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Δήλωση

Η έρευνα που περιγράφεται σε αυτή την πτυχιακή εργασία αποτελεί 
πρωτότυπη εργασία εκτός των περιπτώσεων που σημειώνεται στις αναφορές. 
Πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων της σχολής 
Τεχνολογίας Γεωπονίας του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Καλαμάτας υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Κου Δημητρίου Καραμουσαντά και του 
επιστημονικού συνεργάτη Κου Βασιλείου Δαλαμάγκα. Η παρούσα εργασία δεν έχει 
κατατεθεί για οποιοδήποτε άλλο πτυχίο ή για δημοσίευση. Στην περίπτωση που 
θεωρηθεί ότι σε κάποιο σημείο έχουν θιχτεί πνευματικά δικαιώματα, ζητώ συγνώμη. 
Δηλώνω ότι δεν έγινε κάποια εσκεμμένη ενέργεια για να οικειοποιηθώ ξένη εργασία 
αλλά για την πληρότητα του προς επεξεργασία θέματος. Εάν υπήρξε αντίστοιχο 
σημείο στην εργασία, το συγκεκριμένο αυτό σημείο είτε θα αποσυρθεί, είτε θα 
παραμείνει με την άδεια του δικαιούχου.

Ευχαριστίες

Για την αποπεράτωση της παρούσας πτυχιακής μελέτης συνέβαλαν κάποιοι 
άνθρωποι τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την πολύτιμη βοήθεια 
τους, την αμέριστη συμπαράστασή τους και για την ανεξάντλητη υπομονή τους.

Ευχαριστώ τον καθηγητή και πρόεδρο του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων 
του ΤΕΙ Καλαμάτας Κ° Καραμουσαντά Δημήτριο καθώς επίσης τον επιστημονικό 
συνεργάτη του ΤΕΙ Καλαμάτας Κ° Δαλαμάγκα Βασίλειο για τις σωστές και πολύτιμες 
υποδείξεις τους αλλά και για την άψογη συνεργασία που είχαμε.

Επίσης, ευχαριστώ την οικογένειά μου για την ψυχολογική υποστήριξη που 
μου πρόσφερε κατά την διάρκεια των μετρήσεων θορύβου.

Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω τον Κ° Παπαμικρούλη Νικόλαο που με την 
βοήθειά του και με την προσωπική του συμμετοχή πάρθηκαν οι απαραίτητες 
μετρήσεις του θορύβου μέσα από διάφορες καλλιεργητικές διεργασίες.

Ορισμένα άλλα πρόσωπα που θα ήθελα να ευχαριστήσω είναι οι φίλοι μου και 
συμφοιτητές μου, Μυτά Κωνσταντίνα, Μπάκα Νίκη, Παπαδοπούλου Κυριακή, 
Μπόγρη Σταυρούλα και Σπυρονίκο Κωνσταντίνο για την ατελείωτη συμπαράσταση 
τους και την ανεξάντλητη υπομονή τους.
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Περίληψη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι μια ερευνητική μελέτη προσδιορισμού και 
καταγραφής του θορύβου μέσα από διάφορες καλλιεργητικές διεργασίες όπως 
άρωση, φρεζάρισμα, άρωση με καλλιεργητή και χρήση χορτοκοπτικού. Οι μετρήσεις 
πραγματοποιηθήκαν με διαφορετικό αριθμό στροφών της πηγής ισχύος, με 
διαφορετικές σχέσεις μετάδοσης, σε διαφορετικές εργασίες κάθε φορά. Οι μετρήσεις 
ελήφθησαν με την χρήση ολοκληρωτικού ηχομέτρου για να διαπιστωθεί η έκθεση του 
χειριστή σε θόρυβο καθώς επίσης και η ηχητική επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Από την αξιολόγηση των μετρήσεων προκύπτει ότι οι χειριστές των 
γεωργικών μηχανημάτων κατά την χρονική περίοδο χρήσης των μηχανημάτων αυτών 
σε διάφορες καλλιεργητικές εργασίες εκτίθενται σε υψηλές στάθμες θορύβου, οι 
οποίες υπερβαίνουν στις ανώτατες επιτρεπόμενες στάθμες από την επικείμενη 
νομοθεσία. Η συστηματική έκθεση σε υψηλές στάθμες θορύβου δύναται να 
προκαλέσουν προσωρινή ή μόνιμη απώλεια της ακοής. Επίσης, σε σχέση με το 
ακουστικό περιβάλλον λειτουργίας των γεωργικών ελκυστήρων έχουμε να πούμε ότι 
ενισχύεται κατά τουλάχιστον 40 άΒ(Α). Η εν λόγω αύξηση δύναται να προκαλέσει 
γενικευμένη ενόχληση από θόρυβο σε πληθυσμούς πλησίον του χώρου λειτουργίας 
των γεωργικών μηχανημάτων. Σε σχέση με το φάσμα θορύβου που παράγεται από τις 
διάφορες καλλιεργητικές διεργασίες προκύπτει ότι κυριαρχείται από υψηλές στάθμες 
στις χαμηλές κεντρικές τριτο-οκταβικές συχνότητες.

ΙΖΓ Δ
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Εισαγωγή

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να προσδιοριστεί η στάθμη της ηχητικής 
πίεσης καθώς και το φασματικό περιεχόμενο της από την λειτουργία των γεωργικών 
μηχανημάτων κατά την διάρκεια διάφορων καλλιεργητικών διεργασιών. Οι γεωργοί 
σήμερα εκτελούν με τον γεωργικό ελκυστήρα διάφορες εργασίες όπως άρωση, 
φρεζάρισμα, σκάλισμα, κοπή χόρτου κλπ, διάρκειας ακόμη και 12 ή 15 ωρών 
ημερήσιος. Κατά την διάρκεια εργασίας των εκτίθενται σε υψηλές στάθμες θορύβου. 
Η χρονική διάρκεια έκθεσης σε συνδυασμό με τις υψηλές στάθμες θορύβου 
αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τους χειριστές δεδομένου ότι και τα επίπεδα 
θορύβου στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

Ο παραγόμενος θόρυβος αποτελεί συνήθως κίνδυνο για την υγεία και την 
ασφάλεια των χειριστών ενισχύοντας έτσι και τον θόρυβο του περιβάλλοντος. Οι 
βλάβες και οι διαταραχές που προέρχονται από τον θόρυβο και εμφανίζονται στον 
ανθρώπινο οργανισμό είναι πολλές, δύναται να προκαλέσει προσωρινή ή ακόμα και 
μόνιμη μείωση της ακουστικής ικανότητας.

Οι χειριστές των γεωργικών μηχανημάτων τους μήνες που πρέπει να 
καλλιεργήσουν εργάζονται είτε με ελκυστήρες χωρίς θάλαμο ασφαλείας, είτε με 
θάλαμο χωρίς ρύθμιση της θερμοκρασίας, έχοντας πολλές φορές τα παράθυρα και τις 
πόρτες ανοιχτές, για καλύτερο έλεγχο της λειτουργίας των παρελκόμενων γεωργικών 
μηχανημάτων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες μπορούν να υποστούν μόνιμες βλάβες 
στον μηχανισμό της ακοής και κυρίως θορυβοεξαρτώμενη κώφωση.

Η θορυβοεξαρτώμενη κώφωση προέρχεται από την ζημιά που προκαλεί η 
έκθεση σε υψηλές στάθμες θορύβου, στα νευροεπιθηλιακά αισθητήρια κύτταρα 
(αισθητικά τριχωτά κύτταρα) της εσωτερικής μοίρας του αυτιού. Στην βάση των 
τριχωτών αυτών κυττάρων υπάρχουν οι συνάψεις με τις ίνες των απαγωγών 
νευρώνων, σημείο έναρξης της νευρικής μετάδοσης του ηχητικού μηνύματος που 
καταλήγει στον εγκεφαλικό φλοιό στο πάνω τμήμα του κροταφικού λοβού. Τα 
τριχωτά κύτταρα βλάπτουν από την έκθεση σε θόρυβο και άπαξ και καταστραφούν 
δεν επανέρχεται. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να ληφθούν ορισμένα μέτρα 
προστασίας από τον θόρυβο.

Ένα άτομο θεωρείται ότι έχει υποστεί θορυβογενή βαρηκοΐα όταν η 
αριθμητική) μέση τιμή στάθμης κατωφλιού ακοής στις συχνότητες 500 Ηζ, 1000 Ηζ 
και 2000 Ηζ, έχει μετατοπισθεί κατά 25 άΒ(Α) σε σχέση με την μέση τιμή στάθμης 
κατωφλιού ακοής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

Γεωργικά Μηχανήματα

1.1 Ιστορική Επισκόπηση

Στον αγώνα του ανθρώπου για επιβίωση και για εξασφάλιση της τροφής του, 
εκτός από το κυνήγι, ήταν και η καλλιέργεια των φυτών και του εδάφους. Οι Αρχαίοι 
Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν ένα μυτερό κλαδί από δένδρο για την αναμόχλευση του 
εδάφους. Οι Αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν το άροτρο για την αναμόχλευση του 
εδάφους. Η κατασκευή του αρότρου οφείλεται στον Ελευσίνιο Τριπτόλεμο, υπό την 
καθοδήγηση της θεάς Δήμητρας. (ΚΥΡΙΑΚΟΥΑ. τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ , 1988)

Κινητήρια δύναμη των γεωργικών μηχανημάτων ήταν κατά σειρά ο 
άνθρωπος, τα εξημερωμένα ζώα, οι μηχανικές διατάξεις ατμού και τέλος οι μηχανικές 
διατάξεις με μηχανές εσωτερικής καύσης (ελκυστήρες με κινητήρες βενζίνης ή 
πετρελαίου). Με την πάροδο του χρόνου βελτιώθηκαν και τα γεωργικά μηχανήματα. 
Έγιναν πιο λειτουργικά και πιο αποδοτικά. (Γ. γ ια κ ο υ μ ε τ η ς , 1992)

1.2 Γενικά

Τα γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία χωρίζονται σε επτά μεγάλες 
κατηγορίες:

❖  Κατεργασίας εδάφους
♦> Σποράς- φυτεύσεως και λίπανσης 
♦> Καλλιεργητικών περιπτώσεων
❖  Άρδευσης
❖  Συγκομιδής καρπού
❖  Κτηνοτροφίας
❖  Ανθοκομίας- κηποτεχνίας και κλαδέματος (Γ. γ ια κ ο υ μ ε τ η ς , 1992)

1.2.1 Μηχανήματα κατεργασίας εδάφους

Η κατεργασία ή προετοιμασία του εδάφους επηρεάζει την ανάπτυξη και την 
απόδοση των καλλιεργούμενων φυτών. Η ανάπτυξη της Γεωπονίας αλλά και της 
τεχνολογίας συνέβαλε στην βελτίωση των γεωργικών μηχανημάτων κατεργασίας 
εδάφους και στην τελειοποίηση τους. Τα μηχανήματα ανάλογα με το είδος της 
εργασίας για την οποία χρησιμοποιούνται κατατάσσονται σε άροτρα, καλλιεργητές, 
σβάρνες, κυλίνδρους, σκαλιστήρια. (Γ. γ ιλ κ ο υ μ ε τ η ς , 1992)
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1.2.1.1 Αροτρα

Χρησιμοποιούνται για την κύρια καλλιέργεια του εδάφους και χωρίζονται σε 
υνάροτοα και όισκάροτρα. Τα άροτρα κατατάσσονται και σε κατηγορίες ανάλογα με 
τον τρόπο που μεταφέρονται από τον ελκυστήρα σε:

Φερόμενα: Στηρίζονται στον κορμό του ελκυστήρα αποτελώντας προέκτασή 
του και μεταφέρονται έτσι παντού ανάλογα με την πορεία του ελκυστήρα.

©· Ημιφερόμενα: Στηρίζονται στο ένα άκρο τους στον ελκυστήρα και στο άλλο 
σε τροχό που πατά στο έδαφος και γυρίζει ελεύθερα. Έτσι γίνεται και η 
μεταφορά τους. Τα ημιφερόμενα άροτρα χρησιμοποιούνται σε μεγάλες 
εκτάσεις.

©· Συρόμενα: Στηρίζονται και στα δύο άκρα τους σε τροχούς ενώ ο ελκυστήρας 
τα έλκει τόσο στη μεταφορά τους όσο και κατά την καλλιέργεια του εδάφους. 
Η χρήση τους σήμερα έχει εγκαταλειφθεί. (Γ. γ ια κ ο υ μ ε τ η ς , 1992)

1.2.1.1.1 Υνάροτρα

Τα υνάροτρα (εικ ία , ΐβ) αξιολογούνται ως τα πιο λειτουργικά και αξιόλογα 
άροτρα. Χρησιμοποιούνται σε εδάφη που έχουν μείνει ακαλλιέργητα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα ή όταν η άρωση πρέπει να είναι βαθειά. Με το υνάροτρο το έδαφος 
κόβεται, θρυμματίζεται, αναστρέφεται. Καταπολεμούνται τα ζιζάνια αποτελεσματικά 
και καλύπτονται τα φυτικά υπολείμματα.

Η σύνδεση του αρότρου με τον ελκυστήρα παίζει σημαντικό παράγοντα για το 
πόσο καλό θα είναι το όργωμα ή όχι. (ΚΥΡΙΑΚΟΥΑ. γ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ , 1988)

♦> Τα υνάροτρα αποφεύγονται να χρησιμοποιούνται σε δεντροκαλλιέργειες. (Γ.
ΓΙΑΚΟΥΜΕΤΗΣ, 1992)

Εικόνα Ια Αροτρο φερόμενο
Πηγή :\ν\ν\¥Λ6ΐΤ3.(:οτη-ίΓΓ/.../ΐ3ί>ι<1/105/Ρ6ί3υ1ΐ.35ΡΧ

Εικόνα 1β Αναστρεφόμενο άροτρο
Πηγή: www.agroenos.com/products/ovlacarotra

( ί
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1.2.1.1.2 Δισκάροτρα

Τα δισκάροτρα (εικ 2) σε αντίθεση με τα υνάροτρα αντί για υνί έχει έναν κοίλο 
δίσκο. Τα δισκάροτρα χρησιμοποιούνται για προετοιμασία εδαφών για καλλιέργεια 
σε δεντροκαλλιέργειες, πετρώδη ή αμμώδη εδάφη.

Τα δισκάροτρα χρησιμοποιούνται για πρώτη προετοιμασία εδάφους (γύρισμα 
εδαφών μετά από σπαρτά) ή συνδυάζονται με αυτόματες σπαρτικές μηχανές ώστε 
μαζί με την καλλιέργεια του εδάφους να γίνεται κ η σπορά. <Γ. γ ια κ ο υ μ ε τ η ς , 1992)

Εικόνα 2 Δισκάροτρο φερόμενο
Πηγή : \¥\ν\ν.terra.com.gr/.../̂ όίό/ΙΟ.νΡβΓαίΐΙι̂ ρχ

(2Γ Δ
ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12



ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.2.1.2 Περιστρεφόμενα άροτρα η φρέζες

Τα περιστρεφόμενα άροτρα ( εικ 3 α, 3β) αντί για υνί που έχουν τα υνάροτρα ή 
δίσκους που έχουν τα δισκάροτρα έχουν μία σειρά από λεπίδες, οι οποίες στηρίζονται 
σ' ένα περιστρεφόμενο κύλινδρο, το στροφείο. (Κυ ρ ιά κ ο υ Α. τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ , 1988>

Τα περιστρεφόμενα άροτρα χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία του 
εδάφους για ανοιξιάτικες καλλιέργειες καθώς και για καθαρισμό του από φυτικά 
υπολείμματα προηγούμενης καλλιέργειας. Τα περιστρεφόμενα άροτρα 
χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στις δεντροκαλλιέργειες, στις
αμπελοκαλλιέργειες, σε καλλιέργειες οπωρολαχανικών επιφανειακή καλλιέργεια κ 
καθαρισμό του εδάφους. (Γ. γ ια κ ο υ μ ε τ η ς , 1992).

Πολλοί αγρότες χρησιμοποιούν τη φρέζα το φθινόπωρο ,για να 
προετοιμάσουν το έδαφος για σπορά των χειμερινών σιτηρών. Αν δεν χρησιμοποιηθεί 
η φρέζα σωστά, με τον υπερβολικό θρυμματισμό που προκαλεί, καταστρέφει τη δομή 
του εδάφους. Με αποτέλεσμα το έδαφος να κατακάθεται με τις βροχές και να 
σχηματίζει κρούστα και σαν συνεπεία την διάβρωση του εδάφους. (ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α. 
ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, 1988)

1.2.1.3 Καλλιεργητές

Οι καλλιεργητές χρησιμοποιούνται για την κατεργασία του εδάφους σε 
δεύτερο ή και πρώτο στάδιο μετά τα άροτρα ή τη φρέζα. (Γ. γ ια κ ο υ μ ε τ η ς , 1992) Οι 
καλλιεργητές ανάλογα με το βαθμό κατεργασίας του εδάφους χωρίζονται σε δύο 
κατηγορίες : Εκείνα που δεν μπορούν να αναμοχλεύσουν το έδαφος βαθύτερα από 
40οηι και σε εκείνα που επιτρέπουν την κατεργασία του εδάφους και σε μεγαλύτερο 
βάθος από 40απ. Στη πρώτη κατηγορία ονομάζονται καλλιεργητές και στη δεύτερη 
κατηγορία ονομάζονται υπεδαφοκαλλιεργητές. . (ΚΥΡΙΑΚΟΥΑ. τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ , 1988)

Εικόνα 3 α Φρέζα
Πηγή : www.terra.com. gr/.. Α&\ ά! 105/ΤΜ8υ1 ί. Ε5ρχ

Εικόνα 3β Φρέζα
Πηγή : www.diskosvarna.gr/gr ΡΓθόυεΐ8,35Ρ

ΟΓ
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1.2.1.3.1 Καλλιεργητές

Η χρήση των καλλιεργητών ( εικ 4) είναι πιο γρήγορη και πιο οικονομική σε 
σχέση με τα υνάροτρα. Ο λόγος ότι οι καλλιεργητές παρουσιάζουν μικρότερη 
αντίσταση ελκόμενοι από ελκυστήρα σε σύγκριση με τα υνάροτρα για το ίδιο πλάτος 
και βάθος εργασίας. (ΚΥΡΙΑΚΟΥ λ . τ ζ ιβ α ν ο π ο υλ ο υ , 1988). Μετά την κατεργασία του 
εδάφους με καλλιεργητές, το έδαφος μένει χαλαρό και ανώμαλο ενώ το μεγαλύτερο 
μέρος των φυτικών υπολειμμάτων παραμένει στην επιφάνεια. (Γ. γ ια κ ο υ μ ε τ η ς . 1992)

Εικόνα 4 Καλλιεργητής σπαστός υδραυλικός
Πηγή : www.karagianni-morlet.gr/karagianni/index.Dhp.

1.2.1.3.2 Υπεδαφοκαλλιεργητής

Οι υπεδαφοκαλλιεργητές (εικ 5 α, 5β) λόγω της μορφής τους χρησιμοποιούνται 
για την αναμόχλευση του εδάφους σε βαθμό μεγαλύτερο από το συνηθισμένο βάθος 
οργώματος εξ ού και η ονομασία του. Αναμοχλεύουν το σκληρό στρώμα του εδάφους 
που δημιουργείται είτε από τα άλατα του νερού είτε από βαριά καλλιεργητικά 
μηχανήματα κατά την κίνηση τους βοηθώντας το νερό να περνά βαθειά στο έδαφος 
αντί να λιμνάζει ή να φύγει επιφανειακά διαβρώνοντας ταυτόχρονα την 
καλλιεργούμενη γη. (Γ. γ ια κ ο υ μ ε τ η ς , 1992)

Εικόνα 5 α Υπεδαφοκαλλιεργητής Εικόνα 5 β Υπεδαφοκαλλιεργητής
Πηγή : www.diskosvarna.gr/gr products.asp

or δ
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1.2.1.4 Σβάρνες

Η σβάρνα είναι ένα γεωργικό μηχάνημα που χρησιμοποιείται πριν από τη 
σπορά για να προετοιμάσει το έδαφος σε βάθος 5 έως ΙΟοηι εκεί όπου θα δεχτεί το 
σπόρο αμέσως μετά τη σπορά. Με το σβάρνισμα θρυμματίζεται το έδαφος, για να 
έρθει σε άμεση επαφή με το σπόρο και ισοπεδώνεται με αποτέλεσμα να κλείνουν οι 
μεγάλοι πόροι του, για να εξοικονομηθεί υγρασία, που είναι απαραίτητη για το 
φύτρωμα του σπόρου.. (Κυ ρ ιά κ ο υ Λ. τ ζιβ α ν ο π ο υλ ο υ , 1988)

Οι σβάρνες ανάλογα με τη μορφή εξαρτημάτων κατεργασίας εδάφους που 
φέρουν διακρίνονται σε οδοντωτές σβάρνες δίσκων ή δισκοσβάρνες. (Γ. 
ΓΙΑΚΟΥΜΕΤΗΣ, 1992)

1.2.1.4.1 Οδοντωτές σβάρνες

Μετά το όργωμα χρησιμοποιούνται διάφορα μηχανήματα για την 
προετοιμασία του εδάφους για σπορά. Αυτά ποικίλουν ανάλογα με το είδος της 
καλλιέργειας και με τις συνήθειες των αγροτών. Οι οδοντωτές σβάρνες διακρίνονται 
σε : οδοντωτές σβάρνες με σταθερά δόντια ή αλυσωτή ή ελατηριωτή ή με μακριά 
δόντια (Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΕΤΗΣ, 1992)

1.2.1.4.2 Οδοντωτές με σταθερά δόντια

Χρησιμοποιούνται για να ισοπεδώνουν το έδαφος, να σπάζουν τους μαλακούς 
σβώλους, να καταστρέφουν τα μικρά ζιζάνια μόλις φυτρώσουν και να σπάζουν την 
κρούστα που σχηματίζεται στην επιφάνεια του εδάφους μετά από βροχές για να 
υποβοηθείται έτσι το φύτρωμα των φυτών. (Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΕΤΗΣ, 1992)

1.2.1.4.3 Αλυσιδωτή σβάρνα

Η αλυσιδωτή σβάρνα είναι παραλλαγή της οδοντωτής με σταθερά δόντια. 
Χρησιμοποιείται για τους ίδιους σκοπούς που χρησιμοποιείται και η οδοντωτή, με τη 
διαφορά ότι φέρει κρίκους κατά διαστήματα των δοντιών. (Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΕΤΗΣ, 1992)

1.2.1.4.4 Ελατηριωτή σβάρνα

Χρησιμοποιείται για να χαλαρώνει την κρούστα του εδάφους, να ανακατεύει 
το έδαφος, να σπάζει τους μαλακούς σβώλους και να ξεριζώνει τα αγριόχορτα. (Γ.
ΓΙΑΚΟΥΜΕΤΗΣ, 1992)

(ΖΓ Δ
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1.2.1.4.5 Σβάρνες με μακριά δόντι«

Μοιάζουν με τις οδοντωτές σβάρνες με σταθερά δόντια στην εμφάνιση αλλά 
και στον τρόπο εργασίας. Τα δόντια τους είναι εύκαμπτα κ με τις ταλαντώσεις τους 
σπάζουν τους σβώλους, καταστρέφουν τα μικρά ζιζάνια, λυγίζουν και αποφεύγουν τα 
εμπόδια, ισοπεδώνουν το έδαφος χωρίς να προκαλούν μεγάλη αντίσταση κατά την 
έλξη του. (Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΕΤΗΣ, 1992)

1.2.1.4.6 Αισκοσβάρνες

Έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν σχεδόν σε όλα τα είδη εδαφών. 
Χρησιμοποιούνται για να οργώσουν το ακαλλιέργητο έδαφος, κόβουν τα στελέχη του 
καλαμποκιού και άλλων φυτών μετά την συγκομιδή και τα ανακατεύουν με το 
έδαφος. (ΚΥΡΙΑΚΟΥΑ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, 1988)

Ανάλογα με το βάρος και το μέγεθος τους οι δισκοσβάρνες διακρίνονται σε 
ελαφρές ή βαριές δισκοσβάρνες. Οι βαριές δισκοσβάρνες ή δισκοσβάρνες βαριάς 
κατασκευής λόγω του μεγέθους, του βάρους και της καλλιεργητικής ικανότητας των 
δίσκων τους χρησιμοποιούνται σαν εργαλεία πρώτης κατεργασίας του εδάφους και 
ειδικότερα για εδάφη προηγούμενης καλλιέργειας με υπολείμματα φυτών. (Γ. 
ΓΙΑΚΟΥΜΕΤΗΣ, 1992)

Οι ελαφριές δισκοσβάρνες χρησιμοποιούνται κυρίως στις ήδη οργωμένες 
εκτάσεις για την προετοιμασία τους για σπορά την άνοιξη ή το φθινόπωρο και για τη 
διασπορά μέσα στο έδαφος και την κάλυψη των φυσικών ή τεχνητών λιπασμάτων. (Γ.
ΓΙΑΚΟΥΜΕΤΗΣ, 1992)

Οι δισκοσβάρνες (εικ 6) για να ανταποκριθούν στις διάφορες ανάγκες των 
αγροτών διακρίνονται σε : φερόμενες ή συρόμενες με τροχούς μεταφοράς ή χωρίς 
τροχούς. Διακρίνονται ακόμα σε : απλής ενέργειας, διπλής ενέργειας, πλάγιας 
έλξεως και σε ειδικές δισκοσβάρνες. (ΚΥΡΙΑΚΟΥα . τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ , 1988)

Εικόνα 6 Δισκοσβάρανα
Πηγή : www.diskosvarna.gr/gr ΡΓθάυεί.α8Ρ?ρίιΙ=689&οηί=2

ατ δ
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1.2.1.4.7 Φερόιιενε; δισκοσβάρνε;

Έχουν τα πλεονεκτήματα ότι μπορούν να έχουν ευέλικτη, γρήγορη και εύκολη 
μεταφορά. Οι φερόμενες δισκοσβάρνες κατασκευάζονται ως δισκοσβάρνες απλής ή 
διπλής ενέργειας και πλάγιας έλξεως. (ΚΥΡΙΑΚΟΥΑ. τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ , 1988)

1.2.1.4.8 Συρόμενε; δισκοσβάρνε;

Συρόμενες δισκοσβάρνες υπάρχουν και στους τέσσερις τύπους σβαρνών, 
δηλαδή απλής ενέργειας, διπλής ενέργειας, πλάγιας έλξεως και ειδικών 
δισκοσβαρνών. Οι περισσότερες από τις σβάρνες διπλής ενέργειας και πλάγιας 
έλξεως κατασκευάζονται συνήθως με τροχούς που βοηθούν στον έλεγχο του βάθους 
κατεργασίας και στην μεταφορά τους. (ΚΥΡΙΑΚΟΥΑ. τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ , 1988)

1.2.1.4.9 Αισκοσβάρνα απλή; ενέργεια;

Οι δισκοσβάρνες του τύπου αυτού έχουν δυο άξονες με δίσκους αντίθετα 
τοποθετημένους. Η χρήση της σβάρνας αυτής έχει περιοριστεί σε ειδικές εργασίες, 
όπως η κατασκευή και τα χάλασμα των αναχωμάτων σε αρδευόμενες εκτάσεις.
(ΚΥΡΙΑΚΟΥΑ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, 1988)

1.2.1.4.10 Αισκοσβάρνα διπλή; ενέργεια;

Οι δισκοσβάρνες διπλής ενέργειας έχουν τέσσερις άξονες με δίσκους, ένα 
ζεύγος μπροστά και ένα πίσω, οι δε δίσκοι είναι τοποθετημένοι αντίθετα σε κάθε 
ζεύγος αξόνων. (κ υ ρ ια κ ο υ α . τ ζ ιβ α ν ο π ο υλ ο υ , 1988)

1.2.1.4.11 Αισκοσβάρνα πλάγια; έλ;εω;

Η θέση αυτής της δισκοσβάρνας πίσω από τον ελκυστήρα της επιτρέπει να 
εργάζεται μέσα σε οπωρώνες και να καλλιεργεί το έδαφος πολύ κοντά στους κορμούς 
των δέντρων, χωρίς ο ελκυστήρας να προκαλεί ζημιές στον κορμό και στα χαμηλά 
κλαδιά των δέντρων. (κ υ ρ ια κ ο υ α . τ ζιβ α ν ο π ο υλ ο υ , 1988)

1.2.1.4.12 Ειδικέ; δισκοσβάρνε;

Οι δισκοσβάρνες αυτές μπορεί να είναι διπλής ενέργειας ή πλάγιας έλξεως 
ειδικά κατασκευασμένες, για τα συνεκτικά εδάφη ή για χωράφια με μεγάλη ποσότητα 
φυτικών υπολειμμάτων, (κ υ ρ ια κ ο υ α . τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ , 1988)

Δ
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1.2.1.5 Κύλινδροι

Οι κύλινδροι είναι γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται πολλές φορές 
για να θρυμματίσουν το έδαφος ακόμα περισσότερο από ότι με τα άλλα μηχανήματα 

Ανάλογα με το είδος της εργασίας που κάνουν διακρίνονται : σε κυλίνδρους 
που συμπιέζουν την επιφάνεια του εδάφους και σε κυλίνδρους που συμπιέζουν το 
έδαφος κάτω από την επιφάνεια. (ΚΥΡΙΑΚΟΥΑ. τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ , 1988)

1.2.1.5.1 Κύλινδροι που συαπιέ^ουν την επιφάνεια του εδάφους

Οι κύλινδροι που συμπιέζουν την επιφάνεια του εδάφους θρυμματίζουν τους 
σβώλους, συμπιέζουν το χαλαρό έδαφος και μειώνουν τους μεγάλους πόρους του 
εδάφους. Με την συμπίεση του εδάφους έρχονται σε καλύτερη επαφή οι σπόροι με το 
έδαφος, διατηρείται περισσότερη υγρασία, που είναι απαραίτητη για το φύτρωμα και 
την ανάπτυξη των φυτών. (Κυ ρ ιά κ ο υ α . τ ζ ιβ α ν ο π ο υλ ο υ , 1988)

1.2.2 Μηχανήματα σποράς φυτεύσεως και λιπάνσεως

Είναι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην σπορά, στην φύτευση και 
την λίπανση των διαφόρων καλλιεργούμενων φυτών. Τέτοια μηχανήματα είναι οι 
σπαρτικές μηχανές, οι μηχανές φυτεύσεως και οι λιπασματοδιανομείς. Ανάλογα με το 
είδος των φυτών ή την εργασία που εκτελούν οι σπαρτικές μηχανές διακρίνονται σε : 
σπαρτικές χειμωνιάτικων σιτηρών, σπαρτικές ανοιξιάτικων καλλιεργειών, 
σπαρτικές μηχανές πατάτας, σπαρτικές λεπτών σπόρων και τεύτλων και σε 
φυτευτικές μηχανές. (Κυ ρ ιά κ ο υ α . τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ , 1988)

Οι λιπασματοδιανομείς ανάλογα με το είδος της εργασίας τους διακρίνονται 
σε : μηχανήματα για τη διασκόρπιση των χημικών λιπασμάτων και σε 
μηχανήματα για την διασκόρπιση της φυσικής κοπριάς. (ΚΥΡΜΚΟΥ α . 
ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, 1988)

1.2.2.1 Σπαρτικές χειμωνιάτικων σιτηρών

Οι σπαρτικές αυτού του τύπου ρίχνουν τους σπόρους σε σταθερές αποστάσεις 
μεταξύ των γραμμών σποράς αλλά σε τυχαίες αποστάσεις πάνω σε αυτές ή και με 
διασπορά οπότε οι σπόροι διασκορπίζονται σε όλο το καλλιεργούμενο έδαφος σε 
τυχαίες αποστάσεις. (Γ. γ ια κ ο υ μ ε τ η ς , 1992)

Δ
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1.2.2.1.1 Σπαρτικές ιιυγανές γειιιωνιάτικων σιτηρών γραιιιιικής 
σποράς

Με τις μηχανές (εικ 7) αυτές η σπορά γίνεται ομοιόμορφα σε γραμμές και σε 
ελεγχόμενο βάθος. Με αυτές τις σπαρτικές μηχανές γίνεται σπορά και άλλων σπόρων 
μεσαίου μεγέθους ( φασόλια, καλαμπόκι) ή μικρού μεγέθους ( τριφύλλι). (κ υ ρ ιά κ ο υ  α . 
ΤΖ1BANΟΠΟΥΛΟΥ, 1988)

Εικόνα 7 Σπαρτική μηχανή χειμερινών σιτηρών
Πηγή : -www.doktoris.gr/tracter.html

1.2.2.1.2 Σπαρτική μηγανη γειιιωνιάτικων σιτηρών για σπορά στα 
πεταγτά

Η σπορά στα πεταχτά είναι ένας μη γραμμικώς τρόπος σποράς των χειμερινών 
σιτηρών. Η σπορά αυτή πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους : με φυγόκεντρες 
σπαρτικές, σπορά με αεροπλάνα, και με μηχανές που διασκορπίζουν το σπόρο 
στο πλάτος της μηχανής. (ΚΥΡΙΑΚΟΥΑ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, 1988)

1.2.2.1.3 Φυγόκεντρες σπαρτικές

Χρησιμοποιούνται για τη διασκόρπιση των περισσοτέρων σπόρων καθώς και 
λιπασμάτων. Είναι μηχανές με την οικονομικότερη σπορά, διότι σπέρνουν μεγάλες 
εκτάσεις σε μικρό χρονικό διάστημα. (ΚΥΡΙΑΚΟΥΑ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, 1988)

δ
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1.2.2Λ.4 Σπορά ιιε αεροπλάνο

Χρησιμοποιείται για τη σπορά χόρτων βοσκής σε λοφώδεις περιοχές του 
ρυζιού και τον χειμερινών σιτηρών. (Κυ ρ ιά κ ο υ α . τ ζ ιβ α ν ο π ο υ α ο υ , 1988)

1.2.2.1.5 Μηγανές που διασκορπίζουν το σπόρο στο πλάτος της 
ρΐΊΥανικ

Μοιάζουν με τις σπαρτικές γραμμικής σποράς αλλά δεν έχουν σύστημα 
διανοίξεως του εδάφους και καλύψεως του σπόρου. Οι μηχανές αυτές 
χρησιμοποιούνται για την διασκόρπιση των λιπασμάτων. (ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α. τ ζ ιβ α ν ο π ο υ α ο υ , 
1988)

1.2.2.2 Σπαρτικές ανοιξιάτικων καλλιεργειών

Οι σπαρτικές ανοιξιάτικων καλλιεργειών χρησιμοποιούνται συνήθως για τις 
καλλιέργειες όπως είναι το καλαμπόκι και το βαμβάκι, οι οποίες σπέρνονται σε 
γραμμές και χρειάζονται ακριβείς αποστάσεις μεταξύ των γραμμών και ομοιόμορφα 
διαστήματα μεταξύ των φυτών επάνω στην γραμμή. Οι σπαρτικές γραμμικών 
καλλιεργειών κατατάσσονται ανάλογα με τον τρόπο που τοποθετούν τον σπόρο στο 
έδαφος, ανάλογα με το είδος των καλλιεργούμενων φυτών και ανάλογα με την 
μέθοδο σποράς. Οι σπαρτικές που σπέρνουν σε γραμμές που απέχουν ίσες 
αποστάσεις μεταξύ τους χρησιμοποιούνται για την σπορά καλαμποκιού, βαμβακιού, 
φασολιών και σόργου. (ΚΥΡΙΑΚΟΥΑ. τ ζιβ α ν ο π ο υα ο υ , 1988)

1.2.2.2.1 Σπαρτικές ιιηγανές πατάτας

Οι σπαρτικές αυτές τοποθετούν τον σπόρο τεμαχισμένο ή ολόκληρο σε 
καθοριζόμενες αποστάσεις, ρίχνουν το λίπασμα από τις δυο πλευρές του σπόρου κ 
λίγο βαθύτερα και τέλος σκεπάζουν το σπόρο και το λίπασμα. Οι σπαρτικές πατάτες 
είναι δυο ( εικ 8), τριών ή τεσσάρων γραμμών κ έλκονται από ένα ελκυστήρα μέσου 
μεγέθους. Ανάλογα με το διασπαστικό τους σύστημα διακρίνονται σε αυτόματες και 
ημιαυτόματες. (Κυ ρ ιά κ ο υ α . τζ ιβ α ν ο π ο υ α ο υ , 1988)

Εικόνα 8 Πατατοσπορέας αυτόματος
Πηγή : www.ioannidis-ioannis.gr/mhxanhmata.html
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1.2.2.2.2 Σπαρτικές ιητ/ανέ; λεπτών σπόρων και τεύτλων

Οχ σπαρτικές (εικ 9)αυτές είναι ειδικά κατασκευασμένες, για να σπέρνουν 
καρότα, σπανάκι, αντίδια, λάχανα, πιπεριές, τομάτες, μαρούλια, τεύτλα και άλλα 
λαχανικά. Σε περιοχές, όπως τα λαχανικά σπέρνονται σε μεγάλες εκτάσεις, για να 
υπάρχει οικονομικό όφελος, οι σπαρτικές λεπτών σπόρων είναι αναγκαίες. (Κυ ρ ιά κ ο υ  
Α. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, 1988)

Εικόνα 9 Σπαρτική μηχανή τεύτλων.
Πηγή : www.karagianni-morlet.gr/karagianni/index.phD.

1.2.2.3 Φυτευτικές μηχανές

Υπάρχουν φυτά, όπως και λαχανικά, οι τομάτες, ο καπνός που σπέρνονται στο 
σπορείο και σε κάποιο στάδιο της αναπτύξεως τους μεταφέρονται και φυτεύονται 
στην οριστική τους θέση. Όταν οι ποσότητες των καλλιεργούμενων φυτών, που 
πρόκειται να φυτευτούν, είναι μεγάλες, χρησιμοποιούνται φυτευτικές μηχανές για την 
εξοικονόμηση χρόνου και εργατών. Υπάρχουν επίσης και φυτευτικές μηχανές που 
χρησιμοποιούνται για την φύτευση δενδρυλλίων και θάμνων. Οι φυτευτικές μηχανές 
κατασκευάζονται συνήθως για την φύτευση μίας έως τεσσάρων γραμμών φυτεύσεως 
και για ποικιλία φυτών. (ΚΥΡΙα κ ο υ α . τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ , 1988)
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1.2.2.4 Λιπασματοδιανομείς

Τα χημικά λιπάσματα φέρονται στο εμπόριο σε στερεά κοκκώδη μορφή ή 
σκόνη, σε υγρή μορφή και σε αέρια μορφή. Οι μηχανές που χρησιμοποιούνται για την 
τοποθέτηση των λιπασμάτων αυτών λέγονται λιπασματοδιανομείςμικ 10), 
διακρίνονται δε λιπασματοδιανομείς για την διασκόρπιση των λιπασμάτων στερεάς 
μορφής και σε λιπασματοδιανομείς για την χρήση των λιπασμάτων υγρής ή αέριας 
μορφής. Ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης του λιπάσματος στο καλλιεργούμενο 
έδαφος έχουμε : (Κυ ρ ιά κ ο υ α . τ ζ ιβ α ν ο π ο υλ ο υ , 1988)

Εικόνα 10 Λιπασματοδιανομέας
Πηγή : www.agroenos.com/piΌducts/fazaspandiconcimΰ

1.2.2.4.1 Λιπασματοδιανομέας διασκόρπισης του λιπάσματος σ' 
όλο το πλάτος της μηγανής

Αφήνει λίπασμα σ' όλο το πλάτος που καλύπτει η μηχανή ομοιόμορφα σε 
ελεγμένη ποσότητα. Συνήθως μετά την τοποθέτηση του λιπάσματος αυτό καλύπτεται 
στο έδαφος από δισκοσβάρνες. (Κϊρ ια κ ο υ α . τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ , 1988)

1.2.2.4.2 Λιπασματοδιανομέας διασκορπισμού

Διασκορπισμό λιπάσματος σε μεγάλη έκταση έχουμε κυρίως με τους 
φυγοκεντρικούς διανομείς λιπάσματος. Είναι πολύ παραγωγική γιατί με αυτούς 
καλύπτονται μεγάλες εκτάσεις. (ΚΥΡΙΑΚΟΥΑ. τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ , 1988)

Δ
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1.2.2.4.3 Λιπασιιατοδιανοιιέαοείάρτηιια σπαρτικής ιί μηγανικού 
σκαλιστηριού

Τοποθετείται σαν εξάρτημα ( λίπανση εδάφους ταυτόχρονα με την σπορά) ή 
στα μηχανικά σκαλιστήρια ( ταυτόχρονα με το σκάλισμα λιπαίνεται το έδαφος στην 
περιοχή των καλλιεργούμενων φυτών). (ΚΥΡΙΑΚΟΥΑ. τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ , 1988)

1.2.2.4.4 Διανομέας λιπάσματος υγρής μορφής

Είναι ειδικής μορφή διανομείς που εναποθέτουν σε προκαθορισμένες 
ποσότητες λίπασμα σε υγρή μορφή. Η εναπόθεση γίνεται είτε με την βαρύτητα είτε 
με την βοήθεια πεπιεσμένου αέρα είτε με πιεστική αντλία. (ΚΥΡΙΑΚΟΥΑ. τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ , 
1988)

1.2.2.4.5 Αιανομέας κοπριά;

Κατασκευαστικά αποτελείται από ελκόμενο ανοιχτό όχημα -  πήγμα που έχει 
μηχανισμό ο οποίος σκορπά ομοιόμορφα την κοπριά σε όλο το καλλιεργούμενο 
έδαφος (εικ 11). Σκοπό έχει τον εμπλουτισμό του εδάφους ώστε να αποφευχθεί η χρήση 
χημικών λιπασμάτων. (Κυ ρ ιά κ ο υ α . τζιβ α ν ο π ο υλ ο υ , 1988)

Εικόνα 11 Κοπροδιανομέας
Πηγή : www.stergiak.is.£Γ/ίΓκΐ6Χ.ρ1ΐρ?ΐ3Γ£6ΐ=ρπχ1ιιοί8...
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1.2.3 Καλλιεργητικά μηχανήματα περιποίησης φυτών

Τα καλλιεργούμενα φυτά μέχρι να φθάσουν στο στάδιο της συγκομιδής τους 
χρειάζονται ορισμένες καλλιεργητικές φροντίδες οι οποίες συντελούν άμεσα στην 
αύξηση της παραγωγής τους. Οι καλλιεργητικές αυτές φροντίδες είναι:

=> Το αραίωμα των φυτών 
=> Το σκάλισμα
=> Το άνοιγμα των αυλακιών για πότισμα 
=> Ψεκασμοί 
=> Οι επιπάσεις

Ανάλογα με το είδος της εργασίας που έχουν να κάνουν διακρίνονται σε :
Μηχανικά σκαλιστήρια, διαμορφωτές αυλακιών, γεωργικά μηχανήματα 

αραιώματος φυτών, ψεκαστικά μηχανήματα, επιπαστήρες. (ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α. 
ΤΖΙΒΑ ΝΟΠΟ ΥΛ Ο Υ, 1988)

1.2.3.1 Μηχανικά σκαλιστήρια

Τα μηχανικά σκαλιστήρια έχουν μεγάλη σημασία για την σωστή ανάπτυξη 
των καλλιεργούμενων φυτών. Με αυτά καλλιεργείται το έδαφος ανάμεσα στα φυτά 
έτσι ώστε να υπάρχει εγκλωβισμός υγρασίας και ξερίζωμα των ζιζανίων που 
εμποδίζουν την ανάπτυξη των φυτών. Ακόμη το σκάλισμα του εδάφους βοηθά στον 
αερισμό του αλλά και στην απορρόφηση του νερού που έτσι φτάνει στις ρίζες των 
φυτών. Ανάλογα με τον τρόπο εργασίας και ανάλογα με την κατασκευή τους τα 
μηχανικά σκαλιστήρια διακρίνονται σε : κοινά μηχανικά σκαλιστήρια (εικ 12) και σε 
περιστροφικά σκαλιστήρια.. (Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΕΤΗΣ, 1992)

1.2.3.1.1 Κοινά ιητ/ανικά σκαλιστήρια

Τοποθετούνται είτε στο μπροστινό είτε στο πίσω μέρος του ελκυστήρα. Είναι 
μικρού μεγέθους και είναι προσαρμοσμένα σε μικρούς χειροδηγούμενους ελκυστήρες 
που χρησιμοποιούνται σε μικρούς κήπους. . (Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΕΤΗΣ, 1992)

Εικόνα 12 Σκαλιστήρι
Πηγή : tsaousis.car.gr/

4
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Μ

1.2.3.1.2 Περιστροφικά μηγανικά σκαλιστήρια

Καταστρέφει τα ζιζάνια όταν αυτά δεν έχουν ακόμη ριζώσει καλά και όταν τα 
φυτά δεν έχουν μεγαλύτερο ύψος από 5 έως ΙΟαη. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
μεγαλύτερο ύψος φυτών.. (Γ. γ ια κ ο υ μ ε τ η ς , 1992)

1.2.3.2 Διαμορφωτές αυλακιών

Οι αυλακωτήρες (εικ ι ΐ )  χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αυλακιών ή 
σαμαριών πριν από την σπορά, κατά την σπορά ή μετά το φύτρωμα των 
καλλιεργούμενων φυτών. Οι πιο κοινοί αυλακωτήρες είναι οι αυλακωτήρες με υνί και 
οι αυλακωτήρες με δίσκους. (Κυ ρ ιά κ ο υ α . τ ζιβ α ν ο π ο υλ ο υ , 1988)

Εικόνα 13 Υδραυλικός αυλακιοτήρας
Πηγή : www.karagianni-morlet.gr/karagianni/index.phD...

1.2.3.3 Γεωργικά μηχανήματα αραιώματος φυτών

Είναι τα μηχανήματα με τα οποία γίνεται το αραίωμα των φυτών μιας 
καλλιέργειας μετά τη βλάστηση τους. Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας χωρίζονται 
σε : μηχανικά σκαλιστήρια, μηχανές αραιώματος με παλινδρομικά μαχαίρια, 
γεωργικές μηχανές αραιώματος με περιστρεφόμενα μαχαίρια, μηχανές 
αραιώματος με φωτοκύτταρο. (Γ. γ ια κ ο υ μ ε τ η ς , 1992)
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Μ

1.2.3.3.1 Μηγανικά σκαλιστήρια

Το αραίωμα των φυτών με μηχανικά σκαλιστήρια είναι ο απλούστερος, και 
φθηνότερος μηχανικός τρόπος αραιώματος των φυτών. Το μειονέκτημα του 
αραιώματος με μηχανικό σκαλιστήρι είναι ότι δεν εξασφαλίζεται η βλάστηση στις 
γραμμές του αγρού που παραμένουν τα φυτά.. (ΚΥΡΙΑΚΟΥΑ. τ ζ ιβ α ν ο π ο υ α ο υ , 1988)

1.2.3.3.2 Μττ/ανές αραιώματος ιιε παλινδρομικά ιιαγαίρια

Είναι μηχανισμοί που προσαρμόζονται στο πίσω μέρος του ελκυστήρα και 
έχουν μηχανική υδραυλική κίνηση. (Γ. γ ια κ ο υ μ ε τ η ς , 1992)

1.2.3.3.3 Μυγαν^ αραιώματος ιιε περιστρεφόμενα ιια/αίρια

Οι μηχανές αραιώματος με περιστρεφόμενα μαχαίρια είναι συνήθως 1,2,4,6 
και 8 γραμμών. Η λειτουργία τους στηρίζεται στην απόσταση των μαχαιριών πάνω σε 
ένα οδοντωτό ή ακτινωτό τροχό. (Κυ ρ ιά κ ο υ Α. τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ , 1988)

1.2.3.3.4 Μηγανέ£ αραιώματος με φωτοκύτταρο

Είναι οι μηχανές που αραιώνουν τα φυτά εκλεκτικά. Εντοπίζουν με το 
φωτοκύτταρο τα ασθενή φυτά και ενεργοποιούν τους κατάλληλους μηχανισμούς 
ώστε να απομακρυνθεί από την φυτεία.. (Γ. γ ια κ ο υ μ ε τ η ς , 1992)

1.2.3.4 Μηχανήματα ψεκασμού

Τα φυτά προσβάλλονται από διάφορες ασθένειες, μύκητες και έντομα. Για να 
αποδώσουν όμως τα φυτά πρέπει να προστατεύονται. Η προστασία τους γίνεται με 
χρήση κατάλληλων φαρμάκων. Η χρήση των φαρμάκων γίνεται με κατάλληλα 
μηχανήματα (ψεκαστικά) που τα ψεκάζουν πάνω στα φυτά. Ανάλογα με τον τρόπο 
που μεταφέρεται το ψεκαστικό διάλυμα οι ψεκαστήρες διακρίνονται σε : 
υδραυλικούς ψεκαστήρες, ψεκαστήρες με ρεύμα αέρα και ψεκαστήρες 
πεπιεσμένου αέρα.. (Γ. γ ια κ ο υ μ ε τ η ς , 1992)

ίΖΓ 4
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1.2.3.4.1 Υδραυλικοί

Οι υδραυλικοί ψεκαστήρες (εικ 14) διακρίνονται σε γενικής χρήσεως (μικρού 
κυρίως μεγέθους για μικρές καλλιεργούμενες εκτάσεις ), σε πολλαπλής χρήσεως (για 
ψεκασμούς εδάφους αλλά και δενδροκαλλιεργιών λόγω ευελιξίας στη χρήση τους), 
σε χαμηλής πίεσης (κυρίως φερόμενα ατομικοί ή μηχανοκίνητοι για ψεκασμούς 
ζιζανίων σε φυτείες με ψηλά φυτά), σε υψηλές πιέσεις ( για ψεκασμούς οπορωφόρων 
δέντρων) και σε ψεκαστήρες μεγάλου ελεύθερου ύψους (τοποθετούνται σε οχήματα 
με ελεύθερο ύψος 1,5αιι και άνω για ψεκασμούς φυτών μεγάλου ύψους.(Γ. 
ΓΙΑΚΟΥΜΕΤΗΣ, 1992)

Εικόνα 14 Αναρτώμενα ψεκαστικά
Πηγή : www.terra.com.£Γ/.../ΐ3ΐ)ί(1/108/Ρ6ί3ΐι]ΐ.35ΡΧ

1.2.3.4.2 Ψεκαστήρες αε ρεύμα αέρα

Οι ψεκαστήρες με ρεύμα αέρα γνωστοί ως νεφελοψεκαστήρες (εικ 15 α, β) ή ως 
ψεκαστήρες μεγάλης πυκνότητας χρησιμοποιούνται για τον ψεκασμό φυτών μεγάλης 
καλλιέργειας (Κυ ρ ιά κ ο υ  α . τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ , 1988)

Εικόνα 15 α Νεφελοψεκαστήρας Εικόνα 15 β Νεφελοψεκαστήρας κανόνι
Πηγή : www.terra.com.£Γ/...Λ3ίη(1/108/Ρ6ί3ΐι1ι.35Ρχ
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Μ

1.2.3.4.3 Ψεκαστήρες ιιε πεπιεσμένο αέρα

Χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα για τον ψεκασμό μικρών οπωρώνων και 
αμπελώνων για τον ψεκασμό μεμονωμένων δέντρων ή και για άλλους μικρής 
εκτάσεως ψεκασμούς. (Κυ ρ ιά κ ο υ  λ . τζιβ α ν ο π ο υλ ο υ , 1988)

1.2.3.5 Επιπαστήρες

Είναι οι μηχανές που διασκορπίζουν στις φυτείες τα φυτοφάρμακα σε στερεά 
μορφή(σκόνη). Προσαρμόζεται κυρίως στους γεωργικούς ελκυστήρες αλλά και σε 
ελικόπτερα ή αεροπλάνα . (Γ. γ ια κ ο υ μ ε τ η ς , 1992)

1.2.4 Μηχάνημα συγκομιδής

Η έλλειψη εργατικών χεριών και η ανάγκη για χαμηλό κόστος παραγωγής 
επέβαλε την κατασκευή μηχανημάτων συγκομιδής που είτε προσαρμόζονται στους 
ελκυστήρες είτε είναι ειδικά κατασκευασμένα μηχανήματα συγκομιδής. (Γ.
ΓΙΑΚΟΥΜΕΤΗΣ, 1992)

Τα κυριότερα μηχανήματα συγκομιδής είναι:
Μηχανές συγκομιδής χειμερινών σιτηρών
Μηχανές συγκομιδής καλαμποκιού
Βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές
Μηχανές συγκομιδής τεύτλων και πατάτας
Μηχανές συγκομιδής χόρτων και σανών
Μηχανές συγκομιδής φρούτων και καρπών
Μηχανές συγκομιδής λαχανικών (ΚΥΡΙΑΚΟΥα .τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ , 1988)

4
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1.2.4.1 Μηχανήματα συγκομιδής σιτηρών- κριθαριού

Κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες, στα αυτοκινούμενα και σε αυτά που 
παίρνουν κίνηση από τους γεωργικούς ελκυστήρες.

α) Αλωνιστική ιιηχανή : Επεξεργάζεται τα φυτά για να αποδώσει τον καρπό 
στο τελικό στάδιο. .(Γ. γ ια κ ο υ μ ε τ η ς , 1992)

β) Θεριζοαλωνιστική : Η θεριζοαλωνιστική (εικίδ) μηχανή χρησιμοποιείται για 
το θερισμό και αλωνισμό των σιτηρών, αλλά και πολλών άλλων καλλιεργειών. Όλη η 
εργασία πραγματοποιείται με ένα πέρασμα, της μηχανής πάνω από το χωράφι, ακόμη 
και αν η οι συνθήκες εργασίας είναι διαφορετικές. Τα κυριότερα πλεονεκτύαατα της 
θεριζοαλωνιστική ς είναι:

=> Η μείωση του κόστους εργασίας 
=> Ο περιορισμός του αριθμού των εργατών 
=> Η δυνατότητα γρηγορότερης καλλιέργειας του 

χωραφιού
=> Ο διασκορπισμός του άχυρου στο χωράφι

Τα κυριότερα αειονεκττίαατα της θεριζοαλωνιστικής είναι ό τ ι:
=> Χρειάζεται μεγάλη ισχύ για τη λειτουργία της 
=> Απαιτούνται πολλά χρήματα για την αγορά της 
=> Τα σιτηρά είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες 

και τους κινδύνους πυρκαγιάς 
=> Χρειάζονται πρόσθετα έξοδα για τη συλλογή του 

άχυρου. (Κυ ρ ιά κ ο υ  α . τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ ,Ι988)

Εικόνα 16 Θεριζοαλωνιστική μηχανή
Πηγή : www.nea-zihni.info/draviskos/Dictures 3 e1.htm

Οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές ανάλογα με την κλίση του εδάφους 
διακρίνονται σε μηχανές επίπεδων εδαφών και σε μηχανές επικλινών εδαφών.
(ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, 1988)
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1.2.4.2 Μηχάνημα συγκομιδής καλαμποκιού

Τα μηχανήματα συγκομιδής (εικ 17) καλαμποκιού είναι αυτοκινούμενα, 
προσαρμοζόμενα στον ελκυστήρα, συρόμενα και χειροδηγούμενα μικρών 
αυτοκινούμενων ελκυστήρων. Ανάλογα με τον τρόπο συλλογής και απόδοσης του 
καρπού του καλαμποκιού έχουμε :

=> Μηχανήματα συγκομιδής ρόκας χωρίς αποφύλλωση 
=> Μηχανήματα συγκομιδής ρόκας με αποφύλλωση 
=> Μηχανήματα συγκομιδής ρόκας που αποδίδουν τον

Εικόνα 17 Μηχάνημα συλλογής καλαμποκιού
Πηγή : www.karagianni-morlet.gr/karagianni/index.Dhp.

(Ε Δ
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1.2.4.3 Μηχανήματα συγκομιδής βαμβακιού

Έχουν αντικαταστήσει την χειρονακτική εργασία παρά το μειονέκτημα της μη 
πλήρους συγκέντρωσης του βαμβακιού. Η μεγάλη όμως συλλεκτική τους και το 
μειωμένο κόστος παραγωγής κάνουν το μειονέκτημα αυτό αμελητέο. Ανάλογα με τον 
τρόπο εργασίας διακρίνονται σε : ,<Γ. γ ιλ κ ο υ μ ε τ η ς , 1992)

=> Συλλεκτικές με αδράχτια 
=> Σε απογυμνωτικές 
=> Συλλεκτικές με αναρρόφηση 
=> Κοπτοσυλλεκτικές

(ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟ ΥΛΟΥ, 1988)

1.2.4.3.1 Συλλεκτικές μηνανές με αδρά'/τια
Αφαιρούν το βαμβάκι από τα ανοιχτά καρύδια, ενώ τα πράσινα καρύδια που 

δεν έχουν ανοίξει τα αφήνουν πάνω το φυτό για να συλλεγούν αργότερα.ίεικ 18) . 
(ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α. ΤΖΙΒΑ ΝΟΠΟ ΥΛ ΟΥ, 1988)

Εικόνα 18 Βαμβακοσυλλεκτική μηχανή
Πηγή : mixanimata.gr/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81 %ΕΕ%Β3%.

