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Πεπιγπαθή Α.Σ. 
Απθπα 

Αναθεώπηζηρ 

Κωδικόρ 

Άπθπος  Μον. Σιμή μονάδαρ 

   

 

  

Αγσγνί χδξεπζεο απφ 

πνιπαηζπιέλην HDPE 3εο γελεάο 

(ζ80, MRS10, PE100), 16 Atm  

1 ΓΟ 6081.1  30% 
ΓΟ 6068   30% - 
ΓΟ 6622.3  30% 
ΝΓΝ 4521.Β  

10% 

3.10.02.01 

3.10.02.02 

5.05.02 

12.14.01 

5.07 

4.09 

3.12 

m 1501-08-01-03-01:2009 
1501-08-01-03-02:2009 
1501-08-06-03-00:2009 
1501-05-03-11-04:2009 

1501-08-06-08-01:2009 
 

Φξεάηηα χδξεπζεο 2 ΓΟ 6081.1 10% 
ΓΟ 6752 20% - 
ΓΟ 6301 20% - 
ΓΟ 6328 50% 

3.10.02 01 

3.11.02 01 

5.05.02 

4.09 

7.06 

3.12 

9.01 

9.10.02 

9.10.03 

9.10.04 

10.21 

79.01 

9.26 

11.03 

11.01.02 
 

ηεκ 1501-08-01-03-01:2009 
1501-08-01-03-02:2009 
1501-08-04-03-00:2009 
1501-08-05-01-04:2009 
1501-08-07-01-05:2009 

 

Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο, ηχπνπ 

πεηαινχδαο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 

16 atm 

3 ΓΟ 6651.1 13.04.04.02  1501-08-06-07-02:2009 
1501-08-06-07-05:2009 
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ΚΩΔΙΚΟΙ – ΣΙΣΛΟΙ ΕΣΕΠ  

1 1501-08-01-03-01:2009 Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ  

2 1501-08-01-03-02:2009 Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ  

3 1501-08-06-03-00:2009 
Γίθηπα απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ πςειήο 

ππθλφηεηαο (HDPE) 

4 1501-05-03-11-04:2009 Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 

5 1501-08-06-08-01:2009 Ραηλίεο ζεκάλζεσο ππνγείσλ δηθηχσλ  

6 1501-08-04-03-00:2009 

Θαηαζθεπέο πδξαπιηθψλ έξγσλ απφ ζθπξφδεκα κε 

απμεκέλεο απαηηήζεηο πδαηνζηεγαλφηεηαο θαη 

αληνρήο ζε επηθαλεηαθή θζνξά θαη ρεκηθέο 

πξνζβνιέο  

7 1501-08-05-01-04:2009 
Θσξάθηζε επηθαλεηψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ κε 

ηζηκεληνθνλία ή έηνηκα θνληάκαηα 

8 1501-08-07-01-05:2009 Βαζκίδεο θξεαηίσλ  

9 1501-08-06-08-04:2009 
Απνθαηάζηαζε θξαζπεδνξείζξσλ ζηηο ζέζεηο 

δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ  

10 1501-08-06-07-02:2009 Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο  

11 1501-08-06-07-05:2009 Ρεκάρηα εμάξκσζεο ζπζθεπψλ 

12 1501-08-06-07-07:2009 
Βαιβίδεο εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα δηπιήο 

ελέξγεηαο 

13 1501-04-05-08-00:2009 Ξπξνζβεζηηθνί ζηαζκνί 
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ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1  

Αγωγοί ύδπεςζηρ από πολςαιθςλένιο 

 

1. Γενικά 

Ζ παξνχζα Ρερληθή Ξξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ θαη 

εμαξηεκάησλ απφ πνιπαηζπιέλην (ΟΔ) γηα ρξήζε ζε δίθηπα χδξεπζεο κε εζσηεξηθή πίεζε 

ιεηηνπξγίαο κέρξη 16 bar θαη ζηεξίδεηαη ζην ζρέδην επξσπατθνχ πξνηχπνπ prEN 12201 Parts 1-7 

κε ηίηιν «Plastic piping systems for water supply - Polyethylene (PE). 

 

2. Ππώηη Ύλη 
2.1 Γενικά 

Ζ πξψηε χιε απφ ηελ νπνία ζα παξάγνληαη νη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ζα έρεη κνξθή 

νκνγελνπνηεκέλσλ θφθθσλ απφ νκνπνιπκεξείο ή ζπκπνιπκεξείο ξεηίλεο πνιπαηζπιελίνπ θαη ηα 

πξφζζεηά ηνπο. 

Ρα πξφζζεηα είλαη νπζίεο (αληηνμεηδσηηθά, πηγκέληα ρξψκαηνο, ζηαζεξνπνηεηέο ππεξησδψλ, 

θιπ.) νκνηφκνξθα δηαζθνξπηζκέλεο ζηελ πξψηε χιε πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ παξαγσγή, 

ζπγθφιιεζε θαη ρξήζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

παξνχζαο Ρερληθήο Ξξνδηαγξαθήο. 

Ρα πξφζζεηα πξέπεη λα επηιεγνχλ ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχλ ηελ πηζαλφηεηα απνρξσκαηηζκνχ ηνπ 

πιηθνχ κεηά ηελ ππφγεηα ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ (ηδηαίηεξα φηαλ 

ππάξρνπλ αλαεξφβηα βαθηεξίδηα) ή ηελ έθζεζή ηνπο ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Ζ πξψηε χιε κε ηα πξφζζεηά ηεο ζα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε εθαξκνγέο ζε επαθή κε 

πφζηκν λεξφ θαη δελ ζα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. ιηθφ απφ 

αλαθχθισζε δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαλέλα ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο ηεο πξψηεο χιεο. 

Ρν ρξψκα ηνπ πιηθνχ γηα ηελ παξαγσγή ζσιήλσλ ζα είλαη κπιε ή καχξν. Γηα ηελ παξαγσγή 

ησλ εμαξηεκάησλ επηηξέπεηαη πιηθφ ζε ρξψκα κπιε ή καχξν. 

 

2.2 Ειδικά Υαπακηηπιζηικά ηος ςλικού ΡΕ 
Ρν πιηθφ πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη θαηεγνξίαο: 

ΟΔ100 (MRS 10) ζχκθσλα κε ην ζρέδην πξνηχπνπ prEN 12201 part 1: General θαζψο θαη ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ κειέηε θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηνπ έξγνπ.  

Ν δείθηεο ξνήο ηήγκαηνο (MFR - Melt mass-flow rate) ηνπ πιηθνχ κε θνξηίν 5 kg. Πηνπο 190ν C 

ζα θπκαίλεηαη απφ MFR 190/5 = 0,2 σο 1,3 γξ. / 10 ιεπηά, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

δηεζλή πξφηππν ISO 1133.  

 

2.3 Απαπαίηηηα Πιζηοποιηηικά ππώηηρ ύληρ 
Ν πξνκεζεπηήο ηεο πξψηεο χιεο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9002. 

Ν πξνκεζεπηήο ηεο πξψηεο χιεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ πεξεζία ηνλ Ξίλαθα 2 ηνπ 

ζρεδίνπ πξνηχπνπ prEN 12201 part 7 ζπκπιεξσκέλν κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

δνθηκψλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ φηη ε πξψηε χιε ηεξεί ηηο απαηηήζεηο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην ζρέδην πξνηχπνπ prEN 12201 part 1. 

Νη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ πξνκεζεπηή, 

επίζεκα κεηαθξαζκέλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ππνρξεσηηθά: 

• Ζ παξηίδα παξαγσγήο ηεο πξψηεο χιεο 

• Ρα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

• Ζ θαηεγνξία ζχλδεζεο ηνπ πιηθνχ (ΟΔ80 ή ΟΔ100) 

• Ν δείθηεο ξνήο ηήγκαηνο (MFR - Melt mass-flow rate) ηνπ πιηθνχ 

• Ζ ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή (MRS - minimum required strength) 
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3. ωλήνερ ΡΕ 
3.1 Γενικά Υαπακηηπιζηικά ηων ωλήνων 

Νη εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη ιείεο, θαζαξέο θαη 

απαιιαγκέλεο απφ απιαθψζεηο ή /θαη άιια ειαηηψκαηα, φπσο πφξνη ζηελ επηθάλεηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ αέξα, θφθθνπο, θελά ή άιινπ είδνπο αλνκνηνγέλεηαο. Ρν ρξψκα ηνπ θάζε 

ζσιήλα ζα πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθν ζε φιν ην κήθνο ηνπ. Ρα άθξα ζα είλαη θαζαξά, ρσξίο 

παξακνξθψζεηο, θνκκέλα θάζεηα θαηά ηνλ άμνλα ηνπ ζσιήλα. Νη ζσιήλεο ζα παξάγνληαη ζε 

επζχγξακκα κήθε απφ 6 κέρξη 12 κ. ή ζε εληαία κήθε πεξηηπιηγκέλα ζε θνπινχξα κήθνπο 50 σο 

250 κ. αλάινγα κε ηελ νλνκαζηηθή ηνπο δηαηνκή θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Νη ζσιήλεο κε 

νλνκαζηηθή δηάκεηξν απφ Φ125 θαη θάησ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ηερληθήο ηνπ «squeeze - off». 

 

3.2 Υπώμα - Διαζηάζειρ 

Νη ζσιήλεο γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ ζα είλαη ρξψκαηνο κπιε ή καχξν θαη αλάινγα κε 

ηελ νλνκαηηθή δηαηνκή θαη ην πιηθφ παξαγσγήο ηνπο, ζα έρνπλ ηηο δηαζηάζεηο, θπθιηθή δηαηνκή, 

θαη πάρνο ηνηρψκαηνο πνπ νξίδνληαη ζην ζρέδην πξνηχπνπ prEN 12201 Part 2: Pipes, ηεξψληαο 

πάληα ηηο επηηξεπφκελεο αλνρέο. 

