να είναι  ή µεγαλύτερη από το διπλάσιο της µεγαλύτερης διάστασης

του  αναφοράς. Το  αναφοράς ορίζεται ως το

µικρότερο δυνατό παραλληλεπίπεδο που περιβάλλει ακριβώς τον εξοπλισµό (χωρίς

εξαρτήµατα) και  στο ανακλαστικό επίπεδο. Η ακτίνα του ηµισφαιρίου

στρογγυλεύεται στην πλησιέστερη µεγαλύτερη από τις ακόλουθες τιµές:

Το πλήθος των µικροφώνων (δώδεκα) επιτρέπεται να µειώνεται σε έξι αλλά οι θέσεις

µικροφώνων 2, 4, 6,  10, 12 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του εδαφίου 7.4.2 του

CYS EN I50  πρέπει να χρησιµοποιούνται

 γενικά η διάταξη µε έξι θέσεις µικροφώνων επί ηµισφαιρικής επιφάνειας

µέτρησης. Αν οι παρόντες Κανονισµοί προβλέπουν άλλες προδιαγραφές στον κώδικα

δοκιµής θορύβου για ένα συγκεκριµένο εξοπλισµό τότε χρησιµοποιούνται οι

προδιαγραφές αυτές.
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Πίνακας

Συντεταγµένες των θέσεων των δώδεκα µικροφώνων r

6. Περιβαλλοντική διόρθωση

Η µέτρηση του εξοπλισµού θα  ανακλαστικής επιφανείας σκυροδέµατος

ή µη πορώδους ασφάλτου, οπότε ως τιµή της περιβαλλοντικής διόρθωσης  λαµβάνεται

KM = 0. Αν οι παρόντες Κανονισµοί προβλέπουν άλλες προδιαγραφές στον  δοκιµής

θορύβου για ένα συγκεκριµένο εξοπλισµό τότε χρησιµοποιούνται οι προδιαγραφές αυτές.
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Συµπληρωµατική διάταξη µικροφώνων επί του ηµισφαιρίου (δώδεκα

θέσεις µικροφώνων)
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ΜΕΡΟΣ Β

ΚΩ∆ΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ  ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙ∆Η ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 παρατηρήσεις

Στο Μέρος Β του παρόντος Παραρτήµατος  για κάθε τύπο τεχνικού

εξοπλισµού που αναφέρεται στην παράγραφο (1) του Κανονισµού 3:

— τα συνιστώµενα βασικά πρότυπα εκποµπής  καθώς και

— παραποµπή σε βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου που έχει

επιλεχθεί από το Μέρος Α,

— το πεδίο

 τιµή της σταθεράς

— το σχήµα της επιφάνειας µέτρησης,

— το πλήθος και τη θέση των προς χρήση µικροφώνων,

— οι συνθήκες λειτουργίας, καθώς και

—  παραποµπή σε πρότυπο,

— απαιτήσεις σχετικά µε την τοποθέτηση του τεχνικού εξοπλισµού,

— η µέθοδος υπολογισµού των σταθµών ηχητικής ισχύος στην

 που πρέπει να διενεργηθούν διάφορες δοκιµές υπό

διαφορετικές συνθήκες

— πρόσθετες

Κατά τις δοκιµές συγκεκριµένων τύπων τεχνικού  ο κατασκευαστής ή ο

εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος  δύνανται, γενικά, να  ένα από τα βασικά

πρότυπα εκποµπής θορύβου που περιλαµβάνονται στο Μέρος Α και να εφαρµόζουν τις

συνθήκες λειτουργίας που προβλέπονται στο Μέρος Β  τον  τύπο τεχνικού

εξοπλισµού. Σε περίπτωση  πρέπει να  το συνιστώµενο βασικό

πρότυπο εκποµπής θορύβου που  στο Μέρος Β υπό τις συνθήκες

που  στο Μέρος αυτό.
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Ο,  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ  ΧΩΡΙΣ

 πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO 3744:1995

Πεδίο δοκιµής

 επιφάνεια σκυροδέµατος ή µη πορώδους ασφάλτου

Περιβαλλοντική διόρθωση  Ο

Επιφάνεια µέτρησης/έξι θέσεις µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

 αν η µεγαλύτερη διάσταση του παραλληλεπιπέδου αναφοράς δεν υπερβαίνει 8 m:

 έξι θέσεις µικροφώνου σύµφωνα µε το Μέρος Α  5.

 αν η µεγαλύτερη διάσταση του παραλληλεπιπέδου αναφοράς υπερβαίνει 8 m:

παραλληλεπίπεδο σύµφωνα µε το CYS EN ISO  µε απόσταση µέτρησης d =

Συνθήκες  κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή χωρίς

Οι έλεγχοι θορύβου διενεργούνται σύµφωνα µε το Μέρος Α σηµείο 2.2.

∆ιάρκεια(9ες)  προσδιορισµός της προκύπτουσας στάθµης ηχητικής ισχύος όταν

ισχύουν περισσότερες της µιας συνθήκες λειτουργίας

Η παρατήρηση  τουλάχιστον  δευτερόλεπτα.

1. Εναέριες εξέδρες µε µηχανή εσωτερικής καύσης

Βλέπε αριθ. 0.

2.

Βασικό  εκποµπής  CYS EN ISO

Πεδίο δοκιµής:

Επιφάνεια  θέσεων  µέτρησης: ISO

Συνθήκες  κατά τη  της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο:  5.3

 10884:1995
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3. Αναβατόρια για δοµικά υλικά

Βλέπε αριθ. 0.

Το γεωµετρικό κέντρο του µηχανήµατος  επάνω από το κέντρο του  το

αναβατόριο κινείται χωρίς φορτίο και εξέρχεται του ηµισφαιρίου — αν χρειάζεται — από το σηµείο

4. Μηχανικές  εργοταξίων

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

Επιφάνεια  θέσεων  µέτρησης: ISO

 d  1m

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε  σύµφωνα µε το ISO  Παράρτηµα Ι (µόνον σηµείο J 2β). '

∆ιάρκεια παρατήρησης σύµφωνα µε το ISO  Παράρτηµα J.

5.  εργοταξίων

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

Επιφάνεια  αριθµός θέσεων  απόσταση µέτρησης ISO

Παράρτηµα Α, απόσταση µέτρησης d=

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο: ISO  παράρτηµα Α (µόνον  Α2β).

 παρατήρησης ISO  Παράρτηµα Α.

6, Φορητά αλυσοπρίονα

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO  5

 δοκιµής: ISO

 αριθµός  µέτρησης:

9207:1995



2970

 κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε  ∆οκιµή χωρίς φορτίο: υπό πλήρες φορτίο πριονίζοντας  υπό

µέγιστες στροφές χωρίς φορτίο:

α) µε κινητήρα εσωτερικής καύσης: ISO  σηµεία 6.3 και

β) µε ηλεκτροκινητήρα: δοκιµή σύµφωνα µε τις συνθήκες λειτουργίας κατά ISO 9207:

1995 σηµείο 6.3 και δοκιµή µε τον κινητήρα στο  αριθµό στροφών χωρίς

φορτίο.

∆ιάρκεια(9ες)  προσδιορισµός της προκύπτουσας στάθµης ηχητικής

ισχύος όταν εφαρµόζονται περισσότερες της µιας συνθήκες

Ι50  σηµεία 6.3 και 6.4

Η προκύπτουσα στάθµη ηχητικής ισχύος  µε τον τύπο:

όπου  και  είναι οι µέσες στάθµες ηχητικής ισχύος των δύο διαφορετικών τρόπων

 που καθορίζονται παραπάνω.

7,  οχήµατα για  υψηλή πίεση και για αναρρόφηση

Αν  δυνατή η ταυτόχρονη  των δύο  πρέπει να

τηρούνται τα  υπό τους αριθµούς 26 και 52, Στην αντίθετη περίπτωση, τα

δύο  µετρώνται χωριστά και αναφέρονται οι ανώτερες τιµές.

8, Μηχανήµατα συµπύκνωσης

Ι) Μη

Βλέπε αριθ. 0.

 ∆ονητικοί

 πρότυπο εκποµπής  CY3 ΕΝ ISO
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Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση του µ η χ α ν ή µ α τ ο ς

Ο δονητικός οδοστρωτήρας τοποθετείται επάνω σε ένα ή περισσότερα κατάλληλα ελαστικά υλικά

όπως  κατασκευασµένες από µαλακό  ή παρόµοιο) οι

οποίες φουσκώνονται σε στάθµη πίεσης που να εξασφαλίζει την ανύψωση της µηχανής κατά

τουλάχιστον 5 cm. Πρέπει να  το φαινόµενο του συντονισµού. Οι διαστάσεις της

(των)  πρέπει να επαρκούν ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του υπό

δοκιµή µηχανήµατος.

∆οκιµή

Το µηχάνηµα υποβάλλεται σε δοκιµή ακίνητο µε τον κινητήρα στις ονοµαστικές στροφές

(κατά δήλωση του κατασκευαστή) και µε αποσυνδεδεµένους τους µηχανισµούς κίνησης. Ο

µηχανισµός συµπύκνωσης  µε τη µέγιστη ισχύ συµπίεσης που αντιστοιχεί στο

συνδυασµό της υψηλότερης συχνότητας και του µέγιστου δυνατού πλάτους για την εν λόγω

συχνότητα όπως δηλώνεται από τον κατασκευαστή.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση  τουλάχιστον  δευτερόλεπτα.

 και εκρηκτικοί κριοί  οδοστρωτήρες µε

χειριστή

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO 3744:1995

Χώρος διεξαγωγής ελέγχου CYS  C.

Σ υ ν θ ή κ ε ς  κατά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς δοκ ιµής

∆ ο κ ι µ ή µ ε φ ο ρ τ ί ο

ΕΝ  αναθ.  παράρτηµα C,

 π α ρ α τ ή ρ η σ η ς

ΕΝ  παράρτηµα C.
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9. Αεροσυµπιεστές

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO 3744:1995

Επιφάνεια  αριθµός θέσεων  απόσταση µέτρησης

 έξι θέσεις µικροφώνων σύµφωνα µε το Μέρος Α  5, ή παραλληλεπίπεδο

σύµφωνα µε το CYS EN ISO  µε απόσταση µέτρησης  =

 λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση του µηχανήµατος

Οι αεροσυµπιεστές τοποθετούνται επάνω στο ανακλαστικό επίπεδο οι αεροσυµπιεστές µε

πέλµατα ολίσθησης τοποθετούνται επάνω σε στήριγµα ύψους 0,40 cm, εκτός αν οι συνθήκες

εγκατάστασης από τον κατασκευαστή ορίζουν διαφορετικά.

∆οκιµή µε φορτίο

Ο υπό δοκιµή συµπιεστής προθερµαίνεται και λειτουργεί υπό σταθερές συνθήκες όπως

συµβαίνει κατά τη συνεχή λειτουργία. Έχει υποστεί κανονική συντήρηση και

σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ο καθορισµός της στάθµης ηχητικής ισχύος πραγµατοποιείται υπό πλήρες φορτίο ή

υπό λειτουργικές συνθήκες  είναι δυνατό να αναπαραχθούν και αντιπροσωπεύουν

την  κατά την τυπική χρησιµοποίηση του µηχανήµατος. Εκ

των δύο περιπτώσεων χρησιµοποιείται η πλέον θορυβώδης.

Αν η διάταξη του πλήρους συγκροτήµατος προβλέπει ότι ορισµένα συστατικά

του όπως τα ενδιάµεσα ψυγεία  µακράν του  θα

πρέπει να  µέριµνα ώστε κατά την εκτέλεση της δοκιµής να διαχωρίζεται ο

θόρυβος που παράγεται από τα εν λόγω στοιχεία.

Κατά την δοκιµή τα καυσαέρια του αεροσυµπιεστού πρέπει να παροχετεύονται µακράν

του πεδίου δοκιµής, θα πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια ώστε ο θόρυβος που παράγεται

από τα καυσαέρια να  κατά 10  χαµηλότερος του θορύβου που µετράται σε όλες

τις  µέτρησης (π χ µέσω της χρήσης
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Θα πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια ώστε η  του αέρα να µην παράγει και άλλο

θόρυβο λόγω στροβιλισµών στην δικλείδα εκκένωσης του

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον  δευτερόλεπτα.

 Συσκευές θραύσης  και αερόσφυρες

Βασικό πρότυπο εκποµπής  ΕΝ ISO 3744:1995

Επιφάνεια  αριθµός θέσεων  µέτρησης

 έξι θέσεις µικροφώνων σύµφωνα µε το Μέρος Α παράγραφος 5 και τον

ακόλουθο  ανάλογα µε τη µάζα του εξοπλισµού σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:

Μάζα του

εξοπλισµού m (Kg)

m < 10

m > 10

 του ηµισφαιρίου

2m

4m

z  τις θέσεις των µικροφώνων

6 και 8

0,75m

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη  της δοκιµής

Τοποθέτηση του

Όλα τα µηχανήµατα ελέγχονται σε κατακόρυφη θέση.

Αν το υπό δοκιµή µηχάνηµα διαθέτει σωλήνα εξαγωγής αερίων, ο άξονας του σωλήνα

πρέπει να ισαπέχει από θέσεις δύο µικροφώνων. Ο θόρυβος της πηγής  δεν

πρέπει να  τη µέτρηση της εκποµπής θορύβου από το υπό δοκιµή µηχάνηµα.

