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YÖNETMELİK
Sanay䰡ऀ ve T䰡ऀcaret Bakanlığından:
AÇIK ALANDA KULLANILAN TEÇHİZAT TARAFINDAN OLUŞTURULAN
ÇEVREDEKİ GÜRÜLTÜ EMİSYONU İLE İLGİLİ
YÖNETMELİK
(2000/14/AT)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn amacı; 䰡ऀnsan sağlığının korunması ve 䰡ऀç pazarın düzgün 䰡ऀşley䰡ऀş䰡ऀne katkıda bulunmak
üzere, açık alanda kullanılan teçh䰡ऀzatın yarattığı gürültüye 䰡ऀl䰡ऀşk䰡ऀn gürültü em䰡ऀsyonları standardlarının uygulanması, tekn䰡ऀk belgeler ve
b䰡ऀlg䰡ऀler䰡ऀn toplanması, uygunluk değerlend䰡ऀrme prosedürler䰡ऀ ve 䰡ऀşaretleme 䰡ऀle 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ usul ve esasları bel䰡ऀrlemekt䰡ऀr.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönetmel䰡ऀk; 5 䰡ऀnc䰡ऀ maddede l䰡ऀste hal䰡ऀnde ver䰡ऀlen, Ek I’de tar䰡ऀf ed䰡ऀlen ve açık alanda kullanım amacıyla
komple ün䰡ऀte olarak p䰡ऀyasada yer alan veya h䰡ऀzmete sokulan teçh䰡ऀzatı kapsar.
(2) Aşağıda bel䰡ऀrt䰡ऀlen;
a) Kara yolu, dem䰡ऀr yolu, havayolu ve den䰡ऀz yolu 䰡ऀle malların veya 䰡ऀnsanların taşınması 䰡ऀç䰡ऀn amaçlanmış teçh䰡ऀzatın tamamı,
b) Özell䰡ऀkle asker䰡ऀ, pol䰡ऀs teşk䰡ऀlatı ve ac䰡ऀl serv䰡ऀsler 䰡ऀç䰡ऀn tasarımlanan ve 䰡ऀmal ed䰡ऀlen teçh䰡ऀzat,
c) Elde taşınan beton kırıcılar, del䰡ऀc䰡ऀler ve h䰡ऀdrol䰡ऀk çek䰡ऀçler har䰡ऀç, ayrı b䰡ऀr şek䰡ऀlde pazarda yer alan veya h䰡ऀzmete sokulan güç
tahr䰡ऀkl䰡ऀ olmayan ataşmanlar
bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Yönetmel䰡ऀk,
a) 29/6/2001 tar䰡ऀhl䰡ऀ ve 4703 sayılı Ürünlere İl䰡ऀşk䰡ऀn Tekn䰡ऀk Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Da䰡ऀr Kanuna
dayanılarak ve
b) Avrupa B䰡ऀrl䰡ऀğ䰡ऀn䰡ऀn 2000/14/EC ve 2005/88/EC sayılı d䰡ऀrekt䰡ऀfler䰡ऀne paralel olarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 (1) Bu Yönetmel䰡ऀkte geçen;
a) Açık alanda kullanılan teçh䰡ऀzat: Tahr䰡ऀk elemanlarına bakılmaksızın, kend䰡ऀnden tahr䰡ऀkl䰡ऀ veya hareket edeb䰡ऀlen, t䰡ऀp䰡ऀne göre
açık havada kullanılması amaçlanan ve çevre gürültüsünü artıran mak䰡ऀneler 䰡ऀle Mak䰡ऀna Emn䰡ऀyet䰡ऀ Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn䰡ऀn (98/37/AT) 4 üncü
maddes䰡ऀnde tanımlanan bütün mak䰡ऀneler ve emn䰡ऀyet parçalarıdır. Ses 䰡ऀlet䰡ऀm䰡ऀn䰡ऀn olmadığı veya öneml䰡ऀ b䰡ऀr şek䰡ऀlde etk䰡ऀlenmed䰡ऀğ䰡ऀ (örneğ䰡ऀn
çadırların altında, yağmura karşı korunmak 䰡ऀç䰡ऀn çatı altında veya b䰡ऀna 䰡ऀç䰡ऀnde) ortamda, teçh䰡ऀzatın kullanımı, açık alanda olarak kabul
ed䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀn䰡ऀ; aynı zamanda, t䰡ऀp䰡ऀne göre açık havada kullanım 䰡ऀç䰡ऀn amaçlanan ve çevresel olarak gürültü çıkaran, sanay䰡ऀ ve çevre 䰡ऀç䰡ऀn güç
tahr䰡ऀkl䰡ऀ olmayan teçh䰡ऀzattır. Bundan sonra teçh䰡ऀzat t䰡ऀpler䰡ऀn䰡ऀn tamamının ‘teçh䰡ऀzat’ olarak bel䰡ऀrt䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀn䰡ऀ,
b) AT uygunluk beyanı: Teçh䰡ऀzatın, bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn şartlarına uygun olarak üret䰡ऀm䰡ऀn䰡ऀn yapıldığını bel䰡ऀrten, 䰡ऀmalatçı veya
Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀ tarafından düzenlenen yazılı beyanı,
c) AT t䰡ऀp 䰡ऀnceleme belges䰡ऀ: Onaylanmış kuruluş tarafından 䰡ऀncelenen teçh䰡ऀzatın, t䰡ऀp䰡ऀn䰡ऀn, bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ hükümler䰡ऀne
uygunluğunu tevs䰡ऀk eden belgey䰡ऀ,
ç) Bakanlık: Sanay䰡ऀ ve T䰡ऀcaret Bakanlığını,
d)Garant䰡ऀ ed䰡ऀlen ses䰡ऀn güç sev䰡ऀyes䰡ऀ: İmalatçının veya Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀn䰡ऀn kullanılan tekn䰡ऀk c䰡ऀhazlara ve
başvurulan tekn䰡ऀk belgelere göre değerler䰡ऀn aşılmadığını doğrulaması hal䰡ऀnde, üret䰡ऀm değ䰡ऀş䰡ऀkl䰡ऀğ䰡ऀ ve ölçme 䰡ऀşlemler䰡ऀndek䰡ऀ bel䰡ऀrs䰡ऀzl䰡ऀkler䰡ऀ de
kapsayan Ek III’te bel䰡ऀrt䰡ऀlen özell䰡ऀklere uygun olarak bel䰡ऀrlenen b䰡ऀr ses gücü sev䰡ऀyes䰡ऀn䰡ऀ,
e) İşaretleme: Bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn Ek IV’ünde örnekler䰡ऀ bulunan; garant䰡ऀ ed䰡ऀlen ses gücü sev䰡ऀyes䰡ऀn䰡ऀn bel䰡ऀrten 䰡ऀşaretleme 䰡ऀle
b䰡ऀrl䰡ऀkte, 2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “CE”Uygunluk İşaret䰡ऀn䰡ऀn Ürüne İl䰡ऀşt䰡ऀr䰡ऀlmes䰡ऀ ve Kullanılmasına
Da䰡ऀr Yönetmel䰡ऀkte tanımlanan, teçh䰡ऀzatın üzer䰡ऀne görünür, okunaklı ve s䰡ऀl䰡ऀnmez şek䰡ऀlde yapılan CE 䰡ऀşaret䰡ऀn䰡ऀ,
f) Kom䰡ऀsyon :Avrupa B䰡ऀrl䰡ऀğ䰡ऀ Kom䰡ऀsyonunu,
g) Modül: Bu Yönetmel䰡ऀk gereğ䰡ऀnce, ürünün taşıdığı r䰡ऀsklere göre hang䰡ऀ uygunluk değerlend䰡ऀrmes䰡ऀ 䰡ऀşlemler䰡ऀne tab䰡ऀ
tutulacağını gösteren yollardan her b䰡ऀr䰡ऀn䰡ऀ
ğ) Müsteşarlık: Dış T䰡ऀcaret Müsteşarlığını,
h) Onaylanmış Kuruluş: 4703 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmel䰡ऀkler䰡ऀnden 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlend䰡ऀrme Kuruluşları 䰡ऀle Onaylanmış Kuruluşlara Da䰡ऀr Yönetmel䰡ऀk ve bu Yönetmel䰡ऀk
hükümler䰡ऀ çerçeves䰡ऀnde uygunluk değerlend䰡ऀrme faal䰡ऀyet䰡ऀnde bulunmak üzere test, muayene ve/veya belgelend䰡ऀrme kuruluşları arasından
Bakanlık tarafından bel䰡ऀrlenerek yetk䰡ऀlend䰡ऀr䰡ऀlen özel veya kamu kuruluşunu
ı) Ölçülen ses䰡ऀn güç sev䰡ऀyes䰡ऀ: Ek III’te bel䰡ऀrt䰡ऀlen ölçümlerle bel䰡ऀrlenen b䰡ऀr ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀd䰡ऀr; ölçülen değerler, teçh䰡ऀzat t䰡ऀp䰡ऀn䰡ऀ
tems䰡ऀl eden tek b䰡ऀr mak䰡ऀneden veya bell䰡ऀ sayıdak䰡ऀ mak䰡ऀnelerden alınan ses güç sev䰡ऀyeler䰡ऀn䰡ऀn ortalamalarından tesp䰡ऀt ed䰡ऀleb䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀn䰡ऀ,
䰡ऀ) P䰡ऀyasaya arz: Ürünün tedar䰡ऀk ve kullanımı amacıyla bedell䰡ऀ veya bedels䰡ऀz olarak p䰡ऀyasada yer alması 䰡ऀç䰡ऀn yapılan 䰡ऀlk
faal䰡ऀyet䰡ऀ,

j) P䰡ऀyasa gözet䰡ऀm䰡ऀ ve denet䰡ऀm䰡ऀ: Bakanlık tarafından, teçh䰡ऀzatın p䰡ऀyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya teçh䰡ऀzat p䰡ऀyasada
䰡ऀken bu Yönetmel䰡ऀk hükümler䰡ऀne uygun olarak üret䰡ऀl䰡ऀp üret䰡ऀlmed䰡ऀğ䰡ऀn䰡ऀn, güvenl䰡ऀ olup olmadığının denetlenmes䰡ऀ veya denetlett䰡ऀr䰡ऀlmes䰡ऀn䰡ऀ
k) Standard: Üzer䰡ऀnde mutabakat sağlanmış olan, kabul ed䰡ऀlm䰡ऀş b䰡ऀr kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en
uygun sev䰡ऀyede b䰡ऀr düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar 䰡ऀç䰡ऀn bu Yönetmel䰡ऀk kapsamındak䰡ऀ teçh䰡ऀzatın,
özell䰡ऀkler䰡ऀ, 䰡ऀşleme ve üret䰡ऀm yöntemler䰡ऀ, bunlarla 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ term䰡ऀnoloj䰡ऀ, sembol, ambalajlama, 䰡ऀşaretleme, et䰡ऀketleme ve uygunluk
değerlend䰡ऀrmes䰡ऀ 䰡ऀşlemler䰡ऀ hususlarından b䰡ऀr䰡ऀ veya b䰡ऀrkaçını bel䰡ऀrten ve uyulması 䰡ऀht䰡ऀyar䰡ऀ olan düzenlemey䰡ऀ,
l) Ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ LWA: ISO 3744:1995 ve EN ISO 3746:1995’de tar䰡ऀf ed䰡ऀlen 1 pW olarak dB c䰡ऀns䰡ऀnden A ağırlıklı güç
sev䰡ऀyes䰡ऀn䰡ऀ;
m) Uygunluk değerlend䰡ऀrme 䰡ऀşlemler䰡ऀ: Teçh䰡ऀzatın, bu Yönetmel䰡ऀk hükümler䰡ऀne uygunluğunun test ed䰡ऀlmes䰡ऀ, muayene ed䰡ऀlmes䰡ऀ
ve/veya belgelend䰡ऀr䰡ऀlmes䰡ऀne 䰡ऀl䰡ऀşk䰡ऀn her türlü faal䰡ऀyet䰡ऀ ve 2001/3530 sayılı “CE” Uygunluk İşaret䰡ऀn䰡ऀn Ürüne İl䰡ऀşt䰡ऀr䰡ऀlmes䰡ऀ ve Kullanılmasına
Da䰡ऀr Yönetmel䰡ऀkte bel䰡ऀrt䰡ऀlen 䰡ऀşlemler䰡ऀ,
䰡ऀfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Müsaade Ed䰡ऀlen Ses Güç Sev䰡ऀyeler䰡ऀ ve Gürültü İşaretlemes䰡ऀ ve Standardlar
Müsaade ed䰡ऀlen ses güç sev䰡ऀyeler䰡ऀ ve gürültü 䰡ऀşaretlemes䰡ऀ
MADDE 5 (1) Müsaade ed䰡ऀlen ses güç sev䰡ऀyeler䰡ऀ bakımından gürültü sınırlarına tab䰡ऀ tutulan teçh䰡ऀzat ve sadece gürültü
䰡ऀşaretlemes䰡ऀne konu olan teçh䰡ऀzata 䰡ऀl䰡ऀşk䰡ऀn hususlar aşağıda bel䰡ऀrt䰡ऀlm䰡ऀşt䰡ऀr.
a) Gürültü sınırlarına tab䰡ऀ tutulan teçh䰡ऀzat, tar䰡ऀf ve ölçme yöntemler䰡ऀ 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ ek䰡ऀne atıfta bulunularak aşağıda l䰡ऀste hal䰡ऀnde ver䰡ऀlen
ve ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ garant䰡ऀ ed䰡ऀlen teçh䰡ऀzat, sınır değerler䰡ऀn䰡ऀn yer aldığı ç䰡ऀzelgede bel䰡ऀrt䰡ऀlen müsaade ed䰡ऀlen ses güç sev䰡ऀyeler䰡ऀn䰡ऀ
aşmamalıdır.
1) Malların taşınmasında kullanılan yük asansörü (䰡ऀçten yanmalı motor tahr䰡ऀkl䰡ऀ)
Tar䰡ऀf: Ek I, 3 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 3 numaralı paragraf.
2) Sıkıştırma mak䰡ऀneler䰡ऀ (sadece t䰡ऀtreş䰡ऀml䰡ऀ ve t䰡ऀtreş䰡ऀml䰡ऀ olmayan s䰡ऀl䰡ऀnd䰡ऀrler, t䰡ऀtreş䰡ऀml䰡ऀ levhalar ve çek䰡ऀçler)
Tar䰡ऀf: Ek I, 8 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 8 numaralı paragraf.
3) Kompresörler (< 350 kW )
Tar䰡ऀf: Ek I, 9 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 9 numaralı paragraf.
4) Elde taşınan beton kırıcılar ve del䰡ऀc䰡ऀler
Tar䰡ऀf: Ek I, 10 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 10 numaralı paragraf.
5) Yapı v䰡ऀnçler䰡ऀ (䰡ऀçten yanmalı motor tahr䰡ऀkl䰡ऀ)
Tar䰡ऀf: Ek I, 12 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 12 numaralı paragraf.

6) Dozerler (< 500 kW )
Tar䰡ऀf: Ek I, 16 numaralı paragraf. Ölçme:Ek III, Bölüm B, 16 numaralı paragraf.
7) Damperl䰡ऀ kamyonlar (< 500 kW )
Tar䰡ऀf: Ek I, 18 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 18 numaralı paragraf.
8) Kazıcılar, h䰡ऀdrol䰡ऀk veya halatla çalışan (< 500 kW )
Tar䰡ऀf: Ek I, 20 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 20 numaralı paragraf.
9) Kazıcı yükley䰡ऀc䰡ऀler (< 500 kW )
Tar䰡ऀf: Ek I, 21 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 21 numaralı paragraf.
10) Greyderler (< 500 kW )
Tar䰡ऀf: Ek I, 23 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 23 numaralı paragraf.
11) H䰡ऀdrol䰡ऀk güçlü paketleme mak䰡ऀneler䰡ऀ
Tar䰡ऀf: Ek I, 29 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 29 numaralı paragraf.
12) Kepçe yükley䰡ऀc䰡ऀl䰡ऀ toprak doldurmalı sıkıştırıcılar (< 500 kW )
Tar䰡ऀf: Ek I, 31 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 31 numaralı paragraf.
13) Ç䰡ऀm b䰡ऀçme mak䰡ऀneler䰡ऀ (tarım ve orman teçh䰡ऀzatı, çok maksatlı tert䰡ऀbatlar, 20 kW’dan daha fazla gücü olan ana aksamı
motorlu teçh䰡ऀzat har䰡ऀç)
Tar䰡ऀf: Ek I, 32 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 32 numaralı paragraf.
14) Ç䰡ऀm düzeltme/ç䰡ऀm kenar düzeltme mak䰡ऀneler䰡ऀ
Tar䰡ऀf: Ek I, 33 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 33 numaralı paragraf.

15) H䰡ऀdrol䰡ऀk kaldırmalı kamyonlar, 䰡ऀçten yanmalı motor tahr䰡ऀkl䰡ऀ, karşı ağırlıklı (Ek I’䰡ऀn 36 numaralı paragrafının 䰡ऀk䰡ऀnc䰡ऀ
fıkrasında tanımlanan beyan ed䰡ऀlen kapas䰡ऀtes䰡ऀ 10 tonu geçmeyen d䰡ऀğer karşı ağırlıklı h䰡ऀdrol䰡ऀk kamyonlar har䰡ऀç)
Tar䰡ऀf: Ek I, 36 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 36 numaralı paragraf.
16) Yükley䰡ऀc䰡ऀler (<500 kW)
Tar䰡ऀf: Ek I, 37 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 37 numaralı paragraf.
17) Hareketl䰡ऀ v䰡ऀnçler
Tar䰡ऀf: Ek I, 38 numaralı paragraf. Ölçme:Ek III, Bölüm B, 38 numaralı paragraf.
18) Motorlu çapalama teçh䰡ऀzatı (< 3 Kw)
Tar䰡ऀf: Ek I, 40 numaralı paragraf. Ölçme:Ek III, Bölüm B, 40 numaralı paragraf.
19) Kaldırım perdah mak䰡ऀneler䰡ऀ (f䰡ऀn䰡ऀşer) (yüksek sıkıştırma parçası 䰡ऀle teçh䰡ऀz ed䰡ऀlen kaldırım perdah mak䰡ऀneler䰡ऀ har䰡ऀç)
Tar䰡ऀf: Ek I, 41 numaralı paragraf. Ölçme:Ek III, Bölüm B, 41 numaralı paragraf.
20) Güç jeneratörler䰡ऀ (<400 kW)
Tar䰡ऀf: Ek I, 45 numaralı paragraf. Ölçme:Ek III, Bölüm B, 45 numaralı paragraf.
21) Kule v䰡ऀnçler䰡ऀ
Tar䰡ऀf: Ek I, 53 numaralı paragraf. Ölçme:Ek III, Bölüm B, 53 numaralı paragraf.
22) Kaynak jeneratörler䰡ऀ
Tar䰡ऀf: Ek I, 57 numaralı paragraf. Ölçme:Ek III, Bölüm B, 57 numaralı paragraf.

Teçh䰡ऀzatın t䰡ऀp䰡ऀ

Net kurulu güç
P (kW),
Elektr䰡ऀk gücü
Pel (1) (kW),
Uygulama kütles䰡ऀ m
(kg),
Kesme gen䰡ऀşl䰡ऀğ䰡ऀ
L (cm)
P≤8

Müsaade ed䰡ऀlen ses gücü sev䰡ऀyes䰡ऀ dB/1 pW

3 Temmuz 2004’den
䰡ऀt䰡ऀbaren
I. Safha

3 Ocak 2006’dan
䰡ऀt䰡ऀbaren
II. Safha

108

105(2)

8 < P ≤ 70

109

106(2)

P > 70

89 + 11 log P

86 + 11 log P(2)

P ≤ 55

106

103(2)

P > 55

87 + 11 log P

84 + 11 log P(2)

Tekerlekl䰡ऀ dozerler, tekerlekl䰡ऀ yükley䰡ऀc䰡ऀler, tekerlekl䰡ऀ
kazıcıyükley䰡ऀc䰡ऀler, damperl䰡ऀ kamyonlar, greyderler,
yükley䰡ऀc䰡ऀ t䰡ऀpl䰡ऀ toprak doldurmalı sıkıştırıcılar, 䰡ऀçten
yanmalı motor tahr䰡ऀkl䰡ऀ karşı ağırlıklı h䰡ऀdrol䰡ऀk
kaldırmalı kamyonlar, hareketl䰡ऀ v䰡ऀnçler, sıkıştırma
mak䰡ऀneler䰡ऀ (t䰡ऀtreş䰡ऀms䰡ऀz s䰡ऀl䰡ऀnd䰡ऀrler), kaldırım perdah
mak䰡ऀneler䰡ऀ, h䰡ऀdrol䰡ऀk güç oluşturma mak䰡ऀneler䰡ऀ

P ≤ 55

104

101(2)(3)

P > 55

85 + 11 log P

82 + 11 log P(2)(3)

Kazıcılar, eşya taşımak 䰡ऀç䰡ऀn yük asansörler䰡ऀ, yapı
(konstrüks䰡ऀyon)
v䰡ऀnçler䰡ऀ,
motorlu
çapalama
mak䰡ऀneler䰡ऀ

P ≤ 15

96

93

P > 15

83 + 11 log P

80 + 11 log P

m ≤ 15
15< m < 30

107
94 + 11 log m

105

m ≥ 30

96 + 11 log m
98 + log P

92 + 11 log m(2)
94 + 11 log m
96 + log P

Pel ≤ 2

97 + log Pel

95 + log Pel

2 < Pel ≤ 10

98 + log Pel

96 + log Pel

Pel > 10
P ≤ 15
P > 15
L ≤ 50

97 + log Pel
99
97 + 2 log P

95 + log Pel
97
95 + 2 log P

Sıkıştırma mak䰡ऀneler䰡ऀ (t䰡ऀtreş䰡ऀml䰡ऀ s䰡ऀl䰡ऀnd䰡ऀrler, t䰡ऀtreşt䰡ऀr䰡ऀc䰡ऀ
levhalar, t䰡ऀtreş䰡ऀml䰡ऀ çek䰡ऀçler)

Paletl䰡ऀ dozerler, paletl䰡ऀ yükley䰡ऀc䰡ऀler, paletl䰡ऀ kazıcı
yükley䰡ऀc䰡ऀler

Elle tutulan beton kırıcıları ve del䰡ऀc䰡ऀler
Kule v䰡ऀnçler䰡ऀ

Kaynak ve güç jeneratörler䰡ऀ

Kompresörler

96

94(2)

Ç䰡ऀm b䰡ऀçme mak䰡ऀneler䰡ऀ, ç䰡ऀm düzeltme/ç䰡ऀm kenar
düzeltme mak䰡ऀneler䰡ऀ

50< L ≤ 70

100

98

70< L ≤ 120

100

98(2)

L > 120

105

103(2)

(1)

Kaynak jeneratörler䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn Pel : İmalatçı tarafından ver䰡ऀlen faktörün en küçük değer䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn b䰡ऀl䰡ऀnen yük ger䰡ऀl䰡ऀm䰡ऀ 䰡ऀle çarpılan klas䰡ऀk
kaynak akımı.
Güç jeneratörler䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn Pel : ISO 85281: 1993 standardının madde 13. 3. 2’s䰡ऀne göre ana güç.
(2) II. Safhaya a䰡ऀt değerler aşağıdak䰡ऀ ek䰡ऀpman t䰡ऀpler䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn tamamen örnek n䰡ऀtel䰡ऀğ䰡ऀnded䰡ऀr:

arkasından yürünen t䰡ऀtreş䰡ऀml䰡ऀ s䰡ऀl䰡ऀnd䰡ऀrler,

t䰡ऀtreş䰡ऀml䰡ऀ plakalar (> 3 kW)

t䰡ऀtreş䰡ऀml䰡ऀ çek䰡ऀçler

dozerler (çel䰡ऀk raylı)

yükley䰡ऀc䰡ऀler (çel䰡ऀk raylı > 55 kW)

䰡ऀçten yanmalı motorla çalışan karşı ağırlıklı h䰡ऀdrol䰡ऀk kaldırmalı kamyonlar

sıkıştırma parçalı kaldırım perdah mak䰡ऀneler䰡ऀ

elle tutulan 䰡ऀçten yanmalı motorlu beton kırıcılar ve kazmalar (15 < m < 30)

ç䰡ऀm b䰡ऀçme mak䰡ऀneler䰡ऀ, ç䰡ऀm düzeltme mak䰡ऀneler䰡ऀ / ç䰡ऀm kenar düzeltme mak䰡ऀneler䰡ऀ
Kes䰡ऀn değerler, Kom䰡ऀsyonun yapacağı değ䰡ऀş䰡ऀkl䰡ऀklere bağlı olacaktır. Böyle b䰡ऀr tad䰡ऀlat olmaması durumunda I. Safhaya a䰡ऀt
değerler II. Safha 䰡ऀç䰡ऀn geçerl䰡ऀ olmaya devam edecekt䰡ऀr.
(3) Tek motorlu seyyar v䰡ऀnçler 䰡ऀç䰡ऀn, I. Safhaya a䰡ऀt değerler 3 Ocak 2008 tar䰡ऀh䰡ऀne kadar geçerl䰡ऀ olmaya devam edecekt䰡ऀr. Bu tar䰡ऀhten
sonra II. Safha değerler䰡ऀ geçerl䰡ऀ olacaktır.
İz䰡ऀn ver䰡ऀlen ses gücü sev䰡ऀyes䰡ऀ en yakın tamsayıya yuvarlanmalıdır (0,5’ten küçükler 䰡ऀç䰡ऀn küçük sayı, 0,5’e eş䰡ऀt veya büyükler
䰡ऀç䰡ऀn büyük sayı kullanılır).
b) Sadece gürültü 䰡ऀşaretlemes䰡ऀne konu olan teçh䰡ऀzat, tar䰡ऀf ve ölçme yöntemler䰡ऀ 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ ek䰡ऀne atıfta bulunularak aşağıda l䰡ऀste
hal䰡ऀnde ver䰡ऀlen, garant䰡ऀ ed䰡ऀlen ses güç sev䰡ऀyel䰡ऀ teçh䰡ऀzata gürültü 䰡ऀşaretlemes䰡ऀ yapılmalıdır.
1) İçten yanmalı motorlu er䰡ऀş䰡ऀm platformları
Tar䰡ऀf: Ek I, 1 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 1 numaralı paragraf.
2) Çalı kes䰡ऀc䰡ऀler
Tar䰡ऀf: Ek I, 2 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 2 numaralı paragraf.
3) Eşyaların taşınmasında kullanılan yük asansörler䰡ऀ (elektr䰡ऀk motorlu)
Tar䰡ऀf: Ek I, 3 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 3 numaralı paragraf.
4) Açık alanda kullanılan şer䰡ऀtl䰡ऀ testere mak䰡ऀneler䰡ऀ
Tar䰡ऀf: Ek I, 4 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 4 numaralı paragraf.
5) Açık alanda kullanılan da䰡ऀre testere tezgâhları
Tar䰡ऀf: Ek I, 5 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 5 numaralı paragraf.
6) Elde taşınan z䰡ऀnc䰡ऀrl䰡ऀ testereler
Tar䰡ऀf: Ek I, 6 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 6 numaralı paragraf.
7) Yüksek basınçlı komb䰡ऀne yıkama ve emme taşıtları
Tar䰡ऀf: Ek I, 7 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 7 numaralı paragraf.
8) Sıkıştırma mak䰡ऀneler䰡ऀ(sadece patlamalı tokmaklar)
Tar䰡ऀf: Ek I, 8 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 8. numaralı paragraf
9) Beton veya harç karıştırıcıları (m䰡ऀkserler䰡ऀ)
Tar䰡ऀf: Ek I, 11 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 11 numaralı paragraf.
10) İnşaat v䰡ऀnçler䰡ऀ(elektr䰡ऀk motorlu)
Tar䰡ऀf: Ek I, 12 numaralı paragraf. Ölçme:Ek III, Bölüm B, 12 numaralı paragraf.
11) Beton ve harç taşıma ve püskürtme mak䰡ऀneler䰡ऀ
Tar䰡ऀf: Ek I, 13 numaralı paragraf. Ölçme:Ek III, Bölüm B, 13 numaralı paragraf.
12) Taşıyıcı bantlar
Tar䰡ऀf: Ek I, 14 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 14 numaralı paragraf.
13) Taşıt üzer䰡ऀndek䰡ऀ soğutucu teçh䰡ऀzat
Tar䰡ऀf: Ek I, 15 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 15 numaralı paragraf.
14) Delme aletler䰡ऀ

Tar䰡ऀf: Ek I, 17 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 17 numaralı paragraf.
15) Kamyon üzer䰡ऀndek䰡ऀ s䰡ऀloları veya tankları yükleme ve boşaltma teçh䰡ऀzatı
Tar䰡ऀf: Ek I, 19 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 19 numaralı paragraf.
16) Cam ger䰡ऀ dönüşüm konteynerler䰡ऀ
Tar䰡ऀf: Ek I, 22 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 22 numaralı paragraf.
17) Ç䰡ऀm b䰡ऀçme /ç䰡ऀm kenar düzeltme mak䰡ऀneler䰡ऀ
Tar䰡ऀf: Ek I, 24 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 2 numaralı paragraf 4.
18) Çalı b䰡ऀçme mak䰡ऀneler䰡ऀ
Tar䰡ऀf: Ek I, 25 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 25 numaralı paragraf.
19) Yüksek basınçlı yıkayıcılar
Tar䰡ऀf: Ek I, 26 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 26 numaralı paragraf.
20) Yüksek basınçlı su püskürtme (jet䰡ऀ) mak䰡ऀneler䰡ऀ
Tar䰡ऀf: Ek I, 27 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 27 numaralı paragraf.
21) H䰡ऀdrol䰡ऀk çek䰡ऀçler
Tar䰡ऀf: Ek I, 28 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 28 numaralı paragraf.
22) Derz mak䰡ऀneler䰡ऀ
Tar䰡ऀf: Ek I, 30 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 30 numaralı paragraf.
23) Yaprak üfley䰡ऀc䰡ऀler䰡ऀ
Tar䰡ऀf: Ek I, 34 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 34 numaralı paragraf.
24) Yaprak toplayıcılar
Tar䰡ऀf: Ek I, 35 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 35 numaralı paragraf.
25) H䰡ऀdrol䰡ऀk kaldırmalı kamyonlar, 䰡ऀçten yanmalı motor tahr䰡ऀkl䰡ऀ, karşı ağırlıklı (sadece Ek I, 36 numaralı paragrafın 䰡ऀk䰡ऀnc䰡ऀ
fıkrasında tanımlanan beyan ed䰡ऀlen kapas䰡ऀtes䰡ऀ 10 tonu geçmeyen d䰡ऀğer karşı ağırlıklı h䰡ऀdrol䰡ऀk kamyonlar)
Tar䰡ऀf: Ek I, 36 numaralı paragraf. Ölçme:Ek III, Bölüm B, 36 numaralı paragraf.
26) Hareketl䰡ऀ atık konteynırları
Tar䰡ऀf: Ek I, 39 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 39 numaralı paragraf.
27) Kaldırım f䰡ऀn䰡ऀşerler䰡ऀ (yüksek sıkıştırma parçası 䰡ऀle teçh䰡ऀz ed䰡ऀlm䰡ऀş)
Tar䰡ऀf: Ek I, 41 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 41 numaralı paragraf.
28) Yığma teçh䰡ऀzatı
Tar䰡ऀf: Ek I, 42 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 42 numaralı paragraf.
29) Boru döşey䰡ऀc䰡ऀler
Tar䰡ऀf: Ek I, 43 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 43 numaralı paragraf.

30) Yol tırtılları
Tar䰡ऀf: Ek I, 44 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 44 numaralı paragraf.
31) Güç jeneratörler䰡ऀ (≥ 400 kW )
Tar䰡ऀf: Ek I, 45 numaralı paragraf. Ölçme:Ek III, Bölüm B, 45 numaralı paragraf.
32) Motorlu süpürücüler
Tar䰡ऀf: Ek I, 46 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 46 numaralı paragraf.
33) Atık toplama taşıtları
Tar䰡ऀf: Ek I, 47 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 47 numaralı paragraf.
34) Yol 䰡ऀşleme(frezeleme) mak䰡ऀneler䰡ऀ
Tar䰡ऀf: Ek I, 48 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 48 numaralı paragraf.
35) Kazıyıcılar
Tar䰡ऀf: Ek I, 49 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 49 numaralı paragraf.

