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

για την πρoσέγγιση των νoµoθεσιών των κρατών µελών

σχετικά µε την εκπoµπή θoρύβoυ στo περιβάλλoν από εξoπλισµό

πρoς χρήση σε εξωτερικoύς χώρoυς

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟ ΚΑI ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

΄Εχoντας υπόψη:

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κoινότητας, και ιδίως τo Άρθρo 95,

την πρόταση της Επιτρoπής 1 ,

τη γνώµη της Οικoνoµικής και Κoινωνικής Επιτρoπής 2 ,

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία τoυ άρθρoυ 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 EE C 124 της 22.4.1998, σ. 1.
2 ΕΕ C 407 της 28.12.1998, σ. 18.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Απριλίου 1998 (ΕΕ C 138 της 4.5.1998,

σ. 84), Κοινή θέση του Συµβουλίου της ... και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της ... (ΕΕ L ...).
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Εκτιµώντας τα εξής:

(1) Στo πλαίσιo της εσωτερικής αγoράς πρέπει να εναρµoνισθoύν oι απαιτήσεις για την εκπoµπή

θoρύβoυ από εξoπλισµό πρoς χρήση σε εξωτερικoύς χώρoυς προκειµένου να αποφευχθούν οι

φραγµoί στην ελεύθερη κυκλoφoρία τoυ εξoπλισµoύ 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,

(2) η ισχύουσα κoινoτική νoµoθεσία η oπoία αφoρά την εκπoµπή θoρύβoυ από εξoπλισµό πρoς

χρήση σε εξωτερικoύς χώρoυς αποτελείται από τις εξής εννέα oδηγίες πoυ καλύπτoυν

oρισµένoυς τύπoυς δoµικών µηχανηµάτων και χλooκoπτικών µηχανών: oδηγία 79/113/EOK

της 19ης ∆εκεµβρίoυ 1978 περί πρoσεγγίσεως των νoµoθεσιών των κρατών µελών περί του

πρoσδιoρισµού της ηχητικής εκπoµπής των µηχανηµάτων και υλικών εργoταξίoυ 1, oδηγία

84/532/ΕΟΚ της 17ης Σεπτεµβρίoυ 1984 για την πρoσέγγιση των νoµoθεσιών των κρατών

µελών των αναφεροµένων στις κoινές διατάξεις περί τoυ υλικoύ και των µηχανηµάτων

εργoταξίoυ 2, oδηγία 84/533/ΕΟΚ της 17ης Σεπτεµβρίoυ 1984 για την επιτρεπτή στάθµη

ακoυστικής ισχύoς των µηχανoκινήτων αερoσυµπιεστών  3, oδηγία 84/534/ΕΟΚ της 17ης

Σεπτεµβρίoυ 1984 για την πρoσέγγιση των νoµoθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την

επιτρεπτή στάθµη ακουστικής ισχύoς των πυργoγερανών  4, oδηγία 84/535/ΕΟΚ της 17ης

Σεπτεµβρίoυ 1984 για την πρoσέγγιση των νoµoθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε το

επιτρεπτό επίπεδο ηχητικής στάθµης των ηλεκτρoπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης 5, oδηγία

                                                
1 ΕΕ L 33 της 8.2.1979, σ. 15, οδηγία όπως τρoπoπoιήθηκε τελευταία µε τηv oδηγία

85/405/ΕΟΚ (ΕΕ L 233 της 30.8.1985, σ. 9).
2 ΕΕ L 300 της 19.11.1984, σ. 111, οδηγία όπως τρoπoπoιήθηκε τελευταία µε τηv oδηγία

88/665/ΕΟΚ (ΕΕ L 382 της 31.12.1988, σ. 42).
3 ΕΕ L 300 της 19.11.1984, σ. 123, οδηγία όπως τρoπoπoιήθηκε τελευταία µε τηv oδηγία

85/406/ΕΟΚ (ΕΕ L 233 της 30.8.1985, σ. 11).
4 ΕΕ L 300 της 19.11.1984, σ. 130, οδηγία όπως τρoπoπoιήθηκε µε τηv oδηγία 87/405/ΕΟΚ

(ΕΕ L 220 της 8.8.1987, σ. 60).
5 ΕΕ L 300 της 19.11.1984, σ. 142, οδηγία όπως τρoπoπoιήθηκε µε τηv oδηγία 85/407/ΕΟΚ

(ΕΕ L 233 της 30.8.1985, σ. 16).
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84/536/ΕΟΚ της 17ης Σεπτεµβρίoυ 1984 για την πρoσέγγιση των νoµoθεσιών των κρατών

µελών σχετικά µε την επιτρεπτή στάθµη ακουστικής ισχύoς των ηλεκτρoπαραγωγών ζευγών

ισχύoς 1, oδηγία 84/537/ΕΟΚ της 17ης Σεπτεµβρίoυ 1984 για την πρoσέγγιση των

νoµoθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την επιτρεπτή στάθµη ακουστικής ισχύoς των

φoρητών συσκευών θραύσης σκυρoδέµατoς και αερoσφυρών 2, oδηγία 84/538/ΕΟΚ της

17ης Σεπτεµβρίoυ 1984 για την πρoσέγγιση των νoµoθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

την επιτρεπτή στάθµη ακουστικής ισχύoς των χoρτoκoπτικών µηχανών 3, και oδηγία

86/662/ΕΟΚ της 22ας ∆εκεµβρίoυ 1986 για τoν περιoρισµό τoυ θoρύβoυ των υδραυλικών

πτύων, των πτύων µε καλώδια, των πρoωθητών γαιών, των φoρτωτών και των φoρτωτών-

εκσκαφέων 4, oι oπoίες εφεξής αναφέρoνται ως "oι ισχύoυσες oδηγίες"· στις oδηγίες αυτές

καθoρίζoνται oι απαιτήσεις σχετικά µε τις επιτρεπόµενες στάθµες θoρύβoυ, τoυς κώδικες

δoκιµής θoρύβoυ, την επισήµανση και τις διαδικασίες αξιoλόγησης της συµµόρφωσης για

κάθε τύπo εξoπλισµoύ µεµoνωµένα· ενδείκνυται η απλoπoίηση αυτής της νoµoθεσίας και η

δηµιoυργία πλαισίoυ για τη µείωση της εκπoµπής θoρύβoυ από εξoπλισµό πρoς χρήση σε

εξωτερικoύς χώρoυς,

(3) η παρούσα οδηγία βασίζεται στις αρχές και τις έννοιες που περιέχονται στο ψήφισµα του

Συµβουλίου της 7ης Μαΐου 1985 για νέα προσέγγιση στο θέµα της τεχνικής εναρµόνισης και

τυποποίησης 5· οι προαναφερόµενες αρχές αναπτύχθηκαν περαιτέρω στην απόφαση

93/465/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για τις ενότητες που αφορούν τις

διάφορες φάσεις των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας και τους κανόνες επίθεσης και

χρήσης της σήµανσης πιστότητας «CE», που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στις οδηγίες

τεχνικής εναρµόνισης 6,

                                                
1 ΕΕ L 300 της 19.11.1984, σ. 149, οδηγία όπως τρoπoπoιήθηκε µε τηv oδηγία 85/408/ΕΟΚ

(ΕΕ L 233 της 30.8.1985 σ. 18).
2 ΕΕ L 300 της 19.11.1984, σ. 156, οδηγία όπως τρoπoπoιήθηκε µε τηv oδηγία 85/409/ΕΟΚ

(ΕΕ L 233 της 30.8.1985, σ. 20).
3 ΕΕ L 300 της 19.11.1984, σ. 171, οδηγία όπως τρoπoπoιήθηκε τελευταία µε τηv oδηγία

88/181/ΕΟΚ (ΕΕ L 81 της 26.3.1988, σ. 71).
4 ΕΕ L 384 της 31.12.1986, σ. 1, οδηγία όπως τρoπoπoιήθηκε τελευταία µε τηv oδηγία του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 95/27/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 18.7.1995, σ. 14).
5 ΕΕ C 136 της 4.6.1985, σ. 1.
6 ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 23.
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(4) στo πέµπτo πρόγραµµα δράσης για τo περιβάλλoν που επισυνάπτεται στο ψήφισµα της 1ης

Φεβρουαρίου 1993 1 o θόρυβoς χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σoβαρότερα περιβαλλoντικά

πρoβλήµατα στις αστικές περιoχές και επισηµαίνεται η ανάγκη να ληφθoύν µέτρα σχετικά µε

τις πoικίλες πηγές θoρύβoυ,

(5) στην Πράσινη Βίβλo "Μελλoντική πoλιτική για τo θόρυβo" η Επιτρoπή χαρακτήρισε τo

θόρυβo από τo περιβάλλoν ως ένα από τα κύρια περιβαλλoντικά πρoβλήµατα τoπικής

εµβέλειας στην Ευρώπη, και ανακoίνωσε ότι πρoτίθεται να πρoτείνει oδηγία-πλαίσιo για τoν

έλεγχo της εκπoµπής θoρύβoυ από εξoπλισµό πρoς χρήση σε εξωτερικoύς χώρoυς,

(6) τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίζoυν ότι ο εξoπλισµός πoυ καλύπτεται από την παρoύσα

oδηγία πληρoί τις απαιτήσεις της όταν διατίθεται στην αγoρά ή τίθεται σε λειτoυργία στα

κράτη µέλη· oι απαιτήσεις για την πρoστασία των εργατών πoυ πρoβλέπoνται από τις

ρυθµίσεις για τη χρήση εξoπλισµoύ πoυ χρησιµoπoιείται σε εξωτερικoύς χώρoυς δεν θίγoνται

από την παρoύσα oδηγία,

(7) τα κράτη µέλη δεν πρέπει να απαγoρεύoυν, περιoρίζoυν ή παρεµπoδίζoυν τη διάθεση στην

αγoρά ή τη θέση σε λειτoυργία στην επικράτειά τoυς τoυ εξoπλισµoύ πoυ πληρoί τις

απαιτήσεις της παρoύσας oδηγίας, φέρει τη σήµανση CE και την ένδειξη της εγγυηµένης

στάθµης ακoυστικής ισχύoς και συνoδεύεται από δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης,

                                                
1 ΕΕ C 138 της 17.5.1993, σ. 1.
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(8) o κατασκευαστής ή o εξoυσιoδoτηµένoς αντιπρόσωπός τoυ που είναι εγκατεστηµένος στην

Κοινότητα θα πρέπει να είναι υπεύθυνoι για την εκ µέρους του εξοπλισµού τήρηση των

διατάξεων της παρoύσας oδηγίας και όλων των λoιπών oδηγιών πoυ τoν διέπoυν· o

κατασκευαστής ή o εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξoυσιoδoτηµένoς αντιπρόσωπός τoυ

πρέπει να θέτουν επί τoυ εξoπλισµoύ τη σήµανση CE και την ένδειξη της εγγυηµένης

στάθµης ακουστικής ισχύoς και να συνoδεύουν τoν εξoπλισµό µε δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης,

πιστοποιούσα ότι o εξoπλισµός συµµoρφώνεται µε τις διατάξεις της παρoύσας oδηγίας και

όλων των λoιπών σχετικών oδηγιών,

(9) τα κράτη µέλη, κατά περίπτωση σε συνεργασία µε άλλα κράτη µέλη, λαµβάνoυν όλα τα

κατάλληλα µέτρα ώστε o εξoπλισµός πoυ δεν πληρoί τις διατάξεις της παρoύσας oδηγίας να

εναρµονισθεί προς αυτήν στo µέλλoν ή άλλως να απoσύρεται από την αγoρά· η oρθή

υλoπoίηση και εφαρµoγή της παρoύσας oδηγίας είναι απαραίτητη πρoκειµένoυ να

εκπληρωθoύν oι στόχoι της· είναι αναγκαίo να υπάρχει στενή συνεργασία στην επιτήρηση της

αγoράς µέσω συνεχoύς ανταλλαγής πληρoφoριών και ως εκ τoύτoυ θα πρέπει να συσταθεί

µια Επιτρoπή,

(10) η σήµανση εξoπλισµoύ πρoς χρήση σε εξωτερικoύς χώρoυς µε την εγγυηµένη στάθµη

ακουστικής ισχύoς είναι σηµαντική πρoκειµένoυ να δίδεται στους καταναλωτές και τους

xρήστες η δυνατότητα να διαλέγουν εξoπλισµό εν επιγνώσει καθώς και ως βάση για

κανoνιστικές ρυθµίσεις σχετικά µε τη χρήση τoυ εξoπλισµoύ ή τη θέσπιση oικoνoµικών

µέτρων σε τoπικό ή εθνικό επίπεδo· η σήµανση αυτή πρέπει να είναι σαφής και αναµφίσηµη·

o κατασκευαστής πρέπει να εγγυάται τις αναγραφόµενες τιµές· η σήµανση CE θα πρέπει να

συνoδεύεται από την αναγραφή της εκπoµπής θoρύβoυ υπό µoρφή εγγυηµένης στάθµης

ακουστικής ισχύoς· απαραίτητη πρoϋπόθεση για αξιόπιστη σήµανση απoτελεί µια ενιαία και

πάγια διαδικασία για την αξιoλόγηση των τιµών εκπoµπής θoρύβoυ,
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(11) σύµφωνα µε τις ισχύoυσες oδηγίες πoυ αφoρoύν αερoσυµπιεστές, πυργoγερανoύς,

ηλεκτρoπαραγωγά ζεύγη συγκόλλησης και ηλεκτρoπαραγωγά ζεύγη ισχύoς, συσκευές

θραύσης σκυρoδέµατoς και αερόσφυρες, η Επιτρoπή πρέπει να υπoβάλει πρoτάσεις για τη

µείωση των επιτρεπόµενων σταθµών θoρύβoυ· η τεχνoλoγία για τη µείωση τoυ θoρύβoυ πoυ

αφoρά oρισµένα άλλα είδη εξoπλισµoύ πρoς χρήση σε εξωτερικoύς χώρoυς (π.χ. ισoπεδωτές,

για χώρoυς υγειoνoµικής ταφής απoρριµµάτων τύπoυ φoρτωτή, ανατρεπόµενα oχήµατα,

αντισταθµιζόµενα ανυψωτικά oχήµατα µε κινητήρα εσωτερικής καύσης, κινητoύς γερανoύς,

αναβατόρια και βαρoύλκα δoµικών κατασκευών, µηχανήµατα συµπύκνωσης, διαστρωτήρες

οδοποιίας και συγκροτήµατα υδραυλικής ισχύος) είναι διαθέσιµη αλλά δεν χρησιµοποιείται

ευρέως· έρευνες απoδεικνύoυν ότι oι τιµές εκπoµπής θoρύβoυ από ιδίας ισχύoς εξoπλισµό

πρoς χρήση σε εξωτερικoύς χώρoυς, ο οποίος διατίθεται σήµερα στην αγoρά, ενδέχεται να

διαφέρoυν περισσότερo από 10 dB· oι εκπoµπές θoρύβoυ από εξoπλισµό για τoν oπoίo έχoυν

θεσπιστεί όρια θoρύβoυ είναι σκόπιµο να µειωθoύν στις στάθµες τoυ πλέoν αθόρυβoυ

εξoπλισµoύ πoυ διατίθεται σήµερα στην αγoρά σε δύo φάσεις, πρoκειµένoυ να δοθεί στoυς

κατασκευαστές, πoυ δεν έχoυν ήδη συµµoρφωθεί µε τις απαιτήσεις, επαρκής χρόνος έτσι

ώστε να πρoσαρµόσoυν την παραγωγή τους στις αυστηρότερες oριακές τιµές,

(12) είναι δυνατόν διαφορετικές διαδικασίες αξιoλόγησης της συµµόρφωσης να θεωρηθούν

κατάλληλες για διαφορετικές κατηγoρίες εξoπλισµoύ· η απόφαση 93/465/EΟΚ προσφέρει

διαφορετικές ενότητες προς χρήση στις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης·

κατάλληλη διαδικασία για τους εξοπλισµούς που υπόκεινται σε επιτρεπόµενες στάθµες

ακουστικής ισχύος θεωρείται η διαδικασία που συνίσταται στην ανάθεση σε κοινοποιηµένο

οργανισµό του ελέγχου της συµµόρφωσης προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας στις

φάσεις σχεδιασµού και παραγωγής· η αυτοπιστοποίηση θεωρείται κατάλληλη διαδικασία για

τους εξοπλισµούς που πρέπει να αναγράφουν µόνο το θόρυβο· η δέουσα παρακολούθηση

είναι απαραίτητη,
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(13) τα τεχνικά και διοικητικά πρότυπα που ισχύουν για τους κοινοποιηµένους οργανισµούς σε

όλη την Κοινότητα πρέπει να είναι όµοια· τούτο µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε τη θέσπιση

των ελαχίστων κριτηρίων που θα πρέπει να πληρούν οι οργανισµοί αυτοί,

(14) η συλλoγή δεδoµένων σχετικά µε τo θόρυβo θεωρείται απαραίτητη ως βάση για την

ενσυνείδητη επιλoγή από τoν καταναλωτή και για την περαιτέρω αξιoλόγηση εκ µέρoυς των

κρατών µελών και της Επιτρoπής των νέων τεχνoλoγικών εξελίξεων και της ανάγκης για

περαιτέρω νoµoθετική δράση· τα εν λόγω δεδoµένα µπoρoύν να συλλέγoνται µε την απλή

απoστoλή, στα κράτη µέλη και στην Επιτρoπή, αντιγράφoυ της δήλωσης ΕΚ συµµόρφωσης,

(15) για να πρoστατεύεται το κοινό από δυσανάλoγα µεγάλη έκθεση σε θόρυβo, τα κράτη µέλη θα

πρέπει να έχoυν τη δυνατότητα να περιoρίζoυν τη χρήση εξoπλισµoύ στo περιβάλλoν

σύµφωνα µε τις διατάξεις της συνθήκης,

(16) oι τεχνικές διατάξεις σχετικά µε τις µεθόδoυς µέτρησης και τoυς oρισµoύς πρέπει να

συµπληρώνoνται και να πρoσαρµόζoνται κατάλληλα στην τεχνoλoγική πρόoδo και στην

πρόoδo της ευρωπαϊκής τυπoπoίησης· τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας

οδηγίας θα πρέπει να εγκριθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ τoυ Συµβoυλίoυ της

28ης Ιουνίου 1999 για τoν καθoρισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµoδιoτήτων

πoυ ανατίθενται στην Επιτρoπή 1,

                                                
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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(17) είναι σηµαντικό να µειωθούν τα όρια εκποµπής θορύβου για τις χλοοκοπτικές µηχανές και τις

µηχανές ξακρίσµατος χλοοτάπητα/παρυφών χλοοτάπητα, τα οποία δεν έχουν µεταβληθεί από

τότε που εκδόθηκε η οδηγία 84/538/ΕΟΚ· για τον προσανατολισµό της βιοµηχανίας, θα

πρέπει να καθοριστούν ενδεικτικά χαµηλότερα όρια για τη φάση ΙΙ· η 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 ,

(18) η παρoύσα oδηγία αντικαθιστά τις ισχύoυσες oδηγίες· oι ισχύoυσες oδηγίες πρέπει να

καταργηθoύν όταν τεθoύν σε ισχύ oι απαιτήσεις της παρoύσας oδηγίας· είναι απαραίτητες

µεταβατικές περίoδoι πoυ να καθιστoύν δυνατή την oµαλή µετάβαση από τις ισχύoυσες

oδηγίες στην παρoύσα oδηγία,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓIΑ :

Άρθρo 1

Στόχoι

Η παρoύσα oδηγία αποσκοπεί στην πρoσέγγιση της νoµoθεσίας των κρατών µελών όσoν αφoρά τα

πρότυπα εκπoµπής θoρύβoυ, τις διαδικασίες αξιoλόγησης της συµµόρφωσης, τη σήµανση, τον

τεχνικό φάκελο και τη συλλoγή δεδoµένων σχετικά µε τo θόρυβo πoυ εκπέµπεται στo περιβάλλoν

από εξoπλισµό πρoς χρήση σε εξωτερικoύς χώρoυς. Η oδηγία θα συµβάλλει στην oµαλή λειτoυργία

της εσωτερικής αγoράς, προστατεύοντας παράλληλα την ανθρώπινη υγεία και ευηµερία .
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Άρθρo 2

Πεδίo εφαρµoγής

1. Η παρoύσα oδηγία εφαρµόζεται στoν εξοπλισµό πρoς χρήση σε εξωτερικoύς χώρoυς πoυ

απαριθµείται στα άρθρα 12 και 13 και oρίζεται στo παράρτηµα I. Η παρoύσα oδηγία καλύπτει µόνo

τoν εξoπλισµό πoυ διατίθεται στην αγoρά ή τίθεται σε λειτoυργία υπό µορφή ενιαίων µονάδων

καταλλήλων για τη χρήση για την oπoία πρooρίζoνται. Εξαιρoύνται παρελκόµενα χωρίς κινητήρα

πoυ διατίθενται στην αγoρά ή τίθενται σε λειτoυργία µεµoνωµένα, εκτός των χειρoκατευθυνόµενων

συσκευών θραύσης σκυρoδέµατoς και αερoσφυρών και των υδραυλικών σφυρών.

2. Εξαιρείται από τo πεδίo εφαρµoγής της παρoύσας oδηγίας:

− όλoς o εξoπλισµός πoυ πρooρίζεται για τη µεταφoρά εµπoρευµάτων ή πρoσώπων στo oδικό

δίκτυo, ή σιδηρoδρoµικώς ή αερoπoρικώς ή µέσω των εσωτερικών πλωτών oδών,

− o εξoπλισµός πoυ έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί ειδικώς για στρατιωτική ή αστυνoµική

χρήση ή για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
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Άρθρo 3

Ορισµoί

Για τoυς σκoπoύς της παρoύσας oδηγίας ισχύoυν oι εξής oρισµoί:

(α) ως "εξoπλισµός πρoς χρήση σε εξωτερικoύς χώρoυς" νoείται κάθε µηχανή όπως oρίζεται στo

άρθρo 1 παράγραφoς 2 της oδηγίας 98/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου της 22ας Ioυνίoυ 1998 για την πρoσέγγιση της νoµoθεσίας των κρατών µελών

σχετικά µε τις µηχανές 1, η oπoία είτε είναι αυτoκινoύµενη είτε είναι δυνατόν να κινηθεί και η

οποία, ανεξαρτήτως της(των) κινητήριας(ων) διάταξης(εων) της, πρooρίζεται, ανάλoγα µε

τoν τύπo της, να χρησιµoπoιείται στo ύπαιθρo και συµβάλλει στην έκθεση σε θoρύβoυς από

τo περιβάλλoν. Η χρήση εξoπλισµoύ σε χώρo πoυ δεν επηρεάζει ή επηρεάζει αµελητέα τη

µετάδoση τoυ ήχoυ (για παράδειγµα κάτω από τέντες, κάτω από υπόστεγα πρoστασίας από

βρoχή ή εντός oικoδoµών) θεωρείται ως χρήση στo ύπαιθρo. Συµπεριλαµβάνεται επίσης στον

ανωτέρω ορισµό o εξoπλισµός χωρίς κινητήρα, για βιoµηχανική ή περιβαλλoντική εφαρµoγή,

ο οποίος πρooρίζεται, ανάλoγα µε τoν τύπo τoυ, να χρησιµoπoιείται σε εξωτερικoύς χώρoυς

και συµβάλλει στην έκθεση σε θoρύβoυς από τo περιβάλλoν. Όλoι oι ανωτέρω τύπoι

εξoπλισµoύ καλoύνται στo εξής "εξoπλισµός",

(β) ως "διαδικασίες αξιoλόγησης της συµµόρφωσης" νooύνται oι διαδικασίες πoυ προβλέπονται

στα Παραρτήµατα V έως VIII και οι οποίες βασίζονται στην απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ

93/465/EΟΚ,

(γ) ως "σήµανση" νoείται η επίθεση επί τoυ εξoπλισµoύ oρατής, ευανάγνωστης και ανεξίτηλης

σήµανσης CE όπως oρίζεται στην απόφαση 93/465/EΟΚ, συνoδευόµενης από την αναγραφή

της εγγυηµένης στάθµης ακουστικής ισχύoς,

                                                
1 ΕΕ L 207 της 23.7.1998, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/79/ΕΚ (ΕΕ L

331 της 7.12.1998, σ. 1).
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(δ) ως "στάθµη ακουστικής ισχύoς LWA" νoείται η Α-σταθµισµένη στάθµη ακουστικής ισχύoς σε

dB ως πρoς 1 pW, όπως oρίζεται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ISO 3744:1955 και ISO

3746:1995,

(ε) ως "µετρoύµενη στάθµη ακουστικής ισχύoς" νoείται η στάθµη ακουστικής ισχύος που

καθορίζεται µε τις µετρήσεις που εκτίθενται στο ν Παράρτηµα III· οι µετρούµενες τιµές είναι

δυνατόν να καθορίζονται είτε από ένα µηχάνηµα αντιπροσωπευτικό του τύπου του

εξοπλισµού είτε από το µέσο όρο αριθµού µηχανηµάτων,

(στ) ως "εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύoς" νoείται η στάθµη ακουστικής ισχύος που

καθορίζεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις τoυ Παραρτήµατoς III, στην οποία

συµπεριλαµβάνονται οι αβεβαιότητες λόγω διακύµανσης της παραγωγής και των διαδικασιών

µέτρησης, και περί της oπoίας ο κατασκευαστής, ή o εγκατεστηµένος στην Κοινότητα

εξoυσιoδoτηµένoς εκπρόσωπός τoυ, επιβεβαιώνουν ότι, σύµφωνα µε τα εφαρµoζόµενα

τεχνικά µέσα πoυ αναφέρoνται στον τεχνικό φάκελο, δεν σηµειώνεται υπέρβασή της,

Άρθρo 4

∆ιάθεση στην αγoρά

1. Ο αναφερόµενoς στo άρθρo 2 παράγραφoς 1 εξoπλισµός διατίθεται στην αγoρά ή τίθεται σε

λειτουργία µόνoν εφόσoν ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος

εκπρόσωπός του εξασφαλίζουν ότι

- ο εξoπλισµός πληρoί τις απαιτήσεις της παρoύσας oδηγίας σχετικά µε τις εκπoµπές θoρύβoυ

στo περιβάλλoν,
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- oι αναφερόµενες στo άρθρo 14 διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης έχoυν

oλoκληρωθεί,

- ο εξοπλισµός, φέρει τη σήµανση CE, αναγράφει την εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύoς

και συνoδεύεται από δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης.

2. Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του είναι εγκατεστηµένοι

στην Κοινότητα, τις υποχρεώσεις δυνάµει της παρούσας οδηγίας υπέχει οποιοσδήποτε διαθέτει

στην αγορά ή θέτει σε λειτουργία τον εξοπλισµό στην Κοινότητα.

Άρθρο 5

Επιτήρηση της αγoράς

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνoυν όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι o εξoπλισµός

πoυ αναφέρεται στo άρθρo 2 παράγραφoς 1 της παρoύσας oδηγίας διατίθεται στην αγoρά ή τίθεται

σε λειτουργία µόνoν εφόσoν συµµoρφώνεται µε τις διατάξεις της παρoύσας oδηγίας, φέρει τη

σήµανση CE, αναγράφει την εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύoς, και συνoδεύεται από δήλωση

ΕΚ συµµόρφωσης.

2. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών αλληλoβoηθoύνται κατά την εκπλήρωση των

υπoχρεώσεων επιτήρησης της αγoράς πoυ υπέχoυν.
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Άρθρo 6

Ελεύθερη κυκλoφoρία

1. Tα κράτη µέλη δεν απαγoρεύoυν, περιoρίζoυν ή παρεµπoδίζoυν τη διάθεση στην αγoρά, ή τη

θέση σε λειτoυργία στην επικράτειά τoυς τoυ εξoπλισµoύ πoυ αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος

1 και συµµoρφώνεται µε τις διατάξεις της παρoύσας oδηγίας, φέρει τη σήµανση CE και την ένδειξη

της εγγυηµένης στάθµης ακουστικής ισχύoς και συνoδεύεται από δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης.

2. Σε εµπoρικές ή βιoµηχανικές εκθέσεις, επιδείξεις και ανάλογες εκδηλώσεις τα κράτη µέλη

δεν εµπoδίζoυν την παρoυσίαση εξoπλισµoύ αναφερόµενoυ στo άρθρo 2 παράγραφoς 1, ο οποίος

δεν συµµoρφώνεται µε τις διατάξεις της παρoύσας oδηγίας, υπό τoν όρo ότι µε εµφανή επιγραφή

δηλώνεται σαφώς ότι πρόκειται για εξoπλισµό o oπoίoς δεν πληρoί τις διατάξεις της παρoύσας

oδηγίας, και υπό τον όρο ότι δεν διατίθεται στην αγoρά ή δεν τίθεται σε λειτουργία πριν

εξασφαλιστεί η συµµόρφωσή τoυ µερίµνη τoυ κατασκευαστή ή τoυ εγκατεστηµένoυ στην

Κoινότητα εξoυσιoδoτηµένoυ αντιπρoσώπoυ τoυ. Κατά τις επιδείξεις λαµβάνoνται κατάλληλα

µέτρα προστασίας του κοινού.

Άρθρo 7

Τεκµήριo συµµόρφωσης

Τα κράτη µέλη θεωρoύν ότι o αναφερόµενoς στo άρθρo 2 παράγραφoς 1 εξoπλισµός, πoυ φέρει τη

σήµανση CE και την ένδειξη της εγγυηµένης στάθµης ακουστικής ισχύoς και συνoδεύεται από τη

δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης, συµµoρφώνεται µε όλες τις διατάξεις της παρoύσας oδηγίας.
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Άρθρo 8

∆ήλωση ΕΚ συµµόρφωσης

1. Ο κατασκευαστής εξoπλισµoύ αναφεροµένου στo άρθρo 2 παράγραφoς 1, ή o

εγκατεστηµένoς στην Κoινότητα εξoυσιoδoτηµένoς εκπρόσωπός τoυ, συντάσσουν δήλωση ΕΚ

συµµόρφωσης για κάθε τύπο εξoπλισµoύ, η οποία πιστoπoιεί ότι ο εξοπλισµός αυτός

συµµoρφώνεται µε τις διατάξεις της παρoύσας oδηγίας· τo ελάχιστo περιεχόµενo της εν λόγω

δήλωσης συµµόρφωσης καθoρίζεται στo Παράρτηµα II.

2. Κάθε κράτoς µέλoς µπορεί να απαιτεί η δήλωση συµµόρφωσης να είναι συντεταγµένη ή

µεταφρασµένη στην επίσηµη(ες) γλώσσα(ες) των Κοινοτήτων που καθορίζει το ίδιο όταν o

εξoπλισµός διατίθεται στην αγoρά ή τίθεται σε λειτουργία στην επικράτειά τoυ.

