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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Ο∆ΗΓΙΑ 2000/14/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 8ης Μαΐου 2000

για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την εκποµπή θορύβου στο
περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ (2) Η ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία η οποία αφορά την εκποµπή
θορύβου από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρουςΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
αποτελείται από τις εξής εννέα οδηγίες που καλύπτουν
ορισµένους τύπους δοµικών µηχανηµάτων και χλοοκοπτικών'Εχοντας υπόψη:
µηχανών: οδηγία 79/113/ΕΟΚ, της 19ης ∆εκεµβρίου 1978,
περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών περίτη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
του προσδιορισµού της ηχητικής εκποµπής των µηχανηµάτωντο άρθρο 95,
και υλικών εργοταξίου (4), οδηγία 84/532/ΕΟΚ, της
17ης Σεπτεµβρίου 1984, για την προσέγγιση των νοµοθε-την πρόταση της Επιτροπής (1),
σιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στις κοινές
διατάξεις περί του υλικού και των µηχανηµάτων εργοτα-τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
ξίου (5), οδηγία 84/533/ΕΟΚ, της 17ης Σεπτεµβρίου 1984,
για την επιτρεπτή στάθµη ακουστικής ισχύος των µηχανοκινή-Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθή-
των αεροσυµπιεστών (6), οδηγία 84/534/ΕΟΚ, τηςκης (3),
17ης Σεπτεµβρίου 1984, για την προσέγγιση των νοµοθε-
σιών των κρατών µελών σχετικά µε την επιτρεπτή στάθµη

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: ακουστικής ισχύος των πυργογερανών (7), οδηγία
84/535/ΕΟΚ, της 17ης Σεπτεµβρίου 1984, για την προσέγ-

(1) Στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς πρέπει να εναρµονισθούν γιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε το
οι απαιτήσεις για την εκποµπή θορύβου από εξοπλισµό προς επιτρεπτό επίπεδο ηχητικής στάθµης των ηλεκτροπαραγωγών
χρήση σε εξωτερικούς χώρους προκειµένου να αποφευχθούν
οι φραγµοί στην ελεύθερη κυκλοφορία του εξοπλισµού
αυτού· η µείωση των επιτρεπόµενων σταθµών θορύβου από
τον εξοπλισµό αυτό θα προστατεύσει την υγεία και ευηµερία
του κοινού και το περιβάλλον· θα πρέπει επίσης να
παρέχονται στο κοινό πληροφορίες για το θόρυβο που
εκπέµπει ο εξοπλισµός αυτός. (4) EE L 33 της 8.2.1979, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία

από την οδηγία 85/405/ΕΟΚ (EE L 233 της 30.8.1985, σ. 9).
(5) EE L 300 της 19.11.1984, σ. 111· οδηγία όπως τροποποιήθηκε

τελευταία από την οδηγία 88/665/ΕΟΚ (EE L 382 της 31.12.1988,(1) EE C 124 της 22.4.1998, σ. 1.
(2) EE C 407 της 28.12.1998, σ. 18. σ. 42).

(6) EE L 300 της 19.11.1984, σ. 123· οδηγία όπως τροποποιήθηκε(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 1ης Απριλίου 1998 (EE C
138 της 4.5.1998, σ. 84)· κοινή θέση του Συµβουλίου, της τελευταία από την οδηγία 85/406/ΕΟΚ (EE L 233 της 30.8.1985,

σ. 11).24ης Ιανουαρίου 2000 (EE C 83 της 22.3.2000, σ. 1), και απόφαση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2000 (∆εν δηµο- (7) EE L 300 της 19.11.1984, σ. 130· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από

την οδηγία 87/405/ΕΟΚ (EE L 220 της 8.8.1987, σ. 60).σιεύθηκε ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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ζευγών συγκόλλησης (1), οδηγία 84/536/ΕΟΚ, της (5) Στην Πράσινη Βίβλο «Μελλοντική πολιτική για το θόρυβο» η
Επιτροπή χαρακτήρισε το θόρυβο από το περιβάλλον ως ένα17ης Σεπτεµβρίου 1984, για την προσέγγιση των νοµοθε-

σιών των κρατών µελών σχετικά µε την επιτρεπτή στάθµη από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήµατα τοπικής εµβέλειας
στην Ευρώπη, και ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προτείνειακουστικής ισχύος των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

ισχύος (2), οδηγία 84/537/ΕΟΚ, της 17ης Σεπτεµβρίου οδηγία-πλαίσιο για τον έλεγχο της εκποµπής θορύβου από
εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους.1984, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

µελών σχετικά µε την επιτρεπτή στάθµη ακουστικής ισχύος
των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέµατος και
αεροσφυρών (3), οδηγία 84/538/ΕΟΚ, της 17ης Σεπτεµβρίου (6) Τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισµός που
1984, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών καλύπτεται από την παρούσα οδηγία πληροί τις απαιτήσεις
µελών σχετικά µε την επιτρεπτή στάθµη ακουστικής ισχύος της όταν διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε λειτουργία στα
των χορτοκοπτικών µηχανών (4), και οδηγία 86/662/ΕΟΚ, κράτη µέλη. Οι απαιτήσεις για την προστασία των εργατών
της 22ας ∆εκεµβρίου 1986, για τον περιορισµό του θορύβου που προβλέπονται από τις ρυθµίσεις για τη χρήση εξοπλισµού
των υδραυλικών πτύων, των πτύων µε καλώδια, των προωθη- που χρησιµοποιείται σε εξωτερικούς χώρους δεν θίγονται
τών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων (5), από την παρούσα οδηγία.
οι οποίες εφεξής αναφέρονται ως «οι ισχύουσες οδηγίες»·
στις οδηγίες αυτές καθορίζονται οι απαιτήσεις σχετικά µε τις
επιτρεπόµενες στάθµες θορύβου, τους κώδικες δοκιµής (7) Τα κράτη µέλη δεν πρέπει να απαγορεύουν, περιορίζουν ή
θορύβου, την επισήµανση και τις διαδικασίες αξιολόγησης παρεµποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε
της συµµόρφωσης για κάθε τύπο εξοπλισµού µεµονωµένα. λειτουργία στην επικράτειά τους του εξοπλισµού που πληροί
Ενδείκνυται η απλοποίηση αυτής της νοµοθεσίας και η τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, φέρει τη σήµανση CE
δηµιουργία πλαισίου για τη µείωση της εκποµπής θορύβου και την ένδειξη της εγγυηµένης στάθµης ακουστικής ισχύος
από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους. και συνοδεύεται από δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης.

(8) Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του
που είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα θα πρέπει να είναι(3) Η παρούσα οδηγία βασίζεται στις αρχές και τις έννοιες που
υπεύθυνοι για την εκ µέρους του εξοπλισµού τήρηση τωνπεριέχονται στο ψήφισµα του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και όλων των λοιπών1985, για νέα προσέγγιση στο θέµα της τεχνικής εναρµόνισης
οδηγιών που τον διέπουν.Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµέ-και τυποποίησης (6). Οι προαναφερόµενες αρχές αναπτύχθη-
νος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός τουκαν περαιτέρω στην απόφαση 93/465/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
πρέπει να θέτουν επί του εξοπλισµού τη σήµανση CE και τηντης 22ας Ιουλίου 1993, για τις ενότητες που αφορούν
ένδειξη της εγγυηµένης στάθµης ακουστικής ισχύος και νατις διάφορες φάσεις των διαδικασιών αξιολόγησης της
συνοδεύουν τον εξοπλισµό µε δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης,πιστότητας και τους κανόνες επίθεσης και χρήσης της
πιστοποιούσα ότι ο εξοπλισµός συµµορφώνεται µε τις διατά-σήµανσης πιστότητας «CE», που προορίζονται να χρησιµο-
ξεις της παρούσας οδηγίας και όλων των λοιπών σχετικώνποιηθούν στις οδηγίες τεχνικής εναρµόνισης (7).
οδηγιών.

(9) Τα κράτη µέλη, κατά περίπτωση σε συνεργασία µε άλλα
(4) Στο πέµπτο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον που κράτη µέλη, λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε ο

επισυνάπτεται στο ψήφισµα της 1ης Φεβρουαρίου 1993 (8) εξοπλισµός που δεν πληροί τις διατάξεις της παρούσας
ο θόρυβος χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σοβαρότερα οδηγίας να εναρµονισθεί προς αυτήν στο µέλλον ή άλλως να
περιβαλλοντικά προβλήµατα στις αστικές περιοχές και επιση- αποσύρεται από την αγορά· η ορθή υλοποίηση και εφαρµογή
µαίνεται η ανάγκη να ληφθούν µέτρα σχετικά µε τις ποικίλες της παρούσας οδηγίας είναι απαραίτητη προκειµένου να
πηγές θορύβου. εκπληρωθούν οι στόχοι της· είναι αναγκαίο να υπάρχει στενή

συνεργασία στην επιτήρηση της αγοράς µέσω συνεχούς
ανταλλαγής πληροφοριών και ως εκ τούτου θα πρέπει να
συσταθεί µια επιτροπή.

(1) EE L 300 της 19.11.1984, σ. 142· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από
(10) Η σήµανση εξοπλισµού προς χρήση σε εξωτερικούς χώρουςτην οδηγία 85/407/ΕΟΚ (EE L 233 της 30.8.1985, σ. 16).

µε την εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος είναι σηµαντική(2) EE L 300 της 19.11.1984, σ. 149· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από
την οδηγία 85/408/ΕΟΚ (EE L 233 της 30.8.1985, σ. 18). προκειµένου να δίδεται στους καταναλωτές και τους χρήστες

(3) EE L 300 της 19.11.1984, σ. 156· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από η δυνατότητα να διαλέγουν εξοπλισµό εν επιγνώσει καθώς
την οδηγία 85/409/ΕΟΚ (EE L 233 της 30.8.1985, σ. 20). και ως βάση για κανονιστικές ρυθµίσεις σχετικά µε τη χρήση

(4) EE L 300 της 19.11.1984, σ. 171· οδηγία όπως τροποποιήθηκε του εξοπλισµού ή τη θέσπιση οικονοµικών µέτρων σε τοπικό
τελευταία από την οδηγία 88/181/ΕΟΚ (EE L 81 της 26.3.1988, ή εθνικό επίπεδο. Η σήµανση αυτή πρέπει να είναι σαφής και
σ. 71). αναµφίσηµη. Ο κατασκευαστής πρέπει να εγγυάται τις(5) EE L 384 της 31.12.1986, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε

αναγραφόµενες τιµές. Η σήµανση CE θα πρέπει να συνοδεύε-τελευταία από την οδηγία 95/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ται από την αναγραφή της εκποµπής θορύβου υπό µορφήκαι του Συµβουλίου (EE L 168 της 18.7.1995, σ. 14).
εγγυηµένης στάθµης ακουστικής ισχύος· απαραίτητη προϋ-(6) EE C 136 της 4.6.1985, σ. 1.
πόθεση για αξιόπιστη σήµανση αποτελεί µια ενιαία και πάγια(7) EE L 220 της 30.8.1993, σ. 23.

(8) EE C 138 της 17.5.1993, σ. 1. διαδικασία για την αξιολόγηση των τιµών εκποµπής θορύβου.
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(11) Σύµφωνα µε τις ισχύουσες οδηγίες που αφορούν αεροσυµπιε- (15) Για να προστατεύεται το κοινό από δυσανάλογα µεγάλη
έκθεση σε θόρυβο, τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουνστές, πυργογερανούς, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη συγκόλλησης

και ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ισχύος, συσκευές θραύσης τη δυνατότητα να περιορίζουν τη χρήση εξοπλισµού στο
περιβάλλον σύµφωνα µε τις διατάξεις της συνθήκης.σκυροδέµατος και αερόσφυρες, η Επιτροπή πρέπει να υποβά-

λει προτάσεις για τη µείωση των επιτρεπόµενων σταθµών
θορύβου. Η τεχνολογία για τη µείωση του θορύβου που
αφορά ορισµένα άλλα είδη εξοπλισµού προς χρήση σε

(16) Οι τεχνικές διατάξεις σχετικά µε τις µεθόδους µέτρησης καιεξωτερικούς χώρους (π.χ. ισοπεδωτές, για χώρους υγειονο-
τους ορισµούς πρέπει να συµπληρώνονται και να προσαρµό-µικής ταφής απορριµµάτων τύπου φορτωτή, ανατρεπόµενα
ζονται κατάλληλα στην τεχνολογική πρόοδο και στην πρόοδοοχήµατα, αντισταθµιζόµενα ανυψωτικά οχήµατα µε κινητήρα
της ευρωπαϊκής τυποποίησης· τα απαιτούµενα µέτρα για τηνεσωτερικής καύσης, κινητούς γερανούς, αναβατόρια και
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εγκριθούνβαρούλκα δοµικών κατασκευών, µηχανήµατα συµπύκνωσης,
σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου,διαστρωτήρες οδοποιίας και συγκροτήµατα υδραυλικής
της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρωνισχύος) είναι διαθέσιµη αλλά δεν χρησιµοποιείται ευρέως·
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενταιέρευνες αποδεικνύουν ότι οι τιµές εκποµπής θορύβου από
στην Επιτροπή (1).ιδίας ισχύος εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους,

ο οποίος διατίθεται σήµερα στην αγορά, ενδέχεται να
διαφέρουν περισσότερο από 10 dB. Οι εκποµπές θορύβου
από εξοπλισµό για τον οποίο έχουν θεσπιστεί όρια θορύβου (17) Είναι σηµαντικό να µειωθούν τα όρια εκποµπής θορύβου γιαείναι σκόπιµο να µειωθούν στις στάθµες του πλέον αθόρυβου τις χλοοκοπτικές µηχανές και τις µηχανές ξακρίσµατοςεξοπλισµού που διατίθεται σήµερα στην αγορά σε δύο χλοοτάπητα/παρυφών χλοοτάπητα, τα οποία δεν έχουνφάσεις, προκειµένου να δοθεί στους κατασκευαστές, που δεν µεταβληθεί από τότε που εκδόθηκε η οδηγία 84/538/ΕΟΚ.έχουν ήδη συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις, επαρκής χρόνος Για τον προσανατολισµό της βιοµηχανίας, θα πρέπει ναέτσι ώστε να προσαρµόσουν την παραγωγή τους στις καθοριστούν ενδεικτικά χαµηλότερα όρια για τη φάση ΙΙ. Ηαυστηρότερες οριακές τιµές. Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

και το Συµβούλιο έκθεση για το εάν και σε ποιό βαθµό η
τεχνική πρόοδος επιτρέπει µείωση των οριακών τιµών για
τις χλοοκοπτικές µηχανές και τις µηχανές ξακρίσµατος
χλοοτάπητα/παρυφών χλοοτάπητα και, εάν χρειάζεται, να
υποβάλει πρόταση τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.(12) Είναι δυνατόν διαφορετικές διαδικασίες αξιολόγησης της

συµµόρφωσης να θεωρηθούν κατάλληλες για διαφορετικές
κατηγορίες εξοπλισµού. Η απόφαση 93/465/ΕΟΚ προσφέρει
διαφορετικές ενότητες προς χρήση στις διαδικασίες αξιολό-

(18) Η παρούσα οδηγία αντικαθιστά τις ισχύουσες οδηγίες. Οιγησης της συµµόρφωσης. Κατάλληλη διαδικασία για τους
ισχύουσες οδηγίες πρέπει να καταργηθούν όταν τεθούν σεεξοπλισµούς που υπόκεινται σε επιτρεπόµενες στάθµες ακου-
ισχύ οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας· είναι απαραίτητεςστικής ισχύος θεωρείται η διαδικασία που συνίσταται στην
µεταβατικές περίοδοι που να καθιστούν δυνατή την οµαλήανάθεση σε κοινοποιηµένο οργανισµό του ελέγχου της
µετάβαση από τις ισχύουσες οδηγίες στην παρούσα οδηγία,συµµόρφωσης προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας στις

φάσεις σχεδιασµού και παραγωγής. Η αυτοπιστοποίηση
θεωρείται κατάλληλη διαδικασία για τους εξοπλισµούς που

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:πρέπει να αναγράφουν µόνο το θόρυβο. Η δέουσα παρακο-
λούθηση είναι απαραίτητη.

'Αρθρο 1

(13) Τα τεχνικά και διοικητικά πρότυπα που ισχύουν για τους
κοινοποιηµένους οργανισµούς σε όλη την Κοινότητα πρέπει Στόχοι
να είναι όµοια. Τούτο µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε τη
θέσπιση των ελαχίστων κριτηρίων που θα πρέπει να πληρούν
οι οργανισµοί αυτοί.

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην προσέγγιση της νοµοθεσίας
των κρατών µελών όσον αφορά τα πρότυπα εκποµπής θορύβου,
τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης, τη σήµανση, τον
τεχνικό φάκελο και τη συλλογή δεδοµένων σχετικά µε το θόρυβο
που εκπέµπεται στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε

(14) Η συλλογή δεδοµένων σχετικά µε το θόρυβο θεωρείται εξωτερικούς χώρους. Η οδηγία θα συµβάλλει στην οµαλή λειτουρ-
απαραίτητη ως βάση για την ενσυνείδητη επιλογή από τον γία της εσωτερικής αγοράς, προστατεύοντας παράλληλα την
καταναλωτή και για την περαιτέρω αξιολόγηση εκ µέρους ανθρώπινη υγεία και ευηµερία.
των κρατών µελών και της Επιτροπής των νέων τεχνολογικών
εξελίξεων και της ανάγκης για περαιτέρω νοµοθετική δράση.
Τα εν λόγω δεδοµένα µπορούν να συλλέγονται µε την απλή
αποστολή, στα κράτη µέλη και στην Επιτροπή, αντιγράφου
της δήλωσης ΕΚ συµµόρφωσης. (1) EE L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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'Αρθρο 2 β) ως «διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης» νοούνται οι
διαδικασίες που προβλέπονται στα παραρτήµατα V έως VΙΙΙ
και οι οποίες βασίζονται στην απόφαση 93/465/ΕΟΚ·

Πεδίο εφαρµογής
γ) ως «σήµανση» νοείται η επίθεση επί του εξοπλισµού ορατής,

ευανάγνωστης και ανεξίτηλης σήµανσης CE όπως ορίζεται στην
απόφαση 93/465/ΕΟΚ, συνοδευόµενης από την αναγραφή της1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στον εξοπλισµό προς χρήση
εγγυηµένης στάθµης ακουστικής ισχύος·σε εξωτερικούς χώρους που απαριθµείται στα άρθρα 12 και 13

και ορίζεται στο παράρτηµα Ι. Η παρούσα οδηγία καλύπτει µόνο
τον εξοπλισµό που διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε λειτουργία δ) ως «στάθµη ακουστικής ισχύος LWA» νοείται η Α-σταθµισµένη
υπό µορφή ενιαίων µονάδων καταλλήλων για τη χρήση για την στάθµη ακουστικής ισχύος σε dB ως προς 1 pW, όπως
οποία προορίζονται. Εξαιρούνται παρελκόµενα χωρίς κινητήρα ορίζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ISO 3744:1955 και ISO
που διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε λειτουργία µεµονωµένα, 3746:1995·
εκτός των χειροκατευθυνόµενων συσκευών θραύσης σκυροδέµατος
και αεροσφυρών και των υδραυλικών σφυρών.

ε) ως «µετρούµενη στάθµη ακουστικής ισχύος» νοείται η στάθµη
ακουστικής ισχύος που καθορίζεται µε τις µετρήσεις που
εκτίθενται στο παράρτηµα ΙΙΙ· οι µετρούµενες τιµές είναι

2. Εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας: δυνατόν να καθορίζονται είτε από ένα µηχάνηµα αντιπροσω-
πευτικό του τύπου του εξοπλισµού είτε από το µέσο όρο
αριθµού µηχανηµάτων·— όλος ο εξοπλισµός που προορίζεται για τη µεταφορά εµπορευ-

µάτων ή προσώπων στο οδικό δίκτυο, ή σιδηροδροµικώς ή
αεροπορικώς ή µέσω των εσωτερικών πλωτών οδών, στ) ως «εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος» νοείται η στάθµη

ακουστικής ισχύος που καθορίζεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
του παραρτήµατος ΙΙΙ, στην οποία συµπεριλαµβάνονται οι— ο εξοπλισµός που έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί ειδικώς αβεβαιότητες λόγω διακύµανσης της παραγωγής και τωνγια στρατιωτική ή αστυνοµική χρήση ή για τις υπηρεσίες διαδικασιών µέτρησης, και περί της οποίας ο κατασκευαστής,έκτακτης ανάγκης. ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος εκπρό-
σωπός του, επιβεβαιώνουν ότι, σύµφωνα µε τα εφαρµοζόµενα
τεχνικά µέσα που αναφέρονται στον τεχνικό φάκελο, δεν
σηµειώνεται υπέρβασή της.'Αρθρο 3

Ορισµοί 'Αρθρο 4

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι εξής ορισµοί: ∆ιάθεση στην αγορά

α) ως «εξοπλισµός προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» νοείται
κάθε µηχανή όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της 1. Ο αναφερόµενος στο άρθρο 2 παράγραφος 1 εξοπλισµός
οδηγίας 98/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε λειτουργία µόνον εφόσον ο
Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την προσέγγιση της κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδο-
νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά µε τις µηχανές (1), η τηµένος εκπρόσωπός του εξασφαλίζουν ότι:
οποία είτε είναι αυτοκινούµενη είτε είναι δυνατόν να κινηθεί και
η οποία, ανεξαρτήτως της(των) κινητήριας(-ων) διάταξης(-εων)

— ο εξοπλισµός πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίαςτης, προορίζεται, ανάλογα µε τον τύπο της, να χρησιµοποιείται
σχετικά µε τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον,στο ύπαιθρο και συµβάλλει στην έκθεση σε θορύβους από το

περιβάλλον. Η χρήση εξοπλισµού σε χώρο που δεν επηρεάζει
ή επηρεάζει αµελητέα τη µετάδοση του ήχου (για παράδειγµα — οι αναφερόµενες στο άρθρο 14 διαδικασίες αξιολόγησης της
κάτω από τέντες, κάτω από υπόστεγα προστασίας από βροχή συµµόρφωσης έχουν ολοκληρωθεί,
ή εντός οικοδοµών) θεωρείται ως χρήση στο ύπαιθρο. Συµπερι-
λαµβάνεται επίσης στον ανωτέρω ορισµό ο εξοπλισµός χωρίς

— ο εξοπλισµός, φέρει τη σήµανση CE, αναγράφει την εγγυηµένηκινητήρα, για βιοµηχανική ή περιβαλλοντική εφαρµογή, ο
στάθµη ακουστικής ισχύος και συνοδεύεται από δήλωση ΕΚοποίος προορίζεται, ανάλογα µε τον τύπο του, να χρησιµοποιε-
συµµόρφωσης.ίται σε εξωτερικούς χώρους και συµβάλλει στην έκθεση σε

θορύβους από το περιβάλλον. 'Ολοι οι ανωτέρω τύποι
εξοπλισµού καλούνται στο εξής «εξοπλισµός»·

2. 'Οταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εξουσιοδοτηµένος
εκπρόσωπος του είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα, τις υπο-
χρεώσεις δυνάµει της παρούσας οδηγίας υπέχει οποιοσδήποτε
διαθέτει στην αγορά ή θέτει σε λειτουργία τον εξοπλισµό στην(1) EE L 207 της 23.7.1998, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την

οδηγία 98/79/ΕΚ (EE L 331 της 7.12.1998, σ. 1). Κοινότητα.
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'Αρθρο 5 'Αρθρο 8

∆ήλωση ΕΚ συµµόρφωσηςΕπιτήρηση της αγοράς

1. Ο κατασκευαστής εξοπλισµού αναφεροµένου στο άρθρο 21. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε
παράγραφος 1, ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδο-να διασφαλίζεται ότι ο εξοπλισµός που αναφέρεται στο άρθρο 2
τηµένος εκπρόσωπός του, συντάσσουν δήλωση ΕΚ συµµόρφωσηςπαράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας διατίθεται στην αγορά ή
για κάθε τύπο εξοπλισµού, η οποία πιστοποιεί ότι ο εξοπλισµόςτίθεται σε λειτουργία µόνον εφόσον συµµορφώνεται µε τις
αυτός συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας·διατάξεις της παρούσας οδηγίας, φέρει τη σήµανση CE, αναγράφει
το ελάχιστο περιεχόµενο της εν λόγω δήλωσης συµµόρφωσηςτην εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος, και συνοδεύεται από
καθορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ.δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης.

2. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να απαιτεί η δήλωση συµµόρφω-2. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών αλληλοβοηθούνται
σης να είναι συντεταγµένη ή µεταφρασµένη στην επίσηµη(-ες)κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων επιτήρησης της αγοράς
γλώσσα(-ες) των Κοινοτήτων που καθορίζει το ίδιο όταν οπου υπέχουν.
εξοπλισµός διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε λειτουργία στην
επικράτειά του.