1.2.4.3.2 Απογυμνωτικές μηγανές

Συγκομίζουν τα καρύδια με ένα πέρασμα είτε είναι ανοιχτά είτε κλειστά, 
κατηγορία αυτή ενδείκνυται για ποικιλίες βαμβακιού με κοντή ίνα, για βαμβάκι 
κατώτερης ποιότητας, μικρής φυτικής μάζας, μικρών διακλαδώσεων και για βαμβάκι 
με καρύδια ανθεκτικά στις καταιγίδες.. (ΚΥΡΙΑΚΟΥα .τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ ,1988)

οτ Δ
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1.2.4.3.3 Συλλεκτικές ιιηγανές βαιιβακιού ιιε αναρρόφηση

Συλλέγουν το βαμβάκι μόνο από τα ανοιχτά καρύδια με αναρρόφηση όπως 
και οι συλλεκτικές με αδράχτια. . (ΚΥΡ!α κ ο υ α .τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ ,1988)

1.2.4.3.4 Κοπτοσυ λλεκτικές
Κόβουν τα φυτά κοντά στην επιφάνεια του εδάφους όταν αυτά βρίσκονται στο 

κατάλληλο στάδιο της ωριμάνσεως τους. . (Κυ ρ ιά κ ο υ α .τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ ,1988)

1.2.4.4 Μηχανήματα συγκομιδής τεύτλων και πατάτας

Είναι μηχανές ειδικού τύπου και αυτό γιατί πρέπει να εξάγουν τον καρπό από 
το έδαφος και ταυτόχρονα να τον καθαρίσουν από το χώμα και τα φυλλώματα. Είναι 
δυο τύπων ανάλογα με τον τρόπο συλλογής του καρπού. .(Γ. γ ια κ ο υ μ ε τ η ς , 1992)

1.2.4.4.1 Συλλεκτικές καρπού τεύτλων πατάτας και εναπόθεση στο 
έδαφος

Εξάγουν τα τεύτλα ή τις πατάτεςμικ 19) αφού κόψουν πρώτα το φύλλωμα τους. 
Εξάγοντας τις από το έδαφος οι συλλεκτική τις τραντάζει καθαρίζοντας τες από το 
χώμα και τις αφήνει πάνω στο έδαφος σε σειρά. .(Γ. γ ια κ ο υ μ ε τ η ς , 1992)

Εικόνα 19 Πατατοσυλλεκτική
Πηγή : www.ioannidis-ioannis.gr/mhxanhmata.html

1.2.4.4.2 Συζευκτικές ιιηγανές πατάτας τεύτλου ιιε φόρτωσπ σε 
ογιίΐιατα ιιεταφοράς π συσκευασίας σε σάκους

Είναι η πλέον παραγωγική. Πλεονέκτημα της η έλλειψη συνοδών εργατών για 
την συλλογή -  συσκευασία των βολβών. Εξάγει -  τινάζει από το χώμα και εναποθέτει 
τους βολβούς είτε σε οχήματα μεταφοράς είτε σε σάκους. .(Γ. γ ια κ ο υ μ ε τ η ς , 1992)

ΟΓ δ
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1.2.4.5 Μηχανές συγκομιδής χόρτου και σανών

Είναι οι μηχανές που χρησιμοποιούνται για τη συγκομιδή ,μερική επεξεργασία 
και συσκευασία των καλλιεργούμενων φυτών που προορίζονται για τροφή ζώων. 
Ανάλογα για κάθε είδος εργασίας έχουμε και τον τύπο : ,<Γ. γ ια κ ο υ μ ε τ η ς , 1992)

❖  Χορτοκοπτικές μηχανές
❖  Μηχανήματα συνθλίψεως του χόρτου
❖  Αναδευτήρες χόρτου
❖  Μηχανήματα δεματοποίησεως χόρτου
❖  Μηχανήματα που συμπιέζουν το χόρτο σχηματίζοντας μικρά γεωμετρικά 

σχήματα
♦♦♦ Μηχανήματα για την φόρτωση και μεταφορά των δεμάτων του χόρτου
❖  Μηχανήματα για την συγκομιδή και τον τεμαχισμό των φυτών για ενσίρωση

(ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, 1988)

1.2.4.6 Μηχανές συγκομιδής φρούτων και άλλων καρπών

Τα διάφορα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την συγκομιδή φρούτων 
και άλλων καρπών είναι τα εξής:

❖  Δονητές
❖  Μηχανές συγκομιδής σταφυλιών

(ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,1988)

1.2.4.6.1 Δονητές

Οι δονητές διακρίνονται σε :
❖  Δονητές που τινάζουν τον καρπό ή τα κλαδιά των δέντρων
❖  Δονητές ρεύματος αέρα που τινάζουν την κόμη των δέντρων
❖  Δονητές που αγκαλιάζουν την κόμη των δέντρων και τινάζουν τα κλαδιά

Οι δονητές που χρησιμοποιούνται ευρέως είναι οι δονητές που τινάζουν τον 
κορμό ή μεμονωμένα κλαδιά.

Οι δονητές αυτού του είδους μπορεί να είναι αυτοκινούμενοι ή να 
τοποθετούνται στο μπροστινό ή στο πίσω μέρος του ελκυστήρα. Ο καρπός πολλές 
φορές αφήνετε να πέσει στο έδαφος όπου συλλέγετε χειρονακτικά ή μηχανικά.

(ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, 1988)

1.2.4.7 Μηχανές συγκομιδής σταφυλιού

Οι μηχανές συγκομίζουν τα σταφύλια καθώς περνούν πάνω από τα κλήματα. 
Η επιτυχία της μηχανικής συγκομιδής οφείλεται στην διαμόρφωση των φυτών σε 
υποστηριγμένα γραμμικά σχήματα. (Κυ ρ ιά κ ο υ α .τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ , 1988)
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1.2.4.8 Μηχανές συγκομιδής λαχανικών

Η συγκομιδή πολλών λαχανικών, που καλλιεργούνται για βιομηχανική 
επεξεργασία γίνεται με μηχανικά μέσα. Ανάλογα με το είδος της εργασία τους τα 
μηχανήματα διακρίνονται σε μηχανήματα μαζικής συγκομιδής των λαχανικών και σε 
μηχανήματα εκλεκτικής συγκομδιδής. (Κυ ρ ιά κ ο υ  α .τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ ,1988)

1.2.4.9 Μηχανές μαζικής συγκομιδής λαχανικών

Οι μηχανές αυτές είναι κυρίως ημιφερόμενες της μιας γραμμής.
Τα πράσινα μπιζέλια και το σπανάκι κόβονται στο ύψος της επιφάνειας του 

εδάφους, φορτώνονται σε μεταφορικά οχήματα και μεταφέρονται στα κέντρα 
επεξεργασία.

Η μηχανική συγκομιδή των πράσινων φασολιών γίνεται με μηχανές που 
κόβουν ολόκληρες τις φασολιές , με ειδικούς μηχανισμούς αφαιρούνται τα φύλλα και 
τα στελέχη από τα φασολάκια, τα οποία με την σειρά τους τοποθετούνται σε κιβώτια. 
Τα φασολάκια επειδή συγκομίζονται με ένα πέρασμα της μηχανής έχει σαν 
αποτέλεσμα πολλοί καλλιεργητές να μαζεύουν τα ώριμα φασολάκια πρώτα με το
χέρι·

Οι μηχανές για τη συγκομιδή λαχανικών που καλλιεργούνται για το ρίζωμά 
τους ή για τους βολβούς τους, όπως τα καρότα, τα ραπανάκια, τα πράσα, τα 
κρεμμύδια, εκριζώνουν, αποφυλλώνουν και φορτώνουν μηχανικά με μια μετακίνηση 
στο χωράφι.

Τα ξερά κρεμμύδια πριν από τη συγκομιδή τους κόβονται κάτω από τους 
βολβούς για να αποβάλλουν την υγρασία τους και να ξεραθεί το φύλλωμα τους.
(ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α. ΤΖΙΒΑΚΟΠΟ ΥΛ Ο Υ, 1988)

1.2.4.10 Μηχανές συγκομιδής τομάτας

Οι μηχανές συγκομιδής τομάτας είναι μηχανήματα που συγκομίζουν όλη την 
παραγωγή της τομάτας με ένα πέρασμα από το χωράφι. (Κυ ρ ιά κ ο υ  
Α. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, 1988)

1.2.5 Μηχανοκίνητες χορτοκοπτικές

Οι χορτοκοπτικές μηχανές εκτός από το κόψιμο των διαφόρων χορτοδοτικών 
φυτών, χρησιμοποιούνται για την κοπή των ζιζανίων γύρω από τα γεωργικά κτήρια, 
τους φράκτες, τα κανάλια καθώς επίσης και για την κοπή των διαφόρων φυτικών 
υπολειμμάτων μετά την συγκομιδή του προϊόντος ορισμένων καλλιεργειών. Οι πιο 
συνηθισμένες από τις χορτοκοπτικές που χρησιμοποιούνται στη γεωργία είναι : οι 
χορτοκοπτικές με περιστρεφόμενους κυλίνδρους ή δίσκους, οι χορτοκοπτικές με 
περιστρεφόμενες λεπίδες και οι μηχανές με παλινδρομικό μαχαίρι. Οι μηχανές με 
παλινδρομικό μαχαίρι χρησιμοποιούνται περισσότερο για το θέρισμα των φυτών για 
την παραγωγή ξηρού χόρτου. (Κυ ρ ιά κ ο υ α .τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ ,1988)
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1.2.5.1 Οι χορτοκοπτικές με περιστρεφόμενες κυλίνδρους

Χρησιμοποιούνται περισσότερο για την κοπή του χόρτου που δεν πρόκειται 
να συγκομισθεί, για παράδειγμα χόρτα για χλωρή λίπανση. Το μειονέκτημα της είναι 
ότι λόγω της μεγάλης ταχύτητας που εργάζεται υποβαθμίζει την ποιότητα του χόρτου.

(ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,1988)

1.2.5.2 Οι χορτοκοπτικές με περιστρεφόμενες λεπίδες

Χρησιμοποιείται περισσότερο για την κοπή στελεχών καλαμποκιού ή 
βαμβακιού και λιγότερο για χόρτο που πρόκειται να συγκομισθεί, ο λόγος είναι ότι το 
τεμαχίζουν υπερβολικά. (Κυ ρ ιά κ ο υ α .τζιβ α ν ο π ο υλ ο υ , 1988)

1.2.5.3 Οι χορτοκοπτικές με παλινδρομικό μαχαίρι

Χρησιμοποιούνται για το θέρισμα του χόρτου που πρόκειται να συγκομισθεί. 
Οι μηχανοκίνητες χορτοκοπτικές με παλινδρομικό μαχαίρι ανάλογα με τον τρόπο που 
συνδέονται στον ελκυστήρα διακρίνονται σε : ημκρερόμενες, συρόμενες και
φερόμενες (ΚΥΡΙΑΚΟΥΑ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,1988)

1.2.6 Μηχανήματα συνθλίψειος του χόρτου

Με τα μηχανήματα αυτά τα στελέχη του χόρτου σπάζουν κατά διαστήματα σε 
όλο το μήκος τους. Το σπάσιμο αυτό των στελεχών γίνεται:

*»* Για να επιταχυνθεί η ξήρανση του χόρτου
♦> Για να περιορισθούν οι κίνδυνοι από τις καιρικές συνθήκες
❖  Για να διατηρεί το χόρτο το φύλλωμα και το χρώμα του.
❖  Για να λιγοστέψουν οι περιποιήσεις του χόρτου στο χωράφι 
*> Για να τρώνε τα ζώα καλύτερα το χόρτο
*** Για να δεματοποιείται το χόρτο ευκολότερα

(ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛ ΟΥ, 1988)

ΑΓ Δ
ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 35



ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΑΥΣΗ ΤΟΥ OOFYBO Y ivit-LA a n u
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.2.6.1 Αναδευτήρες χόρτου

Για να στεγνώσει ομοιόμορφα και γρήγορα το χόρτο και να μπορέσει να 
διατηρήσει το φύλλωμα, το χρώμα και το άρωμα του απαραίτητα στοιχεία ενός 
χόρτου καλής ποιότητας, χρειάζεται να υποστεί μια ανάδευση που την κάνουν οι 
ειδικοί αναδευτήρες του χόρτου.

Μετά την κοπή του χόρτου το μεγαλύτερο μέρος των φύλλων είναι στην 
επιφάνεια και εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες, ενώ τα στελέχη των φυτών που 
στεγνώνουν δυσκολότερα καλύπτονται από το φύλλωμα. Αν παραμείνει το χόρτο σε 
αυτή την κατάσταση θα χάσει γρήγορα το φύλλωμα, το χρώμα και την θρεπτική του 
αξία. Γι' αυτό μετά την κοπή, το χόρτο ενώ ακόμη βρίσκεται στο στάδιο της 
μαράνσεως, πρέπει να αναποδογυριστεί και να σχηματισθούν γραμμές με μικρότερο 
πλάτος ώστε να έρθουν τα στελέχη από το πάνω μέρος και να στεγνώσουν 
γρηγορότερα και ομοιόμορφα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι όπως είναι : αναδευτήρες 
με την κυλινδρική ανέμη, αναδευτήρες με πλάγιες παλινδρομήσεις ( εικ 20 α,β) και 
αναδευτήρες με τροχούς. (Κυ ρ ιά κ ο υ α .τζιβ α ν ο π ο υλ ο υ ,1988)

Εικόνα 20α Αναδευτήρας χόρτου Εικόνα20 β Αναδευτήρας χόρτου συρόμενος
Πηγή : www.anchialos-ae.gr/web gr/lelv mowing.htm

1.2.6.2 Μηχανήματα δεματοποιήσεως του χόρτου

Τα μηχανήματα δεματοποιήσεως του χόρτου ανάλογα με το σχήμα των 
δεμάτων διακρίνονται σε : μηχανές για ορθογώνια δέματα και σε μηχανές για 
κυλινδρικά δέματα.

1.2.6.3 Μηχανήματα δεματοποιήσεως του χόρτου για 
ορθογώνια_δέματα

Τα δέματα που παράγονται από τις μηχανές αυτές δένονται με δύο ή τρία 
σχοινιά ή σύρματα ανάλογα με το μέγεθος των δεμάτων. Οι μπάλες με σύρμα έχουν 
μεγαλύτερη αντοχή και προτιμώνται όταν τα δέματα μεταφέρονται σε μεγάλες 
αποστάσεις. (Κυ ρ ιά κ ο υ α .τ ζ ιβ α ν ο π ο υλ ο υ , 1988)
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1.2.6.4 Μηχανήματα δεματοποιήσεως του χόρτου για 
κυλινδρικά δέματα

Τα μηχανήματα αυτά ( εικ 21) διακρίνονται σε συρόμενα, ημιφερόμενα ή 
φερόμενα και κατατάσσονται ανάλογα με το μέγεθος των δεμάτων που σχηματίζουν 
σε μικρού, μέσου και μεγάλου μεγέθους. Οι μικρότερες μηχανές δένουν δέματα 
βάρους 18 ως 35kg ενώ οι μεγάλες μπορούν να δέσουν δέματα μέχρι 700 kg.
[ΚΥΡΙΑΚΟΥ A. ΤΖ1ΒΑΝ ΟΠΟΥΛΟΥ,1988)

Εικόνα 21 Δεματοποιητής χόρτου για κυλινδρικά δέματα
Πηγή : \ν\ν\ν.5ΐ6Γ513λΐ5.£Τ/ΐη(ΐ6Χ-ΡΐΐΡ?ΐ3Γ£6ΐ=Ρ3 £65&Ρ3 6 6 ..·

1.2.6.5 Μηχανήματα που συμπιέζουν το χόρτο 
σχηματίζονται μικρά γεωμετρικά σχήματα

Ο σχηματισμός συμπιεσμένου χόρτου σε μικρά γεωμετρικά σχήματα ( κύβοι, 
παραλληλόγραμμα, κύλινδροι ) παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα σε σύγκριση 
με το δεματοποιημένο χόρτο:

♦> Χρειάζεται λιγότερα εργατικά χέρια από την κοπή μέχρι και την διανομή 
του χόρτου στα ζώα

♦> Παρουσιάζει λιγότερες απώλειες χόρτου
♦> Το χόρτο με την μορφή αυτή τρώγεται καλύτερα από τα ζώα
♦> Μπορεί κατά τη διανομή του στα ζώα να αναμιχθεί εύκολα με 

συμπυκνωμένες και ενσιρόμενες τροφές
❖  Απαιτεί για την αποθήκευση του λιγότερο από το μισό χώρο που 

απαιτείται για τα δέματα του χόρτου
Παρά τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει όμως η χρησιμότητα του 

περιορίζεται από σοβαρούς παράγοντες όπως είναι το κλίμα και το έδαφος των φυτών 
που καλλιεργούνται για χόρτο. Τα μηχανήματα χρησιμοποιούνται μόνο για ψυχανθή 
γιατί έχουν μια φυσική κόλλα που είναι απαραίτητη για τη συγκόλληση των 
τεμαχιδίων. (Κυ ρ ιά κ ο υ  α .τ ζ ιβ α ν ο π ο υ λ ο υ ,1988)
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1.2.6.6 Μηχανήματα για τη φόρτωση και μεταφορά των 
δεμάτων του χόρτου

Η τελευταία φάση για τη μηχανοποίηση της παραγωγής ξηρού χόρτου, είναι η 
φόρτωση και η μεταφορά των δεμάτων στην αποθήκη. Για την φόρτωση των δεμάτων 
σε μεταφορικά οχήματα τοποθετείται μια προέκταση πίσω από την μηχανή 
δεματοποιήσεως η οποία οδηγεί τα δέματα στο μεταφορικό όχημα. Η τοποθέτηση 
των δεμάτων μπορεί αν γίνει είτε χειρονακτικά είτε με ειδικό εκτοξευτή ο οποίος 
μετά το δέσιμο των δεμάτων τα ρίχνει όπως τύχει μέσα στο μεταφορικό όχημα. 
(ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α. ΤΖΙΒΑΝΟΠ ΟΥΛΟΥ, 1988)

Μετά τη φόρτωση το μεταφορικό όχημα μεταφέρει τα δέματα στο χώρο 
αποθήκευσης όπου με ανατροπή της πλατφόρμας τα ξεφορτώνει όλα μαζί ή τα 
ξεφορτώνει ένα ένα στον ανυψωτήρα που τα μεταφέρει μέσα στην αποθήκη.

(ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟ ΥΛΟΥ,1988)

1.2.6.7 Μηχανήματα για τη συγκομιδή και τεμαχισμό των 
φυτών για ενσίρωση

Ο τεμαχισμός των φυτών είναι απαραίτητος για να είναι εύκολος ο χειρισμός 
τους με μηχανήματα και για να αφαιρείται με το πάτημα κατά την αποθήκευση τους, 
ο αέρας ευκολότερα από τη μάζα του υλικού. <κ υ ρ ια κ ο υ α .τ ζ ιβ α ν ο π ο υλ ο υ ,Ι988)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

Φυσική έννοια του ήχου και του θορύβου

2.1 Ορισμός ήχου

Ήχο στη Φυσική ονομάζουμε μια μηχανική διαταραχή που πραγματοποιείται 
σε ένα ελαστικό μέσο και διαδίδεται επίσης σε ένα ελαστικό μέσο (ίδιο ή 
διαφορετικό)με τη μορφή των ηχητικών κυμάτων που κινούνται με ορισμένη 
ταχύτητα και σε διαφορετικές διευθύνσεις και έχουν τέτοιο χαρακτήρα , ώστε να 
μπορούν να διεγείρουν το αισθητήριο της ακοής μας και να μας προκαλούν 
ακουστικό συναίσθημα ευχάριστο ή δυσάρεστο.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)
Η μηχανική διαταραχή που δημιουργεί τον ήχο είναι μεν, στην πιο 

απλοποιημένη της μορφή, μία απλή αρμονική ταλάντωση μιας ορισμένης συχνότητας 
, πλάτους και διεύθυνσης(απλός ήχος ή τόνος)σε πιο πολύπλοκη δε μορφή, μια 
σύνδεση απλών αρμονικών ταλαντώσεων διαφορετικών συχνοτήτων, πλάτους και 
διευθύνσεων μετάδοσης μεταξύ τους και οι οποίες παράγουν διάφορα είδη ήχων 
(Σύνθετοι ήχοι, κρότοι, θόρυβοι), (π τ υ χ ια κ ή  εργασία  γ ρ η γ ο ρ ια δ ο υ π α ρ ε ς α ς 2004)

2.2 Ορισμός θορύβου

Με βάση την Φυσική του έννοια ο θόρυβος είναι ένα πολύπλοκο σύνολο 
απλών ήχων διαφορετικών μεταξύ τους. Γενικά : θόρυβος είναι κάθε ακανόνιστος 
απεριοδικός σύνθετος ήχος, που η στιγμιαία του τιμή αυξομειώνεται γενικά με τυχαίο 
τρόπο, με αποτέλεσμα να μας δημιουργεί μία ενοχλητική ακουστική εντύπωση. Ο 
θόρυβος οφείλεται στις ηχητικές συνθήκες του χώρου και προκαλείται από τη 
συμβολή πολλών ηχογόνων παραγόντων(π.χ. άνεμος, βροχή, κυκλοφορία οχημάτων, 
βιομηχανία, ανθρώπινες δραστηριότητες κλπ.). Είναι φανερό ότι ο υποκειμενικός 
παράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο στην κατάταξη ενός ήχου ως θορύβου 
ενοχλητικού ή όχι. Πάρα πολύ συχνά ο ίδιος ήχος για τον έναν είναι πηγή απόλαυσης 
και διασκέδασης ενώ για τον άλλον είναι εκνευριστικό ερέθισμα. Επίσης συχνά ο 
ίδιος ήχος προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις στον ίδιο άνθρωπο ανάλογα με την 
ψυχική του διάθεση της στιγμής, (π τ υ χ ια κ ή  ε ρ γα σία  γ ρ η γ ο ρ ια δ ο υ π α ρ ε ς α ς  2004)
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2.3 Ταξινόμηση με βάση τη διάδοση

Με βάση τη διάδοση τους οι ήχοι ταξινομούνται σε: 
α) αερόφερτος ήχος: ηχητική πηγή, ηχητική μετάδοση, ηχητική λήψη, μέσα στον 

αέρα. Είναι ο θόρυβος που μεταδίδεται μέσω του αέρα. Κατά τη διερεύνηση του 
περιβαλλοντικού θορύβου σε μια δοσμένη βιομηχανία ο αερόφερτος θόρυβος 
σχετίζεται με τη μετάδοση του θορύβου μέσω: αεραγωγών, παραθύρων και 
γενικότερα διαφόρων ανοιγμάτων καθώς και ανοικτών χώρων. Επίσης, αναφέρεται 
στη μετάδοση του αερόφερτου θορύβου μέσω διαφόρων κατασκευών. Πρόκειται 
δηλαδή για το θόρυβο που διαδίδεται μέσω αέρα, αλλά σε κάποιο σημείο της 
διαδρομής του διέρχεται μέσα από κάποιο χώρισμα το οποίο αποτελεί μέρος της 
κατασκευής. Το χώρισμα στην συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί ένα σχετικώς μικρό 
μέρος της όλης διαδρομής που ακολουθεί ο θόρυβος, εν τούτοις όμως η παρουσίας 
του έχει πολύ μεγάλη επίπτωση στην όλη διάδοση του θορύβου. (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ε ρ γ α σ ία  
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑΣ 2004)

Στις μετρήσεις ηχομονώσεως κτιριακών στοιχείων, αερόφερτος θόρυβος είναι 
αυτός που φτάνει μέσω του αέρα στο μετρούμενο στοιχείο(δοκίμιο)

β) στερεόφερτος ήχος : Ηχητική πηγή, ηχητική μετάδοση, ηχητική λήψη, μέσα σε 
στέρεο μέσο. Στερεόφυρτος θόρυβος είναι ο θόρυβος που φτάνει στα σημεία που 
ενδιαφέρουν μέσω ενός στερεού, και δομόφερτος ο θόρυβος που διαδίδεται μέσω των 
δομικών στοιχείων ενός κτιρίου. Εδαφόφερτος θόρυβος είναι ο στερεόφερτος 
θόρυβος που διαδίδεται μέσω του εδάφους, με την έννοια του στερεουγενούς 
θορύβου εννοούμε την γέννηση και μετάδοση στα στερεά υλικά, χρονικά 
εξαρτώμενων κινήσεων και δυνάμεων που έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την 
εκπομπή ανεπιθύμητου ήχου.

γ) κτυπογενής ήχος : ηχητική πηγή στη μία πλευρά του κτιριακού 
στοιχείου(στερεό), ηχητική μετάδοση σε στερεό και στη συνέχεια στον αέρα, ηχητική 
λήψη στον αέρα. Είναι ο θόρυβος που παράγεται από τη σύγκρουση δύο στερεών 
σωμάτων. Στις μετρήσεις ηχομονώσεων κτιριακών στοιχείων(π.χ. τοίχων, οροφών) 
κτυπογενής είναι ο θόρυβος που παράγεται με χτυπήματα πάνω στο μετρούμενο 
κτιριακό στοιχείο από την πλευρά που βρίσκεται στο δωμάτιο εκπομπής. Ο 
στερεόφερτος ήχος χωρίζεται σε: 
α) Εδαφόφερτος ήχος : στερεόφερτος μέσα στο έδαφος.
β) Δομόφερτος ήχος : στερεόφερτος μέσα στη στερεή δομή ενός κτιρίου.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑΣ 2004)

Δ
ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 40



ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

2.4 Ταξινόμηση θορύβου με βάση την κυματομορφή του

Με βάση την κυματομορφή του, δηλαδή τη μορφή της εξέλιξης του με το 
χρόνο, ο θόρυβος ταξινομείται σε :

α) σταθερός θόρυβος ή συνεχής :Lp σταθερή με το χρόνο(Τρ=στάθμη ηχητικής 
πίεσης).

Είναι αυτός που κατά την διάρκεια του χρόνου της παρατήρησης παρουσιάζει 
ελάχιστες διακυμάνσεις στην στάθμη του. Οι διαφορές στη στάθμη του σταθερού 
θορύβου είναι τόσο μικρές που μπορούν να αγνοηθούν. Η περίοδος μέτρησης μπορεί 
να είναι πολύ μικρή. Για μετρήσεις dB(A) απαιτεί ελάχιστη περίοδος μέτρησης 1 min. 
Σταθερός θόρυβος συνίσταται σε πολλές πηγές θορύβου από εγκαταστάσεις, π.χ.
θόρυβος φυγόκεντρων ή αξονικών ανεμιστήρων. (π τ υ χ ια κ ή  εργασία  γ ρ η γ ο ρ ια δ ο υ  
ΠΑΡΕΣΑΣ 2004)

β )μεταβλητός θόρυβος:
Είναι κάθε μη σταθερός θόρυβος και διακρίνεται σε διακοπτόμενο, παλμικό και 

κυμαινόμενο θόρυβο. Ο μεταβλητός θόρυβος παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές 
στάθμης κατά τη διάρκεια της παρατηρήσεως. (π τ υ χ ια κ ή  εργασία  γ ρ η γ ο ρ ια δ ο υ  π α ρ ε ς α ς
2004)

ί. διακοπτόμενος θόρυβος
Είναι ο μεταβλητός θόρυβος που παρουσιάζει απότομες πτώσεις της στάθμης 

στην τιμή της στάθμης θορύβου περιβάλλοντος, αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της 
παρατηρήσεως. Ο χρόνος στον οποίο η στάθμη παραμένει σε σταθερή τιμή, 
διαφορετική από την τιμή της στάθμης θορύβου περιβάλλοντος, είναι της τάξεως του 
lsec ή περισσότερο. Η στάθμη του διακοπτόμενου θορύβου πέφτει απότομα και 
πολλές φορές φτάνει τη στάθμη του θορύβου βάθους. Όμως η στάθμη του θορύβου 
κατά τη διάρκεια της αύξησης της είναι σταθερή, και παραμένει σταθερή για μια 
περίοδο περίπου 1 sec ή περισσότερο θα πρέπει για τις διάφορες αυξήσεις στην 
στάθμη του θορύβου, να λαμβάνεται η ίδια περίοδος μέτρησης, όπως στην περίπτωση 
συνεχούς θορύβου. Θα πρέπει επίσης το μήκος της περιόδου υψηλής στάθμης να 
είναι γνωστό, (π τ υ χ ια κ ή  εργασία  γ ρ η γ ο ρ ια δ ο υ π α ρ ε ς α ς 2004)
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ϋ. παλμικός θόρυβος
Είναι ο μεταβλητός θόρυβος που αποτελείται από μία ή περισσότερες 

εξάρσεις ηχητικής ενέργειας(ηχητικούς παλμούς)με διάρκεια μικρότερη του Ιότερη 
του 1 sec η κάθε μια.

Η μέτρηση και η εκτίμηση του τυχαίου παλμικού θορύβου απαιτούν ειδικές 
γνώσεις, και ειδικά ηχόμετρα(ίιτιριιΕε sound level meters).Η απαιτούμενη περίοδος 
μέτρησης μπορεί να είναι πολύ μικρή. Περιέχει κατ’ ουσίαν παλμούς διαφορετικής 
τιμής του Lp με διάρκεια μικρότερη από 1 sec και διακοπές με πτώση στην τιμή του 
θορύβου βάθους, (π τ υ χ ια κ ή ε ρ γ α σ ία  γ ρ η γ ο ρ ια δ ο υ π α ρ ε ς α ς 2004)

iii. παλμικός θόρυβος
Λέγεται και ημισταθερός παλμικός θόρυβος. Είναι θόρυβος πολλές φορές 

περιοδικός. Οι παλμοί του έχουν παραπλήσιο πλάτος και εμφανίζονται σε 
διαλείμματα των 2sec κατά το μέγιστο. Η απαιτούμενη περίοδος μέτρησης μπορεί να 
είναι πολύ μικρή. Για μετρήσεις dB(A) απαιτείται περίοδος μέτρησης τουλάχιστον 
1 min. (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥΠΑΡΕΣΑΣ2004)

ίν. κυμαινόμενος θόρυβος -περιοδικός
Είναι ο θόρυβος που έχει συνεχείς περιοδικές αλλαγές στη στάθμη του. Η 

μετρούμενη περίοδος είναι βασικώς μία περίοδος. Για ακρίβεια όμως είναι καλύτερα 
να λαμβάνονται περισσότεροι περίοδοι, (π τ υ χ ια κ ή  ε ρ γα σ ία  γ ρ η γ ο ρ ια δ ο υ  π λ ρ ε ς α ς  2004)

ν. κυμαινόμενος θόρυβος-μη περιοδικός
Είναι ο θόρυβος που συνεχώς αλλάζει στάθμη μη περιοδικά. Η μετρούμενη 

περίοδος πρέπει να είναι πολλή μεγάλη ή να αποτελείται από πολλά τυχαία δείγματα. 
Το αποτέλεσμα των μετρήσεων πρέπει να οδηγεί σε μία μόνη τιμή. (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ε ρ γ α σ ία  
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΣ.ΑΣ 2004)

2.4.1 Αλλα είδη θορύβου

α)περιβαλλοντικός θόρυβος( ambient noise)
Σαν περιβαλλοντικός θόρυβος εννοούνται οι στάθμες ηχητικές πιέσεις που 

σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Στα πλαίσια καταγραφής του 
βιομηχανικού θορύβου, ο περιβαλλοντικός θόρυβος είναι ο λεγόμενος ολικός 
θόρυβος. Είναι κατ’ ουσίαν ο θόρυβος που οφείλεται στις λειτουργικές 
δραστηριότητες μιας βιομηχανίας συν το διάχυτο θόρυβο από απροσδιόριστες πηγές 
θορύβου, τον λεγόμενο θόρυβο βάθους, (π τ υ χ ια κ ή  ε ρ γα σ ία  γ ρ η γ ο ρ ια δ ο υ π α ρ ε ς α ς 2004)

β) θόρυβος βάθους (background noise)
Είναι η στάθμη ηχητικής πίεσης σε ένα δοσμένο περιβάλλον που οφείλεται σε όλες 

τις απροσδιόριστες πήγες θορύβου εκτός μιας συγκεκριμένης πηγής θορύβου, η οποία 
ευρίσκεται υπό διερεύνηση ή προς μέτρηση και που αποτελεί γενικότερα το 
αντικείμενο ενδιαφέροντος. Για την ακριβή μέτρηση της στάθμης ηχητικής πίεσης 
που οφείλεται σε μια συγκεκριμένη συσκευή ή μηχάνημα ή παραγωγική διαδικασία ή 
ολόκληρη βιομηχανία, απαιτείται η ακριβής γνώση της στάθμης του θορύβου βάθους. 
Στην πράξη, σαν αποδεκτή στάθμη θορύβου λαμβάνεται η στάθμη του δείκτη L95. 
(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑΣ 2004)
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Εάν δηλαδή λάβουμε εκατό μετρήσεις της στάθμης του περιβαλλοντικού 
θορύβου σε χρονικό διάστημα t, πχ 30 min, τότε ο θόρυβος βάθους προκύπτει εάν 
από τις 100 μετρήσεις απαλείψουμε τις 94 μεγαλύτερες και κρατήσουμε της 95η 
μέτρηση, κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους. Στις περιπτώσεις καταγραφείς, εκτίμησης 
και αξιολόγησης του βιομηχανικού θορύβου που προέρχεται αποκλειστικά και μόνον 
από τις λειτουργικές δραστηριότητες μιας συγκεκριμένης βιομηχανίας που βρίσκεται 
σε κατοικημένες περιοχές, ορίζεται ως « Α-ηχοστάθμη θορύβου βάθους» ή Α- 
ηχοστάθμη που ξεπερνιέται στα 95 % του χρόνου μετρήσεως, που είναι κατ'ουσίαν ο 
δείκτης L95. Αυτή η στάθμη θορύβου που προέρχεται από πηγές θορύβου άσχετες 
προς τις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας, λαμβάνεται ως ο θόρυβος βάθους. Τελικώς, 
το τελικό αποτέλεσμα που αφορά τη στάθμη του θορύβου που οφείλεται 
αποκλειστικά και μόνον στις εγκαταστάσεις και λειτουργικές δραστηριότητες της 
βιομηχανίας προκύπτει αφού πρώτα ληφθεί υπ'όψιν η επίδραση του θορύβου βάθους.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)

2.5 Δείκτες θορύβου

Οι περισσότερες μετρήσεις θορύβου εκφράζονται σε άΒ(Α). Οι μετρήσεις 
μέσα σε ένα περιβάλλον θορύβου είναι διαφορετικές σε σχέση με το χρόνο. Οι 
μετρήσεις γίνονται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα και επειδή η επεξεργασία 
τους γίνεται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα και επειδή η επεξεργασία τους 
γίνεται με στατιστικές μεθόδους, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερες.

Ανάλογα με τους σκοπούς που πραγματοποιούνται αυτές οι μετρήσεις 
καθορίζεται και η χρονική διάρκειά τους.

Έτσι έχουμε χρονικά διαστήματα το 24-ωρο (δηλ. μετρήσεις συνέχεια για 24 
ώρες) το 16-ωρο της ημέρας (από 6.00 έως 22.00) το 8-ωρο για την νύχτα (22.00 .έως 
6.00) το 18-ωρο (από 6.00 ..έως24.00)κλπ.

Φυσικά τα παραπάνω χρονικά διαστήματα ορίζονται ανάλογα με τον τόπο 
και το σκοπό που γίνονται οι μετρήσεις

Για την εκτίμηση της ηχορύπανσης χρησιμοποιούνται διάφοροι δείκτες 
θορύβου.
Οι σημαντικότερες είναι οι εξής : 

β  Η στάθμη θορύβου Σες 
&  Η κλίμακα ϋό

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)
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2.5.1.1 Ισοδύναμη συνεχής στάθμη θορύβου Leq

Είναι ο συνεχής θόρυβος που θα έδινε την ίδια ακουστική ενέργεια, 
μετρούμενη πάνω στην καμπύλη Α σε μια περίοδο Τ, με τον πραγματικά 
μεταβαλλόμενο θόρυβο μετρούμενο στην ίδια περίοδο.

LN είναι η στάθμη θορύβου η οποία υπερβαίνεται κατά τη διάρκεια Ν% του 
χρόνου μέτρησης.

Συνηθισμένοι δείκτες αυτής της κατηγορίας είναι οι Li και Lio που 
υποδηλώνουν επίπεδα αιχμής, και οι L90 και L95. που υποδηλώνουν τα βασικά επίπεδα 
θορύβου (θόρυβος βάθους).

Συγκεκριμένα ο δείκτης Lio συσχετίζεται με την ενόχληση που προκαλείται 
στον πληθυσμό, γι’αυτό και χρησιμοποιείται στις νομοθεσίες διαφόρων χωρών.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑΣ 2004)

2.5.1.2 Η κλίμακατΙΒ

Αυτή η κλίμακα πηγάζει από τον τρόπο κατά τον οποίο οι άνθρωποι 
αντιδρούν στους ήχους. Γνωρίζουμε ότι η αυτόματη αντίδραση του τυμπάνου 
(αντανακλαστική ενέργεια) σκοπό έχει να προστατεύσει τα συστατικά του 
ακουστικού συστήματος από υπερβολική διέγερση. Αυτό σημαίνει πως η σχέση 
μεταξύ του μεγέθους των μεταβολών της πίεσης που προκαλείται από τα ηχητικά 
κύματα που προσπίπτουν επί του τυμπάνου και της κίνησης του τυμπάνου, πιθανώς 
να μην είναι γραμμική για όλο το ακουστικό έύρος Ηχητική πίεσης. Δηλαδή, εάν στο 
εύρος στο οποίο ενεργοποιείτε η αυτόματη αντίδραση του τυμπάνου, η σχέση μεταξύ 
ηχητική πίεση και μετατόπισης της τυμπανική μεμβράνης, είναι περισσότερο 
λογαριθμική παρά γραμμική. Κάτι τέτοιο εξηγείται και από την αναγκαιότητα που 
υπάρχει ώστε το ανθρώπινο σύστημα ακοής να αντιδρά σε ένα υπερβολικά μεγάλο 
εύρος ακουστικής πίεσης της τάξεως του 10'8 προς I. Για να παρατηρηθούν και να 
μετρηθούν, τα αποτελέσματα μικρών αλλαγών και στα δυο άκρα αυτού του εύρους 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί λογαριθμική κλίμακα ή κλίμακα dB. Κάτ’ αυτών τον 
τρόπο, το εύρος από 1 έως 10 '8 θα συμπιεστεί σε μια κλίμακα από 0 έως 9. ( διότι 
logio 1=0, και logio 1.000.000.000=9). Οι αριθμοί , 0 έως 9 αντιπροσωπεύουν 
σχετικές ποσότητες. Το ακουστικό dB, σχετίζεται με μία πίεση αναφοράς ( Ρ rms) 
που είναι ίση με, Ρο= 20μPa. Αυτή η πίεση αντιστοιχεί σε μια ακουστική ένταση, 
Ιο=10 '-12 W/m2, και ακουστική ενέργεια Wo= 10Λ-12 Watt.

Το άΒορίζεται στην συνέχεια από την εξής σχέση:
Στάθμη ηχητικής πίεσης ( SPL )=20 log Ρ rms/PormsdB re 20μΡ8

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑΣ 2004)
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2.6 Φυσικά εμπόδια στην μετάδοση του ήχου

Τα κυριότερα φυσικά εμπόδια ενός ήχου είναι:

> Η απορρόφησή του από την ατμόσφαιρα
> Η διάφορες ατμοσφαιρικές διαταραχές και βαθμίδες ανέμου και

θερμοκρασίας.
> Η παρουσία βροχής, ομίχλης, χιονιού
> Η απορρόφησή του από το έδαφος και τις ανακλάσεις

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙ.4ΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑΣ 2004)

2.7 Απορρόφηση του ήχου στην ατμόσφαιρα

Σε χώρο ελεύθερου ηχητικού πεδίου όπου δεν υπάρχουν απώλειες ο ήχος 
απλώνεται έτσι που η συνολική ηχητική ενέργεια σε κάθε μέτωπο του κύματος μένει 
σταθερή. Δηλαδή η ελάττωση της ηχητικής έντασης που προκύπτει με αυτόν τον 
τρόπο είναι αποτέλεσμα μόνο της γεωμετρικής εξάπλωσης του ηχητικού κύματος, 
δηλαδή της απόστασης από την πηγή θορύβου. Στην πραγματικότητα, όμως, η 
ηχητική ενέργεια ελαττώνεται κ εξαιτίας των απωλειών του μέσου ηχοδιάδοσης, 
ώστε στο τέλος όλη η ενέργεια του ηχητικού κύματος μετατρέπεται σε αύξηση της 
θερμικής κίνησης των μορίων του μέσου, δηλαδή σε θερμότητα. Η απώλεια αυτή 
συμβαίνει σε όλα τα είδη των ηχητικών κυμάτων.

Υπάρχουν τρεις τρόποι μετατροπής της ηχητικής ενέργειας, που διαδίδεται 
μέσα σε ένα ρευστό, σε θερμότητα:

α) η εσωτερική τριβή ( ιξώδες) που αναπτύσσεται μεταξύ γειτονικών 
στρωμάτων του μέσου που έχουν διαφορετικές ταχύτητες.

β) η ροή θερμότητας εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας που δημιουργείται 
κατά τις αδιαβατικές μεταβολές του ρευστού (πυκνώματα και αραιώματα)

γ) η μοριακή απορρόφηση, που οφείλεται στην αδράνεια που εμφανίζουν τα 
μόρια του ρευστού στις μετατροπές της μηχανικής τους ενέργειας (δυναμική 
κινητική)

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑΣ 2004)
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2.8 Επίδραση του ανέμου και της θερμοκρασίας

Αφού ήχος είναι ταλάντωση των μορίων του αέρα γύρω από τη θέση 
ισορροπίας τους, η ταχύτητα διάδοσης τους είναι σχετική ταχύτητα ως προς τον αέρα 
και επομένως όταν ο αέρας είναι σε κίνηση (άνεμος) η ταχύτητα ανέμου προστίθεται 
διανυσματικά στην ταχύτητα του ήχου και το αποτέλεσμα είναι μεταβολή στην 
ταχύτητα του ήχου ως προς το έδαφος. Η μεταβολή αυτή είναι μικρή. Και στην 
περίπτωση θύελλας ακόμα η ταχύτητα ανέμου είναι μόνο γύρω στο 1/10 της 
ταχύτητας του ήχου.

Έτσι, καθαυτή η επίδραση της ταχύτητας ανέμου είναι μικρή.
Όσο απομακρυνόμαστε, όμως, από το έδαφος η ταχύτητα του ανέμου 

μεγαλώνει, δηλαδή υπάρχει θετική βαθμίδα ταχύτητας ανέμου. Έτσι όσο μεγαλώνει 
το ύψος όλο και μεγαλύτερο διάνυσμα ταχύτητας (εξαιτίας του ανέμου) προτίθεται 
στην ταχύτητα του ήχου με αποτέλεσμα οι ηχητικές ακτίνες κατά την διεύθυνση του 
ανέμου να κάμπτονται προς το έδαφος, ενώ αντίθετα προς αυτή να κάμπτονται προς 
τα επάνω.

Επιπλέον είναι δυνατόν να εμφανίζονται και περιοχές «ηχοσκιάς».
Στην ταχύτητα του ήχου επιδρά και η βαθμίδα θερμοκρασίας (θερμοβαθμίδα) 

που υπάρχει στα ατμοσφαιρικά στρώματα.
Κανονικά η θερμοκρασία ελαττώνεται με το υψόμετρο και μάλιστα στα 

χαμηλότερα στρώματα η θερμοβαλβίδα αυτή είναι περίπου ίση με -0,5°Ό/100ιη.
Αφού η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι ανάλογη προς την τετραγωνική 

ρίζα της θερμοκρασίας, εξαιτίας της αρνητικής θερμοβαλβίδας θα ελαττώνεται με το 
ύψος. Η μεταβολή αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι ηχητικές ακτίνες που ξεκινούν από 
μία ηχητική πηγή και κάμπτονται και να απομακρύνονται από το έδαφος.

Κάτω από ορισμένες συνθήκες, όπως πχ μια ξάστερη νύχτα, είναι δυνατόν να 
παρατηρηθεί θερμοκρασιακή αναστροφή, δηλαδή να δημιουργηθεί θετική 
θερμοβαθμίδα, που προκαλεί τα αντίθετα αποτελέσματα. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο 
συχνό το χειμώνα, οπότε εκρήξεις ή άλλοι έντονοι ήχοι μπορούν να ακουστούν σε 
αποστάσεις ΙΟΟΚπι και περισσότερο.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡ1ΑΔΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)

2.9 Επίδραση του εδάφους

Το χιόνι και η βλάστηση του εδάφους προκαλούν πρόσθετη εξασθένηση των 
ηχητικών κυμάτων. Η ελάττωση της ηχητικής έντασης σε συνάρτηση με την 
απόσταση πάνω στο έδαφος είναι εκθετική. Έτσι, η πρόσθετη εξασθένηση σε άΒ 
είναι ανάλογη της απόστασης. Η εξασθένηση αυτή εξαρτάται έντονα από συχνότητα 
(βλέπε πίνακα) _______________________________________________________

ΕΙΔΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΗΧΟΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΣΕ ΘΒ/ΙΟΟιπ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΚΤΑΒΙΚΕΣ  
ΖΩΝΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (ΣΕ Ηζ)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Γρασίδι(ύψος10 -30οιτι) 0,7 ι,ο 1,4 2,0 2,8 4,0 5,6 8,0
Σπαρμένος αγρός πυκνοί 
θάμνοι, αραιό δάσος

2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0 28

Πυκνό Δάσος 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0 28 40,0 56,0

Δ
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2.10 Τεχνητά εμπόδια στην μετάδοση του ήχου

Με τον όρο τεχνητά εμπόδια στην μετάδοση ενός ήχου ή θορύβου εννοούμε γενικά 
τα διάφορα κατασκευαστικά μέτρα που λαμβάνουμε «κατά περίπτωση» για να 
μειώσουμε ένα ήχο ή θόρυβο. Τα διάφορα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούμε 
πρέπει να συνδυάζουν δυο πράγματα. Αφενός μεν να επιτυγχάνουμε την επιθυμητή 
ηχοαπορρόφηση ενός ήχου και αφετέρου να καλύπτουν την λεγάμενη ηχομόνωση 
αυτού. (π τ υ χ ια κ ή  ε ρ γα σία  γ ρ η γ ο ρ ια δ ο υ  π α ρ ε ς α ς  2004)

2.11 Επιπτώσεις του θορύβου

2.11.1 Θόρυβο-εξαρτώμενη κώφωση

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 60 άΒ(Α) είναι η στάθμη θορύβου που όταν 
εκτεθεί κάποιος που κοιμάται ξυπνάει. Για έκθεση σε στάθμη θορύβου 70 άΒ(Α) 
έχουμε σημαντικές επιπτώσεις στο νευροφυτικό σύστημα, ενώ προκειμένου για 
εκτέλεση πνευματικής εργασίας έχουμε πιθανή ελάττωση της αποδοτικότητας.

Σε έκθεση 85άΒ(Α) αρχίζει η θόρυβο-εξαρτώμενη μείωση της ακουστικής 
οξύτητας.

Είναι δηλαδή η στάθμη θορύβου που αρχίζει να βλάπτει το σύστημα ακοής 
και δημιουργούνται οι πιθανότητες κώφωσης.

Η θόρυβο-εξαρτώμενη κώφωση προέρχεται από την ζημιά που προκαλεί η 
έκθεση σε υψηλές στάθμες θορύβου, στα νευροεπιθηλιακά αισθητήρια κύτταρα 
(αισθητικά τριχωτά κύτταρα) της εσωτερικής μοίρας του αυτιού. Στην φάση των 
τριχωτών αυτών κυττάρων υπάρχουν οι συνάψεις με τις ίνες των απαγωγών 
νευρώνων, σημείο έναρξης της νευρικής μετάδοσης του ηχητικού μηνύματος που 
καταλήγει στο εγκεφαλικό φλοιό στο πάνω τμήμα του κροταφικού λοβού. Τα τριχωτά 
κύτταρα βλάπτονται από την έκθεση σε θόρυβο και άπαξ και καταστραφούν δεν 
επανέρχονται.

Οι ήχοι της ομιλίας γίνονται πλέον πιο ήσυχοι και συγκαλυμμένοι. Η 
συνομιλία αλλοιώνεται και είναι πλέον πολύ δύσκολο να ακούσεις παρουσία άλλων 
θορύβων. Η θόρυβο-εξαρτώμενη βλάβη στην ακοή λαμβάνει χώρα τόσο αργά και 
σταθερά που συνήθως δεν παρατηρείται. Είναι δηλαδή μια αθόρυβη διαδικασία. Ο 
εργαζόμενος αρέσκεται να λέει ότι συνήθισε τον θόρυβο. Η αλήθεια όμως είναι ότι 
αυξήθηκε το κατώφλι ακοής του. Χρειάζεται δηλαδή πλέον ισχυρότερους θορύβους 
ώστε να είναι σε θέση να τους ακούσει. Η έκθεση σε θόρυβο μεγάλης στάθμης και 
μικρής διάρκειας ή η έκθεση σε θόρυβο μικρότερης στάθμης και μεγαλύτερης 
διάρκειας είναι δυνατόν να προκαλέσει τραυματισμό του ακουστικού νεύρου. Ο 
τραυματισμός του ακουστικού νεύρου προκαλεί συνήθως μόνιμη απώλεια της ακοής.

Κατά ορισμένους ερευνητές η έκθεση σε στάθμες θορύβου πάνω από 90 άΒ 
(Α) επί 8 ώρες το 24-ωρο, για εργασία πέντε ημερών, προκαλεί τραύμα του 
ακουστικού νεύρου μετά πάροδο μακρού χρόνου. Από αυτή την διαδικασία 
προκύπτει η θορυβογενής βαρηκοΐα η οποία θεωρείται μια από τις συχνότερες 
επαγγελματικές ασθένειες. (π τ υ χ ια κ ή  ε ρ γα σία  γ ρ η γ ο ρ ια δ ο υ π α ρ ε ς α ς 2004)
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Ένα άτομο θεωρείται ότι έχει υποστεί θορυβογενή βαρηκοΐα όταν η 
αριθμητική μέση τιμή στάθμη κατωφλιού ακοής στις συχνότητες 500 ΗΖ, 1000 ΗΖ, 
και 2000ΗΖ, έχει μετατοπισθεί κατά 25 dB (Α) σε σχέση με τη μέση στάθμης 
κατωφλιού ακοής.

Στην χώρα μας, οι επιπτώσεις του θορύβου επί των εργαζομένων στο χώρο 
εργασίας, αντιμετωπίζονται με το Π.Δ. 85/91/(ΦΕΚ 38 Α91), που αποτελεί 
εναρμόνιση της οδηγίας 86/188/ΕΟΚ. (π τ υ χ ια κ ή  ε ρ γα σ ία  γ ρ η γ ο ρ ι,α δ ο υ π α ρ ε ς α ς  2004)

2.11.2 Κοινωνικές επιπτώσεις της θορυβογενούς βαρηκοΐας

Η θορυβογενής βαρηκοΐα δημιουργεί σοβαρά κοινωνικά προβλήματα με 
καταστροφικές επιδράσεις στις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των οικογενειών καθώς 
και μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Ο βαρήκοος μέσα στην οικογένεια νιώθει 
απομονωμένος, δεν λαμβάνει ενεργό μέρος στις συζητήσεις και στον προβληματισμό 
της οικογένειας. Δημιουργείται έτσι κάποιο είδος εσωστρέφειας, γεγονός που 
αποτελεί κύριο παράγοντα αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Αλλά και μέσα στην 
κοινωνία ο βαρήκοος νιώθει εξ ίσου απομονωμένος. Το πρόβλημα είναι ότι η 
θορυβογενής βαρηκοΐα δεν επιδέχεται θεραπεία, και ο καλύτερος τρόπος 
αντιμετώπισης είναι ο προληπτικός έλεγχος της ακοής των εργαζομένων στους 
χώρους εργασίας σε συνδυασμό με τα ειδικά ιατροκοινωνικά βοηθητικά μέσα 
(ακουστικά βαρηκοΐας-προγράμματα αντιθορυβικής προστασίας χώρων εργασίας και 
εργαζομένων σε θορυβώδες περιβάλλον).

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥΠΑΡΕΣΑΣ 2004)

2.11.3 Θόρυβο-ενόχληση

Η θόρυβο-ενόχληση δεν είναι μία αφηρημένη έννοια, αλλά καθορίζεται από 
τις διάφορες επιπτώσεις στον ενοχλούμενο. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο 
ενοχλούμενος από τον θόρυβο δέχεται:

1. Ενόχληση ή διακοπή του ύπνου του το μεσημέρι και κατά την διάρκεια της 
νύχτας.

2. Διαταραχή της ηρεμίας και αυτοσυγκέντρωσης του κατά την ώρα της μελέτης
3. Προβλήματα ψυχικής ηρεμίας μέσα στην οικογένεια λόγω εκνευρισμού από 

το θόρυβο της διπλανής εγκατάστασης
4. Παρεμβολή στην ομιλία, στην μουσική και γενικότερα στην επικοινωνία
5. Ψυχική καταπόνηση λόγω της πληροφορίας φόβου που μεταφέρει ορισμένες 

φορές ο θόρυβος, πχ φρενάρισμα αυτοκινήτου, απότομος γδούπος κ.λ.π
6. Άγχος, στρες που περικλείει μια κατάστασης αναμονής κάποιου 

απροσδιόριστου φόβου ή εξέλιξης
Σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσαμε να εστιάσουμε ένα μεγάλο μέρος της 
θόρυβο-ενόχλησης. Τέτοιου είδους ενόχληση συναντάμε μέσα στην ίδια μας την 
κρεβατοκάμαρα όπου έχουμε ήσυχο περιβάλλον με πολύ χαμηλές στάθμες θορύβου 
βάθους. (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑΣ 2004)
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Τέτοιες στάθμες θορύβου, με κλειστές πόρτες και παράθυρα είναι τις τάξεως 
των 25 άΒ (Α). Σκεφτείτε λοιπόν όταν ξαφνικά μέσα στην νύχτα μπαίνει σε 
λειτουργία η κλιματιστική συσκευή του γείτονα ή το ψυγείο του καταστήματος στο 
ισόγειο του κτηρίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε « έρπουσα » δομόφερτη 
διάδοση του θορύβου μέσω τον δομικών στοιχείων του κτηρίου ( φέρων οργανισμός 
και πλευρική τοιχοποιία ) που οφείλεται συνήθως σε έλλειψη ή σε μη κατάλληλη 
αντιδονητική έδραση των θορυβογόνων συσκευών ή μηχανημάτων. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, η στάθμη θορύβου από την λειτουργία της εγκατάστασης μέσα στην 
κρεβατοκάμαρα, φθάνει τα 40 άΒ(Α).

Δεν προκαλεί υπέρβαση σε σχέση με την μέγιστη τιμή των 45άΒ(Α) που 
ορίζει το Π.Δ. 1180/81 [6], Δημιουργείται όμως ενόχληση ή πιθανότητα σοβαρής 
ενόχλησης λόγω της διατάραξης της δεδομένης ακουστικής άνεσης.

Η ενίσχυση δηλαδή της στάθμης του θορύβου βάθους σε χώρους κατοικίας ή 
συνάθροιση κοινού, λόγω της ξαφνικής λειτουργίας μίας εξωτερικής πηγής θορύβου, 
αποτελεί το ερέθισμα για να ενεργοποιηθεί το αίσθημα της ενόχλησης από θόρυβο. 
Τούτο συμβαίνει διότι μειώνεται η δυνατότητα να συνεχίσουμε κάποια 
δραστηριότητα ή να ξεκινήσουμε κάποια άλλη. Πολλές φορές απλά και μόνο η 
υπενθύμιση ότι δίπλα υπάρχει και λειτουργεί κάποια εγκατάσταση, δημιουργεί 
ενόχληση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ανύψωση της στάθμης θορύβου σε ένα 
χώρο που καταστρέφεται η ακουστική άνεση λόγω της εισβολής του θορύβου από 
κάποια γνωστή πηγή, συντελεί σε πιθανότητα σοβαρής ενόχλησης.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)
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2.12 Επιπτώσεις του θορύβου στον άνθρωπο

2.12.1 Γενικές επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζουμε λιγότερα για τις αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία μας και τις οικονομικές ζημίες της ηχορύπανσης, από ότι για 
τα άλλα είδη ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Ο πολύ έντονος θόρυβος μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο ακουστικό 
σύστημα. Στις βιομηχανικές κοινωνίες, η μερική απώλεια της ακοής εκείνων που 
ασχολούνται με ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες είναι αρκετά συχνό 
φαινόμενο.

Αυτό συνεπάγεται σημαντικό ψυχικό κόστος για τα θύματα αλλά και 
σημαντικό οικονομικό κόστος τόσο για τα ίδια (για επισκέψεις τους σε γιατρούς και 
νοσοκομεία, για αγορά ακουστικής συσκευής κα ) αλλά και για ευρύτερο κοινωνικό 
σύνολο, στο βαθμό που ένα μέρος του κόστους δημιουργείται από το εν λόγω 
πρόβλημα επιπίπτει τελικά στο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων, σε άλλους φορείς, 
σε συγγενείς κ.λ.π.

Ορισμένοι τουλάχιστον από τους εργαζομένους που χάνουν μερικώς ή ολικώς 
την ακοής τους λόγω θορύβων στο εργασιακό τους περιβάλλον κάνουν αγωγές στις 
επιχειρήσεις και τους επιδικάζονται αποζημιώσεις που βαρύνουν τελικά τους 
μετόχους της επιχείρησης ή τους αγοραστές των προϊόντων της αφού επιβαρύνουν τις 
δαπάνες της.

Έχει αποδειχθεί ότι ο έντονος θόρυβος προκαλεί ψυχολογική και 
συγκινησιακή ένταση. Αυτή με την σειρά της μπορεί ενδεχομένως να συμβάλει στην 
δημιουργία καρδιοαγγειακών προβλημάτων λόγω προκαλούμενου περιορισμού της 
διαμέτρου των αιμοφόρων αγγείων που περιορίζει την κυκλοφορία του αίματος. 
Άλλωστε από την αιτία αυτή υφίσταται κανείς την απώλεια της ακοής. Ο θόρυβος 
προκαλεί επίσης σε ορισμένα άτομα πονοκεφάλους, κακή διάθεση, αϋπνία, 
εκνευρισμό, μείωση της ικανότητας για συγκέντρωση, εργασιακά ή τροχαία 
ατυχήματα κ.α . η παραγωγικότητα στην εργασία εκείνων που υποφέρουν από τον 
θόρυβο επηρεάζεται αρνητικά. Το σχετικό συνολικό κοινωνικό κόστος δεν είναι
γνωστό αλλά μπορεί να είναι πολύ σημαντικό.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)

f f ■ f f
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Φαίνεται δε ότι πολλές ημέρες εργασίας χάνονται από απουσίες των 
εργαζομένων που προέρχονται από παράγοντες που σχετίζονται με επιδράσεις 
θορύβου. Στην Γερμανία υπολογίζεται ότι το συνολικό κόστος από την έκθεση σε 
εργασιακό θόρυβο υπολογίζεται στα 460 εκατομμύρια μάρκα το χρόνο περίπου.

Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνουν αξιόπιστες εκτιμήσεις της οικονομικής 
αξίας των ζημιών τις ηχητικής ρύπανσης στους ιδιοκτήτες ακινήτων λόγω της 
αρνητικής επίδρασης στην αγοραία αξία τους. Σε ορισμένε περιπτώσεις π χ στην 
πόλη του Λος Αντζελες, όπου οι δημοτικές αρχές αναγκάστηκαν να εξαγοράσουν τα 
σπίτια που βρίσκονταν κοντά στο αεροδρόμιο λόγω του θορύβου που δημιουργούσε 
αυτό, το συνολικό κόστος υπήρξε μεγάλο. Πολλά από τα εν λόγω σπίτια που 
αγοράστηκαν από τον δήμο στην συνέχεια κατεδαφίστηκαν για ο υπερβολικό 
θόρυβος τα είχε κάνει ακατάλληλα για κατοίκηση. Συνήθως οι ιδιοκτήτες κατοικιών 
δεν έχουν την δυνατότητα να υποχρεώσουν τις αρχές να αγοράσουν το σπίτι τους ή 
να τους αποζημιώσουν. Απλώς υφίστανται οι ίδιοι το σχετικό κόστος και η ιδιοκτησία 
τους υποβαθμίζεται οικονομικά και γίνεται πολύ δύσκολη η μεταπώλησή της.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)

2.12.2 Επιπτώσεις στην υγεία

Η πιθανότητα να έχει ο θόρυβος καθοριστικά δυσμενείς επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία ήταν για πολλά χρόνια ένα από τα βασικά πεδία έρευνας και 
μελέτης. Για ότι αφορά στις επιπτώσεις βιομηχανικών και βιοτεχνικών θορύβων σε 
αντίστοιχους εργασιακούς χώρους το θέμα είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο και 
θεωρείται δεδομένο.

Τρεις περιπτώσεις που συνδέουν το θόρυβο με την υγεία είναι 
αναγνωρισμένες πλέον διεθνώς:

©■ Ο θόρυβος επιδρά δυσμενώς στο σύστημα ακοής του ανθρώπου
Ο θόρυβος επιδρά δυσμενώς στην υγεία μέσω μεταβατικών διαδικασιών 

<1· Ο θόρυβος έχει καθοριστική επίπτωση στους ανθρώπους που ήδη έχουν 
κάποια αρρώστια ή μη ομαλή φυσιολογία

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)

2.12.2.1 Ο θόρυβος επιδρά δυσμενώς στο σύστημα ακοής του 
ανθρώπου

Η πρώτη περίπτωση είναι ότι ο θόρυβος επιδρά δυσμενώς στο σύστημα ακοής 
του ανθρώπου ( Auditory System ). Υπάρχει αποδεδειγμένα ένας βιολογικός 
μηχανισμός σύμφωνα με τον οποίο ο θόρυβος προκαλεί ουσιαστικές δυσμενείς 
επιπτώσεις που είναι είτε η περιορισμένη χρονικά ακουστική απώλεια ( Temporary 
Hearing Loss- T.H.L ), ή μόνιμη ακουστική απώλεια ( Permanent Hearing Loss- 
P.H.L).

(E
ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 51



ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ TOY 0OFYBUY ΜΚ2.Α A1IU
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο θόρυβ(Κ επιδρά δυσιιενώς στην υγεία του ανθρώπου μέσω ιιεταβατικών 
διαδικασιών

Η δεύτερη περίπτωση είναι ότι ο θόρυβος επιδρά δυσμενώς στην υγεία μέσω 
μεταβατικών διαδικασιών. Η πλέον διαδεδομένη από αυτές είναι η περίπτωση του « 
άγχους » ( stress). Ο θόρυβος δημιουργεί κατ’ αρχήν άγχος το οποίο στη συνέχεια 
έχει επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική ευεξία και υγεία.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡ1ΑΔΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)

Ο θόρυβθ£ έγει καθοριστική επίπτωση στους ανθρώπους που ήδη έγουν 
αρρώστια ή ιιη ομαλή φυσιολογία

Η Τρίτη περίπτωση είναι ότι ο θόρυβος έχει καθοριστική επίπτωση στους 
ανθρώπους που ήδη έχουν κάποια αρρώστια ή μη ομαλή φυσιολογία. Ορισμένα μέρη 
του πληθυσμού είναι περισσότερο ευπαθή στις ψηλότερες στάθμες θορύβου, 
παραδείγματος χάριν αυτοί που πάσχουν από υπέρταση ή τμήμα του πληθυσμού με 
ψυχιατρικά προηγούμενα. Στην περίπτωση αυτή ο ρόλος πλέον του θορύβου είναι ότι 
προωθεί ( ή και υποβοηθεί ) κάποιες επιπτώσεις στην υγεία παρά τις προκαλεί. Και 
εδώ, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, ο βιολογικός μηχανισμός δεν είναι 
απλός γιατί οι επιπτώσεις δεν είναι άμεσες άλλα έμμεσες. Εκτός αυτού άλλωστε, ας 
σημειωθεί ότι η μεγάλη δυσκολία ορισμού του « άγχος » πολλές φορές ενοποιεί τις 
περιπτώσεις 1 και 2.

Έχοντας μια συνοπτική εικόνα των περιπτώσεων που συνδέουν το θόρυβο με 
την υγεία θα λέγαμε ότι αυτές ξεχωρίζουν σε δυο βασικές κατηγορίες :

❖  Στις επιπτώσεις στο ανθρώπινο σύστημα ακοής ( Auditory Effects,ΑΕ) και
❖  Στις επιπτώσεις που δεν ανήκουν στο σύστημα ακοής ( Non- Auditory

Effects,ΝΑΕ).
Λόγω του ότι οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο σύστημα ακοής είναι αρκετά 

γνωστές και τεκμηριωμένες, θα αναφερθούν δύο λιγότερο γνωστές που δεν ανήκουν 
στο σύστημα ακοής. Αυτές είναι οι επιπτώσεις στο καρδιοαγγειακό και το 
αναπαραγωγικό σύστημα.

(α) Καρδιοαγγειακό σύστημα
Εδώ τα επιχειρήματα είναι πολύ κατανοητά. Με απλά λόγια, ο θόρυβος 

προωθεί την υπέρταση η οποία με τη σειρά της αυξάνει την πιθανότητα 
καρδιοαγγειακών επιπτώσεων.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟ Υ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)

(ΖΓ Δ
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(β) Αναπαραγωγικό σύστημα
Η πιθανότητα ότι, οι υψηλές στάθμες θορύβου επηρεάζουν την μητέρα και το 

έμβρυο υπήρξε θέμα αρκετών μελετών. Οι περισσότερες από αυτές αναφέρουν ως 
πιθανές επιπτώσεις την πρόωρη γέννηση, ελλιποβαρή νεογέννητα, μεταγεννητική 
προσαρμογή κλπ.

Η επικοινωνία λόγου, η ακρόαση μουσικής κλπ διαταράσσονται όταν το 
επίπεδο του θορύβου ξεπερνά τα 65dB(A) και σε αυτές τις περιπτώσεις οι συνομιλίες 
για να γίνουν κατανοητές απαιτούν ειδικές συνθήκες τοποθέτησης των συνομιλητών, 
όσον αφορά στην απόσταση μεταξύ τους κλπ. Σε περιπτώσεις θορύβου άνω των 
75dB(A) μια κανονική συνομιλία είναι σχεδόν αδύνατη. Διάφορες έρευνες που έγιναν 
σε κατοίκους αστικών περιοχών απέδειξαν τη σημασία που δίνεται σ’ αυτή τη μορφή 
όχλησης, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες και γενικότερα τις ώρες ξεκούρασης.

Η διατάραξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, κατά τη διάρκεια του ύπνου για τα 
άτομα είτε πολύ μικρής είτε μεγάλης σχετικά ηλικίας και κυρίως κατά την αρχή ή το 
τέλος του ύπνου. Η όχληση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη διαφορά ανάμεσα στη 
στάθμη θορύβου που οφείλεται σ’ ένα μεμονωμένο όχημα μεταφοράς και στη μέση 
στάθμη του θορύβου «βάθους»

Η απόδοση και γενικότερα η προσοχή για εκτέλεση εργασίας μπορεί να 
μειωθεί ανάλογα με τη στάθμη του θορύβου και το άτομο που υπόκειται σε αυτόν. Γι’ 
αυτή τη περίπτωση ο θόρυβος που οφείλεται στην οδική κυκλοφορία θεωρείται ότι 
δεν παίζει αποφασιστικό ρόλο, σε σχέση με άλλες πηγές θορύβου.

Σε όλες τις παραπάνω επιπτώσεις στη φυσιολογία του κατοίκου των αστικών 
περιοχών θα πρέπει να προστεθούν και οι επιπτώσεις στην ψυχολογία του, οι οποίες 
μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικές .

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙ.4ΑΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)

2.12.3 Παγκόσμια οργάνωση υγείας ( W orld Health 
Organization-W HO) συστάσεις και προτεινόμενα όρια 
περιβαλλοντικού θορύβου

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε για λογαριασμό της αρμόδιας υπηρεσίας της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ( Π. Ο. Υ .) προτείνονται τα ακόλουθα όρια θορύβου 
ανά βασική χρήση.

Σε κατοικίες

Στο εσωτερικό των υπνοδωματίων: 30 άΒ ΣΑες για σταθερό θόρυβο και 45 
άΒ ΣΑ ηιαχ μέγιστο όριο για περιστασιακό θόρυβο. Για προστασία της πλειοψηφίας 
των κατοίκων από σοβαρή ενόχληση δεν πρέπει να υπερβαίνεται στο εσωτερικό των 
κατοικιών, στα μπαλκόνια, αυλές κλπ η στάθμη των 50 άΒ ΣΑες κατά την διάρκεια 
της ημέρας.

Κατά την διάρκεια της νύχτας δεν πρέπει να υπερβαίνεται στο εξωτερικό των 
κατοικιών η στάθμη των 45 άΒ ΣΑες ώστε να είναι δυνατό να μπορεί κάποιος να 
κοιμηθεί με παράθυρο ανοιχτό.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)
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Σε σγολεία

Εντός των αιθουσών, για να είναι δυνατή η διδασκαλία δεν πρέπει να 
υπερβαίνεται η στάθμη του 35 dB LAeq κατά την διάρκεια του μαθήματος. Για 
σχολεία παιδιών με ειδικά προβλήματα ακοής είναι δυνατόν να απαιτείται 
χαμηλότερο όριο.

Χρόνος αντήχησης εντός των αιθουσών :0,6 sec. Σε αίθουσες σχολείων για 
παιδία με ειδικά προβλήματα ακοής είναι δυνατόν να απαιτείται χαμηλότερο όριο.

Για άλλες χρήσεις όπως αίθουσες συνάθροισης κλπ ο χρόνος αντήχησης 
πρέπει να είναι μικρότερος από 1 sec.

Εντός των αιθουσών σε χώρους προαυλίων, αθλοπαιδιών κλπ δεν πρέπει να 
υπερβαίνεται η στάθμη των 55 dB LAeq.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΛΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)

Σε νοσοκομεία

Ενός των δωματίων των ασθενών, δεν πρέπει να υπερβαίνεται η στάθμη των 
30 dB LAeq και ως μέγιστο όριο τα 40 dB LAmax κατά την διάρκεια της νύχτα. 
Κατά την διάρκεια της ημέρας επειδή οι ασθενείς έχουν μειωμένη δυνατότητα 
αντιμετώπισης του stress δεν πρέπει να υπερβαίνεται η στάθμη των 35 dB LAeq 
εντός των δωματίων τους.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙ.4ΔΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)

Σε ycopooc αναψυγικ

Για λόγους προστασίας τις ακουστικής ικανότητας των νέων ανθρώπων σε 
χώρους αναψυχής με δυνατή μουσική όπως concert halls,discotheques κλπ δεν πρέπει 
να υπερβαίνεται η στάθμη των 100 dB LAeq σε 4-ωρη βάση.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΛΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)

(2Γ 4
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2.13 Νομοθεσία εργασιακού θορύβου

Κανονισμός Ασθένειας του Ι.Κ.Α. για την θορυβογενή κώφωση ΦΕΚ 132/Β/12- 
02-1979

2.13.1 Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 40 του Κανονισμού 
Ασθένειες του Ι.Κ.Α.

Στο άρθρο 40 του Κανονισμού ασθενείς του Ι.Κ.Α., η θορυβογενής κώφωση 
να αναγνωρίζεται ως η Νο 35 επαγγελματική ασθένεια. Στο άρθρο 40 αναφέρονται οι 
προϋποθέσεις αναγνωρίσεως της προσβολής του ασφαλισμένου από επαγγελματική 
ασθένεια (άρθρο 34 του Α.Ν. 1846/51).

Για την αναγνώριση, θα πρέπει να διαπιστωθεί ιατρικώς η προβολή του 
ασφαλισμένου, είτε κατά την διάρκεια της απασχόλησης 5 χρόνια, (πλήν των 
περιπτώσεων εργασιών σε δοκιμαστήρια μηχανών αεροσκαφών, όπου ο ελάχιστος 
χρόνος μειώνεται στα δύο χρόνια), είτε από της διακοπής της απασχόλησης με 
μέγιστο χρόνο από της διακοπής 3 (τρία) χρόνια. Το Ι.Κ.Α. περιγράφει τη νόσο, ως 
πάθηση προκαλούμενη από ήχο-θόρυβο, και την ορίζει ως, την αμφοπλευρότερη 
μείωση της ακουστικής οξύτητας, κοχλιακής προελεύσεως, μη ανατάξιμο (μη 
επαναφερόμενη) ,και μη επιδεινούμενη μετά την διακοπή της εκθέσεως σε 
θορυβογόνο περιβάλλον.

Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με νεότερη ακοομετρική εξέταση που 
διενεργείται μετά την παρέλευση 6 (έξι) έως 12 (δώδεκα) μήνες από την διακοπή της 
εργασίας στο θορυβογόνο περιβάλλον. Οι ακοομετρικές εξετάσεις, πρέπει να 
αποδεικνύουν εις το λιγότερο προσβεβλημένο αυτί μείωση της ακουστικής οξύτητας, 
κατά μέσον όρο 35 άΒ μετρημένη στις συχνότητες 500,1000 και 2000 ΗΖ. Κατά τον 
εν λόγω υπολογισμό, η μείωση της ακουστικής οξύτητας στην συχνότητα 1000 ΗΖ, 
πολλαπλασιάζετε επί τον συντελεστή 2.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΜΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)

2.13.1.1 Προστατεύουν τα ακοοπροστατευτικά μέσα;

Τα ατομικά ακοοπροστατευτικά μέσα έχουν διαδεδομένη χρήση στην 
βιομηχανία και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή θεραπείας των απασχολούμενων σε 
θορυβώδες περιβάλλον.

Έχοντας πάντα στο νου μας την ανεπίστροφη φύση της θόρυβο-εξαρτώμενης 
κώφωσης, θα πρέπει πάντοτε να μπορούμε να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα 
της προσωπικής ακοοπροστασίας.

Τα ατομικά ακοοπροστατευτικά μέσα που θα επιλέγουν, θα πρέπει σύμφωνα 
με το Π.Δ.85/91, άρθρο6,παρ.3, να είναι κατάλληλα για κάθε εργαζόμενο, 
προσαρμοσμένα στις συνθήκες εργασίας του, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και 
την υγεία του.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)
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2.13.1.2 Πως θα εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα των 
ατομικών ακοοπροστατευτικών μέσων;

Δύο είναι οι σπουδαιότεροι παράμετροι που πρέπει να εξετάζονται 
προκειμένου να βρεθεί η αποτελεσματικότητα των μέσων ακοοπροστασίας, για κάθε 
περίπτωση.

1. Φάσμα Α-σταθμισμένη στάθμης ηχητικής πίεσης και
2. Χρονική μέση τιμή ηχητικής ενέργειας που φθάνει στο

αυτί
Από αυτές τις δύο παραμέτρους εξαρτάται και η πιθανότητα κώφωσης.
Επομένως, πρώτα βρίσκουμε την εξασθένηση (attenuation) του θορύβου σε 

κάθε συχνότητα του οκταβικού ή τρίτο-οκταβικού φάσματος, ως προς το φάσμα του 
θορύβου που εξετάζουμε. Η γνώση της εξασθένισης είναι απαραίτητη, για να 
προκύψει το σταθμισμένο φάσμα θορύβου που διαπερνά το τοίχωμα του 
ακοοπροστατευτικού μέσου, και κυριαρχεί μέσα από το μέσο ακοοπροστασίας. 
Συνήθως λαμβάνεται από τους κατασκευαστές.

Δεύτερο, βρίσκουμε τη διάρκεια των χρονικών περιόδων κατά τις οποίες 
αφαιρείται το ακοοπροστατευτικό μέσο.

Η μετακίνηση των μέσων ακοοπροστασίας έχει σαν αποτέλεσμα το άτομο να 
εκτεθεί σε μη-εξασθενησμένη στάθμη θορύβου. Έχοντας υπόψη την λογαριθμική 
φύση της κλίμακας των άΒ,η προκύπτουσα αύξηση στην στάθμη Leq είναι πολύ 
μεγαλύτερη από αυτήν που θα περιμέναμε.

Πριν από κάθε ενέργεια συμβουλευόμεθα τα δημοσιευμένα στοιχεία που δίνει 
ο κατασκευαστής. Οι πληροφορίες που δίνει ο κατασκευαστής θα πρέπει να 
ερμηνεύονται με εξέταση της μεθόδου κατά την οποία αποκτηθήκαν. Οι περισσότεροι 
κατασκευαστές δηλώνουν το πρωτόκολλο ελέγχου, και τα δεδομένα που παρέχουν 
έχουν όρια ακρίβειας που εξαρτώνται από την μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε.

Στις περισσότερες περιπτώσεις παράγονται ορισμένες τιμές εξασθένησης, οι 
λεγάμενες, εξασθένηση “πραγματικού αυτιού”. Αυτές οι τιμές προκύπτουν 
βρίσκοντας την διαφορά στο κατώφλι ακοής (auditory threshold) με φορεμένα και 
χωρίς φορεμένα τα ακοοπροστατευτικό μέσα για μεγάλο αριθμό ατόμων.

Επομένως , η πληροφορία της εξασθένησης είναι ότι έχουμε μια μέση τιμή, 
πράγμα που σημαίνει πως θα έχουμε κάποια διαφοροποίηση (διακύμανση) , στον 
βαθμό προστασίας από άτομο σε άτομο, εξαρτώμενη από την σωστή εφαρμογή του 
μέσου ακοοπροστασίας, από την σωστή τοποθέτηση του, κατ’ουσίαν.

Εάν εξετάσουμε δεδομένα των κατασκευαστών θα δούμε ότι η παρεχόμενη 
εξασθένηση σε διαφορετικές συχνότητες διαφέρει αισθητά.

Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή θα αλλάξει το φάσμα συχνοτήτων που 
πραγματικά θα φτάσει στο αυτί.

Δεν είναι επομένως πρακτικό να δίνουμε μια ολική τιμή εξασθένησης σε dB 
(Α) που πραγματικά φθάνει στο αυτί. Είναι απαραίτητο δηλαδή να γίνει οκταβική 
ανάλυση των ήχων.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΑΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)
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Εάν λάβουμε δύο ισχυρές πηγές θορύβου, μία τουρμπίνα, και ένα κομπρεσέρ, 
με σχεδόν την ίδια στάθμη θορύβου σε άΒ(Α) αλλά πολύ διαφορετικό φάσμα, θα 
δούμε ότι το ίδιο ακοοπροστατευτικο μέσο που χρησιμοποιήθηκε σε αυτά τα δύο 
ακουστικά τοπία θορύβου, θα έχει σαν αποτέλεσμα οι στάθμες θορύβου, του 
φάσματος θορύβου που πραγματικά θα φτάσουν στο αυτί, να είναι πολύ 
διαφορετικές.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)

2.14 Χρήση ατομικών ακοοπροστατευτικών μέσων

α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του Π . Δ 85/1991, όταν η ημερήσια 
ατομική ηχοέκθεση ενός εργαζομένου ή μέγιστη τιμή της στιγμιαίας μη σταθμισμένης 
ηχητικής πίεσης υπερβαίνουν τα 90 άΒ(Α) και τα 200 Ρα αντίστοιχα, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ατομικά ακοοπροστατευτικά μέσα.

β) Όταν η ηχοέκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι ενδεχόμενο 
να υπερβεί τα 85 άΒ(Α), πρέπει να τίθενται στη διάθεση των εργαζομένων ατομικά 
ακοοπροστατευτικά.

γ) Τα ατομικά ακοοπροστατευτικά μέσα πρέπει να παρέχονται σε επαρκή 
αριθμό από τον εργοδότη, η δε επιλογή του τύπου αυτών των μέσων γίνεται σε 
συνεργασία με τους ενδιαφερομένους εργαζόμενους, τον Γιατρό Εργασίας και τον 
Τεχνικό Ασφαλείας. Τα ακοοπροστατευτικά μέσα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα 
στον κάθε εργαζόμενο και στις συνθήκες εργασίας του λαμβάνοντας υπόψη την 
ασφάλεια και την υγεία του. Θεωρούνται κατάλληλα και επαρκή αν, εφόσον 
χρησιμοποιούνται σωστά, ο κίνδυνος για την ακοή είναι μικρότερος από τον κίνδυνο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

δ) Αν η εφαρμογή του άρθρου 6 του Π. Δ 85/1991 δημιουργεί κίνδυνο 
ατυχήματος, ο κίνδυνος αυτός πρέπει να μειώνεται, στο μέτρο που αυτό είναι εύλογα 
εφικτό, με τα κατάλληλα μέτρα.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

3.1 Ερευνητικές Μελέτες

Στην προσπάθεια για τον προσδιορισμό και την καταγραφή του θορύβου 
έχουν πραγματοποιηθεί ερευνητικές μελέτες από ένα πλήθος ερευνητών. Στην 
παρούσα πτυχιακή εργασιακή μελέτη θα αναφερθούμε επιγραμματικά σε μερικές από 
τις μελέτες αυτές.

■ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. -  Πρόγραιιιια Καταπολέιιησης Θορύβου
ΘΕΜΑ : “Θόρυβος -  Το πρόβληιια και οι επιπτώσεις”
Στην παρούσα δημοσίευση το Υπουργείο ΕΙεριβάλλοντος Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων αναφέρεται στο πόσο σημαντικός παράγοντας υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος και επομένως και της ποιότητας ζωής είναι ο θόρυβος. Αναφέρει 
ακόμα τις πλέον αναγνωρισμένες επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία, που είναι η 
δυσμενής επίδραση στο σύστημα ακοής, στην επιβάρυνση της ψυχική και σωματική 
υγείας (δημιουργία άγχους) και τέλος στην καθοριστική επίπτωση στους ανθρώπους 
που ήδη πάσχουν από κάποια αρρώστια η μη ομαλή φυσιολογία.

Στο τέλος της δημοσίευσης αναφέρεται η μείωση της ικανότητας απόδοσης 
των ατόμων από τον θόρυβο και κατ’ επέκταση στην Εθνική Οικονομία. 
(\vww.minenv. β/ 1/12/122/12202/ε 1220202.html 26/5/2009)

■ THE GOVERNMENT OF WESTERN AUSTRALIA -  Agriculture workbook
ΘΕΜΑ : “Noise” (Θόρυβος)
Η κυβέρνηση της Δυτική Αυστραλία πραγματοποίησε μελέτη θορύβου μέσα 

από γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα. Στην παρούσα δημοσίευση αναφέρεται ότι η 
επανειλημμένη έκθεση στο θόρυβο οδηγεί σε μόνιμη βλάβη της ακοής, η βλάβη αυτή 
είναι σταδιακή και ανεπανόρθωτη.

Δίνει ακόμα ορισμένες οδηγίες για την έγκαιρη προειδοποίηση της απώλειας 
της ακοής που περιλαμβάνουν κουδούνισμα των αυτιών μετά την εργασία, δυσκολία 
κατανόησης της συνομιλίας, υψηλές εντάσεις στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, 
παράλειψη θορύβων παρασκήνιου, όπως τον ήχο του κουδουνιού.

Το πρότυπο έκθεσης θορύβου στην Δυτική Αυστραλία για οκτάωρη 
απασχόληση είναι 85 dB(A). Τα γεωργικά μηχανήματα που μετρήθηκαν ήταν 
ελκυστήρας 95-100 dB(A), ψεκαστήρας οπωρώνα 85-100 dB(A), αλυσοπρίονα 105- 
120 dB(A), μύλος γωνία dB(A).

Στην συνέχεια της δημοσίευσης αναφέρεται στους τρόπους μείωση του 
θορύβου που μπορεί να είναι η αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού πιο ήσυχου, την 
τροποποίηση του εξοπλισμού, την καλή διατήρηση και συντήρηση των μηχανημάτων 
και την λειτουργία των μηχανημάτων σε χαμηλές στροφές. Συμπεριλαμβάνει ακόμα 
και την προστασία των ανθρώπων από την έκθεση τους σε δυνατό θόρυβο αλλά και 
τον προστατευτικό εξοπλισμό. ( wa.gov.au 11/6/2008 )
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* 05ΗΑ-Ευρωπαϊκός Οργανισιιός για την Ασωάλεια του Πολίτη 
ΘΕΜΑ : “Ο θόρυβος στην γεωργία και τη δασοκομία”
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός στην προσπάθεια του να ενημερώσει τους 

εργαζομένους σε αγροκτήματα τι κινδύνους αντιμετωπίζουν όταν εκτίθενται 
καθημερινά με υψηλά επίπεδα θορύβου πραγματοποίησε μια μελέτη.

Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα 
αποτελέσματα της μελέτης αυτής έδειξαν ότι το 10% εκ των 3,6 εκατομμυρίων 
εργαζομένων σε αγροκτήματα εκτίθενται καθημερινά σε μέσα επίπεδα θορύβου που 
υπερβαίνουν τα 85dB(A). Μερικά από τα μηχανήματα που μετρηθήκαν ήταν 
μηχάνημα συγκομιδής τεύτλων 91,7 dB(A), ερπυστριοφόρος ελκυστήρας 97,5 dB(A), 
ελκυστήρας χωρίς καμπίνα 91-99 dB(A), ελκυστήρας με καμπίνα 73-90 dB(A), 
ξηραντήριο δημητριακών με σύστημα κλιμακωτής πτώσης 93,4 dB(A).

Στην συνέχεια της δημοσίευσης αναφέρονται οι επιπτώσεις του θορύβου στην 
υγεία του ανθρώπου, αναφέρονται μέτρα πρόληψης και μείωσης του θορύβου καθώς 
και εξάλειψη του θορύβου όσο αυτό είναι εφικτό.

Στο τέλος του δημοσιεύματος αναφέρεται η κατάρτιση που πρέπει να έχουν 
πλέον οι εργαζόμενοι σε αγροτικούς χώρους με σκοπό της μικρότερη έκθεση τους σε 
υψηλά επίπεδα θορύβου. Ακόμα αναφέρετε στο δικαίωμα που έχουν οι εργαζόμενοι 
για σωστή επίβλεψη της υγείας τους. Όπως προληπτική ακοομέτρηση, υπάρχουν 
απαιτήσεις σχετικά με την τήρηση ατομικών αρχείων υγείας και την παροχή 
πληροφοριών στον εργαζόμενο. (limr//osha.europa.eu/el/sector/aericultiire/iioise/26/5/2009)

■ Department of Agricultural Machinery. Faculty of Agriculture, University of 
Trakya “Noise Levels of Various Agricultural Machineries”
ΘΕΜΑ:“Επίπεδα θορύβου από διάφορα γεωργικά μηγανήματα”
Στην αρχή της μελέτης αυτής αναφέρονται οι επιπτώσεις του θορύβου στην 

υγεία του ανθρώπου όταν αυτός εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα θορύβου. Στην 
παρούσα μελέτη τα μέγιστα επίπεδα θορύβου, των διαφορετικών γεωργικών 
μηχανημάτων σε συνδυασμό με τον γεωργικό ελκυστήρα με καμπίνα, που 
μετρήθηκαν ήταν 96,6 dB(A) και το ελάχιστο ήταν 67,7 dB(A).

Οι μελετητές Sabanci et Α1.πραγματοποίησαν πείραμα στο οποίο τα επίπεδα 
του θορύβου που μετρήθηκαν, από 6 διαφορετικούς συνδυασμούς, καθορίστηκαν 
πάνω από τα 90 dB(A). Στην περίπτωση που δεν είχε χρησιμοποιηθεί καμπίνα τι 
επίπεδο του θορύβου θα ήταν πάνω από 100 dB(A).

Ο μελετητής Sabanci et Ali. Ερεύνησε τις αρνητικές επιπτώσεις διαφορετικών 
συχνοτήτων στην ηλικία μεταξύ 25 και 45. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής 
έδειξαν ότι η απώλεια ακοής σε έναν οδηγό παρατηρήθηκε στην νεαρότερη κυρίως 
ομάδα. Ο μέσος όρος απώλειας βρέθηκε στα 12 dB(A).

Ο ερευνητής Broste et Α1. Δοκίμασε 31 γεωργικούς ελκυστήρες για θόρυβο 
στο ύψος του αυτιού του χειριστή με καπάκι ή χωρίς καπάκι παραθύρου ανοιχτό και 
παρατήρησε ότι μόνο ένας γεωργικός ελκυστήρας παρήγαγε λιγότερο από 85 dB(A). 
Τα αποτέλεσμα του ερευνητή έδειξαν την άμεση ανάγκη για ακοοπροστατευτικά 
μέσα.
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Ο ερευνητής Mayer et Α1 μέτρησε τα επίπεδα έκθεσης θορύβου για τους 
θεατές., σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, χορταριά και αγρό με φυτεία φασολιών. Ο 
μέσος όρος επιπέδου θορύβου μειώνονται καθώς το έδαφος αλλάζει από σκυρόδεμα 
σε χορτάρι και σε χωράφι φασολιών. Μια αύξηση παρατηρήθηκε κατά 3 dB(A) στην 
αλλαγή στροφών από στις 1200rpm στις 1500rpm και από τις 1500rpm στις 200rpm. 
Τα μέγιστα επίπεδα που βρέθηκαν για το αλέτρι ήταν 90,9 dB(A), για το τρυπάνι 
σπόρων ήταν 84,3 dB(A).

Τα αποτελέσματα της πειραματικής μελέτης αυτής έδειξαν ότι τα επίπεδα του 
θορύβου από τα γεωργικά μηχανήματα ξεπερνά τα ασφαλή επίπεδα των 85 dB(A) σε 
όλες τις περιπτώσεις. Στην περίπτωση που ο γεωργικός ελκυστήρας ήταν 
σταματημένος τα επίπεδα θορύβου ήταν 67 άΒ(Α)δηλαδή πιο κάτω από τα ασφαλή 
όρια.

Στο τέλος της μελέτης αυτής οι μελετητές δίνουν συμβουλές προς τους 
χειριστές γεωργικών μηχανημάτων με σκοπό να μειώσουν την έκθεση τους στα 
υψηλά επίπεδα θορύβου, ώστε να διασφαλίσουν την προσωπική τους ασφάλεια αλλά 
κυρίως την ακοή τους. ( www.ansiim.com 22/7/2009)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4° 

Περιγραφή Μετρήσεις

4.1 Εισαγωγή

Η μηχανοποίηση στην αγροτική παραγωγή έχει συντελεί στην ανάπτυξη 
υψηλών σταθμών θορύβου στην οποία εκτίθεται οι χειριστές γεωργικών 
μηχανημάτων.

Δεν μιλάμε πλέον για στάθμες θορύβου της τάξεως των 50 ή 60 άΒ(Α) οι 
οποίες μπορούν να προκαλέσουν αυξημένη ενόχληση. Αυτές οι στάθμες στην 
πραγματικότητα τις συναντάμε σε διάφορες φάσεις της καθημερινής μας ζωής. 
Αναφερόμεθα ιδιαίτερα σε στάθμες θορύβου που μετράμε πλησίον του αυτιού του 
χειριστού των αγροτικών μηχανημάτων ( ελκυστήρων κλπ ), και οι οποίες 
κυμαίνονται μεταξύ 80 και 100 όΒ(Α), ίσως και σε ορισμένες περιπτώσεις βρεθούν 
μεγαλύτερες από 100 άΒ(Α) π.χ. σε μηχανήματα παλαιού τύπου.

Οι ως άνω αναφερθείσες υψηλές στάθμες θορύβου δύνανται, ανάλογα με το 
χρόνο στον οποίο εκτίθενται οι χειριστές των αγροτικών μηχανημάτων σε αυτές τις 
στάθμες, να προκαλέσουμε προσωρινή ή μόνιμη πολλές φορές, μείωση της 
ακουστικής οξύτητας.

Η ως άνω κατάσταση συνήθως αναφέρεται ως θορυβογενής βαρηκοΐα και έχει 
τις συνεπακόλουθες συνέπειες που νιώθει ο οποιοσδήποτε βαρήκοος στο σπίτι, στην 
εργασία και γενικότερα στην κοινωνία. Στις υψηλές στάθμες θορύβου, ο θόρυβος 
προσβάλει το αυτί σε πλήρη ισχύ και αδυνατίζει το νευρικό σύστημα. Οι θόρυβοι με 
τονικό ή παλμικό περιεχόμενο έχουν δυσμενέστερες επιπτώσεις στην ακοή.

Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι υψηλές στάθμες θορύβου από τη 
λειτουργία των εν λόγω αγροτικών μηχανημάτων δύνανται να βλάψουν το έσω αυτί. 
Συνήθως έχουμε συνεργιστικό αποτέλεσμα θορύβου και δονήσεων με 
συνεπακόλουθο αποτέλεσμα την μείωση της ακοής αλλά και της αύξησης του 
κινδύνου που εκτίθεται ο χειριστής λόγω της μειωμένης αντιληπτικότητας με μεγάλη 
πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος.

Τα προσωπικά μέσα ατομικής ηχοπροστασίας είναι μόνο προσωρινή λύση και 
όχι μόνιμη. Ο κύριος τρόπος άμυνας του χειριστού για την αποφυγή των ως άνω 
επιπτώσεων κατά την εργασία είναι ότι πρέπει να εκτίθεται σε στάθμες θορύβου 
χαμηλότερες από 85 όΒ(Α).

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑΣ 2004)
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4.2 Μ ετρήσεις θορύβου στην θέση του χειριστή

Οι μετρήσεις θορύβου για κάθε τύπο ελκυστήρος που χρησιμοποιείτε για 
αγροτικές και δασοκομικές εργασίες έγιναν σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO- 
5131-1982 (Ε) και την Οδηγία 77/311/EEC, η οποία έχει εναρμονισθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία με την Υ.Α.259987/ΦΕΚ-377/Β/12 Ιουνίου 1984. Στα ως άνω 
αναφερθέντα νομοθετήματα αναφέρεται και προσδιορίζεται η μέθοδος μέτρησης του 
θορύβου στη θέση του χειριστή ενός τρακτέρ ή άλλου αγροτικού μηχανήματος καθώς 
και οι μέγιστες επιτρεπόμενες στάθμες θορύβου.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων δύνανται να χρησιμοποιηθούν κατά την 
εξέταση του κινδύνου μείωσης της ακουστικής οξύτητας του χειριστού από την 
έκθεση του στο θόρυβο που προκαλείται από τη λειτουργία του ελκυστήρος σύμφωνα 
με το Π.Δ.85/91,το οποίο έχει εναρμονισθεί με την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. Οι μετρήσεις 
που καθορίζονται στην Οδηγία 77/311/EEC δύνανται να εκληφθούν ως μέρος 
ελέγχου του τύπου του τρακτέρ από πλευράς θορύβου.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)

4.3 Ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου

Το επίπεδο θορύβου που γίνεται αισθητό, από τους οδηγούς των γεωργικών ή 
δασικών ελκυστήρων πρέπει να μην υπερβαίνει τα εξής όρια :

❖  90 άΒ(Α), Μέγιστη Α-Σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης μετρημένη κάτω 
από της συνθήκες που προβλέπονται στο παράρτημα I της Οδηγίας 77/311,εν 
στάση μέθοδος.

❖  86όΒ(Α), Μέγιστη Α-Σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης μετρημένη κάτω 
από τις συνθήκες που προβλέπονται στο παράρτημα II της Οδηγίας 77/311, 
εν κινήσει μέθοδος.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)
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4.4 Δείκτες θορύβου που μετρήθηκαν

Μετρήθηκε η Α-στάθμη ηχητικής πίεσης σε dB(A) μόνο κατά την εν στάση 
μέθοδο, δεν έγινε φασματική ανάλυση στην παρούσα εργασία. Κατά τις μετρήσεις 
ελήφθησαν ενδείξεις από τους δείκτες Lmax, Lmin, Leq,Ll0,L50,L90.L95,L99,LEP,d  
προκειμένου να έχουμε μια πλήρη εικόνα για τις στάθμες θορύβου που 
αναπτύσσονται στο ύψους του χειριστού. Όπου :

❖  Lmax είναι η μέγιστη στιγμιαία στάθμη θορύβου που καταγράφηκε κατά την 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο μέτρησης των 15-πρώτων λεπτών.

❖  Lmin είναι η ελάχιστη στιγμιαία στάθμη θορύβου που καταγράφηκε την 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο μέτρησης των 15-πρώτων λεπτών.

❖  Leg είναι η ισοδύναμη συνεχής στάθμη θορύβου που καταγράφηκε κατά την 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο μέτρησης των 15-πρώτων λεπτών και 
αντιπροσωπεύει την συνολική ακουστική ενέργεια στην οποία εκτίθεται ο 
εργαζόμενος στο εν λόγω χρονικό διάστημα. Είναι κατ’ ουσία η ιδεατή 
σταθερή στάθμη θορύβου σε dB(A), που περιέχει το ίδιο ποσό ενέργειας με 
την πραγματική στάθμη θορύβου που αλλάζει, για την δεδομένη χρονική 
περίοδο που εξετάζεται. Αναφέρεται πάντοτε σε σχέση με την χρονική 
περίοδο.

❖  Lae είναι η στάθμη θορύβου ανοιγμένη σε χρόνο ενός δευτερολέπτου.
❖  Lio είναι η ποσοστομοριακή στάθμη θορύβου η οποία υπερβαίνεται κατά το 

10% της χρονικής περιόδου μέτρησης. Αποτελεί ένα είδος μέγιστης στάθμης 
θορύβου.

❖  L50 είναι η ποσοστομοριακή στάθμη θορύβου η οποία υπερβαίνεται κατά το 
50% της χρονικής περιόδου μέτρησης. Αποτελεί ένα είδος μέσης στάθμης 
θορύβου.

*> L90 είναι η ποσοστομοριακή στάθμη θορύβου η οποία υπερβαίνεται κατά το 
90% της χρονικής περιόδου μέτρησης. Θεωρείται ως η μέγιστη έκφραση της 
στάθμης του θορύβου βάθους

❖  L95 είναι η ποσοστομοριακή στάθμη θορύβου η οποία υπερβαίνεται κατά το 
95% της χρονικής περιόδου μέτρησης. Θεωρείται ως η μέση έκφραση της 
στάθμης του θορύβου βάθους.

❖  L99 είναι η ποσοστομοριακή στάθμη θορύβου η οποία υπερβαίνεται κατά το 
99% της χρονικής περιόδου μέτρησης. Θεωρείται ως η ελάχιστη έκφραση της 
στάθμης του θορύβου βάθους.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)
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4.5 Συσκευή μέτρησης

Όπως αναφέρεται καν στο πρότυπο ISO-5131-1982(E) η συσκευή μέτρησης 
δηλαδή το ηχόμετρο, θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις της έκδοσης IEC-651. Ο 
τύπος του ηχόμετρου ήταν τύπου 1 (type 1) ολοκληρωτικό ηχόμετρο ακρίβειας. Οι 
μετρήσεις με αυτό το όργανο θεωρούνται αποδεκτές για την ακρίβεια τους. Το 
ηχόμετρο με το οποίο έγιναν οι μετρήσεις είναι CEL-440 Sound Level Meter 
σύμφωνα με το IEC 651:1979, DEC 804:1985, ANSI SI 4-1983.

Επί του μικροφώνου είχε τοποθετηθεί ανεμοκάλυπτρο (wind screen) για δύο
λόγους:

α) για την προστασία του ηχόμετρου και ιδιαίτερα του μικροφώνου και
β)για την αποφυγή των στροβιλισμών του αέρα γύρω από την περιοχή του 

μικροφώνου γεγονός που συνήθως διαφοροποιεί τις μετρήσεις προς τα άνω. Το εν 
λόγω ανεμοκάλυπτρο έχει τέτοια χαρακτηριστικά που δεν μεταβάλλει την μέτρηση 
της στάθμης του θορύβου ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων των χαρακτηριστικών 
κατευθυντικότητας του μικροφώνου.

(ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥΠΑΡΕΙΑΣ 2004)

4.6 Βαθμονόμηση του οργάνου

Η βαθμονόμηση του ηχόμετρου πραγματοποιείται πριν και μετά από κάθε 
μέτρηση σύμφωνα με τη δημοσίευση IEC 651. για τη βαθμονόμηση χρησιμοποιήθηκε 
ακουστικούς βαθμονομητής ακρίβειας 0,5 dB(A) σε γνωστή συχνότητα 1Η. Ο τύπος 
του βαθμονομητή που είναι CEL-284/2 και είναι σύμφωνος με το EEC 942:1988 
CLASS 1L, ANSI SI. 40-1984(114dB(A) στο ΙΚΗΖ,ΙΟΙ 3 Kpa, 20, 65% RH 
(σχετική υγρασία).

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)

4.7 Ακουστικό περιβάλλον μετρήσεων

Οι μετρήσεις έγιναν, όπως και στο διεθνές πρότυπο 180-5131-1982(Ε), σε 
επίπεδο και ανοιχτό χώρο, δεν υπήρχαν περατωτικές επιφάνειες ( σπίτια, εμπόδια, 
δένδρα κ.τ.λ) σε απόσταση μικρότερη από 20ηι από το σημείο που λειτούργησε ο 
γεωργικός ελκυστήρας. Έτσι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγαμε να μετράμε 
ανακλώμενη ηχοστάθμη και μετρούσαμε στάθμη θορύβου μόνο από το μηχάνημα.

Το 180-5131-1982 (Ε) αναφέρει ότι οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται σε 
θερμοκρασία ατμόσφαιρας από -5 έως 30 βαθμοί Κελσίου. Στην περίπτωση μας οι 
θερμοκρασίες που ελήφθησαν οι μετρήσεις ήταν από 25 έως 30 °Ό. Η ταχύτητα του 
ανέμου κατά τα αναφερόμενα στο πρότυπο και στην Οδηγία δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 5 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Στη θέση του χειριστού στην περίπτωση μας, η εν 
λόγω ταχύτητα ήταν δτη/εεο. Μετρήσεις δεν ελήφθησαν τις ημέρες που έβρεχε ή 
χιόνιζε διότι κάτω από αυτές τις συνθήκες αλλοιώνονται οι μετρήσεις.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)
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4.8 Θόρυβος βάθους

Ο θόρυβος βάθους είναι ο θόρυβος χωρίς την λειτουργία του τρακτέρ, 
εκφράζεται με τον ποσοστομετρικό δείκτη L95 για χρονική περίοδο 5 min. Γενικά 
στις μετρήσεις όπως αναφέρεται στο πρότυπο και στην οδηγία, ο θόρυβος βάθους θα 
πρέπει να είναι μικρότερος κατά τουλάχιστον 10dB για να μην ενισχύει το θόρυβο ο 
οποίος προέρχεται από τον γεωργικό ελκυστήρα.

Σε όλες τις περιπτώσεις των μετρήσεων ο θόρυβος βάθους βρέθηκε να είναι 
μικρότερος από τη στάθμη του αγροτικού μηχανήματος κατά τουλάχιστον 30 dB(A). 
Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο εκτός από το χειριστή 
του μηχανήματος στη θέση οδήγησης προκειμένου να αποφύγουμε την ενίσχυση της 
μετρούμενης στάθμης λόγω αντανακλάσεως.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥΠΑΡΕΣΑΣ 2004)

4.9 Κατάσταση του αγροτικού μηχανήματος κατά την μέτρηση

Κατά τη διάρκεια της μέτρησης τα μετρούμενα αγροτικά μηχανήματα 
λειτουργούσαν σύμφωνα με τις οδηγίες του χειριστού. Σύμφωνα με το ISO-5131- 
1982 παρ. 8, η λειτουργία των εν λόγω αγροτικών μηχανημάτων κατά τη διάρκεια της 
μέτρησης θορύβου θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οδηγίες του 
κατασκευαστή προσπέκτους (manual). Κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατόν κατά τις 
μετρήσεις πεδίου και εμπιστευθήκαμε τις οδηγίες του χειριστού οι οποίες προφανώς 
είναι ίδιες με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑΣ 2004)

4.10 Χειριστής

Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων παρακαλέσαμε τους χειριστές να φορούν 
κανονικά ρούχα όπως κατά την εργασία τους σε περιπτώσεις που φορούσαν κασκόλ ή 
καπέλο, τους παρακαλέσαμε να το βγάλουν για να αποφύγουμε την πιθανότητα 
επηρεασμού των μετρήσεων.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑΣ 2004)

Δ
ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 65



ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ TOY OOFYBUY IVlti-A Αΐιυ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

4.11 Θέσεις μικροφώνου

α) Κατά την διάρκεια των μετρήσεων το μικρόφωνο του ηχόμετρου 
τοποθετείτε σε απόσταση 200± 20 ηιηι προς την πλευρά του κεντρικού σημείου του 
καθίσματος. Εγένετο προσπάθεια πολλές φορές να βρεθεί η κατάλληλη θέση για το 
μικρόφωνο στην οποία η στάθμη ηχητικής πίεσης ελάμβανε την υψηλότερη της 
τιμής.

Το διάφραγμα του μικροφώνου είχε διεύθυνση προς τα εμπρός, το δε κέντρο 
του μικροφώνου ευρίσκετε σε απόσταση 790± 50ηΐΓη (σύμφωνα με το 150-5131- 
1982(Ε)) πάνω από το κάθισμα το οποίο θεωρείτε σημείο αναφοράς και 150±20 πιιη 
μπροστά από αυτό το σημείο. Έγινε προσπάθεια να αποφευχθεί έκθεση του 
μικροφώνου σε υπερβολική δόνηση.

β) Γενικά το κάθισμα του χειριστού το οποίο εκλαμβάνεται ως σημείο 
αναφοράς για τις μετρήσεις μας θα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με το ΙδΟ- 
3462, ώστε να ρυθμίζεται στη θέση πλησίον κατά το δυνατότερο του μεσαίου 
σημείου της οριζόντιας και κάθετης ρύθμισης. Σε όλες τις περιπτώσεις που είχαμε 
συστήματα ανάρτησης τα πιέζαμε μέχρι να φτάσουν στο μέσον του δυναμικού 
εύρους.

γ ) Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων έγινε προσπάθεια να γίνει διάγνωση του 
ακουστικού πεδίου για την περίπτωση εμφάνισης στάσιμων κυμάτων. Βεβαίως 
στάσιμα κύματα δύνανται να εμφανιστούν κυρίως στις περιπτώσεις που το αγροτικό 
μηχάνημα έχει καμπίνα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο έλεγχος γίνεται μετακινώντας το 
μικρόφωνο γύρο από το σημείο μέτρησης και εντός μιας ακτίνας δΟΟηιπι σύμφωνα με 
το (ΙδΟ-5131-1982(Ε)) από τη θέση του αυτιού του χειριστού. Δεν εμφανίστηκαν 
τέτοιου είδους ακουστικά πεδία.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑΣ 2004)
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4.12 Διαδικασία μέτρησης θορύβου

Μετρήθηκε η Α-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης σε άΒ(Α) καθώς 
επίσης και πολυάριθμοι δείκτες όπως φαίνονται στα γραφήματα των μετρήσεων. Η 
χρονική διάρκεια ήταν 15πύη για τις συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας του 
αγροτικού μηχανήματος.

Προκειμένου να έχουμε στατιστική επαναληψιμότητα, οι ίδιες μετρήσεις 
επαναλήφθηκαν τρεις φορές για τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας προκειμένου να 
βρεθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση που θα μπορούσε να προκύψει, παρατηρήθηκε όμως 
ότι όλες οι μετρήσεις είχαν μια παρέκκλιση ± 1άΒ(Α), που αυτό μας ικανοποιεί 
στατιστικά.

Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων παρακολουθούσαμε την ένδειξη του 
οργάνου και καταγράφαμε στις παρατηρήσεις κάθε συμβάν θορύβου που προέρχεται 
από την άλλη πηγή δηλαδή η διέλευση αεροπλάνου, φωνές, κορναρίσματα 
(κυκλοφορία αυτοκινήτων ) . κατά αυτό τον τρόπο μπορέσαμε να αξιολογήσουμε 
σωστά τη στάθμη του θορύβου που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στη λειτουργία 
των αγροτικών μηχανημάτων, μέγιστες τιμές οι οποίες οφείλονται σε άλλα ακουστικά 
γεγονότα που δεν ελήφθησαν υπόψη και αγνοήθηκαν παντελώς.

Οι τιμές που κατεγράφησαν σε ορισμένες περιπτώσεις στρογγυλοποιήθηκαν 
στον πλησιέστερο ακέραιο.

Η στάθμη του θορύβου βάθους ελαμβάνετο σε κάθε περίπτωση μέτρησης 
χωρίς τη λειτουργία του αγροτικού μηχανήματος.

Σε όλες τις περιπτώσεις η στάθμη του θορύβου βάθους έχει εκφραστεί ως η 
τιμή του ποσοστομοριακού δείκτη Σ95.

(.ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙ.4ΔΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)

4.13 Σύνολο μετρήσεων

Ελήφθησαν συνολικά 24 αετρήσειο, οι οποίες αναφέρονται σε συρόιιενα 
γεωργικά ιιηγανήιιατα (φρέζα, καλλιεργητής, χορτοκοπτικό και τρίινο αλέτρι), τα 
αποτελέσιιατα των ιιετρήσεων αναφέρονται σε γραφήματα στο παράρτηιια 1. Η 
ανάλυση των μετρήσεων γίνεται σε ειδικά γραφήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
κατασκευαστικές ομάδες των φερόμενων γεωργικών μηχανημάτων που μετρήθηκαν, 
τις μέγιστες στάθμες, την προκαλούμενη υπέρβαση σε σχέση με την ανώτατη 
επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου, την ελάχιστη προκαλούμενη στάθμη, το ποσοστό των 
ελκυστήρων που προκαλεί υπέρβαση καθώς και άλλες παραμέτρους.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)
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4.14 Ειδική νομοθεσία θορύβου για γεωργικούς και δασικούς 
ελκυστήρες

Τον Ιούνιο 1984 ψηφίστηκε η κοινή Υπ. Αποφ. Με Αριθ.259987 (ΦΕΚ. 377 
Β/12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1984) σε συμμόρφωση προς οδηγία αριθμ.79/694/ Ε.Ο.Κ. Στην εν 
λόγω Υπουργική απόφαση αναφέρονται θέματα που έχουν σχέση με την διαδικασία 
με την οποία διαπιστώνεται ότι ένας τύπος γεωργικού ή δασικού ελκυστήρα πληρει 
τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδικών οδηγιών, για την απόκτηση δελτίου έγκρισης 
Ε.Ο.Κ Το άρθρο 20, στο ειδικό μέρος της εν λόγω απόφασης, αναφέρονται τα 
επίπεδα θορύβου που γίνονται αισθητά από τους οδηγούς που υπερβαίνουν τα όρια 
που αναφέρονται στην οδηγία 77/311/Ε.Ο.Κ. Τα όρια αυτά κυμαίνονται από 86 έως 
96 άΒ(Α) για διάφορες συνθήκες.

Σε σχέση με τις επιπτώσεις του θορύβου στους εργαζομένους και σε σχέση με 
την έκθεση των εργαζομένων στον αγροτικό τομέα ισχύει το Π.Δ.85/1991 με την 
έκθεση το οποίο αναφέρεται και για άλλους εργαζομένους. Στο εν λόγω Π.Δ. 
λαμβάνεται υπόψη η έκθεση θορύβου στην οποία εκτίθεται ο χειριστής ανώτατη 
επιτρεπόμενη στάθμη έκθεσης είναι τα 90άΒ(Α) για οχτώ ώρες εργασία. Στη στάθμη 
έκθεσης των 85 ιΙΒ(Α) ο χειριστής θα πρέπει να ενημερώνεται ότι κινδυνεύει η ακοή 
του. Όταν η στάθμη έκθεσης υπερβαίνει τα 90 <3Β(Α) για οχτώ ώρες εργασία, θα 
πρέπει να λαμβάνονται πρωτίστως στην πηγή θορύβου, ήτοι επί του ελκυστήρος. Η 
χρήση μέσων ατομικής ακοοπροστασίας θα πρέπει να είναι προσωρινή, μέχρι να 
ληφθούν μέτρα στη πηγή θορύβου.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ Π ΑΡΕΙΑΣ 2004)

4.15 Έ γκριση τύπου γεωργικών και δασικών ελκυστήρων

Για την απόκτηση έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. υποβάλλετε από τον κατασκευαστή 
ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, σχετική αίτηση στην Διεύθυνση 
Εκμηχάνισης Γ εωργίας και Εκμετάλλευσης -Μηχανικού Εξοπλισμού του 
Υπουργείου Γεωργίας.

Η αίτηση συνοδεύεται από:
■ Το δελτίο πληροφοριών με τεχνικά χαρακτηριστικά του ελκυστήρα
■ Την υπεύθυνη δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί και σε άλλο 

Κράτος-Μέλος για τον ίδιο τύπο ελκυστήρα.
Στους γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες αναφέρονται συνήθως το μέγιστο 

επιτρεπόμενο βάρος με φορτίο, η θέση και η τοποθέτηση των οπισθίων πινακίδων 
κυκλοφορίας, οι δεξαμενές υγρού καυσίμου, το χρησιμοποιούμενο έρμα, το ηχητικό 
όργανο καθώς επίσης και το αποδεκτό ηχητικό επίπεδο το οποί πρέπει να έχει τις 
προδιαγραφές που αναφέρονται στα παραρτήματα της οδηγίας με αριθ.74/151/Ε.Ο.Κ. 
Τέλος στα πλαίσια έγκρισης τύπου κάθε ελκυστήρας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με 
μια διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής, η οποία θα ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές των παραρτημάτων Ι-ΐν της οδηγίας με αριθ.79/622/Ε.Ο.Κ.

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΙΑΣ 2004)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°

Μετρήσεις Δεικτών Θορύβου και Φασματική Ανάλυση

5.1 BROADBAND

5.1.1 Θόρυβος Βάθους

Γ ρόφημα 1

Στο παραπάνω γράφημα 1 απεικονίζονται οι διάφορες τιμές του θορύβου 
βάθους σε ανάλυση BROADBAND. Ο χρόνος που χρειάστηκε για να 
πραγματοποιηθεί η μέτρηση ήταν 7 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα.

@ Μπορούμε εύκολα να παρατηρήσουμε ότι η μεγαλύτερη τιμή βρίσκεται 
στον δείκτη LFmx και είναι της τάξεως των 71,8 dB(A).

<& Η μικρότερη τιμή παρατηρείται στον δείκτη LFmn και είναι της τάξεως των
36,3 dB(A).
Η στάθμη του θορύβου βάθους καθορίζεται από τον δείκτη L95. στην 
προκειμένη περίπτωση είναι 38,5 dB(A). Η γνώση της στάθμης αυτής είναι 
αναγκαία δεδομένου ότι μας δίνει μια πληροφόρηση για την ακουστική 
κατάσταση της περιοχής με έναν απλό δείκτη.

(ΖΓ Δ
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5.1.2 Μέτρηση σε Ρελαντί

Γρόφημα 2

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΕ ΡΕΛΑΝΤΙ 650 RPM

Tt^S- -72- Τ Γ "70^ 7ϋ^"

Lmax Lmin Leq L10 L50 L90 L95 L99

Στο παραπάνω γράφημα 2 απεικονίζονται οι διάφορες τιμές χωρίς έργο ( 
ρελαντί ) εν στάση σε ανάλυση BROADBAND. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν 
από γεωργικό ελκυστήρα μάρκας FIAT 640, χωρίς καμπίνα, μοντέλο του 1974 και με 
ισχύς 65ΗΡ. Ο χρόνος που χρειάστηκε για να πραγματοποιηθεί η μέτρηση ήταν 2 
λεπτά και 3 δευτερόλεπτα στις 650 στροφές ( RPM ).

©  δείκτης LFmx έχει την μεγαλύτερη τιμή του φάσματος μέτρησης και είναι 
της τάξεως των 74,8 dB(A). Στην εν λόγω περίπτωση η στάθμη είναι 
μικρότερη από την επιτρεπόμενη στάθμη κατά 15 περίπου dB(A).

©  Η μικρότερη τιμή παρατηρείται στον δείκτη LFmn και είναι της τάξεως των 
70 dB(A).

©  Οι διαφορές μεταξύ των δεικτών του φάσματος είναι ελάχιστες και 
κυμαίνονται μεταξύ 0,5 έως 4,8 dB.

