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Δπραξηζηίεο 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο ην θαζεγεηή  κνπ θ. Κνπδνπκά Γεψξγην ηνπ νπνίνπ  
ε ζπκβνιή θαη θαζνδήγεζε ππήξμε πνιχηηκε θαη θαζνξηζηηθή ζηε δηεμαγσγή ηεο 
πηπρηαθήο κνπ κειέηεο, θαζψο επίζεο θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηε ζηήξημή ηνπο θαζ' φιν 
ην δηάζηεκα ησλ ζπνπδψλ κνπ.  
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Πεξίιεςε 

 

 Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιήζεθε κε ην ΚΣΔΟ θαη ηελ ίδξπζή ηνπο αιιά θαη ηνπο 
ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Πην αλαιπηηθά, ην πξψην θεθάιαην θαηέγξαςε ηελ αλάγθε 
ίδξπζεο ησλ ΚΣΔΟ θαηαξηίδνληαο αξρηθά ηνλ νξηζκφ, ηηο ζπλζήθεο ίδξπζήο ηνπο, ην έξγν 
θαη ηελ άδεηα ίδξπζεο ησλ ΚΣΔΟ θαζψο επίζεο θαη φηη αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην 
πξνζσπηθφ. Σν δεχηεξν θεθάιαην ζηε ζπλέρεηα αλαθέξζεθε ζηε γεληθή δηάηαμε ηνπ ΚΣΔΟ 
, ηνλ εμσηεξηθφ θηηξηαθφ ρψξν, ηα φξγαλα θαη ηα κεραλήκαηα πνπ ην απαξηίδνπλ. Σν ηξίην 
θεθάιαην έπεηηα αλαθέξζεθε ζηνπο ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο ησλ νρεκάησλ ζηα ΚΣΔΟ 
βάζεη λνκνζεζίαο.  

 Αλαιπηηθή αλαθνξά έγηλε ζηελ  αλαγλψξηζε ηαπηφηεηαο νρήκαηνο - επηζθεπέο & 
αληηθαηαζηάζεηο - εηδηθέο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο, ζηνπο άμνλεο, ηηο ξφδεο, ηα θψηα θαη φιν 
ηνλ εμνπιηζκφ ησλ απηνθηλήησλ. Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην έθιεηζε κε ηα 
ζπκπεξάζκαηα. 
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Abstract 

 The present work dealt with the KTEO and their establishment but also the ways of 
their operation. In more detail, the first chapter recorded the need to establish the KTEO 
by initially defining the terms, the conditions of their establishment, the work and the 
license to establish the KTEO as well as the equipment and the staff. The second chapter 
then referred to the general layout of the KTEO, the external building, the instruments and 
the machinery that make up it. The third chapter then referred to statutory vehicle audits in 
CTEs under legislation. 

 Detailed reference was made to vehicle identification - repairs & replacements - 
special legislative requirements, axles, wheels, lights and all car equipment. The fourth 
and final chapter closed with the conclusions. 



ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 

 6 

Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 

 

Ειζαγωγή _______________________________________________________ 8 

Κεθάλαιο 1ο  Η ανάγκη ίδπςζηρ ηων ΚΤΕΟ ___________________________ 10 

1.1 Ίδξπζε θαη Λεηηνπξγία Η.Κ . Σ .Δ. Ο. ____________________________ 10 

1.2 Οξηζκνί ___________________________________________________ 10 

1.3 Ίδξπζε ___________________________________________________ 10 

1.4 Έξγν _____________________________________________________ 11 

1.5 Άδεηα ίδξπζεο ______________________________________________ 11 

1.6 Άδεηα ιεηηνπξγίαο - Γηαπίζηεπζε ______________________________ 12 

1.7 Δμνπιηζκόο ________________________________________________ 14 

1.8 Πξνζσπηθό ________________________________________________ 15 

Κεθάλαιο 2ο Γενική διάηαξη _______________________________________ 16 

2.1 Ζ γεληθή δηάηαμε ηνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. ________________________________ 17 

2.2 Δμσηεξηθόο ρώξνο ΚΣΔΟ ____________________________________ 18 
2.2.1  Κηηξηαθέο Δγθαηαζηάζεηο – Πξνδηαγξαθέο _____________________ 19 

2.3 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο απηνκάησλ γξακκώλ ειέγρνπ ____________ 20 

2.4  Σα όξγαλα ειέγρνπ _________________________________________ 23 

2.5 Μεραλήκαηα _______________________________________________ 23 
2.5.1  Δμνπιηζκφο _____________________________________________ 23 
2.5.2  Αλαιπηήο θαπζαεξίνπ βελδίλεο ______________________________ 24 
2.5.3 Αλαιπηήο θαπζαεξίνπ πεηξειαίνπ ____________________________ 28 
2.5.4 Αληρλεπηήο δηαξξνήο πγξαεξίνπ ______________________________ 31 
2.5.5 πγθιηζηφκεηξν __________________________________________ 32 
2.5.6  Ακνξηηζεξφκεηξν ________________________________________ 35 
2.5.7 Φξελφκεηξν _____________________________________________ 37 
2.5.8  Φσηφκεηξν _____________________________________________ 41 
2.5.9  Σδνγφκεηξν, νπηηθνί έιεγρνη ________________________________ 46 
2.5.9.1 Σξφπνο δηαδηθαζία ηερληθνχ ειέγρνπ νρήκαηνο ________________ 53 

Κεθάλαιο 3ο Υποσπεωηικοί έλεγσοι οσημάηων ΚΤΕΟ___________________ 63 

3.1 Νόκνο 1350/83 _____________________________________________ 63 

3.2 Σερληθόο έιεγρνο ___________________________________________ 63 

3.3 Βαζηθνί ζηόρνη _____________________________________________ 64 

3.4  Αλαγλώξηζε ηαπηόηεηαο νρήκαηνο - επηζθεπέο & αληηθαηαζηάζεηο - 
εηδηθέο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο ___________________________________ 65 

3.5 Σακπέιεο-επηγξαθέο θπθινθνξίαο _____________________________ 65 



ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 

 7 

3.6 ύζηεκα πέδεζεο __________________________________________ 66 

3.7 ύζηεκα δηεύζπλζεο ________________________________________ 78 

3.8 Πιαίζην - ππεξθαηαζθεπή - ακάμσκα - ζάιακνο (θακπίλα) - εμαξηήκαηα 
(νρήκαηα όισλ ησλ θαηεγνξηώλ). ________________________________ 79 

3.9 Άμνλεο, ξόδεο , ειαζηηθά, αλάξηεζε (νρήκαηα όισλ ησλ θαηεγνξηώλ).
 _____________________________________________________________ 84 

3.10 Φώηα, αληαλαθιάζηεθεο, ειεθηξνινγηθόο εμνπιηζκόο ___________ 88 

3.11  Δμνπιηζκόο - ζήκαλζε νρεκάησλ ____________________________ 89 

3.12  Οξαηόηεηα (νρήκαηα όισλ ησλ θαηεγνξηώλ). __________________ 92 

3.13  Κηλεηήξαο - ζύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο - ηξνθνδνζία - εμάηκηζε. 93 

3.14 Ορήκαηα κεηαθνξάο επηβαηώλ δεκόζηαο ρξήζεο (αζηηθά - εκηαζηηθά - 
ππεξαζηηθά - ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία & ΔΓΥ). _______________________ 95 

Κεθάλαιο 4ο Σςμπεπάζμαηα ______________________________________ 104 

Βιβλιογπαθία __________________________________________________ 106 



ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 

 8 

 Δηζαγσγή 

 

 ηνηρεία απφ ζπζζσξεπκέλε έξεπλα θαηέζηεζαλ δπλαηή ηελ εθηίκεζε ησλ 
επηπηψζεσλ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
πνζνηηθψλ εθηηκήζεσλ ηνπ βάξνπο ηεο ξχπαλζεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα θαη ζε 
κεκνλσκέλεο θνηλφηεηεο   

 Απηέο νη εθηηκήζεηο δείρλνπλ φηη πεξίπνπ 100.000 ζάλαηνη εηεζίσο ζα 
κπνξνχζαλ λα ζπλδεζνχλ κε ηε ξχπαλζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα ζηηο πφιεηο ηεο 
επξσπατθήο πεξηθέξεηαο ηεο ΠΟΤ, κεηψλνληαο ην πξνζδφθηκν δσήο θαηά κέζν φξν ελφο 
έηνπο.  

 Ο αξηζκφο ησλ αηπρεκάησλ πνπ νθείινληαη ζηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε είλαη 
ζπγθξίζηκνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζαλάησλ απφ ηξνραία αηπρήκαηα θαη ην απνηχπσκα 
παξαηεξείηαη ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηψλ  

 Έλα κεγάιν κέξνο ηεο επηβάξπλζεο ηεο λφζνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ κε 
ζαλαηεθφξα λνζήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε είλαη πην δχζθνιν λα 
πνζνηηθνπνηεζεί, αιιά νη αζζέλεηεο απηέο πηζαλψο απμάλνπλ ζεκαληηθά ην ζπλνιηθφ 
βάξνο ησλ αζζελεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξχπαλζε, εηδηθά ζηα παηδηά.  

 Οη ελ ιφγσ αλαιχζεηο ησλ άζρεκσλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία ρξεζηκνπνίεζαλ 
έθζεζε ζε Α10 ή Α2,5, κεηξήζεθαλ απφ δίθηπα παξαθνινχζεζεο ή εθηηκήζεθαλ κε 
κνληέια θαη απνδίδνπλ ηηο επηπηψζεηο ζην ζπλνιηθφ θνξηίν ξχπαλζεο πνπ παξάγεηαη απφ 
φιεο ηηο πηζαλέο πεγέο. 

 Σν φδνλ, πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ αηκφζθαηξα απφ αέξηα πνπ παξάγνληαη θαηά 
βαζηθφ ιφγν απφ ηε κεηαθνξά, επεξεάδεη ηε ζλεζηκφηεηα, ηε λνζεξφηεηα θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ πλεπκφλσλ
1
 

 Ζ θπθινθνξία ζπκκεηέρεη νπζηαζηηθά ζηε ξχπαλζε απφ ηνλ ΡΜ θαη ην φδνλ θαη 
ζηελ έθζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά ε αθξηβήο πνζνηηθνπνίεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ 
κεηαθνξψλ ζηε ζπλνιηθή έθζεζε θαη νη δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο είλαη αθφκε δχζθνια 
θαζήθνληα.  

 Διπίδνπκε φηη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία απφ ηελ 
αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο κεηαθνξέο ζα βνεζήζεη ηα θξάηε κέιε 

                                                 

1 H.Sira-Ramirez,R_Ortega,MGarcia Esteban 2002: "Adaptive passivity-based control of 
average DC to DC power converter models"  
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ηεο ΠΟΤ ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα πξνζηαηεχζνπλ ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ 

θαη ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ ηζρπξφηεξε βάζε ηεθκεξίσζεο 
2
 

 

                                                 

2  George C. Konstantopoulos, Antonio TAlexandridis 2011: "Dynamic performance 
analysis and experimental verification of a boost converter driven by a new nonlinear 
controller"  
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Κεθάιαην 1ν  Ζ αλάγθε ίδξπζεο ησλ ΚΣΔΟ 

1.1 Ίδξπζε θαη Λεηηνπξγία Η.Κ . Σ .Δ. Ο. 

1.2 Οξηζκνί 

 Η.Κ.Σ.Δ.Ο είλαη ηα Ηδησηηθά Κέληξα Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ πνπ ηδξχνληαη 
αλαθνξηθά κε  ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ ηνπ λ. 2963/2001 (ΦΔΚ 268Α΄) φπσο ηζρχεη 
θάζε θνξά, θαη έρνπλ σο αληηθείκελν ηε δηελέξγεηα ηερληθψλ ειέγρσλ, φπσο απηνί 
νξίδνληαη κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη 
Δπηθνηλσληψλ πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3446/2006 (ΦΔΚ 
49Α΄). Ζ ζπληνκνγξαθία ΗΚΣΔΟ είλαη ην Ηδησηηθφ Κέληξν Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ. 

 Έρνπλ ζαλ ζηφρν έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ 
ππνζπζηεκάησλ ηνπο, ψζηε λα είλαη αζθαιή γηα ηνπο επηβαίλνληεο θαη φζν πην ιίγν 
ξππνγφλα γηα ην πεξηβάιινλ. Σα ηδησηηθά ΚΣΔΟ ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηα 
Δπξσπατθά πξφηππα θάησ απφ απζηεξνχο ειέγρνπο πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ. Δίλαη 
εμνπιηζκέλα κε ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ είλαη ζπλερψο ζπλδεδεκέλα κε ηελ βάζε ηνπ 
Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ. Δπίζεο ε νξγάλσζε είλαη έλαο ζεηηθφο παξάγνληαο πνπ 
ραξαθηεξίδεη ηα ΗΚΣΔΟ θαζψο ν πειάηεο θιείλεη ξαληεβνχ ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ ηνλ 
εμππεξεηεί θαη κέζα ζε ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα παίξλεη ην φρεκα  ηνπ κε πιήξε θαηαγξαθή 
ηεο θαηάζηαζεο ηνπ. Σέινο γηα ηνλ έιεγρν δελ είλαη απαξαίηεην λα πξνζθνκίζεη ν 
θαηαλαισηήο ηα παξάβνια γηα ηνλ έιεγρν θαζψο απηά πθίζηαληαη ζε θάζε θέληξν ηερληθνχ 
ειέγρνπ. 

 Δπνκέλσο ε ίδξπζε ηδησηηθνχ ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ, νξηνζεηείηε απφ ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο: [ΤΑ 36927/4751/26-6-02 (ΦΔΚ 847/Β/8-7-2002)] θαη [Φ50/77050/8626] 
θαη [77052/8624], ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (Valent et al., 2004). 

 

1.3 Ίδξπζε 

●  Σα Η.Κ.Σ.Δ.Ο. ηδξχνληαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη έρνπλ σο απνθιεηζηηθφ 
έξγν ηνλ ηερληθφ έιεγρν ησλ νρεκάησλ. Καζέλα απφ ηα παξαπάλσ πξφζσπα δελ κπνξεί 
λα ηδξχζεη πεξηζζφηεξα ησλ επηά ζε αξηζκφ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο. 

● Η.Κ.Σ.Δ.Ο. δελ δχλαηαη λα ηδξπζνχλ απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο εκπνξίαο νρεκάησλ ή απφ ζχδπγν ή ζπγγεληθά 
πξφζσπα πξψηνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ησλ αλσηέξσ θπζηθψλ πξνζψπσλ 
ή ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ησλ αλσηέξσ λνκηθψλ πξνζψπσλ φπσο απηέο νξίδνληαη βάζε 
λφκνπ. 

● Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηδησηηθνχ ΚΣΔΟ επηηξέπεηαη ζε πεξηνρέο κε νρινχζαο 
βηνκεραλίαο-βηνηερλίαο, θαη ρνλδξεκπνξίνπ, «θαηεγνξίεο θαη πεξηερφκελν ρξήζεσλ γεο», 
θαζψο θαη ζε πεξηνρέο εθηφο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ ή εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ 
πξνυθηζηακέλσλ, ηνπ έηνπο 1923 ή νξηνζεηεκέλσλ αλαθνξηθά κε  ηνπο φξνπο πνπ 
ππάγνληαη ζηα ΦΔΚ. Οη εγθαηαζηάζεηο ησλ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 
ρακειήο φριεζεο εγθαηαζηάζεσλ. 
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1.4 Έξγν 

 Σα Η.Κ.Σ.Δ.Ο. πξνβαίλνπλ ζηνλ πεξηνδηθφ ηερληθφ έιεγρν ησλ νρεκάησλ αλαθνξηθά 
κε  ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία. 

 ηα πιαίζηα εθπιήξσζεο ηνπ έξγνπ ηνπο: 

● Δίλαη ππνρξεσκέλνη λα επηκνξθψλνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζε θνξέα πνπ πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απηνχ. 

● πγθεληξψλνπλ θαη επεμεξγάδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ πνπ 
απνζηέιινπλ κε ζχλδεζε άκεζε ζην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, θαζψο θαη 
εγγξάθσο θάζε θνξά πνπ ηνπο δεηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. 

● Υνξεγνχλ Γειηίν Σερληθνχ Διέγρνπ Ορήκαηνο θαη Κάξηα Διέγρνπ Καπζαεξίσλ, 
αλαθνξηθά κε  ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα ειεγρφκελα νρήκαηα. 

● Δίλαη ππνρξεσκέλνη λα αζθαιίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επζχλε. 

● Δπζχλνληαη αλαθνξηθά κε  ην άξζξν γηα ηελ πξνζηαζία θαηαλαισηψλ. 

● Σν Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θνηλνπνηεί ζηα Η.Κ.Σ.Δ.Ο. φιε ηε 
ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηερληθφ έιεγρν ησλ νρεκάησλ θαη 

θνηλνπνηνχληαη ζηα δεκφζηα Κ.Σ.Δ.Ο. 
3
 

 

 

1.5 Άδεηα ίδξπζεο 

 Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο Η.Κ.Σ.Δ.Ο. ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη ζηελ 
αξκφδηα ππεξεζία: 

 ● Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, πνπ βεβαηψλεη ηελ θπξηφηεηα ή 
θαηνρή νηθνπέδνπ, επηθάλεηαο ηνπιάρηζηνλ 1500 η.κ. ζε πεξηνρέο ησλ λνκψλ Αηηηθήο θαη 
Θεζζαινλίθεο εληφο ζρεδίνπ πφιεσο ή εληφο νξίσλ νηθηζκνχ πξνυθηζηακέλσλ ηνπ έηνπο 
1923 ή νξηνζεηεκέλνπ εθηφο ακηγνχο θαηνηθίαο ή γεπέδνπ επηθάλεηαο ηνπιάρηζηνλ 4.000 
η.κ. ζε εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο ή νηθηζκνχ πεξηνρέο. ηελ ίδηα ππεχζπλε δήισζε 
βεβαηψλεηαη φηη ην νηθφπεδν ή γήπεδν είλαη ηδαληθφ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 
Η.Κ.Σ.Δ.Ο. κε έλαλ ηνπιάρηζηνλ δηάδξνκν ειέγρνπ επηβαηεγψλ ηδησηηθήο ρξήζεο (Δ.Η.Υ.) 

                                                 

3  Αιεμάλδξνπ Γ. θαη Γηάλλνπ Γ. θαη Καπεηαλάθε Γ., "πζηήκαηα Ορήακηνο ΗΗ", ΟΔΓΒ, 
Αζήλα 2002 
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απηνθηλήησλ, θαη ηνπο αλαγθαίνπο ρψξνπο γηα ηελ αλακνλή ησλ ειεγρφκελσλ νρεκάησλ, 
ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηφρσλ νρεκάησλ θαη ηηο βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

● Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο πεξηνρήο ππφ θιίκαθα 1:500, ζην νπνίν 
απνηππψλεηαη ε πεξηκεηξηθή έθηαζε ζε απφζηαζε 150 κέηξσλ απφ ηα φξηα ηνπ 
νηθνπέδνπ, ζην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη ην Η.Κ.Σ.Δ.Ο. θαη ζην νπνίν ζεκεηψλνληαη ε 
νηθνδνκηθή θαη ε ξπκνηνκηθή γξακκή, εθφζνλ πθίζηαληαη, ην θηίξην θαη ε γεληθή δηάηαμε 
ηνπ, νη ρψξνη αλακνλήο ησλ ειεγρφκελσλ νρεκάησλ, νη ρψξνη πξνζπέιαζεο (εηζφδνπ θαη 
εμφδνπ) ησλ νρεκάησλ, ε θπθινθνξηαθή ζχλδεζε ηνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. κε ηελ πξν απηνχ νδφ θαη 
φια ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ λφκνπ. 

● Σν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θαηά λφκν ππεχζπλν κεραληθφ 
θαη είλαη ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Μαδί κε ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 
ππνβάιιεηαη θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ σο άλσ κεραληθνχ φηη πιεξνχληαη νη 
πξνυπνζέζεηο σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ νηθνπέδνπ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 
ηδησηηθνχ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. 

● Λεπηνκεξή αξρηηεθηνληθά δηαγξάκκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζρεδίσλ 
γεληθήο δηάηαμεο ησλ δηαδξφκσλ ειέγρνπ, ησλ ρψξσλ αλακνλήο ησλ ειεγρφκελσλ 
νρεκάησλ, ησλ ρψξσλ εμππεξέηεζεο πνιηηψλ, ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ εμππεξέηεζεο ηνπ 
Η.Κ.Σ.Δ.Ο. θαη γεληθά ηεο ζπλνιηθήο έθηαζήο ηνπ. 

● Σερληθή πεξηγξαθή ησλ θηηξηαθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
Η.Κ.Σ.Δ.Ο.  

● Έγθξηζε θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο ηνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ νδφ 
ππεξεζία ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ 
Έξγσλ. 

● Μειέηε εγθαηάζηαζεο απηφκαησλ γξακκψλ ειέγρνπ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ 
ηνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. . 

● Βεβαίσζε πεξί ππνβνιήο ζηελ αξκφδηα αξρή Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ 
Δπηπηψζεσλ. 

● Παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ην χθνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε 
ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. 

 

1.6 Άδεηα ιεηηνπξγίαο - Γηαπίζηεπζε 

 1. Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο Η.Κ.Σ.Δ.Ο. ρνξεγείηαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη παξαθάησ 
πξνυπνζέζεηο: 

● Τπνβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη 
ησλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θπξηφηεηα ή θαηνρή νηθνπέδνπ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο 
ηνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο.  

● Καηαζθεπή ησλ θηηξηαθψλ, ειεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
Η.Κ.Σ.Δ.Ο. αλαθνξηθά κε  ηελ νηθνδνκηθή άδεηα, ηηο κειέηεο, ηηο πξνδηαγξαθέο, ηελ ηερληθή 
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πεξηγξαθή, ηα ζρεδηαγξάκκαηα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία, πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ην ζηάδην 
ίδξπζεο. 

● Δγθαηάζηαζε απηφκαησλ γξακκψλ θαη ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ αλαθνξηθά κε  
ηηο πξνδηαγξαθέο, ηα ζρεδηαγξάκκαηα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ γηα ηε 
ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο. 

● Μεραλνγξάθεζε αληίζηνηρε ησλ δεκφζησλ Κ.Σ.Δ.Ο. θαη ζπκβαηή κε απηή, 
ζπλδεδεκέλε κε ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη 
Δπηθνηλσληψλ. 

● Δγθαηάζηαζε ππξαζθάιεηαο αλαθνξηθά κε  ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

● ηειέρσζε κε ην αλαγθαίν ειεγθηηθφ θαη άιιν πξνζσπηθφ, πηζηνπνηεκέλν 
αλαθνξηθά κε  ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: Γηπισκαηνχρνο κεραληθφο εηδηθφηεηαο 
κεραλνιφγνπ, ειεθηξνιφγνπ, κεραλνιφγνπ – ειεθηξνιφγνπ, ειεθηξνληθνχ, λαππεγνχ, 
λαππεγνχ – κεραλνιφγνπ, ρεκηθνχ, κέινο ΣΔΔ, ή Πηπρηνχρνο ηερλνιφγνο κεραληθφο 
θαηεχζπλζεο: κεραλνιφγνπ, ειεθηξνιφγνπ, ειεθηξνληθνχ, λαππεγνχ, κεραληθνχ 
νρεκάησλ. 

● Γηαπίζηεπζε ηνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. απφ ην Δζληθφ πκβνχιην Γηαπίζηεπζεο ή άιιν θνξέα 
δηαπίζηεπζεο Κξάηνπο Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή Απφθαζε έγθξηζεο 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ εμεηδηθεχνληαη νη 
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Η.Κ.Σ.Δ.Ο., νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
ζπζηήκαηνο κεραλνγξάθεζεο, ην είδνο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ απηφκαησλ 
γξακκψλ ειέγρνπ, ην αλαγθαίν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. πξνζσπηθφ, ε δηαδηθαζία 
ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά, ε 
δηάξθεηα ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηνπ δειηίνπ ηερληθνχ 
ειέγρνπ θαη ν ηχπνο απηνχ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαζνξίδνληαη νη 
ππνρξεψζεηο ησλ Η.Κ.Σ.Δ.Ο., φπσο ε πηζηνπνίεζε θαη ε επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε 
ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία θαη απνζηνιή ζηνηρείσλ ησλ δηελεξγνχκελσλ ηερληθψλ 
ειέγρσλ ζην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 

4. Σα δεκφζηα Κ.Σ.Δ.Ο. Γαπηζηεχνληαη απφ ην Δζληθφ πκβνχιην Γηαπίζηεπζεο ή άιιν 
θνξέα δηαπίζηεπζεο Κξάηνπο Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κέζα ζε πξνζεζκία ελφο 
έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ε πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί γηα έλα επηπιένλ 

έηνο 
4
 

 

                                                 

4  Αιεμάλδξνπ Γ. θαη Γηάλλνπ Γ. θαη Καπεηαλάθε Γ., "πζηήκαηα Ορήακηνο ΗΗ", ΟΔΓΒ, 
Αζήλα 2002 
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1.7 Δμνπιηζκόο 

1. Σα ζπγθξνηήκαηα ησλ απηνκάησλ γξακκψλ ηερληθνχ ειέγρνπ επηβαηεγψλ νρεκάησλ 
Η.Κ.Σ.Δ.Ο.  εμαζθαιίδνπλ ηελ απηφκαηε κέηξεζε θαη εθηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ειέγρνπ φισλ ησλ κεραλεκάησλ, εθηφο ηνπ ηδνγνκέηξνπ. 

 

2. Έγθξηζε κεραλεκάησλ: Όια ηα κεραλήκαηα ειέγρνπ εθηφο ηνπ ηδνγνκέηξνπ, λα 
δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο απφ δηεζλή νξγαληζκφ ή απφ ρψξα κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

3. Κάζε γξακκή ηερληθνχ ειέγρνπ εκπεξηέρεη ηα παξαθάησ βαζηθά κεραλήκαηα θαη 
ζπζθεπέο: 

● Απνθιηζηφκεηξν γηα ηε κέηξεζε ηεο ζχγθιηζεο ή απφθιηζεο ησλ ηξνρψλ ελφο 
άμνλα ηνπ ειεγρφκελνπ απηνθηλήηνπ. 

● Ακνξηηζεξφκεηξν γηα ηε κέηξεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο 
μερσξηζηά γηα θάζε άμνλα. 

● Φξελφκεηξν πεξηζηξεθφκελσλ θπιίλδξσλ γηα ηε κέηξεζε ησλ δπλάκεσλ θαη ηνπ 
ζπληειεζηή πεδήζεσο ηνπ ειεγρφκελνπ νρήκαηνο. 

● Αλαιπηή ξππψλ γηα ηε κέηξεζε ησλ ξππψλ ησλ βελδηλνθίλεησλ νρεκάησλ. 

● Νεθειφκεηξν γηα ηε κέηξεζε ηεο ζνιεξφηεηαο ησλ ξππψλ ησλ πεηξειαηνθίλεησλ 
νρεκάησλ. 

● Φσηφκεηξν γηα ηε κέηξεζε ησλ θψησλ πνξείαο θαη δηαζηαχξσζεο ηνπ 
ειεγρνκέλνπ νρήκαηνο. Σα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ησλ παξαπάλσ 
κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ειέγρνπ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηηο νζφλεο ηεο θεληξηθήο 
κνλάδαο ειέγρνπ ή ησλ ηεξκαηηθψλ θαη λα εθηππψλνληαη ζην δειηίν ηερληθνχ ειέγρνπ ηνπ 
νρήκαηνο. 

● Σδνγφκεηξν, ην νπνίν δελ είλαη ζπλδεκέλν κε ηελ απηφκαηε γξακκή, γηα ηνλ έιεγρν 
ησλ αλεπίηξεπησλ αλνρψλ (ηδφγσλ) ησλ ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο θαη δηεχζπλζεο ησλ 
νρεκάησλ. 

5. Σα κεραλήκαηα ηερληθνχ ειέγρνπ ησλ γξακκψλ ζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα 
κεραλνγξάθεζεο ηνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. κε ηξφπν ψζηε λα θαζίζηαηαη αδχλαηε ε επέκβαζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ζηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ. ηε κειέηε 
εγθαηάζηαζεο ησλ απηνκάησλ γξακκψλ ειέγρνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή 
εγθξίζεσο ησλ αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ζα πεξηγξάθεηαη θαη ν ηξφπνο πνπ θαζηζηά 
αδχλαηε ηελ επέκβαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. ζηα απνηειέζκαηα ησλ 
ππνινγηζκψλ ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ. 
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1.8 Πξνζσπηθό 

 Σν πξνζσπηθφ ησλ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. ζα απνηειείηαη θαη’ ειάρηζην απφ: 

Έλα πξντζηάκελν σο ππεχζπλν ιεηηνπξγίαο ηνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. πνπ ζα πξέπεη λα είλαη: 

Γηπισκαηνχρνο κεραληθφο εηδηθφηεηαο κεραλνιφγνπ, ειεθηξνιφγνπ, κεραλνιφγνπ – 
ειεθηξνιφγνπ, ειεθηξνληθνχ, λαππεγνχ, λαππεγνχ – κεραλνιφγνπ, ρεκηθνχ, κέινο ΣΔΔ, 
ή Πηπρηνχρνο ηερλνιφγνο κεραληθφο θαηεχζπλζεο: κεραλνιφγνπ, ειεθηξνιφγνπ, 
ειεθηξνληθνχ, λαππεγνχ, κεραληθνχ νρεκάησλ, ή ππάιιειν κε απνιπηήξην ιπθείνπ ή κε 
άδεηα ειεγθηή Η.Κ.Σ.Δ.Ο. γηα ηελ Γξακκαηεία, ην Σακείν, ηε ιεηηνπξγία ηεο πχιεο ηνπ 
Η.Κ.Σ.Δ.Ο., αλ απηή πθίζηαηαη , θάηνρν απνιπηεξίνπ ιπθείνπ εθφζνλ δε γίλεηαη έιεγρνο ησλ 

θαπζαεξίσλ 
5
 

 
 
 
 
 

 

Διεγθηήο Η.Κ.Σ.Δ.Ο ελ ώξα εξγαζίαο.

                                                 

5 Καξακνπζαληά Γ. θαη Καξαγηαλλίδε Α., "Μεραλνινγία Απηνθηλήηνπ", ΟΔΓΒ, Αζήλα 2000 
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Κεθάιαην 2ν Γεληθή δηάηαμε 
 

2.1 Ζ γεληθή δηάηαμε ηνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο.  

 
 Δπηηπγράλεηαη ε απξφζθνπηε θίλεζε φισλ ησλ νρεκάησλ απφ ηελ είζνδν κέρξη 
ηελ έμνδν ηνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. Οπίζζηα θίλεζε επηηξέπεηαη κφλν γηα ηνπο ειηγκνχο ζηάζκεπζεο. 
 Ο δηάδξνκνο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ ζηα θακπχια ηκήκαηά ηνπ, απφ ηελ 
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εηζφδνπ ησλ νρεκάησλ ζην Η.Κ.Σ.Δ.Ο. έσο ηελ πιήξε έμνδφ ηνπο 
απφ απηφ. 
 Παξεκβάιιεηαη απαξαηηήησο αλάκεζα ζηα θηίξηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζηηο 
επηθάλεηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ θαζψο θαη ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο, ην δίθηπν 
πεδνδξνκίσλ, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 1,20κ. θαη χςνπο απφ 0,12 έσο 0,15 κ. θαηάιιεια 
πιαθνζηξσκέλσλ θαη δηακνξθσκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε απηφλνκε θαη 
αζθαιήο κεηαθίλεζε φισλ ησλ ρξεζηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ρξεζηψλ ακαμηψλ αιιά θαη 
ινηπψλ εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ. Γελ απαηηείηαη ε δηακφξθσζε πεδνδξνκίσλ κεηαμχ δχν 
ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη απφ ηε δεμηά πιεπξά κίαο ζέζεο ζηάζκεπζεο. Οη απνιήμεηο ησλ 
πεδνδξνκίσλ επηζεκαίλνληαη κε έληνλν ρξψκα ζε αληίζεζε κε απηφ ησλ παξαθεηκέλσλ 
επηθαλεηψλ. 
  Κάζε Η.Κ.Σ.Δ.Ο. δηαζέηεη απαξαηηήησο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ησλ πξνο έιεγρν 
νρεκάησλ (ηξεηο ζέζεηο αλά δηάδξνκν/γξακκή ηερληθνχ ειέγρνπ, εθ πνπ δχν πξηλ ηνλ 
έιεγρν θαη κία κεηά ηνλ έιεγρν), θαζψο θαη ρψξν ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ ηνπ 
πξνζσπηθνχ θαζνξίδνληαη νη 3 ζέζεηο γηα κηα γξακκή ηερληθνχ ειέγρνπ θαη επηπιένλ 1 
ζέζε ζηάζκεπζεο γηα θάζε επηπιένλ γξακκή ηερληθνχ ειέγρνπ), πνπ είλαη δπλαηφλ λα 
επξίζθνληαη θαη ζην ηπρφλ ππφγεην ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο.. Οη 
ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο γηα ηνπο δηαδξφκνπο ειέγρνπ 
είλαη: 
●  ζχκθσλα κε ην π.δ. 326/91 (γηα απηνεμππεξέηεζε). Δηδηθφηεξα, πξνθεηκέλνπ γηα 
δηαδξφκνπο ειέγρνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. Διαθξψλ Ορεκάησλ, ε κία εμ απηψλ ζα είλαη δηαζηάζεσλ 
10κ. x 2,50κ. . 
● 22κ. x 3κ. γηα δηαδξφκνπο ειέγρνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. Βαξέσλ Ορεκάησλ θαη ε κία ζέζε 
ζηάζκεπζεο απφ ηηο δχν πξηλ ηνλ έιεγρν είλαη δπλαηφλ λα είλαη 15κ. x 3κ. 
● 1,25κ. X 2,50κ. γηα δηαδξφκνπο ειέγρνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. – ΜΟΣΟ. 
● Οη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα είλαη 
ζθφπηκν λα  είλαη 4,5κ. x 2,25κ. 
  Οη επηθάλεηεο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο ηνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. είλαη θαηάιιεια 
επηζηξσκέλεο κε αζθαιηνηάπεηα ή κε άιιν θαηάιιειν πιηθφ θαη παξέρνπλ ηδαληθή 
απφβαζε αλζεθηηθή ζην βάξνο φισλ ησλ δηεξρνκέλσλ νρεκάησλ. Οη επηθάλεηεο ησλ 
δηαδξφκσλ ειέγρνπ ζα είλαη ζθφπηκν λα  έρνπλ θιίζε ην πνιχ 1%. 
 Όιεο νη άιιεο επηθάλεηεο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο ησλ πξνο έιεγρν νρεκάησλ 
είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ θιίζε έσο 10%. 
  Ζ φιε έθηαζε ηνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. δηαζέηεη ηδαληθή δηάηαμε εμσηεξηθνχ ειεθηξνθσηηζκνχ 
πνπ θαιχπηεη ην γήπεδν ηνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο.  ή ηελ θχξηα έθηαζε απηνχ θαη ηελ πξνζπέιαζε ζε 
απηήλ, θαηά πεξίπησζε. 
  Ζ φιε εγθαηάζηαζε θέξεη νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε ζήκαλζε γηα ηελ νκαιή θαη 
απξφζθνπηε πνξεία φισλ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ πεδψλ (πηλαθίδεο αλαγγειίαο θηλδχλνπ, 
ξπζκηζηηθέο, πιεξνθνξηαθέο, ελδεηθηηθά βέιε πνξείαο θ.ιπ.) ζχκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. 
  ηα φξηα ηνπ νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ ή ηνπ ηκήκαηνο απηνχ, πνπ απαηηείηαη θαη έρεη 
νξηζηεί θαηά πεξίπησζε σο θχξηα έθηαζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. κε ηηο φκνξεο 
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ηδηνθηεζίεο, ηνπνζεηείηαη πεξίθξαμε. Ζ εθάζηνηε εγθεθξηκέλε θπθινθνξηαθή ζχλδεζε 
επηηξέπεηαη λα κε θέξεη πεξίθξαμε, αιιά αλ απηή πθίζηαηαη  είλαη ζθφπηκν λα  κελ 
παξεκπνδίδεη ηελ νξαηφηεηα. Δπηηξέπεηαη γηα ιφγνπο θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο ε 
κεηαηφπηζε ηεο φιεο δηάηαμεο εηζφδνπ – εμφδνπ ηνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. πξνο ην έζσ κέξνο ηνπ 
γεπέδνπ. Αλ ην εκβαδφλ ηνπ γεπέδνπ πνπ ππνηέκλεηαη ζεσξείηαη φηη δελ αθαηξείηαη απφ 
ην εκβαδφλ ηεο θπξίαο έθηαζεο ηνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. 
  Ζ απφζηαζε κεηξάηαη αθηηληθά κεηαμχ ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ 
Η.Κ.Σ.Δ.Ο. ή ηεο θχξηαο έθηαζεο απηνχ θαη ηνπ πεξηγξάκκαηνο ησλ απαγνξεπκέλσλ 
θηηξίσλ ή ησλ θαηά πεξίπησζε εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία 
πξαηεξίνπ πγξαεξίνπ, δειαδή θέιπθνο δεμακελήο πγξαεξίνπ, ζεκείν πιήξσζεο, 

πεξίβιεκα ζπζθεπψλ δηαλνκήο, αληιίεο θαη ζπκπηεζηήο πγξαεξίνπ) 
6
 

 
 

 
 
Δγθαηαζηάζεηο νηθνπέδνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο.  

