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Εισαγωγή 

 

Η παρούσα µελέτη έχει ως σκοπό την ανάλυση των σηµερινών 

δεδοµένων όσον αφορά τα πλεονεκτήµατα της άρδευσης κήπων και 

πάρκων µε σύγχρονες µεθόδους. 

Στις σύγχρονες κοινωνίες ένα σηµαντικό κριτήριο ποιότητας ζωής, 

αποτελεί ο χώρος που µας περιβάλει και ο τρόπος που είναι 

διαµορφωµένος. Συνεπώς, η δηµιουργία και η διατήρηση πρασίνου 

δεν ικανοποιεί µόνο την έµφυτη ανάγκη του ανθρώπου να βρίσκεται σε 

επαφή µε τη φύση, αλλά είναι και ένας αδιαµφισβήτητος δείκτης 

εσωτερικής καλλιέργειας και εκλεπτυσµένου γούστου. 

Με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, το πράσινο έχει γίνει βασικός 

συντελεστής στην ποιότητα ζωής και σε κάθε κατοικία δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή για την κατασκευή ενός όµορφου κήπου. Για τον 

πολυάσχολο άνθρωπο του 21ου αιώνα η παρακολούθηση και η 

συντήρηση του κήπου αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα. Οι λόγοι είναι 

πολλοί, µε κυριότερο ότι ο ίδιος δεν έχει τον απαιτούµενο χρόνο, ενώ 

είναι δύσκολο να βρεθεί ο κατάλληλος συντηρητής ή το κόστος της 

απασχόλησης του είναι υψηλό. 

Ο σκοπός είναι να απολαµβάνει κάποιος τον κήπο του και όχι να 

δεσµεύεται από αυτόν. Ένας καλαίσθητος και ζωντανός κήπος είναι 

αποτέλεσµα πολλών παραµέτρων. Η σηµαντικότερη όµως 

παράµετρος είναι το νερό, για αυτό η εγκατάσταση ενός αρδευτικού 

δικτύου είναι απαραίτητη. 

Είναι κοινά αποδεκτό πως το νερό έχει πάψει πλέον να αποτελεί αγαθό 

σε επάρκεια. Η λύση στο πρόβληµα αυτό είναι, όχι µε την κατάργηση 

δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε τον κήπο, αλλά µε προτάσεις για 

ορθολογική χρήση του νερού. Αυτό είναι δυνατόν µόνο µε την 

αυτόµατη άρδευση µε σύγχρονα µέσα και µεθόδους. 
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Σκοπός της εργασίας αυτή είναι να δείξει τον τρόπο κατασκευής ενός 

σύγχρονου δικτύου άρδευσης καθώς και τις δυνατότητες που 

υπάρχουν σήµερα για εξοικονόµηση νερού µε την χρησιµοποίηση 

αισθητήριων οργάνων. Έχουν ληφθεί υπόψη οι ανάγκες των φυτών σε 

νερό καθώς και η ανάγκη δηµιουργίας ενός περιβάλλοντος που δεν 

θα ευνοεί την ανάπτυξη και εξάπλωση ασθενειών. 

Η βιβλιογραφία στον τοµέα «αυτόµατη άρδευση» είναι περιορισµένη 

και εντοπίζεται κυρίως στα άρθρα των περιοδικών γεωπονικού 

ενδιαφέροντος. Έχει γίνει προσπάθεια για την εκπόνηση µιας 

ολοκληρωµένης και εµπεριστατωµένης µελέτης που θα δείχνει όσο το 

δυνατόν καλύτερα τη φιλοσοφία της αυτόµατης άρδευσης, καθώς και 

τη διαδικασία της εφαρµογής της µελέτης. 
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ΜΕΡΟΣ Ι 

 

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡ∆ΕΥΣΗ 

 

Άρδευση είναι η τεχνητή εφαρµογή του νερού στο έδαφος και πιο 

συγκεκριµένα στην περιοχή του ριζοστρώµατος για την συµπλήρωση 

της εδαφικής υγρασίας. Η τεχνική της άρδευση είναι γνωστή από την 

αρχαιότητα αλλά µε το πέρασµα των αιώνων έχουν εµφανιστεί πολλές 

τεχνικές άρδευσης και αξίζει µια αναφορά γιατί κάθε µια έχει  

διαφορετικά πλεονεκτήµατα και χρησιµοποιείται σε διαφορετικές 

καλλιέργειες. 

 

 1.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

 

      Α) Κατάκλιση 

     Θα αναφερθεί πρώτα ένα από τα παλαιότερα συστήµατα 

επιφανειακής άρδευσης, η κατάκλιση. Η κατάκλιση χρησιµοποιούταν 

ευρέως στην αρχαία Αίγυπτο όπου εκµεταλλευόντουσαν την αφθονία 

νερού που προσέφερε ο ποταµός Νείλος. Κατά την κατάκλιση υπάρχει 

κάλυψη του εδάφους  από στρώµα νερού ποικίλου πάχους ανάλογα 

µε την καλλιέργεια και το ανάγλυφο του εδάφους. Το νερό λιµνάζει. Οι 

προϋποθέσεις και οι αρχές της κατάκλισης είναι να υπάρχει αφθονία 

νερού, να µην είναι µεγάλη η ταχύτητα του νερού γιατί δεν γίνεται 

επαρκής διήθηση, να µην  υπάρχει παρατεταµένη στασιµότητα ύδατος 

για λόγους αερισµού και στράγγισης και τέλος ο σχηµατισµός της 

κατακλιόµενης λεκάνης να είναι όσο το δυνατόν επίπεδος . Η µέθοδος  

της κατάκλισης παρουσιάζει ορισµένα σηµαντικά για το έδαφος 

πλεονεκτήµατα. Αυτά είναι το ξέπλυµα των εδαφών από τα άλατα που 
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συσσωρεύονται από τα συνεχή ποτίσµατα και την βροχή. Επίσης µε 

την κατάκλιση εµπλουτίζεται το έδαφος µε ιλύ, η οποία µεταφέρεται µε 

το νερό, που είναι σηµαντικό σε αµµώδη εδάφη. Η κατάκλιση  

πλεονεκτεί ακόµα στις µικρές δαπάνες πρώτης εγκατάστασης και 

συντήρησης. Η κατάκλιση µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την 

προστασία µικρών φυτών από ανοιξιάτικους παγετούς. Βέβαια η 

κατάκλιση έχει και δύο σηµαντικά µειονεκτήµατα. Αυτά είναι ότι πρέπει 

να υπάρχει αφθονία νερού και εδάφη µε καλή στράγγιση και 

διηθητικότητα.  

 

      Β) Ελεγχόµενη κατάκλιση 

    Ένας άλλος τρόπος επιφανειακής άρδευσης είναι µε ελεγχόµενη 

κατάκλιση κατά λωρίδες που σχηµατίζονται από παράλληλα 

αναχώµατα. Αυτός ο τρόπος άρδευσης  εφαρµόζεται κυρίως σε 

πυκνά αναπτυσσόµενες καλλιέργειες όπως µηδική, τριφύλλι. Εδώ 

έχουµε αυλάκια πλάτους 10 ως 20 µέτρων και µικρού βάθους 

χωριζόµενα από µικρά αναχώµατα. Σε αυτόν τον τρόπο άρδευσης 

υπάρχει ένα λεπτό στρώµα νερού το οποίο ρέει πάνω από το έδαφος 

µε σταθερή παροχή. Η παροχή του νερού είναι επιλεγµένη από τον 

παραγωγό και την έχει υπολογίσει µε βάση την διηθητικότητα του 

εδάφους και την κλίση του. Σε αυτόν τον τρόπο άρδευσης  σηµαντικό 

ρόλο έχει η τοπογραφία του προς άρδευση χώρου. Αυτό  συµβαίνει 

γιατί στην ελεγχόµενη κατάκλιση µε λωρίδες, η επιφάνεια του εδάφους 

καθέτως των λωρίδων πρέπει να είναι οριζόντια και επιπλέον το 

έδαφος παραλλήλως των λωρίδων πρέπει να έχει µια κλίση. Η ιδανική 

κλίση είναι 2 ως 4 ‰ αλλά µπορεί να φτάσει και  75 ‰ . Σε αυτόν τον 

τρόπο άρδευσης  έχουµε µεγάλες απώλειες νερού λόγω εξάτµισης και 

ο παραγωγός θα πρέπει να προσέχει κατά την άρδευση ώστε να µην 

καταστρέφονται τα αναχώµατα. Γενικά όµως η προετοιµασία του 
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εδάφους για την άρδευση αυτή δεν είναι δαπανηρή ούτε και η 

συντήρησή του. Τέλος και σε αυτόν τον τύπο άρδευσης πρέπει να 

υπάρχει µια σχετική αφθονία νερού. 

 

     Γ) Αρδευτικά κανάλια 

     Ο τρίτος τρόπος επιφανειακής άρδευσης είναι µε αρδευτικά 

αυλάκια. Στον τρόπο αυτό κατασκευάζονται αυλάκια, ένα ή δύο, 

ανάµεσα στις γραµµές καλλιέργειας επιδιώκοντας την όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερη διήθηση και την µικρότερη διάβρωση του εδάφους. Με τον 

τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 20 µε 25% διαβροχή του εδάφους. Αυτό 

σηµαίνει λιγότερο απαιτούµενο νερό αλλά και λιγότερη λάσπη σε 

βαρέα εδάφη που κάνει πιο εύκολη την κατεργασία του εδάφους. Σαν 

επιφανειακή άρδευση το νερό κινείται µε την επίδραση της βαρύτητας 

που σηµαίνει ότι τα αυλάκια θα πρέπει να έχουν κλίση. Η κλίση µπορεί 

να είναι 1-1,5% αλλά η ιδανική κλίση είναι 5 ως 30%. Η παροχή του 

νερού δεν πρέπει να είναι µεγάλη. Οι αποστάσεις µεταξύ των αυλακιών 

είναι ανάλογες της σύστασης του εδάφους. Έτσι για αµµώδη εδάφη 

όπου έχουµε µεγάλες απώλειες νερού προς τα βαθύτερα στρώµατα, 

συνιστάται τα αυλάκια να είναι πιο κοντά και τα ποτίσµατα συχνότερα. 

Αντίθετα σε αργιλώδη εδάφη τα αυλάκια κατασκευάζονται πιο µακριά. 

Γενικά τα αυλάκια έχουν απόσταση από 0,6 ως 1,5m. Το µήκος των 

αυλακιών είναι αντιστρόφως ανάλογο της ταχύτητας διήθησης. Έτσι 

λοιπόν αν υπάρχει µεγάλη ταχύτητα διήθησης, όπως συµβαίνει σε 

αµµώδη εδάφη, θα επιδιωχθεί τα αυλάκια να µην είναι ιδιαίτερα µεγάλα. 

Παρόλα αυτά και για λόγους οικονοµικότητας έχει υπολογιστεί ένα 

ελάχιστο µήκος που είναι τα 60m. Όπως όλοι οι τρόποι άρδευσης έχει 

και αυτός τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά του. Στα πρώτα 

συγκαταλέγονται το µικρό κόστος προετοιµασίας του εδάφους, η 

δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών στο κενό χώρο, η αποφυγή 
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διαβρώσεων και σχηµατισµού επιφανειακής κρούστας. Ακόµα 

αποφεύγεται η διαβροχή του φυλλώµατος, υπάρχει η δυνατότητα 

άρδευσης πυκνοφυτεµένων εκτάσεων και δυνατότητα άρδευσης  

επικλινών εδαφών. Από την άλλη πρέπει να συγκαταλογιστεί  η 

βραδύτητα της άρδευσης, η σχεδόν αδύνατη µετακίνηση κάθετα προς 

τα αυλάκια. Ακόµα χρειάζονται µεγάλες ποσότητες νερού αφού 

υπάρχουν και αυξηµένες απώλειες. Τέλος αναγκαία είναι και η ύπαρξη 

στραγγιστικού δικτύου.  

 

     ∆) Υπάρδευση 

     Πριν αναφερθούµε στην άρδευση µε τεχνητή βροχή θα πρέπει να 

αναφέρουµε και την υπάρδευση η οποία όµως δεν έχει µεγάλη 

εφαρµογή στην Ελλάδα. Αναφορικά θα πούµε ότι η υπάρδευση γίνεται 

µε δύο τρόπους: µε την ανεξέλεγκτη διοχέτευση νερού σε υψηλότερες 

εκτάσεις και µε την ελεγχόµενη διοχέτευση νερού σε τάφρους στο 

ανώτερο σηµείο του επικλινούς προς άρδευση τµήµατος.                       

Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως και σε αυτούς τους τρόπους άρδευσης 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη µεγάλων ποσοτήτων νερού 

και στραγγιστικού δικτύου. 

 

   Ε) Καταιονισµός 

     Αντίθετα τώρα µε τους προηγούµενους τρόπους στην άρδευση µε 

καταιονισµό, η τεχνητή βροχή όπως συνήθως λέγεται, οι ανάγκες σε 

νερό δεν είναι αυξηµένες. Στην τεχνητή βροχή γίνεται εφαρµογή του 

νερού στον αγρό υπό µορφή βροχής. Ο τρόπος αυτός δίνει το 

πλεονέκτηµα της οµοιόµορφης διήθησης του νερού στο έδαφος. Το 

αρδευτικό σύστηµα της τεχνητής βροχής αποτελείται από τρία κυρίως 

µέρη:  τον εκτοξευτήρα, τους σωλήνες του δικτύου και το αντλητικό 

σύστηµα. Ανάλογα τώρα µε το διαθέσιµο κεφάλαιο, τις 
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εδαφοκληµατικές συνθήκες, την καλλιέργεια µπορούµε να διαλέξουµε 

διάφορους τύπους εκτοξευτήρων (χαµηλής, µέσης ή υψηλής πίεσης) 

και  διατάξεις αυτών στον χώρο π.χ. τριγωνική, ορθογωνική κ.α. Ακόµα 

υπάρχουν διάφοροι τύποι σωληνώσεων όπως µόνιµοι, κινητοί και 

ταχυσυνδέσµων αλλά και αντλητικών συγκροτηµάτων. Η τεχνητή 

βροχή παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήµατα όπως το ότι δεν απαιτεί 

ισοπεδώσεις, εφαρµόζεται τόσο σε οριζόντιες όσο και σε επικλινής 

εκτάσεις. Ακόµα δεν µειώνεται η καλλιεργούµενη έκταση, υπάρχει 

οικονοµία σε νερό και εκµεταλλεύονται πηγές µε µικρές παροχές. Τέλος 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλες τις κατηγορίες εδαφών αλλά και για 

αντιπαγετική προστασία ή λίπανση. Παρόλα τα πλεονεκτήµατα 

παρουσιάζει και κάποια µειονεκτήµατα. Αυτά είναι το υψηλό κόστος 

εγκατάστασης, λειτουργίας, αλλά και συντήρησης αφού παρουσιάζει 

αρκετές µηχανικές βλάβες. Σηµαντικό στοιχείο που αποτελεί και 

µειονέκτηµα είναι ο κίνδυνος καταστροφής της δοµής  της επιφάνειας 

του εδάφους από την πτώση των σταγόνων. Πρέπει να αναφερθεί 

ακόµα πως  αυτός ο τρόπος άρδευσης είναι επιρρεπής όταν 

υπάρχουν στην περιοχή άνεµοι. Τέλος µε την τεχνητή βροχή 

αντιµετωπίζεται σοβαρός κίνδυνος ανάπτυξης ασθενειών εξαιτίας του 

γεγονότος ότι διαβρέχεται το φύλλωµα της καλλιέργειας, κατάσταση η 

οποία δεν είναι επιθυµητή, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν φυτά ευπαθή σε 

µύκητες. 