'Αρθρο 6
3. Ο κατασκευαστής εξοπλισµού αναφεροµένου στο άρθρο 2
παράγραφος 1, ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδο-
τηµένος εκπρόσωπός του, διατηρούν υπόδειγµα της δήλωσης ΕΚ

Ελεύθερη κυκλοφορία συµµόρφωσης επί δέκα έτη µετά την τελευταία ηµεροµηνία
παραγωγής του εξοπλισµού µαζί µε τον προβλεπόµενο στο
παράρτηµα V σηµείο 3, παράρτηµα VI σηµείο 3, παράρτηµα VII

1. Τα κράτη µέλη δεν απαγορεύουν, περιορίζουν ή παρεµποδί- σηµείο 2, παράρτηµα VIII σηµεία 3.1 και 3.3, τεχνικό φάκελο.
ζουν τη διάθεση στην αγορά, ή τη θέση σε λειτουργία στην
επικράτειά τους του εξοπλισµού που αναφέρεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 και συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της παρούσας

'Αρθρο 9οδηγίας, φέρει τη σήµανση CE και την ένδειξη της εγγυηµένης
στάθµης ακουστικής ισχύος και συνοδεύεται από δήλωση ΕΚ
συµµόρφωσης.

Μη συµµόρφωση εξοπλισµού

2. Σε εµπορικές ή βιοµηχανικές εκθέσεις, επιδείξεις και ανάλο-
1. 'Οταν κράτος µέλος διαπιστώνει ότι εξοπλισµός αναφερόµε-γες εκδηλώσεις τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν την παρουσίαση
νος στο άρθρο 2 παράγραφος 1 που διατίθεται στην αγορά ήεξοπλισµού αναφερόµενου στο άρθρο 2 παράγραφος 1, ο οποίος
τίθεται σε λειτουργία δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρούσαςδεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, υπό
οδηγίας, λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε ο κατασκευαστήςτον όρο ότι µε εµφανή επιγραφή δηλώνεται σαφώς ότι πρόκειται
ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσω-για εξοπλισµό ο οποίος δεν πληροί τις διατάξεις της παρούσας
πός του να µεριµνήσουν για την συµµόρφωση του εξοπλισµού µεοδηγίας, και υπό τον όρο ότι δεν διατίθεται στην αγορά ή δεν
τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.τίθεται σε λειτουργία πριν εξασφαλιστεί η συµµόρφωσή του

µερίµνη του κατασκευαστή ή του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα
εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του. Κατά τις επιδείξεις λαµβά-
νονται κατάλληλα µέτρα προστασίας του κοινού. 2. 'Οταν:

α) σηµειωθεί υπέρβαση των οριακών τιµών που προβλέπει το
άρθρο 12 ή'Αρθρο 7

β) συνεχίζεται η µη συµµόρφωση µε τις άλλες διατάξεις της
παρούσας οδηγίας παρά τα µέτρα που έχουν ληφθεί σύµφωναΤεκµήριο συµµόρφωσης µε την παράγραφο 1,

το κράτος µέλος λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για να περιορίσειΤα κράτη µέλη θεωρούν ότι ο αναφερόµενος στο άρθρο 2
παράγραφος 1 εξοπλισµός, που φέρει τη σήµανση CE και ή να απαγορεύσει τη διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε λειτουργία

του συγκεκριµένου εξοπλισµού ή να εξασφαλίσει την απόσυρσήτην ένδειξη της εγγυηµένης στάθµης ακουστικής ισχύος και
συνοδεύεται από τη δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης, συµµορφώνεται µε του από την αγορά. Το κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως την

Επιτροπή για κάθε σχετικό µέτρο.όλες τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
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3. Η Επιτροπή αρχίζει διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα 5. Εφόσον ο αναφερόµενος στο άρθρο 2 παράγραφος 1
εξοπλισµός υπόκειται και σε άλλες οδηγίες, που αφορούν άλλεςµέρη το συντοµότερο δυνατόν, όταν ύστερα από τις διαβουλεύσεις

αυτές διαπιστώνει: πτυχές και προβλέπουν επίσης την επίθεση της σήµανσης CE, η εν
λόγω σήµανση αναφέρει ότι ο εξοπλισµός πληροί επίσης τις
διατάξεις αυτών των άλλων οδηγιών. Ωστόσο, εάν µια ή περισσό-— ότι τα µέτρα είναι δικαιολογηµένα, ενηµερώνει αµέσως το
τερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατάκράτος µέλος που έλαβε την πρωτοβουλία καθώς και τα άλλα
τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, να επιλέγει το καθεστώς πουκράτη µέλη,
θα εφαρµόσει, η σήµανση CE αναφέρει ότι ο εξοπλισµός πληροί
τις διατάξεις µόνο των οδηγιών που εφαρµόζει ο κατασκευαστής.— ότι τα µέτρα δεν είναι δικαιολογηµένα, ενηµερώνει αµέσως το
Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία αυτών των οδηγιών, όπωςκράτος µέλος που έλαβε την πρωτοβουλία, τα άλλα κράτη
έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκώνµέλη καθώς και τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην
Κοινοτήτων, πρέπει να περιλαµβάνονται στα έγγραφα, ενδείξεις ήΚοινότητα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του.
οδηγίες χρήσεως που, σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτές, συνοδεύουν
τον εν λόγω εξοπλισµό.

4. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα κράτη µέλη τηρούνται
ενήµερα σχετικά µε την πορεία και το αποτέλεσµα της παραπάνω
διαδικασίας. 'Αρθρο 12

'Αρθρο 10 Εξοπλισµός υποκείµενος σε όρια θορύβου

Μέσα έννοµης προστασίας Η εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος του εξοπλισµού που
απαριθµείται παρακάτω δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την επιτρε-
πόµενη στάθµη ακουστικής ισχύος που ορίζεται στον παρακάτωΚάθε µέτρο που λαµβάνει κράτος µέλος δυνάµει της παρούσας πίνακα οριακών τιµών:οδηγίας και το οποίο περιορίζει τη διάθεση στην αγορά ή τη θέση

σε λειτουργία εξοπλισµού καλυπτόµενου από την οδηγία αναφέρει
— αναβατόρια για δοµικά υλικά (µε κινητήρα εσωτερικής καύσης)επακριβώς τους λόγους στους οποίους βασίζεται. Το µέτρο

γνωστοποιείται το ταχύτερο στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος ενηµε-
Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 3, µέτρηση: παράρτηµα ΙΙΙ.Β.3ρώνεται ταυτόχρονα για τα µέσα έννοµης προστασίας που διαθέτει

σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο των οικείων κρατών µελών και για
τις προθεσµίες άσκησής τους. — συµπιεστές (µόνο δονούµενοι και µη δονούµενοι οδοστρω-

τήρες, δονούµενες πλάκες και δονούµενοι κριοί)

'Αρθρο 11 Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 8, µέτρηση: παράρτηµα ΙΙΙ.Β.8

— αεροσυµπιεστές (<350 kW)Σήµανση

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 9, µέτρηση: παράρτηµα ΙΙΙ.Β.9
1. Ο αναφερόµενος στο άρθρο 2 παράγραφος 1 εξοπλισµός
που πληροί τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας πρέπει κατά τη — χειροκατευθυνόµενες συσκευές θραύσης σκυροδέµατος και
διάθεσή του στην αγορά ή τη θέση του σε λειτουργία να φέρει τη αερόσφυρες
σήµανση CE συµµόρφωσης. Η σήµανση αυτή αποτελείται από τα
αρχικά «CE», υπό τη µορφή που εµφαίνεται στο παράρτηµα IV. Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 10, µέτρηση: παράρτηµα

ΙΙΙ.Β.10

2. Η σήµανση CE συνοδεύεται από την ένδειξη της εγγυηµένης
— βαρούλκα δοµικών κατασκευών (µε κινητήρα εσωτερικήςστάθµης ακουστικής ισχύος σύµφωνα µε το υπόδειγµα που

καύσης)περιέχεται στο παράρτηµα IV.

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 12, µέτρηση: παράρτηµα
ΙΙΙ.Β.123. Η σήµανση συµµόρφωσης CE και η ένδειξη της εγγυηµένης

στάθµης ακουστικής ισχύος επιτίθεται κατά τρόπο ορατό, ευα-
νάγνωστο και ανεξίτηλο σε κάθε τύπο εξοπλισµού. — προωθητές (<500 kW)

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 16, µέτρηση: παράρτηµα4. Απαγορεύεται η επικόλληση σηµάνσεων ή επιγραφών επί
ΙΙΙ.Β.16του εξοπλισµού οι οποίες είναι πιθανόν να είναι παραπλανητικές

ως προς την έννοια ή τη µορφή της σήµανσης CE ή την
— ανατρεπόµενα οχήµατα (<500 kW)αναγραφόµενη εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος. Τυχόν άλλη

σήµανση επιτρέπεται να τίθεται επί του εξοπλισµού, εφόσον δεν
ελαττώνει την ευκρίνεια και το ευανάγνωστο της σήµανσης CE και Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 18, µέτρηση: παράρτηµα

ΙΙΙ.Β.18της αναγραφοµένης εγγυηµένης στάθµης ακουστικής ισχύος.
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— εκσκαφείς, υδραυλικοί ή µε συρµατόσχοινα (<500 kW) — ανυψωτικά οχήµατα µε κινητήρα εσωτερικής καύσης, αντιστα-
θµιζόµενα (εξαιρούνται τα «λοιπά αντισταθµιζόµενα ανυψω-

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 20, µέτρηση: παράρτηµα τικά οχήµατα» όπως ορίζονται στο παράρτηµα Ι, αριθ. 36,
ΙΙΙ.Β.20 δεύτερη περίπτωση, µε ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα όχι

µεγαλύτερη των 10 τόνων)— εκσκαφείς— φορτωτές (<500 kW)
Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 36, µέτρηση: παράρτηµαΟρισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 21, µέτρηση: παράρτηµα ΙΙΙ.Β.36ΙΙΙ.Β.21

— φορτωτές (<500 kW)
— ισοπεδωτές (<500 kW)

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 37, µέτρηση: παράρτηµα
Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 23, µέτρηση: παράρτηµα ΙΙΙ.Β.37
ΙΙΙ.Β.23

— κινητοί γερανοί
— συγκροτήµατα υδραυλικής ισχύος

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 38, µέτρηση: παράρτηµα
Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 29, µέτρηση: παράρτηµα ΙΙΙ.Β.38
ΙΙΙ.Β.29

— µοτοσκαπτικές φρέζες (<3 kW)
— συµπιεστές για χώρους ταφής απορριµµάτων-τύπου φορτωτή Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 40, µέτρηση: παράρτηµα

µε κάδο (<500 kW) ΙΙΙ.Β.40
Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 31, µέτρηση: παράρτηµα — διαστρωτήρες οδοποιίας (finisher) (εξαιρούνται οι διαστρω-
ΙΙΙ.Β.31 τήρες οδοποιίας εφοδιασµένοι µε πήχεις υψηλής εξοµάλυνσης)

— χλοοκοπτικές µηχανές (εξαιρείται Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 41, µέτρηση: παράρτηµα
ΙΙΙ.Β.41

— ο γεωργικός και
— ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ισχύος (<400 kW)

— δασικός εξοπλισµός και οι συσκευές πολλαπλών χρήσεων
Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 45, µέτρηση: παράρτηµατων οποίων ο βασικός κινητήρας διαθέτει εγκατεστηµένη
ΙΙΙ.Β.45ισχύ µεγαλύτερη από 20 kW)

— πυργογερανοίΟρισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 32, µέτρηση: παράρτηµα
ΙΙΙ.Β.32 Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 53, µέτρηση: παράρτηµα

ΙΙΙ.Β.53— µηχανές ξακρίσµατος χλοοτάπητα/µηχανές ξακρίσµατος
παρυφών χλοοτάπητα — ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη συγκόλλησης

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 57, µέτρηση: παράρτηµαΟρισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 33, µέτρηση: παράρτηµα
ΙΙΙ.Β.33 ΙΙΙ.Β.57

Καθαρή Επιτρεπόµενη στάθµη
εγκατεστηµένη ακουστικής ισχύος LWA σε dB/1 pW
ισχύς Ρ σε kW
Ηλεκτρική
ισχύς Ρel (1)Είδος εξοπλισµού κατά την κατά τηνσε kW

φάση Ι από φάση ΙΙ απόΜάζα συσκευής
3 Ιανουαρίου 3 Ιανουαρίουm σε kg

2002 2006Πλάτος κοπής
L σε cm

Συµπιεστές (δονούµενοι οδοστρωτήρες και δονούµενες πλάκες και P ≤ 8 108 105δονούµενοι κριοί)
8 < P ≤ 70 109 106

P > 70 89 + 11 lg P 86 + 11 lg P

Ερπυστριοφόροι προωθητές, ερπυστριοφόροι φορτωτές, ερπυστριο- P ≤ 55 106 103
φόροι εκσκαφείς-φορτωτές

P > 55 87 + 11 lg P 84 + 11 lg P

Τροχοφόροι προωθητές, τροχοφόροι φορτωτές, τροχοφόροι εκσκα- P≤ 55 104 101
φείς-φορτωτές, ανατρεπόµενα οχήµατα, ισοπεδωτές, συµπυκνωτές
για χώρους ταφής απορριµµάτων τύπου φορτωτή, αντισταθµιζόµενα
ανυψωτικά οχήµατα µε κινητήρα εσωτερικής καύσης, κινητοί γερα- P > 55 85 + 11 lg P 82 + 11 lg P
νοί, συµπιεστές (µη δονούµενοι οδοστρωτήρες), διαστρωτήρες οδο-
ποιίας, συγκροτήµατα υδραυλικής ισχύος
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Καθαρή Επιτρεπόµενη στάθµη
εγκατεστηµένη ακουστικής ισχύος LWA σε dB/1 pW
ισχύς Ρ σε kW
Ηλεκτρική
ισχύς Ρel (1)Είδος εξοπλισµού κατά την κατά τηνσε kW

φάση Ι από φάση ΙΙ απόΜάζα συσκευής
3 Ιανουαρίου 3 Ιανουαρίουm σε kg

2002 2006Πλάτος κοπής
L σε cm

Εκσκαφείς, αναβατώρια για δοµικά υλικά, P ≤ 15 96 93

Βαρούλκα δοµικών κατασκευών, µοτοσκαπτικές φρέζες P > 15 83 + 11 lg P 80 + 11 lg P

Χειροκατευθυνόµενες συσκευές θραύσης σκυροδέµατος και m ≤ 15 107 105
αερόσφυρες

15 < m < 30 94 + 11 lg m 92 + 11 lg m

m > 30 96 + 11 lg m 94 + 11 lg m

Πυργογερανοί 98 + lg P 96 + lg P

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη συγκόλλησης και ηλεκτροπαραγωγά Pel≤ 2 97 + lg Pel 95 + lg Pel
ζεύγη ισχύος

2 < Pel≤ 10 98 + lg Pel 96 + lg Pel

10 > Pel 97 + lg Pel 95 + lg Pel

Αεροσυµπιεστές P ≤ 15 99 97

P > 15 97 + 2 lg P 95 + 2 lg P

Χλοοκοπτικές µηχανές, µηχανές ξακρίσµατος χλοοτάπητα, µηχανές L ≤ 50 96 94 (2)
ξακρίσµατος παρυφών χλοοτάπητα

50 < L ≤ 70 100 98

70 < L ≤ 120 100 98 (2)

L > 120 105 103 (2)

(1) Pel για τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη συγκόλλησης: το συµβατικό ρεύµα συγκόλλησης επί την συµβατική τάση φορτίου για την
χαµηλότερη τιµή του συντελεστή απόδοσης που παρέχει ο κατασκευαστής.
Pel για τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη: η καθαρή ισχύς σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 8528-1:1993, σηµείο 13.3.2.

(2) Ενδεικτικά αριθµητικά στοιχεία. Τα οριστικά θα εξαρτηθούν από την τροποποίηση της οδηγίας βάσει της έκθεσης που προβλέπεται στο
άρθρο 20 παράγραφος 3. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει τροπολογία, στη φάση ΙΙ θα εξακολουθήσουν να ισχύουν τα αριθµητικά
στοιχεία της φάσης Ι.

Η επιτρεπόµενη στάθµη ακουστικής ισχύος στρογγυλεύεται στην πλησιέστερη ακέραια τιµή (αν το κλασµατικό µέρος είναι µικρότερο του
0,5 στρογγυλεύεται προς τα κάτω, ειδάλλως προς τα πάνω)

'Αρθρο 13 — περιστροφικοί εκθαµνωτές

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 2, µέτρηση: παράρτηµα ΙΙΙ.Β.2
Εξοπλισµός υποκείµενος µόνο σε επισήµανση όσον αφορά

το θόρυβο
— αναβατώρια για δοµικά υλικά (µε ηλεκτρικό κινητήρα)

Η εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος του κατωτέρω εξοπλισµού Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 3, µέτρηση: παράρτηµα ΙΙΙ.Β.3
υπόκειται µόνο σε επισήµανση όσον αφορά το θόρυβο:

— µηχανικές πριονοκορδέλλες εργοταξίων— ανυψωτικές εξέδρες µε µηχανές εσωτερικής καύσης

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 1, µέτρηση: παράρτηµα ΙΙΙ.Β.1 Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 4, µέτρηση: παράρτηµα ΙΙΙ.Β.4
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— δισκοπρίονα εργοταξίων — οχήµατα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 26, µέτρηση: παράρτηµαΟρισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 5, µέτρηση: παράρτηµα ΙΙΙ.Β.5
ΙΙΙ.Β.26

— φορητά αλυσοπρίονα
— µηχανήµατα εκτόξευσης ύδατος υψηλής πίεσης

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 6, µέτρηση: παράρτηµα ΙΙΙ.Β.6
Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 27, µέτρηση: παράρτηµα
ΙΙΙ.Β.27— οχήµατα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση και για αναρρόφηση

— υδραυλικές σφύρεςΟρισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 7, µέτρηση: παράρτηµα ΙΙΙ.Β.7

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 28, µέτρηση: παράρτηµα— µηχανήµατα συµπύκνωσης (µόνον εκρηκτικοί κριοί)
ΙΙΙ.Β.28

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 8, µέτρηση: παράρτηµα ΙΙΙ.Β.8
— κοπτικά αρµών

— αναµεικτήρες σκυροδέµατος ή κονιάµατος Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 30, µέτρηση: παράρτηµα
ΙΙΙ.Β.30Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 11, µέτρηση: παράρτηµα

ΙΙΙ.Β.11 — φυσητήρες φύλλων

— βαρούλκα δοµικών κατασκευών (µε ηλεκτρικό κινητήρα) Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 34, µέτρηση: παράρτηµα
ΙΙΙ.Β.34

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 12, µέτρηση: παράρτηµα
ΙΙΙ.Β.12 — συλλεκτήρες φύλλων

— µηχανήµατα µεταφοράς και εκτόξευσης σκυροδέµατος και Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 35, µέτρηση: παράρτηµα
κονιάµατος ΙΙΙ.Β.35

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 13, µέτρηση: παράρτηµα — ανυψωτικά οχήµατα, ανυψωτικά οχήµατα µε κινητήρα εσωτε-
ΙΙΙ.Β.13 ρικής καύσης, αντισταθµιζόµενα (µόνο «λοιπά αντισταθµι-

ζόµενα ανυψωτικά οχήµατα» όπως ορίζονται στο παράρτηµα Ι
— µεταφορικές ταινίες αριθ. 36 δεύτερη περίπτωση, µε ονοµαστική ανυψωτική

ικανότητα όχι µεγαλύτερη των δέκα τόνων)
Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 14, µέτρηση: παράρτηµα
ΙΙΙ.Β.14 Ορισµός: παράρτηµα Ι, αριθ. 36, δεύτερη περίπτωση, µέτρηση:

παράρτηµα ΙΙΙ.Β.36
— εγκαταστάσεις ψύξης επί οχηµάτων

— κινητά δοχεία απορριµµάτων
Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 15, µέτρηση: παράρτηµα

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 39, µέτρηση: παράρτηµαΙΙΙ.Β.15
ΙΙΙ.Β.39

— εξοπλισµός γεωτρήσεων
— διαστρωτήρες οδοποιίας (finishers) (εφοδιασµένοι µε πήχεις

υψηλής εξοµάλυνσης)Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 17, µέτρηση: παράρτηµα
ΙΙΙ.Β.17

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 41, µέτρηση: παράρτηµα
ΙΙΙ.Β.41— µηχανήµατα για την πλήρωση και εκκένωση βυτιοφόρων ή

σιλοφόρων οχηµάτων
— εξοπλισµός πασσαλόπηξης

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 19, µέτρηση: παράρτηµα Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 42, µέτρηση: παράρτηµαΙΙΙ.Β.19 ΙΙΙ.Β.42

— δοχεία ανακύκλωσης γυαλιού — µηχανήµατα τοποθέτησης σωλήνων

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 22, µέτρηση: παράρτηµα Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 43, µέτρηση: παράρτηµα
ΙΙΙ.Β.22 ΙΙΙ.Β.43

— µηχανές ξακρίσµατος χόρτων/µηχανές ξακρίσµατος παρυφών — ερπυστριοφόρα οχήµατα διαµόρφωσης πίστας χιονοδροµιών

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 24, µέτρηση: παράρτηµα Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 44, µέτρηση: παράρτηµα
ΙΙΙ.Β.24 ΙΙΙ.Β.44

— ψαλίδες φυτικών φρακτών — ηλεκτρογεννήτριες (≥ 400 kW)

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 45, µέτρηση: παράρτηµαΟρισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 25, µέτρηση: παράρτηµα
ΙΙΙ.Β.25 ΙΙΙ.Β.45
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— µηχανοκίνητα σάρωθρα 2. Προτού διαθέσει στην αγορά ή θέσει σε λειτουργία οποιον-
δήποτε εξοπλισµό αναφερόµενο στο άρθρο 13, ο κατασκευαστής

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 46, µέτρηση: παράρτηµα ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσω-
ΙΙΙ.Β.46 πός του υποβάλλουν κάθε τύπο εξοπλισµού στην διαδικασία

εσωτερικού ελέγχου της παραγωγής που προβλέπεται στο παράρ-— απορριµατοφόρα οχήµατα
τηµα V.

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 47, µέτρηση: παράρτηµα
ΙΙΙ.Β.47 3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η Επιτροπή και κάθε άλλο

κράτος µέλος, κατόπιν αιτιολογηµένης αιτήσεως, µπορούν να— φρέζες οδοστρωµάτων
λάβουν όλες τις πληροφορίες που χρησιµοποιούνται κατά τη

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 48, µέτρηση: παράρτηµα διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης της συµµόρφωσης που
ΙΙΙ.Β.48 αφορά ένα τύπο εξοπλισµού, και ιδίως τον τεχνικό φάκελο που

προβλέπεται στο παράρτηµα V σηµείο 3, το παράρτηµα VI σηµείο
— εκχερσωτές 3, το παράρτηµα VII σηµείο 2, το παράρτηµα VII σηµεία 3.1 και

3.3.Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 49, µέτρηση: παράρτηµα
ΙΙΙ.Β.49

'Αρθρο 15— θρυµµατιστές/τεµαχιστές οργανικών υλικών

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 50, µέτρηση: παράρτηµα Κοινοποιηµένοι οργανισµοί
ΙΙΙ.Β.50

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν οργανισµούς υπό την δικαιοδοσία— εκχιονιστικά µηχανήµατα µε περιστρεφόµενα εργαλεία
τους οι οποίοι αναλαµβάνουν την πραγµατοποίηση ή την επιτή-(αυτοπροωθούµενα, εξαιρούνται οι εξαρτήσεις)
ρηση των διαδικασιών αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέ-

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 51, µέτρηση: παράρτηµα ρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1.
ΙΙΙ.Β.51

2. Τα κράτη µέλη ορίζουν µόνο οργανισµούς που ανταποκρί-— οχήµατα µε αναρροφητήρα
νονται στα κριτήρια του παραρτήµατος IX. Το γεγονός ότι ένας

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 52, µέτρηση: παράρτηµα οργανισµός ανταποκρίνεται στα κριτήρια του παραρτήµατος IX
ΙΙΙ.Β.52 της παρούσας οδηγίας δεν σηµαίνει ότι ένα κράτος µέλος είναι

υποχρεωµένο να ορίσει τον οργανισµό αυτό.
— εκσκαφείς χανδάκων

3. Κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί την Επιτροπή και στα άλλαΟρισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 54, µέτρηση: παράρτηµα
κράτη µέλη τους οργανισµούς που έχει ορίσει, µαζί µε ταΙΙΙ.Β.54
συγκεκριµένα καθήκοντα και τις διαδικασίες εξέτασης που οι

— αυτοκινούµενοι αναµεικτήρες οργανισµοί αυτοί έχουν ορισθεί να εκτελούν, καθώς και τους
αναγνωριστικούς αριθµούς που τους έχουν αποδοθεί εκ τωνΟρισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 55, µέτρηση: παράρτηµα
προτέρων από την Επιτροπή.ΙΙΙ.Β.55

— συγκροτήµατα υδραντλίας (όχι για υποβρύχια χρήση) 4. Η Επιτροπή δηµοσιεύει κατάλογο των κοινοποιηµένων οργα-
νισµών στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ορισµός: παράρτηµα Ι σηµείο 56, µέτρηση: παράρτηµα µαζί µε τους αναγνωριστικούς τους αριθµούς και τα καθήκοντα
ΙΙΙ.Β.56 για τα οποία έχουν διορισθεί. Η Επιτροπή µεριµνά για τη διαρκή

ενηµέρωση του καταλόγου.

