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Μέθοδος εθαρμογής  
ηων κανάβινων ζωλήνων (ηρεβίρα)  
1 ίνηζας ζηην Δαζοπσρόζβεζη.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η κέζνδνο αλαπηύρζεθε από ην 1984-1985. Εθαξκόζζεθε ζην Δαζαρτείο 
Κορίνθοσ από ην 1986. Με ην αξηζ. 74776/4239/13-5-1992 έγγραθο ηοσ 
Υποσργείοσ Γεωργίας διαηάτθηκε να εθαρμοζθεί από όλα ηα Δαζαρτεία 
ηης Ελλάδας. Τν 1998  ζε εθαξκνγή ηνπ λ.  2612/1998 καδί κε ηα Π/Ο 
παξαδόζεθε ζην Π.Σ. θαη ν εμνπιηζκόο ηνπο κε ηηο θαλάβηλεο ζωιήλεο 1 
ίληζαο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπο. Μαδί κεηαηάρζεθαλ θαη νη κόληκνη νδεγνί θαη 
δαζνππξνζβέζηεο ηεο Δαζηθήο Υπεξεζίαο κε ηελ ηερλνγλωζία ηεο κεζόδνπ. 
Έθηνηε ρξεζηκνπνύληαη από απηό  κε κηθξναιιαγή κόλν ηνπο ηαρπζπλδέζκνπο 
πνπ είλαη ηύπνπ ζηόξδ. 
 
 
Γηα λα γίλεη πεξηζζόηεξν θαηαλνεηή ε κέζνδνο μαλαγξάθεθε ηόηε  κε ην ζύζηεκα ηωλ 
εξωηαπαληήζεωλ θαη έηζη ηελ παξνπζηάδνπκε ζηελ ζπλέρεηα ώζηε λα είλαη 
αμηνπνηήζηκε όρη κόλν από ηνπο επαγγεικαηίεο ππξνζβέζηεο πνπ ζίγνπξα ηελ 
γλωξίδνπλ αιιά θαη όζνπο από ηνπο λένπο εζεινληέο ζα ελδηαθέξνληαλ λα 
βειηηώζνπλ ηα νρήκαηα ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο ζωιήλεο ηξεβίξα ηεο κηαο(1)  
ίληζαο αλ θαη νη πεξηζζόηεξνη ην έρνπλ θάλεη . Σην Ννκό Κνξηλζίαο ηηο ρξεζηκνπνηνύλ  
από ην 1986. 

 
 
 

Παλαγηώηεο Καιιίξεο 
Γαζνιόγνο 
Γ/ληεο Γαζώλ Κνξηλζίαο 
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ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ   
 

Η κέζνδνο εθαξκνγήο ζηελ ππξόζβεζε  ησλ 
ζσιήλσλ κηαο (1΄) ίληζαο1  νπζηαζηηθά δελ είλαη 
παξά κηα πξνζπάζεηα αληηκεηώπηζεο πνιιώλ 
πξαθηηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπκε 
ζηελ κάρε κε ηελ θσηηά. Γελ είλαη ινηπόλ κόλν 
νη ζσιήλεο  από θάλλαβε (TREVIRA) 1΄ αιιά 
θαη κηα ζεηξά επξεζηηερληώλ πνπ θηηάρηεθαλ  
από εμαξηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην εκπόξην . 
 

Δπεηδή ινηπόλ απηή ε πξνζπάζεηα ζηόρν έρεη λα ιύζεη κηα ζεηξά από πξαθηηθά 
πξνβιήκαηα ζα πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο θαη ηα εμαξηήκαηα ζε ζρέζε κε ην 
πξόβιεκα πνπ επηιύνπλ.  
 
Οη θσηνγξαθίεο πνπ ελζσκαηώλνληαη ζην θείκελν  ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλόεζε 
αιιά θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ. 
 
 

Δξώηεζε 1 

Υπάξρεη αλάγθε λα επεθηείλνπκε ηελ θιέβα λεξνύ 1L ηεο καύξεο ζε κεγάιε 
απόζηαζε 300-800 κέηξα γηαηί εθηηκνύκε όηη εθεί ην αλάγιπθν θαη ε βιάζηεζε 
επλννύλ ηελ δαζνππξόζβεζε, κπνξνύκε θαη πσο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Έρνπκε εθνδηάζεη ηα Π/Ο κε 15 ζσιήλεο θαλάβηλεο 
(Trevira) 1‘ ηληζαο ησλ 20 κέηξσλ2. Γειαδή 300 κέηξα. 
Σν κήθνο ησλ 20 κέηξσλ βξέζεθε, κεηά από πνιιέο 
δνθηκέο ζηελ πξάμε, ζαλ θαηαιιειόηεξν.  
 
Δίλαη αξθεηά κεγάιν, ηπιίγεηαη θνπινύξα εύθνια, 
καδεύεηαη ζαλ ηξηρηά (θση.1&2) θαη ην βάξνο ηεο είλαη 
κηθξό. Έλαο  Γαζνππξνζβέζηεο  (ΓΠ)  κπνξεί λα 
κεηαθέξεη εύθνια δύν ζσιήλεο αθόκε θαη  ζε 
δπζπξόζηηα ζεκεία. ηελ αλάγθε κεηαθέξεη θαη ηξεηο 
ζσιήλεο, δειαδή 60 κέηξα. 
 
(Φση.1) Ο δαζνππξνζβέζηεο Υξήζηνο Γθόηζεο δείρλεη 
ηηο ζσιήλεο 1 ίληζαο. 
 
Οη ζσιήλεο απηέο γλσζηέο σο θαλάβηλεο  έρνπλ 
εζσηεξηθά ειαζηηθή επέλδπζε. 

Η κέγηζηε ζεσξεηηθή αληνρή ζε πίεζε είλαη 35-50 atm.  
Η κέγηζηε πξαθηηθή αληνρή θζάλεη έσο 30 atm θαη πεξηνξίδεηαη κε ηελ ρξήζε θαη 
θαηαπόλεζε θαζώο επίζεο κε ηελ παιαηόηεηα. 

                                                         
1
 Από ην 1959, ε ίληζα δηεζλώο είλαη ηζνδύλακε πξνο 25,4mm (ρηιηνζηά). 

2
 Όια ηα εμαξηήκαηα πνπ πεξηγξάθεθαλ, πξνκεζεύηεθαλ θαη θαηαζθεπάζηεθαλ  κεηά από εληνιή καο 

από ηνπηθή επηρείξεζε. Πξόθεηηαη γηα ηνπο αδειθνύο Υξήζην θαη Βαζίιεην ελλή επηρεηξεκαηίεο κε 
εμνπιηζκό θαη ζπλεξγείν αγξνηηθώλ κεραλεκάησλ ζηα Αζίθηα Κνξηλζίαο πνπ καο έθεξαλ ηα πξώηα 
ρξόληα  ηνπο πξώηνπο ζσιήλεο 1L trevira από ηελ Ιηαιία θαη ζηελ ζπλέρεηα από ηνλ Πεληδεηάθε θαη ηνπο 
αδειθνύο αξηθνθόζε κεραλνπξγνύο ζηελ Κόξηλζν πνπ καο έθηηαμαλ δηάθνξα εμαξηήκαηα.. Σα 
δηάθνξα εμαξηήκαηα ππάξρνπλ ζε όια ηα θαηαζηήκαηα  ζε όιε ηελ Διιάδα , ζρεηηθά κε ηηο πδξαπιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο ή ζε επηρεηξήζεηο αγξνηηθώλ κεραλεκάησλ αξδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγώλ.. 

https://www.metric-conversions.org/el/length/millimeters-conversion.htm
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ηα άθξα ησλ ζσιήλσλ πξνζαξκόδνληαη αεξνζύλδεζκνη ηαρπζπλδέζκνη ηύπνπ 
ΣΔΜΑ κε νπξά πνπ θνπκπώλνπλ κεηαμύ ηνπο πνιύ εύθνια αλ γλσξίδεη θαλείο ηνλ 
ηξόπν θαη απνθηήζεη ζηνηρεηώδε δεμηόηεηα.   
 
ΠΡΟΟΥΗ πξώρλνπκε ηνλ έλαλ πξνο ηνλ άιινλ θαη κεηά ζηξίβνπκε γηα λα 
πηάζνπλ «ηα απηηά» ηνπο. Έρνπλ δπν ζθάιεο αζθαιείαο. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα 
μεθνπκπσζνύλ όζε πίεζε θαη αλ θνξηώζεη ην δίθηπν θαη όζε θαηαπόλεζε θαη αλ 
ππνζηνύλ. 
 
Οη δνθηκέο κε ηαρπζπλδέζκνπο ηύπνπ ζηνξηδ αινπκηλίνπ θξίζεθαλ αξλεηηθέο γηαηί 
μεθνύκπσλαλ πνιιέο θνξέο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο θαη αρξήζηεπαλ κεγάινπ 
κήθνπο δίθηπα ζέηνληαο ζε θίλδπλν ππξόζβεζε θαη ππξνζβέζηεο. Αρξεζηεύνληαη κε 
ην παξακηθξό ρηύπεκα ζε βξάρν ή αιινύ.  
 
