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ΠΡΟΛΟΓΟ
Η ρξήζε ησλ θπηνθαξκάθσλ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχγρξνλεο
γεσξγίαο

θαη

ζπκβάιιεη

ζηελ

παξαγσγηθφηεηα

θαη

ζηελ

πνηφηεηα

ησλ

θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ. Όκσο, ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα είλαη νπζίεο
δπλεηηθά επηθίλδπλεο γηα ηνλ άλζξσπν, ηα δψα θαη ην πεξηβάιινλ.
Ο θχξηνο φγθνο ησλ θπηνθαξκάθσλ εθαξκφδεηαη κε ςεθαζκνχο πνπ γίλνληαη
κε ςεθαζηηθά κεραλήκαηα. Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή, ε ζπληήξεζε θαη ε ξχζκηζε
ησλ κεραλεκάησλ θπηνπξνζηαζίαο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζσζηή
εθαξκνγή ησλ θπηνθαξκάθσλ.
Έλα νξζά ζρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν ςεθαζηηθφ κεράλεκα, πξέπεη λα
είλαη ζχκθσλν κε πξνδηαγξαθέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ θαη
βνεζνχλ ηνπο αγξφηεο λα ην ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά. Η Δπξσπατθή Έλσζε έρεη
πξνηείλεη κηα ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ. Σα ελ ιφγσ
κεραλήκαηα ππφθεηληαη ζηελ ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο Οδεγία 2006/42/ΔΚ ζρεηηθά
κε ηα κεραλήκαηα, ε νπνία απαηηεί ζήκαλζε CE θαη θαζνξίδεη ηηο ζεκειηψδεηο
απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ηηο νπνίεο ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα θαιχπηεη.
Με ηελ Οδεγία 2009/127/ΔΚ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 2006/42/ΔΚ νη βαζηθέο
απαηηήζεηο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή λέσλ
κεραλεκάησλ εθαξκνγήο θπηνθαξκάθσλ.
Έλα ςεθαζηηθφ κεράλεκα πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε φιεο απηέο ηηο
απαηηήζεηο, γηα λα ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη ζηα επφκελα έηε, πξέπεη λα ζπληεξείηαη
ζσζηά.
Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CEN), ζπλέηαμε πξφηππα ειέγρνπ θαη
δνθηκψλ ησλ κεραλεκάησλ θπηνπξνζηαζίαο, πνπ θαζνξίδνπλ ην ειάρηζην απνδεθηφ
φξην πνηφηεηαο απηψλ. Η κέρξη ζήκεξα θαηάζηαζε ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν απφ
πιεπξάο ειέγρσλ θαη δνθηκψλ ησλ κεραλεκάησλ θπηνπξνζηαζίαο πνηθίιεη, θαζψο ε
εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ήηαλ
πξναηξεηηθή. Πιένλ κε ηελ Οδεγία 2009/128/ΔΚ πξνβιέπεηαη ε ηαθηηθή επηζεψξεζε
ηνπ ελ ρξήζεη εμνπιηζκνχ εθαξκνγήο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ.
ηελ Διιάδα κέρξη ζήκεξα νη δνθηκέο ησλ θαηλνχξησλ ςεθαζηηθψλ
κεραλεκάησλ είλαη πξναηξεηηθέο, ελψ δε δηελεξγνχληαλ πεξηνδηθνί έιεγρνη γηα ηα ελ
ρξήζεη ςεθαζηηθά. Ο Νφκνο 4036/2012 πνπ ελζσκαηψλεη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία
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ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/128/ΔΚ, θαζηεξψλεη ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ηνπ
ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ εθαξκνγήο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. Η επηζεψξεζε
απηή ζα γίλεηαη αλά πέληε έηε έσο ην 2020 θαη αλά ηξία έηε ζηε ζπλέρεηα. Μέρξη ηηο
26 Ννεκβξίνπ 2016 πξέπεη λα δηελεξγεζεί ηνπιάρηζηνλ κηα επηζεψξεζε ηνπ
εμνπιηζκνχ.
Με ηελ αξηζκ. Δ8 1831/39763, ΦΔΚ 671/Β/21-4-2015 Απφθαζε ηνπ
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο, ζεζπίδεηαη ζηε ρψξα καο ζχζηεκα πεξηνδηθήο επηζεψξεζεο ηνπ
εμνπιηζκνχ εθαξκνγήο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, ην νπνίν νδεγεί ζηε ρνξήγεζε
πηζηνπνηεηηθνχ επηζεψξεζεο θαη απηνθφιιεηνπ ζήκαηνο θαηαιιειφηεηαο. Οη
ηαζκνί Δπηζεψξεζεο Δμνπιηζκνχ Δθαξκνγήο Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ κπνξεί λα
είλαη θηλεηνί ή ζηαζεξνί θαη νξίδεηαη σο εξγαζηήξην αλαθνξάο ην Σκήκα Γεσξγηθήο
Μεραληθήο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δδαθνυδαηηθψλ Πφξσλ πνπ ζα ηνπο ειέγρεη.
Σν

παξφλ

εγρεηξίδην

ζπληάρζεθε

ζχκθσλα

κε

ην

Άξζξν

9 ηεο

πξναλαθεξζείζαο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο
ηαζκνχο Δπηζεψξεζεο Δμνπιηζκνχ Δθαξκνγήο Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ γηα ηε
δηελέξγεηα ησλ επηζεσξήζεσλ.
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ΔΙΑΓΧΓΗ
Σα

ηειεπηαία

ρξφληα,

αξθεηέο

ρψξεο

έρνπλ

αλαπηχμεη

ζπζηήκαηα

επηζεψξεζεο ηνπ ελ ρξήζεη εμνπιηζκνχ εθαξκνγήο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. Οη
εμειίμεηο ζηελ θαηεχζπλζε απηή έρνπλ ηνλσζεί απφ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ
ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο θαη απφ ηελ πξφζεζε λα κεησζεί ε ρξήζε ησλ γεσξγηθψλ
θαξκάθσλ. Οη θχξηνη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ηνπ ελ ρξήζεη
εμνπιηζκνχ εθαξκνγήο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ είλαη:
- Η αζθάιεηα ηνπ ρεηξηζηή.
- Ο πεξηνξηζκφο ησλ επηπηψζεσλ ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζηελ πγεία ησλ
αλζξψπσλ

(ρεηξηζηψλ,

παξεπξηζθνκέλσλ,

θαηνίθσλ

αγξνηηθψλ

πεξηνρψλ,

θαηαλαισηψλ) θαη ησλ δψσλ.
- Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
- Η βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ελ ιφγσ κεραλεκάησλ.
- Η δηάζεζε πξντφλησλ ρσξίο ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ.
Με ζθνπφ ηελ νξζή θαη αζθαιή ρξήζε ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, είλαη
απαξαίηεην λα νξηζηνχλ νη απαηηήζεηο θαη νη κέζνδνη επηζεψξεζεο ησλ ελ ρξήζεη
ςεθαζηηθψλ κεραλεκάησλ. Η ηππνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ κεζφδσλ
επηζεψξεζεο ησλ ελ ρξήζεη ςεθαζηήξσλ ιακβάλεη ππφςε, φρη κφλν ηελ θαηαζθεπή
θαη απφδνζε ηνπ θαηλνχξηνπ εμνπιηζκνχ, αιιά επίζεο ηε ρξήζε, θξνληίδα θαη
ζπληήξεζή ηνπ. Απηφο είλαη ν ινγηθφο ζχλδεζκνο κεηαμχ λένπ εμνπιηζκνχ θαιήο
πνηφηεηαο θαη θαιά εθπαηδεπκέλσλ θαη επαηζζεηνπνηεκέλσλ ρξεζηψλ.
Σν παξφλ εγρεηξίδην ζπληάρζεθε κε βάζε ηα Δπξσπατθά Πξφηππα
ΔΝ 13790-1:2003 θαη ΔΝ 13790-2:2003 θαη απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα:
- Κεθάιαην Πξψην: Γεληθά.
- Κεθάιαην Γεχηεξν: Δπηζεψξεζε ελ ρξήζεη ςεθαζηήξσλ κεγάισλ θαιιηεξγεηψλ.
Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη επηβεβαίσζεο.
- Κεθάιαην Σξίην: Δπηζεψξεζε ελ ρξήζεη ςεθαζηήξσλ δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ
(Νεθεινςεθαζηήξσλ). Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη επηβεβαίσζεο.
θνπφο ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη λα θαζνξίζεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο κεζφδνπο
επηβεβαίσζήο ηνπο, γηα ηελ επηζεψξεζε ησλ ελ ρξήζεη ςεθαζηήξσλ κεγάισλ
θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ λεθεινςεθαζηήξσλ. ρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ
ςεθαζηηθνχ κεραλήκαηνο ζε φηη αθνξά ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο γηα ην ρεηξηζηή, ηνλ
5

ελδερφκελν θίλδπλν πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο λα επηηεπρζεί
θαιή εθαξκνγή γεσξγηθνχ θαξκάθνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΔΝΙΚΑ
1.1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΙ ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Καζνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ κεζφδσλ επηβεβαίσζήο ηνπο γηα ηελ
επηζεψξεζε ηνπ ελ ρξήζεη Δμνπιηζκνχ Δθαξκνγήο Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ.
Η δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη απφ ηνπο ηαζκνχο Δπηζεψξεζεο Δμνπιηζκνχ
Δθαξκνγήο Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο ησλ ελ ρξήζεη ςεθαζηηθψλ
κεγάισλ

θαιιηεξγεηψλ

θαη

ςεθαζηηθψλ

δελδξσδψλ

θαιιηεξγεηψλ

(λεθεινςεθαζηήξσλ).

