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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 21 maja 2002 r. Nr 60

546
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 26 marca 2002 r.

w sprawie wymagaƒ zasadniczych dla urzàdzeƒ u˝ywanych na zewnàtrz pomieszczeƒ w zakresie emisji 
ha∏asu do Êrodowiska.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwiet-
nia 2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci, akredytacji
oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489
i z 2001 r. Nr 63, poz. 636) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) zasadnicze wymagania dla urzàdzeƒ przeznaczo-

nych do u˝ywania na zewnàtrz pomieszczeƒ w za-
kresie emisji ha∏asu do Êrodowiska,

2) procedury oceny zgodnoÊci,
3) metody pomiaru ha∏asu emitowanego przez urzà-

dzenia przeznaczone do u˝ywania na zewnàtrz po-
mieszczeƒ,

4) rodzaje urzàdzeƒ przeznaczonych do u˝ywania na
zewnàtrz pomieszczeƒ podlegajàcych ogranicze-
niu emisji ha∏asu, dla których w procesie oceny
zgodnoÊci jest niezb´dny udzia∏ jednostki notyfiko-
wanej,

5) rodzaje urzàdzeƒ przeznaczonych do u˝ywania na
zewnàtrz pomieszczeƒ podlegajàcych tylko ozna-
czeniu gwarantowanego poziomu mocy akustycz-
nej, dla których proces oceny zgodnoÊci jest obj´-

ty deklarowaniem zgodnoÊci przez producenta lub
jego upowa˝nionego przedstawiciela,

6) sposób znakowania urzàdzeƒ przeznaczonych do
u˝ywania na zewnàtrz pomieszczeƒ i oznaczenia
gwarantowanego poziomu mocy akustycznej,

7) wzór oznakowania urzàdzeƒ przeznaczonych do
u˝ywania na zewnàtrz pomieszczeƒ i oznaczania
gwarantowanego poziomu mocy akustycznej.

§ 2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do:
1) sprz´tu przeznaczonego do przewozu towarów lub

osób transportem drogowym, kolejowym, po-
wietrznym oraz wodnym,

2) sprz´tu specjalnie zaprojektowanego i wykonane-
go na potrzeby wojska, Policji i s∏u˝b ratownictwa.

§ 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) urzàdzeniach — nale˝y przez to rozumieç:

a) wszystkie maszyny posiadajàce w∏asny nap´d
oraz maszyny, które mogà byç przemieszczane
niezale˝nie od zespo∏u nap´dowego, które zgod-
nie z typem mogà byç przeznaczone do pracy na
zewnàtrz pomieszczeƒ i przyczyniajà si´ do na-
ra˝enia Êrodowiska na ha∏as,

b) r´czne kruszarki betonu i m∏oty hydrauliczne, 
c) maszyny, o których mowa w lit. a) i b), pracujàce

w otoczeniu cz´Êciowo redukujàcym oddzia∏y-
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wanie ha∏asu na Êrodowisko, w szczególnoÊci
pod namiotami, zadaszeniami i w szkieletach
budynków,

2) poziomie mocy akustycznej LWA — nale˝y przez to
rozumieç poziom mocy akustycznej skorygowany
charakterystykà cz´stotliwoÊciowà A, wyra˝ony
w dB, w odniesieniu do 1 pW,

3) zmierzonym poziomie mocy akustycznej — nale˝y
przez to rozumieç poziom mocy akustycznej, okre-
Êlony podczas pomiarów wykonanych zgodnie
z metodà pomiaru dla danego typu urzàdzenia; po-
mierzone wartoÊci mogà byç okreÊlone z jednego
urzàdzenia reprezentatywnego dla danego typu
lub jako Êrednia z kilku urzàdzeƒ,

4) gwarantowanym poziomie mocy akustycznej —
nale˝y przez to rozumieç poziom mocy akustycz-
nej, uwzgl´dniajàcy niepewnoÊç pomiaru wynika-
jàcà ze zmiennoÊci produkcji i procedur pomiaro-
wych, w zakresie którego producent lub jego upo-
wa˝niony przedstawiciel stwierdza, ˝e, zgodnie
z zalecanà i zastosowanà aparaturà pomiarowà,
wielkoÊç mocy akustycznej wykazana w dokumen-
tacji technicznej nie jest przekroczona,

5) normach zharmonizowanych — nale˝y przez to ro-
zumieç normy europejskie ustanowione przez eu-
ropejskie organizacje normalizacyjne na podsta-
wie mandatu udzielonego przez Komisj´ Europej-
skà i opublikowane w dzienniku urz´dowym
Wspólnot Europejskich.

§ 4. 1. Rodzaje urzàdzeƒ podlegajàcych ograniczeniu
emisji ha∏asu okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Rodzaje urzàdzeƒ podlegajàcych tylko oznacze-
niu gwarantowanego poziomu mocy akustycznej okre-
Êla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

3. Metody pomiaru ha∏asu emitowanego przez
urzàdzenia okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç prezentacji na tar-
gach, wystawach i innych pokazach urzàdzeƒ, które nie
spe∏niajà wymagaƒ okreÊlonych w rozporzàdzeniu, je-
˝eli na widocznym miejscu b´dzie umieszczona infor-
macja, ˝e urzàdzenie nie spe∏nia tych wymagaƒ i nie
b´dzie dopuszczone do obrotu lub oddane do u˝ywa-
nia przez producenta lub jego upowa˝nionego przed-
stawiciela do czasu doprowadzenia urzàdzenia do
zgodnoÊci z wymaganiami okreÊlonymi w rozporzà-
dzeniu.

2. Podczas pokazu dzia∏ania urzàdzeƒ, o których
mowa w ust. 1, nale˝y zapewniç odpowiednie Êrodki
bezpieczeƒstwa chroniàce uczestników tego pokazu.

§ 6. 1. Producent lub jego upowa˝niony przedsta-
wiciel powinien, dla ka˝dego typu urzàdzenia spe∏nia-
jàcego wymagania okreÊlone w rozporzàdzeniu, wy-
stawiç deklaracj´ zgodnoÊci WE.

2. Deklaracja zgodnoÊci WE powinna zawieraç:
1) nazw´ i adres producenta lub jego upowa˝nionego

przedstawiciela,
2) opis urzàdzenia,

3) nazwisko i adres osoby, która posiada dokumenta-
cj´ technicznà, o której mowa w § 14 ust. 1,

4) uzasadnienie zastosowanej procedury badawczej
oraz nazw´ i adres jednostki notyfikowanej, która
dokona∏a oceny zgodnoÊci,

5) zmierzony poziom mocy akustycznej urzàdzenia re-
prezentatywnego dla danego typu,

6) gwarantowany poziom mocy akustycznej danego
urzàdzenia,

7) oÊwiadczenie, ˝e urzàdzenie spe∏nia wymagania
okreÊlone w rozporzàdzeniu,

8) oÊwiadczenie, ̋ e urzàdzenie jest zgodne z wymaga-
niami okreÊlonymi w przepisach innych rozporzà-
dzeƒ wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgod-
noÊci, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw,
zwanej dalej „ ustawà”,

9) imi´ i nazwisko osoby upowa˝nionej do sk∏adania
podpisu w imieniu producenta lub jego upowa˝-
nionego przedstawiciela,

10) miejsce i dat´ jej wystawienia.

3. Deklaracja zgodnoÊci WE powinna byç napisana
w j´zyku polskim; mo˝e byç tak˝e napisana lub przet∏u-
maczona na j´zyk kraju, w którym urzàdzenie b´dzie
wprowadzane do obrotu lub oddane do u˝ytkowania.

4. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
powinien przechowywaç deklaracj´ zgodnoÊci WE
wraz z dokumentacjà technicznà, o której mowa w § 14
ust.1, przez okres 10 lat od daty wyprodukowania
ostatniego egzemplarza urzàdzenia. 

§ 7. Domniemywa si´, ̋ e urzàdzenia, o których mo-
wa w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, oznakowane
CE i oznaczone gwarantowanym poziomem mocy aku-
stycznej oraz posiadajàce aktualnà deklaracj´ zgodno-
Êci WE wystawionà przez producenta, sà zgodne z wy-
maganiami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu.

§ 8. Wymagania dotyczàce ochrony s∏uchu opera-
torów urzàdzeƒ okreÊlajà odr´bne przepisy.

Rozdzia∏ 2

Oznakowanie i oznaczenie

§ 9. 1. Urzàdzenia, o których mowa w za∏àcznikach
nr 1 i 2 do rozporzàdzenia, wprowadzone do obrotu lub
oddane do u˝ywania, które spe∏niajà wymagania okre-
Êlone w rozporzàdzeniu i dla których wystawiono de-
klaracj´ zgodnoÊci WE, podlegajà oznakowaniu zna-
kiem zgodnoÊci CE i oznaczeniu gwarantowanego po-
ziomu mocy akustycznej LWA.

2. Oznakowanie CE i oznaczenie gwarantowanego
poziomu mocy akustycznej LWA powinno byç umiesz-
czone na widocznej cz´Êci urzàdzenia.

3. Oznakowanie CE i oznaczenie gwarantowanego
poziomu mocy akustycznej LWA powinno byç czytelne
i jednoznaczne. Nie nale˝y umieszczaç na urzàdzeniu
oznakowaƒ, oznaczeƒ i napisów, które mogà wprowa-
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dzaç w b∏àd w odniesieniu do oznakowania CE i ozna-
czenia gwarantowanego poziomu mocy akustycznej
LWA.

4. Umieszczanie na urzàdzeniu innych ni˝ okreÊlo-
ne w ust.1 oznaczeƒ i informacji nie powinno zmniej-
szaç widocznoÊci oznakowania CE i oznaczenia gwa-
rantowanego poziomu mocy akustycznej LWA.

5. Wzór oznakowania CE i oznaczenia gwarantowa-
nego poziomu mocy akustycznej LWA okreÊla za∏àcznik
nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 10. 1. W przypadku gdy dane urzàdzenie podlega
tak˝e przepisom innych rozporzàdzeƒ wydanych na
podstawie art. 6 ust. 2 ustawy, które przewidujà
umieszczenie oznakowania CE, oznakowanie mo˝e byç
umieszczone pod warunkiem, ˝e urzàdzenie spe∏nia
tak˝e wymagania przepisów tych rozporzàdzeƒ.

2. Je˝eli przepisy co najmniej jednego z rozporzà-
dzeƒ, o których mowa w ust. 1, pozwalajà producento-
wi na wybór przyj´tych wymagaƒ, oznakowanie CE,
o którym mowa w § 9 ust. 1, powinno wskazywaç zgod-
noÊç tych wymagaƒ z przepisami rozporzàdzeƒ zasto-
sowanych przez producenta. W takim przypadku pro-
ducent powinien podaç szczegó∏owe dane o zastoso-
wanych przepisach w dokumentacji lub instrukcjach
wymaganych przez te przepisy.

Rozdzia∏ 3

Procedury oceny zgodnoÊci

§ 11. Przed wprowadzeniem do obrotu lub odda-
niem do u˝ywania urzàdzeƒ, o których mowa w za∏àcz-
niku nr 1 do rozporzàdzenia, producent lub jego upo-
wa˝niony przedstawiciel powinien poddaç ka˝dy typ
urzàdzenia jednej z nast´pujàcych procedur oceny
zgodnoÊci:

1) okresowej kontroli zgodnoÊci urzàdzenia z doku-
mentacjà technicznà i sprawdzeniu urzàdzenia
w fazie jego produkcji przez jednostk´ notyfikowa-
nà, w sposób okreÊlony w § 17 ust. 2,

2) ocenie zgodnoÊci urzàdzenia dokonanej przez jed-
nostk´ notyfikowanà, w sposób okreÊlony w § 18,

3) sprawdzeniu systemu jakoÊci u producenta przez
jednostk´ notyfikowanà oraz sprawowaniu nadzo-
ru przez t´ jednostk´ nad prawid∏owym dzia∏aniem
tego systemu, w sposób okreÊlony w §19 i 20. 

§ 12. 1. Przed wprowadzeniem do obrotu lub odda-
niem do u˝ywania urzàdzenia, o którym mowa w za-
∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia, producent lub jego
upowa˝niony przedstawiciel powinien poddaç ka˝dy
typ urzàdzenia procedurze deklarowania zgodnoÊci
producenta.

2. Urzàdzenia, w stosunku do których zastosowano
procedur´ oceny zgodnoÊci, o której mowa w ust. 1,
podlegajà, podczas ich eksploatacji, nadzorowi produ-
centa lub jego upowa˝nionego przedstawiciela w za-
kresie gwarantowanej wielkoÊci mocy akustycznej
LWA.

§ 13. Producent lub jego upowa˝niony przedstawi-
ciel zapewnia pe∏nà informacj´ o zastosowanej proce-
durze oceny zgodnoÊci danego typu urzàdzenia.

§ 14. 1. Producent lub jego upowa˝niony przedsta-
wiciel, niezale˝nie od przyj´tej procedury oceny zgod-
noÊci, kompletuje dokumentacj´ technicznà umo˝li-
wiajàcà dokonanie oceny zgodnoÊci urzàdzenia z wy-
maganiami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu.

2. Dokumentacja techniczna, o której mowa
w ust. 1, powinna zawieraç co najmniej:

1) nazw´ i adres producenta,

2) opis urzàdzenia i jego mark´,

3) nazw´ fabrycznà, typ, seri´ i numer urzàdzenia,

4) dane techniczne i zmierzony poziom mocy aku-
stycznej LWA — istotne dla identyfikacji urzàdzenia, 

5) sprawozdanie techniczne z pomiarów ha∏asu prze-
prowadzonych zgodnie z metodykà okreÊlonà
w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia,

6) nazw´ i typy zastosowanej aparatury pomiarowej
oraz wyniki oszacowania niepewnoÊci pomiarów,
wynikajàcej ze zmiennoÊci produkcji i jej wp∏ywu
na gwarantowany poziom mocy akustycznej.

3. Do dokumentacji technicznej, o której mowa
w ust. 1, producent lub jego upowa˝niony przedstawi-
ciel do∏àcza niezb´dne schematy, opisy i wyjaÊnienia.

4. Dokumentacja techniczna, o której mowa
w ust. 1, powinna byç przechowywana dla celów kon-
trolnych przez okres co najmniej 10 lat od daty wypro-
dukowania ostatniego egzemplarza danego typu urzà-
dzenia. Producent lub jego upowa˝niony przedstawi-
ciel mo˝e powierzyç przechowywanie dokumentacji
technicznej innej osobie, odnotowujàc w deklaracji
zgodnoÊci WE nazwisko i adres tej osoby.

§ 15. 1. Producent lub jego upowa˝niony przedsta-
wiciel, w ramach przyj´tej procedury oceny zgodnoÊci,
wystawia deklaracj´ zgodnoÊci WE.

2. Deklaracja zgodnoÊci WE powinna byç sporzà-
dzona w j´zyku polskim oraz przet∏umaczona na jeden
z j´zyków urz´dowych obowiàzujàcych w kraju, w któ-
rym urzàdzenie b´dzie u˝ytkowane.

§ 16. 1. W procesie produkcji producent urzàdzenia,
o którym mowa w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia,
powinien podjàç niezb´dne Êrodki w celu zapewnienia
zgodnoÊci produkowanego urzàdzenia z dokumentacjà
technicznà, deklaracjà zgodnoÊci WE oraz wymagania-
mi okreÊlonymi w rozporzàdzeniu.

2. Producent lub jego upowa˝niony przedstawi-
ciel, po skompletowaniu dokumentacji technicznej,
o której mowa w § 14 ust.1, danego typu urzàdzenia,
o którym mowa w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia,
wystawieniu deklaracji zgodnoÊci WE i zapewnieniu,
˝e dany typ urzàdzenia spe∏nia wymagania okreÊlone
w rozporzàdzeniu, umieszcza na urzàdzeniu oznako-
wanie CE i oznaczenie gwarantowanego poziomu mo-
cy akustycznej, zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi
w § 9.
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§ 17. 1. Jednostka notyfikowana przeprowadza
okresowà kontrol´ deklarowanej przez producenta lub
jego upowa˝nionego przedstawiciela zgodnoÊci urzà-
dzenia, o którym mowa w za∏àczniku nr 1 do rozporzà-
dzenia, z dokumentacjà technicznà, a tak˝e dokonuje
sprawdzenia urzàdzenia w fazie produkcji.

2. Kontrol´, o której mowa w ust.1, przeprowadza
si´ w nast´pujàcy sposób:

1) producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel,
przed zg∏oszeniem dokumentacji technicznej urzà-
dzenia do kontroli, wykonuje czynnoÊci zwiàzane
z jej kompletowaniem i wystawieniem deklaracji
zgodnoÊci WE,

2) producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
przedstawia kopi´ dokumentacji technicznej wy-
branej przez siebie jednostce notyfikowanej, przed
wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do u˝y-
wania pierwszego egzemplarza urzàdzenia danego
typu,

3) w przypadku powstania wàtpliwoÊci co do wiary-
godnoÊci dokumentacji technicznej, jednostka no-
tyfikowana informuje producenta lub jego upo-
wa˝nionego przedstawiciela i w razie potrzeby mo-
˝e zaleciç wykonanie niezb´dnych modyfikacji do-
kumentacji technicznych lub wykonanie niezb´d-
nych prób,

4) po przeprowadzeniu kontroli dokumentacji tech-
nicznej, jednostka notyfikowana sporzàdza spra-
wozdanie i przekazuje je producentowi lub jego
upowa˝nionemu przedstawicielowi,

5) po przekazaniu przez jednostk´ notyfikowanà spra-
wozdania potwierdzajàcego, ˝e dokumentacja
techniczna jest zgodna z wymaganiami okreÊlony-
mi w rozporzàdzeniu, producent lub jego upowa˝-
niony przedstawiciel mo˝e umieÊciç na urzàdzeniu
oznakowanie CE i wystawiç deklaracj´ zgodnoÊci
WE, na swojà odpowiedzialnoÊç.

3. Po przeprowadzonej kontroli, o której mowa
w ust. 1, producent lub jego upowa˝niony przedstawi-
ciel powinien kontynuowaç dalszà wspó∏prac´ z jed-
nostkà notyfikowanà w fazie produkcji urzàdzenia,
o którym mowa w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia,
zgodnie z jednà z procedur wybranych przez producen-
ta lub jego upowa˝nionego przedstawiciela.

4. Jednostka notyfikowana powinna przeprowa-
dzaç okresowe kontrole, majàce na celu ciàg∏à weryfi-
kacj´ zgodnoÊci produkowanych urzàdzeƒ z dokumen-
tacjà technicznà i wymaganiami okreÊlonymi w rozpo-
rzàdzeniu. 

5. Jednostka notyfikowana powinna w szczególno-
Êci sprawdzaç:

1) prawid∏owoÊç oznakowania urzàdzenia, 

2) zgodnoÊç deklaracji zgodnoÊci WE z wymaganiami
okreÊlonymi w § 6 ust. 2, 

3) zastosowanà aparatur´ pomiarowà i wyniki osza-
cowania niepewnoÊci pomiarów wynikajàcych ze
zmiennoÊci produkcji oraz jej wp∏ywu na gwaran-
towany poziom mocy akustycznej.

6. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
powinien udost´pniç jednostce notyfikowanej we-
wn´trznà dokumentacj´ dotyczàcà tej procedury, wy-
niki aktualnych wewn´trznych audytów i wykonanych
niezb´dnych prób.

7. Je˝eli przeprowadzone kontrole, o których mowa
w ust. 1 i 4, nie zosta∏y zakoƒczone wynikiem pozytyw-
nym, jednostka notyfikowana:

1) przeprowadza badania ha∏asu, które mo˝e uprasz-
czaç lub wykonywaç zgodnie z wymaganiami okre-
Êlonymi w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia, albo
badania równowa˝ne,

2) kontroluje prawid∏owoÊç:
a) oznakowania urzàdzenia z wymaganiami okre-

Êlonymi w § 9,
b) sporzàdzenia i przechowywania dokumentacji

technicznej,

3) okreÊla, odpowiednio do wyników przeprowadzo-
nych kontroli, o których mowa w ust. 1, cz´stotli-
woÊç ich przeprowadzania, potrzeby w zakresie
nadzorowania dzia∏aƒ korygujàcych wykonywa-
nych przez producenta lub jego upowa˝nionego
przedstawiciela, jego realne mo˝liwoÊci utrzyma-
nia gwarantowanych wartoÊci emisji ha∏asu; kon-
trole powinny byç przeprowadzone nie rzadziej ni˝
raz na trzy lata,

4) w przypadku wystàpienia zastrze˝eƒ co do wiary-
godnoÊci dokumentacji technicznej lub przestrze-
gania procesu technologicznego, informuje o tym
producenta lub jego upowa˝nionego przedstawi-
ciela,

5) informuje niezw∏ocznie w∏aÊciwe organy, które
zg∏osi∏y urzàdzenie do kontroli, w przypadku gdy
kontrolowane urzàdzenie nie odpowiada wymaga-
niom okreÊlonym w rozporzàdzeniu.

§ 18. 1. Ocena zgodnoÊci urzàdzenia z wymagania-
mi zasadniczymi jest procedurà, przez którà producent
lub jego upowa˝niony przedstawiciel zapewnia i dekla-
ruje, ˝e urzàdzenie posiadajàce certyfikat, o którym
mowa w ust. 5 pkt 4, spe∏nia wymagania okreÊlone
w rozporzàdzeniu.

2. Jednostka notyfikowana przeprowadza ocen´
zgodnoÊci, o której mowa w ust.1, na wniosek produ-
centa lub jego upowa˝nionego przedstawiciela. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien za-
wieraç:

1) nazw´ i adres producenta lub imi´ i nazwisko oraz
adres jego upowa˝nionego przedstawiciela,

2) oÊwiadczenie, ˝e wniosek nie by∏ sk∏adany w innej
jednostce notyfikowanej.

4. Do wniosku, o którym mowa ust. 2, nale˝y za∏à-
czyç dokumentacj´ technicznà, która powinna zawie-
raç:

1) opis urzàdzenia i jego mark´,
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2) nazw´ fabrycznà urzàdzenia, typ, seri´ i numery
urzàdzenia,

3) dane istotne do identyfikacji urzàdzenia i ocen´
emisji ha∏asu, z za∏àczonymi, w razie potrzeby,
schematami, opisem i wyjaÊnieniami niezb´dnymi
do ich zrozumienia.

5. Jednostka notyfikowana, po otrzymaniu wnio-
sku, o którym mowa w ust. 2, podejmuje niezw∏ocznie
nast´pujàce czynnoÊci:

1) sprawdza, czy urzàdzenie zosta∏o wykonane zgod-
nie z dokumentacjà technicznà,

2) uzgadnia ze zg∏aszajàcym urzàdzenie miejsce prze-
prowadzenia badania ha∏asu,

3) przeprowadza lub zleca przeprowadzenie wykona-
nia pomiarów ha∏asu,

4) po stwierdzeniu, ˝e dane urzàdzenie odpowiada
wymaganiom okreÊlonym w rozporzàdzeniu, wy-
daje certyfikat zgodnoÊci. 

6. Je˝eli jednostka notyfikowana odmówi wydania
certyfikatu zgodnoÊci, powinna uzasadniç przyczyn´
tej odmowy.

7. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
przechowuje, przez okres 10 lat od daty wprowadzenia
urzàdzenia do obrotu, kopi´ dokumentacji technicznej
i certyfikatu zgodnoÊci.