                                                 

6 Καξακνπζαληά Γ. θαη Καξαγηαλλίδε Α., "Μεραλνινγία Απηνθηλήηνπ", ΟΔΓΒ, Αζήλα 2000 
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2.2 Δμσηεξηθόο ρώξνο ΚΣΔΟ 

 

2.2.1  Κηηξηαθέο Δγθαηαζηάζεηο – Πξνδηαγξαθέο 

1. Κάζε Η.Κ.Σ.Δ.Ο. δηαζέηεη απαξαηηήησο θηίξην ή θηίξηα ειέγρσλ, ρψξνπο δηνίθεζεο θαη 
εμππεξέηεζεο πνιηηψλ, βνεζεηηθνχο ρψξνπο εμππεξέηεζεο θαη ζέζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 
πχιεο αλ απηή πθίζηαηαη. Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. (ηερληθφο έιεγρνο θαη νη 
ρψξνη εμππεξέηεζεο πνιηηψλ) αλαπηχζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ ηζφγεην ρψξν ηνπ ελφο ή 
ησλ πεξηζζνηέξσλ θηηξίσλ. 
2. Σν ειάρηζην ειεχζεξν χςνο ζε φιε ηε δηαδξνκή απφ ηελ είζνδν κέρξη ηελ έμνδν θαη ζε 
φιν ην πιάηνο δηέιεπζεο ησλ νρεκάησλ είλαη 4 κ. . ηα Η.Κ.Σ.Δ.Ο. Βαξέσλ Ορεκάησλ, 
πέξαλ ησλ ζπξψλ, ζην ρψξν ειέγρνπ ην ειάρηζην ειεχζεξν χςνο είλαη ζθφπηκν λα  είλαη 
4,6 κ., ελψ ζην ρψξν ειέγρνπ ηεο γξακκήο ΜΟΣΟ θαζψο θαη ζηελ πχιε ηνπ θηηξίνπ 
ειέγρσλ ΜΟΣΟ ην ειάρηζην ειεχζεξν χςνο είλαη απηφ ησλ 2,50 κέηξσλ. 
3. Ζ είζνδνο θαη ε έμνδνο ηνπ ή ησλ θηηξίσλ ειέγρσλ θαιχπηνληαη απφ ζχξεο  ή ξνιά 
αζθαιείαο νηαζδήπνηε κνξθήο. 
4. Όιεο νη πιεπξέο ηνπ ή ησλ θηηξίσλ ειέγρσλ θαη θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπο κε εμαίξεζε ηηο 
ζχξεο θαη ηα ηπρφλ παξάζπξα θέξνπλ κέρξη χςνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 κ. πιαθίδηα ή άιιε 
επηθάιπςε πνπ θαζαξίδεηαη εχθνια. Δπηπιένλ, ε πιεπξά ηνπ θηηξίνπ ειέγρνπ πνπ 
βξίζθεηαη ν ρψξνο ησλ γξαθείσλ, αλακνλήο θαη εμππεξέηεζεο, θέξεη αλαβαζκφ 
(πεδνδξφκην) πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 0,60 κ. θαη χςνπο 0,12 έσο 0,15κ. γηα ηελ αζθαιή 
δηέιεπζε ησλ ειεγθηψλ. 
5. Ζ απαγσγή ξππψλ γίλεηαη είηε κε δηάηαμε απαγσγήο πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηελ εμάηκηζε 
ηνπ νρήκαηνο θαη αθνινπζεί ην φρεκα κέρξη ηελ έμνδν απφ ην ρψξν ειέγρνπ, είηε κε 
ζχζηεκα εμαεξηζηήξσλ, ν ηχπνο, ν αξηζκφο, ην κέγεζνο θαη ε ηζρχο πνπ πξνθχπηεη απφ 
κειέηε πνπ ζα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνληαη 4 ελαιιαγέο ηνπ 
αέξα ηνπ ρψξνπ ειέγρνπ ηνπ ΗΚΣΔΟ αλά ψξα. Αλ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ησλ ηνπηθψλ 
εμαεξηζηήξσλ, ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ ζεκείσλ απαγσγήο ζα είλαη ζθφπηκν λα  είλαη ζε 
χςνο ην πνιχ 1 κέηξν απφ ηε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ, νη δε εμαεξηζηήξεο ζα είλαη ζθφπηκν 
λα  θέξνπλ πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα. 
6. Σν θηίξην ειέγρσλ δηαζέηεη επαξθή θσηηζκφ, ηφζν νξνθήο φζν θαη ιάθθσλ θαηφπηεπζεο 
θαζψο θαη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ 
ηπρφλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ. Οη θαηαζθεπαδφκελνη ιάθθνη θαηφπηεπζεο θέξνπλ ζράξα ζην 
δάπεδν κε ειάρηζην θαζαξφ χςνο απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζράξαο σο ηελ επηθάλεηα ηνπ 
δαπέδνπ 1,75 κ., θαη ζχζηεκα απαγσγήο ξππψλ κε αεξαγσγνχο. Μεηαμχ ησλ ιάθθσλ 
θαηφπηεπζεο πθίζηαηαη  δηάδξνκνο επηθνηλσλίαο. Δπηηξέπεηαη ζε θαηάιιειν θαη επαξθή 
ρψξν εληφο ηνπ θηεξίνπ ειέγρνπ, ε θαηαζθεπή πξφζζεησλ ιάθθσλ θαηφπηεπζεο, ζηνπο 
νπνίνπο γίλεηαη ν πξνβιεπφκελνο νπηηθφο έιεγρνο ζε νρήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ 
εθηεηακέλεο ειιείςεηο, ε ηεθκεξίσζε πνπ είλαη ρξνλνβφξα. Ζ θαηαζθεπή, νη ελ γέλεη 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ν εμνπιηζκφο ηνπο είλαη ζχκθσλεο κε ηα πξνβιεπφκελα γηα 
ηνπο θχξηνπο ιάθθνπο θαηφπηεπζεο. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο δηαδξφκνπο ειέγρνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. 
Διαθξψλ Ορεκάησλ είλαη δπλαηφλ αληί γηα ιάθθν θαηφπηεπζεο λα εγθαζίζηαηαη αλπςσηηθφ 
κεράλεκα. 
7. ηε κία πιεπξά θάζε γξακκήο ηερληθνχ ειέγρνπ Γίθπθισλ Μνηνζηθιεηψλ θαη 
Μνηνπνδειάησλ πθίζηαηαη  ππνρξεσηηθά δηάδξνκνο πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 1,50 κ., πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη σο ρψξνο γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ απφ ηνπο ειεγθηέο, θαζψο θαη 
σο δηάδξνκνο δηέιεπζεο (γηα ηε δεχηεξε/ηξίηε θ.ν.θ. γξακκή ηερληθνχ ειέγρνπ πνπ ζα 
βξίζθεηαη ζε ζεηξά κε ηελ πξνεγνχκελε γξακκή ειέγρνπ θαζψο θαη γηα ηελ έμνδν απφ ην 
ρψξν ειέγρνπ). ε πεξίπησζε πξνζζήθεο γξακκήο ειέγρνπ δηθχθισλ ζε Ηδησηηθφ ΚΣΔΟ, 
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πνπ έρεη εθνδηαζζεί κε άδεηα ίδξπζεο πξνγελέζηεξε ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, 
ζα είλαη ζθφπηκν λα  εμαζθαιίδεηαη ρψξνο ειάρηζηνπ πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ νγδφληα 
εθαηνζηψλ κεηαμχ ηνπ πιεζηέζηεξνπ ζεκείνπ ζηαζεξνχ κεραλήκαηνο ηεο γξακκήο 
ειέγρνπ δηθχθισλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ νξίνπ δηέιεπζεο ηνπ ειεγρφκελνπ νρήκαηνο απφ ηελ 
πιεζηέζηεξε γξακκή ειέγρνπ απηψλ. Δηδηθά ζηε ζέζε ηνπ αλπςσηηθνχ ησλ δηθχθισλ, γηα 
λα γίλεηαη απξφζθνπηα θαη κε αζθάιεηα ν νπηηθφο έιεγρνο ησλ δηθχθισλ, ζα ηνπνζεηείηαη 
πξνζηαηεπηηθή δηάηαμε κεηαμχ ηεο γξακκήο ειέγρνπ ησλ νρεκάησλ θαη ηεο γξακκήο 
ειέγρνπ ησλ δηθχθισλ, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ειεγθηή δηθχθισλ. Σα κεραλήκαηα ηεο 
γξακκήο ειέγρνπ ησλ δηθχθισλ δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκπνδίδνπλ ηελ 
αζθαιή δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ θαη ησλ ειεγθηψλ. Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ζε ζεηξά 
δεχηεξεο, ηξίηεο, θ.ν.θ. γξακκήο ειέγρνπ δηθχθισλ εάλ δελ εμαζθαιίδνληαη νη 
πξνυπνζέζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 
8. Ο έιεγρνο ηνπ ζνξχβνπ ησλ ειαθξψλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ, αλ θξηζεί απαξαίηεηνο, 
γίλεηαη ζε θαηάιιειν ρψξν, εληφο ή εθηφο ηνπ ζηεγαζκέλνπ ρψξνπ ειέγρσλ, θαηά ηελ 
θξίζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ ρνξεγεί ηελ άδεηα. Ο έιεγρνο ηνπ ζνξχβνπ ησλ Γίθπθισλ 
Μνηνζηθιεηψλ θαη Μνηνπνδειάησλ, γίλεηαη ζε θαηάιιειν ρψξν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηε κέηξεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ ζνξχβνπ «ελ ζηάζε». 
9. Καηαζθεπάδεηαη πιήξεο δίθηπν ζπιινγήο θαη απνρέηεπζεο ησλ ιάθθσλ θαηφπηεπζεο θαη 
πδάησλ ηνπ δαπέδνπ ηνπ θηηξίνπ ειέγρσλ. 
10. Οη ρψξνη εμππεξέηεζεο θαη αλακνλήο πνιηηψλ δηαηάζζνληαη ζε επαθή κε ην θηίξην 
ειέγρσλ ή επηθνηλσλνχλ κε απηφ κε ζηεγαζκέλν δηάδξνκν ή εληάζζνληαη κέζα ζ’ απηφ, 
έηζη πξνθεηκέλνπ λα πθίζηαηαη  άκεζε πξφζβαζε απφ θαη πξνο απηφ. Απαξηίδνληαη απφ ην 
γξαθείν δηνίθεζεο, γξαθείν ππεπζχλσλ γξακκψλ, ρψξν δηακνλήο ειεγθηψλ (ηα δχν 
ηειεπηαία γξαθεία είλαη δπλαηφλ λα απνηεινχλ έλα γξαθείν), ρψξν εμππεξέηεζεο 
πειαηψλ, πνπ εκπεξηέρεη Γξακκαηεία, Σακείν θαη έθδνζε δειηίσλ ηερληθνχ ειέγρνπ θαη ην 
ρψξν αλακνλήο πειαηψλ κε ζηνηρεηψδεο αλαςπθηήξην. Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 
θαηαζθεπάδνληαη απφ κε επθφισο αλαθιέμηκα πιηθά θαη είλαη ερνκνλσκέλεο θαη 
ζεξκνκνλσηηθέο κεηαμχ ησλ ρψξσλ δηνίθεζεο θαη ηνπ ρψξνπ ειέγρσλ. Δπηπιένλ 
πθίζηαηαη  πιήξεο ειεθηξνκεραλνινγηθή εγθαηάζηαζε θαη θιηκαηηζκφο ζηνπο ρψξνπο 
δηνίθεζεο θαη αλακνλήο πειαηψλ. Πξνθεηκέλνπ γηα Η.Κ.Σ.Δ.Ο. Διαθξψλ Ορεκάησλ, ε 
είζνδνο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ αιιά θαη φινη νη εζσηεξηθνί ρψξνη ηνπ (ρψξνη 
αλακνλήο, γξακκαηείαο, ηακείνπ θαη WC ΑΜΔΑ) είλαη άκεζα πξνζβάζηκνη ζε άηνκα κε 
εηδηθέο αλάγθεο. 
11. Οη βνεζεηηθνί ρψξνη πεξηιακβάλνπλ απαξαηηήησο ηα αλαινγνχληα WC, ρσξηζηά γηα ην 
πξνζσπηθφ θαη ρσξηζηά γηα ηνπο πξνζεξρφκελνπο πνιίηεο. Σα WC ησλ πνιηηψλ εθ πνπ 
έλα ηνπιάρηζηνλ δηαηίζεηαη γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, αλ πξφθεηηαη γηα Η.Κ.Σ.Δ.Ο. πνπ 
ειέγρεη ειαθξά νρήκαηα, ηνπνζεηνχληαη ζην ηζφγεην. Όια ηα WC είλαη ππελδεδπκέλα κε 
πιαθίδηα ζην δάπεδν θαη ζηνπο ηνίρνπο κέρξη χςνπο ηνπιάρηζηνλ 2,0κ. ηνπο βνεζεηηθνχο 
ρψξνπο πεξηιακβάλνληαη απαξαηηήησο ρψξνο απνζήθεο, ρψξνο απνδπηεξίσλ γηα ην 
πξνζσπηθφ θαη ηπρφλ ρψξνη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ θαη ππξφζβεζεο. 
12. Απφ ηελ είζνδν ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. κέρξη ην ρψξν αλακνλήο θαη ζηάζκεπζεο 
ησλ πξνο έιεγρν νρεκάησλ δχλαηαη λα πθίζηαηαη  ηδαληθή ζέζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο πχιεο, πνπ απνηππψλεηαη ζην ζρέδην γεληθήο δηάηαμεο. Ζ ζέζε απηή είλαη 
θαηάιιεια ζηεγαζκέλε κε κφληκε ή πξνζσξηλή θαηαζθεπή, κε ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή 
γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηεξκαηηθνχ θαη εμαζθαιίδεη άλεηε θαη απξφζθνπηε απφ θαηξηθέο 
ζπλζήθεο εξγαζία ηνπ ρεηξηζηή. Ωο ιεηηνπξγία ηεο πχιεο, αλ απηή πθίζηαηαη, λνείηαη ε 
ππνδνρή ησλ πξνο έιεγρν νρεκάησλ θαη ε εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο ζην ζχζηεκα 
κεραλνγξάθεζεο, φπσο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
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Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ πνπ εθδίδεηαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ λ. 2963/2001 θαη 

επίζεο, πξναηξεηηθά, ν έιεγρνο ησλ εθπεκπφκελσλ θαπζαεξίσλ 
7
 

 

 
 
εκεία ειέγρνπ νρεκάησλ-ππνδνρήο πειαηώλ. 
 

2.3 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο απηνκάησλ γξακκώλ ειέγρνπ 

1. Σα ζπγθξνηήκαηα ησλ απηνκάησλ γξακκψλ ηερληθνχ ειέγρνπ επηβαηεγψλ νρεκάησλ 
ηδησηηθψλ ΚΣΔΟ εμαζθαιίδνπλ ηελ απηφκαηε κέηξεζε θαη εθηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ειέγρνπ φισλ ησλ κεραλεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, εθηφο ηνπ ηδνγνκέηξνπ. 
2. Έγθξηζε κεραλεκάησλ: Κάζε κεράλεκα ειέγρνπ πέξαλ ηνπ ηδνγνκέηξνπ, λα 
παξαρσξνχλ πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο απφ δηεζλή νξγαληζκφ ή απφ ρψξα κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
3. Κάζε γξακκή ηερληθνχ ειέγρνπ εκπεξηέρεη ηα παξαθάησ βαζηθά κεραλήκαηα θαη 
ζπζθεπέο: 
● Απνθιηζηφκεηξν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχγθιηζεο ή απφθιηζεο ησλ ηξνρψλ ελφο άμνλα 
ηνπ ειεγρφκελνπ απηνθηλήηνπ. 

                                                 

7 Καξακνπζαληά Γ. θαη Καξαγηαλλίδε Α., "Μεραλνινγία Απηνθηλήηνπ", ΟΔΓΒ, Αζήλα 2000 
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● Απνξηηζεξφκεηξν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο 
μερσξηζηά γηα θάζε άμνλα. 
● Φξελφκεηξν πεξηζηξεθφκελσλ θπιίλδξσλ γηα ηε κέηξεζε ησλ δπλάκεσλ θαη ηνπ 
ζπληειεζηή πεδήζεσο ηνπ ειεγρφκελνπ νρήκαηνο. 
● Αλαιπηή ξππψλ γηα ηε κέηξεζε ησλ ξππψλ ησλ βελδηλνθίλεησλ νρεκάησλ. 
● Νεθειφκεηξν γηα ηε κέηξεζε ηεο ζνιεξφηεηαο ησλ ξππψλ ησλ πεηξειαηνθίλεησλ 
νρεκάησλ. 
● Φσηφκεηξν γηα ηε κέηξεζε ησλ θψησλ πνξείαο θαη δηαζηαχξσζεο ηνπ ειεγρνκέλνπ 
νρήκαηνο. Σα πνξίζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ησλ παξαπάλσ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ 
ειέγρνπ είλαη ζθφπηκν λα  εκθαλίδνληαη ζηηο νζφλεο ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ειέγρνπ ή ησλ 
ηεξκαηηθψλ θαη λα εθηππψλνληαη ζην δειηίν ηερληθνχ ειέγρνπ ηνπ νρήκαηνο. 
● Σδνγφκεηξν, πνπ δελ ζπλδέεηαη κε ηελ απηφκαηε γξακκή, γηα ηνλ έιεγρν ησλ 
αλεπίηξεπησλ αλνρψλ (ηδφγσλ) ησλ ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο θαη δηεχζπλζεο ησλ 
νρεκάησλ. 
4. Σα κεραλήκαηα ηερληθνχ ειέγρνπ ησλ γξακκψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 
ζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα κεραλνγξάθεζεο ηνπ Ηδησηηθνχ ΚΣΔΟ κε ηξφπν πξνθεηκέλνπ 
λα θαζίζηαηαη αδχλαηε ε επέκβαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΚΣΔΟ ζηα πνξίζκαηα ησλ 
ππνινγηζκψλ ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ. ηε κειέηε εγθαηάζηαζεο ησλ απηνκάησλ γξακκψλ 
ειέγρνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή εγθξίζεσο ησλ αδεηψλ ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο, ζα πεξηγξάθεηαη θαη ν ηξφπνο πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ επέκβαζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ ΚΣΔΟ ζηα πνξίζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ.  
 
Απνθιηζηόκεηξν: 
●  Σν απνθιηζηφκεηξν ηεο γξακκήο απνηειείηαη απφ εηδηθή πιάθα επί ηεο νπνίαο 
δηέξρεηαη κε κηθξή ηαρχηεηα έλαο ηξνρφο ηνπ κπξνζηηλνχ ή ηνπ πίζσ άμνλα θαη ππνινγίδεη 
είηε ηε ζχγθιηζε είηε ηελ απφθιηζε ησλ ηξνρψλ ηνπ κπξνζηηλνχ θαη πίζσ άμνλα 
αληίζηνηρα, πνπ αλαθέξεηαη ζηε πιεπξηθή απφθιηζε ηεο πνξείαο ηνπ νρήκαηνο ζε κέηξα 
αλά ρηιηφκεηξν πνξείαο. 
● Ζ κέγηζηε έλδεημε απφθιηζεο ηεο πνξείαο ζα είλαη ζθφπηκν λα  είλαη ηνπιάρηζηνλ ± 
15m/km. 
● Ζ ξχζκηζε ηεο έλδεημεο λα είλαη αλάινγε κε ηελ πιεπξηθή κεηαθίλεζε ηεο πιάθαο 
δηέιεπζεο ηνπ ηξνρνχ θαη λα πθίζηαηαη  δπλαηφηεηα έλδεημεο ηεο ζχγθιηζεο ή απφθιηζεο 
μερσξηζηά ηνπ κπξνζηηλνχ θαη πίζσ άμνλα. 

1. Σν ακνξηηζεξόκεηξν: 
Σν ακνξηηζεξφκεηξν ηεο γξακκήο απνηειείηαη απφ δχν πιάθεο έδξαζεο ησλ ηξνρψλ ηνπ 
κπξνζηηλνχ ή πίζσ άμνλα θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο επί ηνηο % ηνπ θξαηήκαηνο ησλ 
ηξνρψλ ζην δξφκν θαζψο θαη ηελ επί ηνηο % δηαθνξάο ηνπ θξαηήκαηνο ησλ ηξνρψλ ηνπ 
ηδίνπ άμνλα. 

2. Σν θξελόκεηξν: 
● Σν θξελφκεηξν ηεο γξακκήο απνηειείηαη απφ 2 δεχγε πεξηζηξεθφκελσλ 
θπιίλδξσλ, έλα δεχγνο γηα θάζε ηξνρφ ηνπ ίδηνπ άμνλα. Οη θχιηλδξνη έρνπλ εηδηθή 
επηθάιπςε ζηελ εμσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα πξνθεηκέλνπ λα είλαη απμεκέλνο ν ζπληειεζηήο 
ηξηβήο κεηαμχ ηνπ πέικαηνο ηνπ ειαζηηθνχ ησλ ηξνρψλ θαη ηνπ θπιίλδξνπ, θαη ζηελ 
πεξίπησζε κέηξεζεο κε βξεγκέλνπο ηξνρνχο. 
●  Σν θξελφκεηξν είλαη ζθφπηκν λα  είλαη ηδαληθφ γηα ηνλ έιεγρν επηβαηεγψλ 
νρεκάησλ θαη λα ππνινγίδεη ην βάξνο θάζε άμνλα, εθηφο εάλ απηφ κεηξηέηαη ζην 
ακνξηηζεξφκεηξν. 
● Σν θξελφκεηξν είλαη ζθφπηκν λα  κεηξά: 
(α) Σηο δπλάκεηο πέδεζεο ησλ ηξνρψλ κπξνζηηλνχ θαη πίζσ άμνλα. 
(β) Σελ επί ηνηο % δηαθνξά ησλ δπλάκεσλ πέδεζεο ησλ ηξνρψλ ηνπ ηδίνπ άμνλα. 
(γ) Σν ζπλνιηθφ βάξνο ηνπ νρήκαηνο εθηφο εάλ απηφ κεηξηέηαη ζην ακνξηηζεξφκεηξν. 
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(δ) Σνλ ζπληειεζηή πέδεζεο επί ηνηο % ηνπ πνδφθξελνπ. 
(ε) Σνλ ζπληειεζηή πέδεζεο επί ηνηο % ηνπ ρεηξφθξελνπ. 
● Ζ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ησλ θπιίλδξσλ θαηά ηε κέηξεζε λα είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 
5km/h θαη ε εθθίλεζε ηεο πεξηζηξνθήο ησλ θπιίλδξσλ θαη ε παχζε απηήο γίλεηαη απηφκαηα 
κε ηδαληθή δηάηαμε εθθίλεζεο θαη παχζεο ηεο πεξηζηξνθήο ησλ θπιίλδξσλ. 
● Σν θξελφκεηξν λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βαζκνλνκείηαη θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

κέηξεζεο νρεκάησλ κε θίλεζε θαη ζηνπο 4 ηξνρνχο κνλίκνπ εκπινθήο 
8
 

3. Ο αλαιπηήο θαπζαεξίσλ: 
● Ο αλαιπηήο ξππψλ ηεο γξακκήο είλαη ζθφπηκν λα  κεηξά: - Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 
CO2 
● Τδξνγνλάλζξαθεο HC 
● Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα CO 
● -Ομπγφλν Ο2 
● -πληειεζηή «ι» 
● Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα δηνξζσκέλν CO – ηξνθέο ηνπ θηλεηήξα RPM 
● Θεξκνθξαζία ηνπ θηλεηήξα (C) 
● Ζ κέζνδνο κέηξεζεο γηα ηα αέξηα CO2, CO, HC λα ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή 
απνξξφθεζεο ζηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία ρσξίο δηαζπνξά NDIR θαη γηα ην 02 ζηελ αξρή 
ειεθηξνρεκηθνχ γαιβαληθνχ ζηνηρείνπ. 
● Ζ βαζκνλφκεζε (θαιηκπξάξηζκα) είλαη ζθφπηκν λα  γίλεηαη ειεθηξηθά θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ ππνινγηζκψλ θαη θαηά δηαζηήκαηα κε πξφηππν αέξην γηα ηα αέξηα CO, HC, 
CO2. 
● Οη ζπζθεπέο είλαη ζθφπηκν λα  έρνπλ ελζσκαησκέλν ή λα ζπλνδεχνληαη απφ 
ζχζηεκα EURO OBD, γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ 
ζπζηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο πνπ γίλνληαη έιεγρνη απφ ην ζχζηεκα απηφ. 
● Οη ζπζθεπέο είλαη ζθφπηκν λα  έρνπλ έγθξηζε ηχπνπ γηα αθξίβεηα θιάζεσο Η πνπ ζα 
απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ηεο Δ.Δ. 

4. Σν λεθειόκεηξν: 
● Σν λεθειφκεηξν ηεο γξακκήο είλαη ζθφπηκν λα  ππνινγίδεη ηελ ζνιεξφηεηα ησλ 
ξππψλ ησλ πεηξειαηνθίλεησλ νρεκάησλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ πεξηερφκελν θαπλφ κε 
βάζε ηελ αξρή ηεο θσηνκεηξηθήο απνξξφθεζεο θαη κε δεηγκαηνιεςία κεξηθήο ξνήο 
θαπζαεξίσλ. 
● Ζ ζπζθεπή είλαη ζθφπηκν λα  δηαζέηεη δχν θιίκαθεο κεηξήζεσλ. Μία γηα ηελ 
κέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή απνξξφθεζεο «Κ» θαη κηα γηα ηελ επί ηνηο % κέηξεζε ηεο 
ζνιεξφηεηαο ησλ ξππψλ απφ 0% κέρξη 100%. 
● Ζ ζπζθεπή είλαη ζθφπηκν λα  δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ή αλεμάξηεην ζηξνθφκεηξν 
γηα ηελ κέηξεζε ησλ ζηξνθψλ ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα, θαζψο θαη ζεξκφκεηξν γηα ηελ 
κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα. 

5. Σν θσηόκεηξν: 
● Σν θσηφκεηξν ηεο γξακκήο απνηειείηαη απφ ηε θπξίσο ζπζθεπή ειέγρνπ ησλ 
θψησλ δηαζηαχξσζεο θαη πνξείαο ηνπ νρήκαηνο θαη ηδαληθή βάζε ηεο ζπζθεπήο πνπ ζα 
έρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο κε ηε βνήζεηα ηξνρψλ. 
● Σν θσηφκεηξν είλαη ζθφπηκν λα  ειέγρεη ηε θσηεηλή δέζκε ησλ θψησλ 
δηαζηαχξσζεο θαη πνξείαο ηνπ ειεγρνκέλνπ νρήκαηνο πξνεγνπκέλσο ε θπξίσο ζπζθεπή 

                                                 

8  Αιεμάλδξνπ Γ. θαη Γηάλλνπ Γ. θαη Καπεηαλάθε Γ., "πζηήκαηα Ορήκαηνο ΗΗ", ΟΔΓΒ, 
Αζήλα 2002 
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ζπγθέληξσζεο ηεο δέζκεο θψησλ θεληξάξεηαη θαη επζπγξακκίδεηαη κε ηνπο θαλνχο 
πνξείαο – δηαζηαχξσζεο ηνπ απηνθηλήηνπ. 
● Σν θσηφκεηξν ππνινγίδεη μερσξηζηά γηα ηνπο αξηζηεξνχο θαη δεμηνχο θαλνχο ηελ 
απφθιηζε δεμηά – αξηζηεξά – άλσ – θάησ, θαη ηελ έληαζε ησλ θσηεηλψλ δεζκψλ ησλ 
θψησλ πνξείαο θαη δηαζηαχξσζεο. Οη απνθιίζεηο ησλ δεζκψλ είλαη δπλαηφλ λα 
αλαθέξνληαη κε ιέμεηο ή επί ηνηο % απφθιηζε γηα δέζκεο κήθνπο 10 κέηξσλ θαη ε έληαζε 
ηεο δέζκεο ζα αλαθέξεηαη ζε LUX ή ζε CD. 

6. To Σδνγόκεηξν: 
● Σν ηδνγφκεηξν ηεο γξακκήο είλαη πδξαπιηθνχ ηχπνπ θαη είλαη ζθφπηκν λα  είλαη 
εγθαηεζηεκέλν αξηζηεξά – δεμηά ηνπ ιάθθνπ επηζεψξεζεο ησλ νρεκάησλ. Δάλ δελ 
πθίζηαηαη  ιάθθνο επηζεψξεζεο αιιά εηδηθφο αλπςσηήξαο, ζα είλαη ζθφπηκν λα  βξίζθεηαη 
ζηηο βάζεηο επηθάζεζεο ηνπ αλπςσηήξα. 
● Σν ηδνγφκεηξν δηαζέηεη έλα δεχγνο πιαθψλ πνπ παιηλδξνκνχλ θαη ζηηο νπνίεο 
επηθάζνληαη νη 2 ηξνρνί ηνπ κπξνζηηλνχ θαη πίζσ άμνλα δηαδνρηθά. Με ηε βνήζεηα 
θαηάιιεινπ ρεηξηζηεξίνπ θσηίδνληαη ηνπηθά ηα ειεγρφκελα ζεκεία γηα ππεξβνιηθέο αλνρέο 
ηνπ νρήκαηνο θαη δίλνληαη νη εληνιέο παιηλδξφκεζεο ησλ πιαθψλ ηνπ ηδνγνκέηξνπ, γηα λα 
δηεπθνιχλνληαη νη νπηηθνί έιεγρνη ηνπ νρήκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ ειεγθηή 
ηνπ ΚΣΔΟ. 
 

2.4  Σα όξγαλα ειέγρνπ 

 Με ηελ παξνχζα απφθαζε θαζνξίδνληαη: 
● ηα φξγαλα ειέγρνπ ησλ Γεκφζησλ θαη Ηδησηηθψλ ΚΣΔΟ, 
● ε δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ θπξψζεσλ πνπ επηβάιινληαλ ζηνπο θνξείο ζηνπο 
νπνίνπο ρνξεγείηαη άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθνχ Κέληξνπ Σερληθνχ Διέγρνπ 
Ορεκάησλ (ΗΚΣΔΟ) θαη ζην ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπο, 
● ηα θξηηήξηα επηκέηξεζεο ησλ θπξψζεσλ γηα παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ 
δεπηεξεχνπζεο, ζνβαξέο ή επηθίλδπλεο ειιείςεηο νρεκάησλ ή θαη παξαβάζεηο πνπ 
αθνξνχλ δηνηθεηηθήο ή νηθνλνκηθήο θχζεο ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη ηα φξγαλα θαη ε 
δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ πξνζηίκσλ απφ ηα Ηδησηηθά ΚΣΔΟ, θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 

 

2.5 Μεραλήκαηα 

2.5.1  Δμνπιηζκόο 

 Ο εμνπιηζκφο αλ αλαβαζκίδεηαη θαη ρξήδεηαη άξηζηνο, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 
ειεγθηέο, πνπ έρνπλ πεξάζεη ηα ζεκηλάξηα πνπ πξνβιέπεη ε θείκελε λνκνζεζία θαη 
ειέγρνπλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ πνπ πξνζθνκίδνληαη γηα ηερληθφ 
έιεγρν απφ ηνπο θαηφρνπο. 
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Απνθιηζηόκεηξν, ακνξηηζεξόκεηξν, θξελόκεηξν. 
 

2.5.2  Αλαιπηήο θαπζαεξίνπ βελδίλεο 

 θνπφο 

 Πξνζδηνξηζκφο ηεο κεζφδνπ πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε κέηξεζε ησλ εθπεκπφκελσλ 
ξχπσλ ησλ βελδηλνθηλεηήξησλ νρεκάησλ. 
 
Τπεπζπλόηεηα 
 Δθάζηνηε Τπεχζπλνο (Σερληθφο Γηεπζπληήο, Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο) 
Τπεχζπλνη Γξακκήο Διεγθηέο Λνηπφ πξνζσπηθφ γηα ηηο αξκνδηφηεηεο φπσο απηέο 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ θάησζη Γηαδηθαζία. 
 
Δμνπιηζκόο 
 Ο Αλαιπηήο Καπζαεξίσλ, είλαη θνξεηφο θαη ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθφ ξεχκα 22O V. 
Ζ ζπζθεπή εκπεξηέρεη εχθακπην ζσιήλα αλαξξφθεζεο ξππψλ κήθνπο πιένλ ησλ 3m, κε 
εηδηθφ ζηέιερνο δεηγκαηνιεςίαο, πνπ κπαίλεη κέζα ζην ζσιήλα ηεο εμάηκηζεο ηνπ 
ειεγρνκέλνπ νρήκαηνο, ζε βάζνο πιένλ ησλ 30 cm, ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ ηηο πςειέο 
ζεξκνθξαζίεο ησλ ξππψλ θαη απφ ηελ παξνπζία ηνμηθψλ αεξίσλ (απνπζία Σεθιφλ). Θα 
γίλεηαη ρξήζε ιεπθψλ γαληηψλ γηα ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή ηνπ ζηειέρνπο 
δεηγκαηνιεςίαο. Ζ σο άλσ ζπζθεπή κεηξά: 
● Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) 
 Σνπο Τδξνγνλάλζξαθεο (HC) 
 Σν Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) 
● To Ομπγφλν (Ο2) 
● Σν ζπληειεζηή «ι» 
● Σν δηνξζσκέλν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO cor). Ζ ηηκή ηνπ CO cor εκθαλίδεηαη 
ςεθηαθά ζηελ νζφλε ελδείμεσλ θαη εθηππψλεηαη ζην πξσηφθνιιν κεηξήζεσλ. 
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● Σηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα RPM απφ ηελ κπαηαξία ηνπ νρήκαηνο ή απφ ηε ζέζε ηνπ 
αλαπηήξα ηνπ νρήκαηνο. 
● Σε ζεξκνθξαζία ηνπ θηλεηήξα ζε βαζκνχο Κειζίνπ. 
 Ζ ζπζθεπή δελ ππνινγίδεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνζέξκαλζεο ηεο θαη 
απηνκεδεληζκνχ, πνπ δηαξθεί πεξίπνπ 90-120 δεπηεξφιεπηα, εμαξηψκελε απφ ηε 
ζεξκνθξαζία πνπ βξίζθεηαη ε ζπζθεπή. Σν ινγηζκηθφ ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή ηνπ 
Κέληξνπ Σερληθνχ Διέγρνπ αμηνινγεί, ζε ζρέζε κε ηα πνξίζκαηα ησλ ηηκψλ ηνπ ειέγρνπ 
Καπζαεξίσλ, ηηο ειιείςεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ην φρεκα. Ο αλαιπηήο 
ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία κε δηαζπνξάο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο γηα ηα εμήο ηξία 
αέξηα: κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) θαη πδξνγνλάλζξαθεο 
(HC). Γηα ηελ κέηξεζε ηνπ νμπγφλνπ ρξεζηκνπνηεί αηζζεηήξα πνπ βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ 
ειεθηξνρεκηθνχ γαιβαληθνχ ζηνηρείνπ. Πεξηγξαθή – ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
αλεμάξηεηνπ ζηξνθνκέηξνπ. Σν ζηξνθφκεηξν ππνινγίδεη ηηο ζηξνθέο αλά ιεπηφ ηνπ 
θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο πξνο έιεγρν. Σν ζηξνθφκεηξν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρεηξηζηή 
λα επηιέμεη ηνλ ηξφπν ιήςεο ησλ ζηξνθψλ. Απηφο είλαη δπλαηφλ λα είλαη είηε απφ ηελ 
κπαηαξία ηνπ νρήκαηνο είηε απφ ηε ζέζε αλαπηήξα ηνπ νρήκαηνο. 
 

 
 
Αλαιπηήο θαπζαεξίνπ βελδίλεο, λεθειόκεηξν. 
 
Γηαδηθαζία 

Σν κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα θαηαγξάθεη θαη αλαπαξηζηά φινπο ηνπο 
εθπεκπφκελνπο ξχπνπο ζε  ςεθηαθή κνξθή θαη αλαινγηθή κνξθή, θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα 
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απηφκαηεο θαηαγξαθήο κε ειεθηξνληθφ ρξνλφκεηξν ησλ ξχπσλ ζηηο πςειέο ζηξνθέο θαη 
ζην ξειαληί. Γηα λα μεθηλήζεη ν αλαιπηήο ηελ κέηξεζε ρξεηάδεηαη πξψηα λα επηιέμνπκε ην 
κεηξνχκελν φρεκα. Απηφ γίλεηαη παηψληαο δεμί θιηθ ζην πξφγξακκα «φξληεξ κάλαηδεξ» 
θαη επηιέγνληαο «ελεξγφο ζην πξνο έιεγρν φρεκα». Καηφπηλ (θαη αλ έρνπκε επηιέμεη ην 
φρεκα πξνο έιεγρν) παηάκε ην αληίζηνηρν πιήθηξν πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. Ο αλαιπηήο κπαίλεη ζε θαηάζηαζε απηνκεδεληζκνχ ηξαβψληαο θαζαξφ 
αέξα απφ ηελ αληίζηνηρε είζνδν. Αθνχ ηειεηψζεη ην ζηάδην κεδεληζκνχ κπαίλεη ζε 
θαηάζηαζε κέηξεζεο θαη είλαη έηνηκνο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο 
ειέγρνπο. Πξηλ μεθηλήζεη ε κέηξεζε ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ ν θηλεηήξαο θαη ν 
θαηαιπηηθφο κεηαηξνπέαο είλαη ζθφπηκν λα  είλαη ζε θαλνληθή ζεξκνθξαζία. Ο θηλεηήξαο 
λνείηαη φηη βξίζθεηαη ζε θαλνληθή ζεξκνθξαζία αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ  ςπθηηθνχ πγξνχ, 
είλαη ζηελ θαλνληθή πεξηνρή ιεηηνπξγίαο (60-80 βαζκνχο Κειζίνπ). ε πεξίπησζε πνπ ν 
θηλεηήξαο δελ δηαζέηεη φξγαλν κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ςπθηηθνχ πγξνχ, είλαη 
δπλαηφλ λα κεηξεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ ειαίνπ, πνπ ζα είλαη ζθφπηκν λα  μεπεξλά ηνπο 70 
βαζκνχο Κειζίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ηνπνζεηνχκε ηνλ εηδηθφ ιήπηε ζεξκνθξαζίαο 
ζηνλ δείθηε ηνπ ιαδηνχ γηα λα πάξνπκε ηελ ζεξκνθξαζία  ηνπ θηλεηήξα. Ο ειεγθηήο 
ηνπνζεηεί ην ζηξνθφκεηξν. Ο ρεηξηζηήο επηιέγεη αξρηθά ηνλ ηξφπν ιήςεο ησλ ζηξνθψλ. 
Απηφο είλαη δπλαηφλ λα είλαη: 
● απφ ηελ κπαηαξία ηνπ νρήκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 
ζηξνθέο απφ ηελ κπαηαξία. 
●  απφ εηδηθφ αηζζεηήξην πνπ ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε ηνπ αλαπηήξα ηνπ νρήκαηνο. 

