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Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στη διαδικασία της γεωργικής 

παραγωγής είναι η φυτοπροστασία, η οποία όπως δηλώνει και ο όρος, έχει 

σκοπό την προστασία της φυτικής παραγωγής από εχθρούς, ζιζάνια και 

ασθένειες. Η προστασία των φυτών από τους εχθρούς τους μπορεί να γίνει με 

χημικές ή μη χημικές μεθόδους και με συνδυασμό τους. Η χημική 

καταπολέμηση όμως αποτελεί την πιο διαδεδομένη και αποτελεσματική 

μέθοδο σήμερα. 

Η συμβολή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη διασφάλιση της 

γεωργικής παραγωγής είναι αδιαμφισβήτητη. Τα τελευταία χρόνια όμως 

άρχισαν να διατυπώνονται οι πρώτες ανησυχίες για τη δράση τους. Σήμερα 

έχει γίνει αντιληπτό ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι ουσίες δυνητικά 

επικίνδυνες για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον. Αυτό οδήγησε σε μια 

επαναξιολόγηση της χρήσης τους, με παραγωγή περισσότερο εκλεκτικών 

σκευασμάτων που είναι λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον και τους 

οργανισμούς μη-στόχους, με χρήση ορθών γεωργικών πρακτικών και 

καταλλήλου εξοπλισμού φυτοπροστασίας.  

Ο κύριος όγκος των φυτοφαρμάκων εφαρμόζεται με ψεκασμούς που γίνονται 

με ψεκαστικά μηχανήματα. Ο κατάλληλος εξοπλισμός εφαρμογής των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων συμβάλλει στον περιορισμό των επιπτώσεων 

των φυτοφαρμάκων στην υγεία των ανθρώπων (ιδίως δε των χειριστών) και 

στο περιβάλλον, καθώς και στην εξασφάλιση μιας αποδοτικής και συγχρόνως 

οικονομικά βιώσιμης, κατά το δυνατόν, χρήσης των προϊόντων αυτών. Η 

χρήση των πλέον ενδεδειγμένων φυτοφαρμάκων, αποτυγχάνει αν τα μέσα 

εφαρμογής δε λειτουργούν σωστά και μπορεί να καταστεί επικίνδυνη. Ο 

σχεδιασμός, η κατασκευή, η συντήρηση και η ρύθμιση των μηχανημάτων 

φυτοπροστασίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σωστή εφαρμογή των 

φυτοφαρμάκων. 

EΙΣΑΓΩΓΗ 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την ορθολογική και ασφαλή χρήση των 

γεωργικών φαρμάκων, προχώρησε στη θέσπιση νομικού πλαισίου που αφορά 

τόσο στον έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων όσο και στις 

διαδικασίες χειρισμού και εφαρμογής τους. Ειδικότερα για τα μηχανήματα 

φυτοπροστασίας, έχει εκδώσει Οδηγίες που καθορίζουν τις βασικές απαιτήσεις 

που πρέπει να πληρούν τόσο τα καινούρια όσο και τα εν χρήσει μηχανήματα 

εφαρμογής φυτοφαρμάκων. Συγκεκριμένα, οι Οδηγίες 2006/42/ΕΚ και 

2009/127/ΕΚ περιέχουν τις βασικές απαιτήσεις υγιεινής, ασφάλειας και 

προστασίας του περιβάλλοντος, τις οποίες πρέπει να πληρούν τα μηχανήματα 

εφαρμογής φυτοφαρμάκων πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά ή/και την 

έναρξη χρήσης τους, ενώ η Οδηγία 2009/128/ΕΚ προβλέπει τον τακτικό 

έλεγχο του ήδη χρησιμοποιούμενου Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών 

Φαρμάκων (ΕΕΓΦ).  

Παράλληλα οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης ανέπτυξαν εναρμονισμένα 

πρότυπα που προβλέπουν λεπτομερείς προδιαγραφές για τις διάφορες 

κατηγορίες των μηχανημάτων αυτών έτσι ώστε οι κατασκευαστές να μπορούν 

να συμμορφωθούν με αυτές, καθώς και τις απαιτήσεις και μεθόδους 

επιθεώρησης των εν χρήσει ψεκαστικών μηχανημάτων. Η τυποποίηση των 

απαιτήσεων και των μεθόδων επιθεώρησης των εν χρήσει ψεκαστήρων 

λαμβάνει υπόψη, όχι μόνο την κατασκευή και απόδοση του καινούριου 

εξοπλισμού, αλλά επίσης τη χρήση, φροντίδα και συντήρησή του. Αυτός είναι 

ένα λογικός σύνδεσμος, για να διασφαλισθεί το συνεχές όφελος που απορρέει 

από την προσφορά νέων ψεκαστήρων καλής ποιότητας.   

Ο Νόμος 4036/2012 που ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ, καθιερώνει την τακτική επιθεώρηση του 

χρησιμοποιούμενου ΕΕΓΦ. Με την Αριθ. Ε8 1831/39763, ΦΕΚ 

671/Β/21.04.2015 Υπουργική Απόφαση (τροποποιήθηκε με τις ΥΑ Ε8 

2010/50687, ΦΕΚ 1323/Β/ 11.05.2016 και 160/22717, ΦΕΚ 

569/Β/25.02.2019), θεσπίσθηκε στη χώρα μας το σύστημα περιοδικής 

επιθεώρησης του ΕΕΓΦ, το οποίο οδηγεί στη χορήγηση πιστοποιητικού 

επιθεώρησης και αυτοκόλλητου σήματος καταλληλόλητας.  
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Τα εμπλεκόμενα μέρη του συστήματος επιθεώρησης ΕΕΓΦ είναι: 

- η Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως 

αρμόδια αρχή για την τακτική επιθεώρηση του ΕΕΓΦ επαγγελματικής 

χρήσης, 

- τo Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής (πρώην ΙΓΕΜΚ) του Ινστιτούτου 

Εδαφοϋδατικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού "ΔΗΜΗΤΡΑ" 

(ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), ως Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων, 

- οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων 

(ΠΥΑΑΜ),  

- οι Σταθμοί Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων 

(ΣΤΕΕΕΓΦ) και 

- οι ιδιοκτήτες του ΕΕΓΦ. 

Το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής ως Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων έχει 

τις κάτωθι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις: 

- την κατάρτιση του Εγχειριδίου Επιθεώρησης ΕΕΓΦ, το οποίο 

χρησιμοποιείται για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων, 

- την τήρηση πανελλαδικού μητρώου ΣΤΕΕΕΓΦ, 

- τον αρχικό έλεγχο των ΣΤΕΕΕΓΦ και την έκδοση του πρακτικού ελέγχου για 

τη χορήγηση εξουσιοδότησης και 

- τον έλεγχο της διαδικασίας και της ποιότητας των επιθεωρήσεων με την 

πραγματοποίηση επιτόπιων δειγματοληπτικών επανελέγχων. 

Το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής ιδρύθηκε το 1937, αρχικά ως Σταθμός 

Δοκιμών Γεωργικών Μηχανών και μετά ως Ινστιτούτο Γεωργικής 

Μηχανολογίας του σημερινού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Με την ίδρυση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), 

αποτέλεσε ένα από τα ερευνητικά του ινστιτούτα (Ινστιτούτο Γεωργικών 

Μηχανών και Κατασκευών - ΙΓΕΜΚ) και σήμερα αποτελεί ένα από τα τέσσερα 

τμήματα του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Το 

Τμήμα διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες 

στον χώρο της Γεωργικής Μηχανικής. Τα ερευνητικά αντικείμενα του 
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Τμήματος είναι η ευφυής γεωργία, η γεωπονία ελεγχόμενου περιβάλλοντος, η 

ανάπτυξη και βελτίωση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού και η εφαρμογή 

των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής παρέχει 

επίσης μια σειρά από εξειδικευμένες δοκιμές και την αντίστοιχη πιστοποίηση 

σε γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμό. Τα τελευταία έτη δίνεται έμφαση 

στον ΕΕΓΦ (ψεκαστικά μηχανήματα) και διαθέτει το μοναδικό στην Ελλάδα 

και την Ευρώπη διαπιστευμένο κατά ISO 17025, εργαστήριο δοκιμών 

καινούριων ψεκαστικών μηχανημάτων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 16199 

και τις τεχνικές οδηγίες της ΕΝΤΑΜ. 

Η πρώτη έκδοση του Εγχειριδίου Επιθεώρησης Εν Χρήσει Εξοπλισμού 

Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων συντάχθηκε από το Εργαστήριο Αναφοράς 

βάσει των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 13790-1:2003 και ΕΝ 13790-2:2003. Η 

αντικατάσταση των Προτύπων ΕΝ 13790 από τη σειρά Προτύπων EN ISO 

16122, καθιστά αναγκαία την επανέκδοσή του.  

Η παρούσα έκδοση του Εγχειριδίου Επιθεώρησης συντάχθηκε με βάση τα 

εγκεκριμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN ISO 16122-1:2015, EN ISO 16122-

2:2015, EN ISO 16122-3:2015 και EN ISO 16122-4:2015, τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ως Ελληνικά Πρότυπα 

και αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια:  

- Κεφάλαιο Πρώτο: Γενικά.  

- Κεφάλαιο Δεύτερο: Επιθεώρηση εν χρήσει ψεκαστήρων μεγάλων 

καλλιεργειών (ψεκαστήρων οριζόντιου ιστού). Απαιτήσεις και μέθοδοι 

επιβεβαίωσης.  

- Κεφάλαιο Τρίτο: Επιθεώρηση εν χρήσει ψεκαστήρων θαμνωδών και 

δενδρωδών καλλιεργειών (νεφελοψεκαστήρων). Απαιτήσεις και μέθοδοι 

επιβεβαίωσης. 

- Κεφάλαιο Τέταρτο: Επιθεώρηση εν χρήσει ψεκαστήρων σταθερών και ημι-

κινητών. Απαιτήσεις και μέθοδοι επιβεβαίωσης. 

Σκοπός του Εγχειριδίου Επιθεώρησης είναι να καθορίσει τις απαιτήσεις και τις 

μεθόδους δοκιμών, για την επιθεώρηση του εν χρήσει ΕΕΓΦ. Η επιθεώρηση 

πραγματοποιείται για δύο βασικούς λόγους: 
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- μικρότερος δυνητικός κίνδυνος περιβαλλοντικής ρύπανσης από 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 

- ικανοποιητικός έλεγχος του παρασίτου με την ελάχιστη δυνατή εισροή 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος.  

Οι ΣΤΕΕΕΓΦ υποχρεούνται πλέον να διενεργούν τις επιθεωρήσεις του εν 

χρήσει ΕΕΓΦ σύμφωνα με το παρόν Εγχειρίδιο Επιθεώρησης. 
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1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το παρόν Κεφάλαιο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται 

για την επιθεώρηση πάσης φύσεως εν χρήσει Εξοπλισμού Εφαρμογής 

Γεωργικών Φαρμάκων, που χρησιμοποιείται στη γεωργία, την κηπουρική, τη 

δασοκομία και σε άλλους τομείς, εκτός από τους επινώτιους ψεκαστήρες. 

Τα επόμενα Κεφάλαια που καθορίζουν τις ειδικές απαιτήσεις για τους 

διάφορους τύπους ψεκαστήρων, εφαρμόζονται σε συνδυασμό με το παρόν 

Κεφάλαιο. Οι απαιτήσεις και οι μέθοδοι δοκιμών για την επιθεώρηση των εν 

χρήσει ψεκαστικών μηχανημάτων, αφορούν κυρίως στην κατάσταση του 

ψεκαστήρα σε σχέση με τους δυνητικούς κινδύνους για το περιβάλλον και την 

απόδοσή του για την επίτευξη καλής εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων.   

Αυτό το Κεφάλαιο περιλαμβάνει επίσης τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 

προετοιμασία του ψεκαστήρα για την επιθεώρηση και τις ελάχιστες απαιτήσεις 

όσον αφορά στην ασφάλεια του επιθεωρητή (και του προσωπικού δοκιμής) 

κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. 

Η διαδικασία εφαρμόζεται από τους Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού 

Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων για τις επιθεωρήσεις των εν χρήσει 

ψεκαστήρων μεγάλων καλλιεργειών (ψεκαστήρων οριζόντιου ιστού), 

ψεκαστήρων θαμνωδών και δενδρωδών καλλιεργειών (νεφελοψεκαστήρων) 

και σταθερών και ημι-κινητών ψεκαστήρων.  

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
 

ΓΕΝΙΚΑ 
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1.2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για τους σκοπούς του παρόντος Εγχειριδίου εφαρμόζονται οι παρακάτω όροι 

και ορισμοί: 

1.2.1. Ψεκασμός  

Διαμερισμός και εκπομπή στον αέρα ψεκαστικού διαλύματος με τη μορφή 

σταγονιδίων. 

 

1.2.2. Ψεκαστικό μηχάνημα (ψεκαστήρας)  

Μηχάνημα που εφαρμόζει ψεκασμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  

 

1.2.3. Ψεκαστήρας μεγάλων καλλιεργειών (οριζόντιου ιστού) 

Μηχάνημα για ψεκασμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά μήκος ενός 

οριζόντιου ιστού ή σε λωρίδες, με το ψεκαστικό υγρό γενικώς κατευθυνόμενο 

προς τα κάτω επί/εντός του στόχου.  

 

1.2.4. Ψεκαστήρας θαμνωδών και δενδρωδών καλλιεργειών  

(νεφελοψεκαστήρας) 

Μηχάνημα για ψεκασμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε θαμνώδεις και 

δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως αμπελώνες, φρούτα και λυκίσκους 

(συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων φυτών/καλλιεργειών), με το ψεκαστικό 

υγρό να κατευθύνεται κυρίως προς τα πλάγια ή/και προς τα πάνω προς τον 

στόχο.   

 

1.2.5. Δοχείο φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

Γενική ονομασία συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για 

παράδειγμα μεταλλικά δοχεία, μπουκάλια, τσάντες, σάκοι, κουτιά.   

 

1.2.6. Διάταξη καθαρισμού  

Διάταξη για τον καθαρισμό του εσωτερικού των κενών δοχείων των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η διάταξη μπορεί να αποτελεί τμήμα του 
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ψεκαστικού μηχανήματος ή μια ανεξάρτητη εγκατάσταση (π.χ. σταθερός 

εξοπλισμός). 

 

1.2.7. Σταθερός ψεκαστήρας 

Μηχάνημα κυρίως για ψεκασμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 

καλυμμένες κατασκευές και όπου η μονάδα αντλίας/δεξαμενής ή/και η μονάδα 

εφαρμογής δεν κινούνται.  

 

1.2.8. Ημι-κινητός ψεκαστήρας  

Μηχάνημα κυρίως για ψεκασμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 

καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε καλυμμένες κατασκευές και όπου η 

μονάδα αντλίας/δεξαμενής και η μονάδα εφαρμογής είναι κινητές.  

 

1.2.9. Μονάδα αντλίας/δεξαμενής 

Διάταξη που αποτελείται τουλάχιστον από την αντλία και τη δεξαμενή 

ψεκαστικού υγρού. Μπορούν να κατασκευαστούν μαζί ως μία μονάδα ή ως 

ανεξάρτητες μονάδες. 

 

1.2.10. Μονάδα εφαρμογής 

Διάταξη που αποτελείται από ένα ή περισσότερα ακροφύσια ψεκασμού με ή 

χωρίς υποβοήθηση αέρα και χρησιμοποιείται με ξεχωριστή μονάδα 

αντλίας/δεξαμενής  με την οποία συνδέεται με αγωγό.  

Υπάρχουν ψεκαστήρες όπου η μονάδα εφαρμογής μετακινείται στις σειρές της 

καλλιέργειας ή πάνω από το στόχο ανεξάρτητα από τη μονάδα 

αντλίας/δεξαμενής και άλλοι όπου η μονάδα εφαρμογής είναι ακίνητη και ο 

στόχος μετακινείται. 

Η μονάδα εφαρμογής μπορεί να είναι ένας αυλός (πιστόλι) ή λόγχη ψεκασμού 

ή ένας οριζόντιος και/ή κατακόρυφος βραχίονας ψεκασμού. Η μονάδα 

εφαρμογής μπορεί να είναι εφοδιασμένη με ανεμιστήρα για παροχή αέρα και 

τη μεταφορά των σταγονιδίων ψεκασμού στον στόχο. Η μονάδα εφαρμογής 
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μπορεί να μετακινηθεί στη σειρά ή πάνω από τον στόχο (χειροκίνητα ή 

μηχανοκίνητα). Τα χειριστήρια εφαρμογής ψεκασμού μπορεί να είναι 

χειροκίνητα ή αυτόματα. 

 

 

1.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

1.3.1. Η επιθεώρηση βασίζεται στις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 

16122:2015. 

Η συμφωνία με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα επόμενα κεφάλαια πρέπει να 

επιβεβαιώνεται με οπτικό έλεγχο, δοκιμές λειτουργίας και μετρήσεις. 

Οπτικός έλεγχος. Οπτική εξέταση του μηχανήματος για το εάν είναι όλα στη 

θέση τους και στην πρέπουσα κατάσταση. 

Δοκιμή λειτουργίας. Έλεγχος κατά την κανονική λειτουργία του 

μηχανήματος/εξαρτήματος για να διαπιστωθεί εάν λειτουργεί όπως 

προδιαγράφεται.   

Μέτρηση. Καθορισμός μιας τιμής χρησιμοποιώντας κάποιο είδος διάταξης ή 

οργάνου.  

 

1.3.2. Μερικές από τις δοκιμές-ελέγχους που καθορίζονται στο παρόν 

Εγχειρίδιο περιλαμβάνουν διαδικασίες, που μπορούν να οδηγήσουν σε 

επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε άτομο που πραγματοποιεί επιθεωρήσεις 

σύμφωνα με το παρόν Εγχειρίδιο, πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο 

στον τύπο της εργασίας που πραγματοποιεί. Όλοι οι εθνικοί κανονισμοί και 

απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας πρέπει να ακολουθούνται.  

Ο επιθεωρητής πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που 

δημιουργούνται στη μέγιστη πίεση λειτουργίας του συστήματος και να 

αποφασίσει εάν η δοκιμή μπορεί να πραγματοποιηθεί. 

 

1.3.3. Ο ιδιοκτήτης/χειριστής του ψεκαστικού μηχανήματος πρέπει να είναι 

παρών κατά την επιθεώρηση και θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι ήδη γνωστές 
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ελλείψεις θα διορθωθούν πριν από την επιθεώρηση. Μετά το πέρας της 

επιθεώρησης πρέπει να ενημερώνεται για τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν και 

τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί για την αποκατάστασή τους. 

 

1.3.4. Για τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων οι Σταθμοί Επιθεώρησης 

Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων πρέπει να διαθέτουν τον 

εξοπλισμό που αναγράφεται στη με αριθμ. Ε8 1831/39763, ΦΕΚ 

671/Β/21.04.2015 Υπουργική Απόφαση. Ο εξοπλισμός και τα όργανα που 

χρησιμοποιούνται κατά τις επιθεωρήσεις πρέπει να είναι διακριβωμένα από 

τους επίσημους φορείς διακρίβωσης που έχουν διαπιστευθεί από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή από αντίστοιχους επίσημους φορείς 

διακρίβωσης του εξωτερικού.  

Ο εξοπλισμός πρέπει να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως 

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο με διακριβωμένο εξοπλισμό. Πρέπει να είναι 

διαθέσιμο το αποδεικτικό της βαθμονόμησης. 

Πριν την επιθεώρηση γίνεται έλεγχος καλής λειτουργίας και κατάστασης 

διακρίβωσης του εξοπλισμού των μετρήσεων. 

 

1.3.5. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται με ευθύνη των Σταθμών Επιθεώρησης 

Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων σε κατάλληλα διαμορφωμένο 

χώρο, ώστε:  

- να αποτρέπεται ο κίνδυνος ρύπανσης και μόλυνσης των υδάτων και  

- να ελαχιστοποιείται η επίδραση των καιρικών συνθηκών στην 

επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης (π.χ. επίδραση του 

ανέμου, της βροχής). 

Απαγορεύεται η εκτέλεση των επιθεωρήσεων σε θέση όπου προκαλείται 

όχληση των περιοίκων.  

 

1.3.6. Η διάταξη δοκιμής-επιθεώρησης διαμορφώνεται από το ψεκαστικό 

μηχάνημα και τον αντίστοιχο κάθε φορά εξοπλισμό μέτρησης και δοκιμής. 
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Όλες οι δοκιμές πραγματοποιούνται με καθαρό νερό, χωρίς αιωρούμενα 

σωματίδια. 

 

1.3.7. Το ψεκαστικό μηχάνημα τίθεται σε λειτουργία σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστή. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας που ορίζει ο 

κατασκευαστής. Κατά την εκκίνηση αλλά και σε όλη τη διάρκεια της 

επιθεώρησης ελέγχεται η ομαλή λειτουργία του μηχανήματος. 

 

 

1.4. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

1.4.1. Γενικά 

Ο επιθεωρητής πρέπει να διενεργεί μια προκαταρκτική επιθεώρηση σύμφωνα 

με τα παρακάτω, προκειμένου να αποφευχθούν: 

- συμβάντα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό ή βλάβη στην 

υγεία του επιθεωρητή και  

- σπατάλη χρόνου κάνοντας μετρήσεις σε ψεκαστήρες με πολύ εμφανείς 

σοβαρές βλάβες. 

 

1.4.2. Καθαρισμός 

Ο προς επιθεώρηση ψεκαστήρας πρέπει να είναι καθαρός (Εικόνα 1.1). 

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει εσωτερικά μέρη, φίλτρα, ένθετα φίλτρων και 

εξωτερικές επιφάνειες, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές στις οποίες ο 

επιθεωρητής θα μπορούσε να εκτεθεί κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.   
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Εικόνα 1.1. (α) Εξωτερικός καθαρισμός - (β) Εσωτερικός καθαρισμός 

 

1.4.3. Εξαρτήματα μετάδοσης ισχύος 

Ο προφυλακτήρας του άξονα μετάδοσης ισχύος (P.T.O. - Power Take Off) και 

ο προφυλακτήρας της σύνδεσης εισαγωγής ισχύος (P.I.C. - Power Input 

Connection) πρέπει να εφαρμόζουν μεταξύ τους και να βρίσκονται σε καλή 

κατάσταση (Εικόνα 1.2). Επιπλέον: 

- τα διάφορα μέρη του άξονα, οι αρθρωτοί σύνδεσμοι (σταυροί) και τα 

συστήματα ασφάλισης δεν πρέπει να παρουσιάζουν υπερβολική φθορά, 

- πρέπει να υπάρχει προφυλακτήρας του άξονα μετάδοσης ισχύος (P.T.O.) 

και να μην εμφανίζει παραμορφώσεις ή σπασίματα (ραγίσματα) και 

- σε περίπτωση μη περιστρεφόμενων προφυλακτήρων, η συσκευή 

ανάσχεσης που εμποδίζει την περιστροφή του προφυλακτήρα του άξονα 

μετάδοσης ισχύος (P.T.O.) πρέπει να υπάρχει και να λειτουργεί σωστά. 

Οι διατάξεις προστασίας και οποιοδήποτε κινούμενο ή περιστρεφόμενο 

εξάρτημα μετάδοσης ισχύος δεν πρέπει να επηρεάζονται στη λειτουργία τους.   

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.   

α β 
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Εικόνα 1.2. Προφυλακτήρας P.T.O. και P.I.C. 
(α) Ύπαρξη - (β) Έλλειψη  

 

1.4.4. Κινούμενα μέρη 

Όλοι οι προφυλακτήρες που προβλέπονται για την προστασία του χειριστή 

πρέπει να υπάρχουν και να λειτουργούν σωστά. 

Όπου είναι δυνατόν ή όταν δεν απαιτείται για τη λειτουργία του ψεκαστήρα, 

πρέπει να εμποδίζεται κάθε πρόσβαση σε άλλα κινούμενα μέρη με ειδικές 

διατάξεις ασφαλείας, για την αποτροπή κάθε κινδύνου για τον επιθεωρητή.  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.   

 

1.4.5. Σωλήνες και εύκαμπτοι σωλήνες για υδραυλική μετάδοση 

Δεν πρέπει να υπάρχει ορατή διαρροή από το υδραυλικό σύστημα. 

Οι υδραυλικοί σωλήνες δεν πρέπει να παρουσιάζουν υπερβολική κάμψη και 

τριβή μέσω της επαφής με τις περιβάλλουσες επιφάνειες. Δεν πρέπει να 

παρουσιάζουν ελαττώματα όπως υπερβολική φθορά επιφανείας, κοψίματα ή 

ρωγμές. 

Οι υδραυλικοί σωλήνες πρέπει να συγκρατούνται στη θέση τους και να μην 

παρουσιάζουν σημαντική διάβρωση ή ζημιά.  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.    

 

 

β 

Αλυσίδα ανάσχεσης 
περιστροφής 

α 
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1.4.6. Δομικά μέρη και πλαίσιο 

Όλα τα κατασκευαστικά μέρη και το πλαίσιο πρέπει να είναι σε καλή 

κατάσταση χωρίς μόνιμη παραμόρφωση, σημαντική διάβρωση ή άλλα 

ελαττώματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ακαμψία ή την αντοχή 

του ψεκαστήρα. 

Η απαίτηση αυτή ισχύει και για τη διάταξη σύνδεσης του ψεκαστήρα. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.  

    

1.4.7. Αναδιπλούμενα τμήματα που κλειδώνουν 

Το κλείδωμα των πτυσσόμενων τμημάτων του ψεκαστήρα πρέπει να 

εξασφαλίζει αυτά τα τμήματα στις προβλεπόμενες θέσεις τους (Εικόνα 1.3). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.   

  

Εικόνα 1.3. Διάταξη ασφάλισης βραχιόνων ψεκασμού κατά τη μεταφορά 
(α) Ύπαρξη - (β) Έλλειψη 

   

1.4.8. Ανεμιστήρας 

1.4.8.1. Γενικά 

Εάν παρέχεται, ο ανεμιστήρας (πτερωτή, περίβλημα, εκτροπείς αέρα) πρέπει 

να είναι σε καλή κατάσταση και τοποθετημένος με λειτουργικό τρόπο. Η 

επιθεώρηση εξακριβώνει ιδίως ότι: 

- τα πτερύγια δεν λείπουν ή είναι κατεστραμμένα, 

α β 
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- όλα τα εξαρτήματα είναι απαλλαγμένα από μηχανική παραμόρφωση, 

υπερβολική φθορά, διάβρωση ικανή να παρεμποδίσει την ασφαλή 

λειτουργία και σημαντικούς κραδασμούς και 

- υπάρχει προφυλακτήρας που εμποδίζει την προσέγγιση του ανεμιστήρα 

(Εικόνα 1.4). 

Ο ανεμιστήρας πρέπει να λειτουργεί σωστά στην ονομαστική ταχύτητα 

περιστροφής του δυναμοδότη (P.T.O.), π.χ. χωρίς δονήσεις λόγω 

ανισορροπίας, καμία τριβή μεταξύ του σώματος και της πτερωτής ή λάθος 

προσανατολισμό των πτερυγίων. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.      

   
Εικόνα 1.4. Προφυλακτήρας ανεμιστήρα. (α) Σε καλή κατάσταση -                                    

(β) Ανεπαρκής προστασία - (γ) Παραμορφωμένος 

 

1.4.8.2. Συμπλέκτης 

Εάν είναι δυνατό να διακοπεί η 

λειτουργία του ανεμιστήρα ανεξάρτητα 

από άλλα κινούμενα εξαρτήματα του 

ψεκαστήρα, ο συμπλέκτης πρέπει να 

λειτουργεί σωστά (Εικόνα 1.5).   