Οη ζθηθηήξεο (θνιηέδεο) βαξέσο ηύπνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη απεδείρζεζαλ άξηζηνη 
θαη εθόζνλ ην πιηθό ειέγρεηαη ζπρλά δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα θύγεη ν 
ηαρπζύλδεζκνο από ηνλ ζσιήλα. 
 
Έηζη νη ζσιήλεο απηέο κε ηνπο ηαρπζπλδέζκνπο αέξνο θαη ζθηγκέλνη κε ηνπο 

θνιηέδεο, απνηεινύλ έλα πςειήο  
απόδνζεο, ρσξίο δηαξξνέο 
δίθηπν πνπ θαη άδεην θαη γεκάην  
είλαη επθνιόρξεζην ειαθξύ θαη 
πνιύ απνδνηηθό. 
 
 
(Φση. 2) Καλάβηλε ζσιήλα 1 
ίληαο κήθνπο 20 κέηξσλ. 
ηπιηγκέλε ζαλ ηξηρηά 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Φση. 3) Απηνζρέδηνη απινί ηζέπεο (ASTERIX) 
 
 
Σα κήθε πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί κε επηηπρία ζηελ Τπεξεζία καο είλαη κπξνύληδηλνο θαη 
πιαζηηθόο ζηελ άθξε ηεο ζσιήλαο 1 ίληζαο πάλσ από 400 κέηξα πξνο ηα αλάληε 
θαη πάλσ από 500 κ. πξνο ηα θαηάληε ηνπ Π/Ο ή ζε επίπεδε ζρεδόλ επηθάλεηα. 
 
ηελ άθξε ηνπ δηθηύνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κηθξνί απινί (ηζέπεο ) πνπ ηνπο 
νλνκάζακε ραξηηνινγώληαο «ASTERIX» γηα ηελ επρξεζηία ηνπο θαη έηζη είλαη 
γλσζηνί ζην πξνζσπηθό καο  
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Δξώηεζε 2 

Η κέζνδνο θαηαξγεί ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκό ησλ Π/Ο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Καη ζηελ πξώηε έθδνζε είρακε επηζεκάλεη  θαη ην επαλαιακβάλνπκε θαη ηώξα όηη 
απηή ε κέζνδνο δελ θαηαξγεί νύηε αθαηξεί ηίπνηα από ηνλ ππάξρνληα ζπκβαηηθό 
εμνπιηζκό ησλ Π/Ο πνπ είλαη πάληα ζηελ δηάζεζε ηνπ πιεξώκαηνο. 
 
Όινο ν εμνπιηζκόο απηήο ηεο κεζόδνπ είλαη πξνζζεηηθόο ζηα Π/Ο  θαη έγθεηηαη ζην 
πιήξσκα ε επηινγή ηεο κεζόδνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 
 
ηελ Κνξηλζία νη ζσιήλεο 1L απνηεινύλ από ην 1985 ηελ θαη’ εμνρήλ κέζνδν 
ππξόζβεζεο. Οη άιινη ζσιήλεο δελ ρξεζηκνπνηνύληαη παξά κόλν ζηελ αλάγθε. 
 
 

Δξώηεζε 3 

Εληάμεη εμνπιίζακε ηα Π/Ο κε 300 κέηξα ζσιήλεο 1L όπσο πεξηγξάθεθε (15 
ζσιήλεο ησλ 20κεηξσλ), ηώξα πσο ζα ζπλδέζνπκε ην δίθηπν 1L κε ην Π/Ο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
Πνιύ απιά.  
Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ κηθηό 
ηαρπζύλδεζκν ηνπ Μπινθέ Ραθόξ πνπ 
θαίλεηαη ζηελ θση.4 επάλσ αξηζηεξά θαη 
πεξηγξάθεηαη ηερληθά ζην παξάξηεκα. 
 
(Φση 4) Μπινθέ Ραθόξ εηδηθά εμαξηήκαηα 
ζύλδεζεο 
 
 
 
 

(Φση 5) Φαίλεηαη ν ηξόπνο ζύλδεζεο ηεο καύξεο θαη 
θαλάβηλεο 1 ίληζαο. 
 
Πσο; Ξεθνπκπώλνπκε ην πηζηόιη (απιόο πςειήο πηέζεσο) 
από ηνλ έλα καύξν ζσιήλα θαη θνπκπώλνπκε ηνλ 
ηαρπζύλδεζκν (Α) πνπ ηαηξηάδεη αθξηβώο θαη από ηελ 
άιιε κεξηά θνπκπώλνπκε  ηνπο θαλάβηλνπο ζσιήλεο 1L 
(θση.5) .Απηό γίλεηαη ρσξίο λα μεηπιίμνπκε θαζόινπ 
καύξν ιάζηηρν κόλν 1,5 κ. Πξαθηηθά εμππεξεηεί λα 
θνπκπώλνπκε πξώηα ηνλ αεξνζύλδεζκν θαη κεηά ηνλ 
strotz  ζην καύξν. 
πλδένπκε όζνπο ζσιήλεο ρξεηάδνληαη θαη πνπ έρνπκε ζηελ δηάζεζε καο 
πξνθεηκέλνπ λα  πξνζεγγίζνπκε ηελ εζηία ηεο θσηηάο πνπ έρνπκε επηιέμεη. 
 
 

Δξώηεζε 4 

Φξεηάδεηαη ηδηαίηεξνο ρεηξηζκόο ζηελ αληιία; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
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Φπζηθά όρη. Θέηνπκε ζε ιεηηνπξγία ηελ αληιία θαη ηξνθνδνηνύκε κε λεξό ηελ 
θνπβαξίζηξα πνπ έρνπκε ζπλδέζεη ηηο θαλάβηλεο. 
 

Δξώηεζε 5  

Πόζε πίεζε ρξεηάδεηαη ην δίθηπν γηα λα ιεηηνπξγήζεη; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Γηα λα έρνπκε κηα βνιή λεξνύ 15-19 κέηξσλ ζηελ άθξε ηνπ δηθηύνπ ησλ 300 έσο 500 
κέηξσλ από ηνλ ASTERIX ρξεηάδεηαη λα θνξηώζνπκε ζην δίθηπν 8 - 12 Atm. (Bar). 
Γειαδή ρξεηάδεηαη:  
Ο ρεηξηζηήο ηεο αληιίαο λα κάζεη ην καλόκεηξν (ξνιότ) ηεο πςειήο πίεζεο. Σν έρνπλ  
όισλ ησλ ηύπσλ νη αληιίεο θαη εύθνια αλαγλσξίδεηαη από ην άιιν ρακειήο πίεζεο 
γηαηί έρεη θνληέξ κε έλδεημε 70 - 80  Atm ή  Bar ελώ ηεο ρακειήο κέρξη ηελ έλδεημε 30  
Bar.  
Φπζηθά κελ κπεξδεπηνύκε κε ην ξνιόη πνπ έρεη κηζέο καύξεο θαη κηζέο θόθθηλεο 
ελδείμεηο γηαηί εθείλν είλαη ην ξνιόη (καλόκεηξν ) πνπ καο βνεζάεη ζηελ αλαξξόθεζε. 
(Γείρλεη ηελ ππνπίεζε). 
 
Ο ρεηξηζηήο ινηπόλ δίλεη λεξό κε ρακειή πίεζε από 5 έσο 7 bar  ζηελ αξρή κέρξη λα 
γεκίζεη ην δίθηπν κε λεξό. Γειαδή  κέρξη λα αξρίζεη λα βγαίλεη λεξό ζηνλ Asterix ζηελ 
άθξε ηνπ δηθηύνπ. πγρξόλσο ηώξα ειέγρνπκε αλ ππάξρνπλ δηαξξνέο ζην δίθηπν θαη 
αληηθαζηζηνύκε έγθαηξα. Γη’ απηό πξέπεη ν ρεηξηζηήο ηεο αληιίαο  απαξαίηεηα λα έρεη 
νπηηθή ή αθνπζηηθή επαθή κε ηνλ απινθόξν ( Γπβ) (Απηόλ πνπ έρεη ηνλ Asterix). 
 
Μόιηο γίλεη απηό αξρίδεη ζηαδηαθά θαη θνξηώλεη αξρηθά κε ην ρεηξόγθαδν πίεζε ζην 
δίθηπν κέρξη ηηο 8 -12 Atm.  
 
Απηό είλαη ην κεγάιν κπζηηθό. 
Με ηνλ ππάξρνληα ζπκβαηηθό εμνπιηζκό νη θαλάβηλεο ζσιήλεο ζπλδένληαη κε ηηο 
παξνρέο (δίθξνπλα) ηεο ρακειήο πίεζεο θαη θπζηθά  δελ θηλδπλεύνπλ λα ζπάζνπλ. 
 