Νη ζσιήλεο ζα είλαη έρνπλ Ιφγν Ρππηθήο Γηάζηαζεο (ζρέζε νλνκαζηηθή εμσηεξηθήο 

δηακέηξνπ κε πάρνο ηνηρψκαηνο ζσιήλα) SDR - Standard dimension ratio ζχκθσλα κε ην 

ζρέδην πξνηχπνπ prEN 12201 part 2 σο εμήο:   

• Γηα ζσιήλεο απφ πιηθφ ΟΔ100, SDR 17 , 13.6 ή 11       
 
 
3.3 ήμανζη 

Νη ζσιήλεο ζα θέξνπλ δπν (2) ζεηξέο ζήκαλζεο, ηππσκέλεο αληηδηακεηξηθά αλά κέηξν κήθνο 

ζσιήλα ζε βάζνο κεηαμχ 0,02 mm θαη 0,15 mm, κε αλεμίηειν καχξν ρξψκα. Ρν χςνο ησλ 

ραξαθηήξσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ: 

α. 5 mm γηα ζσιήλεο κέρξη θαη Φ63 
β. 10 mm γηα ζσιήλεο κε κεγαιχηεξε δηαηνκή απφ Φ63 

Ν θάζε ζσιήλαο ζα θέξεη εκθαλψο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, επαλαιακβαλφκελα ζε 

δηάζηεκα ηνπ ελφο κέηξνπ, ην παξαθάησ ζηνηρεία: 

• Ρελ έλδεημε «Πσιήλεο πνζίκνπ λεξνχ» 

• Πχλζεζε πιηθνχ θαη Νλνκαζηηθή πίεζε (π.ρ. ΟΔ100/ ΟΛ 12,5) 

• Νλνκαηηθή δηάκεηξνο X νλνκαζηηθφ πάρνο ηνηρψκαηνο (π.ρ. Φ110 X 10,6) 

• Όλνκα θαηαζθεπαζηή 

• Σξφλνο θαη παξηίδα θαηαζθεπήο 

• Διάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS 

 

3.4 Έλεγσοι, δοκιμέρ και απαιηούμενα πιζηοποιηηικά 

Δξγνζηαζηαθφο έιεγρνο/ δνθηκέο : 

Ν θαηαζθεπαζηήο ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9002 θαη λα εθηειέζεη 

φινπο ηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ζρέδην πξνηχπνπ prEN 12201 ζηνπο 

παξαγφκελνπο ζσιήλεο γηα λα εμαζθαιηζζνχλ ηα πξνδηαγξαθφκελα κεραληθά θαη θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη νη πξνδηαγξαθφκελεο αληνρέο ησλ ζσιήλσλ ζε πδξνζηαηηθέο 

θνξηίζεηο θαη ρεκηθέο πξνζβνιέο. 

Ζ πεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαθνινπζήζεη ηελ παξαγσγή ησλ ζσιήλσλ θαη ηνπ 

εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο είηε κε ην δηθφ ηεο πξνζσπηθφ είηε αλαζέηνληαο ηελ εξγαζία απηή ζε 

θαηάιιειν ζπλεξγάηε ηεο. 
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Δξγνηαμηαθφο έιεγρνο: 

Δπί ηφπνπ ηνπ έξγνπ νη ζσιήλεο ζα εμεηάδνληαη ζρνιαζηηθά ζην θσο κε γπκλφ νθζαικφ θαη ζα 

ειέγρνληαη γηα απιαθψζεηο, παξακνξθψζεηο, ειαηηψκαηα, αλνκνηνγέλεηεο, θιπ. Θα ειέγρεηαη 

επίζεο ε πηζηφηεηα ηεο θπθιηθήο δηαηνκήο (ovality) ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ζρέδην 

πξνηχπνπ prEN 12201 part 2. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έλδεημε ή ππνςία απφθιηζεο απφ ηελ παξνχζα Ρερληθή 

Ξξνδηαγξαθή, ε πεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη επηπιένλ εξγαζηεξηαθνχο 

ειέγρνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ή κε ησλ ζσιήλσλ. Πσιήλεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Ρερληθήο Ξξνδηαγξαθήο ζα 

απνξξίπηνληαη. 

 

Πιζηοποιηηικά 

Θάζε παξαγγειία ζσιήλσλ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ ζα 

αλαθέξεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζσιήλσλ θαη ηδηαίηεξα: 

α. ηελ θαηεγνξία ζχλζεζεο ηνπ πιηθνχ ηνπ ζσιήλα, ν κεηξεκέλνο Γείθηε Ονήο Ρήγκαηνο 

(MFR) ηεο θάζε παξηίδαο, θαη ηελ ηάζε εθειθπζκνχ ζην φξην δηαξξνήο ησλ ζσιήλσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν κεηξεκέλνο Γείθηεο Ονήο Ρήγκαηνο (MFR) ηεο θάζε παξηίδαο δελ κπνξεί 

λα έρεη απφθιηζε κεγαιχηεξε απφ 0,2 γξ. / 10 ιεπηά απφ ην αληίζηνηρν MFR 190/5 ηεο 

πξψηεο χιεο. 

β. φηη νη ζσιήλεο πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ πξνηχπνπ prEN 12201 part 2. Ν 
θαηαζθεπαζηήο ησλ ζσιήλσλ ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ πεξεζία ηνλ Ξίλαθα 3 
ηνπ ζρεδίνπ πξνηχπνπ prEN 12201 part 7 ζπκπιεξσκέλν κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ φηη νη ζσιήλεο ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην ζρέδην πξνηχπνπ prEN 12201 part 2. 

Ζ θάζε παξαγγειία ζσιήλσλ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη επίζεο απφ πηζηνπνηεηηθφ 

θαηαιιειφηεηαο γηα κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ απφ επίζεκε αξρή, νξγαληζκφ ή επηζηεκνληθφ 

ηλζηηηνχην ρψξαο ηεο Δ.Δ., επίζεκα κεηαθξαζκέλν ζηε Διιεληθή γιψζζα. 

 

3.5 ςζκεςαζία - Μεηαθοπά - Αποθήκεςζη 

Νη ζσιήλεο θαηά ηελ κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε θαη απνζήθεπζε ζα είλαη ηαπσκέλνη κε ηάπεο 

αξζεληθέο απφ LDPE. 

Πηελ πεξίπησζε ησλ επζχγξακκσλ ζσιήλσλ, νη ζσιήλεο πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλεο ζε 

παθέηα δηαζηάζεσλ 1κ. X 1κ. X ην κήθνο ησλ ζσιήλσλ πεξίπνπ, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

απνζεθεπζνχλ ην έλα πάλσ ζην άιιν κέρξη χςνπο 3 κ. 

Πηελ πεξίπησζε ζσιήλσλ ζε θνπινχξα, νη πεξηηπιηγκέλνη ζσιήλεο πξέπεη λα ζπλδένληαη κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηξέπεηαη ε αθαίξεζε κίαο ή δχν ζηξψζεηο (γηα έιεγρν) ρσξίο λα 

απαηηείηαη ην μεδίπισκα ησλ άιισλ ζηξψζεσλ. 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζπξκαηφζρνηλσλ ή αιπζίδσλ ή γάληδσλ ή άιισλ αηρκεξψλ 

αληηθεηκέλσλ θαηά ηελ κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ ζσιήλσλ. Νη ζσιήλεο ή νη 

ζπζθεπαζίεο ησλ ζσιήλσλ ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα θνξηνεθθνξηψλνληαη κε πιαηείο 

πθαζκάηηλνπο ηκάληεο. 

Νη ζσιήλεο απνζεθεχνληαη ζε θαιά αεξηζκέλνπο θαη ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο ψζηε λα 

πξνθπιάζζνληαη απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, απφ ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ή απφ ηηο 

άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ζσιήλσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

πέξαλ ησλ δχν εηψλ. 

 

4. Εξαπηήμαηα ΡΕ 

Όια ηα εμαξηήκαηα (γσλίεο, ηεξκαηηθά, ειεθηξνζχλδεζκνη, ηεκάρηα δηαθιάδσζεο, θιπ.) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζσιήλεο ΟΔ ζα είλαη απφ πνιπαηζπιέλην ίδηαο 

ζχλζεζεο κε ηνπο ζσιήλεο (ΟΔ80 - MRS 8 ή ΟΔ100 MRS 10) θαη ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ζρεδίνπ πξνηχπνπ prEN 12201 part 3: Fittings. 
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Ρα εμαξηήκαηα γηα ρξήζε ζε εθαξκνγέο πνζίκνπ λεξνχ ζα είλαη ρξψκαηνο κπιε ή καχξνπ, κε 

θαηάιιειεο δηαζηάζεηο θαη πάρε ηνηρψκαηνο γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ρξήζε ησλ εμαξηεκάησλ κε 

ηνπο ζσιήλεο ΟΔ ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ ηα εμαξηήκαηα ζα είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε κε 

ζεξκηθή απηνγελή ζπγθφιιεζε (κε κεησπηθή ζπγθφιιεζε - Butt Fusion ή κε ειεθηξνκνχθα). 

 

Πήκαλζε 

Ρν θάζε εμάξηεκα ζα θέξεη ζηνηρεία (κε εηηθέηα bar code) γηα ηελ ζεξκνθξαζία, ηάζε 

ξεχκαηνο θαη ρξφλνο ζπγθφιιεζεο πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζσζηή ηνπνζέηεζή ηνπ. 

Δπίζεο ην θάζε εμάξηεκα ζα έρεη ζήκαλζε πνπ αλαθέξεη ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηελ νλνκαζηηθή 

θιάζε πίεζεο θαη δηάκεηξν ηνπ εμαξηήκαηνο, θαζψο θαη ηελ ζχλζεζε ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο 

(π.ρ. ΟΔ100). 

 

Ξηζηνπνηεηηθά 

Ν θαηαζθεπαζηήο ησλ εμαξηεκάησλ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9002 θαη λα 

εθηειέζεη φινπο ηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ζρέδην πξνηχπνπ prEN 

12201 ζηα παξαγφκελα εμαξηήκαηα γηα λα εμαζθαιηζζνχλ ηα πξνδηαγξαθφκελα κεραληθά θαη 

θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη νη πξνδηαγξαθφκελεο αληνρέο ηνπο ζε πδξνζηαηηθέο 

θνξηίζεηο θαη ρεκηθέο πξνζβνιέο. 

Ν θαηαζθεπαζηήο ησλ εμαξηεκάησλ ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ ΓΔΑΖ  ηνλ Ξίλαθα ηνπ 

ζρεδίνπ πξνηχπνπ prEN 12201 part 7 ζπκπιεξσκέλν κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ φηη ηα εμαξηήκαηα ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην ζρέδην πξνηχπνπ prEN 12201 part 3. 

 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ 

 
1. Ανηικείμενο 

Ζ παξνχζα Ρερληθή Ξξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζ’ φιεο ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ησλ αγσγψλ 

ΟΔ ζην φξπγκα, ζπγθνιιήζεηο, ζπλδέζεηο κε εμαξηήκαηα ΟΔ θαη ηνπο ηειηθνχο ειέγρνπο θαη 

δνθηκέο. 

Νη εξγαζίεο εθζθαθψλ ησλ νξπγκάησλ, ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ θαη νη 

επηρψζεηο ηνπ νξχγκαηνο εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο 

Δθζθαθψλ θαη Δπηρψζεσλ. Ζ εθζθαθή θαη ε επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο ζα γίλεη 

ζχκθσλα κε ηα ζρήκαηα ηεο παξνχζαο Ρερληθήο Ξξνδηαγξαθήο. 

