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Motorlu Araçlar ve Römorklarının Mekanik Bağlantı Tertibatları
ve Bunların Araçlara Yerleştirilmesi İle İlgili
Tip Onayı Yönetmeliği
(94/20/AT)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım
ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, ulusal ve
uluslararası trafikte motorlu araçların ve römorklarının değiştirilebilirliğini kolaylaştırmak bakımından, bir karayolu
katarını oluşturan araçların veya mafsallı araçların tüm çeşitlerinin standardlaştırılmış ve uyumlaştırılmış mekanik bağlantı
sistemleriyle donatılması gerekli olduğundan, motorlu araçların ve römorklarının mekanik bağlantı tertibatlarına AT
Aksam Tip Onayı Belgesi ve bu tertibatların yerleştirildiği araçlara AT Araç Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin
hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Yönetmelik, MARTOY kapsamında yer alan motorlu araç ve römorklarına yerleştirilen
mekanik bağlantı tertibatlarına AT Aksam Tip Onayı Belgesi verilmesi ve bu tertibatların araçlara takılması bakımından
AT Araç Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 29 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
b) AT : Avrupa Topluluğunu,
c) MARTOY: Avrupa Topluluğunun 70/156/AT Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin
Resmi Gazetede yayımlanan şekliyle son seviyesini,
d) R-55 : Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonunun (BM/AEK) mekanik bağlantıların onayı
konusundaki 55 numaralı Teknik Düzenlemesini (Regülasyonu),
e) Araç: MARTOY kapsamında yer alan, karayolunda kullanılmak için tasarımlanmış, en az dört tekerleği
olan, en yüksek tasarım hızı 25 km/saat’i aşan, demiryolunda çalışan araçlar ile tarım ve orman traktörleri ve tüm hareketli
makinalar haricindeki motorlu araç ve römorkları,
f) Mekanik Bağlantı Tipi: MARTOY’a göre aksam tip onayı verilebilen, sınıf ve özellikleri bu Yönetmeliğin
Ek I’inde belirtilen bir mekanik bağlantı elemanını,
g) Aksam: Bir aracın parçası olarak ayrı bir yönetmelik hükümlerine tabi olan ve söz konusu yönetmelik
tarafından bu araçtan bağımsız olarak da tip onayı alabileceği belirtilen, mekanik bağlantı tertibatı gibi bir üniteyi,
h) Tip Onayı Belgesi: Bir araç veya aksamın bu Yönetmelikte belirtilen şartlara göre imal edildiğini belirten
belgeyi,
i) İmalatçı: Tip Onayı işlemlerinden ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından Onay Kuruluşuna karşı
sorumlu olan ve araçların veya mekanik bağlantı tertibatının ticari isim veya markasının sahibi olan kişi veya kuruluşu,
j) Onay Kuruluşu : Teknik Hizmetler Kuruluşlarını görevlendiren, aksam, ayrı teknik ünite ve araç tip onayı
belgelerini veren ve gerektiğinde geri alan, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten,
imalatçının üretim uygunluk şartlarını denetleyen, yetkili kuruluş olan Bakanlığı,
k) Teknik Hizmetler Kuruluşu (Teknik Servis) : Onay Kuruluşunca deneyleri veya kontrolleri yapmak üzere
görevlendirilen kurum veya kuruluşu,
l) Tanıtım Dosyası : Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna veya Onay Kuruluşuna tanıtım
bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,
m) Tanıtım Paketi : Tanıtım dosyası ile Teknik Hizmetler Kuruluşunun veya Onay Kuruluşunun görevlerini
yerine getirmeleri sürecinde tanıtım dosyasına eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,
n) Tanıtım Paketi Fihristi : Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak
veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,
o) “e” İşareti: Mekanik bağlantı tertibatının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak imal edildiğini gösteren
işareti,
p) “E” İşareti : Mekanik bağlantı tertibatının, Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonunun mekanik
bağlantı tertibatının onayı konusundaki R-55 sayılı Teknik Düzenlemesine (Regülasyon) uygun olarak imal edildiğini
gösteren işareti,
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ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Usul ve Esasları
Tip Onayı Başvurusu
Madde 5- Tip Onayı Belgesi başvurusuna ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Tip Onayı Belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde tanıtım fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım
dosyasıyla birlikte Ek I’de belirtildiği şekilde imalatçı tarafından Onay Kuruluşu’na yapılır. Tanıtım dosyası başvurudan
itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay Kuruluşunun incelemesine açıktır.
b) Belirli bir tipe ait tip onayı başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir
ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşu’na bildirir.
c) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.
Tip Onayı İşlemleri
Madde 6- Tip onayı işlemleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Onay Kuruluşu; bu Yönetmelikte belirtilen teknik özellikleri sağlayan mekanik bağlantı tertibatı için Ek
IV’e uygun AT Aksam Tip Onayı Belgesini ve AT Tip Onayı Numarasını ve Ek II’de yer alan örneklere uygun AT Tip
Onayı İşaretini verir.
b) Onay Kuruluşu, bu Yönetmeliğe uygun olarak imal edilen mekanik bağlantı tertibatı yerleştirilen araca, Ek
IX’a uygun AT Araç Tip Onayı Belgesini ve AT Araç Tip Onayı Numarasını verir.
Yönetmeliğin Uygulaması
Madde 7- MARTOY’göre Ulusal Tip Onayı Belgesi alacak mekanik bağlantı tertibatı bulunan yeni bir tip
araç, bu Yönetmeliğe uymak zorundadır. Aksi takdirde MARTOY’a göre Ulusal Tip Onayı Belgesi verilemez.
Eşdeğer Belgeler
Madde 8- Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonunun mekanik bağlantı tertibatının onayı
konusundaki R-55 Teknik Düzenlemesine göre verilen belgeler ve “E” işareti eşdeğer olarak kabul edilir.
Yetkili Kuruluşlar
Madde 9- Onay Kuruluşu olarak Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumludur. Deneyleri yapmaya
veya yaptırmaya Teknik Hizmetlere Kuruluşu olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkili kılınmıştır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tedbirler, Bildirimler ve Muafiyetler
Tedbirler
Madde 10- Tedbirlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Onay Kuruluşu, mekanik bağlantı tertibatlı isteğe bağlı donanımlar ile ilgili gerekçelerle bir aracın AT tip
onayını veya ulusal tip onayını reddedemez veya satışını, tescillini, hizmete girmesini veya kullanılmasını reddedemez
veya yasaklayamaz.
b) Onay Kuruluşu, bir mekanik bağlantı için AT aksam tip onayını veya ulusal aksam tip onayını reddedemez
veya bir mekanik bağlantı tertibatının satışını veya kullanımını yasaklayamazlar.
Bildirimler
Madde 11-Onay Kuruluşunca yapılan bildirimlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) 94/20/EEC sayılı AT direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, AT üyesi
ülkelerin onay kuruluşlarına, Ortaklık Komitesine ve AT Komisyonuna bildirilir.
b) Onaylanan veya reddedilen tip onayı belgelerinin bir nüshası bir ay içerisinde AT üyesi ülkelerin onay
kuruluşlarına, Ortaklık Komitesine ve AT Komisyonuna gönderilir.
Muafiyetler
Madde 12- Muafiyetlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Teknolojik olarak gelişmiş motorlu araçların mekanik bağlantı tertibatlarına ilişkin Tip Onayı Belgesi talep
edilmesi halinde, AT Komisyonuna ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek, Ulusal Tip Onayı Belgesi
verilebilir.
b) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce trafiğe çıkmış motorlu araçlara ve motorlu araçlara ve
römorklarına yerleştirilen mekanik bağlantı tertibatlarına bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

2

www.ankatiponay.com

www.aractiponay.net
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1- M1 sınıfı yeni Tip Onayı Belgesi alacak mekanik bağlantı tertibatlı araçlar için bu
Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 3 ay sonra, Tip Onayı Belgesi almış mekanik bağlantı tertibatlı araçlar için 6 ay
sonra; M1 sınıfı dışı yeni Tip Onayı Belgesi alacak mekanik bağlantı tertibatlı araçlar için bu Yönetmeliğin yayımı
tarihinden itibaren 9 ay sonra, Tip Onayı Belgesi almış mekanik bağlantı tertibatlı araçlar için ise 31/12/2002 tarihinden
sonra bu Yönetmeliğe göre AT Araç Tip Onayı Belgesi alınması zorunludur. Aksi takdirde bu araçların Ulusal Tip Onayı
Belgeleri iptal edilir.
Yürürlük
Madde 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek I
1 - KAPSAM
1.1 - Bu Yönetmelik, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen motorlu araçlar ve römorkları için mekanik bağlantı
tertibatlarına ve bu tertibatların karayolu araçlarına yerleştirilmesine uygulanır.
1.2 - Bu Yönetmelik, araç katarları arasında tasarımlanan mekanik bağlantı tertibatlarının aşağıdaki hususlara uyulması
gereken özellikleri belirtir.
Bu özellikler;




Motorlu araçlar römorkun farklı tipleriyle birleştiğinde uyumluluğu sağlamak,
Tüm kullanım şartlarında, araçların diğer güvenlik bağlantılarıyla birlikte güvenliğini sağlamak,
Bağlama ve ayrılma için güvenli işlemleri sağlamak.

1.3 - Bağlantı tertibatları tipe göre sınıflandırılır ve aşağıdakiler arasında yer alırlar.



Standard bağlantı tertibatları (bu Ekin madde 2.1.11)
Standard dışı bağlantı tertibatları (bu Ekin madde 2.1.12)

Sınıflandırma aşağıdaki gibidir:
1.3.1 - Sınıf A: Bağlantı topuzları ve çeki mesnetleri (Ek V, madde 1).
1.3.1.1 - Sınıf A 50-1’den 50-3’e kadar : Standard bağlantı topuzları 50 ve Flânş tipi çeki mesnetleri
1.3.1.2 - Sınıf A 50-X : Standard dışı bağlantı topuzları 50 ve çeki mesnetleri
1.3.2 - Sınıf B : Bağlantı başlıkları (Ek V madde 2)
1.3.2.1 - Sınıf B 50-X : Standard dışı bağlantı başlıkları 50
1.3.3 - Sınıf C : Otomatik çeki çubuğu bağlantıları
1.3.3.1 - Sınıf C50: Çeki çubuğu bağlantıları 50 Sınıf C 50-1’den C 50-6’ya kadar : Standard çeki çubuğu bağlantıları 50
(Ek V, madde 3, Çizelge 3 ve Çizelge 4)
1.3.3.2 - Sınıf C 50 - X : Standard dışı çeki çubuğu bağlantıları 50
1.3.4 - Sınıf D : Çeki çubuğu halkaları
1.3.4.1 - Sınıf D 50 : Çeki Çubuğu Halkaları 50
Sınıf D 50-A : Kaynaklı bağlantı için standard çeki çubuğu halkaları D 50 (Ek V, Şekil 9, Çizelge 5)
Sınıf D 50 - B : Vidalı bağlantı için standard çeki çubuğu halkaları (Ek V, Şekil 10, Çizelge 5)
Sınıf D 50 - C : Civatalı bağlantı için standard çeki çubuğu halkaları (Ek V, Şekil 11 ve Şekil 12, Çizelge 5)
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1.3.4.2 - Sınıf D 50 -X : Standard dışı çeki çubuğu halkaları 50 (Ek V, Şekil 9)
1.3.5 - Sınıf E : Standard dışı çeki çubukları
1.3.6 - Sınıf F : Standard dışı çeki profilleri
1.3.7 - Sınıf G : Beşinci teker bağlantıları
1.3.7.1 - Sınıf G 50 : Standard beşinci teker bağlantıları 50 (Ek V, Şekil 15, Çizelge 7)
1.3.7.2 - Sınıf G 50-X : Standard dışı beşinci teker bağlantıları 50
1.3.8 - Sınıf H : Beşinci teker bağlantı pimleri
1.3.8.1 - Sınıf H 50 - X : Standard dışı beşinci teker bağlantı pimleri 50
1.3.9 - Sınıf J : Standard dışı montaj plakaları
1.3.10 - Sınıf S : Standard dışı çeşitli bağlantı tertibatları
2 - TARİFLER
2.1 - Motorlu araçlar ile römorklar arasındaki mekanik bağlantı tertibatları, çeken ve çekilen araçların birlikte
birleştirilmeleri suretiyle araçların karoserisindeki ve şasesinin yüke mâruz parçaları ve çerçeveler üzerindeki parçalar ve
tertibatlardır.
Bu tanım, yukarıda bahsedilen bağlantı tertibatlarının bağlanması, ayarlanması veya çalıştırılması için sabit veya
ayrılabilir parçaları da kapsar.
2.1.1 - Bu Ekin madde 1.3.1’deki bağlantı topuzları ve çeki mesnetleri bir bağlantı başlığı vasıtasıyla römorka
irtibatlandırmak için, çeken araç üzerinde küresel bir tertibat ve mesnetleri olan mekanik bağlantı tertibatlarıdır.
2.1.2 - Bu Ekin madde 1.3.2’deki bağlantı başlıkları, çeken araç üzerindeki bir bağlantı topuzuna irtibatlandırmak için,
römorkların çeki çubuğundaki mekanik bağlantı tertibatlarıdır.
2.1.3 - Bu Ekin madde 1.3.3’deki çeki çubuğu bağlantıları bir çeki çubuğu halkası vasıtasıyla römorka irtibatlandırmak
için çeken araç üzerindeki bir çeneli ve bir otomatik kapama ve kilitleme pimli mekanik bağlantı tertibatlarıdır.
2.1.4 - Bu Ekin madde 1.3.4’deki çeki çubuğu halkaları, otomatik çeki çubuğu bağlantılarına irtibatlandırmak için paralel
bir deliğe sahip olan römorkların çeki çubuğundaki mekanik bağlantı tertibatlarıdır.
2.1.5 - Bu Ekin madde 1.3.5’deki çeki çubukları, çeki çubuğu halkaları bağlantı başlıkları ve benzeri bağlantı tertibatları
vasıtasıyla çeken bir araca irtibatlandırmak için uygun olan, çekilen aracın önüne veya aracın şasesine monte edilen
donanımın benzeri tertibatları ve sabit dönüşlü cihazları kapsar.
Çeki çubukları, römorka düşey düzlemde serbestçe hareket edecek şekilde bağlanabilirler ve bu suretle düşey yükü
desteklemezler bu nedenle bunlar menteşeli çeki çubukları olarak isimlendirilebilirler veya düşey bir yükü destekleyecek
şekilde düşey düzleme sabitlenirler, bu nedenle bunlar sabit çeki çubukları olarak isimlendirilirler. Düşey düzlemde
sabitlenmiş çeki çubukları sabit veya salınımlı olabilir.
Ayarlanabilen veya eksantrik olarak döndürülebilen çeki çubukları birden fazla aksamı da kapsayabilir. Bu Yönetmelik,
çekilen aracın şasesinin parçası olmayan sadece ayrı bir üniteyi oluşturan türdeki çeki çubukları ile ilgilidir.
2.1.6 - Bu Ekin madde 1.3.6’daki çeki profilleri, bağlantı topuzları, çeki çubuğu bağlantıları ile çeken aracın yük taşıyan
karoserisi veya şasesi ve çerçevesi (örneğin: arka çapraz eleman) gibi bağlantı tertibatları arasına yerleştirilmiş tüm
parçalar ve tertibatlardır.
2.1.7 - Bu Ekin madde 1.3.7’deki beşinci teker bağlantısı, madde 1.3.8’deki beşinci teker bağlantı pimine irtibatlayan ve
otomatik bir bağlantı kilidine sahip olan çeken araçlarda kullanılan bağlantı tertibatlarına benzer levhadır.
2.1.8 - Bu Ekin madde 1.3.8’deki beşinci teker bağlantı pimleri, bir yarı römorka montajı ve beşinci teker bağlantısı
vasıtasıyla çekici araca irtibatlandırmak için pim şeklindeki bir bağlantı tertibatıdır.
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2.1.9 - Bu Ekin madde 1.3.9’daki montaj plakaları, beşinci teker bağlantılarını çeken aracın çerçevesine irtibatlandırmak
için kullanılan tüm parçalar ve tertibatlardır.
Montaj plakası, yatay doğrultuda hareket etme imkanına sahip olabilir (örneğin: kayan beşinci teker)
2.1.10 - Yönlendirme kamaları (streering wedges) beşinci teker bağlantısı ile birlikte römorkun pozitif yönlendirme
kumandasını sağlayan ve yarı römorklara monte edilen aksamdır.
2.1.11 - Standard bağlantı tertibatları bu Ekin madde 1.3’te sınıflandırılmış olup, bu Yönetmelikte belirtildiği üzere,
standard ölçülere ve standard karakteristik değerlere uygundur. Bu standard bağlantı tertibatları tipten ve imalatçıdan
bağımsız olarak kendi sınıfları içerisinde değiştirilebilir.
2.1.12 - Standard dışı bağlantı tertibatları, standard bağlantı tertibatlarının sınıflandırmasında yer almayan ancak ilgili
sınıfların standard bağlantı tertibatlarına irtibatlandırılabilen Sınıf A’dan Sınıf J’ye kadar olanlardır.
2.1.13 - Bu Ekin madde 1.3.10’daki geçici veya istisnaî kullanım amaçlı çeşitli bağlantı tertibatları, Sınıf A’dan Sınıf J’ye
kadar olanlar içinde yer almayan mekanik bağlantı tertibatlarıdır (örneğin: mevcut Ulusal Standardlara göre veya ağır
nakliye için bağlantı tertibatları)
2.1.14 - Uzaktan kumanda tertibatları müdahale edilmeyen bir bağlantı tertibatı olması halinde bağlantı cihazını aracın yan
tarafından veya sürücü kabininden çalıştırılabilmesini mümkün kılan tertibatlardır.
2.1.15 - Uzaktan kumanda göstergeleri, bağlantının etkin olduğunu ve güvenlik tertibatlarının devrede bulunduğunu araç
sürücüsüne sürücü kabininden gösteren tertibatlardır.
2.1.16 - Mekanik bağlantı tertibatının bir tipi, aşağıdaki temel hususlar bakımından farklılıklar göstermeyen bir tertibattır.
2.1.16.1 - Bağlantı tertibatının sınıfı ;
2.1.16.2 - Fabrika markası veya ticari ismi;
2.1.16.3 - Dış şekli veya ana ölçüleri veya tasarımdaki diğer temel farklılıklar;
2.1.16.4 - D, S, V ve U karakteristik değerleri.
2.1.17 - Çeken aracı römorka doğru geri geri götürmek, dış müdahale olmaksızın bağlantının tamamen ve uygun bir
şekilde gerçekleşmesi, otomatik olarak emniyete alınması ve güvenlik tertibatlarının uygun birleşmeyi göstermesi için
yeterliyse, bağlantı işlemi otomatiktir.
Bir otomatik bağlantı işlemi, otomatik bağlantı tertibatlarının kullanımını gerektirir.
2.1.18 - “D-değeri” çeken araç ile römork arasında yatay kuvvet için teorik referans kuvveti olarak tanımlanır.
D - değeri, dinamik deneylerde yatay yükler için esas olarak alınır.
Düşey yatak yüklerinin aktarımına müsait olmayan mekanik bağlantı tertibatları için bu değer :