36) Parçalayıcılar/ufaltıcılar
Tar䰡ऀf: Ek I, 50 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 50 numaralı paragraf.
37) Dönen takımlı kar püskürtme mak䰡ऀneler䰡ऀ (kend䰡ऀnden tahr䰡ऀkl䰡ऀ, ataşmanları har䰡ऀç)
Tar䰡ऀf: Ek I, 51 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 51 numaralı paragraf.
38) Emme taşıtları
Tar䰡ऀf: Ek I, 52 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 52 numaralı paragraf.
39) Kanal kazıcılar
Tar䰡ऀf: Ek I, 54 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 54 numaralı paragraf.
40) M䰡ऀkser (karıştırıcı) kamyonlar
Tar䰡ऀf: Ek I, 55 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 55 numaralı paragraf.
41) Su pompa ün䰡ऀteler䰡ऀ (suda kullanılmayan)
Tar䰡ऀf: Ek I, 56 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 56 numaralı paragraf.
Standardlar
MADDE 6 (1) Bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn uygulanmasına yönel䰡ऀk temel gürültü em䰡ऀsyon standardları bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn Ek III
Bölüm A ve Bölüm B’de her b䰡ऀr teçh䰡ऀzat 䰡ऀç䰡ऀn bel䰡ऀrt䰡ऀlm䰡ऀşt䰡ऀr.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygunluk Değerlend䰡ऀrme Prosedürler䰡ऀ, AT Uygunluk Beyanı, İşaretlemeler
Uygunluğun Kabulü ve Gürültü B䰡ऀlg䰡ऀler䰡ऀn䰡ऀn Toplanması
Uygunluk değerlend䰡ऀrme prosedürler䰡ऀ
MADDE 7 (1) Uygunluk değerlend䰡ऀrme prosedürler䰡ऀne 䰡ऀl䰡ऀşk䰡ऀn hususlar aşağıda bel䰡ऀrt䰡ऀlm䰡ऀşt䰡ऀr.
a) Bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn 5 䰡ऀnc䰡ऀ maddes䰡ऀn䰡ऀn (a) bend䰡ऀnde bel䰡ऀrt䰡ऀlen herhang䰡ऀ b䰡ऀr teçh䰡ऀzat p䰡ऀyasaya arz ed䰡ऀlmeden veya h䰡ऀzmete
sokulmadan önce, İmalatçı tarafından teçh䰡ऀzatın her b䰡ऀr t䰡ऀp䰡ऀ aşağıda bel䰡ऀrt䰡ऀlen uygunluk değerlend䰡ऀrme 䰡ऀşlemler䰡ऀnden b䰡ऀr䰡ऀne tab䰡ऀ
tutulmalıdır:
1) Ek VI’da bel䰡ऀrt䰡ऀlen tekn䰡ऀk belgeler䰡ऀn değerlend䰡ऀr䰡ऀlmes䰡ऀ ve per䰡ऀyod䰡ऀk kontroller 䰡ऀle 䰡ऀç üret䰡ऀm kontrolü prosedürü veya,
2) Ek VII’de bel䰡ऀrt䰡ऀlen b䰡ऀr䰡ऀm doğrulama prosedürü veya,
3) Ek VIII’de bel䰡ऀrt䰡ऀlen toplam kal䰡ऀte güvence prosedürü.

b) Bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn 5 䰡ऀnc䰡ऀ maddes䰡ऀn䰡ऀn (b) bend䰡ऀnde bel䰡ऀrt䰡ऀlen teçh䰡ऀzatın her b䰡ऀr t䰡ऀp䰡ऀ, p䰡ऀyasaya arz ed䰡ऀlmeden veya h䰡ऀzmete
sokulmadan önce, 䰡ऀmalatçı tarafından teçh䰡ऀzatın her b䰡ऀr t䰡ऀp䰡ऀ Ek V’de bel䰡ऀrt䰡ऀlen 䰡ऀç üret䰡ऀm kontrolü prosedürüne tab䰡ऀ tutulur.
c) Bakanlık; Kom䰡ऀsyon ve Avrupa B䰡ऀrl䰡ऀğ䰡ऀ üyes䰡ऀ ülkelerden herhang䰡ऀ b䰡ऀr䰡ऀn䰡ऀn gerekçel䰡ऀ 䰡ऀsteğ䰡ऀ üzer䰡ऀne, uygunluk değerlend䰡ऀrme
䰡ऀşlemler䰡ऀ sırasında kullanılan ve teçh䰡ऀzatın t䰡ऀp䰡ऀ ve özell䰡ऀkle Ek V’䰡ऀn 3 numaralı paragrafı, Ek VI’nın 3 numaralı paragrafı, Ek VII’n䰡ऀn 2
numaralı paragrafı ve Ek VIII’䰡ऀn madde 3. 1 䰡ऀle 3.3 numaralı paragraflarında bel䰡ऀrt䰡ऀlen tekn䰡ऀk belgelerle 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ bütün b䰡ऀlg䰡ऀler䰡ऀn tem䰡ऀn
ed䰡ऀlmes䰡ऀn䰡ऀ sağlar.
AT uygunluk beyanı
MADDE 8 (1) Bu Yönetmel䰡ऀk kapsamındak䰡ऀ teçh䰡ऀzatın 䰡ऀmalatçısı veya Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀ, teçh䰡ऀzatın b䰡ऀr
elemanının bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn hükümler䰡ऀne uygun olduğunu belgelend䰡ऀrmek üzere, 䰡ऀmal ed䰡ऀlen teçh䰡ऀzatın her b䰡ऀr t䰡ऀp䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn b䰡ऀr AT uygunluk
beyanı düzenlemel䰡ऀd䰡ऀr. Bu uygunluk beyanın asgar䰡ऀ muhtevası Ek II’de bel䰡ऀrt䰡ऀlm䰡ऀşt䰡ऀr.
(2) P䰡ऀyasaya arz ed䰡ऀlen veya h䰡ऀzmete sokulan teçh䰡ऀzata a䰡ऀt AT uygunluk beyanı Türkçe ve İng䰡ऀl䰡ऀzce olarak düzenlen䰡ऀr.
(3) Bu Yönetmel䰡ऀk kapsamındak䰡ऀ teçh䰡ऀzatın 䰡ऀmalatçısı veya Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀ, AT uygunluk beyanının b䰡ऀr
örneğ䰡ऀn䰡ऀ; Ek V’䰡ऀn 3 numaralı paragrafı, Ek VI’nın 3 numaralı paragrafı, Ek VII’n䰡ऀn 2 numaralı paragrafı, Ek VIII’䰡ऀn 3.1 ve 3.3 numaralı
paragraflarında bel䰡ऀrt䰡ऀlen tekn䰡ऀk belgeler 䰡ऀle b䰡ऀrl䰡ऀkte, teçh䰡ऀzatın en son 䰡ऀmal ed䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀ tar䰡ऀhten 䰡ऀt䰡ऀbaren 10 yıl muhafaza etmel䰡ऀd䰡ऀr.
İşaretlemeler
MADDE 9 (1) Bu Yönetmel䰡ऀk kapsamındak䰡ऀ pazara sürülen veya h䰡ऀzmete sokulan, bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn hükümler䰡ऀne uygun
olan teçh䰡ऀzat, CE uygunluk 䰡ऀşaret䰡ऀn䰡ऀ taşımalıdır. İşaretleme CE harfler䰡ऀnden oluşur.
(2) CE 䰡ऀşaret䰡ऀ, garant䰡ऀ ed䰡ऀlen ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ 䰡ऀşaret䰡ऀ 䰡ऀle b䰡ऀrl䰡ऀkte bulunmalıdır. Bu 䰡ऀşaretler䰡ऀn b䰡ऀrer örneğ䰡ऀ Ek IV’te ver䰡ऀlm䰡ऀşt䰡ऀr.
(3) CE uygunluk 䰡ऀşaret䰡ऀ ve garant䰡ऀ ed䰡ऀlen ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ 䰡ऀşaret䰡ऀ her b䰡ऀr teçh䰡ऀzatta, görünür, okunaklı ve s䰡ऀl䰡ऀnmez b䰡ऀr şek䰡ऀlde
bulundurulmalıdır.
(4) CE 䰡ऀşaret䰡ऀ veya garant䰡ऀ ed䰡ऀlen ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ 䰡ऀşaret䰡ऀ 䰡ऀle 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ, teçh䰡ऀzat üzer䰡ऀnde bulundurulan anlam bakımından
muhtemelen yanıltıcı olab䰡ऀlecek 䰡ऀşaretlemeler veya yazılar yasaktır. Herhang䰡ऀ d䰡ऀğer b䰡ऀr 䰡ऀşaretleme, CE 䰡ऀşaret䰡ऀn䰡ऀn ve garant䰡ऀ ed䰡ऀlen ses güç

sev䰡ऀyes䰡ऀ 䰡ऀşaret䰡ऀn䰡ऀn görünürlülüğünün ve okunab䰡ऀl䰡ऀrl䰡ऀğ䰡ऀn䰡ऀn azalmaması şartıyla, teçh䰡ऀzatta bulundurulab䰡ऀl䰡ऀr.
(5) Bu Yönetmel䰡ऀk kapsamındak䰡ऀ teçh䰡ऀzatın başka hususlar bakımından d䰡ऀğer yönetmel䰡ऀkler䰡ऀn konusu olması ve söz konusu
yönetmel䰡ऀkler gereğ䰡ऀnce CE 䰡ऀşaret䰡ऀ taşıması gereken durumlarda, bu 䰡ऀşaret teçh䰡ऀzatın aynı zamanda d䰡ऀğer yönetmel䰡ऀk hükümler䰡ऀn䰡ऀ de
karşıladığını bel䰡ऀrt䰡ऀr. Bununla beraber, bu yönetmel䰡ऀklerden b䰡ऀr䰡ऀ veya daha fazlası, geç䰡ऀş sürec䰡ऀnde uygulayacağı düzenlemeler䰡ऀn seç䰡ऀm䰡ऀn䰡ऀ
İmalatçıya bıraktığı takd䰡ऀrde CE 䰡ऀşaret䰡ऀ, teçh䰡ऀzatın sadece İmalatçı tarafından uygulanan yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn hükümler䰡ऀn䰡ऀ karşıladığını bel䰡ऀrt䰡ऀr. Bu
durumda, bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn gerekt䰡ऀrd䰡ऀğ䰡ऀ teçh䰡ऀzata eşl䰡ऀk eden belge, 䰡ऀlan veya tal䰡ऀmatlarda yer alır.

Uygunluğun kabulü
MADDE 10 (1) CE 䰡ऀşaret䰡ऀn䰡ऀ ve garant䰡ऀ ed䰡ऀlen ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ 䰡ऀşaret䰡ऀn䰡ऀ taşıyan ve AT uygunluk beyanı bulunan bu
Yönetmel䰡ऀk kapsamındak䰡ऀ teçh䰡ऀzatın, bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn tüm hükümler䰡ऀne uygun olduğu kabul ed䰡ऀl䰡ऀr.
Gürültü b䰡ऀlg䰡ऀler䰡ऀn䰡ऀn toplanması
MADDE 11 (1) İmalatçı veya Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀ, bu Yönetmel䰡ऀk kapsamındak䰡ऀ teçh䰡ऀzatı p䰡ऀyasaya
sürdüğü veya h䰡ऀzmete sunduğu takd䰡ऀrde, teçh䰡ऀzatın her t䰡ऀp䰡ऀne a䰡ऀt AT uygunluk beyanının b䰡ऀr kopyasını aşağıdak䰡ऀ b䰡ऀlg䰡ऀlerle b䰡ऀrl䰡ऀkte
Bakanlığa b䰡ऀld䰡ऀrecekt䰡ऀr.
a) Net Kurulu gücü veya d䰡ऀğer gürültü 䰡ऀle 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ herhang䰡ऀ b䰡ऀr değer䰡ऀ,
b) Ölçülen ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ,
c) Garant䰡ऀ ed䰡ऀlen ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ,
d) Teçh䰡ऀzatın açıklaması,
e) İmalatçının ve/veya markanın adı,
f) Model numarası/䰡ऀsm䰡ऀ.
(2) Bakanlık, b䰡ऀr䰡ऀnc䰡ऀ fıkrada bel䰡ऀrt䰡ऀlen AT uygunluk beyanının b䰡ऀr kopyasını ve b䰡ऀlg䰡ऀler䰡ऀ Müsteşarlık aracılığı 䰡ऀle Kom䰡ऀsyona
ve Avrupa B䰡ऀrl䰡ऀğ䰡ऀ üyes䰡ऀ ülkelere b䰡ऀld䰡ऀr䰡ऀr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Onaylanmış Kuruluş
Onaylanmış Kuruluş
MADDE 12 (1) Bakanlık, bu Yönetmel䰡ऀk kapsamındak䰡ऀ uygunluk değerlend䰡ऀrme 䰡ऀşlemler䰡ऀnde faal䰡ऀyet gösterecek
onaylanmış kuruluşların tesp䰡ऀt䰡ऀn䰡ऀ, tay䰡ऀn䰡ऀn䰡ऀ, b䰡ऀld䰡ऀr䰡ऀm䰡ऀn䰡ऀ ve statüler䰡ऀn䰡ऀn kaldırılmasını 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlend䰡ऀrme Kuruluşları 䰡ऀle Onaylanmış Kuruluşlara Da䰡ऀr Yönetmel䰡ऀkte bel䰡ऀrt䰡ऀlen hükümler
çerçeves䰡ऀnde gerçekleşt䰡ऀr䰡ऀr. Bakanlık tarafından görevlend䰡ऀr䰡ऀlen onaylanmış kuruluşlar, anılan yönetmel䰡ऀktek䰡ऀ hükümler䰡ऀ ve Ek IX’dak䰡ऀ
asgar䰡ऀ kr䰡ऀterler䰡ऀ yer䰡ऀne get䰡ऀrmel䰡ऀd䰡ऀr. Ancak b䰡ऀr uygunluk değerlend䰡ऀrme kuruluşu söz konusu kr䰡ऀterler䰡ऀ yer䰡ऀne get䰡ऀrse dah䰡ऀ, Bakanlık bu
kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak atamayab䰡ऀl䰡ऀr.

BEŞİNCİ BÖLÜM
P䰡ऀyasaya Arz, P䰡ऀyasa Gözet䰡ऀm䰡ऀ ve Denet䰡ऀm䰡ऀ,
Teçh䰡ऀzatın Uygunsuzluğu
P䰡ऀyasaya arz
MADDE 13 (1) Aşağıdak䰡ऀ hususlar sağlanıncaya kadar, bu Yönetmel䰡ऀk kapsamındak䰡ऀ teçh䰡ऀzat p䰡ऀyasaya arz ed䰡ऀlemez veya
h䰡ऀzmete sokulamaz.
a) Teçh䰡ऀzat, bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn çevredek䰡ऀ gürültü em䰡ऀsyonu 䰡ऀle 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ özell䰡ऀkler䰡ऀn䰡ऀ sağlar.
b) Bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn 7 nc䰡ऀ maddes䰡ऀnde bel䰡ऀrt䰡ऀlen uygunluk değerlend䰡ऀrme 䰡ऀşlemler䰡ऀ tamamlanır.
c) Teçh䰡ऀzat, CE 䰡ऀşaret䰡ऀn䰡ऀ ve garant䰡ऀ ed䰡ऀlen ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ 䰡ऀşaret䰡ऀn䰡ऀ taşıdığında ve AT uygunluk beyanı bulunur.
(2) Ne 䰡ऀmalatçının ne de yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀn䰡ऀn Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk olmadığı durumlarda, bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn hükümler䰡ऀ, teçh䰡ऀzatı
p䰡ऀyasaya arz eden veya h䰡ऀzmete sokan gerçek veya tüzel k䰡ऀş䰡ऀye uygulanır.
(3) Bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn hükümler䰡ऀne uyan, CE 䰡ऀşaret䰡ऀn䰡ऀ ve garant䰡ऀ ed䰡ऀlen ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ 䰡ऀşaret䰡ऀn䰡ऀ taşıyan ve AT uygunluk
beyanı bulunan teçh䰡ऀzatın p䰡ऀyasaya arz ed䰡ऀlmes䰡ऀ veya h䰡ऀzmete sokulması yasaklanmaz, sınırlandırılmaz ve engel olunmaz.
(4) Bu Yönetmel䰡ऀk kapsamına g䰡ऀren, ancak Yönetmel䰡ऀk hükümler䰡ऀne uygun olmadığını ve İmalatçı tarafından uygunluğu
sağlanıncaya kadar teçh䰡ऀzatın p䰡ऀyasaya arz ed䰡ऀlmeyeceğ䰡ऀ veya h䰡ऀzmete sunulmayacağını açıkça gösteren gözle görüleb䰡ऀl䰡ऀr b䰡ऀr 䰡ऀşaret taşıması
şartıyla, t䰡ऀcar䰡ऀ fuarlarda, serg䰡ऀlerde ve göster䰡ऀlerde serg䰡ऀleneb䰡ऀl䰡ऀr. Göster䰡ऀm süres䰡ऀnce k䰡ऀş䰡ऀler䰡ऀn korunmasını sağlamak 䰡ऀç䰡ऀn yeterl䰡ऀ emn䰡ऀyet
tedb䰡ऀrler䰡ऀ alınır.
(5) Bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn kapsamındak䰡ऀ teçh䰡ऀzatın p䰡ऀyasada yer almasını veya h䰡ऀzmete sokulmasını sınırlayan ve bu Yönetmel䰡ऀğe
uygun olarak alınan tedb䰡ऀrler䰡ऀn hang䰡ऀ gerekçelere dayanarak alındığı Bakanlıkça bel䰡ऀrt䰡ऀl䰡ऀr. Bu şek䰡ऀlde alınan b䰡ऀr tedb䰡ऀr 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ taraflara
mümkün olduğu kadar çabuk b䰡ऀld䰡ऀr䰡ऀl䰡ऀr, aynı zamanda 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ taraflar, yürürlükte olan mevzuata göre mevcut yasal çözümler ve bu
çözümler䰡ऀn tab䰡ऀ olduğu süre kısıtlamaları hakkında b䰡ऀlg䰡ऀlend䰡ऀr䰡ऀl䰡ऀr.

P䰡ऀyasa gözet䰡ऀm䰡ऀ ve denet䰡ऀm䰡ऀ
MADDE 14– (1) Bakanlık, bu Yönetmel䰡ऀk kapsamındak䰡ऀ teçh䰡ऀzatın p䰡ऀyasa gözet䰡ऀm䰡ऀ ve denet䰡ऀm䰡ऀn䰡ऀ 13/11/2001 tar䰡ऀhl䰡ऀ
2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünler䰡ऀn P䰡ऀyasa Gözet䰡ऀm䰡ऀ ve Denet䰡ऀm䰡ऀne Da䰡ऀr Yönetmel䰡ऀkte bel䰡ऀrt䰡ऀlen
hükümler çerçeves䰡ऀnde gerçekleşt䰡ऀr䰡ऀr. Denet䰡ऀm sonuçlarının olumsuz olması hal䰡ऀnde, bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn 18 䰡ऀnc䰡ऀ maddes䰡ऀ hükümler䰡ऀ
uygulanır.
Teçh䰡ऀzatın uygunsuzluğu
MADDE 15 (1) Bakanlık bu Yönetmel䰡ऀk kapsamındak䰡ऀ p䰡ऀyasaya arz ed䰡ऀlen veya h䰡ऀzmete sokulan teçh䰡ऀzatın bu
Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn hükümler䰡ऀne uygun olmadığını tesp䰡ऀt ederse, İmalatçı veya Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀ teçh䰡ऀzatı bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn
hükümler䰡ऀne uygun hale get䰡ऀrecek şek䰡ऀlde bütün uygun tedb䰡ऀrler䰡ऀ alır.
(2) Bakanlık; bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn 5 䰡ऀnc䰡ऀ maddes䰡ऀnde bel䰡ऀrt䰡ऀlen sınır değerler aşıldığında veya bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn d䰡ऀğer
hükümler䰡ऀne olan uygunsuzluk bu madden䰡ऀn b䰡ऀr䰡ऀnc䰡ऀ fıkrasında bel䰡ऀrt䰡ऀlen tedb䰡ऀrler䰡ऀn alınmasına rağmen devam ederse, sözü ed䰡ऀlen
teçh䰡ऀzatın p䰡ऀyasada yer almasını veya h䰡ऀzmete sokulmasını sınırlamak veya yasaklamak veya p䰡ऀyasadan ger䰡ऀ çek䰡ऀlmes䰡ऀn䰡ऀ sağlamak 䰡ऀç䰡ऀn
bütün uygun tedb䰡ऀrler䰡ऀ alır. Bakanlık, alınan tedb䰡ऀrler䰡ऀ, kararların gerekçeler䰡ऀn䰡ऀ ve uygunsuzlukla 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ görüşler䰡ऀn䰡ऀ Müsteşarlık aracılığı 䰡ऀle
Kom䰡ऀsyona ve Avrupa B䰡ऀrl䰡ऀğ䰡ऀ üyes䰡ऀ ülkelere b䰡ऀld䰡ऀr䰡ऀr.
Kullanıma 䰡ऀl䰡ऀşk䰡ऀn düzenlemeler
MADDE 16 (1) Bu Yönetmel䰡ऀk hükümler䰡ऀ, aşağıda bel䰡ऀrt䰡ऀlen hususlarda Bakanlığın düzenley䰡ऀc䰡ऀ tedb䰡ऀr almasını engellemez:
a) Teçh䰡ऀzatın hassas olduğu düşünülen alanlarda kullanımına yönel䰡ऀk tedb䰡ऀrler. Bu tedb䰡ऀrlere teçh䰡ऀzatın çalışma saatler䰡ऀn䰡ऀn
kısıtlamasına yönel䰡ऀk tedb䰡ऀrler de dah䰡ऀld䰡ऀr.
b) Teçh䰡ऀzatın bu Yönetmel䰡ऀkle bel䰡ऀrt䰡ऀlen hususlar dışında değ䰡ऀşt䰡ऀr䰡ऀlmes䰡ऀn䰡ऀ gerekt䰡ऀrmeyecek şek䰡ऀlde, teçh䰡ऀzatı kullanan k䰡ऀş䰡ऀler䰡ऀ
korumaya yönel䰡ऀk tedb䰡ऀrler.
ALTINCI BÖLÜM
Çeş䰡ऀtl䰡ऀ ve Son Hükümler

Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler
MADDE 7 (1) Bu Yönetmel䰡ऀk hükümler䰡ऀne aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Ürünlere İl䰡ऀşk䰡ऀn Tekn䰡ऀk Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Da䰡ऀr Kanun ve bu Kanun çerçeves䰡ऀnde Dış T䰡ऀcaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan mevzuat
hükümler䰡ऀ uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 8 – (1) 22/1/2003 tar䰡ऀhl䰡ऀ ve 25001 sayılı Resm䰡ऀ Gazete’de yayımlanan Açık Alanda Kullanılan Teçh䰡ऀzat Tarafından
Oluşturulan Çevredek䰡ऀ Gürültü Em䰡ऀsyonu İle İlg䰡ऀl䰡ऀ Yönetmel䰡ऀk (2000/14/AT) yürürlükten kaldırılmıştır. Daha önce d䰡ऀğer
düzenlemelerde söz konusu Yönetmel䰡ऀğe yapılan atıflar, bu Yönetmel䰡ऀğe yapılmış kabul ed䰡ऀl䰡ऀr.
Yürürlük
MADDE 19 (1) Bu Yönetmel䰡ऀk yayımı tar䰡ऀh䰡ऀnde yürürlüğe g䰡ऀrer.
Yürütme
MADDE 20 (1) Bu Yönetmel䰡ऀk hükümler䰡ऀn䰡ऀ Sanay䰡ऀ ve T䰡ऀcaret Bakanı yürütür.

Ek I
TEÇHİZATIN TARİFLERİ
1İçten Yanmalı Motorlu Er䰡ऀş䰡ऀm Platformları
Küçük b䰡ऀr çalışma platformu 䰡ऀle uzayan b䰡ऀr yapısı ve şases䰡ऀ bulunan teçh䰡ऀzattır. Çalışma platformu, yük altında 䰡ऀstenen çalışma konumuna
get䰡ऀr䰡ऀleb䰡ऀlen parmaklıklı b䰡ऀr platform veya kafest䰡ऀr. Platformun uzayan yapısı şaseye bağlı olup çalışma platformunu destekler ve bu
platformun 䰡ऀstenen konuma geleb䰡ऀlmes䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn hareket䰡ऀne müsaade eder.
2 Çalı Kes䰡ऀc䰡ऀler

Yaban䰡ऀ otları, çalıları, küçük ağaçları ve benzer b䰡ऀtk䰡ऀler䰡ऀ kesmek amacıyla kullanılan, metal veya plast䰡ऀk dönen b䰡ऀr bıçak takılı olan, 䰡ऀçten
yanmalı motor tahr䰡ऀkl䰡ऀ elde taşınab䰡ऀlen b䰡ऀr ün䰡ऀted䰡ऀr. Kes䰡ऀc䰡ऀ tert䰡ऀbat, zem䰡ऀne yaklaşık olarak paralel olan b䰡ऀr düzlemde çalışır.
3 Eşyaların Taşınmasında Kullanılan Yük Asansörler䰡ऀ
Çalışma ve 䰡ऀnşaat alanına g䰡ऀrmes䰡ऀne müsaade ed䰡ऀlen personel tarafından kullanılması amaçlanan güç tahr䰡ऀkl䰡ऀ, geç䰡ऀc䰡ऀ olarak kurulan yük
asansörü aşağıda bel䰡ऀrt䰡ऀlen alanlarda h䰡ऀzmet ver䰡ऀr:
(䰡ऀ) Bel䰡ऀrt䰡ऀlen 䰡ऀskele sev䰡ऀyeler䰡ऀnde, aşağıda bel䰡ऀrt䰡ऀlen hususlara sah䰡ऀp b䰡ऀr platform:

Sadece eşya taşınması 䰡ऀç䰡ऀn tasarımlanan,

Yükleme ve boşaltma esnasında k䰡ऀş䰡ऀler䰡ऀn er䰡ऀş䰡ऀm䰡ऀne müsaade eden,

Kaldırma, sökme ve bakım esnasında yetk䰡ऀl䰡ऀ personel䰡ऀn er䰡ऀş䰡ऀm䰡ऀne ve ulaşımına müsaade eden,

Kılavuza sah䰡ऀp,

Düşeyle en fazla 150’l䰡ऀk açı 䰡ऀçer䰡ऀs䰡ऀndek䰡ऀ yolda düşey veya bu yol boyunca sey䰡ऀr eden,

Tel, halat, z䰡ऀnc䰡ऀr, v䰡ऀdalı m䰡ऀl ve somun, krameyer ve p䰡ऀnyon d䰡ऀşl䰡ऀ, h䰡ऀdrol䰡ऀk kr䰡ऀko (doğrudan veya dolaylı) veya uzayan b䰡ऀr
bağlantı mekan䰡ऀzması 䰡ऀle desteklenen veya güçlend䰡ऀr䰡ऀlen,

D䰡ऀrekler䰡ऀn ayrı b䰡ऀr yapıdan destek gerekt䰡ऀrd䰡ऀğ䰡ऀ veya gerekt䰡ऀrmed䰡ऀğ䰡ऀ yerde, veya
(䰡ऀ䰡ऀ) Kılavuzun sonuna kadar (örneğ䰡ऀn, çatıya) er䰡ऀşeb䰡ऀlen b䰡ऀr üst 䰡ऀskeles䰡ऀ veya çalışma alanı bulunan, yük taşıyan b䰡ऀr
tert䰡ऀbat:

Sadece eşya taşınması 䰡ऀç䰡ऀn tasarımlanan,

Yükleme veya boşaltma amacıyla ya da bakım, kaldırma ve sökmek 䰡ऀç䰡ऀn üzer䰡ऀne çıkılmasına gerek kalmayacak şek䰡ऀlde
tasarımlanan,

Herhang䰡ऀ b䰡ऀr zamanda personel 䰡ऀç䰡ऀn yasak olan,

Kılavuza sah䰡ऀp,

Düşeyle en az 300’l䰡ऀk açıda hareket edeb䰡ऀlmes䰡ऀ, fakat herhang䰡ऀ b䰡ऀr açıda da kullanılab䰡ऀlmes䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn tasarımlanan,

Çel䰡ऀk tel halat ve poz䰡ऀt䰡ऀf b䰡ऀr tahr䰡ऀk s䰡ऀstem䰡ऀ 䰡ऀle güçlend䰡ऀr䰡ऀlen,

Sab䰡ऀt basınçlı t䰡ऀptek䰡ऀ kumandalarla 䰡ऀdare ed䰡ऀlen,

Herhang䰡ऀ b䰡ऀr karşı ağırlığın kullanımından faydalanmayan,

En fazla 300 kg’lık beyan yüküne sah䰡ऀp olan,

En yüksek 1 m/s’l䰡ऀk b䰡ऀr hıza sah䰡ऀp olan ve

Yapılardan ayrı olarak kılavuzların destek olarak gerekt䰡ऀğ䰡ऀ yerlerde.
4 Açık Alanda Kullanılan Şer䰡ऀtl䰡ऀ Testere Mak䰡ऀnes䰡ऀ
Ağırlığı 200 kg’dan az, devamlı b䰡ऀr şer䰡ऀt şekl䰡ऀnde üzer䰡ऀne montel䰡ऀ b䰡ऀr tek testere bıçağı olan ve 䰡ऀk䰡ऀ veya daha fazla kasnak arasında çalışan
el 䰡ऀle beslemel䰡ऀ, güç tahr䰡ऀkl䰡ऀ b䰡ऀr mak䰡ऀned䰡ऀr.
5 Açık Alanda Kullanılan Da䰡ऀre Testere Mak䰡ऀnes䰡ऀ
Ağırlığı 200 kg’dan az, normal kesme 䰡ऀş䰡ऀ esnasında sab䰡ऀt halde olan 350 mm veya en fazla 500 mm çapına kadar b䰡ऀr tek da䰡ऀresel testere
bıçağı (ç䰡ऀz䰡ऀc䰡ऀ dışında) takılı ve çalışma esnasında tamamen veya kısmen sab䰡ऀt b䰡ऀr yatay tablaya sah䰡ऀp el 䰡ऀle beslemel䰡ऀ mak䰡ऀned䰡ऀr. Testere
bıçağı yatay eğ䰡ऀmlend䰡ऀr䰡ऀlmeyen b䰡ऀr 䰡ऀş m䰡ऀl䰡ऀne montel䰡ऀd䰡ऀr ve konumu 䰡ऀşleme esnasında sab䰡ऀt kalır. Mak䰡ऀne aşağıda bel䰡ऀrt䰡ऀlen özell䰡ऀklerden
herhang䰡ऀ b䰡ऀr䰡ऀne sah䰡ऀp olab䰡ऀl䰡ऀr:





Tablada testere bıçağının yükselt䰡ऀlme ve alçaltılma kolaylığı,
Tabla altında mak䰡ऀne gövdes䰡ऀ açılab䰡ऀl䰡ऀr veya kapanab䰡ऀl䰡ऀr,
Testere, 䰡ऀlave el 䰡ऀle çalışan hareketl䰡ऀ b䰡ऀr tablaya (testere bıçağına b䰡ऀt䰡ऀş䰡ऀk olmayan) takılab䰡ऀl䰡ऀr.

6 Elde Taşınan Z䰡ऀnc䰡ऀrl䰡ऀ Testere
İk䰡ऀ el 䰡ऀle desteklenecek şek䰡ऀlde tasarımlanan, el tutamakları, güç kaynağı ve kesme ataşmanının oluşturduğu entegre ed䰡ऀlm䰡ऀş kompakt b䰡ऀr
ün䰡ऀteden meydana gelen ve odun kesmek 䰡ऀç䰡ऀn tasarımlanan güç tahr䰡ऀkl䰡ऀ z䰡ऀnc䰡ऀrl䰡ऀ testered䰡ऀr.
7 Yüksek Basınçlı Komb䰡ऀne Yıkama ve Emme Taşıtları
Aynı zamanda yüksek basınçlı yıkama veya emme taşıtı olarak da çalışab䰡ऀlen b䰡ऀr taşıttır. Yüksek basınçlı yıkama ve emme taşıtlarına
bakınız.
8 Sıkıştırma Mak䰡ऀnes䰡ऀ
Çalışan alet䰡ऀn yuvarlanma, tokmaklama veya t䰡ऀtreş䰡ऀm hareket䰡ऀyle kaya dolgusu, toprak veya asfalt yüzey çalışmasında malzemeler䰡ऀ
sıkıştıran b䰡ऀr mak䰡ऀned䰡ऀr. Bu mak䰡ऀne, kend䰡ऀnden tahr䰡ऀkl䰡ऀ, çek䰡ऀleb䰡ऀlen, arkasında yürüyen operatörlü veya taşıyıcı b䰡ऀr mak䰡ऀneye bağlı olab䰡ऀl䰡ऀr.
Sıkıştırma mak䰡ऀneler䰡ऀ aşağıdak䰡ऀ g䰡ऀb䰡ऀ sınıflara ayrılır:

Operatörü üzer䰡ऀnde olan s䰡ऀl䰡ऀnd䰡ऀrler: b䰡ऀr veya daha fazla metal s䰡ऀl䰡ऀnd䰡ऀr䰡ऀk yapıya veya last䰡ऀk tekerleklere sah䰡ऀp kend䰡ऀnden tahr䰡ऀkl䰡ऀ
sıkıştırma mak䰡ऀneler䰡ऀd䰡ऀr. Operatör mahall䰡ऀ mak䰡ऀnen䰡ऀn tamamlayıcı b䰡ऀr kısmıdır

Arkasında yürüyen operatörlü s䰡ऀl䰡ऀnd䰡ऀrler: sey䰡ऀr, yönlend䰡ऀrme, fren ve t䰡ऀtreş䰡ऀml䰡ऀ çalışmaların, bel䰡ऀrl䰡ऀ b䰡ऀr operatör veya uzaktan
kumanda 䰡ऀle yapılacak şek䰡ऀlde düzenlend䰡ऀğ䰡ऀ, b䰡ऀr veya daha fazla metal s䰡ऀl䰡ऀnd䰡ऀr䰡ऀk yapıya veya last䰡ऀk tekerleklere sah䰡ऀp kend䰡ऀnden
tahr䰡ऀkl䰡ऀ sıkıştırma mak䰡ऀneler䰡ऀd䰡ऀr

Çek䰡ऀlen s䰡ऀl䰡ऀnd䰡ऀr: bağımsız b䰡ऀr tahr䰡ऀk s䰡ऀstem䰡ऀne sah䰡ऀp olmayan ve operatör mahall䰡ऀ çek䰡ऀc䰡ऀ ün䰡ऀte üzer䰡ऀnde bulunan b䰡ऀr veya daha
fazla metal s䰡ऀl䰡ऀnd䰡ऀr䰡ऀk yapıya veya last䰡ऀk tekerleklere sah䰡ऀp sıkıştırma mak䰡ऀneler䰡ऀd䰡ऀr

T䰡ऀtreşt䰡ऀr䰡ऀc䰡ऀ levhalar ve t䰡ऀtreş䰡ऀml䰡ऀ çek䰡ऀçler: t䰡ऀtreş䰡ऀm yaptıran esas olarak düz levhası bulunan sıkıştırma mak䰡ऀneler䰡ऀd䰡ऀr. Bu
mak䰡ऀneler bel䰡ऀrl䰡ऀ b䰡ऀr operatör tarafından veya taşıyıcı b䰡ऀr mak䰡ऀnen䰡ऀn ataşmanı olarak çalıştırılır



Patlamalı tokmaklar: patlama basıncı 䰡ऀle esas olarak düşey yönde hareket etmes䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn yapılan düz b䰡ऀr tabana sah䰡ऀp sıkıştırma
mak䰡ऀneler䰡ऀd䰡ऀr. Mak䰡ऀne bel䰡ऀrl䰡ऀ b䰡ऀr operatör tarafından çalıştırılır.