'Αρθρο 14
5. 'Ενα κράτος µέλος δύναται να αποσύρει την κοινοποίησή
του εφόσον διαπιστώσει ότι ο οργανισµός δεν πληροί πλέον τα

Αξιολόγηση της συµµόρφωσης κριτήρια που αναφέρει το παράρτηµα IX. Το εν λόγω κράτος
µέλος ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή και τα άλλα
κράτη µέλη.1. Προτού διαθέσει στην αγορά ή θέσει σε λειτουργία οποιον-

δήποτε εξοπλισµό αναφερόµενο στο άρθρο 12, ο κατασκευαστής
ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσω- 'Αρθρο 16
πός του υποβάλλουν κάθε τύπο εξοπλισµού σε µία από τις
ακόλουθες διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης: Συλλογή δεδοµένων περί θορύβου

— είτε στον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής µε αξιολόγηση του
1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για νατεχνικού φακέλου και στην περιοδική διαδικασία ελέγχου που
εξασφαλίσουν ότι ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στηναναφέρεται στο παράρτηµα VI,
Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του διαβιβάζουν στην
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους όπου κατοικούν ή όπου— είτε στη διαδικασία επαλήθευσης ανά µονάδα που αναφέρεται
διαθέτουν στην αγορά ή θέτουν σε λειτουργία εξοπλισµό αναφε-στο παράρτηµα VII,
ρόµενο στο άρθρο 2 παράγραφος 1, καθώς και στην Επιτροπή,
αντίγραφο της δήλωσης ΕΚ συµµόρφωσης για κάθε τύπο— είτε στη διαδικασία πλήρους διασφάλισης της ποιότητας που

αναφέρεται στο παράρτηµα VIII. εξοπλισµού αναφερόµενο στο άρθρο 2 παράγραφος 1.
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2. Η Επιτροπή συλλέγει τα δεδοµένα που της διατίθενται 'Αρθρο 19
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 για όλον τον εξοπλισµό.

Αρµοδιότητες της επιτροπής
3. Τα κράτη µέλη δύνανται, κατόπιν αιτήσεως, να λαµβάνουν
από την Επιτροπή τα συλλεγέντα δεδοµένα.

Η επιτροπή:

4. Η Επιτροπή δηµοσιεύει τακτικά και κατά προτίµηση ετησίως α) ανταλλάσσει πληροφορίες και εµπειρίες για την υλοποίηση καιτις σχετικές πληροφορίες. Οι δηµοσιεύσεις αυτές περιέχουν για την πρακτική εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και συζητάκάθε τύπο ή µοντέλο εξοπλισµού τουλάχιστον τα ακόλουθα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος που εµπίπτουν σε αυτούς τουςδεδοµένα: τοµείς·

— καθαρή εγκατεστηµένη ισχύς ή, τυχόν, άλλη σχετιζόµενη µε
β) επικουρεί την Επιτροπή για την προσαρµογή του παραρτήµα-το θόρυβο τιµή,

τος ΙΙΙ στην τεχνική πρόοδο σύµφωνα µε τη διαδικασία
κανονιστικής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 18— µετρηθείσα στάθµη ακουστικής ισχύος,
παράγραφος 2, µέσω των αναγκαίων τροποποιήσεων, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν έχουν άµεσες επιπτώσεις στη µετρούµενη— εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος,
στάθµη ακουστικής ισχύος του εξοπλισµού που εµπίπτει στο
άρθρο 12, ιδίως δε µέσω της ενσωµάτωσης παραποµπών στα— περιγραφή του εξοπλισµού,
συναφή ευρωπαϊκά πρότυπα·

— όνοµα του κατασκευαστή και/ή εµπορική επωνυµία,
γ) παρέχει τη γνώµη της στην Επιτροπή όσον αφορά τα συµπερά-

σµατα και τις τροποποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20— αριθµός/όνοµα µοντέλου.
παράγραφος 2.

'Αρθρο 17
'Αρθρο 20

Ρυθµίσεις σχετικά µε τη χρήση

Εκθέσεις
Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν το δικαίωµα των
κρατών µελών να προβλέπουν, τηρώντας τη συνθήκη:

1. Το αργότερο στις 3 Ιανουαρίου 2005 και στη συνέχεια ανά
— µέτρα για τη ρύθµιση της χρήσης του αναφερόµενου στο τετραετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και

άρθρο 2 παράγραφος 1 εξοπλισµού σε περιοχές που θεωρούν στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε τις εµπειρίες της από την
ευαίσθητες, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας περιο- εφαρµογή και τη διαχείριση της οδηγίας. Η έκθεση περιέχει
ρισµού του ωραρίου λειτουργίας του εξοπλισµού, ειδικότερα τα εξής:

— όποιες απαιτήσεις θεωρούν αναγκαίες προκειµένου να εξασφα- α) επισκόπηση των δεδοµένων σχετικά µε το θόρυβο που έχουν
λιστεί η προστασία του κοινού κατά τη χρήση του περί ου ο συλλεγεί δυνάµει του άρθρου 16 καθώς και άλλες σχετικές
λόγος εξοπλισµού, υπό τον όρο αυτό να µη συνεπάγεται πληροφορίες·
µετασκευή του εξοπλισµού κατά τρόπο µη προσδιοριζόµενο
στην παρούσα οδηγία.

β) δήλωση σχετικά µε την ανάγκη αναθεώρησης των καταλόγων
των άρθρων 12 και 13, ιδίως κατά πόσον θα πρέπει να
προστεθούν νέοι τύποι εξοπλισµού στο άρθρο 12 ή στο'Αρθρο 18
άρθρο 13, ή κατά πόσον τύπος εξοπλισµού πρέπει να µετατα-
γεί από το άρθρο 13 στο άρθρο 12·

Επιτροπή
γ) δήλωση σχετικά µε την ανάγκη και τις δυνατότητες αναθεώρη-

σης των οριακών τιµών που καθορίζονται στο άρθρο 12,1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις·

2. 'Οταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµό- δ) δήλωση σχετικά µε ολοκληρωµένη κλίµακα µέτρων που πρέπει
ζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων να ληφθούν ώστε να συνεχιστεί η µείωση του θορύβου από
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. τον εξοπλισµό.

Η περίοδος που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
2. Αφού προβεί σε όλες τις αναγκαίες διαβουλεύσεις, ιδίως µεαπόφασης 1999/465/ΕΚ είναι τρεις µήνες.
την επιτροπή, η Επιτροπή διατυπώνει ταυτοχρόνως τα συµπερά-
σµατά της, καθώς και τυχόν προτάσεις τροποποιήσεων της
παρούσας οδηγίας.3. Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
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3. Το αργότερο στις 3 Ιουλίου 2002, η Επιτροπή υποβάλλει 2. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τα µέτρα αυτά από τις 3
Ιανουαρίου 2002. Ωστόσο, τα κράτη µέλη επιτρέπουν στονστο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε

το εάν και κατά πόσο η τεχνική πρόοδος επιτρέπει µείωση των κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εκπρόσωπό
του να επικαλούνται τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας από τιςοριακών τιµών για τις χλοοκοπτικές µηχανές και τις µηχανές

ξακρίσµατος χόρτων/µηχανές ξακρίσµατος παρυφών και, εφόσον 3 Ιουλίου 2001.
χρειάζεται, πρόταση τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.

3. Οι διατάξεις σχετικά µε τις µειωµένες επιτρεπόµενες στάθµες
ακουστικής ισχύος της φάσης ΙΙ, που αναφέρονται στο άρθρο 12,
εφαρµόζονται από τις 3 Ιανουαρίου 2006.'Αρθρο 21

4. 'Οταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές
περιλαµβάνουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται

Κατάργηση από σχετική αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο
τρόπος αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

1. Οι οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 84/532/ΕΟΚ, 84/533/ΕΟΚ, 5. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείµενα των
84/534/ΕΟΚ, 84/535/ΕΟΚ, 84/536/ΕΟΚ, 84/537/ΕΟΚ, διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα
84/538/ΕΟΚ και 86/662/ΕΟΚ καταργούνται από τις 3 Ιανουα- που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
ρίου 2002.

'Αρθρο 23

2. Τα εκδιδόµενα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου και οι εκτελού- 'Εναρξη ισχύος
µενες δοκιµές εξοπλισµού σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 1 δύνανται να χρησιµοποιούνται για την Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
κατάρτιση του τεχνικού φακέλου που προβλέπεται στο παράρτηµα της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
V σηµείο 3, το παράρτηµα VI σηµείο 3, το παράρτηµα VII σηµείο
2, το παράρτηµα VIII σηµεία 3.1 και 3.3. της παρούσας οδηγίας. 'Αρθρο 24

Αποδέκτες της οδηγίας
'Αρθρο 22

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2000.Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και ηµεροµηνία εφαρµογής

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο
1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδροςνοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορ-
φωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 3 Ιουλίου
2001, ενηµερώνουν δε αµέσως την Επιτροπή σχετικά. N. FONTAINE E. FERRO RODRIGUES
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. Εναέρια εξέδρα µε κινητήρα εσωτερικής καύσης

Εξοπλισµός που συνίσταται κατ'ελάχιστον από µία εξέδρα εργασίας, εκτεινόµενη κατασκευή και πλαίσιο. Η εκτεινόµενη
κατασκευή συνίσταται σε περιφραγµένη εξέδρα ή κλωβό που µπορεί να κινείται υπό φορτίο µέχρι την επιθυµητή θέση
εργασίας. Η εκτεινόµενη κατασκευή συνδέεται µε το πλαίσιο και φέρει την εξέδρα εργασίας· 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, θάµνων, µικρών δένδρων και παρόµοιας βλάστησης. Η
διάταξη κοπής λειτουργεί σε επίπεδο σχεδόν παράλληλο µε το έδαφος.

3. Αναβατόριο οικοδοµικών υλικών

Προσωρινά εγκαθιστώµενη διάταξη ανύψωσης οικοδοµικών υλικών µε κινητήρα, η οποία προορίζεται για χρήση από
πρόσωπα µε άδεια εισόδου σε εργοτάξια και τεχνικά έργα και εξυπηρετεί:

i) καθορισµένα επίπεδα φορτοεκφόρτωσης και διαθέτει εξέδρα:

— σχεδιασµένη για τη µεταφορά υλικών και µόνο επί της οποίας επιτρέπεται η πρόσβαση προσώπων κατά τη
διάρκεια της φόρτωσης και εκφόρτωσης,

— επί της οποίας επιτρέπεται η πρόσβαση και µετακίνηση εξουσιοδοτηµένων προσώπων κατά τη διάρκεια της
συναρµολόγησης, αποσυναρµολόγησης και συντήρησης του αναβατορίου,

— κατευθυνόµενη από οδηγούς,

— µετακινούµενη κατακόρυφα ή κατά µήκος οδηγών υπό µέγιστη γωνία 15° ως προς την κατακόρυφο,

— στηριζόµενη ή φερόµενη από: συρµατόσχοινο, αλυσίδα, κοχλιοτοµηµένη άτρακτο και περικόχλιο, οδοντωτό
κανόνα και οδοντωτό τροχό, υδραυλικό γρύλλο ανύψωσης (άµεσης ή έµµεσης), ή αρθρωτό µηχανισµό
ανύψωσης,

— όπου οι ιστοί ενδεχοµένως να απαιτούν στήριξη από χωριστές κατασκευές, ή

ii) είτε 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 αποσυναρµολόγησή της,

— επί της οποίας απαγορεύεται οποτεδήποτε η παρουσία 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 ενεργητικό σύστηµα κίνησης,

— εφοδιασµένη µε χειριστήριο σταθερής πίεσης,

— η οποία δεν χρειάζεται τη χρήση αντίβαρου,

— µε µέγιστο ονοµαστικό φορτίο 300 kg,
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— µε µέγιστη ταχύτητα 1 m/sec,

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

4. Μηχανική πριονοκορδέλλα εργοταξίου

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. ∆ισκοπρίονο εργοταξίου

Τροφοδοτούµενο µε τα χέρια µηχάνηµα, βάρους µικρότερου των 200 kg, εξοπλισµένο µε µία µόνο δισκοειδή
πριονολεπίδα (όχι λεπίδα δηµιουργίας αυλακών) ελαχίστης διαµέτρου 350 mm και µεγίστης διαµέτρου 500 mm, η
οποία δεν µετακινείται κατά την συνήθη λειτουργία πριονίσµατος, και οριζόντιο τραπέζι σταθερό, όλο ή ενµέρει, κατά
τη διάρκεια του πριονίσµατος. Η πριονολεπίδα είναι 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:

— δυνατότητα κατακόρυφης µετατόπισης της πριονολεπίδας δια µέσου του τραπεζιού,

— το πλαίσιο της µηχανής κάτω από το τραπέζι µπορεί να είναι ανοικτό ή κλειστό,

— το πριόνι ενδέχεται να είναι εξοπλισµένο µε πρόσθετο, χειροκίνητο, τραπέζι (όχι κοντά στην πριονολεπίδα).

6. Φορητό αλυσοπρίονο

Το κινούµενο µε κινητήρα εργαλείο που έχει προβλεφθεί για την κοπή ξύλων µε πριονωτή αλυσίδα και αποτελεί
ολοκληρωµένο συµπαγές µηχάνηµα µε λαβές, πηγή ενέργειας και εξάρτηµα κοπής, σχεδιασµένο να κρατείται µε τα δύο
χέρια.

7. 'Οχηµα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση και για αναρρόφηση

Το όχηµα που µπορεί να λειτουργεί είτε για την έκπλυση υπό υψηλή πίεση είτε για αναρρόφηση. Βλέπε: όχηµα για
έκπλυση υπό υψηλή πίεση, όχηµα µε αναρροφητήρα.

8. Μηχανήµατα συµπύκνωσης

Μηχανήµατα που συµπυκνώνουν υλικά, π.χ. λιθορριπές, επιφανειακές στρώσεις χώµατος ή στρώσεις ασφάλτου, µέσω
της δράσης κύλισης, συµπίεσης ή δόνησης του ενεργούντος εργαλείου. Πρόκειται για µηχανήµατα αυτοπροωθούµενα
ή ρυµουλκούµενα ή µε βαδίζοντα χειριστή ή για εξαρτήµατα φέρουσας µηχανής. Τα µηχανήµατα συµπύκνωσης
υποδιαιρούνται ως εξής:

— οδοστρωτήρες µε επιβαίνοντα χειριστή: αυτοπροωθούµενα µηχανήµατα συµπύκνωσης µε έναν ή περισσότερους
µεταλλικούς κυλίνδρους (τύµπανα) ή ελαστικά επίσωτρα, στα οποία η θέση του χειριστή είναι ενσωµατωµένη στο
µηχάνηµα,

— οδοστρωτήρες µε βαδίζοντα χειριστή: αυτοπροωθούµενα µηχανήµατα συµπύκνωσης µε έναν ή περισσότερους
µεταλλικούς κυλίνδρους (τύµπανα) ή ελαστικά επίσωτρα, στα οποία οι διατάξεις για την κίνηση, οδήγηση, πέδηση
και δόνηση είναι έτσι διατεταγµένες ώστε ο χειρισµός να διενεργείται από βαδίζοντα χειριστή ή µε τηλεχειρισµό,

— ρυµουλκούµενοι οδοστρωτήρες: µηχανήµατα συµπύκνωσης µε έναν ή περισσότερους µεταλλικούς κυλίνδρους
(τύµπανα) ή ελαστικά επίσωτρα, τα οποία δεν διαθέτουν ανεξάρτητο σύστηµα κίνησης και η θέση του χειριστή
ευρίσκεται στο έλκον όχηµα,

— δονητικές πλάκες και δονητικοί κριοί: µηχανήµατα συµπύκνωσης µε βασικό εργαλείο συµπύκνωσης πλάκες επίπεδης
βάσης οι οποίες δονούνται. Τα µηχανήµατα αυτά χειρίζεται βαδίζων χειριστής ή λειτουργούν ως εξάρτηµα φέροντος
µηχανήµατος,

— σφύρες εκτόνωσης: µηχανήµατα συµπύκνωσης µε βασικό εργαλείο συµπύκνωσης επίπεδη πλάκα η οποία εκτελεί
κυρίως κατακόρυφες αναπηδήσεις µέσω πίεσης εκτόνωσης. Το µηχάνηµα χειρίζεται συµβαδίζων χειριστής.
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9. Αεροσυµπιεστής

Κάθε µηχάνηµα προς χρήση µε εναλλάξιµο εξοπλισµό, που συµπιέζει αέρα, αέρια ή ατµούς σε πίεση υψηλότερη της
πίεσης εισαγωγής. Ο αεροσυµπιεστής περιλαµβάνει τον καθεαυτό συµπιεστή, την κινητήρια µηχανή και κάθε παρεχόµενο
στοιχείο ή διάταξη που συνοδεύει, και είναι απαραίτητο για την ασφαλή λειτουργία του αεροσυµπιεστή.

Εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες:

— ανεµιστήρες, δηλαδή συσκευές που προκαλούν την κυκλοφορία του αέρα υπό υπερπίεση όχι µεγαλύτερη από
110 000 pa,

— αντλίες κενού, δηλαδή διατάξεις ή συσκευές για την εξαγωγή αέρα από περίκλειστο χώρο και υπό πίεση που δεν
υπερβαίνει την ατµοσφαιρική,

— αεριοστρόβιλοι.

10. Συσκευές θραύσης σκυροδέµατος και αερόσφυρες χειρός

Συσκευές θραύσης σκυροδέµατος και αερόσφυρες µε κινητήρα (οποιουδήποτε είδους) χρησιµοποιούµενες για την
εκτέλεση εργασιών σε τεχνικά έργα και εργοτάξια.

11. Αναµεικτήρες σκυροδέµατος ή κονιάµατος

Το µηχάνηµα παρασκευής σκυροδέµατος ή κονιάµατος, ανεξάρτητα από τη διαδικασία φόρτωσης, 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 εγκαθιστώµενη ανυψωτική διάταξη µε κινητήρα που είναι εξοπλισµένη µε διατάξεις ανύψωσης και
καταβίβασης ανηρτηµένου φορτίου.

13. Μηχάνηµα µεταφοράς και εκτόξευσης σκυροδέµατος και κονιάµατος

Μηχάνηµα για την άντληση ή εκτόξευση σκυροδέµατος ή κονιάµατος, µε ή χωρίς αναδευτήρα, όπου το προς µεταφορά
υλικό έρχεται στη θέση διάστρωσής του µέσω σωληνώσεων, διατάξεων διανοµής ή βραχιόνων (µπούµες) διανοµής. Η
µεταφορά:

— του σκυροδέµατος είναι µηχανική, µε αντλία εµβολοφόρο ή µε έκκεντρο στροφέα,

— του κονιάµατος είναι µηχανική, µε αντλία εµβολοφόρο, µε κοχλία, µε εύκαµπτο σωλήνα ή µε έκκεντρο στροφείο, ή
δια αεροσυµπιεστών µε ή χωρίς αεροφυλάκιο.

Αυτός ο τεχνικός εξοπλισµός τοποθετείται σε φορτηγά, ή σε ρυµουλκά ή σε ειδικά οχήµατα.

14. Μεταφορική ταινία

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

15. Μονάδες ψύξης του χώρου φορτίου επί οχηµάτων

Οχήµατα των κατηγοριών Ν2, Ν3, Ο3 και Ο4, όπως ορίζονται από την οδηγία 70/156/ΕΟΚ, εφοδιασµένα µε µονάδες
ψύξης του χώρου φορτίου.

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.
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16. Προωθητής

Το αυτοπροωθούµενο τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο µηχάνηµα που χρησιµοποιείται για να ασκεί ωστική ή ελκτική
δύναµη µέσω προσαρµοσµένου εξοπλισµού.

17. Εξοπλισµός διατρήσεων

Το µηχάνηµα που χρησιµοποιείται σε εργοτάξια για διατρήσεις οπών µε:

— κρουστική διάτρηση,

— περιστροφική διάτρηση,

— περιστροφική κρουστική διάτρηση.

Ο εξοπλισµός διατρήσεων παραµένει στάσιµος κατά τη διάτρηση. Είναι δυνατόν να είναι αυτοπροωθούµενος, από µία
θέση εργασίας στην άλλη. Στον αυτοπροωθούµενο εξοπλισµό διατρήσεων περιλαµβάνεται ο στερεωµένος σε φορτηγά,
τροχοφόρα πλαίσια, ρυµουλκά οχήµατα, ερπυστριοφόρα οχήµατα, πέδιλα ολίσθησης (ελκόµενα από βαρούλκο).
Εξοπλισµός διατρήσεων στερεωµένος σε φορτηγά, ελκυστήρες και ρυµουλκά, ή σε τροχοφόρο βάση, είναι δυνατόν να
µετακινείται µε µεγαλύτερη ταχύτητα καθώς και στο δηµόσιο οδικό δίκτυο.

18. Ανατρεπόµενο όχηµα

Το αυτοπροωθούµενο τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο µηχάνηµα µε ανοικτό αµάξωµα, το οποίο είτε µεταφέρει και
απορρίπτει ή διασκορπίζει υλικό. Τα ανατρεπόµενα οχήµατα ενδέχεται να είναι εξοπλισµένα µε ενσωµατωµένη διάταξη
αυτοφόρτωσης.

19. Μηχάνηµα για την πλήρωση ή εκκένωση σιλοφόρων ή βυτιοφόρων φορτηγών

Οι διατάξεις µε κινητήρα προσαρµοσµένες σε σιλοφόρα ή βυτιοφόρα φορτηγά, για την φόρτωση ή την εκφόρτωση
υγρών ή χύδην υλικού µε αντλίες ή παρόµοιο εξοπλισµό.

20. Εκσκαφέας, υδραυλικός ή µε συρµατόσχοινα

Αυτοπροωθούµενο ερπυστριοφόρο ή τροχοφόρο µηχάνηµα µε υπερδοµή (σκάφος) δυνάµενη να περιστρέφεται κατά
τουλάχιστον 360°, το οποίο σκάβει, περιστρέφεται και απορρίπτει υλικό µε χρήση πτύου (κάδου) ανηρτηµένου σε
πρόβολο (µπούµα) µε στρεφόµενο βραχίονα ή σε τηλεσκοπική κεραία, χωρίς να κινείται το πλαίσιο ή το φορείο κίνησης
κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου του µηχανήµατος.

21. Εκσκαφέας-φορτωτής

Αυτοπροωθούµενο τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο µηχάνηµα που διαθέτει βασική φέρουσα δοµή σχεδιασµένη να φέρει
ταυτοχρόνως, 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 εκσκαφέα-φορτωτή. Ο ανεστραµµένος κάδος ανυψώνεται, περιστρέφεται και απορρίπτει το υλικό
ενώ το µηχάνηµα παραµένει ακίνητο. 'Οταν χρησιµοποιείται ως φορτωτής, το µηχάνηµα φορτώνει ή σκάβει µε την προς
τα εµπρός µετακίνηση, και ανυψώνει, µεταφέρει και εκφορτώνει το υλικό.

22. ∆οχείο ανακύκλωσης γυαλιού

∆οχείο — κατασκευασµένο από οποιοδήποτε υλικό — που χρησιµοποιείται για τη συλλογή φιαλών. ∆ιαθέτει ένα
τουλάχιστον άνοιγµα για την πλήρωσή του µε φιάλες και ένα δεύτερο για την εκκένωσή του.

23. Ισοπεδωτής

Το αυτοπροωθούµενο τροχοφόρο µηχάνηµα που διαθέτει ρυθµιζόµενη λεπίδα, µεταξύ του εµπρόσθιου και οπίσθιου
άξονα, η οποία κόβει, µετακινεί και απλώνει υλικό, συνήθως ανάλογα µε τις απαιτήσεις ισοπέδωσης.
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24. Μηχανή ξακρίσµατος χόρτων/µηχανή ξακρίσµατος παρυφών

Φορητό, χειροκατευθυνόµενο µηχάνηµα µε κινητήρα εσωτερικής καύσης, εξοπλισµένο µε εύκαµπτο(-α) σκοινί(-ά),
κορδόνι(-α), 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 κινητήρα, σχεδιασµένο για χρήση από χειριστή για το κλάδεµα
φρακτών από θαµνοειδή και θάµνων, από µία ή περισσότερες γραµµικές αµφίδροµες λεπίδες κοπής.

26. 'Οχηµα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση

'Οχηµα εξοπλισµένο µε διάταξη για τον καθαρισµό των υπονόµων ή παρόµοιων εγκαταστάσεων µε την εκτόξευση
ύδατος υπό υψηλή πίεση. Η διάταξη είτε είναι προσαρµοσµένη σε γυµνό πήγµα φορτηγού οχήµατος ή ενσωµατώνεται
σε ειδικό αµάξωµα. Το µηχάνηµα είναι µόνιµα στερεωµένο ή αφαιρέσιµο, όπως στην περίπτωση συστήµατος εναλλάξιµου
αµαξώµατος.