Δκείο ηώξα ρξεζηκνπνηνύκε θαλάβηλεο ζην δίθηπν ηεο πςειήο πίεζεο θαη πξέπεη λα 
πξνζέρνπκε ώζηε λα κελ ππεξβνύκε ην όξην ζξαύζεσο ηνπ δηθηύνπ πνπ πξαθηηθά 
είλαη νη 30 Atm .(Σειεπηαία πξνκεζεπηήθακε ζσιήλεο κε όξην ζξαύζεσο 50  Atm) 
 
Δπαλαιακβάλνπκε ηελ δηαδηθαζία: 

α. πλδένπκε θαη εγθαζηζηνύκε ην δίθηπν 1L θαλάβηλεο 

β. Θέηνπκε ζε ιεηηνπξγία ηελ αληιία 

γ. Γεκίδνπκε ην δίθηπν κε λεξό ήζπρα θαη ειέγρνπκε ηπρόλ δηαξξνέο θαη 

αληηθαζηζηνύκε γξήγνξα 

δ. Φνξηώλνπκε πίεζε έσο ηηο 15 atm ζε νξηδόληην επίπεδν .  

Σν δίθηπν θαη κε 8 Atm ιεηηνπξγεί άςνγα ζε 150-200 κέηξα. 

Οη αληιίεο θαη νη κεραλέο δελ κνπγθξίδνπλ. Γελ δνξίδνληαη. 

Γνπιεύνπκε ζηαζεξά ρσξίο λα θνπξάζνπκε ηνλ θηλεηήξα θαη ηηο αληιίεο. 

 
 

Δξώηεζε 6 

Τη γίλεηαη όηαλ έρνπκε εγθαηαζηάζεηο πξνο ην ρακειόηεξν ή ςειόηεξν 
πςνκεηξηθά ζεκείν από ην Π/Ο. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
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Δίλαη γλσζηό όηη θάζε 10 κέηξα 
πςνκεηξηθή δηαθνξά ζην δίθηπν 
θνξηώλεηαη 1 Atm από ηελ 
ππεξθείκελε ζηήιε λεξνύ. 
Γειαδή εάλ έρνπκε απιώζεη ην 
δίθηπν ησλ 300 κέηξσλ  
πςνκεηξηθά  ρακειόηεξα 100  
κέηξα από ην Π/Ο ηόηε ζηελ άθξε 
ηνπ δηθηύνπ ήδε έρνπκε θνξηώζεη 
10  atm  πίεζε , εάλ  δώζνπκε 

άιιεο 4-5 έρνπκε ήδε 13-14 atm (αθαηξνπκέλσλ ησλ ηξηβώλ) γηα λα ιεηηνπξγήζεη 
άςνγα. 
 
Δάλ από βηαζύλε από παληθό ε απεηξία δώζνπκε 15-20 atm θαηαιαβαίλνπκε όηη ζα  
θζάζνπκε ην όξην ζξαύζεσο 25 atm  θαη πνιύ πηζαλόλ λα ζπάζνπκε θαη λα 
αρξεζηεύζνπκε ην  δίθηπν θαη λα θηλδπλέςνπλ νη ππξνζβέζηεο πνπ έρνπλ θαηέβεη 
ρακειά εθηόο από ην έξγν καο πνπ δελ ζα νινθιεξσζεί. 
 
Φπζηθά ην αληίζεην ζπκβαίλεη πξνο ηα επάλσ. Δθεί ρξεηάδεηαη λα δώζνπκε ιίγν 
πεξηζζόηεξε πίεζε γηα λα  έρνπκε κηα ζσζηή βνιή. Γειαδή ζα δνπιέςνπκε κε 15-25 
atm πίεζε ζην δίθηπν. Καη ίζσο ζηελ πεξίπησζε απηή λα αμηνπνηήζνπκε θαη λ’ 
απιώζνπκε θαη ην καύξν ιάζηηρν ώζηε ζην ρακειόηεξν ηκήκα ηνπ δηθηύνπ λα 
έρνπκε αλζεθηηθό ζσιήλα. 
 
Δπαλαιακβάλνπκε όηη ν ρεηξηζηήο ηεο αληιίαο όηαλ έρνπκε εγθαηάζηαζε θαλάβηλσλ 
1L δελ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ηελ αληιία λεπξηθά δειαδή κε απόηνκεο απμήζεηο ηεο 
πίεζεο αιιά καιαθά κε ήπηεο απμήζεηο.  
 
 

Δξώηεζε 7 

Όηαλ θαηεβαίλνπκε απόηνκεο πιαγηέο πσο απιώλνπκε ην δίθηπν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Πξαθηηθά εμππεξεηεί ν εμήο ηξόπνο: 
Ο απινθόξνο παίξλεη ηελ άθξε ηνπ δηθηύνπ κε ηνλ απιό θαη αξρίδεη λα θαηεβαίλεη κε 
άδεην ην δίθηπν. 
Μαδί ηνπ πεξλάεη ρηαζηί έλα ζσιήλα 20 κέηξσλ. 
ηελ ηζέπε ηνπ παίξλεη πάληα θαη έλαλ εθεδξηθό Asterix . 
Από ην Π/Ο ν ρεηξηζηήο ηεο αληιίαο ζπλδέεη ζπλερώο ζσιήλεο θαη ν πξώηνο 
πξνρσξάεη. 
Όηαλ ν απινθόξνο εηδνπνηήζεη κε κηα θπθιηθή θίλεζε ηνπ ρεξηνύ (βάιε λεξό) ν 
ρεηξηζηήο ηεο αληιίαο  πξνζζέηεη κηα ζσιήλα 20 κέηξσλ αθόκε αθνύ ηε απιώζεη 
αλνηθηά δίπια ζην Π/Ο ζηελ αληιία θαη αξρίδεη λα δίλεη λεξό κε ηνλ ηξόπν πνπ 
αλαθέξζεθε. 
 

Δξώηεζε 8  

Πόζν καθξηά από ην Π/Ο κπνξνύκε λα θηάζνπκε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Έρνπκε 300 κέηξα ζσιήλεο TREVIRA (15 ηεκάρηα ησλ 20 κέηξσλ). Αλ ρξεηαζηεί 
ζπλδένπκε, μεηπιίγνληαο θαη ην καύξν από ηελ θνπβαξίζηξα. Γειαδή άιια 60 κέηξα 
θαη θζάλνπκε ηα 360 κέηξα πνιύ γξήγνξα. 
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Δξώηεζε 9  

Καη αλ ρξεηαζηεί λα πάκε καθξύηεξα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σόηε αλ είλαη δίπια καο άιιν Π/Ο δαλεηδόκαζηε από απηό ζσιήλεο θαλάβηλεο 1L ή 
από ην jeep ηνπ ζπληνληζηή πνπ πάληα έρεη καδί ηνπ εθεδξηθέο ζσιήλεο θαη νξηζκέλα 
εμαξηήκαηα. 
 
 

Δξώηεζε 10 

Καη αλ δελ ππάξρεη νύηε Π/Ο ή jeep; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σόηε κπνξνύκε λα παξεκβάινπκε κεηαμύ ηεο καύξεο (ιάζηηρν πςειήο πίεζεο ) θαη 
ηεο θαλάβηλεο 1 L ηηο θαλάβηλεο ζσιήλεο 1 3/4 πνπ ππάξρνπλ ζε όια ηα Π/Ο από 

ηνλ ζπκβαηηθό εμνπιηζκό. Τπάξρνπλ 8-10 
ζσιήλεο ησλ 15 κέηξσλ, δειαδή από 125 
έσο 150 κέηξα αθόκε. 
 
(Φση.6).Σξόπνο ζύλδεζεο ηεο καύξεο 
ζσιελαο 1L ίληζαο κε ηελ θαλάβηλε 1 3/4 
ίληζαο. 
 
 
 
 

 
 

Δξώηεζε 11 

Πσο γίλεηαη ε ζύλδεζε ηεο θαλάβηλεο ζσιήλαο 1 3/4 κε ηελ καύξε 1L θαη ηελ 
θαλάβηλε 1L; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Έρνπκε θηηάμεη έλαλ απιό ζπλδεηήξην ζσιήλα ( καύξεο- θαλάβηλεο) (θση. 6) θαη 
ζπλδένπκε ζηελ ζέζε ηνπ πηζηνιηνύ ην άθξν ηεο θαλάβηλεο 1 3/4 .ην ηέινο ηεο 
θαλάβηλεο 13/4  ηνπνζεηνύκε ην αλάινγν ζπλδεηήξην ηνπ κπινθέ ξαθόξ (θση 4)  θαη 
από ηελ άιιε άθξε ζπλδένπκε ηνπο θαλάβηλνπο ζσιήλεο 1 L .  
Έηζη θζάλνπκε 360 + 150 = 510 κέηξα. 
 