Σ τ ή ρ ι ξ η τ ο υ µ η χ α ν ή µ α τ ο ς

Κατά τη διάρκεια της δοκιµής, το µηχάνηµα  σε  εµπηγµένο σε κύβο

σκυροδέµατος  σε  σκυρόδεµα. Κατά τη διάρκεια των δοκιµών

είναι δυνατόν να  τεµάχιο µεταξύ του µηχανήµατος και του

 στήριξης Αυτό το  να  το µηχάνηµα

και το  στήριξης Στο σχήµα  1  α
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Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά του κύβου

Ο κύβος σκυροδέµατος έχει ακµή µήκους 0,60 m ± 2 mm µε όσο το δυνατόν οµαλό

σχήµα πρέπει να είναι κατασκευασµένος από οπλισµένο σκυρόδεµα πλήρως δονηµένο

σε  πάχους έως 0,20 m για την  υπερβολικής

Π ο ι ό τ η τ α σ κ υ ρ ο δ έ µ α τ ο ς

Το σκυρόδεµα πρέπει να είναι   50/60 σύµφωνα µε το ΕΝΥ 206.

Ο κύβος πρέπει να είναι οπλισµένος µε ανεξάρτητες σιδηρές ράβδους διαµέτρου 8 mm,

χωρίς  σύµφωνα µε το σχήµα

Ε ρ γ α λ ε ί ο σ τ ή ρ ι ξ η ς

Το  πακτώνεται στον κύβο και αποτελείται από µηχανικό κριό µε διάµετρο

τουλάχιστον 178 mm και όχι µεγαλύτερη των 220 mm και από σφιγκτήρα πανοµοιότυπο

µε εκείνο που χρησιµοποιείται συνήθως µε το υπό  µηχάνηµα και σύµφωνο προς το

 µήκους επαρκούς για να καθιστά δυνατή τη  της

Με την κατάλληλη  συνδέονται τα δύο  Το  στον

κύβο µε τρόπο ώστε η κάτω επιφάνεια του µηχανικού κριού να απέχει 0,30 m από την

επάνω  του κύβου (βλέπε το σχήµα

Ο κύβος παραµένει µηχανικά άθικτος, ειδικά στο σηµείο επαφής του  στήριξης και

του σκυροδέµατος.  και µετά από κάθε δοκιµή  ότι το εργαλείο

πλήρως πακτωµένο στον κύβο.

Τ ο π ο θ έ τ η σ η τ ο υ κ ύ β ο υ

Ο κύβος  µέσα σε φρέαρ πλήρες  σκυρόδεµα, το

 πλάκα  100  όπως  στο σχήµα  µε τρόπο

ώστε η  της  πλάκας να είναι  µε το  Γιο

την αποφυγή τυχόν  θορύβων, ο κύβος  να  έναντι του
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πυθµένα και των τοιχωµάτων του φρέατος µε ελαστικά  των οποίων η οριακή

συχνότητα απορρόφησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ήµισυ της ταχύτητας κρούσης του

υπό δοκιµή µηχανήµατος, εκφρασµένη σε κρούσεις ανά δευτερόλεπτο.

Το άνοιγµα της προστατευτικής πλάκας, µέσα από το οποίο διέρχεται ο  του

εργαλείου, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µικρότερο και να σφραγίζεται µε εύκαµπτο

ηχοµονωτικό σφράγισµα.

∆οκιµή µε φορτίο

Το υπό δοκιµή µηχάνηµα συνδέεται µε το εργαλείο στήριξης.

Το υπό δοκιµή µηχάνηµα τίθεται σε  οµαλά, ώστε να  µε την ίδια

ακουστική σταθερότητα όπως κατά την κανονική λειτουργία.

Το υπό δοκιµή µηχάνηµα λειτουργεί µε τη µέγιστη  όπως αυτή ορίζεται στις

χρήσης που  από τον κατασκευαστή στον αγοραστή.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση  τουλάχιστον  δευτερόλεπτα.
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Σχήµα 10.1

 του ενδιάµεσου τεµαχίου
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Σχήµα 10.3
∆ιάταξη δοκιµής

Η τιµή του Α πρέπει να είναι τόση ώστε η προστατευτική πλάκα που  στον ελαστικό
αρµό J να είναι ισόπεδη µε το έδαφος.
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 Αναµεικτήρες σκυροδέµατος

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

Συνθήκες  κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

Η συσκευή ανάδευσης (περιστρεφόµενο τύµπανο) πληρούται µέχρι την

ονοµαστική του χωρητικότητα µε άµµο κόκκων 093 mm και

Η συσκευή ανάδευσης λειτουργεί τουλάχιστον στις ονοµαστικές της

στροφές.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον  δευτερόλεπτα.

 Βαρούλκα δοµικών

Βλέπε  0.

Το γεωµετρικό κέντρο του µηχανήµατος τοποθετείται επάνω  το κέντρο του

ηµισφαιρίου συνδέεται το  χωρίς όµως να ασκείται φορτίο.

 Μηχανήµατα µεταφοράς  εκτόξευσης σκυροδέµατος και κονιάµατος

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

Συνθήκες  κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Αν το µηχάνηµα είναι εφοδιασµένο µε βραχίονα  αυτός τοποθετείται

 και ο σωλήνας  στη χοάνη πληρώσεως. Στην

 το µηχάνηµα  µε  σωλήνα µήκους τουλάχιστον

30  που καταλήγει στη χοάνη πληρώσεως.
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∆οκιµή µε φορτίο

 για µηχανήµατα µεταφοράς  εκτόξευσης σκυροδέµατος:

το σύστηµα µεταφοράς  ο σωλήνας πληρούνται µε υλικό παρόµοιο µε

σκυρόδεµα, στο οποίο το τσιµέντο αντικαθίσταται από  π.χ.

λεπτότατης τέφρας, Το µηχάνηµα λειτουργεί µε τη µέγιστη απόδοση του,

ενώ ένας κύκλος εργασίας δεν διαρκεί άνω των πέντε δευτερολέπτων (στην

περίπτωση υπέρβασης αυτής της διάρκειας, προστίθεται νερό στο

«σκυρόδεµα» µέχρις ότου επιτευχθεί αυτή η τιµή).

 για µηχανήµατα µεταφοράς και εκτόξευσης κονιάµατος:

το σύστηµα µεταφοράς και ο σωλήνας πληρούνται µε υλικό παρόµοιο µε το

κονίαµα  στο οποίο το τσιµέντο αντικαθίσταται από πρόσµειξη,

π.χ.  Το µηχάνηµα λειτουργεί µε τη µέγιστη απόδοση του,

ενώ ένας κύκλος εργασίας δεν πρέπει να διαρκεί άνω των πέντε

δευτερολέπτων (στην περίπτωση υπέρβασης αυτής της διάρκειας,

προστίθεται νερό στο «κονίαµα» µέχρις ότου επιτευχθεί αυτή η τιµή).

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση  τουλάχιστον  δευτερόλεπτα.

14. Μεταφορικές

Βλέπε αριθ. 0.

Το γεωµετρικό κέντρο του µηχανήµατος τοποθετείται επάνω από το κέντρο του

ηµισφαιρίου η  κινείται  και εξέρχεται του ηµισφαιρίου — αν

 — από το

Βασικό  εκποµπής θορύβου CYS EN  1995
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Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

Ο ψυκτικός εξοπλισµός τοποθετείται σε πραγµατικό ή προσοµοιύύµενο χώρο

φόρτωσης και δοκιµάζεται σε σταθερή θέση όπου το ύψος του ψυκτικού

εξοπλισµού είναι αντιπροσωπευτικό των απαιτήσεων της σκοπούµενης

εγκατάστασης σύµφωνα µε τις οδηγίες του αγοραστή. Η πηγή ενέργειας του

ψυκτικού εξοπλισµού θα λειτουργεί µε ισχύ που επιτρέπει την επίτευξη της

µέγιστης ταχύτητας του συµπιεστού ψύξης και του ανεµιστήρα που ορίζεται στις

οδηγίες. Αν ο ψυκτικός εξοπλισµός προορίζεται να τροφοδοτείται από τον

κινητήρα προώθησης του οχήµατος, ο κινητήρας δεν θα χρησιµοποιείται κατά τη

δοκιµή και ο ψυκτικός εξοπλισµός θα συνδέεται µε κατάλληλη πηγή ηλεκτρικής

ενέργειας. Οι αφαιρούµενες µονάδες έλξης πρέπει να αποµακρύνονται κατά τη

διάρκεια της δοκιµής.

Ο ψυκτικός εξοπλισµός που συνδέεται σε µονάδες ψύξης χώρου φορτίου που

έχουν τη δυνατότητα να τροφοδοτούνται  διάφορες πηγές ενέργειας

 χωριστά  κάθε πηγή. Το αποτέλεσµα που καταχωρείται στην

έκθεση δοκιµής θα αντανακλά τουλάχιστον τον τρόπο λειτουργίας που προκαλεί

τη µέγιστη  θορύβου.

Η  διαρκεί τουλάχιστον  δευτερόλεπτα.

16.

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO 3744

 ISO

 µέτρησης
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Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση του µηχανήµατος

Οι  προωθητές  σε δοκιµή σε χώρο δοκιµών

σύµφωνα µε το σηµείο 6.3.3 του ISO

∆οκιµή µε φορτίο: ISO  παράρτηµα Β

∆ιάρκεια(9ες) παρατήρησης και,  διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας ISO

 παράρτηµα Β

 Εξοπλισµός διατρήσεων

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε  CYS ΕΝ  1995 παράρτηµα Α

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον

 Ανατρεπόµενα οχήµατα

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

Πεδίο δοκιµής:

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

 µε το ISO  ακόλουθη τροποποίηση
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C. σηµείο 4.3, η δεύτερη παράγραφος  ως εξής:

«Ο κινητήρας λειτουργεί στο µέγιστο ρυθµιζόµενο αριθµό στροφών

(υψηλό ρελαντί). Ο µοχλός του κιβωτίου ταχυτήτων τοποθετείται στο νεκρό

σηµείο. Ο κάδος οδηγείται τρεις φορές στη θέση ανατροπής (εκφόρτωσης)

— περίπου 75 % του µέγιστου εύρους της κίνησης ανατροπής — και

επαναφέρεται στη θέση που ευρίσκεται κατά την µετακίνηση του οχήµατος.

Η ως άνω διαδικασία θεωρείται ως ενιαίος κύκλος λειτουργίας του

υδραυλικού συστήµατος εν

Αν δεν χρησιµοποιείται η ισχύς της µηχανής για την ανατροπή του κάδου,

η µηχανή πρέπει να λειτουργεί στο  µε το µοχλό του κιβωτίου

ταχυτήτων στο νεκρό σηµείο. Οι µετρήσεις διενεργούνται χωρίς ανατροπή

του κάδου. Η παρατήρηση διαρκεί 15 δευτερόλεπτα.»

∆ιάρκεια(9ες)  προσδιορισµός της προκύπτουσας στάθµης

 όταν ισχύουν περισσότερες της µιας συνθήκες

λειτουργίας

ISO  C.

 Μηχανήµατα πλήρωσης και εκκένωσης βυτιοφόρων ή  οχηµάτων

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO 3744:1995

Συνθήκες  κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

Το µηχάνηµα υπόκειται σε δοκιµή ενώ το φορτηγό όχηµα  ακίνητο. Ο

κινητήρας του µηχανήµατος  στις στροφές που αντιστοιχούν στη

µέγιστη απόδοση του  όπως αυτή που ορίζεται στις οδηγίες

χρήσης που  στον αγοραστή.

 παρατήρησης



2984

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον  δευτερόλεπτα.

20, Εκσκαφείς

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

 δοκιµής: ISO 6395:1988

Επιφάνεια  αριθµός θέσεων  απόσταση µέτρησης

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο: ISO  παράρτηµα Α

∆ιάρκεια(9ες)  προσδιορισµός της προκύπτουσας στάθµης ηχητικής

ισχύος όταν ισχύουν περισσότερες της µιας συνθήκες λειτουργίας

ISO  παράρτηµα Α

21.

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO 3744:1995

 δοκιµής: ISO 6395:1988

 αριθµός θέσεων  µέτρησης ISO

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

ISO  παράρτηµα D .

 της προκύπτουσας στάθµης

ηχητικής ισχύος όταν  της  συνθήκες

 6395  D
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22.  ανακύκλωσης γυαλιού

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

 τους σκοπούς της παρούσας δοκιµής  κατά τη µέτρηση της στάθµης

ακουστικής πίεσης στις δέσεις των µικροφώνων χρησιµοποιείται η µεµονωµένη

στάθµη ηχητικής πίεσης  όπως ορίζεται στο CYS EN ISO 3744:1995 σηµείο

3.2.2.

Περιβαλλοντική διόρθωση Κ2Α

Μ ε τ ρ ή σ ε ι ς σ ε α ν ο ι κ τ ό χ ώ ρ ο Κ2Α

Μετρήσεις σε  χώρο

Η τιµή της σταθεράς  καθορισµένη σύµφωνα µε το παράρτηµα Α του

CYS EN ISO 3744:  πρέπει να είναι < = 2,0  οπότε η  δεν

λαµβάνεται υπόψη.

 λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Η µέτρηση του θορύβου εκτελείται κατά τη διάρκεια πλήρους κύκλου

αρχίζει µε κενό δοχείο και ολοκληρώνεται µετά την απόρριψη 120 φιαλών

σε αυτό.

Οι  φιάλες ορίζονται  εξής:

— χωρητικότητα: 75cl,

9 βάρος: 370 ± 30g.

Ο εκτελών τη δοκιµή χειριστής κρατά κάθε φιάλη από το λαιµό της και µε

το κάτω µέρος της προς το άνοιγµα πλήρωσης, την ωθεί απαλά διαµέσου

του ανοίγµατος πλήρωσης προς το κέντρο του δοχείου

κατά το δυνατόν η φιάλη να προσκρούσει στα τοιχώµατα. Για την

απόρριψη των  χρησιµοποιείται µόνο ένα άνοιγµα Πρόκειται για το

άνοιγµα που  θέση 12 του µικροφώνου
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 προσδιορισµού της προκύπτουσας στάθµης

 ισχύος εφόσον χρησιµοποιούνται άνω της µιας συνθήκες

λειτουργίας

Η  µεµονωµένη στάθµη ηχητικής πίεσης µετράται κατά

προτίµηση ταυτόχρονα σε έξι θέσεις µικροφώνων για κάθε φιάλη που

απορρίπτεται στο δοχείο.