27. Μηχάνηµα εκτόξευσης πίδακα ύδατος υψηλής πίεσης

Το µηχάνηµα µε ακροφύσια ή άλλες οπές επιτάχυνσης της ροής απ' όπου το ύδωρ — καθαρό ή µε πρόσθετα —
εκτοξεύεται ως ελεύθερος πίδακας. Κατά κανόνα, τα µηχανήµατα εκτόξευσης πίδακα ύδατος υψηλής πίεσης
αποτελούνται από τον κινητήρα, τη γεννήτρια πίεσης, τους εύκαµπτους σωλήνες, τις διατάξεις ψεκασµού, τους
µηχανισµούς ασφάλειας, τα χειριστήρια και τους µετρητές. Τα µηχανήµατα εκτόξευσης πίδακα νερού υψηλής πίεσης
είναι κινητά ή στάσιµα:

— τα κινητά µηχανήµατα εκτόξευσης πίδακα ύδατος υψηλής πίεσης είναι εύκολα µετακινούµενα µηχανήµατα που
σχεδιάζονται προς χρήση σε διάφορα εργοτάξια, και για το λόγο αυτό είναι συνήθως εξοπλισµένα µε ίδιο σύστηµα
πορείας ή είναι προσαρµοσµένα σε οχήµατα. 'Ολες 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 εργοτάξιο µε χρήση
κατάλληλου εξοπλισµού. Συνήθως είναι προσαρµοσµένα σε πέδιλο ολίσθησης ή σε πλαίσιο και φέρουν γραµµές
παροχής µε δυνατότητα αποσύνδεσης.

28. Υδραυλική σφύρα

Συσκευή που χρησιµοποιεί την πηγή υδραυλικής ενέργειας του φέροντος µηχανήµατος για να επιταχύνει έµβολο
(µερικές φορές µε την βοήθεια αερίου), το οποίο στη συνέχεια χτυπά εργαλείο. Το κύµα τάσης που γεννάται από την
κινητική δράση ρέει διά µέσου του εργαλείου στο υλικό µε αποτέλεσµα τη θραύση του. Οι υδραυλικές σφύρες για να
λειτουργήσουν χρειάζονται παροχή ελαίου υπό πίεση. Η πλήρης µονάδα φέροντος µηχανήµατος/σφύρας ελέγχεται από
χειριστή ο οποίος συνήθως κάθεται στο θαλαµίσκο του φέροντος µηχανήµατος.

29. Συγκρότηµα υδραυλικής ισχύος

Κάθε µηχάνηµα προς χρήση µε εναλλάξιµο εξοπλισµό που αυξάνει την πίεση υγρών σε στάθµη υψηλότερη αυτής της
πίεσης εισαγωγής. Νοείται το συγκρότηµα που αποτελείται από το κινητήριο µηχανισµό, αντλία µε ή χωρίς δεξαµενή
και εξαρτήµατα (π.χ. όργανα ελέγχου, ανακουφιστική βαλβίδα).

30. Κοπτικό αρµών (αρµοκόφτης)

Κινητό µηχάνηµα που προορίζεται για τη δηµιουργία αρµών σε σκυρόδεµα, άσφαλτο και παρόµοιες επιφάνειες
οδοστρωµάτων. Το κοπτικό εργαλείο είναι δίσκος περιστρεφόµενος µε υψηλή ταχύτητα. Η προς τα εµπρός κίνηση του
κοπτικού αρµών είναι:

— χειροκίνητη, ή

— χειροκίνητη µε µηχανική βοήθεια, ή

— µηχανοκίνητη.
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31. Συµπυκνωτής τύπου φορτωτή µε κάδο για χώρο υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων

Αυτοπροωθούµενο τροχοφόρο µηχάνηµα συµπύκνωσης που διαθέτει µετωπικά προσαρµοσµένη ζεύξη φόρτωσης για
κάδο, µε χαλύβδινους τροχούς (κυλίνδρους), σχεδιασµένο κυρίως για τη συµπύκνωση, µετακίνηση, ισοπέδωση και
φόρτωση εδαφών, επιχωµάτων ή απορριµµάτων σε χώρους υγειονοµικής ταφής.

32. Χλοοκοπτική µηχανή

Μηχάνηµα κοπής χλοοτάπητα µε βαδίζοντα ή επιβαίνοντα χειριστή ή το µηχάνηµα µε εξάρτηµα(τα) κοπής χλοοτάπητα,
όπου τα κοπτικά εργαλεία λειτουργούν σε επίπεδο σχεδόν παράλληλο µε το έδαφος και το έδαφος χρησιµεύει για να
προσδιορίζεται το ύψος κοπής µέσω τροχών, στρώµατος αέρα ή πεδίλων ολίσθησης, κ.λπ.· ως πηγή ενεργείας το
µηχάνηµα διαθέτει ηλεκτρικό ή άλλου τύπου κινητήρα. Τα κοπτικά εργαλεία είναι:

— είτε σταθερά,

— είτε µη µεταλλικό(-ά) νήµα(-τα), είτε ελευθέρως περιστρεφόµενος(-οι) µη µεταλλικός(-οί) κοπτήρας(-ες) µε κινητική
ενέργεια ανώτερη των 10 J έκαστος· η κινητική ενέργεια καθορίζεται µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 786: 1997,
παράρτηµα Β.

Νοείται επίσης µηχάνηµα κοπής χλοοτάπητα µε βαδίζοντα ή επιβαίνοντα χειριστή ή µηχάνηµα µε εξάρτηµα(-τα) κοπής
χλοοτάπητα, όπου το κοπτικό εργαλείο περιστρέφεται περί οριζόντιο άξονα ώστε να προκύπτει διατµητική δύναµη σε
συνεργασία µε ακίνητη κοπτική λεπίδα ή µάχαιρα (κυλινδρική χλοοκοπτική µηχανή).

33. Μηχανή ξακρίσµατος χλοοτάπητα/µηχανή ξακρίσµατος παρυφών χλοοτάπητα

Ηλεκτροκίνητο µηχάνηµα κοπής χλόης µε βαδίζοντα χειριστή ή χειροκατευθυνόµενο, µε κοπτικό(ά) εργαλείο(-α) µη
µεταλλικό(-ά) νήµα(-τα) ή ελευθέρως περιστρεφόµενους µη µεταλλικούς κοπτήρες µε κινητική ενέργεια όχι ανώτερη των
10 J έκαστος, που προορίζεται για την κοπή χλόης ή παρόµοιας χλωρής βλάστησης. Το(τα) κοπτικό(-ά) εργαλείο(-α)
λειτουργεί(-ούν) σε επίπεδο σχεδόν παράλληλο (µηχανή ξακρίσµατος χλοοτάπητα) ή κάθετο (µηχανή ξακρίσµατος
παρυφών χλοοτάπητα) προς το έδαφος. Η κινητική ενέργεια ορίζεται µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 786: 1997,
παράρτηµα Β.

34. Φυσητήρας φύλλων

Μηχάνηµα µε κινητήρα, κατάλληλο για τον καθαρισµό χλοοταπήτων, µονοπατιών, δρόµων, οδών, κ.λπ., από φύλλα και
λοιπά υλικά, µε ροή ρεύµατος αέρα υψηλής ταχύτητας. Ενδέχεται να είναι φορητό (χειροκατευθυνόµενο) ή µη φορητό,
αλλά κινητό.

35. Συλλεκτήρας φύλλων

Μηχάνηµα µε κινητήρα, κατάλληλο για τη συλλογή φύλλων και άλλων απορριµµάτων, µε τη χρήση διάταξης
αναρρόφησης αποτελούµενης από κινητήρα που δηµιουργεί κενό εντός του µηχανήµατος, ακροφύσιο αναρρόφησης και
δοχείο για το συλλεγόµενο υλικό. Ενδέχεται να είναι φορητό (χειροκατευθυνόµενο) ή µη φορητό, αλλά κινητό.

36. Ανυψωτικό όχηµα, µε κινητήρα εσωτερική καύσης, αντισταθµιζόµενο

Τροχοφόρο ανυψωτικό όχηµα µε κινητήρα εσωτερικής καύσης, µε αντίβαρο και εξοπλισµό ανύψωσης (ιστός,
τηλεσκοπικός βραχίονας ή αρθρωτός βραχίονας). Πρόκειται για:

— οχήµατα ανωµάλου εδάφους (τροχοφόρα αντισταθµιζόµενα οχήµατα που προορίζονται πρωτευόντως για λειτουργία
σε µη βελτιωµένο φυσικό έδαφος και αναµοχλευµένο έδαφος, π.χ. εργοταξίων),

— λοιπά τροχοφόρα αντισταθµιζόµενα οχήµατα. Εξαιρούνται τροχοφόρα αντισταθµιζόµενα οχήµατα ειδικά κατασκευα-
σµένα για τη διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων.

37. Φορτωτής

Αυτοπροωθούµενο τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο µηχάνηµα που διαθέτει µετωπικά προσαρµοσµένο στήριγµα του κάδου
και µηχάνηµα ζεύξης, το οποίο φορτώνει ή σκάβει µε την προς τα εµπρός κίνηση του µηχανήµατος, και ανυψώνει,
µεταφέρει και απορρίπτει υλικό.
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38. Κινητός γερανός

Αυτοπροωθούµενος γερανός µε κεραία, ο οποίος είναι ικανός να µετακινείται, µε ή χωρίς φορτίο, χωρίς να χρειάζεται
µόνιµη τροχιά και του οποίου η ευστάθεια εξασφαλίζεται µε τη βαρύτητα. Μετακινείται επί ελαστικών επισώτρων,
ερπυστριών ή άλλων διατάξεων µετακίνησης. 'Οταν είναι σε µόνιµη θέση ενδέχεται να υποστηρίζεται από στηρίγµατα
ευστάθειας ή άλλα εξαρτήµατα που αυξάνουν την ευστάθειά του. Η υπερκατασκευή των κινητών γερανών είναι 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 κεραία— ή µε συνδυασµό τους— που έχει σχεδιασθεί κατά
τρόπο ώστε να είναι εύκολη η κάθοδός της. Οι χειρισµοί των ανηρτηµένων από την κεραία φορτίων επιτελούνται µέσω
πολύσπαστων µε άγκιστρο ή άλλων µηχανισµών ανύψωσης φορτίου για ειδικές εργασίες.

39. Κινητός περιέκτης αποβλήτων

Κατάλληλα σχεδιασµένος περιέκτης, εφοδιασµένος µε τροχούς, ο οποίος προορίζεται για την προσωρινή αποθήκευση
αποβλήτων και είναι εφοδιασµένος µε κάλυµµα.

40. Μοτοσκαπτική φρέζα

Το αυτοπροωθούµενο µηχάνηµα σχεδιασµένο για πεζό χειριστή:

— µε ή χωρίς τροχό(-ούς) στήριξης, κατά τρόπο ώστε τα περιστρεφόµενα στοιχεία του να δρουν ως σκαπτικά εργαλεία
που διασφαλίζουν την προώθηση (µοτοσκαπτική φρέζα),

— προωθούµενο από έναν ή περισσότερους τροχούς µε άµεση µετάδοση κίνησης από τον κινητήρα, και εξοπλισµένο
µε σκαπτικά εργαλεία [µοτοσκαπτική φρέζα µε κινητήριο(-ους) τροχό(-ούς)].

41. ∆ιαστρωτήρας οδοποιίας

Το κινητό µηχάνηµα οδοποιίας που χρησιµοποιείται για την επιφανειακή διάστρωση υλικών, όπως ασφαλτικού
µείγµατος, σκυροδέµατος και αδρανών. Οι διαστρωτήρες οδοποιίας µπορεί να είναι εφοδιασµένοι µε πήχη υψηλής
εξοµάλυνσης.

42. Εξοπλισµός 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
πασσάλων, ο οποίος περιλαµβάνει:

— συγκρότηµα πασσαλόπηξης που αποτελείται από φέρον µηχάνηµα (ερπυστριοφόρο, επί τροχών ή τροχιών, ελεύθερα
κινούµενο εξάρτηµα αρχικής τοποθέτησης, σύστηµα αρχικής τοποθέτησης ή καθοδήγησης),

— εξαρτήµατα, δηλαδή κεφαλές πασσάλων, κράνη, λαµαρίνες, οδηγούς, συστήµατα περίσφιξης, συσκευές για την
µετακίνηση των πασσάλων, αντιθορυβικά πετάσµατα και συσκευές απορρόφησης των κρούσεων και των κραδασµών,
µονάδες παροχής ενεργείας/γεννήτριες και συστήµατα ανύψωσης του προσωπικού ή εξέδρες.

43. Μηχάνηµα τοποθέτησης σωλήνων

Αυτοπροωθούµενο ερπυστριοφόρο ή τροχοφόρο µηχάνηµα, ειδικά σχεδιασµένο για το χειρισµό και την τοποθέτηση
σωλήνων και τη µεταφορά εξοπλισµού σωληναγωγών. Το µηχάνηµα, ο σχεδιασµός του οποίου βασίζεται σε ελκυστήρα,
διαθέτει ειδικά σχεδιασµένα κατασκευαστικά στοιχεία όπως σύστηµα πορείας, κύριο πλαίσιο, αντίβαρο, βραχίονα
(µπούµα) και µηχανισµό ανύψωσης φορτίου, και κατακόρυφα περιστρεφόµενο πλευρικό βραχίονα.

44. Ερπυστριοφόρο όχηµα διαµόρφωσης πίστας χιονιού

Αυτοπροωθούµενο ερπυστριοφόρο όχηµα που χρησιµοποιείται για να ωθεί ή να έλκει χιόνι ή πάγο µέσω
προσαρµοζόµενης εξάρτησης.
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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 απορρίµµατα προς
στόµιο αναρρόφησης, απ' όπου µεταφέρονται σε χοάνη συλλογής πνευµατικώς, µε ρεύµα αέρα υψηλής ταχύτητας, 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 αφαιρέσιµο, όπως στην περίπτωση συστήµατος
εναλλάξιµου αµαξώµατος.

47. Απορριµµατοφόρο όχηµα

'Οχηµα που έχει σχεδιασθεί για τη συλλογή και µεταφορά οικιακών και χύδην απορριµµάτων, το οποίο φορτώνεται
µέσω δοχείων απορριµµάτων ή χειρωνακτικά. Το όχηµα ενδέχεται να είναι εξοπλισµένο µε µηχανισµό συµπίεσης. Το
απορριµµατοφόρο όχηµα περιλαµβάνει πλαίσιο µε θάλαµο οδηγού στο οποίο είναι προσαρµοσµένο το αµάξωµα.
Ενδέχεται να είναι εξοπλισµένο µε διάταξη ανύψωσης των δοχείων.

48. Φρέζα οδοστρωµάτων

Κινητό µηχάνηµα για την αφαίρεση υλικού από οδοστρωµένες επιφάνειες, µε τη χρήση κινούµενου από κινητήρα
κυλίνδρου, η επιφάνεια του οποίου είναι εξοπλισµένη µε φρέζες· οι κύλινδροι φρεζαρίσµατος περιστρέφονται κατά την
αφαίρεση του υλικού.

49. Εκχερσωτής

Μηχάνηµα µε κινητήρα µε χειριστή ο οποίος βαδίζει πίσω από το όχηµα ή επιβαίνει σ' αυτό, το οποίο χρησιµοποιεί το
έδαφος για να καθορίζει το βάθος τοµής και το οποίο είναι εξοπλισµένο µε εξάρτηµα κατάλληλο για τη χάραξη ή
απόξεση της επιφάνειας του χλοοτάπητα σε κήπους, πάρκα και λοιπούς χώρους πρασίνου.

50. Θρυµµατιστής/τεµαχιστής οργανικών υλικών

Μηχάνηµα µε κινητήρα σχεδιαζόµενο προς χρήση σε µόνιµη θέση, το οποίο διαθέτει έναν ή περισσότερους κοπτήρες µε
σκοπό τον κατατεµαχισµό ογκωδών οργανικών υλικών. Συνήθως αποτελείται από στόµιο τροφοδοσίας µέσω του οποίου
εισάγεται το υλικό (το οποίο ενδεχοµένως να συγκρατείται από οδηγό εξάρτηµα), σύστηµα κατατεµαχισµού του υλικού
µε οποιαδήποτε µέθοδο (κοπή, τεµαχισµό, θρυµµατισµό ή άλλες µεθόδους) και κεκλιµένο αγωγό απόρριψης (γλίστρα)
του κατατεµαχισµένου υλικού. Ενδεχοµένως συνδέεται µε διάταξη συλλογής.

51. 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 φυσητήρα.

52. 'Οχηµα µε αναρροφητήρα

'Οχηµα που είναι εξοπλισµένο µε διάταξη συλλογής ύδατος, ιλύος, βόρβορου απορριµµάτων ή συναφούς υλικού από
υπονόµους ή παρόµοιες εγκαταστάσεις µε τη δηµιουργία υποπίεσης. Η διάταξη αυτή είτε είναι προσαρµοσµένη σε
γυµνό πλαίσιο φορτηγού οχήµατος ή ενσωµατώνεται σε ειδικό αµάξωµα. Ο εξοπλισµός είναι µόνιµος ή αφαιρέσιµος,
όπως στην περίπτωση συστήµατος εναλλάξιµου αµαξώµατος.

53. Πυργογερανός

Περιστρεφόµενος περί σταθερό σηµείο γερανός µε κεραία τοποθετηµένη στην κορυφή πύργου, ο οποίος παραµένει
σχεδόν κατακόρυφος στη θέση εργασίας. Αυτό το µηχανοκίνητο συγκρότηµα είναι εξοπλισµένο µε µέσα ανύψωσης και
καθόδου ανηρτηµένων φορτίων και κίνησης των φορτίων αυτών µε τη µεταβολή της ακτίνας ανύψωσης φορτίου, µε την
περιστροφή και τη µετακίνηση ολόκληρου του πυργογερανού. Ορισµένα είδη πυργογερανών εκτελούν αρκετές αλλά
όχι απαραίτητα όλες αυτές τις κινήσεις. Ο πυργογερανός εγκαθίσταται σε µόνιµη θέση ή είναι εξοπλισµένος µε µέσα
µετακίνησης ή αναρρίχησης.
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54. Εκσκαφέας χανδάκων

Αυτοπροωθούµενο µηχάνηµα, µε επιβαίνοντα ή πεζό χειριστή, ερπυστριοφόρο 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 λειτουργία, µέσω της κίνησης του µηχανήµατος.

55. Αυτοκινούµενος αναµεικτήρας

'Οχηµα εξοπλισµένο µε τύµπανο για τη µεταφορά ετοίµου σκυροδέµατος από το εργοστάσιο ανάµειξης σκυροδέµατος
στο εργοτάξιο· 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 υδραντλίας

Μηχάνηµα που αποτελείται από την υδραντλία καθεαυτή και το σύστηµα κίνησης. Ως υδραντλία νοείται το µηχάνηµα
που αυξάνει τη στάθµη ενέργειας του ύδατος.

57. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος συγκόλλησης

Κάθε περιστροφική διάταξη που παράγει ρεύµα συγκόλλησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

∆ΗΛΩΣΗ ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

— όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του,

— όνοµα και διεύθυνση του προσώπου που τηρεί τον τεχνικό φάκελο,

— περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού,

— την διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης που ακολουθήθηκε και, όπου χρειάζεται, το όνοµα και τη διεύθυνση
του κοινοποιηµένου οργανισµού που συµµετείχε σ' αυτήν,

— µετρούµενη στάθµη ακουστικής ισχύος LWA εξοπλισµού αντιπροσωπευτικού του οικείου τύπου,

— εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος LWA για τον οικείο τύπο,

— αναφορά στην παρούσα οδηγία,

— δήλωση ότι ο εξοπλισµός συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας,

— όπου απαιτείται, τη (τις) δήλωση (-λώσεις) συµµόρφωσης και τις εφαρµοζόµενες άλλες κοινοτικές οδηγίες,

— τόπο και ηµεροµηνία,

— τα στοιχεία του προσώπου που έχει δικαίωµα να υπογράφει τη νοµικά δεσµευτική δήλωση του κατασκευαστή ή του
εγκατεστηµένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥ-
ΜΕΝΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Πεδίο εφαρµογής

Στο παρόν παράρτηµα ορίζονται οι µέθοδοι µέτρησης του αερόφερτου θορύβου οι οποίες πρέπει να χρησιµοποιούνται για
τον καθορισµό των σταθµών ακουστικής ισχύος του τεχνικού εξοπλισµού που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία κατά τις
διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Στο µέρος Α του παρόντος παραρτήµατος καθορίζονται, για κάθε τύπο τεχνικού εξοπλισµού που αναφέρεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1:

— τα βασικά πρότυπα εκποµπής θορύβου,

— γενικά συµπληρώµατα αυτών 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.

Στο µέρος Β του παρόντος παραρτήµατος καθορίζονται, για κάθε τύπο τεχνικού εξοπλισµού που αναφέρεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1:

— τα συνιστώµενα βασικά πρότυπα εκποµπής θορύβου, καθώς και

— παραποµπή σε βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου που έχει επιλεχθεί από το µέρος Α,

— το πεδίο δοκιµής,

— την τιµή της σταθεράς Κ2Α

— το σχήµα της επιφάνειας µέτρησης,

— το πλήθος και τη θέση των προς χρήση µικροφώνων,

— οι συνθήκες λειτουργίας, καθώς και

— τυχόν, παραποµπή σε πρότυπο,

— απαιτήσεις σχετικά µε την τοποθέτηση του τεχνικού εξοπλισµού,

— µέθοδο υπολογισµού των σταθµών ηχητικής ισχύος στην περίπτωση που πρέπει να διενεργηθούν διάφορες δοκιµές
υπό διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας,

— πρόσθετες πληροφορίες.

Κατά τις δοκιµές συγκεκριµένων τύπων τεχνικού εξοπλισµού, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, δύναται, γενικά, να επιλέγει ένα από τα βασικά πρότυπα εκποµπής θορύβου που
περιλαµβάνονται στο µέρος Α και να εφαρµόζουν τις συνθήκες λειτουργίας που προβλέπονται στο µέρος Β για τον
συγκεκριµένο τύπο τεχνικού εξοπλισµού. Ωστόσο, σε περίπτωση διαφοράς, πρέπει να χρησιµοποιείται το συνιστώµενο
βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου που καθορίζεται στο µέρος Β υπό τις συνθήκες λειτουργίας που καθορίζονται στο
µέρος Β.
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ΜΕΡΟΣ Α

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

Για τον καθορισµό της στάθµης ηχητικής ισχύος τεχνικού εξοπλισµού προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους όπως ορίζεται
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται τα βασικά πρότυπα εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

EN ISO 3746: 1995

µε την επιφύλαξη των ακόλουθων γενικών συµπληρωµατικών διατάξεων:

1. Αβεβαιότητα µέτρησης

Στο πλαίσιο των διαδικασιών αξιολόγησης της συµµόρφωσης κατά τη φάση σχεδιασµού δεν λαµβάνονται υπόψη οι
αβεβαιότητες µέτρησης.

2. Λειτουργία της πηγής θορύβου κατά τη διάρκεια της δοκιµής

2.1. Στροφές ανεµιστήρα

Εάν ο κινητήρας του τεχνικού εξοπλισµού ή το υδραυλικό του σύστηµα διαθέτει ανεµιστήρα(-ες), αυτός(-οί) πρέπει να
λειτουργεί(-ούν) 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 πρέπει 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 ά µ ε σ α σ υ ν δ ε ό µ ε ν ο ς µ ε τ ο ν κ ι ν η τ ή ρ α

Εάν ο ανεµιστήρας κινείται άµεσα από τον κινητήρα ή/και συνδέεται µε τον υδραυλικό εξοπλισµό (π.χ. µέσω
κινητήριου ιµάντα) ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της δοκιµής.

β) Α ν ε µ ι σ τ ή ρ α ς µ ε ρ ύ θ µ ι σ η σ τ ρ ο φ ώ ν κ α τ ά β ή µ α τ α

Εάν οι στροφές του ανεµιστήρα ρυθµίζονται κατά βήµατα, η δοκιµή διεξάγεται:

— είτε στις µέγιστες στροφές λειτουργίας,

— ή, κατά την πρώτη δοκιµή ο ανεµιστήρας ρυθµίζεται στη θέση µηδενικών στροφών, και κατά δεύτερη δοκιµή
στη θέση µέγιστων στροφών. Η προκύπτουσα στάθµη ηχητικής πίεσης LpA υπολογίζεται από το συνδυασµό
των αποτελεσµάτων των δύο δοκιµών µε τον ακόλουθο τύπο: LpA = 10 lg {0,3 x 100,1 LpA.0 % + 0,7 x 100,1
LpA, 100 %}

LpA = 10 lg {0,3 × 100,1 LpA,0 % + 0,7 × 100,1 LpA,100 %}

όπου:

LpA.0 % η στάθµη ηχητικής πίεσης όπως προσδιορίζεται µε τον ανεµιστήρα στη θέση µηδενικών στροφών,

LpA.100 % η στάθµη ηχητικής πίεσης όπως προσδιορίζεται µε τον ανεµιστήρα στη θέση µέγιστων στροφών.

γ) Α ν ε µ ι σ τ ή ρ α ς µ ε σ υ ν ε χ ή ρ ύ θ µ ι σ η σ τ ρ ο φ ώ ν

Εάν η ρύθµιση των στροφών του κινητήρα είναι συνεχής, η δοκιµή διεξάγεται είτε σύµφωνα µε την παράγραφο 2.1
στοιχείο β) είτε µε τον ανεµιστήρα να λειτουργεί σε στροφές τουλάχιστον 70 % των µέγιστων στροφών.