Οι δείκτες σε όλο το φάσμα της πειραματικής διαδικασίας είναι της τάξεως των 70 
dB(A).

or δ
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5.1.3 Μ έτρηση Αρωσης σε Βάθος Εργασίας 15cm

Γρόφημα 3

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΡΩΣΗ( ΟΡΓΩΜΑ) ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15ατι ΜΕ ΤΡΙΙΝΟ 
ΑΑΕΤΡΙ ΚΑΙ ΒΗΜΑ 2η ΑΡΓΟ ΣΤΙΣ 1200 ϋΡΜ

120

-$ΤΛ- -82-------- 8 ϊ£ - W
-73-

Lmax Lmin Leq L10 L50 L90 L95 L99

Στο παραπάνω γράφημα 3 παρατηρούνται οι διάφορες τιμές με έργο σε 

κίνηση σε ανάλυση BROADBAND. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από γεωργικό 

ελκυστήρα μάρκας FIAT 640, χωρίς καμπίνα, μοντέλο του 1974 με ισχύς 65ΗΡ κατά 

την διάρκεια άρωσης με τρίϊνο αλέτρι σε βάθος εργασίας 15cm. Ο χρόνος που 

χρειάστηκε για να πραγματοποιηθεί η μέτρηση ήταν 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα, 

στις 1200 στροφές ( RPM ) και με βήμα 2η αργό.

®  δείκτης LFmx έχει την μεγαλύτερη τιμή του φάσματος μέτρησης και είναι 
της τάξεως των 82,6 dB(A). Στην εν λόγω περίπτωση η στάθμη είναι 
μικρότερη κατά της επιτρεπόμενη στάθμης κατά 7,5 περίπου dB(A).

Φ  Η μικρότερη τιμή παρατηρείται στον δείκτη LFmn και είναι της τάξεως των 
71,7 dB(A).

Οι διαφορές μεταξύ των δεικτών του φάσματος κυμαίνονται μεταξύ 1,3 έως 11 dB.

(S δ
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Το βήμα που χρησιμοποιήθηκε ( 2η αργό ), στην άρωση με τρίϊνο αλέτρι 
σε βάθος εργασίας 15ογπ, θεωρείται σύμφωνα με την γνώμη του χειριστή, 
ως το καταλληλότερο βήμα για την εν λόγω καλλιεργητική διεργασία.

© Η ισοδύναμη συνεχής στάθμη Ιχ ς  κατά την διάρκεια της εργασίας 
βρέθηκε να είναι 81,3 άΒ(Α). Η στάθμη αυτή είναι μικρότερη από την 
μέγιστη επιτρεπόμενη των 87 άΒ(Α) αλλά υπερβαίνει την κατώτερη 
επιτρεπόμενη η οποία είναι 80 άΒ(Α) για ανάληψη δράσης.

© Σε σχέση με τον θόρυβο του περιβάλλοντος μπορούμε να συγκρίνουμε 
τους δείκτες 1.95. στην προκειμένη περίπτωση το 1.95 του θορύβου βάθους 
είναι 38,5 άΒ(Α) ενώ κατά την διάρκεια της εργασίας ο ίδιος δείκτης 
αυξάνεται και φτάνει τα 79 ιΙΒ(Α). Παρατηρούμε δηλαδή μια αύξηση του 
περιβάλλοντος περισσότερο από 40 άΒ(Α).

4
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5.1.4 Μ έτρηση Αρωσης σε Βάθος Εργασίας 25cm

Γρόφημα 4

Στο παραπάνω γράφημα 4 απεικονίζονται οι διάφορες τιμές με έργο σε κίνηση 
σε ανάλυση BROADBAND. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από γεωργικό 
ελκυστήρα μάρκας FIAT 640, χωρίς καμπίνα, μοντέλο του 1974 με ισχύς 65ΗΡ κατά 
την διάρκεια άρωσης με τρίϊνο αλέτρι σε βάθος εργασίας 25cm. Ο χρόνος που 
χρειάστηκε για να πραγματοποιηθεί η μέτρηση ήταν 1 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα, 
στις 1500 στροφές ( RPM ) και με βήμα 3η αργό.

©  δείκτης LFmx έχει την μεγαλύτερη τιμή του φάσματος μέτρησης και είναι 
της τάξεως των 90,7 dB(A). Στην εν λόγω περίπτωση η στάθμη είναι 
μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη στάθμη των 87 κατά 3,7 dB(A).

©  Η μικρότερη τιμή παρατηρείται στον δείκτη LFmn και είναι της τάξεως 
των 72,2 dB(A).

©  Οι διαφορές μεταξύ των δεικτών του φάσματος κυμαίνονται μεταξύ 1,7 
έως 18,5 dB.

©  Η συνεχής ισοδύναμη στάθμη Leq είναι αυτή που μας ενδιαφέρει και είναι 
της τάξεως των 87 dB(A). Αυτό σημαίνει ότι εάν ο χειριστής εργάζεται 8 
ώρες σε μια τέτοια καλλιεργητική εργασία, η στάθμη των 87 dB(A) δεν 
υπερβαίνει την μέγιστη επιτρεπόμενη. Παρά ταύτα η εν λόγω έκθεση 
προκαλεί κίνδυνο για τον χειριστή.

©  Σε σχέση με τον θόρυβο της περιοχής από την εν λόγω καλλιεργητικοί 
διεργασία ο δείκτης L95 ενισχύεται και σε αυτήν την περίπτωση κατά 40 
dB(A).

(2Γ Δ
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5.1.5 Μέτρηση Θορύβου με Φρεζάρισμα

Γράφημα 5

Στο παραπάνω γράφημα 5 απεικονίζονται οι διάφορες τιμές με έργο σε κίνηση 
σε ανάλυση BROADBAND. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από γεωργικό 
ελκυστήρα μάρκας FIAT 640, χωρίς καμπίνα, μοντέλο του 1974 με ισχύς 65ΗΡ κατά 
την διάρκεια φρεζαρίσματος σε βάθος εργασίας 10cm και πλάτος εργασίας 165cm. Ο 
χρόνος που χρειάστηκε για να πραγματοποιηθεί η μέτρηση ήταν 1 λεπτά και 50 
δευτερόλεπτα, στις 1500 στροφές ( RPM ).

®  δείκτης LFmx έχει την μεγαλύτερη τιμή του φάσματος μέτρησης και είναι 
της τάξεως των 90,2 dB(A). Στην εν λόγω περίπτωση η στάθμη είναι 
μεγαλύτερη κατά της επιτρεπόμενη στάθμης των 87 κατά 3,2 dB(A).
Η μικρότερη τιμή παρατηρείται στον δείκτη LFmn και είναι της τάξεως 
των 73,9 dB(A).
Οι διαφορές μεταξύ των δεικτών του φάσματος κυμαίνονται μεταξύ 2,2 
έως 16,3 dB.
Η ενεργειακή στάθμη δηλαδή ο δείκτης Leq είναι 86,4 dB(A) 
προσεγγίζοντας σχεδόν την μέγιστη επιτρεπτή στάθμη των 87 dB(A).

@ Ο θόρυβος της περιοχής ενισχύεται ιδιαίτερα κατά την εν λόγω 
καλλιεργητική διεργασία και φτάνει τα 83 dB(A). Συγκρινόμενος με το 
L95 του θορύβου βάθους προκύπτει μια αύξηση που φτάνει σχεδόν τα 45 
dB(A).

(2Γ £)
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΑΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΑΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.1.6 Μέτρηση Θορύβου με Χρήση Καλλιεργητή σε Βάθος 
Εργασίας 30cm

Γρόφημα 6

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΓΙΑ ΑΡΩΣΗ (ΟΡΓΩΜΑ)
ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 cm ΜΕ ΒΗΜΑ 3η ΑΡΓΟ ΣΤΙΣ 1300 RPM
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Στο παραπάνω γράφημα 6 παρατηρούνται οι διάφορες τιμές με έργο σε 
κίνηση σε ανάλυση BROADBAND. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από γεωργικό 
ελκυστήρα μάρκας FIAT 640, χωρίς καμπίνα, μοντέλο του 1974 με ισχύς 65ΗΡ κατά 
την διάρκεια χρήσης καλλιεργητή για άρωση σε βάθος εργασίας 30cm. Ο χρόνος που 
χρειάστηκε για να πραγματοποιηθεί η μέτρηση ήταν 1 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα, 
στις 1500 στροφές ( RPM ) και με βήμα 3η αργό.

©  δείκτης LFmx έχει την μεγαλύτερη τιμή του φάσματος μέτρησης και είναι 
της τάξεως των 95,8 dB(A). Στην εν λόγω περίπτωση η στάθμη είναι 
μεγαλύτερη κατά της επιτρεπόμενη στάθμης των 90 κατά 6 περίπου 
dB(A).

© Η μικρότερη τιμή παρατηρείται στον δείκτη LFmn και είναι της τάξεως 
των 73,5 dB(A).

©  Οι διαφορές μεταξύ των δεικτών του φάσματος κυμαίνονται μεταξύ 8,8 
έως 22,3 dB.

©  Η ενεργειακή στάθμη δηλαδή ο δείκτης Leq είναι 85,6 dB(A)
προσεγγίζοντας σχεδόν την μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη των 87 dB(A). 

Σε σχέση με τον θόρυβο της περιοχής κατά την διάρκεια αυτή της καλλιεργητικής 
διεργασίας ο δείκτης L95 αυξάνεται κατά περίπου 40dB(A).
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΤ2-Α Αΐιυ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.1.7 Μέτρηση Θορύβου με Χρήση Καλλιεργητή σε Βάθος 
Εργασίας 20επι

Γρόφημα 7

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΓΙΑ ΑΡΩΣΗ (ΟΡΓΩΜΑ) 
ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20 απ ΜΕ ΒΗΜΑ 1η ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΙΣ 1500 ΙΙΡΜ
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< 100
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78,5

Lmax Lfnin Leq L10 · L50 L90 ■ L95 L99

Στο παραπάνω γράφημα 7 απεικονίζονται οι διάφορες τιμές με έργο σε κίνηση 
σε ανάλυση BROADBAND. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από γεωργικό 
ελκυστήρα μάρκας FIAT 640, χωρίς καμπίνα, μοντέλο του 1974 με ισχύς 65ΗΡ κατά 
την διάρκεια χρήσης καλλιεργητή για άρωση σε βάθος εργασίας 20cm. Ο χρόνος που 
χρειάστηκε για να πραγματοποιηθεί η μέτρηση ήταν 1 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα, 
στις 1500 στροφές ( RPM ) και με βήμα 1η γρήγορο.

@ δείκτης LFmx έχει την μεγαλύτερη τιμή του φάσματος μέτρησης και είναι 
της τάξεως των 100 περίπου dB(A). Στην εν λόγω περίπτωση η στάθμη 
είναι μεγαλύτερη κατά της επιτρεπόμενη στάθμης των 87 κατά 13 dB(A). 
Η συνεχής έκθεση του χειριστή σε τόσο υψηλές στάθμες, κάτω από 
τέτοιες καλλιεργητικές διεργασίες, τον θέτει σε κίνδυνο απώλειας της 
ακοής του.
Η μικρότερη τιμή παρατηρείται στον δείκτη LFmn και είναι της τάξεως 
των 76,3 dB(A).
Οι διαφορές μεταξύ των δεικτών του φάσματος κυμαίνονται μεταξύ 9,5 
έως 23,6 dB.
Η ισοδύναμη συνεχής στάθμη θορύβου εκφραζόμενη με τον δείκτη Leq 
υπερβαίνει την μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη των 87 dB(A). Θα πρέπει να 
γνωρίζουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να λαμβάνονται άμεσα 
μέτρα μείωσης της προκαλούμενης έκθεσης θορύβου.

0Γ 4
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

© Και σε αυτήν την καλλιεργητική διεργασία ο θόρυβος της περιοχής αυξάνεται 
κατά περίπου 45 άΒ(Α) σε σχέση με τον θόρυβο βάθους.

© Η αύξηση του θορύβου βάθους κατά 45 περίπου άΒ(Α) αλλά και η υπέρβαση 
της μέγιστης επιτρεπόμενης στάθμης για την προστασία του χειριστή, 
αναδεικνύουν αυτήν την καλλιεργητική εργασία ως την θορυβότερη από αυτές 
που εξετάσαμε μέχρις στιγμής.

®  Στην πραγματοποίηση της παρούσας καλλιεργητικής διεργασίας το έδαφος του 
χρησιμοποιήθηκε ήταν μαλακό και ξηρό σε περίοδο καλοκαιριού. Κατά την 
σύσταση του χειριστή, λόγω εμπειρίας 10.000 ωρών στην χρήση γεωργικών 
μηχανημάτων και παρελκομένων, η ίδια εργασία σε πετρώδες έδαφος παράγει 
ιδιαίτερα υψηλές στάθμες θορύβου λόγω της ποιότητας του εδάφους και το 
χτύπημα των πετρωμάτων στον καλλιεργητή.

Δ
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΙΙΟ
ΛΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.1.8 Μέτρηση Θορύβου με Χρήση Χορτοκοπτικού

Γρόφημα 8

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΗΜΑ 4η 
ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΤΙΣ 1200 ΚΡΜ

120
110

<  100
86.2 87,5 -85- -84-

Lmax L-min Leq L10 L50 L90 L95 L99

Στο άνω γράφημα 8 απεικονίζονται οι διάφορες τιμές με έργο σε κίνηση σε 
ανάλυση BROADBAND. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από γεωργικό 
ελκυστήρα μάρκας FIAT 640, χωρίς καμπίνα, μοντέλο του 1974 με ισχύς 65ΗΡ κατά 
την διάρκεια κοπής μηδικής με χρήση χορτοκοπτικού. Ο χρόνος που χρειάστηκε για 
να πραγματοποιηθεί η μέτρηση ήταν 1 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα, στις 1200 στροφές 
( RPM ) και με βήμα 3η γρήγορο.

<©■ δείκτης LFmx έχει την μεγαλύτερη τιμή του φάσματος μέτρησης και είναι της 
τάξεως των 90,7 dB(A). Στην εν λόγω περίπτωση η στάθμη είναι μεγαλύτερη 
κατά της επιτρεπόμενη στάθμης των 87 κατά 3,7 dB(A).

Φ  Η μικρότερη τιμή παρατηρείται στον δείκτη LFmn και είναι της τάξεως των
83,2 dB(A).
Οι διαφορές μεταξύ των δεικτών του φάσματος κυμαίνονται μεταξύ 3,2 έως 7,5 
dB.

<& Η ισοδύναμη συνεχής στάθμη Leq 86,3 dB(A) προσεγγίζει την μέγιστη 
επιτρεπόμενη των 87 dB(A). Αυτό σημαίνει ότι και αυτή η καλλιεργητική'] 
εργασία αποτελεί εν δυνάμει κίνδυνο για τον χειριστή.
Ο θόρυβος της περιοχής από την εν λόγω καλλιεργητική διεργασία αυξάνεται 
ιδιαίτερα και φτάνει τα 84,5 dB(A), δηλαδή παρατηρούμε μια αύξηση της 
τάξεως των 46 dB(A) σε σχέση με τον θόρυβο βάθους.

(ΖΓ
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.2 Ο κταβικοί Δείκτες Σταθμών Θορύβου

5.2.1 Μεγίστη οκταβική στάθμη θορύβου με άρωση σε βάθος
εργασίας 15αη

Γρόφημα 9

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΤηιχ ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΑΡΩΣΗ ΣΕ 
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15ατι

130----------
120 -

5.2.2 Ελάχιστη οκταβική στάθμη θορύβου με άρωση σε βάθος
εργασίας 15απ

Γράφημα 10
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ΕΑΑΧΙΣΤΗΓΕπιη ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΑΡΩΣΗ ΣΕ 
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15αη

ί
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ Α1ΙΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.2.3 Ισοδύναμη συνεχής Εες οκταβική στάθμη θορύβου με άρωση
σε βάθος εργασία 15επι

Γ ρόφημα 11

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΧΗΣ Ι .ΐ  θς ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΑΡΩΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15αιι

5.2.4 Ποσοστομοριακή Ιλο οκταβική στάθμη θορύβου με άρωση
σε βάθος εργασίας 15αη

Γ ρόφημα 12

ΑΓ Δ
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.2.5 Ποσοστομοριακή Σδοοκταβική στάθμη θορύβου με άρωση
σε βάθος εργαίας 15αη

Γ ρόφημα 13

5.2.6 Ποσοστομοριακη Ι^οοκταβικη στάθμη θορύβου με άρωση
σε βάθος εργασίας 15αη

Γράφημα 14
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ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ ΙΤ90,0 ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ 
ΑΡΩΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15ατι

Δ
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΑΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΙΙΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.2.7 Ποσοστομοριακή Ε95 οκταβική στάθμη θορύβου με άρωση
σε βάθος εργασίας 15απ

Γ ρόφημα 15

5.2.8 Ποσοστομοριακή Ε99 οκταβική στάθμη θορύβου με άρωση
σε βάθος εργασίας 15απ

Γ ρόφημα 16
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.2.9 Μ εγίστη οκταβική στάθμη θορύβου με άρωση σε βάθος
εργασίας 25απ

Γ ρόφημα 17

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΤηιχ ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΡΩΣΗΣ ΣΕ 
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25αη
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5.2.10Ελάχιστη οκταβική στάθμη θορύβου με άρωση σε βάθος
εργασίας 25απ

Γ ρόφημα 18
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.2.11 Ισοδύναμη ί ε η  συνεχής οκταβική στάθμη θορύβου με 
άρωση σε βάθος εργασίας 25αη

Γ ρόφημα 19
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ΙΣΟΔΥΝΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΤβς ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΑΡΟΣΗΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25αη

5.2.12Ποσοστομοριακή Lio οκταβική στάθμη θορύβου με άρωση
σε βάθος εργασίας 25cm

Γ ρόφημα 20

ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ ΙΤιο.ο ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΑΡΟΣΗΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25ατι
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.2.13Ποσοστομοριακή ί,δοοκταβική στάθμη θορύβου με άρωση
σε βάθος εργασίας 25απ

Γρόφημα 21

λ2-12.
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ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ 1̂ 50,0 ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΑΡΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25οώ

5.2.14Ποσοστομοριακη Ε9θοκταβική στάθμη θορύβου με άρωση
σε βάθος εργασίας 25αη

Γ ρόφημα 22

ΠΟΣΟΣΤΟΜ ΟΡΙΑΚΗ ΙΤίο,ο ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ Αΐΐυ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.2.15Ποσοστομοριακή Ε95,ο οκταβική στάθμη θορύβου με άρωση
σε βάθος εργασίας 25επι

Γρόφημα 23

ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ ΙΤ95.0 ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΑΡΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25«π

5.2.16Ποσοστομοριακή Ε99,ο οκταβική στάθμη θορύβου με άρωση
σε βάθος εργασίας 25ειπ

Γ ρόφημα 24

Γ

03
—

3.
Ο

οί.
22
Τ3

ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ ΙΤ99,0 ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΑΡΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25αη
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.2.17Μέγιστη οκταβική στάθμη θορύβου με χρήση φρέζας

Γράφημα 25

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΤιηχ ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥΜΕ 
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜ Α ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟαη

V ^

5.2.18 Ελάχιστη οκταβική στάθμη θορύβου με χρήση φρέζας

Γρόφημα 26

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΕπτη ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ 
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜ Α ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟαιι

130 
120 
110

« 100
^  90
5  80 
έ  70
Β3 60

50 
40 
30 
20

\  ^

Ιϊ
Δ

ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 87



ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΑΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.2.19Ισοδύναμη Σεη οκταβική στάθμη θορύβου με χρήση φρέζας

Γρόφημα 27

( ------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΤβς ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

ΜΕ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟαυ

Ν ■ ,. -------- -------  ^

5.2.20 Ποσοστομοριακή Ειο οκταβική στάθμη θορύβου με χρήση
φρέζας

Γ ρόφημα 28

ΠΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ ΕΕΐο,ο ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ 
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟαπ
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΑΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΑΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.2.21 Ποσοστομοριακή 1,50 οκταβική στάθμη θορύβου με χρήση
φρέζας

Γράφημα 29

ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ Π,δΟ,ο ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ 
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟαη

5.2.22Ποσοστομοριακή 1,90 οκταβική στάθμη θορύβου με χρήση
φρέζας

Γ ρόφημα 30

ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ Ι,Βο,ο ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥΜΕ
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟαη

(25- Δ
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΑΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒυΥ ιμ κ ς ,α  Α ΐ ι υ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΑΑΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.2.23Ποστομοριακή Ε95 οκταβική στάθμη θορύβου με χρήση
φρέζας

Γράφημα 31

/  \  
ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ ΙΤ95,0 ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥΜΕ
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\_________________________________________________________________________________ /

5.2.24Ποσοστομοριακή ί99 οκταβική στάθμη θορύβου με χρήση
φρέζας

Γράφημα 32

ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ ΙΤ99,0 ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜ Η ΘΟΡΥΒΟΥ Μ Ε  

ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10αη

ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 90



ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.2.25Μ έγιστη οκταβική στάθμη θορύβου με άρωση σε βάθος
εργασίας 30αιι

Γρόφημα 33

5.2.26Ελάχιστη οκταβική στάθμη θορύβου με άρωση σε βάθος
εργασίας 30ειπ

Γ ρόφημα 34

( ί
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΙΙΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.2.27 Ισοδύναμη συνεχής Εβη οκταβική στάθμη θορύβου με
άρωση βάθος εργασίας 30ειπ

Γρόφημα 35

5.2.28Ποσοστομοριακή Ειο οκταβική στάθμη θορυβου με άρωση
σε βάθος εργασίας 30επι

Γ ρόφημα 36

(Β Δ
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.2.29Ποσοστομοριακή Ι^οοκταβική στάθμη θορύβου με άρωση
σε βάθος εργασίας 300111

Γρόφημα 37

5.2.30Ποσοστομοριακών Ε9οοκταβική στάθμη θορύβου με άρωση
βάθος εργασίας 30οπι

Γ ρόφημα 38
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.2.31 Ποσοστομοριακή Ε95θκταβική στάθμη θορύβου με άρωση
σε βάθος εργασίας 30επι

Γρόφημα 39

5.2.32Ποσοστομοριακή Ε99θκταβική στάθμη θορύβου με άρωση
σε βάθος εργασίας 30επι

Γ ρόφημα 40

Π
4
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.2.33Μ έγιστη οκταβική στάθμη θορύβου με άρωση σε βάθος
εργασίας 20απ

Γρόφημα 41

5.2.34Ελάχιστη οκταβική στάθμη θορύβου με άρωση σε βάθος
εργασίας 20επι

Γ ρόφημα 42
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΗΟΥ Μ Γ Σ Α  A 11U
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.2.35Ισοδύναμη συνεχής Εες οκταβικής στάθμη θορύβου με 
άρωση σε βάθος εργασίας 20επι

Γρόφημα 43

ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΤες ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20αη

5.2.36Ποσοστομοριακή Lio οκταβική στάθμη θορύβου με άρωση
σε βάθος εργασίας 20cm

Γ ρόφημα 44

£ΖΓ Δ
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.2.37 Ποσοστομοριακή Εδο οκταβική στάθμη θορύβου με άρωση
σε βάθος εργασίας 20αιι

Γρόφημα 45

ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ ΙΤδΟ,Ο ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥΜΕ

Ν Ν Ν Ν Ν3 ¿4
X X X X X X 09 "'3*
Ό 09 »Ο ο Ο —

ΓΟ Ον) ΙΟ ο— 09 ο

5.2.38Ποσοστομοριακή Ιληι οκταβική στάθμη θορύβου με άρωση
σε βάθος εργασίας 20ειη

Γ ρόφημα 46

(Ε £\
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.2.39Ποσοστομοριακή Σ95 οκταβική στάθμη θορύβου με άρωση
σε βάθος εργασίας 20επι

Γρόφημα 47

ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ ΙΤ95,0ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥΜΕ

Ν Ο < ΝΙ Μ Ν Ν Ν Μ
_ Ι _ ι _ ι X X X X X X Τ” 04 ΟΟ (Ο

(Ο 04 οο ιο Ο Ο 1
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5.2.40 Ποσοστομοριακή 1̂ 99 οκταβική στάθμη θορύβου με άρωση
σε βάθος εργασίας 20επι

Γ ρόφημα 48

ΠΟΣΟΣΤΟΜ ΟΡΙΑΚΗ ΙΤ99,0 ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20αη

Ν Ν Ν Ν Ν Ν 3
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4
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.2.41 Μεγίστη οκταβική στάθμη θορύβου με χρήση
χορτοκοπτικού

Γρόφημα 49

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΤιτιχ ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

5.2.42Ελάχιστη οκταβική στάθμη θορύβου με χρήση
χορτοκοπτικού

Γ ρόφημα 50

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙηιη ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

\_______________________________________________________________ ✓
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΑΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.2.43Ισοδύναμη συνεχής Σβς οκταβική στάθμη θορύβου με χρήση
χορτοκοπτικού

Γρόφημα 51

ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΤες ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

I I I
Ο < Μ Ν Ν Ν Ν Μ α:_ι _1 X X X X X X τ- ΟΝ ΟΟ οο

οο ΟΝ οο ιη ο Ο00 οο ΟΝ εο οτ— ΟΝ ΙΟ

5.2.44Ποσοστομοριακή Ειο οκταβική στάθμη θορύβου με χρήση
χορτοκοπτικού

Γ ρόφημα 52

ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ ϋϊο,ο ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

ι ι ι ι ι
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Α Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Α ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.2.45Ποσοστομοριακή Είοοκταβική στάθμη θορύβου με χρήση
χορτοκοπτικού

Γρόφημα 53

ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ ΙΤ50.0 ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
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ν Ο 0 4 Τ ' , » ο Ο ο •— ·

( Τ ' , Ι Ο ο
0 4 » ο

5.2.46Ποσοστομοριακή Εόοοκταβική στάθμη θορύβου με χρήση
χορτοκοπτικού

Γ ρόφημα 54

ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ ΙΤ90,0 ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥΜΕ
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α ΙΙΟ
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.2.47Ποσοστομοριακή ί95 οκταβική στάθμη θορύβου με χρήση
χορτοκοπτικού

Γρόφημα 55

5.2.48Ποσοστομοριακή Ε99 οκταβική στάθμη θορύβου με χρήση
χορτοκοπτικού

Γ ρόφημα 56
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(Ε Δ
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Λ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.3 Τρίτο-Οκταβικοί Δείκτες Σταθμών Θορύβου

5.3.1 Μ εγίστη τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με άροση σε
βάθος εργασίας 15αιι

Γρόφημα 57

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΤπκ ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΑΡΩΣΗ Β ΑΘΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15αη

130 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
60

"  50
40 
30 
20

(Β2-
3 .

12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1Ι< 3Ι( 12k
ίζ ίο ΙΑ 1Ι( 11(6 2Ι( 21(5 4Ι( 5Ι( 61(3 8Ι( 10Ι( 16Ι< 20Κ

Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ I Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ, Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ! Ηζ Ηζ 25 ¡15 5

ι 1/3 Ι_Ρ(ηχ 95,594,885,2 60,260,561,670,684,7 89,491,682,688,492,1 82,283,679,979,1 79,2 77,481,9 83 73,672,773,9 73,8 73 ¡70,366,264,5 63,761,655,952,848,5 48,248,7

5.3.2 Ελάχιστη τριτο-οκταβική στάθμη θορύβου με άρωση σσε 
βάθος εργασίας 15απ

Γράφημα 58

4
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.3.3 Ισοδύναμη συνεχής τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με 
άρωση σε βάθος εργασίας 15cm

Γρόφημα 59

ΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΧΗΣ LFeqTPITO-OKTABIKH ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥΜΕ ΑΡΩΣΗ ΣΕ
ΒΑΘΟΣ ΕΡΑΣΙΑΣ 15cm

□

12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 600 630
Lz Lc LA

Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

95,594,885,2 60,260,561,670,6 84,7 89,4 91.6 82.6 88,492,182.2 83,6 79,9 79,179.277,481,9 83

1k 1k6 2k ;2k51 4k i 5k 6k3; 8k 10k 16k 20k
25 15

5.3.4 Ποσοστομορική Ειοτριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με 
άρωση σε βάθος εργασίας 5cm

Γ ρόφημα 60

ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ LFio.O ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΑΡΩΣΗ
ΒΑΘΟΥΣ 15cm

130
120
110

Lz Lc LA 1k 1k6 2k 2k5 4k 5k 6k3 8k 10k 16k 20k
Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz 25 15 5

g1/3 LF10.0 93,5 93 80,5 56 54 57 66,563,5 75 90 72 79,5 90 78 79 76 77 76,5 72 75 71 68,5 69 71 70 69 68 64,561.5 60 58 54.5 51 46,5 42 42,5

l  1 ~ ^
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.3.5 Ποσοστομορική Εδοτριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με 
άρωση σε βάθος εργασίας 5cm

Γράφημα 61

5.3.6 Ποσοστομορική Ι^οτριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με 
άρωση σε βάθος εργασίας 5cm

Γρόφημα 62

ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ LFM,ο ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΑΡΩΣΗΣΕ
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15cm

fS
ο
ca

Lz Lc LA

□ 1/3 I

12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200,250 315 400 500 630 800 1k 3k 12k1k 1k6 2k 2k5 4k 5k 6k3 8k 10k 16k 20k
Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz 25 15 5

45,5 45 49 54 57 71,5 88 67,575.585,572,5 74 72,5 74 71,569,5 71 68,5 66,5 66 68,5 67 66,5 65 62 ' 58 56 54,551,5j 48 44 39,5 36

δ
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α ΙΙΟ
Α ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.3.7 Ποσοστομορική Ε95τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με 
άροση σε βάθος εργασίας 15οτι

Γράφημα 63

_  1/3 Ι-Ρ95,0

V

ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ ίΡ95,ο ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥΜΕ

5.3.8 Ποσοστομορική Ι^τρ ιτό -οκτα β ική  στάθμη θορύβου με 
άροση σε βάθος εργασίας 15«ιι

Γ ράφημα 64

ΠΟΣΟΣΤΟΜ ΟΡΙΑΚΗ ΙΤ99,0 ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΑΡΩΣΗ ΣΕ
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15αη

33

I I 1 1 1I 1 1I 1 I1 1

! Ιο
12

ίΑ
16 20 25 32 40 !

Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ 1

11/3 |_Ρ99,0 91 90 76,538.541,5 46 49.5 54 70,5 62 66 73 67 67.569,5 71 67,5 69.5 69 68 67 65,565.5 67 65 65 63,5 60 57 55 53,5 49 45.541.5 37 32,5

ΑΓ Δ
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.3.9 Μ εγίστη τριτό-οκαβική στάθμη θορύβου σε βάθος εργασίας 
25επι

Γρόφημα 65

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΤιηχ ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΡΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
25οπ

130 τ  
120 -

ίζ ίο ίΑ ^  11(6 2k 2k5 4Χ 5k 6k3 Bk Κ * 1% 20<
Ηζ-Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ 25 15 5

■ 1/3 υπιχ 107 106 92 67.6 69.4 77 64.8 90.4 95 103 98,2 92.4 101 94.8 97 85.280.983.380.4 78 83.578.283.9 80.8 84.9 80.378.8 80.376.976.676.370.768.364.560 1 53.2

V— ____  ■ ' ι~~ ~  ' ^  ' -

5.3.10Ελάχιστη τριτό-οκταβικη στάθμη θορύβου σε βάθος 
εργασίας 25αη

Γ ρόφημα 66

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΕπιη ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΡΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25αη

130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.3.11 Ισοδύναμη συνεχής τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με 
άρωση σε βάθος εργασίας 25αη

Γρόφημα 67

ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΤες ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΑΡΟΣΗΣ
ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25αη

(32.

23-π

12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 18 38 128
Ιζ IX ΙΑ 18 186 28 285 48 58 683 88 108 168

Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ 25 15 5
208

I 1/3 98,898,286,457,260,456,664,668,770,889.1 95 77,185,390,388,380,776,578,374,574,278,672,877,976,273,973,873,471,370,266,764,7 61 58.254,6 50 43,2

5.3.12Ποσοστομορική Ιλο τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με 
άριοση σε βάθος εργασίας 15αη

Γ ρόφημα 68

ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΕΕιο,ο ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ 
ΑΡΩΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25αη

130
120
110
100
90

23
-Ο

I ι
70
60
50
40
30
20 I1

I π
■

12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 18 38 128
ίζ ίχ ΙΛ 18 186 28 285 48 58 683 88 108 168 208

Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ· Ηζ Ηζ 25 15- 5

|1/3υΐ0,0 101 101.88 60 63.559,564.5 69 69 92,596.578,5 88.5 92 91 82 78 79,5 76 75,5 81 74.5 80,577.575,5 75 75 74 73 69 67.563,560.5 57 52 45.5
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.3.13Ποσοστομορική Εδοτριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με 
άρωση σε βάθος εργασίας 15αη

Γρόφημα 69

ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΙΤ50,0 ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥΜΕ 
ΑΡΩΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25αη

93
-Ο

11/3

Ιζ ίο [_Α
12
Ηζ·

16

Ηζ

20

Ηζ
25
Ηζ

32
Ηζ

40

Ηζ.

50

Ηζ
63

Ηζ

80

Ηζ
100
Ηζ

125

Ηζ

160
Ηζ

200
Ηζ

250

Ηζ.

315

Ηζ

400

Ηζ

500
Ηζ

630

Ηζ

800
Ηζ

1Ι<
1Ι(

25
1Ι<6 2Ι< 2Ι<5

3Ι<

15
4Ι< 5Ι< 6Ι(3 8Ιΐ Μ

12Κ

.5
16Κ20Ι<

98 97,5 86 56 59 54.5 59 66 65 85 .95 76 80 90 87 80,5 76 78 74 74 78,572,5 77 76 73,573,5 73 70,569,5 69 63,5 60 57,5 54 49,542,5

5.3.14Ποσοστομορική Ε9οτριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με 
άρωση σε βάθος εργασίας 15αιι

Γ ρόφημα 70

ΠΟΣΟΣΤΟΜ ΟΡΙΑΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΣΕ»,ο ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΑΡΩΣΗ
ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25αη

05

12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1Ι< & 12Ι<
ίζ ίο ΙΑ 1Ι( 1Ι<6 2Ι< 2Ι<5 5Ι< 61(3 8Ι< 10Ι< 16Ι<20Ι(

Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ 25 •15 5

1/3 1690,0 95.594,5 84,5 50,5 54 50 55 62 61 77,5 92 74,5 74.5 88 82,5 78,5 75 76,5 72,5 72,5 74,570,5 73.5 74 71 72 71 67,565.562,5 60 57.5 54,5 51 46 40
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.3.15Ποσοστομορική Ε95τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με 
άρωση σε βάθος εργασίας 15αη

Γράφημα 71

130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

Ο

Π 0Ι0ΣΤ0Μ Ο ΡΙΑ Κ Η  ΣΤΑΘΜΗ ΙΤ95,0 ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΜΕ ΑΡΩΣΗ ΣΕ
β Α β Ω Τ Τ Ρ Γ Α Τ Τ Α ν / π ™

5.3.16Ποσοστομορική Ε99τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με 
άρωση σε βάθος εργασίας 15αη

Γράφημα 72

ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 110



Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.3.17Μ έγιστη τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με φρεζάρισμα σε 
βάθος εργασίας ΙΟαπ

Γράφημα 73

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΤιηχ ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥΜΕ 
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟαη

ίζ ίο 1_Α
12

Ηζ

16

Ηζ

20 25 

Η ζ Η ζ

32

Ηζ

40

Ηζ

50

Ηζ

63 80 100 125 

Η ζ Ηζ Η ζ Ηζ

160 200 250 315 

Η ζ Η ζ Ηζ Ηζ

400

Ηζ

500 630 

Η ζ Ηζ

800
1Ι<

Ηζ

1Ι<

25
116 &  2 6

3Κ

15
5Κ 6Κ3 81< 10Ι<

12Κ

5
16Κ 20Ι<

1/3 Ι_Ργώχ 102 101 92 73 76 75 72 76 76 94 97 86 93 96 91 86 83 83 81 80 80 82 86 85 84 80 83 79 80 τ ι 78 70 70 67 59 54

5.3.18Ελάχιστη τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με φρεζάρισμα 
σε βάθος εργασίας ΙΟαιι

Γ ράφημα 74

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΕπιη ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥΜΕ 
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟαη

12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1Κ 31( 12Ι<
ί *  Ιο ίΛ  1Ι< 1Μ; 2Ι< 3<5 4Κ 5Ι< ΘΟ) »  1 »  1Θ< 2 »

Η ζ :Η ζ Η ζ 'Η ζ  Η ζ ' Η ζ Η ζ Η ζ ¡Η ζ Η ζ Η ζ Η ζ !Η ζ Ηζ :Ηζ  Η ζ Η ζ Ηζ Η ζ ! 25 15

1—Η- 4 - -4- — 4-
1/3 Ι_ΡΓηη 91 91 82 44 48 51 53 56 58 71 85 70 70 81 77 73 74 73 71 70 .70  67 69 71 68 68 67 64 61 58 56 53 50 47 42 36
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.3.19Ισοδύναμη συνεχήςτριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με 
φρεζάρισμα σε βάθος εργασίας ΙΟαη

Γράφημα 75

ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΤβη ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟαη

ο
6¡-
02■σ

400 500

I 1 ! 1 1 1
2̂k

10Κ 16Κ 20κ,
5

.
50 47 42 36

5.3.20Ποσοστομορική Σιοτριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με 
φρεζάρισμα σε βάθος εργασίας ΙΟαη

Γ ράφημα 76

ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ ΕΡιο,ο ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟαη

1/3 ΕΡΙΟ,Ο

ΙΓ ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 112



Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Α Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.3.21 Ποσοστομορική Σίοτριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με 
φρεζάρισμα σε βάθος εργασίας ΙΟαιι

Γράφημα 77

η
Ζ .3.
©

0I-
—■Ο

ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ ΕΕίο.ο ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥΜΕ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10«π

1Θ<:20Ι<,

| 1/3 υ=50,0  9 9 9 6 8 8 5 8 6 5 6 5 6 3 6 9 6 8 8 3 9 5 7 7 8 3 9 3 8 6  8 1 : 7 8 8 0 7 7  74  76 77 76 80  76 75 79 74  7 2 6 8 6 5  61 5 8 5 4 5 0 4 4

5.3.22Ποσοστομορική Ε9οτριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με 
φρεζάρισμα σε βάθος εργασίας 10αη

Γ ράφημα 78

ΠΟΣΟΣΤΟΜ ΟΡΙΑΚΗ ΕΕ90,0 ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟαιι

1/3 13=90,0

ΠΙ ι
16Κ 20(

5

51 46 39

Π
Δ
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.3.23Ποσοστομορική Ιλ>5 τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με 
φρεζάρισμα σε βάθος εργασίας 10«η

Γ ράφημα79

^  1/3

Π Ο Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Ρ ΙΑ Κ Η  ΙΤ95,ο Τ Ρ Τ Ο -Ο Κ Τ Α Β ΙΚ Η  Σ Τ Α Θ Μ Η  
Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ Μ Ε  Φ Ρ Ε Ζ Α Ρ ΙΣ Μ Α  ΣΕ Β Α Θ Ο Σ  Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ  ΙΟοπι

5.3.24Ποσοστομορική 1υ99 τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με 
φρεζάρισμα σε βάθος εργασίας ΙΟοή

Γ ρόφημα 80

Π Ο Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Ρ ΙΑ Κ Η  ΕΕ99,ο Τ Ρ ΙΤ Ο -Ο Κ Τ Α Β ΙΚ Η  Σ Τ Α Θ Μ Η  

Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ Μ Ε  Φ Ρ Ε Ζ Α Ρ ΙΣ Μ Α  ΣΕ  Β Α Θ Ο Σ  Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ  ΙΟ αη

Δ
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.3.25Μ έγιστη τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με άρωση σε 
βάθος εργασίας 30αη

Γράφημα 81

5.3.26Ελάχιστη τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με άρωση σε 
βάθος εργασίας 30αη

Γράφημα 82

Δ
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.3.27Ισοδύναμη συνεχής τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με 
άρωση σε βάθος εργασίας 30επι

Γράφημα 83

5.3.28Ποσοστομορική Ιλο τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου άρωση 
σε βάθος εργασίας 30εηι

Γ ράφημα 84

ΟΓ 4
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Α Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.3.29Ποσοστομορική Εδοτριτό-οκταβική στάθμη θορύβου άρωση 
σε βάθος εργασίας 30απ

Γρόφημα 85

5.3.30Ποσοστομορική Ε9οτριτό-οκταβική στάθμη θορύβου άρωση 
σε βάθος εργασίας 30αη

Γ ρόφημα 86



Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Λ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.3.31 Ποσοστομορική Ι^τρ ιτό -οκτα β ική  στάθμη θορύβου άρωση 
σε βάθος εργασίας 30αη

Γρόφημα 87

5.3.32Ποσοστομορική Ε99τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου άρωση 
σε βάθος εργασίας 30αη

Γ ρόφημα 88

ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗΙ Μ ο ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30αη

130
120
110

-  100
=. 90
=  80
«  70

·60
5  50

40 
30 
20

ίζ ίο ' ίΑ
112 :■ 16 '

ΗΠΞΙ
20 25 32 4 0 50 63

Ηζ;Ηζ Ηζ ΗζίΗζ Ηζ ηζ:ηζ

εε1/3 ίΡ39 0 ! 85

400 '5001630 800
ύ

1Ιί " 31ΐ
1Κ6 2k 2Κ5

' 15
4Ι( 5Κ 5κ3 8k 10Κ

5Ηζ Ηζ ΗΖ: Ηζ 25

60 1 60 59,5 59 60 63,060,5 58 57,5· 55 51 49 46 44 40 35

16Κ 20Κ

35 30 26
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.3.33Μέγιστη τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου άρωση σε βάθος 
εργασίας 20ογπ

Γράφημα 89

ΜΕΓΙΣΤΗ υηκ ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20αη

12 16 ' 20 25 32 40 50 1 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1Ι( 3Ι(
Ιζ Ιχ ΙΑ 1Ι( 11(6 2Ι< 2Κ5 4k 5k 61(3 8k Μ Μ 20k

Ηζ Ηζ | Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ 25 15 5

ίΡΓΠΧ 1107 106 99,6 70,8 69,1 68,5 85,7 94,4 95,4 103 102 96,3 102 99,5 96.4 90.1 83,1 84,790,487,7 82,9 61,4 80,383,4 91,9 79,9 81,4 98 87,5 75,3 79.5 69.9 67,2 62,258,4 50,9

5.3.34Ελάχιστη τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου άρωση σε βάθος 
εργασίας 20ειη

Γ ράφημα 90

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΤηιπ ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20αη

I I I ι ι ι I ι π Π ΙΙΙΙΗ ΙΜ
ι 1 1 1  1 1 1

ίζ ' Ιο ι 1_Α
12 I 16 20 ' 25 32 : 40 50 63

11/3

1_11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1
50 63 80 100 125ΠΚΗ200 250 315 400 500 630; 800 11 3k

1Ι( ^6 2k 2k5 1 4k 5k 6k3 8k 10Κ Μ  20k
Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ 25 15 5

63,5 71,2 66,2 71,2 66,9 65,6 66, 1 63,4 62 59 58,4 58,8 57,6 59,2 66,261,1 57,757,6 53,5 50,1 49,5 45,7 42,1 39.9 35,430,1 26,5
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.3.35Ισοδύναμη συνεχής τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου άρωση 
σε βάθος εργασίας 20cm

Γράφημα 91

ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΥΝΕΧΗΣ Leq ΡΓΓ0-0ΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20cm

12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800
Lz ! Lc u 1k 1k25 1k6 2k 2k5 3k15 4k 5k 6k3 8k 10k 12k5 16k 20k

Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

hodiooj 87,9 57,8 60,8 57,8 66 78,1 76,3 90,6 98,2 80,6 88 93,6 88,6 83,4 77 78,8 78,7 81,7 75 73,4 76,7 77,4 75 74,3 74,2 76 73,2 69,2 67,8 63,1 60 56,2 51,4 44,4

5.3.36Ποσοστομορική Lio τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου άρωση 
σε βάθος εργασίας 20cm

Γράφημα 92

ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΓΑΚΗ LF10.0 ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20cm

Lz Lc LA
12 : 16 20 25 ! 32 40 50 63 80 '30Η125Η 160Η 20GH 250“ 315Η 4ΧΗ 500Η 630Η 800Η 

Hz ί  Hz ! Hz Hz !  Hz : Hz Hz ;  Hz I Hz i z i z |  z I z !  z !  z 1 z !  z i  z I z
1k 1k25 1k6! 2k : 2k5 3k15 4k : 5k 6k3 8k i 10k 12k5 16k i 20k

11/3 LF10.0 ¡103,5; 103 89 ; 61 64 : 61 65,5 ¡ 71,5 69 | 94 ¡100,5 81 ¡90,5! 96 91,5 1 86,5 ¡78,51 80,5 80 ; 84,5 1 76,5 75 78,5 79 76 j 76 75,5 75,5 75 71,5 1 70,5 1 65,5 162,5158,5 ! 54,5 47
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.3.37Ποσοστομορική Σ^οτριτό-οκταβική στάθμη θορύβου άρωση 
σε βάθος εργασίας 20επι

Γρόφημα 93

Π0Σ0ΣΤ0ΜΟΡΙΑΚΗ 1150,(1 ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20αη

12 16 . 20 I 25 I 32 : 40 1 50 63 : 80 100 125 :160 200 250 ! 315 400 ! 500 630 . 800 
ό | ΐ ΐ | Ι Λ  | | | | | |  I I | I ^  |^25Ι ^ 6 1 2Κ ^ 5  3Κ15| 4ί( 5k 6Ι(3 8Ι< 11* 121(5 161; 21*

Ηζ | Ηζ ; Ηζ; Ηζ | Ηζ | Ηζ ! Ηζ ί Ηζ ί Ηζ 1 Ηζ ' Ηζ | Ηζ | Ηζ1 Ηζ | Ηζ 1 Ηζ | Ηζ : Ηζ | Ηζ !

1/3 υ=50,0 101 100,5 87,5 1 55,5 ; 59,5 ί 56,51 60,5 67 65 86,5 98 79 82,5 93 87,5 82 76,5 ; 78,5:77,51 81 75 ! 73 , 76,5; 77,5 : 74 : 74 74 73 72,5 ! 69 66.5 62,5 59,5 56 51 43,5
___________ __________________ V

5.3.38Ποσοστομορική Ε9οτριτό-οκταβική στάθμη θορύβου άρωση 
σε βάθος εργασίας 20αη

Γ ρόφημα 94

(Λ

Π Ο ΣΟ ΣΤΟ Μ Ο ΡΙΑ Κ Η  ίΒο.Ο ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜ Η Θ Ο ΡΥ ΒΟ Υ Μ Ε ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ
ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 0α η

Ηζ Ηζ ; Ηζ

11/3 υ90,0 ! 38 97,5:85,5149,5153,5 52

Ηζ ! Ηζ ! Ηζ ; Ηζ ί Ηζ Ηζ | Ηζ

55,5 61,5 61 77,5 94,5 76 77

Ηζ

89

Ηζ | Ηζ | Ηζ Ηζ 

83 78,5 !74,5 77

Ηζ Ηζ

76 ί 77

Ηζ ; Ηζ | ! 25 | ί 15 ; ¡5

73 71,5 74 75,5 72 71,5 71,5 70 68,5 64 61,5 !58,5154,5 51 ; 46 39,5
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.3.39 Ποσοστομορική Ε95τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου άρωση 
σε βάθος εργασίας 20απ

Γρόφημα 95

5.3.40Ποσοστομορική Ε99τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου άρωση 
σε βάθος εργασίας 20απ

Γ ρόφημα 96

ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ ΙΤ99,0 ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΣΑ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20αη

"Ο I I I 
I I I

I I I
ι 11 Ι · | | .

υ ϋ ϋ ΐ Χ π

11/3

12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 Ν 3Κ 12k
ίζ Ιο ίΑ 1Ι( 1Ι<6 2Ι< 2Ι<5 4k 5k 6Ι<3 8k 10Ι( 16k 20Κ

Ηζ : Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ 25 15 5

87.5 86 73.545.5 48.548.551.5 56 57.5 67 73 73 74,568.5 68 69 66 63.5 61 61 61 59,5.61,5 67.563,5 60 59.5 56 55.551,5 48.544.5 42 38.5 32 27,5
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.3.41 Μ εγίστη τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με χρήση 
χορτοκοπτικού

Γρόφημα 97

130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

^  1/3 υπιχ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΤηκ ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΉΚΟΥ

5.3.42Ελάχιστη τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με χρήση 
χορτοκοπτικού

Γ ρόφημα 98

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΕιπη ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

4
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.3.43Ισοδύναμη συνεχής τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με 
χρήση χορτοκοπτικού

Γρόφημα 99

^  1/3 ίΡθς

130
120
110

03 100
=3. 90

80
70
60

- σ 50
40
30

ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΤες ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

5.3.44Ποσοστομορική Ιλοτριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με 
χρήση χορτοκοπτικού

Γράφημα 100

ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ ΕΕκκο ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

Δ
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

5.3.45Ποσοστομορική Εδοτριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με 
χρήση χορτοκοπτικού

Γράφημα 101

5.3.46Ποσοστομορική Ε9οτριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με 
χρήση χορτοκοπτικού

Γράφημα 102
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5.3.47 Ποσοστομορική Ε95τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με 
χρήση χορτοκοπτικού

Γ ράφημα 103

σΰβ-

22

Π0Σ0ΣΤ0Μ ΟΡΙΑΚΗ LB5.fi ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΉ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
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5.3.48Ποσοστομορική Ε99τριτό-οκταβική στάθμη θορύβου με 
χρήση χορτοκοπτικού

Γ ράφημα 104
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Π 0Σ0ΣΤ0Μ 0ΡΙΑΚ Η  ίΒ 9,0  ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ
ΛΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α. Καλλιεργητική εργασία

ΐ. Το γεωργικό μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν ΡΙΑΤ 640 μοντέλο
1974 ισχύς 65Ηρ, χωρίς καμπίνα.

ίί. Το είδος της εργασίας που πραγματοποιήθηκε ήταν άρωση ( όργωμα )
από έμπειρο χειριστή, ο οποίος διαθέτει εμπειρία 10.000 ωρών.

ίϋ. Το πλάτος της εργασίας ήταν 1 τη και χρησιμοποιήθηκε τρίινο αλέτρι,
ϊν. Τα βάθος εργασίας ήταν 15οηι. Σύνηθες βάθος γι’ αυτές τις εργασίες

είναι 45αυ ( σύμφωνά με τις υποδείξεις του χειριστή ). Επειδή όμως οι μετρήσεις 
πραγματοποιήθηκαν σε περίοδο ξηρασίας, 18/08/2009, το έδαφος ήταν αρκετά ξηρό 
και έτσι δεν πραγματοποιήθηκε η καλλιεργητική εργασία στο σύνηθες βάθος των 
45ογπ.

ν. Το βήμα που χρησιμοποιήθηκε για την κίνηση του γεωργικού
ελκυστήρα θεωρείται, σύμφωνα πάντα με την γνώμη του χειριστή, ως η κανονική 
ταχύτητα ( 2η αργό ) για την εν λόγω καλλιεργητική εργασία.

νΐ. Οι στροφές λειτουργία σ του κινητήρα ήταν 1200 ΙλΡΜ.
Σημείωση

νϋ. Κατά την καλλιεργητική εργασία θα πρέπει να γίνεται σωστός
χειρισμός εκ μέρους του χειριστή προκειμένου να αποφεύγεται η παραγωγή υψηλή 
στάθμης ηχητικής πίεσης. Επομένως θα πρέπει να επιλέγεται από τον χειριστή και το 
κατάλληλο βήμα.

Β. Καλλιεργητική εργασία

ΐ. Το γεωργικό μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν ΕΙΑΤ 640 μοντέλο
1974 ισχύς 65Ηρ, χωρίς καμπίνα.

ϋ. Το είδος της εργασίας που πραγματοποιήθηκε ήταν άρωση ( όργωμα )
από έμπειρο χειριστή, ο οποίος διαθέτει εμπειρία 10.000 ωρών.

πΐ. Το πλάτος της εργασίας ήταν 1 Γη και χρησιμοποιήθηκε τρίινο αλέτρι,
ίν. Το βάθος εργασίας ήταν 25 αη. Η δεύτερη εργασία

πραγματοποιήθηκε επί της πρώτης, στο ίδιο αυλάκι, σύμφωνα με την γνώμη του 
χειριστή.

ν. Το βήμα που χρησιμοποιήθηκε για την κίνηση του γεωργικού
ελκυστήρα ήταν 3η αργό, σύμφωνα πάντα με την γνώμη του χειριστή, θεωρείται ότι 
αντιπροσωπεύει τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας κάτω από τις οποίες πρέπει να 
πραγματοποιείται η εν λόγω καλλιεργητική εργασία.

νί. Οι στροφές λειτουργίας του ήταν 1500 Κ.ΡΜ.

(2Γ
Δ
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Γ. Καλλιεργητική εργασία

ί. Το γεωργικό μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν ΡΙΑΤ 640 μοντέλο 
1974 ισχύς 65Ηρ, χωρίς καμπίνα.

ϋ. Το παρελκόμενο μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν φρέζα, μάρκας 
8ΕΕΕ(ΓΤΑΤΟΠΗ ΚΟΤΑνΑΤΟΙΤ

ίίί. Το πλάτος εργασίας ήταν 1,65 τη
ϊν. Το είδος της εργασίας που πραγματοποιήθηκε ήταν φρεζάρισμα σε πεδίο 

ελεύθερο και ξηρό.
ν. Το βάθος εργασίας ήταν ΙΟειη 

νΐ. Οι στροφές λειτουργίας ήταν 1500 ΚΡΜ.

Α. Καλλιεργητική εργασία

ί. Το γεωργικό μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν ΕΙΑΤ 640 μοντέλο 
1974 ισχύς 65Ηρ, χωρίς καμπίνα.

ϋ. Το είδος της εργασίας που πραγματοποιήθηκε ήταν άρωση ( όργωμα ) με 
την χρήση καλλιεργητή.

ϋί. Το πλάτος της εργασίας ήταν 1,80 γπ και το βάθος ήταν 30 αη. 
ίν. Η εργασία πραγματοποιήθηκε απ’ τον ίδιο χειριστή, οι δε στροφές του 

κινητήρα κατά την παραγωγή του έργου ήταν 1500 ΙΙΡΜ
ν. Το βήμα που χρησιμοποιήθηκε για την κίνηση του γεωργικού ελκυστήρα 

ήταν 3η αργό.
νί. Η εργασία πραγματοποιήθηκαν επί του εδάφους επί του οποίου είχε 

προηγηθεί η εργασία του φρεζαρίσματος.

Ε. Καλλιεργητική εργασία

ί. Το γεωργικό μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν ΕΙΑΤ 640 μοντέλο 
1974 ισχύς 65Ηρ, χωρίς καμπίνα.

ϋ. Το είδος της εργασίας που πραγματοποιήθηκε ήταν άρωση ( όργωμα ) με 
την χρήση καλλιεργητή.

ίϋ. Το πλάτος της εργασίας ήταν 1,80 ιώ και το βάθος εργασίας ήταν 20 ο τη 
ίν. Η εργασία πραγματοποιήθηκε απ’ τον ίδιο χειριστή, οι δε στροφές του 

κινητήρα κατά την παραγωγή του έργου ήταν 1500 ΚΡΜ
ν. Το βήμα που χρησιμοποιήθηκε για την κίνηση του γεωργικού ελκυστήρα 

ήταν 1η γρήγορο. Σ 'αυτό το βήμα η καλλιεργητική εργασία χαρακτηρίζεται από 
μεγαλύτερη αντίσταση λόγω του ότι η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη, επομένως η 
εργασία γίνεται σε μικρότερο βάθος και συγκεκριμένα σε βάθος 20 οιή.

νί. Το έδαφος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η καλλιεργητική εργασία ήταν 
μαλακό και ξηρό, και έγινε σε περίοδο καλοκαιριού. Κατά την σύσταση του χειριστή 
λόγω μακράς εμπειρίας στην χρήση γεωργικών μηχανημάτων και παρελκομένων, η 
ίδια εργασία σε πετρώδες έδαφος παράγει ιδιαίτερα υψηλές στάθμες θορύβου λόγω 
της ποιότητας του εδάφους και από το χτύπημα των πετρωμάτων στον καλλιεργητή.

νίί. Η εργασία πραγματοποιήθηκε επί του εδάφους επί του οποίο είχε 
πραγματοποιηθεί η εργασία του φρεζαρίσματος και ενσυνεχεία η εργασία με 
καλλιεργητή σε βάθος 30 οιη.

Ιϊ
Δ
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ΣΤ. Καλλιεργητική εργασία

ϊ. Το γεωργικό μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν ΡΙΑΤ 640 μοντέλο 
1974 ισχύς 65Ηρ, χωρίς καμπίνα.

ϋ. Το είδος της εργασίας που πραγματοποιήθηκε ήταν κοπή μηδικής με την 
χρήση χορτοκοπτικού

ίϋ. Το πλάτος της εργασίας ήταν 1,60ιη.
ίν. Η εργασία πραγματοποιήθηκε απ’ τον ίδιο χειριστή, οι δε στροφές του 

κινητήρα κατά την παραγωγή του έργου ήταν 1200 ΚΡΜ
ν. Το βήμα που χρησιμοποιήθηκε για την κίνηση του γεωργικού ελκυστήρα 

ήταν 4η .

