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Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

1.

ΠΕΤΕΠ

10-08-00-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ καθορίζονται οι απαιτήσεις υλικών και κατασκευής εγκαταστάσεων
αρδευτικών δικτύων για έργα πρασίνου (κηποτεχνικά, οδικά έργα, αθλητικές εγκαταστάσεις).
Καθορίζονται τα τεχνικά στοιχεία όλων των υλικών, µηχανηµάτων και συσκευών καθώς και οι
εργασίες εγκατάστασης των αρδευτικών δικτύων (διάνοιξη τάφρων, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές
εργασίες, επαναπλήρωση τάφρων, έλεγχοι, ρυθµίσεις, δοκιµές).

1.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
α) Με σταγόνες: Η διανοµή του νερού γίνεται τοπικά (τοπική άρδευση) σε τµήµα της ριζόσφαιρας
του φυτού, µε τη χρήση σταλακτών µέσω επιφανειακής ή υπόγειας εγκατάστασης. Εφαρµόζεται
για άρδευση δένδρων , θάµνων, ετήσιων φυτών, φυτών εδαφοκάλυψης ή χλοοταπήτων σε
ειδικές περιπτώσεις - δεν πρέπει να βρέχονται γειτονικοί χώροι, υπάρχει έλλειψη νερού ή η
ποιότητα αυτού είναι οριακή.
β) Με καταιωνισµό: Το νερό διανέµεται µε εκτοξευτήρες σε όλη την αρδευόµενη επιφάνεια.
Εφαρµόζεται κυρίως για την άρδευση χλοοταπήτων, εδαφοκαλύψεων µε µικρά ποώδη φυτά
κλπ.
Σηµ.: Η άρδευση µε καταιωνισµό µε µικροεκτοξευτήρες στην παρούσα ΠΕΤΕΠ αντιµετωπίζεται ως
παραλλαγή της τοπικής άρδευσης (άρδευση µε σταγόνες). Περιγράφονται τα συστήµατα υπόγειας
εγκατάστασης, µε αυτοανυψούµενους (Pop-up) εκτοξευτήρες, οι οποίοι χρησιµοποιούνται κυρίως
στην κηποτεχνία.

1.3. ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
•

Πηγή τροφοδοσίας (νερού, πίεσης) – Υδροληψία

•

Κεντρική κεφαλή επεξεργασίας και ελέγχου νερού

•

Πρωτεύον ∆ίκτυο

•

•

-

Αγωγός υδραγωγείου

-

Εξοπλισµός ελέγχου και ασφάλειας υδραγωγείου

∆ευτερεύον ∆ίκτυο
-

Φρεάτια ελέγχου άρδευσης (ΦΕΑ) και αντίστοιχος εξοπλισµός (Κεφαλές ελέγχου άρδευσης)

-

Εγκαταστάσεις προγραµµατισµού και ελέγχου άρδευσης

Τριτεύον ∆ίκτυο
-

Γραµµές µεταφοράς
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-

Αρδευτικές γραµµές (αγωγοί, σταλάκτες, σταλακτηφόροι, εκτοξευτήρες κλπ.)

-

Εξοπλισµός (Φρεάτια βαλβίδων αερισµού, µειωτήρων πίεσης κλπ.).

Η προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στην κατασκευή:
1. της Κεντρικής Κεφαλής επεξεργασίας και ελέγχου ροής
2. του Πρωτεύοντος ∆ικτύου σε έργα όπου δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και η µεταφορά
του νερού γίνεται µέσα στο χώρο εγκατάστασης του πρασίνου (το Πρωτεύον ∆ίκτυο αφορά τις
γραµµές µεταφοράς από την υδροληψία στην Κεντρική Κεφαλή κι από κει στις Κεφαλές Ελέγχου
‘Άρδευσης)
3. του ∆ευτερεύοντος ∆ικτύου

1.4. ΠΡΟΤΥΠΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
EN 12201-2:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes.
Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού – Πολυαιθυλενίου (ΡΕ)
– Μέρος 2: Σωλήνες.
EN 10220:2002

Seamless and welded steel tubes - Dimensions and masses per unit length -Συγκολλητοί χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής – ∆ιαστάσεις, βάρος ανά µέτρο

EN 1452-1:1999

Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride)
(PVC-U) - Part 1: General.

ΕΛΟΤ 843/Α1

Καλώδια ισχύος ονοµαστικής τάσης 600/1000 V µε µόνωση και µανδύα από
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

DVGW W 320:1981-09 Manufacture, quality assurance and testing of pipes of PVC rigid
(polyvinyl chloride rigid), HDPE (polyethylene rigid) and LDPE (polyethylene
soft) for water supply and requirements on pipe couplings and pipeline parts
EN 13244-2:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for
water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part
2: Pipes -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων και υπεργείων
δικτύων, ύδρευσης, αποστράγγισης και αποχέτευσης, από πολυαιθυλένιο (ΡΕ).
Μέρος 2: Σωλήνες.
EN 13244-1:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for
water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part
1: General -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων και υπέργειων
δικτύων, ύδρευσης, αποστράγγισης και αποχέτευσης, από πολυαιθυλένιο (ΡΕ).
Μέρος1: Γενικά
ISO 4064-1:1993 Measurement of water flow in closed conduits -- Meters for cold potable water -Part 1: Specifications
ENV 1401-3:2001 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 3: Guidance for installation
ISO 5752:1982-06 Metal valves for use in flanged pipe systems; Face-to-face and centre-to-face
dimensions.
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VDE 0271

Καλώδια ρεύµατος – Ορισµοί.

DIN 3357-1

Metal ball valves; general requirements and methods of test -- Σφαιρικές
βαλβίδες - Προδιαγραφές και δοκιµές
ΠΕΤΕΠ:10-08-01-00

Παρατήρηση:

2.

Γενικώς έχουν εφαρµογή τα εκάστοτε τελευταία Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ), τα
οποία σε κάθε περίπτωση υπερισχυόντων Εθνικών προτύπων που αναφέρονται
στην παρούσα (DIN).

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
Για την διευκόλυνση των ρυθµίσεων, της συντήρησης και των επισκευών, οι οµοειδείς συσκευές θα
είναι του αυτού τύπου και εργοστασίου, πράγµα που απλουστεύει τις διαδικασίες αντικατάστασής
τους, όχι µόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής αλλά και σε όλη τη διάρκεια ζωής του δικτύου,
εφόσον οι τύποι αυτοί των εξαρτηµάτων συνεχίζουν να διατίθενται στο εµπόριο.

2.1. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
α) Σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) (βλ. ΠΕΤΕΠ 08.06.03.00).
Οι σωλήνες PE που χρησιµοποιούνται στο Τριτεύον αρδευτικό ∆ίκτυο θα είναι ονοµαστικής
πίεσης έως 10 atm και κατασκευασµένοι από υλικό 2ης γενιάς, σύµφωνα µε τα πρότυπα EN
13244-2:2002, EN 13244-1:2002. Για το Πρωτεύον ∆ίκτυο και για ονοµαστική πίεση λειτουργίας
10 Atm και άνω θα είναι κατασκευασµένοι από υλικό 3ης γενιάς, σύµφωνα µε το πρότυπο EN
12201-2:2003.
Ο σωλήνας θα αναγράφει σε κάθε µέτρο µήκους την ονοµαστική διάµετρο, την πίεση
λειτουργίας του, τον κατασκευαστή και να φέρει γραµµική ανά µέτρο αρίθµηση του µήκους από
την αρχή της κουλούρας. Προαιρετικά µπορεί να αναγράφεται και το όνοµα του Κυρίου του
Έργου.
Σε διελεύσεις σωλήνων - καλωδίων µπορεί να χρησιµοποιούνται σωλήνες ΡΕ 4 ή 6 atm και
PVC 4 ή 6 atm.
β) Σωλήνες PVC (βλ. ΠΕΤΕΠ 08.06.02.01).
γ) Σωλήνες PVC αποχέτευσης (βλ. ΠΕΤΕΠ 08.06.02.02).
δ) Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι χωρίς ραφή (Tubo) κατά EN 10220:2002.

2.2. ΣΙ∆ΗΡΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
•

Πάσσαλοι από σίδηρο οπλισµού St I ή St III διαµέτρου Φ 8 mm και µήκους 0,40 m περίπου,
κυρτωµένους στο πάνω µέρος σε σχήµα άγκιστρου.

•

Πλαστικοί πάσσαλοι στήριξης σωλήνων τριτεύοντος δικτύου άρδευσης από σκληρό PVC ή PE.

2.3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
α) Γαλβανισµένα εξαρτήµατα σύνδεσης.
β) Ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια.
γ) Φλάντζες.
Για όλα τα παραπάνω εξαρτήµατα ακολουθούνται οι αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ Υδραυλικών Έργων.
δ) Συλλέκτες από σιδηροσωλήνα.
Κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή (Tubo), κατά EN 10220:2002, φέρουν
σπείρωµα και έχουν κολλητά πώµατα και τα αναγκαία στόµια εισόδου-εξόδου βαλβίδων
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εξαερισµού κλπ. Το σύστηµα µετά την κατασκευή του υπόκειται σε εµβάπτιση σε λουτρό
γαλβανισµού. Η διατοµή του σώµατος είναι η αµέσως µεγαλύτερη από τη διατοµή του στοµίου
εισόδου.

2.4. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
-

Σφαιρικοί κρουνοί κατασκευασµένοι, σύµφωνα µε το UNI 8858 (Ιταλικό πρότυπο).

-

∆ικλείδες ελαστικής έµφραξης.

-

∆ικλείδες συρταρωτές ορειχάλκινες µε σπείρωµα.

-

Υδρόµετρα ορειχάλκινα, ξηρού τύπου, πολλαπλής ριπής, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 40641:1993.

-

Υδρόµετρα τύπου WOLTMAN.

-

Ηλεκτρική έξοδος υδροµέτρου.

-

Κινητικές βαλβίδες εξαερισµού, πλαστική ή µεταλλική (αποκλείονται σφαιρικού τύπου).

-

Αυτόµατη βαλβίδα εξαερισµού, πλαστική ή µεταλλική (αποκλείονται σφαιρικού τύπου).

-

Βαλβίδα εξαερισµού διπλής ενεργείας, πλαστική ή µεταλλική (αποκλείονται σφαιρικού τύπου).

-

Βαλβίδες αντεπιστροφής ελαστικής έµφραξης τύπου αιωρούµενου δίσκου.

-

Βαλβίδες αντεπιστροφής κλαπέ ή µε ελατήριο ή άλλο µηχανισµό.

-

Μειωτές πίεσης.

-

Μανόµετρα γλυκερίνης Φ63.

2.5. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ
2.5.1.

Γενικά

Οι υδραυλικές βαλβίδες που θα ενσωµατωθούν στο δίκτυο θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
-

Θα είναι αποδεκτής ποιότητας κατασκευής και θα συνοδεύονται απαραιτήτως από τα αντίστοιχα
φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών και οδηγιών ρύθµισης και συντήρησης. Ο κατασκευαστής
θα διαθέτει πλήρη σειρά Οδηγών Βαλβίδων για διαµόρφωση οποιασδήποτε λειτουργίας (ή
συνδυασµού λειτουργιών) της βαλβίδας, π.χ. ρύθµιση πίεσης, διατήρηση πίεσης, έλεγχος
παροχής κ.λπ.

-

Θα φέρουν χάραξη ή πινακίδα στερεωµένη στο σώµα τους µε αναγραφόµενα τα παρακάτω
τουλάχιστον πληροφοριακά στοιχεία: Εργοστάσιο, χώρα παραγωγής, υλικό κατασκευής,
ονοµαστική διάµετρος, ονοµαστική πίεση λειτουργίας, είδος βαλβίδας, έτος παραγωγής π.χ.
BERMAD USA GGG40 DN 125 PN25 Press. Reducing 1999. Οι πιλότοι ενδείκνυται να
αναγράφουν το εύρος πιέσεων για την αντίστοιχη λειτουργία, π.χ. στην περίπτωση ρύθµισης
της πίεσης: Pεισόδ. 16Βαr - Pεξόδ. 16 Βαr.

-

Θα έχουν µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον 80 οC.

2.5.2.

Σώµα βαλβίδας

Θα είναι σφαιρικό και υδροδυναµικά διαµορφωµένο, χωρίς λιµνάζοντες θύλακες για χαµηλές
απώλειες πίεσης. Ο χώρος διέλευσης δε πρέπει να είναι µικρότερος από το 80 % της ονοµαστικής
διαµέτρου της βαλβίδας και δε θα παρεµβάλλεται πλέγµα στο χώρο διέλευσης για µειωµένη
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συντήρηση. Επίσης, θα διαθέτει έξοδο εκκένωσης µε πώµα στο κάτω µέρος για εκκένωση σε
περίπτωση παγετού.
Όλες οι βαλβίδες θα πρέπει να µπορούν να συντηρηθούν επί τόπου µε αφαίρεση του άνω
καλύµµατος.

2.5.3.

Κύκλωµα πιλότου

Όλοι οι σωληνίσκοι ελέγχου της λειτουργίας της βαλβίδας θα είναι χάλκινοι ακόµα και αν δεν
υφίσταται λόγος πίεσης, ώστε να εξασφαλίζεται η µηχανική αντοχή τους. Τo σώµα του πιλότου θα
είναι από ορείχαλκο, τα εσωτερικά του µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα και το διάφραγµα από διπλό
νεοπρενίο µε επικάλυψη πολυαµιδίου. Ο τρόπος κατασκευής θα είναι τέτοιος ώστε να δίνεται η
δυνατότητα επέµβασης στο κύκλωµα ακόµα και όταν η βαλβίδα είναι σε λειτουργία.
Η βαλβίδα θα έχει εγκατεστηµένο κατάλληλο χειροκίνητο µηχανισµό προς παράκαµψη της
αυτόµατης λειτουργίας.

2.5.4.

Τύποι βαλβίδων

α) Υδραυλικές βαλβίδες µονού θαλάµου (ΡΝ 16)
Το σώµα της βαλβίδας θα είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο µε ισχυρή εποξική βαφή για
αντιοξειδωτική προστασία. Η βαλβίδα (όταν είναι φλαντζωτή) θα έχει διαστάσεις τέτοιες ώστε να
είναι ανταλλάξιµη µε βαλβίδες συρταρωτές (τύπου oval) µε µήκος L=200+DN, µε φλάντζες
σύµφωνα µε τα Πρότυπα ISO 5752:1982-06. Το διάφραγµα θα είναι από µη τοξικό ελαστικό,
κατάλληλο για πόσιµο νερό, ενώ το ελατήριο θα είναι ανοξείδωτο ΑΙSI 304. Η βαλβίδα θα φέρει
φίλτρο για το νερό ελέγχου και θα είναι κατάλληλη για µη καθαρό νερό, µε µέγιστη πίεση
λειτουργίας 16 bar.
β) Υδραυλικές βαλβίδες διπλού θαλάµου ή άλλου αντίστοιχου τύπου (ΡΝ16 και ΡΝ25)
Το σώµα θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο ελάχιστης ποιότητας GGG40, βαµµένο µε κατάλληλη
εποξική βαφή (π.χ. ρητίνη πολυουρεθάνης) και πάχους τουλάχιστον 150 µm.