Δξώηεζε 12 

Καη αλ έρνπκε ράζεη ην ζπλδεηήξην ηεο θαλάβηλεο πνπ πξναλαθέξακε ηόηε ηα 
θάλνπκε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Πνιύ απιό. Υξεζηκνπνηνύκε ηνπο 
αλάινγνπο ηαρπζπλδέζκνπο ηνπ κπινθέ - 
ξαθόξ  όπσο θαίλνληαη ζπλδεδεκέλνη 
ζηελ (θση. 4) κε ηνπο αεξνζπλδέζκνπο 
ηεο κηαο ίληζαο.  
(Φση 4) Μπινθέ Ραθόξ εηδηθά εμαξηήκαηα 
ζύλδεζεο 



8 

 
 

Δξώηεζε 13 

Καη αλ καο ραιάζνπλ νη απινί Asterix πσο ζα ξίμνπκε λεξό; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Πνιύ απιά: Θα ζηείινπκε ζηνλ απινθόξν έλαλ από ηνπο ζπκβαηηθνύο απινύο 
ρακειήο πίεζεο πνπ ππάξρνπλ ζην Π/Ο καδί κε ηνλ αλάινγν ηαρπζύλδεζκν (θση 4) 
ηνπ κπινθέ Ραθόξ θαη αθνύ ηνλ ζπλδέζνπκε ζην δίθηπν ξίρλνπκε θαλνληθά. 
 

Δξσηεζε14 

Κα αλ καο ραιάζνπλ θαη νη δπν απινί ρακειήο πίεζεο πσο ζα ξίμνπκε λεξό; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Πνιύ απιά: πλδένπκε ηελ θαλάβηλε 1 L  
ζηελ αληιία  ζην ΣΑΦ ζύλδεζεο  (ζα 
κηιήζνπκε γη’ απηό παξαθάησ) - (θση .6) 
θαη ζηέιλνπκε έλα πηζηόιη   απιό πςειήο 
πίεζεο αθνύ έρνπκε ηνπνζεηήζεη ζηελ 
βάζε ηνπ ηνλ αλάινγν ηαρπζύλδεζκν ηνπ 
κπινθέ-ξαθόξ ηεο θση.4 πνπ έρνπκε 
γλσξίζεη. 
(Φση 6) Γηάηαμε πξνζαξκνγήο ησλ 
θαλάβηλσλ  1 ίληζαο ζηελ Τςειε πίεζε. 
 

Έηζη ινηπόλ έρνπκε ζηελ δηάζεζε καο:  
Γπν απινύο Asterix 
Γπν απινύο ρακειήο πίεζεο 
Γπν πηζηόιηα απινύο πςειήο πίεζεο 
πλνιηθά έμη απινύο γηα λα ξίμνπκε λεξό ζηελ θσηηά. 
 

Δξώηεζε 15 

Καη αλ καο ραιάζνπλ θαη ηα δπν πηζηόιηα πςειήο πίεζεο όηαλ ξίρλνπκε λεξό 
κε ην καύξν θνληά ζην Π/Ο ηόηε ηη θάλνπκε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Παίξλνπκε ην ζπλδεηήξην ηεο καύξεο θαλάβηλεο θαη ην ηνπνζεηνύκε ζηελ ζέζε ηνπ 
πηζηνιηνύ θαη ζηελ άιιε άθξε ηνπ θνκπιάξνπκε ηνπο απινύο ρακειήο πίεζεο. 
 

Δξώηεζε 16 

Καη αλ ραιάζνπλ θαη απηνί; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Πνιύ απιά παίξλνπκε ηνλ κηθξό ηαρπζύλδεζκν 1 ίληζαο (θση. 4), ηνλ ηνπνζεηνύκε 
ζηελ ζέζε ηνπ πηζηνιηνύ θαη κπινθάξνπκε έλαλ Asterix. 
Γειαδή κε ηξεηο ηαρπζπλδέζκνπο δελ ιύλνπκε κόλν ηα πξνβιήκαηα κεηαθνξάο 
λεξνύ ζπλαξκνινγώληαο ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο ζσιήλσλ αιιά δίλνπκε ιύζεηο θαη 
όηαλ νη απινί κπινθάξνπλ. 
 
Δάλ ηώξα ηνπο έρνπκε ζπληεξήζεη θαη βνπιώζνπλ θαη νη έμη ηόηε πξέπεη λα θάλνπκε: 
Δπρέιαην… 
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Δξώηεζε 17 

Καη όηαλ ελώ έρνπκε απιώζεη έλα κεγάιν δίθηπν δειαδή καύξε, θαλάβηλε 360-
510 κέηξα θαη ηειεηώζεη ην λεξό ηνπ Π/Ο θαη δελ έρνπκε άιιν Π/Ο θνληά λα 
δώζεη λεξό ακέζσο ηη θάλνπκε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Πνιύ απιά, ν νδεγόο απνζπλδέεη ηελ 
ζσιήλα από ηελ θνπβαξίζηξα κε κηα απιή 
θίλεζε γηαηί έρνπκε ηνπνζεηήζεη  
ηαρπζπλδέζκνπο ΣΔΜΑ θση. 12 θαη 14. 
 
(Φση.7) Γηάηαμε απνζύκπιεμεο ηεο 
ζσιήλαο ζηελ θνπβαξίζηξα. 
 
ε όιεο ηηο δεμηέο θνπβαξίζηξεο (Λόγσ ηνπ 

όηη ζηελ Διιάδα νδεγνύκε ζην δεμηό ξεύκα - θαη όρη γηα ηίπνηε άιιν …). Δθεί 
παξθάξνπκε θαη από εθεί μεθηλάκε ζπλήζσο δίθηπν γηα λα κελ εθηηζέκεζα ζε θίλδπλν 
ηξνραίνπ αηπρήκαηνο) νη ζσιήλεο πςειήο πίεζεο ζπλδένληαη κε ηηο θνπβαξίζηξεο κε 
ηαρπζπλδέζκνπο ηύπνπ ΣΔΜΑ. Οη αξηζηεξέο θνπβαξίζηξεο έρνπλ 
πξνζπλαξκνινγεκέλν ηνλ καύξν ζσιήλα ώζηε πάληα ην Π/Ο λα έρεη ζσιήλα γηα 
άκεζε δξάζε θαη απηνπξνζηαζία, θαη αθνύ ζηεξεώζεη ηελ άθξε ζε έλα εκθαλέο 
ζεκείν δίπια ζην δξόκν θεύγεη γηα λα αλεθνδηαζηεί λεξό θαη λα  γπξίζεη γξήγνξα λα 
επαλαζπλδέζεη θαη λα ζπλερίζνπκε. 
 
 

Δξώηεζε 18 

Καη ην λεξό πνπ έρεη ε ζσιήλα ράλεηαη; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Φπζηθά όρη . Γηαηί αλ ζ’ έλα δίθηπν πξνο ηα θάησ θιείζνπκε ηελ βξύζε (ΜΠΟΝ ΒΑΛ) 
ηνπ ASTERIX (θση 1) ην λεξό κέλεη κέζα. 
Αλ είλαη πξνο ηα επάλσ απνζπκπιέθνληαο ηελ καύξε ζσιήλα ζηνλ ΣΔΜΑ ζθξαγίδεη 
κε ηελ εζσηεξηθή βαιβίδα πνπ έρνπλ θαη ην λεξό κέλεη κέζα ζην δίθηπν. 
 
 

Δξώηεζε 19 

Καη αλ κέρξη λα γπξίζεη ην Π/Ο πνπ απνκαθξύλζεθε γηα αλεθνδηαζκό βξεζεί 
άιιν θνληά ηνπ γεκάην κπνξεί εύθνια λα αμηνπνηήζεη ην ππάξρνλ δίθηπν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Φπζηθά πνιύ εύθνια. Πσο; 
Ο νδεγόο ηνπ άιινπ Π/Ο ζα παξθάξεη ζηελ άθξε ηεο εγθαηάζηαζεο (Μαύξεο 
ζσιήλαο) θαη ζα ηνπνζεηήζεη ην αξζεληθό ηκήκα ζην αληίζηνηρν ζειπθό πνπ ππάξρεη 
πξνζαξκνζκέλν ζε έλα ΣΑΦ 1 L ζηελ παξνρή πςειήο πίεζεο ηεο αληιίαο όπσο 

ζηελ (θση 8) . 
 
(Φση.8) Γηάηαμε ζύκπιεμεο ηεο 
ζσιήλαο 1 ίληζαο ζηελ πςειή πίεζε 
 
Ακέζσο ζα θνκπιάξεη ηελ αληιία θαη ζε 
1 ιεπηό ζα ηξνθνδνηεί ην δίθηπν κε 
λεξό θαη ε πξνσζεκέλε νκάδα 
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ππξόζβεζεο ζα ζπλερίζεη γξήγνξα ην έξγν ηεο ρσξίο λα ράζεη ρξόλν αιιά θαη 
ελέξγεηα ζην κάδεκα θαη μεκάδεκα ησλ ζσιήλσλ 
 
Με απηή ηελ εύθνιε δπλαηόηεηα απνζύκπιεμεο κπνξεί ην Π/Ο εάλ εθηηκεζεί όηη 
πξέπεη λα κεηαθηλεζεί γξήγνξα λα πξνιάβεη κηα θσηηά ιίγν πην πέξα από ηελ ζέζε 
πνπ επηρεηξεί ,θάλεη απνζύκπιεμε γηα ιίγν, πεγαίλεη θόβεη ηελ θσηηά ,επηζηξέθεη , 
επαλαζπλδέεη θαη ζπλερίδεη ηελ ππξόζβεζε. 
 