Δάλ ην φρεκα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηεηξάρξνλν ηεηξαθχιηλδξν επηιέγνπκε ηνλ 
αληίζηνηρν ρξφλν ηεο κεραλήο (δίρξνλν / ηεηξάρξνλν) απφ ην πιήθηξν επηινγήο. Δάλ 
ρξεηαζηεί πξνζαξκφδνπκε θαη ηνπο θπιίλδξνπο ηνπ νρήκαηνο παηψληαο ην αληίζηνηρν 
πιήθηξν ησλ θπιίλδξσλ. Ο ειεγθηήο βάδεη ηνλ ιήπηε ξππψλ ηνπ αλαιπηή ζηελ εμάηκηζε 
ηνπ νρήκαηνο, πξνζέρνληαο λα κπεη ζε ζσζηφ βάζνο γηα λα γίλεηαη αμηφπηζηα ε κέηξεζε 
ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ, > 30 cm. Παηάεη ην γθάδη ηνπ νρήκαηνο ζηαζεξά, νχησο ψζηε 
νη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα λα βξίζθνληαη ζην θάζκα ησλ 2.500 ± 300 ζηξνθέο αλά ιεπηφ κε 
ην θηβψηην ησλ ηαρπηήησλ ζην λεθξφ ζεκείν. Σν ζχζηεκα θαηαρσξεί ηα δεδνκέλα κε ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ. Ο ειεγθηήο ζηε ζπλέρεηα κεηψλεη ηηο ζηξνθέο ηνπ 
θηλεηήξα ζην ξειαληί κε ην θηβψηην ησλ ηαρπηήησλ ζην λεθξφ. ηελ ζπλέρεηα κε ηνλ 
θηλεηήξα ζε ιεηηνπξγία ξειαληί θαη ζε ζηξνθέο πνπ πξνδηαγξάθεη ν θαηαζθεπαζηήο κε 
αλνρή ±100, παηάεη ην πιήθηξν Enter θαη ζπλερίδεη ηνλ έιεγρν. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ 
πθίζηαληαη ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηφηε νη ζηξνθέο ζα είλαη ζθφπηκν λα  θπκαίλνληαη 
κεηαμχ 700 θαη 900 αλά ιεπηφ. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ειέγρσλ επαλαιακβάλεηαη ζηελ 
πεξίπησζε πνιιαπιψλ εμαηκίζεσλ γηα φιεο ηηο ζσιήλεο εμάηκηζεο θαη σο ηειηθφ 
απνηέιεζκα ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο ησλ ππνινγηζκψλ ή ελαιιαθηηθά είλαη δπλαηφλ λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ν 2νο ιήπηεο. 
 
2νο ιήπηεο 
 Αθνχ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί φιεο νη παξαπάλσ ππνινγηζκνί εκθαλίδεηαη ε 
ζπγθεληξσηηθή νζφλε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ απεηθνλίδεη φιεο ηηο ηηκέο πνπ έρεη 
θαηαγξάςεη ζην θάζκα ζηξνθψλ ηνπ ξειαληί θαη ησλ 2.500 ζηξνθψλ. Μφιηο ν ειεγθηήο 
δηαπηζηψζεη φηη ν έιεγρνο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε επηηπρία παηάεη ην θνπκπί ηεο 
θαηαρψξεζεο ησλ ππνινγηζκψλ ζηελ γξακκή ειέγρνπ. Δκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν 
επηβεβαίσζεο θαη κφιηο ν ειεγθηήο επηβεβαηψζεη φηη νη ηηκέο είλαη απνδεθηέο, ην ζχζηεκα 
ζηέιλεη ζην θεληξηθφ ππνινγηζηή ηηο ηηκέο πνπ κεηξήζεθαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν φρεκα. 
 Ο ειεγθηήο αθαηξεί απφ ην φρεκα ηνλ ιήπηε ξππψλ φπσο επίζεο θαη ηνπο 
αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο. 
 
Όξηα απνδνρήο – απόξξηςεο 



ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 

 27 

Πίλαθαο εθπνκπήο ξππψλ νρεκάησλ ζπκβαηηθήο θαη αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο 

Πίλαθαο εθπνκπήο ξππώλ νρεκάησλ ζπκβαηηθήο θαη αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο 

 CO% HC (ppm) πληειεζηήο 
(ι) 

Καηεγνξία νρήκαηνο Ρειαληί 2500±300 Ρειαληί 2500±300 2500±300 

Όρεκα πξηλ ηηο 1/10/1986 ≤ 4.5 ….. ≤ 800 ≤ 700 ….. 

Όρεκα κεηά ηηο 1/10/1986 & 
Όρεκα κε νμεηδσηηθό 
θαηαιύηε 

≤ 3.5 ….. ≤ 500 ≤ 400 ….. 

Όρεκα κε ηξηνδηθό θαηαιύηε  
Μέρξη ηελ 01/07/2002 
Όρεκα κε ηξηαδηθό θαηαιύηε 
Μεηά ηελ 01/07/2002 

≤ 0.5 
 

≤ 0.3 

≤ 0.3 
 

≤ 0.2 

≤ 120 
 

≤ 120 

≤ 100 
 

≤ 100 

0,97-1,03 
 
 

0,97-1,03 

 
εκεηώζεηο: 
● Γηα νρήκαηα κε ζχζηεκα ηξηνδηθνχ ξπκζηδφκελνπ θαηαιπηηθνχ κεηαηξνπέα ε 
κέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ ξππψλ ζε πδξνγνλάλζξαθεο θαη κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα ζην 
ξειαληί επηηξέπεηαη λα θηάλνπλ ηα φξηα πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο ή ε εθάζηνηε 
λνκνζεζία. 
● Γηα νρήκαηα ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο πνπ θέξνπλ θηλεηήξεο δίρξνλνπο ή WANKEL 
ηζρχεη ν παξαπάλσ πίλαθαο (ζχκθσλα κε ην έηνο έθδνζεο ηεο πξψηεο άδεηαο 
θπθινθνξίαο) ρσξίο φκσο λα ειέγρεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηα 
θαπζαέξηά ηνπο. 
● Γηα ηπραίν έιεγρν ησλ βελδηλνθίλεησλ νρεκάησλ ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο νη 
κέγηζηεο επηηξεπφκελεο ηηκέο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ξχπσλ ζηα θαπζαέξηα θαζνξίδνληαη 
φπσο απηέο ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα απμεκέλεο θαηά 0,5% γηα ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα 
θαη θαηά 100 ppm γηα ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο. 
● Γηα ηπραίν έιεγρν ησλ βελδηλνθίλεησλ θαη νρεκάησλ αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο, 
κε ξπζκηζκέλν ηξηνδηθφ θαηαιχηε, νη κέγηζηεο επηηξεπφκελεο ηηκέο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ 
ξχπσλ ζηα θαπζαέξηα θαζνξίδνληαη φπσο απηέο ζην παξαπάλσ πίλαθα απμεκέλεο θαηά 
0,1% γηα ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη θαηά 10 ppm γηα ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο. 
● Γηα ηε κέηξεζε ησλ ξππψλ βελδηλνθίλεησλ νρεκάησλ ησλ εξγνζηαζίσλ 
θαηαζθεπήο VW θαη AUDI θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο θηλεηήξεο FSI, είλαη ζθφπηκν λα  γίλεηαη 
ν ππνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή «ι» ζε πςειέο ζηξνθέο ζε δηαθνξεηηθέο απφ ηηο 2500 ± 
300, έηζη φπσο νξίδνληαη ζε ζρεηηθή λνκνζεζία. 
 
Μέηξα αζθαιείαο 
 Όηαλ νινθιεξψλεηαη ν έιεγρνο ν ειεγθηήο ζα είλαη ζθφπηκν λα  αθαηξέζεη ηνλ 
ιήπηε ξππψλ απφ ηελ εμάηκηζε ηνπ ειεγρφκελνπ νρήκαηνο φπσο επίζεο θαη ηνπο ιήπηεο 
ζεξκνθξαζίαο θαη ζηξνθψλ. πληήξεζε – θαιή ιεηηνπξγία ν αλαιπηήο ξππψλ βελδίλεο 
έρεη ζρεδηαζηεί θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμεη ηε ζπληήξεζε ησλ αθφινπζσλ 
ζηνηρείσλ: 

ηνηρείν Υαξαθηεξηζηηθόο θύθινο δσήο 

Φίιηξα Έιεγρνο θαηάζηαζεο θίιηξσλ θαη θαζαξηζκφο αλ απαηηείηαη 
θάζε κέξα. 

σιήλαο Αλαξξφθεζεο Με εηδηθφ θαπάθη θιείλνπκε ηελ είζνδν ηνπ ιήπηε ησλ 
θαπζαεξίσλ, ζηελ νζφλε είλαη ζθφπηκν λα  εκθαλίδεηαη κήλπκα 
ιάζνπο ζηελ ξνή αεξίσλ. Ο έιεγρνο γίλεηαη θάζε κέξα. 

Λήπηεο Έιεγρνο θαζαξφηεηαο θαη θαζαξηζκφο κε πεπηεζκέλν αέξα 
ηνπ ζηειέρνπο ηνπ ιήπηε ησλ ξππψλ θαζεκεξηλά. 
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Φίιηξα Αλά 150 ππνινγηζκνί πεξίπνπ αληηθαηάζηαζε ησλ θίιηξσλ. 

Αλαιπηήο Αλά έμη (6) κήλεο έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο απφ ην ηκήκα 
SERVICE ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξίαο θαη αλ ρξεηάδεηαη 
θαιηκπξάξηζκα κε πξφηππα αέξηα. 

 
 Σα θίιηξα αεξίσλ θαη ε δηάηαμε ιήςεο ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ ησλ νρεκάησλ 
είλαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζα είλαη ζθφπηκν λα  ζπληεξνχληαη θαηάιιεια πξηλ ηε ιήμε 
ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. Οη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο εθηεινχληαη ρξεζηκνπνηψληαο θνηλά 
εξγαιεία θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ είλαη δηαζέζηκα απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. 
 
  

2.5.3 Αλαιπηήο θαπζαεξίνπ πεηξειαίνπ 

θνπόο 

 Ο θαζνξηζκφο ηεο κεζφδνπ πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε κέηξεζε ησλ εθπεκπφκελσλ 
ξχπσλ πεηξειαηνθίλεηνπ νρήκαηνο. Ζ ζνιεξφηεηα ησλ ξππψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ 
πεξηερφκελν θαπλφ, κεηξηέηαη κε ην λεθειφκεηξν, κε βάζε ηελ αξρή ηεο θσηνκεηξηθήο 

απνξξφθεζεο θαη κε δεηγκαηνιεςία κεξηθήο ξνήο ησλ θαπζαεξίσλ
9
 

 
Δμνπιηζκόο 
 Ζ ζπζθεπή ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ είλαη θνξεηή θαη ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 
220V,50 Hz. Γηαζέηεη 2 θιίκαθεο κέηξεζεο, κία γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή 
απνξξφθεζεο Κ απφ 0 έσο 9,99 πνπ πξαθηηθά ηζνδπλακεί κε ην άπεηξν, ζε κνλάδεο m-1 
θαη κηα θιίκαθα γηα ηελ επί ηνηο % κέηξεζε ηεο ζνιεξφηεηαο ησλ ξππψλ απφ 0 έσο 
99,99%. Όπνπ απαηηείηαη ρξεζηκνπνηείηαη ην ζηξνθφκεηξν θαη ν εηδηθφο ιήπηεο 
ζεξκνθξαζίαο. 
 
Γηαδηθαζία 
 Σν κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα θαηαγξάθεη θαη αλαπαξηζηά φινπο ηνπο 
εθπεκπφκελνπο ξχπνπο ζε ςεθηαθή θαη αλαινγηθή κνξθή, ηνπο ζπγθξίλεη κε ηα αληίζηνηρα 
φξηα ηνπ θάζε νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηνπ θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα απηφκαηεο 
θαηαγξαθήο ησλ ξχπσλ κε ειεθηξνληθφ ρξνλφκεηξν. Ζ κέηξεζε ηεο ζνιεξφηεηαο ησλ 
ξππψλ γίλεηαη θαηά ηελ ειεχζεξε επηηάρπλζε ηνπ απνζπκπιεγκέλνπ θηλεηήξα απφ ηελ 
ηαρχηεηα βξαδππνξίαο (ξειαληί) κέρξη ηελ ηαρχηεηα πνπ αλαθφπηεηαη ε παξνρή θαπζίκνπ. 
 
Έιεγρνο θαηάζηαζεο νρήκαηνο 
 Πξηλ ηε δηελέξγεηα ησλ ππνινγηζκψλ ή ζην ιάθθν κεηά ηελ κέηξεζε γίλνληαη νη 
απαξαίηεηνη έιεγρνη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη αλέθηθηνπ 
ειέγρνπ: 
● Σν ζχζηεκα εμάηκηζεο δελ είλαη πιήξεο, παξνπζηάδεη δηαξξνέο ή έρεη ηξχπεο 
● Γελ είλαη δπλαηή ε κέηξεζε ιφγσ θζνξάο ή ηξνπνπνίεζεο ηεο εμφδνπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο εμάηκηζεο, πνπ παξεκπνδίδεη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηειέρνπο ηνπ λεθειφκεηξνπ 

                                                 

9  George C. Konstantopoulos, Antonio TAlexandridis 2011: "Dynamic performance 
analysis and experimental verification of a boost converter driven by a new nonlinear 
controller"  
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● Ο εμνπιηζκφο ειέγρνπ ησλ εθπνκπψλ ξππψλ (θαηαιχηεο) πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί 
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή δελ είλαη πιήξεο ή ζε θαιή θαηάζηαζε ή παξνπζηάδεη δηαξξνέο 
● Πξνβιήκαηα ζηελ ηξνθνδνζία ηνπ θηλεηήξα (αδπλακία ζηαζεξνπνίεζεο ησλ 
ζηξνθψλ ηνπ θηλεηήξα – κε αληαπφθξηζεο ζηηο επηηαρχλζεηο – ππεξβνιηθά πςειφ ή 
αζηαζέο ξειαληί) 
● Παξέκβαζε ζηελ αληιία έγρπζεο κε απνηέιεζκα ηε κε επίηεπμε κέγηζηεο γσληαθήο 
ηαρχηεηαο. 
 
Πξνζέξκαλζε θηλεηήξα 
 Ο θηλεηήξαο ηνπ ειεγρφκελνπ νρήκαηνο ρξεηάδεηαη λα βξίζθεηαη ζηελ θαλνληθή 
ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο  ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ νξζέο κεηξήζεηο. Ο θηλεηήξαο 
λνείηαη φηη βξίζθεηαη ζε θαλνληθή ζεξκνθξαζία αλ γηα παξάδεηγκα ε ζεξκνθξαζία ηνπ 
ειαίνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ 80ν C ή ρακειφηεξε, αλ απηή είλαη ε θπζηνινγηθή ζεξκνθξαζία 
ιεηηνπξγίαο. Δάλ ιφγσ ηνπ ζρήκαηνο ηνπ νρήκαηνο είλαη πξαθηηθά αδχλαηε απηή ε 
κέηξεζε ε θπζηνινγηθή ζεξκνθξαζία είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζεί κε άιια κέζα π.ρ. κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα ηνπ θηλεηήξα 
10 

 
 
Καζαξηζκόο ζπζηήκαηνο εμάηκηζεο 

Αλ επηιέγνπκε ζηε νζφλε ην φρεκα καο θαη εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο θαη 
ε εκεξνκελία ειέγρνπ πνπ καο δηαβεβαηψλεη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο έρνπλ θνξησζεί 
ζην πξφγξακκα ηνπ αλαιπηή. Παηάκε κε ηνλ θέξζνξα ην εηθνλίδην ηνπ λεθειφκεηξνπ θαη ε 
νζφλε αιιάδεη θαη ζην πάλσ κέξνο εκθαλίδεη βαζηθφ κελνχ αηζαιφκεηξνπ θαη παηάκε κε 
ηνλ θέξζνξα ην πιήθηξν έιεγρνο εθπνκπψλ. Δκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ζην πάλσ κέξνο ηεο 
ηνηρεία ζθνπνχ νρήκαηνο «πεηξειαίνπ» θαη ζηε ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη ζεξκνθξαζία 
θηλεηήξα φπνπ επηιέγνπκε ιάδη θηλεηήξα εμσηεξηθνχ αηζζεηήξα ηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία 
ιαδηνχ 80°C, RP ξειαληί θαη RPM θνξπθήο κε ηα φξηα ζηξνθψλ κέηξεζεο φπνπ κπνξνχκε 
λα επέκβνπκε θαη λα ηα κεηαβάινπκε φζν ρξεηαζζεί. Δπηιέγνπκε ηχπν νρήκαηνο, ηελ 
επηινγή αηζζεηήξα φπνπ επηιέγνπκε ζηέιερνο 1 (10mm) ην ηκήκα ρξφλνπ ειέγρνπ ζε S 
ηελ κέγηζηε ηηκή ζνιεξφηεηαο Κ ζε Η/m θαη «Selection turbo» φπνπ επηιέγνπκε «κε turbo ή 
ρσξίο turbo». Θέηνπκε ηνλ θηλεηήξα ζε ιεηηνπξγία θαη ζε θφθθηλν θφλην εκθαλίδεηαη κε 
παξαηήξεζε ην ιάδη θηλεηήξα, θαη ζε πξψηε θάζε αλ ε ζεξκνθξαζία είλαη 80°C ή 
ρακειφηεξε ηνπνζεηνχκε ηνλ αηζζεηήξα ζηε ζέζε δείθηε ιαδηνχ ηνπ θηλεηήξα. Μφιηο ε 
ζεξκνθξαζία αλέιζεη, ζηνπο 80°C ηφηε ην θφλην έλδεημεο γίλεηαη πξάζηλν. Δκθαλίδεηαη ην 
ζηξνθφκεηξν κε ην ρξνλφκεηξν, θαη ην ρξνλφκεηξν κεηξάεη αληίζηξνθα 10sec. ηε 
ζπλέρεηα εκθαλίδεη ην κήλπκα «RPM θνξπθήο», παηάεη ν ειεγθηήο ην γθάδη ζηγά, ζηγά σο 
ην ηέξκα θαη ην ρξνλφκεηξν κεηξάεη αληίζηξνθα 10sec. Σφηε παηάκε ηέξκα ην γθάδη ζε 
ρξφλν 1,0s θαη ζηε ζπλέρεηα θάλεη έιεγρν 10 sec κε ην ρξνλφκεηξν λα κεηξάεη αληίζηξνθα. 
Μεηά ηε δηαδηθαζία, εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ην κήλπκα «Μέηξεζε επηηάρπλζεο», παηάκε 
ην γθάδη σο ην ηέξκα θαη αθήλνπκε θαη ειέγρεη κεηξψληαο αληίζηξνθα 10 sec. 
 
Γηαδηθαζία ειέγρνπ 
 Ο ειεγθηήο πξνζαξκφδεη ην λεθειφκεηξν θαη ην ζηέιερνο ζηνπ ζηελ εμάηκηζε ηνπ 
κεηξνχκελνπ νρήκαηνο. Μφιηο ν ειεγθηήο παηήζεη πιήθηξν επηβεβαίσζεο ην πξφγξακκα 
μεθηλά ζε 15 δεπηεξφιεπηα. Ο ειεγθηήο κεηά ην ρξνληθφ απηφ πεξηζψξην κε ηνλ θηλεηήξα 

                                                 

10 H.Sira-Ramirez,R_Ortega,MGarcia Esteban 2002: "Adaptive passivity-based control of 
average DC to DC power converter models"  
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θαη ηνλ ηπρφλ ππεξηξνθνδφηε λα ιεηηνπξγνχλ ζε  θαηάζηαζε ξειαληί, λα παηήζεη ην γθάδη 
πιήξσο θαη γξήγνξα βαζκηαία, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε παξνρή αληιίαο 
εγρχζεσο. Ζ ζέζε απηή δηαηεξείηαη κέρξη λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε γσληαθή ηαρχηεηα ηνπ 
θηλεηήξα θαη I κέρξη επέκβαζε ηνπ ξπζκηζηήξα. ηα νρήκαηα κε απηφκαηε κεηάδνζε είλαη 
ζθφπηκν λα  θηάλεη κέρξη ηελ ηαρχηεηα πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο, κέρξη ηα 2/3 ηεο 
ηαρχηεηαο απνθνπήο. Μφιηο ε απαηηνχκελε ηαρχηεηα επηηεπρηεί, παχεη λα αζθείηαη δξάζε 
επί ηνπ επηηαρπληή κέρξηο φηνπ ν θηλεηήξαο επαλαθηήζεη ηε ηαρχηεηα θαηαζηάζεσο 
ξειαληί. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη 5 θνξέο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία. ην ηέινο ηεο 
5εο επηηάρπλζεο θαηαγξάθνληαη νη κέγηζηεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή απνξξφθεζεο «Κ» πνπ 
επηηπγράλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζε επηηάρπλζεο. Καηά παξέθθιηζε ησλ παξαπάλσ, 
γηα ηα νρήκαηα κε φξην K2,5m-1 θαη 3m-1 θαη πξνθξηκέλνπ λα απνθεχγνληαη άζθνπεο 
δνθηκέο: 
 
Απνξξίπηνληαη κεηά απφ δχν θχθινπο ειεχζεξεο επηηάρπλζεο ηα νρήκαηα πνπ 
κεηξήζεθαλ ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή απνξξφθεζεο κεγαιχηεξεο απφ 3,6m-1 εγθξίλνληαη κεηά 
απφ δχν θχθινπο ειεχζεξεο επηηάρπλζεο ηα νρήκαηα πνπ κεηξήζεθαλ ηηκέο ηνπ 
ζπληειεζηή απνξξφθεζεο κηθξφηεξεο απφ 2,0m-1. 
 
Όξηα απνδνρήο – απόξξηςεο 
● Γηα ηα νρήκαηα κε θπζηθή αλαξξφθεζε ν ζπληειεζηήο απνξξφθεζεο Κ ≤ m-1. 
● Γηα ηα νρήκαηα κε ππεξπιήξσζε Κ ≤ 3m-1. 
● Γηα ηα νρήκαηα πνπ έιαβαλ έγθξηζε ηχπνπ ζχκθσλα κε ηηο νξηαθέο ηηκέο ηεο 
ζεηξάο ζηνλ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 
 
 
Μέηξα αζθαιείαο 
 Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ν ειεγθηήο ζα είλαη ζθφπηκν λα  αθαηξέζεη ηνλ 
ιήπηε ξππψλ απφ ηελ εμάηκηζε ηνπ ειεγρφκελνπ νρήκαηνο. 
 
Γεληθέο αξρέο θαιήο ιεηηνπξγίαο 
 Κάζε εβδνκάδα κε επζχλε ηνπ ηερληθνχ ππεπζχλνπ ζα είλαη ζθφπηκν λα  
εθηεινχληαη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή ξππψλ 
πεηξειαίνπ. Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη είλαη ηα εμήο: 
● Βγάδνπκε ηνλ ιήπηε ξππψλ απφ ην κεράλεκα κέηξεζεο. Απφ ην ζηφκα ηνπ ιήπηε 
εηζάγνπκε πεπηεζκέλν αέξα θαη δηνρεηεχνπκε γηα κεξηθά ιεπηά κέρξη λα θχγεη ε θάπλα 
● ηε ζπλέρεηα κε ην εηδηθφ βνπξηζάθη πνπ ζπλνδεχεη ην κεράλεκα θαζαξίδνληαη ηα 

γπαιηά κέηξεζεο ηνπ νξγάλνπ απφ ηελ θάπλα 
11

 

                                                 

11 H.Sira-Ramirez,R_Ortega,MGarcia Esteban 2002: "Adaptive passivity-based control of 
average DC to DC power converter models"  
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Καπζαλαιπηήο κε ιήπηε πεηξειαίνπ-βελδίλεο. 

 

2.5.4 Αληρλεπηήο δηαξξνήο πγξαεξίνπ 

θνπόο 
 ε πεξίπησζε πνπ πξνζθνκηζηεί φρεκα κε θαχζηκν πγξαέξην αθνινπζείηαη 
δηαδηθαζία κε ηε κέζνδν αλίρλεπζεο δηαξξνήο πγξαεξίνπ. 
 
Δμνπιηζκόο 
 Ζ αλίρλεπζε πηζαλήο δηαξξνήο πγξαεξίνπ, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε 
αληρλεπηή EXTECH. 
 
Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο 
● Σν φξγαλν απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ζπζθεπαζία ηνπ ζε ρψξν κε κνιπζκέλν απφ 
εθπνκπέο πδξνγνλαλζξάθσλ δηαθφξσλ ηχπσλ, αθνχ έρεη εμαζθαιηζηεί ε απνδεθηή 
θαηάζηαζε θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηεο ρακειήο ζπρλφηεηαο 
ρξήζεο ηνπ 
● Δίλαη εθνδηαζκέλν κε ζχζηεκα πνπ αλαιχεη ζπλερψο ηελ θαηάζηαζε ησλ 
κπαηαξηψλ πνπ δηαζέηεη ζε πεξίπησζε πνπ απηφ αληρλεπηεί θάησ απφ έλα θξίζηκν φξην, 
ζην πάλσ δεμηά κέξνο ηεο νζφλεο ηνπ κεραλήκαηνο εκθαλίδεηαη ζρεηηθή έλδεημε 
● Σν ζέηνπκε ζε ιεηηνπξγία θαη εκθαλίδεηαη θφθθηλε ιπρλία καδί κε παξαηεηακέλν 
ερεηηθφ ζήκα. Οινθιεξψλεηαη ε θάζε πξνζέξκαλζεο κε ηελ εκθάληζε πξάζηλεο ιπρλίαο. 
● Γηελεξγνχκε έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο κε ηελ πξνζέγγηζε πεγήο 
πδξνγνλαλζξάθσλ θαη παξαθνινπζνχκε ηελ ζηάζκε ηεο έληαζεο ηνπ ζνξχβνπ φηη 
απμάλεηαη αλαινγηθά κε ηελ κεηξνχκελε ζπγθέληξσζε κε αληίζηνηρε έλδεημε ζηε ςεθηαθή 
θιίκαθα νξγάλνπ 
● Σνπνζεηνχκε ηνλ αληρλεπηή ζε απφζηαζε εθαηνζηνχ πεξηκεηξηθά ηεο δεμακελήο 
πιήξσζεο θαη ησλ ππνινίπσλ εμαξηεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο 
● Ζ κέηξεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ θηλεηήξα ζε θαηάζηαζε κε ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ 
δηαθφπηε επηινγήο θαπζίκνπ ζε ζέζε πγξαεξηνθίλεζεο 
● Ζ εγθαηάζηαζε δηαηξέρεηαη κε αξγφ ξπζκφ θαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ζε ζηάζε 
ζε χπνπηα ζεκεία θαη έκθαζε ζε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ελδείμεσλ ηνπ νξγάλνπ 
● ε πεξίπησζε έληαζεο ησλ ελδείμεσλ γίλεηαη έιεγρνο ηεο χπνπηεο πεξηνρήο, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πεγή ηεο πηζαλήο δηαξξνήο. Αλ δηαπηζησζεί θάηη ηέηνην, 
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θξίλεηαη ε ζηάζκε ηνπ θηλδχλνπ θαη ην φρεκα απνκαθξχλεηαη κε ηνλ αζθαιέζηεξν ηξφπν, 
θαηαγξάθεηαη ε ζρεηηθή έιιεηςε 
● ηελ πεξίπησζε πνπ ν ειεγθηήο έρεη έλδεημε γηα δηαξξνή, αιιά ε πεγή ηεο 
δηαξξνήο δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαπηζησζεί κε ζαθήλεηα, ηφηε ειέγρεηαη εθ λένπ ε ζπζθεπή 
θαη αλ είλαη δπλαηφ κεηαθηλείηαη ην φρεκα ζε πεξηνρή φπνπ θξίλεηαη πην «ζηείξα» ζε 
πδξνγνλάλζξαθεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηεί πηζαλφηεηα επεξεαζκνχ ηεο ζπζθεπήο 

κέηξεζεο απφ ηνλ ππεξβάιινληα ρψξν 
12

  
Όξηα απνδνρήο – απόξξηςεο 
 Γηα ηελ κε χπαξμε δηαξξνήο πγξαεξίνπ, ε έλδεημε δελ ζα είλαη ζθφπηκν λα  είλαη 
δηαθνξεηηθή ηνπ 0. Οπνηαλδήπνηε άιιε έλδεημε ππνλνεί ηελ χπαξμε δηαξξνήο. 
 
Γεληθέο αξρέο θαιήο ιεηηνπξγίαο 
 Σν φξγαλν είλαη εθνδηαζκέλν κε ζχζηεκα πνπ αλαιχεη ζπλερψο ηελ θαηάζηαζε 
ησλ κπαηαξηψλ πνπ δηαζέηεη θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφ αληρλεπζεί θάησ απφ έλα φξην, 
ζην πάλσ δεμηά κέξνο ηεο νζφλεο ηνπ κεραλήκαηνο εκθαλίδεηαη ζρεηηθή έλδεημε. Κάζε 
έηνο γίλεηαη έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο κε ηε ρξήζε θνηλνχ αλαπηήξα. Πιεζηάδνπκε ηνλ 
αλαπηήξα ζε απφζηαζε κηθξφηεξε 10cm, παηάκε γηα παξνρή αεξίνπ θαη αλακέλνπκε ην 
φξγαλν λα εκθαλίζεη έλδεημε. ηελ πεξίπησζε πνπ δε εκθαληζηεί έλδεημε, επηθνηλσλνχκε 
κε ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ νξγάλνπ θαη ε ζπζθεπή ηίζεηαη εθηφο ρξήζεο. 
 

2.5.5 πγθιηζηόκεηξν 

θνπόο 
 Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο ζχγθιηζεο ή ηεο απφθιηζεο ησλ 
ηξνρψλ ηνπ άμνλα ελφο ειεγρφκελνπ νρήκαηνο. 
 
 
Τπεπζπλόηεηα 
 Δθάζηνηε Τπεχζπλνο (Σερληθφο Γηεπζπληήο, Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο) 
Τπεχζπλνη Γξακκήο Διεγθηέο Λνηπφ πξνζσπηθφ γηα ηηο αξκνδηφηεηεο φπσο απηέο 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ θάησζη Γηαδηθαζία. 
 
Δμνπιηζκόο 
 Σν πγθιηζηφκεηξν ηεο γξακκήο, απνηειείηαη απφ εηδηθή πιάθα επί ηεο νπνίαο 
δηέξρεηαη κε κηθξή ηαρχηεηα έλαο ηξνρφο πξψηα ηνπ κπξνζηηλνχ θαη θαηφπηλ ηνπ πίζσ 
άμνλα ηνπ νρήκαηνο θαη ππνινγίδεη ηελ ζχγθιηζε - απφθιηζε ησλ ηξνρψλ, θαζψο θαη ηελ 
πιεπξηθή απφθιηζε πνξείαο ηνπ νρήκαηνο ζε κέηξα αλά ρηιηφκεηξν πνξείαο. Ζ πιάθα 
δηέιεπζεο ηνπ ηξνρνχ είλαη δπλαηφλ λα δερζεί θνξηίν 2.000 kg. Σν ζπγθιηζηφκεηξν θέξεη 
εηδηθή πξφζζεηε πιάθα αλαθνχθηζεο ηεο ηάζεο ηνπ ηξνρνχ. Οη ιεηηνπξγίεο κέηξεζεο ηνπ 
ζπγθιηζηφκεηξνπ είλαη ηειερεηξηδφκελεο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν ηερληθφο ζηελ 
δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ επηθχξσζε ησλ κεηξήζεσλ. Ζ κέγηζηε έλδεημε 
ζχγθιηζεο ή απφθιηζεο είλαη ± 16 m / Km θαη εκθαλίδεηαη αξηζκεηηθά ζηελ νζφλε ηνπ 
ππνινγηζηή ηεο γξακκήο ειέγρνπ. Αλ ην φρεκα πεξλά θαηά κήθνο ηεο πιάθαο ειέγρνπ, ε 
απφθιηζε απφ ηελ πξαγκαηηθή γεσκεηξία ηνπ άμνλα θαη ε αλαθνξά ηεο ηηκήο κεηξνχληαη 
θαη εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. Δίλαη απαξαίηεηε ε ηνπνζέηεζε ηεο πιάθαο 

                                                 

12 H.Sira-Ramirez,R_Ortega,MGarcia Esteban 2002: "Adaptive passivity-based control of 
average DC to DC power converter models"  
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ζε ηνπιάρηζηνλ ηξία κέηξα απφζηαζε απφ ην ζπγθξφηεκα ηνπ ακνξηηζεξφκεηξνπ θαη ηνπ 
θξελφκεηξνπ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αθξηβψλ ππνινγηζκψλ ζχγθιηζεο - απφθιηζεο ηνπ 

κπξνζηηλνχ θαη ηνπ νπίζζηνπ άμνλα ηνπ νρήκαηνο 
13

 
Γηαδηθαζία 
 Πεξλάηε κε ην φρεκα επζεία θαη ρσξίο θίλεζε ζην ηηκφλη επάλσ απφ ηελ πιάθα, κε 
ηαρχηεηα πεξίπνπ 5 km/h. Σν απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε. Σν 
απνηέιεζκα είηε απνζεθεχεηαη απηφκαηα (πξνεπηινγή ζην πξφγξακκα) ή κε ην 
ηειερεηξηζηήξην. Ο άμνλαο πνπ πέξαζε έιεγρν θαη απνζεθεχηεθαλ νη κεηξήζεηο, 
εκθαλίδεηαη κε κσβ ηεηξάγσλν, θάησ απφ ηελ ζέζε ειέγρνπ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. Γηα 
θάζε άμνλα ειέγρνπ πθίζηαηαη  μερσξηζηφ θνπκπί απνζήθεπζεο απνηειεζκάησλ 
(εκπξφζζηνο, πίζσ άμνλαο) 
 
 
 

 

                                                 

13 H.Sira-Ramirez,R_Ortega,MGarcia Esteban 2002: "Adaptive passivity-based control of 
average DC to DC power converter models"  
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Γηαδηθαζία κέηξεζεο 
 
 
 
Όξηα απνδνρήο – απόξξηςεο 
 Πιεπξηθή ζχγθιηζε – απφθιηζε ηνπ(σλ) δηεπζπληεξίνπ(σλ) άμνλα(σλ) 
± (3-10) m/km. (Γεπηεξεχνπζα Έιιεηςε). 
Πιεπξηθή ζχγθιηζε – απφθιηζε ησλ δηεπζπληεξίσλ αμφλσλ ≥ ± m/km. (νβαξή Έιιεηςε). 
 
πληήξεζε – θαιή ιεηηνπξγία 
 Γελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηεο ζπζθεπήο κέηξεζεο 
ζχγθιηζεο / απφθιηζεο, πέξαλ ηνπ θαζεκεξηλνχ θαζαξηζκνχ ηεο πιάθαο θαη φισλ ησλ 
θηλνχκελσλ κεξψλ ηεο. 
 

2.5.6  Ακνξηηζεξόκεηξν 

θνπόο 
 Καζνξηζκφο ηεο κεζφδνπ πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο, μερσξηζηά γηα θάζε άμνλα ηνπ ειεγρφκελνπ νρήκαηνο, κε ηε 
βνήζεηα ηνπ ακνξηηζεξφκεηξνπ ηεο απηφκαηεο γξακκήο ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ. Σν 
ακνξηηζεξφκεηξν έρεη ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο επί ηνηο % ηνπ θξαηήκαηνο ησλ ηξνρψλ ζην 
δξφκν θαζψο θαη ηελ επί ηνηο % δηαθνξά ηνπ θξαηήκαηνο ησλ ηξνρψλ ηνπ ίδηνπ άμνλα 
φπσο επίζεο θαη ην βάξνο ηνπ νρήκαηνο αλά άμνλα. 
 
Τπεπζπλόηεηα 
 Δθάζηνηε Τπεχζπλνο (Σερληθφο Γηεπζπληήο, Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο) 
Τπεχζπλνη Γξακκήο Διεγθηέο Λνηπφ πξνζσπηθφ γηα ηηο αξκνδηφηεηεο φπσο απηέο 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ θάησζη Γηαδηθαζία. 
 
Δμνπιηζκόο 
 Σν Ακνξηηζεξφκεηξν εκπεξηέρεη έλα πιαίζην πνπ απνηειείηαη απφ δχν πιάθεο 
θξαδαζκνχ, πνπ είλαη νξηδφληηεο, ζηαηηθνχ βάξνπο γηα ηελ κεηαθνξά ζηηο ξάγεο ηεο 
θξελνκέηξεζεο θαη ηε κέηξεζε ηνπ δπλακηθνχ βάξνπο, είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ έιεγρν 
επηβαηεγψλ νρεκάησλ θαη είλαη εθνδηαζκέλν κε δχν ειεθηξνθηλεηήξεο ηζρχνο. Σν κέγηζην 
θνξηίν θφξηηζεο αλά άμνλα 2.500 kg. Σν κέγηζην θνξηίν πξνζπέιαζεο είλαη 4.000 kg αλά 
άμνλα. Σν κέγηζην κεηαηξφρην ηνπ ειεγρνκέλνπ νρήκαηνο είλαη 2.200 mm. Όιεο νη 
ιεηηνπξγίεο κέηξεζεο ηεο αλάξηεζεο είλαη ηειερεηξηδφκελεο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν 
ηερληθφο ζηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ αθνχ είλαη αδχλαην λα νδεγεί ηαπηφρξνλα ην φρεκα ζηνλ 
έιεγρν θαη λα ρεηξίδεηαη θαη ηε κνλάδα ειέγρνπ ηνπ ακνξηηζεξφκεηξνπ θαη κπνξεί επίζεο 
λα δηελεξγεζεί ν έιεγρνο θαη κε απηφκαην κελνχ. Ο πξαγκαηνπνηνχκελνο έιεγρνο καο 
θαηαδεηθλχεη ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο ζηελ θιίκαθα απφ 0 έσο 100%. 
Δπίζεο καο δείρλεη θαη ηελ επί ηνηο εθαηφ δηαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο αλάκεζα 
ζηνπο δχν ηξνρνχο. 
 
Γηαδηθαζία 
 Δπάλσ ζηηο πιάθεο θάζνληαη πξψηα νη ηξνρνί ηνπ εκπξφζζηνπ άμνλα θαη ζηε 
ζπλέρεηα νη ηξνρνί ηνπ νπίζζηνπ άμνλα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ζχγθξηζε ηεο αλάξηεζεο αλά 
άμνλα κεηαμχ δεμηάο θαη αξηζηεξάο πιεπξάο (δηαζέηεη θαη ζχζηεκα δπγίζκαηνο αλά άμνλα). 
Σνπνζεηνχκε ην φρεκα κε ηνλ κπξνζηηλφ άμνλα ζην θέληξν ηνπ αλαξηεζφκεηξνπ. Με ην 
πξψην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ, 
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  Δθθίλεζε έιεγρνο αλαξηήζεσλ κπξνζηά 

 
 
 
 Γίλεηαη έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο. Πξψηα μεθηλάεη ε αξηζηεξή 
πιεπξά, θαη κεηά ε δεμηά. Σν ζχκβνιν γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλαξηήζεσλ εκθαλίδεηαη ζηελ 
νζφλε. Σν αλαξηεζφκελν μεθηλάεη κφλν αλ έρεη ην ιηγφηεξν 100 θηιά ζε θάζε πιάθα. Αλ 
ηειεηψζνπκε ηνλ έιεγρν, εκθαλίδνληαη φια ηα ζηνηρεία κε ηα πνξίζκαηα θαη ηα δηαγξάκκαηα 
θαη γίλεηαη απνζήθεπζε κε ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ. 
 
