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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 
1993 με έδρα την Αθήνα και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργικών Μηχα-
νικών (EurAgEng). Η ΕΓΜΕ οργανώνει κάθε δύο έτη το Πανελλήνιο Συνέδριό της. 

Ο παρόν τόμος αποτελεί τα πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Γεωρ-
γικής Μηχανικής , που έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη από 8-10 Οκτωβρίου 2009. Το 
θέμα του συνεδρίου ήταν «Η Γεωργική Μηχανική και η Μηχανική Βιοσυστημάτων  
στην εποχή των βιοκαυσίμων και των κλιματικών αλλαγών». Περιέχει 103 επιστημο-
νικές ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο. Όλες οι εργασίες κρίθηκαν από 
μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και άλλους ειδικούς επιστήμονες. Το συνέδριο 
οργανώθηκε υπό την αιγίδα της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και υποστηρίχθηκε από τα μέλη του Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, 
Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής. 

Στο Συνέδριο δόθηκε η ευκαιρία στο Επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας να 
παρουσιάσει την πρόοδο της Επιστήμης και τις νέες μεθόδους προσέγγισης σε αντικεί-
μενα που αφορούν τη διαχείριση των υδατικών και εδαφικών πόρων, τα γεωργικά 
μηχανήματα, τις αγροτικές κατασκευές, την επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, την 
ενέργεια, τις νέες τεχνολογίες και το περιβάλλον.  

Η Γεωργική Μηχανική τα τελευταία χρόνια μετεξελίχθηκε σε Μηχανική Βιοσυ-
στημάτων διεθνώς αλλά και στη χώρα μας. Στη Μηχανική Βιοσυστημάτων αξιοποιού-
νται οι αρχές της μηχανικής και της βιολογίας για να δοθούν λύσεις σε προβλήματα που 
αφορούν τους ζωντανούς οργανισμούς και το φυσικό περιβάλλον. Έχει σαν στόχο την 
εξασφάλιση των απαραίτητων εφοδίων για τη ζωή: ασφαλή και επαρκή τρόφιμα για τη 
διατροφή, πόσιμο καθαρό νερό, καθαρά καύσιμα και πηγές ενέργειας, ασφαλές και 
υγιές περιβάλλον για τη διαβίωση.   

Οι δύο προκλήσεις των ημερών είναι τα βιοκαύσιμα και η κλιματική αλλαγή.  
Είναι δύο θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων των Μηχανικών 
Βιοσυστημάτων. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζεται από τις δραστηριότητες της Γεωρ-
γίας, αλλά και επηρεάζει την παραγωγικότητα φυτών και ζώων. Οι αναμενόμενες μετα-
βολές στη θερμοκρασία, τη βροχόπτωση, τη σχετική υγρασία, τα πλημυρικά φαινόμενα 
και τη ξηρασία θα επηρεάσουν την ανάπτυξη των φυτών και τη διαβίωση των ζώων και 
του φυσικού περιβάλλοντος, όπου αναπτύσσονται και εκτρέφονται. Η διαχείριση της 
καλλιέργειας των αγρών ιδιαίτερα σε οργανικά εδάφη και των αποβλήτων των ζώων, 
επιβάλλεται για την μείωση των εκπομπών των αεριών του θερμοκηπίου (CO2, N2O, 
CH4).  Η παραγωγή και η χρήση των βιοκαυσίμων αυξάνει συνεχώς. Συνδέεται, όμως 
με τη αύξηση της ζήτησης των προϊόντων ορισμένων καλλιεργειών, όπως αραβοσίτου, 
γεγονός που έχει επιπτώσεις στις τιμές τους και μερικές φορές στην ενίσχυση του 
επισιτιστικού προβλήματος και την κατασπατάληση υδατικών και εδαφικών πόρων.  

Εκφράζονται θερμές ευχαριστίες προς τα μέλη της Οργανωτικής και Επιστημο-
νικής Επιτροπής του συνεδρίου, τους συγγραφείς και τους κριτές των εργασιών που 
αφιέρωσαν πολύτιμο χρόνο για την επιστημονικά αρτιότερη οργάνωση του συνεδρίου. 

Προς την Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
το ΥΠΕΧΩΔΕ, το ΓΕΩΤΕΕ καθώς και τους άλλους χορηγούς και εκθέτες απευθύνονται 
ειλικρινείς ευχαριστίες για την οικονομική ενίσχυση που προσέφεραν ώστε να πραγ-
ματοποιηθεί με επιτυχία το παρόν συνέδριο. 

 

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2009 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της εργασίας ήταν να προσδιοριστούν σε πραγματικές συνθήκες οι επιταχύνσεις 
των δονήσεων στο σώμα του χειριστή, καθώς και οι περιοχές των συχνοτήτων τους, 
στους τρεις άξονες Χ,Υ,Ζ, στο κάθισμα του χειριστή, κατά τη διάρκεια της εργασίας με 
δισκοσβάρνα. Οι δοκιμές έγιναν σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις πορείας σε σχέση 
με την άροση ώστε να γίνει ανάλυση - σύγκριση των αποτελεσμάτων και να καθορι-
σθούν οι τιμές της ημερήσιας έκθεσης σε δόνηση. Προσδιορίστηκαν οι επιτρεπόμενες 
ώρες εργασίας σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα ISO 2631/97 για τις κατευθύνσεις 
πορείας, α) Παράλληλα, β) Κάθετα και γ) με γωνία 30oσε σχέση με την άροση. 

 
Λέξεις κλειδιά: δόνηση, ημερήσια έκθεση δόνησης, υγεία και ασφάλεια χειριστών. 

 
 

 
VIBRATIONS ON THE SEAT OF TRACTOR OPERATOR 

DURING SOIL TREATMENT WITH A DISC HARROW 
 

Th.A. Gialamas1*, D. Kateris1,  I. Gravalos1, P. Xyradakis1,  Ζ. Tsiropoulos1,            
X. Dimitriadis1, Κ.Α. Τsatsarelis2, Th. A. Gemtos3 
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ABSTRACT 
The aim of this work was to determine the accelerations of the whole body vibrations 
and their frequency ranges on the three axes X, Y, Z, on the operator’s seat during 
tillage with a disc harrow. The tests were conducted in three different directions in 
relation to tillage, so as to analyze - compared the results with an aim to determine the 
values of daily exposure to vibrations. The allowable hours of work in relation to the 
international ISO standards were identified with relation to the direction a) parallels b) 
Vertical and c) an angle 30ο in relation to tillage. 

Key words: whole-body vibration, daily vibration exposure A(8), health and safety 
drivers. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να προσδιοριστούν να καταγραφούν και να 

αναλυθούν σε πραγματικές συνθήκες τα μεγέθη των δονήσεων και των συχνοτήτων που 
αναπτύσσονται στο κάθισμα του χειριστή και προκαλούν την κόπωση του κυρίως 
χαμηλά στη μέση, κατά τη διάρκεια προετοιμασίας της σποροκλίνης με δισκοσβάρνα 
σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις πορείας σε σχέση με την άροση (Rakheja et al., 
1984b; Boshuizen et al., 1992; Burdorf and Zondervan, 1990).  

Οι αναπτυσσόμενες δονήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν κάποιες επιτρεπόμενες 
τιμές οι οποίες αναφέρονται στην προστασία των χειριστών και καθορίζονται με βάσει 
τις οδηγίες της Ε.Ε. του ISO 2631/97 και της 89/391/EEC.   

Τα μέτρα που αναφέρονται στην προστασία των χειριστών είναι η τοποθέτηση 
στους σύγχρονους ελκυστήρες θαλάμων ασφαλείας οι οποίοι να εδράζονται σε υδραυ-
λικούς αποσβεστήρες κραδασμών. Η θέση του καθίσματος καθώς και η στάση που 
κάθεται ο χειριστής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ώστε να επιτυγχάνεται η ελάχι-
στη κόπωση (Potecchi, 1986; Rakheja et al., 1984a; Sankar and Afonso,1993).   

Στις συχνότητες από 2 έως 80 Hz, το μυϊκό σύστημα δεν μπορεί να ελέγξει τις 
δονήσεις (ταλαντώσεις) που υφίστανται τα διάφορα μέρη του σώματος. Κάθε ένα τμήμα 
του σώματος αντιδρά κατά διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την ύλη που αποτελείται, 
την αδράνεια του, και την ιδιοσυχνότητά του. Οι δονήσεις άνω των 80 Hz, απορροφώ-
νται πολύ εύκολα από τον οργανισμό του ανθρώπου. Διάφορα συμπτώματα μπορούν να 
παρατηρηθούν γύρω από το σημείο που εφαρμόζεται η δύναμη της δόνησης.   

Τα όργανα που απορροφούν και συγκρατούν κατά ένα μέρος την ενέργεια των 
δονήσεων προστατεύουν τους γειτονικούς ιστούς, αν και τα ίδια μπορούν να πάθουν 
άμεσα βλάβη από αυτές.  

O χειριστής ενός γεωργικού μηχανήματος εκτός δρόμου, όπως είναι ένας 
γεωργικός ελκυστήρας, αποτελεί ένα βιο-μηχανικό στοιχείο ενός κατά τα άλλα μηχανι-
κού συστήματος, το οποίο δονείται εξαιτίας της τραχύτητας του εδάφους (Rakheja et 
al., 1984b; Boshuizen et al., 1992; Brienza et al., 1996).  

Οι μελέτες των ανθρωπίνων παραγόντων είναι σημαντικές στον σχεδιασμό και 
έλεγχο της έκθεσης σε κραδασμό, για να παρέχουν το επίπεδο άνεσης που αναμένει ο 
χειριστής και για να τον προστατέψουν ενάντια σε επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία 
και την ασφάλεια του. 

 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Ο πειραματικός προσδιορισμός των δονήσεων στο κάθισμα του χειριστή του 
γεωργικού ελκυστήρα, πραγματοποιήθηκε με τα μηχανήματα του Τμήματος Μηχανικής 
Βιοσυστημάτων του Τ.Ε.Ι./Λάρισας από το Εργαστήριο Μηχανικής Οχημάτων Ανωμά-
λων Εδαφών. Συγκεκριμένα οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο αγρόκτημα του Τ.Ε.Ι. 
Λάρισας, με κωδικό δοκιμής Κ.Δ.031108. Η προετοιμασία της σποροκλίνης πραγματο-
ποιήθηκε με τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις πορείας σε σχέση με την άροση: α) 
Παράλληλα με την άροση, β) σε γωνία 30ο και γ) κάθετη. Στο έδαφος που πραγματο-
ποιήθηκαν οι δοκιμές ήταν οργωμένο με σχετική υγρασία 12%, η σύσταση του ήταν 
αμμοαργιλλωπηλώδες (SCL), και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ήταν 22οC.  

Ο ελκυστήρας που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο LAMBORGHINI PREMIUM 950, 
ισχύος 95 PS που διαθέτει: Υδροστατικό σύστημα διεύθυνσης και δυνατότητα μηχα-
νικής ρύθμισης του καθίσματος.  

Η δισκοσβάρνα που χρησιμοποιήθηκε για την προετοιμασία της σποροκλίνης 
είναι ημιαναρτώμενη, με πλάτος εργασίας 3,20m, αριθμό δίσκων 33, διάμετρο δίσκων 
50 cm., το βάθος εργασίας ήταν 11,0 cm. με μέγιστη γωνία κλίσης των δίσκων 25o.  

Για τη μέτρηση και καταγραφή των δονήσεων χρησιμοποιήθηκε μία ηλεκτρονική 
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συσκευή μέτρησης του εργοστασίου BRUEL & KJAER, (VIBROTEST 60). 
Οι τιμές μέτρησης της συσκευής είναι RMS, επιτάχυνσης σε m/s2 και της αντί-

στοιχης συχνότητας των δονήσεων σε Hz. Η συσκευή ρυθμίστηκε για κάθε διαδρομή 
μήκους περίπου 500m, να λαμβάνει 1600 τιμές με κλίμακα συχνοτήτων 0 – 500 Hz / 
0,3125 Hz.  

Οι μετρήσεις των πειραματικών δοκιμών δόνησης πραγματοποιήθηκαν στο 
κάθισμα του χειριστή κάτω από πραγματικές συνθήκες εργασίας με σταθερή ταχύτητα 
κίνησης η οποία ήταν μεταξύ 8,7 και 8,9 Km/h.Η ταχύτητα αυτή επιλέχθηκε για καλλί-
τερο θρυμματισμό του εδάφους. Κατά τη διάρκεια των πειραματικών δοκιμών κατα-
γραφόταν οι δονήσεις με τις αντίστοιχες επιταχύνσεις στους τρεις άξονες Χ,Υ,Ζ. 

Σκοπός της εργασίας ήταν να προσδιοριστούν οι αναπτυσσόμενες δονήσεις στους 
τρεις άξονες Χ,Υ,Ζ, στις τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις πορείας να γίνει ανάλυση και 
σύγκριση των αποτελεσμάτων και να καθορισθούν οι ημερήσιες τιμές έκθεσης σε 
δόνηση από τις επιταχύνσεις των δονήσεων καθώς και οι περιοχές των συχνοτήτων στις 
οποίες εμφανίζονται και προκαλούν σημαντική κόπωση των χειριστών με σοβαρές 
συνέπειες στη υγεία τους. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε τρεις κατευθύνσεις 
πορείας εργασίας σε σχέση με την άροση και ήταν: α) Παράλληλη κατεύθυνση σε 
σχέση με την άροση, β) Κάθετη κατεύθυνση σε σχέση με την άροση και γ) Κατεύ-
θυνση με γωνία  30o  σε σχέση με την άροση.  
 
3. ΔΟΚΙΜΕΣ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

Από τις μετρήσεις προσδιορίστηκε ο μέσος όρος και για κάθε κατεύθυνση ελή-
φθη η μέγιστη τιμή των μέσων όρων. Ο Πίνακας 1. εμφανίζει τα αποτελέσματα και τη 
σύγκριση των τιμών των δοκιμών με Κ.Δ. 121108 με ελκυστήρα LAMBORGHINI 
PREMIUM 950 με ελκόμενη – κυλιόμενη δισκοσβάρνα. 
  

Πίνακας 1. Σύγκριση των μέγιστων μέσων όρων μεταξύ της μέγιστης επιτάχυνσης 
[m/s2] και της αντίστοιχης συχνότητας [Hz] των δονήσεων.  

Κατεύθυνση  
Πορείας / 
Άξονες 

Παράλληλα με την 
άροση 

       m/s2            Hz 

Γωνιά  300 με την 
άροση 

      m/s2            Hz 

Κάθετα με την άροση 
     
         m/s2        Hz 

Χ X1  0,3514       1,88 X2  0,5827    2,81 X3    0,8098    2,81 
Υ Y1  0,4883       3,13 Y2  0,8167    2,81 Y3    0,8226    6,56 
Ζ Z1  0,8084       2,50 Z2  1,2467    2,50 Z3    1,9886    2,19 
    X3-X2          38,97%   X2-X1       65,82%     X3-X1      130,45% 
    Y3-Y2           0,72%   Y2-Y1       67,25%     Y3-Y1        68,46% 
      Z3-Z2          59,50%    Z2-Z1       54,21%    Z3-Z1      146,00% 
    Ζ1-Χ1        130,00%    Ζ2-Χ2    113,95%    Ζ3-Χ3     117,88% 
    Ζ1-Υ1          65,55%    Ζ2-Υ2      52,65%    Ζ3-Υ3     141,75% 
    Υ1-Χ1         38,95%   Υ2-Χ2       40,15%    Υ3-Χ3        1,58% 

 
Οι παραπάνω τιμές του Πίνακα 1, σχετικά με τα ποσοστά σύγκρισης των 

δονήσεων σε σχέση με τις τρεις διευθύνσεις προκύπτουν από τη σχέση (1): 
 

%97,38%100
5827,0

5827,08098,0%100
2

23 =
−

=
−

X
XX

                                                                                       (1) 

 
Από τις δοκιμές ολόσωμων δονήσεων που πραγματοποιήθηκαν στους άξονες 

(Χ,Υ,Ζ) δημιουργήθηκαν τα παρακάτω διαγράμματα που αντιστοιχούν στις τιμές του 
μέσου όρου των έξι διαδρομών προς κάθε κατεύθυνση πορείας σε σχέση με την άροση 
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με σταθερή ταχύτητα του ελκυστήρα,Uελ = 8,7 – 8,9 km/h και με σταθερό βάθος 11,0 
[cm]. 
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 Σχήμα 2. Εγκάρσιες δονήσεις (Υ), στο 
κάθισμα του χειριστή κατά τη διάρκεια 
της κατεργασίας με δισκοσβάρνα για 
κατεύθυνση πορείας σε σχέση με την 
άροση α) παράλληλη, β) γωνία 30ο και     
γ) κάθετη. 

Σχήμα 1. Δονήσεις στο διάμηκες επίπεδο 
(Χ), στο κάθισμα του χειριστή κατά τη 
διάρκεια της κατεργασίας με δισκοσβάρ-
να για κατεύθυνση πορείας σε σχέση με 
την άροση α) παράλληλη, β) γωνία 30ο 
και γ) κάθετη. 
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Σχήμα 3. Δονήσεις στο διάμηκες επίπεδο 
(Χ), στο κάθισμα του χειριστή κατά τη 
διάρκεια της κατεργασίας με δισκοσβάρ-
να για κατεύθυνση πορείας σε σχέση με 
την άροση α) παράλληλη, β) γωνία 30ο 
και γ) κάθετη. 
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Σχήμα 4. Κατακόρυφες δονήσεις (Ζ), στο 
κάθισμα του χειριστή κατά τη διάρκεια 
της κατεργασίας με δισκοσβάρνα για 
κατεύθυνση πορείας σε σχέση με την 
άροση α) παράλληλη, β) γωνία 30ο και    
γ) κάθετη. 
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3.1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ Α(8) 
Η οδηγίες που αναφέρονται στις μηχανικές ολόσωμες δονήσεις επιτρέπουν δύο 

μεθόδους αξιολόγησης της δόνησης: 
• Η ημερήσια έκθεση δόνησης A(8), αναφέρεται στον υπολογισμό του μέσου όρου 

της μέσης τετραγωνικής τιμής (RMS) του σήματος επιτάχυνσης και έχει μονάδες 
[m/s²] και αναφέρεται σε διάρκεια 8 ωρών 

• Η τιμή δόσης δόνησης (VDV), είναι μια συσσωρευτική δόση, βασισμένη στη 4η 
ρίζα του μέσου τετραγώνου του σήματος επιτάχυνσης με μονάδες [m/s1,75]. 

 
Κατά την εξέταση των κινδύνων για την υγεία από την ολόσωμη δόνηση πρέπει 

ένας πρόσθετος πολλαπλασιαζόμενος παράγοντας να εφαρμοστεί στη τιμή της σταθμι-
σμένης συχνότητας δόνησης. Για τους δύο πλευρικούς άξονες (Χ και Υ) οι τιμές επιτά-
χυνσης πολλαπλασιάζονται με 1,4. Για τον κατακόρυφο, άξονα δόνησης Ζ, ο παράγο-
ντας είναι 1,0. 
 
Η ημερήσια έκθεση δόνησης A(8), στις τρεις κατευθύνσεις στις ολόσωμες μηχανικές 
δονήσεις στους τρεις άξονες , Χ, Υ και Ζ  δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις: 2,3,& 4. 
 

0

exp4,1)8(
T

T
aA wxx =                                                                                                 (2) 

0

exp4,1)8(
T

T
aA wyy =                                                                                                 (3) 

0

exp)8(
T

T
aA wzz =                                                                                                     (4) 

Όπου: 
Texp   είναι η ημερήσια διάρκεια έκθεσης στη δόνηση. 
Τo     είναι η ενδεικτική έκθεση 8 ωρών. 
Η μεγαλύτερη τιμή από τις τρεις Ax(8), Ay(8) και Az(8) είναι η ημερήσια έκθεση στη 
δόνηση. Από τις τιμές του Πίνακα 1 και τις σχέσεις υπολογισμού της Ημερήσιας 
Έκθεσης Δόνησης Α(8) για Texp  = 6ώρες  και Τo =8 ώρες εργασίας προκύπτει ο Πίνακα 
2. για παράλληλη κατεύθυνση πορείας, ο Πίνακας 3. για κατεύθυνση πορείας με γωνία 
30o και ο Πίνακας 4. για κάθετη κατεύθυνση πορείας. 
 
Πίνακας 2. Δονήσεις στο κάθισμα του χειριστή κατά τη διάρκεια της κατεργασίας του 
εδάφους με δισκοσβάρνα. Παράλληλη κατεύθυνση πορείας σε σχέση με την άροση 

Uελ= 8,7-8,9 km/h. Μέγιστες τιμές των μέσων όρων 6 επαναλήψεων. 
ΑΞΟΝΕΣ Τιμές Τιμές Τιμές Ώρες επιτρ. εργασίας 

 m/s2 Hz A(8) [m/s2] h 

Χ 0,3514 1,88 0,426 8,0 

Υ 0,4883 3,13 0,592 8,0 

Ζ 0,8084 2,50 0,700 3,0 
 

Από τον Πίνακα 2 προκύπτει ότι η υψηλότερη τιμή δόνησης είναι στον κατακό-
ρυφο άξονα Z, με τιμή επιτάχυνσης  αwz = 0,8084 m/s2 η ημερήσια έκθεση δόνησης του 
χειριστή  από τη σχέση (4) είναι A(8) = 0,700 m/s2 και επιτρεπόμενες ώρες εργασίας 
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προκύπτουν από τις αντίστοιχες καμπύλες νομογραφήματος είναι: h = 3,0. 
 

Πίνακας 3. Δονήσεις στο κάθισμα με Κατεύθυνση πορείας με γωνία 30o σε σχέση με 
την άροση, Uελ= 8,7-8,9 km/h. Μέγιστες τιμές των μέσων όρων 6 επαναλήψεων. 

ΑΞΟΝΕΣ Τιμές Τιμές Τιμές Ώρες επιτρ. εργασίας 

 m/s2 Hz A(8) [m/s2] h 

Χ 0,5827 2,81 0,706 6,0 

Υ 0,8167 2,80 0,990 3,0 

Ζ 1,2467 2,50 1,080 1,15 
 

Από τον Πίνακα 3 προκύπτει ότι η υψηλότερη τιμή δόνησης είναι στον κατακό-
ρυφο άξονα Ζ, με τιμή επιτάχυνσης  αwz = 1,2467 m/s2 με ημερήσια έκθεση δόνησης 
του χειριστή  A(8) = 1,080 m/s2 και επιτρεπόμενες ώρες εργασίας  h = 1,15. 

 
Πίνακας 4. Δονήσεις στο κάθισμα με Κάθετη κατεύθυνση πορείας σε σχέση με την 
άροση, για Uελ= 8,7-8,9 km/h. Μέγιστες τιμές των μέσων όρων 6 επαναλήψεων. 

ΑΞΟΝΕΣ Τιμές Τιμές Τιμές Ώρες επιτρ. εργασίας 

 m/s2 Hz A(8) [m/s2] h 

Χ 0,8098 2,81 1,079 2,30 

Υ 0,8226 6,56 0,997 2,45 

Ζ 1,9886 2,19 1,722 0,30 

 
Από τον Πίνακα 4 προκύπτει ότι η υψηλότερη τιμή δόνησης είναι στον κατακό-

ρυφο άξονα Ζ, με τιμή επιτάχυνσης  αwz = 1,9886 m/s2 με ημερήσια έκθεση δόνησης 
του χειριστή A(8) = 1,722 m/s2 και επιτρεπόμενες ώρες εργασίας  h = 0,30.  

 
3.2. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ 

Οι οδηγίες της Ε.Ε. 98/37/EC, 2002/44/EC, 89/391/EEC, 90/269/EEC Ε.Ε. 
2002/44/ΕΚ και Π.Δ.176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) και τα διεθνή πρότυπα ISO 2631-1: 1997, 
ISO 10326-2: 2001, ISO 8041:2005 καθορίζουν τα επιτρεπόμενα όρια της Ημερήσιας 
Έκθεση Δόνησης  Α(8), που είναι 0,5 m/s² και η Τιμή της Δόσης Δόνησης (VDV), είναι 
9,1 m/s1,75. Οι οριακές τιμές για την ανάληψη δράσης για την Ημερήσια Έκθεση Δόνη-
σης  Α(8), είναι 1,15 m/s² και η τιμή της Δόσης Δόνησης (VDV), είναι 21 m/s1,75. 

 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στον Πίνακα 1. φαίνονται οι μέγιστοι μέσοι όροι των τιμών δονήσεων στο κάθι-
σμα του χειριστή στους τρεις άξονες Χ,Υ,Ζ, από το σύνολο των έξι δοκιμών που πραγ-
ματοποιήθηκαν για τις τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις κατεργασίας του εδάφους με 
δισκοσβάρνα σε σχέση με την κατεύθυνση της άροσης.  
 
1. Το εύρος των επιταχύνσεων m/s2 των δονήσεων στο κάθισμα του χειριστή στον 
κατακόρυφο άξονα Ζ, είναι μεγαλύτερες και στις τρεις κατευθύνσεις κατεργασίας σε 
σχέση με τις δονήσεις στους άξονες Χ και Υ. 
2. Το εύρος των επιταχύνσεων m/s2 των δονήσεων στην κάθετη κατεύθυνση κατεργα-
σίας με δισκοσβάρνα σε σχέση με την άροση είναι μεγαλύτερες από τις δονήσεις στην 
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παράλληλη κατεύθυνση και την κατεύθυνση με γωνία 30o.   
3. Το εύρος των επιταχύνσεων m/s2 των δονήσεων στην κατεύθυνση κατεργασίας των 
30ο και στους τρεις άξονες είναι μεγαλύτερες από τα εύρη των δονήσεων στην παράλ-
ληλη κατεύθυνση κατεργασίας και μικρότερη σε σχέση με την κάθετη κατεύθυνση 
κατεργασίας.    
4. Τα ελάχιστα εύρη των επιταχύνσεων m/s2 των δονήσεων και στους τρεις άξονες 
Χ,Υ,Ζ, εμφανίζονται στην παράλληλη κατεύθυνση κατεργασίας, της δισκοσβάρνα σε 
σχέση με την άροση. 
5. Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η μεγαλύτερη διαφορά των επιταχύνσεων των 
δονήσεων εμφανίζεται στο κατακόρυφο άξονα των Ζ και είναι μεταξύ των τιμών Ζ3-
Ζ1κατά 146% και ακολουθούν στο διαμήκη άξονα των Χ, μεταξύ των τιμών Χ3-Χ1 
κατά 130,5% και η ελάχιστη στο εγκάρσιο άξονα Υ μεταξύ των τιμών Υ3-Υ1 κατά 
68,5%.  
 
5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
1. Από τα αποτελέσματα των πειραματικών δοκιμών προκύπτει ότι ο χειριστής δέχεται 
την μικρότερη ολόσωμη δόνηση όταν εργάζεται για την προετοιμασία της σποροκλίνης 
με διεύθυνση πορείας παράλληλα με την άροση. 
2. Για την προετοιμασία της σποροκλίνης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ελκυστήρες 
οι οποίοι να διαθέτουν σύστημα ανάρτησης του θαλάμου και του καθίσματος του χειρι-
στή με δυνατότητα ρύθμισης του εύρους της δόνησης. 
3. Η θέση του χειριστή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα περιορισμένης περιστροφικής 
κίνησης εργονομικά σχεδιασμένη ώστε να υπάρχει άμεσος έλεγχος για όλους τους 
χειρισμούς των μηχανημάτων με όσο το δυνατό λιγότερες κινήσεις του σώματος και 
του λαιμού ώστε να επιτυγχάνεται μικρότερη κόπωση. 
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Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, 

Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων, 41110 Λάρισα 
*E-mail: gravalos@teilar.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία αυτή περιγράφει τη διάταξη ενός διαγνωστικού συστήματος, το οποίο θα 
μπορούσε να είναι χρήσιμο εργαλείο για τους μηχανικούς των συνεργείων, καλύπτο-
ντας τις ανάγκες μίας γρήγορης και ακριβούς διάγνωσης βλαβών των κινητήρων diesel. 
Τα δεδομένα που λαμβάνονται από τις διαγνωστικές συσκευές, εισάγονται από το 
χρήστη στο σύστημα λογισμικού TESTA_TOOL. Στη συνέχεια αρχίζει η διαβούλευση 
του συστήματος με το χρήστη και μετά την ολοκλήρωσή της, το λογισμικό παρουσιάζει 
το "λογικό" συμπέρασμα. Ο έλεγχος της αξιοπιστίας του συστήματος πραγματοποιήθη-
κε με τη βοήθεια υποδειγματικών περιπτώσεων, οι οποίες επιλύθηκαν από το σύστημα 
και στη συνέχεια συγκρίθηκαν με λύσεις που δόθηκαν από διαφόρους εμπειρογνώ-
μονες. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ευρωστία στο σύστημα.  
 
Λέξεις κλειδιά: σύστημα λογισμικού, διαγνωστική βλαβών, κινητήρας diesel. 
 
 
 

A FAULT DIAGNOSIS SYSTEM FOR DIESEL ENGINES 
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Department of Biosystems Engineering, 41110 Larissa, Greece 
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ABSTRACT 
This paper describes the test bench of a diagnostic system, which could be a useful tool 
for maintenance mechanics to generate rapid and precise fault diagnosis of the diesel 
engines. The data, which received from diagnostic devices, are given by the user to the 
software system TESTA_TOOL. Then the consultation of system with the user begins 
and after its completion, the software presents the "logical" conclusion. The control of 
system validation was realised through various test cases, that were solved by the 
system and then they were compared with solutions that were given by various experts. 
These results proved the robustness of the system.    
 
Key words: software system, fault diagnosis, diesel engine.    
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η συντήρηση και η τεχνική διάγνωση βλαβών των κινητήρων diesel όλων των 

μηχανημάτων βαρέως τύπου (όπως είναι και τα αυτο-προωθούμενα γεωργικά μηχανή-
ματα) αποτελούν έναν πολυσύνθετο διεπιστημονικό έργο εφαρμοσμένης μηχανικής. Η 
τεχνική διάγνωση (technical diagnosis) ορίζεται ως μια διαδικασία ακριβούς 
προσδιορισμού των αιτιών μιας βλάβης και βασίζεται σε δύο διαφορετικούς τρόπους 
εκτίμησης. Ο πρώτος τρόπος αφορά την ποσοτική εκτίμηση μίας στιγμιαίας κατάστα-
σης και ο δεύτερος τρόπος αφορά τον εντοπισμό των μηχανικών μερών με βλάβη. Η 
συντήρηση (maintenance) ορίζεται ως η διαδικασία αποκατάστασης μίας βλάβης, συνή-
θως με την αντικατάσταση ενός φθαρμένου ανταλλακτικού με ένα νέο, και περιλαμβά-
νει τρία βασικά βήματα: την υπηρέτηση, επιθεώρηση και επισκευή. Η υπηρέτηση 
(service) περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για να διατηρήσουν 
έναν κινητήρα στην ονομαστική του κατάσταση και για να αποτρέψουν την οποιαδή-
ποτε βλάβη. Η επιθεώρηση (inspection) περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα βήματα για 
να διαπιστωθεί και να αξιολογηθεί η τρέχουσα κατάσταση ενός κινητήρα, προκειμένου 
να ανιχνευθεί μία βλάβη σε αρχικό στάδιο και να ληφθούν τα αναγκαία προληπτικά 
μέτρα. Η επισκευή (repair) περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για 
να αποκαταστήσουν έναν κινητήρα στην ονομαστική του κατάσταση. Η προληπτική 
συντήρηση γίνεται όλο και πιο σημαντική, καθώς οι κινητήρες diesel γίνονται 
περισσότερο σύνθετοι και το κόστος τους αυξάνεται. Ο έλεγχος της τεχνικής κατάστα-
σης των κινητήρων diesel περιορίζει τους νεκρούς χρόνους των μηχανημάτων και 
αυξάνει την παραγωγικότητά τους.   

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη συστημά-
των διάγνωσης βλαβών για κινητήρες diesel. Οι Jardine et al. (1989) παρουσιάζουν μία 
μέθοδο μοντελοποίησης κινδύνου (hazards modelling) για να προσδιορίσουν, με τη 
βοήθεια ενός έμπειρου συστήματος ανάλυσης λιπαντικού, τον  κίνδυνο εμφάνισης 
βλάβης σε κινητήρες diesel. Οι Gelgele και Wang (1998) περιγράφουν την εφαρμογή 
ενός έμπειρου συστήματος για κινητήρες αυτοκινήτων. Το πρωτότυπο λογισμικό που 
ονομάζεται EXEDS (expert engine diagnosis system) αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας 
την KnowledgePro, ένα εργαλείο ανάπτυξης έμπειρων συστημάτων, που τρέχει σε 
προσωπικό υπολογιστή. Ο σκοπός του λογισμικού αυτού είναι να βοηθήσει τους μηχα-
νικούς στη διάγνωση βλαβών προβαίνοντας σε συστηματική ανάλυση των συμπτωμά-
των της βλάβης, προσφέρει επίσης οδηγίες συντήρησης ή άλλων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. Οι Grimmelius et al. (1999) περιγράφουν και συγκρίνουν διαφορετικές 
τεχνικές παρακολούθησης καταστάσεων (condition-monitoring). Οι τεχνικές αυτές, που 
ανέπτυξαν για κινητήρες θαλάσσης, αφορούσαν την παρακολούθηση της τεχνικής 
κατάστασης με βάση τις δονήσεις από την περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα και 
την πίεση του συστήματος ψύξης. Οι Lebold και Thurston (2001) περιγράφουν τις 
απαιτήσεις ενός ευρύτερου συστήματος CBM (Condition Based Maintenance) και 
πρόγνωσης βλαβών. Οι Su et al. (2001) προσπάθησαν να μελετήσουν τη σχέση 
ανάμεσα στην ανθρώπινη γνώση και τη χρήση των ευφυών μηχανών στο τομέα της 
τεχνικής συντήρησης. Για το σκοπό αυτό ανέπτυξαν ένα έμπειρο σύστημα προσδιορι-
σμού των βλαβών για τις ανάγκες του τμήματος συντήρησης κινητήρων diesel των 
λεωφορείων της πόλης Taipei. Οι Tafreshi et al. (2002) περιγράφουν έναν αλγόριθμο 
ανάλυσης κυματομορφών, ο οποίος βασίζεται σε σήματα δονήσεων (vibration signals) 
στο πεδίο του χρόνου, τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζεται και προβαίνει σε ταξινόμη-
ση βλαβών. Οι Mustapha et al. (2004) προτείνουν ένα σύστημα βασισμένο στη γνώση 
(knowledge-based system) που να παρέχει βοήθεια σε μηχανικούς για να πραγματο-
ποιούν γρήγορη και ακριβή διάγνωση βλαβών των μηχανών αεροσκαφών. Οι Pernestal 
et al. (2006) περιγράφουν μια προσέγγιση κατά Bayes (Bayesian approach) που 
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απομονώνει τις βλάβες και μπορεί να βρει εφαρμογή στη διαγνωστική των κινητήρων 
diesel. Λαμβάνοντας υπόψη ένα σύνολο μετρήσεων από το σύστημα και ένα σύνολο 
πιθανών βλαβών, ο στόχος είναι να υπολογιστεί η πιθανότητα εμφάνισης βλάβης. Η 
τεχνική αξιολόγησης της ποιότητας των λιπαντικών είναι μια χρήσιμη μέθοδος στον 
έλεγχο της τεχνικής κατάστασης και τη διάγνωση βλαβών για τους κινητήρες diesel, 
ειδικά για εκείνους που λειτουργούν με χαμηλό αριθμό στροφών και υπό μεγάλα 
φορτία. Αλλά είναι δύσκολο να εφαρμοστεί ένα ευφυές σύστημα διάγνωσης, επειδή οι  
πληροφορίες που λαμβάνονται στερούνται λογικών σχέσεων. Για να λύσουν αυτό το 
πρόβλημα, οι Zhao et al. (2006) υιοθέτησαν μία μέθοδο συλλογιστικής των περιπτώ-
σεων (case-based reasoning). Στη συλλογιστική αυτή χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες 
περιπτώσεις προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν στο παρελθόν. Η επιλογή της κατάλ-
ληλης περίπτωσης βασίζεται στην ομοιότητά της με την τρέχουσα. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα σύστημα διάγνωσης βλαβών κινητήρων 
diesel, αποτελούμενο από διαγνωστικές συσκευές και το λογισμικό TESTA_TOOL. Ο 
έλεγχος της αξιοπιστίας του συστήματος πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια υποδειγμα-
τικών περιπτώσεων, οι οποίες επιλύθηκαν από το σύστημα και στη συνέχεια 
συγκρίθηκαν με λύσεις που δόθηκαν από διαφόρους εμπειρογνώμονες.    
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  

Το προτεινόμενο σύστημα διάγνωσης βλαβών κινητήρων diesel (Σχήμα 1) αποτε-
λείται από διαγνωστικές συσκευές και ένα σύστημα λογισμικού με την κωδική ονομα-
σία TESTA_TOOL. Με τη βοήθεια διαγνωστικών συσκευών όπως είναι: ο αναλυτής 
δονήσεων Vibrotest 60 (Bruel & Kjaer vibro), το αιθαλόμετρο (C'evertest Italia), το 
ηλεκτρικό δυναμόμετρο model XT200 με τον μετρητή ροής καυσίμου FM502 (N. J. 
Froment) και ο μετρητής γωνιακής επιτάχυνσης TB109 (Syntec Instruments), συλλέγο-
νται τεχνικά δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια εισάγονται από τον χρήστη στο σύστημα 
λογισμικού TESTA_TOOL.   
 

 
Σχήμα 1. Σύστημα διάγνωσης βλαβών κινητήρων diesel. 
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Το σύστημα λογισμικού TESTA_TOOL παρουσιάζεται αναλυτικά στην εργασία 
των Gravalos et al (2008). Είναι ένα πρωτότυπο σύστημα λογισμικού, του οποίου η 
αναπαράσταση της γνώσης έγινε με τη μορφή κανόνων (if-then) και βασίσθηκε στην 
λογική προσέγγισης των παραθύρων. Η οθόνη (screen layout) διασφαλίζει ότι όλες οι 
λειτουργίες του συστήματος είναι πάντα προσιτές, ενώ περιορίζει την ανάγκη για το 
χρήστη να απομνημονεύσει διαφορετικές διαμορφώσεις της οθόνης. Το κεντρικό μενού 
έχει πέντε βασικές επιλογές: File, Diagnosis, View, Maintenance και Help.  

Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται η οθόνη πραγματοποίησης διαγνωστικών ελέγχων 
(DIAGNOSIS>ENGINE). Στην οθόνη αυτή γίνεται η σύνοδος διαβουλεύσεων με το 
χρήστη. Κατ' αρχάς, ο χρήστης επιλέγει τον τύπο του κινητήρα για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση. Μετά από την επιλογή, το σύστημα αρχίζει το διάλογο μαζί του. Το 
TESTA_TOOL υποβάλλει ερωτήσεις στο χρήστη. Οι πιθανές απαντήσεις του χρήστη 
είναι οι ακόλουθες:  1) Βεβαίως ναι, 2) μάλλον ναι, 3) ίσως ναι, 4) ίσως όχι, 5) μάλλον 
όχι, και 6) βεβαίως όχι. Μετά από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με το σύστημα, 
πρέπει να γίνει κλικ στο κλειδί "diagnosis" και το TESTA_TOOL παρουσιάζει το "λογι-
κό" συμπέρασμα. Το κλειδί "Quit" επιτρέπει στο χρήστη να σταματήσει προσωρινά τη 
διαβούλευση για να συνεχίσει κάποια άλλη χρονική στιγμή, ενώ τα στοιχεία αποθη-
κεύονται σε ένα αρχείο (case file).  
 

 
Σχήμα 2. Η οθόνη πραγματοποίησης διαγνωστικών ελέγχων του TESTA_TOOL.  

 
MAINTENANCE > WORKSHOP MANUALS & > TROUBLESHOOTING 

CHARTS. Οι επιλογές αυτές ενεργοποιούν τη διαβούλευση με το σύστημα, όπου ο 
χρήστης μπορεί να λάβει χρήσιμες τεχνικές πληροφορίες για τον τρόπο αποκατάστασης 
μίας βλάβης. Συγκεκριμένα, μπορεί να ανατρέξει εύκολα και γρήγορα στα εγχειρίδια 
επισκευών συνεργείου (Σχήμα 3) ή να μελετήσει τα διαγράμματα ροής ανίχνευσης και 
αποκατάστασης βλαβών.  
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Σχήμα 3. Οθόνη παροχής τεχνικών συμβουλών. 