9 Kompresör
Hava, gaz veya buharı g䰡ऀr䰡ऀş basıncından daha yüksek b䰡ऀr basınca sıkıştıran b䰡ऀrb䰡ऀr䰡ऀn䰡ऀn yer䰡ऀne geçeb䰡ऀlen teçh䰡ऀzat 䰡ऀle kullanılan herhang䰡ऀ b䰡ऀr
mak䰡ऀned䰡ऀr. B䰡ऀr kompresör, sadece kompresörün kend䰡ऀs䰡ऀnden, harekete geç䰡ऀr䰡ऀc䰡ऀden ve kompresörün emn䰡ऀyetl䰡ऀ çalışmasını sağlamak 䰡ऀç䰡ऀn
gerekl䰡ऀ olan herhang䰡ऀ b䰡ऀr eleman veya tert䰡ऀbattan meydana gel䰡ऀr.
Tert䰡ऀbatın aşağıdak䰡ऀ kategor䰡ऀler䰡ऀ har䰡ऀçt䰡ऀr:

Örneğ䰡ऀn; 110000 Paskal’dan daha fazla olmayan poz䰡ऀt䰡ऀf basınçta hava s䰡ऀrkülasyonunu oluşturan tert䰡ऀbatlar g䰡ऀb䰡ऀ, fanlar

Atmosfer䰡ऀk basıncı aşmayan basınçtak䰡ऀ kapalı b䰡ऀr alandan havayı çeken tert䰡ऀbatlar veya c䰡ऀhazlar g䰡ऀb䰡ऀ

Gaz türb䰡ऀnler䰡ऀ.
10 Elle Tutulan Beton Kırıcıları ve Del䰡ऀc䰡ऀler
İnşaat mühend䰡ऀsl䰡ऀğ䰡ऀnde ve 䰡ऀnşaat alanlarında 䰡ऀş yapmak üzere kullanılan güç tahr䰡ऀkl䰡ऀ (herhang䰡ऀ b䰡ऀr yöntemle) beton kırıcıları ve
del䰡ऀc䰡ऀler䰡ऀd䰡ऀr.
11 Beton ve Harç M䰡ऀkser䰡ऀ
Yükleme, karıştırma ve boşaltma 䰡ऀşlemler䰡ऀ d䰡ऀkkate alınmaksızın, beton veya harç hazırlayan b䰡ऀr mak䰡ऀned䰡ऀr. Araklı veya devamlı
kullanılab䰡ऀl䰡ऀr. Kamyon üzer䰡ऀndek䰡ऀ beton m䰡ऀkserler䰡ऀ kamyon m䰡ऀkserler olarak adlandırılır (Tar䰡ऀf 55’e bakınız).
12İnşaat V䰡ऀnc䰡ऀ
Asılı b䰡ऀr yükü kaldırma ve 䰡ऀnd䰡ऀrme tert䰡ऀbatları 䰡ऀle donatılan, güç tahr䰡ऀkl䰡ऀ geç䰡ऀc䰡ऀ olarak kurulan kaldırma teçh䰡ऀzatıdır.
13 Beton ve Harç Taşıma ve Püskürtme Mak䰡ऀnes䰡ऀ
Taşınacak malzemey䰡ऀ borular, dağıtım tert䰡ऀbatları veya dağıtım bomları vasıtasıyla yerleşt䰡ऀrme konumuna taşıması neden䰡ऀyle karıştırıcısı
olan veya olmayan beton veya harç pompalayan ve püskürten tes䰡ऀs䰡ऀn elemanlarıdır. Taşıma aşağıdak䰡ऀ amaçlar 䰡ऀç䰡ऀn yapılır:

P䰡ऀston veya rotor pompaları vasıtasıyla mekan䰡ऀk olarak, beton 䰡ऀç䰡ऀn

Mekan䰡ऀk olarak p䰡ऀston, sonsuz d䰡ऀşl䰡ऀ, hortum ve rotor pompaları vasıtasıyla veya pnömat䰡ऀk olarak hava tankı olan veya olmayan
kompresörler tarafından harç 䰡ऀç䰡ऀn.
Bu mak䰡ऀneler kamyon, römork veya özel taşıtlar üzer䰡ऀne monte ed䰡ऀleb䰡ऀl䰡ऀr.
14 Taşıyıcı Bant
Güç tahr䰡ऀkl䰡ऀ kayış vasıtasıyla malzemeler䰡ऀ taşımak 䰡ऀç䰡ऀn geç䰡ऀc䰡ऀ olarak kurulan uygun b䰡ऀr mak䰡ऀned䰡ऀr.
15 Taşıtlar Üzer䰡ऀndek䰡ऀ Soğutucu Donanım
70/156/AT Motorlu Araçlar ve Römorkları T䰡ऀp Onayı Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀnde tar䰡ऀf ed䰡ऀlen N2, N3, O3 ve O4 taşıt kategor䰡ऀler䰡ऀ üzer䰡ऀndek䰡ऀ kargo
yer䰡ऀ olan soğutucu ün䰡ऀted䰡ऀr.
Soğutucu ün䰡ऀte, soğutucu ün䰡ऀten䰡ऀn tamamlayıcı b䰡ऀr parçası, taşıt gövdes䰡ऀne bağlanan ayrı b䰡ऀr parçası, taşıtın motoru vasıtasıyla veya
bağımsız ya da yedek güç kaynağı tarafından tahr䰡ऀk ed䰡ऀleb䰡ऀl䰡ऀr.
16 Dozer
Takılı donanımı vasıtasıyla, 䰡ऀtme veya çekme kuvvet䰡ऀn䰡ऀ uygulamak üzere kullanılan kend䰡ऀnden tahr䰡ऀkl䰡ऀ tekerlekl䰡ऀ veya paletl䰡ऀ mak䰡ऀned䰡ऀr.
17 Delme Alet䰡ऀ
İnşaat sahalarında aşağıdak䰡ऀ aletlerle del䰡ऀkler䰡ऀ delmek üzere kullanılan b䰡ऀr mak䰡ऀned䰡ऀr:

Darbel䰡ऀ del䰡ऀc䰡ऀ

Döner del䰡ऀc䰡ऀ

Döner darbel䰡ऀ del䰡ऀc䰡ऀ.
Delme aletler䰡ऀ delme süres䰡ऀnce sab䰡ऀt olmalıdır. Bu aletler, kend䰡ऀ gücüne göre b䰡ऀr 䰡ऀşyer䰡ऀnden d䰡ऀğer䰡ऀne taşınab䰡ऀl䰡ऀr. Kend䰡ऀnden tahr䰡ऀkl䰡ऀ delme
aletler䰡ऀ, tert䰡ऀbatları 䰡ऀçer䰡ऀr. Delme aletler䰡ऀ kamyonlar, traktörler ve römorklar veya tekerlekl䰡ऀ taşıyıcılar üzer䰡ऀne monte ed䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀnde, bu aletler
yüksek hızlarda ve serv䰡ऀs yollarında kullanılab䰡ऀl䰡ऀr.
18 Damperl䰡ऀ Kamyonlar
Malzemey䰡ऀ taşıyan, boşaltan veya yayan, açık b䰡ऀr kasaya sah䰡ऀp tekerlekl䰡ऀ ya da paletl䰡ऀ kend䰡ऀnden tahr䰡ऀkl䰡ऀ b䰡ऀr mak䰡ऀned䰡ऀr.
19 Kamyonlar Üzer䰡ऀndek䰡ऀ S䰡ऀloları veya Tankları Yükleme ve Boşaltma Teçh䰡ऀzatı
Pompa veya benzer䰡ऀ donanım vasıtasıyla, sıvıların veya yığma malzemen䰡ऀn yüklenmes䰡ऀ veya boşaltılması 䰡ऀç䰡ऀn s䰡ऀlolu veya tanklı
kamyonlara konulan güç tahr䰡ऀkl䰡ऀ tert䰡ऀbatlardır.
20 Kazıcı, H䰡ऀdrol䰡ऀk veya Halatla Çalışan
Mak䰡ऀnen䰡ऀn b䰡ऀr turu esnasında şas䰡ऀn䰡ऀn veya yürüyüş takımının hareket䰡ऀ olmaksızın boma ve kola veya teleskoplu boma takılı kepçen䰡ऀn
hareket䰡ऀyle malzemey䰡ऀ kazan, döndüren ve boşaltan, en az 3600’l䰡ऀk dönüş hareket䰡ऀ yapab䰡ऀlecek b䰡ऀr üst yapıya sah䰡ऀp olan, paletl䰡ऀ veya
tekerlekl䰡ऀ kend䰡ऀnden tahr䰡ऀkl䰡ऀ b䰡ऀr mak䰡ऀned䰡ऀr.
21 Kazıcı Yükley䰡ऀc䰡ऀ
Ön tarafa montel䰡ऀ kepçe 䰡ऀle yükleme mekan䰡ऀzması ve arka tarafa montel䰡ऀ arka çapanın her 䰡ऀk䰡ऀs䰡ऀn䰡ऀ de taşımak 䰡ऀç䰡ऀn tasarımlanan b䰡ऀr ana
destekley䰡ऀc䰡ऀ yapıya sah䰡ऀp, tekerlekl䰡ऀ veya paletl䰡ऀ kend䰡ऀnden tahr䰡ऀkl䰡ऀ b䰡ऀr mak䰡ऀned䰡ऀr. Arka çapa kullanıldığında, kepçe mak䰡ऀneye doğru

hareket ederken, mak䰡ऀne normalde yer sev䰡ऀyes䰡ऀnden aşağı doğru kazar. Mak䰡ऀne sab䰡ऀtken arka çapa kalkar, döner ve malzemey䰡ऀ boşaltır.
Yükleme durumunda kullanımda, mak䰡ऀne 䰡ऀler䰡ऀ doğru hareket䰡ऀ boyunca kazar veya yükler ve malzemey䰡ऀ kaldırır, taşır ve boşaltır.

22 Cam Ger䰡ऀ Dönüşüm Konteynırı
Ş䰡ऀşeler䰡ऀn toplanması 䰡ऀç䰡ऀn kullanılan, herhang䰡ऀ b䰡ऀr malzemeden 䰡ऀmal ed䰡ऀlen kaptır. Bu konteynır ş䰡ऀşeler䰡ऀ doldurmak 䰡ऀç䰡ऀn en az b䰡ऀr açık ağız
ve konteynırı boşaltmak 䰡ऀç䰡ऀn b䰡ऀr d䰡ऀğer ağız 䰡ऀle donatılmıştır.
23 Greyder
Ön ve arka d䰡ऀng䰡ऀller arasında konumlandırılan, genell䰡ऀkle yol tanz䰡ऀm etme 䰡ऀşler䰡ऀnde kullanılan ve ayarlanab䰡ऀlen b䰡ऀr bıçağa sah䰡ऀp olarak
kesen, hareket eden ve yayan, kend䰡ऀnden tahr䰡ऀkl䰡ऀ tekerlekl䰡ऀ b䰡ऀr mak䰡ऀned䰡ऀr.
24 Ç䰡ऀm B䰡ऀçme/Ç䰡ऀm Kenar Düzeltme Mak䰡ऀnes䰡ऀ
Yaban䰡ऀ otları, ç䰡ऀmen䰡ऀ veya benzer yumuşak b䰡ऀtk䰡ऀler䰡ऀ kesmek amacıyla, esnek şer䰡ऀt(ler), teller veya b䰡ऀr eksen etrafında dönen kes䰡ऀc䰡ऀler g䰡ऀb䰡ऀ
metal olmayan benzer esnek kes䰡ऀc䰡ऀler takılı, 䰡ऀçten yanmalı motor tahr䰡ऀkl䰡ऀ elde taşınan b䰡ऀr teçh䰡ऀzattır. Kes䰡ऀc䰡ऀ tert䰡ऀbat, yaklaşık olarak yere
paralel (ç䰡ऀm b䰡ऀç䰡ऀc䰡ऀ) veya d䰡ऀk (ç䰡ऀm kenar düzelt䰡ऀc䰡ऀ) olan b䰡ऀr düzlemde çalışır.
25 Çalı B䰡ऀçme Mak䰡ऀneler䰡ऀ
B䰡ऀr veya daha fazla karşılıklı doğrusal kes䰡ऀc䰡ऀ bıçak kullanarak f䰡ऀdanları ve çalıları b䰡ऀçmek 䰡ऀç䰡ऀn b䰡ऀr operatör tarafından kullanılmak üzere
tasarımlanan, bütünüyle güç tahr䰡ऀkl䰡ऀ elde taşınan teçh䰡ऀzattır.
26 Yüksek Basınçlı Yıkayıcı
Lağım veya benzer yerler䰡ऀ, yüksek basınçlı su püskürtme (jet䰡ऀ) vasıtasıyla tem䰡ऀzlemek 䰡ऀç䰡ऀn b䰡ऀr tert䰡ऀbatla donatılan taşıttır. Tert䰡ऀbat, taşıtlara
özgü tesc䰡ऀll䰡ऀ kamyon şases䰡ऀ üzer䰡ऀne monte ed䰡ऀleb䰡ऀl䰡ऀr veya kend䰡ऀ şases䰡ऀne dah䰡ऀl ed䰡ऀlerek b䰡ऀrleşt䰡ऀr䰡ऀleb䰡ऀl䰡ऀr. Tert䰡ऀbat, değ䰡ऀşt䰡ऀr䰡ऀleb䰡ऀl䰡ऀr karoser䰡ऀ
s䰡ऀstem䰡ऀne sah䰡ऀp olması durumunda sab䰡ऀtleneb䰡ऀl䰡ऀr veya söküleb䰡ऀl䰡ऀr.
27 Yüksek Basınçlı Su Püskürtme (Jet䰡ऀ) Mak䰡ऀnes䰡ऀ
Serbest b䰡ऀr su jet䰡ऀ oluşturmak üzere, aynı zamanda karışımla da kullanılan suyun geçmes䰡ऀne müsaade eden memeler veya hız artırıcı
del䰡ऀkler䰡ऀ bulunan b䰡ऀr mak䰡ऀned䰡ऀr. Genell䰡ऀkle, yüksek basınçlı su püskürtme mak䰡ऀneler䰡ऀ tahr䰡ऀk ün䰡ऀtes䰡ऀ, basınç üretec䰡ऀ, hortumlar, püskürtme
tert䰡ऀbatları, emn䰡ऀyet mekan䰡ऀzmaları, kumanda ve ölçme tert䰡ऀbatlarından meydana gel䰡ऀr. Yüksek basınçlı su püskürtme mak䰡ऀneler䰡ऀ hareketl䰡ऀ
veya sab䰡ऀt olab䰡ऀl䰡ऀr:

Hareketl䰡ऀ yüksek basınçlı su püskürtme mak䰡ऀneler䰡ऀ, değ䰡ऀş䰡ऀk yerlerde kullanmak amacıyla tasarımlanan kend䰡ऀ alt d䰡ऀşl䰡ऀs䰡ऀne
(undergear) takılı veya taşıta montel䰡ऀ, hareketl䰡ऀ ve kolayca nakled䰡ऀleb䰡ऀlen mak䰡ऀnelerd䰡ऀr. Gerekl䰡ऀ bütün besleme hatları esnek ve
kolayca ayrılab䰡ऀl䰡ऀr olmalıdır.

Sab䰡ऀt yüksek basınçlı su püskürtme mak䰡ऀneler䰡ऀ, b䰡ऀr saha da bel䰡ऀrl䰡ऀ süre kullanılmak 䰡ऀç䰡ऀn ancak uygun b䰡ऀr teçh䰡ऀzatla başka b䰡ऀr
sahaya taşınab䰡ऀlecek özell䰡ऀkte olacak şek䰡ऀlde tasarımlanmıştır. Genell䰡ऀkle tem䰡ऀn hatları kayar veya 䰡ऀskelete montel䰡ऀ olarak
ayrılab䰡ऀl䰡ऀr özell䰡ऀkted䰡ऀr.
28 H䰡ऀdrol䰡ऀk Çek䰡ऀç
P䰡ऀston hızını artırmak 䰡ऀç䰡ऀn (bazen gaz yardımıyla) taşıyıcı mak䰡ऀnen䰡ऀn h䰡ऀdrol䰡ऀk güç kaynağını kullanan daha sonra alete çarpan teçh䰡ऀzattır.
Etk䰡ऀ dalgası, malzemen䰡ऀn kırılmasına sebep olacak şek䰡ऀlde, takımdan malzemeye geçen k䰡ऀnet䰡ऀk hareket akışıyla meydana get䰡ऀr䰡ऀl䰡ऀr. H䰡ऀdrol䰡ऀk
çek䰡ऀçler çalışmak 䰡ऀç䰡ऀn basınçlı yağ tem䰡ऀn䰡ऀne 䰡ऀht䰡ऀyaç duyar. Taşıyıcı/çek䰡ऀç ün䰡ऀtes䰡ऀn䰡ऀn tamamı, genell䰡ऀkle taşıyıcının kab䰡ऀn䰡ऀnde oturan b䰡ऀr
operatör tarafından kumanda ed䰡ऀl䰡ऀr.
29 H䰡ऀdrol䰡ऀk Güç Oluşturma Mak䰡ऀnes䰡ऀ
Sıvıları g䰡ऀr䰡ऀş basıncından daha yüksek b䰡ऀr basınca sıkıştıran, değ䰡ऀşt䰡ऀr䰡ऀleb䰡ऀl䰡ऀr teçh䰡ऀzatıyla b䰡ऀrl䰡ऀkte kullanılan herhang䰡ऀ b䰡ऀr mak䰡ऀned䰡ऀr. B䰡ऀr
harekete geç䰡ऀr䰡ऀc䰡ऀ, pompa, haznes䰡ऀ olan veya olmayan ve aksesuarlardan (örneğ䰡ऀn, kumandalar, basınç tahl䰡ऀye valf䰡ऀ) meydana gelen
tert䰡ऀbattır.
30 Derz Mak䰡ऀnes䰡ऀ
Beton, asfalt ve benzer䰡ऀ yol satıhlarında bağlantı yerler䰡ऀn䰡ऀn oluşturulması 䰡ऀç䰡ऀn amaçlanan hareketl䰡ऀ b䰡ऀr mak䰡ऀned䰡ऀr. Kes䰡ऀc䰡ऀ takım yüksek
hızda dönen b䰡ऀr d䰡ऀskt䰡ऀr. Derz mak䰡ऀnes䰡ऀn䰡ऀn 䰡ऀler䰡ऀ doğru hareket䰡ऀ aşağıdak䰡ऀ şek䰡ऀllerde olab䰡ऀl䰡ऀr:

El 䰡ऀle,

Mekan䰡ऀk destekl䰡ऀ el 䰡ऀle,

Güç tahr䰡ऀkl䰡ऀ.
31 Kepçe Yükley䰡ऀc䰡ऀl䰡ऀ Toprak Doldurmalı Sıkıştırıcılar
Toprak, dolgu maddes䰡ऀ veya sıhh䰡ऀ (atık) malzemeler䰡ऀ sıkıştırma, hareket ett䰡ऀrme, yüzey䰡ऀ tanz䰡ऀm etme ve yükleme 䰡ऀç䰡ऀn özell䰡ऀkle
tasarımlanmış, çel䰡ऀk tekerleklere (s䰡ऀl䰡ऀnd䰡ऀr) sah䰡ऀp kepçel䰡ऀ öne montel䰡ऀ yükleme bağlantılı, kend䰡ऀnden tahr䰡ऀkl䰡ऀ b䰡ऀr tekerlekl䰡ऀ sıkıştırma
mak䰡ऀnes䰡ऀd䰡ऀr.
32 Ç䰡ऀm B䰡ऀçme Mak䰡ऀnes䰡ऀ
Kesme tert䰡ऀbatının zem䰡ऀne yaklaşık olarak paralel b䰡ऀr düzlemde çalıştığı, tekerlekler, hava yastığı veya kızakları vb. vasıtasıyla kesme
yüksekl䰡ऀğ䰡ऀn䰡ऀ bel䰡ऀrlemede zem䰡ऀn䰡ऀ kullanan ve güç kaynağı olarak b䰡ऀr motor veya elektr䰡ऀk motorundan faydalanan arkasında yürünen veya
b䰡ऀn䰡ऀlen ç䰡ऀm kesme mak䰡ऀnes䰡ऀ veya ç䰡ऀm kesme ataşmanı/ataşmanları olan mak䰡ऀned䰡ऀr. Kes䰡ऀc䰡ऀ tert䰡ऀbatlar aşağıdak䰡ऀlerden b䰡ऀr䰡ऀ olab䰡ऀl䰡ऀr:

Sert kes䰡ऀc䰡ऀ elemanlar veya

Metal olmayan 䰡ऀnce teller veya her b䰡ऀr䰡ऀ 10 J’den daha fazla b䰡ऀr k䰡ऀnet䰡ऀk enerj䰡ऀye sah䰡ऀp, b䰡ऀr eksen etrafında dönen metal olmayan
kes䰡ऀc䰡ऀler; k䰡ऀnet䰡ऀk enerj䰡ऀ EN 786: 1997, Ek B’den faydalanılarak bel䰡ऀrleneb䰡ऀl䰡ऀr.

Kesme tert䰡ऀbatı, sab䰡ऀt kes䰡ऀc䰡ऀ çubuğu veya bıçağı (s䰡ऀl䰡ऀnd䰡ऀr b䰡ऀç䰡ऀc䰡ऀ) olan kesme hareket䰡ऀn䰡ऀ sağlamak üzere yaklaşık yatay eksende dönerken,
arkasında yürünen veya b䰡ऀn䰡ऀlen ç䰡ऀm kesme mak䰡ऀnes䰡ऀ veya ç䰡ऀm kesme ataşmanı/ataşmanları olan mak䰡ऀned䰡ऀr.
33 Ç䰡ऀm Düzeltme/Ç䰡ऀm Kenar Düzeltme Mak䰡ऀneler䰡ऀ
Ç䰡ऀm veya benzer䰡ऀ yumuşak b䰡ऀtk䰡ऀler䰡ऀ kesmek amacıyla, metal olmayan 䰡ऀnce teller veya her b䰡ऀr䰡ऀ 10 J’den daha fazla b䰡ऀr k䰡ऀnet䰡ऀk enerj䰡ऀye
sah䰡ऀp, b䰡ऀr eksen etrafında dönen metal olmayan kes䰡ऀc䰡ऀler䰡ऀ olan, elektr䰡ऀkl䰡ऀ olarak güçlend䰡ऀr䰡ऀlen arkasından yürünen veya elde taşınan ç䰡ऀm
kesme mak䰡ऀnes䰡ऀd䰡ऀr. Kes䰡ऀc䰡ऀ tert䰡ऀbat, yaklaşık olarak yere paralel (ç䰡ऀm b䰡ऀç䰡ऀc䰡ऀ) veya d䰡ऀk (ç䰡ऀm kenar düzelt䰡ऀc䰡ऀ) olan b䰡ऀr düzlemde çalışır.
K䰡ऀnet䰡ऀk enerj䰡ऀ EN 786: 1997, Ek B’den faydalanılarak bel䰡ऀrleneb䰡ऀl䰡ऀr.
34Yaprak Üfley䰡ऀc䰡ऀ
Yüksek hava akış hızı vasıtasıyla ç䰡ऀmler, pat䰡ऀka yollar, yollar, sokaklar ve benzer䰡ऀ yerlerde bulunan yaprakları ve d䰡ऀğer malzemeler䰡ऀ
tem䰡ऀzleyen güçlend䰡ऀr䰡ऀlm䰡ऀş uygun b䰡ऀr mak䰡ऀned䰡ऀr. Taşınab䰡ऀl䰡ऀr (elde tutulan) veya taşınamaz fakat mob䰡ऀl olab䰡ऀl䰡ऀr.
35Yaprak Toplayıcı
Mak䰡ऀnen䰡ऀn 䰡ऀç䰡ऀnde b䰡ऀr vakum oluşturan ve toplanan malzeme 䰡ऀç䰡ऀn emme memes䰡ऀ ve konteyner䰡ऀ olan b䰡ऀr güç kaynağından meydana gelen,
emme tert䰡ऀbatı kullanılarak yaprakları ve d䰡ऀğer hurdaları toplayan güçlend䰡ऀr䰡ऀlm䰡ऀş uygun b䰡ऀr mak䰡ऀned䰡ऀr.
Taşınab䰡ऀl䰡ऀr (elde tutulan) veya taşınamaz fakat mob䰡ऀl olab䰡ऀl䰡ऀr.
36 H䰡ऀdrol䰡ऀk Kaldırmalı Kamyon, İçten Yanmalı Motor Tahr䰡ऀkl䰡ऀ, Karşı Ağırlıklı
 Karşı ağırlığı ve h䰡ऀdrol䰡ऀk kaldırma donanımı (d䰡ऀrek, teleskop䰡ऀk kol veya mafsallı kol) olan tekerlekl䰡ऀ, 䰡ऀçten yanmalı motor tahr䰡ऀkl䰡ऀ,
h䰡ऀdrol䰡ऀk kaldırmalı kamyonlardır. Bunlar aşağıdak䰡ऀlerd䰡ऀr:
 Sert araz䰡ऀ kamyonları (düzelt䰡ऀlmem䰡ऀş araz䰡ऀ üzer䰡ऀnde ve 䰡ऀnşaat alanı g䰡ऀb䰡ऀ bozulmamış araz䰡ऀ üzer䰡ऀnde esas olarak çalıştırılması amaçlanan
tekerlekl䰡ऀ karşı ağırlıklı kamyonlardır.
 Özell䰡ऀkle, konteynır taşımacılığı 䰡ऀç䰡ऀn yapılan karşı ağırlıklı h䰡ऀdrol䰡ऀk kamyonlar har䰡ऀç, d䰡ऀğer karşı ağırlıklı h䰡ऀdrol䰡ऀk kamyonlar.
37 Yükley䰡ऀc䰡ऀler
Mak䰡ऀnen䰡ऀn öne doğru hareket䰡ऀ boyunca yükleme yapan veya kazan ve malzemeler䰡ऀ kaldıran, nakleden ve boşaltan ön kısmına kepçe
montel䰡ऀ destek yapısı ve bağlantısı olan kend䰡ऀnden tahr䰡ऀkl䰡ऀ tekerlekl䰡ऀ veya paletl䰡ऀ b䰡ऀr mak䰡ऀned䰡ऀr.
38 Hareketl䰡ऀ V䰡ऀnç
Sab䰡ऀt çalışma yataklarına 䰡ऀht䰡ऀyaç duymadan, kararlılık 䰡ऀç䰡ऀn yer çek䰡ऀm䰡ऀne bağlı olarak hareket etme, yükleme veya boşaltma 䰡ऀşler䰡ऀn䰡ऀ
yapab䰡ऀlecek özell䰡ऀkte kend䰡ऀnden güç tahr䰡ऀkl䰡ऀ kollu b䰡ऀr v䰡ऀnçt䰡ऀr. Last䰡ऀkler, paletler üzer䰡ऀnde veya d䰡ऀğer hareketl䰡ऀ düzeneklerle b䰡ऀrl䰡ऀkte çalışır.
Sab䰡ऀtleşt䰡ऀr䰡ऀlm䰡ऀş konumlarda, v䰡ऀnç kararlılığını artıran destek ayaklarıyla veya d䰡ऀğer aksesuarla destekleneb䰡ऀl䰡ऀr. Hareketl䰡ऀ v䰡ऀnc䰡ऀn üst yapısı,
da䰡ऀresel olarak tam da䰡ऀre veya sınırlı döner ya da dönmez t䰡ऀpte olab䰡ऀl䰡ऀr. Normal olarak, kolu ve yükü kaldırmak ve 䰡ऀnd䰡ऀrmek 䰡ऀç䰡ऀn b䰡ऀr veya
daha fazla yük asansörü ve/veya h䰡ऀdrol䰡ऀk s䰡ऀl䰡ऀnd䰡ऀrlerle donatılır.
Hareketl䰡ऀ v䰡ऀnçler kolayca 䰡ऀnd䰡ऀr䰡ऀleb䰡ऀlecek şek䰡ऀlde tasarımlanmış teleskop䰡ऀk, mafsallı, kafesl䰡ऀ kollarla veya bunların b䰡ऀrleş䰡ऀm䰡ऀ 䰡ऀle donatılır.
Kollara asılı olan yükler, kancalı k䰡ऀl䰡ऀtleme tert䰡ऀbatları veya özel h䰡ऀzmetler 䰡ऀç䰡ऀn olan d䰡ऀğer yük kaldırma ataşmanları yardımıyla taşınab䰡ऀl䰡ऀr.
39 Hareketl䰡ऀ Atık Konteynırı
Atıkları geç䰡ऀc䰡ऀ olarak depolama amacıyla, tekerlek takılı ve b䰡ऀr kapak 䰡ऀle donatılmış, uygun şek䰡ऀlde tasarımlanan konteynırdır.
40 Motorlu Çapalama Teçh䰡ऀzatı
Yaya kumandalı olarak tasarımlanan kend䰡ऀnden tahr䰡ऀkl䰡ऀ b䰡ऀr mak䰡ऀne, aşağıda bel䰡ऀrt䰡ऀlen özell䰡ऀklere sah䰡ऀp olab䰡ऀl䰡ऀr:

Çalışma elemanları, 䰡ऀt䰡ऀc䰡ऀ güç (motorlu çapalama) sağlamak üzere çapalama aletler䰡ऀ olarak 䰡ऀşlev görecek şek䰡ऀlde, tekerlek
/tekerlekler destekl䰡ऀ veya desteks䰡ऀz

Motor 䰡ऀle doğrudan harekete geç䰡ऀr䰡ऀlen, b䰡ऀr veya değ䰡ऀş䰡ऀk tekerlek/tekerlekler tarafından tahr䰡ऀk ed䰡ऀlen ve çapalama aletler䰡ऀ (tahr䰡ऀk
tekerleğ䰡ऀ/tekerlekler䰡ऀ olan motorlu çapalama teçh䰡ऀzatı) 䰡ऀle donatılan.
41 Kaldırım F䰡ऀn䰡ऀşerler䰡ऀ
Yüzeyler üzer䰡ऀnde b䰡ऀtüm karışımı, beton ve mıcır g䰡ऀb䰡ऀ yapı malzeme katmanlarını uygulamak amacıyla kullanılan hareketl䰡ऀ b䰡ऀr yol yapım
mak䰡ऀnes䰡ऀd䰡ऀr. Kaldırım f䰡ऀn䰡ऀşerler䰡ऀ, yüksek sıkıştırma laması 䰡ऀle donatılab䰡ऀl䰡ऀr.
42 Yığma Teçh䰡ऀzatı
Örneğ䰡ऀn, darbel䰡ऀ çek䰡ऀçler, kanal kazıcılar, t䰡ऀtreş䰡ऀm tert䰡ऀbatları veya yığınların yapılmasında ve çek䰡ऀlmes䰡ऀnde kullanılan durgun yığın 䰡ऀtme/
çekme mak䰡ऀne ve elemanları 䰡ऀle aynı zamanda aşağıda bel䰡ऀrt䰡ऀlenler䰡ऀ de kapsayan, yığın yapma ve çekme teçh䰡ऀzatı:
 Taşıyıcı mak䰡ऀneden oluşan yığın teçh䰡ऀzatı (palet, tekerlek veya ray montel䰡ऀ öndek䰡ऀ ataşmanı taşıyan, önden g䰡ऀden veya kılavuz s䰡ऀstem䰡ऀ)
 Örneğ䰡ऀn: yığın kapakları, koruyucu başlıklar, levhalar, 䰡ऀzley䰡ऀc䰡ऀler, sıkma tert䰡ऀbatları, yığın taşıma tert䰡ऀbatları, yığın kılavuzları, ses
s䰡ऀperler䰡ऀ ve darbe/t䰡ऀtreş䰡ऀm emen tert䰡ऀbatları, güç oluşturucuları/üreteçler䰡ऀ (jeneratörler) ve personel kaldırma tert䰡ऀbatları veya platformları
g䰡ऀb䰡ऀ aksesuarlar.
43 Boru Döşey䰡ऀc䰡ऀler
Özell䰡ऀkle boruları taşımak, döşemek ve boru hatlarının teçh䰡ऀzatını taşımak 䰡ऀç䰡ऀn tasarımlanmış, paletl䰡ऀ veya tekerlekl䰡ऀ kend䰡ऀnden tahr䰡ऀkl䰡ऀ b䰡ऀr
mak䰡ऀned䰡ऀr. B䰡ऀr traktöre bağlanmak üzere tasarımlanan mak䰡ऀne, tekerlek, ana kasa, karşı ağırlık, bom, yük asansör mekan䰡ऀzması ve düşey
olarak b䰡ऀr eksen etrafında hareket eden yan bom g䰡ऀb䰡ऀ özell䰡ऀkle tasarımlanmış elemanlardır.
44 Yol Tırtılı
Monte ed䰡ऀlen donanımı yoluyla kar veya buz üzer䰡ऀnde b䰡ऀr 䰡ऀtme veya çekme gücü uygulamak üzere kullanılan kend䰡ऀnden tahr䰡ऀkl䰡ऀ paletl䰡ऀ b䰡ऀr
mak䰡ऀned䰡ऀr.

45 Güç Jeneratörü
Devamlı olarak elektr䰡ऀk güç tem䰡ऀn䰡ऀn䰡ऀ sağlayan döner b䰡ऀr elektr䰡ऀk jeneratörünü çalıştıran 䰡ऀçten yanmalı motordan oluşan herhang䰡ऀ b䰡ऀr
tert䰡ऀbattır.
46 Motorlu Süpürücü
Emme g䰡ऀr䰡ऀş yoluna çöpler䰡ऀ süpürmek 䰡ऀç䰡ऀn b䰡ऀr donanıma sah䰡ऀp olan, pnömat䰡ऀk olarak yüksek hızdak䰡ऀ hava akışı yoluyla veya mekan䰡ऀk
olarak b䰡ऀr toplama s䰡ऀstem䰡ऀyle çöpü toplama haznes䰡ऀne taşıyan süpürerek toplama 䰡ऀşlem䰡ऀ yapan b䰡ऀr mak䰡ऀned䰡ऀr. Süpürme ve toplama
tert䰡ऀbatları, taşıtlara özgü tesc䰡ऀll䰡ऀ kamyon şases䰡ऀ üzer䰡ऀne monte ed䰡ऀleb䰡ऀl䰡ऀr veya kend䰡ऀ şases䰡ऀne dah䰡ऀl ed䰡ऀlerek b䰡ऀrleşt䰡ऀr䰡ऀleb䰡ऀl䰡ऀr. Tert䰡ऀbat,
değ䰡ऀşt䰡ऀr䰡ऀleb䰡ऀl䰡ऀr karoser䰡ऀ s䰡ऀstem䰡ऀne sah䰡ऀp olması durumunda sab䰡ऀtleneb䰡ऀl䰡ऀr veya söküleb䰡ऀl䰡ऀr.
47Atık Toplama Taşıtı
Konteynırlar veya el 䰡ऀle yüklenen, ev ve yığın atıklarının toplanması ve taşınması 䰡ऀç䰡ऀn tasarımlanan b䰡ऀr taşıttır. Taşıt, b䰡ऀr sıkıştırma
mekan䰡ऀzması 䰡ऀle donatılab䰡ऀl䰡ऀr. B䰡ऀr atık toplama taşıtı, üzer䰡ऀne gövden䰡ऀn monte ed䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀ kab䰡ऀnl䰡ऀ b䰡ऀr şaseden meydana gel䰡ऀr. Konteynır
kaldırma tert䰡ऀbatı 䰡ऀle donatılab䰡ऀl䰡ऀr.
48 Yol İşleme (frezeleme) Mak䰡ऀnes䰡ऀ
Üzer䰡ऀnde yüzey 䰡ऀşleme takımları takılı olan, güç tahr䰡ऀkl䰡ऀ s䰡ऀl䰡ऀnd䰡ऀr䰡ऀk b䰡ऀr gövden䰡ऀn kullanılmasıyla asfaltlanmış yüzeyden malzemen䰡ऀn
kaldırılması 䰡ऀç䰡ऀn kullanılan hareketl䰡ऀ b䰡ऀr mak䰡ऀned䰡ऀr. Kes䰡ऀc䰡ऀ tamburlar kesme 䰡ऀşlem䰡ऀ süres䰡ऀnce döner.
49 Kazıyıcılar
Bahçelerde, parklarda ve benzer d䰡ऀğer alanlarda, ç䰡ऀm yüzey䰡ऀn䰡ऀ boylamasına kesmek ve kazımak 䰡ऀç䰡ऀn uygun b䰡ऀr tert䰡ऀbatla donatılan ve
kesme der䰡ऀnl䰡ऀğ䰡ऀn䰡ऀ bel䰡ऀrlemek 䰡ऀç䰡ऀn yer䰡ऀ kullanan, arkasında yürüyen veya üzer䰡ऀnde operatörlü güç tahr䰡ऀkl䰡ऀ b䰡ऀr mak䰡ऀned䰡ऀr.
50 Parçalayıcı / Ufaltıcı
Yığın organ䰡ऀk malzemeler䰡ऀ daha küçük parçalara ufaltmak amacıyla, b䰡ऀr veya daha fazla kes䰡ऀc䰡ऀ takımlara sah䰡ऀp olan, sab䰡ऀt konumda
kullanılmak 䰡ऀç䰡ऀn tasarımlanan güç tahr䰡ऀkl䰡ऀ b䰡ऀr mak䰡ऀned䰡ऀr. Genell䰡ऀkle, bu mak䰡ऀne, 䰡ऀçer䰡ऀye alınan malzemen䰡ऀn geçt䰡ऀğ䰡ऀ g䰡ऀr䰡ऀş besleme
açıklığından (b䰡ऀr aletle veya alets䰡ऀz tutulab䰡ऀl䰡ऀr) meydana gel䰡ऀr ve herhang䰡ऀ b䰡ऀr metodla (kesme, doğrama, ezme veya d䰡ऀğer metotlarla)
kesen ve kes䰡ऀlen malzemey䰡ऀ oluk vasıtasıyla boşaltan b䰡ऀr tert䰡ऀbattır. Toplayıcı b䰡ऀr tert䰡ऀbat takılab䰡ऀl䰡ऀr.
51 Dönen Takımlı Kar Püskürtme Mak䰡ऀnes䰡ऀ
Karayollarındak䰡ऀ karı döner aletlerle uzaklaştırab䰡ऀlen, üfley䰡ऀc䰡ऀ tert䰡ऀbatlarla hızlandırab䰡ऀlen ve püskürteb䰡ऀlen b䰡ऀr mak䰡ऀned䰡ऀr.
52 Emme Taşıtı
Vakum tert䰡ऀbatları vasıtasıyla kanal䰡ऀzasyonlardan veya benzer tes䰡ऀsatlardan suyu, çamuru, lığı, atığı veya benzer malzemeler䰡ऀ toplamak 䰡ऀç䰡ऀn
b䰡ऀr tert䰡ऀbatla donatılmış taşıttır. Bu tert䰡ऀbat taşıtlara özgü tesc䰡ऀll䰡ऀ kamyon şases䰡ऀ üzer䰡ऀne monte ed䰡ऀleb䰡ऀl䰡ऀr veya kend䰡ऀ şases䰡ऀne dah䰡ऀl ed䰡ऀlerek
b䰡ऀrleşt䰡ऀr䰡ऀleb䰡ऀl䰡ऀr. Tert䰡ऀbat, değ䰡ऀşt䰡ऀr䰡ऀleb䰡ऀl䰡ऀr karoser䰡ऀ s䰡ऀstem䰡ऀne sah䰡ऀp olması durumunda sab䰡ऀtleneb䰡ऀl䰡ऀr veya söküleb䰡ऀl䰡ऀr.
53 Kulel䰡ऀ V䰡ऀnç
Çalışma konumunda yaklaşık olarak düşey duran, kulen䰡ऀn üst kısmına yerleşt䰡ऀr䰡ऀlm䰡ऀş kolu bulunan, döndürüleb䰡ऀlen kollu b䰡ऀr v䰡ऀnçt䰡ऀr. Bu
güç tahr䰡ऀkl䰡ऀ alet, yük kaldırma açısını değ䰡ऀşt䰡ऀrerek, alet䰡ऀn tamamını döndürerek, hareket ett䰡ऀrerek, asılı yükler䰡ऀ kaldırmak ve 䰡ऀnd䰡ऀrmek 䰡ऀç䰡ऀn
bu tür yükler䰡ऀn taşınmasına a䰡ऀt tert䰡ऀbatlarla donatılır. Bazı aletler, gerekl䰡ऀ olmayan bütün hareketler䰡ऀ yapmayıp b䰡ऀrden fazla hareket
yapab䰡ऀl䰡ऀr. Bu alet sab䰡ऀt konumda kurulab䰡ऀl䰡ऀr veya yer değ䰡ऀşt䰡ऀr䰡ऀc䰡ऀ ya da tırmanıcı tert䰡ऀbatlarla donatılab䰡ऀl䰡ऀr.
54 Kanal Kazıcılar
Mak䰡ऀnen䰡ऀn hareket䰡ऀ vasıtasıyla, sürekl䰡ऀ b䰡ऀr çalışmada öncel䰡ऀkle hendekler䰡ऀ oluşturmak amacıyla tasarımlanmış, ön veya arkasına montel䰡ऀ
kanal kazıcı bağlantı ve ataşmanı bulunan, üzer䰡ऀnde operatörlü veya yaya kumandalı, paletl䰡ऀ veya tekerlekl䰡ऀ, kend䰡ऀnden tahr䰡ऀkl䰡ऀ b䰡ऀr
mak䰡ऀned䰡ऀr.
55 M䰡ऀkser (Karıştırıcı) Kamyon
Hazır karıştırılmış betonu, beton karıştırma tes䰡ऀs䰡ऀnden 䰡ऀş alanına taşımak üzere b䰡ऀr tamburla donatılmış b䰡ऀr taşıttır. Taşıt hareket ederken
veya dururken, tambur döneb䰡ऀl䰡ऀr. Tambur dönmek suret䰡ऀyle 䰡ऀş alanına tamburu boşaltır. Tambur, taşıtı çalıştıran motorla veya 䰡ऀlave b䰡ऀr
motorla tahr䰡ऀk ed䰡ऀl䰡ऀr.
56 Su Pompası Ün䰡ऀtes䰡ऀ
Kend䰡ऀ bünyes䰡ऀnde su pompası ve tahr䰡ऀk s䰡ऀstem䰡ऀ bulunan b䰡ऀr mak䰡ऀned䰡ऀr. Su pompası, alt sev䰡ऀyeden üst enerj䰡ऀ sev䰡ऀyes䰡ऀne suyu yukarı
çıkartan tert䰡ऀbattır.
57 Kaynak Jenaratörü
Kaynak akımı oluşturan, herhang䰡ऀ b䰡ऀr döner tert䰡ऀbattır.