D  gx

TxR
(kN )
T R

Merkez dingilli römorklara uygun olan mekanik bağlantı tertibatları için bu değer :

Dc  g x

Tx C
(kN) ,
TC

Çekici traktörlerdeki ve kıyaslanabilir tip araçlardaki beşinci teker bağlantıları için bu değer :

D  gx

0,6 xTxR
(kN )
T  R U

dir.
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Burada;
T : Gerektiğinde, merkez dingilli bir römorkun düşey yükünü de içeren çeken aracın (çeken traktörün de) ton olarak
teknik bakımdan izin verilebilen maksimum kütlesi,
R : Düşey düzlemde serbest hareket eden çeki çubuklu tam römorkun veya yarı römorkun ton olarak teknik bakımdan
izin verilebilen maksimum kütlesi,
C : Maksimum izin verilebilir yükü taşıyan merkez dingilli römorkun ton olarak, dingil yüklerinin toplamı (madde
2.1.20)
U . Beşinci tekerin ton olarak mâruz kaldığı düşey yük
S : kg olarak, statik düşey yük S, bağlantı noktasında statik şartlar altında ortaya çıkan merkez dingilli römorkun
kütlesinin bir kısmî,
g : Yer çekimi ivmesi (9,81 m/s2 olarak kabul edilir)
dir.
2.1.19 - “V-değeri” çeken araç ile maksimum kütlesi 3,5 tonu geçen bir kütleye sahip olan merkez dingilli römorklar
arasında düşey kuvvetin genliği için teorik referans kuvvet olarak tanımlanır (bu Ekin madde 2.1.21).
V-değeri, dinamik deneylerde düşey deney yükleri için bir temel olarak alınır:

V  a.

x2
l2

. C

Burada;
a : Aşağıdaki bir katsayı faktörünü ihtiva eden, çeken aracın arka dingilindeki (dingillerindeki) süspansiyonun çeşidine
bağlı olan bağlantı noktasındaki eşdeğer düşey ivmelenmedir.
a1 = 1,8 m/s2 Hava veya eşdeğeri süspansiyonlu araçlar için (85/3/AT Yönetmeliğinde belirtildiği gibi) (1)
a2 = 2,4 m/s2 Diğer süspansiyonlu araçlar için
x : Metre olarak, römorkun yüklenme alanının uzunluğu (Şekil 1)
l : Metre olarak, çeki çubuğunun teorik uzunluğu, örneğin çeki çubuğu halkasının merkezî ile dingil ünitesinin merkezi
arasındaki uzaklık (Şekil 1)

x2
l2

 1,0 (sonuç 1,0’dan küçük bir değer olduğunda, kullanılan değer en az 1 olmalıdır).

ŞEKİL 1 - Merkez Dingilli Römorkun Ölçüleri
2.1.20 - “Merkez-dingilli römork”, düşey olarak hareket edemeyen (römorka göre) bir çekici tertibatla donatılan ve dingili
(dingilleri) aracın ağırlık merkezine yakın yerleştirilen (düzgün yüklendiğinde) römorkun maksimum kütlesinin % 10’unu
geçmeyen veya 1000 kg’lık düşey yükü (hangisi daha küçük ise) çeken araca aktaran çekilen bir araçtır.

(1)

OJ NoL 2, 3.1.1985, s.14
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Merkez dingilli römorkun göz önüne alınacak maksimum kütlesi, çeken araca birleştirildiğinde ve maksimum yük ile
yüklendiğinde, merkez dingilli römorkun dingili (dingilleri) tarafından yere iletilen kütle olmalıdır.
2.1.2.1 - Yukarıdaki sınıfların herhangi birisinde açıkca yer almayan araçlar için, en yakın benzerlik gösteren tipe uygun
olarak işlem yapılmalıdır.
2.1.2.2 - “Araç tipi” aşağıdaki temel karakteristikler bakımından farklılık göstermeyen araçtır:
Ek VII’nin özelliklerinde bir yataklamaya sahip olmaları halinde çeken aracın bağlantı tertibatının yerleştirilmesiyle ilgili
parçaların yapısı, ölçüleri, şekli ve malzemeleri veya bir römork olması halinde ön kısmî.
3 - BİR AKSAM İÇİN AT TİP ONAYI
3.1 - AT Tip Onayı İçin Başvuru
3.1.1 - Mekanik bağlantı tertibatının bir tipinin MARTOY’un 5 inci maddesine göre AT tip onayı için başvuru imalatçı
tarafından yapılmalıdır.
3.1.2 - Bilgi dokümanı için bir örnek Ek III’de verilmiştir.
3.1.3 - Aşağıdakiler, tip onayı deneylerini yapmaktan sorumlu teknik servise sunulmalıdır :
3.1.3.1 - Bu tipi temsil eden, normalde boyanmamış olan bir mekanik bağlantı tertibatı. Teknik servis veya onay mercii
ilave bağlantı tertibatları da talep edilebilir;
3.1.3.2 - Tip-onayı deneylerini yapan teknik servis, montaj plakaları, veya çeki mesnetleri, ilave çizimler veya kullanılan
malzemelerin örnekleri gibi belirli parçalar da isteyebilir;
3.1.3.3 - Bir özel araç tipi için tasarımlanmış mekanik bağlantı tertibatında bağlantı tertibatı imalatçısı 92/21/AT
Yönetmeliğine göre araç imalatçısı tarafından sağlanan montaj verilerini de sunabilir; Teknik servis; söz konusu tipi temsil
eden bir aracın da sunulmasını isteyebilir.
3.2 - Numunenin İşaretlenmesi
3.2.1 - AT aksam tip onayı başvurusu için bu Ekin madde 3.1.1’deki bağlantı tertibatının özel tipine ait örneklerin her biri
aşağıdaki gibi işaretlenmelidir:
3.2.2 - Fabrika markası, ticari isim veya imalatçının ismi (ve uygunsa ticari markası);
3.2.3 - Tipi ve mümkünse versiyonu;
3.2.4 - AT onay işareti için yeterince geniş bir boşluk ve bu Ekin madde 3.3.4’e göre ilave bilgi.
3.3 - AT Tip Onayının Verilmesi
3.3.1 - İlgili özellikler sağlanırsa, AT tip onayı MARTOY’un 6 ncı maddesine göre verilmelidir.
3.3.2 - AT tip onayı belgesi için bir örnek, Ek IV’de verilmiştir.
3.3.3 – MARTOY’un Ek VII’si gereğince onaylanmış mekanik bağlantı tertibatının her bir tipine bir onay numarası
verilmelidir. Aynı üye ülke bir mekanik bağlantı tertibatının diğer bir tipine aynı numarayı vermemelidir.
3.3.4 - Onay formunda belirtilen göze çarpan kolayca erişilebilen ve bu yönetmeliğe göre onaylanmış mekanik bağlantı
tertibatının bir tipine uygun olan her bağlantı tertibatına aşağıdakilerden oluşan bir uluslararası onay işareti
yerleştirilmelidir.
Federal Almanya Cumhuriyeti için
Fransa için
İtalya için
Hollanda için
Belçika için
İspanya için
İngiltere için
Lüksemburg için
Danimarka için
Portekiz için

1
2
3
4
6
9
11
13
18
21
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İrlanda için
Yunanistan için
Türkiye için

IRL
EL
37

3.3.4.1 - “e” harfi ve takiben onay veren ülkenin ayrım numarasını birlikte çevreleyen bir dikdörtgen.
3.3.4.2 - Onay işareti dikdörtgenin yanına, Yönetmeliğin en son değişiklik numarasını gösteren iki haneli bir sayı
(bu Yönetmelik için sayı 00’dır) ve AT tip onayı belgesinde verildiği gibi tip onayı numarasının Bölüm 4’ü (Ek IV’e
bakınız).
3.3.4.3 - Dikdörtgene yakın herhangi bir yere yerleştirilmiş aşağıdaki ilave işaretler:



Bağlantı tertibatının sınıfı,
Uygulanabildiğinde, D, S, V ve U için izin verilebilen değerler

3.3.5 - Onay işareti, silinemez olmalı ve bağlantı tertibatı araca yerleştirildiğinde bile kolayca okunabilmelidir.
3.3.6 - Bu Yönetmeliğin Ek II’si onay işareti düzenlemelerinin örneklerini verir.
3.4 - Mekanik Bağlantı Tertibatı Tipinin Değişikliği ve AT Aksam Tip Onayının Kapsam Genişletilmesi
3.4.1 - Bu Yönetmeliğe göre onaylanmış bir tipte değişiklik olması halinde, MARTOY’un 7 nci maddesinin hükümleri
uygulanmalıdır.
4 - BİR ARAÇ İÇİN AT TİP ONAYI
4.1 - AT Tip Onayı İçin Başvuru
4.1.1 - Mekanik bir bağlantı tertibatının tipiyle ilgili bir araç tipinin, MARTOY’un 5 inci maddesine uygun olarak AT tip
onayı için başvuru, imalatçı tarafından yapılmalıdır.
4.1.2 - Bilgi dokümanı için bir örnek, Ek VIII’de verilmiştir.
4.1.3 - Aşağıdakiler tip onayı deneylerini yapmaktan sorumlu teknik servise sunulmalıdır.
4.1.3.1 - Bir AT tip onaylı bağlantı tertibatıyla donatılabilen bu tip için bir araç numunesi
4.1.3.2 - Araç tipi, araç imalatçısı tarafından ilk olarak bir mekanik bağlantı tertibatıyla sağlandığında varsa montaj
levhasını (levhalarını) veya çeki mesnedini (mesnetlerini) içerecek şekilde mekanik bağlantı tertibatının (tertibatlarının)
tipi (tipleri); ilave olarak, bağlantı tertibatı (tertibatları) için AT tip onayı mevcut olmalıdır.
4.2 - AT Tip Onayının Verilmesi
4.2.1 - İlgili özellikler sağlanırsa, MARTOY’un 6 ncı maddesine uygun olarak AT tip onayı verilmelidir.
4.2.2 - AT tip onayı belgesinin bir örneği Ek IX’da verilmiştir.
4.2.3 – MARTOY’un Ek VII’sine uygun bir onay numarası, onaylanmış aracın her bir tipine verilmelidir.
Aynı üye ülke, aracın bir diğer tipine aynı numarayı vermemelidir.
4.3 - Araç Tipinin Değişikliği ve AT Araç Tip Onayının Kapsam Genişletilmesi
4.3.1 - Bu Yönetmeliğe uygun olarak bir tip onayının değişikliğinde MARTOY’un 7 nci maddesinin hükümleri
uygulanmalıdır.
4.3.2 - Bir AT araç tip onayı sahibi, bağlantı tertibatlarının diğer tipleri veya sınıfları için kapsam genişletmesi baş vurusu
yapabilir.
Yetkili merciler, bu tür bir kapsam genişletmesini aşağıdaki şartlarda vermelidir:
4.3.2.1 - AT aksam tip onayı bağlantı tertibatının diğer tipi için halihazırda verilmiş olmalıdır:
4.3.2.2 - AT araç tip onayının kapsam genişletme başvurusu aracın tipine uygun olmalıdır.
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4.3.2.3 - Bağlantı tertibatının araca yerleştirilmesi, AT aksam tip onayının verilmesi için önerilene karşılık gelmelidir.
4.3.3 - A, C, D ve G sınıflarındaki standard bağlantı tertibatlarında AT araç tip onayı ilave bir montaj kontrolü ve AT araç
tip onayının kapsam genişletmesine ihtiyaç duyulmaksızın aynı sınıfın diğer bağlantı tertibatları için de geçerlidir.
5 - ÖZELLİKLER
5.1 - Motorlu araçlar ile römorklar arasındaki mekanik bağlantı tertibatları, iyi mühendislik uygulamasına göre imal
edilmeli, yerleştirilmeli ve çalışması güvenli olmalıdır.
5.2 - Araçların güvenli birleşmesi ve ayrılması, alet kullanımı olmaksızın bir tek kişi ile mümkün olmalıdır. Otomatik bir
bağlantı işlemine müsaade eden, sadece otomatik bağlantı tertibatları 3,5 tondan daha fazla bir maksimum kütleye sahip
olan römorkların bağlantısı için kullanılmalıdır.
5.3 - Mekanik bağlantı tertibatları, normal kullanımda, uygun bakımla ve aşınan parçaların zamanında değiştirilmesiyle
işlevlerini uygun bir biçimde sürdürecek şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.
5.4 - Her bağlantı tertibatı, araca yerleştirecek ve uygun bir biçimde çalıştıracak yetkili bir kişi için yeterli bilgiyi veren
yerleştirme ve işletme talimatlarıyla birlikte sunulmalıdır.
Talimatlar, bağlantı tertibatının satışa sunulduğu üye ülkenin lisanında veya lisanlarında olmalıdır. Bağlantı tertibatlarının
araç imalatçıları veya gövde imalatçıları tarafından montaj hattında kullanmak amacıyla sağlanması halinde, her bir
bağlantı tertibatı için montaj ve işletme talimatlarının hükümleri, tertibatla birlikte gönderilebilir.
Her halükarda, aracı kullananın bağlantı tertibatını çalıştırması için gerekli bilginin teminini sağlamak araç imalatçılarının
veya karoseri imalatçılarının sorumluluğundadır.
5.5 - Kullanılabilen malzemeler, kullanımıyla ilgili özellikleri bir standardda belirtilenler veya özellikleri bu ekin madde
3.1.2’sinde belirtilen belgelerde verilenlerdir.
5.6 - Arızası, iki aracın ayrılmasıyla sonuçlanabilen mekanik bağlantı tertibatlarının tüm parçaları çelikten yapılmalıdır.
Diğer malzemeler, teknik servisin tatmini için imalatçı tarafından eşdeğerliği gösterilmiş olmak kaydıyla kullanılabilir.
5.7 - Ek V’teki ilave şartlar belirtilmedikçe, tüm bağlantılar pozitif mekanik kavrama için tasarımlanmalı ve kapalı konum
pozitif mekanik kavrama tarafından en az bir kat güvenli hale getirilmelidir.
5.8 - Mekanik bağlantı tertibatları Ek V’in şartlarını sağlamalıdır.
5.9 - Yükleme Şartları
5.9.1 - Mekanik bağlantı tertibatları Ek VI’da belirtilen deneylere tabi tutulmalıdır.
5.9.2 - Bu deneyler, tertibatın güvenli çalışmasını engelleyen herhangi bir çatlağa, ayrılmaya veya gözle görülebilir diğer
dış hasara veya sürekli aşırı bir şekil bozukluğuna sebep olmamalıdır.
5.10 - Mekanik bağlantı tertibatlarının araca yerleştirilmesi Ek VII’de belirtilen şartlara göre kontrol edilmelidir. Araç
tipi, araç imalatçısı tarafından ilk donanım olarak mekanik bir bağlantı tertibatı ile temin edildiğinde, bu özellikler bir
aracın hem AT tip onayına ve hem de bir özel araç tipi için tasarımlanmış mekanik bir bağlantı tertibatının AT tip onayına
uygulanmalıdır.
5.11 - Yukarıda bahsedilen özellikler ve Ek V, VI ve VII’deki özellikler (ilgili olanlar) aynı zamanda çeşitli bağlantı
tertibatlarına da (Sınıf S) uygulanabilir.
6 - İMALATIN UYGUNLUĞU
6.1-Genel bir kural olarak, imalatın uygunluğunu sağlamak için MARTOY’un 12 nci maddesinde belirtilen hükümlere
uygun olarak önlemler alınmalıdır.
6.2 - Yetkili merciler tarafından yapılacak normal denetleme sıklığı yılda bir olmalıdır.
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Ek II
(a) Bir çeki çubuğu bağlantısı için AT onay işaretlemesi örneği