 

ΣΤ) Στάγδην άρδευση 

     Μέχρι τώρα αναφέρθηκαν όλα τα συστήµατα άρδευσης που έχουν 

κατά καιρούς χρησιµοποιηθεί. Τα τελευταία 20 χρόνια όµως έχει αρχίσει 

να χρησιµοποιείται πολύ η στάγδην άρδευση. Ο όρος στάγδην 

άρδευση σηµαίνει την κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, διανοµή του 

νερού ατοµικά σε κάθε φυτό, µε µικρές σταγόνες οι οποίες βγαίνουν 
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από ειδικές συσκευές που ονοµάζονται σταλακτήρες. Το νερό εδώ 

κινείται µέσα στους σωλήνες υπό πίεση. Τα βασικά πλεονεκτήµατα του 

συστήµατος αυτού είναι: 

 

� Η µικρή παροχή του νερού.  

� Η µερική διαβροχή του εδάφους, αφού το έδαφος διαβρέχεται µόνο 

γύρω από τους σταλακτήρες. 

� Η µεγάλη συχνότητα και διάρκεια άρδευσης για να καλυφθούν οι 

ανάγκες των φυτών σε νερό αφού έχουµε µικρή παροχή και µικρό 

διαβρεχόµενο όγκο εδάφους. 

� Η τρισδιάστατη κίνηση του νερού στο έδαφος. 

� Το γεγονός ότι µπορεί να αυτοµατοποιηθεί 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των 

µεθόδων άρδευσης και έχοντας ως γνώµονα ότι το προς άρδευση 

τµήµα θα είναι είτε οικιακός κήπος είτε πάρκο, καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα πως καταλληλότερος τρόπος άρδευσης είναι το 

αυτόµατο πότισµα µε στάγδην άρδευση και καταιονισµό. Αυτόµατη 

άρδευση είναι η τεχνική που εξασφαλίζει την απολύτως ελεγχόµενη 

εφαρµογή νερού (βάση των αναγκών του φυτού) και παρέχει την 

µεγαλύτερη οικονοµία του νερού.  

 

1.2  ΤΟ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΝΕΡΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ 

 

Κοιτάζοντας τη γη από το διάστηµα θα µπορούσε εύκολα να καταλήξει 

κάποιος στο λανθασµένο συµπέρασµα ότι το νερό είναι αγαθό σε 

επάρκεια. Στο ίδιο συµπέρασµα θα καταλήξει κάποιος παρατηρώντας 

την απεραντοσύνη της θάλασσας, η µια χιονισµένη βουνοπλαγιά, η 

την πληµµύρα που προκαλεί µια ραγδαία βροχή. Κανείς όµως δεν 
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µπορεί να φανταστεί ότι αυτός ο πλανήτης που περισσότερο από τα 

2/3 της επιφάνειάς του καλύπτονται από νερό, βρίσκεται αντιµέτωπος 

µε την επιτακτική ανάγκη για φειδωλή και ορθολογική χρήση και 

διαχείριση των υδάτινων πόρων. 

Η ζωή δηµιουργήθηκε µέσα στο νερό και εξελίχθηκε όπου υπήρχε νερό. 

Η συνέχιση και βελτίωση της εξαρτάται κατά πολύ από το νερό. Όλες οι 

δραστηριότητές µας εξαρτώνται άµεσα ή έµµεσα από το νερό το 

οποίο είναι αξιοποιήσιµο σε ποσοστό 1% του υπάρχοντος στο 

πλανήτη. Το ποσοστό αυτό µειώνεται µε όλο και πιο γρήγορο ρυθµό 

λόγω της κακής διαχείρισης του. Επίσης ένα σηµαντικό ποσοστό του 

νερού καθίσταται ακατάλληλο εξαιτίας της ρύπανσης. Επιτακτική 

ανάγκη λοιπόν σήµερα είναι η σωστή διαχείριση του νερού. 

Στον τοµέα της άρδευσης σωστή διαχείριση σηµαίνει ένα σύστηµα που 

θα είναι αυτόµατο, θα επιτυγχάνει οµοιόµορφη και ορθολογική 

κατανοµή του νερού, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη εδαφική 

υγρασία στα φυτά. Αυτά τα κριτήρια καλύπτονται από την αυτόµατη 

στάγδην άρδευση γιατί : 

 

� ποτίζουµε µε απόλυτα ελεγχόµενο τρόπο όσο αφορά τις ανάγκες 

των φυτών 

� ποτίζουµε σε ώρες µε την µικρότερη εξάτµιση  

� ποτίζουµε χωρίς απώλειες νερού εξαιτίας επιφανειακής απορροής η 

περίσσειας διήθησης. 

 

Συνεπώς µε την σωστά σχεδιασµένη αυτόµατη άρδευση ποτίζουµε 

όποτε πρέπει, όσο πρέπει και εκεί που πρέπει.  
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 2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΤΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

 

Για την σωστή σχεδίαση ενός δικτύου άρδευσης πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη πολλά στοιχεία που κάποια είναι αλληλένδετα  

µεταξύ τους και κάποια όχι. Θα αναφερθούν τα σηµαντικότερα 

στοιχεία βάση τον οποίων καθορίζονται και επηρεάζονται οι 

παράµετροι και τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του αρδευτικού 

συστήµατος. 

 

2.1 ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΦΥΤΏΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ 

    Τα φυτά που υπάρχουν ή πρόκειται να φυτευτούν είναι από τους 

σηµαντικότερους παράγοντες γιατί αυτά καθορίζουν µε το είδος τους 

και τις απαιτήσεις τους, το είδος του αρδευτικού δικτύου που θα 

επιλεχθεί και την ποσότητα του νερού που θα πρέπει το δίκτυο να 

παρέχει. Έτσι λοιπόν αν υπάρχει γκαζόν θα επιλεχθεί δίκτυο µε 

εκτοξευτήρες νερού, ενώ αν υπάρχουν δένδρα θα τοποθετηθούν 

σταλάκτες. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος φυτικός φράχτης 

µπορεί να τοποθετηθεί σταλακτηφόρος σωλήνας κ.τ.λ.. Η ποσότητα 

του νερού επηρεάζεται από το είδος φυτού καθώς διαφορετικές 

ανάγκες έχει ένας φοίνικας από έναν πλάτανο καθώς και ένα νέο 

δένδρο 1 έτους  από ένα µεγαλύτερο.  

 

2.2 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Οι κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής η ακόµα και το µικροκλίµα 

που δηµιουργείται από την φύτευση η το χτίσιµο καθορίζουν σε µεγάλο 

βαθµό τα χαρακτηριστικά του συστήµατος άρδευσης καθώς και τα 
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είδη φυτών που θα χρησιµοποιηθούν. Οι σηµαντικότεροι 

κλιµατολογικοί παράγοντες είναι: 

 

Α) ΑΝΕΜΟΣ 

Σε περιοχή που πνέουν διαρκώς άνεµοι πρέπει να υπολογίσουµε πως η 

διαπνοή των φυτών θα είναι µεγαλύτερη, πως η εξάτµιση της εδαφικής 

υγρασίας θα είναι αυξηµένη και πως πιθανών να µην µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν κάποιοι τύποι εκτοξευτήρων. 

Β) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 

Γ)ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ 

∆)ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 

Ε)ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 Οι παράγοντες αυτοί καθορίζουν τα είδη των φυτών που θα 

χρησιµοποιηθούν άρα και τον τύπο του αρδευτικού συστήµατος η τον 

τρόπο άρδευσης. Ακόµα περισσότερο οι συγκεκριµένοι παράγοντες 

επηρεάζουν και την εξατµισοδιαπνοή. Εξατµισοδιαπνοή είναι ο βαθµός 

µε τον οποίο το νερό αποµακρύνεται από την βλάστηση , µέσω της 

διαπνοής και από το έδαφος µέσω της εξάτµισης. Είναι λοιπόν 

απαραίτητο να γνωρίζουµε την τιµή της εξατµισοδιαπνοής ώστε να 

υπολογίζουµε την ποσότητα του νερού µε την οποία θα αρδεύουµε 

αλλά και την συχνότητα ώστε να αντισταθµίσουµε τις απώλειες. 

 

 

2.3 Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Α) Τύπος εδάφους και περιεκτικότητα σε οργανική ουσία.  

Υπάρχουν εδάφη που στραγγίζουν εύκολα και αλλά όχι. Αυτό µπορεί 

να µας τροποποιήσει το πρόγραµµα άρδευσης. 
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Β)Κλίση του εδάφους  

Μεγάλες κλίσεις σε συνδυασµό µε µεγάλες ποσότητες άρδευσης 

µπορούν να επιφέρουν διάβρωση του εδάφους. 

 

 

Γ)Υψοµετρική διαφορές.  

Αν υπάρχουν µεγάλες διαφορές επηρεάζονται τα υδραυλικά στοιχεία 

του δικτύου.  

 

Οι εδαφολογικές συνθήκες καθορίζουν και αυτές τον τύπο του 

αρδευτικού συστήµατος τον τρόπο και τον χρόνο άρδευσης καθώς 

επηρεάζουν την ταχύτητα διήθησης. Ταχύτητα διήθησης είναι η 

ταχύτητα µε την οποία το νερό κινείται στο έδαφος. 

 

2.4 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 

ΑΡ∆ΕΥΣΗ 

Α. ΠΙΕΣΗ 

Είναι το σηµαντικότερο υδραυλικό χαρακτηριστικό σε ένα δίκτυο 

άρδευσης. Ένα σύστηµα άρδευσης επηρεάζεται αρνητικά από τις 

ακατάλληλες πίεσης λειτουργίας και έχουν αρνητική επίδραση στην 

αποδοτικότητα, στο κόστος κατασκευής και στην συντήρηση του 

δικτύου. Πίεση είναι τα δυναµικό του νερού, µετρούµενο σε BARS ή Atm. 

Η πίεσης που πρέπει να µετρηθούν είναι η στατική και η δυναµική. 

Στατική πίεση είναι η πίεση που µετράται σε κλειστό δίκτυο όταν δεν 

υπάρχει ροή νερού. Η µέτρηση αυτή είναι απαραίτητη ώστε ο 

µελετητής να γνωρίζει την διαθέσιµη πίεση όταν εγκαθιστά το δίκτυο, 

ώστε να επιλέξει και τα κατάλληλα υλικά ώστε να είναι µέσα στα όρια 

λειτουργίας των υλικών. Η δυναµική πίεση είναι η πίεση που έχει το 
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δίκτυο όταν βρίσκεται σε λειτουργία και υπάρχει ροή νερού. Είναι το ίδιο 

απαραίτητη η γνώση της ώστε να ανταποκρίνεται στα όρια 

λειτουργίας των εξαρτηµάτων. 

 

Β. ΠΑΡΟΧΗ 

 

Παροχή είναι η ποσότητα του νερού που ρέει στο δίκτυο ανά µονάδα 

χρόνου. Μετράται σε λίτρα ανά ώρα ή λεπτά (lt/hr ή lt/min) ή σε κυβικά 

µέτρα ανά ώρα(m3/hr). Έχει σηµαντικό ρόλο στην επιλογή των 

εξαρτηµάτων του δικτύου ως προς το µέγεθος και τις διαστάσεις τους. 

Συνήθως αναφέρεται στην παροχή της πηγής του νερού αλλά 

χρησιµοποιείται και στα επιµέρους τµήµατα του δικτύου(αντλίες, 

βαλβίδες, αγωγούς κ.τ.λ.). 

 

Γ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ 

 

Ταχύτητα ροής είναι η ταχύτητα µε την οποία κινείται το νερό στον 

αγωγό και µετράται σε µέτρα ανά δευτερόλεπτο. Είναι πολύ σηµαντικό 

να υπολογίζεται διότι µπορεί να δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα στο 

δίκτυο. Αν είναι µεγάλη δηµιουργεί πρόωρη φθορά και διάβρωση στα 

στοιχεία του δικτύου. Αν είναι µικρή µπορούν να δηµιουργηθούν 

φραξίµατα και κατακάθιση αιωρηµάτων. 

 

 ∆. ΕΝΤΑΣΗ ∆ΙΑΒΡΟΧΗΣ  

 

Η ένταση διαβροχής δείχνει το πόσο γρήγορα εφαρµόζεται το νερό 

στο έδαφος και µετράται σε χιλιοστά ανά ώρα. Ο σωστός 

υπολογισµός της έντασης διαβροχής βοηθά στην αποφυγή 

καταστάσεων όπως: 
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� Υπερκατανάλωση νερού.  

Αν δεν υπολογιστεί η ένταση νερού και είναι µεγάλη, τότε το σύστηµα 

θα παρέχει περίσσεια νερού. Άρα πρέπει να υπολογιστεί ώστε να 

προγραµµατίζεται σωστά η συχνότητα και το ποσό της άρδευσης. 

� Υπερβολική απορροή.  

Με τον υπολογισµό της έντασης διαβροχής αποφεύγεται η απορροή 

σε ορισµένα είδη εδάφους µε µικρή διηθητικότητα όπως τα πηλώδη. 