§ 19. 1. Jednostka notyfikowana sprawdza system
jakoÊci u producenta oraz sprawuje nadzór nad prawi-
d∏owym dzia∏aniem tego systemu w nast´pujàcy spo-
sób:

1) producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel,
deklarujàcy zgodnoÊç urzàdzenia z wymaganiami
okreÊlonymi w rozporzàdzeniu, powinien umieÊciç
oznakowanie CE i oznaczenie gwarantowanego
poziomu mocy akustycznej oraz wystawiç deklara-
cj´ zgodnoÊci WE, a tak˝e stosowaç zatwierdzony
system zapewnienia jakoÊci w fazie produkcji urzà-
dzenia oraz kontroli i badaƒ wyrobu finalnego,

2) producent sk∏ada wniosek do wybranej jednostki
notyfikowanej o dokonanie oceny systemu zapew-
nienia jakoÊci.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powi-
nien zawieraç:

1) nazw´ i adres producenta lub jego upowa˝nionego
przedstawiciela,

2) opis urzàdzenia, jego nazw´ i nazw´ fabrycznà
urzàdzenia,

3) typ urzàdzenia, seri´ i numery,

4) istotne do identyfikacji urzàdzenia dane techniczne
i ocen´ emisji ha∏asu,

5) dane o zastosowanej aparaturze i wyniki oszacowa-
nia niepewnoÊci pomiarów wynikajàcej ze zmien-
noÊci produkcji.

3. Producent powinien do∏àczyç do wniosku, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 2:

1) niezb´dne schematy, opisy i wyjaÊnienia dotyczàce
urzàdzenia, je˝eli zachodzi taka potrzeba,

2) sprawozdania techniczne z przeprowadzonych po-
miarów ha∏asu, wykonane w sposób okreÊlony
w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia,

3) kopi´ deklaracji zgodnoÊci WE,

4) dokumentacj´ dotyczàcà systemu zapewnienia ja-
koÊci.

§ 20. 1. System zapewnienia jakoÊci powinien gwa-
rantowaç wykonanie urzàdzenia zgodnie z wymaga-
niami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu.

2. Wszystkie elementy systemu zapewnienia jako-
Êci, wymagania i zastrze˝enia przyj´te przez producen-
ta powinny byç udokumentowane w sposób systema-
tyczny i uporzàdkowany za pomocà procedur, instruk-
cji oraz prowadzonej przez producenta polityce jako-
Êci.

3. Dokumentacja systemu zapewniania jakoÊci po-
winna umo˝liwiaç zrozumienie prowadzonej przez pro-
ducenta polityki jakoÊci i stosowanych procedur, a tak-
˝e programów jakoÊci, planów i zapisów, w szczegól-
noÊci powinna zawieraç:

1) okreÊlenie celów jakoÊci i struktury organizacyjnej
pionu sterowania jakoÊcià, obowiàzków oraz
uprawnieƒ kierownictwa w odniesieniu do jakoÊci
wykonanego projektu urzàdzenia, jak i samego
urzàdzenia,

2) dokumentacj´ technicznà dla ka˝dego urzàdzenia,
zawierajàcà co najmniej informacje, o których mo-
wa w § 19 ust. 2, dotyczàce tej dokumentacji, 

3) techniki sterowania projektowaniem oraz weryfika-
cjà projektu, procesów i innych systematycznych
dzia∏aƒ, które b´dà stosowane podczas projekto-
wania urzàdzeƒ zaliczanych do danej kategorii,

4) instrukcje odpowiedniego wykonania urzàdzenia,
sterowania jakoÊcià oraz techniki zapewnienia ja-
koÊci, procesów i innych systematycznych dzia∏aƒ,
nale˝àcych do zakresu wdro˝onego systemu,

5) opisy wykonywanych czynnoÊci kontrolnych i pla-
nowanych badaƒ, które b´dà wykonywane przed,
podczas i po wyprodukowaniu urzàdzeƒ, oraz cz´-
stotliwoÊci, z jakà b´dà one przeprowadzane,

6) zapisy dotyczàce jakoÊci, w szczególnoÊci sprawoz-
dania z kontroli i dane z przeprowadzonych badaƒ,
dane kalibracyjne, sprawozdania dotyczàce kwali-
fikacji personelu,

7) stosowane Êrodki nadzorowania za∏o˝onych celów
dotyczàcych projektu urzàdzenia, jego jakoÊci oraz
efektywnoÊci dzia∏ania systemu zapewnienia jako-
Êci.

4. Jednostka notyfikowana ocenia system zapew-
nienia jakoÊci, w celu stwierdzenia, czy odpowiada on
wymaganiom, o których mowa w ust. 1—3.

5. Ocena systemu zapewnienia jakoÊci polega na
badaniu zgodnoÊci stosowanego systemu z wymaga-
niami okreÊlonymi w odpowiedniej Polskiej Normie
i odbywa si´ w nast´pujàcy sposób:
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1) jednostka notyfikowana powo∏uje zespó∏, w celu
przeprowadzenia audytu urzàdzeƒ technicznych
u producenta,

2) w sk∏ad zespo∏u przeprowadzajàcego audyt powin-
na byç powo∏ana co najmniej jedna osoba posia-
dajàca uprawnienia i doÊwiadczenie w zakresie do-
konywania oceny urzàdzeƒ technicznych,

3) producent powinien byç powiadomiony o wyni-
kach przeprowadzonego audytu; powiadomienie
powinno zawieraç wnioski i uzasadnienie podj´tej
decyzji,

4) jednostka notyfikowana, na podstawie pozytyw-
nych wyników przeprowadzonego audytu, zatwier-
dza system zapewnienia jakoÊci; zatwierdzony sys-
tem stanowi podstaw´ dla producenta do wype∏-
nienia zobowiàzaƒ wynikajàcych z zatwierdzenia
i utrzymywania systemu zapewnienia jakoÊci
w sposób odpowiedni i efektywny,

5) producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
powinien wspó∏pracowaç z jednostkà notyfikowa-
nà, która zatwierdzi∏a system zapewnienia jakoÊci,
i informowaç jà o ka˝dych zamierzonych modyfika-
cjach tego systemu,

6) jednostka notyfikowana ocenia proponowane mo-
dyfikacje systemu zapewnienia jakoÊci i decyduje,
czy zmodyfikowany system zapewnienia jakoÊci
b´dzie spe∏nia∏ wymagania, o których mowa
w ust. 1—3, oraz czy jest wymagane powtórne
przeprowadzenie audytu,

7) jednostka notyfikowana powiadamia producenta
o podj´tej decyzji dotyczàcej powtórnej oceny sys-
temu zapewnienia jakoÊci; powiadomienie powin-
no zawieraç uzasadnienie podj´tej decyzji wraz
z wnioskami.

§ 21. 1. Jednostka notyfikowana sprawuje nadzór
nad zatwierdzonym systemem zapewnienia jakoÊci
u producenta. 

2. Celem nadzoru nad zatwierdzonym systemem
zapewnienia jakoÊci jest upewnienie si´, ˝e producent
wype∏nia w nale˝yty sposób zobowiàzania wynikajàce
z zatwierdzonego systemu.

3. W celu umo˝liwienia sprawowania nadzoru nad
zatwierdzonym systemem jakoÊci, producent:

1) udost´pnia jednostce notyfikowanej:
a) pomieszczenia biur projektowych, produkcyj-

nych, kontrolnych, badawczych i magazyno-
wych, w celu przeprowadzenia audytu, 

b) dokumentacj´ systemu zapewnienia jakoÊci,
c) dokumenty, zgodne z wymaganiami systemu za-

pewnienia jakoÊci, w cz´Êci dotyczàcej:
— projektowania urzàdzenia, w szczególnoÊci

wyniki analiz, obliczenia, wyniki badaƒ,
— produkcji urzàdzenia, w szczególnoÊci spra-

wozdania z kontroli, dane z badaƒ, dane kali-
bracyjne, Êwiadectwa dokumentujàce kwalifi-
kacje personelu,

2) udziela jednostce notyfikowanej wszelkich ˝àda-
nych przez nià informacji zwiàzanych z zatwierdzo-
nym systemem zapewnienia jakoÊci.

4. W ramach sprawowania nadzoru nad zatwier-
dzonym systemem zapewnienia jakoÊci u producenta,
jednostka notyfikowana:

1) powinna okresowo przeprowadzaç audyty, aby
upewniç si´, ̋ e producent zachowuje i stosuje sys-
tem zapewnienia jakoÊci,

2) powinna przekazywaç producentowi sprawozdania
i oceny z wyników przeprowadzonych audytów
i badaƒ, je˝eli takie mia∏y miejsce,

3) mo˝e przeprowadzaç niezapowiedziany audyt
u producenta; je˝eli zachodzi potrzeba, mo˝e prze-
prowadzaç lub zleciç przeprowadzenie dodatko-
wych badaƒ, aby oceniç prawid∏owoÊç dzia∏ania
systemu zapewnienia jakoÊci.

5. Producent przechowuje, przez okres co najmniej
10 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzempla-
rza urzàdzenia, dokumentacj´ dotyczàcà:

1) systemu zapewnienia jakoÊci, o której mowa w § 20
ust. 3,

2) modyfikacji systemu, o którym mowa w § 20 ust. 5
pkt 6,

3) podj´tych decyzji i sporzàdzonych sprawozdaƒ
z przeprowadzonych audytów, o których mowa
w § 20 ust. 5 pkt 4 i 7.

§ 22. Jednostka notyfikowana przekazuje innym
jednostkom notyfikowanym informacje o wydanych
i cofni´tych certyfikatach systemu zapewnienia jako-
Êci.

Rozdzia∏ 4

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 23. Gwarantowany poziom mocy akustycznej ma-
szyn, o których mowa w za∏àczniku nr 1 do rozporzà-
dzenia, nie powinien przekraczaç wartoÊci granicznych
dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej, okreÊlo-
nych w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia, w nast´pu-
jàcych etapach:

1) w etapie I — od dnia 1 stycznia 2004 r.,

2) w etapie II — od dnia 1 stycznia 2006 r.

§ 24. 1. Przepisy rozporzàdzenia dotyczàce oznako-
wania CE i pos∏ugiwania si´ tym oznakowaniem stosu-
je si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, chyba ˝e wczeÊniej
stosowna umowa mi´dzynarodowa zezwoli na
umieszczenie oznakowania CE na wyrobach produko-
wanych przez polskich przedsi´biorców.

2. Przepis ust. 1 nie uchybia mo˝liwoÊci umieszcza-
nia na wyrobach i pos∏ugiwania si´ oznakowaniem CE
na podstawie prawa paƒstw obcych.

§ 25. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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1. Dêwigi budowlane towarowe do transportu
towarów (nap´dzane si lnikiem spalino-
wym)

Mechanicznie nap´dzane, instalowane tymczaso-
wo (przejÊciowo) dêwigi budowlane obs∏ugiwane
przez osoby, które sà upowa˝nione do przebywania na
placach przygotowania technicznego i placach budo-
wy, przeznaczone do pracy:

1) przy okreÊlonych poziomach wy∏adunku, posiada-
jàce platform´: 
— zaprojektowanà tylko do transportowania towa-

rów, 
— umo˝liwiajàcà pracownikom dost´p podczas ∏a-

dowania i roz∏adowania, 
— umo˝liwiajàcà dost´p i poruszanie si´ upowa˝-

nionym pracownikom podczas budowy, rozbiór-
ki i konserwacji, 

— prowadzonà, 
— poruszajàcà si´ pionowo lub odchylone maks.

15° od pionu, 
— podtrzymywanà lub utrzymywanà przez: drut, li-

n´, ∏aƒcuch, gwintowany trzpieƒ i nakr´tk´, me-
chanizm z´batkowy, hydrauliczny podnoÊnik
(bezpoÊrednio lub poÊrednio) lub zaczep rozsu-
wany; 

gdzie maszty wymagajà lub nie wymagajà pod-
trzymywania przez oddzielne konstrukcje, lub

2) przy jednym górnym podeÊcie lub roboczej po-
wierzchni rozciàgajàcej si´ na koƒcu prowadnicy
(np. dach), posiadajàce urzàdzenie noÊne:
— zaprojektowane tylko do transportu towarów, 
— zaprojektowane tak, aby nie by∏o potrzeby

wchodzenia podczas ∏adowania i roz∏adowywa-
nia lub konserwacji, budowy i rozbiórki, 

— na które personel nie ma wst´pu, 
— prowadzone, 
— przeznaczone do poruszania si´ pod dowolnym

kàtem wzgl´dem pionu, lecz nie wi´kszym ni˝
30°,

— utrzymywane przez stalowà lin´ i wymuszony
uk∏ad nap´dowy, 

— sterowane przez sterowniki sta∏ociÊnieniowe, 
— niekorzystajàce z jakiejkolwiek przeciwwagi, 
— posiadajàce maksymalne dopuszczalne obcià˝e-

nie 300 kg, 
— posiadajàce maksymalnà pr´dkoÊç 1 m/s,

gdzie prowadnice wymagajà podtrzymywania
przez oddzielnà konstrukcj´. 

2.  Maszyna do zag´szczania (tylko walce wi-
bracyjne i niewibracyjne, p∏yty wibracyjne
i wibracyjne ubijaki)

Maszyna, która zag´szcza materia∏y, np. kruszywo
skalne, grunt lub jest stosowana przy uk∏adaniu na-

wierzchni asfaltowej i dzia∏a przez wa∏owanie, ubijanie
lub dzia∏anie wibracyjne organu roboczego. Maszyna
ta mo˝e byç samobie˝na, holowana, prowadzona lub
mo˝e byç wyposa˝eniem maszyny noÊnej. Maszyny do
zag´szczania  dzielà si´ na: 

— walce obs∏ugiwane przez  operatora —  samobie˝-
ne maszyny do zag´szczania z jednym lub wi´cej
metalowymi cylindrami lub gumowymi oponami;
stanowisko operatora jest integralnà cz´Êcià ma-
szyny,

— walce prowadzone — samobie˝ne maszyny za-
g´szczajàce z jednym lub wi´cej metalowymi cylin-
drami lub gumowymi oponami, w których urzàdze-
nia sterujàce jazdà, kierunkiem jazdy, hamowa-
niem i wibracjà sà umieszczone w taki sposób, ˝e
maszyny sà sterowane przez towarzyszàcego im
operatora lub przez zdalne urzàdzenia sterujàce, 

— walce holowane — maszyny do zag´szczania z jed-
nym lub wi´cej metalowymi cylindrami lub gumo-
wymi oponami, które nie posiadajà niezale˝nego
uk∏adu nap´dowego, a stanowisko operatora po-
winno byç umiejscowione na ciàgniku,

— p∏yty wibracyjne i ubijaki wibracyjne — maszyny
do zag´szczania, g∏ównie z p∏askimi talerzowymi
podstawami, które wibrujà; sà one sterowane
przez towarzyszàcego operatora lub stanowià wy-
posa˝enie maszyny noÊnej, 

— ubijaki eksplozyjne — maszyny do zag´szczania,
g∏ównie z p∏askà podk∏adkà jako narz´dziem za-
g´szczajàcym, które jest poruszane w kierunku
przewa˝nie pionowym przez gwa∏towny wzrost ci-
Ênienia; maszyna jest sterowana przez towarzyszà-
cego operatora.

3.  Agregat spr´˝arkowy (< 350 kW)

Dowolna maszyna przeznaczona do u˝ytku z za-
miennym wyposa˝eniem, która spr´˝a powietrze, gazy
lub pary do ciÊnienia wy˝szego ni˝ ciÊnienie wlotowe.
Agregat spr´˝arkowy zawiera spr´˝ark´ w∏aÊciwà, êró-
d∏o nap´du i dowolne wyposa˝enie lub urzàdzenia
uzupe∏niajàce, które sà potrzebne do bezpiecznego
dzia∏ania spr´˝arki.

Spr´˝arkà nie sà urzàdzenia zaliczone do  nast´pu-
jàcych kategorii: 

— wentylatory —  urzàdzenia wytwarzajàce cyrkulacj´
powietrza przy nadciÊnieniu nie wi´kszym ni˝ 
110 000 pascali,

— pompy pró˝niowe —  przyrzàdy lub urzàdzenia do
odsysania powietrza z zamkni´tej, oddzielonej
przestrzeni o ciÊnieniu nieprzekraczajàcym ciÊnie-
nia atmosferycznego, 

— gazowe silniki turbinowe.

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 26 marca 2002 r. (poz. 546)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ URZÑDZE¡ PODLEGAJÑCYCH OGRANICZENIU EMISJI HA¸ASU
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4. R´czna kruszarka do betonu i m∏oty nap´-
dzane  (dowolnym sposobem)

R´czna kruszarka do betonu i m∏ot u˝ywany do wy-
konywania pracy na placach budowy i terenach prac
z zakresu in˝ynierii làdowej i wodnej.

5.  Wciàgarka budowlana (nap´dzana si lni-
kiem spalinowym)

Mechanicznie nap´dzane, okresowo instalowane
urzàdzenie podnoszàce, z wyposa˝eniem umo˝liwiajà-
cym  podnoszenie i opuszczanie zawieszonego obcià-
˝enia.

6.  Spycharka (< 500 kW)

Samobie˝na maszyna ko∏owa lub gàsienicowa u˝y-
wana do wywierania si∏y pchajàcej lub ciàgnàcej za po-
mocà zamontowanego wyposa˝enia. 

7.  Wywrotka (< 500 kW)

Samobie˝na maszyna ko∏owa lub gàsienicowa po-
siadajàca otwarte nadwozie, która albo transportuje
i zrzuca na usypisko materia∏ albo go rozrzuca. Wy-
wrotki mogà byç wyposa˝ane w integralny osprz´t sa-
moza∏adowczy. 

8. Koparka hydrauliczna lub l inowa (< 500 kW)

Samobie˝na maszyna gàsienicowa lub ko∏owa po-
siadajàca nadwozie zdolne do obrotu o minimum 360°,
która kopie, obraca si´ wzgl´dem osi pionowej i prze-
nosi oraz zrzuca na usypisko materia∏ za pomocà ∏y˝ki
przymocowanej do wysi´gnika i ramienia lub wysi´-
gnika teleskopowego, bez poruszania ramy czy pod-
wozia, podczas jakiegokolwiek cyklu roboczego ma-
szyny.

9.  Koparko-∏adowarka (< 500 kW)

Samobie˝na maszyna ko∏owa lub gàsienicowa
o g∏ównej strukturze noÊnej przeznaczonej do przeno-
szenia zarówno osprz´tu ∏adowarki czo∏owej zamonto-
wanego z przodu, jak i osprz´tu koparki podsi´biernej
zamontowanego z ty∏u. Maszyna u˝ywana jako kopar-
ka normalnie kopie poni˝ej poziomu ziemi ∏y˝kà poru-
szanà w kierunku maszyny. ¸y˝ka koparki podnosi, ob-
raca i wysypuje materia∏, podczas gdy maszyna jest
nieruchoma. Maszyna u˝ywana jako ∏adowarka ∏aduje
lub kopie przez jazd´ do przodu i podnosi, przenosi
i wysypuje materia∏.

10. Równiarka (< 500 kW)

Samobie˝na maszyna ko∏owa posiadajàca nastaw-
ne ostrze, umieszczone pomi´dzy przednià i tylnà osià,
które tnie, przesuwa i rozrzuca materia∏ pod∏o˝a, zgod-
nie z za∏o˝onymi wymaganiami.

11. Zmechanizowana hydrauliczna przetwor-
nica ciÊnienia

Dowolna maszyna z wymiennym wyposa˝eniem,
która spr´˝a p∏yny do ciÊnienia wy˝szego ni˝ ciÊnienie
dop∏ywowe. Oznacza to uk∏ad sk∏adajàcy si´ ze êród∏a

nap´du, pompy ze zbiornikiem lub bez zbiornika i akce-
soriów (np. urzàdzenia sterujàce, zawór odcià˝ajàcy). 

12.  Ugniatarka wysypiskowa typu ∏adowarko-
wego z ∏y˝kà (< 500 kW)

Samobie˝na ko∏owa maszyna zag´szczajàca majàca
na przodzie zamontowany osprz´t ∏adowarkowy z ∏y˝kà,
posiadajàca stalowe ko∏a (b´bny) zaprojektowana
przede wszystkim do zag´szczania, przesuwania, rów-
nania i ∏adowania gleby lub odpadków na wysypisku.

1 3 .  K o s i a r k i  d o  t r a w y  z w y ∏ à c z e n i e m
s p r z ´ t u  r o l n e g o  i l e Ê n e g o ,  u r z à d z e ƒ
w i e l o f u n k c y j n y c h ,  z p o d s t a w o w y m
u k ∏ a d e m  n a p ´ d o w y m ,  k t ó r y  m a  z a i n -
s t a l o w a n à  m o c  w i ´ k s z à  n i ˝  2 0  k W

Maszyna prowadzona lub przeznaczona do jazdy
na niej, s∏u˝àca do Êcinania trawy, lub maszyna z wy-
posa˝eniem dodatkowym do Êcinania trawy, w której
urzàdzenie tnàce operuje w p∏aszczyênie, w przybli˝e-
niu równoleg∏ej do ziemi, i wykorzystuje poziom grun-
tu do okreÊlania wysokoÊci ci´cia regulowanej za po-
mocà przestawiania kó∏, poduszki powietrznej lub p∏óz,
gdzie wykorzystuje si´ silnik spalinowy lub silnik elek-
tryczny jako êród∏o nap´du. Urzàdzenia tnàce, to: 

— sztywny element tnàcy lub

— niemetalowa ˝y∏ka (˝y∏ki), swobodnie obracajàcy
si´ na czopie nó˝ (no˝e) o energii kinetycznej wi´k-
szej ni˝ 10 J ka˝dy; energia kinetyczna jest okreÊla-
na wed∏ug normy EN 786:1997, za∏àcznik B.

Jest to tak˝e prowadzona lub przystosowana do jaz-
dy na niej maszyna do ci´cia trawy lub maszyna z do-
datkowym wyposa˝eniem do ci´cia trawy, gdzie urzà-
dzenie tnàce obraca si´ wokó∏ poziomej osi, zaÊ obci-
nanie jest wynikiem wspó∏dzia∏ania ze sztywnym pr´-
tem tnàcym lub no˝em (kosiarka walcowa).

14. Przycinarka do trawników (przycinarki
kraw´dziowe do trawników)

Maszyna zasilana elektrycznie prowadzona lub
trzymana w r´ku, przeznaczona do ci´cia trawy, z tnà-
cym elementem, elementami z niemetalowej linki (li-
nek) lub swobodnie obracajàcymi si´ na osi niemeta-
lowymi no˝ami, o energii kinetycznej nie wi´kszej ni˝
10 J ka˝dy, przeznaczona do ci´cia trawy lub podobnej
mi´kkiej roÊlinnoÊci. Tnàcy element (elementy) operu-
je (operujà) w p∏aszczyênie w przybli˝eniu równoleg∏ej
do ziemi (przycinarka do trawy) lub prostopad∏ej do
ziemi (przycinarka kraw´dziowa do trawy). Energia ki-
netyczna jest okreÊlona w za∏àczniku B do normy
EN 786:1997.

15. Wózki podnoÊnikowe, nap´dzane si lni-
kiem spalinowym, z przeciwwagà (z wy∏à-
czeniem innych wózków podnoÊnikowych
z przeciwwagà, z obcià˝eniem nominal-
nym nie wi´kszym ni˝ 10 ton)

Wózek ko∏owy, nap´dzany silnikiem spalinowym
i z osprz´tem podnoÊnikowym (maszt, rami´ telesko-
powe, lub rami´ przegubowe). Do wózków podnoÊni-
kowych zalicza si´:
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— wózki do ci´˝kiego terenu przeznaczone przede
wszystkim do dzia∏ania na nieulepszanym natural-
nym terenie lub na terenie ulepszonym (np. place
przygotowania technicznego),

— inne wózki, z wyjàtkiem budowanych specjalnie
przystosowanych do transportu kontenerów.