1.2. ΟΡΙΜΟΙ
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ εθαξκφδνληαη νη παξαθάησ φξνη
θαη νξηζκνί:
1.2.1. Φεθαζηηθό κεράλεκα (Φεθαζηήξαο)
Μεράλεκα πνπ εθαξκφδεη πδαηηθφ δηάιπκα γηα πξνζηαζία ησλ θπηψλ θαη
ιίπαλζε.
1.2.2. Φεθαζηήξαο κεγάισλ θαιιηεξγεηώλ
Μεράλεκα πνπ δηαλέκεη ςεθαζηηθφ δηάιπκα κε έλαλ νξηδφληηα ηνπνζεηεκέλν
βξαρίνλα, πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ θαιιηέξγεηα. Σν ςεθαζηηθφ πγξφ εθηνμεχεηαη
κε θαηεχζπλζε πξνο ηα θάησ ή πιάγηα.
1.2.3. Φεθαζηήξαο δελδξσδώλ θαιιηεξγεηώλ (Νεθεινςεθαζηήξαο)
Μεράλεκα ρσξίο νξηδφληην βξαρίνλα, πνπ δηαλέκεη ςεθαζηηθφ δηάιπκα κε
ππνβνήζεζε αέξα θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο φπσο
δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, ακπειψλεο θαη ιπθίζθνπο. Δθηνμεχεη ην ςεθαζηηθφ πγξφ
πξνο ηα πάλσ θαη πιάγηα.
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1.2.4. Μεηξεηήο πίεζεο (Πηεζόκεηξν ή Μαλόκεηξν)
Αλαινγηθφ ζπλήζσο φξγαλν κέηξεζεο ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ςεθαζηηθνχ
κεραλήκαηνο.
1.2.5. Αθξνθύζην
Μεραληθή ζπζθεπή ζρεδηαζκέλε λα ειέγρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ξνήο ηνπ
ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο. Δθηειεί ηξεηο ιεηηνπξγίεο: ξπζκίδεη ηελ παξνρή, δηαζπά ην
ςεθαζηηθφ πγξφ ζε ζηαγνλίδηα θαη θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ζηαγνλίδηα
δηαζπείξνληαη ζηελ επηθάλεηα ςεθαζκνχ.
1.2.6. Γνρείν γεσξγηθώλ θαξκάθσλ
Γεληθή νλνκαζία γηα ηε ζπζθεπαζία γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, γηα παξάδεηγκα
θνπηηά, κπνπθάιηα, ηζάληεο, ζάθνη.
1.2.7. Γηάηαμε θαζαξηζκνύ δνρείσλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ
Γηάηαμε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θελψλ ζπζθεπαζηψλ ησλ γεσξγηθψλ
θαξκάθσλ. Η δηάηαμε κπνξεί λα απνηειεί ηκήκα ηνπ ςεθαζηηθνχ κεραλήκαηνο ή κηα
αλεμάξηεηε εγθαηάζηαζε (π.ρ. ζηαζεξφο εμνπιηζκφο).

1.3. ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ
1.3.1.

Η

επηζεψξεζε

βαζίδεηαη

ζηηο

απαηηήζεηο

ησλ

πξνηχπσλ

ΔΝ 13790-1:2003 θαη ΔΝ 13790-2:2003.
Η ζπκθσλία κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα επφκελα θεθάιαηα πξέπεη λα
επηβεβαηψλεηαη κε νπηηθφ έιεγρν, δνθηκέο ιεηηνπξγίαο θαη κεηξήζεηο.
Οπηικός έλεγτος. Οπηηθή εμέηαζε ηνπ κεραλήκαηνο γηα ην εάλ είλαη φια ζηε
ζέζε ηνπο θαη ζηελ πξέπνπζα θαηάζηαζε.
Δοκιμή

λειηοσργίας.

Έιεγρνο

θαηά

ηελ

θαλνληθή

ιεηηνπξγία

ηνπ

κεραλήκαηνο/εμαξηήκαηνο γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ιεηηνπξγεί φπσο πξνδηαγξάθεηαη.
Μέηρηζη. Καζνξηζκφο κηαο ηηκήο ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην είδνο δηάηαμεο ή
νξγάλνπ.
Μεξηθέο απφ ηηο δνθηκέο-ειέγρνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ εγρεηξίδην
πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο, πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο.
Κάζε άηνκν πνπ πξαγκαηνπνηεί επηζεσξήζεηο ζχκθσλα κε ην παξφλ εγρεηξίδην,
πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ζηνλ ηχπν ηεο εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηεί.
8

Όινη νη εζληθνί θαλνληζκνί θαη απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πξέπεη λα
αθνινπζνχληαη.
1.3.2. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ επηζεσξήζεσλ νη ηαζκνί Δπηζεψξεζεο
Δμνπιηζκνχ Δθαξκνγήο Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνλ εμνπιηζκφ
πνπ αλαγξάθεηαη ζηε κε αξηζκ. Δ8 1831/39763, ΦΔΚ 671/Β/21-4-2015 Απφθαζε ηνπ
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο. Ο εμνπιηζκφο θαη ηα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηηο επηζεσξήζεηο
πξέπεη λα είλαη δηαθξηβσκέλα απφ ηνπο επίζεκνπο θνξείο δηαθξίβσζεο πνπ έρνπλ
δηαπηζηεπζεί απφ ην ΔΤΓ.
1.3.3. Πξηλ ηελ επηζεψξεζε γίλεηαη έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη
θαηάζηαζεο δηαθξίβσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κεηξήζεσλ.
1.3.4. Η δηάηαμε δνθηκήο-επηζεψξεζεο δηακνξθψλεηαη απφ ην ςεθαζηηθφ
κεράλεκα θαη ηνλ αληίζηνηρν θάζε θνξά εμνπιηζκφ κέηξεζεο θαη δνθηκήο.
Η επηζεψξεζε δελ πξέπεη λα μεθηλήζεη εάλ δελ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ
παξαγξάθσλ 2.1.1 θαη 3.1.1.
1.3.5. Οη επηζεσξήζεηο δηελεξγνχληαη κε επζχλε ησλ ηαζκψλ Δπηζεψξεζεο
Δμνπιηζκνχ Δθαξκνγήο Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν
ψζηε νη κεηξήζεηο λα κελ επεξεάδνληαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη λα
εμαζθαιίδεηαη ε απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Απαγνξεχεηαη ε εθηέιεζε
ησλ επηζεσξήζεσλ ζε ζέζε φπνπ πξνθαιείηαη φριεζε ησλ πεξηνίθσλ.
1.3.6. Πξηλ ιάβεη ρψξα ε επηζεψξεζε, ην ςεθαζηηθφ κεράλεκα πξέπεη λα
θαζαξηζηεί πξνζεθηηθά. Δηδηθή πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηελ απφπιπζε θαη ζην
εζσηεξηθφ θαζάξηζκα ηνπ ςεθαζηήξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θίιηξσλ θαη ησλ
ελζεκάησλ ηνπο θαη ζην εμσηεξηθφ θαζάξηζκα εθείλσλ ησλ εμαξηεκάησλ πνπ
εθηίζεληαη πεξηζζφηεξν ζηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα θαηά ηνλ ςεθαζκφ.
1.3.7. Σν ςεθαζηηθφ κεράλεκα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηνπ θαηαζθεπαζηή. Λακβάλνληαη φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ νξίδεη ν
θαηαζθεπαζηήο. Καηά ηελ εθθίλεζε αιιά θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο
ειέγρεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο.
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1.3.8. Όιεο νη δνθηκέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε θαζαξφ λεξφ, ρσξίο αησξνχκελα
ζσκαηίδηα.
1.3.9. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ ςεθαζηηθνχ κεραλήκαηνο πξέπεη λα είλαη παξψλ θαηά
ηελ επηζεψξεζε θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ειιείςεηο πνπ εληνπίζηεθαλ θαη ηηο
ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβεί γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο.
1.3.10. Σα απνηειέζκαηα ηεο επηζεψξεζεο θαηαγξάθνληαη ζηελ έθζεζε
ηερληθνχ ειέγρνπ θαη ζπληάζζεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ επηζεψξεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα
δίδεηαη ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ςεθαζηηθνχ κεραλήκαηνο ακέζσο κεηά ηελ επηζεψξεζε.
Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα αλαθέξεη νπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία ηνπ
ςεθαζηήξα θαη λα ελεκεξψλεη ηνλ ηδηνθηήηε γηα ηηο απαηηνχκελεο επηζθεπέο ζην
κεράλεκά ηνπ. Η έθζεζε πξέπεη επίζεο λα ζπκπεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ
κεηξήζεσλ. Οη ηηκέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ έθζεζε είλαη ν κέζνο φξνο ηξηψλ
ηνπιάρηζηνλ κεηξήζεσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΔΝ ΥΡΗΔΙ ΦΔΚΑΣΗΡΧΝ
ΜΔΓΑΛΧΝ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΧΝ. ΑΠΑΙΣΗΔΙ
ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ
2.1. ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΙΥΤΟ
2.1.1.

Πξνθπιαθηήξαο

δπλακνδόηε

(P.T.O.)

θαη

πξνθπιαθηήξαο

δπλακνιήπηε (P.I.C.)
Ο

πξνθπιαθηήξαο

ηνπ

άμνλα

κεηάδνζεο

ηζρχνο

(P.T.O.)

