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Το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών 
Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ο μόνος φορέας στη χώρα μας που πραγματοποιεί 
ελέγχους και δοκιμές καινούριων ψεκαστικών μηχανημάτων.  

 

Το Εργαστήριο Ψεκαστικών Μηχανημάτων του Τμήματος διαθέτει σύγχρονο 
εξοπλισμό, εφάμιλλο των αντίστοιχων ευρωπαϊκών εργαστηρίων και είναι το 
μοναδικό διαπιστευμένο κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 στην Ευρώπη. 

 

Το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής πραγματοποιεί τις δοκιμές/ελέγχους των 

καινούριων ψεκαστικών μηχανημάτων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 16119 και τις 

Τεχνικές Οδηγίες της ΕΝΤΑΜ (European Network for Testing of Agricultural Machi-

nes), επιδιώκοντας συμβατότητα και αμοιβαία αναγνώριση των συγκεκριμένων 

δοκιμών σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο.  

Έτσι, η χώρα μας μπορεί πλέον να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις δοκιμών και 

ελέγχων που προκύπτουν από την εφαρμογή των Οδηγιών 2006/42/ΕΚ και 

2009/127/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Σκοπός του Εργαστηρίου Ψεκαστικών Μηχανημάτων είναι να συμβάλλει στη 

βελτίωση της ποιότητας των μηχανημάτων που παράγουν οι εγχώριοι κατασκευα- 

στές, με θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον, την ασφάλεια και την υγεία του 

ανθρώπου. Έτσι, θα παρέχονται στους παραγωγούς πιο ασφαλή και σωστά μηχανή-

ματα, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις εξαγωγές 
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Το Εργαστήριο Ψεκαστικών Μηχανημάτων υλοποιήθηκε (προμήθεια εργαστη-

ριακού εξοπλισμού και έργο διαπίστευσης) με χρηματοδότηση ύψους 500.000 € από 

το ΕΣΠΑ 2014-2020, και συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΕΠΑνΕΚ 2014-

2020 "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", με την Πράξη "Ενίσ-

χυση της υφιστάμενης εργαστηριακής υποδομής του Ελληνικού Γεωργικού Οργα-

νισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για τον έλεγχο μηχανημάτων φυτοπροστασίας". 

 

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του, πραγματοποιεί όλες τις δοκιμές/μετρήσεις και 

οπτικούς ελέγχους που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ ISO 16119 και συγκεκριμένα: 

• Αντλία (δυναμικότητα αντλίας)  
  

• Δεξαμενή ψεκαστικού υγρού (τραχύτητα επιφάνειας, οπές πλήρωσης, φίλτρα, 

όγκος πλήρωσης, παραμένων όγκος, δείκτης περιεχομένου δεξαμενής, 

επίδοση αναδευτήρα) 
 

• Ακροφύσια (παροχή, αντισταγονικές διατάξεις) 
 

• Συστήματα μέτρησης, ελέγχου και ρύθμισης (ακρίβεια οργάνων, πιεσόμετρο, 

διατάξεις ρύθμισης πίεσης, πτώση πίεσης) 
 

• Βραχίονας ψεκασμού (πλάτος εργασίας, ρυθμίσεις, επαφή με εμπόδια) 
 

• Κατανομή υγρού και αέρα (μέτρηση ταχύτητας και κατεύθυνσης αέρα, μέτρη-

ση παροχής αέρα, μέτρηση κατανομής και γωνίας ψεκασμού ακροφυσίων) 
 

• Καθαρισμός (συστήματα καθαρισμού, συγκέντρωση υπολείμματος) 
 

• Οπτικούς ελέγχους (μέτρα ασφαλείας, δεξαμενές, φίλτρα, σωλήνες, ανεμιστή-

ρας, εγχειρίδιο οδηγιών κλπ) 

 

Στις επόμενες εικόνες φαίνονται μετρητικές διατάξεις και όργανα που χρησιμο-

ποιεί το Εργαστήριο Ψεκαστικών Μηχανημάτων κατά τη διενέργεια των δοκιμών: 
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Ηλεκτρονική πλάστιγγα για τον προσδιορισμό του συνολικού 

παραμένοντα όγκου εντός της δεξαμενής του ψεκαστήρα (μέτρηση σε 

οριζόντια επίπεδο και υπό κλίση 8,5ο προς τα αριστερά, δεξιά, εμπρός 

και πίσω ως προς τη διεύθυνση κίνησης του μηχανήματος) και την 

επαλήθευση του δείκτη περιεχομένου δεξαμενής. 
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Διάταξη σάρωσης (spray scanner) για τη μέτρηση της εγκάρσιας 

κατανομής ψεκαστικού υγρού σε ψεκαστήρες μεγάλων καλλιεργειών. 

Διάταξη μέτρησης παροχής ακροφυσίων νεφελοψεκαστήρα  

και προσδιορισμού της απόκλισης της παροχής της αριστερής και  

της δεξιάς πλευράς του μηχανήματος. 
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Διάταξη μέτρησης κατανομής και γωνίας ψεκασμού  

μεμονωμένου ακροφυσίου. 
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Ηλεκτρονικός μετρητής τραχύτητας 

των εσωτερικών και εξωτερικών 

επιφανειών των δεξαμενών που 

τοποθετούνται στους ψεκαστήρες. 

Ηλεκτρονικό ροόμετρο για 

τη μέτρηση της ικανότητας 

παροχής της αντλίας του 

ψεκαστικού μηχανήματος. 
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Αντλία κενού, ηλεκτρονικός ζυγός και φούρνος ξήρανσης για τον έλεγχο της 

ομοιομορφίας της συγκέντρωσης του ψεκαστικού διαλύματος και της ορθής 

λειτουργίας του συστήματος ανάδευσης. 



 

  

Διάταξη μέτρησης παροχής αέρα ανεμιστήρα σε νεφελοψεκαστήρες. 

 

Διάταξη σάρωσης για τη μέτρηση ταχύτητας και  

κατεύθυνσης αέρα σε νεφελοψεκαστήρες 

(μέτρηση έως 4 m ύψος). 
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