Σν ίδην εμππεξεηείηαη θαη ζηελ θύιαμε δπν θνληηλώλ κεηώπσλ. Έρεη ζην έλα 
ζβεζκέλν κέησπν απισκέλε ηελ βαζηθή εγθαηάζηαζε θαη πεξηπνιεί ζην δεύηεξν. 
Δάλ ρξεηαζηεί , πεγαίλεη, ζπκπιέθεη θαη ζβήλεη. 
 
 

Δξώηεζε 20 

Τν ΤΑΦ κπνξεη λα αμηνπνηεζεί θαη αιιηώο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Φπζηθά κπνξεί. ην ληνπιάπη ηεο αληιίαο έρνπκε κόληκα καδεκέλεο κε ηξόπν πνπ λα 
μεηπιίγνληαη εύθνια δύν θαλάβηλεο ζσιήλεο δειαδή 40 κέηξα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 
πςειή πίεζε κε ηελ «πίπα ζύλδεζεο» πνπ θαίλεηαη ζηελ (θση. 9). 
 

(Φση.9) Πίπα ζύλδεζεο ηεο θαλάβηλεο 
1 ίληζαο ζην Σάθ πςειήο πίεζεο 
 
Έηζη ινηπόλ είλαη εύθνιε ε άκεζε 
πξόζβαζε κηαο ππξθαγηάο ζε 
απόζηαζε 40 κέηξσλ από ην Π/Ο κε 
έλα κόλν άηνκν. 
Αθόκε θαη αλ ε θσηηά θαίεη ζηα αλάληε 
ηνπ δξόκνπ κπνξεί αθνύ 
ζθαξθαιώζεη ν Γαζνππξνζβέζηεο 
ζην πξαλέο έρνληαο καδί ηνπ κηα 
ζσιήλα λα ξίμεη ηελ άιιε άθξε θαη 

ζηνλ νδεγό θαη απηόο λα  ζπλδέζεη θαη λα δώζεη ζε ιίγα δεπηεξόιεπηα λεξό. 
 
Να πξνιάβνπκε δειαδή γξήγνξα έλα κηθξό πεξηζηαηηθό πξηλ γίλεη  κεγάιν.  
 
Αλ θπζηθά έρνπκε εμέιημε ηνπ πεξηζηαηηθνύ ηόηε απνζπκπιέθνπκε από ηελ πίπα 
ζύλδεζεο ηελ εγθαηάζηαζε ηεο 1L θαη κεηαθέξνπκε ηελ θιαζηθή εγθαηάζηαζε ζην 
καύξν ιάζηηρν ηεο δεμηάο θνπβαξίζηξαο θαη ζπλερίδνπκε θαλνληθά. 
 
 

Δξώηεζε 21 

Σε ηη Άιιν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ην ΤΑΦ θαη ε πΙπα ζύλδεζεο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Να δώζεη άκεζε ιύζε ζηελ πεξίπησζε πνπ  παξνπζηαζηνύλ βιάβεο ζηηο 
θνπβαξίζηξεο. 
Γηα παξάδεηγκα: ραιάεη θαη δηαξξέεη λεξό  ε δεμηά θνπβαξίζηξα. Κόβνπκε ηελ παξνρή 
θαη κπινθάξνπκε ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ αξηζηεξή. Υαιάεη θαη απηή, ζε κηα 
ππξόζβεζε όια κπνξνύλ λα ζπκβνύλ. Κόβνπκε ηελ παξνρή θαη κπινθάξνπκε ηελ 
εγθαηάζηαζε ζην ΣΑΦ .  
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Αλ ρξεηαζηεί μεηπιίγνπκε ηελ καύξε ζσιήλα από ηελ δεμηά θνπβαξίζηξα αλ δελ είλαη 
απνκνλσκέλε θαη ηελ ζπλδένπκε κε ηνλ γλσζηό πιένλ ηξόπν θαη’επζείαλ ζην ΣΑΦ. 
 
 

Δξώηεζε 22 

Καη αλ ραιάζεη θαη ην ΤΑΦ ε ή πςειή πίεζε,  αρξεζηεύεηαη ην δίθηπν ησλ 
ςηιώλ θαλάβηλσλ ηεο 1 L; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Όρη βέβαηα, απινύζηαηα αμηνπνηνύκε ηηο γλσζηέο εμόδνπο ρακειήο πίεζεο. 
Σνπνζεηνύκε ην δίθξνπλν θαηά ηα γλσζηά θαη ζπλδένπκε ηελ κηα παξνρή ηεο 1 3/4 L 
ηνπ δίθξνπλνπ κε ηελ εγθαηάζηαζε κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αλάινγνπ ηαρπζπλδέζκνπ 
ηνπ Μπινθέ Ραθόξ (θση. 4) 
 
Με ιίγα ιόγηα όζεο αβαξίεο θαη λα ζπκβνύλ ζα έρνπκε πάληα ηελ δπλαηόηεηα λα 
θάλνπκε ππξόζβεζε. Μόλν κε ιίγε θαιή εθπαίδεπζε θαη ιίγν θηιόηηκν  
 

Δξώηεζε 23 

Τν δίθηπν θαη ηα εμαξηήκαηα παζαίλνπλ εύθνια βιάβεο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Όρη ηδηαίηεξεο βιάβεο. 
Οη ζσιήλεο ζέινπλ ηελ θιαζηθή ζπληήξεζε. Γειαδή πιύζηκν  κεηά από ηελ ρξήζε 
θαη θαιό ζηέγλσκα. 
Οη αθξνζύλδεζκνη ζέινπλ πνπ θαη πνπ έιεγρν γηα ηα ιαζηηράθηα ηνπο κήπσο έρνπλ 
μεξαζεί θαη δελ ζηεγαλνπνηνύλ ην δίθηπν. 
Σν ίδην θαη ηα άιια εμαξηήκαηα .  
Πξνζνρή ζέινπλ νη ηαρπζύλδεζκνη ΣΔΜΑ. Να κελ ραζνύλ ηα εζσηεξηθά ιαζηηράθηα 
ζηνπο ζειπθνύο θαη λα είλαη γξαζαξηζκέλεο νη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο. Όια απηά 
ζηελ αξρή ηνπ θαινθαηξηνύ.  
 
 

Δξώηεζε 24  

Τν ίδην ζύζηεκα κε όιεο απηέο ηηο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο εθαξκόδεηαη θαη ζηα 
DACOTA: 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Καη’ αξρήλ ην απηνθεξόκελν ζύζηεκα ησλ DACOTA είλαη εληειώο άρξεζην κε ηηο 
ζσιήλεο 1 3/4 L γηα απνζηάζεηο από 100 κέηξα θαη πάλσ. 
Γηαηί ην έλα ηξέρνλ κέηξν ηεο 1 3/4 L ζσιήλαο κε ηελ νπνία ήηαλ εθνδηαζκέλα θαη’ 
αξρήλ σο γλσζηό παίξλεη 4,5 θηιά λεξό. Σα 100 κέηξα ρξεηάδνληαη κόλν γηα λα 
γεκίζνπλ 450 θηιά πεξηζζεύνπλ ινηπόλ 150 θηιά λεξό πνπ θεύγνπλ γηα λα θάλεη 
θαλείο ππξόζβεζε κέζα ζε 3 έσο 4 ιεπηά.  
Δίλαη ρξήζηκα κόλν γηα κηθξέο εζηίεο δίπια από δξόκνπο επεηδή κπνξνύλ λα 
αλαπηύμνπλ κεγάιεο ζρεηηθά ηαρύηεηεο. 
 
Δκείο θπζηθά ακέζσο  αληηθαηαζηήζακε ηνπο ζσιήλεο ηεο 1 3/4L κε ηηο νπνίεο ήηαλ 
εθνδηαζκέλα κε ζσιήλεο 1L πξνζαξκόδνληαο ζηελ κηα έμνδν κηα πίπα ζύλδεζεο θαη 
ηα έρνπκε εμνπιίζεη κε 150 κέηξα ζσιήλα. Έηζη γηα ηα 100 κέηξα έρνπκε ζηελ 
δηαζεζή καο λεξό γηα 9 ιεπηά. 
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ε δνθηκέο πνπ θάλακε κε εύπιαζην ζσιήλα (ιάζηηρν)  κε δηάκεηξν 3/4 ηεο ίληζαο 
ζηαζεξήο δηαηνκήο θαη κε απιό ηνλ ASTERIX είρακε θαιή βνιή θαη πνιύ θαιό κήθνο 
κε ζρεηηθά κέηξηα πίεζε 6 atm.  
 