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός 

έλεγχος.   

 

 

Εικόνα 1.5. Αξιόπιστη λειτουργία 
συμπλέκτη και μοχλού ταχύτητας 

ανεμιστήρα 

 

 

 

α β γ 
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1.5. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

Εφόσον ο ψεκαστήρας περάσει την προκαταρκτική επιθεώρηση, θα πρέπει να 

επιθεωρείται, ανάλογα με τον τύπο του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα 

επόμενα Κεφάλαια.  

 

 

1.6. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  

Τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής επιθεώρησης και της επιθεώρησης 

καταγράφονται στην Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου και συντάσσεται 

Πιστοποιητικό Επιθεώρησης, σύμφωνα με την Αριθ. Ε8 1831/39763, ΦΕΚ 

671/Β/21.04.2015 Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. Τα Πιστοποιητικά Επιθεώρησης εκδίδονται εις τριπλούν και οι Εκθέσεις 

Τεχνικού Ελέγχου εις διπλούν. Το πρώτο αντίτυπο των ανωτέρω εγγράφων 

δίνεται στον ιδιοκτήτη του ΕΕΓΦ, το δεύτερο τηρείται στο αρχείο του 

ΣΤΕΕΕΓΦ και το τρίτο αντίτυπο του Πιστοποιητικού Επιθεώρησης 

αποστέλλεται στην ΠΥΑΑΜ. Αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων, σε 

ηλεκτρονική μορφή, αποστέλλεται από τον ΣΤΕΕΕΓΦ στο Εργαστήριο 

Αναφοράς Επιθεωρήσεων. 

Το Πιστοποιητικό Επιθεώρησης πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του ΕΕΓΦ, τα 

στοιχεία του ιδιοκτήτη, την κατηγορία κατάταξης του ΕΕΓΦ (Κατηγορία Ι έως 

ΙV) και οποιαδήποτε έλλειψη, απόκλιση και δυσλειτουργία του ψεκαστήρα και 

να ενημερώνει τον ιδιοκτήτη για τις απαιτούμενες επισκευές στο μηχάνημά 

του. Στην Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου αναφέρονται όλες οι δοκιμές, οπτικοί 

έλεγχοι και μετρήσεις που έγιναν κατά την επιθεώρηση και πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Οι τιμές που 

αναγράφονται στην Έκθεση είναι ο μέσος όρος τριών τουλάχιστον 

μετρήσεων.  
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2.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το παρόν Κεφάλαιο όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Κεφάλαιο 1, 

καθορίζει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για την επιθεώρηση των εν 

χρήσει ψεκαστήρων μεγάλων καλλιεργειών (ψεκαστήρων οριζόντιου ιστού).  

Οι εν χρήσει ψεκαστήρες μεγάλων καλλιεργειών που εντάσσονται στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος, μπορούν να καταταγούν σε διάφορες κατηγορίες 

(Εικόνα 2.1), ανάλογα με τα κριτήρια ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται, ως 

ακολούθως:  

- βάσει του τρόπου μεταφοράς τους: αναρτώμενοι σε γεωργικό ελκυστήρα, 

συρόμενοι από γεωργικό ελκυστήρα, αυτοκινούμενοι, φερόμενοι σε 

φορτηγά ή οχήματα παντός εδάφους, τροχήλατοι συρόμενοι από άνθρωπο 

(εκτός των επινώτιων), 

- βάσει του τρόπου εφαρμογής-εκτόξευσης του ψεκαστικού υγρού: 

ψεκαστήρες με οριζόντιο ιστό (βραχίονα) ψεκασμού, αυλοί (πιστόλια) και 

λόγχες ψεκασμού, 

- βάσει του τρόπου παραγωγής των σταγονιδίων ψεκασμού: πνευματικοί, 

φυγοκεντρικοί, υδραυλικοί, ηλεκτροστατικοί, με ή χωρίς υποβοήθηση αέρα, 

- βάσει του τρόπου παραγωγής του ψεκαστικού διαλύματος: κλασικοί 

ψεκαστήρες, όπου το φυτοφάρμακο διαλύεται σε διαλύτη (κατά κανόνα 

νερό) στη δεξαμενή ψεκαστικού υγρού, ψεκαστήρες με σύστημα έγχυσης 

του φυτοφαρμάκου (direct injection system), όπου το νερό και το 

φυτοφάρμακο βρίσκονται σε διαφορετικές δεξαμενές και γίνεται έγχυση της 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  

(ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΙΣΤΟΥ). 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
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δραστικής ουσίας στις γραμμές ψεκασμού λίγο πριν τα ακροφύσια ή και 

κατ’ ευθείαν στα ακροφύσια, 

- ειδικοί ψεκαστήρες:  εκτός των κλασικών ψεκαστήρων που κάνουν ψεκασμό 

με πλήρη επικάλυψη, υπάρχουν και ψεκαστήρες μεγάλων καλλιεργειών με 

αισθητήρες για στοχευμένο ψεκασμό, ψεκαστήρες που εφαρμόζουν το 

ψεκαστικό υγρό σε λωρίδες ή σειρές, ψεκαστήρες με ειδικά καλύμματα 

στον ιστό ψεκασμού και ψεκαστήρες με σήραγγα (tunnel) ψεκασμού (χωρίς 

ανακύκλωση ψεκαστικού υγρού). 

Η διαδικασία εφαρμόζεται από τους Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού 

Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων για την επιθεώρηση όλων των ανωτέρω 

μηχανημάτων.  

  

  

  

Εικόνα 2.1. Διάφοροι τύποι ψεκαστήρων οριζόντιου ιστού 
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2.2. ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΛΑΞΗ  

2.2.1. Στατικές διαρροές 

Ο ψεκαστήρας πληρούται με νερό στην ονομαστική του χωρητικότητα. 

Με την αντλία εκτός λειτουργίας και τον ψεκαστήρα τοποθετημένο σε 

οριζόντια επίπεδη επιφάνεια, πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος για τυχόν 

διαρροές από τη δεξαμενή, την αντλία και τους σωλήνες. 

Για δεξαμενές μεγάλης χωρητικότητας, η πλήρωση νερού μπορεί να μειωθεί, 

αλλά όχι κάτω από το ήμισυ του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα διενεργηθεί επιπρόσθετος έλεγχος της δεξαμενής, 

προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ρωγμές, οπές ή άλλες ζημιές που μπορεί 

να προκαλέσουν διαρροή.  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.   

 

2.2.2. Δυναμικές διαρροές 

2.2.2.1. Δοκιμή διαρροής σε κατάσταση μη ψεκασμού 

Με τον ψεκαστήρα να λειτουργεί σε πίεση ίση με τη μέγιστη δυνατή πίεση του 

συστήματος και με τις βαλβίδες των τομέων του βραχίονα ψεκασμού κλειστές, 

δεν πρέπει να υπάρχει διαρροή από κανένα μέρος του ψεκαστήρα. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.   

  

2.2.2.2. Δοκιμή διαρροής σε κατάσταση ψεκασμού 

Κατά τον ψεκασμό, σε πίεση ίση με τη μέγιστη πίεση λειτουργίας που συνιστά 

ο κατασκευαστής του ψεκαστήρα ή ο κατασκευαστής των ακροφυσίων για τα 

ακροφύσια που είναι τοποθετημένα στον ψεκαστήρα, εάν αυτή είναι 

χαμηλότερη, δεν πρέπει να υπάρχει διαρροή από κανένα μέρος του 

ψεκαστήρα ή του βραχίονα ψεκασμού. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος. 
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2.2.3. Ψεκασμός και στάλαξη εξαρτημάτων 

Ανεξαρτήτως της απόστασης του βραχίονα ψεκασμού από το έδαφος, στην 

περιοχή μεταξύ των ακροφυσίων και της επιφάνειας στόχου δεν πρέπει να 

ψεκάζεται καθόλου υγρό επάνω στον ψεκαστήρα (π.χ. εξαρτήματα του 

ψεκαστήρα, σωληνώσεις). Αυτό δεν εφαρμόζεται εάν είναι απαραίτητο λόγω 

λειτουργίας (π.χ. αισθητήρες) και εάν η στάλαξη έχει ελαχιστοποιηθεί.  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας.   

 

 

2.3. ΑΝΤΛΙΑ  

2.3.1. Ικανότητα παροχής αντλίας 

Η ικανότητα παροχής της αντλίας πρέπει να είναι κατάλληλη για τις ανάγκες 

του ψεκαστήρα. 

α. Η ικανότητα παροχής της αντλίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 90% της 

ονομαστικής παροχής που δίνεται από τον κατασκευαστή του ψεκαστήρα ή 

άλλης ελάχιστης ικανότητας παροχής αντλίας που δίνεται από τον 

κατασκευαστή του ψεκαστήρα.  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση. 

Κατά τη μέτρηση το σφάλμα του ροόμετρου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

±2% της μετρούμενης τιμής όταν η ικανότητα παροχής της αντλίας είναι 

≥100 l/min και τα 2 l/min όταν η ικανότητα της αντλίας είναι <100 l/min.  

Η συσκευή μέτρησης της παροχής πρέπει να διαθέτει ένα διαφανές τμήμα για 

τον εντοπισμό διαρροών αέρα στην πλευρά της αναρρόφησης της αντλίας 

(Εικόνα 2.2). 

Ο εξοπλισμός δοκιμής πρέπει να έχει δυνατότητα αύξησης της πίεσης έως 10 

bar. 
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Εικόνα 2.2. (α) Αντλία ψεκαστήρα - (β) Συσκευή μέτρησης παροχής  

 

Η ικανότητα παροχής της αντλίας μετράται με μια από τις ακόλουθες 

διαδικασίες: 

i. Ψεκαστήρες που δεν είναι εφοδιασμένοι με προσαρμογέα δοκιμής  

Σε ψεκαστήρες που δεν είναι εφοδιασμένοι με προσαρμογέα (αντάπτορα)  

δοκιμής, όταν η ικανότητα παροχής της αντλίας δεν δίνεται από τον 

κατασκευαστή του ψεκαστήρα για την αντλία που είναι τοποθετημένη στον 

ψεκαστήρα ή για αντλίες των οποίων η μέγιστη πίεση λειτουργίας δεν είναι 

γνωστή, ένας διακριβωμένος (βαθμονομημένος) μετρητής πίεσης πρέπει να 

τοποθετηθεί σε ένα ακραίο ακροφύσιο και η μέγιστη πίεση λειτουργίας που 

συνιστάται από τον κατασκευαστή του ψεκαστήρα ή τον κατασκευαστή του 

ακροφυσίου πρέπει να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της δοκιμής.    

ii. Άλλοι ψεκαστήρες 

Η δεξαμενή ψεκαστικού υγρού πληρούται με καθαρό νερό μέχρι το ήμισυ της 

ονομαστικής της χωρητικότητας. Ένα σωστό και καθαρό φίλτρο πρέπει να 

τοποθετείται στην πλευρά της αναρρόφησης της αντλίας σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή του ψεκαστήρα.  

Η μέτρηση πραγματοποιείται με την ονομαστική ταχύτητα περιστροφής της 

αντλίας που συνιστάται από τον κατασκευαστή του ψεκαστήρα. 

Δεν πρέπει να υπάρχει διαρροή ούτε εισροή αέρα από οποιαδήποτε σύνδεση. 

- Συνδέεται η συσκευή μέτρησης της παροχής (ροόμετρο) όσο το δυνατόν 

πιο κοντά στην έξοδο της αντλίας ή στη θέση που παρέχεται από τον 

κατασκευαστή του ψεκαστήρα.  

α β 
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- Σε περίπτωση αντλίας πολλαπλών εξόδων, η συσκευή μέτρησης της 

παροχής πρέπει να συνδέεται είτε σε κάθε έξοδο ξεχωριστά είτε σε όλες τις 

εξόδους συνδεδεμένες μεταξύ τους. 

- Υπολογίζεται η συνολική ικανότητα παροχής της αντλίας(-ων). 

- Το νερό που απορρίπτεται από τη συσκευή μέτρησης πρέπει να 

διοχετεύεται πίσω στη δεξαμενή ψεκαστικού υγρού. 

- Η παροχή πρέπει να μετράται χωρίς τυχόν αντίθετη πίεση από τη συσκευή 

μέτρησης και σε πίεση μεταξύ 8 (±0,2) bar και 10 (±0,2) bar ή εάν είναι 

χαμηλότερη στην υψηλότερη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας της αντλίας.  

ή, εναλλακτικά 

β. Η(οι) αντλία(-ες) πρέπει να έχει(-ουν) επαρκή ικανότητα παροχής, ώστε να 

είναι εφικτός ο ψεκασμός, ενώ ταυτόχρονα να διατηρείται μια ορατή 

ανάδευση του ψεκαστικού υγρού στη δεξαμενή όπως καθορίζεται στην 

παράγραφο 2.4.1. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.  

 

2.3.2. Δονήσεις (παλμοί) αντλίας 

Οι δονήσεις (διακυμάνσεις) της αντλίας δεν 

πρέπει να υπερβαίνουν το 10% της πίεσης 

λειτουργίας (Εικόνα 2.3). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση και 

δοκιμή λειτουργίας. 
 

Εικόνα 2.3. Παλμοί αντλίας 

Οι παλμοί της αντλίας πρέπει να ελέγχονται: 

- στην ονομαστική ταχύτητα περιστροφής της αντλίας, 

- στη θέση του μετρητή πίεσης του ψεκαστήρα (με τον διακριβωμένο/ 

βαθμονομημένο μετρητή πίεσης δοκιμής ή τον μετρητή πίεσης του 

ψεκαστήρα αν πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 2.6.2.),  

- με την προβλεπόμενη πίεση λειτουργίας. 

 



26 
 

2.3.3. Συσσωρευτής πίεσης (αεροθάλαμος) 

Εάν υπάρχει συσσωρευτής πίεσης (αεροθάλαμος), 

η μεμβράνη δεν πρέπει να έχει υποστεί φθορά και 

δεν πρέπει να υπάρχει καμία εμφάνιση υγρού όταν 

λειτουργεί στη μέγιστη πίεση που συνιστά ο 

κατασκευαστής του ψεκαστήρα (Εικόνα 2.4).             

Η πίεση του αέρα πρέπει να είναι η πίεση που 

συνιστά ο κατασκευαστής του ψεκαστήρα ή 

μεταξύ 30% και 70% της πίεσης λειτουργίας των 

ακροφυσίων που χρησιμοποιούνται. 

 

Εικόνα 2.4. Αεροθάλαμος 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Δοκιμή λειτουργίας και μέτρηση. 

 

 

2.4. ΑΝΑΔΕΥΣΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 

2.4.1. Υδραυλική ανάδευση 

Πρέπει να διατηρείται μια ευκρινώς ορατή ανάδευση του ψεκαστικού υγρού:  

- κατά τον ψεκασμό στη μέγιστη πίεση λειτουργίας όπως συνιστάται από τον 

κατασκευαστή του ψεκαστήρα ή τον κατασκευαστή των ακροφυσίων 

(όποια εκ των δύο είναι χαμηλότερη), 

- με τα μεγαλύτερης παροχής ακροφύσια τοποθετημένα στον ψεκαστήρα, 

- με την ταχύτητα περιστροφής της αντλίας όπως συνιστάται από τον 

κατασκευαστή του ψεκαστήρα, 

- με τη δεξαμενή να είναι γεμάτη μέχρι το 

ήμισυ της ονομαστικής χωρητικότητας 

(Εικόνα 2.5). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός 

έλεγχος.  

 

 

Εικόνα 2.5. Υδραυλική ανάδευση 
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2.4.2. Μηχανική ανάδευση 

Πρέπει να διατηρείται μια ευκρινώς ορατή ανάδευση του ψεκαστικού υγρού, 

όταν το σύστημα ανάδευσης λειτουργεί όπως συνιστάται από το 

κατασκευαστή του ψεκαστήρα, με τη δεξαμενή να είναι γεμάτη μέχρι το ήμισυ 

της ονομαστικής της χωρητικότητας.   

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.    

 

 

2.5. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ  

2.5.1. Καπάκι 

Η δεξαμενή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με καπάκι, το οποίο να είναι καλά 

προσαρμοσμένο και σε καλή κατάσταση. 

Το καπάκι αυτό πρέπει να κλείνει ερμητικά ώστε να αποτρέπεται η διαρροή 

ψεκαστικού υγρού και πρέπει να αποφεύγεται το ακούσιο άνοιγμα. 

Αν στο καπάκι υπάρχει οπή ή διάταξη αντιστάθμισης πίεσης (παράγραφος 

2.5.4), πρέπει να αποτρέπεται η διαρροή (Εικόνα 2.6).  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.     

 
  

Εικόνα 2.6. (α) Καπάκι δεξαμενής - (β) Διάταξη αντιστάθμισης πίεσης -                          
(γ) Διαρροή από την οπή πλήρωσης  

 

2.5.2. Οπή(-ές) πλήρωσης 

Η(οι) οπή(-ές) πλήρωσης πρέπει να φέρει(-ουν) φίλτρο σε καλή κατάσταση 

(Εικόνα 2.7).  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.    

α β γ 
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Εικόνα 2.7. Φίλτρο οπής πλήρωσης δεξαμενής  
(α) Καλή κατάσταση - (β) Ακατάλληλο  

 

2.5.3. Δοχείο (χοάνη) εισαγωγής χημικών 

Εάν υπάρχει δοχείο (χοάνη) εισαγωγής χημικών πρέπει: 

- να αποτρέπεται η είσοδος στη δεξαμενή του ψεκαστήρα οποιουδήποτε 

αντικειμένου με διάμετρο μεγαλύτερη από 20 mm (π.χ. μέσω κατάλληλου 

πλέγματος),   

- να λειτουργεί και να μην έχει διαρροή (Εικόνα 2.8).   

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση και δοκιμή λειτουργίας. 

    

Εικόνα 2.8. Δοχεία εισαγωγής χημικών 

 

2.5.4. Διάταξη αντιστάθμισης πίεσης  

Πρέπει να υπάρχει διάταξη εξισορρόπησης πίεσης για να αποφεύγεται η 

υπερπίεση και η υποπίεση εντός της δεξαμενής ψεκαστικού υγρού. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.      

 

 

α β 
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2.5.5. Δείκτης(-ες) περιεχομένου δεξαμενής 

Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού στη δεξαμενή πρέπει να είναι ευκρινώς 

αναγνώσιμος από τη θέση οδήγησης και/ή από τη θέση πλήρωσης της 

δεξαμενής (Εικόνα 2.9).  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.    

  

Εικόνα 2.9. Ευκρινώς αναγνώσιμος δείκτης στάθμης ψεκαστικού υγρού 
(α) Ύπαρξη - (β) Έλλειψη  

 

2.5.6. Εκκένωση δεξαμενής  

Πρέπει να είναι δυνατή: 

- η εκκένωση της δεξαμενής π.χ. με τη χρήση διακόπτη, κρουνού και   

- η συλλογή του ψεκαστικού υγρού χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος και 

χωρίς δυνητικό κίνδυνο έκθεσης του χειριστή (Εικόνα 2.10). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.    

  

Εικόνα 2.10. Διακόπτης εκκένωσης δεξαμενής ψεκαστικού υγρού 
(α) Ύπαρξη - (β) Έλλειψη  

 

α β 

α β 
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2.5.7. Πλήρωση δεξαμενής 

Εάν υπάρχει στον ψεκαστήρα διάταξη πλήρωσης της δεξαμενής με νερό, 

πρέπει να αποτρέπεται η επιστροφή νερού από τον ψεκαστήρα στην πηγή 

πλήρωσης, π.χ. μέσω μιας βαλβίδας αντεπιστροφής (Εικόνα 2.11). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας. 

 

  

Εικόνα 2.11. Ύπαρξη/λειτουργία βαλβίδας αντεπιστροφής στη διάταξη πλήρωσης 
 

2.5.8. Διάταξη καθαρισμού δοχείων φυτοπροστατευτικών  

προϊόντων 

Εάν παρέχεται διάταξη καθαρισμού των 

δοχείων των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, αυτή πρέπει να λειτουργεί 

(Εικόνα 2.12). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός 

έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας. 

 

 

Εικόνα 2.12. Διάταξη                   
καθαρισμού δοχείων 

 



31 
 

2.5.9. Εξοπλισμός καθαρισμού 

Εάν παρέχονται, συσκευές καθαρισμού της δεξαμενής ψεκαστικού υγρού, 

συσκευές για εξωτερικό καθαρισμό, συσκευές για καθαρισμό της χοάνης 

εισαγωγής χημικών και συσκευές για τον εσωτερικό καθαρισμό όλου του 

ψεκαστήρα, πρέπει να λειτουργούν (Εικόνα 2.13). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας. 

  

Εικόνα 2.13. Διάταξη για καθαρισμό, (α) εσωτερικό - (β) εξωτερικό  

 

 

2.6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  

2.6.1. Γενικά 

Όλες οι διατάξεις μέτρησης, ένδειξης και ρύθμισης της πίεσης και/ή της 

παροχής πρέπει να λειτουργούν.  

Οι βαλβίδες για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ψεκαστήρα πρέπει 

να λειτουργούν.  

Πρέπει να είναι δυνατή η ταυτόχρονη έναρξη και παύση λειτουργίας όλων των 

ακροφυσίων.  

Τα συστήματα ελέγχου που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του 

ψεκασμού, πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη θέση του χειριστή 

και οι ενδείξεις των οργάνων πρέπει να είναι ευανάγνωστες από τη θέση αυτή 

(Εικόνα 2.14). 

α β 
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Η στρέψη του κεφαλιού και του άνω μέρους του σώματος του 

χρήστη/χειριστή, είναι αποδεκτή για την επίτευξη των απαιτήσεων αυτών. 

Πρέπει να είναι δυνατή η ξεχωριστή έναρξη και παύση λειτουργίας των 

τομέων του βραχίονα ψεκασμού (Εικόνα 2.15). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας.  

  

Εικόνα 2.14. Εύκολη χρήση των οργάνων ελέγχου από τη θέση του χειριστή 

                          

 

Εικόνα 2.15. Δυνατότητα ανεξάρτητης έναρξης και παύσης λειτουργίας                           
των τομέων του βραχίονα ψεκασμού 
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2.6.2. Μετρητής πίεσης 

2.6.2.1. Κλίμακα και μέγεθος του μετρητή πίεσης 

Τουλάχιστον ένας ψηφιακός ή αναλογικός δείκτης πίεσης (μανόμετρο) πρέπει 

να είναι τοποθετημένος σε θέση, από την οποία να είναι ευκρινώς 

αναγνώσιμος από τη θέση του χειριστή. Οι δείκτες πίεσης πρέπει να είναι 

κατάλληλοι για το χρησιμοποιούμενο εύρος πίεσης λειτουργίας.  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.  

 

2.6.2.2. Διακριτική ικανότητα αναλογικού μετρητή πίεσης 

Η κλίμακα του αναλογικού μετρητή πίεσης πρέπει να έχει διαβάθμιση (Εικόνα 

2.16):  

- τουλάχιστον κάθε 0,2 bar για πιέσεις λειτουργίας μικρότερες από 5 bar, 

- τουλάχιστον κάθε 1,0 bar για πιέσεις λειτουργίας μεταξύ 5 bar και 20 bar, 

- τουλάχιστον κάθε 2,0 bar για πιέσεις λειτουργίας μεγαλύτερες από 20 bar. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.   

   

Εικόνα 2.16. Διακριτική ικανότητα αναλογικού μετρητή πίεσης 
 

2.6.2.3. Ακρίβεια μετρητή πίεσης 

Η ακρίβεια του δείκτη πίεσης πρέπει να είναι:  

- ±0,2 bar για πιέσεις λειτουργίας μικρότερες ή ίσες των 2 bar, 

- ±10% της πραγματικής μετρούμενης τιμής για πιέσεις μεγαλύτερες από 2 

bar. 
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Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να επιτυγχάνονται εντός του εύρους πίεσης 

λειτουργίας, που είναι κατάλληλη για τα ακροφύσια που είναι τοποθετημένα 

στον υπό επιθεώρηση ψεκαστήρα. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση.   

i. Τεχνικές προδιαγραφές των μετρητών πίεσης που χρησιμοποιούνται στην 

επιθεώρηση  

Οι αναλογικοί μετρητές πίεσης που χρησιμοποιούνται για τις επιθεωρήσεις και 

τις δοκιμές πρέπει να έχουν ελάχιστη διάμετρο 100 mm. Άλλες ελάχιστες 

απαιτήσεις για τους μετρητές πίεσης που χρησιμοποιούνται στις δοκιμές 

δίνονται στον Πίνακα 2.1. 

Πίνακας 2.1. Χαρακτηριστικά των δεικτών πίεσης που χρησιμοποιούνται για την 
επιθεώρηση (σύμφωνα με το Πρότυπο EN 837-1) 

Μετρούμενη 
πίεση                 
(Δp ) 

Μέγιστη 
μονάδα 

κλίμακας  
Ακρίβεια 

Απαιτούμενη 
κλάση 

Ανώτερη 
τιμή 

κλίμακας 

(bar) (bar) (bar)  (bar) 

0 < Δp ≤ 6 0,1 0,1 

1,6 

1,0 

0,6 

6 

10 

16 

6 < Δp ≤ 16 0,2 0,25 
1,6 

1,0 

16 

25 

Δp > 16 1,0 1,0 

2,5 

1,6 

1,0 

40 

60 

100 

1 bar = 0,1 MPa = 0,1 N/mm2 = 105 N/m2 

 

ii. Δοκιμή μετρητή πίεσης του ψεκαστήρα 

Ο(οι) μετρητής(-ές) πίεσης του ψεκαστήρα πρέπει να δοκιμάζεται(-ονται) επί 

του ψεκαστήρα ή επί τράπεζας δοκιμών, συγκρινόμενος(-οι) με έναν 

διακριβωμένο/βαθμονομημένο μετρητή πίεσης δοκιμής (Εικόνα 2.17).  

Οι μετρήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται μεταβάλλοντας αντίστοιχα την 

πίεση κατά αύξουσα και φθίνουσα τάξη. Σε κάθε περίπτωση, η ακρίβεια του 
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δείκτη πίεσης του ψεκαστήρα πρέπει να ελέγχεται σε τουλάχιστον 4 σημεία 

ίσου βήματος μεταξύ τους, εντός του εύρους πίεσης λειτουργίας του 

ψεκαστήρα.  

Η πίεση πρέπει να διατηρείται σταθερή κατά τη διάρκεια της μέτρησης, π.χ. να 

μην υπάρχει επίδραση από την περιστροφή ή τους παλμούς της αντλίας.  

  

Εικόνα 2.17. Συσκευές ελέγχου μανομέτρων 

 

2.6.2.4. Διάμετρος αναλογικού μετρητή πίεσης 

Για αναλογικούς δείκτες πίεσης, η ελάχιστη 

διάμετρος πρέπει να είναι 63 mm, εκτός από 

εκείνους που είναι τοποθετημένοι σε αυλούς 

(πιστόλια) ή λόγχες ψεκασμού, οι οποίοι 

πρέπει να έχουν ελάχιστη διάμετρο 40 mm 

(Εικόνα 2.18). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση. 