16. ¸adowarki (< 500 kW)

Samobie˝na maszyna ko∏owa lub gàsienicowa, po-
siadajàca w∏asny zamontowany z przodu osprz´t ∏ado-
warkowy z ∏y˝kà, która si´ nape∏nia lub którà si´ kopie,
przez ruch maszyny do przodu, nast´pnie ∏y˝k´ si´
podnosi do przewiezienia materia∏u i roz∏adowania.

17. ˚uraw samojezdny

˚uraw z w∏asnym nap´dem, zdolny do przemiesz-
czania si´ na nieutwardzonych drogach z obcià˝eniem
lub nieobcià˝ony, wykorzystujàcy grawitacj´ dla za-
chowania statecznoÊci. ˚uraw samojezdny dzia∏a na
oponach, gàsienicach lub z innymi samojezdnymi
urzàdzeniami. W ustalonej pozycji mo˝e byç podtrzy-
mywany przez podpory zewn´trzne lub inne wyposa-
˝enie powi´kszajàce jego stabilnoÊç. Nadwozie ˝ura-
wia samojezdnego mo˝e byç typu pe∏noobrotowego,
ograniczonego obrotu lub nieobrotowe. Jest on zazwy-
czaj wyposa˝ony w jednà lub wi´cej wciàgark´ lub hy-
drauliczne cylindry do podnoszenia i opuszczania wy-
si´gnika i ∏adunku. Samojezdne ˝urawie sà wyposa˝a-
ne albo w wysi´gnik teleskopowy, wysi´gnik przegu-
bowy, wysi´gnik kratownicowy lub ich kombinacj´,
wed∏ug takiego projektu, aby móg∏ byç ∏atwo opusz-
czany. ¸adunki zawieszone na wysi´gniku mogà byç
przemieszczane przez zespo∏y wielokrà˝ków haka lub
inne urzàdzenia do podnoszenia ∏adunku podczas wy-
konywania specjalnych prac.

18. Redlica motorowa (< 3 kW)

Zaprojektowana do kierowania przez pieszego ope-
ratora samobie˝na maszyna:

— z ko∏em (ko∏ami) podporowym lub bez ko∏a podpo-
rowego, utrzymujàcym ko∏o (ko∏a) w taki sposób,

aby jej nap´dzane elementy robocze dzia∏a∏y jako
narz´dzia kopiàce (motyka motorowa),

— nap´dzana przez jedno ko∏o lub kilka kó∏ bezpo-
Êrednio uruchamianych od silnika i wyposa˝ona
w narz´dzia kopiàce (motorowa motyka z nap´dza-
nym ko∏em/ko∏ami).

19. Uk∏adarka do nawierzchni (z wyjàtkiem
uk∏adarki  wyposa˝onej w listw´ do inten-
sywnego zag´szczania)

Samojezdna maszyna do budowy dróg u˝ywana
w celu uk∏adania warstw materia∏u budowlanego ta-
kiego, jak mieszanka bitumiczna, beton i ˝wir.

20. Agregat pràdotwórczy (< 400 kW)

Urzàdzenie sk∏adajàce si´ z silnika spalinowego na-
p´dzajàcego obrotowy generator, zapewniajàcy ciàg∏e
dostarczanie energii elektrycznej.

21. ˚uraw wie˝owy

˚uraw z obracajàcym si´ wokó∏ osi wysi´gnikiem
umieszczonym na szczycie wie˝y, która stoi w przybli-
˝eniu pionowo w pozycji roboczej. Zasilane urzàdzenie
jest wyposa˝one w Êrodki do podnoszenia i opuszcza-
nia zawieszonego ∏adunku oraz do ruchu takiego ∏a-
dunku przez zmian´ promienia udêwigu, obracanie,
przesuwanie kompletnego urzàdzenia. Niektóre takie
urzàdzenie wykonuje kilka, lecz niekoniecznie wszyst-
kie te ruchy. Urzàdzenie mo˝e byç instalowane w sta-
∏ej pozycji lub wyposa˝one w Êrodki do przemieszcza-
nia lub wspinania si´.

22. Agregat spawalniczy

Obrotowe urzàdzenie, które wytwarza pràd spawal-
niczy.

Pomiary mocy akustycznej urzàdzeƒ wymienio-
nych w tym za∏àczniku powinny byç wykonane zgod-
nie z procedurami badawczymi okreÊlonymi w za∏àcz-
niku nr 3 do rozporzàdzenia.

Za∏àcznik nr 2

URZÑDZENIA PODLEGAJÑCE TYLKO OZNACZENIU GWARANTOWANEGO POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ

1. Podest ruchomy z si lnikiem spalinowym

Urzàdzenie sk∏adajàce si´ z: niewielkiego podestu
roboczego, urzàdzenia noÊnego o zmiennej d∏ugoÊci
i podwozia. Podest roboczy stanowi ogrodzonà po-
wierzchni´ lub klatk´, która mo˝e byç przemieszczana
pod obcià˝eniem do wymaganego po∏o˝enia robocze-
go. Urzàdzenie noÊne o zmiennej d∏ugoÊci jest po∏à-
czone z podwoziem i podtrzymuje podest roboczy, co
pozwala na przemieszczenie podestu roboczego do
wymaganego po∏o˝enia.

2.  Wycinarka krzaków

R´czne przenoÊne urzàdzenie nap´dzane silnikiem
spalinowym z zamocowanym obrotowym ostrzem wy-

konanym z metalu lub plastiku przeznaczone do Êcina-
nia chwastów, zaroÊli, ma∏ych drzewek i podobnej ro-
ÊlinnoÊci. Element tnàcy dzia∏a w p∏aszczyênie, w przy-
bli˝eniu równoleg∏ej do ziemi.

3.  Dêwig budowlany towarowy (z si lnikiem
elektrycznym)

Mechanicznie nap´dzany, instalowany tymczaso-
wo (przejÊciowo). Dêwig budowlany obs∏ugiwany
przez osoby upowa˝nione do przebywania na placach
przygotowania technicznego i placach budowy, prze-
znaczony do pracy: 

1) przy okreÊlonych poziomach wy∏adunku posiadajà-
cy platform´: 



Dziennik Ustaw Nr 60 — 4350 — Poz. 546

a) zaprojektowanà tylko do transportowania towa-
rów,

b) która umo˝liwia dost´p osobom podczas ∏ado-
wania i roz∏adowania,

c) która umo˝liwia dost´p i poruszanie si´ upowa˝-
nionym osobom podczas budowy, rozbiórki
i konserwacji,

d) prowadzonà,
e) poruszajàcà si´ pionowo lub wzd∏u˝ Êcie˝ki

w obr´bie maks. 15° od pionu,
f)  podtrzymywanà lub utrzymywanà przez drut, li-

n´, ∏aƒcuch, gwintowany trzpieƒ i nakr´tk´, me-
chanizm z´batkowy, hydrauliczny podnoÊnik
(bezpoÊredni lub poÊredni) lub mechanizm z roz-
pr´˝nym wiàzaniem,

gdzie maszty wymagajà lub nie wymagajà pod-
trzymywania przez oddzielne konstrukcje,

2) przy jednym górnym podeÊcie lub roboczej po-
wierzchni rozciàgajàcej si´ na koƒcu prowadnicy
(np. dach), posiadajàcy urzàdzenie noÊne:

a) zaprojektowane tylko do transportu towarów,

b) zaprojektowane w taki sposób, aby nie by∏o po-
trzeby wchodzenia na nie przy ∏adowaniu i roz-
∏adowywaniu lub konserwacji, budowie i roz-
biórce,

c) zakazane dla osób przez ca∏y czas,

d) prowadzone,

e) które jest zaprojektowane do poruszania si´
wzd∏u˝ Êcie˝ki w obr´bie przynajmniej 30°
wzgl´dem pionu, lecz mo˝e byç u˝yte przy do-
wolnym kàcie,

f) utrzymywane przez stalowà lin´ i wymuszony
uk∏ad nap´dowy,

g) sterowane przez sterowniki typu sta∏ego ciÊnie-
nia,

h) które nie korzysta z jakiejkolwiek przeciwwagi,

i) z maksymalnym dopuszczalnym obcià˝eniem
300 kg,

j) z maksymalnà pr´dkoÊcià 1 m/s,

gdzie prowadnice wymagajà podtrzymywania
przez oddzielnà konstrukcj´.

4.  Pi larka taÊmowa dla potrzeb budownictwa

Nap´dzana elektrycznie maszyna z r´cznym poda-
waniem, wa˝àca mniej ni˝ 200 kg, wyposa˝ona w po-
jedyncze ostrze tnàce w kszta∏cie ciàg∏ej taÊmy zamo-
cowanej i biegnàcej pomi´dzy dwoma lub wi´cej ko∏a-
mi pasowymi.

5.  Sto∏owa pilarka tarczowa dla potrzeb bu-
downictwa

Maszyna z r´cznym podawaniem, wa˝àca mniej ni˝
200 kg, wyposa˝ona w pojedyncze ko∏owe ostrze tnà-
ce (inne ni˝ pi∏a nadcinajàca) o Êrednicy 350 mm lub
wi´cej, a˝ do maksymalnej Êrednicy 500 mm, która jest
zamocowana podczas zwyczajnego ci´cia, oraz pozio-
my stó∏. Podczas pracy pi∏y poziomy stó∏ jest zamoco-
wany, ca∏y lub jego cz´Êç. Ostrze tnàce jest zamonto-

wane na poziomym nieprzechylnym trzpieniu obroto-
wym, którego po∏o˝enie jest sta∏e podczas przecinania.
Maszyna mo˝e mieç jednà z nast´pujàcych cech indy-
widualnych:

1) mo˝liwoÊç, ˝e ostrze tnàce jest podnoszone lub
opuszczane wzgl´dem sto∏u, 

2) rama maszyny poni˝ej sto∏u mo˝e byç otwarta lub
os∏oni´ta, 

3) pi∏a mo˝e byç wyposa˝ona w dodatkowy, r´cznie
poruszany przesuwny stó∏ (nie obok ostrza pi∏y). 

6.  PrzenoÊna pilarka ∏aƒcuchowa

Nap´dzane mechanicznie narz´dzie do ci´cia
drewna za pomocà ∏aƒcucha tnàcego i stanowiàce jed-
nostk´ o zwartej budowie z∏o˝onà z silnika, przyborów
tnàcych oraz uchwytów, zaprojektowane do podtrzy-
mywania dwiema r´kami.

7.  Pojazd do wysokociÊnieniowego sp∏ukiwa-
nia i wysysania

Pojazd, który mo˝e pracowaç jako wysokociÊnie-
niowy sp∏ukiwacz albo jako pojazd odsysajàcy. Patrz
pojazd wysokociÊnieniowy sp∏ukiwacz i odsysacz. 

8.  Maszyna do zag´szczania (tylko ubijak eks-
plozyjny)

Maszyna, która zag´szcza materia∏y, np. kruszywo
skalne, grunt, lub jest stosowana przy uk∏adaniu na-
wierzchni asfaltowej i dzia∏a przez wa∏owanie, ubijanie
lub dzia∏anie wibracyjne organu roboczego. Maszyna
ta mo˝e byç samobie˝na, holowana, prowadzona lub
mo˝e stanowiç wyposa˝enie maszyny noÊnej. Maszy-
ny do zag´szczania dzielà si´ na: 

1) walce z je˝d˝àcymi na nich operatorami — samo-
bie˝ne maszyny do zag´szczania z jednym lub wi´-
cej metalowymi cylindrami lub gumowymi opona-
mi; stanowisko operatora jest integralnà cz´Êcià
maszyny,

2) walce prowadzone — samobie˝ne maszyny do za-
g´szczania z jednym lub wi´cej metalowymi cylin-
drami lub gumowymi oponami, w których urzà-
dzenia sterujàce jazdà, kierunkiem jazdy, hamowa-
niem i wibracjà sà umieszczone w taki sposób, ˝e
maszynà powinien sterowaç towarzyszàcy jej ope-
rator lub zdalne urzàdzenie sterujàce, 

3) walce holowane — maszyny do zag´szczania z jed-
nym lub wi´cej metalowymi cylindrami lub gumo-
wymi oponami, które nie posiadajà niezale˝nego
uk∏adu nap´dowego, a stanowisko operatora po-
winno byç umiejscowione na ciàgniku,

4) p∏yty wibracyjne i ubijaki wibracyjne — maszyny
zag´szczajàce, g∏ównie z p∏askimi talerzowymi
podstawami, które wibrujà; steruje nimi towarzy-
szàcy operator lub stanowià wyposa˝enie maszyny
noÊnej,

5) ubijaki eksplozyjne — maszyny do zag´szczania
g∏ównie z p∏askà podk∏adkà jako narz´dziem za-
g´szczajàcym, które sà poruszane w kierunku prze-
wa˝nie pionowym przez gwa∏towny wzrost ciÊnie-
nia; maszynà steruje towarzyszàcy operator.
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9. Betoniarka do betonu lub zaprawy murar-
skiej

Maszyna do przygotowywania betonu lub zaprawy
murarskiej, bez wzgl´du na wykonywane czynnoÊci ∏a-
dowania, mieszania i opró˝niania. Mo˝e byç przezna-
czona do pracy przerywanej lub ciàg∏ej. Betoniarka do
betonu zainstalowana na samochodzie jest nazywana
betoniarkà samochodowà (za∏àcznik nr 3 cz´Êç B
pkt 55).

10. Wciàgarki  budowlane (z si lnikiem elek-
trycznym)

Mechanicznie nap´dzane, okresowo instalowane
urzàdzenie podnoszàce z wyposa˝eniem umo˝liwiajà-
cym podnoszenie i opuszczanie zawieszonego obcià-
˝enia.

11. Pompy do betonu oraz agregaty tynkar-
skie

Urzàdzenia pompujàce i narzucajàce beton lub za-
praw´ tynkarskà z mieszalnikiem lub bez, które przeno-
szà materia∏ przez rurociàgi, urzàdzenie rozdzielajàce
lub rozdzielajàce wysi´gniki do miejsca przeznaczenia. 
Transport jest przeprowadzany mechanicznie dla:

1) betonu — przez pompy t∏okowe lub wirnikowe,

2) zaprawy murarskiej przez: t∏ok, Êlimak, przewód
gi´tki i pompy wirnikowe lub pneumatycznie, za
pomocà spr´˝arki z komorà powietrznà lub bez ko-
mory.

Maszyny te mogà byç montowane na samochodach,
przyczepach lub specjalnych pojazdach.

12. PrzenoÊnik taÊmowy

Tymczasowo instalowana maszyna przystosowana
do transportowania materia∏u za pomocà taÊmy prze-
noÊnikowej nap´dzanej mechanicznie.

13. Urzàdzenie ch∏odzàce na pojazdach

Urzàdzenie ch∏odnicze ch∏odzàce przestrzeƒ ∏adun-
kowà na pojeêdzie kategorii N2, N3, O3 i O4.
Urzàdzenie ch∏odnicze mo˝e byç nap´dzane integral-
nym silnikiem nap´dowym, oddzielnym urzàdzeniem
nap´dowym zamocowanym do nadwozia pojazdu,
przez silnik nap´dowy pojazdu lub przez niezale˝ne
êród∏o zasilania albo awaryjne êród∏o zasilania. 

14. Wiertnica

Maszyna, która jest u˝ywana do wiercenia otwo-
rów na placach budowy nast´pujàcymi sposobami:

1) wierceniem udarowym,

2) wierceniem obrotowym,

3) wierceniem obrotowo-udarowym.

Wiertnice podczas wiercenia pozostajà w jednym
miejscu. Przemieszczanie si´ z jednego miejsca pracy
do drugiego odbywa si´ za pomocà ich w∏asnego na-
p´du. Samobie˝nymi wiertnicami sà urzàdzenia za-
montowane na: platformach, podwoziach ko∏owych,

ciàgnikach ko∏owych, ciàgnikach gàsienicowych
i podstawach na p∏ozach (ciàgni´tych przez wciàgar-
k´). W przypadku gdy wiertnice sà zamontowane na
platformach, ciàgnikach ko∏owych oraz przyczepach
lub osadzane na ko∏ach, transportowanie mo˝e byç
przeprowadzone przy wy˝szych pr´dkoÊciach i po
drogach publicznych.

15. Urzàdzenie do za∏adunku i roz∏adunku si-
losów lub cystern samochodowych

Urzàdzenia z nap´dem, z silosem lub cysternà do
za∏adunku i roz∏adunku p∏ynów lub materia∏u masowe-
go luzem za pomocà pomp lub podobnego wyposa˝e-
nia, zainstalowane na silosach lub cysternach samo-
chodowych. 

16. Kontener do odzysku szk∏a

Kontener zbudowany z dowolnego materia∏u, u˝y-
wany do zbierania butelek, wyposa˝ony w co najmniej
jeden otwór przeznaczony do zbiórki butelek i drugi do
opró˝niania kontenera.

17. R´czna kosiarka do trawy (podcinarka
kraw´dziowa do trawy)

PrzenoÊne urzàdzenie nap´dzane silnikiem spali-
nowym trzymane w r´kach podczas u˝ytkowania, wy-
posa˝one w gi´tkà link´ (linki), sznurek (sznurki) lub
podobne niemetalowe elastyczne tnàce elementy, jak
kosiarka obrotowa, przeznaczone do Êcinania chwa-
stów, trawy lub podobnej mi´kkiej roÊlinnoÊci. Narz´-
dzie tnàce operuje w p∏aszczyênie, w przybli˝eniu rów-
noleg∏ej do ziemi (kosiarka do trawy) lub prostopad∏ej
do ziemi (podcinarka kraw´dziowa do trawy). 

18. Przycinarka do ˝ywop∏otu

Urzàdzenie przeznaczone do u˝ytkowania przez
operatora i trzymane przez niego w r´kach podczas
u˝ytkowania, z w∏asnym nap´dem, stosowane do
przycinania ˝ywop∏otów i krzaków, przy korzystaniu
z jednego lub wi´cej, liniowego, posuwisto-zwrotnego
ostrza tnàcego.

19. WysokociÊnieniowe maszyny do sp∏uki-
wania

Pojazd wyposa˝ony w urzàdzenie do mycia kana-
∏ów Êciekowych lub podobnych instalacji za pomocà
wysokociÊnieniowego strumienia wody. Urzàdzenie to
mo˝e byç montowane na podwoziu samochodu ci´˝a-
rowego lub wyposa˝one we w∏asne podwozie; zamo-
cowane na sta∏e lub demontowane, jak w konstruk-
cjach uk∏adów z wymiennym nadwoziem.

20. WysokociÊnieniowa maszyna wodnostru-
mieniowa

Maszyna z dyszami lub innymi otworami powodujà-
cymi wzrost pr´dkoÊci, które pozwalajà wodzie, oraz
wodzie wraz z domieszkami, wyp∏ywaç jako swobodny
strumieƒ. U˝ywajàc ogólnego okreÊlenia, sà to wysoko-
ciÊnieniowe maszyny strumieniowe, które sk∏adajà si´
z nap´du, generatora ciÊnienia, przewodów gi´tkich,
urzàdzeƒ rozpylajàcych, mechanizmów zabezpieczajà-
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cych, urzàdzeƒ sterujàcych i pomiarowych. Wysokoci-
Ênieniowe wodnostrumieniowe maszyny mogà byç:

1) ruchome — maszyny te sà przewoêne, ∏atwo trans-
portowane, zaprojektowane do u˝ycia na ró˝nie
ukszta∏towanym terenie; sà one wyposa˝one we
w∏asne podwozie lub montowane na pojeêdzie;
wszystkie potrzebne przewody zasilajàce sà ela-
styczne i ∏atwo roz∏àczalne,

2) stacjonarne — maszyny te sà przeznaczone do u˝y-
cia w d∏u˝szym okresie czasu, z odpowiednim wy-
posa˝eniem, zdolne do przemieszczania na inne
miejsce; montowane sà na p∏ozach lub ramie,
z przewodem zasilania umo˝liwiajàcym roz∏àczanie. 

21. M∏ot hydrauliczny

Urzàdzenie z hydraulicznym êród∏em zasilania
(spr´˝arka, ciÊnieniowy agregat olejowy) do przyspie-
szania ruchu t∏oka (czasami wspomagany gazem), któ-
ry nast´pnie uderza w narz´dzie. Fala ciÊnieniowa wy-
wo∏ana przez dzia∏anie kinetyczne przep∏ywa przez na-
rz´dzie do materia∏u, co powoduje jego kruszenie. Do
zasilania hydraulicznego stosowany jest olej pod ci-
Ênieniem. Kompletne urzàdzenie noÊnik (m∏ot) jest ste-
rowany przez operatora zazwyczaj siedzàcego w kabi-
nie noÊnika.

22. Wycinarka do fug

Ruchoma maszyna przeznaczona do wycinania fug
w betonie, asfalcie i podobnych nawierzchniach drogi.
Narz´dzie tnàce — to tarcza obracajàca si´ z du˝à pr´d-
koÊcià. Ruch do przodu wycinarki mo˝e byç realizowa-
ny: 

1) r´cznie, 

2) r´cznie z mechanicznym wspomaganiem,

3) przez nap´d w∏asny. 

23. Dmuchawa do l iÊci

Maszyna z nap´dem odpowiednia do oczyszczania
trawników, Êcie˝ek, dróg, ulic, z liÊci i innego materia-
∏u za pomocà przep∏ywu powietrza o du˝ej pr´dkoÊci.
Mo˝e byç przenoÊnà maszynà (trzymanà w r´ku) lub
maszynà przewoênà.

24. Zbierarki  do l iÊci

Maszyna z nap´dem, odpowiednia do zbierania li-
Êci lub innych odpadków przy u˝yciu urzàdzenia zasy-
sajàcego sk∏adajàcego si´ ze êród∏a zasilania, które wy-
twarza podciÊnienie wewnàtrz maszyny w koƒcówce
ssàcej, i ze zbiornika na zebrany materia∏. Mo˝e byç
maszynà przenoÊnà (trzymanà w r´ku) lub maszynà
przewoênà.

25. Wózki podnoÊnikowe nap´dzane si lnikiem
spalinowym z przeciwwagà (z wy∏àcze-
niem innych wózków podnoÊnikowych
z przeciwwagà, nominalnym obcià˝eniem
nie wi´kszym ni˝ 10 ton)

Wózek ko∏owy nap´dzany silnikiem spalinowym
i z osprz´tem podnoÊnikowym (maszt, rami´ telesko-
powe lub rami´ przegubowe). Sà to:

1) wózki do ci´˝kiego terenu, przeznaczone przede
wszystkim do dzia∏ania na nieulepszanym natural-
nym terenie lub na terenie ulepszonym (np. place
przygotowania technicznego),

2) inne wózki, z wyjàtkiem wózków przeznaczonych
specjalnie do transportu kontenerów.

26. Samojezdny kontener na odpady

Zaprojektowany ze specjalnym przeznaczeniem,
kontener zamocowany na ko∏ach, przeznaczony do
czasowego gromadzenia odpadów, wyposa˝ony w po-
kryw´.

27. Uk∏adarka do nawierzchni (wyposa˝ona
w listw´ do intensywnego zag´szczania)

Samojezdna maszyna do budowy dróg, u˝ywana
w celu uk∏adania warstw materia∏u budowlanego ta-
kiego, jak mieszanka bitumiczna, beton i ˝wir. 

28.  Urzàdzenia do palowania

Urzàdzenia do instalowania i wyciàgania pali, np.
m∏oty udarowe, wyciàgacze, wibratory lub spoczynko-
we palowe pchajàce/ciàgnàce urzàdzenia zespo∏ów
maszyn oraz wyposa˝enie u˝ywane do instalowania
lub wyciàgania pali, w sk∏ad którego wchodzà równie˝:

1) wiertnice stosowane przy palowaniu, sk∏adajàce
si´ z maszyny noÊnej (gàsienicowej, ko∏owej lub
przystosowanej do jazdy po szynach), ruchomej
rury spustowej jako wyposa˝enia maszyny jak
i uk∏adu rur spustowych lub uk∏adu prowadnico-
wego,

2) wyposa˝enie uzupe∏niajàce, np. palowe ko∏paki,
he∏my, p∏yty, cz∏ony nap´dzane, urzàdzenia zaci-
skowe, urzàdzenia do przenoszenia pali, palowe
prowadnice, os∏ony akustyczne i urzàdzenia po-
ch∏aniajàce uderzenia i drgania, zasilane przetwor-
nice/pràdnice i osobowe urzàdzenia dêwigowe lub
platformy.