 

Υπολογίζοντας λοιπόν την ένταση διαβροχής υπολογίζεται µε ακρίβεια 

ο χρόνος και η συχνότητα άρδευσης αποκλείοντας φαινόµενα 

επιφανειακής απορροής η υπερβολικής διήθησης. Η ρύθµιση της 

έντασης διαβροχής γίνεται µε την σωστή επιλογή ακροφυσίων και 

εκτοξευτήρων. Η επιλογή είναι εύκολη και γίνεται από τους πίνακες µε 

τα χαρακτηριστικά λειτουργίας, που συνοδεύουν τους εκτοξευτήρες, σε 

συνδυασµό µε την πίεση λειτουργίας του δικτύου. 

 

2.5 ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΝΕΡΟΥ 

Η ποιότητα του νερού σε συνδυασµό µε την προέλευση µπορούν να 

διαφοροποιήσουν σηµαντικά το δίκτυο άρδευσης. Νερά που 

προέρχεται από γεώτρηση θα υποχρεώσει πιθανότατα τον µελετητή να 

χρησιµοποιήσει φίλτρα. Αντίστοιχα, νερό που προέρχεται από 

βιολογικό καθαρισµό θα δυσκολέψει την χρήση σταλακτηφόρων 

σωλήνων και στάγδην άρδευσης καθώς είναι νερό µε πολλά 

αιωρούµενα σωµατίδια που θα προκαλέσουν φραξίµατα. Η χρήση 

φίλτρου ώσµωσης είναι λύση που ανεβάζει το κόστος κατασκευής σε 

ασύµφορα επίπεδα. 
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2.6  Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ 

Ο συνδυασµός αυτών των δύο παραµέτρων ενδέχεται να καθορίσουν 

σε µεγάλο βαθµό το είδος και την ποιότητα του δικτύου άρδευσης. Αν 

ο ιδιοκτήτης για παράδειγµα θέλει να αρδεύει επιφάνειες µε χλοοτάπητα 

δίπλα σε γυάλινες επιφάνειες µπορεί να χρησιµοποιηθεί υπεδάφεια 

άρδευση. Υπάρχει περίπτωση ο ιδιοκτήτης του κήπου να µην διατίθεται 

να ξοδεύσει µεγάλα ποσά. Σε αυτή την περίπτωση µπορεί να µην γίνει 

ένα πλήρως αυτοµατοποιηµένο δίκτυο άρδευσης αλλά µερικώς. 

Ακόµα µπορεί να δηµιουργηθεί ένα τµήµα του δικτύου µε προοπτική 

επέκτασης µελλοντικά. Ο µελετητής θα πρέπει να το λάβει υπόψη του 

ώστε να υπολογίσει έτσι το δίκτυο ώστε να µπορεί να λειτουργήσει 

χωρίς πρόβληµα και µετά την επέκταση. Είναι προτιµότερο να 

δηµιουργηθεί ένα µικρότερο δίκτυο καλής ποιότητας. Λιγότερο 

αυτοµατοποιηµένο µε δυνατότητα επέκτασης παρά ένα πλήρες µε 

αµφιβόλου ποιότητας υλικά το οποίο θα έχει προβλήµατα λειτουργίας 

και απώλειες νερού. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός 

πλήρους δικτύου άρδευσης και οι προϋποθέσεις ώστε αυτό να είναι 

λειτουργικό και αποδοτικό. Η µελέτη που αφορά τα υδραυλικά 

χαρακτηριστικά του δικτύου και ο υπολογισµός αυτών είναι ξεχωριστό 

κοµµάτι και δεν αποτελεί µέρος της παρούσας µελέτης. 
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3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

 

Για να είναι λειτουργικό και ολοκληρωµένο το σύστηµα άρδευσης 

πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Όταν επιτευχθούν αυτές 

τότε θα υπάρχει ένα δίκτυο χωρίς προβλήµατα και σπατάλη νερού. 

 

3.1 ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

Πριν οποιαδήποτε µελέτη και ενέργεια θα πρέπει να καταρτιστεί 

αναλυτικό κηποτεχνικό σχέδιο το οποίο θα παρουσιάζει την ακριβή 

θέση των φυτών, τις υψοµετρικές διαφορές και την ακριβή θέση των 

σηµείων υδροληψίας και παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. 

 

3.2.1 ΣΩΣΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

 

Αφού ληφθούν υπόψη όσα έχουν αναφερθεί σχετικά µε τους 

παράγοντες που επηρεάζουν το δίκτυο άρδευση, το κηποτεχνικό 

σχέδιο ο µελετητή προχωράει στην κατάρτιση του σχεδίου άρδευση. 

Όπως προαναφέρθηκε δεν θα επεκταθεί αυτή η µελέτη στον 

υπολογισµό των υδραυλικών παραµέτρων (πιέσεις, διάµετρος 

αγωγών κ.τ.λ.) αλλά θα αναφερθούν οι γενικές αρχές.  

 

Το πρώτο στάδιο που καλείται να εξετάσει ο µελετητής του δικτύου 

άρδευσης, αφού λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί 

για το µικροκλίµα τις περιοχής, τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά κ.α., 

είναι αυτό της επιλογής των διαφόρων τύπων εκτοξευτήρων και 
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σταλακτηφόρων αγωγών καθώς και των τοµέων (στάσεων) του 

συγκεκριµένου δικτύου και της τοποθέτησής τους. 

 

Η τοποθέτηση δεν είναι τυχαία αλλά γίνεται πάντα σύµφωνα µε 

ορισµένες αρχές οι οποίες λαµβάνονται υπόψη στις εργοστασιακές 

προδιαγραφές του κάθε προϊόντος. 

Οι εκτοξευτές τύπου pop up πρέπει να τοποθετούνται µε τρόπο ώστε 

να εξασφαλίζονται οι ιδανικές αλληλοκαλύψεις των πεδίων εκτόξευσης 

τους, να µειώνονται στο ελάχιστο οι απώλειες σε νερό κατά την 

άρδευση και να επιτρέπεται η χρησιµοποιήσει των προγραµµάτων 

άρδευσης, ανάλογα µε τις υδατικές απαιτήσεις. Οι διατάξεις 

τοποθέτησης  των εκτοξευτήρων είναι :  

� τριγωνική 

� τετραγωνική 

� µονής σειράς 

 

Όσον αφορά την ισαποχή των εκτοξευτήρων, αυτή εξαρτάται τόσο 

από την διάταξη αυτών, όσο και από το µέγεθός της ταχύτητας του 

επικρατούντος ανέµου. 

Πιο συγκεκριµένα στην τετραγωνική διάταξη η οποία είναι και η πιο 

συχνή κα ι στην διάταξη µονής σειράς, για ταχύτητες ανέµου 0-6 km/h 

η ισαποχή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της διαβρεχόµενης 

διαµέτρου, ενώ για ταχύτητες µεγαλύτερες των 6 km/h η ισαποχή δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 45% της διαβρεχόµενης διαµέτρου. Στην 

τριγωνική διάταξη η ισαποχή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 55% και 50% 

της διαβρεχόµενης διαµέτρου για τις αντίστοιχες ταχύτητες.  

Κατά τον σχεδιασµό των αρδευτικών τοµέων, πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη οι ακόλουθες παράµετροι: 
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     Α. Η άρδευση θάµνων και δένδρων πραγµατοποιείται από 

διαφορετικό τοµέα (στάση) από εκείνο των χλοοταπήτων λόγω των 

διαφορετικών απαιτήσεων σε νερό τόσο ανάλογα µε την εποχή όσο 

και ανάλογα µε την ηλικία. 

     Β. δεν επιτρέπεται η λειτουργία στον ίδιο τοµέα εκτοξευτήρων που 

καλύπτουν κεκλιµένα και επίπεδα τµήµατα του κήπου ή σκιαζόµενες και 

µη επιφάνειες. 

     Γ. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση εκτοξευτήρων διαφορετικού τύπου, 

µικρών και µεγάλων αποστάσεων, στον ίδιο τοµέα( π.χ. PS HUNTER ή 

570 TORO µε σειρά PGP HUNTER ή S-700 TORO). 

     ∆. ∆εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση διαφορετικών ειδών η µεγεθών 

ακροφυσίων στο συγκεκριµένο είδος εκτοξευτή στον ίδιο τοµέα (π.χ. 12 

Ρ µέχρι 4m εκτόξευση, µε 15 Ρ µέχρι 5m εκτόξευση), εκτός αν αυτό 

κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη οµοιοµορφίας στην ένταση 

διαβροχής του τοµέα. 

 

3.2.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΩΝ – ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ. ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Το δεύτερο στάδιο της µελέτης σχεδίασης περιλαµβάνει την επιλογή και 

τον σχεδιασµό των υδραυλικών αγωγών και της ηλεκτρικής 

εγκατάστασης του συγκεκριµένου δικτύου. Όσον αφορά το σχεδιασµό 

του υδραυλικού δικτύου επικρατούν δύο φιλοσοφίες. 

 

     Α. Στην πρώτη η οποία είναι και η αρτιότερη τεχνικά, η τροφοδοσία 

των αρδευτικών τοµέων µε νερό γίνεται µέσω ενός κεντρικού αγωγού, 

που ονοµάζεται πρωτεύοντας, κατά µήκος του οποίου τοποθετούνται 

ηλεκτροβάνες  οι οποίες µε την σειρά τους τροφοδοτούν τους 

επιµέρους αγωγούς των αρδευτικών τοµέων που ονοµάζονται 
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δευτερεύοντες αγωγοί. Στην κεφαλή του πρωτεύοντος αγωγού 

τοποθετείται µία κεντρική ηλεκτροβάνα (master valve) ώστε το δίκτυο 

να µην βρίσκεται υπό πίεση ο πρωτεύων αγωγός όταν το δίκτυο δεν 

λειτουργεί. 

     Β. Στην δεύτερη το υδραυλικό δίκτυο µπορεί να τροφοδοτεί κάθε 

αρδευτικό τοµέα ξεχωριστά , από µία ή περισσότερες υδροληψίες. Η 

σχεδίαση αυτή προβλέπει την κατασκευή ειδικής υδραυλικής 

εγκατάστασης (collector). Η συγκεκριµένη σχεδίαση θα πρέπει να 

πραγµατοποιείται µόνο όταν είναι αδύνατη η εγκατάσταση 

πρωτεύοντος αγωγού , λόγω ειδικών τεχνικών κωλυµάτων. 

 

Πρέπει να αναφερθεί ότι η σχεδίαση µε πρωτεύοντα αγωγό έχει πολύ 

µικρότερες απώλειες πίεσης αλλά απαιτούνται περισσότερα µέτρα 

καλωδίων στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Στην δεύτερη περίπτωση 

αντίθετα, απαιτούνται λιγότερα µέτρα καλωδίων αλλά περισσότερα 

µέτρα αγωγών άρδευσης. 

 

3.2.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ∆ΙΑΤΟΜΗ ΤΟΥΣ 

 

Η επιλογή του µεγέθους των αγωγών τόσο του πρωτεύοντος δικτύου 

όσο και των δευτερευόντων αγωγών πρέπει να ακολουθούν τους 

ακόλουθους γενικούς κανόνες: 

�    Ελαχιστοποίηση των γραµµικών απωλειών πίεσης 

�    Ελαχιστοποίηση των τοπικών απωλειών πίεσης. Οι τοπικές 

απώλειες πίεσης θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη, γιατί 

όπως έχει παρατηρηθεί είναι δυσανάλογες µεγάλες σε πολύπλοκα 

δίκτυα 

�     Η διαφορά πίεσης µεταξύ της κεφαλής του δικτύου και του τέλους 

του αρδευτικού αγωγού δεν πρέπει να ξεπερνά το 20%. 
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�    Η µέση ταχύτητα ροής του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 

m/sec (για αποφυγή υδραυλικού πλήγµατος και εσωτερικής 

διάβρωσης των αγωγών). 

�    Σωστή επιλογή των αγωγών στις υπολογιζόµενες πιέσεις 

λειτουργίας του δικτύου 

�    Ελαχιστοποίηση του κόστους.  

 

 

3.2.4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

   Α. Η επιλογή των ηλεκτρικών αγωγών θα πρέπει να γίνει βάση των 

απωλειών της έντασης ηλεκτρικού ρεύµατος. Οι ηλεκτρικοί αγωγοί 

(καλώδια) πρέπει να έχουν προδιαγραφές για άµεση τοποθέτηση στο 

έδαφος, να είναι δηλαδή αδιάβροχοι π.χ. ΝΥΥ. 

   Β. Η επιλογή των ηλεκτοβανών εξαρτάται: 

�         Από την ποσότητα του νερού σε m3/hr που παρέχεται στο 

δίκτυο (3/4΄΄,1΄΄,1,5΄΄,2΄΄ κ.λ.π.) 

�         Από το είδος της άρδευσης (pop up ή σταλακτήρες κ.λ.π.) που 

αρδεύει ο συγκεκριµένος τοµέας. 

�         Από την πίεση του δικτύου, µπορεί να απαιτούνται 

αντιπληγµατικές ηλεκτροβάνες. 

   

 Γ. Η επιλογή των φρεατίων µέσα στα οποία τοποθετούνται οι 

ηλεκτροβάνες εξαρτάται κυρίως από το σύστηµα άρδευσης 

(πρωτεύων αγωγός ή collector). Στην πρώτη περίπτωση 

χρησιµοποιούνται συνήθως στρογγυλά φρεάτια µίας ή δύο 

ηλεκτροβανών ενώ στην δεύτερη περίπτωση χρησιµοποιούνται µεγάλα 

παραλληλόγραµµα φρεάτια όπου τοποθετείται το κολεκτέρ µε τις 

ηλεκτροβάνες. 
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3.2.5 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 

Το στάδιο αυτό είναι το τελευταίο της µελέτης του συστήµατος 

αυτόµατης άρδευσης. Περιλαµβάνει την γενική κοστολόγηση και την 

παράδοση στον πελάτη, γραπτής προσφοράς του κόστους 

εγκατάστασης του δικτύου µε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τις 

ποσότητες και το κόστος του κάθε υλικού καθώς και κηποτεχνικό 

σχέδιο. Επίσης παραδίδεται πίνακας µε την µορφή υποµνήµατος του 

συνόλου των προτεινόµενων υλικών µε τις εργοστασιακές 

προδιαγραφές. 



 28 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

  

ΟΙΚΟ-ΚΗΠΟΣ 

Χ Ι Ω Τ Α Κ Η Σ & ΣΙΑ O.E 

 

ΠΡΟΣ: EKTASSIS DEVELOPMENT S.A 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ  ΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ 

Α.ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 

1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ  ΟΡΒΙΤ  9st,2prog........2 X 220.00…..........440.00 ΕΥΡΩ 

2.ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ HUNDER  1’’……………....15 X 30.00………...450.00     // 

3.ΦΡΕΑΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ ΝΙΚΕ……….......15 X 6,00…………..90.00     // 

4.POP-UP  STATIKA ΣΩΜΑ………………….…80 X 3.00……….….240.00     // 

5.ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΜΡ 2000…………………..……80 Χ 12.00………....960.00 

……………………………………………………………………………………….. 