 

2. Επιλογή διαδπομήρ 

Ζ δηαδξνκή ηνπ αγσγνχ ζρεδηάδεηαη, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ έιεγρν γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ζσιήλσλ θαη θαισδίσλ άιισλ Νξγαληζκψλ, απφ ζρέδηά ηνπο, απφ επηθαλεηαθή 

έξεπλα θαη δνθηκαζηηθέο ηνκέο φπνπ ππάξρεη αλάγθε, θαη ηε δπλαηφηεηα θάκςεο ηνπ ζσιήλα ΟΔ 

θαηά ηελ θαηαβίβαζή ηνπ κέζα ζην φξπγκα ζηα ζεκεία αιιαγήο ηεο δηαδξνκήο ηνπ φηαλ δε 

ρξεζηκνπνηείηαη θακπχιε. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ε αθηίλα θάκςεο ζα είλαη έσο 30 θνξέο ε 

εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ αγσγνχ ΟΔ γηα ζεξκνθξαζία 20o C. 

 

Όηαλ δελ κπνξνχκε ιφγσ εκπνδίσλ, λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ θακππιφηεηα πνπ δίλεη 

ν ζρεηηθφο πίλαθαο, ηφηε ρξεζηκνπνηνχκε εμάξηεκα θακπχιεο. Δπίζεο, ε αθηίλα απμάλεηαη φηαλ 

ε ζεξκνθξαζία είλαη ρακειφηεξε απφ ηνπο 20ν C. 

 

 

3. Σοποθέηηζη αγωγού ζηο όπςγμα 
3.1. Γενικά 

 

Ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ θαη ηελ αληηζηήξημε 

ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο, πξνο απνθπγή θαηνιηζζήζεσλ, ψζηε λα είλαη αζθαιείο νη 

εξγαζίεο πνπ γίλνληαη κέζα ζ’ απηφ ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξξνδηαγξαθή Δθζθαθψλ. 
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Ξξηλ απφ ηνλ θαηαβηβαζκφ ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεηαη ε δηάλνημε ησλ απαηηνχκελσλ θσιεψλ 

γηα ηελ ζπγθφιιεζε. Νη θσιεέο (κνπξηάηδεο) πξέπεη λα αθήλνπλ ειεχζεξν ρψξν ηνπιάρηζηνλ 

60 εθ. κεηαμχ ηνπ ζσιήλα θαη ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο θαη 20 εθ. κεηαμχ ηνπ ζσιήλα θαη 

ηνπ δαπέδνπ ηνπ νξχγκαηνο ζε κήθνο 80 εθ. (40 εθ. εθαηέξσζελ ηεο ξαθήο). Ν Αλάδνρνο 

κπνξεί λα θάλεη ηελ ζπγθφιιεζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ηεκαρίνπ ζσιήλσλ έμσ απφ ην 

φξπγκα, ψζηε λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ κέζα ζην φξπγκα θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ θσιεψλ, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. 

Ν αγσγφο κέζα ζην φξπγκα ζα ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε ζηξψζε θαιά δηαζηξσκέλεο ζξαπζηήο 

άκκνπ ιαηνκείνπ, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 10 εθ. ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο 

κειέηεο. Ζ δηάζηξσζε ηεο άκκνπ ζα εθηειείηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμνκαιχλνληαη νη 

εδαθηθέο αλσκαιίεο ηνπ ππζκέλα θαη λα επηηπγράλεηαη νκνηφκνξθε έδξαζε ζε φιν ην κήθνο ηνπ 

αγσγνχ. 

Νη ζσιήλεο ζα ηνπνζεηνχληαη ν έλαο απφ ηνλ άιινλ κε απφιπηε αθξίβεηα, έηζη ψζηε λα είλαη 

επζχγξακκνη ηφζν ζηελ νξηδφληηα, φζν θαη ζηελ θαηαθφξπθε έλλνηα. 

 

 

3.2. Διαδικαζία ηοποθέηηζηρ 

Ζ δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο αγσγψλ γίλεηαη κεηά ηνλ έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ηνπ νξχγκαηνο. 

Νη επζχγξακκνη αγσγνί πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην φξπγκα ειέγρνληαη θαη 

θαζαξίδνληαη εζσηεξηθά. Θαηά ην θαηέβαζκα ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα, θιείλνπκε ηα άθξα 

ηνπο, ψζηε λα κελ εηζρσξήζνπλ πιηθά απφ ην φξπγκα θαη κεηά επζπγξακκίδνληαη ζε ζρέζε 

κε ηνπο ππφινηπνπο ζσιήλεο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο. 

Νη θνπινχξεο κεηαθέξνληαη κε ηξέπιεξ, θνληά ζην φξπγκα ή ηνπνζεηνχληαη ζε ζηαζεξφ 

πιαίζην γηα ηελ εθηχιημή ηνπο ή κεηαθέξνληαη επάλσ ζε θνξηεγά. Ν αγσγφο πξέπεη λα 

πξνζηαηεχεηαη θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ. 

Πην ειεχζεξν άθξν ηνπ αγσγνχ ηνπνζεηείηαη κία εηδηθή θεθαιή πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε 

κεηαθίλεζε θαη έιμε ηνπ, κέζα ζην φξπγκα θαη απνθιείεη θάζε εηζρψξεζε μέλνπ πιηθνχ κέζα 

ζηνλ αγσγφ. 

Ν αγσγφο πξέπεη λα νδεγείηαη κε θπιίλδξνπο - εηδηθά ξάνπια - κέζα ζην φξπγκα: 

- ζηηο αιιαγέο δηεχζπλζήο ηνπ θαη 

- φηαλ δηαζρίδεη ή πεξηβάιιεηαη απφ εκπφδην, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ πιεγψλεηαη ε 

εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ. 

Δπεηδή θαηά ηελ έθζεζε ησλ αγσγψλ ΟΔ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο απμάλεηαη ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο δηαζηνιήο θαη 

κεηαβάιινληαη νη δηαζηάζεηο ησλ αγσγψλ, ζπλίζηαηαη ε άκεζε επίρσζε απηψλ. Δάλ απηφ δελ 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πξέπεη νη αγσγνί λα επηθαιπθζνχλ κεξηθψο. 

 

3.3. Πποζηαηεςηικά μέηπα αγωγών πολςαιθςλενίος 

Δθηφο απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κπιε πξνεηδνπνηεηηθήο ηαηλίαο θαηά κήθνο ηνπ αγσγνχ θαη ζε 

χςνο 30 εθ. έσο 50 εθ. θάησ απφ ηελ ηειηθή ζηάζκε ηεο νδνχ, ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα παίξλεη πξφζζεηα πξνεηδνπνηεηηθά κέηξα, γηα ηνπο αγσγνχο ΟΔ. 

Πηηο δηαζηαπξψζεηο ή ζηελ παξάιιειε πνξεία ησλ αγσγψλ ΟΔ κε ηνπο αγσγνχο άιισλ 

Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθειείαο πξέπεη λα ηεξνχληαη απνζηάζεηο αζθαιείαο. 

Κπξνζηά απφ πξαηήξηα θαπζίκσλ ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο κε ππφγεηεο δεμακελέο 

πδξνγνλαλζξάθσλ δελ ζπλίζηαηαη ε ηνπνζέηεζε αγσγψλ ΟΔ. 

 

3.4. Αποζηάζειρ αζθαλείαρ 

Ζ ειάρηζηε απφζηαζε ζσιελαγσγψλ απφ θηίξηα (γηα θαηνηθία ή άιιεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο) βξίζθεηαη απφ ηνλ ηχπν: Α = 1,5 x P x F x D, φπνπ: 

Α = ε ειάρηζηε απφζηαζε (κ.) 

Ο = ε πίεζε ζρεδηάζεσλ (bar) 
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F = ν ζπληειεζηήο ζρεδηάζεσο (0,3) 

D = ε νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα ζε κ. 

Πε θάζε πεξίπησζε ην Α πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξν. 

Νη απνζηάζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνπο άιινπο αγσγνχο θαη εγθαηαζηάζεηο 

Θνηλήο Ωθειείαο έρνπλ σο εμήο: 

- Δγθαηαζηάζεηο ςειήο Ράζεσο. 

Ζ ειάρηζηε απφζηαζε ηνπ ζσιελαγσγνχ απφ εγθαηαζηάζεηο πςειήο ηάζεσο, θαιψδηα, 

γξακκέο θ.α. θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο Γεκφζηεο Αξρέο θαη Νξγαληζκνχο, ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλνληζκνχο, πνπ ηζρχνπλ γηα ηε ρψξα καο. 

- Δγθαηαζηάζεηο Σακειήο Ράζεσο. 

Ζ ειάρηζηε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ζσιελαγσγνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ρακειήο 

ηάζεσο θαισδίσλ, γξακκψλ θ.ι.π. πξέπεη λα είλαη γηα παξάιιειε φδεπζε θαη γηα 

δηαζηαπξψζεηο ηνπιάρηζηνλ 0,5 κ. εθηφο αλ ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο. 

- Γηαζηαπξψζεηο κε άιινπο αγσγνχο. 

Ζ απφζηαζε απφ ηνπο αγσγνχο απνρέηεπζεο πξέπεη λα είλαη φζν ηνλ δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε, αιιά ζε θακκία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 0,3 κ. 

Δπίζεο ε απφζηαζε απφ ηνπο άιινπο αγσγνχο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 0,2 

κ. εθηφο αλ ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο. 

- Ξαξάιιειε φδεπζε κε άιινπο αγσγνχο. 

Απφ αγσγνχο απνρέηεπζεο ηνπιάρηζηνλ 0,5 κ. απφ ηνπο άιινπο αγσγνχο ηνπιάρηζηνλ 

0,3 κ., εθηφο αλ ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο. 

 

3.4.1. Ειδικά μέηπα αζθαλείαρ 

Ζ πξνζηαζία κπνξεί λα επηηεπρζεί ηνπνζεηψληαο ηνλ αγσγφ ΟΔ κέζα ζε θξνπξφ. 

Ν θξνπξφο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ράιπβα, ρπηνζίδεξν, PVC ή άιιν πιηθφ θαη πξέπεη λα 

αληέρεη ζηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, ιφγσ ππεξθείκελσλ θνξηίσλ θαη ζα ηνπνζεηείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 

Ζ δηάκεηξνο ηνπ θξνπξνχ πξέπεη λα είλαη 1,5 θνξά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ αγσγνχ ΟΔ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θξνπξφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζεξκηθή πξνζηαζία (θνληά ζε πεγέο 

ζεξκφηεηαο) είλαη απαξαίηεην ν αγσγφο ΟΔ λα θεληξάξεηαη κέζα ζην θξνπξφ. 

Πηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ αγσγψλ απφ ην θξνπξφ ηνπνζεηνχληαη πξνζηαηεπηηθνί δαθηχιηνη 

γηα ηελ απνθπγή γδαξζηκάησλ ηνπ αγσγνχ ΟΔ. 

Δπίζεο, φηαλ ν θξνπξφο απνηειείηαη απφ παιαηά ηκήκαηα, πεξίπησζε ήδε ππάξρνληνο 

ρπηνζηδεξνχ θξνπξνχ, ηφηε ειέγρνπκε ην εζσηεξηθφ ηνπ θξνπξνχ κε πέξαζκα πηιφηνπ. 

Θαζ’φιε ηε δηάξθεηα θαηαβίβαζεο θαη επζπγξάκκηζεο ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα νη ζσιήλεο 

ζα παξακέλνπλ ηαπσκέλνη ψζηε λα κελ εηζρσξήζνπλ πξντφληα εθζθαθήο εληφο ηνπ ζσιήλα. 

Πε πεξίπησζε ζσιήλσλ ζε θνπινχξα, ε κεηαθνξά επηηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη νη εξγαζίεο 

θαηαβίβαζεο ηνπ ζσιήλα ζηελ ηάθξν ζα γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα εηδηθά δηακνξθσκέλνπ 

νρήκαηνο. 

 

 

ςγκολλήζειρ ζωλήνων και εξαπηημάηων ΡΕ. 

3.5. Γενικά 

Νη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ΟΔ ζα ζπγθνιιεζνχλ κε ζεξκηθή ζπγθφιιεζε απηνγελψο. Πε 

θαηάζηαζε ηήμεο, ζηνπο 220ν C θαη ζε ζπλζήθεο πίεζεο δεκηνπξγνχληαη λένη δεζκνί κεηαμχ ησλ 

κνξίσλ ηνπ ΟΔ θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε ζπγθφιιεζε δχν δηαθνξεηηθψλ ηεκαρίσλ 

ζσιήλσλ/εμαξηεκάησλ ΟΔ. πάξρνπλ δχν κέζνδνη ζεξκηθήο ζπγθφιιεζεο ΟΔ 

Α) απηνγελήο κεησπηθή ζπγθφιιεζε (Butt-fusion welding) 

Β) απηνγελήο ειεθηξνζπγθφιιεζε (Electrofusion welding) 

Νη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ΟΔ δελ πξέπεη λα εθηίζεηαη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία πξηλ ηελ 

δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 35ν C. Ρα άθξα 
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ησλ ζσιήλσλ/εμαξηεκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ζπγθνιιεζνχλ πξέπεη λα είλαη θνκκέλα θάζεηα 

(ζε νξζή γσλία θαηά ηνλ άμνλα ηνπ ζσιήλα). 

Θα ηεξνχληαη πάληα φιεο νη πξνδηαγξαθφκελεο γηα ηελ ζπγθφιιεζε απαηηήζεηο 

(ζεξκνθξαζία, ηάζε ξεχκαηνο, ρξφλνη ζπγθφιιεζεο θαη ςχμεο θιπ.) ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη 

ζα θαηαγξάθνληαη απηφκαηα γηα θάζε θφιιεζε απφ ηελ εηδηθή ζπζθεπή ζπγθφιιεζεο. 

Ηδηαίηεξα γηα θάζε εμάξηεκα πνπ ζπγθνιιείηαη ζα θαηαγξάθεηαη: 

1. Θσδηθφο εμαξηήκαηνο 

2. Δίδνο εμαξηήκαηνο 

3. Θσδηθφο ηερλίηε 

4. Ζκεξνκελία εξγαζίαο 

5. Ώξα εξγαζίαο 

6. Αχμνληαο αξηζκφο ζπγθφιιεζεο 

7. Γηάκεηξνο ζσιήλα 

8. Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

9. Σξφλνο ζπγθφιιεζεο 

10. Θαηαγξαθή ζηελ κλήκε ηεο ζπζθεπήο ηπρφλ δηαθνπήο ηεο ζπγθφιιεζεο. 

 

 

3.6. Κεησπηθή ζπγθφιιεζε (Butt-fusion welding) 

Κε ηελ κέζνδν απηή ηήθνληαη ηα άθξα ησλ ζσιήλσλ/εμαξηεκάησλ κε ηε βνήζεηα κηάο 

ζεξκαληηθήο πιάθαο, ε νπνία έξρεηαη ζε επαθή κε απηά. Ρα άθξα ησλ ζσιήλσλ/ 

εμαξηεκάησλ πξέπεη λα πιαλαξηζηνχλ κε εηδηθφ εξγαιείν πξηλ ηε ζπγθφιιεζε θαη λα 

θαζαξηζηνχλ επηκειψο κε θαζαξφ παλί ή καιαθφ ραξηί εκπνηηζκέλν ζην θαηάιιειν 

θαζαξηζηηθφ (αζεηφλ θιπ.). 

Γηα ηε κεησπηθή ζπγθφιιεζε είλαη απαξαίηεηε θαηάιιειε ζπζθεπή ζπγθφιιεζεο, ε νπνία 

είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζπλήζσο γηα θάπνην εχξνο δηακέηξσλ (π.ρ. 90-250 mm, 200-400 mm, 

315-630 mm, θ.ν.θ.). 

Ζ ζπζθεπή απηή απνηειείηαη απφ: 

α) Ρν θχξην ζψκα κε ηνπο ηέζζεξηο ζθηγθηήξεο (δαγθάλεο) κε έλζεηα ηεκάρηα γηα θάζε 

δηαθνξεηηθή δηάκεηξν (απφ ηνπο νπνίνπο δχν είλαη ζηαζεξνί θαη δχν θηλεηνί κε ηε βνήζεηα 

πδξαπιηθνχ εκβφινπ). 

β) Ρν ζεξκνζηνηρείν (θηλεηφ κέξνο ηεο ζπζθεπήο). 

γ) Ρελ πδξαπιηθή αληιία (πνπ θηλεί ην έκβνιν εκπξφο θαη πίζσ άξα θαη ηνπο θηλεηνχο 

ζθηγθηήξεο). 

δ) Ρελ πιάλε ή θνπηηθφ (θηλεηφ κέξνο).  

Κεηά απφ ηελ πξνεηνηκαζία πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία 

ζπγθφιιεζεο ησλ ζσιήλσλ κε ηε κέζνδν απηή, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο θάζεηο, 

φπσο θαίλεηαη ζηα ζρήκαηα 1 θαη 2 ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο, σο θαησηέξσ:. 

α) Ρελ επαθή ησλ ζσιήλσλ κε ην ζεξκνζηνηρείν ππφ πίεζε, γηα έλα ρξφλν tl θαη έσο φηνπ λα 

ζρεκαηηζζεί θνξδφλη χςνπο α mm εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ ζσιήλα. 

β) Ρελ επαθή ρσξίο πίεζε γηα ρξφλν t2, έσο φηνπ λα ηερζεί ε απαξαίηεηε κάδα ηνπ πιηθνχ 

γχξσ απφ ηελ πεξηνρή, πνπ ζα γίλεη ε ζπγθφιιεζε. 

γ) Ρελ απνκάθξπλζε ησλ ζσιήλσλ απφ ην ζεξκνζηνηρείν, ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζεξκνζηνηρείνπ απφ ηελ πεξηνρή αλάκεζα ζηνπο ζσιήλεο θαη ηελ επαθή ησλ ιεησκέλσλ 

επηθαλεηψλ ησλ ζσιήλσλ κε ηελ ίδηα πίεζε γηα ρξφλν t3. 

δ) Ρελ ςχμε ησλ ζσιήλσλ (δειαδή ησλ επηθαλεηψλ ζπγθφιιεζεο) γηα ρξφλν t4 ππφ ηελ ίδηα 

πίεζε: 

Νη ρξφλνη tl, t2, t3 θαη t4, ε πίεζε ζπγθφιιεζεο θαη ην πάρνο ηνπ θνξδνληνχ α εμαξηψληαη 

απφ ηε δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα θαη παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ. Δηδηθφηεξα ν 

ρξφλνο ςχμεο t4, ε πίεζε ηήμεο-ζπγθφιιεζεο θαη ην χςνο ηνπ θνξδνληνχ α, κεγαιψλνπλ 

αληίζηνηρα, φζν πξνρσξνχκε ζε κεγαιχηεξεο δηακέηξνπο. 
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3.7. Ηλεκηποζςγκόλληζη (Electrofuction) 

Κε ηε κέζνδν απηή ηα άθξα ησλ πξνο ζπγθφιιεζε ζσιήλσλ /εμαξηεκάησλ ηήθνληαη κε ηε 

βνήζεηα κηάο ειεθηξηθήο θπιηλδξηθήο αληίζηαζεο ε νπνία επξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνκνχθα 

πνπ πεξηβάιιεη ηα άθξα. 

Κε θαηάιιεια εξγαιεία μπζίκαηνο μχλεηαη πξνζεθηηθά φιε ε επηθάλεηα ησλ ζσιήλσλ πάλσ 

ζηελ νπνία ζα ζπγθνιιεζνχλ ηα εμαξηήκαηα ζε κήθνο ιίγν κεγαιχηεξν απφ ην κήθνο ηνπ 

ειεθηξνζπλδέζκνπ ή άιινπ ηεκαρίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ε επηθάλεηα ζα θαζαξίδεηαη επηκειψο κε 

θαζαξφ παλί ή καιαθφ ραξηί εκπνηηζκέλν ζην θαηάιιειν θαζαξηζηηθφ (αζεηφλ θιπ.). 

Γηα ηελ ειεθηξνζπγθφιιεζε είλαη απαξαίηεηε εηδηθή κεραλή, ε νπνία δηνρεηεχεη ζπλερέο 

ξεχκα (ζπλήζσο 12-48 Volt) ζην εμάξηεκα - ειεθηξνκνχθα (ζρ. 3) ην νπνίν έηζη κεηά απφ 

έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν, γηα θάζε δηάκεηξν, ιεηψλεη εζσηεξηθά θαη ζπγθνιιείηαη κε ην 

ζσιήλα (ζρ. 4). 

α. Κεραλέο 

Κεραλέο electrofusion ππάξρνπλ ηξηψλ εηδψλ: 

α) Νη ρεηξνθίλεηεο (manual) ζηηο νπνίεο ν ρεηξηζηήο εηζάγεη κφλνο ηνπ φιεο ηηο 

παξακέηξνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπγθφιιεζεο. 