 

 

Εικόνα 2.18. Διάμετρος 
αναλογικού μανομέτρου 

 

2.6.3. Άλλες διατάξεις μέτρησης 

Άλλες διατάξεις μέτρησης, εκτός των δεικτών πίεσης, ιδιαίτερα διατάξεις για τη 

μέτρηση της παροχής (ροόμετρα) και αισθητήρες ταχύτητας, που 

χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του ρυθμού μεταβολής όγκου/επιφάνεια 

(όγκου/εκτάριο), πρέπει να μετρούν με μέγιστο σφάλμα ±5% της τιμής που 

Ελάχιστη 
διάμετρος 63 mm 



36 
 

διαβάζεται στο όργανο αναφοράς, εντός του εύρους της διάταξης μέτρησης 

(Εικόνα 2.19). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση. 

  

Εικόνα 2.19. Ροόμετρα για τον έλεγχο του ρυθμού μεταβολής όγκου/επιφάνεια 

 

α. Μετρητές παροχής (ροόμετρα) για τον έλεγχο του ρυθμού 

μεταβολής όγκου/εκτάριο 

Το σφάλμα των οργάνων μέτρησης στον εξοπλισμό δοκιμής δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το ±2% της μετρούμενης τιμής, με ελάχιστη τιμή τα 2 l/min.  

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η παροχή πρέπει να είναι σταθερή, όπως 

υποδεικνύεται από την έξοδο του ροόμετρου ή το μετρητή πίεσης. 

i. Επιβεβαίωση με μέτρηση της παροχής των ακροφυσίων 

Η επιθεώρηση διενεργείται ως εξής: 

- Το σύστημα ελέγχου ψεκασμού πρέπει να ρυθμιστεί στη σωστή ταχύτητα 

περιστροφής του δυναμοδότη (PTO) και σε πίεση εντός του εύρους πίεσης 

λειτουργίας του ψεκαστήρα. 

- Για καθεμία από τις παρακάτω τρεις δοκιμές, μετράται η μέση παροχή 

τουλάχιστον πέντε (5) ακροφυσίων με ογκομετρικό κύλινδρο ή 

χρησιμοποιούνται οι τιμές της παροχής εκάστου ακροφυσίου που 

λαμβάνονται κατά τη δοκιμή της παραγράφου 2.10.3.3 για τον υπολογισμό 

της μέσης τιμής κάθε ακροφυσίου. 
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- Ένας ή περισσότεροι τομείς του βραχίονα ψεκασμού τίθενται σε λειτουργία, 

ώστε να επιτευχθεί μια παροχή 30% έως 50% της ολικής παροχής. Η τιμή 

της πίεσης, η τιμή που εμφανίζεται στο ροόμετρο και ο αριθμός των 

ακροφυσίων που χρησιμοποιούνται, πρέπει να καταγραφούν. 

- Επιπρόσθετοι τομείς του βραχίονα ψεκασμού τίθενται σε λειτουργία, ώστε 

να επιτευχθεί μια παροχή 50% έως 75% της ολικής παροχής. Η τιμή της 

πίεσης, η τιμή που εμφανίζεται στο ροόμετρο και ο αριθμός των 

ακροφυσίων που χρησιμοποιούνται, πρέπει να καταγραφούν. 

- Επιπρόσθετοι τομείς του βραχίονα ψεκασμού τίθενται σε λειτουργία, ώστε 

να επιτευχθεί το 100% της ολικής παροχής. Η τιμή της πίεσης, η τιμή που 

εμφανίζεται στο ροόμετρο και ο αριθμός των ακροφυσίων που 

χρησιμοποιούνται, πρέπει να καταγραφούν. 

Οι πιέσεις πρέπει να διαβάζονται στο επίπεδο των τομέων του βραχίονα 

ψεκασμού. 

Για κάθε παροχή, η εκροή αναφοράς Q, διορθωμένη για την πίεση που 

εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της δοκιμής (P1), υπολογίζεται ως εξής: 

𝑄 = 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝛼𝜅𝜌𝜊𝜑𝜐𝜎ί𝜔𝜈 × 𝜇έ𝜎𝜂 𝜏𝜄𝜇ή 𝜋𝛼𝜌𝜊𝜒ή𝜍 휀𝜅ά𝜎𝜏𝜊𝜐 𝛼𝜅𝜌𝜊𝜑𝜐𝜎ί𝜊𝜐, (𝑙
𝑚𝑖𝑛⁄ ). 

Ο ακόλουθος τύπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της 

προσαρμοσμένης παροχής εκάστου ακροφυσίου d1, για την εφαρμοζόμενη 

πίεση P1: 

 𝑑1 = 𝑑2 ×  √
𝑃1

𝑃2
 

όπου  

d2  η παροχή εκάστου ακροφυσίου που μετράται σύμφωνα με την παράγραφο 

2.10.3.3 ή με τον ογκομετρικό κύλινδρο, 

P2  η πίεση κατά τη διάρκεια της μέτρησης της παροχής d2 του ακροφυσίου. 

Κάθε τιμή του Q πρέπει να συγκρίνεται με την αντίστοιχη τιμή που λαμβάνεται 

από τη διάταξη μέτρησης παροχής (ροόμετρο) του ψεκαστήρα. Η απόκλιση 

μεταξύ της μετρούμενης τιμής Q και της αντίστοιχης τιμής που λαμβάνεται 
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από τη διάταξη μέτρησης παροχής (ροόμετρο) του ψεκαστήρα εκφράζεται ως 

ποσοστό της τιμής αναφοράς Q.  

ii. Επιβεβαίωση με εγκατάσταση ενός βαθμονομημένου ροομέτρου στο 

κύκλωμα του ψεκαστήρα 

Ένας βαθμονομημένος μετρητής παροχής (ροόμετρο) πρέπει να εγκατασταθεί 

στην πλευρά εξόδου της αντλίας του ψεκαστήρα και όσο το δυνατόν 

πλησιέστερα στον προς έλεγχο μετρητή παροχής. 

Η επιθεώρηση διενεργείται ως εξής: 

- Το σύστημα ελέγχου ψεκασμού πρέπει να ρυθμιστεί στη σωστή ταχύτητα 

περιστροφής του δυναμοδότη (PTO) και σε πίεση εντός του εύρους πίεσης 

λειτουργίας του ψεκαστήρα. 

- Ένας ή περισσότεροι τομείς του βραχίονα ψεκασμού τίθενται σε λειτουργία, 

ώστε να επιτευχθεί μια παροχή 30% έως 50% της ολικής παροχής. Οι τιμές 

που εμφανίζονται στο ροόμετρο του ψεκαστήρα και στο βαθμονομημένο 

ροόμετρο, πρέπει να καταγραφούν. 

- Επιπρόσθετοι τομείς του βραχίονα ψεκασμού τίθενται σε λειτουργία, ώστε 

να επιτευχθεί μια παροχή 50% έως 75% της ολικής παροχής. Οι τιμές που 

εμφανίζονται στο ροόμετρο του ψεκαστήρα και στο βαθμονομημένο 

ροόμετρο, πρέπει να καταγραφούν.  

- Επιπρόσθετοι τομείς του βραχίονα ψεκασμού τίθενται σε λειτουργία, ώστε 

να επιτευχθεί το 100% της ολικής παροχής. Οι τιμές που εμφανίζονται στο 

ροόμετρο του ψεκαστήρα και στο βαθμονομημένο ροόμετρο, πρέπει να 

καταγραφούν.  

Οι αντίστοιχες καταγεγραμμένες μετρήσεις από το ροόμετρο του ψεκαστήρα 

και το βαθμονομημένο ροόμετρο συγκρίνονται. Η απόκλιση μεταξύ των δυο 

τιμών εκφράζεται ως ποσοστό της ένδειξης του βαθμονομημένου ροόμετρου.  
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β. Σύστημα ελέγχου της ταχύτητας πρόωσης  

Η πραγματική ταχύτητα οδήγησης πρέπει να μετράται με σφάλμα που δεν 

υπερβαίνει το ±2,5%. 

Η μέτρηση πρέπει να πραγματοποιείται συνεχώς επί απόστασης τουλάχιστον 

50 m σε επίπεδη επιφάνεια. Η αρχή και το τέλος της απόστασης δοκιμής 

πρέπει να σημειώνονται με σαφήνεια. Ένα σημείο αναφοράς πρέπει να 

σημειώνεται στον ψεκαστήρα, ώστε να βοηθά στην αναγνώριση της έναρξης 

και του τερματισμού της δοκιμής. 

- Ο γεωργικός εκλυστήρας ή ο αυτοκινούμενος ψεκαστήρας πρέπει να είναι 

προ-ρυθμισμένος ώστε να επιτευχθεί σταθερή ταχύτητα προώθησης κοντά 

στην ταχύτητα λειτουργίας. Ο χειρομοχλός ελέγχου της τροφοδοσίας 

καυσίμου (χειρόγκαζο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση των 

στροφών του κινητήρα. 

- Η καθορισμένη ταχύτητα δοκιμής πρέπει να έχει επιτευχθεί πριν την είσοδο 

στο διάδρομο δοκιμής (πριν την πρώτη ένδειξη της απόστασης δοκιμής). 

- Ο χρόνος ξεκινά να καταγράφεται με τη βοήθεια χρονομέτρου, όταν το 

σημείο αναφοράς του ψεκαστήρα ευθυγραμμίζεται με το πρώτο 

αναγνωριστικό σημείο (σημάδι) της απόστασης δοκιμής. 

- Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, πρέπει να καταγράφεται η ταχύτητα που 

υποδεικνύεται από τον αισθητήρα ταχύτητας.  

- Η μέτρηση του χρόνου σταματά, όταν το σημείο αναφοράς του ψεκαστήρα 

ευθυγραμμίζεται με το δεύτερο αναγνωριστικό σημείο (σημάδι) της 

απόστασης δοκιμής (Εικόνα 2.20). 

 

Εικόνα 2.20. Μέτρηση ταχύτητας εργασίας 
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Η μετρούμενη ταχύτητα πρόωσης υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον 

ακόλουθο τύπο: 

 𝑣 = 3,6 × 
𝑑

𝑡 
 

όπου  

v   η ταχύτητα πρόωσης, εκφρασμένη km/h και η οποία συγκρίνεται με την 

ταχύτητα που υποδεικνύεται από τον αισθητήρα ταχύτητας του 

ψεκαστήρα, 

d   η διανυθείσα απόσταση, εκφρασμένη σε m, 

t   η χρονική διάρκεια, εκφρασμένη σε s. 

 

2.6.4. Διατάξεις ρύθμισης πίεσης 

Όλες οι διατάξεις για τη ρύθμιση της πίεσης πρέπει να διατηρούν σταθερή 

πίεση με ανοχή ±10% σε σταθερή ρύθμιση και πρέπει να επιστρέφουν εντός 

10 s στην αρχική πίεση λειτουργίας ±10%, μετά από παύση και επανέναρξη 

της λειτουργίας του ψεκαστήρα. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Δοκιμή λειτουργίας και μέτρηση. 

Μεταβολή της πίεσης όταν ο ψεκασμός είναι απενεργοποιημένος  

Η μεταβολή της πίεσης πρέπει να ελέγχεται με έναν διακριβωμένο 

(βαθμονομημένο) μετρητή πίεσης που χρησιμοποιείται στην επιθεώρηση 

(παράγραφος 2.6.2.3), τοποθετημένο στη θέση του δείκτη πίεσης του 

ψεκαστήρα. 

Οι μεταβολές στην τιμή που υποδεικνύεται από τον βαθμονομημένο μετρητή 

πίεσης, πρέπει να παρατηρούνται και να καταγράφονται όταν ο ψεκασμός 

απενεργοποιείται.  

Η πίεση πρέπει να παρατηρείται πριν και 10 s μετά τη διακοπή του ψεκασμού. 
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2.7. ΑΓΩΓΟΙ (ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ) 

Οι αγωγοί δεν πρέπει να παρουσιάζουν υπερβολική κάμψη, διάβρωση και 

τριβή μέσω της επαφής με τις περιβάλλουσες επιφάνειες. Οι αγωγοί πρέπει να 

είναι απαλλαγμένοι από ελαττώματα όπως υπερβολική φθορά επιφάνειας, 

κοψίματα ή ρωγμές (Εικόνα 2.21). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος. 

  

Εικόνα 2.21. (α) Σωλήνας με οξεία κάμψη - (β) Σωλήνας με υπερβολική φθορά  

 

 

2.8. ΦΙΛΤΡΑ 

2.8.1. Παρουσία φίλτρων  

Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα φίλτρο στην πλευρά της κατάθλιψης της 

αντλίας και σε περίπτωση αντλιών θετικής μετατόπισης ένα φίλτρο στην 

πλευρά της αναρρόφησης (Εικόνα 2.22). 

Τα φίλτρα των ακροφυσίων δεν θεωρούνται ως φίλτρα στην πλευρά της 

κατάθλιψης. 

Το(-α) φίλτρο(-α) πρέπει να βρίσκεται(-ονται) σε καλή κατάσταση και το 

μέγεθος του πλέγματος (mesh) να ανταποκρίνεται στα τοποθετημένα 

ακροφύσια σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των ακροφυσίων. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και εξέταση των προδιαγραφών. 

α β 
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Εικόνα 2.22. (α) Φίλτρο αναρρόφησης - (β) Φίλτρα κατάθλιψης  

 

2.8.2. Διάταξη απομόνωσης  

Πρέπει να είναι δυνατός ο καθαρισμός των φίλτρων με τη δεξαμενή γεμάτη 

στον ονομαστικό της όγκο, χωρίς τη διαρροή ψεκαστικού υγρού, εκτός αυτού 

που βρίσκεται στο περίβλημα του φίλτρου και στις γραμμές αναρρόφησης 

(Εικόνα 2.23). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Δοκιμή λειτουργίας. 

  

Εικόνα 2.23. Διάταξη απομόνωσης για καθαρισμό του φίλτρου με γεμάτη                         
τη δεξαμενή 

 

 

 

 

 

α β 
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2.8.3. Δυνατότητα αλλαγής εσωτερικών στοιχείων φίλτρων 

Τα εσωτερικά στοιχεία των φίλτρων 

πρέπει να είναι αντικαταστάσιμα σύμφωνα 

με τις οδηγίες του κατασκευαστή του 

ψεκαστήρα (Εικόνα 2.24). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός 

έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας.  

 
 

Εικόνα 2.24. Αντικαταστάσιμα                
ένθετα φίλτρων 

 

 

2.9. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 

2.9.1. Σταθερότητα / Ευθυγράμμιση 

Ο βραχίονας πρέπει να είναι σταθερός προς όλες τις κατευθύνσεις, δηλαδή 

χωρίς υπερβολική κίνηση που προκαλείται από φθορά και/ή μόνιμη 

παραμόρφωση (Εικόνα 2.25).  

Το δεξιό και αριστερό σκέλος του βραχίονα πρέπει να είναι του ίδιου μήκους, 

εκτός εάν ο βραχίονας προορίζεται για κάποια ειδική λειτουργία, π.χ. φυτώρια. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και μέτρηση.  

  

Εικόνα 2.25. (α) Έλεγχος σταθερότητας βραχίονα ψεκασμού -                                            
(β) Μη σταθερός βραχίονας  

 

 

 

 

α β 
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2.9.2. Αυτόματη επαναφορά  

Όταν παρέχεται, η διάταξη αυτόματης επαναφοράς των βραχιόνων, πρέπει να 

λειτουργεί και να μετακινείται ο βραχίονας έμπροσθεν και/ή όπισθεν, σε 

περίπτωση επαφής με εμπόδια (Εικόνα 2.26). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας. 

  

Εικόνα 2.26. Δυνατότητα υποχώρησης και αυτόματης επαναφοράς σε περίπτωση 
επαφής με εμπόδια  

                  

2.9.3. Απόσταση / προσανατολισμός ακροφυσίων 

Η απόσταση μεταξύ των ακροφυσίων και ο προσανατολισμός τους πρέπει να 

είναι ομοιόμορφα κατά μήκος του βραχίονα (Εικόνα 2.27).  

Η απόσταση μεταξύ των ακροφυσίων (απόσταση των κέντρων παρακείμενων 

ακροφυσίων) πρέπει να είναι εντός ±5% της ονομαστικής τους απόστασης. 

Η κατακόρυφη θέση του σώματος των ακροφυσίων πρέπει να επιτυγχάνεται 

με μέγιστη απόκλιση 10ο. 

Σε περίπτωση ειδικού σχεδιασμού ή ειδικών εφαρμογών (π.χ. ψεκασμός ορίων 

αγρού), η  απόσταση μεταξύ των ακροφυσίων, ο προσανατολισμός και η 

διαμόρφωση, πρέπει να αντιστοιχούν στις προδιαγραφές σχεδιασμού του 

κατασκευαστή. 

Δεν πρέπει να είναι δυνατή η ακούσια μεταβολή της θέσης των ακροφυσίων 

σε συνθήκες λειτουργίας, π.χ. με ανάπτυξη/σύμπτυξη του βραχίονα. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και μέτρηση. 
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Εικόνα 2.27. Ομοιομορφία απόστασης και προσανατολισμού των ακροφυσίων                   

 

2.9.4. Παραμόρφωση του βραχίονα 

2.9.4.1. Κατακόρυφη θέση 

Όταν η μέτρηση γίνεται με τον ψεκαστήρα σε σταθερή θέση, η κατακόρυφη 

απόσταση μεταξύ του κάτω άκρου κάθε ακροφυσίου και μιας οριζόντιας 

γραμμής αναφοράς (π.χ. σε οριζόντια επίπεδη επιφάνεια), δεν πρέπει να 

μεταβάλλεται περισσότερο από ±10 cm ή ±0,5% του πλάτους εργασίας, 

όποιο εκ των δύο είναι υψηλότερο (Εικόνα 2.28).  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και μέτρηση. 

  

Εικόνα 2.28. Ομοιόμορφο ύψος βραχίονα  

 

2.9.4.2. Οριζόντια θέση 

Ο βραχίονας δεν πρέπει να κάμπτεται στο οριζόντιο επίπεδο: η μέγιστη 

παραμόρφωση d, μεταξύ του κέντρου του πλαισίου του βραχίονα και του 

ακραίου ακροφυσίου του βραχίονα, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ±2,5% του 

πλάτους του βραχίονα (Εικόνα 2.29). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και μέτρηση. 

< 10 cm ή 0,5% 
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1. Κέντρο βραχίονα 
d. Μέγιστη παραμόρφωση από το κέντρο του πλαισίου ≤2,5% του πλάτους του βραχίονα 

Εικόνα 2.29. Οριζόντια απόκλιση βραχίονα ψεκασμού 

 

2.9.5. Προστασία ακροφυσίων έναντι ζημιών 

Βραχίονες με πλάτος εργασίας μεγαλύτερο ή ίσο των 10 m, πρέπει να 

διαθέτουν διάταξη, για την προστασία των ακροφυσίων από ζημιές, σε 

περίπτωση που ο βραχίονας χτυπήσει στο έδαφος (Εικόνα 2.30). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και μέτρηση. 

  

Εικόνα 2.30. Προστασία ακοφυσίων έναντι ζημιών 

 

2.9.6. Ρύθμιση ύψους  

Εάν υπάρχουν, οι διατάξεις ρύθμισης ύψους πρέπει να λειτουργούν (Εικόνα 

2.31). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας. 
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Εικόνα 2.31. Διατάξεις ρύθμισης ύψους 

 

2.9.7. Απόσβεση, αντιστάθμιση κλίσης και σταθεροποίηση 

Όταν παρέχονται, οι διατάξεις απόσβεσης ανεπιθύμητων κινήσεων του 

βραχίονα και τα συστήματα εξισορρόπησης κλίσης και σταθεροποίησης, 

πρέπει να λειτουργούν (Εικόνα 2.32). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας. 

  

Εικόνα 2.32. Διατάξεις απόσβεσης, αντιστάθμισης κλίσης 

 

2.9.8. Αντισταθμιστικές επιστροφές  

Η πίεση δεν πρέπει να μεταβάλλεται περισσότερο από 10%, όταν μετριέται 

στην είσοδο κάθε τομέα του βραχίονα ψεκασμού ή διαβάζεται στο μετρητή 

πίεσης του ψεκαστήρα, 10 δευτερόλεπτα μετά το κλείσιμο ενός τομέα και οι 

τομείς κλείνουν ένας προς έναν (Εικόνα 2.33). 

Η απαίτηση αυτή ισχύει μόνο για ψεκαστήρες που διαθέτουν βαλβίδες 

ρύθμισης διανομής του ψεκαστικού υγρού, μέσω των οποίων ρυθμίζεται ο 

Υδραυλική 

Μηχανική 
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όγκος του ψεκαστικού υγρού που επιστρέφει στη δεξαμενή όταν αυτές είναι 

κλειστές, ώστε να είναι ο ίδιος με τον όγκο υγρού που θα περνούσε από τα 

ακροφύσια του τομέα του βραχίονα όταν η βαλβίδα είναι ανοικτή. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση. 

Μεταβολή της πίεσης όταν οι τομείς είναι κλειστοί  

Η μεταβολή της πίεσης πρέπει να ελέγχεται με έναν διακριβωμένο 

(βαθμονομημένο) μετρητή πίεσης που χρησιμοποιείται στην επιθεώρηση 

(παράγραφος 2.6.2.3), τοποθετημένο στη θέση του δείκτη πίεσης του 

ψεκαστήρα. 

Οι μεταβολές στην τιμή που υποδεικνύεται από τον βαθμονομημένο μετρητή 

πίεσης, πρέπει να παρατηρούνται και να καταγράφονται, καθώς οι τομείς του 

βραχίονα κλείνουν ένας προς έναν, με όλους τους τομείς που έχουν κλείσει να 

παραμένουν κλειστοί μέχρις ότου ολοκληρωθούν όλες οι μετρήσεις. 

Η πίεση πρέπει να παρατηρείται πριν και μετά από 10 s, αφού κλείσει κάθε 

τομέας.  

  

Εικόνα 2.33. Μεταβολή της πίεσης όταν οι τομείς κλείνουν ένας προς έναν 

  

2.9.9. Πτώση πίεσης 

Η πτώση πίεσης μεταξύ του σημείου στον ψεκαστήρα, όπου μετριέται η 

αναφερόμενη πίεση ψεκασμού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και του 

εξώτατου άκρου κάθε τομέα του βραχίονα ψεκασμού, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 10% (Εικόνα 2.34). 

Μεταβολή <10% 
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Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται πρότυπη διάταξη (patternator) για τη 

μέτρηση της ομοιομορφίας της εγκάρσιας κατανομής του όγκου του 

ψεκαστικού υγρού (παράγραφος 2.10.3.2), απαιτείται μόνο ένα σημείο 

μέτρησης σε ένα εξωτερικό άκρο του βραχίονα.  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση.  

Η δοκιμή πραγματοποιείται με τα μεγαλύτερης παροχής ακροφύσια που 

παρέχονται στον ψεκαστήρα και σε πίεση εντός του εύρους της πίεσης 

λειτουργίας που δίνεται από τον κατασκευαστή του ακροφυσίου.  

Ένας διακριβωμένος (βαθμονομημένος) μετρητής πίεσης που χρησιμοποιείται 

στην επιθεώρηση (παράγραφος 2.6.2.3), τοποθετείται στην ίδια θέση με ένα 

ακροφύσιο στο εξώτατο άκρο κάθε τομέα του βραχίονα. 

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε δύο πιέσεις στο μετρητή πίεσης του 

ψεκαστήρα και το διακριβωμένο (βαθμονομημένο) μετρητή πίεσης της 

δοκιμής. 

Οι τιμές που υποδεικνύονται από το μετρητή πίεσης του ψεκαστήρα πρέπει να 

συγκρίνονται με τις μετρούμενες τιμές από το διακριβωμένο μετρητή πίεσης.  

 

Εικόνα 2.34. Η πτώση πίεσης μεταξύ του πιεσόμετρου επί του ψεκαστήρα και του 
άκρου κάθε τομέα του βραχίονα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% 
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2.10. ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ 

2.10.1. Ομοιομορφία  

Όλα τα ακροφύσια που είναι τοποθετημένα στο βραχίονα ψεκασμού πρέπει να 

είναι ίδιου τύπου, μεγέθους, υλικού και να παράγονται από τον ίδιο 

κατασκευαστή, εκτός εάν προορίζονται για ειδική λειτουργία (π.χ. τα ακραία 

ακροφύσια για ψεκασμό ορίων αγρού, ψεκασμός σε ζώνες κλπ) (Εικόνα 2.35). 

Άλλα συστατικά στοιχεία (π.χ. φίλτρα ακροφυσίων, αντισταγονικές διατάξεις) 

πρέπει να είναι ταυτόσημα σε όλο το μήκος του βραχίονα ψεκασμού. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος. 

 

 

Εικόνα 2.35. Όλα τα ακροφύσια πρέπει να είναι ίδια                                                   
(τύπος, μέγεθος, υλικό, προέλευση) 

 

2.10.2. Στάλαξη 

Αφού παύσει η λειτουργία τους, δεν πρέπει να υπάρχει συνεχής στάλαξη από 

τα ακροφύσια, 5 s μετά την κατάρρευση της δέσμης ψεκασμού (Εικόνα 2.36).  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.  
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Εικόνα 2.36. Ύπαρξη αντισταγονικών διατάξεων 

 

2.10.3. Εγκάρσια κατανομή  

2.10.3.1. Γενικά 

Εάν υδραυλικά (υδραυλικής πίεσης) ακροφύσια χρησιμοποιούνται επί του 

βραχίονα για να διαμορφώσουν ομοιόμορφο ψεκασμό, εφαρμόζονται οι 

παράγραφοι 2.10.3.2 ή 2.10.3.3. Σε άλλη περίπτωση εφαρμόζεται η 

παράγραφος 2.10.3.3. 

  

2.10.3.2. Μέτρηση επί πρότυπης διάταξης (horizontal patternator) 

α. Η εγκάρσια κατανομή, εντός του ολικού εύρους επικάλυψης, πρέπει να 

είναι ομοιόμορφη. Η ομοιομορφία της εγκάρσιας κατανομής αξιολογείται με 

βάση το συντελεστή παραλλακτικότητας, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει 

το 10%.             

β. Η ποσότητα του υγρού, που συλλέγεται από κάθε αυλάκι της πρότυπης 

διάταξης εντός του επικαλυπτόμενου εύρους, δεν πρέπει να αποκλίνει 

περισσότερο από ±20% από την ολική μέση τιμή. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση. 

i. Τεχνικές προδιαγραφές πρότυπης διάταξης  

Για τη μέτρηση της ομοιομορφίας της εγκάρσιας κατανομής του όγκου του 

ψεκαστικού υγρού, πρέπει να χρησιμοποιείται μια πρότυπη διάταξη με 
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αυλακώσεις πλάτους 100 mm και βάθους τουλάχιστον 80 mm, μετρούμενου 

ως απόσταση μεταξύ κορυφής και πυθμένα της αυλάκωσης. 

Η πρότυπη διάταξη πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 1,5 m. Το πλάτος της 

αυλάκωσης πρέπει να είναι 100 mm ±2,5 mm. Το πλάτος της αυλάκωσης 

πρότυπης διάταξης που λειτουργεί σε βήματα με ηλεκτρονική δειγματοληψία 

δεδομένων, π.χ. συσκευές σάρωσης (scanners), πρέπει να είναι 100 mm ±1 

mm.  

Προ της έναρξης της δοκιμής, οι αυλακώσεις που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν πρέπει να ελεγχθούν με κατάλληλα μέσα, όπως ένα 

πρότυπο, για να διαπιστωθεί αν ικανοποιούνται τα ανωτέρω όρια ανοχής. Οι 

βαθμονομημένοι κύλινδροι μέτρησης του ψεκαστικού υγρού, πρέπει να είναι 

του ίδιου τύπου και μεγέθους και να έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον 500 ml. 