Yukarıda gösterilen AT onay işaretlemeli bağlantı tertibatı, AT aksam tip onayı 0207 sayı ile Federal Almanya
Cumhuriyetinde (e1) verilen, 130 kN’luk maksimum izin verilen D değerli, 90 kN’luk maksimum izin verilen D c değerli,
1000 kg’lık maksimum izin verilen statik düşey dayanma yüklü ve 35 kN’luk maksimum izin verilen V değerli, Sınıf C50X, standard dışı bir çeki çubuğu bağlantısıdır. İlk iki rakamı “00” bu aksamın bu Yönetmeliğin ilk şekline göre
onaylandığını gösterir.
(b) Bir çeki çubuğu halkası için AT onay işaretlemesi örneği

Yukarıda gösterilen AT onay işaretlemeli bağlantı tertibatı, AT aksam tip onayı 1934 sayı ile Federal Almanya
Cumhuriyetinde (e1) verilen, 130 kN’luk D değerine sahip olan kaynak bağlantısı 100 kN’luk D c değeri, 1000 kg’lık
maksimum izin verilen statik düşey yüklü ve 50 kN’luk maksimum izin verilen V değeri olan Sınıf D 50-X’in 50’lik
standard dışı bir çeki çubuğu halkasıdır. İlk iki rakamı “00”, bu aksamın bu Yönetmeliğin ilk şekline göre onaylandığını
gösterir.
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(c) Bir beşinci teker bağlantısı için AT onay işareti örneği

Yukarıda gösterilen AT onay işaretlemeli bağlantı tertibatı, AT aksam tip onayı 0015 sayı ile Federal Almanya
Cumhuriyetinde verilen 180 kN’luk maksimum izin verilen D değeri ve 26 tonluk maksimum izin verilen beşinci teker
yükü olan Sınıf G50-X standard dışı bir beşinci teker bağlantısıdır. İlk iki rakamı “00”, bu aksamın bu Yönetmeliğin ilk
şekline göre onaylandığını gösterir.
(d) Beşinci teker bağlantısı için AT onay işaretlemesi örneği

Yukarıda gösterilen AT onay işaretlemeli bağlantı tertibatı AT aksam tip onayı 1989 sayı ile Federal Almanya
Cumhuriyetinde (e1) verilen, 162 kN’luk bir D değeri olan Sınıf H 50-X standard dışı bir beşinci teker bağlantı pimidir. İlk
iki rakamı “00”, bu aksamın bu Yönetmeliğin ilk şekline göre onaylandığını gösterir.
(e) Bir bağlantı topuzu ve çeki mesnetleri için AT onay işaretlemesi örneği

11

www.ankatiponay.com

www.aractiponay.net

Yukarıda gösterilen AT onay işaretlemeli bağlantı tertibatı, AT aksam tip onayı 0304 sayı ile Federal Almanya
Cumhuriyetinde (e1) verilen, 18 kN’luk maksimum izin verilen D değeri ve 75 kg’lık maksimum izin verilen statik düşey
yüke mâruz olan Sınıf A 50-X standard dışı bir bağlantı topuzu ve çeki mesnetleridir. İlk iki rakamı “00”, bu aksamın bu
Yönetmeliğin ilk şekline göre onaylandığını gösterir.

(f) Bir bağlantı başlığı için AT onay işaretlemesi örneği

Yukarıda gösterilen AT onay işaretlemeli bağlantı tertibatı, AT aksam tip onayı 1993 sayı ile Federal Almanya
Cumhuriyeti’nde (e1) verilen, 18 kN’luk bir D değeri ve 75 kg’lık maksimum izin verilen statik düşey yüke mâruz olan
Sınıf B 50-X standard dışı bir bağlantı başlığıdır. İlk iki rakamı “00”, bu aksamın bu Yönetmeliğin ilk şekline göre
onaylandığını gösterir.
(g) Bir çeki çubuğu için AT onay işaretlemesi örneği
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Yukarıda gösterilen AT onay işaretlemeli bağlantı tertibatı AT aksam tip onayı 0013 sayı ile Federal Almanya
Cumhuriyetinde (e1) verilen, 109 kN’luk maksimum izin verilen D değeri, 1000 kg’lık maksimum izin verilen statik düşey
yüke mâruz ve 50 kN’luk maksimum izin verilen V değeri olan Sınıf E, merkez dingilli römorka ait bir çeki çubuğudur.
İlk iki rakamı “00” bu aksamın bu Yönetmeliğin ilk şekline göre onaylandığını gösterir.
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Ek III
…NO’LU BİLGİ DOKÜMANI
(Motorlu araçlar ve römorkları için mekanik bağlantı tertibatlarının bir aksamı için, AT tip onayı ile ilgili)
(94/20/AT)
(Varsa), aşağıdaki bilgiler, üç nüsha olarak sunulmalı ve bir içindekiler listesinde ihtiva etmelidir. Her çizim uygun ölçekte
olmalı ve A4 ölçüsünde yeterli ayrıntıda veya A4 boyutunda bir dosyada olmalıdır. Varsa, fotoğraflar yeterli ayrıntıyı
göstermelidir.
Ayrı teknik ünitelerin sistemleri ve aksamları elektronik kumandaları ve kendi performansları ile ilgili bilgi varsa temin
edilmelidir.
0 - GENEL .........................................................................................................................................................................
0.1 - Marka (imalatçının ticari ismi) : .................................................................................................................................
0.2 - Tip ve ticari açıklama (açıklamalar) : .........................................................................................................................
0.5 - İmalatçının adı ve adresi : ...........................................................................................................................................
0.7 - Aksamlarda ve ayrı teknik ünitelerde, AT onay işaretinin yerleştirme yöntemi ve yeri : ...........................................
0.8 - Montaj tesisinin (tesislerinin) adresi (adresleri) : .......................................................................................................
1 - ÇEKEN ARAÇLAR İLE RÖMORKLAR VE YARI RÖMORKLAR ARASINDAKİ BAĞLANTILAR
1.1 - Mekanik bağlantı tertibatı tipinin ayrıntılı teknik açıklaması
(çizimleri ve malzeme özelliklerini içeren) : ......................................................................................................................
1.2 - Bağlantı tertibatının (tertibatlarının) sınıfı ve tipi :.....................................................................................................
1.3 - Maksimum D değeri :............................................................................................................................................... .kN (1)
1.4 - Bağlantı noktasındaki maksimum düşey yük S : .......................................................................................................kg(1)
1.5 - Beşinci teker bağlantısındaki maksimum yük U : .....................................................................................................ton(1)
1.6 - Maksimum V-değeri : ................................................................................................................................................kN (1)
1.7 - İmalatçı tarafından verilen bağlantı tipinin araca tespiti için talimatlar ve araçtaki tespit noktalarının fotoğrafları veya
çizimleri; bağlantı tipinin kullanımı aracın özel tipleriyle sınırlıysa, ilave bilgi:................................................................
1.8 - Özel çeki mesnetlerinin veya montaj plakalarının bağlantısı hakkında bilgi (1):.........................................................

Tarih, Dosya

(1)

Uygulanabildiğinde
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Ek IV
Model (a)
(Maksimum ölçü : A4 (210 x 297) mm
AT TİP ONAYI BELGESİ
İdarenin mühürü
94/20/AT sayılı Yönetmeliğe göre bir aksamın bir tipinin:
 Tip onayı (1),
 Tip onayının kapsam genişletmesi(1),
 Tip onayının reddedilmesi(1),
 Tip onayının geri çekilmesi(1),
ile ilgili bildirim
Tip onay numarası(2): .........................................................................................................................................................
Kapsam genişletme sebebi : ................................................................................................................................................
BÖLÜM I
0.1 - Marka (imalatçının ticari ismi) : .................................................................................................................................
0.2 - Tip ve genel ticari açıklama (açıklamalar) : ...............................................................................................................
0.3 - Aksam üzerinde işaretlenmişse, tipin tanıtım şekli(3) :................................................................................................
0.3.1 - Bu işaretlemenin yeri : .............................................................................................................................................
0.5 - İmalatçının adı ve adresi : ...........................................................................................................................................
0.7 - Aksamlarda ve ayrı teknik ünitelerde, AT onay işaretinin yerleştirme yeri ve yöntemi : ...........................................
0.8 - Montaj tesislerinin adı (adları) ve adresi (adresleri) : .................................................................................................
BÖLÜM II
1 - İlave bilgi (varsa) : Ek IV/A’ya bakınız.
2 - Deneyleri yapmaktan sorumlu teknik servis :................................................................................................................
3 - Deney raporunun tarihi : ................................................................................................................................................
4 - Deney raporunun sayısı : ...............................................................................................................................................
5 - Varsa, açıklamalar : Ek IV/A’ya bakınız. ......................................................................................................................
6 - Yer : ...............................................................................................................................................................................
7 - Tarih : ............................................................................................................................................................................
8 - İmza : .............................................................................................................................................................................
9 - Tip onayını veren yetkili merciinin arşivindeki bilgi paketinin fihristi (istek üzerine sağlanabilecek)
ektedir : ...............................................................................................................................................................................

(1)

Uygulanmayanı çiziniz.
Bu dokümanda görünen AT tip onay numarası, MARTOY’un Ek VII’sinde belirtilen tüm bölümlerden oluşur. Aksamın
kendisi, ilgili ayrı Yönetmelikte belirtildiği gibi işaretlenmelidir.
(3)
Tipin tanımlanma şekli bu tip onay belgesi kapsamındaki aksam tiplerini açıklamaya yönelik olmayan rakamlar ihtiva
ederse, bu rakamlar dokümanlarda “?” sembolü ile gösterilmelidir (Örneğin ABC??123??).
(2)
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Ek IV/A
94/20/AT Yönetmeliğine göre mekanik bağlantı tertibatlarının aksam tip onayı ile ilgili
…No’lu AT tip onayı belgesine
İlave
1 - İlave bilgi
1.1 - Bağlantı tipinin sınıfı : ................................................................................................................................................
1.2 - Tertibatın tasarımlandığı veya sınırlandırdığı araçların tipleri veya sınıfları : ...........................................................
1.3 - Maksimum D-değeri …………………kN(1)
1.4 - Bağlantı noktasındaki maksimum düşey yük S………….kg(1)
1.5 - Beşinci tekerin bağlantı noktasındaki maksimum yük U…….ton (1)
1.6 - Maksimum V-değeri ……….. kN(1)
1.7 - İmalatçı tarafından verilen bağlantı tipinin araca tespiti için talimatlar ve araçtaki tespit noktalarının fotoğrafları veya
çizimleri ; Bağlantı tipinin kullanımı aracın özel tipleriyle sınırlanmışsa, ilave bilgi:........................................................
1.8 - Özel çeki mesnetlerinin veya bağlantı plakalarının tespiti konusunda bilgi(1): ...........................................................
5 - Açıklamalar(2)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

(1)
(2)

Uygulanmayanı çiziniz.
Beşinci teker bağlantılarının pozitif direksiyon için uygun olup olmadığı konusunda bilgi kapsamalıdır.
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Ek V
MEKANİK BAĞLANTI TERTİBATLARI İÇİN ŞARTLAR
1 - BAĞLANTI TOPUZLARI VE ÇEKİ MESNETLERİ
Bu Ekin madde 1.1’den madde 1.4’e kadar belirtilen şartlar Sınıf A’nın tüm bağlantı topuzlarına ve çeki mesnetlerine
uygulanabilir. Bu Ekin madde 1.5’de standard bağlantı topuzları 50 ve flânş tip çeki mesnetlerinin sağlamaları gereken
ilave şartların listesi yer almaktadır.
1.1 - Sınıf A’nın bağlantı topuzları, şekil ve ölçüler bakımından Şekil 2’ye uygun olmalıdır.
1.2 - Gerektiğinde, çeki mesnetlerinin şekil ve ölçüleri, tespit noktaları ve ilave montaj tertibatları ile ilgili olarak araç
imalatçısının şartlarını karşılamak zorundadır.
1.3 - Ayrılabilir bağlantı topuzlarında, bağlantı noktası ve bunların kilitlenmesi, pozitif mekanik kavrama için
tasarımlanmalıdır.
1.4 - Bağlantı topuzları ve çeki tertibatları. Ek VI’nın madde 4.1’inde belirtilen deneyleri sağlayabilmelidir.

ŞEKİL 2
(1) Topuz ile boyun arasındaki bağlantı yarı çapı, hem boyuna ve hem de bağlantı topuzunun alt yatay yüzeyine teğet
olmalıdır.
(2) ISO/R 468 ve ISO 1302; Yüzey işleme kalitesi N9 sayısı, 6,3 mm’lik bir Ra değerini belirtir.
1.5 - Sınıf A 50-1, A 50-2 ve A 50-3’ün standard bağlantı topuzları ve flânş tip çeki mesnetleri için özel şartlar.
1.5.1 - Sınıf A 50-1 bağlantı topuzları ve flânş tip çeki mesnetlerinin ölçüleri Şekil 3 ve Çizelge 1’de verildiği gibi
olmalıdır. Ek VII ve Şekil 30’da belirtilen bağlantı topuzları için açıklık boşluğu dikkate alınmalıdır.
1.5.2 - Sınıf A 50-2 ve Sınıf A 50-3 bağlantı topuzlarının ve flânş tipi çeki mesnetlerinin ölçüleri Şekil 4 ve Çizelge 1'de
verildiği gibi olmalıdır. Ek VII ve Şekil 30’da belirtilen bağlantı topuzları için açıklık boşluğu dikkate alınmalıdır.
1.5.3 - Sınıf A 50-1, Sınıf A 50-2 ve Sınıf A 50-3’ün bağlantı topuzları ve flânş tipi çeki mesnetleri Çizelge 2’de verilen
karakteristik değerler için uygun olmalı ve deneye tabi tutulmalıdır.
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ŞEKİL 3 - Sınıf A 50-1’in Standard Topuz Bağlantılarının ve Flânş Tipi Çeki Mesnetlerinin Ölçüleri (mm) (Çizelge 1)

ŞEKİL 4 - Sınıf A 50-2 ve Sınıf A 50-3’ün Standard Topuz Bağlantılarının ve Flânş Tipi Çeki Mesnetlerinin
Ölçüleri (mm) (Çizelge 1)
ÇİZELGE 1 - Standard Topuz Bağlantılarının ve Flânş Tipi Çeki Mesnetlerinin Ölçüleri (mm)
(Şekil 3 ve Şekil 4)
A 50-1
90
17
130
50
15
55
70

e1
e2
d2
f
g
c
l
h

A 50-2
83
56
10,5
110
85
15
110
80

Açıklamalar
 0,5
 0,5
H 13
+ 6, -0
+ 6, -0
maksimum
5
5

A 50-3
120
55
15
155
90
15
120
80

ÇİZELGE 2 - Standard Topuz Bağlantıları ve Flânş Tipi Çeki Mesnetleri İçin Karakteristik Değerler
D = Maksimum D-değeri (kN)
S = Maksimum statik düşey yük (kg)

D
S

A 50-1
17
120

A 50-2
20
120
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2 - BAĞLANTI BAŞLIKLARI
2.1 - Sınıf B 50’nin bağlantı başlıkları, bu Ek’in madde 1’inde belirtilen bağlantı topuzuyla güvenli olarak kullanılabilecek
ve belirtilen karakteristikleri sağlayacak şekilde tasarımlanmalıdır. Bağlantı başlıkları bağlantı tertibatlarının aşınması da
dikkate alınarak emniyet bağlantısını sağlayacak şekilde tasarımlanmalıdır.
2.2 - Bağlantı başlıkları Ek VI’nın madde 4.2’sinde belirtilen deneyleri sağlayabilmelidir.
2.3 - İlave herhangi bir cihaz (örneğin frenleme, stabilizatör vs.) mekanik bağlantı üzerinde herhangi bir ters etki
yapmamalıdır.
2.4 - Araca bağlanmadığında, bağlantı başlığının bağlantı topuzunun merkez hattının her bir yanına en az 90’lik yatay
dönmesi ve bu Ek’in madde 1’inde belirtilen montajı mümkün olmalıdır.
Aynı anda yatayın üstünde ve altında serbestçe düşey hareket edecek 20’lik bir açı olmalıdır.
Ayrıca, 90’lik yatay dönüş açısıyla irtibatlı olarak, yatay eksenin her iki yönünde 25’lik dönmede mümkün olmalıdır.
Hareketlerin aşağıdaki bileşimleri bütün yatay dönüş açılarında mümkün olmalıdır :
 25’lik eksenel dönmeli
 20’lik düşey eğimli