  Απνζήθεπζε κέηξεζεο κπξνζηηλνχ άμνλα 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία γηα ηνλ νπίζζην άμνλα θαη ε απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ 
κέηξεζεο γίλεηαη κε ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ 
 

  Απνζήθεπζε κέηξεζεο νπίζζηνπ άμνλα 
14

 
 
 

                                                 

14 H.Sira-Ramirez,R_Ortega,MGarcia Esteban 2002: "Adaptive passivity-based control of 
average DC to DC power converter models"  
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Όξηα απνδνρήο – απόξξηςεο 
 Γηα ηνπο απνζβεζηήξεο θξαδαζκψλ (ακνξηηζέξ) ηα φξηα απνδνρήο θαη απφξξηςεο 
νξίδνληαη ηα αθφινπζα: 
● Καιή απφδνζε ακνξηηζέξ αλά ηξνρφ, κεηξνχκελε πξφζθπζε (π): 40% ≤ π ≤ 
100%, δελ πθίζηαηαη  έιιεηςε 
● Καθή απφδνζε ακνξηηζέξ αλά ηξνρφ (Γεπηεξεχνπζα έιιεηςε): 21% ≤ π < 40%. 
Καθή απφδνζε ακνξηηζέξ αλά ηξνρφ (νβαξή έιιεηςε): 0% ≤ π < 21% 
● Καιή δηαθνξά απφδνζεο ακνξηηζέξ (δ) κεηαμχ ηξνρψλ ηνπ ίδηνπ άμνλα: 0% ≤ δ ≤ 
15%, δελ πθίζηαηαη  έιιεηςε. 
● Καθή δηαθνξά απφδνζεο ακνξηηζέξ κεηαμχ ηξνρψλ ηνπ ίδηνπ άμνλα 
(Γεπηεξεχνπζα έιιεηςε): 15% < δ ≤ 30%. 
● Καθή δηαθνξά απφδνζεο ακνξηηζέξ κεηαμχ ηξνρψλ ηνπ ίδηνπ άμνλα (νβαξή 
έιιεηςε): δ > 30%. 
 Ζ επί ηνηο % δηαθνξά ηεο πξφζθπζεο ησλ δχν ηξνρψλ επξίζθεηαη κε αλαγσγή ζηε 
κεηξνχκελε ηηκή ηεο κεγαιχηεξεο πξφζθπζεο. 
 
Μέηξα αζθαιείαο 
Γελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξα κέηξα αζθαιείαο. 
 
πληήξεζε – θαιή ιεηηνπξγία αλαξηεζεξνκέηξνπ 
Γελ απαηηνχληαη πξφζζεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ ακνξηηζεξφκεηξνπ. 
 

2.5.7 Φξελόκεηξν 

θνπόο 
 Καζνξηζκφο ηεο κεζφδνπ πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε κέηξεζε ησλ ζπλάςεσλ θαη ηνπ 
ζπληειεζηή πεδήζεσο ελφο ειεγρφκελνπ νρήκαηνο. Οη ππνινγηζκνί απηέο 
πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα θξελφκεηξνπ. Σν θξελφκεηξν έρεη ηε δπλαηφηεηα 
κέηξεζεο: 
● ησλ ζπλάςεσλ πέδεζεο ησλ ηξνρψλ κπξνζηηλνχ θαη πίζσ άμνλα, 
● ηελ επί ηνηο % δηαθνξά ησλ ζπλάςεσλ πέδεζεο ησλ ηξνρψλ ηνπ ίδηνπ άμνλα, 
● ησλ ζπλάςεσλ πέδεζεο ησλ ηξνρψλ ηνπ ρεηξφθξελνπ, 
● ηνπ ζπληειεζηή πέδεζεο επί ηνηο % ηνπ πνδφθξελνπ, ηνπ ζπληειεζηή πέδεζεο επί 
ηνηο % ηνπ ρεηξφθξελνπ. 
● Σε δηαβάζκηζε ησλ ζπλάςεσλ πέδεζεο ζε έλα ηξνρφ ιφγσ παξακφξθσζεο ηνπ 
δίζθνπ ή ειιείςεσλ ηεο κνξθχο (cm) ησλ ηζίπνπξσλ θαη δίζθσλ. 
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Τπεπζπλόηεηα 
 Δθάζηνηε Τπεχζπλνο (Σερληθφο Γηεπζπληήο, Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο) 
Τπεχζπλνη Γξακκήο Διεγθηέο Λνηπφ πξνζσπηθφ γηα ηηο αξκνδηφηεηεο φπσο απηέο 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ θάησζη Γηαδηθαζία 
15

 
 
 
Δμνπιηζκόο 
 Σν Φξελφκεηξνπ ηεο γξακκήο απνηειείηαη απφ δχν δεχγε πεξηζηξεθφκελσλ 
θπιίλδξσλ, έλα δεχγνο γηα θάζε ηξνρφ ηνπ ηδίνπ άμνλα Σν Φξελφκεηξνπ είλαη θαηάιιειν 
γηα ηνλ έιεγρν επηβαηεγψλ νρεκάησλ, πνπ ην κέγηζην θνξηίν θφξηηζεο ησλ θπιίλδξσλ 
είλαη 2,5 tn αλά άμνλα. Σν ειάρηζην κεηαηξφρην είλαη 800 mm θαη ην κέγηζην κεηαηξφρην 
είλαη 2200 mm. Δίλαη εθνδηαζκέλν κε δχν ειεθηξνθηλεηήξεο ηζρχνο πεξίπνπ 3,7 KW 
έθαζηνο. Σν θξελφκεηξνπ θέξεη δηάηαμε απηφκαηεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο κε ηελ έλαξμε 
ηεο νιίζζεζεο θαη πξηλ απφ ην κπηθάξηζα ησλ ειαζηηθψλ ζηα ξνπιά (θπιίλδξνπο) θαζψο 
θαη απηφκαηεο επαλαιεηηνπξγίαο γηα επαλάιεςε ηεο κέηξεζεο ρσξίο λα κεηαθηλεζεί ην 
φρεκα. Δίλαη ελζσκαησκέλνο ν καρληζηφο άιαιεο εθθίλεζεο ησλ ξνπιψλ νχησο 
πξνθεηκέλνπ λα κηθξαίλνπλ νη πηζαλφηεηεο βιάβεο ζην ζχζηεκα κ κεηάδνζεο θίλεζεο ηνπ 
θξελφκεηξνπ. Γηαζέηεη δηπιφ ζχζηεκα δηαθνπηψλ πξνζηαζίαο θαη δελ είλαη δπλαηή ε 
ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, εάλ δελ παηνχλ ζηα ξνπιά (θπιίλδξνπο) νη ηξνρνί ηνπ άμνλα. 
Μεηαμχ ησλ δχν θπιίλδξσλ θάζε δεχγνπο πθίζηαηαη  ρξνλνδηαθφπηεο γηα λα ζέηεη 
απηφκαηα ζε θίλεζε θαη ηα δχν δεχγε, κφιηο θαζίζνπλ ζε απηά νη ηξνρνί ηνπ νρήκαηνο πνπ 
ειέγρεηαη. Σν ξνπιφ είλαη ππεξπςσκέλν έλαληη ηνπ κπξνζηηλνχ θαηά 30 mm γηα ηελ 
θαιχηεξε απφδνζε κέηξεζεο θαζψο θαη γηα ηελ απνθπγή εμφδνπ ηνπ άμνλα θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο. Μέζα ζην πιαίζην βξίζθνληαη ηέζζεξα ξνπιά ηνπνζεηεκέλα αλά 
δεχγε, πνπ πεξηζηξέθνληαη κε ηελ βνήζεηα δχν ειεθηξνθηλεηήξσλ 3,7 α έθαζηνο ηάζεσο 
380 V κε ηελ ηαρχηεηα ησλ 5 km / h Γηαζέηεη δηπιφ ζχζηεκα αηζζεηήξσλ πξνζηαζίαο θαη 
δελ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κέηξεζε παξά κφλν αλ θαη νη δχν ηξνρνί ηνπ 
νρήκαηνο βξίζθνληαη κέζα ζην θξελφκεηξνπ. Δίλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζκνί κέρξη 6 kN 
ζηνλ ηξνρφ. Όιεο νη ιεηηνπξγίεο κέηξεζεο ηνπ θξελνκέηξνπ είλαη ηειερεηξηδφκελεο 
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν ηερληθφο ζηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ αθνχ είλαη αδχλαην λα 
νδεγεί ηαπηφρξνλα ην φρεκα ζηνλ έιεγρν θαη λα ρεηξίδεηαη θαη ηε κνλάδα ειέγρνπ ηνπ 
θξελνκέηξνπ. Σν θξελφκεηξν ειέγρεη ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο θαη 
είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηάγλσζε πξνβιεκάησλ ζην ζπγθεθξηκέλν 
ζχζηεκα (ζηξέβισζε δίζθνπ ή ηακπνχξνπ, καξθνχηζηα, φβνια θξέλσλ, αληιία θξέλνπ 
θηι). 
 
Γηαδηθαζία 
 Σν φρεκα είλαη κέζα ζην θξελφκεηξν. Πηέδνπκε ην θνπκπί έλαξμεο γηα θάζε 
θαηεγνξία ειέγρνπ (γηα πνδφθξελν κπξνζηηλνχ άμνλα, πίζσ άμνλα ή ρεηξφθξελν). 
Σα θνπκπηά αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

                                                 

15 H.Sira-Ramirez,R_Ortega,MGarcia Esteban 2002: "Adaptive passivity-based control of 
average DC to DC power converter models"  
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Δθθίλεζε ειέγρνπ πέδεζεο 
 
 
Ζ απνζήθεπζε θάζε θαηεγνξίαο ειέγρνπ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ αθφινπζσλ πιήθηξσλ. 
 
  Απνζήθεπζε κέηξεζεο κπξνζηηλνχ άμνλα 
 
 
  Απνζήθεπζε κέηξεζεο πέδεζεο νπίζζηνπ άμνλα 
 
 
  Απνζήθεπζε κέηξεζεο πέδεζεο ζηάζκεπζεο 
 
 
  Δθθίλεζε κέηξεζεο νβαιφηεηαο 
 
  Αιιαγή θαηεγνξίαο ειέγρνπ 
 
 Οη ππνινγηζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νξαηέο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο ζηνλ ππνινγηζηή ηεο γξακκήο ειέγρνπ θαη απεηθνλίδνληαη θαη ζε 
ςεθηαθή κνξθή (ςεθία κέηξεζεο) θαη ζε αλαινγηθή (κπάξεο ή βειφλεο κέηξεζεο). Καηά ην 
ηέινο ηεο κέηξεζεο ν ρεηξηζηήο είλαη δπλαηφλ λα δεη ζηνλ ππνινγηζηή ηεο γξακκήο φια ηα 
ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ ζηελ δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο ζε κνξθή 

δηαγξακκάησλ, θεηκέλνπ θαη αξηζκψλ. 
16

 
Όξηα απνδνρήο – απόξξηςεο 
● Απφδνζε πέδεζεο κηθξφηεξε απφ 25%, (< 25%), Δπηθίλδπλε έιιεηςε. 
● Απφδνζε ησλ δπλάκεσλ πέδεζεο ησλ ηξνρψλ κπξνζηηλνχ θαη πίζσ άμνλα, (25% 
≤ απφδνζε < 50%), νβαξή έιιεηςε. 

                                                 

16 H.Sira-Ramirez,R_Ortega,MGarcia Esteban 2002: "Adaptive passivity-based control of 
average DC to DC power converter models"  
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● Σελ επί ηνηο % δηαθνξά ησλ δπλάκεσλ πέδεζεο ησλ ηξνρψλ ηνπ ίδηνπ άμνλα, (> 
30%), νβαξή έιιεηςε. 
● Σελ επί ηνηο % δηαθνξά ησλ δπλάκεσλ πέδεζεο ησλ ηξνρψλ ηνπ ίδηνπ άμνλα. 
● 15% < δηαθνξά ≤ 30%, Γεπηεξεχνπζα έιιεηςε. 
● Σσλ δπλάκεσλ πέδεζεο ησλ ηξνρψλ ηνπ ρεηξφθξελνπ, (< 16% ηνπ κηθηνχ βάξνπο 
ηνπ νρήκαηνο), νβαξή έιιεηςε. 
● Γηαθχκαλζε ησλ δπλάκεσλ πέδεζεο, (> 20%), νβαξή έιιεηςε. 
● Γηαθχκαλζε ησλ δπλάκεσλ πέδεζεο, (10% < δηαθχκαλζε ≤ 20%), Γεπηεξεχνπζα 
έιιεηςε. 
 
Μέηξα αζθαιείαο 
 Καηά ηε δηάξθεηα ειέγρνπ ησλ θξέλσλ, είλαη ζθφπηκν λα  πξνζέρεηε λα κε 
βξίζθεηαη θαλείο θνληά ζηνπο πεξηζηξεθφκελνπο θπιίλδξνπο. Πξηλ μεθηλήζεη ν θχθινο 
ειέγρνπ, βεβαησζείηε φηη θαλέλαο δελ βξίζθεηε θνληά ζε θηλνχκελα κέξε θαη ν ηερληθφο 
παξακέλεη κέζα ζην φρεκα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ ειέγρνπ. 
 
Καλόλεο αζθαιείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ 
● Γε δίλνπκε εθθίλεζε ζε θηλεηήξεο κέζσ ηνπ θξελνκέηξνπ θαη δελ θάλνπκε εξγαζίεο 
ζηνπο θπιίλδξνπο. 
● Γελ επηηξέπεηαη ε ζηάζκεπζε νρεκάησλ ζην θξελφκεηξν κε ηνλ άμνλα θίλεζεο 
κέζα, κε επηιεγκέλε ηαρχηεηα θαη ηνλ δηαθφπηε αλνηθηφ (ζε πεηξειαηνθίλεηα νρήκαηα νχηε 
κε ζβεζηφ δηαθφπηε), δηφηη είλαη δπλαηφλ λα πάξεη εκπξφο ν θηλεηήξαο θαη ην αλεμέιεγθην 
φρεκα λα πξνθαιέζεη δεκηέο. 
● Ζ ιεηηνπξγία «ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο» (δηαθφπηεο ζηνλ πίλαθα) λα 
ελεξγνπνηείηαη κφλν αλ ζέιεηε λα βγάιεηε ην φρεκα απφ ην θξελφκεηξν ζε πεξίπησζε 
βιάβεο ηεο απηφκαηεο γξακκήο ειέγρνπ. 
● Αθαηξέζηε ην θιεηδί γηα ηε ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο απφ ηνλ πίλαθα θαη θπιάμηε 
ην ζε αζθαιέο ζεκείν. 
● ηελ επηινγή απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο ηα ξάνπια μεθηλάλε ακέζσο αλ ην φρεκα κπεη 
ζην θξελφκεηξν. Γηα απηφ ην ιφγν θξαηάκε ην ηειερεηξηζηήξην κέζα ζην φρεκα, 
πξνθεηκέλνπ λα κπνξείηε λα ζβήζεηε ηε γξακκή ειέγρνπ ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ. 
● Ζ απξφζεθηε ρξήζε ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη 
απξφβιεπην μεθίλεκα ησλ ξάνπισλ. Γηα απηφ θπιάμηε ην ηειερεηξηζηήξην ζε αζθαιέο 
κέξνο. 
● Σν θξελφκεηξν ζα είλαη ζθφπηκν λα  ιεηηνπξγεί ζε ηάζεηο θαη ηαρχηεηεο πνπ 
επηηξέπεη ν θαηαζθεπαζηήο ζχκθσλα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπήο. 
● Διέγμηε ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ηνπ θξελφκεηξνπ, πξνπαληφο ηνπο αηζζεηήξεο 
θαη ηα ξάνπια αζθαιείαο, ηαθηηθά γηα θαιή ιεηηνπξγία. 
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πληήξεζε – θαιή ιεηηνπξγία 
 Ζ δηαδηθαζία θαιήο Λεηηνπξγίαο ηνπ θξελνκέηξνπ πεξηιακβάλεη: 
● Έιεγρν πνπ γίλεηαη απηφκαηα ειεθηξνληθά. 
● Ζ δηαδηθαζία πληήξεζεο ηνπ θξελνκέηξνπ πεξηιακβάλεη: 
● Λίπαλζε κε γξάζν ησλ εδξάλσλ ζηήξημεο ηνπ Ζιεθηξνθηλεηήξα θαη ησλ ξάνπισλ 
θχιηζεο ζε κεληαία βάζε. 
● Έιεγρνο θαιήο ζηήξημεο αηζζεηήξα κέηξεζεο δχλακεο ζε κεληαία βάζε. 
● Έιεγρνο θζνξάο επηθάλεηαο αζθαιηνηάπεηα πξνβιέπεηαη βάζε νδεγίαο – 
εγγχεζεο θαηαζθεπαζηή. 
 

2.5.8  Φσηόκεηξν 

Καηεγνξίεο 
 Έλα απφ ηα θχξηα ζπζηήκαηα ησλ νρεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 
ηελ αζθαιή ηνπο θπθινθνξία είλαη ην ζχζηεκα θσηηζκνχ. Σν ζχζηεκα θσηηζκνχ ελφο 
νρήκαηνο δηαρσξίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 
● Σα θψηα πνπ απμάλνπλ ηελ νξαηφηεηα ηνπ νδεγνχ ζε ζπλζήθεο κεησκέλνπ θπζηθνχ 
θσηηζκνχ (θψηα δηαζηαχξσζεο, θψηα πνξείαο, πξνβνιείο νκίριεο, θψηα φπηζζελ). 
● Σα θψηα πνπ ζεκαίλνπλ ηε ζέζε ηνπ νρήκαηνο ή πξνεηδνπνηνχλ γηα θάπνηα 
πξφζεζε ηνπ νδεγνχ (θψηα πέδεζεο, αιιαγήο θαηεχζπλζεο, φπηζζελ, θψηα ζέζεο θαη 
ζηάζκεπζεο, πηλαθίδαο, νπίζζηα θψηα, νπίζζηα θψηα νκίριεο). 
● Φψηα βνεζεηηθά πνπ εκπεξηέρεη θπξίσο ησλ εζσηεξηθφ θσηηζκφ ηνπ νρήκαηνο 
(θψηα νξγάλσλ, ελδείμεηο θαληξάλ, θψηα θακπίλαο θ.α). 
 
Οξηζκνί 
● Φψηα δείθηε θαηεχζπλζεο (θιαο): Σα θψηα ηνπ νρήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
λα πξνεηδνπνηνχλ ηνπο ινηπνχο ρξήζηεο ηεο νδνχ φηη ν νδεγφο πξφθεηηαη λα αιιάμεη 
θαηεχζπλζε πξνο ηα δεμηά ή πξνο ηα αξηζηεξά. 
● Φψηα δηαζηαχξσζεο (κεζαία): Σα θψηα ηνπ νρήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην 
θσηηζκφ ηεο νδνχ κπξνζηά απφ ην φρεκα θαη πνπ δελ πξνθαινχλ ζάκπσζε ή δπζρέξεηα 
ζηνπο νδεγνχο πνπ έξρνληαη αληίζεηα θαη ζηνπο ινηπνχο ρξήζηεο ηεο νδνχ. 
● Φψηα έθηαθηεο αλάγθεο (ζχζηεκα θσηεηλνχ ζπλαγεξκνχ): Σα θψηα ηνπ νρήκαηνο 
πνπ αλαβνζβήλνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη αλ ην φρεκα έρεη αθηλεηνπνηεζεί θαη 
δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο γηα ηνπο ηξίηνπο απφ ηελ αθηλεζία ηνπ νρήκαηνο. 
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● Φψηα ζέζεο κπξνζηά (κηθξά): Σα θψηα ηνπ νρήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 
δηαθξίλεηαη απηφ θαη ην πιάηνο ηνπ απφ κπξνζηά. 
● Φψηα ζέζεο πίζσ (κηθξά): Σα θψηα ηνπ νρήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 
δηαθξίλεηαη απηφ θαη ην πιάηνο ηνπ απφ πίζσ. 
● Φψηα ζηάζκεπζεο: Σα θψηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δεηθλχνπλ ηελ παξνπζία 
ζηαζκεπκέλνπ νρήκαηνο. Απηά είλαη δπλαηφλ λα αληηθαζηζηνχλ ηα εκπξφζζηα θαη ηα 
νπίζζηα θψηα ζέζεο. 
● Φψηα νκίριεο: Σα θψηα ηνπ νρήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ 
θσηηζκνχ ηεο νδνχ ζε πεξηπηψζεηο νκίριεο, ρηνλφπησζεο, ξαγδαίσλ βξνρψλ, λεθψλ, 
θαπλνχ ή θνληνξηνχ. 
● Φψηα νπηζζνπνξείαο: Σα θψηα ηνπ νρήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην 
θσηηζκφ ηεο νδνχ πίζσ απφ ην φρεκα θαη πνπ πξνεηδνπνηνχλ φηη ην φρεκα ζα θηλεζεί ή 
θηλείηαη πξνο ηα πίζσ. 
● Φψηα ηξνρνπέδεζεο (θξέλσλ): Σα θψηα ηνπ νρήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
λα εηδνπνηνχλ απηνχο πνπ θηλνχληαη πίζσ απφ ην φρεκα φηη ν νδεγφο ηξνρνπεδεί 
(θξελάξεη). 
● Φψηα πνξείαο (κεγάια): Σα θψηα ηνπ νρήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
θσηηζκφ ηεο νδνχ ζε κεγάιε απφζηαζε κπξνζηά ηνπ. 
● Φψηα φγθνπ: Σα θψηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε νξηζκέλα νρήκαηα κε θηλεηήξα θαη 
νξηζκέλα ξπκνπιθνχκελα θνληά ζην αθξφηαην ζεκείν ηνπ πιάηνπο θαη φζν πην θ νληά ζην 
πςειφηεξν ζεκείν ηνπ νρήκαηνο θαη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαθξίλεηαη κε επθξίλεηα 
ν φγθνο απηνχ. 
● Φψηα πιεπξηθά: Σα θψηα πνπ ηνπνζεηνχληαη επί ησλ πιεπξψλ ηνπ νρήκαηνο γηα 
λα δεηθλχνπλ ηελ  παξνπζία ηνπ απφ ην πιάη. 
● Φψηα εηδηθά: Σα θψηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επηζήκαλζε είηε νρήκαηνο πνπ 
έρεη πξνηεξαηφηεηα είηε νρήκαηνο ή νκάδαο νρεκάησλ, ε παξνπζία πνπ επί ηεο νδνχ 
επηβάιιεη ζηνπο ινηπνχο ρξήζηεο ησλ νδψλ λα ιακβάλνπλ ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαη 
εηδηθφηεξα γηα επηζήκαλζε θαιαγγψλ νρεκάησλ, ππεξκεγεζψλ νρεκάησλ, θαζψο θαη 
νρεκάησλ εμνπιηζκνχ θαηαζθεπψλ ή ζπληήξεζεο νδψλ. 
● Φσηηζηηθή δηάηαμε νπίζζηαο πηλαθίδαο θπθινθνξίαο: Ζ δηάηαμε πνπ επηηξέπεη λα 
εμαζθαιίδεηαη ν θσηηζκφο ηνπ ρψξνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ νπίζζηα πηλαθίδα 
θπθινθνξίαο θαη πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνηειείηαη απφ δηάθνξα νπηηθά ζηνηρεία. 
● Φψηα εκέξαο: Σα θψηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο γηα λα 
θαζηζηνχλ έλα φρεκα πεξηζζφηεξν νξαηφ απφ κπξνζηά, αλ ην φρεκα είλαη ελ θηλήζεη. 
 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Φώησλ 
 Κάπνηα απφ ηα ζπζηήκαηα θσηηζκνχ είλαη πξναηξεηηθά ελψ ηα πεξηζζφηεξα είλαη 
ππνρξεσηηθά θαη επηβάιιεηαη απφ ηε λνκνζεζία ε ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ 
πνπ εμαζθαιίδνληαη κέζσ ησλ εγθξίζεσλ ηχπνπ πνπ έρεη ην θάζε ζχζηεκα θσηηζκνχ. 
Δθηφο απηνχ θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ νρήκαηνο επηβάιιεηαη λα ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ησλ 
ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ θαη λα κελ θάλεη ηξνπνπνηήζεηο θαη δηαζθεπέο πνπ δελ είλαη 
ζχκθσλεο κε ηε λνκνζεζία. Γηα θάζε ζχζηεκα θσηηζκνχ ηζρχνπλ ηα παξαθάησ. 
 
Φώηα όγθνπ θαη θώηα πιεπξηθά 
 Σα νρήκαηα νρήκαηα, ην πιάηνο πνπ ππεξβαίλεη ηα 2,10 κ. επηβάιιεηαη λα έρνπλ 
δχν ηνπιάρηζηνλ θψηα φγθνπ, πνπ είλαη ζθφπηκν λα  εθπέκπνπλ ιεπθφ ή θίηξηλν θσο πξνο 
ηα εκπξφο θαη εξπζξφ θσο πξνο ηα πίζσ. Με ηα ίδηα πην πάλσ θψηα είλαη δπλαηφλ λα 
είλαη εθνδηαζκέλα θαη ηα νρήκαηα πνπ ην πιάηνο ππεξβαίλεη ην 1,80 κ. Σα νρήκαηα 
νρήκαηα θαη ηα ξπκνπιθνχκελα είλαη δπλαηφλ λα είλαη εθνδηαζκέλα κε θίηξηλα πιεπξηθά 
θψηα. 
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Φσο πηλαθίδαο αξηζκνύ θπθινθνξίαο 
 Σα νρήκαηα θαη ηα ξπκνπιθνχκελα επηβάιιεηαη λα έρνπλ θψηα ηθαλήο έληαζεο, γηα 
ηνλ επαξθή θσηηζκφ ηεο πηλαθίδαο ηνπ αξηζκνχ θπθινθνξίαο, ψζηε ν αξηζκφο, αλ 
θσηίδεηαη, λα είλαη επαλάγλσζηνο θαηά ηε λχθηα κε θαζαξέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, απφ 
απφζηαζε 20 ηνπιάρηζηνλ κέηξσλ θαη κε νξαηφ απεπζείαο απφ ηνπο αθνινπζνχληεο 
νδεγνχο ησλ άιισλ νρεκάησλ. 
 
Φώηα ηξνρνπέδεζεο 
 Σα νρήκαηα νρήκαηα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβνχλ ηελ ηαρχηεηα ησλ 25 ρικ. 
ηελ ψξα ζε επζεία νξηδφληηα νδφ, επηβάιιεηαη λα έρνπλ ζην πίζσ κέξνο ηνπο ηνπιάρηζηνλ 
δχν εξπζξά θψηα ηξνρνπέδεζεο, ε θσηηζηηθή έληαζε πνπ λα είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε 
εθείλεο ησλ πίζσ θψησλ ζέζεο. 
 
Φώηα νκίριεο 
 Σα νρήκαηα νρήκαηα είλαη δπλαηφλ λα θέξνπλ κπξνζηά δχν θψηα νκίριεο 
αληηζακβσηηθά, ιεπθνχ ή εηδηθήο επηινγήο θίηξηλνπ ρξψκαηνο θαη ηνπνζεηεκέλα θαηά 
ηξφπνλ ψζηε θαλέλα ζεκείν ηεο θσηηζηηθήο ηνπο επηθάλεηαο λα βξίζθεηαη ςειφηεξα απφ 
ην αλψηαην ζεκείν ηεο θσηηζηηθήο επηθάλεηαο ησλ θψησλ δηαζηαχξσζεο θαη ην εμσηεξηθφ 
ζεκείν ηεο θσηηζηηθήο ηνπο επηθάλεηαο λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 0,40 κ. απφ ην 
αθξφηαην ηεο απηήο πιεπξάο εμσηεξηθφ φξην ηνπ νρήκαηνο. Σα νρήκαηα θαη ηα 
ξπκνπιθνχκελα είλαη δπλαηφλ λα θέξνπλ πίζσ έλα ή δχν θψηα νκίριεο ρξψκαηνο 
εξπζξνχ. 
 
Φώηα νπηζζνπνξείαο 
 Σα νρήκαηα νρήκαηα είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ αληηζακβσηηθά θψηα νπηζζνπνξείαο, 
ιεπθνχ ή εηδηθήο επηινγήο θίηξηλνπ ρξψκαηνο, πνπ λα αλάβνπλ απηφκαηα κε ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηαρχηεηαο νπηζζνδξφκεζεο ηνπ νρήκαηνο. 
 
Φώηα δεηθηώλ θαηεύζπλζεο (θιαο) θαη θώηα έθηαθηεο αλάγθεο 
 Σα νρήκαηα νρήκαηα, ηα ηξίηξνρα νρήκαηα, νη κνηνζηθιέηεο, ηα κνηνπνδήιαηα θαη 
ηα ξπκνπιθνχκελα, επηβάιιεηαη λα έρνπλ δπγφ αξηζκφ ζηαζεξψλ δεηθηψλ θαηεχζπλζεο κε 
θίηξηλα θψηα πνπ  αλαβνζβήλνπλ, νξαηά θαηά ηελ εκέξα θαη λχθηα απφ ηνπο 
ρξεζηκνπνηνχληεο ηελ νδφ. Ζ ζπρλφηεηα πνπ αλαβνζβήλεη ην θσο είλαη ζθφπηκν λα  είλαη 
90 παικνί ην ιεπηφ, κε αλνρή ζπλ πιελ 30 παικνχο. Με ηα πην πάλσ θψηα είλαη δπλαηφλ 
λα αλαβνζβήλνπλ ζπγρξφλσο θαη ηα πιεπξηθά θψηα ζέζεο. Σα νρήκαηα νρήκαηα θαη ηα 
ξπκνπιθνχκελα, επηβάιιεηαη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ζπζθεπή πνπ λα επηηξέπεη ηε 
ζχγρξνλε  ιεηηνπξγία ησλ θψησλ δεηθηψλ θαηεχζπλζεο (θψηα έθηαθηεο αλάγθεο). 
 
Αληαλαθιαζηήξεο 
 Σα νρήκαηα νρήκαηα θαη ηα ξπκνπιθνχκελα επηβάιιεηαη λα έρνπλ ζην πίζσ κέξνο 
ηνπο δχν ηνπιάρηζηνλ εξπζξνχο αληαλαθιαζηήξεο, νξαηνχο απφ νδεγφ, θαηά ηε λχθηα κε 
θαζαξέο θαηξηθέο ζπλζήθεο απφ απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 150 κέηξσλ, αλ θσηίδνληαη απφ ηα 
θψηα πνξείαο, ηα θψηα δηαζηαχξσζεο ή ηα θψηα νκίριεο άιινπ νρήκαηνο. Οη πην πάλσ 
αληαλαθιαζηήξεο ησλ κελ νρεκάησλ νρεκάησλ είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ νπνηνδήπνηε 
ζρήκα, εθηφο ηξηγσληθνχ. Σν εμσηεξηθφ άθξν ηεο θσηηζηηθήο επηθάλεηαο ηνπ 
αληαλαθιαζηήξα είλαη ζθφπηκν λα  κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 0,40 κ. απφ ην αθξφηαην 
ηεο απηήο πιεπξάο εμσηεξηθφ φξην ηνπ νρήκαηνο. 
 
Φώηα ζέζεο (κηθξά) 
 Σα νρήκαηα νρήκαηα επηβάιιεηαη λα έρνπλ δχν κεησπηθά ιεπθά θψηα ζέζεο. 
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε εηδηθήο επηινγήο θίηξηλνπ ρξψκαηνο γηα ηα θψηα απηά, αλ είλαη 



ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 

 44 

ελζσκαησκέλα ζε θψηα πνξείαο ή δηαζηαχξσζεο, πνπ εθπέκπνπλ εηδηθήο επηινγήο 
θίηξηλεο δέζκεο. Σα πην πάλσ θψηα ζέζεο, αλ είλαη ηα κφλα αλακκέλα, πξέπεη, θαηά ηε 
λχθηα κε θαζαξέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, λα είλαη νξαηά απφ απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 300 
κέηξσλ, ρσξίο λα πξνθαινχλ ζάκβσζε ή δπζρέξεηα ζηνπο ρξεζηκνπνηνχληεο ηελ νδφ. 
 
Φώηα πνξείαο (κεγάια) 
 Σα νρήκαηα νρήκαηα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβνχλ ηελ ηαρχηεηα ησλ 40 ρικ. 
ηελ ψξα ζε επζεία νξηδφληηα νδφ, επηβάιιεηαη λα έρνπλ ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπο δχν 
ιεπθά ή εηδηθήο επηινγήο θίηξηλα θψηα πνξείαο, ηθαλήο έληαζεο, γηα ηνλ επαξθή θσηηζκφ 
ηεο νδνχ θαηά ηε λχθηα κε θαζαξέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 100 
κέηξσλ κπξνζηά απφ ην φρεκα. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ νξίσλ ησλ θψησλ 
πνξείαο θαη ηνπ αθξφηαηνπ εμσηεξηθνχ νξίνπ ηνπ νρήκαηνο ζε θακία πεξίπησζε ζα είλαη 
κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε απφζηαζε ησλ θψησλ δηαζηαχξσζεο. 
 
Φώηα δηαζηαύξσζεο (κεζαία) 
 Σα νρήκαηα νρήκαηα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβνχλ ηελ ηαρχηεηα ησλ 10 ρικ. 
ηελ ψξα ζε επζεία νξηδφληηα νδφ, επηβάιιεηαη λα έρνπλ ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπο δπγφ 
αξηζκφ ιεπθψλ θψησλ ή εηδηθήο επηινγήο θίηξηλα θψηα δηαζηαχξσζεο, ηθαλήο έληαζεο, γηα 
ηνλ επαξθή θσηηζκφ ηεο νδνχ θαηά ηε λχθηα κε θαζαξέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζε απφζηαζε 
ηνπιάρηζηνλ 40 κέηξσλ κπξνζηά απφ ην φρεκα. Σα νρήκαηα νρήκαηα δελ επηηξέπεηαη λα 
είλαη εθνδηαζκέλα κε πεξηζζφηεξα απφ δχν θψηα δηαζηαχξσζεο πνπ λα αλάβνπλ 
ηαπηφρξνλα. Σν εμσηεξηθφ ζεκείν ηεο θσηηζηηθήο επηθάλεηαο ησλ θφθσλ δηαζηαχξσζεο 
είλαη ζθφπηκν λα  κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 0,40 κ. απφ ην αθξφηαην ηεο απηήο 
πιεπξάο εμσηεξηθφ φξην ηνπ νρήκαηνο. 
 Σα νρήκαηα θαη ηα ξπκνπιθνχκελα επηβάιιεηαη λα έρνπλ, ζην πίζσ κέξνο ηνπο, 
δπγφ αξηζκφ εξπζξψλ θψησλ ζέζεο, νξαηψλ θαηά ηε λχθηα κε θαζαξέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, 
απφ απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 300 κέηξσλ, ρσξίο λα πξνθαιείηαη ζάκβσζε ή δπζρέξεηα 
ζηνπο ρξεζηκνπνηνχληεο ηελ νδφ. Σν εμσηεξηθφ ζεκείν ηεο θσηηζηηθήο επηθάλεηαο ησλ 
θψησλ ζέζεο είλαη ζθφπηκν λα  κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 0,40 κ. απφ ην αθξφηαην ηεο 
απηήο πιεπξάο εμσηεξηθφ φξην ηνπ νρήκαηνο. Σφζν ηα θψηα πνξείαο φζν θαη ηα θψηα 
δηαζηαχξσζεο απαξηίδνληαη απφ ηξία βαζηθά ζηνηρεία: 
● Σν πεξηθάιπκκα 
● Σνλ αλαθιαζηήξα (θαζξέπηε) κε ηελ ππνδνρή ηνπ ιακπηήξα 
● Σν γπαιί δηαρχζεσο (πνπ ηα ηειεπηαία έηε θαηαζθεπάδεηαη θαη απφ ζπλζεηηθά 
πιηθά). 

 Αλάκεζα ζηνλ αλαθιαζηήξα θαη ζην γπαιί δηαρχζεσο πθίζηαηαη  κνλσηηθφ ιάζηηρν 
γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία. Σα θψηα δηαζηαχξσζεο θαη πνξείαο ξπζκίδνληαη φζν 
αθνξά ηε δέζκε θσηφο εθπέκπνπλ, ηφζν ζηνλ νξηδφληην φζν θαη ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα. 
Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξα νρήκαηα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ νδεγφ γηα 
θαηαθφξπθε ξχζκηζε απφ ηελ θακπίλα ζχκθσλα κε ην θνξηίνπ ηνπ νρήκαηνο, ζε 
πεξίπησζε ελφο ή δχν επηβαηψλ ρσξίο απνζθεπέο ν ξπζκηζηήο είλαη ζθφπηκν λα  
βξίζθεηαη ζηε ζέζε 0. Σειεπηαίαο ηερλνινγίαο νρήκαηα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηαβνιήο 
ηεο νξηδφληηαο ζθφπεπζεο ησλ θψησλ ζχκθσλα κε ηελ πνξεία πνπ αθνινπζεί ην φρεκα. 
ε θάζε πεξίπησζε γηα νρήκαηα επηβαηηθά θαη κηθξά θνξηεγά κέρξη 3,5tn ηζρχνπλ: 
Φώηα δηαζηαύξσζεο 
Όξην θιίζεο θσηεηλήο δέζκεο -1,2% κε αθξίβεηα ±0,2% θαηαθνξχθσο θαη ±0,5% 
νξηδνληίσο 
Φώηα πνξείαο 
Όξην θιίζεο θσηεηλήο δέζκεο +1,2% κε αθξίβεηα ±0,2% θαηαθνξχθσο θαη ±0,5 νξηδνληίσο. 
Φσηόκεηξα 
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Γηα ηνλ έιεγρν ή ηε ξχζκηζε ησλ θψησλ δηαζηαχξσζεο θαη πνξείαο ρξεζηκνπνηείηαη ην 
θσηφκεηξν πνπ ζηελ πεξίπησζε ΚΣΔΟ είλαη ζπλδεδεκέλν κε Ζ/Τ. 
ην θσηφκεηξν κεηξάηαη ε έληαζε lux, θαη ειέγρεηαη ε δέζκε ηνπ θσηφο ζχκθσλα κε ηα 
παξαπάλσ φξηα θιίζεο. 
Σν θσηφκεηξν απνηειείηαη απφ: 
 

1. Σε βάζε πνπ ζηελ πεξίπησζε ΚΣΔΟ ζηεξίδεηαη ζε ξνδάθηα πνπ θηλνχληαη ζε 
θαλάιη ζηαζεξήο ηξνρηάο απφιπηα επίπεδν.  