Η βαθμονόμηση της κλίμακας πρέπει να είναι το μέγιστο 10 ml.   

Το σφάλμα μέτρησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 ml ή το ±2% της 

μετρούμενης τιμής, ανάλογα με το ποια τιμή είναι μεγαλύτερη. 

Κατά τη διέλευση του μετρητικού φορείου στη διαδρομή μέτρησης, το βήμα 

της θέσης πρέπει να πραγματοποιείται με ακρίβεια ±20 mm. Το σφάλμα 

μέτρησης του όγκου των μεμονωμένων αυλακώσεων, για παροχή 300 ml/min, 

πρέπει να είναι μικρότερο από ±4%. Η ρύθμιση και η βαθμονόμηση της 

πρότυπης διάταξης, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών του 

κατασκευαστή της διάταξης.  

Το μέγεθος της πρότυπης διάταξης πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στο 

μέγεθος του υπό δοκιμή βραχίονα και στον τύπο του ψεκαστήρα. Η πρότυπη 

διάταξη πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι το επικαλυπτόμενο εύρος ψεκασμού 

μετράται πλήρως (Εικόνα 2.37). 
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Εικόνα 2.37. Πρότυπη διάταξη μέτρησης εγκάρσιας κατανομής (patternator).            
(α) Ηλεκτρονική διάταξη σάρωσης (spray scanner) - (β) Σταθερή διάταξη  

 

ii. Διαδικασία μέτρησης της ομοιομορφίας της εγκάρσιας κατανομής 

Για όλα τα ακροφύσια (ή τους τύπους ακροφυσίων) που υπάρχουν στον 

ψεκαστήρα, ελέγχεται η εγκάρσια κατανομή ψεκασμού για το ολικό πλάτος 

εργασίας του ψεκαστήρα. 

Η δοκιμή διεξάγεται σε τυπικό ύψος δοκιμής (μετρούμενο από το στόμιο του 

ακροφυσίου μέχρι τις κορυφογραμμές των αυλακώσεων της πρότυπης 

διάταξης) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του ακροφυσίου και μια 

τυπική πίεση δοκιμής, εντός του εύρους πίεσης λειτουργίας που δίνεται από 

τον κατασκευαστή του ακροφυσίου. 

Η μέτρηση πραγματοποιείται από το μέσο της απόστασης που ορίζεται από τα 

στόμια του εξώτατου ακροφυσίου και του προτελευταίου ακροφυσίου της 

μιας πλευράς του βραχίονα, μέχρι το μέσο της απόστασης που ορίζεται από τα 

στόμια του εξώτατου ακροφυσίου και του προτελευταίου ακροφυσίου της 

άλλης πλευράς του βραχίονα. 

iii. Υπολογισμός του συντελεστή παραλλακτικότητας (CV) 

Εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος: 

𝐶𝑉 =
𝑆

𝑋
× 100 

όπου 

α β 
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𝑆 = √∑(𝑋𝑖 − 𝑋)
2

𝑛 − 1
 

𝑋 =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
 

𝑋𝑖   ο όγκος του συλλεχθέντος υγρού στο i-σωλήνα (i-αύλακα), 

𝑛    ο αριθμός των αυλάκων, 

𝑆    η τυπική απόκλιση των συλλεχθέντων όγκων στις αύλακες, 

𝛸   η μέση τιμή του όγκου του υγρού που συλλέχθηκε από όλες τις αύλακες               

(μέσος όγκος συλλεχθέντος υγρού ανά αύλακα).   

 

2.10.3.3. Μέτρηση παροχής 

2.10.3.3.1. Γενικά 

Για ψεκαστήρες με μια μόνο έξοδο ψεκαστικού υγρού, με ακροφύσιο 

ρυθμιζόμενης παροχής, πρέπει να μετράται η παροχή αλλά δεν μπορεί να 

παρασχεθεί καμία ένδειξη φθοράς. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση.  

 

2.10.3.3.2. Γνωστή ονομαστική παροχή ακροφυσίου 

Η απόκλιση της παροχής κάθε ακροφυσίου του ίδιου τύπου και μεγέθους δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το:  

- ±10% της ονομαστικής παροχής που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή 

του ακροφυσίου, με παροχή μεγαλύτερη ή ίση του 1 l/min στη μέγιστη 

πίεση λειτουργίας που δίνεται από τον κατασκευαστή του ακροφυσίου ή 

- ±15% της ονομαστικής παροχής που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή 

του ακροφυσίου, με παροχή μικρότερη του 1 l/min στη μέγιστη πίεση 

λειτουργίας που δίνεται από τον κατασκευαστή του ακροφυσίου. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση.  
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2.10.3.3.3. Μη γνωστή ονομαστική παροχή ακροφυσίου 

Η παροχή κάθε ακροφυσίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ±5% της μέσης 

παροχής των ακροφυσίων του ίδιου τύπου και μεγέθους που είναι 

τοποθετημένα στον ψεκαστήρα. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση.  

i. Διαδικασία μέτρησης παροχής ακροφυσίων 

Η μέτρηση της παροχής των ακροφυσίων (παράγραφος 2.10.3.3.1 έως 

2.10.3.3.3) μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε με τα ακροφύσια τοποθετημένα 

στο βραχίονα ψεκασμού, είτε αυτά να έχουν αφαιρεθεί από τον βραχίονα. 

Όταν η δοκιμή πραγματοποιείται με τα ακροφύσια επί του βραχίονα, πρέπει 

να διασφαλίζεται ότι οι δέσμες ψεκασμού είναι σωστά διαμορφωμένες.   

Το σφάλμα μέτρησης της παροχής δεν πρέπει να υπερβαίνει το ±2,5% της 

μετρούμενης τιμής ή 2,5 x 10-2 l/min, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. 

Η δοκιμή διεξάγεται σε πίεση εντός του εύρους της πίεσης λειτουργίας που 

δίνεται από τον κατασκευαστή του ακροφυσίου. 

ii. Μέτρηση παροχής με τα ακροφύσια επί του βραχίονα ψεκασμού 

Η παροχή κάθε ακροφυσίου πρέπει να μετράται σύμφωνα με το ISO 5682-

2:1997, παράγραφος 8.1 (εκτός 8.1.1), ως ακολούθως: 

- Η δοκιμή πραγματοποιείται για κάθε τύπο ακροφυσίου επί του βραχίονα 

ψεκασμού. 

- Συλλέγεται το υγρό που εκκενώνεται από κάθε ακροφύσιο του βραχίονα για 

μια επιλεγμένη χρονική περίοδο και μετρούνται οι όγκοι που λαμβάνονται. 

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε ισοδύναμη μέθοδος. 

- Η παροχή ή ο όγκος του υγρού που συλλέγεται από κάθε ακροφύσιο πρέπει 

να αναγράφεται σε πίνακα ή γράφημα, ως ποσοστό της ονομαστικής 

παροχής ή της μέσης παροχής (ή μέσου όγκου) για τον τύπο του 

ακροφυσίου που έχει τοποθετηθεί (Εικόνα 2.38).  

Η πίεση κατά τη διάρκεια της δοκιμής πρέπει να μετράται στη θέση του 

ακροφυσίου ή όσο το δυνατόν πλησιέστερα. 
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Εικόνα 2.38. Μέτρηση παροχής με τα ακροφύσια επί του βραχίονα. 
(α) Συλλέκτης και χρονόμετρο - (β) Διάταξη με ογκομετρικούς κυλίνδρους -                    

(γ) Ψηφιακό παροχόμετρο  

 

iii. Μέτρηση παροχής με τα ακροφύσια εκτός του βραχίονα ψεκασμού 

Η μέτρηση της παροχής κάθε ακροφυσίου πρέπει να γίνεται επί τράπεζας 

δοκιμής (test bench). 

Η τράπεζα δοκιμής αποτελείται από μια αντλία η οποία με μια ορισμένη πίεση 

αποστέλλει νερό στο ακροφύσιο, έναν ρυθμιστή πίεσης, έναν μετρητή πίεσης 

(αναλογικό ή ψηφιακό) μέσω του οποίου μπορεί να παρατηρείται η 

πραγματική πίεση και έναν μετρητή παροχής (ροόμετρο) με τον οποίο μπορεί 

να μετρηθεί η πραγματική παροχή (Εικόνα 2.39). 

Ο μετρητής πίεσης πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.6.2.3. 

Το σύστημα μεταφοράς υγρού, οι προσαρμογείς (αντάπτορες) κλπ, δεν πρέπει 

να επηρεάζουν την παροχή. 

  

Εικόνα 2.39. Τράπεζα δοκιμής για μέτρηση παροχής με τα ακροφύσια                               
εκτός του βραχίονα. 

 

α β γ 
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2.10.3.3.4. Κατανομή πίεσης 

Όταν η παροχή του ακροφυσίου μετράται σύμφωνα με τα ανωτέρω: 

- η πίεση στην είσοδο κάθε τομέα του βραχίονα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

±10% της μέσης πίεσης που μετράται στην είσοδο όλων των τομέων του 

βραχίονα, 

- η πίεση μεταξύ της εισόδου και του εξωτερικού άκρου κάθε τομέα του 

βραχίονα δεν πρέπει να μειώνεται περισσότερο από 10%, όταν γίνεται 

ψεκασμός με τα μεγαλύτερης παροχής ακροφύσια που είναι τοποθετημένα 

στον ψεκαστήρα. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση.  

Η δοκιμή διεξάγεται με τα μεγαλύτερης παροχής ακροφύσια που παρέχονται 

στον ψεκαστήρα και σε πίεση εντός του εύρους πίεσης λειτουργίας που 

δίνεται από τον κατασκευαστή των ακροφυσίων. 

Ένας διακριβωμένος (βαθμονομημένος) μετρητής πίεσης που χρησιμοποιείται 

στην επιθεώρηση (παράγραφος 2.6.2.3), τοποθετείται στην ίδια θέση με ένα 

ακροφύσιο στην είσοδο κάθε τομέα του βραχίονα.  

Η μέση πίεση στην είσοδο όλων των τομέων του βραχίονα υπολογίζεται και 

συγκρίνεται με την πίεση εισόδου κάθε τομέα. 

Ένας διακριβωμένος (βαθμονομημένος) μετρητής πίεσης που χρησιμοποιείται 

στην επιθεώρηση(παράγραφος 2.6.2.3), τοποθετείται στην ίδια θέση με ένα 

ακροφύσιο στο εξώτατο άκρο κάθε τομέα του βραχίονα.  

Για κάθε τομέα, η πτώση πίεσης μεταξύ της εισόδου και του εξώτατου άκρου 

υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο: 

𝛱𝜏ώ𝜎𝜂 𝛱ί휀𝜎𝜂𝜍 =
(𝑃0 − 𝑃1)

𝑃0
× 100 

όπου 

P0   η πίεση στην είσοδο του τομέα, 

P1   η πίεση στο εξώτατο άκρο του ιδίου τομέα. 
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2.11. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ   

2.11.1. Απενεργοποίηση 

Εάν υπάρχει ανεμιστήρας (Εικόνα 2.40) και είναι δυνατό να διακοπεί η 

λειτουργία του ανεξάρτητα από άλλα κινητά εξαρτήματα του ψεκαστήρα, το 

σύστημα απενεργοποίησης πρέπει να λειτουργεί (βλ. Εικόνα 1.5, σελ. 17).  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Δοκιμή λειτουργίας. 

 

Εικόνα 2.40. Ανεμιστήρας σε ψεκαστήρα μεγάλων καλλιεργειών 
 

2.11.2. Δυνατότητα ρύθμισης 

Οι ρυθμιζόμενες μεταλλικές πλάκες κατεύθυνσης του αέρα 

(κατευθυντήρες/οδηγοί αέρα) στον ανεμιστήρα και στο περίβλημα του 

ανεμιστήρα πρέπει να λειτουργούν.  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας. 
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2.12. ΑΥΛΟΙ (ΠΙΣΤΟΛΙΑ) ΚΑΙ ΛΟΓΧΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 

2.12.1. Ενεργοποιητής (σκανδάλη) 

Ο ενεργοποιητής (σκανδάλη) πρέπει να λειτουργεί. Η σκανδάλη πρέπει να 

κλειδώνει στην κλειστή θέση (αυλός εκτός λειτουργίας) και να μην μπορεί να 

κλειδωθεί στην ανοικτή θέση (αυλός σε λειτουργία) (Εικόνα 2.41). 

Το σύστημα ανοίγματος και κλεισίματος που είναι εγκατεστημένο στον αυλό 

πρέπει να φέρει διακόπτη ασφαλείας (quick stop/opening). Δεν πρέπει να 

υπάρχει συνεχής στάλαξη όταν η σκανδάλη είναι στην κλειστή θέση. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας. 

 

 
 

 Εικόνα 2.41. Αυλοί (πιστόλια) και λόγχες ψεκασμού 
 

2.12.2. Ρύθμιση παροχής και γωνίας ψεκασμού 

Εάν η παροχή ή/και η γωνία ψεκασμού του αυλού είναι ρυθμιζόμενες, τότε η 

διάταξη ρύθμισης πρέπει να λειτουργεί (Εικόνα 2.42).  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας.  

 
 

 Εικόνα 2.42. Ρύθμιση παροχής και γωνίας ψεκασμού 
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3.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το παρόν Κεφάλαιο όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Κεφάλαιο 1, 

καθορίζει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για την επιθεώρηση των εν 

χρήσει ψεκαστήρων θαμνωδών και δενδρωδών καλλιεργειών 

(νεφελοψεκαστήρων).  

Οι εν χρήσει ψεκαστήρες θαμνωδών και δενδρωδών καλλιεργειών 

(νεφελοψεκαστήρες) που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, 

μπορούν να καταταγούν σε διάφορες κατηγορίες (Εικόνα 3.1), ανάλογα με τα 

κριτήρια ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται, ως ακολούθως:  

- βάσει του τρόπου μεταφοράς τους: αναρτώμενοι σε γεωργικό ελκυστήρα, 

συρόμενοι από γεωργικό ελκυστήρα, αυτοκινούμενοι, φερόμενοι σε 

φορτηγά ή οχήματα παντός εδάφους, τροχήλατοι συρόμενοι από άνθρωπο 

(εκτός των επινώτιων), 

- βάσει του τρόπου εφαρμογής-εκτόξευσης του ψεκαστικού υγρού: 

ψεκαστήρες με κατακόρυφο ιστό (βραχίονα) ψεκασμού, ψεκαστήρες με 

κυκλικό (ημικυκλικό) βραχίονα ψεκασμού, ψεκαστήρες με κανόνι 

ψεκασμού, αυλοί (πιστόλια) και λόγχες ψεκασμού, 

- βάσει του τρόπου παραγωγής των σταγονιδίων ψεκασμού: πνευματικοί, 

φυγοκεντρικοί, υδραυλικοί, ηλεκτροστατικοί, με ή χωρίς υποβοήθηση αέρα, 

- βάσει του τρόπου παραγωγής του ψεκαστικού διαλύματος: κλασικοί 

ψεκαστήρες, όπου το φυτοφάρμακο διαλύεται σε διαλύτη (κατά κανόνα 

νερό) στη δεξαμενή ψεκαστικού υγρού, ψεκαστήρες με σύστημα έγχυσης 

του φυτοφαρμάκου (direct injection system), όπου το νερό και το 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ 
ΘΑΜΝΩΔΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ). 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
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φυτοφάρμακο βρίσκονται σε διαφορετικές δεξαμενές και γίνεται έγχυση της 

δραστικής ουσίας στις γραμμές ψεκασμού λίγο πριν τα ακροφύσια ή και 

κατ’ ευθείαν στα ακροφύσια, 

- ειδικοί ψεκαστήρες:  εκτός των κλασικών νεφελοψεκαστήρων που κάνουν 

ψεκασμό με πλήρη επικάλυψη, υπάρχουν και νεφελοψεκαστήρες με 

αισθητήρες για στοχευμένο ψεκασμό, νεφελοψεκαστήρες που εφαρμόζουν 

το ψεκαστικό υγρό σε σειρές και νεφελοψεκαστήρες με σήραγγα (tunnel) 

ψεκασμού με ή χωρίς ανακύκλωση του ψεκαστικού υγρού. 

Η διαδικασία εφαρμόζεται από τους Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού 

Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων για την επιθεώρηση όλων των ανωτέρω 

μηχανημάτων.  

   

   

   

Εικόνα 3.1. Διάφοροι τύποι νεφελοψεκαστήρων  
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3.2. ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΛΑΞΗ  

3.2.1. Στατικές διαρροές 

Ο ψεκαστήρας πληρούται με νερό στην ονομαστική του χωρητικότητα. 

Με την αντλία εκτός λειτουργίας και τον ψεκαστήρα τοποθετημένο σε 

οριζόντια επίπεδη επιφάνεια, πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος για τυχόν 

διαρροές από τη δεξαμενή, την αντλία και τους σωλήνες. 

Για δεξαμενές μεγάλης χωρητικότητας, η πλήρωση νερού μπορεί να μειωθεί, 

αλλά όχι κάτω από το ήμισυ του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα διενεργηθεί επιπρόσθετος έλεγχος της δεξαμενής, 

προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ρωγμές, οπές ή άλλες ζημιές που μπορεί 

να προκαλέσουν διαρροή.  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.   

 

3.2.2. Δυναμικές διαρροές 

3.2.2.1. Δοκιμή διαρροής σε κατάσταση μη ψεκασμού 

Με τον ψεκαστήρα να λειτουργεί σε πίεση ίση με τη μέγιστη δυνατή πίεση του 

συστήματος και με τις βαλβίδες των τομέων ψεκασμού κλειστές, δεν πρέπει 

να υπάρχει διαρροή από κανένα μέρος του ψεκαστήρα. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.   

  

3.2.2.2. Δοκιμή διαρροής σε κατάσταση ψεκασμού 

Κατά τον ψεκασμό, σε πίεση ίση με τη μέγιστη πίεση λειτουργίας που συνιστά 

ο κατασκευαστής του ψεκαστήρα ή ο κατασκευαστής των ακροφυσίων για τα 

ακροφύσια που είναι τοποθετημένα στον ψεκαστήρα, εάν αυτή είναι 

χαμηλότερη, δεν πρέπει να υπάρχει διαρροή από κανένα μέρος του 

ψεκαστήρα ή του βραχίονα ψεκασμού. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος. 
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3.2.3. Ψεκασμός και στάλαξη εξαρτημάτων 

Ανεξαρτήτως της απόστασης μεταξύ των ακροφυσίων και του στόχου που 

πρόκειται να ψεκαστεί, στην περιοχή μεταξύ των ακροφυσίων και της 

επιφάνειας στόχου δεν πρέπει να ψεκάζεται καθόλου υγρό επάνω στον 

ψεκαστήρα (π.χ. εξαρτήματα του ψεκαστήρα, σωληνώσεις). Αυτό δεν 

εφαρμόζεται εάν είναι απαραίτητο λόγω λειτουργίας (π.χ. αισθητήρες) και εάν 

η στάλαξη έχει ελαχιστοποιηθεί.  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας.   

 

 

3.3. ΑΝΤΛΙΑ  

3.3.1. Ικανότητα παροχής αντλίας 

Η ικανότητα παροχής της αντλίας πρέπει να είναι κατάλληλη για τις ανάγκες 

του ψεκαστήρα. 

α. Η ικανότητα παροχής της αντλίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 90% της 

ονομαστικής παροχής που δίνεται από τον κατασκευαστή του ψεκαστήρα ή 

άλλης ελάχιστης ικανότητας παροχής αντλίας που δίνεται από τον 

κατασκευαστή του ψεκαστήρα.  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση. 

Κατά τη μέτρηση το σφάλμα του ροόμετρου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

±2% της μετρούμενης τιμής όταν η ικανότητα παροχής της αντλίας είναι 

≥100 l/min και τα 2 l/min όταν η ικανότητα της αντλίας είναι <100 l/min.  

Η συσκευή μέτρησης της παροχής πρέπει να διαθέτει ένα διαφανές τμήμα για 

τον εντοπισμό διαρροών αέρα στην πλευρά της αναρρόφησης της αντλίας 

(βλ. Εικόνα 2.2, σελ. 23). 

Ο εξοπλισμός δοκιμής πρέπει να έχει δυνατότητα αύξησης της πίεσης έως 10 

bar. 

Η ικανότητα παροχής της αντλίας μετράται με μια από τις ακόλουθες 

διαδικασίες: 
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i. Ψεκαστήρες που δεν είναι εφοδιασμένοι με προσαρμογέα δοκιμής  

Σε ψεκαστήρες που δεν είναι εφοδιασμένοι με προσαρμογέα (αντάπτορα)  

δοκιμής, όταν η ικανότητα παροχής της αντλίας δεν δίνεται από τον 

κατασκευαστή του ψεκαστήρα για την αντλία που είναι τοποθετημένη στον 

ψεκαστήρα ή για αντλίες των οποίων η μέγιστη πίεση λειτουργίας δεν είναι 

γνωστή, ένας διακριβωμένος (βαθμονομημένος) μετρητής πίεσης πρέπει να 

τοποθετηθεί σε ένα ακραίο ακροφύσιο και η μέγιστη πίεση λειτουργίας που 

συνιστάται από τον κατασκευαστή του ψεκαστήρα ή τον κατασκευαστή του 

ακροφυσίου πρέπει να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της δοκιμής (Εικόνα 3.2).    

 

Εικόνα 3.2. Δοκιμή αντλίας με τοποθέτηση μανομέτρου σε ακραίο ακροφύσιο 

 

ii. Άλλοι ψεκαστήρες 

Η δεξαμενή ψεκαστικού υγρού πληρούται με καθαρό νερό μέχρι το ήμισυ της 

ονομαστικής της χωρητικότητας. Ένα σωστό και καθαρό φίλτρο πρέπει να 

τοποθετείται στην πλευρά της αναρρόφησης της αντλίας σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή του ψεκαστήρα.  

Η μέτρηση πραγματοποιείται με την ονομαστική ταχύτητα περιστροφής της 

αντλίας που συνιστάται από τον κατασκευαστή του ψεκαστήρα. 

Δεν πρέπει να υπάρχει διαρροή ούτε εισροή αέρα από οποιαδήποτε σύνδεση. 

- Συνδέεται η συσκευή μέτρησης της παροχής (ροόμετρο) όσο το δυνατόν 

πιο κοντά στην έξοδο της αντλίας ή στη θέση που παρέχεται από τον 

κατασκευαστή του ψεκαστήρα.  
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- Σε περίπτωση αντλίας πολλαπλών εξόδων, η συσκευή μέτρησης της 

παροχής πρέπει να συνδέεται είτε σε κάθε έξοδο ξεχωριστά είτε σε όλες τις 

εξόδους συνδεδεμένες μεταξύ τους. 

- Υπολογίζεται η συνολική ικανότητα παροχής της αντλίας(-ων). 

- Το νερό που απορρίπτεται από τη συσκευή μέτρησης πρέπει να 

διοχετεύεται πίσω στη δεξαμενή ψεκαστικού υγρού. 

- Η παροχή πρέπει να μετράται χωρίς τυχόν αντίθετη πίεση από τη συσκευή 

μέτρησης και σε πίεση μεταξύ 8 (±0,2) bar και 10 (±0,2) bar ή εάν είναι 

χαμηλότερη στην υψηλότερη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας της αντλίας.  

ή, εναλλακτικά 

β. Η(οι) αντλία(-ες) πρέπει να έχει(-ουν) επαρκή ικανότητα παροχής, ώστε να 

είναι εφικτός ο ψεκασμός, ενώ ταυτόχρονα να διατηρείται μια ορατή 

ανάδευση του ψεκαστικού υγρού στη δεξαμενή όπως καθορίζεται στην 

παράγραφο 3.4.1. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.  

 

3.3.2. Δονήσεις (παλμοί) αντλίας 

Οι δονήσεις (διακυμάνσεις) της αντλίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% 

της πίεσης λειτουργίας (βλ. Εικόνα 2.3, σελ. 24). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση και δοκιμή λειτουργίας.  

Οι παλμοί της αντλίας πρέπει να ελέγχονται: 

- στην ονομαστική ταχύτητα περιστροφής της αντλίας, 

- στη θέση του μετρητή πίεσης του ψεκαστήρα (με τον βαθμονομημένο 

μετρητή πίεσης δοκιμής ή τον μετρητή πίεσης του ψεκαστήρα αν 

πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 3.6.2.),  

- με την προβλεπόμενη πίεση λειτουργίας. 
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3.3.3. Συσσωρευτής πίεσης (αεροθάλαμος) 

Εάν υπάρχει συσσωρευτής πίεσης (αεροθάλαμος), η μεμβράνη δεν πρέπει να 

έχει υποστεί φθορά και δεν πρέπει να υπάρχει καμία εμφάνιση υγρού όταν 

λειτουργεί στη μέγιστη πίεση που συνιστά ο κατασκευαστής του ψεκαστήρα 

(βλ. Εικόνα 2.4, σελ. 25).  

Η πίεση του αέρα πρέπει να είναι η πίεση που συνιστά ο κατασκευαστής του 

ψεκαστήρα ή μεταξύ 30% και 70% της πίεσης λειτουργίας των ακροφυσίων 

που χρησιμοποιούνται. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Δοκιμή λειτουργίας και μέτρηση. 

 

 

3.4. ΑΝΑΔΕΥΣΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 

3.4.1. Υδραυλική ανάδευση 

Πρέπει να διατηρείται μια ευκρινώς ορατή ανάδευση του ψεκαστικού υγρού:  

- κατά τον ψεκασμό στη μέγιστη πίεση λειτουργίας όπως συνιστάται από τον 

κατασκευαστή του ψεκαστήρα ή τον κατασκευαστή των ακροφυσίων 

(όποια εκ των δύο είναι χαμηλότερη), 

- με τα μεγαλύτερης παροχής ακροφύσια τοποθετημένα στον ψεκαστήρα, 

- με την ταχύτητα περιστροφής της αντλίας όπως συνιστάται από τον 

κατασκευαστή του ψεκαστήρα, 

- με τη δεξαμενή να είναι γεμάτη μέχρι το ήμισυ της ονομαστικής 

χωρητικότητας (βλ. Εικόνα 2.5, σελ. 25). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.    

 

3.4.2. Μηχανική ανάδευση 

Πρέπει να διατηρείται μια ευκρινώς ορατή ανάδευση του ψεκαστικού υγρού, 

όταν το σύστημα ανάδευσης λειτουργεί όπως συνιστάται από το 

κατασκευαστή του ψεκαστήρα, με τη δεξαμενή να είναι γεμάτη μέχρι το ήμισυ 

της ονομαστικής της χωρητικότητας.   

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.    
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3.5. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ  

3.5.1. Καπάκι 

Η δεξαμενή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με καπάκι, το οποίο να είναι καλά 

προσαρμοσμένο και σε καλή κατάσταση. 

Το καπάκι αυτό πρέπει να κλείνει ερμητικά ώστε να αποτρέπεται η διαρροή 

ψεκαστικού υγρού και πρέπει να αποφεύγεται το ακούσιο άνοιγμα. 

Αν στο καπάκι υπάρχει οπή ή διάταξη αντιστάθμισης πίεσης (παράγραφος 

3.5.4), πρέπει να αποτρέπεται η διαρροή (βλ. Εικόνα 2.6, σελ. 26).  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.     

 

3.5.2. Οπή(-ές) πλήρωσης 

Η(οι) οπή(-ές) πλήρωσης πρέπει να φέρει(-ουν) φίλτρο σε καλή κατάσταση 

(βλ. Εικόνα 2.7, σελ. 27).  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.    