 15’lik düşey eğimli,
 10’lik eksenel dönmeli

3 - ÇEKİ ÇUBUĞU BAĞLANTILARI
Bu Ekin madde 3.1’den madde 3.5’e kadar olan maddelerin özellikleri Sınıf C 50’nin tüm çeki çubuğu bağlantılarına
uygulanabilmelidir. Bu Ekin madde 3.9’de Sınıf C 50-1’den Sınıf C 50-6’ya kadar olan standard çeki çubuğu bağlantıları
tarafından sağlanması gereken ilave şartların listesi verilmiştir.
3.1 - Yük Şartları
Tüm çeki çubuğu bağlantıları Ek VI, madde 4.3’de belirtilen deneyleri sağlayabilmelidir.
3.2 - Uygun çeki çubuğu halkaları
Sınıf C 50 çeki çubuğu bağlantıları Sınıf D 50 çeki çubuğu halkalarının hepsiyle ve belirtilen karakteristikli bağlantılar ile
uyumlu olmalıdır.
3.3 - Otomatik Çalışma
Çeki çubuğu bağlantıları çalışırken otomatik olmalıdır (Ek I, madde 2.1.17)
3.4 - Çene
Sınıf C 50 çeki çubuğu bağlantıları uygun çeki çubuğu halkaları bağlantıda kılavuzluk yapacak şekilde tasarımlanan bir
çeneye sahip olmalıdır.
Çene veya çeneyi destekleyen bir parça düşey eksen etrafında dönebilirse, kendisini otomatik olarak normal konumuna
getirmeli, bağlantı pimi açık olduğunda ve bağlantı işlemi esnasında çeki çubuğu halkası için tatminkâr kılavuzluk verecek
bu konumu etkin olarak korumalıdır.
Çene veya çeneyi destekleyen bir parça enine eksen etrafında dönebilirse, dönüş imkanını sağlayan mafsal, bir kilitleme
torku ile normal konumunda muhafaza edilmelidir. Bu tork normal konumundan mafsalın herhangi bir sapma oluşturan
çenenin üstünde yukarıya doğru düşey hareket eden 200 N’luk bir kuvveti önlemeye yeterli olmalıdır. Çeneyi, el
kumandasıyla nomal konumuna getirmek mümkün olmalıdır. Enine eksen etrafında dönen bir çene sadece 50 kg’a kadar
olan S düşey yatak yükleri ve 5 kN’a kadar olan bir V değeri için onaylanmalıdır.
Çene veya çeneyi destekleyen bir parça boylamasına eksen etrafında döndürülürse, dönüş en az 100 Nm’lik bir yerleştirme
torku ile sağlanmalıdır.
Çenenin gerekli minimum ölçüsü bağlantının aşağıdaki D -değerine bağlıdır.
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D- değeri  18 kN
: genişlik 150 mm, yükseklik 100 mm
18 kN  D-değeri  25 kN : genişlik 280 mm, yükseklik 170 mm
25 kN  D-değeri
: genişlik 360 mm, yükseklik 200 mm
Çenenin dış köşeleri yuvarlatılabilir.
Daha küçük çenelerin kullanımına, aşağıdaki hususların sağlanması halinde Sınıf C 50xX çeki çubuğu bağlantısı için izin
verilir.





Müsaade edilen maksimum kütlesi 3,3 tona kadar olan merkez dingilli römorklar için sınırlıysa,
Bir çenenin kullanımı yukarıdaki çizelgeden alınan teknik nedenlerle mümkün olmuyorsa,
Üstelik, otomatik bağlantı işleminin güvenli yapılmasını sağlamak için görsel yardımlar gibi özel durumlar varsa,
Uygulama alanı Ek III’e göre onaylanması sınırlıysa.

3.5 - Çiftli Çeki Halkasının Minimum Serbestliği
Çiftli çeki çubuğu halkasının hareketinin minimum serbestliği; çiftli çeki çubuğu halkası, aracın boylamasına ekseninden
geçen düşey eksen etrafında yatay olarak  90 dönebilmelidir (Şekil 5). Çiftli çeki çubuğu halkası aracın yatay
düzleminden geçen enine eksen etrafında düşey olarak  20 dönebilmelidir (Şekil 6). Hareket özel bir mafsal ile (sadece
Sınıf C 50-X çeki çubuğu bağlantıları) sağlanırsa, Ek III’e göre onayda verilen uygulama alanı Ek VII, madde 2.3.7’de
belirtilen durumlarla sınırlandırılmalıdır.
Çiftli çeki çubuğu halkasının aracın yatay düzleminden geçen boylamasına eksen etrafında eksenel olarak
 25 döndürülmesi mümkün olmalıdır (Şekil 7).
Dönüşün belirtilen açıları araca yerleştirilmeyen çeki çubuğu bağlantılarına uygulanır.
3.6 - Bağlantı ve Ayrılma İçin Minimum Açı
Çenenin merkez hattına göre çeki çubuğu halkasının boylamasına ekseninde aşağıdaki durumlarda, çeki çubuğu halkasının
bağlantısı ve ayrılması mümkün olmalıdır.
3.6.1 - Sağa veya sola yatay olarak 50 döndürüldüğünde;
3.6.2 - Yukarı veya aşağı düşey olarak 6 döndürüldüğünde;
3.6.3 - Sağa veya sola eksenel olarak 6 döndürüldüğünde;
3.7 - İstek Dışı Ayrılmayı Önlemek İçin Kilitlenme
Kapalı konumda, bağlantı piminin biri çalışmadığında diğeri etkin kalabilen iki pozitif mekanik güvenlik tertibatı
tarafından emniyete alınmalıdır.
Bağlantının kapalı ve güvenli konumu, mekanik bir tertibat vasıtasıyla dışarıdan açıkça görülmelidir.
Göstergenin konumunu tayin etmek örneğin karanlıkta duyu ile mümkün olmalıdır.
Mekanik cihaz her iki kilitleme tertibatının bağlantısını göstermelidir (AND şartı)
Bununla birlikte bu durumda ikinci kilitleme tertibatının bağlantısı tasarımın yapısı itibariyle kendiliğinden
gerçekleşiyorsa, sadece bir kilitleme tertibatının gösterilmesi yeterlidir.
3.8 - El Levyeleri
El levyeleri, ucu yuvarlatılmış biçimde kolay kullanım için uygun bir tasarıma sahip olmalıdır. Bağlantı, bağlantı işlemi
esnasında yaralanma ile sonuçlanabilecek ve el levyeleri civarında zarar verecek olan keskin kenarlara veya noktalara
sahip olmamalıdır.
Çeki çubuğu halkası olmaksızın ölçülen bağlantının çözülmesi için gereken kuvvet, işlem hattı boyunca el levyesine dik
olarak 250 N'’u geçmemelidir.
3.9 - Sınıf C 50-1’den Sınıf C 50-6’ya Kadar Standard Çeki Çubuğu Bağlantıları İçin Özel Şartlar.
3.9.1 - Çeki çubuğu halkasının enlemesine eksen etrafında dönüş hareketi bağlantı piminin küresel şekliyle sağlanmalıdır
(yani bir mafsal vasıtasıyla değil Şekil 6).
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3.9.2 - Bağlantı pimi ile çeki çubuğu halkası arasındaki açıklık nedeniyle boylamasına eksen boyunca çekme ve basma şok
yükleri, yay ve/veya sönümleyici tertibatlar tarafından karşılanmalıdır (C 50-1 hariç).
3.9.3 - Şekil 8 ve Çizelge 3’de verilen ölçülere bağlı kalınmalıdır.
3.9.4 - Bağlantılar Çizelge 4’de verilen karakteristik değerlere uygun olmalı ve bu değerler için deneye tabi tutulmalıdır.
3.9.5 - Bağlantı bağlantıdaki bir el levyesi vasıtasıyla açılmalıdır (uzaktan kumandayla değil).

Çeken aracı boylamasına ekseni
ŞEKİL 5 - Aracın Boylamasına Ekseninden Geçen Düşey Eksen Etrafında Çeki Çubuğu Halkasının  90’lik
Minimum Yatay Dönüşü

ŞEKİL 6 - Aracın Yatay Düzleminden Geçen Enine Eksen Etrafında Çeki Çubuğu Halkasının
 20’lik Minumum Yatay Dönüşü
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ŞEKİL 7 - Aracın Yatay Düzleminden Geçen Boylamasına Eksen Etrafında Çiftli Çeki Çubuğu Halkasının
 25’lik Minimum Eksenel Dönüşü

ŞEKİL 8 - Standard Çeki Çubuğu Bağlantısının Ölçüleri (mm) (Çizelge 3)

22

www.ankatiponay.com

www.aractiponay.net

ÇİZELGE 3 - Standard Çeki Çubuğu Bağlantılarının Ölçüleri (mm) (Şekil 8)
C 50-1
e1
e2
d1
d2
f
g
a
b
c
h
l1
l2
l3
T

C 50-2
83
56

-

54
10,5
110
85

100
150

170
280
20

150
150
100
-

190
150
300
160
15

C 50-3
120
55
74
15
155
90
200
360
24
265
250
330
180
20

C 50-4
140
80
84
17
180
120
200
360
30
265
300
330
180
35

C 50-5

C 50-6
160
100
94
21
200
140
200
360
30
265
300
330
180
35

Açıklamalar
 0,5
 0,5
maksimum
H 13
+ 6, -0
3
+ 20, -0
+ 20, -0
maksimum
maksimum
maksimum
maksimum
 20
maksimum

ÇİZELGE 4 - Standard Çeki Çubuğu Bağlantıları İçin Karakteristik Değerler:

D
Dc
S
V

C 50-1
18
18
200
12

C 50-2
25
25
250
10

C 50-3
70
50
650
18

C 50-4
100
70
900
25

C 50-5
130
90
1000
35

C 50-6
190
120
1000
50

D = Maksimum D değeri (kN)
Dc = Merkez dingilli römorklar için maksimum D değeri (kN)
S = Maksimum statik düşey yataklama yükü (kg)
V = Maksimum V değeri (kN)
4 - ÇEKİ ÇUBUĞU HALKALARI
Bu Ekin madde 4.1’de belirtilen özellikler Sınıf D 50’nin çeki çubuğu halkalarına uygulanır.
Bu Ekin madde 4.2’den madde 4.5’e kadar, standard çeki çubuğu halkaları tarafından sağlanması gereken ilave
özelliklerin listesi verilmelidir.
4.1 - Çeki Çubuğu Halkaları İçin Genel Özellikler
Tüm çeki çubuğu halkaları Ek VI, madde 4.4’de belirtilen deneyi sağlayabilmelidir.
Sınıf D 50 çeki çubuğu halkaları, C 50 çeki çubuğu bağlantılarında kullanım için amaçlanmış. Çeki çubuğu halkaları
eksenel olarak dönememelidir (Çünkü ilgili bağlantılar dönebilirler)
Sınıf D 50 çeki çubuğu halkaları manşonlarla donatılmışsa, bu halkalar Şekil 12’de (Sınıf D 50-C hariç) veya Şekil 13’de
gösterilen ölçülere uygun olmalıdır.
Manşonlar çeki çubuğu halkaları içine kaynatılmış olmamalıdır. Sınıf D 50 çeki çubuğu halkaları Şekil 9’da gösterilen
ölçülere sahip olmalıdır (madde 4.2, madde 4.3 veya madde 4.4’de aksi belirtilmemişse). Sınıf D50-X’in çeki çubuğu
halkaları için sapın şekli belirtilmemiştir. Ancak halkanın merkezinden 210 mm’lik bir mesafede “h” yüksekliği ve “b”
genişliği Çizelge 6’da verilen sınırlar içinde olmalıdır.
4.2 - Sınıf D 50-A Çeki Çubuğu Halkaları İçin Özel Şartlar
Sınıf D 50-A çeki çubuğu halkaları Şekil 9’da gösterilen ölçülere sahip olmalıdır.
4.3 - Sınıf D 50-B Çeki Çubuğu Halkaları İçin Özel Şartlar
Sınıf D 50-B çeki çubuğu halkaları Şekil 10’da gösterilen ölçülere sahip olmalıdırlar.
4.4 - Sınıf D 50-C Çeki Çubuğu Halkaları İçin Özel Şartlar
Sınıf D 50-C çeki çubuğu halkaları Şekil 11’de gösterilen ölçülere sahip olmalıdır.
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Sınıf D 50-C çeki çubuğu halkaları Şekil 13’de gösterilen manşonlarla donatılmalıdır.

4.5 - Standard Çeki Çubuğu Halkaları İçin Yük Değerleri
Standard çeki çubuğu halkaları ve bunların bağlanma şekilleri, Çizelge 5’de belirtilen yük değerleri için uygun olmalı ve
bu değerler için deneye tabi tutulmalıdır.
ÇİZELGE 5 - Standard Çeki Çubuğu Halkaları İçin Karakteristik Değerler
Sınıf
D 50-A
D 50-B
D 50-C

D
130
130
190

Dc
90
90
120

S
1000
1000
1000

V
30
25
50

D = Maksimum D değeri (kN)
Dc = Merkez dingilli römorklar için maksimum D değeri (kN)
S = Maksimum statik düşey yataklama yükü (kg)
V = V değeri (kN)
ÇİZELGE 6 - Çeki Çubuğu Halkaları D 50-A ve D 50-X İçin Ölçüler (Şekil 9)
Sınıf
D 50-A
D 50-X

h (mm)
65 +2
-1
67 maksimum

b (mm)
65 +2
-1
62 maksimum
Ölçüler mm’dir.

32,5±1,5

ŞEKİL 9 - Sınıf D 50-A ve Sınıf D 50-X Çeki Çubuğu Halkalarının Ölçüleri (Çizelge 6)
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Ölçüler mm’dir.

ŞEKİL 10 - Sınıf D 50-B Çeki Çubuğu Halkalarının Ölçüleri (Gösterilmeyen ölçüler için Şekil 9’a bakınız)
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Ölçüler mm’dir.

ŞEKİL 11 - Sınıf D 50-C1 Çeki Çubuğu Halkalarının Ölçüleri (Gösterilmeyen ölçüler için Şekil 9’a bakınız)

Ölçüler mm’dir.

ŞEKİL 12 - D 50 Çeki Çubuğu Halkaları İçin Havşalı Manşon
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Ölçüler mm’dir.