β) Ρηο εκηαπηφκαηεο (semi-automatic) ζηηο νπνίεο ν ρεηξηζηήο εηζάγεη θάπνηεο 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο, ελψ φιεο νη ππφινηπεο πιεξνθνξίεο (ηάζε, ρξφλνο 

ζπγθφιιεζεο, θαηαζθεπαζηήο, είδνο εμαξηήκαηνο, δηάκεηξνο θ.α.) εηζάγνληαη 

ζηε ζπζθεπή κε ηε βνήζεηα κίαο εηηθέηαο («bar code») ηελ νπνία έρεη ην θάζε 

εμάξηεκα (δηαθνξεηηθή απφ εμάξηεκα ζε εμάξηεκα) θαη ελφο καιπβηνχ 

αλάιπζεο «bar code», ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε ζπζθεπή. 

γ) Ρηο απηφκαηεο κεραλέο (full-automatic) ζηηο νπνίεο ζπλήζσο κε ηε βνήζεηα 

κίαο καγλεηηθήο θάξηαο εηζάγνληαη φιεο νη παξάκεηξνη ηεο ζπγθφιιεζεο ζηελ 

ζπζθεπή απηφκαηα. 

β. Δξγαιεία  

Γηα ηε κέζνδν ηεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο είλαη απαξαίηεηα θάπνηα εξγαιεία, πνπ βνεζνχλ ζην λα 

γίλεη ε ζπγθφιιεζε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε θαη είλαη ηα :: 

α) Πθηγθηήξεο (clamps) νη νπνίνη θξαηνχλ ζηνπο δχν ζσιήλεο, πνπ πξφθεηηαη λα ζπγθνιιεζνχλ 

κε ηελ ειεθηξνκνχθα, ζηαζεξνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεοζπγθφιιεζεο θαη ηεο ςχμεο. 

β) Μχζηξα (ηξηψλ ηχπσλ): ρεηξφο, πεξηζηξνθηθή - δηαθνξεηηθή γηα θάζε δηάκεηξν θαη 

πεξηζηξνθηθή (γηα έλα κεγάιν εχξνο δηακέηξσλ). Κε ηελ μχζηξα μχλνπκε ηελ επηθαλεηαθή 

νμείδσζε ηνπ ζσιήλα πξηλ ηε ζπγθφιιεζε.  

γ) Θφθηεο ζσιήλσλ (θφθηεο ρεηξφο, ηχπνπ ςαιίδαο, πεξηζηξνθηθφο θαη ηχπνπ 

θαξκαληφιαο) νη νπνίνη θφβνπλ ηα πξνο ζπγθφιιεζε άθξα φζν ην δπλαηφλθάζεηα. 

δ) Πθηγθηήξεο απαξαίηεηνη γηα λα ζπγθξαηνχλ ηηο ζέιιεο παξνρήο ζηαζεξά 

πάλσ ζην ζσιήλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθφιιεζεο θαη ςχμεο. 

ε) Πηξνγγπινπνηεηέο (rerounders) νη νπνίνη δηνξζψλνπλ ηελ ηπρφλ απφθιηζε ηνπ ζσιήλα απφ 

ηελ νλνκαζηηθή εμσηεξηθή δηάκεηξν. 

ζη) Δξγαιείν επζπγξάκκηζεο ησλ άθξσλ ηνπ ξνιινχ, πξηλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγθφιιεζεο. 

γ. Γηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο 

Αξρηθά απνκαθξχλεηαη ε νμεηδσκέλε επηθάλεηα ηνπ ζσιήλα (πεξίπνπ 0,1 mm) θαη θαζαξίδεηαη 

πεξηθεξεηαθά ε επηθάλεηα, πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θφιιεζε. Πηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ν 

ζσιήλαο κέζα ζην εμάξηεκα θαη δηνρεηεχνπκε ζε απηφ ειεθηξηθφ ξεχκα απφ ηνπο δχν 

απνδέθηεο, πνπ βξίζθνληαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ εμαξηήκαηνο - ειεθηξνκνχθα. Ν ρεηξηζηήο κε 

απινχζηαην ρεηξηζκφ ηεο εηδηθήο ζπζθεπήο επηηπγράλεη ηε ζχλδεζε κεηά απφ έλα 

πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν. Ζ απηνκαηνπνηεκέλε κέζνδνο electrofusion ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αθξηβή ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ εγγπάηαη ηελ αζθαιή 

θαη αμηφπηζηε ζχλδεζε ησλ εμαξηεκάησλ κε ηνπο ζσιήλεο ηφζν ζην λεξφ φζν θαη ζηα δίθηπα 

Φπζηθνχ Αεξίνπ, φπνπ ε ζηεγαλφηεηα παίδεη πξσηεχνληα ξφιν. 
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Ζ δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο πεξηγξάθεηαη ζρεκαηηθά ζην ζρήκα 5 

 

 

4. Γνθηκέο Γηθηχνπ ΟΔ 

4.1. Γεληθά 

Νη δνθηκέο δηθηχνπ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Ρερληθή Ξξνδηαγξαθή έρνπλ ζθνπφ λα 

πηζηνπνηήζνπλ ηελ αζθαιή θαη νκαιή ιεηηνπξγία δηθηχνπ χδξεπζεο απφ P.E., ηελ ζηεγαλφηεηά 

ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δερζεί κεγάιε πίεζε θαζψο θαη ηελ ζεκαζία ηεο εθθέλσζεο αέξνο. 

Νη εξγαζίεο αθνξνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δνθηκψλ, ζηελ 

εθαξκνγή ησλ δνθηκψλ, ζηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαζψο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα λα ηεζεί ην δίθηπν ζε ιεηηνπξγία κεηά ηελ ιήμε ησλ εξγαζηψλ. 

Κεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα είλαη:   

• ην κήθνο ηνπ ππφ δνθηκή ζσιήλα 

• ε δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα 

• νη κεηαβνιέο ζηε ζεξκνθξαζία 

• ην εχξνο ηεο πίεζεο δνθηκήο πνπ εθαξκφζηεθε 

• ν ξπζκφο / ηαρχηεηα κε ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ε πίεζε 

• ε πξνθχπηνπζα επηκήθπλζε 

• ε θιίζε ηνπ ζσιήλα 

• ε παξνπζία αέξα ζηνλ αγσγφ 

• ν βαζκφο νπνηαζδήπνηε ηπρφλ δηαξξνήο 

• ε ζρεηηθή κεηαθίλεζε ησλ «κεηαιιηθψλ» εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

• ε απνδνηηθφηεηα ηεο επίρσζεο θαη ηεο ζπκπχθλσζεο γχξσ απφ ηνλ ζσιήλα 

• ε αθξίβεηα ηνπ εμνπιηζκνχ δνθηκήο 

Έλα επηηξεπφκελν πνζφ απσιεηψλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παξαπάλσ 

παξαγφλησλ είλαη δχν (2) ιίηξα αλά κέηξν νλνκαζηηθήο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ, αλά 

ρηιηφκεηξν κήθνπο, αλά κέηξν πηεδνκεηξηθνχ θνξηίνπ, αλά 24σξε εθαξκνγή ηεο 

δνθηκαζηηθήο πίεζεο. 

Q (1) = 2 X δηακ. (κ.) X κήθνο (ρικ.) X πηεδνκεηξηθφ θνξηίν (κ.) αλά εκέξα   

φπνπ Q ίζνλ ε κεηξεκέλε πνζφηεηα ηνπ πξνζηηζέκελνπ λεξνχ. 

 

Δπίζεο ζσιήλεο απφ παρχξξεπζηα ειαζηηθά πιηθά φπσο ην Ο.Δ. παξνπζηάδνπλ 

επηπξφζζεηα επηκήθπλζε θαη ραιάξσζε ιφγσ ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ηάζεσλ. 

Όηαλ ν αγσγφο ΟΔ ηίζεηαη ζε δνθηκαζηηθή πίεζε, ζα παξαηεξεζεί πηψζε ηεο 

πίεζεο (ή θζίλνπζα πνξεία ηεο πίεζεο), αθφκα θαη ζε έλα ζχζηεκα ρσξίο δηαξξνέο, 

ιφγσ ηεο παρχξξεπζην - ειαζηηθήο αληίδξαζεο (επηκήθπλζεο) ηνπ πιηθνχ. 

Ζ επηξξνή ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ γηα ζσιήλεο απφ ΟΔ, κπνξεί λα κεησζεί κε 

πξνζερηηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη πξνεηνηκαζία ηεο δνθηκήο. Νη ηδηαίηεξεο επηπηψζεηο 

ηεο επηκήθπλζεο θαη ηεο ραιάξσζεο ιφγσ ησλ ηάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πδξνζηαηηθήο δνθηκήο ζηα απνηειέζκαηά ηεο, εθηηκνχληαη κε ηηο 

δηαδηθαζίεο αλάιπζεο πνπ πξνηείλνληαη παξαθάησ. 

 

4.2. Η πποεηοιμαζία ηηρ δοκιμήρ 

Απαηηείηαη ν έιεγρνο ζε πδξνζηαηηθή πίεζε φισλ ησλ ζσιήλσλ Ο.Δ. ηνπ δηθηχνπ 

χδξεπζεο, κε ηελ δηαδνρηθή δνθηκή ινγηθψλ κεθψλ ησλ αγσγψλ, αλάινγα κε ηελ 

δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα θαη ηηο επηηφπνπ ζπλζήθεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαζεζηκφηεηα 

ηνπ λεξνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δνθηκή. Αγσγνί κε κήθνο άλσ ησλ 1000 κ. απαηηνχλ 

δνθηκέο ζε ηκήκαηα. Όπνπ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά πηεδνκεηξηθνχ θνξηίνπ, ν αγσγφο 
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πξέπεη λα ρσξηζηεί ζε ηκήκαηα (βι. ζρ. 2). Απηφ γίλεηαη ψζηε λα κελ επεξεάζεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πδξνζηαηηθήο δνθηκήο, ην κεγάιν ζηαηηθφ θνξηίν. 

 
Πρήκα 2: Σσξηζκφο ηνπ αγσγνχ ζε ηκήκαηα γηα ηελ απνθπγή κεγάινπ ζηαηηθνχ θνξηίνπ. 

 

Όπνπ δνθηκάδνληαη κήθε κεγαιχηεξα ησλ 1000 κ., ζπληζηάηαη ε ζπλερήο 

επηθνηλσλία (κέζσ CB ή θηλεηνχ ηειεθψλνπ) ησλ αξκνδίσλ πνπ εθηεινχλ ηελ δνθηκή 

ζηα απφκαθξα ζεκεία ηνπ έξγνπ. 