2.6. ΦΙΛΤΡΑ
α) Πλαστικά φίλτρα νερού (πλέγµατος ή δίσκων)
Είναι κατασκευασµένα από πολυαµίδιο ενισχυµένο µε ίνες ύαλου ή ABS. Η πίεση λειτουργίας
δεν υπερβαίνει τις 10 atm ενώ φέρουν κατάλληλες υποδοχές για µανόµετρο στην είσοδο και την
έξοδο καθώς και δικλείδα καθαρισµού.
β) Μεταλλικά φίλτρα νερού (πλέγµατος ή δίσκων)
Είναι οριζόντια ή γωνιακά, φλαντζωτά ή µε σπείρωµα και µε πίεση λειτουργίας 8 atm. Βάφονται
µε εποξειδική βαφή µετά από ειδική αντισκωριακή επεξεργασία επιψευδαργύρωση
(γαλβάνισµα) κατάλληλου πάχους. Πρέπει να φέρουν υποδοχές για µανόµετρο στην είσοδο και
την έξοδο για τον έλεγχο της καθαρότητας τους, καπάκι µε εύκολο άνοιγµα και βανάκι για τον
καθαρισµό.
γ) Φίλτρα άµµου
Κάθετα ή οριζόντια, µεταλλικά µε εποξειδική βαφή ή γαλβανισµένα, 8 atm, απλού ή διπλού
θαλάµου, µε συναρµολογηµένο σύστηµα καθαρισµού by-pass και χαλαζιακή άµµο.
δ) Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού, γαλβανισµένα ή ανοξείδωτα, τύπου Lakos, ονοµαστικής πίεσης
8atm.
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ε) Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού τύπου «κυκλώνα», µεταλλικά µε εποξειδική βαφή ή γαλβανισµένα,
ονοµαστικής πίεσης 8atm.

2.7. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (PE)
Οι δεξαµενές θα είναι κατασκευασµένες από σκληρό πολυαιθυλένιο (ΗDΡΕ), µε δικλείδα
καθαρισµού και καπάκι µε σπείρωµα.

2.8. ∆ΙΑΝΕΜΗΤΕΣ
2.8.1.
•

Σταλάκτες επικαθήµενου τύπου

Σταλάκτες αυτορυθµιζόµενοι, αυτοκαθαριζόµενοι (µε αντιστάθµιση πίεσης)
Το σώµα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από ρητίνη πολυαιθυλενίου ή αντίστοιχα υλικά
ανθεκτικά σε χαµηλές τιµές pΗ, όπως και σε χηµικά, λιπάσµατα και χλώριο.
Η ρύθµιση της παροχής γίνεται µε διάφραγµα από σιλικόνη - ή άλλο κατάλληλο υλικό επικαθήµενη πάνω σε µαιανδρική διαδροµή. Θα υπάρχει δυνατότητα αυτοκαθαρισµού στο
στάδιο της συµπίεσης, µε επιπρόσθετη δυνατότητα ανοίγµατος και καθαρισµού του σταλάκτη
χωρίς να επηρεάζονται τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του.
Η δυνατότητα παροχής είναι 2, 4 ή 8 l/h. Η παροχή δεν πρέπει να επηρεάζεται από
διακυµάνσεις στη θερµοκρασία του νερού. Επιτρεπτές πιέσεις λειτουργίας κυµαίνονται από 0,6
µέχρι και 4,0 αtm, µε ανώτερη επιτρεπόµενη απόκλιση ± 10 % από την ονοµαστική παροχή. Ο
συντελεστής παραλλακτικότητας µεταξύ των σταλακτών δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 5
%. Ο ποδίσκος εισόδου θα είναι διατοµής Φ 4 ή 6 mm στους επισκέψιµους σταλάκτες και Φ 6
mm στους µη επισκέψιµους.

2.8.2.
•

Σταλακτηφόροι

Σταλακτηφόρος Φ16-20 µε σταλάκτες µακράς διαδροµής
Από γραµµικό ΡΕ, µε ενσωµατωµένους σταλάκτες µακράς διαδροµής, µε λαβύρινθο, µε
οµοιοµορφία στην παροχή των σταλακτών µε πίεση λειτουργίας 1-3 atm.

•

Σταλακτηφόρος Φ16-20 µε αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες
Από γραµµικό ΡΕ, µε ενσωµατωµένους σταλάκτες µακράς διαδροµής, περιλαµβάνοντας
λαβύρινθο και θάλαµο αυτορύθµισης µε µεµβράνη σιλικόνης µε οµοιοµορφία στην παροχή των
σταλακτών µε εύρος πιέσεων αυτορύθµισης µεταξύ 0,8 - 3,50 αtm.

•

Σταλακτηφόρος Φ16-20, µε αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες και µηχανισµό αποτροπής
απορροής
Από γραµµικό ΡΕ, µε ενσωµατωµένους σταλάκτες µακράς διαδροµής µε λαβύρινθο, θάλαµο
αυτορύθµισης µε µεµβράνη σιλικόνης και µε µηχανισµό αποτροπής απορροής του νερού από
το σωλήνα. Η οµοιοµορφία στην παροχή των σταλακτών θα είναι µε εύρος πιέσεων
αυτορύθµισης µεταξύ 0,8 - 3,50 αtm.

•

Σταλακτηφόρος Φ16-20, µε ριζοαπωθητικό, µε αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες
Από γραµµικό ΡΕ, µε ενσωµατωµένους σταλάκτες µακράς διαδροµής µε λαβύρινθο και θάλαµο
αυτορύθµισης µε µεµβράνη σιλικόνης. Η οµοιοµορφία στην παροχή των σταλακτών θα έχει ένα
εύρος πιέσεων αυτορύθµισης µεταξύ 0,8 - 3,50 αtm..

•
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Σταλακτηφόρος Φ16-20 µε ριζοαπωθητικό, µε αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες και σύστηµα
αντιστράγγισης.
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Από γραµµικό ΡΕ, µε ενσωµατωµένους σταλάκτες µακράς διαδροµής µε λαβύρινθο και θάλαµο
αυτορύθµισης µε µεµβράνη σιλικόνης. Θα υπάρχει οµοιοµορφία στην παροχή των σταλακτών.
Η πίεση λειτουργίας θα κυµαίνεται µεταξύ 0,8 - 3,50 αtm. Θα είναι κατάλληλος για υπόγεια
τοποθέτηση, µε ενσωµατωµένο ή εξωτερικό σύστηµα αποτροπής της εισόδου των ριζών σε
αυτόν µε ριζοαπωθητικό (ενσωµατωµένο ή ειδικό φίλτρο µε ριζοαπωθητικό ή µε εξωτερικό
εγχυτήρα ριζοαπωθητικού κλπ).
•

Σταλακτηφόρος Φ16-20 µε ριζοαπωθητικό, µε µη αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες.
Παρουσιάζει τα αυτά χαρακτηριστικά µε τον προηγούµενο, αλλά µε σταλάκτες µακράς
διαδροµής µη αυτορυθµιζόµενους.

2.8.3.

Εκτοξευτήρες - Εξαρτήµατα

α) Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (Pop Up), περιστροφικοί, γραναζωτού τύπου.
Είναι κατασκευασµένοι από υλικό ABS ή αντίστοιχο. Φέρουν ισχυρό χαλύβδινο, ανοξείδωτο
επανατακτικό ελατήριο και δακτύλιο στεγανότητας που ενεργοποιείται µε την πίεση. Έχουν
εσωτερικό φίλτρο καθαρισµού κάτω από το σώµα ανύψωσης ή το ακροφύσιο.
β) Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (Pop Up) στατικού τύπου.
Έχουν είσοδο ½ BSP στη βάση του ακροφυσίου και πρόσθετη είσοδο ½ BSP στο πλάι του
σώµατος για εκτοξευτήρες µε µήκος πάνω από 20 cm. Η πίεση λειτουργίας κυµαίνεται µεταξύ
1,4-2,8 αtm. Τα ακροφύσια είναι ενσωµατωµένα ή πρόσθετα, σταθερού ή ρυθµιζόµενου τοµέα
ενώ περιέχεται αντιστραγγιστική βαλβίδα (αntidrain). Συγκεκριµένα:
i) Ακροφύσια σταθερού τοµέα
Πρέπει να διαθέτουν πλήρη σειρά µε συµβατά ακροφύσια µε τοµείς εκτόξευσης 90ο, 180ο,
270ο και 360ο (πρέπει άσχετα µε τον τοµέα εκτόξευσης να δίδουν το ίδιο ύψος βροχής) και
αν απαιτείται στο έργο και ακροφύσια ειδικών σχηµάτων (τετράγωνων, διαδρόµων ES, CS,
SS κλπ.) ή άλλη ποικιλία συµβατών ακροφυσίων µε διάφορες ακτίνες και τοµείς εκτόξευσης,
µε χαρακτηριστικά χρώµατα, ώστε να καλύπτονται οι αντίστοιχες ανάγκες.
ii) Ακροφύσια ρυθµιζόµενου τοµέα.
Πρέπει να διατίθενται µε πλήρη σειρά συµβατών ακροφυσίων, που να καλύπτουν
αποστάσεις εκτόξευσης από 2 m τουλάχιστον ή και µικρότερες, αν απαιτείται από τη
µορφολογία των χώρων άρδευσης, µέχρι και τουλάχιστον 5 m.
Ο τοµέας εκτόξευσης πρέπει να µπορεί να ρυθµιστεί από 0ο µέχρι και 360ο, µε αναλογική
ρύθµιση της παροχής, ώστε το ύψος βροχής (ποσότητα νερού ανά µονάδα αρδευόµενης
επιφάνειας) να είναι σταθερό.
iii) Ακροφύσια ακτινωτής εκτόξευσης
Ακροφύσια ρυθµιζόµενου τόξου, ακτινωτής διαβροχής ακτίνας 4,5 – 9 m. Ο µηχανισµός
περιστροφής θα είναι τύπου τριβής και θα υπάρχει δυνατότητα µείωσης της ακτίνας κατά 25
%. Τυπικά χαρακτηριστικά: για ακτίνα εκτόξευσης 6,5 m σε πίεση 3 atm η παροχή στις 180°
θα είναι περίπου 180 LPH, ενώ για ακτίνα εκτόξευσης 9 m σε πίεση 3 atm η παροχή στις
180° θα είναι περίπου 450 LPH.
Θα έχουν εσωτερικό φίλτρο στη βάση του ακροφυσίου, µε εύκολη πρόσβαση για τον
καθαρισµό του. Θα διαθέτουν βίδα µείωσης της ακτίνας µέχρι και τουλάχιστον 25 % µε
ανάλογη µείωση της παροχής (αναλογική διαβροχή), ενώ θα έχουν χρωµατικό κωδικό για
εύκολη αναγνώρισή τους.
γ) Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (Pop Up) γραναζωτοί, µικρών και µεσαίων αποστάσεων.
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-

Ακτίνα 5-9 m, είσοδος ½ ‘’ BSP: Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης 5 - 9 m

-

Ακτίνα 7-14 m, είσοδος 3/4‘’ BSP: Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης 7 - 14 m

-

Ακτίνα 12-18 m, είσοδος 1‘’ BSP: Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης 12 - 18 m

-

Ακτίνα 15-22 m, είσοδος 1‘’ BSP: Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης 15 - 22 m

Είναι υδρολίπαντοι ή ελαιολίπαντοι, λειτουργούν µε αντιστραγγιστική βαλβίδα (αntidrain) και µε
καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας ενώ έχουν τη δυνατότητα «µνήµης» στον τοµέα ρύθµισης.
Το σώµα ανύψωσης είναι πλαστικό ή ανοξείδωτο και ύψους 10 cm τουλάχιστον ή και
µεγαλύτερο, αν απαιτείται. Περιέχουν τουλάχιστον 4 εναλλακτικά ακροφύσια ή συνδυασµούς
ακροφυσίων µε διαφορετικές παροχές, ενσωµατωµένα ή µη, για προσαρµογή των παροχών
στον τοµέα και την ακτίνα εκτόξευσης ώστε να παρέχεται οµοιόµορφη διαβροχή.
δ) Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (Pop Up) γραναζωτοί, µεγάλων αποστάσεων.
-

Ακτίνα 18-28 m, είσοδος 1 1/2 ‘’ BSP: Με είσοδο 11/2’’ BSP στη βάση του εκτοξευτήρα και
πρόσθετη είσοδο 1 1/2΄΄ BSP στο πλάι του σώµατος. Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας
εκτόξευσης 18-28 m και σώµα ανύψωσης 7,5 m και άνω.

-

Ακτίνα 24-30 m, είσοδος 1 1/2 ‘’ BSP: Με είσοδο 11/2’’ BSP στη βάση του εκτοξευτήρα και
πρόσθετη είσοδο 1 1/2΄΄ BSP στο πλάι του σώµατος. Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας
εκτόξευσης 24-30 m και σώµα ανύψωσης 10 m και άνω.

-

Ακτίνα 28-33 m, είσοδος 1 1/2 ‘’ BSP: Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης 2833 m.

Είναι υδρολίπαντοι, µε ρυθµιζόµενο ή σταθερό τοµέα εκτόξευσης, ενσωµατωµένη ή µη
ηλεκτροβαλβίδα και ρυθµιστή πίεσης. Περιέχουν τουλάχιστον 4 εναλλακτικά ακροφύσια ή
συνδυασµούς ακροφυσίων µε διαφορετικές παροχές, ενσωµατωµένα ή µη, για προσαρµογή
των παροχών στον τοµέα και την ακτίνα εκτόξευσης ώστε να παρέχουν οµοιόµορφη διαβροχή.
Ανάλογα µε τις απαιτήσεις της µελέτης µπορεί να φέρουν, ενσωµατωµένα ή πρόσθετα,
πλαστικό κάλυµµα ή καλύµµατα από συνθετικό χλοοτάπητα ή κύπελλο για την ανάπτυξη
φυσικού χλοοτάπητα.
ε) Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (Pop Up) κρουστικοί, µεγάλων αποστάσεων
Το κέλυφος είναι κατασκευασµένο από υλικό ABS Cylolac ή αντίστοιχο. Το έµβολο ανύψωσης
µπορεί να είναι πλαστικό ή ορειχάλκινο. Φέρουν ισχυρό επανατακτικό ελατήριο από ανοξείδωτο
χάλυβα. Έχουν ρυθµιζόµενο τοµέα εκτόξευσης και ενσωµατωµένη ή µη ηλεκτροβαλβίδα και
ρυθµιστή πίεσης.
Περιέχουν τουλάχιστον 4 εναλλακτικά ακροφύσια ή συνδυασµούς ακροφυσίων µε διαφορετικές
παροχές, ενσωµατωµένα ή µη, για προσαρµογή των παροχών στον τοµέα και την ακτίνα
εκτόξευσης ώστε να παρέχουν οµοιόµορφη διαβροχή.
Ανάλογα µε τις απαιτήσεις της µελέτης µπορεί να φέρουν, ενσωµατωµένα ή πρόσθετα,
πλαστικό κάλυµµα ή καλύµµατα από συνθετικό χλοοτάπητα ή κύπελλο για την ανάπτυξη
φυσικού χλοοτάπητα.
-
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Ακτίνας 14-22 m: Με είσοδο 1’’ BSP στη βάση του εκτοξευτήρα και πρόσθετη είσοδο 1 ΄΄
BSP στο πλάι του σώµατος. Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης από 14 m
µέχρι και 22 m
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-

Ακτίνας 18-30 m: Με είσοδο 11/2’’ BSP στη βάση του εκτοξευτήρα και πρόσθετη είσοδο 1
1/2΄΄ BSP στο πλάι του σώµατος. Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης από 18
m µέχρι και 30 m

-

Ακτίνας 18-38 m: Με είσοδο 11/2’’ BSP στη βάση του εκτοξευτήρα και πρόσθετη είσοδο 1
1/2΄΄ BSP στο πλάι του σώµατος και ενσωµατωµένο ή µη αποκωδικοποιητή για
µονοκαλωδιακή σύνδεση. Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης από 18 m µέχρι
και 38 m

-

Ακτίνας 30-45 m: Με είσοδο 11/2’’ BSP στη βάση του εκτοξευτήρα και πρόσθετη είσοδο 1
1/2΄΄ BSP στο πλάι του σώµατος. Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης από 30
m µέχρι και 45 m

Εξαρτήµατα εκτοξευτών
Τριπλός αρθρωτός βραχίονας: Από PVC, 1’’ή 11/2΄΄ ονοµαστικής πίεσης 21 atm, µε κινητά µέρη
στεγανοποιούµενα από ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας. Χρησιµοποιείται για τη σύνδεση
εκτοξευτήρων µεγάλων αποστάσεων, για την προστασία της εγκατάστασης από πιθανές πιέσεις
στην επιφάνεια των εκτοξευτήρων και για την εύκολη ρύθµιση του ύψους και της οριζοντιότητας.