2.2. ∆οκιµή τεχνικού εξοπλισµού χωρίς φορτίο

Για τις µετρήσεις αυτές, ο κινητήρας και το υδραυλικό σύστηµα του τεχνικού εξοπλισµού πρέπει να προθερµαίνονται
σύµφωνα µε τις οδηγίες και να τηρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας.
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Η δοκιµή διεξάγεται µε τον τεχνικό εξοπλισµό σε θέση ακινησίας, δηλαδή χωρίς να λειτουργεί ο εξοπλισµός εργασίας ή
ο µηχανισµός κίνησης. Για τους σκοπούς της δοκιµής, ο κινητήρας ρυθµίζεται σε στροφές βραδυπορείας (ραλεντί)
τουλάχιστον ίσες προς τις ονοµαστικές στροφές που αντιστοιχούν στην καθαρή ισχύ (*).

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 Hz 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 κινητήρες, αυτοί πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια των
δοκιµών. Εάν δεν είναι δυνατό, πρέπει να ελέγχεται κάθε πιθανός συνδυασµός κινητήρων.

2.3. ∆οκιµή έµφορτου τεχνικού εξοπλισµού µε κινητήρα

Για τις µετρήσεις αυτές, ο κινητήρας (κινητήρια διάταξη) και το υδραυλικό σύστηµα του τεχνικού εξοπλισµού πρέπει να
προθερµαίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες, και να τηρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της δοκιµής δεν
επιτρέπεται να λειτουργούν διατάξεις εκποµπής ηχητικού σήµατος, όπως προειδοποιητική κόρνα ή βοµβητής
οπισθοπορείας.

Οι στροφές ή η ταχύτητα του τεχνικού εξοπλισµού κατά τη διάρκεια της δοκιµής πρέπει να καταγράφονται και να
αναφέρονται στην έκθεση δοκιµής.

Εάν ο τεχνικός εξοπλισµός διαθέτει πολλούς κινητήρες ή/και συγκροτήµατα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα κατά
τη διάρκεια των δοκιµών. Εάν δεν είναι δυνατό, πρέπει να ελέγχεται κάθε πιθανός συνδυασµός κινητήρων ή/και
συγκροτηµάτων.

Για κάθε τύπο τεχνικού εξοπλισµού που δοκιµάζεται έµφορτος, πρέπει να καθορίζονται συγκεκριµένες 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 συµβατικές συνθήκες λειτουργίας, που προκαλούν
επιδράσεις και οχλήσεις παρόµοιες µε τις 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 συνεχίζονται
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 στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό
(για δεκαδικό κλάσµα µικρότερο του 0,5 χρησιµοποιείται η µικρότερη ακέραια τιµή, για δεκαδικό κλάσµα µεγαλύτερο
ή ίσο του 0,5 η ανώτερη τιµή).

(*) Ως «καθαρή ισχύς» νοείται η ισχύς σε «kW EK» µετρούµενη σε πάγκο δοκιµών στο άκρο στροφαλοφόρου άξονα, ή
ισοδύναµου κατασκευαστικού στοιχείου, σύµφωνα µε τη µέθοδο ΕΟΚ για την µέτρηση της ισχύος των κινητήρων
εσωτερικής καύσης οχηµάτων, εξαιρουµένης ωστόσο της ισχύος για τον ανεµιστήρα ψύξης του κινητήρα.
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Η έκθεση περιλαµβάνει τα τεχνικά δεδοµένα που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση της υπό δοκιµή πηγής, καθώς
και τον κώδικα δοκιµής θορύβου και τα ακουστικά δεδοµένα.

5. Πρόσθετες θέσεις µικροφώνου επί της ηµισφαιρικής επιφανείας µέτρησης (EN ISO 3744: 1995)

Πέραν των προβλεποµένων στα εδάφια 7.2.1 και 7.2.2 του ευρωπαϊκού προτύπου 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 ίση ή µεγαλύτερη από
το διπλάσιο της µεγαλύτερης διάστασης του παραλληλεπίπεδου αναφοράς. Το παραλληλεπίπεδο αναφοράς ορίζεται ως
το µικρότερο δυνατό παραλληλεπίπεδο που περιβάλλει ακριβώς τον εξοπλισµό (χωρίς εξαρτήµατα) και περατούται στο
ανακλαστικό επίπεδο. Η ακτίνα του ηµισφαιρίου στρογγυλεύεται στην πλησιέστερη µεγαλύτερη από τις ακόλουθες
τιµές: 4, 10, 16 m.

Το πλήθος των µικροφώνων (δώδεκα) επιτρέπεται να µειώνεται σε έξι αλλά οι θέσεις µικροφώνων 2, 4, 6, 8, 10, 12
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του εδαφίου 7.4.2 του ευρωπαϊκού προτύπου EN ISO 3744: 1995 πρέπει να
χρησιµοποιούνται σε όλες τις περιπτώσεις.

Χρησιµοποιείται γενικά η διάταξη µε έξι θέσεις µικροφώνων επί ηµισφαιρικής επιφάνειας µέτρησης. Αν η παρούσα
οδηγία προβλέπει άλλες προδιαγραφές στον κώδικα δοκιµής θορύβου για ένα συγκεκριµένο εξοπλισµό τότε
χρησιµοποιούνται οι προδιαγραφές αυτές.

Πίνακας:

Συντεταγµένες των θέσεων των δώδεκα µικροφώνων

Πλήθος µικροφώνων x/r y/r Z

1 1 0 1,5 m

2 0,7 0,7 1,5 m

3 0 1 1,5 m

4 − 0,7 0,7 1,5 m

5 − 1 0 1,5 m

6 − 0,7 − 0,7 1,5 m

7 0 − 1 1,5 m

8 0,7 − 0,7 1,5 m

9 0,65 0,27 0,71 r

10 − 0,27 0,65 0,71 r

11 − 0,65 − 0,27 0,71 r

12 0,27 − 0,65 0,71 r

6. Περιβαλλοντική διόρθωση Κ2Α

Η µέτρηση του εξοπλισµού θα πραγµατοποιείται επί ανακλαστικής επιφανείας σκυροδέµατος ή µη πορώδους ασφάλτου,
οπότε ως τιµή της περιβαλλοντικής διόρθωσης Κ2Α λαµβάνεται Κ2Α = 0. Αν η παρούσα οδηγία προβλέπει άλλες
προδιαγραφές στον κώδικα δοκιµής θορύβου για ένα συγκεκριµένο εξοπλισµό τότε χρησιµοποιούνται οι προδιαγραφές
αυτές.
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Σχήµα:

Συµπληρωµατική διάταξη µικροφώνων επί του ηµισφαιρίου (δώδεκα θέσεις µικροφώνων)
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ΜΕΡΟΣ Β

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

0. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ∆ΟΚΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Πεδίο δοκιµής

Ανακλαστική επιφάνεια σκυροδέµατος ή µη πορώδους ασφάλτου

Περιβαλλοντική διόρθωση Κ2Α

K2A = 0

Επιφάνεια µέτρησης/έξι θέσεις µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

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

ηµισφαίριο/έξι θέσεις µικροφώνου σύµφωνα µε το µέρος Α παράγραφος 5/σύµφωνα µε το µέρος Α παράγραφος 5

ii) αν η µεγαλύτερη διάσταση του παραλληλεπιπέδου αναφοράς υπερβαίνει 8 m:

παραλληλεπίπεδο σύµφωνα µε το ISO 3744: 1995 µε απόσταση µέτρησης d = 1m.

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή χωρίς φορτίο

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

∆ιάρκεια(-ες) παρατήρησης/προσδιορισµός της προκύπτουσας στάθµης ηχητικής ισχύος όταν ισχύουν περισσότερες
της µιας συνθήκες λειτουργίας

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

1. ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΞΕ∆ΡΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

Βλέπε αριθ. 0.

2. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΚΘΑΜΝΩΤΕΣ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Πεδίο δοκιµής

ISO 10884: 1995

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

ISO 10884: 1995
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Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

ISO 10884: 1995, σηµείο 5.3

∆ιάρκεια(-ες) παρατήρησης

ISO 10884: 1995

3. ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Βλέπε αριθ. 0.

Το γεωµετρικό κέντρο του µηχανήµατος τοποθετείται επάνω από το κέντρο του ηµισφαιρίου· το αναβατόριο κινείται
χωρίς φορτίο και εξέρχεται του ηµισφαιρίου— αν χρειάζεται— από το σηµείο 1.

4. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡ∆ΕΛΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

ISO 7960: 1995, παράρτηµα J µε d = 1m

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

σύµφωνα µε το ISO 7960: 1995, παράρτηµα I (µόνον σηµείο J 2β).

∆ιάρκεια παρατήρησης

σύµφωνα µε το ISO 7960: 1995, παράρτηµα J.

5. ∆ΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

ISO 7960: 1995, παράρτηµα Α, απόσταση µέτρησης d = 1m

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

ISO 7960: 1995, παράρτηµα Α (µόνον σηµείο Α2β).

∆ιάρκεια(-ες) παρατήρησης

ISO 7960: 1995, παράρτηµα Α.
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6. ΦΟΡΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Πεδίο δοκιµής

ISO 9207: 1995

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

ISO 9207: 1995

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο/∆οκιµή χωρίς φορτίο:

υπό πλήρες φορτίο πριονίζοντας ξύλο/υπό τις µέγιστες στροφές χωρίς φορτίο:

α) µε κινητήρα εσωτερικής καύσης: ISO 9207: 1995 σηµεία 6.3 και 6.4·

β) µε ηλεκτροκινητήρα: δοκιµή σύµφωνα µε τις συνθήκες λειτουργίας κατά ISO 9207: 1995 σηµείο 6.3 και δοκιµή
µε τον κινητήρα στο µέγιστο αριθµό στροφών χωρίς φορτίο.

∆ιάρκεια(-ες) παρατήρησης/προσδιορισµός της προκύπτουσας στάθµης ηχητικής ισχύος όταν εφαρµόζονται περισσό-
τερες της µιας συνθήκες λειτουργίας

ISO 9027: 1995 σηµεία 6.3 και 6.4·

Η προκύπτουσα στάθµη ηχητικής ισχύος LWA υπολογίζεται µε τον τύπο:

LWA = 10 lg
1 [100,1LW1 + 100,1LW2]2

όπου LW1, και LW2 είναι οι µέσες στάθµες ηχητικής ισχύος των δύο διαφορετικών τρόπων λειτουργίας που καθορίζονται
παραπάνω.

7. ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΠΛΥΣΗ ΥΠΟ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

Αν είναι δυνατή η ταυτόχρονη λειτουργία των δύο συγκροτηµάτων, πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόµενα υπό τους
αριθµούς 26 και 52. Στην αντίθετη περίπτωση, τα δύο συγκροτήµατα µετρώνται χωριστά και αναφέρονται οι ανώτερες
τιµές.

8. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

i) ΜΗ ∆ΟΝΗΤΙΚΟΙ Ο∆ΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ

Βλέπε αριθ. 0.

ii) ∆ΟΝΗΤΙΚΟΙ Ο∆ΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΜΕ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995
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Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τ ο π ο θ έ τ η σ η τ ο υ µ η χ α ν ή µ α τ ο ς

Ο δονητικός οδοστρωτήρας τοποθετείται επάνω σε ένα ή περισσότερα κατάλληλα ελαστικά υλικά όπως αεροστρωµνές,
κατασκευασµένες από µαλακό υλικό (ελαστοµερές ή παρόµοιο) οι οποίες φουσκώνονται σε στάθµη πίεσης που να
εξασφαλίζει την ανύψωση της µηχανής κατά τουλάχιστον 5 cm. Πρέπει να αποφεύγεται το φαινόµενο του συντονισµού.
Οι διαστάσεις της (των) αεροστρωµνής(-ών) πρέπει να επαρκούν ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του υπό δοκιµή
µηχανήµατος.

∆ ο κ ι µ ή µ ε φ ο ρ τ ί ο

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 λειτουργεί 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.

∆ ι ά ρ κ ε ι α π α ρ α τ ή ρ η σ η ς

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

iii) ∆ΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ, ∆ΟΝΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ ΚΡΙΟΙ ΚΑΙ ∆ΟΝΗΤΙΚΟΙ Ο∆ΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑ∆ΙΖΟΝΤΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Χ ώ ρ ο ς δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς ε λ έ γ χ ο υ

EN 500-4 αναθ. 1: 1998 παράρτηµα C

Σ υ ν θ ή κ ε ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς δ ο κ ι µ ή ς

∆ ο κ ι µ ή µ ε φ ο ρ τ ί ο

EN 500-4 αναθ. 1: 1998, παράρτηµα C

Π ε ρ ί ο δ ο ς π α ρ α τ ή ρ η σ η ς

EN 500-4 αναθ. 1: 1998, παράρτηµα C

9. ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

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

ή

παραλληλεπίπεδο σύµφωνα µε ISO 3744: 1995 µε απόσταση µέτρησης d = 1m

Συνθήκες 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 0,40m, εκτός αν οι συνθήκες εγκατάστασης από τον κατασκευαστή ορίζουν
διαφορετικά.
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∆οκιµή µε φορτίο

Ο υπό δοκιµή συµπιεστής προθερµαίνεται και λειτουργεί υπό σταθερές συνθήκες όπως συµβαίνει κατά τη συνεχή
λειτουργία. 'Εχει υποστεί κανονική συντήρηση και λιπανθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ο καθορισµός της στάθµης ηχητικής ισχύος πραγµατοποιείται υπό πλήρες φορτίο ή υπό λειτουργικές συνθήκες που
είναι δυνατό να αναπαραχθούν και αντιπροσωπεύουν την θορυβωδέστερη λειτουργία κατά την τυπική χρησιµοποίηση
του µηχανήµατος. Εκ των δύο περιπτώσεων χρησιµοποιείται η πλέον θορυβώδης.

Αν η διάταξη του πλήρους συγκροτήµατος προβλέπει ότι ορισµένα συστατικά στοιχεία του όπως τα ενδιάµεσα ψυγεία
(intercoolers) εγκαθίστανται µακράν του συµπιεστού, θα πρέπει να ληφθεί 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 είναι κατά 10 dB χαµηλότερος του
θορύβου που µετράται σε όλες τις θέσεις µέτρησης (π.χ. µέσω της χρήσης σιωπητήρα).

Θα πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια ώστε η εξαγωγή του αέρα να µην παράγει και άλλο θόρυβο λόγω στροβιλισµών στην
δικλείδα εκκένωσης του συµπιεστή.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΦΥΡΕΣ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

Ηµισφαίριο/έξι θέσεις µικροφώνων σύµφωνα µε το µέρος Α παράγραφος 5 και τον ακόλουθο πίνακα/ανάλογα µε τη
µάζα του εξοπλισµού σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:

z για τις θέσειςΜάζα του εξοπλισµού m (kg) Ακτίνα του ηµισφαιρίου των µικροφώνων 2, 4, 6 και 8

m < 10 2 m 0,75 m

m ≥ 10 4 m 1,50 m

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση του µηχανήµατος

'Ολα 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 ενέργειας δεν πρέπει να επηρεάζει 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 στηρίζεται σε εργαλείο εµπηγµένο σε κύβο σκυροδέµατος τοποθετηµένο
σε φρέαρ από σκυρόδεµα. Κατά τη διάρκεια των δοκιµών είναι δυνατόν να παρεµβάλλεται χαλύβδινο τεµάχιο µεταξύ
του µηχανήµατος και του εργαλείου στήριξης. Αυτό το ενδιάµεσο τεµάχιο πρέπει να συνδέει σταθερά το µηχάνηµα και
το εργαλείο στήριξης. Στο σχήµα 10.1 απεικονίζονται αυτές τις απαιτήσεις.
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Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ ο υ κ ύ β ο υ

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 στρώσεις πάχους έως 0,20 m για την αποφυγή
υπερβολικής ιζηµατοποίησης.

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 κατηγορίας C 50/60 σύµφωνα µε το ENV 206.

Ο κύβος πρέπει να είναι οπλισµένος µε ανεξάρτητες σιδηρές ράβδους διαµέτρου 8 mm, χωρίς συνδετήρες, σύµφωνα µε
το σχήµα 10.2.

Ε ρ γ α λ ε ί ο σ τ ή ρ ι ξ η ς

Το εργαλείο 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 δοκιµή
µηχάνηµα και σύµφωνο προς το ISO 1180: 1983, µήκους επαρκούς για να καθιστά δυνατή τη διεξαγωγή της δοκιµής.

Με την κατάλληλη διεργασία συνδέονται τα δύο στοιχεία. Το εργαλείο στερεώνεται στον κύβο µε τρόπο ώστε η κάτω
επιφάνεια του µηχανικού κριού να απέχει 0,30 m από την επάνω επιφάνεια του κύβου (βλέπε το σχήµα 10.2).

Ο κύβος παραµένει µηχανικά άθικτος, ειδικά στο σηµείο επαφής του εργαλείου στήριξης και του σκυροδέµατος. Πριν
και µετά από κάθε δοκιµή πιστοποιείται ότι το εργαλείο είναι πλήρως πακτωµένο στον κύβο.

Τ ο π ο θ έ τ η σ η τ ο υ κ ύ β ο υ

Ο κύβος τοποθετείται µέσα σε φρέαρ πλήρες µε σκυρόδεµα, το οποίο καλύπτεται από προστατευτική πλάκα τουλάχιστον
100 kg/m2, όπως εµφαίνεται στο σχήµα 10.3, µε τρόπο ώστε η επάνω επιφάνεια της προστατευτικής πλάκας να είναι
ισόπεδη µε το έδαφος. Για την αποφυγή τυχόν παρασιτικών θορύβων, ο κύβος πρέπει να µονώνεται έναντι του πυθµένα
και των τοιχωµάτων του φρέατος µε ελαστικά τεµάχια, 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 σφιγκτήρας 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 λειτουργία οµαλά, ώστε να λειτουργεί µε την ίδια ακουστική σταθερότητα όπως
κατά την κανονική λειτουργία.

Το υπό δοκιµή µηχάνηµα λειτουργεί µε τη µέγιστη ισχύ, όπως αυτή ορίζεται στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται από
τον κατασκευαστή στον αγοραστή.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.
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Σχήµα 10.1

Σχηµατικό διάγραµµα του ενδιάµεσου τεµαχίου
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Σχήµα 10.2

Κύβος δοκιµών
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Σχήµα 10.3

∆ιάταξη δοκιµής

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

11. ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΡΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

Η συσκευή ανάδευσης (περιστρεφόµενο τύµπανο) πληρούται µέχρι την ονοµαστική του χωρητικότητα µε άµµο κόκκων
0-3 mm και υγρασία 4-10 %.

Η συσκευή ανάδευσης λειτουργεί τουλάχιστον στις ονοµαστικές της στροφές.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

12. ΒΑΡΟΥΛΚΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Βλέπε αριθ. 0.
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Το γεωµετρικό κέντρο του µηχανήµατος τοποθετείται επάνω από το κέντρο του ηµισφαιρίου συνδέεται το βαρούλκο,
χωρίς όµως να ασκείται φορτίο.

13. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Αν το µηχάνηµα είναι εφοδιασµένο µε βραχίονα (µπούµα), αυτός τοποθετείται κατακορύφως και ο σωλήνας καταλήγει
στη χοάνη πληρώσεως. Στην αντίθετη περίπτωση, το µηχάνηµα εφοδιάζεται µε οριζόντιο σωλήνα µήκους τουλάχιστον
30 m. που καταλήγει στη χοάνη πληρώσεως.

∆οκιµή µε φορτίο

i) για µηχανήµατα µεταφοράς και εκτόξευσης σκυροδέµατος:

το σύστηµα µεταφοράς και ο σωλήνας πληρούνται µε υλικό παρόµοιο µε σκυρόδεµα, στο οποίο το τσιµέντο
αντικαθίσταται από πρόσµειξη, π.χ. λεπτοτάτης τέφρας. Το µηχάνηµα λειτουργεί µε τη µέγιστη απόδοσή 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).

ii) για µηχανήµατα µεταφοράς και εκτόξευσης κονιάµατος:

το σύστηµα µεταφοράς και ο σωλήνας πληρούνται µε υλικό παρόµοιο µε το κονίαµα επιφανείας, στο οποίο το
τσιµέντο αντικαθίσταται από πρόσµειξη, π.χ. µεθυλοκυτταρίνη. Το µηχάνηµα λειτουργεί µε τη µέγιστη απόδοσή
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 διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

14. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Βλέπε αριθ. 0.

Το γεωµετρικό κέντρο του µηχανήµατος τοποθετείται επάνω από το κέντρο του ηµισφαιρίου· η ταινία κινείται χωρίς
φορτίο και εξέρχεται του ηµισφαιρίου— αν χρειάζεται— από το σηµείο 1.

15. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

Ο ψυκτικός εξοπλισµός τοποθετείται σε πραγµατικό ή προσοµοιούµενο 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.
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Ο ψυκτικός εξοπλισµός που συνδέεται σε µονάδες ψύξης χώρου φορτίου που έχουν τη δυνατότητα να τροφοδοτούνται
από διάφορες πηγές ενέργειας δοκιµάζονται χωριστά για κάθε πηγή. Το αποτέλεσµα που καταχωρείται στην έκθεση
δοκιµής θα αντανακλά τουλάχιστον τον τρόπο λειτουργίας που προκαλεί τη µέγιστη εκποµπή θορύβου.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

16. ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Πεδίο δοκιµής

ISO 6395: 1988

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

ISO 6395: 1988

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση του µηχανήµατος

Οι ερπυστριοφόροι προωθητές υποβάλλονται σε δοκιµή σε χώρο δοκιµών σύµφωνα µε το σηµείο 6.3.3 του ISO
6395: 1988

∆οκιµή µε φορτίο

ISO 6395: 1988 παράρτηµα Β

∆ιάρκεια(-ες) παρατήρησης και, τυχόν, διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας

ISO 6395: 1988 παράρτηµα Β

17. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΤΡΗΣΕΩΝ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

EN 791: 1995 παράρτηµα Α

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.
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18. ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Πεδίο δοκιµής

ISO 6395: 1988

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

ISO 6395: 1988

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

Σύµφωνα µε το ISO 6395: 1988 παράρτηµα C, µε την ακόλουθη τροποποίηση:

C. σηµείο 4.3, η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται 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 στάσει.

Αν δεν χρησιµοποιείται η ισχύς της µηχανής για την ανατροπή του κάδου, η µηχανή πρέπει να λειτουργεί στο
ρελαντί, µε το µοχλό του κιβωτίου ταχυτήτων στο νεκρό σηµείο. Οι µετρήσεις διενεργούνται χωρίς ανατροπή του
κάδου. Η παρατήρηση διαρκεί 15 δευτερόλεπτα.»

∆ιάρκεια(-ες) παρατήρησης/προσδιορισµός της προκύπτουσας στάθµης ηχητικής ισχύος όταν ισχύουν περισσότερες
της µιας συνθήκες λειτουργίας

ISO 6395: 1988 παράρτηµα C

19. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ 'Η ΣΙΛΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

Το µηχάνηµα υπόκειται σε δοκιµή ενώ το φορτηγό όχηµα είναι ακίνητο. Ο κινητήρας του µηχανήµατος λειτουργεί στις
στροφές που αντιστοιχούν στη µέγιστη απόδοση του µηχανήµατος, όπως αυτή που ορίζεται στις οδηγίες χρήσης που
χορηγεί στον αγοραστή.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

20. ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995
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Πεδίο δοκιµής

ISO 6395: 1988

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

ISO 6395: 1988

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

ISO 6395: 1988 παράρτηµα Α

∆ιάρκεια(-ες) παρατήρησης/προσδιορισµός της προκύπτουσας στάθµης ηχητικής ισχύος όταν ισχύουν περισσότερες
της µιας συνθήκες λειτουργίας

ISO 6395: 1988 παράρτηµα Α

21. ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ-ΦΟΡΤΩΤΕΣ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Πεδίο δοκιµής

ISO 6395: 1988

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

ISO 6395: 1988

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

ISO 6395: 1988 παράρτηµα D

∆ιάρκεια(-ες) παρατήρησης/προσδιορισµός της προκύπτουσας στάθµης ηχητικής ισχύος όταν ισχύουν περισσότερες
της µιας συνθήκες λειτουργίας

ISO 6395: 1988 παράρτηµα D

22. ∆ΟΧΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΥΑΛΙΟΥ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Για τους σκοπούς της παρούσας δοκιµής θορύβου, κατά τη µέτρηση της στάθµης ακουστικής πίεσης στις θέσεις των
µικροφώνων χρησιµοποιείται η µεµονωµένη στάθµη ηχητικής πίεσης Lpls όπως ορίζεται στο 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 = 0
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Μ ε τ ρ ή σ ε ι ς σ ε κ λ ε ι σ τ ό χ ώ ρ ο

Η τιµή της σταθεράς Κ2Α, καθορισµένη σύµφωνα µε το παράρτηµα Α του EN ISO 3744: 1995, πρέπει να είναι ≤ 2,0
dB, οπότε η Κ2Α δεν λαµβάνεται υπόψη.

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Η µέτρηση του θορύβου εκτελείται κατά τη διάρκεια πλήρους κύκλου που αρχίζει µε κενό δοχείο και ολοκληρώνεται
µετά την απόρριψη 120 φιαλών σε αυτό.

Οι γυάλινες φιάλες ορίζονται ως εξής:

— χωρητικότητα: 75cl,

— 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 αποφεύγοντας κατά το
δυνατόν η φιάλη να προσκρούσει στα τοιχώµατα. Για την απόρριψη των φιαλών χρησιµοποιείται µόνο ένα άνοιγµα.
Πρόκειται για το άνοιγµα που βρίσκεται στη θέση 12 του µικροφώνου.