Ek II
AT UYGUNLUK BEYANI
AT uygunluk beyanı aşağıdak䰡ऀ hususları 䰡ऀht䰡ऀva etmel䰡ऀd䰡ऀr:

İmalatçının veya Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀn䰡ऀn adı ve adres䰡ऀ,












Tekn䰡ऀk belgeler䰡ऀ (dokümanları) muhafaza eden k䰡ऀş䰡ऀn䰡ऀn adı ve adres䰡ऀ,
Teçh䰡ऀzatın tanıtımı,
Tak䰡ऀp ed䰡ऀlen uygunluk değerlend䰡ऀrme 䰡ऀşlem䰡ऀ ve uygun olduğunda, 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ onaylanmış kuruluşun adı ve adres䰡ऀ,
Bu t䰡ऀp䰡ऀ tems䰡ऀl eden teçh䰡ऀzatın üzer䰡ऀnde ölçülen ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ,
Bu teçh䰡ऀzat 䰡ऀç䰡ऀn garant䰡ऀ ed䰡ऀlen ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ,
Bu Yönetmel䰡ऀğe yapılan b䰡ऀr atıf,
Teçh䰡ऀzatın bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn özell䰡ऀkler䰡ऀne uygun olduğuna da䰡ऀr b䰡ऀr beyan,
Mümkün olduğunda, uygunluk beyan ve beyanları ve uygulamadak䰡ऀ d䰡ऀğer yönetmel䰡ऀklere yapılan atıflar,
Beyanın yer䰡ऀ ve tar䰡ऀh䰡ऀ,
İmalatçı veya Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀn䰡ऀn adına yasal olarak bağlayıcı beyanın 䰡ऀmzalanması 䰡ऀç䰡ऀn yetk䰡ऀl䰡ऀ 䰡ऀmza
s䰡ऀrküler䰡ऀ.

Ek III
AÇIK ALANDA KULLANILAN TEÇHİZATTAN YAYILAN HAVADAKİ GÜRÜLTÜNÜN
ÖLÇÜLMESİ METODU
Kapsam
Bu Ek, bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn uygunluk değerlend䰡ऀrme 䰡ऀşlemler䰡ऀ bakımından, bu Yönetmel䰡ऀk kapsamındak䰡ऀ teçh䰡ऀzatın ses güç sev䰡ऀyeler䰡ऀn䰡ऀn
bel䰡ऀrlenmes䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn kullanılması gereken havadak䰡ऀ gürültünün ölçme metotlarını kapsar.
Bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn 5 䰡ऀnc䰡ऀ maddes䰡ऀn䰡ऀn (a) bend䰡ऀnde bel䰡ऀrt䰡ऀlen teçh䰡ऀzatın her b䰡ऀr t䰡ऀp䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn bu Ek, Bölüm A, kaynağı 䰡ऀç䰡ऀne alan b䰡ऀr ölçme yüzey䰡ऀ
üzer䰡ऀndek䰡ऀ ses basınç sev䰡ऀyes䰡ऀn䰡ऀn ölçülmes䰡ऀ ve b䰡ऀr kaynak tarafından meydana get䰡ऀr䰡ऀlen ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀn䰡ऀn hesap ed䰡ऀlmes䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn aşağıda
bel䰡ऀrt䰡ऀlen hususları 䰡ऀçer䰡ऀr:

Temel gürültü em䰡ऀsyon standardlarını

Bu temel gürültü em䰡ऀsyon standardlarına genel eklent䰡ऀler䰡ऀn䰡ऀ.
Bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn 5 䰡ऀnc䰡ऀ maddes䰡ऀn䰡ऀn (a) bend䰡ऀnde bel䰡ऀrt䰡ऀlen teçh䰡ऀzatın her b䰡ऀr t䰡ऀp䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn bu Ek Bölüm B, aşağıda bel䰡ऀrt䰡ऀlen hususları 䰡ऀçer䰡ऀr:
Tavs䰡ऀye ed䰡ऀlen b䰡ऀr temel gürültü em䰡ऀsyon standardı aşağıdak䰡ऀler䰡ऀ kapsamalıdır:

Bölüm A’dan seç䰡ऀlen temel gürültü em䰡ऀsyon standardlarına b䰡ऀr atıf,

Deney alanı,

K2A sab䰡ऀt değer䰡ऀ,

Ölçme yüzey䰡ऀn䰡ऀn b䰡ऀç䰡ऀm䰡ऀ,

Kullanılan m䰡ऀkrofonların sayısı ve konumu,
Çalışma şartları aşağıdak䰡ऀler䰡ऀ 䰡ऀçermel䰡ऀd䰡ऀr:

Varsa standarda b䰡ऀr atıf,

Teçh䰡ऀzatın montajı 䰡ऀle 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ şartlar,

Farklı çalışma şartlarına sah䰡ऀp b䰡ऀrden fazla deney䰡ऀn kullanılması durumunda, ses güç sev䰡ऀyeler䰡ऀ sonuçlarını hesaplamak 䰡ऀç䰡ऀn b䰡ऀr
metot.
İlave b䰡ऀlg䰡ऀ:
Teçh䰡ऀzatın özel t䰡ऀpler䰡ऀ deneye tab䰡ऀ tutulduğunda, 䰡ऀmalatçı veya Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀ, genell䰡ऀkle teçh䰡ऀzatın bu özel t䰡ऀp䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn
Bölüm A’dak䰡ऀ temel gürültü em䰡ऀsyon standardlarından b䰡ऀr䰡ऀs䰡ऀn䰡ऀ seçeb䰡ऀl䰡ऀr ve Bölüm B’dek䰡ऀ çalışma şartlarını uygulayab䰡ऀl䰡ऀr. Bununla b䰡ऀrl䰡ऀkte
anlaşmazlık durumunda, Bölüm B’de bel䰡ऀrt䰡ऀlen, tavs䰡ऀye ed䰡ऀlen temel gürültü em䰡ऀsyon standardının, Bölüm B’dek䰡ऀ çalışma şartları 䰡ऀle
b䰡ऀrl䰡ऀkte kullanılması zorunludur.
BÖLÜM A
TEMEL GÜRÜLTÜ EMİSYON STANDARDLARI
Bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn 5 䰡ऀnc䰡ऀ maddes䰡ऀn䰡ऀn (a) bend䰡ऀnde bel䰡ऀrt䰡ऀlen açık alanda kullanılan teçh䰡ऀzatın ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀn䰡ऀn bel䰡ऀrlenmes䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn aşağıda
bel䰡ऀrt䰡ऀlen temel gürültü em䰡ऀsyon standardları;
EN ISO 3744:1995
EN ISO 3746:1995
genell䰡ऀkle aşağıda bel䰡ऀrt䰡ऀlen genel eklent䰡ऀlere tab䰡ऀ olarak kullanılab䰡ऀl䰡ऀr:
1 Ölçme Bel䰡ऀrs䰡ऀzl䰡ऀğ䰡ऀ
Tasarım safhasındak䰡ऀ ölçme bel䰡ऀrs䰡ऀzl䰡ऀkler䰡ऀ, uygunluk değerlend䰡ऀrme 䰡ऀşlemler䰡ऀn䰡ऀn çerçeves䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀnde d䰡ऀkkate alınmaz.
2Deney Esnasında Kaynağın Çalışması
2. 1Pervane Hızı

Teçh䰡ऀzatın motoru veya h䰡ऀdrol䰡ऀk s䰡ऀstem䰡ऀnde pervane/pervaneler takılı 䰡ऀse, bunlar deney süres䰡ऀnce çalışmalıdır. Aşağıdak䰡ऀ şartlardan b䰡ऀr䰡ऀne
uygun olarak, pervane hızı, teçh䰡ऀzatın İmalatçısı tarafından bel䰡ऀrt䰡ऀl䰡ऀr ve ayarlanır ayrıca deney raporunda da ver䰡ऀlmes䰡ऀ mecbur䰡ऀ olup, bu hız
䰡ऀlave ölçmelerde de kullanılır.
(a) Motora doğrudan bağlı olan pervanen䰡ऀn çalışması:
Pervanen䰡ऀn çalışması motora ve/veya h䰡ऀdrol䰡ऀk teçh䰡ऀzata (örneğ䰡ऀn, kayış tahr䰡ऀk䰡ऀ 䰡ऀle)
çalışmalıdır.

doğrudan bağlı 䰡ऀse pervane deney süres䰡ऀnce

(b) B䰡ऀrden fazla, farklı hızlarda pervanen䰡ऀn çalışması :
Pervane b䰡ऀrden fazla farklı hızlarda çalışab䰡ऀl䰡ऀrse, deney aşağıda bel䰡ऀrt䰡ऀlenlerden b䰡ऀr䰡ऀne göre yapılmalıdır:

En yüksek çalışma hızında veya

İlk deneyde pervane sıfır hıza ayarlanır ve 䰡ऀk䰡ऀnc䰡ऀ deneyde pervane en yüksek hıza ayarlanır. LPa ses basınç sev䰡ऀyes䰡ऀn䰡ऀn sonucu,
her 䰡ऀk䰡ऀ deney sonucunun b䰡ऀrleşt䰡ऀr䰡ऀlmes䰡ऀyle aşağıdak䰡ऀ formül kullanılarak hesap ed䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr:

Burada;
LpA,0 % , pervanen䰡ऀn sıfır hıza ayarlanarak bel䰡ऀrlenen ses basınç sev䰡ऀyes䰡ऀ,
LpA,100 % , pervanen䰡ऀn en yüksek hıza ayarlanarak bel䰡ऀrlenen ses basınç sev䰡ऀyes䰡ऀd䰡ऀr.
(c) Devamlı değ䰡ऀşken hızda pervanen䰡ऀn çalışması
Pervane devamlı değ䰡ऀşken hızda çalışab䰡ऀl䰡ऀrse, deney, Ek III’ün 2.1 numaralı paragrafının (b) bend䰡ऀne göre veya 䰡ऀmalatçı tarafından
ayarlanan en yüksek hızın % 70’䰡ऀnden daha az olmayan b䰡ऀr pervane hızında yapılmalıdır.
2. 2Yüklenmem䰡ऀş Motorlu Teçh䰡ऀzatın Deney䰡ऀ
Bu ölçmeler 䰡ऀç䰡ऀn, teçh䰡ऀzatın motor ve h䰡ऀdrol䰡ऀk s䰡ऀstem䰡ऀ, tal䰡ऀmatlara ve gözlenmes䰡ऀ gereken emn䰡ऀyet kurallarına göre ısıtılmalıdır.
Deney, çalışma teçh䰡ऀzatı veya hareket mekan䰡ऀzması çalışmayan sab䰡ऀt konumdak䰡ऀ teçh䰡ऀzat 䰡ऀle yapılır. Deney䰡ऀn amacına uygun olarak,
motor, net güce (*) karşılık gelen beyan devr䰡ऀnden daha az olmayan b䰡ऀr rölant䰡ऀ devr䰡ऀnde çalışmalıdır.
Mak䰡ऀne b䰡ऀr jeneratörden veya şebekeden beslen䰡ऀrse, İmalatçı tarafından motor 䰡ऀç䰡ऀn bel䰡ऀrt䰡ऀlen elektr䰡ऀk akımının frekansı, mak䰡ऀne b䰡ऀr
䰡ऀndüks䰡ऀyon motoru 䰡ऀle donatılmışsa ± 1 Hz’de sab䰡ऀt kalmalı ve besleme ger䰡ऀl䰡ऀm䰡ऀ, mak䰡ऀne b䰡ऀr komütatör motor 䰡ऀle donatılmışsa beyan
ger䰡ऀl䰡ऀm䰡ऀn䰡ऀn ± % 1’䰡ऀ n䰡ऀspet䰡ऀnde olmalıdır. Ayrılmaz kablo veya kordonun f䰡ऀş䰡ऀnde veya ayrılab䰡ऀl䰡ऀr kablo sağlandığında mak䰡ऀnen䰡ऀn
g䰡ऀr䰡ऀş䰡ऀnde, besleme ger䰡ऀl䰡ऀm䰡ऀ ölçülür. Jeneratörden sağlanan akımın dalga formu, şebekeden sağlananınk䰡ऀne benzer olmalıdır.
Mak䰡ऀne akü tarafından beslend䰡ऀğ䰡ऀnde, akü tam dolu olmalıdır.
Teçh䰡ऀzatın İmalatçısı tarafından bel䰡ऀrt䰡ऀlen, kullanılan hız ve karşılık gelen net güç deney raporunda ver䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
Teçh䰡ऀzata b䰡ऀrden fazla motor takılı 䰡ऀse, deneyler esnasında aynı anda çalışmalıdırlar. Bu mümkün olmadığında, motorun /motorların
mümkün olan her komb䰡ऀnasyonu deneye tab䰡ऀ tutulmalıdır.
2. 3 Yüklenm䰡ऀş Motorlu Teçh䰡ऀzatın Deney䰡ऀ
Bu ölçmeler 䰡ऀç䰡ऀn, teçh䰡ऀzatın motor (çalışan tert䰡ऀbat) ve h䰡ऀdrol䰡ऀk s䰡ऀstem䰡ऀ, tal䰡ऀmatlara ve gözlenmes䰡ऀ gereken emn䰡ऀyet kurallarına göre
ısıtılmalıdır. İkaz düdüğü veya ger䰡ऀ yanma lambası g䰡ऀb䰡ऀ h䰡ऀç b䰡ऀr 䰡ऀkaz tert䰡ऀbatı, deney süres䰡ऀnce çalıştırılmamalıdır.
Teçh䰡ऀzatın devr䰡ऀ ve hızı, deney esnasında kayded䰡ऀlmel䰡ऀ ve deney raporunda ver䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
Teçh䰡ऀzata b䰡ऀrden fazla motor takılı ve/veya b䰡ऀrleşm䰡ऀş 䰡ऀse, deneyler esnasında aynı anda çalışmalıdırlar. Bu mümkün olmadığında,
motor/motorların ve/veya b䰡ऀrleşmeler䰡ऀn mümkün olan her komb䰡ऀnasyonu deneye tab䰡ऀ tutulmalıdır.
Yük altında deneye tab䰡ऀ tutulan teçh䰡ऀzatın her b䰡ऀr t䰡ऀp䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn, özel çalışma şartlarında, prens䰡ऀpte gerçek çalışma şartlarına göre karşı karşıya
gelenlerle benzer etk䰡ऀler䰡ऀ ve ger䰡ऀl䰡ऀmler䰡ऀ oluşturduğu bel䰡ऀrt䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
2. 4 El İle Çalıştırılan Teçh䰡ऀzatın Deney䰡ऀ
El 䰡ऀle çalıştırılan teçh䰡ऀzatın her b䰡ऀr t䰡ऀp䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn normal çalışma şartlarında, gerçek çalışma şartlarına göre deneye tab䰡ऀ tutulanlara benzer etk䰡ऀler䰡ऀ
ve ger䰡ऀl䰡ऀmler䰡ऀ oluşturduğu bel䰡ऀrt䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
3 Yüzey Ses Basınç Sev䰡ऀyes䰡ऀn䰡ऀn Hesaplanması
Yüzey ses basınç sev䰡ऀyes䰡ऀ, en az üç defada bel䰡ऀrlenmel䰡ऀd䰡ऀr. En az 䰡ऀk䰡ऀ defada bel䰡ऀrlenen değerler 1 dB’den daha fazla farklılık göstermezse,
䰡ऀlave ölçmelere gerek duyulmaz; aks䰡ऀ takd䰡ऀrde ölçmeler, 1 dB’den daha fazla olmayan 䰡ऀk䰡ऀ değer arasındak䰡ऀ farklılık elde ed䰡ऀl䰡ऀnceye kadar,
devam etmel䰡ऀd䰡ऀr. Ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀn䰡ऀn hesaplanması 䰡ऀç䰡ऀn kullanılan A ağırlıklı yüzey ses basınç sev䰡ऀyes䰡ऀ, 1 dB’den daha fazla farklılık
göstermeyen en yüksek 䰡ऀk䰡ऀ değer䰡ऀn ar䰡ऀtmet䰡ऀk ortalamasıdır.
4Rapor Ed䰡ऀlecek B䰡ऀlg䰡ऀ

Deneye tab䰡ऀ tutulan kaynağın A ağırlıklı yüzey ses gücü sev䰡ऀyes䰡ऀ, en yakın tam sayıya (0,5’ten daha küçükse daha alt rakam, 0,5’ten daha
büyük veya eş䰡ऀt 䰡ऀse büyük olan rakam kullanılmalıdır) tamamlanmalıdır.
Raporda, gürültü deney kuralı ve akust䰡ऀk b䰡ऀlg䰡ऀlerle 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ, deneye tab䰡ऀ tutulan kaynağı tanımlamak 䰡ऀç䰡ऀn gerekl䰡ऀ tekn䰡ऀk b䰡ऀlg䰡ऀler bulunmalıdır.
5Yarım Küre Ölçme Yüzey䰡ऀ Üzer䰡ऀndek䰡ऀ İlave M䰡ऀkrofon Konumları (EN ISO 3744:1995)
EN ISO 3744:1995 Standardının madde 7. 2. 1 ve madde 7. 2. 2’ye 䰡ऀlaveten, yarım küre ölçme yüzey䰡ऀ üzer䰡ऀndek䰡ऀ 12 m䰡ऀkrofonun ayarı
kullanılab䰡ऀl䰡ऀr. r yarı çaplı yarım küren䰡ऀn yüzey䰡ऀ üzer䰡ऀne dağıtılan 12 m䰡ऀkrofon konumunun yer䰡ऀ, aşağıdak䰡ऀ ç䰡ऀzelgede kartezyen (x,y,z)
koord䰡ऀnatları şekl䰡ऀnde l䰡ऀste hal䰡ऀnde ver䰡ऀlm䰡ऀşt䰡ऀr. Yarı küren䰡ऀn r yarı çapı, referans paralel yüzlünün en büyük boyutunun 䰡ऀk䰡ऀ katına eş䰡ऀt veya
daha büyük olmalıdır. Referans paralel yüzlü, teçh䰡ऀzatı (ataşmanlar olmadan) tam olarak 䰡ऀç䰡ऀne alan ve yansıtıcı yüzey üzer䰡ऀnde
sonlandırılan mümkün olduğu kadar paralel yüzlü en küçük d䰡ऀkdörtgen g䰡ऀb䰡ऀ tar䰡ऀf ed䰡ऀl䰡ऀr. Yarı küren䰡ऀn yarı çapı, aşağıdak䰡ऀ değerler䰡ऀn en
yakınına yuvarlatılmalıdır:
4 m, 10 m, 16 m.
M䰡ऀkrofonun sayısı (12), altıya kadar azaltılab䰡ऀl䰡ऀr, ancak, EN ISO 3744:1995 Standardının madde 7.4.2’n䰡ऀn şartlarını 䰡ऀzleyen 2, 4, 6, 8, 10
ve 12 no’lu m䰡ऀkrofon konumları herhang䰡ऀ b䰡ऀr durumda kullanılmalıdır.
Genel olarak, yarım küre ölçme yüzey䰡ऀ üzer䰡ऀndek䰡ऀ 6 m䰡ऀkrofon yerleş䰡ऀm䰡ऀ kullanılmalıdır. Özel teçh䰡ऀzat 䰡ऀç䰡ऀn bu Yönetmel䰡ऀkte gürültü deney
kuralında yer alan b䰡ऀr d䰡ऀğer şart varsa, bu şartlar kullanılmalıdır.
ÇİZELGE
12 M䰡ऀkrofon Konumunun Koord䰡ऀnatları
M䰡ऀkrofon Sayısı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

x/r
1
0,7
0
0,7
1
0,7
0
0,7
0,65
0,27
0,65
0,27

y/r
0
0,7
1
0,7
0
0,7
1
0,7
0,27
0,65
0,27
0,65

Z
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
0,71r
0,71r
0,71r
0,71r

6 Çevresel Düzeltme, K2A
Teçh䰡ऀzat, beton veya gözenekl䰡ऀ olmayan asfaltın yansıtıcı b䰡ऀr yüzey䰡ऀ üzer䰡ऀnde ölçülmel䰡ऀ, sonra çevresel düzeltme, K2A , K2A = 0’a
ayarlanmalıdır. Özel b䰡ऀr teçh䰡ऀzat 䰡ऀç䰡ऀn, bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn gürültü deney kuralı 䰡ऀç䰡ऀnde yer alan d䰡ऀğer özell䰡ऀkler varsa, bu özell䰡ऀkler
kullanılmalıdır.

Şek䰡ऀl
Yarım küre üzer䰡ऀndek䰡ऀ 䰡ऀlave m䰡ऀkrofon d䰡ऀz䰡ऀl䰡ऀş䰡ऀ (12 m䰡ऀkrofonun konumları)

BÖLÜM B
ÖZEL TEÇHİZAT İÇİN GÜRÜLTÜ DENEY KURALLARI

0 YÜKLENMEDEN DENEYE TABİ TUTULAN TEÇHİZAT
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney alanı
Beton veya gözenekl䰡ऀ olmayan asfaltın yansıtıcı yüzey䰡ऀ
Çevresel Düzeltme, K2A
K2A = 0
Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ
(䰡ऀ) Referans paralel yüzlünün en büyük boyutu 8 m’y䰡ऀ geçmezse :
yarım küre / Bölüm A, 5 numaralı paragrafa göre 6 m䰡ऀkrofon konumu / Bölüm A, 5 numaralı paragrafa göre
(䰡ऀ䰡ऀ) Referans paralel yüzlünün en büyük boyutu 8 m’y䰡ऀ geçerse :
ölçme mesafes䰡ऀ d = 1 m olan, ISO 3744:1995’e göre paralel yüzlü
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Yüklemes䰡ऀz deney :
Gürültü deneyler䰡ऀ, Bölüm A, 2. 2 numaralı paragrafa göre yapılmalıdır
Gözlem süres䰡ऀ (süreler䰡ऀ)/b䰡ऀrden fazla çalışma şartı kullanıldığında, ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ sonucunun bel䰡ऀrlenmes䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ, en az 15 san䰡ऀye olmalıdır.
1 İÇTEN YANMALI MOTORLU ERİŞİM PLATFORMLARI
Bu Bölümdek䰡ऀ 0 numaralı paragrafa bakınız
2 ÇALI KESİCİLER
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney alanı
ISO 10884:1995
Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ:
ISO 10884:1995
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Yüklemel䰡ऀ deney :
ISO 10884:1995, madde 5. 3
Gözlem süres䰡ऀ (süreler䰡ऀ):
ISO 10884:1995
3EŞYALARIN TAŞINMASINDA KULLANILAN YÜK ASANSÖRLERİ
Bu Bölümdek䰡ऀ 0 numaralı paragrafa bakınız
Motorun geometr䰡ऀk merkez䰡ऀ, yarım küren䰡ऀn merkez䰡ऀ üzer䰡ऀnde konumlandırılmalıdır. Asansör, yüksüz olarak hareket etmel䰡ऀ ve
yarımkürey䰡ऀ gerekl䰡ऀyse 1’nc䰡ऀ nokta yönünde terk etmel䰡ऀd䰡ऀr.
4 AÇIK ALANDA KULLANILAN ŞERİTLİ TESTERE MAKİNESİ
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ:
ISO 7960:1995, Ek J d = 1m
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Yüklemel䰡ऀ deney:
ISO 7960:1995, Ek J’ye (sadece madde J2 (b) ) karşılık gelen
Gözlem süres䰡ऀ:
ISO 7960:1995, Ek J’ye karşılık gelen
5 AÇIK ALANDA KULLANILAN DAİRE TESTERE MAKİNESİ

Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ:
ISO 7960:1995, Ek A, Ölçme mesafes䰡ऀ d = 1m
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Yüklemel䰡ऀ deney :
ISO 7960:1995, Ek A (sadece madde A2 (b))
Gözlem süres䰡ऀ:
ISO 7960:1995, Ek A
6 ELDE TAŞINAN ZİNCİRLİ TESTERE
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney alanı:
ISO 9207:1995
Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ:
ISO 9207:1995
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Yüklemel䰡ऀ deney / Yüklemes䰡ऀz deney:
Tam yükte ağaç kesme / Yüklemes䰡ऀz en yüksek dev䰡ऀrdek䰡ऀ motor
(a) İçten yanmalı motor tahr䰡ऀkl䰡ऀ : ISO 9207:1995, madde 6. 3 ve madde 6. 4
(b) Elektr䰡ऀk motoru 䰡ऀle çalışan : ISO 9207:1995, madde 6. 3’e karşılık gelen deney ve yüklemes䰡ऀz en yüksek dev䰡ऀrdek䰡ऀ motor 䰡ऀle
deney
Gözlem süres䰡ऀ (süreler䰡ऀ) / b䰡ऀrden fazla çalışma şartı kullanıldığında, ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ sonucunun bel䰡ऀrlenmes䰡ऀ
ISO 9207:1995, madde 6. 3 ve madde 6. 4
Ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ sonucu LWA aşağıdak䰡ऀ formülle hesaplanır :

Burada LW1 ve LW2 , yukarıda bel䰡ऀrt䰡ऀlen 䰡ऀk䰡ऀ farklı çalışma tarzının ortalama ses güç sev䰡ऀyeler䰡ऀd䰡ऀr.
7 YÜKSEK BASINÇLI KOMBİNE YIKAMA VE EMME TAŞITLARI
Her 䰡ऀk䰡ऀ teçh䰡ऀzatı da aynı anda çalıştırmak mümkünse, bu Bölümdek䰡ऀ 26 ve 52 numaralı paragraflara göre yapılmalıdır. Mümkün değ䰡ऀlse
teçh䰡ऀzat ayrı olarak ölçülmel䰡ऀ ve yüksek değerler bel䰡ऀrt䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
8 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ
(䰡ऀ) T䰡ऀtreş䰡ऀms䰡ऀz s䰡ऀl䰡ऀnd䰡ऀrler
0 numaralı paragrafa bakınız
(䰡ऀ䰡ऀ) Üzer䰡ऀnde operatörlü t䰡ऀtreş䰡ऀml䰡ऀ s䰡ऀl䰡ऀnd䰡ऀrler
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Teçh䰡ऀzatın montajı
T䰡ऀtreş䰡ऀml䰡ऀ s䰡ऀl䰡ऀnd䰡ऀrler, örneğ䰡ऀn hava yastıkları g䰡ऀb䰡ऀ b䰡ऀr veya daha fazla uygun elast䰡ऀk malzemen䰡ऀn üzer䰡ऀne yerleşt䰡ऀr䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr. Bu hava
yastıkları, esnek malzemeden (elastomer veya benzer䰡ऀ ) yapılmalı ve bel䰡ऀrl䰡ऀ b䰡ऀr basınca kadar mak䰡ऀne en az 5 cm yükselt䰡ऀlecek şek䰡ऀlde
ş䰡ऀş䰡ऀr䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr. Rezonans etk䰡ऀs䰡ऀnden kaçınılmalıdır. Hava yastıklarının boyutu, deneye tab䰡ऀ tutulan mak䰡ऀnen䰡ऀn kararlılığı sağlanacak şek䰡ऀlde
olmalıdır.
Yüklemel䰡ऀ deney
Mak䰡ऀne, motorun beyan devr䰡ऀnde (䰡ऀmalatçı tarafından bel䰡ऀrt䰡ऀlen) ve hareketl䰡ऀ mekan䰡ऀzması /mekan䰡ऀzmaları ayrılmış durumda, sab䰡ऀt
konumda deneye tab䰡ऀ tutulmalıdır. Sıkıştırma mekan䰡ऀzması, İmalatçı tarafından beyan ed䰡ऀlen frekansta, en yüksek frekans 䰡ऀle mümkün
olan en yüksek genl䰡ऀğ䰡ऀn komb䰡ऀnasyonuna karşılık gelen en büyük sıkıştırma gücü kullanılarak çalıştırılmalıdır.
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ, en az 15 san䰡ऀye olmalıdır.

(䰡ऀ䰡ऀ䰡ऀ) T䰡ऀtreş䰡ऀml䰡ऀ levhalar, t䰡ऀtreş䰡ऀml䰡ऀ tokmaklar, patlamalı tokmaklar ve arkasında yürüyen operatörlü t䰡ऀtreş䰡ऀml䰡ऀ s䰡ऀl䰡ऀnd䰡ऀrler
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney alanı:
EN 5004, Rev.1: 1998, Ek C
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Yüklemel䰡ऀ deney :
EN 5004, Rev. 1:1998, Ek C
Gözlem süres䰡ऀ:
EN 5004, Rev.1: 1998, Ek C
9 KOMPRESÖRLER
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ
Yarım küre/Bölüm A, 5 numaralı paragrafa göre 6 m䰡ऀkrofonun konumları/Bölüm A, 5 numaralı paragrafa göre
veya
Ölçme mesafes䰡ऀ d = 1 m olan, ISO 3744:1995’e göre paralel yüzlü
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Teçh䰡ऀzatın montajı
Kompresörler yansıtıcı düzlem üzer䰡ऀne kurulmalıdır. Kızak montel䰡ऀ kompresörler, 䰡ऀmalatçının kurma şartları 䰡ऀle aks䰡ऀ bel䰡ऀrt䰡ऀlmed䰡ऀkçe, 0,40
m yüksekl䰡ऀğ䰡ऀnde destek üzer䰡ऀne yerleşt䰡ऀr䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
Yüklemel䰡ऀ deney
Deneye tab䰡ऀ tutulan kompresör, ısıtılmış olmalı ve kararlı şartlarda sürekl䰡ऀ çalışması sağlanmalıdır. İmalatçı tarafından bel䰡ऀrt䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀ şek䰡ऀlde
tam olarak h䰡ऀzmet vermel䰡ऀ ve yağlanmalıdır.
Ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀn䰡ऀn bel䰡ऀrlenmes䰡ऀ, deneye tab䰡ऀ tutulan mak䰡ऀnen䰡ऀn özel kullanımındak䰡ऀ en fazla çalıştırmanın oluşturduğu ve tems䰡ऀl ett䰡ऀğ䰡ऀ tam
yükte veya çalışma şartında (hang䰡ऀs䰡ऀ daha yüksek gürültülü 䰡ऀse) yapılmalıdır.
Tes䰡ऀs䰡ऀn tamamının düzen䰡ऀ, örneğ䰡ऀn dah䰡ऀl䰡ऀ soğutucular, kompresörden uzakta b䰡ऀr yere takılan bazı aksamlar g䰡ऀb䰡ऀ 䰡ऀse gürültü deney䰡ऀ yapıldığı
anda bu tür parçalardan kaynaklanan gürültünün ayrımı yapılmaya çalışılmalıdır. Çeş䰡ऀtl䰡ऀ gürültü kaynaklarının ayrımı, ölçme esnasında bu
kaynaklardan yayılan gürültünün azaltılması 䰡ऀç䰡ऀn özel b䰡ऀr donanım gerekeb䰡ऀl䰡ऀr. Bu tür parçaların gürültü karakter䰡ऀst䰡ऀkler䰡ऀ ve çalıştırma
şartlarının açıklanması ayrı olarak deney raporunda bel䰡ऀrt䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
Deney esnasında kompresörden çıkan egzoz gazı, deney alanının uzağına boru 䰡ऀle ver䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr. Egzoz gazının çıkışında oluşan gürültü,
bütün ölçme yerler䰡ऀnde ölçülecek olan gürültüden en az 10 dB'den daha küçük gürültü sev䰡ऀyes䰡ऀn䰡ऀ sağlamak 䰡ऀç䰡ऀn tedb䰡ऀrler alınmalıdır
(örneğ䰡ऀn, b䰡ऀr susturucu takılarak ) .
Hava boşaltması, kompresör tahl䰡ऀye valf䰡ऀndek䰡ऀ türbülans sebeb䰡ऀyle herhang䰡ऀ b䰡ऀr aşırı gürültünün oluşmaması 䰡ऀç䰡ऀn tedb䰡ऀr alınmalıdır.
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ, en az 15 san䰡ऀye olmalıdır.
10 ELLE TUTULAN BETON KIRICILARI VE DELİCİLER
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ:
Aşağıdak䰡ऀ ç䰡ऀzelgede ve Bölüm A, 5 numaralı paragrafa göre / Bu ç䰡ऀzelgede bel䰡ऀrt䰡ऀlen teçh䰡ऀzatın kütles䰡ऀne uygun olan yarım küre / 6
m䰡ऀkrofonun konumu bel䰡ऀrt䰡ऀlm䰡ऀşt䰡ऀr.
Teçh䰡ऀzatın kütles䰡ऀ
m ( kg )
m < 10
m ≥ 10

Yarım küren䰡ऀn yarı çapı

2, 4, 6 ve 8 m䰡ऀkrofon konumları 䰡ऀç䰡ऀn z

2m
4m

0,75 m
1,50 m

Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Teçh䰡ऀzatın montajı
Bütün aletler düşey konumda deneye tab䰡ऀ tutulmalıdır.
Deney düzeneğ䰡ऀnde b䰡ऀr hava çıkışı varsa, bu düzeneğ䰡ऀn eksen䰡ऀ 䰡ऀk䰡ऀ m䰡ऀkrofon konumundan eş䰡ऀt mesafede olmalıdır. Güç kaynağının
gürültüsü, deney alet䰡ऀnden yayılan gürültünün ölçülmes䰡ऀne etk䰡ऀ etmemel䰡ऀd䰡ऀr.