 
Τέλος, το σύστημα λογισμικού TESTA_TOOL σχεδιάστηκε για να τρέχει σε 

υπολογιστές IBM PC-compatible με επεξεργαστή Pentium 166 ή μεγαλύτερο, 64 ΜΒ 
μνήμη RAM, 340 ΜΒ σκληρό δίσκο, 128 ΜΒ κάρτα γραφικών, CD-ROM για την 
εγκατάσταση του προγράμματος, ποντίκι ή άλλη συσκευή. Απαιτήσεις λογισμικού:  
Microsoft Windows 98/Me/NT, SP6/2000/XP/Vista.   
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ο έλεγχος της αξιοπιστίας (validation) και η επαλήθευση (verification) της 
διαδικασίας και του συστήματος διάγνωσης βλαβών πραγματοποιήθηκαν σε έναν 
κινητήρα diesel Lamborghini 1000.6-WTI, με τη μελέτη τριών διαφορετικών υποδειγ-
ματικών περιπτώσεων (test cases): στη πρώτη περίπτωση μελετήθηκε "κακή ρύθμιση 
των ανεξάρτητων αντλιών εκτόξευσης πετρελαίου", στη δεύτερη περίπτωση μελετή-
θηκε "στόμωση του φίλτρου αέρα" και στην τρίτη περίπτωση μελετήθηκε "κακή ρύθμι-
ση των βαλβίδων εισαγωγής/ εξαγωγής". Στη συνέχεια τα αποτελέσματα που έδωσε το 
σύστημα συγκρίθηκαν με λύσεις που προτάθηκαν από δέκα διαφορετικούς εμπειρογνώ-
μονες (ειδικευμένους μηχανικούς).  
 
3.1. ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η οποιαδήποτε μεταβολή στη ρύθμιση του συστήματος τροφοδοσίας έχει επιπτώ-
σεις στη συμπεριφορά του κινητήρα. Μία αύξηση της τάξεως του 20% της παροχής 
καυσίμου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ισχύος κατά 10% με τίμημα σημαντική 
αύξηση των εκπομπών αιθάλης και καταπόνηση του κινητήρα. Για να επαληθευθεί η 
διαγνωστική διαδικασία, μελετήθηκε αρχικά, η περίπτωση της κακής ρύθμισης των 
ανεξάρτητων αντλιών εκτόξευσης πετρελαίου στον κινητήρα. Για το σκοπό αυτό τρεις 
από τις συνολικά έξι ανεξάρτητες αντλίες ρυθμίστηκαν εσφαλμένα ώστε να παρέχουν 
μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου. Οι μετρήσεις, με τη βοήθεια των διαγνωστικών 
συσκευών, πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά από τη μεταβολή ρύθμισης των αντλιών. 
Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Στη συνέχεια, έγινε η 
τελική διαβούλευση με το λογισμικό TESTA_TOOL και το αποτέλεσμα που προέκυψε 
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από αυτήν ήταν: "Βλάβη στις αντλίες εκτόξευσης πετρελαίου, ενδεχόμενα αίτια βλάβης: 
κακή ρύθμιση αντλιών, σπασμένο ελατήριο βαλβίδας εκτόξευσης, κακή στεγανότητα 
κυλίνδρου και εμβόλου αντλίας, φθορά εμβόλου αντλίας, φθαρμένο ελατήριο εμβόλου".   

Στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα κατέληξαν και οι δέκα από τους εμπειρογνώμονες 
με τους οποίους διαβουλευτήκαμε στη συνέχεια, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα της 
διάγνωσης από το σύστημα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι τέσσερις από αυτούς 
θεώρησαν πιθανό και το ενδεχόμενο βλάβης στους εγχυτήρες καυσίμου. Είναι φανερό, 
ότι για να διαγνωστεί επακριβώς η βλάβη στις αντλίες εκτόξευσης, χρειάζεται συμπλη-
ρωματικός διαγνωστικός έλεγχος. Ειδικότερα, χρειάζεται να μελετηθεί με προσοχή η 
χαρακτηριστική καμπύλη παροχής της κάθε αντλίας χωριστά, θα πρέπει να βρεθούν τα 
δύο σημεία της καμπύλης, που αντιστοιχούν στο 90% και 45% των ονομαστικών 
στροφών και να ελεγχθεί η απόκλισή τους από την κατάσταση της βέλτιστης ρύθμισης.        
 
3.2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Στη δεύτερη περίπτωση μελέτης, προκλήθηκε τεχνητά μερική "στόμωση του 
φίλτρου αέρα". Τα αποτελέσματα των μετρήσεων, από τις διαγνωστικές συσκευές, 
δίδονται στον Πίνακα 1. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτών δείχνει αυξημένη κατα-
νάλωση καυσίμου, σημαντική πτώση της γωνιακής επιτάχυνσης, αύξηση του επιπέδου 
των δονήσεων στο φίλτρο αέρα και μεγάλη αύξηση των εκπομπών αιθάλης. Η αυξη-
μένη εκπομπή αιθάλης σηματοδοτεί ενδεχόμενη στόμωση του φίλτρου αέρα, αλλά θα 
μπορούσε να μας οδηγήσει στην πρόβλεψη και άλλων βλαβών όπως στο σύστημα 
τροφοδοσίας καυσίμου, αλλά και στον ίδιο τον κινητήρα. Ο συνδυασμός αυτού του 
διαγνωστικού σήματος με άλλα, όπως για παράδειγμα η πτώση της γωνιακής επιτά-
χυνσης με ταυτόχρονη αύξηση των δονήσεων στο φίλτρο αέρα μας προϊδεάζει για ενδε-
χόμενη βλάβη στην είσοδο του αέρα και ειδικότερα του φίλτρου. Μετά την εισαγωγή 
των ευρημάτων στο σύστημα και τη διαβούλευση με αυτό, το σύστημα επιβεβαίωσε για 
ακόμη μία φορά την προσομοίωση της βλάβης. Επίσης, οι εμπειρογνώμονες κατέληξαν 
στο ίδιο συμπέρασμα.  
 
3.3. ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Στην τρίτη υποδειγματική μελέτη, εξετάστηκε η περίπτωση "κακής ρύθμισης των 
βαλβίδων εισαγωγής/ εξαγωγής". Για το λόγο αυτό, προβήκαμε σε εσφαλμένη ρύθμιση 
του διάκενου των βαλβίδων σε τέσσερις από τους έξι κυλίνδρους, με τον κινητήρα 
κρύο. Ειδικότερα, στον έκτο κύλινδρο οι βαλβίδες ρυθμίστηκαν με διάκενο στα 0,27 
mm, στον τέταρτο κύλινδρο στα 0,28 mm, στον πρώτο στα 0,25 mm και στον τρίτο στα 
0,30 mm. Τα διαγνωστικά σήματα που προέκυψαν με τη βοήθεια των διαγνωστικών 
συσκευών και τα οποία συνοψίζονται στον Πίνακα 1, δείχνουν αυξημένη ειδική κατα-
νάλωση, αυξημένο επίπεδο δονήσεων τόσο στις κεφαλές όσο και στο σώμα του κινητή-
ρα, θερμική καταπόνηση των κεφαλών και πτώση της γωνιακής επιτάχυνσης. Η 
διαβούλευση με το σύστημα έδωσε "βλάβη στις βαλβίδες". Οι εμπειρογνώμονες δήλω-
σαν ότι σε πρώτη φάση θα έκαναν έλεγχο του διάκενου των βαλβίδων, λαμβάνοντας 
υπόψη το σύνολο των διαγνωστικών σημάτων, κυρίως το αυξημένο επίπεδο δονήσεων 
των κεφαλών και εάν δεν προέκυπτε σφάλμα στη ρύθμιση των βαλβίδων, θα προέ-
βαιναν σε συμπληρωματικό διαγνωστικό έλεγχο μετρώντας τη συμπίεση του χώρου 
καύσης. Εργασία, η οποία είναι κοπιαστική και χρονοβόρα. 

Στον Πίνακα 2 δίνονται οι συντελεστές βεβαιότητας, όπως αυτοί προέκυψαν από 
το σύστημα, για τις τρεις υποδειγματικές περιπτώσεις που μελετήθηκαν και για διαφο-
ρετικούς συνδυασμούς των διαγνωστικών σημάτων. 
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Πίνακας 2. Συντελεστές βεβαιότητας, όπως προέκυψαν από το σύστημα. 
 Συνδυασμοί διαγνωστικών σημάτων Συντελεστές βεβαιότητας 
Πρώτη περίπτωση μελέτης Σ2&Σ3&Σ4&Σ5 

Σ1&Σ4&Σ5 
0,7 
0,5 

Δεύτερη περίπτωση μελέτης Σ1&Σ2&Σ3&Σ4&Σ5 
Σ1&Σ2&Σ3&Σ5 

0,9 
0,8 

Τρίτη περίπτωση μελέτης Σ1&Σ2&Σ3&Σ4 
Σ1&Σ2&Σ3&Σ6 

0,8 
0,7 

 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα σύστημα διάγνωσης βλαβών, το οποίο θα 
μπορούσε να συμβάλει αποφασιστικά στην επίλυση προβλημάτων σχεδίασης και συντή-
ρησης κινητήρων diesel, καθώς οργάνωσης και προγραμματισμού για την επίτευξη 
βέλτιστης λειτουργίας αυτών. Από τον έλεγχο αξιοπιστίας και επαλήθευσης  της διαδι-
κασίας και του συστήματος διάγνωσης βλαβών, σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρή-
θηκαν σημαντικά ποσοστά αβεβαιότητας. Το σύστημα λογισμικού βρίσκεται ακόμη σε 
πειραματικό στάδιο. Μετά την προσθήκη καινούργιας γνώσης, σειράς τροποποιήσεων 
και επεκτάσεων στη βασική του δομή θα μπορούσε να βελτιωθούν σημαντικά τα 
ποσοστά επιτυχούς διάγνωσης.        
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ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 

Ι. Γράβαλος*, Θ. Γιαλαμάς, Δ. Κατέρης, Ζ. Τσιρόπουλος και Π. Ξυραδάκης 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, 

Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων, 41110 Λάρισα 
*E-mail: gravalos@teilar.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει το σχέδιο ενός υβριδικού συστήματος 
μετάδοσης της κίνησης. Το προτεινόμενο σχέδιο περιλαμβάνει ένα μειωτήρα, μία 
υδροστατική μετάδοση και ένα διβάθμιο μηχανικό κιβώτιο. Η υδροστατική μετάδοση 
αποτελείται από μία αντλία και δύο κινητήρες μεταβλητού όγκου. Η μέγιστη δύναμη 
έλξης επιτυγχάνεται στην πρώτη βαθμίδα σχέσεων του διβάθμιου μηχανικού κιβωτίου, 
ενώ η μέγιστη ταχύτητα πορείας επιτυγχάνεται στη δεύτερη βαθμίδα σχέσεων. Τα 
πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος μετάδοσης είναι: η απλοποίηση της κινηματικής 
αλυσίδας, ο εύκολος χειρισμός, η δυνατότητα πλήρους ελέγχου των αλλαγών της ταχύ-
τητας κατά την κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, η δυνατότητα πέδησης της 
κίνησης και η ασφάλιση έναντι υπερφορτίσεων.  
 
Λέξεις κλειδιά: κινηματική αλυσίδα, υδροστατική μετάδοση, αυτοκινούμενα γεωργικά 
μηχανήματα. 
 
 

 
A HYBRID TRANSMISSION SYSTEM  

 
I. Gravalos*, Th. Gialamas, D. Kateris, Z. Tsiropoulos and P. Xyradakis 

Technological Educational Institute of Larissa, Faculty of Agricultural Technology, 
Department of Biosystems Engineering, 41110 Larissa, Greece. 

*E-mail: gravalos@teilar.gr 
 
ABSTRACT 
Aim of this work is to present the development of hybrid transmission system for self-
propelled agricultural machinery. The proposed hybrid transmission system includes a 
reducing unit, a hydrostatic transmission and a two-speed range gearbox. A hydraulic 
pump and two hydraulic motors of variable volume constitute the hydrostatic 
transmission. The biggest force of traction is achieved in the first speed range of the 
gearbox, while the highest speed is achieved in the second speed range of the gearbox. 
The advantages of this type of transmission system are: the simplification of drive 
chain, the easy handling, the possibility of complete control of changes of speed on the 
move, forward or reverse, the possibility of braking and the insurance against 
overcharges.  
 
Key words: drive chain, hydrostatic transmission, self-propelled agricultural machinery. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Τα συστήματα υδραυλικής ισχύος αποτελούν σήμερα μία από τις σημαντικότερες 

τεχνολογίες μετάδοσης ενέργειας που εφαρμόζονται σε πολλές κατηγορίες μηχανη-
μάτων όπως γεωργικά, δασικά, χωματουργικά κ.ά. Τα γεωργικά μηχανήματα χρησιμο-
ποιούν συστήματα υδραυλικής ισχύος στους μηχανισμούς μετάδοσης, πέδησης και 
κατευθύνσεως (Τσατσαρέλης, 1997). 

Στα αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα, τα μηχανικά συστήματα μετάδοσης 
της κίνησης είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από υδροστατικά συστήματα. Τα υδρο-
στατικά συστήματα είναι υδραυλικά συστήματα ισχύος αποτελούμενα, στην πιο απλή 
τους μορφή, από ένα ζεύγος αντλίας-υδραυλικού κινητήρα που συνεργάζεται για την 
αποτελεσματική μεταφορά της ισχύος, υπό τη μορφή ροπής στρέψεως. Τα τέσσερα 
υδραυλικά στοιχεία που δίνουν το συνδυασμό αντλίας-κινητήρα είναι: αντλία σταθερού 
όγκου, αντλία μεταβλητού όγκου, κινητήρας σταθερού όγκου και κινητήρας μεταβλη-
τού όγκου. Ο συνδυασμός των ανωτέρω υδραυλικών στοιχείων σε ένα υδροστατικό 
σύστημα δίνει διαφορετικά χαρακτηριστικά λειτουργίας στην έξοδό του. Ο κινητήρας 
μετατρέπει την υδραυλική ενέργεια του ρευστού μέσου που διοχετεύεται σε αυτόν υπό 
πίεση μέσω της συζευγμένης στο κύκλωμα αντλίας, σε μηχανική ενέργεια περιστρο-
φικής κίνησης. Οι στροφές της αντλίας λαμβάνονται ως σταθερές. Η μεταβολή των 
στροφών της αντλίας, γεγονός που συμβαίνει στην πράξη, έχει ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία και άλλων συνδυασμών. Η αποδιδόμενη ισχύς είναι ανάλογη της πίεσης 
λειτουργίας του κυκλώματος και της παροχής της αντλίας. Η ροπή στρέψης εξαρτάται 
από τον όγκο (παροχή) αντλίας-κινητήρα και την πίεση λειτουργίας του κυκλώματος. 
Τα πλεονεκτήματα ενός υδροστατικού συστήματος είναι: i) απεριόριστη και αδιαβάθ-
μητη μεταβολή των στροφών και της ροπής στρέψης, ii) έλεγχος της ταχύτητας και της 
ροπής στρέψης του κινητήρα από απόσταση και με μεγάλη ακρίβεια, iii) άμεση και 
δίχως κραδασμούς αναστροφή της περιστροφικής κίνησης του κινητήρα, iv) εύκολος 
χειρισμός σε περίπτωση βλάβης (Kopáček, 1986; Μαυρίδης, 1987; Κωστόπουλος, 
1999; Παναγιωτόπουλος, 2008).  

Ο Harms (2000) παρουσιάζει τις τρέχουσες αδυναμίες των υδραυλικών συστη-
μάτων ισχύος και επικεντρώνεται στις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που θα προκύψουν 
στον μέλλον από τη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Σύμφωνα με την μελέτη που πραγ-
ματοποίησε, τα υδραυλικά συστήματα ισχύος γνωρίζουν μία ταχύτατη διάδοση κυρίως 
σε εφαρμογές στα βαρέως τύπου αυτοκινούμενα οχήματα, καταλαμβάνοντας μικρότερο 
όγκο σε σχέση με την ισχύ που θα πρέπει να αποδώσουν, καταναλώνοντας και εξοικο-
νομώντας ενέργεια, προσφέροντας μεγάλες δυνατότητες προσομοίωσης και γρήγορης 
διαμόρφωσης πρωτοτύπων. Οι Prasetiawan κ.ά. (1999) ανέπτυξαν ένα μοντέλο συστή-
ματος μετάδοσης της κίνησης για χωματουργικά μηχανήματα με σκοπό να μελετήσουν 
τη δυνατότητα βελτιστοποίησης μεταφοράς της ισχύος σε υδροστατικές μεταδόσεις. Οι 
Farkas κ.ά. (2005) παρουσίασαν το μοντέλο ενός συστήματος μετάδοσης της κίνησης 
τύπου CVT. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι τα συστήματα αυτά 
παρουσιάζουν αποδοτικότερη μετάδοση της ισχύος και χαμηλότερη κατανάλωση 
καυσίμου σε σχέση με τα κιβώτια τύπου Powershift. Ο Schulte (2007) παρουσιάζει το 
μοντέλο ενός συστήματος έλεγχου υδροστατικής μετάδοσης, το οποίο βασίζεται στην 
εφαρμογή ενός πολυμεταβλητού συστήματος ασαφούς λογικής με  ανατροφοδότηση.   

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η σχεδίαση ενός υβριδικού συστήματος μετά-
δοσης της κίνησης (συνδυασμός υδροστατικής και μηχανικής μετάδοσης)  κατάλληλο 
για αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα, όπως είναι ο γεωργικός ελκυστήρας. Για το 
λόγο αυτό, αναπτύχθηκε η κατάλληλη μεθοδολογία υπολογισμού του υβριδικού αυτού 
συστήματος μετάδοσης και έγινε θεωρητική διερεύνηση της καμπύλης έλξης του για 
επιλεγμένο ελκυστήρα.   
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
 
2.1. ΤΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Το προτεινόμενο σχέδιο συστήματος μετάδοσης της κίνησης παρουσιάζεται στο 
Σχήμα 1 και περιλαμβάνει μία υδροστατική μετάδοση (ΥΣΜ), η οποία λαμβάνει κίνηση 
από τη μηχανή εσωτερικής καύσης μέσω του κιβωτίου (Μ1) και ένα διβάθμιο μηχανικό 
κιβώτιο (Μ2) μετά την υδροστατική μετάδοση. Το κιβώτιο Μ1 λειτουργεί ως μειωτήρας 
της μηχανής εσωτερικής καύσης, ώστε να επιτυγχάνει τις τεχνικές συνθήκες για τις 
μέγιστες στροφές της υδροστατικής μετάδοσης. Η υδροστατική μετάδοση αποτελείται 
από μία αντλία (ΥΑ) μεταβλητού όγκου και δύο κινητήρες (ΥΚ) επίσης μεταβλητού 
όγκου (ΥΣΜ=ΥΑ+2ΥΚ). Στην έξοδο του διβάθμιου μηχανικού κιβωτίου είναι δυνατόν 
να λάβουμε το συνολικό εύρος κλιμάκωσης (περιοχή ρυθμίσεως) των σχέσεων. Η 
μέγιστη δύναμη έλξης επιτυγχάνεται στην πρώτη βαθμίδα σχέσεων, ενώ η μέγιστη 
ταχύτητα πορείας επιτυγχάνεται στη δεύτερη βαθμίδα σχέσεων. 

 
Σχήμα 1. Το σχέδιο του υβριδικού συστήματος μετάδοσης της κίνησης.  

 
Το ανωτέρω σύστημα υδροστατικής μετάδοσης είναι ένα κλειστό υδραυλικό 

κύκλωμα, στο οποίο το επιστρεφόμενο ρευστό μέσο (λάδι) από τους υδραυλικούς κινη-
τήρες τροφοδοτεί αμέσως την είσοδο της αντλίας. Για την αναπλήρωση του ρευστού 
που χάνεται λόγω απωλειών, χρησιμοποιείται μία βοηθητική αντλία μικρής παροχής. Ο 
χειρισμός του κλειστού υδροστατικού συστήματος μετάδοσης γίνεται με μηχανισμό 
υπηρέτησης και τη βοήθεια βαλβίδων ελέγχου. Μία ανακουφιστική βαλβίδα προστα-
τεύει το κύκλωμα ελέγχου της αντλίας. Επίσης, ζεύγος ανακουφιστικών βαλβίδων 
προστατεύουν τους κινητήρες από υπερφορτίσεις.  

 
2.2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ   

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον υπολογισμό του υβριδικού συστήματος 
μετάδοσης της κίνησης συνοψίζεται σε είκοσι βήματα: 

 



444

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος

1) Ολική περιοχή ρυθμίσεως (λειτουργίας) συστήματος μετάδοσης:  
max max

p
o

F × vR =
P

                                                                                                               (1) 

2) Περιοχή ρυθμίσεως υδροστατικής μετάδοσης: 

HS pR = R                                                                                                                        (2) 
3) Μέγιστη περιοχή ρυθμίσεως υδραυλικών κινητήρων: 

o

2min o

tan 9β =
tan 18

                                                                                                                 (3)  

Hmax
2min

1R =
β

                                                                                                                   (4)                 

4) Ελάχιστη περιοχή ρυθμίσεως υδραυλικής αντλίας:  
HS

HGmin
HMmax

RR =
R

                                                                                                              (5) 

5) Απαιτούμενη ισχύς υδραυλικής αντλίας: 
HGmin o HGminP =P ×R                                                                                                             (6) 

6) Επιλογή υδραυλικής αντλίας:  
HGmaxP πίνακας τεχνικών δεδομένων→  

7) Περιοχή ρυθμίσεως υδραυλικής αντλίας για τη μέγιστη αξιοποίηση της ισχύος: 
HGmax

HG
o

PR =
P

                                                                                                                   (7) 

1min
HG

1β =
R

                                                                                                                      (8) 

8) Σχέση μετάδοσης μειωτήρα (Μ1): 
max

o
o

ni =
n

                                                                                                                          (9) 

9) Ελάχιστη πίεση κατά την αρχική ρύθμιση: 
min max 1minp = p × β                                                                                                            (10) 

10). Στροφές υδραυλικής αντλίας κατά τη μέγιστη εκμετάλλευση της ισχύος: 
1max o maxn = i × n                                                                                                               (11) 

1max maxn  n≥                                                                                                                   (12) 
11) Απαιτούμενη ισχύς υδραυλικών κινητήρων: 

o HS
ZHM

1min

P  × RP =
1.3 - 0.3 × β

                                                                                                  (13) 

12) Επιλογή υδραυλικών κινητήρων: 
HMmaxP πίνακας τεχνικών δεδομένων→  

HMmax HM1max HM2maxP P P= +                                                                                               (14) 
13) Βαθμός αξιοποίησης περιοχής ρυθμίσεως υδραυλικών κινητήρων: 

HM HS 1minR = R × β                                                                                                            (15) 

2min
HM

1 β = 
R

                                                                                                                 (16) 

14) Μέγιστες επιτρεπόμενες στροφές υδραυλικών κινητήρων: 
2max 21max 22maxn = n = n′′ ′′ ′′                                                                                                      (17) 
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( )2max 2 1minn = n  × 1.3 - 0.3 × β′′                                                                                       (18) 
15) Θεωρητικές μέγιστες στροφές υδραυλικών κινητήρων: 

2max 21max 22maxn = n = n                                                                                                      (19) 

g1
2max max HM

g2

V
n =  × n  × R

V
                                                                                             (20) 

16) Ελάχιστες στροφές υδραυλικών κινητήρων: 
2min 21min 22minn = n = n                                                                                                       (21) 

g1
2min 1 1min

g2

V
n =  × n  × β

V
                                                                                                (22) 

17) Έλεγχος της τιμής που αφορά την περιοχή ρυθμίσεως  υδροστατικής μετάδοσης: 
2max

HS
2min

nR =
n

                                                                                                                    (23) 

  
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν η ισχύς των υδραυλικών κινητήρων 
είναι πλήρως αξιοποιήσιμη, δηλαδή να ελεγχθεί εάν η τιμή του RHS που υπολογίστηκε 
στο 2ο βήμα συμπίπτει με την τιμή του RHS που βρέθηκε στο 17ο βήμα. Στην περίπτωση 
που δεν υπάρχει ταύτιση τιμών, τότε θα πρέπει να διορθωθεί η περιοχή ρυθμίσεως της 
υδροστατικής μετάδοσης με ορθότερη επιλογή της σχέσης μετάδοσης io του μειωτήρα 
(Μ1) και η ανωτέρω διαδικασία υπολογισμών θα πρέπει να επαναληφθεί. 
 
18) Επιλογή και υπολογισμός σχέσεων διβάθμιου μηχανικού κιβωτίου: 

3 4i = i = 1                                                                                                                        (24) 

1i επιλέγεται→  

1
2

HS

ii =
R

                                                                                                                         (25) 

19) Εύρος στροφών στην έξοδο διβάθμιου μηχανικού κιβωτίου: 
o

31min
o 1 H

nn =
i  × i  × R

′

S

                                                                                                     (26) 

o
31max 32min

o 1

nn = n = 
i  × i

                                                                                                  (27) 

o
32max

o 2

nn = 
i  × i

                                                                                                              (28) 

20) Τελικές ταχύτητες στις ακραίες στροφές: 
31min

31min min
k

3,6 × n  × d × πv = v =
60 × i

                                                                                 (29) 

31max
31max 32min

k

3,6 × n  × d × πv = v =
60 × i

                                                                              (30) 

32max
32max max

k

3,6 × n  × d × πv = v =
60 × i

                                                                                (31) 

Όπου: β1-γωνία κλίσης πλάκας στήριξης εμβόλων υδραυλικής αντλίας, β2-γωνία κλίσης 
πλάκας στήριξης εμβόλων υδραυλικού κινητήρα, d-διάμετρος κινητήριων τροχών 
συστήματος μετάδοσης κίνησης [m], Fmax-μέγιστη δύναμη έλξης [N], io-σχέση 
μετάδοσης μειωτήρα, i1-πρώτη σχέση μετάδοσης διβάθμιου μηχ. κιβωτίου, i2-δεύτερη 
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σχέση μετάδοσης διβάθμιου μηχ. κιβωτίου, i3-σχέση μετάδοσης μεταξύ δεύτερου 
υδραυλικού κινητήρα και διβάθμιου μηχ. κιβωτίου, i4-σχέση μετάδοσης μεταξύ πρώτου 
υδραυλικού κινητήρα και διβάθμιου μηχ. κιβωτίου, ik-σχέση μετάδοσης μεταξύ άξονα 
εξόδου διβάθμιου μηχ. κιβωτίου και κινητήριων τροχών ελκυστήρα, no-ονομαστικές 
στροφές μηχανής εσωτερικής καύσης [rpm], n´o-στροφές μηχανής εσωτερικής καύσης 
κατά τη μέγιστη ροπή στρέψης [rpm], nomax-μέγιστες στροφές μηχανής εσωτερικής 
καύσης [rpm], nmax-μέγιστες στροφές υδραυλικής αντλίας [rpm], n1max-υπερβαίνουσες 
το όριο στροφές υδραυλικής αντλίας [rpm], n2-στροφές υδραυλικού κινητήρα [rpm], 
n2max-μέγιστες θεωρητικές στροφές υδραυλικού κινητήρα [rpm], n"2max-μέγιστες 
επιτρεπόμενες στροφές υδραυλικού κινητήρα [rpm], n2min-ελάχιστες στροφές υδραυ-
λικού κινητήρα [rpm], n21 & n22-στροφές πρώτου & δευτέρου υδραυλικού κινητήρα 
[rpm], n31min-ελάχιστες στροφές άξονα εξόδου διβάθμιου μηχ. κιβωτίου κατά την πρώτη 
σχέση μετάδοσης [rpm], n32min-ελάχιστες στροφές άξονα εξόδου διβάθμιου μηχ. 
κιβωτίου κατά τη δεύτερη σχέση μετάδοσης [rpm], Po-ισχύς θερμικού κινητήρα στις 
ονομαστικές στροφές [kW], PHG-ισχύς υδραυλικής αντλίας [kW], PHM-ισχύς υδραυ-
λικού κινητήρα [kW], PZHM-μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς υδραυλικών κινητήρων [kW], 
p-υδραυλική πίεση [MPa], RHS-περιοχή ρυθμίσεως υδροστατικής μετάδοσης, Rp-ολική 
περιοχή ρυθμίσεως συστήματος μετάδοσης, Vg-γεωμετρικός όγκος υδραυλικών στοι-
χείων, v31min-ελάχιστη ταχύτητα μετακίνησης [km/h], v31max-μέγιστη ταχύτητα μετακί-
νησης κατά την πρώτη σχέση μετάδοσης [km/h], v32max-μέγιστη ταχύτητα μετακίνησης 
κατά τη δεύτερη σχέση μετάδοσης [km/h].                  
   

Προκειμένου, στο ανωτέρω υβριδικό σύστημα μετάδοσης, να διερευνηθεί το 
ορθό της διαδικασίας υπολογισμού, επιλέχτηκε η μελέτη να γίνει επί ενός ελκυστήρα με 
συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία δίδονται στον Πίνακα 1. Τέλος, τα 
υδραυλικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στο σχεδιασμό της υδροστατικής μετάδο-
σης, είναι με αξονική διάταξη εμβόλων και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά ελήφθησαν 
από σχετικό εγχειρίδιο της SAUER SUNDSTRAND (Πίνακας 2).    

  
Πίνακας 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά ελκυστήρα 

Μέγιστη ισχύς θερμικού κινητήρα  
Ονομαστικές στροφές θερμικού κινητήρα 

Po=84 kW 
No=2200 rpm 

Στροφές θερμικού κινητήρα κατά τη μέγιστη ροπή στρέψης n´o=1500 rpm 
Μέγιστες στροφές κινητήρα nomax=2420 rpm 
Μέγιστη δύναμη έλξης  
Μέγιστη ταχύτητα μετακίνηση ελκυστήρα  

Fmax=45 kN 
vmax=25 km/h 

 
Πίνακας 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά υδραυλικών στοιχείων (αντλίας & κινητήρων) 

υδροστατικής μετάδοσης, πίεση κυκλώματος p=35 MPa   
Γεωμετρικό όγκος υδραυλικών στοιχείων  
Μέγιστες στροφές υδραυλικών στοιχείων 
Μέγιστη ισχύς υδραυλικών στοιχείων 

Vg=51,6 cm3 

nmax=3100 rpm 

Pmax=93,309 kW 

 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η διαστασιολόγηση του ανωτέρω υβριδικού συστήματος μετάδοσης έγινε με τη 
βοήθεια ενός λογισμικού, το οποίο αναπτύχθηκε σε Visual Basic ειδικά για το σκοπό 
αυτό. Στο σχήμα 2 παρουσιάζεται η οθόνη εκτέλεσης των υπολογισμών. 
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Σχήμα 2. Οθόνη εκτέλεσης υπολογισμών υδροστατικής και μηχανικής μετάδοσης. 

 
Στην ανωτέρω διαδικασία θεωρητικών υπολογισμών της υδροστατικής μετάδο-

σης, δεν ελήφθη υπόψη ο βαθμός απόδοσης (η). Στην περίπτωση, που συνυπολογιστεί ο 
βαθμός απόδοσης, η ισχύς με την οποία υπολογίζεται η περιοχή ρυθμίσεως γίνεται 
αυτομάτως Po·η<Po. Επομένως, η απαιτούμενη ισχύς θα είναι μικρότερη της θεωρητι-
κής. Οι τιμές των Fmax και pmax παραμένουν σταθερές αλλά για μικρότερη τιμή του β1min 
σε σχέση με τη θεωρητική. Η πραγματική τιμή του vmax, εάν παραμείνουν αμετάβλητες 
οι θεωρητικές τιμές των σχέσεων του διβάθμιου μηχανικού κιβωτίου, θα είναι 
οπωσδήποτε μικρότερη της θεωρητικής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει διόρθωση 
των σχέσεων του διβάθμιου μηχανικού κιβωτίου σύμφωνα με την απόδοση της 
υδροστατικής μετάδοσης. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι έγινε επίσης 
επαλήθευση των ανωτέρω αποτελεσμάτων σύμφωνα με την μέθοδο του Mortenson 
(1979). Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, είναι ορθό αρχικά να γίνονται γρήγορα οι υπολο-
γισμοί με βάση τις θεωρητικές παραμέτρους, να ορίζεται το μέγεθος των υδραυλικών 
στοιχείων ισχύος της υδροστατικής μετάδοσης και στο τέλος να ακολουθεί ο 
πειραματικός προσδιορισμός βάσει του βαθμού απόδοσης.  

Τα συστήματα μετάδοσης που εμφανίζουν επικαλύψεις στην κλιμάκωση των 
σχέσεων έχουν μικρότερη περιοχή ρύθμισης με μικρότερες απώλειες ισχύος. Αντιθέ-
τως, τα συστήματα μετάδοσης που παρουσιάζουν κενά στην κλιμάκωση των σχέσεων 
έχουν μεγαλύτερη περιοχή ρύθμισης με μεγαλύτερες απώλειες κατά τη μεταφορά της 
ισχύος. Επομένως, ως καταλληλότερα θεωρούνται τα συστήματα μετάδοσης των οποί-
ων η κλιμάκωση γίνεται χωρίς κενά ή επικαλύψεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 
Πίνακα 3, το προτεινόμενο σχέδιο υβριδικού συστήματος μετάδοσης δεν εμφανίζει 
επικαλύψεις ή κενά. Η κλιμάκωση των ταχυτήτων σε συνάρτηση της δύναμη έλξης 
(θεωρητική καμπύλη έλξης) απεικονίζεται στο Σχήμα 3.  

 
Πίνακας 3. Κλιμάκωση ταχυτήτων συστήματος μετάδοσης. 

Σύστημα Μετάδοσης Vmin =V31min V31max= V32min Vmax= V32max 
Μειωτήρας + (ΥΣΜ=ΥΑ+2ΥΚ) 

+ Διβάθμιο Μηχ. Κιβώτιο 4,18 km/h 11,85 km/h 22,85 km/h 
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Σχήμα 3. Θεωρητική καμπύλη έλξης 

 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ   

Το προτεινόμενο σχέδιο υβριδικού συστήματος μετάδοσης της κίνησης αποτε-
λούμενο από μειωτήρα, υδροστατική μετάδοση και διβάθμιο μηχανικό κιβώτιο ταχυτή-
των επιτυγχάνει την κλιμάκωση των σχέσεων χωρίς επικαλύψεις ή κενά, διασφαλί-
ζοντας με τον τρόπο αυτό μεγάλη περιοχή ρύθμισης με τις μικρότερες απώλειες ισχύος. 
Τις μεγαλύτερες τιμές της δύναμης έλξης τις επιτυγχάνει στην πρώτη βαθμίδα 
ταχυτήτων 4,18-11,85 km/h, ενώ στη δεύτερη βαθμίδα παρουσιάζει τις μεγαλύτερες 
ταχύτητες 11,85-22,85 km/h.       
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία ερευνά την επίδραση δυο μεθόδων μηχανικής συγκομιδής της λεβάντας 
στην ποιότητα του παραγόμενου αιθέριου ελαίου της. Η σύγκριση διεξάγεται μεταξύ ενός 
πρωτότυπου μηχανήματος συγκομιδής της λεβάντας που χρησιμοποιεί την τεχνική της απόσπα-
σης, και ενός υπάρχοντος μηχανήματος συγκομιδής που χρησιμοποιεί την τεχνική της κοπής με 
παλινδρομικό και περιστροφικό μαχαίρι. Για την αξιολόγηση της ποιότητας του παραγόμενου 
ελαίου, από τις δύο μεθόδους επιλέχθηκαν δέκα βασικά χημικά στοιχεία που συμπεριλαμ-
βάνονται στο αιθέριο έλαιο της λεβάντας και καθορίζουν την ποιότητά του. Διαπιστώθηκε ότι η 
ποιότητα του παραγόμενου ελαίου από την πρώτη μέθοδο ήταν σημαντικά καλύτερη στο 60% 
των στοιχείων που εξετάσθηκαν, σε σχέση με τη δεύτερη μέθοδο.  

Λέξεις κλειδιά: Μηχανική συγκομιδή, λεβάντα, ποιότητα αιθέριου ελαίου. 
 
THE INFLUENCE OF THE HARVEST METHOD TO THE QUALITY 

OF THE ESSENTIAL OIL PRODUCED FRΟΜ LAVENDER 
 

C.I. Dimitriadis1,2,4*, J.L. Brighton2, I.F.Kokkoras3, M.I. Kokkora5 and Th. Gialamas3 
1Mechanisation Systems, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture at Kozani,  
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3Department of Biosystems Engineering, Technological Educational Institute of Larissa, 41110, 

Larissa, Greece 
4Department of Crop Production, Technological Educational Institute of Thessaloniki, 57400, 

Thessaloniki, Greece 
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ABSTRACT 
This paper investigates the influence into the quality of the oil produced from two different 
mechanized harvest methods for lavender plant. The comparison involves a prototype lavender 
harvester using the stripping technique to a conventional cutter bar harvester. To compare the 
lavender oil quality received from the two harvest methods a list of 10 main compounds were 
established. The quality of the oil produced using the prototype harvester to harvest lavender 
was significantly better than that produced from the conventional cutter bar harvester in 60% of 
the examined constituent essential oil components. 

Key words: mechanized harvesting, lavender, essential oil quality. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η λεβάντα είναι ένα από τα αρωματικά φυτά και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για 

τις θεραπευτικές, απολυμαντικές, καλλυντικές και μαγειρικές ιδιότητές της (Buchbauer, 
et al., 1991). Είναι ένα φυτό διαδεδομένο παγκόσμια και καλλιεργείται κυρίως για την 
παραγωγή του αιθέριου ελαίου της. Το υψηλής ποιότητας έλαιο της λεβάντας έχει 
σημαντική εμπορική αξία και για το λόγο αυτό η γνώση της ποιότητάς του είναι 
ουσιώδης. 

Η παρούσα εργασία ερευνά την επίδραση δυο μεθόδων μηχανικής συγκομιδής 
της λεβάντας στην ποιότητα του παραγόμενου αιθέριου ελαίου της. Η σύγκριση διεξά-
γεται μεταξύ ενός πρωτότυπου μηχανήματος συγκομιδής της λεβάντας (Dimitriadis, 
2005) (σχήμα 1α), που χρησιμοποιεί την τεχνική της απόσπασης, και αφετέρου ενός 
υπάρχοντος μηχανήματος συγκομιδής (CLIER, 2001) (σχήμα 1β), το οποίο χρησιμοποι-
εί την τεχνική της κοπής με παλινδρομικό και με περιστροφικό μαχαίρι. Για να συγκρι-
θεί η ποιότητα του παραγόμενου αιθέριου ελαίου ως βάση αναφοράς (μάρτυρας) επιλέ-
χθηκε η χειροσυλλογή (σχήμα 2). Για την αξιολόγηση της ποιότητας του παραγόμενου 
αιθέριου ελαίου από κάθε μέθοδο, μια λίστα από 10 βασικά χημικά στοιχεία επιλέ-
χθηκαν και προσδιορίστηκαν. 

 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
2.1. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

Για τη σύγκριση των δυο μεθόδων συγκομιδής χρησιμοποιήθηκε τυχαία 
επιλεγείσα έκταση 330 m2 από αγρό συνολικής έκστασης 5,6 ha στην περιοχή Yalding, 
(2003) της Νότιας Αγγλίας. Η επιλεγείσα έκταση είχε 30 m μήκος και 11 m πλάτος 
αποτελούμενη από έξι λωρίδες φυτών. Τα φυτά της λεβάντας στον συγκεκριμένο αγρό 
είχαν τοποθετηθεί σε απόσταση 1.83 m σειρά από σειρά και 0.30 m φυτό από φυτό. Σε 
πλήρη ανάπτυξη η φύτευση με τον τρόπο αυτό δημιουργούσε λωρίδες φυτών (σχήμα 
1α) με συνεχομένη και σχετικά ομοιόμορφη κατανομή των ταξιανθιών τους. Η 
καλλιέργεια βρισκόταν στο τρίτο και πιο παραγωγικό έτος ανάπτυξης της, από το 
σύνολο των πέντε που κατά μέσο όρο διαρκεί η καλλιέργεια της στην Αγγλία. 

Κατά την διεξαγωγή του πειράματος (εποχή συγκομιδής: Αύγουστος 2003) το 
ύψος των φυτών μετρήθηκε στα 0,75 m και το πλάτος των λωρίδων στα 0,90 m, 
αφήνοντας χώρο μεταξύ των λωρίδων (0.83 m) για την κίνηση των μηχανημάτων. 
Σημειωτέων ότι η καλλιέργεια είναι πολυετής με παραμονή του μητρικού φυτού σε 
διαμορφωμένες λωρίδες μικρών θάμνων 0.30 m x 0.30 m (όπως διακρίνεται στο σχήμα 
1α) από το τέλος της συγκομιδής έως την επόμενη άνοιξη, από όπου και ξεκινά το 
στάδιο της ανάπτυξης των βλαστών και της διαμόρφωσης των ταξιανθιών για να 
ακολουθήσει η συγκομιδή. Η πυκνότητα των βλαστών (στέλεχος & ταξιανθία) μετρή-
θηκε στους 436 ανά m2. Η σχετική υγρασία κατά τη διάρκεια της συγκομιδής ήταν 
65,9% w.b. Τα φυτά ανήκαν στην ποικιλία Lavandula angustifolia folgate. 
 
2.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
1. Συγκομιδή με απόσπαση: χρησιμοποιήθηκε ένα πρωτότυπο μηχάνημα συγκομιδής, 
μιας σειράς, βαδιστικού τύπου, με την ονομασία ΑΙΙΤΕΜΗ, (Σχήμα 1α). Η συγκομιδή 
περιλάμβανε μόνο τη συλλογή των ταξιανθιών (Δημητριάδης et al., 2007). Η κινητήρια 
πηγή ισχύoς του μηχανήματος ήταν 7 kW. 
2. Συγκομιδή με παλινδρομικό και περιστροφικό μαχαίρι: Ένα φερόμενο μηχάνημα 
κοπής μιας σειράς μάρκας CLIER προσαρμοσμένο στο πλάι σε ένα γεωργικό 
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ελκυστήρα μάρκας John Deere τύπου 4040 και κινητήριας πηγής ισχύος 66 kW (Σχήμα 
1β). Στο συγκομιζόμενο προϊόν εμπεριέχονταν το στέλεχος και η ταξιανθία. 
3. Χειροσυλλογή: Ένας εργάτης χρησιμοποιήθηκε για τη χειροσυλλογή (Σχήμα 2). 