2. Σε θνιψλα 
3. Σν ζχζηεκα laser γηα ηελ ζσζηή θαη ζπκκεηξηθή ηνπνζέηεζή ηνπ ζε ζρέζε κε ην 

φρεκα 
4. Κηβψηην θσηφκεηξνπ 
5. ηφραζηξν 
6. Πεληάι κπινθαξίζκαηνο 
7. χζηεκα θαηαθφξπθεο ξχζκηζεο 

 
 
 
Έιεγρνο θιίζεο θαη έληαζεο θσηεηλήο δέζκεο 
 Γηα ηνλ έιεγρν ησλ θψησλ είλαη ζθφπηκν λα  πξνεγεζεί έιεγρνο ηεο πίεζεο ησλ 
ειαζηηθψλ ηνπ νρήκαηνο θαη ην φρεκα λα βξίζθεηαη ζε νξηδφληην επίπεδν, αλ δηαζέηεη 
ξπζκηζηή χςνπο ηνπνζεηείηαη ζην 0. Σν θσηφκεηξν ηνπνζεηείηαη ζην χςνο ησλ θψησλ (ε 
δέζκε laser λα ζηνρεχεη ην εηδηθφ ζεκάδη ή ην θέληξν ηνπ ιακπηήξα) θαη ζε απφζηαζε 
25cm πεξίπνπ απφ ην φρεκα, επζπγξακκίδεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο δέζκεο laser ζε ζρέζε 
κε δχν ζηαζεξά ζεκεία ηνπ νρήκαηνο (π.ρ. βάζεηο απνζβεζηήξσλ). ηε ζπλέρεηα 
επηιέγεηαη ζην δίζθν ηνπ θσηφκεηξνπ ε θιίζε ηνπ θαλαξηνχ, πνπ αλαγξάθεηαη ζε θάπνην 
εκθαλέο ζεκείν ηνπ θαλαξηνχ, αλ δελ αλαγξάθεηαη επηιέγεηαη ε ηηκή 1,25%. Σέινο 
πξαγκαηνπνηείηαη ε κέηξεζε ηεο έληαζεο θαη ν έιεγρνο ηεο νξηδφληηαο θαη ηεο 
θαηαθφξπθεο ζηφρεπζεο ηνπ θαλαξηνχ γηα ηα θψηα δηαζηαχξσζεο θαη πνξείαο ρσξηζηά, 
επαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία γηα ην άιιν θαλάξη. 
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Σν άζξνηζκα ησλ εληάζεσλ ησλ θψησλ πνξείαο δελ είλαη ζθφπηκν λα  ππεξβαίλεη ηηο 
250.000cd (θαληέιεο). 
 

2.5.9  Σδνγόκεηξν, νπηηθνί έιεγρνη 

θνπόο 
 Καζνξηζκφο ηεο κεζφδνπ πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ νπηηθψλ ειέγρσλ 
ησλ νρεκάησλ. 
 
Τπεπζπλόηεηα 
 Δθάζηνηε Τπεχζπλνο (Σερληθφο Γηεπζπληήο, Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο) 
Τπεχζπλνη Γξακκήο, Διεγθηέο, Λνηπφ πξνζσπηθφ γηα ηηο αξκνδηφηεηεο φπσο απηέο 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ θάησζη Γηαδηθαζία. 
 
Δμνπιηζκόο 
● Σδνγφκεηξν (μερσξηζηφ γηα θάζε γξακκή ειέγρνπ), Γξακκήο 1 θαη Γξακκήο 2, 

 
 
 
● Όξγαλν κέηξεζεο βάζνπο πέικαηνο ειαζηηθνχ, 

 
 
 
● Μαλφκεηξν (μερσξηζηφ γηα θάζε γξακκή ειέγρνπ) 
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Διέγρεηαη ν εμνπιηζκφο ηνπ νρήκαηνο θαη πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο κε απιή παξαηήξεζε 
ησλ αθνινχζσλ ηκεκάησλ ηνπ νρήκαηνο. 
● Πηλαθίδα εξγνζηαζίνπ, αξηζκφο πιαηζίνπ. 
● Πηλαθίδα θπθινθνξίαο (Μπξνο – Πίζσ) 
● Καζξέθηεο εζσηεξηθφο – εμσηεξηθφο 
● Γείθηεο πνξείαο (θιαο) 
● Γείθηεο πνξείαο: Υξψκα, γπαιί, δηαθάλεηα 
● Γείθηεο πνξείαο – ζπρλφηεηα αλαιακπήο 
● Φψηα πξνεηδνπνίεζεο θηλδχλνπ (Αιάξκ) 
● Ταινθαζαξηζηήξαο – Νεξφ θαζαξηζκνχ Παξκπξίδ 
● Κφξλα 
● Πξνεηδνπνηεηηθφ ηξίγσλν – θσηηζκφο πξνεηδνπνίεζε 
● Κηβψηην θαη πιηθφ πξψησλ βνεζεηψλ 
● Εψλεο Αζθαιείαο 
● Έλδεημε θνξηίνπ – έλδεημε ηαρχηεηαο – πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο 
 
Γηαδηθαζία 
 Ο ειεγθηήο γηα θάζε ειεγρφκελν φρεκα ρξεζηκνπνηεί θαη ζπκπιεξψλεη ηε «ΛΗΣΑ 
ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΥΖΜΑΣΩΝ». 
 
Φσηηζκόο 
 Διέγρεηαη ε επάξθεηα θαη ν εμνπιηζκφο θσηηζκνχ ηνπ νρήκαηνο, ζπλεπψο 
πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο κε απιή παξαηήξεζε ησλ αθνινχζσλ ηκεκάησλ ηνπ νρήκαηνο: 
● Πξνβνιέαο: Γπαιί θαλψλ 
● Πξνβνιέαο: Καζξέπηεο αξηζηεξά - δεμηά 
● Φψηα πνξείαο 
● Έιεγρνο θψησλ πνξείαο (Δλδεηθηηθφ) 
● Φψηα φγθνπ – Φψηα ηάζκεπζεο ζέζεο 
● Φψηα Οκίριεο: Λεηηνπξγία - Ρχζκηζε 
● Φψηα Οκίριεο: Γηαθφπηεο 
● ηαζεξφο πξνβνιέαο: Ρχζκηζε - ηεξέσζε 
● Οπίζζηα θψηα 
● Φψηα πέδεζεο 
● Φψηα νπηζζνπνξείαο 
● Φψηα πηλαθίδαο θπθινθνξίαο 
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ύζηεκα δηεύζπλζεο 
 Διέγρεηαη ν εμνπιηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο ηνπ νρήκαηνο, ζπλεπψο 
πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο απφ ηνλ ηερληθφ ππάιιειν ζηνλ ιάθθν, κε απιή παξαηήξεζε 
ησλ αθνινχζσλ ηκεκάησλ ηνπ νρήκαηνο: 
● Όξηα ηηκνληνχ 
● Βαξχ ηηκφλη 
● Πεδάιην 
● Άμνλαο – Έδξαλν θεθαιήο άμνλαο 
● Κηβψηην δηεχζπλζεο: ηεγαλφηεηα 
● Κηβψηην δηεχζπλζεο: Πξνζηαζία έλαληη δηείζδπζεο ζθφλεο 
● Μνριφο – Ράβδνη ζχλδεζεο 
● Απνξξνθεηήξαο Κξαδαζκψλ – εξβνκεραληζκφο 
Σα ζεκεία: Αλνρέο ηηκνληνχ, Αηέξκνλαο θνριίαο: ηεξέσζε θαη Αξζξψζεηο, απαηηνχλ ηε 
ζπζθεπή δπγνκέηξνπ. 
 
Σδνγόκεηξν 

 
 
Υξεζηκνπνηνύκελνο εμνπιηζκόο: 
Υξεζηκνπνηείηαη ν θαθφο ηνπ ηδνγνκέηξνπ. 
 
Απαηηείηαη ε εθαξκνγή ησλ εμήο κέηξσλ αζθαιείαο: 
● ρξήζε εηδηθψλ γπαιηψλ πξνζηαζίαο απφ δηαξξνή ιαδηψλ θαη πγξψλ θξέλσλ, 
● ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ γαληηψλ απφ πςειέο ζεξκνθξαζίεο (φπσο απηέο πνπ 
αλαπηχζζνληαη ζηηο εμαηκίζεηο ησλ νρεκάησλ), 
● ρξήζε θξάλνπο γηα πξνζηαζία απφ ηπρφλ απνζχλδεζε άμνλα, αθξφκπαξνπ, θιπ. 
Καηά ηνλ έιεγρν αλνρψλ, αλ ν ειεγθηήο βξίζθεηαη θάησ απφ ην φρεκα εληφο ηνπ ιάθθνπ 
θαηφπηεπζεο, 
● ρξήζε αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο απφ ην ζφξπβν (σηναζπίδεο), 
● ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο απαγσγήο θαπζαεξίσλ. 
 
Αλνρέο ηηκνληνύ, θηβώηην δηεύζπλζεο, πξνεηνηκαζία: 
 Ζ κεραλή ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί ζην ξειαληί ή είλαη δπλαηφλ λα είλαη θαη ζβεζηή. 
Πεξηγξαθή κεζφδνπ: 
 Ο ηερληθφο ππάιιεινο βξίζθεηαη ζηνλ ιάθθν, φπνπ θάλεη ειέγρνπο 
ρξεζηκνπνηψληαο ην ηδνγφκεηξν, ηηο αλνρέο ηηκνληνχ, ηελ ζηεξέσζε ηνπ αηέξκνλα θνριία, 
θιπ. 
● Αλνρέο ηηκνληνχ, 
● Κηβψηην δηεχζπλζεο: ηεξέσζε, 
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● Αξζξψζεηο 
 
 
 
Υξεζηκνπνηνύκελνο εμνπιηζκόο: 
 Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην ηδνγφκεηξν, πνπ εκπεξηέρεη ην ζχζηεκα 
δχν πιαθψλ, πάλσ φπνπ «θάζνληαη» νη άμνλεο ηνπ νρήκαηνο θαη ηνλ θαθφ πνπ ιεηηνπξγεί 
θαη ζαλ ρεηξηζηήξην γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θίλεζεο ησλ πιαθψλ (θίλεζε νξηδφληηα θαη 
θάζεηε). 
 
πληήξεζε ηδνγνκέηξνπ: 
 Ζ ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο εκπεξηέρεη ηνλ έιεγρν ηεο ζηάζκεο ηνπ ιαδηνχ θαη 
ηε ζπκπιήξσζε ή αληηθαηάζηαζε απηνχ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο 
πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. Σα πξνεγνχκελα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο 
ζην ΗΚΣΔΟ, ελψ ζνβαξφηεξεο δεκηέο αλαιακβάλνληαη απφ ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ 
κεραλήκαηνο. Απαηηείηαη ε εθαξκνγή ησλ εμήο κέηξσλ αζθαιείαο: 
● ρξήζε εηδηθψλ γπαιηψλ πξνζηαζίαο απφ δηαξξνή ιαδηψλ θαη πγξψλ θξέλσλ, 
● ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ γαληηψλ απφ πςειέο ζεξκνθξαζίεο (φπσο απηέο πνπ 
αλαπηχζζνληαη ζηηο εμαηκίζεηο ησλ νρεκάησλ), 
● ρξήζε θξάλνπο γηα πξνζηαζία απφ ηπρφλ απνζχλδεζε άμνλα, αθξφκπαξνπ, θιπ. 
θαηά ηνλ έιεγρν αλνρψλ, αλ ν ειεγθηήο βξίζθεηαη θάησ απφ ην φρεκα εληφο ηνπ ιάθθνπ 
θαηφπηεπζεο, 
● ρξήζε αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο απφ ην ζφξπβν, 
● ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο απαγσγήο θαπζαεξίσλ. 
 
ύζηεκα πέδεζεο 
 Γίλεηαη έιεγρνο ζην ζχζηεκα πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο κε 
απιή παξαηήξεζε ησλ αθνινχζσλ ηκεκάησλ ηνπ νρήκαηνο: 
● Πνδφθξελν: Γηαδξνκή κνρινχ 
● Φξέλν ζηάζκεπζεο: Γηαδξνκή κνρινχ 
● Φξέλν ζηάζκεπζεο: Πνδνκνριφο, ρεηξνκνριφο, θαζηάληα 
● πξκαηφζθνηλν – ξάβδνη  
● Γνρείν πγξψλ θξέλσλ 
● εξβφθξελν – Κεληξηθφο θχιηλδξνο 
● ρέζε επίδξαζεο - ρξφλνπ 
● σιελψζεηο: Μπξνζηά, Αξηζηεξά, Γεμηά 
● σιελψζεηο: Πίζσ, Αξηζηεξά, δεμηά 
● σιελψζεηο: ην κέζν 
● Διαζηηθνί ζσιήλεο: Μπξνζηά, Αξηζηεξά, Γεμηά 
● Διαζηηθνί ζσιήλεο: Πίζσ, αξηζηεξά, δεμηά 
● ηεγαλφηεηα 
● Σχκπαλν – Γίζθνη  
● χλδεζε θξέλσλ 
 
Έιεγρνο ειαζηηθώλ 
 Σν φρεκα κπαίλεη ζηε γξακκή ειέγρνπ θαη ν έιεγρνο ησλ ειαζηηθψλ 
πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ νπνηνδήπνηε άιιν έιεγρν. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βάζνπο 
πέικαηνο ησλ ειαζηηθψλ ρξεζηκνπνηείηαη ην φξγαλν κέηξεζεο βάζνπο πέικαηνο 
ειαζηηθνχ. Ο ειεγθηήο εμεηάδεη κε απιή παξαηήξεζε ηελ θαηάζηαζε ησλ ειαζηηθψλ 
(αλαγφκσζε, βαζνπιψκαηα, νπέο, εμνγθψκαηα, θιπ) θαη ηηο δάληεο. 
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εκεία ειέγρνπ: 
● Διαζηηθά - ψηξα 
● Διαζηηθά - θζνξέο 
● Διαζηηθά – βάζνο Πέικαηνο 
● Ηδαληθή επηινγή ειαζηηθψλ (εηδηθή βάζε δεδνκέλσλ ή απφ θαηαζθεπαζηή) 
● ψηξα - Φζνξέο 
● Έιεγρνο πίεζεο 
 Αλ δελ είλαη δπλαηή ε εχξεζε ηεο ζσζηήο δηάζηαζεο ησλ ειαζηηθψλ θαη ηεο 
ζσζηήο πίεζεο απφ ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζην φρεκα, (ηακπειάθηα, βηβιίν νδεγηψλ 
θιπ.) ηφηε ν ηερληθφο πξντζηάκελνο αλαδεηεί ηα ζηνηρεία απφ εηδηθή βάζε δεδνκέλσλ ή 
απφ ηελ αληηπξνζσπεία ηνπ νρήκαηνο. 
 
Πιαίζην – ππεξθαηαζθεπή  
 Διέγρεηαη ην πιαίζην θαη ε ππεξθαηαζθεπή ηνπ νρήκαηνο, ν ηερληθφο ππάιιεινο 
ειέγρεη ην φρεκα ζηνλ ιάθθν, κε απιή παξαηήξεζε ησλ αθνινχζσλ ηκεκάησλ ηνπ 
νρήκαηνο: 
● Πιαίζην - θέξνληα ηκήκαηα: πάζηκν ή ξσγκή 
● Πιαίζην – θέξνληα ηκήκαηα: θνπξηά 
● Πιαίζην – θέξνληα ηκήκαηα: Ζιψζεηο - βίδεο 
● Πιαίζην – θέξνληα ηκήκαηα: Δπηζθεπέο 
● Αλάξηεζε ηξνρψλ – άμνλα: Μπξνζηά, Αξηζηεξά – Γεμηά  
● Αλάξηεζε ηξνρψλ – άμνλα: Πίζσ, Αξηζηεξά – Γεμηά  
● Έδξαλα ηξνρψλ: Μπξνζηά – Πίζσ, αξηζηεξά - δεμηά 
● Σξνρνί – Εάληεο - Λαζπσηήξεο 
● Διαηήξηα κπξνζηά 
● Διαηήξηα πίζσ 
● Απνζβεζηήξεο θξαδαζκψλ: κπξνζηά 
● Απνζβεζηήξεο θξαδαζκψλ: πίζσ 
● Κακπίλα - θαξφηζα 
● Πφξηεο, ρεξνχιηα, θιεηδαξηέο, κεληεζέδεο 
● Οξαηφηεηα, παινπίλαθεο, αληειηαθά 
● Καζίζκαηα - ρεηξνιαβέο 
● Τπεξθαηαζθεπή: Παηψκαηα – ηνηρψκαηα  
● Τπεξθαηαζθεπή: Σέληα (Κάιπκκα), κεηαιιηθφο ζθειεηφο, θιεηδαξηέο – γάληδνη - 
Αγθπξψζεηο 
● Τπεξθαηαζθεπή: χζηεκα αλαηξνπήο θφξησζεο 
● Ρεδέξβα - ηεξέσζε 
● Δπηθίλδπλα ηκήκαηα ηνπ νρήκαηνο 
● Κηλεηήξαο – Μεηάδνζε θίλεζεο: ηήξημε 
● Κηλεηήξαο: απψιεηα Λαδηνχ 
● Άμνλαο: θζνξά 
● Άμνλαο: Μαλζέηεο (Πξνζηαζία έλαληη ζθφλεο) 
● Πέδηια ηήξημεο θαηά ηελ αλαηξνπή 
Ο έιεγρνο πινπνηείηαη κε ρξήζε ηνπ ηδνγφκεηξνπ ζε ζρέζε κε ηηο εληνιέο ρεηξηζκνχ πνπ 
δίλνληαη ζηνλ νδεγφ απφ ηνλ ειεγθηή ηνπ νρήκαηνο. 
 
Υξεζηκνπνηνύκελνο εμνπιηζκόο 
Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο είλαη θαθφ, παρχκεηξν θηι. Λνηπέο παξαηεξήζεηο: 
 
Απαηηείηαη ε εθαξκνγή ησλ εμήο κέηξσλ αζθαιείαο: 
● ρξήζε εηδηθψλ γπαιηψλ πξνζηαζίαο απφ δηαξξνή ιαδηψλ θαη πγξψλ θξέλσλ, 
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● ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ γαληηψλ απφ πςειέο ζεξκνθξαζίεο (φπσο απηέο πνπ 
αλαπηχζζνληαη ζηηο εμαηκίζεηο ησλ νρεκάησλ), 
● ρξήζε θξάλνπο γηα πξνζηαζία απφ ηπρφλ απνζχλδεζε άμνλα, αθξφκπαξνπ, θιπ. 
θαηά ηνλ έιεγρν αλνρψλ, 
● ρξήζε αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο απφ ην ζφξπβν, 
● ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο απαγσγήο θαπζαεξίσλ. 
 
Ππξαζθάιεηα 
Γίλνληαη έιεγρνη ζην ζχζηεκα θαπζίκσλ, ε εμάηκηζε θηλεηήξα, ν ππξνζβεζηήξαο θαη ν 
ηερληθφο ππάιιεινο θάλεη ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο ζηνλ ιάθθν, κε απιή παξαηήξεζε ησλ 
αθνινχζσλ ηκεκάησλ ηνπ νρήκαηνο. 
● Ππξαζθάιεηα: χζηεκα θαπζίκσλ 
● Ππξαζθάιεηα: Δμάηκηζε – θηλεηήξαο  
● Ππξαζθάιεηα: Ζιεθηξηθή θαηάζηαζε – κπαηαξία 
● Ππξνζβεζηήξαο 
 
Υξεζηκνπνηνύκελνο εμνπιηζκόο: 
Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο είλαη ν θαθφο ηνπ ηδνγνκέηξνπ. 
 
Δμάηκηζε 
χζηεκα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ, εμάηκηζε. 
 
Πξνεηνηκαζία: 
 Ζ κεραλή ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί ζην ξειαληί ή είλαη δπλαηφλ λα είλαη ζβεζηή. 
Πεξηγξαθή κεζφδνπ: 
Ο ηερληθφο ππάιιεινο θάλεη ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο ζηνλ ιάθθν, κε απιή παξαηήξεζε 
ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηκεκάησλ ηνπ νρήκαηνο. ηελ πεξίπησζε φπνπ αληρλεπζνχλ νπέο 
ζηελ εμάηκηζε ηνπ νρήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα δηαξξνή θαπζαεξίσλ, ηφηε ζε επφκελε 
επίζθεςε γίλεηαη επαλέιεγρνο ησλ θαπζαεξίσλ. 
εκεία ειέγρνπ: 
Δμάηκηζε: Καηάζηαζε 
Δμάηκηζε: Αζηεξεψηε – κε ζηεγαλή  
 
Υξεζηκνπνηνύκελνο εμνπιηζκόο: 
 Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο είλαη ν θαθφο ηνπ ηδνγνκέηξνπ. 
 
Απαηηείηαη ε εθαξκνγή ησλ εμήο κέηξσλ αζθαιείαο: 
● ρξήζε εηδηθψλ γπαιηψλ πξνζηαζίαο απφ δηαξξνή ιαδηψλ θαη πγξψλ θξέλσλ, 
● ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ γαληηψλ απφ πςειέο ζεξκνθξαζίεο (φπσο απηέο πνπ 
αλαπηχζζνληαη ζηηο εμαηκίζεηο ησλ νρεκάησλ), 
● ρξήζε θξάλνπο γηα πξνζηαζία απφ ηπρφλ απνζχλδεζε άμνλα, αθξφκπαξνπ, θιπ. 
θαηά ηνλ έιεγρν αλνρψλ, 
● ρξήζε κάζθαο πξνζηαζίαο απφ ηα θαπζαέξηα, 
● ρξήζε αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο απφ ζφξπβν, ζη) ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο 
απαγσγήο θαπζαεξίσλ.  
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Πξνζηαηεπηηθό θξάλνο εξγαζίαο 
 

 
 
2.6  Όξηα απνδνρήο θαη απόξξηςεο κεραλεκάησλ 
ΟΡΗΑ ΑΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΑΠΟΡΡΗΦΖ 
Βελδηλνθηλεηήξεο 

Πίλαθαο εθπνκπήο ξππώλ νρεκάησλ ζπκβαηηθήο θαη αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο 

Καηεγνξία νρήκαηνο CO% HC (ppm) πληειεζηήο ι* 

 Ρειαληί 2500±300 Ρειαληί 2500±300 2500±300 

Όρεκα πξηλ ηηο 1/10/1986 ≤ 4.5 ≤ 4 ≤ 800 ≤ 700 - 

Όρεκα κεηά ηηο 1/10/1986 ≤ 3.5 ≤ 3 ≤ 500 ≤ 400 - 

Όρεκα κε νμεηδσηηθό 
θαηαιύηε 

≤ 1.2 ≤ 1 ≤ 220 ≤ 200 - 

Όρεκα κε ηξηνδηθό θαηαιύηε ≤ 0.5 ≤ 0.3 ≤ 120 ≤ 100 0.97 – 1.03 

*Δθηφο AUDI, VW κε FSI θηλεηήξα 
 
Πεηξειαηνθηλεηήξεο 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ 
Κ 

Φπζηθή αλαξξφθεζε Κ ≤ 2.5 /m 

Τπεξπιήξσζε (TURBO) Κ ≤ 3 / m 

Πξηλ ηελ 1/1/1980 θαη 
θπβηζκφ ≤ 5000 cm3 

Κ ≤ 3 / m  

Πξηλ ηελ 1/1/1980 θαη 
θπβηζκφ ≥ 5000 cm3 

Κ ≤ 4 / m 

 
Ακνξηηζέξ 

 Αλά Σξνρό % Γηαθνξά 
ίδηνπ άμνλα 

Κ.Α. ≥ 40% (0-15)% 

Γ.Δ. (21-40)% (15-30)% 

.Δ. < 21% > 30% 

 
Φσηηζκόο 

  ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΠΟΡΔΗΑ 

Γ.Δ. (6-12) Lux (10-32) Lux 

.Δ. < 6 Lux < 10 Lux 

 
Πιεπξηθή ζύγθιηζε – απόθιηζε 
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Γ.Δ. (3-10) m/Km 

.Δ. > 10 m/Km 

 
Πέδεζε  

 πλνιηθή 
Απόδνζε 

Μνλόπιεπξε Οβάι Υεηξόθξελν 

Γ.Δ.  (15-30)% (10-20)% ≥ 15% 
Μνλφπιεπξν 

.Δ. (25-50%) >30% >20% < 16% 

Δ.Δ. <25%    

 
Κ.Α.=ΚΑΛΖ ΑΠΟΓΟΖ  .Δ.=νβαξή  Γ.Δ.=Γεπηεξεχνπζα Δ.Δ.=Δπηθίλδπλε 
 
 

2.5.9.1 Σξόπνο δηαδηθαζία ηερληθνύ ειέγρνπ νρήκαηνο 

 Ζ δηαδηθαζία ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ ησλ νρεκάησλ κε ηελ ζεηξά ησλ εξγαζηψλ 
πεξηγξάθεη ηα παξαθάησ (Valent et al., 2004): 
 
Βήκα 1ν  
 Ο αγνξαζηήο επηθνηλσλεί κε ηε γξακκαηεία ηνπ Η.Κ..Σ.Δ.Ο. γηα λα νξίζεη ξαληεβνχ, 
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί 
ν ηερληθφο έιεγρνο ηνπ νρήκαηνο ηνπ. Απηφ γίλεηαη είηε κε ηελ παξνπζία ηνπ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο είηε ηειεθσληθψο. Αθνχ δηαπηζησζεί φηη ην φρεκα είλαη δπλαηφλ λα ειεγρηεί 
απφ ηα Η.Κ.Σ.Δ.Ο., ε γξακκαηεία ειέγρεη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. γηα ηελ 
εκεξνκελία πνπ επηζπκεί ν αγνξαζηήο λα πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο κέζσ ηνπ 
κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο. Έπεηηα απφ ζπκθσλία κε ηνλ πειάηε νξίδεηαη ε εκεξνκελία 
ειέγρνπ ηνπ νρήκαηνο θαη ζεκεηψλνληαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζε πεξίπησζε θάπνηαο 
ηξνπνπνίεζεο.  
 
 
 
Βήκα 2ν 
 Με ηελ είζνδν ηνπ νρήκαηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ν αγνξαζηήο αθήλεη ην φρεκά ηνπ 
ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν εηδηθά δηακνξθσκέλν θαη κπαίλεη εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο γξακκαηείαο 
γηα λα πξνζθνκίζεη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα θιεηδηά ηνπ νρήκαηνο. 
 
Βήκα 3ν  
 Ο αγνξαζηήο πξνζθνκίδεη ζηε γξακκαηεία ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ειέγρνπ 
φπσο: άδεηα θπθινθνξίαο, έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο (ηαπηφηεηα ή δηαβαηήξην), ην 
πξνεγνχκελν Γ.Σ.Δ. θαη ηελ Κ.Δ.Κ... II γξακκαηεία κε βάζε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο 
νρήκαηνο εηζάγεη ζηνλ ηεξκαηηθφ ηεο ηα ζηνηρεία. Σν Μ.. θαηαγξάθεη απηφκαηα 
εκεξνκελία θαη ψξα θαζψο θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ εηζεξρφκελνπ νρήκαηνο ηελ 
ζπγθεθξηκέλε κέξα. ηε ζπλέρεηα εθηππψλεηαη εηο δηπινχλ ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ νρήκαηνο 
πνπ απνηειεί θαη ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ αξηζκφ ειέγρνπ. Κάησ απφ ηνλ παξαπάλσ αξηζκφ 
εθηππψλεηαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο θαη ε εκεξνκελία ειέγρνπ θαη πιεξψλεη ηα παξάβνια 
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ππνπξγείν. 
Έπεηηα ην έλα αληίηππν θπιάζζεηαη απφ ην Η.Κ.Σ.Δ.Ο. ην άιιν καδί κε ηα θιεηδηά ηνπ 
νρήκαηνο παξαδίδεηαη ζηνλ ειεγθηή. 
 



ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 

 54 

Βήκα 4ν 
 Ο έιεγρνο ηνπ νρήκαηνο αλαηίζεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ειεγθηή πνπ έρεη δηθαίσκα 
ππνγξαθήο ηνπ Γ.Σ.Δ.. Σν φρεκα εηζάγεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν δηάδξνκν φπνπ δηαδνρηθά 
πθίζηαηαη ηνλ έιεγρν ησλ ζεκείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο 
Ννκνζεζίαο. Σν πξνεγνχκελν Δ..Σ.Δ. αθαηξείηαη απφ ηνλ ειεγθηή πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 
ειέγρνπ. 
 
 
Βήκα 5ν  
 Ο ειεγθηήο θάλεη έιεγρν κε παξαηήξεζε ησλ αθφινπζσλ ηκεκάησλ ηνπ νρήκαηνο: 
● αξηζκφο πιαηζίνπ: γίλεηαη έιεγρνο ηνπ ραξαγκέλνπ αξηζκνχ πιαηζίνπ ζην φρεκα. 
ηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη  δηαθνξά ζηα γξάκκαηα ή ζηνπο αξηζκνχο πνπ απνηεινχλ 
ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ αξηζκνχ πιαηζίνπ, ζε ζρέζε κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ άδεηα 
θπθινθνξίαο, θαη ν ειεγθηήο θξίλεη φηη νθείιεηαη ζε θάπνην ηππνγξαθηθφ ιάζνο ζηελ 
αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη φρη ζε ελδερφκελε παξέκβαζε ή ζε 
επέκβαζε ζην ραξαγκέλν αξηζκφ, ηφηε θαηαρσξείηαη έιιεηςε κε θσδηθφ 1404 θαη ε 
δηαβάζκηζή ηεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή: 
 
● Πηλαθίδα εξγνζηαζίνπ 
● Αξηζκφο θηλεηήξα 
Διέγρεηαη ν εμνπιηζκφο κε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νρήκαηνο κε απιή παξαηήξεζε: 
● Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ABS θαη ζηάζκεο θξέλσλ 
● Σαρχκεηξν 
● Κφξλα 
● Ταινθαζαξηζηήξεο 
● Πίδαθεο λεξνχ 
● Αιεμήιηα 
● Ταινπίλαθεο 
● Ύπαξμε κεκβξαλψλ ζηνπο παινπίλαθεο 
● Καζξέθηεο, εζσηεξηθφο-εμσηεξηθνί 
● Εψλεο αζθαιείαο 
● Καζίζκαηα 
● Πηλαθίδεο θπθινθνξίαο κπξνζηά-πίζσ 
● Πξνθπιαθηήξεο 
● Υξψκα 
● Αεξνηνκέο-ζπφηιεξ 
● Κνηζαδφξνο 
● Ζιηνξνθέο 
● Πψκα δεμακελήο θαπζίκνπ 
● Τιηθφ πξψησλ βνεζεηψλ 
● Πξνεηδνπνηεηηθφ ηξίγσλν-θαθφο ζήκαλζεο 
● Ρεδέξβα 
● εκάλζεηο 
● Ππξαζθάιεηα 
● χζηεκα θψησλ (πνξείαο, δηαζηαχξσζεο, πέδεζεο, ζέζεο, δεηθηψλ θαηεχζπλζεο 
θαη έθηαθηεο αλάγθεο νπηζζνπνξείαο, φγθνπ, θψηα νπίζζηαο πηλαθίδαο, νκίριεο, 
αλαθιαζηήξεο θαη πξνβνιείο) 
● Έιεγρνο ηξνρψλ (ειαζηηθνχ, πέικα, βάζνο, απιάθσζεο πέικαηνο δάληεο, 
ρξνλνινγία ειαζηηθνχ, θζνξέο, ζεκεία γήξαλζεο, δείθηεο θνξηίνπ ηαρχηεηαο θαη θνξάο 
πεξηζηξνθήο, δηαζηάζεηο) 
● Πιαίζην-ακάμσκα (Θχξεο, Τπεξθαηαζθεπή, Αηρκεξέο θαηαζθεπέο) 
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● Δμάηκηζε 
 
Βήκα 6ν  
 Αλαιπηήο ξππψλ βελδίλεο: 
 Σν κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα θαηαγξάθεη θαη αλαπαξηζηά φινπο ηνπο 
εθπεκπφκελνπο ξχπνπο ζε ςεθηαθή θαη αλαινγηθή κνξθή, ηνπο ζπγθξίλεη κε ηα αληίζηνηρα 
φξηα ηνπ θάζε νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν θαπζίκνπ θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα 
απηφκαηεο θαηαγξαθήο κε ειεθηξνληθφ ρξνλφκεηξν ησλ ξχπνλ ζηηο πςειέο ζηξνθέο. Πξηλ 
γίλεη κέηξεζε γίλεηαη θαη έιεγρνο θαη εμαζθαιίδεηαη ε ξνή ησλ θαπζαεξίσλ, ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ζπληήξεζεο, θαιήο ιεηηνπξγίαο. Ο αλαιπηήο κπαίλεη ζε θαηάζηαζε 
απηνκεδεληζκνχ ηξαβψληα θαζαξφ αέξα απφ ηελ αληίζηνηρε είζνδν. Απηφ επηηπγράλεηαη 
κε ηα πιήθηξα ειέγρνπ ηεο κηθξήο νζφλεο ην αλαιπηή. Αθνχ ηειεηψζεη ην ζηάδην 
κεδεληζκνχ κπαίλεη ζε θαηάζηαζε κέηξεζεο θαη είλαη έηνηκνο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο 
πξνθαζνξηζκέλνπο ειέγρνπο. Διέγρνπκε ην λέν φρεκα θαη εκθαλίδεηαη ε ιίζηα κε ηα 
νρήκαηα πνπ έρεη θαηαρσξήζεη ε γξακκαηεία ζηελ ζπγθεθξηκέλε γξακκή ειέγρνπ. Αθνχ ην 
επηβεβαηψζεη κε ην φρεκα απφ ηελ πηλαθίδα, εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ν αξηζκφο 
θπθινθνξίαο θαη ε εκεξνκελία ειέγρνπ πνπ καο δηαβεβαηψλεη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ νρήκαηνο έρνπλ θνξησζεί ζην πξφγξακκα αλαιπηή. Αλ δελ έρεη γίλεη 
επηινγή ην ζχζηεκα καο εκθαλίδεη κήλπκα ιάζνπο φηη δελ έρνπκε επηιέμεη φρεκα θαη δελ 
καο αθήλεη λα μεθηλήζνπκε ηελ κέηξεζε. Πξηλ ηε δηελέξγεηα ησλ ππνινγηζκψλ ή ζην ιάθθν 
κεηά ηε κέηξεζε γίλνληαη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη δελ 
ζπληξέρνπλ ιφγνη αλέθηθηνπ ειέγρνπ: 
● Αλ ην ζχζηεκα εμάηκηζεο δελ είλαη πιήξεο, παξνπζηάδεη δηαξξνέο ή έρεη ηξχπεο. 
● Γελ είλαη δπλαηή ε κέηξεζε ιφγσ θζνξάο ή ηξνπνπνίεζεο ηεο εμφδνπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο εμάηκηζεο, πνπ παξεκπνδίδεη ηελ εηζαγσγή ηνπ ιήπηε. 
● Ο εμνπιηζκφο ειέγρνπ ησλ εθπνκπψλ ξππψλ πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή δελ είλαη πιήξεο. 
● Οη ζηξνθέο ηνπ ξειαληί δελ είλαη ζηαζεξέο ή εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ έσο 
900 rpm ή φπσο νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο κε αλνρή ±100 rpm. 
 Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ν θηλεηήξαο πξνζεξκαίλεηαη 
γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ζε θαλνληθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 
Αλ νη ζπζηάζεηο δελ είλαη δηαζέζηκεο, αξθεί αθελφο νη ζηξνθέο ηνπ ξειαληί λα έρνπλ 
ζηαζεξνπνηεζεί θαη λα βξίζθνληαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ, αθεηέξνπ ν 
θηλεηήξαο λα βξίζθεηαη ζε θαλνληθή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο πνπ βξίζθεηαη κε έλαλ απφ 
ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 
● Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ ειαίνπ ηνπ θηλεηήξα κεηξνχκελε κε ηνλ εηδηθφ θαζεηήξα, 
ζεξκφκεηξν απφ ζσιήλα ζηάζκεο ηνπ ειαίνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 70C. 
● Απφ ηελ έλδεημε ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο ηνπ αλεκηζηήξα ςχμεο ηνπ θηλεηήξα θαη ηελ 
ιήςε κέηξεζεο κεηά ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
● Απφ ηελ έλδεημε νξγάλνπ κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ςπθηηθνχ πγξνχ ή ηνπ 
ειαίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ, αλ είλαη εθηθηή ε δηαπίζησζε ζε πνηα 
αθξηβψο ζέζε ή πεξηνρή ησλ ελδείμεσλ ηνπ νξγάλνπ δείρλεη ηελ θαλνληθή ζεξκνθξαζία 
ιεηηνπξγίαο. 
 Ο ιεβηέο ηαρπηήησλ είλαη ζθφπηκν λα  είλαη ζε ζέζε «λεθξφ» θαη ν ζπκπιέθηεο λα 
είλαη ζπκπιεγκέλνο. Ο ειεγθηήο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ηνπ θηλεηήξα 
ρξεζηκνπνηεί ην καγλεηηθφ αηζζεηήξην ηνπ αλαιπηή, κφιηο ηνπνζεηεζεί ζηνλ θνξκφ ηνπ 
θηλεηήξα θαη πάξεη ηάζε ηξνθνδνζίαο αξρίδεη θαη απεηθνλίδεη ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα πνπ 
είλαη ζπλδεδεκέλνο ν καγλεηηθφο αηζζεηήξαο. Με ηνλ θηλεηήξα λα ιεηηνπξγεί ζε 
βξαδππνξία (ξειαληί) θαη εληφο πξνβιεπφκελεο πεξηνρήο ζηξνθψλ, ν ειεγθηήο βάδεη 
πξνζεθηηθά ηνλ ιήπηε ξππψλ ηνπ αλαιπηή ζηελ εμάηκηζε ηνπ νρήκαηνο, πξνζέρνληαο λα 
κπεη ζε ηδαληθφ βάζνο γηα λα γίλεηαη αμηφπηζηα ε κέηξεζε ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ. 
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 Γίλεηαη επηινγή κε ηνλ θέξζνξα γηα έιεγρν ξππψλ θαη εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 
πειάηε φπνπ ζπκπιεξψλνληαη ηα ρηιηφκεηξα πνπ έρεη δηαλχζεη θαη επηιέγεη «φρεκα ρσξίο 
θαηαιχηε» ή θαη «φρεκα κε θαηαιχηε». ηε ζπλέρεηα γίλεηαη επηινγή κε ηνλ θέξζνξα ζην 
ιάδη θηλεηήξα κε ηνλ εμσηεξηθφ αηζζεηήξα θαη εκθαλίδεη ηα φξηα απνδνρήο ή απφξξηςεο 
ησλ ππνινγηζκψλ ησλ ζηξνθψλ γηα κέηξεζε κε ξειαληί θαη γηα κέηξεζε κε αλεβαζκέλν 
ξειαληί. Έπεηηα εκθαλίδεη ζηελ νζφλε φηη ν έιεγρνο είλαη «ΟΚ» θαη ζε 20 δεπηεξφιεπηα κε 
ην ρξνλφκεηξν πνπ κεηξάεη αληίζηξνθα αξρίδεη ε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ ζέηνληαο ηνλ 
θηλεηήξα ζε ιεηηνπξγία κε ηνλ αηζζεηήξα πξσηίζησο λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο πην θνληά 
ζηνλ θνξκφ. Σνπνζεηνχκε θαη ηνλ αηζζεηήξα ιαδηνχ ζηελ ζέζε ηνπ δείθηε. Μφιηο ε 
ζεξκνθξαζία θηάζεη ζηνπο 60C0 ηφηε κεηξάεη ην ρξνλφκεηξν αληίζηξνθα l0 sec θαη κεηά 
γηα ηελ αμηνιφγεζε ξππψλ ζε αλεβαζκέλεο ζηξνθέο παηάεη γθάδη ν ειεγθηήο κε ζηξνθέο 
θαη ρξνλφκεηξν γηα ελδείμεηο C0, ΖΡ, ιάκδα θαη ζηαζεξνπνηεί ζε ζηξνθέο 2.500 ± 300 rpm. 
 Σν ρξνλφκεηξν αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί αληίζηξνθα απφ ηα 30sec θαη θαηαγξάθεη ηηο 
ηηκέο, κε ην πέξαο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο νινθιεξψλεηαη ε κέηξεζε φπνπ θαη 
απνζεθεχνληαη ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα. Βγαίλεη ν αηζζεηήξαο θαπζαεξίσλ, RPM 
θαη ηνπ ιαδηνχ. Αλ ε ζπγθέληξσζε ηνπ CO2 είλαη κηθξφηεξε απφ 9%, ν ειεγθηήο είλαη 
ζθφπηκν λα  ειέγμεη ηε ζηεγαλφηεηα ηεο γξακκήο λα δεη φηη δελ έρεη αιινησζεί απφ 
ελδερφκελεο δηαξξνέο. Ζ δηαδηθαζία γηα νρήκαηα κε ηξηνδηθφ θαηαιπηηθφ κεηαηξνπέα είλαη 
ίδηα κφλν πνπ επηιέγνπκε κε ηνλ θέξζνξα ηελ έλδεημε κε θαηαιχηε. 
 