29. Uk∏adarka do rur

Samobie˝na maszyna gàsienicowa lub ko∏owa
specjalnie zaprojektowana do przenoszenia, uk∏adania
rur i przewo˝enia wyposa˝enia do uk∏adania rurocià-
gu. Maszyna, której konstrukcja jest oparta na ciàgni-
ku, posiada specjalnie zaprojektowane zespo∏y, takie
jak: nadwozie, g∏ówna rama, przeciwwaga, wysi´gnik,
mechanizm podnoszenia ∏adunku i obracajàcy si´ na
pionowym czopie boczny wysi´gnik.

30. Maszyny gàsienicowe do pracy na Êniegu

Samobie˝na maszyna gàsienicowa u˝ywana do
pchania lub holowania na Êniegu i lodzie, dzi´ki sile
wywieranej przez zamontowane wyposa˝enie. 

31. Agregat pràdotwórczy (400 kW)

Urzàdzenie sk∏adajàce si´ z silnika spalinowego na-
p´dzajàcego obrotowy generator, zapewniajàcy ciàg∏e
dostarczanie energii elektrycznej.
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32. Zamiatarka zmechanizowana

Maszyna zamiatajàco-zbierajàca posiadajàca wy-
posa˝enie do zmiatania Êmieci i odpadków na Êcie˝k´
wlotowego otworu ssàcego. Âmiecie sà nast´pnie
przenoszone pneumatycznie za pomocà strumienia
powietrza o du˝ej pr´dkoÊci lub przez mechaniczny
uk∏ad podnoszenia do samowy∏adowczego kosza zbie-
rajàcego. Zamiatajàce i zbierajàce urzàdzenia mogà
byç albo montowane na podwoziach samochodów ci´-
˝arowych albo wyposa˝ane we w∏asne podwozie. Wy-
posa˝enie mo˝e byç sta∏e lub demontowalne, co ma
miejsce w przypadku wymiennego uk∏adu nadwozia.

33. Pojazd do zbierania odpadków

Pojazd zaprojektowany do zbierania i transporto-
wania odpadków komunalnych, ∏adowany z kontene-
rów lub r´cznie. Pojazd mo˝e byç wyposa˝ony w me-
chanizm zag´szczajàcy. Pojazd do zbierania odpadków
sk∏ada si´ z podwozia z kabinà, na którym jest monto-
wane nadwozie. Mo˝e on byç wyposa˝ony w urzàdze-
nie do podnoszenia kontenera.

34. Drogowa maszyna frezujàca

Samobie˝na maszyna u˝ywana do zdejmowania
materia∏u z u∏o˝onych nawierzchni drogowych, z wy-
korzystaniem nap´dzanego b´bna, na którego po-
wierzchni sà zamocowane frezujàce narz´dzia; b´bny
tnàce obracajà si´ podczas operacji Êcinania.

35. Kultywator (gruntofreza)

Prowadzona lub przystosowana do jazdy na niej
nap´dzana maszyna, która wykorzystuje poziom grun-
tu do okreÊlania g∏´bokoÊci spulchniania i która jest
wyposa˝ona w zespó∏ dostosowany do przecinania lub
zdrapywania powierzchni trawnika w ogrodach, par-
kach i innych podobnych obszarach.

36. Strz´piarka wiórownica

Nap´dzana maszyna zaprojektowana do u˝ycia
w stacjonarnym po∏o˝eniu, majàca jedno lub wi´cej
urzàdzeƒ tnàcych, przystosowanych do rozdrabniania
masowych materia∏ów organicznych na mniejsze ka-
wa∏ki. Ogólnie sk∏ada si´ ona z wlotowego otworu za-
silajàcego, przez który jest wk∏adany materia∏ (który
mo˝e byç trzymany przez przyrzàd lub nie), urzàdzenia,
które tnie materia∏ dowolnym sposobem (ci´ciem, rà-
baniem, mia˝d˝eniem i innymi sposobami), i roz∏adun-
kowej rynny zsypowej, przez którà poci´ty materia∏ jest

wy∏adowywany. Mo˝e byç do∏àczone urzàdzenie do
zbierania.

37. Maszyna do usuwania Êniegu z wirujàcy-
mi narz´dziami,  samojezdna z wy∏àcze-
niem osprz´tów

Maszyna, która mo˝e usuwaç Ênieg z obszarów ru-
chu miejskiego przez zastosowanie wirujàcego urzà-
dzenia zgarniajàcego Ênieg, który jest nast´pnie wyrzu-
cany przez dmuchaw´.

38. Pojazd z urzàdzeniem wysysajàcym

Pojazd wyposa˝ony w urzàdzenie do zbierania wo-
dy, b∏ota, szlamu, odpadków lub podobnego materia-
∏u z kana∏ów Êciekowych lub podobnych instalacji za
pomocà podciÊnienia. Urzàdzenie mo˝e byç albo za-
montowane na podwoziu samochodu ci´˝arowego lub
wyposa˝one w jego w∏asne podwozie. Wyposa˝enie
mo˝e byç zamontowane na sta∏e lub demontowane,
jak w przypadku uk∏adów z wymiennym nadwoziem.

39. Koparka do rowów

Maszyna samobie˝na, przystosowana do jazdy na
niej lub kierowana przez pieszego, gàsienicowa lub ko-
∏owa, majàca z przodu lub z ty∏u zamontowany osprz´t
koparkowy i wyposa˝enie, przede wszystkim zaprojek-
towana do ciàg∏ego kopania rowów poprzez ruch ma-
szyny.

40. Betoniarka samochodowa

Pojazd, który jest wyposa˝ony w gruszk´ do trans-
portu gotowo wymieszanego betonu z wytwórni beto-
nu na plac budowy; gruszka mo˝e si´ obracaç podczas
jazdy pojazdu lub pozostawaç bez ruchu. Gruszka jest
opró˝niana przez jej obroty, nap´dzana przez silnik na-
p´dowy pojazdu lub przez silnik dodatkowy.

41. Zespolona pompa wodna (nie do u˝ywa-
nia pod wodà)

Maszyna sk∏adajàca si´ z pompy wodnej i uk∏adu
nap´dowego. Pompa wodna oznacza maszyn´ do pod-
noszenia wody z ni˝szego do wy˝szego poziomu ener-
getycznego.

WartoÊç poziomu mocy akustycznej uznaje si´ za
gwarantowanà na podstawie pomiarów, które powin-
ny byç wykonane zgodnie z procedurà badawczà okre-
Êlonà w za∏àczniku nr 3.

Za∏àcznik nr 3

METODY POMIARU HA¸ASU EMITOWANEGO PRZEZ URZÑDZENIA

Podczas badania urzàdzenia danego typu, produ-
cent lub jego upowa˝niony przedstawiciel mo˝e wy-
braç jednà z podstawowych norm dotyczàcych wyzna-
czania emisji ha∏asu wymienionych w cz´Êci A tego za-
∏àcznika i zastosowaç warunki pracy dla danego typu
urzàdzenia, okreÊlone w cz´Êci B tego za∏àcznika.

W przypadku wàtpliwoÊci powinna byç u˝yta zale-
cana podstawowa norma emisji ha∏asu okreÊlona
w cz´Êci B tego za∏àcznika ∏àcznie z opisanymi warun-
kami pracy urzàdzenia.
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CZ¢Âå A

Podstawowe normy dotyczàce wyznaczania emisj i  ha∏asu dla ka˝dego typu urzàdzenia
wymienionego w za∏àczniku nr 1 i  2 do rozporzàdzenia

1. Podstawowymi normami stosowanymi do okreÊla-
nia poziomu mocy akustycznej urzàdzenia sà normy:
— EN ISO 3744:1995,
— EN ISO 3746:1995.

1.1. Normy wymienione w pkt 1 mogà byç zastoso-
wane z uwzgl´dnieniem poni˝szych informacji
dodatkowych do wyznaczania poziomu mocy
akustycznej êróde∏ ha∏asu na podstawie po-
miaru ciÊnienia akustycznego na powierzchni
pomiarowej otaczajàcej to êród∏o. 

1.2. NiepewnoÊç pomiaru nie jest brana pod uwa-
g´ w procedurach oceny zgodnoÊci w fazie
projektowania urzàdzenia.

2. Praca êród∏a (ha∏asu) podczas pomiarów.
2.1. Pr´dkoÊç wentylatora.
2.2. Je˝eli silnik urzàdzenia lub jego uk∏ad hydrau-

liczny jest wyposa˝ony w wentylator (wentyla-
tory), powinien byç w∏àczony podczas pomia-
rów. Pr´dkoÊç wentylatora jest ustalana i po-
dana przez producenta urzàdzenia w sprawoz-
daniu z badaƒ; pomiary b´dà wykonane przy
pr´dkoÊci wentylatora zgodnie z jednym z na-
st´pujàcych warunków:
1) je˝eli nap´d wentylatora jest wprost pobra-

ny z silnika lub uk∏adu hydraulicznego (np.
przez nap´d pasowy), powinien dzia∏aç pod-
czas badaƒ,

2) je˝eli wentylator mo˝e pracowaç przy kilku
okreÊlonych pr´dkoÊciach, pomiary powin-
ny byç wykonane w nast´pujàcy sposób:
a) przy jego maksymalnej roboczej pr´dko-

Êci lub
b) w pierwszej próbie z niepracujàcym wen-

tylatorem i w drugiej próbie z wentylato-
rem pracujàcym z maksymalnà pr´dko-
Êcià; wynikowy poziom ciÊnienia aku-
stycznego LpA oblicza si´ wed∏ug wzoru:

LpA = 10 lg { 0,3 x 10 0,1 LpA, 0% + 0,7 x 10 0,1 LpA,100%}
gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
LpA,0% — poziom ciÊnienia akustycznego

okreÊlony z wentylatorem
niepracujàcym,

LpA,100% — poziom ciÊnienia akustycznego
okreÊlony przy maksymalnej
pr´dkoÊci obrotowej wentylatora,

3) gdy nap´d wentylatora pracuje z pr´dkoÊcià
regulowanà zmiennà w sposób ciàg∏y.

2.3. Je˝eli wentylator mo˝e pracowaç przy pr´dko-
Êci zmienianej w sposób ciàg∏y, próba b´dzie
przeprowadzona albo stosownie do pkt 2.2 lub
z pr´dkoÊcià wentylatora podanà przez produ-
centa przy nie mniejszej ni˝ 70% pr´dkoÊci
maksymalnej.

3. Pomiary podczas pracy bez obcià˝enia.
3.1. W celu wykonania pomiarów podczas pracy

bez obcià˝enia, silnik i uk∏ad hydrauliczny urzà-

dzenia powinny byç rozgrzane zgodnie z in-
strukcjà oraz powinno si´ przestrzegç przepi-
sów bezpieczeƒstwa. Pomiary nale˝y przepro-
wadzaç, gdy urzàdzenie jest nieruchome, bez
uruchamiania dzia∏ania osprz´tu roboczego
czy mechanizmu jazdy (poruszanie si´ dla po-
trzeb badaƒ) silnik powinien pracowaç z pr´d-
koÊcià znamionowà odpowiadajàcà mocy net-
to.

3.1.1. Moc netto oznacza moc w „EC kW” uzyskanà
na stanowisku badawczym na koƒcu wa∏u
korbowego lub jego równowa˝niku, pomie-
rzonà zgodnie z metodà EC pomiaru mocy
silników wewn´trznego spalania dla pojaz-
dów drogowych, z wyjàtkiem mocy wentyla-
tora ch∏odzàcego silnik.

3.1.2. Maszyna jest wyposa˝ona w silnik indukcyj-
ny, je˝eli jest zasilana przez generator lub
z elektrycznej sieci zasilajàcej, cz´stotliwoÊç
pràdu zasilajàcego podana przez producenta
powinna byç stabilna w granicach ±1Hz. Je-
˝eli maszyna jest wyposa˝ona w silnik komu-
tatorowy, powinna byç zasilana napi´ciem
w granicach ±1% napi´cia znamionowego,
podanego przez producenta.

3.1.3. Napi´cie zasilania jest mierzone na wtyku ka-
bla nieroz∏àczalnego lub na koƒcu przewodu
zasilajàcego albo na przy∏àczu maszyny, je˝e-
li jest zastosowany kabel roz∏àczalny.

Kszta∏t fali pràdu zasilajàcego z generatora
powinien byç podobny do otrzymywanego
z sieci. Je˝eli maszyna jest zasilana z akumu-
latora, akumulator powinien byç ca∏kowicie
na∏adowany.

Pr´dkoÊç obrotowà podczas pomiarów i od-
powiadajàcà moc netto ustala producent
urzàdzenia oraz podaje w raporcie z badaƒ.

Je˝eli urzàdzenie jest wyposa˝one w kilka sil-
ników, powinny one pracowaç jednoczeÊnie
podczas badaƒ. Je˝eli jest to niemo˝liwe, po-
miary powinny byç wykonane dla ka˝dej
mo˝liwej kombinacji pracy silnika (silników).

3.2. Pomiary urzàdzenia obcià˝onego.
3.2.1. Przed wykonaniem pomiarów urzàdzenia

obcià˝anego, silnik i uk∏ad hydrauliczny urzà-
dzenia powinny byç rozgrzane zgodnie z in-
strukcjami przy zachowaniu wymagaƒ bez-
pieczeƒstwa. ˚adne urzàdzenie sygnalizacyj-
ne, w szczególnoÊci sygna∏ ostrzegajàcy lub
alarm cofania, nie powinno dzia∏aç podczas
pomiarów. 

3.2.2. Obroty lub pr´dkoÊç urzàdzenia podczas po-
miarów powinny byç zapisywane i podane
w sprawozdaniu z badaƒ.

3.2.3. Je˝eli urzàdzenie jest wyposa˝one w kilka sil-
ników lub agregatów, powinny one praco-
waç jednoczeÊnie podczas badaƒ. Je˝eli jest
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to niemo˝liwe, powinna byç zbadana ka˝da
mo˝liwa kombinacja silnika (silników) lub
agregatów.

3.2.4.  Dla ka˝dego typu urzàdzenia, które b´dzie
badane pod obcià˝eniem, nale˝y ustaliç w∏a-
Êciwe warunki, które b´dà powodowaç ob-
cià˝enia zbli˝one do obcià˝eƒ spotykanych
w rzeczywistych warunkach pracy urzàdze-
nia.

4. Badanie urzàdzeƒ r´cznie kierowanych. 
4.1. Typowe warunki dzia∏ania dla ka˝dego typu

urzàdzenia r´cznie kierowanego powinny byç
ustanowione w taki sposób, aby powodowa∏y
skutki i obcià˝enia podobne do tych, jakie wy-
st´pujà w rzeczywistych warunkach pracy
urzàdzenia.

5. Obliczanie poziomu ciÊnienia dêwi´ku na po-
wierzchni.
5.1. Poziom ciÊnienia dêwi´ku na powierzchni po-

miarowej powinien byç wyznaczony co naj-
mniej trzy razy. Je˝eli co najmniej dwie z obli-
czonych wartoÊci nie ró˝nià si´ wi´cej ni˝
o 1 dB, dalsze pomiary sà zb´dne; w innym
przypadku pomiary powinny byç kontynuowa-
ne do czasu otrzymania dwóch wartoÊci
nieró˝niàcych si´ wi´cej ni˝ o 1 dB.

5.2. Powierzchniowy poziom ciÊnienia akustyczne-
go skorygowany charakterystykà cz´stotliwo-
Êciowà A, zwany dalej „powierzchniowym po-
ziomem dêwi´ku A”, zastosowany do obliczeƒ
poziomu mocy akustycznej, jest Êrednià aryt-

metycznà dwóch najwy˝szych wartoÊci, które
nie ró˝nià si´ wi´cej ni˝ o 1 dB.

6. Informacje, jakie powinno zawieraç sprawozdanie.
6.1. Poziom mocy akustycznej skorygowany cha-

rakterystykà A badanego êród∏a powinien byç
zapisany jako liczba ca∏kowita (je˝eli reszta jest
mniejsza ni˝ 0,5, wtedy nale˝y wpisaç mniejszà
liczb´, je˝eli wi´ksza lub równa 0,5, wtedy na-
le˝y wpisaç wi´kszà liczb´). 

6.2. Sprawozdanie powinno zawieraç dane tech-
niczne niezb´dne do identyfikacji badanego
êród∏a, a tak˝e procedur´ badaƒ ha∏asu i dane
akustyczne.

7. Dodatkowe po∏o˝enia mikrofonu na powierzchni
pó∏kuli pomiarowej (EN ISO 3744:1995).
7.1. Zgodnie z normà EN ISO 3744:1995 mo˝e byç

u˝yty zestaw 12 mikrofonów na powierzchni
pó∏kuli pomiarowej. Rozmieszczenie 12 mikro-
fonów na powierzchni pó∏kuli o promieniu „r”
jest podane w formie wspó∏rz´dnych karte-
zjaƒskich w poni˝szej tablicy.

Promieƒ „r” pó∏kuli powinien byç równy lub
wi´kszy od podwojonego najwi´kszego wy-
miaru równoleg∏oÊcianu odniesienia. Przez
równoleg∏oÊcian odniesienia nale˝y rozumieç
najmniejszy mo˝liwy prostokàtny równoleg∏o-
Êcian dok∏adnie obejmujàcy urzàdzenie (bez
wyposa˝enia dodatkowego) i oparty na p∏asz-
czyênie odbijajàcej. Promieƒ pó∏kuli powinien
byç zaokràglony do najbli˝szej wi´kszej warto-
Êci z szeregu: 4, 10 i 16 m.

Numer mikrofonu x/r y/r Z

Wspó∏rz´dne punktów odniesienia 12 mikrofonów wynoszà:

1 1 0 1,5 r
2 0,7 0,7 1,5 r
3 0 1 1,5 r
4 –0,7 0,7 1,5 r
5 –1 0 1,5 r
6 –0,7 –0,7 1,5 r
7 0 –1 1,5 r
8 0,7 –0,7 1,5 r
9 0,65 0,27 0,71 r

10 –0,27 0,65 0,71 r
11 –0,65 –0,27 0,71 r
12 0,27 –0,65 0,71 r

7.2. Liczba 12 mikrofonów mo˝e byç zredukowana
do szeÊciu, lecz w ka˝dym przypadku powinny
byç zachowane po∏o˝enia mikrofonów 2, 4, 6,
8, 10 i 12 spe∏niajàce wymagania okreÊlone
w normie EN ISO 3744:1995.

7.3. Zazwyczaj powinien byç u˝ywany uk∏ad z sze-
Êcioma punktami umieszczenia mikrofonów
na powierzchni pó∏kuli pomiarowej. Je˝eli ist-
niejà inne wymagania techniczne ustanowione
w procedurze badania ha∏asu, to zgodnie z wy-
maganiami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu dla
danego urzàdzenia wymagania techniczne po-
winny byç spe∏nione.

8. Poprawka Êrodowiskowa K2A.
8.1. W przypadku gdy pomiary urzàdzenia odby-

wajà si´ na powierzchni odbijajàcej z betonu
lub g∏adkiego asfaltu, poprawka Êrodowisko-
wa K2A jest równa zero (K2A=0). 

8.2. Je˝eli istniejà wymagania techniczne inne ni˝
ustanowione w procedurze pomiaru ha∏asu, to
zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi w rozpo-
rzàdzeniu dla danego urzàdzenia wymagania
te powinny byç spe∏nione.
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Rys. 1. Uk∏ad dodatkowych mikrofonów na pó∏kuli (12 pozycji mikrofonów).
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CZ¢Âå B

Procedury badania ha∏asu poszczególnych typów urzàdzenia

0. Badanie urzàdzenia bez obcià˝enia

Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania emisji
ha∏asu — zgodnie z normà EN ISO 3744:1995.

Miejsce badaƒ — powierzchnia odbijajàca z betonu
lub g∏adkiego asfaltu.

Poprawka Êrodowiskowa K2A=0.

Powierzchnia pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ mikrofo-
nów) odleg∏oÊç pomiarowa:
1) je˝eli najwi´kszy wymiar równoleg∏oÊcianu od-

niesienia nie przekracza 8 m:
— pó∏kula (szeÊç pozycji mikrofonów odpowied-

nio do cz´Êci A pkt 5 za∏àcznika) odpowiednio
do cz´Êci A pkt 5, 

2) je˝eli najwi´kszy wymiar równoleg∏oÊcianu od-
niesienia przekracza 8 m:
— równoleg∏oÊcian zgodnie z normà ISO

3744:1995 z odleg∏oÊcià pomiarowà d=1m.

Warunki pracy podczas badaƒ:
1) badania bez obcià˝enia,
2) pomiary ha∏asu powinny byç przeprowadzone

odpowiednio do cz´Êci A pkt 2.2 za∏àcznika,
3) czas (czasy) pomiaru; obliczenie wynikowego

poziomu mocy akustycznej, je˝eli pomiary wy-
konano przy wi´cej ni˝ jednym warunku pracy,

4) czas, w jakim wykonywany jest pomiar, powi-
nien trwaç co najmniej 15 sekund.

1. Podest ruchomy z si lnikiem spalinowym
Patrz — badanie urzàdzenia bez obcià˝enia.

2. Wycinarka do krzaków
2.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — zgodnie z normà EN ISO
3744:1995.

2.2. Miejsce badaƒ — zgodnie z normà ISO
10884:1995.

2.3. Powierzchnia pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ mi-
krofonu) odleg∏oÊç pomiarowa, zgodnie z nor-
mà ISO 10884:1995.

2.4. Warunki pracy podczas badaƒ.
2.4.1. Badania pod obcià˝eniem — zgodnie z nor-

mà ISO 10884:1995, pkt 5.3.
2.4.2. Czas (czasy) pomiaru — zgodnie z normà ISO

10884:1995.

3. Dêwigi budowlane towarowe (z si lnikiem
elektrycznym)

Zgodnie z pkt 0 — Badanie urzàdzenia bez obcià˝e-
nia.

Ârodek geometryczny silnika powinien byç umiesz-
czony ponad Êrodkiem pó∏kuli; podnoÊnik powi-
nien si´ poruszaç bez obcià˝enia i opuÊciç pó∏kul´,
je˝eli jest taka potrzeba w kierunku pkt 1.

4. Pi larka taÊmowa dla potrzeb budownictwa
4.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu EN ISO 3744:1995.

4.2. Powierzchnia pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ mi-
krofonu) odleg∏oÊç pomiarowa ISO 7960:1995,
za∏àcznik J z d=1m.

4.3. Warunki pracy podczas badaƒ.
4.3.1. Badania pod obcià˝eniem.

Odpowiednio do normy ISO 7960:1995, za-
∏àcznik J (tylko pkt J2b).

4.3.2. Czas pomiaru — odpowiednio do normy ISO
7960:1995, za∏àcznik J.

5. Sto∏owa pilarka tarczowa dla potrzeb
budownictwa
5.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu EN ISO 3744:1995.
5.2. Powierzchnia pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ mi-

krofonu) odleg∏oÊç pomiarowa, zgodnie z nor-
mà ISO 7960:1995, za∏àcznik A, odleg∏oÊç po-
miarowa d=1m.

5.3. Warunki pracy podczas pomiarów.
5.4. Badania pod obcià˝eniem — zgodnie z normà

ISO 7960:1995, za∏àcznik A (tylko pkt A2(b).
5.5. Czas pomiaru — zgodnie z normà ISO

7960:1995, za∏àcznik A.