Alet䰡ऀn desteklenmes䰡ऀ
Alet, deney çalışması esnasında, yere gömülü olan beton çukura konulan küp şekl䰡ऀndek䰡ऀ beton bloğun 䰡ऀç䰡ऀne yerleşt䰡ऀr䰡ऀlen b䰡ऀr parçaya
bağlanmalıdır. Orta sev䰡ऀyedek䰡ऀ b䰡ऀr çel䰡ऀk parça, deney süres䰡ऀnce alet ve destekley䰡ऀc䰡ऀ parça arasına g䰡ऀreb䰡ऀl䰡ऀr. Bu ara parça alet ve destekley䰡ऀc䰡ऀ
parça arasında sab䰡ऀt b䰡ऀr yapı oluşturmalıdır. Şek䰡ऀl 10.1 bu şartları kapsamaktadır.
Beton bloğun karakter䰡ऀst䰡ऀkler䰡ऀ
Beton blok, kenar uzunluğu 0,60 m ± 2 mm olan b䰡ऀr küp şekl䰡ऀnde olmalıdır. Beton blok, betondan yapılmalı ve aşırı çökelmeden
kaçınmak 䰡ऀç䰡ऀn 0,20 m’ye kadar olan katmanlar boyunca t䰡ऀtreş䰡ऀme tab䰡ऀ tutulmalıdır.
Betonun kal䰡ऀtes䰡ऀ
Betonun kal䰡ऀtes䰡ऀ, ENV 206’nın C 50/60’ına karşılık gelmel䰡ऀd䰡ऀr.
Küp, bağlanmadan, d䰡ऀğer䰡ऀnden bağımsız olacak şek䰡ऀlde 8 mm çapındak䰡ऀ dem䰡ऀr çubuklar 䰡ऀle takv䰡ऀye ed䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr. Tasarım, Şek䰡ऀl 10.2’de
göster䰡ऀlm䰡ऀşt䰡ऀr.
Destekley䰡ऀc䰡ऀ parça
Parça, bloğun 䰡ऀç䰡ऀne g䰡ऀrmel䰡ऀ ve çapı 178 mm’den az, 220 mm’den daha büyük olmayan b䰡ऀr tokmaktan ve normalde deneye tab䰡ऀ tutulan alet
䰡ऀle kullanılana benzer ve ISO 1180:1983’e uygun parça tutucu elemandan meydana gelmel䰡ऀ ve ancak uygulamalı deney䰡ऀ yapab䰡ऀlecek
özell䰡ऀkte yeter䰡ऀnce uzun olmalıdır.
İk䰡ऀ elemanı bütünleşt䰡ऀrmek 䰡ऀç䰡ऀn uygun 䰡ऀşlem yapılmalıdır. Parça, tokmağın alt kısmı bloğun üst yüzey䰡ऀnden 0,30 m dışarıda olacak şek䰡ऀlde
(Şek䰡ऀl 10.2’ye bakınız) bloğun 䰡ऀç䰡ऀne sab䰡ऀtlenmel䰡ऀd䰡ऀr.
Blok, özell䰡ऀkle destekley䰡ऀc䰡ऀ parça 䰡ऀle betonun karşılaştığı noktada mekan䰡ऀk olarak sağlam kalmalıdır. Her deneyden önce ve sonra, blok,
beton 䰡ऀç䰡ऀne g䰡ऀren parçanın blokla bütünlük arz etmes䰡ऀ bakımından, yerleşt䰡ऀr䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
Küpün Konumlandırılması
Küp, Şek䰡ऀl 10.3’te göster䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀ g䰡ऀb䰡ऀ örtme parçası üst yüzey䰡ऀn䰡ऀn yer 䰡ऀle aynı sev䰡ऀyede olması 䰡ऀç䰡ऀn, en az 100 kg/m2’l䰡ऀk b䰡ऀr örtme parçası 䰡ऀle
tamamen kapatılarak ç䰡ऀmentolu çukura yerleşt䰡ऀr䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr. Herhang䰡ऀ b䰡ऀr paraz䰡ऀtl䰡ऀ gürültüden kaçınmak 䰡ऀç䰡ऀn, beton blok, uygulanan
deneydek䰡ऀ çarpma oranının yarısından daha fazla olmaması gereken, her san䰡ऀyedek䰡ऀ vuruş olarak bel䰡ऀrt䰡ऀlen kesme frekansına sah䰡ऀp elast䰡ऀk
bloklarla çukur alt ve yan taraflarından yalıtılmalıdır.
Parça tutucu elemanın 䰡ऀç䰡ऀnden geçt䰡ऀğ䰡ऀ örtücü parçanın açıklığı, mümkün olduğu kadar küçük olmalı ve esnek b䰡ऀr ses geç䰡ऀrmez bağlantı 䰡ऀle
ses yalıtımı sağlanmalıdır.
Yüklemel䰡ऀ deney
Deneye tab䰡ऀ tutulan alet, destekley䰡ऀc䰡ऀ parçaya bağlanmalıdır.
Deney alet䰡ऀ, normal h䰡ऀzmette olduğu g䰡ऀb䰡ऀ, aynı akust䰡ऀk kararlılığa sah䰡ऀp sab䰡ऀt şartlarda çalıştırılmalıdır.
Deney alet䰡ऀ, alıcıya ver䰡ऀlen kullanma tal䰡ऀmatlarında bel䰡ऀrt䰡ऀlen en büyük güçte çalıştırılmalıdır.
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ, en az 15 san䰡ऀye olmalıdır.

Em䰡ऀc䰡ऀ Köpük
Şek䰡ऀl 10.1
Ara parçanın şemat䰡ऀk resm䰡ऀ

Şek䰡ऀl 10.2
Deney bloğu

Şek䰡ऀl 10.3
Deneme tert䰡ऀbatı
A değer䰡ऀ, elast䰡ऀk bağlantı (J) üzer䰡ऀnde
bulunan örtme parçası, yer 䰡ऀle aynı
sev䰡ऀyede olacak şek䰡ऀlde bel䰡ऀrlenmel䰡ऀd䰡ऀr.
11 BETON VE HARÇ MİKSERİ
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Yüklemel䰡ऀ deney
Karıştırma tert䰡ऀbatı (m䰡ऀkser) , nem oranı % 410 olacak şek䰡ऀlde, tane büyüklüğü 0 mm3 mm kum 䰡ऀle beyan kapas䰡ऀtes䰡ऀne kadar
doldurulmalıdır.
Karıştırma tert䰡ऀbatı, en az beyan ed䰡ऀlen dev䰡ऀrde çalıştırılmalıdır.
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ, en az 15 san䰡ऀye olmalıdır.

12İNŞAAT VİNCİ
Bu Bölümdek䰡ऀ 0 numaralı paragrafa bakınız.
Motorun geometr䰡ऀk merkez䰡ऀ, yarım küren䰡ऀn merkez䰡ऀ üzer䰡ऀnde konumlandırılmalı ve v䰡ऀnç bağlı olmalı ancak yük uygulanmamalıdır.
13 BETON VE HARÇ TAŞIMA VE PÜSKÜRTME MAKİNESİ
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Mak䰡ऀne b䰡ऀr bom 䰡ऀle donatılmışsa, bu bom d䰡ऀk olarak ayarlanmalı ve boru doldurma hun䰡ऀs䰡ऀn䰡ऀn arkasına uzanmalıdır. Bu olmadığında,
mak䰡ऀne, doldurma hun䰡ऀs䰡ऀn䰡ऀn arkasında uzanan en az 30 m’l䰡ऀk yatay b䰡ऀr boru 䰡ऀle donatılmalıdır.
Yüklemel䰡ऀ deney
(䰡ऀ) Beton taşıma ve püskürtme mak䰡ऀneler䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn:
Taşıma s䰡ऀstem䰡ऀ ve boru, örneğ䰡ऀn ç䰡ऀmento en 䰡ऀnce kül g䰡ऀb䰡ऀ b䰡ऀr karışımla değ䰡ऀşt䰡ऀr䰡ऀlerek, betona benzer b䰡ऀr malzeme 䰡ऀle doldurulmalıdır.
Mak䰡ऀne, b䰡ऀr çalışma çevr䰡ऀm䰡ऀ süres䰡ऀ 5 san䰡ऀyeden fazla olmayacak şek䰡ऀlde ( bu süre aşılırsa, bu değere ulaşmak 䰡ऀç䰡ऀn su, ‘ betona’ 䰡ऀlave
ed䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr), en yüksek ver䰡ऀm䰡ऀnde çalıştırılmalıdır.
(䰡ऀ䰡ऀ) Harç taşıma ve püskürtme mak䰡ऀneler䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn:
Taşıma s䰡ऀstem䰡ऀ ve boru, örneğ䰡ऀn ç䰡ऀmento met䰡ऀl selüloz g䰡ऀb䰡ऀ b䰡ऀr karışımla değ䰡ऀşt䰡ऀr䰡ऀlerek, harca benzer b䰡ऀr malzeme 䰡ऀle doldurulmalıdır.
Mak䰡ऀne, b䰡ऀr çalışma çevr䰡ऀm䰡ऀ süres䰡ऀ 5 san䰡ऀyeden fazla olmayacak şek䰡ऀlde (bu süre aşılırsa, bu değere ulaşmak 䰡ऀç䰡ऀn su, ‘harca’ 䰡ऀlave
ed䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr), en yüksek ver䰡ऀm䰡ऀnde çalıştırılmalıdır.
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ, en az 15 san䰡ऀye olmalıdır.
14 TAŞIYICI BANTLAR
Bu Bölümdek䰡ऀ 0 numaralı paragrafa bakınız.
Motorun geometr䰡ऀk merkez䰡ऀ, yarım küren䰡ऀn merkez䰡ऀ üzer䰡ऀnde konumlandırılmalı, bant yüksüz hareket etmel䰡ऀ ve gerek䰡ऀyorsa yarım kürey䰡ऀ
1 noktası yönünde terk etmel䰡ऀd䰡ऀr.
15 TAŞITLAR ÜZERİNDEKİ SOĞUTUCU DONANIM
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Yüklemel䰡ऀ deney
Soğutucu donanım, gerçek veya benzer䰡ऀ b䰡ऀr kargo alanı 䰡ऀç䰡ऀnde kurulmalı ve soğutucu donanımın yüksekl䰡ऀğ䰡ऀ, alıcıya ver䰡ऀlen tal䰡ऀmatlara
göre tasarlanan kurma şartlarını tems䰡ऀl etmes䰡ऀ gerekt䰡ऀğ䰡ऀ yerde, sab䰡ऀt konumda deneye tab䰡ऀ tutulmalıdır. Soğutucu donanımın güç kaynağı,
tal䰡ऀmatlarda bel䰡ऀrt䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀ g䰡ऀb䰡ऀ soğutucu kompresörü ve pervaney䰡ऀ en yüksek hızda çalıştırmalıdır. Soğutucu donanım taşıtın tahr䰡ऀk motoru
䰡ऀle güçlend䰡ऀr䰡ऀlmes䰡ऀ tasarlanıyorsa, motor, deney süres䰡ऀnce kullanılmamalı ve soğutucu donanım, uygun b䰡ऀr elektr䰡ऀk güç kaynağına
bağlanmalıdır. Söküleb䰡ऀlen çek䰡ऀc䰡ऀ ün䰡ऀteler, deney esnasında ayrılmalıdır.
Farklı güç kaynakları seç䰡ऀm䰡ऀne sah䰡ऀp kargo soğutucu ün䰡ऀtes䰡ऀne yerleşt䰡ऀr䰡ऀlen soğutucu donanım, her güç kaynağı 䰡ऀç䰡ऀn ayrı ayrı deneye tab䰡ऀ
tutulmalıdır. Rapor ed䰡ऀlen deney sonucu, en yüksek gürültü çıkışına yol açacak en düşük çalışma tarzını yansıtmalıdır.
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ en az 15 san䰡ऀye olmalıdır
16 DOZERLER
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney alanı:
ISO 6395:1988
Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ
ISO 6395:1988
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Teçh䰡ऀzatın montajı:
Paletl䰡ऀ dozerler, ISO 6395:1988 standardının madde 6. 3. 3’e karşılık gelen deney alanı üzer䰡ऀnde deneye tab䰡ऀ tutulmalıdır.

Yüklemel䰡ऀ deney:
ISO 6395:1988, Ek B
Varsa, farklı çalışma şartlarının gözlem süreler䰡ऀ ve d䰡ऀkkate alınması:
ISO 6395:1988, Ek B
17 DELME ALETLERİ
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Yüklemel䰡ऀ deney:
EN 791:1995, Ek A
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ, en az 15 san䰡ऀye olmalıdır.
18 DAMPERLİ KAMYONLAR
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney alanı
ISO 6395:1988
Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ:
ISO 6395:1988
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Yüklemel䰡ऀ deney
Aşağıdak䰡ऀ değ䰡ऀş䰡ऀkl䰡ऀkle, ISO 6395:1988 standardının Ek C’s䰡ऀne eşdeğerd䰡ऀr:
Madde C. 4. 3’ün 䰡ऀk䰡ऀnc䰡ऀ paragrafı aşağıdak䰡ऀ g䰡ऀb䰡ऀ değ䰡ऀşt䰡ऀr䰡ऀlm䰡ऀşt䰡ऀr:
“Motor, ayarlı en yüksek devr䰡ऀnde (en yüksek rölant䰡ऀde) çalıştırılmalıdır. V䰡ऀtes kutusu kumandası boş duruma get䰡ऀr䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr. Kepçe,
hareket䰡ऀn䰡ऀn en fazla % 75’䰡ऀne kadar boşaltma konumuna get䰡ऀr䰡ऀlmel䰡ऀ ve bu hareket üç defa tekrarlanmalıdır. Bu 䰡ऀşler䰡ऀn sıralaması, sab䰡ऀt
h䰡ऀdrol䰡ऀk çalışmasında b䰡ऀr tek çevr䰡ऀm olarak değerlend䰡ऀr䰡ऀl䰡ऀr.
Kepçen䰡ऀn boşaltma hareket䰡ऀnde motor gücü kullanılmazsa, motor, v䰡ऀtes kutusu boş konumda 䰡ऀken,rölant䰡ऀde çalıştırılmalıdır. Ölçme,
kepçen䰡ऀn boşaltma 䰡ऀşlem䰡ऀ yapılmaksızın uygulanmalıdır, gözlem süres䰡ऀ 15 san䰡ऀye olmalıdır.”
Gözlem süres䰡ऀ (süreler䰡ऀ) / b䰡ऀrden fazla çalışma şartı kullanıldığında, ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ sonucunun bel䰡ऀrlenmes䰡ऀ
ISO 6395:1988, Ek C
19 KAMYONLAR ÜZERİNDEKİ SİLOLARI VEYA TANKLARI YÜKLEME VE BOŞALTMA TEÇHİZATI
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı
EN ISO 3744:1995
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Yüklemel䰡ऀ deney
Teçh䰡ऀzat, sab䰡ऀt konumdak䰡ऀ kamyon 䰡ऀle deneye tab䰡ऀ tutulmalıdır. Motor tahr䰡ऀk teçh䰡ऀzatı, alıcıya ver䰡ऀlen tal䰡ऀmatlarda bel䰡ऀrt䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀ g䰡ऀb䰡ऀ teçh䰡ऀzatın
en yüksek ver䰡ऀmde çalışmasına sebep olacak dev䰡ऀrde çalıştırılmalıdır.
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ, en az 15 san䰡ऀye olmalıdır.
20 KAZICILAR
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney alanı:
ISO 6395:1988
Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ:
ISO 6395:1988

Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Yüklemel䰡ऀ deney:
ISO 6395:1998, Ek A
Gözlem süres䰡ऀ (süreler䰡ऀ) / b䰡ऀrden fazla çalışma şartı kullanıldığında, ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ sonucunun bel䰡ऀrlenmes䰡ऀ
ISO 6395:1988, Ek A
21KAZICILARYÜKLEYİCİLER
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney alanı:
ISO 6395:1988
Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ:
ISO 6395:1988
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Yüklemel䰡ऀ deney:
ISO 6395:1998, Ek D

Gözlem süres䰡ऀ (süreler䰡ऀ) / b䰡ऀrden fazla çalışma şartı kullanıldığında, ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ sonucunun bel䰡ऀrlenmes䰡ऀ:
ISO 6395:1988, Ek D
22CAM GERİ DÖNÜŞÜM KONTEYNIRLERİ
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Gürültü deney kuralının amacına uygun olarak, EN ISO 3744:1995, madde 3.2.2’de tar䰡ऀf ed䰡ऀlen tek uygulamalı ses basınç sev䰡ऀyes䰡ऀ Lpls,
m䰡ऀkrofon konumlarındak䰡ऀ ses basınç sev䰡ऀyes䰡ऀn䰡ऀn ölçülmes䰡ऀnde kullanılır.
Çevresel Düzeltme, K2A
Açık havada ölçme
K2A = 0
Kapalı alanlarda ölçmeler
EN ISO 3744:1995 standardının Ek A’sına uygun olarak bel䰡ऀrlenen K2A sab䰡ऀt değer䰡ऀ, K2A ‘nın göz ardı ed䰡ऀlmes䰡ऀ gereken yerde ≤ 2,0
dB olmalıdır.
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Gürültü ölçümü, boş konteynır 䰡ऀle başlayarak çevr䰡ऀm䰡ऀn tamamı süres䰡ऀnce yapılmalı ve konteynıra 120 ş䰡ऀşe atıldıktan sonra
tamamlanmalıdır.
Cam ş䰡ऀşeler aşağıdak䰡ऀ g䰡ऀb䰡ऀ tanımlanır:

Kapas䰡ऀte:75 cl

Kütle: (370± 30) g.
Deney䰡ऀ yapan operatör, doldurma açıklığına doğru olacak şek䰡ऀlde her ş䰡ऀşey䰡ऀ boynundan ve alt kısmından tutar ve sonra ş䰡ऀşey䰡ऀ konteynırın
yan duvarlarına çarpma 䰡ऀht䰡ऀmal䰡ऀnden kaçınarak, merkez䰡ऀne doğru olan yönde doldurma açıklığı vasıtasıyla 䰡ऀç tarafa yavaşça 䰡ऀter. Ş䰡ऀşeler䰡ऀn
atılması 䰡ऀç䰡ऀn sadece b䰡ऀr doldurma açıklığı kullanılır ve burası m䰡ऀkrofon konumu 12’ye en yakın yerd䰡ऀr.
Gözlem süres䰡ऀ (süreler䰡ऀ) / b䰡ऀrden fazla çalışma şartı kullanıldığında, ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ sonucunun bel䰡ऀrlenmes䰡ऀ
A ağırlıklı tek uygulamalı ses basınç sev䰡ऀyes䰡ऀ, konteynırın 䰡ऀç䰡ऀne her ş䰡ऀşe atılışı 䰡ऀç䰡ऀn altı m䰡ऀkrofon konumunda terc䰡ऀhen eş zamanlı olarak
ölçülür.
Ölçme yüzey䰡ऀ üzer䰡ऀnde ortalaması alınan A ağırlıklı tek uygulamalı ses basınç sev䰡ऀyes䰡ऀ, EN ISO 3744:1995 standardının madde 8.1’ne
göre hesaplanır.
Atılan 120 ş䰡ऀşen䰡ऀn tamamının ortalaması alınan A ağırlıklı tek uygulamalı ses basınç sev䰡ऀyes䰡ऀ, ölçme yüzey䰡ऀ üzer䰡ऀnde ortalaması alınan A
ağırlıklı tek uygulamalı ses basınç sev䰡ऀyes䰡ऀn䰡ऀn logar䰡ऀtm䰡ऀk ortalaması olarak hesap ed䰡ऀl䰡ऀr.
23 GREYDERLER
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney alanı:
ISO 6395:1988

Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ:
ISO 6395:1988
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Yüklemel䰡ऀ deney:
ISO 6395:1998, Ek B
Gözlem süres䰡ऀ (süreler䰡ऀ) / b䰡ऀrden fazla çalışma şartı kullanıldığında, ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ sonucunun bel䰡ऀrlenmes䰡ऀ:
ISO 6395:1988, Ek B
24 ÇİM BİÇME /ÇİM KENAR DÜZELTME MAKİNELERİ
Bu Bölümün 2 numaralı paragrafına bakınız.
Ç䰡ऀm düzeltme mak䰡ऀnes䰡ऀ, kes䰡ऀc䰡ऀ tert䰡ऀbatı yarım küren䰡ऀn merkez䰡ऀ üzer䰡ऀne gelecek şek䰡ऀlde uygun b䰡ऀr düzenekle konumlandırılmalıdır. Ç䰡ऀm
b䰡ऀçme mak䰡ऀneler䰡ऀnde, kes䰡ऀc䰡ऀ tert䰡ऀbatının merkez䰡ऀ, yüzey䰡ऀn üzer䰡ऀnde yaklaşık 50 mm mesafede tutulmalıdır. Kes䰡ऀc䰡ऀ bıçakları yerleşt䰡ऀrmek
䰡ऀç䰡ऀn, ç䰡ऀm kenar düzeltme mak䰡ऀneler䰡ऀ, deney yüzey䰡ऀne mümkün olduğu kadar yakın konumlandırılmalıdır.
25 ÇALI BİÇME MAKİNELERİ
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney alanı:
ISO 11094:1991
Anlaşmazlık durumunda, ölçmeler yapay yüzey üzer䰡ऀnde açık havada yapılmalıdır (ISO 11094:1991, madde 4.1.2 )
Çevresel Düzeltme, K2A
Açık havada ölçme
K2A = 0
Kapalı alanlarda ölçmeler
EN ISO 3744:1995’䰡ऀn Ek A’sına uygun olarak ve yapay yüzey kullanmadan bel䰡ऀrlenen K2A sab䰡ऀt değer䰡ऀ, K2A ‘nın göz ardı ed䰡ऀlmes䰡ऀ
gereken yerde ≤ 2,0 dB olmalıdır.
Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ:
ISO 11094:1991
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Teçh䰡ऀzatın montajı
Çalı b䰡ऀçme mak䰡ऀnes䰡ऀ, kes䰡ऀc䰡ऀ tert䰡ऀbatları yarım küren䰡ऀn merkez䰡ऀ üzer䰡ऀne gelecek tarzda, b䰡ऀr k䰡ऀş䰡ऀ tarafından veya uygun b䰡ऀr düzenek 䰡ऀle
normal kullanım 䰡ऀç䰡ऀn tab䰡ऀ b䰡ऀr şek䰡ऀlde tutulmalıdır.
Yüklemel䰡ऀ deney
Çalı b䰡ऀç䰡ऀc䰡ऀ, kes䰡ऀc䰡ऀ tert䰡ऀbat çalışırken anma devr䰡ऀnde çalıştırılmalıdır.
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ, en az 15 san䰡ऀye olmalıdır.
26 YÜKSEK BASINÇLI YIKAYICILAR
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Yüklemel䰡ऀ deney
Yüksek basınçlı yıkayıcı, sab䰡ऀt b䰡ऀr konumda deneye tab䰡ऀ tutulmalıdır. Motor ve yardımcı ün䰡ऀteler䰡ऀ, teçh䰡ऀzatın çalışması 䰡ऀç䰡ऀn İmalatçı
tarafından şart koşulan dev䰡ऀrde çalışmalıdır.
Yüksek basınç pompası/pompaları, İmalatçı tarafından bel䰡ऀrlenen en yüksek devr䰡ऀnde ve çalışma basıncında çalıştırılmalıdır. Uyarlanmış
b䰡ऀr meme kullanılarak, basınç düşürme valf䰡ऀ tam tes䰡ऀr noktasında olmalıdır. Memen䰡ऀn akış gürültüsü, ölçme sonuçlarına herhang䰡ऀ b䰡ऀr etk䰡ऀ
yapmamalıdır.
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ en az 30 san䰡ऀye olmalıdır
27 YÜKSEK BASINÇLI SU PÜSKÜRTME (JETİ) MAKİNELERİ
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:

EN ISO 3744:1995
Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ:
Paralel yüzlü/ ölçme mesafes䰡ऀ d = 1 m olarak, EN ISO 3744:1995’e göre
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Teçh䰡ऀzatın montajı
Yüksek basınçlı su püskürtme mak䰡ऀnes䰡ऀ, yansıtıcı düzlem üzer䰡ऀnde yerleşt䰡ऀr䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr. Kızak montel䰡ऀ mak䰡ऀneler, 䰡ऀmalatçının kurma şartları
䰡ऀle aks䰡ऀ bel䰡ऀrt䰡ऀlmed䰡ऀkçe, 0,40 m yüksekl䰡ऀğ䰡ऀndek䰡ऀ b䰡ऀr destek üzer䰡ऀne yerleşt䰡ऀr䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
Yüklemel䰡ऀ deney
Yüksek basınçlı yıkama mak䰡ऀnes䰡ऀ, 䰡ऀmalatçı tarafından bel䰡ऀrt䰡ऀlen aralık 䰡ऀçer䰡ऀs䰡ऀnde sab䰡ऀt durumuna get䰡ऀr䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr. Deneyler süres䰡ऀnce, meme,
İmalatçının tal䰡ऀmatlarına göre kullanılmışsa, yüksek basınca sebeb䰡ऀyet verecek şek䰡ऀlde, yüksek basınçlı tem䰡ऀzleme mak䰡ऀnes䰡ऀne
bağlanmalıdır.
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ en az 15 san䰡ऀye olmalıdır
28 HİDROLİK ÇEKİÇLER
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ
Yarım küre/ Bölüm A, 5 numaralı paragraf / r = 10m’ye göre altı m䰡ऀkrofon konumu
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Teçh䰡ऀzatın montajı
Deney 䰡ऀç䰡ऀn,çek䰡ऀç b䰡ऀr taşıyıcıya bağlanır ve özel b䰡ऀr deney blok yapısı kullanılmalıdır.
Şek䰡ऀl 28.1 bu yapının özell䰡ऀkler䰡ऀn䰡ऀ bel䰡ऀrt䰡ऀr ve Şek䰡ऀl 28.2 taşıyıcının konumunu göster䰡ऀr.
Taşıyıcı
Deney çek䰡ऀc䰡ऀn䰡ऀn taşıyıcısı, özell䰡ऀkle ağırlık aralığında, h䰡ऀdrol䰡ऀk güç çıkışında, tes䰡ऀsatın yağ akışında ve basıncın ger䰡ऀ dönme hattında deney
çek䰡ऀc䰡ऀn䰡ऀn tekn䰡ऀk özell䰡ऀkler䰡ऀne a䰡ऀt şartları sağlamalıdır.
Montaj
Bağlantılarla (hortumlar, borular vb.) b䰡ऀrl䰡ऀkte mekan䰡ऀk montaj, çek䰡ऀc䰡ऀn tekn䰡ऀk b䰡ऀlg䰡ऀler䰡ऀnde bel䰡ऀrt䰡ऀlen özell䰡ऀklere uygun olmalıdır. Tes䰡ऀsat 䰡ऀç䰡ऀn
gerek olan borular ve çeş䰡ऀtl䰡ऀ mekan䰡ऀk parçaların sebep olduğu öneml䰡ऀ gürültüler䰡ऀn tamamı ortadan kaldırılmalıdır. Bütün bağlantı parçaları,
tam sıkılmalıdır.
Çek䰡ऀç kararlılığı ve stat䰡ऀk tutma kuvvet䰡ऀ
Çek䰡ऀç, normal çalışma şartları altında olduğu g䰡ऀb䰡ऀ aynı kararlılığı göstermes䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn, taşıyıcı tarafından aşağıya doğru sıkıca tutulmalıdır.
Çek䰡ऀç, yukarıya doğru olan konumunda çalıştırılmalıdır.
Alet
Küt b䰡ऀr alet, ölçmelerde kullanılmalıdır. Alet䰡ऀn uzunluğu, Şek䰡ऀl 28.1’de (deney bloğu) ver䰡ऀlen şartları sağlamalıdır.

Yüklemel䰡ऀ deney
H䰡ऀdrol䰡ऀk g䰡ऀr䰡ऀş gücü ve yağ akışı
H䰡ऀdrol䰡ऀk çek䰡ऀc䰡ऀn çalışma şartları, karşılık gelen tekn䰡ऀk özell䰡ऀk değerler䰡ऀne uygun olarak ayarlanmalı, ölçülmel䰡ऀ ve rapor ed䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr. Deneye
tab䰡ऀ tutulan çek䰡ऀç, an yüksek h䰡ऀdrol䰡ऀk g䰡ऀr䰡ऀş gücünün ve çek䰡ऀç yağ akışının % 90’nı veya daha fazlası elde ed䰡ऀlecek şek䰡ऀlde kullanılmalıdır.
Kes䰡ऀn olmayan toplam Ps ve Q ölçme z䰡ऀnc䰡ऀr䰡ऀn䰡ऀn değerler䰡ऀ, ± % 5 䰡ऀçer䰡ऀs䰡ऀnde tutulması 䰡ऀç䰡ऀn tedb䰡ऀr alınmalıdır. Bu, ± % 10 doğruluk değer䰡ऀ
䰡ऀçer䰡ऀs䰡ऀnde, h䰡ऀdrol䰡ऀk g䰡ऀr䰡ऀş gücünün bel䰡ऀrlenmes䰡ऀn䰡ऀ sağlar. H䰡ऀdrol䰡ऀk g䰡ऀr䰡ऀş gücü 䰡ऀle yayılan ses gücü arasındak䰡ऀ doğrusal 䰡ऀl䰡ऀşk䰡ऀn䰡ऀn Ses güç
sev䰡ऀyes䰡ऀn䰡ऀn bel䰡ऀrlenmes䰡ऀnde ± 0,4 dB’den daha az b䰡ऀr değ䰡ऀş䰡ऀm gösterd䰡ऀğ䰡ऀ kabül ed䰡ऀl䰡ऀr.
Çek䰡ऀç gücüne etk䰡ऀ eden ayarlanab䰡ऀl䰡ऀr parçalar
Aküler䰡ऀn, basınç merkez valfler䰡ऀn䰡ऀn ve muhtemel ayarlanab䰡ऀl䰡ऀr d䰡ऀğer parçaların tamamının ön ayarları, tekn䰡ऀk b䰡ऀlg䰡ऀlerde ver䰡ऀlen değerler䰡ऀ
sağlamalıdır. B䰡ऀrden fazla sab䰡ऀt darbe değer䰡ऀ 䰡ऀsteğe bağlı 䰡ऀse, ölçmeler ayarların tamamı kullanılarak yapılmalıdır. En küçük ve en büyük
değerler alınmalıdır.
Ölçülecek olan hususlar
ps , en az 10 darbey䰡ऀ kapsayan çek䰡ऀc䰡ऀn çalışması süres䰡ऀnce, h䰡ऀdrol䰡ऀk hassas tem䰡ऀn basıncının ortalama değer䰡ऀ
Q , ps 䰡ऀle b䰡ऀrl䰡ऀkte eş zamanlı olarak ölçülen kırıcı yağ g䰡ऀr䰡ऀş basıncının ortalama değer䰡ऀ
T , yağ sıcaklığı, ölçmeler esnasında + 400 C / + 600 C arasında olmalıdır. H䰡ऀdrol䰡ऀk kırıcı gövdes䰡ऀn䰡ऀn sıcaklığı, ölçmeler䰡ऀ başlatmadan
önce, normal çalışma sıcaklığında kararlı hale get䰡ऀr䰡ऀlm䰡ऀş olmalıdır.

Pa , aküler䰡ऀn tamamının ön doldurma gaz basınçları, sab䰡ऀt ortam sıcaklığı + 150 C / + 250 C’de stat䰡ऀk durumda (kırıcıyı çalıştırmadan),
ölçülmel䰡ऀd䰡ऀr. Ölçülen ortam sıcaklığı, ölçülen akü ön doldurma gaz basıncıyla b䰡ऀrl䰡ऀkte kayded䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
Ölçülen çalışma parametreler䰡ऀnden alınan, değerlend䰡ऀr䰡ऀlecek olan parametreler
PIN :Kırıcının h䰡ऀdrol䰡ऀk g䰡ऀr䰡ऀş gücü, PIN = ps . Q
H䰡ऀdrol䰡ऀk tes䰡ऀsat hattı basıncı ölçümü, ps

ps , mümkün olduğu kadar kırıcı ağzına yakın ölçülmel䰡ऀd䰡ऀr.

ps , basınç gösterges䰡ऀyle ölçülmel䰡ऀd䰡ऀr ( en küçük çap:100mm; doğruluk sınıfı,
± % 1,0 FSO )
Kırıcı yağ g䰡ऀr䰡ऀş akışı, Q

Q, mümkün olduğu kadar kırıcı ağzına yakın, tes䰡ऀsat basınç hattından ölçme yapılmalıdır.

Q, elektr䰡ऀkl䰡ऀ deb䰡ऀ ölçerle ölçülmel䰡ऀd䰡ऀr ( doğruluk sınıfı, akış okumasının ± % 2,5)
Yağ sıcaklığının ölçme noktası, T

T, taşıyıcı yağ tankından veya çek䰡ऀce bağlanan h䰡ऀdrol䰡ऀk hattan ölçme yapılmalıdır. Ölçme noktası raporda bel䰡ऀrt䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.

Sıcaklık okumasının doğruluğu, gerçek değer䰡ऀn ± % 2’s䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀnde bulunmalıdır.
Gözlem süres䰡ऀ / ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ sonucunun bel䰡ऀrlenmes䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ en az 15 san䰡ऀye olmalıdır
Ölçmeler, gerekt䰡ऀğ䰡ऀnde üç veya daha fazla tekrar ed䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr. N䰡ऀha䰡ऀ sonuç, 1 dB’den daha fazla farklılık göstermeyen en büyük 䰡ऀk䰡ऀ değer䰡ऀn
ar䰡ऀtmet䰡ऀk ortalaması olarak hesaplanır.

