ΥΠΟΥΡΓΙΚH ΑΠΟΦΑΣH: Αριθ. 765/91
Καθορισµός των οριακών τιµών στάθµης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτυών
µε καλώδια των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών εκσκαφέων.
(ΦΕΚ 81/Β/21-2-91)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1338/83 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ∆ικαίου (ΦΕΚ
34/Α/17.3.83) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 1440/84
«Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού EURATOM (ΦΕΚ
70/Α/24.5.85) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 “Εταιρείες παροχής
επιχειρηµατικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101) και το άρθρο 63 του Ν.
1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).
2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α) και
τις διατάξεις του Π.∆ 180/90 (ΦΕΚ 64/Α/11.4.90) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπλ.
Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τις διατάξεις του Ν. 372/87 «Περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού Οργανισµού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) (ΦΕΚ 166/Α/30.6.76) και του άρθρου 22 του Ν. 1682/87 (ΦΕΚ
14/16.2.87).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 14 (παρ. 2) 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 «Για την προστασία
του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/86)».
5. Την αριθ. 1250/15 Ιανουαρίου 1991 απόφαση του Πρωθυπουργού «Συµπλήρωση της Υ
1201/5.10.90 απόφασης του Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 10/Β).
6. Το Π.∆. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» (ΦΕΚ
96), όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 396/89 (ΦΕΚ 172/89).
7. Την υπ’ αριθ. Υ 1074/14.5.90 (ΦΕΚ 325/Β/25.5.90) απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού ΒΕΤ «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιοµηχανίας Ενέργειας
και Τεχνολογίας, Βασίλειο Μαντζώρη».
8. Τις οδηγίες 86/662/ΕΟΚ και 89/514/ΕΟΚ των Συµβουλίων της 22.12.1986 και 2.8.1989
αντίστοιχα, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14
(παρ.2) του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) και συγχρόνως η συµµόρφωση µε τις διατάξεις των
οδηγιών 86/662/ΕΟΚ «για τον περιορισµό θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων µε
καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών εκσκαφέων» του
Συµβουλίου της 22.12.1986 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 89/514/ΕΟΚ «για την
προσαρµογή την τεχνική πρόοδο της οδηγίας 86/662/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον
περιορισµό του θορύβου των εκσκαφέων µε υδραυλικώς κινούµενο πτύο και των
αντίστοιχων µε πτύο κινούµενο µε συρµατόσχοινα, των προωθητών γαιών, των φορτωτών
και των εκσκαφέων – φορτωτών» του Συµβουλίου της 2.8.1989 των Ευρ. Κοινοτήτων που
έχουν δηµοσιευθεί στην επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρ. Κοινοτήτων (EEL 384/31.12.86) και
(EEL 253/30.8.89) αντίστοιχα, ώστε να περιορίζονται αποτελεσµατικά οι δυσµενείς
επιπτώσεις του θορύβου που προέρχεται από τα παραπάνω µηχανήµατα, στο περιβάλλον, την
ποιότητα ζωής και την υγεία του ανθρώπου.

Άρθρο 2
Έννοια όρων
Για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης µε τους όρους:
1. Υδραυλικό πτύο και πτύο µε καλώδια νοείται µηχάνηµα που αποτελείται από
αυτοπροωθούµενη φέρουσα κατασκευή και από ανώτερη κατασκευή που µπορεί να
περιστρέφεται πλέον των 360ο. Με το µηχάνηµα αυτό είναι δυνατή η εκσκαφή, η
ανύψωση ή µετακίνηση και η εκφόρτωση υλικών µε κίνηση του βέλους, του βραχίονα
και του κάδου (πτύο εργαζόµενο προς τα εµπρός ή προς τα πίσω) ή µε κίνηση του κάδου
µέσω συστήµατος βαρούλκου (συρόµενος κάδος, κάδος – αρπάγη).
2. Προωθητής γαιών νοείται µηχάνηµα αυτοπροωθούµενο, ελαστικοφόρο ή ερπυστριοφόρο,
εφοδιασµένο εµπρός µε λεπίδα. Χρησιµοποιείται κυρίως για τη µετατόπιση ή για την
κατανοµή υλικών.
3. Φορτωτής νοείται µηχάνηµα αυτοπροωθούµενο, ελαστικοφόρο ή ερπυστριοφόρο,
εφοδιασµένο εµπρός µε κάδο. Το µηχάνηµα αυτό φορτώνει, ανυψώνει, µεταφέρει και
εκφορτώνει υλικά µε κίνηση του κάδου και του ίδιου του µηχανήµατος.
4. Φορτωτής – εκσκαφέας νοείται µηχάνηµα αυτοπροωθούµενο, ελαστικοφόρο ή
ερπυστριοφόρο, σχεδιασµένο να δέχεται εκ κατασκευής κάδο φορτωτού εµπρός και
βραχίονα πτύου πίσω. Ο κάδος του φορτωτού επιτρέπει τη φόρτωση, την ανύψωση, τη
µεταφορά και την εκφόρτωση υλικών µε κίνηση του κάδου και του ίδιου του
µηχανήµατος. Το πτύο επιτρέπει την εκσκαφή, την ανύψωση και την εκφόρτωση των
υλικών µε κίνηση του βέλους, του βραχίονα και του κάδου.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στα υδραυλικά πτύα, στα πτύα µε καλώδια, στους
προωθητές γαιών, στους φορτωτές και στους φορτωτές εκσκαφείς που χρησιµοποιούνται για
την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια έργων πολιτικού µηχανικού και σε εργοτάξια
οικοδοµών και τα οποία στο εξής θα αποκαλούνται «χωµατουργικά µηχανήµατα».
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις
Τα χωµατουργικά µηχανήµατα διατίθενται στην αγορά µόνο εφόσον συνοδεύονται
από πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΟΚ, που χορηγείται µε τη διαδικασία του άρθρου 5 της
παρούσας απόφασης µε τις εξής προϋποθέσεις:
α) Για τη χρονική περίοδο µέχρι 22.12.1992, όταν η στάθµη της ηχητικής ισχύος του
αερόφερτου θορύβου που εκπέµπουν στο περιβάλλον, µετρούµενη υπό τις συνθήκες
λειτουργίας εν στάση που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι της απόφασης αριθ. οικ.
56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.1986) ‘όπως συµπληρώνεται από το παράρτηµα Ι αυτής της
απόφασης, δεν υπερβαίνει την επιτρεπόµενη στάθµη που ορίζεται ανάλογα µε την καθαρή
εγκατεστηµένη ισχύ κάθε τύπου χωµατουργικού µηχανήµατος, στον ακόλουθο πίνακα:
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β) Μετά τη λήξη της προαναφερόµενης χρονικής περιόδου, όταν η στάθµη ηχητικής ισχύος
του αερόφερτου θορύβου που εκπέµπεται στο περιβάλλον µετρούµενη, υπό τις συνθήκες
πραγµατικής δυναµικής λειτουργίας που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι της απόφασης αριθ.
οικ. 56206/1613/ΦΕΚ 570/Β/9.9.1986, όπως συµπληρώνονται από το παράρτηµα ΙΙ αυτής
της απόφασης, δεν υπερβαίνει την επιτρεπόµενη στάθµη, που θα ορίζεται µε µεταγενέστερες
κανονιστικές διατάξεις.
Άρθρο 5
∆ιαδικασία πιστοποίησης τύπου ΕΟΚ
1. Η πιστοποίηση εξέτασης τύπου ΕΟΚ για κάθε τύπο χωµατουργικού µηχανήµατος
χορηγείται σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές που προβλέπονται στην
παρούσα απόφαση από τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) µετά από
σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
2. Κάθε αίτηση πιστοποίησης εξέτασης τύπου ΕΟΚ για έναν τύπο χωµατουργικού
µηχανήµατος , για την επιτρεπόµενη στάθµη ηχητικής εκποµπής συνοδεύεται από δελτίο
πληροφοριών υπόδειγµα του οποίου περιλαµβάνεται στο παράρτηµα IV της παρούσας
απόφασης.
3. Για κάθε πιστοποιούµενο τύπο ο ΕΛΟΤ συµπληρώνει όλες τις θέσεις της πιστοποίησης
τύπου ΕΟΚ υπόδειγµα της οποίας περιλαµβάνεται στο παράρτηµα V της παρούσας
απόφασης.
4. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης εξέτασης του τύπου ΕΟΚ δεν δύναται να
υπερβαίνει την χρονική περίοδο των έξη ετών.
Σε περίπτωση που η πιστοποίηση χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4
(περιπτ. α) παύει αυτή να ισχύει µετά την παρέλευση της 22 ∆εκεµβρίου1993. Οι όροι
ανανέωσης των πιστοποιήσεων που έχουν χορηγηθεί θα καθορίζονται µε µεταγενέστερες
κανονιστικές διατάξεις.
5. Για κάθε χωµατουργικό µηχάνηµα που έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τον τύπο που
πιστοποιείται από την εξέταση τύπου ΕΟΚ, ο κατασκευαστής συµπληρώνει
πιστοποιητικό συµφωνίας υπόδειγµα του οποίου περιλαµβάνεται στο παράρτηµα VI της
παρούσας απόφασης.
Στο πιστοποιητικό αυτό, ο κατασκευαστής αναγράφει µε σαφήνεια την καθαρή
εγκατεστηµένη ισχύ και την αντίστοιχη ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα.
Άρθρο 6
Επισηµάνσεις για τη διάθεση χωµατουργικών µηχανηµάτων
Σε κάθε χωµατουργικό µηχάνηµα που έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τον τύπο που έχει
πιστοποιηθεί µε εξέταση τύπου ΕΟΚ, πρέπει να υπάρχουν προς ενηµέρωση κατά τρόπο
εµφανή και διαρκή οι ακόλουθες ενδείξεις:
- της στάθµης ηχητικής ισχύος σε dB(A) ως προς 1pW,
- της στάθµης ηχητικής ισχύος σε dB(A) ως προς 20 µPa,στη θέση του οδηγού, τις οποίες
εγγυάται ο κατασκευαστής και οι οποίες προσδιορίζονται από τις συνθήκες που
προβλέπονται στο παράρτηµα Ι της απόφασης αριθ. οικ. 56206/1613 (ΦΕΚ
570/Β/9.9.1986) όπως συµπληρώνεται από τα παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας
απόφασης.