θαη

ν

πξνθπιαθηήξαο ηεο ζχλδεζεο εηζαγσγήο ηζρχνο (P.I.C.) πξέπεη λα εθαξκφδνπλ
κεηαμχ ηνπο θαη λα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Δηδηθφηεξα:
- Σα δηάθνξα κέξε ηνπ άμνλα, νη ειεχζεξεο αξζξψζεηο (ζηαπξνί) θαη ηα ζπζηήκαηα
αζθάιηζεο δελ πξέπεη λα εκθαλίδνπλ ζεκάδηα πξνρσξεκέλεο θζνξάο θαη πξέπεη
λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά.
- Η ιεηηνπξγία ηνπ πξνθπιαθηήξα πξέπεη λα είλαη πξφδειε θαη απηφο δελ πξέπεη λα
εκθαλίδεη ζεκάδηα θζνξάο, νπέο, παξακνξθψζεηο ή ζπαζίκαηα (ξαγίζκαηα).
- Η ζπζθεπή αλάζρεζεο πνπ εκπνδίδεη ηελ πεξηζηξνθή ηνπ πξνθπιαθηήξα ηνπ
άμνλα κεηάδνζεο ηζρχνο (P.T.O.) πξέπεη λα ππάξρεη θαη λα δνπιεχεη αμηφπηζηα.
Οη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο θαη νπνηνδήπνηε θηλνχκελν ή πεξηζηξεθφκελν
εμάξηεκα κεηάδνζεο ηζρχνο δελ πξέπεη λα επεξεάδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
2.1.2. Γηάηαμε ζηήξημεο ηνπ άμνλα P.T.O.
Πξέπεη λα ππάξρεη δηάηαμε ζηήξημεο ηνπ άμνλα P.T.O. φηαλ απηφο δελ είλαη ζε
ρξήζε θαη λα βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Η αιπζίδα ή ε δηάηαμε πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάζρεζε ηνπ πξνθπιαθηήξα ηνπ άμνλα κεηάδνζεο ηζρχνο
(P.T.O.) δελ ζεσξείηαη φηη εμππεξεηεί ην ζθνπφ απηφ.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος. Δεκηή και η δήλφζη ηοσ τρήζηη.
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2.2. ΑΝΣΛΙΑ
2.2.1. Ιθαλόηεηα παξνρήο αληιίαο
Η ηθαλφηεηα παξνρήο ηεο αληιίαο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ηηο αλάγθεο
ηνπ εμνπιηζκνχ.
α. Η ηθαλφηεηα παξνρήο ηεο αληιίαο θαηά ηε δνθηκή πξέπεη λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 90% ηεο νλνκαζηηθήο παξνρήο, πνπ δίλεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ
ςεθαζηήξα.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη.
Καηά ηε κέηξεζε ην ζθάικα ηνπ ξνφκεηξνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 2%
ηεο κεηξνχκελεο ηηκήο φηαλ ε ηθαλφηεηα ηεο αληιίαο είλαη ≥100 l/min θαη ηα 2 l/min
φηαλ ε ηθαλφηεηα ηεο αληιίαο είλαη <100 l/min. Η παξνρή πξέπεη λα κεηξάηαη κε
ειεχζεξν ζηφκην εμαγσγήο θαη ζε πίεζε κεηαμχ 8 θαη 10 bar ή αλ απηή είλαη
ρακειφηεξε, ζηελ πςειφηεξε επηηξεπφκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή ηνπ ςεθαζηηθνχ κεραλήκαηνο ή ησλ αθξνθπζίσλ.
ή
β. Η αληιία πξέπεη λα έρεη επαξθή ηθαλφηεηα παξνρήο, ψζηε λα είλαη εθηθηφο
ν ςεθαζκφο ζηε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο, φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή ηνπ ςεθαζηήξα ή ηνπ αθξνθπζίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα δνθηκήο κε ηα
κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο αθξνθχζηα εθαξκνζκέλα ζην βξαρίνλα ςεθαζκνχ, ελψ
ηαπηφρξνλα λα δηαηεξείηαη κηα νξαηή αλάδεπζε ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ ζηε δεμακελή
φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.3.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη.
ε ςεθαζηήξεο πνπ δελ είλαη εθνδηαζκέλνη κε πξνζαξκνγέα (αληάπηνξα)
δνθηκήο ή γηα αληιίεο ησλ νπνίσλ ε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο δελ είλαη γλσζηή, έλαο
βαζκνλνκεκέλνο κεηξεηήο πίεζεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε έλα αθξαίν αθξνθχζην
θαη ε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο πνπ ζπληζηάηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ
ςεθαζηήξα ή ηνπ αθξνθπζίνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο
κέηξεζεο ηεο παξνρήο ηεο αληιίαο.
2.2.2. Γνλήζεηο αληιίαο
Η αληιία δελ πξέπεη λα πξνθαιεί νξαηέο δνλήζεηο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας. Ελέγτεηαι
ζηο μεηρηηή πίεζης.
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2.2.3. Βαιβίδα αζθαιείαο
Όηαλ ππάξρεη βαιβίδα αζθαιείαο ζηελ θαηάζιηςε ηεο αληιίαο, πξέπεη λα
ιεηηνπξγεί αμηφπηζηα.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
2.2.4. Γηαξξνέο
Γελ πξέπεη λα ππάξρεη δηαξξνή (π.ρ. ζηάιαμε) ζηελ αληιία, ζηελ αλαξξφθεζε
ηεο αληιίαο θαη ζηελ θαηάζιηςε ηεο αληιίαο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.

2.3. ΑΝΑΓΔΤΗ
Μηα επθξηλψο νξαηή αλαθπθινθνξία ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ πξέπεη λα
επηηπγράλεηαη θαηά ηνλ ςεθαζκφ ζηηο νλνκαζηηθέο ζηξνθέο ηνπ P.T.O., φηαλ ε
δεμακελή είλαη γεκάηε ζην κηζφ ηεο νλνκαζηηθήο ηεο ρσξεηηθφηεηαο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.

2.4. ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΦΔΚΑΣΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ
2.4.1. Γηαξξνή από ηε δεμακελή ή ηελ νπή πιήξσζεο
Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαξξνέο απφ ηε δεμακελή ή απφ ηελ νπή πιήξσζεο
απηήο φηαλ ην θάιπκκα είλαη θιεηζηφ.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.
2.4.2. Φίιηξν ζηελ νπή πιήξσζεο
Η νπή πιήξσζεο πξέπεη λα θέξεη θίιηξν ζε θαιή θαηάζηαζε.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.
2.4.3. Πιέγκα ζην δνρείν εηζαγσγήο ρεκηθώλ
Δάλ ππάξρεη δνρείν εηζαγσγήο ρεκηθψλ πξέπεη λα θέξεη πιέγκα.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.
2.4.4. Γηάηαμε εμηζνξξόπεζεο πίεζεο
Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη εμηζνξξφπεζε πίεζεο (γηα λα απνθεχγεηαη
ππεξπίεζε ή ππνπίεζε εληφο ηεο δεμακελήο).
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.
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2.4.5. Δπθξηλώο αλαγλώζηκνο δείθηεο
Πξέπεη λα ππάξρεη επί ηεο δεμακελήο έλαο επθξηλψο αλαγλψζηκνο δείθηεο ηνπ
επηπέδνπ ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ, πνπ λα είλαη νξαηφο απφ ηε ζέζε νδήγεζεο θαη ηε
ζέζε πιήξσζεο ηεο δεμακελήο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.
2.4.6. Γηαθόπηεο εθθέλσζεο
Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ζπιινγή ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ πνπ εθθελψλεηαη,
απιά, ρσξίο εξγαιεία, αμηφπηζηα θαη ρσξίο έθρπζε (π.ρ. κε ηε ρξήζε δηαθφπηε).
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Δοκιμή λειηοσργίας.
2.4.7. Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ζηε δηάηαμε πιήξσζεο
Δάλ ππάξρεη βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ζηε δηάηαμε πιήξσζεο ηεο δεμακελήο κε
λεξφ, απηή πξέπεη λα ιεηηνπξγεί αμηφπηζηα.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
2.4.8. Γνρείν εηζαγσγήο ρεκηθώλ
Δάλ παξέρεηαη δνρείν εηζαγσγήο ρεκηθψλ, απηφ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Δοκιμή λειηοσργίας.
2.4.9. Γηάηαμε θαζαξηζκνύ δνρείσλ ζπζθεπαζίαο
Δάλ παξέρεηαη δηάηαμε θαζαξηζκνχ ησλ δνρείσλ ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ
πξντφλησλ, απηή πξέπεη λα ιεηηνπξγεί.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Δοκιμή λειηοσργίας.