    ΣΥΝΟΛΟ         2180.00 ΕΥΡΩ 

                                                                         

Β.ΣΩΛΗΝΕΣ,ΚΑΛΩ∆ΙΑ,ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

    1.ΣΩΛΗΝΑΣ Φ 25-6 ατµ,…………………….....900 X 0.60…………540.00 ΕΥΡΩ 

    2.ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ20/33.......350 Χ 0.50...............175.00     // 

    2.ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  ………….………………………………350.00     // 

    5.ΚΑΛΩ∆ΙΟ 9κλωνο sprigler system…….…..200 X 2.40………...480.00     // 

    ……………………………………………………………………………………….. 

                                                                               ΣΥΝΟΛΟ         1545.00 ΕΥΡΩ 

 

Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ 

    1.ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ........................………..1200.00 ΕΥΡΩ 

    2.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ………........................…..……..300.00     // 

    3.ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ/ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ………………………….…….....0.00     // 

    ……………………………………………………………………………………….. 

                                                                             ΣΥΝΟΛΟ       1500.00 ΕΥΡΩ 
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∆. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  

 ∆ = Α + Β + Γ (2180.00 +1545.00 +1500.00 ) = 3725.00 ΕΥΡΩ   

                                       ΕΚΠΤΩΣΗ 15%               559.00    // 

                                       ………………………………………… 

                                       ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       3166.00 ΕΥΡΩ 

    

-ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 
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3.3 ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η σωστή εγκατάσταση και ο τρόπος που αυτή γίνεται είναι ίσως το 

σηµαντικότερο κοµµάτι της κατασκευής του δικτύου άρδευσης. Για τον 

λόγο αυτό θα αναλυθεί εκτενέστερα και θα αποτελέσει ξεχωριστό 

κεφάλαιο.  

 

 

3.4 ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Στο  κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα περισσότερα υλικά που 

είναι διαθέσιµα στην αγορά, ο τρόπος και η σκοπιµότητα της χρήσης 

τους καθώς και κάποιες προδιαγραφές τους. 

 

 

3.4.1 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΚΤΎΟΥ 

Η αναφορά στα υλικά που χρησιµοποιούνται στο δίκτυο θα γίνει µε την 

σειρά που αυτά χρησιµοποιούνται ξεκινώντας από το σηµείο 

υδροληψίας και καταλήγοντας στο σηµείο που καταλήγει το νερό. 

 

3.4.1.1 ΑΝΤΛΙΑ 

Η αντλία είναι ένα κοµµάτι του δικτύου που δεν είναι πάντα απαραίτητο 

καθώς το νερό µπορεί να προέρχεται από δίκτυο πόλεως. Σε αντίθετη 

περίπτωση η χρήση της είναι απαραίτητη για τον λόγο αυτό θα 

αναφερθούν ορισµένα στοιχεία που βοηθούν στη επιλογή της αντλίας.  

Η αντλία είναι µια µηχανή που χρησιµοποιεί ενέργεια που προέρχεται 

από ένα κινητήρα για να µετακινήσει µια ορισµένη ποσότητα νερού 

(παροχή) σε κάποιο ύψος (ανυψωτική δύναµη ή µανοµετρικό ύψος). 
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Στην περίπτωση εγκατάστασης σε κήπο , θα πρέπει η ενέργεια που 

παρέχεται στο νερό να είναι τέτοια ώστε να καθιστά δυνατή την κίνηση 

του νερού στο εσωτερικό των σωληνώσεων, να ξεπερνά κάποιες 

σηµαντικές ίσως διαφορές πίεσης λόγο υψοµετρικών διαφορών και να 

φτάνει στους εκτοξευτές σε επαρκή ποσότητα και πίεση. Τα τεχνικά 

µεγέθη που χαρακτηρίζουν µια αντλία είναι η παροχή, το µανοµετρικό 

ύψος και ο βαθµός απόδοσης. Υπάρχουν πολύ τύποι αντλιών 

ανάλογα µε το που θα χρησιµοποιηθούν. Για αρδευτικά συγκροτήµατα 

κήπων χρησιµοποιούνται περισσότερο οι φυγοκεντρικές αντλίες µε 

οριζόντιο άξονα , που έχουν καλές προσαρµογές και αποδόσεις µε 

µέτριο ως χαµηλό κόστος. Μπορεί να είναι είτε ηλεκτροκίνητες είτε µε 

µηχανή εσωτερικής καύσης που όµως αποφεύγονται λόγω 

ηχορύπανσης άλλοι τύποι ηλεκτρικών αντλιών είναι οι φυγόκεντρες 

αντλίες µε κάθετο άξονα (ποµώνες), οι υποβρύχιες αντλίες και οι 

βυθιζόµενες.  

 

3.4.1.2. ΦΙΛΤΡΑ 

 

Το φιλτράρισµα του νερού είναι µια σηµαντική προϋπόθεση στην 

στάγδην άρδευση. Σκοπός των φίλτρων είναι η αποµάκρυνση από το 

νερό ξένων σωµατιδίων όπως άµµου, αργίλου , ιζηµάτων και άλλων 

αιωρούµενων σωµατιδίων που µπορούν να προκαλέσουν ζηµιά και 

φραξίµατα στα εξαρτήµατα του δικτύου.  

Υπάρχουν διάφοροι τύποι φίλτρων όπως µε δικτυωτό πλέγµα , µε 

δίσκους και ειδικές συσκευές αποχωρισµού άµµου, φίλτρα άµµου, 

αντίστροφης ώσµωσης κ.α. 
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φίλτρο σίτας 

 Επιλογή φίλτρου 

Το φιλτράρισµα του νερού είναι ένα σύνθετο πρόβληµα ,εξαιτίας της 

µεγάλης ποικιλίας των στερεών υλικών στις διαφορετικές πηγές 

προέλευσης νερού, καθώς και της ποικιλίας στερεών σωµατιδίων στην 

ίδια πηγή καθ’ όλη την αρδευτική περίοδο. Συνιστάται η χρήση 

διαφορετικών τύπων φίλτρων για κάθε περίπτωση. Έτσι για νερό 

τοπικού δικτύου αρκεί συνήθως ένα απλό φίλτρο σήτας. Για νερό 

γεώτρησης µε άµµο απαιτείται υδροκυκλωνικό φίλτρο ή 

υδροκυκλώνας και µετά από αυτόν ένα φίλτρο σήτας 120 mesh ή 

φίλτρο µε δίσκους 140 mesh. Για νερό από δεξαµενή χρειάζεται φίλτρο 

gravel και φίλτρο σίτας  mesh. 

Πρέπει να σηµειωθεί πώς είναι απαραίτητο όταν το νερό είναι 

ακάθαρτο και τοποθετείται συγκρότηµα φίλτρων αυτό θα πρέπει να 

είναι αυτοκαθαριζόµενο. 

 

3.4.1.3 ΑΓΩΓΟΙ 

∆εύτερο κύριο µέρος του αρδευτικού συστήµατος είναι οι σωληνώσεις-

αγωγοί. Υπάρχουν οι κύριοι και οι δευτερεύοντες σωλήνες και οι 

σωλήνες εφαρµογής. Οι κύριοι και οι δευτερεύοντες είναι 

κατασκευασµένοι από άκαµπτο PVC ή  PE υψηλής πυκνότητας και 

είναι συνήθως υπόγειοι. Οι σωλήνες εφαρµογής είναι από εύκαµπτο, 

µαύρο πολυαιθυλένιο, φέρουν τους σταλακτήρες και είναι 
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επιφανειακοί. Εδώ θα πρέπει να ειπωθεί πως για να καταρτιστεί σωστά 

ένα αρδευτικό δίκτυο θα πρέπει να είναι γνωστός ο τρόπο που θα 

κατανέµεται η υγρασία στο έδαφος. Για τον υπολογισµό αυτόν 

υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ένας απλός τρόπος είναι 

χρησιµοποιώντας την βασική διηθητικότητα. Έχει βρεθεί λοιπόν ότι η 

επιφάνεια και η διάµετρος διαβροχής είναι ευθέως ανάλογα µε την 

παροχή και αντιστρόφως ανάλογα µε την βασική διηθητικότητα µε 

βάση τους τύπους: iqA =  και 
i

q
D

π

4
=  όπου Α είναι η επιφάνεια 

διαβροχής σε m
2 , D διάµετρος διαβροχής σε m, q παροχή των 

σταλακτήρων σε l/hr, I η βασική διηθητικότητα σε mm/hr. Έτσι λοιπόν 

ανάλογα µε τα προς άρδευση φυτά και το ποσοστό διαβροχής που 

επιδιώκεται, επιλέγεται η διάταξη των αγωγών εφαρµογής και µπορεί να 

είναι απλή ευθεία διάταξη(1 πλευρικός ανά γραµµή φυτών), διπλή 

ευθεία διάταξη(2 πλευρικοί ανά γραµµή φυτών), µαιανδρική, 

ηµικυκλική, κυκλική, ψαροκόκαλου και διάφορες άλλες διατάξεις µε 

διάφορους συνδυασµούς σταλακτήρων. 

    Αναλύοντας τώρα το δίκτυο εφαρµογής θα αναφερθούν πρώτα τα 

γενικά χαρακτηριστικά των αγωγών εφαρµογής. Η διάµετρος λοιπόν 

των σωλήνων είναι συνήθως 12-16 mm, αντέχουν σε πιέσεις 4-6 atm, 

και συνήθως το µήκος τους δεν ξεπερνά τα 60m. Το χρώµα τους είναι 

µαύρο ώστε να εµποδίζεται η ανάπτυξη µικροοργανισµών όπως άλγες 

και µύκητες. Υπάρχουν αρκετοί τύποι αγωγών εφαρµογής οι οποίοι θα 

αναλυθούν αργότερα. Μια απλή αναφορά των τύπων είναι οι  

διανεµητοφόροι που είναι οι πιο διαδεδοµένοι και ο κατασκευαστής  

προσαρµόζει σταλακτήρες σε όποια απόσταση θέλει. Μετά υπάρχουν 

οι διάτρητοι σωλήνες που χωρίζονται σε σωλήνες µε διατρήσεις οι 

οποίες είναι 1-2mm και σε αποστάσεις από 0,5-2m. Αυτές οι σωλήνες 

χρησιµοποιούνται όταν υπάρχουν πυκνοφυτεµένες καλλιέργειες. Τέλος 
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υπάρχουν οι σωλήνες διπλού τοιχώµατος που έχουν τοιχώµατα διπλά 

και λεπτά µε τον εσωτερικό σωλήνα να µεταφέρει το νερό και τον 

εξωτερικό να το διανέµει και τέλος τους πορώδεις σωλήνες όπου έχουν 

πορώδη τοιχώµατα και το νερό εκρέει µε µορφή εφίδρωσης.  

    Για να επιλεχθεί η διατοµή του σωλήνα θα πρέπει να εξεταστούν τα 

φυσικά χαρακτηριστικά του. Αυτό µπορεί να γίνει µε διάφορες 

µεθόδους. Η τελική επιλογή όµως για τη διάµετρο του σωλήνα θα 

πρέπει να είναι τέτοια ώστε η διαφορά παροχής µεταξύ δύο τυχαίων 

σταλακτήρων, να µην ξεπερνά το 10% της κανονικής παροχής των 

σταλακτήρων, όταν υπάρχει στρωτή ροή και το 20% όταν υπάρχει 

στροβιλώδης ροή.  

    Το νερό φτάνει στους  αγωγούς εφαρµογής µέσα από το δίκτυο 

µεταφοράς δηλαδή τους δευτερεύοντες και τους κύριους σωλήνες που 

συνήθως είναι υπόγειοι ώστε να προστατεύονται από µηχανικές 

βλάβες και να µην δηµιουργούν προβλήµατα στις καλλιεργητικές µας 

εργασίες. Αυτοί είναι κατασκευασµένοι είτε από PVC άκαµπτο σε 

σωλήνες των 6µ, είτε   PE υψηλής πυκνότητας σχετικά εύκαµπτους σε 

ρολά των 100-300m. Οι σωλήνες αυτοί αντέχουν σε πιέσεις ως 16 atm 

και έχουν διάµετρο 32-160mm. Οι δευτερεύοντες σωλήνες 

τοποθετούνται όσο το δυνατόν σε ισοϋψή γραµµές. Η παροχή ενός 

τέτοιου αγωγού πρέπει να είναι Qδ=µ*Qε όπου Qε η παροχή που 

πρέπει να υπάρχει στον αγωγό εφαρµογής. Οι απώλειες πίεσης σε ένα 

δευτερεύοντα και η σχέση πίεσης στην αρχή και στο τέλος του κάθε 

δευτερεύοντα υπολογίζονται µε τύπους ανάλογους µε αυτούς των 

σωλήνων εφαρµογής. Πρέπει να προσεχθεί και εδώ η σχέση πίεσης 

στην αρχή και στο τέλος ώστε να υπάρχει οµοιοµορφία εκροής στο 

δίκτυο. Ανάλογα µε τα προλεγόµενα υπολογίζεται η διατοµή, το µήκος 

του και την πίεση που πρέπει να έχει ο κύριος αγωγός. Πρέπει να 

ειπωθεί ότι οι υπολογισµοί για τα φυσικά χαρακτηριστικά του δικτύου 
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µας µπορούν να ξεκινήσουν  και από τον κύριο αγωγό αν οι παροχές 

νερού που έχουµε δεν είναι αρκετά µεγάλες. 

 

3.4.1.4 ΚΕΦΑΛΗ 

 

Επόµενο µέρος του δικτύου είναι η κεφαλή. Η κεφαλή βρίσκεται αµέσως 

µετά το αντλητικό σύστηµα. Απαρτίζεται από βάνες, φίλτρα, διακόπτες 

µανόµετρα και υδρόµετρα, µειωτές πίεσης, και άλλα εξαρτήµατα που 

θα αναφερθούν πιο κάτω. 