Νη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζε ηκήκαηα ηα νπνία ζα ππνδείμεη ε Γηεπζχλνπζα 

πεξεζία. Ρα ηκήκαηα απηά ζα απνκνλσζνχλ κε θιαληδσηά ηέξκαηα ή πψκαηα δει. 

ζηα άθξα ηνπ αγσγνχ πνπ ζα δνθηκαζηεί πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεια 

θιαληδσηά εηδηθά ηεκάρηα κε ηπθιά ηέξκαηα ζπλδεκέλα ζηα άθξα ησλ ζσιήλσλ 

κεραληθά (κε θνριίεο) ή κε απηνγελή ζπγθφιιεζε. Ρα ηέξκαηα κε θνριίεο πνπ δελ 

αληέρνπλ ζηελ θφξηηζε ηνπ ζσιήλα πξέπεη λα ζηεξεσζνχλ κε ζψκαηα αγθχξσζεο ψζηε 

λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πηέζεηο δνθηκήο ρσξίο κεηαθηλήζεηο. Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θιεηζηέο βάλλεο σο ηέξκαηα. 

Ρα εηδηθά δηακνξθσκέλα άθξα ησλ ζσιήλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ 

δνθηκή πξέπεη λα ζρεδηαζζνχλ ψζηε λα επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

πιήξσζεο θαη ηεο κεηέπεηηα εθθέλσζεο ηνπ αγσγνχ. Ρα ηπθιά θιαληδσηά ηέξκαηα (ή 

πψκαηα) πξέπεη λα έρνπλ δχν ηαπσκέλα αλνίγκαηα, εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο θαη λα 

είλαη εμνπιηζκέλα κε ηα θαηάιιεια καλφκεηξα θαη αηζζεηήξηα πίεζεο. 

Ν εμνπιηζκφο παξαγσγήο πίεζεο (ρεηξνθίλεηνο ή κεραληθφο), ν νπνίνο ζα επηιεγεί 

κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία, λα είλαη αληνρήο, ζσζηά 

δηαζηαζηνινγεκέλνο, θαη κε θαηάιιειεο ζπλδέζεηο ψζηε λα κπνξεί λα αλαπηχμεη θαη λα 

δηαηεξήζεη ηελ απαηηνχκελε πίεζε δνθηκήο ζε δηάζηεκα ιηγφηεξν ησλ δχν σξψλ θαη λα 

ηελ δηαηεξήζεη γηα ηνπο ρξφλνπο πνπ απαηηεί ε δνθηκή. Όιεο νη ελψζεηο θαζψο θαη νη 

δηαηάμεηο δηθιείδσλ αληεπηζηξνθήο πξέπεη λα ειέγρνληαη πξηλ ηελ δνθηκή. Όπνπ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ καλφκεηξα ηχπνπ Budenberg, πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάια ψζηε λα 

δηαβάδνληαη εχθνια νη κεηξήζεηο θαη λα δηαζέηνπλ αθξίβεηα + 0,26 bar. 

Ππληζηάηαη ε ρξήζε αηζζεηεξίσλ πηέζεσο (transducers) κε ειεθηξνληθά θαηαγξαθηθά (data 

loggers) ζε φιεο ηηο δηαηάμεηο ψζηε λα θξαηεζνχλ πιήξε ζηνηρεία θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

δνθηκήο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θφξηηζεο ηνπ αγσγνχ θαζψο θαη θαηά ηελ απνθφξηηζή ηνπ. Ζ 

εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ε ρξήζε κηθξνεπεμεξγαζηψλ θαη άιινπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 

επηηξέπεη ηελ επηκειή παξαθνινχζεζε ησλ πηέζεσλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο θαη φρη 

κφλν ζην ηέινο ηεο. Γίλεη επίζεο ηελ δπλαηφηεηα λα δηαζέηεηο αμηφινγα απνηειέζκαηα 

(απνδεθηά ή φρη) αξθεηά γξήγνξα ρσξίο ηελ ζπλερή παξνπζία επί ηφπνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δνθηκήο. 

Ρα αηζζεηήξηα πίεζεο ή ηα ειεθηξνληθά θαηαγξαθηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά, γηα λα εμαζθαιίζνπκε φηη ηα ιάζε ζηε κέηξεζε ηεο πίεζεο δελ ζπκβάιινπλ 

ζηελ γεληθφηεξε αβεβαηφηεηα γηα ηνλ εληνπηζκφ δηαξξνψλ : 

• κε γξακκηθφηεηα (non-linearity) θαη πζηέξεζε + 0,2% ή θαιχηεξα κεηαμχ 5 θαη 16 

bar 

• πιήξε ζεξκνθξαζηαθή επαλφξζσζε ζε ζεξκνθξαζίεο απφ 0 - 50ν C 
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• δπλαηφηεηα γηα αλάιπζε πίεζεο ηεο ηάμεσο ησλ 0,02 bar ή θαιχηεξα. 

Όια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πίεζεο πξέπεη λα θαιηκπξαξηζηνχλ θαη λα έρνπλ ζεκείν 

αλαθνξάο θάπνην ζχζηεκα δνθηκήο κφληκνπ βάξνπο (dead weight) πνπ αληηζηνηρεί ζην 

εχξνο ησλ θνξηίσλ ηεο δνθηκήο, πξηλ θαη κεηά ηηο δνθηκέο. 

Όια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πίεζεο πξέπεη λα δηαβάδνληαη κε αλαθνξά ζηα πςφκεηξα 

εδάθνπο ηνπ ζεκείνπ φπνπ βξίζθνληαη, πνπ ζπλήζσο είλαη ην πην ρακειφ ζεκείν ηεο 

ράξαμεο φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαθάησ. 

Όζνλ αθνξά ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ππφ δνθηκή ηκήκαηνο αγσγνχ νη ηνπηθέο 

ζπλζήθεο θαη ε άπνςε ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο ζα είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζα 

απνθαζίζνπλ εάλ νη ζπλδέζεηο ηνλ αγσγψλ ζα παξακείλνπλ αλεπίρσηεο ή φρη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δνθηκήο. Ζ επίρσζε θαη ε επαξθήο ζπκπχθλσζε ηνπ πέξημ εδάθνπο, 

ηνπιάρηζηνλ ζην ζψκα ηνπ θπξίσο αγσγνχ αλ φρη ζηηο ζπλδέζεηο, ζα εκπνδίζεη ηηο 

ππεξβνιηθέο κεηαθηλήζεηο θαη ζα δηαηεξήζεη θαηάιιειε ζεξκνθξαζία. Ρκήκαηα 

εθηεζεηκέλνπ αγσγνχ πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ γξήγνξεο ζεξκνθξαζηαθέο 

κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο. Θεσξείηαη θξφληκν (πξνλνεηηθφ) λα κελ 

επηρσζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο, ζπλδέζεηο κε θνριίεο ή άιιε κεραληθή 

ζχλδεζε, εθφζνλ είλαη δπλαηφ. 

Δθφζνλ έρεη αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ψζηε λα 

απνθεπρζεί ν εγθισβηζκφο αέξα θαηά ηελ πιήξσζε ηνπ αγσγνχ κε λεξφ, ν αγσγφο 

πξέπεη λα ζηαζεξνπνηεζεί ζεξκνθξαζηαθά ηνπιάρηζηνλ 2-3 ψξεο αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηνπ αγσγνχ θαη ηηο επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ππλίζηαηαη ε δνθηκή λα 

γίλεη ηελ επφκελε κέξα κεηά ην γέκηζκα ηνπ αγσγνχ. 

 

4.3. Εκκένωζη ηων αγωγών από ηον αέπα 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ γίλεηαη ζην θεθάιαην 3., θαίλεηαη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε 

εμαέξσζε ηνπ αγσγνχ, ζην κέγηζην δπλαηφλ. 

Όπνπ είλαη δπλαηφλ, ην ζεκείν εηζξνήο ηνπ λεξνχ θαη ην ζεκείν ειέγρνπ πξέπεη λα 

είλαη ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο ράξαμεο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ 

αέξα θαηά ηελ πιήξσζε ηνπ αγσγνχ. Πην ζεκείν απηφ θαηαγξάθεηαη επίζεο ην κέγηζην 

πηεδνκεηξηθφ θνξηίν θαη επηηπγράλεηαη θαιχηεξνο έιεγρνο ζηελ δηαξξνή λεξνχ θαηά 

ηελ δνθηκή. Θαηάιιειεο δηαηάμεηο εμαεξηζκνχ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε φια ηα 

ςειά ζεκεία ηεο ράξαμεο. Ξξέπεη λα ηνπνζεηεζεί εμαεξηζηήξη φζν γίλεηαη πην θνληά 

ζηελ ζηέςε ηνπ αγσγνχ δει. ζην πην ςειφ ζεκείν θάζε άθξνπ ηνπ ππφ δνθηκή 

ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ. 

Πηα άθξα ηνπ ζσιήλα πνπ ζα δνθηκαζηεί ζπληζηάηαη ε πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε 

εηδηθνχ ηεκαρίνπ γσλία κε ελζσκαησκέλε ζηήξημε (duckfoot bend) δηφηη δηεπθνιχλεη 

ηελ εμαέξσζε θαη ηελ αθφινπζε απνκάθξπλζε φπνηνπ ζθνπγγαξηνχ ηπρφλ 

ρξεζηκνπνηεζεί (βιέπεηε παξαθάησ). 

Ξξηλ αξρίζεη ην γέκηζκα ηνπ αγσγνχ, φιεο νη δηαηάμεηο εμαέξσζεο πξέπεη λα 

αλνηρηνχλ. Κε δεδνκέλν φηη έρνπλ ηνπνζεηεζεί απηφκαηα εμαεξηζηήξηα ζε φια ηα 

ςειά ζεκεία ηεο ράξαμεο, ζπληζηάηαη λα αθαηξεζεί ε κπάια ηνπ εμαεξηζηεξίνπ ζην πην 

ςειφ ζεκείν ψζηε λα δεκηνπξγεζεί εμάξηεκα πνπ επηηξέπεη ηελ ηαρεία εμαέξσζε. 

Όπνπ απαηηνχληαη πςειέο δνθηκαζηηθέο πηέζεηο, πξέπεη λα εμεηαζζεί ε πηζαλφηεηα 

απνκφλσζεο ηνπ εμαεξηζηεξίνπ ψζηε λα κελ ππνζηεί βιάβε ε κπάια ηνπ 

εμαεξηζηεξίνπ. 

Ν αγσγφο πξέπεη λα θνξηίδεηαη κε ξπζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εμαέξσζεο. 