Βήκα 7ν  
Αλαιπηήο θαπζίκνπ πεηξειαίνπ: 
 Ο θηλεηήξαο ηνπ ειεγρφκελνπ νρήκαηνο ρξεηάδεηαη λα βξίζθεηαη ζηελ θαλνληθή 
ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ νξζέο κεηξήζεηο. Ο θηλεηήξαο 
λνείηαη φηη βξίζθεηαη ζε θαλνληθή ζεξκνθξαζία ηνπ ειαίνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ 80C0 ή 
ρακειφηεξε, αλ απηή είλαη ε θπζηνινγηθή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο. Έπεηηα επηιέγεηαη ην 
φρεκα θαη εκθαλίδεηαη ε ιίζηα πνπ έρεη θαηαρσξεκέλα ε γξακκαηεία ζηε ζπγθεθξηκέλε 
γξακκή ειέγρνπ. Με ηελ επηινγή ηεο πηλαθίδαο επηβεβαηψλνπκε ηελ επηινγή θαη 
εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο θαη ε εκεξνκελία ειέγρνπ φπνπ καο δηαβεβαηψλεη φηη 
ηα ζηνηρεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νρήκαηνο έρνπλ θνξησζεί ζην πξφγξακκα ηνπ αλαιπηή. Με 
ηνλ θέξζνξα επηιέγεηαη ζην βαζηθφ κελνχ αηζαιφκεηξνπ, ν έιεγρνο εθπνκπψλ θαη 
εκθαλίδεηαη ηα ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο, ν αξηζκφο επίζεο θαηαρψξεζεο, ν αξηζκφο 
θπθινθνξίαο, θαη ε εκεξνκελία άδεηαο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη επηινγή θηλεηήξα Πεηξειαίνπ, 
ζεξκνθξαζία θηλεηήξα, (ιάδη εμσηεξηθνχ αηζζεηήξα), 80C0 ξειαληί θαη RPM θνξπθήο, 
θαζψο θαη ηελ επηινγή Μέζνδνο ειέγρνπ Β, ηελ επηινγή αηζζεηήξα κε ζηέιερνο 1 (10 
mm), ην Σκήκα ειέγρνπ ζε Sec, ηελ Μέγηζηε ηηκή ζνιεξφηεηαο Κ ζε 1/m θαη ρσξίο turbo ή 
κε turbo. Ο ειεγθηήο κε ηελ εκθάληζε ηνπ αηζζεηήξα ζηελ νζφλε rpm mgt5 αξρίδεη ηελ 
δηαδηθαζία ειέγρνπ ζέηνληαο ηνλ θηλεηήξα ζε ιεηηνπξγία. Μφιηο ε ζεξκνθξαζία δείμεη 80C0 
θαη ην ρξνλφκεηξν κεηξήζεη αληίζηξνθα 10sec ν ειεγθηήο παηάεη ηέξκα ην γθάδη ζηγά ζηγά 
θαη κεηά ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ κε κήλπκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε, παηάεη πάιη ην 
γθάδη ζην ηέξκα ζηηγκηαία. Μεηά ην μεθάπληζκα είλαη ε ψξα γηα ηελ δηαδηθαζία ηνπ 
κέηξεζεο ησλ ξχπσλ. Όπνπ ν ειεγθηήο πξνζαξκφδεη ην λεθειφκεηξν θαη ην ζηέιερνο 
ζηελ εμάηκηζε ηνπ κεηξνχκελνπ νρήκαηνο. Αλ πεξάζεη ην ρξνληθφ πεξηζψξην ησλ 15 sec, ν 
ειεγθηήο παηάεη ην γθάδη βαζκηαία φρη φκσο απφηνκα γηα αλ επηηεπρζεί ε κεγίζηε παξνρή 
ηεο αληιίαο εγρχζεσο. Ζ δηαδηθαζία απηή γίλεηαη κέρξη λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε ηαρχηεηα 
ηνπ θηλεηήξα κέρξη ηελ επέκβαζε ηνπ ξπζκηζηήξα. ηα νρήκαηα κε απηφκαηε κεηάδνζεο 
θίλεζεο ν θηλεηήξαο είλαη ζθφπηκν λα  θηάλεη κέρξη ηελ ηαρχηεηα πνπ πξνδηαγξάθεη ν 
θαηαζθεπαζηήο ή κέρξη ηα 2/3 ηεο ηαρχηεηαο απνθνπήο. Μφιηο επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε 
ηαρχηεηα, παχεη λα αζθείηαη δξάζε επί ηνπ επηηαρπληή κέρξη φηνπ ν θηλεηήξαο επαλαθηήζεη 
ηελ ηαρχηεηα θαηαζηάζεσο ξειαληί. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη 5 θνξέο ζχκθσλα κε 
ηελ λνκνζεζία. ην ηέινο ηεο 5εο επηηάρπλζεο θαηαγξάθνληαη νη κέγηζηεο ηηκέο ηνπ 
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ζπληειεζηή απνξξφθεζεο «Κ» πνπ επηηπγράλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηάρπλζεο. 
 Καηφπηλ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηα πνξίζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ θαζψο θαη ν 
κέζνο φξνο απνξξφθεζεο ηνπ «Κ». Ο ηειεπηαίνο ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην Μ, 
απνξξίπηεη ηελ ειάρηζηε θαη ηελ κέγηζηε ηηκή θαη βγάδεη ζπγθεληξσηηθφ απνηέιεζκα απφ 
ηηο άιιεο ηξεηο. Μφιηο ν ειεγθηήο δηαπηζηψζεη φηη ν έιεγρνο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε 
επηηπρία παηάεη ηελ επηβεβαίσζε θαηαρψξεζεο ζηε γξακκή ειέγρνπ φπνπ νη ηηκέο είλαη 
απνδεθηέο θαη ζηέιλνληαη ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή γηα ην ζπγθεθξηκέλν φρεκα. 
 Ο ειεγθηήο αθαηξεί ηνλ αηζζεηήξα εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνλ ιήπηε 
θαπζαεξίσλ. 
 
Βήκα 8ν  
 Αλίρλεπζε δηαξξνήο πγξαεξίνπ: 
● Σν φξγαλν απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ζπζθεπαζία ηνπ ζε ρψξν κε κνιπζκέλν απφ 
εθπνκπέο πδξνγνλαλζξάθσλ δηαθφξσλ ηχπσλ, αθνχ έρεη εμαζθαιηζηεί ε απνδεθηή 
θαηάζηαζε θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηεο ρακειήο ζπρλφηεηαο 
ρξήζεο ηνπ. 
● Δίλαη εθνδηαζκέλν κε ζχζηεκα πνπ αλαιχεη ζπλερψο ηελ θαηάζηαζε ησλ 
κπαηαξηψλ πνπ δηαζέηεη ζε πεξίπησζε πνπ απηφ αληρλεπηεί θάησ απφ έλα θξίζηκν φξην, 
ζην πάλσ δεμηά κέξνο ηεο νζφλεο ηνπ κεραλήκαηνο εκθαλίδεηαη ζρεηηθή έλδεημε. 
● Σν ζέκα ζε ιεηηνπξγία θαη εκθαλίδεηαη θφθθηλε ιπρλία καδί κε παξαηεηακέλν 
ερεηηθφ ζήκα. Οινθιεξψλεηαη ε θάζε πξνζέξκαλζεο κε ηελ εκθάληζε πξάζηλεο ιπρλίαο. 
● Γηελεξγνχκε έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο κε ηελ πξνζέγγηζε πεγήο 
πδξνγνλαλζξάθσλ θαη παξαθνινπζνχκε ηελ ζηάζκε ηεο έληαζεο ηνπ ζνξχβνπ φηη 
απμάλεηαη αλαινγηθά κε ηελ κεηξνχκελε ζπγθέληξσζε κε αληίζηνηρε έλδεημε ζηε ςεθηαθή 
θιίκαθα νξγάλνπ. 
● Σνπνζεηνχκε ηνλ αληρλεπηή ζε απφζηαζε εθαηνζηνχ πεξηκεηξηθά ηεο δεμακελήο 
πιήξσζεο θαη ησλ ππνινίπσλ εμαξηεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 
● Ζ κέηξεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ θηλεηήξα ζε θαηάζηαζε κε ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ 
δηαθφπηε επηινγήο θαπζίκνπ ζε ζέζε πγξαεξηνθίλεζεο. 
● Ζ εγθαηάζηαζε δηαηξέρεηαη κε αξγφ ξπζκφ θαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ζε ζηάζε 
ζε χπνπηα ζεκεία θαη έκθαζε ζε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ελδείμεσλ ηνπ νπξγάλνπ. 
● ε πεξίπησζε έληαζεο ησλ ελδείμεσλ γίλεηαη έιεγρνο ηεο χπνπηεο πεξηνρήο, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πεγή ηεο πηζαλήο δηαξξνήο. Αλ δηαπηζησζεί θάηη ηέηνην, 
θξίλεηαη ε ζηάζκε ηνπ θηλδχλνπ θαη ην φρεκα απνκαθξχλεηαη κε ηνλ αζθαιέζηεξν ηξφπν, 
θαηαγξάθεηαη ε ζρεηηθή έιιεηςε. 
 Αλ ν ειεγθηήο έρεη έλδεημε γηα δηαξξνή, αιιά ε πεγή ηεο δηαξξνήο δελ είλαη 
δπλαηφλ λα δηαπηζησζεί κε ζαθήλεηα, ηφηε ειέγρεηαη εθ λένπ ε ζπζθεπή θαη αλ είλαη δπλαηφ 
κεηαθηλείηαη ην φρεκα ζε πεξηνρή φπνπ θξίλεηαη πην «ζηείξα» ζε πδξνγνλάλζξαθεο, 
πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηεί πηζαλφηεηα επεξεαζκνχ ηεο ζπζθεπήο κέηξεζεο απφ ηνλ 
ππεξβάιινληα ρψξν. 
 
Βήκα 9ν 
Έιεγρνο ζην ζπγθιηζηφκεηξν: 
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πγθιηζηόκεηξν. 
 

  
 
● Πεξλά ν ειεγθηήο κε ην φρεκα επζεία θαη ρσξίο θίλεζε ζην ηηκφλη πάλσ απφ ηελ 
πιάθα. Ζ ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο είλαη ζηαζεξή θαη ρακειή. 
● Σν απνηέιεζκα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε. 
● Ο άμνλαο πνπ πέξαζε έιεγρν, εκθαλίδεηαη πξάζηλνο ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ζην 
θάησ φρεκα κε πιεπξηθή ζχγθιηζε – απφθιηζε ησλ δηεπζπληεξίσλ αμφλσλ ±(3-10) m/km 
Γεπηεξεχνπζα έιιεηςε θαη πιεπξηθή ζχγθιηζε – απφθιηζε ησλ δηεπζπληεξίσλ αμφλσλ > 
±10m/km γηα ζνβαξή έιιεηςε. 
 
 
Βήκα 10ν  
 Έιεγρνο ζην ακνξηηζεξφκεηξν: 
● Δπάλσ ζηηο πιάθεο θάζνληαη πξψηα νη ηξνρνί ηνπ εκπξφζζηνπ άμνλα θαη ζηε 
ζπλέρεηα νη ηξνρνί ηνπ νπίζζηνπ άμνλα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ζχγθξηζε ηεο αλάξηεζεο αλά 
άμνλα κεηαμχ δεμηάο θαη αξηζηεξήο πιεπξάο. 
● Σνπνζεηνχκε ην φρεκα κε ηνλ κπξνζηηλφ άμνλα ζην θέληξν ηνπ 
αλαξηεζεξνκέηξνπ. Απηφκαηα απνζεθεχεηαη ην βάξνο. Αξρίδεη ν έιεγρνο πξψηα απφ ηελ 
αξηζηεξή πιεπξά θαη κεηά ε δεμηά. 
● Με ην ίδην πιήθηξν μεθηλά ν έιεγρνο πξψηα ε αξηζηεξή θαη κεηά ε δεμηά θαη ην 
ζχκβνιν γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλαξηήζεσλ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε. 
● Σν ακνξηηζεξφκεηξν ΜΑΖΑ μεθηλά κφλν αλ έρεη ην ιηγφηεξν 60kg ζε θάζε πιάθα. 
● Αλ ηειεηψζεη ν έιεγρνο εκθαλίδνληαη φια ηα ζηνηρεία κε ηα βάξε ηνπ νρήκαηνο, ηα 
πνξίζκαηα θαη ηα δηαγξάκκαηα. 
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Ακνξηηζεξόκεηξν. 
 
 
Βήκα 11ν  
Έιεγρνο ζην θξελφκεηξν: 
● Σνπνζεηνχκε θάζε άμνλα ηνπ νρήκαηνο μερσξηζηά ζην θξελφκεηξν θαη απηφκαηα 
μεθηλάεη ε δηαδηθαζία πξψηα γηα ηνλ εκπξφο άμνλα, φπνπ κεηξάκε νβάι θαη πέδε θαη ζηελ 
ζπλέρεηα ηνλ πίζσ άμνλα φπνπ απηφκαηα κεηξάκε πέδε ζηάζκεπζεο, ζηελ ζπλέρεηα νβάι 
θαη ηέινο πέδε. Οη ππνινγηζκνί είλαη νξαηέο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
κέηξεζεο ζηνλ ππνινγηζηή ηεο γξακκήο ειέγρνπ θαη απεηθνλίδνληαη θαη ζε ςεθηαθή θαη ζε 
αλαινγηθή κνξθή. 
● ην ηέινο ηεο κέηξεζεο ν ρεηξηζηήο είλαη δπλαηφλ λα δεη ζηνλ ππνινγηζηή ηεο 
γξακκήο φια ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ ζηε δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο πέδεζεο ηνπ 
νρήκαηνο ζε κνξθή δηαγξακκάησλ, θεηκέλσλ θαη αξηζκψλ. 
 
 
 

 
 
 Φξελόκεηξν. 
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Βήκα 12ν  
Έιεγρνο ζην θσηφκεηξν: 
● Δμαζθαιίδνπκε φηη ην φρεκα βξίζθεηαη ζε νξηδφληηα ζέζε ή ηνπιάρηζηνλ ζε 
αλσθεξηθή θιίζε >0,5%. 
● Σν φρεκα ηνπνζεηείηαη ζε ηέηνηα ζέζε, ψζηε ν θαλφο λα απέρεη απφ ην θσηφκεηξν 
κέρξη 20cm ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
● Δπζπγξακκίδνπκε ην φρεκα κε ηε βνήζεηα laser ζην φξγαλν. 
● Σνπνζεηνχκε ην θσηφκεηξν πάληα κπξνζηά απφ ην δεμηφ θαλφ ηνπ νρήκαηνο θαη 
ξπζκίδνπκε ηνλ ηξνρφ επηινγήο θιίζεο δέζκεο ζην κεδέλ, πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηεί ε 
δέζκε laser πνπ ζα εμππεξεηήζεη ζην θεληξάξηζκα. 
● Ο ηξνρφο επηινγήο ηεο θιίζεο δέζκεο ξπζκίδεηαη ζηε ζπλέρεηα ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο. Αλ παξεκπηπηφλησο ιείπνπλ νη πιεξνθνξίεο 
απηέο ηνπνζεηνχκε ηνλ ηξνρφ επηινγήο δέζκεο ζην 1,25 θαη ξπζκίδνπκε ηνλ δηαθφπηε 
θιίζεο δέζκεο θψησλ ηνπ νρήκαηνο ζην 0. 
● Υξεζηκνπνηψληαο ηα θνπκπηά «πάλσ, θάησ» νξίδνπκε ζηελ νζφλε ηνπ 
θσηφκεηξνπ ην χςνο ηνπ θέληξνπ ηνπ θαλνχ απφ ην έδαθνο θαζψο θαη ηελ θιίζε ηεο 
δέζκεο. 
● Καζαξίδεηαη κε παλί ε επηθάλεηα ηφζν ηνπ θαλνχ, φζν θαη ηνπ θσηφκεηξνπ. 
● ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε κέηξεζε ηεο θσηεηλήο ηζρχο θαζψο θαη ε απφθιηζε ηεο 
δέζκεο ησλ θψησλ δηαζηαχξσζεο, πνπ θαηαρσξείηαη. Αθνινπζείηαη ε θαηαρψξεζε ηεο 
κέηξεζεο ηεο θσηεηλήο ηζρχο θαζψο θαη ηεο απφθιηζεο ηεο δέζκεο ησλ θψησλ πνξείαο. 
Έπεηηα γίλεηαη ε κέηξεζε ησλ θψησλ νκίριεο. Ζ κέηξεζε ζπλερίδεηαη γηα ηα θψηα 
δηαζηαχξσζεο θαη πνξείαο θαη ηνπ αξηζηεξνχ θαλνχ ηνπ νρήκαηνο. 
 
 

  

 
 
Φσηόκεηξν. 
 
 
Βήκα 13ν 
Έιεγρνο ζην ηδνγφκεηξν: 
● Σν φρεκα νδεγείηαη ζην ιάθθν φπνπ γίλνληαη έιεγρνη νη ηξνρνί σο πξνο ηελ 
θαηάζηαζε ησλ δαληψλ, ησλ ειαζηηθψλ θαη ησλ εδξάλσλ πεξηζηξνθήο (ξνπιεκάλ). 
● Με έλα ηερληθφ κέζα ζην φρεκα θαη έλαλ κέζα ζην ιάθθν ειέγρεηαη ην κέγεζνο θαη ε 
θαηάζηαζε ζηεθάλεο αλ έρεη ζσζηή επαλαθνξά ζηελ επζεία πνξεία, αλ είλαη ππεξβνιηθά 
βαξχ, αλ έρεη ειαηησκαηηθή ζηήξημε ζηνλ άμνλα ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο θαη αλ 
παξνπζηάδεη κεγάιε δηαδξνκή ρσξίο λα ζηξίβνπλ νη ηξνρνί. 



ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 

 61 

● Διέγρεηαη ην πδξαπιηθφ ζχζηεκα γηα ηελ απφδνζή ηνπ, γηα δηαξξνέο, ηελ ζηήξημε 
αληιίαο θαη ησλ ζσιελψζεσλ θαη ηελ ζηάζκε ησλ πγξψλ. 
● Διέγρεηαη ην θηβψηην δηεχζπλζεο (αηέξκσλ – θξεκαξγηέξα) γηα ζηήξημε ζην πιαίζην, 
αληίζηαζε ζηελ πεξηζηξνθή, ηδφγν, δηαξξνέο, ηελ θαηάζηαζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ 
θαιπκκάησλ θαη ηα ηεξκαηηθά. Ο αξηζκφο ζηξνθψλ ηηκνληνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
πεξηζηξνθή ησλ ηξνρψλ είλαη ζθφπηκν λα  είλαη ίδηνο αξηζηεξά θαη δεμηά. 
● Οη κνρινί, ξάβδνη, αξζξψζεηο γίλνληαη έιεγρνη γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο, αλνρέο θαη 
ηελ ζηεξέσζε απνζβεζηήξα θξαδαζκψλ. 
● Διέγρεηαη ζχζηεκα πέδεζεο. 
● Σν πνδφπιεθηξν πέδεζεο αλ έρεη ππεξβνιηθή ή αλεπαξθήο δηαδξνκή, γηα πηζαλή 
κε δηαθνπή ηεο πέδεζεο κεηά ηελ παχζε ηεο επελέξγεηαο θαη γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο 
αληηνιηζζεηηθήο επέλδπζεο. 
● εξβφθξελν – θεληξηθφο θχιηλδξνο κε ηνλ θηλεηήξα ζβεζηφ, πηέδεηαη ην 
πνδφπιεθηξν πέδεζεο, κέρξη λα «ζθιεξχλεη». Σν ζεξβφθξελν ιεηηνπξγεί αλ ιεηηνπξγεί 
νξζψο θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα ην πνδφπιεθηξν «καιαθψζεη». Έιεγρνο γηα 
πηζαλέο δηαξξνέο πγξψλ θξέλνπ θαη ζηάζκε ησλ πγξψλ. 
● Γίλνληαη έιεγρνη ζηηο άθακπηεο ζσιελψζεηο, γηα θίλδπλν απνζχλδεζεο, δηαξξνέο, 
ζσζηή ηνπνζέηεζε θαη θζνξέο. 
● Δχθακπηεο ζσιελψζεηο γηα θζνξά ζπζηξνθή θαη ζεκεία ηξηβήο, δηαξξνέο, 
εκθάληζε πφξσλ, δηφγθσζε θαη θίλδπλνο ζξαχζεο έιεγρνο γίλεηαη κε πεξηζηξνθή ηνπ 
ηηκνληνχ δεμηά θαη αξηζηεξά ζηα ηεξκαηηθά ζεκεία. 
● ηα ζπξκαηφζρνηλα – ληίδεο, έιεγρνο γηα θζνξά, ιπγηζκφο, δηάβξσζε, αλεπαξθή 
ζηεξέσζε, πεξηνξηζκνχο ζηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
● Έιεγρνο ηακπνχξσλ θαη δίζθνη γηα ράξαμε, ζξαχζεηο ή άιια ειαηηψκαηα πνπ 
κεηψλνπλ ηελ αζθάιεηα, γηα ηελ ζηεξέσζή ηνπο θαη γηα πηζαλή χπαξμε ιαδηψλ ή γξάζσλ 
ζηελ επηθάλεηά ηνπο. 
● ηα ηαθάθηα θαη επελδχζεηο ζηαγφλσλ ηακπνχξσλ, έιεγρνο γηα θζνξέο θαη χπαξμε 
ιαδηψλ ή γξάζσλ. 
● Κχιηλδξνη πέδεζεο, γίλεηαη έιεγρνο γηα δηαξξνέο, ζηεξέσζε, δηάβξσζε ή 
ζπαζίκαηα θαη ε θαηάζηαζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ απφ ηε ζθφλε θαιχκκαηνο. 
● Έιεγρνο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο. 
● Σνπ ζπκπιέθηε, γηα έιεγρν γηα δηαξξνέο ζηελ αληιία θαη γηα παηηλάξηζκα, ην 
παηηλάξηζκα ειέγρεηαη αθήλνληαο ιίγν ηνλ ζπκπιέθηε, παηψληαο ηαπηφρξνλα ην γθάδη θαη 
κε ηξαβεγκέλν ην ρεηξφθξελν, κέρξη λα «θξεκάζεη» ν θηλεηήξαο. 
● Έιεγρνο ζηνηρεία ζπζηήκαηνο, ηεο ζηήξημεο ζην πιαίζην, αλνρψλ, εκθάληζεο 
δηαξξνψλ θαη θαηάζηαζεο ησλ θαιπκκάησλ. 
● Έιεγρνο εμάηκηζεο, γηα ζηεγαλφηεηα, παξνπζίαο ρηππεκάησλ ή δηαβξψζεσλ θαη 
ηεο ζηεξέσζεο. 
● Διέγρεηαη αλ είλαη εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. 
● Έιεγρνο θηλεηήξα – ζπζζσξεπηή, γηα ηελ ζηήξημε ηνπ θηλεηήξα θαη ηνπ 
ζπζζσξεπηή ζην πιαίζην θαη ηεο θαηάζηαζεο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θαη χπαξμεο 
δηαξξνψλ. 
● Έιεγρνο δεμακελήο θαη ζσιελψζεηο θαπζίκνπ, γηα δηαξξνέο, νμεηδψζεηο, 
παξακνξθψζεηο θαη ζηεξέσζε ζην πιαίζην. 
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Πιάθεο ηδνγνκέηξνπ. 
 
 
Βήκα 14ν  
 ηε ζπλέρεηα κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ, επηθνιιάηαη ην 
απηνθφιιεην Δ..Σ.Δ. ζηελ νπίζζηα πηλαθίδα απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν, θαηά ηέηνηνλ 
ηξφπν ψζηε ν κήλαο θαηά ηνλ νπνίν είλαη ζθφπηκν λα  πξνζέιζεη γηα έιεγρν λα βξίζθεηαη 
ζην άλσ κέξνο απηνχ θαη αθαηξείηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ λένπ ειέγρνπ. Έπεηηα ην φρεκα 
νδεγείηαη εθηφο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζην πάξθηλγθ φπνπ θαη ζηαζκεχεηαη θαη ν ειεγθηήο 
κπαίλεη ζηε γξακκαηεία φπνπ ηππψλεηαη ην Γ.Σ.Δ. κε ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ εηο 
δηπινχλ φπνπ ππνγξάθνληαη θαη ηα δχν απφ ηνλ θάηνρν ηνπ νρήκαηνο πνπ πξνζήιζε γηα 
έιεγρν θαη ιακβάλεη ζηελ θαηνρή ηνπ ην έλα έγγξαθν ελψ ην άιιν θπιάζζεηαη γηα αξρείν 
ζην Η.Κ.Σ.Δ.Ο. 
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Κεθάιαην 3ν Τπνρξεσηηθνί έιεγρνη νρεκάησλ ΚΣΔΟ 

 

Σν ΚΣΔΟ ζεσξείηαη έλαο ρψξνο δνθηκψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νρεκάησλ 
πιαηζηψλεηαη απφ ην ππφζηεγν δνθηκψλ, ην ππφζηεγν ειέγρνπ θαπζαεξίσλ, ην θηίξην 
δηνίθεζεο θαη ηνπο ρψξνπο αλακνλήο(Νφκνο 1350/83). Κχξηα κνλάδα ζε έλα ΚΣΔΟ είλαη ν 
δηάδξνκνο ειέγρνπ. Τθίζηαληαη ηξεηο βαζηθνί ηχπνη ειεγρφκελσλ δηαδξφκσλ: 

Ο δηάδξνκνο απφ επηβαηεγά θαη κηθηψλ θνξηεγψλ. 

Ο δηάδξνκνο κεγάισλ θνξηεγψλ θαη ιεσθνξείσλ. 

Ο δηάδξνκνο ζε εηδηθνχο ειέγρνπο 
17

 

 

3.1 Νόκνο 1350/83  

 Οη δπζθνιίεο πνπ εληνπίδνληαη αλαθνξηθά κε ηα ηξνραία αηπρήκαηα θαη ηεο 
ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αικαηψδε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
απηνθηλήησλ, είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ Διιάδα. Οπφηε γη απηφ ην ιφγν ην Τπνπξγείν 
Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, γηα ηελ ιχζε ησλ δπζρεξεηψλ, πνπ έρνπλ κεγάιεο 
θνηλσληθέο δηαζηάζεηο, θαηαζθεχαζε ηα ΚΣΔΟ θάλνληαο αζθαιή ηε δηαθίλεζε αλζξψπσλ 
18

 

 

3.2 Σερληθόο έιεγρνο 

Πξφθεηηαη γηα ηελ αθνινπζία νξηζκέλσλ  ηερληθψλ θάζεσλ πνπ ζηφρν έρνπλ λα 
εληνπίζνπλ αλ έλα φρεκα είλαη βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ηερληθψλ θαλφλσλ πνπ 
ρξεηάδνληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε ηνπ. 

Ο ελ ιφγσ έιεγρνο ηαμηλνκείηαη σο εμήο: 

1. Σνλ ηαθηηθφ πεξηνδηθφ έιεγρν δειαδή ηνλ έιεγρν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα, θαη είλαη ππνρξεσηηθφο (Ν. 1350/83, Π.Γ. 1387/81). 

2. Σνλ έθηαην έιεγρν, πνπ γίλεηαη έπεηηα απφ θάπνην απξφνπην γεγνλφο (π.ρ. ηξνραίν 
αηχρεκα). 

                                                 

17  Καξακνπζαληά Γ. θαη Καξαγηαλλίδε Α., "Μεραλνινγία Απηνθηλήηνπ", ΟΔΓΒ, Αζήλα 
2000 

18 Αιεμάλδξνπ Γ. θαη Γηάλλνπ Γ. θαη Καπεηαλάθε Γ., "πζηήκαηα Ορήακηνο ΗΗ", ΟΔΓΒ, 
Αζήλα 2002 
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Οη αλσηέξσ έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάζε νδηθά νρήκαηα επηβαηηθά, ηαμί, 

κηθξά θαη κεγάια θνξηεγά, ιεσθνξεία, θαη ζπξκνχο 
19

 

 

3.3 Βαζηθνί ζηόρνη  

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ είλαη : 

 Αχμεζε ηεο νδηθήο αζθαιείαο/ Μείσζε ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. 

 Διιάησζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. 

Πνιχ ζεκαληηθά είλαη φκσο θαη θάπνηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, φπσο:  

 Οηθνλνκία ζηα θαχζηκα  

 Διιάησζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο έιιεηςεο απφ ηα αληαιιαθηηθά. 

Έιεγρνο ησλ ζπλεξγείσλ θαη πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ 
20

 

Σν Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεη ηα νρήκαηα θαη ηηο κεραλέο 
έρεη θαηαζθεπάζεη έλαλ εηδηθφ πίλαθα κε ηα ζεκεία πξνο έιεγρν θαη κε δηαβάζκηζε ησλ 

ειιείςεσλ πνπ εληνπίδνληαη. Οη ειιείςεηο θαηαγξάθνληαη ζε δηαβαζκίζεηο
21

 : 

I. Γεπηεξεχνπζεο (Γ.Δ) 

Γηαπίζησζε δεπηεξεχνπζαο αλππαξμία ο δελ ππνρξεψλεη ηνλ θάηνρν ηνπ γηα 
επαλέιεγρν ηνπ νρήκαηνο απφ ην ΚΣΔΟ. 

II. νβαξέο (.Δ) 

νβαξήο αλππαξμίαο θαη ππνρξέσζε ηνπ θαηφρνπ ζε επαλέιεγρν εληφο 
ζπγθεθξηκέλσλ εκεξψλ πνπ ηνπ νξίδνληαη 

III. Δπηθίλδπλεο ειιείςεηο (Δ.Δ) 

Δληνπηζκφο επηθίλδπλεο αλππαξμίαο ηνπ νρήκαηνο νξίδεη  αθαίξεζε ηεο άδεηαο θαη 

ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο 
22

 

                                                 

19  Καξακνπζαληά Γ. θαη Καξαγηαλλίδε Α., "Μεραλνινγία Απηνθηλήηνπ", ΟΔΓΒ, Αζήλα 
2000 

20 Αλδξηλφ Ν. θαη Παλαγησηίδε Π. θαη Παπαδφπνπιν Ν., "πζηήκαηα Ορήακηνο Η", ΟΔΓΒ, 
Αζήλα2003 

21 Αλδξηλφ Ν. θαη Παλαγησηίδε Π. θαη Παπαδφπνπιν Ν., "πζηήκαηα Ορήακηνο Η", ΟΔΓΒ, 
Αζήλα2003 
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3.4  Αλαγλώξηζε ηαπηόηεηαο νρήκαηνο - επηζθεπέο & αληηθαηαζηάζεηο - εηδηθέο 
λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο 

Οη έιεγρνη πνπ γίλνληαη ζε απηφ ην ζεκείν είλαη νη εμήο
23

 

1. Ννχκεξν πιαηζίνπ 

2. Σακπέιεο-επηγξαθέο θπθινθνξίαο  

3. Δπηζθεπέο γηα ηηο νπνίεο είλαη απαξαίηεηε ε ελεκέξσζε ηεο αληίζηνηρεο Γεκφζηαο 
Τπεξεζίαο 

4. Δηδηθέο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο 

 

1. Αξηζκφο πιαηζίνπ 

Δθφζνλ ην λνχκεξν πιαηζίνπ ηνπ νρήκαηνο δελ πθίζηαηαη ή δελ ζπκθσλεί κε ηελ 
άδεηα θπθινθνξίαο, ππνρξεψλεηαη ην ΚΣΔΟ λα ελεκεξψζεη ηελ αξκφδηα Τπεξεζία γηα ηηο 

πεξεηαίξσ θηλήζεηο 
24

 

 

3.5 Σακπέιεο-επηγξαθέο θπθινθνξίαο 

Ο έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο ηακπέιεο-επηγξαθέο γίλεηαη γηα ην αλ είλαη 
πιαζηέο ή ιαλζαζκέλεο ιφγσ ηνπ φηη απηφ είλαη Δ.Δ, άιιεο .Δ πνπ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη 
έιεγρνο είλαη ηεκαρηζκέλε ή είλαη απψλ  ή κε επθξηλψο νξαηή ή ηνπνζεηεκέλε κε 

ζχκθσλε κε ηεο δηαηάμεηο 
25

 

 Δπηζθεπέο πνπ είλαη απαξαίηεηε  ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Ο 
έιεγρνο γηα .Δ είλαη:  

                                                                                                                                                     

22 Αλδξηλφ Ν. θαη Παλαγησηίδε Π. θαη Παπαδφπνπιν Ν., "πζηήκαηα Ορήακηνο Η", ΟΔΓΒ, 
Αζήλα2003 

23  Καξακνπζαληά Γ. θαη Καξαγηαλλίδε Α., "Μεραλνινγία Απηνθηλήηνπ", ΟΔΓΒ, Αζήλα 
2000 

24 Αλδξηλφ Ν. θαη Παλαγησηίδε Π. θαη Παπαδφπνπιν Ν., "πζηήκαηα Ορήακηνο Η", ΟΔΓΒ, 
Αζήλα2003 

25 H.Sira-Ramirez,R_Ortega,MGarcia Esteban 2002: "Adaptive passivity-based control of 
average DC to DC power converter models"  
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i Γελ είλαη ζχκθσλε ε απφζηαζε αμφλσλ κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο. 

ii Αιιαγή αμφλσλ ρσξίο λα έρεη ελεκεξσζεί ε αξκφδηα ππεξεζία ηαμηλφκεζεο ηνπ 
νρήκαηνο.  

iii Με εγθεθξηκέλεο επηζθεπέο ή δηαζθεπέο.  

iv Ακάμσκα.  

v Κακπίλα. 

vi Αξηζκφο θηλεηήξα : είλαη απψλ  ή παξαπνηεκέλνο ή δελ ζχκθσλε κε ηελ άδεηα 
θπθινθνξίαο(κφλν σο πξνο ηνλ ηχπν). 

vii Ζ εγθαηάζηαζε πγξαεξηνθίλεζεο ρσξίο έγθιηζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

πγθεθξηκέλεο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο
26

 

 

 

3.6 ύζηεκα πέδεζεο 

 Οη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη είλαη νη θάησζη 
27

: 

1. Κχξηνο άμνλαο πέδεζεο - κνριφο πέδεζεο. 

2. Πνδφπιεθηξν ζχζηεκα πέδεζεο. 

3. Αληιία θελνχ - αεξνζπκπηεζηήο θαη δνρεία. 

4. Υεηξνθίλεηε βαιβίδα ειέγρνπ ηεο πέδεζεο  

5. Μνριφο ρεηξηζκνχ θαη θαζηαληά ηεο πέδεο ζηάζκεπζεο. 

6. Βαιβίδεο ζπζηήκαηνο πέδεζεο. 

7. χλδεζκνη ζπζηήκαηνο πέδεζεο ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ. 

8. Γηαηάμεηο απνηακίεπζεο ελέξγεηαο ή δνρείνπ πίεζεο  

9. χζηεκα ππνβνήζεζεο ηεο πέδεζεο - θεληξηθφο θχιηλδξνο. 

                                                 

26 Γηακαληφπνπινο Υ., "Έιεγρνο Καπζαεξίσλ", Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, 
Αζήλα 1999 

27 Γηακαληφπνπινο Υ., "Έιεγρνο Καπζαεξίσλ", Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, 
Αζήλα 1999 
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10. Άθακπηεο ζσιήλεο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο. 