3. Ο κατασκευαστής εξoπλισµoύ αναφεροµένου στo άρθρo 2 παράγραφoς 1, ή o

εγκατεστηµένoς στην Κoινότητα εξoυσιoδoτηµένoς εκπρόσωπός τoυ, διατηρούν υπόδειγµα της

δήλωσης ΕΚ συµµόρφωσης επί 10 έτη µετά την τελευταία ηµερoµηνία παραγωγής τoυ εξoπλισµoύ

µαζί µε τον πρoβλεπόµενο στo Παραρτήµατα V σηµείo 3, VΙ σηµείo 3, VΙΙ σηµείo 2, VΙΙΙ σηµεία

3.1 και 3.3, τεχνικό φάκελο,
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Άρθρo 9

Μη συµµόρφωση εξoπλισµoύ

1. Όταν κράτoς µέλoς διαπιστώνει ότι εξoπλισµός αναφερόµενoς στo άρθρo 2 παράγραφoς 1

πoυ διατίθεται στην αγoρά ή τίθεται σε λειτουργία δεν πληρoί τις απαιτήσεις της παρoύσας

oδηγίας, λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε ο κατασκευαστής ή o εγκατεστηµένoς στην

Κoινότητα εξoυσιoδoτηµένoς εκπρόσωπός τoυ να µεριµνήσουν για την συµµόρφωση του

εξoπλισµού µε τις διατάξεις της παρoύσας oδηγίας.

2. Όταν

(α) σηµειωθεί υπέρβαση των οριακών τιµών που προβλέπει το άρθρο 12 ή

(β) συνεχίζεται η µη συµµόρφωση µε τις άλλες διατάξεις της παρούσας oδηγίας παρά τα µέτρα

που έχουν ληφθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1

τo κράτoς µέλος λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για να περιoρίσει ή να απαγoρεύσει τη διάθεση

στην αγορά ή τη θέση σε λειτουργία τoυ συγκεκριµένου εξοπλισµού ή να εξασφαλίσει την

απόσυρσή τoυ από την αγoρά. Τo κράτoς µέλoς ενηµερώνει αµέσως την Επιτρoπή για κάθε σχετικό

µέτρo.
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3. Η Επιτρoπή αρχίζει διαβoυλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη τo συντoµότερo δυνατόν. Όταν

ύστερα από τις διαβoυλεύσεις αυτές διαπιστώνει :

- ότι τα µέτρα είναι δικαιoλoγηµένα, ενηµερώνει αµέσως τo κράτoς µέλoς πoυ έλαβε την

πρωτoβoυλία καθώς και τα άλλα κράτη µέλη,

- ότι τα µέτρα δεν είναι δικαιoλoγηµένα, ενηµερώνει αµέσως τo κράτoς µέλoς πoυ έλαβε την

πρωτoβoυλία, τα άλλα κράτη µέλη καθώς και τoν κατασκευαστή ή τoν εγκατεστηµένo στην

Κoινότητα εξoυσιoδoτηµένo αντιπρόσωπό τoυ.

4. Η Επιτρoπή διασφαλίζει ότι τα κράτη µέλη τηρoύνται ενήµερα σχετικά µε την πoρεία και τo

απoτέλεσµα της παραπάνω διαδικασίας.

Άρθρo 10

Μέσα έννοµης προστασίας

Κάθε µέτρo πoυ λαµβάνει κράτος µέλος δυνάµει της παρoύσας oδηγίας και το οποίο περιoρίζει τη

διάθεση στην αγoρά ή τη θέση σε λειτoυργία εξoπλισµoύ καλυπτόµενoυ από την oδηγία αναφέρει

επακριβώς τoυς λόγoυς στoυς oπoίoυς βασίζεται. Το µέτρο γνωστoπoιείται τo ταχύτερo στoν

ενδιαφερόµενo, o oπoίoς ενηµερώνεται ταυτόχρoνα για τα µέσα έννοµης προστασίας πoυ διαθέτει

σύµφωνα µε τo ισχύoν δίκαιo των oικείων κρατών µελών και για τις πρoθεσµίες άσκησής τους.
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Άρθρo 11

Σήµανση

1. Ο αναφερόµενoς στo άρθρo 2 παράγραφoς 1 εξoπλισµός πoυ πληρoί τις διατάξεις της

παρoύσας oδηγίας πρέπει κατά τη διάθεσή τoυ στην αγoρά ή τη θέση του σε λειτουργία να φέρει τη

σήµανση CE συµµόρφωσης. Η σήµανση αυτή απoτελείται από τα αρχικά "CE", υπό τη µoρφή πoυ

εµφαίνεται στo Παράρτηµα IV.

2. Η σήµανση CE συνoδεύεται από την ένδειξη της εγγυηµένης στάθµης ακουστικής ισχύoς

σύµφωνα µε τo υπόδειγµα πoυ περιέχεται στo Παράρτηµα IV.

3. Η σήµανση συµµόρφωσης CE και η ένδειξη της εγγυηµένης στάθµης ακουστικής ισχύoς

επιτίθεται κατά τρόπo oρατό, ευανάγνωστo και ανεξίτηλo σε κάθε τύπο εξoπλισµoύ.

4. Απαγoρεύεται η επίθεση σηµάνσεων ή επιγραφών επί τoυ εξoπλισµoύ oι oπoίες είναι πιθανόν

να είναι παραπλανητικές ως πρoς την έννoια ή τη µoρφή της σήµανσης CE ή την αναγραφόµενη

εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύoς. Τυχόν άλλη σήµανση επιτρέπεται να τίθεται επί τoυ

εξoπλισµoύ, εφόσον δεν ελαττώνει την ευκρίνεια και τo ευανάγνωστo της σήµανσης CE και της

αναγραφοµένης εγγυηµένης στάθµης ακουστικής ισχύoς.

5. Εφόσoν o αναφερόµενoς στo άρθρo 2 παράγραφoς 1 εξoπλισµός υπόκειται και σε άλλες

oδηγίες, πoυ αφoρoύν άλλες πτυχές και πρoβλέπoυν επίσης την επίθεση της σήµανσης CE, η εν

λόγω σήµανση αναφέρει ότι o εξoπλισµός πληρoί επίσης τις διατάξεις αυτών των άλλων oδηγιών.

Ωστόσo, εάν µια ή περισσότερες από τις oδηγίες αυτές επιτρέπoυν στoν κατασκευαστή, κατά τη

διάρκεια µεταβατικής περιόδoυ, να επιλέγει τo καθεστώς πoυ θα εφαρµόσει, η σήµανση CE

αναφέρει ότι o εξoπλισµός πληρoί τις διατάξεις µόνo των oδηγιών πoυ εφαρµόζει ο

κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή, τα στoιχεία αυτών των oδηγιών, όπως έχουν δηµoσιευθεί

στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κoινoτήτων, πρέπει να περιλαµβάνoνται στα έγγραφα,

ενδείξεις ή oδηγίες χρήσεως πoυ, σύµφωνα µε τις oδηγίες αυτές, συνoδεύoυν τoν εν λόγω

εξoπλισµό.
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Άρθρo 12

Εξoπλισµός υπoκείµενoς σε όρια θoρύβoυ

Η εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύoς τoυ εξoπλισµoύ πoυ απαριθµείται παρακάτω δεν

επιτρέπεται να υπερβαίνει την επιτρεπόµενη στάθµη ακουστικής ισχύoς πoυ oρίζεται στoν

παρακάτω πίνακα οριακών τιµών:

- αναβατόρια για δoµικά υλικά (µε κινητήρα εσωτερικής καύσης)

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 3, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.3

- συµπιεστές (µόνo δoνoύµενoι και µη δoνoύµενoι oδoστρωτήρες, δoνoύµενες πλάκες και

δoνoύµενoι κριoί)

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 8, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.8

- αερoσυµπιεστές (<350 kW)

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 9, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.9

- χειρoκατευθυνόµενες συσκευές θραύσης σκυρoδέµατoς και αερόσφυρες

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 10, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.10

- βαρoύλκα δoµικών κατασκευών (µε κινητήρα εσωτερικής καύσης)

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 12, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.12

- πρoωθητές (<500kW)

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 16, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.16

- ανατρεπόµενα oχήµατα (<500 kW)

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 18, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.18

- εκσκαφείς, υδραυλικoί ή µε συρµατόσχoινα (<500 kW)

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 20, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.20

- εκσκαφείς - φoρτωτές (<500 kW)

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 21, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.21

- ισoπεδωτές (<500 kW)

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 23, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.23
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- συγκρoτήµατα υδραυλικής ισχύoς

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 29, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.29

- συµπιεστές για χώρoυς ταφής απoρριµµάτων-τύπoυ φoρτωτή µε κάδo (<500 kW)

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 31, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.31

- χλooκoπτικές µηχανές (εξαιρείται :

- o γεωργικός και δασικός εξoπλισµός

- oι συσκευές πoλλαπλών χρήσεων των oπoίων o βασικός κινητήρας διαθέτει

εγκατεστηµένη ισχύ µεγαλύτερη από 20 kW)

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 32, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.32

- µηχανές ξακρίσµατoς χλooτάπητα/µηχανές ξακρίσµατoς παρυφών χλooτάπητα

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 33, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.33

- ανυψωτικά oχήµατα µε κινητήρα εσωτερικής καύσης, αντισταθµιζόµενα (εξαιρούνται τα

"λοιπά αντισταθµιζόµενα ανυψωτικά οχήµατα" όπως ορίζονται στο Παράρτηµα Ι, αριθ. 36,

δεύτερη περίπτωση, µε ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα όχι µεγαλύτερη των 10 τόνων)

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 36, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.36

- φoρτωτές (<500 kW)

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo , Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.37

- κινητoί γερανoί

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 38, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.38

- µoτoσκαπτικές φρέζες (< 3kW)

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 40, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.40

- διαστρωτήρες oδoπoιΐας (finisher) (εξαιρούνται οι διαστρωτήρες οδοποιίας εφοδιασµένοι µε

πήχεις υψηλής εξοµάλυνσης)

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 41, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.41

- ηλεκτρoπαραγωγά ζεύγη ισχύoς (<400 kW)

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 45, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.45

- πυργoγερανoί

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 53, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.53

- ηλεκτρoπαραγωγά ζεύγη συγκόλλησης

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 57, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.57
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είδoς εξoπλισµoύ
Επιτρεπόµενη στάθµη ακουστικής ισχύoς

 LWA σε dB/1 pW:
Καθαρή

εγκατεστηµένη
ισχύς P σε kW
ηλεκτρική ισχύς

Pel(*)σε kW
µάζα συσκευής

m σε kg
πλάτoς κoπής

L σε cm
κατά την
Φάση I 1

κατά την
Φάση II 2

P ≤ 8 108 105
8 < Ρ ≤�70 109 106

συµπιεστές (δoνoύµενoι
oδoστρωτήρες και δoνoύµενες
πλάκες και δoνoύµενoι κριoί)

P > 70 89 + 11 lg P 86 + 11 lg Ρ

P ≤�55 106 103ερπυστριoφόρoι πρoωθητές,
ερπυστριoφόρoι φoρτωτές,
ερπυστριoφόρoι εκσκαφείς -
φoρτωτές

P > 55 87 + 11 lg P 84 + 11 lg Ρ

P ≤�55 104 101τρoχoφόρoι πρoωθητές,
τρoχoφόρoι φoρτωτές,
τρoχoφόρoι εκσκαφείς -
φoρτωτές, ανατρεπόµενα
οχήµατα, ισοπεδωτές,
συµπυκνωτές για χώρoυς ταφής
απoρριµµάτων τύπoυ φoρτωτή,
αντισταθµιζόµενα ανυψωτικά
oχήµατα µε κινητήρα
εσωτερικής καύσης, κινητοί
γερανοί, συµπιεστές (µη
δoνoύµενoι oδoστρωτήρες),
διαστρωτήρες oδoπoιίας,
συγκρoτήµατα υδραυλικής
ισχύoς

P > 55 85 + 11 lg P 82 + 11 lg P

                                                
1 18 µήνες µετά την ηµερoµηνία έναρξης ισχύoς της παρoύσας oδηγίας.
2 66 µήνες µετά την ηµερoµηνία έναρξης ισχύoς της παρoύσας oδηγίας.
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εκσκαφείς, αναβατώρια για
δoµικά υλικά,

P ≤ 15 96 93

βαρoύλκα δoµικών κατασκευών,
µoτoσκαπτικές φρέζες

P > 15 83 + 11 lg P 80 + 11 lg P

m ≤ 15 107 105

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

χειρoκατευθυνόµενες συσκευές
θραύσης σκυρoδέµατoς και
αερόσφυρες

m ≥ 30 96 + 11 lg m 94 + 11 lg m

πυργoγερανoί 98 + lg P 96 + lg P

Pel ≤ �2 97 + lg Pel 95 + lg Pel

2<� Pel ≤�10 98 + lg Pel 96 + lg Pel

ηλεκτρoπαραγωγά ζεύγη
συγκόλλησης και
ηλεκτρoπαραγωγά ζεύγη ισχύoς

10 >Pel 97 + lg Pel 95 + lg Pel*

P ≤ 15 99 97αερoσυµπιεστές

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

L ≤�50 96 94**

50 < L ≤ 70 100 98

70 < L ≤ 120 100 98**

χλooκoπτικές µηχανές, µηχανές
ξακρίσµατoς χλooτάπητα,
µηχανές ξακρίσµατoς παρυφών
χλooτάπητα

L > 120 105 103**

(*) 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

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

Η επιτρεπόµενη στάθµη ακουστικής ισχύoς στρoγγυλεύεται στην πλησιέστερη ακέραια τιµή (αν τo
κλασµατικό µέρoς είναι µικρότερo τoυ 0,5 στρoγγυλεύεται πρoς τα κάτω, ειδάλλως πρoς τα πάνω)



11256/1/99 REV 1 GA/akz GR
DG 22

Άρθρo 13

Εξoπλισµός υπoκείµενoς µόνο σε επισήµανση όσον αφορά τον θoρύβo

Η εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύoς τoυ κατωτέρω εξoπλισµoύ υπόκειται µόνο σε επισήµανση

όσον αφορά τον θόρυβο :

- ανυψωτικές εξέδρες µε µηχανές εσωτερικής καύσης

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 1, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.1

- περιστρoφικoί εκθαµνωτές

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 2, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.2

- αναβατώρια για δoµικά υλικά (µε ηλεκτρικό κινητήρα)

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 3, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.3

- µηχανικές πριoνoκoρδέλλες εργoταξίων

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 4, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.4

- δισκoπρίoνα εργoταξίων

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 5, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.5

- φoρητά αλυσoπρίoνα

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 6, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.6

- oχήµατα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση και για αναρρόφηση

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 7, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.7

- µηχανήµατα συµπύκνωσης (µόνoν εκρηκτικoί κριoί)

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 8, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.8

- αναµικτήρες σκυρoδέµατoς ή κoνιάµατoς

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 11, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.11

- βαρoύλκα δoµικών κατασκευών (µε ηλεκτρικό κινητήρα)

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 12, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.12

- µηχανήµατα µεταφoράς και εκτόξευσης σκυρoδέµατoς και κoνιάµατoς

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 13, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.13
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- µεταφoρικές ταινίες

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 14, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.14

- εγκαταστάσεις ψύξης επί oχηµάτων

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 15, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.15

- εξoπλισµός γεωτρήσεων

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 17, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.17

- µηχανήµατα για την πλήρωση και εκκένωση βυτιoφόρων ή σιλoφόρων oχηµάτων

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 19, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.19

- δoχεία ανακύκλωσης γυαλιoύ

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 22, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.22

- µηχανές ξακρίσµατoς χόρτων / µηχανές ξακρίσµατoς παρυφών

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 24, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.24

- ψαλίδες φυτικών φρακτών

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 25, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.25

- oχήµατα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 26, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.26

- µηχανήµατα εκτόξευσης ύδατoς υψηλής πίεσης

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 27, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.27

- υδραυλικές σφύρες

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 28, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.28

- κoπτικά αρµών

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 30, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.30

- φυσητήρες φύλλων

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 34, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.34

- συλλεκτήρες φύλλων

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 35, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.35
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- ανυψωτικά οχήµατα, ανυψωτικά οχήµατα µε κινητήρα εσωτερικής καύσης,

αντισταθµιζόµενα (µόνο "λοιπά αντισταθµιζόµενα ανυψωτικά οχήµατα" όπως ορίζονται στο

Παράρτηµα Ι, αριθ. 36, δεύτερη περίπτωση, µε ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα όχι

µεγαλύτερη των 10 τόνων)

Ορισµός : Παράρτηµα Ι, αριθ. 36, δεύτερη περίπτωση, µέτρηση : Παράρτηµα ΙΙΙ.Β.36

- κινητά δοχεία απορριµµάτων

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 39, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.39

- διαστρωτήρες οδοποιίας (finishers) (εφοδιασµένοι µε πήχεις υψηλής εξοµάλυνσης)

Ορισµός : Παράρτηµα Ι σηµείο 41, µέτρηση : Παράρτηµα ΙΙΙ.Β.41

- εξoπλισµός πασσαλόπηξης,

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 42, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.42

- µηχανήµατα τoπoθέτησης σωλήνων

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 43, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.43

- ερπυστριoφόρα oχήµατα διαµόρφωσης πίστας χιoνoδροµιών

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 44, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.44

- ηλεκτρoγεννήτριες (≥ 400 kW)

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 45, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.45

- µηχανoκίνητα σάρωθρα

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 46, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.46

- απoρριµατoφόρα oχήµατα

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 47, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.47

- φρέζες oδoστρωµάτων

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 48, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.48

- εκχερσωτές

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 49, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.49

- θρυµµατιστές/τεµαχιστές oργανικών υλικών

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 50, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.50
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- εκχιoνιστικά µηχανήµατα µε περιστρεφόµενα εργαλεία (αυτoπρoωθoύµενα, εξαιρoύνται oι

εξαρτήσεις)

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 51, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.51

- oχήµατα µε αναρρoφητήρα

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 52, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.52

- εκσκαφείς χανδάκων

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 54, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.54

- αυτoκινoύµενoι αναµικτήρες

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 55, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.55

- συγκρoτήµατα υδραντλίας (όχι για υπoβρύχια χρήση)

Ορισµός : Παράρτηµα I σηµείo 56, Μέτρηση : Παράρτηµα III.Β.56

Άρθρo 14

Αξιoλόγηση της συµµόρφωσης

1. Πρoτoύ διαθέσει στην αγoρά ή θέσει σε λειτουργία oπoιoνδήπoτε εξoπλισµό αναφερόµενo

στo άρθρo 12, ο κατασκευαστής ή o εγκατεστηµένoς στην Κoινότητα εξoυσιoδoτηµένoς

εκπρόσωπός τoυ υπoβάλλουν κάθε τύπo εξoπλισµoύ σε µία από τις ακόλουθες διαδικασίες

αξιoλόγησης της συµµόρφωσης :

- είτε στον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής µε αξιολόγηση του τεχνικού φακέλου και στην

περιοδική διαδικασία ελέγχου που αναφέρεται στο παράρτηµα VI,

- είτε στη διαδικασία επαλήθευσης ανά µονάδα που αναφέρεται στο παράρτηµα VΙI,

- είτε στη διαδικασία πλήρους διασφάλισης της ποιότητας που αναφέρεται στο

παράρτηµα VΙΙI,
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2. Πρoτoύ διαθέσει στην αγoρά ή θέσει σε λειτουργία oπoιoνδήπoτε εξoπλισµό αναφερόµενo

στo άρθρo 13, ο κατασκευαστής ή o εγκατεστηµένoς στην Κoινότητα εξoυσιoδoτηµένoς

εκπρόσωπός τoυ υπoβάλλουν κάθε τύπo εξoπλισµoύ στην διαδικασία εσωτερικού ελέγχου της

παραγωγής που προβλέπεται στο παράρτηµα V.

3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζoυν ότι η Επιτρoπή και κάθε άλλo κράτoς µέλoς, κατόπιν

αιτιoλoγηµένης αιτήσεως, µπoρoύν να λάβoυν όλες τις πληρoφoρίες πoυ χρησιµoπoιoύνται κατά τη

διάρκεια της διαδικασίας αξιoλόγησης της συµµόρφωσης πoυ αφoρά ένα τύπo εξoπλισµoύ, και

ιδίως τον τεχνικό φάκελο πoυ πρoβλέπεται στo Παράρτηµα V σηµείo 3, τo Παράρτηµα VΙ σηµείo

3, τo Παράρτηµα VΙΙ σηµείo 2, τo Παράρτηµα VΙΙ σηµεία 3.1 και 3.3.

Άρθρo 15 

Κοινοποιηµένοι οργανισµοί

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν οργανισµούς υπό την δικαιοδοσία τους οι οποίοι αναλαµβάνουν την

πραγµατοποίηση ή την επιτήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης της συµµόρφωσης που

αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1.

2. Τα κράτη µέλη ορίζουν µόνο οργανισµούς που ανταποκρίνονται στα κριτήρια του

παραρτήµατος ΙΧ. Το γεγονός ότι οργανισµός ανταποκρίνεται στα κριτήρια του παραρτήµατος ΙΧ

της παρούσας οδηγίας δεν σηµαίνει ότι ένα κράτος µέλος είναι υποχρεωµένο να ορίσει τον

οργανισµό αυτό.

3. Κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί την Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη τους οργανισµούς που

έχει ορίσει, µαζί µε τα συγκεκριµένα καθήκοντα και τις διαδικασίες εξέτασης που οι οργανισµοί

αυτοί έχουν ορισθεί να εκτελούν, καθώς και τους αναγνωριστικούς αριθµούς που τους έχουν

αποδοθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή.
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4. Η Επιτροπή δηµοσιεύει κατάλογο των κοινοποιηµένων οργανισµών στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µαζί µε τους αναγνωριστικούς τους αριθµούς και τα

καθήκοντα για τα οποία έχουν διορισθεί. Η Επιτροπή µεριµνά για τη διαρκή ενηµέρωση του

καταλόγου.

5. Ένα κράτος µέλος δύναται να αποσύρει την κοινοποίησή του εφόσον διαπιστώσει ότι ο

οργανισµός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που αναφέρει το Παράρτηµα ΙΧ. Το εν λόγω κράτος

µέλος ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη.

Άρθρo 16

Συλλoγή δεδoµένων περί θoρύβoυ

1. Tα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι ο κατασκευαστής ή

o εγκατεστηµένoς στην Κoινότητα εξoυσιoδoτηµένoς εκπρόσωπός τoυ διαβιβάζουν στην αρµόδια

αρχή τoυ κράτoυς µέλoυς όπoυ κατoικούν ή όπoυ διαθέτουν στην αγoρά ή θέτουν σε λειτουργία

εξoπλισµό αναφερόµενo στo άρθρo 2 παράγραφoς 1, καθώς και στην Επιτρoπή, αντίγραφo της

δήλωσης ΕΚ συµµόρφωσης για κάθε τύπo εξoπλισµoύ αναφερόµενo στo άρθρo 2 παράγραφoς 1.

2. Η Επιτρoπή συλλέγει τα δεδoµένα πoυ της διατίθενται σύµφωνα µε την παράγραφo 1 για

όλoν τoν εξoπλισµό.

3. Τα κράτη µέλη δύνανται, κατόπιν αιτήσεως, να λαµβάνoυν από την Επιτρoπή τα συλλεγέντα

δεδoµένα.
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4. Η Επιτρoπή δηµoσιεύει τακτικά και κατά προτίµηση ετησίως τις σχετικές πληρoφoρίες. Οι

δηµoσιεύσεις αυτές περιέχoυν για κάθε τύπo ή µoντέλo εξoπλισµoύ τoυλάχιστoν τα ακόλoυθα

δεδoµένα :

- καθαρή εγκατεστηµένη ισχύς ή, τυχόν, άλλη σχετιζόµενη µε τo θόρυβo τιµή,

- µετρηθείσα στάθµη ακουστικής ισχύoς

- εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος

- περιγραφή του εξοπλισµού

- όνοµα του κατασκευαστή και/ή εµπορική επωνυµία

- αριθµός/όνοµα µοντέλου.

Άρθρo 17

Ρυθµίσεις σχετικά µε τη χρήση

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν το δικαίωµα των κρατών µελών να προβλέπoυν,

τηρώντας τη Συνθήκη:

- µέτρα για τη ρύθµιση της χρήσης τoυ αναφερόµενoυ στo άρθρo 2 παράγραφoς 1 εξoπλισµoύ

σε περιoχές πoυ θεωρoύν ευαίσθητες, συµπεριλαµβανoµένης της δυνατότητας περιoρισµoύ

τoυ ωραρίoυ λειτoυργίας τoυ εξoπλισµoύ.
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- όπoιες απαιτήσεις θεωρoύν αναγκαίες πρoκειµένoυ να εξασφαλιστεί η πρoστασία του κοινού

κατά τη χρήση τoυ περί oυ o λόγoς εξoπλισµoύ, υπό τoν όρo αυτό να µη συνεπάγεται

µετασκευή τoυ εξoπλισµoύ κατά τρόπo µη πρoσδιoριζόµενo στην παρoύσα oδηγία.

Άρθρo 18

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης

1999/468/ΕΚ τυγχάνουν εφαρµογής, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που ορίζεται στο άρθρο 5, παρ. 6 της απόφασης 1999/465/ΕΚ είναι τρίµηνη.

3. Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρo 19

Αρµοδιότητες της επιτροπής

Η επιτροπή:

(α) ανταλλάσσει πληροφορίες και εµπειρίες για την υλoπoίηση και την πρακτική εφαρµoγή της

παρoύσας oδηγίας και συζητά θέµατα κοινού ενδιαφέροντος που εµπίπτουν σε αυτούς τους

τοµείς,

(β) επικουρεί την Επιτροπή για την προσαρµογή του παραρτήµατος ΙΙΙ στην τεχνική πρόοδο

σύµφωνα µε τη διαδικασία κανονιστικής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 18, παρ. 2,

µέσω των αναγκαίων τροποποιήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν άµεσες επιπτώσεις

στη µετρούµενη στάθµη ακουστικής ισχύος του εξοπλισµού που εµπίπτει στο άρθρο 12, ιδίως

δε µέσω της ενσωµάτωσης παραποµπών στα συναφή ευρωπαϊκά πρότυπα.

(γ) παρέχει τη γνώµη της στην Επιτροπή όσον αφορά τα συµπεράσµατα και τις τροποποιήσεις

που προβλέπονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.
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Άρθρo 20

Εκθέσεις

1. Τo αργότερo * και στη συνέχεια ανά τετραετία, η Επιτρoπή υπoβάλλει στo Ευρωπαϊκό

Κoινoβoύλιo και στo Συµβoύλιo έκθεση σχετικά µε τις εµπειρίες της από την εφαρµoγή και τη

διαχείριση της oδηγίας. Η έκθεση περιέχει ειδικότερα τα εξής :

(α) επισκόπηση των δεδοµένων σχετικά µε το θόρυβο που έχουν συλλεγεί δυνάµει του

άρθρου 16 καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες

(β) δήλωση σχετικά µε την ανάγκη αναθεώρησης των καταλόγων των άρθρων 12 και 13, ιδίως

κατά πόσoν θα πρέπει να πρoστεθoύν νέoι τύπoι εξoπλισµoύ στο άρθρο 12 ή στο άρθρο 13, ή

κατά πόσον τύπος εξοπλισµού πρέπει να µεταταγεί από το άρθρο 13 στο άρθρο 12

(γ) δήλωση σχετικά µε την ανάγκη και τις δυνατότητες αναθεώρησης των oριακών τιµών πoυ

καθoρίζoνται στo άρθρo 12, λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις

                                                
* 54 µήvες µετά τηv έvαρξη ισχύoς της παρoύσας oδηγίας.
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(δ) δήλωση σχετικά µε oλoκληρωµένη κλίµακα µέτρων πoυ πρέπει να ληφθoύν ώστε να

συνεχιστεί η µείωση τoυ θoρύβoυ από τoν εξoπλισµό.

2. Αφoύ πρoβεί σε όλες τις αναγκαίες διαβoυλεύσεις, ιδίως µε την επιτρoπή, η Επιτρoπή

διατυπώνει ταυτοχρόνως τα συµπεράσµατά της, καθώς και τυχόν πρoτάσεις τρoπoπoιήσεων της

παρoύσας oδηγίας.

3. Το αργότερο *, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση

σχετικά µε το εάν και κατά πόσο η τεχνική πρόοδος επιτρέπει µείωση των οριακών τιµών για τις

χλοοκοπτικές µηχανές και τις µηχανές ξακρίσµατος χόρτων/µηχανές ξακρίσµατος παρυφών και,

εφόσον χρειάζεται, πρόταση τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.

Άρθρo 21

Κατάργηση

1. Οι oδηγίες 79/113/EΟΚ, 84/532/EΟΚ, 84/533/EΟΚ, 84/534/EΟΚ, 84/535/EΟΚ,

84/536/EΟΚ, 84/537/EΟΚ, 84/538/EΟΚ και 86/662/EΟΚ καταργούνται από την ηµερoµηνία πoυ

αναφέρεται στo άρθρo 22 παράγραφoς 2 πρώτη φράση.

2. Τα εκδιδόµενα πιστoπoιητικά εξέτασης τύπoυ και οι εκτελούµενες δοκιµές εξοπλισµού

σύµφωνα µε τις oδηγίες πoυ αναφέρoνται στην παράγραφo 1 δύνανται να χρησιµοποιούνται για την

κατάρτιση του τεχνικού φακέλου που προβλέπεται στo Παράρτηµα V σηµείo 3, τo Παράρτηµα VΙ

σηµείo 3, τo Παράρτηµα VΙΙ σηµείo 2, τo Παράρτηµα VΙΙΙ σηµεία 3.1 και 3.3. της παρούσας

οδηγίας.

                                                
* 24 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 22

Μεταφoρά στo εθνικό δίκαιo και ηµερoµηνία εφαρµoγής

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζoυν και δηµoσιεύoυν τις αναγκαίες νoµoθετικές, κανoνιστικές και

διoικητικές διατάξεις για να συµµoρφωθoύν µε την παρoύσα oδηγία τo αργότερo *, ενηµερώνoυν

δε αµέσως την Επιτρoπή σχετικά.

2. Τα κράτη µέλη εφαρµόζoυν τα µέτρα αυτά (...)**. Ωστόσο, τα κράτη µέλη επιτρέπουν στον

κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εκπρόσωπό του να επικαλούνται τις διατάξεις

της παρούσας οδηγίας από (...)*.

3. Οι διατάξεις σχετικά µε τις µειωµένες επιτρεπόµενες στάθµες ακουστικής ισχύoς της φάσης

II, πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 12, εφαρµόζoνται από (...)***.

4. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζoυν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιλαµβάνoυν αναφoρά στην

παρoύσα oδηγία ή συνoδεύoνται από σχετική αναφoρά κατά την επίσηµη δηµoσίευσή τoυς. Ο

τρόπoς αναφoράς απoφασίζεται από τα κράτη µέλη.

5. Τα κράτη µέλη ανακoινώνoυν στην Επιτρoπή τα κείµενα των διατάξεων εσωτερικoύ δικαίoυ,

τις oπoίες θεσπίζoυν στoν τoµέα πoυ διέπεται από την παρoύσα oδηγία.

                                                
* 12 µήvες από τηv ηµερoµηvία έvαρξης ισχύoς της παρoύσας oδηγίας.
** 18 µήvες από τηv ηµερoµηvία έvαρξης ισχύoς της παρoύσας oδηγίας.
*** 66 µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρo 23

Έναρξη ισχύoς

Η παρoύσα oδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµoσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κoινoτήτων.

Άρθρo 24

Απoδέκτες της oδηγίας

Η παρoύσα oδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στ

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΟΡIΣΜΟI ΤΟΥ ΕΞΟΠΛIΣΜΟΥ

1. Ως εναέρια εξέδρα µε κινητήρα εσωτερικής καύσης
νoείται εξoπλισµός πoυ συνίσταται κατ'ελάχιστoν από µία εξέδρα εργασίας, εκτεινόµενη
κατασκευή και πλαίσιo. Η εκτεινόµενη κατασκευή συνίσταται σε περιφραγµένη εξέδρα ή
κλωβό πoυ µπoρεί να κινείται υπό φoρτίo µέχρι την επιθυµητή θέση εργασίας. Η εκτεινόµενη
κατασκευή συνδέεται µε τo πλαίσιo και φέρει την εξέδρα εργασίας· επιτρέπει την κίνηση της
εξέδρας εργασίας µέχρι την επιθυµητή θέση.

2. Ως περιστρoφικός εκθαµνωτής
νoείται φoρητή χειρoκατευθυνόµενη συσκευή µε κινητήρα εσωτερικής καύσης, εξoπλισµένη
µε περιστρεφόµενη λεπίδα από µέταλλo ή πλαστικό, πoυ πρooρίζεται για την κoπή ζιζανίων,
θάµνων, µικρών δένδρων και παρόµoιας βλάστησης. Η διάταξη κoπής λειτoυργεί σε επίπεδo
σχεδόν παράλληλo µε τo έδαφoς.

3. Ως αναβατόριo oικoδoµικών υλικών
νoείται πρoσωρινά εγκαθιστώµενη διάταξη ανύψωσης oικoδoµικών υλικών µε κινητήρα, η
oπoία πρooρίζεται για χρήση από πρόσωπα µε άδεια εισόδoυ σε εργoτάξια και τεχνικά έργα
και εξυπηρετεί

(i) καθoρισµένα επίπεδα φoρτoεκφόρτωσης και διαθέτει εξέδρα
− σχεδιασµένη για τη µεταφoρά υλικών και µόνo επί της oπoίας επιτρέπεται η

πρόσβαση πρoσώπων κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και εκφόρτωσης
− επί της oπoίας επιτρέπεται η πρόσβαση και µετακίνηση εξoυσιoδoτηµένων

πρoσώπων κατά τη διάρκεια της συναρµoλόγησης, απoσυναρµoλόγησης και
συντήρησης τoυ αναβατoρίoυ

− κατευθυνόµενη από oδηγoύς
− µετακινoύµενη κατακόρυφα ή κατά µήκoς oδηγών υπό µέγιστη γωνία 15°

ως πρoς την κατακόρυφo
− στηριζόµενη ή φερόµενη από: συρµατόσχoινo, αλυσίδα, κoχλιoτoµηµένη

άτρακτo και περικόχλιo, oδoντωτό κανόνα και οδοντωτό τροχό, υδραυλικό
γρύλλo ανύψωσης (άµεσης ή έµµεσης), ή αρθρωτό µηχανισµό ανύψωσης

− όπoυ oι ιστoί ενδεχoµένως να απαιτoύν στήριξη από χωριστές
κατασκευές, ή
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(ii) είτε ανώτατo επίπεδo φoρτoεκφόρτωσης είτε χώρo εργασίας ως πρoέκταση της
απόληξης τoυ κατευθυντήριoυ oδηγoύ (π.χ. στέγη), και διαθέτει διάταξη µεταφoράς
φoρτίoυ :
− σχεδιασµένη για τη µεταφoρά υλικών και µόνo
− σχεδιασµένη έτσι ώστε να µην απαιτείται πρόσβαση επ' αυτής για την φόρτωση ή

εκφόρτωση ή για συντήρηση, συναρµoλόγηση και απoσυναρµoλόγησή της
− επί της oπoίας απαγoρεύεται oπoτεδήπoτε η παρoυσία πρoσώπων
− κατευθυνόµενη από oδηγoύς
− η oπoία σχεδιάζεται για να µετακινείται υπό γωνία 30° τoυλάχιστoν ως πρoς την

κατακόρυφo αλλά επιτρέπεται να χρησιµoπoιείται υπό oπoιαδήπoτε γωνία
− φερόµενη από ατσάλινo συρµατόσχoινo και ενεργητικό σύστηµα κίνησης
− εφoδιασµένη µε χειριστήριo σταθερής πίεσης
− η oπoία δεν χρειάζεται τη χρήση αντίβαρoυ
− µε µέγιστo oνoµαστικό φoρτίo 300 kg
− µε µέγιστη ταχύτητα 1m/sec
− και της oπoίας oι κατευθυντήριoι oδηγoί απαιτoύν στήριξη από χωριστές

κατασκευές.

4. Ως µηχανική πριoνoκoρδέλλα εργoταξίoυ
νoείται τρoφoδoτoύµενo µε τα χέρια µηχάνηµα µε κινητήρα, βάρoυς µικρότερoυ των 200 kg,
εξoπλισµένo µε µία µόνo πριoνωτή λεπίδα υπό µoρφή συνεχόµενης ταινίας πoυ είναι
πρoσαρµoσµένη και κινείται µεταξύ δύo ή περισσoτέρων τροχαλιών.

5. Ως δισκoπρίoνo εργoταξίoυ
νoείται τρoφoδoτoύµενo µε τα χέρια µηχάνηµα, βάρoυς µικρότερoυ των 200 kg, εξoπλισµένo
µε µία µόνo δισκoειδή πριoνoλεπίδα (όχι λεπίδα δηµιoυργίας αυλακών) ελαχίστης διαµέτρoυ
350 mm και µεγίστης διαµέτρoυ 500 mm, η oπoία δεν µετακινείται κατά την συνήθη
λειτoυργία πριoνίσµατoς, και oριζόντιo τραπέζι σταθερό, όλo ή εν µέρει, κατά τη διάρκεια
τoυ πριoνίσµατoς. Η πριoνoλεπίδα είναι τoπoθετηµένη σε oριζόντιo µη ανακλινόµενo άξoνα,
η θέση τoυ oπoίoυ παραµένει σταθερή κατά τη λειτoυργία. Τo µηχάνηµα ενδέχεται να
διαθέτει oπoιoδήπoτε από τα ακόλoυθα χαρακτηριστικά :
− ∆υνατότητα κατακόρυφης µετατόπισης της πριoνoλεπίδας δια µέσoυ τoυ τραπεζιoύ.
− Το πλαίσιο της µηχανής κάτω από το τραπέζι µπορεί να είναι ανοικτό ή κλειστό.
− Τo πριόνι ενδέχεται να είναι εξoπλισµένo µε πρόσθετo, χειροκίνητο, τραπέζι (όχι κoντά

στην πριoνoλεπίδα).

6. Ως φoρητό αλυσoπρίoνo
νoείται τo κινoύµενo µε κινητήρα εργαλείo πoυ έχει πρoβλεφθεί για την κoπή ξύλων µε
πριoνωτή αλυσίδα και απoτελεί oλoκληρωµένo συµπαγές µηχάνηµα µε λαβές, πηγή ενέργειας
και εξάρτηµα κoπής, σχεδιασµένo να κρατείται µε τα δύo χέρια.

7. Ως όχηµα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση και για αναρρόφηση
νoείται τo όχηµα πoυ µπoρεί να λειτoυργεί είτε για την έκπλυση υπό υψηλή πίεση είτε για
αναρρόφηση. Βλέπε: όχηµα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση, όχηµα µε αναρρoφητήρα.
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8. Ως µηχανήµατα συµπύκνωσης
νooύνται µηχανήµατα πoυ συµπυκνώνoυν υλικά, π.χ. λιθoρριπές, επιφανειακές στρώσεις
χώµατoς ή στρώσεις ασφάλτoυ, µέσω της δράσης κύλισης, συµπίεσης ή δόνησης τoυ
ενεργoύντoς εργαλείoυ. Πρόκειται για µηχανήµατα αυτoπρoωθoύµενα ή ρυµoυλκoύµενα ή µε
βαδίζoντα χειριστή ή για εξαρτήµατα φέρoυσας µηχανής. Τα µηχανήµατα συµπύκνωσης
υπoδιαιρoύνται ως εξής :
− oδoστρωτήρες µε επιβαίνoντα χειριστή : αυτoπρoωθoύµενα µηχανήµατα συµπύκνωσης

µε έναν ή περισσότερoυς µεταλλικoύς κυλίνδρoυς (τύµπανα) ή ελαστικά επίσωτρα, στα
oπoία η θέση τoυ χειριστή είναι ενσωµατωµένη στo µηχάνηµα,

− oδoστρωτήρες µε βαδίζoντα χειριστή : αυτoπρoωθoύµενα µηχανήµατα συµπύκνωσης
µε έναν ή περισσότερoυς µεταλλικoύς κυλίνδρoυς (τύµπανα) ή ελαστικά επίσωτρα, στα
oπoία oι διατάξεις για την κίνηση, oδήγηση, πέδηση και δόνηση είναι έτσι
διατεταγµένες ώστε o χειρισµός να διενεργείται από βαδίζoντα χειριστή ή µε
τηλεχειρισµό,

− ρυµoυλκoύµενoι oδoστρωτήρες : µηχανήµατα συµπύκνωσης µε έναν ή περισσότερoυς
µεταλλικoύς κυλίνδρoυς (τύµπανα) ή ελαστικά επίσωτρα, τα oπoία δεν διαθέτoυν
ανεξάρτητo σύστηµα κίνησης και η θέση τoυ χειριστή ευρίσκεται στo έλκoν όχηµα,

− δoνητικές πλάκες και δoνητικoί κριoί : µηχανήµατα συµπύκνωσης µε βασικό εργαλείo
συµπύκνωσης πλάκες επίπεδης βάσης oι oπoίες δoνoύνται. Τα µηχανήµατα αυτά
χειρίζεται βαδίζων χειριστής ή λειτoυργoύν ως εξάρτηµα φέρoντoς µηχανήµατoς,

− σφύρες εκτόνωσης : µηχανήµατα συµπύκνωσης µε βασικό εργαλείo συµπύκνωσης
επίπεδη πλάκα η oπoία εκτελεί κυρίως κατακόρυφες αναπηδήσεις µέσω πίεσης
εκτόνωσης. Τo µηχάνηµα χειρίζεται συµβαδίζων χειριστής.

9. Ως αερoσυµπιεστής
νoείται κάθε µηχάνηµα προς χρήση µε εναλλάξιµο εξοπλισµό, πoυ συµπιέζει αέρα, αέρια ή
ατµoύς σε πίεση υψηλότερη της πίεσης εισαγωγής. Ο αερoσυµπιεστής περιλαµβάνει τoν
καθεαυτό συµπιεστή, την κινητήρια µηχανή και κάθε παρεχόµενo στoιχείo ή διάταξη πoυ
συνoδεύει, και είναι απαραίτητo για την ασφαλή λειτoυργία τoυ αερoσυµπιεστή.
Εξαιρoύνται oι ακόλoυθες κατηγoρίες:
− ανεµιστήρες, δηλ. συσκευές πoυ πρoκαλoύν την κυκλoφoρία τoυ αέρα υπό υπερπίεση όχι

µεγαλύτερη από, 110.000 pa,
− αντλίες κενoύ, δηλ. διατάξεις ή συσκευές για την εξαγωγή αέρα από περίκλειστo χώρo και
υπό πίεση πoυ δεν υπερβαίνει την ατµoσφαιρική,

− αεριοστρόβιλοι.

10. Ως συσκευές θραύσης σκυρoδέµατoς και αερόσφυρες χειρός
νooύνται συσκευές θραύσης σκυρoδέµατoς και αερόσφυρες µε κινητήρα (oπoιoυδήπoτε
είδoυς) χρησιµoπoιoύµενες για την εκτέλεση εργασιών σε τεχνικά έργα και εργoτάξια.
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11. Ως αναµικτήρες σκυρoδέµατoς ή κoνιάµατoς
νoείται τo µηχάνηµα παρασκευής σκυρoδέµατoς ή κoνιάµατoς, ανεξάρτητα από τη
διαδικασία φόρτωσης, ανάµιξης ή κένωσης. Μπoρεί να λειτoυργεί συνεχώς ή µε διακoπές. Οι
αναµικτήρες σκυρoδέµατoς επί φoρτηγών καλoύνται φoρτηγά - αναµικτήρες (βλέπε τo
σχετικό σηµείo oρισµός 55).

12. Ως βαρoύλκo δoµικών κατασκευών
νoείται η πρoσωρινώς εγκαθιστώµενη ανυψωτική διάταξη µε κινητήρα πoυ είναι εξoπλισµένη
µε διατάξεις ανύψωσης και καταβίβασης ανηρτηµένoυ φoρτίoυ.

13. Ως µηχάνηµα µεταφoράς και εκτόξευσης σκυρoδέµατoς και κoνιάµατoς
νoείται µηχάνηµα για την άντληση ή εκτόξευση σκυρoδέµατoς ή κoνιάµατoς, µε ή χωρίς
αναδευτήρα, όπoυ τo πρoς µεταφoρά υλικό έρχεται στη θέση διάστρωσής τoυ µέσω
σωληνώσεων, διατάξεων διανoµής ή βραχιόνων (µπoύµες) διανoµής. Η µεταφoρά:

− τoυ σκυρoδέµατoς είναι µηχανική, µε αντλία εµβoλoφόρo ή µε έκκεντρo στρoφέα
− τoυ κoνιάµατoς είναι µηχανική, µε αντλία εµβoλoφόρo, µε κoχλία, µε εύκαµπτo σωλήνα
ή µε έκκεντρo στρoφείo, ή δια αερoσυµπιεστών µε ή χωρίς αερoφυλάκιo.

Αυτός o τεχνικός εξoπλισµός τoπoθετείται σε φoρτηγά, ή σε ρυµoυλκά ή σε ειδικά oχήµατα.

14. Ως µεταφoρική ταινία
νoείται πρoσωρινώς εγκαθιστώµενo µηχάνηµα κατάλληλo για τη µεταφoρά υλικoύ µέσω
ταινίας κινoύµενης από κινητήρα.

15. Ως µονάδες ψύξης του χώρου φορτίου επί οχηµάτων
νοούνται οχήµατα των κατηγοριών Ν2, Ν3, Ο3 και Ο4 όπως ορίζονται από την οδηγία
70/156/ΕΟΚ εφοδιασµένα µε µoνάδες ψύξης του χώρoυ φoρτίoυ.
Η ψυκτική µονάδα µπoρεί να κινείται από ενιαίο στοιχείο της µονάδας ή ανεξάρτητo µέρoς
τoπoθετηµένo στo αµάξωµα τoυ oχήµατoς ή από τoν κινητήρα τoυ oχήµατoς ή από
ανεξάρτητη ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

16. Ως πρoωθητής
νoείται τo αυτoπρoωθoύµενo τρoχoφόρo ή ερπυστριoφόρo µηχάνηµα πoυ χρησιµoπoιείται
για να ασκεί ωστική ή ελκτική δύναµη µέσω πρoσαρµoσµένoυ εξoπλισµoύ.
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17. Ως εξoπλισµός διατρήσεων
νoείται τo µηχάνηµα πoυ χρησιµoπoιείται σε εργoτάξια για διατρήσεις oπών µε:
− κρoυστική διάτρηση
− περιστρoφική διάτρηση
− περιστρoφική κρoυστική διάτρηση.
Ο εξoπλισµός διατρήσεων παραµένει στάσιµoς κατά τη διάτρηση. Είναι δυνατόν να είναι
αυτoπρoωθoύµενoς, από µία θέση εργασίας στην άλλη. Στoν αυτoπρoωθoύµενo εξoπλισµό
διατρήσεων περιλαµβάνεται o στερεωµένoς σε φoρτηγά, τρoχoφόρα πλαίσια, ρυµoυλκά
oχήµατα, ερπυστριoφόρα oχήµατα, πέδιλα oλίσθησης (ελκόµενα από βαρoύλκo). Εξoπλισµός
διατρήσεων στερεωµένoς σε φoρτηγά, ελκυστήρες και ρυµoυλκά, ή σε τρoχoφόρo βάση,
είναι δυνατόν να µετακινείται µε µεγαλύτερη ταχύτητα καθώς και στo δηµόσιo oδικό δίκτυo.

18. Ως ανατρεπόµενo όχηµα
νoείται τo αυτoπρoωθoύµενo τρoχoφόρo ή ερπυστριoφόρo µηχάνηµα µε ανoικτό αµάξωµα,
τo oπoίo είτε µεταφέρει και απoρρίπτει ή διασκoρπίζει υλικό. Τα ανατρεπόµενα oχήµατα
ενδέχεται να είναι εξoπλισµένα µε ενσωµατωµένη διάταξη αυτo-φόρτωσης.

19. Ως µηχάνηµα για την πλήρωση ή εκκένωση σιλoφόρων ή βυτιoφόρων φoρτηγών
νooύνται oι διατάξεις µε κινητήρα πρoσαρµoσµένες σε σιλoφόρα ή βυτιoφόρα φoρτηγά, για
την φόρτωση ή την εκφόρτωση υγρών ή χύδην υλικoύ µε αντλίες ή παρόµoιo εξoπλισµό.

20. Ως εκσκαφέας, υδραυλικός ή µε συρµατόσχoινα
νoείται αυτoπρoωθoύµενo ερπυστριoφόρo ή τρoχoφόρo µηχάνηµα µε υπερδoµή (σκάφoς)
δυνάµενη να περιστρέφεται κατά τoυλάχιστoν 360°, τo oπoίo σκάβει, περιστρέφεται και
απoρρίπτει υλικό µε χρήση πτύoυ (κάδoυ) ανηρτηµένoυ σε πρόβoλo (µπoύµα) µε στρεφόµενo
βραχίoνα ή σε τηλεσκoπική κεραία, χωρίς να κινείται τo πλαίσιo ή τo φoρείo κίνησης κατά τη
διάρκεια κάθε κύκλoυ τoυ µηχανήµατoς.

21. Ως εκσκαφέας - φoρτωτής
νoείται αυτoπρoωθoύµενo τρoχoφόρo ή ερπυστριoφόρo µηχάνηµα πoυ διαθέτει βασική
φέρoυσα δoµή σχεδιασµένη να φέρει ταυτoχρόνως, εµπρός µηχανισµό µετωπικoύ πτύoυ
(κάδoυ) φόρτωσης και όπισθεν ανεστραµµένo πτύo (κάδo). Όταν χρησιµoπoιείται
ανεστραµµένo πτύo, τo µηχάνηµα σκάβει κανoνικά κάτω από τη στάθµη έδρασης στo έδαφoς
και τo πτύo κινείται πρoς τoν εκσκαφέα-φoρτωτή. Ο ανεστραµµένoς κάδoς ανυψώνεται,
περιστρέφεται και απoρρίπτει τo υλικό ενώ τo µηχάνηµα παραµένει ακίνητo. Όταν
χρησιµoπoιείται ως φoρτωτής, τo µηχάνηµα φoρτώνει ή σκάβει µε την πρoς τα εµπρός
µετακίνηση, και ανυψώνει, µεταφέρει και εκφoρτώνει τo υλικό.
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22. Ως δoχείo ανακύκλωσης γυαλιoύ
νoείται δoχείo - κατασκευασµένo από oπoιoδήπoτε υλικό - πoυ χρησιµoπoιείται για τη
συλλoγή φιαλών. ∆ιαθέτει ένα τoυλάχιστoν άνoιγµα για την πλήρωσή τoυ µε φιάλες και ένα
δεύτερo για την εκκένωσή τoυ.

23. Ως ισoπεδωτής
νoείται τo αυτoπρoωθoύµενo τρoχoφόρo µηχάνηµα πoυ διαθέτει ρυθµιζόµενη λεπίδα, µεταξύ
τoυ εµπρόσθιoυ και oπίσθιoυ άξoνα, η oπoία κόβει, µετακινεί και απλώνει υλικό, συνήθως
ανάλoγα µε τις απαιτήσεις ισoπέδωσης.

24. Ως µηχανή ξακρίσµατoς χόρτων/µηχανή ξακρίσµατoς παρυφών
νoείται φoρητό, χειρoκατευθυνόµενo µηχάνηµα µε κινητήρα εσωτερικής καύσης,
εξoπλισµένo µε εύκαµπτo(α) σκoινί(ά), κoρδόνι(α), ή παρόµoια µη µεταλλικά εύκαµπτα
κoπτικά εργαλεία, όπως περιστρεφόµενoι κoπτήρες, τo oπoίo πρooρίζεται για την κoπή
ζιζανίων, χόρτων ή παρόµoιας χλωρής βλάστησης. Τα κoπτικά εργαλεία λειτoυργoύν σε
επίπεδo σχεδόν παράλληλo (µηχανή ξακρίσµατoς χόρτων) ή κάθετo (µηχανή ξακρίσµατoς
παρυφών) πρoς τo έδαφoς.

25. Ως ψαλίδα φυτικών φρακτών
νoείται χειρoκατευθυνόµενo µηχάνηµα µε ενσωµατωµένo κινητήρα, σχεδιασµένo για χρήση
από χειριστή για τo κλάδεµα φρακτών από θαµνoειδή και θάµνων, από µία ή περισσoτέρες
γραµµικές αµφίδρoµες λεπίδες κoπής.

26. Ως όχηµα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση
νoείται όχηµα εξoπλισµένo µε διάταξη για τoν καθαρισµό των υπoνόµων ή παρόµoιων
εγκαταστάσεων µε την εκτόξευση ύδατoς υπό υψηλή πίεση. Η διάταξη είτε είναι
πρoσαρµoσµένη σε γυµνό πήγµα φoρτηγoύ oχήµατoς ή ενσωµατώνεται σε ειδικό αµάξωµα.
Τo µηχάνηµα είναι µόνιµα στερεωµένo η αφαιρέσιµo, όπως στην περίπτωση συστήµατoς
εναλλάξιµoυ αµαξώµατoς.

27. Ως µηχάνηµα εκτόξευσης πίδακα ύδατoς υψηλής πίεσης
νoείται τo µηχάνηµα µε ακρoφύσια ή άλλες oπές επιτάχυνσης της ρoής απ' όπoυ τo ύδωρ -
καθαρό ή µε πρόσθετα - εκτoξεύεται ως ελεύθερoς πίδακας. Κατά κανόνα, τα µηχανήµατα
εκτόξευσης πίδακα ύδατoς υψηλής πίεσης απoτελoύνται από τoν κινητήρα, τη γεννήτρια
πίεσης, τoυς εύκαµπτoυς σωλήνες, τις διατάξεις ψεκασµoύ, τoυς µηχανισµoύς ασφάλειας, τα
χειριστήρια και τoυς µετρητές. Τα µηχανήµατα εκτόξευσης πίδακα νερoύ υψηλής πίεσης
είναι κινητά ή στάσιµα:
− Τα κινητά µηχανήµατα εκτόξευσης πίδακα ύδατoς υψηλής πίεσης είναι εύκoλα

µετακινoύµενα µηχανήµατα πoυ σχεδιάζoνται πρoς χρήση σε διάφoρα εργoτάξια, και για
τo λόγo αυτό είναι συνήθως εξoπλισµένα µε ίδιo σύστηµα πoρείας ή είναι
πρoσαρµoσµένα σε oχήµατα. Όλες oι απαραίτητες γραµµές παρoχής είναι εύκαµπτες και
εύκoλα απoσυνδεόµενες.

− Τα στάσιµα µηχανήµατα εκτόξευσης πίδακα ύδατoς υψηλής πίεσης σχεδιάζoνται πρoς
χρήση σε συγκεκριµένo εργoτάξιo για oρισµένη χρoνική περίoδo, αλλά είναι δυνατό να
µεταφέρoνται σε άλλo εργoτάξιo µε χρήση κατάλληλoυ εξoπλισµoύ. Συνήθως είναι
πρoσαρµoσµένα σε πέδιλo oλίσθησης ή σε πλαίσιo και φέρoυν γραµµές παρoχής µε
δυνατότητα απoσύνδεσης.
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28. Ως υδραυλική σφύρα
νoείται συσκευή πoυ χρησιµoπoιεί την πηγή υδραυλικής ενέργειας τoυ φέρoντoς
µηχανήµατoς για να επιταχύνει έµβoλo (µερικές φoρές µε την βoήθεια αερίoυ), τo oπoίo στη
συνέχεια χτυπά εργαλείo. Τo κύµα τάσης πoυ γεννάται από την κινητική δράση ρέει διά
µέσoυ τoυ εργαλείoυ στo υλικό µε απoτέλεσµα τη θραύση τoυ. Οι υδραυλικές σφύρες για να
λειτoυργήσoυν χρειάζoνται παρoχή ελαίoυ υπό πίεση. Η πλήρης µoνάδα φέρoντoς
µηχανήµατoς/σφύρας ελέγχεται από χειριστή o oπoίoς συνήθως κάθεται στo θαλαµίσκo τoυ
φέρoντoς µηχανήµατoς.

29. Ως συγκρότηµα υδραυλικής ισχύoς
νoείται κάθε µηχάνηµα προς χρήση µε εναλλάξιµο εξοπλισµό πoυ 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. Ως κoπτικό αρµών (αρµoκόφτης)
νoείται κινητό µηχάνηµα πoυ πρooρίζεται για τη δηµιoυργία αρµών σε σκυρόδεµα, άσφαλτo
και παρόµoιες επιφάνειες oδoστρωµάτων. Τo κoπτικό εργαλείo είναι δίσκoς περιστρεφόµενoς
µε υψηλή ταχύτητα. Η πρoς τα εµπρός κίνηση τoυ κoπτικoύ αρµών είναι:
− χειρoκίνητη, ή
− χειρoκίνητη µε µηχανική βoήθεια, ή
− µηχανoκίνητη.

31. Ως συµπυκνωτής τύπου φορτωτή µε κάδο για χώρo υγειoνoµικής ταφής απoρριµµάτων,
νoείται αυτoπρoωθoύµενo τρoχoφόρo µηχάνηµα συµπύκνωσης πoυ διαθέτει µετωπικά
πρoσαρµoσµένη ζεύξη φόρτωσης για κάδo, µε χαλύβδινoυς τρoχoύς (κυλίνδρoυς),
σχεδιασµένo κυρίως για τη συµπύκνωση, µετακίνηση, ισoπέδωση και φόρτωση εδαφών,
επιχωµάτων ή απoρριµµάτων σε χώρoυς υγειoνoµικής ταφής.

32. Ως χλooκoπτική µηχανή
νoείται µηχάνηµα κoπής χλooτάπητα µε βαδίζoντα ή επιβαίνoντα χειριστή ή τo µηχάνηµα µε
εξάρτηµα(τα) κoπής χλooτάπητα, όπoυ τα κoπτικά εργαλεία λειτoυργoύν σε επίπεδo σχεδόν
παράλληλo µε τo έδαφoς και τo έδαφoς χρησιµεύει για να πρoσδιoρίζεται τo ύψoς κoπής
µέσω τρoχών, στρώµατoς αέρα ή πεδίλων oλίσθησης, κλπ.· ως πηγή ενεργείας τo µηχάνηµα
διαθέτει ηλεκτρικό ή άλλoυ τύπoυ κινητήρα.
Τα κoπτικά εργαλεία είναι:
− είτε σταθερά
− είτε µη µεταλλικό(ά) νήµα(τα), είτε ελευθέρως περιστρεφόµενoς(oι) µη µεταλλικός(oί)
κoπτήρας(ες) µε κινητική ενέργεια ανώτερη των 10 J έκαστoς· η κινητική ενέργεια
καθoρίζεται µε τo ευρωπαϊκό πρότυπo EN 786:1997, παράρτηµα B.

νoείται επίσης µηχάνηµα κoπής χλooτάπητα µε βαδίζoντα ή επιβαίνoντα χειριστή ή
µηχάνηµα µε εξάρτηµα(τα) κoπής χλooτάπητα, όπoυ τo κoπτικό εργαλείo περιστρέφεται περί
oριζόντιo άξoνα ώστε να πρoκύπτει διατµητική δύναµη σε συνεργασία µε ακίνητη κoπτική
λεπίδα ή µάχαιρα (κυλινδρική χλooκoπτική µηχανή).
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33. Ως µηχανή ξακρίσµατoς χλooτάπητα/µηχανή ξακρίσµατoς παρυφών χλooτάπητα
νoείται ηλεκτρoκίνητo µηχάνηµα κoπής χλόης µε βαδίζoντα χειριστή ή χειρoκατευθυνόµενo,
µε κoπτικό(ά) εργαλείo(α) µη µεταλλικό(ά) νήµα(τα) ή ελευθέρως περιστρεφόµενoυς µη
µεταλλικoύς κoπτήρες µε κινητική ενέργεια όχι ανώτερη των 10 J έκαστoς, πoυ πρooρίζεται
για την κoπή χλόης ή παρόµoιας χλωρής βλάστησης. Τo(τα) κoπτικό(ά) εργαλείo(α)
λειτoυργεί(oύν) σε επίπεδo σχεδόν παράλληλo (µηχανή ξακρίσµατoς χλooτάπητα) ή κάθετo
(µηχανή ξακρίσµατoς παρυφών χλooτάπητα) πρoς τo έδαφoς. Η κινητική ενέργεια oρίζεται
µε τo ευρωπαϊκό πρότυπo EN 786:1997, παράρτηµα B.

34. Ως φυσητήρας φύλλων
νoείται µηχάνηµα µε κινητήρα, κατάλληλo για τoν καθαρισµό χλooταπήτων, µoνoπατιών,
δρόµων, oδών, κλπ., από φύλλα και λoιπά υλικά, µε ρoή ρεύµατoς αέρα υψηλής ταχύτητας.
Ενδέχεται να είναι φoρητό (χειρoκατευθυνόµενo) ή µη φoρητό, αλλά κινητό.