Ο µέσος όρος της  µεµονωµένης στάθµης ηχητικής πίεσης

επί της επιφάνειας µέτρησης υπολογίζεται σύµφωνα µε το CYS EN ISO

 σηµείο

Ο µέσος όρος της  µεµονωµένης στάθµης ηχητικής

ισχύος για τις 120 απορρίψεις φιαλών υπολογίζεται ως ο λογαριθµικός

µέσος των  µεµονωµένων µέσων όρων των σταθµών

ηχητικής πίεσης επί της επιφάνειας µέτρησης.

23.

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

Πεδίο δοκιµής:

Επιφάνεια  αριθµός θέσεων  απόσταση µέτρησης

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

Σύµφωνα µε το ISO  παράρτηµα

∆ιάρκεια(9ες)  προσδιορισµός της προκύπτουσας στάθµης

ηχητικής ισχύος όταν ισχύουν περισσότερες της  συνθήκες λειτουργίας

ISO  παράρτηµα Β.
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24. Μηχανές  µηχανές  παρυφών

Βλέπε

Η µηχανή ξακρίσµατος  µε τη βοήθεια κατάλληλης διάταξης κατά τρόπο

ώστε οι κοπτήρες να ευρίσκονται υπεράνω του κέντρου του ηµισφαιρίου.

Προκειµένου για τις µηχανές ξακρίσµατος χόρτου, το κέντρο της λεπίδας κοπής

 σε ύψος περίπου 50 mm από την επιφάνεια. Προκειµένου να υπάρξει

χώρος για τις λεπίδες  οι µηχανές ξακρίσµατος παρυφών πρέπει να

τοποθετούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην επιφάνεια δοκιµής.

25.  φυτικών φρακτών

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου CYS EN ISO

Πεδίο δοκιµής:

Σε περίπτωση διαφοράς, οι µετρήσεις  στο ύπαιθρο επάνω

στην τεχνητή επιφάνεια (4.1.2 του

Περιβαλλοντική διόρθωση

Μέτρηση  χώρο Κ2Α=0

Μ ε τ ρ ή σ ε ι ς σ ε κ λ ε ι σ τ ό χώρο

Η τιµή της σταθεράς  καθορισµένη χωρίς την τεχνητή επιφάνεια και σύµφωνα

µε το παράρτηµα Α του CYS EN ISO  πρέπει να είναι µεταξύ  και

 dB, οπότε η  λαµβάνεται υπόψη.

 αριθµός θέσεων  απόσταση µέτρησης ISO

11094:1991

Συνθήκες  κατά τη διάρκεια της δοκιµής

 του µηχανήµατος
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Η ψαλίδα φυτικών φρακτών συγκρατείται µε το φυσικό τρόπο για κανονική  είτε

από πρόσωπο είτε από κατάλληλη διάταξη, µε τρόπο ώστε οι κοπτήρες να

ευρίσκονται υπεράνω του κέντρου του ηµισφαιρίου.

∆οκιµή µε φορτίο

Η ψαλίδα φυτικών φρακτών λειτουργεί στις ονοµαστικές στροφές, µε τους κοπτήρες

σε κατάσταση λειτουργίας.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση  τουλάχιστον  δευτερόλεπτα.

26. Οχήµατα για  υπό υψηλή πίεση

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε

Το όχηµα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση υπόκειται σε δοκιµή  Ο κινητήρας

και οι βοηθητικοί µηχανισµοί  στροφές που ορίζει ο κατασκευαστής

για τη  του εξοπλισµού  η (οι)  υψηλής πίεσης

 στο µέγιστο αριθµό στροφών και τη µέγιστη πίεση  που

ορίζει ο κατασκευαστής.  προσαρµοσµένο ακροφύσιο, ώστε η

βαλβίδα περιορισµού της πίεσης να  ακριβώς κάτω από το όριο

 της. Ο θόρυβος της ροής του  πρέπει να επηρεάζει

καθόλου τα αποτελέσµατα των µετρήσεων.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η  διαρκεί τουλάχιστον 30
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27. Μηχανήµατα  πίδακα ύδατος υψηλής πίεσης

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

Επιφάνεια  αριθµός θέσεων  απόσταση µέτρησης

 σύµφωνα µε το CYS EN ISO 3744:1995 µε απόσταση µέτρησης

d = 1m.

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση µηχανήµατος

Το µηχάνηµα εκτόξευσης πίδακα ύδατος υψηλής πίεσης τοποθετείται επάνω σε

ανακλαστική επιφάνεια, τα µηχανήµατα µε πέλµατα ολίσθησης τοποθετούνται

επάνω σε στήριγµα ύψους 0,40 m , εκτός αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση

σύµφωνα µε τους όρους εγκατάστασης του κατασκευαστή.

∆οκιµή µε φορτίο

Το µηχάνηµα καθαρισµού µε υψηλή πίεση οδηγείται στις σταθερές συνθήκες

 του εντός της  τιµών που ορίζει ο κατασκευαστής. Κατά τη

διάρκεια της δοκιµής, συνδέεται στο µηχάνηµα καθαρισµού µε υψηλή  το

ακροφύσιο που  την υψηλότερη δυνατή πίεση αν χρησιµοποιηθεί

σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

28,

Βασικό πρότυπο  θορύβου: CYS EN ISO

 θέσεων  µέτρησης

 έξι  µικροφώνων σύµφωνα µε το Μέρος Α  =

10m
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Συνθήκες  κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Συναρµολόγηση του εξοπλισµού

Για τη δοκιµή η σφύρα προσαρτάται σε φορέα και χρησιµοποιείται ειδική

δοµή δοκιµής. Το σχήµα 28.1 δίνει τα χαρακτηριστικά της κατασκευής αυτής

 το σχήµα 28.2 δείχνει τη θέση του φορέα.

Φορέας

Ο φορέας για τη σφύρα  θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

των  προδιαγραφών της σφύρας  ειδικά όσον αφορά το

πεδίο διακύµανσης του βάρους, την υδραυλική ισχύ εξόδου, την παροχή της

ροής του ελαίου και την  της  επιστροφής.

Συναρµολόγηση

Η µηχανική συναρµολόγηση καθώς και οι συνδέσεις (εύκαµπτοι και

άκαµπτοι σωλήνες κ.λπ.) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές

που δίδονται στα τεχνικά στοιχεία της σφύρας. Όλος ο σηµαντικός θόρυβος

που δηµιουργείται από τις σωληνώσεις και τα διάφορα µηχανικά εξαρτήµατα

που απαιτούνται για την εγκατάσταση θα πρέπει να  Όλες οι

συνδέσεις των εξαρτηµάτων θα  να είναι καλά σφιγµένες.

Σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α τ η ς σ φ ύ ρ α ς και δ ύ ν α µ η σ τ α τ ι κ ή ς

σ υ γ κ ρ ά τ η σ η ς

Η σφύρα θα πρέπει να  σταθερά  τον φορέα κατά τρόπον ώστε

να  σταθερότητα Ιση µε  που  υπό κανονικές

συνθήκες. Η σφύρα πρέπει να  σε όρθια θέση.

Ε ρ γ α λ ε ί ο

Για τις µετρήσεις  αµβλύ εργαλείο. Το µήκος του εργαλείου

πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που δίδονται  28 1

 δοκιµών)
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∆οκιµή υπό φορτίο

Ισχύς υ δ ρ α υ λ ι κ ή ς παροχής και ροή του ελαίου

Οι συνθήκες λειτουργίας της υδραυλικής σφύρας θα πρέπει να ρυθµίζονται

κατάλληλα, να µετρώνται και να καταχωρούνται στην έκθεση µαζί µε τις

αντίστοιχες τιµές των τεχνικών  Η υπό δοκιµή σφύρα θα πρέπει

να χρησιµοποιείται ώστε να επιτυγχάνεται το 90 % ή περισσότερο της

µέγιστης ισχύος υδραυλικής παροχής και ροής ελαίου της σφύρας.

θα πρέπει να δίδεται προσοχή ώστε η ολική αβεβαιότητα των σειρών

µετρήσεων του Ps και του Q να διατηρούνται εντός περιθωρίου  Αυτό

εξασφαλίζει τον καθορισµό της ισχύος της υδραυλικής παροχής µε ακρίβεια ±

10  Λαµβάνοντας υπόψη το γραµµικό συσχετισµό µεταξύ ισχύος υδραυλικής

παροχής και εκπεµπόµενης ηχητικής έντασης, αυτό σηµαίνει µεταβολή λιγότερο

από ± 0,4 dB στον καθορισµό της στάθµης ηχητικής ισχύος.

Ρ υ θ µ ι ζ ό µ ε ν α ε ξ α ρ τ ή µ α τ α που έ χ ο υ ν ε π ι π τ ώ σ ε ι ς σ τ η ν ισχύ

τ η ς σφύρας ·

 αρχικές ρυθµίσεις των κεντρικών βαλβίδων όλων των συσσωρευτών

πιέσεως και άλλων ενδεχόµενων ρυθµιζόµενων εξαρτηµάτων θα πρέπει να

ανταποκρίνονται στις τιµές που δίδονται στα  Αν είναι δυνατόν

να επιλεγεί περισσότερος από ένας ρυθµός κρούσεως, οι µετρήσεις θα

πρέπει να γίνονται χρησιµοποιώντας όλες τις ρυθµίσεις. Παρουσιάζονται οι

ελάχιστες και  µέγιστες τιµές.

Π ο σ ό τ η τ ε ς προς µ έ τ ρ η σ η

 Η µέση  της πίεσης της παροχής  ελαίου κατά τη

 της  της σφύρας όπου

 τουλάχιστον δέκα κρούσεις.

Q Η µέση τιµή του εισερχοµένου ελαίου του θραυστήρα µετρούµενου

ταυτόχρονα µε το
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Σηµείο µέτρησης της θερµοκρασίας του ελαίου, Τ

— το Τ πρέπει να µετράται από την δεξαµενή ελαίου του φορέα ή από την

υδραυλική σωλήνωση που συνδέεται µε τη σφύρα. Στην έκθεση πρέπει

να σηµειώνεται το σηµείο µέτρησης,

— η ακρίβεια της  της θερµοκρασίας θα πρέπει να κυµαίνεται

µεταξύ ± 2 °C της  τιµής.

Περίοδος  καθορισµός της προκύπτουσας στάθµης ηχητικής ισχύος

Η περίοδος παρατήρησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον  δευτερόλεπτα.

Οι µετρήσεις επαναλαµβάνονται τρεις φορές ή περισσότερο εφόσον

χρειάζεται. Το τελικό αποτέλεσµα µετράται ως ο αριθµητικός µέσος όρος των

δύο υψηλότερων τιµών που δεν διαφέρουν περισσότερο από 1 dB.
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∆οκιµή µε φορτίο

Κατά τη διάρκεια της  κανένα εργαλείο δεν θα συνδέεται µε το

 υδραυλικής ισχύος.

Το  ισχύος  στις σταθερές συνθήκες

λειτουργίας του εντός της κλίµακας τιµών  ορίζει ο κατασκευαστής. Πρέπει

να λειτουργεί στον ονοµαστικό αριθµό στροφών και την ονοµαστική

Ονοµαστικός αριθµός στροφών και ονοµαστική ττίεση είναι τα αντίστοιχα

στοιχεία ττου αναφέρονται στις  χρήσης που  στον

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον

30. Κοπτικά ορµών

Βασικό πρότυπο εκποµπής  ΕΝ ISO 3744:1995
\

 κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

Το κοπτικό αρµών εφοδιάζεται µε τη  δυνατή λεπίδα που προβλέπει

ο κατασκευαστής στις οδηγίες χρήσης που  στον αγοραστή. Ο κινητήρας

 στο µέγιστο αριθµό στροφών, ενώ η λεπίδα είναι ακίνητη.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον  δευτερόλεπτα.

31.  ταφής

 αριθ. 37

32.
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Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

Πεδίο δοκιµής: ISO 11094:1991

Σε περίπτωση διαφωνίας, οι µετρήσεις  στο ύπαιθρο, επάνω στην

τεχνητή επιφάνεια (σηµείο 4.1.2 του ISO

Περιβαλλοντική διόρθωση

Μ έ τ ρ η σ η  χώρο Κ2Α=0

Μετρήσεις σε  χώρο

Η τιµή της σταθεράς, Κ2Α καθορισµένη χωρίς την τεχνητή επιφάνεια και

σύµφωνα µε το παράρτηµα Α του CYS EN ISO 3744:1995, πρέπει να

είναι  2,0 dB, οπότε η Κ2Α δεν λαµβάνεται υπόψη.

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση της µηχανής

Αν οι τροχοί της  µηχανής προκαλούν συµπίεση της

τεχνητής επιφάνειας κατά περισσότερο από 1 cm, τοποθετούνται επάνω

σε στηρίγµατα, ώστε να ευρίσκονται στην ίδια στάθµη µε την τεχνητή

επιφάνεια  από τη  Αν οι  δεν είναι δυνατόν να

αφαιρεθούν από τους κινητήριους τροχούς της χλοοκοπτικής µηχανής, η

µηχανή υποβάλλεται σε δοκιµή επάνω στα στηρίγµατα, ενώ οι κοπτήρες

λειτουργούν στο µέγιστο αριθµό στροφών που ορίζει ο κατασκευαστής. Τα

 κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε να µην επηρεάζουν τα

αποτελέσµατα της µέτρησης.