ŞEKİL 13 - D 50-C Çeki Çubuğu Halkaları İçin Havşasız Manşon
5 - ÇEKİ ÇUBUKLARI
5.1 - Sınıf E çeki çubukları Ek VI madde 4.5’de belirtilen deneyleri sağlayabilmelidir.
5.2 - Çeken araca bir irtibat sağlamak için çeki çubukları bu Ekin ya madde 2’sindeki bağlantı başlıklarıyla veya madde
4’ündeki çeki çubuğu halkaları ile donatılabilir. Bağlantı başlıkları ve çeki çubuğu halkaları vidalı, civatalı veya kaynakla
birleştirilebilir.
5.3 - Menteşeli çeki çubukları yere temas etmemelidir. Yatay konumda serbest bırakıldıklarında, bunlar yerden 200
mm’lik bir yüksekliğin altına düşmemelidir.
5.4 - Menteşeli çeki çubukları için yükseklik ayarlı tertibatlar,
5.4.1 - Menteşeli çeki çubukları, bağlantı tertibatının veya çenesinin yüksekliğine çeki çubuğunu ayarlayacak tertibatlarla
donatılmalıdır. Bu tertibatlar, aletler veya herhangi bir yardım olmaksızın bir kişi tarafından ayarlanabilecek şekilde
tasarımlanmalıdır.
5.4.2 - Yükseklik ayarlama tertibatları, çeki çubuğu tertibatları veya topuz bağlantılarını zemin üzerinden yukarıya ve
aşağıya doğru en az 300 mm ayarlayabilmelidir. Bu sınırlar içinde, çeki çubuğu kademesizce veya çeki çubuğu halkasında
veya topuz bağlantısında ölçülen 50 mm’lik maksimum kademelerle ayarlanabilmelidir.
5.4.3 - Yükseklik ayarlama tertibatı, bağlantının yapılmasından sonra çeki çubuğunun kolay hareket etmesini
engellememelidir.
5.4.4 - Yükseklik ayarlama tertibatları herhangi bir otomatik frenleme hareketini engellememelidir.
5.5 - Otomatik frenlerle birleştirilmiş çeki çubukları olması halinde, çeki çubuğu halkasının merkezî ile çeki çubuğu
halkasının serbest sapının ucu arasındaki mesafe, fren uygulama konumunda 200 mm’den daha az olmamalıdır.
Çeki çubuğu halkasının sapı tamamen yerine girdiğinde, mesafe 150 mm’den daha az olmamalıdır.
5.6 - Merkez dingilli römorklarda kullanılan çeki çubukları düşey kuvvetlere karşı olduğu gibi yanal kuvvetler karşısında
dadirenç momentinin en az yarısına sahip olmalıdır.
6 - MONTAJ ÇERÇEVELERİ
6.1 - Montaj çerçeveleri, sözkonusu bağlantı tertibatının karşılık gelen araca (araçlara) yerleştirilmesi için uygun olmalıdır.
6.2 - Montaj çerçeveleri, aracın şasesine, karoserisine veya diğer parçasına kaynaklanmış olmamalıdır.
6.3 - Montaj çerçeveleri, Ek VI, madde 4.3’de belirtilen deneyleri sağlayabilmelidir.
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7 - BEŞİNCİ TEKER BAĞLANTILARI VE YÖNLENDİRME KAMALARI
Bu Ekin madde 7.1’den madde 7.9’a kadar olan özellikler, Sınıf G 50’nin tüm beşinci teker bağlantılarına uygulanır.
Bu Ekin madde 7.10, standard bağlantı tertibatları tarafından yerine getirilmesi gereken ilave özelliklerin listesini verir.
Yönlendirme kamaları, bu Ekin madde 7.9’da listelenen özellikleri sağlamalıdır.
7.1 - Uygun Beşinci Teker Bağlantı Pimleri
Sınıf G50 beşinci teker bağlantıları, bunların Sınıf H50 bağlantı pimleriyle kullanılabilmesi için ve belirtilen
karakteristikleri sağlayabilecek şekilde tasarımlanmalıdır.
7.2 - Otomatik Çalışma
Beşinci teker bağlantıları, çalışma sırasında otomatik olmalıdır (Ek I, madde 2.1.17).
7.3 - Kılavuzlar
Beşinci teker bağlantıları, emniyeti ve bağlantı piminin güvenli bağlantısını sağlayan bir kılavuz ile donatılmalıdır.
Kılavuzun giriş genişliği en az 350 mm olmalıdır.
7.4 - Bağlantı pimi takılı olduğunda, beşinci teker bağlantısının minimum serbest hareketi (Ancak beşinci teker bağlantısı
bir montaj plakasına veya araca yerleştirilmemiş).
Bağlantı pimi takılı olduğunda, beşinci teker bağlantıları, seyahat konumunda bağlantı piminin dönüşünün aşağıdaki
minimum değerlerine müsaade etmelidir :
7.4.1 - Düşey eksen etrafında  90 (Pozitif Yönlendirmeli beşinci teker bağlantılarına uygulanamaz) ve eş zamanlı
7.4.2 - Hareket yönüne göre enlemesine yatay eksen etrafında  12.
Bu açının arazi amaçlı kullanımı kapsaması gerekmez.
7.4.3 - Boylamasına eksen etrafında  3’ye kadar dönüşe müsaade edilir. Bununla birlikte, kilitleme mekanizmasının
dönüşü  3’ye kadar sınırlaması kaydıyla tam salınımlı (oscilating) beşinci teker bağlantısında bu açı artırılabilir.
7.5 - Beşinci Teker Bağlantılarının Ayrılmasını Önleyecek Kilitleme Tertibatları
Bağlantının kilitleme mekanizması, bağlantı pimini iki pozitif yolla emniyet altına almalıdır; ikinci kilitleme tertibatı
birinci üzerinde çalışabilir. Birinci kilitleme tertibatı bağlantı gerçekleştiğinde otomatik olarak çalışmalıdır. İkinci
kilitleme tertibatı elle çalıştırılmak zorundaysa, sadece birinci tertibatın tamamen bağlanmasından sonra ikinci tertibatı
bağlamak mümkün olmalıdır.
İkinci kilitleme tertibatı otomatik olarak çalışırsa, her ikisinin bağlantısı görsel olarak belirtilmelidir.
7.6 - Çalıştırma Tertibatları
Kapalı konumda, çalıştırma tertibatları, amaç dışı kullanımı önleyecek şekilde emniyete alınmalıdır.
7.7 - Yüzey İşleme
Bağlantı levhasının ve bağlantı kilidinin yüzeyleri işlevsel bakımdan tatminkâr olmalı ve dikkatlice işlenmiş, dövülmüş,
dökülmüş veya preslenmiş olmalıdır.
7.8 - Yük Özellikleri
Tüm beşinci teker bağlantıları Ek VI, madde 4.6’da belirtilen deneyleri sağlayabilmelidir.
7.9 - Yönlendirme Kamaları
Pozitif yönlendirme için uygun olmayan Sınıf G50-X’in bağlantısı uygun bir şekilde işaretlenmelidir.
7.9.1 - Yarı römorkların pozitif yönlendirme için yönlendirme kamalarının ölçüleri Şekil 15’de olduğu gibi olmalıdır.
7.9.2 - Yönlendirme kaması emniyetli ve sağlam bağlantıya izin vermelidir. Yönlendirme kaması yay montajlı olmalıdır.
Yayın kuvveti, yüksüz bir yarı römorkta bağlantıya imkân tanıması mümkün olacak şekilde ve tamamen yüklü yarı
römorkla yönlendirme kaması hareket esnasında bağlantının kanatları ile sıkıca temasta olacak şekilde seçilmelidir.
Beşinci tekerin ayrılması hem yüklü ve hem de yüksüz yarı römorkla mümkün olmalıdır.
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7.10 - Standard Beşinci Teker Bağlantıları İçin Özel Şartlar
7.10.1 - Standard beşinci teker bağlantıları Şekil 14 ve Çizelge 7’de gösterilen ölçülere sahip olmalıdır.
7.10.2 - Standard beşinci teker bağlantıları 150 kN’luk bir D-değeri ve 20 tonluk bir U değeri için uygun olmalı ve bu
değerler için deneye tabi tutulmalıdır.
7.10.3 - Ayrılma doğrudan bağlantı yerinde bir el levyesi ile mümkün olmalıdır.
7.10.4 - Standard beşinci teker bağlantıları, yönlendirme kamaları vasıtasıyla yarı römorkların pozitif yönlendirilmesi için
uygun olmalıdır (bu Ekin madde 7.9’una bakınız).

Ölçüler mm’dir.
ŞEKİL 14 - Standard Beşinci Teker Bağlantılarının Ölçüleri (Çizelge 7)
Yönlendirme kamalarının kulanımını sağlamak için üst yüzeyin 18 mm altında, 200 mm’lik bir mesafede referans
ölçüsünü k = 138  3 mm’ye ayarlayınız.
ÇİZELGE 7 - Standard Beşinci Teker Bağlantılarının Ölçüleri (mm) (Şekil 14)

H

G 50-1
140 - 159

G 50-2
160 - 179

G 50-3
180 - 199
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200 - 219

G 50-5
220 - 239

G 50-6
240 - 260
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Ölçüler mm’dir.

ŞEKİL 15 - Yay Montajlı Yönlendirme Kamalarının Ölçüleri
1 ) Sadece 60 mm kalınlığın üzerindeki yönlendirme kamalarına uygulanabilir.
2 ) Bu ölçü sadece işlevsel yüzeyi gösterir : Yönlendirme kamasının kendisi daha uzun olabilir.
8 - BEŞİNCİ TEKER BAĞLANTI PİMLERİ
8.1 - Sınıf H 50’nin (ISO 337) beşinci teker bağlantı pimleri Şekil 16’da gösterilen ölçülere sahip olmalıdır.
8.2 - Bağlantı pimleri Ek VI madde 4.8’de belirtilen deneyleri sağlayabilmelidir.
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Ölçüler mm’dir.

Ø71,5±0,4

ŞEKİL 16 - Sınıf H 50 Beşinci Teker Bağlantı Pimlerinin Ölçüleri
(*) İhtiyari pah

2 02 x450

9 - MONTAJ PLÂKALARI
9.1 - Beşinci teker bağlantıları için Sınıf J montaj plakaları, standard beşinci teker bağlantılarına yönelikse Şekil 14’e
karşılık gelen bir delik şekline sahip olmalıdır.
9.2 - Standard beşinci teker bağlantıları için montaj plakaları, yarı römorkların (yönlendirme kamalı) pozitif yönlendirme
için uygun olmalıdırlar. Pozitif yönlendirme için uygun olmayan standard dışı beşinci teker bağlantılarının montaj
plakaları uygun bir şekilde işaretlenmelidir.
9.3 - Beşinci teker bağlantıları için montaj plakaları Ek VI, madde 4.7’de belirtilen deneyleri sağlayabilmelidir.
10 - UZAKTAN GÖSTERME VE UZAKTAN KUMANDA TERTİBATLARI
10.1 - Genel Özellikler
Uzaktan gösterme ve uzaktan kumanda tertibatlarına Sınıf C 50-X ve Sınıf G 50-X otomatik bağlantı tertibatlarında izin
verilmelidir.
Uzaktan gösterme ve uzaktan kumanda tertibatları çiftli çeki çubuğu halkasının veya çiftli yarı römorkun minimum serbest
hareketiyle karışıklığa neden olmamalıdır.
Bu tertibatlar, daimî olarak araca irtibatlandırılmış olmalıdırlar. Uzaktan gösterme veya uzaktan kumanda için tüm
tertibatlar çalışan tertibatların ve aktarma tertibatlarının tüm parçalarıyla birlikte bağlantı tertibatının onayı ve deneyinin
kapsamı içinde olmalı.
10.2 - Uzaktan Gösterme
10.2.1 - Otomatik bir bağlantı işlemi için, uzaktan gösterme tertibatları bu Ekin madde 10.2.2 ve/veya bu Ekin madde
10.2.3’e göre optik bir biçimde bağlantının kapalı konumunu ve çifte kilitlenme konumunu göstermelidir.
10.2.2 - Açıktan kapalıya değişim ve çifte kilitlenme konumu, yeşil ışıklı bir sinyal ile gösterilmelidir.
10.2.3 - Açık ve/veya emniyetsiz konum gösterilecekse, kırmızı ışıklı bir sinyal kullanılmalıdır.
10.2.4 - Otomatik bağlantı işleminin tamamlanmasının gösterilmesi halinde, uzaktan gösterge, bağlantı piminin çifte
kilitlenmiş nihai konumuna ulaştığını göstermelidir.
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10.2.5 - Nihai konuma ulaşılmazsa, uzaktan gösterme sisteminde herhangi bir hatanın görünümü, bağlantı işlemi sırasında
kapalı bir konumu ve kilitlenmiş konumu göstermemelidir.
10.2.6 - İki kilitleme tertibatından birinin ayrılması, yeşil ışıklı sinyalin sönmesine ve/veya kırmızı ışıklı sinyalin
görünmesine sebep olmalıdır.
10.2.7 - Mekanik göstergeler doğrudan bağlantı tertibatında bulunmalıdır.
Uzaktan gösterme tertibatı her bağlantı işlemi esnasında otomatik olarak devreye girmelidir.
10.2.8 - Normal sürüş esnasında sürücüyü şaşırtmaktan sakınmak için, uzaktan gösterme tertibatını kapatmak üzere bir
imkân bulunmalıdır.
10.2.9 - Uzaktan gösterme tertibatlarının çalıştırma kumandaları ve göstergeleri sürücünün görüş alanı içine yerleştirilmeli
ve sürekli olarak ve açıkça görülmelidir.
10.3 - Uzaktan Kumanda
10.3.1 - Bir uzaktan kumanda tertibatı yerleştirildiğinde, bağlantının açık durumunu da göstermek üzere, bu Ekin madde
10.2’de belirtildiği gibi bir uzaktan gösterme tertibatı da bulunmalıdır.
10.3.2 - Uzaktan kumanda tertibatı vasıtasıyla bağlantının açılması veya kapanmasını sağlayacak ayrı bir anahtar (örneğin
ana anahtar, levye veya valf) olmalıdır. Bu ana anahtar sürücü kabinine yerleştirilmezse, yetkisiz kişilerin kolayca
ulaşabileceği bir konumda olmamalı veya kilitlenmemelidir. Amaç dışı çalışma engellendiğinde, sadece sürücü kabininden
bağlantının gerçek çalışması mümkün olmalıdır. Örneğin iki elle çalıştırma suretiyle, uzaktan kumanda ile bağlantının
açılmasının tamamlanıp tamamlanmadığının izlenmesi mümkün olmalıdır.
10.3.3 - Uzaktan kumanda dış kuvvet vasıtasıyla açılan bağlantıyı içeriyorsa, dış kuvvetin bağlantı üzerinde etkili olduğu
durum, sürücüye uygun bir biçimde gösterilmelidir.
Uzaktan kumanda çalışırken sadece dış kuvvet etkinse, bu durum gerekli değildir.
10.3.4 - Uzaktan kumandalı bağlantının açılması için harekete geçiren tertibat araç üzerine dıştan monte edilmişse,
birleştirilmiş araçlar arasındaki alanı görmek mümkün olmalı, fakat bununla beraber çalıştırmak için bu alana girmek
gerekli olmamalıdır.
10.3.5 - Çalışmada herhangi bir arıza veya sistemde herhangi bir hatanın olması, normal yol seyri esnasında bağlantının
kazaen açılmasına sebep olmamalıdır. Sistemdeki herhangi bir arıza, doğrudan gösterilmeli veya bir sonraki işlemde
anında aşikâr olmalıdır (örneğin, bir yanlış kullanım).
10.3.6 - Uzaktan kumandanın arızalanması halinde, âcil bir durumda en az diğer bir yol ile bağlantıyı açmak mümkün
olmalıdır. Eğer bu durum bir aletin kullanımını gerektirirse, bu alet aracın alet çantasında bulunmalıdır. Ek V, madde
3.8’in özellikleri âcil bir durumda sadece bağlantının açılması için kullanılan el levyelerine uygulanamaz.
10.3.7 - Uzaktan kumanda tertibatları için çalıştırma kumandaları ve göstergeleri sürekli olarak açıkça görünür olmalıdır.
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Ek VI
MEKANİK BAĞLANTI TERTİBATLARININ DENEYİ
1 - GENEL DENEY ŞARTLARI
1.1 - Bağlantı tertibatlarının numuneleri deneye tabi tutulmalıdır;
Dayanım deneyleri ve fonksiyon deneylerinin her ikisi de uygulanmalıdır.
Bununla birlikte, bir aksamın basit tasarımı teorik bir kontrolü mümkün kılarsa, Teknik Servis bir dayanım deneyini
istemeyebilir. Teorik kontrolle, dinamik veya statik deneylerle ilgili sonuçları aynı kalitede sağlamalıdır. Kuşku duyulması
halinde, dinamik deneyin sonuçları esas alınmalıdır. Sorumlu Teknik Servis uygulanacak deneylerin türleri konusunda
karar vermelidir.
1.2 - Bağlantı tertibatları ve dayanım deneyi bir dinamik deney (ömür deneyi) ile doğrulanmalıdır.
Bazı durumlarda, bazı ilave statik deneyler gerekli olabilir (bu Ekin madde 4’ü).
1.3 - Dinamik deney, malzemeye uygun gerilim çevrimleri ile yaklaşık sinusoidal yükle (değişen ve/veya darbeli)
yapılmalıdır. Kopma çatlakları oluşmamalıdır.
1.4 - Belirtilen statik deneyler ile sadece küçük daimî deformasyona izin verilmelidir. Serbest bıraktıktan sonra plâstik
deformasyon maksimum deformasyonun % 10’undan daha fazla olmamalıdır.
1.5 - Dinamik deneylerde yükleme kabulleri, aracın boylamasına ekseninde yatay kuvvet bileşenine ve düşey kuvvet
bileşenine bağlıdır. Aracın boylamasına eksenine göre enlemesine yatay kuvvet bileşenleri ve momentler sadece küçük bir
öneme sahip olduklarında, göz önüne alınmazlar. Bağlantı tertibatlarının tasarımı veya bunların araca yerleştirilmesi veya
ilave sistemlerin (stabilizatörler, kısa bağlantı sistemleri vs.) yerleştirilmeleri ilave kuvvetler veya momentler yaratırsa,
teknik servis tarafından ilave deneyler talep edilebilir.
Aracın boylamasına ekseninde, yatay kuvvet bileşeni, teorik olarak belirlenen bir referans kuvvetle temsil edilir. Ek I,
madde 2.1.18’de belirtilen D değeri, uygulanabildiğinde düşey kuvvet bileşeni, Ek I, madde 2.1.19’da belirtilen bağlantı
noktasındaki statik düşey yataklama yükü S ve kabul edilen düşey yük V ile veya beşinci teker bağlantılarında statik düşey
yataklama yükü U ile temsil edilir.
1.6 - Deneylerin tabi olduğu karakteristik değerler D, S, V ve U, AT tip onayının verilmesi için imalatçının başvurusundan
alınmalıdır.
2 - DENEY İŞLEMLERİ
2.1 - Dinamik ve statik deneyler için numune, belirtilen deney kuvvetinden ayrı herhangi bir ilave kuvvetlere veya
momentlere tabi olmayacak şekilde uygun bir kuvvet uygulaması ile uygun bir tertibata yerleştirilmelidir. Değişik
deneylerde kuvvet uygulama yönü belirlenen yönden + 1’den daha fazla sapmamalıdır. Darbeli ve sabit deneylerde açı
en üst kuvvete göre ayarlanmalıdır. Bu durum normal olarak kuvvet uygulama noktasında bir mafsal gerektirir (örneğin
bağlantı noktası ve yeterli mesafe uzağında ikinci bir mafsal).
2.2 - Deney frekansı 35 Hz’i geçmemelidir. Seçilen frekans, deney yapılan tertibatı da kapsayan deney ayarının rezonans
frekanslarından tamamen ayrılmalıdır. Senkronize bir deneyle iki kuvvet bileşeninin frekansları yaklaşık % 1’den
maksimum % 3’e kadar olmalıdır. Çelikten yapılmış bağlantı tertibatları için gerilim çevrimlerinin sayısı 2x10 6 olmalıdır.
Çelik haricinde diğer malzemelerden yapılmış tertibatlar için daha yüksek bir çevrim sayısı gerekli olabilir. Çatlak
deneyinde boya nüfuzu yöntemi veya eşdeğer bir yöntem seçilmelidir.
2.3 - Değişken deney kuvvetlerinde (bileşenlerinde) ortalama kuvvet sıfırdır. Darbeli deneylerde deney kuvveti en üst
kuvvete eşdeğer, spesifik deney şartlarında aksi belirtilmedikçe en alt kuvvetin % 5’ine kadar olabilmelidir.
2.4 - Bu Ekin madde 4.2.3’e göre istenilen özel deneylerin dışındaki statik deneylerde, deney kuvveti düzgün olarak ve
çabuk bir biçimde uygulanmalıdır ve en az 60 saniye sürdürülmelidir.
2.5 - Deneydeki bağlantı tertibatları, araçta kullanıldıkları gerçek konumlarında, olabildiğince sabit bir şekilde normal
olarak bir deney tertibatına bağlanmalıdır.
Tespit tertibatları, imalatçı veya müracaat sahibi tarafından belirtilenlere ve bunların araca yerleştirilme amaçlı olanlara
ve/veya benzeri mekanik özelliklere sahip olmalıdır.
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2.6 - Tercihan, bağlantılar karayolunda kullanım için öngörüldüğü gibi orijinal şartlarda deneye tabi tutulmalıdır.
Deney işlemi için gerekliyse ve deney sonucuna gerçekten etkisi bulunmuyorsa, imalatçının isteği doğrultusunda ve
Teknik Servisle anlaşmak suretiyle esnek aksamlar dikkate alınmayabilir.
Bu hızlandırılmış deney işlemi nedeniyle görünüşte aşırı ısınan esnek aksamlar deney esnasında değiştirilebilir.
Deney yükleri gevşek olmayan özel tertibatlar vasıtasıyla uygulanabilir.
3 - EK VI’DAKİ SEMBOLLER VE TARİFLER
Av
C
D
R
T
FA
Fh
Fs
Fq
Fhsros
Fhqrcs
S
U
V
a
e
f
g
l
n
r
s
x