11. Μαιαθέο ζσιελψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο. 

12. εκεία ηξηβήο ζπζηήκαηνο πέδεζεο. 

13. Σχκπαλα - δίζθνη ζπζηήκαηνο πέδεζεο. 

14. πξκαηφζρνηλα - ξάβδνη - κνρινί ζπζρεηίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο 

15. Κχιηλδξνη πέδεζεο.  

16. Βαιβίδεο απηφκαηεο πξνζαξκνγήο πέδεζεο θνξηίνπ. 

17. Υεηξνθίλεηε βαιβίδα πξνζαξκνγήο ηεο πέδεζεο ζην θνξηίν. 

18. Απηφκαηνη έθθεληξνη κνρινί. 

19. χζηεκα επηβξάδπλζεο. 

20. Δπηδφζεηο θπξίνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο. 

21. Απφδνζε βαζηθνχ ζπζηήκαηνο πέδεζεο. 

22. Δπηδφζεηο θαη απφδνζε ηεο βνεζεηηθήο πέδεο, εθφζνλ πθίζηαηαη ζαλ μερσξηζηφ 
ζχζηεκα. 

23. Δπηπηψζεηο θαη απφδνζεο ηεο πέδεο ζηάζκεπζεο . 

24. Δπηπηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο επηβξάδπλζεο ή ηεο πέδεζεο κε αλάζρεζε θαπζαεξίσλ. 

25. Πέδεζε κε ζχζηεκα αληηεκπινθήο 
28

 

 

                                                 

28  Hugo Rodriguez.Romeo Ortega, Gerardo Escobar,Nikita Barabov 2000: "A robustly 
stable output feedback saturated controller for the boost DC-to-DC converter"  
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Αλάιπζε ησλ ειέγρσλ. 

Κεληξηθόο άμνλαο ηεο πέδεζεο - κνριόο πέδεζεο  

 

ην ελ ιφγν έιεγρν ην φρεκα θαηεπζχλεηαη ζην θξελφκεηξν γηα λα κεηξεζεί ν θεληξηθφο 

άμνλαο 
29

 

 

Γηα πδξαπιηθά θξέλα 

 

ή   
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Γηα αεξφθξελα κνλνχ θπθιψκαηνο 

                                                 
29 I.Fantoni, R.Lozano 2001: "Control of nonlinear mechanical systems"  
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φπνπ  

Α1= άζξνηζκα δπλάκεσλ πέδεζεο ξνδψλ πξψηνπ άμνλα  

Α2= άζξνηζκα δπλάκεσλ πέδεζεο ξνδψλ δεχηεξνπ άμνλα  

Α3= άζξνηζκα δπλάκεσλ πέδεζεο ξνδψλ ηξίηνπ άμνλα  

Ρ1= πίεζε θπιίλδξσλ πέδεζεο πξψηνπ άμνλα  

Ρ2= πίεζε θπιίλδξσλ πέδεζεο δεχηεξνπ άμνλα  

Ρ3= πίεζε θπιίλδξσλ πέδεζεο ηξίηνπ άμνλα  

Μ= Μέγηζην επηηξεπφκελν βάξνο νρήκαηνο (εθηφο εκηξπκνπιθνπκέλσλ) 

ή  Μ= Άζξνηζκα ηθαλφηεηαο θφξηηζεο ησλ αμφλσλ εκηξπκνπιθνπκέλσλ (ΑΟΡ) 

Αλ ν ζπληειεζηήο είλαη 70%> Κ>45% ηφηε ην φρεκα έρεη κηα δεπηεξεχνπζα ειιείςεη,  

αλ 45%< Κ >25% έρεη ζνβαξέο ειιείςεηο, 

ελψ αλ Κ <25% ηφηε ην φρεκα είλαη επηδηαθηλδχλεπζε  γηα θπθινθνξία. 

 

2. Πνδφπιεθηξν ζχζηεκα πέδεζεο. 

 

Σν πνδφπιεθηξν (πεληάι) ειέγρεηαη 

αλ έρεη ππεξβνιηθή ή ειάρηζηε ειεχζεξε δηαδξνκή,  

αλ ε πέδεζε δε δηαθφπηεηαη ζσζηά κεηά ηελ παχζε ηεο επελεξγείαο ζην πνδφπιεθηξν  

θαη αλ ην αληηνιηζζεηηθφ θάιπκκα είλαη απψλ  ή είλαη ραιαξφ ή έρεη ππνζηεί ιείαλζε ιφγσ 
δεκηάο. 
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Αληιία θελνύ - αεξνζπκπηεζηήο θαη δνρεία.  

 

ην ζεκείν απηφ ειέγρνπκε 

i. ηελ αληιία θελνχ ή αεξνζπκπηεζηή γηα ηνλ αλ ιεηηνπξγεί ή είλαη ειαηησκαηηθφο ή 

πθίζηαηαη δηαθπλδχλεπζεο απνζπλαξκνιφγεζεο. 
30

 

ii. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα αλ είλαη κεγάιν γηα ηελ αλάπηπμε ππνπίεζεο (θελνχ) ή 
ππεξπίεζεο αέξα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
πέδεζεο. 

iii. Σν (θελφ) ηνπ αέξα δελ είλαη αξθεηφ γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πέδεο ην ιηγφηεξν 2 
θνξέο κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πξνεηδνπνίεζεο (ή ε έλδεημε ηνπ 
καλνκέηξνπ βξίζθεηαη ζηελ δψλε «θηλδχλνπ»). 

iv. Γηαξξνή αέξα πνπ πξνθαιεί ζεκαληηθή πηψζε πίεζεο ή αηζζεηέο δηαξξνέο αέξα. 

v. Καη ηειεπηαία ειέγρνπκε ην καλφκεηξν γηα ηπρφλ ιαλζαζκέλε  ιεηηνπξγία.  

 

4. Υεηξνθίλεηε βαιβίδα ειέγρνπ ηεο πέδεζεο (ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη). 

ηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη ρεηξνθίλεηε βαιβίδα ειέγρνπ ηεο πέδεζεο, 
ειέγρνπκε 

                                                 

30 Γηακαληφπνπινο Υ., "Έιεγρνο Καπζαεξίσλ", Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, 
Αζήλα 1999 
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γηα ξσγκέο ή ππεξβνιηθή δεκηά , 

αλππαξμία  ζηεγαλφηεηαο ή άζρεκε ο ζηεξέσζεο ησλ ζπλδέζκσλ 

θαη ιαλζαζκέλε  ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

5. Μνριφο πέδεο ζηάζκεπζεο. 

 

 Ο νδεγφο είλαη ζθφπηκν λα εθηειεί ηελ πέδεζε απηή απφ ηελ ζέζε νδεγήζεσο. Οη 
ειέγρεη πνπ γίλνληαη είλαη ζηελ θαζηαληά πέδεζεο ζηάζκεπζεο 31 εθφζνλ ζπγθξνηεί 
επαξθψο ηε πέδεζε ζηαζκεχζεσο, δεκία  ζηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ κνρινχ ή ηνπ 
κεραληζκνχ ηεο θαζηαληάο ηνπ κνρινχ πέδεζεο ζηαζκεχζεσο αη ζηελ δηαδξνκή ηνπ 
κνρινχ πέδεζεο ζηαζκεχζεσο γηα ππεξβνιηθή εμαηηίαο άζρεκεο ξπζκίζεσο. 

 

6. Βαιβίδεο ζπζηήκαηνο πέδεζεο. 

ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ειέγρνληαη εθφζνλ νη βαιβίδεο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο 
έρνπλ 

i. γηα ιαλζαζκέλε ιεηηνπξγία ή αλεπαξθή ζηεγαλνπνίεζε, 

ii. γηα ελδερφκελε ππεξβνιηθή δηαξξνή ιαδηψλ  ζηνλ αεξνζπκπηεζηή, 

iii. ειάρηζηε ζηεξέσζε, απψιεηεο πγξνχ πέδεζεο ζηηο βαιβίδεο 

                                                 

31 Hugo Rodriguez. Romeo Ortega, Gerardo Escobar,Nikita Barabov 2000: "A robustly 
stable output feedback saturated controller for the boost DC-to-DC converter"  
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iv. θαη εθφζνλ νη ππνδνρέο ιήςεο πίεζεο (αλακνλέο) είλαη απψλ ή είλαη ειαηησκαηηθέο ή 
είλαη ζε αθαηάιιειε ζέζε (Γηακαληφπνπινο, 2004). 

 

7. χλδεζκνη πέδεζεο ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ. 

8. Γηαηάμεηο απνηακίεπζεο  δνρείνπ πίεζεο   

9. χζηεκα ππνβνήζεζεο ηεο πέδεζεο - θεληξηθφο θχιηλδξνο. 

 Ο πξαγκαηνπνηνχκελνο έιεγρνο πνπ γίλνληαη είλαη 

i Γηα ιαλζαζκέλε  ιεηηνπξγία ηνπ ζεξβνκεραληζκνχ.  

ii Ζ πίεζε πέδεζεο δεκηνπξγείηαη απφ ην πεληάι ηεο πέδεο κε ηελ θίλεζε ηνπ 
εκβφινπ κέζα ζε έλα θχιηλδξν, ζηε πεξίπησζε απηή ηελ <<αληιία>> θξελψλ.  

iii Οη έιεγρνη ζε απηφ ην ζεκείν είλαη 

iv ιεηηνπξγία κε ειάηησκα, ή ιηγφηεξε απφ φζν πξέπεη πνζφηεηα πγξνχ ζην δνρείν, 

v είλαη απψλ  ην θάιπκκα ζην δνρείν θαη ην πξνεηδνπνηεηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ πηψζε 

ηεο ζηάζκεο ηνπ πγξνχ πέδεζεο 
32

 

10. Άθακπηεο ζσιήλεο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο. 

 

 

ηηο ζσιήλεο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο πνπ δελ ιπγίδνπλ ειέγρνπκε  

                                                 

32 Αλδξηλφ Ν. θαη Παλαγησηίδε Π. θαη Παπαδφπνπιν Ν., "πζηήκαηα Ορήακηνο Η", ΟΔΓΒ, 
Αζήλα2003 

 



ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 

 73 

1. Γηα δηαθηλδχλεπζε  δεκηάο  ή θάπνηνπ είδνπο ζπάζηκν . 

2. Γηα δηαξξνέο πνπ πθίζηαληαη  απφ ηηο ζσιήλεο 

3. Γηα πνιχ δηαβξσκέλεο. 

4. Γηα ην εάλ πθίζηαηαη εζθαικέλε ηνπνζέηεζε ή ζχλδεζε. 

 

11. Μαιαθέο ζσιελψζεηο πέδεζεο. 

 

 

ηηο καιαθέο ζσιελψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο ειέγρνληαη 

1. Γηα δηαθηλδχλεπζε  δεκηάο  ή θάπνηνπ είδνπο ζπάζηκν. 

2. Γηα δεκηά, ζεκεία πνπ πθίζηαηαη ηξηβή, αλεπαξθέο κήθνο, ζπζηξνθή. 

3. Γηα δηαξξνέο ζσιελψλ ή απφ ηηο ζπζρεηίζεηο  

4. Γηα ππεξβνιηθή δηφγθσζε φηαλ πηέδεηαη. Καη γηα εκθάληζε πφξσλ. 

 

12. εκεία ηξηβήο ζπζηήκαηνο πέδεζεο. 
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Ζ επηθάλεηα ηξηβήο πέδεζεο είλαη νη επελδχζεηο ησλ ζηαγφλσλ ησλ ηζάκπνπξσλ 
θαη ηα ηαθάθηα ησλ δηζθνθξέλσλ. Γηα απηφ ην ιφγν ζε ζηνλ έιεγρν θαίλεηαη  

γηα δεκηά, ιεξσκέλνη απφ ιαδί ή γξάζν. 

 

13. Σχκπαλα - δίζθνη ζπζηήκαηνο πέδεζεο.  
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Διέγρνπκε γηα ππεξβνιηθή δεκηά , ραξαγέο, ξσγκέο, ή αιιά ειαηηψκαηα πνπ 
κεηψλνπλ ηελ αζθάιεηα. Γηα ιεξσκέλνη απφ ιαδί ή γξάζν. Δπίζεο γηα άζρεκε  ζηεξέσζε 

ηεο πιαθάο ζηήξημεο 
33

 

 

14. πξκαηφζρνηλα  θαη ζπζρεηίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο 

Οη έιεγρνη πνπ γίλνληαη είλαη : 

i ηα ζπξκαηφζρνηλα θζείξνληαη ή κπιέθνληαη, 

ii ηα ζπξκαηφζρνηλα πέδεζεο ραιάλε ή δηαβξψλνληαη , 

iii αλ είλαη απψλ αζθάιεηεο ζηηο ζπζρεηίζεηο ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ ή ησλ ληηδψλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο πέδεζεο, 

iv αλεξπαθήο ζηεξέσζε ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο,  

v πεξηνξηζκνί ζηελ ειεπζεξία θίλεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο ιφγσ ειαηησκάησλ ησλ 
ζπξκαηφζρνηλσλ ή ησλ ληηδψλ ηνπ ζχζηεκα πέδεζεο, θαη λη) κε θαλνληθή θίλεζε 
ληηδψλ/ αξζξψζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο  

 

15. Κχιηλδξνη πέδεζεο. 

Γίλνληαη νη έιεγρνη ζηνπο θπιίλδξνπο πέδεζεο :  

i Γηα ξσγκέο  

ii Γηα δηαξξνέο  

iii Γηα ιαλζαζκέλε  ζηεξέσζε  

iv Γηα δηάβξσζε 

v Γηα ππεξβνιηθή δηαδξνκή ησλ εκβνιψλ ή  

vi Γηα ηνλ είλαη απψλ  ή έρεη ππεξβνιηθή δεκηά  ην πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα γηα ηελ ζθφλε 

(καλζέηα) 
34

 

 

                                                 

33 Αλδξηλφ Ν. θαη Παλαγησηίδε Π. θαη Παπαδφπνπιν Ν., "πζηήκαηα Ορήακηνο Η", ΟΔΓΒ, 
Αζήλα2003 

34 I.Fantoni, R.Lozano 2001: "Control of nonlinear mechanical systems"  
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16. Βαιβίδα απηφκαηεο πξνζαξκνγήο ηεο πέδεζεο ζην θνξηίν. 

ηελ βαιβίδα απηφκαηεο πξνζαξκνγήο ηεο πέδεζεο ζην θνξηίν νη έιεγρνη πνπ 
γίλνληαη είλαη γηα :  

i Άζρεκε ζχλδεζε  

ii Δίλαη απψλ  ή δελ ιεηηνπξγεί  

iii Λαλζαζκέλε ξχζκηζε 

iv Δίλαη απψλ  ή δελ είλαη αλαγλψζηκε ε επηγξαθή  ηεο 

 

17. Υεηξνθίλεηε βαιβίδα πξνζαξκνγήο ηεο πέδεζεο ζην θνξηίν. 

i. ηελ ρεηξνθίλεηε βαιβίδα πξνζαξκνγήο ηεο πέδεζεο ζην θνξηίν ν έιεγρνο είλαη ζην 
αλ Δίλαη απψλ  ή δελ ιεηηνπξγεί. 

 

18. Απηφκαηνη έθθεληξνη κνρινί. 

Διέγρνπκε γηα:  

i. Δθφζνλ δελ ιεηηνπξγνχλ ή είλαη θνιιεκέλνη ή κε αζπλήζε ειεπζεξία θίλεζεο πνπ 
δείρλεη ππεξβνιηθή δεκηά . 

ii. Λαλζαζκέλε  ιεηηνπξγία. 

 

19. χζηεκα επηβξάδπλζεο. 

ην ζχζηεκα επηβξάδπλζεο νη έιεγρνη είλαη:  

i. Γελ ιεηηνπξγεί Ν) Άζρεκε  πξνζαξκνγή ή ζχλδεζε ηηη) Λαλζαζκέλε  ιεηηνπξγία
35

 

 

20. Δπηδφζεηο θπξίνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο. 

Οη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ελ ιφγσ  ζηάδην είλαη : 

i Δλ αλαπηχζζνληαη δπλάκεηο πέδεζεο ζε έλαλ ή πην πνιινχο ηξνρνχο. 

                                                 

35 Αλδξηλφ Ν. θαη Παλαγησηίδε Π. θαη Παπαδφπνπιν Ν., "πζηήκαηα Ορήακηνο Η", ΟΔΓΒ, 
Αζήλα2003 
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ii Ζ δχλακε πνπ πθίζηαηαη θαηά ηελ πέδεζε ζε έλα ηξνρφ είλαη πην κηθξή απφ ην 
πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 70% ηεο πην πςειήο θαηαγξαθφκελεο δχλακεο πνπ αζθείηαη 
ζε άιιν ηξνρφ ηνπ ηδίνπ άμνλα. 

iii Ζ δχλακε πνπ πθίζηαηαη θαηά ηελ πέδεζε ζε έλα νξηζκέλν ηξνρφ πην κεγάιε απφ ην 
70% θαη πην κηθξή απφ ην πνζνζηφ ηεο ηάμεο 85% ηεο πςειήο θαηαγξαθφκελεο 
δχλακεο πνπ αζθείηαη ζε άιιν ηξνρφ ηνπ ηδίνπ άμνλα 

iv Με βαζκηαία κεηαβνιή ησλ δπλάκεσλ πέδεζεο ζε έλα ή πεξηζζνηέξνπο άμνλεο  

v λ Αλψκαιε πζηέξεζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο πέδεζεο ζε θάπνην ηξνρφ. 

vi Γηαθχκαλζε ησλ δπλάκεσλ πέδεζεο ζε έλα ηξνρφ πην κεγάιε  ηνπ 20%. 

vii Γηαθχκαλζε ησλ δπλάκεσλ πέδεζεο ζε έλα ηξνρφ πην κεγάιε  ηνπ 10% θαη κέρξη 20%.  

viii Αλάπηπμε δπλάκεσλ πέδεζεο ρσξίο λα πθίζηαηαη επελέξγεηα επί ηεο δηάηαμεο 
ρεηξηζκνχ ή νη δπλάκεηο πέδεζεο δελ δηαθφπηνληαη ζσζηά κεηά ηελ παχζε ηεο 
επελέξγεηαο ζην ζχζηεκα.  

 

21. Απφδνζε θπξίνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο. 

Οη έιεγρνη πνπ γίλνληαη γηα ηελ απφδνζε θπξίνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο είλαη: 

i Λφγνο πέδεζεο εμαξηψκελνο απφ ηε κέγηζηε επηηξεπφκελε κάδα  

ii Λφγνο πέδεζεο εμαξηψκελνο απφ ηε κέγηζηε επηηξεπφκελε κάδα  

iii Λφγνο πέδεζεο πνπ εμαξηάηαη απφ ηε πην κεγάιε επηηξεπφκελε κάδα ή γηα ηα 
εκηξπκνπιθνχκελα νρήκαηα απφ ην άζξνηζκα ησλ αλσηάησλ επηηξεπηψλ θνξηηψλ 
αμφλσλ  

iv Γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο νρεκάησλ απφδνζε πέδεζεο πην κηθξή απφ 25%. 

v Γηαθνξεηηθή αληί ηνπ ιφγνπ πέδεζεο, δχλακε πέδεζεο πην κηθξή ησλ ηηκψλ 

αλαθνξάο, εθφζνλ ηηο έρεη θαζνξίζεη ν θαηαζθεπαζηήο γηα ηνλ άμνλα ηνπ νρήκαηνο 
36

 

 

22. Δπηδφζεηο βνεζεηηθήο πέδεζεο, εθφζνλ πθίζηαηαη ζαλ μερσξηζηφ ζχζηεκα.  

         Οη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηηο επηδφζεηο θαη απφδνζε ηεο βνεζεηηθήο 

πέδεο, εθφζνλ πθίζηαηαη ζαλ μερσξηζηφ ζχζηεκα είλαη 
37

 : 

                                                 

36 Αλδξηλφ Ν. θαη Παλαγησηίδε Π. θαη Παπαδφπνπιν Ν., "πζηήκαηα Ορήακηνο Η", ΟΔΓΒ, 
Αζήλα2003 
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Γελ αλαπηχζζνληαη δπλάκεηο πέδεζεο ζε έλαλ ή πην πνιινχο ηξνρνχο. 

Ζ δχλακε πνπ πθίζηαηαη θαηά ηελ πέδεζε ζε θάπνηα ξφδα είλαη πην κηθξή απφ ην 70% ηεο 
πην πςειήο θαηαγξαθφκελεο δχλακεο πνπ αζθείηαη ζε άιιν ηξνρφ ηνπ ηδίνπ άμνλα. 

Ζ δχλακε πνπ πθίζηαηαη θαηά ηελ πέδεζε ζε θάπνηα ξφδα είλαη πην κεγάιε  απφ ην 70% 
θαη πην κηθξή απφ 85% ηεο πςειφηεξεο θαηαγξαθφκελεο δχλακεο πνπ αζθείηαη ζε 
άιιν ηξνρφ ηδίνπ άμνλα (κνλφπιεπξε Πέδεζε). 

Σν απνηέιεζκα ηεο πέδεζεο κπινθάξεηαη 

Γελ ιεηηνπξγεί ην απηφκαην ζχζηεκα πέδεζεο ξπκνπιθνκέλνπ. Λφγνο πέδεζεο 
εμαξηψκελνο απφ ηε κέγηζηε επηηξεπφκελε κάδα  

 

23. Δπηδφζεηο πέδεζεο. 

24. Δπηδφζεηο επηβξάδπλζεο. 

25. Πέδεζε κε ζχζηεκα αληηεκπινθήο 
38

 

 

3.7 ύζηεκα δηεύζπλζεο 

 

 Σν ζχζηεκα δηεχζπλζεο πξννξίδεη ηελ αιιαγή ηεο δηεχζπλζεο πνξείαο ηνπ 
νρήκαηνο θαη έρεη ηα εμήο: ην φξγαλν ρεηξηζκνχ , ηε κεηάδνζε θηλήζεσο , ηνπο ηξνρνχο , 
εηδηθφ κεραληζκφ αλεμάξηεηεο ελεξγείαο.  

Σα ζηάδηα ειέγρνπ ζην ζχζηεκα δηεχζπλζεο είλαη : 

1. Πεδάιην θαη θνιψλα δηεχζπλζεο. 

2. Κηβψηην δηεχζπλζεο  

3. Μνρινί - ξάβδνη - ζχλδεζεο - αξζξψζεηο. 

4. Τπνβνήζεζε ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο  

5. Αξζξψζεηο - ζηεθάλε εδξάζεηο ζπζηήκαηνο  

                                                                                                                                                     
37 R.Ortega,A.van der Schaft,B Maschke,G.Escobar 2005: "Interconnection and damping 
assignment passivity-base control of port-controlled Hamiltonian systems"  

38 Αλδξηλφ Ν. θαη Παλαγησηίδε Π. θαη Παπαδφπνπιν Ν., "πζηήκαηα Ορήακηνο Η", ΟΔΓΒ, 
Αζήλα2003 
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6. Πιεπξηθή ζχγθιηζε - απφθιηζε. 

 

3.8 Πλαίζιο - ςπεπκαηαζκεςή - αμάξωμα - θάλαμορ (καμπίνα) - εξαπηήμαηα (νρήκαηα 
όισλ ησλ θαηεγνξηώλ). 

 Σα ζηάδηα ειέγρνπ είλαη ηα εμήο 
39

: 

1. Πιαίζην. 

2. Τπεξθαηαζθεπή. 

3. Ακάμσκα. 

4. Θάιακνο  

5. Γηάηαμε δεχμεο. 

6. Πξνθπιαθηήξεο - νπίζζηα πξνζηαζία. 

7. Πιεπξηθή πξνζηαζία 

8. Δθεδξηθφο ηξνρφο (ξεδέξβα). 

Αλαιπηηθά φινη νη έιεγρνη : 

1) Πιαίζην  

Ωο έιεγρνη ζεσξνχληαη νη αθφινπζνη: 

Θξαχζεηο - ξσγκέο. 

Κάκςεηο. 

νβαξέο θζνξέο ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ απφ δηαβξψζεηο θαη νμεηδψζεηο. 

Μηθξέο δεκηέο  πιαηζίνπ θαη εμαξηεκάησλ ηνπ ζε ζεκεία πνπ δελ επεξεάδνπλ ηε θέξνπζα 
θαηαζθεπή. λ) Κνκκέλνη ή ραιαξσκέλνη θνριίεο ή δειψζεηο ή άιιεο ζπλδέζεηο. 

 

2) Τπεξθαηαζθεπή. 

Ωο έιεγρνη ζεσξνχληαη νη θάησζη:: 

                                                 

39  Καξακνπζαληά Γ. θαη Καξαγηαλλίδε Α., "Μεραλνινγία Απηνθηλήηνπ", ΟΔΓΒ, Αζήλα 
2000 
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1. Αλαζθαιήο ζηεξέσζε ζην πιαίζην. 

2. νβαξέο δεκηέο  ζην πάησκα ή ηα ηνηρψκαηα. 

3. Κάπνηεο δεκηέο  ζην πάησκα ή ζηα ηνηρψκαηα. 

4. Εεκηέο, ζηελ ηέληα, ζην ζθειεηφ, ηηο θιεηδαξηέο,  

5. Γηαξξνέο ιαδηψλ ή αέξα ζην πδξαπιηθφ ζχζηεκα θφξησζεο  

6. Άζρεκε  αζθάιηζε θφξησζεο.  

7. Δπίζηξσζε  ηξνρψλ. 

 

3) Ακάμσκα. 

 

 

Οη έιεγρνη είλαη 
40

 : 

1. Αλαζθαιήο ζηεξέσζε ζην πιαίζην. 

2. πνπδαίεο  δεκηέο  ή νμεηδψζεηο. 

3. Κάπνηεο δεκηέο  ή νμεηδψζεηο. 

                                                 

40  Καξακνπζαληά Γ. θαη Καξαγηαλλίδε Α., "Μεραλνινγία Απηνθηλήηνπ", ΟΔΓΒ, Αζήλα 
2000 
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4. Πφξηεο νρήκαηνο: δηαθηλδχλεπζεο αζέιεηνπ αλνίγκαηνο, ιαλζαζκέλε  ιεηηνπξγία ή 
ζηεξέσζε. 

5. Πφξηεο νρήκαηνο: είλαη απψλ  ε ρεηξνιαβή, εθφζνλ είλαη ππνρξεσηηθή. 

6. Βαηήξαο (καξζπηέ) νρήκαηνο: αλππαξμία  ή δεκηέο  ή νμεηδψζεηο. 

7. Βαηήξαο (καξζπηέ) νρήκαηνο: επηθάλεηα κε αληηνιηζζεξή. 

8. Δπίζηξσζε  ξνδψλ ( θηεξά): ιείπνπλ, ιαλζαζκέλε  θαηαζθεπή ή ζηεξέσζε. 

 

4) Θάιακνο (θακπίλα).  

 

 

Ωο έιεγρνη ζεσξνχληαη νη θάησζη: 

1. Αλαζθαιήο ζηεξέσζε ζην πιαίζην. 

2. πνπδαίεο  δεκηέο  ή νμεηδψζεηο. 

3. Κάπνηεο δεκηέο  ή νμεηδψζεηο. 

4. Διαηησκαηηθέο αξζξψζεηο ζε αλαθιηλφκελνπο ζαιάκνπο. 

5. Γηαθπλδχλεπζε ο αζέιεηνπ αλνίγκαηνο, ιαλζαζκέλε  ιεηηνπξγία ή ζηεξέσζε. 

6. Δίλαη απψλ  ε ρεηξνιαβή, εθφζνλ είλαη ππνρξεσηηθή. 

7. Βαηήξαο νρήκαηνο  : αλππαξμία  ή δεκηέο  ή νμεηδψζεηο. 

8. Βαηήξαο  νρήκαηνο  : επηθάλεηα κε αληηνιηζζεξή. 
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9. Δπίζηξσζε  ξνδψλ ( θηεξά) : ιείπνπλ, ιαλζαζκέλε  θαηαζθεπή ή ζηεξέσζε. 

 

5) Γηάηαμε δεχμεο. 

Ωο έιεγρνη ζεσξνχληαη νη θάησζη
41

: 

1. Μεγάιεο αλνρέο  

2. Σξίγσλν δεχμεο ζπξκνχ  

3. Εεχμε ξπκνπιθνχ κε ξπκνπιθνχκελνπ  

4. Διιείςεηο ζε επί κέξνπο εμαξηήκαηα  

5. πέδεζε ζηήξημεο  

6) Πξνθπιαθηήξεο - νπίζζηα πξνζηαζία. 

 

Ωο έιεγρνη ζεσξνχληαη νη θάησζη:: 

1. Δίλαη απψλ  είλαη ζπαζκέλνο,  

2. Γηάηαμε νπίζζηαο πξνζηαζίαο  

3. Γηάηαμε νπίζζηαο πξνζηαζίαο  

                                                 

41 Αιεμάλδξνπ Γ. θαη Γηάλλνπ Γ. θαη Καπεηαλάθε Γ., "πζηήκαηα Ορήακηνο ΗΗ", ΟΔΓΒ, 
Αζήλα 2002 
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4. Γηάηαμε νπίζζηαο πξνζηαζίαο  

5. πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο  

 

7) Πιεπξηθή πξνζηαζία Οη έιεγρνη είλαη 
42

 : 

1. Δίλαη απψλ  ζε φρεκα πνπ είλαη ππνρξεσηηθέο. 

2. Θξαχζεηο ιαλζαζκέλε  ζηεξέσζε, επηθίλδπλεο πξνεμνρέο.  

 

8) Δθεδξηθφο ηξνρφο (ξεδέξβα). 

 

 

Ωο έιεγρνη θξίλνληαη νη θάησζη:: 

1. Δίλαη απψλ  (ζε φρεκα πνπ είλαη ππνρξεσηηθή). 

2. Λαλζαζκέλε  ή αθαηάιιειε. 

3. Δίλαη απψλ  ε ππνδνρή ηνπνζέηεζεο ή δελ είλαη ζσζηά ζηεξεσκέλε ή δελ ζπγθξνηεί 
ηνλ εθεδξηθφ ηξνρφ. 

 

                                                 

42 Αιεμάλδξνπ Γ. θαη Γηάλλνπ Γ. θαη Καπεηαλάθε Γ., "πζηήκαηα Ορήκαηνο ΗΗ", ΟΔΓΒ, 
Αζήλα 2002 
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3.9 Άξονερ, πόδερ , ελαζηικά, ανάπηηζη (νρήκαηα όισλ ησλ θαηεγνξηώλ). 

Οη ξφδεο είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εμαξηήκαηα ηνπ νρήακηνο πνπ είλαη ζε 
επαθή κε ην νδφζηξσκα  

Σα ζηάδηα ειέγρνπ ζε απηά ηα ζεκεία ηνπ νρήκαηνο είλαη: 

1. Άμνλεο νρήκαηνο. 

2. Ρφδεο . 

3. Διαζηηθά. 

4. Αλάξηεζε - γεληθά. 

5. Αλάξηεζε - ειαηήξηα (ειηθνεηδή ειαηήξηα - θχιια ζνχζηαο - ξάβδνη ζηξέςεο θιπ). 

6. Αλάξηεζε - απνζβεζηήξεο θξαδαζκψλ (ακνξηηζέξ). 

7. Αλάξηεζε - αεξαλαξηήζεηο. 

8. Αλάξηεζε - πδξνπλεπκαηηθέο αλαξηήζεηο. 

 

Αλαιπηηθά φινη νη έιεγρνη 
43

: 

1) Άμνλεο νρήκαηνο. 

Ωο έιεγρνη ζεσξνχληαη νη θάησζη:: 

1. Θξαχζεηο, ξσγκέο, θάκςεηο, παξακνξθψζεηο, ζνβαξέο δηαβξψζεηο. 

2. Αθαηάιιειεο ή παξακφξθσλεο ζπλδέζεηο. 

3. πζρεηίζεηο κε ππεξβνιηθή αλνρή.  

 

2) Ρφδεο  

                                                 

43 Αλδξηλφ Ν. θαη Παλαγησηίδε Π. θαη Παπαδφπνπιν Ν., "πζηήκαηα Ορήακηνο Η", ΟΔΓΒ, 
Αζήλα2003 
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Ωο έιεγρνη θξίλνληαη νη θάησζη:: 

1. Θξαχζεηο, ξσγκέο, ζνβαξέο παξακνξθψζεηο. 

2. Μηθξέο ηνπηθέο δεκηέο. 

3. Κνριίεο (κπνπιφληα) - πεξηθφριηα είλαη απψλ ή είλαη ζπαζκέλα ή είλαη ιαζθαξηζκέλα. 

4. Έδξαλα κε αλνρέο  

5. Δίλαη απψλ νη ιαζπσηήξεο 

6. Λαζπσηήξεο ιαλζαζκέλε  ζηεξέσζε ή θαηάζηαζε (θνξηεγά, ιεσθνξεία, ζπξκνί). 

 

3) Διαζηηθά.  
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Ωο έιεγρνη ζεσξνχληαη νη θάησζη:: 

1. Δμνγθψκαηα, παξακνξθψζεηο, ζθηζίκαηα, απνθνιιήζεηο πιηθνχ απφ ηηο πιεπξέο ή 
ην πέικα, ελδείμεηο ξήμεο ζθειεηνχ. 

2. εκεία κε ζθαζίκαηα . 

3. Οξηζκέλεο ηνπηθέο δεκηέο  ή ειιείςεηο. 

4. Βάζνο απιαθψζεσλ κηθξφηεξν ηνπ ειάρηζηνπ επηηξεπφκελνπ. 

5. Με νκνηφκνξθε δεκηά  ηνπ πέικαηνο. 

6. Οη δηαζηάζεηο ηαρχηεηαο δελ είλαη ηα πξνβιεπφκελα γηα ην φρεκα ή ηα ηζνδχλακα 
ηνπο. 

7. Αλάκημε κε ζχκθσλε κε ην λφκν . 

8. Γίδπκα ειαζηηθά πνπ ελψλνληαη. 

9. Με επηηξεπφκελε ή κε εγθεθξηκέλε παξέκβαζε 44 

 

4) Αλάξηεζε - γεληθά.  

 
                                                 

44  Αλδξηλφο Ν. θαη Παλαγησηίδεο Π. θαη Παπαδφπνπινο Ν., "πζηήκαηα Ορήκαηνο Η", 
ΟΔΓΒ, Αζήλα 2003 
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Ωο έιεγρνη ζεσξνχληαη νη θάησζη:: 

1. Λαλζαζκέλε  ζηεξέσζε ζην πιαίζην. 

2. Αιινηψζεηο - ζξαχζεηο - θηππήκαηα. ηηη) Γηαβξψζεηο. 

3. Γηαθηλδχλεπζε ο ιχζεο ζπλδέζκνπ 

 

5) Αλάξηεζε - ειαηήξηα (ειηθνεηδή ειαηήξηα - θχιια ζνχζηαο - ξάβδνη ζηξέςεο θιπ).  

 

 

Ωο έιεγρνη ζεσξνχληαη νη θάησζη: 

1. Θξαχζεηο - κεγάιεο αιινηψζεηο ή εμαζζελίζεηο (θάζηζκα) - δεκηέο . 

2. Μηθξέο δεκηέο . 

 

6) Αλάξηεζε - απνζβεζηήξεο θξαδαζκψλ (ακνξηηζέξ). 

Ωο έιεγρνη ζεσξνχληαη νη θάησζη: 

1. Δίλαη απψλ  έλα ή πεξηζζφηεξα. 

2. Γελ πθίζηαηαη επίπησζε . 

3. Γηαξξνή ιαδηψλ  δηαξθήο  δηαξξνή. 

4. Γηαξξνή ιαδηψλ  κε δηαξθήο  δηαξξνή.  
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5. Όρη θαιή απφδνζε. 

 

7) Αλάξηεζε - αεξαλαξηήζεηο. 

Οη έιεγρνη πνπ γίλνληαη ζρεηίδνληαη κ ε : 

1. δηαξξνή  αέξνο πνπ πξνθχπηεη απφ ην θχθισκα ηξνθνδνζίαο πεπηεζκέλνπ αέξα ή 
απφ ηελ αεξαλάξηεζε. 

2. πνηθίιεο ζπνπδαίεο βιάβεο ή δεκηέο. 

 

8) Αλάξηεζε - πδξνπλεπκαηηθέο αλαξηήζεηο.  

Ωο έιεγρνη ζεσξνχληαη νη θάησζη: 

1. απψιεηα ειαίνπ. 

2. πνηθίιεο ζπνπδαίεο  βιάβεο ή δεκηέο . 

 

3.10 Φώηα, αληαλαθιάζηεθεο, ειεθηξνινγηθόο εμνπιηζκόο 

 

 Σα ζηάδηα ειέγρνπ ζε απηά ηα ζεκεία ηνπ νρήκαηνο είλαη  : 

1. Φσηά πνξείαο  

2. Φσηά δηαζηαπξψζεηο  

3. Φσηά ζέζεηο θαη ζηάζκεπζεο  

4. Φσηά πέδεζεο 

5. Φσηά δεηθηψλ θαηεχζπλζεο   

6. Φσηά αλάγθεο   

7. Δκπξφζζηα ή νπίζζηα Φσηά νκίριεο  

8. Φσηά νπηζζνπνξείαο   

9. Φσηά νπίζζηαο επηγξαθή ο θπθινθνξίαο  

10. Φσηά φγθνπ πιεπξηθά  

11. Αληαλαθιαζηήξεο  
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12. Πξνβνιείο  

13. Ζιεθηξηθέο ζπλδέζεηο 

14. Καισδηψζεηο ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ. 

 

3.11  Δξοπλιζμόρ - ζήμανζη οσημάηων  

 Σα ζηάδηα ειέγρνπ ζε απηά ηα ζεκεία ηνπ νρήκαηνο είλαη 
45

: 

1. Καζίζκαηα.  

2. Εψλεο. 

3. Σαρνγξάθνο  

4. Γηάηαμε ειιαησκέλεο ηαρχηεηαο .  

6. Φψηα ζήκαλζεο. 

 

Αλαιπηηθά φινη νη έιεγρνη : 

1. Καζίζκαηα. 

Οη έιεγρνη έρνπλ λα θάλνπλ κε : 

1. Ννχκεξν θπθινθνξίαο ην νπνίν πνπ δηαθέξεη κε ην λφκν ή ηελ άδεηα.  

2. Αλεπαξθήο αζθάιεηα. 

3. Δμαξηήκαηα ή θαιχκκαηα ησλ ζέζεσλ. 

 

2. Εψλεο αζθαιείαο. 

Ωο έιεγρνη ζεσξνχληαη νη θάησζη:: 

1. Σν φρεκα δελ είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ. 

2. Γελ είλαη εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. 