Η ένδειξη θα συνοδεύεται από το σύµβολο «ε» όπως υποδεικνύεται στο παράρτηµα VII
της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 7
Περιορισµοί
1. Χωµατουργικά µηχανήµατα που ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης
απαγορεύεται να εισάγονται, να κατασκευάζονται και να διατίθενται στο εµπόριο,
εφόσον δεν τηρούν τις διατάξεις που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.
2. Η αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, µπορεί να λαµβάνει µέτρα για τον περιορισµό
της χρήσης των χωµατουργικών µηχανηµάτων σε περιοχές που κρίνει ότι έχουν
ανάγκη ειδικής προστασίας από το θόρυβο.
Άρθρο 8
Έλεγχοι
Ο έλεγχος της πιστότητας των παραγόµενων µηχανηµάτων προς τον εξεταζόµενο τύπο, ο
οποίος προβλέπεται στην από9φαση υπ’ αριθ. 69001/1921 9ΦΕΚ 371/Β/88)
πραγµατοποιείται από την αρµόδια διεύθυνση του ΥΒΕΤ (4η Κλασσική ∆/νση Βιοµηχ.
Πολιτικής) σύµφωνα µε τις τεχνικές διαδικασίες που καθορίζονται στο παράρτηµα VIII της
παρούσας απόφασης. Έλεγχοι διενεργούνται και από την αρµόδια ∆/νση του ΥΠΕΧΩ∆Ε
στους χώρους λειτουργίας των χωµατουργικών µηχανηµάτων.
Άρθρο 9
Κυρώσεις
Σε οποιονδήποτε γίνεται αίτιος παράβασης των διατάξεων της παρούσας απόφασης µε πράξη
ή παράλειψη επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείµενης
Νοµοθεσίας όπως κυρώσεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86. Ειδικότερα για την
επιβολή κυρώσεων στις περιοχές των ρυθµιστικών σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1515/85 (ΦΕΚ 18/Α/85) και του άρθρου 13
του Ν. 1561/85 (ΦΕΚ 148/Α/85) όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 31
παρ. 6 και 7 αντίστοιχα του Ν. 1650/86.
Άρθρο 10
Παραρτήµατα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης τα συνηµµένα
προσαρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI, VII και VIII.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ
ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΤΑΙ ΑΠΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΠΤΥΑ, ΑΠΟ ΠΤΥΑ
ΜΕ ΚΑΛΩ∆ΙΑ, ΑΠΟ ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΓΑΙΩΝ, ΑΠΟ ΦΟΡΤΩΤΕΣ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στα υδραυλικά πτύα, στα πτύα µε καλώδια, στους
προωθητές γαιών, στους φορτωτές και στους φορτωτές – εκσκαφείς που αποκαλούνται
παρακάτω χωµατουργικά µηχανήµατα. Σ’ αυτήν καθορίζονται οι διαδικασίες δοκιµών για τον
προσδιορισµό της στάθµης ηχητικής ισχύος αυτών των χωµατουργικών µηχανηµάτων για την
εξέταση τύπου ΕΟΚ και τον έλεγχο πιστότητας.

Οι τεχνικές αυτές διαδικασίες είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές που
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι της απόφασης αριθ. οικ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.86).
Οι διατάξεις εκείνου του παραρτήµατος εφαρµόζονται στα χωµατουργικά µηχανήµατα µε τις
ακόλουθες προσθήκες:
4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
4.1.
Ακουστικό κριτήριο για το περιβάλλον
Το ακουστικό κριτήριο ενός χωµατουργικού µηχανήµατος για το περιβάλλον εκφράζεται
από τη στάθµη ηχητικής ισχύος.
6.2.
Λειτουργία κατά τις µετρήσεις.
Οι µετρήσεις θορύβου πραγµατοποιούνται µε το χωµατουργικό µηχάνηµα εν στάση και µε
τον κινητήρα αποσυµπλεγµένο.
Για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων αυτών ο κινητήρας του µηχανήµατος όπως και το
υδραυλικό σύστηµα µε το οποίο ενδεχοµένως είναι εφοδιασµένο, πρέπει να έλθουν σε
θερµοκρασία λειτουργίας σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πρέπει επίσης να
τηρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας.
6.2.1. Η δοκιµή πραγµατοποιείται µε το χωµατουργικό µηχάνηµα εν στάση, χωρίς να
ενεργοποιηθούν οι διατάξεις εργασίας ή µετακίνησης. Για τη δοκιµή αυτή ο
κινητήρας είναι αποσυµπλεγµένος και γυρίζει µε ταχύτητα περιστροφής
τουλάχιστον ίση µε αυτήν που αντιστοιχεί στην καθαρή ισχύ όπως αυτή ορίζεται
και υπολογίζεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας του Συµβουλίου 80/1269/ΕΟΚ της
16ης ∆εκεµβρίου1980.
Η ταχύτητα περιστροφής και η αντίστοιχη καθαρή ισχύς ανακοινώνονται από τον
κατασκευαστή του χωµατουργικού µηχανήµατος και αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης του
χωµατουργικού µηχανήµατος καθώς επίσης και στο πιστοποιητικό πιστότητας που
παραδίδεται στον αγοραστή.
Αν το χωµατουργικό µηχάνηµα είναι εφοδιασµένο µε πολλούς κινητήρες, οι
κινητήρες αυτού πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα κατά τη δοκιµή εφόσον βέβαια η
ταυτόχρονη αυτή λειτουργία περιλαµβάνεται στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας του
χωµατουργικού µηχανήµατος.
Αν ο κινητήρας του χωµατουργικού µηχανήµατος είναι εφοδιασµένος µε ανεµιστήρα,
κατά τις δοκιµές ο ανεµιστήρας αυτός πρέπει να λειτουργεί. Αν ο ανεµιστήρας µπορεί να
λειτουργήσει µε διάφορες ταχύτητες περιστροφής, οι δοκιµές πραγµατοποιούνται µε τη
µέγιστη ταχύτητας περιστροφής.
Η ρύθµιση των ονοµαστικών στροφών του κινητήρα εκτελείται από τον
κατασκευαστή. Η διάταξη εργασίας (κάδος ή λεπίδα φορτηγού ή προωθητού γαιών) τίθεται
σε ύψος 300 – 50 mm από το έδαφος.
Για τα πτύα και για τους φορτωτές εκσκαφείς η διάταξη εργασίας είναι
συνεπτυγµένη.
6.2.2. ∆οκιµές υπό φορτίο
∆εν λαµβάνεται υπόψη.
6.3.
Θέση µέτρησης
Η θέση µέτρησης πρέπει να είναι επίπεδη και οριζόντια και να καλύπτεται, όπως και
οι θέσεις των µικροφώνων, από σκυρόδεµα ή από µη πορώδη ασφαλτοτάπητα.
6.4.
Επιφάνεια µέτρησης, απόσταση µέτρησης, θέση και αριθµός των σηµείων µέτρησης.
6.4.1. Επιφάνεια µέτρησης, απόσταση µέτρησης.
Η επιφάνεια µέτρησης που χρησιµοποιείται για τη δοκιµή είναι ένα ηµισφαίριο.
Η ακτίνα του ηµισφαιρίου προσδιορίζεται από το µήκος θέσης (βλ. σχήµα 1).
Η ακτίνα έχει µήκος:
- 4 µέτρων, όταν το µήκος βάσης του χωµατουργικού µηχανήµατος είναι ίσο ή µικρότερο
από 1,5 µέτρα.
- 10 µέτρων, όταν το µήκος βάσης του µηχανήµατος είναι µεγαλύτερο από 1,5 µέτρα αλλά
ίσο ή µικρότερο από 4 µέτρα.
- 16 µέτρων, όταν το µήκος βάσης του µηχανήµατος υπερβαίνει τα 4 µέτρα.
6.4.2. Θέση και αριθµός των σηµείων µέτρησης