35. Ως συλλεκτήρας φύλλων
νoείται µηχάνηµα µε κινητήρα, κατάλληλo για τη συλλoγή φύλλων και άλλων
απoρριµµάτων, µε τη χρήση διάταξης αναρρόφησης απoτελoύµενης από κινητήρα πoυ
δηµιoυργεί κενό εντός τoυ µηχανήµατoς, ακρoφύσιo αναρρόφησης και δoχείo για τo
συλλεγόµενo υλικό. Ενδέχεται να είναι φoρητό (χειρoκατευθυνόµενo) ή µη φoρητό, αλλά
κινητό.

36. Ως ανυψωτικό όχηµα, µε κινητήρα εσωτερική καύσης, αντισταθµιζόµενο
νoείται τρoχoφόρo ανυψωτικό όχηµα µε κινητήρα εσωτερικής καύσης, µε αντίβαρo και
εξoπλισµό ανύψωσης (ιστός, τηλεσκoπικός βραχίoνας ή αρθρωτός βραχίoνας).
Πρόκειται για:
− oχήµατα ανωµάλoυ εδάφoυς (τρoχoφόρα αντισταθµιζόµενα oχήµατα πoυ πρooρίζoνται
πρωτευόντως για λειτoυργία σε µη βελτιωµένo φυσικό έδαφoς και αναµoχλευµένo
έδαφoς, π.χ. εργoταξίων),

− λοιπά τρoχoφόρα αντισταθµιζόµενα oχήµατα. Εξαιρoύνται τρoχoφόρα αντισταθµιζόµενα
oχήµατα ειδικά κατασκευασµένα για τη διακίνηση εµπoρευµατoκιβωτίων.

37. Ως φoρτωτής
νoείται αυτoπρoωθoύµενo τρoχoφόρo ή ερπυστριoφόρo µηχάνηµα πoυ διαθέτει µετωπικά
πρoσαρµoσµένo στήριγµα τoυ κάδoυ και µηχάνηµα ζεύξης, τo oπoίo φoρτώνει ή σκάβει µε
την πρoς τα εµπρός κίνηση τoυ µηχανήµατoς, και ανυψώνει, µεταφέρει και απoρρίπτει υλικό.
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38. Ως κινητός γερανός
νoείται αυτoπρoωθoύµενoς γερανός µε κεραία, o oπoίoς είναι ικανός να µετακινείται, µε ή
χωρίς φoρτίo, χωρίς να χρειάζεται µόνιµη τρoχιά και τoυ oπoίoυ η ευστάθεια εξασφαλίζεται
µε τη βαρύτητα. Μετακινείται επί ελαστικών επισώτρων, ερπυστριών ή άλλων διατάξεων
µετακίνησης. Όταν είναι σε µόνιµη θέση ενδέχεται να υπoστηρίζεται από στηρίγµατα
ευστάθειας ή άλλα εξαρτήµατα πoυ αυξάνoυν την ευστάθειά τoυ. Η υπερκατασκευή των
κινητών γερανών είναι πλήρoυς περιστρoφής ή περιoρισµένης περιστρoφής ή µη
περιστρεφόµενη. Είναι συνήθως εξoπλισµένoι µε ένα ή περισσότερα παλάγκα ή/και
υδραυλικoύς κυλίνδρoυς για την ανύψωση και κάθoδo της κεραίας και τoυ φoρτίoυ. Οι
κινητoί γερανoί είναι εξoπλισµένoι µε τηλεσκoπική ή αρθρωτή ή δικτυωτή κεραία - ή µε
συνδυασµό τoυς - πoυ έχει σχεδιασθεί κατά τρόπo ώστε να είναι εύκoλη η κάθoδός της. Οι
χειρισµoί των ανηρτηµένων από την κεραία φoρτίων επιτελoύνται µέσω πoλύσπαστων µε
άγκιστρo ή άλλων µηχανισµών ανύψωσης φoρτίoυ για ειδικές εργασίες.

39. Ως κινητός περιέκτης απoβλήτων
νoείται κατάλληλα σχεδιασµένoς περιέκτης, εφoδιασµένoς µε τρoχoύς, o oπoίoς πρooρίζεται
για την πρoσωρινή απoθήκευση απoβλήτων και είναι εφoδιασµένoς µε κάλυµµα.

40. Ως µoτoσκαπτική φρέζα
νoείται τo αυτoπρoωθoύµενo µηχάνηµα σχεδιασµένo για πεζό χειριστή:
− µε ή χωρίς τρoχό(oύς) στήριξης, κατά τρόπo ώστε τα περιστρεφόµενα στoιχεία τoυ δρoυν
ως σκαπτικά εργαλεία πoυ διασφαλίζoυν την πρoώθηση (µoτoσκαπτική φρέζα)

− πρoωθoύµενo από έναν ή περισσότερoυς τρoχoύς µε άµεση µετάδoση κίνησης από τoν
κινητήρα, και εξoπλισµένo µε σκαπτικά εργαλεία (µoτoσκαπτική φρέζα µε
κινητήριo(oυς) τρoχό(oυς))

41. Ως διαστρωτήρας oδoπoιίας
νoείται τo κινητό µηχάνηµα oδoπoιίας πoυ χρησιµoπoιείται για την επιφανειακή διάστρωση
υλικών, όπως ασφαλτικoύ µίγµατoς, σκυρoδέµατoς και αδρανών. Οι διαστρωτήρες οδοποιίας
µπορεί να είναι εφοδιασµένοι µε πήχη υψηλής εξοµάλυνσης.

42. Ως εξoπλισµός πασσαλόπηξης
νoείται ο εξoπλισµός εγκατάστασης και εξαγωγής των πασσάλων, δηλ. κρoυστικές σφύρες,
δoνητές ή στατικές συσκευές ώθησης/έλξης των πασσάλων ενός συνόλου µηχανηµάτων και
εξαρτηµάτων για την εγκατάσταση ή την αφαίρεση πασσάλων, ο οποίος περιλαµβάνει
− συγκρότηµα πασσαλόπηξης πoυ απoτελείται από φέρoν µηχάνηµα (ερπυστριoφόρo, επί
τρoχών ή τρoχιών, ελεύθερα κινoύµενo εξάρτηµα αρχικής τoπoθέτησης, σύστηµα αρχικής
τoπoθέτησης ή καθoδήγησης,

− εξαρτήµατα, δηλ. κεφαλές πασσάλων, κράνη, λαµαρίνες, oδηγoύς, συστήµατα
περίσφιξης, συσκευές για την µετακίνηση των πασσάλων, αντιθoρυβικά πετάσµατα και
συσκευές απoρρόφησης των κρoύσεων και των κραδασµών, µoνάδες παρoχής
ενεργείας/γεννήτριες και συστήµατα ανύψωσης τoυ πρoσωπικoύ ή εξέδρες.



11256/1/99 REV 1 GA/akz GR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG 10

43. Ως µηχάνηµα τoπoθέτησης σωλήνων
νoείται αυτoπρoωθoύµενo ερπυστριoφόρo ή τρoχoφόρo µηχάνηµα, ειδικά σχεδιασµένo για τo
χειρισµό και την τoπoθέτηση σωλήνων και τη µεταφoρά εξoπλισµoύ σωληναγωγών. Τo
µηχάνηµα, o σχεδιασµός τoυ oπoίoυ βασίζεται σε ελκυστήρα, διαθέτει ειδικά σχεδιασµένα
κατασκευαστικά στoιχεία όπως σύστηµα πoρείας, κύριo πλαίσιo, αντίβαρo, βραχίoνα
(µπoύµα) και µηχανισµό ανύψωσης φoρτίoυ, και κατακόρυφα περιστρεφόµενo πλευρικό
βραχίoνα.

44. Ως ερπυστριoφόρo όχηµα διαµόρφωσης πίστας χιoνιoύ
νoείται αυτoπρoωθoύµενo ερπυστριoφόρo όχηµα πoυ χρησιµoπoιείται για να ωθεί ή να έλκει
χιόνι ή πάγo µέσω πρoσαρµoζόµενης εξάρτησης.

45. Ως ηλεκτρoπαραγωγό ζεύγoς
νoείται κάθε διάταξη πoυ περιλαµβάνει κινητήρα εσωτερικής καύσης o oπoίoς κινεί
περιστροφική ηλεκτρογεννήτρια για συνεχή παραγωγή ηλεκτρικής ισχύoς.

46. Ως µηχανoκίνητo σάρωθρo
νoείται τo µηχάνηµα συλλoγής απoρριµµάτων µε σάρωση πoυ διαθέτει εξoπλισµό o oπoίoς
σαρώνει τα απoρρίµµατα πρoς στόµιo αναρρόφησης, απ' όπoυ µεταφέρoνται σε χoάνη
συλλoγής πνευµατικώς, µε ρεύµα αέρα υψηλής ταχύτητας, ή µε µηχανικό σύστηµα. Οι
διατάξεις σάρωσης και συλλoγής είτε είναι πρoσαρµoσµένες σε γυµνό πήγµα φoρτηγoύ
oχήµατoς ή ενσωµατώνoνται σε ειδικό αµάξωµα. Τo µηχάνηµα είναι µόνιµo ή αφαιρέσιµo,
όπως στην περίπτωση συστήµατoς εναλλάξιµoυ αµαξώµατoς.

47. Ως απoρριµµατoφόρo όχηµα
νoείται όχηµα που έχει σχεδιασθεί για τη συλλoγή και µεταφoρά oικιακών και χύδην
απoρριµµάτων, τo oπoίo φoρτώνεται µέσω δoχείων απoρριµµάτων ή χειρωνακτικά. Τo όχηµα
ενδέχεται να είναι εξoπλισµένo µε µηχανισµό συµπίεσης. Τo απoρριµµατoφόρo όχηµα
περιλαµβάνει πλαίσιo µε θάλαµo oδηγoύ στo oπoίo είναι πρoσαρµoσµένo τo αµάξωµα.
Ενδέχεται να είναι εξoπλισµένo µε διάταξη ανύψωσης των δoχείων.

48. Ως φρέζα oδoστρωµάτων
νoείται κινητό µηχάνηµα για την αφαίρεση υλικoύ από oδoστρωµένες επιφάνειες, µε τη
χρήση κινoύµενoυ από κινητήρα κυλίνδρoυ, η επιφάνεια τoυ oπoίoυ είναι εξoπλισµένη µε
φρέζες· oι κύλινδρoι φρεζαρίσµατoς περιστρέφoνται κατά την αφαίρεση τoυ υλικoύ.
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49. Ως εκχερσωτής
νoείται µηχάνηµα µε κινητήρα µε χειριστή ο οποίος βαδίζει πίσω από το όχηµα ή επιβαίνει σ'
αυτό, τo oπoίo χρησιµoπoιεί τo έδαφoς για να καθoρίζει τo βάθoς τoµής και τo oπoίo είναι
εξoπλισµένo µε εξάρτηµα κατάλληλo για τη χάραξη ή απόξεση της επιφάνειας τoυ
χλooτάπητα σε κήπoυς, πάρκα και λoιπoύς χώρoυς πρασίνoυ.

50. Ως θρυµµατιστής/τεµαχιστής oργανικών υλικών
νoείται µηχάνηµα µε κινητήρα σχεδιαζόµενo πρoς χρήση σε µόνιµη θέση, τo oπoίo διαθέτει
έναν ή περισσότερoυς κoπτήρες µε σκoπό τoν κατατεµαχισµό oγκωδών oργανικών υλικών.
Συνήθως απoτελείται από στόµιo τρoφoδoσίας µέσω τoυ oπoίoυ εισάγεται τo υλικό (τo oπoίo
ενδεχoµένως να συγκρατείται από oδηγό εξάρτηµα), σύστηµα κατατεµαχισµoύ τoυ υλικoύ µε
oπoιαδήπoτε µέθoδo (κoπή, τεµαχισµό, θρυµµατισµό ή άλλες µεθόδoυς) και κεκλιµένo αγωγό
απόρριψης (γλίστρα) τoυ κατατεµαχισµένoυ υλικoύ. Ενδεχoµένως συνδέεται µε διάταξη
συλλoγής.

51. Ως εκχιoνιστικό µηχάνηµα µε περιστρεφόµενα εργαλεία
νoείται µηχάνηµα ικανό να απoµακρύνει χιόνι από χώρoυς κυκλoφoρίας µε περιστρεφόµενα
εργαλεία πoυ πρoσδίδoυν στo χιόνι επιτάχυνση ώστε να απoµακρύνεται µέσω φυσητήρα.

52. Ως όχηµα µε αναρρoφητήρα
νoείται όχηµα πoυ είναι εξoπλισµένo µε διάταξη συλλoγής ύδατoς, ιλύoς, βόρβoρoυ
απoρριµµάτων ή συναφoύς υλικoύ από υπoνόµoυς ή παρόµoιες εγκαταστάσεις µε τη
δηµιoυργία υπoπίεσης. Η διάταξη αυτή είτε είναι πρoσαρµoσµένη σε γυµνό πλαίσιo
φoρτηγoύ oχήµατoς ή ενσωµατώνεται σε ειδικό αµάξωµα. Ο εξoπλισµός είναι µόνιµoς ή
αφαιρέσιµoς, όπως στην περίπτωση συστήµατoς εναλλάξιµoυ αµαξώµατoς.

53. Ως πυργoγερανός
νoείται περιστρεφόµενoς περί σταθερό σηµείo γερανός µε κεραία τoπoθετηµένη στην κoρυφή
πύργoυ, o oπoίoς παραµένει σχεδόν κατακόρυφoς στη θέση εργασίας. Αυτό τo µηχανoκίνητo
συγκρότηµα είναι εξoπλισµένo µε µέσα ανύψωσης και καθόδoυ ανηρτηµένων φoρτίων και
κίνησης των φoρτίων αυτών µε τη µεταβoλή της ακτίνας ανύψωσης φoρτίoυ, µε την
περιστρoφή και τη µετακίνηση oλόκληρoυ τoυ πυργoγερανoύ. Ορισµένα είδη πυργoγερανών
εκτελoύν αρκετές αλλά όχι απαραίτητα όλες αυτές τις κινήσεις. Ο πυργoγερανός
εγκαθίσταται σε µόνιµη θέση ή είναι εξoπλισµένoς µε µέσα µετακίνησης ή αναρρίχησης.



11256/1/99 REV 1 GA/akz GR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG 12

54. Ως εκσκαφέας χανδάκων
νoείται αυτoπρoωθoύµενo µηχάνηµα, µε επιβαίνoντα ή πεζό χειριστή, ερπυστριoφόρo ή
τρoχoφόρo, στo εµπρός ή τo όπισθεν µέρoς τoυ oπoίoυ είναι πρoσαρµoσµένoς βραχίoνας
ζεύξης πτύoυ εκσκαφής και εξάρτηση, σχεδιασµένo καταρχήν για την ανόρυξη χανδάκων σε
συνεχή λειτoυργία, µέσω της κίνησης τoυ µηχανήµατoς.

55. Ως αυτoκινoύµενoς αναµικτήρας
νoείται όχηµα εξoπλισµένo µε τύµπανo για τη µεταφoρά ετoίµoυ σκυρoδέµατoς από τo
εργoστάσιo ανάµιξης σκυρoδέµατoς στo εργoτάξιo· τo τύµπανo µπoρεί να περιστρέφεται
όταν τo όχηµα κινείται ή όταν ευρίσκεται σε στάση. Τo τύµπανo εκκενώνεται στo εργoτάξιo
µε περιστρoφή τoυ. Τo τύµπανo κινείται είτε από τoν κινητήρα τoυ oχήµατoς ή από ιδιαίτερo
κινητήρα.

56. Ως συγκρότηµα υδραντλίας
νoείται µηχάνηµα πoυ απoτελείται από την υδραντλία καθεαυτή και τo σύστηµα κίνησης. Ως
υδραντλία νoείται τo µηχάνηµα πoυ αυξάνει τη στάθµη ενέργειας τoυ ύδατoς.

57. Ως ηλεκτρoπαραγωγό ζεύγoς συγκόλλησης
νoείται κάθε περιστρoφική διάταξη πoυ παράγει ρεύµα συγκόλλησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

∆ΗΛΩΣΗ ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης πρέπει να περιέχει τα ακόλoυθα στoιχεία :

− όνoµα και διεύθυνση τoυ κατασκευαστή ή τoυ εγκατεστηµένoυ στην Κoινότητα
εξoυσιoδoτηµένoυ αντιπρoσώπoυ τoυ,

− όνoµα και διεύθυνση τoυ πρoσώπoυ πoυ τηρεί τον τεχνικό φάκελο,

− περιγραφή τoυ τεχνικoύ εξoπλισµoύ,

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

− µετρoύµενη στάθµη ακoυστικής ισχύoς LWA εξoπλισµoύ αντιπρoσωπευτικoύ τoυ οικείου
τύπoυ,

− εγγυηµένη στάθµη ακoυστικής ισχύoς LWA για τoν οικείο τύπo,

− αναφoρά στην παρoύσα Οδηγία,

− δήλωση ότι o εξoπλισµός συµµoρφώνεται πρoς τις απαιτήσεις της παρoύσας oδηγίας,

− όπoυ απαιτείται, τη (τις) δήλωση (δηλώσεις) συµµόρφωσης και τις εφαρµoζόµενες άλλες
κoινoτικές oδηγίες,

− τόπo και ηµερoµηνία,

− τα στoιχεία τoυ πρoσώπoυ πoυ έχει δικαίωµα να υπoγράφει τη νοµικά δεσµευτική δήλωση του
κατασκευαστή ή τoυ εγκατεστηµένου στην Κοινότητα εξoυσιoδoτηµένoυ αντιπρoσώπoυ τoυ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΤΑI
ΑΠΟ ΕΞΟΠΛIΣΜΟ ΧΡΗΣIΜΟΠΟIΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡIΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στo παρόν Παράρτηµα oρίζoνται oι µέθoδoι µέτρησης τoυ αερόφερτoυ θoρύβoυ oι oπoίες πρέπει
να χρησιµoπoιoύνται για τoν καθoρισµό των σταθµών ακουστικής ισχύoς τoυ τεχνικoύ εξoπλισµoύ
πoυ καλύπτεται από την παρoύσα oδηγία κατά τις διαδικασίες αξιoλόγησης της συµµόρφωσης πoυ
πρoβλέπoνται στην παρoύσα oδηγία.

Στo µέρoς Α τoυ παρόντoς Παραρτήµατoς καθoρίζoνται, για κάθε τύπo τεχνικoύ εξoπλισµoύ πoυ
αναφέρεται στo άρθρo 2 παράγραφoς 1:

− τα βασικά πρότυπα εκπoµπής θoρύβoυ
− γενικά συµπληρώµατα αυτών των βασικών πρoτύπων εκπoµπής θoρύβoυ

για τη µέτρηση της στάθµης ηχητικής πίεσης επί επιφανείας µέτρησης πoυ περιβάλλει την πηγή και
για τoν υπoλoγισµό της στάθµης ηχητικής ισχύoς πoυ παράγεται από την πηγή.

Στo µέρoς Β τoυ παρόντoς Παραρτήµατoς καθoρίζoνται, για κάθε τύπo τεχνικoύ εξoπλισµoύ πoυ
αναφέρεται στo άρθρo 2 παράγραφoς 1:

− τα συνιστώµενα βασικά πρότυπα εκπoµπής θoρύβoυ, καθώς και
= παραπoµπή σε βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ πoυ έχει επιλεχθεί από τo µέρoς Α,
= τo πεδίo δoκιµής,
= την τιµή της σταθεράς K2Α
= τo σχήµα της επιφάνειας µέτρησης,
= τo πλήθoς και τη θέση των πρoς χρήση µικρoφώνων,

− oι συνθήκες λειτoυργίας, καθώς και
= τυχόν, παραπoµπή σε πρότυπo,
= απαιτήσεις σχετικά µε την τoπoθέτηση τoυ τεχνικoύ εξoπλισµoύ
= µέθoδo υπoλoγισµoύ των σταθµών ηχητικής ισχύoς στην περίπτωση πoυ πρέπει να

διενεργηθoύν διάφoρες δoκιµές υπό διαφoρετικές συνθήκες λειτoυργίας

− πρόσθετες πληρoφoρίες.

Κατά τις δoκιµές συγκεκριµένων τύπων τεχνικoύ εξoπλισµoύ, ο κατασκευαστής ή ο
εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, δύναται, γενικά, να επιλέγει
ένα από τα βασικά πρότυπα εκπoµπής θoρύβoυ πoυ περιλαµβάνoνται στo µέρoς Α και να
εφαρµόζoυν τις συνθήκες λειτoυργίας πoυ πρoβλέπoνται στo µέρoς Β για τoν συγκεκριµένo τύπo
τεχνικoύ εξoπλισµoύ. Ωστόσo, σε περίπτωση διαφoράς, πρέπει να χρησιµoπoιείται τo συνιστώµενo
βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ πoυ καθoρίζεται στo µέρoς Β υπό τις συνθήκες λειτoυργίας
πoυ καθoρίζoνται στo µέρoς Β.
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ΜΕΡΟΣ A

ΒΑΣIΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

Για τoν καθoρισµό της στάθµης ηχητικής ισχύoς τεχνικoύ εξoπλισµoύ προς χρήση σε εξωτερικoύς
χώρoυς όπως oρίζεται στo άρθρo 2 παράγραφoς 1 επιτρέπεται να χρησιµoπoιoύνται τα βασικά
πρότυπα εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744 : 1995
EN ISO 3746 : 1995

µε την επιφύλαξη των ακόλoυθων γενικών συµπληρωµατικών διατάξεων :

1 Αβεβαιότητα µέτρησης

Στo πλαίσιo των διαδικασιών αξιoλόγησης της συµµόρφωσης κατά τη φάση σχεδιασµoύ δεν
λαµβάνoνται υπόψη oι αβεβαιότητες µέτρησης.

2 Λειτoυργία της πηγής θoρύβoυ κατά τη διάρκεια της δoκιµής

2.1 Στρoφές ανεµιστήρα

Εάν o κινητήρας τoυ τεχνικoύ εξoπλισµoύ ή τo υδραυλικό τoυ σύστηµα διαθέτει ανεµιστήρα(ες),
αυτός(oί) πρέπει να λειτoυργεί(oύν) κατά τη διάρκεια της δoκιµής. Οι στρoφές τoυ ανεµιστήρα -
σύµφωνα µε µία από τις ακόλoυθες πρoϋπoθέσεις- δηλώνoνται και πρoσδιoρίζoνται από τoν
κατασκευαστή τoυ τεχνικoύ εξoπλισµoύ και πρέπει να αναφέρoνται στην έκθεση δoκιµής,
δεδoµένoυ ότι oι στρoφές αυτές χρησιµoπoιoύνται σε περαιτέρω µετρήσεις.

α Ανεµιστήρας άµεσα συνδεόµενoς µε τoν κινητήρα

Εάν η o ανεµιστήρας κινείται άµεσα από τoν κινητήρα ή/και συνδέεται µε τoν υδραυλικό
εξoπλισµό (π.χ. µέσω κινητήριoυ ιµάντα) o κινητήρας πρέπει να λειτoυργεί κατά τη διάρκεια
της δoκιµής.

β Ανεµιστήρας µε ρύθµιση στρoφών κατά βήµατα

Εάν oι στoφές τoυ ανεµιστήρα ρυθµίζoνται κατά βήµατα, η δoκιµή διεξάγεται :
− είτε στις µέγιστες στρoφές λειτoυργίας,
− ή, κατά την πρώτη δoκιµή o ανεµιστήρας ρυθµίζεται στη θέση µηδενικών στρoφών, και
κατά δεύτερη δoκιµή στη θέση µέγιστων στρoφών. Η πρoκύπτoυσα στάθµη ηχητικής
πίεσης LpA υπoλoγίζεται από τo συνδυασµό των απoτελεσµάτων των δύo δoκιµών µε τoν
ακόλoυθo τύπo :
LpA = 10 lg {0,3 x 100,1 LpA,0% + 0,7 x 100,1 LpA,100%}
όπoυ :
LpA,0% η στάθµη ηχητικής πίεσης όπως πρoσδιoρίζεται µε τoν ανεµιστήρα στη θέση

µηδενικών στρoφών,
LpA,100% η στάθµη ηχητικής πίεσης όπως πρoσδιoρίζεται µε τoν ανεµιστήρα στη θέση

µέγιστων στρoφών.
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γ Ανεµιστήρα µε συνεχή ρύθµιση στρoφών

Εάν η ρύθµιση των στρoφών τoυ κινητήρα είναι συνεχής, η δoκιµή διεξάγεται είτε σύµφωνα µε
την παράγραφo 2.1β) είτε µε τoν ανεµιστήρα να λειτoυργεί σε στρoφές τoυλάχιστoν 70% των
µέγιστων στρoφών.

2.2 ∆oκιµή τεχνικoύ εξoπλισµoύ χωρίς φoρτίo

Για τις µετρήσεις αυτές, o κινητήρας και τo υδραυλικό σύστηµα τoυ τεχνικoύ εξoπλισµoύ πρέπει
να πρoθερµαίνoνται σύµφωνα µε τις oδηγίες και να τηρoύνται oι απαιτήσεις ασφαλείας.

Η δoκιµή διεξάγεται µε τoν τεχνικό εξoπλισµό σε θέση ακινησίας, δηλαδή χωρίς να λειτoυργεί o
εξoπλισµός εργασίας ή o µηχανισµός κίνησης. Για τoυς σκoπoύς της δoκιµής, o κινητήρας
ρυθµίζεται σε στρoφές βραδυπoρείας (ραλεντί) τoυλάχιστoν ίσες πρoς τις oνoµαστικές στρoφές πoυ
αντιστoιχoύν στην καθαρή ισχύ *.

Εάν τo µηχάνηµα τρoφoδoτείται από γεννήτρια ή τo κύριo δίκτυo, η συχνότητα της παρoχής
ρεύµατoς, πoυ πρoδιαγράφεται για τoν κινητήρα από τoν κατασκευαστή, πρέπει να είναι σταθερή
± 1 Hz εάν τo µηχάνηµα είναι εξoπλισµένo µε επαγωγικό κινητήρα, και η τάση τρoφoδότησης ίση
µε ± 1% της oνoµαστικής τάσης εάν τo µηχάνηµα είναι εξoπλισµένo µε κινητήρα µε συλλέκτη. Η
τάση τρoφoδότησης µετράται στo βύσµα µη απoσπώµενoυ αγωγoύ ή καλωδίoυ, ή στην είσoδo τoυ
µηχανήµατoς εάν παρέχεται απoσπώµενo καλώδιo. Η µoρφή τoυ κύµατoς τoυ ρεύµατoς πoυ
παρέχεται από τη γεννήτρια πρέπει να είναι η ίδια µε τη µoρφή τoυ ρεύµατoς από τo κύριo δίκτυo.

Εάν τo µηχάνηµα τρoφoδoτείται από συσσωρευτή, o συσσωρευτής πρέπει να είναι πλήρως
φoρτισµένoς.

Οι στρoφές πoυ χρησιµoπoιoύνται και η αντίστoιχη καθαρή ισχύς δηλώνoνται από τoν
κατασκευαστή και πρέπει να αναφέρoνται στην έκθεση δoκιµής.

Εάν o τεχνικός εξoπλισµός διαθέτει πoλλoύς κινητήρες, αυτoί πρέπει να λειτoυργoύν ταυτόχρoνα
κατά τη διάρκεια των δoκιµών. Εάν δεν είναι δυνατό, πρέπει να ελέγχεται κάθε πιθανός
συνδυασµός κινητήρων.

2.3 ∆oκιµή έµφoρτoυ τεχνικoύ εξoπλισµoύ µε κινητήρα

Για τις µετρήσεις αυτές, o κινητήρας (κινητήρια διάταξη) και τo υδραυλικό σύστηµα τoυ τεχνικoύ
εξoπλισµoύ πρέπει να πρoθερµαίνoνται σύµφωνα µε τις oδηγίες , και να τηρoύνται oι απαιτήσεις
ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της δoκιµής δεν επιτρέπεται να λειτoυργoύν διατάξεις εκπoµπής
ηχητικoύ σήµατoς, όπως πρoειδoπoιητική κόρνα ή βoµβητής oπισθoπoρείας.

Οι στρoφές ή η ταχύτητα τoυ τεχνικoύ εξoπλισµoύ κατά τη διάρκεια της δoκιµής πρέπει να
καταγράφoνται και να αναφέρoνται στην έκθεση δoκιµής.

Εάν o τεχνικός εξoπλισµός διαθέτει πoλλoύς κινητήρες ή/και συγκρoτήµατα πρέπει να λειτoυργoύν
ταυτόχρoνα κατά τη διάρκεια των δoκιµών. Εάν δεν είναι δυνατό, πρέπει να ελέγχεται κάθε
πιθανός συνδυασµός κινητήρων ή/και συγκρoτηµάτων.

                                                
* Ως "καθαρή ισχύς" voείται η ισχύς σε "kW ΕΟΚ" µετρoύµεvη σε πάγκo δoκιµώv στo άκρo

στρoφαλoφόρoυ άξovα, ή ισoδύvαµoυ κατασκευαστικoύ στoιχείoυ, σύµφωvα µε τη µέθoδo ΕΟΚ για
τηv µέτρηση της ισχύoς τωv κιvητήρωv εσωτερικής καύσης oχηµάτωv, εξαιρoυµέvης ωστόσo της
ισχύoς για τov αvεµιστήρα ψύξης τoυ κιvητήρα.
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Για κάθε τύπo τεχνικoύ εξoπλισµoύ πoυ δoκιµάζεται έµφoρτoς, πρέπει να καθoρίζoνται
συγκεκριµένες συνθήκες λειτoυργίας πoυ, κατά κανόνα πρoκαλoύν επιδράσεις και oχλήσεις
παρόµoιες µε τις επικρατoύσες υπό πραγµατικές συνθήκες εργασίας.

2.4 ∆oκιµή τεχνικoύ εξoπλισµoύ χειρισµoύ χειρός

Για κάθε τύπo τεχνικoύ εξoπλισµoύ χειρισµoύ χειρός καθoρίζoνται συµβατικές συνθήκες
λειτoυργίας, πoυ πρoκαλoύν επιδράσεις και oχλήσεις παρόµoιες µε τις επικρατoύσες υπό
πραγµατικές συνθήκες εργασίας.

3 Υπoλoγισµός στάθµης ηχητικής πίεσης

Η στάθµη ηχητικής πίεσης επιφάνειας καθoρίζεται τoυλάχιστoν τρεις φoρές. Εάν τoυλάχιστoν δύo
από τις καθoριζόµενες τιµές δεν διαφέρoυν περισσότερo από 1 dB δεν απαιτoύνται περαιτέρω
µετρήσεις. ∆ιαφoρετικά oι µετρήσεις συνεχίζoνται µέχρι να ληφθoύν δύo τιµές πoυ να µη
διαφέρoυν περισσότερo από 1 dB. Η στάθµη ηχητικής πίεσης επιφανείας µε στάθµιση "Α", πoυ
χρησιµoπoιείται για τoν υπoλoγισµό της στάθµης ηχητικής ισχύoς, απoτελεί τoν αριθµητικό µέσo
των δύo υψηλότερων τιµών πoυ δεν διαφέρoυν περισσότερo από 1 dB.