6. PrzenoÊna pilarka ∏aƒcuchowa
6.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — zgodnie z normà EN ISO
3744:1995.

6.2. Miejsce badaƒ — zgodnie z normà ISO
9207:1995.

6.3. Powierzchnia pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ mi-
krofonu) odleg∏oÊç pomiarowa — zgodnie
z normà ISO 9207:1995.

6.4. Warunki pracy podczas badaƒ.
6.5. Badania pod obcià˝eniem (badania bez obcià-

˝enia).

Pe∏ne obcià˝enie ci´ciem drewna (silnik na
maksymalnych obrotach bez obcià˝enia):
1) nap´d silnikiem spalinowym: ISO 9207:1995

pkt 6.3 i 6.4,
2) nap´d silnikiem elektrycznym: badania

zgodnie z normà ISO 9207:1995 pkt 6.3 i ba-
dania z silnikiem na maksymalnych obro-
tach bez obcià˝enia.

6.6. Czas (czasy) pomiarów obliczenie wynikowe-
go poziomu mocy akustycznej, je˝eli badania
sà wykonane w wi´cej ni˝ przy jednym warun-
ku pracy. Zastosowanie ma norma ISO
9207:1995 pkt 6.3 i 6.4.

6.7. Wynikowy poziom mocy akustycznej LWA jest
obliczany wed∏ug wzoru:

LWA = 10 lg 1/2 [10 0,1 LW1 + 10 0,1 L W2]

gdzie LW1 i LW2 sà Êrednimi poziomami mocy
akustycznej dwóch ró˝nych warunków pracy
zdefiniowanych powy˝ej.
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7. WysokociÊnieniowy pojazd do sp∏ukiwania
i  wysysania

Je˝eli jest mo˝liwe, aby dzia∏a∏y obydwa uk∏ady
urzàdzenia jednoczeÊnie, pomiary powinny byç
wykonane stosownie do NOS 26 i 52. Je˝eli nie, po-
winny byç wykonane oddzielnie, a za wynik pomia-
ru powinny byç przyj´te wy˝sze wartoÊci.

8. Maszyna zag´szczajàca
1) walce niewibracyjne

Zgodnie z pkt 0 — Badanie urzàdzenia bez obcià-
˝enia.

2) walce wibracyjne z jadàcym operatorem

8.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania
emisji ha∏asu — zgodnie z normà EN ISO
3744:1995.

8.2. Warunki dzia∏ania podczas badaƒ.

8.2.1. Zamontowanie urzàdzenia.

Walec wibracyjny powinien byç instalo-
wany na jednym lub wi´cej odpowiednio
elastycznym materiale (materia∏ach) ta-
kich, jak poduszka powietrzna (poduszki
powietrzne). Poduszki powietrzne powin-
ny byç wykonane z podatnego materia∏u
(elastomeru lub podobnego) i napompo-
wane do ciÊnienia zapewniajàcego pod-
niesienie maszyny co najmniej o 5 cm; nie
powinien wyst´powaç efekt rezonansu.
Wymiar poduszki (poduszek) powinien
byç taki, aby by∏a zapewniona stabilnoÊç
badanej maszyny.

8.2.2. Badania pod obcià˝eniem.

Maszyna powinna byç poddana bada-
niom w pozycji nieruchomej z silnikiem
pracujàcym z pr´dkoÊcià znamionowà
(okreÊlonà przez producenta) i wy∏àczo-
nym mechanizmem (mechanizmami)
przemieszczania si´. Zag´szczajàcy me-
chanizm powinien dzia∏aç przy maksymal-
nej mocy odpowiadajàcej kombinacji naj-
wi´kszej cz´stotliwoÊci i najwy˝szej mo˝li-
wej amplitudy dla takiej cz´stotliwoÊci, ja-
kà zadeklarowa∏ wytwórca.

8.2.3. Czas pomiaru.

Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 se-
kund.

3) p∏yty wibracyjne, ubijaki wibracyjne, ubijaki
eksplozyjne i walce wibracyjne prowadzone

Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania
emisji ha∏asu — zgodnie z normà EN ISO
3744:1995.
Miejsce badaƒ — zgodnie z normà EN 500—4
rev. 1:1998, za∏àcznik C.
Czas pomiaru — zgodnie z normà EN 500—4 rev.
1:1998, za∏àcznik C.

9. S p r ´ ˝ a r k i
9.1. Powierzchnia pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ mi-

krofonu) odleg∏oÊç pomiarowa.

Pó∏kula (szeÊç po∏o˝eƒ mikrofonów odpowied-
nio do cz´Êci A pkt 5) odpowiednio do cz´Êci
A pkt 5 lub równoleg∏oÊcian stosownie do nor-
my ISO 3744:1995, z odleg∏oÊcià pomiarowà
d=1m.

9.2. Warunki dzia∏ania podczas badaƒ.

9.2.1. Zamontowanie urzàdzenia.
Spr´˝arki powinny byç zainstalowane na
p∏aszczyênie odbijajàcej. Spr´˝arki na p∏o-
zach powinny byç umieszczone na podstaw-
ce o wysokoÊci 0,40 m, o ile inne wymagania
nie sà okreÊlone w warunkach instalowania.

9.2.2. Badania pod obcià˝eniem.
Spr´˝arka poddana badaniom powinna byç
rozgrzana i dzia∏aç w stabilnych warunkach,
jak przy dzia∏aniu ciàg∏ym. Powinna ona byç
nale˝ycie obs∏ugiwana i smarowana zgodnie
z wymaganiami okreÊlonymi przez produ-
centa.
OkreÊlenie poziomu mocy akustycznej po-
winno byç wykonane przy pe∏nym obcià˝e-
niu lub w warunkach dzia∏ania odtwarzal-
nych i przedstawiajàcych najg∏oÊniejsze dzia-
∏anie w typowym u˝ytkowaniu maszyny pod-
danej badaniom. Najwi´ksza wartoÊç b´dzie
poziomem mocy akustycznej spr´˝arki.
Przygotowanie kompletnego urzàdzenia do
badaƒ powinno byç takie, aby pewne podze-
spo∏y, szczególnie ch∏odnica mi´dzystopnio-
wa, mog∏y byç odmontowane od spr´˝arki.
Nale˝y do∏o˝yç wszelkich staraƒ, aby oddzie-
liç ha∏as generowany przez takie elementy
podczas przeprowadzania próby. Oddziela-
nie ró˝nych êróde∏ ha∏asu mo˝e wymagaç
specjalnego wyposa˝enia w celu zmniejsze-
nia ha∏asu z tych êróde∏ podczas pomiaru.
Charakterystyki ha∏asu i opis warunków
dzia∏ania takich podzespo∏ów nale˝y podaç
oddzielnie w sprawozdaniu z badaƒ.
Podczas badaƒ spr´˝one powietrze ze spr´-
˝arki powinno byç odprowadzane przewo-
dem poza obszar pomiarów.
Nale˝y do∏o˝yç staraƒ, ̋ eby ha∏as generowa-
ny przez spr´˝one powietrze by∏ co najmniej
o 10 dB ni˝szy od ha∏asu, który ma byç mie-
rzony we wszystkich kompletacjach pomia-
rowych (np. przez zamontowanie t∏umika),
a tak˝e ˝eby wyp∏yw powietrza nie powodo-
wa∏ dodatkowego ha∏asu spowodowanego
turbulencjà przy zaworze rozpr´˝ajàcym
spr´˝arki.

9.3. Czas pomiaru.
Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 sekund.

10. R´czne kruszarki  do betonu i  m∏oty

10.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania
emisji ha∏asu — zgodnie z normà EN ISO
3744:1995.
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Tabela nr 3

Masa urzàdzenia Promieƒ „z” dla pozycji 
m w kg pó∏kuli mikrofonu 2, 4, 6 i 8

m < 10 2 m 0,75 m
m ≥ 10 4 m 1,50 m

10.3. Warunki prac podczas badaƒ.

10.3.1. Zamontowanie urzàdzenia.

Wszystkie urzàdzenia powinny byç badane
w pozycji pionowej.

Je˝eli poddawane próbom urzàdzenie ma
odprowadzanie powietrza, jego oÊ powin-
na byç równo oddalona od dwóch najbli˝-
szych mikrofonów. Ha∏as spowodowany
zasilaniem nap´du nie mo˝e wp∏ywaç na
pomiary ha∏asu z urzàdzenia poddanego
badaniom.

10.3.2. Podparcie urzàdzenia.

Urzàdzenie powinno byç sprz´gni´te pod-
czas badaƒ z narz´dziem osadzonym w be-
tonowym bloku w kszta∏cie szeÊcianu
umieszczonym w betonowym dole zag∏´-
bionym w ziemi. PoÊredni stalowy element
mo˝e byç w∏o˝ony podczas prób pomi´dzy
podpierajàce narz´dzie i podparte urzàdze-
nie. Ten poÊredni element powinien two-
rzyç stabilnà struktur´ pomi´dzy urzàdze-
niem i podpierajàcym narz´dziem, szkice
elementu poÊredniego przedstawia rys. 2.

Rys. 2. Szkic elementu poÊredniego.

10.3.3. Charakterystyka bloku.

Blok powinien byç wykonany w kszta∏cie
mo˝liwie zbli˝onym do szeÊcianu, o d∏ugo-
Êci kraw´dzi 0,60 m ± 2 mm; z betonu zbro-
jonego i prawid∏owo zag´szczonego w war-
stwach do 0,2 m w celu unikni´cia nadmier-
nego osiadania.

10.3.4. JakoÊç betonu.

JakoÊç betonu powinna odpowiadaç
C50/60 ENV 206. SzeÊcian powinien byç
zbrojony przez stalowe pr´ty o Êrednicy
8 mm bez wiàzaƒ, ka˝dy pr´t pozostaje nie-
zale˝ny od drugiego; koncepcj´ rozwiàza-
nia okreÊla rys. 3.

10.2. Powierzchnia pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ mi-
krofonu) odleg∏oÊç pomiarowa. Pó∏kula
(szeÊç po∏o˝eƒ mikrofonów odpowiednio do

cz´Êci A za∏àcznika pkt 5) w zale˝noÊci od ma-
sy urzàdzenia jak podano w poni˝szej tabeli:
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Rys. 3. Koncepcja bloku do prób.

10.3.5. Narz´dzie podtrzymujàce.

Narz´dzie powinno byç uszczelnione w blo-
ku i sk∏adaç si´ z ubijaka o Êrednicy nie
mniejszej ni˝ 178 mm i nie wi´kszej ni˝ 220
mm oraz standardowego uchwytu narz´-
dzia identycznego z normalnie u˝ywanym
w badanym urzàdzeniu odpowiadajàcym
wymaganiom okreÊlonym w normie ISO
1180:1983, lecz dostatecznie d∏ugiego, aby
umo˝liwiç przeprowadzenie badaƒ. 

Oba elementy powinny byç po∏àczone
w sposób pewny. Narz´dzie powinno byç
zamocowane w bloku w taki sposób, ˝eby
spód ubijaka znajdowa∏ si´ w odleg∏oÊci

0,3 m od górnej powierzchni bloku (rys. 3).
Blok powinien byç we w∏aÊciwym stanie
pod wzgl´dem mechanicznym, szczególnie
w punkcie, gdzie narz´dzia podtrzymujàce
spotykajà si´ z betonem. Przed i po ka˝dym
pomiarze powinno si´ sprawdzaç, czy na-
rz´dzie osadzone w betonowym bloku jest
dobrze zabetonowane.

10.3.6. Ustawienie szeÊcianu.
SzeÊcian powinien byç umieszczony w do-
le ca∏kowicie wype∏nionym betonem, przy-
kryty p∏ytà ekranujàcà zapewniajàcà nacisk
co najmniej 100 kg/m2, zgodnie z rys. 4 w ta-
ki sposób, aby górna powierzchnia p∏yty
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ekranujàcej znajdowa∏a si´ w jednej p∏asz-
czyênie z ziemià. Aby uniknàç jakiegokol-
wiek zak∏ócajàcego ha∏asu, blok powinien
byç izolowany od dna i boków do∏u przez
elastyczne bloki, których cz´stotliwoÊç od-
cinajàca nie powinna byç wi´ksza ni˝ pó∏
cz´stotliwoÊci uderzeniowej nominalnej

badanego urzàdzenia, wyra˝onej w iloÊci
uderzeƒ na sekund´.

Otwór w p∏ycie ekranujàcej, przez który
przechodzi uchwyt narz´dzia, powinien byç
tak ma∏y, jak to jest tylko mo˝liwe, i uszczel-
niony przez elastyczne nieprzepuszczajàce
dêwi´ku wype∏nienie.

Rys. 4. Ustawienie bloku do prób.

10.3.7. Badania pod obcià˝eniem.

Urzàdzenie poddane próbie powinno byç
po∏àczone z podpierajàcym narz´dziem
i dzia∏aç w stabilnych warunkach majàcych
takie same w∏asnoÊci akustyczne, jak pod-
czas normalnej pracy oraz przy maksymal-
nej mocy okreÊlonej w instrukcji dostarczo-
nej u˝ytkownikowi. 

10.3.8. Czas pomiaru. 

Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 se-
kund.

11. Betoniarki  do betonu lub zaprawy murar-
skiej
11.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
11.2. Warunki pracy podczas badaƒ.

11.2.1. Badania pod obcià˝eniem.

Mieszalnik betoniarki (gruszka) powinien byç
wype∏niony do nominalnej pojemnoÊci pia-
skiem lub granulatem od 0 do 3 mm, o wil-
gotnoÊci od 4 do 10%.

Mieszajàce urzàdzenie powinno dzia∏aç co
najmniej z pr´dkoÊcià nominalnà.

11.2.2. Czas pomiaru.

Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 se-
kund.

12. Wciàgarki  budowlane (z si lnikiem elek-
trycznym)
12.1. Zgodnie z pkt 0 — Badanie urzàdzenia bez ob-

cià˝enia.
12.2. Ârodek geometryczny silnika powinien byç

umieszczony ponad Êrodkiem pó∏kuli; wcià-
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garka powinna byç przy∏àczona bez ˝adnego
obcià˝enia. 

13. Pompy do betonu i  agregaty tynkarskie
13.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu— EN ISO 3744:1995.
13.2. Warunki pracy podczas badaƒ.

Je˝eli maszyna jest wyposa˝ona w wysi´-
gnik, nale˝y ustawiç go pionowo do góry i ru-
ra powinna prowadziç z powrotem do leja
wlewowego. W innym przypadku maszyna
powinna byç wyposa˝ona w poziomà rur´
o d∏ugoÊci co najmniej 30 m prowadzàcà
z powrotem do leja wlewowego.

13.2.1. Badania pod obcià˝eniem.
1) dla pomp do betonu:

a) uk∏ad przenoszàcy i rura powinny byç
wype∏nione medium o w∏aÊciwo-
Êciach podobnych do betonu, przy
czym cement nale˝y zastàpiç, dodajàc
np. drobno zmielonego popio∏u,

b) maszyna powinna pracowaç z maksy-
malnà wydajnoÊcià; okres jednego cy-
klu pracy nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝
5 sekund (je˝eli ten okres jest przekro-
czony, powinna byç dodana woda do
betonu, aby osiàgnàç t´ wartoÊç),

2) dla agregatów tynkarskich:
a) uk∏ad przenoszàcy i rura powinny byç

wype∏nione medium o w∏aÊciwo-
Êciach podobnych do wykoƒczeniowej
zaprawy murarskiej, przy czym cement
mo˝na zastàpiç, dodajàc np. celuloz´
metylowà,

b) maszyna powinna pracowaç z maksy-
malnà wydajnoÊcià; okres jednego cy-
klu pracy nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝
5 sekund (je˝eli ten okres jest przekro-
czony, powinna byç dodana woda do
zaprawy murarskiej, aby osiàgnàç t´
wartoÊç).

13.2.2. Czas pomiaru.

Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 se-
kund.

14. PrzenoÊnik taÊmowy
14.1. Zgodnie z pkt 0 — Badanie urzàdzenia bez ob-

cià˝enia.
14.2. Geometryczny Êrodek silnika powinien byç

umieszczony powy˝ej Êrodka pó∏kuli; taÊma
powinna si´ poruszaç bez obcià˝enia i opusz-
czaç pó∏kul´, je˝eli to jest niezb´dne w kierun-
ku okreÊlonym w pkt 1.

15. Ch∏odzàce urzàdzenia na pojazdach
15.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
15.2. Warunki dzia∏ania podczas badaƒ.
15.2.1. Badania pod obcià˝eniem.

Agregat ch∏odniczy powinien byç zainstalo-
wany w rzeczywistej lub symulowanej prze-
strzeni ∏adunkowej i badany w stacjonarnej

pozycji, gdzie wysokoÊç agregatu ch∏odni-
czego powinna byç typowa do podanych
wymagaƒ instalacji, zgodnie z instrukcjà
dostarczonà u˝ytkownikowi. èród∏o zasila-
nia agregatu ch∏odniczego powinno dzia∏aç
w takim tempie, które powoduje maksy-
malnà szybkoÊç spr´˝arki ch∏odzàcej i wen-
tylatora okreÊlonych w instrukcji. Je˝eli
agregat ch∏odniczy ma byç zasilany przez
silnik nap´dzajàcy pojazd, silnik nie powi-
nien byç u˝ywany podczas próby i agregat
ch∏odniczy powinien byç przy∏àczony do
odpowiedniego êród∏a energii elektrycznej.
Ruchome jednostki ciàgnikowe powinny
byç usuni´te na czas próby.
Agregaty ch∏odnicze instalowane w prze-
strzeni ∏adunkowej jednostek ch∏odniczych,
do których stosuje si´ ró˝ne êród∏a nap´du,
powinny byç poddane badaniom oddziel-
nie dla ka˝dego êród∏a nap´dowego.
W sprawozdaniu nale˝y podaç wynik otrzy-
many podczas pomiarów z nap´dem powo-
dujàcym najwi´kszà moc akustycznà.

15.2.2. Czas pomiaru.

Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 se-
kund.

16. Spycharka
16.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
16.2. Miejsce badaƒ — zgodnie z normà ISO

6395:1988.
16.3. Powierzchnia pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ mi-

krofonu) odleg∏oÊç pomiarowa — zgodnie
z normà ISO 6395:1988.

16.4. Warunki pracy podczas badaƒ.
16.4.1. Zamontowanie urzàdzenia.

Spycharki gàsienicowe powinny byç pod-
dawane badaniom na placu prób odpo-
wiednio do pkt 6.3.3 — zgodnie z normà
ISO 6395:1988.

16.4.2. Badania pod obcià˝eniem — zgodnie z nor-
mà ISO 6395:1988, za∏àcznik B.

16.4.3. Czas (czasy) pomiarów i uwzgl´dnienie ró˝-
nych warunków dzia∏ania, je˝eli zachodzi ta-
ka potrzeba — zgodnie z normà ISO
6395:1988, za∏àcznik B.

17. Wiertnica
17.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
17.2. Warunki dzia∏ania podczas badaƒ.
17.2.1. Badania pod obcià˝eniem, zgodnie z normà

— EN 791:1995, za∏àcznik A.
17.2.2. Czas pomiarów.

Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 se-
kund.

18. Wywrotki
18.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
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18.2. Miejsce badaƒ — zgodnie z normà ISO
6395:1988.

18.3. Powierzchnia pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ mi-
krofonu) odleg∏oÊç pomiarowa — zgodnie
z normà ISO 6395:1988.

18.4. Warunki dzia∏ania podczas pomiarów.
18.4.1. Badania pod obcià˝eniem.

Odpowiednio zastosowanie ma norma ISO
6395:1988, za∏àcznik C, z tym ˝e w za∏àczni-
ku tym w pkt 4.3 w § 2 nale˝y przyjàç nast´-
pujàcà treÊç.

Silnik powinien dzia∏aç przy maksymalnych
obrotach regulatorowych (wysokie obroty
biegu bez obcià˝enia). Sterowanie nap´-
dem jazdy powinno znajdowaç si´ w pozy-
cji neutralnej. Nale˝y doprowadziç pojem-
nik do przechylonego podniesionego po∏o-
˝enia (opró˝nianie) a˝ do oko∏o 75% jego
maksymalnego ruchu i powróciç do po∏o˝e-
nia jak dla jazdy. CzynnoÊci te nale˝y wyko-
naç trzy razy. Taki tryb dzia∏ania jest przyj´-
ty jako pojedynczy cykl dla stacjonarnego
warunku pracy hydrauliki.

Je˝eli ˝adna moc silnika nie jest u˝yta jako
moc silnika do podnoszenia pojemnika, sil-
nik powinien dzia∏aç przy szybkoÊci biegu
bez obcià˝enia z nap´dem w pozycji neu-
tralnej. Pomiary powinny byç przeprowa-
dzone bez podnoszenia pojemnika; okres
pomiarów powinien wynosiç 15 sekund.

Czas (czasy) pomiarów — okreÊlenie wyni-
kowego poziomu mocy akustycznej, je˝eli
pomiary sà wykonane w wi´cej ni˝ przy jed-
nym warunku pracy.

19. Urzàdzenie do za∏adunku i  roz∏adunku
silosów lub cystern samochodowych
19.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
19.2. Warunki pracy podczas badaƒ.
19.2.1. Badania pod obcià˝eniem.

Urzàdzenie powinno byç poddane bada-
niom podczas postoju samochodu. Silnik
nap´dzajàcy urzàdzenie powinien dzia∏aç
przy pr´dkoÊci odpowiadajàcej maksymal-
nej mocy urzàdzenia, okreÊlonej w instruk-
cjach dostarczonych u˝ytkownikowi.

19.2.2. Czas pomiaru.

Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 se-
kund.

20. Koparki
20.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu— EN ISO 3744:1995.
20.2. Miejsce badaƒ — zgodnie z normà ISO

6395:1988.
20.3. Powierzchnia pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ mi-

krofonu) odleg∏oÊç pomiarowa — zgodnie
z normà ISO 6395:1988.

20.4. Warunki dzia∏ania podczas badaƒ.

20.4.1. Badania pod obcià˝eniem — zgodnie z nor-
mà ISO 6395:1988, za∏àcznik A.

20.4.2. Czas (czasy) pomiarów — okreÊlenie wyni-
kowego poziomu mocy akustycznej, je˝eli
pomiary sà wykonane w wi´cej ni˝ przy jed-
nym warunku pracy. Zastosowanie ma nor-
ma ISO 6395:1988, za∏àcznik A.

21. Koparko-∏adowarki
21.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
21.2. Miejsce badaƒ — zgodnie z normà ISO

6395:1988.
21.3. Powierzchnia pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ mi-

krofonu) odleg∏oÊç pomiarowa — zgodnie
z normà ISO 6395:1988.

21.4. Warunki pracy podczas pomiarów.
21.4.1. Badania pod obcià˝eniem — zgodnie z nor-

mà ISO 6395:1988, za∏àcznik D.
21.4.2. Czas (czasy) pomiarów — okreÊlenie wyni-

kowego poziomu mocy akustycznej, je˝eli
pomiary sà wykonane w wi´cej ni˝ przy jed-
nym warunku pracy. Zastosowanie ma nor-
ma ISO 6395:1988, za∏àcznik D.

22. Kontenery do odzysku szk∏a
22.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
22.2. W procedurze tej jest mierzony poziom ci-

Ênienia akustycznego pojedynczego zdarze-
nia LP1S w sposób okreÊlony w normie EN ISO
3744:1995 pkt 3.2.2; pomiar jest wykonywany
w ka˝dym punkcie po∏o˝enia mikrofonu.

22.3. Poprawka Êrodowiskowa K2A.
22.3.1. Pomiar w przestrzeni otwartej K2A=0.
22.3.2. Pomiar w pomieszczeniu zamkni´tym.
22.3.3. WartoÊç poprawki Êrodowiskowej K2A,

okreÊlona zgodnie z za∏àcznikiem A do nor-
my EN ISO 3744:1995, powinna byç mniej-
sza od 2,0 dB; w takim przypadku K2A mo˝e
byç pomini´te.