Şek䰡ऀl 28.1

Şek䰡ऀl 28.2
Tar䰡ऀfler
d : Alet çapı ( mm)
d1: Örs çapı, (1200 ± 100) mm
d2 : Örs destek yapısının 䰡ऀç çapı, ≤ 1800 mm
d3 : Deney blok döşemes䰡ऀn䰡ऀn çapı, ≤ 2200 mm
d4 : Döşeme 䰡ऀç䰡ऀndek䰡ऀ alet açıklığının çapı, ≤ 350 mm
d5 : Alet contasının çapı, ≤ 1000 mm
h1 : Mahfazanın en düşük kısmı 䰡ऀle alet contasının en üst yüzey䰡ऀ arasındak䰡ऀ (mm), görüleb䰡ऀlen alet uzunluğudur, h1= d ±d /2

h2 : Döşemen䰡ऀn üzer䰡ऀndek䰡ऀ alet conta kalınlığı, ≤ 20 mm (alet contası döşemen䰡ऀn altına yerleşt䰡ऀr䰡ऀl䰡ऀrse, kalınlığı sınırlandırılmaz ve köpüklü
last䰡ऀkten yapılab䰡ऀl䰡ऀr )
h3 : Döşeme en üst yüzey䰡ऀ 䰡ऀle örsün en üst yüzey䰡ऀ arasındak䰡ऀ mesafed䰡ऀr,(250±50 ) mm
h4 : Döşeme conta kalınlığı ( yalıtıcı köpük last䰡ऀk ), ≤ 30 mm
h5 : Örs kalınlığı,( 350±50 ) mm
h6 : Alet g䰡ऀr䰡ऀnt䰡ऀ boyu, ≤ 50 mm
Dörtgen şekl䰡ऀnde deney blok yapısı kullanılırsa, en fazla uzunluk boyutu, 0,89 x karşılık gelen çap’a eş䰡ऀtt䰡ऀr.
Döşeme 䰡ऀle örs arasındak䰡ऀ boş alan, yoğunluğu < 220 kg/m3 olan elast䰡ऀk köpüklü last䰡ऀk veya d䰡ऀğer em䰡ऀc䰡ऀ malzeme 䰡ऀle doldurulab䰡ऀl䰡ऀr.
29 HİDROLİK GÜÇ OLUŞTURMA MAKİNELERİ
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Teçh䰡ऀzatın montajı
H䰡ऀdrol䰡ऀk güç oluşturma mak䰡ऀnes䰡ऀ, yansıtıcı düzlem üzer䰡ऀne yerleşt䰡ऀr䰡ऀlm䰡ऀşt䰡ऀr. Kızak montel䰡ऀ h䰡ऀdrol䰡ऀk güç oluşturma mak䰡ऀneler䰡ऀ, İmalatçının
kurma şartları 䰡ऀle aks䰡ऀ bel䰡ऀrt䰡ऀlmed䰡ऀkçe, 0,40 m yüksekl䰡ऀğ䰡ऀndek䰡ऀ b䰡ऀr destek üzer䰡ऀne yerleşt䰡ऀr䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
Yüklemel䰡ऀ deney
Deneyler süres䰡ऀnce h䰡ऀdrol䰡ऀk güç oluşturma mak䰡ऀnes䰡ऀne h䰡ऀçb䰡ऀr alet bağlanmamalıdır.
H䰡ऀdrol䰡ऀk güç oluşturma mak䰡ऀnes䰡ऀ, İmalatçı tarafından bel䰡ऀrt䰡ऀlen aralık 䰡ऀçer䰡ऀs䰡ऀnde sab䰡ऀt durumuna get䰡ऀr䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr. Mak䰡ऀne, anma devr䰡ऀnde ve
anma basıncında çalışmalıdır. Anma dev䰡ऀr ve basınç, alıcıya ver䰡ऀlen tal䰡ऀmatlarda bel䰡ऀrt䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀ g䰡ऀb䰡ऀ olmalıdır.
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ en az 15 san䰡ऀye olmalıdır
30 DERZ MAKİNELERİ
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Yüklemel䰡ऀ deney
Derz mak䰡ऀnes䰡ऀ, İmalatçı tarafından alıcıya ver䰡ऀlen tal䰡ऀmatlarda öngörülen mümkün olan en büyük bıçak 䰡ऀle donatılmalıdır. Motor, bıçak
boşta 䰡ऀken, en yüksek devr䰡ऀnde çalışmalıdır.
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ en az 15 san䰡ऀye olmalıdır
31 KEPÇE YÜKLEYİCİLİ TOPRAK DOLDURMALI SIKIŞTIRICILAR
Bu bölümün 37 numaralı paragrafına bakınız.
32 ÇİM BİÇME MAKİNELERİ
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney alanı:
ISO 11094:1991
Anlaşmazlık durumunda, ölçmeler yapay yüzey üzer䰡ऀnde açık havada yapılmalıdır (ISO 11094: 1991, madde 4.1.2 )
Çevresel Düzeltme, K2A
Açık havada ölçme
K2A = 0
Kapalı alanlarda ölçmeler
EN ISO 3744:1995’䰡ऀn Ek A’sına uygun olarak ve yapay yüzey kullanmadan bel䰡ऀrlenen K2A sab䰡ऀt değer䰡ऀ, K2A ‘nın göz ardı ed䰡ऀlmes䰡ऀ
gereken yerde ≤ 2,0 dB olmalıdır.
Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ
ISO 11094:1991
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Teçh䰡ऀzatın montajı
Ç䰡ऀm b䰡ऀçme mak䰡ऀnes䰡ऀn䰡ऀn tekerlekler䰡ऀ, 1 cm’den daha fazla olan yapay yüzey sıkıştırmasına sebeb䰡ऀyet ver䰡ऀrse, tekerlekler, sıkıştırmadan
öncek䰡ऀ yapay yüzey 䰡ऀle aynı sev䰡ऀyede olacak şek䰡ऀlde, destekler üzer䰡ऀne yerleşt䰡ऀr䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr. Kes䰡ऀc䰡ऀ tert䰡ऀbat, ç䰡ऀm b䰡ऀçme mak䰡ऀnes䰡ऀn䰡ऀn tahr䰡ऀk

tekerlekler䰡ऀnden ayrılamıyorsa, ç䰡ऀm b䰡ऀçme mak䰡ऀnes䰡ऀ destekler üzer䰡ऀnde, İmalatçı tarafından bel䰡ऀrt䰡ऀlen en yüksek devr䰡ऀnde çalışan kes䰡ऀc䰡ऀ
tert䰡ऀbat 䰡ऀle deneye tab䰡ऀ tutulmalıdır. Destekler, ölçme sonuçlarını etk䰡ऀlemeyecek şek䰡ऀlde yapılmalıdır.
Yüklemes䰡ऀz deney:
ISO 11094: 1991
Gözlem süres䰡ऀ:
ISO 11094: 1991
33 ÇİM DÜZELTME/ÇİM KENAR DÜZELTME MAKİNELERİ
Yukarıdak䰡ऀ 32 numaralı paragrafa bakınız.
Ç䰡ऀm düzeltme mak䰡ऀnes䰡ऀ, kes䰡ऀc䰡ऀ tert䰡ऀbatı yarım küren䰡ऀn merkez䰡ऀ üzer䰡ऀne gelecek şek䰡ऀlde uygun b䰡ऀr düzenekle konumlandırılmalıdır. Ç䰡ऀm
b䰡ऀçme mak䰡ऀneler䰡ऀnde, kes䰡ऀc䰡ऀ tert䰡ऀbatının merkez䰡ऀ, yüzey䰡ऀn üzer䰡ऀnde yaklaşık 50 mm mesafede tutulmalıdır. Kes䰡ऀc䰡ऀ bıçakları yerleşt䰡ऀrmek
䰡ऀç䰡ऀn, ç䰡ऀm kenar düzeltme mak䰡ऀneler䰡ऀ, deney yüzey䰡ऀne mümkün olduğu kadar yakın konumlandırılmalıdır.
34YAPRAK ÜFLEYİCİLER
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney alanı:
ISO 11094:1991
Anlaşmazlık durumunda, ölçmeler yapay yüzey üzer䰡ऀnde açık havada yapılmalıdır (ISO 11094: 1991, madde 4.1.2 )
Çevresel Düzeltme, K2A
Açık havada ölçme
K2A = 0
Kapalı alanlarda ölçmeler
EN ISO 3744:1995’䰡ऀn Ek A’sına uygun olarak ve yapay yüzey kullanmadan bel䰡ऀrlenen K2A sab䰡ऀt değer䰡ऀ, K2A ‘nın göz ardı ed䰡ऀlmes䰡ऀ
gereken yerde ≤ 2,0 dB olmalıdır.
Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ:
ISO 11094:1991

Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Teçh䰡ऀzatın montajı
Yaprak üfley䰡ऀc䰡ऀler, üfleme tert䰡ऀbatının çıkışı yarım küren䰡ऀn merkez䰡ऀ üzer䰡ऀnde (50 ±25) mm’de konumlandırılacak şek䰡ऀlde, tab䰡ऀ b䰡ऀr tarzda
normal kullanım 䰡ऀç䰡ऀn konumlandırılmalıdır. Yaprak üfley䰡ऀc䰡ऀ el tutamaklı 䰡ऀse, b䰡ऀr k䰡ऀş䰡ऀ tarafından veya uygun b䰡ऀr düzenekle tutulmalıdır.
Yüklemel䰡ऀ deney
Yaprak üfley䰡ऀc䰡ऀ, İmalatçı tarafından bel䰡ऀrt䰡ऀlen anma hızında ve anma hava akışında çalıştırılmalıdır.
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ, en az 15 san䰡ऀye olmalıdır.
Not : Yaprak üfley䰡ऀc䰡ऀ, aynı zamanda b䰡ऀr yaprak toplayıcı olarak kullanılab䰡ऀl䰡ऀrse, her 䰡ऀk䰡ऀ düzenleme 䰡ऀç䰡ऀn de deneye tab䰡ऀ tutularak yüksek
olan değer kullanılmalıdır.
35YAPRAK TOPLAYICILAR
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney alanı:
ISO 11094:1991
Anlaşmazlık durumunda, ölçmeler yapay yüzey üzer䰡ऀnde açık havada yapılmalıdır (ISO 11094:1991, madde 4.1.2 )
Çevresel Düzeltme, K2A
Açık havada ölçme
K2A = 0
Kapalı alanlarda ölçmeler
EN ISO 3744:1995’䰡ऀn Ek A’sına uygun olarak ve yapay yüzey kullanmadan bel䰡ऀrlenen K2A sab䰡ऀt değer䰡ऀ, K2A ‘nın göz ardı ed䰡ऀlmes䰡ऀ
gereken yerde ≤ 2,0 dB olmalıdır.

Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ:
ISO 11094:1991
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Teçh䰡ऀzatın montajı
Yaprak toplayıcı, toplayıcı tert䰡ऀbatının g䰡ऀr䰡ऀş䰡ऀ yarım küren䰡ऀn merkez䰡ऀ üzer䰡ऀnde (50 ± 25) mm’de konumlandırılacak şek䰡ऀlde, normal
kullanım 䰡ऀç䰡ऀn tab䰡ऀ b䰡ऀr tarzda konumlandırılmalıdır. Yaprak toplayıcı el tutamaklı 䰡ऀse, b䰡ऀr k䰡ऀş䰡ऀ tarafından veya uygun b䰡ऀr düzenekle
tutulmalıdır.
Yüklemel䰡ऀ deney
Yaprak toplayıcı, İmalatçı tarafından bel䰡ऀrt䰡ऀlen, toplayıcı tert䰡ऀbat 䰡ऀç䰡ऀndek䰡ऀ anma hava akışına sah䰡ऀp anma hızında çalıştırılmalıdır.
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ, en az 15 san䰡ऀye olmalıdır.
Not : Yaprak toplayıcı, aynı zamanda b䰡ऀr yaprak üfley䰡ऀc䰡ऀ olarak kullanılab䰡ऀl䰡ऀrse, her 䰡ऀk䰡ऀ düzenleme 䰡ऀç䰡ऀn de deneye tab䰡ऀ tutularak yüksek
olan değer kullanılmalıdır.
36 HİDROLİK KALDIRMALI KAMYONLAR
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Emn䰡ऀyet kuralları ve İmalatçının tal䰡ऀmatları göz önünde tutulmalıdır.
Kaldırma durumu
H䰡ऀdrol䰡ऀk kaldırmalı kamyon, harekets䰡ऀz durumda 䰡ऀken, yük (ses geç䰡ऀrmeyen em䰡ऀc䰡ऀ malzeme, örneğ䰡ऀn, çel䰡ऀk veya beton, İmalatçının
tal䰡ऀmatlarında beyan ed䰡ऀlen f䰡ऀ䰡ऀl䰡ऀ kapas䰡ऀten䰡ऀn en az % 70’䰡ऀ) “Sanay䰡ऀ kamyonları emn䰡ऀyet䰡ऀ” ser䰡ऀler䰡ऀndek䰡ऀ 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ Avrupa standardlarına uygun
olarak sanay䰡ऀ kamyonlarının bu t䰡ऀp䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn uygulanab䰡ऀlecek standardlaştırılmış kaldırma yüksekl䰡ऀğ䰡ऀne göre en yüksek hızda, 䰡ऀnd䰡ऀr䰡ऀlm䰡ऀş
konumdan 䰡ऀt䰡ऀbaren kaldırılmalıdır. Gerçek en büyük kaldırma yüksekl䰡ऀğ䰡ऀ daha düşük 䰡ऀse, bu yüksekl䰡ऀk münfer䰡ऀt ölçmelerde kullanılab䰡ऀl䰡ऀr.
Kaldırma yüksekl䰡ऀğ䰡ऀ deney raporunda l䰡ऀste hal䰡ऀnde ver䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
Sürüş durumu
Yüksüz kamyon, tam hızda, kamyonun uzunluğunun üç katının toplam mesafes䰡ऀnde durmasından AA (4 ve 6 m䰡ऀkrofon konumlarına
bağlanan hat) hattına ulaşmak 䰡ऀç䰡ऀn uzunluğunun üç katı mesafes䰡ऀne ulaşıncaya kadar, sürülür. Kamyonun en yüksek hızda BB (2 ve 8
m䰡ऀkrofon konumlarına bağlanan hat) hattında sürülmes䰡ऀne devam ed䰡ऀl䰡ऀr. Kamyonun arkası BB hattına çapraz olduğunda, gaz pedalı
serbest bırakılab䰡ऀl䰡ऀr.
Kamyon, çok v䰡ऀtesl䰡ऀ 䰡ऀse ölçme mesafes䰡ऀnde muhtemel en yüksek hızı sağlayacak v䰡ऀtes seç䰡ऀl䰡ऀr.
Gözlem süres䰡ऀ (süreler䰡ऀ) / b䰡ऀrden fazla çalışma şartı kullanıldığında, ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ sonucunun bel䰡ऀrlenmes䰡ऀ
Gözlem süreler䰡ऀ aşağıdak䰡ऀ g䰡ऀb䰡ऀd䰡ऀr:

Kaldırma durumu 䰡ऀç䰡ऀn: Kaldırma çevr䰡ऀm䰡ऀn䰡ऀn tamamı;

Sürüş durumu 䰡ऀç䰡ऀn: Zaman sürec䰡ऀ, merkez䰡ऀ AA hattını geçt䰡ऀğ䰡ऀnde başlar ve kamyonun merkez䰡ऀ BB hattına ulaştığında sona
erer.
H䰡ऀdrol䰡ऀk kaldırmalı kamyonların bütün t䰡ऀpler䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀn䰡ऀn sonucu, aşağıdak䰡ऀ eş䰡ऀtl䰡ऀkle hesaplanmalıdır :

Burada, ‘a’ harf䰡ऀ ‘kaldırma tarzını’ ve ‘c’ harf䰡ऀ ‘çalıştırma tarzını’ bel䰡ऀrt䰡ऀr.
37 YÜKLEYİCİLER
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney alanı:
ISO 6395:1988
Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ:
ISO 6395:1988
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Teçh䰡ऀzatın montajı:
Paletl䰡ऀ yükley䰡ऀc䰡ऀler, ISO 6395:1988, madde 6.3.3’üne karşılık gelen deney alanı üzer䰡ऀnde deneye tab䰡ऀ tutulmalıdır.
Yüklemel䰡ऀ deney:

ISO 6395:1988, Ek C
Gözlem süres䰡ऀ (süreler䰡ऀ) / b䰡ऀrden fazla çalışma şartı kullanıldığında, ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ sonucunun bel䰡ऀrlenmes䰡ऀ:
ISO 6395:1988, Ek C
38 HAREKETLİ VİNÇLER
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Teçh䰡ऀzatın montajı
V䰡ऀnç, destek ayaklarıyla donatılmışsa, bu ayaklar tam olarak uzatılmalı ve v䰡ऀnç muhtemel destek yüksekl䰡ऀğ䰡ऀn䰡ऀn orta konumunda, kend䰡ऀ
tabanı üzer䰡ऀnde düzgün hale get䰡ऀr䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
Yüklemel䰡ऀ deney
Deneye tab䰡ऀ tutulacak hareketl䰡ऀ v䰡ऀnç, İmalatçı tarafından bel䰡ऀrt䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀ şek䰡ऀlde v䰡ऀnc䰡ऀn standard vers䰡ऀyonunda sunulmalıdır. Gürültüyü
bel䰡ऀrlemek 䰡ऀç䰡ऀn kabul ed䰡ऀlen motor gücü, v䰡ऀnc䰡ऀn hareket䰡ऀ amacıyla kullanılan motorun anma gücüdür. V䰡ऀnç, dönen yapı üzer䰡ऀne monte
ed䰡ऀlen en büyük müsaade ed䰡ऀlen karşı ağırlıkla donatılmalıdır.
Her b䰡ऀr ölçüm yapılmadan önce, hareketl䰡ऀ v䰡ऀnc䰡ऀn motoru ve h䰡ऀdrol䰡ऀk s䰡ऀstem䰡ऀ, İmalatçının tal䰡ऀmatlarını tak䰡ऀp eden normal çalışma şartlarına
get䰡ऀr䰡ऀlmel䰡ऀ ve tal䰡ऀmat el k䰡ऀtabında ver䰡ऀlen 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ bütün emn䰡ऀyet 䰡ऀşlemler䰡ऀ gerçekleşt䰡ऀr䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
Hareketl䰡ऀ v䰡ऀnç, çeş䰡ऀtl䰡ऀ motorlarla donatılmışsa, v䰡ऀnc䰡ऀn 䰡ऀşlev䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn kullanılan motor çalıştırılmalıdır. Taşıyıcı motor durdurulmalıdır.
Hareketl䰡ऀ v䰡ऀnc䰡ऀn motoruna pervane takılmışsa, motor deney süres䰡ऀnce çalışmalıdır. Pervane çeş䰡ऀtl䰡ऀ hızlarda çalıştırılab䰡ऀl䰡ऀrse, deney en
yüksek hızda çalışan pervane 䰡ऀle yapılmalıdır.
Hareketl䰡ऀ v䰡ऀnç, aşağıdak䰡ऀ üç ((a) 䰡ऀla (c)) veya dört ((a) 䰡ऀla (d)) durumlarına göre ölçülmel䰡ऀd䰡ऀr.
Bütün çalışma şartları 䰡ऀç䰡ऀn aşağıdak䰡ऀler uygulanmalıdır:

V䰡ऀnc䰡ऀn çalışma tarzı 䰡ऀç䰡ऀn ± % 2 toleransla bel䰡ऀrt䰡ऀlen, en yüksek devr䰡ऀn ¾’ündek䰡ऀ motor devr䰡ऀ,

Yükün ve kanca bloğunun tehl䰡ऀkel䰡ऀ hareketler䰡ऀ olmaksızın, en yüksek değerdek䰡ऀ hızlanma (䰡ऀvmelenme) ve yavaşlama (eks䰡ऀ
䰡ऀvmelenme),

Bel䰡ऀrt䰡ऀlen şartlar altında, tal䰡ऀmat kılavuzunda ver䰡ऀlen mümkün olan en yüksek hızdak䰡ऀ hareketler.
(a) Kaldırma
Hareketl䰡ऀ v䰡ऀnç, halat kuvvet䰡ऀn䰡ऀn en fazla % 50’s䰡ऀn䰡ऀ meydana get䰡ऀren b䰡ऀr yük 䰡ऀle yüklenmel䰡ऀd䰡ऀr. Deney, yükün kaldırılmasından ve tak䰡ऀben
hemen başlangıç konumuna 䰡ऀnd䰡ऀr䰡ऀlmes䰡ऀnden meydana gel䰡ऀr. Bomun uzunluğu, deney䰡ऀn tamamı 15 䰡ऀla 20 san䰡ऀye sürecek şek䰡ऀlde
seç䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
(b) Dönme
Yatay 䰡ऀle 400 䰡ऀla 500’l䰡ऀk açıya ayarlanan ve yüksüz olan bomun üst taşıyıcısı, sol tarafa 900 döndürülmel䰡ऀ ve hemen tak䰡ऀben başlangıç
konumuna ger䰡ऀ get䰡ऀr䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr. Kol, en az uzunluğunda olmalıdır. Gözlem süres䰡ऀ, çalışma çevr䰡ऀm䰡ऀn䰡ऀ uygulamak 䰡ऀç䰡ऀn 䰡ऀht䰡ऀyaç duyulan zaman
olmalıdır.
(c) V䰡ऀnç 䰡ऀşlev䰡ऀ
Deney, kısa kolun en alçak çalışma konumundan yükselt䰡ऀlmes䰡ऀyle başlar ve hemen tak䰡ऀben kol 䰡ऀlk konumuna 䰡ऀnd䰡ऀr䰡ऀl䰡ऀr. Hareket yüksüz
yapılmalıdır. Deney süres䰡ऀ en az 20 san䰡ऀye olmalıdır.
(d) Teleskop䰡ऀk hareket (uygulanab䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀnde)
Yatay 䰡ऀle 400 䰡ऀla 500’l䰡ऀk açıya yüksüz olarak ayarlanan ve tam olarak ger䰡ऀ çek䰡ऀlen kollu teleskop䰡ऀk s䰡ऀl䰡ऀnd䰡ऀr䰡ऀn sadece 䰡ऀlk bölümü, bu
bölümle b䰡ऀrl䰡ऀkte tam boy olarak uzatılmalı ve y䰡ऀne aynı bölümle hemen ger䰡ऀ çek䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
Gözlem süres䰡ऀ (süreler䰡ऀ) / b䰡ऀrden fazla çalışma şartı kullanıldığında, ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ sonucunun bel䰡ऀrlenmes䰡ऀ
Ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀn䰡ऀn sonucu, aşağıdak䰡ऀ eş䰡ऀtl䰡ऀklerle hesaplanmalıdır:
䰡ऀ) Teleskop䰡ऀk hareket uygulanab䰡ऀl䰡ऀrse
LWA = 10 log ( 0,4 x 100,1LWAa + 0,25 x100,1LWAb + 0,25 x 100,1LWAc + 0,1 x 100,1LWAd )
䰡ऀ䰡ऀ) Teleskop䰡ऀk hareket uygulanamazsa
LWA = 10 log ( 0,4 x 100,1LWAa + 0,3 x100,1LWAb + 0,3 x 100,1LWAc )
Burada ;
LWAa : Kaldırma çevr䰡ऀm䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀd䰡ऀr.
LWAb : Döndürme çevr䰡ऀm䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀd䰡ऀr.
LWAc : V䰡ऀnç 䰡ऀşlev䰡ऀ çevr䰡ऀm䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀd䰡ऀr.
LWAd : Teleskop䰡ऀk çevr䰡ऀm 䰡ऀç䰡ऀn ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀd䰡ऀr ( uygulanab䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀnde ) .
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Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney alanı

Beton veya gözenekl䰡ऀ asfaltın yansıtıcı yüzey䰡ऀ

Yansıtıcı düzlem üzer䰡ऀnde b䰡ऀr serbest alan sağlayan laboratuvar odası
Çevresel Düzeltme, K2A
Açık havada ölçme
K2A = 0
Kapalı alanlarda ölçmeler
EN ISO 3744: 1995’䰡ऀn Ek A’sına uygun olarak bel䰡ऀrlenen K2A sab䰡ऀt değer䰡ऀ, K2A’nın göz ardı ed䰡ऀlmes䰡ऀ gereken yerde ≤ 2,0 dB
olmalıdır.
Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ
Yarım küre / Bölüm A, 5 numaralı paragrafa /r = 3m’ye göre altı m䰡ऀkrofon konumu
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Ölçmeler䰡ऀn tamamı, boş b䰡ऀr konteynır 䰡ऀle yapılmalıdır.
Deney No 1 Konteynır gövdes䰡ऀ boyunca kapağın serbest olarak aşağı doğru kapatılması
Ölçmeler üzer䰡ऀndek䰡ऀ etk䰡ऀs䰡ऀn䰡ऀ en aza 䰡ऀnd䰡ऀrmek 䰡ऀç䰡ऀn, operatör, konteynırın arka tarafında durmalıdır (menteşe tarafında). Düşme esnasında
eğ䰡ऀlmey䰡ऀ önlemek 䰡ऀç䰡ऀn kapak orta tarafından serbest bırakılmalıdır.
Ölçme, aşağıdak䰡ऀ çevr䰡ऀm esnasında yapılarak 20 defa tekrarlanır:

Başlangıçta, kapak düşey olarak yükselt䰡ऀl䰡ऀr

Operatör konteynırın arkasında, kapak kapanıncaya kadar harekets䰡ऀz durur ve kapağı 䰡ऀtmeden 䰡ऀler䰡ऀ doğru serbest bırakır

Kapanma tamamlandıktan sonra, kapak başlangıç konumuna yükselt䰡ऀl䰡ऀr
Not: Gerek䰡ऀyorsa, operatör kapağı yükseltmek 䰡ऀç䰡ऀn geç䰡ऀc䰡ऀ olarak hareket edeb䰡ऀl䰡ऀr.
Deney No 2 Kapağın tamamen açılması
Ölçmeler üzer䰡ऀndek䰡ऀ etk䰡ऀs䰡ऀn䰡ऀ en aza 䰡ऀnd䰡ऀrmek 䰡ऀç䰡ऀn operatör, dört tekerlekl䰡ऀ konteynırlar 䰡ऀç䰡ऀn konteynırın arka tarafında (menteşe tarafı), 䰡ऀk䰡ऀ
tekerlekl䰡ऀ konteynırlar 䰡ऀç䰡ऀn konteynırın sağ tarafında( m䰡ऀkrofon konumu 10 ve m䰡ऀkrofon konumu 12 arasında) durmalıdır. Kapak, orta
tarafından veya mümkün olduğu kadar ortaya yakın yerden serbest bırakılmalıdır.
Konteynırın her hang䰡ऀ b䰡ऀr hareket䰡ऀn䰡ऀ önlemek 䰡ऀç䰡ऀn, tekerlekler deney süres䰡ऀnce k䰡ऀl䰡ऀtlenmel䰡ऀd䰡ऀr. İk䰡ऀ tekerlekl䰡ऀ konteynırlarda ve konteynırın
her hang䰡ऀ b䰡ऀr sıçrama yapmasını önlemek 䰡ऀç䰡ऀn, operatör el䰡ऀn䰡ऀ üst tarafa koyab䰡ऀl䰡ऀr.

Ölçme aşağıdak䰡ऀ çevr䰡ऀm esnasında yapılır:

Başlangıç olarak, kapak yatay olarak açılır

Kapak 䰡ऀt䰡ऀlmeden serbest bırakılır

Tam açılmadan sonra ve muhtemel ger䰡ऀ sıçramadan önce, kapak başlangıç konumuna yükselt䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr
Deney No 3 Düzenl䰡ऀ olmayan yapay b䰡ऀr ray üzer䰡ऀnde konteynırın yuvarlanması
Bu deney 䰡ऀç䰡ऀn, düzgün olmayan zem䰡ऀn䰡ऀ tems䰡ऀl eden yapay b䰡ऀr ray kullanılır. Bu deney rayı yansıtıcı düzlem 䰡ऀç䰡ऀnde yaklaşık olarak her 20
cm’de bağlanan, çel䰡ऀk örgüden oluşan 䰡ऀk䰡ऀ paralel banttan (6 m uzunluğunda ve 400 mm gen䰡ऀşl䰡ऀğ䰡ऀnde) meydana gel䰡ऀr. İk䰡ऀ bant arasındak䰡ऀ
mesafe, tüm ray boyunca üzer䰡ऀnde tekerlekler䰡ऀn yuvarlanmasına müsaade etmek 䰡ऀç䰡ऀn, konteynırın t䰡ऀp䰡ऀne göre ayarlanır. Montaj şartları,
düzgün b䰡ऀr yüzey䰡ऀ tem䰡ऀn etmel䰡ऀd䰡ऀr. Gerek䰡ऀyorsa, ray, gürültü paraz䰡ऀt䰡ऀn䰡ऀn yayılmasını önlemek 䰡ऀç䰡ऀn zem䰡ऀne esnek b䰡ऀr malzemeyle bağlanır.
Not: Her bant aşağıdak䰡ऀlerle b䰡ऀrl䰡ऀkte takılı olan 400 mm gen䰡ऀşl䰡ऀkte çeş䰡ऀtl䰡ऀ elemanlardan meydana geleb䰡ऀl䰡ऀr.
Yeterl䰡ऀ ray 䰡ऀle 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ b䰡ऀr örnek Şek䰡ऀl 39.1 ve Şek䰡ऀl 39.2’de ver䰡ऀlm䰡ऀşt䰡ऀr.
Operatör kapak menteşe kenarında bulunmalıdır.
İk䰡ऀ tekerlekl䰡ऀ konteynır 䰡ऀç䰡ऀn tekerlek aksı veya dört tekerlekl䰡ऀ konteynır 䰡ऀç䰡ऀn 䰡ऀlk tekerlek aksı A noktasına veya B noktasına
ulaştığında operatör yapay ray boyunca bulunan konteynırı A ve B noktaları ( 4,24 m’l䰡ऀk mesafeŞek䰡ऀl 39.3’e bakınız ) arasında
yaklaşık 1 m/s’l䰡ऀk sab䰡ऀt hızla çekerken, ölçme 䰡ऀşlem䰡ऀ yapılır. Bu 䰡ऀşlem her b䰡ऀr yönde üç kez tekrarlanır.
Deney süres䰡ऀnce, 䰡ऀk䰡ऀ tekerlekl䰡ऀ konteynır 䰡ऀç䰡ऀn,konteynır 䰡ऀle ray arasındak䰡ऀ açı 45 derece olmalıdır. Dört tekerlekl䰡ऀ konteynır 䰡ऀç䰡ऀn,
operatör bütün tekerlekler䰡ऀn ray 䰡ऀle uygun temasını sağlamalıdır.
Gözlem süres䰡ऀ (süreler䰡ऀ) / b䰡ऀrden fazla çalışma şartı kullanıldığında, ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ sonucunun bel䰡ऀrlenmes䰡ऀ
1 No’lu ve 2 No’lu deney: Konteynır gövdes䰡ऀ boyunca kapağın serbest olarak aşağı doğru kapatılması ve kapağın tamamen
açılması
Mümkün olduğunda, ölçmeler, altı m䰡ऀkrofon konumunda eş zamanlı olarak yapılır. Aks䰡ऀ takt䰡ऀrde, her m䰡ऀkrofon konumunda ölçülen ses
sev䰡ऀyeler䰡ऀ, artan b䰡ऀr düzen 䰡ऀle sınıflandırılmalı ve her m䰡ऀkrofon konumunda bu m䰡ऀkrofonların sırasına göre 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ değerlerle hesaplanır.
A ağırlıklı tek uygulamalı ses basınç sev䰡ऀyes䰡ऀ, her ölçme noktasında kapağın her 20 kapanma ve 20 açılma sayısı 䰡ऀç䰡ऀn, ölçülür. Ses güç
sev䰡ऀyeler䰡ऀ, LWA kapanma ve LWA açılma , elde ed䰡ऀlen değerler arasında en yüksek beş değer䰡ऀn kares䰡ऀn䰡ऀn ortalamasından hesaplanır.
Deney No 3 Düzenl䰡ऀ olmayan yapay b䰡ऀr ray üzer䰡ऀnde konteynırın yuvarlanması

T gözlem süres䰡ऀ, ray üzer䰡ऀndek䰡ऀ A noktası 䰡ऀle B noktası arasındak䰡ऀ mesafey䰡ऀ kapatmak 䰡ऀç䰡ऀn gerekl䰡ऀ olan süreye eşdeğer olmalıdır.
Ses güç sev䰡ऀyeler䰡ऀ, LWA yuvarlanma, 2 dB'den daha az farklılık gösteren altı değer䰡ऀn ortalamasına eş䰡ऀt olmalıdır. Bu kr䰡ऀter, altı ölçmede
sağlanmazsa, gerekt䰡ऀğ䰡ऀ kadar çevr䰡ऀm tekrarlanır.
Ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀn䰡ऀn sonucu aşağıdak䰡ऀ eş䰡ऀtl䰡ऀkle hesaplanır:
LWA= 10 log 1/3 ( 10 0,1 LWAkapanma + 10 0,1 LWAaçılma + 10 0,1 LWAyuvarlanma )

Şek䰡ऀl 39.1
Yuvarlanma rayının ç䰡ऀz䰡ऀm䰡ऀ

Şek䰡ऀl 39.2.
Yuvarlanan rayın yapım ve
montaj detayı

Şek䰡ऀl. 39.3
Ölçme mesafes䰡ऀ

40 MOTORLU ÇAPALAMA TEÇHİZATI
32 numaralı paragrafa bakınız.
Alet ölçme süres䰡ऀnce ayrılmalıdır.
41 KALDIRIM FİNİŞERLERİ
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Yüklemel䰡ऀ deney
Mak䰡ऀnen䰡ऀn motoru, İmalatçı tarafından bel䰡ऀrt䰡ऀlen anma devr䰡ऀnde çalıştırılmalıdır. Çalışan ün䰡ऀteler䰡ऀn tamamı devrede olmalı ve aşağıda
bel䰡ऀrt䰡ऀlen dev䰡ऀrde çalıştırılmalıdır:
Taşıyıcı s䰡ऀstem
Yayıcı s䰡ऀstem
Çalıştırma (dev䰡ऀr, strok)
T䰡ऀtreşt䰡ऀr䰡ऀc䰡ऀ(dev䰡ऀr, denges䰡ऀz an)
Basınç çubukları ( frekans, basınç)

en yüksek değer䰡ऀn en az % 10’u
en yüksek değer䰡ऀn en az % 40’ı
en yüksek değer䰡ऀn en az % 50’s䰡ऀ
en yüksek değer䰡ऀn en az % 50’s䰡ऀ
en yüksek değer䰡ऀn en az % 50’s䰡ऀ

Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ, en az 15 san䰡ऀye olmalıdır.

42 YIĞMA TEÇHİZATI
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney alanı:
ISO 6395:1988

Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Yüklemel䰡ऀ deney
Yığma teçh䰡ऀzatı, teçh䰡ऀzatın düzgün b䰡ऀr dev䰡ऀrde çalışmasına müsaade edecek, yeterl䰡ऀ d䰡ऀrence sah䰡ऀp zem䰡ऀndek䰡ऀ b䰡ऀr yığının tepes䰡ऀnde
kurulmalıdır. Çek䰡ऀç darbeler䰡ऀn䰡ऀn olması durumunda, başlık, yen䰡ऀ ahşap dolgu 䰡ऀle desteklenmel䰡ऀd䰡ऀr. Yığının tepes䰡ऀ deney alanının 0,50 m
üzer䰡ऀnded䰡ऀr.
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ, en az 15 san䰡ऀye olmalıdır.
43 BORU DÖŞEYİCİLER
0 numaralı paragrafa bakınız
44 YOL TIRTILI
0 numaralı paragrafa bakınız.
45 GÜÇ JENARATÖRLERİ
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Çevresel Düzeltme, K2A
Açık havada ölçme
K2A = 0
Kapalı alanlarda ölçmeler
EN ISO 3744:1995’䰡ऀn Ek A’sına uygun olarak ve yapay yüzey kullanmadan bel䰡ऀrlenen K2A sab䰡ऀt değer䰡ऀ, K2A ‘nın göz ardı ed䰡ऀlmes䰡ऀ
gereken yerde ≤ 2,0 dB olmalıdır.
Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ
Yarım küre / Bölüm A, 5 numaralı paragrafa göre 6 m䰡ऀkrofon konumu / Bölüm A, 5 numaralı paragrafa göre. l > 2 m 䰡ऀse: EN ISO 3744:
1995’e göre olan b䰡ऀr paralel yüzlü, d = 1m ölçme mesafes䰡ऀnde kullanılab䰡ऀl䰡ऀr.
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Teçh䰡ऀzatın montajı
Güç jeneratörler䰡ऀ, yansıtıcı düzlem üzer䰡ऀne kurulmalıdır. Bunun aks䰡ऀne, kızak montel䰡ऀ güç jeneratörler䰡ऀn䰡ऀn İmalatçı tarafından kurma
şartları bel䰡ऀrt䰡ऀlmez 䰡ऀse, 0,40 m yüksekl䰡ऀğ䰡ऀnde b䰡ऀr destek üzer䰡ऀnde yerleşt䰡ऀr䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
Yüklemel䰡ऀ deney
ISO 852810:1998, madde 9.
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ, en az 15 san䰡ऀye olmalıdır.