   

3.5.3. Δοχείο (χοάνη) εισαγωγής χημικών 

Εάν υπάρχει δοχείο (χοάνη) εισαγωγής χημικών πρέπει: 

- να αποτρέπεται η είσοδος στη δεξαμενή του ψεκαστήρα οποιουδήποτε 

αντικειμένου με διάμετρο μεγαλύτερη από 20 mm (π.χ. μέσω κατάλληλου 

πλέγματος),   

- να λειτουργεί και να μην έχει διαρροή (βλ. Εικόνα 2.8, σελ. 27).   

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση και δοκιμή λειτουργίας. 

 

3.5.4. Διάταξη αντιστάθμισης πίεσης  

Πρέπει να υπάρχει διάταξη εξισορρόπησης πίεσης για να αποφεύγεται η 

υπερπίεση και η υποπίεση εντός της δεξαμενής ψεκαστικού υγρού. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.      
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3.5.5. Δείκτης(-ες) περιεχομένου δεξαμενής 

Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού στη δεξαμενή πρέπει να είναι ευκρινώς 

αναγνώσιμος από τη θέση οδήγησης και/ή από τη θέση πλήρωσης της 

δεξαμενής (Εικόνα 3.3).  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.    

  

  

Εικόνα 3.3. Δείκτες στάθμης ψεκαστικού υγρού 

 

3.5.6. Εκκένωση δεξαμενής  

Πρέπει να είναι δυνατή: 

- η εκκένωση της δεξαμενής π.χ. με τη χρήση διακόπτη, κρουνού και   

- η συλλογή του ψεκαστικού υγρού χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος και 

χωρίς δυνητικό κίνδυνο έκθεσης του χειριστή (βλ. Εικόνα 2.10, σελ. 28).   

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.     
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3.5.7. Πλήρωση δεξαμενής 

Εάν υπάρχει στον ψεκαστήρα διάταξη πλήρωσης της δεξαμενής με νερό, 

πρέπει να αποτρέπεται η επιστροφή νερού από τον ψεκαστήρα στην πηγή 

πλήρωσης, π.χ. μέσω μιας βαλβίδας αντεπιστροφής (βλ. Εικόνα 2.11, σελ. 

29).   

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας. 

 

3.5.8. Διάταξη καθαρισμού δοχείων φυτοπροστατευτικών  

προϊόντων 

Εάν παρέχεται διάταξη καθαρισμού των δοχείων των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, αυτή πρέπει να λειτουργεί (βλ. Εικόνα 2.12, σελ. 29).   

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας. 

 

3.5.9. Εξοπλισμός καθαρισμού 

Εάν παρέχονται, συσκευές καθαρισμού της δεξαμενής ψεκαστικού υγρού, 

συσκευές για εξωτερικό καθαρισμό, συσκευές για καθαρισμό της χοάνης 

εισαγωγής χημικών και συσκευές για τον εσωτερικό καθαρισμό όλου του 

ψεκαστήρα, πρέπει να λειτουργούν (βλ. Εικόνα 2.13, σελ. 30).   

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας. 

 

 

3.6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  

3.6.1. Γενικά 

Όλες οι διατάξεις μέτρησης, ένδειξης και ρύθμισης της πίεσης και/ή της 

παροχής πρέπει να λειτουργούν.  

Οι βαλβίδες για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ψεκαστήρα πρέπει 

να λειτουργούν.  

Πρέπει να είναι δυνατή η ταυτόχρονη έναρξη και παύση λειτουργίας όλων των 

ακροφυσίων.  
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Τα συστήματα ελέγχου που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του 

ψεκασμού, πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη θέση του χειριστή 

και οι ενδείξεις των οργάνων πρέπει να είναι ευανάγνωστες από τη θέση αυτή 

(βλ. Εικόνα 2.14, σελ. 31).   

Η στρέψη του κεφαλιού και του άνω μέρους του σώματος του 

χρήστη/χειριστή, είναι αποδεκτή για την επίτευξη των απαιτήσεων αυτών. 

Πρέπει να είναι δυνατή η λειτουργία μόνο της μιας πλευράς, διακόπτοντας τη 

λειτουργία της άλλης (Εικόνα 3.4). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας.  

  

Εικόνα 3.4. Δυνατότητα λειτουργίας μόνο μιας πλευράς του ψεκαστήρα 

 

3.6.2. Μετρητής πίεσης 

3.6.2.1. Κλίμακα και μέγεθος του μετρητή πίεσης 

Τουλάχιστον ένας ψηφιακός ή αναλογικός δείκτης πίεσης (μανόμετρο) πρέπει 

να είναι τοποθετημένος σε θέση, από την οποία να είναι ευκρινώς 

αναγνώσιμος από τη θέση του χειριστή. Οι δείκτες πίεσης πρέπει να είναι 

κατάλληλοι για το χρησιμοποιούμενο εύρος πίεσης λειτουργίας.  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.  

 

 

 



71 
 

3.6.2.2. Διακριτική ικανότητα αναλογικού μετρητή πίεσης 

Η κλίμακα του αναλογικού μετρητή πίεσης πρέπει να έχει διαβάθμιση (βλ. 

Εικόνα 2.16, σελ. 32):  

- τουλάχιστον κάθε 0,2 bar για πιέσεις λειτουργίας μικρότερες από 5 bar, 

- τουλάχιστον κάθε 1,0 bar για πιέσεις λειτουργίας μεταξύ 5 bar και 20 bar, 

- τουλάχιστον κάθε 2,0 bar για πιέσεις λειτουργίας μεγαλύτερες από 20 bar. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.   

 

3.6.2.3. Ακρίβεια μετρητή πίεσης 

Η ακρίβεια του δείκτη πίεσης πρέπει να είναι:  

- ±0,2 bar για πιέσεις λειτουργίας μικρότερες ή ίσες των 2 bar, 

- ±10% της πραγματικής μετρούμενης τιμής για πιέσεις μεγαλύτερες από 2 

bar. 

Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να επιτυγχάνονται εντός του εύρους πίεσης 

λειτουργίας, που είναι κατάλληλη για τα ακροφύσια που είναι τοποθετημένα 

στον υπό επιθεώρηση ψεκαστήρα. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση.   

i. Τεχνικές προδιαγραφές των μετρητών πίεσης που χρησιμοποιούνται στην 

επιθεώρηση   

Οι αναλογικοί μετρητές πίεσης που χρησιμοποιούνται για τις επιθεωρήσεις και 

τις δοκιμές πρέπει να έχουν ελάχιστη διάμετρο 100 mm. Άλλες ελάχιστες 

απαιτήσεις για τους μετρητές πίεσης που χρησιμοποιούνται στις δοκιμές 

δίνονται στον Πίνακα 3.1. 
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Πίνακας 3.1. Χαρακτηριστικά των δεικτών πίεσης που χρησιμοποιούνται για την 
επιθεώρηση (σύμφωνα με το Πρότυπο EN 837-1) 

Μετρούμενη 
πίεση                 
(Δp ) 

Μέγιστη 
μονάδα 

κλίμακας  
Ακρίβεια 

Απαιτούμενη 
κλάση 

Ανώτερη 
τιμή 

κλίμακας 

(bar) (bar) (bar)  (bar) 

0 < Δp ≤ 6 0,1 0,1 

1,6 

1,0 

0,6 

6 

10 

16 

6 < Δp ≤ 16 0,2 0,25 
1,6 

1,0 

16 

25 

Δp > 16 1,0 1,0 

2,5 

1,6 

1,0 

40 

60 

100 

1 bar = 0,1 MPa = 0,1 N/mm2 = 105 N/m2 

 

ii. Δοκιμή μετρητή πίεσης του ψεκαστήρα 

Ο(οι) μετρητής(-ές) πίεσης του ψεκαστήρα πρέπει να δοκιμάζεται(-ονται) επί 

του ψεκαστήρα ή επί τράπεζας δοκιμών, συγκρινόμενος(-οι) με έναν 

διακριβωμένο/βαθμονομημένο μετρητή πίεσης δοκιμής (βλ. Εικόνα 2.17, σελ. 

34).  

Οι μετρήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται μεταβάλλοντας αντίστοιχα την 

πίεση κατά αύξουσα και φθίνουσα τάξη. Σε κάθε περίπτωση, η ακρίβεια του 

δείκτη πίεσης του ψεκαστήρα πρέπει να ελέγχεται σε τουλάχιστον 4 σημεία 

ίσου βήματος μεταξύ τους, εντός του εύρους πίεσης λειτουργίας του 

ψεκαστήρα.  

Η πίεση πρέπει να διατηρείται σταθερή κατά τη διάρκεια της μέτρησης, π.χ. να 

μην υπάρχει επίδραση από την περιστροφή ή τους παλμούς της αντλίας.  
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3.6.2.4. Διάμετρος αναλογικού μετρητή πίεσης 

Για αναλογικούς δείκτες πίεσης, η ελάχιστη διάμετρος πρέπει να είναι 63 mm, 

εκτός από εκείνους που είναι τοποθετημένοι σε αυλούς (πιστόλια) ή λόγχες 

ψεκασμού, οι οποίοι πρέπει να έχουν ελάχιστη διάμετρο 40 mm (βλ. Εικόνα 

2.18, σελ. 34). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση. 

 

3.6.3. Άλλες διατάξεις μέτρησης 

Άλλες διατάξεις μέτρησης, εκτός των δεικτών πίεσης, ιδιαίτερα διατάξεις για τη 

μέτρηση της παροχής (ροόμετρα) και αισθητήρες ταχύτητας, που 

χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του ρυθμού μεταβολής όγκου/επιφάνεια 

(όγκου/εκτάριο), πρέπει να μετρούν με μέγιστο σφάλμα ±5% της τιμής που 

διαβάζεται στο όργανο αναφοράς, εντός του εύρους της διάταξης μέτρησης 

(βλ. Εικόνα 2.19, σελ. 35). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση. 

α. Μετρητές παροχής (ροόμετρα) για τον έλεγχο του ρυθμού 

μεταβολής όγκου/εκτάριο 

Το σφάλμα των οργάνων μέτρησης στον εξοπλισμό δοκιμής δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το ±2% της μετρούμενης τιμής, με ελάχιστη τιμή τα 2 l/min.  

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η παροχή πρέπει να είναι σταθερή, όπως 

υποδεικνύεται από την έξοδο του ροόμετρου ή το μετρητή πίεσης. 

i. Επιβεβαίωση με μέτρηση της παροχής των ακροφυσίων 

Η επιθεώρηση διενεργείται ως εξής: 

- Το σύστημα ελέγχου ψεκασμού πρέπει να ρυθμιστεί στη σωστή ταχύτητα 

περιστροφής του δυναμοδότη (PTO) και σε πίεση εντός του εύρους πίεσης 

λειτουργίας του ψεκαστήρα. 

- Για καθεμία από τις παρακάτω τρεις δοκιμές, μετράται η μέση παροχή 

τουλάχιστον πέντε (5) ακροφυσίων με ογκομετρικό κύλινδρο ή 

χρησιμοποιούνται οι τιμές της παροχής εκάστου ακροφυσίου που 
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λαμβάνονται κατά τη δοκιμή της παραγράφου 3.10.3.2 για τον υπολογισμό 

της μέσης τιμής κάθε ακροφυσίου. 

- Ένας ή περισσότεροι τομείς ψεκασμού τίθενται σε λειτουργία, ώστε να 

επιτευχθεί μια παροχή 30% έως 50% της ολικής παροχής. Η τιμή της 

πίεσης, η τιμή που εμφανίζεται στο ροόμετρο και ο αριθμός των 

ακροφυσίων που χρησιμοποιούνται, πρέπει να καταγραφούν. 

- Επιπρόσθετοι τομείς ψεκασμού τίθενται σε λειτουργία, ώστε να επιτευχθεί 

μια παροχή 50% έως 75% της ολικής παροχής. Η τιμή της πίεσης, η τιμή 

που εμφανίζεται στο ροόμετρο και ο αριθμός των ακροφυσίων που 

χρησιμοποιούνται, πρέπει να καταγραφούν. 

- Επιπρόσθετοι τομείς ψεκασμού τίθενται σε λειτουργία, ώστε να επιτευχθεί 

το 100% της ολικής παροχής. Η τιμή της πίεσης, η τιμή που εμφανίζεται 

στο ροόμετρο και ο αριθμός των ακροφυσίων που χρησιμοποιούνται, 

πρέπει να καταγραφούν. 

Οι πιέσεις πρέπει να διαβάζονται στο επίπεδο των τομέων ψεκασμού. 

Για κάθε παροχή, η εκροή αναφοράς Q, διορθωμένη για την πίεση που 

εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της δοκιμής (P1), υπολογίζεται ως εξής: 

𝑄 = 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝛼𝜅𝜌𝜊𝜑𝜐𝜎ί𝜔𝜈 × 𝜇έ𝜎𝜂 𝜏𝜄𝜇ή 𝜋𝛼𝜌𝜊𝜒ή𝜍 휀𝜅ά𝜎𝜏𝜊𝜐 𝛼𝜅𝜌𝜊𝜑𝜐𝜎ί𝜊𝜐, (𝑙
𝑚𝑖𝑛⁄ ). 

Ο ακόλουθος τύπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της 

προσαρμοσμένης παροχής εκάστου ακροφυσίου d1, για την εφαρμοζόμενη 

πίεση P1: 

 𝑑1 = 𝑑2 ×  √
𝑃1

𝑃2
 

όπου  

d2  η παροχή εκάστου ακροφυσίου που μετράται σύμφωνα με την παράγραφο 

3.10.3.2 ή με τον ογκομετρικό κύλινδρο, 

P2  η πίεση κατά τη διάρκεια της μέτρησης της παροχής d2 του ακροφυσίου. 

Κάθε τιμή του Q πρέπει να συγκρίνεται με την αντίστοιχη τιμή που λαμβάνεται 

από τη διάταξη μέτρησης παροχής (ροόμετρο) του ψεκαστήρα. Η απόκλιση 
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μεταξύ της μετρούμενης τιμής Q και της αντίστοιχης τιμής που λαμβάνεται 

από τη διάταξη μέτρησης παροχής (ροόμετρο) του ψεκαστήρα εκφράζεται ως 

ποσοστό της τιμής αναφοράς Q.  

ii. Επιβεβαίωση με εγκατάσταση ενός βαθμονομημένου ροομέτρου στο 

κύκλωμα του ψεκαστήρα 

Ένας βαθμονομημένος μετρητής παροχής (ροόμετρο) πρέπει να εγκατασταθεί 

στην πλευρά εξόδου της αντλίας του ψεκαστήρα και όσο το δυνατόν 

πλησιέστερα στον προς έλεγχο μετρητή παροχής. 

Η επιθεώρηση διενεργείται ως εξής: 

- Το σύστημα ελέγχου ψεκασμού πρέπει να ρυθμιστεί στη σωστή ταχύτητα 

περιστροφής του δυναμοδότη (PTO) και σε πίεση εντός του εύρους πίεσης 

λειτουργίας του ψεκαστήρα. 

- Ένας ή περισσότεροι τομείς ψεκασμού τίθενται σε λειτουργία, ώστε να 

επιτευχθεί μια παροχή 30% έως 50% της ολικής παροχής. Οι τιμές που 

εμφανίζονται στο ροόμετρο του ψεκαστήρα και στο βαθμονομημένο 

ροόμετρο, πρέπει να καταγραφούν. 

- Επιπρόσθετοι τομείς ψεκασμού τίθενται σε λειτουργία, ώστε να επιτευχθεί 

μια παροχή 50% έως 75% της ολικής παροχής. Οι τιμές που εμφανίζονται 

στο ροόμετρο του ψεκαστήρα και στο βαθμονομημένο ροόμετρο, πρέπει να 

καταγραφούν.  

- Επιπρόσθετοι τομείς ψεκασμού τίθενται σε λειτουργία, ώστε να επιτευχθεί 

το 100% της ολικής παροχής. Οι τιμές που εμφανίζονται στο ροόμετρο του 

ψεκαστήρα και στο βαθμονομημένο ροόμετρο, πρέπει να καταγραφούν.  

Οι αντίστοιχες καταγεγραμμένες μετρήσεις από το ροόμετρο του ψεκαστήρα 

και το βαθμονομημένο ροόμετρο συγκρίνονται. Η απόκλιση μεταξύ των δυο 

τιμών εκφράζεται ως ποσοστό της ένδειξης του βαθμονομημένου ροόμετρου.  
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β. Σύστημα ελέγχου της ταχύτητας πρόωσης  

Η πραγματική ταχύτητα οδήγησης πρέπει να μετράται με σφάλμα που δεν 

υπερβαίνει το ±2,5%. 

Η μέτρηση πρέπει να πραγματοποιείται συνεχώς επί απόστασης τουλάχιστον 

50 m σε επίπεδη επιφάνεια. Η αρχή και το τέλος της απόστασης δοκιμής 

πρέπει να σημειώνονται με σαφήνεια. Ένα σημείο αναφοράς πρέπει να 

σημειώνεται στον ψεκαστήρα, ώστε να βοηθά στην αναγνώριση της έναρξης 

και του τερματισμού της δοκιμής. 

- Ο γεωργικός εκλυστήρας ή ο αυτοκινούμενος ψεκαστήρας πρέπει να είναι 

προ-ρυθμισμένος ώστε να επιτευχθεί σταθερή ταχύτητα προώθησης κοντά 

στην ταχύτητα λειτουργίας. Ο χειρομοχλός ελέγχου της τροφοδοσίας 

καυσίμου (χειρόγκαζο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση των 

στροφών του κινητήρα. 

- Η καθορισμένη ταχύτητα δοκιμής πρέπει να έχει επιτευχθεί πριν την είσοδο 

στο διάδρομο δοκιμής (πριν την πρώτη ένδειξη της απόστασης δοκιμής). 

- Ο χρόνος ξεκινά να καταγράφεται με τη βοήθεια χρονομέτρου, όταν το 

σημείο αναφοράς του ψεκαστήρα ευθυγραμμίζεται με το πρώτο 

αναγνωριστικό σημείο (σημάδι) της απόστασης δοκιμής. 

- Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, πρέπει να καταγράφεται η ταχύτητα που 

υποδεικνύεται από τον αισθητήρα ταχύτητας.  

- Η μέτρηση του χρόνου σταματά, όταν το σημείο αναφοράς του ψεκαστήρα 

ευθυγραμμίζεται με το δεύτερο αναγνωριστικό σημείο (σημάδι) της 

απόστασης δοκιμής (βλ. Εικόνα 2.20, σελ. 38). 

Η μετρούμενη ταχύτητα πρόωσης υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον 

ακόλουθο τύπο: 

 𝑣 = 3,6 × 
𝑑

𝑡 
 

όπου  

v   η ταχύτητα πρόωσης, εκφρασμένη km/h και η οποία συγκρίνεται με την 

ταχύτητα που υποδεικνύεται από τον αισθητήρα ταχύτητας του 

ψεκαστήρα, 
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d   η διανυθείσα απόσταση, εκφρασμένη σε m, 

t   η χρονική διάρκεια, εκφρασμένη σε s. 

 

3.6.4. Διατάξεις ρύθμισης πίεσης 

Όλες οι διατάξεις για τη ρύθμιση της πίεσης πρέπει να διατηρούν σταθερή 

πίεση με ανοχή ±10% σε σταθερή ρύθμιση και πρέπει να επιστρέφουν εντός 

10 s στην αρχική πίεση λειτουργίας ±10%, μετά από παύση και επανέναρξη 

της λειτουργίας του ψεκαστήρα. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Δοκιμή λειτουργίας και μέτρηση. 

Μεταβολή της πίεσης όταν ο ψεκασμός είναι απενεργοποιημένος  

Η μεταβολή της πίεσης πρέπει να ελέγχεται με έναν διακριβωμένο 

(βαθμονομημένο) μετρητή πίεσης που χρησιμοποιείται στην επιθεώρηση 

(παράγραφος 3.6.2.3), τοποθετημένο στη θέση του δείκτη πίεσης του 

ψεκαστήρα.  

Οι μεταβολές στην τιμή που υποδεικνύεται από τον βαθμονομημένο μετρητή 

πίεσης, πρέπει να παρατηρούνται και να καταγράφονται όταν ο ψεκασμός 

απενεργοποιείται.  

Η πίεση πρέπει να παρατηρείται πριν και 10 s μετά τη διακοπή του ψεκασμού. 

 

 

3.7. ΑΓΩΓΟΙ (ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ) 

Οι αγωγοί δεν πρέπει να παρουσιάζουν υπερβολική κάμψη, διάβρωση και 

τριβή μέσω της επαφής με τις περιβάλλουσες επιφάνειες. Οι αγωγοί πρέπει να 

είναι απαλλαγμένοι από ελαττώματα όπως υπερβολική φθορά επιφάνειας, 

κοψίματα ή ρωγμές (βλ. Εικόνα 2.21, σελ. 40).  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος. 
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3.8. ΦΙΛΤΡΑ 

3.8.1. Παρουσία φίλτρων  

Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα φίλτρο στην πλευρά της κατάθλιψης της 

αντλίας και σε περίπτωση αντλιών θετικής μετατόπισης ένα φίλτρο στην 

πλευρά της αναρρόφησης (Εικόνα 3.5). 

Τα φίλτρα των ακροφυσίων δεν θεωρούνται ως φίλτρα στην πλευρά της 

κατάθλιψης. 

Το(-α) φίλτρο(-α) πρέπει να βρίσκεται(-ονται) σε καλή κατάσταση και το 

μέγεθος του πλέγματος (mesh) να ανταποκρίνεται στα τοποθετημένα 

ακροφύσια σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των ακροφυσίων. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και εξέταση των προδιαγραφών. 

 

  

Εικόνα 3.5. (α) Φίλτρο αναρρόφησης - (β) Φίλτρο κατάθλιψης  

 

3.8.2. Διάταξη απομόνωσης  

Πρέπει να είναι δυνατός ο καθαρισμός των φίλτρων με τη δεξαμενή γεμάτη 

στον ονομαστικό της όγκο, χωρίς τη διαρροή ψεκαστικού υγρού, εκτός αυτού 

που βρίσκεται στο περίβλημα του φίλτρου και στις γραμμές αναρρόφησης (βλ. 

Εικόνα 2.23, σελ. 41). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Δοκιμή λειτουργίας. 

α 

β 



79 
 

3.8.3. Δυνατότητα αλλαγής εσωτερικών στοιχείων φίλτρων 

Τα εσωτερικά στοιχεία των φίλτρων πρέπει να είναι αντικαταστάσιμα 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του ψεκαστήρα (βλ. Εικόνα 2.24, 

σελ. 42). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας.  

 

 

3.9. ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ 

3.9.1. Συμμετρία  

Η διάταξη των ακροφυσίων (π.χ. τύποι ακροφυσίων, μεγέθη, υλικό και 

παραγωγή από τον ίδιο κατασκευαστή) πρέπει να είναι συμμετρική στην 

αριστερή και τη δεξιά πλευρά, εκτός εάν προορίζονται για ειδική λειτουργία 

(π.χ. ψεκασμός στη μια πλευρά, τοποθέτηση ακροφυσίων για αντιστάθμιση 

της ασύμμετρης κατανομής αέρα του ανεμιστήρα κλπ) (Εικόνα 3.6). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος. 

 

Εικόνα 3.6. Συμμετρική διάταξη ακροφυσίων στις δύο πλευρές 

 

3.9.2. Στάλαξη 

Αφού παύσει η λειτουργία τους, δεν πρέπει να υπάρχει συνεχής στάλαξη από 

τα ακροφύσια, 5 s μετά την κατάρρευση της δέσμης ψεκασμού (Εικόνα 3.7).  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.  
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Εικόνα 3.7. (α) Ακροφύσιο με αντισταγονική διάταξη - (β) Ακροφύσιο χωρίς 
αντισταγονική διάταξη  

 

3.9.3. Απενεργοποίηση 

Εάν υπάρχει, το σύστημα απενεργοποίησης 

κάθε ακροφυσίου ξεχωριστά, πρέπει να 

λειτουργεί (Εικόνα 3.8). 

Στην περίπτωση ακροφυσίων πολλαπλών 

κεφαλών, αυτή η απαίτηση ισχύει για κάθε 

ακροφύσιο. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός 

έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας.  

 

Εικόνα 3.8. Δυνατότητα 
απενεργοποίησης κάθε ακροφυσίου 

ξεχωριστά 

 

3.9.4. Ρύθμιση 

Πρέπει να είναι δυνατή η ρύθμιση της θέσης των ακροφυσίων με συμμετρικό 

και αναπαραγώγιμο τρόπο (Εικόνα 3.9). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.   

  

Εικόνα 3.9. (α) Εύκολη ρύθμιση θέσης και προσανατολισμού                                  
ακροφυσίου - (β) Δύσκολη ρύθμιση 

α β 

α β 
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3.10. ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ 

3.10.1. Γενικά 

Η πτώση πίεσης μεταξύ του σημείου μέτρησης της πίεσης στον ψεκαστήρα 

και της πίεσης που μετράται στο ακροφύσιο που είναι το πλέον 

απομακρυσμένο από το σημείο τροφοδοσίας της γραμμής ψεκασμού, δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 15% της πίεσης που εμφανίζεται στο μετρητή πίεσης 

(Εικόνα 3.10). 

Αυτή η απαίτηση για την πτώση πίεσης δεν ισχύει για αυλούς (πιστόλια) 

ψεκασμού με σωλήνες μήκους μεγαλύτερου των 5 m. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση.  

Η δοκιμή πραγματοποιείται με τα μεγαλύτερης παροχής ακροφύσια που 

παρέχονται στον ψεκαστήρα και σε πίεση εντός του εύρους της πίεσης 

λειτουργίας που δίνεται από τον κατασκευαστή του ακροφυσίου.  

Ένας διακριβωμένος (βαθμονομημένος) μετρητής πίεσης που χρησιμοποιείται 

στην επιθεώρηση (παράγραφος 3.6.2.3), τοποθετείται στην ίδια θέση με ένα 

ακροφύσιο στο εξώτατο άκρο κάθε τομέα. 

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε δύο πιέσεις στο μετρητή πίεσης του 

ψεκαστήρα και το διακριβωμένο (βαθμονομημένο) μετρητή πίεσης της 

δοκιμής. 

Οι τιμές που υποδεικνύονται από το μετρητή πίεσης του ψεκαστήρα πρέπει να 

συγκρίνονται με τις μετρούμενες τιμές από το διακριβωμένο μετρητή πίεσης.  

  

Εικόνα 3.10. Η πτώση πίεσης μεταξύ του πιεσόμετρου του ψεκαστήρα και του 
πλέον απομακρυσμένου σημείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% 
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3.10.2. Αντισταθμιστικές επιστροφές  

Η πίεση δεν πρέπει να μεταβάλλεται περισσότερο από 10%, όταν μετριέται 

στην είσοδο κάθε τομέα ή διαβάζεται στο μετρητή πίεσης του ψεκαστήρα, 10 

δευτερόλεπτα μετά το κλείσιμο ενός τομέα και οι τομείς κλείνουν ένας προς 

έναν. 

Η απαίτηση αυτή ισχύει μόνο για ψεκαστήρες εφοδιασμένους με ειδικές 

συσκευές αντισταθμιστικών επιστροφών στη δεξαμενή. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση. 

Μεταβολή της πίεσης όταν οι τομείς είναι κλειστοί 

Η μεταβολή της πίεσης πρέπει να ελέγχεται με έναν διακριβωμένο 

(βαθμονομημένο) μετρητή πίεσης που χρησιμοποιείται στην επιθεώρηση 

(παράγραφος 3.6.2.3), τοποθετημένο στη θέση του δείκτη πίεσης του 

ψεκαστήρα.  