22.4. Warunki dzia∏ania podczas badaƒ.
22.4.1. Pomiar ha∏asu powinien byç przeprowa-

dzony podczas kompletnego cyklu rozpo-
czynajàcego si´ z pustym kontenerem i za-
koƒczonego, gdy 120 butelek zosta∏o wrzu-
conych do kontenera.
Szklane butelki okreÊla si´ w nast´pujàcy
sposób:
1) pojemnoÊç: 75 cl,
2) masa: 370 ±30 g.

22.4.2. Operator podczas wykonywanych badaƒ
trzyma ka˝dà butelk´ za szyjk´ dnem w kie-
runku otworu do nape∏niania i wrzuca jà de-
likatnie do Êrodka w kierunku Êrodka konte-
nera przez otwór do nape∏niania, unikajàc,
je˝eli jest to mo˝liwe, uderzania butelki
o Êciany. Butelki nale˝y wrzucaç do konte-
nera tylko przez jeden otwór najbli˝szy mi-
krofonowi w pkt 12.
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22.4.3. Czas (czasy) pomiarów — okreÊlenie wyni-
kowego poziomu mocy akustycznej, je˝eli
pomiary sà wykonane w wi´cej ni˝ przy jed-
nym warunku pracy.
Poziom ciÊnienia akustycznego skorygowa-
ny charakterystykà cz´stotliwoÊciowà A po-
jedynczego zdarzenia (poziom dêwi´ku
A pojedynczego zdarzenia) nale˝y mierzyç
jednoczeÊnie w szeÊciu punktach umiesz-
czenia mikrofonów dla ka˝dej butelki wrzu-
canej do kontenera.
Poziom ciÊnienia dêwi´ku A pojedynczego
zdarzenia uÊredniony dla ca∏ej powierzchni
pomiarowej jest obliczony zgodnie z normà
EN ISO 3744:1995 pkt 8.1.
Poziom ciÊnienia dêwi´ku A pojedynczego
zdarzenia uÊredniony dla wszystkich 120
butelek oblicza si´ jako Êrednià logaryt-
micznà poziomów ciÊnienia dêwi´ku A po-
jedynczego zdarzenia, uÊrednionych na ca-
∏ej powierzchni pomiarowej.

23. Równiarki
23.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
23.2. Miejsce badaƒ — zgodnie z normà ISO

6395:1988.
23.3. Powierzchnia pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ mi-

krofonu) odleg∏oÊç pomiarowa — zgodnie
z normà ISO 6395:1988.

23.4. Warunki dzia∏ania podczas badaƒ.
23.4.1. Badania pod obcià˝eniem.

Odpowiednio zastosowanie ma norma ISO
6395:1988, za∏àcznik B.

23.4.2. Czas (czasy) pomiarów — okreÊlenie wyni-
kowego poziomu mocy akustycznej, je˝eli
pomiary sà wykonane w wi´cej ni˝ przy jed-
nym warunku pracy. Zastosowanie ma nor-
ma ISO 6395:1988, za∏àcznik B.

24. R´czna kosiarka do trawy

Patrz pkt 2.
24.1. Kosiarka powinna byç umiejscowiona za po-

mocà odpowiedniego urzàdzenia w taki spo-
sób, aby jej tnàce urzàdzenie znajdowa∏o si´
ponad Êrodkiem pó∏kuli. 

24.2. Dla kosiarek do trawy Êrodek urzàdzenia tnà-
cego powinien byç utrzymywany w odleg∏o-
Êci oko∏o 50 mm nad powierzchnià. W celu
wyregulowania ostrza tnàcego, kosiarki kra-
w´dziowe do trawy powinny byç umiejsco-
wione tak blisko, jak to jest mo˝liwe, wzgl´-
dem powierzchni pomiarowej.

25. Przycinarki  do ˝ywop∏otu
25.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
25.2. Miejsce badaƒ — zgodnie z normà ISO

11094:1991.
25.3. W przypadku wàtpliwoÊci, pomiary powinny

byç przeprowadzone w przestrzeni otwartej
nad sztucznà powierzchnià. Zastosowanie
ma norma ISO 11094:1991 pkt 4.1.2.

25.4. Poprawka Êrodowiskowa K2A.
25.4.1. Pomiary w przestrzeni otwartej — K2A = 0.
25.4.2. Pomiary w pomieszczeniu.

WartoÊç sta∏ej K2A, okreÊlona bez sztucznej
powierzchni i zgodnie z za∏àcznikiem A do
normy EN ISO 3744:1995, powinna 
byç ≤ 2,0 dB; w takim przypadku K2A mo˝e
byç pomini´te.

25.4.3. Przestrzeƒ pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ mi-
krofonu) odleg∏oÊç pomiarowa — zgodnie
z normà ISO 11094:1991.

25.5. Warunki dzia∏ania podczas badaƒ.
25.5.1. Zamontowanie urzàdzenia.

Przycinarka do ˝ywop∏otu powinna byç
trzymana w naturalny sposób do normal-
nego u˝ywania albo przez osob´ lub przez
odpowiednie urzàdzenie w taki sposób, aby
jej ostrze tnàce znajdowa∏o si´ ponad Êrod-
kiem pó∏kuli.

25.5.2. Badania pod obcià˝eniem.
Przycinarka powinna pracowaç z nominal-
nà pr´dkoÊcià obrotowà, z w∏àczonym
ostrzem tnàcym.

25.5.3. Czas pomiarów.
Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 se-
kund.

26. WysokociÊnieniowe maszyny do sp∏ukiwa-
nia
26.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
26.2. Warunki dzia∏ania podczas badaƒ.
26.2.1. Badania pod obcià˝eniem.

WysokociÊnieniowe maszyny do sp∏ukiwa-
nia powinny byç badane w po∏o˝eniu sta-
cjonarnym. Silnik i dodatkowe uk∏ady dzia-
∏ajà przy szybkoÊci podanej przez produ-
centa do dzia∏ania urzàdzenia roboczego.
Pompa (pompy) wysokociÊnieniowa (wy-
sokociÊnieniowe) dzia∏a (dzia∏ajà) przy jej
(ich) maksymalnej szybkoÊci i ciÊnieniu ro-
boczym okreÊlonym przez producenta.
U˝ywajàc przystosowanej do zmiany ci-
Ênienia koƒcówki, zawór redukujàcy ciÊnie-
nie powinien byç nastawiony precyzyjnie
na ciÊnienie nominalne. Ha∏as wyp∏ywu
przez koƒcówk´ nie powinien mieç jakiego-
kolwiek wp∏ywu na wyniki pomiarów.

26.2.2. Czas pomiaru.
Pomiar powinien trwaç co najmniej 30 se-
kund.

27. WysokociÊnieniowe maszyny wodnostru-
mieniowe
27.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
27.2. Powierzchnia pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ mi-

krofonu) odleg∏oÊç pomiarowa.
Równoleg∏oÊcian — zgodnie z normà EN ISO
3744:1995, odleg∏oÊç pomiarowa d=1m.

27.3. Warunki dzia∏ania podczas badaƒ.
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27.3.1. Zainstalowanie urzàdzenia.
WysokociÊnieniowe maszyny wodnostru-
mieniowe do czyszczenia powinny byç in-
stalowane na p∏aszczyênie odbijajàcej; ma-
szyny na p∏ozach powinny byç umieszczo-
ne na podstawie o wysokoÊci 0,4 m, chyba
˝e inaczej to okreÊlono w warunkach insta-
lowania dostarczonych przez producenta.
Podczas badaƒ do urzàdzenia powinna byç
przy∏àczona dysza dajàca najwy˝sze ciÊnie-
nie, zgodnie z danymi okreÊlonymi przez
producenta.

27.3.2. Czas pomiaru.
Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 se-
kund.

28. M∏oty hydrauliczne
28.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
28.2. Powierzchnia pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ mi-

krofonu) odleg∏oÊç pomiarowa.
Pó∏kula (szeÊç pozycji mikrofonu zgodnie z cz´-
Êcià A pkt 5 niniejszego za∏àcznika) r = 10 m.

28.3. Warunki pracy podczas badaƒ.
28.3.1. Instalacja urzàdzenia.

Podczas przeprowadzanych prób m∏ot na-
le˝y zamocowaç na noÊniku i przy∏àczyç do
specjalnego stanowiska badawczego. Na
rys. 5 przedstawiony jest schemat takiego
stanowiska, zaÊ na rys. 6 po∏o˝enie noÊnika
podczas badaƒ.
NoÊnik u˝yty do badaƒ m∏ota powinien
spe∏niaç wymagania okreÊlone w warun-
kach technicznych badaƒ, w szczególnoÊci
w zakresie masy, mocy hydraulicznej, wy-
datku i ciÊnienia oleju oraz ciÊnienia w prze-
wodzie powrotnym.

28.3.2. Zamontowanie.
Monta˝ mechaniczny oraz po∏àczenia (prze-
wody gi´tkie, rury) powinny odpowiadaç
wymaganiom technicznym okreÊlonym
w danych technicznych m∏ota. Ca∏y znaczà-
cy ha∏as, powodowany przez rury i ró˝ne
mechaniczne zespo∏y potrzebne do instala-
cji, powinien byç wyeliminowany. Wszyst-
kie przy∏àczenia powinny byç pewnie za-
mocowane.

28.3.3. StabilnoÊç m∏ota i statyczna si∏a utrzymujà-
ca.
M∏ot powinien byç dok∏adnie dociskany
w dó∏ przez noÊnik, w celu utrzymania takiej
samej stabilnoÊci, jaka wyst´puje w nor-
malnych warunkach pracy. M∏ot powinien
dzia∏aç w pozycji pionowej.

28.3.4. Narz´dzie.
Bijak m∏ota przeznaczony do pomiarów po-
winien byç t´py. D∏ugoÊç narz´dzia powin-
na spe∏niaç wymagania podane na rys. 3
(blok pomiarowy).

28.3.5. Pomiar pod obcià˝eniem.
Hydrauliczna moc pobierana i nat´˝enie
przep∏ywu oleju.
Warunki dzia∏ania m∏ota hydraulicznego
powinny byç odpowiednio ustalone, mie-
rzone i zapisywane. Powinny one odpowia-
daç wartoÊciom zawartym w danych tech-
nicznych. Warunki badania powinny za-
pewniç osiàgni´cie 90% mocy hydraulicz-
nej i przep∏ywu oleju.
Nale˝y do∏o˝yç staraƒ, aby ca∏kowita nie-
pewnoÊç pomiarów ∏aƒcuchów ps i Q by∏a
utrzymana w granicach ±5%. Zapewnia to
okreÊlenie hydraulicznej mocy pobieranej
z dok∏adnoÊcià ±10%. Przyjmujàc liniowà
korelacj´ pomi´dzy hydraulicznà mocà po-
bieranà i emitowanà mocà akustycznà
dêwi´ku, oznacza to rozrzut wyników mniej-
szy ni˝ ±0,4 dB przy okreÊlaniu poziomu
mocy akustycznej dêwi´ku.

28.3.6. Regulowane sk∏adniki wp∏ywajàce na moc
m∏ota.
Nastawienie wszystkich akumulatorów,
centralnych zaworów ciÊnienia i innych
mo˝liwych do nastawienia elementów sk∏a-
dowych powinno byç zgodne z wartoÊciami
okreÊlonymi w danych technicznych. Je˝eli
wi´cej ni˝ jeden parametr, majàcy wp∏yw,
jest regulowany, badania powinny byç wy-
konane przy wszystkich mo˝liwych nasta-
wieniach. Jako wynik podawane sà warto-
Êci najmniejsze i najwi´ksze.

28.3.7. Mierzone wielkoÊci:
ps — Êrednia wartoÊç hydraulicznego

ciÊnienia zasilajàcego, spe∏niajà-
cego wymienione uprzednio wy-
magania podczas dzia∏ania m∏ota,
uzyskana z co najmniej 10 ude-
rzeƒ,

Q — Êrednia wartoÊç wlotowego nat´˝e-
nia przep∏ywu oleju mierzona na wy-
∏àczniku równoczeÊnie z ps,

T — temperatura oleju powinna wynosiç
w granicach +40/+60°C podczas po-
miarów; temperatura korpusu wy-
∏àcznika hydraulicznego powinna
byç ustabilizowana na poziomie
temperatury normalnego dzia∏ania,
przed rozpocz´ciem pomiarów,

Pa — wst´pne ciÊnienie gazu wszystkich
akumulatorów powinno byç mierzo-
ne w stanie statycznym (wy∏àcznik
niedzia∏ajàcy) przy ustabilizowanej
temperaturze otoczenia +15 / +25°C;
zmierzona temperatura otoczenia
powinna byç zapisywana wraz ze
zmierzonym wst´pnym ciÊnieniem
gazu akumulatora.

28.3.8. Parametry, które podlegajà oszacowaniu na
podstawie zmienionych parametrów pracy,
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Rys. 5. Zamontowanie urzàdzenia do prób.
OkreÊlenia:
d — Êrednica narz´dzia (mm),
d1 — Êrednica kowad∏a, 1200 ± 100 mm,
d2 — wewn´trzna Êrednica struktury podtrzymujàcej kowad∏o, ≤ 1800 mm,
d3 — Êrednica pomostu bloku badawczego, ≤ 2200 mm,
d4 — Êrednica otworu na narz´dzie, w pomoÊcie, ≤ 350 mm,
d5 — Êrednica uszczelnienia narz´dzia, ≤ 1000 mm,
h1 — widoczna d∏ugoÊç narz´dzia pomi´dzy najni˝szà cz´Êcià obudowy i górnà powierzchnià uszczelnienia na-

rz´dzia (mm h1 = d ± d/2),
h2 — gruboÊç uszczelnienia narz´dzia ponad pomostem, ≤ 20 mm (je˝eli uszczelnienie narz´dzia jest umiesz-

czone poni˝ej pomostu, jego gruboÊç nie jest ograniczona); mo˝e ono byç zrobione z piankowej gumy,
h3 — odleg∏oÊç pomi´dzy górnà powierzchnià pomostu i górnà powierzchnià kowad∏a, 250 ± 50 mm,
h4 — gruboÊç izolacyjnego uszczelnienia pomostu, z piankowej gumy, ≤ 30 mm,
h5 — gruboÊç kowad∏a, 350 ± 50 mm,
h6 — zag∏´bienie narz´dzia, ≤ 50 mm.

wynoszà — PIN hydrauliczna moc pobierana
wy∏àcznika, okreÊlona wzorem:

PIN = ps ⋅ Q

28.3.9. Pomiar ciÊnienia hydraulicznej linii zasilajà-
cej, ps:
— ps powinno byç mierzone tak blisko

wy∏àcznika wlotowego, jak to jest mo˝-
liwe,

— ps powinno byç mierzone ciÊnieniomie-
rzem (najmniejsza Êrednica: 100 mm,
klasa dok∏adnoÊci ±1,0%),

dop∏ywowe nat´˝enie przep∏ywu oleju wy-
∏àcznika, Q:
— Q powinno byç mierzone w zasilajàcej li-

nii ciÊnieniowej tak blisko otworu wloto-
wego wy∏àcznika, jak to jest mo˝liwe,

— Q powinno byç mierzone za pomocà
elektrycznego przep∏ywomierza (klasa
dok∏adnoÊci ±2,5% wartoÊci odczytanej),

punkt pomiaru temperatury oleju, T:

— T powinno byç mierzone w zbiorniku
oleju noÊnika lub w linii hydraulicznej
przy∏àczonej do m∏ota; punkt pomiaro-
wy powinien byç podany w sprawozda-
niu z badaƒ,

— dok∏adnoÊç odczytu temperatury po-
winna zawieraç si´ w ±2°C mierzonej
wartoÊci.

28.3.10. Czas pomiarów — okreÊlenie wynikowego
poziomu mocy akustycznej.

Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 se-
kund.

Pomiary sà powtarzane trzy razy lub wi´-
cej, je˝eli zachodzi taka potrzeba. Wynik
koƒcowy jest obliczany jako Êrednia aryt-
metyczna dwóch najwy˝szych wartoÊci,
które nie ró˝nià si´ wi´cej ni˝ o 1 dB.
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Rys. 6. Po∏o˝enie noÊnika podczas badaƒ.

Je˝eli górna powierzchnia bloku badawczego
ma kszta∏t kwadratu, maksymalny wymiar d∏u-
goÊci wynosi 0,98 x odpowiadajàca Êrednica.

Pusta przestrzeƒ pomi´dzy pomostem i kowa-
d∏em powinna byç wype∏niona elastycznà gu-
mà piankowà lub innym poch∏aniajàcym ma-
teria∏em o g´stoÊci <220 kg/m3.

29. Zmechanizowane hydrauliczne przetwor-
nice ciÊnienia
29.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
29.2. Warunki pracy podczas badaƒ.
29.2.1. Zamontowanie urzàdzenia.

Zmechanizowane hydrauliczne przetworni-
ce ciÊnienia powinny byç instalowane na
odbijajàcej p∏aszczyênie.

29.2.2. Zmechanizowane hydrauliczne przetworni-
ce ciÊnienia zamontowane na p∏ozach po-
winny byç umieszczone na podstawie o wy-
sokoÊci 0,40 m, je˝eli nie ma innych wyma-
gaƒ w warunkach instalowania okreÊlonych
przez producenta.

29.3. Badania pod obcià˝eniem.

Podczas trwania badaƒ ˝adne narz´dzia nie
powinny byç przy∏àczane do hydraulicznej
przetwornicy ciÊnienia. Hydrauliczna prze-
twornica ciÊnienia powinna byç doprowa-
dzona do jej ustalonego stanu w zakresie po-
danym przez producenta. Powinna ona dzia-
∏aç przy nominalnej pr´dkoÊci i nominalnym
ciÊnieniu. Nominalne wartoÊci pr´dkoÊci i ci-
Ênienia sà takie, jak okreÊlone w instrukcjach
dostarczonych u˝ytkownikowi.

29.4. Czas pomiarów.

Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 sekund.

30. Wycinarki do fug
30.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
30.2. Warunki dzia∏ania podczas badaƒ.
30.2.1. Badania pod obcià˝eniem.

Wycinarka do fug powinna byç wyposa˝o-
na w mo˝liwie najwi´ksze ostrze przewi-
dziane przez producenta w instrukcjach
u˝ytkowania. 

30.2.2. Silnik powinien dzia∏aç przy maksymalnej
pr´dkoÊci z ostrzem nieobcià˝onym.

30.2.3. Czas pomiarów.
Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 se-
kund.

31. Ugniatarki  wysypiskowe
31.1. Zgodnie z pkt 37 — ¸adowarki.

32. Kosiarki  do trawy
32.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
32.2. Miejsce badaƒ — zgodnie z normà ISO

11094:1991.
W przypadku wystàpienia wàtpliwoÊci, po-
miary powinny byç przeprowadzone w prze-
strzeni otwartej nad sztucznà powierzchnià —
zgodnie z normà ISO 11094:1991 pkt 4.1.2.

32.3. Poprawka Êrodowiskowa K2A.
32.3.1. Pomiar w przestrzeni otwartej K2A = 0.
32.3.2. Pomiar w pomieszczeniu.

WartoÊç sta∏ej K2A, okreÊlona bez sztucznej
powierzchni zgodnie z za∏àcznikiem A do
normy EN ISO 2744:1995, powinna byç
≤ 2,0 dB, w takim przypadku K2A mo˝e byç
pomini´te.
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32.3.3. Powierzchnia pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ
mikrofonu) odleg∏oÊç pomiarowa — zgod-
nie z normà ISO 11094:1991.

32.4. Warunki pracy podczas badaƒ.
32.4.1. Zamontowanie urzàdzenia.

Je˝eli ko∏a kosiarki do trawy mog∏yby spo-
wodowaç ugi´cie sztucznej powierzch-
ni wi´cej ni˝ o 1 cm, ko∏a powinny byç
umieszczone na podk∏adkach tak, aby by∏y
na jednym poziomie ze sztucznà powierzch-
nià przed ugi´ciem. Je˝eli urzàdzenie tnàce
nie mo˝e byç oddzielone od kó∏ nap´do-
wych kosiarki do trawy, kosiarka powinna
byç badana na podk∏adkach z dzia∏ajàcym
urzàdzeniem tnàcym przy jego maksymal-
nej pr´dkoÊci podanej przez producenta.
Podk∏adki powinny byç wykonane w taki
sposób, aby nie wp∏ywa∏y na wyniki pomia-
rów.

32.4.2. Badania bez obcià˝enia, zgodnie z normà —
ISO 11094:1991.

32.4.3. Czas pomiarów — zgodnie z normà ISO
11094:1991.

33. R´czna kosiarka do trawy (przycinarki  kra-
w´dziowe do trawnika)
33.1. Zgodnie z pkt 32 — Kosiarki do trawy.
33.2. Kosiarka do trawy powinna byç umieszczona

za pomocà stosownego urzàdzenia w taki
sposób, aby jej urzàdzenie tnàce znajdowa∏o
si´ ponad centrum pó∏kuli. Dla przycinarek do
trawy Êrodek urzàdzenia tnàcego powinien
byç utrzymywany na wysokoÊci oko∏o 50 mm
ponad powierzchnià. W celu ustawienia
ostrzy tnàcych, przycinarki kraw´dziowe do
trawy powinny byç umieszczane tak blisko jak
to jest mo˝liwe nad powierzchnià pomiaro-
wà.

34. Dmuchawy do l iÊci
34.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
34.2. Miejsce badaƒ — zgodnie z normà ISO

11094:1991.

W przypadku powstania wàtpliwoÊci, pomia-
ry powinny byç przeprowadzone w przestrze-
ni otwartej nad sztucznà powierzchnià (ISO
11094:1991 pkt 4.1.2).

34.2.1. Poprawka Êrodowiskowa K2A.

Pomiar w przestrzeni otwartej K2A = 0.
34.2.2. Pomiar w pomieszczeniu.

WartoÊç sta∏ej K2A, okreÊlona bez sztucznej
powierzchni zgodnie z za∏àcznikiem A do
normy EN ISO 3744:1995, powinna 
byç ≤ 2,0 dB; w takim przypadku K2A mo˝e
byç pomini´te.

34.2.3. Powierzchnia pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ
mikrofonu) odleg∏oÊç pomiarowa — zgod-
nie z normà ISO 11094:1991.

34.3. Warunki dzia∏ania podczas badaƒ.

34.3.1. Zamontowanie urzàdzenia.

Dmuchawa do liÊci powinna byç umiesz-
czona w naturalnym po∏o˝eniu dla normal-
nego u˝ytkowania w taki sposób, aby jej
wylot by∏ po∏o˝ony (50±25 mm) ponad cen-
trum pó∏kuli; je˝eli dmuchawa do liÊci prze-
znaczona jest do trzymania w r´ku, powin-
na byç trzymana przez operatora albo przez
odpowiednie urzàdzenie.

34.3.2. Pomiar pod obcià˝eniem.

Dmuchawa do liÊci powinna dzia∏aç przy jej
nominalnej szybkoÊci i nominalnym prze-
p∏ywie powietrza okreÊlonym przez produ-
centa.

34.3.3. Czas pomiaru.

Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 se-
kund.

Uwaga: Je˝eli dmuchawa do liÊci mo˝e byç
tak˝e u˝ywana jako zbierarka do liÊci, po-
winna byç badana w obu konfiguracjach;
w takim przypadku za wynik pomiaru przyj-
muje si´ wy˝szà wartoÊç.

35. Z b i e r a k i  d o  l i Ê c i
35.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
35.2. Miejsce badaƒ — zgodnie z normà ISO

11094:1991.