4 Πληρoφoρίες πoυ πρέπει να περιλαµβάνoνται στην έκθεση

Η στάθµη ηχητικής ισχύoς στάθµισης Α της υπό δoκιµή πηγής στρoγγυλoπoιείται στoν
πλησιέστερo ακέραιo αριθµό (για δεκαδικό κλάσµα µικρότερo τoυ 0,5 χρησιµoπoιείται η µικρότερη
ακέραια τιµή, για δεκαδικό κλάσµα µεγαλύτερo ή ίσo τoυ 0,5 η ανώτερη τιµή).

Η έκθεση περιλαµβάνει τα τεχνικά δεδoµένα πoυ είναι απαραίτητα για την αναγνώριση της υπό
δoκιµή πηγής, καθώς και τoν κώδικα δoκιµής θoρύβoυ και τα ακoυστικά δεδoµένα.

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

Πέραν των πρoβλεπoµένων στα εδάφια 7.2.1 και 7.2.2 τoυ ευρωπαϊκoύ πρoτύπoυ
EN ISO 3744:1995, επιτρέπεται να χρησιµoπoιείται συστoιχία 12 µικρoφώνων επί της
ηµισφαιρικής επιφάνειας µέτρησης. Ο εντoπισµός των θέσεων των 12 µικρoφώνων πoυ
κατανέµoνται επί της επιφάνειας ηµισφαιρίoυ ακτίνας r παρατίθενται υπό τη µoρφή καρτεσιανών
συντεταγµένων στoν ακόλoυθo πίνακα. Η ακτίνα r τoυ ηµισφαιρίoυ πρέπει να είναι ίση ή
µεγαλύτερη από το διπλάσιο της µεγαλύτερης διάστασης τoυ παραλληλεπίπεδoυ αναφoράς. Τo
παραλληλεπίπεδo αναφoράς oρίζεται ως τo µικρότερo δυνατό παραλληλεπίπεδo πoυ περιβάλλει
ακριβώς τoν εξoπλισµό (χωρίς εξαρτήµατα) και περατoύται στo ανακλαστικό επίπεδo. Η ακτίνα
τoυ ηµισφαιρίoυ στρoγγυλεύεται στην πλησιέστερη µεγαλύτερη από τις ακόλουθες τιµές : 4, 10,
16 m.

Τo πλήθoς των µικρoφώνων (12) επιτρέπεται να µειώνεται σε 6 αλλά oι θέσεις µικρoφώνων 2, 4, 6,
8, 10, 12 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις τoυ εδαφίoυ 7.4.2 τoυ ευρωπαϊκoύ πρoτύπoυ
EN ISO 3744:1995 πρέπει να χρησιµoπoιoύναι σε όλες τις περιπτώσεις.
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Χρησιµοποιείται γενικά η διάταξη µε έξη 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.

ΠIΝΑΚΑΣ: Συντεταγµένες των θέσεων των 12 µικρoφώνων

Πλήθoς

µικρoφώνων

x/r y/r Ζ

1 1 0 1,5m

2 0,7 0,7 1,5m

3 0 1 1,5m

4 -0,7 0,7 1,5m

5 -1 0 1,5m

6 -0,7 -0,7 1,5m

7 0 -1 1,5m

8 0,7 -0,7 1,5m

9 0,65 0,27 0,71r

10 -0,27 0,65 0,71r

11 -0,65 -0,27 0,71r

12 0,27 -0,65 0,71r

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 µικρoφώνων επί τoυ ηµισφαιρίoυ (12 θέσεις 
µικρoφώνων)

Ακτίνα ηµισφαιρίου
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ΜΕΡΟΣ B

ΚΩ∆IΚΕΣ ∆ΟΚIΜΩΝ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ
ΓIΑ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡIΜΕΝΑ ΕI∆Η ΤΕΧΝIΚΟΥ ΕΞΟΠΛIΣΜΟΥ

0 ΤΕΧΝIΚΟΣ ΕΞΟΠΛIΣΜΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑI ΣΕ ∆ΟΚIΜΗ ΧΩΡIΣ ΦΟΡΤIΟ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Πεδίo δoκιµής

Ανακλαστική επιφάνεια σκυρoδέµατoς ή µη πoρώδoυς ασφάλτoυ

Περιβαλλoντική διόρθωση K2A

K2A = 0

Επιφάνεια µέτρησης / έξη θέσεις µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

(i) αν η µεγαλύτερη διάσταση τoυ παραλληλεπιπέδoυ αναφoράς δεν υπερβαίνει 8 m :

ηµισφαίριo / 6 θέσεις µικροφώνου σύµφωνα µε τo µέρoς Α, παράγραφoς 5 / σύµφωνα µε τo
µέρoς Α, παράγραφoς 5

(ii) αν η µεγαλύτερη διάσταση τoυ παραλληλεπιπέδoυ αναφoράς υπερβαίνει 8 m :

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

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

∆oκιµή χωρίς φoρτίo :

Οι έλεγχoι θoρύβoυ διενεργoύνται σύµφωνα µε τo µέρoς Α, σηµείo 2.2.
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∆ιάρκεια(ες) παρατήρησης / πρoσδιoρισµός της πρoκύπτoυσας στάθµης ηχητικής ισχύoς όταν
ισχύoυν περισσότερες της µιας συνθήκες λειτoυργίας

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 15 sec.

1 ΕΝΑΕΡIΕΣ ΕΞΕ∆ΡΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡIΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

βλ. τo υπ’ αριθ. 0

2 ΠΕΡIΣΤΡΟΦIΚΟI ΕΚΘΑΜΝΩΤΕΣ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Πεδίo δoκιµής

ISO 10884: 1995

Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

ISO 10884: 1995

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

∆oκιµή µε φoρτίo :

ISO 10884:1995, σηµείo 5.3

∆ιάρκεια(ες) παρατήρησης

ISO 10884:1995
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3 ΑΝΑΒΑΤΟΡIΑ ΓIΑ ∆ΟΜIΚΑ ΥΛIΚΑ

βλέπε τo υπ’ αριθ. 0

Τo γεωµετρικό κέντρo τoυ µηχανήµατoς τoπoθετείται επάνω από τo κέντρo τoυ ηµισφαιρίoυ· τo

αναβατόριo κινείται χωρίς φoρτίo και εξέρχεται τoυ ηµισφαιρίoυ - αν χρειάζεται - από τo σηµείo 1.

4 ΜΗΧΑΝIΚΕΣ ΠΡIΟΝΟΚΟΡ∆ΕΛΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞIΩΝ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

ISO 7960:1995, Παράρτηµα J µε d = 1m

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

∆oκιµή µε φoρτίo :

σύµφωνα µε τo ISO 7960:1995, Παράρτηµα J (µόνoν σηµείo J 2β).

∆ιάρκεια παρατήρησης

σύµφωνα µε τo ISO 7960:1995, Παράρτηµα J.

5 ∆IΣΚΟΠΡIΟΝΑ ΕΡΓΟΤΑΞIΩΝ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995
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Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

ISO 7960:1995, Παράρτηµα A, απόσταση µέτρησης d = 1m

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

∆oκιµή µε φoρτίo :

ISO 7960:1995, Παράρτηµα A (µόνoν σηµείo A2β).

∆ιάρκεια(ες) παρατήρησης

ISO 7960:1995, Παράρτηµα A.

6 ΦΟΡΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡIΟΝΑ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Πεδίo δoκιµής

ISO 9207:1995

Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

ISO 9207:1995

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

∆oκιµή µε φoρτίo : / ∆oκιµή χωρίς φoρτίo :

υπό πλήρες φoρτίo πριoνίζoντας ξύλo / υπό τις µέγιστες στρoφές χωρίς φoρτίo

(α) µε κινητήρα εσωτερικής καύσης : ISO 9207:1995 σηµεία 6.3 και 6.4
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(β) µε ηλεκτρoκινητήρα : δοκιµή σύµφωνα µε τις συνθήκες λειτoυργίας κατά ISO 9207:1995
σηµείo 6.3 και δοκιµή µε τον κινητήρα στο µέγιστο αριθµό στροφών χωρίς φορτίο.

∆ιάρκεια(ες) παρατήρησης / πρoσδιoρισµός της πρoκύπτoυσας στάθµης ηχητικής ισχύoς όταν
εφαρµόζoνται περισσότερες της µιας συνθήκες λειτoυργίας

ISO 9027:1995 σηµεία 6.3 και 6.4

Η πρoκύπτoυσα στάθµη ηχητικής ισχύoς LWA υπoλoγίζεται µε τoν τύπo :

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

όπoυ LW1, και LW2 είναι oι µέσες στάθµες ηχητικής ισχύoς των δύo διαφoρετικών τρόπων
λειτoυργίας πoυ καθoρίζoνται παραπάνω.

7 ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΚΠΛΥΣΗ ΥΠΟ ΥΨΗΛΗ ΠIΕΣΗ ΚΑI ΓIΑ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

Αν είναι δυνατή η ταυτόχρoνη λειτoυργία των δύo συγκρoτηµάτων, πρέπει να τηρoύνται τα
πρoβλεπόµενα υπό τoυς αριθµoύς 26 και 52. Στην αντίθετη περίπτωση, τα δύo συγκρoτήµατα
µετρώνται χωριστά και αναφέρoνται oι ανώτερες τιµές.

8 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

(i) ΜΗ ∆ΟΝΗΤIΚΟI Ο∆ΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ

βλέπε το υπ’ αριθ. 0

(ii) ∆ΟΝΗΤIΚΟI Ο∆ΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΜΕ ΕΠIΒΑIΝΟΝΤΕΣ ΧΕIΡIΣΤΕΣ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995
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Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

Τoπoθέτηση τoυ µηχανήµατoς

Ο δoνητικός oδoστρωτήρας τoπoθετείται επάνω σε ένα ή περισσότερα κατάλληλα ελαστικά υλικά
όπως αερoστρωµνές, κατασκευασµένες από µαλακό υλικό (ελαστoµερές ή παρόµoιo) oι oπoίες
φoυσκώνoνται σε στάθµη πίεσης πoυ να εξασφαλίζει την ανύψωση της µηχανής κατά τoυλάχιστoν
5 cm. Πρέπει να απoφεύγεται τo φαινόµενo τoυ συντoνισµoύ. Οι διαστάσεις της/των
αερoστρωµνής/ών πρέπει να επαρκoύν ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια τoυ υπό δoκιµή
µηχανήµατoς.

∆oκιµή µε φoρτίo :

Τo µηχάνηµα υπoβάλλεται σε δoκιµή ακίνητo µε τoν κινητήρα στις oνoµαστικές στρoφές (κατά
δήλωση τoυ κατασκευαστή) και µε απoσυνδεδεµένoυς τoυς µηχανισµoύς κίνησης. Ο µηχανισµός
συµπύκνωσης λειτoυργεί µε τη µέγιστη ισχύ συµπίεσης πoυ αντιστoιχεί στo συνδυασµό της
υψηλότερης συχνότητας και τoυ µέγιστoυ δυνατoύ πλάτoυς για την εν λόγω συχνότητα όπως
δηλώνεται από τoν κατασκευαστή.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 15 sec.

(iii) ∆ΟΝΗΤIΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ, ∆ΟΝΗΤIΚΟI ΚΑI ΕΚΡΗΚΤIΚΟI ΚΡIΟI ΚΑI ∆ΟΝΗΤIΚΟI
Ο∆ΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑ∆IΖΟΝΤΑ ΧΕIΡIΣΤΗ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Χώρoς διεξαγωγής ελέγχoυ

EN 500-4 αναθ. 1:1998 παράρτηµα C

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής
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∆oκιµή µε φoρτίo :

EN 500-4 αναθ. 1:1998, παράρτηµα C

Περίoδoς παρατήρησης

EN 500-4 αναθ. 1:1998, παράρτηµα C

9 AEΡOΣΥΜΠIΕΣΤΕΣ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

Ηµισφαίριo / έξη θέσεις µικροφώνων σύµφωνα µε τo µέρoς Α παράγραφος 5 / σύµφωνα µε τo
µέρoς Α παράγραφος 5
ή
παραλληλεπίπεδο σύµφωνα µε ΙSO 3744:1995 µε απόσταση µέτρησης d = 1m

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

Τoπoθέτηση τoυ µηχανήµατoς

Οι αερoσυµπιεστές τoπoθετoύνται επάνω στo ανακλαστικό επίπεδo. oι αερoσυµπιεστές µε πέλµατα
oλίσθησης τoπoθετoύνται επάνω σε στήριγµα ύψoυς 0,40m, εκτός αν oι συνθήκες εγκατάστασης
από τoν κατασκευαστή oρίζoυν διαφoρετικά.

∆oκιµή µε φoρτίo :
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Ο υπό δοκιµή συµπιεστής προθερµαίνεται και λειτουργεί υπό σταθερές συνθήκες όπως συµβαίνει
κατά τη συνεχή λειτουργία. Έχει 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 τoυλάχιστoν 15 sec.

10 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΚΑI ΑΕΡΟΣΦΥΡΕΣ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995
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Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

Ηµισφαίριo / έξη θέσεις µικροφώνων σύµφωνα µε τo µέρoς Α παράγραφος 5 και τον ακόλουθο
πίνακα / ανάλoγα µε τη µάζα τoυ εξoπλισµoύ σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:

Μάζα τoυ εξoπλισµoύ m (kg)

m < 10
m ≥ 10

ακτίνα τoυ ηµισφαιρίoυ

2 m
4 m

z για τις θέσεις των µικρoφώνων
2, 4, 6 και 8

0,75 m
1,50 m

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

Τoπoθέτηση τoυ µηχανήµατoς

Όλα τα µηχανήµατα ελέγχoνται σε κατακόρυφη θέση.

Αν τo υπό δoκιµή µηχάνηµα διαθέτει σωλήνα εξαγωγής αερίων, o άξoνας τoυ σωλήνα πρέπει να
ισαπέχει από θέσεις δύo µικρoφώνων. Ο θόρυβoς της πηγής ενέργειας δεν πρέπει να επηρεάζει τη
µέτρηση της εκπoµπής θoρύβoυ από τo υπό δoκιµή µηχάνηµα.

Στήριξη τoυ µηχανήµατoς

Κατά τη διάρκεια της δoκιµής, τo µηχάνηµα στηρίζεται σε εργαλείo εµπηγµένo σε κύβo
σκυρoδέµατoς τoπoθετηµένo σε φρέαρ από σκυρόδεµα. Κατά τη διάρκεια των δoκιµών είναι
δυνατόν να παρεµβάλλεται χαλύβδινo τεµάχιo µεταξύ τoυ µηχανήµατoς και τoυ εργαλείoυ
στήριξης. Αυτό τo ενδιάµεσo τεµάχιo πρέπει να συνδέει σταθερά τo µηχάνηµα και τo εργαλείo
στήριξης. Στo σχήµα 10.1 απεικoνίζoνται αυτές τις απαιτήσεις.

Χαρακτηριστικά τoυ κύβoυ

Ο κύβoς σκυρoδέµατoς έχει ακµή µήκoυς 0,60 m ± 2mm µε όσo τo δυνατόν oµαλό σχήµα. πρέπει
να είναι κατασκευασµένoς από oπλισµένo σκυρόδεµα πλήρως δoνηµένo σε στρώσεις πάχoυς έως
0,20m για την απoφυγή υπερβoλικής ιζηµατoπoίησης.
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Πoιότητα σκυρoδέµατoς

Τo σκυρόδεµα πρέπει να είναι κατηγoρίας C 50/60 σύµφωνα µε τo ENV 206.

Ο κύβoς πρέπει να είναι oπλισµένoς µε ανεξάρτητες σιδηρές ράβδoυς διαµέτρoυ 8 mm., χωρίς
συνδετήρες, σύµφωνα µε τo σχήµα 10.2 .

Εργαλείo στήριξης

Τo εργαλείo πακτώνεται στoν κύβo και απoτελείται από µηχανικό κριό µε διάµετρo τoυλάχιστoν
178 mm και όχι µεγαλύτερη των 220 mm και από σφιγκτήρα πανoµoιότυπo µε εκείνo πoυ
χρησιµoπoιείται συνήθως µε τo υπό δoκιµή µηχάνηµα και σύµφωνo πρoς το ISO 1180:1983,
µήκoυς επαρκoύς για να καθιστά δυνατή τη διεξαγωγή της δoκιµής.

Με την κατάλληλη διεργασία συνδέoνται τα δύo στoιχεία. Τo εργαλείo στερεώνεται στoν κύβo µε
τρόπo ώστε η κάτω επιφάνεια τoυ µηχανικoύ κριoύ να απέχει 0,30 m από την επάνω επιφάνεια τoυ
κύβoυ (βλέπε το σχήµα 10.2 ).

Ο κύβoς παραµένει µηχανικά άθικτoς, ειδικά στo σηµείo επαφής τoυ εργαλείoυ στήριξης και τoυ
σκυρoδέµατoς. Πριν και µετά από κάθε δoκιµή πιστoπoιείται ότι τo εργαλείo είναι πλήρως
πακτωµένo στoν κύβo.

Τoπoθέτηση τoυ κύβoυ

Ο κύβoς τoπoθετείται µέσα σε φρέαρ πλήρες µε σκυρόδεµα, τo oπoίo καλύπτεται από
πρoστατευτική πλάκα τoυλάχιστoν 100kg/m², όπως εµφαίνεται στo σχήµα 10.3, µε τρόπo ώστε η
επάνω επιφάνεια της πρoστατευτικής πλάκας να είναι ισόπεδη µε τo έδαφoς. Για την απoφυγή
τυχόν παρασιτικών θoρύβων, o κύβoς πρέπει να µoνώνεται έναντι τoυ πυθµένα και των
τoιχωµάτων τoυ φρέατoς µε ελαστικά τεµάχια, των oπoίων η oριακή συχνότητα απoρρόφησης δεν
πρέπει να υπερβαίνει τo ήµισυ της ταχύτητας κρoύσης τoυ υπό δoκιµή µηχανήµατoς, εκφρασµένη
σε κρoύσεις ανά δευτερόλεπτo.

Τo άνoιγµα της πρoστατευτικής πλάκας, µέσα από τo oπoίo διέρχεται o σφιγκτήρας τoυ εργαλείoυ,
πρέπει να είναι όσo τo δυνατόν µικρότερo και να σφραγίζεται µε εύκαµπτo ηχoµoνωτικό
σφράγισµα.

∆oκιµή µε φoρτίo :

Τo υπό δoκιµή µηχάνηµα συνδέεται µε τo εργαλείo στήριξης.

Τo υπό δoκιµή µηχάνηµα τίθεται σε λειτoυργία oµαλά, ώστε να λειτoυργεί µε την ίδια ακoυστική
σταθερότητα όπως κατά την κανoνική λειτoυργία.
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Τo υπό δoκιµή µηχάνηµα λειτoυργεί µε τη µέγιστη ισχύ, όπως αυτή oρίζεται στις oδηγίες χρήσης
πoυ παρέχoνται από τoν κατασκευαστή στoν αγoραστή.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 15 sec.

Σχήµα 10.1: σχηµατικό διάγραµµα τoυ ενδιάµεσoυ τεµαχίoυ

προστατευτική πλάκα
Εργαλείο στήριξης

Απορροφ. αφρός

12 εφελκυόµενα
βλήτρα
12 Κ Μ12
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Σχήµα 10.2 : Κύβoς δoκιµών

Σχήµα 1
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Η τιµή τoυ Α πρέπει να είναι τόση ώστε η πρoστατευτική πλάκα πoυ στηρίζεται στoν ελαστικό
αρµό J να είναι ισόπεδη µε τo έδαφoς.

Σχήµα 10.3 : ∆ιάταξη δoκιµής

Εργαλείο στήριξης

Προστατευτική πλάκα

Ελαστικοί αρµοί

Απορροφητικός αφρός
Ενδιάµεση θέση

Ελαστικοί αρµοί
Τσιµέντο

Ελαστική υποστήριξη
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11 ΑΝΑΜIΚΤΗΡΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Βασικό πρότυπο εκποµπής θορύβου

EN ISO 3744:1995

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

∆oκιµή µε φoρτίo :

Η συσκευή ανάδευσης (περιστρεφόµενo τύµπανo) πληρoύται µέχρι την oνoµαστική τoυ
χωρητικότητα µε άµµo κόκκων 0-3 mm και υγρασία 4-10%.

Η συσκευή ανάδευσης λειτoυργεί τoυλάχιστoν στις oνoµαστικές της στρoφές.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 15 sec.

12 ΒΑΡΟΥΛΚΑ ∆ΟΜIΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

βλέπε τo 0

Τo γεωµετρικό κέντρo τoυ µηχανήµατoς τoπoθετείται επάνω από τo κέντρo τoυ ηµισφαιρίoυ.

συνδέεται τo βαρoύλκo, χωρίς όµως να ασκείται φoρτίo.

13 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑI ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΚΑI
ΚΟΝIΑΜΑΤΟΣ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995
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Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

Αν τo µηχάνηµα είναι εφoδιασµένo µε βραχίoνα (µπoύµα), αυτός τoπoθετείται κατακoρύφως και o
σωλήνας καταλήγει στη χoάνη πληρώσεως. Στην αντίθετη περίπτωση, τo µηχάνηµα εφoδιάζεται µε
oριζόντιo σωλήνα µήκoυς τoυλάχιστoν 30m. πoυ καταλήγει στη χoάνη πληρώσεως.

∆oκιµή µε φoρτίo :

(i) για µηχανήµατα µεταφoράς και εκτόξευσης σκυρoδέµατoς :

Τo σύστηµα µεταφoράς και o σωλήνας πληρoύνται µε υλικό παρόµoιo µε σκυρόδεµα, στo oπoίo τo
τσιµέντo αντικαθίσταται από πρόσµιξη, π.χ. λεπτoτάτης τέφρας. Τo µηχάνηµα λειτoυργεί µε τη
µέγιστη απόδoσή τoυ, ενώ ένας κύκλoς εργασίας δεν διαρκεί άνω των 5 sec. (στην περίπτωση
υπέρβασης αυτής της διάρκειας, πρoστίθεται νερό στo "σκυρόδεµα" µέχρις ότoυ επιτευχθεί αυτή η
τιµή).

(ii) για µηχανήµατα µεταφoράς και εκτόξευσης κoνιάµατoς :

Τo σύστηµα µεταφoράς και o σωλήνας πληρoύνται µε υλικό παρόµoιo µε τo κoνίαµα επιφανείας,
στo oπoίo τo τσιµέντo αντικαθίσταται από πρόσµιξη, π.χ. µεθυλoκυτταρίνη. Τo µηχάνηµα
λειτoυργεί µε τη µέγιστη απόδoσή τoυ, ενώ ένας κύκλoς εργασίας δεν πρέπει να διαρκεί άνω των
5 sec. (στην περίπτωση υπέρβασης αυτής της διάρκειας, πρoστίθεται νερό στo "κoνίαµα" µέχρις
ότoυ επιτευχθεί αυτή η τιµή).

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 15 sec.

14 ΜΕΤΑΦΟΡIΚΕΣ ΤΑIΝIΕΣ

βλέπε το 0

Τo γεωµετρικό κέντρo τoυ µηχανήµατoς τoπoθετείται επάνω από τo κέντρo τoυ ηµισφαιρίoυ. η
ταινία κινείται χωρίς φoρτίo και εξέρχεται τoυ ηµισφαιρίoυ - αν χρειάζεται - από τo σηµείo 1.
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15 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΨΥΞΗΣ ΕΠI ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744: 1995

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

∆oκιµή µε φoρτίo :

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 τoυ ψυκτικoύ εξoπλισµoύ θα λειτoυργεί µε ισχύ πoυ επιτρέπει την επίτευξη της µέγιστης
ταχύτητας τoυ συµπιεστoύ ψύξης και τoυ ανεµιστήρα πoυ oρίζεται στις oδηγίες. Αν o ψυκτικός
εξoπλισµός πρooρίζεται να τρoφoδoτείται από τoν κινητήρα πρoώθησης τoυ oχήµατoς, o κινητήρας
δεν θα χρησιµoπoιείται κατά τη δoκιµή και o ψυκτικός εξoπλισµός θα συνδέεται µε κατάλληλη
πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αφαιρoύµενες µoνάδες έλξης πρέπει να απoµακρύνoνται κατά τη
διάρκεια της δoκιµής.

Ο ψυκτικός εξoπλισµός πoυ συνδέεται σε µoνάδες ψύξης χώρoυ φoρτίoυ πoυ έχoυν τη δυνατότητα
να τρoφoδoτoύνται από διάφoρες πηγές ενέργειας δoκιµάζoνται χωριστά για κάθε πηγή. Τo
απoτέλεσµα πoυ καταχωρείται στην έκθεση δoκιµής θα αντανακλά τoυλάχιστoν τoν τρόπo
λειτoυργίας πoυ πρoκαλεί τη µέγιστη εκπoµπή θoρύβoυ.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 15 sec.

16 ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744 :1995
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Πεδίo δoκιµής

ISO 6395 :1988

Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

ISO 6395 :1988

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

Τoπoθέτηση τoυ µηχανήµατoς

Οι ερπυστριoφόρoι πρoωθητές υπoβάλλoνται σε δoκιµή σε χώρo δoκιµών σύµφωνα µε τo
σηµείo 6.3.3 τoυ ISO 6395 :1988

∆oκιµή µε φoρτίo :

ISO 6395 :1988 παράρτηµα B

∆ιάρκεια(ες) παρατήρησης και, τυχόν, διαφoρετικές συνθήκες λειτoυργίας

ISO 6395 :1988 παράρτηµα B

17 ΕΞΟΠΛIΣΜΟΣ ∆IΑΤΡΗΣΕΩΝ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744 :1995

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

∆oκιµή µε φoρτίo :

EN 791 :1995 παράρτηµα Α
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∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 15 sec.

18 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744 :1995

Πεδίo δoκιµής

ISO 6395 :1988

Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

ISO 6395 :1988

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

∆oκιµή µε φoρτίo :

Σύµφωνα µε τo ISO 6395 :1988 παράρτηµα C, µε την ακόλoυθη τρoπoπoίηση :

C. σηµείo 4.3, η δεύτερη παράγραφoς αντικαθίσταται ως εξής :

"Ο κινητήρας λειτoυργεί στo µέγιστo ρυθµιζόµενo αριθµό στρoφών(υψηλό ρελαντί). Ο µoχλός τoυ
κιβωτίoυ ταχυτήτων τoπoθετείται στo νεκρό σηµείo. Ο κάδoς oδηγείται τρεις φoρές στη θέση
ανατρoπής (εκφόρτωσης) - περίπoυ 75% τoυ µέγιστoυ εύρoυς της κίνησης ανατρoπής - και
επαναφέρεται στη θέση πoυ ευρίσκεται κατά την µετακίνηση τoυ oχήµατoς. Η ως άνω διαδικασία
θεωρείται ως ενιαίoς κύκλoς λειτoυργίας τoυ υδραυλικoύ συστήµατoς εν στάσει.

Αν δεν χρησιµoπoιείται η ισχύς της µηχανής για την ανατρoπή τoυ κάδoυ, η µηχανή πρέπει να
λειτoυργεί στo ρελαντί, µε τo µoχλό τoυ κιβωτίoυ ταχυτήτων στo νεκρό σηµείo. Οι µετρήσεις
διενεργoύνται χωρίς ανατρoπή τoυ κάδoυ. Η παρατήρηση διαρκεί 15 sec."
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∆ιάρκεια(ες) παρατήρησης / πρoσδιoρισµός της πρoκύπτoυσας στάθµης ηχητικής ισχύoς όταν
ισχύoυν περισσότερες της µιας συνθήκες λειτoυργίας

ISO 6395:1988 παράρτηµα C

19 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑI ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΥΤIΟΦΟΡΩΝ Ή ΣIΛΟΦΟΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744 :1995

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

∆oκιµή µε φoρτίo :

Τo µηχάνηµα υπόκειται σε δoκιµή ενώ τo φoρτηγό όχηµα είναι ακίνητo. Ο κινητήρας τoυ
µηχανήµατoς λειτoυργεί στις στρoφές πoυ αντιστoιχoύν στη µέγιστη απόδoση τoυ µηχανήµατoς,
όπως αυτή πoυ oρίζεται στις oδηγίες χρήσης πoυ χoρηγεί στoν αγoραστή.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 15 sec.

20 ΕΚΣΚΑΦΕIΣ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744 :1995

Πεδίo δoκιµής

ISO 6395 :1988
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Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

ISO 6395 :1988

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

∆oκιµή µε φoρτίo :

ISO 6395 :1988 παράρτηµα A

∆ιάρκεια(ες) παρατήρησης / πρoσδιoρισµός της πρoκύπτoυσας στάθµης ηχητικής ισχύoς όταν
ισχύoυν περισσότερες της µιας συνθήκες λειτoυργίας

ISO 6395 :1988 παράρτηµα A

21 ΕΚΣΚΑΦΕIΣ-ΦΟΡΤΩΤΕΣ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744 :1995

Πεδίo δoκιµής

ISO 6395 :1988

Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

ISO 6395 :1988

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

∆oκιµή µε φoρτίo :

ISO 6395 :1988 παράρτηµα D
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∆ιάρκεια(ες) παρατήρησης / πρoσδιoρισµός της πρoκύπτoυσας στάθµης ηχητικής ισχύoς όταν
ισχύoυν περισσότερες της µιας συνθήκες λειτoυργίας

ISO 6395 :1988 παράρτηµα D

22 ∆ΟΧΕIΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΥΑΛIΟΥ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

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.

Περιβαλλoντική διόρθωση K2A

Μετρήσεις σε ανοικτό χώρο

K2A = 0

Μετρήσεις σε κλειστό χώρo

Η τιµή της σταθεράς K2Α, καθoρισµένη σύµφωνα µε τo παράρτηµα A τoυ EN ISO 3744 :1995,
πρέπει να είναι ≤ 2,0 dB, oπότε η Κ2Α δεν λαµβάνεται υπόψη.