2.9. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
2.9.1.

Ηλεκτροβαλβίδες

α) Ηλεκτροβαλβίδες κοινές
Είναι διαφραγµατικού τύπου, γραµµικές ή γωνιακές ή και συνδυασµός τους. Έχουν σφαιρική
διαµόρφωση µε ελάχιστα κινητά µέρη. Το σώµα και το καπάκι είναι κατασκευασµένα από νάιλον
ενισχυµένο µε νήµατα ύαλου. Τα ελατήρια και όλα τα µεταλλικά µέρη είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα για την αποφυγή διάβρωσης. Χειροκίνητα λειτουργούν ως βαλβίδες εσωτερικής
εκτόνωσης, µε ή χωρίς χειροκίνητο ρυθµιστή παροχής (flow control). Έχουν τη δυνατότητα
επισκευής του εσωτερικού µηχανισµού χωρίς την εξάρµωση του σώµατος από το δίκτυο.
Η ονοµαστική πίεση κυµαίνεται µεταξύ 10-13,5 atm ανάλογα µε τη µελέτη, µε πιέσεις
λειτουργίας τουλάχιστον από 0,7 atm µέχρι και 10 atm και 0,7 atm µέχρι και 13,5 atm αντίστοιχα
(γραµµικές – γωνιακές).
Το «κλείσιµο» της είναι αργό, για αποφυγή υδραυλικού πλήγµατος (αντιπληγµατική λειτουργία).
Το διάφραγµα είναι από ελαστικό συνθετικού τύπου Buna N, ενισχυµένο µε νάιλον. Για διατοµές
άνω των 2’’ πρέπει να διαθέτουν αυτοκαθαριζόµενο φίλτρο.
Οι µέγιστες απώλειες πίεσης ανά διατοµή δίνονται στον παρακάτω πίνακα 1:
Πίνακας 1
∆ιατοµή

Παροχή

Max aπώλειες

(in)

3

(m /h)

(m)

/4"

5

0,40

1"

6

0,40

1

1 /2"

15

0.50

2"

30

0,40

1

2 /2"

40

0,40

3"

50

0,40

3
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β) Ηλεκτροβαλβίδες ευθείας ροής
Οι Ηλεκτροβαλβίδες είναι διαφραγµατικού τύπου, γραµµικές και ονοµαστικής πίεσης 10 ή
12,5 αtm.
Παρουσιάζουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά µε τις κοινές ηλεκτροβαλβίδες, λειτουργούν όµως
µε ονοµαστική πίεση 10 ή 12 atm και πίεση λειτουργίας κατ’ ελάχιστο 0,7-12,5 atm. Για διατοµές
άνω των ¾’’ διαθέτουν αυτοκαθαριζόµενο φίλτρο.
Οι µέγιστες απώλειες πίεσης ανά διατοµή δίνονται στον παρακάτω πίνακα 2:
Πίνακας 2
∆ιατοµή

Παροχή

Max aπώλειες

(in)

3

(m /h)

(m)

/4"

5

0,3

1"

8

0,3

1

1 /2"

20

0,3

2"

30

0,3

3

2.9.2.

Σωληνοειδή ηλεκτροβαλβίδων

Είναι συµπαγή, κατασκευασµένα από αντιδιαβρωτικό υλικό. Το έµβολο (συγκρατούµενο), τα
ελατήρια και όλα τα µεταλλικά µέρη είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, προς αποφυγή διάβρωσης.
Τύποι πηνίων:
-

Κοινά πηνία προγραµµατιστών ρεύµατος

Τάση λειτουργίας 24 V/AC, 50 Hz και max ισχύς 5 VA.
-

Πηνία συγκράτησης (Latcing solenoid) για προγραµµατιστές µπαταρίας

Τάση λειτουργίας 9-18 Volt DC. Συµβατά µε τους προγραµµατιστές. Προσαρµόζονται στις
ηλεκτροβαλβίδες απευθείας ή µε υποδοχέα.

2.9.3.

Προγραµµατιστές

α) Προγραµµατιστές µπαταρίας
Οικιακοί προγραµµατιστές µπαταρίας µιας στάσης
Στεγανοί προγραµµατιστές, που λειτουργούν µε µία ή περισσότερες µπαταρίες, µιας στάσης, µε
ενσωµατωµένο ή µη πηνίο µανδάλωσης (latching) και ηλεκτροβαλβίδα διαφραγµατικού τύπου,
¾΄΄ ή 1’’. Έχουν κύκλο ποτίσµατος από 1 µέχρι 7 ηµέρες τουλάχιστον.
Προγραµµατιστές µπαταρίας απλού τύπου
Προγραµµατιστές που λειτουργούν µε µία ή περισσότερες µπαταρίες και µπορούν να ελέγχουν
από 2 µέχρι 12 ή και περισσότερες ηλεκτροβαλβίδες µέσω πηνίων µανδάλωσης (latching) σε
απόσταση τουλάχιστον 20 m φέρουν καλώδιο διατοµής 1,5 mm2, µε 3 τουλάχιστον εκκινήσεις
ανά 24ωρο, κύκλο ποτίσµατος από 1 µέχρι 7 ηµέρες τουλάχιστον και εκκίνηση αντλίας ή
κεντρικής ηλεκτροβαλβίδας (master valve).
Προγραµµατιστές µπαταρίας φρεατίων
Στεγανοί προγραµµατιστές που λειτουργούν µε µία ή περισσότερες µπαταρίες. Τοποθετούνται
µέσα στα φρεάτια των ηλεκτροβανών ή σε ιδιαίτερα φρεάτια. Ελέγχουν 1 µέχρι 6 ή και
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περισσότερες ηλεκτροβαλβίδες µέσω πηνίων µανδάλωσης (latching). Προγραµµατίζονται µε
φορητή µονάδα προγραµµατισµού. Πρέπει να διαθέτουν:
-

Τρεις τουλάχιστον εκκινήσεις ανά 24ωρο.

-

Κύκλο ποτίσµατος από 1 µέχρι 7 ηµέρες τουλάχιστον.

-

∆ιάρκεια ποτίσµατος από1 min µέχρι και 12 ώρες τουλάχιστον.

-

∆υνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς την κονσόλα.

-

Εκκίνηση αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβαλβίδας (master valve).

-

∆υνατότητα διατήρησης του προγράµµατος για 3 τουλάχιστον λεπτά κατά την αλλαγή
µπαταρίας.

-

Τρία τουλάχιστον προγράµµατα ή ανεξάρτητο πρόγραµµα για κάθε στάση.

Η φορητή µονάδα προγραµµατισµού (κονσόλα) έχει δυνατότητα προγραµµατισµού
απεριόριστου αριθµού βαλβίδων, από απόσταση 3 m τουλάχιστον, άσχετα µε τον τρόπο
επικοινωνίας, δυνατότητα επισκόπησης του προγράµµατος, ανεξάρτητα προγράµµατα για κάθε
βαλβίδα, 6 επαναλήψεις ανά ηµέρα και διάρκεια ποτίσµατος από 1 min µέχρι και 24 ώρες.
Προγραµµατιστές µπαταρίας αυξηµένων δυνατοτήτων
Προγραµµατιστές που λειτουργούν µε µία ή περισσότερες µπαταρίες και µπορούν να ελέγχουν
από 1 µέχρι 12 ηλεκτροβαλβίδες µέσω πηνίων µανδάλωσης, σε απόσταση τουλάχιστον 400 m
περιλαµβάνουν καλώδιο διατοµής 1,5 mm2, µε τρία τουλάχιστον προγράµµατα, 8 εκκινήσεις
ανά πρόγραµµα ανά 24ωρο, κύκλο ποτίσµατος 1 µέχρι 30 ηµέρες και εκκίνηση αντλίας ή
κεντρικής ηλεκτροβαλβίδας (master valve) επιλεκτικά ανά πρόγραµµα. Υπάρχει η δυνατότητα
σύνδεσης σε αισθητήρα και κύκλωµα υπερπήδησης των βραχυκυκλωµένων πηνίων, ένδειξη για
την κατάσταση της µπαταρίας και δυνατότητα σύνδεσης µε ηλιακό συλλέκτη.
β) Προγραµµατιστές ρεύµατος
Ηλεκτρονικοί
ή
υβριδικοί
προγραµµατιστές
µε
ηλεκτροµηχανικά
χαρακτηριστικά
προγραµµατισµού, σε πλαστικό ή µεταλλικό στεγανό (υπαίθριας τοποθέτησης) κιβώτιο µε
κλειδαριά, µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή και:
-

Εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό ή επιλογή ηµερών σε κύκλο ηµερών (skip days) από 1 µέχρι
15 τουλάχιστον ηµέρες

-

Πλήκτρο “On – Off” για την αποµόνωση του προγραµµατιστή όταν αυτό απαιτηθεί.

-

∆υνατότητα χειροκίνητης έναρξης µιας στάσης (manual) ή του κύκλου άρδευσης (semi-auto)

-

∆υνατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβαλβίδας (master valve)

-

Τερµατικό µε εύκολη σύνδεση των καλωδίων

-

Είσοδος 230 V/AC (50 Hz) και έξοδος 24 V/AC

Οικιακοί προγραµµατιστές ρεύµατος
Πρέπει να διαθέτουν:
-

Τρία τουλάχιστον ανεξάρτητα προγράµµατα για όλες τις ηλεκτροβαλβίδες

-

Τρεις τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ηµέρα ανά πρόγραµµα

-

Έξοδο τουλάχιστον 0,5 Α ανά στάση και 1,0 A συνολική έξοδο
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-

Κύκλωµα για επαναφορτιζόµενη µπαταρία 9 Volt για τη διατήρηση του προγράµµατος σε
περίπτωση διακοπής ρεύµατος και εφεδρικό πρόγραµµα SOS. Το εφεδρικό πρόγραµµα
λειτουργεί κάθε πρόγραµµα για 10 min ηµερησίως µετά την επαναφορά του ρεύµατος, σε
περίπτωση παρατεταµένης διακοπής του ρεύµατος και εξάντληση της µπαταρίας.

Επαγγελµατικοί προγραµµατιστές ρεύµατος
Πρέπει να διαθέτουν:
-

Τέσσερα τουλάχιστον ανεξάρτητα προγράµµατα για όλες τις ηλεκτροβαλβίδες

-

Τέσσερις τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ηµέρα ανά πρόγραµµα

-

Έξοδο τουλάχιστον 0,5 Α ανά στάση και 1,2 A συνολική έξοδο

-

Ρυθµιζόµενο έλεγχο αντλίας / κεντρικής ηλεκτροβαλβίδας ανά πρόγραµµα

-

∆υνατότητα % αυξοµείωσης των χρόνων λειτουργίας των προγραµµάτων

-

Κύκλωµα αδιάλειπτης λειτουργίας (διατήρηση του προγράµµατος σε περίπτωση διακοπής
ρεύµατος χωρίς µπαταρία)

-

∆υνατότητα χρονικής καθυστέρησης µεταξύ των στάσεων

-

∆υνατότητα αναίρεσης της άρδευσης µέσω αισθητήρα

Επαγγελµατικοί προγραµµατιστές ρεύµατος (16 µέχρι 42 στάσεων)
Πρέπει να διαθέτουν:
-

Τέσσερα τουλάχιστον ανεξάρτητα προγράµµατα για όλες τις ηλεκτροβαλβίδες

-

∆ώδεκα τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ηµέρα ανά πρόγραµµα

-

Έξοδο τουλάχιστον 1,2 A ανά στάση και 1,5 A συνολική έξοδο

-

Ρυθµιζόµενο έλεγχο αντλίας / κεντρικής ηλεκτροβαλβίδας ανά πρόγραµµα

-

∆υνατότητα ποσοστιαίας αυξοµείωσης των χρόνων των προγραµµάτων

-

Κύκλωµα αδιάλειπτης λειτουργίας (διατήρηση του προγράµµατος σε περίπτωση διακοπής
ρεύµατος χωρίς µπαταρία

-

∆υνατότητα χρονικής καθυστέρησης µεταξύ των στάσεων

-

∆υνατότητα κυκλικών προγραµµάτων

-

∆υνατότητα εκκίνησης, παύσης ή αναίρεσης της άρδευσης µέσω κατάλληλου αισθητήρα.

2.9.4.

Eξαρτήµατα προγραµµατιστών

α) Μονάδα λειτουργίας µονοκαλωδιακής σύνδεσης (κωδικοποιητής σήµατος)
Μηχανισµός κωδικοποίησης του σήµατος εξόδου από ηλεκτρονικό προγραµµατιστή άρδευσης
για µετατροπή πολυκαλωδιακού προγραµµατιστή σε µονοκαλωδιακό. Απαραίτητα θα διαθέτει 8
εξόδους, επεκτεινόµενος σε 48 εξόδους µέσω πλακετών επέκτασης. Θα υποστηρίζει
δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας µέχρι και τεσσάρων ηλεκτροβανών.
β) Πλακέτα επέκτασης µονάδας λειτουργίας για µονοκαλωδιακή σύνδεση ηλεκτροβανών
(κωδικοποιητή σήµατος), 8 εξόδων
γ) Αποκωδικοποιητής σήµατος ηλεκτροβανών για µονοκαλωδιακή σύνδεση ηλεκτροβανών ή
αντλίας.
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Συµβατός µε τον παραπάνω αναφερόµενο κωδικοποιητή σήµατος, εγκαθιστάµενος στο φρεάτιο
της ηλεκτροβαλβίδας και συνδεόµενος µε το πηνίο της.
δ) Αποκωδικοποιητής σήµατος στεγανού, µονοκαλωδιακού τύπου.
Συµβατός µε τον παραπάνω αναφερόµενο κωδικοποιητή σήµατος, εγκαθιστάµενος στο φρεάτιο
της ηλεκτροβαλβίδας και συνδεόµενος µε το πηνίο της.

2.10. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ
Στρογγυλά ή ορθογώνια (τύπου κόλουρου κώνου ή κόλουρης πυραµίδας) πλαστικά φρεάτια για
υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών ή άλλων συσκευών και εύκολη πρόσβαση σ αυτές. Θα είναι
κατασκευασµένα από αφρώδες πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή πολυπροπυλένιο και
µε πράσινο καπάκι.
Τα φρεάτια θα είναι τυποποιηµένων διαστάσεων κατά τα προβλεπόµενα στη µελέτη και σύµφωνα
µε τους πίνακες των κατασκευαστών.