2.5. ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΔΣΡΗΗ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ
ΡΤΘΜΙΗ
2.5.1. Λεηηνπξγία θαη θαηάζηαζε δηαηάμεσλ ειέγρνπ / Γηαξξνέο
Όιεο νη δηαηάμεηο κέηξεζεο, έλαξμεο θαη παχζεο ιεηηνπξγίαο θαη ξχζκηζεο
πίεζεο ή/θαη παξνρήο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ αμηφπηζηα θαη λα κελ εκθαλίδνπλ
δηαξξνέο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
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2.5.2. Όξγαλα ειέγρνπ ςεθαζκνύ
Σα απαξαίηεηα φξγαλα ειέγρνπ γηα ηνλ ςεθαζκφ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κε
ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πξνζεγγίδνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εχθνια θαηά ηελ
εθαξκνγή θαη νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο, π.ρ. ζε νζφλεο, λα κπνξνχλ αληίζηνηρα λα
αλαγλσζζνχλ.
Η ζηξέςε ηνπ θεθαιηνχ θαη ηνπ θνξκνχ ηνπ ρξήζηε-ρεηξηζηή είλαη απνδεθηή.
Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε έλαξμε θαη παχζε ιεηηνπξγίαο φισλ
ησλ αθξνθπζίσλ.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
2.5.3. Κιίκαθα κεηξεηή πίεζεο
Η θιίκαθα ηνπ κεηξεηή πίεζεο πξέπεη λα είλαη επθξηλψο αλαγλψζηκε θαη
θαηάιιειε γηα ην ρξεζηκνπνηνχκελν εχξνο ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.
2.5.4. Γηαθξηηηθόηεηα κεηξεηή πίεζεο
Η θιίκαθα πξέπεη λα ζεκαίλεηαη:
- ηνπιάρηζηνλ θάζε 0,2 bar γηα πηέζεηο ιεηηνπξγίαο κηθξφηεξεο απφ 5 bar,
- ηνπιάρηζηνλ θάζε 1,0 bar γηα πηέζεηο ιεηηνπξγίαο κεηαμχ 5 bar θαη 20 bar,
- ηνπιάρηζηνλ θάζε 2,0 bar γηα πηέζεηο ιεηηνπξγίαο κεγαιχηεξεο απφ 20 bar.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.
2.5.5. Γηάκεηξνο κεηξεηή πίεζεο
Γηα αλαινγηθνχο κεηξεηέο πίεζεο ε ειάρηζηε δηάκεηξνο ηνπ πεξηβιήκαηνο
πξέπεη λα είλαη 63 mm.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη.
2.5.6. Αθξίβεηα κεηξεηή πίεζεο
Η αθξίβεηα ηνπ κεηξεηή πίεζεο πξέπεη λα είλαη ±0,2 bar γηα πηέζεηο
ιεηηνπξγίαο κεηαμχ 1 bar (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ) θαη 2 bar (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ).
Απφ ηελ πίεζε ησλ 2 bar θαη πάλσ, ν κεηξεηήο πίεζεο πξέπεη λα κεηξά κε
αθξίβεηα ±10% ηεο κεηξνχκελεο ηηκήο.
Ο δείθηεο ηνπ κεηξεηή πίεζεο πξέπεη λα παξακέλεη ζηαζεξφο ψζηε λα
επηηξέπεη ηελ αλάγλσζε ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και μέηρηζη.
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Οη αλαινγηθνί κεηξεηέο πίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο επηζεσξήζεηο
θαη ηηο δνθηκέο πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζηε δηάκεηξν 100 mm. Άιιεο ειάρηζηεο
απαηηήζεηο γηα ηνπο κεηξεηέο πίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δνθηκέο δίλνληαη ζηα
πξφηππα ΔΝ 13790-1 θαη ΔΝ 837-1. Οη κεηξεηέο πίεζεο πξέπεη λα ειέγρνληαη
ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο.
Ο κεηξεηήο πίεζεο ηνπ ςεθαζηήξα πξέπεη λα δνθηκάδεηαη επί ηνπ ςεθαζηήξα
ή επί ηξάπεδαο δνθηκψλ. Οη κεηξήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη κεηαβάιινληαο αληίζηνηρα
ηελ πίεζε θαηά αχμνπζα θαη θζίλνπζα ηάμε.
2.5.7. Ρνόκεηξα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ επηπέδνπ ηνπ όγθνπ εθαξκνγήο
Άιιεο δηαηάμεηο κέηξεζεο, ηδηαίηεξα ξνφκεηξα (πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ
έιεγρν ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο φγθνπ/επηθάλεηα), πξέπεη λα κεηξνχλ εληφο κέγηζηνπ
ζθάικαηνο 5% ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη.
Σν ζθάικα ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ δνθηκήο δελ πξέπεη λα
μεπεξλά ην 1,5% ηεο κεηξνχκελεο ηηκήο.

2.6. ΧΛΗΝΔ ΚΑΙ ΔΤΚΑΜΠΣΟΙ ΧΛΗΝΔ
2.6.1. Γηαξξνέο
Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαξξνέο απφ ζσιήλεο ή εχθακπηνπο ζσιήλεο, φηαλ
δνθηκάδνληαη κέρξη ηε κέγηζηε δπλαηή πίεζε πνπ επηηπγράλεη ην ζχζηεκα.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
2.6.2. Κάκςε - Ακπρή εύθακπησλ ζσιήλσλ
Οη εχθακπηνη ζσιήλεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ
ππάξρνπλ νμείεο θάκςεηο θαη θακία ακπρή λα κελ έρεη θαηαζηήζεη ηηο πιεγκέλεο ίλεο
νξαηέο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.
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2.7. ΓΙΗΘΗΗ (ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑ)
2.7.1. Φίιηξα αλαξξόθεζεο θαη θαηάζιηςεο
Πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα θίιηξν ζηελ πιεπξά ηεο θαηάζιηςεο ηεο
αληιίαο θαη ζε πεξίπησζε αληιηψλ ζεηηθήο κεηαηφπηζεο έλα θίιηξν ζηελ πιεπξά ηεο
αλαξξφθεζεο.
Σα θίιηξα ησλ αθξνθπζίσλ δε ζεσξνχληαη σο θίιηξα ζηελ πιεπξά ηεο
θαηάζιηςεο.
Σν(-α) θίιηξν(-α) πξέπεη λα βξίζθεηαη(-νληαη) ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ην
κέγεζνο ηνπ πιέγκαηνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ηνπνζεηεκέλα αθξνθχζηα ζχκθσλα κε
ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ αθξνθπζίσλ.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
2.7.2. Γηάηαμε απνκόλσζεο
Δάλ παξέρεηαη δηάηαμε απνκφλσζεο, πξέπεη λα είλαη δπλαηφο ν θαζαξηζκφο
ησλ θίιηξσλ κε ηε δεμακελή γεκάηε ζηνλ νλνκαζηηθφ ηεο φγθν, ρσξίο ηε δηαξξνή
ςεθαζηηθνχ πγξνχ, εθηφο απηνχ πνπ βξίζθεηαη ζην πεξίβιεκα ηνπ θίιηξνπ θαη ζηηο
γξακκέο αλαξξφθεζεο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
2.7.3. Δζσηεξηθά ζηνηρεία θίιηξσλ
Σα εζσηεξηθά ζηνηρεία ησλ θίιηξσλ πξέπεη λα είλαη αληηθαηαζηάζηκα.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.

2.8. ΒΡΑΥΙΟΝΑ ΦΔΚΑΜΟΤ
2.8.1. ηαζεξόηεηα ηνπ βξαρίνλα
Ο βξαρίνλαο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφο πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, δειαδή λα
κελ είλαη ραιαξέο νπνηεζδήπνηε αξζξψζεηο θαη λα κελ θάκπηεηαη.
Σν δεμηφ θαη αξηζηεξφ ζθέινο ηνπ βξαρίνλα πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ κήθνπο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και μέηρηζη.
2.8.2. Απηόκαηε επαλαθνξά βξαρηόλσλ
ε πεξίπησζε επαθήο κε εκπφδηα, ε δηάηαμε απηφκαηεο επαλαθνξάο ησλ
βξαρηφλσλ, εάλ παξέρεηαη θαη είλαη ζε εκπινθή, πξέπεη λα κεηαθηλεί ην βξαρίνλα
έκπξνζζελ θαη φπηζζελ.
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Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
2.8.3. Αζθάιηζε βξαρηόλσλ ζηε ζέζε κεηαθνξάο
Ο βξαρίνλαο πξέπεη λα θέξεη θαηάιιειε δηάηαμε ψζηε λα αζθαιίδεηαη
ζηαζεξά ζηε ζέζε κεηαθνξάο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
2.8.4. Απόζηαζε, πξνζαλαηνιηζκόο θαη κεηαβνιή ζέζεο αθξνθπζίσλ
Σν δηάζηεκα κεηαμχ ησλ αθξνθπζίσλ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο πξέπεη λα
είλαη νκνηφκνξθνο θαηά κήθνο ηνπ βξαρίνλα, εθηφο ηεο πεξίπησζεο ρξήζεο εηδηθνχ
εμνπιηζκνχ π.ρ. γηα ςεθαζκφ νξίσλ αγξνχ. Απφ ην ζρεδηαζκφ, πξέπεη λα κελ είλαη
δπλαηή ε αθνχζηα κεηαβνιή ηεο ζέζεο ησλ αθξνθπζίσλ ζε ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο,
π.ρ. κε αλάπηπμε/ζχκπηπμε ηνπ βξαρίνλα.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και μέηρηζη.
2.8.5. Ύςνο βξαρίνλα από ην έδαθνο
Καηά ηε ζηαηηθή κέηξεζε επί επηπέδνπ επηθάλεηαο, ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ
θάησ άθξνπ ησλ αθξνθπζίσλ θαη ηεο επηθάλεηαο δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη
πεξηζζφηεξν απφ 10 cm ή 1 % ηνπ κηζνχ ηνπ πιάηνπο εξγαζίαο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και μέηρηζη.
2.8.6. Φεθαζκόο πιαηζίνπ
Αλεμαξηήησο ηεο απφζηαζεο ηνπ βξαρίνλα απφ ην έδαθνο, δελ πξέπεη λα
ςεθάδεηαη θαζφινπ πγξφ επάλσ ζην ςεθαζηηθφ κεράλεκα. Απηφ δελ εθαξκφδεηαη εάλ
είλαη απαξαίηεην ιφγσ ιεηηνπξγίαο θαη εάλ ε ζηάιαμε έρεη ειαρηζηνπνηεζεί.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.
2.8.7. Πξνζηαζία αθξνθπζίσλ έλαληη δεκηώλ
Δθφζνλ ην πιάηνο εξγαζίαο ηνπ βξαρίνλα είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν ησλ 10 m,
πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη δηάηαμε, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αθξνθπζίσλ απφ δεκηέο,
ζε πεξίπησζε πνπ ν βξαρίνλαο ρηππήζεη ζην έδαθνο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.
2.8.8. Ξερσξηζηή έλαξμε θαη παύζε ιεηηνπξγίαο βξαρηόλσλ
Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε μερσξηζηή έλαξμε θαη παχζε ιεηηνπξγίαο ησλ
ηνκέσλ ηνπ βξαρίνλα.
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Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
2.8.9. Ρύζκηζε ύςνπο
Οη δηαηάμεηο ξχζκηζεο χςνπο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ αμηφπηζηα.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Δοκιμή λειηοσργίας.
2.8.10. Γηαηάμεηο απόζβεζεο αθνύζησλ θηλήζεσλ θαη ζπζηήκαηα
εμηζνξξόπεζεο θιίζεο
Οη δηαηάμεηο απφζβεζεο αθνχζησλ θηλήζεσλ ηνπ βξαρίνλα θαη ηα ζπζηήκαηα
εμηζνξξφπεζεο θιίζεο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ αμηφπηζηα.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Δοκιμή λειηοσργίας.
2.8.11. Γηαηήξεζε πίεζεο θαηόπηλ παύζεο θαη επαλέλαξμεο ιεηηνπξγίαο
βξαρίνλα
Η πίεζε δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη πεξηζζφηεξν απφ 10%, φηαλ κεηξηέηαη
ζηελ είζνδν ησλ ηνκέσλ ηνπ βξαρίνλα θαη νη ηνκείο θιείλνπλ έλαο πξνο έλαλ.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη.
Έλα πξφηππνο κεηξεηήο πίεζεο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζην ίδην ζεκείν κε έλα
αθξνθχζην ζηελ εηζαγσγή ηνπ ηνκέα. Καηαγξάθεηαη ε κεηαβνιή ηεο έλδεημεο ηνπ
πξφηππνπ κεηξεηή πίεζεο πνπ ιακβάλεηαη φηαλ νη ηνκείο θιείλνπλ έλαο πξνο έλαλ.