Οι μεταβολές στην τιμή που υποδεικνύεται από τον βαθμονομημένο μετρητή 

πίεσης, πρέπει να παρατηρούνται και να καταγράφονται, καθώς οι τομείς 

κλείνουν ένας προς έναν, με όλους τους τομείς που έχουν κλείσει να 

παραμένουν κλειστοί μέχρις ότου ολοκληρωθούν όλες οι μετρήσεις. 

Η πίεση πρέπει να παρατηρείται πριν και μετά από 10 s, αφού κλείσει κάθε 

τομέας.  

 

3.10.3. Κατανομή 

3.10.3.1. Ομοιομορφία δέσμης ψεκασμού 

Με απενεργοποιημένο τον ανεμιστήρα σε περίπτωση υδραυλικών ακροφυσίων 

και με τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε περίπτωση άλλων ακροφυσίων (για 

παράδειγμα πνευματικά ακροφύσια), κάθε ακροφύσιο πρέπει να σχηματίζει μια 

ομοιόμορφη δέσμη ψεκασμού (π.χ. ομοιόμορφο σχήμα, ομοιογενής 

ψεκασμός) (Εικόνα 3.11). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας.  
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Εικόνα 3.11. Έλεγχος ομοιομορφίας ψεκασμού με απενεργοποιημένο                                 
τον ανεμιστήρα 

 

3.10.3.2. Μέτρηση παροχής 

3.10.3.2.1. Γενικά 

Για ψεκαστήρες με μια μόνο έξοδο ψεκαστικού υγρού ή με ακροφύσια 

ρυθμιζόμενης παροχής, πρέπει να μετράται η παροχή αλλά δεν μπορεί να 

παρασχεθεί καμία ένδειξη φθοράς. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση.  

 

3.10.3.2.2. Γνωστή ονομαστική παροχή ακροφυσίου 

Η απόκλιση της παροχής κάθε ακροφυσίου του ίδιου τύπου και μεγέθους δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το ±15% της ονομαστικής παροχής που υποδεικνύεται 

από τον κατασκευαστή του ακροφυσίου στη μέγιστη πίεση λειτουργίας που 

δίνεται από τον κατασκευαστή του ακροφυσίου. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση.  
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3.10.3.2.3. Μη γνωστή ονομαστική παροχή ακροφυσίου 

Η παροχή κάθε ακροφυσίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ±5% της μέσης 

παροχής των ακροφυσίων του ίδιου τύπου και μεγέθους που είναι 

τοποθετημένα στον ψεκαστήρα. 

Στην περίπτωση μόνο δύο ακροφυσίων του ίδιου τύπου και μεγέθους, η μέση 

τιμή δεν λαμβάνεται υπόψη, αλλά η απόκλιση μεταξύ των δύο ακροφυσίων. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση.  

i. Διαδικασία μέτρησης παροχής ακροφυσίων 

Η μέτρηση της παροχής των ακροφυσίων (παράγραφος 3.10.3.2.1 έως 

3.10.3.2.3) μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε με τα ακροφύσια τοποθετημένα 

στον ψεκαστήρα, είτε αυτά να έχουν αφαιρεθεί από τον ψεκαστήρα. Όταν η 

δοκιμή πραγματοποιείται με τα ακροφύσια επί του ψεκαστήρα, πρέπει να 

διασφαλίζεται ότι οι δέσμες ψεκασμού είναι σωστά διαμορφωμένες.    

Το σφάλμα μέτρησης της παροχής δεν πρέπει να υπερβαίνει το ±2,5% της 

μετρούμενης τιμής ή 2,5 x 10-2 l/min, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. 

Η δοκιμή διεξάγεται σε πίεση εντός του εύρους της πίεσης λειτουργίας που 

δίνεται από τον κατασκευαστή του ακροφυσίου. 

ii. Μέτρηση παροχής με τα ακροφύσια επί του ψεκαστήρα 

Η παροχή κάθε ακροφυσίου πρέπει να μετράται σύμφωνα με το ISO 5682-

2:1997, παράγραφος 8.1 (εκτός 8.1.1), ως ακολούθως: 

- Η δοκιμή πραγματοποιείται για κάθε τύπο ακροφυσίου επί του ψεκαστήρα. 

- Συλλέγεται το υγρό που εκκενώνεται από κάθε ακροφύσιο του ψεκαστήρα 

για μια επιλεγμένη χρονική περίοδο και μετρούνται οι όγκοι που 

λαμβάνονται. 

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε ισοδύναμη μέθοδος. 

- Η παροχή ή ο όγκος του υγρού που συλλέγεται από κάθε ακροφύσιο πρέπει 

να αναγράφεται σε πίνακα ή γράφημα, ως ποσοστό της ονομαστικής 

παροχής ή της μέσης παροχής (ή μέσου όγκου) για τον τύπο του 

ακροφυσίου που έχει τοποθετηθεί (Εικόνα 3.12). 
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Η πίεση κατά τη διάρκεια της δοκιμής πρέπει να μετράται στη θέση του 

ακροφυσίου ή όσο το δυνατόν πλησιέστερα. 

  

  

Εικόνα 3.12. Μέτρηση παροχής με τα ακροφύσια επί του ψεκαστήρα. 
(α) Ηλεκτρονική διάταξη μέτρησης - (β) Ψηφιακό παροχόμετρο -                          

(γ), (δ) Διάταξη με ογκομετρικούς κυλίνδρους                      

 

iii. Μέτρηση παροχής με τα ακροφύσια εκτός του ψεκαστήρα 

Η μέτρηση της παροχής κάθε ακροφυσίου πρέπει να γίνεται επί τράπεζας 

δοκιμής (test bench). 

Η τράπεζα δοκιμής αποτελείται από μια αντλία η οποία με μια ορισμένη πίεση 

αποστέλλει νερό στο ακροφύσιο, έναν ρυθμιστή πίεσης, έναν μετρητή πίεσης 

(αναλογικό ή ψηφιακό) μέσω του οποίου μπορεί να παρατηρείται η 

πραγματική πίεση και έναν μετρητή παροχής (ροόμετρο) με τον οποίο μπορεί 

να μετρηθεί η πραγματική παροχή (βλ. Εικόνα 2.39, σελ. 55). 

Ο μετρητής πίεσης πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.6.2.3. 

α β 

γ δ 
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Το σύστημα μεταφοράς υγρού, οι προσαρμογείς (αντάπτορες) κλπ, δεν πρέπει 

να επηρεάζουν την παροχή. 

 

3.10.3.2.4. Κατανομή πίεσης 

Όταν η παροχή του ακροφυσίου μετράται σύμφωνα με τα ανωτέρω: 

- η πίεση στην είσοδο κάθε τομέα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ±10% της 

μέσης πίεσης που μετράται στην είσοδο όλων των τομέων, 

- η πίεση μεταξύ της εισόδου και του εξωτερικού άκρου κάθε τομέα δεν 

πρέπει να μειώνεται περισσότερο από 10%, όταν γίνεται ψεκασμός με τα 

μεγαλύτερης παροχής ακροφύσια που είναι τοποθετημένα στον 

ψεκαστήρα. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση.  

Η δοκιμή διεξάγεται με τα μεγαλύτερης παροχής ακροφύσια που παρέχονται 

στον ψεκαστήρα και σε πίεση εντός του εύρους πίεσης λειτουργίας που 

δίνεται από τον κατασκευαστή των ακροφυσίων. 

Ένας διακριβωμένος (βαθμονομημένος) μετρητής πίεσης που χρησιμοποιείται 

στην επιθεώρηση (παράγραφος 3.6.2.3), τοποθετείται στην ίδια θέση με ένα 

ακροφύσιο στην είσοδο κάθε τομέα.  

Η μέση πίεση στην είσοδο όλων των τομέων υπολογίζεται και συγκρίνεται με 

την πίεση εισόδου κάθε τομέα. 

Ένας διακριβωμένος (βαθμονομημένος) μετρητής πίεσης που χρησιμοποιείται 

στην επιθεώρηση (παράγραφος 3.6.2.3), τοποθετείται στην ίδια θέση με ένα 

ακροφύσιο στο εξώτατο άκρο κάθε τομέα.  

Για κάθε τομέα, η πτώση πίεσης μεταξύ της εισόδου και του εξώτατου άκρου 

υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο: 

𝛱𝜏ώ𝜎𝜂 𝛱ί휀𝜎𝜂𝜍 =
(𝑃0 − 𝑃1)

𝑃0
× 100 

όπου 

P0   η πίεση στην είσοδο του τομέα, 

P1   η πίεση στο εξώτατο άκρο του ιδίου τομέα. 
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3.10.3.3. Προαιρετικές πληροφορίες κατακόρυφης κατανομής 

Με σκοπό την παροχή στον ιδιοκτήτη/χειριστή περαιτέρω πληροφοριών 

επιπρόσθετα των παραγράφων 3.10.1, 3.10.3.1 και 3.10.3.2, μπορεί να 

μετρηθεί η κατακόρυφη κατανομή ψεκασμού, χρησιμοποιώντας μια 

κατακόρυφη πρότυπη διάταξη δοκιμής (vertical patternator) ή άλλα μέσα 

απεικόνισης (Εικόνα 3.13). 

  

Εικόνα 3.13. Διατάξεις μέτρησης κατακόρυφης κατανομής (vertical patternators) 

 

 

3.11. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ   

3.11.1. Απενεργοποίηση 

Εάν είναι δυνατό να διακοπεί η λειτουργία του ανεμιστήρα ανεξάρτητα από 

άλλα κινητά εξαρτήματα του ψεκαστήρα, το σύστημα απενεργοποίησης 

πρέπει να λειτουργεί (βλ. Εικόνα 1.5, σελ. 17).   

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Δοκιμή λειτουργίας. 
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3.11.2. Δυνατότητα ρύθμισης 

Οι ρυθμιζόμενες μεταλλικές πλάκες κατεύθυνσης του αέρα 

(κατευθυντήρες/οδηγοί αέρα) στον ανεμιστήρα και στο περίβλημα του 

ανεμιστήρα πρέπει να λειτουργούν (Εικόνα 3.14).  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας. 

 
 

Εικόνα 3.14. Λειτουργία κατευθυντήρων αέρα 

 

 

3.12. ΑΥΛΟΙ (ΠΙΣΤΟΛΙΑ) ΚΑΙ ΛΟΓΧΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 

3.12.1. Ενεργοποιητής (σκανδάλη) 

Ο ενεργοποιητής (σκανδάλη) πρέπει να λειτουργεί. Η σκανδάλη πρέπει να 

κλειδώνει στην κλειστή θέση (αυλός εκτός λειτουργίας) και να μην μπορεί να 

κλειδωθεί στην ανοικτή θέση (αυλός σε λειτουργία) (βλ. Εικόνα 2.41, σελ. 58). 

Το σύστημα ανοίγματος και κλεισίματος που είναι εγκατεστημένο στον αυλό 

πρέπει να φέρει διακόπτη ασφαλείας (quick stop/opening). Δεν πρέπει να 

υπάρχει συνεχής στάλαξη όταν η σκανδάλη είναι στην κλειστή θέση. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας. 
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3.12.2. Ρύθμιση παροχής και γωνίας ψεκασμού 

Εάν η παροχή ή/και η γωνία ψεκασμού του αυλού είναι ρυθμιζόμενες, τότε η 

διάταξη ρύθμισης πρέπει να λειτουργεί (βλ. Εικόνα 2.42, σελ. 58). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας.  
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4.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το παρόν Κεφάλαιο όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Κεφάλαιο 1, 

καθορίζει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για την επιθεώρηση των εν 

χρήσει σταθερών και ημι-κινητών ψεκαστήρων.  

Δεν εφαρμόζεται στον εξοπλισμό εφαρμογής για θεραπείες χώρου, π.χ. 

μηχανήματα παραγωγής αεροζόλ ή ομίχλης (εκνεφωτήρες/foggers) (Εικόνα 

4.1).  

  

Εικόνα 4.1. Εκνεφωτήρες, (α) Θερμής εκνέφωσης - (β) Ψυχρής εκνέφωσης 

 

Οι εν χρήσει σταθεροί και ημι-κινητοί ψεκαστήρες που εντάσσονται στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος, μπορούν να καταταγούν σε διάφορες κατηγορίες, 

ανάλογα με τα κριτήρια ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται, ως ακολούθως 

(βλ. και παράγραφο 1.2.7 έως 1.2.10 σελ. 10):  

- βάσει του τρόπου εφαρμογής-εκτόξευσης του ψεκαστικού υγρού: 

ψεκαστήρες με οριζόντιο ιστό (βραχίονα) ψεκασμού, ψεκαστήρες με 

κατακόρυφο βραχίονα ψεκασμού, ψεκαστήρες με κανόνι ψεκασμού, αυλοί 

(πιστόλια) και λόγχες ψεκασμού, 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ 
ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙ-ΚΙΝΗΤΩΝ.  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

 
 

α β 
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- βάσει του τρόπου παραγωγής των σταγονιδίων ψεκασμού: πνευματικοί, 

φυγοκεντρικοί, υδραυλικοί, θερμικοί, με ή χωρίς υποβοήθηση αέρα, 

- βάσει του τρόπου παραγωγής του ψεκαστικού διαλύματος: κλασικοί 

ψεκαστήρες, όπου το φυτοφάρμακο διαλύεται σε διαλύτη (κατά κανόνα 

νερό) στη δεξαμενή ψεκαστικού υγρού, ψεκαστήρες με σύστημα έγχυσης 

του φυτοφαρμάκου (direct injection system), όπου το νερό και το 

φυτοφάρμακο βρίσκονται σε διαφορετικές δεξαμενές και γίνεται έγχυση της 

δραστικής ουσίας στις γραμμές ψεκασμού λίγο πριν τα ακροφύσια ή και 

κατ’ ευθείαν στα ακροφύσια, 

- ειδικοί ψεκαστήρες:  εκτός των κλασικών ψεκαστήρων που κάνουν ψεκασμό 

με πλήρη επικάλυψη, υπάρχουν και ψεκαστήρες που εφαρμόζουν το 

ψεκαστικό υγρό σε σειρές/ζώνες και ψεκαστήρες με σήραγγα (tunnel) 

ψεκασμού με ή χωρίς ανακύκλωση του ψεκαστικού υγρού. 

Η διαδικασία εφαρμόζεται από τους Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού 

Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων για την επιθεώρηση όλων των ανωτέρω 

μηχανημάτων.  

Στην παρακάτω Εικόνα 4.2 φαίνονται διάφοροι τύποι σταθερού και ημι-

κινητού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. 

 

  

 

 

Μονάδα αντλίας/δεξαμενής  
 

Σταθερή Ημι-κινητή 



92 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Μονάδα εφαρμογής  
 

Μεταφορά μονάδας εφαρμογής στην/πάνω από την καλλιέργεια 
 

Αυτοκινούμενη 
(Spraying robot)  

Μηχανοκίνητη επί σιδηροτροχιάς 
(Monorail spray boom) 

Χειροκίνητη  

Οριζόντιος βραχίονας 
ψεκασμού 

Αυλοί (πιστόλια)/λόγχες 
ψεκασμού 

Κατακόρυφος βραχίονας 
ψεκασμού 
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Εικόνα 4.2. Διάφοροι τύποι σταθερού και ημι-κινητού εξοπλισμού εφαρμογής 
γεωργικών φαρμάκων 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτροκίνητη 
ανέμη σωλήνα 

Χειροκίνητη    
ανέμη σωλήνα 

Ανέμη αυτόματης 
επανατύλιξης 

Μεταφορά υγρού στη μονάδας εφαρμογής  
 

Διάφορα 
 

Ηλεκτροστατικός 
ψεκαστήρας  

Εξοπλισμός με 
δοσομετρική μονάδα  

Ψεκαστήρας με 
υποβοήθηση αέρα 
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4.2. ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΛΑΞΗ  

4.2.1. Στατικές διαρροές 

Ο ψεκαστήρας πληρούται με νερό στην ονομαστική του χωρητικότητα. 

Με την αντλία εκτός λειτουργίας και τον ψεκαστήρα τοποθετημένο σε 

οριζόντια επίπεδη επιφάνεια (σε περίπτωση ημι-κινητού ψεκαστήρα), 

πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος για τυχόν διαρροές από τη δεξαμενή, την 

αντλία και τους σωλήνες. 

Για δεξαμενές μεγάλης χωρητικότητας, η πλήρωση νερού μπορεί να μειωθεί, 

αλλά όχι κάτω από το ήμισυ του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα διενεργηθεί επιπρόσθετος έλεγχος της δεξαμενής, 

προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ρωγμές, οπές ή άλλες ζημιές που μπορεί 

να προκαλέσουν διαρροή.  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.   

 

4.2.2. Δυναμικές διαρροές 

4.2.2.1. Δοκιμή διαρροής σε κατάσταση μη ψεκασμού 

Με τον ψεκαστήρα να λειτουργεί σε πίεση ίση με τη μέγιστη δυνατή πίεση του 

συστήματος και με τις βαλβίδες των τομέων ψεκασμού κλειστές, δεν πρέπει 

να υπάρχει διαρροή από κανένα μέρος του ψεκαστήρα. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.  

  

4.2.2.2. Δοκιμή διαρροής σε κατάσταση ψεκασμού 

Κατά τον ψεκασμό, σε πίεση ίση με τη μέγιστη πίεση λειτουργίας που συνιστά 

ο κατασκευαστής του ψεκαστήρα ή ο κατασκευαστής των ακροφυσίων για τα 

ακροφύσια που είναι τοποθετημένα στον ψεκαστήρα, εάν αυτή είναι 

χαμηλότερη, δεν πρέπει να υπάρχει διαρροή από κανένα μέρος του 

ψεκαστήρα. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος. 
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4.2.3. Ψεκασμός και στάλαξη εξαρτημάτων 

Ανεξαρτήτως της απόστασης μεταξύ του βραχίονα ψεκασμού και του στόχου 

που πρόκειται να ψεκαστεί, στην περιοχή μεταξύ των ακροφυσίων και της 

επιφάνειας στόχου δεν πρέπει να ψεκάζεται καθόλου υγρό επάνω στον 

ψεκαστήρα (π.χ. εξαρτήματα του ψεκαστήρα, σωληνώσεις). Αυτό δεν 

εφαρμόζεται εάν είναι απαραίτητο λόγω λειτουργίας (π.χ. αισθητήρες) και εάν 

η στάλαξη έχει ελαχιστοποιηθεί.  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας.   

 

 

4.3. ΑΝΤΛΙΑ  

4.3.1. Ικανότητα παροχής αντλίας 

4.3.1.1. Γενικά 

Η ικανότητα παροχής της(-ων) αντλίας(-ών) πρέπει να είναι κατάλληλη για τις 

ανάγκες του ψεκαστήρα. 

 

4.3.1.2. Ψεκαστήρες κατασκευασμένοι σύμφωνα με το ISO 16119‑4 

Η ικανότητα ανάδευσης (αντίστροφη ροή/επιστροφή υγρού στη δεξαμενή) 

της αντλίας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την τιμή που δίδεται στο 

εγχειρίδιο οδηγιών. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση.  

Κατά τη μέτρηση το σφάλμα του ροόμετρου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

±2% της μετρούμενης τιμής όταν η ικανότητα παροχής της αντλίας είναι 

≥100 l/min και τα 2 l/min όταν η ικανότητα της αντλίας είναι <100 l/min.  

Η συσκευή μέτρησης της παροχής πρέπει να διαθέτει ένα διαφανές τμήμα για 

τον εντοπισμό διαρροών αέρα στην πλευρά της αναρρόφησης της αντλίας.  

Η δεξαμενή ψεκαστικού υγρού πληρούται με καθαρό νερό μέχρι το ήμισυ της 

ονομαστικής της χωρητικότητας. Ένα σωστό και καθαρό φίλτρο πρέπει να 
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τοποθετείται στην πλευρά της αναρρόφησης της αντλίας σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή του ψεκαστήρα.  

Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία διαρροή ή εισαγωγή αέρα από οποιαδήποτε 

σύνδεση. 

Η μέτρηση πραγματοποιείται: 

- κατά τον ψεκασμό στη μέγιστη πίεση λειτουργίας όπως συνιστάται από τον 

κατασκευαστή του ψεκαστήρα ή τον κατασκευαστή των ακροφυσίων 

(όποια εκ των δύο είναι υψηλότερη), 

- με τα μεγαλύτερης παροχής συνιστώμενα ακροφύσια, 

- με την ονομαστική ταχύτητα περιστροφής της αντλίας όπως συνιστάται 

από τον κατασκευαστή του ψεκαστήρα, 

- με τον μέγιστο αριθμό συνδεδεμένων μονάδων εφαρμογής, 

- σύμφωνα με μία εκ των δύο παρακάτω μεθόδων.  

i. Μέτρηση αντίστροφης ροής/επιστροφής υγρού για ανάδευση 

Η συσκευή μέτρησης πρέπει να συνδέεται, είτε σε κάθε γραμμή 

επιστροφής/ανάδευσης ξεχωριστά είτε σε όλες τις γραμμές επιστροφής 

συνδεδεμένες μεταξύ τους, προκειμένου να προσδιοριστεί η συνολική παροχή 

(ο συνολικός όγκος) των επιστρεφομένων (Εικόνα 4.3).  

Οι(η) μετρούμενες(-η) τιμές(-ή) καταγράφονται(-εται). 

Το νερό που απορρίπτεται από τη συσκευή μέτρησης πρέπει να διοχετεύεται 

πίσω στη δεξαμενή ψεκαστικού υγρού. 

Οι καταγεγραμμένες τιμές προστίθενται για να προσδιοριστεί η ολική παροχή 

(ο ολικός όγκος) των επιστρεφομένων. 
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Εικόνα 4.3. Σύνδεση ροομέτρου σε κάθε γραμμή επιστροφής ξεχωριστά (ή σε όλες 
μαζί συνδεδεμένες μεταξύ τους) για τον προσδιορισμό της συνολικής παροχής των 

επιστρεφομένων 

 

ii. Υπολογισμός αντίστροφης ροής/επιστροφής υγρού για ανάδευση 

Συνδέεται η συσκευή μέτρησης όσο το δυνατόν πιο κοντά στην έξοδο της 

αντλίας ή στη θέση που παρέχεται από τον κατασκευαστή του ψεκαστήρα.  

Σε περίπτωση αντλίας πολλαπλών εξόδων, η συσκευή μέτρησης πρέπει να 

συνδέεται, είτε σε κάθε έξοδο ξεχωριστά είτε σε όλες τις εξόδους 

συνδεδεμένες μεταξύ τους. 

Υπολογίζεται η συνολική ικανότητα παροχής της(-ων) αντλίας(-ων) (PC). 

Το νερό που απορρίπτεται από τη συσκευή μέτρησης πρέπει να διοχετεύεται 

πίσω στη δεξαμενή ψεκαστικού υγρού. 

Μετράται ή υπολογίζεται η συνολική εκροή από την(-ις) μονάδα(-ες) 

εφαρμογής (TD).  

Υπολογίζεται η παροχή των επιστρεφομένων (ικανότητα ανάδευσης) στην 

δεξαμενή χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο: 

BF = PC − TD 

όπου 

BF   η παροχή των επιστρεφομένων (ανάδευσης) (l/min), 



98 
 

PC   η μετρούμενη ικανότητα παροχής της αντλίας (l/min), 

TD   η ολική εκροή από την(-ις) μονάδα(-ες) εφαρμογής (l/min). 

 

4.3.1.3. Άλλοι ψεκαστήρες  

α. Η ικανότητα παροχής της αντλίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 90% της 

ονομαστικής παροχής που δίνεται από τον κατασκευαστή του ψεκαστήρα ή 

άλλης ελάχιστης ικανότητας παροχής αντλίας που δίνεται από τον 

κατασκευαστή του ψεκαστήρα.  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση. 

Κατά τη μέτρηση το σφάλμα του ροόμετρου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

±2% της μετρούμενης τιμής όταν η ικανότητα παροχής της αντλίας είναι 

≥100 l/min και τα 2 l/min όταν η ικανότητα της αντλίας είναι <100 l/min.  

Η συσκευή μέτρησης της παροχής πρέπει να διαθέτει ένα διαφανές τμήμα για 

τον εντοπισμό διαρροών αέρα στην πλευρά της αναρρόφησης της αντλίας 

(βλ. Εικόνα 2.2, σελ. 23). 

Ο εξοπλισμός δοκιμής πρέπει να έχει δυνατότητα αύξησης της πίεσης έως 10 

bar. 

Διαδικασία μέτρησης 

Η δεξαμενή ψεκαστικού υγρού πληρούται με καθαρό νερό μέχρι το ήμισυ της 

ονομαστικής της χωρητικότητας. Ένα σωστό και καθαρό φίλτρο πρέπει να 

τοποθετείται στην πλευρά της αναρρόφησης της αντλίας σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή του ψεκαστήρα.  

Η μέτρηση πραγματοποιείται με την ονομαστική ταχύτητα περιστροφής της 

αντλίας που συνιστάται από τον κατασκευαστή του ψεκαστήρα. 

Δεν πρέπει να υπάρχει διαρροή ούτε εισροή αέρα από οποιαδήποτε σύνδεση. 

- Συνδέεται η συσκευή μέτρησης όσο το δυνατόν πιο κοντά στην έξοδο της 

αντλίας ή στη θέση που παρέχεται από τον κατασκευαστή του ψεκαστήρα.  
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- Σε περίπτωση αντλίας πολλαπλών εξόδων, η συσκευή μέτρησης πρέπει να 

συνδέεται είτε σε κάθε έξοδο ξεχωριστά είτε σε όλες τις εξόδους 

συνδεδεμένες μεταξύ τους. 

- Υπολογίζεται η συνολική ικανότητα παροχής της(-ων) αντλίας(-ων). 

- Το νερό που απορρίπτεται από τη συσκευή μέτρησης πρέπει να 

διοχετεύεται πίσω στη δεξαμενή ψεκαστικού υγρού. 

- Η παροχή πρέπει να μετράται χωρίς τυχόν αντίθετη πίεση από τη συσκευή 

μέτρησης και σε πίεση μεταξύ 8 (±0,2) bar και 10 (±0,2) bar ή εάν είναι 

χαμηλότερη στην υψηλότερη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας της αντλίας.  

ή 

β. Για ψεκαστήρες που δεν είναι εφοδιασμένοι με προσαρμογέα (αντάπτορα)  

δοκιμής, η(οι) αντλία(-ες) πρέπει να έχει(-ουν) επαρκή ικανότητα παροχής, 

ώστε να είναι εφικτός ο ψεκασμός, ενώ ταυτόχρονα να διατηρείται μια ορατή 

ανάδευση του ψεκαστικού υγρού στη δεξαμενή όπως καθορίζεται στην 

παράγραφο 4.4.1 (Εικόνα 4.4). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση.  

Σε ψεκαστήρες που δεν είναι εφοδιασμένοι με προσαρμογέα (αντάπτορα)  

δοκιμής, όταν η ικανότητα παροχής της αντλίας δεν δίνεται από τον 

κατασκευαστή του ψεκαστήρα για την αντλία που είναι τοποθετημένη στον 

ψεκαστήρα ή για αντλίες των οποίων η μέγιστη πίεση λειτουργίας δεν είναι 

γνωστή, ένας διακριβωμένος (βαθμονομημένος) μετρητής πίεσης πρέπει να 

τοποθετηθεί σε ένα ακραίο ακροφύσιο και η μέγιστη πίεση λειτουργίας που 

συνιστάται από τον κατασκευαστή του ψεκαστήρα ή τον κατασκευαστή του 

ακροφυσίου πρέπει να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της δοκιμής.    
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Εικόνα 4.4. Τοποθέτηση μετρητή πίεσης σε ακραίο ακροφύσιο. Στη μέγιστη παροχή 
και πίεση λειτουργίας πρέπει να διατηρείται μια ορατή ανάδευση στη δεξαμενή 

 

4.3.2. Δονήσεις (παλμοί) αντλίας 

Οι δονήσεις (διακυμάνσεις) της αντλίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% 

της πίεσης λειτουργίας. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση και δοκιμή λειτουργίας.  