2.11. ΚΑΛΩ∆ΙΑ JIVV-U (ΠΡΩΗΝ ΝΥΥ)
Τα καλώδια µεταφοράς υλικών από τον προγραµµατιστή προς τις ηλεκτροβαλβίδες θα είναι τύπου
JIVV-U (πρώην ΝΥΥ), άνθυγρα, τάσης δοκιµής 3 kV, ονοµαστικής τάσης 0,6/1 kV και βάσει των
προδιαγραφών VDE 0271 και ΕΛΟΤ 843. Οι αγωγοί διέλευσης θα είναι χάλκινοι, µονόκλωνοι ή
πολύκλωνοι (ανάλογα µε τη διατοµή τους), και φέρουν µόνωση από θερµοπλαστικό
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία
PVC. Η εξωτερική επένδυση είναι επίσης από PVC. Η θερµοκρασία λειτουργίας ορίζεται µεταξύ
70–90 Cο και η µέγιστη θερµοκρασία βραχυκυκλώµατος 160 Co (επί 60 sec).
Γενικά ο αγωγός πρέπει επίσης να συνάδει µε τους Γερµανικούς κανονισµούς VDE 0271 και ΕΛΟΤ
843.

2.12. ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΟΥΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ (ΠΙΛΑΡ)
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους αφορούν τις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥHΣ – ΑΠΑΙΤHΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜEΝΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο ανάδοχος πρέπει να κατασκευάσει το 100 %, πλήρους συστήµατος άρδευσης, όπως
περιγράφεται στη µελέτη και τα σχέδια.
Κατά την κατασκευή πρέπει να φροντίσει οι διάφορες εγκαταστάσεις να βρίσκονται στις
προβλεπόµενες από τα σχέδια θέσεις και αποστάσεις.
Ο ανάδοχος πρέπει να διατηρεί µια πλήρη σειρά σχεδίων και προγραµµάτων κατασκευής µε όλες
τις σχεδιαστικές κατασκευαστικές αλλαγές ή τις ακριβείς συνθήκες του έργου. Με το πέρας της
εργασίας εγκατάστασης, σχέδια και προγράµµατα θα παραδοθούν στην Υπηρεσία.

3.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Εάν δεν υπάρχει σχετική µελέτη άρδευσης πρασίνου ή µελέτη εγκατάστασης του τριτεύοντος
αρδευτικού δικτύου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει τη µελέτη και τα σχέδια
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εγκατάστασης, σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ και τις εντολές της Υπηρεσίας, και να τα
υποβάλει για έγκριση.
Στα σχέδια πρέπει να φαίνονται διαγραµµατικά οι θέσεις και οι διατοµές όλων των αγωγών
(δικαιολογούµενες πλήρως από τους υδραυλικούς υπολογισµούς της µελέτης), οι ακριβείς θέσεις
των µειωτήρων πίεσης, των βαλβίδων αερισµού, των κεφαλών άρδευσης, των εκτοξευτήρων κλπ,
οι πιέσεις λειτουργίας των µειωτήρων πίεσης, καθώς και οι µέγιστες και ελάχιστες πιέσεις
λειτουργίας των διανεµητών (εκτοξευτήρων, σταλακτών) ανά οµάδες (αρδευτική γραµµή,
αρδευόµενο τµήµα ή περιοχή ή ολόκληρη η αρδευόµενη έκταση), ανάλογα µε το είδος άρδευσης
και τις συνθήκες.
Για µεγάλες εργασίες πρασίνου (π.χ. ενταγµένες σε γενικότερες εργοληψίες έργων οδοποιΐας ή
σιδηροδροµικών) η σύνταξη των γενικών σχεδίων του Τριτεύοντος Αρδευτικού ∆ικτύου µπορεί να
γίνει τµηµατικά, τηρώντας το «πνεύµα» της άνω παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η
σύνταξη των σχετικών σχεδίων θα γίνεται εγκαίρως προς αποφυγή καθυστερήσεων στο
χρονοδιάγραµµα εγκατάστασης του ∆ικτύου ή των εργασιών φύτευσης.
Κατά τη µελέτη του τριτεύοντος δικτύου λαµβάνονται υπόψη τα γεωµετρικά στοιχεία του έργου
(εµβαδά, υψοµετρικές διαφορές, κλίσεις κλπ), ο τρόπος φύτευσης και οι απαιτούµενες παροχές, οι
απώλειες πίεσης στα διάφορα τµήµατα του δικτύου, καθώς και τα υδραυλικά δεδοµένα και
χαρακτηριστικά της πηγής τροφοδοσίας (νερού - πίεσης) ή του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος
δικτύου (διαθέσιµες πιέσεις, παροχές κλπ).
Για τη διαστασιολόγηση του Τριτεύοντος ∆ικτύου, όπου η παροχή είναι µειούµενη κατά µήκος της
γραµµής, η διατοµή υπολογίζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούµενη και κατά το δυνατόν
οµοιόµορφη πίεση σε όλους τους διανεµητές, µέσα στα όρια λειτουργίας τους, φροντίζοντας να
διατηρείται η ίδια διατοµή σε όλο το µήκος του σταλακτηφόρου αγωγού. Οι απώλειες πίεσης στην
περίπτωση αυτή (γραµµές διανοµής), υπολογίζονται µέσω του συντελεστή περιορισµού (F). Ο
συντελεστής αυτός αποδίδει τη διαφορά στις απώλειες πίεσης ανάλογα µε τον αριθµό των εκροών
(σε ισαποχή ) και οι τιµές του δίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 3.2.1. Συντελεστής περιορισµού F ανά αριθµό εκροών
Αριθµός εκροών
(σταλακτών ή εκτοξευτών)

F

Αριθµός εκροών
(σταλακτών ή εκτοξευτών)

F

1

1,000

14

0,387

2

0,639

16

0,382

3

0,535

18

0,379

4

0,486

20

0,376

5

0,457

25

0,371

5

0,435

30

0,368

8

0,415

40

0,364

10

0,402

50

0,361

12

0,394

100

0,356

Πρακτικά, στους σταλακτηφόρους αγωγούς µπορούµε να λαµβάνουµε F= 0,4 συνυπολογίζοντας
και τις απώλειες στα σηµεία σύνδεσης των σταλακτών.
Σηµείωση.: Μεµονωµένα φυτά ή θάµνοι που βρίσκονται στο χώρο του χλοοτάπητα δε χρειάζονται
ιδιαίτερη άρδευση.
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3.3. ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη των απαραίτητων µέτρων προστασίας για όλες τις
υπάρχουσες, προσκείµενες στο έργο, εγκαταστάσεις. Συγκεκριµένα:
-

Επισηµαίνονται όλες οι υπόγειες εγκαταστάσεις πριν το σκάψιµο ή την πασσάλωση.

-

Λαµβάνονται µέτρα για να µην προκληθούν ζηµιές ή καταστραφούν γειτονικές, υπόγειες ή
υπέργειες εγκαταστάσεις και κατασκευές.

-

∆ιατηρούνται συνεχώς καθαροί και ελεύθεροι από µπάζα οι δρόµοι, τα πεζοδρόµια και οι
διάφοροι χώροι και ανοικτές οι αποχετεύσεις για την ελεύθερη απορροή νερού.

-

Εξασφαλίζεται η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων και των Ο.Κ.Ω. για
παροχή των απαιτούµενων υπηρεσιών και πληροφοριών στον τόπο του έργου.

-

∆ιατηρείται στενή επικοινωνία µε τον επιβλέποντα κατά την κατασκευή, για επιτόπου οδηγίες και
ενηµέρωση.

3.4. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης ο Ανάδοχος πρέπει να επιθεωρήσει την περιοχή του
έργου, να ελέγξει προσεκτικά όλα τα επίπεδα και να επαληθεύσει όλες τις διαστάσεις και τους
παράγοντες που είναι σχετικοί µε την εργασία εγκατάστασης, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι εργασίες
θα προχωρήσουν οµαλά και µε ασφάλεια. Αλλαγές ή τροποποιήσεις στο σχέδιο για να
προσαρµοστεί στις πραγµατικές συνθήκες γίνονται µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Όταν
ανανεώνεται, επισκευάζεται ή επεκτείνεται ήδη εγκαταστηµένο δίκτυο ή είναι ήδη κατασκευασµένα
το πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο από άλλη εργολαβία (πχ. στην οδοποιία), ο Ανάδοχος και η
Επίβλεψη πρέπει να ελέγξουν το υπάρχον σύστηµα πριν αρχίσει κάθε εργασία.
Επίσης προσδιορίζονται τα απαραίτητα µέτρα που θα ληφθούν, ώστε οι εργασίες να
προχωρήσουν χωρίς να διαταραχθούν άλλες δραστηριότητες και να προστατευθούν οι
υπάρχουσες εγκαταστάσεις στο έργο και γύρω από αυτό.

3.5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑ∆ΕΜΑ (ΠΑΣΣΑΛΩΣΗ)
Πριν αρχίσει η κατασκευή σηµαδεύεται η ακριβής θέση των διάφορων συσκευών (κεφαλών –
εκτοξευτών κλπ) µε πασσάλους ή µε ειδικές ενδεικτικές σηµαίες θέσης, σύµφωνα µε τα σχέδια της
µελέτης.
Τα σχέδια των αρδευτικών συστηµάτων είναι διαγραµµατικά και δεν είναι εµφανής σε πολλές
περιπτώσεις η ακριβής θέση υπαρχόντων ή προς εγκατάσταση σωλήνων, βαλβίδων,
προγραµµατιστών κλπ. Οι σωλήνες των αρδευτικών δικτύων και τα καλώδια, όπως και τα διάφορα
φρεάτια, δεν τοποθετούνται ποτέ κατά µήκος κάτω από δρόµους πεζοδρόµια, διαδρόµους,
πλακοστρώσεις και λοιπές κατασκευές, σε πάρκα πλατείες κλπ αλλά δίπλα στις κατασκευές αυτές
και κάτω από χώµα. Οι νέες εγκαταστάσεις τοποθετούνται κοντά σε κράσπεδα, τοίχους, φράκτες ή
άκρες πεζοδροµίων. Οι σωλήνες που φαίνονται παράλληλες στα σχέδια, µπορούν να
τοποθετηθούν στην ίδια αυλακιά, στο ίδιο βάθος αλλά σε αποστάσεις µε κενό τουλάχιστον 5 cm
µεταξύ τους.
Η θέση κάθε εκτοξευτήρα φαίνεται ακριβώς στα σχέδια και πρέπει να εγκατασταθεί ακριβώς στη
θέση που σηµειώνεται µε το κέντρο του αντίστοιχου σύµβολου.
Αντικαταστάσεις ή αλλαγές στα σχέδια µπορεί να προταθούν και να υποβληθούν για έγκριση στο
στάδιο αυτό, µε σκοπό την προσαρµογή στις υπάρχουσες συνθήκες και την επιτυχία πλήρους
κάλυψης της αρδευόµενης περιοχής. Είναι αυτονόητο ότι είναι αναγκαίο να γίνουν πλήρεις
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µετρήσεις και υπολογισµοί του συστήµατος και ότι καµιά αντικατάσταση ή αλλαγή στο σύστηµα,
όπως σχεδιάστηκε, δεν µπορεί να γίνει χωρίς προηγούµενη έγκριση από την Υπηρεσία.

3.6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ
Οι σωλήνες και τα άλλα υλικά πρέπει να µεταφέρονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή
και να µεταχειρίζονται στις διάφορες εργασίες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα τοποθετηθούν
χωρίς ζηµιές, εκδορές κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε οι σωλήνες πολυαιθυλενίου
(ΡΕ), να µην τσακίσουν όταν ξεδιπλώνονται. Οι σωλήνες από PVC κατά τη µεταφορά τους πρέπει
να προστατεύονται από κρούσεις και να αποθηκεύονται έτσι ώστε να βρίσκονται σε επαφή σε όλο
το µήκος τους, σε στρώσεις ύψους µέχρι 1,5 m και προστατευµένοι από την ηλιακή ακτινοβολία.
Οι άκρες των σωλήνων πρέπει να είναι κλειστές µε στεγανά πώµατα ώστε το εσωτερικό τους να
είναι καθαρό από ξένα υλικά και να διατηρηθεί καθαρό σε όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης. Όταν
οι εργασίες δε βρίσκονται σε εξέλιξη, τα ανοιχτά άκρα των σωλήνων ή εξαρτηµάτων ή συσκευών,
πρέπει να είναι ερµητικά κλειστά, ώστε να µην µπορεί να µπει µέσα νερό, χώµατα, έντοµα ή άλλα
υλικά.
Πριν την εγκατάσταση οι σωλήνες θα ελέγχονται για τυχόν ατέλειες. Υλικά για τα οποία θα
διαπιστωθεί πριν, κατά ή και µετά την εγκατάσταση ότι είναι ελαττωµατικά ή έχουν υποστεί ζηµιές
θα αντικαθίστανται.
Οι τοµές των σωλήνων πρέπει να είναι κάθετες, καθαρές και να γίνονται µε τα κατάλληλα εργαλεία
µε δεξιοτεχνία, χωρίς να προκαλούν ζηµιές. Οι πλαστικοί σωλήνες κόβονται κάθετα και τα γρέζια,
τα ρινίσµατα κλπ θα καθαρίζονται και θα αποµακρύνονται.
Ταινία ανίχνευσης τοποθετείται (αν προβλέπεται) σε όλες τις µη µεταλλικές σωληνώσεις.

3.7. ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ
Σιδηροσωλήνες: Οι συνδέσεις µεταξύ µεταλλικών εξαρτηµάτων και σιδηροσωλήνων πρέπει να
στεγανώνονται µε πυκνό µίγµα γραφίτη και λαδιού, αδρανή παιπάλη και λάδι, µίγµα γραφίτη ή
καννάβι και τεφλόν, καννάβι και µίνιον ή καννάβι και γράσο.
Σωλήνες PVC: Οι συνδέσεις θα γίνονται ανάλογα µε τον τύπο και σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή (βλ. επίσης ΠΕΤΕΠ κατηγορίας 08.06: «ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ∆ΙΚΤΥΑ»)
Σωλήνες ΡΕ: (βλ. κεφ. 3.12 και ΠΕΤΕΠ κατηγορίας 08.06: «ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ∆ΙΚΤΥΑ»)
Σηµ.: Συνδέσεις µεταξύ διάφορων τύπων σωλήνων και εξαρτηµάτων θα γίνονται µε ειδικά για κάθε
περίπτωση εξαρτήµατα, κατόπιν αποδοχής τους από τον Κύριο του έργου.

3.8. ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ (ΝΕΡΟΥ, ΠΙΕΣΗΣ) - Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑ
Η πηγή τροφοδοσίας νερού µπορεί να είναι γεώτρηση, πηγάδι ή δεξαµενή, ανοικτός αγωγός ή ένα
ήδη υπάρχον κεντρικό δίκτυο µε κλειστούς αγωγούς υπό πίεση. Η απαιτούµενη πίεση µπορεί να
εξασφαλίζεται είτε άµεσα από την ίδια πηγή νερού (γεωτρήσεις, κλειστά δίκτυα υπό πίεση), είτε µε
βαρύτητα (περίπτωση υπερυψωµένων δεξαµενών) είτε µε την εγκατάσταση πιεστικών
συγκροτηµάτων στην πηγή νερού ή ενδιάµεσα στο δίκτυο µεταφοράς για αύξηση της πίεσης,
εφόσον αυτό απαιτείται. Η κατασκευή τους αφορά τις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ Υδραυλικών Έργων.