 
Σχήμα 1. Μέθοδοι συγκομιδής που εξετάσθηκαν: α) Πρωτότυπο μηχάνημα -ARTEMH, 

και β) Συμβατικό μηχάνημα - CLIER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 2. Μέθοδος χειροσυλλογής. 
 
2.3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

Για την διεξαγωγή των μετρήσεων η επιλεγείσα έκταση των 330 m2 διαιρέθηκε 
δια του τέσσερα και με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκαν τέσσερα πειραματικά τεμάχια. 
Από αυτά που δημιουργήθηκαν επιλεχθήκαν τυχαία με κλήρωση τα δυο. Τα δυο πειρα-
ματικά τεμάχια των 82.5 m2 το καθένα [15 m x 5.5 m] αποτελούνταν από τρεις λωρίδες 
φυτών. Οι λωρίδες των φυτών που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δειγμάτων 
είχαν μήκος 15 m η κάθε μια, και αφέθηκε στην αρχή και στο τέλος της κάθε σειράς 
απόσταση 2.5 m από τα διευθετημένα όρια του πειραματικού τεμαχίου. Μ’ αυτό τον 
τρόπο 10 m καθαρό μήκος λωρίδας στο εσωτερικό του κάθε κομματιού συγκομιζόταν 
για την κάθε διαχείριση η οποία επιλεγόταν τυχαία με κλήρωση. 

Για κάθε πειραματικό τεμάχιο καταγράφηκαν η ταχύτητα κίνησης του μηχα-
νήματος συγκομιδής και η συγκομιζόμενη μάζα του υλικού καθώς και η ποσότητα του 
αιθέριου ελαίου που παράχθηκε μετά το πέρας της απόσταξης. Επιπλέον, από το 
σύνολο της συγκομισθείσας ποσότητας της κάθε διαχείρισης δύο τυχαία δείγματα των 
100 g συλλεγόταν. Τα δείγματα αμέσως μετά τη συλλογή τους τοποθετούνταν σε 
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θερμομονωτικό αποθηκευτικό χώρο με ξηρό πάγο για την συντήρηση τους. Στο τέλος 
της ίδιας μέρας τα δείγματα προσκομιζόταν στο εργαστήριο όπου και καταψυχόταν 
στιγμιαία με υγρό άζωτο και τοποθετούνταν στη συνέχεια αριθμημένα σε καταψύκτη. 

Μετά το πέρας των πειραμάτων, δώδεκα δείγματα (2 x 6) οδηγήθηκαν στο εργα-
στήριο Botanix Ltd (2003), όπου και αναλύθηκαν για τον προσδιορισμό δέκα χημικών 
στοιχείων (Πίνακας 2). Τα στοιχεία αυτά επιλέχθηκαν ως ενδεικτικά της ποιότητας του 
παραγόμενου αιθέριου ελαίου, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη βιβλιογραφία (ενδει-
κτικά αναφέρονται: Garlick, 1977; Prager & Miskiewicz, 1979; Lammerink et al., 
1989), καθώς και τα AFNOR (2003) στάνταρτς (πίνακας 4-παράρτημα). Η χημική 
ανάλυση των δειγμάτων ελαίου για τα προαναφερόμενα στοιχεία πραγματοποιήθηκε με 
τη μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας. 

Βάσει της λίστας των δέκα στοιχείων που προσδιορίστηκαν και επακόλουθης 
στατιστικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων (ANOVA σε 5% επίπεδο σημαντικότητας 
με τη χρήση του στατιστικού πακέτου GenStat) πραγματοποιήθηκε η σύγκριση της 
ποιότητας του συγκομιζόμενου αιθέριου ελαίου για τις δύο μεθόδους. 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
3.1. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1 που ακολουθεί, η μέθοδος της απόσπασης είναι 
λιγότερο αποδοτική από τη συμβατική μέθοδο όσον αφορά στην έκταση που δύναται να 
συγκομιστεί σε συγκεκριμένο χρόνο. Συγκεκριμένα, η μείωση της απόδοσης με τη 
μέθοδο της απόσπασης είναι της τάξεως του 38%. Όμως, παρόλη τη διαφορά στην 
απόδοση σε εργασία, η συμβατική μέθοδος είναι πιο φιλική στο περιβάλλον, καθώς 
χρησιμοποιεί πολύ λιγότερα καύσιμα και επιπλέον αφήνει το στέλεχος στον αγρό σαν 
λίπασμα. Επίσης, η μέθοδος της απόσπασης μειώνει το κόστος μεταφοράς του συγκομι-
ζόμενου υλικού και της απόσταξης αφού έχει λιγότερη μάζα προϊόντος να διαχειριστεί 
(συγκομιζόμενη μάζα υλικού), και επιπρόσθετα μεγαλύτερη ποσότητα παραγόμενου 
αιθέριου ελαίου. 
 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα των αποδόσεων των τριών μεθόδων συγκομιδής. 

 
3.2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ 

Η ποσότητα του πτητικού ελαίου, ως ποσοστού % όγκου πτητικού ελαίου ανά 
μονάδα μάζας του παραγόμενου αιθέριου ελαίου (% V/W) υπολογίστηκε ίση με 0,77%, 
1,20% και 0,58% για τη μέθοδο της χειροσυλλογής, της απόσπασης και της κοπής, 
αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η χρήση του πρωτότυπου μηχανήματος 
συγκομιδής ARTEMH συνεπάγεται υψηλότερα ποσοστά πτητικών ελαίων, ακόμα και 
σε σύγκριση με τη χειροσυλλογή. 

Τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης των 10 χημικών στοιχείων παρουσιά-
ζονται στον Πίνακα 2. Η στατιστική ανάλυση (5% επίπεδο σημαντικότητας) επί των 
αποτελεσμάτων παρουσιάζεται στο Σχήμα 3, για κάθε μέθοδο συγκομιδής και χημικό 
στοιχείο. Οι τιμές των τριών τελευταίων χημικών στοιχείων του σχήματος 3 (4-terpineol, 
linalool και linalyl acetate) παρουσιάζονται διαιρεμένες δια του δέκα για λόγους 

Μέθοδος 
συγκομιδής 

Ταχύτητα 
κίνησης 
(km/h) 

Απόδοση 
 

(ha/h) 

Συγκομιζόμενη 
μάζα υλικού 

(kg/ha) 

Παραγόμενη ποσότητα 
αιθέριου ελαίου  

(L/ha) 
Χειροσυλλογή 0.0098 0.0018 8145.8 65.91 
ARTEMH 1.30 0.23 4140.4 51.89 
CLIER 2.26 0.37 6615.6 40.34 
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Σχήμα 3. Γραφική απεικόνιση στατιστικών αποτελεσμάτων των στοιχείων 
που μετρήθηκαν (LSD bar = μπάρα ελάχιστης σημαντικής διαφοράς). 

καλύτερης ευκρίνειας του σχήματος. 
 

Πίνακας 2. Αποτελέσματα ανάλυσης του παραγόμενου αιθέριου ελαίου για τα 10 
χημικά στοιχεία σε ποσοστό % (μέσοι όροι τιμών). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, όπως λεπτομερέστερα παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 3, έδειξε ότι για το πρωτότυπο μηχάνημα συγκομιδής που χρησιμοποίησε 
την τεχνική της απόσπασης, στα δέκα στοιχεία δεν υπήρχε στατιστική διαφορά με αυτά 
των δειγμάτων του μάρτυρα. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της καλής ποιότητας του 
παραγόμενου αιθέριου ελαίου με τη μέθοδο της απόσπασης και τη χρήση του πρωτό-
τυπου μηχανήματος ARTEMH. 

Όσον αφορά την δεύτερη μέθοδο συγκομιδής, σε αυτή τα οκτώ στοιχεία είχαν 
στατιστικά σημαντική διαφορά με αυτά του μάρτυρα. Τα έξι εξ αυτών υποβίβασαν την 
ποιότητα: borneol, I-Octen-3-one, cis-ocimen, lavandulyl acetate, linalyl acetate, trans 
ocimene. Από αυτά τα ακόλουθα: 1,8-cineol / limonene, l-Octen-3-one και trans 
ocimene, ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό, στατιστικά διαφορετικά ως προς τον μάρτυρα, σε 
σχέση με τα: cis-ocimene, lavandulyl acetate και borneo που ήταν λιγότερο. Τα δυο 
στοιχεία που αυξήσανε την ποιότητα ήταν το l,8-cineol / limonene και το linalool. Από 
αυτά τα στοιχεία το β-caryophyllene ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό στατιστικά διαφο-
ρετικό ως προς τον μάρτυρα σε σχέση με το linalyl acetate που ήταν λιγότερο. Δυο 
στοιχεία το 4-terpineol και β-caryophyllene δεν ήταν στατιστικά διαφορετικά σε σχέση 
με το μάρτυρα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Στοιχείο αιθέριου ελαίου Χειροσυλλογή ARTEMH CLIER 
  μηχάνημα Μηχάνημα 
 (%) (%) (%) 
β -caryophyllene 0.978 1.175 0.500 
1,8-cineol / limonene 1.070 1.005 0.640 
borneol 1.476 1.445 3.295 
trans ocimene 2.421 2.595 1.624 
1-Octen-3-one 3.296 3.003 0.999 
lavandulyl acetate 3.664 3.235 1.465 
cis ocimene 4.838 5.030 2.300 
4-terpineol 14.290 14.335 15.975 
linalool 24.755 25.090 34.040 
linalyl acetate 24.996 24.895 19.050 
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Πίνακας 3. Στατιστική ομοιότητα των στοιχείων με το μάρτυρα (5% επίπεδο 
σημαντικότητας για κάθε μέθοδο συγκομιδής) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Επεξήγηση όρων: Μ = Μάρτυρας, ΣΔ = Σημαντική στατιστική Διαφορά ως προς το μάρτυρα, ΟΣ = Όχι 
Σημαντική στατιστική διαφορά ως προς το μάρτυρα, * = Επιθυμητό 

 
Εξαιτίας της διαφοράς που προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων μεταξύ 

των δυο μεθόδων συγκομιδής, είναι εμφανές ότι η μέθοδος της απόσπασης είναι καλύ-
τερη στην ποιότητα του παραγόμενου αιθέριου ελαίου από τη συμβατική. Για το λόγο 
αυτό αναμένετε και υψηλότερη τιμή πώλησης για την πρώτη μέθοδο. 

Ο τρόπος συλλογής, και κατά επέκταση η αρχή λειτουργίας που χρησιμοποιείται, 
επηρεάζει την ποιότητα του παραγόμενου αιθέριου ελαίου της λεβάντας καταδεικνύο-
ντας τις ηπιότερες μορφές (απόσπαση) πλεονεκτικότερες σε σχέση με τις δυναμικές (κοπή 
και τεμαχισμός), αφού το καλύτερο ποιοτικά έλαιο έχει υψηλότερη τιμή πώλησης. 

Από το σχήμα 4 είναι προφανής η επίδραση του περιβάλλοντος στο συγκομιζό-
μενο προϊόν της κάθε μεθόδου σε σχέση με το χρόνο συντήρησης τους. Η εξωτερική 
αλλαγή έχει να κάνει με το χρώμα το οποίο σκουραίνει όσο η μέθοδος συγκομιδής 
γίνεται πιο βίαιη (χειροσυλλογή - απόσπαση - κοπή και τεμαχισμός με μεγάλη ταχύ-
τητα). Η υποβάθμιση του συλλεχθέντος προϊόντος πιθανότατα γίνετε μέσω της οξείδω-
σης. Έμμεσα αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να συνδεθεί με την επίδραση του τρόπου 
συλλογής (ήπιας μορφής εφαρμογής ή βίαιης) στα αιθέρια έλαια του φυτού κατά τη 

Στοιχείο αιθέριου 
ελαίου 

Χειρο-
συλλογή 

ARTEMH 
μηχάνημα 

CLIER 
μηχάνημα 

Επίδραση στην 
ποιότητα 

β-caryophyllene Μ ΟΣ* ΟΣ* Το δυνατόν μέγιστο 
1,8-cineol /limonene Μ ΟΣ ΣΔ* Το δυνατόν ελάχιστο 
borneol Μ ΟΣ* ΣΔ Το δυνατόν ελάχιστο 
trans ocimene Μ ΟΣ* ΣΔ Το δυνατόν μέγιστο 
1-Octen-3-one Μ ΟΣ* ΣΔ Το δυνατόν μέγιστο 
lavandulyl acetate Μ ΟΣ* ΣΔ Το δυνατόν μέγιστο 
cis-ocimene Μ ΟΣ* ΣΔ Το δυνατόν μέγιστο 
4-terpineol Μ ΟΣ* ΟΣ* Το δυνατόν μέγιστο 
linalool Μ ΟΣ ΣΔ* Το δυνατόν μέγιστο 
linalyl acetate Μ ΟΣ* ΣΔ Το δυνατόν μέγιστο 

Σχήμα 4. Εξωτερική εμφάνιση δειγμάτων των μεθόδων που συγκρίθηκαν μετά το 
πέρασμα 1 h από την συγκομιδή τους (όλα τα δείγματα συγκομίσθηκαν ταυτόχρονα). 
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διαδικασία της συγκομιδής. Την υπόθεση αυτή επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα της 
παρούσας εργασίας. 

 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
• Η ποιότητα του παραγόμενου αιθέριου ελαίου της λεβάντας που συγκομίσθηκε με 

το πρωτότυπο μηχάνημα χρησιμοποιώντας την αρχή της απόσπασης δίνει σημα-
ντικά καλύτερα αποτελέσματα στο 60% των στοιχείων που εξετάσθηκαν σε σχέση 
με τη δεύτερη μέθοδο μηχανικής συγκομιδής που ήδη χρησιμοποιείται. 

• Η τιμή πώλησης αναμένεται να είναι μεγαλύτερη για το αιθέριο έλαιο που 
συγκομίσθηκε με το πρωτότυπο μηχάνημα ARTEMH. 

• Ο τρόπος συλλογής, και κατά επέκταση η αρχή λειτουργίας που χρησιμοποιείται, 
επηρεάζει την ποιότητα του παραγόμενου αιθέριου ελαίου καταδεικνύοντας τις 
ηπιότερες μορφές (απόσπαση) πλεονεκτικότερες σε σχέση με τις δυναμικές (κοπή 
και τεμαχισμός). 

• Η μέθοδος της απόσπασης είναι πιο φιλική στο περιβάλλον, καθώς χρησιμοποιεί 
πολύ λιγότερα καύσιμα, αφήνει το στέλεχος στον αγρό σαν λίπασμα, μειώνει το 
κόστος μεταφοράς και απόσταξης και κατά συνέπεια ελαττώνει την εκπομπή CU2 
στην ατμόσφαιρα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Πίνακας 4. Καθορισμός στάνταρτς αιθέριου ελαίου της λεβάντας 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISO: International Standardization Organization  
AFNOR: Association frangaise de normalization 
 
 
 

 Lavender cultivar 
Στοιχείο Lavandula Agustifolia Lavandula x Intermidia 
 ISO AFNOR ISO AFNOR 
1,8-Cineole 0-15 trace-0.5 4-7 4-7 
Limonene 0-0.5 0 - 0.5 ns 0.5-1.5 
trans-P-Ocimene 2-6 1.5-6 ns trace-1 
cis-p-Ocimene 4-10 4-10 ns 0.5-1.5 
3-Octanone 0-2 trace-2 ns ns 
Camphor 0-0.5 trace-0.5 6-8 6-8 
Linalool 25-38 25-38 25-36 24-35 
Linalyl acetate 25-45 25-45 28-38 28-38 
Terpinen-4-ol 2- 6 2-6 2-4 1.5-5 
Borneol ns ns 1.5-3 1.5-3 
Lvandulol min 0.3 min 0.3 0.3-0.5 0.2-0.8 
lavandulyl acetate min 2 min 2 1.5-3 1.5-3 
α-terpineol 0-1 0-1 ns ns 
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ΛΙΠΑΝΣΗΣ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος του Α.Π.Θ. πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες κατερ-
γασίας του εδάφους με δισκοσβάρνα και επιφανειακής λίπανσης. Οι εργασίες καταγρά-
φηκαν μέσω συστήματος GPS. Με ανάλυση των δεδομένων της καταγραφής υπολογί-
στηκαν οι ενεργοί και νεκροί χρόνοι με σκοπό τη διερεύνηση του βαθμού απόδοσης των 
μηχανημάτων στον αγρό. Οι μέσες τιμές των βαθμών απόδοσης των μεταχειρίσεων, στο 
σύνολο των επαναλήψεων, κυμάνθηκαν από 77,13% έως 91,13% για την κατεργασία 
του εδάφους με δισκοσβάρνα, ενώ στην επιφανειακή λίπανση με λιπασματοδιανομέα, 
αφού πρώτα διενεργήθηκε πείραμα που αφορούσε στη διερεύνηση και τον υπολογισμό 
της ομοιομορφίας διασποράς του λιπάσματος στο έδαφος, ο βαθμός απόδοσης 
κυμάνθηκε από 49,83% έως 53,5%.  
Οι τιμές που προέκυψαν αντιπροσωπεύουν τις εργασίες αυτές, στις επικρατούσες  ελλη-
νικές συνθήκες εκμηχάνισης. 

 
Λέξεις κλειδιά: βαθμός απόδοσης, δισκοσβάρνα, επιφανειακή λίπανση. 
 
 
 

FIELD EFFICIENCY FOR SOIL CULTIVATING WITH DISC 
HARROW AND FERTILIZING OPERATIONS 

 
C.C. Kotsakioti* and C.A. Tsatsarelis 

Department of  Agriculture Engineering, Sch. of Agriculture,  
Aristotle University of Thessaloniki, 54124, Thessaloniki 

*Ε-mail: agcharis@agro.auth.gr 
  

 ABSTRACT 
Operations of soil cultivating and fertilizing were performed in an experimental field 
located at the farm of the Aristotle University of Thessaloniki. A high accuracy GPS 
system was used for the recording of the geo-referenced operation data. The effective 
time, as well as the time loses regarding the machine performance were resulted from the 
evaluation of this data. The tillage with disc harrow demonstrated that the mid range of 
the field efficiency operations (in all repetitions) was between 77,13% - 91,13%. Also 
the soil surface was fertilized with an applying fertilizer (just after an experiment which 
investigated the uniformity of the fertilizer spreading took place) and the field efficiency 
of all the operations done during this particular procedure was ranged between 49,83% - 
53,50%.  
The resulted rates, reflect these processes on the Greek mechanization conditions. 

 
Key words: field efficiency, disc harrow, soil surface fertilizing.  
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα τελευταία χρόνια, η χρήση σύγχρονων συστημάτων καταγραφής δεδομένων 

έχει δώσει μεγάλη ώθηση στη μελέτη της απόδοσης των γεωργικών μηχανημάτων κατά 
την εκτέλεση της εργασίας τους στον αγρό. Παραδοσιακά οι μελέτες για την απόδοση 
των γεωργικών μηχανημάτων στον αγρό απαιτούσαν τη χρήση χρονομέτρων και την 
καταγραφή των παρατηρήσεων σε πίνακες (Renoll E., 1972; Renoll E., 1981). Οι 
καταγραφές αυτές ήταν επίπονες, χρονοβόρες και επιπλέον απαιτούσαν την παρουσία 
του ερευνητή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών (Grisso et al., 2002). Η 
χρήση των συστημάτων GPS για την καταγραφή των εργασιών γεωργικών μηχανη-
μάτων, εκτός της ευκολίας που παρέχει, δίνει δεδομένα υψηλής ακρίβειας που μπορούν 
να επεξεργαστούν με ανάπτυξη ειδικών λογισμικών και να αξιολογηθούν χρησιμοποι-
ούμενες πρακτικές εργασίας ή νέες προτεινόμενες μέθοδοι (Benson et al., 2002; Hansen 
et al., 2002; Hansen et al., 2003; Reid et al., 2000).  

Στην παρούσα εργασία  μελετάται ο βαθμός απόδοσης (β.α.) κατά την κατεργασία 
του εδάφους με δισκοσβάρνα καθώς και κατά την επιφανειακή λίπανση με λιπασματο-
διανομέα. Συγκεκριμένα γίνεται διερεύνηση παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τον 
βαθμό απόδοσης των μηχανημάτων αυτών στον αγρό, όπως: α) το ενεργό πλάτος του 
κάθε μηχανήματος, β) η ταχύτητα μετακίνησης των μηχανημάτων, γ) ο διαθέσιμος 
χώρος για ελιγμούς των μηχανημάτων στα κεφαλάρια, δ) ο χρόνος για τις ρυθμίσεις και 
τις τυχών εμπλοκές των μηχανημάτων και ε) ο προσωπικός χρόνος του χειριστή.  

Η γνώση και η κατανόηση όλων αυτών των παραγόντων και του τρόπου επίδρα-
σής τους στο βαθμό απόδοσης για το κάθε μηχάνημα, αποσκοπούν στην καλύτερη 
αξιολόγηση των χρησιμοποιούμενων πρακτικών εργασίας με σκοπό τη βελτίωση τους. 

Οι πειραματικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε συνολική έκταση 97,15 στρεμ-
μάτων του αγροκτήματος της Γεωπονικής σχολής του Α.Π.Θ. Η έκταση αυτή χωρίστη-
κε σε επιμέρους τμήματα, ώστε να πραγματοποιηθεί σειρά επαναλήψεων των επιμέρους 
εργασιών. Οι τροχιές των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, καταγρά-
φηκαν με τη χρήση συστήματος GPS υψηλής ακρίβειας. Η επεξεργασία των δεδομένων 
αφορά στον προσδιορισμό των ενεργών και των νεκρών χρόνων του κάθε μηχανήματος 
καθώς και στην προέλευση των τελευταίων. Στόχος είναι ο προσδιορισμός του βαθμού 
απόδοσης της κάθε εργασίας και η ποιοτική ανάλυση των χρονικών απωλειών, στην 
προοπτική της βελτίωσης του βαθμού απόδοσης σε συνδυασμό με σωστή διαχείριση 
των μηχανημάτων στον αγρό. 
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  

Οι πειραματικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε αγροτεμάχιο του Αγροκτή-
ματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Οκτώβριο και Νοέμβριο 
του 2006.  

Για την υλοποίηση των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν:  
1. Το σύστημα AgGPS 106 Smart Antenna της εταιρείας Trimble,  ακρίβειας κάτω του 

ενός μέτρου. 
2. Ηλεκτρονικά χρονόμετρα χειρός, για τον παραδοσιακό τρόπο καταγραφής των 

ενεργών και των νεκρών χρόνων. 
3. Αγροτεμάχια, έκτασης 45,15 στρεμμάτων (210m x 215m) στην κατεργασία του 

εδάφους (Σχήμα 1) και 52 στρεμμάτων (400 m x 130 m) στην επιφανειακή λίπανση.  
4. Γεωργικός ελκυστήρας Ford 66.40 ισχύος  66Ps. 
5. Ο χειριστής του ελκυστήρα, για τον έλεγχο της καταγραφής των δεδομένων και δύο 

άτομα στον αγρό για τη λήψη και καταγραφή των χρόνων 
6. Δισκοσβάρνα διπλής ενεργείας με 7 δίσκους σε κάθε άξονα διαμέτρου 45cm, ενώ 

το ενεργό πλάτος ήταν 2,57 m.  
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7. Φερόμενος λιπασματοδιανομέας με ένα περιστρεφόμενο δίσκο της εταιρίας Zona 
Ind. Regrano Citta Castelo, Faza machine agricole, αποτελούμενο από δοχείο 
λιπάσματος σχήματος ανεστραμμένης κόλουρης πυραμίδας χωρητικότητας 800 
κιλών.   
Το GPS συνδέθηκε με Η/Υ, εγκαταστάθηκε στον γεωργικό ελκυστήρα που χρησι-

μοποιήθηκε στο πείραμα και κατέγραψε την πορεία του καθ’ όλη τη διάρκεια των 
εργασιών. Ταυτόχρονα λαμβάνονταν επί τόπου μετρήσεις  των ενεργών και νεκρών 
χρόνων, με τα χρονόμετρα, ώστε να υπάρχουν όλα τα δεδομένα για τον υπολογισμό και 
τη μελέτη του βαθμού απόδοσης των διαφόρων εργασιών και επεμβάσεων και με τους 
δύο τρόπους.  
     Ως βαθμός απόδοσης των μηχανημάτων θεωρείται ο λόγος της πραγματικής προς τη 
θεωρητική παραγωγικότητα (ή απόδοση) του μηχανήματος στον αγρό (ASAE. 2004, 
Hunt, D. 2001): 

100%E
f

T

CE
C

= ⋅  

όπου: Ef = βαθμός απόδοσης των μηχανημάτων στον αγρό 
          CE, CT = η πραγματική και θεωρητική παραγωγικότητα αντίστοιχα. 

Ο βαθμός απόδοσης του μηχανήματος στον αγρό στην ουσία συγκρίνει το χρόνο 
που χρησιμοποιείται το μηχάνημα, σε σχέση με το συνολικό χρόνο που αυτό βρίσκεται 
στον αγρό (Τσατσαρέλης Κ., 2006).  

Ως μεταχειρίσεις του πειράματος θεωρήθηκαν παράγοντες που επηρεάζουν το 
βαθμό απόδοσης των μηχανημάτων. Σκοπός του πειράματος ήταν η διερεύνηση της 
επίπτωσης των παραγόντων αυτών στο βαθμό απόδοσης της κάθε εργασίας, για τα 
ελληνικά δεδομένα.  
 
2.1. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΑ 

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από 19-30 Οκτωβρίου  
2006, σε αγρό του αγροκτήματος του Α.Π.Θ. συνολικής έκτασης 45,15 στρεμμάτων 
(210 m x 215 m). 
                                                                          1η) Ο μάρτυρας 
                                                                           
                                                                          2η) Μείωση του πλάτους εργασίας 
                                                                            
                                                                          3η) Μεγαλύτερα κεφαλάρια 
                                                                           
                                                                          4η) Μεγαλύτερη ταχύτητα μετακίνησης                                 
                                                                            
                                                                          5η) Με ανασηκωμένο το μηχάνημα στα  
                                                                                κεφαλάρια 

                                                                    
                                                                    6η) Μεγαλύτερη απόσταση διαδρομής  

                                               στα κεφαλάρια 
                                                                             
                                                                          7η) Προσωπικός χρόνος χειριστή 
Σχήμα 1. Σχεδιασμός και διαίρεση πειραματικού αγροτεμαχίου. 
  

Το αγροτεμάχιο χωρίστηκε σε 14 ισομεγέθη πειραματικά τεμάχια (σχήμα 1), 
διαστάσεων 15 m x 215 m, όπου πραγματοποιήθηκαν οι δύο (2) επαναλήψεις του 
πειράματος, συνολικά (4) επαναλήψεις. Σε κάθε επανάληψη υπήρχαν επτά (7) μεταχει-
ρίσεις, σε τυχαιοποιημένες θέσεις, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.  
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2.2. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ      
Χρειάστηκε να προηγηθεί πειραματική διερεύνηση της κατά πλάτος ομοιομορφίας 

διασποράς του μηχανήματος που θα χρησιμοποιούνταν στο πείραμα, καθώς και το 
πλάτος διασκόρπισης του λιπάσματος. 

Εκτός της ομοιομορφίας διασποράς του λιπάσματος διερευνήθηκε επίσης το 
σχήμα διασκορπισμού (τρίγωνο ή τραπέζιο) και η ποσότητα του λιπάσματος ανά 
στρέμμα. Τοποθετήθηκαν στο χωράφι δοχεία έτσι ώστε περνώντας από πάνω τους ο 
γεωργικός ελκυστήρας με το λιπασματοδιανομέα σε λειτουργία, να γίνει συλλογή του 
λιπάσματος που θα πέσει και να αξιολογηθούν οι παραπάνω παράμετροι που διερευ-
νώνται. 

Το μέγεθος του αγροτεμαχίου, όπου πραγματοποιήθηκε επιφανειακή λίπανση, 
ήταν 52 στρέμματα (400 m x 130 m). 

Η πλευρά των 400 m χωρίστηκε σε πέντε επιμέρους τμήματα, έτσι ώστε να δημι-
ουργηθούν 5 τεμάχια, εκ των οποίων τα 4 είχαν διαστάσεις 78 m x 130 m το καθένα, 
ενώ το 5ο είχε διαστάσεις 88 m x 130 m (σχήμα 2). 

Σε κάθε τεμάχιο χρειάστηκε ο γεωργικός ελκυστήρας με το μηχάνημα, να πραγ-
ματοποιήσει τέσσερις (4) κύριες διαδρομές.  

Ξεκινώντας από την αριστερή πλευρά του κάθε τεμαχίου, διέτρεχε την 1η κύρια 
διαδρομή και στο άνω κεφαλάρι αποσυμπλέκοντας το μηχάνημα έκανε τη στροφή και 
έμπαινε στην αμέσως επόμενη, ομοίως και στις επόμενες όπως φαίνεται στο σχήμα 2. 

Οι μεταχειρίσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 
1η) Μάρτυρας. Οι διαστάσεις του μάρτυρα ήταν 78 m πλάτος και 130 m μήκος.  

Το πλάτος της κάθε διαδρομής καθορίστηκε από το πείραμα που προηγήθηκε για 
την ομοιομορφία διασποράς και ορίστηκε στα 19,5 m, ώστε να δημιουργείται η επιθυ-
μητή επικάλυψη μεταξύ των διαδοχικών διαδρομών.  

Η επιλεγμένη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων του γεωργικού ελκυστήρα ήταν η 3η 
αργό (6,3 Km/h). 
2η) Αυξημένη ταχύτητα μετακίνησης. Η εργασία πραγματοποιήθηκε όμοια με τον 
μάρτυρα, με τη διαφορά ότι μεταβλήθηκε η επιλεγμένη σχέση μετάδοσης σε 4η αργό 
(7,12 Km/h). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Σχήμα 2. Σχεδιασμός και διαίρεση πειραματικού αγροτεμαχίου, τρόπος κίνησης 

στις μεταχειρίσεις. 
 

3η) Μειωμένη ταχύτητα μετακίνησης. Σε σχέση με το μάρτυρα άλλαξε η σχέση 
μετάδοσης στο κιβώτιο ταχυτήτων σε 2α αργό (5,9 Km/h), με αποτέλεσμα τη μείωση 
της ταχύτητας μετακίνησης. 
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4η) Μεγαλύτερος εκμεταλλεύσιμος χώρος στα κεφαλάρια. Το πλάτος σε κάθε κεφαλάρι 
από 6 m που ήταν αυξήθηκε σε 11 m. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν,  σε 
μήκος, οι νεκρές διαδρομές στα κεφαλάρια. 
5η) Χωρίς επικάλυψη. Στη μεταχείριση αυτή οι διαδρομές που ακολουθήθηκαν ήταν 
σύμφωνα με το πλάτος διασκόρπισης του λιπάσματος που ορίζεται από τον κατασκευα-
στή τα 22 m, το πλάτος δηλαδή που γνώριζε και εφάρμοζε ο χειριστής. 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
3.1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΑ 

Μετά από την επεξεργασία των δεδομένων και τον υπολογισμό των βαθμών 
απόδοσης στην κάθε μεταχείριση προκύπτει το γράφημα του σχήματος 3 και οι τιμές 
τους παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 2 (μεταχειρίσεις με το αυτό γράμμα δεν 
έχουν Στατιστικώς Σημαντική Διαφορά για επίπεδα πιθανοτήτων 5% (α=0,05)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Σχήμα 3. Μέσες τιμές βαθμών απόδοσης των μεταχειρίσεων κατεργασίας του 
εδάφους με δισκοσβάρνα ( Ε.Σ.Δ. για α=0,05  3,27). 

 
Πίνακας 2. Μέσες τιμές βαθμών απόδοσης των μεταχειρίσεων κατεργασίας  

Του εδάφους με δισκοσβάρνα. 
Μεταχειρίσεις 1 2 3 4 5 6 7 Μ.Ο.

Εf % 90,2 91,1 91,0 87,5 85,2 82,8 77,1 86,4 
    

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι υψηλότεροι βαθμοί απόδοσης παρατηρού-
νται στη μεταχείριση 2 όπου έχουμε επικάλυψη (έχουμε όμως επίσης κακή διαχείριση 
του μηχανήματος) καθώς και στη μεταχείριση 3 όπου δημιουργήθηκε μεγαλύτερη άνεση 
χώρου στα κεφαλάρια, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα εφαρμογής υψηλότερης ταχύτη-
τας μετακίνησης στους ελιγμούς και επομένως μείωση των νεκρών χρόνων. Στη μετα-
χείριση 7 δίνεται η χαμηλότερη τιμή, εξαιτίας της αύξησης των νεκρών χρόνων που 
επιβαρύνθηκαν από τον προσωπικό χρόνο του χειριστή. 

Κατά τη διάρκεια της κατεργασίας του εδάφους με τη δισκοσβάρνα στο πειρα-
ματικό τεμάχιο όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεταχείριση (ο μάρτυρας), έγινε κατα-
γραφή της πορείας του μηχανήματος μέσω GPS και παρουσιάζεται στο σχήμα 4. 
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Σχήμα 4. Καταγραφή τεμαχίου (μάρτυρα) μέσω GPS. 
 
3.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

Για να πραγματοποιηθεί το πείραμα αυτό, χρειάστηκε να προηγηθεί το πείραμα που 
αφορούσε την ομοιομορφία διασποράς του λιπάσματος στην επιφάνεια του εδάφους.       

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν ότι το σχήμα διασκορπισμού του λιπά-
σματος είναι τραπέζιο και ότι για να εξασφαλίσουμε ομοιομορφία διασποράς του λιπά-
σματος σε όλη την έκταση του χωραφιού, θα πρέπει να δημιουργηθεί μία επικάλυψη 
της τάξεως του 11,5%, στο ενεργό πλάτος διασκορπισμού του λιπάσματος. Θα έπρεπε 
λοιπόν το ενεργό πλάτος διασποράς των 22 m που έδινε το μηχάνημα, να  περιοριστεί 
στα 19,5 m.  

Κατόπιν πραγματοποιήθηκε το πείραμα της επιφανειακής λίπανσης σε τρεις επα-
ναλήψεις. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, όταν άδειαζε το δοχείο του λιπασματοδια-
νομέα, χρειαζόταν να πάει το μηχάνημα στην πλατφόρμα με την οποία μεταφέρθηκαν 
οι σάκοι του λιπάσματος και να ξαναγεμίσει με λίπασμα το δοχείο του. Το δοχείο είχε 
χωρητικότητα 800 kg, ενώ η ποσότητα λιπάσματος που θα έπεφτε στο στρέμμα είχε 
καθοριστεί στα 30 kg. Ο απαιτούμενος χρόνος για τον ανεφοδιασμό του μηχανήματος 
μετρήθηκε και ήταν 6 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα.  Έγινε αναγωγή της επιβάρυνσης του 
χρόνου αυτού σε κάθε τεμάχιο, του οποίου το εμβαδόν είναι 10,14 στρέμματα και 
υπολογίστηκε ότι επιβαρύνει το κάθε τεμάχιο με 158,25΄΄ δευτερόλεπτα.  

Στην 5η μεταχείριση που δεν είχαμε επικάλυψη στις διαδρομές και το εμβαδόν 
της επιφάνειας του τεμαχίου ήταν 11,44 στρέμματα, ο χρόνος ανεφοδιασμού που επιβα-
ρύνθηκε το τεμάχιο ήταν 178,48΄΄δευτερόλεπτα. 

Ο χρόνος ανεφοδιασμού του μηχανήματος, συμπεριλήφθηκε στους νεκρούς χρό-
νους τους οποίους επιβάρυνε, με αποτέλεσμα να επέλθει σημαντική μείωση του βαθμού 
απόδοσης, σε όλες τις μεταχειρίσεις. 

Μετά από επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε το παρακάτω γράφημα του 
σχήματος 5 και αναλυτικά οι τιμές του γραφήματος εμφανίζονται στον πίνακα 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 5. Μέσες τιμές βαθμών απόδοσης των μεταχειρίσεων επιφανειακού 
διασκορπισμού λιπάσματος με λιπασματοδιανομέα, ( Ε.Σ.Δ. για 

α=0,05 2,075). 
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Πίνακας 3. Μέσες τιμές των βαθμών απόδοσης, των μεταχειρίσεων επιφανειακού 
διασκορπισμού λιπάσματος με λιπασματοδιανομέα. 

Μεταχειρίσεις 1 2 3 4 5 Μ.Ο. 
Ef % 54,3 51,7 55,0 51,2 51,3 52,7 

 
Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι υψηλότεροι βαθμοί απόδοσης παρατη-

ρούνται στη μεταχείριση 3 όπου η μείωση της ταχύτητας μετακίνησης στα 5,9 km/h, 
αύξησε τους ενεργούς χρόνους σε σχέση με τους νεκρούς. Η χαμηλότερη τιμή παρατη-
ρήθηκε στη μεταχείριση 4 όπου η μεγαλύτερη άνεση χώρου, στις ήδη άνετες διαδρομές, 
που προσδόθηκε στα κεφαλάρια επιβάρυνε τους νεκρούς χρόνους. 

Κατά τη διάρκεια της 1ης μεταχείρισης στην επιφανειακή λίπανση έγινε καταγρα-
φή της πορείας του μηχανήματος (Σχήμα 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σχήμα 6. Καταγραφή της 1ης  μεταχείρισης μέσω GPS. 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
4.1. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΑ 
• Ο βαθμός απόδοσης που προκύπτει στην κατεργασία του εδάφους με δισκοσβάρνα, 

είναι 90,25% ένας καλός βαθμός απόδοσης, που μπορεί να βελτιωθεί όταν προσδί-
δεται μεγαλύτερη άνεση χώρου για τους ελιγμούς,  έτσι ώστε να μπορούν να πραγ-
ματοποιούνται με υψηλότερες ταχύτητες μετακίνησης και επομένως σε μικρότερο 
χρόνο. 

• Όταν ο χώρος στα κεφαλάρια διευρυνθεί πολύ και αυξηθεί σημαντικά το μήκος των 
νεκρών αυτών διαδρομών, προκαλείται μείωση του βαθμού απόδοσης. 

• Μείωση στον βαθμού απόδοσης επέρχεται με αύξηση της ταχύτητας μετακίνησης 
του γεωργικού ελκυστήρα. 

• Σημαντική μείωση προκύπτει και όταν χρειάζεται να γίνει διακοπή της εργασίας, 
για την κάλυψη προσωπικών αναγκών του χειριστή και είναι ανάλογη του χρόνου 
που διαρκεί η διακοπή αυτή. 

 
4.2. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ 
• Η επιβάρυνση που προσδίδεται στο μηχάνημα, για τον ανεφοδιασμό του με λίπα-

σμα, μειώνει σημαντικά το βαθμό απόδοσής του, πέραν και περισσότερο από οποια-
δήποτε επιλογή μεθόδου διεξαγωγής της εργασίας. 
Στο λόγο αυτό οφείλεται ο χαμηλός βαθμός απόδοσης 52,5%, στο σύνολο των 
μεταχειρίσεων, για τη συγκεκριμένη εργασία. 

• Μειώνοντας την ταχύτητα μετακίνησης βελτιώνεται ο βαθμός απόδοσης αλλά 
έχουμε κακή διαχείριση και καταπόνηση του γεωργικού ελκυστήρα. 

• Ο βαθμός απόδοσης μειώνεται, αυξάνοντας την ταχύτητα μετακίνησης του γεωρ-
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γικού ελκυστήρα ή αυξάνοντας το μήκος των διαδρομών στις στροφές, είτε όταν 
αυξάνεται η συχνότητα ανεφοδιασμού του μηχανήματος με λίπασμα.  

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ASAE, 2004. ASAE Standard EP 496. Agricultural machinery management. St. Joseph, 

Mich.: ASAE. 
Benson, E.R., Hansen, A.C., Reid, J.F., Warman, B.L. and Brand, M.A., 2002. 

Development of an in-field grain handling simulation in ARENA. ASAE Paper 02-
3104. St. Joseph, MI. 18pp.  

Grisso, R.D., Jasa, P.J. and Rolofson, S., 2002. Analysis of traffic patterns and yield 
monitor data for field efficiency determination. Applied Eng. Agric. 18(2): 171-178. 

Hansen, A.C., Benson, E.R., Reid, J.F. and Hornbaker, R.H. 2002. Evaluation and use 
of an in-field grain handling simulation. ASAE Paper 02-3105. St. Joseph, MI. 9 pp.  

Hansen, A.C., Hornbaker, R.H. and Zhang, Q., 2003. Monitoring and analysis of in-
field grain handling operations. In: Proceedings of the International Conference on 
Crop Harvesting, Louisville, Kentuky USA. ASEA Publication No 701P1103e. 

Hunt, D., 1995. Farm Power and Machinery Management, 9th Ed. Ames, Iowa: Iowa 
State University Press. 

Reid, J.F., Zhang, Q., Noguchi, N. and Dickson, M., 2000. Agricultural automatic 
guidance Research in North America. Computers and Electronics in Agriculture, 25, 
155-167.   