    Το νερό µετά το σύστηµα άντλησης και αφού έχει αποκτήσει κάποια 

πίεση περνά στη κεφαλή. Το πρώτο που συναντά λοιπόν είναι µια 

γενική βάνα. Η ύπαρξή της είναι σηµαντική για να µπορεί να εκλεχθεί 

πλήρως η παροχή του νερού, αν κάτι δεν δουλεύει σωστά ή αν πρέπει 

να επισκευαστεί κάτι στο σύστηµα. Αµέσως µετά το νερό περνά µέσα 

από ένα φίλτρο άµµου ή κάποιο κωνικό υδροκυλώνα. Σκοπός και των 

δύο όπως είδη έχει αναφερθεί είναι να απαλλάξουν το νερό από άµµο 

και άλλα ανεπιθύµητα αντικείµενα. Το φίλτρο άµµου ή χαλικιού έχει ως 

αρχή λειτουργίας το φιλτράρισµα στο οποίο υπόκειται το νερό καθώς 

περνάει ανάµεσα από τις διαδοχικές στρώσεις άµµου και χαλικιού. Στον 

υδροκυλώνα η αρχή λειτουργίας για το φιλτράρισµα του νερού 

στηρίζεται στη φυγοκέντρηση και τη βαρύτητα. Αφού το νερό έχει 

καθαριστεί περνάει από ένα µειωτή πίεσης. Εκεί µπορεί να γίνει µια 

πρώτη επιλογή της επιθυµητής πίεσης σε συνδυασµό µε ένα 

πρεσσοστάτη. Ο πρεσσοστάτης είναι ένα όργανο που ελέγχει ανά 

πάσα στιγµή την πίεση µέσα στο δίκτυο. Ακολουθεί το υδρόµετρο. Το 

τελευταίο µετρά τον όγκο του νερού που περνά συνεπώς και τον όγκο 

του νερού που έχει δοθεί στον κήπο. Εν συνεχεία υπάρχει ένα 

µανόµετρο που µετρά την πίεση του νερού και µία βαλβίδα 

αντεπιστροφής. Σκοπός της βαλβίδας είναι να εµποδίσει το νερό να 
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κινηθεί µε αντίθετη φορά. Στο σηµείο αυτό µπορεί να κατασκευαστεί µία 

διακλάδωση. Ανάλογα µε το δρόµο, που θα επιλέγεται να ακολουθήσει 

το νερό θα γίνεται είτε απλή άρδευση, είτε υδρολίπανση. Στη διαδροµή 

της απλής άρδευσης στην αρχή υπάρχει µία βάνα Venturi και στη 

συνέχεια µία µικρή βαλβίδα αντεπιστροφής που θα βοηθά στο να 

επιλέξουµε το δρόµο που θα ακολουθεί το νερό µετά τη διακλάδωση. 

Μετά από αυτή τη βαλβίδα τοποθετείται ένα φίλτρο σήτας το οποίο θα 

καθαρίζει πλήρως το νερό. Στην έξοδο του φίλτρου τοποθετείται ένα 

ακόµα µανόµετρο και ύστερα ακολουθεί ο κύριος αγωγός άρδευσης. 

Στη διαδροµή της υδρολίπανσης τώρα στην αρχή υπάρχει µία µικρή 

βάνα και αµέσως µετά τοποθετείται ο υδρολιπαντήρας µε 

ταχυδέσµους. Τοποθετείται έτσι ώστε να µπορεί να αφαιρείται εύκολα 

για να καθαρίζεται. Μετά τον υδρολιπαντήρα υπάρχει ακόµα µία µικρή 

βάνα. Ύστερα αυτή η διαδροµή ενώνεται µε τη  διαδροµή της απλής 

λίπανσης στο σηµείο ακριβώς πριν το φίλτρο σήτας. 

Στην κεφαλή του δικτύου µπορεί να υπάρχουν και ι κάτωθι διατάξεις:  

 

� ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΛΗΓΜΑΤΟΣ :  

είναι διάταξη που ανιχνεύει την πίεση του δικτύου ή την τάση του 

ρεύµατος κα ανοίγει ακαριαία για να εκτονώσει επερχόµενο πλήγµα. 

 

 

� ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙ∆Α:  

είναι η διάταξη η οποία ανιχνεύει την πίεση του δικτύου και ανοίγει 

ακαριαία σε περίπτωση υπερβάσεως για να εκτονώσει πλήγµα το 

οποίο έχει είδη εµφανιστεί. 
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� ΒΑΛΒΙ∆Α ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ:  

είναι διάταξη η οποία ανιχνεύει την διερχόµενη παροχή µέσω δικτύου 

και σε περίπτωση υπέρβασης ανώτερου ορίου (θραύση αγωγού) 

κλείνει αυτόµατα. 

 

� ΒΑΛΒΙ∆Α ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ: 

είναι αυτόµατη βαλβίδα που αφαιρεί τον αέρα από το κλειστό δίκτυο 

ώστε να λειτουργεί οµαλά παντού και είναι απαραίτητη στην υπεδάφια 

άρδευση µε σταλακτηφόρο αγωγό. 

 

3.4.1.5 ΑΓΩΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ο αγωγός εφαρµογής είναι το τελευταίο κοµµάτι του δικτύου που 

µεταφέρει το νερό στο προς άρδευση τµήµα. Τα γενικά χαρακτηριστικά 

αυτού και τα υλικά κατασκευής τους ποικίλουν όπως έχει είδη 

αναφερθεί. Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν οι διαθέσιµοι τύποι 

αγωγών στην αγορά καθώς και που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 

 

Αγωγοί µε διανεµητή-Σταλακτηφόροι αγωγοί  

Η άρδευση µε σταλακτηφόρους αγωγούς  που έφεραν κάποιου είδους 

διανεµητή (στάγδην άρδευση) ξεκίνησε στην Αγγλία την δεκαετία του 

1940 αλλά δεν έτυχε ευρείας χρήσης µέχρι την εµφάνιση των 

πλαστικών σωλήνων Ρ.Ε. στην δεκαετία 1960 στο Ισραήλ. Σκοπός της 

άρδευση αυτού το τύπου είναι  η εφαρµογή µικρών ποσοτήτων νερού, 

σε συχνότητες και ποσότητες που ο άνθρωπος επιλέγει, στην ριζική 

ζώνη των φυτών. Τα θετικά αποτελέσµατα αυτής της µεθόδου 

συντέλεσαν στην γρήγορη εξάπλωσή της σε πολλές χώρες, για τα 

περισσότερα είδη καλλιεργειών και για όλους τους εδαφικούς τύπους.  

Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι η µεγάλη εξοικονόµηση 
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νερού και το γεγονός πως η κυρίως εργασία και η απαιτούµενη 

ενέργεια είναι πολύ µικρότερες από οποιαδήποτε άλλη µέθοδο. Επίσης 

είναι δυνατή η άρδευση φυτών που βρίσκονται σε επικλινή εδάφη 

χωρίς να χρειάζονται πρόσθετες κατασκευές υψηλού κόστους. Η 

άρδευση µε αυτών τον τρόπο επιτυγχάνεται τοποθετώντας τον αγωγό 

εφαρµογής κοντά στην βάση του φυτού και προσαρτώντας πάνω 

στον αγωγό κάποιον τύπο διανεµητή. Με αυτών τον τρόπο µπορούν 

να αρδευτούν όλα τα δένδρα και οι θάµνοι.  

Καθώς η τεχνολογία προχωρούσε εµφανίστηκαν στην αγορά 

σωλήνες οι οποίοι είχαν είδη προσαρµοσµένους σταλάκτες. Αυτού του 

τύπου οι αγωγοί είναι σωλήνες µε διατρήσεις οι οποίες είναι 1-2mm και 

σε αποστάσεις από 0,5-2m. Αυτές οι σωλήνες χρησιµοποιούνται όταν 

υπάρχουν πυκνοφυτεµένες καλλιέργειες.  

 

σταλακτηφόρος σωλήνας 

Σταλακτηφόρος ταινία 

 

Είναι και αυτός ένας τύπος σταλακτηφόρου αγωγού µε την διαφορά 

πως τα τοιχώµατά του είναι πολύ λεπτά και οι σταλάκτες πολύ λεπτοί 

και συνήθως έχουν ηµεροµηνία λήξης που είναι από 1-5 έτη. Οι ταινίες 

αυτές δεν έχουν ιδιαίτερη σηµασία στην άρδευση κήπων και πάρκων 
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λόγω της µικρής διάρκειας ζωής, αλλά χρησιµοποιούνται ευρέως σε  

άρδευση φυτών µεγάλης καλλιέργειας. 

 

 

Σωλήνας που ιδρώνει 

 

Είναι η τελευταία εξέλιξη στους σταλακτηφόρους αγωγούς. Το 

βασικότερο πλεονέκτηµα είναι η µεγάλη εξοικονόµηση νερού επειδή 

θάβονται στο έδαφος µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν απώλειες 

νερού λόγω εξάτµισης  αλλά και την άµεση εφαρµογή του νερού πιο 

κοντά στην ριζόσφαιρα του φυτού.  

 

3.4.1.6 ∆ΙΑΝΕΜΗΤΕΣ 

 

Εκτοξευτήρες –ακροφύσια  

 

Εκτοξευτήρες είναι το ειδικό τεµάχιο το οποίο συνδέεται µε σέλλα η 

σύνδεσµο τύπου «Τ» στον αγωγό εφαρµογής και αρδεύει συγκεκριµένη 

επιφάνεια µε καταιονισµό. Οι εκτοξευτήρες µπορεί να είναι είτε υπόγεια 

τύπου pop up είτε µόνιµα τοποθετηµένοι επιφανειακά. Οι υπόγειοι 

ανασηκώνονται µόνο κατά την διάρκεια της άρδευσης, µε την πίεση 

του νερού και χρησιµοποιούνται για την άρδευση χλοοτάπητα η 

χαµηλών θάµνων. 

Οι επιφανειακοί  εκτοξευτήρες προσαρµόζονται πάνω σε ειδικό 

εξάρτηµα , τον ορθοστάτη και χρησιµοποιούνται στην άρδευση ψηλών 

θάµνων και δένδρων. Το ύψος εκτόξευσης ξεκινά από τα 5 cm από το 

έδαφος και φτάνει τα 40 cm.  
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Οι εκτοξευτήρες που χρησιµοποιούνται σήµερα για άρδευση πάρκων 

είναι συνήθως τριών τύπων και χωρίζονται ανάλογα µε τον µηχανισµό 

περιστροφή σε: 

 

α. Κρουστικού τύπου 

Είναι οι πρώτοι που κατασκευάστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν και από 

αυτών τον τύπο πήραν και το όνοµα pop up ένεκα του τρόπου που 

λειτουργούν. Είναι πλήρως ρυθµιζόµενοι. Επιτρέπουν την ρύθµιση της 

παροχής του νερού µε την αλλαγή του ακροφυσίου, την ρύθµιση της 

γωνίας περιστροφής και της απόστασης εκτόξευσης. Βασικό 

πλεονέκτηµα είναι η πολύ καλή αρδευτική τους ικανότητα, η αποφυγή 

βλαβών και η εύκολη επισκευή τους. Μεγάλο µειονέκτηµα είναι ο 

θόρυβος κατά την λειτουργία τους καθώς το πότισµα γίνεται συνήθως 

βράδυ και οι κήποι είναι σε κατοικηµένες περιοχές. 

 

β. Μπίλιας  

Οι εκτοξευτές µπίλιας δεν χρησιµοποιούνται σήµερα . Το πλεονέκτηµά 

τους είναι ο χαµηλός θόρυβος αλλά έχουν πολλά προβλήµατα στον 

µηχανισµό τους και επειδή έχουν µικρό µήκος, όταν αναπτύσσονται το 

γκαζόν δεν επιτρέπεται η κανονική εκτόξευση της δέσµη. 

 

γ. Γραναζωτού τύπου 

Είναι οι πλέον χρησιµοποιούµενοι εκτοξευτήρες οι οποίοι έχουν το 

µεγάλο πλεονέκτηµα να είναι αθόρυβοι κατά την λειτουργία τους, να 

δουλεύουν σε χαµηλές πιέσεις, να έχουν πλήθος ακροφυσίων, να είναι 

αξιόπιστοι και να έχουν εύκολη ρύθµιση της ακτίνας  και της γωνίας 

εκτόξευσης καθώς και της γωνίας περιστροφής. Μειονέκτηµά τους 

είναι η ακριβή τιµή και η µη επισκευής τους σε περίπτωση βλάβης. 
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γραναζωτού τύπου PGP HUNTER 

 

δ. Στατικού τύπου 

Είναι εκτοξευτήρες οι οποίοι δεν περιστρέφονται και µπορούν να 

δεχτούν ακροφύσια που έχουν προκαθορισµένη γωνία διαβροχής ή 

στα οποία µπορεί να ρυθµιστεί η γωνία. 

 

στατικού τύπου 

 

Οι εκτοξευτήρες διαχωρίζονται ανάλογα και µε την γωνία εκτόξευσης. 

Έτσι υπάρχουν οι κάτωθι εκτοξευτές: 
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α. Μικρών αποστάσεων από 2m έως 5m  

 

Στατικοί Εκτοξευτήρες pop-up 

 

Εδώ χρησιµοποιούνται εκτοξευτές σταθερού τύπου (sprair) οι οποίοι 

έχουν ως πλεονέκτηµα ότι δύσκολα επηρεάζονται από τον αέρα και 

έχουν τέλεια αλληλοκάλυψη µε σωστή τοποθέτηση. Μειονέκτηµα είναι η 

µεγάλη κατανάλωση νερού ανά µονάδα εκτοξευτήρα µε αποτέλεσµα 

να απαιτούνται περισσότερες ηλεκτροβάνες, µε µεγαλύτερο 

προγραµµατιστή άρα περισσότερα εξαρτήµατα, εργασία συνεπώς και 

κόστος.  
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β. Μεσαίων αποστάσεων από 4,3 m έως 7,5 m. 

 

Περιστροφικοί γραναζωτοί εκτοξευτήρες 

Είναι µια άλλη κατηγορία εκτοξευτήρων. Παρουσιάστηκαν στην αγορά 

το 1994 από την HUNTER-USA µε POP UP γραναζωτού µηχανισµού, 

ανύψωση του εκτοξευτήρα 10 cm και σαν καινοτοµία παρέχει την 

δυνατότητα να γίνονται όλες οι ρυθµίσεις (ακτίνας- παροχής νερού) 

από το ακροφύσιο. Κάθε pop up δίδεται µε επιλογή 20 διαφορετικών 

ακροφυσίων. Το µεγάλο τους πλεονέκτηµα είναι η δυνατότητα 

λειτουργίας τους µε πολύ µικρή παροχή νερού που έχει ως συνέπεια το 

χαµηλό κόστος της εγκατάστασης.   
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γ. Μεγάλων αποστάσεων από 6m έως 13m. 