Περίοδος(-οι) παρατήρησης/προσδιορισµού της προκύπτουσας στάθµης ηχητικής ισχύος εφόσον χρησιµοποιούνται
άνω της µιας συνθήκες λειτουργίας

Η σταθµισµένη—Α µεµονωµένη στάθµη ηχητικής πίεσης µετράται κατά προτίµηση ταυτόχρονα σε έξι θέσεις µικροφώνων
για κάθε φιάλη που απορρίπτεται στο δοχείο.

Ο µέσος όρος της σταθµισµένης—Α µεµονωµένης στάθµης ηχητικής πίεσης επί της επιφάνειας µέτρησης υπολογίζεται
σύµφωνα µε το EN ISO 3744: 1995, σηµείο 8.1.

Ο µέσος όρος της σταθµισµένης—Α µεµονωµένης στάθµης ηχητικής ισχύος για τις 120 απορρίψεις φιαλών
υπολογίζεται ως ο λογαριθµικός µέσος των σταθµισµένων-Α µεµονωµένων µέσων όρων των σταθµών ηχητικής πίεσης
επί της επιφάνειας µέτρησης.

23. ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΕΣ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Πεδίο δοκιµής

ISO 6395: 1988

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

ISO 6395: 1988

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

Σύµφωνα µε το ISO 6395: 1988, παράρτηµα Β.

∆ιάρκεια(-ες) παρατήρησης/προσδιορισµός της προκύπτουσας στάθµης ηχητικής ισχύος όταν ισχύουν περισσότερες
της µιας συνθήκες λειτουργίας

ISO 6395: 1988, παράρτηµα Β.
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24. ΜΗΧΑΝΕΣ ΞΑΚΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΟΡΤΩΝ/ΜΗΧΑΝΕΣ ΞΑΚΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΥΦΩΝ

Βλέπε αριθ. 2.

Η µηχανή ξακρίσµατος τοποθετείται 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
συγκρατείται σε ύψος περίπου 50 mm από την επιφάνεια. Προκειµένου να υπάρξει χώρος για τις λεπίδες κοπής, οι
µηχανές ξακρίσµατος παρυφών πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην επιφάνεια δοκιµής.

25. ΨΑΛΙ∆ΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΦΡΑΚΤΩΝ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Πεδίο δοκιµής

ISO 11094: 1991

Σε περίπτωση διαφοράς, οι µετρήσεις διενεργούνται στο ύπαιθρο επάνω στην τεχνητή επιφάνεια (4.1.2 του ISO
11094: 1991).

Περιβαλλοντική διόρθωση Κ2Α

Μ έ τ ρ η σ η σ ε α ν ο ι κ τ ό χ ώ ρ ο

Κ2Α = 0

Μ ε τ ρ ή σ ε ι ς σ ε κ λ ε ι σ τ ό χ ώ ρ ο

Η τιµή της σταθεράς Κ2Α, καθορισµένη χωρίς την τεχνητή επιφάνεια και σύµφωνα µε το παράρτηµα Α του EN ISO
3744: 1995, πρέπει να είναι µεταξύ 0,5 και 2,0 dB, οπότε η Κ2Α δεν λαµβάνεται υπόψη.

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

ISO 11094: 1991

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση του µηχανήµατος

Η ψαλίδα φυτικών φρακτών συγκρατείται µε το φυσικό τρόπο για κανονική χρήση 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 διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

26. ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΠΛΥΣΗ ΥΠΟ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995
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Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

Το όχηµα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση υπόκειται σε δοκιµή ακίνητο. Ο κινητήρας και οι βοηθητικοί µηχανισµοί
λειτουργούν στις στροφές που ορίζει ο κατασκευαστής για τη λειτουργία του εξοπλισµού εργασίας η (οι) αντλία(-ες)
υψηλής πίεσης λειτουργεί(-ούν) στο µέγιστο αριθµό στροφών και τη µέγιστη πίεση λειτουργίας που ορίζει ο
κατασκευαστής. Χρησιµοποιείται προσαρµοσµένο ακροφύσιο, ώστε η βαλβίδα περιορισµού της πίεσης να ευρίσκεται
ακριβώς κάτω από το όριο ενεργοποίησής της. Ο θόρυβος της ροής του ακροφυσίου δεν πρέπει να επηρεάζει καθόλου
τα αποτελέσµατα των µετρήσεων.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.

27. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΠΙ∆ΑΚΑ Υ∆ΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

Παραλληλεπίπεδο/σύµφωνα µε το 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 λειτουργίας του εντός της κλίµακας τιµών
που ορίζει ο κατασκευαστής. Κατά τη διάρκεια της δοκιµής, συνδέεται στο µηχάνηµα καθαρισµού µε υψηλή πίεση το
ακροφύσιο που δηµιουργεί την υψηλότερη δυνατή πίεση αν χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

28. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΦΥΡΕΣ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

Ηµισφαίριο/έξι θέσεις µικροφώνων σύµφωνα µε το Μέρος Α παράγραφος 5/r = 10 m.
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Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διαρκεία 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 και το σχήµα 28.2 δείχνει τη θέση του φορέα.

Φ ο ρ έ α ς

Ο φορέας για τη σφύρα δοκιµής θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της σφύρας
δοκιµής, ειδικά όσον αφορά το πεδίο διακύµανσης του βάρους, την υδραυλική ισχύ εξόδου, την παροχή της ροής του
ελαίου και την αντίθλιψη της σωληνώσεως επιστροφής.

Σ υ ν α ρ µ ο λ ό γ η σ η

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. 'Ολος ο σηµαντικός θόρυβος που
δηµιουργείται από τις σωληνώσεις και τα διάφορα µηχανικά εξαρτήµατα που απαιτούνται για την εγκατάσταση θα
πρέπει να εκµηδενισθεί. 'Ολες οι συνδέσεις των εξαρτηµάτων θα πρέπει να είναι καλά σφιγµένες.

Σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α τ η ς σ φ ύ ρ α ς κ α ι 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 συγκρατείται σταθερά από τον φορέα κατά τρόπον ώστε να προσδίδει σταθερότητα ίση µε εκείνη
που υφίσταται υπό κανονικές συνθήκες. Η σφύρα πρέπει να λειτουργεί σε όρθια θέση.

Ε ρ γ α λ ε ί ο

Για τις µετρήσεις χρησιµοποιείται αµβλύ εργαλείο. Το µήκος του εργαλείου πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
που δίδονται στο σχήµα 28.1 (κατασκευή δοκιµών).

∆οκιµή υπό φορτίο

Ι σ χ ύ ς υ δ ρ α υ λ ι κ ή ς π α ρ ο χ ή ς κ α ι ρ ο ή τ ο υ ε λ α ί ο υ

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 προδιαγραφών. 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 ± 5 %. Αυτό εξασφαλίζει τον καθορισµό της ισχύος της υδραυλικής παροχής µε ακρίβεια ± 10 %.
Λαµβάνοντας υπόψη το γραµµικό συσχετισµό µεταξύ ισχύος υδραυλικής παροχής και εκπεµποµένης 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 π ο υ έ χ ο υ ν ε π ι π τ ώ σ ε ι ς σ τ η ν ι σ χ ύ τ η ς σ φ ύ ρ α ς

Οι αρχικές ρυθµίσεις των κεντρικών βαλβίδων όλων των συσσωρευτών πιέσεως και άλλων ενδεχόµενων ρυθµιζοµένων
εξαρτηµάτων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τιµές που δίδονται στα τεχνικά στοιχεία. Αν είναι δυνατόν να επιλεγεί
περισσότερος από ένας ρυθµός κρούσεως, οι µετρήσεις θα πρέπει να γίνονται χρησιµοποιώντας όλες τις ρυθµίσεις.
Παρουσιάζονται οι ελάχιστες και οι µέγιστες τιµές.

Π ο σ ό τ η τ ε ς π ρ ο ς µ έ τ ρ η σ η

ps Η µέση τιµή της πίεσης της παροχής υδραυλικού ελαίου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της σφύρας όπου
περιλαµβάνονται τουλάχιστον δέκα κρούσεις.

Q Η µέση τιµή του εισερχοµένου ελαίου του θραυστήρα µετρούµενου ταυτόχρονα µε το ps.

T Η θερµοκρασία του ελαίου θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ + 40/+ 60 °C κατά τη διάρκεια των δοκιµών. Η
θερµοκρασία του σώµατος του υδραυλικού θραυστήρα θα πρέπει να σταθεροποιηθεί στην κανονική
θερµοκρασία λειτουργίας πριν από την έναρξη των µετρήσεων.

Pa Η πίεση του προγεµισµένου αερίου όλων των συσσωρευτών θα πρέπει να µετράται σε στατική κατάσταση (ο
θραυστήρας δεν λειτουργεί) µε σταθερή θερµοκρασία περιβάλλοντος από + 15/+ 25 °C. Η µετρούµενη
θερµοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να καταγράφεται µαζί µε την µετρούµενη πίεση του προγεµιζοµένου
αερίου του συσσωρευτού.
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Οι παράµετροι που θα πρέπει να εκτιµηθούν µε βάση τις µετρούµενες παραµέτρους λειτουργίας PIN.

Ισχύς υδραυλικής παροχής του θραυστήρα PIN = ps x Q.

Μ έ τ ρ η σ η τ η ς π ί ε σ η ς τ η ς σ ω λ η ν ώ σ ε ω ς υ δ ρ α υ λ ι κ ή ς π α ρ ο χ ή ς p s ,

— ps θα πρέπει να µετράται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς την είσοδο του θραυστήρα,

— ps θα πρέπει να µετράται µε µανόµετρο (ελάχιστη διάµετρος 100 mm κατηγορία ακριβείας ± 1,0 % FSO).

Ροή εισαγωγής ελαίου του θραυστήρα Q

— Q θα πρέπει να µετράται από την γραµµή παροχής της πίεσης όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς το σηµείο
εισαγωγής του θραυστήρα,

— Q θα πρέπει να µετράται µε ηλεκτρικό ωρόµετρο (κατηγορία ακριβείας ± 2,5 % της ανάγνωσης της ροής).

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 ανάγνωσης της θερµοκρασίας θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ ± 2 °C της πραγµατικής τιµής.

Περίοδος δοκιµής/καθορισµός της προκύπτουσας στάθµης ηχητικής ισχύος

Η περίοδος παρατήρησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

Οι µετρήσεις επαναλαµβάνονται τρεις φορές ή περισσότερο εφόσον χρειάζεται. Το τελικό αποτέλεσµα µετράται ως ο
αριθµητικός µέσος όρος των δύο υψηλοτέρων τιµών που δεν διαφέρουν περισσότερο από ένα dB.

Σχήµα 28.1
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Σχήµα 28.2

Ο ρ ι σ µ ο ί :

d ∆ιάµετρος του εργαλείου σε (mm)

d1 ∆ιάµετρος του άκµονα 1 200 ± 100 mm

d2 Εσωτερική διάµετρος της φέρουσας δοµής του άκµονα ≤ 1 800 mm

d3 ∆ιάµετρος της επιφανείας της κατασκευής δοκιµών ≤ 2 200 mm

d4 ∆ιάµετρος του ανοίγµατος εργαλείου στην επιφάνεια ≤ 350 mm

d5 ∆ιάµετρος του δακτύλιου στεγανοποίησης του εργαλείου ≤ 1 000 mm

h1 Ορατό µήκος του εργαλείου µεταξύ του κατώτερου σηµείου του καλύµµατος και της άνω επιφανείας του
δακτυλίου στεγανοποίησης του εργαλείου (mm) h1 = d ± d/2

h2 Πάχος του δακτύλιου στεγανοποίησης του εργαλείου πάνω από την επιφάνεια ≤ 20 mm (αν ο δακτύλιος
στεγανοποίησης του εργαλείου βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια, το πάχος του δεν περιορίζεται και µπορεί
να κατασκευάζεται από αφρώδες ελαστικό)

h3 Απόσταση µεταξύ της άνω επιφανείας της δοµής και της άνω επιφανείας του άκµονα 250 ± 50 mm

h4 Πάχος του δακτύλιου στεγανοποίησης της επιφανείας από αφρώδες ελαστικό ≤ 30 mm

h5 Πάχος του άκµονα 350 ± 50 mm

h6 Εισχώρηση του εργαλείου ≤ 50 mm

Αν χρησιµοποιείται η τετραγωνική µορφή της δοµής του όγκου δοκιµών, το ελάχιστο µήκος ισούται µε 0,89 x την
αντίστοιχη διάµετρο.
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Ο κενός χώρος µεταξύ της επιφάνειας και του άκµονα µπορεί να γεµίζεται µε αφρώδες ελαστικό ή άλλο απορροφητικό
υλικό πυκνότητας < 220 kg/m3.

29. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση του µηχανήµατος

Το συγκρότηµα υδραυλικής ισχύος τοποθετείται επάνω στο ανακλαστικό επίπεδο. Συγκροτήµατα υδραυλικής ισχύος
που φέρουν πέλµατα ολίσθησης τοποθετούνται επάνω σε στήριγµα ύψους 0,40m, εκτός αν υπάρχει διαφορετική
απαίτηση σύµφωνα µε τους όρους εγκατάστασης του κατασκευαστή.

∆οκιµή µε φορτίο

Κατά τη διάρκεια της δοκιµής, κανένα εργαλείο δεν θα συνδέεται µε το συγκρότηµα υδραυλικής ισχύος.

Το συγκρότηµα υδραυλικής ισχύος οδηγείται στις σταθερές συνθήκες λειτουργίας του εντός της κλίµακας τιµών που
ορίζει ο κατασκευαστής. Πρέπει να λειτουργεί στον ονοµαστικό αριθµό στροφών και την ονοµαστική πίεση. Ονοµαστικός
αριθµός στροφών και ονοµαστική πίεση είναι τα αντίστοιχα στοιχεία που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που
χορηγούνται στον αγοραστή.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

30. ΚΟΠΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ (ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ)

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

Το κοπτικό αρµών εφοδιάζεται µε τη µεγαλύτερη δυνατή λεπίδα που προβλέπει ο κατασκευαστής στις οδηγίες χρήσης
που χορηγεί στον αγοραστή. Ο κινητήρας λειτουργεί στο µέγιστο αριθµό στροφών, ενώ η λεπίδα είναι ακίνητη.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

31. ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Βλέπε αριθ. 37.

32. ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995
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Πεδίο δοκιµής

ISO 11094: 1991

Σε περίπτωση διαφωνίας, οι µετρήσεις διεξάγονται στο ύπαιθρο, επάνω στην τεχνητή επιφάνεια (σηµείο 4.1.2 του ISO
11094: 1991).

Περιβαλλοντική διόρθωση Κ2Α

Μ έ τ ρ η σ η σ ε α ν ο ι κ τ ό χ ώ ρ ο

Κ2Α = 0

Μ ε τ ρ ή σ ε ι ς σ ε κ λ ε ι σ τ ό χ ώ ρ ο

Η τιµή της σταθεράς, Κ2Α καθορισµένη χωρίς την τεχνητή επιφάνεια και σύµφωνα µε το παράρτηµα Α του EN ISO
3744: 1995, πρέπει να είναι ≤ 2,0 dB, οπότε η Κ2Α δεν λαµβάνεται υπόψη.

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

ISO 11094: 1991

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση της µηχανής

Αν οι τροχοί της χλοοκοπτικής 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 πριν από τη
συµπίεση. Αν οι κοπτήρες 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 στηρίγµατα κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε να µην επηρεάζουν τα αποτελέσµατα
της µέτρησης.

∆οκιµή χωρίς φορτίο

ISO 11094: 1991

∆ιάρκεια παρατήρησης

ISO 11094: 1991

33. ΜΗΧΑΝΕΣ ΞΑΚΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ/ΞΑΚΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΥΦΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Βλέπε αριθ. 32.

Η µηχανή ξακρίσµατος χλοοτάπητα τοποθετείται, µε τη βοήθεια κατάλληλης διάταξης, κατά τρόπο ώστε οι κοπτήρες
να ευρίσκονται επάνω από το κέντρο του ηµισφαιρίου. Προκειµένου για 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. ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΦΥΛΛΩΝ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995
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Πεδίο δοκιµής

ISO 11094: 1991

Σε περίπτωση διαφοράς, οι µετρήσεις διεξάγονται στο ύπαιθρο επάνω στην τεχνητή επιφάνεια (σηµείο 4.1.2 του ISO
11094: 1991).

Περιβαλλοντική διόρθωση Κ2Α

Μ έ τ ρ η σ η σ ε α ν ο ι κ τ ό χ ώ ρ ο

Κ2Α = 0

Μ ε τ ρ ή σ ε ι ς σ ε κ λ ε ι σ τ ό χ ώ ρ ο

Η τιµή της σταθεράς Κ2Α, καθορισµένη χωρίς τεχνητή επιφάνεια και σύµφωνα µε το παράρτηµα Α του EN ISO
3744: 1995, πρέπει να είναι ≤ 2,0 dB, οπότε η Κ2Α δεν λαµβάνεται υπόψη.

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

ISO 11094: 1991

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση του µηχανήµατος

Ο φυσητήρας φύλλων τοποθετείται µε το φυσικό τρόπο για κανονική χρήση, 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.

∆ιάρκεια παρατήρησης.

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

Σηµείωση: Αν ένας φυσητήρας φύλλων µπορεί να χρησιµοποιηθεί επίσης και ως συλλεκτήρας φύλλων, πρέπει να
δοκιµάζεται και υπό τις δύο µορφές του και να χρησιµοποιείται η µεγαλύτερη τιµή.

35. ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΦΥΛΛΩΝ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Πεδίο δοκιµής

ISO 11094: 1991

Σε περίπτωση διαφοράς, οι µετρήσεις διεξάγονται σε ανοικτό χώρο, επάνω στην τεχνητή επιφάνεια (4.1.2 του ISO
11094: 1991).

Περιβαλλοντική διόρθωση Κ2Α

Μ έ τ ρ η σ η σ ε α ν ο ι κ τ ό χ ώ ρ ο

Κ2Α = 0
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Μ ε τ ρ ή σ ε ι ς σ ε κ λ ε ι σ τ ό χ ώ ρ ο

Η τιµή της σταθεράς Κ2Α, καθορισµένη χωρίς τεχνητή επιφάνεια και σύµφωνα µε το παράρτηµα Α του EN ISO
3744: 1995, πρέπει να είναι ≤ 2,0 dB, οπότε η σταθερά Κ2Α δεν λαµβάνεται υπόψη.

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

ISO 11094: 1991

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση του µηχανήµατος

Ο συλλεκτήρας φύλλων τοποθετείται µε το φυσικό τρόπο για κανονική χρήση, 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, συγκρατείται από πρόσωπο ή κατάλληλη διάταξη.

∆οκιµή µε φορτίο

Ο συλλεκτήρας φύλλων λειτουργεί στον ονοµαστικό αριθµό στροφών και την ονοµαστική ροή αέρος του συστήµατος
συλλογής, όπως αυτά ορίζονται από τον κατασκευαστή.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

Σηµείωση: Αν ένας φυσητήρας φύλλων µπορεί να χρησιµοποιηθεί επίσης και ως συλλεκτήρας φύλλων, πρέπει να
δοκιµάζεται και υπό τις δύο µορφές του και να χρησιµοποιείται η µεγαλύτερη τιµή.

36. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας και οι υποδείξεις του κατασκευαστή.

Σ υ ν θ ή κ ε ς α ν ύ ψ ω σ η ς

Το όχηµα είναι ακίνητο και το φορτίο (µη ηχοαπορροφητικό υλικό, π.χ. χάλυβας ή σκυρόδεµα τουλάχιστον ίσο προς το
70 % της πραγµατικής ανυψωτικής ικανότητας που προβλέπουν οι οδηγίες 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 µικρότερο, 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 επιτάχυνση, από τη στάση έως ότου καλύψει απόσταση ίση µε το τριπλάσιο του µήκους
του ώστε να φθάσει στη γραµµή Α-Α (γραµµή που συνδέει τις θέσεις 1 και 2 των µικροφώνων) και στη συνέχεια στη
γραµµή Β-Β (γραµµή που συνδέει τις θέσεις 3 και 4 των µικροφώνων). 'Οταν το πίσω µέρος του οχήµατος περάσει τη
γραµµή Β-Β, επιτρέπεται να παύσει να πιέζεται το χειριστήριο επιτάχυνσης.

Εάν το όχηµα διαθέτει σύστηµα µετάδοσης πολλαπλών σχέσεων, επιλέγεται η σχέση που επιτρέπει την ανάπτυξη της
µέγιστης δυνατής ταχύτητας στην απόσταση µέτρησης.
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∆ιάρκεια(-ες) παρατήρησης/προσδιορισµός της προκύπτουσας στάθµης ηχητικής ισχύος όταν ισχύουν περισσότερες
της µιας συνθήκες λειτουργίας

Η διάρκεια παρατήρησης είναι:

— υπό συνθήκες ανύψωσης: ο πλήρης κύκλος ανύψωσης,

— υπό συνθήκες οδήγησης: η χρονική περίοδος που αρχίζει όταν το κέντρο του οχήµατος περνά η γραµµή Α-Α και
τελειώνει όταν το κέντρο αυτό φθάνει τη γραµµή Β-Β. (Το κείµενο έχει ληφθεί από το prEN 12053: 1997).

Ωστόσο η προκύπτουσα στάθµη ηχητικής ισχύος για όλους τους τύπους ανυψωτικών οχηµάτων υπολογίζεται ως εξής:

LWA = 10 log (0,7 × 100,1 LWAc + 0,3 × 100,1LWAa)

όπου ο δείκτης «a» υποδηλώνει τις «συνθήκες ανύψωσης» και ο δείκτης «c» τις «συνθήκες οδήγησης».

37. ΦΟΡΤΩΤΕΣ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Πεδίο δοκιµής

ISO 6395: 1988

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

ISO 6395: 1988

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση του µηχανήµατος

Οι ερπυστριοφόροι φορτωτές υπόκεινται σε δοκιµή σε χώρο δοκιµών σύµφωνα µε το σηµείο 6.3.3 του ISO
6395: 1988

∆οκιµή µε φορτίο

ISO 6395: 1988, παράρτηµα C

∆ιάρκεια(-ες) παρατήρησης/προσδιορισµός της προκύπτουσας στάθµης ηχητικής ισχύος όταν ισχύουν περισσότερες
της µιας συνθήκες λειτουργίας

ISO 6395: 1988, παράρτηµα C

38. ΚΙΝΗΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση του µηχανήµατος

Αν ο γερανός είναι εφοδιασµένος µε στηρίγµατα ευσταθείας, τα στηρίγµατα αυτά είναι πλήρως αναπτυγµένα και ο
γερανός οριζοντιώνεται επί των πελµάτων του σε µέση θέση όσον αφορά το δυνατό ύψος στήριξης.
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∆οκιµή υπό φορτίο

Ο γερανός που υποβάλλεται στη δοκιµή παρουσιάζεται στην τυπική µορφή που περιγράφει ο κατασκευαστής. Η ισχύς
του κινητήρα 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.

Πριν από την εκτέλεση οιασδήποτε δοκιµής, ο κινητήρας και το υδραυλικό σύστηµα του κινητού 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 τις λειτουργίες του γερανού. Ο κινητήρας του µεταφορικού µέσου τίθεται εκτός λειτουργίας.

Αν ο κινητήρας του γερανού είναι εφοδιασµένος µε ανεµιστήρα, ο ανεµιστήρας πρέπει να λειτουργεί κατά τη δοκιµή.
Αν ο ανεµιστήρας έχει πολλές ταχύτητες, κατά τη δοκιµή χρησιµοποιείται η υψηλότερη.

Οι µετρήσεις του γερανού διεξάγονται υπό τις ακόλουθες τρεις (α-γ) ή τέσσερις (α-δ) συνθήκες:

Για όλες τις συνθήκες λειτουργίας ισχύουν τα εξής:

— Η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα είναι ίση προς το 75 % της µέγιστης ταχύτητας που προβλέπεται για τη
λειτουργία του µε ανοχή ± 2 %.

— Η επιτάχυνση και η επιβράδυνση έχουν τη µέγιστη δυνατή τιµή χωρίς ωστόσο να σηµειώνονται επικίνδυνες κινήσεις
του φορτίου ή του συγκροτήµατος του γάντζου.

— Οι κινήσεις εκτελούνται µε τη µέγιστη δυνατή ταχύτητα που προβλέπει το φυλλάδιο οδηγιών για τις δεδοµένες
συνθήκες.

α) Α ν έ λ κ υ σ η

Ο κινητός γερανός φορτώνεται µε φορτίο το οποίο δηµιουργεί το 50 % του µέγιστο φορτίου του σχοινίου. Η
δοκιµή συνίσταται στην ανύψωση του φορτίου και το αµέσως επακόλουθο κατέβασµά του στη θέση εκκίνησης. Το
µήκος του βραχίονα επιλέγεται ούτως ώστε η πλήρης δοκιµή να διαρκεί 15-20s.