6.4.2.1.
Γενικοί κανόνες
Για τις δοκιµές θα χρησιµοποιούνται έξι σηµεία µέτρησης, δηλαδή τα σηµεία 2, 4, 6, 8, 10
και 12, διατεταγµένα σύµφωνα µε αυτά που καθορίζονται στο σηµείο 6.4.2.2. του
προσαρτήµατος Ι της απόφασης αριθ. οικ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.1986).
Για τις δοκιµές του χωµατουργικού µηχανήµατος το γεωµετρικό κέντρο του βασικού
µηχανήµατος τοποθετείται επί της κατακόρυφου του κέντρου του ηµισφαιρίου µε το
εµπρός µέρος του προς το σηµείο µέτρησης αριθ. 1.
7.1.1. Μέτρηση των ξένων θορύβων
Μόνο ο θόρυβος βάθους λαµβάνεται υπόψη για τις διορθώσεις.
7.1.5. Παρουσία εµποδίων.
Οπτικός έλεγχος σε κυκλική ζώνη οµόκεντρη µε το ηµισφαίριο µέτρησης αλλά µε τριπλάσια
ακτίνα είναι επαρκής για να εξασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων του σηµείου 6.3. τρίτο
εδάφιο του παραρτήµατος Ι της Απόφασης αριθ. οικ 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.1986).
7.2.
Εάν οι στάθµες ηχητικής πίεσης στα σηµεία µέτρησης προσδιορίζονται: από τις τιµές
των ενδείξεων ηχοµέτρου, ο ελάχιστος αριθµός των ενδείξεων αυτών είναι πέντε και
οι αναγνώστες γίνονται σε κανονικά διαστήµατα.
8.5.
Υπολογισµός της στάθµης ηχητικής ισχύος
Ο διορθωτικός συντελεστής Κ2 είναι µηδέν.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ
∆ΟΚΙΜΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΠΟΥ
ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΜΕ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΣ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΟ.
ΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΜΕ ΠΤΥΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΕ
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ, ΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΓΑΙΩΝ,
ΟΙ ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η παρούσα µέθοδος µέτρησης εφαρµόζεται στους εκσκαφείς µε υδραυλικώς
κινούµενο πτύο, στους εκσκαφείς µε πτύο κινούµενο µε συρµατόσχοινα, στους προωθητές
γαιών, στους φορτωτές και στους εκσκαφείς – φορτωτές, αποκαλούµενους εφεξής
«χωµατουργικά µηχανήµατα». Σ’ αυτήν καθορίζονται οι διαδικασίες δοκιµών, ακολουθώντας
συµβατικούς τρόπους εργασίας, µε τις οποίες προσδιορίζεται η στάθµη ηχητικής ισχύος
αυτών των χωµατουργικών µηχανηµάτων για την εξέταση ΕΟΚ του τύπου και για τον έλεγχο
πιστότητάς τους.
Οι τεχνικές αυτές διαδικασίες είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές που περιλαµβάνονται
στο παράρτηµα Ι της απόφασης αριθ. οικ 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.1986) και οι διατάξεις
του εν λόγω παραρτήµατος εφαρµόζονται στα χωµατουργικά µηχανήµατα µε τις ακόλουθες
προσθήκες:
4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
4.1. Ακουστικό κριτήριο για το περιβάλλον.
6.2.
Λειτουργία κατά τις µετρήσεις .
Οι µετρήσεις της ηχητικής εκποµπής πραγµατοποιούνται µε το χωµατουργικό µηχάνηµα εν
λειτουργία σύµφωνα µε ένα συµβατικό τρόπο εργασίας που ανταποκρίνεται σε κάθε τύπο
µηχανήµατος όπως ορίζεται στο σηµείο 6.2.2.
6.2.1. ∆οκιµή της ηχητικής πηγής εν κενώ.
∆εν λαµβάνεται υπόψη.
6.2.2. ∆οκιµή υπό φορτίο
Οι συµβατικοί τρόποι εργασίας που ανταποκρίνονται σε κάθε µηχάνηµα περιγράφονται
κατωτέρω.