 

Περιστροφικοί γραναζωτοί εκτοξευτήρες 

 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι εκτοξευτές όπως είναι οι κρουστικοί, 

µπίλιας και γραναζωτού τύπου. Οι γραναζωτού τύπου οι οποίο 

ενδιαφέρουν περισσότερο είναι κατασκευασµένοι από σκληρό 

πλαστικό η ανοξείδωτο χάλυβα και σκληρό πλαστικό, για 

εγκαταστάσεις που δέχονται συχνές επισκέψεις όπως δηµόσια πάρκα. 
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δ. Μεγάλων αποστάσεων (αθλητικών εγκαταστάσεων ) από 16m έως 

31m.  

 

Περιστροφικοί  γραναζωτοί εκτοξευτήρες µεγάλων αποστάσεων 

 

Για την κάλυψη αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα ποδοσφαίρου, 

γκολφ , µεγάλων πάρκων κ.τ.λ.) χρησιµοποιούνται εκτοξευτήρες 

υψηλής ποιότητα και τεχνολογίας. Οι εκτοξευτήρες που 

χρησιµοποιούνται σήµερα είναι γραναζωτού µηχανισµού και κάθε 

εκτοξευτής έχει ενσωµατωµένη ηλεκτρική ή υδραυλική βάνα. 

Κατασκευάζονται από σκληρό πλαστικό η πλαστικό µε ανοξείδωτο 

χάλυβα και στα µοντέλα που χρησιµοποιούνται στον εσωτερικό χώρο 

των γηπέδων, η κεφαλή τους έχει ειδική κατασκευή από καουτσούκ  

όπου µπορεί να τοποθετηθεί χλοοτάπητας. 
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Ακροφύσια- κεφαλές εκτοξευτών 

 

Ακροφύσια γραναζωτών εκτοξευτήρων 

Τα ακροφύσια είναι ειδικά εξαρτήµατα τα οποία τοποθετούνται στην 

άκρη του εκτοξευτήρα από τα οποία εξέρχεται το νερό. Στα pop up 

µικρών αποστάσεων η ρύθµιση για τη γωνία κάλυψης εξαρτάται από 

το ακροφύσιο που θα τοποθετηθεί π.χ. 90 , 180 ,270, 360 µοιρών. 

Υπάρχουν επίσης ακροφύσια 3,4,5, κ.λ.π. µέτρων. 

Στα pop up που έχουν µηχανισµό για τον καθορισµό της γωνίας 

κάλυψης, τα ακροφύσια καθορίζουν βασικά την παροχή και 

δευτερευόντως την ακτίνα εκτόξευσης. 

 

Ακροφύσια στατικών εκτοξευτήρων 

 

Τελευταία στην αγορά έχει εµφανιστεί µια νέα κατηγορία ακροφυσίων 

µε ονοµασία MP rotator οι οποίοι είναι περιστρεφόµενα ακτινωτά 
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ακροφύσια που προσαρµόζονται σε στατικούς εκτοξευτές και είναι για 

άρδευση µικρών και µεσαίων αποστάσεων. Πλεονέκτηµά τους είναι ότι 

έχουν µικρή πίεση και παροχή λειτουργίας και είναι πολύτιµη συσκευή 

εξοικονόµησης νερού για τον σύγχρονο κατασκευαστή δικτύων. 

 

Ακροφύσια MP rotator 

 

 

Μικροεκτοξευτήρες  

 

Μικροεκτοξευτές ή sprayers ακτινών χρησιµοποιούνται σε πολύ µικρά 

παρτέρια χλοοτάπητα ή φυτών. Έχουν χαµηλό ύψος βροχής και ακτίνα 

από 1 έως 3 µέτρα. Απαιτούν µικρή παροχή και πίεση. Υπάρχουν 

µικροεκτοξευτήρες  ειδικοί για δρόσισµα φύλλων που δηµιουργούν 

υδρονέφωση (foggers).  Λόγω χαµηλής παροχής και πίεσης 1 atm 

που απαιτείται µπορεί ναι τοποθετηθεί σε γραµµή σταλακτηφόρου 
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αγωγού µε ταυτόχρονη χρήση στάγδην άρδευσης. Στα µειονεκτήµατά 

τους συγκαταλέγεται το ότι αποτελούνται από πολλά εξαρτήµατα 

κάνοντάς τα δύσκολα στο service. 

 

 

Μπέκ-σταλάκτες 

 

Ρυθµιζόµενα µπεκ 

 

Μπέκ σταθερής παροχής 

 

Τα µπέκ και οι σταλακτήρες όπως αναφέρθηκε είναι ο µηχανισµός από 

όπου βγαίνουν οι σταγόνες. Για να είναι ένας σταλακτήρας καλός θα 

πρέπει να έχει µικρή και οµοιόµορφη παροχή για σταθερή πίεση, 

µεγάλη διατοµή ώστε να µην φράζει εύκολα, να είναι από υλικό που 

δεν φθείρεται και δεν επηρεάζεται από τις µεγάλες αυξοµειώσεις της 
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θερµοκρασίας και τέλος να είναι φθηνός και εύκολα τοποθετούµενος. 

Οι σταλακτήρες που υπάρχουν χωρίζονται σε κατηγορίες. Μια πρώτη 

διάκριση είναι ανάλογα µε τον τρόπο µείωσης της πίεσης, σε 

σταλακτήρες µεγάλης και µικρής διαδροµής. Στην πρώτη κατηγορία 

έχουµε απώλεια φορτίου του νερού λόγο του περάσµατός του από 

διαδροµή µεγάλου µήκους (1m) και µικρής διατοµής. Έτσι έχουµε 

σταλακτήρες τύπου µικροσωλήνα και σταλακτήρες µε ελικοειδή, 

σπειροειδή ή µεικτή διαδροµή. Στην άλλη κατηγορία το νερό περνά από 

µια οπή µικρής διατοµής όπου εκεί έχει απώλεια φορτίου. Το νερό 

βγαίνει µε µορφή πίδακα, όµως µε το κατάλληλο κάλυµµα µετατρέπεται 

σε σταγόνες. Εδώ έχουµε δύο τύπους, της οπής και του στροβίλου. 

Μια άλλη διάκριση είναι ανάλογα µε το είδος ροής ρου νερού. Αυτό 

καθορίζεται από τον αριθµό Reynolds NR . Έτσι αν NR <2000 η ροή 

είναι στρωτή, αν 4000<NR<10000 η ροή είναι µερικώς στροβιλώδης και 

αν NR>10000 τότε η ροή είναι στροβιλώδης. ∆ιάκριση γίνεται και µε την 

ικανότητα καθαρισµού ή όχι του σταλακτήρα σε αυτοκαθαριζόµενους 

και µη. Επίσης υπάρχουν σταλακτήρες απλής εξόδου (εδώ ανήκουν τα 

περισσότερα είδη) και πολλαπλής εξόδου. ∆ιάκριση γίνεται ακόµα και 

µε το αν µπορεί να ρυθµιστεί η παροχή και υπάρχουν οι σταθεροί 

σταλακτήρες (οι περισσότεροι µεγάλης διαδροµής και αρκετοί µικρής), 

οι ρυθµιζόµενοι σταλακτήρες που µε ειδικό χειρισµό αλλάζουµε τα 

υδραυλικά χαρακτηριστικά και τέλος οι αυτορυθµιζόµενοι σταλακτήρες 

οι οποίοι φέρουν µηχανισµό που διατηρεί την παροχή σταθερή όταν 

αλλάζει η πίεση. Τέλος διάκριση γίνεται και µε τον τρόπο σύνδεσης σε 

πλευρικούς και γραµµικούς σταλακτήρες. Οι πρώτοι συνδέονται 

πλευρικά στο σωλήνα και εποµένως προεξέχουν από αυτών. Αυτοί οι 

σταλακτήρες πλεονεκτούν γιατί τοποθετούνται εύκολα και απλά, γιατί 

υπάρχει η δυνατότητα να αλλαχθεί, αν αυτό καταστεί αναγκαίο η 

διάταξη των σταλακτήρων και γιατί αν αφαιρεθεί ένας σταλακτήρας οι 
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άλλοι εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά. Υπάρχουν βέβαια και 

τα µειονεκτήµατα αφού η προεξοχή των σταλακτήρων αφενός τους 

εκθέτει σε µηχανικές ζηµιές και αφετέρου κάνουν δύσκολο το 

περιτύλιγµα των πλευρικών σωλήνων. Οι γραµµικοί σταλακτήρες 

έχουν σχήµα κυλινδρικό και µήκος κοντά στα 10 cm. Η σύνδεση γίνεται 

πλευρικά µε κόψιµο του σωλήνα. 

Τα πλεονεκτήµατα είναι ότι εξασφαλίζουν ταχύτερη εγκατάσταση του 

δικτύου αφού η σύνδεση γίνεται στο εργοστάσιο και δίνουν τη 

δυνατότητα να περιτυλιχθούν εύκολα, αν κριθεί αναγκαίο. Τα 

µειονεκτήµατα είναι ότι δεν δίνουν περιθώρια τεχνικών ελιγµών αφού η 

συναρµολόγηση στο εργοστάσιο είναι τυποποιηµένη σε συγκεκριµένα 

µεγέθη. Ακόµα η παρεµβολή τους στους σωλήνες προκαλούν 

µεγαλύτερες απώλειες πίεσης. Επίσης η αποσύνδεση ενός σταλακτήρα 

προκαλεί διακοπή της ροής στο υπόλοιπο τµήµα του σωλήνα. Όποιο 

τύπο σταλακτήρα και να διαλέξουµε θα πρέπει να υπολογίσουµε να 

τοποθετηθεί έτσι ώστε να µας δίνει την απαραίτητη ύγρανση. 

 

3.4.1.1.7 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ. 

 Για τη σύνδεση των επιµέρους στοιχείων του δικτύου χρησιµοποιούνται 

διάφορα εξαρτήµατα όπως µούφες, συστολές, γωνίες κ.α. Υπάρχουν 

λοιπόν στο εµπόριο διαφόρων ποιοτήτων εξαρτήµατα αλλά µε κοινό 

σηµείο αυτό του τρόπου σύνδεσης. Τα εξαρτήµατα αποτελούνται από  

PVC ή PE και µπορούν να συνδέονται µε σύστηµα τύπου  

 

� Lock 
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� Κοχλιωτά 

 

 

� σπαρωτά  

 

� ηλεκτροσυγκόλυσης 

 

Μηχάνηµα ηλεκτροσυγκόλυσης 

 

3.4.2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

 

Το δεύτερο τµήµα του αρδευτικού δικτύου η ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση η οποία καθιστά ουσιαστικά και την άρδευση αυτόµατη. 

Εκτός από τα ειδικά καλώδια, που είναι για υπόγεια τοποθέτηση και 

φρεάτια η ηλεκτρολογική εγκατάσταση περιλαµβάνει τον 

προγραµµατιστή, τις ηλεκτροβάνες, κάποιο RELYE και διάφορους 

άλλους αισθητήρες. 
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3.4.2.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 

 

προγραµµατιστής άρδευσης (computer) 

Ο προγραµµατιστής άρδευσης (computer) είναι το κέντρο ελέγχου του 

αυτόµατου ποτίσµατος. Σήµερα οι προγραµµατιστές άρδευσης έχουν 

εξελιχθεί πάρα πολύ, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται µε ταχύτατους 

ρυθµούς. Έτσι είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσει κάποιος 

όλους τους διαθέσιµους. Με την χρήση των οπτικών ινών και των 

micro-chip οι δυνατότητές τους είναι πλέον τεράστιες. Παρόλα αυτά οι 

τιµές των προγραµµατιστών παραµένουν σταθερές και µε κάποιες 

τάσεις µείωσης σε κάποιους τύπους. Το γεγονός οδηγεί του 

κατασκευαστές των συστηµάτων αυτόµατης άρδευσης στα κάτωθι 

συµπεράσµατα: 

α. Με τη µείωση του κόστους της αυτόµατης άρδευσης ,σε σχετικές 

τιµές , το πελατολόγιο τους διευρύνεται σηµαντικά. 

β. Τα επιτεύγµατα που έχουν γίνει στον τοµέα της άρδευσης µεγάλων 

χώρων πρασίνου αρχίζουν και βρίσκουν εφαρµογή και κάνουν έντονη 

την παρουσία τους και στο χώρο της αυτόµατης άρδευσης ιδιωτικών 

χώρων πρασίνου. 
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Οι σύγχρονοι πελάτες είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί από τον 

κατασκευαστή, διότι αρχίζουν και γνωρίζουν το αυτόµατο πότισµα. 

Μερικοί από τους πελάτες γνωρίζουν ήδη αρκετά και µπορούν να 

προσδιορίσουν τις ανάγκες τους γύρο από την αυτόµατη άρδευση. 

Συνεπώς η εποχή που ένας τύπος προγραµµατιστή µπορούσε να 

ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του µεγαλύτερου µέρους της ιδιωτικής 

αγοράς έχει πλέον περάσει. Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι 

ενήµερος στον τοµέα του αυτοµατισµού και αν σέβεται τις προτιµήσεις 

του πελάτη. Πάντως πρέπει να ληφθεί υπόψη πως αν και κάποιος 

πελάτης µπορεί να είναι ήδη χρήστης µικροηλεκτρονικών συσκευών 

µέσα στο σπίτι µπορεί να µην είναι έτοιµος να δεχθεί την 

χρησιµοποίηση ενός προγραµµατιστή στον κήπο του µε µεγάλες 

δυνατότητες. Έτσι λοιπόν στην αγορά κυκλοφορούν προγραµµατιστές 

οι οποίοι παρότι χρησιµοποιούν προηγµένη τεχνολογία η επικοινωνία 

µε τον χειριστή γίνεται µε µηχανικό τρόπο (περιστροφικούς διακόπτες, 

συρόµενες επαφές κ.τ.λ.). Αυτού του τύπου οι προγραµµατιστές 

υστερούν σε σχέση µε τους πλήρως ηλεκτρονικούς στο γεγονός ότι 

περιορίζονται στις λειτουργίες τους και είναι και ακριβότεροι. Μια 

νεότερη απαίτηση στο χώρο είναι η δηµιουργία προγραµµατιστών µε 

τη δυνατότητα επέκτασης της βασικής µονάδας. Με το προϊόν αυτό ο 

κατασκευαστής µπορεί να καλύψει τις ανάγκες του πελάτη τµηµατικά, 

διευκολύνοντας τον έτσι σε µια διαχρονική επένδυση. Ακόµα µε τέτοιου 

είδους προγραµµατιστές µπορούν να καλυφθούν και δευτερεύοντες 

υδατικές ανάγκες.  