16/30

ΠΕΤΕΠ:10-08-01-00

3.9. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ
Η Κεντρική Κεφαλή Επεξεργασίας και Ελέγχου Νερού:
-

Ελέγχει τη ροή του νερού µέσω βαλβίδων αντεπιστροφής, χειροκίνητων βαλβίδων, κεντρικών
βαλβίδων (MV), ρυθµιστών πίεσης, βαλβίδων ελέγχου κ.λπ.

-

Καθαρίζει το αρδευτικό νερό από αιωρούµενα στέρεα σωµατίδια µέσω σειράς φίλτρων.

-

∆ίδει τη δυνατότητα λίπανσης µέσω του αρδευτικού δικτύου.

Η τοποθέτηση της κεντρικής κεφαλής γίνεται στη θέση που προβλέπεται στη µελέτη άρδευσης.
Όλες οι συνδέσεις κατά µήκος της κεντρικής κεφαλής, µέχρι το ρακόρ σύνδεσης µε τις γραµµές
µεταφοράς, όπως και ανάµεσα στις συστοιχίες, γίνονται µε µεταλλικά εξαρτήµατα (ρακόρ, σταυροί,
ταυ, σωληνοµαστοί, συλλέκτες, κ.λπ.) γαλβανισµένα ή - αν πρόκειται να βαφούν - µαύρα.

3.9.1.

Κεντρική βάνα

Τοποθετείται υποχρεωτικά στην είσοδο της κεντρικής κεφαλής. Χρησιµοποιείται σφαιρικός κρουνός
ή συρταρωτή βάνα για διατοµές µέχρι 1" και συρταρωτή βάνα ή βάνα ελαστικής έµφραξης για
διατοµές από 1½" και πάνω. Οι σφαιρικοί κρουνοί µε διατοµή πάνω από 1 ½ " δεν είναι αξιόπιστοι
ενώ µπορεί να προκαλέσουν και πλήγµα κατά το χειρισµό.

3.9.2.

Φυγοκεντρικό φίλτρο νερού

Φυγοκεντρικό φίλτρο ή συστοιχία παράλληλα συνδεδεµένων φυγοκεντρικών φίλτρων
τοποθετούνται υποχρεωτικά όταν το νερό περιέχει άµµο και σε όλες τις περιπτώσεις, που το νερό
προέρχεται από γεώτρηση, πηγάδι, ανοιχτό αγωγό κ.λπ.
Η διατοµή τους επιλέγεται ανάλογα µε την παροχή λειτουργίας τους, ώστε να είναι µέσα στα όρια
που δίνει ο κατασκευαστής, για σωστή ταχύτητα φυγοκέντρισης του νερού.

3.9.3.

Φίλτρο άµµου

Φίλτρο άµµου (χαλικοφίλτρο) ή συστοιχία παράλληλα συνδεδεµένων φίλτρων άµµου
τοποθετούνται υποχρεωτικά όταν το νερό περιέχει οργανικές ουσίες (άλγη κλπ.) και σε όλες τις
περιπτώσεις που το νερό προέρχεται από ανοιχτό αγωγό, ανοιχτή δεξαµενή κλπ. Το φίλτρο άµµου
θα πρέπει να διαθέτει τη µεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια φιλτραρίσµατος σε σχέση µε τον όγκο του.
Συνήθως προτείνονται οριζόντια φίλτρα ή κάθετα µικρού ύψους. Η άµµος θα είναι χαλαζιακή µε
κοκκοµετρική διαβάθµιση ικανή για φιλτράρισµα ισοδύναµο µε 200 mesh (πυκνότητα σίτας).
Η διατοµή των φίλτρων επιλέγεται ώστε οι απώλειες πίεσης σ΄αυτά να είναι µικρότερες από 0,50
atm. Ανάλογα µε την περιεκτικότητα του νερού σε οργανικά και τη δυνατότητα ή µη συχνών
καθαρισµών επιλέγεται η απαιτούµενη επιφάνεια φιλτραρίσµατος.

3.9.4.

Κεφαλή λίπανσης
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Η εγχυτική αντλία λίπανσης είναι τύπου Venturi, κατασκευασµένη από ειδικό υλικό µεγάλης
αντοχής σε χηµικά και χωρίς κινούµενα µέρη, ώστε να µην απαιτεί καµία απολύτως συντήρηση. Για
τη λειτουργία της δεν απαιτεί καµία µορφή ενέργειας πλην αυτής του νερού του δικτύου. Οι
απώλειες πίεσης του δικτύου για τη λειτουργία της είναι ιδιαίτερα χαµηλές, της τάξης του 20 %.
Έχει διατοµή από ½’’ έως 2’’ (BSP) και συνδέεται στο δίκτυο µε παράλληλο κλάδο (BY PASS),
µέσω βάνας ρύθµισης της απαιτούµενης διαφορικής πίεσης για τη λειτουργία της. Η αναρρόφηση –
υδατοδιαλυτών λιπασµάτων ή άλλων χηµικών, µε σταθερή συγκέντρωση καθ’ όλη τη διάρκεια της
εφαρµογής - γίνεται από ανοιχτό δοχείο χωρίς να απαιτείται ειδική προδιαγραφή σε πίεση, όγκο ή
κατασκευή. Φέρει ειδική βαλβίδα αντεπιστροφής προσαρτηµένη στην αναρρόφηση προς αποφυγή
επιστροφής του νερού στο δοχείο λίπανσης.

3.9.5.

Φίλτρο σίτας ή δίσκων

Φίλτρο σίτας ή δίσκων ή συστοιχία παράλληλα συνδεδεµένων φίλτρων σίτας ή δίσκων τοποθετείται
υποχρεωτικά σε όλες τις περιπτώσεις, άσχετα µε το εάν το νερό είναι καθαρό ή όχι. Εφόσον η
άρδευση γίνεται και µε σταλάκτες, το φίλτρο πρέπει να είναι πυκνότητας τουλάχιστον 140 mesh,
ενώ αν υπάρχουν µόνο εκτοξευτήρες µπορεί να είναι τουλάχιστον 120 mesh.
Η διατοµή των φίλτρων επιλέγεται ώστε οι απώλειες πίεσης σ’ αυτά να είναι µικρότερες από 0,50
atm. Ανάλογα µε την καθαρότητα του νερού και τη δυνατότητα ή µη συχνών καθαρισµών
επιλέγεται η συνολική απαιτούµενη επιφάνεια φιλτραρίσµατος.

3.9.6.

Κεντρική ηλεκτροβαλβίδα (master valve)

Συνίσταται να τοποθετείται, ώστε να διακόπτει την παροχή νερού όταν δε γίνεται πότισµα για την
προστασία του ∆ικτύου.

3.9.7.

Συλλέκτης εξόδου

Όπως προβλέπεται στα σχέδια.

3.9.8.

Μανόµετρα

Υποχρεωτικές θέσεις µανοµέτρησης είναι, εκτός από τους ρυθµιστές πίεσης, και οι θέσεις πριν και
µετά τα φίλτρα.

3.10. ΠΡΩΤΕΥΟΝ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
Τοποθετείται πάντα υπόγεια.

3.10.1. Μεγάλα δίκτυα
Το πρωτεύον δίκτυο άρδευσης κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ Yδραυλικών
Έργων.

3.10.2. Μικρά δίκτυα
Σε µικρά δίκτυα, όπου δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και η µεταφορά του νερού γίνεται µέσα
στο χώρο εγκατάστασης του πρασίνου, το πρωτεύον δίκτυο (υδραγωγείο), που αφορά στις
γραµµές µεταφοράς από την Υδροληψία ως την κεντρική κεφαλή και από αυτήν στις κεφαλές
ελέγχου άρδευσης (µε σωλήνες διατοµής ≤ 40 mm και πίεσης 6 ή 10 atm) µπορεί να
κατασκευάζεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται για τις γραµµές µεταφοράς του τριτεύοντος δικτύου.
Υλικά κατάλληλα για εγκιβωτισµό των σωλήνων του πρωτεύοντος δικτύου µέσα στους χώρους
φύτευσης είναι το εξαγόµενο χώµα κατά το άνοιγµα της αυλακιάς, απαλλαγµένο από πέτρες, ρίζες,
ξύλα, σκουπίδια ή άλλα υλικά µε διάµετρο άνω των 2,5 cm ή και άµµος ή άλλα αδρανή υλικά
ανάλογα µε το είδος των σωλήνων και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το ελάχιστο βάθος για την
τοποθέτηση των γραµµών πρωτεύοντος δικτύου είναι 60 cm.
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3.11. ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
3.11.1. Έλεγχος άρδευσης
Ο έλεγχος της άρδευσης µπορεί να γίνεται:
-

Με χειροκίνητες βάνες, που είναι τοποθετηµένες σε ΦΕΑ (υπέργεια ή υπόγεια).

-

Με προγραµµατιστές άρδευσης.

-

Με Προγραµµατιζόµενο Σύστηµα Τηλελέγχου/Τηλεχειρισµού (SCADA).

3.11.2. Φρεάτια
Οι κεφαλές τοποθετούνται µέσα σε φρεάτια, τα οποία θα είναι πλαστικά ή από σκυρόδεµα.
Πλαστικά φρεάτια
Τοποθετούνται κυρίως στα φυτοτεχνικά έργα. Κάθε κεφαλή µπορεί να τοποθετηθεί σε περισσότερα
από ένα πλαστικά φρεάτια, αν οι διαστάσεις είναι µεγαλύτερες αυτών του τυποποιηµένου φρεατίου.
Οι διαστάσεις των πλαστικών φρεατίων (και η τοποθέτηση τους) πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε οι
συσκευές που περιέχονται (βάνες, µειωτήρες, βαλβίδες εξαερισµού κλπ) να απέχουν τουλάχιστον
7-8 cm από τα πλησιέστερα τοιχώµατα των φρεατίων και οπωσδήποτε να µην εµποδίζουν τους
χειρισµούς και την επισκευή τους. Τα φρεάτια πρέπει να είναι κεντραρισµένα στις κεφαλές και να
µην εµποδίζουν την επιτόπου επισκευή των ηλεκτροβανών. Η άνω επιφάνεια των φρεατίων πρέπει
να είναι ως 2 cm πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.
Στην εργασία εγκατάστασης των πλαστικών φρεατίων περιλαµβάνεται το άνοιγµα του λάκκου,
(µήκους και πλάτους κατά 50 % τουλάχιστον και βάθους 15 cm µεγαλύτερου από τις διαστάσεις
του φρεατίου), η διαµόρφωση των ανοιγµάτων εισόδου και εξόδων για το πέρασµα των σωλήνων,
η τοποθέτηση στρώµατος χαλικιού στον πυθµένα του λάκκου για στράγγιση και στήριξη του
φρεατίου και η σταθεροποίηση και η ευθυγράµµισή του. Επίσης, µετά τη σύνδεση των σωλήνων
και καλωδίων καλύπτονται τα ανοίγµατα διέλευσης µε πλαστικά φύλλα, για να µην εισέρχεται χώµα
στο φρεάτιο και επαναπληρώνονται τα κενά γύρω από το φρεάτιο µε το χώµα εκσκαφής.
Φρεάτια από σκυρόδεµα
Κατασκευάζονται σε περιπτώσεις πού απαιτείται αυξηµένη αντοχή.
Οι εσωτερικές διαστάσεις των φρεατίων από σκυρόδεµα (µήκος, πλάτος) πρέπει να είναι
τουλάχιστον κατά 30 cm µεγαλύτερες από τις διαστάσεις της κεφαλής (συµπεριλαµβανόµενων και
των ρακόρ σύνδεσης εισόδου και εξόδων) για να είναι εύκολη η σύνδεση τους, το δε βάθος θα είναι
τουλάχιστον 40 cm.
Κατασκευάζονται επί τόπου ή µπορεί να είναι προκατασκευασµένα, ο δε τύπος σκυροδέµατος θα
είναι Β15 µε διπλό οπλισµό πλέγµατος St IV. Φέρουν γαλβανισµένο σιδηρό κάλυµµα από
«µπακλαβαδωτή» λαµαρίνα ή χυτοσιδηρό κάλυµµα, πάνω σε αντίστοιχο γαλβανισµένο σιδηρό ή
χυτοσιδηρό πλαίσιο και είναι εφοδιασµένα µε κλειδαριά ασφαλείας.
Κατά την κατασκευή των φρεατίων από σκυρόδεµα θα γίνεται πρόβλεψη και κατασκευή:
α) Των ανοιγµάτων κατά θέση και διατοµή για τη διέλευση των σωλήνων.
β) Του ανοίγµατος αποστράγγισης του φρεατίου στον πυθµένα, σε συνδυασµό µε τη στρώση
αµµοχάλικου έδρασης του φρεατίου.
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3.11.3. Κεφαλές ελέγχου άρδευσης
Για απλούστευση της κατασκευής και ευκολότερο εντοπισµό τους και χειρισµούς, πρέπει να γίνεται
προσπάθεια, οι ηλεκτροβαλβίδες (ή οι χειροκίνητες, σε περίπτωση µη αυτοµατοποιηµένου
συστήµατος), να τοποθετούνται οµαδικά σε Κεφαλές Ελέγχου Άρδευσης.
Οι Κεφαλές τοποθετούνται στην προβλεπόµενη στα σχέδια θέση υπόγεια µέσα σε φρεάτια, έξω
από το κατάστρωµα δρόµων. Τοποθετούνται οριζόντια, ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση, και
στηρίζονται πάνω σε τάκους από ξύλο, φελιζόλ, τούβλα ή χαλίκι, στο ίδιο βάθος µε το Τριτεύον
∆ίκτυο.
Ο εξοπλισµός εκτός από τις βαλβίδες µπορεί να περιλαµβάνει και φίλτρα, µειωτήρες πίεσης,
βαλβίδες εξαερισµού κλπ, ανάλογα µε τις συνθήκες. Η θέση και η διάταξη των διαφόρων συσκευών
πρέπει να είναι αυτή που υποδεικνύεται στα σχέδια της µελέτης.
Η σύνδεση των διαφόρων συσκευών γίνεται µε συλλέκτες κατασκευασµένους από σιδηροσωλήνα.
Θα πρέπει να γίνεται δυνατή η αποσυναρµολόγηση τους µέσω διαιρούµενων χαλύβδινων ρακόρ.
Για διατοµές εισόδου, εξόδου µικρότερες από 1 ½ ‘’, οι συλλέκτες µπορεί να κατασκευάζονται µε
σιδηρά γαλβανισµένα υδραυλικά εξαρτήµατα.
∆εν επιτρέπεται η κατασκευή συλλεκτών ή η σύνδεση µε οποιουδήποτε είδους πλαστικά
εξαρτήµατα, εκτός από τα πλαστικά ρακόρ στις συνδέσεις µε τους σωλήνες του Τριτεύοντος
∆ικτύου µετά τις συσκευές αποµόνωσης.
Η σύνδεση µε τους αγωγούς τροφοδοσίας από ΡΕ (Πρωτεύον ∆ίκτυο), γίνεται µε ρακόρ και σιδηρά
εξαρτήµατα (ταυ, γωνίες, σωληνοµαστούς κλπ), ή αρσενικά ταυ ρακόρ ή σέλλες ενισχυµένου
τύπου µε βίδες και όχι µε κοινές σέλλες.
Η σύνδεση (υδροληψία) σε Πρωτεύον ∆ίκτυο από PVC ή σιδηροσωλήνες γίνεται µε ειδικά
χυτοσιδηρά τεµάχια, και λοιπά σιδηρά γαλβανισµένα εξαρτήµατα και σιδηροσωλήνα.
Στην είσοδο της κεφαλής ελέγχου άρδευσης παρεµβάλλεται υποχρεωτικά χαλύβδινο διαιρούµενο
ρακόρ στο εσωτερικό του φρεατίου.
Στην περίπτωση που η στατική ή/και δυναµική πίεση στη θέση της κεφαλής είναι µεγαλύτερη από 6
atm θα προβλεφθεί µειωτής σταθερής κατάντη πίεσης πριν το συλλέκτη εισόδου.