Πεξηκέλνπκε ηα πιηθά, ιάζηηρν 3/4  ίληζαο θαη θαηάιιειε θνπβαξίζηξα πνπ λα 
ρσξάεη ιάζηηρν 80-100 κέηξα. Τπ’ όςηλ όηη ην ιάζηηρν είλαη πνιύ ειαθξύ θαη 
εύθακπην ρσξίο όκσο λα ζπάεη δειαδή λα θάλεη γσλίεο. Δπίζεο ζα θηηάμνπκε απιό 
κε κηθξόηεξε δηάκεηξν εμόδνπ γηα λα ην δνθηκάζνπκε. 
 

Πηζηεύνπλε όηη όζνλ αθνξά ηνλ ζσιήλα 
απηό ζα έρνπκε θαιέο απνδόζεηο. Δάλ νη 
δνθηκέο έρνπλ θαιά απνηειέζκαηα ζα 
ελεκεξώζνπκε ακέζσο ηελ Τπεξεζία. 
 
Η πξόηαζή καο όζνλ αθνξά ηελ ζσζηή 
αμηνπνίεζε ησλ DACOTA  είλαη: 
Αληηθαηάζηαζε ηεο ππεξθαηαζθεπήο κε 
άιιε εληειώο δηαθνξεηηθή. Καη΄ αξρήλ 
αλ αθαηξεζεί ε θαξόηζα ην βάξνο  ηεο 
κπνξνύκε λα ην θεξδίζνπκε ζε λεξό 
πνπ είλαη πνιύηηκν Γειαδή 400 θηιά . 

Έηζη ζα κπνξνύκε λα έρνπκε πεξίπνπ 900- 1000 θηιά λεξό . 
Πξνηείλνπκε κηα ππεξθαηαζθεπή όπσο απηή πνπ θαηαζθεπάδνπλ νη πξαηεξηνύρνη 
θαπζίκσλ γηα λα θάλνπλ δηαλνκή πεηξειαίνπ  ζέξκαλζεο. Έλα βπηίν από αινπκίλην 
ειιεηςνεηδνύο δηαηνκήο κε ρακειό θέληξν βάξνπο ζηεξεσκέλν πάλσ ζην ζαζί. 
Μηα αληιία ηζρπξόηεξε ζην πίζσ κέξνο. Όπσο θαίλεηαη ζηελ θσηνγξαθία θαη ην 
ζθίηζν. Καη ηέινο έλα κηθξό θαλνλάθη ζην επάλσ κέξνο γηα ηελ πξόζβαζε κηαο 
κηθξήο εζηίαο δίπια ζε έλα δξόκν ελ θηλήζεη ηνπ Π/Ο.  
 
Δάλ καο επηηξέςεη θαη ρξεκαηνδνηήζεη ην Τπ.Γεσξγίαο κπνξνύκε λα πξνρσξήζνπκε 
ζε κηα αμηόινγε κεηαηξνπή θαη λα ην ζέζνπκε ζε δνθηκή θαη πηζηεύνπκε  όηη ζα έρεη 
κεγάιε επηηπρία  
 
 

Δξώηεζε 25 

Πσο δνθηκάδνπκε ην δίθηπν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Με ηνπο γλσζηνύο ηξόπνπο δειαδή.   
Να ζπλδέζνπκε ελ ζεηξά ηηο ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα όπσο πεξηγξάθεθαλ θαη λα 
πξεζάξνπκε λεξό ζηελ πίεζε ησλ 25 atm αξγά θαη ζηαζεξά. Κιείλνπκε ηελ παξνρή 
ηνπ απινύ θαη ειέγρνπκε ηελ εγθαηάζηαζε. Δάλ δνύκε ηδξσκέλε ζσιήλα ή ζύλδεζε 
ηελ ηζεθάξνπκε θαη θάλνπκε αληηθαηάζηαζε 
 
Κάζε ρξόλν πξνιεπηηθά θόβνπκε 10 εθαηνζηά ζηηο άθξεο  ησλ ζσιήλσλ θαη 
επαλαηνπνζεηνύκε ηνπο αεξνζπλδέζκνπο ζε  θαζαξό-θαηλνύξην-  ηκήκα ηεο 
ζσιήλαο. Απηό γίλεηαη γηαηί ε ιαζηηρέληα επέλδπζε ησλ ζσιήλσλ θόβεηαη εθεί πνπ 
ζθίγγνληαη κε ηνπο ζθηγθηήξεο , επίζεο θόβεηαη από ηελ θαηαπόλεζε θαη ε θαλάβηλε 
επέλδπζε. Απηά είλαη  θαη ηα επηθίλδπλα ζεκεία  ησλ πηζαλώλ θαη αλακελόκελσλ 
δηαξξνώλ. 
 
Έηζη θαη όηαλ έρνπκε πξεζάξεη πίεζε ζην δίθηπν ειέγρνπκε θαη ζθίγγνπκε όπνπ 
ρξεηάδεηαη ηνπο ζθηγθηήξεο ή αληηθαζηζηνύκε ηα ιαζηηράθηα γηα λα κελ έρνπκε 
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δηαξξνέο ζρεδόλ θαζόινπ από ην δίθηπν. Γελ δηθαηνινγνύληαη δηαξξνέο ζε ζπλζήθεο 
δνθηκήο. 
 
 

Δξώηεζε 26 

Είλαη απαξαίηεηεο νη δνθηκέο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Γελ λνείηαη ζσζηό Π/Ο πνπ λα κελ δνθηκάδνληαη ηα δηθηπά ηνπ: 
α] κεηά από θάζε ρξήζε ζε ππξόζβεζε 
β] Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα (Παξαζθεπή πξσί)γηα λα ήκαζηε έηνηκνη ην 
αββαηνθύξηαθν, όηαλ ην  Π/Ο δελ έρεη ιάβεη κέξνο ζε ππξόζβεζε. 

 
Μόλν νη δνθηκέο κπνξνύλ λα 
θζάζνπλ ηνλ εμνπιηζκό ζε πςειά 
επίπεδα αμηνπηζηίαο θαη 
απόδνζεο. Σέηνηα πνπ 
απαηηνύληαη ζηελ ππξόζβεζε ζην 
δάζνο 
 
Πξέπεη δειαδή ην πιήξσκα λα 
έρεη δπν άμνλεο ειέγρνπ: 
1) Πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην Π/Ο  
όια ηα εμαξηήκαηα θαη κάιηζηα ζε 
θαζνξηζκέλε ζέζε. 
2) Να ιεηηνπξγνύλ όια άςνγα. 

Γηαθνξεηηθά ππάξρεη θίλδπλνο: 
 

 Να μεθηηιηζηνύκε ζηελ Ππξόζβεζε 

 Να κελ αληαπνθξηζνύκε ζηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν πιεξσλόκαζηε. 

 Να θηλδπλέςνπλ αλζξώπηλεο δσέο ηξίησλ ή ζπλαδέιθσλ καο. 

 Να αρξεζηέςνπκε παλάθξηβα γηα ην Διιεληθό Γεκόζην Π/Ο θαη εμνπιηζκό 
 
 

ΗΜΔΙΩΗ :Δπαλαιακβάλνπκε από ηα Π/Ο δελ έρεη αθαηξεζεί 
ηίπνηα από ηνλ ππάξρνληα ζπκβαηηθό εμνπιηζκό.  
Όιεο νη εθαξκνγέο έγηλαλ πξνζζεηηθά. 
 
Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζπκβαηηθά εάλ θάπνηνο έηζη ζειήζεη. 
Φπζηθά αιιά ζηελ Κόξηλζν δελ είλαη δπλαηόλ λα πείζεη θάπνηνο ηνπο 
Γαζνππξνζβέζηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ζσιήλεο ηεο 1& 3/4 ίληζαο. 
 
Σέινο ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη δελ ππάξρεη ηέιεην ζύζηεκα αμηνπνίεζεο ησλ 
Π/Ο. Πάληα ζα ππάξρνπλ πεξηζώξηα βειηίσζεο. Οη δνθηκέο πνπ θάλακε κε ζσιήλεο 
ησλ 3/4 ηεο ίληζαο θαίλνληαη πνιύ ηθαλνπνηεηηθέο Θα δνύκε ζην κέιινλ. Η έξεπλα 
ησλ εθαξκνγώλ πξέπεη λα ζπλερηζηεί. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 
 
 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθόξσλ 
εμαξηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ 
 
 
 

Γίλνληαη νη θσηνγξαθίεο ησλ πιηθώλ θαη 
εμαξηεκάησλ ησλ θπξηνηέξσλ δηαηάμεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απηή ηελ κέζνδν 
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Φσηνγξαθία 1 
σιήλα θαλάβηλε TREVIRA  

εζσηεξηθήο δηαηνκήο Φ 1 ίληζαο κε 

έλα ρεηξνπνίεην απιό «ASTERIX). 

Μήθνο  20 κέηξα. 