Στη διάρκεια της δοκιµής ακολουθούνται όλοι οι ενδεικνυόµενοι κανόνες ασφαλείας
και οι οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά µε την οδήγηση του µηχανήµατος.
Κατά τη δοκιµή δεν πρέπει να ενεργοποιείται κανένα σύστηµα σήµανσης όπως η
σειρήνα ή ο συναγερµός οπισθοπορείας.
6.2.2.1.
Εκσκαφείς µε υδραυλικώς κινούµενο πτύο ή µε πτύο κινούµενο µε
συρµατόσχοινα.
Ο εκσκαφέας οφείλει να φέρει εξάρτηση επινοηµένη από τον κατασκευαστή, όπως
εξάρτηση ανάσπασης, εξάρτηση φόρτωσης, εξάρτηση αχιβάδας ή συρόµενου κάδου.
Προθερµάνετε τον κινητήρα και τα υδραυλικά συστήµατα στις κανονικές συνθήκες
λειτουργίας για την υφιστάµενη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Θέσατε το χειριστήριο του
επιταχυντή στη θέση µεγίστου (εν κενώ). Όλες οι κινήσεις οφείλουν να πραγµατοποιούνται
στη µέγιστη ταχύτητα χωρίς όµως να ενεργοποιούνται οι βαλβίδες ασφαλείας και χωρίς
πρόσκρουση στο τέλος της διαδροµής.
Ο άξονας περιστροφής του άνω µέρους του εκσκαφέα πρέπει να διέρχεται από το
κέντρο C του ηµισφαιρίου (βλέπε εικόνα 5). Ο διαµήκης άξονας του µηχανήµατος συµπίπτει
µε τον άξονα Χ και η µηχανή είναι στραµµένη προς το σηµείο Β.
Ο δυναµικός κύκλος, χωρίς µεταφορά υλικού, συνίσταται σε τρεις κινήσεις
περιστροφής κατά ορθή γωνία από τον άξονα Χ προς τον άξονα Υ µε επιστροφή στον άξονα
Χ. Στη διάρκεια κάθε περιστροφής, το εµπρόσθιο άκρο της εξάρτησης ενεργοποιείται
σύµφωνα µε την περιγραφόµενη στα κατωτέρω σηµεία Α, Β, Γ, ή ∆, αλληλουχία.
Α. Εξάρτηση ανάσπασης
Ο δυναµικός κύκλος αποσκοπεί στην προσοµοίωση της ανόρυξης χάνδακος και της
ρήψης των προϊόντων εκσκαφής παραπλεύρως του χάνδακος. Στην αρχή του κύκλου,
διατάξατε τον βραχίονα και τον ισοζυγιστή κατά τρόπο ώστε η εξάρτηση να βρίσκεται στο
75% του µέγιστου εκπετάσµατός της και σε απόσταση 0,5 µέτρα πάνω από το έδαφος.
Τοποθετήστε τη λεπίδα προσβολής της εξάρτησης στην πρόσω θέση της µε γωνία 600 σε
σχέση µε την επιφάνεια του τόπου δοκιµών.
Ανυψώστε πρώτα το βραχίονα και συγχρόνως τραβήξτε πίσω τον ισοζυγιστή
προκειµένου να διατηρήσετε την εξάρτηση σε ύψος 0,5 µέτρα πάνω από τον τόπο δοκιµών
στη διάρκεια του µισού της εναποµένουσας διαδροµής του βραχίονα και του ισοζυγιστή.
Έπειτα αναπετάσετε ή αναδιπλώστε την εξάρτηση. Σηκώστε την εξάσκηση ανυψώνοντας τον
βραχίονα και συνεχίστε να µαζεύετε τον ισοζυγιστή για να προσοµοιώσετε την κίνηση
αποµάκρυνσης που αρκεί για να περάσει το πτύο το χείλος του χάνδακα (ποσοστό 30% του
µέγιστου ύψους ανύψωσης της εξάρτησης). Πραγµατοποιείστε περιστροφή κατά 900 προς τα
αριστερά του οδηγού. Ανυψώστε τον βραχίονα στη διάρκεια της περιστροφής και
αναπετάσετε τον ισοζυγιστή µέχρι το σηµείο όπου η εξάρτηση θα φτάσει ποσοστό 60% του
µέγιστου ύψους ανύψωσης του βραχίονα.
Αναπετάσετε τώρα τον ισοζυγιστή µέχρι ποσοστό 75% του µέγιστου ανοίγµατος.
Ξεδιπλώστε ή αναπετάσετε την εξάρτηση ανάσπασης για να φέρετε τη λεπίδα προσβολής σε
κατακόρυφη θέση. Πραγµατοποιείστε αιώρηση της εξάρτησης ανάσπασης προς την αντίθετη
κατεύθυνση µέχρι την αρχική θέση, µε τον βραχίονα χαµηλωµένο και την εξάρτηση
ανάσπασης αναδιπλωµένη.
Επαναλάβετε την ανωτέρω εργασία δύο φορές ακόµη αλλεπάλληλα για να
αποπερατωθεί ένας δυναµικός κύκλος.
Ο δυναµικός κύκλος επαναλαµβάνεται τουλάχιστον τρεις φορές για να
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που ορίζονται στο σηµείο 7.2.
Β. Εξάρτηση φόρτωσης.
Ο δυναµικός κύκλος αποσκοπεί στην προσοµοίωση της εκσκαφής στη στάθµη µιας
υψηλής παρειάς. Στην αρχή του κύκλου, ενώ η λεπίδα προσβολής της εξάρτησης είναι
παράλληλη προς το έδαφος, τοποθετήστε την εξάρτηση σε ύψος 0,5 µέτρα πάνω από τον
τόπο δοκιµών σε σηµείο που αντιστοιχεί στο 75% της θέσης σύµπτυξής της.
Αναπετάσετε έπειτα την εξάρτηση µέχρι το 75% της διαδροµής της, διατηρώντας τον
αρχικό προσανατολισµό της πτυοσκαφής. Έπειτα αναπετάσετε ή αναδιπλώστε την εξάρτηση
και σηκώστε τη µέχρι το 75% του µέγιστου ύψους ανύψωσής της και σε σηµείο που
αντιστοιχεί στο 75% του εκπετάσµατος του ισοζυγιστή. Πραγµατοποιείστε περιστροφή κατά

γωνία 900 προς τα αριστερά του οδηγού και στο µέγιστο της περιστροφής ενεργοποιείστε τον
µηχανισµό κένωσης της πτυοσκαφής φορτωτή. Πραγµατοποιείστε περιστροφή πίσω στην
αρχική θέση, ενώ η πτυοσκαφή – φορτωτής βρίσκεται στη θέση που καθορίστηκε στην αρχή
της παρούσας παραγράφου.
Επαναλάβετε την ανωτέρω εργασία δύο φορές ακόµη αλλεπάλληλα για να
αποπερατωθεί ένας δυναµικός κύκλος.
Ο δυναµικός κύκλος επαναλαµβάνεται τουλάχιστον τρεις φορές για να
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που ορίζονται στο σηµείο 7.2.
Γ. Εξάρτηση αχιβάδας.
Ο δυναµικός κύκλος αποσκοπεί στην προσοµοίωση της εκσκαφής ορύγµατος. Στην
αρχή του κύκλου βεβαιωθείτε ότι η αχιβάδα είναι ανοιχτή και τοποθετηµένη σε απόσταση 0,5
µέτρα πάνω από τον τόπο δοκιµών.
Στη συνέχεια κλείστε την αχιβάδα και έπειτα σηκώστε την στο µέσο του ύψους.
Πραγµατοποιείστε περιστροφή κατά γωνία 900 προς τα αριστερά του οδηγού.
Πραγµατοποιείστε περιστροφή προς τα πίσω κατεβάζοντας την αχιβάδα µέχρι την αρχική
θέση της.
Επαναλάβετε την ανωτέρω εργασία δύο ακόµη φορές αλλεπάλληλα για να
αποπερατωθεί ένας δυναµικός κύκλος.
Ο δυναµικός κύκλος επαναλαµβάνεται τουλάχιστον τρεις φορές για να
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που ορίζονται στο σηµείο 7.2.
∆. Εξάρτηση συρόµενου κάδου.
Ο δυναµικός κύκλος αποσκοπεί στην προσοµοίωση της εκσκαφής µιας στρώσης σε
χάνδακα και της ρήψης των υλικών εκσκαφής παραπλεύρως του χάνδακα. Στη διάρκεια του
κύκλου ο βραχίονας οφείλει να είναι κεκλιµένος κατά 400. Η πτυοσκαφή γέρνει κατακόρυφα
κάτω από το άκρο του βραχίονα και σε απόσταση 0,5 µέτρα πάνω από τον τόπο δοκιµών
χωρίς επαφή των αλυσίδων µε το έδαφος.
Στη συνέχεια µαζέψτε τον κάδο προκειµένου να τον φέρετε όσο γίνεται πλησιέστερα
σο µηχάνηµα διατηρώντας τον σε απόσταση 0,5 µέτρα πάνω από τον τόπο δοκιµών. Αφού
µαζευτεί ο κάδος, πραγµατοποιείστε περιστροφή κατά γωνία 900 προς τα αριστερά του
οδηγού. Συγχρόνως, σηκώστε τον κάδο µέχρι το 75% της µέγιστης ανύψωσής του και
αναπετάσετέ τον στο µέγιστο της θέσης του υπό φορτίο. Πραγµατοποιείστε περιστροφή προς
την αντίθετη κατεύθυνση. Συγχρόνως ενεργοποιείστε το µηχανισµό αδειάσµατος του κάδου
και µαζέψτε τον µέχρι την αρχική του θέση.
Επαναλάβετε την ανωτέρω εργασία δύο ακόµη φορές αλλεπάλληλα για να
αποπερατωθεί ένας δυναµικός κύκλος.
Ο δυναµικός κύκλος επαναλαµβάνεται τουλάχιστον τρεις φορές για να
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που ορίζονται στο σηµείο 7.2.
6.2.2.2.
Προωθητής γαιών.
Το µηχάνηµα οφείλει να είναι εξοπλισµένο µε την λεπίδα που προβλέπει ο κατασκευαστής.
Προθερµάνετε τον κινητήρα και τα υδραυλικά συστήµατα στις κανονικές συνθήκες
λειτουργίας για την υφιστάµενη θερµοκρασία περιβάλλοντος.
Η διαδροµή του µηχανήµατος δείχνεται στο σχήµα 5. Ο άξονας της διαδροµής είναι ο άξων
Χ και ο διαµήκης άξονας του µηχανήµατος συµπίπτει µε αυτόν. Το µήκος της διαδροµής
µέτρησης ισούται προς 1,4 φορές την ακτίνα του ηµισφαιρίου. Το µέσω της εν λόγω
διαδροµής πρέπει να συµπίπτει µε το κέντρο C του ηµισφαιρίου.
Η πορεία πρόσω του µηχανήµατος πρέπει να ακολουθεί την κατεύθυνση από Α προς Β και η
πορεία όπισθεν την κατεύθυνση από Β προς Α.
Κάνετε να λειτουργήσει το µηχάνηµα µε τη λεπίδα χαµηλωµένη στη θέση µεταφοράς, σε
ύψος 0,3=0,05 µέτρα πάνω από τη διαδροµή µετατόπισης. Σε όλες τις περιπτώσεις του
σχήµατος, κάνετε να λειτουργήσει ο κινητήρας του µηχανήµατος στις µέγιστες στροφές
ρύθµισης (εν κενώ) µε σταθερή ταχύτητα πορείας πρόσω και όπισθεν. Η ταχύτητα πορείας
πρόσω οφείλει να προσεγγίζει παραµένοντας όµως κατώτερη – τα 4 χιλιόµετρα ανά ώρα για
τα ερπυστριοφόρα µηχανήµατα, για δε τα τροχοφόρα µηχανήµατα µε ελαστικά επίσωτρα τα 8
χιλιόµετρα ανά ώρα. Για την πορεία όπισθεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί η αντίστοιχη σχέση
του κιβωτίου ταχυτήτων χωρίς να ληφθεί υπόψη η ταχύτητα. Για την πλειονότητα των