3.11.4. Προγραµµατιστές
Οι προγραµµατιστές, εκτός από τους προγραµµατιστές φρεατίων, τοποθετούνται πάντα σε
κλειστούς στεγασµένους χώρους, σε πίλαρ άλλων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ή στεγανά κουτιά µε
κλειδαριά ασφαλείας (πίλαρ).
Επιλέγονται προγραµµατιστές µε τις ελάχιστες δυνατότητες που µπορεί να καλύπτουν τις ιδιαίτερες
ανάγκες του έργου, µε ένα εφεδρικό πρόγραµµα επιπλέον και µία εφεδρική στάση ανά 8 στάσεις
Είναι απαραίτητο να υπάρχει στο χώρο του προγραµµατιστή ένα διάγραµµα, ένδειξης της
αντιστοιχίας και του προγραµµατισµού των ελεγχόµενων βαλβίδων.

3.11.5. Καλώδια
Τα καλώδια ελέγχου άρδευσης τοποθετούνται είτε σε σωλήνες διέλευσης καλωδίων (οδοποιία,
µεγάλα κηποτεχνικά έργα) είτε στο χώµα µέσα στις τάφρους των σωλήνων και στο ίδιο βάθος µε
αυτές (σε µικρότερα κηποτεχνικά έργα). Στην περίπτωση που τα καλώδια που βρίσκονται στο «ίδιο
κανάλι», δένονται µεταξύ τους ανά πέντε, σε αποστάσεις κάθε 5 m. Στους σωλήνες διέλευσης
τοποθετείται ένα γυµνό ορειχάλκινο καλώδιο, µε τα άκρα του να εξέχουν καθαρά µέσα στα φρεάτια
ελέγχου, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µελλοντική τοποθέτηση νέων καλωδίων (µε έλξη).

20/30

ΠΕΤΕΠ:10-08-01-00

Η ελάχιστη διάµετρος των καλωδίων πρέπει να υπολογίζεται από το µελετητή ανάλογα µε το µήκος
των καλωδίων και τα χαρακτηριστικά των προγραµµατιστών, δε θα είναι µικρότερη όµως από 1,5
mm2.
Πρέπει να προβλέπεται ένας ασύνδετος εφεδρικός αγωγός ανά πέντε το πολύ βαλβίδες, από τον
προγραµµατιστή µέχρι κάθε φρεάτιο. Σε µονοκαλωδιακή σύνδεση πρέπει να προβλέπεται
τουλάχιστον ένας εφεδρικός αγωγός ανά καλώδιο.
Συνδέσεις µεταξύ καλωδίων µπορεί να γίνονται µόνο σε κουτιά συνδέσεων, φρεάτια ηλεκτροβανών
ή συσκευές ελέγχου και ποτέ µεταξύ βαλβίδων ή βαλβίδων και προγραµµατιστών. Σε όλες τις
συνδέσεις (τελικές ή ηλεκτροβανών) πρέπει να αφήνεται ένα ελάχιστο µήκος 50 cm επιπλέον
αγωγού, για να διευκολύνεται ο έλεγχος ή οι µελλοντικές συνδέσεις .
Οι συνδέσεις των καλωδίων, εκτός από αυτές που βρίσκονται στο κουτί του προγραµµατιστή,
γίνονται µε ειδικούς συνδετήρες καλωδίων, που περιέχουν γράσο σιλικόνης για στεγανή σύνδεση ή
µόνωση των καλωδίων µε ταινία βουλκανισµού.

3.12. ΤΡΙΤΕΥΟΝ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
Σε όλους τους προς φύτευση χώρους η εγκατάσταση του τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου γίνεται
πριν ή συγχρόνως µε τις φυτεύσεις. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση ύπαρξης ειδικών
περιορισµών, που καθιστούν τη σύγχρονη κατασκευή αδύνατη και που θα διαπιστώνονται
εγγράφως από την Υπηρεσία. Οι εργασίες ολοκληρώνονται κατά αυτοτελή τµήµατα (έκταση που
ελέγχεται από µία βαλβίδα ελέγχου άρδευσης).
Στο αντικείµενο του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης περιλαµβάνεται η πλήρης εκτέλεση των
παρακάτω εργασιών (προµήθεια υλικών, εργασία, χρήση µηχανηµάτων και συσκευών κλπ) που
αφορούν σε τµήµατα του αρδευτικού δικτύου, µετά από τους συλλέκτες των Φ.Ε.Α.
Όλες οι εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης πρέπει να γίνονται µε προσοχή ώστε να εµποδίζεται η
είσοδος χώµατος ή άλλων υλικών µέσα στους σωλήνες ή τις συσκευές και να προκληθούν
εµφράξεις. Επίσης, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε όταν οι εργασίες δε βρίσκονται σε
εξέλιξη τα ανοιχτά άκρα των σωλήνων ή εξαρτηµάτων ή συσκευών να είναι ερµητικά κλειστά.
Οι γραµµές µεταφοράς του τριτεύοντος δικτύου κατασκευάζονται από σωλήνες ΡΕ 6 atm. Οι
διατοµές τους επιλέγονται µε βάση τις απώλειες πίεσης σ’ αυτές, λαµβάνοντας υπόψη τις
απαιτούµενες παροχές, τις διαθέσιµες και απαιτούµενες πιέσεις, το ανάγλυφο του εδάφους κλπ.
Οι γραµµές διανοµής (σταλακτηφόροι αγωγοί) θα κατασκευάζονται επίσης από σωλήνες ΡΕ 6 atm,
διατοµής Φ16 ή Φ20 ανάλογα µε τις διαθέσιµες παροχές και το µήκος διανοµής.
Ειδικά στα συγκοινωνιακά έργα και για λόγους τυποποίησης, οι γραµµές διανοµής στα πρανή είναι
διατοµής Φ16 ενώ σε νησίδες και ερείσµατα Φ20.

3.12.1. Εκσκαφές αυλακών
Πρόκειται για τις εκσκαφές στο φυτικό έδαφος στο χώρο του έργου για την υπόγεια τοποθέτηση
των σωλήνων και των καλωδίων που τοποθετούνται υπόγεια.
Προκειµένου για εγκατάσταση υπόγειων δικτύων άρδευσης (µε σταλάκτες ή αυτοανυψούµενους
εκτοξευτήρες) για άρδευση χλοοτάπητα, όλες οι γραµµές µεταφοράς και οι αρδευτικές γραµµές
τοποθετούνται υπόγεια. Όταν πρόκειται για εγκατάσταση επιφανειακών δικτύων για άρδευση
φυτών ή χλοοτάπητα, τοποθετούνται υπόγεια µόνο οι γραµµές µεταφοράς, είτε σε όλο το µήκος
τους είτε στα τµήµατά τους που δεν συνδέονται µε τις αρδευτικές γραµµές.
Πρέπει να αποφεύγεται το άνοιγµα αυλακιών κοντά σε ήδη εγκαταστηµένα δένδρα. Αν αυτό δεν
είναι δυνατόν ανοίγεται χειρονακτικά τούνελ κάτω από µεγάλες ρίζες (δ> 5 cm). Κοντά σε φυτά µε
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διάµετρο ριζών µικρότερη από 5 cm µπορούν να χρησιµοποιηθούν και µηχανήµατα µε καδένες, τα
οποία πρέπει να έχουν καλά ακονισµένα µαχαίρια, για να κάνουν λείες τοµές στις ρίζες.
Οι αυλακιές στις οποίες υπάρχουν εκτεθειµένες ρίζες πρέπει να επαναπληρώνονται µέσα σε
διάστηµα 24 ωρών µετά την εκσκαφή τους. Οι µεγάλες ρίζες τυλίγονται µε λινάτσα ή άλλο υλικό,
ώστε να προστατευθούν από µηχανικές ζηµιές ή αφυδάτωση.
Πέτρες και υλικά ακατάλληλα για εγκιβωτισµό των σωλήνων πρέπει να αφαιρούνται κατά την
εκσκαφή από το χώµα της εκσκαφής και µέχρι 10 cm κάτω από τον πυθµένα της αυλακιάς.
Το πλάτος της αυλακιάς είναι συνάρτηση του αριθµού των αγωγών και των διατοµών αυτών. Οι
αγωγοί τοποθετούνται µε κενό µεταξύ τους 5 cm. Επίσης συνυπολογίζεται και ο απαιτούµενος
χώρος για να γίνονται οι διάφορες εργασίες σύνδεσης.
Οι αυλακιές πρέπει να είναι ίσιες, να καµπυλώνουν οµαλά και να έχουν κατακόρυφες πλευρές.
Επίσης πρέπει να έχουν οµαλό πυθµένα, κατάλληλα προσαρµοσµένο στους σωλήνες, ώστε αυτοί
να εδράζονται σε όλο το µήκος τους.
Για εκσκαφές σε εκτάσεις που θα εγκατασταθεί χλοοτάπητας, το επιφανειακό χώµα µέχρι και 15 cm
βάθος, τοποθετείται χωριστά από το χώµα που βρίσκεται βαθύτερα και πρέπει να µπει σαν
επιφανειακή στρώση κατά την επανεπίχωση, εφόσον. Μπάζα, αδρανή υλικά ή ακατάλληλα χώµατα
θα αποµακρύνονται.
Σε περίπτωση εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου σε ήδη εγκαταστηµένο χλοοτάπητα, ο
κατασκευαστής πρέπει να αφαιρέσει τη χλόη πάνω από τα σηµεία που θα γίνουν εκσκαφές και να
την επανατοποθετήσει µετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του δικτύου σε αυτό το τµήµα. Η
επανατοποθέτηση του χλοοτάπητα, που έχει αφαιρεθεί πρέπει να γίνει µέσα σε 48 ώρες από την
εξαγωγή του. Για λόγους οικονοµίας στην κατασκευή, σε πρόχειρες αρδευτικές εγκαταστάσεις σε
ήδη εγκαταστηµένο χλοοτάπητα είναι δυνατόν (αν προβλέπεται στη σύµβαση) να µην ανοιχτεί
αυλακιά και το δίκτυο να τοποθετηθεί υπόγεια, ανοίγοντας σχισµή στο χλοοτάπητα και στο χώµα µε
πατόφτυαρο στο κατάλληλο βάθος. Μετά την τοποθέτηση του δικτύου ακολουθεί κλείσιµο του
ανοίγµατος, συµπιέζοντας το χώµα µε τα πόδια, δεξιά και αριστερά της σχισµής.

3.12.2. ∆ιαβάσεις
Για το πέρασµα σωλήνων ή καλωδίων κάτω από δρόµους, διαδρόµους, πλακοστρώσεις ή άλλες
κατασκευές, κατασκευάζονται διαβάσεις από σκληρό σωλήνα PVC τύπου Ε αποχέτευσης,
εγκιβωτισµένους σε σκυρόδεµα για µικροκατασκευές.
Ανάλογα µε τις ανάγκες, οι διαβάσεις µπορεί να είναι µονές διπλές, τριπλές κλπ. Από τον ίδιο
σωλήνα διάβασης µπορεί να περνούν παραπάνω από ένας σωλήνας τριτεύοντος δικτύου ή και
καλώδια.
Η διάµετρος κάθε σωλήνα διάβασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 φορές µεγαλύτερη από τη
διάµετρο του αγωγού που περνά από αυτή.
Το βάθος του άξονα των σωλήνων των διαβάσεων είναι το ίδιο, ή µεγαλύτερο αν χρειάζεται, µε το
σε κάθε περίπτωση βάθος τοποθέτησης των σωλήνων ή καλωδίων που περνούν από αυτές.
Στις διαβάσεις δεν επιτρέπονται καµπύλες µεγαλύτερες από 11ο
Επαναλαµβάνεται ότι κατά το πέρασµα των αγωγών µέσα από τις διαβάσεις τα άκρα τους πρέπει
να είναι κλειστά.