2.9. ΑΚΡΟΦΤΙΑ
2.9.1. Οκνηνκνξθία αθξνθπζίσλ
Όια ηα αθξνθχζηα πξέπεη λα είλαη παλνκνηφηππα (ηχπνο, κέγεζνο, πιηθφ θαη
πξνέιεπζε) θαηά κήθνο ηνπ βξαρίνλα ςεθαζκνχ, εθηφο αλ πξννξίδνληαη γηα κηα
ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, γηα παξάδεηγκα ηα αθξαία αθξνθχζηα γηα ςεθαζκφ νξίσλ
αγξνχ.
Άιια ζπζηαηηθά ζηνηρεία (θίιηξα αθξνθπζίσλ, αληηζηαγνληθέο δηαηάμεηο)
πξέπεη λα είλαη ηαπηφζεκα θαηά κήθνο ηνπ βξαρίνλα ςεθαζκνχ.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.
2.9.2. Αληηζηαγνληθέο δηαηάμεηο
Αθνχ παχζεη ε ιεηηνπξγία ηνπο, ηα αθξνθχζηα δελ πξέπεη λα ζηάδνπλ. Γελ
πξέπεη λα ππάξρεη θαζφινπ ζηάιαμε 5 s κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο δέζκεο ςεθαζκνχ.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.
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2.10. ΔΓΚΑΡΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ
Γηα ηελ εγθάξζηα θαηαλνκή πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη απαηηήζεηο θαη νη
κέζνδνη δνθηκήο ησλ παξαγξάθσλ 2.10.1 ή 2.10.2.
Δάλ ηα αθξνθχζηα ρξεζηκνπνηνχληαη επί βξαρίνλα θαη δηακνξθψλνπλ
νκνηφκνξθν ςεθαζκφ, εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 2.10.1 ή 2.10.2. ε άιιε
πεξίπησζε εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 2.10.2.
2.10.1. Μέηξεζε επί πξόηππεο δηάηαμεο
α. Η εγθάξζηα θαηαλνκή, εληφο ηνπ νιηθνχ επηθαιππηφκελνπ εχξνπο πξέπεη
λα είλαη νκνηφκνξθε. Η εγθάξζηα θαηαλνκή αμηνινγείηαη κε βάζε ην ζπληειεζηή
παξαιιαθηηθφηεηαο, ν νπνίνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 10%.
θαη
β. Σν πνζφ ηνπ πγξνχ, πνπ ζπιιέγεηαη απφ θάζε απιάθη ηεο πξφηππεο
δηάηαμεο εληφο ηνπ επηθαιππηφκελνπ εχξνπο, δελ πξέπεη λα απνθιίλεη πεξηζζφηεξν
απφ ±20% απφ ηελ νιηθή κέζε ηηκή.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη.
Γηα ηε κέηξεζε ηεο νκνηνκνξθίαο ηεο εγθάξζηαο θαηαλνκήο ηνπ φγθνπ ηνπ
ςεθαζηηθνχ πγξνχ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κηα πξφηππε δηάηαμε κε απιαθψζεηο
πιάηνπο 100 mm θαη βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 80 mm, κεηξεκέλνπ σο απφζηαζε κεηαμχ
θνξπθήο θαη ππζκέλα ηεο απιάθσζεο.
Η δηάηαμε πξέπεη λα έρεη κήθνο ηνπιάρηζηνλ 1,5 m. Σν πιάηνο ηεο
απιάθσζεο πξέπεη λα παξακέλεη ζηαζεξφ κε αλνρή ±2,5 mm. Πξν ηεο έλαξμεο ηεο
δνθηκήο, νη απιαθψζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα ειέγρνληαη κε θαηάιιεια
κέζα, φπσο έλα πξφηππν, γηα λα επηβεβαηψλεηαη φηη νη παξαπάλσ αλνρέο
ηθαλνπνηνχληαη. Οη βαζκνλνκεκέλνη θχιηλδξνη, πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη
κεγέζνπο θαη λα έρνπλ ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 500 ml. Η θιίκαθα βαζκνλφκεζεο
πξέπεη λα είλαη 10 ml ην κέγηζην. Σν ζθάικα δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ
10 ml ή ην 2 % ηεο κεηξνχκελεο ηηκήο.
Σν πιάηνο ηεο απιάθσζεο πξφηππεο δηάηαμεο πνπ ιεηηνπξγεί θιηκαθσηά κε
ειεθηξνληθή δεηγκαηνιεςία ζηνηρείσλ (π.ρ. ζπζθεπέο ζάξσζεο), πξέπεη λα
αληηζηνηρεί ζηηο πξναλαθεξζείζεο δηαζηάζεηο. Η αλνρή είλαη ±1 mm. Καηά ηε
δηέιεπζε ηνπ κεηξεηηθνχ θνξείνπ, ην βήκα ηεο ζέζεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε
αθξίβεηα ±20 mm. Σν ζθάικα κέηξεζεο ηεο παξνρήο κεκνλσκέλσλ απιαθψζεσλ γηα
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παξνρή έσο 300 ml/min, πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξν απφ 4%. Σν εγρεηξίδην νδεγηψλ ηεο
πξφηππεο δηάηαμεο πξέπεη λα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν ξχζκηζεο απηήο.
Πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ απνθπγή ιήςεο
απνηειεζκάησλ απφ κεηξήζεηο πνπ έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο.
Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη δηαηάμεηο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ, εάλ
επηηπγράλνληαη ηα ίδηα απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ θαη αθξίβεηαο.
Σν κέγεζνο ηεο ηξάπεδαο δνθηκήο πξέπεη λα ηαηξηάδεη ζην κέγεζνο ηνπ ππφ
δνθηκή βξαρίνλα θαη ηνλ ηχπν ςεθαζκνχ θαη επηπιένλ λα δηαζθαιίδεη φηη ην
επηθαιππηφκελν εχξνο θαιχπηεηαη ηειείσο.
2.10.2. Μέηξεζε παξνρήο
2.10.2.1. Μέηξεζε παξνρήο θάζε αθξνθπζίνπ
Η απφθιηζε ηεο παξνρήο θάζε αθξνθπζίνπ ηνπ ίδηνπ ηχπνπ δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ην ±10% ηεο νλνκαζηηθήο παξνρήο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη.
Απηή ε δνθηκή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ή ρσξίο ηα αθξνθχζηα επί ηνπ
βξαρίνλα ςεθαζκνχ. Όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα αθξνθχζηα επί ηνπ βξαρίνλα,
πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε δέζκε ςεθαζκνχ είλαη ζσζηά δηακνξθσκέλε.
Σν ζθάικα κέηξεζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 2,5% ηεο κεηξνχκελεο
ηηκήο.
α. Μέηρηζη με ηα ακροθύζια επί ηοσ βρατίονα υεκαζμού
Η παξνρή θάζε αθξνθπζίνπ πξέπεη λα κεηξάηαη ζχκθσλα κε ηνλ φξν 8 ηνπ
ISO 5682-2:1997.
β. Μέηρηζη με ηα ακροθύζια εκηός ηοσ βρατίονα υεκαζμού
Η κέηξεζε ηεο παξνρήο θάζε αθξνθπζίνπ πξέπεη λα γίλεηαη επί ηξάπεδαο
δνθηκήο.
2.10.2.2. Πηώζε πίεζεο
Η πηψζε πίεζεο κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ κέηξεζεο πίεζεο επί ηνπ ςεθαζηηθνχ θαη
ηεο άθξεο θάζε ηνκέα ηνπ βξαρίνλα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο πίεζεο πνπ
παξνπζηάδεηαη ζην κεηξεηή πίεζεο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη.
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Έλαο πξφηππνο κεηξεηήο πίεζεο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζην ίδην ζεκείν κε
έλα αθξνθχζην ζην ηέινο θάζε ηνκέα ηνπ βξαρίνλα. Σνπιάρηζηνλ δχν πηέζεηο
αλαθνξάο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζην κεηξεηή πίεζεο ηνπ ςεθαζηηθνχ. Οη ηηκέο πνπ
ιακβάλνληαη απφ ην κεηξεηή πίεζεο ηνπ ςεθαζηήξα πξέπεη λα ζπγθξίλνληαη κε ηε
κεηξνχκελε ηηκή απφ ηνλ πξφηππν κεηξεηή πίεζεο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΔΝ ΥΡΗΔΙ ΦΔΚΑΣΗΡΧΝ
ΓΔΝΓΡΧΓΧΝ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΧΝ
(ΝΔΦΔΛΟΦΔΚΑΣΗΡΧΝ). ΑΠΑΙΣΗΔΙ
ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ
3.1. ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΙΥΤΟ ΚΑΙ
ΑΝΔΜΙΣΗΡΑ
3.1.1.