Ζ ηνπνζέηεζε ελφο ζηηβαξνχ ζθνπγγαξηνχ ζηελ αξρή ηεο ζηήιεο λεξνχ κπνξεί λα 

βνεζήζεη, ηδηαίηεξα γηα παξάδεηγκα, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν αγσγφο παξνπζηάδεη κηθξέο 

αλσκαιίεο ζηα ηνηρψκαηά ηνπ. Κφιηο επηβεβαησζεί ε πιήξεο θφξηηζε ηνπ αγσγνχ, 
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πξέπεη λα ζθξαγηζζνχλ φια ηα ζεκεία εμαέξσζεο. Ρα απηφκαηα εμαεξηζηήξηα ζα 

θιείζνπλ κφλα ηνπο αιιά θαιφ ζα είλαη λα ειέγρνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο. 

 

4.4. Πίεζη δοκιμήρ 
Γηα ζσιήλεο ΟΔ νη πξνηεηλφκελεο πηέζεηο δνθηκήο είλαη  
γηα ζπζηήκαηα απφ 12 bar κέρξη 16 bar, ζπληζηάηαη 1,5 θνξέο ε ονομαζηική - κλάζη πίεζηρ 
ηνπ ζσιήλα. 

Ζ μέγιζηη δνθηκαζηηθή πίεζε ζα πξέπεη λα είλαη 1,5 θνξέο ε κέγηζηε θιάζε πίεζεο 

ηνπ ζηνηρείνπ κε ηελ ρακειφηεξε θιάζε ζην ζχζηεκα. 

 

4.5 Εθαπμογή ηηρ δοκιμήρ  

Ζ δνθηκή θαη νη αληνρέο πηέζεσλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη 

ζχκθσλεο κε ην ζρέδην Δπξσπατθνχ Ξξνηχπνπ κε αξηζκφ pr EN 805. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίνλ εθαξκφδεηαη ε πίεζε, π.ρ. ν ρξφλνο 

πνπ απαηηείηαη γηα λα επηηεπρζεί ε επηιεγκέλε πίεζε δνθηκήο ζηνλ αγσγφ. Ζ πίεζε 

πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηνλ αγσγφ κε ζπλερή άληιεζε ζε ινγηθά ζηαζεξφ ξπζκφ ζε 

ζρέζε κε ηνλ φγθν / ρξφλν. Ν φγθνο κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί είηε κε απεπζείαο 

κέηξεκα είηε θαη’ εθηίκεζε κε ηνλ αξηζκφ ηνλ νινθιεξσκέλσλ θηλήζεσλ ηνπ 

εκβφινπ. 

Ζ αχμεζε ηεο πίεζεο πξέπεη λα ειέγρεηαη, λα θαηαγξάθεηαη θαη λα αλαιχεηαη ψζηε 

λα πξνζδηνξηζζεί ε χπαξμε αέξα. Ρν ζρεηηθφ πνζνζηφ ηνπ αέξα ζην ζχζηεκα κπνξεί λα 

εθηηκεζεί κε βάζε ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα πηεζζεί ν αγσγφο, κε δεδνκέλν 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ αγσγνχ θαηά ηελ θάζε ηεο 

θφξηηζεο. 

 

Δάλ απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε εθηηκάηαη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή πνζφηεηα αέξα 

ζηνλ αγσγφ, ηφηε πξέπεη λα ηεξκαηηζηεί ακέζσο ε δνθηκή θαη λα εθαξκνζηνχλ δηαδηθαζίεο γηα 

ηελ εθθέλσζε ηνπ αέξα ηεο .  

Δάλ δελ ηεξκαηηζηεί ε δνθηκή ακέζσο, ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη εζθαικέλα. 

Κε ηελ επίηεπμε ηεο πίεζεο δνθηκήο θαη ηελ εθπιήξσζε ηνπ φξνπ γηα 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ εγθισβηζκέλνπ αέξα, ν αγσγφο απνκνλψλεηαη θαη 

παξαθνινπζείηαη ε εζσηεξηθή πίεζε. Ν ρξφλνο γηα ηελ θφξηηζε ηνπ αγσγνχ κε ηελ 

πίεζε δνθηκήο (tL) ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκείν αλαθνξάο. Ζ θζίλνπζα ηηκή ηεο 

εζσηεξηθήο πίεζεο θαηαγξάθεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα μεθηλψληαο θάπνηα 

ιεπηά κεηά ηελ απνκφλσζε ηνπ αγσγνχ (θιείζηκν δηθιείδαο). 

Κηα νινθιεξσκέλε αλάιπζε απαηηεί κεγάιν αξηζκφ κεηξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δνθηκήο. 

Θαηά ην δηάζηεκα ζην νπνίν ν αγσγφο ηίζεηαη ππφ πίεζε, παξαηεξείηαη κηα 

ραιάξσζε ηνπ ζσιήλα. Ιφγσ ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ εθαξκφδεηαη ηεο δηνξζσηηθφο 

ζπληειεζηήο πνπ θαηά εκπεηξία είλαη 0,4 tL. 

 

4.6.  Ανάλςζη ηηρ δοκιμήρ πίεζηρ - Πποβλεπόμενερ πιέζειρ 

Γηα λα κπνξνχκε λα ιάβνπκε ππφςε ηελ πηζαλή χπαξμε πξνβιεκάησλ ιφγσ 

δηαξξνψλ ή εγθισβηζκέλνπ αέξα, εθηειείηαη ζπκπιεξσκαηηθή αλάιπζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δνθηκήο. Ζ ζπκπιεξσκαηηθή αλάιπζε απαηηεί ηελ ζχγθξηζε ηεο 

θαηαγεγξακκέλεο πίεζεο ζε κηα νπνηαδήπνηε δεδνκέλε ζηηγκή, κε ηελ πξνβιεπφκελε 

πίεζε, κε δεδνκέλν φηη κε κηα ινγαξηζκηθή γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θζίλνπζαο ηηκήο 

ηεο πίεζεο ζε έλαλ ηδεαηφ αγσγφ ΟΔ πξνθχπηεη γξακκηθή ζρέζε. Θάζε παξέθθιηζε απφ 

ηελ γξακκηθή ζρέζε ππνδεηθλχεη ηελ πηζαλφηεηα δηαξξνήο ή εγθισβηζκνχ αέξα. 
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4.7. Δοκιμή πίεζηρ - Γενικά 

Γηα ηελ θαιχηεξε αλάιπζε ηεο δνθηκήο πίεζεο ή ηελ πην ιεπηνκεξεηαθή 

ζπκπιεξσκαηηθή αλάιπζε (παξαγξάθνπο 5.6 θαη 5.7) ζπληζηάηαη ε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ θαηαγξαθηθψλ. 

πάξρνπλ θαηαγξαθηθά κε ελζσκαησκέλε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. 

Απηά ηα θαηαγξαθηθά δηεπθνιχλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δνθηκήο θαη εμαζθαιίδνπλ ηνλ 

έγθαηξν εληνπηζκφ πηζαλήο δηαξξνήο. Ρα θαηαγξαθηθά καο εμαζθαιίδνπλ: 

• ηελ επηηφπνπ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο πίεζεο ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή 

ζηηγκή. 

• ηελ ιεπηνκεξεηαθή αλάιπζε ησλ νινθιεξσκέλσλ θακππιψλ ηεο αχμεζεο θαη ηεο 

κείσζε ηεο εζσηεξηθήο πίεζεο. 

• ηελ θαηαγξαθή ησλ δνθηκαζηψλ γηα πεξαηηέξσ κειέηε. 

• ηελ ρξήζε ινγηζκηθνχ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο αλάιπζεο θαη ηελ νινθιήξσζε 

ησλ ππνινγηζκψλ. 

Πε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δνθηκήο φπνπ εληνπηζζεί κε απνδεθηφο βαζκφο 

δηαξξνψλ, ζπληζηάηαη λα γίλεη επαλέιεγρνο φισλ ησλ κεραληθψλ ζπλδέζκσλ θαη 

εμαξηεκάησλ πξηλ ηνλ έιεγρν ησλ ζπγθνιιεκέλσλ ελψζεσλ. Νπνηνδήπνηε ζθάικα 

απνθαιπθζεί κε ηελ αζηνρία ηεο δνθηκήο πξέπεη λα δηνξζψλεηαη θαη λα μαλά εθηειείηαη 

ε δνθηκή. 

Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκήο, ε ππνιεηπφκελε πίεζε πξέπεη λα εθηνλψλεηαη κε 

αξγνχο ξπζκνχο κέρξη λα επαλέιζεη ν αγσγφο ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή (πξηλ ηελ 

δνθηκαζία). 

Πε πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί επηπιένλ δνθηκή ζηνλ αγσγφ, ε λέα δνθηκή πξέπεη 

λα πξνγξακκαηηζζεί κε ζπλελλφεζε κε ηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία, κεηά απφ αξθεηφ 

ρξφλν ψζηε λα δνζεί ζηνλ αγσγφ ε επθαηξία λα ζπλέξζεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

θνξηίζεηο. Ν παξαπάλσ ρξφλνο επαλαθνξάο πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο εηδηθέο 

πεξηζηάζεηο ηνπ έξγνπ, αιιά ζπλήζσο επαξθεί ρξφλνο ίζνο κε πέληε (5) θνξέο ηνλ 

ρξφλν ηεο πξνεγνχκελεο δνθηκήο. 

Γηα φιεο ηηο δνθηκαζίεο ζα θαηαξηηζζνχλ πξσηφθνιια ππνγξαθφκελα απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα πεξεζία θαη ηνλ Αλάδνρν. 

Διαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηηο δνθηκαζίεο επηζθεπάδνληαη ακέζσο απφ 

ηνλ Αλάδνρν. Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε 

βιαβέλησλ ηκεκάησλ θαηά ηηο δνθηκαζίεο θαη ηελ επαλαζηεγάλσζε ησλ κε ζηεγαλψλ 

αξκψλ. Πηελ πεξίπησζε απηή ε Γηεπζχλνπζα πεξεζία ζα νξίδεη ηελ εκεξνκελία 

επαλάιεςεο ηεο δνθηκαζίαο ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο ηεο ζσιελψζεσο. 

Όιεο νη πεξηγξαθφκελεο δνθηκαζίεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξφζζεησλ 

εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο (π.ρ. πξνζσξηλέο αγθπξψζεηο), ζα 

γίλνληαη κε θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

 

ΚΑΘΑΡΙΜΟ - ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ   ΑΓΩΓΩΝ 

 

1. Γενικά 

Ύζηεξα απφ ηελ ηθαλνπνηεηηθή νινθιήξσζε θαη έγθξηζε ηεο πδξνζηαηηθήο δνθηκήο ζηελ 

πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο λέσλ αγσγψλ χδξεπζεο θαη χζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηψλ επηζθεπήο ζηελ πεξίπησζε ζπληήξεζεο πθηζηακέλνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, γίλεηαη 

θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε ησλ αγσγψλ κία βδνκάδα ην πνιχ πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ. 