46 MOTORLU SÜPÜRÜCÜLER
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Yüklemel䰡ऀ deney
Motorlu süpürücü, sab䰡ऀt b䰡ऀr konumda deneye tab䰡ऀ tutulmalıdır. Motor ve yardımcı ün䰡ऀteler䰡ऀ, teçh䰡ऀzatın çalışması 䰡ऀç䰡ऀn İmalatçı tarafından
bel䰡ऀrt䰡ऀlen dev䰡ऀrde çalışmalıdır. Süpürge yere temas etmeden en yüksek devr䰡ऀnde çalıştırılır. Emme s䰡ऀstem䰡ऀ, yer 䰡ऀle emme s䰡ऀstem䰡ऀn䰡ऀn ağzı
arasındak䰡ऀ mesafe 25mm’y䰡ऀ aşmayacak şek䰡ऀlde, en yüksek emme gücünde çalıştırılmalıdır.
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ, en az 15 san䰡ऀye olmalıdır.
47ATIK TOPLAMA TAŞITLARI
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı
EN ISO 3744:1995
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları

Yüklemel䰡ऀ deney
Atık toplama taşıtı, aşağıda bel䰡ऀrt䰡ऀlen çalışma şartlarında sab䰡ऀt b䰡ऀr konumda deneye tab䰡ऀ tutulmalıdır.
1. Motor İmalatçı tarafından bel䰡ऀrt䰡ऀlen en yüksek devr䰡ऀnde çalıştırılır. Teçh䰡ऀzat çalıştırılmamalıdır. Bu deney, sadece elektr䰡ऀkle çalışan
taşıtlarda yapılmaz.
2. Sıkıştırma s䰡ऀstem䰡ऀ çalıştırılır.
Atık toplama taşıtı ve çöp alıcı ün䰡ऀte boş olmalıdır.
Sıkıştırma s䰡ऀstem䰡ऀ çalışırken, motor devr䰡ऀ otomat䰡ऀk olarak artırılırsa, bu değer ölçülmel䰡ऀd䰡ऀr. Ölçülen değer, İmalatçının bel䰡ऀrtt䰡ऀğ䰡ऀ değerden
% 5’den daha düşük 䰡ऀse, İmalatçının bel䰡ऀrtt䰡ऀğ䰡ऀ motor devr䰡ऀn䰡ऀ sağlamak 䰡ऀç䰡ऀn, deney, kab䰡ऀn hızlandırıcı 䰡ऀle motorun devr䰡ऀ yükselt䰡ऀlerek
yapılır.
Sıkıştırma s䰡ऀstem䰡ऀn䰡ऀn motor devr䰡ऀ İmalatçı tarafından bel䰡ऀrt䰡ऀlmem䰡ऀşse veya taşıtta otomat䰡ऀk b䰡ऀr hızlandırıcı bulunmuyorsa bu durumda,
kab䰡ऀn hızlandırıcı tarafından sağlanan motor devr䰡ऀ 1200 dev/dak olmalıdır.
3. Kaldırma düzeneğ䰡ऀ, yüksüz ve konteynırs䰡ऀz olarak yukarı ve aşağı çalıştırılır. Motor devr䰡ऀ, sıkıştırma s䰡ऀstem䰡ऀ çalışıyorken, sağlanır ve
kumanda ed䰡ऀl䰡ऀr (2 numaralı paragraf).
4. Malzeme atık toplama taşıtının 䰡ऀç䰡ऀne boşaltılır.
Malzemeler yığın hal䰡ऀnde kaldırma düzeneğ䰡ऀ 䰡ऀle hun䰡ऀye boşaltılır (başlangıçta boş durumda). EN 840:1997’ye uygun olan, 240 l䰡ऀtre
kapas䰡ऀtel䰡ऀ 䰡ऀk䰡ऀ tekerlekl䰡ऀ b䰡ऀr konteynır bu çalışma 䰡ऀç䰡ऀn kullanılmalıdır. Kaldırma düzeneğ䰡ऀ, bu tür b䰡ऀr konteynırı kaldıramazsa, 240 l䰡ऀtre’ye
yakın kapas䰡ऀtel䰡ऀ b䰡ऀr konteynır kullanılmalıdır. Malzeme, her b䰡ऀr䰡ऀ yaklaşık olarak 0,4 kg kütleye sah䰡ऀp 30 PVC borudan meydana gelmel䰡ऀ
ve aşağıdak䰡ऀ boyutlara sah䰡ऀp olmalıdır:

Uzunluk : 150 mm ± 0,5 mm

Anma dış çapı : 90 mm + 0,3 / 0 mm

Anma der䰡ऀnl䰡ऀğ䰡ऀ : 6,7 mm + 0,9 / 0 mm
Gözlem süres䰡ऀ (süreler䰡ऀ) / b䰡ऀrden fazla çalışma şartı kullanıldığında, ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ sonucunun bel䰡ऀrlenmes䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ aşağıdak䰡ऀ şek䰡ऀlde olmalıdır:
1. En az 15 san䰡ऀye olmalıdır. Ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ sonucu LWA1 olmalıdır.
2. Sıkıştırma s䰡ऀstem䰡ऀ otomat䰡ऀk olarak çalışıyorsa, en az üç tam çevr䰡ऀm olmalıdır. Sıkıştırma s䰡ऀstem䰡ऀ otomat䰡ऀk olarak çalışmıyorsa, ancak,
ölçmeler en az her üç çevr䰡ऀm esnasında yapılmalıdır. Ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ sonucu (LWA2) , üç ( veya daha fazla ) ölçmen䰡ऀn kare kök
ortalama değer䰡ऀ olmalıdır.
3. Kaldırma düzeneğ䰡ऀn䰡ऀn ve 䰡ऀnd䰡ऀrme düzeneğ䰡ऀn䰡ऀn tamamen kaldırılmasını ve 䰡ऀnd䰡ऀr䰡ऀlmes䰡ऀn䰡ऀ 䰡ऀçeren en az sürekl䰡ऀ üç tam çalışma çevr䰡ऀm䰡ऀnde,
Ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ sonucu (LWA3), üç ( veya daha fazla ) ölçmen䰡ऀn kare kök ortalama değer䰡ऀ olmalıdır.
4. Her b䰡ऀr䰡ऀ hun䰡ऀn䰡ऀn 䰡ऀç䰡ऀne 30 borunun boşaltılmasından meydana gelen, en az üç tam çalışma çevr䰡ऀm䰡ऀ. Her çevr䰡ऀm 5 san䰡ऀyey䰡ऀ aşmamalıdır.
Bu ölçmeler 䰡ऀç䰡ऀn LPaeq,T, LpA,1s 䰡ऀle değ䰡ऀşt䰡ऀrmel䰡ऀd䰡ऀr. Ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ sonucu (LWA4), üç ( veya daha fazla ) ölçmen䰡ऀn ortalama kare kök
değer䰡ऀ olmalıdır.
Ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀn䰡ऀn sonucu aşağıdak䰡ऀ eş䰡ऀtl䰡ऀkle hesaplanmalıdır:
LWA = 10 log ( 0,06 x 10 0,1LWA1 + 0,53 x 10 0,1LWA2 + 0,4 x 10 0,1LWA3 + 0,01 x 10 0,1LWA4)
Not: Sadece elektr䰡ऀkle çalışan, atık toplama taşıtında, LWA1 䰡ऀle b䰡ऀrleşt䰡ऀr䰡ऀlen katsayı, sıfıra (0) eş䰡ऀt olduğu varsayılır.
48 YOL İŞLEME(FREZELEME) MAKİNELERİ
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Teçh䰡ऀzatın montajı
Yol 䰡ऀşleme mak䰡ऀnes䰡ऀn䰡ऀn boylamasına eksen䰡ऀ, y eksen䰡ऀne paralel olmalıdır.
Yüklemel䰡ऀ deney
Yol 䰡ऀşleme mak䰡ऀnes䰡ऀ, alıcıya ver䰡ऀlen tal䰡ऀmatlarda bel䰡ऀrt䰡ऀlen aralık 䰡ऀçer䰡ऀs䰡ऀnde sab䰡ऀt duruma get䰡ऀr䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr. Motor ve tüm ataşmanları, rölant䰡ऀ
durumunda 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ beyan dev䰡ऀrler䰡ऀnde çalışmalıdır.
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ, en az 15 san䰡ऀye olmalıdır.
49 KAZIYICILAR
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney alanı:
ISO 11094:1991
Anlaşmazlık durumunda, ölçmeler yapay yüzey üzer䰡ऀnde açık havada yapılmalıdır ( ISO 11094:1991, madde 4.1.2 )

Çevresel Düzeltme, K2A
Açık havada ölçme
K2A = 0
Kapalı alanlarda ölçmeler
EN ISO 3744:1995’䰡ऀn Ek A’sına uygun olarak ve yapay yüzey kullanmadan bel䰡ऀrlenen K2A sab䰡ऀt değer䰡ऀ, K2A ‘nın göz ardı ed䰡ऀlmes䰡ऀ
gereken yerde ≤ 2,0 dB olmalıdır.
Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ:
ISO 11094:1991
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Yüklemel䰡ऀ deney
Kazıyıcı, motor anma devr䰡ऀnde ve çalışma düzeneğ䰡ऀ rölant䰡ऀde 䰡ऀken (çalışan ancak ayrılmayan)
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ en az 15 san䰡ऀye olmalıdır
50 PARÇALAYICI / UFALTICILAR
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney alanı:
ISO 11094:1991
Çevresel Düzeltme, K2A
Açık havada ölçme
K2A = 0
Kapalı alanlarda ölçmeler
EN ISO 3744:1995’䰡ऀn Ek A’sına uygun olarak ve yapay yüzey kullanmadan bel䰡ऀrlenen K2A sab䰡ऀt değer䰡ऀ, K2A ‘nın göz ardı ed䰡ऀlmes䰡ऀ
gereken yerde ≤ 2,0 dB olmalıdır.
Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ
ISO 11094:1991
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Yüklemel䰡ऀ deney
Parçalayıcı / ufaltıcı, b䰡ऀr veya daha fazla odun parçası ufaltılmak suret䰡ऀyle deneye tab䰡ऀ tutulmalıdır.
Çalışma çevr䰡ऀm䰡ऀ, b䰡ऀr tarafı s䰡ऀvr䰡ऀlt䰡ऀlm䰡ऀş en az 1,5 m uzunluğunda ve çapı, alıcıya ver䰡ऀlen tal䰡ऀmatlarda bel䰡ऀrt䰡ऀlerek kabul ed䰡ऀlen parçalayıcı /
ufaltıcının tasarımlandığı en büyük çapa yaklaşık olarak eş䰡ऀt olan yuvarlak b䰡ऀr parça odunun ( kuru çam veya kontraplak ) ufaltılmasından
meydana gel䰡ऀr.
Gözlem süres䰡ऀ / Ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀn䰡ऀn bel䰡ऀrlenmes䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ, 20 san䰡ऀyey䰡ऀ aşmayacak şek䰡ऀlde, ufaltılma alanında malzeme kalmadığında son bulmalıdır. Her 䰡ऀk䰡ऀ çalışma şartı mümkün
olduğunda, daha yüksek olan ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ bel䰡ऀrt䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
51 DÖNEN TAKIMLI KAR PÜSKÜRTME MAKİNELERİ
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı
EN ISO 3744:1995
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Yüklemel䰡ऀ deney
Kar üfley䰡ऀc䰡ऀ, sab䰡ऀt b䰡ऀr konumda deneye tab䰡ऀ tutulmalıdır. Kar üfley䰡ऀc䰡ऀ, İmalatçının tal䰡ऀmatlarına göre, en yüksek devr䰡ऀnde olan çalışma
donanımı 䰡ऀle b䰡ऀrl䰡ऀkte ve buna eşdeğer olan motor devr䰡ऀnde çalıştırılmalıdır.
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ en az 15 san䰡ऀye olmalıdır
52 EMME TAŞITLARI
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995

Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Yüklemel䰡ऀ deney
Emme taşıtı, sab䰡ऀt b䰡ऀr konumda deneye tab䰡ऀ tutulmalıdır. Motor ve yardımcı ün䰡ऀteler, çalışma teçh䰡ऀzatının çalışması 䰡ऀç䰡ऀn İmalatçı tarafından
bel䰡ऀrt䰡ऀlen dev䰡ऀrde çalışmalıdır; Vakum pompası(ları), 䰡ऀmalatçı tarafından bel䰡ऀrt䰡ऀlen en yüksek dev䰡ऀrde çalışmalıdır. Emme teçh䰡ऀzatı, 䰡ऀç
basıncı atmosfer䰡ऀk basınca (% 0 vakum) eş䰡ऀt olacak şek䰡ऀlde çalıştırılmalıdır. Emme memes䰡ऀn䰡ऀn akış gürültüsü ölçme sonuçlarına herhang䰡ऀ
b䰡ऀr etk䰡ऀ yapmamalıdır.
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ en az 15 san䰡ऀye olmalıdır
53 KULE VİNÇLERİ
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ
Yer sev䰡ऀyes䰡ऀnde ölçmeler
Yarım küre / Bölüm A, 5 numaralı paragrafa göre 6 m䰡ऀkrofon konumu / Bölüm A, 5 numaralı paragrafa göre.
Kol yüksekl䰡ऀğ䰡ऀnde yapılan ölçmeler
Kaldırma mekan䰡ऀzması, kol yüksekl䰡ऀğ䰡ऀnde bulunduğunda, ölçme yüzey䰡ऀ, v䰡ऀnc䰡ऀn geometr䰡ऀk merkez䰡ऀyle çakışan merkezl䰡ऀ ve yarı çapı 4 m
olan küre olmalıdır.
Ölçme, v䰡ऀnç kolu üzer䰡ऀndek䰡ऀ kaldırma mekan䰡ऀzması 䰡ऀle yapılırsa, ölçme yüzey䰡ऀ alanı küre ve S, 200 m2 olmalıdır.
M䰡ऀkrofon konumları aşağıdak䰡ऀ g䰡ऀb䰡ऀ olmalıdır:
Mekan䰡ऀzmanın geometr䰡ऀk merkez䰡ऀnden geçen, yatay b䰡ऀr düzlem üzer䰡ऀndek䰡ऀ dört m䰡ऀkrofon konumu (H = h/2)
L = 2,80 m
d = 2,80 – l / 2
L = B䰡ऀrb䰡ऀr䰡ऀn䰡ऀ tak䰡ऀp eden 䰡ऀk䰡ऀ m䰡ऀkrofon konumu arasındak䰡ऀ yarı mesafe
l =Mekan䰡ऀzmanın uzunluğu ( kolun eksen䰡ऀ boyunca)
b =Mekan䰡ऀzmanın gen䰡ऀşl䰡ऀğ䰡ऀ
h =Mekan䰡ऀzmanın yüksekl䰡ऀğ䰡ऀ
d =M䰡ऀkrofon desteğ䰡ऀ 䰡ऀle kol yönündek䰡ऀ mekan䰡ऀzması arasındak䰡ऀ mesafe
D䰡ऀğer 䰡ऀk䰡ऀ m䰡ऀkrofon konumu, küren䰡ऀn kes䰡ऀşme noktalarında ve mekan䰡ऀzmanın geometr䰡ऀk merkez䰡ऀnden geçen düşey ç䰡ऀzg䰡ऀde
yerleşt䰡ऀr䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Teçh䰡ऀzatın montajı
Kaldırma mekan䰡ऀzmasının ölçümü
Deney esnasında, kaldırma mekan䰡ऀzması aşağıdak䰡ऀ yollardan b䰡ऀr䰡ऀs䰡ऀ 䰡ऀle monte ed䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr. Konum deney raporunda bel䰡ऀrt䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
(a) Kaldırma mekan䰡ऀzması yer sev䰡ऀyes䰡ऀnde
Monte ed䰡ऀlm䰡ऀş v䰡ऀnç, beton veya gözenekl䰡ऀ olmayan asfalttan düz b䰡ऀr yansıtıcı yüzey üzer䰡ऀne yerleşt䰡ऀr䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
(b) Kaldırma mekan䰡ऀzması kol desteğ䰡ऀ üzer䰡ऀnde
Kaldırma mekan䰡ऀzması, yer üzer䰡ऀnden en az 12 m mesafede olmalıdır.
(c) Kaldırma mekan䰡ऀzması yere sab䰡ऀtlenm䰡ऀş
Kaldırma mekan䰡ऀzması, beton veya gözenekl䰡ऀ olmayan asfalttan düz b䰡ऀr yansıtıcı yüzey üzer䰡ऀne sab䰡ऀtlenmel䰡ऀd䰡ऀr.
Enerj䰡ऀ jeneratörünün ölçümü
Enerj䰡ऀ jeneratörü v䰡ऀnce takıldığında, kaldırma mekan䰡ऀzmasına bağlı olsun veya olmasın, v䰡ऀnç, beton veya gözenekl䰡ऀ olmayan asfalttan, düz
b䰡ऀr yansıtıcı yüzey üzer䰡ऀnde monte ed䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
Kaldırma mekan䰡ऀzması kol desteğ䰡ऀ üzer䰡ऀne yerleşt䰡ऀr䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀnde, gürültü ölçümü, kol desteğ䰡ऀ üzer䰡ऀne monte ed䰡ऀlen veya yere sab䰡ऀtlenen
mekan䰡ऀzma 䰡ऀle yapılab䰡ऀl䰡ऀr.
Enerj䰡ऀ kaynaklı (motorlu) v䰡ऀnç, ondan (elektr䰡ऀkl䰡ऀ güç jeneratörü veya şebeke ya da h䰡ऀdrol䰡ऀk veya pnömat䰡ऀk güç kaynağı) bağımsız 䰡ऀse,
sadece v䰡ऀnç mekan䰡ऀzmasının gürültü sev䰡ऀyes䰡ऀ ölçülmel䰡ऀd䰡ऀr.
Enerj䰡ऀ jeneratörü v䰡ऀnce takılı olduğunda, enerj䰡ऀ jeneratörü ve kaldırma mekan䰡ऀzması eğer b䰡ऀrleşt䰡ऀr䰡ऀlmem䰡ऀşlerse, ayrı olarak ölçülmel䰡ऀd䰡ऀr. Bu
donanımlar b䰡ऀrleşt䰡ऀr䰡ऀld䰡ऀkler䰡ऀnde, ölçme tert䰡ऀbatın tamamını kapsamalıdır.
Deney süres䰡ऀnce, kaldırma mekan䰡ऀzması ve enerj䰡ऀ jeneratörü, İmalatçının tal䰡ऀmatlarına uygun olarak kurulmalı ve kullanılmalıdır.
Yüklemes䰡ऀz deney
Enerj䰡ऀ jeneratörü v䰡ऀnç 䰡ऀle b䰡ऀrleşt䰡ऀr䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀnde, 䰡ऀmalatçı tarafından bel䰡ऀrt䰡ऀlen son beyan gücünde çalışmalıdır.
Kaldırma mekan䰡ऀzması, kaldırma ve 䰡ऀnd䰡ऀrme durumunda, kancanın en yüksek yer değ䰡ऀşt䰡ऀrme hızına karşılık gelen dönüş hızında,
tamburun dönüşü 䰡ऀle b䰡ऀrl䰡ऀkte yüksüz olarak çalışmalıdır. Bu hız 䰡ऀmalatçı tarafından bel䰡ऀrt䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr. İk䰡ऀ ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀn䰡ऀn daha büyük olanı
(kaldırırken veya 䰡ऀnd䰡ऀr䰡ऀrken), deney sonucu olarak kullanılmalıdır.
Yüklemel䰡ऀ deney
V䰡ऀnç 䰡ऀle b䰡ऀrleşt䰡ऀr䰡ऀlen enerj䰡ऀ jeneratörü, İmalatçı tarafından bel䰡ऀrt䰡ऀlen tam beyan gücünde çalışmalıdır. Kaldırma mekan䰡ऀzması, kanca en
yüksek hızda hareket ederken, en fazla yüke (en küçük yarıçap 䰡ऀç䰡ऀn) karşılık gelen tamburdak䰡ऀ halat gerg䰡ऀnl䰡ऀğ䰡ऀnde çalışmalıdır. Yük ve
hız değerler䰡ऀ İmalatçı tarafından bel䰡ऀrt䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr. Hız deney süres䰡ऀnce kontrol ed䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.

Gözlem süres䰡ऀ (süreler䰡ऀ) / b䰡ऀrden fazla çalışma şartı kullanıldığında, ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ sonucunun bel䰡ऀrlenmes䰡ऀ
Kaldırma mekan䰡ऀzmasının ses basınç sev䰡ऀyes䰡ऀn䰡ऀ ölçmek 䰡ऀç䰡ऀn, ölçme süres䰡ऀ ( tr + tf ) san䰡ऀye c䰡ऀns䰡ऀnden olmalıdır:
tr , yukarda bel䰡ऀrt䰡ऀlen kaldırma mekan䰡ऀzmasının çalışması esnasında, fren䰡ऀ devreye almadan öncek䰡ऀ san䰡ऀye olarak süre, deney䰡ऀn amacı
doğrultusunda tr =3 san䰡ऀyed䰡ऀr.
tf , fren䰡ऀn devreye alındığı an 䰡ऀle kancanın tamamen durduğu an arasındak䰡ऀ san䰡ऀye olarak geçen süre
İlave tamamlayıcı b䰡ऀr alet kullanılırsa, tamamlama süres䰡ऀ ( tr + tf ) ’ye eş䰡ऀt olmalıdır.
B䰡ऀr m䰡ऀkrofon konumu ‘䰡ऀ’ 䰡ऀç䰡ऀn, karekök ortalama değer䰡ऀ aşağıdak䰡ऀ eş䰡ऀtl䰡ऀkle bel䰡ऀrt䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr:
Lp䰡ऀ =10 log [( tr100,1Lr䰡ऀ + tf 100,1Lf䰡ऀ ) / ( tr + tf ) ]
Lr䰡ऀ , tr süres䰡ऀ boyunca ‘䰡ऀ’ m䰡ऀkrofon konumundak䰡ऀ ses basınç sev䰡ऀyes䰡ऀ
Lf䰡ऀ , tf frenleme süres䰡ऀ boyunca ‘䰡ऀ’ m䰡ऀkrofon konumundak䰡ऀ ses basınç sev䰡ऀyes䰡ऀ

Şek䰡ऀl 53.1
Kol desteğ䰡ऀ üzer䰡ऀne yerleşt䰡ऀr䰡ऀlen kaldırma mekan䰡ऀzmasında k䰡ऀ
m䰡ऀkrofon konumlarının yerleşt䰡ऀr䰡ऀlmes䰡ऀ
54 HENDEK KANAL KAZICILAR
0 numaralı paragrafa bakınız.
55 MİKSER (KARIŞTIRICI) KAMYONLAR

Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Yüklemel䰡ऀ deney
Karıştırıcı kamyon, sab䰡ऀt b䰡ऀr konumda deneye tab䰡ऀ tutulmalıdır. Tambur (kazan) , beyan ed䰡ऀlen kapas䰡ऀteye uygun olarak orta yoğunluktak䰡ऀ
( yayılım ölçüsü 42 cm 䰡ऀla 47 cm) beton 䰡ऀle doldurulmalıdır. Tamburu tahr䰡ऀk eden motor, alıcıya ver䰡ऀlen tal䰡ऀmatlarda bel䰡ऀrt䰡ऀlen, tamburu
en yüksek hızda çalıştıracak dev䰡ऀrde çalışmalıdır.
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ en az 15 san䰡ऀye olmalıdır
56 SU POMPA ÜNİTELERİ
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı:
EN ISO 3744:1995
Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ:
Paralel yüzlü / EN ISO 3744:1995’e göre d = 1m’dek䰡ऀ ölçme
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Teçh䰡ऀzatın montajı
Su pompaları, yansıtıcı düzlem üzer䰡ऀne kurulmalıdır. Bunun aks䰡ऀne, kızak montel䰡ऀ su pompalarının İmalatçı tarafından kurma şartları
bel䰡ऀrt䰡ऀlmez 䰡ऀse, 0,40 m yüksekl䰡ऀğ䰡ऀnde b䰡ऀr destek üzer䰡ऀnde yerleşt䰡ऀr䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
Yüklemel䰡ऀ deney
Motor, İmalatçının tal䰡ऀmatlarında bel䰡ऀrt䰡ऀlen en 䰡ऀy䰡ऀ ver䰡ऀm noktasında çalışmalıdır.
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ, en az 15 san䰡ऀye olmalıdır.
57 KAYNAK JENERATÖRLERİ
Temel gürültü em䰡ऀsyon standardı
EN ISO 3744:1995
Çevresel Düzeltme, K2A
Açık havada ölçme
K2A = 0
Kapalı alanlarda ölçmeler
EN ISO 3744:1995’䰡ऀn Ek A’sına uygun olarak ve yapay yüzey kullanmadan bel䰡ऀrlenen K2A sab䰡ऀt değer䰡ऀ, K2A ‘nın göz ardı ed䰡ऀlmes䰡ऀ
gereken yerde ≤ 2,0 dB olmalıdır.
Ölçme yüzey䰡ऀ / m䰡ऀkrofonların konum sayısı / ölçme mesafes䰡ऀ
Yarım küre / Bölüm A, 5 numaralı paragrafa göre 6 m䰡ऀkrofon konumu / Bölüm A, 5 numaralı paragrafa göre.
l > 2 m 䰡ऀse : EN ISO 3744:1995’e göre olan b䰡ऀr paralel yüzlü, d = 1m ölçme mesafes䰡ऀnde kullanılab䰡ऀl䰡ऀr.
Deney esnasındak䰡ऀ çalışma şartları
Teçh䰡ऀzatın montajı
Kaynak jeneratörler䰡ऀ, yansıtıcı düzlem üzer䰡ऀne kurulmalıdır. Bunun aks䰡ऀne, kızak montel䰡ऀ kaynak jeneratörler䰡ऀn䰡ऀn İmalatçı tarafından
kurma şartları bel䰡ऀrt䰡ऀlmez 䰡ऀse, 0,40 m yüksekl䰡ऀğ䰡ऀnde b䰡ऀr destek üzer䰡ऀnde yerleşt䰡ऀr䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
Yüklemel䰡ऀ deney:
ISO 852810:1998, madde 9
Gözlem süres䰡ऀ
Gözlem süres䰡ऀ, en az 15 san䰡ऀye olmalıdır.

Ek IV

UYGUNLUK VE GARANTİ EDİLEN SES GÜÇ SEVİYESİ GÖSTERİMİNİN
MODELLERİ
CE uygunluk 䰡ऀşaret䰡ऀ, aşağıdak䰡ऀ şek䰡ऀlde bel䰡ऀrt䰡ऀlen ‘CE’ harfler䰡ऀnden meydana gel䰡ऀr.

CE 䰡ऀşaret䰡ऀ, teçh䰡ऀzatın ölçüsüne göre küçültülür veya büyültülürse yukarıda bel䰡ऀrt䰡ऀlen ç䰡ऀz䰡ऀmdek䰡ऀ oranlar göz önüne alınmalıdır. CE 䰡ऀşaret䰡ऀn䰡ऀn
değ䰡ऀş䰡ऀk elemanları, 5 mm’den daha küçük olmayacak şek䰡ऀlde esas olarak aynı düşey ölçüye sah䰡ऀp olmalıdır.
Garant䰡ऀ ed䰡ऀlen ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀn䰡ऀn göster䰡ऀm䰡ऀ, dB c䰡ऀns䰡ऀnden garant䰡ऀ ed䰡ऀlen tek b䰡ऀr ses gücünün tek rakamlarından, LWA 䰡ऀşaret䰡ऀnden ve
aşağıdak䰡ऀ şekl䰡ऀ esas alan res䰡ऀml䰡ऀ yazıdan meydana gelmel䰡ऀd䰡ऀr.

Göster䰡ऀm, teçh䰡ऀzatın ölçüsüne göre küçültülür veya büyültülürse yukarıda bel䰡ऀrt䰡ऀlen ç䰡ऀz䰡ऀmdek䰡ऀ oranlar göz önüne alınmalıdır. Bununla
b䰡ऀrl䰡ऀkte, göster䰡ऀm䰡ऀn düşey ölçüsü, mümkünse 40 mm’den daha küçük olmamalıdır.

Ek V
İÇ ÜRETİM KONTRÖLÜ
1. Bu Ek, 䰡ऀmalatçının veya Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀn䰡ऀn bu Ek䰡ऀn 2 nc䰡ऀ maddes䰡ऀnde bel䰡ऀrt䰡ऀlen yükümlülükler䰡ऀ yer䰡ऀne
get䰡ऀrmes䰡ऀne ve teçh䰡ऀzatın bu Yönetmel䰡ऀk hükümler䰡ऀn䰡ऀ yer䰡ऀne get䰡ऀrmes䰡ऀn䰡ऀ sağlamasına ve bunu beyan etmes䰡ऀne 䰡ऀl䰡ऀşk䰡ऀn 䰡ऀşlemler䰡ऀ açıklar.
İmalatçı, bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn 9 uncu maddes䰡ऀnde bel䰡ऀrt䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀ şek䰡ऀlde CE uygunluk 䰡ऀşaret䰡ऀn䰡ऀ ve garant䰡ऀ ed䰡ऀlen ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ 䰡ऀşaret䰡ऀn䰡ऀ her b䰡ऀr
teçh䰡ऀzata 䰡ऀl䰡ऀşt䰡ऀr䰡ऀr ve bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn 8 䰡ऀnc䰡ऀ maddes䰡ऀnde bel䰡ऀrt䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀ şek䰡ऀlde yazılı b䰡ऀr AT Uygunluk Beyanı düzenler.
2. İmalatçı veya Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀ, bu Ek䰡ऀn 3 ncü maddes䰡ऀnde açıklanan tekn䰡ऀk belgeler䰡ऀ düzenler ve Bakanlık
tarafından yapılacak denet䰡ऀmlerde 䰡ऀbraz etmek amacıyla son mamulün 䰡ऀmal䰡ऀnden 䰡ऀt䰡ऀbaren en az 10 yıl süreyle bu bölgeler䰡ऀ muhafaza eder
veya ett䰡ऀr䰡ऀr. Söz konusu tekn䰡ऀk belgeler䰡ऀ b䰡ऀr başkasına muhafaza ett䰡ऀrmes䰡ऀ durumunda, İmalatçı veya Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀ,
AT Uygunluk Beyanına bu k䰡ऀş䰡ऀn䰡ऀn adını ve adres䰡ऀn䰡ऀ ekler.
3 Tekn䰡ऀk belgeler, bu yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn şartlarına göre değerlend䰡ऀr䰡ऀlecek olan teçh䰡ऀzatın uygunluğunu sağlamalıdır. Bu belgelerde en az
aşağıdak䰡ऀ b䰡ऀlg䰡ऀler bulunmalıdır:

İmalatçının veya Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀn䰡ऀn adı ve adres䰡ऀ,

Teçh䰡ऀzatın tanıtımı,

Markası,

T䰡ऀcar䰡ऀ 䰡ऀsm䰡ऀ,

T䰡ऀp䰡ऀ, ser䰡ऀs䰡ऀ ve numaraları,

Teçh䰡ऀzatın tanıtımı, gürültü em䰡ऀsyonunun değerlend䰡ऀr䰡ऀlmes䰡ऀ, uygun olduğunda, bu teçh䰡ऀzatın gerekt䰡ऀğ䰡ऀ g䰡ऀb䰡ऀ anlaşılması 䰡ऀç䰡ऀn
şemat䰡ऀk ç䰡ऀz䰡ऀmler䰡ऀ ve her türlü açıklama ve tanımlama 䰡ऀle b䰡ऀrl䰡ऀkte 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ tekn䰡ऀk b䰡ऀlg䰡ऀler䰡ऀ,

Bu yönetmel䰡ऀğe yapılan b䰡ऀr atıf,

Bu yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn hükümler䰡ऀne uygun olarak yapılan, gürültü ölçümler䰡ऀne a䰡ऀt tekn䰡ऀk rapor,

Kullanılan tekn䰡ऀk teçh䰡ऀzat ve 䰡ऀmalatın değ䰡ऀş䰡ऀkl䰡ऀğ䰡ऀ sebeb䰡ऀyle ve garant䰡ऀ ed䰡ऀlen ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ 䰡ऀle 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ bel䰡ऀrs䰡ऀzl䰡ऀkler䰡ऀn
değerlend䰡ऀr䰡ऀlme sonuçları.
4 İmalatçı, bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn şartlarına ve 2 ve 3 numaralı paragraflarda bel䰡ऀrt䰡ऀlen tekn䰡ऀk belgelerle b䰡ऀrl䰡ऀkte 䰡ऀmal ed䰡ऀlen teçh䰡ऀzatın sürekl䰡ऀ
䰡ऀmalat 䰡ऀşlem uygunluğunun sağlanması 䰡ऀç䰡ऀn gerekl䰡ऀ bütün tedb䰡ऀrler䰡ऀ almalıdır.
Ek VI
TEKNİK BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PERİYODİK KONTROLLER İLE
İÇ ÜRETİM KONTROLÜ
1. Bu Ek, İmalatçının veya Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀn䰡ऀn bu Ek䰡ऀn 2, 5 ve 6 numaralı paragraflarında bel䰡ऀrt䰡ऀlen yükümlükler䰡ऀ
yer䰡ऀne get䰡ऀrmes䰡ऀne ve teçh䰡ऀzatın bu yönetmel䰡ऀk hükümler䰡ऀn䰡ऀ yer䰡ऀne get䰡ऀrmes䰡ऀn䰡ऀ sağlamasına ve buna beyan etmes䰡ऀne 䰡ऀl䰡ऀşk䰡ऀn 䰡ऀşlemler䰡ऀ
açıklar. İmalatçı, 9 ncı maddede bel䰡ऀrt䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀ şek䰡ऀlde CE uygunluk 䰡ऀşaret䰡ऀn䰡ऀ ve garant䰡ऀ ed䰡ऀlen ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ 䰡ऀşaret䰡ऀn䰡ऀ her b䰡ऀr teçh䰡ऀzata
䰡ऀl䰡ऀşt䰡ऀr䰡ऀr ve 8 䰡ऀnc䰡ऀ maddede bel䰡ऀrt䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀ şek䰡ऀlde, yazılı b䰡ऀr AT Uygunluk Beyanı düzenler.
2. İmalatçı veya Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀ, bu Ek䰡ऀn 3 numaralı paragrafında açıklanan tekn䰡ऀk belgeler䰡ऀ düzenler ve Bakanlık
tarafından yapılacak denet䰡ऀmlerde 䰡ऀbraz etmek amacıyla son mamulün 䰡ऀmal䰡ऀnden 䰡ऀt䰡ऀbaren en az 10 yıl süreyle bu belgeler䰡ऀ muhafaza eder
veya ett䰡ऀr䰡ऀr. Söz konusu tekn䰡ऀk belgeler䰡ऀ b䰡ऀr başkasına muhafaza ett䰡ऀrmes䰡ऀ durumunda, İmalatçı veya Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀ,
AT Uygunluk Beyanına bu k䰡ऀş䰡ऀn䰡ऀn adını ve adres䰡ऀn䰡ऀ ekler.
3 Tekn䰡ऀk belgeler, bu yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn şartlarına göre değerlend䰡ऀr䰡ऀlecek olan teçh䰡ऀzatın uygunluğunu sağlamalıdır. Bu belgelerde en az
aşağıdak䰡ऀ b䰡ऀlg䰡ऀler bulunmalıdır:

İmalatçı veya Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀn䰡ऀn adı ve adres䰡ऀ,

Teçh䰡ऀzatın tanıtımı,

Markası,

T䰡ऀcar䰡ऀ 䰡ऀsm䰡ऀ,

T䰡ऀp䰡ऀ, ser䰡ऀs䰡ऀ ve numaraları,

Teçh䰡ऀzatın tanıtımı, gürültü em䰡ऀsyonunun değerlend䰡ऀr䰡ऀlmes䰡ऀ, uygun olduğunda, bu teçh䰡ऀzatın gerekt䰡ऀğ䰡ऀ g䰡ऀb䰡ऀ anlaşılması 䰡ऀç䰡ऀn
şemat䰡ऀk ç䰡ऀz䰡ऀmler䰡ऀ ve her türlü açıklama ve tanımlama 䰡ऀle b䰡ऀrl䰡ऀkte 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ tekn䰡ऀk b䰡ऀlg䰡ऀler䰡ऀ,

Bu yönetmel䰡ऀğe yapılan b䰡ऀr atıf,

Bu yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn hükümler䰡ऀne uygun olarak yapılan, gürültü ölçümler䰡ऀne a䰡ऀt tekn䰡ऀk rapor,



Kullanılan tekn䰡ऀk teçh䰡ऀzat ve 䰡ऀmalatın değ䰡ऀş䰡ऀkl䰡ऀğ䰡ऀ sebeb䰡ऀyle ve garant䰡ऀ ed䰡ऀlen ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ 䰡ऀle 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ bel䰡ऀrs䰡ऀzl䰡ऀkler䰡ऀn
değerlend䰡ऀr䰡ऀlme sonuçları.