Πξνθπιαθηήξαο

δπλακνδόηε

(P.T.O.)

θαη

πξνθπιαθηήξαο

δπλακνιήπηε (P.I.C.)
Ο

πξνθπιαθηήξαο

ηνπ

άμνλα

κεηάδνζεο

ηζρχνο

(P.T.O.)

θαη

ν

πξνθπιαθηήξαο ηεο ζχλδεζεο εηζαγσγήο ηζρχνο (P.I.C.) πξέπεη λα εθαξκφδνπλ
κεηαμχ ηνπο θαη λα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Δηδηθφηεξα:
- Σα δηάθνξα κέξε ηνπ άμνλα, νη ειεχζεξεο αξζξψζεηο (ζηαπξνί) θαη ηα ζπζηήκαηα
αζθάιηζεο δελ πξέπεη λα εκθαλίδνπλ ζεκάδηα πξνρσξεκέλεο θζνξάο θαη πξέπεη
λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά.
- Η ιεηηνπξγία ηνπ πξνθπιαθηήξα πξέπεη λα είλαη πξφδειε θαη απηφο δελ πξέπεη λα
εκθαλίδεη ζεκάδηα θζνξάο, νπέο, παξακνξθψζεηο ή ζπαζίκαηα (ξαγίζκαηα).
- Η ζπζθεπή αλάζρεζεο πνπ εκπνδίδεη ηελ πεξηζηξνθή ηνπ πξνθπιαθηήξα ηνπ
άμνλα κεηάδνζεο ηζρχνο (P.T.O.) πξέπεη λα ππάξρεη θαη λα δνπιεχεη αμηφπηζηα.
Οη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο θαη νπνηνδήπνηε θηλνχκελν ή πεξηζηξεθφκελν
εμάξηεκα κεηάδνζεο ηζρχνο δελ πξέπεη λα επεξεάδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
3.1.2. Γηάηαμε ζηήξημεο ηνπ άμνλα P.T.O.
Πξέπεη λα ππάξρεη δηάηαμε ζηήξημεο ηνπ άμνλα P.T.O. φηαλ απηφο δελ είλαη
ζε ρξήζε θαη λα βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Η αιπζίδα ή ε δηάηαμε πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάζρεζε ηνπ πξνθπιαθηήξα ηνπ άμνλα κεηάδνζεο ηζρχνο
(P.T.O.) δελ ζεσξείηαη φηη εμππεξεηεί ην ζθνπφ απηφ.
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Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος. Δεκηή και η δήλφζη ηοσ τρήζηη.
3.1.3. Αλεκηζηήξαο
Ο αλεκηζηήξαο (πηεξσηή, πεξίβιεκα, εθηξνπείο αέξα) πξέπεη λα ππάξρεη, ζε
θαιή θαηάζηαζε θαη ηνπνζεηεκέλνο κε ιεηηνπξγηθφ ηξφπν. Δηδηθφηεξα:
- Όια ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα κελ ππφθεηληαη ζε κεραληθέο παξακνξθψζεηο,
θζνξέο θαη ζπαζίκαηα, δηάβξσζε θαη δνλήζεηο.
- Πξέπεη λα ππάξρεη πξνθπιαθηήξαο, πνπ ζα εκπνδίδεη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ
αλεκηζηήξα.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.

3.2. ΑΝΣΛΙΑ
3.2.1. Ιθαλόηεηα παξνρήο αληιίαο
Η ηθαλφηεηα παξνρήο ηεο αληιίαο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ηηο αλάγθεο
ηνπ εμνπιηζκνχ.
α. Η ηθαλφηεηα παξνρήο ηεο αληιίαο θαηά ηε δνθηκή πξέπεη λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 90% ηεο νλνκαζηηθήο παξνρήο, πνπ δίλεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ
ςεθαζηήξα.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη.
Καηά ηε κέηξεζε ην ζθάικα ηνπ ξνφκεηξνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 2%
ηεο κεηξνχκελεο ηηκήο φηαλ ε ηθαλφηεηα ηεο αληιίαο είλαη ≥100 l/min θαη ηα 2 l/min
φηαλ ε ηθαλφηεηα ηεο αληιίαο είλαη <100 l/min. Η παξνρή πξέπεη λα κεηξάηαη κε
ειεχζεξν ζηφκην εμαγσγήο θαη ζε πίεζε κεηαμχ 8 θαη 10 bar ή αλ απηή είλαη
ρακειφηεξε, ζηελ πςειφηεξε επηηξεπφκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή ηνπ ςεθαζηηθνχ κεραλήκαηνο ή ησλ αθξνθπζίσλ.
ή
β. Η αληιία πξέπεη λα έρεη επαξθή ηθαλφηεηα παξνρήο, ψζηε λα είλαη εθηθηφο
ν ςεθαζκφο ζηε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο, φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή ηνπ ςεθαζηήξα ή ηνπ αθξνθπζίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα δνθηκήο κε ηα
κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο αθξνθχζηα ηνπνζεηεκέλα ζηνλ ςεθαζηήξα, ελψ ηαπηφρξνλα
λα δηαηεξείηαη κηα νξαηή αλάδεπζε ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ ζηε δεμακελή φπσο
θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.3.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη.
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ε ςεθαζηήξεο πνπ δελ είλαη εθνδηαζκέλνη κε πξνζαξκνγέα (αληάπηνξα)
δνθηκήο ή γηα αληιίεο ησλ νπνίσλ ε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο δελ είλαη γλσζηή, έλαο
βαζκνλνκεκέλνο κεηξεηήο πίεζεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε έλα αθξαίν αθξνθχζην
θαη ε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο πνπ ζπληζηάηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ
ςεθαζηήξα ή ηνπ αθξνθπζίνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο
κέηξεζεο ηεο παξνρήο ηεο αληιίαο.
3.2.2. Γνλήζεηο αληιίαο
Η αληιία δελ πξέπεη λα πξνθαιεί νξαηέο δνλήζεηο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας. Ελέγτεηαι
ζηο μεηρηηή πίεζης.
3.2.3. Βαιβίδα αζθαιείαο
Όηαλ ππάξρεη βαιβίδα αζθαιείαο ζηελ θαηάζιηςε ηεο αληιίαο, πξέπεη λα
ιεηηνπξγεί αμηφπηζηα.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
3.2.4. Γηαξξνέο
Γελ πξέπεη λα ππάξρεη δηαξξνή (π.ρ. ζηάιαμε) ζηελ αληιία, ζηελ αλαξξφθεζε
ηεο αληιίαο θαη ζηελ θαηάζιηςε ηεο αληιίαο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.

3.3. ΑΝΑΓΔΤΗ
Μηα επθξηλψο νξαηή αλαθπθινθνξία ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ πξέπεη λα
επηηπγράλεηαη θαηά ηνλ ςεθαζκφ ζηηο νλνκαζηηθέο ζηξνθέο ηνπ P.T.O., φηαλ ε
δεμακελή είλαη γεκάηε ζην κηζφ ηεο νλνκαζηηθήο ηεο ρσξεηηθφηεηαο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.

