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ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ   ΠΡΟΤΥΠΕΣ  ΕΘΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

α/α 
ΦΕΚ 

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-" + 

Tίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση στην Αγγλική 

    

  
Παραγωγή σκυροδέµατος - 

εργασίες σκυροδέτησης 
  

1 01-01-01-00 
Παραγωγή και µεταφορά 
σκυροδέµατος 

Concrete production and 
transportation 

2 01-01-02-00 ∆ιάστρωση σκυροδέµατος Concrete casting 
3 01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέµατος Concrete curing 

4 01-01-04-00 
Εργοταξιακά συγκροτήµατα 
παραγωγής σκυροδέµατος 

Work site concrete batching 
plants 

5 01-01-05-00 
∆ονητική συµπύκνωση 
σκυροδέµατος 

Concrete compaction by 
vibration 

6 01-01-06-00 Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα Self compacting concrete 

7 01-01-07-00 
Σκυροδετήσεις ογκωδών 
κατασκευών 

Mass concrete 

  
Σιδηροί Οπλισµοί 
Σκυροδεµάτων 

  

8 01-02-01-00 
Χαλύβδινοι οπλισµοί 
σκυροδέµατος 

Steel reinforcement for 
concrete 

   Ικριώµατα - καλούπια   
9 01-03-00-00 Ικριώµατα Scaffolding (falsework) 

10 01-04-00-00 
Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεµα (τύποι) 

Concrete formwork 

  Εκσκαφές   

11 02-05-00-00 
∆ιαχείριση υλικών από εκσκαφές 
και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάµων 

Management of excavation 
materials and exploitation of 
dumping sites 

12 02-06-00-00 
Ανάπτυξη - εκµετάλλευση 
λατοµείων και δανειοθαλάµων 

Quarry sites and borrow areas 
development and exploitation 

13 08-01-03-01 
Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων 
δικτύων 

Trench excavations for utility 
networks 

  Επιχώµατα / Επενδύσεις   

14 08-01-03-02 
Επανεπίχωση ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων 

Underground utilities trench 
backfilling 

   Ειδικές απαιτήσεις εκσκαφών   

15 02-08-00-00 
Αντιµετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά 
τις εκσκαφές 

Dealing with public networks 
during excavation works 

     Πεζοδρόµια    

16 05-02-01-00 
Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 
οµβρίων καταστρώµατος οδών 
επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα 

Kerbs, gutters and roadside 
concrete lined drainage ditches 

17 05-02-02-00 
Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις 
πεζοδροµίων και πλατειών 

Paving slabs and cobblestones 
for pedestrian areas 

  Οδοστρώµατα   

18 05-03-03-00 
Στρώσεις οδοστρώµατος από 
ασύνδετα αδρανή υλικά  

Road pavement layers with 
unbound aggregates 

19 05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη Asphalt pre-coating  
  ∆ίκτυα υπό πίεση   

20 05-03-11-04 
Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 
τύπου 

Hot mixed dense graded 
asphalt concrete layers 

21 08-06-07-02 ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Cast iron gate valves 
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α/α 
ΦΕΚ 

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-" + 

Tίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση στην Αγγλική 

22 08-06-07-05 Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών 
Pipeline components 
dismantling joints 

23 08-06-07-07 
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής 
αέρα διπλής ενέργειας 

Double orifice air relief valves 

24 08-06-08-01 
Ταινίες σηµάνσεως υπογείων 
δικτύων 

Warning tape above buried 
utilities 

25 08-06-08-03 
Αποκατάσταση πλακοστρώσεων 
στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων 

Retrofitting of concrete paving 
slabs along constructed 
underground utility 

26 08-06-08-04 
Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων 
στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων 

Retrofitting of kerbs and 
gutters along constructed 
underground utility 

27 08-07-01-05 Βαθµίδες φρεατίων Manhole steps 

28 15-02-01-01 
Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου 
σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα 