= Ton olarak, yönlendirilen dingilin müsaade edilen maksimum dingil yükü
= Ton olarak, merkez dingilli römorkun kütlesi (Ek I, madde 2.1.18’de olduğu gibi)
= kN olarak, D değeri (Ek I, madde 2.1.18)
= Ton olarak, tam römorkun kütlesi (Ek I madde 2.1.18)
= Ton olarak, çeken aracın kütlesi (Ek I, madde 2.1.18)
= kN olarak, statik kaldırma kuvveti
= kN olarak, aracın boylamasına eksenindeki deney kuvvetinin yatay bileşeni
= kN olarak, deney kuvvetinin düşey bileşeni
= kN olarak, aracın boylamasına eksenine enlemesine deney kuvvetinin yatay bileşeni
= kN olarak, Fh ve Fs deney kuvvetinin bileşkesi
= kN olarak, Fh ve Fg deney kuvvetinin bileşkesi
= kg olarak, statik düşey yük
= Ton olarak, beşinci tekere yüklenen düşey yük
= kN olarak, V-değeri (Ek I, madde 2.1.19)
= Çeken aracın arka dingilindeki (dingillerindeki) süspansiyonun türüne bağlı olarak merkez dingilli
römorkların bağlantı noktasındaki eşdeğer düşey ivme faktörü
= mm olarak, sökülebilen bağlantı topuzlarının bağlantı noktası ile sabitleme noktalarının düşey
düzlemi arasındaki boylamasına mesafe (Şekil 22’den Şekil 25’e kadar)
= mm olarak, sökülebilen bağlantı topuzlarının bağlantı noktası ile tespit noktalarının yatay düzlemi
arasındaki düşey mesafe (Şekil 21’den 25’e kadar)
= Yer çekimi ivmesi 9,81 m/s2 olarak kabul edilir.
= Metre olarak, çeki çubuğu halkasının merkezî ile komple dingilin merkezî arasındaki teorik çeki
çubuğu uzunluğu
= mm olarak, çeki çubuğu halkası ile yönlendirilen dingilin merkez hattı arasındaki mesafe
= mm olarak, pah kırma (sorub) yarıçapı
= mm olarak, iz
= Metre olarak, bir merkez dingilli römorkun yükleme alanının uzunluğu

Yukarıdaki sembollere ait indisler :
o
u
w
h
s

= En üst kuvvet
= En alt kuvvet
= Değişken
= Yatay
= Düşey
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4 - ÖZEL DENEY ŞARTLARI
4.1 - Bağlantı Topuzları ve Çeki Mesnetleri
4.1.1 - Bağlantı topuzlarının mekanik bağlantı tertibatları aşağıdaki tiplerden oluşabilir :




Birbiriyle değiştirilemeyen ve ayrılamayan topuzlu tertibatları kapsayan tek parça bağlantı topuzları (Şekil 20),
Sökülebilen parçaların bir kısmından oluşan bağlantı topuzları (Şekil 21, Şekil 22, Şekil 23),
Çeki mesnetleri (Şekil 24)

4.1.2 - Esas dene, değişken bir deney kuvvetiyle yapılan ömür deneyidir. Deney numunesi, bağlantı topuzu, topuz boynu
ve araca yerleştirme için gereken bağlantılardır.
Bağlantı topuzu ve çeki mesnetleri, değişken kuvvetler üretme imkânı olan bir deney tertibatına sağlam bir şekilde ve
kullanma amacına uygun gerçek konumda bağlanmalıdır.
4.1.3 - Bağlantı topuzu ve çeki mesnetlerinin yerleştirilmeleri için bağlantı noktalarının konumları araç imalatçısı
tarafından belirtilmelidir (Ek VII, madde 1.2).
4.1.4 - Deneye tabi tutulan tertibatlar, güç kriterleri (örneğin elektrik soket plakası herhangi bir işaretleme) üzerinde bir
etkisi olabilecek tüm tasarım ayrıntılarıyla birlikte bulunmalıdır.
Deney tertibatının dış sınır çizgisi, tespit noktalarında veya birleştirme noktalarında sona ermelidir. Referans hattı ile ilgili
bağlantı topuzunun ve bağlantı tertibatının tespit noktalarının geometrik yeri araç imalatçısı tarafından belirtilmeli ve
deney raporunda gösterilmelidir.
Çekici araç imalatçısı tarafından çeki tertibatı imalatçısına tüm gerekli bilgiler temin edilmeli ve referans hattına göre
bağlantı noktalarının tüm ilgili konumları deney yatağında tekrarlanmalıdır.
4.1.5 - Deney yatağına monte edilen ünite, değişken gerilim yoğunluğu deney makinasında (örneğin bir rezonans
üreticide) deneye tabi tutulmalıdır.
Deney yükü, değişken bir kuvvet olmalı ve Şekil 17 ve/veya Şekil 18’de gösterildiği gibi 15  1’lik bir açıda bağlantı
topuzuna uygulanmalıdır.
Topuz merkezî en yakın tespit noktalarının en yükseğini içeren Şekil 19’da gösterildiği gibi referans hattına paralel olan
hattın üzerinde ise, deney α = -15  1’lik bir açıyla yapılmalıdır (Şekil 17).
Topuz merkezî en yakıtı tespit noktalarının en yükseğini içeren Şekil 19’da gösterildiği gibi referans hattına paralel bu
hattın altında ise, deney α = +15  1’lik bir açıyla yapılmalıdır (Şekil 18).
Bu açı düşey statik ve dinamik yükün dikkate alınması amacıyla seçilmelidir. Bu deney metodu; sadece

S

120.D
’den daha fazla olmayan müsaade edilen bir statik yüke uygulanabilir.
g

Statik yükün 120.D’nin üzerinde olması istenirse, deney açısı 20’ye yükseltilmelidir. Dinamik deney aşağıdaki deney
kuvveti ile yapılmalıdır.
Fhs res =  0,6.D
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ŞEKİL 17 - Deney Tertibatı 1

ŞEKİL 18 - Deney Tertibatı 2

ŞEKİL 19 - Deney Açıları İçin Kriterler

ŞEKİL 20 - Bir Bağlantı Topuzu
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4.1.6 - Deney işlemi aşağıda belirtilen şekilde bağlantı tertibatlarının farklı tiplerine (bu Ekin madde 4.1.1) uygulanabilir.
4.1.6.1 - Birbiriyle değiştirilemeyen ayrılabilir topuzlu tertibatları içeren tek parça bağlantı topuzları (Şekil 20)
Şekil 20’de gösterilen tertibatlar için dayanım deneyi bu Ekin madde 4.1.5’inin şartlarına göre yapılmalıdır.
4.1.6.2 - Sökülebilen parçalardan oluşan bağlantı topuzları
Aşağıdaki kategoriler tanımlanır :





Çeki mesneti ve topuzu (Şekil 21)
Yekpare destek üzerinde çeki mesneti ve topuzu (Şekil 22)
Çeki mesneti ve topuzu (Şekil 23)
Topuzsuz çeki mesneti (Şekil 24)

ŞEKİL 21 - Çeki Mesneti ve Topuzu

ŞEKİL 22 - Yekpare Destek Üzerinde Çeki Mesneti ve Topuzu

ŞEKİL 23 - Çeki Mesneti ve Topuzu
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ŞEKİL 24 - Çeki Mesneti
Şekil 21’den Şekil 23’e kadar gösterilen tertibatlar için dayanım deneyi bu Ekin madde 4.1.5’in şartlarına göre
yapılmalıdır.  5 mm’lik bir imalat toleransıyla e ve f’nin ölçüleri deney raporunda gösterilmelidir. Çeki mesnetinin
deneyi (Şekil 24) monte edilmiş bir topuzla (destek üzerinde) yapılmalıdır. Tespit noktaları ile topuz desteğinin montaj
yüzeyi arasındaki çeki mesnetinin sadece sonuçları dikkate alınmalıdır.
e ve f ölçüleri bağlantı tertibatı imalatçısı tarafından belirtilmelidir.
4.1.6.3 - Sökülebilir ve birbiriyle değiştirilebilir bağlantı topuzları için değişken e ve f ölçülü bağlantı tertibatları.
4.1.6.3.1 - Bu tür çeki mesnetleri için (Şekil 25’de gösterilen) dayanım deneyleri bu Ekin madde 4.1.5’in şartlarına göre
yapılmalıdır.
4.1.6.3.2 - Bağlantı topuzlarının en kötü yapısal durumu imalatçı ile Teknik Servis arasında mutabık kalınabilirse, sadece
bunlardan birisinin deneye yeterli olmalıdır. Aksi takdirde, çeşitli topuz konumları bu Ekin madde 4.1.6.3.3’e göre
basitleştirilmiş bir deney programına uygun olarak deneye tabi tutulmalıdır.
4.1.6.3.3 - Basitleştirilmiş bir deney programında, f değeri f min’in belirlenen değeri ile 100 mm’yi geçmeyen fmax değeri
arasında olmalıdır. Topuz destekten 130 mm’lik bir (e max) mesafesinde olmalıdır. Montaj yüzeyi ile ve f’nin (f min’den
fmax’a kadar) düşey aralığından yatay mesafe ile verilen alan içinde topuzun tüm muhtemel konumlarını kapsamak için iki
tertibat aşağıdaki şekilde deneye tabi tutulmalıdır:



En üst konumdaki (f max) topuzla bir kez, ve
Düşük konumdaki (fmin) topuzla bir kez.

Muhtemel topuz konumlarının alanı referans hattına paralel hat ile bölünürse (Şekil 25c), deney açıları :
- Yukarıdaki topuz için - α ve bu referans hattının altındaki topuz için + α (Şekil 19’la mukayese ediniz)
(a) referans hattına paralel hat altındaki fmax deney açıları: + α

ŞEKİL 25a - Değişik Sayıdaki Topuz Konumları İçin Çeki Mesneti ve Desteği
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(b) Referans hattına paralel hat üzeri fmin deney açıları : - α

ŞEKİL 25b - Değişik Sayıdaki Topuz Konumları İçin Çeki Mesneti ve Desteği
(c) Referans hattına paralel hat üzeri fmax
Referans hattına paralel hat üzeri fmin



 açıları : + α ve - α
deney




ŞEKİL 25c - Değişik Sayıdaki Topuz Konumları İçin Çeki Mesneti ve Desteği
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4.2 - Bağlantı Başlıkları
4.2.1 - Esas deney, her bir deney numunesinde değişken bir deney kuvvetli ve bir statik deneyli (kaldırma deneyi) ömür
deneyidir.
4.2.2 - Dinamik deney uygun dayanımdaki Sınıf A bağlantı topuzuyla yapılmalıdır. Deney tertibatında topuz bağlantısı ve
bağlantı topuzu imalatçı tarafından belirtildiği gibi ve bir araca yerleştirilmelerine uygun bir tarzda düzenlenmelidir.
Numune üzerinde etkin olan deney kuvvetine ilave olarak daha başka kuvvetlerin olma ihtimali olmamalıdır. Deney
kuvveti topuzun merkezinden geçen ve arka aşağıya doğru 15 eğimli, bir hat boyunca uygulanmalıdır (Şekil 26). Ömür
deneyi deney numunesi üzerinde aşağıdaki deney kuvvetiyle yapılmalıdır.

ŞEKİL 26 - Dinamik Deney
4.2.3 - Statik bir kaldırma deneyi de yapılmalıdır. Deney için kullanılan bağlantı topuzu, aşınan bir bağlantı topuzunu
temsil etmesi için 49..00,13 mm’lik bir çapa sahip olmalıdır.
Kaldırma kuvveti FA düzgün olarak ve hızlı bir şekilde

S 

g c 
 ’lik bir değere yükseltilmeli ve 10 saniye süreyle bu
 100 

durumda tutulmalıdır (Şekil 27). Bağlantı başlığı topuzdan ayrılmamalı veya kendi işlevsel yeteneği üzerinde ters bir etki
yapabilecek herhangi bir kalıcı sapma göstermemelidir.

ŞEKİL 27 - Kaldırma Deneyi
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4.3 - Çeki Çubuğu Bağlantıları ve Çeki Profilleri
4.3.1 - Ömür deneyi bir deney numunesi üzerinde yapılmalıdır. Bağlantı tertibatı kendisini araca bağlamak için gerekli
tüm bağlantılarla donatılmalıdır. Çeki çubuğu bağlantıları ile araç şasesi arasında yerleştirilen herhangi bir ara tertibat
(örneğin çeki profilleri) bağlantıda olduğu gibi aynı kuvvetlerle deneye tabi tutulmalıdır. Standard çeki çubuğu bağlantıları
için amaçlanmış çeki profilleri deneye tabi tutulurken, düşey yük standard bağlantıya karşılık gelen konuma eşit tespit
noktalarının düşey düzleminden boylamasına bir mesafede uygulanmalıdır.
4.3.2 - Menteşeli Çeki Çubukları İçin Çeki Çubuğu Bağlantıları (S=0)
Dinamik deneyler yere paralel bir hattâ ve bağlantı piminin merkezinden geçen çeken aracın boylamasına orta düzleminde
etkin olan Fhv=0,6 D’lik yatay bir değişken kuvvetle yapılmalıdır.
4.3.3 - Merkez dingilli römorklarla kullanım için çeki çubuğu bağlantıları (S 0).
4.3.3.1 - Kütleleri 3,5 Tona Kadar (3,5 ton dahil) Olan Merkez Dingilli Römork
3,5 ton dahil olmak üzere bu kütleye kadar merkez dingilli römorklu kullanım için çeki çubuğu bağlantıları bu Ekin madde
4.1’inde belirtilen bağlantı topuzları ve çeki mesnetlerinde olduğu gibi aynı biçimde deneye tabi tutulmalıdır.
4.3.3.2 - Kütlesi 3,5 Tonu Geçen Merkez Dingilli Römork
Deney yükleri eşzamanlı olmayan bir ömür deneyinde numuneye yatay ve düşey doğrultularda uygulanır.
Uygulamanın yatay hattı çeken aracın boylamasına orta düzleminde yere paralel olmalı ve bağlantı piminin merkezinden
geçmelidir. Hareketin düşey hattı çeken aracın boylamasına orta düzleminde yere dik olmalı ve bağlantı piminin
merkezinden geçmelidir (Şekil 28).
Deney yatağında çeki çubuğu bağlantısı ve çeki çubuğu halkası için tespit düzenlemeleri, imalatçıların tespit talimatlarına
göre araca yerleştirilmek üzere tasarımlanmış olanlarla aynı olmalıdır.
Aşağıdaki deney yükleri bağlantı noktasına uygulanmalıdır.
Deney yükü
Yatay yük
Düşey yük