3.4. ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΦΔΚΑΣΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ
3.4.1. Γηαξξνή από ηε δεμακελή ή ηελ νπή πιήξσζεο
Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαξξνέο απφ ηε δεμακελή ή απφ ηελ νπή πιήξσζεο
απηήο φηαλ ην θάιπκκα είλαη θιεηζηφ.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.
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3.4.2. Φίιηξν ζηελ νπή πιήξσζεο
Η νπή πιήξσζεο πξέπεη λα θέξεη θίιηξν ζε θαιή θαηάζηαζε.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.
3.4.3. Πιέγκα ζην δνρείν εηζαγσγήο ρεκηθώλ
Δάλ ππάξρεη δνρείν εηζαγσγήο ρεκηθψλ πξέπεη λα θέξεη πιέγκα.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.
3.4.4. Γηάηαμε εμηζνξξόπεζεο πίεζεο
Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη εμηζνξξφπεζε πίεζεο (γηα λα απνθεχγεηαη
ππεξπίεζε ή ππνπίεζε εληφο ηεο δεμακελήο).
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.
3.4.5. Δπθξηλώο αλαγλώζηκνο δείθηεο
Πξέπεη λα ππάξρεη επί ηεο δεμακελήο έλαο επθξηλψο αλαγλψζηκνο δείθηεο ηνπ
επηπέδνπ ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ, πνπ λα είλαη νξαηφο απφ ηε ζέζε νδήγεζεο θαη ηε
ζέζε πιήξσζεο ηεο δεμακελήο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.
3.4.6. Γηαθόπηεο εθθέλσζεο
Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ζπιινγή ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ πνπ εθθελψλεηαη,
απιά, ρσξίο εξγαιεία, αμηφπηζηα θαη ρσξίο έθρπζε (π.ρ. κε ηε ρξήζε δηαθφπηε).
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Δοκιμή λειηοσργίας.
3.4.7. Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ζηε δηάηαμε πιήξσζεο
Δάλ ππάξρεη βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ζηε δηάηαμε πιήξσζεο ηεο δεμακελήο κε
λεξφ, απηή πξέπεη λα ιεηηνπξγεί αμηφπηζηα.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
3.4.8. Γνρείν εηζαγσγήο ρεκηθώλ
Δάλ παξέρεηαη δνρείν εηζαγσγήο ρεκηθψλ, απηφ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Δοκιμή λειηοσργίας.
3.4.9. Γηάηαμε θαζαξηζκνύ δνρείσλ ζπζθεπαζίαο
Δάλ παξέρεηαη δηάηαμε θαζαξηζκνχ ησλ δνρείσλ ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ
πξντφλησλ, απηή πξέπεη λα ιεηηνπξγεί.
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Μέθοδος επιβεβαίωζης: Δοκιμή λειηοσργίας.

3.5. ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΔΣΡΗΗ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ
ΡΤΘΜΙΗ
3.5.1. Λεηηνπξγία θαη θαηάζηαζε δηαηάμεσλ ειέγρνπ / Γηαξξνέο
Όιεο νη δηαηάμεηο κέηξεζεο, έλαξμεο θαη παχζεο ιεηηνπξγίαο θαη ξχζκηζεο
πίεζεο ή/θαη παξνρήο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ αμηφπηζηα θαη λα κελ εκθαλίδνπλ
δηαξξνέο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
3.5.2. Γηαηήξεζε πίεζεο ζε ζηαζεξέο ζηξνθέο
Όιεο νη δηαηάμεηο γηα ηε ξχζκηζε ηεο πίεζεο πξέπεη λα δηαηεξνχλ ζηαζεξή
πίεζε ιεηηνπξγίαο κε αλνρή ±10% ζε ζηαζεξή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ P.T.O. θαη
λα επηηπγράλνπλ ηελ ίδηα πίεζε ιεηηνπξγίαο κεηά απφ παχζε θαη επαλέλαξμε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
3.5.3. Όξγαλα ειέγρνπ ςεθαζκνύ
Σα απαξαίηεηα φξγαλα ειέγρνπ γηα ηνλ ςεθαζκφ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κε
ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πξνζεγγίδνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εχθνια θαηά ηελ
εθαξκνγή θαη νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο, π.ρ. ζε νζφλεο, λα κπνξνχλ αληίζηνηρα λα
αλαγλσζζνχλ.
Η ζηξέςε ηνπ θεθαιηνχ θαη ηνπ θνξκνχ ηνπ ρξήζηε-ρεηξηζηή είλαη απνδεθηή.
Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε έλαξμε θαη παχζε ιεηηνπξγίαο φισλ
ησλ αθξνθπζίσλ.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
3.5.4. Βαιβίδεο ειέγρνπ ηνκέσλ
Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία κφλν ηεο κηαο πιεπξάο, δηαθφπηνληαο ηε
ιεηηνπξγία ηεο άιιεο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
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3.5.5. Κιίκαθα κεηξεηή πίεζεο
Η θιίκαθα ηνπ κεηξεηή πίεζεο πξέπεη λα είλαη επθξηλψο αλαγλψζηκε θαη
θαηάιιειε γηα ην ρξεζηκνπνηνχκελν εχξνο ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.
3.5.6. Γηαθξηηηθόηεηα κεηξεηή πίεζεο
Η θιίκαθα πξέπεη λα ζεκαίλεηαη:
- ηνπιάρηζηνλ θάζε 0,2 bar γηα πηέζεηο ιεηηνπξγίαο κηθξφηεξεο απφ 5 bar,
- ηνπιάρηζηνλ θάζε 1,0 bar γηα πηέζεηο ιεηηνπξγίαο κεηαμχ 5 bar θαη 20 bar,
- ηνπιάρηζηνλ θάζε 2,0 bar γηα πηέζεηο ιεηηνπξγίαο κεγαιχηεξεο απφ 20 bar.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.
3.5.7. Γηάκεηξνο κεηξεηή πίεζεο
Γηα αλαινγηθνχο κεηξεηέο πίεζεο ε ειάρηζηε δηάκεηξνο ηνπ πεξηβιήκαηνο
πξέπεη λα είλαη 63 mm.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη.
3.5.8. Αθξίβεηα κεηξεηή πίεζεο
Η αθξίβεηα ηνπ κεηξεηή πίεζεο πξέπεη λα είλαη ±0,2 bar γηα πηέζεηο
ιεηηνπξγίαο κεηαμχ 1 bar (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ) θαη 2 bar (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ).
Απφ ηελ πίεζε ησλ 2 bar θαη πάλσ, ν κεηξεηήο πίεζεο πξέπεη λα κεηξά κε
αθξίβεηα ±10% ηεο κεηξνχκελεο ηηκήο.
Ο δείθηεο ηνπ κεηξεηή πίεζεο πξέπεη λα παξακέλεη ζηαζεξφο ψζηε λα
επηηξέπεη ηελ αλάγλσζε ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και μέηρηζη.
Οη αλαινγηθνί κεηξεηέο πίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο επηζεσξήζεηο
θαη ηηο δνθηκέο πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζηε δηάκεηξν 100 mm. Άιιεο ειάρηζηεο
απαηηήζεηο γηα ηνπο κεηξεηέο πίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δνθηκέο δίλνληαη ζηα
πξφηππα ΔΝ 13790-2 θαη ΔΝ 837-1. Οη κεηξεηέο πίεζεο πξέπεη λα ειέγρνληαη
ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο.
Ο κεηξεηήο πίεζεο ηνπ ςεθαζηήξα πξέπεη λα δνθηκάδεηαη επί ηνπ ςεθαζηήξα
ή επί ηξάπεδαο δνθηκψλ. Οη κεηξήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη κεηαβάιινληαο αληίζηνηρα
ηελ πίεζε θαηά αχμνπζα θαη θζίλνπζα ηάμε.
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3.5.9. Ρνόκεηξα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ επηπέδνπ ηνπ όγθνπ εθαξκνγήο
Άιιεο δηαηάμεηο κέηξεζεο, ηδηαίηεξα ξνφκεηξα (πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ
έιεγρν ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο φγθνπ/επηθάλεηα), πξέπεη λα κεηξνχλ εληφο κέγηζηνπ
ζθάικαηνο 5% ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη.
Σν ζθάικα ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ δνθηκήο δελ πξέπεη λα
μεπεξλά ην 1,5% ηεο κεηξνχκελεο ηηκήο.

3.6. ΧΛΗΝΔ ΚΑΙ ΔΤΚΑΜΠΣΟΙ ΧΛΗΝΔ
3.6.1. Γηαξξνέο
Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαξξνέο απφ ζσιήλεο ή εχθακπηνπο ζσιήλεο, φηαλ
δνθηκάδνληαη κέρξη ηε κέγηζηε δπλαηή πίεζε πνπ επηηπγράλεη ην ζχζηεκα.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
3.6.2. Κάκςε - Ακπρή εύθακπησλ ζσιήλσλ
Οη εχθακπηνη ζσιήλεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ
ππάξρνπλ νμείεο θάκςεηο θαη θακία ακπρή λα κελ έρεη θαηαζηήζεη ηηο πιεγκέλεο ίλεο
νξαηέο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.
3.6.3. Δύθακπηνη ζσιήλεο ζην πεδίν ςεθαζκνύ
Οη εχθακπηνη ζσιήλεο ζηηο ζέζεηο ιεηηνπξγίαο δελ πξέπεη λα αλαξηψληαη
εληφο ηνπ πεδίνπ ςεθαζκνχ.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.

3.7. ΓΙΗΘΗΗ (ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑ)
3.7.1. Φίιηξα αλαξξόθεζεο θαη θαηάζιηςεο
Πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα θίιηξν ζηελ πιεπξά ηεο θαηάζιηςεο ηεο
αληιίαο θαη ζε πεξίπησζε αληιηψλ ζεηηθήο κεηαηφπηζεο έλα θίιηξν ζηελ πιεπξά ηεο
αλαξξφθεζεο.
Σα θίιηξα ησλ αθξνθπζίσλ δε ζεσξνχληαη σο θίιηξα ζηελ πιεπξά ηεο
θαηάζιηςεο.
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Σν(-α) θίιηξν(-α) πξέπεη λα βξίζθεηαη(-νληαη) ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ην
κέγεζνο ηνπ πιέγκαηνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ηνπνζεηεκέλα αθξνθχζηα ζχκθσλα κε
ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ αθξνθπζίσλ.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
3.7.2. Γηάηαμε απνκόλσζεο
Δάλ παξέρεηαη δηάηαμε απνκφλσζεο, πξέπεη λα είλαη δπλαηφο ν θαζαξηζκφο
ησλ θίιηξσλ κε ηε δεμακελή γεκάηε ζηνλ νλνκαζηηθφ ηεο φγθν, ρσξίο ηε δηαξξνή
ςεθαζηηθνχ πγξνχ, εθηφο απηνχ πνπ βξίζθεηαη ζην πεξίβιεκα ηνπ θίιηξνπ θαη ζηηο
γξακκέο αλαξξφθεζεο.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
3.7.3. Δζσηεξηθά ζηνηρεία θίιηξσλ
Σα εζσηεξηθά ζηνηρεία ησλ θίιηξσλ πξέπεη λα είλαη αληηθαηαζηάζηκα.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.