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

4
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Σύγκριση Lmax από tu διάφορες καλλιεργητικές διεργασίες

Γ ρόφημα 105
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Από το γράφημα 105 προκύπτει ότι:
ί) Η μέγιστη παραγόμενη στάθμη από όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν 

προέρχεται από την καλλιεργητική διεργασία της άρωσης σε βάθος εργασίας 
20cm, με βήμα 1η γρήγορο και φτάνει τα 100dB(A). Ακολουθεί η 
καλλιεργητική διεργασία σε βάθος 30αυμε βήμα 3η αργό η οποία φτάνει τα 96 
περίπου dB(A). Στην συνέχεια από το γράφημα φαίνεται ότι η καλλιεργητική 
διεργασία της άρωσης σε βάθος εργασίας 25cm με βήμα 3η αργό είναι 91 
περίπου dB(A), η ίδια στάθμη παράγεται και με την χρήση χορτοκοπτικού, 

ϋ) Συγκρίνοντας την στάθμη θορύβου που παράγεται από την εργασία της άρωσης 
σε βάθος εργασίας 25cm με βήμα 1η γρήγορο με αυτήν της χρήσης καλλιεργητή 
σε βάθος εργασίας 30cm με βήμα 3η αργό βλέπουμε ότι διαφέρουν μεταξύ τους 
κατά 5 dB(A). Στην συνέχεια ακολουθεί κατά τάξη μεγέθους η καλλιεργητική 
εργασία του φρεζαρίσματος στις 1500RPM, κατά την οποία παράγεται μέγιστη 
στάθμη περίπου 90 dB(A). Η μικρότερη από τις μέγιστες στάθμες που 
μετρήθηκαν προκύπτει από την καλλιεργητική διεργασία της άρωσης σε βάθος 
εργασίας 15cm, η οποία ανέρχεται περίπου στα 83 dB(A). 

iii) Επομένως μπορούμε να πούμε ότι η εργασία με καλλιεργητή σε βάθος εργασίας 
20cm και με βήμα 1η γρήγορο παράγει τη μεγαλύτερη από την μέγιστη στάθμη 
θορύβου (100 dB(A) ), ενώ η εργασία της άρωσης σε βάθος εργασίας 15cm με 
βήμα 2η αργό παράγει την μικρότερη από την μέγιστη στάθμη θορύβου 
(82,6dB(A)).

Δ
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Σύγκριση Ιλπιπι από τις διάφορε; καλλιεργητικέ;: διεργασίες

Γ ρόφημα 106

Από το γράφημα 106 προκύπτει ότι:
ΐ) Η πλέον αθόρυβη διαδικασία, δηλαδή αυτή με την μικρότερη

παραγόμενη στάθμη θορύβου είναι η εργασία άρωσης σε βάθος εργασίας 15οηι 
με βήμα 2η αργό, η οποία φτάνει περίπου τα 72 άΒ(Α).

ϋ) Στην ίδια τάξη μεγέθους κατατάσσεται από μεριά παραγόμενης
ελάχιστης στάθμης θορύβου και η εργασία άρωσης σε βάθος εργασίας 25οιυ με 
βήμα 3η αργό, η οποία θεωρείται και η κανονική συνθήκη λειτουργίας.

ίϋ) Εν συνεχεία πιο θορυβώδης προκύπτει η εργασία φρεζαρίσματος που
φτάνει τα 74 άΒ(Α), καθώς επίσης και η εργασία με καλλιεργητή σε βάθος 
εργασίας 30οηι με βήμα 3η αργό.

ίν) Η καλλιεργητική εργασία σε βάθος εργασίας 20οηι με βήμα 1η γρήγορο
ξεπερνά τα 76 άΒ(Α) από πλευράς ελάχιστης στάθμης θορύβου, ενώ την 
μεγαλύτερη από τις ελάχιστες παραγόμενες στάθμες θορύβου φαίνεται να 
έχουμε από την χρήση χορτοκοπτικού, η ελάχιστη στάθμη του οποίου φτάνει τα 
83 άΒ(Α).

ν) Επομένως συγκρίνοντας τις ελάχιστες στάθμες μεταξύ των
καλλιεργητικών διεργασιών προκύπτει ότι η χρήση χορτοκοπτικού παράγει την 
μεγαλύτερη ελάχιστη στάθμη ενώ η εργασία της άρωσης σε βάθος εργασίας 
15ογπ και 25ογπ παράγουν τις χαμηλότερες από τις ελάχιστες στάθμες θορύβου.

ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 131



Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

Σύγκριση Ι β̂α από τκ  διάφορες καλλιεργητικές διεργασίες

Γ ρόφημα 107

Από το γράφημα 107 προκύπτει ότι:
ί) Η συνεχής ισοδύναμη στάθμη θορύβου, δηλαδή η στάθμη που ολοκληρώνεται 

καθ' όλη την διάρκεια της εργασίας είναι 88,6 άΒ(Α) για την εργασία με 
καλλιεργητή σε βάθος εργασίας 20οιή με βήμα 1η γρήγορο, η οποία και 
αποτελεί την μεγαλύτερη τιμή της ίε ς

Π) Ακολουθούν οι εργασίες της άρωσης σε βάθος εργασίας 25οτη, το φρεζάρισμα, 
ο καλλιεργητής σε βάθος εργασίας 30οτη με βήμα 3η αργό και η χρήση 
χορτοκοπτικού, οι οποίες προσεγγίζουν τα 87 άΒ(Α), χωρίς να τα υπερβαίνουν, 
δηλαδή προσεγγίζουν την μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου από την 
επικείμενη νομοθεσία (ΠΔ 149/2006).

ϋί) Η μικρότερη παραγόμενη στάθμη θορύβου φαίνεται να παράγεται από την 
εργασία της άρωσης σε βάθος εργασίας 15αη με βήμα 2η αργό, η τιμή της 
οποίας φτάνει τα 81 άΒ(Α), η τιμή αυτή είναι μικρότερη από την μέγιστη 
επιτρεπόμενη αλλά δεν παύει να είναι μεγαλύτερη της κατώτερης τιμής για 
ανάληψη δράσης που αναφέρεται στην επικείμενη νομοθεσία (ΠΔ 149/2006), 
δηλαδή της τιμής των 80 άΒ(Α).

ίν) Επομένως μπορούμε να πούμε ότι όλες σχεδόν οι καλλιεργητικές διεργασίες δεν 
καλύπτουν τις απαιτήσεις της κατώτερης τιμής για ανάληψη δράσης, ενώ οι 
περισσότερες εξ αυτών είτε προσεγγίζουν την μέγιστη επιτρεπόμενη είτε την 
υπερβαίνουν.

Δ
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Σύγκριση 1,10-1,50 «πό τις διάφορες καλλιεργητικές διεργασίες

Γ ρόφημα 108

Γ ρόφημα 109
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Στα γραφήματα 108-109 φαίνονται οι τιμές των ποσοστομοριακών τιμών 
αντίστοιχα:
i) Οι δείκτες αυτοί έχουν συμπεριληφθεί στην μελέτη για την πληρότητα της 

και δεν αποτελούν μέρος κάποιας νομοθεσίας.
ii) Συνοπτικά από γράφημα 12 φαίνεται ότι η εργασία της άρωσης σε βάθος 

15cm με βήμα 2η αργό παρέχει το μικρότερο δείκτη Lio=82 dB(A), ενώ οι 
υπόλοιπες καλλιεργητικές διεργασίες προσεγγίζουν ή υπερβαίνουν τα 90 dB(A).

ni) Το ίδιο συμβαίνει και με τον δείκτη L50. Στο γράφημα 13 φαίνεται η 
εργασία της άρωσης σε βάθος εργασίας 15cm με βήμα 2η αργό παρέχει την 
μικρότερη τιμή του δείκτη, η οποία είναι 81,5 dB(A) ενώ οι υπόλοιποι δείκτες 
είναι μεγαλύτεροι κατά 5 έως 7 dB(A) από αυτήν, 

ΐν) Επομένως μπορούμε να δηλώσουμε ότι σε σχέση με τον δείκτη Lio η 
εργασία άρωσης σε βάθος 15cm με βήμα 2η αργό παράγει την μικρότερη 
στάθμη, κυμαίνεται στα 82 dB(A) ενώ στις υπόλοιπες καλλιεργητικές εργασίες 
ο δείκτης είναι ανεβασμένος από 5 έως 8 dB(A). 

ν) Τα ίδια συμβαίνουν και με τον δείκτη L50 που η εργασία της άρωσης σε
βάθος εργασίας 15cm παραμένει στα 5 έως 7 dB(A) χαμηλότερη από τις άλλες 
καλλιεργητικές εργασίες.

(Β 4
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Σύγκριση ποσοστομοριακών δεικτών Γ90. Γ95.1^99 από τις 
διάφορες καλλιεργητικές διεργασίες

Γ ράφημα 110

Γ ράφημα 111
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Από τα γραφήματα 110-111 & 112 προκύπτει ότι: 
ϊ) Οι ποσοστομοριακοί δείκτες ί90, Ε95, ί99, ενδιαφέρον για την εργασία

μας παρουσιάζει ο δείκτης 1.95 από το γράφημα 15. Από την διερεύνηση του 
γραφήματος προκύπτει ότι η καλλιεργητική εργασία την άρωσης με χρήση 
καλλιεργητή σε βάθος εργασίας 30αημε βήμα 3η αργό παράγει την υψηλότερη 
τιμή της 1.95 που φτάνει τα 84,5 άΒ(Α). Οι χαμηλότερες τιμές του δείκτη 1.95 
προέρχεται από την εργασία με χρήση χορτοκοπτικού η οποία φτάνει τα 75, 5 
άΒ(Α). Ακολουθεί η εργασία με φρεζάρισμα με 83 άΒ(Α) και η χρήση 
καλλιεργητή για άρωση σε βάθος εργασίας 20αιι με βήμα Γ1 γρήγορο κατά την 
οποία ο δείκτης φτάνει τα 82 άΒ(Α).

π) Τέλος οι εργασίες άρωσης σε βάθος εργασίας 15οηι κι 25αη παράγουν
αντίστοιχα 79 <3Β(Α) και 78 (1Β(Α) δείκτη 1.95. 

ΐϋ) Είναι γεγονός ότι συγκρίνοντας τους ως άνω δείκτες με τον δείκτη του
θορύβου βάθους που είναι 38,5 <3Β(Α) προκύπτει ότι η στάθμη του θορύβου 
περιβάλλοντος ενισχύεται κατ 'ελάχιστο 37 άΒ (Α ) και κατά μέγιστο 46 άΒ (Α ). 

ΐν) Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι απ' όλες τις αναφέρουσες
καλλιεργητικές εργασίες η στάθμη του θορύβου περιβάλλοντος ενισχύεται κατά 
37 έως 46 άΒ (Α ), γεγονός που δύναται να προκαλέσει ισχυρότατη ενόχληση σε 
περίοικους ή τουριστικές περιοχές.

<ΖΓ Δ
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Σιίγκριση του δείκτη Lzpk από tic διάφορες καλλιεργητικές
διεργασίε£

Γ ρόφημα 113

Στο γράφημα 113 αναφέρονται οι τιμές του δείκτη Lzpk για τις διάφορες 
καλλιεργητικές διεργασίες. Από την ανάγνωση του γραφήματος προκύπτει ότι: 
ί) Η εργασία με καλλιεργητή σε βάθος 20cm με βήμα 1η γρήγορο είναι η

πλέον θορυβώδης και η οποία ως πηγή θορύβου παράγει γραμμική αστάθμιστη 
στάθμη θορύβου η οποία φτάνει τα 115,5 dB re.20pPa. Ακολουθεί η εργασία 
άρωσης σε βάθος εργασίας 25cm με 113,8 dB re.20pPa. Στην συνέχεια έχουμε 
τις εργασίες φρεζάρισμα και χρήση καλλιεργητή σε βάθος εργασίας 30cm με 
βήμα 3η αργό με 111 περίπου dB re.20pPa, ακολουθεί η χρήση χορτοκοπτικού 
με 110 dB re.20pPa και τέλος η εργασία σε βάθος 15cm με βήμα 2η αργό με 105 
dB re.20pPa η οποία θεωρείται και η πιο αθόρυβη απ' όλες τις εργασίες.

(5 Δ
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

Γ ρόφημα 114
Σύγκριση θορύβου βάθους με άρωστι στα 15οπι
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΡΩΣΗ (ΟΡΓΩΜΑ) ΜΕ 
ΤΡΙΙΝΟ ΑΑΕΤΡΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15«η ΚΑΙ ΒΗΜΑ 2η ΑΡΓΟ
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□  ΒΑΘΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ■  ΑΡΩΣΗ

Η εν λόγω σύγκριση εξετάζεται στο γράφημα 114: 
ί) Ο δείκτης που μας απασχολεί στην εν λόγω περίπτωση είναι ο ΙΛ5. Από

το εν λόγω γράφημα προκύπτει ότι η στάθμη του θορύβου περιβάλλοντος στον 
χώρο τέλεσης της καλλιεργητικής εργασίας της άρωσης με τρίινο αλέτρι σε 
βάθος εργασίας 15ογπ και βήμα 2η αργό φτάνει τα 79 άΒ(Α), αυξάνεται δηλαδή 
κατά 40,5 άΒ(Α). Η στάθμη αυτή δύναται να προκαλεί ισχυρότατη ενόχληση 
στους κατοίκους της περιοχής.

ΟΓ δ
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Γ ρόφημα 115

Σύγκριση θορύβου βάθους με άρωση στα 25οιπ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΡΩΣΗ (ΟΡΓΩΜΑ) ΜΕ 
ΤΡΙΙΝΟ ΑΑΕΤΡΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25αη ΚΑΙ ΒΗΜΑ 3ηΑΡΓΟ
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Από το γράφημα 115 και την ανάγνωση του προκύπτει ότι: 
ί) Κατά την εργασία της άρωσης με τρίινο αλέτρι σε βάθος εργασίας 25ογπ και

βήμα 3η αργό η στάθμη του θορύβου περιβάλλοντος αυξάνεται κατά 39,5 άΒ(Α) 
και φτάνει τα 78 άΒ(Α).

ϋ) Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και από τις δύο καλλιεργητικές διεργασίες, 
προκύπτει ότι μέσα στα πλαίσια του ακουστικού λάθους ο θόρυβος του 
περιβάλλοντος αυξάνεται κατά 40 άΒ(Α).

Δ
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Σύγκριση θορύβου BáBopc ιιε φρεΰάρισρα

Γ ρόφημα 116

ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΣΕ 
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10cm
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□  ΒΑΘΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ■  ΦΡΕΖΑΡΕΜΑ

Από το γράφημα 116 προκύπτει ότι:
i) Ο θόρυβος του περιβάλλοντος κατά τη εργασία με φρεζάρισμα σε βάθος 

εργασίας 10cm αυξάνει κατά 43,5 dB(A). Η αύξηση αυτή είναι και η 
μεγαλύτερη που προκύπτει από όλες τις καλλιεργητικές διεργασίες και 
οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε πολλαπλές πηγές θορύβου, λόγω των 
μαχαιριών που έρχονται σε επαφή με το έδαφος.
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❖  Σύγκριση θορύβου βάθους ιιε καλλιεργητή σε βάθος εργασίας
30εηι

Γ ράφημα 117
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΓΙΑ 
ΑΡΩΣΗ (ΟΡΓΩΜΑ) ΣΕ ΒΑΘΟΣ 30 απ ΜΕ ΒΗΜΑ 3η ΑΡΓΟ
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□  ΒΑΘΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ■  ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ

Από τις τιμές του γραφήματος 117 προκύπτει: 
ΐ) Αύξηση του θορύβου περιβάλλοντος, με την χρήση 1.95 κατά 37 άΒ(Α). Δηλαδή 

ο θόρυβος του περιβάλλοντος που κυριαρχεί κατά την εν λόγω καλλιεργητική 
διεργασία δεν πάει κάτω από 75,5 άΒ(Α).

4
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❖  Σύγκριση θορύβου βάθους ιιε καλλιεργητή σε βάθ<κ εργασίας
20αη

Γ ρόφημα 118

ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΚΑΛΑΙΕΡΓΗΤΗΓΙΑ 
ΑΡΩΣΗ (ΟΡΓΩΜΑ) ΣΕ ΒΑΘΟΣ 20απ ΜΕ ΒΗΜΑ 1η ΑΡΓΟ

χΛΡ

88,6

56

ϋ Γ

□  ΒΑΘΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ■  ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ
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Από το γράφημα 118 και εξετάζοντας τον δείκτη Σ95 προκύπτει: 
ΐ) Αύξηση του θορύβου περιβάλλοντος κατά 43,5 άΒ(Α). Τοιουτοτρόπως η 

στάθμη του θορύβου περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της εν λόγω 
καλλιεργητικής διεργασίας ανέρχεται στα 82 άΒ(Α)

ΕΙΚ 23 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

4
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*** Σύγκριση θορύβου βάθοικ με γρησπ γορτοκοπτικού

Γ ρόφημα 119

ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ

Από το γράφημα 119 προκύπτει ότι:
ΐ) Ο θόρυβος του περιβάλλοντος στην περιοχή που χρησιμοποιείται το 

χορτοκοπτικό δύναται να αυξηθεί κατά 46 άΒ(Α). Η μεγάλη αυτή αύξηση στο 
θόρυβο βάθους οφείλεται στο γεγονός ότι η εν λόγω πηγή θορύβου 
χρησιμοποιεί το χορτοκοπτικό το οποίο έχει ενσωματωμένες πολλές πηγές 
θορύβου λόγω των μαχαιριών που χρησιμοποιεί.

ΕΙΚ24 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
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❖  Σύγκριση στάθιηκ θορύβου με ρελαντί και άροση σε βάθο,:
εργασίαν 15cm

Γ ρόφημα 120

Οι τιμές των δεικτών θορύβου οι οποίοι παράγονται από την λειτουργία του 
γεωργικού ελκυστήρα σε κατάσταση ρελαντί φαίνονται στο γράφημα 120. Στο εν 
λόγω γράφημα απεικονίζονται επίσης οι τιμές των δεικτών θορύβου που παράγονται 
κατά την άρωση σε βάθος εργασίας 15cm. Από την σύγκριση των τιμών των δύο 
καταστάσεων προκύπτουν τα εξής:
ί) Οι τιμές των δεικτών θορύβου κατά την λειτουργία σε ρελαντί είναι

σχεδόν όλες ίδιες. Αρχίζοντας από την ελάχιστη στάθμη που έχει τιμή 70 dB(A) 
και φαίνεται στον δείκτη Lio με τιμή 72 dB(A). Διαφοροποιείται μόνο ο δείκτης 
Lmax η τιμή του οποίου είναι 75 dB(A)

ii) Αναφερόμενοι στις τιμές της άρωσης σε βάθος εργασίας 15cm 
διακρίνουμε μια αύξηση κατά περίπου 70 dB(A) στην μέγιστη τιμή, ενώ η 
ελάχιστη στάθμη και ο δείκτης L99 είναι περίπου ίδιες μέσα στα πλαίσια του 
στατιστικού λάθους., από 70 έως 73 dB(A).

iii) Σημαντική διαφοροποίηση παρατηρούμε στους δείκτες Leq όπου 
παρατηρούμε αύξηση 10 dB(A), η ίδια αύξηση παρατηρείται και στους δείκτες 
Lio, L50 ενώ στους ποσοστομετρικούς δείκτες L90, L95 η αύξηση που 
παρουσιάζεται είναι της τάξεως των 9 dB(A).

ίν) Συνοπτικά αναφερόμενοι θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αύξηση της
στάθμης θορύβου από την κατάσταση ρελαντί στην κατάσταση εργασίας της 
άρωσης σε βάθος εργασίας 15cm συντελεί σε αύξηση των δεικτών θορύβου 
κατά 10 dB(A).
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ν) Σε σχέση με το θόρυβο του περιβάλλοντος η κατάσταση ρελαντί αυξάνει
το θόρυβο από τα 38 ,5 <3Β(Α) σε 70,5 άΒ(Α). Δηλαδή μια αύξηση της τάξεως 
των 33 άΒ(Α).

νΐ) Επίσης η ισοδύναμη στάθμη θορύβου στην κατάσταση ρελαντί
ανέρχεται στα 71,5 άΒ(Α), γεγονός που δεν αποτελεί κίνδυνο για την ακοή του 
χρήστη.
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❖  Σύγκριση στάθμης θορύβου με ρελαντί και άρωση σε βάθος
εργασίαν 25cm

Γράφημα 121

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΈΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΜΕΡΕ\ΑΝΤΙ(650 RPM) ΚΑΙ

ΒΑΘΟΣΘΟΡΥΒΟΥ —■— ΡΕΛΑΝΤΙ " *  ΑΡΩΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 cm

Από το γράφημα 121 προκύπτει:
i) Η μέγιστη στάθμη θορύβου αυξάνεται από 74,8 dB(A) στο ρελαντί στα

90,7 dB(A) κατά την άρωση σε βάθος εργασίας 25cm. 
ϋ) Η ελάχιστη στάθμη που παράγεται από την καλλιεργητική εργασία είναι

72,2 dB(A) και προσεγγίζει σχεδόν την ελάχιστη στάθμη που παράγεται στην 
κατάσταση ρελαντί.

iii) Η συνεχής ισοδύναμη στάθμη θορύβου αυξάνεται από 71,5 dB(A) στο
ρελαντί στα 87 dB(A) για άρωση στα 25 cm και προφανώς επειδή είναι ίδια με 
τη μέγιστη επιτρεπόμενη αποτελεί κίνδυνο για την ακοή του χειριστή, 

ίν) Ο δείκτης Lio αυξάνει και αυτός από τα 72 στα 89 dB(A) ενώ είναι
σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι και ο δείκτης L50 αυξάνει από τα 71,5 στα 7 
dB(A),δηλαδή με αύξηση που υπερβαίνει τα 15 dB(A). 

ν) Ο δείκτης L90 έχει μια αύξηση από τα 71 στα 84,5 dB(A) γεγονός που
σημαίνει ότι στο χώρο εργασίας και στο 90% της διάρκειας της η στάθμης του 
περιβαλλοντικού θορύβου φτάνει τα 84,5 dB(A).

4
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νί) Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε των δείκτη 1.95. ο οποίος χωρίς τη
λειτουργία του ελκυστήρα φτάνει τα 38,5 άΒ(Α), όταν ο ελκυστήρας λειτουργεί 
στο ρελαντί φτάνει στα 70,5 άΒ(Α) μια αύξηση δηλαδή των 32 άΒ(Α) και εν 
συνεχεία όταν περνάμε στην φάση της εργασίας της άρωσης σε βάθος εργασίας 
25οηι φτάνει τα 78 άΒ(Α). Μία αύξηση η οποία είναι της τάξεως των 7 όΒ(Α) 
σε σχάση με τον θόρυβο σε λειτουργία ρελαντί, ενώ σε σχέση με το θόρυβο 
βάθους είναι 39,5 άΒ(Α).

νϋ) Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι για τις εργασίες της άρωσης σε
βάθος εργασίας 15«η και 25οή η αύξηση της στάθμης του θορύβου 
περιβάλλοντος της περιοχής σε σχέση με τη στάθμη που προκαλείτε σε 
λειτουργία ρελαντί είναι της τάξεως των 8 άΒ(Α). 

νϋί) Επίσης κατά την λειτουργία σε βάθος εργασίας 25οηι προσεγγίζει τα 87
άΒ(Α). Και στις δύο περιπτώσεις υπερβαίνονται τα όρια που αναφέρονται στην 
ισχύουσα νομοθεσία (ΠΔ 149/2006).

4
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*♦* Σύγκριση στάθιπκ θορύβου με ρελαντί και φρεναρίσματος

Γ ρόφημα 122

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΜΕ ΡΕΛΑΝΤΙ ΚΑΙ

Από το γράφημα 122 προκύπτουν ότι:
i) Η μέγιστη στάθμη θορύβου αυξάνει από τα 74,8 dB(A) στην κατάσταση 

ρελαντί στα 90,2 dB(A) στο φρεζάρισμά
ii) Η αύξηση στην ελάχιστη στάθμη είναι σχετικά μικρότερη και από τα 70 dB(A) 

στο ρελαντί φτάνει τα 73,9 dB(A) στο φρεζάρισμά.
iii) Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι η συνεχείς ισοδύναμη στάθμη θορύβου 

αυξάνει από τα 71,5 dB(A) σε κατάσταση ρελαντί στα 86,4 dB(A) σε 
κατάσταση φρεζαρίσματος. Αυτό σημαίνει ότι στην κατάσταση φρεζαρίσματος 
όλες σχεδόν οι οριακές τιμές που αναφέρονται στο ΠΔ 149/2006 δεν τηρούνται 
εκτός της μέγιστης επιτρεπόμενης η οποία δύναται να προσεγγιστεί σε μια 
τέτοια κατάσταση λειτουργίας.

ίν) Οι δείκτες Lio, Lso αυξάνουν, ο μεν πρώτος από 72 dB(A) ανέρχεται στα 88 
dB(A) ο δε δεύτερος από 71,5 dB(A) στα 86,5 dB(A).

ν) Οι ποσοστομετρηκοί δείκτες L90, L95, L99 υφίστανται σημαντική αύξηση. Ο 
δείκτης L90 από 71 dB(A) ανέρχεται στα 84 dB(A) και ο δείκτης L95 από 70,5 
dB(A) ανέρχεται στα 83 dB(A), ενώ μικρότερη παρουσιάζεται η αύξηση στον 
δείκτη L99 που από 70,5 dB(A) ανέρχεται στα 79,5 dB(A).

£χ
ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 148



Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

Σύγκριση στάθμης θορύβου σε κατάσταση ρελαντί με καλλιεργητή 
σε BáOoc εργασία»; 30cm

Γ ρόφημα 123

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΜΕ ΡΕΑΑΝΤΙ ΚΑΙ

ΒΑΘΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ - Μ -  ΡΕΛΑΝΤΙ —Μ— ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΠΑ ΑΡΩΣΗ

Από ίο γράφημα 123 προκύπτει ότι:
i) Σημαντική αύξηση στον δείκτη Lmax, η οποία από τα 74,8 dB(A) στο

ρελαντί ανέρχεται στα 95,8 dB(A) για άρωση σε βάθος εργασίας 30cm, η 
διαφορά κυμαίνεται στα 21 dB(A).

ϋ) Η ελάχιστη στάθμη δεν αυξάνεται σημαντικά και είναι της τάξεως των 3
dB(A), από 70 dB(A) σε κατάσταση ρελαντί ανέρχεται στα 73,5 dB(A) σε 
κατάσταση άρωσης με καλλιεργητή σε βάθος εργασίας 30cm. 

iii) Η συνεχής ισοδύναμη στάθμη θορύβου αυξάνεται κατά 14 dB(A) από το
πέρασμα της κατάστασης ρελαντί (71,5 dB(A) ) στην καλλιεργητική εργασίας 
στην οποία φτάνει τα 85,6 dB(A). Προφανώς σε αυτή την κατάσταση δεν 
καλύπτονται όλες οι οριακές επιτρεπόμενες τιμές που αναφέρονται στην 
επικείμενη νομοθεσία (δηλαδή υπερβαίνοντας τα όρια των 80 και 85 dB(A) ) 
ενώ υπάρχει τάση προσέγγισης και των ορίων των 87 dB(A) 

ίν) Σε σχέση με τους ποσοστομοριακούς δείκτες ο δείκτης Lio αυξάνεται
κατά 15 dB(A), ο δείκτης L95 κατά 14 dB(A), ο δείκτης 10,5 dB(A) ενώ του 
δείκτη L99 η αύξηση καθηλώνεται στα 4,5 dB(A).

<2Γ 4
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Μ

ν) Ο δείκτης λ95 αυξάνεται κατά 5 άΒ(Α). Η εν λόγω αύξηση από 70,5
άΒ(Α) στο ρελαντί, στα 75,5 άΒ(Α) στην καλλιεργητική εργασία σε βάθος 
εργασίας 30αη δεν αντιστοιχεί σε σημαντική αύξηση του θορύβου 
περιβάλλοντος.

νΐ) Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε αυτή την καλλιεργητική εργασία
σημαντικό ρόλο παίζει η αύξηση του δείκτη και συγκεκριμένα από τα 71,5 
όΒ(Α)στα 85,6 άΒ(Α) και τούτο διότι καθορίζει τον κίνδυνο που πηγάζει για 
την ακοή του χειριστή.

ατ δ
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Σύγκριση στάθμης θορύβου σε κατάσταση ρελαντί με καλλιεργητή 
σε βάθος εργασίας 30ειη

Γ ρόφημα 124

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΜΕ ΡΕΛΑΝΤΙ ΚΑΙ

ΒΑΘΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ —■— ΡΕΛΑΝΤΙ —Α— ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΡΩΣΗ

Από το γράφημα 124 προκύπτει:
ΐ) Μία αύξηση στη μέγιστη στάθμη του θορύβου από την κατάσταση ρελαντί στη 

κατάσταση εργασίας 20αυ κατα25 άΒ(Α) περίπου.
Π) Η αύξηση στην ελάχιστη στάθμη είναι της τάξεως του 6,3 άΒ(Α).
ϋί) Σημαντική αύξηση παρατηρείτε στον δείκτη λες ο οποίος από 71.5 άΒ(Α) 

ανέρχεται στα 88,6 άΒ(Α). Αυτό σημαίνει ότι ;στην εργασία με βάθος 20εηι 
καμία οριακή τιμή από την ισχύουσα νομοθεσία δεν συνίσταται.

ίν) Όσο αναφορά και τους ποσοστομετρικούς δείκτες λπι, 1.50 υφίστανται μια 
αύξηση της τάξεως των 18 άΒ(Α) περίπου.

ν) Επίσης ο δείκτης Σ90 υφίσταται σημαντική αύξηση από τα 71 84,5 άΒ(Α) ενώ ο 
δείκτης 1̂ 99 υφίσταται αύξηση από τα 70,5 άΒ(Α) στα 78,5 άΒ(Α) δηλαδή μια 
αύξηση των 8. άΒ(Α).

νί) Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης 1.95 υφίσταται σημαντική αύξηση της τάξεως 
του 12 <3Β(Α) από την κατάσταση ρελαντί στην εργασία βάθους 20ετη.

νϋ) Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι στο πέρασμα από το ρελαντί στις 
καλλιεργητικές διεργασίες των 20 έτη αυξάνονται σημαντικά οι δείκτες λες και 
1.95 και συντελούν στο γεγονός ο μεν πρώτος να υπερβαίνονται τα όρια της 
ισχύουσας νομοθεσίας για την έκθεση του χειριστή ο δε δεύτερος δηλαδή να 
αυξάνει σημαντικά ο θόρυβος του περιβάλλοντος.
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Μ

Σύγκριση στάθμικ θορύβου στο ρελαντί ιιε τη γρήση 
γορτοκοπτικού

Γ ρόφημα 125

ΣΥΓΚΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΜΕ ΡΕΑΑΝΤΙ ΚΑΙ

Από το γράφημα 125 προκύπτει:
ί) Για τον δείκτη Lmax μία αύξηση κατά 15περίπου dB(A)
ii) Σημαντική είναι επίσης στην ελάχιστη στάθμη θορύβου η οποία είναι της 

τάξεως των 13 dB(A)
iii) Ο δείκτης Leq αυξάνεται από τα 71,5 dB(A) στα 86,2 dB(A),γεγονός που οδηγεί 

σε μία αύξηση 15 dB(A) περίπου. Ο δείκτης μας πληροφορεί ότι σε αυτή την 
καλλιεργητική διεργασία με τη χρήση χορτοκοπτικού δεν συνίστανται οι 
οριακές τιμές που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα οι 
οριακές τιμές των 80και 85 dB(A) ενώ η τιμή των 87 dB(A) προσεγγίζεται 
οριακά.

iv) Οι ποσοστομετρικοί δείκτες Lio και Lso αυξάνονται κατά περίπου 15 dB(A) και 
αντίστοιχη αύξηση υφίστανται και οι δείκτες L90 και L99 ενώ σημαντική αύξηση 
δέχεται ο δείκτης L95 ο οποίος από 70,5 ανέρχεται στα 84,5 dB(A).Πρόκειται 
για μια αύξηση της τάξεως των 14 dB(A).

ν) Συνολικά παρατηρούμε ότι για τις καλλιεργητικές διεργασίες με τη χρήση
χορτοκοπτικών όλοι οι δείκτες θορύβου αυξάνονται κατά 15 dB(A) περίπου από 
την κατάσταση στο ρελαντί.
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Γ ρόφημα 126

Σύγκριση εύροικ θορύβου Lman και Lmin

ΕΥΡΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ Lmax-Lmin

Στο γράφημα 126 έχουν αποτυπωθεί οι μέγιστες σε σύγκριση με τις ελάχιστες
τιμές.

Από το εν λόγω γράφημα προκύπτει ότι:
i) Στην κατάσταση ρελαντί είναι της τάξεως των 5 dB(A), ακολουθεί το 

χορτοκοπτικό με εύρος 7,5 dB(A) και η άρωση σε βάθος εργασίας 11 dB(A) 
περίπου. Στην συνέχεια έχουμε το φρεζάρισμα με εύρος 16 dB(A) και 
ακολουθεί η άρωση σε βάθος 25cm με εύρος 18,5 dB(A).

ii) Τέλος έχουμε να παρατηρήσουμε ότι το μεγαλύτερο εύρος λαμβάνει χώρα κατά 
την χρήση του καλλιεργητή σε βάθος 20 και 30cm με εύρος αντίστοιχα 24 και 
21 dB(A).

£\
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Σύγκριση τικ ανοιγμένης στάθμικ σε lsec

Γ ρόφημα 127

ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΣΕ 1 sec
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Το γράφημα 127 μας πληροφορεί με μια ματιά για το πια καλλιεργητική 
εργασία είναι η πιο θορυβώδης, δεδομένου ότι όλοι η ηχητική ενέργεια για κάθε 
καλλιεργητική περίπτωση έχει αναχθεί στο lsec.
i) Συγκεκριμένα η πλέον θορυβώδης κατάσταση θεωρείτε η χρήση χορτοκοπτικού 

με 109 dB(A), ακολουθεί η εργασία με καλλιεργητή σε βάθος 25cm και 
φρεζάρισμα στα 107 περίπου dB(A). Στην συνέχεια ακολουθεί ο καλλιεργητής 
σε βάθος εργασίας 30cm με 105 dB(A) και τέλος η άρωση σε βάθος εργασίας 
15cm με 100 περίπου dB(A).

ίί) Οι τιμές αυτές συγκρινόμενες με αυτές στην κατάσταση ρελαντί όπου έχουμε
92,4 dB(A) δείχνουν ότι η στάθμη θορύβου κατά της καλλιεργητικές διεργασίες 
ενισχύεται κατά 8 έως 17 dB(A) περίπου. Οι εν λόγω τιμές συγκρινόμενες με 
την στάθμη του θορύβου βάθους που είναι της τάξεως των 80 dB(A) 
συμπεραίνουμε ότι προκαλείται μια αύξηση της τάξεως των 20 έως 29 dB(A).

Δ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7°

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

7.1 Σύγκριση 1η
Καλλιεργητική διεργασία (:Farming process)

❖  Άρωση σε βάθος εργασίας 15cm με 2η αργό στις 1200 RPM με,
❖  Άρωση σε βάθος εργασίας 25cm με 3η αργό στις 1500 RPM.

7.1.1 Σύγκριση σταθμισμένων και γραμμικών σταθμών θορύβου:

Στο γράφημα., απεικονίζεται η γραμμική) στάθμη θορύβου (Lz),Kai οι 
σταθμισμένες στάθμες Ιχ  και La, για καλλιεργητική διεργασία άρωσης, με τρίινο 
αλέτρι, σε βάθος εργασίας 15cm στις 1200 RPM με βήμα 2η αργό σε σύγκριση με 
άρωση, με το ίδιο αλέτρι, σε βάθος εργασίας 25cm στις 1500 RPM με βήμα 3η αργό. 

Στο εν λόγω γράφημα παρατηρούμε τα εξής:
❖  Κατά την διεργασίας της άρωσης σε βάθος εργασίας 25cm στις 1500 RPM με 

βήμα 3η αργό και οι τρεις αναφερθέντες δείκτες Z,C,A είναι υψηλότεροι από 
τους αντίστοιχους τη συγκρινόμενης καλλιεργητικής διεργασίας σε βάθος 15 
cm. Συγκεκριμένα: ο δείκτης Lz είναι μεγαλύτερος κατά 9 dB re.20pPa. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι αυξήσαμε το βάθος εργασίας, από 15 σε 25cm, 
αλλάξαμε το βήμα, από 2η αργό σε 3η αργό και μεταβλήθηκαν οι στροφές, από 
1200RPM σε 1500RPM.

♦> Το βήμα που χρησιμοποιήθηκε (2η αργό), στην άρωση με τρίινο αλέτρι σε 
βάθος εργασίας 15cm,θεωρείται σύμφωνα με την γνώμη του χειριστή, ως η 
κανονική ταχύτητα για την εν λόγω καλλιεργητική εργασία.

❖  Το βήμα που χρησιμοποιήθηκε (3η αργό), στην άρωση με τρίινο αλέτρι σε 
βάθος εργασίας 25cm, σύμφωνα με την γνώμη του χειριστή, θεωρούνται 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

f f
δ

ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 155



Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  T O Y  O U F Y JtiU Y  ΐνΐΐΕ Σ Α  a i i u

Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

Γ ρόφημα 128

Από το ως άνω γράφημα 128 προκύπτουν τα κάτωθι:
ϊ) Στις κεντρικές οκταβικές συχνότητες που χαρακτηρίζονται ως χαμηλές (Low 

frequencies ) ήτοι από 16 Hz έως 125 Ηζ, οι γραμμικές στάθμες ακουστικής 
πίεσης που παράγονται από τους δύο καλλιεργητικούς τρόπους δεν 
ακολουθούν γραμμική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, ενώ στην κεντρική 
συχνότητα των 16 Ηζ η στάθμη ηχητικής πίεσης κατά την άρωση σε βάθος 
25cm είναι μεγαλύτερη κατά 9 dB re.20pPa, γεγονός που ακολουθεί την 
λογική ότι κατά την άρωση στα 25cm, τι τρίϊνο αλέτρι συναντά μεγαλύτερη 
αντίσταση η οποία εκφράζεται ως υψηλότερη στάθμη θορύβου. Στην κεντρική 
οκταβική συχνότητα των 32 Hz η αντίστοιχη στάθμη ηχητικής πίεσης είναι 
μικρότερη κατά 3,5 περίπου dB re.20pPa, παρεκκλίνοντας από την 
αναφερθείσα λογική, οποία ακολουθείται πιστά σε όλο το υπόλοιπο φάσμα 
του παραγόμενου θορύβου.

ϋ) Στις υψηλές συχνότητες (συμπεριλαμβανομένων και των μεσαίων 
συχνοτήτων ), ήτοι από 250 Ηζ έως 16 Ηζ. η στάθμη ηχητικής πίεσης που 
παράγεται κατά την άρωση στα 25cm, είναι σταθερά μεγαλύτερη της 
παραγόμενης στο μικρότερο βάθος των 15cm. Στις μεσαίες κεντρικές 
συχνότητες, από 250 Ηζ έως 2 κ Ηζ, στις οποίες έχει περισσότερη ευαισθησία 
η ανθρώπινη ακοή, η διαφορά μεταξύ των δύο παραγόμενων σταθμών 
θορύβου κυμαίνεται μεταξύ 4 και 7 dB Γε.20μΡα. Στις πολύ υψηλές 
συχνότητες, ήτοι μεταξύ 4 κΗζ έως 16 κΗζ. η διαφορά μεταξύ των 
παραγόμενων σταθμών θορύβου μεγαλώνει. Συγκεκριμένα είναι της τάξεως 
των 8 έως 11 dB Γε.20μΡ3.

(ΖΓ Δ
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iii) Οι μεγαλύτερες τιμές της LFmx ( της μέγιστης στάθμης) λαμβάνουν χώρα 
στις κεντρικές οκταβικές συχνότητες των 63 Ηζ και 125 Ηζ και είναι της 
τάξεως των 100 dB re.20pPa για την άρωση στα 25cm, και 91 dB re.20pPa 
για την άρωση των 15cm.

iv) Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διαφορά μεταξύ των παραγόμενων σταθμών 
θορύβου στις χαμηλές συχνότητες είναι της τάξεως των 10 dB re.20pPa 
περίπου. Η διαφορά αυτή εμφανίζεται και στις υψηλές συχνότητες, ενώ είναι 
μειωμένη κοντά 3 dB re.20pPa στις μεσαίες κεντρικές οκταβικές συχνότητες, 
γεγονός που σημαίνει ότι στις μεσαίες συχνότητες, υποδιπλασιάζεται η 
παραγόμενη ακουστική ενέργεια.

ν) Η κεντρική οκταβική συχνότητα των 1 κ Ηζ είναι χαρακτηριστική διότι στην 
εν λόγω συχνότητα, το ανθρώπινο αυτί δέχεται αυτούσια την παραγόμενη 
γραμμική στάθμη θορύβου. Με άλλα λόγια η στάθμη θορύβου στην εν λόγω 
συχνότητα δεν διορθώνεται ( δεν κανονικοποιείτε ). Επομένως, σε αυτή την 
συχνότητα η γραμμική στάθμη των 77,4 και 83,9 dB re.20pPa αντίστοιχα 
ισούται με 77,4 και 83,9 dB(A).

vi) Όσον αναφορά τους διορθωμένες δείκτες Le -  La συγκρινόμενοι με τον 
γραμμικό δείκτη Lz προκύπτει ότι ο δείκτης Lo έχει παραπλήσια τιμή με τον 
γραμμικό δείκτη Lz. Συγκεκριμένα για την άρωση σε βάθος 15 cm ο δείκτη 
Lz είναι 95 και 94,3 και για άρωση στα 25cm βάθος ο δείκτη Lz έχει τιμή
104,1 και Le 103,5 αντίστοιχα. Αντίθετα ο δείκτης La έχει τιμές για 15cm 
βάθος La= 83,1 dB(A) και για 25 cm βάθος La 89,4 αντίστοιχα. Οι τιμές του 
εν λόγω δείκτη είναι κανονικοποιημένες ( διορθωμένες ) και αναφέρονται 
στην συνολική μέγιστη στάθμη θορύβου που παράχθηκε κατά την χρονική 
μέτρηση. Και οι δύο στάθμες συγκρινόμενες με τις οριακές στάθμες θορύβου 
που επιτρέπεται να δέχεται ο χειριστής για ένα δώρο υπερβαίνουν η μεν 
πρώτη (83,1 ) υπερβαίνει την κατώτερη μέγιστη για ανάληψη δράσης που 
είναι 80 dB(A). Η μεν δεύτερη υπερβαίνει την ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη 
87 dB(A) και θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας του χειριστή.

Δ
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Γ ρόφημα 129

Από το άνω γράφημα 129 προκύπτουν τα κάτωθι:
i) Στις κεντρικές οκταβικές συχνότητες που χαρακτηρίζονται ως χαμηλές (Low 

frequencies ) ήτοι από 16 Hz έως 125 Ηζ. οι γραμμικές στάθμες ακουστικής 
πίεσης που παράγονται από τους δύο καλλιεργητικούς τρόπους δεν ακολουθούν 
γραμμική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, ενώ στην κεντρική συχνότητα των 16 
Ηζ η στάθμη ηχητικής πίεσης κατά την άρωση σε βάθος εργασίας 25cm είναι 
μεγαλύτερη κατά 3,8 dB re.20pPa γεγονός που ακολουθεί την λογική ότι κατά 
την άρωση στα 25cm, το τρίΐνο αλέτρι συναντά μεγαλύτερη αντίσταση η οποία 
εκφράζεται ως υψηλότερη στάθμη θορύβου. Στην κεντρική οκταβική συχνότητα 
των 32 Hz η αντίστοιχη στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μικρότερη κατά 6,5 
περίπου dB re.20pPa, παρεκκλίνοντας από την αναφερθείσα λογική, η οποία 
ακολουθείται πιστά σε όλο το υπόλοιπο φάσμα του παραγόμενου θορύβου.

ϋ) Στις υψηλές συχνότητες (συμπεριλαμβανομένων και των μεσαίων συχνοτήτων ) 
ήτοι από 250 Ηζ έως 16 κΗζ η στάθμη ηχητικής πίεσης που παράγεται κατά την 
άρωση στα 25cm, είναι σταθερά μεγαλύτερη της παραγόμενης στο μικρότερο 
βάθος των 15cm. Στις μεσαίες κεντρικές συχνότητες, από 250 Ηζ έως 2 κ Ηζ. 
στις οποίες έχει περισσότερη ευαισθησία η ανθρώπινη ακοή, η διαφορά μεταξύ 
των δύο παραγόμενων σταθμών θορύβου κυμαίνεται μεταξύ 2,5 έως 8 περίπου 
dB re.20pPa. Στις πολύ υψηλές συχνότητες, ήτοι μεταξύ 4 κ Ηζ έως 16 κ Ηζ. η 
διαφορά μεταξύ των παραγόμενων σταθμών θορύβου είναι της τάξεως 4,4 έως 
4,7 dB re.20pPa

iii) Οι μεγαλύτερες τιμές της LEmn ( της ελάχιστης στάθμης ) λαμβάνουν χώρα 
στις κεντρικές οκταβικές συχνότητες των 63 Ηζ και 125 Ηζ και είναι της τάξεως 
των 85,3 και 82,2 dB re.20pPa για την άρωση στα 25 cm και 78,1 και 75,7 για 
την άρωση των 15cm.

(S Δ
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ϊν) Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διαφορά μεταξύ των παραγόμενων σταθμών 
θορύβου στις χαμηλές συχνότητες είναι της τάξεως των 7 άΒ τε.20μΡ3 περίπου. 
Η διαφορά στις μεσαίες κεντρικές συχνότητες κυμαίνεται μεταξύ 2,5 και 8 άΒ 
τε.20μΡα ( στα 2 κΗζ και 500 Ηζ αντίστοιχα ), ενώ στις υψηλές οκταβικές 
συχνότητες είναι περίπου 5 άΒ τε.20μΡ3. Λαμβάνοντας υπόψη την μεγαλύτερη 
διαφορά που λαμβάνει χώρα στις ως άνω συχνότητες, μπορούμε να πούμε ότι 
στις υψηλές συχνότητες έχουμε υποδιπλασιασμό της παραγόμενης ακουστικής 
ενέργειας.

ν) Η κεντρική οκταβική συχνότητα των 1 κ Ηζ είναι χαρακτηριστική διότι στην εν 
λόγω συχνότητα, το ανθρώπινο αυτί δέχεται αυτούσια την παραγόμενη 
γραμμική στάθμη θορύβου. Με άλλα λόγια δεν διορθώνεται (δεν 
κανονικοποιείτε). Επομένως, σε αυτή την συχνότητα η γραμμική στάθμη των 
67,9 και 72,8 άΒ τε.20μΡ3 αντίστοιχα ισούται με 67,9 και 72,8 άΒ(Α).

£ΖΓ 4
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Γ ρόφημα 130

ΣΥΚΡΙΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ LFeq ΟΚΤΑΒΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 15cm και 25 ΑΡΩΣΗ

130 --------------------------------------- :---------------------------------=------ :--------------------------------- -
120
110

40-
30 ■

Lz Lc LA 16 Hz 32Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1k 2k 4k 8k 16k

15cm 93,2 92,4 80,7 58,3 85,3 89,2 87,5 79,9 77,9 74 73,8 66,3 59,1 48,8

a  25cm 98,1 97,4 85,9 64,2 79,2 95,1 93,7 84,7 80,5 80,4 78,6 74 66,4 56,7

Από το ως άνω γράφημα 130 προκύπτουν τα παρακάτω :
i) Στις κεντρικές οκταβικές συχνότητες που χαρακτηρίζονται ως χαμηλές ( Low 

frequencies) ήτοι από 16 Hz έως 125 Ηζ. οι γραμμικές στάθμες ακουστικής 
πίεσης που παράγονται από τους δύο καλλιεργητικούς τρόπους δεν ακολουθούν 
γραμμική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, ενώ στην κεντρική συχνότητα των 16Ηζ 
η στάθμη ηχητικής πίεσης κατά την άρωση σε βάθος εργασίας 25cm, είναι 
μεγαλύτερη κατά 6 περίπου dB re.20pPa, γεγονός που ακολουθεί την λογική ότι 
κατά την άρωση στα 25 cm, το τρίϊνο αλέτρι συναντά μεγαλύτερη αντίσταση η 
οποία εκφράζεται ως υψηλότερη στάθμη θορύβου. Στην κεντρική οκταβική 
συχνότητα των 32 Hz η αντίστοιχη στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μικρότερη 
κατά 6,1 dB re.20pPa παρεκκλίνοντας από την αναφερθείσα λογική, η οποία 
ακολουθείται πιστά σε όλο το υπόλοιπο φάσμα του παραγόμενου θορύβου.

ii) Στις υψηλές συχνότητες (συμπεριλαμβανομένων και των μεσαίων συχνοτήτων ) 
ήτοι από 250 Ηζ έως 16 κ Ηζ, η στάθμη ηχητικής πίεσης που παράγεται κατά 
την άρωση στα 25cm, είναι σταθερά μεγαλύτερη της παραγόμενης στο 
μικρότερο βάθος των 15cm. Στις μεσαίες κεντρικές συχνότητες, από 250 Ηζέως 
2 κΗζ, στις οποίες έχει περισσότερη ευαισθησία η ανθρώπινη ακοή, η διαφορά 
μεταξύ των δύο παραγόμενων σταθμών θορύβου κυμαίνεται ανάμεσα στα 2,5 
και 6,5 περίπου dB re.20pPa. Στις πολύ υψηλές συχνότητες ήτοι μεταξύ 4 κΗζ 
έως 16 κΗζ, η διαφορά των παραγόμενων σταθμών μεγαλώνει. Συγκεκριμένα 
είναι της τάξεως των 7 έως 8 περίπου dB re.20pPa.

iii) Οι μεγαλύτερες τιμές της LFeq (ισοδύναμη συνεχής στάθμης ) λαμβάνουν χώρα 
στις 63 Ηζ ,125 Ηζ και είναι της τάξεως των 95,1 και 93,7 dB re.20pPa για την 
άρωση στα 25cm, αντίστοιχα για την άρωση στα 15cm οι τιμές είναι της τάξεως 
των 89,2 και 87,5 dB Γε.20μΡε.

(Β Δ
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ίν) Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διαφορά μεταξύ των παραγόμενων σταθμών 
θορύβου στις χαμηλές συχνότητες είναι της τάξεως των 6 άΒ τε.20μΡα. Η 
διαφορά στις υψηλές συχνότητες κυμαίνεται κοντά στα 8 άΒ τε.20μΡ3 ενώ στις 
μεσαίες συχνότητες κυμαίνεται κοντά στα 6,5 άΒ τε.20μΡα. 

ν) Η κεντρική οκταβική συχνότητα των 1 κΗζ είναι χαρακτηριστική διότι στην εν 
λόγω συχνότητα το ανθρώπινο αυτί δέχεται αυτούσια την παραγόμενη γραμμική 
στάθμη θορύβου. Άρα η στάθμη θορύβου στην εν λόγω συχνότητα δεν 
διορθώνεται ( δεν κανονικοποιείτε ). Επομένως, σε αυτή τη συχνότητα η 
γραμμική στάθμη των 74 και 80,4 άΒ τε.20μΡ3 αντίστοιχα ισούται με 74 και
80,4 <3Β(Α). Η στάθμη θορύβου που λαμβάνει ο χειριστής στην συχνότητα των 
1 κΗζ αποτελεί την βάση στην οποία προστίθενται οι στάθμες από τις υπόλοιπες 
κεντρικές οκταβικές συχνότητες του φάσματος, και επομένως προκύπτει η 
συνολική τιμή λΑ για κάθε καλλιεργητική διαδικασία. Η στάθμη ίΑ. ως 
ενεργειακή στάθμη, περιέχει όλη την ακουστική ενέργεια που δέχεται ο 
χειριστής κατά την καλλιεργητική διεργασία, και αποτελεί κριτήριο για τον 
κίνδυνο απώλειας της ακοής σε συνεχή έκθεση.
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Γράφημα 131

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΩΝ LFio,o ΟΚΤΑΒΙΚΩΝ
„  ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 15cm και 25cm ΑΡΩΣΗ

130-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
120 -  -------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ·----------

110

40 -
30-

Lz Lc LA 16 Hz 32Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1k 2k 4k 8k 16k

φ 15cm 94 93,5 82,5 60 89 90,5 90 81,5 80,5 75,5 76 68 61 51

_ 25cm 101 100,5 87 66,5 82,5 98 97 86 82 82 80 76,5 69 59,5

Από το ως άνω γράφημα 131 προκύπτουν τα παρακάτω : 
i) Στις κεντρικές συχνότητες που χαρακτηρίζονται ως χαμηλές ( Low frequencies ) 

ήτοι από 16 Hz έως 125 Ηζ. οι γραμμικές στάθμες ακουστικής πίεσης, που 
παράγονται από τους δύο καλλιεργητικούς τρόπους δεν ακολουθούν γραμμική 
συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, ενώ στην κεντρική συχνότητα των 16 Ηζ η 
στάθμη ηχητικής πίεσης κατά την άρωση σε βάθος εργασίας 25cm, είναι 
μεγαλύτερη κατά 7 περίπου dB re.20pPa, γεγονός που ακολουθεί την λογική ότι 
κατά την άρωση στα 25cm, το τρίϊνο αλέτρι συναντά μεγαλύτερη αντίσταση, η 
οποία εκφράζεται ως υψηλότερη στάθμη θορύβου. Στην κεντρική οκταβική 
συχνότητα των 32 Hz η αντίστοιχη στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μικρότερη 
κατά 6,5 dB re.20pPa παρεκκλίνοντας από την αναφερθείσα λογική, η οποία 
ακολουθείται πιστά σε όλο το υπόλοιπο φάσμα του παραγόμενου θορύβου, 

ϋ) Στις υψηλές συχνότητες (συμπεριλαμβανομένων και των μεσαίων συχνοτήτων ) 
ήτοι από 250 Ηζ έως 16 κΗζ, η στάθμη ηχητικής πίεσης που παράγεται κατά την 
άρωση στα 25cm, είναι σταθερά μεγαλύτερη της παραγόμενης στο μικρότερο 
βάθος των 15cm. Στις μεσαίες κεντρικές συχνότητες, από 250 Ηζ έως 2 κΗζ. 
στις οποίες έχει περισσότερη ευαισθησία η ανθρώπινη ακοή, η διαφορά μεταξύ 
των δύο παραγόμενων σταθμών θορύβου κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 6,5 dB 
Γε.20μΡε. Στις πολύ υψηλές συχνότητες ήτοι μεταξύ 4 κΗζ έως 16 κΗζ. η 
διαφορά μεταξύ των παραγόμενων σταθμών θορύβου μεγαλώνει. Συγκεκριμένα, 
είναι της τάξεως των 7 έως 8,5 dB Γε.20μΡε. 

iii) Οι μεγαλύτερες τιμές της LFio.O ( ποσοστομοριακή στάθμη ) λαμβάνουν χώρα 
στις 63 Ηζ, 125 Ηζ και είναι της τάξεως των 98 και 97 dB re.20pPa για την 
άρωση στα 25cm, αντίστοιχα για την άρωση στα 15cm οι τιμές είναι της τάξεως 
των 90,5 και 90 dB Γε.20μΡ3.

or
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΛΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ίν) Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διαφορά μεταξύ των παραγόμενων σταθμών 
θορύβου στις χαμηλές συχνότητες είναι της τάξεως των 7,5 άΒ re.20μPa. Η 
διαφορά στις υψηλές συχνότητες κυμαίνεται κοντά στα 8,5 άΒ τε.20μΡα ενώ 
στις μεσαίες συχνότητες κυμαίνεται κοντά στα 6,5 άΒ τε.20μΡα. 

ν) Η κεντρική οκταβική συχνότητα των 1 κΗζ είναι χαρακτηριστική διότι στην εν 
λόγω συχνότητα το ανθρώπινο αυτί δέχεται αυτούσια την παραγόμενη γραμμική 
στάθμη θορύβου. Άρα η στάθμη θορύβου στην εν λόγω συχνότητα δεν 
διορθώνεται ( δεν κανονικοποιείτε ). Επομένως, σε αυτή τη συχνότητα η 
γραμμική στάθμη των 75,5 και 82 άΒ τε.20μΡα αντίστοιχα ισούται με 75,5 και 
82 άΒ(Α)

νί) Παρατηρούμε ότι στην συχνότητα των 500 Ηζ η διαφορά μεταξύ των δυο 
καλλιεργητικών διεργασιών είναι πάρα πολύ μικρή 1,5 άΒ ι·ε.20μΡα. 

νϋ) Σύγκριση υ ε ς  και 1^ ι ο.ο: Συγκρίνοντας τις συνολικές τιμές των δεικτών LFcq 
και υ ιο ,ο  προκύπτει ότι για την διεργασία της άρωσης σε 15ειη βάθος, έχουμε 
ΕΕες = 80,7 άΒ(Α) και ΙΓκλΟ = 82,5 άΒ(Α). Η διαφορά του ανέρχεται στα 1,8 
άΒ(Α) γεγονός που σημαίνει ότι κατά την διάρκεια των μετρήσεων δεν 
παρεμβλήθηκαν πηγές κυκλοφοριακού θορύβου, και ότι οι μετρηθείσες στάθμες 
οφείλονται αποκλειστικά και μόνον στην καλλιεργητική διαδικασία. Στη 
περίπτωση που η διαφορά ήταν της τάξεως των ΙΤίΟ-Ο - Π^ες = 3 άΒ(Α) θα 
έπρεπε, ίσως, να επαναληφθούν οι μετρήσεις. Στην περίπτωση των 25ετη η ως 
άνω διαφορά είναι της τάξεως του 1,1 άΒ(Α), δηλαδή και σε αυτή την 
περίπτωση δεν είχαμε παρεμβολές κυκλοφοριακού θορύβου.