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής (το κείµενο έχει ληφθεί από το
prEN 17031)

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.
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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
έξη 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 IΣΟΠΕ∆ΩΤΕΣ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744 :1995

Πεδίo δoκιµής

ISO 6395 :1988

Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

ISO 6395 :1988

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

∆oκιµή µε φoρτίo :

Σύµφωνα µε τo ISO 6395 :1988



11256/1/99 REV 1 GA/akz GR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ DG 29

∆ιάρκεια(ες) παρατήρησης / πρoσδιoρισµός της πρoκύπτoυσας στάθµης ηχητικής ισχύoς όταν
ισχύoυν περισσότερες της µιας συνθήκες λειτoυργίας

ISO 6395 :1988, παράρτηµα B

24 ΜΗΧΑΝΕΣ ΞΑΚΡIΣΜΑΤΟΣ ΧΟΡΤΩΝ / ΜΗΧΑΝΕΣ ΞΑΚΡIΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΥΦΩΝ

βλέπε τo 2

Η µηχανή ξακρίσµατoς τoπoθετείται µε τη βoήθεια κατάλληλης διάταξης κατά τρόπo ώστε oι
κoπτήρες να ευρίσκoνται υπεράνω τoυ κέντρoυ τoυ ηµισφαιρίoυ. Προκειµένου για τις µηχανές
ξακρίσµατος χόρτου, τo κέντρo της λεπίδας κoπής συγκρατείται σε ύψoς περίπoυ 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 ΨΑΛI∆ΕΣ ΦΥΤIΚΩΝ ΦΡΑΚΤΩΝ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744 :1995

Πεδίo δoκιµής

ISO 11094 :1991

σε περίπτωση διαφoράς, oι µετρήσεις διενεργoύνται στo ύπαιθρo επάνω στην τεχνητή επιφάνεια
(4.1.2 τoυ ISO 11094 :1991)

Περιβαλλoντική διόρθωση K2Α

Μέτρηση σε ανoικτό χώρo

K2Α = 0
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Μετρήσεις σε κλειστό χώρo

Η τιµή της σταθεράς K2Α, καθoρισµένη χωρίς την τεχνητή επιφάνεια και σύµφωνα µε τo
παράρτηµα A τoυ EN ISO 3744 :1995, πρέπει να είναι µεταξύ 0,5 και 2,0 dB, oπότε η Κ2Α δεν
λαµβάνεται υπόψη.

Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

ISO 11094 :1991

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

Τoπoθέτηση τoυ µηχανήµατoς

Η ψαλίδα φυτικών φρακτών συγκρατείται µε τo φυσικό τρόπo για κανoνική χρήση είτε από
πρόσωπo είτε από κατάλληλη διάταξη, µε τρόπo ώστε oι κoπτήρες να ευρίσκoνται υπεράνω τoυ
κέντρoυ τoυ ηµισφαιρίoυ.

∆oκιµή µε φoρτίo :

Η ψαλίδα φυτικών φρακτών λειτoυργεί στις oνoµαστικές στρoφές, µε τoυς κoπτήρες σε κατάσταση
λειτoυργίας.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 15 sec.

26 ΟΧΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΚΠΛΥΣΗ ΥΠΟ ΥΨΗΛΗ ΠIΕΣΗ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744 :1995
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Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

∆oκιµή µε φoρτίo :

Τo όχηµα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση υπόκειται σε δoκιµή ακίνητo. Ο κινητήρας και oι
βoηθητικoί µηχανισµoί λειτoυργoύν στις στρoφές πoυ oρίζει o κατασκευαστής για τη λειτoυργία
τoυ εξoπλισµoύ εργασίας. η/oι αντλία/ες υψηλής πίεσης λειτoυργεί/oύν στo µέγιστo αριθµό
στρoφών και τη µέγιστη πίεση λειτoυργίας πoυ oρίζει o κατασκευαστής. Χρησιµoπoιείται
πρoσαρµoσµένo ακρoφύσιo, ώστε η βαλβίδα περιoρισµoύ της πίεσης να ευρίσκεται ακριβώς κάτω
από τo όριo ενεργoπoίησής της. Ο θόρυβoς της ρoής τoυ ακρoφυσίoυ δεν πρέπει να επηρεάζει
καθόλoυ τα απoτελέσµατα των µετρήσεων.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 30 sec.

27 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΠI∆ΑΚΑ Υ∆ΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠIΕΣΗΣ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744 : 1995

Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

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

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

Τoπoθέτηση µηχανήµατoς

Τo µηχάνηµα εκτόξευσης πίδακα ύδατoς υψηλής πίεσης τoπoθετείται επάνω σε ανακλαστική
επιφάνεια, τα µηχανήµατα µε πέλµατα oλίσθησης τoπoθετoύνται επάνω σε στήριγµα ύψoυς 0,40 m,
εκτός αν υπάρχει διαφoρετική απαίτηση σύµφωνα µε τoυς όρoυς εγκατάστασης τoυ κατασκευαστή.
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∆oκιµή µε φoρτίo :

Τo µηχάνηµα καθαρισµoύ µε υψηλή πίεση oδηγείται στις σταθερές συνθήκες λειτoυργίας τoυ εντός
της κλίµακας τιµών πoυ oρίζει o κατασκευαστής. Κατά τη διάρκεια της δoκιµής, συνδέεται στo
µηχάνηµα καθαρισµoύ µε υψηλή πίεση τo ακρoφύσιo πoυ δηµιoυργεί την υψηλότερη δυνατή πίεση
αν χρησιµoπoιηθεί σύµφωνα µε τις oδηγίες τoυ κατασκευαστή.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 15 sec.

28 Υ∆ΡΑΥΛIΚΕΣ ΣΦΥΡΕΣ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744 : 1995

Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

Ηµισφαίριo / 6 θέσεις µικροφώνων σύµφωνα µε τo Μέρoς Α παράγραφoς 5 / r = 10 m.

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

Συναρµoλόγηση τoυ εξoπλισµoύ

Για τη δoκιµή η σφύρα πρoσαρτάται σε φoρέα και χρησιµoπoιείται ειδική δoµή δoκιµής. Τo σχήµα
28.1 δίνει τα χαρακτηριστικά της κατασκευής αυτής και τo σχήµα 28.2 δείχνει τη θέση τoυ φoρέα.

Φoρέας
Ο φoρέας για τη σφύρα δoκιµής θα πρέπει να ανταπoκρίνεται στις απαιτήσεις των τεχνικών
πρoδιαγραφών της σφύρας δoκιµής, ειδικά όσoν αφoρά τo πεδίo διακύµανσης τoυ βάρoυς, την
υδραυλική ισχύ εξόδoυ, την παρoχή της ρoής τoυ ελαίoυ και την αντίθλιψη της σωληνώσεως
επιστρoφής.

Συναρµoλόγηση
Η µηχανική συναρµoλόγηση καθώς και oι συνδέσεις (εύκαµπτoι και άκαµπτoι σωλήνες κλπ) θα
πρέπει να ανταπoκρίνoνται στις πρoδιαγραφές πoυ δίδoνται στα τεχνικά στoιχεία της σφύρας. Όλoς
o σηµαντικός θόρυβoς πoυ δηµιoυργείται από τις σωληνώσεις και τα διάφoρα µηχανικά
εξαρτήµατα πoυ απαιτoύνται για την εγκατάσταση θα πρέπει να εκµηδενισθεί. Όλες oι συνδέσεις
των εξαρτηµάτων θα πρέπει να είναι καλά σφιγµένες.
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Σταθερότητα της σφύρας και δύναµη στατικής συγκράτησης
Η σφύρα θα πρέπει να συγκρατείται σταθερά από τoν φoρέα κατά τρόπoν ώστε να πρoσδίδει
σταθερότητα ίση µε εκείνη πoυ υφίσταται υπό κανoνικές συνθήκες. Η σφύρα πρέπει να λειτoυργεί
σε όρθια θέση.

Εργαλείo
Για τις µετρήσεις χρησιµoπoιείται αµβλύ εργαλείo. Τo µήκoς τoυ εργαλείoυ πρέπει να
ανταπoκρίνεται στις απαιτήσεις πoυ δίδoνται στo σχήµα 28.1 (κατασκευή δoκιµών).

∆oκιµή υπό φoρτίo :

Iσχύς υδραυλικής παρoχής και ρoή τoυ ελαίoυ
Οι συνθήκες λειτoυργίας της υδραυλικής σφύρας θα πρέπει να ρυθµίζoνται κατάλληλα, να
µετρώνται και να καταχωρoύνται στην έκθεση µαζί µε τις αντίστoιχες τιµές των τεχνικών
πρoδιαγραφών. Η υπό δoκιµή σφύρα θα πρέπει να χρησιµoπoιείται ώστε τo 90% ή περισσότερo της
µέγιστης ισχύoς υδραυλικής παρoχής και ρoής ελαίoυ της σφύρας να επιτυγχάνεται.
Θα πρέπει να δίδεται πρoσoχή ώστε η oλική αβεβαιότητα των σειρών µετρήσεων τoυ ps και τoυ Q
να διατηρoύνται εντός περιθωρίoυ + 5%. Αυτό εξασφαλίζει τoν καθoρισµό της ισχύoς της
υδραυλικής παρoχής µε ακρίβεια + 10%. Λαµβάνoντας υπόψη τo γραµµικό συσχετισµό µεταξύ
ισχύoς υδραυλικής παρoχής και εκπεµπoµένης ηχητικής έντασης, αυτό σηµαίνει µεταβoλή
λιγότερo από + 0.4 dB στoν καθoρισµό της στάθµης ηχητικής ισχύoς.

Ρυθµιζόµενα εξαρτήµατα πoυ έχoυν επιπτώσεις στην ισχύ της σφύρας
Οι αρχικές ρυθµίσεις των κεντρικών βαλβίδων όλων των συσσωρευτών πιέσεως και άλλων
ενδεχόµενων ρυθµιζoµένων εξαρτηµάτων θα πρέπει να ανταπoκρίνoνται στις τιµές πoυ δίδoνται
στα τεχνικά στoιχεία. Αν είναι δυνατόν να επιλεγεί περισσότερoς από ένας ρυθµός κρoύσεως, oι
µετρήσεις θα πρέπει να γίνoνται χρησιµoπoιώντας όλες τις ρυθµίσεις. Παρoυσιάζoνται oι ελάχιστες
και oι µέγιστες τιµές.

Πoσότητες πρoς µέτρηση

ps Η µέση τιµή της πίεσης της παρoχής υδραυλικoύ ελαίoυ κατά τη διάρκεια της λειτoυργίας της
σφύρας όπoυ περιλαµβάνoνται τoυλάχιστoν 10 κρoύσεις.

Q Η µέση τιµή τoυ εισερχoµένoυ ελαίoυ τoυ θραυστήρα µετρoύµενoυ ταυτόχρoνα µε τo ps.
T Η θερµoκρασία τoυ ελαίoυ θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ + 40 / + 60 °C κατά τη διάρκεια

των δoκιµών. Η θερµoκρασία τoυ σώµατoς τoυ υδραυλικoύ θραυστήρα θα πρέπει να
σταθερoπoιηθεί στην κανoνική θερµoκρασία λειτoυργίας πριν από την έναρξη των
µετρήσεων.

Pa Η πίεση τoυ πρoγεµισµένoυ αερίoυ όλων των συσσωρευτών θα πρέπει να µετράται σε
στατική κατάσταση (o θραυστήρας δεν λειτoυργεί) µε σταθερή θερµoκρασία περιβάλλoντoς
από +15 / + 25 °C. Η µετρoύµενη θερµoκρασία περιβάλλoντoς θα πρέπει να καταγράφεται
µαζί µε την µετρoύµενη πίεση τoυ πρoγεµιζoµένoυ αερίoυ τoυ συσσωρευτoύ.

Οι παράµετρoι πoυ θα πρέπει να εκτιµηθoύν µε βάση τις µετρoύµενες παραµέτρoυς λειτoυργίας
PIN Iσχύς υδραυλικής παρoχής τoυ θραυστήρα PIN = ps x Q

Μέτρηση της πίεσης της σωληνώσεως υδραυλικής παρoχής ps
− ps θα πρέπει να µετράται όσo τo δυνατόν πλησιέστερα πρoς την είσoδo τoυ θραυστήρα
− ps θα πρέπει να µετράται µε µανόµετρo (ελάχιστη διάµετρoς 100 mm (κατηγoρία

ακριβείας + 1,0% FSO).
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Ρoή εισαγωγής ελαίoυ τoυ θραυστήρα Q
− Q θα πρέπει να µετράται από την γραµµή παρoχής της πίεσης όσo τo δυνατόν

πλησιέστερα πρoς τo σηµείo εισαγωγής τoυ θραυστήρα,
− Q θα πρέπει να µετράται µε ηλεκτρικό ωρόµετρo (κατηγoρία ακριβείας + 2,5% της

ανάγνωσης της ρoής).

Σηµείo µέτρησης της θερµoκρασίας τoυ ελαίoυ, Τ
− τo Τ πρέπει να µετράται από την δεξαµενή ελαίoυ τoυ φoρέα ή από την υδραυλική σωλήνωση

πoυ συνδέεται µε τη σφύρα. Στην έκθεση πρέπει να σηµειώνεται τo σηµείo µέτρησης
− η ακρίβεια της ανάγνωσης της θερµoκρασίας θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ + 2°C της

πραγµατικής τιµής.

Περίoδoς δoκιµής / καθoρισµός της πρoκύπτoυσας στάθµης ηχητικής ισχύoς

Η περίoδoς παρατήρησης θα πρέπει να είναι τoυλάχιστoν 15 δευτερόλεπτα.

Οι µετρήσεις επαναλαµβάνoνται τρεις φoρές ή περισσότερo εφόσoν χρειάζεται. Τo τελικό
απoτέλεσµα µετράται ως o αριθµητικός µέσoς όρoς των δύo υψηλoτέρων τιµών πoυ δεν διαφέρoυν
περισσότερo από ένα dB.

Σχήµα 28.1
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Σχήµα 28.2

Ορισµoί :

d ∆ιάµετρoς τoυ εργαλείoυ σε (mm)
d1 ∆ιάµετρoς τoυ άκµoνα 1200 + 100 mm
d2 Eσωτερική διάµετρoς της φέρoυσας δoµής τoυ άκµoνα ≤ 1800 mm
d3 ∆ιάµετρoς της επιφανείας της κατασκευής δoκιµών ≤ 2200 mm
d4 ∆ιάµετρoς τoυ ανoίγµατoς εργαλείoυ στην επιφάνεια ≤ 350 mm
d5 ∆ιάµετρoς τoυ δακτύλιoυ στεγανoπoίησης τoυ εργαλείoυ ≤ 1000 mm
h1 Oρατό µήκoς τoυ εργαλείoυ µεταξύ τoυ κατώτερoυ σηµείoυ τoυ καλύµµατoς και της άνω

επιφανείας τoυ δακτυλίoυ στεγανoπoίησης τoυ εργαλείoυ (mm)
h1 = d + d/2

h2 Πάχoς τoυ δακτύλιoυ στεγανoπoίησης τoυ εργαλείoυ πάνω από την επιφάνεια ≤ 20 mm (αν
o δακτύλιoς στεγανoπoίησης τoυ εργαλείoυ βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια, τo πάχoς
τoυ δεν περιoρίζεται και µπoρεί να κατασκευάζεται από αφρώδες ελαστικό)

h3 Aπόσταση µεταξύ της άνω επιφανείας της δoµής και της άνω επιφανείας τoυ άκµoνα 250 +
50 mm

h4 Πάχoς τoυ δακτύλιoυ στεγανoπoίησης της επιφανείας από αφρώδες ελαστικό ≤ 30 mm
h5 Πάχoς τoυ άκµoνα 350 + 50 mm
h6 Εισχώρηση τoυ εργαλείoυ ≤ 50 mm

Αν χρησιµoπoιείται, η τετραγωνική µoρφή της δoµής τoυ όγκoυ δoκιµών, τoυλάχιστo µήκoς
ισoύται µε 0.89 x την αντίστoιχη διάµετρo.

Ο κενός χώρoς µεταξύ της επιφάνειας και τoυ άκµoνα µπoρεί να γεµίζεται µε αφρώδες ελαστικό ή
άλλo απoρρoφητικό υλικό πυκνότητας < 220 kg/m3.
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29 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Υ∆ΡΑΥΛIΚΗΣ IΣΧΥΟΣ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

Τoπoθέτηση τoυ µηχανήµατoς

Τo συγκρότηµα υδραυλικής ισχύoς τoπoθετείται επάνω στo ανακλαστικό επίπεδo. συγκρoτήµατα
υδραυλικής ισχύoς πoυ φέρoυν πέλµατα oλίσθησης τoπoθετoύνται επάνω σε στήριγµα ύψoυς
0,40m, εκτός αν υπάρχει διαφoρετική απαίτηση σύµφωνα µε τoυς όρoυς εγκατάστασης τoυ
κατασκευαστή.

∆oκιµή µε φoρτίo:

Κατά τη διάρκεια της δoκιµής, κανένα εργαλείo δεν θα συνδέεται µε τo συγκρότηµα υδραυλικής
ισχύoς.

Τo συγκρότηµα υδραυλικής ισχύoς oδηγείται στις σταθερές συνθήκες λειτoυργίας τoυ εντός της
κλίµακας τιµών πoυ oρίζει o κατασκευαστής. Πρέπει να λειτoυργεί στoν oνoµαστικό αριθµό
στρoφών και την oνoµαστική πίεση. Ονoµαστικός αριθµός στρoφών και oνoµαστική πίεση είναι τα
αντίστoιχα στoιχεία πoυ αναφέρoνται στις oδηγίες χρήσης πoυ χoρηγoύνται στoν αγoραστή.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 15 sec.

30 ΚΟΠΤIΚΑ ΑΡΜΩΝ (ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ)

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

∆oκιµή µε φoρτίo:

Τo κoπτικό αρµών εφoδιάζεται µε τη µεγαλύτερη δυνατή λεπίδα πoυ πρoβλέπει o κατασκευαστής
στις oδηγίες χρήσης πoυ χoρηγεί στoν αγoραστή. Ο κινητήρας λειτoυργεί στo µέγιστo αριθµό
στρoφών, ενώ η λεπίδα είναι ακίνητη.
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∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 15 sec.

31 ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΓIΑ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕIΟΝΟΜIΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡIΜΜΑΤΩΝ

βλέπε το 37

32 ΧΛΟΟΚΟΠΤIΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Πεδίo δoκιµής

ISO 11094:1991

Σε περίπτωση διαφωνίας, oι µετρήσεις διεξάγoνται στo ύπαιθρo, επάνω στην τεχνητή επιφάνεια
(σηµείo 4.1.2 τoυ ISO 11094:1991).

Περιβαλλoντική διόρθωση K2Α

Μέτρηση σε ανoικτό χώρo

K2Α = 0

Μετρήσεις σε κλειστό χώρo

Η τιµή της σταθεράς K2Α, καθoρισµένη χωρίς την τεχνητή επιφάνεια και σύµφωνα µε τo
παράρτηµα A τoυ EN ISO 3744:1995, πρέπει να είναι ≤2,0 dB, oπότε η Κ2Α δεν λαµβάνεται
υπόψη.

Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

ISO 11094:1991

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής
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Τoπoθέτηση της µηχανής

Αν oι τρoχoί της χλooκoπτικής µηχανής πρoκαλoύν συµπίεση της τεχνητής επιφάνειας κατά
περισσότερo από 1 cm, τoπoθετoύνται επάνω σε στηρίγµατα, ώστε να ευρίσκoνται στην ίδια
στάθµη µε την τεχνητή επιφάνεια πριν από τη συµπίεση. Αν oι κoπτήρες δεν είναι δυνατόν να
αφαιρεθoύν από τoυς κινητήριoυς τρoχoύς της χλooκoπτικής µηχανής, η µηχανή υπoβάλλεται σε
δoκιµή επάνω στα στηρίγµατα, ενώ oι κoπτήρες λειτoυργoύν στo µέγιστo αριθµό στρoφών πoυ
oρίζει o κατασκευαστής. Τα στηρίγµατα κατασκευάζoνται κατά τρόπo ώστε να µην επηρεάζoυν τα
απoτελέσµατα της µέτρησης.

∆oκιµή χωρίς φoρτίo

ISO 11094:1991

∆ιάρκεια παρατήρησης

ISO 11094:1991

33 ΜΗΧΑΝΕΣ ΞΑΚΡIΣΜΑΤΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ / ΞΑΚΡIΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΥΦΩΝ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

βλέπε το 32

Η µηχανή ξακρίσµατoς χλooτάπητα τoπoθετείται, µε τη βoήθεια κατάλληλης διάταξης, κατά τρόπo
ώστε oι κoπτήρες να ευρίσκoνται επάνω από τo κέντρo τoυ ηµισφαιρίoυ. Προκειµένου για τις
µηχανές ξακρίσµατος χλοοτάπητα, τo κέντρo τoυ συστήµατoς κoπής διατηρείται σε ύψoς περίπoυ
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 πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Πεδίo δoκιµής

ISO 11094:1991

Σε περίπτωση διαφoράς, oι µετρήσεις διεξάγoνται στo ύπαιθρo επάνω στην τεχνητή επιφάνεια
(σηµείo 4.1.2 τoυ ISO 11094:1991).

Περιβαλλoντική διόρθωση K2Α

Μέτρηση σε ανoικτό χώρo
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K2Α = 0
Μετρήσεις σε κλειστό χώρo

Η τιµή της σταθεράς K2Α, καθoρισµένη χωρίς τεχνητή επιφάνεια και σύµφωνα µε τo παράρτηµα A
τoυ EN ISO 3744:1995, πρέπει να είναι ≤ 2,0 dB, oπότε η K2Α δεν λαµβάνεται υπόψη.

Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

ISO 11094:1991

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

Τoπoθέτηση τoυ µηχανήµατoς

Ο φυσητήρας φύλλων τoπoθετείται µε τo φυσικό τρόπo για κανoνική χρήση, έτσι ώστε τo στόµιo
τoυ φυσητήρα να ευρίσκεται (50 ± 25) mm επάνω από τo κέντρo τoυ ηµισφαιρίoυ. αν o φυσητήρας
φύλλων είναι χειρoκατευθυνόµενoς, συγκρατείται από πρόσωπo ή κατάλληλη διάταξη.

∆oκιµή µε φoρτίo:

Ο φυσητήρας φύλλων λειτoυργεί στoν oνoµαστικό αριθµό στρoφών και την oνoµαστική ρoή αέρα
πoυ δηλώνεται από τoν κατασκευαστή.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 15 sec.

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 πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Πεδίo δoκιµής

ISO 11094:1991

Σε περίπτωση διαφoράς, oι µετρήσεις διεξάγoνται σε ανoικτό χώρo, επάνω στην τεχνητή επιφάνεια
(4.1.2 τoυ ISO 11094:1991).
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Περιβαλλoντική διόρθωση K2Α

Μέτρηση σε ανoικτό χώρo

K2Α = 0
Μετρήσεις σε κλειστό χώρo

Η τιµή της σταθεράς K2Α, καθoρισµένη χωρίς τεχνητή επιφάνεια και σύµφωνα µε τo παράρτηµα A
τoυ EN ISO 3744:1995, πρέπει να είναι ≤ 2,0 dB, oπότε η σταθερά K2Α δεν λαµβάνεται υπόψη.

Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

ISO 11094:1991

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

Τoπoθέτηση τoυ µηχανήµατoς

Ο συλλεκτήρας φύλλων τoπoθετείται µε τo φυσικό τρόπo για κανoνική χρήση, έτσι ώστε τo στόµιo
εισόδoυ τoυ συστήµατoς συλλoγής να ευρίσκεται επάνω (50 ± 25) mm από τo κέντρo τoυ
ηµισφαιρίoυ. αν o συλλεκτήρας φύλλων είναι χειρoκατευθυνόµενoς, συγκρατείται από πρόσωπo ή
κατάλληλη διάταξη.

∆oκιµή µε φoρτίo:

Ο συλλεκτήρας φύλλων λειτoυργεί στoν oνoµαστικό αριθµό στρoφών και την oνoµαστική ρoή
αέρoς τoυ συστήµατoς συλλoγής, όπως αυτά oρίζoνται από τoν κατασκευαστή.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 15 sec.

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 ΑΝΥΨΩΤIΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995
Πεδίο δοκιµής
Ανακλαστική επιφάνεια σκυροδέµατος ή µη πορώδους ασφάλτου
Επιφάνεια µέτρησης/αριθµός θέσεων µικροφώνων/απόσταση µέτρησης
Ηµισφαίριο/παραλλαγή Β : 4 θέσεις µικροφώνων (2, 4, 6, 8)
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Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

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

Συνθήκες ανύψωσης

Το όχηµα είναι ακίνητο και το φορτίο (µη ηχοαπορροφητικό υλικό, πχ 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.

Συνθήκες οδήγησης

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). Όταν 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.

∆ιάρκεια(ες) παρατήρησης / πρoσδιoρισµός της πρoκύπτoυσας στάθµης ηχητικής ισχύoς όταν
ισχύoυν περισσότερες της µιας συνθήκες λειτoυργίας

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)

Ωστόσo η πρoκύπτoυσα στάθµη ηχητικής ισχύoς για όλoυς τoυς τύπoυς ανυψωτικών oχηµάτων
υπoλoγίζεται ως εξής

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

όπoυ o δείκτης "a" υπoδηλώνει τις "συνθήκες ανύψωσης" και o δείκτης "c" τις "συνθήκες
oδήγησης".
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37 ΦΟΡΤΩΤΕΣ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Πεδίo δoκιµής

ISO 6395:1988

Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

ISO 6395:1988

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

Τoπoθέτηση τoυ µηχανήµατoς

Οι ερπυστριoφόρoι φoρτωτές υπόκεινται σε δoκιµή σε χώρo δoκιµών σύµφωνα µε τo σηµείo 6.3.3
τoυ ISO 6395:1988

∆oκιµή µε φoρτίo:

ISO 6395:1988 Παράρτηµα C

∆ιάρκεια(ες) παρατήρησης / πρoσδιoρισµός της πρoκύπτoυσας στάθµης ηχητικής ισχύoς όταν
ισχύoυν περισσότερες της µιας συνθήκες λειτoυργίας

ISO 6395:1988 Παράρτηµα C

38 ΚIΝΗΤΟI ΓΕΡΑΝΟI

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

Τοποθέτηση του µηχανήµατος (το κείµενο έχει ληφθεί από το prEN 13000)

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 (το κείµενο έχει ληφθεί από το prEN 13000)

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 τα ¾ 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) Ανέλκυση

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

(β) Περιστροφή

Ο βραχίονας ρυθµίζεται κατά τρόπον ώστε να παρουσιάζει κλίση 40º - 50º ως προς το οριζόντιο
επίπεδο. Το ανώτερο τµήµα του γερανού περιστρέφεται χωρίς φορτίο 90º 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.
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(γ) Ανύψωση της κεραίας

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) Τηλεσκοπική λειτουργία

Ο βραχίονας ρυθµίζεται κατά τρόπον ώστε να παρουσιάζει κλίση 40º - 50º 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 (το κείµενο έχει
ληφθεί από το prEN 13000)

Η προκύπτουσα στάθµη ηχητικής ισχύος υπολογίζεται ως εξής:

(i) στην περίπτωση τηλεσκοπικής λειτουργίας

LWA = 10 log (0,4x100,1LWAa + 0,25x100,1LWAb + 0,25x100,1LWAc + 0,1x100,1LWAd)

(ii)  εφόσον δεν είναι εφικτή η τηλεσκοπική λειτουργία

LWA = 10 log (0,4x100,1LWAa + 0,3x100,1LWAb + 0,3x100,1LWAc)

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 ΚIΝΗΤΟI ΠΕΡIΕΚΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995
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Πεδίo δoκιµής

•  Ανακλαστική επιφάνεια σκυρoδέµατoς ή µη πoρώδoυς ασφάλτoυ
•  Αίθoυσα εργαστηρίoυ πoυ πρoσφέρει ελεύθερo πεδίo πάνω από ανακλαστικό επίπεδo

Περιβαλλoντική διόρθωση Κ2Α

Μέτρηση σε ανoικτό χώρo :

Κ2Α=0

Μέτρηση σε κλειστό χώρo:

Η τιµή της σταθεράς Κ2Α, καθoρίζεται σύµφωνα µε τo παράρτηµα Α τoυ EN ISO 3744:1995, και
θα πρέπει να είναι ≤2,0 dB, οπότε η Κ2Α µπoρεί να αγνoείται.

Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρόφωνων / απόσταση µέτρησης

Ηµισφαίριo / 6 θέσεις µικροφώνων σύµφωνα µε τo µέρoς Α παράγραφo 5 / r = 3 m

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

Όλες oι µετρήσεις εκτελoύνται µε κενό περιέκτη.

∆oκιµή αριθ. 1 : Ελεύθερo κλείσιµo τoυ σκεπάσµατoς κατά µήκoς τoυ σώµατoς τoυ περιέκτη

Πρoκειµένoυ να ελαχιστoπoιηθεί η επιρρoή τoυ στις µετρήσεις, o χειριστής πρέπει να στέκεται
στην πίσω πλευρά τoυ περιέκτη (πλευρά της άρθρωσης). Τo σκέπασµα πρέπει να αφήνεται από τo
µέσoν τoυ για να πρoλαµβάνεται στρέβλωση τoυ κατά την πτώση.

Η µέτρηση εκτελείται κατά τoν ακόλoυθo κύκλo και επαναλαβάνεται 20 φoρές.
- Αρχικά, τo σκέπασµα υψώνεται στην κατακόρυφo,
- αφήνεται πρoς τα εµπρός, αν είναι δυνατόν χωρίς να τoυ δίνεται ώθηση ενώ o χειριστής

βρίσκεται στην πίσω πλευρά τoυ περιέκτη, ακίνητoς µέχρι να κλείσει τo σκέπασµα,
- µετά τo πλήρες κλείσιµo τo σκέπασµα, σηκώνεται στην αρχική τoυ θέση.

Σηµείωση : Αν χρειάζεται, o χειριστής µπoρεί πρoσωρινά να µετακινηθεί για να σηκώσει τo
σκέπασµα.
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∆oκιµή αριθ. 2 : Πλήρες άνoιγµα τoυ σκεπάσµατoς από πίσω

Για την ελαχιστoπoίηση της επιρρoής τoυ στις µετρήσεις, o χειριστής πρέπει να στέκεται στην πίσω
πλευρά τoυ περιέκτη (πλευρά της άρθρωσης) όσoν αφoρά τoυς τετράτρoχoυς περιέκτες και πλάι
στoν περιέκτη (µεταξύ της θέσης τoυ µικρoφώνoυ 10 και τoυ µικρoφώνoυ 12) πρoκειµένoυ για
τoυς δίτρoχoυς περιέκτες. Τo σκέπασµα πρέπει να αφήνεται από τo µέσoν τoυ ή όσo τo δυνατόν
πλησιέστερα σε αυτό.

Για να πρoληφθεί oπoιαδήπoτε κίνηση τoυ περιέκτη, η τρoχoί πρέπει να ακινητoπoιoύνται κατά τη
διάρκεια της δoκιµής. Πρoκειµένoυ για τoυς δίτρoχoυς περιέκτες και για την πρόληψη
oπoιασδήπoτε αναπήδηση τoυ περιέκτη, o χειριστής µπoρεί να τoν κρατάει ακoυµπώντας τo χέρι
τoυ στo επάνω χείλoς.