3.8. ΑΚΡΟΦΤΙΑ
3.8.1. Οκνηνκνξθία αθξνθπζίσλ
Σα αθξνθχζηα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ.
Ο εμνπιηζκφο ησλ αθξνθπζίσλ (π.ρ. ηχπνη αθξνθπζίσλ, κεγέζε) πξέπεη λα
είλαη ζπκκεηξηθφο ζηελ αξηζηεξή θαη ηε δεμηά πιεπξά, εθηφο εάλ πξννξίδεηαη γηα
εηδηθή ιεηηνπξγία (π.ρ. ςεθαζκφο απφ ηε κηα πιεπξά, ηνπνζέηεζε αθξνθπζίσλ γηα
ηελ αληηζηάζκηζε αζχκκεηξεο ξνήο αέξα ηνπ αλεκηζηήξα θιπ).
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.
3.8.2. Αληηζηαγνληθέο δηαηάμεηο
Αθνχ παχζεη ε ιεηηνπξγία ηνπο, ηα αθξνθχζηα δελ πξέπεη λα ζηάδνπλ. Γελ
πξέπεη λα ππάξρεη θαζφινπ ζηάιαμε 5 s κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο δέζκεο ςεθαζκνχ.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος.
3.8.3. Γπλαηόηεηα απνκόλσζεο θάζε αθξνθπζίνπ
Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε παχζε ιεηηνπξγίαο θάζε αθξνθπζίνπ μερσξηζηά. ε
πεξίπησζε πνιπθέθαισλ αθξνθπζίσλ, απηφ εθαξκφδεηαη ζε θάζε αθξνθχζην.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
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3.8.4. Ρύζκηζε ζέζεο αθξνθπζίνπ
Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ξχζκηζε ηεο ζέζεο ησλ αθξνθπζίσλ κε ζπκκεηξηθφ
θαη αλαπαξαγσγηθφ ηξφπν.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.

3.9. ΚΑΣΑΝΟΜΗ
3.9.1. Οκνηνκνξθία δέζκεο ςεθαζκνύ
Κάζε αθξνθχζην πξέπεη λα ζρεκαηίδεη κηα νκνηφκνξθε δέζκε ςεθαζκνχ (π.ρ.
νκνηφκνξθν ζρήκα, νκνηνγελήο ςεθαζκφο).
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
Ο έιεγρνο θαη ε δνθηκή ζα γίλνληαη κε απελεξγνπνηεκέλν ηνλ αλεκηζηήξα ζε
πεξίπησζε πδξαπιηθψλ αθξνθπζίσλ θαη κε ηνλ αλεκηζηήξα ζε ιεηηνπξγία ζε
πεξίπησζε άιισλ αθξνθπζίσλ (γηα παξάδεηγκα πλεπκαηηθά αθξνθχζηα).
3.9.2. Μέηξεζε παξνρήο θάζε αθξνθπζίνπ
Η παξνρή θάζε αθξνθπζίνπ κε ίδηα ζήκαλζε δελ πξέπεη λα απνθιίλεη
πεξηζζφηεξν απφ 15% απφ ηελ νλνκαζηηθή παξνρή ή 10% απφ ηε κέζε παξνρή φισλ
ησλ ηαπηφζεκσλ αθξνθπζίσλ.
Γηα ζπκκεηξηθφ ςεθαζκφ, ε δηαθνξά ηεο κέζεο ηηκήο ηεο παξνρήο κεηαμχ
αξηζηεξήο θαη δεμηάο πιεπξάο πξέπεη λα είλαη ην κέγηζην 10%.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη.
Η παξνρή ηνπ αθξνθπζίνπ πξέπεη λα κεηξάηαη ζε κηα πίεζε αλαθνξάο, πνπ
δίλεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηνλ φξν 8 ηνπ ISO 5682-2:1997 ή
νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή κέζνδν.
3.9.3. Γηαθνξά πίεζεο
Η δηαθνξά πίεζεο ζηελ εηζαγσγή θάζε ηνκέα πξέπεη λα είλαη ην κέγηζην 15%.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Μέηρηζη.
Έλαο πξφηππνο κεηξεηήο πίεζεο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ
ηνκέα. Σνπιάρηζηνλ δχν πηέζεηο αλαθνξάο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζην κεηξεηή
πίεζεο ηνπ ςεθαζηήξα. Οη ηηκέο πνπ ιακβάλνληαη απφ ην κεηξεηή πίεζεο ηνπ
ςεθαζηήξα πξέπεη λα ζπγθξίλνληαη κε ηε κεηξνχκελε ηηκή απφ ηνλ πξφηππν κεηξεηή
πίεζεο.
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3.9.4. Πξναηξεηηθή πξόηππε δηάηαμε κέηξεζεο
Με ζθνπφ ηελ παξνρή ζηνλ ηδηνθηήηε/ρεηξηζηή πεξαηηέξσ πιεξνθνξηψλ
επηπξφζζεηα ησλ παξαγξάθσλ 3.9.1 έσο 3.9.3, ε θαηαλνκή ςεθαζκνχ κπνξεί λα
κεηξεζεί ρξεζηκνπνηψληαο κηα θαηαθφξπθε πξφηππε δηάηαμε δνθηκήο ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 2.10.1.

3.10. ΑΝΔΜΙΣΗΡΑ
3.10.1. Σαρύηεηα αλεκηζηήξα
Ο αλεκηζηήξαο πξέπεη λα πεξηζηξέθεηαη ζηελ θαζνξηζκέλε απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή ηαρχηεηα.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Δοκιμή λειηοσργίας.
3.10.2. Λεηηνπξγία ζπκπιέθηε
Δάλ είλαη δπλαηφ λα δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα αλεμάξηεηα απφ
άιια θηλεηά εμαξηήκαηα ηνπ κεραλήκαηνο, ν ζπκπιέθηεο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί
αμηφπηζηα.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Δοκιμή λειηοσργίας.
3.10.3. Ρύζκηζε ζέζεο θαηεπζπληήξσλ
Οη ξπζκηδφκελεο πιάθεο θαηεχζπλζεο ηνπ αέξα ηνπ αλεκηζηήξα θαη ζην
πεξίβιεκα ηνπ αλεκηζηήξα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
3.10.4. Φεθαζκόο πιαηζίνπ
Δμαξηήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ δελ πξέπεη λα ςεθάδνληαη κε ηελ εμαίξεζε, φηη
απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα θαη δελ πξνθαιεί ζηάιαμε.
Μέθοδος επιβεβαίωζης: Οπηικός έλεγτος και δοκιμή λειηοσργίας.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Απφθαζε

ηνπ

Αλαπιεξσηή

Τπνπξγνχ

Παξαγσγηθήο

Αλαζπγθξφηεζεο,

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Αξηζ. Δ8 1831/39763, ΦΔΚ 671/Β/21-04-2015.
χζηεκα επηζεψξεζεο εμνπιηζκνχ εθαξκνγήο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη
δηαδηθαζία ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθνχ επηζεψξεζεο. Αζήλα.
 Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο - Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Αξηζ. 8197/90920, ΦΔΚ
1883/Β/1-8-2013. Θέζπηζε Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή ηεο
Οδεγίαο 2009/128/ΔΚ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.
Αζήλα.
 EN 837-1:1996. Pressure gauges - Part 1: Bourdon tube pressure gauges Dimensions, metrology, requirements and testing. Βξπμέιιεο.
 EN 13790-1:2003. Agricultural machinery-Sprayers-Inspection of sprayers in use Part 1: Field crop sprayers. Βξπμέιιεο.
 EN 13790-2:2003. Agricultural machinery-Sprayers-Inspection of sprayers in use Part 2: Air-assisted sprayers for bush and tree crops. Βξπμέιιεο.
 ISO 5682-2:1997. Equipment for crop protection - Spraying equipment - Part 2:
Test methods for hydraulic sprayers.
 Νφκνο ππ’ αξηζ. 4036, ΦΔΚ 8/Α/27-01-2012. Γηάζεζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζηελ
αγνξά, νξζνινγηθή ρξήζε απηψλ θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο. Αζήλα.
 Οδεγία 2006/42/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο
Μαΐνπ 2006 ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο
95/16/EK. ηξαζβνχξγν.
 Οδεγία 2009/127/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
21εο Οθησβξίνπ 2009 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2006/42/ΔΚ ζρεηηθά κε ηα
κεραλήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή θπηνθαξκάθσλ. ηξαζβνχξγν.
 Οδεγία 2009/128/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
21εο Οθησβξίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηελ θνηλή ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηνλ
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θαζνξηζκφ πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε νξζνινγηθήο
ρξήζεο ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. ηξαζβνχξγν.
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