Ortalama değer (kN)
0

Genlik (kN)
 0,6 D

g .S
1000

 0,6 V

Deney kuvveti düşey ve yatay bileşenlerin geometrik toplamıdır. Bu kuvvet Şekil 29’da gösterilen deney yatağı yapısıyla
elde edilebilir. Düşey ve yatay bileşenler şekil bakımından sinüzoidal olmalı ve eş zamanlı olmayan bir biçimde
uygulanmalıdır. Bütün yönlerde deney kuvvetlerinin oluşturulması için bu bileşenlerin frekanslarının farkı % 1ile % 3
arasında olmalıdır.
4.3.4 - Bağlantı Pimi Kilitleme Tertibatında Statik Deney
Çeki çubuklu bağlantılarla, açılma yönünde etkin olan 0,25 D’lik statik bir kuvvet vasıtasıyla kilit ve kilitleme
tertibatlarını deneye tabi tutmak gereklidir.
Deney kilidin açılmasına sebep olmamalı ve herhangi bir hasara sebebiyet vermemelidir. Silindirik bağlantı pimleri olması
halinde, 0,1 D’lik bir deney kuvveti yeterlidir.
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ŞEKİL 28 - Çeki Çubuğu Bağlantıları (Numune) İçin Deney Tertibatı
4.4 - Çeki Çubuğu Halkaları
4.4.1 - Çeki çubuğu halkaları çeki çubuğu bağlantılarında olduğu gibi aynı dinamik deneye tabi tutulmalıdır. Sadece
serbest, düşey harekete müsade eden menteşeli çeki çubuklarına sahip olan römorklar için kullanılan çeki çubuğu halkaları
bu Ekin madde 4.3.2’de belirtildiği gibi değişken bir yüke tabi tutulmalıdır. Merkez dingilli römorklarda kullanma amaçlı
çeki çubuğu tertibatlarında da C kütlesi 3,5 tona kadar (3,5 ton dahil) olan römork için topuzlu bağlantılarda (bu Ek,
madde 4.2) olduğu gibi aynı tarzda ve C kütlesi 3,5 tonu geçen merkez dingilli römork için çeki çubuğu bağlantılarında
(bu Ek, madde 4.3.3.2) olduğu gibi aynı tarzda deneye tabi tutulmalıdır.
4.4.2 - Çeki çubuğu halkalarının deneyi, değişken yükün çeki çubuğu halkasını çeki çubuğuna birleştirmek için kullanılan
parçalar üzerindede etkin olacağı bir tarzda yapılmalıdır. Tüm esnek ara elemanlar kelepçelenmelidir.
4.5 - Çeki Çubukları
4.5.1 - Çeki çubukları çeki çubuğu halkalarında olduğu gibi aynı tarzda deneye tabi tutulmalıdır (madde 4.4). Bir elemanın
basit tasarımı kendisinin dayanımının teorik olarak kontrolüne imkan verirse, Teknik Servis ömür deneyinden
vazgeçebilir. C kütlesi 3.5 tona kadar olan (3,5 ton dahil) merkez dingilli römorkların çeki çubuklarının teorik olarak
doğrulanması için tasarım yükleri ISO 764/1 (1983)’den alınmalıdır.
3,5 tonun üzerinde bir C kütlesine sahip olan merkez dingilli römorklarda çeki çubuklarının teorik doğrulanması için
tasarım yükleri aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır:

Fsp 

g xS
V
1000

Burada, V kuvvet genliği Ek I, madde 2.1.19’da verilmiştir.
3,5 tonun üzerinde bir toplam kütleye sahip olan römorklar için tasarım yüküne dayalı izin verilebilen gerilimler ISO
7641/1’in madde 5.3’üne göre olmalıdır. Kavisli çeki çubukları (örneğin kuğu boynu) ve tam römorkların çeki çubukları
için, yatay kuvvet elemanı Fhp = 1,0 x D dikkate alınmalıdır.
4.5.2 - Ömür deneyine veya dayanımın teorik doğrulanmasına ilave olarak, düşey düzlemde serbest hareketli tam
römorkların çeki çubukları için, burkulmaya karşı direnç, ya 3,0 D’lik bir tasarım yüküyle teorik bir hesaplama yoluyla
veya 3,0 x D’lik bir tasarım yüküyle burkulma deneyi ile değerlendirilmelidir. Hesaplama halinde izin verilebilen
gerilmeler ISO 7641/1’in madde 5.3’üne göre olmalıdır.
4.5.3 - Yönlendirilen dingillerde eğilmeye karşı direnç teorik hesaplamalarla veya eğilme deneyi ile doğrulanmalıdır.
Yatay yan statik kuvvet bağlantı noktasının merkezinde uygulanmalıdır. Bu kuvvetin büyüklüğü 0,6 x A v x g (kNm)’luk
bir momentin ön dingil merkezî civarında uygulanacak şekilde seçilmelidir.
İzin verilebilen gerilimler ISO 7641/1’in madde 5.3’üne göre olmalıdır.
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4.6 - Beşinci Teker Bağlantıları
4.6.1 - Esas dayanım deneyleri bir dinamik deney ve bir statik deneyden oluşur (kaldırma deneyi). Yarı römorkların pozitif
yönlendirilmesi amaçlı beşinci teker bağlantıları ilave bir statik deneye (eğilme deneyi) tabi tutulmalıdır. Deneylerin
amaçları bakımından, beşinci teker bağlantısı kendisini araca yerleştirmek için gerekli tüm tespit elemanlarıyla
donatılmalıdır. Montaj metodu daha sonra aracın üzerine yerleştirilecek olanla aynı olmalıdır.
4.6.2 - Statik Deneyler
4.6.2.1 - Yarı römorkların pozitif yönlendirilmesi amaçlı bir yönlendirme kaması veya benzeri tertibat için tasarımlanan
standard beşinci teker bağlantıları (Ek V, madde 7.9) beşinci teker yükünün eşzamanlı uygulamalı yönlendirme tertibatının
çalışma aralığı içinde bir statik bükülme deneyi vasıtasıyla yeterli güç için deneye tabi tutulmalıdır. İzin verilen
maksimum beşinci teker yükü U bağlantıyı tümüyle kaplayacak yeterli ölçüde rijid bir plaka vasıtasıyla kendi çalışma
konumunda bağlantı üzerine düşey olarak uygulanmalıdır.
Uygulanan yükün bileşkesi beşinci teker bağlantısının yatay mafsalının merkezinden geçmelidir.
Yarı römorkun pozitif yönlendirilmesi için gereken kuvveti eşzamanlı olarak temsil eden yatay bir yan kuvvet, bağlantı
pimi için kılavuzun yan kanatlarına uygulanmalıdır. Bu kuvvetin büyüklüğü ve kuvvetin etki etliği yön 0,75 m x D’lik bir
momentin bağlantı piminin merkezî civarında oluşacak şekilde seçilmelidir.
Moment 0,5 m uzunluğunda bir levye kolu üzerinde etkin olan bir kuvvet vasıtasıyla uygulanmalıdır. Tüm anma
ölçülerinin % 0,5’ine kadar kalıcı (plâstik) deformasyona izin verilmelidir. Hiç bir çatlama olmamalıdır.
4.6.2.2 - Statik bir kaldırma deneyi tüm beşinci teker bağlantılarında yapılmalıdır. F A = g@ U’luk bir kaldırma kuvvetine
kadar bağlantı plakasının genişliğinin % 0,2’sinden daha fazla olacak önemli kalıcı eğilme olmamalıdır.
Sınıf G50 standard beşinci teker bağlantıları ve aynı bağlantı pimi çapı için karşılaştırılabilir bağlantılarda,
FA = g@ 2,5@ U’luk bir kaldırma kuvvetiyle bağlantı pimi bağlantıdan ayrılmamalıdır.
Kuvvet bağlantı plakasının bir ucunda taşınan ve bağlantı piminin merkezinden 1,0 m ile 1,5 m’lik bir mesafede diğer ucu
yükseltilmiş olan bir levye vasıtasıyla uygulanmalıdır (Şekil 29).
Levye kolu bağlantı piminin bağlantının içine giriş yönüne 90 olmalıdır. En kötü durum belirginse, bu en kötü durum
deneye tabi tutulmak zorundadır. En kötü duruma karar vermek kolay değilse, Teknik Servis hangi tarafın deneye tabi
olacağına karar vermelidir. İkinci bir deney gerekmemelidir.

ŞEKİL 29 - Beşinci Teker Bağlantılarında Kaldırma Deneyi
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4.6.3 - Dinamik Deney
Beşinci teker bağlantısı, eşzamanlı etki eden, yatay doğrultuda değişen ve düşey darbeli kuvvetlerle bir deney tertibatında
değişken gerilim e eş zamanlı olmayan dinamik deneye tabi tutulmalıdır.
4.6.3.1 - Yarı römorkların pozitif yönlendirilme amaçlı olmayan beşinci teker bağlantılarında, aşağıdaki kuvvetler
kullanılmalıdır:
Yatay : Fhw =  0,6@ D
Düşey : Fso = g@ 1,2@ U
Fsu = g@ 0,4@ U
Bu iki kuvvet bağlantı mafsalının merkezinden geçen Fso,u ile aracın boylamasına orta düzleminde uygulanmalıdır.
Düşey kuvvet Fso,u , + 1,2@ U ile 0,4@ U sınırları arasında ve yatay kuvvet + 0,6@ D ile - 0,6@ D sınırları arasında
değişmelidir.
4.6.3.2 - Yarı römorkların pozitif yönlendirilmesi amaçlı beşinci teker bağlantılarında aşağıdaki kuvvetler kullanılmalıdır:
Yatay : Fhw =  0,675@ D
Düşey : Bu Ekin madde 4.6.3.1’de belirtildiği gibi Fso,u
Kuvvetlerin uygulama hatları bu Ekin madde 4.6.3.1’de gösterilmiştir.
4.6.3.3 - Beşinci teker bağlantılarının dinamik deneyi için,  = 0,15’lik maksimum bir sürtünme katsayısı temin edecek
şekilde uygun bir yağlama malzemesi bağlantı plakası ile römork plakası arasına yerleştirilmelidir.
4.7 - Beşinci Teker Bağlantıları İçin Montaj Plâkaları
madde 4.6.3’de belirtilen beşinci teker bağlantıları için dinamik deney ve bu Ekin madde 4.6.2’de belirtilen statik deneyler
montaj plakalarına uygun biçimde uygulanmalıdır. Montaj plakalarıyla kaldırma deneyini sadece bir tarafta yapmak
yeterlidir.
Deney, bağlantı için belirlenen maksimum yerleştirme yüksekliği ve montaj plaka tasarımının belirlenen maksimum
genişliği ve belirlenen minimum uzunluğuna dayalı olmalıdır
Ancak diğer taraftan daha önce bu deneye mâruz kalmış bir tasarıma özdeşse, montaj plakası daha dar ve/veya daha
uzunsa ve toplam yükseklik daha azsa, bu deneyi yapmak gerekmez.
4.8 - Yarı Römorkların Beşinci Teker Bağlantı Pimleri
4.8.1 - Değişken gerilimli bir dinamik deney, deney tertibatındaki bir numune üzerinde yapılmalıdır. Bağlantı piminin
deneyi beşinci teker bağlantısının deneyi ile birleştirilmemelidir. Yük yarı römorka bağlantı piminin yerleştirilmesi için
gereken tespit elemanlarınada uygulanacak şekilde deney yapılmalıdır.
4.8.2 - Fhw =  0,6 D’lik yatay bir yükle dinamik deney çalışma konusunda bağlantı pimine uygulanmalıdır.
Kuvvetin uygulama hattı Sınıf H 50 için 50,8 mm’lik bir çapa sahip olan bağlantı piminin silindirik parçasının en küçük
çapının merkezinden geçmelidir (Ek V, Şekil 16).
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Ek VII
ARACA MEKANİKBAĞLANTI TERTİBATLARININ İHTİYARİ OLARAK YERLEŞTİRİLMESİ
KONUSUNDA ARAÇ TİPİNİN TİP ONAYI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER
1 - GENEL ÖZELLİKLER
1.1 - Araç imalatcısı kullanılma amaçlı bağlantı tertibatının (tertibatlarının) tipi (tipleri) ile birleşim içindeki araç tipinin
yapımına dayalı olan D, V(1), S veya U (uygulanabilirse) değerlerini veren bağlantı tertibatlarının hangi tiplerinin ve
sınıflarının araca uyabileceğini belirtmelidir.
Bu Yönetmeliğe göre onaylanmış bağlantı tertibatlarının D, V, S veya U karakteristikleri ilgili birleşim için verilen
karakteristiklere eşit veya daha büyük olmalıdır.
1.2 - Bağlantı tertibatı, bağlantı imalatçısı ve Teknik Servis ile mutabakat içerisinde araç imalatçısı tarafından verilen
montaj talimatlarına göre araç tipine yerleştirilmelidir. Araç imalatçısı, araç tipi üzerinde bağlantı tertibatı için ve
gerekliyse özel araç tipi üzerine takılacak montaj mesnetleri, montaj plakaları vs. için uygun yerleştirme noktalarını
belirtmelidir.
1.3 - Motorlu araçlara otomatik bir bağlantı işlemine izin veren sadece otomatik bağlantı tertibatları 3,5 tondan daha fazla
bir maksimum kütleye sahip olan römorkların bağlantısı için kullanılmalıdır.
1.4 - Römorklar üzerine B, D, E ve H sınıfı bağlantı tertibatları monte edildiğinde, çeken aracın T maksimum kütlesi için
32 tonluk bir değer D-değerinin hesaplanması için dikkate alınmalıdır.
Bağlantı tertibatının D-değeri T = 32 ton için yeterli değilse, çeken aracın T kütlesinde veya araç birleşiminin kütlesindeki
kısıtlama römorkun AT araç tip onay belgesinde belirtilmelidir (Ek IX).
2 - ÖZEL ŞARTLAR
2.1 - Bağlantı Topuzlarının ve Çeki Mesnetlerinin Yerleştirilmesi
2.1.1 - Bağlantı topuzları ve çeki mesnetleri M1 Sınıfı 3,5 tonun altındaki M2 sınıfı ve N1 sınıfı bir araca Şekil 30’da
verilen açıklık ve yükseklik ölçülerine uygun bir biçimde yerleştirilmelidir. Bu şart, MARTOY’un Ek II’sinde belirtildiği
üzere arazi araçlarına uygulanmamalıdır.

(1)

V değeri, sadece teknik olarak izin verilebilen maksimum yüklü kütlesi 3,5 tonu geçen araçlar için verilmelidir.
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Ölçüler mm’dir.

ŞEKİL 30 - Bağlantı Topuzları İçin Açıklık Hacmi
Verilmeyen diğer ayrıntılar uygun olarak seçilmelidir. Ölçüler ve açılar uygun ölçü aletleriyle kontrol edilmelidir.
2.1.2 - Bağlantı topuzları ve çeki mesnetleri için araç imalatçısı montaj talimatlarını temin etmeli ve tespit alanının
herhangi bir takviyesinin gerekli olup olmadığını belirtmelidir.
2.1.3 - Bağlantı topuzu ve montajın merkez hattına göre topuzlu bağlantının boylamasına ekseni aşağıdaki şekilde
olduğunda, topuzlu bağlantıların birleştirilmesi de ve ayrılması da mümkün olmalıdır.
a)

Yatay olarak ̂ = 60 sağa veya sola (Şekil 30)

b)
c)

Düşey olarak ̂ = 10 yukarıya veya aşağıya (Şekil 30)
Eksenel olarak 10 sağa veya sola döndürülmüş

2.1.4 - Monte edilmiş bağlantı topuzu, arka tescil plakasının yerini veya görünebilirliğini kapatmamalıdır. Aksi takdirde,
özel takımlar olmaksızın sökülebilen bir bağlantı topuzu kullanılmalıdır.
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2.2 - Bağlantı Başlıklarının Yerleştirilmesi
2.2.1 - Sınıf B bağlantı başlıklarına maksimum kütlesi 3,5 tona kadar olan (3,5 ton dahil) römorklar için izin verilir.
Yatay ve izin verilen maksimum dingil yükü taşıyan römorktaki bağlantı başlıkları römorkun bağlantı noktası römork
askısının tekerleklerdeki yatay düzlemin 430  35 mm üzerinde olacak biçimde yerleştirilmelidir (Şekil 31).
Karavanlarda ve eşya römorklarında yatay konum yer veya yükleme yüzeyi yatay olduğunda dikkate alınmalıdır. Bu tür
bir referans düzlemi olmayan römorklarda (örneğin kayık römorkları veya benzeri) römork imalatçısı yatay konumu
tanımlayan uygun bir referans hattı belirtmelidir. Yükseklik şartı sadece bu Ekin madde 2.1.1’de belirtilen araçlara
yerleştirilme amaçlı römorklara uygulanmalıdır.
2.2.2 - Bağlantı başlıklarını Şekil 30’da verilen bağlantı topuzunun serbest hacmi içinde güvenli olarak çalıştırmak
mümkün olmalıdır.