µηχανηµάτων, τούτο επιτυγχάνεται στην πρώτη ταχύτητα πρόσω και στην πρώτη ταχύτητα
όπισθεν. Η ταχύτητα των µηχανηµάτων µε υδροστατικά χειριστήρια µπορεί να
περιλαµβάνεται µεταξύ 3,5 και 4 χιλιοµέτρων ανά ώρα (τροχοφόρα µηχανήµατα µε ελαστικά
επίσωτρα) επειδή είναι δύσκολη η ρύθµιση των χειριστηρίων ταχύτητας πορείας σε
επακριβείς τιµές.
Οι τρόποι αυτοί λειτουργίας πραγµατοποιούνται χωρίς στάση στο πλάτος του
ηµισφαιρίου, προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς µετακίνηση της λεπίδας. Αν η κατώτερη
σχέση µετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων οδηγεί σε ταχύτητα ανώτερη από την
προδιαγραφόµενη, εκτελέστε τη δοκιµή µε τη σχέση αυτή και µε τον κινητήρα να λειτουργεί
στις µέγιστες στροφές ρύθµισης (εν κενώ). Για τα µηχανήµατα µε υδροστατικά χειριστήρια
θέσατε τον κινητήρα στις µέγιστες στροφές ρύθµισης (εν κενώ) και ρυθµίστε το χειριστήριο
ταχύτητας πορείας, έτσι ώστε να πετύχετε τις ανωτέρω προδιαγραφόµενες ταχύτητες.
Μετρήστε τη στάθµη πίεσης του ήχου µόνον όταν το κέντρο του µηχανήµατος
βρίσκεται στη διαδροµή εργασίας µεταξύ των σηµείων Α και Β του σχήµατος 5.
Ο οδηγός θα µπορεί να εκτελεί διορθώσεις πορείας κατά την κίνηση του
µηχανήµατος στο στίβο δοκιµών προκειµένου να διατηρεί το µηχάνηµα στην κεντρική
γραµµή του στίβου.
Ένας δυναµικός κύκλος περιλαµβάνει µια διέλευση µε πορεία πρόσω και µια
διέλευση µε πορεία όπισθεν.
Ο δυναµικός κύκλος επαναλαµβάνεται τουλάχιστον τρεις φορές για να
ικανοποιηθούν απαιτήσεις που ορίζονται στο σηµείο 7.2.
6.2.2.3.
Φορτωτής
Το µηχάνηµα οφείλει να είναι εξοπλισµένο µε την πτυοσκάφη που προβλέπει ο
κατασκευαστής.
Προθερµάνετε τον κινητήρα και τα υδραυλικά συστήµατα στις κανονικές συνθήκες
λειτουργίας, για την υφιστάµενη θερµοκρασία περιβάλλοντος.
Όλες οι µετακινήσεις οφείλουν να πραγµατοποιούνται στη µέγιστη ταχύτητα, χωρίς
όµως να ενεργοποιούνται οι βαλβίδες ασφάλειας και χωρίς πρόσκρουση στο τέλος της
διαδροµής.
Α. ∆οκιµή εν µετακινήσει
Η διαδροµή του µηχανήµατος πρέπει να είναι σύµφωνη µε το σχήµα 5. Ο άξονας της
διαδροµής είναι ο άξων Χ και ο διαµήκης άξονας του µηχανήµατος συµπίπτει µ’ αυτόν. Το
µήκος της διαδροµής µέτρησης ισούται προς 1,4 φορές την ακτίνα του ηµισφαιρίου. Το µέσο
της διαδροµής αυτής οφείλει να συµπίπτει µε το κέντρο Ο του ηµισφαιρίου. Η πορεία πρόσω
του µηχανήµατος οφείλει να ακολουθεί την κατεύθυνση από Α προς Β και η πορεία όπισθεν
την κατεύθυνση από Β προς Α.
Κάνετε να λειτουργήσει το µηχάνηµα µε την πτυοσκάφη κενή και χαµηλωµένη σε
θέση µεταφοράς, σε ύψος 0,30 – 0,05 µέτρα πάνω από τη διαδροµή. Σε όλες τις περιπτώσεις
του σχήµατος κάνετε να λειτουργήσει ο κινητήρας του µηχανήµατος στις µέγιστες στροφές
ρύθµισης (εν κενώ) σε σταθερή ταχύτητα πορείας πρόσω και όπισθεν. Η ταχύτητα πορείας
πρόσω πρέπει να προσεγγίζει, παραµένοντας όµως κατώτερη τα 4 χιλιόµετρα ανά ώρα για τα
ερπυστριοφόρα µηχανήµατα και τα 8 χιλιόµετρα ανά ώρα για τα τροχοφόρα µηχανήµατα.
Στην πορεία όπισθεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί η αντίστοιχη σχέση του κιβωτίου χωρίς να
ληφθεί υπόψη η ταχύτητα.
Για την πλειονότητα των µηχανηµάτων, τούτο επιτυγχάνεται στην πρώτη ταχύτητα
πρόσω και στην πρώτη ταχύτητα όπισθεν. Η ταχύτητα των µηχανηµάτων µε υδροστατικά
χειριστήρια µπορεί να περιλαµβάνεται αντίστοιχα µεταξύ 3,5 και 4 χιλιοµέτρων ανά ώρα
(ερπυστριοφόρα µηχανήµατα) και µεταξύ 7 και 8 χιλιοµέτρων ανά ώρα (τροχοφόρα
µηχανήµατα µε ελαστικά επίσωτρα) επειδή είναι δύσκολη η ρύθµιση των χειριστηρίων
ταχύτητας πορείας σε επακριβείς τιµές.
Οι τρόποι αυτοί λειτουργίας πραγµατοποιούνται χωρίς στάση στο πλάτος του
ηµισφαιρίου, προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς µετακίνηση της λεπίδας. Αν η κατώτερη
σχέση µετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων οδηγεί σε ταχύτητα ανώτερη από την
προδιαγραφόµενη, εκτελέστε τη δοκιµή µε τη σχέση αυτή και µε τον κινητήρα να λειτουργεί
στις µέγιστες στροφές ρύθµισης (εν κενώ). Για τα µηχανήµατα µε υδροστατικά χειριστήρια,