Οι παλμοί της αντλίας πρέπει να ελέγχονται: 

- στην ονομαστική ταχύτητα περιστροφής της αντλίας, 

- στη θέση του μετρητή πίεσης του ψεκαστήρα (με τον βαθμονομημένο 

μετρητή πίεσης δοκιμής ή τον μετρητή πίεσης του ψεκαστήρα αν 

πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 4.6.2.),  

- με την προβλεπόμενη πίεση λειτουργίας (Εικόνα 4.5). 

 

 

Εικόνα 4.5. Οι παλμοί της αντλίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10%                          
της πίεσης λειτουργίας      
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4.3.3. Συσσωρευτής πίεσης (αεροθάλαμος) 

Εάν υπάρχει συσσωρευτής πίεσης (αεροθάλαμος), 

η μεμβράνη δεν πρέπει να έχει υποστεί φθορά και 

δεν πρέπει να υπάρχει καμία εμφάνιση υγρού όταν 

λειτουργεί στη μέγιστη πίεση που συνιστά ο 

κατασκευαστής του ψεκαστήρα (Εικόνα 4.6).  

Η πίεση του αέρα πρέπει να είναι η πίεση που 

συνιστά ο κατασκευαστής του ψεκαστήρα ή 

μεταξύ 30% και 70% της πίεσης λειτουργίας των 

ακροφυσίων που χρησιμοποιούνται. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Δοκιμή λειτουργίας και 

μέτρηση. 
 

Εικόνα 4.6. Αεροθάλαμος 

 

 

4.4. ΑΝΑΔΕΥΣΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 

4.4.1. Υδραυλική ανάδευση 

Πρέπει να διατηρείται μια ευκρινώς ορατή ανάδευση του ψεκαστικού υγρού:  

- κατά τον ψεκασμό στη μέγιστη πίεση λειτουργίας όπως συνιστάται από τον 

κατασκευαστή του ψεκαστήρα ή τον κατασκευαστή των ακροφυσίων 

(όποια εκ των δύο είναι χαμηλότερη), 

- με τα μεγαλύτερης παροχής ακροφύσια τοποθετημένα στη μονάδα 

εφαρμογής, 

- με την ταχύτητα περιστροφής της αντλίας όπως συνιστάται από τον 

κατασκευαστή του ψεκαστήρα, 

- με τη δεξαμενή να είναι γεμάτη μέχρι το ήμισυ της ονομαστικής 

χωρητικότητας (βλ. Εικόνα 2.5, σελ. 25). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.    
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4.4.2. Μηχανική ανάδευση 

Πρέπει να διατηρείται μια ευκρινώς ορατή ανάδευση του ψεκαστικού υγρού, 

όταν το σύστημα ανάδευσης λειτουργεί όπως συνιστάται από το 

κατασκευαστή του ψεκαστήρα, με τη δεξαμενή να είναι γεμάτη μέχρι το ήμισυ 

της ονομαστικής της χωρητικότητας.   

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.    

 

 

4.5. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ  

4.5.1. Καπάκι 

Η(οι) δεξαμενή(-ές) πρέπει να είναι εφοδιασμένη(-ες) με καπάκι, το οποίο να 

είναι καλά προσαρμοσμένο και σε καλή κατάσταση. 

Το καπάκι αυτό πρέπει να κλείνει ερμητικά ώστε να αποτρέπεται η διαρροή 

ψεκαστικού υγρού και πρέπει να αποφεύγεται το ακούσιο άνοιγμα. Η απαίτηση 

αυτή δεν ισχύει για σταθερές εγκαταστάσεις (Εικόνα 4.7).  

Αν στο καπάκι υπάρχει οπή ή διάταξη αντιστάθμισης πίεσης (παράγραφος 

4.5.4), πρέπει να αποτρέπεται η διαρροή.  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.     

  

Εικόνα 4.7. Το καπάκι της δεξαμενής πρέπει να κλείνει ερμητικά και να αποτρέπεται 
το ακούσιο άνοιγμα (ημι-κινητοί ψεκαστήρες (α)). Η απαίτηση δεν ισχύει στους 

σταθερούς ψεκαστήρες (β) 
 

α β 
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4.5.2. Οπή(-ές) πλήρωσης 

Για τους ημι-κινητούς ψεκαστήρες, πρέπει να υπάρχει φίλτρο σε καλή 

κατάσταση στην(-ις) οπή(-ές) πλήρωσης (Εικόνα 4.8). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.    

 

 

Εικόνα 4.8. Φίλτρο στην οπή πλήρωσης (ημι-κινητοί ψεκαστήρες) 
   

4.5.3. Δοχείο (χοάνη) εισαγωγής χημικών 

Εάν υπάρχει δοχείο (χοάνη) εισαγωγής χημικών πρέπει: 

- να αποτρέπεται η είσοδος στη δεξαμενή του ψεκαστήρα οποιουδήποτε 

αντικειμένου με διάμετρο μεγαλύτερη από 20 mm (π.χ. μέσω κατάλληλου 

πλέγματος),   

- να λειτουργεί και να μην έχει διαρροή (βλ. Εικόνα 2.8, σελ. 27).   

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση και δοκιμή λειτουργίας. 

 

4.5.4. Διάταξη αντιστάθμισης πίεσης  

Πρέπει να υπάρχει διάταξη εξισορρόπησης πίεσης για να αποφεύγεται η 

υπερπίεση και η υποπίεση εντός της δεξαμενής ψεκαστικού υγρού (Εικόνα 

4.9). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.    
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  Εικόνα 4.9. Διατάξεις αντιστάθμισης πίεσης 
 

4.5.5. Δείκτης(-ες) περιεχομένου δεξαμενής 

Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού στη 

δεξαμενή πρέπει να είναι ευκρινώς 

αναγνώσιμος από τη θέση πλήρωσης 

της δεξαμενής (Εικόνα 4.10). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός 

έλεγχος.    

 

 

Εικόνα 4.10. Ευκρινώς αναγνώσιμος 
δείκτης στάθμης ψεκαστικού υγρού 

 

4.5.6. Εκκένωση δεξαμενής  

Πρέπει να είναι δυνατή: 

- η εκκένωση της δεξαμενής π.χ. με τη χρήση διακόπτη, κρουνού και   

- η συλλογή του ψεκαστικού υγρού χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος και 

χωρίς δυνητικό κίνδυνο έκθεσης του χειριστή (βλ. Εικόνα 2.10, σελ. 28). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.     
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4.5.7. Πλήρωση δεξαμενής 

Εάν υπάρχει στον ψεκαστήρα διάταξη πλήρωσης της δεξαμενής με νερό, 

πρέπει να αποτρέπεται η επιστροφή νερού από τον ψεκαστήρα στην πηγή 

πλήρωσης, π.χ. μέσω μιας βαλβίδας αντεπιστροφής (βλ. Εικόνα 2.11, σελ. 

29).   

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας. 

 

4.5.8. Διάταξη καθαρισμού δοχείων φυτοπροστατευτικών  

προϊόντων 

Εάν παρέχεται διάταξη καθαρισμού των δοχείων των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, αυτή πρέπει να λειτουργεί (βλ. Εικόνα 2.12, σελ. 29).  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας. 

 

4.5.9. Εξοπλισμός καθαρισμού 

Εάν παρέχονται, συσκευές καθαρισμού της δεξαμενής ψεκαστικού υγρού, 

συσκευές για εξωτερικό καθαρισμό, συσκευές για καθαρισμό της χοάνης 

εισαγωγής χημικών και συσκευές για τον εσωτερικό καθαρισμό όλου του 

ψεκαστήρα, πρέπει να λειτουργούν (βλ. Εικόνα 2.13, σελ. 30).   

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας. 

 

 

4.6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  

4.6.1. Γενικά 

Όλες οι διατάξεις μέτρησης, ένδειξης και ρύθμισης της πίεσης και/ή της 

παροχής πρέπει να λειτουργούν.  

Οι βαλβίδες για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ψεκαστήρα πρέπει 

να λειτουργούν.  

Πρέπει να είναι δυνατή η ταυτόχρονη έναρξη και παύση λειτουργίας όλων των 

ακροφυσίων.  
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Τα συστήματα ελέγχου που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του 

ψεκασμού, πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη θέση του χειριστή 

και οι ενδείξεις των οργάνων πρέπει να είναι ευανάγνωστες από τη θέση αυτή 

(Εικόνα 4.11). 

Εάν χρησιμοποιείται βραχίονας ψεκασμού, πρέπει να είναι δυνατή η ξεχωριστή 

έναρξη και παύση λειτουργίας των τομέων του βραχίονα. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας.  

 

 

Εικόνα 4.11. Συστήματα ελέγχου σε σταθερό (α) και ημι-κινητό (β) ψεκαστήρα 

  

4.6.2. Μετρητής πίεσης 

4.6.2.1. Γενικά 

Ένας μετρητής πίεσης πρέπει να υπάρχει στη μονάδα δεξαμενής/αντλίας. 

Επιπροσθέτως, ένας μετρητής πίεσης πρέπει να υπάρχει στη μονάδα 

εφαρμογής, εκτός από τους αυλούς (πιστόλια) και λόγχες ψεκασμού που 

κατασκευάστηκαν πριν από την δημοσίευση του προτύπου ISO 16119‑4 

(Εικόνα 4.12). 

Οι μετρητές πίεσης πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε θέση, από την οποία να 

είναι ευκρινώς αναγνώσιμοι. Οι δείκτες πίεσης πρέπει να είναι κατάλληλοι για 

το χρησιμοποιούμενο εύρος πίεσης λειτουργίας. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος. 

β α 
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Εικόνα 4.12. Μετρητής πίεσης στη μονάδα δεξαμενής/αντλίας (α)                                
και σε αυλό ψεκασμού (β)  

 

4.6.2.2. Διάμετρος αναλογικού μετρητή πίεσης 

Για αναλογικούς δείκτες πίεσης, η ελάχιστη διάμετρος πρέπει να είναι 63 mm, 

εκτός από εκείνους που είναι τοποθετημένοι σε αυλούς (πιστόλια) ή λόγχες 

ψεκασμού, οι οποίοι πρέπει να έχουν ελάχιστη διάμετρο 40 mm (βλ. Εικόνα 

2.18, σελ. 34). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση. 

 

4.6.2.3. Διακριτική ικανότητα αναλογικού μετρητή πίεσης 

Η κλίμακα του αναλογικού μετρητή πίεσης πρέπει να έχει διαβάθμιση (βλ. 

Εικόνα 2.16, σελ. 32):  

- τουλάχιστον κάθε 0,2 bar για πιέσεις λειτουργίας μικρότερες από 5 bar, 

- τουλάχιστον κάθε 1,0 bar για πιέσεις λειτουργίας μεταξύ 5 bar και 20 bar, 

- τουλάχιστον κάθε 2,0 bar για πιέσεις λειτουργίας μεγαλύτερες από 20 bar. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.   

 

4.6.2.4. Ακρίβεια μετρητή πίεσης 

Η ακρίβεια του δείκτη πίεσης πρέπει να είναι:  

- ±0,2 bar για πιέσεις λειτουργίας μικρότερες ή ίσες των 2 bar, 

- ±10% της πραγματικής μετρούμενης τιμής για πιέσεις μεγαλύτερες από 2 

bar. 

α β 
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Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να επιτυγχάνονται εντός του εύρους πίεσης 

λειτουργίας, που είναι κατάλληλη για τα ακροφύσια που είναι τοποθετημένα 

στον υπό επιθεώρηση ψεκαστήρα. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση.   

i. Τεχνικές προδιαγραφές των μετρητών πίεσης που χρησιμοποιούνται στην 

επιθεώρηση   

Οι αναλογικοί μετρητές πίεσης που χρησιμοποιούνται για τις επιθεωρήσεις και 

τις δοκιμές πρέπει να έχουν ελάχιστη διάμετρο 100 mm. Άλλες ελάχιστες 

απαιτήσεις για τους μετρητές πίεσης που χρησιμοποιούνται στις δοκιμές 

δίνονται στον Πίνακα 4.1. 

Πίνακας 4.1. Χαρακτηριστικά των δεικτών πίεσης που χρησιμοποιούνται για την 
επιθεώρηση (σύμφωνα με το Πρότυπο EN 837-1) 

Μετρούμενη 
πίεση                 
(Δp ) 

Μέγιστη 
μονάδα 

κλίμακας  
Ακρίβεια 

Απαιτούμενη 
κλάση 

Ανώτερη 
τιμή 

κλίμακας 

(bar) (bar) (bar)  (bar) 

0 < Δp ≤ 6 0,1 0,1 

1,6 

1,0 

0,6 

6 

10 

16 

6 < Δp ≤ 16 0,2 0,25 
1,6 

1,0 

16 

25 

Δp > 16 1,0 1,0 

2,5 

1,6 

1,0 

40 

60 

100 

1 bar = 0,1 MPa = 0,1 N/mm2 = 105 N/m2 

 

ii. Δοκιμή μετρητή πίεσης του ψεκαστήρα 

Ο(οι) μετρητής(-ές) πίεσης του ψεκαστήρα πρέπει να δοκιμάζεται(-ονται) επί 

του ψεκαστήρα ή επί τράπεζας δοκιμών, συγκρινόμενος(-οι) με έναν 

διακριβωμένο/βαθμονομημένο μετρητή πίεσης δοκιμής (βλ. Εικόνα 2.17, σελ. 

34). 
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Οι μετρήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται μεταβάλλοντας αντίστοιχα την 

πίεση κατά αύξουσα και φθίνουσα τάξη. Σε κάθε περίπτωση, η ακρίβεια του 

δείκτη πίεσης του ψεκαστήρα πρέπει να ελέγχεται σε τουλάχιστον 4 σημεία 

ίσου βήματος μεταξύ τους, εντός του εύρους πίεσης λειτουργίας του 

ψεκαστήρα.  

Η πίεση πρέπει να διατηρείται σταθερή κατά τη διάρκεια της μέτρησης, π.χ. να 

μην υπάρχει επίδραση από την περιστροφή ή τους παλμούς της αντλίας.  

 

4.6.3. Άλλες διατάξεις μέτρησης 

Άλλες διατάξεις μέτρησης, εκτός των δεικτών πίεσης, ιδιαίτερα διατάξεις για τη 

μέτρηση της παροχής (ροόμετρα) και αισθητήρες ταχύτητας, που 

χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του ρυθμού μεταβολής όγκου/επιφάνεια 

(όγκου/εκτάριο), πρέπει να μετρούν με μέγιστο σφάλμα ±5% της τιμής που 

διαβάζεται στο όργανο αναφοράς, εντός του εύρους της διάταξης μέτρησης. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση. 

α. Μετρητές παροχής (ροόμετρα) για τον έλεγχο του ρυθμού 

μεταβολής όγκου/εκτάριο 

Το σφάλμα των οργάνων μέτρησης στον εξοπλισμό δοκιμής δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το ±2% της μετρούμενης τιμής, με ελάχιστη τιμή τα 2 l/min.  

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η παροχή πρέπει να είναι σταθερή, όπως 

υποδεικνύεται από την έξοδο του ροόμετρου ή το μετρητή πίεσης. 

i. Επιβεβαίωση με μέτρηση της παροχής των ακροφυσίων 

Μετράται η μέση παροχή τουλάχιστον πέντε (5) ακροφυσίων με ογκομετρικό 

κύλινδρο ή χρησιμοποιούνται οι τιμές της παροχής εκάστου ακροφυσίου που 

λαμβάνονται κατά τη δοκιμή της παραγράφου 4.11.2 για τον υπολογισμό της 

μέσης τιμής κάθε ακροφυσίου. 

Η τιμή αυτή πρέπει να συγκρίνεται με την τιμή που διαβάζεται στην ένδειξη 

της οθόνης. Η απόκλιση μεταξύ των δύο τιμών πρέπει να εκφράζεται ως 

ποσοστό της τιμής αναφοράς. 
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ii. Επιβεβαίωση με εγκατάσταση ενός βαθμονομημένου ροομέτρου στο 

κύκλωμα του ψεκαστήρα 

Ένας βαθμονομημένος μετρητής παροχής (ροόμετρο) πρέπει να εγκατασταθεί 

στην πλευρά εξόδου της αντλίας του ψεκαστήρα και όσο το δυνατόν 

πλησιέστερα στον προς έλεγχο μετρητή παροχής. 

Η τιμή μέτρησης του βαθμονομημένου ροόμετρου πρέπει να συγκρίνεται με 

την τιμή που διαβάζεται στην ένδειξη της οθόνης. Η απόκλιση μεταξύ των δυο 

τιμών εκφράζεται ως ποσοστό της τιμής αναφοράς.  

Σημείωση:  Άλλες μέθοδοι δοκιμών για τον προσδιορισμό της πραγματικής 

παροχής μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον δίνουν παρόμοια 

αποτελέσματα. 

β. Σύστημα ελέγχου της ταχύτητας πρόωσης  

Η πραγματική ταχύτητα πρόωσης πρέπει να μετράται με σφάλμα που δεν 

υπερβαίνει το ±2,5%. 

Η μέτρηση πρέπει να πραγματοποιείται επί μιας διαθέσιμης απόστασης. Η 

αρχή και το τέλος της απόστασης δοκιμής πρέπει να σημειώνονται με 

σαφήνεια. Ένα σημείο αναφοράς πρέπει να σημειώνεται στον ψεκαστήρα, 

ώστε να βοηθά στην αναγνώριση της έναρξης και του τερματισμού της 

δοκιμής. 

 

4.6.4. Διατάξεις ρύθμισης πίεσης 

Όλες οι διατάξεις για τη ρύθμιση της πίεσης πρέπει να διατηρούν σταθερή 

πίεση με ανοχή ±10% σε σταθερή ρύθμιση και πρέπει να επιστρέφουν εντός 

10 s στην αρχική πίεση λειτουργίας ±10%, μετά από παύση και επανέναρξη 

της λειτουργίας του ψεκαστήρα. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Δοκιμή λειτουργίας και μέτρηση. 

Μεταβολή της πίεσης όταν ο ψεκασμός είναι απενεργοποιημένος  

Η μεταβολή της πίεσης πρέπει να ελέγχεται με έναν διακριβωμένο 

(βαθμονομημένο) μετρητή πίεσης που χρησιμοποιείται στην επιθεώρηση 
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(παράγραφος 4.6.2.4), τοποθετημένο στη θέση του δείκτη πίεσης του 

ψεκαστήρα. 

Οι μεταβολές στην τιμή που υποδεικνύεται από τον βαθμονομημένο μετρητή 

πίεσης, πρέπει να παρατηρούνται και να καταγράφονται όταν ο ψεκασμός 

απενεργοποιείται.  

Η πίεση πρέπει να παρατηρείται πριν και 10 s μετά τη διακοπή του ψεκασμού. 

 

4.6.5. Συστήματα άμεσης έγχυσης (Direct injection systems) 

Τα συστήματα άμεσης έγχυσης (direct injection systems) πρέπει: 

- να μην παρουσιάζουν διαρροές, 

- να αποτρέπουν οποιαδήποτε αντίστροφη ροή από το δίαυλο έγχυσης 

χημικών ή την εισαγωγή νερού της δοσομετρικής μονάδας, 

- να έχουν έναν θάλαμο μίξης στην πλευρά της εξόδου. 

Ο ρυθμός έγχυσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, δεν πρέπει να 

αποκλίνει από αυτό που έχει οριστεί στη διάταξη δοσομέτρησης, περισσότερο 

από ±10%. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος, δοκιμή λειτουργίας και μέτρηση.  

Ακρίβεια των συστημάτων άμεσης έγχυσης 

Τίθεται σε λειτουργία το σύστημα άμεσης έγχυσης στην πιο κοινή ρύθμιση 

που υποδεικνύεται από τον ιδιοκτήτη/αγρότη. 

Γίνεται χρήση καθαρού νερού στο σύστημα άμεσης έγχυσης κατά τη μέτρηση 

της παροχής.  

Ο ρυθμός δοσολογίας ως ποσοστό, υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον 

ακόλουθο τύπο:  

𝛲𝜐𝜃𝜇ό𝜍 𝛿𝜊𝜎𝜊𝜆𝜊𝛾ί𝛼𝜍 =  
𝛣

𝛢 − 𝛣
 × 100 
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όπου 

Α   η μετρούμενη παροχή της συνολικής εκροής του πλήρους συστήματος 

(παροχή αντλίας + παροχή συστήματος άμεσης έγχυσης) μετά τη διάταξη 

ανάμιξης, εκφρασμένη σε l/min, 

B   η παροχή του συστήματος άμεσης έγχυσης.  

 

 

4.7. ΑΓΩΓΟΙ (ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ) 

Οι αγωγοί δεν πρέπει να παρουσιάζουν υπερβολική κάμψη, διάβρωση και 

τριβή μέσω της επαφής με τις περιβάλλουσες επιφάνειες. Οι αγωγοί πρέπει να 

είναι απαλλαγμένοι από ελαττώματα όπως υπερβολική φθορά επιφάνειας, 

κοψίματα ή ρωγμές (βλ. Εικόνα 2.21, σελ. 40). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος. 

 

 

4.8. ΦΙΛΤΡΑ 

4.8.1. Παρουσία φίλτρων  

Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα φίλτρο τοποθετημένο είτε: 

- στην πλευρά της κατάθλιψης της αντλίας και όσο το δυνατόν πλησιέστερα 

στη μονάδα εφαρμογής, 

ή 

- στη μονάδα δεξαμενής, όταν η μονάδα εφαρμογής είναι αυλός (πιστόλι) ή 

λόγχη ψεκασμού. 

Σε περίπτωση ψεκαστήρων με αντλίες θετικής μετατόπισης και σταθερών 

ψεκαστήρων, πρέπει επίσης να υπάρχει ένα φίλτρο στην πλευρά της 

αναρρόφησης (Εικόνα 4.13). 

Τα φίλτρα των ακροφυσίων δεν θεωρούνται ως φίλτρα στην πλευρά της 

κατάθλιψης. 
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Το(-α) φίλτρο(-α) πρέπει να βρίσκεται(-ονται) σε καλή κατάσταση και το 

μέγεθος του πλέγματος (mesh) να ανταποκρίνεται στα τοποθετημένα 

ακροφύσια σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των ακροφυσίων. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και εξέταση των προδιαγραφών. 

  

  

Εικόνα 4.13. Φίλτρα σταθερών και ημι-κινητών ψεκαστήρων 

 

 

Φίλτρο αναρρόφησης στη 
μονάδα αντλίας/δεξαμενής 

Φίλτρο κατάθλιψης στη 
μονάδα αντλίας/δεξαμενής 

Φίλτρο κατάθλιψης στη 
μονάδα εφαρμογής 

Φίλτρο κατάθλιψης σε 
ρομπότ ψεκασμού 



114 
 

4.8.2. Διάταξη απομόνωσης  

Πρέπει να είναι δυνατός ο καθαρισμός των φίλτρων με τη δεξαμενή γεμάτη 

στον ονομαστικό της όγκο, χωρίς τη διαρροή ψεκαστικού υγρού, εκτός αυτού 

που βρίσκεται στο περίβλημα του φίλτρου και στις γραμμές αναρρόφησης (βλ. 

Εικόνα 2.23, σελ. 41). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Δοκιμή λειτουργίας. 

 

4.8.3. Δυνατότητα αλλαγής εσωτερικών στοιχείων φίλτρων 

Τα εσωτερικά στοιχεία των φίλτρων πρέπει να είναι αντικαταστάσιμα 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του ψεκαστήρα (βλ. Εικόνα 2.24, 

σελ. 42). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας.  

 

 

4.9. ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

4.9.1. Στάλαξη  

Αφού παύσει η λειτουργία τους, δεν πρέπει να υπάρχει συνεχής στάλαξη από 

τα ακροφύσια, 5 s μετά την κατάρρευση της δέσμης ψεκασμού.  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.  

 

4.9.2. Οριζόντιος βραχίονας ψεκασμού 

4.9.2.1. Σταθερότητα / Ευθυγράμμιση (Όχι για μικρούς φορητούς ή 

μεταφερόμενους βραχίονες) 

Ο βραχίονας πρέπει να είναι σταθερός προς όλες τις κατευθύνσεις, δηλαδή 

χωρίς υπερβολική κίνηση που προκαλείται από φθορά και/ή μόνιμη 

παραμόρφωση.  

Όταν η μέτρηση γίνεται με τον οριζόντιο βραχίονα ψεκασμού σε σταθερή 

θέση, η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του κάτω άκρου κάθε ακροφυσίου και 

μιας οριζόντιας γραμμής αναφοράς (π.χ. σε οριζόντια επίπεδη επιφάνεια), δεν 
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πρέπει να μεταβάλλεται περισσότερο από ±10 cm ή ±0,5% του πλάτους 

εργασίας, όποιο εκ των δύο είναι υψηλότερο (Εικόνα 4.14).   

Ο βραχίονας δεν πρέπει να κάμπτεται στο οριζόντιο επίπεδο: η μέγιστη 

παραμόρφωση d, μεταξύ του κέντρου του πλαισίου του βραχίονα και του 

ακραίου ακροφυσίου του βραχίονα, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ±2,5% του 

πλάτους του βραχίονα (Εικόνα 4.15). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και μέτρηση. 

 

Εικόνα 4.14. Ομοιόμορφο ύψος βραχίονα ψεκασμού 

 

 

                                  1 

1. Κέντρο βραχίονα 
d. Μέγιστη παραμόρφωση μεταξύ του κέντρου του πλαισίου και του ακραίου ακροφυσίου του 

βραχίονα 

Εικόνα 4.15. Οριζόντια απόκλιση βραχίονα ψεκασμού 
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4.9.2.2. Ακροφύσια 

4.9.2.2.1. Ομοιομορφία  

Όλα τα ακροφύσια που είναι τοποθετημένα στους βραχίονες ψεκασμού πρέπει 

να είναι ίδιου τύπου, μεγέθους, υλικού και να παράγονται από τον ίδιο 

κατασκευαστή, εκτός εάν προορίζονται για ειδική λειτουργία (π.χ. τα ακραία 

ακροφύσια για ψεκασμό ορίων, ψεκασμός σε ζώνες κλπ) (Εικόνα 4.16). 

Άλλα συστατικά στοιχεία (π.χ. φίλτρα ακροφυσίων, αντισταγονικές διατάξεις) 

πρέπει να είναι ταυτόσημα σε όλο το μήκος του βραχίονα ψεκασμού. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος. 

 

4.9.2.2.2. Απόσταση / προσανατολισμός  

Η απόσταση μεταξύ των ακροφυσίων και ο προσανατολισμός τους πρέπει να 

είναι ομοιόμορφα κατά μήκος του βραχίονα (Εικόνα 4.16).  

Η απόσταση μεταξύ των ακροφυσίων (απόσταση των κέντρων παρακείμενων 

ακροφυσίων) πρέπει να είναι εντός ±5% της ονομαστικής τους απόστασης. 

Η κατακόρυφη θέση του σώματος των ακροφυσίων πρέπει να επιτυγχάνεται 

με μέγιστη απόκλιση 10ο. 