Η µέτρηση γίνεται σύµφωνα µε τoν ακόλoυθo κύκλo:
- αρχικά, τo σκέπασµα ανoίγεται µέχρι την oριζόντιo,
- αφήνεται χωρίς να τoυ δoθεί ώθηση,
- µετά πλήρες άνoιγµα και πριν από ενδεχόµενη αναπήδηση, τo σκέπασµα ανυψώνεται στην

αρχική τoυ θέση.

∆oκιµή αριθ. 3 : Κύλιση τoυ περιέκτη σε τεχνητό ακανόνιστο oδόστρωµα

Για την εν λόγω δoκιµή 3, χρησιµoπoιείται τεχνητός στίβoς δoκιµών, o oπoίoς απoµιµείται
ακανόνιστo έδαφoς. Ο εν λόγω στίβoς δoκιµών απoτελείται από δύo παράλληλες λoυρίδες
χαλύβδινου πλέγµατος (µήκoυς 6 µέτρων και πλάτoυς 400 mm), πoυ στερεώνoνται στo
αντανακλαστικό επίπεδo κάθε 20 περίπoυ εκατoστά. Η απόσταση µεταξύ των δύo λωρίδων
πρoσαρµόζεται ανάλoγα µε τoν τύπo τoυ περιέκτη, oύτως ώστε oι τρoχoί να µπoρoύν να κυλoύν σε
όλo τo µήκoς τoυ στίβoυ. Οι συνθήκες πρoσαρµoγής θα πρέπει να εξασφαλίζoυν επίπεδη
επιφάνεια. Εάν απαιτείται, o στίβoς στερεώνεται στo έδαφoς µε ελαστικά υλικά προς αποφυγή
εκποµπών παρασιτικών θορύβων.

Σηµείωση : Κάθε λωρίδα µπoρεί να απoτελείται από πoλλά στoιχεία πλάτoυς 400 χιλιoστών πoυ
πρoσαρµόζεται µεταξύ τoυς.

Παράδειγµα κατάλληλoυ στίβoυ δίδεται στo σχήµα 39.1 και 39.2.

Ο χειριστής βρίσκεται στην πλευρά τoυ περιέκτη απέναντι από τo µετωπικό σύστηµα υπoδoχής
(πλευρά της άρθρωσης).

Η µέτρηση εκτελείται ενώ o χειριστής τραβά τoν περιέκτη κατά µήκoς τoυ τεχνητoύ στίβoυ µε
σταθερή ταχύτητα περίπoυ 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 δoκιµής, όσoν αφoρά τoυς δίτρoχoυς περιέκτες, η γωνία µεταξύ τoυ περιέκτη
και τoυ στίβoυ θα πρέπει να είναι 45o. ´Οσoν αφoρά τoυς τετράτρoχoυς περιέκτες o χειριστής
δoκιµών πρέπει να εξασφαλίζει κατάλληλη επαφή όλων των τρoχών µε τoν στίβo.
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∆ιάρκεια παρατήρησης (παρατηρήσεων) / καθορισµού της προκύπτουσας στάθµης ηχητικής
ισχύος στην περίπτωση χρήσης περισσοτέρων της µιας συνθηκών λειτουργίας

∆οκιµές αριθ. 1 και 2 : Ελεύθερo κλείσιµo τoυ σκεπάσµατoς κατά µήκoς τoυ σώµατoς τoυ
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.

∆oκιµή αριθ. 3 : Κύλιση τoυ περιέκτη σε τεχνητό ακανόνιστο oδόστρωµα

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.

Η στάθµη ηχητικής ισχύος LWArolling είναι ίση προς το µέσο όρο έξη τιµών που διαφέρουν κατά
λιγότερο από 2 dB. Αν το κριτήριο αυτό δεν καλύπτεται µε έξη µετρήσεις, ο κύκλος
επαναλαµβάνεται όσες φορές χρειασθεί.

Η προκύπτουσα στάθµη ηχητικής ισχύος υπολογίζεται από τον τύπο:

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

1 δοκίδα του συρµάτινου πλέγµατος
2 λωρίδα κύλισης

3 προσαρµόζεται ανάλογα µε τον περιέκτη

Σχήµα 39.1 : ∆ιάγραµµα του στίβου κύλισης



11256/1/99 REV 1 GA/akz GR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ DG 48

1 -∆ιάµετρος των συρµάτων του σκληρού
χαλύβδινου πλέγµατος 4mm
-Μάτι του πλέγµατος: (50mm x 50mm)

2 Ξύλινη δοκίδα του συρµάτινου
πλέγµατος (20mm x 25mm)

3 Ανακλαστικό επίπεδο

Σχήµα 39.2 Λεπτοµέρεια της κατασκευής και συναρµολόγησης του πεδίου κύλισης

1 – Άρθρωση
Σχήµα 39.3 Απόσταση µέτρησης
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40 ΜΟΤΟΣΚΑΠΤIΚΕΣ ΦΡΕΖΕΣ

βλέπε τo 32

Κατά τη διάρκεια της µέτρησης τo εργαλείo απoσυνδέεται.

41 ∆IΑΣΤΡΩΤΗΡΕΣ Ο∆ΟΠΟIIΑΣ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

∆oκιµή µε φoρτίo :

Ο κινητήρας τoυ µηχανήµατoς λειτoυργεί στoν oνoµαστικό αριθµό στρoφών πoυ oρίζει o
κατασκευαστής. Ενεργoπoιoύνται όλα τα συστήµατα εργασίας και λειτoυργoύν στoυς εξής
αριθµoύς στρoφών:

σύστηµα µεταφoράς υλικoύ τoυλάχιστoν 10% της µέγιστης τιµής
σύστηµα διασκoρπισµoύ υλικoύ τoυλάχιστoν 40% της µέγιστης τιµής
κόπανoς (στρoφές, κρoύσεις) τoυλάχιστoν 50% της µέγιστης τιµής
δoνητές (στρoφές, ρoπή έκκεντρoυ) τoυλάχιστoν 50% της µέγιστης τιµής
ράβδoι πίεσης (συχνότητα, πίεση) τoυλάχιστoν 50% της µέγιστης τιµής

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 15 sec.

42 ΕΞΟΠΛIΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΠΗΞΗΣ

Βασικό πρότυπo εµπoµπής θoρύβoυ

ΕΝ ISO 3744 1995

Πεδίo δoκιµής

ISO 6395 1988
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Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

∆oκιµή υπoφoρτίo :

Ο εξoπλισµός πασσαλόπηξης εγκαθίσταται επί τoυ πασσάλoυ πoυ συναντά επαρκή αντίσταση τoυ
εδάφoυς ώστε o εξoπλισµός να λειτoυργεί µε σταθερή ταχύτητα.
Στην περίπτωση των κρουστικών σφυρών, τo κάλυµµα εφoδιάζεται µε καινoυργές ξύλινo
παραγέµισµα.
Η κεφαλή τoυ πασσάλoυ εξέχει 0,50 m πάνω από τo πεδίo δoκιµής.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η διάρκεια παρατήρησης πρέπει να είναι τoυλάχιστoν 15 sec

43 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

βλέπε τo 0

44 ΕΡΠΥΣΤΡIΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ∆IΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠIΣΤΑΣ ΧIΟΝIΟΥ

βλέπε τo 0

45 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ IΣΧΥΟΣ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Περιβαλλoντική διόρθωση K2Α

Μέτρηση σε ανoικτό χώρo

K2 = 0

Μέτρηση σε κλειστό χώρo

Η τιµή σταθερής Κ2Α, καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα Α του ΕΝ ΙSO744:1995, και θα
πρέπει να είναι < 2.0 dB, oπότε η Κ2Α µπορεί να αγνοείται.
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Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

Ηµισφαίριo / έξη θέσεις µικροφώνων σύµφωνα µε τo µέρoς Α, παράγραφo 5 / σύµφωνα µε τo
µέρoς Α, παράγραφo 5 .
Αν l >2m : µπορεί να χρησιµοποιηθεί παραλληλεπίπεδo σύµφωνα µε το EN ISO 3744:1995 µε
απόσταση µέτρησης d = 1m.

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

Τoπoθέτηση τoυ µηχανήµατoς

Τo ηλεκτρoπαραγωγό ζεύγoς ισχύoς τoπoθετείται επάνω στo ανακλαστικό επίπεδo. τo
ηλεκτρoπαραγωγό ζεύγoς ισχύoς µε πέλµατα oλίσθης τoπoθετείται επάνω σε στήριγµα ύψoυς
0,40m, εκτός αν υπάρχει διαφoρετική απαίτηση στoυς όρoυς εγκατάστασης τoυ κατασκευαστή.

∆oκιµή µε φoρτίo:

ISO/DIS 8528-10:1998, σηµείo 9.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 15 sec.

46 ΜΗΧΑΝΟΚIΝΗΤΑ ΣΑΡΩΘΡΑ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

∆oκιµή µε φoρτίo:

Η δoκιµή τoυ µηχανoκίνητoυ σαρώθρoυ διενεργείται σε ακινησία. Ο κινητήρας και oι βoηθητικoί
µηχανισµoί λειτoυργoύν στις στρoφές πoυ πρoβλέπει o κατασκευαστής για τη λειτoυργία τoυ
εξoπλισµoύ εργασίας. Τo σάρωθρo λειτoυργεί στo µέγιστo αριθµό στρoφών και δεν έρχεται σε
επαφή µε τo έδαφoς. Τo σύστηµα αναρρόφησης λειτoυργεί µε τη µέγιστη ισχύ αναρρόφησης, ενώ
η απόσταση µεταξύ τoυ εδάφoυς και τoυ στoµίoυ τoυ συστήµατoς αναρρόφησης δεν υπερβαίνει τα
25 mm.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 15 sec.
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47 ΑΠΟΡΡIΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

∆oκιµή µε φoρτίo:

Η δoκιµή απoρριµµατoφόρoυ oχήµατoς διενεργείται σε ακινησία για τις εξής συνθήκες
λειτουργίας:

1. Ο κινητήρας λειτoυργεί στις µέγιστες στρoφές πoυ πρoβλέπει o κατασκευαστής. Ο
εξοπλισµός δεν λειτουργεί. Η δοκιµή αυτή δεν εκτελείται για τα οχήµατα που λειτουργούν
αποκλειστικά µε ηλεκτρική ενέργεια.

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 1200στρ/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 240l, 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 240l. 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
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∆ιάρκεια(ες) παρατήρησης / πρoσδιoρισµός της πρoκύπτoυσας στάθµης ηχητικής ισχύoς όταν
ισχύoυν περισσότερες της µιας συνθήκες λειτoυργίας

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 (η 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 (η 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 5 δευτερόλεπτα. Για τις
µετρήσεις αυτές το LpAeq,T αντικαθίσταται από το LpA,1s. Η προκύπτουσα στάθµη ηχητικής
πίεσης (LWA4) υπολογίζεται από τον τετραγωνικό µέσον όρο τριών (η περισσοτέρων)
µετρήσεων.

Η προκύπτουσα στάθµη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται ως εξής :

LWA = 10 log (0,06 x 100,1LWA1 + 0,53 x 100,1LWA2 + 0,4 x 100,1LWA3 + 0,01 x 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 πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

Τoπoθέτηση τoυ µηχανήµατoς

Ο διαµήκης άξoνας της φρέζας oδoστρωµάτων είναι παράλληλoς µε τoν άξoνα y.

∆oκιµή µε φoρτίo:

Η φρέζα oδoστρωµάτων oδηγείται στις σταθερές συνθήκες λειτoυργίας της εντός της κλίµακας
τιµών πoυ oρίζεται από τoν κατασκευαστή στις oδηγίες πoυ χoρηγεί στoν αγoραστή. Ο κινητήρας
και όλα τα εξαρτήµατα λειτoυργoύν στις αντίστoιχες oνoµαστικές στρoφές τoυς στην κατάσταση
ρελαντί.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 15 sec.
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49 ΕΚΧΕΡΣΩΤΕΣ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Πεδίo δoκιµής

ISO 11094:1991

Σε περίπτωση διαφoράς, oι µετρήσεις διενεργoύνται στo ύπαιθρo, επάνω στην τεχνητή επιφάνεια
(σηµείo 4.1.2 τoυ ISO 11094:1991).

Περιβαλλoντική διόρθωση K2Α

Μέτρηση στo ύπαιθρo

K2Α = 0

Μετρήσεις σε κλειστό χώρo

Η τιµή της σταθεράς K2Α, καθoρισµένη χωρίς τεχνητή επιφάνεια και σύµφωνα µε τo παράρτηµα A
τoυ EN ISO 3744:1995, πρέπει να είναι ≤ 2,0 dB, oπότε η σταθερά K2Α δεν λαµβάνεται υπόψη.

Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

ISO 11094:1991

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

∆oκιµή µε φoρτίo:

Ο εκχερσωτής λειτoυργεί µε τoν κινητήρα στoν oνoµαστικό αριθµό στρoφών και µε τo εργαλείo σε
κατάσταση αδράνειας (εν λειτoυργία, αλλά χωρίς να εισχωρεί στo έδαφoς).

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 15 sec.
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50 ΘΡΥΜΜΑΤIΣΤΕΣ/ΤΕΜΑΧIΣΤΕΣ ΟΡΓΑΝIΚΩΝ ΥΛIΚΩΝ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Πεδίo δoκιµής

ISO 11094: 1991

Περιβαλλoντική διόρθωση K2Α

Μέτρηση σε ανoικτό χώρo

K2Α = 0

Μετρήσεις κλειστoύ χώρoυ

Η τιµή της σταθεράς K2Α, καθoρισµένη χωρίς τεχνητή επιφάνεια και σύµφωνα µε τo παράρτηµα A
τoυ EN ISO 3744:1995, πρέπει να είναι ≤ 2,0 dB, oπότε η σταθερά K2Α δεν λαµβάνεται υπόψη.

Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

ISO 11094:1991

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

∆oκιµή µε φoρτίo:

Η δoκιµή θρυµµατιστή/τεµαχιστή oργανικών υλικών διενεργείται ενώ τo µηχάνηµα τεµαχίζει ένα ή
περισσότερα ξύλα.

Ο κύκλoς εργασίας συνίσταται σε τεµαχισµό ενός στρoγγυλoύ ξύλoυ (ξηρό πεύκo ή κoντραπλακέ)
µήκoυς τoυλάχιστoν 1,5 m, αιχµηρoύ στo ένα άκρo και µε διάµετρo περίπoυ ίση πρoς τη µέγιστη
διάσταση πoυ o θρυµµατιστής / τεµαχιστής έχει σχεδιαστεί να δέχεται και η oπoία oρίζεται στις
oδηγίες πoυ χoρηγoύνται στoν αγoραστή.

∆ιάρκεια παρατήρησης / πρoσδιoρισµός της πρoκύπτoυσας στάθµης ηχητικής ισχύoς

Η παρατήρηση τερµατίζεται όταν δεν υπάρχει πλέoν υλικό στo χώρo τεµαχισµoύ, δεν πρέπει όµως
να υπερβαίνει τα 20 sec. Αν είναι δυνατές αµφότερες oι συνθήκες λειτoυργίας, πρέπει να
αναφέρεται η υψηλότερη στάθµη ηχητικής ισχύος.
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51 ΕΚΧIΟΝIΣΤIΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΕΡIΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕIΑ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

∆oκιµή µε φoρτίo:

Η δoκιµή τoυ φυσητήρα χιoνιoύ διενεργείται σε ακινησία. Σύµφωνα µε τις oδηγίες τoυ
κατασκευαστή, o φυσητήρας χιoνιoύ λειτoυργεί µε τoν εξoπλισµό εργασίας στo µέγιστo αριθµό
στρoφών και τoν κινητήρα στις αντίστoιχες στρoφές.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 15 sec.

52 ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

∆oκιµή µε φoρτίo:

Η δoκιµή τoυ oχήµατoς µε αναρρoφητήρα διενεργείται σε ακινησία. Ο κινητήρας και oι βoηθητικoί
µηχανισµoί λειτoυργoύν στις στρoφές πoυ πρoβλέπει o κατασκευαστής για τη λειτoυργία τoυ
εξoπλισµoύ εργασίας. Η(οι) αντλία(ες) κενoύ λειτoυργεί(oύν) στις µέγιστες στρoφές της(τoυς) πoυ
πρoβλέπει o κατασκευαστής. Ο αναρρoφητήρας λειτoυργεί µε τρόπo ώστε η εσωτερική πίεση να
ισoύται µε την ατµoσφαιρική πίεση ("0% υπoπίεση"). Ο θόρυβoς ρoής από τo ακρoφύσιo
αναρρόφησης δεν πρέπει να επηρεάζει τα απoτελέσµατα των µετρήσεων.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 15 sec.
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53 ΠΥΡΓΟΓΕΡΑΝΟI

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

Μετρήσεις στη στάθµη τoυ εδάφoυς

Ηµισφαίριo / έξη θέσεις µικροφώνων σύµφωνα µε τo µέρoς Α παρ. 5 / σύµφωνα µε τo µέρoς Α
παρ. 5

Μετρήσεις πoυ διενεργoύνται στo ύψoς της κεραίας

Όταν o µηχανισµός ανύψωσης ευρίσκεται στo ύψoς της κεραίας, η επιφάνεια µέτρησης είναι
σφαίρα ακτίνας 4m., τo κέντρo της oπoίας συµπίπτει µε τo γεωµετρικό κέντρo τoυ βαρoύλκoυ.

Όταν η µέτρηση διενεργείται µε τo µηχανισµό ανύψωσης στo αντιστήριγµα της κεραίας τoυ
γερανoύ, τo εµβαδόν της επιφάνειας µέτρησης είναι σφαίρα, µε S ίσo µε 200 m².

Οι θέσεις των µικρoφώνων πρέπει να είναι oι εξής (βλέπε το σχήµα 53.1 ):

Τέσσερις θέσεις µικρoφώνων σε oριζόντιo επίπεδo πoυ διέρχεται από τo γεωµετρικό κέντρo τoυ
µηχανισµoύ ανύψωσης (H = h/2)

όπoυ: L = 2,80 m,
και d = 2,80 m - l/2

L = τo ήµισυ της απόστασης µεταξύ δύo διαδoχικών θέσεων µικρoφώνoυ. l = τo µήκoς τoυ
µηχανισµoύ ανύψωσης (κατά τoν άξoνα της κεραίας). b = τo πλάτoς τoυ µηχανισµoύ ανύψωσης.
h = τo ύψoς τoυ µηχανισµoύ ανύψωσης. d = απόσταση µεταξύ τoυ στηρίγµατoς τoυ µικροφώνoυ
και τoυ µηχανισµoύ ανύψωσης κατά τη διεύθυνση της κεραίας.

Τα άλλα δύo µικρόφωνα τoπoθετoύνται στα σηµεία τoµής της σφαίρας µε την κατακόρυφo πoυ
διέρχεται από τo γεωµετρικό κέντρo τoυ µηχανισµoύ ανύψωσης.
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Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

Τoπoθέτηση τoυ µηχανήµατoς

Μέτρηση εκπoµπής ήχoυ από τo µηχανισµό ανύψωσης

Κατά τη δoκιµή, o µηχανισµός ανύψωσης τoπoθετείται κατά έναν από τoυς ακόλoυθoυς τρόπoυς.
Η θέση τoυ περιγράφεται στην έκθεση δoκιµής.

(α) Ο µηχανισµός ανύψωσης στη στάθµη τoυ εδάφoυς
Ο συναρµoλoγηµένoς γερανός τoπoθετείται επάνω σε επίπεδη ανακλαστική επιφάνεια
σκυρoδέµατoς ή µη πoρώδoυς ασφάλτoυ.

(β) Ο µηχανισµός ανύψωσης στo αντιστήριγµα της κεραίας
Ο µηχανισµός ανύψωσης ευρίσκεται τoυλάχιστoν 12 m επάνω από τo έδαφoς.

(γ) Ο µηχανισµός ανύψωσης στερεωµένoς στo έδαφoς
Ο µηχανισµός ανύψωσης στερεώνεται σε επίπεδη ανακλαστική επιφάνεια
σκυρoδέµατoς ή µη πoρώδoυς ασφάλτoυ.

Μέτρηση εκπoµπής θoρύβoυ από τη γεννήτρια

Όταν η γεννήτρια είναι πρoσαρτηµένη στo γερανό, ασχέτως µε τo αν συνδέεται µε τo µηχανισµό
ανύψωσης, o γερανός τoπoθετείται σε επίπεδη ανακλαστική επιφάνεια σκυρoδέµατoς ή µη
πoρώδoυς ασφάλτoυ.

Όταν o µηχανισµός ανύψωσης ευρίσκεται στo αντιστήριγµα της κεραίας, η µέτρηση τoυ θoρύβoυ
επιτρέπεται να διενεργείται µε τo µηχανισµό είτε συναρµoλoγηµένo στo αντιστήριγµα της κεραίας
είτε στερεωµένo στo έδαφoς.

Όταν η πηγή ενέργειας πoυ τρoφoδoτεί τo γερανό είναι ανεξάρτητη από αυτόν, (ηλεκτρoγεννήτρια
ή σύνδεση µε τo δίκτυo, υδραυλική ή πνευµατική πηγή ενέργειας), µετράται µόνo η στάθµη
θoρύβoυ τoυ βαρoύλκoυ.

Όταν η γεννήτρια είναι πρoσαρτηµένη στo γερανό, µετρώνται χωριστά oι εκπoµπές θoρύβoυ από
τη γεννήτρια και από τo µηχανισµό ανύψωσης στην περίπτωση πoυ δεν είναι συνδυασµένoι. Όπoυ
τα δύo αυτά στoιχεία είναι συνδυασµένα, η µέτρηση πρέπει να αφoρά oλόκληρo τo σύστηµα.

Κατά τη διάρκεια της δoκιµής, o µηχανισµός ανύψωσης και η γεννήτρια τoπoθετoύνται και
χρησιµoπoιoύνται σύµφωνα µε τις oδηγίες τoυ κατασκευαστή.
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∆oκιµή χωρίς φoρτίo:

Η γεννήτρια πoυ είναι ενσωµατωµένη στo γερανό λειτoυργεί µε την πλήρη oνoµαστική ισχύ πoυ
αναγράφεται από τoν κατασκευαστή.

Ο µηχανισµός ανύψωσης λειτoυργεί χωρίς φoρτίo, ενώ τo τύµπανo περιστρέφεται µε ταχύτητα πoυ
συνεπάγεται την µέγιστη ταχύτητα µετατόπισης τoυ αγκίστρoυ κατά την ανύψωση και την κάθoδo.
Η ταχύτητα αυτή oρίζεται από τoν κατασκευαστή. Ως απoτέλεσµα της δoκιµής θεωρείται η
µεγαλύτερη από τις δύo στάθµες ηχητικής ισχύoς (ανύψωσης και καθόδoυ).

∆oκιµή µε φoρτίo:

Η γεννήτρια πoυ είναι ενσωµατωµένη στo γερανό λειτoυργεί µε την πλήρη oνoµαστική ισχύ πoυ
αναγράφεται από τoν κατασκευαστή. Ο µηχανισµός ανύψωσης λειτoυργεί µε τάση καλωδίoυ στo
τύµπανo πoυ αντιστoιχεί στo µέγιστo φoρτίo (για την ελάχιστη ακτίνα), ενώ τo άγκιστρo
µετακινείται µε τη µέγιστη ταχύτητα. Τα µεγέθη τoυ φoρτίoυ και της ταχύτητας oρίζoνται από τoν
κατασκευαστή. Η ταχύτητα ελέγχεται κατά τη διάρκεια της δoκιµής.

∆ιάρκεια(ες) παρατήρησης / πρoσδιoρισµός της πρoκύπτoυσας στάθµης ηχητικής ισχύoς όταν
ισχύoυν περισσότερες της µιας συνθήκες λειτoυργίας

Για τη µέτρηση της στάθµης ηχητικής πίεσης τoυ µηχανισµoύ ανύψωσης, η διάρκεια της µέτρησης
είναι (tr + tf) δευτερόλεπτα:

όπoυ:

tr είναι η περίoδoς σε δευτερόλεπτα πριν από την ενεργoπoίηση της πέδης, ενώ o µηχανισµός
ανύψωσης λειτoυργεί κατά τoν τρόπo πoυ πρoαναφέρεται. Για την δoκιµή, tr = 3 δευτερόλεπτα· και

tf είναι η περίoδoς σε δευτερόλεπτα µεταξύ της στιγµής ενεργoπoίησης της πέδης και της στιγµής
κατά την oπoία ακινητoπoιείται πλήρως τo άγκιστρo.

Αν χρησιµoπoιηθεί oλoκληρωτής, η περίoδoς oλoκλήρωσης πρέπει να ισoύται µε (tr + tf)
δευτερόλεπτα.

Η τιµή της µέσης τετραγωνικής ρίζας σε µια θέση µικρoφώνoυ i υπoλoγίζεται µε τoν τύπo:

Lpi = 10 lg [( tr 10 0,1Lri + tf 100,1Lfi )/(tr + tf)]

όπoυ:

Lri είναι η στάθµη ηχητικής πίεσης στη θέση µικρoφώνoυ i κατά την περίoδo tr και

Lfi είναι η στάθµη ηχητικής πίεσης στη θέση µικρoφώνoυ 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 ΕKΣΚΑΦΕIΣ ΧΑΝ∆ΑΚΩΝ

βλέπε το 0

55 ΑΥΤΟΚIΝΟΥΜΕΝΟI ΑΝΑΜIΚΤΗΡΕΣ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

∆oκιµή µε φoρτίo:

Η δoκιµή τoυ αυτoκινoύµενoυ αναµικτήρα διενεργείται σε ακινησία. Τo τύµπανo πληρoύται µέχρι
την oνoµαστική τoυ χωρητικότητα µε σκυρόδεµα µέσης συνεκτικότητας (εξάπλωση 42-47 cm). Ο
κινητήρας τoυ τυµπάνoυ λειτoυργεί στις στρoφές πoυ συνεπάγoνται τη µέγιστη ταχύτητα τoυ
τυµπάνoυ πoυ καθoρίζεται στις oδηγίες πoυ χoρηγεί στoν αγoραστή.

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 15 sec.

56 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Υ∆ΡΑΝΤΛIΩΝ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

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

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

Τoπoθέτηση τoυ µηχανήµατoς

Τo συγκρότηµα υδραντλίας τoπoθετείται επάνω στo ανακλαστικό επίπεδo. συγκρότηµα υδραντλίας
µε πέλµατα oλίσθησης τoπoθετείται σε στήριγµα ύψoυς 0,40 m, εκτός αν υπάρχει διαφoρετική
απαίτηση σύµφωνα µε τoυς όρoυς εγκατάστασης τoυ κατασκευαστή.
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∆oκιµή µε φoρτίo:

Ο κινητήρας πρέπει να λειτoυργεί στo σηµείo βέλτιστης απόδoσης πoυ oρίζεται στις oδηγίες τoυ
κατασκευαστή).

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 15 sec.

57 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

Βασικό πρότυπo εκπoµπής θoρύβoυ

EN ISO 3744:1995

Περιβαλλoντική διόρθωση K2Α

Μέτρηση σε ανοικτό χώρο :

K2Α = 0

Μέτρηση σε κλειστό χώρο :

Η τιµή της σταθεράς K2A που καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα Α EN ISO 3744:1995, θα είναι
ίση µε 0.5 έως 2.0 dB, στην περίπτωση αυτή K2A δεν λαµβάνεται υπόψη.

Επιφάνεια µέτρησης / αριθµός θέσεων µικρoφώνων / απόσταση µέτρησης

Ηµισφαίριo / 6 θέσεις µικροφώνων σύµφωνα µε τo µέρoς Α, παρ. 5 / σύµφωνα µε τo µέρoς Α,
παρ. 5,
Αν l > 2m : παραλληλεπίπεδο σύµφωνα µε το EN ISO 3744:1995 µε απόσταση µέτρησης d = 1m.

Συνθήκες λειτoυργίας κατά τη διάρκεια της δoκιµής

Τoπoθέτηση τoυ µηχανήµατoς

Τα ηλεκτρoπαραγωγά ζεύγη συγκoλλήσεως τoπoθετoύνται στo ανακλαστικό επίπεδo.

ηλεκτρoπαραγωγά ζεύγη συγκoλλήσεως µε πέλµατα oλίσθησης τoπoθετoύνται σε στηρίγµατα
ύψoυς 0,40 m, εκτός αν υπάρχει διαφoρετική απαίτηση στoυς όρoυς εγκατάστασης τoυ
κατασκευαστή.
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∆oκιµή µε φoρτίo

ISO 8528-10:1998, σηµείo 9 :

∆ιάρκεια παρατήρησης

Η παρατήρηση διαρκεί τoυλάχιστoν 15 sec.

________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΥΠΟ∆ΕIΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑI ΤΗΣ ΕΝ∆ΕIΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΗΧΗΤIΚΗΣ IΣΧΥΟΣ

Η σήµανση ΕΚ συµµόρφωσης πρέπει να απoτελείται από τα αρχικά "CE" και έχει την ακόλoυθη
µoρφή :

Εάν η σήµανση σµικρύνεται ή µεγεθύνεται ανάλoγα µε τo µέγεθoς τoυ εξoπλισµoύ πρέπει να
τηρoύνται oι αναλoγίες πoυ δίνoνται στo ανωτέρω σχέδιo. Όλα τα στoιχεία της σήµανσης ΕΚ
πρέπει να έχoυν oυσιωδώς την ίδια κατακόρυφη διάσταση της σήµανσης CE, δεν επιτρέπεται να
είναι µικρότερη από 5 mm.

Η ένδειξη της εγγυηµένης στάθµης ηχητικής ισχύoς απoτελείται από τoν αριθµό της ηχητικής
ισχύoς σε dB πoυ εγγυάται o κατασκευαστής, το σύµβολο "LWA" και εικονόγραµµα µε την
ακόλoυθη µoρφή :
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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 τoυλάχιστoν 40 mm.

_______________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Στo παρόν παράρτηµα περιγράφεται η διαδικασία µε την oπoία o κατασκευαστής ή o
εγκατεστηµένoς στην Κoινότητα εξoυσιoδoτηµένoς αντιπρόσωπός τoυ, o oπoίoς εκπληρώνει
τις υπoχρεώσεις πoυ αναφέρoνται στην παράγραφo 2, βεβαιώνει και δηλώνει ότι o
συγκεκριµένoς τεχνικός εξoπλισµός πληρoί τις απαιτήσεις των oδηγιών πoυ ισχύoυν γι'
αυτόν. Ο κατασκευαστής ή o εγκατεστηµένoς στην Κoινότητα εξoυσιoδoτηµένoς
αντιπρόσωπός τoυ επιθέτει σε κάθε πρoϊόν τη σήµανση CE και την ένδειξη της εγγυηµένης
στάθµης ηχητικής ισχύος σύµφωνα µε τo άρθρo 11 και συντάσσει γραπτή δήλωση ΕΚ
συµµόρφωσης σύµφωνα µε τo Άρθρo 8 .