3.12.3. Τοποθέτηση των αγωγών
Περιλαµβάνεται η τοποθέτηση των αγωγών µεταφοράς µέσα στα "έργα διάβασης" στην τάφρο και
επιφανειακά στα τµήµατα, που συνδέονται µε τις γραµµές άρδευσης, η σύνδεση µε τις αναµονές
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στους συλλέκτες των ΦΕΑ και το κλείσιµο των ανοιγµάτων των ΦΕΑ και "έργων διάβασης" για να
προστατευθούν από τα χώµατα. Επίσης, η τοποθέτηση των γραµµών άρδευσης (στα πρανή
τοποθετούνται περίπου παράλληλα µε τις ισοϋψείς, ανάντη των γραµµών φύτευσης) και η σύνδεσή
τους µε τους αγωγούς µεταφοράς. Τέλος περιλαµβάνεται η τοποθέτηση και σύνδεση των
διανεµητών (σταλάκτες, εκτοξευτήρες).
Προκειµένου για εγκατάσταση υπόγειων δικτύων άρδευσης (µε σταλάκτες ή αυτοανυψούµενους
εκτοξευτήρες) για άρδευση χλοοτάπητα, όλες οι γραµµές µεταφοράς και οι αρδευτικές γραµµές,
τοποθετούνται υπόγεια.
Στην εγκατάσταση επιφανειακών δικτύων για άρδευση φυτών τοποθετούνται υπόγεια µόνο οι
γραµµές µεταφοράς. Στα οδικά και σιδηροδροµικά έργα τοποθετούνται υπόγεια µόνο τα τµήµατα
των αγωγών µεταφοράς που δε συνδέονται µε τις αρδευτικές γραµµές.
Οι αγωγοί του τριτεύοντος δικτύου κατασκευάζονται µε σωλήνες ΡΕ ονοµαστικής πίεσης 6 atm και
κατά DVGW W 320:1981-09 για LDPE (για διατοµές µέχρι Φ 32) ή κατά EN 13244-2:2002 και EN
13244-1:2002 για ΗDPE, (για διατοµές πάνω από Φ 40).
Σε οδικά ή σιδηροδροµικά έργα οι αρδευτικές γραµµές του τριτεύοντος δικτύου - λόγω των
ιδιαιτέρων απαιτήσεων τους ως προς την αντοχή τους στη διάρκεια του χρόνου και των µηχανικών
καταπονήσεων, σε συνδυασµό µε το µικρότερο πάχος τοιχώµατος για την ασφαλή τοποθέτηση του
επικαθήµενου σταλάκτη και τη δηµιουργία µεγαλύτερων τάσεων στην περιοχή του σταλάκτη µπορεί να είναι κατασκευασµένοι από 100% πρωτογενές υλικό άριστης ποιότητας µε ελάχιστο
πάχος τοιχώµατος 1,7 mm για διατοµές Φ16 και 1,8 mm για διατοµές Φ20.
Το ελάχιστο βάθος για την τοποθέτηση αρδευτικών γραµµών υπόγειων δικτύων µε
αυτοανυψούµενους εκτοξευτήρες εξαρτάται από το είδος και το µήκος τους, σε καµιά περίπτωση
όµως δε θα είναι µικρότερο από 30 cm.
Το βάθος για την τοποθέτηση αρδευτικών γραµµών υπόγειων δικτύων µε σταλάκτες είναι 5 - 7 cm
(υπόγεια άρδευση χλοοτάπητα νησίδων, κλπ.). Η ισαποχή τους καθορίζεται στη µελέτη ανάλογα
και µε την παροχή των σταλακτών και τη σύσταση του εδάφους.
∆εν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση η φύτευση φυτών ή µπορντούρας στην αυλακιά που
τοποθετούνται σωλήνες και σε απόσταση τουλάχιστον 30 - 80 cm πίσω από την γραµµή των
εκτοξευτών (ανάλογα µε το µέγεθος και το σχήµα των φυτών σε πλήρη ανάπτυξη) για να µην
εµποδίζεται η εκτόξευση του νερού στα όρια του χλοοτάπητα. Οι γραµµές άρδευσης µε σταλάκτες
στα εδάφη µε κλίσεις τοποθετούνται παράλληλα µε την ερυθρά, ή κατά τις ισοϋψείς και ανάντη των
γραµµών φύτευσης, και αν οι κλίσεις είναι πάνω από 1:3, στο άνω χείλος των λεκανών άρδευσης.
Οι γραµµές άρδευσης καθώς και οι γραµµές µεταφοράς (επιφανειακές) πάνω στα πρανή
στερεώνονται µε πασσάλους από σίδηρο οπλισµού S500s, διαµέτρου Φ8 και µήκους 0,40 m.
περίπου, κυρτωµένους στο πάνω µέρος, σε σχήµα άγκιστρου ώστε να καρφωθούν στο έδαφος
ανά 5 µέτρα και σε βάθος περίπου 0,25 m. Οι γραµµές µεταφοράς δένονται µε σύρµα πάνω στους
πασσάλους. Σε κηποτεχνικά έργα χρησιµοποιούνται ειδικοί πλαστικοί πάσσαλοι µε άγκιστρο.
Οι σταλακτηφόροι αγωγοί - ιδιαίτερα στα κηποτεχνικά έργα - πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ίσιοι,
παράλληλοι και να µη διασταυρώνονται, ώστε να είναι δυνατή η επανατοποθέτηση τους στην ίδια
θέση, µε τους σταλάκτες στη λεκάνη του κάθε φυτού.
Σε φυτεύσεις δένδρων θάµνων πρέπει να τοποθετούνται επικαθήµενοι σταλάκτες, για να µην
αποκλίνουν (οι σταλάκτες) από τη λεκάνη των φυτών.
Σε πυκνές φυτεύσεις (ετήσια, εδαφοκαλύψεις κλπ) χρησιµοποιούνται σταλακτηφόροι µε
ενσωµατωµένους σταλάκτες. Πρέπει να σχηµατίζεται κάναβος µε τις γραµµές να τοποθετούνται
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παράλληλα, κατά το δυνατόν σε ευθείες, ανά µία ή δύο γραµµές φύτευσης ανάλογα µε το µέγεθος
και τις αποστάσεις φύτευσης.
Τα ελεύθερα άκρα των γραµµών άρδευσης και µεταφοράς θα κλειστούν αµέσως µετά την
τοποθέτησή τους µε πλαστικά πώµατα ή διόφθαλµα.

3.12.4. Συνδέσεις τριτεύοντος δικτύου
Οι συνδέσεις των σωλήνων ΡΕ στα φρεάτια και τις διακλαδώσεις του τριτεύοντος δικτύου για
διαµέτρους D > Φ20, θα γίνουν µε πλαστικά ρακόρ, ταυ - ρακόρ, συνδέσµους και λοιπά πλαστικά
εξαρτήµατα (όχι σέλλες).
Οι συνδέσεις σωλήνων µε διαµέτρους D≤ Φ20 σε αγωγούς µε µεγαλύτερη διάµετρο γίνονται µε
σέλλες και ρακόρ, και σε σωλήνες µε διάµετρο D≤ Φ20 µε ταυ – ρακόρ.
Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται "φις" ή σπαρωτά εξαρτήµατα αντί για ρακόρ,
σε συνδέσεις εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω (βλ. σύνδεση Pop Up)
Σε σωλήνες ΡΕ που βρίσκονται µόνιµα υπό πίεση (ανάντη από συσκευές διακοπής ροής),
χρησιµοποιούνται εξαρτήµατα κοχλιωτά και σε καµιά περίπτωση lock τα οποία µε τον καιρό (λόγω
πίεσης) διαστέλλονται και εµφανίζουν διαρροές.
Τα υδραυλικά µεταλλικά εξαρτήµατα (σταυροί, ταυ, γωνίες κλπ.) είναι πάντα γαλβανισµένα.
Η σύνδεση µικροσωλήνων (σωλήνων ΡΕ µε διατοµή D≤ Φ8) και µικροεκτοξευτών γίνεται πάντα µε
ειδικά εξαρτήµατα για µικροσωλήνες, όπως λήψεις, ταυ, νίπελ κλπ.
Για όλα τα εξαρτήµατα συνδέσεων (πλαστικά και µεταλλικά) του αρδευτικού δικτύου
χρησιµοποιούνται καννάβι και ταινίες teflon. Όπου υπάρχουν θηλυκά σπειρώµατα συσκευών και
εξαρτηµάτων από πλαστικό µπαίνει µόνο teflon.
Οι συνδέσεις των αυτοανυψούµενων εκτοξευτήρων µέχρι και ¾’’ (BSP) στις αρδευτικές γραµµές
γίνονται µε σέλες και µαστούς, ή διαιρούµενους µαστούς, ή εξαρτήµατα φις και σωλήνα ΡΕ.
Οι συνδέσεις των αυτοανυψούµενων εκτοξευτήρων 1΄΄ και 1 1/2’’ γίνονται µε σέλες ή υδροληψίες
βαρέως τύπου και πολύσπαστους µαστούς (τριπλοί αρθρωτοί βραχίονες), αντίστοιχης διατοµής.

3.13. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΙΑΝΕΜΗΤΩΝ
3.13.1. Σταλάκτες
Για την καλύτερη ρύθµιση της άρδευσης προτείνεται να χρησιµοποιούνται σταλάκτες 4 l/h. Οι
σταλάκτες τοποθετούνται πάντα κατευθείαν πάνω στις γραµµές άρδευσης, καρφωτοί, σε τρύπα
που ανοίγεται µε σγρόµπια (καµπυλωτό σκαρπέλο) ανάλογης διαµέτρου και σε κάθε περίπτωση
µέσα στη λεκάνη του φυτού, εκτός από τις περιπτώσεις άρδευσης φυτών σε γλάστρες όπου
παρεµβάλλεται µικροσωλήνας Φ6 και στερεώνεται µε ειδικό πλαστικό πασσαλάκι.
Στα δενδρύλλια πρανών και στους θάµνους κάθε είδους, θα τοποθετείται ένας σταλάκτης σε κάθε
φυτό, κοντά στον κορµό του.
Σε δένδρα µε διάµετρο µπάλας ή φυτοδοχείου µέχρι 24 cm τοποθετούνται δυο σταλάκτες σε
απόσταση περίπου 0,20 m έως 0,30 m δεξιά και αριστερά από τον κορµό του.
Σε δένδρα µε διάµετρο µεγαλύτερη, ο αριθµός των σταλακτών εξαρτάται από το µέγεθος του
δένδρου και τις µικροκλιµατικές συνθήκες.
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3.13.2. Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι
Η τοποθέτηση των εκτοξευτήρων πρέπει να γίνεται αυστηρά στη θέση που προβλέπεται και µε το
ακροφύσιο που αναγράφεται υποχρεωτικά στην οριζοντιογραφία της µελέτης για την οµοιόµορφη
διαβροχή του εδάφους.
Η ισαποχή των εκτοξευτήρων µεταξύ τους, πρέπει να είναι µικρότερη κατά τουλάχιστον 10 % από
την ακτίνα εκτόξευσης τους στις επιλεγµένες πιέσεις και ρυθµίσεις, και µέχρι και 50 % σε
ανεµόπληκτες περιοχές.
Όλοι οι εκτοξευτήρες πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή. Οι εκτοξευτήρες που ελέγχονται από
την ίδια Βαλβίδα, πρέπει να είναι του ίδιου τύπου. Σε περίπτωση αντικατάστασης χαλασµένου
εκτοξευτή κατά τη συντήρηση και δεν υπάρχει στο εµπόριο ο ίδιος τύπος, τουλάχιστον να είναι
συµβατός, ως προς το ύψος βροχής που παρέχει.
Οι εκτοξευτήρες επιλέγονται έτσι ώστε οι παροχές τους να είναι ανάλογες µε το εµβαδόν της
διαβρεχόµενης από αυτούς επιφάνειας (ανάλογα µε το τόξο και την ακτίνα εκτόξευσης) και η
ένταση της παρεχόµενης βροχής (mm/h) να είναι µικρότερη από τη διηθητικότητα του εδάφους.
Οι πιέσεις στους εκτοξευτές, πρέπει να βρίσκονται µέσα στα όρια που ορίζει η µελέτη και
οπωσδήποτε τα όρια πιέσεων λειτουργίας που δίνει ο κατασκευαστής τους.
Η διακύµανση της πίεσης στους εκτοξευτές δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από το +-10% της
επιλεγµένης στη µελέτη πίεσης λειτουργίας. Η επιλεγµένη πίεση λειτουργίας, πρέπει να είναι µέσα
στα όρια των πιέσεων λειτουργίας που δίνει ο κατασκευαστής τους µειωµένα κατά 20%.
Αν η θέση των εκτοξευτών είναι δίπλα σε µπορντούρα, πρέπει να απέχουν από τη γραµµή
φύτευσης τουλάχιστον 30 - 80 cm (ανάλογα µε το µέγεθος και το σχήµα των φυτών) για να µην
εµποδίζεται η άρδευση στα όρια του χλοοτάπητα.
∆εν επιτρέπεται να βρίσκονται φυτά µέσα στο τοµέα εκτόξευσης κάθε εκτοξευτήρα και σε
απόσταση 1,5 – 2,5 m από αυτόν, που µπορεί να εµποδίζουν την εκτόξευση του νερού. Στην
περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει από τον µελετητή ή τον ανάδοχο, τον µερικό
επανασχεδιασµό της φύτευσης ως προς τις θέσεις των φυτών αυτών.
Κατά την τοποθέτηση των εκτοξευτών παίρνονται όλα τα µέτρα για να προστατευτούν από χώµατα
ή άλλα υλικά που µπορεί να προκαλέσουν εµφράξεις ή προβλήµατα στα σηµεία ρύθµισης τους.
Ένας τρόπος είναι να καλύπτονται κατά την τοποθέτηση και επίχωση τους µε προστατευτικά
καλύµµατα, που αφαιρούνται µετά από τη λήξη όλων των εργασιών εγκατάστασης του δικτύου και
του χλοοτάπητα.
Οι θέσεις των εκτοξευτών επισηµαίνονται µε πασσάλους ή µε ειδικές ενδεικτικές σηµαίες θέσης,
µέχρι και µετά τη λήξη των εργασιών εγκατάστασης του χλοοτάπητα, για να µην προκληθούν
ζηµιές κατά την εκτέλεση των εργασιών αυτών που θα ακολουθήσουν.
Οι εκτοξευτήρες τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εδάφους και σε βάθος ώστε η ανώτερη
επιφάνεια τους να βρίσκεται στο οριστικό ύψος του εδάφους µέχρι 1 cm πάνω από αυτό.
Οι κρουστικοί εκτοξευτήρες εγκιβωτίζονται µε χαλίκι, σε βάθος 10 - 15 cm από την επιφάνειά του
εδάφους µέχρι και 10 - 15 cm κάτω από το κάτω άκρο τους, σε λάκκο διαµέτρου 30 - 50 cm µε
σκοπό την εξασφάλιση καλής στράγγισης. Η επίχωση των άλλων εκτοξευτήρων γίνεται µε τα
χώµατα εκσκαφής.
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3.14. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
3.14.1. Βαλβίδες εξαερισµού
Βαλβίδες εξαερισµού τοποθετούνται σε όλες τις γραµµές µεταφοράς του τριτεύοντος δικτύου, στα
ψηλότερα σηµεία του, σύµφωνα µε τη µελέτη.
Ειδικά σε συγκοινωνιακά έργα: Για τον εξαερισµό των τµηµάτων του αρδευτικού δικτύου στα πρανή
ορυγµάτων θα τοποθετηθούν στα ανώτερα σηµεία των αγωγών µεταφοράς κινητικές βαλβίδες
εξαερισµού (χυτοσιδηρές, ορειχάλκινες ή πλαστικές), ονοµαστικής διαµέτρου 1΄΄ µέσα σε φρεάτια.
Στις θέσεις επιχωµάτων, εφόσον δεν έχουν κατασκευασθεί βαλβίδες αερισµού του τριτεύοντος
δικτύου µέσα στα Φ.Ε.Α., τοποθετούνται βαλβίδες αερισµού µέσα σε ΦΒΑ, στα ερείσµατα των
οδικών έργων ή στο άκρο του καταστρώµατος σιδηροδροµικών έργων.
Πριν από τις βαλβίδες τοποθετούνται σφαιρικές βάνες αποµόνωσης 1’’.
Οι βαλβίδες αερισµού θα τοποθετούνται µέσα σε Φρεάτια Βαλβίδων Αερισµού Πρανών (Φ.Β.Α.Π.)
κατάλληλων διαστάσεων (τουλάχιστον 30x30x30 cm), από σκυρόδεµα Β15 πάχους 10 cm µε
οπλισµό από πλέγµα ST IV και κάλυµµα µε κλειδαριά ασφαλείας.
Στους αγωγούς µεταφοράς σε µικρότερα πρανή - ύψους µέχρι 7,5 µ. και διατοµής αγωγού µέχρι
Φ40 ορυγµάτων και επιχωµάτων (στα επιχώµατα µέσα στα ΦΕΑ) - τοποθετούνται µικρές
ορειχάλκινες ή πλαστικές βαλβίδες εξαερισµού διαµέτρου ¾΄΄ πάνω σε όρθιο σωληνοµαστό από
σιδηροσωλήνα µήκους 30 cm.
Στους επιφανειακούς σταλακτηφόρους αγωγούς δεν χρειάζονται βαλβίδες εξαερισµού. Στα υπόγεια
συστήµατα στάγδην, όταν δεν χρησιµοποιείται σταλάκτης µε µηχανισµό αποτροπής απορροής,
τοποθετούνται υποχρεωτικά βαλβίδες εξαερισµού κατά οµάδες αρδευτικών γραµµών.

3.14.2. Μειωτήρες πίεσης
Οι µειωτήρες πίεσης ή οι βαλβίδες µείωσης πίεσης µε µανόµετρο γλυκερίνης Φ63 πρέπει να είναι
του τύπου που περιγράφεται στις µελέτες και στα σχέδια. ∆εν µπορεί να είναι ονοµαστικής πίεσης
µικρότερης από 10 atm. Πρέπει να είναι της ίδιας διατοµής µε τη γραµµή στην οποία
τοποθετούνται.
Κατά την εγκατάσταση όλες οι βαλβίδες ρύθµισης πίεσης πρέπει να είναι κλειστές.
Με την πρώτη εκκίνηση του δικτύου, κάθε βαλβίδα µείωσης πίεσης πρέπει να ρυθµίζεται στις
πιέσεις που καθορίζουν οι µελέτες, να επανελέγχεται και να επαναρυθµίζεται αν είναι ανάγκη. Ο
κατασκευαστής πρέπει µετά την πλήρη ολοκλήρωση της εγκατάστασης, να ελέγξει και να
καταγράψει τις εµφανιζόµενες πιέσεις σε κάθε µειωτήρα πίεσης. Αν κάποια ένδειξη πίεσης είναι
εκτός των ορίων των συνιστώµενων πιέσεων, πρέπει να ξαναγίνει ρύθµιση και επανέλεγχος.