Δ
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ TOY WUFYBUY ινίΥ^Α A iiu
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γ ρόφημα 132

Από το ως γράφημα 132 προκύπτουν τα παρακάτω : 
ί) Στις κεντρικές συχνότητες που χαρακτηρίζονται ως χαμηλές ( Low frequencies ) 

ήτοι από 16 Hz έως 125 Ηζ. οι γραμμικές στάθμες ακουστικής πίεσης, που 
παράγονται από τους δύο καλλιεργητικούς τρόπους δεν ακολουθούν γραμμική 
συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, ενώ στην κεντρική συχνότητα των 16 Ηζ η 
στάθμη ηχητικής πίεσης κατά την άρωση σε βάθος εργασίας 25cm, είναι 
μεγαλύτερη κατά 6 περίπου dB re.20pPa γεγονός που ακολουθεί την λογική ότι 
κατά την άρωση στα 25cm, το τρίίνο αλέτρι συναντά μεγαλύτερη αντίσταση, η 
οποία εκφράζεται ως υψηλότερη στάθμη θορύβου. Στην κεντρική οκταβική 
συχνότητα, των 32 Hz η αντίστοιχη στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μικρότερη 
κατά 6 dB re.20pPa παρεκκλίνοντας από την αναφερθείσα λογική, η οποία 
ακολουθείται πιστά σε όλο το υπόλοιπο φάσμα του παραγόμενου θορύβου, 

ϋ) Στις υψηλές συχνότητες (συμπεριλαμβανομένων και των μεσαίων συχνοτήτων ) 
ήτοι από 250 Ηζ. η στάθμη ηχητικής πίεσης που παράγεται κατά την άρωση στα 
25cm, είναι σταθερά μεγαλύτερη της παραγόμενης στο μικρότερο βάθος των 
15cm. Στις μεσαίες κεντρικές συχνότητες από 250 Ηζ έως 2κΗζ στις οποίες έχει 
περισσότερη ευαισθησία η ανθρώπινη ακοή, η διαφορά μεταξύ των δύο 
παραγόμενων σταθμών θορύβου κυμαίνεται μεταξύ 2,5 και 6,5 dB re.20pPa. 
Στις πολύ υψηλές συχνότητες ήτοι μεταξύ 4 κΗζ έως 16 κΗζ, η διαφορά μεταξύ 
των παραγόμενων σταθμών θορύβου μεγαλώνει. Συγκεκριμένα, είναι της 
τάξεως των 7 έως 7,5 dB Γ6.20μΡ3.

iii) Οι μεγαλύτερες τιμές των LFso.o λαμβάνουν χώρα στις 63 Ηζ. 125 Ηζ και είναι 
της τάξεως των 94 και 92,5 dB re.20pPa για την άρωση στα 25cm, αντίστοιχα 
για την άρωση στα 15cm οι τιμές είναι της τάξεως των 89,5 και 88 dB Γε.20μΡ3.

(Β
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ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΐν) Η διαφορά μεταξύ των παραγόμενων σταθμών θορύβου στις χαμηλές 
συχνότητες είναι της τάξεως 5,5 όΒ τε.20μΡα. Η διαφορά στις υψηλές 
συχνότητες κυμαίνεται στα 7,5 άΒ τε.20μΡ3 ενώ στις μεσαίες συχνότητες 
κυμαίνεται στα 6,5 άΒ Γε.20μΡα

ν) Η κεντρική οκταβική συχνότητας των 1 κΗζ είναι χαρακτηριστική διότι στην εν 
λόγω συχνότητα το ανθρώπινο αυτί δέχεται αυτούσια την παραγόμενη γραμμική 
στάθμη θορύβου. Άρα η στάθμη θορύβου στην εν λόγω συχνότητα δεν 
διορθώνεται (δεν κανονικοποιείτε). Επομένως, σε αυτή τη συχνότητα η 
γραμμική στάθμη των 74 και 80,5 άΒ τε.20μΡ3 αντίστοιχα ισούται με 74 και
80,5 άΒ(Α).

(2Γ 4
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ΦΑΣΜΑΤ1ΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ TOY WUrYBUY ivijlz-a. ahvj
ΑΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γ ρόφημα 133

Από το ως άνω γράφημα 133 προκύπτουν τα παρακάτω :
i) Στις κεντρικές συχνότητες που χαρακτηρίζονται ως χαμηλές ( Low frequencies ) 

δηλαδή από 16 Hz έως 125 Ηζ, οι γραμμικές στάθμες οκταβικής πίεσης, που 
παράγονται από τους δύο καλλιεργητικούς τρόπους δεν ακολουθούν γραμμική 
συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, ενώ στην κεντρική συχνότητα των 16 Ηζ η 
στάθμη ηχητικής πίεσης κατά την άρωση σε βάθος εργασίας 25cm, είναι 
μεγαλύτερο κατά 3,5 dB re.20pPa γεγονός που ακολουθεί την λογική ότι κατά 
την άρωση στα 25cm, το τρίϊνο αλέτρι συναντά μεγαλύτερη αντίσταση, η οποία 
εκφράζεται ως υψηλότερη στάθμη θορύβου. Στην κεντρική οκταβική συχνότητα 
των 32 Hz η αντίστοιχη στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μικρότερη κατά 3,5 dB 
re.20pPa παρεκκλίνοντας από την αναφερθείσα λογική, η οποία ακολουθείται 
πιστά σε όλο το υπόλοιπο φάσμα του παραγόμενού θορύβου, 

ϋ) Στις υψηλές συχνότητες (συμπεριλαμβανομένων και των μεσαίων συχνοτήτων ) 
ήτοι από 250 Ηζ έως 16 κΗζ,η στάθμη ηχητικής πίεσης που παράγεται κατά την 
άρωση στα 25cm, είναι σταθερά μεγαλύτερη της παραγόμενης στο μικρότερο 
βάθος των 15cm. στις μεσαίες κεντρικές συχνότητες από 250 Ηζ έως 2 κΗζ στις 
οποίες έχει περισσότερη ευαισθησία η ανθρώπινη ακοή, η διαφορά μεταξύ των 
δύο παραγόμενων σταθμών θορύβου κυμαίνεται μεταξύ 4,5 και 6,5 dB 
Γε.20μΡα. Στις πολύ υψηλές συχνότητες δηλαδή μεταξύ 4 κΗζ έως 16 κΗζ,η 
διαφορά μεταξύ των παραγόμενων σταθμών θορύβου μεγαλώνει. Συγκεκριμένα 
είναι της τάξεως των 5,5 έως 7,5 dB Γε.20μΡ3. 

iii) Οι μεγαλύτερες τιμές των LF90.0 ( ποσοστομοριακή στάθμη ) λαμβάνουν χώρα 
στις 63 Ηζ, 125 Ηζ και είναι της τάξεως των 90,5 και 88,5 dB re.20pPa για την 
άρωση στα 25cm, αντίστοιχα για την άρωση στα 15 cmoi τιμές είναι της τάξεως 
των 86,5 και 80 dB Γε.20μΡ3.

(2Γ
Δ

ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 166



Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

ίν) Η διαφορά μεταξύ των παραγόμενων σταθμών θορύβου στις χαμηλές 
συχνότητες είναι της τάξεως των 8,5 άΒ Γε.20μΡο. Η διαφορά στις υψηλές 
συχνότητες κυμαίνεται στα 7,5 άΒ τε.20μΡ3 ενώ στις μεσαίες συχνότητες 
κυμαίνεται στα 6,5 άΒ τε.20μΡ3.

ν) Η κεντρική οκταβική συχνότητα των 1 κΗζ είναι χαρακτηριστική διότι στην εν 
λόγω συχνότητα το ανθρώπινο αυτί δέχεται αυτούσια στην παραγόμενη 
γραμμική στάθμη θορύβου. Άρα η στάθμη θορύβου στην εν λόγω συχνότητα 
δεν διορθώνεται (δεν κανονικοποιείτε). Επομένως, σε αυτή τη συχνότητα η 
γραμμική στάθμη των 72 και 77,5 άΒ τε.20μΡε αντίστοιχα ισούται με 72 και
77,5 άΒ(Α).

νί) Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο εν λόγω δείκτης θορύβου αποτελεί την μέγιστη 
στάθμη θορύβου βάθους κοντά την διάρκεια της καλλιεργητικής διεργασίας. 
Αυτό σημαίνει ότι στο 90% του χρόνου μέτρησης η στάθμη θορύβου για την 
διεργασία των 15εηι δεν μειώνεται κάτω από την στάθμη 1.90 = 78 άΒ(Α) και 
για τα 25εηι, η στάθμη είναι 1.90 = 83 άΒ(Α).

ατ δ
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  TO Y  O U F Y B U Y  i v i i ^ A  Α ΐ ι υ
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

Γ ρόφημα 134

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΩΝ LF95,o ΟΚΤΑΒΙΚΩΝ 
_____ ___________ ΣΤΑΘΜΩΝ 15cm και 25cm ΑΡΩΣΗ_________

120* --------- -·ί------· — — ---- -—    ------j—·"' ■ — ------·-----
110- — k---------------------—------.--------------------- =--------■------------------

!β im

30
Lz Le LA 16 Hz 32Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500H z 1k 2k 4k 8k 16k

φ 15cm 90,5 89 77 54 77,5 85,5 78 75,5 73.5 71 69,5 62 53,5 43

_ 25cm 91,5 91 81,5 57 73 88,5 85 83 78 75 72,5 66,5 59,5 49g  ¿OCm  J 11J σ ι ο ι,ΰ  ό ι  ιο  οο,α o j  οο ι ο ι υυ, vj u

N ~

Από το πιο πάνω γράφημα 134 προκύπτουν τα εξής : 
i) Στις κεντρικές συχνότητες που χαρακτηρίζονται ως χαμηλές (Low frequencies ) 

δηλαδή από 16 Hz έως 125 Ηζ, οι γραμμικές στάθμες οκταβικής πίεσης, που 
παράγονται από τους δύο καλλιεργητικούς τρόπους δεν ακολουθούν γραμμική 
συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, ενώ στην κεντρική συχνότητα των 16 Ηζ η 
στάθμη ηχητικής κατά την άρωση σε βάθος εργασίας 25cm, είναι μεγαλύτερη 
κατά 3 dB re.20pPa γεγονός που ακολουθεί την λογική ότι κατά την άρωση στα 
25cm, το τρίϊνο αλέτρι συναντά μεγαλύτερη αντίσταση, η οποία εκφράζεται ως 
υψηλότερη στάθμη θορύβου. Στην κεντρική οκταβική συχνότητα των 32 Hz η 
αντίστοιχη στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μικρότερη κατά 4,5 dB re.20pPa 
παρεκκλίνοντας από την αναφερθείσα λογική, η οποία ακολουθείται πιστά σε 
όλο το υπόλοιπο φάσμα του παραγόμενου θορύβου, 

ϋ) Στις υψηλές συχνότητες (συμπεριλαμβανομένων και των μεσαίων συχνοτήτων ) 
ήτοι από 250 Ηζ έως 16 κΗζ, η στάθμη ηχητικής πίεσης που παράγεται κατά 
την άρωση στα 25cm, είναι σταθερά μεγαλύτερη της παραγόμενης στο 
μικρότερο βάθος των 15cm. Στις μεσαίες κεντρικές συχνότητες από 250 Ηζ έως 
2 κΗζ στις οποίες έχει περισσότερη ευαισθησία η ανθρώπινη ακοή, η διαφορά 
μεταξύ των δύο παραγόμενων σταθμών θορύβου κυμαίνεται μεταξύ 3 και 7,5 
dB Γε.20μΡ3. Στις πολύ υψηλές συχνότητες δηλαδή μεταξύ 4 κΗζ έως 16 κΗζ, η 
διαφορά μεταξύ των παραγόμενων σταθμών θορύβου κυμαίνεται στα ίδια 
περίπου επίπεδα. Συγκεκριμένα είναι της τάξεως 4,5 έως 6 dB Γε.20μΡ3. 

iii) Οι μεγαλύτερες τιμές των LF95.0 λαμβάνουν χώρα στις 63 Ηζ,125 Ηζ και είναι 
της τάξεως των 88,5 και 85 dB re.20pPa για την άρωση στα 25cm, αντίστοιχα 
στην άρωση των 15cm οι τιμές είναι της τάξεως των 85,5 και 78 dB Γε.20μΡ3.

£\
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

ίν) Η διαφορά μεταξύ των παραγόμενων σταθμών θορύβου στις χαμηλές 
συχνότητες είναι της τάξεως των 7 άΒ τε.20μΡα. Η διαφορά στις υψηλές 
συχνότητες κυμαίνεται στα 6 όΒ Γε.20μΡα ενώ στις μεσαίες συχνότητες 
κυμαίνεται στα 7,5 άΒ τε.20μΡΕ.

ν) Η κεντρική οκταβική συχνότητα των 1 κΗζ είναι χαρακτηριστική διότι στην εν 
λόγω συχνότητα το ανθρώπινο αυτί δέχεται αυτούσια την παραγόμενη γραμμική 
στάθμη θορύβου. Άρα η στάθμη θορύβου στην εν λόγω συχνότητα η γραμμική 
στάθμη των 71 και 75 άΒ τε.20μΡ3 αντίστοιχα ισούται με 71 και 75 άΒ(Α).

νί) Ο ποσοστομοριακός δείκτης 1.95 μας δίνει τις στάθμες θορύβου που
υπερβαίνονται κατά το 95% του χρόνου μέτρησης. Αυτός ο δείκτης θεωρείται 
και ως η μέση στάθμη θορύβου βάθους κατά την διάρκεια των μετρήσεων. Από 
τις μετρήσεις προκύπτει ότι ο δείκτης 1.95 για την διεργασία των 15αυ είναι 77 
άΒ(Α) ενώ για αυτήν των 25ειη 81,5άΒ(Α). Οι υψηλότερες στάθμες του δείκτη
1.95 εμφανίζονται στις χαμηλές κεντρικές οκταβικές συχνότητες. Αυτό σημαίνει 
ότι δύσκολα μπορεί να επέμβουμε σε τεχνικό επίπεδο για την μείωση των εν 
λόγω σταθμών θορύβου, δεδομένου ότι η μεγαλύτερη διαφορά συναντάτε στις 
κεντρικές οκταβικές συχνότητες των 63 Ηζ όπου η στάθμη είναι 85,5 άΒ 
τε.20μΡα για την διεργασία των 15επι, και στα 16 κΗζ με στάθμη θορύβου 43 
άΒ Γε.20μΡε. Αντίστοιχα, για τα 25αη έχουμε 88,5 άΒ τε.20μΡ3 και στα 63 Ηζ 
και 49 άΒ τε.20μΡα στα 16 κΗζ

νϋ) Συγκρίνοντας την ολική παραγόμενη γραμμική στάθμη θορύβου, η οποία 
εκφράζεται με τον δείκτη Ι.ζ, προκύπτει ότι, για τα 15εηι ο δείκτης αυτός είναι
1.95 = 90,5 άΒ τε.20μΡα ενώ για τα 25ειπ είναι 1.95 = 91,5 <3Β τε.20μΡα. Η 
διαφορά του ΙάΒ τε.20μΡα μεταξύ των δύο διεργασιών οφείλεται προφανώς, 
στην μεγαλύτερη αντίσταση που συναντά το τρίϊνο αλέτρι για την διεργασία σε 
μεγαλύτερο βάθος.

£2Γ
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Γ ρόφημα 135

Από το πιο πάνω γράφημα 135 προκύπτουν τα παρακάτω :
i) Στις κεντρικές συχνότητες που χαρακτηρίζονται ως χαμηλές ( Low frequencies ) 

δηλαδή από 16 Hz έως 125 Ηζ, οι γραμμικές στάθμες οκταβικής πίεσης, που 
παράγονται από τους δύο καλλιεργητικούς τρόπους δεν ακολουθούν γραμμική 
συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, ενώ στην κεντρική συχνότητα των 16 Ηζ η 
στάθμη ηχητικής πίεσης κατά την άρωση σε βάθος εργασίας 25 cm, είναι 
μεγαλύτερη κατά 2,5 dB re.20pPa γεγονός που ακολουθεί την λογική ότι κατά 
την άρωση στα 25 cm, το τρίΐνο αλέτρι συναντά μεγαλύτερη αντίσταση, η οποία 
εκφράζεται ως υψηλότερη στάθμη θορύβου. Στην κεντρική οκταβική συχνότητα 
των 32 Hz η αντίστοιχη στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μικρότερη κατά 5 dB 
re.20pPa γεγονός που παρεκκλίνει από την παραπάνω λογική, η οποία 
ακολουθείται πιστά σε όλο το υπόλοιπο φάσμα του παραγόμενου θορύβου.

ii) Στις υψηλές συχνότητες (συμπεριλαμβανομένων και των μεσαίων συχνοτήτων ) 
ήτοι από 250 Ηζ έως 16 κΗζ, η στάθμη ηχητικής πίεσης που παράγεται κατά 
την άρωση στα 25 cm, είναι σταθερά μεγαλύτερη της παραγόμενης στο 
μικρότερο βάθος των 15 cm. Στις μεσαίες κεντρικές συχνότητες από 250 Ηζ 
έως 2 κΗζ στις οποίες έχει περισσότερη ευαισθησία η ανθρώπινη ακοή, η 
διαφορά μεταξύ των δύο παραγόμενων σταθμών θορύβου κυμαίνεται μεταξύ
3,5 και 7,5 dB Γε.20μΡ3. Στις πολύ υψηλές συχνότητες δηλαδή μεταξύ 4 κΗζ 
έως 16 κΗζ, η διαφορά μεταξύ των παραγόμενων σταθμών θορύβου κυμαίνεται 
στα 4 dB re.20μPa.

iii) Οι μεγαλύτερες τιμές των LF99.0 λαμβάνουν χώρα στις 63 Ηζ, 125 Ηζκαι είναι 
της τάξεως των 87 και 83 dB re.20pPa για την άρωση στα 25 cm, αντίστοιχα για 
την άρωση των 15 cm οι τιμές είναι τις τάξεως των 84 και 77 dB τε.20μΡ3.

(S δ
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ίν) Η διαφορά μεταξύ των παραγόμενων σταθμών θορύβου στις χαμηλές 
συχνότητες είναι τις τάξεως των 6 άΒ τε.20μΡα. Η διαφορά στις υψηλές 
συχνότητες κυμαίνεται στα 4 άΒ Γε.20μΡ3 ενώ στις μεσαίες συχνότητες 
κυμαίνεται στα 75 άΒ τε.20μΡα.

ν) Η κεντρική οκταβική συχνότητα των 1 κΗζ είναι χαρακτηριστική διότι στην εν 
λόγω συχνότητα το ανθρώπινο αυτί δέχεται αυτούσια την παραγόμενη γραμμική 
στάθμη θορύβου. Άρα η στάθμη θορύβου στην εν λόγω συχνότητα η γραμμική 
στάθμη των 69 και 73,5 άΒ τε.20μΡα αντίστοιχα ισούται με 69 και 73,5 άΒ(Α). 

νί) Ο δείκτης των λ99 εκλαμβάνεται ως η ελάχιστη στάθμη του θορύβου βάθους 
κατά την διάρκεια των μετρήσεων, και καθορίζει την ελάχιστη στάθμη θορύβου 
που υπερβαίνει στο 99% του χρόνου μέτρησης. Η συνολική του τιμή για την 
διεργασία των 15 επί είναι 74,5 άΒ(Α), ενώ για την διεργασία των 25 επί είναι 
80 άΒ(Α). Η εν λόγω διαφορά, από πλευράς ακουστικής ενέργειας, συνίσταται 
σε, περίπου, τετραπλασιασμό της παραγόμενης ακουστικής ενεργείας, κατά την 
καλλιεργητική διαδικασία των 25 αη, σε σχέση με αυτή των 15 επι. 

νπ) Επίσης, και σε αυτό το γράφημα, φαίνεται η κυριαρχία των παραγόμενων 
σταθμών θορύβου στις χαμηλές συχνότητες, γεγονός που δυσκολεύει την λήψη 
μέτρων αντιθορυβικής προστασίας. Η μεγαλύτερη διαφορά συναντάτε, για την 
διεργασία των 15 οιη, στις κεντρικές οκταβικές συχνότητες 63 Ηζ και 16 κΗζ 
στις οποίες έχουμε, αντίστοιχα, 84 άΒ Γε.20μΡ3 και 41,5 άΒ τε.20μΡ3. 

νίϋ) Σε σχέση με τον συνολικό γραμμικό δείκτη Εζ, προκύπτει ότι η στάθμη 
θορύβου του ποσοστομοριακού δείκτη 1.99 είναι 89 άΒ ιε.20μΡΗ και 90,5 άΒ 
Γε.20μΡα αντίστοιχα, για τις διεργασίες των 15 έτη και αυτής των 25 επι. Και με 
αυτόν τον δείκτη, εκφράζεται ότι κατά την καλλιεργητική διεργασία των 25 επί 
παράγεται υψηλότερη στάθμη θορύβου λόγω της καλλιέργειας σε μεγαλύτερο 
βάθος.

Δ
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Γ ράφημα 135

Γ ράφημα 137

Δ
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Γ ρόφημα 138

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ Ο ε ς  ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 15αη και 25απ
ΑΡΩΣΗ

. 15ογτι 92,992,1 80 52,8 51
--—
54 62,662,4 77,4 88,970,1 78,988,7 75,8 77 74,275,8 75,170,973,2 70,1 67,767,769.8 68,367,9 66,5 63,1 59,857,956,3 53,249,945,540,7 40,5

_ Β _  2 5 ογτι 98,898,2 86,457,2 60,456,6 64,6 68,7 70,8 89,1 95 77,1 85,3 90,388,380,776,5 78,374,574,2 78,6 72,877,9 76.2 73,973,8 73,4 71,370,2 66,764,7 61 58,254,6 50 43,2

Γ ρόφημα 139

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΩΝ ίΕιο.ο ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 15αη και 25αη
ΑΡΩΣΗ

μ

Ι_ζ Ιο ί λ
12

Ηζ

16

Ηζ

20 25 

Ηζ Ηζ

32

Ηζ

40

Ηζ

50

Ηζ

63

Ηζ

80 100 

Ηζ Ηζ

125

Ηζ

160 200 

Ηζ Ηζ

250

Ηζ

315

Ηζ

400

Ηζ

500

Ηζ

630

Ηζ

800

Ηζ
1Ι(

1Ι<

25
1Ι<6 2Ι< 21(5

3Ι<

15
4Ι( 5Ι( 6Ι(3 8Ι< 10Ι(

12Ι(

5
16Ι( 20Ι(

β  1 5 ογπ 93,5 93 80,5 56 54 57 66,563,5 75 90 72 79,5 90 78 79 76 77 76.5 72 75 71 68,5 69 71 70 69 68 64,5 61,5 60 58 54,5 51 46,5 42 42,5

-  2 5 ογτι 101 101 88 60 63,5 59,564,5 69 69 92,596,578,5 88,5 92 91 82 78 79,5 76 75,5 81 74,580,577,575,5 75 75 74 73 69 67,563,5 60,5 57 52 45,5
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Μ

Γ ρόφημα 140

Γ ρόφημα 141

Δ
ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 174



Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

Γ ρόφημα 142

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΜ ΟΡΙΑΚΩΝ Μ!κ,ο ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 15απ και
25αη ΑΡΩΣΗ

130 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
120 -

20-1
ίζ ίο Ι.Α

12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 

Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ' Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ1 Ηζ Ηζ Ηζ

500 630 800 1Ι(
1Ι< 11(6 2Ι< 

Ηζ Ηζ Ηζ 25

3Ι(
2Ι<5 4Ι< 

15

121<
5Ι< 61(3 8Ι( 10Ι< 16Ι( 20Ι( 

5

.  1 5 ογτι 91,5 90,5, 79 43 43,5 48 52 56 71 81 67 74,5 79 71,5 73 72 72,5 70,569,570,5 68 66 66 68 66,5 66 65 61,557,5 56 ' 54 51 47,5 43,5 39 34

_ _ β ___ 2 5 ογπ 94 93,5, 82 49 53 49 54 60,5 60 75,590,5 74 73 82 79 78 74,5, 76 72 72 71 69 70,572,5 70 ,68,5 67 65,563,560,5 58,5 56 53 49,5 45 1 39

γ _  -

Γ ρόφημα 143

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΙΓ99.0 ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 15αη και 25«η
ΑΡΩΣΗ

120 -

20-1
Ιζ ίο ΙΑ

12

Ηζ

16

Ηζ

20

Ηζ

25

Ηζ

32

Ηζ

40

Ηζ

50

Ηζ

63

Ηζ

80

Ηζ

100

Ηζ

125

Ηζ

160 200 

Ηζ Ηζ

250

ΐΗζ

315

Ηζ

400

Ηζ

500

Ηζ

630

Ηζ

800

Ηζ
1Ι(

1Ι<
11(6

25
Ά 2 Μ

3Ι<

15
4Ι( 5Ι( 6Ι(3 8Ι( 1»

12Ι(

5
16Κ20Ι(

Φ 15ογπ 91 90 78,538.541,5 46 49,5 54
__

70.5 62 66 73 67 67,569.5 71 67,569,5 69 68 67 65,565,5 67 65 65 63,5 60 57 55 53,5 49 45,541,5 37 32,5

,  25οιτι 92 91,5 80 46,5 50 47 52 57,558,5 74 79,5 73~71,5 75 76 73,571,571,5 70 71 69 67,568.5 70,567,5 67 65 63 59 57 55 52 49 46 40,5 35

Ν ________________________ ______ _________ ~ ______________ Ί
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7.1.2 Σύγκριση τρίτο-οκταβικών σταθμών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τα άνωθεν γραφήματα δείχνουν τις παραγόμενες στάθμες θορύβου σε κάθε
κεντρική τρίτο-οκταβική συχνότητα. Από την ανάλυση τους, προκύπτει ότι:

❖  Κατά την διεργασία σε 15 cm η παραγόμενη στάθμη θορύβου είναι, κατά βάση, 
μικρότερη από αυτήν κατά την διεργασία σε βάθος 25 cm, εκτός κάποιων 
περιπτώσεων που συζητήθηκαν κατά την οκταβική ανάλυση.

❖  Επίσης, φαίνεται η φθίνουσα διαδικασία παραγωγής θορύβου από τις χαμηλές στις 
υψηλές συχνότητες, γεγονός απαγορευτικό για την λήψη μέτρων αντιθορυβικής 
προστασίας.

❖  Η γραμμική στάθμη θορύβου ( δείκτης Lz ) είναι σε όλες τις περιπτώσεις 
μεγαλύτερη για την περίπτωση διεργασίας σε βάθος 25 cm.

❖  Η ολική Α -  σταθμισμένη ισοδύναμη συνεχής στάθμη (βλέπε γράφημα 138), 
εκφραζόμενη με τον δείκτη LA σε dB(A) για τα 15 cm είναι 80 dB(A) και για τα 
25 cm είναι 86,4 dB(A). Αυτό σημαίνει ότι κατά την καλλιεργητική εργασία σε 
βάθος 25 cm, τετραπλασιάζεται η παραγόμενη ακουστική ενέργεια. Επίσης, και οι 
δύο αυτές τιμές, για εργασία οχτώ ωρών, υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες από την 
ισχύουσα νομοθεσία ( ΠΔ 149/2006 ) στάθμες θορύβου.

❖  Παρατηρώντας το γράφημα 138 στο οποίο απεικονίζονται οι τιμές της συνεχούς 
ισοδύναμης στάθμης θορύβου (Leq) προκύπτει ότι : Στις τρίτο-οκταβικές 
συχνότητες των 50 Hz , 80 Hz, 250 Hz και 500 Hz, οι τιμές της Leq για τις δύο 
διεργασίες συμπίπτουν. Επίσης στις τρίτο-οκταβικές των 40 Hz και 100 Hz, οι 
τιμές της Leq για την διεργασία των 15 cm είναι μεγαλύτερες από αυτές της 
διεργασίας των 25cm. Το φαινόμενο αυτό δείχνει ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, 
εμφανίζεται κάποιο είδος μη-γραμμικότητας στην παραγωγή θορύβου από την 
καλλιεργητική διεργασία των 15 cm. Η εν λόγω κατάσταση δύναται να εξηγηθεί 
από την ύπαρξη κάποιου είδους συντονισμού στην διεγείρουσα συχνότητα, η 
οποία θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι συμπίπτει με την συχνότητα των 
στροφών του άξονα κατά εκκίνηση του γεωργικού μηχανήματος, η οποία λαμβάνει 
χώρα στις χαμηλές στροφές περιστροφής του άξονα του γεωργικού ελκυστήρα. 
Αποτελεί επομένως φυσιολογική εξέλιξη στην διαδικασία παραγωγής θορύβου, 
διότι η έναρξη λειτουργίας του γεωργικού ελκυστήρα γίνεται σε χαμηλές στροφές. 
Η εν λόγω εξήγηση έχει προφανώς εφαρμογή και στην περίπτωση που οι δύο 
στάθμες θορύβου είναι ίδιες. Στις περιπτώσεις που η στάθμη από την 
καλλιεργητική διαδικασία των 25 cm είναι μεγαλύτερη από αυτήν των 15 cm, και 
αυτό συμβαίνει στο μεγαλύτερο εύρος του φάσματος θορύβου, έχουμε να κάνουμε 
με φυσιολογική αύξηση της στάθμης του θορύβου λόγω της αντίστασης που 
συναντά το υνίο κατά την άρωση σε μεγαλύτερο βάθος.

(2Γ
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❖  Η στάθμη του θορύβου στα 95% του χρόνου μέτρησης (γράφημα 142) είναι, για τα 
15 οπι 79 άΒ(Α) και για τα 25 οιπ 82 άΒ(Α). Οι στάθμες αυτές, ενισχύουν, 
ιδιαίτερα, τον θόρυβο του περιβάλλοντος, όταν δηλαδή δεν γίνονται 
καλλιεργητικές διεργασίες. Αυτό προκύπτει από την σύγκριση των σταθμών 
θορύβου σε <3Β(Α) του ποσοστομετρικού δείκτη λ95, χωρίς να πραγματοποιούνται 
καλλιεργητικές διεργασίες. Η στάθμη αυτή είναι 1.95 = 39,5 άΒ(Α). Θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι κατά την έναρξη της διεργασίας σε βάθος 15 αη, η 
στάθμη του θορύβου φθάνει τα 79 άΒ(Α), άρα ενισχύεται κατά περίπου 40 άΒ(Α). 
Αυτή η αύξηση μεταφράζεται σε περίπου 4000 φορές μεγαλύτερη ακουστική 
ενέργεια την οποία δέχεται το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.

❖  Στην περίπτωση των 25 ου η στάθμη θορύβου βάθους φθάνει τα 82 άΒ(Α), ήτοι 
αυξάνεται κατά 42 άΒ(Α) περίπου, με μια αύξηση στην ακουστική ενέργεια της 
τάξεως των 8000.

♦> Κατά την διεργασία των 15 αη μέγιστη στάθμη φθάνει τα 85 άΒ(Α) ενώ κατά την 
διεργασία των 25 αη φθάνει τα 92 άΒ(Α). Συγκρινόμενες οι εν λόγω στάθμες με 
την στάθμη θορύβου βάθους των 39,5 άΒ(Α) που κυριαρχεί, χωρίς τις 
καλλιεργητικές διεργασίες, προκύπτει ότι αυξάνεται κατά 45 άΒ(Α), περίπου, για 
στα 15 αη και 52 άΒ(Α) για τα 25 αη. Οι αυξήσεις αυτές αντιστοιχούν σε αύξηση

*ί· Στο γράφημα 137 απεικονίζονται οι ελάχιστες στάθμες θορύβου που παράγονται 
από τις δύο καλλιεργητικές διαδικασίες. Οι στάθμες αυτές, σχεδόν συμπίπτει σε 
όλο το τρίτο-οκταβικό φάσμα με εξαίρεση μια χαμηλή συχνότητα των 40 Ηζ, 
προφανώς από λόγους συντονισμού. Το συμπέρασμα που προκύπτει, από το εν 
λόγω γράφημα, είναι ότι, από αμφότερες τις καλλιεργητικές διεργασίες των 15 οιη 
και 25 οτη η μικρότερη παραγόμενη στάθμη θορύβου στις κεντρικές τρίτο- 
οκταβικές συχνότητες είναι περίπου ίδιας, με φθίνουσα τάση από τις χαμηλές προς 
τις υψηλές συχνότητες. Προφανώς η μείωση του βάθους άρωσης δεν συμβάλλει σε 
μείωση της ελάχιστης προκαλούμενης στάθμης θορύβου. Επομένως, ως κύριο 
συμπέρασμα προκύπτει ότι η παραγωγή ελάχιστης στάθμης θορύβου δεν 
σχετίζεται με το βάθος της άρωσης.

❖  Επίσης τα ίδια συμπεράσματα συνάγονται από το γράφημα 143, στο οποίο 
απεικονίζεται η στάθμη του παραγόμενου θορύβου, σε κάθε κεντρική τρίτο- 
οκταβική συχνότητα, για το 99% του χρόνου μέτρησης. Η τάση σύγκλισης των 
ελάχιστων σταθμών θορύβου φαίνεται επίσης και στα τρία γραφήματα (141, 142 
& 143), και ολοκληρώνεται στο γράφημα 137 των ελάχιστων σταθμών θορύβου.

Από τα ως άνω προκύπτει ότι με την αύξηση του βάθους της καλλιεργητικής διεργασίας, 
αυξάνονται όλοι οι δείκτες του θορύβου καθώς επίσης και οι στάθμες του θορύβου σε κάθε 
κεντρική οκταβική και τρίτο-οκταβική συχνότητα.
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1. Σύγκριση ΒΓΟβ^απά

Γ ράφημα 144

ΒΑΘΕΙΑ ΑΡΩΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15αη ΚΑΙ ΒΗΜΑ 2ηΑΡΓΟ ΜΕ ΑΡΩΣΗ ΣΕ 
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 οηι ΜΕ ΒΗΜΑ ληΑΡΓΟΠ500 ΙίΡΜΙ
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥΣΕΣ ΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΡΩΣΗ (ΟΡΓΩΜΑ) ΜΕΤΡΙΙΝΟ 
ΑΛΕΤΡΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15ατι ΚΑΙ ΒΗΜΑ 2η ΑΡΓΟ

□  ΑΡΩΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15αηΜΕ ΒΗΜΑ 2ηΑΡΓΟ(1200 ΙΙΡΜ) 

■  ΑΡΩΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25αηΜΕ ΒΗΜΑ 3η ΑΡΓΟ(1500ΚΡΜ)

Γ ράφημα145

Στα γραφήματα 144-145 έχουν αποτυπωθεί οι δείκτες θορύβου που 
προέκυψαν από τις μετρήσεις πεδίου. Από την σύγκριση των τιμών αυτών 
προκύπτουν τα εξής:

ί) Αποτυπώνεται και εκφράζεται από όλους τους δείκτες θορύβου ότι οι στάθμες 
θορύβου που παράγονται κατά την καλλιεργητική εργασία άρωσης σε βάθος 25οηι
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με βήμα 3η αργό είναι μεγαλύτερη από την στάθμη του θορύβου που παράγεται από 
την καλλιεργητική εργασία άρωσης σε βάθος 15cm με βήμα 2η αργό
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ϋ) Στο γράφημα 145 απεικονίζεται η ποσοτική διαφορά μεταξύ των δυο 
καλλιεργητικών διεργασιών για τον δείκτη όπου φαίνεται η συνολική
γραμμική στάθμη θορύβου σε άΒ Γε.20μΡα. Η διαφορά αυτή ανέρχεται σε περίπου 
9 άΒ τε.20μΡΕ.

ϋί) Στο γράφημα 144 έχουμε τις τιμές των δεικτών του θορύβου στην Α-σταθμισμένη 
έκφραση τους και συγκεκριμένα ο δείκτης Σπιεχ ενισχύεται κατά την 
καλλιεργητική εργασία των 25επι κατά περίπου 8 άΒ(Α). Τοιουτοτρόπως ο δείκτης 
αυτός ανέρχεται σχεδόν στην τιμή των 91άΒ(Α), ενώ για την περίπτωση των 15εηι 
φτάνει στην τιμή των 82,6 άΒ(Α). Οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό είναι 
ότι το βάθος άρωσης είναι 25αη, χρησιμοποιώντας 3η αργό, αναπτύσσεται 
υψηλότερη στάθμη θορύβου. Με βάση τα μέχρι τώρα αντιλαμβανόμενα θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι με την χρήση του βήματος 3η αργό παράγονται 
υψηλότερες στάθμες θορύβου.

ΐν) Η ελάχιστη Σιπίπ στάθμη θορύβου που παράγεται από τις δύο καλλιεργητικές 
διεργασίες είναι 71,7 άΒ(Α) για την περίπτωση των 15επι με βήμα 2η αργό και 72,2 
άΒ(Α) για την περίπτωση των 25εηι με βήμα 3η αργό. Η διαφορά μεταξύ των δύο 
ανέρχεται στα 0,5 άΒ(Α). Οι δύο αυτές στάθμες αποτελούν το δάπεδο επί του 
οποίου ξεκινά η παραγωγή θορύβου για τις δύο καλλιεργητικές εργασίες. 
Συγκρίνοντας αυτές τις δύο στάθμες με την στάθμη του θορύβου βάθους μπορούμε 
να πούμε ότι η στάθμη του θορύβου περιβάλλοντος μιας περιοχής όπου λαμβάνουν 
χώρα οι άνω καλλιεργητικές διεργασίες, δηλαδή η στάθμη των 38,5 άΒ(Α) 
αυξάνεται και φτάνει στην μεν περίπτωση των 15οηι τα 71,7 άΒ(Α) στην δε 
περίπτωση των 25αιι φτάνει τα 72,2 άΒ(Α). Βλέπουμε ότι η αλλαγή του κλίματος 
ανάγεται σε μια αύξηση της τάξεως των 33 περίπου άΒ(Α) στα 15επι και 34 
περίπου <3Β(Α) στην περίπτωση των 25αη. Αυτή η αύξηση είναι και η ελάχιστη 
αύξηση του θορύβου περιβάλλοντος. Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι σύμφωνα με 
τις κατευθύνσεις του ΚΟ 1966 μια αύξηση στο θόρυβο περιβάλλοντος πάνω από 
2(ΜΒ(Α) δύναται να προκαλέσει κοινωνική αναταραχή. Στην περίπτωση μας που η 
ελάχιστη αύξηση φτάνει τα 35 περίπου άΒ(Α) προφανώς η κοινωνική αναταραχή 
λόγω ενόχλησης από θόρυβο θα έχει σοβαρότατες επεκτάσεις.

ν) Ισοδύναμη συνεχής στάθμη Σες. Η συνεχής ισοδύναμη στάθμη θορύβου 
εκφραζόμενη με τον δείκτη Σες λαμβάνει τιμές για μεν την περίπτωση των 15ειη με 
βήμα 2η αργό 81,3 άΒ(Α) για δε την περίπτωση των 25αη με βήμα 3η αργό 87 
άΒ(Α).
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vi) Βλέπουμε και εδώ ότι η καλλιεργητική εργασία των 15cm με βήμα 2η αργό παράγει 
5 περίπου dB(A) λιγότερα από την εργασία σε βάθος 25cm με βήμα 3η αργό. Σε 
σχέση με τον θόρυβο που δέχεται ο χειριστής θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 
καλλιεργητική εργασία σε βάθος 15cm με βήμα 2η αργό δεν υπερβαίνει τα 85 
dB(A). Γεγονός όμως που δεν σημαίνει ότι ο χειριστής δεν θα πρέπει ενημερωθεί 
για να χρησιμοποιήσει ακοοπροστατευτικά μέσα, διότι ο δείκτης είναι αρκετά 
υψηλός ώστε να προκαλεί κίνδυνο για την ακοή του. Ενώ στην περίπτωση σε βάθος 
εργασίας 25cm με βήμα 3η αργό υπερβαίνεται η μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη των 
85 dB(A) και θα πρέπει ο εργοδότης (ακόμα και στην περίπτωση που είναι ο 
χειριστής ο ίδιος) να λάβει άμεσα μέτρα μείωσης της έκθεσης σε θόρυβο.

vii) Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι και οι δύο καλλιεργητικές εργασίες 
αδυνατούν να καλύψουν τα όρια τα οποία τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία 
(ΠΔ 149/2006)

viii) Δείκτες Lio, Lso. Είναι ποσοστομοριακοί δείκτες και έχουν καταγραφή για την 
πλήρωση των μετρήσεων. Και οι δύο αυτοί δείκτες σταθερά μας ενημερώνουν ότι η 
στάθμη θορύβου που παράγεται από την εργασία άρωσης σε βάθος 25cm με βήμα 
3η αργό είναι μεγαλύτερη κατά 6 περίπου dB(A) τουλάχιστον από την στάθμη που 
παράγεται κατά την εργασία σε βάθος 15cm με βήμα 2η αργό. Ο δείκτης Lio μας 
δίνει πληροφορίες για τον χρόνο που κυριαρχούν οι μέγιστες στάθμες θορύβου 
αλλά και για το ύψος των σταθμών. Επίσης ο δείκτης Lso μας πληροφορεί για τις 
στάθμες θορύβου που επικρατούν στο 50% του χρόνου διεκπεραίωσης των 
καλλιεργητικών διεργασιών. Για μεν την περίπτωση σε βάθος 15cm με βήμα 2η 
αργό είναι 81,5 dB(A) για δε την περίπτωση σε βάθος εργασίας 25cm με βήμα 3η 
αργό είναι 87 dB(A).

ix) Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι για ένα ακουστικό περιβάλλον στο οποίο η 
στάθμη θορύβου είναι 38,5 dB(A) να εισβάλουν στάθμες θορύβου οι οποίες για μεν 
την περίπτωση της εργασίας σε βάθος 15cm με βήμα2 αργό ανεβάζουν την στάθμη 
του ακουστικού περιβάλλοντος κατά 43 dB(A), ενώ για την περίπτωση σε βάθος 
25cm με βήμα 3η αργό η στάθμη του ακουστικού περιβάλλοντος ενισχύεται κατά 50 
περίπυόΒ(Α). Βεβαίως αυτή η ενίσχυση δεν είναι για όλη την χρονική περίοδο της 
διάρκειας της καλλιεργητικής διεργασίας αλλά για το 50% περίπου του χρόνου 
διάρκειας της.
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χ) Ανάλυση δεικτών L90, L95, L99. Οι δείκτες αυτοί είναι ποσοστομοριακοί δείκτες και 
μας πληροφορούν για την αύξηση του θορύβου περιβάλλοντος που λαμβάνουν 
χώρα οι καλλιεργητικές εργασίες. Από το γράφημα 144 βλέπουμε ότι για τον δείκτη 
L90 δηλαδή για το 90 % του χρόνου που διαρκεί η καλλιεργητική εργασία η στάθμη 
θορύβου από την εργασία σε βάθος 15cm με βήμα 2η αργό ανέρχεται στα 80 dB(A), 
ενώ για την εργασία 25cm με βήμα 3η αργό στα 84,5 dB(A). Παρατηρούμε και εδώ 
μια αύξηση κατά 5 περίπου άΒ(Α) στην στάθμη θορύβου από την καλλιεργητική] 
εργασία σε βάθος 25cm με βήμα 3η αργό. Ο δείκτης L95 μας πληροφορεί για τις 
στάθμες θορύβου που κυριαρχούν κατά το 95% της διάρκειας των καλλιεργητικών 
διεργασιών. Οι τιμές είναι 79 dB(A) για την εργασία σε βάθος 15cm με βήμα 2η 
αργό και 78 dB(A) για εργασία σε βάθος 25cm με βήμα 2η αργό. Ο δείκτης αυτός 
μας δείχνει ότι κατά την εργασία σε βάθος 25cm με βήμα 2η αργό η στάθμη 
θορύβου είναι μικρότερη 1 dB(A). Αυτός ο δείκτης αποτελεί βασική πληροφορία 
για την διαφοροποίηση του θορύβου του περιβάλλοντος κατά την διάρκεια των δυο 
καλλιεργητικών διεργασιών. Μας πληροφορεί δε ότι κατά την εργασία σε βάθος 
15cm με 2η αργό η στάθμη του θορύβου του περιβάλλοντος ανέρχεται στα 79 
dB(A) αυξάνοντας την στάθμη του θορύβου βάθους κατά 40,5 dB(A). Η αντίστοιχη 
αύξηση για την καλλιεργητική διεργασία σε βάθος 25cm με βήμα 3η αργό είναι 40 
περίπου dB(A). Ο δείκτης L99 πλησιάζει στις ελάχιστες στάθμες θορύβου που 
συζητήσαμε σε προηγούμενη παράγραφο. Ανέρχεται για μεν την περίπτωση σε 
βάθος 25cm με βήμα 3η αργό στα 74 dB(A), ενώ για την περίπτωση 15cm με βήμα 
2η αργό ανέρχεται στα 73 dB(A).

xi) Σύγκριση Lae. Ο δείκτης Lae είναι σημαντικός δείκτης ο οποίος μας πληροφορεί 
συνολικά για το πια εργασία είναι θορυβώδης και πια όχι. Σύμφωνα με αυτόν τον 
δείκτη η στάθμη θορύβου που παράγεται σε κάθε καλλιεργητική εργασία ανάγεται 
σε lsec, θεωρούμε δηλαδή ότι εκτελέστηκε σε χρόνο lsec. Οι τιμές που 
προκύπτουν για αυτόν τον δείκτη είναι για μεν την εργασία σε βάθος 25cm με βήμα 
3η αργό είναι 106,9 dB(A), για δε την εργασία σε βάθος 15cm με βήμα 2η αργό 
ανέρχεται τα 100,4 dB(A).

xii) Σύμφωνα με τον εν λόγω δείκτη ο οποίος αποτελεί και κριτήριο για το πια εργασία 
παράγει περισσότερο θόρυβο μπορούμε να πούμε ότι η εργασία σε βάθος 25cm και 
βήμα 3η αργό παράγει μεγαλύτερη ακουστική ενέργεια από την εργασία σε βάθος 
εργασίας 15cm με βήμα 2η αργό. Αυτή η δήλωση προκύπτει από το γεγονός ότι η 
διαφορά μεταξύ των δυο δεικτών ανέρχεται στα 6,5 dB(A).
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7.2 Σύγκριση 2η
Καλλιεργητική διεργασία (:Farming process)

❖  Άρωση με καλλιεργητή σε βάθος εργασίας 30cm με 3η αργό στις 1500 RPM, 
με,

❖  Άρωση με καλλιεργητή σε βάθος εργασίας 20cm με 1η γρήγορο στις 1500 
RPM.

7.2.1 Σύγκριση σταθμισμένων και γραμμικών σταθμών θορύβου:

Στο γράφημα 17 απεικονίζεται η γραμμική στάθμη θορύβου (Σζ),και οι 
σταθμισμένες στάθμες Σε και Σα, για καλλιεργητικοί διεργασία άρωσης, με χρήση 
καλλιεργητή, σε βάθος εργασίας 30οπι στις 1500 RPM με βήμα 3η αργό σε σύγκριση 
με άρωση, με τον ίδιο καλλιεργητή, σε βάθος εργασίας 20ωη στις 1500 RPM με βήμα 
1η γρήγορο.

Στο εν λόγω γράφημα παρατηρούμε τα εξής:
❖  Κατά την διεργασίας της άρωσης σε βάθος εργασίας 20οηι στις 1500 ΚΡΜ με 

βήμα 1η γρήγορο και οι τρεις αναφερθέντες δείκτες Ζ,Θ,Α είναι υψηλότεροι 
από τους αντίστοιχους τη συγκρινόμενης καλλιεργητικής διεργασίας σε βάθος 
εργασίας 30οπι. Συγκεκριμένα: ο δείκτης Ι̂ ζ είναι μεγαλύτερος κατά 5 
περίπου άΒ Γε.20μΡα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυξήσαμε το βήμα ( 
ταχύτητα ) από 3η αργό σε 1η γρήγορο, με αποτέλεσμα ο καλλιεργητής να 
συναντά μεγαλύτερη αντίσταση και η άρωση να γίνεται σε μικρότερο βάθος.

❖  Το έδαφος ήταν μαλακό και ξηρό σε περίοδο καλοκαιριού. Κατά την σύσταση 
του χειριστού, λόγω εμπειρίας 10.000 ωρών στην χρήση γεωργικών 
μηχανημάτων και παρελκομένων, η ίδια εργασία σε πετρώδες έδαφος παράγει 
ιδιαίτερα υψηλές στάθμες θορύβου λόγω της ποιότητας του εδάφους και το 
χτύπημα των πετρωμάτων στον καλλιεργητή. Θα προσπαθήσουμε να 
επαναλάβουμε τις μετρήσεις αυτές σε πετρώδη εδάφη.
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Γράφημα 146

Από το άνω γράφημα 146 προκύπτουν τα εξής : 
ί) Στις κεντρικές τρίτο-οκταβικές συχνότητες που χαρακτηρίζονται ως 

χαμηλές (Low frequencies ) δηλαδή από 16 Hz έως 125 Ηζ, οι γραμμικές στάθμες 
ακουστικής πίεσης που παράγονται από τους δύο καλλιεργητικούς τρόπους δεν 
ακολουθούν γραμμική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, στην κεντρική οκταβική 
συχνότητα των 16 Ηζ η στάθμη ηχητικής πίεσης κατά την άρωση σε βάθος εργασίας 
30 cm, είναι μεγαλύτερη κατά 1,1 dB re.20pPa. Στις υπόλοιπες κεντρικές οκταβικές 
συχνότητες των 32 Ηζ έως 125 Ηζ οι αντίστοιχες στάθμες ηχητικής πίεσης είναι 
μικρότερη κατά 5,5 dB re.20pPa γεγονός που ακολουθεί την λογική ότι κατά την 
άρωση στα 20 cm βάθος εργασίας έχουμε ασκήσει μεγαλύτερη ταχύτητα με 
αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερη αντίσταση.

ϋ) Οι μεγαλύτερες τιμές των LFmax λαμβάνουν χώρα στις 63 Ηζ και 125 
Ηζ και είναι της τάξεως των 97,7 και 96,1 dB re.20pPa για την άρωση στα 30 cm και 
103 έως 100,2 dB re.20pPa για την άρωση 20cm αντίστοιχα.

iii) Στις υψηλές συχνότητες ήτοι από 250 Ηζ έως 16 κΗζ, η στάθμη 
ηχητικής πίεσης που παράγεται κατά την άρωση στα 20cm είναι σταθερά μεγαλύτερη 
της παραγόμενης στο μεγαλύτερο βάθος των 30cm. Στις μεσαίες κεντρικές οκταβικές 
συχνότητες από 250 Ηζ έως 2 κΗζ στις οποίες έχει περισσότερη ευαισθησία η 
ανθρώπινη ακοή, η διαφορά μεταξύ των παραγόμενων σταθμών θορύβου κυμαίνεται 
στα 2,7 έως 7,1 dB ΐ'ε.20μΡε.

iv) Η διαφορά μεταξύ των παραγόμενων σταθμών θορύβου στις χαμηλές 
συχνότητες ( 16 Ηζ έως 125 Ηζ )είναι της τάξεως των 5,5 περίπου dB re.20pPa. η 
διαφορά στις υψηλές συχνότητες ( 4 κΗζ έως 16 κΗζ ) κυμαίνεται στα 7 περίπου dB 
re.20pPa, ενώ στις μεσαίες συχνότητες κυμαίνεται στα 10 dB Γε.20μΡε.

ν) Η κεντρική συχνότητα των 1 κΗζ είναι χαρακτηριστική διότι στην εν 
λόγω συχνότητα το ανθρώπινο αυτί δέχεται αυτούσια την παραγόμενη γραμμική 
στάθμη θορύβου. Άρα η στάθμη θορύβου στην εν λόγω συχνότητα ισούται με 84,4 
και 85,2 dB τε.20μΡα αντίστοιχα ισούται με 84,4 και 85,2 dB (A).
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νϊ) Στην μεσαία κεντρική οκταβική συχνότητα των 500 Ηζ παρατηρείται η 
μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στις δύο καλλιεργητικούς τρόπους που κυμαίνεται στα 
10 άΒ τε.20μΡ3 και η μικρότερη διαφορά παρατηρείται στην συχνότητα των 1 κΗζ 
που κυμαίνεται στα 0,8 άΒ τε.20μΡα.

νϋ) Από τα ως άνω προκύπτει ότι, σε γενικές γραμμές, κατά την 
καλλιεργητική εργασία σε βάθος 20εηι με βήμα 1η γρήγορο παράγονται υψηλότερες 
στάθμες θορύβου σε σχέση με την καλλιεργητική εργασία σε βάθος 30ειη, δηλαδή σε 
μεγαλύτερο βάθος, αλλά διαφοροποιείται το βήμα, διότι σε αυτή την περίπτωση, το 
βήμα είναι 3η αργό. Αναλυτικότερα αναφέρουμε ότι η διαφοροποίηση αυτή εξηγείται 
ως:

1. Η διεργασία σε βάθος 20οτη γίνεται με βήμα 1η γρήγορο.
2. Η διεργασία σε βάθος 30αη γίνεται με βήμα 3η αργό.
3. Και οι δύο διεργασίες γίνονται με 1500 ΚΡΜ

Η διεργασία σε βάθος 20οπι μεγαλύτερη αντίσταση, διότι έχουμε εφαρμόσει 1η 
γρήγορο. Η εργασία σε βάθος 30αυ συναντά μικρότερη αντίσταση διότι γίνεται πιο 
αργά με την εφαρμογή του βήματος με 3η αργό.
Προφανώς, η εργασία στην οποία ο καλλιεργητής συναντά μεγαλύτερη αντίσταση, 
και συγκεκριμένα αυτήν του βάθους εργασίας των 20οπι, απαιτεί περισσότερο έργο. 
Επομένως ο γεωργικός ελκυστήρας στην προσπάθεια του να υπερνικήσει την ως άνω 
αναφερόμενη αντίσταση, και εφόσον αυτή απαιτεί περισσότερο έργο, καταναλώνεται 
περισσότερο καύσιμο. Η εν λόγω κατανάλωση καυσίμου συντελεί σε παραγωγή 
μεγαλύτερης στάθμης θορύβου.

Ως γενικό συμπέρασμα προκύπτει ότι κυρίαρχος παράγοντας παραγωγής 
θορύβου δεν είναι μόνον το μεγαλύτερο βάθος άρωσης, αλλά το βήμα κίνησης του 
γεωργικού ελκυστήρα. Το αργό βήμα (3η αργό 30οηι) μας δίνει μεγαλύτερες από τις 
ελάχιστες στάθμες θορύβου. Μια εξήγηση που θα μπορούσε να δοθεί είναι ότι κατά 
την διαδικασία των 30αιι με 3η αργό, δηλαδή κατά το αργό βήμα, οι ελάχιστες 
στάθμες έχουν υψηλότερες αρχικές τιμές.
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Γ ρόφημα 147

Από το άνω γράφημα 147 προκύπτουν τα παρακάτω :
i) Στις κεντρικές οκταβικές συχνότητες που χαρακτηρίζονται ως χαμηλές

(Low frequencies) ήτοι από 16 Hz έως 125 Ηζ, οι γραμμικές στάθμες ακουστικής 
πίεσης που παράγονται από τους δύο καλλιεργητικούς τρόπους δεν ακολουθούν 
γραμμική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, ενώ στην κεντρική οκταβική συχνότητα των 16 
Ηζ η στάθμη ηχητικής πίεσης, κατά την άρωση σε βάθος εργασίας 20cm, είναι 
μεγαλύτερη κατά 2,5 dB re.20pPa., γεγονός που ακολουθεί την λογική ότι κατά την 
άρωση στα 20cm, ο καλλιεργητής συναντά μεγαλύτερη αντίσταση λόγω μεγαλύτερης 
ταχύτητας ( 1η γρήγορο ) η οποία εκφράζεται ως η υψηλότερη στάθμη θορύβου. Στην 
κεντρική οκταβική συχνότητα των 32 Hz η αντίστοιχη στάθμη ηχητικής πίεσης είναι 
μικρότερη κατά 0,6 dB re.20pPa. παρεκκλίνοντας από την αναφερθείσα λογική, η 
οποία δεν ακολουθείται πιστά σε όλο το υπόλοιπο φάσμα του παραγόμενου θορύβου.

ϋ) Στις υψηλές οκταβικές συχνότητες ( συμπεριλαμβανομένων & των 
μεσαίων συχνοτήτων ) ήτοι από 250 Ηζ έως 16 κΗζ, η στάθμη ηχητικής πίεσης που 
παράγεται κατά την άρωση στα 20cm, είναι σταθερά μικρότερη της παραγόμενης στο 
μεγαλύτερο βάθος των 30cm. Στις μεσαίες κεντρικές οκταβικές συχνότητες από 250 Ηζ 
έως 2 κΗζ, στις οποίες έχει περισσότερη ευαισθησία η ανθρώπινη ακοή, η διαφορά 
μεταξύ των δύο παραγόμενων σταθμών θορύβου κυμαίνεται μεταξύ 5,5 και 11 περίπου 
dB re.20pPa. Στις πολύ υψηλές οκταβικές συχνότητες, ήτοι μεταξύ 4 κΗζ έως 16 κΗζ η 
διαφορά μεταξύ των παραγόμενων σταθμών θορύβου κυμαίνεται μεταξύ 2 έως 4 
περίπου dB re.20pPa.

iii) Οι μεγαλύτερες τιμές LFmn ( ελάχιστης στάθμης ) λαμβάνουν χώρα στις 
κεντρικές οκταβικές συχνότητες των 63 Ηζ και 125 Ηζ και είναι της τάξεως των 87,6 
έως 79,6 dB re.20pPa. για την άρωση στα 30cm και 81,3 έως 77,8 dB re.20pPa. για την 
άρωση των 20cm.
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ίν) Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διαφορά μεταξύ των παραγόμενων 
σταθμών θορύβου στις χαμηλές συχνότητες ( 16 Ηζ έως 125 Ηζ ) είναι της τάξεως των
6.5 περίπου άΒ Γε.20μΡε. Στις υψηλές συχνότητες η διαφορά κυμαίνεται περίπου στα
3.5 άΒ Γε.20μΡπ ενώ στις μεσαίες οκταβικές συχνότητες η διαφορά κυμαίνεται στα 11 
περίπου άΒ τε.20μΡ3.

ν) Η κεντρική οκταβική συχνότητα των 1 κΗζ είναι χαρακτηριστική διότι
στην εν λόγω συχνότητα το ανθρώπινο αυτί δέχεται αυτούσια την παραγόμενη 
γραμμική στάθμη θορύβου. Άρα η στάθμη θορύβου στην εν λόγω συχνότητα η 
γραμμική στάθμη των 80 περίπου και 66,7 άΒ τε.20μΡα αντίστοιχα ισούται με 80 
περίπου και 66,7 άΒ (Α).

νί) Στην μεσαία οκταβική συχνότητα των 500 Ηζ παρατηρείται η 
μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στους δύο καλλιεργητικούς τρόπους που κυμαίνεται στα 
11 περίπου άΒ τε.20μΡε και η μικρότερη διαφορά παρατηρείται στην συχνότητα των 32 
Ηζ και είναι της τάξεως των 0,6 άΒ Γε.20μΡα.