Η συνεχής λοιπόν µείωση των υδάτινων αποθεµάτων, που µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν από τον άνθρωπο και η ταυτόχρονη αύξηση των 

συνολικών αναγκών σε νερό, έχουν οδηγήσει την είσοδο των 

τεχνολογικών  επιτευγµάτων της αυτόµατης άρδευσης, στο χώρο της 

οικιακής άρδευσης κήπων. 
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Οι απαραίτητες πλέον δυνατότητες ενός προγραµµατιστή είναι: 

 

Α. Ποσοστιαία µεταβολή της διάρκειας άρδευσης 

Είναι η πλέον απαραίτητη λειτουργία για τον τελικό χρήστη, έτσι ώστε 

να µπορεί να έχει πάντα το µέγιστο της απόδοσης του συστήµατος του 

µε την µεγαλύτερη οικονοµία σε χρόνο και νερό. Οι καλοί 

προγραµµατιστές προσφέρουν δυνατότητα ποσοστιαίας µεταβολής 

από 25% έως 200%.  Το 100% είναι η αρχική ένδειξη προγραµµατισµού 

που δίδεται αρχικά στον χρήστη. 

 

Β. ∆υνατότητα περισσοτέρων από ένα πρόγραµµα. 

Η δυνατότητα αυτή είναι απαραίτητη όταν αρδεύονται διαφορετικά είδη 

πρασίνου π.χ. χλοοτάπητα και δένδρα τα οποία έχουν διαφορετικές 

ανάγκες σε νερό. 

 

Γ. ∆υνατότητα αποθήκευσης στατιστικών στοιχείων. 

Η δυνατότητα αυτή δυστυχώς παρέχεται µόνο σε ακριβότερα µοντέλα, 

αλλά βοηθάει πολύ για την εξαγωγή συµπερασµάτων που θα 

χρησιµεύσει για την τυχόν διόρθωση του προγράµµατος για όσο το 

δυνατόν οικονοµικότερη άρδευση. 

 

∆. ∆υνατότητα ανίχνευσης προβληµάτων. 

Η δυνατότητα αυτή βοηθάει στην εύκολη ανίχνευση βραχυκυκλώµατος 

στις ηλεκτροβάνες ή το ηλεκτρικό σύστηµα  του προγραµµατιστή. 

 

Ε. ∆υνατότητα διατήρησης του προγράµµατος µετά από διακοπή 

ρεύµατος. 

Αυτό επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση µπαταρίας στον 

προγραµµατιστή γεγονός που βοηθάει και στη δηµιουργία back up. 
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Στ. Αριθµός εκκινήσεων του προγράµµατος ανά ηµέρα.  

Είναι καλό να υπάρχει η δυνατότητα για περισσότερες από µια 

εκκινήσεις ανά ηµέρα. 

 

Ζ. Μεγάλος αριθµός στάσεων. 

 

Η. ∆υνατότητα εκκίνησης αντλίας και ηλεκτροβανών. 

 

Θ. ∆υνατότητα σύνδεσης µε διάφορους αισθητήρες. 

 

Για την βελτιστοποίηση της άρδευσης τόσο σε οικονοµία νερού όσος 

και σε χρόνο µπορούν να χρησιµοποιηθούν διάφοροι αισθητήρες 

‘όπως βροχόπτωσης, εδαφικής υγρασίας και ανέµου. 

Αφού αναφέρθηκαν οι δυνατότητες που µπορεί να διαθέτει ένας 

προγραµµατιστής θα πρέπει να αναφερθεί και ο τρόπος επιλογής του 

κατάλληλου. Έτσι λοιπόν η επιλογή του προγραµµατιστή πρέπει να 

γίνεται ανάλογα µε τις ανάγκες, να είναι αξιόπιστος, να είναι 

ανθεκτικός- ποιοτικός, να έχει ανταλλακτικά-service-εγγύηση και να έχει 

λογικό κόστος. 

Πρέπει να αναφερθεί πώς κυκλοφορούν και προγραµµατιστές οι 

οποίοι έχουν τις προαναφερθείσες λειτουργίες αλλά λειτουργούν µε 

µπαταρία. Τέτοιοι προγραµµατιστές είναι κατάλληλοι για χρήση σε 

σηµεία τα οποία δεν έχουν εύκολο τρόπο σύνδεση µε παροχή 

ρεύµατος ή είναι πάρα πολλή µακριά από αυτή. Κάπως έτσι 

λειτουργούν και οι προγραµµατιστές οι οποίοι είναι κατασκευασµένοι 

για άρδευση µπαλκονιών µε τη διαφορά πως αυτοί φέρουν µαζί και 

την ηλεκτροβάνα. 
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προγραµµατιστές µπαταρίας 

 

 

3.4.2.2. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

 Το σύστηµα αυτό θα περιγραφεί συνοπτικά αφού η χρήση του δεν 

είναι ευρείας κλίµακας αλλά είναι πολύ σηµαντική. Το σύστηµα αυτό 

είναι µια κεντρική µονάδα  που ελέγχει την άρδευση σε όλα τα 

αρδευτικά δίκτυα µιας περιοχής. Παράδειγµα µια τέτοια µονάδα µπορεί 

να βρίσκεται σε ένα δηµαρχείο και να ελέγχει την άρδευση όλων των 

πάρκων του δήµου. 

Το σύστηµα αποτελείται από: 

 

Α. Από κεντρικό σύστηµα ελέγχου που είναι κάποιος υπολογιστής. 

 

Β. Από µία η περισσότερες δορυφορικές µονάδες µε τις οποίες 

ελέγχεται η άρδευση µιας περιοχής και οι οποίες επικοινωνούν 

αµφίδροµα µε τον κεντρικό υπολογιστή µέσω καλωδίων ή 

ραδιοσυχνοτήτων.   
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Το σύστηµα αυτό παρότι φαίνεται πολύπλοκο συµβάλει στην πλήρη 

αυτοµατοποίηση του αυτόµατου ποτίσµατος και στην µείωση 

ανθρώπινου δυναµικού. 

 

3.4.2.3.ΜΟΝΟΚΑΛΩ∆ΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΠΟΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΤΗ. 

 

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων δικτύων άρδευσης, λόγω του 

µεγέθους των κήπων, σε συνδυασµό µε την ανάγκη επέκτασης των 

συστηµάτων οδήγησαν τους κατασκευαστές στη δηµιουργία ενός 

εξελιγµένου συστήµατος διαχείρισης της αυτόµατης άρδευσης. Το 

σύστηµα αυτό αποτελείται από έναν προγραµµατιστή, ένα καλώδιο 

δίκλωνο  και από αποκωδικοποιητές. Το σύστηµα δουλεύει µε απλό 

τρόπο. Από των προγραµµατιστή ξεκινάει ένα  διπλό καλώδιο το οποίο 

µπορεί να δεχτεί έως 99 στάσεις. Έτσι λοιπόν ανάλογα µε τις ανάγκες 

µπορούν να τοποθετηθούν  αποκωδικοποιητές 1, 2, 3, 4 ή 6 στάσεων. 

Με το σύστηµα αυτό γίνεται αντιληπτό πως υπάρχει µεγάλη οικονοµία 

σε καλώδια και πως απλουστεύεται πολύ το σχέδιο άρδευσης. Επίσης 

µε έναν προγραµµατιστή µπορεί να καλυφθεί κατά πολύ µεγαλύτερο 

µέρος αρδευόµενης περιοχής σε σχέση µε τους συµβατικούς. Τα 

καλώδια στο έδαφος είναι λιγότερα µε αποτέλεσµα µικρότερες 

πιθανότητες βλάβης αλλά  µε µεγαλύτερη ευκολία στον εντοπισµό της. 

Με το σύστηµα αυτό δίνεται η δυνατότητα στον κατασκευαστή του 

αρδευτικού να κάνει εύκολα επέκταση της υπάρχουσας γραµµής εάν 

δεν έχει χρησιµοποιήσει και τις 99 στάσεις που του παρέχονται σε κάθε 

γραµµή.  
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Μονοκαλωδιακό σύστηµα µε αποκωδικοποιητή 

 

3.4.2.4 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ 

 

 

ηλεκτροβάνα 

Η ηλεκτροβάνες είναι ένα κοµβικό κοµµάτι στην αυτόµατη άρδευση. Η 

ηλεκτροβάνα είναι µία βάνα ή κρουνός της οποίας η λειτουργία είναι 

αυτόµατη που επιτρέπει ή όχι την ροή του νερού µέσα στον αγωγό. 
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Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε τον τρόπο ενεργοποίησης 

και λειτουργίας τους σε υδραυλικές και ηλεκτρικές.  Στις υδραυλικές 

όταν µια εντολή µεταφέρεται από τον προγραµµατιστή στην βάνα τότε 

µέσω ενός µικροσωληνίσκου µε νερό και ασκώντας υδραυλική πίεση 

έχοντας έτσι την λειτουργία της αυτόµατης βάνας. (hydraulic system). 

Στην ηλεκτρικές βάνες η εντολή από τον προγραµµατιστή µεταφέρεται 

µε ηλεκτρικό σήµα χαµηλής τάσης 24V (electric system). Οι υδραυλικές 

βάνες δεν είναι διαδεδοµένες και για αυτό δεν θα µας απασχολήσουν 

περισσότερο. 

 

 

Οι ηλεκτροβάνες αποτελούνται από τα εξής τµήµατα: 

Α. Τον κορµό ή κέλυφος. 

Β. Το διάφραγµα, δηλαδή µια µεµβράνη οποία εµποδίζει τη δίοδο του 

νερού µέσα από την βάνα. Στην πάνω πλευρά του διαφράγµατος 

υπάρχει ένα ελατήριο που ενεργοποιεί βοηθητικά την φάση του 

κλεισίµατος της βάνας. 

Γ. Το πηνίο, το οποίο όταν δέχεται την επίδραση του ηλεκτρικού 

σήµατος, δρα ως µαγνήτης µε αποτέλεσµα ο πυρήνας που βρίσκεται 

µέσα στο πηνίο να ανασηκώνεται αφήνοντας ένα µικρό άνοιγµα, µια 

µικρή δίοδο στο καπάκι της ηλεκτροβάνας. Μέσα από αυτή τη δίοδο 

γίνεται δυνατή η ροή του νερού. Αν το ηλεκτρικό σήµα το οποίο 

µεταφέρεται από τον προγραµµατιστή µέσω καλωδίου, σταµατήσει, 

τότε το πηνίο αποµαγνητίζεται και ο πυρήνας επιστρέφει στην αρχική 

θέση του µε αποτέλεσµα να σταµατάει η διέλευση του νερού. 

∆. Βαλβίδα εξαέρωσης και χειροκίνητης λειτουργίας. Είναι το σύστηµα 

που επιτρέπει την χειροκίνητη λειτουργία της βάνας. Θα πρέπει να 

δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην βαλβίδα αυτή γιατί αν δεν είναι καλά 

κλεισµένη η ηλεκτροβάνα δεν λειτουργεί αυτόµατα. 
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Η επιλογή του σηµείου τοποθέτησης της ηλεκτοβάνας είναι 

αποτέλεσµα πολλών παραγόντων και διαφέρει από δίκτυο σε δίκτυο.  

Το σωστό είναι να τοποθετείται στην µέση του δικτύου το οποίο 

εξυπηρετεί , διαιρώντας το σε δύο ίσα τµήµατα. Με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται καλύτερο αποτέλεσµα αφού υπάρχει µείωση των 

απωλειών, λιγότερα εξαρτήµατα, σωστότερη και ποιο οµοιόµορφή 

πίεση στους εκτοξευτές. Ένα ακόµα κριτήριο στην επιλογή του σηµείου 

τοποθέτησης της ηλεκτροβάνας είναι και η εύκολη πρόσβαση σε αυτή 

για τυχόν επισκευή η συντήρηση. Οι ηλεκτροβάνες πρέπει να 

τοποθετούνται µέσα σε ειδικά φρεάτια µε χαλίκι στον πυθµένα για 

καλύτερη απορροή. 

 

Στο κοµµάτι της επιλογής της ηλεκτροβάνας  θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη: 

 

Α. Η αξιοπιστία.  

Οι ηλεκτροβάνες είναι αξιόπιστες όταν ανοίγουν και κλείνουν µε 

ασφάλεια τη στιγµή που θα ζητηθεί. Για να είναι δυνατό αυτό οι 

ηλεκτροβάνες και ειδικά το διάφραγµα πρέπει να αποτελούνται από 

υλικά καλής ποιότητας. 

 

Β. Αντιπληγµατική προστασία. 

 Πρέπει να έχουν οµαλό και αργό άνοιγµα και κλείσιµο , ώστε να 

αποφεύγεται το υδραυλικό πλήγµα. 

 

Γ. Εύκολη συντήρηση. 

 Πρέπει να αποτελείται όσο το δυνατόν από λιγότερα τµήµατα χωρίς 

πολλές βίδες για την εύκολη συντήρηση και επισκευή.  
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∆. Σωστή επιλογή µεγέθους. 

 Είναι ένα σηµείο που θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. Για τη 

σωστή επιλογή θα πρέπει πρώτα από όλα να είναι γνωστή η παροχή 

του δικτύου. Κατόπιν χρησιµοποιώντας τους σχετικούς πίνακες, µπορεί 

να επιλεχθεί από ειδικούς πίνακες το κατάλληλο µέγεθος λαµβάνοντας 

υπόψη τα τεχνικά (απώλειες τριβών µέσα από την βάνα) και οικονοµικά 

κριτήρια. Στην περίπτωση που η παροχή του δικτύου είναι µεγαλύτερη 

από αυτή που απαιτούν οι εκτοξευτές και οι ηλεκτροβάνες πρέπει να 

έχουν σύστηµα ελέγχου ροής (flow control), ώστε να είναι δυνατή η 

ρύθµιση της απαιτούµενης παροχής. Εάν επιπροσθέτως υπάρχουν 

µεγάλες διαφορές στην πίεση µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων του 

δικτύου, είναι καλό να χρησιµοποιούνται ηλεκτροβάνες που να έχουν 

τη δυνατότητα ρύθµισης πίεσης (pressure regulator), έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη δυνατή οµοιοµορφία στην πίεση των 

διαφόρων τµηµάτων.  