ŞEKİL 31 - Bağlantı Başlığının Montaj Yüksekliği
2.3 - Çeki Çubuğu Bağlantılarının ve Montaj Bloklarının Yerleştirilmesi
2.3.1 - Standard çeki çubuğu bağlantıları için montaj ölçüleri standard çeki çubuğu bağlantılarının tipleri araç tipine
takılma amaçlıysa, Şekil 32 ve Çizelge 8’de verilen araca montaj ölçüleri sağlanmalıdır.
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ŞEKİL 32 - Standard Çeki Çubuğu Bağlantıları İçin Montaj Ölçüleri (Çizelge 8)
2.3.2 - Uzaktan Kumandalı Bağlantılar İçin Zorunluluk
Kolay ve güvenli çalıştırma (bu Ek, madde 2.3.3), ulaşılabilme (bu Ek, madde 2.3.4) veya el levyesi için açıklık
(bu Ek, madde 2.3.5) ile ilgili aşağıdaki kuralların biri veya daha fazlası sağlanamıyorsa, Ek V, madde 10.3’de belirtildiği
gibi uzaktan kumanda tertibatlı bir bağlantı kullanılmalıdır.
2.3.3 - Kolay ve Güvenli Bağlantı İşlemi
Çeki çubuğu bağlantıları çalışması kolay ve güvenli olacak bir biçimde araç tipine monte edilmelidir.
Açılma (uygulanabilirse ve kapanma) fonksiyonlarına ilave olarak, bu durum bağlantı piminin kapalı ve güvenli konumu
için göstergenin konumunu kontrol etmeyi de kapsamalıdır (görerek ve dokunarak).
Bağlantıyı çalıştıran kişinin durması gereken alanda, tasarımda var olan sivri kenarlar, köşeler vs. gibi muhtemel tehlikeli
noktalar olmamalı veya yaralanma ihtimalinin olmaması için bunlar korunmalıdır.
Bu alandan çıkış yolu, herhangi bir tarafa yerleştirilmiş cisimlerle sınırlanmamalı veya engellenmemelidir.
Altta işlev yapan herhangi bir koruma tertibatı bağlantıyı çalıştırmak üzere kişinin uygun bir konum almasını
engellememelidir.
2.3.4 - Erişilebilme
Bağlantı piminin merkezî ile araç karoserisinin arka kenarı arasındaki mesafe 420 mm’yi geçmemelidir.
Bununla birlikte, çeki çubuğu bağlantısının kolay ve güvenli hareketi aksi yönde etkilenmemesi kaydıyla, teknik
zorunluluk ortaya çıkarsa, 420 mm’lik mesafe aşağıdaki durumlarda geçilebilir:
1 - Devirme gövdeli veya arkasına donanım montajlı araçlar için 650 mm’ye kadarlık bir mesafe,
2 - Kapatılmamış yükseklik en az 1150 mm ise, 1320 mm’ye kadarlık bir mesafe,
3 - Römork normal taşıma işleminde çeken araçtan ayrılmadığında, en az iki yükleme seviyeli araç taşıyıcıları.
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2.3.5 - El Levyesi İçin Açıklık
Çeki çubuğu bağlantılarının güvenli çalışmasına imkân vermek için, el levyesinin etrafında yeterli boş alan olmalıdır.
Şekil 33’de gösterilen açıklık yeterli olarak kabul edilir.
Standard çeki çubuğu bağlantılarının farklı tiplerinin araç tipine takılması amaçlanmışsa, açıklık şartlar Ek V, madde 3’de
verilen uygun sınıfın bağlantısının en geniş boyutu için de tatminkâr olacak şekilde olmalıdır.
Ölçüler aşağıya doğru yönlenen veya farklı bir tasarıma ait el levyelerine sahip olan çeki çubuğu bağlantıları için de
uygulanabilir.
Açıklık Ek V, madde 3.6’da verilen bağlantı ve ayrılma için belirtilen minimum açı içerisinde korunmalıdır.
2.3.6 - Çeki Çubuğu Bağlantısının Serbest Hareketi İçin Açıklık
Araca birleştirilen çeki çubuğu Ek V’e göre tüm muhtemel geometrik konumları dikkate alarak aracın tüm diğer
parçasından 10 mm’lik minimum net bir açıklığa sahip olmalıdır.
Standard çeki çubuğu bağlantılarının farklı tiplerinin araç tipine takılması amaçlanmışsa, açıklık şartlar Ek V, madde 3’de
verilen uygun sınıfın en geniş muhtemel bağlantısı için de tatminkâr olacak şekilde olmalıdır.
2.3.7 - Özel Bir Mafsallı Çeki Çubuğu Bağlantılarının Düşey Dönüş İçin Kabul Edilebilirliği (Şekil 6).
Silindirik bir pime sahip olan ve özel bir mafsal vasıtasıyla birleştirilmiş çeki çubuğu halkası için düşey dönüş sağlayan
bağlantılara sadece teknik gerekliliğin ortaya çıkabildiği durumlarda izin verilmelidir.
Bu durum, örneğin bağlantı başlığı menteşelendiğinde arka devirme tertibatlarında veya silindirik bir bağlantı piminin
kullanımı dayanım nedeniyle gerektiğinde ağır taşıyıcı bağlantılarıyla olabilir.
ÇİZELGE 8 - Standard Çeki Çubuğu Bağlantıları İçin Montaj Ölçüleri (mm)
C 50-1
ei
e2
d1
d1
T
F
G
L1

C 50-2
83
56

-

54
10,5

-

15
120
95

-

200

C 50-3
120
55
75
15
20
165
100
300

C 50-4
140
80
85
17
35
190
130
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C 50-5

C 50-6
160
100
95
21

35

35
210
150
400

Açıklamalar
 0,5
 0,5
+ 1/-0,5
H 13
maksimum
minimum
minimum
minimum
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Ölçüler mm’dir.

ŞEKİL 33 - El Levyesi Açıklığı
2.4 - Çeki Çubuğu Halkaları ve Çeki Çubuklarının Römorklara Yerleştirilmesi
2.4.1 - Römork tipindeki çeki çubuğu halkasında düşey yatay yükü römorkun teknik bakımdan izin verilebilen maksimum
kütlesine düzgün olarak yüklendiğinde 50 kg’ı geçerse, merkez dingilli römorklar için çeki çubuklarının yüksekliği
ayarlanabilen bir destek tertibatı bulunmalıdır.
2.4.2 - Çeki çubuğu halkaları ve çeki çubukları, 3,5 tondan fazla C maksimum kütlesi olan ve birden fazla dingilli merkez
dingilli römorklara yerleştirildiğinde, bu römorklar dingil yükünü dağıtacak bir tertibatla donatılmalıdır.
2.5 - Beşinci Teker Bağlantılarının, Montaj Plakalarının ve Bağlantı Pimlerinin Araçlara Yerleştirilmesi
2.5.1 - Sınıf G50 beşinci teker bağlantıları araç imalatçısı tarafından izin verilmedikçe araç şasesine doğrudan monte
edilmemelidir. Bunlar şaseye montaj plakası vasıtasıyla tespit edilmelidir. Araç imalatçısı veya bağlantı imalatçısı
tarafından belirtilen montaj talimatlarına uyulmalıdır.
2.5.2 - Yarı römorklar iniş düzeni veya yarı römorkun ayrılmasına ve park etmesine imkân veren herhangi bir diğer bir
tertibatla donatılmalıdır.
Yarı römorklar, bağlantı tertibatlarını irtibatlandırmak üzere donatılırsa, elektrik sistemleri ve frenleme sistemleri otomatik
olarak etkin olabilmelidir. Römork, yarı römork birleştirildikten sonra otomatik olarak yerden çekilen iniş düzenine sahip
olmalıdır.
2.5.3 - Beşinci teker bağlantı piminin yarı römorktaki montaj plakasına tespiti araç imalatçısı veya beşinci teker bağlantı
imalatçısı tarafından verilen talimata göre olmalıdır.
2.5.4 - Yarı römork yönlendirilen bir kama ile donatılırsa, bu durum Ek V, madde 7.9.1 ve madde 7.9.2’de belirtilen
şartları karşılamalıdır.
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Ek VIII
….NO’LU BİLGİ DOKÜMANI
(Mekanik bağlantı tertibatlarının takılması konusunda (94/20/AT) bir aracın AT Tip onayı ile ilgili
MARTOY’un Ek I’ine göre)
Uygulanabilirse aşağıdaki bilgi üç nüsha sunulmalı ve bir içindekiler listesi bulunmalıdır . Tüm çizimler uygun ölçekte ve
A4 ölçüsünde veya A4 ölçüsünde bir dosyada yeterli ayrıntıda olmalıdır. Varsa fotoğraflar yeterli ayrıntıyı göstermelidir.
Sistemlerin, aksamların veya ayrı teknik ünitelerin elektronik kumandaları varsa, bunların performansı ile ilgili bilgi
sağlanmalıdır.
0 - GENEL
0.1 - Marka (imalatçısının ticari ismi) : ..............................................................................................................................
0.2 - Tip ve ticari açıklama (açıklamalar) : .........................................................................................................................
0.3 - Araç üzerinde işaretlenmişse, tipin tanıtım şekilleri(b) : ..............................................................................................
0.3.1 - Bu işaretlemenin yeri : .............................................................................................................................................
0.4 - Aracın sınıfı (MARTOY, Ek II) : ...............................................................................................................................
0.5 - İmalatçının adı ve adresi : ...........................................................................................................................................
0.8 - Montaj tesisinin (tesislerinin) adresi (adreslik) : ........................................................................................................
1 - ARACIN GENEL YAPIM ÖZELLİKLERİ
1.1 - Örnek aracın fotoğrafları ve/veya çizimleri : ..............................................................................................................
1.4 - Varsa şase (tamamının çizimi) : .................................................................................................................................
1.5 - Şase yan raylarında kullanılan malzeme(d) :................................................................................................................
2 – KÜTLELER VE BOYUTLAR (c) (kg ve mm cinsinden) (uygulanabildiğinde çizime baş vurunuz)
2.2 - Çekicilerde :
2.2.1 - Beşinci tekerin arka dingilden uzaklığı (maksimum ve minimum)(9) : ....................................................................
2.2.2 - Beşinci tekerin maksimum yüksekliği (standardlaştırılmış)(b) : ...............................................................................
2.4.2 - Karoserili şaseler için
2.4.2.5 - Arka uzunluk(n) : ...................................................................................................................................................
2.6 - İmalatçı karoseriyi yerleştirmemişse (soğutma sıvısı, yağlar, yakıt, aletler, yedek lâstik ve sürücü dahil) (o) çalışır
durumdaki karoserili aracın kütlesi veya kabinli şasenin kütlesi (her versiyonu için maksimum ve minimum)
2.6.1 - Yarı römork veya merkez dingilli römorkda dingiller arasında bu kütlenin dağılımı ve bağlantı noktasındaki yük
(her versiyonu için maksimum ve minimum) : ...................................................................................................................

Bu bilgi dokümanında kullanılan madde numaraları ve dip notlar son olarak MARTOY’un Ek I’inde yer alanlara karşılık
gelir. Bu Yönetmeliğin amacı ile ilgili olmayan maddeler dikkate alınmamıştır.
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2.8 - İmalatçı tarafından belirtilen teknik olarak izin verilebilen maksimum yüklü kütle (her versiyon için maksimum ve
minimum)(y) : ......................................................................................................................................................................
2.8.1 - Yarı römork veya merkez dingilli römorkda dingiller arasında bu kütlenin dağılımı ve bağlantı noktasındaki yük
(her versiyon için maksimum ve minimum) : .....................................................................................................................
2.9 - Bir yarı römork veya merkez dingilli römorkda, her bir dingildeki teknik olarak izin verilebilen maksimum kütle ve
imalatçı tarafından belirtilen bağlantı noktasındaki yük : ...................................................................................................
2.10 - Birleştirilebilen römorkun maksimum kütlesi :
2.10.1 - Tam römork : .........................................................................................................................................................
2.10.2 - Yarı römork : .........................................................................................................................................................
2.10.3 - Merkez dingilli römork :........................................................................................................................................
2.10.3.1 - Bağlantı çıkıntısının dingil mesafesine maksimum oranını belirtiniz(p) : ............................................................
2.10.3.2 - Maksimum V-değeri :.................................................................................................................................. (kN) (1)
2.10.4 - Katarın maksimum kütlesi : ...................................................................................................................................
2.10.6 - Frensiz römorkun maksimum kütlesi : ..................................................................................................................
2.11 - Maksimum düşey yük : ............................................................................................................................................
2.11.1 - Bir romörk için aracın bağlantı noktasındaki : ......................................................................................................
2.11.2 - Bir römorkun çeki çubuğundaki : ..........................................................................................................................
9 - KAROSERİ
9.1 - Karoserinin tipi : .........................................................................................................................................................
9.2 - Kullanılan malzemeler ve yapım metotları : ...............................................................................................................
11 - ÇEKEN ARAÇLAR İLE RÖMORKLAR VE YARI RÖMORKLAR ARASINDAKİ BAĞLANTILAR
11.1 - Bağlantı tertibatının (tertibatlarının) sınıf ve tipi(2) : .................................................................................................
11.2 - Maksimum D-değeri :(kN)(2)
11.3 - İmalatçı tarafından verilen bağlantı tipinin araca yerleştirilmesi için talimatlar ve fotoğraflar veya araçtaki tespit
noktalarının çizimleri: Bağlantı tipinin kullanımı araçların özel tipleriyle sınırlıysa,
ilave bilgi : ..........................................................................................................................................................................
11.4 - Özel çeki mesnetlerinin veya montaj plakalarının yerleştirilmesi konusunda bilgi (3) : .............................................

Tarih, Dosya

(1)

Uygulanabildiğinde
Standard dışı bağlantılar için, tip onayı numarası da (numaraları da) belirtilmelidir.
(3)
Standard dışı bağlantılar için, tip onay numarası da (numaraları da) belirtilmelidir.
(2)
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Ek IX
MODEL
(Maksimum ölçü : A4 (210 x 297) mm
AT TİP ONAYI BELGESİ
İdarenin mühürü
94/20/AT sayılı Yönetmeliğe göre bir aracın bir tipinin :





Tip onayı(1)
Tip onayının kapsam genişletmesi(1)
Tip onayının reddedilmesi(1)
Tip onayının geri çekilmesi(1)

ile ilgili bildirim.
Tip onayı numarası : ...........................................................................................................................................................
Kapsam genişletmesi için neden : .......................................................................................................................................
BÖLÜM I
0 - GENEL
0.1 - Marka (imalatçının ticari adı) : ...................................................................................................................................
0.2 - Tip ve genel ticari açıklama (açıklamalar) : ...............................................................................................................
0.3 - Araç üzerinde işaretlenmiş tipin tanıtım şekli(2) : .......................................................................................................
0.3.1 - Bu işaretlemenin yeri : .............................................................................................................................................
0.4 - Aracın sınıfı(3) : ...........................................................................................................................................................
0.5 - İmalatçının adı ve adresi : ...........................................................................................................................................
0.8 - Montaj tesislerinin adı (adları) ve adresi (adresleri) : .................................................................................................

BÖLÜM II
1 - İlave bilgi (varsa) : Ek IX/A’ya bakınız.
2 - Deneyleri yapmaktan sorumlu teknik servis :................................................................................................................
3 - Deney raporunun tarihi : ................................................................................................................................................
4 - Deney raporunun sayısı : ...............................................................................................................................................
5 - Varsa, açıklamalar : Ek IX/A’ya bakınız. ......................................................................................................................
6 - Yer : ...............................................................................................................................................................................
7 - Tarih : ............................................................................................................................................................................
(1)

Uygulanmayanı çiziniz
Tipin tanımlanma şekli bu tip onayı belgesi kapsamındaki aracı, aksamı veya ayrı teknik ünite tiplerini açıklamaya
yönelik olmayan rakamlar ihtiva ederse, bu rakamlar dokümanlarda “?” sembolü ile gösterilmelidir (örneğin ABC ?? 123
??)
(3
MARTOY’un Ek IIA’sında belirtildiği gibi
(2)
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8 - İmza : .............................................................................................................................................................................
9 - Tip onayını veren yetkili merciinin arşivindeki bilgi paketinin fihristi (istek üzerine sağlanabilecek) ektedir : ...........
...............................................................................................................................................................................................

Ek IX/A
.. No.lu AT Tip Onayı Belgesine
İlave
(94/20/AT sayılı Yönetmeliğe Göre Bir Aracın Tip Onayı İle İlgili)
1 - İlave bilgiler
1.1 - Araç yapımı, karoserisi/şasesi : ..................................................................................................................................
1.1.1 - Kullanılan malzemeler :...........................................................................................................................................
1.2 - Bağlantı tertibatının (tertibatlarının) sınıfı ve tipi(1) :..................................................................................................
1.3 - Çeki mesnetlerinin veya montaj plakalarının kullanımı, bağlantı tipinin yerleştirilme talimatları : ...........................
1.4 - AT araç tip onayı bağlantı tertibatının aşağıdaki tipine (tiplerine) ve sınıfına (sınıflarına) kapsam genişletmesi yapılır.
1.5 - İmalatçı tarafından belirtilen teknik olarak izin verilebilen maksimum yüklü kütle (her versiyon için maksimum ve
minimum) : ......................................................................................................................................................................... ton
1.6 - Birleştirilebilen römorkun maksimum kütlesi
1.6.1 - Tam römork :................................................................................................................. ......................................... ton (2)
1.6.2 - Yarı römork : ............................................................................................................................................. ........... ton(2)
1.6.3 - Merkez dingilli römork :........................................................................................................................................ton (2)
1.6.3.1 - Maksimum V-değeri : ........................................................................................................................................... kN
1.6.4 - Katarın maksimum kütlesi : ..................................................................................................................................... ton
1.7 - Bağlantı tertibatıyla donatılan araç tipinin maksimum düşey yükü S veya beşinci teker yükü U (3) :......................kg/ton
1.8 - Maksimum D-değeri :................................................................................................................................................. kN
1.9 - Çeken aracın maksimum kütlesi (T) veya araç katarının maksimum kütlesi (T 32 tondan küçükse)
5 - Açıklamalar(4) ................................................................................................................................................................ .....
....................................................................................................................................................................................................
.. .......................................................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................. ..............................

(1)

Standard dışı bağlantılar için, tip onayı numarası (numaraları) da gösterilmelidir.
Uygulanabildiğinde
(3)
Uygulanmayanı çiziniz
(4)
Beşinci teker bağlantıları pozitif yönlendirme için uygun olup olmadığı konusunda bilgiyi kapsar
(2)
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