νϋ) Από τα ως άνω προκύπτει ότι σε γενικές γραμμές κατά την εργασία σε 
βάθος 20ειη με 1η γρήγορο οι ελάχιστες στάθμες θορύβου που παράγονται είναι 
μικρότερες σε σύγκριση με τις ελάχιστες στάθμες θορύβου που παράγονται κατά την 
εργασία σε βάθος 30επι με 3η αργό. Αυτή η διαφοροποίηση συμβαίνει μόνο στις 
ελάχιστες παραγόμενες στάθμες. Όπως αναφέρθηκε, προηγουμένως η διαφοροποίηση 
στο βήμα κίνησης του γεωργικού ελκυστήρα από αργό σε γρήγορο συνέβαλε στην 
παραγωγή υψηλότερων σταθμών θορύβου, σε όλο σχεδόν το φασματικό περιεχόμενο. 
Όμως η διαφοροποίηση της ελάχιστης στάθμης προκαλούμενης στάθμης θορύβου δεν 
ακολουθεί την διαφοροποίηση των άλλων δεικτών. Δηλαδή το γρήγορο βήμα (1η 
γρήγορο) μας δίνει μικρότερες ελάχιστες στάθμες θορύβου.
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Γ ράφημα148

Από το παραπάνω γράφημα 148 προκύπτουν τα εξής : 
ΐ) Κατά την μελέτη του φάσματος του παραγόμενου θορύβου προκύπτει ότι 

κατά την διάρκεια όλου του φάσματος ακολουθείται γραμμική συμπεριφορά. Όλες οι 
οκταβικές συχνότητες κατά την άρωση σε βάθος 2 0 ογπ είναι μεγαλύτερες, γεγονός που 
ακολουθεί την λογική ότι κατά την άρωση στα 2 0 ογπ , ο καλλιεργητής συναντά 
μεγαλύτερη αντίσταση λόγω μεγαλύτερου βήματος ( 1η γρήγορο ) σε σχέση με την 
άρωση των 30αη με βήμα 3η αργό.

π) Στις υψηλές συχνότητες (συμπεριλαμβανομένων και των μεσαίων 
συχνοτήτων) ήτοι από 250 Ηζ έως 16 κΗζ, η στάθμη ηχητικής πίεσης που παράγεται 
κατά την άρωση στα 20οτη, είναι σταθερά μεγαλύτερη της παραγόμενης σε μεγαλύτερο 
βάθος των 30οιη. Στις μεσαίες κεντρικές συχνότητες από 250 Ηζ έως 2 κΗζ, στις οποίες 
έχει περισσότερη ευαισθησία η ανθρώπινη ακοή, η διαφορά μεταξύ των δυο 
παραγόμενων σταθμών θορύβου κυμαίνεται μεταξύ 2,6 και 5,2 άΒ τε.20μΡα. Στις πολύ 
υψηλές συχνότητες, ήτοι μεταξύ 4 κΗζ έως 16 κΗζ η διαφορά μεταξύ των 
παραγόμενων σταθμών θορύβου κυμαίνεται περίπου στα 5,5 άΒ τε.20μΡα.

ίϋ) Οι μεγαλύτερες τιμές ΙΤες ( Ισοδύναμων σταθμών ) λαμβάνουν χώρα στις 
κεντρικές οκταβικές συχνότητες των 63 Ηζ και 125 Ηζ είναι της τάξεως των 93,9 και
90,4 άΒ τε.20μΡα για την άρωση στα 30εηι και 98,3 έως 94,3 άΒ τε.20μΡα για την 
άρωση των 20ετη.

ίν) Η διαφορά μεταξύ των παραγόμενων σταθμών θορύβου στις χαμηλές 
συχνότητες είναι της τάξεως των 4,5 περίπου άΒ τε.20μΡα. Στις υψηλές συχνότητες η 
διαφορά κυμαίνεται περίπου στα 5,6 άΒ τε.20μΡα ενώ στις μεσαίες οκταβικές 
συχνότητες η διαφορά κυμαίνεται στα 5,2 άΒ τε.20μΡα.

ν) Η κεντρική οκταβική συχνότητα των 1 κΗζ είναι χαρακτηριστική διότι στην 
εν λόγω συχνότητα το ανθρώπινο αυτί δέχεται αυτούσια την παραγόμενη γραμμική 
στάθμη θορύβου. Άρα η στάθμη θορύβου στην εν λόγω συχνότητα η γραμμική στάθμη 
των 80,4 και 81,2 άΒ Γε.20μΡααντίστοιχα ισούται με 80,4 έως 81,2 άΒ(Α).
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νί) Η ολική παραγόμενη στάθμη θορύβου σε άΒ(Α) σε όλο το φάσμα των 
κεντρικών οκταβικών συχνοτήτων είναι 84,8 για την περίπτωση των 30αη και 87,7 για 
την άρωση στα 20εηι. Η διαφορά μεταξύ των δύο ανέρχεται στα 3 άΒ(Α). Επομένως, 
κατά την διαδικασία με 1η γρήγορο παράγεται διπλάσια ακουστική ενέργεια σε σχέση 
με την διαδικασία 3η αργό. Η στάθμη αυτή γίνεται αντιληπτή από τον χειριστή και για 
εργασία 8 ωρών δύναται να επηρεάσει την ακοή του. Επειδή όμως αυτή η στάθμη, των 
87,7 ίΙΒ(Α), διαφεύγει προς το περιβάλλον, συγκρινόμενη με αυτήν του θορύβου 
βάθους, αυτή δηλαδή την μετράμε χωρίς την λειτουργία του γεωργικού ελκυστήρα για 
τον δείκτη Εες, η οποία είναι 42,8 <3Β(Α), προκύπτει ότι η στάθμη θορύβου της 
περιοχής, για την χρονική περίοδο της καλλιεργητικής διαδικασίας, ενισχύεται. Η 
ενίσχυση αυτή, είναι για μεν τη περίπτωση 1η γρήγορο, περίπου 45 άΒ(Α), ενώ για την 
περίπτωση 3η αργό είναι 42 άΒ(Α). Η εν λόγω αύξηση στην στάθμη θορύβου του 
περιβάλλοντος, δύναται να προκαλέσει εκτεταμένη κοινωνική αναταραχή, για περιοχές 
που γειτνιάζουν με τον χώρο των καλλιεργητικών διαδικασιών, όπως πολλές φορές 
συμβαίνει σε τουριστικές περιοχές.
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Γ ρόφημα 149

Από τα παραπάνω γράφημα 149 προκύπτουν τα παρακάτω :
i) Κατά την μελέτη του φάσματος του παραγόμενου θορύβου προκύπτει

ότι κατά την διάρκεια όλου του φάσματος ακολουθείται γραμμική συμπεριφορά. Όλες 
οι οκταβικές συχνότητες κατά την άρωση σε βάθος 20cm είναι μεγαλύτερες, γεγονός 
που ακολουθεί την λογική ότι κατά την άρωση στα 20cm, καλλιεργητής συναντά 
μεγαλύτερη αντίσταση λόγω μεγαλύτερου βήματος (1η γρήγορο) σε σχέση με την 
άρωση των 30cm που είχε βήμα 3η αργό.

ϋ) Στις υψηλές συχνότητες (συμπεριλαμβανομένων και των μεσαίων 
συχνοτήτων) ήτοι από 250 Ηζ έως 16 κΗζ, η στάθμη ηχητικής πίεσης που παράγεται 
κατά την άρωση στα 20cm, είναι σταθερά μεγαλύτερη της παραγόμενης στο 
μεγαλύτερο βάθος των 30cm. Στις μεσαίες κεντρικές συχνότητες από 250 Ηζ έως 
2κΗζ, στις οποίες έχει περισσότερη ευαισθησία η ανθρώπινη ακοή, η διαφορά μεταξύ 
των δύο παραγόμενων σταθμών θορύβου κυμαίνεται μεταξύ 0,5 έως 5,5 dB τε.20μΡα. 
Στις πολύ υψηλές συχνότητες, ήτοι μεταξύ 4 κΗζ έως 16 kHz η διαφορά μεταξύ των 
παραγόμενων σταθμών θορύβου κυμαίνεται μεταξύ 5 έως 6,5 dB τε.20μΡ3.

iii) Οι μεγαλύτερες τιμές της LFio.o (ποσοστομοριακών σταθμών) 
λαμβάνουν χώρα στις κεντρικές οκταβικές συχνότητες των 63 Ηζ και 125 Ηζ ήτοι της 
τάξεως των 95,5 και 92,5 dB re.20pPa για την άρωση στα 30cm και 100,5 και 96,5 dB 
re.20pPa για την άρωση των 20cm.

iv) Η διαφορά μεταξύ των παραγόμενων σταθμών θορύβου στις χαμηλές 
συχνότητες είναι της τάξεως των 5 dB τε.20μΡ3. Στις υψηλές συχνότητες η διαφορά 
κυμαίνεται περίπου στα 6,5 dB re.20pPa ενώ στις μεσαίες οκταβικές συχνότητες η 
διαφορά κυμαίνεται στα 5,5 dB Γε.20μΡ3.

ν) Η κεντρική οκταβική συχνότητα των 1 κΗζ είναι χαρακτηριστική διότι
στην εν λόγω συχνότητα το ανθρώπινο αυτί δέχεται αυτούσια την παραγόμενη 
γραμμική στάθμη θορύβου. Άρα η στάθμη θορύβου στην εν λόγω συχνότητα η 
γραμμική στάθμη των 82 και 82,5 dB τε.20μΡ3 αντίστοιχα ισούται με 82 και 82,5dB(A)

(Ε
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Γ ρόφημα 150

Λλ
"Ξ.ο
ύ
·—
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΜ ΟΡΙΑΚΩΝ ΡΕδΟ,ο ΟΚΤΑΒΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ 30αη και 20επι ΑΡΩΣΗ

Ι_ζ Ι_ο ΙΑ 16 Ηζ 32Ηζ 63Ηζ 125Ηζ 250ΗΖ 500Ηζ 1Ι< 2Ι< IV, 8Ι< 16Ι<

,  30ογπ 96 95,5 84,5 59,5 76,5 93,5 90 83,5 79 80 77 71 62,5 50,5

_  2 0 ο  γ ώ 100,5 99,5 88 62,5 79 98 94 87 84,5 81 79,5 77 67,5 56

Από το παραπάνω γράφημα 150 προκύπτουν τα εξής : 
ΐ) Κατά την παρατήρηση του φάσματος του παραγόμενου θορύβου

προκύπτει ότι κατά την διάρκεια όλου του φάσματος ακολουθείται γραμμική 
συμπεριφορά. Όλες οι οκταβικές συχνότητες κατά την άρωση σε βάθος 20αη είναι 
μεγαλύτερες, γεγονός που ακολουθεί την λογική ότι κατά την άρωση στα 2 0 οπι, ο 
καλλιεργητής συναντά μεγαλύτερη αντίσταση λόγω μεγαλύτερου βήματος (1η 
γρήγορο) σε σχέση με την άρωση των 30ατι που έχει βήμα 3η αργό.

ϋ) Στις υψηλές συχνότητες (συμπεριλαμβανομένων και των μεσαίων 
συχνοτήτων), ήτοι από 250 Ηζ έως 16 κΗζ, η στάθμη ηχητικής πίεσης που παράγεται 
κατά την άρωση στα 20οπι, είναι σταθερά μεγαλύτερη της παραγόμενης στο 
μεγαλύτερο βάθος των 30οηι. Στις μεσαίες κεντρικές συχνότητες από 250 Ηζ έως 2 
κΗζ, στις οποίες έχει περισσότερη ευαισθησία η ανθρώπινη ακοή, η διαφορά μεταξύ 
των δύο παραγόμενων σταθμών θορύβου κυμαίνεται μεταξύ 1 έως 5,5 άΒ Γε.20μΡα. 
Στις πολύ υψηλές συχνότητες, ήτοι μεταξύ 4 κΗζ έως 16 κΗζ η διαφορά μεταξύ των 
παραγόμενων σταθμών θορύβου κυμαίνεται μεταξύ 6 άΒ τε.20μΡα περίπου.

ϋί) Οι μεγαλύτερες τιμές της ΙΤ̂ Ο.Ο (ποσοστομοριακών σταθμών) 
λαμβάνουν χώρα στις κεντρικές οκταβικές συχνότητες των 63 Ηζ και 125 Ηζ ήτοι της 
τάξεως των 93,5 και 90 άΒ τε.20μΡα για την άρωση στα 30εηι και 98 και 94 άΒ 
τε.20μΡ3 για την άρωση των 20επα.

ίν) Η διαφορά μεταξύ των παραγόμενων σταθμών στις χαμηλές συχνότητες 
είναι της τάξεως των 4,5 άΒ τε.20μΡΒ. Στις υψηλές συχνότητες η διαφορά κυμαίνεται 
στα 6 άΒ τε.20μΡ3, ενώ στις μεσαίες οκταβικές συχνότητες η διαφορά κυμαίνεται στα
5,5 άΒ τε.20μΡα.

ν) Η κεντρικές οκταβικές συχνότητες των 1 κΗζ είναι χαρακτηριστική
διότι στην εν λόγω συχνότητα το ανθρώπινο αυτί δέχεται αυτούσια την παραγόμενη 
γραμμική στάθμη των 80και 81 άΒ τε.20μΡα αντίστοιχα ισούται με 80 και 81άΒ(Α).

ατ δ
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Γράφημα 151

Από το άνω γράφημα 151 προκύπτουν τα εξής : 
ΐ) Κατά την παρατήρηση του φάσματος του παραγόμενου θορύβου

προκύπτει ότι κατά την διάρκεια όλου του φάσματος ακολουθείται γραμμική 
συμπεριφορά. Όλες οι οκταβικές συχνότητες κατά την άρωση σε βάθος 20ε πι είναι 
μεγαλύτερες, γεγονός που ακολουθεί την λογική ότι κατά την άρωση στα 20ε ηι ο 
καλλιεργητής συναντά μεγαλύτερη αντίσταση λόγω μεγαλύτερου βήματος ( 1η γρήγορο) 
σε σχέση με την άρωση των 30ειη (3η αργό)

ϋ) Στις υψηλές συχνότητες (συμπεριλαμβανομένων και των μεσαίων
συχνοτήτων) ήτοι από 250 Ηζ έως 16 κΗζ, η στάθμη ηχητικής πίεσης που παράγεται 
κατά την άρωση στα 20ε ηι, είναι σταθερά μεγαλύτερη της παραγόμενης κατά την άρωση 
σε μεγαλύτερο βάθος στα 30αη. Στις μεσαίες κεντρικές οκταβικές συχνότητες από 250 
Ηζ έως 2 κΗζ, στις οποίες έχει περισσότερη ευαισθησία η ανθρώπινη ακοή, η διαφορά 
μεταξύ των δύο παραγόμενων σταθμών θορύβου κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 4 άΒ 
Γε.20μΡα. Στις πολύ υψηλές συχνότητες ήτοι μεταξύ 4 κΗζ έως 16 κΗζ η διαφορά μεταξύ 
των παραγόμενων σταθμών θορύβου κυμαίνεται μεταξύ 5 άΒ τε.20μΡα.

ϋί) Οι μεγαλύτερες τιμές της ΙΗώο.ο (ποσοστομοριακών σταθμών)
λαμβάνουν χώρα στις κεντρικές οκταβικές συχνότητες των 63 Ηζ και 125 Ηζ και είναι 
της τάξεως των 92 και 88 άΒ ιε.20μΡα για την άρωση στα 30ατικαι 94,5 και 91 άΒ 
Γε.20μΡα για την άρωση των 20ειυ.

ίν) Η διαφορά μεταξύ των παραγόμενων σταθμών θορύβου στις χαμηλές
συχνότητες είναι της τάξεως των 3 άΒ τε.20μΡα. Στις υψηλές συχνότητες η διαφορά 
κυμαίνεται στα 5 άΒ τε.20μΡΗ ενώ στις μεσαίες οκταβικές συχνότητες η διαφορά 
κυμαίνεται στα 2,5 άΒ τε.20μΡα.

ν) Η κεντρική οκταβική συχνότητα των ΙκΗζ είναι χαρακτηριστική) διότι
στην εν λόγω συχνότητα το ανθρώπινο αυτί δέχεται αυτούσια την παραγόμενη γραμμική 
στάθμη θορύβου. Η στάθμη των 78,5 και 79 άΒ τε.20μΡα αντίστοιχα ισούται με 78,5 και 
79 άΒ τε.20μΡα.

(2Γ Δ
ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 192



Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

Γ ρόφημα 152

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΜ ΟΡΙΑΚΩΝ LF95.0 ΟΚΤΑΒΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ 30cm και 20cm ΑΡΩΣΗ

130 ---------------------------------------------------------------------:------*---------------------------------
120

40 ■
30
20

Lz Lc LA 16 Hz 32Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1k 2k 4k 8k 16k

φ 30cm 94 93,5 83 55 74 91,5 87 82 77,5 78 75,5 68,5 60 47,5

_  20cm 95 94 82,5 58 74 92,5 87 82,5 81 75,5 73 66 59,5 49

V  ■ ■ J

Από το ως άνω γράφημα 152 προκύπτουν τα κάτωθι: 
i) Στις κεντρικές οκταβικές συχνότητες που χαρακτηρίζονται ως χαμηλές

(Low frequencies) ήτοι από 16 Hz έως 125 Ηζ, οι γραμμικές στάθμες ακουστικής πίεσης 
που παράγονται από τους δυο καλλιεργητικούς τρόπους δεν ακολουθούν γραμμική 
συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, στις κεντρικές οκταβικές συχνότητες των 16 Ηζ και 63 Ηζ 
η στάθμη ηχητικής πίεσης κατά την άρωση με καλλιεργητή σε βάθος 20cm είναι 
μεγαλύτερη κατά 3 και 1 dB re.20pPa αντίστοιχα, γεγονός που ακολουθεί την λογική ότι 
κατά την άρωση στα 20cm, ο καλλιεργητής συναντά μεγαλύτερη αντίσταση λόγω 
μεγαλύτερου βήματος, η οποία εκφράζεται ως υψηλότερη στάθμη θορύβου. Στην 
κεντρική οκταβική συχνότητα των 32 Hz και 125 Ηζ η αντίστοιχη στάθμη ηχητικής 
πίεσης είναι ίσες ενώ στις συχνότητες των 1κ, 2κ, 4κ και 8κ η αντίστοιχη στάθμη 
ηχητικής πίεσης είναι μικρότερη, παρεκκλίνοντας από την αναφερθείσα λογική, η οποία 
ακολουθείται πιστά στο υπόλοιπο φάσμα του παραγόμενου θορύβου.

ϋ) Στις υψηλές συχνότητες, ήτοι από 250 Ηζ έως 16 κΗζ, η στάθμη
ηχητικής πίεσης που παράγεται κατά των άρωση στα 20cm, σε κάποιες συχνότητες 
(250Ηζ, 500Ηζ και 16κΗζ) είναι μεγαλύτερη ενώ σε κάποιες συχνότητες (1κ, 2κ, 4κ και 
8κ) είναι μικρότερη από της παραγόμενης σε βάθος εργασίας των 30cm. Στις μεσαίες 
κεντρικές οκταβικές συχνότητες, από 250 Ηζ έως 2 κΗζ, στις οποίες έχει περισσότερη 
ευαισθησία η ανθρώπινη ακοή η διαφορά μεταξύ των δυο παραγόμενων σταθμών 
κυμαίνεται μεταξύ 0,5 και 3,5 dB Γε.20μΡΗ. στις υψηλές συχνότητες, ήτοι μεταξύ 4 κΗζ 
έως 16 κΗζ, η διαφορά μεταξύ των παραγόμενων σταθμών θορύβου κυμαίνεται μεταξύ 
0,5 και 2,5 dB τε.20μΡ3.

iii) Οι μεγαλύτερες τιμές της LF95.0 (ποσοστομοριακή στάθμη) λαμβάνουν 
χώρα στις κεντρικές οκταβικές συχνότητες των 63 Ηζ και 125 Ηζ ήτοι της τάξεως των
91,5 και 87 dB re.20pPa για την άρωση στα 30cm και 92,5 και 87 dB re.20pPa για την 
άρωση στα 20cm αντίστοιχα.

iv) Η διαφορά μεταξύ των παραγόμενων σταθμών θορύβου στις χαμηλές 
συχνότητες είναι της τάξεως των 3 dB re.20μPa. Στις υψηλές συχνότητες η διαφορά 
κυμαίνεται στα 2,5 dB τε.20μΡ3 ενώ στις μεσαίες οκταβικές συχνότητες η διαφορά 
κυμαίνεται στα 3,5dB Γε.20μΡα.

Δ
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ν) Η κεντρική οκταβική συχνότητα των 1 κΗζ είναι χαρακτηριστική διότι
στην εν λόγω συχνότητα το ανθρώπινο αυτί δέχεται αυτούσια την παραγόμενη γραμμική 
στάθμη θορύβου. Η γραμμική στάθμη των 78 και 75,5 άΒ τε.20μΡα αντίστοιχα ισούται με 
78 και 75,5 άΒ(Α).

νϊ) Από την διερεύνηση του εν λόγω δείκτη προκύπτει ότι κατά το 95% του
χρόνου εφαρμογής των καλλιεργητικών διαδικασιών οι στάθμες θορύβου είναι υψηλές 
στις χαμηλές συχνότητες, λόγω προφανώς της ταχύτητας περιστροφής που δύναται να 
προκαλέσει φαινόμενα συντονισμού, και αρκετά χαμηλές στις υψηλές συχνότητες.

νϋ) Το ολικό φάσμα θορύβου προσφέρει περίπου τις ίδιες στάθμες σε άΒ(Α)
και για τις δύο καλλιεργητικές διαδικασίες, δεδομένου ότι σε όλο το φάσμα των 
κεντρικών οκταβικών συχνοτήτων οι τιμές είναι περίπου ίδιες.

νϋί) Από τα ως άνω προκύπτει ότι και από τις δυο καλλιεργητικές 
διαδικασίες, προκύπτουν οι ίδιες στάθμες θορύβου, περίπου 83 άΒ(Α) για το 95% της 
διάρκειας των καλλιεργητικών διαδικασιών. Οι στάθμες αυτές είναι αρκετά υψηλές και 
σε σχέση με την στάθμη του θορύβου, χωρίς την καλλιεργητική διεργασία, η οποία είναι
39,5 <3Β(Α), ενισχύουν τον θόρυβο του περιβάλλοντος κατά περίπου 43 άΒ(Α).
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Γ ρόφημα 153
/  \  

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΩΝ LF99,o ΟΚΤΑΒΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ 30cm και 20 cm ΑΡΩΣΗ

130
120

30 ■
ζ υ  -

Lz Lc LA 16 Hz 32Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1k 2k 4k 8k 16k

φ 30cm 92,5 91,5 79,5 53,5 73,5 89 81,5 77,5 76 74 72 63,5 55 43,5

_ 20cm 88 86,5 72,5 56,5 73,5 84,5 79 71 65 67,5 65,5 59,5 51 39,5

Από το άνω γράφημα 153 προκύπτουν τα εξής : 
ί) Στις κεντρικές οκταβικές συχνότητες που χαρακτηρίζονται ως χαμηλές

(Low frequencies) ήτοι από 16 Hz έως 125 Ηζ, οι γραμμικές στάθμες ακουστικής πίεσης 
που παράγονται από τους δυο καλλιεργητικούς τρόπους δεν ακολουθούν γραμμική 
συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, στην κεντρική οκταβική συχνότητα των 16 Ηζ η στάθμη 
ηχητικής πίεσης κατά την άρωση με καλλιεργητή σε βάθος 20cm είναι μεγαλύτερη κατά 
3 dB re.20pPa. γεγονός που ακολουθεί την λογική ότι κατά την άρωση στα 20cm, ο 
καλλιεργητής συναντά μεγαλύτερη αντίσταση λόγω μεγαλύτερου βήματος η οποία 
εκφράζεται ως υψηλότερη στάθμη θορύβου. Στις υπόλοιπες κεντρικές οκταβικές 
συχνότητες η αντίστοιχη στάθμη ηχητικής πίεσης δεν ακολουθεί γραμμική συμπεριφορά, 
γεγονός που παρεκκλίνει από την πιο πάνω λογική, η οποία δεν ακολουθείται πιστά στο 
υπόλοιπο φάσμα του παραγόμενου θορύβου.

ϋ) Στις υψηλές συχνότητες ήτοι από 250 Hz έως 16 κΗζ, η στάθμη
ηχητικής πίεσης που παράγεται κατά την άρωση στα 20cm,είναι σταθερά μικρότερη της 
παραγόμενης στο μικρότερο βάθος των 30cm. Στις μεσαίες κεντρικές οκταβικές 
συχνότητες από 250 Ηζ έως 2 κΗζ, στις οποίες έχει περισσότερη ευαισθησία η 
ανθρώπινη ακοή η διαφορά μεταξύ των δυο παραγόμενων σταθμών θορύβου κυμαίνεται 
μεταξύ 6,5 και 11 dB re.20pPa. στις πολύ υψηλές συχνότητες ήτοι μεταξύ 4 κΗζ έως 16 
κΗζ η διαφορά μεταξύ των παραγόμενων σταθμών θορύβου κυμαίνεται στα 4 dB 
re.20pPa.

iii) Οι μεγαλύτερες τιμές της LF99.0 (ποσοστομοριακή στάθμη) λαμβάνουν
ώρα στις κεντρικές οκταβικές συχνότητες των 63 Ηζ και 125 Ηζ ήτοι της τάξεως των 89 
και 84,5 dB Γε.20μΡεγια την άρωση στα 30cm και 84,5 και 79 dB re.20pPa για την 
άρωση των 20cm.

Δ
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ϊν) Η διαφορά μεταξύ των παραγόμενων σταθμών θορύβου στις χαμηλές
συχνότητες είναι της τάξεως των 4,5άΒ τε.20μΡΗ. Στις υψηλές συχνότητες η διαφορά 
κυμαίνεται στα 4 όΒ τε.20μΡα ενώ στις μεσαίες οκταβικές συχνότητες η διαφορά 
κυμαίνεται στα 11 άΒ τε.20μΡα.

ν) Η κεντρική οκταβική συχνότητα των 1 κΗζ είναι χαρακτηριστική διότι
στην εν λόγω συχνότητα το ανθρώπινο αυτί δέχεται αυτούσια την παραγόμενη γραμμική 
στάθμη θορύβου. Άρα η στάθμη στην εν λόγω συχνότητα των 74 και 67,5 άΒ τε.20μΡ3 
ισούται αντίστοιχα με 74 και 67,5 άΒ(Α).

Δ
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1. Σύγκριση τρίτο-οκταβικών σταθμών

Γ ρόφημα 154

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΙΤπτχ ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 30αη και 20αη ΑΡΩΣΗ

ΓΝ

12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1Ι( 3Ι< 12Ι(
ίΖ ίο υ 1Ι( 116 Ά 2Ι<5 4Ι( 5Κ 6Ι<3 8Ι< 10Κ 16Κ 20Κ

Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ 25 15 5

.  30071 99,2 98,491,2 66.2 68.575,6 83,789,394,8 96,293,294,994,589,2 88,8 83,2 83,480,5 80 88,686,7 80,2 81,1 80 89,1 78,980,274,370,268,7 64,361,1 60,255,149,648,1

-  20οτι 107 106 99,670,869,1 68,585,794,4 95,4 103 102 96,3102 99,596,490,183,184,7 90,487,7 82,981,4 80,383,491,979,981.4 98 87,575,379,569,967,262,258,450,9

Γ ράφημα 155

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 1¥ικ\ ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΩΝ ΤΑΘΜΩΝ 30οιώ και 20«ώ ΑΡΩΣΗ

η
ο—
Μ-α

. ίζ Ιχ ΙΛ
12 16 

Ηζ Ηζ

20 25 32 40 

Ηζ Ηζ ■ Ηζ Ηζ

50

Ηζ

63 80 100 125 160 200 

Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ , Ηζ Ηζ

250

Ηζ

315 400 

Ηζ Ηζ

500 630 800 

Ηζ Ηζ Ηζ

1Ι<
1Ι<

25

3Ι< Ί2Ι(
11(6 2Ι< 21(5 4Ι< 5Ι( 61(3 8Ι( 101 16Ι( 

15 5
201<

83,881,5 70 34,237,239,447,949,555,3 60 68 68,668,261,360,9 62 60,258,1 56,758,1 58,3 56,958,662,2 58,856,5 55,353,749,2 47,844,3 42,3 39 33,528,723,9

85,983,972,1 42,441,3 44 48.553,3 54,4 63,571,2 66,271,2 66,965,666,1 63,4 62 59 58,4 58,857,659,266,261,1 57,757,653,550,1 49,545,7 42,1 39,9 35,430.1 26.5
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Γ ρόφημα 156

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΙΤες ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΏΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 30αη και
20απΑΡΩΣΗ

Γ ρόφημα 157

ΟΓ Δ
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Γ ρόφημα 158

ΣΥΓΚΡΙΣΗ Π 0 Σ 0 Σ Τ 0 Μ  ΟΡΙΑΚΩΝ LF50.li ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 30«η και 20απ ΑΡΩΣΗ

ίζ Ιχ ΙΑ
12

Ηζ

16

Ηζ

20

Ηζ

25

Ηζ

32

Ηζ

40

Ηζ

50

Ηζ

63

Ηζ

80

Ηζ

100

Ηζ

125

Ηζ

160

Ηζ

200

Ηζ

250

Ηζ

315

Ηζ

400

Ηζ

500

Ηζ

630

Ηζ

800

Ηζ
11 11(25 11(6 & 2!<5 31(15 4Ι( 51 613 81; 1«( 1215 161 201

. 30οπι 54.5 94 84,5 53 57.5 53 5Β.5 64 67 82 90 75,5 78 86 83 77 77 76.5 74 73 80.5 70 73,5 73 71,5 72 69 65,5 63,5 60.5 58.5 55 52 48.5 43,6 37,5

- 20απ 101 100,587,5 55.5 55.5 56.5 60.5 67 65 86.5 98 79 82.5 93 87,5 82 76.5 78.5 77,5 81 75 73 76.5 77.5 74 74 74 73 72.5 69 665 62 5 59.5 56 51 43.5

Γ ρόφημα 159

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΤοο.ο ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 30αη και 20απ
ΑΡΩΣΗ

Ιζ Ιχ ΙΛ
12

Ηζ

16

Ηζ

20 25 

Ηζ Ηζ

32

Ηζ

40

Ηζ

50

Ηζ

63
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80

Ηζ

100
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125

Ηζ

160

Ηζ

200 250 

Ηζ Ηζ

315
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400

Ηζ

500

Ηζ

630

Ηζ

800

Ηζ
1Ι(

1Ι(

25
11(6 2Ι( 2Ι(5

3Ι(

15
4Ι( 5Ι( 6Ι(3 8Ι( 10Ι(

12Ι(

5
16Ι( 20Ι(

φ 30ογπ 92,5 92 80,547,551,5 47,5 54,559.5 62 76,588.573,5 73 78,578,5 75 75,5 74 71,571,570,5 67 68 70,568,5 66 64 61 59 57 54,5 53 49.545,5 41 35,5

_ 20αη 98 97,5 85,549,553,5 52 55,5 61,5' 61 77,594,5 76 77 89 83 78,574,5 77 76 77 73 71,5 74 75,5 72 71,571,5 70 68,5 64 61,558,5 54,5 51 46 39,5
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Γ ρόφημα 160

(Ν
ο

30οπί και

Γ ρόφημα 161

ΣΥΤΚΡΙΣΗ Π 0 Σ 0 Σ Τ 0 Μ  ΟΡΙΑΚΩΝ ΙΤ99,ο ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 3 0 α η κ α ι 20αη
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1 20ογπ 87,5 86 73,545,548,5
__ __Λ

48.5 51,5 56 57,5 67 73 73 74,5 68,5 68 69 66 63,5 61 61 61 59,561,5
\a.j- -

67,563,5 60 59,5 56 55,551,5 48,5
____ ϋ__

44,5 42 38,5 32
!

27,5

(ί
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7.2.2 Σύγκριση τρίτο-οκταβικών σταθμών

Παρατηρήσει

Τα άνωθεν διαγράμματα που αναφέρονται στην σύγκριση τριτο-οκταβικών 
σταθμών θορύβου προέκυψαν από καλλιεργητικές εργασίες οι οποίες 
χαρακτηρίζονται ως εξής:
ϊ) Η μεν πρώτη έγινε με χρήση καλλιεργητή για άρωση σε βάθος 30αυ με βήμα 3η 

αργό και η δεύτερη με ρήση καλλιεργητή για άρωση σε βάθος 20ογπ με βήμα 1η 
γρήγορο.

ϋ) Κατά την δεύτερη εργασία ο καλλιεργητής συναντά μεγαλύτερη αντίσταση 
παρότι το βάθος εργασίας είναι μικρότερο (20οτη) λόγω του ότι κατά την 
διάρκεια της εργασίας αναπτύσσεται μεγαλύτερη ταχύτητα η οποία επιβάλλει 
και το μικρότερο βάθος.

ϋί) Κατά την πρώτη εργασία ο καλλιεργητής εισχωρεί σε βάθος 30ογπ, επειδή όμως 
κινείται με αργή ταχύτητα (3η αργό) προφανώς βρίσκει μικρότερη αντίσταση, 

ΐν) Οι ως άνω διαφορές μεταξύ των δύο καλλιεργητικών διεργασιών εξηγούν και 
την διαφορά στο παραγόμενο φάσμα θορύβου. Συγκεκριμένα για το φάσμα 
θορύβου μεταξύ των δύο καλλιεργητικών διεργασιών θα μπορούσαμε να 
αναφέρουμε τα εξής:

• Σύγκριση ιιέγιστων σταθμών
Η γραμμική στάθμη θορύβου κατά την εργασία στα 2 0 ογπ υπερβαίνει την 

αντίστοιχη προκαλούμενη στάθμη κατά την εργασία των 3 0 ογπ κατά 8 όΒ τε.20μΡα.
Η συνολική Τα ηχοστάθμη του τριτο-οκταβικού φάσματος είναι μεγαλύτερη 

κατά περίπου 8 άΒ(Α) (λογαριθμική πρόσθεση). Σε σχέση με το περιεχόμενο του 
θορύβου σε κάθε κεντρική τριτο-οκταβική συχνότητα κυριαρχούν υψηλές στάθμες 
θορύβου στις χαμηλές συχνότητες ενώ στις υψηλές συχνότητες παρατηρείτε 
φθίνουσα κατάσταση θορύβου.

• Σύγκριση ελάγιστων σταθμών
Οι ελάχιστες παραγόμενες στάθμες και από τις δύο παραγόμενες 

καλλιεργητικές διεργασίες δεν διαφέρουν ιδιαίτερα και θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
ταυτίζονται μέσα στα πλαίσια του στατιστικού λάθους.

Παρατηρούμε βέβαια ότι οι γραμμικές στάθμες είναι τις τάξης του 83-85 
άΒτε.20μΡα, ενώ η Τα ηχοστάθμη είναι 70 και 72 άΒ(Α).

Και σε αυτή την περίπτωση η χαμηλές συχνότητες υπερέχουν σε περιεχόμενο 
θορύβου από τις υψηλές.

• Σύγκριση ισοδύναιιων σταθιιών
Από το γράφημα 156 μπορούμε να εξάγουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

ΐ) Η Τα ηχοστάθμη για την περίπτωση των 30αυ είναι 84,3 άΒ(Α) ενώ για την 
περίπτωση 2 0 ογπ είναι 87,9 άΒ(Α). Η διαφορά μεταξύ τους είναι περίπου 3,5 
(1Β(Α), αντιστοιχεί σε διπλασιασμό της συνολικής ακουστικής ενέργειας, 

π) Η καλλιεργητική εργασία σε βάθος εργασίας 20οηι παράγει συνολική Τα 
ηχοστάθμη 87,9 <3Β(Α), δηλαδή υπερβαίνει την μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη 
θορύβου του 87 άΒ(Α) η οποία αναφέρεται στο ΠΔ 149/2006. 

ίϋ) Και σε αυτό το γράφημα παρατηρούμε μια φθίνουσα εξέλιξη της παραγόμενης 
στάθμης θορύβου από τις χαμηλότερες προς τις υψηλότερες στάθμες θορύβου.

Δ
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• Σύγκριση δεικτών Lio. L?o
i) Η εν λόγω σύγκριση φαίνεται στα γραφήματα 157-158 δεν έχουμε να 

παρατηρήσουμε κάτι αξιόλογο στους εν λόγω δείκτες δεδομένου ότι έχουν 
καταγραφεί για την πληρότητα των μετρήσεων. Γενικά θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι διαφέρουν μεταξύ τους κατά περίπου 5 dB(A). Γεγονός το οποίο 
ενισχύει τα μέχρι τώρα διαπιστωθέντα ότι η καλλιεργητική διεργασία των 20cm 
είναι πιο θορυβώδης από αυτή των 30cm.

• Σύγκριση δεικτών L90. L95. L99
i) Οι δείκτες αυτοί θεωρούνται δείκτες του θορύβου βάθους, δηλαδή 

αντιπροσωπεύουν τις στάθμες θορύβου που κυριαρχούν κατά το 90%, 95% και 
99% του χρόνου μέτρησης.

ii) Ο κύριος δείκτης που μας ενδιαφέρει είναι ο δείκτης L95 από την ανάλυση του 
εν λόγω δείκτη στο γράφημα 160 φαίνεται ξεκάθαρα ότι η καλλιεργητική 
διεργασία των 20cm είναι πιο θορυβώδης από αυτήν των 30cm. Ο θόρυβος του 
περιβάλλοντος είναι 75,5 <3Β(Α) για την εργασία των 30cm και 83 άΒ(Α)για την 
εργασία των 20cm.

iii) Εδώ παρατηρούμε μια αύξηση στον θόρυβο του περιβάλλοντος για μεν την 
περίπτωση των 30cm φτάνει τα 37 dB(A) για δε την περίπτωση των 20cm που 
είναι και η πιο θορυβώδης φτάνει τα 45 dB(A). Επιπροσθέτως αναφέρουμε τις 
στάθμες του θορύβου περιβάλλοντος για μεν την περίπτωση των 30cm 
προσεγγίζουν 75,5 dB(A) για δε την περίπτωση των 20cm προσεγγίζουν τα 83 
dB(A). Από το γράφημα 160 μπορούμε τελικά να συνάγουμε το συμπέρασμα 
ότι σε όλες σχεδόν τις κεντρικές τριτό-οκταβικές συχνότητες η παραγόμενη 
στάθμη θορύβου από την καλλιεργητική εργασία των 20cm είναι μεγαλύτερη 
από αυτήν των 30cm κατά περίπου 8 dB(A).

iv) Τέλος στο γράφημα 161 θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο δείκτης L99 και για τις 
δυο καλλιεργητικές περιπτώσεις σχεδόν ταυτίζονται μέσα στα πλαίσια του 
στατιστικού λάθους.

ΟΓ 4
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3. Σύγκριση Δεικτών Θορύβου

Γ ράφημα 162

ΑΡΩΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30οπι ΚΑΙ ΒΗΜΑ 3ηΑΡΓΟ ΜΕ ΑΡΩΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20 «η ΜΕ ΒΗΜΑ 1η ΓΡΗΓΟΡΟ(1500 ΙΓΡΜ)

I Α Ρ Ω Σ Η  Σ Ε  Β Α Θ Ο Σ  Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ  30οπί Μ Ε  Β Η Μ Α  3 η Α Ρ Γ Ο  ■  Α Ρ Ω Σ Η  Σ Ε  Β Α Θ Ο Σ  20 ογπ Μ Ε Β Η Μ Α  1 Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ο

Γ ράφημα 163

ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΡΩΣΗ (ΟΡΓΩΜΑ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑ,ΥΜΕΡΓΗΤΗ 
ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30αη ΚΑΙ ΒΗΜΑ 3η ΑΡΓΟ ΜΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20απ ΜΕ ΒΗΜΑ 1η

ΓΡΗΓΟΡΟ
130

Ι,ΖρΙί
□  ΑΡΩΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30αη ΜΕ ΒΗΜΑ 3ηΑΡΓΟ(1500 ΙίΡΜ)

13 ΑΡΩΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20αη ΜΕ ΒΗΜΑ ΙηΓΡΗΓΟΡΟ (1500ΚΡΜ)

ατ 4
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Στο γράφημα 162-163 έχουν αποτυπωθεί οι δείκτες θορύβου που προέκυψαν 
από τις μετρήσεις πεδίου. Από την σύγκριση των τιμών αυτών προκύπτουν τα εξής: 

χίϋ) Αποτυπώνεται και εκφράζεται από όλους τους δείκτες θορύβου ότι οι στάθμες 
θορύβου που παράγονται κατά την καλλιεργητική εργασία άρωσης σε βάθος 20οπι 
με βήμα 1η γρήγορο είναι μεγαλύτερη από την στάθμη του θορύβου που παράγεται 
από την καλλιεργητική εργασία άρωσης σε βάθος 30οηι με βήμα 3η αργό 

χίν) Στο γράφημα 163 απεικονίζεται η ποσοτική διαφορά μεταξύ των δυο 
καλλιεργητικών διεργασιών για τον δείκτη Σζρλ όπου φαίνεται η συνολική 
γραμμική στάθμη θορύβου σε άΒ τε.20μΡα. Η διαφορά αυτή ανέρχεται σε περίπου 
5 <3Β τε.20μΡ3.

χν) Στο γράφημα 162 έχουμε τις τιμές των δεικτών του θορύβου στην Α-σταθμισμένη 
έκφραση τους και συγκεκριμένα ο δείκτης Ιπιιαχ ενισχύεται κατά την 
καλλιεργητική εργασία των 20αη κατά περίπου 4 άΒ(Α). Τοιουτοτρόπως ο δείκτης 
αυτός ανέρχεται σχεδόν στην τιμή των 100 άΒ(Α), ενώ για την περίπτωση των 
3 0 ογπ φτάνει στην τιμή των 9 6  <3Β(Α). Οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό 
είναι ότι παρότι το βάθος άρωσης είναι 2 0 ογπ, επειδή χρησιμοποιούμε 1η γρήγορο, 
αναπτύσσεται υψηλότερη στάθμη θορύβου. Με βάση τα μέχρι τώρα 
αντιλαμβανόμενα θα μπορούσαμε να πούμε ότι με την χρήση του βήματος 1η 
γρήγορο παράγονται υψηλότερες στάθμες θορύβου, 

χνί) Σύμφωνα και με τον χειριστή η χρήση βήματος 1η γρήγορο δεν συνίσταται διότι 
είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε σε μικρότερο βάθος παράγοντας μικρότερο 
έργο με μεγαλύτερες στάθμες θορύβου. Επομένως συνίσταται η αποφυγή της εν 
λόγω χρήσης.

χνϋ) Η ελάχιστη Εγπϊπ στάθμη θορύβου που παράγεται από τις δύο καλλιεργητικές 
διεργασίες είναι 73,5 άΒ(Α) για την περίπτωση των 3 0 ογπ με βήμα 3η αργό και 76,3 
άΒ(Α) για την περίπτωση των 20αη με βήμα 1η γρήγορο. Η διαφορά μεταξύ των 
δύο ανέρχεται στα 3 άΒ(Α). Θα μπορούσαμε εν ολίγης να πούμε ότι κατά την 
καλλιεργητική εργασία σε βάθος 20οή με βήμα 1η γρήγορο η παραγόμενη ελάχιστη 
στάθμη ηχητικής πίεσης διπλασιάζεται. Οι δύο αυτές στάθμες αποτελούν το δάπεδο 
επί του οποίου ξεκινά η παραγωγή θορύβου για τις δύο καλλιεργητικές εργασίες. 
Συγκρίνοντας αυτές τις δύο στάθμες με την στάθμη του θορύβου βάθους μπορούμε 
να πούμε ότι η στάθμη του θορύβου περιβάλλοντος μιας περιοχής όπου λαμβάνουν 
χώρα οι άνω καλλιεργητικές διεργασίες, δηλαδή η στάθμη των 38,5 άΒ(Α) 
αυξάνεται και φτάνει στην μεν περίπτωση των 30αη τα 73,5 άΒ(Α) στην δε 
περίπτωση των 20οηι φτάνει τα 76,3 άΒ(Α). Βλέπουμε ότι η αλλαγή του κλίματος 
ανάγεται σε μια αύξηση της τάξεως των 35 άΒ(Α) στα 30αη και 38 περίπου άΒ(Α) 
στην περίπτωση των 2 0 ογπ. Αυτή η αύξηση είναι και η ελάχιστη αύξηση του 
θορύβου περιβάλλοντος. Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις του 150 1966 μια αύξηση στο θόρυβο περιβάλλοντος πάνω από 
20άΒ(Α) δύναται να προκαλέσει κοινωνική αναταραχή. Στην περίπτωση μας που η 
ελάχιστη αύξηση είναι διπλάσια και φτάνει τα 40 ιΙΒ(Α) προφανώς η κοινωνική 
αναταραχή λόγω ενόχλησης από θόρυβο θα έχει σοβαρότατες επεκτάσεις, 

χνίϋ) Ισοδύναμη συνεχής στάθμη Η συνεχής ισοδύναμη στάθμη θορύβου
εκφραζόμενη με τον δείκτη Lcq λαμβάνει τιμές για μεν την περίπτωση των 30οηι με 
βήμα 3η αργό 85,6 <3Β(Α) για δε την περίπτωση των 20οιη με βήμα 1η γρήγορο 88,6 
άΒ(Α).
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χίχ) Βλέπουμε και εδώ ότι η καλλιεργητική εργασία των 30cm μ ε βήμα 3η αργό 
παράγει 3 dB(A) περισσότερο από την εργασία σε βάθος 20cm με βήμα 1η γρήγορο. 
Η εν λόγω αύξηση αντιπροσωπεύει διπλασιασμό της παραγόμενης ακουστικής 
ενέργειας. Με άλλα λόγια θα μπορούσαμε να πούμε ότι η καλλιεργητική εργασία 
των 20cm με βήμα 1η γρήγορο παράγει την ίδια στάθμη θορύβου που θα παράγουν 
δύο χειριστές με τα ίδια μηχανήματα εκτελώντας την καλλιεργητική εργασία σε 
βάθος 30cm με βήμα 3η αργό. Σε σχέση με τον θόρυβο που δέχεται ο χειριστής θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι η καλλιεργητική εργασία σε βάθος 30cm με βήμα 3η 
αργό υπερβαίνει τα 85 dB(A), γεγονός που θα πρέπει να ενημερωθεί ο χειριστής και 
να χρησιμοποιήσει ακοοπροστατευτικά μέσα, ενώ στην περίπτωση σε βάθος 
εργασίας 20cm με βήμα 1η γρήγορο υπερβαίνεται η μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη 
των 85 dB(A) και θα πρέπει ο εργοδότης (ακόμα και στην περίπτωση που είναι ο 
χειριστής ο ίδιος) να λάβει άμεσα μέτρα μείωσης της έκθεσης σε θόρυβο.

χχ) Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι και οι δύο καλλιεργητικές εργασίες 
αδυνατούν να καλύψουν τα όρια τα οποία τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία 
(ΠΔ 149/2006)

xxi) Δείκτες Lio, Lso. Είναι ποσοστομοριακοί δείκτες και έχουν καταγραφή για την 
πλήρωση των μετρήσεων. Και οι δύο αυτοί δείκτες σταθερά μας ενημερώνουν ότι η 
στάθμη θορύβου που παράγεται από την εργασία άρωσης σε βάθος 20cm με βήμα 
1η γρήγορο είναι μεγαλύτερη κατά 3 dB(A) τουλάχιστον από την στάθμη που 
παράγεται κατά την εργασία σε βάθος 30cm με βήμα 3η αργό. Ο δείκτης Lio μας 
δίνει πληροφορίες για τον χρόνο που κυριαρχούν οι μέγιστες στάθμες θορύβου 
αλλά και για το ύψος των σταθμών. Επίσης ο δείκτης L50 μας πληροφορεί για τις 
στάθμες θορύβου που επικρατούν στο 50% του χρόνου διεκπεραίωσης των 
καλλιεργητικών διεργασιών. Για μεν την περίπτωση σε βάθος 30cm με βήμα 3η 
αργό είναι 85,5 dB(A) για δε την περίπτωση σε βάθος εργασίας 20cm με βήμα 1η 
γρήγορο είναι 88,5 dB(A).

xxii) Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι για ένα ακουστικό περιβάλλον στο οποίο η 
στάθμη θορύβου είναι 38,5 dB(A) να εισβάλουν στάθμες θορύβου οι οποίες για μεν 
την περίπτωση της εργασίας σε βάθος 30cm με βήμα 3η αργό ανεβάζουν την 
στάθμη του ακουστικού περιβάλλοντος κατά 54,7 dB(A), ενώ για την περίπτωση σε 
βάθος 20cm με βήμα 1η γρήγορο η στάθμη του ακουστικού περιβάλλοντος 
ενισχύεται κατά 50 dB(A). Βεβαίως αυτή η ενίσχυση δεν είναι για όλη την χρονική 
περίοδο της διάρκειας της καλλιεργητικής διεργασίας αλλά για το 50% περίπου του 
χρόνου διάρκειας της.
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χχϋί) Ανάλυση δεικτών λ90. Ε95, λ99. Οι δείκτες αυτοί είναι ποσοστομοριακοί δείκτες και 
μας πληροφορούν για την αύξηση του θορύβου περιβάλλοντος που λαμβάνουν 
χώρα οι καλλιεργητικές εργασίες. Από το γράφημα 162 βλέπουμε ότι για τον δείκτη 
λ90 δηλαδή για το 90 % του χρόνου που διαρκεί η καλλιεργητική εργασία η στάθμη 
θορύβου από την εργασία σε βάθος 3 0 ογπ με βήμα 3η αργό ανέρχεται στα 81,5 
άΒ(Α), ενώ για την εργασία 20οιη με βήμα 1η γρήγορο στα 84,5 άΒ(Α). 
Παρατηρούμε και εδώ μια αύξηση κατά 3 άΒ(Α) στην στάθμη θορύβου από την 
καλλιεργητική εργασία σε βάθος 20αη με βήμα 1η γρήγορο. Ο δείκτης ί95 μας 
πληροφορεί για τις στάθμες θορύβου που κυριαρχούν κατά το 95% της διάρκειας 
των καλλιεργητικών διεργασιών. Οι τιμές είναι 75,5 άΒ(Α) για την εργασία σε 
βάθος 3 0 ογπ με βήμα 3η αργό και 82 άΒ(Α) για εργασία σε βάθος 20οπι με βήμα 1η 
γρήγορο. Ο δείκτης αυτός μας δείχνει ότι κατά την εργασία σε βάθος 20οηι με βήμα 
1η γρήγορο η στάθμη θορύβου είναι μεγαλύτερη κατά 6,5 όΒ(Α). Δηλαδή για τον 
ίδιο χρόνο που διαρκούν οι δύο καλλιεργητικές διεργασίες η στάθμη του θορύβου 
τετραπλασιάζεται στην περίπτωση της εργασίας σε βάθος 20οπι με βήμα 1η 
γρήγορο. Αυτός ο δείκτης αποτελεί βασική πληροφορία για την διαφοροποίηση του 
θορύβου του περιβάλλοντος κατά την διάρκεια των δυο καλλιεργητικών 
διεργασιών. Μας πληροφορεί δε ότι κατά την εργασία σε βάθος 20αη με 1η 
γρήγορο η στάθμη του θορύβου του περιβάλλοντος ανέρχεται στα 82 
(ΙΒ(Α)αυξάνοντας την στάθμη του θορύβου βάθους κατά 43,5 άΒ(Α).Η αντίστοιχη 
αύξηση για την καλλιεργητική διεργασία σε βάθος 3 0 ο ώ  με βήμα 3η αργό είναι 37 
άΒ(Α). Ο δείκτης λ99 πλησιάζει στις ελάχιστες στάθμες θορύβου που συζητήσαμε 
σε προηγούμενη παράγραφο. Ανέρχεται για μεν την περίπτωση σε βάθος 20αη με 
βήμα 1η γρήγορο στα 78,5 <3Β(Α), ενώ για την περίπτωση 3 0 ογπ με βήμα 3'1 αργό 
ανέρχεται στα 75,5 άΒ(Α).

χχίν) Σύγκριση λΑΗ. Ο δείκτης ίΑΕ είναι σημαντικός δείκτης ο οποίος μας πληροφορεί 
συνολικά για το πια εργασία είναι θορυβώδης και πια όχι. Σύμφωνα με αυτόν τον 
δείκτη η στάθμη θορύβου που παράγεται σε κάθε καλλιεργητική εργασία ανάγεται 
σε Πεο, θεωρούμε δηλαδή ότι εκτελέστηκε σε χρόνο Πεο. Οι τιμές που 
προκύπτουν για αυτόν τον δείκτη είναι για μεν την εργασία σε βάθος 20επι με βήμα 
1η γρήγορο 108,3 άΒ(Α), για δε την εργασία σε βάθος 30απ με βήμα 3η αργό στα
105,4 άΒ(Α).

χχν) Σύμφωνα με τον εν λόγω δείκτη ο οποίος αποτελεί και κριτήριο για το πια εργασία 
παράγει περισσότερο θόρυβο μπορούμε να πούμε ότι η εργασία σε βάθος 20ειτι και 
βήμα 1η γρήγορο παράγει διπλάσια ακουστική ενέργεια από την εργασία σε βάθος 
εργασίας 3 0 οιώ  με βήμα 3 η αργό. Αυτή η δήλωση προκύπτει από το γεγονός ότι η 
διαφορά μεταξύ των δυο δεικτών ανέρχεται στα 3 άΒ(Α).
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7.3 . Σύγκριση όλων των καλλιεργητικών διεργασιών

7.3.1 Σύγκριση οκταβικών σταθμών

Γ ρόφημα 164

ΣΥΓΚ ΡΙΣΗ  Μ ΕΓΙΣΤΩ Ν  ΙΡ ιπ χ  Ο Κ ΤΑ ΒΙΚ Ω Ν  Κ ΑΛΛΙΕΡΓΗ ΤΙΚ Ω Ν ΣΤΑΘ Μ Ω Ν

Από το γράφημα 164 στο οποίο απεικονίζονται οι μέγιστες στάθμες ηχητικής 
πίεσης σε κάθε οκταβική συχνότητα προκύπτει ότι:
ί) Στις χαμηλές συχνότητες έχουμε υψηλές στάθμες θορύβου οι οποίες έχουν 

φθίνουσα τάση όσο πλησιάζουμε στις υψηλές οκταβικές συχνότητες, 
π) Η στάθμη στα ΙΟΟΟΗζ είναι για την περίπτωση της άρωση στα 15 ζχη,ΊΊΛ 

άΒ(Α)και για την άρωση στα 25 ογπ είναι στα 83,9 άΒ(Α),για χρήση 
χορτοκοπτικών 84,2 άΒ(Α) ενώ για το φρεζάρισμα είναι στα 88,2 άΒ(Α). 

ίϋ) Οι στάθμες θορύβου στις υπόλοιπες κεντρικές οκταβικές συχνότητες επειδή 
σταθμίζονται θα αλλάξουν και ιδιαίτερα στις χαμηλές συχνότητες αποβάλλεται 
ένα μεγάλο μέρος εξ αυτών.

ϊν) Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά μήκος του οκταβικού φάσματος προκύπτει ένα 
εύρος της τάξεως των 10 άΒ κατά μέσο όρο ,στο σύνολο των καλλιεργητικών 
διεργασιών.
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Γ ρόφημα 165

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΙΤητη Ο Κ ΤΑΒΙΚΩ Ν Κ ΑΑΙΕΡΓΗ ΤΙΚ Ω Ν ΣΤΑ Θ Μ Ω Ν

2 0  ’ Σζ ίΛΓ Ι_Α 16 Ηζ 32Ηζ 63Ηζ 125Ηζ 250Ηζ 500Ηζ 1Κ 2\ί 41ς 81ί 161;

ΑΡΩΣΗ 15οπι 87,2 85,4 73,5 49,7 75,4 78,1 75.7 71.8 67.8 67.9 66,2 59,7 51,4 40,2

ΑΡΩΣΗ25ογπ 89.2 88,7 79,7 53,5 69 85,3 82,2 78.7 75.8 72.8 70,4 64,1 56 44,9

ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ 10 οπτ 91,7 90,9 78,3 53,3 73 87,2 82,9 77.9 73 72.6 71,1 64,2 56,2 44,7

ΑΡΩΣΗ 30οπ 91,8 90,7 77,2 51,6 72.8 87.6 79.6 74,7 74,7 70.9 70 61.9 52,2 39.5

ΑΡΩΣΗ 20ογπ 86,7 85.2 71.8 54,1 72.2 81,3 77.8 69,2 63.9 66,7 64,2 58.3 49,6 37,5

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 84,3 82 71,7 55,6 79,3 77 ί 70,9 68,2 65,3 66,7 65,7 58 48 37.6

Από το γράφημα 165 προκύπτει:
ΐ) Αύξηση στις κεντρικές χαμηλές οκταβικές συχνότητες με φθίνουσα τάση όσο 

προχωράμε προς της υψηλές.
ϋ) Αναφερόμενοι στα ΙΟΟΟΗζ έχουμε να παρατηρήσουμε ότι το εύρος των 

σταθμών θορύβου και από τις 6 καλλιεργητικές διεργασίες είναι μεταξύ 66,7 
και 72,8 άΒ(Α) δηλαδή ενεργό εύρος 6 περίπου άΒ(Α).