Όξην ζξαύζεσο :Θεσξεηηθό    40-

50  Atm.3 

  >>     >>    Λεηηνπξγηθό    25-30  >>  

 
 
 

 

Φσηνγξαθία 2  
Σξόπνο απ’ επζείαο ζύλδεζεο ηεο 

θαλάβηλεο 1 ίληζαο ζηελ καύξε ζσιήλα 

πςειήο πίεζεο. Πεξηγξαθή ζπλδεηήξηνπ 

εμαξηήκαηνο πνπ νλνκάδεηαη «ΜΙΚΡΟ 

ΜΠΛΟΚΔ» θαη παξεκβάιιεηαη κεηαμύ 

καύξεο θαη θαλάβηλεο 1 ίληζαο. Από 

επάλσ πξνο ηα θάησ. 

 
1) Μπαγηνλέη κπξνύηδηλν 1 & ½  ίληζαο 
ζειπθό. 
2) πζηνιή Ακεξηθήο  1 & ½  ίληζαο από 
ηελ κία. 
3) Σαρπζύλδεζκνο αέξνο 1 ίληζαο κε 
βόιηα.4 
 
 
 
 
 

                                                         
3
 Σα όξηα ζξαύζεσο ,ιεηηνπξγηθήο θακππιόηεηαο, ππθλόηεηαο ύθαλζεο. πάρνπο ειαζηηθήο επέλδπζεο 

θιπ πνηθίινπλ  ζηνπο δηάθνξνπο θαηαζθεπαζηέο. 
ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ε εμσηεξηθή δηαηνκή  ηεο νπξάο ησλ ηαρπζπλδέζκσλ ήηαλ θαηά ηη κεγαιύηεξε 
από ηελ 1 ίληζα θαη δπζθνιεπηήθακε ζηελ πξνζαξκνγή. Καιό είλαη λα ειέγρεηαη ε πεξίπησζε απηή. Δάλ 
δπζθνιεπόκαζηε ζηελ πξνζαξκνγή θαιό είλαη λα κε ρξεζηκνπνηνύκε γξάζν αιιά βαδειίλε γηα λα 
πεξάζεη ε νπξά ζηνλ ζσιήλα. Σν γξάζν θόβεη κε ηνλ θαηξό ηελ ειαζηηθή επέλδπζε θαη έρνπκε 
δηαξξνέο. 
4
 Απηό ην ζπλδεηήξην απνηειεί ην έλαλ από ηνπο ηξεηο ηαρπζπλδέζκνπο πνπ βξίζθνληαη πάληα καδί ζην 

ληνπιάπη ηνπ Π/Ο γηα λα κε ράλνληαη θαη ηνπο νλνκάδνπκε  «ΣΡΙΠΛΟ ΜΠΛΟΚΔ  ΡΑΚΟΡ». 
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Φσηνγξαθία 3 
ηαζεξά πξνζαξηεκέλν 

εμάξηεκα πνπ νλνκάδεηαη 

«ΣΑΦ» θαη ρξεζηκεύεη γηα λα 

ζπλδέζνπκε ηελ εγθαηάζηαζε 

θαλάβηλσλ ζσιήλσλ 1 ίληζαο 

θαη’ επζείαλ ζηελ γξακκή 

πςειήο πίεζεο ηεο αληιίαο.  

 
Πεξηγξαθή ηνπ εμαξηήκαηνο 
από θάησ πξνο ηα πάλσ. 
 
1) Σαρπζύλδεζκνο αέξνο 

ηύπνπ ΣΔΜΑ γαιβαληδέ 1 ίληζαο.5 
2) Μαζηόο 1 ίληζαο κεηαμύ ηνπ ΣΔΜΑ θαη ηνπ πδξαπιηθνύ ηαθ. 
3) Τδξαπιηθό ηαθ γαιβαληδέ 1 ίληζαο.  
 
 

 Φσηνγξαθία 4 
Κηλεηό εμάξηεκα πνπ 
νλνκάδεηαη «ΠΙΠΑ 
ΤΝΓΔΗ» θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
λα ζπλδέζνπκε ηελ 
εγθαηάζηαζε ηεο 1 
ίληζαο ζην «ΣΑΦ». 
 
Πεξηγξαθή ηνπ 
εμαξηήκαηνο από ηα 
αξηζηεξά πξνο ηα 

δεμηά όπσο ην βιέπνπκε. 
 
1)Σαρπζύλδεζκνο ηύπνπ ΣΔΜΑ αξζεληθόο 1 ίληζαο. 
2)Τδξαπιηθή Μνύθα 1 ίληζαο ε Ραθόξ 1 ίληζαο. 
3)Τδξ. δηαθόπηεο ηύπνπ BON-VAL 1 ίληζαο.6 

4)Σαρπζύλδεζκνο αέξνο 1 ίληζαο κε βόιηα. 
 
 
 
 
  
 

                                                         
5
 Ιδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη λα κε ραζεί ην εζσηεξηθό θηλεηό  ιαζηηρέλην δαθηπιίδη ζηεγαλνπνίεζεο 

ηνπ ΣΔΜΑ πνπ βξίζθεηαη από κέζα από ην δαθηπιίδη κε ηηο κπίιηεο. 
Δπίζεο ιίαλ απαξαίηεην είλαη λα ειέγρεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο βαιβίδαο (αθαιόο) ηνπ 
ΣΔΜΑ πνπ ζηεγαλνπνηεί ηελ εγθαηάζηαζε. Γηα απηό πξέπεη λα γξαζάξεηαη. Δίλαη πνιύ απιό. 
πξώγλνπκε ηελ βαιβίδα (αθαιό) κε έλα θαηζαβίδη θαη βάδνπκε κε ην δάθηπιν ιίγν γξάζν κέζα ζηελ 
ηξύπα ηνπ ΣΔΜΑ. Έηζη δελ πηάλεη άιαηα ,βξώκεο ε ζθνπξηά. Αλ έρεη πηάζεη ηόηε εύθνια θαζαξίδεηαη. 
Εάλ έρεη θαηαζηξαθεί πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί ακέζσο. 
6
 Πξνζνρή θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ην ρεξνύιη όηαλ είλαη αλνηθηόο ν δηαθόπηεο λα είλαη πξνο ηα πίζσ. Γηαηί 

δελ δηεπθνιύλεη αιιηώο λα ηνλ ρεηξηζηεί θάπνηνο όηαλ είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζην ΣΑΦ πάλσ ζηελ 
αληιία.  
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Φσηνγξαθία  6 
Πεξηγξαθή ηεο ζύλδεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο  ηεο 1 ίληζαο απ’ επζείαο κε ηελ αληιία 

ζηελ γξακκή πςειήο πίεζεο. 
 
Πεξηγξαθή ηεο δηάηαμεο πνπ 
θαίλεηαη ζηελ εηθόλα. 
 
1)ην θάησ κέξνο δηαθξίλεηαη 
ην ζηαζεξό εμάξηεκα ΣΑΦ. 
2) ηελ κέζε δηαθξίλεηαη ε 
πξνζαξκνγή ηεο ΠΙΠΑ 
ΤΝΓΔΗ ζην ΣΑΦ.7 

3) ην επάλσ κέξνο θαίλεηαη 
ε ζύλδεζε ηεο θαλάβηλεο 1 
ίληζαο ζηελ ΠΙΠΑ  
ΤΝΓΔΗ.  
 

 
 

Φσηνγξαθία  7 
Κηλεηό εμάξηεκα πνπ 
νλνκάδεηαη   
ΤΝΓΔΣΗΡΙΟ  ΜΑΤΡΗ 
- ΚΑΝΑΒΙΝΗ 1 & 3/4 
ίληζαο. Υξεζηκεύεη γηα λα 
ζπλδένπκε ζην ηέινο ηεο 
καύξεο ζσιήλαο (όπνπ ε 
ζέζε πξνζαξκνγήο ηνπ 
πηζηνιηνύ) ηηο 
ππάξρνπζεο ζηα Π/Ο 
θαλάβηλεο ζσιήλεο 1 & 
3/4 ίληζαο.8 
Δπίζεο κε ην ίδην 
εμάξηεκα κπνξνύκε λα 

ηνπνζεηήζνπκε ζηελ ζέζε ηνπ πηζηνιηνύ ηνπο απινύο ρακειήο πίεζεο. 
 
Πεξηγξαθή από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. 
 
1)Σαρπζύλδεζκνο κπαγηνλέη αινπκηλίνπ 1 & ½  ίληζαο κε βόιηα. 
2)Σεκ. Γαιβαληδέ ζσιήλαο κήθνπο 10-15 εθ.κ 1 & ½  ίλη. κε βόιηα ζηηο άθξεο.  
3)πζηνιή Ακεξηθήο 2 Υ 1 ίληζα. 
4)Σαρπζύλδεζκνο κπαγηνλέη αινπκηλίνπ 1 & 3/4 ίληζαο.  
 