Renoll, E.S., 1972. Concept for predicting capacity of rows crop machines. Transactions 
of ASAE 15(5): 1025-1030. 

Renoll, E.S., 1981. Predicting machine field capacity for specific field and operating 
conditions. Transactions of the ASAE 24(1): 45-47.   

Τσατσαρέλης, Κ.Α., 2003. Συγκομιδή γεωργικών προϊόντων. Εκδόσεις Γιαχούδη. 
Θεσσαλονίκη. 

Τσατσαρέλης, Κ.Α., 1995. Διαχείριση γεωργικών μηχανημάτων. Θεσσαλονίκη. 
 



6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος
“Η Γεωργική Μηχανική και η Μηχανική Βιοσυστημάτων στην εποχή των βιοκαυσίμων 
και των κλιματικών αλλαγών”, Θεσσαλονίκη, 8-10 Οκτωβρίου 2009

465

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

 
Α. Σβέρκου1, Α. Νάτσης1,  Γ. Λαμπρινός1 και Θ.Α.Γέμτος2 

1Τμήμα ΑΦΠ&ΓΜ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά οδός 75,  
11855 Αθήνα. Τηλ.: 210 5294035, 210 5294041, Fax: 210 5294032 

2Εργαστήριο Γ. Μηχανολογίας Π.Θ. Τ.Γ. Φυτ. Παρ/γης και Αγρ. Περιβάλλοντος, 
Οδός Φυτόκου, Ν.Ιωνία Μαγνησίας, Τ.Κ.38446 

E-mail: lmac2naa@aua.gr 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η κατανάλωση καυσίμου, επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι η τεχνολο-
γία κατασκευής, η τεχνική κατάσταση του ελκυστήρα, η αποδιδόμενη ισχύς, το ασκού-
μενο φορτίο, κ.λ.π. Έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα και σχέσεις που εκτιμούν την 
κατανάλωση πετρελαίου ( ASAE Standards). Οι σχέσεις αυτoύ του τύπου μπορούν να 
εκτιμήσουν την πραγματική κατανάλωση καυσίμου με σφάλμα της τάξεως του 5-15 %. 
Στην εργασία που παρουσιάζεται προτείνεται ένας νέος τρόπος άμεσης μέτρησης/ κατά-
γραφής της κατανάλωσης καυσίμου για κάθε καλλιεργητική εργασία με την ενσωμά-
τωση στο σύστημα τροφοδοσίας δύο οργάνων μέτρησης/καταγραφής της παροχής 
μάζας τόσο του εισερχόμενου στο σύστημα καυσίμου όσο και του επιστρεφόμενου από 
την αντλία και τους εγχυτήρες καυσίμου, ώστε η διαφορά τους, να παρέχει την 
πραγματική στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου. 
 
Λέξεις κλειδιά: Κατανάλωση πετρελαίου, ροόμετρα, καλλιεργητικές εργασίες, ελκυ-
στήρα. 
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ABSTRACT  
The tractor fuel consumption during farming works, is influenced by its tractor 
technology, the existing technical infrastructure, the delivered power, the  workload,  
have been developed many mathematical models that can evaluate with a 5 to 15% 
error, the fuel consumption based on ASAE standards. In the present study is proposed 
an innovative way of fuel consumption monitoring during tractor’s work. This system is 
consisted by two parts. The first one records the incoming fuel end the second the 
returning fuel from the fuel pump as well the fuel injectors. The difference between the 
incoming to the engine and the returning from the engine fuel is the true instantaneous 
fuel consumption.  
 
Key words: Fuel consumption, fuel oil meters, farming works, tractors.   
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Οι δαπάνες καυσίμων και λιπαντικών των ελκυστήρων και λοιπών αυτοκινούμε-

νων μηχανημάτων, για διάφορες καλλιεργητικές εργασίες, αποτελούν σημαντικό τμήμα  
του κόστους παραγωγής. Το ποσό του καυσίμου που καταναλώνει ο ελκυστήρας, μια 
αυτοκινούμενη μηχανή ή ένας εν στάση κινητήρας  είναι δύσκολο να εκτιμηθεί γιατί 
επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως η τεχνολογία κατασκευής του, η τεχνική 
κατάσταση του, η αποδιδομένη ισχύς του, η φόρτιση του, το είδος εργασίας  που 
εκτελείται κ.α. Για τους λόγους αυτούς είναι ασφαλέστερο να καταγράφονται οι 
δαπάνες αυτές σε ημερολόγιο βιβλίο [4]. Αν δεν τηρούνται βιβλία και ημερολόγια είναι 
δυνατό να υπολογισθεί η δαπάνη από τον συντελεστή καυσίμου ή από την ειδική 
κατανάλωση πετρελαίου του ελκυστήρα. Για τον υπολογισμό της μέσης ετήσιας κατά-
ναλωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το δελτίο δοκιμών με το οποίο συνδέεται ο ελκυ-
στήρας, όπου δίνεται και η μέση ωριαία κατανάλωση. Συνήθως, στην καθημερινή 
διαχείριση των ελκυστήρων και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανών, δεν κρατούνται 
στοιχεία της  κατανάλωσης καυσίμου, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται διάφορες  
σχέσεις από τα ASAE Standards  είτε διάφορα  άλλα μοντέλα ερευνητών. Τα χρησιμο-
ποιούμενα μοντέλα υπολογισμού της κατανάλωσης πετρελαίου από το ASAE δίνεται 
από τις σχέσεις όπως : 

PTOavg PaQ ×= ,                                                                                                                (1) 
Οπού :  μέση ωριαία κατανάλωση πετρελαίου  l/h =avgQ
           η μέγιστη   ισχύς  στο PTO,  kW =PTOP
               =  0,223  l/kWh  (Grisso  et.al.2004)   [1] ,a

Οι Grisso,R.D., et al.  (2007) [5] και ο Grisso, R.D., et al. (2004) δηλώνoυν ότι  
μετά από πολλές δοκιμές και με διαφορετικά φορτία στο ΡΤΟ των ελκυστήρων στο  
εργαστήριο δοκιμών στη Νεμπράσκα, πρότειναν για τον προσδιορισμό της κατανά-
λωσης πετρελαίου την παρακάτω νέα εξίσωση : 
 

( ) PTOF PbaXQ ∗+=                                                                                                        (2) 
 
Όπου   κατανάλωση πετρελαίου σε πλήρες ή  μερικό φορτίο l/h. =FQ
            X =   φορτίο του κινητήρα ως μέρος (δεκαδικό) του μέγιστου PPTO  
            a, b = συντελεστές που προσδιορίστηκαν από παρακολούθηση της κατανάλωσης 
καυσίμου κατά τις δοκιμές στο εργαστήριο επί 20 συνεχώς έτη  και  τιμές ίσες με :  
 
        a = 0,220 l/kWh., b = 0,096 l/kWh.                                                                        (3) 
 

Η μέση κατανάλωση που υπολογίζεται από τις σχέσεις αυτές προσεγγίζει πολύ 
την πραγματική κατανάλωση, γιατί προέρχεται από μετρήσεις μεταβαλλόμενης ισχύος. 
Μια αύξηση όμως περίπου 15%, προσεγγίζει καλύτερα την κατανάλωση ελκυστήρων 
στο αγρό, λόγω κακής ρύθμισης και φθορών.  

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης καυσίμου για συγκεκριμένη εργασία η 
ασφαλέστερη μέθοδος είναι η μέτρηση του καυσίμου που έχει καταναλωθεί. Αν δεν 
υπάρχουν στοιχεία από μετρήσεις, πρέπει να υπολογισθεί η συνολική ισχύς που απαι-
τείται  για την συγκεκριμένη εργασία. Η ισχύς αυτή μετατρέπεται σε ισοδύναμη ισχύ 
στο  ΡΤΟ  οπότε  η κατανάλωση καυσίμου υπολογίζεται  από τη σχέση : 
    Κατανάλωση = Ειδική κατανάλωση x ισοδύναμη ισχύς ΡΤΟ  ( l/h) 

Για τον υπολογισμό της ειδικής κατανάλωσης qF καυσίμου τα ASAE Standards 
[2] και [3] για κινητήρα Diesel δίνουν την σχέση που ακολουθεί  : 
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 qF =  173738203,091,364,2 +−+ XX   (l/kWh)                                                      (3a)        
Επομένως η κατανάλωση καυσίμου  δίνεται από τη σχέση: 
 

( ) PTOF PXXXQ ∗∗+−+= 173738203,091,364,2     (l/h)                                         (3b) 
όπου  = κατανάλωση πετρελαίου (l/h) FQ
         μέγιστη ισχύς στο ΡΤΟ =PTOP
         X = λόγος της ισοδύναμης ισχύος στο  PTO ( PT)  για την συγκεκριμένη εργασία, 
προς  την διαθέσιμη ισχύ στο PTO ( PPTO), δεκαδικός αριθμός.  

Η σχέση αυτή δίνει αυξημένη κατανάλωση πετρελαίου κατά 15%,[4] ώστε να 
καλύπτονταί και οι απώλειες λόγω φθοράς και κακής ρύθμισης. Ο Grisso εξ.(2)  υπολο-
γίζει μέσες καταναλώσεις περίπου 5% χαμηλότερες. Από την πιο επάνω ανάλυση 
προκύπτει πως ο προσδιορισμός της κατανάλωσης πετρελαίου για κάθε  εργασία είναι 
δύσκολος γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Καλύτερος τρόπος  παραμένει η 
άμεση μέτρηση για κάθε εργασία και η καταγραφή της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης 
ετήσιας για κάθε ελκυστήρα. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε μια μετατροπή του 
συστήματος τροφοδοσίας του ελκυστήρα που μας δίνει άμεσα την κατανάλωση πετρε-
λαίου για κάθε εργασία καθώς  και την καταγραφή της ετήσιας κατανάλωσης.  
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ    

Το σύστημα τροφοδοσίας των κινητήρων Diesel περιλαμβάνει τη δεξαμενή 
καυσίμου, ένα η περισσότερα φίλτρα  μια βοηθητική αντλία και την αντλία υψηλής πίε-
σης. Η παροχή καυσίμου είναι πάντα μεγαλύτερη από τον μέγιστο ρυθμό  κατανάλωσης 
του κινητήρα. Η πλεονάζουσα ποσότητα καυσίμου επιστρέφει μέσω της γραμμής 
επιστροφής στην δεξαμενή. Στο Σχήμα 1. (Πηγή: Aqua metro www.aquametro.com) 
παρουσιάζεται στο διάγραμμα ροής του καυσίμου.              

 
Σχήμα 1. Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου κινητήρα Diesel. 

 
Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται ενσωματωμένο στο σύστημα τροφοδοσίας ενός ελκυ-

στήρα ΤΝ95F και το σύστημα μέτρησης παροχής του  εισερχόμενου (Supply) και επι-
στρέφοντος (Return) καυσίμου. Αυτό  αποτελείται από δύο ογκομετρικούς μετρητές  
ροής (ροόμετρα VZΟ 4), που επιτρέπουν την ακριβή μέτρηση της παροχής όγκου καυ-
σίμου που διέρχεται από αυτά. Η διαφορά των  ενδείξεων των δύο ροόμετρων μας δίνει  
την πραγματική κατανάλωση πετρελαίου στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Την 
διαφορά αυτή μπορεί να την εκτιμήσουμε εμείς αλλά επίσης μπορεί να γίνει  και με 
έναν ηλεκτρονικό διαφορικό μετρητή, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο σύστημα 
τροφοδοσίας (Remote totaliser for VZΟ 4 OEM ). Τα όργανα αυτά είναι δοκιμασμένα 
και ρυθμισμένα ώστε να μετρούν με ακρίβεια 1± %. Για αποφυγή επίδρασης των 
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μικρομεταβολών  της πιέσεως στον μετρητή πρέπει να αποφεύγεται η άμεση σύνδεση 
του ροόμετρου και αντλίας έγχυσης με παρεμβολή εύκαμπτων σωλήνων καυσίμου που 
αυξάνουν την απόσταση ανάμεσα στο ροόμετρο και την αντλία  Σχήμα 2. (Πηγή: Aqua 
metro www.aquametro.com). Ο ελκυστήρα ήταν σε καλή τεχνική κατάσταση ( 150 ώρες 
εργασίας  μετά την τελευταία επισκευή του, και η ειδική κατανάλωση πετρελαίου για 
τον συγκεκριμένο κινητήρα ήταν 220 gr/kWh.)  

 
Σχήμα 2.  Αύξηση απόστασης μεταξύ  ροόμετρου και αντλίας έγχυσης. 

 
    Η σχέση  ελέγχου της ακρίβειας είναι : 
                            

           [ ] [ ]( )
[ ] %100 σφαλμα

λωσηκατανπραγματικ
λωσηκατανπραγματικλωσηκατανενδεικτικ

=
×−

άή
άήάή  

 
Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται σχηματικά ο ηλεκτρονικός διαφορικός μετρητής 

(Remote totaliser for VZO 4 OEM), και ο τρόπος σύνδεσης με τα  ροόμετρα και τη 
μπαταρία. (Πηγή: Aqua metro www.aquametro.com). 

 

 
Σχήμα 3. Σύνδεση ηλεκτρονικού διαφορικού μετρητή. 
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Για την λήψη των μετρήσεων έχει συνταχτεί ένα ειδικό πρωτόκολλο στο οποίο    
περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του εδάφους (είδος εδάφους, υγρασία, κλήση, δια-
στάσεις χωραφιού κ.α), το είδος εργασίας, το βάθος και το πλάτος εργασίας, χαρακτη-
ριστικά του γεωργικού μηχανήματος, καθώς και τα χαρακτηριστικά του ελκυστήρα 
(ισχύς, ώρες εργασίας μετά την τελευταία επισκευή, ειδική κατανάλωση καυσίμου κλπ.).   

Οι αγροί όπου έγιναν τα πειράματα, ήταν στην περιοχή  Άστρους  Κυνουρίας  και 
ήταν αργιλώδεις βαρείς,ή αμμώδεις, με απόλυτη υγρασία 22-28% με κανονικό ορθογώ-
νιο γεωμετρικό σχήμα  και συγκεκριμένες  διαστάσεις π.χ. 140m.x45m. είτε 100x70m  
κλπ. όπως αυτές καταγράφονται σε κάθε δελτίο δοκιμών.   
   
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΚΑΙ   ΣΥΖΗΤΗΣΗ    

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι πρώτες μετρήσεις που προέκυψαν για κάθε 
εργασία με το συγκεκριμένο γεωργικό μηχάνημα. Οι μετρήσεις της εισροής και επι-
στροφής καυσίμου έγιναν με τα  αντίστοιχα ροόμετρα.    
     

Πίνακας1. Ενδείξεις  Ροόμετρων και επιφάνεια εργασίας για κάθε είδος εργασίας. 
 Ενδείξεις σε λίτρα 
1.Ροόμετρο  Εισροής  

 Ενδείξεις  σε λίτρα 
2.Ροόμετρο  Επιστροφής 

Είδος 
Εργασίας 

Αρχική Τελική Διαφ.Α. Αρχική Τελική Διαφ.Β.

Διαφορά 
Α – Β 
  (l) 

Επιφάν. 
Εργασ. 
σε Ha. 

Φρέζαρ. 606,51 641 34,45 488,64 515 26,30 8,15 0,38 
Καταστρ. 1237,83 1323,66 85,83 1018,62 1090,22 71,60 14,23 0,49 
Καταστρ. 1480,36 1602,90 122,54 1225,73 1326,80 101,07 21,47 0,83 
Καταστρ. 2084,62 2139,50 54,88 1735,47 1779,05 43,58 11,30 0,77 
Φρέζαρ. 2491,50 2579,0 87,5 2076,75 2149,0 72,25 15,25 0,44 
Φρέζαρ. 2724,20 2989,0 264,8 2272,50 2486,10 213,6 51,20 1,75 
Φρέζαρ. 3660,70 3746,50 85,8 3067,50 3137,20 69,7 16,10 0,14 
Καλλιεργ. 3225,52 3244,52 19,0 2683,60 2700,15 16,55 2,45 0,49 
Καταστρ. 3762,70 3845,60 71,0 3162,70 3222,20 59,5 11,50 0,56 
Καταστρ. 4071,74 4138,60 66,86 3415,22 3468,50 53,28 13,58 0,29 

 
Στον Πίνακα 1 στις στήλες «Αρχική» παρουσιάζονται οι ενδείξεις των ροόμετρων 

πριν ξεκινήσει κάθε εργασία, ενώ στις στήλες «Τελική» παρουσιάζονται οι ενδείξεις 
των ροόμετρων στο τέλος κάθε εργασίας. Επίσης στην στήλη «Διαφορά Α» σημειώνε-
ται η ποσότητα πετρελαίου που εισρέει προς τον κινητήρα, ενώ στην στήλη «Διαφορά 
Β» σημειώνεται η ποσότητα που επιστρέφει στο δοχείο καυσίμου. Η διαφορά αναμεσά 
τους μας δίνει την πραγματική κατανάλωση πετρελαίου από τον κινητήρα για κάθε 
εργασία. Η διαφορά αυτή δεν καταγράφηκε επακριβώς, από τον ηλεκτρονικό διαφορικό 
μετρητή που είχαμε τοποθετήσει στο σύστημά, και ο οποίος μας έδινε  τιμές ασύμβατες. 
Αυτό μπορεί να προέρχεται από λάθος σύνδεσης, λάθος τοποθέτησης ή μη σωστής 
ρύθμισης του από το εργοστάσιο, κάτι που ήδη διερευνάται. Οι τελικές διαφορές των 
ενδείξεων των ροόμετρων (πίνακας 1 Διαφορά Α-Β), έγιναν από εμάς και όχι από το 
ηλεκτρονικό διαφορικό μετρητή.Οι σύγκριση των τιμών που μετρήθηκαν και των τιμών 
που προκύπτουν από τον  υπολογισμό της κατανάλωσης πετρελαίου με τις σχέσεις που 
αναφέραμε (3 α) και (3 b) καθώς και το σχετικό σφάλμα παρουσιάζονται στον Πίνακα 
2.  
 
 
 
 
 



Πίνακας 2. Μετρήσεις και υπολογισμός Κατανάλωσης Πετρελαίου. 
Μετρήσεις με το 
     σύστημα (Α) 

Υπολογισμός με  τη 
σχέση (3 b),  (Β) 

 
   Είδος Εργασίας  

Σε  l/ha Σε  l/ha 

Απόκλιση 

( )%
A

AB −

Φρεζάρισμα  21,77 22,98 +5,26 
Καταστροφέας  23,78 27,20 +12,57 
Καταστροφέας 22,92 23,76 +3,53 
Καταστροφέας 15,95 17,91 +10,90 
Φρεζάρισμα 33,88 35,96 +5,78 
Φρεζάρισμα 25,92 28,12 +7,82 
Φρεζάρισμα 33,89 35,93 +5,67 
Καλλιεργητής  21,87 22,78 +3,98 
Καταστροφέας 21,08 22,62 +6,80 
Καταστροφέας 24,65 26,38 +6,56 

 
Στον Πίνακα 2 παρατηρείται μια απόκλιση μεταξύ των δύο τρόπων προσδιορι-

σμού της κατανάλωσης πετρελαίου η οποία κυμαίνεται από +3,53% έως και 12,57%. Η 
απόκλιση αυτή δείχνει την υπερεκτίμηση κατανάλωσης στην περίπτωση υπολογισμού  
με τις σχέσεις που αναφέρθηκαν πιο επάνω (3b), υπερεκτίμηση πάντως που δεν μπορεί 
να θεωρηθεί και πολύ υψηλή δεδομένου ότι αυτή λαμβάνει υπόψη της τις φθορές και 
ρυθμίσεις  που μπορεί να υπάρχουν στον ελκυστήρα.  
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
1.  Η μετατροπή  του συστήματος τροφοδοσίας, που προτείνεται και τα πειράματα που 

μέχρι στιγμής έχουν γίνει, όπως προκύπτει και από τα πρώτα αποτελέσματα επιβε-
βαιώνουν  και δικαιολογούν τον σκοπό της έρευνας αυτής.  

2.  Οι αποκλίσεις των δύο μεθόδων προσδιορισμού της κατανάλωσης πετρελαίου, είναι 
μέσα  στα  πλαίσια των  βιβλιογραφικών δεδομένων. 

3.  Η συνέχιση των πειραμάτων σε όσο το δυνατόν περισσότερες  γεωργικές εργασίες, 
θα δώσει μια καλύτερη  εικόνα της λειτουργίας του συστήματος με την ενσωμάτωση 
και του ψηφιακού  διαφορικού μετρητή . 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία είναι μια συγκριτική ερευνητική μελέτη προσδιορισμού και καταγραφής των 
αναπτυσσομένων μηχανικών δονήσεων στο σώμα του χειριστή σε τρεις διευθύνσεις 
(Χ,Υ,Ζ), στο κάθισμα του χειριστή, κατά τη διάρκεια της άροσης με διαφορετικούς 
τύπους γεωργικών ελκυστήρων. Οι ελκυστήρες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν α) 
Lamborghini R6 130 και β) Hurlimann H 6115. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών διατη-
ρήθηκε η ίδια ταχύτητα, η οποία καθορίστηκε στα 5,5 – 6,0 km/h. Το άροτρο που χρη-
σιμοποιήθηκε είναι 3υνο, αναστρεφόμενο με υδραυλική αναστροφή, είχε ρύθμιση του 
μέγιστου πλάτους άροσης στα 150 cm. Το βάθος άροσης ρυθμίστηκε στα 20 cm.  

 
Λέξεις κλειδιά: μηχανική δόνηση, κόπωση χειριστών. 
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ABSTRACT 
This work is a comparative research study determining and recording the whole body 
mechanical vibrations in three directions (X, Y, Z), on the seat of the operator during 
tillage with different types of agricultural tractors. The Tractor used in this study were 
a) Lamborghini R6 130 and b) Hurlimann H 6115. During the tests the speed was 
constant and at 5,5 - 6,0 km/h. A three unit mould board plough used during the 
maximum tillage width of 150 cm. The tillage depth was adjusted at 20 cm. 

Key words: whole body mechanical vibration, operators fatigue 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
H προετοιμασία του εδάφους για σπορά των διαφόρων καλλιεργειών αρχίζει με 

την άροση η οποία είναι μια πολύ κουραστική εργασία για τους αγρότες και κυρίως για 
τους χειριστές των γεωργικών ελκυστήρων, οι οποίοι υποφέρουν από πόνους, στους 
ώμους, στον αυχένα και κυρίως χαμηλά στην πλάτη. 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να προσδιοριστούν να καταγραφούν και να 
αναλυθούν σε πραγματικές συνθήκες τα μεγέθη των δονήσεων στο σώμα του χειριστή 
και των συχνοτήτων που αναπτύσσονται στο κάθισμα του χειριστή και προκαλούν την 
κόπωση του κατά τη διάρκεια της άροσης.  

Xρησιμοποιήθηκαν δυο διαφορετικοί τύποι ελκυστήρων, α) LAMBORGHINI R6 
130 και β) HURLIMANN H 6115, στο ίδιο έδαφος, με την ίδια ταχύτητα κίνησης, με 
το ίδιο άροτρο και το ίδιο βάθος άροσης ώστε να έχουμε τη δυνατότητα σύγκρισης.  

Ο γεωργικός ελκυστήρας LAMBORGHINI R6 130, διαθέτει υδραυλικό σύστημα 
ανάρτησης του θαλάμου και υδροπνευματικό σύστημα ανάρτησης του καθίσματος με 
δυνατότητα ρύθμισης του εύρους των δονήσεων του καθίσματος και δυνατότητα περι-
στροφής του περίπου στις 20o. Διαθέτει επίσης ηλεκτροΰδροστατική οδήγηση και κίνη-
ση στους 4τροχούς (4WD). 

Ο γεωργικός ελκυστήρας HURLIMANN H 6115, διαθέτει μηχανικό σύστημα 
ρύθμισης του εύρους των δονήσεων του καθίσματος υδροστατική οδήγηση και κίνηση 
στους 4τροχούς (4WD). 

Οι αναπτυσσόμενες δονήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν κάποιες επιτρεπόμενες 
τιμές οι οποίες αναφέρονται στην προστασία των χειριστών και καθορίζονται με βάσει 
τις οδηγίες της Ε.Ε. του ISO 2631/97 και της 89/391/EEC. Μαζί με την ολόσωμη 
δόνηση και άλλοι εργονομικοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην εμφάνιση του 
πόνου στην πλάτη και οι οποίοι προέρχονται από (Boshuizen et al., 1990; Boshuizen et 
al., 1992; Bordorf and Zondervan, 1990; Manninen et al.,1995): 
• Την κακή στάση στο κάθισμα χειριστή ενώ χειρίζονται τα Γεωργικά Μηχανή-

ματα. 
• Όταν είναι καθισμένοι για πολλές ώρες χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της 

στάσης τους. 
• Όταν τα όργανα ελέγχου είναι τοποθετημένα σε απομακρυσμένη θέση, τα οποία 

απαιτούν από τον οδηγό/χειριστή να τεντωθεί ή να συστραφεί. 
• Την κακή ορατότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας, η οποία απαιτεί συστροφή 

και τέντωμα του σώματος για να έχει επαρκές οπτικό πεδίο. 
• Χειρωνακτικές ανυψώσεις και μεταφορά βαρέων φορτίων π.χ. για την πλήρωση 

της σπαρτικής μηχανής με σπόρο ή την πλήρωση του λιπασματοδιανομέα με 
λίπασμα. 

• Επανειλημμένη ανάβαση ή πήδημα από υψηλό ή δύσκολο σημείο πρόσβασης στα 
διάφορα γεωργικά μηχανήματα. 
Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν χωριστά να προκαλέσουν τον πόνο στην 

πλάτη. Εντούτοις, ο κίνδυνος θα αυξηθεί όταν ένα άτομο εκτίθεται σε έναν ή περισσό-
τερους από αυτούς τους παράγοντες εκτεθειμένος στην ολόσωμη δόνηση. (Pope et al., 
1998a; Troup, 1984; Wikstrom, 1993). 

 Σε όλους τους τύπους των γεωργικών οχημάτων, όταν αυτά είναι σε κίνηση,  
υπάρχει πιθανότητα οι χειριστές να βιώνουν την ολόσωμη δόνηση (Brienza et al., 1996; 
Bovenzi and Betta, 1994; Krouskop et al., 1996; Low and Griffith, 1993). Εντούτοις, 
αυτή είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα υγείας μόνο στους ανθρώπους που 
εκτίθενται τακτικά στα υψηλά επίπεδα της ολόσωμης δόνησης κατά τη διάρκεια μιας 
μεγάλης περιόδου, όπως είναι η προετοιμασία της σποροκλίνης για σπορά  

Ο μέγιστος κίνδυνος από την έκθεση στη δόνηση θεωρείται ότι μπορεί να προέλ-
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θει από την έκθεση στις αιφνίδιες δονήσεις. Οι αιφνίδιες δονήσεις  μπορούν να προκύ-
ψουν από τις κακές οδικές επιφάνειες, οδηγώντας πάρα πολύ γρήγορα στο ανάγλυφο 
του εδάφους, ή την κακή ρύθμιση του καθίσματος. Τα γεωργικά μηχανήματα μπορούν 
να παραγάγουν υψηλά επίπεδα αιφνίδιων δονήσεων κατά το χειρισμό τους επάνω σε 
ανώμαλο έδαφος (Boshuizen et al., 1990; Boshuizen et al., 1992; Bordorf and 
Zondervan, 1990; Manninen et al.,1995).  

Τα βαριά φορτωμένα γεωργικά μηχανήματα μπορούν να μεταβιβάσουν τις αιφνί-
διες δονήσεις και τα τραντάγματα στον χειριστή, γιατί δε διαθέτουν συστήματα από-
σβεσης των κραδασμών.  
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Ο πειραματικός προσδιορισμός των ολόσωμων δονήσεων στα κάθισμα του χειρι-
στή των γεωργικών ελκυστήρων, πραγματοποιήθηκε με τους ελκυστήρες του Τμήματος 
Μηχανικής Βιοσυστημάτων του Τ.Ε.Ι./Λάρισας, από το Εργαστήριο Μηχανικής 
Οχημάτων Ανωμάλων Εδαφών. Συγκεκριμένα οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο 
αγρόκτημα του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, με κωδικό δοκιμής ΚΔ.291008. 

Στο έδαφος που πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές ήταν ακαλλιέργητο με καλαμιές, 
είχε σχετική υγρασία 25%, η οποία διατηρήθηκε σταθερή για όλη τη διάρκεια των 
δοκιμών η μηχανική σύσταση του ήταν αμμοαργιλλωπηλώδες (SCL), και η θερμοκρα-
σία του περιβάλλοντος ήταν 22oC.  

Ο ένας από τους ελκυστήρες που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο LAMBORGHINI R6 
130, ισχύος 135 PS που διαθέτει: υδραυλική ανάρτηση θαλάμου, ηλεκτρονικό ρυθμιστή 
στροφών, σύστημα μετάδοσης της κίνησης στους τέσσερις τροχούς (4WD), με 
ηλεκτρονικό έλεγχος υδραυλικού συστήματος. Διαθέτει επίσης αυτόματη επιλογή στο 
σύστημα μετάδοσης της κίνησης με δυνατότητες χαμηλής – μεσαίας – υψηλής σχέσης, 
υδροστατικό σύστημα διεύθυνσης και δυνατότητα υδροπνευματικής ρύθμισης του καθί-
σματος.  

Ο δεύτερος ελκυστήρας ήταν ο HURLIMANN H 6115 ο οποίος έχει σύστημα 
μετάδοσης της κίνησης στους τέσσερις τροχούς (4WD), εμπρόσθιο σύστημα ανάρτησης 
παρελκομένων και εμπρόσθιο δυναμοδότη. 

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών διατηρήθηκε η ίδια αναπτυσσόμενη ταχύτητα, η 
οποία καθορίστηκε στα 5,5 – 6,0 km/h. Το άροτρο που χρησιμοποιήθηκε ήταν 3υνο, 
αναστρεφόμενο με υδραυλική αναστροφή και δυνατότητα ρύθμισης του μέγιστου 
πλάτους άροσης στα 150 cm. Το βάθος άροσης ρυθμίστηκε στα 20 cm. Το έδαφος 
περιείχε καλαμιές σιτηρών από την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο.  

Η μελέτη αφορά τις ολόσωμες δονήσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 
της άροσης στο κάθισμα του χειριστή οι οποίες προκαλούν κόπωση και επηρεάζουν την 
υγεία του. Οι δονήσεις καταγράφονται με τη βοήθεια ηλεκτρονικής καταγραφικής 
μονάδας VIBROTEST 60 της εταιρείας Bruel & Kjaer Vibro. Η ίδια ηλεκτρονική μονά-
δα διαθέτει και τους αισθητήρες οι οποίοι προσαρμόζονται με τη βοήθεια μαγνητών 
κάτω από το κάθισμα του χειριστή. Οι αισθητήρες λαμβάνουν τα σήματα από όλα τα 
μεγέθη των δονήσεων κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Καταγράφεται το εύρος των 
δονήσεων, καθώς και η συχνότητα που αντιστοιχεί σε κάθε εύρος. Η συσκευή ρυθμί-
στηκε να καταγράφει σε κάθε διαδρομή των 250μ, 1600 τιμές των επιταχύνσεων των 
δονήσεων m/s2 και των συχνοτήτων με κλίμακα συχνοτήτων Hz  από 0 – 100 Hz / 
0,3125 Hz. Από τις παραπάνω μετρήσεις προσδιορίστηκε ο μέσος όρος και για κάθε 
κατεύθυνση ελήφθη η μέγιστη τιμή των μέσων όρων. Οι τιμές μεταφέρονται σε Η/Υ 
και με ειδικό πρόγραμμα δημιουργούνται τα διαγράμματα με συντεταγμένες το εύρος 
της επιτάχυνσης της δόνησης σε m/s2 και τη συχνότητα που εμφανίζεται σε κάθε τιμή 
της επιτάχυνσης σε Hz. 
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Οι αισθητήρες τοποθετήθηκαν στο ίδιο σημείο του καθίσματος, ώστε να υπάρχει 
καλλίτερη απεικόνιση και απόδοση των δονήσεων που καταπονούν το χειριστή. 

Τα διεθνή πρότυπα ISO 2631-1/1997, ISO 10326-2/2001, ISO 8041/2005 
καθορίζουν τα επιτρεπόμενα όρια της Ημερήσιας Έκθεση Δόνησης Α(8), που αντιστοι-
χούν σε επιτάχυνση δόνησης 0,5 m/s² και η Τιμή της Δόσης Δόνησης (VDV), η οποία 
είναι 9,1 m/s1,75.Οι οριακές τιμές για την ανάληψη δράσης για την Ημερήσια Έκθεση 
Δόνησης Α(8), είναι 1,15 m/s² και η Τιμή της Δόσης Δόνησης (VDV), είναι 21 m/s1,75. 

Η έκθεση του χειριστή σε ολόσωμες δονήσεις μεγαλύτερες από τα παραπάνω 
επιτρεπόμενα όρια μπορεί να παρουσιάσουν κινδύνους για την υγεία και μείωση της 
δυνατότητας χειρισμών των ελκυστήρων (Pope et al., 1998a; Pope et al.,1998b; Troup, 
1984; Wikstrom,1993). Συνήθως αναφέρεται ότι προκαλούν ή επιδεινώνουν τον τραυ-
ματισμό στη μέση και την πλάτη. Οι κίνδυνοι είναι μέγιστοι όταν οι επιταχύνσεις είναι 
υψηλές και μεγάλη η διάρκεια που εκτίθεται ο χειριστής. Σημαντικά συμβάλλει η 
συχνότητα στην οποία εμφανίζονται οι μέγιστες επιταχύνσεις, γιατί προκαλούν συντο-
νισμούς με όργανα του σώματος.  

 
2.1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
Α(8), ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΟΣΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΤΡΙΥΝΟ ΑΡΟΤΡΟ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2002/44/EC 

Από τις παρακάτω σχέσεις προσδιορίζεται η ημερήσια τιμή έκθεσης A(8), των 
ολόσωμων δονήσεων από τις τιμές (route mean square) r.m.s. των μέγιστων συχνο-
τήτων επιτάχυνσης m/s2 στους τρεις άξονες awx, awy και awz.. Από τις μετρήσεις των 
πειραματικών δοκιμών κατά τη διάρκεια της άροσης με αναστρεφόμενο τρίυνο άροτρο 
στο κάθισμα του χειριστή σε ελκυστήρα LAMBORGHINI R6 130, προκύπτει ο 
Πίνακας 1. 
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Ώπου: 
•  Texp: είναι η ημερήσια διάρκεια έκθεσης στην δόνηση π.χ. 6 ώρες 
● Τ0: είναι η ενδεικτική έκθεση για διάρκεια 8 ωρών. 

 
 
 
 
 
 
 



475

Γεωργικά Μηχανήματα - Εξοπλισμοί

Πίνακας 1. Τιμές μέγιστων επιταχύνσεων αwi (m/s2) και Αi(8), LAMBORGHINI R6 130. 
Άξονας   

Χ 

αwx (m/s2) 

Άξονας   

X 

ΑΧ(8) 

Άξονας   

Υ 

αWΥ (m/s2) 

Άξονας   

Y 

ΑΥ(8) 

Άξονας   

Ζ 

αwz (m/s2) 

Άξονας   

Ζ 

Αz(8) 

0,2836 0,3438 0,3567 0,4324 0,3049 0,2640 

0,2836 0,3438 0,1422 0,1724 0,5060 0,4382 

0,2732 0,3312 0,1761 0,2135 0,5462 0,4730 

0,2647 0,3209 0,2794 0,3387 0,1711 0,1418 

0,3182 0,3857 0,2967 0,3597 0,4236 0,3668 

 
Πίνακας 2. Τιμές μέγιστων επιταχύνσεων αwi (m/s2) και Αi(8), Hürlimann H- 6115. 

Άξονας   
    
     Χ 

 
αwx(m/s2)  

Άξονας   
 
     Χ 

 
ΑΧ(8) 

Άξονας   
 
     Υ 

 
αWΥ (m/s2) 

Άξονας   
 
      Υ 

 
ΑΥ(8) 

Άξονας   
 
     Ζ 

 
αwz (m/s2) 

Άξονας   
 
      Ζ 
 
  Αz(8) 

Επιτρεπό 
-μενες 
ώρες 

 εργασίας 
 

0,1887 0,2828 0,1414 0,1714 0,3348 0,2899 6,0 

0,2870 0,3479 0,3636 0,4408 0,3681 0,3187 6,0 

0,1794 0,2175 0,2632 0,3191 0,7268 0,6294 5,0 

0,2151 0,2607 0,1846 0,2238 0,6420 0,5559 5,30 

0,2367 0,2869 0,1733 0,2101 0,3516 0,3044 6,0 

0,2952 0,3579 0,2247 0,2724 0,9369 0,8113 3,0 

0,2960 0,3588 0,2849 0,3454 0,4493 0,3891 6,0 

0,1342 0,1627 0,2772 0,3360 0,3150 0,2727 6,0 
 

Από τον Πίνακα 1, προκύπτει ότι ο χειριστής του ελκυστήρα LAMBORGHINI 
R6 130 μπορεί να εργαστεί χωρίς να υποστεί κόπωση για τη διάρκεια εργασίας των έξι 
ορών χωρίς να  λάβει μέτρα προστασίας γιατί η ημερήσια τιμή έκθεσης A(8) είναι σε 
όλες τις περιπτώσεις μικρότερη του Α(8) < 0,5 (m/s2). 

Από τον Πίνακα 2, προκύπτει ότι ο χειριστής για να μην υποστεί την κόπωση που 
προέρχεται από τις δονήσεις στο κατακόρυφο άξονα Ζ, στο κάθισμα θα πρέπει να εργα-
στεί μόνο 3,0 ώρες χωρίς να λάβει μέτρα προστασίας. 

Από τις πειραματικές δοκιμές των επιταχύνσεων των δονήσεων που πραγματο-
ποιήθηκαν στο κάθισμα του χειριστή σε ακαλλιέργητο έδαφος με το αναστρεφόμενο 
άροτρο, προκύπτουν τα παρακάτω διαγράμματα με τα οποία γίνεται σύγκριση των 
τιμών των επιταχύνσεων των δονήσεων (m/s2) συναρτήσει των συχνοτήτων σε κάθε 
άξονα δόνησης με ταχύτητα Uελ= 5,5 – 6,0 km/h. 
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Σχήμα 1. Σύγκριση των κατακόρυφων δονήσεων Ζ, στο κάθισμα του χειριστή των 
ελκυστήρων R6 & Hur.κατά τη διάρκεια άροσης με 3υνο άροτρο σε ακαλλιέργητο 

έδαφος. 
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 Hur: 0,19125m/s2 (1,56Hz)

 
Σχήμα 2. Σύγκριση των εγκάρσιων δονήσεων Υ, στο κάθισμα του χειριστή των 

ελκυστήρων R6 & Hur.κατά τη διάρκεια άροσης με 3υνο άροτρο. 
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Σχήμα 3.Σύγκριση των δονήσεων στο διάμηκες επίπεδο Χ, στο κάθισμα του                   

χειριστή των ελκυστήρων R6 & Hur.κατά τη διάρκεια άροσης με 3υνο άροτρο. 
 