W przypadku wàtpliwoÊci, pomiary powinny
byç przeprowadzone w otwartej przestrzeni
nad sztucznà powierzchnià (ISO 11094:1991
pkt 4.1.2).

35.2.1. Poprawka Êrodowiskowa K2A.

Pomiar w przestrzeni otwartej K2A = 0.
35.2.2. Pomiar w pomieszczeniu.

WartoÊç poprawki Êrodowiskowej K2A,
okreÊlona bez sztucznej powierzchni zgod-
nie z za∏àcznikiem A do normy EN ISO
2744:1995, powinna byç ≤ 2,0 dB; w takim
przypadku K2A mo˝e byç pomini´te.

35.2.3. Powierzchnia pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ
mikrofonu) odleg∏oÊç pomiarowa — zgod-
nie z normà ISO 11094:1991.

35.3. Warunki pracy podczas badaƒ.
35.3.1. Zamontowanie urzàdzenia.

Zbierarka do liÊci powinna byç umieszczo-
na w naturalnym po∏o˝eniu jak przy nor-
malnym u˝ytkowaniu w taki sposób, aby
wlot urzàdzenia zbierajàcego by∏ po∏o˝ony
(50±25 mm) ponad centrum pó∏kuli; je˝eli
zbierarka do liÊci przeznaczona jest do trzy-
mania w r´ku, powinna byç trzymana przez
operatora albo przez odpowiednie urzàdze-
nie.

35.3.2. Pomiar pod obcià˝eniem.

Zbierarka do liÊci powinna dzia∏aç przy no-
minalnej pr´dkoÊci i nominalnym przep∏y-
wie powietrza w urzàdzeniu zbierajàcym
okreÊlonym przez producenta.
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35.3.3. Czas pomiaru.
Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 se-
kund.
Uwaga: Je˝eli zbierarka do liÊci mo˝e byç
tak˝e u˝ywana jako dmuchawa do liÊci, po-
winna byç badana w obu konfiguracjach;
w takim przypadku wy˝sza wartoÊç powin-
na byç uznana za wynik pomiarów.

36. Wózki podnoÊnikowe
36.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
36.2. Warunki pracy podczas badaƒ.

Powinny byç zachowane wymagania bezpie-
czeƒstwa i zalecenia producenta.

36.2.1.Warunki podnoszenia.
Wózek jest nieruchomy, ∏adunek (niepo-
ch∏aniajàcy dêwi´ku materia∏, np. stal lub
beton co najmniej 70% takiej obj´toÊci, jakà
okreÊli w instrukcji producent) powinien
byç podniesiony z pozycji najni˝szej przy
maksymalnej pr´dkoÊci do znormalizowa-
nej wysokoÊci podnoszenia stosownej do
danego typu wózka przemys∏owego, zgod-
nie z odpowiednià Normà Europejskà z se-
rii „Bezpieczeƒstwo Wózków Przemys∏o-
wych”. Je˝eli maksymalna wysokoÊç pod-
noszenia jest mniejsza, pomiary wykonuje
si´ przy tej wysokoÊci podnoszenia. Wyso-
koÊç podnoszenia powinna byç podana
w sprawozdaniu z badaƒ.

36.2.2. Warunki jazdy.
Jazda wózkiem bez obcià˝enia przy pe∏nym
przyspieszaniu z pozycji stojàcej na dystan-
sie trzech d∏ugoÊci wózka do osiàgni´cia li-
nii A-A (linia ∏àczàca punkty po∏o˝enia mi-
krofonu 4 i 6), jazda wózkiem w dalszym
ciàgu, przy maksymalnym przyspieszeniu
do linii B-B (linia ∏àczàca punkty po∏o˝enia
mikrofonu 2 i 8). Kiedy ty∏ wózka minie lini´
B-B, przyspiesznik mo˝e byç zwolniony. Je-
˝eli wózek ma wielostopniowà przek∏adni´
jazdy, nale˝y wybraç taki bieg, który zapew-
ni najwi´kszà mo˝liwà pr´dkoÊç na ca∏ym
dystansie pomiarowym.

36.3. Czas (czasy) pomiaru — okreÊlenie wyniko-
wego poziomu mocy akustycznej, je˝eli po-
miary wykonano w wi´cej ni˝ przy jednym
warunku pracy.
Okresami pomiaru sà:
1) dla stanu podnoszenia — ca∏y cykl podno-

szenia,
2) dla jazdy — okres zaczyna si´, gdy Êrodek

wózka przekracza lini´ A-A, i koƒczy si´,
gdy Êrodek osiàga lini´ B-B.

Wynikowy poziom mocy akustycznej dla
wszystkich typów wózków podnoÊnikowych
jest obliczany wed∏ug wzoru:

LWA = 10 log (0,7 x 10 0,1 LWAc + 0,3 x 10 0,1 LWAa)
gdzie:
— oznaczenie „a” wskazuje „stan podnosze-

nia”,
— oznaczenie „c” wskazuje „stan jazdy”.

37. ¸adowarki
37.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
37.2. Miejsce badaƒ — zgodnie z normà ISO

6395:1988.
37.3. Powierzchnia pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ mi-

krofonu) odleg∏oÊç pomiarowa — zgodnie
z normà ISO 6395:1988.

37.4. Warunki pracy podczas badaƒ.
37.4.1. Ustawienie urzàdzenia.

¸adowarki gàsienicowe powinny byç bada-
ne na placu prób odpowiednio do pkt 6.3.3
normy ISO 6395:1988.

37.4.2. Badania pod obcià˝eniem — zgodnie z nor-
mà ISO 6395:1988, za∏àcznik C.

Czas (czasy) pomiarów — okreÊlenie wyni-
kowego poziomu mocy akustycznej, je˝eli
pomiary wykonano w wi´cej ni˝ przy jed-
nym warunku pracy. Zastosowanie ma nor-
ma ISO 6395:1988, za∏àcznik C.

38. ˚urawie samojezdne
38.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
38.2. Warunki pracy podczas badaƒ.
38.2.1. Zamontowanie urzàdzenia.

Je˝eli ˝uraw jest wyposa˝ony w wysuwane
podpory, powinny one byç ca∏kowicie roz-
suni´te, ˝uraw powinien byç wypoziomo-
wany na podk∏adkach w Êrodkowym po∏o-
˝eniu mo˝liwej wysokoÊci podparcia. 

38.2.2. Badania pod obcià˝eniem.

˚uraw samojezdny do badaƒ powinien byç
przedstawiony w standardowej wersji opi-
sanej przez producenta. Moc silnika brana
pod uwag´ przy okreÊlaniu ha∏asu dopusz-
czalnego jest nominalnà mocà silnika u˝y-
wanego do nap´du ˝urawia. ˚uraw powi-
nien byç wyposa˝ony w maksymalnà prze-
widywanà przeciwwag´ zamontowanà na
obrotowej platformie.

Przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek
pomiaru silnik i uk∏ad hydrauliczny ˝urawia
samojezdnego powinny byç doprowadzo-
ne do ich nominalnej temperatury pracy
zgodnie z instrukcjà producenta, a procedu-
ry zwiàzane z bezpieczeƒstwem okreÊlone
w instrukcji powinny byç przestrzegane. 

Je˝eli ˝uraw samojezdny jest wyposa˝ony
w kilka silników, silnik u˝ywany do funkcji
dêwigowych powinien dzia∏aç. Silnik do na-
p´du jazdy powinien byç wy∏àczony.

Je˝eli silnik ̋ urawia samojezdnego jest wy-
posa˝ony w wentylator, powinien on byç
w∏àczony podczas badaƒ. Je˝eli wentylator
mo˝e pracowaç przy kilku pr´dkoÊciach,
badania powinny byç przeprowadzone
z wentylatorem dzia∏ajàcym z najwy˝szà
pr´dkoÊcià.
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38.2.3. ˚uraw samojezdny powinien byç badany
w nast´pujàcych warunkach:
1) do wszystkich warunków pracy stosuje

si´ nast´pujàce ustalenia:
a) pr´dkoÊç silnika na 3/4 pr´dkoÊci mak-

symalnej podanej dla pracy osprz´tu
dêwigowego z tolerancjà ±2%,

b) hamowanie i przyspieszanie do mak-
symalnej wartoÊci powinno byç wyko-
nane w sposób p∏ynny, bez niebez-
piecznych ruchów ∏adunku i zblocza
hakowego,

c) ruchy przy maksymalnej mo˝liwej
pr´dkoÊci, jaka jest podana w instruk-
cji u˝ytkowania, w okreÊlonych warun-
kach,

2) podnoszenie:
a) ˝uraw samojezdny powinien byç ob-

cià˝ony obcià˝eniem, które stanowi
50% maksymalnej si∏y w linie,

b) cykl pomiarowy sk∏ada si´ z podnosze-
nia ∏adunku i natychmiastowego
opuszczania go do po∏o˝enia poczàt-
kowego,

c) d∏ugoÊç wysi´gnika powinna byç tak
wybrana, aby próba trwa∏a 15 do 20
sekund,

3) obracanie:
a) z wysi´gnikiem nastawionym na kàt

40° do 50° wzgl´dem poziomu i bez ∏a-
dunku cz´Êç dêwigowa powinna byç
obrócona w lewo o kàt 90° i natych-
miast nast´pnie obrócona z powrotem
do po∏o˝enia poczàtkowego,

b) wysi´gnik powinien byç na minimal-
nej d∏ugoÊci, zaÊ okres pomiaru powi-
nien byç taki, jaki jest potrzebny do
przeprowadzenia cyklu roboczego,

4) stawianie masztu wysi´gnika:
a) badania rozpoczyna si´ od podnosze-

nia krótkiego wysi´gnika z najni˝szego
po∏o˝enia roboczego i natychmiast na-
st´pujàcego opuszczania wysi´gnika
do jego poczàtkowego po∏o˝enia,

b) ruch powinien byç wykonany bez ob-
cià˝enia,

c) czas trwania pomiaru powinien wyno-
siç co najmniej 20 sekund,

5) teleskopowanie, je˝eli ma zastosowanie
— z wysi´gnikiem nastawionym na kàt
40° do 50° wzgl´dem poziomu, bez ∏a-
dunku i z wysi´gnikiem ca∏kowicie zsu-
ni´tym; tylko cylinder teleskopowania
dla pierwszej sekcji powinien byç wyd∏u-
˝ony razem z sekcjà pierwszà do jej ca∏-
kowitej d∏ugoÊci i natychmiast razem
z nià zsuwany. 

38.2.4. Czas (czasy) pomiarów — okreÊlenie wyni-
kowego poziomu mocy akustycznej, je˝eli
pomiary wykonano w wi´cej ni˝ przy jed-
nym warunku pracy.

Wynikowy poziom mocy akustycznej jest
obliczany:

1) je˝eli teleskopowanie by∏o stosowane,
wed∏ug wzoru:

LWA=10 log (0,4 x 10 0,1 L WAa +
+ 0,25 x 10 0,1 L WAb + 

+ 0,25 x 10 0,1 L WAc + 0,1 x 100,1 L WAd)

2) je˝eli teleskopowanie nie by∏o zastoso-
wane, wed∏ug wzoru:

LWA = 10 log ( 0,4 x 10 0,1 LWAa +
+ 0,3 x 10 0,1 LWAb + 
+ 0,3 x 10 0,1 L WAc)

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

LWAa — poziom mocy akustycznej dla cyklu
podnoszenia,

LWAb — poziom mocy akustycznej dla cyklu
obracania,

LWAc — poziom mocy akustycznej dla cyklu
stawiania masztu,

LWAd — poziom mocy akustycznej dla cyklu
teleskopowania, je˝eli ma zastoso-
wanie.

39. Samojezdne kontenery na odpady
39.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
39.2. Miejsce badaƒ:

1) odbijajàca powierzchnia z betonu lub g∏ad-
kiego asfaltu,

2) pomieszczenie laboratoryjne, które zapew-
nia warunki pola swobodnego na ca∏ej
p∏aszczyênie pomiarowej.

39.3. Poprawka Êrodowiskowa K2A.

Pomiar w przestrzeni otwartej K2A = 0.
39.3.1. Pomiar w pomieszczeniu.

WartoÊç poprawki Êrodowiskowej K2A,
okreÊlona zgodnie z za∏àcznikiem A do nor-
my EN ISO 2744:1995, powinna byç
≤ 2,0 dB, w takim przypadku K2A mo˝e byç
pomini´te.

39.3.2. Powierzchnia pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ
mikrofonu) odleg∏oÊç pomiarowa.

Pó∏kula (szeÊç pozycji mikrofonu zgodnie
z cz´Êcià A pkt 5 niniejszego za∏àcznika) 
r = 3 m.

39.4. Warunki pracy podczas badaƒ.
39.4.1. Wszystkie pomiary powinny byç przepro-

wadzone z pustym kontenerem.

Badanie nr 1 — swobodne zamykanie po-
krywy w dó∏ wzd∏u˝ korpusu kontenera.

Operator, ˝eby zminimalizowaç swój
wp∏yw na pomiary, powinien staç przy tyl-
nym boku kontenera (od strony zawias).
Pokrywa powinna byç podtrzymywana
w jej punkcie Êrodkowym podczas zamyka-
nia, aby zapobiec jej wypaczaniu podczas
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spadania. Pomiar jest przeprowadzany
podczas nast´pujàcego cyklu powtarzane-
go 20 razy:
1) poczàtkowo, pokrywa jest podniesiona

pionowo,
2) pokrywa jest uwalniana do przodu,

w miar´ mo˝liwoÊci bez szarpni´ç, z ope-
ratorem z ty∏u kontenera nieruchomym
a˝ do zamkni´cia pokrywy,

3) po zupe∏nym zamkni´ciu, pokrywa jest
podnoszona do jej poczàtkowego po∏o-
˝enia.

Uwaga: je˝eli zachodzi taka potrzeba, ope-
rator mo˝e chwilowo si´ poruszyç, aby
podnieÊç pokryw´.
Badanie nr 2 — ca∏kowite otwarcie pokry-
wy.
Operator, ˝eby zminimalizowaç swój
wp∏yw na pomiary, powinien staç przy tyl-
nym boku kontenera (strona zawias)
w przypadku kontenera czteroko∏owego lub
przy prawej stronie kontenera (pomi´dzy
pozycjà 10 i 12 mikrofonu) w przypadku
kontenera dwuko∏owego. Pokrywa powin-
na byç uwalniana z podtrzymywania
w punkcie Êrodkowym lub tak blisko niego,
jak to jest mo˝liwe.
Ko∏a, ˝eby zapobiec jakiemukolwiek poru-
szeniu si´ kontenera, powinny byç zahamo-
wane podczas pomiaru. W przypadku kon-
tenerów dwuko∏owych, aby zapobiec jakie-
mukolwiek odbiciu kontenera, operator
mo˝e przytrzymywaç go przez trzymanie
wierzcho∏ka obrze˝a r´kà.
Pomiar jest przeprowadzany podczas na-
st´pujàcego cyklu:
1) poczàtkowo pokrywa jest otwarta pozio-

mo,
2) pokrywa jest uwalniana bez nadawania

impulsu,
3) po ca∏kowitym otwarciu i przed mo˝li-

wym odbiciem pokrywa jest podnoszona
do jej poczàtkowego po∏o˝enia.

Badanie nr 3 — przetaczanie kontenera po
sztucznym nieregularnym torze.

Do tej próby nale˝y u˝ywaç sztucznego toru
próbnego odtwarzajàcego nieregularny te-
ren. Taki tor próbny sk∏ada si´ z dwóch rów-
noleg∏ych pasów wykonanych z siatki stalo-
wej oczkowanej (6 m d∏ugoÊci i 400 mm sze-
rokoÊci), przymocowanych na odbijajàcej
p∏aszczyênie co oko∏o 20 cm. Odleg∏oÊç po-
mi´dzy dwoma pasami jest dostosowywa-
na w zale˝noÊci od typu kontenera w celu
umo˝liwienia przetaczania kó∏ przez ca∏à
d∏ugoÊç toru. Warunki monta˝u powinny za-
pewniç p∏askà powierzchni´. Je˝eli jest to
potrzebne, tor powinien byç umocowany na
ziemi poprzez spr´˝ynujàcy materia∏, aby
uniknàç emisji ha∏asu zak∏ócajàcego.
Uwaga: ka˝dy pas mo˝e si´ sk∏adaç z kilku
po∏àczonych elementów o szerokoÊci 400 mm.
Przyk∏ad odpowiedniego toru okreÊlajà rys.
7 i 8. Operator znajduje si´ po stronie za-
wiasów pokrywy. Pomiar jest przeprowa-
dzany, gdy operator ciàgnie kontener
wzd∏u˝ sztucznego toru, ze sta∏à pr´dkoÊcià
w przybli˝eniu 1 m/s, pomi´dzy punktami
A i B (odleg∏oÊç 4,24 m — rys. 9) kiedy oÊ
kó∏, dla dwuko∏owego kontenera, lub
pierwsza oÊ kó∏ dla czteroko∏owego konte-
nera, osiàgnie pkt A lub pkt B. Taki cykl jest
powtarzany trzy razy w ka˝dym kierunku.
Podczas badaƒ kontenera dwuko∏owego,
kàt pomi´dzy kontenerem i torem powinien
wynosiç 45°. W przypadku czteroko∏owego
kontenera, operator powinien zapewniç
w∏aÊciwy kontakt wszystkich kó∏ z torem.

39.4.2. Czas (czasy) pomiarów — okreÊlenie wyni-
kowego poziomu mocy akustycznej, je˝eli
wykonano pomiary w wi´cej ni˝ przy jed-
nym warunku pracy.
Badania nr 1 i 2 — swobodne zamykanie
pokrywy w dó∏, wzd∏u˝ korpusu kontenera
i ca∏kowite otwieranie pokrywy. Je˝eli jest
mo˝liwe, pomiary sà przeprowadzane jed-
noczeÊnie dla szeÊciu po∏o˝eƒ mikrofonu.
W przypadku przeciwnym, pomiary pozio-
mu mocy akustycznej wykonuje si´ w kolej-
nych punktach w porzàdku wzrastajàcym
w kolejnoÊci ich ustawienia, a poziom mo-
cy akustycznej obliczany jest z wartoÊci
otrzymanych w ka˝dym punkcie umieszcze-
nia mikrofonu. 

1 — drewniana listwa oporo-
wa drucianych oczek siat-
ki,

2 — powierzchnie, po których
jest przetaczany konte-
ner,

3 — dostosowane do konte-
nera.Rys. 7. Przyk∏ad toru do prób:
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Rys. 8. Szczegó∏y budowy i monta˝u toru do badaƒ:

1 — sztywny pr´t stalowy (4 mm), oczko siatki (50 mm x 50 mm),
2 — drewniana listwa oporowa,
3 — p∏aszczyzna odbijajàca.

1 — zawiasy

Rys. 9. Odleg∏oÊç pomiarowa

Poziom dêwi´ku A pojedynczego zdarzenia
jest mierzony dla ka˝dego z 20 zamkni´ç
i 20 otwarç pokrywy w ka˝dym punkcie po-
miarowym. Poziomy mocy akustycznej LWA
zamykania i LWA otwierania sà obliczane ja-
ko Êrednia kwadratowa z pi´ciu najwy˝-
szych otrzymanych wartoÊci. 
Badanie nr 3 — przetaczanie kontenera po
sztucznym nieregularnym torze.
Czas pomiarów T powinien byç równy cza-
sowi niezb´dnemu do przebycia odleg∏oÊci
pomi´dzy pkt A i B na torze prób. Poziom
dêwi´ku LWA przetaczania jest równy Êred-
niej z szeÊciu wartoÊci ró˝niàcych si´ mniej
ni˝ o 2 dB. Je˝eli to kryterium nie jest spe∏-
nione z szeÊcioma pomiarami, cykl jest po-
wtarzany tak d∏ugo, a˝ szeÊç pomiarów spe∏-

ni ten warunek. Wynikowy poziom mocy
akustycznej jest obliczony wed∏ug wzoru:

LWA = 10 log 1/3 (10 0,1 L WA zamykania +
+ 10 0,1 LWA otwierania +10 0,1 LWA przetaczania)

40. Redlice motorowe
40.1. Zgodnie z pkt 32 — Kosiarki do trawy.

Narz´dzie powinno byç od∏àczone podczas
pomiaru.

41. Wykoƒczarki  do nawierzchni
41.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
41.2. Warunki pracy podczas badaƒ.
41.2.1. Badania pod obcià˝eniem.

Silnik maszyny powinien dzia∏aç z nominal-
nà pr´dkoÊcià wskazanà przez producenta.
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Wszystkie pracujàce uk∏ady powinny byç
czynne i dzia∏aç przy nast´pujàcych szybko-
Êciach:
1) uk∏ad podajàcy co najmniej 10% warto-

Êci maksymalnej,
2) uk∏ad rozrzucajàcy co najmniej 40% war-

toÊci maksymalnej,
3) ubijak (szybkoÊç, uderzenie) co najmniej

50% wartoÊci maksymalnej,
4) wibracje (szybkoÊç, moment niewywa˝e-

nia) co najmniej 50% wartoÊci maksy-
malnej,

5) nadciÊnienie (wyra˝ane w barach), (cz´-
stotliwoÊç, nadciÊnienie) co najmniej
50% wartoÊci maksymalnej.

41.3. Czas pomiarów.
Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 se-
kund.

42. Urzàdzenia do palowania
42.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
42.2. Miejsce badaƒ — zgodnie z normà ISO

6395:1988.
42.3. Warunki pracy podczas badaƒ.
42.3.1. Badanie pod obcià˝eniem.

Urzàdzenie do palowania jest zainstalowa-
ne na wierzcho∏ku pala, który ma wystar-
czajàcy opór w ziemi, aby umo˝liwiç urzà-
dzeniu prac´ przy sta∏ej pr´dkoÊci. 

42.3.2. W przypadku m∏otów udarowych, nasadka
powinna byç wyposa˝ona w nowà drewnia-
nà podk∏adk´. Wierzcho∏ek pala wystaje
0,5 m ponad powierzchni´ gruntu.

42.4. Czas pomiarów.
Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 se-
kund.

43. Uk∏adarki  do rur

Zgodnie z pkt 0 — Badanie urzàdzenia bez obcià˝e-
nia.

44. Maszyny gàsienicowe do pracy na Êniegu

Zgodnie z pkt 0 — Badanie urzàdzenia bez obcià˝e-
nia.

45. Agregaty pràdotwórcze
45.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
45.2. Poprawka Êrodowiskowa K2A.

Pomiar w przestrzeni otwartej K2A = 0.
45.3. Pomiar w pomieszczeniu.

WartoÊç poprawki Êrodowiskowej K2A, okre-
Êlona bez sztucznej powierzchni i zgodnie
z za∏àcznikiem A do normy EN ISO 2744:1995,
powinna byç ≤ 2,0 dB, w takim przypadku
K2A mo˝e byç pomini´te.

45.3.1. Powierzchnia pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ
mikrofonu) odleg∏oÊç pomiarowa.
Pó∏kula (szeÊç po∏o˝eƒ mikrofonu stosow-
nie do cz´Êci A pkt 5), stosownie do cz´Êci
A pkt 5 niniejszego za∏àcznika. 

45.3.2. Je˝eli I ≥ 2m, to zgodnie z normà EN ISO
3744:1995 powierzchnià pomiarowà mo˝e
byç powierzchnia równoleg∏oÊcianu przy
odleg∏oÊci pomiarowej d = 1 m.

45.4. Warunki pracy podczas badaƒ.
45.4.1. Zamontowanie urzàdzenia.

Agregaty pràdotwórcze na ko∏ach powinny
byç instalowane na odbijajàcej p∏aszczyê-
nie, a agregaty pràdotwórcze montowane
na p∏ozach powinny byç umieszczane na
podstawie o wysokoÊci 0,40 m, chyba ̋ e in-
ne sà wymagania okreÊlone przez produ-
centa.