3.15. ΕΚΠΛΥΣΗ
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σύνδεσης του δικτύου και πριν την επιχωµάτωση του
υπόγειου δικτύου, ολόκληρο το δίκτυο ή το ανεξάρτητο τµήµα του πρέπει να εκπλυθεί επαρκώς και
εν συνεχεία να ελεγχθεί για διαρροές υπό πίεση σύµφωνα µε τους κανονισµούς.
Πρώτα καθαρίζεται το κεντρικό υδραγωγείο, ανοίγοντας διαδοχικά τις βάνες των φρεατίων
εκκένωσης αρχίζοντας από το αντλιοστάσιο.
Σε κάθε ανεξάρτητο τµήµα του αρδευτικού δικτύου και πριν αυτό µπει σε λειτουργία, ανοίγονται τα
ελεύθερα άκρα των σωλήνων (που δεν έχουν σκεπαστεί) και γίνεται έκπλυση των σωλήνων, ώστε
να αποµακρυνθούν όλα τα στερεά σώµατα που µπορεί να υπάρχουν µέσα σ' αυτούς. Τα ελεύθερα
άκρα των σωλήνων κλείνονται µόνιµα ενώ συνεχίζει να γίνεται η έκπλυση. Η ροή του νερού κατά
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την έκπλυση από κάθε ανοικτό άκρο ή κρουνό εκκένωσης πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 5 - 10
min ανάλογα και µε το µήκος κάθε γραµµής.
Η εργασία αυτή θα γίνεται σε κάθε τµήµα του δικτύου, µετά από κάθε επισκευή ή επέκταση.

3.16. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η δοκιµή στεγανότητας του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου, στα τµήµατα του δικτύου
µέχρι και τις ηλ/βάνες, γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εγκύκλιο ∆.22.200/30-7-1977 του
ΥΠΕΧΩ∆Ε. Ο χρόνος της δοκιµής θα είναι από 1 µέχρι 24 ώρες ανάλογα µε το δίκτυο. Κατά την
εξέταση του αγωγού δεν πρέπει να παρουσιάζεται διαρροή και το ποσοστό πτώσης πίεσης να είναι
µέσα στα όρια των προδιαγραφών ENV 1401-3:2001.
Σε µικρότερα δίκτυα ΡΕ (πιέσεις µέχρι και 5 atm, διατοµές µέχρι και Φ40 και συνολικό µήκος
πρωτεύοντος δικτύου µέχρι 300 m), µπορεί να προβλέπεται έλεγχος στεγανότητας του δικτύου για
διαρροές σε πίεση κατά 1 atm µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη στατική πίεση για µια ώρα
τουλάχιστον και οπτικό έλεγχο.
Στο τριτεύον δίκτυο όπου στις περισσότερες περιπτώσεις δεν µπορούν να εφαρµοστούν στατικές
πιέσεις, ο έλεγχος στεγανότητας γίνεται κατά τη δοκιµαστική λειτουργία του πριν την επίχωση των
τάφρων. Συγχρόνως γίνεται και µια πρώτη ρύθµιση των τόξων και τοµέων εκτόξευσης των
εκτοξευτών µετά από πρόχειρη στήριξη τους σε κάθετη θέση.
Σπασµένα ή ελαττωµατικά κατά τον έλεγχο υπό πίεση εξαρτήµατα, συσκευές ή σωλήνες πρέπει να
αντικαθιστώνται από τον κατασκευαστή, µε χωρίς πρόσθετη αµοιβή (κανονικά) και το τµήµα πρέπει
να επανελέγχεται µέχρι να υπάρξουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα.
Όλες οι συνδέσεις µε συγκόλληση πρέπει να έχουν ένα διάστηµα τουλάχιστον 24 ωρών από τη
ολοκλήρωση τους µέχρι τον έλεγχο υπό πίεση, για να µπορέσουν να ολοκληρωθούν και να
σταθεροποιηθούν. Με κρύο καιρό πρέπει να µεσολαβήσει ένα διάστηµα 48 ωρών πριν τον έλεγχο
για τη σταθεροποίηση τους.

3.17. ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ
∆εν επιτρέπεται καµία επίχωση στο τριτεύον δίκτυο πριν γίνει έλεγχος στεγανότητας και δοθεί άδεια
από την Επίβλεψη.
Η επανεπίχωση δεν µπορεί να γίνει ενώ οι σωλήνες βρίσκονται σε κατάσταση διαστολής λόγω
υψηλής θερµοκρασίας ή πίεσης. Μπορεί να γίνει ψύξη των σωλήνων µε διοχέτευση νερού για λίγα
λεπτά πριν την επίχωση ή η επίχωση να γίνεται πρωινές ώρες πριν ανεβούν οι θερµοκρασίες.
Η επανεπίχωση των τάφρων και λοιπών εκσκαφών γίνεται µε τα χώµατα εκσκαφής, απαλλαγµένα
από πέτρες, ρίζες, ξύλα, σκουπίδια ή άλλα υλικά µε διάµετρο πάνω από 2,5 cm. Μέσα στους
χώρους φυτών ή χλοοτάπητα πρέπει να υπάρχει ένα στρώµα εδάφους τουλάχιστον 30 cm πάνω
από τα αδρανή υλικά ή σκυρόδεµα εγκιβωτισµού.
Αρχικά επιχώνονται οι εκτοξευτήρες και ευθυγραµµίζονται µε την επιφάνεια του εδάφους, κάθετα σ’
αυτή. και στη συνέχεια ολόκληρο το δίκτυο. Το χώµα συµπιέζεται µε τα πόδια, σε βαθµό που να
µην “καθίσει” αργότερα µετά από άρδευση και ισοπεδώνεται η επιφάνεια, και αν υπάρχει χρόνος
είναι καλό να γίνονται δυο αρδεύσεις πριν την τελική διαµόρφωση της επιφάνειας.
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3.18. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και των συναφών εργασιών πρέπει να γίνει καλός
καθαρισµός των χώρων και να αποµακρυνθούν όλα τα µπάζα και τα πλεονάζοντα υλικά που έχουν
προκύψει από τις εργασίες.

3.19. ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης και σε περίπτωση χλοοτάπητα πριν τη σπορά,
το αρδευτικό δίκτυο, ή κάθε ανεξάρτητο τµήµα του, πρέπει να ρυθµιστεί και να λειτουργήσει για να
εξακριβωθεί αν η άρδευση είναι πλήρης και καθολική, και η λειτουργία του ανταποκρίνεται στις
προδιαγραφές και τις ανάγκες των φυτών.
Η δοκιµαστική λειτουργία του δικτύου θα γίνει από τον ανάδοχο παρουσία του επιβλέποντος για να
ελεγχθεί, εάν όλες οι εγκαταστάσεις (ηλεκτρικές και υδραυλικές) λειτουργούν σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές.
Σε πρώτο στάδιο οι λειτουργικές δοκιµές θα γίνουν κατά στάση (ηλεκτροβαλβίδα) και θα ελεγχθούν
οι διάφορες ρυθµίσεις (πιέσεων, τόξων και ακτίνων εκτόξευσης των εκτοξευτών κλπ), η σωστή
λειτουργία των διάφορων συσκευών και η οµοιοµορφία στην παροχή των σταλακτών ή στο ύψος
βροχής των εκτοξευτών.
Στο δεύτερο στάδιο οι δοκιµές θα γίνουν ανά προγραµµατιστή ή ανά κέντρο ελέγχου. Θα γίνουν
τουλάχιστον δύο επαναλήψεις του προγράµµατος άρδευσης. Η διάρκεια κάθε δοκιµαστικής
άρδευσης θα καθοριστεί από την επίβλεψη ανάλογα µε την έκταση κάθε αρδευόµενου τµήµατος.
Τα προβλήµατα που θα εµφανιστούν θα πρέπει να διορθωθούν από τον ανάδοχο και να
επαναληφθεί η δοκιµαστική λειτουργία µέχρι αυτή να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.
Η δοκιµαστική λειτουργία αρδευτικών δικτύων χλοοταπήτων πρέπει να γίνεται πριν αρχίσει κάθε
εργασία εγκατάστασης του χλοοτάπητα.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Τα υλικά πρέπει να ανταποκρίνονται στην παρούσα προδιαγραφή, τις µελέτες, τα συµβατικά τεύχη
και τις ανάγκες του έργου.
Υποβάλλεται κατάλογος προµηθευτών, πλήρης κατάλογος υλικών και προδιαγραφών τους για
έγκριση από τον Κύριο του Έργου.
Οι προδιαγραφές αφορούν σε εργοστασιακά τεχνικά φυλλάδια και πλήρη περιγραφική
βιβλιογραφία.
Εφόδια και υλικά, τα οποία προµηθεύονται ή εγκαθίστανται χωρίς προηγούµενη έγκριση από την
Υπηρεσία απορρίπτονται και αποµακρύνονται ώστε να αντικατασταθούν µε εγκεκριµένα υλικά.
Ο κατασκευαστής πρέπει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης:
-

∆ιάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κατασκευή του έργου αναφέρεται µόνο στην
κατασκευή του δικτύου

-

∆ιάρκειας µέχρι το τέλος της κατασκευής του έργου στην περίπτωση που περιλαµβάνεται η
εγκατάσταση και συντήρηση πρασίνου.

Στην εγγύηση πρέπει να περιλαµβάνεται η αποκατάσταση φυτεµένων περιοχών ή διαδρόµων ή
άλλων κατασκευών που αλλοιώθηκαν ή αφαιρέθηκαν κατά τις εργασίες εγκατάστασης του δικτύου.
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5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, όταν η υδροληψία γίνεται από κοινόχρηστο δίκτυο, για την αποφυγή
µόλυνσης του δικτύου από επιστροφή νερού σε αυτό από το δίκτυο άρδευσης µε λιπάσµατα,
φυτοφάρµακα, ή διάφορους ρύπους, ακόµη και αν η αρδευόµενη περιοχή βρίσκεται χαµηλότερα
από την υδροληψία.
Οι απαιτήσεις ασφάλειας αφορούν στα εξής:

6.

-

Ασφαλής µεταφορά, αποθήκευση και εγκατάσταση των σωλήνων και λοιπών εξαρτηµάτων

-

Χρήση κατάλληλου εξοπλισµού (εργαλείων, µηχανών και µηχανηµάτων) για τη διαµόρφωση του
δικτύου (τοποθέτηση, συνδέσεις, δοκιµές κλπ).

-

Απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού, κατάλληλα εκπαιδευµένου.

-

Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επιµετρούνται οι σωλήνες, οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του δικτύου, οι διανεµητές
(εκτοξευτήρες, σταλάκτες, σταλακτηφόροι) και τα χαλύβδινα ρακόρ.
∆εν επιµετρούνται τα πλαστικά εξαρτήµατα και τα σιδηρά εξαρτήµατα µε διατοµή ίση ή
µικρότερη από 1" (µία ίντσα).
Συγκεκριµένα:
-

Σωλήνες: σε αξονικό µήκος δικτύου, ανά ονοµαστική διάµετρο και κατηγορία σωλήνων

-

Συσκευές και εξαρτήµατα: ανά τεµάχιο ή ανά µονάδα βάρους (kg), σύµφωνα µε τα στοιχεία του
κατασκευαστή και ανάλογα µε το υλικό κατασκευής.

Τµήµατα σωληνώσεων που έχουν κατασκευασθεί µε διατοµές σωλήνων µεγαλύτερες από τις
καθοριζόµενες στη µελέτη θα επιµετρώνται βάσει των προβλεποµένων από την µελέτη διαµέτρων.
Στις περιλαµβανόµενες δαπάνες περικλείονται:
-

Η διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και υλικών.

-

Η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου των ενσωµατούµενων υλικών
του αρδευτικού δικτύου.

-

Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων κλπ σύµφωνα µε τις επιταγές
της παρούσης, καθώς και πάσης φύσεως επιβελτίωση ή αντικατάσταση υλικών λόγω µη
καταλληλότητας και αποδοχής στο Έργο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Συντήρηση αρδευτικών δικτύων
Αφορά το χρόνο συντήρησης και εγγύησης του έργου εγκατάστασης του δικτύου, καθώς και κάθε
εργασία συντήρησης πρασίνου όπου υπάρχει και χρησιµοποιείται ήδη εγκατεστηµένο αρδευτικό
δίκτυο.
Ο Ανάδοχος συντήρησης του πρασίνου έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και για την
αποκατάσταση ζηµιών για ολόκληρο το αρδευτικό δίκτυο (γεώτρηση, κεντρική κεφαλή Υδραγωγείο,
ΦΕΑ, σύστηµα ελέγχου άρδευσης, τριτεύον δίκτυο κλπ) και για όλο το χρόνο από την εγκατάσταση
του µέχρι την παραλαβή του έργου.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διατηρεί το δίκτυο σε άριστη κατάσταση και να αποκαθιστά
οποιεσδήποτε βλάβες (εµφράξεις σταλακτών, διαρροές κλπ) σε όλη τη διάρκεια της εργολαβίας
µέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου.
Κατά διάρκεια λειτουργίας του δικτύου θα γίνεται συνεχής καθαρισµός των φίλτρων, έλεγχος των
ρυθµίσεων των πιέσεων, των τόξων και ακτίνων των εκτοξευτών, της σωστής λειτουργίας των
διάφορων συσκευών και µηχανηµάτων, διαρροών, εµφράξεων σταλακτών κλπ και άµεση
αποκατάστασή τους.
Επί πλέον, τρεις φορές τουλάχιστον σε κάθε καλλιεργητική περίοδο -στην έναρξη, στα µέσα και στη
λήξη της περιόδου άρδευσης- θα γίνεται γενική συντήρηση του δικτύου, κατά την οποία θα
ελέγχεται και θα συντηρείται όλο το δίκτυο, θα γίνονται επαναριθµήσεις, καθαρισµός ή
αντικατάσταση όλων των σταλακτών που εµφανίζουν προβλήµατα, αποκατάσταση της στήριξης
των σωλήνων και τέλος γενική έκπλυση του δικτύου, όπως έχει ήδη περιγραφεί.
Η συντήρηση των αντλητικών και άλλων µηχανηµάτων θα γίνεται ανελλιπώς σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστή.
Στο τέλος της αρδευτικής περιόδου, θα λαµβάνονται επιπλέον όλα τα µέτρα και θα γίνονται όλες οι
απαραίτητες εργασίες για να προστατευτούν οι εγκαταστάσεις στο διάστηµα της νεκρής περιόδου
του χειµώνα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή κάθε συσκευής. Τα φίλτρα και το δίκτυο,
εάν δεν χρησιµοποιούνται παράλληλα και για άλλους σκοπούς (πχ πυρόσβεση), θα αδειάζουν το
συσσωρευµένο νερό.
Γενικός έλεγχος και συντήρηση δικτύου γίνεται και στο τέλος κάθε εργολαβίας πριν την παραλαβή.
Το κόστος συντήρησης των αρδευτικών εγκαταστάσεων περιλαµβάνεται στις τιµές άρδευσης του
τιµολογίου.
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