3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
1. Από τον Πίνακα 1 προκύπτει ότι εάν ο χειριστής του ελκυστήρα LAMBORGHINI 
R6 130 αν εργαστεί για 6ώρες την ημέρα πραγματοποιώντας την άροση με αναστρε-
φόμενο άροτρο δε θα χρειαστεί να λάβει μέτρα προστασίας, λόγω κόπωσης, γιατί σε 
όλους τους άξονες οι τιμές δόνησης δεν υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο  που είναι 
Α(8) = 0,5 m/s2.  
2. Από τον Πίνακα 2 προκύπτει ότι αν ο χειριστής του ελκυστήρα HURLIMANN H - 
6115, εργαστεί για 6ώρες την ημέρα πραγματοποιώντας την άροση με αναστρεφόμενο 
άροτρο θα χρειαστεί να λάβει μέτρα προστασίας, λόγω κόπωσης, με διακοπή της εργα-
σίας του σε λιγότερες από 6ώρες λόγω των δονήσεων που εμφανίζονται στον κατακό-
ρυφο άξονα του Ζ, όταν η επιτάχυνση έχει τιμή αwz = 0,7268 η ημερήσια τιμή έκθεσης 
είναι Α(8) = 0,6294 με διάρκεια 5,0 ώρες, για αwz = 0,6420, Α(8) = 0,5559 με διάρκεια 
5,30 ώρες και για αwz = 0,9369, Α(8) = 0,8113 με διάρκεια 3,0 ώρες. 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των δοκιμών στην άροση με 
τους δύο ελκυστήρες με την ταχύτητα των 5,5 – 6,0 km/h είναι: α) Με τον ελκυστήρα 
LAMBORGHINI R6 130, πραγματοποιήθηκαν πέντε επαναλήψεις στους άξονες 
Χ,Υ,Ζ, και ο μέσος όρος είναι: Στον άξονα των Χ, η μέγιστη επιτάχυνση έχει μέτρο 
0,1998 m/s2 στα 2,19 Hz, στον Υ, 0,2496 m/s2 στα 1,25Hz, στον Ζ, 0,3282 m/s2 στα 2,5 
Hz. β) Με τον ελκυστήρα HURLIMANN Η 6115, πραγματοποιήθηκαν 8 επαναλήψεις 
στους άξονες Χ,Υ,Ζ, και ο μέσος όρος είναι: Στον άξονα των Χ, μέγιστη επιτάχυνση 
έχει μέτρο 0,1495 m/s2 στα 1,56 Hz , στον Υ, 0,1912 m/s2 στα 1,56 Hz, στον Ζ, 0,3341 
m/s2 στα 2,5 Hz. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική αύξηση των 
δονήσεων από τον άξονα του Χ, στον Υ, και στον Ζ και στους δύο ελκυστήρες. 
2. Από τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν προκύπτει, ότι στον ελκυστήρα 
LAMBORGHINI R6 130 που διαθέτει θάλαμο με υδραυλική ανάρτηση και κάθισμα 
χειριστή με υδροπνευματική ρύθμιση δε θα χρειαστεί να λάβει μέτρα προστασίας κατά 
την 6ωρη εργασία του λόγω κόπωσης διότι όλοι οι κραδασμοί που προέρχονται από το 
κάθισμα στο σώμα του χειριστή έχουν μικρότερη τιμή από την επιτρεπόμενη.                
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3. Ο χειριστής στον ελκυστήρα HURLIMANN H – 6115 δε θα μπορέσει να εργαστεί 
6ωρες διότι η ολόσωμη μηχανική κόπωση που θα υποστεί θα είναι μεγάλη λόγω των 
κατακόρυφων δονήσεων με αποτέλεσμα να διακόψει την εργασία του μετά από 3,0 
ώρες. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Διενεργήθηκαν πειραματικές δοκιμές σε κινητήρα πετρελαίου με πετρέλαιο, τρία 
μίγματα ηλιελαίου/πετρελαίου (20/80, 40/60 & 70/30 κατά όγκο) και καθαρό ηλιέλαιο. 
Εξετάστηκαν τρείς χρονισμοί έγχυσης καυσίμου και τρία βάθη έγχυσης για κάθε 
καύσιμο υπό δοκιμή και τελικά ολοκληρώθηκαν 45 συνδυασμοί Καυσίμου-Χρονισμού-
Βάθους, οι οποίοι συγκρίθηκαν με τη βοήθεια ενός πολυκριτηριακού μοντέλου που 
βασίστηκε στην μέθοδο της δημιουργίας μιας μοναδιαίας συγκεντρωτικής αντικειμενι-
κής εξίσωσης. Γενικά, υπήρχαν συνδυασμοί εναλλακτικών καυσίμων που θα μπορούσαν 
να δώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα και μερικές φορές καλύτερα αποτελέσματα 
από το πετρέλαιο. Το καθαρό ηλιέλαιο δεν παρουσίασε ικανοποιητικά αποτελέσματα 
σε καμία από τις εξεταζόμενες περιπτώσεις.  
 

Λέξεις κλειδιά: Ηλιέλαιο, Βάθος Έγχυσης, Χρονισμός Έγχυσης, Απόδοση, Αέριοι Ρύποι. 
 
INJECTION TIMING AND INJECTOR PROTRUSION TUNING IN 

A DIESEL ENGINE OF AN AGRICULTURAL TRACTOR FOR 
OPTIMIZATION OF THE USE OF SUNFLOWER OIL BASED 

FUELS USING A MULTI-CRITERION MODEL 
 

 A. Balafoutis1, A. Papagiannopoulou2, L. Geronikolou3, A. Natsis4
 and G. Papadakis5  

1,3,4,5Laboratory of Agricultural Mechanization, Department of Natural Resources & 
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Agioi Anargiri, 30100, Athens, Greece 
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ABSTRACT 
CI engine tests with diesel, three sunflower oil/diesel blends (20/80, 40/60 and 70/30 
volumetrically) and pure sunflower oil were conducted. Three injection timings and 
injector protrusions were investigated for each fuel and 45 Fuel-IT-IP configurations 
were completed. To compare the 45 combinations, a multi-criterion model was created 
by the method of constructing a single aggregate objective function. In general, the 
alternative fuels in all cases had advantages and disadvantages, but there were 
configurations that could produce adequate and sometimes better results than 
conventional diesel. Pure sunflower oil did not present satisfactory outcome in any case, 
something that could be changed if an EGR system would be applied in the engine.   
 

Key words: Sunflower oil, Injector Protrusion, Injection Timing, Performance, Emissions. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Οι κινητήρες πετρελαίου μπορούν να λειτουργήσουν με διάφορα φυτικά έλαια ως 

καύσιμα (Ryan κ.α., 1982). Έχει διεξαχθεί έρευνα σε όλο τον κόσμο και στις περισσό-
τερες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί θετικά αποτελέσματα (Strayer κ.α., 1982; Zejewski 
κ.α, 1986; Nwafor κ Rise, 1996; Geottler κ.α., 1985; Ramadhas κ.α. 2004; Kalam κ.α. 
2003; Wagner κ.α, 1984). Παρόλα αυτά, η σύγκριση του παραδοσιακού πετρελαίου με 
τα φυτικά έλαια έγινε στις περισσότερες περιπτώσεις με τον κινητήρα ρυθμισμένο από 
τον κατασκευαστή για χρήση πετρελαίου.  

Όμως, άλλοι ερευνητές (Nwafor κ.α., 2003; Melas, 2003) ανέφεραν παραμέτρους 
που θα μπορούσαν να μεταβληθούν για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας ενός 
κινητήρα πετρελαίου όταν χρησιμοποιεί φυτικά έλαια ως καύσιμα. Έτσι, η ερευνητική 
μας ομάδα, σε προηγούμενη δημοσιευμένη εργασία, διενήργησε σειρά δοκιμών σε 
κινητήρα πετρελαίου γεωργικού ελκυστήρα με μίγματα ηλιέλαιου σε ποσοστά έως και 
καθαρό ηλιέλαιο (20%, 40%, 70% & 100% κατά όγκο) και σύγκρινε τα αποτελέσματα 
με τα αντίστοιχα του παραδοσιακού πετρελαίου. Οι παράμετροι που διαφοροποιήθηκαν 
επιλέχθηκαν βάσει παλαιότερων ερευνητικών αποτελεσμάτων (Nwafor κ.α., 2003; 
Μελάς, 2003) και επίσης βάσει του κόστους μετατροπής τους. Οπότε, επιλέχθηκαν ο 
Χρονισμός Έγχυσης (ΧΕ) και το Βάθος Έγχυσης (ΒΕ), διότι επιδρούν σημαντικά στη 
λειτουργία του κινητήρα και συγχρόνως είναι φθηνά στην μετατροπή τους. Δοκιμά-
σθηκαν τρείς διαφορετικοί ΧΕ και τρία ΒΕ. Σκοπός των μετατροπών αυτών ήταν η 
εύρεση μιας ιδανικής ρύθμισης για να λειτουργεί ο κινητήρας με καθένα από τα εναλ-
λακτικά καύσιμα που δοκιμάσθηκαν.  

Τελικά, ολοκληρώθηκαν 45 διαφορετικά σενάρια δοκιμής (5 καύσιμα x 3 ΧΕ x 3 
ΒΕ). Μετά το πέρας αυτών των δοκιμών, θεωρήθηκε ότι όλα αυτά τα σενάρια έπρεπε 
να συγκριθούν βάσει της τελικής απόδοσης και των εκπεμπόμενων ρύπων του 
κινητήρα. Για την σύγκριση αυτή αποφασίστηκε η δημιουργία ενός πολυκριτηριακού 
μοντέλου, όπου τα κριτήρια θα ήταν βασισμένα σε δείκτες απόδοσης και καυσαερίων. 
 
2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
 
2.1. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Η σειρά των 45 δοκιμών διενεργήθηκε σε κελί δοκιμών χρησιμοποιώντας ένα 
τυπικό κινητήρα πετρελαίου γεωργικού ελκυστήρα, του οποίου τα στοιχεία φαίνονται 
στον πίνακα 1. 

Σε προηγούμενη δουλειά της ομάδας μας υπάρχει πιο λεπτομερής περιγραφή της 
όλης πειραματικής διάταξης (Balafoutis κ.α., 2007).  

 
Πίνακας 1. Στοιχεία Κινητήρα 

Κατασκευαστής Case New Holland 
Τύπος Four Stroke direct injection diesel engine 
Αριθμός Κυλίνδρων 4 
Παροχή Αέρα Υπερτροφοδότηση 
Σύστημα Ψύξης Υδρόψυκτος  
Διαδρομή (mm) 132 
Διάμετρος (mm) 104 
Σχέση Συμπίεσης 17.5 
Τύπος αντλίας καυσίμου CAV 

 
2.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η συνολική διαδικασία έχει επίσης περιγραφεί σε προηγούμενη δουλεία 
(Balafoutis κ.α., 2007). Τα δοκιμασμένα καύσιμα ήταν το πετρέλαιο, τρία μίγματα 
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ηλιελαίου/πετρελαίου σε αναλογίες ηλιελαίου των 20%, 40% & 70% κατά όγκο και 
τέλος το καθαρό ηλιέλαιο. Τα μίγματα και το καθαρό ηλιέλαιο προθερμαίνονταν πριν 
την χρήση τους. Το πετρέλαιο χρησιμοποιήθηκε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τα 
μίγματα αναμίχθηκαν καλά και παρέμειναν σε σταθερή κατάσταση συνεχώς. 

Τα πειράματα άρχιζαν με πετρέλαιο μέχρι να αποκτήσει ο κινητήρας σταθερή 
θερμοκρασία λειτουργίας. Ύστερα, οι δοκιμές διεξάγονταν βάσει του κώδικα του OECD 
για τις δοκιμές γεωργικών ελκυστήρων. Σε κάθε δοκιμή καταγράφονταν η ισχύς, η 
ροπή, η κατανάλωση καυσίμου και τα εκπεμπόμενα καυσαέρια. 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών έχουν δημοσιευθεί λεπτομερώς στο παρελθόν 
(Balafoutis κ.α., 2008α; Balafoutis κ.α., 2008β). 
 
3. ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ  
 
3.1. ΕΠΙΛΕΓΜΈΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Για να δημιουργηθεί το απαιτούμενο μοντέλο, είναι απαραίτητο να επιλεγεί η 
κατάλληλη μέθοδος. Οπότε, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της δημιουρ-
γίας μιας μοναδιαίας συγκεντρωτικής αντικειμενικής εξίσωσης (Aggregate Objective 
Function, AOF), διότι είναι απλή και μπορεί να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα σε 
περιπτώσεις όπως αυτή που εξετάζεται σε αυτή την εργασία. 

Η επιλογή έγινε βάσει του γεγονότος ότι αυτή η προσέγγιση είναι πιθανώς η πιο 
ικανή να λύσει πολλαπλών στόχων προβλήματα. Η μέθοδος είναι βασισμένη στο συν-
δυασμό όλων των αντικειμενικών εξισώσεων σε μια ενιαία λειτουργική μορφή, αποκα-
λούμενη AOF, που είναι το σταθμισμένο γραμμικό σύνολο των στόχων. Αρχικά, επιλέ-
γονται κλιμακωτά βάρη για κάθε στόχο για να βελτιστοποιηθούν, και έπειτα δημιουρ-
γείται ένας συνδυασμός τους σε μια ενιαία εξίσωση που μπορεί να λυθεί με ένα ενιαίο-
αντικειμενικό βελτιστοποιητή. Η τελική λύση εξαρτάται από τις σχετικές τιμές των 
βαρών που έχουν προσδιορισθεί. Κατά συνέπεια, είναι ουσιαστικό να παρατηρηθεί ότι 
η μέθοδος σταθμισμένου συνόλου είναι πλήρως υποκειμενική και εξαρτάται από τα 
βάρη που ο υπεύθυνος απόφασης (Decision Manager) παρέχει στο μοντέλο.  

 
3.2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

Στην περίπτωσή μας, ο στόχος είναι να εφαρμοστεί η προαναφερθείσα μέθοδος 
για να παρατηρηθεί πως η απόδοση και οι εκπομπές καυσαερίων μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για να αξιολογήσουν ποιοί από τους δοκιμασμένους συνδυασμούς «στησίμα-
τος» κινητήρα και τύπου καυσίμου είναι οι πιο κατάλληλοι να υιοθετηθούν σε αυτόν 
τον κινητήρα. Προκειμένου να επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος, πρέπει αρχικά να θέσου-
με τον δρόμο που θέλουμε να ακολουθήσουμε στη σύγκριση. Έτσι, ο στόχος θα 
μπορούσε να οδηγηθεί περιβαλλοντικά (κατώτατα επίπεδα εκπομπής καυσαερίων) ή να 
βασιστεί στην απόδοση (μέγιστη απόδοση). Μια άλλη περίπτωση θα μπορούσε να είναι 
μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ των δύο ακραίων σεναρίων.   
 
3.3. ΚΡIΤΗΡΙΑ  

Στην μέθοδο AOF είναι σημαντικό να τεθούν οι σωστές εισαγωγές για να 
παραχθούν τα σωστά αποτελέσματα. Υπάρχουν τρεις εισαγωγές που πρέπει να επιλε-
χτούν.  

Καταρχήν, πρέπει να τεθούν τα σενάρια που πρόκειται να συγκριθούν. Όπως 
αναμένεται, τα σενάρια είναι τα εννέα (9) διαφορετικά «στησίματα» κινητήρα μαζί με 
τους πέντε (5) τύπους καυσίμου, που σημαίνει ότι υπάρχουν 45 σενάρια (3 ΧΕ Χ 3 ΒΕ 
Χ 5 καύσιμα), όπως φαίνεται στον πίνακα 2.   
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Στη συνέχεια, πρέπει να θέσουμε τους δείκτες που πρόκειται να είναι η βάση της 
σύγκρισης. Κατά συνέπεια, χρειαζόμαστε άλλους δείκτες για να διευκρινίσουμε το 
επίπεδο απόδοσης και άλλους για τα επίπεδα εκπομπής καυσαερίων.  

 
Πίνακας  2.  Σενάρια υπό σύγκριση. 

A/A  Σενάρια  

 Τύπος καυσίμων  Χρονισμός έγχυσης 
(οCA)  

Προεξοχή εγχυτήρα 
(mm) 

1  Πετρέλαιο  0   0  
2  Πετρέλαιο  0   -5  
3  Πετρέλαιο  0  + 5  
4  Πετρέλαιο  -2   0  
5  Πετρέλαιο  -2   -5  
6  Πετρέλαιο  -2  + 5  
7  Πετρέλαιο + 2   0  
8  Πετρέλαιο + 2   -5  
9  Πετρέλαιο + 2  + 5  

10  Ηλιέλαιο 20%   0   0  
11  Ηλιέλαιο 20%   0   -5  
12  Ηλιέλαιο 20%   0  + 5  
13  Ηλιέλαιο 20%   -2   0  
14  Ηλιέλαιο 20%   -2   -5  
15  Ηλιέλαιο 20%   -2  + 5  
16  Ηλιέλαιο 20%  + 2   0  
17  Ηλιέλαιο 20%  + 2   -5  
18  Ηλιέλαιο 20%  + 2  + 5  
19  Ηλιέλαιο 40%   0   0  
20  Ηλιέλαιο 40%   0   -5  
21  Ηλιέλαιο 40%   0  + 5  
22  Ηλιέλαιο 40%   -2   0  
23  Ηλιέλαιο 40%   -2   -5  
24  Ηλιέλαιο 40%   -2  + 5  
25  Ηλιέλαιο 40%  + 2   0  
26  Ηλιέλαιο 40%  + 2   -5  
27  Ηλιέλαιο 40%  + 2  + 5  
28  Ηλιέλαιο 70%   0   0  
29  Ηλιέλαιο 70%   0   -5  
30  Ηλιέλαιο 70%   0  + 5  
31  Ηλιέλαιο 70%   -2   0  
32  Ηλιέλαιο 70%   -2   -5  
33  Ηλιέλαιο 70%   -2  + 5  
34  Ηλιέλαιο 70%  + 2   0  
35  Ηλιέλαιο 70%  + 2   -5  
36  Ηλιέλαιο 70%  + 2  + 5  
37  Ηλιέλαιο   0   0  
38  Ηλιέλαιο   0   -5  
39  Ηλιέλαιο   0  + 5  
40  Ηλιέλαιο   -2   0  
41  Ηλιέλαιο   -2   -5  
42  Ηλιέλαιο   -2  + 5  
43  Ηλιέλαιο  + 2   0  
44  Ηλιέλαιο  + 2   -5  
45  Ηλιέλαιο  + 2  + 5  

 
Η απόδοση επιλέχτηκε να απεικονιστεί από τη θερμική απόδοση, η οποία είναι 

ένας πολύ αντιπροσωπευτικός παράγοντας δεδομένου ότι περιλαμβάνει τη δυναμομε-
τρημένη ισχύς και την κατανάλωση καυσίμου του κινητήρα. Όσον αφορά τις εκπομπές 
που καταγράφηκαν, οι επιλεγμένοι δείκτες είναι CO2, NO, NO2.  
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Πίνακας  3.  Δείκτες για τη σύγκριση 
A/A Δείκτες 

1 Θερμική απόδοση 
2 CO2 
3 NO 
4 NO2 

 
3.4. ΒΑΡΗ 

Η πρώτη περίπτωση έχει ως στόχο να δείξει την ταξινόμηση μεταξύ των 45 
σεναρίων που στρέφονται κυρίως σε συνδυασμούς που παράγουν λιγότερες εκπομπές. 
Επομένως, τα βάρη των δεικτών φαίνονται στον πίνακα 4. 

     
Πίνακας 4. Βάρη δεικτών με επίκεντρο τα καυσαέρια  

Δείκτης Βάρη 
Θερμική Απόδοση 20% 

CO2 35% 
NO 35% 
NO2 10% 

 
Η δεύτερη περίπτωση βασίστηκε στην απόδοση και η στάθμιση διαιρέθηκε όπως 

φαίνεται στον πίνακα 5.  
 

Πίνακας 5. Βάρη δεικτών με επίκεντρο την απόδοση  
Δείκτης Βάρη 

Θερμική Απόδοση 80% 
CO2 10% 
NO 5% 
NO2 5% 

 
Τέλος, θεωρήθηκε ενδιαφέρων να χρησιμοποιηθεί το πρότυπο σε μια μέση 

κατάσταση, όπου υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δύο πρώτων περιπτώσεων. 
 

Πίνακας 6. Βάρη δεικτών στην ισορροπημένη περίπτωση  
Δείκτης Βάρη 

Θερμική Απόδοση 50% 
CO2 20% 
NO 20% 
NO2 10% 

 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Το πρότυπο εφαρμόστηκε για τις τρεις επιλεγμένες περιπτώσεις και έτσι έγινε η 
σύγκριση. Το πρότυπο συγκρίνει τα δεδομένα σενάρια και δίνει σε καθένα έναν 
παράγοντα που παίρνει τιμές μεταξύ 0 και 1. Η υψηλότερη τιμή δίνει την καλύτερη 
λύση σύμφωνα με τους δείκτες κάθε περίπτωσης. Έγινε η ταξινόμηση των σεναρίων 
και τα δέκα (10) καλύτερα παρουσιάζονται σε ένα διάγραμμα, προκειμένου να υπάρξει 
σαφής άποψη των πιθανών συνδυασμών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για κάθε 
περίπτωση. 
 
4.1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ 

Είναι προφανές ότι κατά την εστίαση στις εκπομπές, το συμβατικό diesel οδηγεί 
σε καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τα εναλλακτικά βασισμένα καύσιμα ηλιέ-
λαιου. Αυτό υποδεικνύεται από το γεγονός ότι μεταξύ των 10 καλύτερων σεναρίων, τα 
8 έχουν ως καύσιμο το συμβατικό diesel (Σχήμα 1). Ο κύριος λόγος για αυτήν την 
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έκβαση είναι ότι όπως η περιεκτικότητα σε ηλιέλαιο αυξάνεται στα δοκιμασμένα 
καύσιμα, τόσο αυξάνεται σημαντικά και η παραγωγή NOx. 

Ο καθυστερημένος χρονισμός έγχυσης (ΧΕ-2) παρουσίασε καλύτερα αποτελέ-
σματα σε όλα τα καύσιμα, λόγω των μειωμένων επιπέδων ΝΟx που αυτή η ρύθμιση 
παρήγαγε. 

Όσον αφορά το βάθος έγχυσης, υπάρχει μια τάση η ρηχή προεξοχή (ΒΕ+0,5) να 
παράγει καλύτερα αποτελέσματα, αλλά αυτό δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί στατιστικά.   

Πρέπει να αναφερθεί ότι το καλύτερο σενάριο σε αυτή την περίπτωση ήταν ο 
συνδυασμός του μίγματος 20/80 με τον καθυστερημένο ΧΕ και το ρηχό ΒΕ.        

 

 
Σχήμα 1. Τα δέκα καλύτερα σενάρια με εστίαση στα καυσαέρια. 

 
4.2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ   

Όταν η υψηλή απόδοση του κινητήρα ήταν ο στόχος, το πρότυπο αποτέλεσμα 
ήταν απολύτως διαφορετικό από την προηγούμενη περίπτωση. Σε αυτήν την περίπτωση, 
η τιμή του παράγοντα ταξινόμησης δεν επηρεάστηκε σημαντικά από την περιεκτικό-
τητα σε ηλιέλαιο των δοκιμασμένων καυσίμων. Δεν υπήρξε βαθμιαία μείωση της ταξι-
νόμησης των σεναρίων καθώς το ποσοστό ηλιελαίου αυξάνονταν.  

Εντούτοις, ο χρονισμός έγχυσης είχε ριζική επίδραση στη σειρά σεναρίων, δεδο-
μένου ότι ο προηγμένος ΧΕ (ΧΕ+2) άλλαξε το αποτέλεσμα υπέρ όλων των σεναρίων 
που έφεραν αυτόν τον ΧΕ, αφού ο προηγμένος ΧΕ ενίσχυσε αρκετά την παραγωγή 
ισχύος του κινητήρα και μείωσε συγχρόνως την κατανάλωση καυσίμων με αποτέλεσμα 
την αύξηση της θερμικής απόδοσης (ΘΑ). Δεδομένου ότι η απόδοση ήταν ο στόχος μας 
και υποδείχθηκε στο πρότυπο με την ΘΑ, τα σενάρια με προηγμένο ΧΕ προηγούνταν 
στην τελική ταξινόμηση. Αυτό είναι προφανές, αφού τα 8 από τα 10 καλύτερα σενάρια 
για αυτήν την στάθμιση είχαν ΧΕ+2 (Σχήμα 2).   

Στα σενάρια με προηγμένο ΧΕ, το βάθος έγχυσης του κατασκευαστή (ΒΕ0) 
έδωσε την υψηλότερη ταξινόμηση. Ως εκ τούτου, ο καλύτερος συνδυασμός για τα 
μίγματα ηλιέλαιου ήταν ο προηγμένος ΧΕ χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή στο ΒΕ.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σε αυτήν την περίπτωση τα μίγματα ηλιέλαιου 
παρουσίασαν καλά αποτελέσματα και είναι περισσότερο από ικανά να ανταγωνισθούν 
το συμβατικό diesel. Αυτό είναι εμφανές από το γεγονός ότι το καλύτερο σενάριο 
χρησιμοποιούσε ως καύσιμο το μίγμα ηλιελαίου 70/30 και ότι όλα τα μίγματα και το 
καθαρό ηλιέλαιο περιλήφθηκαν στα κορυφαία 10 σενάρια (Σχήμα 2). 
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Σχήμα 2. Τα δέκα καλύτερα σενάρια με εστίαση στην απόδοση. 
 

4.3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ  
Σε αυτήν την περίπτωση, τα σενάρια αυξανόμενης περιεκτικότητας σε ηλιέλαιο 

ταξινομήθηκαν χαμηλότερα από το μοντέλο, ειδικά το καθαρό ηλιέλαιο. Αυτό θα 
μπορούσε να εξηγηθεί από το γεγονός ότι όσο το ποσοστό ηλιελαίου αυξάνεται στα 
καύσιμα, τόσο αυξάνεται και η ΘΑ και οι εκπομπές. Δεδομένου ότι η απόδοση (ΘΑ) 
και οι δείκτες εκπομπής (CO2, NO, NO2) ήταν σταθμισμένοι εξίσου, είναι σαφές ότι οι 
εκπομπές αυξήθηκαν με υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με το ποσοστό αύξησης της ΘΑ.  

Επιπλέον, τα σενάρια προηγμένου ΧΕ αναβάθμισαν τη θέση τους στην κλίμακα. 
Προηγουμένως εξηγήθηκε ότι με αυτόν τον ΧΕ υπάρχει ταυτόχρονη αύξηση της ΘΑ 
και των εκπομπών καυσαερίων. Ως εκ τούτου, για τον ίδιο λόγο, είναι σαφές ότι η ΘΑ 
αυτών των σεναρίων αυξήθηκε με υψηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με το ποσοστό 
διεύρυνσης των εκπομπών ρύπων.  

Από την ανάλυση του μοντέλου επίσης αναφέρθηκε ότι το βάθος έγχυσης του 
κατασκευαστή είναι επαρκές για αυτήν την περίπτωση και δεν είναι απαραίτητο να 
προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε τροποποίηση. Υπάρχει μια ένδειξη ότι εάν τα πειρά-
ματα είχαν γίνει με ακόμα πιο ρηχό ΒΕ (περισσότερο από + 0,5mm), τότε θα παρά-
γονταν καλύτερα αποτελέσματα.  

Όταν είναι επιθυμητό να υπάρξει μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ των επιπέδων 
απόδοσης και εκπομπής ρύπων, είναι σαφές ότι τα συμβατικά καύσιμα diesel δίνουν 
καλύτερα αποτελέσματα από τα βασισμένα στο ηλιέλαιο καύσιμα. Όλα τα μίγματα 
ηλιελαίου θα μπορούσαν να εφαρμοστούν με τις διαφορετικές διαμορφώσεις ΧΕ και 
ΒΕ, δεδομένου ότι δίνουν επαρκή αποτελέσματα σε σύγκριση με το καλύτερο σενάριο 
(Σχήμα 3). 
 

 

Σχήμα 6. Τα δέκα καλύτερα σενάρια για την ισορροπημένη κατάσταση. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Αφού έτρεξε το πολυκριτηριακό μοντέλο για δύο ακραίες περιπτώσεις και μια 

ενδιάμεση, συνήχθη το συμπέρασμα ότι τα μίγματα ηλιέλαιου μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν σε κινητήρες CI των γεωργικών ελκυστήρων με συγκεκριμένες αλλαγές στον 
χρονισμό έγχυσης και του βάθους έγχυσης.   

Όταν ο στόχος μας ήταν οι χαμηλότερες εκπομπές, τότε το μίγμα 20/80 παρήγαγε 
τα καλύτερα αποτελέσματα με καθυστερημένο χρονισμό και ρηχή προεξοχή. Εάν η 
απόδοση είναι υψηλής προτεραιότητας, τότε το μίγμα 70/30 με τον προηγμένο χρονι-
σμό και το βάθος έγχυσης του κατασκευαστή ήταν ο καταλληλότερος συνδυασμός. 
Τέλος, εάν η ισορροπία μεταξύ των εκπομπών και της απόδοσης είναι αυτό που ψάχνου-
με, τότε το diesel με τον προηγμένο χρονισμό και το βάθος έγχυσης του κατασκευαστή 
ταξινομείται στην κορυφή. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, πρέπει να αναφερθεί ότι 
όλα τα μίγματα παρήγαγαν επαρκή αποτελέσματα, πολύ κοντά στο καλύτερο σενάριο.  

Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις, το καθαρό ηλιέλαιο 
είναι στις χαμηλές θέσεις ταξινόμησης και είναι απαραίτητες οι ριζικότερες αλλαγές 
στη ρύθμιση του κινητήρα για να έχουμε θετικότερα αποτελέσματα. Μια πιθανή τροπο-
ποίηση θα ήταν η εγκατάσταση ενός συστήματος επανακυκλοφορίας καυσαερίων 
(EGR). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Heywood, 1978), τα συστήματα EGR μειώνουν 
τα επίπεδα ΝΟx ριζικά. Επομένως, θεωρείται ότι το μοντέλο θα προήγε τα καύσιμα 
υψηλής περιεκτικότητας σε ηλιέλαιο, δεδομένου ότι έχουν υψηλή θερμική απόδοση και 
θα είχα και μειωμένες εκπομπές ρύπων.    

Επιπλέον, πρέπει να δηλωθεί ότι τα επίπεδα του CO2 που χρησιμοποιήθηκαν 
στους υπολογισμούς του μοντέλου ήταν η τιμή που δόθηκε από τον αναλυτή καυσαε-
ρίων. Εντούτοις, στην πραγματικότητα τα βασισμένα στο ηλιέλαιο καύσιμα παράγουν 
λιγότερο CO2 από αυτό που δείχνει ο αναλυτής, επειδή βάσει του κύκλου του άνθρακα 
θα έπρεπε να είναι μηδενικό και το μόνο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην σύγκριση 
είναι αυτό που παρήχθει κατά τη διάρκεια της παραγωγής του ηλιελαίου. Προκειμένου 
να υπάρξει μια σαφής άποψη της σύγκρισης, θα πρέπει να εκτελεσθεί η ανάλυση 
κύκλων ζωής (LCA) της παραγωγής ηλιέλαιου και μετά να τρέξει το μοντέλο με τα 
πραγματικά επίπεδα CO2. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αυτή η εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας πεδίου που 
πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2008. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη διαχείριση του 
γεωργικού εξοπλισμού στην ελληνική γεωργία με έμφαση το γεωργικό ελκυστήρα. 
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 110 προσωπικές συνεντεύξεις σε επτά νομούς της 
Ελλάδας. Το υψηλό κόστος λειτουργίας των ελκυστήρων, αλλά και η δεκτικότητα των 
παραγωγών για παρακολούθηση σεμιναρίων που αφορούν την ορθολογική χρήση των 
γεωργικών ελκυστήρων και την χρήση νέων τεχνολογιών είναι μερικά από τα κύρια 
συμπεράσματα της έρευνας.  
 
Λέξεις κλειδιά: Γεωργικός ελκυστήρας, διαχείριση, εξοπλισμός, έρευνα πεδίου. 
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ABSTRACT 
The purpose of this paper was a research that took place in the spring of 2008. The 
project was concentrated on farm machinery management with the main focus on 
tractors. About, 110 personal interviews have been taken place at seven counties in 
Greece. The high operational cost of tractors and the willingness of farmers to follow 
seminars related to rational use of agricultural tractors and implements and the use of 
new technologies in agriculture are the main outcomes of this study. 
 
Key words: Agricultural tractor, management, equipment, research. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η διαχείριση του γεωργικού εξοπλισμού στην Ελλάδα, αποτελεί για πολλούς 

ασχολούμενους με την Ελληνική Γεωργία σημαντικό πρόβλημα στον τρόπο λειτουργίας 
των ελληνικών γεωργικών επιχειρήσεων. Μη ορθολογική χρήση των μηχανημάτων, 
υπερβολοκές παρεμβάσεις και περάσματα μηχανημάτων στο χωράφι, αγορές μη ανα-
γκαίου μεγάλου μεγέθους εξοπλισμού, όπως για παράδειγμα γεωργικών ελκυστήρων 
μεγάλης ισχύος χωρίς να είναι απαραίτητοι, κακή συντήρηση εξοπλισμού κ.α., είναι 
μερικά από τα προβλήματα. Αυτά πρέπει να αποδοθούν στην κακή ενημέρωση των 
γεωργών και την έλλειψη γνώσεων πάνω στον τομέα της διαχείρισης του γεωργικού 
εξοπλισμού. Η ένταση του φαινόμενου αυτού είναι τόσο μεγάλη που στην Ελλάδα 
υπάρχουν αυτή την στιγμή 256.760 διαξονικοί γεωργικοί ελκυστήρες, για 230.000* 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αντιστοιχεί ένα γεωργικός ελκυστήρας για κάθε 77στρ. 
σύμφωνα με τα στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας (Εθνική Στατιστική υπηρε-
σία, 2005). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 ο αριθμός των γεωργικών ελκυστήρων 
φθάνει τους 10.745.757, και αντιστοιχεί ένας γεωργικός ελκυστήρας ανά 120 στρ 
(FAO, 2006). 

Ο ελληνικός στόλος γεωργικών ελκυστήρων εκτιμάται ότι είναι πεπαλαιωμένος, 
αν και τελευταία με τα προγράμματα βελτίωσης της Ε.Ε. έχει βελτιωθεί η κατάσταση. 
Σε έρευνα του 1990 σε αγρότες που είχαν κάνει σχέδια βελτίωσης, δηλαδή αγρότες που 
είχαν επενδύσει σε εξοπλισμό, το 41% των ελκυστήρων ήταν κάτω των 10 ετών ενώ το 
37% ήταν πάνω από 15 ετών (Γέμτος και άλλοι, 1998).  Με στοιχεία των εισαγωγέων 
γεωργικών μηχανημάτων υπολογίζεται ότι 214.000 διαξονικοί γεωργικοί ελκυστήρες 
είναι μέχρι 30 ετών, ενώ μέχρι 20 ετών είναι περίπου 132.000. Στην Ελλάδα εκτιμάται 
ότι το 90% των καλλιεργούμενων εκτάσεων χρησιμοποιεί ελκυστήρες. Σύμφωνα με την 
απογραφή του 2000 υπάρχουν 817.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με μέση έκταση τα 7 
στρέμματα ανά αγροτεμάχιο και μεγάλο μέρος αυτών δεν ανήκει στους κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότες. Διαπιστώνεται ότι πολλοί από τους ήδη λειτουργούντες ελκυστήρες 
πρέπει να ανανεωθούν, λόγω της φυσικής ή τεχνολογικής παλαίωσης που έχουν υποστεί. 
Υπάρχει επίσης ανάγκη πολλών ειδικών ελκυστήρων για αμπελώνες οπωρώνες και 
λοιπές καλλιέργειες με ειδικές απαιτήσεις ελκυστήρων, όπου οι γενικής χρήσης δεν 
μπορούν να εργασθούν ή δεν εργάζονται ικανοποιητικά. Το μέγεθος και η ισχύς των 
γεωργικών ελκυστήρων διαφέρουν. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
εκτιμά ότι το 78% των μηχανημάτων έχει ισχύ μέχρι 70hp, αν και τα τελευταία χρόνια 
εισάγονται συνεχώς μεγαλύτερης ισχύος ελκυστήρες με κίνηση και στους τέσσερις 
τροχούς (Μέργος και Ψαλτόπουλος, 1996). Οι Γέμτος και άλλοι (1998) αναφέρουν ότι 
στο δείγμα τους μόνο το 43% των ελκυστήρων ήταν κάτω των 75ΗΡ 

Η έρευνα αυτή σκοπεύει να αναδείξει εν μέρει τον τρόπο λειτουργίας των 
γεωργικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, στον τομέα της διαχείρισης του γεωργικού 
εξοπλισμού και ειδικότερα την κατάσταση που επικρατεί με τους γεωργικούς ελκυ-
στήρες, αλλά και να αναλύσει τον τρόπο επιλογής και χρησιμοποίησης τους.  

 
2.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Η έρευνα διεξάχθηκε από τους φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παρα-
γωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την μέθοδο της 
προσωπικής συνέντευξης σε 110 τυχαίους παραγωγούς. Συνολικά υπήρχαν 38 ερωτή-
σεις κλειστού (πολλαπλών επιλογών) και ανοικτού τύπου. Οι τομείς που καλύφθηκαν 
ήταν ο τύπος της εκμετάλλευσης, ο διαθέσιμος εξοπλισμός γεωργικών μηχανημάτων 
και τέλος η διαχείριση του. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε εφτά νομούς της χώρας: Ν. 
Πέλλας, Ν. Λάρισας, Ν. Ηρακλείου, Ν. Μαγνησίας, Ν. Καρδίτσας, Ν. Εύβοιας, Ν. 
                                               
* Αφορά μόνο τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που έχουν διαξονικό ελκυστήρα. 
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Ημαθίας. Οι Νομοί είναι αρκετά αντιπροσωπευτικοί της Ελληνικής επικράτειας. Η 
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε την Άνοιξη του 2008. Οι παραγωγοί είχαν 
ποικιλία καλλιεργειών. Έπειτα τα ερωτηματολόγια συγκεντρώθηκαν και τα δεδομένα 
αναλύθηκαν με το πρόγραμμα SPSS 15 for Windows και  Excel 2007, Microsoft office. 
 
3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
3.1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στην έρευνα αυτή ερωτήθηκαν 110 γεωργοί-παραγωγοί, από τους οποίους οι 103 
είχαν γεωργικό ελκυστήρα. Ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν 48.7 ετών και οι κατά 
κύριο επάγγελμα αγρότες αποτελούσαν το 75.5%. Η μέση στρεμματική έκταση που 
κατείχαν ήταν 211.2 στρ., με το 61% από αυτές να είναι πεδινές και το 28.3% ημι-
ορεινές, ενώ συνολικά καταμετρήθηκαν 183 γεωργικοί ελκυστήρες, δηλαδή περίπου 
1.5 ελκυστήρες ανά παραγωγό. Στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις εργάζονται κατά μέσο 
όρο 2.92 άτομα και συντηρούνται 4.2.  

Τα δημογραφικά αποτελέσματα, περιγράφουν μία όχι και τόσο καλή κατάσταση 
στην ελληνική γεωργία. Ό μέσος όρος ηλικίας είναι αρκετά υψηλός που επιβεβαιώνει 
το κοινώς αποδεκτό ότι οι Έλληνες αγρότες γηράσκουν. Ακόμα, καθορίζεται και το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς αφού το 25% των παραγωγών δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα 
αγρότες. Τέλος αρκετά μεγάλη διαφορά σημειώνεται στο μέγεθος του κλήρου, καθώς 
απέχει αρκετά από τα 44 στρ./κλήρο των στοιχείων της Στατιστικής υπηρεσίας, αυτό 
μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, Ένας κύριος λόγος είναι ότι στις δηλώσεις 
της ΕΣΥΕ τα αγροκτήματα είναι διασπασμένα στα μέλη της οικογένειας ενώ στις 
απαντήσεις του ερωτηματολογίου δίδεται το πραγματικό μέγεθος της εκμετάλλευσης. Η 
Ελληνική πολιτεία δίνει μάλλον κίνητρα διάσπασης των μονάδων παρά συνένωσης σε 
μεγαλύτερες μονάδες όπως π.χ. επιδοτήσεις σε μικρούς κλήρους κλπ που οδηγούν σε 
πολυδιάσπαση τουλάχιστον στις επίσημες δηλώσεις. Επιπρόσθετα, οι παραγωγοί που 
ρωτήθηκαν ήταν κυρίως κάτοικοι μεγάλων αγροτικών χωριών, και όχι παραγωγοί που 
ζουν σε πόλεις και κατέχουν μικρούς κλήρους κυρίως από κληρονομιές, όπως και 
παραγωγοί που καλλιεργούν λαχανοκομικά φυτά υπό κάλυψη.  
 
3.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

Σε αυτόν τον τομέα η έρευνα επικεντρώθηκε στην άποψη των παραγωγών για 
ενοικίαση μηχανημάτων καθώς και για την χρήση νέων τεχνολογιών στην γεωργία. 
Πρέπει να αναφέρουμε ότι οι καλλιέργειες των παραγωγών ήταν δενδρώδης κατά 45%, 
μεγάλες καλλιέργειες κατά 35%, κηπευτικά κατά 13% και αμπέλια 6%. 
 

Πίνακας 1. Άποψη των παραγωγών για τις ενοικιάσεις μηχανημάτων και τα 
μηχανήματα μειωμένης κατεργασίας. 

Ερωτήσεις σε γεωργούς Ναι  Όχι 
Ενοικιάζετε μηχανήματα για δικιά σας χρήση; 20.6% 79.4% 
Ενοικιάζετε τα μηχανήματα σας σε άλλους; 20.7% 79.3% 

Θα χρησιμοποιούσατε μηχανήματα μειωμένης 
κατεργασίας; 

42.2% 57.8% 

 
Οι παραγωγοί όπως διαφαίνεται αποφεύγουν να ενοικιάσουν μηχανήματα για τις 

δικές τους γεωργικές εργασίες, γι’ αυτό και οι περισσότεροι έχουν αγοράσει σχεδόν όλα 
τα γεωργικά μηχανήματα για τις γεωργικές εργασίες που απαιτούνται ανάλογα με την 
καλλιέργεια που έχουν, το 20% περίπου που εμφανίζεται να απαντά θετικά, αφορά 
κυρίως μηχανήματα συγκομιδής μεγάλων καλλιεργειών όπως θεριζοαλωνιστικές μηχα-
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νές, ή μηχανές για δεματοποίηση του άχυρου σιτηρών ή χορτοδοτικών φυτών για την 
κτηνοτροφία.  

Σε ότι αφορά την χρήση των μηχανημάτων μειωμένης κατεργασίας, οι απαντή-
σεις είναι μοιρασμένες, αν και είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι το 43% θα χρησιμοποιούσε 
τέτοια μηχανήματα, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι από το 58% που απάντησε 
«όχι» πολλοί δεν γνώριζαν την σημασία και την χρήση των μηχανημάτων αυτών, κάτι 
που αναδεικνύει την έλλειψη ενημέρωσης και τεχνογνωσίας που έχουν πολλοί γεωργοί, 
ωστόσο δεν εντοπίστηκε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία και 
στην χρήση τέτοιων μηχανημάτων.  
 