                                                         
7 Η  ΠΙΠΑ ΤΝΓΔΗ δελ πξέπεη λα κέλεη κόληκα ζην ΣΑΦ γηαηί θαηαζηξέθνληαη ηα ειαηήξηα ησλ  

βαιβίδσλ ησλ εμαξηεκάησλ  ΣΔΜΑ  (αξζεληθό θαη ζειπθό). 
8
 Πξόθεηηαη γηα κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο πνπ εθαξκόζζεθε ζηελ Κόξηλζν όπσο θαη ζε πνιιά 

Γαζαξρεία επηκήθπλζεο  ηεο θιέβαο λεξνύ πέξα από ην κήθνο ησλ καύξσλ  ζσιήλσλ ,δειαδή πέξα 
από ηα 65 κέηξα.   
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Φσηνγξαθία 8   
Κηλεηό εμάξηεκα απνηεινύκελν 
από ηξία βαζηθά ζπλδεηήξηα γα 
ηελ αμηνπνίεζε ησλ θαλάβηλσλ 
ζσιήλσλ 1 ίληζαο. 
ην Π/Ο ηα ηξία ζπλδεηήξηα 
ηνπνζεηνύληαη κε ηελ επάλσ 
ζπλδεζκνινγία γηα λα κε 
ράλνληαη θαη νλνκάδνληαη όια 
καδί   «ΜΠΛΟΚΔ - ΡΑΚΟΡ». 
Πεξηγξαθή ησλ ζπλδεηήξησλ 
από δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά 
όπσο θαίλνληαη. 

 
Α. πλδεηήξην θαλάβηλεο 1 ίληζαο κε ηελ θαλάβηλε 1 & 3/4 ίληζαο. 
 1) Σαρπζύλδεζκνο αέξα 1 ίληζα κε βόιηα. 
 2) πζηνιή Ακεξηθήο 2Υ1 ίληζαο. 
 3) Σαρπζύλδεζκνο κπαγηνλέη κπξνύληδηλνο 1&3/4 . 
Β. πλδεηήξην Απινύ ρακειήο πίεζεο κε θαλάβηλε 1 ίληζαο. 
 1) Σαρπζύλδεζκνο κπαγηνλέη αινπκηλίνπ 1&3/4 ίληζαο. 
 2) πζηνιή Ακεξηθήο 2Υ1 ίληζαο.   
 3) Σαρπζύλδεζκνο αέξα 1 ίληζαο κε βόιηα. 
Γ. πλδεηήξην Μαύξεο ζσιήλαο πς. πίεζεο κε θαλάβ.1 ίληζαο. 
 1) Σαρπζύλδεζκνο αέξα 1 ίληζαο κε βόιηα. 
 2) πζηνιή Ακεξηθήο 2Υ1 ίληζαο. 
 3) Σαρπζύλδεζκνο κπαγηνλέη κπξνύληδηλνο 1 ίληζαο. 
 

 
Φσηνγξαθία   9 

Μηθξόο απιόο  (ηζέπεο) πνπ 
νλνκάζζεθε  «ASTERIX» 
Πεξηγξαθή εμαξηήκαηνο από ηα 
δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά . 
1) Σαρπζύλδεζκνο αέξα 1 ίληζαο κε 
βόιηα. 
2) Γηαθόπηεο ηύπνπ BON-VAL 1 
ίληζαο.9 

3) σιήλαο ραιθνύ  Φ 28 ρηιηνζη. 
κε θνιιεκέλεο ζηα άθξα κνύθεο 1 
ίληζαο.10 
4) Αθξνθύζην πιαζηηθό  1 ίληζαο.11  

 
Έρνπκε θαηαζθεπάζεη θαη παξόκνην 

ηύπν κηθξό απιό κε κπξνύληδηλν Αθξνθύζην. 
Η απόδνζε ηνπ είλαη πνιύ θαιή. Γελ θζείξεηαη βέβαηα όπσο ην πιαζηηθό αιιά είλαη 
πνιύ πνην βαξύο θαη απηό είλαη κεηνλέθηεκα.. 
Οη απινί γεληθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ππξόζβεζε καθξηά από ην Π/Ο πξέπεη λα 
είλαη απινί ζηελ θαηαζθεπή, εύθνια  επηζθεπάζηκνη, πνιύ ειαθξνί, θηελνί, λα 

                                                         
9
 Πξνζνρή ην ρεξνύιη όηαλ είλαη αλνηθηό λα είλαη πξνο ηα πίζσ. 

10
 Σν κήθνο ηνπ ζσιήλα ην δηαιέγεηε εζείο. ηελ θσηνγξαθία είλαη πεξίπνπ 14 εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ. 

11
 Σν Αθξνθύζην πνπ βιέπεηε πξνέξρεηαη από αληαιιαθηηθό απιώλ ρακειήο πίεζεο.  
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παξέρνπλ άξηζηε ζηεγαλνπνίεζε. Ο απινθόξνο Γαζνπ/ηεο πξέπεη λα έρεη πάληα 
καδί ηνπ θαη έλαλ εθεδξηθό απιό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Φσηνγξαθία 10   
Γηάηαμε ζύκπιεμεο θαη 

απνζύκπιεμεο  ηεο καύξεο 

ζσιήλαο πςειήο πίεζεο ζην 

ζηξνθείν (θνπβαξίζηξα) ηνπ 

Π/Ο.12 

Πεξηγξαθή ηεο δηάηαμεο από 

θάησ  πξνο ηα πάλσ. 

 

Α. Κηλεηό ηκήκα πξνζαξκνγήο 

καύξεο ζσιήλαο. 

1) Γσλία 1 ίληζαο αξζεληθό - 

ζειπθό . 

     2) Σαρπζύλδεζκνο ηύπνπ ΣΔΜΑ αξζεληθόο 1 ίληζαο. 

 
Β. ηαζεξό ηκήκα πξνζαξκνζκέλν ζηελ Κνπβαξίζηξα. 
    1) Σαρπζύλδεζκνο ηύπνπ ΣΔΜΑ ζειπθόο  1 ίληζαο. 
    2) Ραθόξ πξνζαξκνγήο ζηελ παξνρή ηεο θνπβαξίζηξαο. 
 
 
 

Φσηνγξαθία 11     
 
Γηάηαμε ζύκπιεμεο 
ηεο εγθαηάζηαζεο ζην 
ίδην ε άιιν Π/Ο Σα 
εμαξηήκαηα έρνπλ ήδε 
πεξηγξαθεί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Όια ηα εμαξηήκαηα πνπ πεξηγξάθεθαλ, πξνκεζεύηεθαλ θαη θαηαζθεπάζηεθαλ  κεηά 
από εληνιή καο από ηνπηθή επηρείξεζε. Πξόθεηηαη γηα ηνπο αδειθνύο Υξήζην θαη 
Βαζίιεην ελλή επηρεηξεκαηίεο κε εμνπιηζκό θαη ζπλεξγείν αγξνηηθώλ κεραλεκάησλ 

                                                         
12

 Η παξαπάλσ δηάηαμε δελ δηεπθνιύλεη κόλν ηελ εύθνιε απνζύκιεμε αιιά δηεπθνιύλεη θαη ηελ 
ηαρύηαηε ζύκπιεμε ηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ ζέζε ηνπ ΣΑΦ αιινύ Π/Ο πνπ ζα βξεζεί ζηελ ζέζε 

ηξνθνδνζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. 
Έηζη ε εγθαηάζηαζε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί από πνιιά   Π/Ο πνπ δεκηνπξγνύλ αιπζίδα παξαγσγήο 
έξγνπ ππξόζβεζεο. Απηό ζεκαίλεη ηεξάζηηα νηθνλνκία ρξόλνπ ππξόζβεζεο. Αύμεζε ηεο 
ξαγδαηόηεηνο εθηόμεπζεο  λεξνύ ε αθξνύ θαη πξνπαληόο νηθνλνκία αλζξώπηλεο δύλακεο. 
Γειαδή κεγαιύηεξν έξγν κε κηθξόηεξε ελέξγεηα. Δπνκέλσο  κεγαιύηεξε ηζρύ ππξόζβεζεο.   
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ζηα Αζίθηα Κνξηλζίαο πνπ καο έθεξαλ ηα πξώηα ρξόληα  ηνπο πξώηνπο ζσιήλεο 1L 
trevira από ηελ Ιηαιία θαη ζηελ ζπλέρεηα από ηνλ Πεληδεηάθε θαη ηνπο αδειθνύο 
αξηθνθόζε κεραλνπξγνύο ζηελ Κόξηλζν πνπ καο έθηηαμαλ δηάθνξα εμαξηήκαηα.. 
Σα δηάθνξα εμαξηήκαηα ππάξρνπλ ζε όια ηα θαηαζηήκαηα  ζε όιε ηελ Διιάδα , 
ζρεηηθά κε ηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ή ζε επηρεηξήζεηο αγξνηηθώλ κεραλεκάησλ 
αξδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγώλ. Γελ ρξεηάδνληαη κνλνπώιηα γηα απηή ηελ 
δνπιεηά. 
 
Σα δηάθνξα εμαξηήκαηα ππάξρνπλ ζε όιε ηελ Διιάδα ζε θαηαζηήκαηα  , ζρεηηθά κε 
ηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ή ζε επηρεηξήζεηο αγξνηηθώλ κεραλεκάησλ αξδεπηηθώλ 
ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγώλ. Γελ ρξεηάδνληαη κνλνπώιηα γηα απηή ηελ δνπιεηά. 
 
 