∆οκιµή χωρίς φορτίο: ISO

∆ιάρκεια παρατήρησης: ISO
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33. Μηχανές  παρυφών

Βλέπε αριθ. 32.

Η µηχανή ξακρίσµατος χλοοτάπητα  µε τη βοήθεια κατάλληλης

 κατά τρόπο ώστε οι κοπτήρες να ευρίσκονται επάνω από το κέντρο

του ηµισφαιρίου. Προκειµένου  τις µηχανές ξακρίσµατος χλοοτάπητα, το

κέντρο του συστήµατος κοπής διατηρείται σε ύψος περίπου 50 mm επάνω

από την επιφάνεια. Προκειµένου να υπάρξει χώρος για τις λεπίδες κοπής, οι

µηχανές ξακρίσµατος παρυφών χλοοτάπητα τοποθετούνται όσο το δυνατόν

πλησιέστερα στην επιφάνεια δοκιµής.

34. Φυσητήρες φύλλων

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

Πεδίο δοκιµής:

Σε περίπτωση διαφοράς, οι µετρήσεις διεξάγονται στο ύπαιθρο επάνω

στην τεχνητή επιφάνεια (σηµείο 4.1.2 του ISO

Περιβαλλοντική διόρθωση

Μ έ τ ρ η σ η σ ε α ν ο ι κ τ ό χώρο

Μ ε τ ρ ή σ ε ι ς σε κ λ ε ι σ τ ό χώρο

Η τιµή της σταθεράς  καθορισµένη χωρίς τεχνητή επιφάνεια και

σύµφωνα µε το παράρτηµα Α του CYS EN ISO 3744:1995, πρέπει να

είναι  2,0 dB, οπότε η Κ2Α δεν λαµβάνεται υπόψη.

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός δέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης ISO

11094:1991

 κατά τη διάρκεια της δοκιµής

 του
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Ο φυσητήρας φύλλων τοποθετείται µε το φυσικό τρόπο  κανονική

 έτσι ώστε το στόµιο του φυσητήρα να ευρίσκεται (50 ±25) mm

επάνω από το κέντρο του ηµισφαιρίου αν ο φυσητήρας φύλλων είναι

χειροκατευθυνόµενος, συγκρατείται από πρόσωπο ή κατάλληλη διάταξη.

∆οκιµή µε φορτίο

Ο φυσητήρας φύλλων λειτουργεί στον ονοµαστικό αριθµό στροφών και την

ονοµαστική ροή αέρα που δηλώνεται από τον κατασκευαστή.

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον  δευτερόλεπτα.

 Αν ένας φυσητήρας φύλλων µπορεί να χρησιµοποιηθεί επίσης

και ως  πρέπει να δοκιµάζεται και υπό τις δύο µορφές

του και να χρησιµοποιείται η µεγαλύτερη τιµή.

35.  φύλλων

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

Πεδίο δοκιµής: ISO

Σε περίπτωση διαφοράς, οι µετρήσεις διεξάγονται σε ανοικτό χώρο,

επάνω στην τεχνητή επιφάνεια  του ISO

Περιβαλλοντική διόρθωση

Μ έ τ ρ η σ η σ ε α ν ο ι κ τ ό χώρο

Μ ε τ ρ ή σ ε ι ς σε κ λ ε ι σ τ ό χώρο

Η τιµή της σταθεράς  καθορισµένη χωρίς τεχνητή επιφάνεια και

σύµφωνα µε το παράρτηµα Α του ΕΝ ISO 3744:1995, πρέπει να είναι <

2,0 dB, οπότε η  λαµβάνεται υπόψη
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Επιφάνεια  θέσεων  απόσταση

µέτρησης

 λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση του µηχανήµατος

Ο συλλεκτήρας φύλλων τοποθετείται µε το φυσικό τρόπο για κανονική

 έτσι ώστε το στόµιο εισόδου του συστήµατος συλλογής να

ευρίσκεται επάνω (50 ± 25) mm από το κέντρο του ηµισφαιρίου αν ο

συλλεκτήρας φύλλων είναι χειροκατευθυνόµενος,  από

πρόσωπο ή κατάλληλη διάταξη.

∆οκιµή µε φορτίο

Ο συλλεκτήρας φύλλων  στον ονοµαστικό αριθµό στροφών και

την ονοµαστική ροή αέρος του συστήµατος  όπως αυτά ορίζονται

από τον κατασκευαστή.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον  δευτερόλεπτα.

 Αν ένας φυσητήρας φύλλων µπορεί να  επίσης

και ως συλλεκτήρας φύλλων, πρέπει να δοκιµάζεται και υπό τις δύο µορφές

του και να χρησιµοποιείται η µεγαλύτερη τιµή.

36, Ανυψωτικά οχήµατα

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Πρέπει να τηρούνται οι  και οι  του

κατασκευαστή.
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Σ υ ν θ ή κ ε ς α ν ύ ψ ω σ η ς

Το όχηµα είναι ακίνητο και το φορτίο (µη  υλικό, π.χ.

χάλυβας ή σκυρόδεµα τουλάχιστον ίσο προς το 70 % της

ανυψωτικής ικανότητας που προβλέπουν οι  του κατασκευαστή)

ανυψώνεται, από την χαµηλή θέση, µε τη µέγιστη ταχύτητα, στο

τυποποιηµένο ύψος που εφαρµόζεται στον εξεταζόµενο τύπο

βιοµηχανικού οχήµατος σύµφωνα µε το οικείο ευρωπαϊκό πρότυπο της

σειράς «Ασφάλεια των βιοµηχανικών οχηµάτων». Αν το πραγµατικό ύψος

ανύψωσης είναι  δύναται να χρησιµοποιηθεί σε µεµονωµένες

µετρήσεις. Το ύψος ανύψωσης καταχωρείται στην έκθεση δοκιµής.

Σ υ ν θ ή κ ε ς ο δ ή γ η σ η ς

Το όχηµα οδηγείται, υπό πλήρη  από τη στάση έως ότου

κάλυψα απόσταση ίση µε το τριπλάσιο του µήκους του ώστε να  στη

γραµµή Α9Α (γραµµή που συνδέει τις θέσεις 1 και 2 των µικροφώνων) και

στη συνέχαα στη γραµµή Β9Β (γραµµή που συνδέα τις θέσας 3 και 4 των

µικροφώνων). Όταν το πίσω µέρος του οχήµατος περάσει τη γραµµή Β9Β,

επιτρέπεται να παύσει να πιέζεται το χειριστήριο επιτάχυνσης.

Εάν το όχηµα διαθέτει σύστηµα µετάδοσης πολλαπλών σχέσεων,

επιλέγεται η σχέση που επιτρέπα την ανάπτυξη της µέγιστης δυνατής

ταχύτητας στην απόσταση µέτρησης.

 της προκύπτουσας στάθµης ηχητικής

ισχύος όταν ισχύουν  της µιας συνθήκες

 είναι:

— υπό συνθήκες ανύψωσης: ο πλήρης κύκλος

— υπό συνθήκες οδήγησης: η χρονική  που αρχίζει  το κέντρο του

οχήµατος περνά η γραµµή  και  όταν το κέντρο αυτό φθάνει τη

γραµµή  (Το κείµενο  το
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 η προκύπτουσα στάθµη ηχητικής ισχύος  όλους τους τύπους

ανυψωτικών οχηµάτων υπολογίζεται ως εξής:

όπου ο δείκτης «α» υποδηλώνει τις «συνθήκες ανύψωσης» και ο δείκτης «ο τις

«συνθήκες

37. Φορτωτές

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

 δοκιµής:

Επιφάνεια  µικροφώνων/απόσταση µέτρησης: ISO

6395:1988

Συνθήκες  κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση του µηχανήµατος

Οι  φορτωτές υπόκεινται σε δοκιµή σε χώρο δοκιµών σύµφωνα µε το

σηµείο 6.3.3 του ISO 6395:1988

∆οκιµή µε φορτίο: ISO  παράρτηµα C

∆ιάρκεια(9ες)  της προκύπτουσας στάθµης ηχητικής

ισχύος όταν ισχύουν περισσότερες της µιας συνθήκες λειτουργίας

ISO  C

38. Κινητοί γερανοί

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

Συνθήκες  κατά τη διάρκεια της δοκιµής

 του µηχανήµατος

Αν ο  µε  τα στηρίγµατα αυτά

 πλήρως αναπτυγµένα και ο γερανός  των πελµάτων του σε

µίση θέση όσον αφορά το  ύψος
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∆οκιµή υπό φορτίο

Ο  που υποβάλλεται στη δοκιµή παρουσιάζεται στην τυπική µορφή που

περιγράφει ο κατασκευαστής. Η ισχύς του  που χρησιµοποιείται για τον

προσδιορισµό του ορίου θορύβου είναι η ονοµαστική ισχύς του κινητήρα που

χρησιµοποιείται για την κίνηση του γερανού. Ο γερανός εφοδιάζεται µε το

µέγιστο επιτρεπόµενο αντίβαρο προσαρµοσµένο στο περιστρεφόµενο τµήµα του.

 από την εκτέλεση οιασδήποτε  ο κινητήρας και το υδραυλικό

σύστηµα του  γερανού φέρονται στην κανονική θερµοκρασία λειτουργίας

τους σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και εκτελούνται όλες οι σχετικές

µε την ασφάλεια διαδικασίες που προβλέπει το φυλλάδιο οδηγιών.

Αν ο γερανός είναι εφοδιασµένος µε περισσότερους του ενός κινητήρες,

λειτουργεί ο κινητήρας που χρησιµοποιείται για πς λειτουργίες του γερανού. Ο

κινητήρας του µεταφορικού µέσου τίθεται εκτός

Αν ο κινητήρας  γερανού είναι εφοδιασµένος µε ανεµιστήρα, ο ανεµιστήρας

πρέπει να λειτουργεί κατά τη δοκιµή. Αν ο ανεµιστήρας  πολλές

κατά τη  η υψηλότερη.

Οι  του γερανού διεξάγονται υπό  ακόλουθες τρεις  ή

συνθήκες

Για όλες  συνθήκες  ισχύουν τα εξής

— Η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα είναι ίση προς ΓΟ 75 % της µέγιστης ·

ταχύτητας που προβλέπεται για τη λειτουργία του µε ανοχή ± 2

— Η επιτάχυνση  η  έχουν τη µέγιστη δυνατή  χωρίς ωστόσο να

σηµειώνονται επικίνδυνες  του  ή του συγκροτήµατος του

γάντζου

— Οι κινήσεις  µε τη  ταχύτητα που προβλέπει το

φυλλάδιο  τις



3005

α) Ανέλκυση

Ο κινητός γερανός φορτώνεται µε φορτίο το οποίο δηµιουργεί το 50 % του

µέγιστο φορτίου του σχοινιού. Η δοκιµή συνίσταται στην ανύψωση του

φορτίου και το αµέσως επακόλουθο κατέβασµα του στη θέση εκκίνησης. Το

µήκος του βραχίονα επιλέγεται ούτως ώστε η πλήρης δοκιµή να διαρκεί

20s.

β) Περιστροφή

Ο βραχίονας ρυθµίζεται κατά τρόπον ώστε να παρουσιάζει κλίση 40°950°

ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Το ανώτερο τµήµα του γερανού περιστρέφεται

χωρίς φορτίο 90° προς τα αριστερά και αµέσως µετά επανέρχεται στην αρχική

του θέση. Η κεραία έχει το µικρότερο δυνατό µήκος. Ως διάρκεια

παρατήρησης θεωρείται ο χρόνος εκτέλεσης του κύκλου λειτουργίας.

γ) Α ν ύ ψ ω σ η τ η ς κεραίας

Η δοκιµή αρχίζει µε την ανύψωση της  κεραίας από την χαµηλότερη

θέση λειτουργίας και το αµέσως επακόλουθο κατέβασµα της στην αρχική της

θέση. Η κίνηση εκτελείται χωρίς φορτίο. Η διάρκεια της  είναι

τουλάχιστον 20s.

δ) Τ η λ ε σ κ ο π ι κ ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α

Ο βραχίονας ρυθµίζεται κατά τρόπον ώστε να παρουσιάζει κλίση 40°950° ως

προς το οριζόντιο  Χωρίς κανένα φορτίο και µε την  είναι

πλήρως συµπτυγµένη, ο υδραυλικός  µόνο του πρώτου τµήµατος

εκτείνεται πλήρως  µε το πρώτο τµήµα και αµέσως µετά συµπτύσσεται µαζί

µε το πρώτο τµήµα.

∆ιάρκεια  καθορισµού της προκύπτουσας

στάθµης  ισχύος στην περίπτωση χρήσης περισσοτέρων της µιας

συνθηκών λειτουργίας
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Η προκύπτουσα  ηχητικής ισχύος  ως εξής:

 στην περίπτωση τηλεσκοπικής

 10 log  +  +

ii) εφόσον δεν είναι εφικτή η τηλεσκοπική λειτουργία

 = 10 log  + 0,3 χ  + 0,3

Όπου:

 είναι η στάθµη ηχητικής ισχύος για τον κύκλο ανέλκυσης

 είναι η στάθµη ηχητικής ισχύος για τον κύκλο περιστροφής

 είναι η στάθµη ηχητικής ισχύος για τον κύκλο ανύψωσης της κεραίας

 η στάθµη ηχητικής ισχύος για τον κύκλο τηλεσκοπικής λειτουργίας

(προβλέπεται)

39. Κινητοί περιέκτες αποβλήτων

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

Πεδίο δοκιµής

—  επιφάνεια σκυροδέµατος ή µη πορώδους

—  εργαστηρίου που πρόσφερα ελεύθερο πεδίο πάνω από

ανακλαστικό επίπεδο.