3.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν τον 
γεωργικό ελκυστήρα. Η μέση ισχύς των 183 διαξονικών γεωργικών ελκυστήρων που 
καταγράφηκαν ήταν 77.42 ΗΡ, μία τιμή που είναι ελαφρώς αυξημένη με την μέση ισχύ 
των διαξονικών ελκυστήρων στην Ελλάδα που είναι 70 ΗΡ σύμφωνα με τα στοιχεία 
του υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης (Τσατσαρέλης, 2006). Αυτό πιθανότατα να οφεί-
λεται στην ανανέωση του στόλου με σύγχρονους και μεγαλύτερους γεωργικούς ελκυ-
στήρες.  

Η μέση ετήσια λειτουργία, που δηλώθηκε από του γεωργούς, των γεωργικών 
ελκυστήρων είναι 566,51 ώρες ενώ η μέση έκταση που αντιστοιχεί σε κάθε ελκυστήρα 
είναι 117,58 στρέμματα. Και τα δύο παραπάνω δεδομένα φαίνεται να είναι αρκετά 
ρεαλιστικά. Παλαιότερες αναφορές λένε ότι η μέση ετήσια λειτουργία των ελκυστήρων 
είναι 420 ώρες (Τσατσαρέλης, 2006), ενώ οι Γέμτος και άλλοι (1998) βρήκαν 355,8 για 
ελκυστήρες που δεν χρησιμοποιούνταν στο πότισμα και 924 ώρες το έτος για όσους 
χρησιμοποιούνταν. . 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της έρευνας ήταν το ετήσιο κόστος λει-
τουργία και συντήρησης των μηχανημάτων. Το μέσο κόστος λειτουργίας των γεωργικών 
ελκυστήρων βρέθηκε ότι είναι 1120 Ευρώ ανά ελκυστήρα το έτος και αναφέρεται μόνο 
στα καύσιμα. Ενώ το μέσο κόστος επισκευών του γεωργικού ελκυστήρα και των 
γεωργικών μηχανημάτων που κατέχει ένας παραγωγός ήταν 1240 ευρώ το χρόνο και 
συμπεριλαμβάνει τη καθιερωμένη συντήρηση άλλα και τις τυχόν φθορές ή ζημιές που 
συμβαίνουν. Αν συσχετίσουμε, το κόστος λειτουργίας ενός γεωργικού ελκυστήρα με τα 
στρέμματα που του αναλογούν τότε το κόστος ανά στρέμμα ανέρχεται στα 9,57 ευρώ 
και αντιστοίχως με τις συντηρήσεις και τις επισκευές το κόστος πλησιάζει τα 20 ευρώ 
ανά στρέμμα. Λαμβάνοντας υπόψη τις χαμηλές ώρες λειτουργίας των γ.ε. και των 
παρελκόμενων αν συνυπολογίσουμε και τις σταθερές δαπάνες το κόστος γίνεται ιδιαί-
τερα υψηλό και επιβαρύνει σημαντικά το κόστος παραγωγής. Είναι προφανές ότι πρέπει 
να επιδιωχθεί μια πιο ορθολογική χρήση του γεωργικού εξοπλισμού στη χώρα μας. 

Ερευνήθηκαν τα κριτήρια των παραγωγών για αγορά γεωργικού ελκυστήρα, αλλά 
και οι πηγές που παίρνουν πληροφορίες για να πραγματοποιήσουν αυτήν την αγορά. Οι 
γεωργοί κατά 27.3% θα αγοράσουν έναν γεωργικό ελκυστήρα σύμφωνα με την εμπει-
ρία τους, ενώ κατά 25.7% θα συμβουλευτούν τον Γεωπόνο τους (Σχήμα  1). Έμπρακτα 
αυτό σημαίνει ότι μόνο το ¼ έχει την πιθανότητα απόκτησης ενός καλού σχεδίου 
διαχείρισης γεωργικού εξοπλισμού, καθώς η λήψη αποφάσεων και ο καθορισμός ενός 
τέτοιου σχεδίου απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις υπολογισμού του κόστους και των 
απαιτήσεων που έχει μία γεωργική εκμετάλλευση. Στα κριτήρια αγοράς νέου μηχανή-
ματος αυτό το είδος της καλλιέργειας επικρατεί με ποσοστό 38%, ενώ ακολουθεί αυτό 
της αξιοπιστίας του μηχανήματος με ποσοστό 20% (Σχήμα 2). Ουσιαστικά οι μισοί από 
τους γεωργούς αγοράζουν έναν γεωργικό ελκυστήρα με βάση την παρούσα καλλιέργεια 
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και την φήμη που έχει ως αξιόπιστο χωρίς να υπολογίζουν από ότι φαίνεται το κόστος 
(10.2%). Αυτό το αποτέλεσμα έρχεται να συμπληρώσει τη θέση ότι υπάρχει έλλειψη 
σχεδίων διαχείρισης γεωργικού εξοπλισμού, αφού σε τέτοια σχέδια κυρίαρχο ρόλο 
παίζει το κόστος αγοράς και συντήρησης των ελκυστήρων.  
 

 
Σχήμα 1. Πηγές πληροφόρησης των γεωργών σε περίπτωση αγοράς νέου  

γεωργικού ελκυστήρα. 
 

 
Σχήμα  2. Κριτήρια των γεωργών σε περίπτωση αγοράς νέου γεωργικού ελκυστήρα. 

 
Τέλος, ενδιαφέρον είναι ότι οι γεωργοί δήλωσαν ότι κάνουν την καθιερωμένη 

συντήρηση κατά μέσο όρο 2,5 φορές το χρόνο, προτιμώντας κατά 40% την αντιπροσω-
πία γεωργιών ελκυστήρων και κατά 40% τον τοπικό μηχανικό, δηλώνοντας κατά 97% 
ευχαριστημένοι, ενώ στην ερώτηση ‘Σε ποια ηλικία κάνετε απόσυρση του Γεωργικού 
ελκυστήρα’ ο μέσος όρος ήταν τα 21.1 χρόνια. Ο αριθμός  αυτός προκύπτει από όσους 
απάντησαν αριθμητικά καθώς μερικοί απάντησαν «ποτέ» εννοώντας ότι μέχρι να 
παρουσιάσει ανεπανόρθωτη βλάβη.  
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3.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ 

Το τελικό τμήμα των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν στους παραγωγούς ήταν αυτό 
που αφορούσε τις προοπτικές στην διαχείριση των γεωργικών εξοπλισμών.  

Το 53.9% δήλωσε ότι δεν θα άλλαζε καλλιέργεια με τα υπάρχοντα μηχανήματα, 
ενώ στην ερώτηση γιατί;, απάντησαν «ότι δεν ξέρουν να καλλιεργούν κάτι άλλο». 
Αντιθέτως, το συντριπτικό 89.2% δήλωσε ότι θα συμμετείχε σε πρόγραμμα αντικατά-
στασης μηχανημάτων από την Πολιτεία. Επιπροσθέτως, το 93% δήλωσε ότι θα παρακο-
λουθούσε σεμινάρια Γεωργίας ακριβείας. Ενώ τέλος, αν χρησιμοποιούν ή θα χρησιμο-
ποιήσουν συστήματα νέας τεχνολογίας στην γεωργία όπως GPS, συστήματα χαρτογρά-
φησης παραγωγής κτλ., αυτοί που απάντησαν θετικά (Ναι, μπορεί) αποτελούν το 67% 
των ερωτηθέντων (Σχήμα 3).  

Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν την θετική αλλά και ταυτόχρονα επιφυλα-
κτική θέση που έχουν οι γεωργοί για αλλαγές των σημερινών καλλιεργειών, αλλά και 
εμπλουτισμό αυτών με νέα τεχνολογικώς εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης και 
παραγωγής.  
 

 
Σχήμα 3. Θέση των γεωργών στο θέμα των νέων τεχνολογιών, όπως GPS, 

χαρτογράφηση παραγωγής κτλ., στην γεωργία. 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η έρευνα πεδίου αποδεικνύει πως η διαχείριση του γεωργικού εξοπλισμού στην 
Ελλάδα γίνεται μάλλον εμπειρικά. Οι παραγωγοί επιλέγουν γεωργικό ελκυστήρα. με 
βάση κυρίως την φήμη και τις υπάρχουσες καλλιέργειες τους και όχι μετά από συζή-
τηση με τον τοπικό τους γεωπόνο είτε από την εταιρεία που τα αντιπροσωπεύει και με 
προσεκτική μελέτη του κόστους και οφέλους μιας τέτοιας δαπάνης. Είναι ενθαρ-
ρυντικό, ωστόσο πως ένα μεγάλο ποσοστό είναι ανοικτό σε κάθε είδους ενημερώσεις 
σε σχέση με νέες τεχνολογίες και για πιο ορθολογική χρήση των μηχανημάτων. 
Επιπρόσθετα διαφάνηκε πως οι παραγωγοί δεν «μοιράζονται» τα γεωργικά μηχανήματα 
τους με άλλους και αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό ειδικά για μηχανήματα που 
εργάζονται λίγες ώρες το χρόνο οπότε οι σταθερές δαπάνες είναι πολύ υψηλές. Τέλος, 
πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι παραγωγοί είναι θετικοί σε θέματα εκπαίδευσης και 
λειτουργίας νέων τεχνολογιών στην γεωργία.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η διάνοιξη των ορεινών παραγωγικών δασών ήταν και είναι ένα δύσκολο πρόβλημα 
ιδιαίτερα σε ισχυρώς κεκλιμένα και βραχώδη εδάφη. Η κατασκευή δασικών δρόμων σε 
αυτές τις περιοχές απαιτεί πιο ευαίσθητες επεμβάσεις στη φύση και εκμετάλλευση 
όλων των τεχνικών και βιολογικών δυνατοτήτων για να κρατηθούν σε ανεκτά όρια οι 
ζημιές που θα προκύψουν. Σε βραχώδες έδαφος απαιτείται διάτρηση, ανατίναξη και 
μετακίνηση του υλικού, ενώ στα ημιβραχώδη εδάφη μπορεί να γίνει με διατάξεις υπο-
εκσκαφής (αναμοχλευτές) που είναι σημαντικά εργαλεία και πρέπει να εξετάζονται ως 
εναλλακτική λύση στη χαλάρωση με εκρηκτικά. Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η 
ωριαία παραγωγική ικανότητα (m3/h) ενός αναμοχλευτή τύπου Radial που προσαρμό-
στηκε με προωθητή D9G της Caterpillar. 
 
Λέξεις κλειδιά: Διάνοιξη δάσους, αναμοχλευτής, προωθητής γαιών, ημιβραχώδη εδάφη. 
 
 
 

THE MODULATIONS OF EARTH REMOVERS FOR  
THE STIRRING UP OF THE GROUND IN FOREST  

OPENING UP WORKS  
 

P.V.Kararizos1, E.A.Karagianis2, E.N.Lampou3 and M.G.Kalaitzi4 
Department of Forest Engineering and Surveying,  School of Forestry and Natural 

Environment, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki 
E-mails: 1pkarariz@for.auth.gr, 2eakarag@for.auth.gr, 

3elampou@for.auth.gr, 4xeniakal@for.auth.gr    
 
ABSTRACT 
The opening-up of mountainous productive forests was and still is a difficult problem 
particularly in strongly inclined and rocky soils. The construction of forests roads in 
these areas requires more sensitive interferences to the nature and the best use of all 
technical and biological potentials so that the emerging damages are maintained at 
permissible limits. In rocky soils is required a drilling, blasting and removing of 
material while in semi-rocky soils it can be done with dispositions of sub-excavation 
(stirring up machines) which are important tools and should be considered as an 
alternative solution for the slackening with explosives. In this paper was studied the 
hourly production capacity (m3/h) of a stirring up machine of Radial type which as 
adjusted to an earth remover Caterpillar D9G. 
 
Key words: Forest opening up, stirring up machine, earth remover, semi-rocky soils. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η διάνοιξη των ορεινών παραγωγικών δασών ήταν και είναι ένα δύσκολο 

πρόβλημα. Η κατασκευή των δασικών δρόμων πρέπει να γίνει στις περισσότερες περι-
πτώσεις σε ισχυρώς κεκλιμένα και βραχώδη εδάφη (Kuonen,1982; Καραγιάννης, 2008). 
Κατά κανόνα στη χώρα μας αλλά και εν μέρει στην Ευρώπη, οι δύσβατες ορεινές 
περιοχές, οι απότομες και βραχώδεις πλαγιές και τα προστατευτικά δάση παραμένουν 
χωρίς διάνοιξη κατά 40%-90%. Σε αυτές τις περιοχές απαιτούνται πιο ευαίσθητες επεμ-
βάσεις στη φύση και εκμετάλλευση όλων των τεχνικών και βιολογικών δυνατοτήτων 
για να κρατηθούν σε ανεκτά όρια οι ζημιές που θα προκύψουν (Καραρίζος, 1992). Για 
το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να γνωρίζει κανείς πως, με ποια μέσα και μηχανήματα 
θα εργασθεί σε βραχώδη ημιβραχώδη, απότομα και ισχυρών κλίσεων εδάφη, ώστε να 
επιτευχθεί το άριστο αποτέλεσμα (Στεργιάδης κ.α., 1992). 

Για την κατασκευή των δασικών δρόμων σε βραχώδες έδαφος απαιτείται διάτρη-
ση, ανατίναξη και μετακίνηση του υλικού, ενώ στα ημιβραχώδη εδάφη μπορεί να γίνει 
με διατάξεις υποεκσκαφής (αναμοχλευτές) (Neuber, 1976). 

Οι αναμοχλευτές είναι σημαντικά σκαπτικά εργαλεία γιατί με την επενέργεια τους 
χαλαρώνουν τα σκληρά εδάφη και διευκολύνουν τον προωθητή γαιών και το αποξε-
στικό όχημα στη φάση της αποξέσεως–φορτώσεως, όταν η χαλάρωση δεν είναι δυνατή 
με την εφαρμογή άλλης μηχανικής μεθόδου. Η αναμόχλευση σκληρού υλικού με 
αναμοχλευτή πρέπει να εξετάζεται ως εναλλακτική και οικονομικά συμφέρουσα λύση 
σε σχέση με τη χαλάρωση με εκρηκτικά υλικά (Πολυχρονόπουλος,1980 και Μούσου-
λος, 1978). Με τις τελευταίες εξελίξεις των μηχανημάτων και μεθόδων επιτυγχάνεται 
μείωση του κόστους περίπου 50% από αυτό του αντίστοιχου, της διάτρησης, ανατίνα-
ξης και φόρτωσης (Εφραιμίδης, 2002).  

Οι διατάξεις υποεκσκαφής του εδάφους (αγγλ.Ripper, γερμ.Aufreisser) προσαρ-
μόζονται στα τρία σημεία σύνδεσης του υδραυλικού συστήματος του ερπυστριοφόρου 
προωθητή γαιών, και αποτελούνται από ένα έως τρία νύχια. Τα νύχια εισχωρούν μέσα 
στο έδαφος κάτω από την πίεση ισχυρών υδραυλικών κυλίνδρων, οι οποίοι, ανάλογα με 
το μέγεθος του προωθητή, αναπτύσσουν κατακόρυφες δυνάμεις 20.000 kp και άνω. Με 
την κίνηση του μηχανήματος ανασκάπτεται (χαλαρώνεται) το σκληρό έδαφος, έτσι 
ώστε στη συνέχεια να προωθείται ευκολότερα από τον κοπτήρα του προωθητή (εικόνα 1). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1. Αναμοχλευτής, (α) με ένα νύχι, (β) με τρία νύχια. 
 
Διακρίνονται δύο μορφές αναμοχλευτών:α) Ο αρθρωτός τύπος (εικόνα 2α). Ο 

φορέας με το νύχι αναρτάται στο πίσω μέρος του μηχανήματος μέσω αρθρώσεως, έτσι 
ώστε ο αναμοχλευτής να περιστρέφεται περί την άρθρωση πάνω σε τόξο περίπου 30º. 
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β)  Ο τύπος παραλληλογράμμου (εικόνα 2β). Η ανάρτηση του φορέα με το νύχι γίνεται 
με δύο αρθρώσεις, έτσι ώστε να σχηματίζεται ένα παραλληλόγραμμο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2. Βασικές μορφές αναμοχλευτών. (α) Τύπος παραλληλογράμμου,  
(β) Γωνιακός τύπος (Radial). 

 
Το νύχι εισχωρεί μέσα στο έδαφος με σταθερή γωνία κλίσεως περίπου 50º ανε-

ξάρτητα από το βάθος. Η διάταξη του παραλληλογράμμου δίνει στις περισσότερες περι-
πτώσεις καλύτερες συνθήκες διεισδύσεως. 

Και οι δύο τύποι αναμοχλευτών διαμορφώνονται με ένα έως τρία, σπανιότερα 
πέντε, νύχια. Η διάταξη με ένα νύχι είναι καταλληλότερη για βαριές εργασίες σε πέτρω-
μα με αυξημένη σκληρότητα και μεγαλύτερο βάθος. Η διάταξη με τρία νύχια χρησιμο-
ποιείται σε σχετικά μαλακότερα εδάφη, μικρότερα βάθη και όταν απαιτείται θραύση 
του υλικού σε μικρά κομμάτια.  

Η ωριαία παραγωγική ικανότητα του αναμοχλευτή εξαρτάται από πολλούς παρά-
γοντες. Οι κυριότεροι είναι το μέγεθος του προωθητή, το έδαφος, η ταχύτητα αναμο-
χλεύσεως, το βάθος εκσκαφής και ο αριθμός των νυχιών. Για την εκτίμηση της ωριαίας 
παραγωγικής ικανότητας (ή ωριαίας αποδόσεως) χρησιμοποιούνται καμπύλες, όπως 
αυτές της εικόνας 3 (Caterpillar, 2008). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3. Μέση απόδοση αναμοχλευτή σε συνάρτηση από τη σεισμική ταχύτητα. 
 

Οι καμπύλες αυτές σχεδιάσθηκαν για αναμοχλευτές με προωθητές των σειρών 
D9G-9B και D8H-8B των εργοστασίων Caterpillar. Οι καμπύλες δίνουν τη μέση από-
δοση σε m3/h σε συνάρτηση με τη σεισμική ταχύτητα του εδάφους. Οι προωθητές 
μπορούν να εργάζονται ανεξάρτητα ή σε ζεύγη (tandem) με κοινό χειριστήριο. Η σει-
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σμική ταχύτητα σκληρού βράχου είναι περίπου 6.000 m/s και χαλαρού εδάφους 300 
m/s. Η μέτρηση της σεισμικής ταχύτητας γίνεται με κρούση και μέτρηση του χρόνου 
διαδόσεως του κύματος. Η εταιρεία Soil Test διαθέτει ειδικέ συσκευές με ηλεκτρονικό 
υπολογιστή για τον προσδιορισμό της σεισμικής ταχύτητας με δυνατότητα ακριβούς 
απεικονίσεως του υπεδάφους. Το μεγαλύτερο μέγεθος προωθητή D11Ν με αναμο-
χλευτή με ένα νύχι μπορεί να σκάβει σε βάθος 1610 mm. 

Στη διάνοιξη του δάσους και στη φάση της κατασκευής των δασικών δρόμων 
αποδείχθηκαν ιδιαίτερα κατάλληλοι οι αναμοχλευτές για την χαλάρωση και τη μετα-
φορά των βράχων. Από τη χρησιμοποίηση τους προέκυψαν απαιτήσεις και προβλή-
ματα, η ορθολογική αντιμετώπιση των οποίων είναι απολύτως απαραίτητη για την 
εκμετάλλευση όλων των τεχνικών και των πλεονεκτημάτων τους. Για το σκοπό αυτό 
μελετήθηκε ένας (1) αναμοχλευτής τύπου (Radial) προσαρμοσμένος σε προωθητή D9 
με στόχο τον προσδιορισμό της ωριαίας παραγωγικής του ικανότητας (m3/h). 

 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Την άνοιξη του 2007 πάρθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία με άδεια της Εγνατίας 
ΑΕ από την περιοχή της Δορκάδας του Νομού Θεσσαλονίκης όπου βρισκόταν σε 
εξέλιξη εργασίες κατασκευής του εθνικού δρόμου που ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη 
και καταλήγει στα σύνορα με τη Βουλγαρία.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4. Αναμοχλευτής τύπου Radial προσαρμοσμένο σε προωθητή  D9 
 

2.1. ΥΛΙΚΑ     
Έγινε η οριοθέτηση δύο (2) πειραματικών επιφανειών Α και Β εκτάσεως (250m2) 

και (230m2) αντίστοιχα και καταγράφηκε ο όγκος του ημιβραχώδους εδάφους πριν και 
μετά την εκσκαφή. Χρησιμοποιήθηκε ο προωθητής D9 της Caterpillar  με προσαρμο-
σμένο αναμοχλευτή τύπου D10T Radial με ένα νύχι (Εικόνα 4) καθώς και ένα φορτηγό 
όχημα φόρτωσης και μεταφοράς των υλικών στον παρακείμενο σπαστήρα του εργοτα-
ξίου. Tα τεχνικά στοιχεία των μηχανημάτων φαίνονται στους πίνακες 1, 2 και 3. Στη 
διάθεση μας είχαμε τρία χρονόμετρα ακριβείας, ένα G.P.S. χειρός, δύο κλισίμετρα και 
ένα φορητό Η/Υ. 

 

Πίνακας 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά του προωθητή D9 της Caterpillar. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά Τιμές 

Μοντέλο  D9 
Μήκος ερπύστριας στο έδαφος (mm) 3.470 
Μήκος λεπίδας τύπου S (mm) 4.040 
Πλάτος πέδιλου (mm) 610 
Λειτουργικό βάρος, (Kg)  48.440 
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Πίνακας 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά φορτηγού οχήματος τύπου Mercendes 41/41. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά Τιμές 

Βάρος οχήματος χωρίς φορτίο Ga (Kg) 14000  
Ωφέλιμο φορτίο Gω (Kg) 19000 
Βάρος οχήματος με φορτίο GΣ (Kg) 33000 
Ισχύς N 410 PS 
Βαθμίδες 1 2 3 4 5 A 
Ταχύτητες (km/h) 6,1-10,3-18,6-34,1-58,6-6,4 
Μηχανικός  βαθμός απόδοσης ημ=0,75 
Χωρητικότητα καρότσας (m3) 16 

 
Πίνακας 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά αναμοχλευτή D10T τύπου Radial με ένα νύχι. 

α/α Διαστάσεις (χαρακτηριστικά) δοντιού Διαστάσεις 
(χαρακτηριστικά) βραχίονα 

1 Μέγιστο βάθος ανασκαφής: 300-1600mm Συνολικό πλάτος: 
1710-3330mm 

2 Μέγιστη έκταση (επαφή) στην επιφάνεια του 
εδάφους: 500-1900mm 

Ύψος: 
165-1980mm 

3 
Μέγιστη απόσταση μεταξύ εδάφους και σημείου 
τομής δοντιού με το βραχίονα του προωθητή: 

 400-1600mm 

Μήκος: 
190-1000mm 

4 Μέγιστη γωνία δοντιού και σημείου τομής με 
βραχίονα προωθητή: 23ο -51ο 

Αριθμός δοντιών: 
1-3 

5  Απόσταση μεταξύ των 
δοντιών: 750-1500mm 

 
2.2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

 Για τον υπολογισμό της ωριαίας παραγωγικής ικανότητας (Q) του αναμοχλευτή 
υπάρχει η δυνατότητα της χρησιμοποίησης τριών μεθόδων. Η πρώτη αφορά την χρησι-
μοποίηση των καμπυλών (εικόνα 3) οι οποίες δίνουν τη μέση απόδοση (Q) του αναμο-
χλευτή (m3) σε συνάρτηση από τη σεισμική ταχύτητα του εδάφους. Η δεύτερη μέθοδος 
αφορά τις εργοστασιακές ταχύτητες του προωθητή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
αναμοχλευτή όπου η μέση απόδοση υπολογίζεται σε συνάρτηση με τον όγκο του υλικού 
και ταχύτητας (Cat 2008). Η τρίτη μέθοδος αφορά τις συνεχείς χρονικές σπουδές όπου 
η μέση απόδοση υπολογίζεται από τον συνολικό χρόνο εργασίας για τον αναμοχλευτή 
(αναμόχλευση) (m3/h). Για τον προσδιορισμό της ωριαίας παραγωγικής ικανότητας του 
συγκεκριμένου αναμοχλευτή χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των συνεχών χρονικών σπου-
δών. Καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε οι διάφορες δυσκολίες που παρουσιάσθηκαν, π.χ. 
ο ακριβής χρονικός προσδιορισμός της έναρξης και του τέλους κάθε φάσης εργασίας, 
να αντιμετωπισθούν με ιδιαίτερη προσοχή με σκοπό η ακρίβεια των μετρήσεων και τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις προσδιορισμού της πραγ-
ματικής ωριαίας απόδοσης του αναμοχλευτή. Καταρτίσθηκε ένα πρόγραμμα στον Η/Υ 
και καταγράφηκαν όλα τα στοιχεία που προέκυψαν από τις μετρήσεις. Κωδικο-
ποιήθηκαν οι πειραματικές επιφάνειες με τα γράμματα Α και Β, οι κλίσεις του εδάφους 
με Ρωμαϊκούς αριθμούς και οι όγκοι του υλικού με αραβικούς αριθμούς  ανάλογα πριν 
ή μετά την εκσκαφή. Σύμφωνα με τα παραπάνω καταγράφηκαν οι μετρήσεις σε ομάδες. 
Κάθε ομάδα "απέκτησε" και έναν συνδυασμό αριθμών. Έτσι η ομάδα π.χ. Α,Ι/1,2 και 
Β,ΙΙ/1,2 σημαίνει, πρώτη και δεύτερη πειραματική επιφάνεια κλίση εδάφους 8% και 
13% και όγκο γαιών πριν ή μετά την εκσκαφή αντίστοιχα. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Από την καταγραφή και επεξεργασία όλων των στοιχείων της έρευνας προέκυψαν 

τα παρακάτω αποτελέσματα που φαίνονται στους πίνακες 4 και 5. 
 

Πειραματική επιφάνεια Α,Ι/1,2, βάθος κοπής 0,45 cm, κλίση Ι   8 %. 
Πίνακας 4. Μέση απόδοση του αναμοχλευτή D10T ανά διαδρομή 

A/A 
Μήκος 

διαδρομής 
(m) 

Όγκος 
συμπαγούς 

υλικού/διαδρομή 
(m3) 

Όγκος χαλαρού 
υλικού/διαδρομή 

(m3) 

Αριθμός 
φορτηγών

Χρόνος 
(μετ. & 
επιστ.) 
(min) 

Απόδοση 
(m3/h) 

1 50 18,00 27,00 1,2 2,87 564,5 
2 25 9,00 13,50 0,6 1,43 566,4 
3 12 4,32 6,50 0,3 0,69 563,5 
4 20 7,20 10,80 0,5 1,15 563,5 
5 30 10,80 16,20 0,7 1,72 565,1 
6 40 14,40 21,60 0,9 2,30 563,5 
7 38 13,70 20,50 0,9 2,18 564,8 
8 42 15,10 22,70 1,0 2,41 564,6 
9 46 16,60 24,80 1,1 2,64 564,5 
10 28 10,10 15,10 0,7 1,61 563,5 
Μ.Ο. 33,1 119,16 17,87 0,8 18,99 564,4 

 
Πειραματική επιφάνεια Β,ΙΙ/1,2, βάθος κοπής 0,40 cm, κλίση ΙΙ   13 % 
Πίνακας 5. Μέση απόδοση του αναμοχλευτή D10T ανά διαδρομή 

A/A 
Μήκος 

διαδρομής 
(m) 

Όγκος 
συμπαγούς 

υλικού/διαδρομή 
(m3) 

Όγκος χαλαρού 
υλικού/διαδρομή 

(m3) 

Αριθμός 
φορτηγών

Χρόνος 
(μετ. & 
επιστ.) 
(min) 

Απόδοση 
(m3/h) 

1 25 8,00 12,00 0,52 1,51 476,82 
2 30 9,60 14,40 0,63 1,81 477,35 
3 40 12,80 19,20 0,83 2,41 478,00 
4 45 14,40 21,60 0,94 2,71 478,23 
5 50 16,00 24,00 1,04 3,01 478,41 
6 38 12,16 18,24 0,79 2,29 477,90 
7 28 8,96 13,44 0,58 1,67 477,16 
8 44 14,08 21,12 0,92 2,65 478,19 
9 48 15,36 23,04 1,00 2,89 478,34 
10 46 14,72 22,08 0,96 2,77 478,27 
Μ.Ο. 39,4 12,61 18,91 0,82 2,48 477,87 

 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα : 
1. Η απόδοση του αναμοχλευτή είναι μεγαλύτερη στο πείραμα Α (564,5 m3/h) σε 
σύγκριση με την απόδοση του στο πείραμα Β (478,41 m3/h) στην διαδρομή των 50 m. 
2. Ο όγκος εκσκαφής είναι μεγαλύτερος στο πείραμα Α (27m3) σε σύγκριση με τον 
όγκο εκσκαφής του πειράματος Β(24 m3) στην ίδια διαδρομή των 50 m. 
3. Ο χρόνος (μεταφοράς και επιστροφής) στη διαδρομή των 50 μέτρων είναι 
μικρότερος στο πείραμα Α (2,87min) από ότι στο πείραμα Β (3,01min)στην αντίστοιχη 
διαδρομή. 
4. Η απόδοση επηρεάσθηκε:  
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• από την ταχύτητα του προωθητή,  
• τις κλίσεις των πρανών και  
• τους όγκους εκσκαφής. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στη διάνοιξη του δάσους ένας μεγάλος αριθμός χωματουργικών εργασιών πραγματο-
ποιείται από μηχανήματα, όπως είναι οι σύγχρονοι υδραυλικοί φορτωτές όλων των 
κατηγοριών. Η απόδοση των φορτωτών (m3/h) εξαρτάται κυρίως από τη μέθοδο εργα-
σίας, δηλαδή τη διάταξη του φορτωτή ως προς τα οχήματα μεταφοράς και από το 
μέγεθος του μηχανήματος, συνάρτηση του οποίου είναι η συνολική  χωρητικότητα του 
κάδου (όγκος κάδου και όγκος στέψης). Οι διατάξεις του φορτωτή είναι τρεις: η διάτα-
ξη V, η διάταξη X και η διάταξη συνδυασμού V και X. Στην εργασία αυτή μελετήθηκε 
η απόδοση του φορτωτή σε σχέση με τις διατάξεις V και X, καθώς και η απόδοσή του 
εξαρτώμενη από τη χωρητικότητα του κάδου σε φορτώσεις διαφορετικών υλικών με 
διαφορετικούς συντελεστές επιπλήσματος. 
 
Λέξεις κλειδιά: Διάνοιξη δάσους, διάταξη φόρτωσης, χωρητικότητα κάδου, απόδοση 
φορτωτή. 
 
 

FACTORS THAT AFFECT THE USE OF LOADERS IN 
FOREST OPENING UP WORKS 

 
E.A.Karagianis1, P.V.Kararizos2, E.N.Lampou3 and K.P.Zannis4 
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ABSTRACT 
In the forest opening up works a big number of excavation works is accomplished with 
machines such as modern hydraulic loaders of all categories. The performance of 
loaders (m3/h) depends mainly from the working method, meaning the provision of 
loader in relation to the trucks and from the machine size, interrelation of which is the 
total capacity of bucket (volume of bucket and volume of dune). There are three 
provisions for the loader: provision V, provision X and their combination. In this paper 
were studied the performance of loader for the provisions V and X, as well as his 
performance dependent from the capacity of bucket in loadings of different materials 
with different load factors.  
 
Key words: Forest opening up works, provision of loading, capacity of bucket, 
performance of loader. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο ρόλος και η σημασία των χωματουργικών εργασιών στα πλαίσια της διάνοιξης 

δασικών δρόμων και άλλων τεχνικών έργων οδοποιίας, τα τελευταία χρόνια, έχει 
επαναπροσδιορισθεί, λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας. Συνέπεια της 
αύξησης του αριθμού και του μεγέθους των τεχνικών έργων ήταν και η ραγδαία αύξηση 
της χρησιμοποίησης των χωματουργικών μηχανημάτων σε πολλές βοηθητικές εργασίες 
(Rijk, 1999; Καραγιάννης, 2001). Οι υδραυλικοί τροχοφόροι φορτωτές αποτελούν μια 
τέτοια κατηγορία μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορες χωματουρ-
γικές εργασίες (Dilke, 1961; Δρακάτος, 1981; Εφραιμίδης, 1998). 

Η απόδοση των φορτωτών (m3/h), εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο 
εργασίας, τον τρόπο δηλαδή διάταξής τους ως προς τα οχήματα μεταφοράς και το 
μέτωπο φόρτωσης καθώς και από την ταχύτητα αντίδρασης του υδραυλικού συστήμα-
τος. Οι διατάξεις του φορτωτή είναι τρεις: η διάταξη V, η διάταξη X και η διάταξη συν-
δυασμού V και X. (Nichols, 1962; Collier, 1967; Γαβριηλίδης, 1995; Καραρίζος, 2003). 

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση των φορτωτών είναι 
η ταχύτητα κίνησης και ο βαθμός ευελιξίας τους. Ωστόσο ο σημαντικότερος παράγο-
ντας από τον οποίο εξαρτάται η απόδοση του φορτωτή, είναι το μέγεθος του μηχανήμα-
τος συνάρτηση του οποίου είναι η χωρητικότητα του κάδου, όπως άλλωστε συμβαίνει 
με όλα τα καδοφόρα χωματουργικά μηχανήματα. 

Η χωρητικότητα του κάδου επηρεάζεται από δύο κυρίως παράγοντες: 
α) Τον όγκο του υποδοχέα (εσωτερικός γεωμετρικός όγκος του υποδοχέα μέχρι το ύψος 
των πλευρών) και 
β) Τον όγκο στέψης ή σωρού (ανάλογα με τη γωνία ανάπαυσης ή γωνία φυσικής 
ολίσθησης του υλικού). Η χωρητικότητα του κάδου αλλά κυρίως ο όγκος σωρού επη-
ρεάζονται από το συντελεστή επιπλήσματος του υλικού φόρτωσης. 

Επίπλησμα καλείται η διαφορά του όγκου μεταξύ φυσικών σταθερών γαιών και 
του όγκου γαιών που προκύπτει από την εκσκαφή. Η διαφορά προκύπτει μετά την 
εκσκαφή αφού ελαττώνεται η συμπίεση των μορίων με αποτέλεσμα ο ορισμένος 
εκχωματωθείς όγκος να είναι μεγαλύτερος του αρχικού. Γενικά στη δασική οδοποιία 
δίνεται αρχικό ύψος επιχώματος 1,10 για να κατέλθει αυτό σε 1 m (Τσατσαρέλης, 2003; 
Καραρίζος, 2003). 

Η μεταβολή μεταξύ του όγκου φυσικού εδάφους και χαλαρού εδάφους καθορί-
ζεται και από το συντελεστή φορτώσεως. Ο συντελεστής φορτώσεως είναι η % μείωση 
της πυκνότητας του εδάφους από τη φυσική του κατάσταση στη χαλαρή. Π.χ. η 
διόγκωση του επιφανειακού εδάφους είναι 43% που σημαίνει ότι ένα 1 m3 εδάφους στη 
φυσική του κατάσταση θα γίνει 1,43 m3 σε χαλαρή κατάσταση. Ο συντελεστής φορτώ-
σεως είναι σημαντικός, κατά τη μετακίνηση των εδαφών, γιατί καθορίζεται από τη 
φυσική κατάσταση των υλικών. Ο όγκος του φυσικού εδάφους βρίσκεται με πολλα-
πλασιασμό του όγκου του χαλαρού εδάφους που μετακινήθηκε επί το συντελεστή 
φορτώσεως (Τσατσαρέλης, 2003; Caterpillar, 2008). 

Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η απόδοση του φορτωτή κατά τη φόρτωση διαφο-
ρετικών υλικών σε φορτηγό όχημα, χωρητικότητας 16m3, και με διαφορετικές διατάξεις 
φόρτωσης ως προς το φορτηγό. 
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
2.1. ΥΛΙΚΑ  

Για την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ένας φορτωτής της εταιρείας 
Caterpillar μοντέλο ΙΤ38Η και ένα φορτηγό με χωρητικότητα καρότσας 16 m3. Το 
Φεβρουάριο του 2009 ήταν σε εξέλιξη εργασίες διαπλάτυνσης του δασικού δρόμου, 
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στο Πανεπιστημιακό δάσος του Ταξιάρχη Χαλκιδικής  
 
2.2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στη συγκεκριμένη εργασία μελετήθηκαν οι διατάξεις X και V του φορτωτή ως 
προς το φορτηγό. Το μήκος της διαδρομής ήταν 7 m αλλά ο κάδος κινείται υπεράνω 
του μηχανήματος οπότε το μήκος της διαδρομής ήταν 3,5 m όπως φαίνεται στο σχήμα 1 
που ακολουθεί. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σχήμα 1. Διατάξεις Χ και V του φορτωτή ως προς το φορτηγό. 
 
Ο κύκλος εργασίας του φορτωτή διαιρέθηκε στις εξής επιμέρους φάσεις, οι οποίες 

και κωδικοποιήθηκαν για περαιτέρω επεξεργασία στον Η/Υ: 
1. Φάση φόρτωσης (γεμίσματος) του κάδου του φορτωτή (tφ). 
2. Φάση μεταφοράς του υλικού προς το φορτηγό (tμετ). 
3. Φάση εκφόρτωσης του μεταφερόμενου υλικού στην καρότσα του φορτηγού (tεκ)  
4. Φάση επιστροφής του φορτωτή στο ΄΄μέτωπο΄΄ φόρτωσης (tεπ). 
Ο συνολικός κύκλος εργασίας του φορτωτή θα είναι: 
Κ = tφ+tμ+tεκφ+tεπ = (tφ+tεκφ) + (tμ+tεπ) = tσταθ+tμεταβ 

Οι χρόνοι φόρτωσης και εκφόρτωσης μπορούν να θεωρηθούν σταθεροί γιατί 
διακρίνονται από πολλά σταθερά χαρακτηριστικά. Αντίθετα οι χρόνοι μεταφοράς και 
επιστροφής είναι μεταβλητοί, επηρεάζονται από την απόσταση μεταφοράς του υλικού 
και επιστροφής στο μέτωπο φόρτωσης και από τον τρόπο διάταξης του φορτωτή ως 
προς το φορτηγό. 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η πραγματική θεωρητική απόδοση του φορτωτή δίνεται από τη σχέση 1. 
 

3
1,2

60 ( /e
o

Q Vf S Z m
tθ = )h

t

                                                                                                  (1) 

 

Όπου: to=ο χρόνος ενός κύκλου εργασίας (min) 
          V=η χωρητικότητα του κάδου (m3) 
           fe=συντελεστής πλήρωσης του κάδου  
        S1,2=συντελεστής συνθηκών εργασίας 
           Ζ=συντελεστής διακοπών εργασίας 

 Ο χρόνος to ενός κύκλου εργασίας του φορτωτή, προκύπτει από τη σχέση 2.  
 

                                                                                                                        (2) o wt t t= +
 

Όπου  tw=σταθεροί χρόνοι φόρτωσης και εκφόρτωσης (min) 
           tt=μεταβλητοί χρόνοι έμφορτης και άφορτης διαδρομής (min) 
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Το σύνολο των σταθερών χρόνων σύμφωνα με την Caterpillar δίνεται στον 
πίνακα 1 που ακολουθεί. 
 

Πίνακας 1. Χρόνος φόρτωσης, εκφόρτωσης και ελιγμών του φορτωτή Caterpillar. 

Μέθοδος φόρτωσης Διαδρομή φορτωτή 
Τύπου V 

Διαδρομή φορτωτή 
Τύπου X 

Ισχύς κινητήρα <100hp >100hp <100hp >100hp 
Χρόνος φόρτωσης Τl  0,15 0,15 0,20 0,20 
Χρόνος εκφ/σης & ελιγμών Τd 0,15 0,20 0,20 0,25 
Ολικός χρόνος Tw  0,30 0,35 0,40 0,45 

 
Από τον πίνακα 1 έχουμε tw= 0,45 (διάταξη X) 
                                    και tw= 0,35 (διάταξη V) 
Το σύνολο των μεταβλητών χρόνων, δίνεται από τη σχέση 3.  
  

 2
16,7f

lt
V

=                                                                                                                      (3) 

 

Όπου    l= μήκος διαδρομής (m) 
           V= ταχύτητα κίνησης του φορτωτή (Km/h) 

 Άρα  2*7 0,16
16,7*5,3ft = =  (min)   (εμπρός) 

             και  2*7 0,13
16,7*6,5ft = =  (min)   (όπισθεν) 

Άρα tf=0,16+0,13=0,29 (min) 
Συνεπώς ο συνολικός χρόνος θα είναι to=0,29+0,45=0,74 min (διάταξη X) 
                                                        και to=0,29+0,35=0,64 min (διάταξη V) 

 Για τον υπολογισμό του όγκου του υλικού, χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας 2 στον 
οποίο δίνεται ο συντελεστής επιπλήσματος (φόρτωσης) για κάθε υλικό. (Παναγιωτό-
πουλος, 1997) 

 
Πίνακας 2. Συντελεστές διόγκωσης και φόρτωσης (%) για διάφορα υλικά. 