Σε περίπτωση ειδικού σχεδιασμού ή ειδικών εφαρμογών (π.χ. ψεκασμός 

ορίων), η  απόσταση μεταξύ των ακροφυσίων, ο προσανατολισμός και η 

διαμόρφωση, πρέπει να αντιστοιχούν στις προδιαγραφές σχεδιασμού του 

κατασκευαστή. 

Δεν πρέπει να είναι δυνατή η ακούσια μεταβολή της θέσης των ακροφυσίων 

σε συνθήκες λειτουργίας, π.χ. με ανάπτυξη/σύμπτυξη του βραχίονα. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και μέτρηση. 
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Εικόνα 4.16. Όλα τα ακροφύσια επί του βραχίονα πρέπει να είναι ίδια (τύπος,                                                  
μέγεθος, υλικό, προέλευση) και με ομοιομορφία απόστασης και προσανατολισμού  

 

4.9.2.3. Ρύθμιση ύψους  

Εάν υπάρχουν, οι διατάξεις ρύθμισης ύψους πρέπει να λειτουργούν. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας. 

 

4.9.2.4. Απόσβεση 

Όταν παρέχονται, οι διατάξεις απόσβεσης ανεπιθύμητων κινήσεων του 

βραχίονα πρέπει να λειτουργούν (π.χ. λειτουργικά και χωρίς ζημιές ελατήρια, 

αποσβεστήρες αερίου ή ελαστικοί αποσβεστήρες). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας. 

 

4.9.2.5. Αντισταθμιστικές επιστροφές  

Η πίεση δεν πρέπει να μεταβάλλεται περισσότερο από 10%, όταν μετριέται 

στην είσοδο κάθε τομέα του βραχίονα ψεκασμού ή διαβάζεται στο μετρητή 
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πίεσης του ψεκαστήρα, 10 δευτερόλεπτα μετά το κλείσιμο ενός τομέα και οι 

τομείς κλείνουν ένας προς έναν. 

Η απαίτηση αυτή ισχύει μόνο για ψεκαστήρες που διαθέτουν βαλβίδες 

ρύθμισης διανομής του ψεκαστικού υγρού, μέσω των οποίων ρυθμίζεται ο 

όγκος του ψεκαστικού υγρού που επιστρέφει στη δεξαμενή όταν αυτές είναι 

κλειστές, ώστε να είναι ο ίδιος με τον όγκο υγρού που θα περνούσε από τα 

ακροφύσια του τομέα του βραχίονα όταν η βαλβίδα είναι ανοικτή. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση. 

Μεταβολή της πίεσης όταν οι τομείς είναι κλειστοί  

Η μεταβολή της πίεσης πρέπει να ελέγχεται με έναν διακριβωμένο 

(βαθμονομημένο) μετρητή πίεσης που χρησιμοποιείται στην επιθεώρηση 

(παράγραφος 4.6.2.4), τοποθετημένο στη θέση του δείκτη πίεσης του 

ψεκαστήρα. 

Οι μεταβολές στην τιμή που υποδεικνύεται από τον βαθμονομημένο μετρητή 

πίεσης, πρέπει να παρατηρούνται και να καταγράφονται, καθώς οι τομείς του 

βραχίονα κλείνουν ένας προς έναν, με όλους τους τομείς που έχουν κλείσει να 

παραμένουν κλειστοί μέχρις ότου ολοκληρωθούν όλες οι μετρήσεις. 

Η πίεση πρέπει να παρατηρείται πριν και μετά από 10 s, αφού κλείσει κάθε 

τομέας.  

  

4.9.2.6. Πτώση πίεσης 

Η πτώση πίεσης μεταξύ του σημείου στον ψεκαστήρα, όπου μετριέται η 

αναφερόμενη πίεση ψεκασμού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και του 

εξώτατου άκρου κάθε τομέα του βραχίονα ψεκασμού, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 10% (Εικόνα 4.17). 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται πρότυπη διάταξη (patternator) για τη 

μέτρηση της ομοιομορφίας της εγκάρσιας κατανομής του όγκου του 

ψεκαστικού υγρού (παράγραφος 4.11.3), απαιτείται μόνο ένα σημείο 

μέτρησης σε ένα εξωτερικό άκρο του βραχίονα.  
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Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση.  

Η δοκιμή πραγματοποιείται με τα μεγαλύτερης παροχής ακροφύσια που 

παρέχονται στον ψεκαστήρα και σε πίεση εντός του εύρους της πίεσης 

λειτουργίας που δίνεται από τον κατασκευαστή του ακροφυσίου.  

Ένας διακριβωμένος (βαθμονομημένος) μετρητής πίεσης που χρησιμοποιείται 

στην επιθεώρηση (παράγραφος 4.6.2.4), τοποθετείται στην ίδια θέση με το 

πλέον απομακρυσμένο από την αντλία ακροφύσιο. 

Οι τιμές που υποδεικνύονται από το μετρητή πίεσης του ψεκαστήρα πρέπει να 

συγκρίνονται με τις μετρούμενες τιμές από το διακριβωμένο μετρητή πίεσης.  

  

Εικόνα 4.17. Η πτώση πίεσης μεταξύ του πιεσόμετρου επί του ψεκαστήρα και του 
άκρου κάθε τομέα του βραχίονα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% 

 

4.9.3. Κατακόρυφος βραχίονας ψεκασμού 

4.9.3.1. Συμμετρία 

Η διάταξη των ακροφυσίων (π.χ. τύποι ακροφυσίων, μεγέθη, υλικό και 

παραγωγή από τον ίδιο κατασκευαστή) πρέπει να είναι συμμετρική στην 

αριστερή και τη δεξιά πλευρά, εκτός εάν προορίζονται για ειδική λειτουργία 

(π.χ. ψεκασμός στη μια πλευρά, τοποθέτηση ακροφυσίων για αντιστάθμιση 

της ασύμμετρης κατανομής αέρα του ανεμιστήρα κλπ) (Εικόνα 4.18). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος. 
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Εικόνα 4.18. Συμμετρική διάταξη ακροφυσίων στις δύο πλευρές 

 

4.9.3.2. Απενεργοποίηση 

Εάν υπάρχει, το σύστημα απενεργοποίησης κάθε ακροφυσίου ξεχωριστά, 

πρέπει να λειτουργεί (βλ. Εικόνα 3.8, σελ. 79). 

Στην περίπτωση ακροφυσίων πολλαπλών κεφαλών, αυτή η απαίτηση ισχύει 

για κάθε ακροφύσιο. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας.  

 

4.9.3.3. Ρύθμιση 

Πρέπει να είναι δυνατή η ρύθμιση της θέσης των ακροφυσίων με συμμετρικό 

και αναπαραγώγιμο τρόπο (βλ. Εικόνα 3.9, σελ. 79). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος.   

 

4.9.3.4. Πτώση πίεσης 

Η πτώση πίεσης μεταξύ του σημείου μέτρησης της πίεσης στον ψεκαστήρα 

και της πίεσης που μετράται στο ακροφύσιο που είναι το πλέον 
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απομακρυσμένο από το σημείο τροφοδοσίας της γραμμής ψεκασμού, δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 15% της πίεσης που εμφανίζεται στο μετρητή πίεσης 

(Εικόνα 4.19). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση.  

Η δοκιμή πραγματοποιείται με τα μεγαλύτερης παροχής ακροφύσια που 

παρέχονται στον ψεκαστήρα και σε πίεση εντός του εύρους της πίεσης 

λειτουργίας που δίνεται από τον κατασκευαστή του ακροφυσίου.  

Ένας διακριβωμένος (βαθμονομημένος) μετρητής πίεσης που χρησιμοποιείται 

στην επιθεώρηση (παράγραφος 4.6.2.4), τοποθετείται στην ίδια θέση με το 

πλέον απομακρυσμένο από την αντλία ακροφύσιο. 

Οι τιμές που υποδεικνύονται από το μετρητή πίεσης του ψεκαστήρα πρέπει να 

συγκρίνονται με τις μετρούμενες τιμές από το διακριβωμένο μετρητή πίεσης.  

 

 

Εικόνα 4.19. Η πτώση πίεσης μεταξύ του πιεσόμετρου του ψεκαστήρα και του 
πλέον απομακρυσμένου σημείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% 
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4.9.3.5. Αντισταθμιστικές επιστροφές  

Η πίεση δεν πρέπει να μεταβάλλεται περισσότερο από 10%, όταν μετριέται 

στην είσοδο κάθε τομέα του βραχίονα ψεκασμού ή διαβάζεται στο μετρητή 

πίεσης του ψεκαστήρα, 10 δευτερόλεπτα μετά το κλείσιμο ενός τομέα και οι 

τομείς κλείνουν ένας προς έναν. 

Η απαίτηση αυτή ισχύει μόνο για ψεκαστήρες που διαθέτουν βαλβίδες 

ρύθμισης διανομής του ψεκαστικού υγρού, μέσω των οποίων ρυθμίζεται ο 

όγκος του ψεκαστικού υγρού που επιστρέφει στη δεξαμενή όταν αυτές είναι 

κλειστές, ώστε να είναι ο ίδιος με τον όγκο υγρού που θα περνούσε από τα 

ακροφύσια του τομέα του βραχίονα όταν η βαλβίδα είναι ανοικτή. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση. 

Μεταβολή της πίεσης όταν οι τομείς είναι κλειστοί  

Η μεταβολή της πίεσης πρέπει να ελέγχεται με έναν διακριβωμένο 

(βαθμονομημένο) μετρητή πίεσης που χρησιμοποιείται στην επιθεώρηση 

(παράγραφος 4.6.2.4), τοποθετημένο στη θέση του δείκτη πίεσης του 

ψεκαστήρα. 

Οι μεταβολές στην τιμή που υποδεικνύεται από τον βαθμονομημένο μετρητή 

πίεσης, πρέπει να παρατηρούνται και να καταγράφονται, καθώς οι τομείς 

κλείνουν ένας προς έναν, με όλους τους τομείς που έχουν κλείσει να 

παραμένουν κλειστοί μέχρις ότου ολοκληρωθούν όλες οι μετρήσεις. 

Η πίεση πρέπει να παρατηρείται πριν και μετά από 10 s, αφού κλείσει κάθε 

τομέας.  

 

4.9.4. Αυλοί (πιστόλια) και λόγχες ψεκασμού 

4.9.4.1. Ενεργοποιητής (σκανδάλη) 

Ο ενεργοποιητής (σκανδάλη) πρέπει να λειτουργεί. Η σκανδάλη πρέπει να 

κλειδώνει στην κλειστή θέση (αυλός εκτός λειτουργίας) και να μην μπορεί να 

κλειδωθεί στην ανοικτή θέση (αυλός σε λειτουργία) (βλ. Εικόνα 2.41, σελ. 58). 



123 
 

Το σύστημα ανοίγματος και κλεισίματος που είναι εγκατεστημένο στον αυλό 

πρέπει να φέρει διακόπτη ασφαλείας (quick stop/opening). Δεν πρέπει να 

υπάρχει συνεχής στάλαξη όταν η σκανδάλη είναι στην κλειστή θέση. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας. 

 

4.9.4.2. Ρύθμιση παροχής και γωνίας ψεκασμού 

Εάν η παροχή ή/και η γωνία ψεκασμού του αυλού είναι ρυθμιζόμενες, τότε η 

διάταξη ρύθμισης πρέπει να λειτουργεί (βλ. Εικόνα 2.42, σελ. 58). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας.  

  

 

4.10. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ   

4.10.1. Απενεργοποίηση 

Εάν είναι δυνατό να διακοπεί η λειτουργία του ανεμιστήρα ανεξάρτητα από 

άλλα κινητά εξαρτήματα του ψεκαστήρα, το σύστημα απενεργοποίησης 

πρέπει να λειτουργεί (βλ. Εικόνα 1.5, σελ. 17). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Δοκιμή λειτουργίας. 

 

4.10.2. Δυνατότητα ρύθμισης 

Οι ρυθμιζόμενες μεταλλικές πλάκες κατεύθυνσης του αέρα 

(κατευθυντήρες/οδηγοί αέρα) στον ανεμιστήρα και στο περίβλημα του 

ανεμιστήρα πρέπει να λειτουργούν.  

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας. 
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4.11. ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

4.11.1. Ομοιομορφία δέσμης ψεκασμού 

Με απενεργοποιημένο τον ανεμιστήρα σε περίπτωση υδραυλικών ακροφυσίων 

και με τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε περίπτωση άλλων ακροφυσίων (για 

παράδειγμα πνευματικά ακροφύσια), κάθε ακροφύσιο πρέπει να σχηματίζει μια 

ομοιόμορφη δέσμη ψεκασμού (π.χ. ομοιόμορφο σχήμα, ομοιογενής 

ψεκασμός) (Εικόνα 4.20). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας.  

 

 

 Εικόνα 4.20. Ομοιόμορφη δέσμη ψεκασμού για κάθε ακροφύσιο  

 



125 
 

4.11.2. Παροχή ακροφυσίων 

4.11.2.1. Γνωστή ονομαστική παροχή ακροφυσίου 

Η απόκλιση της παροχής κάθε ακροφυσίου του ίδιου τύπου και μεγέθους δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το ±15% της ονομαστικής παροχής που υποδεικνύεται 

από τον κατασκευαστή του ακροφυσίου στη μέγιστη πίεση λειτουργίας που 

δίνεται από τον κατασκευαστή του ακροφυσίου. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση.  

 

4.11.2.2. Μη γνωστή ονομαστική παροχή ακροφυσίου 

Η παροχή κάθε ακροφυσίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ±5% της μέσης 

παροχής των ακροφυσίων του ίδιου τύπου και μεγέθους που είναι 

τοποθετημένα στον ψεκαστήρα. 

Στην περίπτωση μόνο δύο ακροφυσίων του ίδιου τύπου και μεγέθους, η μέση 

τιμή δεν λαμβάνεται υπόψη, αλλά η απόκλιση μεταξύ των δύο ακροφυσίων. 

Για ψεκαστήρες με μια μόνο έξοδο ψεκαστικού υγρού ή με ακροφύσια 

ρυθμιζόμενης παροχής, πρέπει να μετράται η παροχή αλλά δεν μπορεί να 

παρασχεθεί καμία ένδειξη φθοράς. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση.  

i. Διαδικασία μέτρησης παροχής ακροφυσίων 

Η μέτρηση της παροχής των ακροφυσίων (παράγραφος 4.11.2.1 και 4.11.2.2) 

μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε με τα ακροφύσια τοποθετημένα στον 

ψεκαστήρα, είτε αυτά να έχουν αφαιρεθεί από τον βραχίονα ψεκασμού. Όταν 

η δοκιμή πραγματοποιείται με τα ακροφύσια επί του βραχίονα, πρέπει να 

διασφαλίζεται ότι οι δέσμες ψεκασμού είναι σωστά διαμορφωμένες.    

Το σφάλμα μέτρησης της παροχής δεν πρέπει να υπερβαίνει το ±2,5% της 

μετρούμενης τιμής ή 2,5 x 10-2 l/min, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. 

Η δοκιμή διεξάγεται σε πίεση εντός του εύρους της πίεσης λειτουργίας που 

δίνεται από τον κατασκευαστή του ακροφυσίου. 



126 
 

ii. Μέτρηση παροχής με τα ακροφύσια επί του ψεκαστήρα 

Η παροχή κάθε ακροφυσίου πρέπει να μετράται σύμφωνα με το ISO 5682-

2:1997, παράγραφος 8.1 (εκτός 8.1.1), ως ακολούθως: 

- Η δοκιμή πραγματοποιείται για κάθε τύπο ακροφυσίου επί του ψεκαστήρα. 

- Συλλέγεται το υγρό που εκκενώνεται από κάθε ακροφύσιο του ψεκαστήρα 

για μια επιλεγμένη χρονική περίοδο και μετρούνται οι όγκοι που 

λαμβάνονται. 

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε ισοδύναμη μέθοδος. 

- Η παροχή ή ο όγκος του υγρού που συλλέγεται από κάθε ακροφύσιο πρέπει 

να αναγράφεται σε πίνακα ή γράφημα, ως ποσοστό της ονομαστικής 

παροχής ή της μέσης παροχής (ή μέσου όγκου) για τον τύπο του 

ακροφυσίου που έχει τοποθετηθεί (βλ. Εικόνα 2.38, σελ. 55 και Εικόνα 

3.12, σελ. 84). 

iii. Μέτρηση παροχής με τα ακροφύσια εκτός του ψεκαστήρα 

Η μέτρηση της παροχής κάθε ακροφυσίου πρέπει να γίνεται επί τράπεζας 

δοκιμής (test bench). 

Η τράπεζα δοκιμής αποτελείται από μια αντλία η οποία με μια ορισμένη πίεση 

αποστέλλει νερό στο ακροφύσιο, έναν ρυθμιστή πίεσης, έναν μετρητή πίεσης 

(αναλογικό ή ψηφιακό) μέσω του οποίου μπορεί να παρατηρείται η 

πραγματική πίεση και έναν μετρητή παροχής (ροόμετρο) με τον οποίο μπορεί 

να μετρηθεί η πραγματική παροχή (βλ. Εικόνα 2.39, σελ. 55). 

Ο μετρητής πίεσης πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.6.2.4. 

Το σύστημα μεταφοράς υγρού, οι προσαρμογείς (αντάπτορες) κλπ, δεν πρέπει 

να επηρεάζουν την παροχή. 
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4.11.3. Μέτρηση εγκάρσιας κατανομής ψεκασμού επί πρότυπης 

διάταξης (patternator) (προαιρετική) 

4.11.3.1. Γενικά 

α. Η εγκάρσια κατανομή, εντός του ολικού εύρους επικάλυψης, πρέπει να 

είναι ομοιόμορφη. Η ομοιομορφία της εγκάρσιας κατανομής αξιολογείται με 

βάση το συντελεστή παραλλακτικότητας, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει 

το 10%,     

και         

β. Η ποσότητα του υγρού, που συλλέγεται από κάθε αυλάκι της πρότυπης 

διάταξης εντός του επικαλυπτόμενου εύρους, δεν πρέπει να αποκλίνει 

περισσότερο από ±20% από την ολική μέση τιμή. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση. 

i. Τεχνικές προδιαγραφές πρότυπης διάταξης  

Για τη μέτρηση της ομοιομορφίας της εγκάρσιας κατανομής του όγκου του 

ψεκαστικού υγρού, πρέπει να χρησιμοποιείται μια πρότυπη διάταξη με 

αυλακώσεις πλάτους 100 mm και βάθους τουλάχιστον 80 mm, μετρούμενου 

ως απόσταση μεταξύ κορυφής και πυθμένα της αυλάκωσης. 

Η πρότυπη διάταξη πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 1,5 m. Το πλάτος της 

αυλάκωσης πρέπει να είναι 100 mm ±2,5 mm. Το πλάτος της αυλάκωσης 

πρότυπης διάταξης που λειτουργεί σε βήματα με ηλεκτρονική δειγματοληψία 

δεδομένων, π.χ. συσκευές σάρωσης (scanners), πρέπει να είναι 100 mm ±1 

mm.  

Προ της έναρξης της δοκιμής, οι αυλακώσεις που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν πρέπει να ελεγχθούν με κατάλληλα μέσα, όπως ένα 

πρότυπο, για να διαπιστωθεί αν ικανοποιούνται τα ανωτέρω όρια ανοχής. Οι 

βαθμονομημένοι κύλινδροι μέτρησης του ψεκαστικού υγρού, πρέπει να είναι 

του ίδιου τύπου και μεγέθους και να έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον 500 ml. 

Η βαθμονόμηση της κλίμακας πρέπει να είναι το μέγιστο 10 ml.   
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Το σφάλμα μέτρησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 ml ή το ±2% της 

μετρούμενης τιμής, ανάλογα με το ποια τιμή είναι μεγαλύτερη. 

Κατά τη διέλευση του μετρητικού φορείου στη διαδρομή μέτρησης, το βήμα 

της θέσης πρέπει να πραγματοποιείται με ακρίβεια ±20 mm. Το σφάλμα 

μέτρησης του όγκου των μεμονωμένων αυλακώσεων, για παροχή 300 ml/min, 

πρέπει να είναι μικρότερο από ±4%. Η ρύθμιση και η βαθμονόμηση της 

πρότυπης διάταξης, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών του 

κατασκευαστή της διάταξης.  

Το μέγεθος της πρότυπης διάταξης πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στο 

μέγεθος του υπό δοκιμή βραχίονα και στον τύπο του ψεκαστήρα. Η πρότυπη 

διάταξη πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι το επικαλυπτόμενο εύρος ψεκασμού 

μετράται πλήρως (βλ. Εικόνα 2.37, σελ. 52). 

ii. Υπολογισμός του συντελεστή παραλλακτικότητας (CV) 

Εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος: 

𝐶𝑉 =
𝑆

𝑋
× 100 

όπου 

𝑆 = √∑(𝑋𝑖 − 𝑋)
2

𝑛 − 1
 

𝑋 =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
 

𝑋𝑖   ο όγκος του συλλεχθέντος υγρού στο i-σωλήνα (i-αύλακα), 

𝑛    ο αριθμός των αυλάκων, 

𝑆    η τυπική απόκλιση των συλλεχθέντων όγκων στις αύλακες, 

𝛸   η μέση τιμή του όγκου του υγρού που συλλέχθηκε από όλες τις αύλακες               

(μέσος όγκος συλλεχθέντος υγρού ανά αύλακα).   

 

 



129 
 

iii. Διαδικασία μέτρησης της ομοιομορφίας της εγκάρσιας κατανομής 

Για όλα τα ακροφύσια (ή τους τύπους ακροφυσίων) που υπάρχουν στον 

ψεκαστήρα, ελέγχεται η εγκάρσια κατανομή ψεκασμού για το ολικό πλάτος 

εργασίας του ψεκαστήρα.  

Η δοκιμή διεξάγεται σε τυπικό ύψος δοκιμής (μετρούμενο από το στόμιο του 

ακροφυσίου μέχρι τις κορυφογραμμές των αυλακώσεων της πρότυπης 

διάταξης) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του ακροφυσίου και μια 

τυπική πίεση δοκιμής, εντός του εύρους πίεσης λειτουργίας που δίνεται από 

τον κατασκευαστή του ακροφυσίου. 

Η μέτρηση πραγματοποιείται από το μέσο της απόστασης που ορίζεται από τα 

στόμια του εξώτατου ακροφυσίου και του προτελευταίου ακροφυσίου της 

μιας πλευράς του βραχίονα, μέχρι το μέσο της απόστασης που ορίζεται από τα 

στόμια του εξώτατου ακροφυσίου και του προτελευταίου ακροφυσίου της 

άλλης πλευράς του βραχίονα. 

 

4.11.3.2. Κατανομή πίεσης 

Όταν η παροχή των ακροφυσίων μετράται σύμφωνα με την παράγραφο 

4.11.2: 

- η πίεση στην είσοδο κάθε τομέα του βραχίονα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

±10% της μέσης πίεσης που μετράται στην είσοδο όλων των τομέων του 

βραχίονα, 

- η πίεση μεταξύ της εισόδου και του εξωτερικού άκρου κάθε τομέα του 

βραχίονα δεν πρέπει να μειώνεται περισσότερο από 10%, όταν γίνεται 

ψεκασμός με τα μεγαλύτερης παροχής ακροφύσια που είναι τοποθετημένα 

στον ψεκαστήρα. 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση.  

Η δοκιμή διεξάγεται με τα μεγαλύτερης παροχής ακροφύσια που παρέχονται 

στον ψεκαστήρα και σε πίεση εντός του εύρους πίεσης λειτουργίας που 

δίνεται από τον κατασκευαστή των ακροφυσίων. 
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Ένας διακριβωμένος (βαθμονομημένος) μετρητής πίεσης που χρησιμοποιείται 

στην επιθεώρηση (παράγραφος 4.6.2.4), τοποθετείται στην ίδια θέση με ένα 

ακροφύσιο στην είσοδο κάθε τομέα του βραχίονα.  

Η μέση πίεση στην είσοδο όλων των τομέων υπολογίζεται και συγκρίνεται με 

την πίεση εισόδου κάθε τομέα. 

Ένας διακριβωμένος (βαθμονομημένος) μετρητής πίεσης που χρησιμοποιείται 

στην επιθεώρηση (παράγραφος 4.6.2.4), τοποθετείται στην ίδια θέση με ένα 

ακροφύσιο στο εξώτατο άκρο κάθε τομέα του βραχίονα.  

Για κάθε τομέα, η πτώση πίεσης μεταξύ της εισόδου και του εξώτατου άκρου 

υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο: 

𝛱𝜏ώ𝜎𝜂 𝛱ί휀𝜎𝜂𝜍 =
(𝑃0 − 𝑃1)

𝑃0
× 100 

όπου 

P0   η πίεση στην είσοδο του τομέα, 

P1   η πίεση στο εξώτατο άκρο του ιδίου τομέα. 

 

4.11.4. Προαιρετικές πληροφορίες κατακόρυφης κατανομής 

Σε περίπτωση ψεκαστήρων με κατακόρυφο βραχίονα ή παρόμοιων, 

προκειμένου να παρέχονται στον ιδιοκτήτη/χειριστή περαιτέρω πληροφορίες, 

μπορεί να μετρηθεί η κατακόρυφη κατανομή ψεκασμού, χρησιμοποιώντας μια 

κατακόρυφη πρότυπη διάταξη δοκιμής (vertical patternator) ή άλλα μέσα 

απεικόνισης (Εικόνα 4.21). 
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Εικόνα 4.21. Μέτρηση κατακόρυφης κατανομής 
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4.12. ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

4.12.1. Σύστημα κίνησης 

Το σύστημα κίνησης (κινητήριοι τροχοί/κύλινδροι, κινητήρας, μπαταρία κλπ.) 

πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να λειτουργεί (Εικόνα 4.22). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας.  

 

 

 

Εικόνα 4.22. Αυτόνομη μονάδα εφαρμογής. Το ρομπότ ψεκασμού συνδέεται μέσω 
εύκαμπτου σωλήνα με ανεξάρτητη μονάδα δεξαμενής. Η ανέμη του σωλήνα είναι 

αυτόματη. Το ρομπότ κινείται με μπαταρία επί σιδηροτροχιάς και                   
αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 110 m/min  

 

4.12.2. Ταχύτητα πρόωσης ρομπότ ψεκασμού 

Η ταχύτητα κίνησης δεν πρέπει να αποκλίνει περισσότερο από ±10% από 

αυτές που δηλώνει ο κατασκευαστής. 
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Μέθοδος επιβεβαίωσης: Μέτρηση.  

Η πραγματική ταχύτητα πρόωσης πρέπει να μετράται με σφάλμα που δεν 

υπερβαίνει το ±2,5%. 

Η μέτρηση πρέπει να πραγματοποιείται επί μιας διαθέσιμης απόστασης. Η 

αρχή και το τέλος της απόστασης δοκιμής πρέπει να σημειώνονται με 

σαφήνεια. Ένα σημείο αναφοράς πρέπει να σημειώνεται στον ψεκαστήρα, 

ώστε να βοηθά στην αναγνώριση της έναρξης και του τερματισμού της 

δοκιμής. 

 

 

4.13. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Εάν παρέχονται, οι διατάξεις καθαρισμού πρέπει να λειτουργούν (Εικόνα 4.23 

και Εικόνα 4.24). 

Μέθοδος επιβεβαίωσης: Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας.  

 

   

Εικόνα 4.23. Εσωτερικός καθαρισμός 
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Εικόνα 4.24. Εξωτερικός καθαρισμός 
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