Περιβαλλοντική διόρθωση

Μέτρηση σεανοικτό χώρο Κ2Α=0

Μ έ τ ρ η σ η σ ε κ λ ε ι σ τ ό χώρο

Η  της σταθεράς  καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα Α του CYS

ΕΝ ISO  και θα πρέπει να είναι  2,0  οπότε η  µπορεί να ·

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων  µέτρησης

Ηµισφαίριο  θέσεις  το µέρος Α  5 / r = 3
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 λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Όλες οι µετρήσεις εκτελούνται µε κενό περιέκτη.

∆οκιµή αριθ.  Ελεύθερο κλείσιµο του σκεπάσµατος κατά µήκος του σώµατος

του περιέκτη

Προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η επιρροή του στις µετρήσεις, ο χειριστής

πρέπει να στέκεται στην πίσω πλευρά του περιέκτη (πλευρά της άρθρωσης). Το

σκέπασµα πρέπει να αφήνεται από το µέσον του για να προλαµβάνεται

στρέβλωση του κατά την πτώση.

Η µέτρηση εκτελείται κατά τον ακόλουθο κύκλο και επαναλαµβάνεται 20 φορές.

— Αρχικά, το σκέπασµα υψώνεται στην κατακόρυφο,

— αφήνεται προς τα  αν είναι δυνατόν χωρίς να του δίνεται ώθηση ενώ

ο χαριστής βρίσκεται στην πίσω πλευρά του περιέκτη, ακίνητος µέχρι να

κλείσει το σκέπασµα,

— µετά το πλήρες κλείσιµο το σκέπασµα, σηκώνεται στην αρχική του θέση.

 Αν χρειάζεται, ο χειριστής µπορεί προσωρινά να µετακινηθεί για να

σηκώσει το σκέπασµα.

∆οκιµή αριθ. 2: Πλήρες άνοιγµα του σκεπάσµατος

Για την ελαχιστοποίηση της επιρροής του στις µετρήσεις, ο χειριστής

να στέκεται στην πίσω  του περιέκτη  της άρθρωσης) όσον

αφορά τους τετράτροχους περιέκτες και  στον περιέκτη (µεταξύ της

θέσης του µικροφώνου 10 και του µικροφώνου 12) προκειµένου για τους

δίτροχους περιέκτες. Το σκέπασµα πρέπει να αφήνεται από το µέσον του ή

όσο το δυνατόν πλησιέστερα σε αυτό.

Για να προληφθεί οποιαδήποτε  οι τροχοί πρέπει να

ακινητοποιούνται κατά τη διάρκεια της δοκιµής. Προκειµένου για τους

 περιέκτες και για την πρόληψη οποιασδήποτε αναπήδηση του

 ο χειριστής  να τον  ακουµπώντας το χέρι του στο

επάνω χείλος



3008

Η µέτρηση γίνεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο κύκλο:

— αρχικά, το σκέπασµα ανοίγεται µέχρι την

— αφήνεται χωρίς να του δοθεί ώθηση,

µετά το πλήρες άνοιγµα και  από ενδεχόµενη  το

σκέπασµα ανυψώνεται στην αρχική του θέση.

∆οκιµή αριθ. 3: Κύλιση του περιέκτη σε τεχνητό ακανόνιστο οδόστρωµα

Για την εν λόγω δοκιµή 3, χρησιµοποιείται τεχνητός στίβος δοκιµών, ο

οποίος αποµιµείται ακανόνιστο έδαφος. Ο εν λόγω στίβος δοκιµών

αποτελείται από δύο παράλληλες  πλέγµατος (µήκους

έξι µέτρων και πλάτους 400  που στερεώνονται στο αντανακλαστικό

επίπεδο κάθε 20 περίπου εκατοστά. Η απόσταση µεταξύ των δύο λωρίδων

προσαρµόζεται ανάλογα µε τον τύπο του περιέκτη, ούτως ώστε οι τροχοί

να µπορούν να κυλούν σε όλο το µήκος του στίβου. Οι συνθήκες

προσαρµογής θα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδη επιφάνεια. Εάν

απαιτείται, ο στίβος στερεώνεται στο έδαφος µε ελαστικά υλικά προς

αποφυγή εκποµπών παρασιτικών θορύβων.

 Κάθε λωρίδα µπορεί να  από πολλά στοιχεία

πλάτους 400 χιλιοστών που προσαρµόζονται µεταξύ τους.

Παράδειγµα κατάλληλου  δίδεται στο σχήµα 39.1 και 39.2.

Ο χειριστής  στην πλευρά του περιέκτη απέναντι από το µετωπικό

σύστηµα υποδοχής (πλευρά της άρθρωσης).

Η µέτρηση εκτελείται ενώ ο χειριστής τραβά τον περιέκτη κατά µήκος του

τεχνητού στίβου µε σταθερή ταχύτητα  1  µεταξύ των σηµείων

Α και Β (απόσταση  —  το σχήµα 39.3) µέχρις ότου ο άξονας

των τροχών, προκειµένου για  ή ο πρώτος άξονας των

 προκειµένου για  φθάσει στο σηµείο Α ή το

σηµείο Β Η διαδικασία αυτή  τρεις φορές προς κάθε
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Κατά τη διάρκεια της δοκιµής, όσον αφορά τους δίτροχους  η

γωνία µεταξύ του περιέκτη και του στίβου θα  να είναι 45°. Όσον

αφορά τους τετράτροχους περιέκτες ο χειριστής δοκιµών πρέπει να

εξασφαλίζει κατάλληλη επαφή όλων των τροχών µε τον στίβο.

∆ιάρκεια παρατήρησης  καθορισµού της προκύπτουσας

στάθµης ηχητικής ισχύος στην περίπτωση χρήσης περισσοτέρων της µιας

συνθηκών λειτουργίας

∆οκιµές αριθ. 1 και 2: Ελεύθερο κλείσιµο του σκεπάσµατος κατά µήκος του

σώµατος του περιέκτη και πλήρες  του σκεπάσµατος.

Εφόσον  δυνατόν, οι µετρήσεις  ταυτόχρονα και στις έξη

θέσεις των µικροφώνων. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ηχοστάθµες που

µετρώνται σε κάθε θέση των µικροφώνων κατατάσσονται  αύξουσα τάξη

και οι στάθµες ηχητικής ισχύος υπολογίζοντας συνδυάζοντας τις τιµές

κάθε θέση των µικροφώνων  µε τη σειρά τους

Η  µεµονωµένη στάθµη ηχητικής πίεσης µετράται  κάθε

ένα από τα είκοσι κλεισίµατα και 20  του σκεπάσµατος σε κάθε

σηµείο µέτρησης. Οι στάθµες ηχητικής ισχύος  και

 από τον τετραγωνικό µέσο όρο των πέντε υψηλότερων τιµών

που επιλέγονται µεταξύ των αποτελεσµάτων των µετρήσεων.

∆οκιµή αριθ. 3: Κύλιση του περιέκτη σε τεχνητό ακανόνιστο οδόστρωµα

Η διάρκεια παρατήρησης Τ είναι ίση µε το χρόνο που απαιτείται για να

καλυφθεί η  µεταξύ των σηµείων Α και Β του στίβου δοκιµών.

Η στάθµη ηχητικής ισχύος  είναι ίση  το µέσο όρο  τιµών

διαφέρουν  2 dB. Αν τσ κριτήριο αυτό δεν καλύπτεται µε έξι

µετρήσεις, ο κύκλος  όσες φορές

Η προκύπτουσα στάθµη ηχητικής ισχύος  από τον
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Σχήµα 39.2

Λεπτοµέρεια της κατασκευής και  του πεδίου

κύλισης
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 Απόσταση

µέτρησης

40.  φρέζες

Βλέπε αριθ. 32.

Κατά τη διάρκεια της  το εργαλείο αποσυνδέεται.

 οδοποιίας

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO
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Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

Ο κινητήρας  µηχανήµατος λειτουργεί στον ονοµαστικό αριθµό στροφών που

όριζα ο κατασκευαστής. Ενεργοποιούνται όλα τα συστήµατα εργασίας και

λειτουργούν στους εξής αριθµούς στροφών:

Σύστηµα µεταφοράς υλικού Σύστηµα

διασκορπισµού υλικού Κόπανος (στροφές,

κρούσας) ∆ονητές (στροφές, ροπή έκκεντρου)

Ράβδοι πίεσης (συχνότητα, πίεση)

τουλάχιστον 10 % της  τιµής τουλάχιστον

40 % της µέγιστης τιµής τουλάχιστον 50 % της

 τιµής τουλάχιστον 50 % της  τιµής

τουλάχιστον 50 % της µέγιστης τιµής
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∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον  δευτερόλεπτα

42. Εξοπλισµός πασσαλόπηξης

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

Πεδίο δοκιµής: ISO  1988

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή υπό φορτίο

Ο εξοπλισµός πασσαλόπηξης εγκαθίσταται επί του πασσάλου που συναντά επαρκή

αντίσταση του εδάφους ώστε ο  να λειτουργεί µε σταθερή ταχύτητα.

Στην περίπτωση των κρουστικών σφυρών, το κάλυµµα εφοδιάζεται µε καινουργές ξύλινο

παραγέµισµα. Η κεφαλή του πασσάλου εξέχει  m πάνω από το πεδίο δοκιµής.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η διάρκεια παρατήρησης πρέπει να είναι τουλάχιστον  δευτερόλεπτα.

 Μηχανήµατα τοποθέτησης σωλήνων

Βλέπε αριθ. 0.

44.  οχήµατα διαµόρφωσης πίστας χιονιού

Βλέπε αριθ. 0.

45.

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO
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Μ έ τ ρ η σ η  χώρο Κ2Α=0

Μ έ τ ρ η σ η  χώρο

Η τιµή σταθερής  καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα Α του CYS EN ISO

 και θα πρέπει να είναι  2,0 dB, οπότε η  µπορεί να αγνοείται.

Επιφάνεια  θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

Ηµισφαίριο/έξι θέσεις µικροφώνων σύµφωνα µε το µέρος Α παράγραφος 5/σύµφωνα µε το

µέρος Α παράγραφος 5.

Αν 1 > 2m: µπορεί να χρησιµοποιηθεί παραλληλεπίπεδο σύµφωνα µε το CYS EN ISO 3744:

 µε απόσταση µέτρησης  =

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση του µηχανήµατος

Το  ζεύγος ισχύος τοποθετείται επάνω στο ανακλαστικό επίπεδο το

ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος µε πέλµατα  τοποθετείται επάνω σε στήριγµα ύψους

 εκτός αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση στους όρους εγκατάστασης του κατασκευαστή.

∆οκιµή µε

 σηµείο 9.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί  δευτερόλεπτα.

46. Μηχανοκίνητα σάρωθρα

 πρότυπο  θορύβου: CYS EN ISO

Συνθήκες  κατά τη  της δοκιµής
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Η δοκιµή του µηχανοκίνητου σαρώθρου διενεργείται σε ακινησία. Ο κινητήρας και οι βοηθητικοί

µηχανισµοί λειτουργούν στις στροφές που προβλέπει ο κατασκευαστής για τη λειτουργεία του

εξοπλισµού εργασίας. Το σάρωθρο  στο  αριθµό στροφών  δεν  σε

επαφή µε το έδαφος. Το σύστηµα αναρρόφησης  µε τη µέγιστη ισχύ αναρρόφησης,

ενώ η απόσταση µεταξύ του εδάφους και του στοµίου του συστήµατος αναρρόφησης δεν

υπερβαίνει  mm.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον  δευτερόλεπτα.

47. Απορριµµατοφόρα οχήµατα

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

Συνθήκες  κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

Η δοκιµή απορριµµατοφόρου οχήµατος διενεργείται σε ακινησία για τις εξής συνθήκες λειτουργίας:

1. Ο κινητήρας λειτουργεί στις µέγιστες στροφές που προβλέπει ο

κατασκευαστής. Ο εξοπλισµός δεν  Η δοκιµή αυτή δεν εκτελείται

για τα οχήµατα που λειτουργούν αποκλειστικά µε ηλεκτρική ενέργεια.

2. Το σύστηµα συµπίεσης

Το απορριµµατοφόρο όχηµα και η χοάνη υποδοχής των απορριµµάτων είναι κενά.

Αν η ταχύτητα του κινητήρα αυξάνει αυτόµατα όταν  το σύστηµα

 τότε µετράται η τιµή αυτή. Αν η µετρούµενη τιµή  χαµηλότερη από

την ταχύτητα που προβλέπει ο κατασκευαστής κατά περισσότερο από 5  η

δοκιµή  µε τον κινητήρα στις στροφές που  ο κατασκευαστής,

πατώντας το  (γκάζι) του θαλάµου οδήγησης.
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Αν ο κατασκευαστής δεν παρέχει ταχύτητα περιστροφής κινητήρα  το σύστηµα

συµπίεσης ή αν το όχηµα δεν είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα αυτόµατης αύξησης

των στροφών, τότε η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα θα είναι 1 200

µε χρήση του  (γκαζιού) του θαλάµου οδήγησης.

3. Το σύστηµα ανύψωσης ανεβαίνει και κατεβαίνει, χωρίς φορτίο και χωρίς δοχείο. Η

ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα επιτυγχάνεται και ελέγχεται όπως και για το

σύστηµα συµπίεσης (βλέπε το σηµείο 2 παραπάνω).

4. Υλικά ρίπτονται στο απορριµµατοφόρο όχηµα.