β) Π ε ρ ι σ τ ρ ο φ ή

Ο βραχίονας ρυθµίζεται κατά τρόπον ώστε να παρουσιάζει κλίση 40°-50° 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 κ ε ρ α ί α ς

Η δοκιµή αρχίζει µε την ανύψωση της βραχείας κεραίας από την χαµηλότερη θέση λειτουργίας και το αµέσως
επακόλουθο κατέβασµά της στην αρχική της θέση. Η κίνηση εκτελείται χωρίς φορτίο. Η διάρκεια της δοκιµής 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°-50° ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Χωρίς
κανένα φορτίο και µε την κεραία είναι πλήρως συµπτυγµένη, ο υδραυλικός κύλινδρος µόνο του πρώτου τµήµατος
εκτείνεται πλήρως µαζί µε το πρώτο τµήµα και αµέσως µετά συµπτύσσεται µαζί µε το πρώτο τµήµα.

∆ιάρκεια παρατήρησης (παρατηρήσεων)/καθορισµού της προκύπτουσας στάθµης ηχητικής ισχύος στην περίπτωση
χρήσης περισσοτέρων της µιας συνθηκών λειτουργίας

Η προκύπτουσα στάθµη ηχητικής ισχύος υπολογίζεται ως εξής:

i) στην περίπτωση τηλεσκοπικής λειτουργίας

LWA = 10 log (0,4 × 100,1LWAa + 0,25 × 100,1LWAb + 0,25 × 100,1LWAc + 0,1 × 100,1LWAd)

ii) εφόσον δεν είναι εφικτή η τηλεσκοπική λειτουργία

LWA = 10 log (0,4 × 100,1LWAa + 0,3 × 100,1LWAb + 0,3 × 100,1LWAc)
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όπου

LWAa είναι η στάθµη ηχητικής ισχύος για τον κύκλο ανέλκυσης

LWAb είναι η στάθµη ηχητικής ισχύος για τον κύκλο περιστροφής

LWAc είναι η στάθµη ηχητικής ισχύος για τον κύκλο ανύψωσης της κεραίας

LWAd είναι η στάθµη ηχητικής ισχύος για τον κύκλο τηλεσκοπικής λειτουργίας (προβλέπεται)

39. ΚΙΝΗΤΟΙ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Πεδίο δοκιµής

— Ανακλαστική επιφάνεια σκυροδέµατος ή µη πορώδους ασφάλτου,

— αίθουσα εργαστηρίου που προσφέρει ελεύθερο πεδίο πάνω από ανακλαστικό επίπεδο.

Περιβαλλοντική διόρθωση Κ2Α

Μ έ τ ρ η σ η σ ε α ν ο ι κ τ ό χ ώ ρ ο

Κ2Α = 0

Μ έ τ ρ η σ η σ ε κ λ ε ι σ τ ό χ ώ ρ ο

Η τιµή της σταθεράς Κ2Α, καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα Α του EN ISO 3744: 1995, και θα πρέπει να είναι ≤
2,0 dB, οπότε η Κ2Α µπορεί να αγνοείται.

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικρόφωνων/απόσταση µέτρησης

Ηµισφαίριο/έξι θέσεις µικροφώνων σύµφωνα µε το µέρος Α παράγραφο 5/r = 3 m

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

'Ολες οι µετρήσεις εκτελούνται µε κενό περιέκτη.

∆οκιµή αριθ. 1: 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 στρέβλωσή
του κατά την πτώση.

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

— Αρχικά, το σκέπασµα υψώνεται στην κατακόρυφο,

— αφήνεται προς τα εµπρός, αν είναι δυνατόν χωρίς να του δίνεται ώθηση ενώ ο χειριστής βρίσκεται στην πίσω πλευρά
του περιέκτη, ακίνητος µέχρι να κλείσει το σκέπασµα,

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

Σηµείωση: Αν χρειάζεται, ο χειριστής µπορεί προσωρινά να µετακινηθεί για να σηκώσει το σκέπασµα.
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∆οκιµή αριθ. 2: Πλήρες άνοιγµα του σκεπάσµατος

Για την ελαχιστοποίηση της επιρροής του στις µετρήσεις, ο χειριστής πρέπει να στέκεται στην πίσω πλευρά του περιέκτη
(πλευρά της άρθρωσης) όσον αφορά τους τετράτροχους περιέκτες και πλάι 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 κίνηση του περιέκτη, οι τροχοί πρέπει να ακινητοποιούνται κατά τη διάρκεια της δοκιµής.
Προκειµένου για τους δίτροχους περιέκτες και για την πρόληψη οποιασδήποτε αναπήδηση του περιέκτη, ο χειριστής
µπορεί να τον κρατάει ακουµπώντας το χέρι του στο επάνω χείλος.

Η µέτρηση γίνεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο κύκλο:

— αρχικά, το σκέπασµα ανοίγεται µέχρι την οριζόντιο,

— αφήνεται χωρίς να του δοθεί ώθηση,

— µετά πλήρες άνοιγµα και πριν από ενδεχόµενη αναπήδηση, 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 λουρίδες χαλύβδινου πλέγµατος (µήκους έξι µέτρων και
πλάτους 400 mm), 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.

Σηµείωση: Κάθε λωρίδα µπορεί να αποτελείται από πολλά στοιχεία πλάτους 400 χιλιοστών που προσαρµόζεται
µεταξύ τους.

Παράδειγµα κατάλληλου στίβου δίδεται στο σχήµα 39.1 και 39.2.

Ο χειριστής βρίσκεται 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
περίπου 1 m/s µεταξύ των σηµείων Α και Β (απόσταση 4,24 m — βλέπε το σχήµα 39.3) µέχρις ότου ο άξονας των
τροχών, προκειµένου για δίτροχο περιέκτη, ή ο πρώτος άξονας των τροχών, προκειµένου για τετράτροχο περιέκτη,
φθάσει στο σηµείο Α ή το σηµείο Β. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται τρεις φορές προς κάθε κατεύθυνση.

Κατά τη διάρκεια της δοκιµής, όσον αφορά τους δίτροχους περιέκτες, η γωνία µεταξύ του περιέκτη και του στίβου θα
πρέπει να είναι 45°. 'Οσον αφορά τους τετράτροχους περιέκτες ο χειριστής δοκιµών πρέπει να εξασφαλίζει κατάλληλη
επαφή όλων των τροχών µε τον στίβο.

∆ιάρκεια παρατήρησης (παρατηρήσεων)/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
άνοιγµα του σκεπάσµατος

Εφόσον είναι δυνατόν, οι µετρήσεις διεξάγονται ταυτόχρονα και στις έξη θέσεις των µικροφώνων. Σε αντίθετη περίπτωση,
οι ηχοστάθµες που µετρώνται σε κάθε θέση των µικροφώνων κατατάσσονται κατ' αύξουσα τάξη και οι στάθµες ηχητικής
ισχύος υπολογίζοντας συνδυάζοντας τις τιµές για κάθε θέση των µικροφώνων ανάλογα µε τη σειρά τους

Η σταθµισµένη-Α µεµονωµένη στάθµη ηχητικής πίεσης µετράται για κάθε ένα από τα είκοσι κλεισίµατα και 20
ανοίγµατα του σκεπάσµατος σε κάθε σηµείο µέτρησης. Οι στάθµες ηχητικής ισχύος LWAshutting και LWAopening
υπολογίζονται 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 απόσταση µεταξύ των σηµείων Α και
Β του στίβου δοκιµών.
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Η στάθµη ηχητικής ισχύος LWArolling είναι ίση προς το µέσο όρο έξι τιµών που διαφέρουν κατά λιγότερο από 2 dB. Αν
το κριτήριο αυτό δεν καλύπτεται µε έξι µετρήσεις, ο κύκλος επαναλαµβάνεται όσες φορές χρειασθεί.

Η προκύπτουσα στάθµη ηχητικής ισχύος υπολογίζεται από τον τύπο:

LWA = 10 log
1 (100,1 LWAshutting + 100,1 LWAopening + 100,1 LWArolling)
3

Σχήµα 39.1

∆ιάγραµµα του στίβου κύλισης
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Σχήµα 39.2

Λεπτοµέρεια της κατασκευής και συναρµολόγησης του πεδίου κύλισης
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Σχήµα 39.3

Απόσταση µέτρησης

40. ΜΟΤΟΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΦΡΕΖΕΣ

Βλέπε αριθ. 32.

Κατά τη διάρκεια της µέτρησης το εργαλείο αποσυνδέεται.

41. ∆ΙΑΣΤΡΩΤΗΡΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

Ο κινητήρας του µηχανήµατος λειτουργεί στον ονοµαστικό αριθµό στροφών που ορίζει ο κατασκευαστής. Ενεργοποιούνται όλα τα
συστήµατα εργασίας και λειτουργούν στους εξής αριθµούς στροφών:

Σύστηµα µεταφοράς υλικού τουλάχιστον 10 % της µέγιστης τιµής

Σύστηµα διασκορπισµού υλικού τουλάχιστον 40 % της µέγιστης τιµής

Κόπανος (στροφές, κρούσεις) τουλάχιστον 50 % της µέγιστης τιµής

∆ονητές (στροφές, ροπή έκκεντρου) τουλάχιστον 50 % της µέγιστης τιµής

Ράβδοι πίεσης (συχνότητα, πίεση) τουλάχιστον 50 % της µέγιστης τιµής
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∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα

42. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΠΗΞΗΣ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Πεδίο δοκιµής

ISO 6395: 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
εξοπλισµός να λειτουργεί µε σταθερή ταχύτητα.

Στην περίπτωση των κρουστικών σφυρών, το κάλυµµα εφοδιάζεται µε καινουργές ξύλινο παραγέµισµα. Η κεφαλή του
πασσάλου εξέχει 0,50 m πάνω από το πεδίο δοκιµής.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η διάρκεια παρατήρησης πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

43. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

Βλέπε αριθ. 0.

44. ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΣΤΑΣ ΧΙΟΝΙΟΥ

Βλέπε αριθ. 0.

45. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΙΣΧΥΟΣ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Περιβαλλοντική διόρθωση K2A

Μ έ τ ρ η σ η σ ε α ν ο ι κ τ ό χ ώ ρ ο

Κ2Α = 0

Μ έ τ ρ η σ η σ ε κ λ ε ι σ τ ό χ ώ ρ ο

Η τιµή σταθερής Κ2Α, καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα Α του EN ISO 3744: 1995, και θα πρέπει να είναι ≤ 2,0
dB, οπότε η Κ2Α µπορεί να αγνοείται.
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Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός 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 EN ISO 3744: 1995 µε απόσταση µέτρησης d
= 1m.

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση του µηχανήµατος

Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος τοποθετείται επάνω στο ανακλαστικό επίπεδο το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος
µε πέλµατα ολίσθης τοποθετείται επάνω σε στήριγµα ύψους 0,40m, εκτός αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση στους
όρους εγκατάστασης του κατασκευαστή.

∆οκιµή µε φορτίο

ISO/DIS 8528-10: 1998, σηµείο 9.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

46. ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΑΡΩΘΡΑ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

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
λειτουργεί στο µέγιστο αριθµό στροφών και δεν έρχεται σε επαφή µε το έδαφος. Το σύστηµα αναρρόφησης λειτουργεί
µε τη µέγιστη ισχύ αναρρόφησης, ενώ η απόσταση µεταξύ του εδάφους και του στοµίου του συστήµατος αναρρόφησης
δεν υπερβαίνει τα 25 mm.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

47. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Συνθήκες λειτουργίας 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 λειτουργεί. Η
δοκιµή αυτή δεν εκτελείται για τα οχήµατα που λειτουργούν αποκλειστικά µε ηλεκτρική ενέργεια.
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2. Το σύστηµα συµπίεσης λειτουργεί.

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

Αν η ταχύτητα του κινητήρα αυξάνει αυτόµατα όταν λειτουργεί το σύστηµα συµπίεσης, τότε µετράται η τιµή αυτή.
Αν η µετρούµενη τιµή είναι χαµηλότερη από την ταχύτητα που προβλέπει ο κατασκευαστής κατά περισσότερο από
5 %, η δοκιµή εκτελείται µε τον κινητήρα στις στροφές που προβλέπει ο κατασκευαστής, πατώντας το ποδωστήριο
(γκάζι) του θαλάµου οδήγησης.

Αν ο κατασκευαστής δεν παρέχει ταχύτητα περιστροφής κινητήρα για 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 στρ/λεπτό µε χρήση του ποδωστηρίου (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 l, σύµφωνα µε το ΕΝ 840-1: 1997. Αν το σύστηµα
ανύψωσης δεν µπορεί να σηκώσει έναν τέτοιον περιέκτη, χρησιµοποιείται περιέκτης του οποίου η χωρητικότητα δεν
αφίσταται των 240 l. Το υλικό συνίσταται σε 30 σωλήνες από PVC, µάζας 0,4kg ο καθένας και µε τις ακόλουθες
διαστάσεις:

— µήκος 150 mm ± 0,5 mm,

— ονοµαστική εξωτερική διάµετρο 90 mm + 0,3/-0 mm,

— ονοµαστικό βάθος 6,7 mm + 0,9/-0 mm.

∆ιάρκεια(-ες) παρατήρησης/προσδιορισµός της προκύπτουσας στάθµης ηχητικής ισχύος όταν ισχύουν περισσότερες
της µιας συνθήκες λειτουργίας

Η διάρκεια παρατήρησης είναι:

1. Τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. Η προκύπτουσα στάθµη ηχητικής ισχύος θα είναι LWA1.

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 (LWA2) υπολογίζεται από τον τετραγωνικό µέσον όρο τριών (ή περισσοτέρων)
µετρήσεων.

3. Τουλάχιστον τρεις συνεχείς πλήρεις κύκλοι, όπου περιλαµβάνεται η πλήρης διαδικασία ανόδου και καθόδου του
συστήµατος ανύψωσης. Η προκύπτουσα στάθµη ηχητικής πίεσης (LWA3) υπολογίζεται από τον τετραγωνικό µέσον
όρο τριών (ή περισσοτέρων) µετρήσεων.

4. τουλάχιστον τρεις συνεχείς πλήρεις κύκλοι, στον καθένα από τους οποίους περιλαµβάνεται η ρίψη 30 σωλήνων
στην χοάνη. Κάθε κύκλος δεν υπερβαίνει τα πέντε δευτερόλεπτα. Για τις µετρήσεις αυτές το LpAeq,T αντικαθίσταται
από το LpA,1s. Η προκύπτουσα στάθµη ηχητικής πίεσης (LWA3) υπολογίζεται από τον τετραγωνικό µέσον όρο τριών
(ή περισσοτέρων) µετρήσεων.

Η προκύπτουσα στάθµη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται ως εξής:

LWA = 10 log (0,06 × 100,1LWA1 + 0,53 × 100,1LWA2 + 0,4 × 100,1LWA3 + 0,01 × 100,1LWA4)

Σηµείωση: Στην περίπτωση απορριµµατοφόρου οχήµατος που χρησιµοποιεί αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια, ο
συντελεστής της LWA1 λαµβάνεται ίσος µε 0.

48. ΦΡΕΖΕΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995
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Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση του µηχανήµατος

Ο διαµήκης άξονας της φρέζας οδοστρωµάτων είναι παράλληλος µε τον άξονα y.

∆οκιµή µε φορτίο

Η φρέζα οδοστρωµάτων οδηγείται στις σταθερές συνθήκες λειτουργίας της εντός της κλίµακας τιµών που ορίζεται από
τον κατασκευαστή στις οδηγίες που χορηγεί στον αγοραστή. Ο κινητήρας και όλα τα εξαρτήµατα λειτουργούν στις
αντίστοιχες ονοµαστικές στροφές τους στην κατάσταση ρελαντί.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

49. ΕΚΧΕΡΣΩΤΕΣ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Πεδίο δοκιµής

ISO 11094: 1991

Σε περίπτωση διαφοράς, οι µετρήσεις διενεργούνται στο ύπαιθρο, επάνω στην τεχνητή επιφάνεια (σηµείο 4.1.2 του ISO
11094: 1991).

Περιβαλλοντική διόρθωση K2Α

Μ έ τ ρ η σ η σ τ ο ύ π α ι θ ρ ο

Κ2Α = 0

Μ ε τ ρ ή σ ε ι ς σ ε κ λ ε ι σ τ ό χ ώ ρ ο

Η τιµή της σταθεράς Κ2Α, καθορισµένη χωρίς τεχνητή επιφάνεια και σύµφωνα µε το παράρτηµα Α του EN ISO
3744: 1995, πρέπει να είναι ≤ 2,0 dB, οπότε η σταθερά Κ2Α δεν λαµβάνεται υπόψη.

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

ISO 11094: 1991

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

Ο εκχερσωτής λειτουργεί µε τον κινητήρα στον ονοµαστικό αριθµό στροφών και µε το εργαλείο σε κατάσταση αδράνειας
(εν λειτουργία, αλλά χωρίς να εισχωρεί στο έδαφος).

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.
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50. ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ/ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Πεδίο δοκιµής

ISO 11094: 1991

Περιβαλλοντική διόρθωση K2Α

Μ έ τ ρ η σ η σ ε α ν ο ι κ τ ό χ ώ ρ ο

Κ2Α = 0

Μ ε τ ρ ή σ ε ι ς κ λ ε ι σ τ ο ύ χ ώ ρ ο υ

Η τιµή της σταθεράς Κ2Α, καθορισµένη χωρίς τεχνητή επιφάνεια και σύµφωνα µε το παράρτηµα Α του EN ISO
3744: 1995, πρέπει να είναι ≤ 2,0 dB, οπότε η σταθερά Κ2Α δεν λαµβάνεται υπόψη.

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

ISO 11094: 1991

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

Η δοκιµή θρυµµατιστή/τεµαχιστή οργανικών υλικών διενεργείται ενώ το µηχάνηµα τεµαχίζει ένα ή περισσότερα ξύλα.

Ο κύκλος εργασίας συνίσταται σε τεµαχισµό ενός στρογγυλού ξύλου (ξηρό πεύκο ή κοντραπλακέ) µήκους τουλάχιστον
1,5 m, αιχµηρού στο ένα άκρο και µε διάµετρο περίπου ίση προς τη µέγιστη διάσταση που ο θρυµµατιστής/τεµαχιστής
έχει σχεδιαστεί να δέχεται και η οποία ορίζεται στις οδηγίες που χορηγούνται στον αγοραστή.

∆ιάρκεια παρατήρησης/προσδιορισµός της προκύπτουσας στάθµης ηχητικής ισχύος

Η παρατήρηση τερµατίζεται όταν δεν υπάρχει πλέον υλικό στο χώρο τεµαχισµού, δεν πρέπει όµως να υπερβαίνει τα 20
δευτερόλεπτα. Αν είναι δυνατές αµφότερες οι συνθήκες λειτουργίας, πρέπει να αναφέρεται η υψηλότερη στάθµη
ηχητικής ισχύος.

51. ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

Η δοκιµή του φυσητήρα χιονιού διενεργείται σε ακινησία. Σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, ο φυσητήρας
χιονιού λειτουργεί µε τον εξοπλισµό εργασίας στο µέγιστο αριθµό στροφών και τον κινητήρα στις αντίστοιχες στροφές.
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∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

52. ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

Η δοκιµή του οχήµατος µε αναρροφητήρα διενεργείται σε ακινησία. Ο κινητήρας και οι βοηθητικοί µηχανισµοί
λειτουργούν στις στροφές που προβλέπει ο κατασκευαστής για τη λειτουργία του εξοπλισµού εργασίας. Η(οι) αντλία(-ες)
κενού λειτουργεί(-ούν) στις µέγιστες στροφές της(τους) που προβλέπει ο κατασκευαστής. Ο αναρροφητήρας λειτουργεί
µε τρόπο ώστε η εσωτερική πίεση να ισούται µε την ατµοσφαιρική πίεση («0 % υποπίεση»). Ο θόρυβος ροής από το
ακροφύσιο αναρρόφησης δεν πρέπει να επηρεάζει τα αποτελέσµατα των µετρήσεων.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

53. ΠΥΡΓΟΓΕΡΑΝΟΙ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

Μ ε τ ρ ή σ ε ι ς σ τ η σ τ ά θ µ η τ ο υ ε δ ά φ ο υ ς

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

Μ ε τ ρ ή σ ε ι ς π ο υ δ ι ε ν ε ρ γ ο ύ ν τ α ι σ τ ο ύ ψ ο ς τ η ς κ ε ρ α ί α ς

'Οταν ο µηχανισµός ανύψωσης ευρίσκεται στο ύψος της κεραίας, η επιφάνεια µέτρησης είναι σφαίρα ακτίνας 4m., το
κέντρο της οποίας συµπίπτει µε το γεωµετρικό κέντρο του βαρούλκου.

'Οταν η µέτρηση διενεργείται µε το µηχανισµό ανύψωσης στο αντιστήριγµα της κεραίας του γερανού, 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 53.1):

Τέσσερις θέσεις µικροφώνων σε οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από το γεωµετρικό κέντρο του µηχανισµού ανύψωσης
(H = h/2)

όπου: L = 2,80 m,

και d = 2,80 m-1/2

L = το ήµισυ της απόστασης µεταξύ δύο διαδοχικών θέσεων µικροφώνου·

l = το µήκος του µηχανισµού ανύψωσης (κατά τον άξονα της κεραίας)·
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b = το πλάτος του µηχανισµού ανύψωσης·

h = το ύψος του µηχανισµού ανύψωσης·

d = απόσταση µεταξύ του στηρίγµατος του µικροφώνου και του µηχανισµού ανύψωσης κατά τη διεύθυνση της κεραίας.

Τα άλλα δύο µικρόφωνα τοποθετούνται στα σηµεία τοµής της σφαίρας µε την κατακόρυφο που διέρχεται από το
γεωµετρικό κέντρο του µηχανισµού ανύψωσης.

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση του µηχανήµατος

Μ έ τ ρ η σ η ε κ π ο µ π ή ς ή χ ο υ α π ό τ ο µ η χ α ν ι σ µ ό α ν ύ ψ ω σ η ς

Κατά τη δοκιµή, ο µηχανισµός ανύψωσης τοποθετείται κατά έναν από τους ακόλουθους τρόπους. Η θέση του
περιγράφεται στην έκθεση δοκιµής.

α) Ο µηχανισµός ανύψωσης στη στάθµη του εδάφους

Ο συναρµολογηµένος γερανός τοποθετείται επάνω σε επίπεδη ανακλαστική επιφάνεια σκυροδέµατος ή µη πορώδους
ασφάλτου.

β) Ο µηχανισµός ανύψωσης στο αντιστήριγµα 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.

Μ έ τ ρ η σ η ε κ π ο µ π ή ς θ ο ρ ύ β ο υ α π ό τ η γ ε ν ν ή τ ρ ι α

'Οταν η γεννήτρια είναι προσαρτηµένη στο γερανό, ασχέτως µε το αν συνδέεται µε το µηχανισµό ανύψωσης, ο γερανός
τοποθετείται σε επίπεδη ανακλαστική επιφάνεια σκυροδέµατος ή µη πορώδους ασφάλτου.

'Οταν ο µηχανισµός ανύψωσης ευρίσκεται στο αντιστήριγµα της κεραίας, η µέτρηση του θορύβου επιτρέπεται να
διενεργείται µε το µηχανισµό είτε συναρµολογηµένο στο αντιστήριγµα της κεραίας είτε στερεωµένο στο έδαφος.

'Οταν η πηγή ενέργειας που τροφοδοτεί το γερανό είναι ανεξάρτητη από αυτόν, (ηλεκτρογεννήτρια ή σύνδεση µε το
δίκτυο, υδραυλική ή πνευµατική πηγή ενέργειας), µετράται µόνο η στάθµη θορύβου του βαρούλκου.

'Οταν η γεννήτρια είναι προσαρτηµένη στο γερανό, µετρώνται χωριστά οι εκποµπές θορύβου από τη γεννήτρια και από
το µηχανισµό ανύψωσης στην περίπτωση που δεν είναι συνδυασµένοι. 'Οπου τα δύο αυτά στοιχεία είναι συνδυασµένα,
η µέτρηση πρέπει να αφορά ολόκληρο το σύστηµα.

Κατά τη διάρκεια της δοκιµής, ο µηχανισµός ανύψωσης και η γεννήτρια τοποθετούνται και χρησιµοποιούνται σύµφωνα
µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

∆οκιµή χωρίς φορτίο

Η γεννήτρια που είναι ενσωµατωµένη στο γερανό λειτουργεί µε την πλήρη ονοµαστική ισχύ που αναγράφεται από τον
κατασκευαστή.

Ο µηχανισµός ανύψωσης λειτουργεί χωρίς φορτίο, 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 µέγιστο 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.
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∆ιάρκεια(-ες) παρατήρησης/προσδιορισµός της προκύπτουσας στάθµης ηχητικής ισχύος όταν ισχύουν περισσότερες
της µιας συνθήκες λειτουργίας

Για τη µέτρηση της στάθµης ηχητικής πίεσης του µηχανισµού ανύψωσης, η διάρκεια της µέτρησης είναι (tr + tf)
δευτερόλεπτα

όπου:

— tr είναι η περίοδος σε δευτερόλεπτα πριν από την ενεργοποίηση της πέδης, ενώ ο µηχανισµός ανύψωσης λειτουργεί
κατά τον τρόπο που προαναφέρεται. Για την δοκιµή, tr = τρία δευτερόλεπτα, και

— tf είναι η περίοδος σε δευτερόλεπτα µεταξύ της στιγµής ενεργοποίησης της πέδης και της στιγµής κατά την οποία
ακινητοποιείται πλήρως το άγκιστρο.

Αν χρησιµοποιηθεί ολοκληρωτής, η περίοδος ολοκλήρωσης πρέπει να ισούται µε (tr + tf) δευτερόλεπτα.