Υλικό 
Ειδικό βάρος 

φυσικού εδάφους 
(Kg/m3) 

Συντελεστής 
διόγκωσης (%)  

Ειδικό βάρος 
χαλαρού εδάφους 

(Kg/m3) 

Συντελεστής 
φόρτωσης (%) 

Θρυμ.βράχος 2788 43 1958 0,70 
Χαλίκια 1691 12 1513 0,82 
Άμμος  1928 12 1720 0,92 
Χώμα 1542 23 1246 0,81 

 
Ο όγκος σωρού, που είναι το υλικό πάνω από το όριο των χειλέων του κάδου, 

μπορεί να υπολογιστεί από την γωνία τριβής των διαφόρων υλικών, σύμφωνα με τον 
πίνακα 3 και το σχήμα 2 που ακολουθούν (Δρακάτος, 1981). 

 
Πίνακας 3. Προσεγγιστικές τιμές γωνίας τριβής χωματουργικών υλικών. 

Υλικό  Κλίση Βαθμοί 
Στεγνή άμμος 2,8:1 – 1,7:1 20-30 
Υγρή άμμος 2,8:1 – 1,0:1 20-45 
Κοινό χώμα στεγνό 2,8:1 – 1,0:1 20-45 
Κοινό χώμα υγρό 2,1:1 – 1,7:1 25-30 
Χαλίκι  1,7:1 – 0,9:1 30-50 
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Σχήμα 2. Χωρητικότητα κάδου του φορτωτή με κλίση σωρού 2:1. 
 
Συνεπώς με βάση τους συντελεστές επιπλήσματος (φόρτωσης) για τα διάφορα 

υλικά του πειράματος, την ονομαστική χωρητικότητα του κάδου και τις γωνίες τριβής 
των διαφόρων υλικών προέκυψε ο πίνακας 4 που δίνει τη συνολική πραγματική χωρη-
τικότητα του κάδου.  

 
Πίνακας 4. Χωρητικότητα κάδου φορτωτή. 

Κατηγορία 
υλικού 

φόρτωσης 

Ονομαστική 
χωρητικότητα κάδου 
χωρίς σωρό (m3) 

Όγκος 
σωρού (m3) 

Συνολική πραγματική 
χωρητικότητα κάδου 

με σωρό (m3) 
Θρυμ. βράχος 2,5 0,42 2,17 
Χαλίκι  2,5 0,44 2,49 
Άμμος 2,5 0,25 2,55 
Χώμα  2,5 0,47 2,62 

 
 Ο συντελεστής συνθηκών εργασίας προκύπτει από τον πίνακα 5 που ακολουθεί. 

(Δρακάτος, 1997) 
 

Πίνακας 5. Υπολογισμός του συντελεστή S1,2. 
Συνθήκες εργασίας (S1) Πολύ καλές Καλές Μέτριες Κακές 
Οργάνωση εργασίας (S2)     

Καλή 1,00 0,95 0,85-0,90 0,70-0,85 
Μέτρια 0,91 0,86 0,77-0,82 0,64-0,77 
Κακή 0,82 0,78 0,70-0,74 0,57-0,70 

 
 Ο συντελεστής Ζ του χρόνου διακοπών κατά την εργασία (για ανεφοδιασμό με 

καύσιμα, μικροεπισκευές του μηχανήματος και μικροδιακοπές  του χειριστή) έχει τιμές 
από 0,75 έως 0,92 με μέση τιμή 0,83 (Καραρίζος, 1992). 

 
Άρα η θεωρητική απόδοση του φορτωτή σύμφωνα με τη σχέση 1, θα είναι: 

Διάταξη X: Q                Διάταξη V: Q (θρυμ. βράχο) 3138,73( / )m hθ = h
h h
h h
h h

3160, 41( / )mθ =

                   Q                                    Q  (χαλίκι) 3159,19( / )mθ =
3184,07( / )mθ =

                   Q                                    Q  (άμμος) 3163,03( / )mθ =
3188,50( / )mθ =

                   Q                                    Q  (χώμα) 3167,50( / )mθ =
3193,68( / )mθ =

Από την ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων των χρονικών σπουδών στον 
Η/Υ προέκυψε ο πίνακας 6, στον οποίο φαίνονται οι χρόνοι στις διάφορες φάσεις του 
κύκλου εργασίας του φορτωτή. 
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Πίνακας 6. Χρόνοι κύκλου εργασίας φορτωτή. 

 

Διάταξη X (χρόνοι σε sec) Διάταξη V (χρόνοι σε sec) A/A tφ tμετ tεκ tεπ Καθυστερήσεις tφ tμετ tεκ tεπ Καθυστερήσεις
1 15 29,2 13 11,2  15 35,1 13 20,2  
2 15 27,6 13 13,4  15 37,8 13 26,1  
3 15 28,4 13 11,7 10 15 39,2 13 25,4 18 
4 15 30,1 13 12,1  15 42,1 13 21,3  
5 15 25,7 13 13,8  15 43,5 13 22,4  
6 15 24,9 13 11,6  15 38,6 13 23,1  
7 15 26,2 13 12,3 15 15 39,9 13 20,9 20 
8 15 28,9 13 13,1  15 43,1 13 24,2  
9 15 27,2 13 11,9  15 40,9 13 25,3  
10 15 26,9 13 12,6  15 42,8 13 21,6  
11 15 25,8 13 12,8  15 41,9 13 22,8 15 
12 15 24,7 13 13,0 10 15 40,7 13 23,7  
13 15 28,5 13 11,7  15 42,5 13 21,8  
14 15 29,1 13 11,8  15 40,7 13 24,9  
15 15 29,7 13 12,1  15 39,9 13 22,6  
16 15 25,6 13 11,0  15 41,1 13 21,9 15 
17 15 26,8 13 12,3  15 42,2 13 23,4  
18 15 27,3 13 11,9 10 15 38,7 13 22,5  
19 15 25,8 13 13,0  15 37,3 13 26,1  
20 15 29,4 13 12,2  15 40,3 13 24,6  

 547,8 - 245,5 45 - 799,3 - 464,8 68 
Μ.Ο. - 27,39 - 12,28 - - 39,97 - 23,24 - 

Συγκεντρωτικά τα στοιχεία για τους δύο τρόπους διατάξεων του φορτωτή 
φαίνονται στον πίνακα 7 που ακολουθεί. 

 
Πίνακας 7. Συγκεντρωτικά στοιχεία μετρήσεων. 

Διάταξη V  Διάταξη X 
Φάσεις εργασίας Συνολικός 

χρόνος (sec) % Συνολικός 
χρόνος (sec) % Παρατηρήσεις

Φόρτωση 15 22 15 16 Σταθερός 
Μεταφορά 27,4 41 40 44 Μεταβλητός 
Εκφόρτωση 13 19 13 14 Σταθερός 
Επιστροφή 12,3 18 23,2 26 Μεταβλητός 

Συνολικός χρόνος  
ενός κύκλου 
εργασίας (min) 

1,13 100 1,52 100 - 

 
Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με τον πίνακα 7 προκύπτει ότι η πραγματική 

απόδοση του φορτωτή, στις δύο διατάξεις θα δίνεται από τη σχέση 4 (Καραρίζος,1991). 
 

3
1

60 ( /VQ m=
Κ

)h                                                                                                             (4) 

Όπου  V=όγκος μεταφερόμενου υλικού (m3) 
           Κ= συνολικός χρόνος ενός κύκλου εργασίας (min) 
 

Άρα η πραγματική απόδοση του φορτωτή (χρόνοι με καθυστερήσεις) σύμφωνα 
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με τη σχέση 4, θα είναι: 
Διάταξη X: Q                Διάταξη V:  (θρυμ. βράχο) 385,66( / )mπ = h h

h h
h h
h h

3115, 22( / )Q mπ =

                   Q                                    (χαλίκι) 398, 29( / )mπ =
3132, 21( / )Q mπ =

                   Q                                 Q  (άμμος) 3100,66( / )mπ =
3135,39( / )mπ =

                   Q                                 Q  (χώμα) 3103,42( / )mπ =
3139,11( / )mπ =

Οι παραπάνω τιμές της απόδοσης του φορτωτή προέκυψαν χωρίς να λάβουμε 
υπόψη, τους χρόνους των καθυστερήσεων.  

Στην πρώτη περίπτωση (διάταξη X) οι καθυστερήσεις ήταν 68 sec, δηλαδή ο 
καθαρός χρόνος λειτουργίας του φορτωτή θα είναι 1,58 min. 

Στη δεύτερη περίπτωση (διάταξη V) οι καθυστερήσεις ήταν 45sec, δηλαδή ο 
καθαρός χρόνος λειτουργίας του φορτωτή θα είναι 1,17 min. 

 
Άρα η πραγματική απόδοση του φορτωτή (καθαροί χρόνοι) σύμφωνα με τη 

σχέση 4, θα είναι:  
Διάταξη X: Q                Διάταξη V: (θρυμ. βράχο) 382, 40( / )mτ = h h

h h
h h
h h

3111, 28( / )Q mτ =

                   Q                                   Q  (χαλίκι) 394,56( / )mτ =
3127,69( / )mτ =

                   Q                                   Q  (άμμος) 396,84( / )mτ =
3130,77( / )mτ =

                   Q                                   Q  (χώμα) 399,49( / )mτ =
3134,36( / )mτ =

 
Η γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων της απόδοσης του φορτωτή για τις 

δύο διατάξεις X και V και για τα τέσσερα διαφορετικά υλικά (θρυμματισμένο βράχο, 
χαλίκι, άμμο και χώμα), φαίνεται στο σχήμα 3 που ακολουθεί. 
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Τυπική

Σχήμα 3. Γραφική απεικόνιση της απόδοσης του φορτωτή 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μετά την επεξεργασία των στοιχείων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέ-
κυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:  
1. Η απόδοση του φορτωτή είναι μεγαλύτερη όταν εφαρμόζεται η διάταξη φόρτωσης V 
σε σχέση με τη διάταξη φόρτωσης Χ και για τα τέσσερα διαφορετικά υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν. 
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2. Κατά τη φόρτωση υλικών με μεγαλύτερο συντελεστή επιπλήσματος (άμμο και 
χώμα), παρατηρείται μεγαλύτερη απόδοση, τόσο κατά τη χρησιμοποίηση της διάταξης 
Χ όσο και της διάταξης V. 
3. Η πραγματική απόδοση, τόσο αυτή που προκύπτει από τους πραγματικούς χρόνους 
όσο και αυτή που προκύπτει από τους τυπικούς χρόνους, πλησιάζει περισσότερη την 
θεωρητική απόδοση σε υλικά με μικρότερο συντελεστή επιπλήσματος (βράχο και 
χαλίκι). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την κατασκευή ενός τεχνικού 
έργου στη διάνοιξη του δάσους είναι το είδος και η κατηγορία των απαραίτητων 
μηχανημάτων, η μέθοδος εφαρμογής τους και βέβαια το κόστος παραγωγής. Μπορούμε 
να κατατάξουμε τους παράγοντες σύμφωνα με το βαθμό δυσκολίας που αυτοί 
εμφανίζουν σε σχέση με το μέγεθος της επιρροής τους στον επιδιωκόμενο σκοπό. Είναι 
απαραίτητο να συνταχθεί μία μελέτη πριν από την έναρξη των εργασιών ώστε να 
σχεδιασθεί η βέλτιστη συνεργασία όλων των μηχανημάτων για την ικανοποίηση όλων 
των απαιτήσεων. Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν οι μέθοδοι συνδυασμού διαφόρων 
μηχανημάτων με στόχο να προσδιορισθούν στο στάδιο της προμελέτης η απόδοση τους 
καθώς και το κόστος παραγωγής. 
 
Λέξεις κλειδιά: Άριστος συνδυασμός μηχανημάτων, απόδοση μηχανημάτων, κόστος 
παραγωγής. 
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ABSTRACT 
The major factors affecting decisively the construction of a technical project is the kind 
and the category of the relative machinery, their application method and of course the 
production cost. Therefore, we may classify the factors which influence the construction 
according to the degree of difficulty they show in respect to the size of their impact 
upon the pursued objective. It is necessary to compile a report before the beginning of 
the project construction, so that to plan the optimum cooperation of all the machinery to 
meet all the requirements. In this paper were studied the combination of methods of 
different machinery in order to determine in the pre-study stage the efficiency and the 
production cost.  

 
Key words: Optimum combination of machinery, efficiency of machinery, production 
cost. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στη διάνοιξη του δάσους, τα τεχνικά έργα σχεδόν όλων των κατηγοριών είναι 

έργα υποδομής τα οποία συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαχείριση και τη βελτίωση 
του. Αυτή η αναγκαιότητα της βελτίωσης των συνθηκών της διάνοιξης επιβάλλει τη 
χρησιμοποίηση μηχανημάτων (Καραγιάννης, 1991). Η χρησιμοποίηση των μηχανημά-
των για την υποβοήθηση-υποκατάσταση του ανθρώπου ή και των ζώων στην εκτέλεση 
των διαφόρων εργασιών είναι γνωστή με τον όρο ″μηχανοποίηση″. Οι σκοποί της μηχα-
νοποίησης είναι α) η αύξηση της παραγωγικότητας β) η βελτίωση της ποιότητας  των 
εργασιών γ) η μείωση του κόστους παραγωγής (Τσατσαρέλης, 2003; Καραρίζος, 1996). 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πλήθους 
τύπων και κατηγοριών μηχανημάτων που είναι στη διάθεση του κατασκευαστή τεχνικών 
έργων με όλα τα πλεονεκτήματα των μηχανοποιημένων μεθόδων εφαρμογής. Από την 
άλλη μεριά το υψηλό κόστος κατασκευής και χρησιμοποίησης τους υπαγορεύει μια 
αριστοποίηση συνδυασμού επιλογής ως προς το μέγεθος, την κατηγορία και τον τύπο 
ώστε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους να προκύψει η μεγαλύτερη δυνατή 
απόδοση (Bell, 1991). Η μελέτη όλων των στοιχείων για την επιτυχημένη επιλογή και 
τον άριστο συνδυασμό των μηχανημάτων πρέπει  να είναι εξαιρετικά προσεκτική. Οι 
παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αυτή την επιλογή είναι (Δρακάτος, 1985; 
Παναγιωτακόπουλος, 1992; Ziad et al, 1996; Καραρίζος, 1997): 
•  Η κατηγορία των μηχανημάτων (ελκυστήρες, εκσκαφείς, προωθητές, φορτωτές, 
φορτηγά οχήματα κλπ.) και ο συνδυασμός τους 
• Το κόστος αγοράς και λειτουργίας των μηχανημάτων 
• Οι τεχνικές δυνατότητες για σύγχρονες μεθόδους εφαρμογής (π.χ. αρθρωτό πλαίσιο, 
υδραυλικά και ηλεκτρονικά συστήματα εντολών) 
• Οι καιρικές συνθήκες  
• Η σύσταση του εδάφους και η μορφολογία του  
• Ο αριθμός των μηχανημάτων και ο συνδυασμός τους 
• Η ασφάλεια και η άνεση του χειριστή 
• Οι ανάγκες έγκαιρης εκτέλεσης του έργου πλημμύρες, πυρκαγιές κ.ά. 

Η επιλογή των μηχανημάτων και των μεθόδων εφαρμογής σε συνάρτηση με το 
μέγεθος, τύπο, αριθμό και το κόστος παραγωγής, συνάγεται ότι είναι ένα πολύπλοκο 
και δυσχερές πρόβλημα, δεδομένου ότι εξαρτάται από διάφορους μεταβλητούς και 
αλληλοεξαρτώμενους παράγοντες των οποίων συνήθως το μέγεθος ή η σημασία δεν 
είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια (Εφραιμίδης, 1967; Γαβριηλίδης, 1992; 
Amberg, 1994). 

Θεωρείται απαραίτητο, στην πράξη και πριν από την έναρξη των εργασιών να 
γίνεται ένας σχεδιασμός που αφορά την επιλογή, τη μέθοδο εφαρμογής των μηχανημά-
των ώστε τα αποτελέσματα να ικανοποιούν όλες τις τεχνικές, οικονομικές και περιβαλ-
λοντικές απαιτήσεις (Εφραιμίδης, 2001; Τσατσαρέλης, 1997 και Καραγιάννης, 2007). 
Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν όλα τα στοιχεία που αφορούν τα χωματουργικά 
μηχανήματα (φορτωτής και χωματουργικά οχήματα) με στόχο να προσδιοριστούν στο 
στάδιο της προμελέτης α. η απόδοση τους β. το κόστος λειτουργίας τους γ. ο συνδυα-
σμός των απαραίτητων μηχανημάτων και δ. το κόστος της μονάδας παραγωγής. 
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Πριν από την ασφαλτόστρωση του δρόμου που ξεκινά από το πανεπιστημιακό 
δάσος Ταξιάρχη Χαλκιδικής και καταλήγει στην Παλαιοχώρα, βρισκόταν σε εξέλιξη 
εργασίες οδοστρωσίας όπου απαιτούνταν φόρτωση και μεταφορά μεγάλου όγκου 
υλικών. Θεωρήσαμε ότι η οδοστρωσία αυτή ήταν μια αναγκαιότητα για τη βελτίωση 
των συνθηκών διάνοιξης και ταυτόχρονα επιτακτική ανάγκη έρευνας.  
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2.1. ΥΛΙΚΑ  
Οριοθετήθηκε η πειραματική επιφάνεια της έρευνας όπως φαίνεται στο σχήμα 1. 

Καταγράφηκαν οι αποστάσεις (μετάβαση και επιστροφή 5 km) καθώς και ο όγκος του 
υλικού προς φόρτωση και μεταφορά (2.800 m3) 

                                                                             Εκφόρτωση 
 
 
Φόρτωση D3 
 

 
 D2 
 D1 
 
  
        1200m           800m 3000m 
  
              Σύνολο αντιστάσεων                     wp=50 Kp/ tn            50 kp/ tn                          50 kp/ tn    
              Κλίση                                            εφα= 0                         14%                              9 

                 Συνθήκες δρόμου ( μετάβαση)      τh = 0,58                      0,6                                0,8 

           Συνθήκες δρόμου (επιστροφή)     τh = 0,8                        0,8                                 0,8 
Σχήμα 1. Διάγραμμα κίνησης του οχήματος μεταφοράς Mercedes 17/28 

 
Τα μηχανήματα που διατέθηκαν για τη φόρτωση και μεταφορά και τα τεχνικά 

τους χαρακτηριστικά φαίνονται στους πίνακες 1 και 2. (Caterpillar 2007, Mercedes 
2008). 

 
Πίνακας 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά του φορτωτή Caterpillar 988. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Τιμές 
Μοντέλο πλαίσιο 988 
Πλαίσιο A 
Χωρητικότητα κάδου (m3) 2,0  
Ταχύτητα  km/h  (έμφορτη διαδρομή) 4,2 
Ταχύτητα km/h (άφορτη διαδρομή) 6,2 

 
Πίνακας 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά φορτηγού οχήματος τύπου Mercedes 41/41. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Τιμές 
Βάρος οχήματος χωρίς φορτίο Ga (kg) 14000  
Ωφέλιμο φορτίο Gω (kg) 19000 
Βάρος οχήματος με φορτίο GΣ (kg) 33000 
Ισχύς N (PS) 410  
Βαθμίδες 1 2 3 4 5 A 
Ταχύτητες 6,1-10,3-18,6-34,1-58,6-6,4 
Μηχανικός  βαθμός απόδοσης ημ=0,75 
Χωρητικότητα καρότσας (m3) 16 

 
Για τις ανάγκες της έρευνας είχαμε στη διάθεσή μας τρία χρονόμετρα ακριβείας, 

ένα Global Positioning System (G.P.S.)  χειρός, δύο κλισίμετρα και ένα φορητό Η/Υ. 
Με βάση τα παραπάνω υπολογίσθηκαν οι αποδόσεις του φορτηγού οχήματος, του 

φορτωτή, καθώς και ο άριστος συνδυασμός εργασίας των δύο μηχανημάτων. 
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Για τον υπολογισμό του ωριαίου κόστους λειτουργίας του φορτηγού οχήματος 
καθώς και του ωριαίου κόστους παραγωγής χρησιμοποιήθηκαν οι βασικές τιμές Δ’ 
τριμήνου του 2008, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ 
(http://www.ggde.gr ) και οι τιμές αγοράς, συντήρησης, επισκευών και λειτουργίας της 
εταιρίας Mercedes. 

 
2.2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Καταρτίστηκε ένα πρόγραμμα στον Η/Υ και υπολογίσθηκε: 
A. η απόδοση (Q) του φορτηγού οχήματος (σχέση 1):  

3
1 2

60 ( /VQ n n m
S

= )h                                                                                                                                                           (1) 

όπου:  V= η χωρητικότητα της καρότσας  
           S= ο χρόνος ενός κύκλου του οχήματος μεταφοράς 
                n1= συντελεστής εκμετάλλευσης 
           n2=ανθρώπινος παράγοντας 
Το S υπολογίσθηκε από το σύνολο των μεταβλητών (tμ) και σταθερών χρόνων (tσ) 

(σχέσεις 2 και 3) 

    270 ( /
t

wi

Km h
Gμ

)ημΝ
=∑ ∑

                                                                                             (2) 

όπου Σ tμ = σύνολο μεταβλητών χρόνων  
             N= ισχύς του κινητήρα  
             G= βάρος οχήματος ″έμφορτου″ ή ″άφορτου″(tn) 
          Σwi= σύνολο παρουσιαζόμενων αντιστάσεων (κλίσεως και κυλίσεως) 
            ημ=  μηχανικός βαθμός αποδόσεως του συστήματος μεταδόσεως. 
Το σύνολο των σταθερών χρόνων (tσ) δίνεται από τη σχέση 3  

tσ =t1+ t2 + t3 + t4  (h)                                                                                                                                                            
 (3) 

όπου t1= χρόνος φόρτωσης,  
         t2= χρόνος εκκένωσης υλικού καρότσας 
         t3= χρόνος ελιγμών στον φορτωτή 
         t4= χρόνος ελιγμών στο χώρο απόθεσης 
 
B. η απόδοση του φορτωτή (σχέση 4): 

     3
1,2

60 ( /e e
o

L q f S Z m
t

= )h                                                                                              (4) 

όπου to= ο χρόνος του κύκλου εργασίας του φορτωτή (min) 
        qe= η χωρητικότητα του κάδου (m3) 
        fe= ο συντελεστής του βαθμού πληρώσεως του κάδου   
    S 1,2= ο συντελεστής συνθηκών και οργανώσεως της εργασίας 
        Z= ο συντελεστής διακοπών της εργασίας 
Ο χρόνος S ενός κύκλου εργασίας του φορτωτή προκύπτει από τον τύπο: 

S=  tσ +  tμ (min)                                                                                                                                                                        (5) 
όπου tσ = σταθερός χρόνος φόρτωσης, εκφόρτωσης κάδου και ελιγμών 
         tμ = μεταβλητός χρόνος έμφορτης και άφορτης διαδρομής 
    Το σύνολο των σταθερών χρόνων (tσ) προκύπτει από τα στοιχεία των τεχνικών 

εταιριών κατασκευής δομικών μηχανημάτων. 
Το σύνολο των μεταβλητών χρόνων (tμ) του φορτωτή προκύπτει από τη σχέση 6 

2 (min)
16,7* f

lt
Uμ =                                                                                                         (6) 
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Ο συντελεστής 16,7 είναι ο λόγος τα διαδρομής 1000 m  προς 60 min. 
όπου l = μήκος διαδρομής 
       Uf = ταχύτητα εμπρός και πίσω (km/h) 
                     
Γ. Ο συνδυασμός των απαραίτητων φορτωτών και φορτηγών οχημάτων για την 

φόρτωση και μεταφορά των υλικών έγινε σύμφωνα με τις σχέσεις 5,6,7,8 ,9 και 10. 
 Ο χρόνος φόρτωσης  (tb) υπολογίσθηκε από τη σχέση 7: 

tb= ϕ
φ

s
a t

V
V

⋅ (min)                                                                                                               (7) 

όπου Vα = Χωρητικότητα σκαφής οχήματος (m3)   
         Vφ = Χωρητικότητα κάδου φορτωτικού μέσου (m3)    
         tsφ=  Χρόνος κύκλου φορτωτικού μέσου (min) 
Ο θεωρητικός χρόνος κύκλου εργασίας των μηχανημάτων  (tsθ) υπολογίσθηκε από 

τη σχέση 8: 
tsθ= tb + tr + tk + tαπ ( min)                                                                                                                                                   (8) 

όπου tr= Χρόνος καθαρής απασχόλησης 
         tk= Χρόνος κίνησης οχήματος 
        tαπ = Χρόνος απόθεσης υλικού 
Ο θεωρητικός αριθμός οχημάτων  (Ζθ) υπολογίσθηκε από τη σχέση 9: 

Ζθ=
b

s

t
t θ                                                                                                                             (9) 

Ο τεχνικά αναπόφευκτος χρόνος αναμονής (tw) υπολογίσθηκε από τη σχέση 10: 
tw= (Ζ-Ζθ) · tb (min)                                                                                                                                                           (10) 

Ο πραγματικός χρόνος κύκλου (ts ) υπολογίσθηκε από τη σχέση 11: 
ts = tsθ + tw (min)                                                                                                                                                                   (11)     

Ο αριθμός των απαιτούμενων οχημάτων (Ζ) υπολογίσθηκε από τη σχέση 12: 

Ζ= 
b

s

t
t

                                                                                                                            (12) 

 
Δ. Το ωριαίο κόστος λειτουργίας (Κ) του φορτηγού οχήματος καθώς και αυτό της 

μονάδας του παραγόμενου έργου (δ) υπολογίσθηκε από τις σχέσεις 13 και 14. 
Ωριαίο κόστος λειτουργίας (Κ): 

Κ= ΚΚ + ΚΕ + Κα + Κβ + Κγ (€/h)                                                                                 (13) 
όπου ΚΚ= έξοδα κεφαλαίου 
         ΚΕ= έξοδα ανταλλακτικών και επισκευών 
         Κα= καύσιμα 
         Κβ= λιπαντικά 
         Κγ= έξοδα χειριστή 
Κόστος μονάδας του παραγόμενου έργου (δ): 

δ= 
Q
Κ  (€/h)                                                                                                                    (14) 

όπου Κ= το ωριαίο κόστος λειτουργίας 
         Q= η ωριαία απόδοση του φορτηγού οχήματος 
 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Από την επεξεργασία και την ανάλυση όλων των στοιχείων υπολογίσθηκαν:  

Α. Η απόδοση του φορτηγού οχήματος από τις σχέσεις 1 και 2.   
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Κίνηση με φορτίο 
t1+ t2+ t3=14,8 km/h  
Κίνηση χωρίς φορτίο 
t3+ t2+t1=27,3 km/h    
Σύνολο μεταβλητών χρόνων     

Σtμ = ∑
=

=

ni

t t
L

μι μ

*60 = 46,99 min. 

Σύνολο σταθερού χρόνου tσ= 7,80 min. 
S=tμ + tσ= 54, 79 min. 

Q= 21
60 hh
S
V

⋅⋅
⋅ =11,21 m3/h 

Β. Η απόδοση(Q)  του φορτωτή προκύπτει από τις σχέσεις 4, 5 και 6: 
Κίνηση εμπρός  tμ = 0,17 min   
Κίνηση πίσω      tf = 0,13 min       
Σύνολο μεταβλητών χρόνων = 0,30 min     
Από τα στοιχεία των τεχνικών εταιριών κατασκευής δομικών μηχανημάτων  
tσ = 0,32   min και S = 0,62  min  
Η πραγματική απόδοση(Q)  του φορτωτή θα είναι: 

Q= =⋅⋅⋅⋅ 8,07,08,02
62,0

60 87 m3/h 

Γ. Ο συνδυασμός των απαραίτητων φορτωτών και φορτηγών οχημάτων για την φόρτω-
ση και μεταφορά των υλικών έγινε σύμφωνα με τις σχέσεις 7,8,9,10,11 και 12. 
Ο χρόνος φόρτωσης (tb) υπολογίσθηκε από τη σχέση (7): 
  tb= 4,96        (min) 
Ο θεωρητικός χρόνος κύκλου εργασίας των μηχανημάτων  (tsθ) υπολογίσθηκε από τη 
σχέση (8) 
tsθ= 50,96       (min) 
Ο θεωρητικός αριθμός οχημάτων  (Ζθ) υπολογίσθηκε από τη σχέση (9) 

Ζθ= 
96,4
96,50 = 10,27    Ζ=10     και  ΔΖ= 10 – 10,27 = 0,27 

Ο τεχνικά αναπόφευκτος χρόνος αναμονής (tw) υπολογίσθηκε από τη σχέση (10)  
tw= 1,34         (min) 
Ο πραγματικός χρόνος κύκλου (ts) υπολογίσθηκε από τη σχέση (11)  
ts= 52,30        (min) 
Ο αριθμός των απαιτούμενων οχημάτων (Ζ) υπολογίσθηκε από τη σχέση (12)  

Ζ=
96,4
30,52 = 10  οχήματα. 

Ο χρόνος κύκλου εργασίας (διαδρομή μετάβασης 5000m+5000m και επιστροφής)  είναι 
54,79 λεπτά   
Η φορτωτική ικανότητα του φορτωτή είναι 87 m3/h  ή πέντε φορτηγά οχήματα 
χωρητικότητας 16 m3/h. 

Για τη φόρτωση και μεταφορά του υλικού θα απαιτηθούν α. δέκα φορτηγά 
οχήματα και δύο φορτωτές ή β. ένας φορτωτής και πέντε 5 φορτηγά οχήματα. Το 
σχήμα 2 δείχνει παραστατικά τους χρόνους λειτουργίας των μηχανημάτων όπως 
προέκυψαν από τα αποτελέσματα.  
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                                                       Φόρτωση           
                            
                                        tw+tb          52,30 
                 10                            
 
    Απόσταση 
      (m)        
             
                       
                                
                           
                           0 
                                            10        15         20        25        30          35        40         45          50        55         60 5       
                                                                                                               tμ         
                                              ta                                                                       

                                                    Χρόνος διαφοράς  φάσεων εργασίας t (min) 
Σχήμα 2. Διάγραμμα λειτουργίας των χωματουργικών μηχανημάτων. 

 
Δ.. Το ωριαίο κόστος του φορτηγού οχήματος προκύπτει από τις σχέσεις 13 και 14 
Κ= 6,44 + 5,02 +19 +3,80 + 22,67 = 56,93  (€/h) 

Το κόστος της μονάδας του παραγόμενου έργου δ= 
11

93,56 = 5,18  (€/h) 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα. 

1.Η απόδοση (Q)=11,21m3/h του φορτηγού οχήματος επηρεάσθηκε από τη χωρητικό-
τητα της καρότσας του και από την απόσταση μεταφοράς του υλικού (μετάβαση-επι-
στροφή). 
2. Η απόδοση του φορτωτή (Q)=87m3/h επηρεάσθηκε από τη χωρητικότητα του κάδου 
του και της καρότσας (16m3) του φορτηγού οχήματος. 
3. Ο συνολικός χρόνος κύκλου εργασίας (S) των φορτηγών οχημάτων ήταν 54,79min 
και δεν υπήρξε χρόνος αναμονής στο χώρο της φόρτωσης. 
4. Η οικονομικότερη λύση συνδυασμού φόρτωσης και μεταφοράς του υλικού των 
χωματουργικών μηχανημάτων είναι πέντε φορτηγά με καρότσα χωρητικότητας 16m3, 
με ένα φορτωτή με απόδοση 87m3/h. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα όπου ο 
φορτωτής "καλύπτει" σε 60 min τα πέντε φορτηγά μέσα στα όρια του κύκλου εργασίας  
των φορτηγών οχημάτων S= 54,79min οπότε με την επιστροφή του δεν υπάρχει χρόνος 
αναμονής.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Συστήματα συμβατικής και μειωμένης κατεργασίας του εδάφους συνδυάστηκαν με 
μεθόδους πυκνής και συμβατικής σποράς του ηλίανθου και με στρατηγικές συμβατικής 
και καθολικής αντιμετώπισης των ζιζανίων. Εγκαταστάθηκαν πειράματα με τρία επίπε-
δα άρδευσης: 1. πλήρης άρδευση, 2. ελάχιστη άρδευση και 3. ξηρική καλλιέργεια. Ο 
ξηρικός ηλίανθος έδωσε χαμηλές αποδόσεις (<85 kg/στρ) και μικρές διαφορές των 
μεθόδων κατεργασίας. Στη μειωμένη και την πλήρη άρδευση η συμβατική κατεργασία 
έδωσε υψηλότερες αποδόσεις (173 και 314 kg/στρ αντίστοιχα). Και στα τρία 
πειράματα, η πυκνή σπορά αύξησε την παραγωγή κατά 7-17% ενώ ο έλεγχος των ζιζα-
νίων επέδρασε μόνο στη ελάχιστη και την πλήρη άρδευση με βελτίωση της παραγωγής 
4 και 7% αντίστοιχα. 
 
Λέξεις κλειδιά: Ηλίανθος, κατεργασία εδάφους, πυκνότητα σποράς, ζιζάνια, άρδευση. 
 
 

 
EFFECT OF CROPPING PRACTICES OF SOIL TILLAGE, 

SOWING RATE AND WEED CONTROL 
ON A SUNFLOWER CROP 

 
C. Cavalaris, C. Karamoutis and T.A. Gemtos* 

Dept. οf Agriculture Crop Prod. & Rural Env., Sch. of Agricultural Sc., 
University of Thessaly, Fytokou Str, 38446, N. Ionia Magnesia 

*E-mail: gemtos@uth.gr 
 
 

ABSTRACT 
Reduced tillage methods were combined with systems of dense and conventional row 
spacing and with strategies of conventional and total weed control. Three experiments 
were established with different irrigation regimes: full irrigated, minimum irrigated and 
non-irrigated. The non-irrigated crop gave generally low yields (<85 kg/στρ) and small 
differences among the tillage methods. In the minimum irrigated and full irrigated 
experiment, conventional tillage gave higher yields (1,73 and 3,14 t/ha respectively). In 
all the experiments the dense row spacing gave yield increases 7-17% while the total 
weed control had an effect only in the reduced and full irrigated experiments by 
increasing yields 4 to 7% respectively.  
 
Key words: sunflower, soil tillage, sowing rate, weed contol, irrigation. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο ηλίανθος είναι μια από τις καλλιέργειες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις 

αμειψισπορές στα πλαίσια της προσπάθειας αναδιάρθρωσης των φυτών μεγάλης 
καλλιέργειας της Ελληνικής γεωργίας. Στα πλαίσια αυτής της προοπτικής δοκιμά-
στηκαν σε δύο πειράματα στο Αγρόκτημα του Π.Θ. διαφορετικές τεχνικές εγκατά-
στασης και διαχείρισης της καλλιέργειας. Η πρωταρχική ιδέα αυτών των δοκιμών 
προήλθε από τα στοιχεία που έχουν προκύψει από μακροχρόνια πειράματα σύγκρισης 
διαφορετικών μεθόδων κατεργασίας του εδάφους. Στα πειράματα που βρίσκονται στο 
Αγρόκτημα του Π.Θ., δοκιμάστηκαν επί μια σειρά δέκα ετών η επίδραση της συμβα-
τικής κατεργασίας του εδάφους, της μειωμένης κατεργασίας και της ακαλλιέργειας 
στην ανάπτυξη και την απόδοση διαφόρων καλλιεργειών. Τα αποτελέσματα έχουν 
δείξει γενικά μείωση της παραγωγής με μείωση της εντατικότητας της κατεργασίας 
[Cavalaris and Gemtos, 1998; Cavalaris and Gemtos, 1998; Καβαλάρης κ.α., 1999]. 
Επίσης από στοιχεία μετρήσεων έχει διαπιστωθεί αύξηση της συμπύκνωσης του 
εδάφους καθώς και αύξηση της προσβολής από ζιζάνια στα συστήματα μειωμένης 
κατεργασίας και ιδίως της ακαλλιέργειας. Μια υπόθεση που προέκυψε από τα 
παραπάνω είναι ότι η μείωση στην παραγωγή οφείλεται ενδεχομένως είτε στην 
δυσκολία ανάπτυξης του ριζικού συστήματος των φυτών μέσα στο συμπυκνωμένο 
περιβάλλον του εδάφους [Gregory, 1988; Bennie, 1996; López and Arrúe, 1997] είτε 
στον αυξημένο ανταγωνισμό των ζιζανίων [Gill and Arshad, 1995; Streit et al., 2001; 
Carter, 2002] είτε ενδεχομένως και στους δυο παραπάνω παράγοντες αν και κάποια 
στατιστική συσχέτιση με βάση τα πειραματικά δεδομένα δεν μπόρεσε να θεμελιωθεί. 
Αποφασίστηκε για το επερχόμενο έτος να επιχειρηθεί να μελετηθεί η επίδραση των 
ανωτέρω ως εξής: Για την μεν επίδραση της συμπύκνωσης να σπαρθούν πιο πυκνά τα 
φυτά για να καταφέρουν να αξιοποιήσουν το κομμάτι της γης που πιθανόν έμενε 
ανεκμετάλλευτο από το ριζικό τους σύστημα ενώ  η τυχόν καθυστέρηση στην ανάπτυξη 
των φυτών θα καλύπτονταν από τη πυκνή φύτευση, για τα δε ζιζάνια, να 
δημιουργηθούν υποτεμάχια στα οποία ο έλεγχος των ζιζανίων θα ήταν καθολικός με 
τακτικά χειρονακτικά σκαλίσματα.  
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Τα πειράματα διεξήχθηκαν σε δύο μόνιμους πειραματικούς αγρούς στο Αγρό-
κτημα του Π.Θ έκτασης 7 στρεμμάτων έκαστος. Στους αγρούς αυτούς και στα ίδια 
τεμάχια δοκιμάζονται από το 1997 πέντε διαφορετικές μέθοδοι κατεργασίας του εδά-
φους. Οι μέθοδοι αυτές είναι: 
• Συμβατική κατεργασία (Σ): Περιλαμβάνει φθινοπωρινό ή εαρινό όργωμα σε βάθος 

25-30 cm ενώ η προετοιμασία της σποροκλίνης γίνεται με όσα περάσματα 
δισκοσβάρνας και ελαφρού καλλιεργητή κρίνονται απαραίτητα.  

• Μειωμένη κατεργασία με βαρύ καλλιεργητή (ΒΚ): Η πρωτογενής κατεργασία 
γίνεται με ένα βαρύ καλλιεργητή με ελατηριωτά ελάσματα σε μέσο βάθος 20 cm 
ενώ η προετοιμασία της σποροκλίνης ολοκληρώνεται ως πιο πάνω. 

• Μειωμένη κατεργασία με περιστροφικό καλλιεργητή (ΠΚ): Η κατεργασία γίνεται 
με ένα περιστροφικό καλλιεργητή με κατακόρυφα ελάσματα σε βάθος 12-15 cm. 
Συνήθως πραγματοποιείται ένα πέρασμα λίγο πριν από τη σπορά ενώ αν μεσολαβεί 
διάστημα ικανό για το φύτρωμα νέων ζιζανίων πραγματοποιείται και ένα επιπλέον 
πέρασμα με δισκοσβάρνα. 

• Μειωμένη κατεργασία με χρήση μόνο δισκοσβάρνας (Δ): Η κατεργασία γίνεται σε 
μικρό βάθος (μέχρι 10 cm) με αλλεπάλληλα περάσματα με δισκοσβάρνα έως ότου 
επιτευχθεί ικανοποιητικός ψιλοχωματισμός για τη σπορά. 

• Ακαλλιέργεια (Α): Μέχρι τη σπορά δεν γίνεται καμία μηχανική επέμβαση στο 
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έδαφος. Η σπορά γίνεται με μια συμβατική μηχανή πάνω από τα φυτικά 
υπολείμματα της προηγούμενης καλλιέργειας ενώ η καταστροφή των ζιζανίων 
γίνεται με ψεκασμό glyphosate ή paraquat λίγο πριν τη σπορά ή αμέσως μετά. 

 
Ο πρώτος πειραματικός αγρός έχει έδαφος αργιλώδες και ο δεύτερος ιλυο-

αργιλώδες. Το 1998 στον αργιλώδη αγρό καλλιεργήθηκε ξηρικός ηλίανθος ενώ ο ιλυο-
αργιλώδης αγρός διασπάστηκε σε δύο πειράματα όπου στο ένα καλλιεργήθηκε πλήρως 
αρδευόμενος ηλίανθος (ετήσια δόση άρδευσης 360 m3/στρ, ενώ στο δεύτερο ηλίανθος 
υπό καθεστώς ελάχιστης άρδευσης (40 m3/στρ). 