θέσατε τον κινητήρα στις µέγιστες στροφές ρύθµισης (εν κενώ) και ρυθµίστε το χειριστήριο
ταχύτητας πορείας έτσι ώστε να πετύχετε τις ανωτέρω προδιαγραφόµενες ταχύτητες.
Μετρήστε τη στάθµη πίεσης του ήχου µόνον όταν το κέντρο του µηχανήµατος
βρίσκεται στη διαδροµή εργασίας µεταξύ των σηµείων Α και Β του σχήµατος 5.
Ο οδηγός θα µπορεί να εκτελεί διορθώσεις πορείας κατά την κίνηση του
µηχανήµατος στο στίβο δοκιµών προκειµένου να διατηρεί το µηχάνηµα στην κεντρική
γραµµή του στίβου.
Ένας δυναµικός κύκλος περιλαµβάνει µια διέλευση µε πορεία πρόσω και µια
διέλευση µε πορεία όπισθεν.
Ο δυναµικός κύκλος επαναλαµβάνεται τουλάχιστον τρεις φορές για
να
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που ορίζονται στο σηµείο 7.2.
Β. Σε στατική υδραυλική συνθήκη
Ο διαµήκης άξονας του φορτωτή οφείλει να συµπίπτει µε τον άξονα των Χ µε το
µηχάνηµα στραµµένο προς το σηµείο 8. Το µέσο του µήκους της βάσης Ι, στο σχήµα 5,
πρέπει να συµπίπτει µε το κέντρο Ο του ηµισφαιρίου του σχήµατος 5.
Βάλτε να στρέφεται ο κινητήρας στις µέγιστες στροφές ρύθµισής του (εν κενώ).
Ρυθµίστε το κιβώτιο ταχυτήτων στο νεκρό σηµείο. Σηκώστε την πτυοσκάφη από τη θέση
µεταφοράς της έως το 75% της µέγιστης στάθµης ανύψωσής της και επαναφέρατε τη θέση
µεταφοράς τρεις φορές διαδοχικά. Η αλληλουχία αυτή των συµβάντων συνιστά έναν κύκλο
της στατικής υδραυλικής συνθήκης.
Ο κύκλος επαναλαµβάνεται τουλάχιστον τρεις φορές για να ικανοποιηθούν οι
απαιτήσεις που ορίζονται στο σηµείο 7.2.
6.2.2.4.
Εκσκαφέας – φορτωτής πρέπει να είναι εξοπλισµένος µε την εξάρτηση πτύο
ανάσπασης και µε την πτυοσκαφή που προβλέπει ο κατασκευαστής.
Προθερµάνετε τον κινητήρα και τα υδραυλικά συστήµατα στις κανονικές
συνθήκες λειτουργίας για την υφιστάµενη θερµοκρασία περιβάλλοντος.
Κατά τη λειτουργία ως εκσκαφέα ρυθµίστε το χειριστήριο του επιταχυντή στη
µέγιστη (εν κενώ) ή στη θέση που ορίζει ο κατασκευαστής.
Όλες οι κινήσεις της πτυοσκάφης πρέπει να πραγµατοποιούνται στη µέγιστη
ταχύτητα, χωρίς όµως να ενεργοποιούνται οι βαλβίδες ασφαλείας και χωρίς πρόσκρουση στο
τέρµα της διαδροµής.
Α. Λειτουργία ως εκσκαφέα
Ο διαµήκης άξονας του µηχανήµατος πρέπει να συµπίπτει µε τον άξονα Χ, µε το
µηχάνηµα στραµµένο προς το σηµείο Α δηλαδή η πλευρά του πτύου του εκσκαφέα –
φορτωτή στο σχήµα 4 πρέπει να βρίσκεται απέναντι από το σηµείο Β. Το µέσο του µήκους
βάσης L στο σχήµα 4πρέπει να συµπίπτει µε το κέντρο C του ηµισφαιρίου του σχήµατος 5.
Εκτελέστε τις εργασίες κατά τη λειτουργία του µηχανήµατος ως εκσκαφέα σύµφωνα
µε τις µεθόδους που ορίζονται στο σηµείο 6.2.2.1. παράγραφος Α, αντικαθιστώντας την
απαιτούµενη στις εν λόγω παραγράφους γωνία περιστροφής των 900 µε 450.
Β. Λειτουργία ως φορτωτή
Εκτελέστε την ανωτέρω εργασία σύµφωνα µε τη µέθοδο που ορίζεται στο σηµείο
6.2.2.3. µε την πτυοσκάφη του εκσκαφέα στη θέση µεταφοράς.
6.3.
Τόπος µετρήσεων
6.3.1. Γενικά
Επιτρέπονται τρεις τύποι επιφάνειας για τον τόπο δοκιµών, περιγραφόµενοι στα
σηµεία 6.3.2., 6.3.3., και 6.3.4.:
α) σκληρό ανακλαστικό επίπεδο (από σκυρόδεµα ή µη πορώδη άσφαλτο)
β) συνδυασµός σκληρού ανακλαστικού επιπέδου και άµµου
γ) επιφάνεια από άµµο ή αµµώδες χώµα
Το σκληρό ανακλαστικό επίπεδο πρέπει να χρησιµοποιείται για τις δοκιµές των εξής
µηχανηµάτων:
- µηχανήµατα µε ελαστικά επίσωτρα: όλες οι συνθήκες λειτουργίας
- εκσκαφείς: όλες οι συνθήκες λειτουργίας
- ερπυστριοφόροι φορτωτές και ερπυστριοφόροι εκσκαφείς – φορτωτές: λειτουργία σε
στατικό – υδραυλικό τόπο συνθηκών.

Ο συνδυασµός ενός σκληρού ανακλαστικού επιπέδου και άµµου πρέπει να
χρησιµοποιείται για τις δοκιµές των φορτωτών, των εκσκαφέων – φορτωτών και των
ερπυστριοφόρων προωθητών γαιών που κινούνται σε αµµώδη επιφάνεια, µε τα µικρόφωνα
τοποθετηµένα πάνω από το σκληρό ανακλούν επίπεδο.
Εναλλακτικώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόπος δοκιµών πλήρως σε άµµο για τους
φορτωτές και τους ερπυστριοφόρους προωθητές γαιών εν µετακινήσει και σε στατική –
υδραυλικό τόπο συνθηκών υπό τον όρο:
1. ότι ο συντελεστής διόρθωσης Κ, λόγω περιβάλλοντος, που υπολογίζεται σύµφωνα µε το
σηµείο 8.6.2. του παραρτήµατος Ι της απόφασης αριθ. οικ. 56206/1613 (ΦΕΚ
570/Β/9.9.86), είναι µικρότερος από 3,5 DB και
2. ότι η διόρθωση λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της στάθµης ισχύος του ήχου αν ο
συντελεστής Κ, είναι ανώτερος από 0,5 DB.
6.3.2. Σκληρό ανακλαστικό επίπεδο
Η ζώνη δοκιµών που περιβάλλεται από τα µικρόφωνα πρέπει να συνίσταται από σκυρόδεµα ή
µη πορώδη άσφαλτο.
6.3.3. Συνδυασµός σκληρού ανακλαστικού επιπέδου και άµµου.
Η διαδροµή του µηχανήµατος ή η θέση εργασίας του µηχανήµατος πρέπει να
συνίσταται από υγρή άµµο, κοκκοµετρικής σύνθεσης µικρότερης από 2 χιλιοστά ή από
αµµώδες έδαφος. Το βάθος της άµµου πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,3 µέτρα. Αν το
αναγκαίο βάθος για τη διείσδυση των ερπυστριών υπερβαίνει τα 0,3 µέτρα, πρέπει ν’ αυξηθεί
κατ’ ακολουθία το πάχος του στρώµατος ή του αµµώδους εδάφους. Η επιφάνεια του εδάφους
µεταξύ του µηχανήµατος και του µικροφώνου πρέπει να είναι σκληρή ανακλαστική σύµφωνα
µε το σηµείο 6.3.2. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται για το περιβάλλον της µέτρησης ένα
ανακλαστικό επίπεδο µάλλον πάσα µια απορροφητική επιφάνεια.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας συνδυασµένος τόπος ελάχιστων διαστάσεων
συνιστάµενος από αµµώδη στίβο εκτεινόµενο κατά µήκος ενός ανακλαστικού επιπέδου.
Βάλτε να λειτουργήσει το µηχάνηµα δύο φορές σε πορεία πρόσω, σε αντίθετες όµως
κατευθύνσεις, για κάθε µια από τις τρεις θέσεις µικροφώνων. Η δοκιµή κατά την
οπισθοπορεία µπορεί να πραγµατοποιηθεί κατά πανοµοιότυπο τρόπο.
6.3.4. Τόπος ολόκληρος µε άµµο
Η άµµος πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές που δίνονται στο σηµείο.
6.4.
Επιφάνεια µέτρησης, απόσταση µέτρησης, θέση των σηµείων µέτρησης.
6.4.1. Επιφάνεια µέτρησης, απόσταση µέτρησης
Η επιφάνεια µέτρησης που χρησιµοποιείται για τη δοκιµή έχει µορφή ηµισφαιρίου.
Η ακτίνα του ηµισφαιρίου προσδιορίζεται από το µήκος βάσης (L) του µηχανήµατος (βλέπε
σχήµατα 1, 2, 3 και 4).
Το µήκος της βάσης του µηχανήµατος αντιστοιχεί:
για τους εκσκαφείς: στο ολικό µήκος του άνω µέρους της κατασκευής εξαιρουµένων των
εξαρτήσεων και των κύριων κινούµενων µερών, όπως ο βραχίων και ο ισοζυγιστής.
- για τα υπόλοιπα µηχανήµατα: στο συνολικό µήκος του µηχανήµατος εξαιρουµένων
εξαρτήσεων, όπως η λεπίδα του προωθυτή γαιών και η πτυοσκάφη.
Η ακτίνα έχει µήκος:
- 4 µέτρων, όταν το µήκος βάσης L του χωµατουργικού µηχανήµατος είναι ίσο ή
µικρότερο από 1,5 µέτρα.
- 10 µέτρων, όταν το µήκος βάσης L του χωµατουργικού µηχανήµατος είναι µεγαλύτερο
από 1,5 µέτρα αλλά ίσο ή µικρότερο από 4 µέτρα.
- 16 µέτρων, όταν το µήκος βάσης L του χωµατουργικού µηχανήµατος υπερβαίνει τα 4
µέτρα.
6.4.2. Θέση και πλήθος των σηµείων µέτρησης.
Για τις δοκιµές χρησιµοποιούνται έξι σηµεία µέτρησης, δηλαδή τα σηµεία 2, 4, 6, 8, 10 και
12 διατεταγµένα σύµφωνα µε την παράγραφο 6.4.2.2. του παραρτήµατος Ι της απόφασης
αριθ. οικ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.1986).
7.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
7.1.1. Μετρήσεις ξένων θορύβων
Μόνον ο θόρυβος περιβάλλοντος λαµβάνεται υπόψη για τις διορθώσεις.