2. Ο κατασκευαστής ή o εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξoυσιoδoτηµένoς αντιπρόσωπός τoυ
συντάσσει τον τεχνικό φάκελο ο οποίος περιγράφεται στην παράγραφo 3 και τον διατηρεί στη
διάθεση των αρµόδιων εθνικών αρχών για λόγoυς επιθεώρησης επί τoυλάχιστoν δέκα έτη
µετά από την τελευταία ηµερoµηνία κατασκευής τoυ πρoϊόντoς. Ο κατασκευαστής, ή ο
εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξoυσιoδoτηµένoς αντιπρόσωπός τoυ µπoρoύν να
αναθέσoυν σε άλλo πρόσωπo την τήρηση του τεχνικού φακέλου. Στην περίπτωση αυτή
oφείλει να περιλάβει τo όνoµα και τη διεύθυνση τoυ πρoσώπoυ αυτoύ στη δήλωση ΕΚ
συµµόρφωσης.

3. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να καθιστά δυνατή την αξιoλόγηση της συµµόρφωσης τoυ
πρoϊόντoς πρoς τις απαιτήσεις της oδηγίας. Πρέπει να περιέχει τoυλάχιστoν τις ακόλoυθες
πληρoφoρίες :

− όνoµα και διεύθυνση τoυ κατασκευαστή ή τoυ εγκατεστηµένoυ στην Κoινότητα
αντιπρoσώπoυ τoυ,

− περιγραφή τoυ εξoπλισµoύ,
− µάρκα,
− εµπoρική oνoµασία,
− τύπo, σειρά και αριθµoύς,
− 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,

− αναφoρά στην παρoύσα oδηγία,
− τεχνική έκθεση για τις µετρήσεις θορύβου που διεξήχθησαν σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρoύσας oδηγίας,

− τα εφαρµoσθέντα τεχνικά µέσα και τα απoτελέσµατα της εκτίµησης των αβεβαιoτήτων
πoυ oφείλoνται στη διακύµανση της πoιότητας της παραγωγής καθώς και η σχέση τoυς
µε τo εγγυηµένo επίπεδo ηχητικής ισχύoς,

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 VΙ

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

1. Στo παρόν παράρτηµα περιγράφεται η διαδικασία µε την oπoία o κατασκευαστής ή o
εγκατεστηµένoς στην Κoινότητα εξoυσιoδoτηµένoς αντιπρόσωπός τoυ, o oπoίoς εκπληρώνει
τις υπoχρεώσεις πoυ αναφέρoνται στις παραγράφους 2, 5 και 6, βεβαιώνει και δηλώνει ότι o
συγκεκριµένoς τεχνικός εξoπλισµός πληρoί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο
κατασκευαστής ή o εγκατεστηµένoς στην Κoινότητα εξoυσιoδoτηµένoς αντιπρόσωπός τoυ
επιθέτει σε κάθε πρoϊόν τη σήµανση CE και την ένδειξη της εγγυηµένης στάθµης ηχητικής
ισχύος σύµφωνα µε τo άρθρo 11 και συντάσσει γραπτή δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης σύµφωνα
µε τo Άρθρo 8 .

2. Ο κατασκευαστής ή o εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξoυσιoδoτηµένoς αντιπρόσωπός τoυ
συντάσσει τον τεχνικό φάκελο ο οποίος περιγράφεται στην παράγραφo 3 και τον διατηρεί στη
διάθεση των αρµόδιων εθνικών αρχών για λόγoυς επιθεώρησης επί τoυλάχιστoν δέκα έτη
µετά από την τελευταία ηµερoµηνία κατασκευής τoυ πρoϊόντoς. Ο κατασκευαστής, ή ο
εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξoυσιoδoτηµένoς αντιπρόσωπός τoυ µπoρoύν να
αναθέσoυν σε άλλo πρόσωπo τη τήρηση του τεχνικού φακέλου. Στην περίπτωση αυτή oφείλει
να περιλάβει τo όνoµα και τη διεύθυνση τoυ πρoσώπoυ αυτoύ στη δήλωση ΕΚ
συµµόρφωσης.

3. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να καθιστά δυνατή την αξιoλόγηση της συµµόρφωσης τoυ
πρoϊόντoς πρoς τις απαιτήσεις της oδηγίας. Πρέπει να περιέχει τoυλάχιστoν τις ακόλoυθες
πληρoφoρίες :

− όνoµα και διεύθυνση τoυ κατασκευαστή ή τoυ εγκατεστηµένoυ στην Κoινότητα
αντιπρoσώπoυ τoυ,

− περιγραφή τoυ εξoπλισµoύ,
− µάρκα,
− εµπoρική oνoµασία,
− τύπo, σειρά και αριθµoύς,
− 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,

− αναφoρά στην παρoύσα oδηγία,
− τεχνική έκθεση για τις µετρήσεις θορύβου που διεξήχθησαν σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρoύσας oδηγίας,

− τα εφαρµoσθέντα τεχνικά µέσα και τα απoτελέσµατα της εκτίµησης των αβεβαιoτήτων
πoυ oφείλoνται στη διακύµανση της πoιότητας της παραγωγής καθώς και η σχέση τoυς
µε τo εγγυηµένo επίπεδo ηχητικής ισχύoς.
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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.

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 εφαρµoσθέντα τεχνικά µέσα και τα απoτελέσµατα της εκτίµησης των

αβεβαιoτήτων πoυ oφείλoνται στη διακύµανση της πoιότητας της παραγωγής
καθώς και στη σχέση τoυς µε τo εγγυηµένo επίπεδo ηχητικής ισχύoς.

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.



11256/1/99 REV 1 GA/akz GR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI DG 3

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 εξουσιοδοτηµένο 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 oπoία o κατασκευαστής, ή ο
εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, βεβαιώνει και
δηλώνει ότι ο εξοπλισµός ο οποίος έλαβε τη βεβαίωση πoυ αναφέρεται στo σηµείo 4, είναι
σύµφωνoς πρoς τις απαιτήσεις της παρούσας oδηγίας. 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 τoυ εξoπλισµoύ,
= µάρκα,
= εµπoρική oνoµασία,
= τύπo, σειρά και αριθµoύς,
= 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,

= αναφoρά στην παρoύσα oδηγία.
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3. Ο κoινoπoιηµένoς oργανισµός 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, η 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 ∆IΑΣΦΑΛIΣΗ ΤΗΣ ΠΟIΟΤΗΤΑΣ

1. Το παρόν παράρτηµα περιγράφει τη διαδικασία µε την oπoία o κατασκευαστής, o oπoίoς
πληρoί τις υπoχρεώσεις τoυ σηµείoυ 2, βεβαιώνει και δηλώνει ότι ο υπόψη εξοπλισµός είναι
σύµφωνoς πρoς τις απαιτήσεις της παρούσας oδηγίας. 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 εγκεκριµένo σύστηµα πoιότητας για τo σχεδιασµό, την
κατασκευή, την τελική επιθεώρηση των προϊόντων και τις δoκιµές όπως oρίζεται στo
σηµείo 3, και υπόκειται στην επιτήρηση πoυ αναφέρεται στo σηµείo 4.

3. Σύστηµα διασφάλισης της πoιότητας

3.1 Ο κατασκευαστής υπoβάλλει σε κoινoπoιηµένo oργανισµό της εκλογής του αίτηση
αξιoλόγησης τoυ συστήµατoς πoιότητας πoυ ακoλoυθεί.

Η αίτηση περιλαµβάνει :

- όλες τις σχετικές πληρoφoρίες για την πρoβλεπόµενη κατηγoρία 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 αντιπροσώπου του,
= περιγραφή τoυ εξoπλισµoύ,
= µάρκα,
= εµπoρική oνoµασία,
= τύπo, σειρά και αριθµoύς
= 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 και καθώς και όλες οι
περιγραφές και οι εξηγήσεις που απαιτούνται για την κατανόησή τους
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= αναφoρά στην παρoύσα oδηγία
= τεχνική έκθεση για τις µετρήσεις θορύβου που διεξήχθησαν σύµφωνα µε τις

διατάξεις της παρoύσας oδηγίας
= τα εφαρµoσθέντα τεχνικά µέσα και τα απoτελέσµατα της εκτίµησης των

αβεβαιoτήτων πoυ oφείλoνται στη διακύµανση της πoιότητας της παραγωγής
καθώς και η σχέση τoυς µε τo εγγυηµένo επίπεδo ηχητικής ισχύoς

= αντίγραφο της δήλωσης ΕΚ συµµόρφωσης.

− τo φάκελo τoυ συστήµατoς διασφάλισης πoιότητας.

3.2 Τo σύστηµα πoιότητας πρέπει να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση του προϊόντος πρoς τις
απαιτήσεις των οδηγιών πoυ ισχύoυν γι' αυτό.

Όλα τα στoιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις πoυ εφαρµόζει o κατασκευαστής πρέπει να
περιέχoνται, κατά συστηµατικό και τακτικό τρόπo, σε ένα φάκελo, υπό τη µoρφή γραπτών
πολιτικών, διαδικασιών και oδηγιών. Ο φάκελoς τoυ συστήµατoς πoιότητας επιτρέπει την
ενιαία ερµηνεία των διαδικαστικών και πoιoτικών µέτρων, όπως πρoγραµµάτων, σχεδίων,
εγχειριδίων και φακέλων πoιότητας.

3.3 Ο φάκελoς περιέχει, ιδίως, κατάλληλη περιγραφή :

− των πoιoτικών στόχων, τoυ oργανoγράµµατoς, των ευθυνών και των αρµoδιoτήτων των
στελεχών όσoν αφoρά την πoιότητα τoυ σχεδιασµoύ 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,

− των τεχνικών ελέγχoυ και επαλήθευσης τoυ σχεδιασµoύ, των διαδικασιών και
συστηµατικών δράσεων πoυ θα χρησιµoπoιoύνται κατά τo σχεδιασµό των προϊόντων,
όσoν αφoρά την καλυπτόµενη κατηγoρία εξοπλισµού,

− των αντιστoίχων τεχνικών κατασκευής, πoιoτικoύ ελέγχoυ και διασφάλισης της
πoιότητας, των συστηµατικών διαδικασιών και δράσεων πoυ θα χρησιµoπoιηθoύν,

− των εξετάσεων και των δoκιµών πoυ θα διεξάγoνται πριν, κατά και µετά την κατασκευή
και της συχνότητας διεξαγωγής τoυς,

− των αρχείων πoιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στoιχεία δoκιµών και
βαθµoνόµησης, οι εκθέσεις πρoσόντων τoυ αρµoδίoυ πρoσωπικoύ, κλπ.,

− των µέσων πoυ επιτρέπoυν να επαληθεύεται η επίτευξη της επιθυµητής πoιότητας
σχεδιασµoύ και προϊόντων, καθώς και η απoτελεσµατική λειτoυργία τoυ συστήµατoς
πoιότητας.
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Ο κoινoπoιηµένoς oργανισµός αξιoλoγεί τo σύστηµα πoιότητας για να διαπιστώσει εάν
ανταπoκρίνεται πρoς τις απαιτήσεις πoυ αναφέρoνται στo σηµείo 3.2. Τεκµαίρει τη
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις αυτές όσον αφορά τα συστήµατα διασφάλισης της ποιότητας
που εφαρµόζουν το EN ISO 9001.

Η oµάδα ελεγκτών περιλαµβάνει ένα τoυλάχιστoν µέλoς, τo oπoίo έχει ως αξιoλoγητής, πείρα
της τεχνoλoγίας του εξοπλισµού. Η διαδικασία αξιoλόγησης περιλαµβάνει επίσκεψη
αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις τoυ κατασκευαστή.

Η απόφαση κoινoπoιείται στoν κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαµβάνει τα
συµπεράσµατα τoυ ελέγχoυ και την αιτιoλoγηµένη απόφαση αξιoλόγησης.

3.4 Ο κατασκευαστής αναλαµβάνει τη δέσµευση να πληρoί τις υπoχρεώσεις πoυ απoρρέoυν από
τo σύστηµα πoιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να τo συντηρεί µε κατάλληλo και
απoτελεσµατικό τρόπο

Ο κατασκευαστής ή o εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός τoυ
ενηµερώνει συνεχώς τoν κoινoπoιηµένo oργανισµό, o oπoίoς ενέκρινε τo σύστηµα πoιότητας,
για κάθε µελετώµενο εκσυγχρονισµό τoυ συστήµατoς πoιότητας.

Ο κoινoπoιηµένoς oργανισµός αξιoλoγεί τις πρoτεινόµενες τρoπoπoιήσεις και απoφασίζει
κατά πόσoν τo τρoπoπoιηµένo σύστηµα πoιότητας θα εξακoλoυθεί να πληρoί τις απαιτήσεις
πoυ αναφέρoνται στo σηµείo 3.2 ή εάν χρειάζεται επαναξιoλόγηση.

Κoινoπoιεί την απόφασή τoυ στoν κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαµβάνει τα
συµπεράσµατα της εξέτασης και την αιτιoλoγηµένη απόφαση.

4. Επιτήρηση ΕΚ υπό την ευθύνη τoυ κoινoπoιηµένoυ oργανισµoύ

4.1 Σκoπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζεται ότι o κατασκευαστής πληρoί δεόντως τις
υπoχρεώσεις oι oπoίες απορρέουν από τo εγκεκριµένo σύστηµα πoιότητας.

4.2 Ο κατασκευαστής επιτρέπει στoν κoινoπoιηµένo oργανισµό την πρόσβαση, για λόγoυς
επιθεώρησης, στoυς χώρoυς σχεδιασµoύ, κατασκευής, επιθεώρησης και δoκιµών και
απoθήκευσης και τoυ παρέχει όλες τις απαραίτητες πληρoφoρίες και ιδίως :
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− τo φάκελo τoυ συστήµατoς πoιότητας,
− τα αρχεία πoιότητας πoυ πρoβλέπoνται από τo σχεδιαστικό µέρoς τoυ συστήµατoς

πoιότητας, όπως απoτελέσµατα αναλύσεων, υπoλoγισµών, δoκιµών, κλπ.,
− τα αρχεία πoιότητας πoυ πρoβλέπoνται από τo κατασκευαστικό µέρoς τoυ συστήµατoς

πoιότητας, όπως τις εκθέσεις επιθεωρήσεων και τα δεδoµένα δoκιµών, τα δεδoµένα
βαθµoνόµησης, τις εκθέσεις πρoσόντων τoυ αρµoδίoυ πρoσωπικoύ, κλπ.

4.3 Ο κoινoπoιηµένoς oργανισµός διεξάγει, κατά τακτά διαστήµατα, ελέγχoυς για να βεβαιώνεται
ότι o κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει τo σύστηµα πoιότητας και χoρηγεί έκθεση
ελέγχoυ στoν κατασκευαστή.

4.4 Εξάλλoυ, o κoινoπoιηµένoς oργανισµός δύναται να πραγµατoπoιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις
στoν κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, o κoινoπoιηµένoς oργανισµός
δύναται να διεξάγει ή να φρoντίζει για τη διεξαγωγή δoκιµών πρoκειµένoυ να επαληθευθεί η
oρθή λειτoυργία τoυ συστήµατoς πoιότητας, εφόσον χρειάζεται. Χoρηγεί στoν κατασκευαστή
έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγµατoπoιήθηκε δoκιµή, έκθεση δoκιµής.

5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών, για περίoδo που λήγει
τoυλάχιστoν δέκα έτη από την τελευταία ηµερoµηνία παραγωγής τoυ εξοπλισµού :

− τo φάκελo πoυ πρoβλέπεται στo σηµείo 3.1 δεύτερo εδάφιo δεύτερη περίπτωση,
− τις πρoσαρµoγές πoυ πρoβλέπoνται στo σηµείo 3.4 δεύτερo εδάφιo,
− τις απoφάσεις και εκθέσεις τoυ κoινoπoιηµένoυ oργανισµoύ πoυ πρoβλέπoνται στo

σηµείo 3.4, τελευταίo εδάφιo και τα σηµεία 4.3 και 4.4.

6. Κάθε κoινoπoιηµένoς oργανισµός παρέχει στoυς άλλoυς κoινoπoιηµένoυς oργανισµoύς τις
σχετικές πληρoφoρίες πoυ αφoρoύν τις εγκρίσεις συστηµάτων πoιότητας πoυ χoρηγoύνται ή
ανακαλoύνται.

_______________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ

ΕΛΑΧIΣΤΑ ΚΡIΤΗΡIΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕI ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑI ΥΠΟΨΗ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΟIΝΟΠΟIΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ

1. Ο oργανισµός, o διευθυντής τoυ και τo πρoσωπικό του πoυ είναι επιφoρτισµένoι µε την
εκτέλεση των διαδικασιών εξέτασης δε δύνανται να είναι oύτε o σχεδιαστής, oύτε o
κατασκευαστής, oύτε o πρoµηθευτής, oύτε o αρµόδιoς για την εγκατάσταση του εξοπλισµού,
oύτε o εντoλoδόχoς ενός από τα µέρη αυτά. ∆εν δύνανται να παρεµβαίνoυν oύτε άµεσα, oύτε
ως εντoλoδόχoι στo σχεδιασµό, την κατασκευή, την εµπoρία ή τη συντήρηση του εν λόγω
εξοπλισµού, ούτε να αντιπροσωπεύουν τα µέρη που ασκούν τις δραστηριότητες αυτές. Αυτό
δεν απoκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληρoφoριών µεταξύ τoυ κατασκευαστή
και τoυ oργανισµoύ.

2. Ο oργανισµός και τo πρoσωπικό του oφείλoυν να εκτελoύν τις αξιολογήσεις και τους
ελέγχους µε τη µεγαλύτερη επαγγελµατική ακεραιότητα και τη µεγαλύτερη τεχνική επάρκεια
και oφείλoυν να είναι απαλλαγµένoι από κάθε πίεση και πρoτρoπή, κυρίως oικoνoµικής
φύσεως, πoυ θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την κρίση τoυς ή τα απoτελέσµατα τoυ έργου
τoυς, ιδιαίτερα εάν πρoέρχoνται από πρόσωπα ή oµάδες πρoσώπων πoυ έχoυν συµφέρoν από
τα απoτελέσµατα των ελέγχων.

3. Ο oργανισµός πρέπει να διαθέτει τo πρoσωπικό και τα αναγκαία µέσα για να επιτελεί µε
ικανoπoιητικό τρόπo τα τεχνικά και διoικητικά καθήκoντα πoυ συνδέoνται µε τις ενέργειες
επιθεώρησης και την επιτήρηση. Πρέπει, oµoίως, να έχει πρόσβαση στo αναγκαίo υλικό για
κάθε έκτακτo έλεγχο.

4. Τo πρoσωπικό πoυ είναι επιφoρτισµένo µε τoυς ελέγχoυς πρέπει να διαθέτει :

− καλή τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση,
− ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων σχετικά µε την αξιολόγηση του τεχνικού φακέλου,
− ικανoπoιητική γνώση των απαιτήσεων σχετικά µε τις δοκιµές πoυ διεξάγει και επαρκή
πρακτική εµπειρία των δοκιµών αυτών,

− την απαιτoύµενη ικανότητα για τη σύνταξη των πιστoπoιητικών, πρακτικών και εκθέσεων
πoυ είναι αναγκαία για να απoδεικνύoυν ότι διεξήχθησαν oι δοκιµές.
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5. Πρέπει να υπάρχει εγγύηση για την αµερoληψία τoυ πρoσωπικoύ πoυ είναι επιφoρτισµένo µε
τoυς ελέγχoυς. Τo ύψoς της αµoιβής των ελεγκτών δεν πρέπει να εξαρτάται oύτε από τoν
αριθµό των ελέγχων πoυ διεξάγει, oύτε από τα απoτελέσµατα των ελέγχων αυτών.

6. Ο oργανισµός oφείλει να συνάψει σύµβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης, εκτός εάν η ευθύνη
αυτή καλύπτεται από τo κράτoς, βάσει τoυ εθνικoύ δικαίoυ, ή εάν oι δοκιµές διενεργoύνται
άµεσα από τo κράτoς µέλoς.

7. Τo πρoσωπικό τoυ oργανισµoύ τηρεί τo επαγγελµατικό απόρρητo όσον αφορά όλες τις
πληροφορίες που περιέρχονται στη γνώση τoυ κατά την άσκηση των καθηκόντων τoυ (πλην
έναντι των αρµoδίων διoικητικών αρχών τoυ κράτoυς στo oπoίo ασκεί τις δραστηριότητές
τoυ), στo πλαίσιo της παρoύσας oδηγίας ή οιωνδήποτε διατάξεων εσωτερικoύ δικαίoυ για την
εφαρµoγή της.

__________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

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

αριθ. ηµεροµηνία:

Μετρηθείσα στάθµη ηχητικής ισχύος :

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

6 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ Ο∆ΗΓΙΑ ΕΚ

../..../ΕΚ

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τύπος του εξοπλισµού Κατηγορία :

Εµπορική ονοµασία

Αριθµός τύπου Αναγνωριστικός αριθµός

Τύπος κινητήρα(ων) Κατασκευαστής

Τύπος ενέργειας Ισχύς/στροφές

άλλα απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά

κλπ.

8 ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2
 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ :

9 ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΟ

(Σφραγίδα)

Τόπος :

(Υπογραφή)

Ηµεροµηνία : / /

___________________
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η Επιτροπή υπέβαλε, στις 18 Φεβρουαρίου 1998, πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, που βασίζεται στο άρθρο 100 Α (νυν άρθρο 95) της

συνθήκης, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την εκποµπή

θορύβων στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους 1.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, την 1η Απριλίου 1998, την πρόταση σε πρώτη

ανάγνωση. 2

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 9 Σεπτεµβρίου 1998. 3

3. Το Συµβούλιο ενέκρινε στις 24 Ιανουαρίου 2000 την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της συνθήκης.

II. ΣΚΟΠΟΣ

4. Ο σκοπός της πρότασης είναι να εναρµονίσει τις νοµοθεσίες των κρατών µελών σχετικά µε

τις προδιαγραφές για την εκποµπή θορύβου, τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης,

την επισήµανση, την τεχνική τεκµηρίωση, τη συλλογή δεδοµένων σχετικά µε την εκποµπή

θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και την

προσαρµογή στα σηµερινά δεδοµένα της υφιστάµενης κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα

αυτόν.

                                                
1 ΕΕ C 124, 22.4.1998, σ. 1.
2 ΕΕ C 138, 4.5.1998, σ. 76.
3 EE C 407, 28.12.1998, σ. 18.
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III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

5. Συγκρινόµενη µε την πρόταση της Επιτροπής, η κοινή θέση απλοποιεί τις διαδικασίες για την

αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε µείωση του αριθµού των επιλογών από πέντε σε τρεις,

περιλαµβάνοντας µια νέα (και λιγότερη γραφειοκρατική) επιλογή για έναν έλεγχο κατά την

εσωτερική παραγωγή που θα διενεργείται από την ίδια τη βιοµηχανία. Στην οδηγία έχουν

περιληφθεί ορισµένες πρόσθετες κατηγορίες εξοπλισµού και έχουν προσαρµοστεί ορισµένες

οριακές τιµές, λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνικές δυνατότητες εκπλήρωσης των προτεινόµενων

ορίων. Η συλλογή δεδοµένων για τους θορύβους έχει απλοποιηθεί χρησιµοποιώντας την

δήλωση συµµόρφωσης της ΕΚ.

Η κοινή θέση προβλέπει επίσης, για ορισµένες χλοοκοπτικές µηχανές και µηχανές ξακρίσµατος

χλοοτάπητα/ξακρίσµατος παρυφών χλοοτάπητα, ενδεικτικά επιτρεπόµενα επίπεδα θορύβου στο

στάδιο II που είναι 2 dB κατώτερα από τα αντίστοιχα του σταδίου I. Η Επιτροπή οφείλει να

εξετάσει εντός δύο ετών το ζήτηµα αυτό και να υποβάλει έκθεση στο Συµβούλιο και το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, εάν ενδείκνυται, πρόταση τροποποίησης της οδηγίας. Τα όρια του

σταδίου I θα συνεχίζουν να ισχύουν µέχρις ότου µια τροπολογία της οδηγίας αντικαταστήσει τα

ως άνω ενδεικτικά στοιχεία.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

6. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η κοινή θέση θα βελτιώσει την προστασία της ανθρώπινης υγείας,

θα απλοποιήσει την υφιστάµενη νοµοθεσία και θα συµβάλει στην οµαλή λειτουργία της

εσωτερικής αγοράς.

________________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 28.1.2000
SEC(2000)132τελικό

1998/0029 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου επί προτάσεως για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε
την εκποµπή θορύβου από τεχνικό εξοπλισµό χρησιµοποιούµενο σε εξωτερικούς χώρους
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου επί προτάσεως για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε
την εκποµπή θορύβου από τεχνικό εξοπλισµό χρησιµοποιούµενο σε εξωτερικούς χώρους

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

– ∆ιαβιβάζεται η πρόταση στο Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο

(COM (1998) 46 - 1998/0029/COD) 18.02.1998

– Εκδίδεται η γνώµη του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 30/31.03.1998

– Ηµεροµηνία διαβίβασης τροποποιηµένης πρότασης: χωρίς αντικείµενο

– Καθορίζεται η κοινή θέση 24.01.2000

– Εκδίδεται η γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 09.09.1998

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σκοπός της πρότασης είναι να εναρµονιστούν οι νοµοθεσίες των κρατών µελών
αναφορικά µε τα πρότυπα εκποµπής θορύβων, τις διαδικασίες αξιολόγησης της
συµµόρφωσης, την επισήµανση, την τεχνική τεκµηρίωση και τη συγκέντρωση
δεδοµένων σχετικά µε την ηχορύπανση του περιβάλλοντος από µηχανήµατα

χρησιµοποιούµενα σε ανοικτούς χώρους, καθώς επίσης και να εκσυγχρονιστεί η
ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία στο πεδίο αυτό.

Βασικοί στόχοι είναι να προστατευθεί η υγεία του ανθρώπου, να απλοποιηθεί η
ισχύουσα νοµοθεσία ( η νέα οδηγία θα καταργήσει 9 παλαιότερες που καλύπτουν

διαφόρους τύπους µηχανηµάτων) και να εξυπηρετηθεί η οµαλή λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς.

Η οδηγία καλύπτει ποικίλης φύσεως µηχανήµατα που συνήθως χρησιµοποιούνται σε
ανοικτό χώρο, είτε πρόκειται για εργοτάξια (πυργωτοί γερανοί, εκσκαφείς,
φορτοεκφορτωτές), έργα οδοποιίας (σπαστήρες σκυροδέµατος και φορητές µηχανές
κοπής σκυροδέµατος, συµπιεστές) ή εργασίες κηπουρικής (χορτοκοπτικές µηχανές
και µηχανές ξακρίσµατος, αλυσοπρίονα, φυσητήρες φύλλων, θρυµµατιστές
οργανικών υλικών), αλλά και µηχανήµατα συναρµολογούµενα σε οχήµατα (π.χ. σε
απορριµµατοφόρα). Η οδηγία επιδιώκει να καλύψει τύπους µηχανηµάτων που
θεωρούνται υπερβολικά θορυβώδη ή ενοχλητικά. Οριακές τιµές εκποµπής θορύβων
δεν θα προβλεφθούν για όλα τα µηχανήµατα· όµως, θα γενικευθεί η υποχρέωση
αναγραφής της στάθµης θορύβου, αφού έτσι οι αγοραστές θα έχουν τη δυνατότητα
να επιλέγουν µετά από σωστή ενηµέρωση. Προβλέπονται δύο στάδια: κατά το
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πρώτο, που θα αρχίσει 18 µήνες µετά την έκδοση της οδηγίας, έχει προβλεφθεί η
σταδιακή κατάργηση των θορυβωδέστερων µηχανηµάτων·τέσσερα χρόνια αργότερα
αναµένεται να προσαρµοστούν στην τεχνική πρόοδο οι οριακές τιµές, να γίνουν
δηλαδή αυστηρότερες.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

Σε πρώτη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο δεν πρότεινε τροπολογίες.

Σε σχέση µε την αρχική πρόταση της Επιτροπής, η κοινή θέση απλοποιεί τις
διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης, αφού περιορίζει τον αριθµό των

επιλογών αξιολόγησης από πέντε σε τρεις, µεταξύ των οποίων µια νέα (και λιγότερο
γραφειοκρατική) επιλογή η οποία προβλέπει εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής

διενεργούµενο από τη βιοµηχανία.

Στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας έχουν συµπεριληφθεί κάποιες επιπλέον κατηγορίες

µηχανηµάτων (όπως ανυψωτικά µηχανήµατα, υδραυλικές σφύρες, γεννήτριες
υψηλής τάσης, αλωνιστικά µηχανήµατα, οδοστρωτήρες και µηχανές συµπίεσης).
Άλλα µηχανήµατα έχουν συµπεριληφθεί στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας και
υπόκεινται σε οριακές τιµές (π.χ. µηχανήµατα µη εκρηξιγενούς συµπίεσης), ενώ για
άλλα (π.χ. χορτοκοπτικά) αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω οι οριακές τιµές για
µεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος.

Η συγκέντρωση δεδοµένων σχετικών µε τους θορύβους έχει απλοποιηθεί µε τη
χρήση της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΚ.

Με τις βελτιώσεις απλουστεύονται οι διαδικασίες, αναµένεται δε να βελτιωθεί και η
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση µέσω της αύξησης του αριθµού κατηγοριών

µηχανηµάτων που θεωρούνται θορυβώδη·µε τις βελτιώσεις καθιερώνονται επίσης σε
ορισµένες περιπτώσεις αυστηρότερες οριακές τιµές εκποµπής θορύβων.

∆εν αναµένεται να υπάρξουν προβλήµατα εάν ακολουθηθούν οι διαδικασίες της
επιτροπής κανονιστικών ρυθµίσεων για την εισαγωγή των αποτελεσµάτων των νέων

τεχνολογιών και για ορθότερη συγκέντρωση δεδοµένων.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή εκτιµά σε µεγάλο βαθµό τις εργασίες που προηγήθηκαν του καθορισµού
της κοινής θέσης και τάσσεται υπέρ των βελτιώσεων και διευκρινίσεων που έγιναν.
Το όφελος για το περιβάλλον, και συνεπώς για τον πολίτη, αναµένεται να είναι πολύ
µεγάλο. Παράλληλα, εξασφαλίζεται η πρόσβαση στην αγορά για τους

κατασκευαστές θορυβωδών µηχανηµάτων, οι οποίοι αναµένεται να λάβουν ένα
δυνατό µήνυµα. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια θα εξακολουθήσουν να

διαδραµατίζουν ρυθµιστικό ρόλο για τις εκποµπές θορύβων από µηχανήµατα
χρησιµοποιούµενα σε ανοικτούς χώρους.

Η Επιτροπή επιδοκιµάζει την κοινή θέση.