Τα υλικά αδειάζονται χύδην µε το ανυψωτικό σύστηµα στην χοάνη (που στην αρχή

είναι κενή). Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται δίτροχος περιέκτης χωρητικότητας

240 Ι, σύµφωνα µε το ΕΝ  Αν το σύστηµα ανύψωσης δεν µπορεί να

σηκώσει έναν τέτοιον  χρησιµοποιείται περιέκτης του οποίου η

χωρητικότητα δεν αφίσταται των 240Ι. Το υλικό συνίσταται σε 30 σωλήνες από

 µάζας 0,4Kg ο καθένας και µε τις ακόλουθες διαστάσεις:

• — µήκος  mm ± 0,5 mm

— ονοµαστική εξωτερική διάµετρο 90 mm + 0.3/90 mm,

— ονοµαστικό βάθος 6,7 mm + 0.9/90 mm.

∆ιάρκεια(9ες)  προσδιορισµός της προκύπτουσας στάθµης ηχητικής

ισχύος όταν ισχύουν περισσότερες της µιας συνθήκες λειτουργίας

Η διάρκεια παρατήρησης είναι:

 Τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. Η προκύπτουσα στάθµη ηχητικής ισχύος θα είναι

2. Τουλάχιστον τρεις πλήρεις κύκλοι, αν το σύστηµα συµπίεσης λειτουργεί αυτόµατα.

Αν το σύστηµα συµπίεσης δεν λειτουργεί αυτόµατα αλλά κατά µεµονωµένους

κύκλους, οι δοκιµές εκτελούνται τουλάχιστον επί τρεις κύκλους. Η προκύπτουσα

στάθµη ηχητικής πίεσης  τον τετραγωνικό µέσον όρο τριών

(ή  µετρήσεων
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3.Τουλάχιστον τρεις συνεχείς πλήρεις κύκλοι, όπου περιλαµβάνεται η πλήρης

διαδικασία ανόδου και καθόδου  συστήµατος ανύψωσης. Η προκύπτουσα

στάθµη ηχητικής πίεσης (1\νΑ3) υπολογίζεται από τον  µέσον όρο

τριών (ή περισσοτέρων) µετρήσεων.

4. Τουλάχιστον τρεις συνεχείς πλήρεις κύκλοι, στον καθένα από τους

περιλαµβάνεται η ρίψη 30 σωλήνων στην χοάνη. Κάθε κύκλος δεν υπερβαίνει τα

πέντε δευτερόλεπτα. Για τις µετρήσεις αυτές το  αντικαθίσταται από το  Η

προκύπτουσα στάθµη ηχητικής πίεσης  υπολογίζεται από τον τετραγωνικό

µέσον όρο τριών (ή περισσοτέρων) µετρήσεων.

Η προκύπτουσα στάθµη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται ως εξής:

 Στην περίπτωση απορριµµατοφόρου οχήµατος που

χρησιµοποιεί αποκλειστικά ηλεκτρική  ο συντελεστής της

 λαµβάνεται ίσος µε 0.

48. Φρέζες οδοστρωµάτων

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO 3744:1995

Συνθήκες  κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση του µηχανήµατος

Ο διαµήκης άξονας της φρέζας οδοστρωµάτων  µε τον άξονα y.

∆οκιµή µε φορτίο

Η φρέζα οδοστρωµάτων  στις σταθερές συνθήκες λειτουργίας της εντός της

τιµών που ορίζεται από τον  στις  που  στον αγοραστή. Ο

 και όλα τα εξαρτήµατα λειτουργούν στις αντίστοιχες ονοµαστικές στροφές τους στην
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∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί  δευτερόλεπτα.

49. Εκχερσωτές

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

Πεδίο δοκιµής: ISO

Σε  διαφοράς, οι µετρήσεις  στο  στην τεχνητή

 του

Περιβαλλοντική διόρθωση KM

Μ έ τ ρ η σ η στο ύπαιθρο  = Ο

Μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  κ λ ε ι σ τ ό χώρο

Η τιµή της σταθεράς  καθορισµένη χωρίς τεχνητή επιφάνεια και σύµφωνα µε το

παράρτηµα Α του CYS EN ISO  πρέπει να είναι  2,0  οπότε η σταθερά  δεν

λαµβάνεται υπόψη,

 θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης ISO

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

Ο  λειτουργεί µε τον κινητήρα στον ονοµαστικό αριθµό στροφών και µε το εργαλείο

σε κατάσταση αδράνειας (εν λειτουργία, αλλά χωρίς να  στο έδαφος).

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση  τουλάχιστον
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50.

Βασικό  εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

Πεδίο δοκιµής

Περιβαλλοντική διόρθωση

Μέτρηση σε ανοικτό χώρο Κ2Α=0

Μετρήσεις κλειστού χώρου

Η τιµή της σταθεράς  καθορισµένη χωρίς τεχνητή επιφάνεια και σύµφωνα µε το

παράρτηµα Α του CYS EN ISO 3744  πρέπει να είναι  dB, οπότε η σταθερά

δεν λαµβάνεται υπόψη

Επιφάνεια  αριθµός θέσεων  απόσταση µέτρησης ISO

11094:1991

 λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

Η δοκιµή  υλικών  ενώ το µηχάνηµα τεµαχίζει ένα ή

περισσότερα ξύλα

Ο κύκλος  συνίσταται σε τεµαχισµό ενός στρογγυλού ξύλου (ξηρό πεύκο ή

 µήκους τουλάχιστον  αιχµηρού στο ένα άκρο και µε διάµετρο περίπου ίση

προς τη µέγιστη διάσταση  ο θρυµµατιστής/τεµαχιστής έχει σχεδιαστεί να δέχεται και η οποία

ορίζεται στις οδηγίες ττου χορηγούνται στον

∆ιάρκεια παρατήρησης/προσδιορισµός της  στάθµης ηχητικής ισχύος

Η παρατήρηση  όταν δεν υπάρχει  υλικό στο  τεµαχισµού, δεν

όµως να  τα 20 δευτερόλεπτα Αν  δυνατές αµφότερες οι συνθήκες λειτουργίας,

πρίπει να  η  στοθµη ηχητικής ισχύος
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 Εκχιονιστικά µηχανήµατα µε

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

 κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

Η δοκιµή του  χιονιού διενεργείται σε ακινησία,  µε  οδηγίες του  ο

φυσητήρας χιονιού λειτουργεί µε τον εξοπλισµό εργασίας στο µέγιστο αριθµό στροφών και τον κινητήρα

στις αντίστοιχες στροφές.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον

52. Οχήµατα µε

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN

Συνθήκες  κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε

Η δοκιµή του οχήµατος µε αναρροφητήρα διενεργείται σε  Ο κινητήρας και οι

βοηθητικοί µηχανισµοί λειτουργούν στις στροφές που προβλέπει ο κατασκευαστής για τη

 του εξοπλισµού εργασίας. Η(οι)  κενού  στις µέγιστες

στροφές της(τους) που προβλέπει ο κατασκευαστής. Ο αναρροφητήρας λειτουργεί µε τρόπο

ώστε η εσωτερική  να ισούται µε την ατµοσφαιρική πίεση («Ο %  Ο

θόρυβος ροής από το  αναρρόφησης δεν πρέπει να επηρεάζει τα αποτελέσµατα

των

 παρατήρησης

Η
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53.

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

Επιφάνεια  θέσεων  µέτρησης

Μετρήσεις στη στάθµη του εδάφους

 θέσεις µικροφώνων σύµφωνα µε το µέρος Α παράγραφος 5.

Μετρήσεις που διενεργούνται στο ύψος της κεραίας

Όταν ο µηχανισµός ανύψωσης ευρίσκεται στο ύψος της κεραίας, η επιφάνεια µέτρησης

είναι σφαίρα ακτίνας  το κέντρο της οποίας συµπίπτει µε το γεωµετρικό  του

βαρούλκου.

Όταν η µέτρηση διενεργείται µε το µηχανισµό ανύψωσης στο  της κεραίας

του  το εµβαδόν της επιφάνειας µέτρησης είναι σφαίρα, µε S ίσο µε 200 m2.

Οι θέσεις των µικροφώνων πρέπει να είναι οι εξής (βλέπε το σχήµα

Τέσσερις θέσεις µικροφώνων σε  επίπεδο που διέρχεται από το γεωµετρικό

κέντρο του µηχανισµού ανύψωσης (Η =

όπου:

L  2,80

και d = 2,80

L = το ήµισυ της  µεταξύ δύο διαδοχικών θέσεων

Ι = το µήκος του µηχανισµού ανύψωσης (κατά τον άξονα της

b = το πλάτος του µηχανισµού

h = το  του µηχανισµού

d= απόσταση µεταξύ ταυ  του µικροφώνου και του µηχανισµού ανύψωσης

τη διεύθυνση της

Τα άλλα δύο µικρόφωνα τοποθετούνται στα σηµεία τοµής της σφαίρας µε την κατακόρυφο

 από το  του µηχανισµού ανύψωσης.

 τη  δοκιµής

 του
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Μέτρηση εκποµπής ήχου από το µηχανισµό ανύψωσης

Κατά τη δοκιµή, ο µηχανισµός ανύψωσης τοποθετείται κατά έναν από τους

 τρόπους. Η θέση του περιγράφεται στην έκθεση δοκιµής.

α) Ο µηχανισµός ανύψωσης στη στάθµη του εδάφους

Ο συναρµολογηµένος  τοποθετείται επάνω σε επίπεδη ανακλαστική επιφάνεια

σκυροδέµατος ή µη πορώδους

β) Ο µηχανισµός ανύψωσης στο  της κεραίας

Ο µηχανισµός ανύψωσης ευρίσκεται τουλάχιστον δώδεκα m επάνω από το έδαφος,

γ) Ο µηχανισµός ανύψωσης στερεωµένος στο έδαφος

Ο µηχανισµός ανύψωσης στερεώνεται σε επίπεδη ανακλαστική επιφάνεια

σκυροδέµατος ή µη πορώδους ασφάλτου.

Μέτρηση εκποµπής θορύβου από

Όταν η γεννήτρια είναι προσαρτηµένη στο γερανό, ασχέτως µε το αν συνδέεται µε το

µηχανισµό ανύψωσης, ο  τοποθετείται σε επίπεδη ανακλαστική επιφάνεια

σκυροδέµατος ή µη πορώδους ασφάλτου.

Όταν ο µηχανισµός ανύψωσης ευρίσκεται στο αντιστήριγµα της κεραίας, η µέτρηση

του θορύβου επιτρέπεται να διενεργείται µε το µηχανισµό είτε συναρµολογηµένο στο

 της κεραίας είτε στερεωµένο στο έδαφος.

Όταν η πηγή  που τροφοδοτεί το γερανό είναι ανεξάρτητη από αυτόν

(ηλεκτρογεννήτρια ή  το δίκτυο, υδραυλική ή πνευµατική πηγή ενέργειας),

µετράται µόνο η στάθµη θορύβου του βαρούλκου.

Όταν η γεννήτρια είναι προσαρτηµένη στο γερανό, µετρώνται χωριστά οι εκποµπές

θορύβου από τη γεννήτρια και  το µηχανισµό ανύψωσης στην περίπτωση που δεν

είναι συνδυασµένοι. Οπου τα δύο αυτά  είναι συνδυασµένα, η µέτρηση πρέπει να

αφορά ολόκληρο το σύστηµα

Κατά τη διάρκεια της δοκιµής, ο µηχανισµός ανύψωσης και η γεννήτρια  και

χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε  οδηγίες του κατασκευαστή

∆οκιµή χωρίς φορτίο
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Η γεννήτρια που είναι ενσωµατωµένη στο  λειτουργεί µε την πλήρη ονοµαστική ισχύ

που αναγράφεται από τον κατασκευαστή.

Ο µηχανισµός ανύψωσης λειτουργεί χωρίς  ενώ το τύµπανο περιστρέφεται µε

ταχύτητα που συνεπάγεται την µέγιστη ταχύτητα µετατόπισης του αγκίστρου κατά την

ανύψωση και την κάθοδο. Η ταχύτητα αυτή ορίζεται από τον κατασκευαστή. Ως

αποτέλεσµα της δοκιµής θεωρείται η µεγαλύτερη από τις δύο στάθµες ηχητικής ισχύος

(ανύψωσης και καθόδου).

∆οκιµή µε φορτίο

Η γεννήτρια που είναι ενσωµατωµένη στο γερανό λειτουργεί µε την πλήρη ονοµαστική ισχύ

που αναγράφεται από τον κατασκευαστή. Ο µηχανισµός ανύψωσης λειτουργεί µε τάση

καλωδίου στο τύµπανο που αντιστοιχεί στο  φορτίο (για την ελάχιστη ακτίνα), ενώ

το άγκιστρο µετακινείται µε τη µέγιστη ταχύτητα. Τα µεγέθη του φορτίου και της

ταχύτητας ορίζονται από τον κατασκευαστή. Η ταχύτητα ελέγχεται κατά τη διάρκεια της

δοκιµής.

∆ιάρκεια(9ες)  προσδιορισµός της προκύπτουσας στάθµης ηχητικής ισχύος όταν

ισχύουν περισσότερες της µιας συνθήκες λειτουργίας.

Για τη µέτρηση της στάθµης ηχητικής πίεσης του µηχανισµού  η διάρκεια της

µέτρησης είναι  δευτερόλεπτα

όπου:

—  είναι η περίοδος σε δευτερόλεπτα  την ενεργοποίηση ης πέδης, ενώ ο

µηχανισµός ανύψωσης  τον  προαναφέρεται. Για  =

τρία  και

—  είναι η  σε  µεταξύ της στιγµής  της πέδης και της

στιγµής κατά την οποία  πλήρως το

Αν  η  ολοκλήρωσης πρέπει να ισούται µε  +

 Η  της µίοης  σε µια θέση µικροφώνου i  µε

τον τύπο

όπου

 η  ι κατά την  ι κα

 η  i κατά την  Ιι



3025

∆ιάταξη των θέσεων µικροφώνων  ο  ανύψωσης

ευρίσκεται στο  της κεραίας
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54.  χανδάκων

βλέπε  ο.