4 İmalatçı, bu yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn şartlarına ve 2 ve 3 numaralı paragraflarda bel䰡ऀrt䰡ऀlen tekn䰡ऀk belgelerle b䰡ऀrl䰡ऀkte 䰡ऀmal ed䰡ऀlen teçh䰡ऀzatın 䰡ऀmalat
䰡ऀşlem uygunluğunun sağlanması 䰡ऀç䰡ऀn gerekl䰡ऀ bütün tedb䰡ऀrler䰡ऀ almalıdır.
5 Pazara sunulmadan önce onaylanmış kuruluş tarafından yapılan değerlend䰡ऀrme
İmalatçı veya Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀ, 䰡ऀlk teçh䰡ऀzatın pazara sunulmasından veya h䰡ऀzmete alınmasından önce, tekn䰡ऀk
belgeler䰡ऀn b䰡ऀr kopyasını terc䰡ऀh ett䰡ऀğ䰡ऀ onaylanmış kuruluşa sunmalıdır.
Tekn䰡ऀk belgeler䰡ऀn kabul ed䰡ऀleb䰡ऀl䰡ऀrl䰡ऀğ䰡ऀ 䰡ऀle 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ şüpheler varsa, onaylanmış kuruluş gerek䰡ऀyorsa tekn䰡ऀk belgelerde veya mümkünse gerekl䰡ऀ
kabul ed䰡ऀlen deneylerde değ䰡ऀş䰡ऀkl䰡ऀk yaptırarak yada yapmış olarak, bu konuda 䰡ऀmalatçı veya yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀn䰡ऀ b䰡ऀlg䰡ऀlend䰡ऀrmel䰡ऀd䰡ऀr.
Onaylanmış kuruluş, tekn䰡ऀk belgeler䰡ऀn bu Yönetmel䰡ऀk hükümler䰡ऀn䰡ऀ yer䰡ऀne get䰡ऀrd䰡ऀğ䰡ऀne da䰡ऀr b䰡ऀr rapor verd䰡ऀkten sonra, İmalatçı veya
Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀ tam b䰡ऀr sorumluluk taşıyacağı teçh䰡ऀzata bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn 8 nc䰡ऀ ve 9 uncu maddeler䰡ऀne uygun şek䰡ऀlde
CE 䰡ऀşaret䰡ऀn䰡ऀ 䰡ऀl䰡ऀşt䰡ऀr䰡ऀr ve AT Uygunluk Beyanını düzenler.
6. İmalat süres䰡ऀnce onaylanmış kuruluş tarafından yapılan değerlend䰡ऀrme
İmalatçı veya Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀ, aşağıda bel䰡ऀrt䰡ऀlen 䰡ऀşlemlerden b䰡ऀr䰡ऀn䰡ऀ seçerek, 䰡ऀmalat safhasına onaylanmış kuruluşu
dah䰡ऀl eder.
 Onaylanmış kuruluş, bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn şartlarına ve tekn䰡ऀk belgelere göre 䰡ऀmal ed䰡ऀlen teçh䰡ऀzatın 䰡ऀmalatının devamlı uygunluğunu
doğrulamak 䰡ऀç䰡ऀn per䰡ऀyod䰡ऀk kontroller yapmalıdır. Özell䰡ऀkle, onaylanmış kuruluş aşağıda bel䰡ऀrt䰡ऀlen hususlara d䰡ऀkkat etmel䰡ऀd䰡ऀr:
 Teçh䰡ऀzatın, bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn 9 ncu maddes䰡ऀne göre doğru ve eks䰡ऀks䰡ऀz olarak 䰡ऀşaretlend䰡ऀğ䰡ऀne,
 Bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn 8 nc䰡ऀ maddes䰡ऀne göre, AT uygunluk beyanının ver䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀne,
 Kullanılan tekn䰡ऀk teçh䰡ऀzata ve 䰡ऀmalatın değ䰡ऀş䰡ऀkl䰡ऀğ䰡ऀ sebeb䰡ऀyle ortaya çıkan bel䰡ऀrs䰡ऀzl䰡ऀkler䰡ऀn değerlend䰡ऀr䰡ऀlme sonuçlarına ve
bunların garant䰡ऀ ed䰡ऀlen ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ 䰡ऀle 䰡ऀl䰡ऀşk䰡ऀs䰡ऀne
İmalatçı veya Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀ, 䰡ऀç denet䰡ऀmler䰡ऀn f䰡ऀ䰡ऀl䰡ऀ sonuçları ve varsa yapılmış olan düzelt䰡ऀc䰡ऀ etk䰡ऀnl䰡ऀkler g䰡ऀb䰡ऀ bunları
destekleyen dah䰡ऀl䰡ऀ belgeler䰡ऀn tamamına, onaylanmış kuruluşun serbestçe ulaşımını sağlamalıdır.
Sadece yukarıdak䰡ऀ kontroller䰡ऀn uygunsuz sonuç vermes䰡ऀ hal䰡ऀnde, onaylanmış kuruluş kend䰡ऀ kararı ve tecrübes䰡ऀne göre 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ teçh䰡ऀzatı ya
bas䰡ऀtleşt䰡ऀr䰡ऀlm䰡ऀş gürültü test䰡ऀne ya da Ek III’te bel䰡ऀrt䰡ऀlen hükümler䰡ऀ tamamen yer䰡ऀne get䰡ऀrerek gürültü test䰡ऀne tab䰡ऀ tutar.


Onaylanmış kuruluş, rasgele aralıklarla mamul kontrolünü yapmalı veya yapmış olmalıdır. Onaylanmış kuruluş tarafından
seç䰡ऀlen yeterl䰡ऀ b䰡ऀr n䰡ऀha䰡ऀ teçh䰡ऀzat örneğ䰡ऀ 䰡ऀncelen䰡ऀr ve bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ hükümler䰡ऀne uygunluğunun kontrolü amacıyla, teçh䰡ऀzat
Ek III’te yer alan uygun gürültü deneyler䰡ऀne veya eşdeğer deneylere tab䰡ऀ tutulur. Mamul kontrolü aşağıdak䰡ऀ hususları
kapsamalıdır:
Teçh䰡ऀzatın, bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn 9 ncu maddes䰡ऀne göre doğru ve eks䰡ऀks䰡ऀz olarak 䰡ऀşaretlend䰡ऀğ䰡ऀne,
 Bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn 8 nc䰡ऀ maddeye göre, AT uygunluk beyanının ver䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀne.
Yukarıdak䰡ऀ her 䰡ऀk䰡ऀ 䰡ऀşlemde denet䰡ऀm sıklığı, öncek䰡ऀ değerlend䰡ऀrmeler䰡ऀn sonuçlarına, düzelt䰡ऀc䰡ऀ faal䰡ऀyetler䰡ऀn 䰡ऀzlenme gerekl䰡ऀl䰡ऀğ䰡ऀne, yıllık
䰡ऀmalata uygun olarak yapılan denet䰡ऀmler䰡ऀn sıklığına ve İmalatçının garant䰡ऀ ed䰡ऀlen değerler䰡ऀ muhafazası yönündek䰡ऀ genel güven䰡ऀrl䰡ऀl䰡ऀğe göre
onaylanmış kuruluş tarafından bel䰡ऀrlen䰡ऀr. Ancak, denet䰡ऀm en az her üç yılda b䰡ऀr yapılmalıdır.
Tekn䰡ऀk belgeler䰡ऀn güven䰡ऀl䰡ऀrl䰡ऀl䰡ऀğ䰡ऀ veya 䰡ऀmalat süres䰡ऀnce uygunluk hakkında şüphe varsa, onaylanmış kuruluş bu husustan 䰡ऀmalatçıyı veya
Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀn䰡ऀ b䰡ऀlg䰡ऀlend䰡ऀrmel䰡ऀd䰡ऀr.
Kontrol ed䰡ऀlen teçh䰡ऀzat bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn hükümler䰡ऀne uymadığı durumlarda, onaylanmış kuruluş, Bakanlığı b䰡ऀlg䰡ऀlend䰡ऀr䰡ऀr.

Ek VII

BİRİM DOĞRULAMASI
1. Bu Ek, 䰡ऀmalatçının veya Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀn䰡ऀn bu Ek䰡ऀn 4 numaralı paragrafında bel䰡ऀrt䰡ऀlen belgeye sah䰡ऀp teçh䰡ऀzatın bu
Yönetmel䰡ऀk hükümler䰡ऀn䰡ऀ yer䰡ऀne get䰡ऀrmes䰡ऀn䰡ऀ sağlamasını ve bunu beyan etmes䰡ऀne 䰡ऀl䰡ऀşk䰡ऀn 䰡ऀşlemler䰡ऀ açıklar. İmalatçı veya Türk䰡ऀye’de
yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀ teçh䰡ऀzata bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn 9 uncu maddes䰡ऀnde bel䰡ऀrt䰡ऀlen b䰡ऀlg䰡ऀlerle desteklenm䰡ऀş CE uygunluk 䰡ऀşaret䰡ऀn䰡ऀ 䰡ऀl䰡ऀşt䰡ऀr䰡ऀr ve
8 nc䰡ऀ maddes䰡ऀnde bel䰡ऀrt䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀ şek䰡ऀlde yazılı b䰡ऀr AT uygunluk beyanı düzenler.
2. B䰡ऀr䰡ऀm doğrulaması 䰡ऀç䰡ऀn başvuru, İmalatçı veya Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀ tarafından seç䰡ऀlen onaylanmış kuruluşa yapılır.
Bu başvuruda aşağıdak䰡ऀ b䰡ऀlg䰡ऀ ve belgeler bulunmalıdır:

İmalatçının adı, adres䰡ऀ ve başvuru Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀ tarafından yapılmışsa, tems䰡ऀlc䰡ऀn䰡ऀn adı ve adres䰡ऀ

Aynı başvurunun b䰡ऀr başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına da䰡ऀr yazılı beyan

Aşağıda bel䰡ऀrt䰡ऀlen şartlara uyan tekn䰡ऀk belgeler,

Teçh䰡ऀzatın tanıtımı,

T䰡ऀcar䰡ऀ 䰡ऀsm䰡ऀ,

T䰡ऀp䰡ऀ, ser䰡ऀs䰡ऀ ve numaraları,

Teçh䰡ऀzatın tanıtımı, gürültü em䰡ऀsyonunun değerlend䰡ऀr䰡ऀlmes䰡ऀ, uygun olduğunda, bu teçh䰡ऀzatın gerekt䰡ऀğ䰡ऀ g䰡ऀb䰡ऀ anlaşılması 䰡ऀç䰡ऀn
şemat䰡ऀk ç䰡ऀz䰡ऀmler䰡ऀ ve her türlü açıklama ve tanımlama 䰡ऀle b䰡ऀrl䰡ऀkte 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ tekn䰡ऀk b䰡ऀlg䰡ऀler䰡ऀ,



Bu Yönetmel䰡ऀğe yapılan b䰡ऀr atıf.

3. Onaylanmış kuruluş aşağıdak䰡ऀ hususları yer䰡ऀne get䰡ऀrmel䰡ऀd䰡ऀr:

Teçh䰡ऀzatın tekn䰡ऀk belgelere uygun olarak 䰡ऀmal ed䰡ऀl䰡ऀp ed䰡ऀlmed䰡ऀğ䰡ऀn䰡ऀn 䰡ऀncelenmes䰡ऀn䰡ऀ,

Başvuru sah䰡ऀb䰡ऀ 䰡ऀle bu Yönetmel䰡ऀğe göre gürültü testler䰡ऀn䰡ऀn yapılacağı yer konusunda mutabık kalınması,

Bu Yönetmel䰡ऀğe göre gerekl䰡ऀ gürültü testler䰡ऀn䰡ऀn yapılması veya yaptırılması.
4. Teçh䰡ऀzat bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn hükümler䰡ऀn䰡ऀ sağladığında, onaylanmış kuruluş Ek X’da açıklandığı şek䰡ऀlde uygunluk belges䰡ऀn䰡ऀ başvuru
sah䰡ऀb䰡ऀne vermel䰡ऀd䰡ऀr.
Onaylanmış kuruluş, uygunluk belges䰡ऀn䰡ऀn ver䰡ऀlmes䰡ऀn䰡ऀ reddederse, bu redded䰡ऀlme 䰡ऀle 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ ayrıntılı gerekçeler䰡ऀ bel䰡ऀrtmel䰡ऀd䰡ऀr.
5. İmalatçı veya Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀ, teçh䰡ऀzatın pazara sürüldüğü tar䰡ऀhten 䰡ऀt䰡ऀbaren 10 yıl süreyle uygunluk belges䰡ऀn䰡ऀn
kopyalarını tekn䰡ऀk belgelerle b䰡ऀrl䰡ऀkte muhafaza etmel䰡ऀd䰡ऀr.

Ek VIII
TOPLAM KALİTE GÜVENCESİ
1. Bu Ek, 䰡ऀmalatçının bu Ek䰡ऀn 2 numaralı paragrafında bel䰡ऀrt䰡ऀlen yükümlükler䰡ऀ yer䰡ऀne get䰡ऀrmes䰡ऀne ve söz konusu teçh䰡ऀzatın bu Yönetmel䰡ऀk
hükümler䰡ऀn䰡ऀ yer䰡ऀne get䰡ऀrmes䰡ऀn䰡ऀ sağlamasına ve bunu beyan etmes䰡ऀne 䰡ऀl䰡ऀşk䰡ऀn 䰡ऀşlemler䰡ऀ açıklar. İmalatçı veya Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ
tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀ bu Yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn 9 uncu maddes䰡ऀnde bel䰡ऀrt䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀ şek䰡ऀlde CE uygunluk 䰡ऀşaret䰡ऀn䰡ऀ 䰡ऀl䰡ऀşt䰡ऀr䰡ऀr ve 8 䰡ऀnc䰡ऀ maddes䰡ऀnde bel䰡ऀrt䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀ şek䰡ऀlde
yazılı b䰡ऀr AT uygunluk beyanı düzenler.
2. İmalatçı, bu Ek䰡ऀn 3 numaralı paragrafında bel䰡ऀrt䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀ g䰡ऀb䰡ऀ, tasarım, 䰡ऀmalat, n䰡ऀha䰡ऀ ürün denet䰡ऀm䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn onaylanmış b䰡ऀr kal䰡ऀte güvence
s䰡ऀstem䰡ऀ 䰡ऀşlet䰡ऀr ve bu Ek䰡ऀn 4 numaralı paragrafında bel䰡ऀrt䰡ऀld䰡ऀğ䰡ऀ g䰡ऀb䰡ऀ gözet䰡ऀme tab䰡ऀ tutulur

.
3. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
3.1. İmalatçı, kend䰡ऀ kal䰡ऀte güvence s䰡ऀstem䰡ऀn䰡ऀn değerlend䰡ऀr䰡ऀlmes䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn seçeceğ䰡ऀ b䰡ऀr onaylanmış kuruluşa başvurur.
Başvuru, tasarım veya 䰡ऀmalat safhasındak䰡ऀ tüm teçh䰡ऀzata a䰡ऀt tekn䰡ऀk b䰡ऀlg䰡ऀler䰡ऀ de kapsayacak şek䰡ऀlde, öngörülen ürün kategor䰡ऀs䰡ऀne 䰡ऀl䰡ऀşk䰡ऀn tüm
b䰡ऀlg䰡ऀler䰡ऀ 䰡ऀçer䰡ऀr. Tekn䰡ऀk belgeler en azından aşağıdak䰡ऀ b䰡ऀlg䰡ऀler䰡ऀ 䰡ऀçer䰡ऀr:

İmalatçının veya Türk䰡ऀye’de yerleş䰡ऀk yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀn䰡ऀn adı ve adres䰡ऀ,

Teçh䰡ऀzatın tanıtımı,

Markası,

T䰡ऀcar䰡ऀ 䰡ऀsm䰡ऀ,

T䰡ऀp䰡ऀ, ser䰡ऀs䰡ऀ ve numaraları,

Teçh䰡ऀzatın tanıtımı, gürültü em䰡ऀsyonunun değerlend䰡ऀr䰡ऀlmes䰡ऀ, uygun olduğunda, bu teçh䰡ऀzatın gerekt䰡ऀğ䰡ऀ g䰡ऀb䰡ऀ anlaşılab䰡ऀlmes䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn
şemat䰡ऀk ç䰡ऀz䰡ऀmler䰡ऀ ve her türlü açıklama ve tanımlama 䰡ऀle b䰡ऀrl䰡ऀkte 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ tekn䰡ऀk b䰡ऀlg䰡ऀler䰡ऀ,

Bu yönetmel䰡ऀğe yapılan b䰡ऀr atıf,

Bu yönetmel䰡ऀğ䰡ऀn hükümler䰡ऀne uygun olarak yapılan, gürültü ölçümler䰡ऀne a䰡ऀt tekn䰡ऀk rapor,

Kullanılan tekn䰡ऀk teçh䰡ऀzat ve 䰡ऀmalatın değ䰡ऀş䰡ऀkl䰡ऀğ䰡ऀ sebeb䰡ऀyle ortaya çıkan bel䰡ऀrs䰡ऀzl䰡ऀkler䰡ऀn değerlend䰡ऀr䰡ऀlme sonuçları ve bunların
garant䰡ऀ ed䰡ऀlen ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ 䰡ऀle 䰡ऀl䰡ऀşk䰡ऀs䰡ऀ,

AT uygunluk beyanının b䰡ऀr kopyası,

Kal䰡ऀte güvence s䰡ऀstem䰡ऀ 䰡ऀle 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ belgeler.
3.2. Kal䰡ऀte güvence s䰡ऀstem䰡ऀ, uygulanacak olan Yönetmel䰡ऀkler䰡ऀn şartlarına mamulün uygunluğunu sağlamalıdır.
İmalatçı tarafından kabul ed䰡ऀlen unsurlar, şartlar ve hükümler䰡ऀn tamamı; pol䰡ऀt䰡ऀkalar, 䰡ऀşlemler ve tal䰡ऀmatlar yazılı olarak b䰡ऀr s䰡ऀstem 䰡ऀçer䰡ऀs䰡ऀnde
ve düzgün b䰡ऀr tarzda dokümante ed䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr. Kal䰡ऀte güvence s䰡ऀstem belgeler䰡ऀ, örneğ䰡ऀn kal䰡ऀte programları, planlar, el k䰡ऀtapları ve kayıtlar
g䰡ऀb䰡ऀ kal䰡ऀte pol䰡ऀt䰡ऀkaları ve 䰡ऀşlemlere yönel䰡ऀk ortak b䰡ऀr anlayış sağlamalıdır.
3.3. Kal䰡ऀte güvence s䰡ऀstem䰡ऀ, özell䰡ऀkle aşağıda bel䰡ऀrt䰡ऀlenler䰡ऀn yeterl䰡ऀ tanımını 䰡ऀçermel䰡ऀd䰡ऀr:

Tasarım 䰡ऀle mamul kal䰡ऀtes䰡ऀ konusunda 䰡ऀdaren䰡ऀn kal䰡ऀte hedefler䰡ऀn䰡ऀ, organ䰡ऀzasyon yapısını, sorumluluklarını ve yetk䰡ऀler䰡ऀn䰡ऀ,

En azından bu Ek䰡ऀn 3.1 numaralı paragrafında bel䰡ऀrt䰡ऀlen tekn䰡ऀk belgelerde yer alması gereken b䰡ऀlg䰡ऀler䰡ऀ,

İç䰡ऀnde bulunduğu teçh䰡ऀzat kategor䰡ऀs䰡ऀne uygun mamuller䰡ऀn tasarımında kullanılacak tasarım kontrol ve tasarım doğrulama
tekn䰡ऀkler䰡ऀ, 䰡ऀşlemler䰡ऀ 䰡ऀle s䰡ऀstemat䰡ऀk faal䰡ऀyetler,

Kullanılacak olan, karşılık gelen 䰡ऀmalat, kal䰡ऀte kontrol ve kal䰡ऀte güvence tekn䰡ऀkler䰡ऀ, 䰡ऀşlemler䰡ऀ 䰡ऀle s䰡ऀstemat䰡ऀk faal䰡ऀyetler,

İmalat önces䰡ऀnde, esnasında ve sonrasında yapılacak olan muayene 䰡ऀle deneyler ve bunların hang䰡ऀ sıklıkla yapılacağı,

Denet䰡ऀm raporları, test ver䰡ऀler䰡ऀ, kal䰡ऀbrasyon ver䰡ऀler䰡ऀ ve 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ personel䰡ऀn kal䰡ऀf䰡ऀkasyon raporları g䰡ऀb䰡ऀ kal䰡ऀte kayıtları,

Gerekl䰡ऀ tasarıma ve mamul kal䰡ऀtes䰡ऀne ulaşmayı ve kal䰡ऀte güvence s䰡ऀstem䰡ऀn䰡ऀn ver䰡ऀml䰡ऀ 䰡ऀşley䰡ऀş䰡ऀn䰡ऀ 䰡ऀzlemek 䰡ऀç䰡ऀn vasıtalar.

Onaylanmış kuruluş, kal䰡ऀte güvence s䰡ऀstem䰡ऀn䰡ऀn bu Ek䰡ऀn 3.2 numaralı paragrafında bel䰡ऀrt䰡ऀlen şartları yer䰡ऀne get䰡ऀr䰡ऀp get䰡ऀrmed䰡ऀğ䰡ऀn䰡ऀ tesp䰡ऀt
etmek 䰡ऀç䰡ऀn bu s䰡ऀstem䰡ऀ değerlend䰡ऀrmel䰡ऀd䰡ऀr. Onaylanmış kuruluş, EN ISO 9001’䰡ऀ yer䰡ऀne get䰡ऀren kal䰡ऀte güvence s䰡ऀstem䰡ऀn䰡ऀn bu şartlara uygun
olduğunu kabul eder.
Denetleme ek䰡ऀb䰡ऀnde, 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ teçh䰡ऀzat teknoloj䰡ऀs䰡ऀ konusunda uzman denetç䰡ऀ tecrübes䰡ऀne sah䰡ऀp olan en az b䰡ऀr üye bulunmalıdır. Değerlend䰡ऀrme
䰡ऀşlem䰡ऀ, 䰡ऀmalatçının bulunduğu mekanı değerlend䰡ऀrme z䰡ऀyaret䰡ऀn䰡ऀ de kapsamalıdır. Karar İmalatçıya b䰡ऀld䰡ऀr䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr. B䰡ऀld䰡ऀr䰡ऀm, 䰡ऀncelemen䰡ऀn
sonucunu ve gerekçel䰡ऀ değerlend䰡ऀrme kararını 䰡ऀçermel䰡ऀd䰡ऀr.
3.4. İmalatçı, onaylanan kal䰡ऀte güvence s䰡ऀstem䰡ऀnden kaynaklanan yükümlülükler䰡ऀ yer䰡ऀne get䰡ऀrmel䰡ऀ ayrıca yeterl䰡ऀ ve etk䰡ऀl䰡ऀ b䰡ऀr tarzda
sürdürmel䰡ऀd䰡ऀr.
İmalatçı, kal䰡ऀte güvence s䰡ऀstem䰡ऀn䰡ऀ tasd䰡ऀk eden onaylanmış kuruluşu kal䰡ऀte güvence s䰡ऀstem䰡ऀn䰡ऀn güncelleşt䰡ऀr䰡ऀlmes䰡ऀ 䰡ऀle 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ çalışmalardan
haberdar etmel䰡ऀd䰡ऀr.
Onaylanmış kuruluş, tekl䰡ऀf ed䰡ऀlen değ䰡ऀş䰡ऀkl䰡ऀkler䰡ऀ değerlend䰡ऀrmel䰡ऀ ve değ䰡ऀşt䰡ऀr䰡ऀlen kal䰡ऀte güvence s䰡ऀstem䰡ऀn䰡ऀn bu Ek䰡ऀn 3.2 numaralı
paragrafında bel䰡ऀrt䰡ऀlen şartları hala karşılayıp karşılamadığına ve yen䰡ऀ b䰡ऀr değerlend䰡ऀrmen䰡ऀn gerekl䰡ऀ olup olmadığına karar vermel䰡ऀd䰡ऀr.
Onaylanmış kuruluş kararını İmalatçıya b䰡ऀld䰡ऀrmel䰡ऀd䰡ऀr. B䰡ऀld䰡ऀr䰡ऀm, çalışmaların sonuçlarını ve gerekçel䰡ऀ değerlend䰡ऀrme kararını 䰡ऀçermel䰡ऀd䰡ऀr.
4. ONAYLANMIŞ KURULUŞUN SORUMLULUĞUNDAKİ GÖZETİM
4.1. Gözet䰡ऀm䰡ऀn amacı, İmalatçının onaylanmış kal䰡ऀte güvence s䰡ऀstem䰡ऀnden kaynaklanan yükümlülükler䰡ऀ tam olarak yer䰡ऀne get䰡ऀrd䰡ऀğ䰡ऀnden
em䰡ऀn olmak 䰡ऀç䰡ऀnd䰡ऀr.
4.2. İmalatçı, onaylanmış kuruluşun denet䰡ऀm amacıyla, tasarım, 䰡ऀmalat, muayene, deney ve depolama yerler䰡ऀne g䰡ऀrmes䰡ऀne müsaade etmel䰡ऀ
ve b䰡ऀlhassa aşağıdak䰡ऀ bütün gerekl䰡ऀ b䰡ऀlg䰡ऀler䰡ऀ onay kuruluşuna sağlamalıdır:

Kal䰡ऀte güvence s䰡ऀstem䰡ऀne a䰡ऀt b䰡ऀlg䰡ऀler (dokümanlar),

Anal䰡ऀz, hesaplama ve deney g䰡ऀb䰡ऀ 䰡ऀşlemler䰡ऀn sonuçları, kal䰡ऀte güvence s䰡ऀstem䰡ऀn䰡ऀn tasarım bölümü 䰡ऀle öngörülen kal䰡ऀte kayıtları,

İlg䰡ऀl䰡ऀ personel䰡ऀn vb.’n䰡ऀn, örneğ䰡ऀn denet䰡ऀm raporları, deney b䰡ऀlg䰡ऀler䰡ऀ, kal䰡ऀbrasyon b䰡ऀlg䰡ऀler䰡ऀ ve özell䰡ऀkl䰡ऀ raporlar g䰡ऀb䰡ऀ kal䰡ऀte güvence
s䰡ऀstem䰡ऀn䰡ऀn 䰡ऀmalat bölümü 䰡ऀle öngörülen kal䰡ऀte kayıtları,
4.3. İmalatçının kal䰡ऀte güvence s䰡ऀstem䰡ऀn䰡ऀ sürdürdüğünden ve uyguladığından em䰡ऀn olmak 䰡ऀç䰡ऀn, onaylanmış kuruluş per䰡ऀyod䰡ऀk denet䰡ऀmler
gerçekleşt䰡ऀr䰡ऀr ve 䰡ऀmalatçıya b䰡ऀr denet䰡ऀm raporu sunar.
4.4. Onaylanmış kuruluş, İmalatçıya an䰡ऀ z䰡ऀyarette bulunab䰡ऀl䰡ऀr. Bu z䰡ऀyaretler esnasında onaylanmış kuruluş, kal䰡ऀte güvence s䰡ऀstem䰡ऀn䰡ऀn
gerekt䰡ऀğ䰡ऀ g䰡ऀb䰡ऀ düzgün olarak 䰡ऀşled䰡ऀğ䰡ऀn䰡ऀ doğrulamak 䰡ऀç䰡ऀn deneyler yapab䰡ऀl䰡ऀr veya deneyler䰡ऀn yaptırılmasını sağlayab䰡ऀl䰡ऀr. Onaylanmış
kuruluş, z䰡ऀyaret raporunun ve deney yapılmışsa, deney raporunun İmalatçıya ver䰡ऀlmes䰡ऀn䰡ऀ sağlamalıdır.
5. İmalatçı, Bakanlık tarafından yapılacak denet䰡ऀmlerde 䰡ऀbraz etmek amacıyla son mamulün 䰡ऀmal䰡ऀnde 䰡ऀt䰡ऀbaren 10 yıl süreyle aşağıda
bel䰡ऀrt䰡ऀlen belgeler䰡ऀ muhafaza eder:

Bu Ek䰡ऀn 3.1 numaralı paragrafının 䰡ऀk䰡ऀnc䰡ऀ fıkrasında bel䰡ऀrt䰡ऀlen belgeler,

Bu Ek䰡ऀn 3. 4 numaralı paragrafının 䰡ऀk䰡ऀnc䰡ऀ fıkrasında bel䰡ऀrt䰡ऀlen güncelleşt䰡ऀr䰡ऀlen b䰡ऀlg䰡ऀler,

Bu Ek䰡ऀn 3.4, 4.3 ve 4.4 numaralı paragraflarında bel䰡ऀrt䰡ऀlen onaylanmış kuruluşundan alınan belgeler.
6. Her onaylanmış kuruluş, yayınlanan ve ger䰡ऀ çek䰡ऀlen kal䰡ऀte güvence s䰡ऀstem onaylarına da䰡ऀr 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ b䰡ऀlg䰡ऀler䰡ऀ d䰡ऀğer onaylanmış kuruluşlara
vermel䰡ऀd䰡ऀr.

Ek IX
ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİNDE
DİKKATE ALINACAK ASGARİ KRİTERLER
1. Doğrulama 䰡ऀşlemler䰡ऀn䰡ऀ yer䰡ऀne get䰡ऀrmekten sorumlu kuruluş, yönet䰡ऀc䰡ऀs䰡ऀ ve personel䰡ऀ; teçh䰡ऀzatın tasarımcısı, yapımcısı, tedar䰡ऀkç䰡ऀs䰡ऀ veya
montajcısı ya da bu taraflardan b䰡ऀr䰡ऀn䰡ऀn yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀs䰡ऀ olamaz. Bunlar, bu tür teçh䰡ऀzatın tasarımında, yapımında, pazarlanmasında veya
bakımında doğrudan ya da yetk䰡ऀl䰡ऀ tems䰡ऀlc䰡ऀ olarak bulunamazlar veya bu faal䰡ऀyetlerle uğraşan tarafları tems䰡ऀl edemezler.
2. Kuruluş ve personel䰡ऀ, değerlend䰡ऀrme ve doğrulamaları, en yüksek derecede meslek䰡ऀ bütünlük ve tekn䰡ऀk yeterl䰡ऀl䰡ऀk 䰡ऀle yer䰡ऀne get䰡ऀrmel䰡ऀ ve
doğrulama sonuçlarıyla 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ çalışma, karar veya sonuçlarını etk䰡ऀleyeb䰡ऀlecek b䰡ऀlhassa k䰡ऀş䰡ऀler veya grupların özell䰡ऀkle mal䰡ऀ yönden, tüm
baskı ve etk䰡ऀler䰡ऀnden arındırılmalıdır.
3. Kuruluş, tetk䰡ऀk ve gözet䰡ऀm faal䰡ऀyetler䰡ऀyle bağlantılı olarak, tekn䰡ऀk ve 䰡ऀdar䰡ऀ konuların düzgün olarak yapılmasını sağlayacak gerekl䰡ऀ
personel ve 䰡ऀmkânlara sah䰡ऀp olmalıdır. Kuruluş aynı zamanda gerekl䰡ऀ herhang䰡ऀ özel b䰡ऀr doğrulama 䰡ऀç䰡ऀn teçh䰡ऀzata ulaşab䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr.
4. Denet䰡ऀmden sorumlu personel aşağıda bel䰡ऀrt䰡ऀlenlere sah䰡ऀp olmalıdır;

İy䰡ऀ b䰡ऀr tekn䰡ऀk ve meslek䰡ऀ eğ䰡ऀt䰡ऀme,

Tekn䰡ऀk belgeler䰡ऀn değerlend䰡ऀrmes䰡ऀ 䰡ऀç䰡ऀn şartlar 䰡ऀle 䰡ऀlg䰡ऀl䰡ऀ yeterl䰡ऀ b䰡ऀlg䰡ऀye,

Personel䰡ऀn yaptığı deneylere a䰡ऀt şartlar konusunda b䰡ऀlg䰡ऀye ve bu tür deneylere 䰡ऀl䰡ऀşk䰡ऀn yeterl䰡ऀ prat䰡ऀk deney䰡ऀme,

Deney performanslarının doğruluğunu değerlend䰡ऀreb䰡ऀlmek 䰡ऀç䰡ऀn gerekl䰡ऀ belgeler䰡ऀ, kayıtları ve raporları düzenleyeb䰡ऀlme
yeteneğ䰡ऀne.

5. Denet䰡ऀm personel䰡ऀn䰡ऀn tarafsızlığı garant䰡ऀ ed䰡ऀlmel䰡ऀd䰡ऀr. Bu personel䰡ऀn ücret䰡ऀ, yapılan deney veya bu deney sonuçlarının sayısına bağlı
olmamalıdır.
6. Kuruluş, kend䰡ऀ faal䰡ऀyetler䰡ऀn䰡ऀn sorumluluğunu sorumluluk s䰡ऀgortası 䰡ऀle üstlen䰡ऀr.
7. Kuruluşun personel䰡ऀ, bu Yönetmel䰡ऀğe göre yaptığı deney sırasında elde ett䰡ऀğ䰡ऀ b䰡ऀlg䰡ऀler açısından meslek䰡ऀ g䰡ऀzl䰡ऀl䰡ऀğe r䰡ऀayet eder. Bu hüküm
Bakanlık yetk䰡ऀl䰡ऀler䰡ऀ har䰡ऀc䰡ऀnde uygulanır.
Ek X

BİRİM DOĞRULAMASI
UYGUNLUK BELGESİ ÖRNEĞİ

AT UYGUNLUK BELGESİ
1. İMALATÇI
3. BELGE SAHİBİ
5. LABORATUVAR RAPORU
No :
Tar䰡ऀh :
Ölçülen ses güç sev䰡ऀyes䰡ऀ:

2. AT UYGUNLUK BELGESİ No’SU:
4. GEÇERLİ VE YAYIMDA OLAN YÖNETMELİK
6. GEÇERLİ OLAN YÖNETMELİK
…/…/AT

………………. dB
7. TEÇHİZATIN TANITIMI
Teçh䰡ऀzatın t䰡ऀp䰡ऀ
:
Kategor䰡ऀs䰡ऀ:
T䰡ऀcar䰡ऀ adı
:
T䰡ऀp No
:
Tanıtım Numarası:
Motor (Motorların) t䰡ऀp䰡ऀ:
İmalatçı :
Enerj䰡ऀ t䰡ऀp䰡ऀ
:
Güç/dev䰡ऀr:
D䰡ऀğer gerekl䰡ऀ tekn䰡ऀk özell䰡ऀkler:
8. KUTU(2)'DE GÖSTERİLEN NUMARAYI TAŞIYAN AŞAĞIDAKİ DÖKÜMANLARA BU BELGE EKLENMİŞTİR:
9. BELGENİN GEÇERLİLİĞİ

(Mühür)

Yer
(İmza)

Tar䰡ऀh

…. . /…/….

(*) Net güç, motor soğutucu pervanes䰡ऀn䰡ऀn gücü har䰡ऀç tutularak, kara yolu taşıtlarının 䰡ऀçten yanmalı motorların gücünün AT
ölçme metoduna uygun olarak ölçülüp, deney düzeneğ䰡ऀ üzer䰡ऀnde krank m䰡ऀl䰡ऀn䰡ऀn uç tarafında veya eşdeğer䰡ऀnde elde ed䰡ऀlen, ‘AT
kW' olarak bel䰡ऀrt䰡ऀlen güçtür.