7.1.5. Παρουσία εµποδίων
Οπτικός έλεγχος σε κυκλική ζώνη οµόκεντρη µε το ηµισφαίριο µέτρησης, αλλά µε τριπλάσια
ακτίνα, επαρκεί για να εξασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων του σηµείου 6.3. τρίτο εδάφιο
του παραρτήµατος Ι της απόφασης αριθ. οικ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.86).
7.2.
Μέτρηση της στάθµης ηχητικής πίεσης LpΑ.
Η µέτρηση των σταθµών ηχητικής πίεσης διενεργείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που
δίδονται στο σηµείο 7.2. πρώτο εδάφιο του παραρτήµατος Ι της απόφασης αριθ. οικ.
56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.1986).
Πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον τρεις µετρήσεις των σταθµών ηχητικής πίεσης LpA. Αν
οι στάθµες ηχητικής πίεσης που λαµβάνονται από δύο από τις ανωτέρω µετρήσεις δεν
διαφέρουν περισσότερο από 1 dB, δεν χρειάζονται άλλες µετρήσεις ˙ στην αντίθετη
περίπτωση, πρέπει να συνεχίζονται οι µετρήσεις µέχρις ότου ληφθούν δύο τιµές που να µην
διαφέρουν µεταξύ τους περισσότερο από 1 dB. Για τη στάθµη Α ηχητικής ισχύος
υπολογίζεται ο µέσος όρος των δύο µεγαλύτερων τιµών που διαφέρουν µεταξύ τους λιγότερο
από 1 dB.
8.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
8.1.1. Μέση στάθµη σ’ ένα σηµείο µέτρησης
8.1.1.1.
Προωθητές γαιών
Επειδή είναι διαφορετικοί οι τρόποι λειτουργίας σε πορεία πρόσω και όπισθεν, πρέπει να
µετριέται ο χρόνος και η στάθµη ηχητικής πίεσης για κάθε κατεύθυνση πορείας. Πρέπει να
χρησιµοποιείται ο ακόλουθος τρόπος υπολογισµού για την ισοδύναµη στάθµη Α ηχητικής
πίεσης LpArq1 σε ντεσιµπέλ του συνδυασµένου κύκλου του προωθητή γαιών:

L pArq1 = 10 lg

[(

) (

1
T1 × 100,1 L pArq1 + T2 ×100,1 L pArq 2
T1 − T2

)]

Όπου:
Τ1 είναι ο χρόνος µετατόπισης µε πορεία πρόσω στον προδιαγραφόµενο στίβο.
Τ2 είναι ο χρόνος µετατόπισης µε πορεία όπισθεν στον προδιαγραφόµενο στίβο.
LpArq1 και LpArq2 είναι οι τιµές που προσδιορίζονται κατά τα χρονικά διαστήµατα Τ1 και Τ2.
8.1.1.2.
Φορτωτές
α) Συνδυασµένο αποτέλεσµα για τους δύο τρόπους µετατόπισης
Επειδή είναι διαφορετικοί οι τρόποι λειτουργίας σε πορεία πρόσω και όπισθεν, πρέπει να
µετριέται ο χρόνος και η στάθµη ηχητικής πίεσης για κάθε κατεύθυνση πορείας. Πρέπει να
χρησιµοποιείται ο ακόλουθος τύπος υπολογισµού για τη ισοδύναµη συνεχή στάθµη Α
ηχητικής πίεσης, LpArq1 σε ντεσιµπέλ, του συνδυασµένου κύκλου του προωθητή γαιών:

L pArq1 = 10 lg

[(

) (

1
T1 × 10 0,1 L pArq1 + T1 × 10 0,1 L pArq 2
T1 + T2

)]

Όπου:
Τ1 είναι ο χρόνος µετατόπισης µε πορεία πρόσω στον προδιαγραφόµενο στίβο.
Τ2 είναι ο χρόνος µετατόπισης µε πορεία όπισθεν στον προδιαγραφόµενο στίβο.
LpArq1 και LpArq2 είναι οι τιµές που προσδιορίζονται κατά τα χρονικά διαστήµατα Τ1 και Τ2.
β) Συνδυασµένο αποτέλεσµα των κύκλων σε πορεία και σε στατικο – υδραυλικό τύπο
συνθηκών.
Χρησιµοποιείται των ακόλουθο τύπο υπολογισµού για τη συνδυασµένη συνεχή ισοδύναµη
στάθµη Α ηχητικής πίεσης ενός ολόκληρου κύκλου του φορτωτή LpArq1 σε ντεσιµπέλ:

L pArq1 = 10 lg

[(

) (

1
T1 × 10 0,1 L pArq1 + T1 × 10 0,1 L pArq1
T1 + T2

)]

όπου:
LpArq3
είναι το µέγεθος που προσδιορίζεται µε το µηχάνηµα εν κινήσει στην
προδιαγραφόµενη διαδροµή.
LpArq1 είναι το µέγεθος που προσδιορίζεται σε στατικο – υδραυλικό τύπο συνθηκών.
8.1.1.3.
Εκσκαφείς – φορτωτές
Χρησιµοποιείστε τον ακόλουθο τύπο υπολογισµού για τη συνδυασµένη συνεχή ισοδύναµη
στάθµη Α ηχητικής πίεσης ενός πλήρους κύκλου του εκσκαφέα – φορτωτή LpArq1 σε
ντεσιµπέλ:

(

L pArq1 = 10 lg 0,8 × 10 0,1 L pArqεκσκαφέας − 0,2 × 10 0,1 L pArqφορτωτής

)

όπου:
LpArq εκσκαφέας είναι το µέγεθος που προσδιορίζεται µε το µηχάνηµα να λειτουργεί ως
εκσκαφέας.
LpArq φορτωτής είναι το µέγεθος που προσδιορίζεται µε το µηχάνηµα ως φορτωτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΤΑΙ ΑΠΟ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΠΤΥΑ,ΑΠΟ ΠΤΥΑ ΜΕ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΓΑΙΩΝ, ΑΠΟ
ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ
Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στα υδραυλικά πτύα, στα πτύα µε καλώδια στους
προωθητές γαιών, στους φορτωτές και στους φορτωτές εκσκαφείς, που παρακάτω