55.  αναµεικτήρες

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

 λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

Η δοκιµή του αυτοκινούµενου αναµεικτήρα  σε ακινησία. Το τύµπανο  µέχρι

την ονοµαστική του χωρητικότητα µε σκυρόδεµα µέσης συνεκτικότητας (εξάπλωση 42947 cm). Ο

κινητήρας του τύµπανου λειτουργεί στις στροφές που συνεπάγονται τη  ταχύτητα του

τύµπανου που καθορίζεται στις οδηγίες που χορηγεί στον αγοραστή.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον  δευτερόλεπτα.

56. Συγκροτήµατα

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

Παραλληλεπίπεδο/σύµφωνα µε το CYS EN ISO  µε απόσταση µέτρησης d =

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση του µηχανήµατος

Το συγκρότηµα  τοποθετείται επάνω στο ανακλαστικό  συγκρότηµα

υδραντλίας µε πέλµατα  τοποθετείται σε στήριγµα ύψους 0,40  εκτός αν υπάρχει

διαφορετική απαίτηση σύµφωνα µε τους όρους εγκατάστασης του κατασκευαστή.

∆οκιµή µε φορτίο

Ο κινητήρας πρέπει να  σηµείο βέλτιστης απόδοσης που ορίζεται στις  του

κατασκευαστή

 παρατήρησης

Η παρατήρηση  15
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57.  ζεύγη συγκολλήσεως

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου: CYS EN ISO

 διόρθωση

Μέτρηση σε ανοικτό χώρο: Κ2Α=0

Μέτρηση σε κλειστό χώρο:

Η τιµή της σταθεράς  που καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα A CYS EN ISO

 λαµβάνεται υπόψη.

Επιφάνεια  θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

Ηµισφαίριο/έξι θέσεις µικροφώνων σύµφωνα µε το µέρος Α  5.

Αν 1 > 2m:  σύµφωνα µε το CYS EN ISO 3744: 1995 µε απόσταση

µέτρησης

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση του µηχανήµατος

Τα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη συγκολλήσεως τοποθετούνται στο ανακλαστικό

 ζεύγη συγκολλήσεως µε πέλµατα ολίσθησης τοποθετούνται σε

 ύψους 0,40 m, εκτός αν υπάρχει διαφορετική  στους όρους

εγκατάστασης το κατασκευαστή.

∆οκιµή µε φορτίο

ISO  σηµείο 9

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση  τουλάχιστον  δευτερόλεπτα.
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ΜΕΡΟΣ Γ

Επιτρεπόµενη στάθµη ακουστικής ισχύος εξοπλισµού που υπόκειται σε

χαµηλότερα επίπεδα κατά την φάση II από 3 Ιανουαρίου 2006
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 Η επιτρεπόµενη στάθµη ακουστικής ισχύος  στην πλησιέστερη ακέραια τιµή (αν

το κλασµατικό µέρος είναι µικρότερο του  στρογγυλεύεται προς τα  ειδάλλως προς τα πάνω).

 Τα  θα  την  των
 που  τροπολογία στη  θα  να ισχύουν τα

 στοιχεία  Ι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Κανονισµός 2)

 ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ

 ΣΤΑΘΜΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE

Η σήµανση ΕΚ συµµόρφωσης πρέπει να αποτελείται από τα αρχικά  και έχει την ακόλουθη

µορφή:

 η σήµανση σµικρύνεται ή µεγεθύνεται  µε το µέγεθος του  πρέπει να

τηρούνται οι  που  στο ανωτέρω σχέδιο.  τα στοιχεία της σήµανσης CE πρέπει

να έχουν ουσιωδώς την Ιδια κατακόρυφη διάσταση της σήµανσης CE, δεν επιτρέπεται να είναι

µικρότερη  πέντε mm.



3031

ΜΕΡΟΣ Β

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

Η ένδειξη της εγγυηµένης στάθµης ακουστικής ισχύος αποτελείται από  αριθµό της ακουστικής

ισχύος σε dB που εγγυάται ο κατασκευαστής, το σύµβολο  και εικονόγραµµα µε την ακόλουθη

µορφή:

Αν οι διαστάσεις της ένδειξης αυξοµειώνονται ανάλογα µε το µέγεθος του  θα πρέπει να

τηρούνται οι  του ως άνω  Η κατακόρυφη διάσταση της ένδειξης πρέπει να

τουλάχιστον 40 mm
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 V

(Κανονισµοί  12)

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ

1. Στο παρόν Παράρτηµα περιγράφεται η διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής ή ο

εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του, ο οποίος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που

αναφέρονται στην παράγραφο 2, βεβαιώνει και δηλώνει ότι ο συγκεκριµένος τεχνικός

εξοπλισµός πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών που ισχύουν  αυτόν. Ο κατασκευαστής ή ο

εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του επιθέτει σε κάθε προϊόν τη σήµανση CE και την

ένδειξη της εγγυηµένης στάθµης ηχητικής ισχύος σύµφωνα µε τον Κανονισµό 13 και

συντάσσει γραπτή δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης σύµφωνα µε τον Κανονισµό 12.

2. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του συντάσσει την τεχνική

τεκµηρίωση η οποία περιγράφεται στην παράγραφο 3 και την διατηρεί στη διάθεση της

αρµόδιας αρχής για λόγους επιθεώρησης επί τουλάχιστον δέκα έτη µετά από την τελευταία

ηµεροµηνία κατασκευής του προϊόντος. Ο  ή ο εξουσιοδοτηµένος

αντιπρόσωπος του µπορούν να αναθέσουν σε άλλο πρόσωπο την τήρηση της τεχνικής

τεκµηρίωσης. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να περιλάβει το όνοµα και τη διεύθυνση του

προσώπου αυτού στη δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης.

3. Η τεχνική  πρέπει να καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της συµµόρφωσης του

προϊόντος προς τις απαιτήσεις των Κανονισµών. Πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις

ακόλουθες

όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή  αντιπροσώπου

 του εξοπλισµού,

 σειρά και αριθµούς.

τα τεχνικά  που απαιτούνται για την αναγνώριση του εξοπλισµού και την

αξιολόγηση των εκποµπών  που  στα  αυτά, εφόσον

χρειάζεται,  καθώς και  οι  και

εξηγήσεις που  γιο την  «ους,
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— αναφορά στους παρόντες Κανονισµούς,

— τεχνική έκθεση για τις µετρήσεις θορύβου που διεξήχθησαν σύµφωνα µε τις διατάξεις

των παρόντων Κανονισµών,

— τα  τεχνικά µέσα και τα αποτελέσµατα της εκτίµησης των αβεβαιοτήτων

που οφείλονται στη διακύµανση της ποιότητας της  καθώς και η σχέση τους

µε το εγγυηµένο επίπεδο ηχητικής ισχύος,

4. Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα µέτρα που απαιτούνται ώστε η µέθοδος  να

εξασφαλίζει τη συνεχή συµµόρφωση του κατασκευαζόµενου εξοπλισµού προς την τεχνική

τεκµηρίωση που αναφέρεται στις  2 και 3 και προς τις απαιτήσεις των

παρόντων Κανονισµών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

(Κανονισµοί 2,  και 10)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ

 ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

 Στο παρόν Παράρτηµα περιγράφεται η διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής ή ο

εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος  ο οποίος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που

αναφέρονται στις παραγράφους  5 και 6, βεβαιώνει και δηλώνει ότι ο συγκεκριµένος

τεχνικός εξοπλισµός πληροί τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών. Ο κατασκευαστής ή ο

εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του επιθέτει σε κάθε προϊόν τη σήµανση CE και την

ένδειξη της εγγυηµένης στάθµης ηχητικής ισχύος σύµφωνα µε τον Κανονισµό 13 και

συντάσσει γραπτή δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης σύµφωνα µε τον Κανονισµό

2. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του συντάσσει την τεχνική

τεκµηρίωση που περιγράφεται στην παράγραφο 3 και την διατηρεί στη διάθεση της αρµόδιας

αρχής για λόγους επιθεώρησης επί τουλάχιστον δέκα έτη µετά από την τελευταία ηµεροµηνία

κατασκευής του προϊόντος. Ο  ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του

µπορούν να αναθέσουν σε άλλο πρόσωπο τη τήρηση της τεχνικής τεκµηρίωσης. Στην

περίπτωση αυτή  να περιλάβει το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου αυτού στη

δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης.

3. Η τεχνική τεκµηρίωση πρέπει να καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της συµµόρφωσης του

προϊόντος προς τις απαιτήσεις των Κανονισµών.  να περιέχει τουλάχιστον τις

ακόλουθες πληροφορίες:

 όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή  εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου

9  του εξοπλισµού,

9

 εµπορική ονοµασία,

τύπο, σειρά και

τα  που απαιτούνται για την  εξοπλισµού και την

αξιολόγηση  εκποµπών θορύβου που  στα
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χρειάζεται, περιλαµβάνονται σχηµατικά  καθώς και όλες οι  και οι

 που απαιτούνται για την κατανόηση τους

— αναφορά στους παρόντες Κανονισµούς,

— τεχνική έκθεση για πς µετρήσεις θορύβου  σύµφωνα µε τις διατάξεις

των παρόντων Κανονισµών,

— τα εφαρµοσθέντα τεχνικά µέσα και τα αποτελέσµατα της εκτίµησης των αβεβαιοτήτων

που οφείλονται στη διακύµανση της ποιότητας της  καθώς και η σχέση

τους µε το εγγυηµένο επίπεδο ηχητικής ισχύος.

4. Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα µέτρα που απαιτούνται ώστε η µέθοδος  να

εξασφαλίζει τη συνεχή συµµόρφωση του κατασκευαζόµενου εξοπλισµού προς την τεχνική

τεκµηρίωση που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 και προς τις απαιτήσεις των

παρόντων Κανονισµών.

5. Αξιολόγηση από τον κοινοποιηµένο οργανισµό  από τη διάθεση στην αγορά

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του, υποβάλλει αντίγραφο της

τεχνικής τεκµηρίωσης σε κοινοποιηµένο οργανισµό της εκλογής του  διατεθεί στην

αγορά ή τεθεί σε λειτουργία το πρώτο τεµάχιο του εξοπλισµού.

Αν υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε την αληθοφάνεια της τεχνικής τεκµηρίωσης, ο

κοινοποιηµένος οργανισµός ενηµερώνει σχετικά τον  ή τον εξουσιοδοτηµένο

αντιπρόσωπο του  εφόσον απαιτείται, επιφέρει τροποποιήσεις στην τεχνική τεκµηρίωση

ή ενδεχοµένως πραγµατοποιεί δοκιµές. Τα καθήκοντα αυτά δύναται να τα αναθέσει σε

τρίτους

Μετά την χορήγηση εκ µέρους του κοινοποιηµένου οργανισµού της έκθεσης όπου

επιβεβαιώνεται ότι η τεχνική τεκµηρίωση  τις διατάξεις των παρόντων

 ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του δύναται να

επιθέσει τη σήµανση CE στον εξοπλισµό και να εκδώσει δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης, για την

 πλήρη ευθύνη
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6. Αξιολόγηση από τον κοινοποιηµένο οργανισµό κατά τη διάρκεια της παραγωγής

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος  του µεριµνά  την περαιτέρω συµµετοχή

του κοινοποιηµένου οργανισµού στη φάση παραγωγής σύµφωνα µε µία από  ακόλουθες

διαδικασίες που  τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο  του:

— Ο κοινοποιηµένος οργανισµός προβαίνει σε περιοδικούς ελέγχους για να επαληθεύσει τη συνέχιση

της συµµόρφωσης του κατασκευαζόµενου εξοπλισµού µε την τεχνική τεκµηρίωση και

απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών.  ο κοινοποιηµένος οργανισµός

 την προσοχή του:

— στην ορθή και πλήρη σήµανση του εξοπλισµού σύµφωνα µε το Κανονισµό

— στην έκδοση δήλωσης ΕΚ συµµόρφωσης σύµφωνα µε τον Κανονισµό

— στα εφαρµοσθέντα τεχνικά µέσα και τα αποτελέσµατα της εκτίµησης των αβεβαιοτήτων

που οφείλονται στη διακύµανση της ποιότητας της παραγωγής καθώς και στη σχέση

τους µε το εγγυηµένο  ηχητικής

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του παρέχουν στον κοινοποιηµένο

οργανισµό πλήρη πρόσβαση σε όλη την εσωτερική τεκµηρίωση που αφορά τις διαδικασίες

 τα τρέχοντα αποτελέσµατα των εσωτερικών ελέγχων της επιχείρησης και, εφόσον έχουν

ληφθεί, τα σχετικά µέτρα θεραπείας.

Αν οι προαναφερόµενοι έλεγχοι δώσουν µη ικανοποιητικά αποτελέσµατα, τότε µόνον ο

κοινοποιηµένος οργανισµός εκτελεί δοκιµές θορύβου, οι  σύµφωνα µε την εµπειρία

του, είναι δυνατό να απλοποιηθούν ή να  πλήρως σύµφωνα µε τις διατάξεις

του Παραρτήµατος III για τον  τύπο εξοπλισµού.

— Ο κοινοποιηµένος οργανισµός  ή αναθέτει σε  την εκτέλεση ελέγχου των

προϊόντων σε άτακτα  διαστήµατα. Κατάλληλο  του τελικού εξοπλισµού

που επιλέγεται από τον κοινοποιηµένο οργανισµό, πρέπει να υποβληθεί σε

 δυνατό να εκτελεσθούν κατάλληλες δοκιµές θορύβου όπως προβλέπεται

στο Παράρτηµα  ή  για την  της συµµόρφωσης του

προϊόντος  των  Ο  του προϊόντος πρέπει να

 τις
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— την ορθή και πλήρη επισήµανση του εξοπλισµού

— την έκδοση της δήλωσης ΕΚ συµµόρφωσης.