                                                 

45  R. Ortega, A. van der Schaft ,B Maschke, G. Escobar 2005: "Interconnection and 
damping assignment passivity-base control of port-controlled Hamiltonian systems"  
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3. Λαλζαζκέλε  ζηεξέσζε. 

4. Διαηηψκαηα ζηελ θαηάζηαζε ησλ αγθπιψζεσλ.  

 

3. Σαρνγξάθνο (ζηηο θαηεγνξίεο νρεκάησλ πνπ είλαη ππνρξεσηηθφο). 

Ωο έιεγρνη ζεσξνχληαη νη θάησζη:: 

Δίλαη απψλ  ή δελ έρεη έγθξηζε . 

Γελ πθίζηαηαη ε επηγξαθή  ηνπ ή έρεη ιάζνο λνχκεξα 

Σν πηζηνπνηεηηθφ δελ πθίζηαηαη ή δελ ηζρχεη. 

Γελ πθίζηαηαη αληηζηνηρία ηεο πεξηθέξεηαο ή ησλ δηαζηάζεσλ ησλ ειαζηηθψλ πξνο ηα 
αλαγξαθφκελα ζηνλ ηαρνγξάθν. 

Σα ζηνηρεία ηνπ εγθαηαζηάηε ηνπ ηαρνγξάθνπ δελ ζπκθσλνχλ κε απηά ησλ ζθξαγίδσλ θαη ηεο 
επηγξαθή ο ηνπνζέηεζεο ηνπ ηαρνγξάθνπ. 

 

4. Γηάηαμε πεξηνξηζκνχ ηαρχηεηαο (ζηηο θαηεγνξίεο νρεκάησλ πνπ είλαη ππνρξεσηηθφο). 

 

5. Λνηπφο εμνπιηζκφο. 

 

 

Oη έιεγρνη είλαη : 

Ζρεηηθφ φξγαλν (θφξλα) : Δίλαη απψλ  ή δελ ιεηηνπξγεί ή παξάγεη κε επηηξεπηφ ήρν. 
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Ζρεηηθφ φξγαλν (θφξλα) : Άιιεο ειιείςεηο. 

Ππξνζβεζηήξεο : δελ ππάξρνπλ ή δελ έρνπλ πξνβιεθζεί απφ ην λφκν  

θήλεο αζθαιείαο : Δίλαη απψλ ζε νρήκαηα πνπ είλαη ππνρξεσηηθέο. 

Σξίγσλν ζήκαλζεο ή θαλφο ζήκαλζεο : Δίλαη απψλ  ή είλαη άζρεκε  θαηάζηαζε. 

Κηβψηην Ά βνεζεηψλ : Δίλαη απψλ  ή κε θαηάιιειν. 

Σαρχκεηξν : Δίλαη απψλ  ή είλαη ζε ιαλζαζκέλε θάζε . 

 

6. ήκαλζε.  

 

 

Οη έιεγρνη είλαη.: 

1. Δπηγξαθή  αλψηαηεο  ηαρχηεηαο : Δίλαη απψλ  (ζε νρήκαηα πνπ είλαη ππνρξεσηηθή). 

2. Διιείςεηο ηεο επηγξαθή ο αλψηαηεο  ηαρχηεηαο.  
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3. Δπηγξαθή  βαζέσο ή κεγάινπ κήθνπο νρήκαηνο : Δίλαη απψλ  ή δελ είλαη εγθεθξηκέλνπ 
ηχπνπ.  

4. Δπηγξαθή   κεγάινπ κήθνπο νρήκαηνο : Γελ είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλεο ή δελ έρνπλ ην 
πξνβιεπφκελν ζρήκα ή δηαζηάζεηο. λ) Άιιεο ππνρξεσηηθέο ηακπέιεο-επηγξαθέο ή 
ζεκάλζεηο. 

 

3.12  Οξαηόηεηα (νρήκαηα όισλ ησλ θαηεγνξηώλ). 

Σα ζηάδηα ειέγρνπ ζεσξνχληαη ηα παξαθάησ. 

1. Οξαηφηεηα - θαηάζηαζε αλεκνζψξαθα ή παινπίλαθα. 

2. Καζξέπηεο. 

3. Ταινθαζαξηζηήξεο θαη ηακπέιεο-επηγξαθέο  

 

πγθεθξηκέλα νη έιεγρνη είλαη νη θάησζη:  

1. Οξαηφηεηα - θαηάζηαζε αλεκνζψξαθα ή παινπίλαθα. 

Ωο έιεγρνη ζεσξνχληαη νη θάησζη:: 

1. Γπζθνιίεο ζηελ νξαηφηεηα. 

2. Αλεκνζψξαθα: Δίλαη απψλ ή είλαη ζπαζκέλνη. 

3. Αλεκνζψξαθα: Γελ είλαη ζχκθσλνη κε ην λφκν . 

4. Αλεκνζψξαθα: πνπδαίεο  ξσγκέο (ξαγίζκαηα) θηππήκαηα ή αιινηψζεηο.  

5. Αλεκνζψξαθα: Κάπνηεο ξσγκέο (ξαγίζκαηα) θηππήκαηα ή αιινηψζεηο.  

6. Αλεκνζψξαθα: Δίλαη απψλ ηα αιεμήιηα θαη δηάθνξεο άιιεο ειιείςεηο. 

 

2. Καζξέπηεο. 

Ωο έιεγρνη ζεσξνχληαη νη θάησζη:: 

1. Δίλαη απψλ νη ππνρξεσηηθνί. 

2. Λαλζζκέλε ηνπνζέηεζε ή θαθφ νπηηθφ πεδίν.  

3. Διαηηψκαηα ηνπ θξπζηάιινπ πνπ δπζρεξαίλεη ηελ νξαηφηεηα. 

4. Λάζνο ζηεξέσζε κε δηαθηλδχλεπζε  πηψζεηο. 
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3. Ταινθαζαξηζηήξεο θαη ηακπέιεο-επηγξαθέο (αθξνθχζηα) λεξνχ.  

Ωο έιεγρνη ζεσξνχληαη νη θάησζη: 

Ταινθαζαξηζηήξεο θαη ηακπέιεο-επηγξαθέο (αθξνθχζηα) λεξνχ : Δίλαη απψλ ή δελ 
ιεηηνπξγνχλ. 

Ταινθαζαξηζηήξεο : Αλεπαξθήο επηθάλεηα πνπ θαζαξίδεηαη απφ ηνπο παινθαζαξηζηήξεο.  

Ταινθαζαξηζηήξεο : Λαλζαζκέλε  θαηάζηαζε ησλ ειαζηηθψλ 

Σακπέιεο-επηγξαθέο (αθξνθχζηα) λεξνχ : Άζρεκε  ξχζκηζε. 

 

3.13  Κηλεηήξαο - ζύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο - ηξνθνδνζία - εμάηκηζε. 

Σα ζηάδηα ειέγρνπ ζεσξνχληαη ηα θάησζη: 

1. Κηλεηήξαο. 

2. χζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο. 

3. Γεμακελέο θαη ζσιελψζεηο θαπζίκνπ. 

4. Ορήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πγξαέξην (ΗΘΡ) σο θαχζηκν. 

5. Δμάηκηζε. 

Αλαιπηηθά φινη νη έιεγρνη
46

 : 

1. Κηλεηήξαο.  

Ωο έιεγρνη ζεσξνχληαη νη θάησζη:: 

1. Απψιεηεο ιαδηνχ, κε δηαξθήο  δηαξξνή. 

2. Απψιεηεο ιαδηνχ, δηαξθήο  δηαξξνή.  

3. Λαλζαζκέλε  ζηήξημε ζην πιαίζην.  

4. Καθά ζηεξέσζε. 

5. πζζσξεπηέο (κπαηαξία) : Καθά ζηεξέσζε. 

                                                 

46  R. Ortega, A. van der Schaft, B Maschke, G. Escobar 2005: "Interconnection and 
damping assignment passivity-base control of port-controlled Hamiltonian systems"  
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2. χζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο. 

Οη έιεγρνη είλαη: 

1. Απψιεηεο ιηπαληηθνχ, κε δηαξθήο  δηαξξνή.  

2. Απψιεηεο ιηπαληηθνχ, δηαξθήο  δηαξξνή. 

3. Λαλζαζκέλε  ζηήξημε ζην πιαίζην.  

4. Μεγάιεο αλνρέο ζηα ζηνηρεία ηεο κεηάδνζεο θίλεζεο. 

5. Πξνζηαηεπηηθά ή θαιχκκαηα απφ ηε ζθφλε είλαη απψλ ή είλαη ζρηζκέλα ή θζαξκέλα. 

6. πκπιέθηεο : Τπεξβνιηθή νιίζζεζε ηνπ δίζθνπ (παηηλάξηζκα) ή κεγάιεο δηαξξνέο. 

 

3. Γεμακελέο θαη ζσιελψζεηο θαπζίκνπ. 

 

Ωο έιεγρνη ζεσξνχληαη νη θάησζη: 

1. Ομεηδψζεηο ή δηαβξψζεηο ή παξακνξθψζεηο. 

2. Άζρεκε  ζηεξέσζε. 

3. Γηαξξνή θαπζίκνπ. 

4. Σν θάιπκκα (πψκα) ηνπ ζηνκίνπ πιήξσζεο είλαη απψλ  ή δελ θιείλεη εξκεηηθά. 

 

4. Ορήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πγξαέξην (LGP) σο θαχζηκν. 

Οη έιεγρνη είλαη: 

1. Τπεχζπλε δήισζε αξκνδίνπ ηερληθνχ γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο : Δίλαη απψλ  ή 
έρεη ιήμεη ε ηζρχο ηεο. 

2. Ζ δεμακελή θαη ηα ππφινηπα  εγθαηεζηεκέλα εμαξηήκαηα δελ ζπκθσλνχλ κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ ππεχζπλε δήισζε αξκνδίνπ ηερληθνχ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
εγθαηάζηαζεο. 

3. Γεμακελή 

4. Γηαξξνή θαπζίκνπ απφ ηε δεμακελή  

5. Γεμακελή: Λαλζαζκέλε ή ιαλζαζκέλε  ζηήξημε ζην πιαίζην ή ην ακάμσκα. 
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6. Γεμακελή: Ομεηδψζεηο ή δηαβξψζεηο ή παξακνξθψζεηο.  

7. Αεξνζηεγέο θάιπκκα ηεο δεμακελήο: Αλππαξμία  ή ιαλζαζκέλε  θαηάζηαζε. 

8. Αεξνζηεγέο θάιπκκα ηεο δεμακελήο: Αλππαξμία  ή εζθαικέλε εγθαηάζηαζε ή ιαλζαζκέλε  
θαηάζηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζπλδέζεσλ.  

9. σιελψζεηο θαπζίκνπ: Αθαηάιιειν πιηθφ ή ιαλζαζκέλε  ζηεξέσζε ή ιαλζαζκέλε 
ηνπνζεζία. 

10. σιελψζεηο θαπζίκνπ (άθακπηεο - εχθακπηεο): Ομεηδψζεηο ή δηαβξψζεηο ή 
παξακνξθψζεηο.  

11. πζρεηίζεηο εμαξηεκάησλ εγθαηάζηαζεο: Λαλζαζκέλνο ηξφπνο ζχλδεζεο ή χπαξμε 
ζπλδέζεσλ ζε κε επηηξεπφκελνπο ρψξνπο ηνπ νρήκαηνο.  

12. πζρεηίζεηο εμαξηεκάησλ εγθαηάζηαζεο: Λαλζαζκέλε  θαηάζηαζε. 

 

5. Δμάηκηζε. 

Ωο έιεγρνη ζεσξνχληαη νη θάησζη: 

1. Με ζηεγαλή εμάηκηζε κε δηαξξνέο.  

2. Καηάζηαζε (ρηππεκέλε ή δηαβξσκέλε ή αζηεξέσηε, θ.ιπ.).  

 

3.14 Οσήμαηα μεηαθοπάρ επιβαηών δημόζιαρ σπήζηρ (αζηηθά - εκηαζηηθά - 
ππεξαζηηθά - ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία & ΔΓΥ). 

Σα ζηάδηα ειέγρνπ ζε απηά ηα ζεκεία ηνπ νρήκαηνο είλαη: 

1. Ζιηθία. 

2. Έθνδνη θηλδχλνπ (πφξηεο θηλδχλνπ - παξάζπξα θηλδχλνπ - θαηαπαθηέο θηλδχλνπ). 

3. Πφξηεο επηβαηψλ. 

4. Βαζκίδεο (ζθαινπάηηα) 

5. Δζσηεξηθφο θσηηζκφο. 

6. χζηεκα ζέξκαλζεο. 

7. Δμαεξηζκφο - θιηκαηηζκφο (ςχμε). 

8. Σακπέιεο-επηγξαθέο - εμσηεξηθέο ελδείμεηο. 

9. Καζίζκαηα. 
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10. Λνηπφο εμνπιηζκφο δηαηάμεηο. 

 

Αλαιπηηθά φινη νη έιεγρνη  (Γηακαληφπνπινο , 2004): 

1. Ζιηθία. 

Οη έιεγρνη είλαη: 

1. Ζιηθία νρήκαηνο δεκφζηαο ρξήζεο κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν . 

 

2. Έθνδνη θηλδχλνπ (πφξηεο θηλδχλνπ - παξάζπξα θηλδχλνπ - θαηαπαθηέο θηλδχλνπ). 

Οη έιεγρνη είλαη: 

1. Έμνδνη θηλδχλνπ : Δίλαη απψλ νη ηακπέιεο-επηγξαθέο ζήκαλζεο. 

2. Πφξηεο θηλδχλνπ : Αλνίγνπλ δχζθνια ή δελ αλνίγνπλ. 

3. Παξάζπξα θηλδχλνπ : Δίλαη απψλ ηα ζθπξηά γηα ηελ θάπνηνπ είδνπο ζπάζηκν  ηνπο. 

4. Έμνδνη θηλδχλνπ : Δίλαη απψλ ηα ρεηξηζηήξηα απειεπζέξσζεο ζηηο πφξηεο θηλδχλνπ θαη ηηο 
ζπξίδεο δηαθπγήο.  

 

3. Πφξηεο επηβαηψλ. 

Οη έιεγρνη είλαη: 

1. Λαλζαζκέλε  ιεηηνπξγία. 

2. Αλππαξμία  ή ιαλζαζκέλε  ιεηηνπξγία ρεηξηζηεξίσλ απειεπζέξσζεο ή πηλαθίδσλ 
ζήκαλζεο. 

4. Βαζκίδεο (ζθαινπάηηα). 

Οη έιεγρνη είλαη: 

1. Άζρεκε  ζηήξημε, πξνρσξεκέλεο δεκηέο  ή δηαβξψζεηο.  

2. Γελ ιεηηνπξγεί ν θσηηζκφο ηνπο, εθφζνλ ππάξρεη. 

 

5. Δζσηεξηθφο θσηηζκφο. 

Οη έιεγρνη είλαη: 
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1. αλ ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ιεηηνπξγνχλ φπσο πξέπεη 

2. Γελ ιεηηνπξγνχλ νξηζκέλα απφ ηα θσηηζηηθά ζψκαηα.  

3. Σα θαιχκκαηα ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ είλαη απψλ ή είλαη ζπαζκέλα ή κεηψλνπλ ηελ 
απφδνζε ησλ ιακπηήξσλ. 

4. Γελ πθίζηαηαη πξνζηαζία ηνπ νδεγνχ έλαληη εθηχθισζεο. 

 

6. χζηεκα ζέξκαλζεο. 

Οη έιεγρνη είλαη: 

1. Δίλαη απψλ  ή δελ ιεηηνπξγεί.  

2. Λαλζαζκέλε  ιεηηνπξγία. 

 

7. Δμαεξηζκφο - θιηκαηηζκφο (ςχμε). 

Οη έιεγρνη είλαη: 

1. Δμαεξηζκφο : Δίλαη απψλ ή δελ ιεηηνπξγνχλ ή ιεηηνπξγνχλ ειαηησκαηηθά νη δηαηάμεηο 
θπζηθνχ θαη εμαλαγθαζκέλνπ αεξηζκνχ. 

2. Δμαεξηζκφο : Λαλζαζκέλε  ιεηηνπξγία ησλ δηαηάμεσλ θπζηθνχ ή εμαλαγθαζκέλνπ 
αεξηζκνχ.  

3. Κιηκαηηζκφο (ςχμε) : Δίλαη απψλ  ή δελ ιεηηνπξγεί ζε νρήκαηα πνπ είλαη 
ππνρξεσηηθφο. 

 

8. Σακπέιεο-επηγξαθέο - εμσηεξηθέο ελδείμεηο.  

Οη έιεγρνη είλαη: 

1. Σακπέιεο-επηγξαθέο αξηζκνχ επηβαηψλ (θαζήκελσλ - φξζησλ) : Δίλαη απψλ  ή δελ 
ζπκθσλεί κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο. 

2. ηακπέιεο-επηγξαθέο : Λείπνπλ. 

3. ηακπέιεο-επηγξαθέο : Γελ ιεηηνπξγνχλ ή δελ είλαη επαλάγλσζηεο ή δελ ιεηηνπξγεί ν 
θσηηζκφο ηνπο. 

4. Δμσηεξηθέο ελδείμεηο : Δίλαη απψλ νη ππνρξεσηηθέο. 
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5. Δμσηεξηθέο ελδείμεηο : Άιιεο ειιείςεηο (π.ρ. δπζαλάγλσζηεο). 
47

 

 

9. Καζίζκαηα. 

Οη έιεγρνη είλαη: 

1. Αξηζκφο ηνπνζεηεκέλσλ θαζηζκάησλ κε ζχκθσλνο κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ή ην λφκν . 

2. Γηαξξχζκηζε θαζηζκάησλ : Με θαλνληθή. 

 

10. Λνηπφο εμνπιηζκφο δηαηάμεηο. 

Οη έιεγρνη είλαη: 

1. Υεηξνιαβέο ή νξζνζηάηεο ζε ιεσθνξεία πνπ κεηαθέξνπλ φξζηνπο επηβάηεο : Δίλαη απψλ 
ή είλαη ειαηησκαηηθέο. 

2. Οπηηθέο ή αθνπζηηθέο δηαηάμεηο ζήκαλζεο ζηάζεο : Αλππαξμία  ή άζρεκε  ιεηηνπξγία ζε 
νρήκαηα πνπ είλαη ππνρξεσηηθέο. 

3. Μηθξνθσληθέο εγθαηαζηάζεηο ιεσθνξείσλ: Αλππαξμία  ή άζρεκε  ιεηηνπξγία ζε νρήκαηα 
πνπ είλαη ππνρξεσηηθφο. 

4. Σαμίκεηξν : Δίλαη απψλ  ή δελ έρεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζθξαγίδεο ή ηα ππφινηπα  
πξνβιεπφκελα ζηνηρεία. 

5. Φσηεηλή επηγξαθή  <<ηαμί>> ή <<αγνξαίν>> ή <<ειεχζεξν>> : Δίλαη απψλ  ή δελ είλαη 

αλαγλψζηκε ή δελ είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλε 
48

 

6. Φσηεηλή επηγξαθή  <<ηαμί>> ή <<αγνξαίν>> ή «ειεχζεξν» : ην ρξψκα ή ε ζέζε ηεο δελ 
είλαη ν πξνβιεπφκελνο βάζεη λφκνπ.  

 

3.15  Μεηαθνξά επηθίλδπλσλ πιηθώλ θαη εππαζώλ πξντόλησλ. 

Σα ζηάδηα ειέγρνπ ζε απηά ηα ζεκεία ηνπ νρήκαηνο είλαη: 

1. Μεηαθνξά επηθηλδχλσλ πιηθψλ. 

                                                 

47 Αιεμάλδξνπ Γ. θαη Γηάλλνπ Γ. θαη Καπεηαλάθε Γ., "πζηήκαηα Ορήκαηνο ΗΗ", ΟΔΓΒ, 
Αζήλα 2002 

48 Αιεμάλδξνπ Γ. θαη Γηάλλνπ Γ. θαη Καπεηαλάθε Γ., "πζηήκαηα Ορήκαηνο ΗΗ", ΟΔΓΒ, 
Αζήλα 2002 
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2. Μεηαθνξά εππαζψλ ηξνθίκσλ. 

 

Αλαιπηηθά φινη νη έιεγρνη : 

1. Μεηαθνξά επηθηλδχλσλ πιηθψλ. (ΠΓ 104/4-6-1999) 

Οη έιεγρνη είλαη: 

1. Αλππαξμία  πηζηνπνηεηηθνχ έγθξηζεο ADR πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν . 

2. Αλππαξμία  ή αθαηαιιειφηεηα ηεο εηδηθήο επηζήκαλζεο κε ηα ζηνηρεηά ηνπ βπηίνπ θ.ιπ. 
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν . 

3. Ο ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο νρήκαηνο κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ δελ είλαη 
ν πξνβιεπφκελνο απφ ην λφκν  

4. Ζ πέδεζε ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ δελ εθπιεξψλεη φιεο ηηο 
ζρεηηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο πξνβιεπφκελεο λνκνζεζίαο (πκθσλία ADR πεξηζψξηα 
220 520 σο 220 522, φπσο απηά θάζε θνξά ηζρχνπλ). 

5. Ζ εγθαηάζηαζε ππξφζβεζεο νρήκαηνο κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ δελ είλαη 
ε πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν  

6. Ζ ζπζθεπή πεξηνξηζκνχ ηαρχηεηαο νρήκαηνο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ δελ είλαη ε 
πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν  

7. Ο ινηπφο εμνπιηζκφο ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ δελ είλαη ν 
πξνβιεπφκελνο απφ ην λφκν  

 

2. Μεηαθνξά εππαζψλ ηξνθίκσλ. (ΠΓ 104/4-6-1999) 

Οη έιεγρνη είλαη: 

1. Αλππαξμία  πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν εππαζψλ 
ηξνθίκσλ (ATP). 

2. Αλππαξμία  ή αθαηαιιειφηεηα ηεο επηγξαθή ο πηζηνπνίεζεο ζπκκφξθσζεο ηνπ 
εμνπιηζκνχ (ATP). 

3. Αλππαξμία  ή αθαηαιιειφηεηα ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ην λφκν εμνπιηζκνχ (ATP). 

 

3.13 Δμνπιηζκόο Κ.Σ.Δ.Ο. 
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 Ο εμνπιηζκφο ηνπ Κ.Σ.Δ.Ο. πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο φξγαλα: 
49

 

1. Ακνξηηζεξφκεηξν. 

2. Φξελφκεηξν. 

3. πθιηζηφκεηξν. 

4. Φσηφκεηξν. 

5. Αλαιπηήο θαπζαεξίσλ. 

6. Νεθειφκεηξν. 

7. Γηαγλσζηηθφ βιαβψλ. 

8. Αεξφκεηξν. 

9. Πεδφκεηξν. 

10. Ζρφκεηξν. 

11. Αεξνζπκπηεζηήο. 

12. Αληρλεπηήο δηαξξνήο πγξαεξίνπ. 

13. Βνεζεηηθφο γξχιινο γηα ιάθθν. 

14. Σδνγφκεηξν. 

15. Μεηξεηήο βάζνπο πέικαηνο ειαζηηθψλ.  

16. Καζξέπηεο - θάηνπηξν. 

17. Press pedal. 

18. Bilanmatic 7500. 

19. Bilanmatic 10000. 

20. Multi - Diag. 

 

Αλαιπηηθά ην θάζε φξγαλν :  

                                                 

49 Αιεμάλδξνπ Γ. θαη Γηάλλνπ Γ. θαη Καπεηαλάθε Γ., "πζηήκαηα Ορήκαηνο ΗΗ", ΟΔΓΒ, 
Αζήλα 2002 
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1. Ακνξηηζεξφκεηξν. 

Σν ακνξηηζεξφκεηξν EUSAMA έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο κέηξεζεο ηεο απφζβεζεο 
ησλ ηαιαληψζεσλ ησλ 4 ξνδψλ ηνπ νρήκαηνο θαη ηεο απεηθφληζεο απηψλ δηακέζνπ ηεο 
γξαθηθήο παξάζηαζεο.  

2. Φξελφκεηξν. 

 Σν θξελφκεηξν 43300 κπνξεί λα δερζεί νρήκαηα βάξνπο έσο 4Σ αλά άμνλα, 
δηαζέηεη θξέλν ζηνπο θπιίλδξνπο γηα ηελ εχθνιε είζνδν θαη έμνδν ηνπ νρήκαηνο θαη δηπιφ 

ζχζηεκα δηαθνπηψλ πξνζηαζίαο. 
50

 

 

3. πγθιηζηφκεηξν. 

Σν πγθιηζηφκεηξν 10000RMX-VL κπνξεί λα δερζεί νρήκαηα βάξνπο έσο 2,5Σ αλά 
άμνλα θαη δηαζέηεη κία δεχηεξε πιάθα ψζηε λα απειεπζεξψλεη ηνλ ηξνρφ ηνπ νρήκαηνο 
απφ νπνηαδήπνηε κεραληθή πίεζε πξηλ ηε κέηξεζε ηεο απφθιηζεο.  

 

4. Φσηφκεηξν. 

Σν θσηφκεηξν 664-4 LM κπνξεί λα ειέγρεη ηελ νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθεο 
απφθιηζε ησλ θψησλ πνξείαο.  

 

5. Αλαιπηήο θαπζαεξίσλ 

Ο Αλαιπηήο Ρππψλ AVL DiGas 4000 Light ηνπ απζηξηαθνχ νίθνπ AVL DiTEST, 
δηαζέηεη ηελ πην ζχγρξνλε ηερλνινγία εηο φηη αθνξά ηνλ έιεγρν ξχπσλ.  

 

6. Νεθειφκεηξν. 

Σν λεθειφκεηξν AVL DiSmoke 4000 πξνζθέξεη πςειά επίπεδα απφδνζεο θαη 
είλαη αξθεηά εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ, δίλνληαο ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζηνλ 
έιεγρν ησλ πεηξειαηνθίλεησλ νρεκάησλ κε επθνιία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 

7. Γηαγλσζηηθφ βιαβψλ. 

                                                 

50 Αλδξηλφ Ν. θαη Παλαγησηίδε Π. θαη Παπαδφπνπιν Ν., "πζηήκαηα Ορήκαηνο Η", ΟΔΓΒ, 
Αζήλα2003 
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Σν Γηαγλσζηηθφ Βιαβψλ DiOBD ζα έρεη ρξήζε  ζην κέιινλ ζηα Ηδησηηθά ΚΣΔΟ σο 
ελαιιαθηηθφο ηξφπνο ειέγρνπ.  

 

8. Αεξφκεηξν. 

Σν αεξφκεηξν ηεο ACTIA MULLER Services είλαη θνξεηφ θαη έρεη δεμακελή .... 
ιίηξσλ, θαη επηπιένλ δπν καλφκεηξα, γηα ηνλ έιεγρν ηεο πίεζεο ηνπ αέξα ηεο δεμακελήο 
θαη ηεο πίεζεο ηνπ αέξα ησλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ αληίζηνηρα. Μπνξεί λα ζπλδέεηαη κε 
ην ζχζηεκα δηαλνκήο αέξα ηνπ ΗΚΣΔΟ. 

 

9. Πεδφκεηξν. 

 Σν πεδφκεηξν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πέδεζεο ησλ νρεκάησλ πνπ 
είλαη εθνδηαζκέλα κε κφληκε ηεηξαθίλεζε (4X4). Απνηειείηαη απφ έλαλ αηζζεηήξα βάξνπο 
πνπ πξνζαξκφδεηαη ζην πνδνζηήξην ηνπ θξέλνπ. πλδέεηαη κέζσ θαισδίνπ κε αζχξκαην 
ηειερεηξηζηήξην ην νπνίν απνηειεί ηηο ππνινγηζκνί ηνπ ειέγρνπ ηεο πέδεζεο ζηελ θεληξηθή 

κνλάδα ηνπ Bilanmatic 
51

 

 

10. Ζρφκεηξν. 

Σν ερφκεηξν SOLO SLM ηνπ γαιιηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 01dB Metravib, είλαη 
θνξεηφ, έρεη ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο ζηάζκεο ζνξχβνπ ζηελ πεξηνρή (40-120) dB(A), 
ζπλνδεχεηαη απφ εηδηθφ δηαθξηβσηήξα θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε ηελ 
απηφκαηε γξακκή ειέγρνπ BILANMATIC δηακέζνπ θαισδίνπ θαη ζχξαο RS232. 

 

11. Αεξνζπκπηεζηήο. 

Ο αεξνζπκπηεζηήο ηνπ νίθνπ TOROS δηαζέηεη αεξνθπιάθην 300 ιίηξσλ θαη θεθαιή 
ηζρχνο 4hP ελψ ε εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ ησλ πεξηκεηξηθψλ ζσιελψζεσλ εμαζθαιίδεη 
ηε δηαλνκή ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα κε θαηάιιειεο βαιβίδεο ιήςεο. 

 

12. Αληρλεπηήο δηαξξνήο πγξαεξίνπ.  

Ο θνξεηφο Αληρλεπηήο Τγξαεξίνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαξξνήο ηνπ 
θαπζίκνπ ζε πγξαεξηνθίλεηα νρήκαηα (LPG) θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληρλεχεη 
πδξνγνλάλζξαθεο απφ ζπγθέληξσζε 5 ppm θαη άλσ. 

                                                 

51 R.Ortega,A.van der Schaft,B Maschke,G.Escobar 2005: "Interconnection and damping 
assignment passivity-base control of port-controlled Hamiltonian systems"  
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13. Βνεζεηηθφο γξχιινο γηα ιάθθν. 

Ο βνεζεηηθφο γξχιινο είλαη πξνζαξκνζκέλνο θαη θηλείηαη ζε ξάγεο θαηά κήθνο ηνπ 

θεληξηθνχ αλνίγκαηνο ηνπ ιάθθνπ θαηφπηεπζεο 
52

 

 

14. Σδνγφκεηξν. 

Σν πδξαπιηθφ ηδνγφκεηξν 6839F κπνξεί λα δερζεί νρήκαηα βάξνπο έσο 2,5 ηφλσλ 
αλά άμνλα ελψ δηαζέηεη πιάθεο δηαγψληαο θίλεζεο, κε ρεηξηζκφ κέζσ ελζχξκαηνπ 
ρεηξηζηεξίνπ. Πεξηιακβάλεη επίζεο εηδηθφ πιαίζην πάθησζεο θαη ζπλνδεχεηαη θαη απφ 
πξνβνιέα αινγφλνπ πξνζαξκνζκέλν ζην ελζχξκαην ρεηξηζηήξην. 

 

15. Μεηξεηήο βάζνπο πέικαηνο ειαζηηθψλ. 

Ο κεηξεηήο βάζνπο πέικαηνο ειαζηηθψλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κέηξεζε ηνπ 
βάζνπο ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ (εηδηθφ κεηαιιηθφ παρχκεηξν γηα 
ειαζηηθά) 

 

16. Καζξέπηεο - θάηνπηξν. 

Οη θαζξέπηεο είλαη θνξεηνί (ζε ζηαζεξή βάζε) πξνζαξκφδνληαη ζηνλ δηάδξνκν 
ειέγρνπ ησλ νρεκάησλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θψησλ 

θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο ζηελ γξακκή ειέγρνπ
53

 

 

17. Press pedal. 

To Press pedal είλαη έλαο εηδηθφο κεηαιιηθφο βξαρίνλαο πνπ εθαξκφδεηαη ζην 
πιήθηξν ηνπ πνδφθξελνπ ην νπνίν θξαηάεη ζε κφληκε ζπκπιέμεη, πξνθεηκέλνπ λα 
εμαζθαιίδεηαη ε βέιηηζηε απεηθφληζε ησλ αλνρψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ 
Σδνγνκέηξνπ, ρσξίο ηελ βνήζεηα θαη επηπιένλ πξνζψπνπ (ειεγθηή). 

 

                                                 

52 R.Ortega,A.van der Schaft,B Maschke,G.Escobar 2005: "Interconnection and damping 
assignment passivity-base control of port-controlled Hamiltonian systems"  

53 R. Ortega, A. van der  Schaft, B Maschke, G. Escobar 2005: "Interconnection and 
damping assignment passivity-base control of port-controlled Hamiltonian systems"  
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18. Bilanmatic 7500. 

Σν BILANMATIC 7500 Δίλαη ε θεληξηθή κνλάδα ηεο απηφκαηεο γξακκήο ειέγρνπ 

 

19. Bilanmatic 10000. 

To BILANMATIC 10000 πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο 
ελφο ζπλεξγείνπ ή Κέληξνπ Σερληθνχ Διέγρνπ, δεκηνπξγψληαο πνιιαπινχο ζηαζκνχο 
εξγαζίαο έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα ν έιεγρνο πεξηζζνηέξσλ νρεκάησλ 
54

 

20. Multi - Diag. 

Σν Multi-Diag pocket επηηξέπεη ηελ ηαρεία ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ ιφγσ ηεο 
εχθνιεο κεηαθνξάο ηνπ. Απνηειείηαη απφ κηα νζφλε αθήο θαη ελζσκαησκέλν modem, ελψ 

παξέρνληαη ζήθε κεηαθνξάο, ην θαιψδην OBD θαη ην ινγηζκηθφ Multi-Diag. 
55

 

Κεθάιαην 4ν πκπεξάζκαηα 

 Μέζα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε  ε πέδεζε  πνπ θάλεη ηελ θηλεηηθή 
ελεξγεία ηνπ ακαμψκαηνο ζε θάπνηνπ είδνπο δηαθνξεηηθή ελέξγεηα, πξνθεηκέλνπ ην φρεκα  
λα είλαη δπλαηφλ λα ειαηηψλεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ ή θαη λα ζηακαηά.  

 Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο πην ζνβαξνχο ειέγρνπο πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη ζην ΚΣΔΟ δηφηη αλ πθίζηαηαη θάπνην πξφβιεκα ζε απηφ ην κέξνο ηνπ 
νρήκαηνο απηφ δειψλεη φηη ην φρεκα δελ είλαη ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί ζσζηά ζε ζπλζήθεο 
πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο θαη εδψ πθίζηαηαη κεγάιν ζέκα νδηθήο αζθάιεηαο δηφηη αλ ην 
φρεκα δελ είλαη δπλαηφλ λα αληαπνθξηζεί ζε κηα δχζθνιε ζπλζήθε είλαη πνιχ 
δηαθηλδχλεπζε  γηα ηνπο επηβάηεο ηνπ γηαηί ζε κηα ηέηνηα ζηηγκή κάιινλ δελ ζα είλαη 
επαξθεί γηα λα ζψζεη ηηο δσέο ηνλ επηβαηψλ.  

 Ζ πέδεζε ζηάζκεπζε πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ λα δίλεη ην ειεχζεξν γηα ηε 
ζπγθξάηεζε ηνπ νρήκαηνο αθίλεην ζε κηα αλεθνξηθή ή θαηεθνξηθή θιίζε, αθφκε θαη ζε 
απνπζία ηνπ νδεγνχ, ελψ ηα ελεξγά δεδνκέλα δηαηεξνχλ ζηελ πεξίπησζε απηή ζε ζέζε 
ζπζθίμεσο δηα κέζνπ κηαο δηαηάμεσο κεραληθήο δξάζεο. 

 Αλαθέξζεθε επίζεο νηη ηα Η.Κ.Σ.Δ.Ο. δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπζηεγάδνληαη κε 
επηρεηξήζεηο ζπλαθνχο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηδίσο ζπλεξγεία επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 
απηνθηλήησλ, εηαηξηψλ εηζαγσγήο θαη εκπνξίαο νρεκάησλ θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο 
απηψλ, φπσο θαη κε εγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ νδηθήο βνήζεηαο. 

                                                 
54 R. Ortega, A. van der  Schaft, B Maschke, G. Escobar 2005: "Interconnection and 
damping assignment passivity-base control of port-controlled Hamiltonian systems" 

55 R. Ortega, A. van der  Schaft, B Maschke, G. Escobar 2005: "Interconnection and 
damping assignment passivity-base control of port-controlled Hamiltonian systems" 

 



ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 

 105 

 Έγηλε αλαθνξά ζην νηη απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε Η.Κ.Σ.Δ.Ο. ζε απφζηαζε πην 
κηθξή  ησλ 100κ. απφ λνζνθνκείν ή θιηληθή, απφ απνζήθεο εχθιεθησλ ή εθξεθηηθψλ πιψλ, 
απφ ηα φξηα θεξπγκέλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη απφ θεξπγκέλα κλεκεία, απφ 
Πξαηήξηα Τγξαεξίνπ (LPG), απφ παηδηθνχο ζηαζκνχο, απφ ζρνιεία, ηδξχκαηα αλψηεξεο 
θαη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη απφ ελνξηαθνχο λανχο θαη ζηαζκνχο κέζσλ καδηθήο 
κεηαθνξάο, ζηαζεξήο ηξνρηάο θαη ιεσθνξείσλ. Ζ απφζηαζε απηή κεηξηέηαη απφ ην 
πεξίγξακκα ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ Κ.Σ.Δ.Ο. θαη ησλ σο άλσ θηηξίσλ ή εγθαηαζηάζεσλ.  
 Ζ θαζαξηφηεηα είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο θαη θαιήο 
ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο. Ζ ζπζθεπή αλάιπζεο ππνινγίδεη ηελ πεξηεθηηθφηεηα 
πδξνγνλαλζξάθσλ ζε κέξε -αλά- εθαηνκκχξην (ppm).  
 Καηά ηελ εγθαηάζηαζε, ηε ιεηηνπξγία, ή ηε ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο, ζα είλαη 
ζθφπηκν λα  απνθεπρζεί ε εηζαγσγή αλεπηζχκεησλ κνξίσλ πδξνγνλάλζξαθα ζην δείγκα. 
Σέηνηνη πδξνγνλάλζξαθεο πθίζηαληαη ζε πιηθά φπσο ην ιάδη, ην γξάζν θαη νη θξέκεο 
ρεξηψλ. Αθφκα θαη κηθξέο πνζφηεηεο απφ απηέο ηηο νπζίεο είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ 
ζθάικαηα ζηηο ππνινγηζκνί απφ ην θαλάιη HC. Σα ρέξηα είλαη ζθφπηκν λα  πιέλνληαη πξηλ 
απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα ζπληήξεζεο.  
 πληζηάηαη ε ρξήζε άζπξσλ βακβαθεξψλ γαληηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο 
ηεο. Ο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή ξππψλ επηβεβαηψλεηαη επίζεο θαη κε ηε 
δηαδηθαζία απηνκεδεληζκνχ πξηλ απφ θάζε κέηξεζε. 
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