αποκαλούνται: «χωµατουργικά µηχανήµατα». Σ’ αυτήν καθορίζονται οι διαδικασίες δοκιµών
για τον προσδιορισµό της ισοδύναµης συνεχούς στάθµης ηχητικής πίεσης στη θέση του
οδηγού.
Οι τεχνικές αυτές διαδικασίες είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές που
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ της απόφασης αριθ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.1986).
Οι διατάξεις του παραρτήµατος εκείνου εφαρµόζονται στα χωµατουργικά µηχανήµατα µε τις
ακόλουθες προσθήκες:
6. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
Κατά τη διάρκεια των δοκιµών ένας χειριστής πρέπει να βρίσκεται στη θέση οδηγού.
6.2.1. Όρθιος χειριστής
∆εν λαµβάνεται υπόψη
7.1.
Γενικοί κανόνες
Το µικρόφωνο τοποθετείται όπως ορίζεται στο σηµείο 7.3.
9.1.
Γενικοί κανόνες
Οι συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας του µηχανήµατος καθορίζονται στη µέθοδο που
επιλέγεται για τη µέτρηση του αερόφερτου θορύβου που εκπέµπεται στο περιβάλλον
(παράρτηµα Ι ή ΙΙ ανάλογα µε την περίπτωση).
9.2.
Λειτουργία µηχανήµατος εφοδιασµένου µε ρυθµιζόµενους µηχανισµούς.
∆εν λαµβάνεται υπόψη κανένας από τους ρυθµιζόµενους µηχανισµούς που αναφέρονται στο
σηµείο 9.2.1. εκτός από αυτούς που αναφέρονται στο σηµείο 9.2.2.
10.2.2. Χρησιµοποιώντας την Α-σταθµισµένη στάθµη ηχητικής πίεσης Lpo.
Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση ηχόµετρο, ο χρόνος Τ είναι 5
δευτερόλεπτα. Γίνονται πέντε µετρήσεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ
ΤΥΠΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
1. Γενικά
1.1.
Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή (του αντιπροσώπου)………………………
…………………………………………………………………………………………
………..
1.2.
Μάρκα (εταιρική
επωνυµία):……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………..
1.3.
Εµπορική
ονοµασία:………………………………………………………………………..
2. Μηχάνηµα
2.1.
Τύπος:…………………………………………………………………………………
……….
Σειρά:
…………………………………………………………………………………………
Αριθµός:
……………………………………………………………………………………..
2.2.
∆ελτίο διαστάσεων (Σηµείωµα):
…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
……….
2.3.
Μήκος (l):
……………………………………………………………………………………
3. Τεχνικά στοιχεία

3.1.

3.2.

Κύριος κινητήρας:
………………………………………………………………………..
Μάρκα:
……………………………………………………………………………………..
Τύπος:
……………………………………………………………………………………….
Αριθµός:
……………………………………………………………………………………..
Καθαρή εγκατεστηµένη ισχύς: ……kW(1) στις ……………………. στροφές / λεπτό
Άλλοι κινητήρες (αν υπάρχουν)
Μάρκα:
……………………………………………………………………………………….
Τύπος:
………………………………………………………………………………………..
Αριθµός:
………………………………………………………………………………………
Καθαρή εγκατεστηµένη ισχύς: …….kW(1) στις …………………… στροφές /λεπτό
Υδραυλικές αντλίες

________________________
(1) Καθαρή ισχύς όπως ορίζεται και προσδιορίζεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας
80/1269/ΕΟΚ της 16ης ∆εκεµβρίου 1980.
3.2.1.

Σύστηµα προώθησης (…)
Κατασκευαστής:
…………………………………………………………………………….
Τύπος:
………………………………………………………………………………………..
Σειρά:
…………………………………………………………………………………………
Αριθµός:
……………………………………………………………………………………….
Πίεση λειτουργίας:
…………………………………………………………………………..
3.2.2. Υδραυλικό σύστηµα εργασίας:
…………………………………………………………….
Κατασκευαστής:
……………………………………………………………………………..
3.2.3. Συστήµατα ψύξης του υδραυλικού συστήµατος:
………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………..
3.3.
Περιγραφή των µέτρων που έχουν ληφθεί για τη µείωση του θορύβου (κατά το
δυνατό µαζί µε φωτογραφίες):
……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………
4. Επισυνάπτεται το εµπορικό περιγραφικό σηµείωµα, αν υπάρχει.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΚ Ή ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΟΚ
ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥΣ
Ένδειξη της αρµόδιας διοικητικής αρχής ή του αναγνωρισµένου οργανισµού
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
Βεβαίωση για έγκριση ΕΟΚ /εξέταση τύπου ΕΟΚ (1)
………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
Αριθµός έγκρισης ΕΟΚ /ή εξέταση τύπου ΕΟΚ (1) ……………………………………………
1. Κατηγορία, τύπος και µάρκα κατασκευής ή εµπορίας ………………………………….
2. Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………
3. Όνοµα και διεύθυνση του κατόχου της βεβαίωσης ………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………
4. Ηµεροµηνία υποβολής του αντικειµένου για έγκριση ΕΟΚ /εξέταση τύπου ΕΟΚ (1)
………………………………………………………………………………………………
………
5. Η βεβαίωση χορηγήθηκε δυνάµει της ακόλουθης προδιαγραφής ……………………
………………………………………………………………………………………………
………
6. Εργαστήριο δοκιµών
…………………………………………………………………………..
7. Ηµεροµηνία και αριθµός πρακτικού του εργαστηρίου ………………………………….
8. Ηµεροµηνία έγκρισης ΕΟΚ /εξέταση τύπου ΕΟΚ (1) …………………………………….
9. Επισυνάπτονται στην παρούσα βεβαίωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία φέρουν
τον εξής αριθµό έγκρισης ΕΟΚ /εξέτασης τύπου ΕΟΚ (1) …………………….
………………………………………………………………………………………………
………
10. Συµπληρωµατικές πληροφορίες κατά περίπτωση ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………….
Έγινε στις ……………………………………(ηµεροµηνία)
…………………………………..
(υπογραφή)
(1) Να διαγραφεί η ένδειξη που δεν χρειάζεται.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΟΚ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Ή ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΑ ΤΥΠΟ

Ο υπογράφων
………………………………………………………………………………………….
(ονοµατεπώνυµο)
βεβαιώνω ότι το υλικό /εξοπλισµός /εγκατάσταση /στοιχείο /µηχάνηµα (1) εργοταξίου
1. κατηγορίας
……………………………………………………………………………………….
2. µάρκας
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……….
3. τύπου
………………………………………………………………………………………………
.
4. µε αύξοντα αριθµό στη σειρά των υλικών αυτού του τύπου: ……………………………..
5. µε αύξοντα αριθµό τύπου οδικού πλαισίου, εφόσον διαφέρει από τον αριθµό του υλικού:
……………………………………………………………………………………………..
6. έτους κατασκευής
……………………………………………………………………………….
Έχει κατασκευαστεί σύµφωνα
- µε τον /τους τύπο /τύπους που έχουν εγκριθεί (σε περίπτωση έγκρισης ΕΟΚ(1)),
- µε τον /τους τύπο /τύπους που έχουν εξετασθεί (σε περίπτωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ (1),
όπως αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα:

Σε περίπτωση έγκρισης ΕΟΚ(1)

Σε περίπτωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ(1)

Ειδικές οδηγίες
Αριθ.

Ηµεροµ.

Κράτοςµέλος

Αριθ.

Ηµεροµ.

Αναγν. Οργαν.

7. Ειδικές διατάξεις
……………………………………………………………………………
(ηµεροµηνία)…………………………………………………………….
(υπογραφή)
(τόπος)
……………………………………………………………………………………
(ιδιότητα)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ
ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΕΓΓΥΑΤΑΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ
Ο έλεγχος της πιστότητας προς τον τύπο που έχει εξετασθεί εκτελείται, αν είναι εφικτό,
δειγµατοληπτικά.

Άρθρο 11
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει 2 µήνες από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 1991
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ.
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