 

3.4.2.5 ΚΑΛΩ∆ΙΑ 

 

Τα καλώδια χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά ηλεκτρικού  σήµατος 

από τον προγραµµατιστή στις ηλεκτροβάνες. Όπως έχει αναφερθεί τα 

καλώδια είναι ειδικών προδιαγραφών (π.χ Paige USA, NYY κ.λ.π.)και 

έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν απευθείας στο έδαφος χωρίς 

κάποια πρόσθετη προστασία. Τα καλώδια πρέπει να τοποθετούνται 

κάτω από τους σωλήνες για να προστατεύονται από τυχόν φθορές 

και να ανιχνεύονται εύκολα σε περίπτωση βλάβης. Η σύνδεση των 

καλωδίων µε την ηλεκτροβάνα πρέπει να είναι όσο το δυνατό στεγανή 

ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα βραχυκυκλώµατος. 
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3.4.2.6 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 

 

Ο αυτόµατος ηλεκτροµαγνητικός διακόπτης η ρελέ, είναι 

ηλεκτροµαγνητική διάταξη η οποία ενεργοποιείται από κάποια εντολή, 

και την οποία µετατρέπει σε µία άλλη. Χρησιµοποιείται συνήθως για την 

εκκίνηση της αντλίας µέσω εντολής που παίρνει από τον 

προγραµµατιστή. Η εντολή δίνεται µε χαµηλής έντασης ηλεκτρικό 

σήµα. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

 

Στο τρίτο µέρος της µελέτης αυτής θα παρουσιαστεί η πρακτική 

εφαρµογή των όσον ειπώθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια. Θα 

παρουσιαστεί ο τρόπος εφαρµογής και τοποθέτησης του κάθε 

τµήµατος καθώς και η συντήρησή τους ώστε να λειτουργεί 

απρόσκοπτα το δίκτυο. 
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4.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

 

Η εγκατάσταση του δικτύου αφορά την προεργασία του χώρου , την 

τοποθέτηση των ηλεκτρολογικών στοιχείων , την τοποθέτηση των 

αγωγών και την δοκιµή. 

Το δίκτυο που θα τοποθετηθεί µπορεί να είναι υπέργειο, υπόγειο είτε 

συνδυασµός αυτών. 

 

4.1.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

 

Για την επιτυχηµένη εγκατάσταση υπόγειου δικτύου αυτόµατης 

άρδευσης σε χώρο καλλωπιστικού πρασίνου θα πρέπει να 

ακολουθείται η παρακάτω µεθοδολογία, τηρουµένων πάντα κάποιων 

διεθνώς αποδεκτών προδιαγραφών εγκατάστασης. 

 

Α. ∆ιάνοιξη χανδάκων. 

Για την εργασία αυτή µπορούν να χρησιµοποιηθούν µηχανήµατα εάν 

πρόκειται για µεγάλες εκτάσεις είτε να γίνει χειρονακτικά εάν είναι για 

µικρούς κήπους. Σηµαντικό είναι το βάθος του χανδακίου. Το ελάχιστο 

βάθος είναι ανάλογο µε τη διάµετρο του αγωγού. Για κεντρικούς 

αγωγούς µε διάµετρο µέχρι Ø50. Το ελάχιστο βάθος του αγωγού 

πρέπει να είναι 40 cm. Για κεντρικό αγωγό διαµέτρου µεγαλύτερης του 

Ø50, το ελάχιστο βάθος πρέπει να είναι 50 cm. Στην πράξη όµως ο 

κεντρικός αγωγός σε οικίες και πάρκα µε πυκνή φύτευση και δύσκολη 

πρόσβαση για τα µηχανήµατα διάνοιξης, το βάθος δεν πρέπει να 

ξεπερνά τα 30 cm, διότι µελλοντικά η πρόσβαση για τυχόν επισκευές 

θα είναι πολύ δύσκολη. 
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Ο πυθµένας του χανδακίου πρέπει να διαµορφώνεται κατάλληλα πριν 

την τοποθέτηση των αγωγών. Θα πρέπει να καθαρίζεται από πέτρες, 

αιχµηρά αντικείµενα (ξύλα, πρόκες, κλπ) ώστε να µην τραυµατιστεί 

µελλοντικά και θα πρέπει να ισοπεδωθεί κατά το δυνατόν. Η 

παραπάνω διαδικασία ακολουθείται όταν τοποθετούνται σωλήνες ΡΕ 

(πολυαιθυλένιο) ενώ όταν οι αγωγοί είναι από σκληρό PVC 

(πολυβινυλοχλωρίδιο), θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω σε άµµο 

πάχους 10cm και να καλύπτονται µε άµµο για άλλα 10 cm. Κατόπιν, 

κλείνεται το χαντάκι µέχρι την επιφάνεια του εδάφους. 

 

∆ιάνοιξη χειρονακτικά 

 

Βενζινοκίνητο µηχάνηµα διάνοιξης 
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Β. Τοποθέτηση Υδραυλικών εξαρτηµάτων. 

Κατά την τοποθέτηση των υδραυλικών εξαρτηµάτων θα πρέπει να 

χρησιµοποιείται πάντα teflon ώστε να αποφεύγεται η διαρροή νερού. 

Κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσµα όχι µόνο την σπατάλη σε νερό, αλλά 

και το κίνδυνο οι ρίζες του φυτού να εισχωρήσουν και να φράξουν 

τους αγωγούς. Τα τελευταία χρόνια προς αποφυγή τέτοιων 

προβληµάτων αλλά και για να µειωθούν τα υλικά συνδεσµολογίας, 

που αυξάνουν τις υδραυλικές αντιστάσεις, υπάρχουν µηχανήµατα 

ηλεκτροσυγκόλυσης. Η χρήση τέτοιων υλικών αυξάνουν την διάρκεια 

ζωής του δικτύου και µειώνουν την πιθανότητα να υπάρξει κάποια 

διαρροή στο µέλλον. Η λειτουργία του συστήµατος είναι απλή. Τα 

εξαρτήµατα φέρουν στο εσωτερικό τους ενσωµατωµένο µεταλλικό 

σπείρωµα, στο οποίο εφαρµόζεται ηλεκτρικό φορτίο. Αποτέλεσµα είναι 

να λειώνει µέρος του πλαστικού εξαρτήµατος και να συσσωµατώνεται 

µε τον κεντρικό αγωγό. 

 

∆ιαδικασία ηλεκτροσυγκόλυσης 
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Γ. Τοποθέτηση ηλεκτροβανών. 

Κατά την τοποθέτηση των ηλεκτροβανών θα πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη τα εξής στοιχεία : 

� Ηλεκτροβάνες τοποθετούνται πάντα σε υπόγεια θέση µέσα σε 

φρεάτιο ή σε προστατευµένη θέση , π.χ.: αποθήκη ή αντλιοστάσιο. 

� Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηλεκτροβάνας απευθείας πάνω σε 

βρύση ή εκτεθειµένη πάνω στην ύπαιθρο 

� Τα φρεάτια µέσα στα οποία τοποθετούνται οι ηλεκτροβάνες πρέπει 

να είναι εύκολα επισκέψιµα και στον πυθµένα τους να τοποθετείται 

χαλίκι. 

� Στις περιπτώσεις δηµοσίων έργων ή σε περιπτώσεις µε κίνδυνο 

κλοπής τα φρεάτια θα πρέπει να είναι ασφαλείας. 

 

Φρεάτιο- ηλεκτροβάνες 

 

∆. Τοποθέτηση καλωδίων. 

Χρησιµοποιούνται πάντα καλώδια τύπου NYY µε πάχους τουλάχιστον 

1,5 mm ή ειδικό καλώδιο “sprinkler system” USA το οποίο τοποθετείται 

κατευθείαν στο έδαφος. Επίσης το καλώδιο θα πρέπει να στερεώνεται 
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στον κεντρικό αγωγό. Για τη στεγανή σύνδεση των καλωδίων θα 

πρέπει να χρησιµοποιούνται ειδικά συνδετικά όπως jeefite, 3M, BBY. 

Θα πρέπει επίσης να αποφεύγεται η ένωση τµηµάτων καλωδίων. Εάν 

η ένωση είναι απαραίτητη επιβάλλεται η τοποθέτηση φρεατίου. 

 

Ε. Τοποθέτηση προγραµµατιστή. 

Η τοποθέτηση του προγραµµατιστή θα πρέπει να γίνεται και αυτή σε 

στεγασµένους χώρους, ή εφόσον πρόκειται για υπαίθριο, σε στεγανά 

κουτιά ασφαλείας. Θα πρέπει να τοποθετείται σε τέτοιο σηµείο ώστε η 

πρόσβαση σε αυτόν να είναι εφικτή  κατευθείαν από τον κήπο, ώστε 

να µην χρειάζεται το πέρασµα από το σπίτι. 

 

Στ. Τοποθέτηση εκτοξευτήρων. 

Για την τοποθέτηση των εκτοξευτήρων θα πρέπει να γίνεται αρχικά 

σήµανση µε ειδικά σηµαιάκια τα οποία θα δηλώνουν τη µάρκα και τον 

τύπο του εκτοξευτή. Ακολουθεί η τοποθέτηση των εκτοξευτών και η 

ευθυγράµµισή τους µε το επίπεδο του εδάφους. Απαραίτητη επίσης 

είναι η χρήση διαιρούµενου ορθοστάτη. Σε µεγάλους εκτοξευτές που 

ενδέχεται να δεχτούν σκληρή µεταχείριση π.χ. γήπεδα, απαραίτητη είναι 

η χρησιµοποίηση ειδικού τριπλού αρθρωτού βραχίονα( triple swing 

joint). Κατά την σύνδεση των εκτοξευτών χρησιµοποιούνται ειδικές 

γωνίες  ½’’ ή ¾’’ σε σωλήνα Ø16 ενώ η λήψη του νερού από τον 

αγωγό γίνεται είτε µε σέλλα είτε µε σύνδεσµο τύπου «Τ». 
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Σήµανση χώρου 

 

Λειτουργία συστήµατος  

 

Ζ. Καθαρισµός δικτύου 

Μετά την τοποθέτηση των εκτοξευτών και πριν την τοποθέτηση των 

ακροφυσίων προηγείται καθάρισµα και πλύσιµο των αγωγών από 

ξένα σώµατα που τυχόν έχουν εισέλθει κατά την κατασκευή. Είναι µια 

απλή διαδικασία που γίνεται απλά θέτοντας σε λειτουργία την 

άρδευση. 

 

Η. ∆οκιµή του έργου. 

Μετά το καθάρισµα του δικτύου τοποθετούνται τα ακροφύσια, στο 

τέλος των αγωγών µπαίνουν τάπες και ακολουθεί γενική δοκιµή όλων 

των αρδευτικών τοµέων του δικτύου. 
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Θ. Κλείσιµο των χανδάκων. 

Το κλείσιµο των χανδάκων είναι η τελευταία εργασία που γίνεται στην 

εγκατάσταση του υπόγειου δικτύου άρδευσης. Γίνεται µόνο εάν η 

δοκιµή του έργου αποδειχθεί επιτυχής. Τα χανδάκια κλείνονται, το 

φρέσκο χώµα συµπιέζεται και αν χρειαστεί συµπληρώνεται ώστε να 

µην παρουσιάζονται αυλακώσεις στην  επιφάνεια του εδάφους. 

 

4.1.2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

 

Το υπέργειο δίκτυο αποτελείται από την εγκατάσταση του 

σταλακτηφόρου αγωγού. Ο σταλακτηφόρος αγωγός αφορά το 

πότισµα δέντρων και θάµνων που δεν ποτίζονται από τα pop-up. 

Τοποθετείται κοντά στο ριζικό σύστηµα των φυτών και των δένδρων 

και πάντα επιφανειακά. Ο σταλακτηφόρος αγωγός συνδέεται µε 

ξεχωριστή ηλεκτροβάνα του δικτύου η οποία µπορεί να έχει και έλεγχο 

ροής (FC). Η παρουσία του FC ρυθµίζει την ισόποση παροχή νερού 

σε όλους τους σταλάχτες ανεξάρτητα της θέσεως τους, δηλ. πρώτου 

ή τελευταίου και είναι απαραίτητη όταν υπάρχει µεγάλη υψοµετρική 

διαφορά µεταξύ αυτών. 



 71 

 

Τοποθέτηση σταλακτοφόρου αγωγού 

 

 

4.2 ΚΑΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Η αναφορά στη συντήρηση θα γίνει σε έτοιµο κατασκευασµένο δίκτυο 

µε αγωγούς, ηλεκτροβάνες , εκτοξευτήρες και άλλων ευπαθών 

εξαρτηµάτων. 

Οι εργασίες συντήρησης γίνονται είτε για βελτίωση της λειτουργίας των 

εξαρτηµάτων του δικτύου, είτε για να επιδιορθωθεί κάποια βλάβη που 

υπάρχει. Οι εργασίες συντήρησης ή τροποποίησης του δικτύου πρέπει 

να γίνεται κατά την διάρκεια του χειµώνα που το σύστηµα δεν 

λειτουργεί σε καθηµερινή βάση. Η βασική συντήρηση περιλαµβάνει: 

 

Α. Συντήρηση ακροφυσίων. 

Η πιο συνηθισµένη επέµβαση είναι στα ακροφύσια των εκτοξευτήρων, 

τα οποία µολονότι είναι εφοδιασµένα µε φίλτρο µπορεί να βουλώσουν.  
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Β. Συντήρηση ηλεκτροβάνας. 

Οι πιθανότητες να έχει κακή λειτουργία η ηλεκτροβάνα είναι όταν 

υπάρχει κεντρικό φίλτρο και κάποιο µικροαντικείµενο ή χαλίκι έχει 

εισέλθει στο εσωτερικό της βάνας µε αποτέλεσµα να φράζει τις οπές 

στην βάση του πηνίου. Όταν το ξένο αντικείµενο είναι µικρό µπορεί 

εύκολα να καθαριστεί ξεβιδώνοντας το πηνίο και αφήνοντας να τρέξει 

νερό. Σε πιο δύσκολη περίπτωση πρέπει να ξεβιδωθούν τα επιµέρους 

κοµµάτια της ηλεκτροβάνας και να καθαριστούν. 

 

 

 

Γ. Προγραµµατιστής 

Ο προγραµµατιστής δεν χρειάζεται κάποια συντήρηση εκτός αν έχει 

παρουσιάσει κάποιο πρόβληµα. Αυτό που θα πρέπει να αλλάζεται 

είναι η µπαταρία που πιθανών να έχει. 

 

∆. Φίλτρα 

Τα φίλτρα θα πρέπει να συντηρούνται τακτικά γιατί µπορούν να 

δηµιουργήσουν πολλά προβλήµατα. 
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