Το πειραματικό σχέδιο σε κάθε ένα από τους τρεις πειραματικούς αγρούς ήταν 
πλήρως τυχαιοποιημένες ομάδες με υπο-ομάδες και υπο-υπο-ομάδες. Τις κύριες ομάδες 
κατέλαβαν οι πέντε μέθοδοι κατεργασίας. Στις υπο-ομάδες εφαρμόστηκαν δύο πυκνό-
τητες γραμμών σποράς της καλλιέργειας: 1) συμβατική σπορά με γραμμές πλάτους 75 
cm και στόχο την επίτευξη πληθυσμού 7000 φυτών/στρ και 2) πυκνή σπορά με γραμμές 
πλάτους 37,5 cm και στόχο την επίτευξη 10.000 φυτών/στρ. Τέλος στους αγρούς με την 
πλήρη άρδευση και δίχως άρδευση δημιουργήθηκαν υπο-υπο-τεμάχια στα οποία 
εφαρμόστηκαν δύο στρατηγικές ελέγχου των ζιζανίων: 1) συμβατική τακτική όπου 
εκτός από την προσπαρτική χημική ζιζανιοκτονία κρίθηκε απαραίτητο να πραγματο-
ποιηθεί και ένα σκάλισμα και 2) καθολική καταπολέμηση των ζιζανίων όπου με τακτι-
κά χειρωνακτικά σκαλίσματα το πολύ ανά δεκαήμερο, επιδιώχθηκε να αποκλειστεί 
πρακτικά ο ανταγωνισμός της καλλιέργειας από τα ζιζάνια.  

Στους πειραματικούς αγρούς με την πλήρη και ελάχιστη άρδευση πραγματοποιή-
θηκε λίπανση με 7 μονάδες Ν, 3,5 μονάδες Ρ, 3,5 μονάδες Κ και 2,5 μονάδες S ενώ 
στον αγρό με την ξηρική καλλιέργεια προστέθηκαν 6-3-3 μονάδες Ν-Ρ-Κ και 2,4 
μονάδες S. Για τον προφυτρωτικό έλεγχο των ζιζανίων ψεκάστηκαν σε όλες τις 
μεταχειρίσεις 330 g/στρ Prometryne ενώ η σπορά πραγματοποιήθηκε στις 21/3/2008 με 
μια πνευματική σπαρτική σκαλιστικών καλλιεργειών. Και στα τρία πειράματα 
καλλιεργήθηκε η ποικιλία OLEKO που σε πειράματα του προηγούμενου χρόνου έδωσε 
καλές αποδόσεις. Για την συγκομιδή χρησιμοποιήθηκε η θεριζοαλωνιστική πειραμα-
τικών τεμαχίων του Π.Θ (τύπος HEGE 125) με τον μηχανισμό θερισμού του σίτου 
(ανέμη). 

Οι μετρήσεις που λήφθηκαν κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου 
αφορούσαν την εξέλιξη του φυτρώματος του ηλίανθου με καταγραφή των πληθυσμών, 
την ανάπτυξη της καλλιέργειας με παρακολούθηση του ύψους των φυτών και τέλος την 
τελική παραγωγή σε σπόρο με υγρασία αναφοράς 13% με μηχανική συγκομιδή μιας 
έκτασης 15 m2 από κάθε τεμάχιο.  

 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στο σχήμα 1 απεικονίζεται η εξέλιξη του φυτρώματος του ηλίανθου για τις δυο 
πυκνότητες σποράς, στις τέσσερις από τις πέντε μεθόδους κατεργασίας στον πειραμα-
τικό αγρό με την πλήρως αρδευόμενη καλλιέργεια. Στις μεταχειρίσεις της ακαλλιέρ-
γειας, ο ηλίανθος απέτυχε να φυτρώσει διότι ο σπόρος δεν σκεπάστηκε από τους 
μηχανισμούς της κοινής σπαρτικής που χρησιμοποιήθηκε στη σπορά. Αυτό ίσχυσε και 
για τους τρεις πειραματικούς αγρούς. Κατά συνέπεια η μέθοδος της ακαλλιέργειας 
αποκλείστηκε από τις περαιτέρω στατιστικές αναλύσεις. Όπως φαίνεται και από τα 
διαγράμματα, ο περιστροφικός καλλιεργητής και στη συνέχεια ο βαρύς καλλιεργητής 
πέτυχαν καλύτερο φύτρωμα σε σχέση με τις άλλες δυο μεθόδους. Ανάλογα αποτελέ-
σματα διαπιστώθηκαν και για το τμήμα του αγρού που εφαρμόστηκε ελάχιστη άρδευση. 
Αντίθετα στον πειραματικό αγρό που σπάρθηκε η ξηρική καλλιέργεια (Σχήμα 2) το 
καλύτερο φύτρωμα επιτεύχθηκε στη συμβατική κατεργασία και στη συνέχεια στο βαρύ 
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καλλιεργητή. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλονταν στο ότι στον ξηρικό αγρό το έδαφος 
ήταν πιο εύθρυπτο και επομένως ψιλοχωματίστικε ικανοποιητικά και με τις τέσσερις 
μεθόδους κατεργασίας. Αντίθετα στον αγρό με την πλήρως αρδευόμενη και την ελάχι-
στα αρδευόμενη καλλιέργεια το έδαφος ήταν πιο συνεκτικό και το εαρινό όργωμα που 
πραγματοποιήθηκε την τρέχουσα χρονιά, δεν βοήθησε την επίτευξη ικανοποιητικού 
ψιλοχωματισμού. Σε αυτή την περίπτωση, ο περιστροφικός καλλιεργητής, ως 
ισχυοδοτούμενο από το ΡΤΟ μηχάνημα, έδωσε εμφανές πλεονέκτημα. 
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Σχήμα 1. Εξέλιξη του φυτρώματος του ηλίανθου για τις τέσσερις μεθόδους 

κατεργασίας του εδάφους στο πείραμα με την πλήρως αρδευόμενη καλλιέργεια. 
 

Ξηρική καλλιέργεια
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Σχήμα 2. Εξέλιξη του φυτρώματος του ηλίανθου για τις τέσσερις μεθόδους 

κατεργασίας του εδάφους στο πείραμα με την ξηρική καλλιέργεια. 
 

Στα σχήματα 3-5 απεικονίζεται η εξέλιξη του ύψους της καλλιέργειας στους τρεις 
πειραματικούς αγρούς, για τις δύο πυκνότητες σποράς και τις τέσσερις μεθόδους 
κατεργασίας. Όπως διαπιστώνεται, στους αγρούς με την πλήρη και την ελάχιστη 
άρδευση (Σχήματα 3 & 4), μπορεί οι μέθοδοι του περιστροφικού καλλιεργητή, του βαρύ 
καλλιεργητή και της δισκοσβάρνας, αρχικά να προπορεύτηκαν εξαιτίας του ταχύτερου 
φυτρώματος αλλά τελικά αυτές που ευνοήθηκαν ήταν οι μέθοδοι βαθιάς κατεργασίας 
ήτοι η συμβατική και του βαρύ καλλιεργητή. Στον αγρό με την ξηρική καλλιέργεια 
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(Σχήμα 5) οι βαθιές κατεργασίες προπορεύτηκαν από την αρχή και διατήρησαν την 
υπεροχή τους σε όλο το στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης. Αν και εξαρχής δεν υπήρχαν, 
διαφορές διαπιστώνονται εν τέλει και μεταξύ των αγρών, με την πλήρης αρδευόμενη 
καλλιέργεια να δίδει τα υψηλότερα φυτά (Σχήμα 3), την ελάχιστη άρδευση να δίδει 
κοντύτερα (Σχήμα 4) και τέλος την ξηρική καλλιέργεια να δίδει τα χαμηλότερα φυτά 
(Σχήμα 5). Τα δύο πλάτη σποράς δεν εμφάνισαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές 
μεταξύ τους και το ίδιο ίσχυε και για τις δυο στρατηγικές ελέγχου των ζιζανίων. 
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Σχήμα 3. Εξέλιξη του ύψους των φυτών για τις τέσσερις μεθόδους κατεργασίας του 

εδάφους στο πείραμα με την πλήρως αρδευόμενη καλλιέργεια. 
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Σχήμα 4. Εξέλιξη του ύψους των φυτών για τις τέσσερις μεθόδους κατεργασίας του 

εδάφους στο πείραμα με την ελάχιστα αρδευόμενη καλλιέργεια. 
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Ξηρική καλλιέργεια
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Σχήμα 5. Εξέλιξη του ύψους των φυτών για τις τέσσερις μεθόδους κατεργασίας του 

εδάφους στο πείραμα με την ξηρική καλλιέργεια. 
 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται στοιχεία της απόδοσης του ηλίανθου για τους 
τρεις πειραματικούς αγρούς και τις διάφορες μεταχειρίσεις τους. Διαπιστώνεται μια 
σημαντική βελτίωση της απόδοσης με την προσθήκη της άρδευσης. Στα πειράματα με 
την ξηρική καλλιέργεια και την ελάχιστη άρδευση οι αποδόσεις ήταν πολύ μικρές 
παρότι τα φυτά είχαν καταφέρει να αποκτήσουν ικανοποιητικό ύψος (Σχήματα 3-5), 
που δεν διέφερε από αυτό των πλήρως αρδευομένων φυτών. Όσον αναφορά στην 
πυκνότητα σποράς διαπιστώνεται ότι και στα τρία πειράματα κατά μέσο όρο η πυκνή 
φύτευση αύξησε την παραγωγή. 

Ο έλεγχος των ζιζανίων, κατά μέσο όρο, είχε μια θετική επίδραση στον 
αρδευόμενο αγρό ενώ δεν επηρέασε την παραγωγή στον μη αρδευόμενο αγρό. Αυτό 
οφείλονταν στο γεγονός ότι η έλλειψη άρδευσης δεν ευνόησε το φύτρωμα ζιζανίων με 
συνέπεια οι μεταχειρίσεις συμβατικής και καθολικής καταπολέμησης να μην παρου-
σιάζουν εμφανείς διαφορές ως προς τα ζιζάνια.  

Στατιστικώς σημαντικές διαφορές διαπιστώθηκαν και μεταξύ των κατεργασιών 
με την συμβατική κατεργασία να δίνει σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις στα 
πειράματα που εφαρμόστηκε άρδευση αλλά όχι και στην ξηρική καλλιέργεια. Τα 
αποτελέσματα αυτά γενικά έρχονται σε συμφωνία με διαπιστώσεις προηγουμένων ετών 
από τα ίδια πειράματα [Cavalaris and Gemtos, 1998; Cavalaris and Gemtos, 1998; 
Καβαλάρης κ.α., 1999]. Η παρέκκλιση που παρατηρήθηκε στην ξηρική καλλιέργεια θα 
πρέπει αποδοθεί στην ανασταλτική επίδραση της έλλειψης νερού που δεν επέτρεψε να 
εκδηλωθούν τα πραγματικά οφέλη από την βαθιά χαλάρωση του εδάφους. Παράλληλα 
οι μειωμένες κατεργασίες επιτυγχάνουν μείωση της εξάτμισης με τη διατήρηση των 
φυτικών υπολειμμάτων στην επιφάνεια του εδάφους και αυτό προφανώς βοήθησε στη 
καλή ανάπτυξη των φυτών αλλά δεν έφτασε μέχρι τη παραγωγή. Την μικρότερη 
απόδοση και στα τρία πειράματα την έδωσε η δισκοσβάρνα.   

Στον Πίνακα 1 εξετάζονται και οι αλληλεπιδράσεις των μεταχειρίσεων κατερ-
γασίας με τη πυκνότητα σποράς και τον έλεγχο των ζιζανίων. Τα στοιχεία που έχουν 
ενδιαφέρον προέρχονται από τα αρδευόμενα πειράματα διότι στη ξηρική καλλιέργεια οι 
διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων ήταν πολύ μικρές. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει 
ότι η ποσοστιαία  μείωση της παραγωγής στις μεθόδους μειωμένης κατεργασίας σε 
σύγκριση με την συμβατική ήταν μεγαλύτερη στην πυκνή φύτευση (Πίνακας 1 & 
Σχήμα 6). Το γεγονός αυτό ανατρέπει την αρχική υπόθεση ότι η πυκνότερη φύτευση θα 
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βοηθούσε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της συμπύκνωσης του εδάφους μέσω της 
εκμετάλλευσης από το ριζικό σύστημα των πυκνότερα τοποθετημένων φυτών εκείνου 
του τμήματος του εδάφους που εικάζεται ότι μένει ανεκμετάλλευτο εξαιτίας της 
περιορισμένης ανάπτυξης των ριζών όταν η συμπίεση είναι υψηλή.  

 
Πίνακας 1. Απόδοση του ηλίανθου στα τρία πειράματα.  

Γενικός μέσος 236.4 127.9 81.1

Πυκνότητα σποράς
Συμβατική σπορά 217.4 123.2 77.3
Πυκνή σπορά 255.3 (17.4) 132.6 (7.6) 84.9 (9.8)
LSD (0.05) 6.2 5.1 4.6

Έλεγχος ζιζανίων
Συμβατική αντιμετώπιση 224.7 82.1
Καθολική αντιμετώπιση 248.0 (10.3) 80.0 (-2.5)
LSD (0.05) 6.2 ns

Κατεργασία
Συμβατική κατεργασία 314.1 173.7 83.9
Βαρύς καλλιεργητής 261.6 (-16.6) 127.7 (-26.5) 85.0 (1.3)
Περιστροφικός καλλιεργητής 190.4 (-39.3) 114.9 (-33.8) 81.8 (-2.4)
Δισκοσβάρνα 179.3 (-42.9) 95.3 (-45.1) 73.7 (-12.1)
LSD (0.05) 16.5 13.1 6.0

Πυκνότητα σποράς Χ κατεργασία
Συμβατική κατεργασία 272.8 161.3 80.3
Βαρύς καλλιεργητής 237.4 (-12.9) 115.6 (-28.3) 81.1 (0.9)
Περιστροφικός καλλιεργητής 175.2 (-35.7) 119.1 (-26.2) 76.9 (-4.1)
Δισκοσβάρνα 184.3 (-32.4) 97.0 (-39.8) 70.8 (-11.7)
Συμβατική κατεργασία 355.3 186.2 87.5
Βαρύς καλλιεργητής 285.9 (-19.5) 139.8 (-24.8) 88.9 (1.6)
Περιστροφικός καλλιεργητής 205.7 (-42.1) 110.7 (-40.5) 86.6 (-1)
Δισκοσβάρνα 174.3 (-50.9) 93.7 (-49.6) 76.5 (-12.5)
LSD (0.05) 23.3 18.5 ns

Έλεγχος ζιζανίων Χ κατεργασία
Συμβατική κατεργασία 315.5 85.3
Βαρύς καλλιεργητής 250.7 (-20.5) 85.1 (-0.1)
Περιστροφικός καλλιεργητής 173.7 (-44.9) 82.5 (-3.2)
Δισκοσβάρνα 159.0 (-49.6) 75.6 (-11.3)
Συμβατική κατεργασία 312.6 82.5
Βαρύς καλλιεργητής 272.6 (-12.7) 84.9 (2.8)
Περιστροφικός καλλιεργητής 207.2 (-33.7) 81.1 (-1.7)
Δισκοσβάρνα 199.6 (-36.1) 71.7 (-13)
LSD (0.05) 23.3 ns

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (CV%) 9.8 9.7 10.4

Οι αριθμοί στις παρενθέσεις υποδηλώνουν την (%) ποσοστιαία μεταβολή της απόδοσης σε σχέση με την συμβατική μέθοδο

Απόδοση (kg/στρ)
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Σχήμα 6. Ποσοστιαία μεταβολή της απόδοσης του ηλίανθου στις μεθόδους μειωμένης 
κατεργασίας σε σχέση με την συμβατική κατεργασία για τις δύο πυκνότητες σποράς 

στους δύο πειραματικούς αγρούς. 
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Σχήμα 7. Ποσοστιαία μεταβολή της απόδοσης του ηλίανθου στις μεθόδους μειωμένης 

κατεργασίας σε σχέση με την συμβατική κατεργασία για τις δύο στρατηγικές 
αντιμετώπισης των ζιζανίων στον πειραματικό αγρό με την αρδευόμενη καλλιέργεια. 

 
Αποδεικνύεται ότι η συμπίεση του εδάφους μειώνει τις αποδόσεις ακόμα και σε 

πυκνές φυτεύσεις. Αντίθετα ο έλεγχος των ζιζανίων είχε μια μικρή επίδραση βελτιώ-
νοντας κατά περίπου 10% τις αποδόσεις στη μειωμένη κατεργασία, ποσοστό ωστόσο 
που δεν ερμηνεύει επαρκώς τη μείωση της παραγωγής κατά 35 - 50 %. 

 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι η βαθειά κατεργασία και η πυκνότερη 
φύτευση του αρδευόμενου ηλίανθου είναι ευνοϊκά για την καλλιέργεια. Η μείωση των 
αποδόσεων που παρατηρούνται στις μεθόδους μειωμένης κατεργασίας (16-45%) δεν 
φαίνεται να περιορίζεται με μια πιο ομοιόμορφη κατανομή των φυτών στην επιφάνεια 
του αγρού με στόχο την αντιμετώπιση της αντίστασης που προκαλεί η συμπίεση του 
εδάφους στην ανάπτυξη των ριζών. Προφανώς η τεχνική αυτή ευνόησε την κατά 
πλάτος εκμετάλλευση της εδαφικής επιφάνειας από το σύστημα των ριζών αλλά όχι και 
την σε βάθος ανάπτυξή τους γεγονός που μόνο η βαθιά κατεργασία μπορούσε να 
βοηθήσει. Ο ανταγωνισμός των ζιζανίων ήταν ένας δεύτερος παράγοντας ο οποίος 
φάνηκε να προκαλεί μια μείωση περίπου 10% στις αποδόσεις, ποσοστό ωστόσο που δεν 
επαρκεί για την εξήγηση της συνολικής απώλειας της παραγωγής. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της αγροτικής έκθεσης «Αgrotica 2008» 
στην Θεσσαλονίκη συγκεντρώθηκαν στοιχεία από μεγάλο δείγμα αγροτών, 1509 ερωτη-
ματολόγια, τα οποία αφορούν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα των ελληνικών γεωργι-
κών εκμεταλλεύσεων. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η δομή των ερωτηματολογίων 
και μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνας, τα οποία αφορούν κυρίως κοινωνικοοικο-
νομικά στοιχεία των παραγωγών καθώς και στοιχεία του μηχανικού εξοπλισμού των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Από την εργασία προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα 
σχετικά με το αριθμό και την ηλικιακή κατανομή των ελκυστήρων και των παρελκο-
μένων μηχανημάτων. 
 
Λέξεις κλειδιά: γεωργικά μηχανήματα, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ερωτηματολόγια. 
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ABSTRACT 
The objective of this paper is to present the structure and the results of a survey 
regarding farm machineries of Greek agricultural enterprises. The survey was carried 
out during the agricultural exhibition “Agrotica 2008” in Thessaloniki, in order to 
capture farm machineries trends. The data which was collected from a large number of 
farmers, 1509 questionnaires, concerns mainly socio-economic elements of farmers as 
well as information about agricultural machineries-equipments. Significant results about 
the farm machineries number and age distribution were presented. 
 
Key words: farm machinery, agricultural enterprises, surveys.   
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η τάση των γεωργικών μηχανημάτων στις εκμεταλλεύσεις, παγκοσμίως, είναι να 

αυξάνονται σε αριθμό, μέγεθος αλλά και ισχύ (Hunt, 2001). Το γεγονός αυτό σε 
συνδυασμό με το ότι τα γεωργικά μηχανήματα αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές 
μορφές επενδυμένου «κεφαλαίου», καθιστά απαραίτητη την ορθολογική επιλογή του 
μηχανικού εξοπλισμού της κάθε εκμετάλλευσης, αλλά και την ορθολογική διαχείρισή 
τους. Ειδικά στην Ελλάδα, όπου επικρατούν οι μικρές εκμεταλλεύσεις, οι επενδύσεις 
του μηχανικού εξοπλισμού αντιπροσωπεύουν περίπου το 35-40% του συνολικού 
κόστους, ενώ το κόστος του παράγοντα «έδαφος» μειώνεται (Τσατσαρέλης, 2006). Στις 
μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις, το ποσοστό αυτό κυμαίνετε μεταξύ 25-35% των 
συνολικών (Kutzbach, 2000). 

Η ορθολογική επιλογή των μηχανημάτων αποτελεί την πιο σημαντική απόφαση 
που πρέπει να πάρει ο υπεύθυνος κάθε εκμετάλλευσης, γιατί επηρεάζει σε βαθμό 
αποφασιστικό το κόστος και την καθαρή πρόσοδο (Τσατσαρέλης, 2006). Ιδιαίτερα, η 
επιλογή των ελκυστήρων επηρεάζει σε μεγάλο ποσοστό και τον υπόλοιπο μηχανικό 
εξοπλισμό της εκμετάλλευσης, αλλά και την δυνατότητα της εκμετάλλευσης να αλλάξει 
προσανατολισμό (π.χ. αύξηση ή μείωση μεγέθους εκμετάλλευσης, αλλαγή καλλιερ-
γειών, εκσυγχρονισμός των μεθόδων καλλιέργειας κ.τλ.). 

Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα, το οποίο τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
εντονότερα στην Ε.Ε. και κυρίως στην Ελλάδα, είναι η αντικατάσταση των παλαιω-
μένων-γηρασμένων μηχανημάτων και κυρίως των ελκυστήρων. Η γήρανση του γεωργι-
κού στόλου έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος, υψηλότερη κατανάλωση καυσίμου, 
ρύπανση της ατμόσφαιρας, χαμηλότερη ασφάλεια, μεγαλύτερη κόπωση των χειριστών, 
και κυρίως χαμηλότερη ποιότητα των εργασιών. (Τσατσαρέλης, 2006). Το πρόβλημα 
οξύνεται λόγω της στενότητας, μέχρι έλλειψης, χρημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
ευρωπαίοι παραγωγοί και επηρεάζει κυρίως τις επενδύσεις σε μηχανικό εξοπλισμό, ο 
οποίος απαιτεί μεγάλα χρηματικά ποσά. Η αύξηση της αγοράς μηχανημάτων, σε κάποια 
χρονικά διαστήματα, οφείλεται στις κατά καιρούς επιδοτήσεις της Ε.Ε. Έτσι, οι Έλλη-
νες παραγωγοί αδυνατούν και αυτοί να καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά για την 
αγορά του κατάλληλου γεωργικού εξοπλισμού και στηρίζονται κυρίως σε επιδοτήσεις, 
σε χρηματοδοτήσεις από τράπεζες και σε διακανονισμούς με τις εταιρίες ή τους 
αντιπροσώπους. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία τη σωστή τεχνοοικονομική μελέτη, 
η οποία να βασίζεται στα στοιχεία της εκμετάλλευσης, έτσι ώστε να μην βρεθεί ο 
παραγωγός σε δυσκολία εξόφλησης του μηχανήματος και κινδύνου κατάσχεσής του.  

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μέρος των αποτελεσμάτων έρευνας, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της αγροτικής έκθεσης «Αgrotica 2008» στην 
Θεσσαλονίκη, από το εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας του ΑΠΘ και του Συνδέ-
σμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ). Σκοπός της έρευνας είναι 
να καταγραφούν το μέγεθος των εκτάσεων που καλλιεργούνται σε όλη την χώρα, τα 
γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στις εκμεταλλεύσεις (κύρια ή παρελκόμε-
να), καθώς και «ποιοτικά» δεδομένα, όπως ο τρόπος ενημέρωσης των αγροτών-
παραγωγών σχετικά με γεωργικά θέματα, η πρόθεσή τους να ανανεώσουν το στόλο των 
μηχανημάτων τους με νεότερα και διάφορα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα των 
παραγωγών, όπως η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης κ.α. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
με συμπλήρωση ερωτηματολογίων (1509 παραγωγοί). 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΣ 

Στη συγκεκριμένη έρευνα συγκεντρώθηκαν στοιχεία από μεγάλο δείγμα αγροτών, 
1509 ερωτηματολόγια, τα οποία αναλυτικότερα αφορούσαν: κοινωνικοοικονομικά 
δεδομένα των παραγωγών, όπως ο τόπος διαμονής-εκμετάλλευσης, η ηλικία, το επίπεδο 
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εκπαίδευσης, κατά πόσο ασχολείται με γεωργία-δενδροκομία-κτηνοτροφία, στοιχεία 
της εκμετάλλευσης όπως το μέγεθος (ιδιόκτητα-ενοικιαζόμενα) και τα καλλιεργούμενα 
φυτά (είδος-έκταση). Διερευνήθηκε ο μηχανικός εξοπλισμός της επιχείρησης, όπως η 
ηλικία και η ιπποδύναμη των ελκυστήρων και ο αριθμός και το είδος των παρελκο-
μένων μηχανημάτων. Επίσης, εξετάστηκε από πού αντλούν πληροφορίες οι ερωτηθέντες 
σχετικά με γεωργικά θέματα και με θέματα που αφορούν τα γεωργικά μηχανήματα. 
Ακόμα, ελέγχτηκε η πρόθεση των παραγωγών για αγορά νέων ή αντικατάσταση παλαι-
ών μηχανημάτων και εάν ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε αγροτικά προγράμματα 
«δράσης» για την ανανέωση του στόλου των μηχανημάτων. Τέλος, εξετάστηκε τι έρευ-
να αγοράς πραγματοποίησαν για την επιλογή των γεωργικών τους μηχανημάτων 
(κυρίως του ελκυστήρα) και πια θεωρούν βασικά κριτήρια για την παραπάνω επιλογή 
τους. Στόχος είναι να συνδυαστούν τα παραπάνω στοιχεία ώστε να προκύψει μία 
ολοκληρωμένη εικόνα για την τάση εκμηχάνισης της χώρας.  

Τα παραπάνω δεδομένα, που συλλέχτηκαν από τα ερωτηματολόγια, καταγράφη-
καν και αποθηκεύτηκαν ψηφιακά σε βάση δεδομένων ΒΔ (Access 2007), με τη χρήση 
κατάλληλης φόρμας (Σχήμα 1), ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν, να προσπελα-
στούν και να ενημερωθούν με αποτελεσματικό τρόπο. 

 

 
Σχήμα 1. Φόρμα εισαγωγής δεδομένων ειδικά διαμορφωμένη για την πιο εύκολη 

εισαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων (Access 2007). 
 

Παρακάτω παρουσιάζεται μέρος των αποτελεσμάτων που αφορούν κυρίως τα 
κοινωνικοοικονομικά στοιχεία των παραγωγών και το μηχανικό εξοπλισμό των 
ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
3.1. ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

Από την επεξεργασία των δεδομένων του δείγματος προκύπτει ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό παραγωγών που επισκέφτηκαν την αγροτική έκθεση (Σχήμα 2) κυμαίνεται 
μεταξύ 26 έως 50 ετών (65,55%), με το μέγιστο ποσοστό να παρουσιάζεται στις ηλικίες 
από 36 μέχρι 40 ετών (16,24%, 245 άτομα, μέσος όρος ηλικίας 38,45 έτη και τυπική 
απόκλιση 1,48). 
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Σχήμα 2. Ηλικιακή κατανομή παραγωγών. 

 
Στο σχήμα 3 παρουσιάζεται η κατανομή των παραγωγών ανά γεωγραφικό διαμέ-

ρισμα (Ελλάδα και Κύπρο) που συμμετείχαν στην έρευνα, κατά τη διάρκεια της έκθεσης. 
Αν και ο μέγιστος αριθμός παραγωγών, του δείγματος, προήλθε από το Νομό Λαρίσης 
(145 άτομα), το γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας εμφάνισε το μεγα-
λύτερο ποσοστό  (38,57%, 582 άτομα), με την πλειοψηφία αυτών από την Πέλλα (127 
άτομα), τη Θεσσαλονίκη (123 άτομα) και της Σέρρες (107 άτομα). Παρατηρείται ότι το 
δείγμα, όσο αφορά τη γεωγραφική κατανομή, είναι ανομοιογενές (μεγάλη διασπορά 
δείγματος), αν και οι τιμές που χρησιμοποιούνται είναι οι απόλυτες (όχι κανονικο-
ποιημένες βάσει των αριθμό των παραγωγών ανά γεωγραφικό διαμέρισμα), γεγονός 
που δηλώνει ότι δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή στατιστικά συμπεράσματα για τα 
διαμερίσματα της Ελλάδος. Αντίθετα όμως, μπορούν να εξεταστούν τα αποτελέσματα 
όσο αφορά την γενική τάση των Ελλήνων παραγωγών σε σχέση με τα παραπάνω 
ζητήματα. Έτσι, από το Σχήμα 3 μπορεί να διαφανεί από ποιες περιοχές της Ελλάδας, 
αλλά και τι ποσοστό παραγωγών επισκέπτεται την αγροτική έκθεση της Θεσσαλονίκης. 

 

 
Σχήμα 3. Κατανομή των παραγωγών ανά γεωγραφικό διαμέρισμα (Ελλάδα και Κύπρο). 

 
Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή του μορφωτικού επιπέδου των παραγω-

γών, καθώς επίσης και ο μέσος όρος ηλικίας κάθε κατηγορίας και η τυπική απόκλιση 
των ηλικιών. Παρατηρείται ότι σχεδόν το σύνολο των παραγωγών (90,50%) είναι μέσης 
εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια). Σημαντικό ποσοστό αυτών, 22%, μεγάλης 
κυρίως ηλικίας (μέσος όρος ηλικίας 54,55% και τυπική απόκλιση 11,85) έχουν ολοκλη-
ρώσει μόνο την πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικό), ενώ μόνο το 2,99% έχει 
κάποιες σπουδές σχετικά με τη γεωργική επιστήμη. 
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Πίνακας 1. Κατανομή μορφωτικού επιπέδου των παραγωγών. 

«Επίπεδο εκπαίδευσης» Αριθμός 
παραγωγών 

Μέσος όρος 
ηλικίας 

Τυπική 
απόκλιση 
ηλικίας 

Ποσοστό 
(%) 

Δημοτικού 332 54,55 11,85 22,00 
Γυμνασίου 310 42,65 11,41 20,54 
Λυκείου 514 37,94 15,99 34,06 

Μέσης γεωργικής σχολής 23 42,26 13,38 1,52 
Τεχνικού επαγγ. λυκείου 180 39,16 11,91 11,93 

ΙΕΚ 4 28 6,63 0,27 
ΙΕΚ γεωργικής ειδικότητας 12 32,5 8,39 0,80 

ΤΕΙ 67 37,04 10,82 4,44 
ΤΕΙ γεωργικής ειδικότητας 4 35,25 10,63 0,27 

ΑΕΙ 57 42 10,06 3,78 
ΑΕΙ γεωργικής ειδικότητας 6 31,33 11,41 0,40 

ΣΥΝΟΛΟ 1509 - - 100 
       
Τα στρέμματα που καλλιεργούνται, από το σύνολο των παραγωγών του δείγμα-

τος, είναι 537.686 στρ, από τα οποία τα  212.302 στρ. (39,48%) είναι ιδιόκτητα και τα 
325.384 στρ. (60,52%) ενοικιαζόμενα. Το σύνολο των στρεμμάτων καλλιεργούνται 
κυρίως με χειμερινά σιτηρά (42,75%), βαμβάκι (15,61%), καλαμπόκι (13,04%) και 
μηδική (8,76%), ενώ το 8,14% αυτών καλλιεργούνται με δενδρώδεις καλλιέργειες, 
2,87% με λαχανοκομικά και το 1,71% με αμπελώνες. Επίσης, οι περισσότεροι παραγω-
γοί καλλιεργούν χειμερινά σιτηρά (841 άτομα, 24,08%), δενδρώδεις καλλιέργειες - 
αμπελώνες (661 άτομα, 18,93%), καλαμπόκι (530 άτομα, 15,1%), βαμβάκι (516 άτομα, 
14,78%), μηδική (338 άτομα, 9,68%) και λαχανοκομικά φυτά (5,47%).  

Στο Σχήμα 4 παρουσιάζεται η κατανομή του ποσοστού των καλλιεργειών (σύνο-
λο, ιδιόκτητα και ενοικιαζόμενα) ανά κατηγορία ηλικιών παραγωγών. Παρατηρείται ότι 
τα περισσότερα στρέμματα καλλιεργούνται από τις ηλικίες 36 έως 45 ετών (29,84 %) 
και ακολουθούν οι ηλικίες 26 έως 35 ετών με 22,71% και οι ηλικίες από 46 έως 55 ετών 
με 20,95%. Σε όλες τι κατηγορίες ηλικιών τα ενοικιαζόμενα στρέμματα είναι 
περισσότερα από τα ιδιόκτητα, εκτός των ηλικιών μεγαλύτερων των 65 ετών, όπου τα 
ιδιόκτητα στρέμματα (2,53%) είναι λίγο περισσότερα από τα ενοικιαζόμενα (1,92%). 

 

 
Σχήμα 4. Κατηγορίες ηλικιών παραγωγών και ποσοστού  

ιδιόκτητων-ενοικιαζόμενων στρεμμάτων. 
 
Τέλος, από το Σχήμα 5 παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος των παραγωγών 

(29,95%) καλλιεργούν λιγότερα από 100 στρέμματα, ενώ ο αριθμός των παραγωγών 
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μειώνεται καθώς τα στρέμματα αυξάνονται μέχρι τα 500. Αξιοσημείωτο επίσης είναι 
ότι πάνω από 500 στρέμματα καλλιεργεί σημαντικός αριθμός παραγωγών (20,54%). 

 

 
Σχήμα 5.  Κατηγορίες καλλιεργούμενων στρεμμάτων ανά ηλικία παραγωγού. 

 
3.2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

Το σύνολο των ελκυστήρων που καταγράφηκαν στην παραπάνω έρευνα είναι 
3.004 και των παρελκομένων μηχανημάτων 11.298. Η ηλικιακή κατανομή των ελκυ-
στήρων παρουσιάζεται στον πίνακα 2, με μέγιστο αριθμό ελκυστήρων (598, 19,91%) 
να είναι μικρότεροι από 5 ετών (μέσο όρος 2,74 χρονών και τυπική απόκλιση 1,51). 
Πάνω από 10 ετών αντιστοιχούν σχεδόν τα δύο τρίτα των ελκυστήρων (62,64%). 

 
Πίνακας 2. Ηλικιακή κατανομή ελκυστήρων. 

Κατηγορίες ηλικιών 
ελκυστήρων (έτη) 

Αριθμός 
ελκυστήρων 

Ποσοστό 
(%) 

Μέσος όρος 
ηλικίας 

ελκυστήρων 

Τυπική απόκλιση 
ηλικίας ελκυστήρων 

≤5 598 19,91 2,74 1,51 
[6,10] 524 17,44 8,90 1,42 
[11,15] 388 12,92 13,82 1,49 
[16,20] 527 17,54 19,06 1,40 
[21,25] 381 12,68 24,08 1,32 
[26,30] 305 10,15 29,31 1,25 

>30 281 9,35 38,18 6,21 
ΣΥΝΟΛΟ 3004 100 - - 

 
Στο Σχήμα 6 παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ παραγωγών-ελκυστήρων σε κάθε 

ηλικιακή κατηγορία των παραγωγών. Σχεδόν σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες ο 
αριθμός των ελκυστήρων είναι διπλάσιος από τον αριθμό των παραγωγών. Παρόλα 
αυτά οι περισσότεροι παραγωγοί του δείγματος είναι ιδιοκτήτες είτε ενός ελκυστήρα 
(569 άτομα, 37,71%), είτε δύο ελκυστήρων (570 άτομα 37,77%). Τρεις ελκυστήρες 
κατέχουν το 15,77% των παραγωγών, ενώ πάνω από 4 ελκυστήρες αντιστοιχούν στο 
8,75% των παραγωγών.  
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Σχήμα 6. Κατανομή των ελκυστήρων και των παραγωγών ανά  

κατηγορία ηλικίας παραγωγών. 
 

Ο μεγαλύτερος αριθμός ελκυστήρων (1.762, 58,66%) είναι ισχύς από 51 μέχρι 
100 ίππους, ενώ μόνο το 6,73% των ελκυστήρων έχει πάνω από 150 ίππους. Το ποσο-
στό των μικρών, σε ισχύ, ελκυστήρων ανέρχεται στο 12,42% (373 ελκυστήρες) και 
τέλος 667 ελκυστήρες (22,20%) είναι ισχύς μεταξύ 101 με 150 ίππους. 

Το σύνολο των παρελκομένων που καταγράφηκαν στην έρευνα είναι 11.298, από 
τα οποία το 14,24% είναι άροτρα (11,02% συμβατικά και 3,12% αναστρεφόμενα), το 
14,14% ψεκαστικά (10,11% αναρτώμενα, 3,45% συρόμενα και 0,58 με αέρα), το 
11,45% είναι λιπασματοδιανομείς και το 11,33% καλλιεργητές (Σχήμα 7).  

 

 
Σχήμα 7. Παρελκόμενα μηχανήματα. 

 
Η ηλικιακή κατανομή των παρελκομένων παρουσιάζεται στο Σχήμα 8. Το 35,79% 

(4.044) αυτών είναι μικρότερα των 5 ετών, το 28,7% (3.243) είναι μεταξύ 6 και 10 
ετών, ενώ πάνω από 10 ετών είναι σχετικά μεγάλο ποσοστό των παρελκομένων 
(35,51%).  

 

 
Σχήμα 8. Αριθμός παρελκομένων ανά ηλικία. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μέρος των αποτελεσμάτων έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της αγροτικής έκθεσης «Αgrotica 2008» στην 
Θεσσαλονίκη, τα οποία αφορούν κυρίως κοινωνικοοικονομικά στοιχεία των παραγω-
γών καθώς και στοιχεία του μηχανικού εξοπλισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ο 
αριθμός των παραγωγών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 1.509 άτομα, οι οποίοι 
κατέχουν 3.004 ελκυστήρες και 11.298 παρελκόμενα μηχανήματα. Από τα στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν προκύπτει ότι ο κύριος αριθμός των παραγωγών (90,50%) είναι 
απόφοιτοι σχολών μέσης εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια) και ότι μόνο το 
2,99% έχει κάποιες σπουδές σχετικά με τη γεωργική επιστήμη. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
των παραγωγών κυμαίνεται μεταξύ 26 έως 50 ετών (65,55%), με το μέγιστο ποσοστό 
να παρουσιάζεται στις ηλικίες από 36 μέχρι 40 ετών (16,24%, 245 άτομα, μέσος όρος 
ηλικίας 38,45 έτη και τυπική απόκλιση 1,48). Οι περισσότεροι παραγωγοί, του δείγμα-
τος, έχουν καταγωγή από την κεντρική Μακεδονία (38,57%, 582 άτομα), αν και ο 
μέγιστος αριθμός παραγωγών προήλθε από το Νομό Λαρίσης (145 άτομα). 

Το ποσοστό των ιδιόκτητων στεμμάτων που καλλιεργούνται είναι 39,48% 
(212.302 στρ.) ενώ το 60,52% (325.384 στρ.) είναι ενοικιαζόμενα. Μεγάλο μέρος των 
εκτάσεων αυτών καλλιεργούνται κυρίως με χειμερινά σιτηρά (42,75%), βαμβάκι 
(15,61%), καλαμπόκι (13,04%) και μηδική (8,76%). Οι περισσότεροι παραγωγοί καλ-
λιεργούν χειμερινά σιτηρά (841 άτομα, 24,08%), δενδρώδεις καλλιέργειες - αμπελώνες 
(661 άτομα, 18,93%), καλαμπόκι (530 άτομα, 15,1%) και βαμβάκι (516 άτομα, 
14,78%). Οι ηλικίες των παραγωγών μεταξύ 36 έως 45 ετών καλλιεργούν τα περισσό-
τερα στρέμματα (29,84 %) και ακολουθούν οι ηλικίες 26 έως 35 ετών με 22,71% και οι 
ηλικίες από 46 έως 55 ετών με 20,95%. Λιγότερα από 100 στρέμματα καλλιεργεί το 
μεγαλύτερο μέρος των παραγωγών (29,95%), ενώ σημαντικός αριθμός παραγωγών 
(20,54%) καλλιεργεί πάνω από 500 στρέμματα. 

Μεγάλος αριθμός ελκυστήρων (19,91%) είναι μικρότερος από 5 έτη, όμως σχεδόν 
τα δύο τρίτα των ελκυστήρων του δείγματος (62,64%) είναι πάνω από 10 ετών, γεγονός 
που δείχνει ότι ο στόλος των ελκυστήρων είναι αρκετά γηρασμένος. Σχεδόν το 70% 
των παραγωγών κατέχουν έναν ή δύο ελκυστήρες, ενώ πάνω από 4 ελκυστήρες αντι-
στοιχούν στο 8,75% των παραγωγών. Ο κύριος αριθμός ελκυστήρων (58,66%) είναι 
ισχύς από 51 μέχρι 100, ενώ σημαντικό ποσοστό (22,20%)  κατέχουν οι ελκυστήρες 
μεταξύ 101 με 150 ίππους. Οι μεγάλοι σε ισχύ ελκυστήρες, πάνω των 150 ίππων, οι 
οποίοι δεν ενδείκνυνται για τις μικρές σε έκταση Ελληνικές εκμεταλλεύσεις, περιορί-
ζονται στο 6,73%. Τέλος, όσο αναφορά τα παρελκόμενα μεγάλο μέρος καταλαμβάνουν 
τα άροτρα (14,24%), τα ψεκαστικά (14,14%), οι λιπασματοδιανομείς (11,45%) και οι 
καλλιεργητές (11,33%). Σε αντίθεση με τους ελκυστήρες, μικρότερο ποσοστό των 
παρελκομένων (35,51%), αλλά όχι αμελητέος αριθμός (4.011 μηχανήματα), είναι 
μεγαλύτερα των 10 ετών, με τον κύριο όγκο (64,49%) να μικρότερα των 10 ετών. 
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