Η τιµή της µέσης τετραγωνικής ρίζας σε µια θέση µικροφώνου i υπολογίζεται µε τον τύπο

Lpi = 10 lg [(tr 100,1Lri + tf° 100,1Lfi)/(tr + tf)]

όπου:

— Lri είναι η στάθµη ηχητικής πίεσης στη θέση µικροφώνου i κατά την περίοδο tr και

— Lfi είναι η στάθµη ηχητικής πίεσης στη θέση µικροφώνου i κατά την διάρκεια πέδησης tf.
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Σχήµα 53.1

∆ιάταξη των θέσεων µικροφώνων όταν ο µηχανισµός ανύψωσης ευρίσκεται στο αντιστήριγµα της κεραίας
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54. ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΧΑΝ∆ΑΚΩΝ

Βλέπε αριθ. 0.

55. ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΡΕΣ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

∆οκιµή µε φορτίο

Η δοκιµή του αυτοκινούµενου αναµεικτήρα διενεργείται σε ακινησία. Το τύµπανο πληρούται µέχρι την ονοµαστική του χωρητικότητα
µε σκυρόδεµα µέσης συνεκτικότητας (εξάπλωση 42-47 cm). Ο κινητήρας του τυµπάνου λειτουργεί στις στροφές που συνεπάγονται τη
µέγιστη ταχύτητα του τυµπάνου που καθορίζεται στις οδηγίες που χορηγεί στον αγοραστή.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

56. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Υ∆ΡΑΝΤΛΙΩΝ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης

Παραλληλεπίπεδο/σύµφωνα µε το EN ISO 3744: 1995 µε απόσταση µέτρησης d = 1m.

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση του µηχανήµατος

Το συγκρότηµα υδραντλίας τοποθετείται επάνω στο ανακλαστικό επίπεδο· συγκρότηµα υδραντλίας µε πέλµατα ολίσθησης τοποθετείται
σε στήριγµα ύψους 0,40 m, εκτός αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση σύµφωνα µε τους όρους εγκατάστασης του κατασκευαστή.

∆οκιµή µε φορτίο

Ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί στο σηµείο βέλτιστης απόδοσης που ορίζεται στις οδηγίες του κατασκευαστή.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

57. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744: 1995
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Περιβαλλοντική διόρθωση K2A

Μ έ τ ρ η σ η σ ε α ν ο ι κ τ ό χ ώ ρ ο :

Κ2A = 0

Μ έ τ ρ η σ η σ ε κ λ ε ι σ τ ό χ ώ ρ ο :

Η τιµή της σταθεράς Κ2A, που καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα Α EN ISO 3744: 1995, θα είναι ίση µε 0,5 έως ≤ 2,0 dB, στην
περίπτωση αυτή Κ2A δεν λαµβάνεται υπόψη.

Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός 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: παραλληλεπίπεδο σύµφωνα µε το EN ISO 3744: 1995 µε απόσταση µέτρησης d = 1m.

Συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιµής

Τοποθέτηση του µηχανήµατος

Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη συγκολλήσεως τοποθετούνται στο ανακλαστικό επίπεδο· ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη συγκολλήσεως µε
πέλµατα ολίσθησης τοποθετούνται σε στηρίγµατα ύψους 0,40 m, εκτός αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση στους όρους εγκατάστασης
το κατασκευαστή.

∆οκιµή µε φορτίο

ISO 8528-10: 1998, σηµείο 9

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Η σήµανση ΕΚ συµµόρφωσης πρέπει να αποτελείται από τα αρχικά «CE» και έχει την ακόλουθη µορφή:

Εάν η σήµανση σµικρύνεται ή µεγεθύνεται ανάλογα µε το µέγεθος του εξοπλισµού πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που
δίνονται στο ανωτέρω σχέδιο. 'Ολα τα στοιχεία της σήµανσης ΕΚ πρέπει να έχουν ουσιωδώς την ίδια κατακόρυφη διάσταση
της σήµανσης CE, δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη από πέντε mm.

Η ένδειξη της εγγυηµένης στάθµης ηχητικής ισχύος αποτελείται από τον αριθµό της ηχητικής ισχύος σε dB που εγγυάται ο
κατασκευαστής, το σύµβολο «LWA» και εικονόγραµµα µε την ακόλουθη µορφή:

Αν οι διαστάσεις της ένδειξης αυξοµειώνονται ανάλογα µε το µέγεθος του εξοπλισµού, θα πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες
του ως άνω σχεδίου. Πάντως, η κατακόρυφη διάσταση της ένδειξης πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 mm.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Στο παρόν παράρτηµα περιγράφεται η διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός 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
γι' αυτόν. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του επιθέτει σε κάθε
προϊόν τη σήµανση CE και την ένδειξη της εγγυηµένης στάθµης ηχητικής ισχύος σύµφωνα µε το άρθρο 11 και
συντάσσει γραπτή δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης σύµφωνα µε το άρθρο 8.

2. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του συντάσσει τον τεχνικό
φάκελο ο οποίος περιγράφεται στην παράγραφο 3 και τον διατηρεί στη διάθεση των αρµόδιων εθνικών αρχών για
λόγους επιθεώρησης επί τουλάχιστον δέκα έτη µετά από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του προϊόντος. Ο
κατασκευαστής, ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του µπορούν να αναθέσουν σε
άλλο πρόσωπο την τήρηση του τεχνικού φακέλου. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να περιλάβει το όνοµα και τη διεύθυνση
του προσώπου αυτού στη δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης.

3. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της συµµόρφωσης του προϊόντος προς τις απαιτήσεις
της οδηγίας. Πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

— όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα αντιπροσώπου του,

— περιγραφή του εξοπλισµού,

— µάρκα,

— εµπορική ονοµασία,

— τύπο, σειρά και αριθµούς,

— τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται για την αναγνώριση του εξοπλισµού και την αξιολόγηση των εκποµπών
θορύβου που προκαλεί· στα στοιχεία αυτά, εφόσον χρειάζεται, περιλαµβάνονται σχηµατικά διαγράµµατα καθώς και
όλες οι περιγραφές και οι εξηγήσεις που απαιτούνται για την κατανόησή τους,

— αναφορά στην παρούσα οδηγία,

— τεχνική έκθεση για τις µετρήσεις θορύβου που διεξήχθησαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας,

— 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,

4. Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα µέτρα που απαιτούνται ώστε η µέθοδος παραγωγής να εξασφαλίζει τη συνεχή
συµµόρφωση του κατασκευαζόµενου εξοπλισµού προς τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3
και προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

1. Στο παρόν παράρτηµα περιγράφεται η διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, ο οποίος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 5
και 6, βεβαιώνει και δηλώνει ότι ο συγκεκριµένος τεχνικός εξοπλισµός πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο
κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του επιθέτει σε κάθε προϊόν τη
σήµανση CE και την ένδειξη της εγγυηµένης στάθµης ηχητικής ισχύος σύµφωνα µε το άρθρο 11 και συντάσσει γραπτή
δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης σύµφωνα µε το άρθρο 8.

2. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του συντάσσει τον τεχνικό
φάκελο ο οποίος περιγράφεται στην παράγραφο 3 και τον διατηρεί στη διάθεση των αρµόδιων εθνικών αρχών για
λόγους επιθεώρησης επί τουλάχιστον δέκα έτη µετά από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του προϊόντος. Ο
κατασκευαστής, ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του µπορούν να αναθέσουν σε
άλλο πρόσωπο τη τήρηση του τεχνικού φακέλου. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να περιλάβει το όνοµα και τη διεύθυνση
του προσώπου αυτού στη δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης.

3. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της συµµόρφωσης του προϊόντος προς τις απαιτήσεις
της οδηγίας. Πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

— όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα αντιπροσώπου του,

— περιγραφή του εξοπλισµού,

— µάρκα,

— εµπορική ονοµασία,

— τύπο, σειρά και αριθµούς,

— τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται για την αναγνώριση του εξοπλισµού και την αξιολόγηση των εκποµπών
θορύβου που προκαλεί· στα στοιχεία αυτά, εφόσον χρειάζεται, περιλαµβάνονται σχηµατικά διαγράµµατα καθώς και
όλες οι περιγραφές και οι εξηγήσεις που απαιτούνται για την κατανόηση τους,

— αναφορά στην παρούσα οδηγία,

— τεχνική έκθεση για τις µετρήσεις θορύβου που διεξήχθησαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας,

— 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.

4. Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα µέτρα που απαιτούνται ώστε η µέθοδος παραγωγής να εξασφαλίζει τη συνεχή
συµµόρφωση του κατασκευαζόµενου εξοπλισµού προς τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3
και προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

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

Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα αντιπρόσωπός του, υποβάλλει αντίγραφο του τεχνικού φακέλου
του σε κοινοποιηµένο οργανισµό της εκλογής του πριν διατεθεί στην αγορά ή τεθεί σε λειτουργία το πρώτο τεµάχιο
του εξοπλισµού.

Αν υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε την αληθοφάνεια του τεχνικού φακέλου, ο κοινοποιηµένος οργανισµός ενηµερώνει
σχετικά τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του και, εφόσον
απαιτείται, επιφέρει τροποποιήσεις στον τεχνικό φάκελο 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 ο τεχνικός
φάκελος ικανοποιεί τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα
αντιπρόσωπός του δύναται να επιθέσει τη σήµανση CE στον εξοπλισµό και να εκδώσει δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης
δυνάµει των άρθρων 11 και 8, για την οποία θα έχει πλήρη ευθύνη.
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6. Αξιολόγηση από τον κοινοποιηµένο οργανισµό κατά τη διάρκεια της παραγωγής

Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του µεριµνά για την περαιτέρω
συµµετοχή του κοινοποιηµένου οργανισµού στη φάση παραγωγής σύµφωνα µε µία από τις ακόλουθες διαδικασίες που
επιλέγονται από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα αντιπρόσωπό του:

— Ο κοινοποιηµένος οργανισµός προβαίνει σε περιοδικούς ελέγχους για να επαληθεύσει τη συνέχιση της συµµόρφωσης
του κατασκευαζόµενου εξοπλισµού µε τον τεχνικό φάκελο και τις απαιτήσεις της οδηγίας. Συγκεκριµένα, ο
κοινοποιηµένος οργανισµός επικεντρώνει την προσοχή του:

— στην ορθή και πλήρη σήµανση του εξοπλισµού σύµφωνα µε το άρθρο 11,

— στην έκδοση δήλωσης ΕΚ συµµόρφωσης σύµφωνα µε το άρθρο 8,

— 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 επίπεδο ηχητικής
ισχύος.

Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του παρέχουν στον
κοινοποιηµένο οργανισµό πλήρη πρόσβαση σε όλη την εσωτερική τεκµηρίωση που αφορά τις διαδικασίες αυτές, 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 οποίες, σύµφωνα µε την εµπειρία του, είναι δυνατό να απλοποιηθούν ή να εκτελεσθούν
πλήρως σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος ΙΙΙ για τον οικείο τύπο εξοπλισµού.

— Ο κοινοποιηµένος οργανισµός εκτελεί ή αναθέτει σε τρίτους την εκτέλεση ελέγχου των προϊόντων σε άτακτα
χρονικά διαστήµατα. Κατάλληλο δείγµα του τελικού εξοπλισµού που επιλέγεται από τον κοινοποιηµένο οργανισµό,
πρέπει να υποβληθεί σε εξέταση· είναι επίσης δυνατό να εκτελεσθούν κατάλληλες δοκιµές θορύβου όπως
προβλέπεται στο παράρτηµα ΙΙΙ, ή ισοδύναµες δοκιµές, για την επαλήθευση της συµµόρφωσης του προϊόντος µε
τις οικείες απαιτήσεις της οδηγίας. Ο έλεγχος του προϊόντος πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες πτυχές:

— την ορθή και πλήρη επισήµανση του εξοπλισµού σύµφωνα µε το άρθρο 11,

— την έκδοση της δήλωσης ΕΚ συµµόρφωσης σύµφωνα µε το άρθρο 8.

Και στις δύο αυτές διαδικασίες, η συχνότητα των ελέγχων ορίζεται από τον κοινοποιηµένο οργανισµό ανάλογα µε τα
αποτελέσµατα αξιολογήσεων και την ανάγκη παρακολούθησης επανορθωτικών ενεργειών, ενώ περαιτέρω καθοδήγηση
για τη συχνότητα των ελέγχων µπορεί να δοθεί από το ετήσιο ύψος της παραγωγής και την γενική αξιοπιστία του
κατασκευαστή να διατηρεί τις εγγυηµένες τιµές. Πάντως, ο έλεγχος πρέπει να γίνεται τουλάχιστον ανά τριετία.

Αν υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε την αληθοφάνεια του τεχνικού φακέλου ή την τήρησή του κατά την παραγωγή, ο
κοινοποιηµένος οργανισµός ενηµερώνει σχετικά τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εξουσιοδο-
τηµένο αντιπρόσωπό του.

Στις περιπτώσεις που ο ελεγχόµενος εξοπλισµός δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ο
κοινοποιηµένος οργανισµός οφείλει να ενηµερώσει το κράτος µέλος που προέβη στην κοινοποίηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α

1. Το παράρτηµα αυτό περιγράφει τη διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής, ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, βεβαιώνει και δηλώνει ότι ο εξοπλισµός ο οποίος έλαβε τη βεβαίωση που
αναφέρεται στο σηµείο 4, είναι σύµφωνος προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο κατασκευαστής, ή ο
εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, επιθέτει στον εξοπλισµό τη σήµανση CE
συνοδευόµενη από τις πληροφορίες που απαιτεί το άρθρο 11 και συντάσσει τη δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης που
αναφέρεται στο άρθρο 8.

2. Η αίτηση εξέτασης ανά µονάδα υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του σε κοινοποιηµένο οργανισµό της εκλογής του.

Η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει:

— το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, αν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό
του, επιπροσθέτως το όνοµα και τη διεύθυνσή του,

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

— τεχνικό φάκελο σύµφωνο µε τις ακόλουθες απαιτήσεις:

— περιγραφή του εξοπλισµού,

— µάρκα,

— εµπορική ονοµασία,

— τύπο, σειρά και αριθµούς,

— τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται για την αναγνώριση του εξοπλισµού και την αξιολόγηση των εκποµπών
θορύβου που προκαλεί. Στα στοιχεία αυτά, εφόσον χρειάζεται, περιλαµβάνονται σχηµατικά διαγράµµατα
καθώς και όλες οι περιγραφές και οι εξηγήσεις που απαιτούνται για την κατανόηση τους,

— αναφορά στην παρούσα οδηγία.

3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός οφείλει:

— να εξετάσει αν ο εξοπλισµός κατασκευάστηκε σύµφωνα µε τον τεχνικό φάκελο,

— να συµφωνήσει µαζί µε τον αιτούντα για το µέρος όπου θα διεξαχθούν οι δοκιµές θορύβου, σύµφωνα µε την
παρούσα οδηγία,

— σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία να εκτελέσει τις δοκιµές θορύβου ή να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεσή τους.

4. Εφόσον ο εξοπλισµός πληροί της διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ο κοινοποιηµένος οργανισµός χορηγεί στον αιτούντα
πιστοποιητικό συµµόρφωσης όπως περιγράφεται στο παράρτηµα Χ.

Αν ο κοινοποιηµένος οργανισµός αρνηθεί να χορηγήσει πιστοποιητικό συµµόρφωσης, οφείλει να αναφέρει λεπτοµερώς
τους σχετικούς λόγους.

5. Ο κατασκευαστής, ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, τηρεί µαζί µε τον τεχνικό
φάκελο αντίγραφα του πιστοποιητικού συµµόρφωσης επί δεκαετία µετά τη διάθεση του εξοπλισµού στην αγορά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΠΛΗΡΗΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. Το παρόν παράρτηµα περιγράφει τη διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής, ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις του
σηµείου 2, βεβαιώνει και δηλώνει ότι ο υπόψη εξοπλισµός είναι σύµφωνος προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
Ο κατασκευαστής, ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, επιθέτει σε κάθε προϊόν
τη σήµανση CE συνοδευόµενη από τις πληροφορίες που απαιτεί το άρθρο 11 και συντάσσει τη δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης
που αναφέρεται στο άρθρο 8.

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. Σύστηµα 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 για την προβλεπόµενη κατηγορία προϊόντων, περιλαµβανοµένων των τεχνικών
φακέλων όλων των εξοπλισµών που βρίσκονται στη φάση σχεδιασµού ή παραγωγής και ο οποίος πρέπει να περιέχει
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

— όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώ-
που του,

— περιγραφή του εξοπλισµού,

— µάρκα,

— εµπορική ονοµασία,

— τύπο, σειρά και αριθµούς,

— τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται για την αναγνώριση του εξοπλισµού και την αξιολόγηση των εκποµπών
θορύβου που προκαλεί· στα στοιχεία αυτά, εφόσον χρειάζεται, περιλαµβάνονται σχηµατικά διαγράµµατα καθώς
και όλες οι περιγραφές και οι εξηγήσεις που απαιτούνται για την κατανόησή τους,

— αναφορά στην παρούσα οδηγία,

— τεχνική έκθεση για τις µετρήσεις θορύβου που διεξήχθησαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας,

— 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 των οδηγιών που
ισχύουν γι' αυτό.

'Ολα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει ο κατασκευαστής πρέπει να περιέχονται, 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 προγραµµάτων,
σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας.

3.3.Ο φάκελος περιέχει, ιδίως, κατάλληλη περιγραφή:

— των ποιοτικών στόχων, του οργανογράµµατος, των ευθυνών και των αρµοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την
ποιότητα του σχεδιασµού και των προϊόντων,

— του τεχνικού φακέλου που πρέπει να καταρτίζεται για κάθε προϊόν, ο οποίος περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες
που αναφέρονται στο σηµείο 3.1 για τους τεχνικούς φακέλους που αναφέρονται εκεί,
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— των τεχνικών ελέγχου και επαλήθευσης του σχεδιασµού, των διαδικασιών και συστηµατικών δράσεων που θα
χρησιµοποιούνται κατά το σχεδιασµό των προϊόντων, όσον αφορά την καλυπτόµενη κατηγορία εξοπλισµού,

— των αντιστοίχων τεχνικών κατασκευής, ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας, των συστηµατικών
διαδικασιών και δράσεων που θα χρησιµοποιηθούν,

— των εξετάσεων και των δοκιµών που θα διεξάγονται πριν, κατά και µετά την κατασκευή και της συχνότητας
διεξαγωγής τους,

— των αρχείων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιµών και βαθµονόµησης, οι εκθέσεις
προσόντων του αρµοδίου προσωπικού, κ.λπ.,

— των 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 το EN ISO 9001.

Η οµάδα ελεγκτών περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον µέλος, το οποίο έχει ως αξιολογητής, πείρα της τεχνολογίας του
εξοπλισµού. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση 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 εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του ενηµερώνει συνεχώς τον
κοινοποιηµένο οργανισµό, ο οποίος ενέκρινε το σύστηµα ποιότητας, για κάθε µελετώµενο εκσυγχρονισµό του
συστήµατος ποιότητας.

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιηµένο
σύστηµα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σηµείο 3.2 ή εάν χρειάζεται
επαναξιολόγηση.

Κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα της εξέτασης και την
αιτιολογηµένη απόφαση.

4. Επιτήρηση ΕΚ υπό την ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού

4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζεται ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις οι οποίες
απορρέουν από το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας.

4.2.Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιηµένο οργανισµό την πρόσβαση, για λόγους επιθεώρησης, στους χώρους
σχεδιασµού, κατασκευής, επιθεώρησης και δοκιµών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
και ιδίως:

— το φάκελο του συστήµατος ποιότητας,

— τα αρχεία ποιότητας που προβλέπονται από το σχεδιαστικό µέρος του συστήµατος ποιότητας, όπως αποτελέσµατα
αναλύσεων, υπολογισµών, δοκιµών, κ.λπ.,

— τα αρχεία ποιότητας που προβλέπονται από το κατασκευαστικό µέρος του συστήµατος ποιότητας, όπως τις εκθέσεις
επιθεωρήσεων και τα δεδοµένα δοκιµών, τα δεδοµένα βαθµονόµησης, τις εκθέσεις προσόντων του αρµοδίου
προσωπικού, κ.λπ.

4.3.Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διεξάγει, κατά τακτά διαστήµατα, ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής
διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας και χορηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή.

4.4. Εξάλλου, ο κοινοποιηµένος οργανισµός δύναται να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά
τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιηµένος οργανισµός δύναται να διεξάγει ή να φροντίζει για τη διεξαγωγή
δοκιµών προκειµένου να επαληθευθεί η ορθή λειτουργία του συστήµατος ποιότητας, εφόσον χρειάζεται. Χορηγεί στον
κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγµατοποιήθηκε δοκιµή, έκθεση δοκιµής.
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5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών, για περίοδο που λήγει τουλάχιστον δέκα έτη από την
τελευταία ηµεροµηνία παραγωγής του εξοπλισµού:

— το φάκελο που προβλέπεται στο σηµείο 3.1 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση,

— τις προσαρµογές που προβλέπονται στο σηµείο 3.4 δεύτερο εδάφιο,

— τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού που προβλέπονται στο σηµείο 3.4, τελευταίο εδάφιο
και τα σηµεία 4.3 και 4.4.

6. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός παρέχει στους άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς τις σχετικές πληροφορίες που
αφορούν τις εγκρίσεις συστηµάτων ποιότητας που χορηγούνται ή ανακαλούνται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟ-
ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

1. Ο οργανισµός, 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 κατασκευαστής, ούτε ο προµηθευτής, ούτε ο αρµόδιος για την
εγκατάσταση του εξοπλισµού, ούτε ο εντολοδόχος ενός από τα µέρη αυτά. ∆εν δύνανται να παρεµβαίνουν ούτε άµεσα,
ούτε ως εντολοδόχοι στο σχεδιασµό, την κατασκευή, την εµπορία ή τη 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.

2. Ο οργανισµός και το προσωπικό του οφείλουν να εκτελούν τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους µε τη µεγαλύτερη
επαγγελµατική ακεραιότητα και τη µεγαλύτερη τεχνική επάρκεια και οφείλουν να είναι απαλλαγµένοι από κάθε πίεση
και προτροπή, κυρίως οικονοµικής φύσεως, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσµατα του
έργου τους, ιδιαίτερα εάν προέρχονται από πρόσωπα ή οµάδες προσώπων που έχουν συµφέρον από τα αποτελέσµατα
των ελέγχων.

3. Ο οργανισµός πρέπει να διαθέτει το προσωπικό και τα αναγκαία µέσα για να επιτελεί µε ικανοποιητικό τρόπο τα τεχνικά
και διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται µε τις ενέργειες επιθεώρησης και την επιτήρηση. Πρέπει, οµοίως, να έχει
πρόσβαση στο αναγκαίο υλικό για κάθε έκτακτο έλεγχο.

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

— καλή τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση,

— ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων σχετικά µε την αξιολόγηση του τεχνικού φακέλου,

— ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων σχετικά µε τις δοκιµές που διεξάγει και επαρκή πρακτική εµπειρία των
δοκιµών αυτών,

— την απαιτούµενη ικανότητα για τη σύνταξη των πιστοποιητικών, πρακτικών και εκθέσεων που είναι αναγκαία για να
αποδεικνύουν ότι διεξήχθησαν οι δοκιµές.

5. Πρέπει να υπάρχει εγγύηση για την αµεροληψία του προσωπικού που είναι επιφορτισµένο µε τους ελέγχους. Το ύψος
της αµοιβής των ελεγκτών δεν πρέπει να εξαρτάται ούτε από τον αριθµό των ελέγχων που διεξάγει, ούτε από τα
αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών.

6. Ο οργανισµός οφείλει να συνάψει σύµβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης, εκτός εάν η ευθύνη αυτή καλύπτεται από το
κράτος, βάσει του εθνικού δικαίου, ή εάν οι δοκιµές διενεργούνται άµεσα από το κράτος µέλος.

7. Το προσωπικό του οργανισµού τηρεί το επαγγελµατικό απόρρητο όσον αφορά όλες τις πληροφορίες που περιέχονται
στη γνώση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του (πλην έναντι των αρµοδίων διοικητικών αρχών του κράτους στο
οποίο ασκεί τις δραστηριότητές του), στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας ή οιωνδήποτε διατάξεων εσωτερικού δικαίου
για την εφαρµογή της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΚ

3 ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 4 ΕΚ∆Ι∆ΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 6 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ Ο∆ΗΓΙΑ ΕΚ

αριθ. ηµεροµηνία: .../.../ΕΚ

Μετρηθείσα στάθµη ηχητικής ισχύος:

........................... dB

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τύπος του εξοπλισµού: Κατηγορία:

Εµπορική ονοµασία:

Αριθµός τύπου: Αναγνωριστικός αριθµός:

Τύπος κινητήρα(-ων): Κατασκευαστής:

Τύπος ενέργειας: Ισχύς/στροφές:

'Αλλα απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά:

8 ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΕΠΙΣΥΝΑ-

ΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ:

9 ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΟ

(Σφραγίδα)

Τόπος

(Υπογραφή)

Ηµεροµηνία: / /