45.4.2. Badania pod obcià˝eniem — zgodnie z nor-
mà ISO 8528-10:1998, pkt 5.

45.5. Czas pomiarów.
Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 se-
kund.

46. Zamiatarki  zmechanizowane
46.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
46.2. Warunki pracy podczas badaƒ.
46.2.1. Badania pod obcià˝eniem.

Zamiatarka zmechanizowana powinna byç
badana w po∏o˝eniu stacjonarnym. Silnik
i pomocnicze uk∏ady dzia∏ajà przy pr´dkoÊci
przewidzianej przez producenta dla narz´-
dzia roboczego; miot∏a powinna dzia∏aç
przy najwy˝szej pr´dkoÊci i nie mo˝e byç
w kontakcie z ziemià; uk∏ad ssàcy powinien
pracowaç z maksymalnà mocà ssania przy
odleg∏oÊci pomi´dzy ziemià i wlotem do
uk∏adu ssàcego nieprzekraczajàcà 25 mm.

46.3. Czas pomiarów.
Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 se-
kund.

47. Pojazdy do zbierania odpadków
47.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
47.2. Warunki pracy podczas badaƒ.
47.2.1. Badania pod obcià˝eniem.

Pojazd do zbierania odpadków powinien
byç badany w stacjonarnym po∏o˝eniu
w nast´pujàcych warunkach:
1) silnik dzia∏a przy maksymalnej pr´dkoÊci

przewidzianej przez producenta. Urzà-
dzenie zag´szczajàce nie powinno byç
w∏àczone. Dla pojazdów wy∏àcznie z zasi-
laniem elektrycznym tego badania nie
przeprowadza si´,

2) uk∏ad zag´szczajàcy jest w∏àczony. Po-
jazd zbierajàcy odpadki i kosz samowy∏a-
dowczy przyjmujàcy odpadki jest pusty.
Je˝eli pr´dkoÊç silnika jest automatycz-
nie regulowana, a uk∏ad zag´szczajàcy
jest w∏àczony, pr´dkoÊç powinna byç
mierzona. Je˝eli zmierzona wartoÊç jest
mniejsza ni˝ pr´dkoÊç przewidziana
przez producenta wi´cej ni˝ o 5%, pomia-
ry wykonuje si´ z silnikiem przyspieszo-
nym z kabiny operatora, aby zapewniç
pr´dkoÊç silnika przewidzianà przez pro-
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ducenta. Je˝eli pr´dkoÊç silnika dla uk∏a-
du zag´szczajàcego nie jest podana przez
producenta lub gdy pojazd nie jest wypo-
sa˝ony w automatyczny uk∏ad przyspie-
szania, pr´dkoÊç silnika, nadana przez
przyspiesznik w kabinie, powinna wyno-
siç 1200 1/min,

3) urzàdzenie podnoszàce dzia∏a w gór´
i w dó∏ bez obcià˝enia i bez kontenera.
Pr´dkoÊç silnika jest ustawiana i regulo-
wana w sposób przewidziany dla urzà-
dzenia zag´szczajàcego w∏àczonego,
o którym mowa w pkt 2,

4) materia∏ wpada do pojazdu zbierajàcego
odpadki. Materia∏ masowy jest wysypy-
wany do kosza samowy∏adowczego (po-
czàtkowo pustego) za pomocà dzia∏ajà-
cego urzàdzenia podnoszàcego. Do tej
operacji technicznej nale˝y u˝yç dwuko-
∏owego kontenera o pojemnoÊci zbli˝o-
nej do 240 l. Materia∏ masowy powinno
stanowiç 30 rur PVC, ka˝da o masie
w przybli˝eniu 0,4 kg i nast´pujàcych wy-
miarach:
a) d∏ugoÊç: 150 mm ± 0,5 mm,
b) nominalna Êrednica zewn´trzna:

90 mm +0,3/–0 mm,
c) nominalna gruboÊç Êcianki: 6,7 mm

+0,9/–0 mm.
47.2.2. Czas (czasy) pomiarów — okreÊlenie wyni-

kowego poziomu mocy akustycznej, je˝eli
pomiary wykonano w wi´cej ni˝ przy jed-
nym warunku pracy. 
Czas pomiarów powinien trwaç:
1) co najmniej 15 sekund. Wynikowy po-

ziom mocy akustycznej powinien byç
oznaczony LWA1,

2) co najmniej trzy kompletne cykle, je˝eli
uk∏ad zag´szczajàcy jest w∏àczany do
dzia∏ania automatycznie. Je˝eli tak nie
jest i uk∏ad zag´szczajàcy jest w∏àczany
cykl po cyklu, pomiary nale˝y przeprowa-
dzaç co najmniej podczas trzech cykli.
Wynikowym poziomem mocy akustycz-
nej (LWA2) powinna byç Êrednia kwadra-
towa wyników z trzech (lub wi´cej) po-
miarów,

3) co najmniej trzy ciàg∏e kompletne cykle
robocze, zawierajàce w ca∏oÊci podno-
szenie urzàdzenia i opuszczanie urzàdze-
nia. Wynikowym poziomem mocy aku-
stycznej (LWA3) powinna byç Êrednia
kwadratowa wyników z trzech (lub wi´-
cej) pomiarów,

4) co najmniej trzy kompletne cykle robo-
cze, ka˝dy zawierajàcy wpadanie 30 rur
do kosza samowy∏adowczego. Ka˝dy
cykl nie powinien przekraczaç 5 sekund.
Dla tych pomiarów LpAeq,T jest zastàpio-
ne przez LpA,1s. Wynikowym poziomem
mocy akustycznej (LWA4) powinna byç
Êrednia kwadratowa wyników z trzech
(lub wi´cej) pomiarów.

Ostateczny poziom mocy akustycznej jest
obliczany wed∏ug wzoru:

LWA=10 log (0,06 x 100,1L WA1 +
+ 0,53 x 100,1L WA2 + 

+ 0,4 x 100,1LWA3 + 0,01 x 100,1L WA4)

Uwaga: w przypadku pojazdu do zbierania
odpadków zasilanego jedynie elektrycznie,
wspó∏czynnik do∏àczony przy LWA1 przyj-
mowany jest jako równy 0.

48. Drogowe maszyny frezujàce
48.1. Podstawowa norma emisji dotyczàca wyzna-

czania ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
48.2. Warunki pracy podczas badaƒ.
48.2.1. Zamontowanie urzàdzenia.

Pod∏u˝na oÊ drogowej maszyny frezujàcej
powinna byç równoleg∏a do osi y.

48.2.2. Badanie pod obcià˝eniem.
Drogowa maszyna frezujàca powinna byç
doprowadzona do jej stanu ustalonego
w zakresie okreÊlonym w instrukcjach do-
starczonych u˝ytkownikom. Silnik i wszyst-
kie urzàdzenia sk∏adowe wyposa˝enia ma-
szyny powinny dzia∏aç przy pr´dkoÊciach
nominalnych w stanie biegu bez obcià˝e-
nia.

48.2.3. Okres pomiarów.
Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 se-
kund.

49. Kultywator (gruntofreza)
49.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
49.2. Miejsce badaƒ — zgodnie z normà ISO

11094:1991.
W przypadku wyst´powania wàtpliwoÊci po-
miary powinny byç przeprowadzone w prze-
strzeni otwartej nad sztucznà powierzchnià
(pkt 4.1.2 normy ISO 11094:1991).

49.3. Poprawka Êrodowiskowa K2A.
Pomiar na otwartym powietrzu K2A = 0.

49.4. Pomiar w pomieszczeniu.
WartoÊç poprawki Êrodowiskowej K2A, okre-
Êlona bez sztucznej powierzchni zgodnie z za-
∏àcznikiem A do normy EN ISO 2744:1995,
powinna byç ≤ 2,0 dB; w takim przypadku
K2A mo˝e byç pomini´te.
Powierzchnia pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ mi-
krofonu) odleg∏oÊç pomiarowa — norma ISO
11094:1991.

49.5. Warunki pracy podczas badaƒ.
49.5.1. Pomiar pod obcià˝eniem.

Kultywator powinien dzia∏aç z silnikiem
pracujàcym z nominalnà pr´dkoÊcià, a na-
rz´dzie robocze w stanie biegu luzem (dzia-
∏ajàce, lecz niezrywajàce).

49.5.2. Czas pomiarów.
Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 se-
kund.
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50. Strz´piarki  (wiórownice)
50.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
50.2. Miejsce pomiaru — zgodnie z normà ISO

11094:1991.
50.3. Poprawka Êrodowiskowa K2A.

Pomiar w przestrzeni otwartej K2A = 0.
50.3.1. Pomiar w pomieszczeniu.

WartoÊç poprawki Êrodowiskowej K2A,
okreÊlona bez sztucznej powierzchni —
zgodnie z za∏àcznikiem A do normy EN ISO
3744:1995, powinna byç ≤ 2,0 dB; w takim
przypadku K2A mo˝e byç pomini´te.

50.3.2. Powierzchnia pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ
mikrofonu) odleg∏oÊç pomiarowa — zgod-
nie z normà ISO 11094:1991.

50.4. Warunki pracy podczas badaƒ.
50.4.1. Pomiar pod obcià˝eniem.

Strz´piarka (wiórownica) powinna byç ba-
dana podczas rozdrabniania okràg∏ego ka-
wa∏ka drewna (sucha sosna lub sklejka) co
najmniej 1,5 m d∏ugoÊci, który jest zaostrzo-
ny z jednego koƒca i ma Êrednic´ w przybli-
˝eniu równà maksymalnej, na jakà strz´-
piarka (wiórownica) jest zaprojektowana
oraz okreÊlona w instrukcjach dostarczo-
nych u˝ytkownikowi.

50.4.2. Czas pomiarów — okreÊlenie wynikowego
poziomu mocy akustycznej.
Czas pomiaru powinien si´ zakoƒczyç, gdy
nie ma ˝adnego materia∏u w obszarze roz-
drabniania, i nie powinien byç d∏u˝szy ni˝
20 sekund. Je˝eli obydwa rodzaje warun-
ków pracy sà mo˝liwe, nale˝y przyjàç ten,
który powoduje wi´kszy poziom mocy aku-
stycznej dêwi´ku.

51. Maszyny do usuwania Êniegu z wirujàcymi
narz´dziami
51.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
51.2. Warunki pracy podczas badaƒ.
51.2.1. Badanie pod obcià˝eniem.

Dmuchawa do Êniegu powinna byç badana
w stacjonarnym po∏o˝eniu. Dmuchawa do
Êniegu, zgodnie z zaleceniami producenta,
powinna dzia∏aç z narz´dziem roboczym

przy maksymalnej pr´dkoÊci odpowiadajà-
cej pr´dkoÊci silnika.

51.2.2. Czas pomiarów.
Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 se-
kund.

52. Pojazdy z urzàdzeniem wysysajàcym
52.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
52.2. Warunki pracy podczas badaƒ.
52.2.1. Badanie pod obcià˝eniem.

Pojazd z urzàdzeniem do wysysania powi-
nien byç badany w ustawieniu stacjonar-
nym. Silnik i dodatkowe uk∏ady pracujà
przy pr´dkoÊci przewidzianej przez produ-
centa do dzia∏ania wyposa˝enia roboczego
— pompa podciÊnieniowa (pompy podci-
Ênieniowe) pracuje przy maksymalnej
pr´dkoÊci przewidzianej przez producenta.
Uk∏ad ssàcy powinien dzia∏aç w taki spo-
sób, aby wewn´trzne ciÊnienie by∏o równe
ciÊnieniu atmosferycznemu (0% pró˝ni).
Ha∏as przep∏ywu przez dysz´ ssàcà nie po-
winien mieç jakiegokolwiek wp∏ywu na wy-
niki pomiarów.

52.2.2. Czas pomiarów.
Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 se-
kund.

53. ˚urawie wie˝owe
53.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
53.2. Powierzchnia pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ mi-

krofonu) odleg∏oÊç pomiarowa.
Pomiary na poziomie gruntu.
Pó∏kula (szeÊç pozycji mikrofonu stosownie
do cz´Êci A pkt 5) stosownie do cz´Êci A pkt 5
niniejszego za∏àcznika.
Pomiary przeprowadzane na wysi´gniku.
Je˝eli mechanizm podnoszàcy jest umiesz-
czony na wysi´gniku wysokoÊciowym, po-
wierzchnià pomiarowà powinna byç sfera
o promieniu 4 m, której centrum powinno si´
pokrywaç z geometrycznym Êrodkiem wcià-
garki. Je˝eli pomiar jest przeprowadzany
z mechanizmem podnoszàcym na wysokoÊci
wysi´gnika ˝urawia, powierzchnia pomiaro-
wa jest kulà; S jest równe 200 m2.
Po∏o˝enia mikrofonów okreÊla rys. 10.
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Rys. 10. Rozmieszczenie pozycji mikrofonu, kiedy mechanizm podnoszàcy jest umieszczony na odciàgu 
wysi´gnika.

Cztery pozycje mikrofonu na poziomej
p∏aszczyênie przechodzà przez geometrycz-
ny Êrodek mechanizmu (H=h/2): 
L=2,80 m,
d=2,80–l/2,
L = po∏owa odleg∏oÊci pomi´dzy dwoma

kolejnymi po∏o˝eniami mikrofonu,
l = d∏ugoÊç mechanizmu (wzd∏u˝ osi wysi´-
gnika),
b = szerokoÊç mechanizmu,
h = wysokoÊç mechanizmu,
d = odleg∏oÊç mi´dzy podporà mikrofonu

i mechanizmem w kierunku wysi´gnika.
Inne dwie pozycje mikrofonu powinny
byç umiejscowione w punktach przeci´-
cia powierzchni kuli i pionowej linii
przechodzàcej przez Êrodek geome-
tryczny mechanizmu.

53.3. Warunki pracy podczas badaƒ.

53.3.1. Zamontowanie urzàdzenia.
53.3.2. Pomiar mechanizmu podnoszàcego.

Mechanizm podnoszàcy podczas badaƒ po-
winien byç zamontowany w jeden z nast´-
pujàcych sposobów (po∏o˝enie powinno
byç opisane w sprawozdaniu z badaƒ):
1) mechanizm podnoszàcy na poziomie

gruntu.
Montowany ̋ uraw powinien byç umiesz-
czony na p∏askiej odbijajàcej powierzch-
ni z betonu lub g∏adkiego asfaltu,

2) mechanizm podnoszàcy na wysokoÊci
wysi´gnika.
Mechanizm podnoszàcy powinien byç co
najmniej 12 m ponad powierzchnià gruntu,

3) mechanizm podnoszàcy przytwierdzony
do gruntu.

Mechanizm podnoszàcy powinien byç
przymocowany do p∏askiej odbijajàcej po-
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wierzchni z betonu lub g∏adkiego asfaltu. 
Po∏o˝enie powinno byç opisane w sprawoz-
daniu z badaƒ.

53.3.3. Pomiar agregatu pràdotwórczego.
Je˝eli agregat pràdotwórczy jest zamonto-
wany do ˝urawia, czy jest on po∏àczony
z mechanizmem podnoszàcym, czy nie, ˝u-
raw powinien byç ustawiony na p∏askiej od-
bijajàcej powierzchni z betonu lub g∏adkie-
go asfaltu.
Je˝eli mechanizm podnoszàcy jest umiesz-
czony na odciàgu wysi´gnika, pomiar ha∏a-
su mo˝e byç przeprowadzony albo z me-
chanizmem zamontowanym na odciàgu
wysi´gnika lub przymocowanym do ziemi.
Je˝eli êród∏o energii zasilajàcej ˝uraw jest
niezale˝ne od niego (agregat pràdotwórczy
lub zasilajàca sieç elektryczna, lub hydrau-
liczne lub pneumatyczne êród∏o energii),
powinien byç mierzony tylko poziom ha∏a-
su mechanizmu wyciàgarki.
Je˝eli agregat pràdotwórczy jest zamonto-
wany do ̋ urawia, ha∏as agregatu i mechani-
zmu podnoszàcego powinny byç mierzone
oddzielnie, je˝eli nie wspó∏pracujà. Je˝eli te
dwa urzàdzenia pracujà razem, pomiar po-
winien si´ odnosiç do ca∏ego zespo∏u.
Podczas badaƒ mechanizm podnoszàcy
i agregat pràdotwórczy powinny byç zain-
stalowane oraz u˝ywane zgodnie z instruk-
cjami producenta.

53.3.4. Badanie bez obcià˝enia.
Agregat pràdotwórczy zainstalowany na
˝urawiu powinien pracowaç przy pe∏nej
mocy nominalnej wskazanej przez produ-
centa. Mechanizm podnoszàcy powinien
byç nieobcià˝ony z b´bnem obracajàcym
si´ z pr´dkoÊcià obrotowà odpowiadajàcà
maksymalnej pr´dkoÊci przemieszczania
haka podczas podnoszenia i opuszczania.
Pr´dkoÊç powinna byç okreÊlona przez pro-
ducenta. Wi´kszy z dwóch poziomów mocy
akustycznej (podnoszenia lub opuszczania)
powinien byç uznany jako wynik próby.

53.3.5. Badanie pod obcià˝eniem.
Agregat pràdotwórczy zamontowany na ̋ u-
rawiu powinien pracowaç przy pe∏nej mocy
nominalnej okreÊlonej przez producenta.
Mechanizm podnoszàcy powinien praco-
waç z naciàgiem liny na b´bnie, odpowiada-
jàcym maksymalnemu obcià˝eniu (dla mi-
nimalnego promienia), z hakiem poruszajà-
cym si´ przy maksymalnej pr´dkoÊci. Ob-
cià˝enie i pr´dkoÊç (ich wartoÊci) powinny
byç podane przez producenta. Pr´dkoÊç po-
winna byç mierzona podczas badaƒ.

53.4. Czas (czasy) pomiarów — okreÊlenie wyniko-
wego poziomu mocy akustycznej, je˝eli po-
miary wykonano w wi´cej ni˝ przy jednym
warunku pracy.
Dla zmierzenia poziomu ciÊnienia akustycz-
nego mechanizmu podnoszàcego, okres po-

miarowy powinien wynosiç (tr+tf) sekund,
gdzie:
tr — jest okresem przed uruchomieniem ha-

mulca, z mechanizmem podnoszàcym
dzia∏ajàcym w sposób opisany powy˝ej.
Dla potrzeb badaƒ tr=3 sekundy,

tf — jest okresem pomi´dzy chwilà, kiedy ha-
mulec zosta∏ uruchomiony i kiedy hak
zatrzymuje si´ w kompletnym bezruchu.

Je˝eli jest u˝ywany przyrzàd ca∏kujàcy, po∏à-
czony okres powinien byç (tr+tf) sekund. War-
toÊç skuteczna w i-tej pozycji mikrofonu po-
winna byç obliczana wed∏ug wzoru:

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

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Lri poziom mocy akustycznej przy i-tej pozycji

mikrofonu podczas okresu tr,
Lfi poziom mocy akustycznej przy i-tej pozycji

mikrofonu podczas okresu hamowania tf. 

54. Koparki  do rowów
Zgodnie z pkt 0 — Badanie urzàdzenia bez obcià˝e-
nia.

55. Betoniarki  samochodowe
55.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
55.2. Warunki pracy podczas badaƒ.
55.2.1. Badanie pod obcià˝eniem.

Betoniarka samochodowa powinna byç ba-
dana w po∏o˝eniu stacjonarnym. B´ben wy-
pe∏niony betonem o Êredniej g´stoÊci (mia-
ra 42 do 47 cm) do nominalnej pojemnoÊci.
Silnik nap´dzajàcy b´ben powinien dzia∏aç
przy pr´dkoÊci, która powoduje maksymal-
nà pr´dkoÊç b´bna, okreÊlonà w instruk-
cjach dostarczonych u˝ytkownikowi.

55.2.2. Czas pomiarów.
Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 se-
kund.

56. Zespolone pompy wodne
56.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
56.2. Powierzchnia pomiarowa (liczba pozycji mi-

krofonu) odleg∏oÊç pomiarowa.
Równoleg∏oÊcian — stosownie do normy EN
ISO 3744:1995, z odleg∏oÊcià pomiarowà d=1 m.

56.3. Warunki dzia∏ania podczas badaƒ.
56.3.1. Zamontowanie urzàdzenia.

Zespolona pompa wodna powinna byç za-
instalowana na odbijajàcej p∏aszczyênie; ze-
spolona pompa wodna montowana na p∏o-
zach powinna byç umieszczona na podsta-
wie o wysokoÊci 0,40 m, je˝eli inne wyma-
gania sà okreÊlone w instrukcji instalacyj-
nej producenta.

56.3.2. Próba pod obcià˝eniem.
Silnik powinien dzia∏aç w punkcie najwi´k-
szej wydajnoÊci pompy okreÊlonym w in-
strukcjach przez producenta.

56.4. Czas pomiaru.
Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 se-
kund.
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57. Agregaty spawalnicze
57.1. Podstawowa norma dotyczàca wyznaczania

emisji ha∏asu — EN ISO 3744:1995.
57.2. Poprawka Êrodowiskowa K2A.

Pomiar w przestrzeni otwartej K2A = 0.
57.3. Pomiar w pomieszczeniu.

WartoÊç poprawki Êrodowiskowej K2A, okre-
Êlona bez sztucznej powierzchni, zgodnie
z za∏àcznikiem A do normy EN ISO 2744:1995,
powinna byç ≤ 2,0 dB; w takim przypadku
K2A mo˝e byç pomini´te.

57.3.1. Powierzchnia pomiarowa (liczba po∏o˝eƒ
mikrofonu) odleg∏oÊç pomiarowa.
Pó∏kula (szeÊç pozycji mikrofonu stosownie
do cz´Êci A pkt 5 niniejszego za∏àcznika).

Je˝eli l>2 m, mo˝e byç u˝yty równoleg∏o-
Êcian zgodnie z normà EN ISO 3744:1995
z odleg∏oÊcià pomiarowà d=1 m.

57.3.2. Warunki dzia∏ania podczas badaƒ.

57.3.3. Zamontowanie urzàdzenia.
Agregat spawalniczy powinien byç zainsta-
lowany na odbijajàcej p∏aszczyênie; agrega-
ty spawalnicze montowane na p∏ozach po-
winny byç umieszczane na podstawie o wy-
sokoÊci 0,40 m, o ile inne wymagania nie sà
okreÊlone w instrukcji obs∏ugi producenta.

57.3.4. Badania pod obcià˝eniem — zgodnie z nor-
mà — ISO 8525-10:1998, pkt 9.

57.4. Czas pomiaru. 
Pomiar powinien trwaç co najmniej 15 se-
kund.

Za∏àcznik nr 4

WZÓR OZNAKOWANIA URZÑDZE¡ I OZNACZANIA GWARANTOWANEGO POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ

Oznakowanie zgodnoÊci WE powinno zawieraç inicja∏y „CE” przyjmujàce nast´pujàcà form´:

Je˝eli oznakowanie CE jest zmniejszone lub powi´kszone odpowiednio do wymiarów urzàdzenia, to powinny
byç zachowane proporcje podane powy˝ej na rysunku.  Poszczególne cz´Êci sk∏adowe oznakowania CE powinny
mieç dok∏adnie ten sam wymiar pionowy, który nie mo˝e byç mniejszy ni˝ 5 mm.

Oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej powinno zawieraç jednà liczb´ gwarantowanej
mocy akustycznej w dB, znak LWA i piktogram majàcy poni˝ej podany kszta∏t:

Je˝eli oznaczenie LWA jest zmniejszone lub powi´kszone odpowiednio do wymiarów urzàdzenia, to proporcje
podane powy˝ej na rysunku powinny byç zachowane. Tym niemniej, je˝eli jest to mo˝liwe, pionowy wymiar
oznaczenia nie powinien byç mniejszy ni˝ 40 mm.
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Za∏àcznik nr 5