Ρα ζηάδηα ηεο εξγαζίαο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο είλαη ηα παξαθάησ : 

- Θαζαξηζκφο ή θαη πέξαζκα ηνπ αγσγνχ κε εηδηθφ ζθνπγγάξη. 

- (Γίλεηαη απνθιεηζηηθά κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο λέσλ δηθηχσλ). 
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- Γέκηζκα κε λεξφ θαη αθαίξεζε ηνπ αέξα (εμαέξσζε). 

- Ξξνθαηαξηηθή έθπιπζε κε λεξφ γηα ηελ απνκάθξπλζε ζθφλεο θαη ρψκαηνο. 

- Απνιχκαλζε κε δηάιπκα ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ. 

- Ρειηθή έθπιπζε κε λεξφ. 

- Γεηγκαηνιεςία γηα κηθξνβηνινγηθφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο. 

- Ξηζηνπνίεζε απνδνρήο. 

- Έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο. 
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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2  
Δικλείδερ σςηοζιδηπέρ, ηύπος πεηαλούδαρ 
 

1. Αληηθείκελν 

Ζ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε  

θιαληδσηψλ δηθιείδσλ ηχπνπ πεηαινχδαο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν. Νη δηθιείδεο ζα πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηηο θαησηέξσ απαηηήζεηο θαη ζα ζπκθσλνχλ κε ηα ζρέδηα θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά 

ζηνηρεία. Ξξφθεηηαη γηα νξηδφληηνπ άμνλα δηθιείδα πεηαινχδαο, δηπιήο εθθεληξφηεηαο, φπνπ ε 

ζηεγαλφηεηα ηεο έκθξαμεο επηηπγράλεηαη κεηαμχ ηνπ ειαζηηθνχ πνπ βξίζθεηαη πεξηκεηξηθά ηνπ 

δίζθνπ θαη κεηαιιηθνχ δαθηπιίνπ πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ κέξνο ηεο.  

 

2. Γεληθέο Απαηηήζεηο 

Ρν ζψκα θαη ν δίζθνο ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (DUCTILE 

IRON) πνηφηεηαο GS500-7 θαη κεηά ηελ ρχηεπζε ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ιεία επηθάλεηα 

ρσξίο ιέπηα, εμνγθψκαηα, θνηιφηεηεο θαη νπνηαδήπνηε άιια ειαηηψκαηα ή αζηνρίεο ρπηεξίνπ. 

Απαγνξεχεηαη ε πιήξσζε ησλ παξαπάλσ θνηινηήησλ κε μέλε χιε. 

 

Ρα ζψκαηα ησλ δηθιείδσλ ζα έρνπλ θαζαξηζηεί κε ακκνβνιή θαη θαηφπηλ ζα έρνπλ βαθηεί 

εμσηεξηθψο θαη εζσηεξηθψο κε 2 ζηξψζεηο αληηδηαβξσηηθνχ ρξψκαηνο πςειήο αληνρήο, 

επνμεηδηθή βαθή, πάρνπο φισλ ησλ ζηξψζεσλ ηνπιάρηζηνλ 250κm. 

 

Ν δαθηχιηνο ηνπ δίζθνπ ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

 

Ν δαθηχιηνο ζηεγάλσζεο ηνπ δίζθνπ ζα είλαη απφ ειαζηνκεξέο EPDM θαη ζα έρεη ηέηνηα κνξθή 

θαη θαηαζθεπή ψζηε λα πξαγκαηνπνηεί ηελ ζηεγάλσζε θαη ζηηο δχν δηεπζχλζεηο ηεο ξνήο. 

 

Ν δίζθνο ζα είλαη δηπιήο εθθεληξφηεηαο θαη ζα θέξεη δαθηχιην ζπγθξάηεζεο απφ ράιπβα κε 

επηθάιπςε απφ επνμεηδηθή βαθή, ε ζπγθξάηεζε ηνπ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ ζηεγάλσζεο ζα 

γίλεηαη κε αλνμείδσηνπο θνριίεο θαηά AISI 304-A2. 

 

Νη άμνλεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 420. 

 

 

Πην ζψκα ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη ηππσκέλν αλάγιπθα ε νλνκαζηηθή δηάκεηξνο, ε νλνκαζηηθή 

πίεζε ιεηηνπξγίαο, ην θξάκα ηνπ ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ (GJS500), ην ινγφηππν ηνπ νίθνπ 

παξαγσγήο, o θσδηθφο ηνπ κνληέινπ θαη ε εκεξνκελία ρχηεπζεο. 

Πε ηακπειάθη ην νπνίν ζα είλαη ζε εκθαλή ζέζε πξέπεη λα αλαγξάθνληαη, ε νλνκαζηηθή 

δηάκεηξνο, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο, ε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο, ε θνξά θιεηζίκαηνο, ν 

θσδηθφο ηνπ κνληέινπ, ην ινγφηππν ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ν αξηζκφο παξαγγειίαο. 

 Ν δίζθνο ησλ δηθιείδσλ ζα θέξεη αλάγιπθα επίζεο ηα αθφινπζα, ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν, ηελ 

νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο, ην πιηθφ θαηαζθεπήο, ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ην 

ινγφηππν ηνπ νίθνπ παξαγσγήο.  

 

Κεηαμχ ηεο δηθιείδαο θαη ηνπ αγσγνχ ζα παξεκβάιιεηαη ηεκάρην εμάξκνζεο γηα λα είλαη δπλαηή 

ε εηζαγσγή θαη εμαγσγή ηεο δηθιείδαο απφ ην δίθηπν. 

 

3. Ξξφηππα δηθιείδσλ ηχπνπ πεηαινχδαο 

 

ιηθφ θαηαζθεπήο ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ   - ΔΛ1563 

Πρεδηαζκφο θαη παξαγσγή    - ΔΛ593 

Θαηαιιειφηεηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ρξήζεο  - ΔΛ1074 

Κήθνο κεηαμχ ησλ θιαληδψλ     - ISO5752 (ζεηξά 14) 

Πρεδηαζκφο θιαληδψλ     - ΔΛ1092-2, ISO7005-2 

Πχλδεζε δηθιείδαο κεησηήξα    - ΔΛ ISO 5211  

Πχλδεζε κεησηήξα ειεθηξνθηλεηήξα  

(αλ απαηηείηαη ηέηνηνο)    - ΔΛ ISO 5210 

Απφδνζε αληηδηαβξσηηθήο  

πξνζηαζίαο επνμεηδηθήο βαθήο   - ΔΛ14901 
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Γνθηκέο ζηεγαλφηεηαο δηθιείδαο   - ΔΛ1074, ΔΛ12266-1 

Γνθηκέο ζηεγαλφηεηαο κεησηήξα    - ΔΛ60529 

 

4. Ξηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο 

Γηα ηελ έγθξηζε ησλ δηθιείδσλ ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα ππνβάιεη ζηελ ειέγρνπζα ππεξεζία ή 

ηνλ Θχξην ηνπ έξγνπ ηα πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο πνπ αθνινπζνχλ, φια απφ επίζεκν ηξίην 

θνξέα πηζηνπνίεζεο: 

 

 

- Ξηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO9001:2015 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 

- Ξηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO14001:2004. 

- Ξηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO9001:2015 ηνπ εξγνζηαζίνπ ρχηεπζεο ηνπ 

ζψκαηνο ησλ δηθιείδσλ. 

- Ξηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO14001:2004 ηνπ 

εξγνζηαζίνπ ρχηεπζεο ηνπ ζψκαηνο ησλ δηθιείδσλ. 

- Θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ ηνπ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ ζηεγάλσζεο θαη ηεο 

επνμεηδηθήο βαθήο. 

- Ξηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ην ΔΛ1074 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 

- Ξηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ην ΔΛ1074 ηνπ εξγνζηαζίνπ ρχηεπζεο ηνπ 

ζψκαηνο ησλ δηθιείδσλ. 

- Ξηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ην ΔΛ14901 πνπ αθνξά ηελ απφδνζε ηεο 

επέλδπζεο ηεο επνμεηδηθήο βαθήο. 

- Ξηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ γηα ηελ δηθιείδα ζπλνιηθά 

 

 

Όια ηα παξαπάλσ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεηηθά  απφ επίζεκν Δπξσπατθφ θνξέα πηζηνπνίεζεο 

(DVGW, BUREAU VERITAS, TUV, θιπ.). Γειψζεηο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. 

 

 5. Σεηξηζκφο δηθιείδσλ 

Νη δηθιείδεο ζα θέξνπλ κεραληζκφ  κείσζεο πνπ ζα ιεηηνπξγεί κέζσ ρεηξνζηξνθάινπ θαη ζα 

εμαζθαιίδεη ηνλ ρεηξηζκφ ηεο δηθιείδαο απφ έλα άηνκν. Ρν θηβψηην ηνπ κεησηήξα ζα θέξεη βαζκφ 

πξνζηαζίαο IP 68-3 ηνπιάρηζηνλ, πξνθεηκέλνπ ηελ πξνζηαζία ηνπ θηβσηίνπ ζε πεξηπηψζεηο 

πιήξνπο βχζηζεο. Ζ δηθιείδα ζα θιείλεη δεμηφζηξνθα.  

 

 6. Ξεξηιακβαλφκελεο δαπάλεο ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηθιείδσλ 

Πηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ηηο δηθιείδεο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ 

πιήξε θαη έληερλε θαηά ηα αλσηέξσ θαη θαηά ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο 

ή θαη εληνιέο ηεο πεξεζίαο. 

 

Δηδηθφηεξα πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, νη δαπάλεο γηα : 

• Ρελ κεηαθνξά επηηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ δηθιείδσλ 

• Ρελ πξνκήζεηα επηηφπνπ ηνπ έξγνπ φισλ ησλ κηθξνυιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε 

• Ρηο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη ρακέλνπο ρξφλνπο 

• Ρελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ ζχλδεζή ηνπο 

• Ρελ ρξήζε θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ 

• Ρηο θάζε είδνπο δνθηκέο θαη έιεγρνπο 

 

7. Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή 

Ζ επηκέηξεζε ησλ δηθιείδσλ ζα γίλεηαη αλά δηάκεηξν, γηα ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ απηψλ πνπ 

ηνπνζεηήζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο, 

ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο εληνιέο ηεο πεξεζίαο. 

 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε βάζε ηνλ, θαηά ησλ αλσηέξσ, επηκεηξνχκελν αξηζκφ ηεκαρίσλ επί ηελ 

αληίζηνηρε ηηκή κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ. 
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