Και στις δύο αυτές διαδικασίες, η συχνότητα των  ορίζεται από τον κοινοποιηµένο

 ανάλογα µε τα αποτελέσµατα  και την  παρακολούθησης

επανορθωτικών  ενώ περαιτέρω καθοδήγηση για τη συχνότητα των ελέγχων

µπορεί να δοθεί από το ετήσιο ύψος της  και την  αξιοπιστία του

κατασκευαστή να διατηρεί τις  τιµές. Ο έλεγχος πρέπει να  τουλάχιστον

ανά τριετία.

Αν υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε την αληθοφάνεια της τεχνικής τεκµηρίωσης ή την

τήρηση της κατά την  ο  ενηµερώνει σχετικά τον

κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του.

 περιπτώσεις που ο ελεγχόµενος εξοπλισµός δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις των

παρόντων Κανονισµών, ο κοινοποιηµένος οργανισµός οφείλει να ενηµερώσει την αρµόδια

αρχή που προέβη στην κοινοποίηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

(Κανονισµοί  9,  και 12)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α

1. Το παρόν Παράρτηµα περιγράφει τη διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής, ή ο

εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος  βεβαιώνει και δηλώνει ότι ο εξοπλισµός ο οποίος έλαβε τη

βεβαίωση που αναφέρεται στο σηµείο 4, είναι σύµφωνος προς τις απαιτήσεις των παρόντων

Κανονισµών. Ο  ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του, επιθέτει στον εξοπλισµό

τη σήµανση CE σύµφωνα µε τον Κανονισµό 13 και συντάσσει τη δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης που

αναφέρεται στον Κανονισµό

2. Η αίτηση εξέτασης ανά µονάδα υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο

αντιπρόσωπο του σε κοινοποιηµένο οργανισµό της εκλογής του.

Η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει:

 όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή  αν η αίτηση υποβάλλεται από τον

εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του, επιπροσθέτως το όνοµα και τη διεύθυνση

έγγραφη δήλωση ότι η ίδια  δεν έχει υποβληθεί σε άλλον κοινοποιηµένο οργανισµό,

— τεχνική  σύµφωνη µε τις ακόλουθες απαιτήσεις:

— περιγραφή του εξοπλισµού,

—

— εµπορική

— τύπο, σειρά και αριθµούς,

 τεχνικά  που απαιτούνται για την αναγνώριση του εξοπλισµού και την αξιολόγηση

των εκποµπών θορύβου που  Στα  αυτά, εφόσον χρειάζεται,

περιλαµβάνονται σχηµατικά διαγράµµατα καθώζ και όλες οι  και οι εξηγήσεις που

απαιτούνται για την

αναφορά  Κανονισµούς

3 Ο κοινοποιηµένος οργανιοµόζ  .

να  αν ο  σύµφωνα µε την
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— να συµφωνήσει µαζί µε τον αιτούντα  το µέρος όπου θα διεξαχθούν οι δοκιµές θορύβου,

σύµφωνα µε τους παρόντες Κανονισµούς,

— να εκτελέσει τις δοκιµές θορύβου ή να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση τους.

4. Εφόσον ο εξοπλισµός πληροί της διατάξεις των παρόντων Κανονισµών, Ό κοινοποιηµένος

 χορηγεί στον αιτούντα πιστοποιητικό συµµόρφωσης όπως  στο

Παράρτηµα Χ.

Αν ο κοινοποιηµένος οργανισµός αρνηθεί να χορηγήσει  συµµόρφωσης, οφείλει να

αναφέρει λεπτοµερώς τους σχετικούς λόγους.

5. Ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του, τηρεί µαζί µε την τεχνική

 αντίγραφο του πιστοποιητικού συµµόρφωσης επί δεκαετία µετά τη διάθεση του

εξοπλισµού στην αγορά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

(Κανονισµοί 2, 9 και 12)

ΠΛΗΡΗΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 Το παρόν Παράρτηµα περιγράφει τη διαδικασία µε την οποία ο  ο οποίος

πληροί τις υποχρεώσεις του σηµείου 2, βεβαιώνει και  ότι ο υπόψη εξοπλισµός

είναι σύµφωνος προς τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών. Ο κατασκευαστής, ή ο

εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του, επιθέτει σε κάθε προϊόν τη σήµανση CE σύµφωνα µε

τον Κανονισµό  και συντάσσει τη δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης σύµφωνα µε τον Κανονισµό

12.

2. Ο κατασκευαστής εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας για το σχεδιασµό, την

κατασκευή, την τελική επιθεώρηση των προϊόντων και τις δοκιµές όπως ορίζεται στο σηµείο

3, και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σηµείο 4.

3.  διασφάλισης της ποιότητας

3.1 Ο κατασκευαστής υποβάλλει σε κοινοποιηµένο οργανισµό της εκλογής του αίτηση

αξιολόγησης του συστήµατος ποιότητας που ακολουθεί.

Η αίτηση περιλαµβάνει:

— όλες τις σχετικές πληροφορίες  την προβλεπόµενη  προϊόντων,

περιλαµβανοµένης της τεχνικής  όλων των εξοπλισµών που

στη φάση σχεδιασµού ή παραγωγής και ο  πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις

ακόλουθες πληροφορίες:

9 όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου

9 περιγραφή του

µάρκα,

εµπορική

 σειρά και
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— τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται για την αναγνώριση του εξοπλισµού και την

αξιολόγηση των εκποµπών θορύβου που προκαλεί στα στοιχεία  εφόσον

χρειάζεται, περιλαµβάνονται σχηµατικά διαγράµµατα καθώς και όλες οι περιγραφές

και οι εξηγήσεις που απαιτούνται για την κατανόηση

— αναφορά στους παρόντες

— τεχνική έκθεση για τις µετρήσεις θορύβου που διεξήχθησαν σύµφωνα µε τις

διατάξεις των παρόντων Κανονισµών,

— τα εφαρµοσθέντα τεχνικά µέσα και τα αποτελέσµατα της εκτίµησης των

αβεβαιοτήτων που οφείλονται στη διακύµανση της ποιότητας της παραγωγής

καθώς και η σχέση τους µε το εγγυηµένο επίπεδο ηχητικής ισχύος,

— αντίγραφο της δήλωσης ΕΚ συµµόρφωσης,

— το φάκελο του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας.

3.2. Το σύστηµα ποιότητας πρέπει να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση του προϊόντος

προς τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας που ισχύει  αυτό.

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει ο κατασκευαστής πρέπει να

 κατά συστηµατικό και τακτικό τρόπο, σε ένα φάκελο, υπό τη µορφή

γραπτών πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος του συστήµατος ποιότητας

επιτρέπει την ενιαία ερµηνεία των διαδικαστικών και ποιοτικών µέτρων, όπως

 σχεδίων,  και φακέλων ποιότητας.

3.3 Ο φάκελος περιέχει,  κατάλληλη περιγραφή:

— των ποιοτικών  του  των ευθυνών και των αρµοδιοτήτων

των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα του σχεδιασµού και των προϊόντων,

 τεχνικής  που πρέπει να  για κάθε προϊόν, ο οποίος περιέχει

τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο σηµείο

 τεχνικών ελέγχων και επαλήθευσης του σχεδιασµού, των  και

 δράσεων που  το σχεδιασµό των

όσον αφορά  εξοπλισµού,
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 αντιστοίχων τεχνικών κατασκευής, ποιοτικού  και διασφάλισης της ποιότητας, των

συστηµατικών διαδικασιών και δράσεων που θα χρησιµοποιηθούν,

 εξετάσεων και των δοκιµών που θα διεξάγονται πριν, κατά και µετά την κατασκευή και της

συχνότητας διεξαγωγής τους,

 αρχείων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης  τα στοιχεία δοκιµών και

 οι εκθέσεις προσόντων του αρµοδίου προσωπικού,

 µέσων που επιτρέπουν να επαληθεύεται η επίτευξη της επιθυµητής ποιότητας σχεδιασµού

και προϊόντων, καθώς και η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος ποιότητας.

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί το σύστηµα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν

ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σηµείο 3.2. Τεκµαίρει τη συµµόρφωση

µε τις απαιτήσεις αυτές όσον αφορά τα συστήµατα διασφάλισης της ποιότητας που εφαρµόζουν

 ISO

Η οµάδα ελεγκτών περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον µέλος, το οποίο έχει ως αξιολογητής, πείρα της

τεχνολογίας του εξοπλισµού. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει επίσκεψη αξιολόγησης

εγκαταστάσεις του κατασκευαστή.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η  περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα

του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης.

3.4 Ο κατασκευαστής αναλαµβάνει τη δέσµευση να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν

από το σύστηµα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί µε κατάλληλο και

αποτελεσµατικό τρόπο.

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του ενηµερώνει συνεχώς τον

κοινοποιηµένο οργανισµό, ο οποίος ενέκρινε το σύστηµα ποιότητας, για κάθε µελετώµενο

εκσυγχρονισµό του συστήµατος ποιότητας.

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός  τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά

πόσον το τροποποιηµένο σύστηµα ποιότητας θα  να πληροί τις απαιτήσεις που

αναφέρονται στο σηµείο 3.2 ή εάν χρειάζεται επαναξιολόγηση.

 την  του στον  Η κοινοποίηση  τα συµπεράσµατα

της  και
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4. Επιτήρηση ΕΚ υπό την ευθύνη του κοινοποιηµένου

4.1  της επιτήρησης είναι να διασφαλίζεται ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις

υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από το  σύστηµα ποιότητας.

4.2 Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιηµένο οργανισµό την πρόσβαση, για λόγους

 στους χώρους σχεδιασµού, κατασκευής, επιθεώρησης και δοκιµών και

αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και ιδίως:

 φάκελο του συστήµατος ποιότητας,

—τα αρχεία ποιότητας που προβλέπονται από το σχεδιαστικό µέρος του συστήµατος

ποιότητας, όπως αποτελέσµατα αναλύσεων,  δοκιµών,

 αρχεία ποιότητας που προβλέπονται από το κατασκευαστικό µέρος του συστήµατος

ποιότητας, όπως τις εκθέσεις επιθεωρήσεων και τα δεδοµένα δοκιµών, τα δεδοµένα

 τις εκθέσεις προσόντων του αρµοδίου προσωπικού, κ.λπ.

4.3 Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διεξάγει, κατά τακτά διαστήµατα, ελέγχους  να

βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας και

έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή.

4.4 Ο κοινοποιηµένος οργανισµός δύναται να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον

κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιηµένος

δύναται να  ή να φροντίζει για τη  δοκιµών προκειµένου να επαληθευθεί η

ορθή  του συστήµατος ποιότητας, εφόσον χρειάζεται. Χορηγεί στον κατασκευαστή

έκθεση της επίσκεψης  εάν πραγµατοποιήθηκε δοκιµή, έκθεση δοκιµής.

5 Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών  περίοδο που  τουλάχιστον

δέκα έτη  την  ηµεροµηνία παραγωγής του

— το φάκελο που προβλέπεται στο  δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση,

 προσαρµογές που προβλέπονται στο σηµείο 3.4 δεύτερο

 και  του  οργανισµού που προβλέπονται στο σηµείο 3 4,

τελευταίο εδάφιο και τα  4 3 και 4 4

6  στους άλλους  ης

 ης  ή ανακαλούνται
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

 11)

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ  ΠΡΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 Ο  ο διευθυντής του και το προσωπικό του που είναι επιφορτισµένοι µε την εκτέλεση των

διαδικασιών εξέτασης δε δύνανται να είναι ούτε ο σχεδιαστής, ούτε ο  ούτε ο

προµηθευτής, ούτε ο αρµόδιος για την εγκατάσταση του  ούτε ο εντολοδόχος ενός από τα

µέρη αυτά. ∆εν δύνανται να παρεµβαίνουν ούτε άµεσα, ούτε ως εντολοδόχοι στο  την

 την εµπορία  συντήρηση του εν λόγω εξοπλισµού, ούτε να αντιπροσωπεύουν τα µέρη

που ασκούν τις δραστηριότητες αυτές. Αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών

πληροφοριών µεταξύ του κατασκευαστή και του οργανισµού.

 Ο οργανισµός πρέπει να  πρόσβαση στο αναγκαίο υλικό για κάθε έκτακτο έλεγχο.

 Το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε τους ελέγχους πρέπει να διαθέτει:

— καλή τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση,

— ικανοποιητική γνώση των  σχετικά µε την αξιολόγηση της τεχνικής

— ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων σχετικά µε τις δοκιµές που διεξάγει και επαρκή πρακτική

 των δοκιµών αυτών,

— την απαιτούµενη ικανότητα για τη σύνταξη των  πρακτικών και

εκθέσεων που είναι  για να  ότι διεξήχθησαν οι δοκιµές.

 Πρέπει να υπάρχει εγγύηση για την αµεροληψία του προσωπικού  επιφορτισµένο µε

τους  Το  αµοιβής των  δεν πρέπει να  από τον

αριθµό των ελέγχων που διεξάγει,  τα  των ελέγχων αυτών.

5. Το  του  το επαγγελµατικό  όσον αφορά όλες

τις πληροφορίες που περιέχονται στη γνώση  κατά την άσκηση των καθηκόντων

του (πλην  της αρµόδιας αρχής), στο  των παρόντων Κανονισµών.
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