ίϋ) Στις υπόλοιπες κεντρικά οκταβικές συχνότητες οι οποίες θα υποστούν στάθμιση 
παρατηρούμε ότι στις χαμηλές συχνότητες οι στάθμες είναι αρκετά μεγαλύτερες 
ενώ στις υψηλές συχνότητες φτάνουν μέχρι και τις τιμές των 37,5 άΒ 
(περίπτωση άρωσης στα 20 αη στα 16 Ηζ).
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Γ ρόφημα 166
Σύγκριση Εβα

£Λ
(Ν

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΕΕεη ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ 
ΟΚΤΑΒΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Σζ Σο ΣΑ 16 Ηζ 32Ηζ 63Ηζ 125Ηζ 250Ηζ 500Ηζ 11ς 2Υ. 41: 81ί 161ς

—♦— ΑΡΩΣΗ 15αη 93,2 92,4 80,7 58,3 85,3 89,2 87.5 79,9 77,9 74 73,8 66,3 59.1 48,9

—■— ΑΡΩΣΗ25ατι 98,1 97,4 85,9 64,2 79,2 95,1 93,7 84,7 80.5 80.4 78.6 74 66,4 56,7

ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ 10 ατι 98.5 97.9 87.6 68,3 79,5 95.2 94.3 85.1 81,1 82,5 81,2 76.3 66.8 55.9

—X— ΑΡΟΣΗ 30οώ 96.3 95,6 84,8 62 79.4 93,9 90.4 83.7 79,2 80.4 77 71,9 62.7 50.9

—X— ΑΡΩΣΗ 20αη 100.4 99,8 87,7 64 81,9 98,3 94,3 87 84,4 81.2 79.6 77,5 68.3 56.3

—· —  ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 93,3 92,5 85,6 65,2 85.5 88,3 84,9 81.1 81,3 78.6 79,3 78,4 67.7 56,4

Στο γράφημα 166 απεικονίζονται οι οκταβικές τιμές της ισοδύναμης στάθμης 
των διάφορων καλλιεργητικών διεργασιών :
ΐ) Εξετάζοντας την κεντρική οκταβική συχνότητα των ΙλΗζ προκύπτουν τιμές οι 

οποίες για άρωση στα 15 οπι είναι 74 όΒ(Α), για χρήση χορτοκοπτικού 78.6 
<3Β(Α), για άρωση στα 25 οπι και 30 αη είναι 80,4 όΒ(Α), για άρωση 20 
οιτι,81,2 άΒ(Α) και τέλος η μεγαλύτερη τιμή λαμβάνεται στο φρεζάρισμα και 
είναι 82,5 άΒ(Α).

ϋ) Βεβαίως παρατηρείται μία αύξηση στις χαμηλές συχνότητες και μείωση στις 
υψηλές συχνότητες. Το εύρος των τιμών μεταξύ των καλλιεργητικών 
διεργασιών θα μπορούσε να αναχθεί γύρω στα 10 όΒ περίπου.
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Σύγκριση Σ ιο.οο-Σ50.ο

Γ ρόφημα 167

£3.

6
I*

ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΠΟ ΣΟΣΤΟ Μ Ο ΡΙΑΚΩΝ ΓΓίΟ.Ο Ο Κ ΤΑ Β ΙΚ Ω Ν  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ ΓΗ Τ ΙΚ Ω Ν

ΣΤΑΘ Μ ΩΝ

■------1

^  5 0
4 0
3 0
2 0 Σζ Ιχ ΣΑ 16 Ηζ 32Ηζ 63Ηζ 125Ηζ 250Ηζ 500Ηζ 1Σ 21ί 4Σ 81< 161ί

ι —♦ — ΑΡΩΣΗ 15οώ 94 93.5 82,5 60 89 90.5 90 81.5 80,5 75,5 76 68 61 51

1 —■—  ΑΡΩΣΗ25οπι 101 100.5 87 66,5 82.5 98 97 86 82 82 80 76,5 69 59.5

ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ 10 οτη 100 99,5 89 71,5 81 96.5 96 86 82.5 84,5 83 78 68,5 58

X  ΑΡΩΣΗ 30ογπ 98 97 86 64 78,5 95,5 92,5 85 80.5 82 78 74 64,5 52,5

X— ΑΡΩΣΗ 20οιτι 102,5 102 89 66.5 83 100,5 96,5 89 86 82,5 81 79 71 58,5

—• — ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 94,5 94 87 67 87 90 86.5 82 82.5 80 81 80 69,5 58

Γράφημα 168

ΣΥΓΚΡ ΙΣΗ  ΠΟΣΟΣΤΟΜ  Ο ΡΙΑΚΩ Ν  ΙΤ50.0 Ο Κ Τ Α Β ΙΚ Ω Ν  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ ΓΗ Τ ΙΚ Ω Ν

Σ ΤΑΘ Μ Ω Ν

1 3 0  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
110 
100 

9 0  
8 0  
7 0  
6 0  
5 0  
4 0  
3 0
ζ υ  - Σζ Σο ΣΑ 16 Ηζ 32Ηζ 63Ηζ 125Ηζ 250Ηζ 500Ηζ 1Σ 21ς 4Σ 8Σ 16Σ

—♦— ΑΡΩΣΗ 1 5ογπ 93.5 92.5 80.5 57 84 89,2 88 80 77.5 74 73 66 58.5 48.5

—■— ΑΡΩΣΗ25ογπ 97 96.5 86 62.5 78 94 92.5 84.5 80 80.5 78.5 73 65,5 56

ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ 10 οιτι 98.5 98 87.5 67 79 95 94 85 81 82.5 81 76.5 66.5 55.5

X ΑΡΩΣΗ 30ογπ 96 95.5 84.5 59,5 76.5 93.5 90 83.5 79 80 77 71 62.5 50.5

X  ΑΡΩΣΗ 20ογπ 100.5 99.5 88 62,5 79 98 94 87 84,5 81 79.5 77 67,5 56

—· —  ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 93 92 85.5 64 85.5 88 84.5 81 81 78,5 79 78 67.5 56

0Γ
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Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Α Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

Για την πληρότητα των μετρήσεων έχουν συμπεριληφθεί οι δείκτες Lio,L50.
Από το γράφημα 168 προκύπτει:
i) Ότι για την κεντρική οκταβική συχνότητα του 1kHz η μικρότερη στάθμη 

αντίστοιχα στην άρωση των 15cm και είναι 75,5 dB(A) ακολουθεί το 
χορτοκοπτικό 80 άΒ(Α),στη συνέχεια η άρωση στα 30cm και στη συνέχεια η 
άρωση στα 25cm με 82 dB(A), άρωση στα 20οπιμε 82,5 dB(A) και το 
φρεζάρισμα 84,5 dB(A).

ii) Παρατηρούμε και σε αυτό το γράφημα ότι οι μεγαλύτερες τιμές προέρχονται 
από το φρεζάρισμα.

iii) Επίσης παρατηρούμε ότι το εύρος μεταξύ των τιμών των καλλιεργητικών 
διεργασιών είναι περίπου 8 dB.

iv) Από το γράφημα 168 προκύπτουν οκταβικές τιμές για το δείκτη L50. 
Συγκεκριμένα για την κεντρική οκταβική συχνότητα του 1 kHz έχουμε 
κατάταξη μεγέθους, άρωσης σε 15cm, 74 dB(A), χορτοκοπτικό 78,5 dB(A), 
άρωση σε 30cm, 80 άΒ(Α),άρση σε 25cm, 80,5 dB(A) και τέλος άρωση στα 
20cm, 81 dB(A) και φρεζάρισμα 82,5 dB(A).

ν) Γενικά κατά την διεργασία του φρεζαρίσματος παρατηρούνται υψηλές στάθμες
θορύβου στις χαμηλές κεντρικές οκταβικές συχνότητες. Το εύρος μεταξύ των 
τιμών για τις διάφορες καλλιεργητικές διεργασίες σε όλο το φάσμα των 
καλλιεργητικών περίπτωση είναι 10 dB.

vi) Και σε αυτή την περίπτωση το οκταβικό φάσμα φθίνει από τις κεντρικές 
χαμηλές οκταβικές συχνότητες προς τις υψηλές.
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑ ΣΙΕΣ
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Γ ράφημα 169
Σύγκριση L90.L95.L99

ΣΥΓΚΡ ΙΣΗ  ΠΟ ΣΟ ΣΤΟ Μ Ο ΡΙΑΚΩ Ν  ΓΡ90.0 Ο ΚΤΑΒ 1ΚΩ Ν  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ ΓΗ Τ ΙΚ Ω Ν

ΣΤΑΘ Μ Ω Ν

Ι ζ 1.0 Ι.Α 16 Ηζ 32 Ηζ 63Ηζ 125ΗΖ 250Ηζ 500Ηζ 1Ι< 2Ι< 4Ι< 8Ι< 161<

-♦— ΑΡΩΣΗ 15ογπ 91 90 78 54,5 78 86,5 80 77 74,5 72 71 63 55,5 44,5

—■— ΑΡΩΣΗ25θΓΠ 93,5 93 83 58 74,5 90,5 88,5 83,5 78,5 77,5 75,5 68,5 61,5 52

ΦΡΕΖΑ ΡΙΣΜΑ 10ΟΓΠ 95 94 84,5 63,5 76,5 92 89 84 79,5 79 78 72 63 52,5

—X— ΑΡΩΣΗ 30ογγι 94,5 94 83,5 56 74,5 92 88 82,5 78 78,5 76 69,5 60,5 48

—X— ΑΡΩΣΗ 20ογπ 97,5 97 86 59 75 94,5 91 84,5 82 79 77,5 73 64,5 53

—· —  ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 92 91,5 84,5 60,5 84,5 87 83,5 80 80 77,5 77,5 76,5 65,5 54

Γ ράφημα 170

ΣΥΓΚΡ ΙΣΗ  ΠΟΣΟΣΤΟΜ  Ο Ρ ΙΑΚΗ  1^95,0 Ο Κ Τ Α Β ΙΚ Ω Ν  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ω Ν

ΣΤΑΘΜΩΝ
130 ----------- I------------------------I------------------------ ------|-----------------------------
1 2 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Ι^ζ Ι^Α 16 Ηζ 32Ηζ 63Ηζ 125Ηζ 250Ηζ 500Η ζ 11ζ 21ί 41ζ 8)ς 161<

—• — ΑΡΩΣΗ 15απ 90.5 89 77 54 77.5 85,5 78 75.5 73,5 71 69.5 62 53.5 43

—· — ΑΡΩΣΗ 25ογπ 91.5 91 81.5 57 73 88,5 85 83 78 75 72.5 66.5 59,5 49

ΦΡΕΖΑΡΙΣΜ Α 10 ογπ 94 93 82,5 62,5 75,5 91 86.5 83.5 78 76.5 74.5 69 60 50

—X— ΑΡΩΣΗ 3 0 οπί 94 93,5 83 55 74 91.5 87 82 77,5 78 75,5 68.5 60 47.5

Μ ΑΡΩΣΗ 20ογπ 95 94 82.5 58 74 92.5 87 82.5 81 75.5 73 66 59.5 49

—· —  ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 92 91 84 59.5 84 87 82.5 80 79.5 77 77 75.5 65 53.5
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ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 212



ε)
Β 

Γθ
.2

0μ
Ρθ

Φ Α Σ Μ Α Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Υ  Μ Ε Σ Α  Α Π Ο
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΕ Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

Γράφημα 171

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ 1 ^ 9 ,0 ΟΚΤΑΒΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ

130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

ΑΡΩΣΗ 15οη 

ΑΡΩΣΗ25<:πι 

ΦΡΕΖΑΡΙΣΜ Α 10 οιπ 

ΑΡΩΣΗ 3 0 ογπ 

ΑΡΩΣΗ 20οιη 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ

ί,Ζ Ι χ Ι.Α 16 Ηζ 32Ηζ 63Ηζ 125Ηζ 250Ηζ 500Ηζ 11< 21ί 41ί 81ί 161ί

89 87,5 74.5 52,5 76.5 84 77 73,5 70 69 67,5 60,5 52.5 41.5
90.5 90 80 55 71.5 87 83 81 77 73.5 71 64,5 56.5 45.5

92.5 91.5 80,5 59.5 74 90 84,5 82 76 74 72.5 67 58.5 47,5

92,5 91.5 79,5 53.5 73,5 89 81,5 77.5 76 74 72 63,5 55 43.5
88 86.5 72,5 56,5 73.5 84,5 79 71 65 67,5 65.5 59.5 51 39.5
89 87.5 76.5 58 83 83.5 78.5 72.5 73 71 69,5 64.5 54.5 43.5

Στα γραφήματα 169-170 & 171 απεικονίζονται οι οκταβικές τιμές για δείκτες 
1.90,1̂ 95,1.99. η γενική διαπίστωση είναι ότι και σε αυτά τα γραφήματα οι στάθμες 
θορύβου έχουν φθίνουσα πορεία από τις χαμηλές προς τις υψηλές. Ενώ το εύρος 
θορύβου μεταξύ των καλλιεργητικών διεργασιών είναι της τάξεως των 10 άΒ.

Δ
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7.3.2 Σύγκριση τριτό-οκταβικών σταθμών

Γ ρόφημα 172

130
120

110
100

90
80
70
60
50
40

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΙΣΤΩΝ LFmx ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
fi&|3§,

H l f f i H H n · · · · ·

1 ν··*ί*β4ΐβνι »rirm-swí . —— · ̂ -j·.<i»_Mi í·-
' f t  I  X  . . '  '5 1 :
H i ' i ü '  J

.
3 0 ------------------------------------------------------

ΑΡΩΣΗ 15cm 

ΑΡΩΣΗ25αιι 

ΦΡΕΖΑΡ1ΣΜΑ 10 

ΑΡΩΣΗ 30cm 

ΑΡΩΣΗ 20cm

95,5 94,8 85,2 60,2 60,2161,6 70,6 84,7,89.4 91,6:82,6 88,4 92.1 82.2 83.6 79,9 79.1 79.2 77,4:81.9 83 73,6 72,7 73,9 73.8 73 70.3 66,2 64,5 63.7 61,6 55,952,8 48.5 48,2 48.7 

1071106 | 92 67.6 69.4' 77 184.¿¡904 95 103 98.2¡92.4¡ 101‘94.8| 97 !85.2ΐ80.9!83.3!80.4| 78 !83.5Ι78,2;83.9:80.8 84.9 80.378.8'80.3 76.9¡76.6 76.3t70.7i68.3!64.5Í6ai 5 3 j] 

102 101 91.8 73.4 76.1 75.3 71.7 76.2 76,4 94.4 97.4 85.9'92.8 95.8 90.7 86.1 82.5 83 81 79.8 79.6,81.7 86 84.5 83.6 79.7 83.3 79.1 80.3 76.6 77.6 69.6 69.8 66.7 58,9 53.6¡

|99,2¡98,4¡9],2¡66.2¡68,5¡75,6¡83,7¡89,3¡94,8|96.2¡93,2|94,9|94,5¡89,2¡88,8¡83.2¡83,4¡80.5| 80 ¡88.6|86,7¡80,2I81,1¡ 80 ¡89,1178,9|80.2j74,3j70,2¡68,7¡64,3i61.1160,2|55.1 ¡49.6¡48,1 

107'106 99,6 70.8 69.1 68.5 85.7 94.4 95.4 103 102 96.3 102 '99.5¡96.4 90.1 83.1 84.7 90.4187.7.82.9 81.4:80.3.83.4^1,9¡79.9 81.4 98 87.5 75.3 79.5 69.9 67.2 62.2 58.4 50.9 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 97.6196.7¡89.6 84.8 80.8 75.1 75.2 89 92.4 91.1 81.5;92.7;90.2 83.4 84.3 84 ¡82.4,80.4 84.5 82.1,83.4 83 ¡ 81 80 79.4 80.1 79.5 80 79.1 82.5 74.5 67.9 65.6 61.1 56 51.21

Γ ρόφημα 173

130 -i
120
110
100-C3

^  90- 
S  80-
¿  70

ΣΥΤΚΡΙΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ limn ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤ.ΑΒΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

— Oü -a
50
40
30-
Ίί\ -ZU J

Lz Le LA
12
Hz

16
Hz

20
Hz

25
Hz

32
Hz

40
Hz

50
Hz

63
Hz

80
Hz

100
Hz

125
Hz

160
Hz

200
Hz

250
Hz

315
Hz

400
Hz

500
Hz

630
Hz

800
Hz

lk lk
25

lk6 2k 2k5 3k
15

4k 5k 6k3 8k lOk !2k
5

16k 20k

¡—♦— ΑΡΩΣΗ 15cm 90,1 89.1 78,1 35,4 38,9 42,9 45.7 50.9 69.6 59,2 65,4 72.5 64.7 64.7 67 67,9 65.4 67.6 68.2 66.6 65,3 64,2 64.6 65.4 63,9 64 61 59.1 55.6 53.7 52.6 48.1 44.8 40.9 36 32

—· — ΑΡΩΣΗ25αη 89.9 88.6 76,7 43.4 45.4 42.4 48.5 52.2 55.3 71.6 70,4 72.2 69.7 66.7 69.3 69.7 63,6 67.4 66.5 67,4 63.9 65.5 65.6 68.8 66.5 63.9 62.6 60.5 57.8 56 53,4 51.2 48.7 44 38.4 33.1

ΦΡΕΖ.4ΡΙΣΜΑ 10 cm 91.3 90.8 81.5 44.1 47.8 50,6 52.5 55.8 57.5 70,7 85.1 69.5 70.4 80.5 77.1 72.6 74.3 73,2 71.2 70.1 70,4 67.4 68.9 71.4 68.2 68.3 66.6 64.3 61,2 57,9 55.6 52.7 50 46.6 42.2 3 6 ,

—X— ΑΡΩΣΗ 30cm 83.8 81,5 70 34.2 37,2 39.4 47.9 49.5 55.3 60 68 68.6 68,2 61.3 60.9 62 60.2 58.1 56.7 58.1 58.3 56,9 58,6 62,2 58.8 56.5 55,3 53,749,2 47.8 44,3 42.3 39 33.5 28.7 23.9

—X— ΑΡΩΣΗ 20cm 85.9 83.9 72.1 42.4 41.3 44 48.5 43.3 54.4 63.3 71.2 66.2 71.2 66.9 65.6 66.1 63.4 62 59 58.4 58.8 57.6 59.2 66.2 61.1 57,7 57,6 53.5 50.1 49.5 45.7 42,1 39.9 35.4 30.1 26.5

—• — ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 87,9 85.4 76.3 39.6 44,b 44.9 43.6 49.9 74,6 61,9 62.6 74.3 63.7 66 67.9 70.5 66,2 63,7 67.3 69.2 64.4 66 64,3 67.6 64.3 65.5 65.4 63,1 59.5 55.8 53 48.8 46 41 36.1 31,3

,_______________________________________________ qes
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Γ  ρόφημα 174

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΙΓος ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΏΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

-ΑΡΩΣΗ 15αη 

- ΑΡΩΣΗ25αη

Σζ ί ο  ΣΑ 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 3,5 400 500 630 800 ,8  ,86 ,8  2^5 31 48 58 687 8k ,0» 12,1 168 ^
Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ 25 15 5

92,9 92,1 80 ¡52,8; 51 | 54 62,6|62,4177.4'88,9 70,1;78,9'88,7 75,8! 77 ¡74,2175,8 75,1 ¡70,9173,2'70.1 ¡67,7 ¡67,7169.8 68.3 67,9 66.5 63,1159.8 ¡57.9 56,3:53,2 49,9 45.5 40.7 40,5

98.8 98.2 86.4 57.260.4 56.6 64.668.7 70.8 89.1 95 77.1 85.3 90.3 88.3 80.776.5 78.3 74.5 74.2 78.6 72.8 77.9 76.2 73,9 73.873.8 71.370.2 66.7 64.7 61 58.254.6 50 43.2

ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ 10 οπι 98.3 97.7 87,8 60 166.2 66.4:63.8;69,9 68,7 86,3 94,2| 77 84.8 92.2,85,5 ¡81,178.3 ¡79,6 ¡76.9174,2 |75,5ΐ76,8 75,9|79.8 ;76.4 75,2 78.4 ;73,7| 72 ¡67,9 65,6 61.1 58 54,9 50 144,2

-  ΑΡΩΣΗ 30αη 94.6 93.9 84.3 54.9 59.7 62.1 64,8 72.9 75.3 84 89.9 77.3 80.9 86 83.2 77,4 77.1 76.2 73.7 73.5 80.7 70.3 74.4 73.5 72,3 71.8 69.4 66.1 64.1 60.9 58.4 553 51.948.5 43.6 38.4

-ΑΡΩΣΗ 20αη 101 101 87.9 57.8 60.8 57.8 66 78.1 76.3 90.6 98.2 80.6 88 93.6 88.6 83.4 77 78.8 78.7 81.7 75 73,4 76.7 77.4 75 74.3 74.2 76 73.2 69.2 67.8 63.1 60 56.2 51.4 44.4

-ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 93.1 92.3 85.4 63.2 62 59.8 59.4 69.6 63.3 87.2 71.5 82.3 84.8 74.6 76.5 77.2 76.6 75.6 77.3 76.5 73.2 74.1 73.6 75.1 73.1 74.6 74.3 75.6 72 69.5 64.6 60.7 58.8 53.8 49.5 44.1

Γ ρόφημα 175

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΩΝ ΙΓ ίΟ .Ο  ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

μ-σ

Δ )

1 , IX ΙΑ  !2 16 20 25
Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ

32
Ηζ

40
Ηζ

50 63 80 100 
Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ

125
Ηζ

160
Ηζ

200 250 315 
Ηζ Ηζ Ηζ

400 500 630 800 ,, Κ Ι , , .1Κ 11:6
Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ 25

28 21:5 314
15

41: 58 683 88
Ρ 8

108
5

168 208

-♦ -Α Ρ Ω Σ Η  15αο 93,5 93 80,5 56 54 57 66,5|63,5 75 90 72 79,5 90 78 79 76 77 76,5 72 | 75 71 68,5 69 71 70 69 68 64,5 61,5 60 58 54.5 51 46,5 42 42,5

—· — ΑΡΩΣΗ25αη 1011102 88 60 63,5 59.5 64,5 69 69 92.5 96.5 78.5 88.5 92 91 82 78 79,5 76 75,5 81 74,580,5 77,5 75,5 75 75 74 73 69 67,5 63,5 60,5 57 52 45.5

ΦΡΕΖΑΡ1ΣΜΑ 10 αη 100 ¡ 99 89 63,5 69,5 70 ¡66,5 73 71,5 90,5 96 79 88 94,5 88 83,5 79.5 81 78,5 75,5 76,5 79 77.5 81,5 78 76,5 80,5 75,5 74 ! 70 67,5 63 60 57 52.5 46.5

—Κ— ΑΡΩΣΗ 30αη 96 95,5 85,5 58 63,5 59 ! 63 67.5 72,5 87 [ 91 77 84 88 85.5 79 78.5 78 75,5 74,5 83,5 72,5 77,5 75,5 73 73.5 71 68 65.5 63 60 57 53,5 50,5 45,5 40

ΑΡΩΣΗ 20αη 104 103 89 61 ' 64 61 65,5 71,5 69 94 101 81 90,5 96 91,5:86,5 78,5 80,5 80 84,5 76,5 75 78,5 79 76 76 75.5 75.5 75 71.5 70.5 65.5 62.5 58.5 54.5 47

—· — ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 94 ί 93 86,5 63,5 63,5 62 62 71,585,5 89 73,5 84 86,5 76,5;78,5 79 1 78 77 79 78.5'74.5 76 · 75 76.5 74.5 76 75,5 77 73.5 71.5 66.5 62.5 60.5 55,5 51.5 46
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Γ  ρόφημα 176

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΩΝ 1̂ 50,0 ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ϋ

, , , 12 16 20 25 1 32 40 ί-ζ Ι χ  ΙΑ
Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ

50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 ,. 11 , .  31: Λ. . . . . .  121ί11; 11:6 21: 21:5 41; 51: 61:3 8Ι< 101:
Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Ηζ Η ζ : Ηζ Ηζ Ηζ | Ηζ Ηζ Ηζ , Ηζ 25 15 5

161; 201:

—· — ΑΡΩ^Η 15™ 93 92 ! 80 52 49.5 53 61 60.5 72 89 69,5 77 89 75 76,5 73.5 76 75 71 72,5 70 67.5 67.5 69.5 68 ί 68 66.5 63 59.5 57.5 55.5 53.5 50 45.5 40.5 40.5

—· — ΑΡΩΣΗ25αη 98 97.5 86 56 59 .54,5 59 ί 66 65 85 95 76 80 90 87 85.5 76 78 74 74 78.5 72.5 77 76 73.5 73.5 73 70 69.5 66 63.5 60 57.5 54 49.542.5

ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ 10 αη 98.5 98 88 57.5 64.5 64.5 63 69 67.5 83 94,5 77 83 92,5 85,5 81 | 78 79,5 77 ; 74 75,5 76.5 76 79,5 76 75 78.5 74 72 67,5 65 61 57.5 54 49.5 43.5

—X— ΑΡΩΣΗ 30αη 94.5 94 84.5 53 57,5 53 58,5 64 67 82 90 ¡75,5 78 86 ί 83 77 77 76,5 74 73 80.5: 70 73,5 73 71,5 72 69 65.5 63.5 60.5 58,5 55 52 48.543,5 37.5

ΑΡΩΣΗ 20αη 101 101 87.5 55.5 59.5 56.5 60.5 67 65 86.5 98 79 82.5 93 87.5 82 76.5 78.5 77.5 81 75 73 76.5 77.5 74 74 74 73 72.5 69 66.5 62.5 59.5 56 51 43.5

- » — ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 93 '92.5 85.5 57.5 58 57.5 57.5 67.5 83 87 1 71 82 84.5 74.5 76 77 76,5 75,5: 77 76 73 ! 74 73,5 75 73 74.5 74 75,5 72 69 64,5 60,5 58,5 53,5 49 43.5

Γράφημα 177

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΩΝ υ »  ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
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15

41; 51 6Κ3 81: 101: 121:
5

161: 201:

-♦ -Α Ρ Ω Σ Η  15αη 91,5 90,5 79 45.5 45 49 54 57 71,5 88 67,5 57,5 855 725 74 72,5 74 71,5 69.5 71 68.5 66,5 66 68.5 67 66.5 65 62 58 56 54,551,5 48 44 39,5 36

—· — ΑΡΩΣΗ25αη 95,5 94,5 84,5 50,5 54 50 ! 55 62 Γμ Ί 77,5| 92 745 74,5 88 82,5 78,5 75 76,5 72,5:72,5 74,5;70,5 73,5: 74 [7 ] 72 71 :67,5 65,5 62,5 60 57.5 54.5 51 46 40

ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ 10 αη 95 94 85 513 Γ Ιδ Ί 57.559,5 62 64 79,5 87,5 735 79,5 84,5 815 75,5 76,5 77,5 73,5 72,5 74 '74,5 ¡72,5 76,5 74,5 Η 74 68.5 68 63,5 61,5 56,5 5 4 | 50345 .5 39

—X— ΑΡΩΣΗ 30αη 92.5 92 80,5 47,5 51,5 473[543 593 52 76,5 88,5 73,5 73 78,5 78,5 75 75,5 74 71,5:71,5 70,5 67 68 70,5 68.5 66 64 61 59 57 54.5 53 49,5 45,5 4 ΐ Ί 53.5

ΑΡΩΣΗ 20αη 98 97,5 85,5 49,5 53,5 « ] 55,5 61,5 51 77,5:945 76 Ίϊ\ 89_ _ 3 8 3 ] 78,5 74,5 77 176 77~1 73 71,5 74 75,5 72 71,5 71,5 Έ ] 68,5 64 61,5 58,5 54,5 51 46 39.5

—• — ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 91 84.5 51,5 53 52,5525 58 80 85 68 80 82.5'| 7 2 | 74 75 ¡75^ 73,5 75.5 74 ρ ϊ 7 72 171.5 73.5 \Τ1 [ τ Γ ,72.5 73,5 70 [ ϊ Γ ¡62 58,5 56,5 51,5 ¡471 41,5
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Γ ράφημα 178

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΩΝ LFV5.0 ΤΡΙΤΟ-ΟΚΤΑΒΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
130 
120 

110 
100 
90

70
60

40
30
20

- « - A P Í E H  15cm 91.5 90.5 79 43 43.5 48 52 56 71 81 67 74.5 79 71.5 73 ; 72 72,5 70,5 69,5703 68 66 66 68 66.5 66 65 61,5 57,5 56 54 51 47,543,5 39 34

—■— ΑΡΏΣΗ25αη 94 93.5 82 49 53 49 54 60.5 60 57.5 90.5 74 73 82 79 78 74.5 76 72 72 71 69 70.5 72,5 70 68.5 67 65.5 63.5 60,5 58.5 56 5 3 49.5 45 39

ΦΡΕΖΑΡ1ΣΜΑ 10cm 94 93.5 84 50 56,5 ¡55,5 58 60 62,5 77,5 87 72,5 78 84 80.5 74.5 76.5 76,5 73 72 73.5 73.5 72 75 73.5 71 72.5 67,5 66 62.5 60.5 55.5 53 49.5 44.5 38

—X— ΑΡΩΣΗ 30cm 87.5 86 75,5 45,5 49,5 46 53.5 58 60,5 74.5 75 72 72 67 67,5 70 68 64 65 67.5 65.5 63 64 68 64 62 61.5 59 55.5 533 50.5 49 45,5 40,5 36 31

— ΑΡΩΣΗ 20cra 97 96 83 48.5 52 51 54 60 59.5 75 87.5 75 76 77 78.5 77.5 74 73.5 74.5 73.5 71.5 70 72.5 73.5 71 70 70 68.5 67 61.5 593 553 52 483 44 37

—• — ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 91.5 91 84 50 51.5 51 51.5 56 79.5 84 67.5 79 82 71.5 73.5 74.5 74.5 73 75 73.5 71 71 71 73 71,5 72.5 72 73 69 66.5 61.5 58 55.5 51 46.5 41
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η----------------------------------------------------------------------*
ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ



Φ Α Σ Μ Α  1 I KM A  Λ /VA Y 2_ 11 I U V  W U r  I  D U  ϊ  I V lt i - A  A 1 1 U
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΔ Ε Σ

> Σύγκριση Τριτο-οκταβικών Σταθμών για t i c  Έάη Διαφορετικές 
Καλλιεργητικές Διεργασίες

Στα γραφήματα 172 έως 179 απεικονίζονται οι τιμές της στάθμης ηχητικής
πίεσης σε κάθε κεντρική τρίτο-οκταβική συχνότητα.
i) Συγκεκριμένα στο γράφημα 172 απεικονίζονται οι μέγιστες τιμές από τον εν 

λόγω και από το εν λόγω γράφημα προκύπτει ότι το εύρος των τιμών για την 
συχνότητα των 1000Hz είναι από 72,7 dB(A) έως 86 dB(A), προκύπτει δηλαδή 
για ένα εύρος της τάξης του 13 dB(A).

ii) Για όλα τα άλλα τρίτο-οκταβικά εύρη το εύρος των τιμών είναι της ίδιας τάξης 
μεγέθους. Υψηλές τιμές παρουσιάζονται στις υψηλές συχνότητες. Μια 
διαφοροποίηση παρουσιάζεται στην κεντρική τριτό-οκταβική συχνότητα 
3,15kHz όπου η στάθμη θορύβου ανέρχεται στα 98 dB(A). Σε αντίθεση με τις 
άλλες στάθμες στις οποίες διαφέρει κατά 20 περίπου dB(A). Αυτό οφείλεται 
προφανώς σε κάποιο συγκεκριμένο συμβάν το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί 
εάν δεν επαναληφθούν οι μετρήσεις.

iii) Στο διάγραμμα 173 φαίνονται οι ελάχιστες τιμές των τριτόΟοκταβικών σταθμών 
και εδώ παρατηρείται ένα εύρος της τάξεως των 10 dB.

iv) Οι στάθμες θορύβου είναι σταθερές περίπου της κεντρικής τριτό-οκταβικής των 
1000Hz και από εκεί και πέρα αρχίζει η πτωτική τους πορεία.

ν) Στο γράφημα 174 έχουμε τις τιμές της συνεχούς ισοδύναμης στάθμης θορύβου 
για κάθε κεντρική τριτό-οκταβική συχνότητα των έξη διαφορετικών 
καλλιεργητικών διεργασιών. Και εδώ φαίνονται έντονα οι υψηλές στάθμες που 
λαμβάνουν μέρος στις χαμηλές συχνότητες καθώς επίσης η σταθερότητα που 
έχουμε στις κεντρικές τριτό-οκταβικές συχνότητες των 250Hz -  1000Hz. Από 
αυτό το σημείο και πέρα αρχίζει η πτωτική πορεία των τιμών αυτών.

vi) Στα γραφήματα 175-176 απεικονίζονται οι τιμές των ποσοστομοριακών δεικτών 
Lio, ί50για κάθε κεντρική τριτό-οκταβική συχνότητα. Και σε αυτό το γράφημα 
φαίνεται η μη γραμμική συμπεριφορά των παραγόμενων σταθμών θορύβου 
προφανώς λόγω των προβλημάτων συντονισμού που συναντώνται στις χαμηλές 
συχνότητες. Και σε αυτό το γράφημα έχουμε σταθερότητα μεταξύ των 250Ηζ- 
1000Hz και στην συνέχεια εμφανίζεται μια φθίνουσα συμπεριφορά. Το εύρος 
των τιμών θα μπορούσε να αναχθεί περίπου στα 10 dB.

vii) Στα γραφήματα 177-178-179 απεικονίζονται οι τριτό-οκταβικές στάθμες 
θορύβου από τις καλλιεργητικές διεργασίες που διερευνούμε. Το εύρος των εν 
λόγω σταθμών και στα τρία γραφήματα φαίνεται να είναι γύρω στα 10 dB.

viii) Διακρίνονται ισχυρές μη γραμμικές διαφοροποιήσεις στις κεντρικές χαμηλές 
τριτό-οκταβικές συχνότητες, οι οποίες όμως δεν φτάνουν στο αυτί του χειριστή 
δεδομένου ότι οι στάθμες σε αυτές τις συχνότητες υφίστανται διόρθωση.

________________________________________________ε\β
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ΐχ) Θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε ότι οι χαμηλές στάθμες γίνονται αντιληπτές 
από τον χειριστή ως δονήσεις. Απεικονίζεται μια σταθερότητα στις τιμές από 
την κεντρική συχνότητα των 250Ηζ-1000Ηζ και εν συνεχεία αρχίζει η 
φθίνουσα πτώση.

χ) Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι από την ανάγνωση των τιμών στις 
κεντρικές τριτό-οκταβικές συχνότητες έχουμε να κάνουμε με ένα φάσμα 
θορύβου το οποίο περιέχει υψηλό περιεχόμενο ακουστική ενέργειας στις 
χαμηλές συχνότητες. Η συμπεριφορά του δεν είναι γραμμική λόγω της 
κατάστασης συντονισμού που λαμβάνει χώρα στις χαμηλές ταχύτητες των 
γεωργικών ελκυστήρων.

χΐ) Επίσης η σταθερότητα των τιμών στις κεντρικές τριτό-οκταβικές συχνότητες 
250Ηζ-1000Ηζ περίπου και εν συνεχεία η πτώση η οποία υφίστανται μέχρι τις 
πολύ υψηλές κεντρικές τριτό-οκταβικές συχνότητες, 

χϋ) Τέλος το εύρος των σταθμών θορύβου το οποίο προκύπτει μεταξύ των 
διάφορων καλλιεργητικών διεργασιών για όλο το τριτό-οκταβικό φάσμα είναι 
της τάξεως του 10-15 άΒ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8°

Συμπεράσματα και Προτάσεις

8.1 Συμπεράσματα

Σε αυτή την εργασία διερευνήθηκαν οι στάθμες θορύβου οι οποίες 
παράγονται από έξη διαφορετικές καλλιεργητικές διεργασίες όπου αναλύθηκαν.

Συγκεκριμένα ερευνήθηκαν οι δείκτες θορύβου που εμφανίζονται είτε στο 
ύψος του χειριστή είτε διαφεύγοντας προς το περιβάλλον. Έγινε επίσης προσπάθεια 
διερεύνησης των σταθμών θορύβου οι οποίοι περιέχονται σε κάθε κεντρική οκταβική 
συχνότητα και σε κάθε κεντρική τριτό-οκταβική συχνότητα. Παράλληλα 
διερευνήθηκε ο θόρυβος βάθους, ο θόρυβος πεδίου κατά την λειτουργία των 
καλλιεργητικών διεργασιών. Επίσης διερευνήθηκαν και οι παραγόμενες στάθμες 
θορύβου κατά την λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων σε κατάσταση ρελαντί.

Μετά την ανάλυση των επιμέρους ευρημάτων ακολουθήθηκε σύγκριση των 
τιμών που ευρέθησαν για κάθε καλλιεργητική διεργασία με τον θόρυβο βάθους με 
τον θόρυβο που παράγεται στην κατάσταση ρελαντί καθώς επίσης και μεταξύ 
διαφόρων καλλιεργητικών διεργασιών.

Από όλα τα ως άνω προέκυψαν τα εξής:
ί) Κατά την άρωση στα 25οηι τι τρίϊνο αλέτρι συναντά μεγαλύτερη αντίσταση, η 

οποία εκφράζεται ως υψηλότερη στάθμη θορύβου. Η μεγάλη αντίσταση 
οφείλεται στο βήμα που χρησιμοποιήθηκε (3η αργό) και στις υψηλές στροφές 
(ΙόΟΟΡίΡΜ)

ϋ) Το συμπέρασμα που προκύπτει για τις καλλιεργητικές διεργασίες των 15οπί και 
25ατι είναι ότι η μικρότερη παραγόμενη στάθμη θορύβου στις κεντρικές 
οκταβικές συχνότητες είναι περίπου ίδια, με φθίνουσα τάση από τις χαμηλές 
προς τις υψηλές συχνότητες. Προφανώς η μείωση του βάθους άρωσης δεν 
συμβάλει σε μείωση της ελάχιστης προκαλούμενης στάθμη θορύβου. 
Επομένως, ως κύριο συμπέρασμα προκύπτει ότι η παραγωγή της ελάχιστης 
στάθμης θορύβου δεν σχετίζεται με το βάθος της άρωσης αλλά το 
χρησιμοποιούμενο βήμα.

ϋί) Από τα γραφήματα 136-137 προκύπτει ότι κατά την διεργασία σε 15ογπ βάθους 
εργασίας, η παραγόμενη στάθμη θορύβου είναι κατά βάση, μικρότερη από 
αυτήν κατά την διεργασία σε βάθος εργασίας25αη. Επίσης, από την τριτό- 
οκταβική ανάλυση παρατηρούμε φθίνουσα διαδικασία παραγωγής θορύβου από 
τις χαμηλές προς τις υψηλές συχνότητες, γεγονός απαγορευτικό για την λήψη 
μέτρων αντιθορυβικής προστασίας.

ίν) Η ολική Α-σταθμισμένη ισοδύναμη συνεχής στάθμη, εκφραζόμενη με τον 
δείκτη Εα σε άΒ(Α), για τα 15ογπ είναι 80 άΒ(Α) και για τα25οτη είναι 
86,4όΒ(Α). Αυτό σημαίνει ότι κατά την καλλιεργητική εργασία σε βάθος 25αη, 
τετραπλασιάζεται η παραγόμενη ακουστική ενέργεια. Επίσης, και οι δύο αυτές 
τιμές για εργασία οχτώ ωρών, υπερβαίνει τις επιτρεπόμενες από την ισχύουσα 
νομοθεσία (ΠΔ 149/2006)
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ν) Παρατηρώντας το γράφημα 138 στο οποίο απεικονίζονται οι τιμές της συνεχούς 
ισοδύναμης στάθμης θορύβου (Leq) προκύπτει ό τ ι: Στις τρίτο-οκταβικές 
συχνότητες των 50 Hz , 80 Hz, 250 Hz και 500 Hz, οι τιμές της Leq για τις δύο 
διεργασίες συμπίπτουν. Επίσης στις τρίτο-οκταβικές των 40 Hz και 100 Hz, οι 
τιμές της Leq για την διεργασία των 15 cm είναι μεγαλύτερες από αυτές της 
διεργασίας των 25cm. Το φαινόμενο αυτό δείχνει ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, 
εμφανίζεται κάποιο είδος μη-γραμμικότητας στην παραγωγή θορύβου από την 
καλλιεργητική διεργασία των 15 cm. Η εν λόγω κατάσταση δύναται να εξηγηθεί 
από την ύπαρξη κάποιου είδους συντονισμού στην διεγείρουσα συχνότητα, η 
οποία θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι συμπίπτει με την συχνότητα των 
στροφών του άξονα κατά εκκίνηση του γεωργικού μηχανήματος, η οποία 
λαμβάνει χώρα στις χαμηλές στροφές περιστροφής του άξονα του γεωργικού 
ελκυστήρα. Αποτελεί επομένως φυσιολογική εξέλιξη στην διαδικασία 
παραγωγής θορύβου, διότι η έναρξη λειτουργίας του γεωργικού ελκυστήρα 
γίνεται σε χαμηλές στροφές. Η εν λόγω εξήγηση έχει προφανώς εφαρμογή και 
στην περίπτωση που οι δύο στάθμες θορύβου είναι ίδιες. Στις περιπτώσεις που η 
στάθμη από την καλλιεργητική διαδικασία των 25cm είναι μεγαλύτερη από 
αυτήν των 15cm, και αυτό συμβαίνει στο μεγαλύτερο εύρος του φάσματος 
θορύβου, έχουμε να κάνουμε με φυσιολογική αύξηση της στάθμης του θορύβου 
λόγω της αντίστασης που συναντά το υνίο κατά την άρωση σε μεγαλύτερο 
βάθος.

νί) Από το γράφημα 146 προκύπτει ότι σε γενικές γραμμές κατά την εργασία σε 
βάθος 20cm με 1η γρήγορο οι ελάχιστες στάθμες θορύβου που παράγονται είναι 
μικρότερες σε σύγκριση με τις ελάχιστες στάθμες θορύβου που παράγονται 
κατά την εργασία σε βάθος 30cm με 3η αργό. Αυτή η διαφοροποίηση συμβαίνει 
μόνο στις ελάχιστες παραγόμενες στάθμες. Όπως αναφέρθηκε, προηγουμένως η 
διαφοροποίηση στο βήμα κίνησης του γεωργικού ελκυστήρα από αργό σε 
γρήγορο συνέβαλε στην παραγωγή υψηλότερων σταθμών θορύβου, σε όλο 
σχεδόν το φασματικό περιεχόμενο. Όμως η διαφοροποίηση της ελάχιστης 
στάθμης προκαλούμενης στάθμης θορύβου δεν ακολουθεί την διαφοροποίηση 
των άλλων δεικτών. Δηλαδή το γρήγορο βήμα ( 1η γρήγορο ) μας δίνει 
μικρότερες ελάχιστες στάθμες θορύβου. Το αργό βήμα ( 3η αργό ) μας δίνει 
μεγαλύτερες από τις ελάχιστες στάθμες θορύβου. Μια εξήγηση που θα 
μπορούσε να δοθεί είναι ότι κατά την διαδικασία των 30cm με 3η αργό δηλαδή 
κατά το αργό βήμα, οι ελάχιστες στάθμες έχουν υψηλότερες αρχικές τιμές.

vii) Ως γενικό συμπέρασμα προκύπτει, για το γράφημα 146, ότι κυρίαρχος 
παράγοντας παραγωγής θορύβου δεν είναι μόνον το μεγαλύτερο βάθος άρωσης, 
αλλά το βήμα κίνησης του γεωργικού ελκυστήρα. Το αργό βήμα (3η αργό 30cm) 
μας δίνει μεγαλύτερες από τις ελάχιστες στάθμες θορύβου. Μια εξήγηση που θα 
μπορούσε να δοθεί είναι ότι κατά την διαδικασία των 30cm με 3η αργό, δηλαδή 
κατά το αργό βήμα, οι ελάχιστες στάθμες έχουν υψηλότερες αρχικές τιμές.
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νίϋ) Σε γενικές γραμμές από το γράφημα 147 προκύπτει ότι κατά την εργασία σε 
βάθος 20οτη με 1η γρήγορο οι ελάχιστες στάθμες θορύβου που παράγονται είναι 
μικρότερες σε σύγκριση με τις ελάχιστες στάθμες θορύβου που παράγονται 
κατά την εργασία σε βάθος 30οηι με 3η αργό. Αυτή η διαφοροποίηση συμβαίνει 
μόνο στις ελάχιστες παραγόμενες στάθμες. Όπως αναφέρθηκε, προηγουμένως η 
διαφοροποίηση στο βήμα κίνησης του γεωργικού ελκυστήρα από αργό σε 
γρήγορο συνέβαλε στην παραγωγή υψηλότερων σταθμών θορύβου, σε όλο 
σχεδόν το φασματικό περιεχόμενο. Όμως η διαφοροποίηση της ελάχιστης 
στάθμης προκαλούμενης στάθμης θορύβου δεν ακολουθεί την διαφοροποίηση 
των άλλων δεικτών. Δηλαδή το γρήγορο βήμα ( 1η γρήγορο ) μας δίνει 
μικρότερες ελάχιστες στάθμες θορύβου

ίχ) Η ολική παραγόμενη στάθμη θορύβου σε άΒ(Α) σε όλο το φάσμα των
κεντρικών οκταβικών συχνοτήτων, από το γράφημα 148, είναι 84,8 για την 
περίπτωση των 30ογπ και 87,7 για την άρωση στα 20οπι. Η διαφορά μεταξύ των 
δύο ανέρχεται στα 3 άΒ(Α). Επομένως, κατά την διαδικασία με 1η γρήγορο 
παράγεται διπλάσια ακουστική ενέργεια σε σχέση με την διαδικασία 3η αργό. Η 
στάθμη αυτή γίνεται αντιληπτή από τον χειριστή και για εργασία 8 ωρών 
δύναται να επηρεάσει την ακοή του. Επειδή όμως αυτή η στάθμη, των 87,7 
άΒ(Α), διαφεύγει προς το περιβάλλον, συγκρινόμενη με αυτήν του θορύβου 
βάθους, αυτή δηλαδή την μετράμε χωρίς την λειτουργία του γεωργικού 
ελκυστήρα για τον δείκτη η οποία είναι 42,8 άΒ(Α), προκύπτει ότι η 
στάθμη θορύβου της περιοχής, για την χρονική περίοδο της καλλιεργητικής 
διαδικασίας, ενισχύεται. Η ενίσχυση αυτή, είναι για μεν τη περίπτωση 1η 
γρήγορο, περίπου 45 άΒ(Α), ενώ για την περίπτωση 3η αργό είναι 42 άΒ(Α). Η 
εν λόγω αύξηση στην στάθμη θορύβου του περιβάλλοντος, δύναται να 
προκαλέσει εκτεταμένη κοινωνική αναταραχή, για περιοχές που γειτνιάζουν με 
τον χώρο των καλλιεργητικών διαδικασιών, όπως πολλές φορές συμβαίνει σε 
τουριστικές περιοχές.

χ) Μπορούμε να συμπεράνουμε από το γράφημα 106 ότι η εργασία με
καλλιεργητή σε βάθος εργασίας 20ογπ και με βήμα 1η γρήγορο παράγει τη 
μεγαλύτερη από την μέγιστη στάθμη θορύβου (100 άΒ(Α) ), ενώ η εργασία της 
άρωσης σε βάθος εργασίας 15αη με βήμα 2η αργό παράγει την μικρότερη από 
την μέγιστη στάθμη θορύβου (82,6άΒ(Α)).

χί) Συγκρίνοντας τις ελάχιστες στάθμες στο γράφημα 106 μεταξύ των 
καλλιεργητικών διεργασιών προκύπτει ότι η χρήση χορτοκοπτικού παράγει την 
μεγαλύτερη ελάχιστη στάθμη ενώ η εργασία της άρωσης σε βάθος εργασίας 
15αη και 25ογπ παράγουν τις χαμηλότερες από τις ελάχιστες στάθμες θορύβου

χϋ) Από το γράφημα 107 μπορούμε να πούμε ότι όλες σχεδόν οι καλλιεργητικές 
διεργασίες δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της κατώτερης τιμής για ανάληψη 
δράσης, ενώ οι περισσότερες εξ αυτών είτε προσεγγίζουν την μέγιστη 
επιτρεπόμενη είτε την υπερβαίνουν.
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xiii) Από το γράφημα 113 παρατηρούμε ότι η εργασία με καλλιεργητή σε βάθος 
20cm με βήμα 1η γρήγορο είναι η πλέον θορυβώδης και η οποία ως πηγή 
θορύβου παράγει γραμμική αστάθμιστη στάθμη θορύβου η οποία φτάνει τα
115,5 dB re.20pPa. Ακολουθεί η εργασία άρωσης σε βάθος εργασίας 25cm με 
113,8 dB re.20pPa. Στην συνέχεια έχουμε τις εργασίες φρεζάρισμα και χρήση 
καλλιεργητή σε βάθος εργασίας 30cm με βήμα 3η αργό με 111 περίπου dB 
re.20pPa, ακολουθεί η χρήση χορτοκοπτικού με 110 dB re.20pPa και τέλος η 
εργασία σε βάθος 15cm με βήμα 2η αργό με 105 dB re.20pPa η οποία θεωρείται 
και η πιο αθόρυβη απ' όλες τις εργασίες.

xiv) Από τα γραφήματα 108 & 109 μπορούμε να δηλώσουμε ότι σε σχέση με τον 
δείκτη Lio η εργασία άρωσης σε βάθος 15cm με βήμα 2η αργό παράγει την 
μικρότερη στάθμη, κυμαίνεται στα 82 dB(A) ενώ στις υπόλοιπες 
καλλιεργητικές εργασίες ο δείκτης είναι ανεβασμένος από 5 έως 8 dB(A).Ta 
ίδια συμβαίνουν και με τον δείκτη L50 που η εργασία της άρωσης σε βάθος 
εργασίας 15cm παραμένει στα 5 έως 7 dB(A) χαμηλότερη από τις άλλες 
καλλιεργητικές εργασίες.

χν) Θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε από το γράφημα 114 ότι και από τις δύο 
καλλιεργητικές διεργασίες, προκύπτει ότι μέσα στα πλαίσια του ακουστικού 
λάθους ο θόρυβος του περιβάλλοντος αυξάνεται κατά 40 dB(A).

xvi) Από το γράφημα 117 προκύπτει ότι ο θόρυβος του περιβάλλοντος κατά τη 
εργασία με φρεζάρισμα σε βάθος εργασίας lOcm αυξάνει κατά 43,5 dB(A). Η 
αύξηση αυτή είναι και η μεγαλύτερη που προκύπτει από όλες τις 
καλλιεργητικές διεργασίες και οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε πολλαπλές 
πηγές θορύβου, λόγω των μαχαιριών που έρχονται σε επαφή με το έδαφος.

xvii) Συνοπτικά αναφερόμενοι στο γράφημα 120 θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 
αύξηση της στάθμης θορύβου από την κατάσταση ρελαντί στην κατάσταση 
εργασίας της άρωσης σε βάθος εργασίας 15cm συντελεί σε αύξηση των δεικτών 
θορύβου κατά 10 άΒ(Α).Σε σχέση με το θόρυβο του περιβάλλοντος η 
κατάσταση ρελαντί αυξάνει το θόρυβο από τα 38 ,5 dB(A) σε 70,5 dB(A). 
Δηλαδή μια αύξηση της τάξεως των 33 dB(A).Επίσης η ισοδύναμη στάθμη 
θορύβου στην κατάσταση ρελαντί ανέρχεται στα 71,5 dB(A), γεγονός που δεν 
αποτελεί κίνδυνο για την ακοή του χρήστη.

xviii) Eívai σημαντικό να παρατηρήσουμε στο γράφημα 122 ότι η συνεχείς ισοδύναμη 
στάθμη θορύβου αυξάνει από τα 71,5 dB(A) σε κατάσταση ρελαντί στα 86,4 
dB(A) σε κατάσταση φρεζαρίσματος. Αυτό σημαίνει ότι στην κατάσταση 
φρεζαρίσματος όλες σχεδόν οι οριακές τιμές που αναφέρονται στο ΠΔ 149/2006 
δεν τηρούνται εκτός της μέγιστης επιτρεπόμενης η οποία δύναται να 
προσεγγιστεί σε μια τέτοια κατάσταση λειτουργίας.
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χίχ) Η συνεχής ισοδύναμη στάθμη θορύβου στο γράφημα 123 αυξάνεται κατά 14 
άΒ(Α) από το πέρασμα της κατάστασης ρελαντί (71,5 άΒ(Α) ) στην 
καλλιεργητική εργασίας στην οποία φτάνει τα 85,6 άΒ(Α). Προφανώς σε αυτή 
την κατάσταση δεν καλύπτονται όλες οι οριακές επιτρεπόμενες τιμές που 
αναφέρονται στην επικείμενη νομοθεσία (δηλαδή υπερβαίνοντας τα όρια των 80 
και 85 άΒ(Α) ) ενώ υπάρχει τάση προσέγγισης και των ορίων των 87 άΒ(Α). Ο 
δείκτης λ95 αυξάνεται κατά 5 <3Β(Α). Η εν λόγω αύξηση από 70,5 άΒ(Α) στο 
ρελαντί, στα 75,5 άΒ(Α) στην καλλιεργητική εργασία σε βάθος εργασίας 30αυ 
δεν αντιστοιχεί σε σημαντική αύξηση του θορύβου περιβάλλοντος. Θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι σε αυτή την καλλιεργητική εργασία σημαντικό ρόλο 
παίζει η αύξηση του δείκτη L·cq και συγκεκριμένα από τα 71,5 άΒ(Α)στα 85,6 
άΒ(Α) και τούτο διότι καθορίζει τον κίνδυνο που πηγάζει για την ακοή του 
χειριστή.

χχ) Σημαντική αύξηση παρατηρείτε στο γράφημα 124 για τον δείκτη λες ο οποίος 
από 71.5 άΒ(Α) ανέρχεται στα 88,6 άΒ(Α). Αυτό σημαίνει ότι ;στην εργασία με 
βάθος 20εηι καμία οριακή τιμή από την ισχύουσα νομοθεσία δεν συνίσταται. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης 1.95 υφίσταται σημαντική αύξηση της τάξεως 
του 12 άΒ(Α) από την κατάσταση ρελαντί στην εργασία βάθους 20αη. 
Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι στο πέρασμα από το ρελαντί στις 
καλλιεργητικές διεργασίες των 20αη αυξάνονται σημαντικά οι δείκτες Ι_̂ ς και 
1.95 και συντελούν στο γεγονός ο μεν πρώτος να υπερβαίνονται τα όρια της 
ισχύουσας νομοθεσίας για την έκθεση του χειριστή ο δε δεύτερος δηλαδή να 
αυξάνει σημαντικά ο θόρυβος του περιβάλλοντος.

χχϊ) Στο γράφημα 125 ότι ο δείκτης Ιχς αυξάνεται από τα 71,5 άΒ(Α) στα 86,2 
άΒ(Α),γεγονός που οδηγεί σε μία αύξηση 15 άΒ(Α) περίπου. Ο δείκτης μας 
πληροφορεί ότι σε αυτή την καλλιεργητική διεργασία με τη χρήση 
χορτοκοπτικού δεν συνίστανται οι οριακές τιμές που αναφέρονται στην 
ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα οι οριακές τιμές των 80 και 85 άΒ(Α) 
ενώ η τιμή των 87 άΒ(Α) προσεγγίζεται οριακά. Συνολικά παρατηρούμε ότι για 
τις καλλιεργητικές διεργασίες με τη χρήση χορτοκοπτικών όλοι οι δείκτες 
θορύβου αυξάνονται κατά 15 <3Β(Α) περίπου από την κατάσταση στο ρελαντί.

χχπ) Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι για ένα ακουστικό περιβάλλον στο οποίο η 
στάθμη θορύβου είναι 38,5 άΒ(Α) να εισβάλουν στάθμες θορύβου οι οποίες για 
μεν την περίπτωση της εργασίας σε βάθος 30αυ με βήμα 3η αργό ανεβάζουν 
την στάθμη του ακουστικού περιβάλλοντος κατά 54,7 άΒ(Α), ενώ για την 
περίπτωση σε βάθος 20ογπ με βήμα 1η γρήγορο η στάθμη του ακουστικού 
περιβάλλοντος ενισχύεται κατά 50 άΒ(Α). Βεβαίως αυτή η ενίσχυση δεν είναι 
για όλη την χρονική περίοδο της διάρκειας της καλλιεργητικής διεργασίας αλλά 
για το 50% περίπου του χρόνου διάρκειας της. Σύμφωνα με τον εν λόγω δείκτη 
ο οποίος αποτελεί και κριτήριο για το πια εργασία παράγει περισσότερο θόρυβο 
μπορούμε να πούμε ότι η εργασία σε βάθος 20ογπ και βήμα 1η γρήγορο παράγει 
διπλάσια ακουστική ενέργεια από την εργασία σε βάθος εργασίας 30αυ με 
βήμα 3η αργό. Αυτή η δήλωση προκύπτει από το γεγονός ότι η διαφορά μεταξύ 
των δυο δεικτών ανέρχεται στα 3 άΒ(Α).
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8.2 Προτάσεις

Για την παραπέρα διερεύνηση των σταθμών θορύβου που προκαλούνται από 
διάφορες καλλιεργητικές διεργασίες προτείνουμε τα εξής :

❖  Βιβλιογραφική διερεύνηση σε βάθος των παραγόμενων 
σταθμών θορύβου και δονήσεων.

❖  Διερεύνηση των σταθμών θορύβου για συνθήκες γεωργικών 
ελκυστήρων με καμπίνα.

❖  Διερεύνηση των σταθμών θορύβου για διαφορετικά γεωργικά 
μηχανήματα και διαφορετικές καλλιεργητικές διεργασίες που δεν 
συμπεριλήφθηκαν σε αυτή τη μελέτη.

❖  Διερεύνηση των σταθμών θορύβου σε συνάρτηση με τη 
σκληρότητα του εδάφους.

❖  Ταυτόχρονη διεξαγωγή μετρήσεων θορύβου και δονήσεων και 
διερεύνηση των συνεργιστικών επιπτώσεων στο χειριστή.
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• www.anchialos-ae.gr/web gr/lelv mowing.htm
• www.stergiakis.gr/index.php?target=pages&page..·
• www.nea-zihni.info/draviskos/pictures 3 el.htm
• www.ioannidis-ioannis.gr/mhxanhmata.html
•  www.minenv.g/1/12/122/12202/g1220202.html
• wa.gov.au
• http://.osha.europa.eu/eI/sector/agriculture/noise/
• www.ansinet.com_____

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

• Προσωπικό Φωτογραφικό Υλικό
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