Demolition of members of 
concrete structures by 
mechanical means 

29 15-03-03-00 
Καθαιρέσεις πλακών από 
σκυρόδεµα επί εδάφους 

Demolition of slabs on the 
ground 

    
 
 

 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Π.Ι ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 

∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
Π.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
Π.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ   ΑΓΩΓΩΝ 
Π.4 ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 
Π.5 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
Π.6 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΙΚΛΕΙ∆ΩΝ 
Π.7 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ∆ΙΚΛΕΙ∆ΩΝ 
Π.8 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ  ΚΡΟΥΝΟΙ 
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Π.1 ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 

∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

 

1. Γενικά 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην κατασκευή και τοποθέτηση σωλήνων και 

εξαρτηµάτων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) για χρήση σε δίκτυα ύδρευσης µε εσωτερική πίεση 

λειτουργίας µέχρι 12,5 bar και στηρίζεται στο σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου prEN 12201 

Parts 1-7 µε τίτλο «Plastic piping systems for water supply - Polyethylene (PE). 

 
2. Πρώτη Ύλη 
2.1 Γενικά 

Η πρώτη ύλη από την οποία θα παράγονται οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα θα έχει µορφή 

οµογενοποιηµένων κόκκων από οµοπολυµερείς ή συµπολυµερείς ρητίνες πολυαιθυλενίου και 

τα πρόσθετά τους. 

Τα πρόσθετα είναι ουσίες (αντιοξειδωτικά, πιγµέντα χρώµατος, σταθεροποιητές υπεριωδών, 

κλπ.) οµοιόµορφα διασκορπισµένες στην πρώτη ύλη που είναι αναγκαίες για την παραγωγή, 

συγκόλληση και χρήση των σωλήνων και των εξαρτηµάτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. 

Τα πρόσθετα πρέπει να επιλεγούν ώστε να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα αποχρωµατισµού 

του υλικού µετά την υπόγεια τοποθέτηση των σωλήνων και των εξαρτηµάτων (ιδιαίτερα όταν 

υπάρχουν αναερόβια βακτηρίδια) ή την έκθεσή τους στις καιρικές συνθήκες. 

Η πρώτη ύλη µε τα πρόσθετά της θα είναι κατάλληλα για χρήση σε εφαρµογές σε επαφή µε 

πόσιµο νερό και δεν θα επηρεάζουν αρνητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Υλικό από 

ανακύκλωση δεν θα χρησιµοποιείται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας 

παραγωγής της πρώτης ύλης. 

Το χρώµα του υλικού για την παραγωγή σωλήνων θα είναι µπλε. Για την παραγωγή των 

εξαρτηµάτων επιτρέπεται υλικό σε χρώµα µπλε ή µαύρο. 

 
2.2 Ειδικά Χαρακτηριστικά του υλικού ΡΕ 
Το υλικό πολυαιθυλενίου θα είναι κατηγορίας: 

ΡΕ100 (MRS 10) σύµφωνα µε το σχέδιο προτύπου prEN 12201 part 1: General καθώς και τα 

αναφερόµενα στην µελέτη και στα λοιπά τεύχη του έργου.  

Ο δείκτης ροής τήγµατος (MFR - Melt mass-flow rate) του υλικού µε φορτίο 5 kg. Στους 190ο 

C θα κυµαίνεται από MFR 190/5 = 0,2 ως 1,3 γρ. / 10 λεπτά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στο διεθνή πρότυπο ISO 1133.  

 
2.3 Απαραίτητα Πιστοποιητικά πρώτης ύλης 
Ο προµηθευτής της πρώτης ύλης πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9002. 

Ο προµηθευτής της πρώτης ύλης υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία τον Πίνακα 2 

του σχεδίου προτύπου prEN 12201 part 7 συµπληρωµένο µε τα αποτελέσµατα των 

εργαστηριακών δοκιµών που τεκµηριώνουν ότι η πρώτη ύλη τηρεί τις απαιτήσεις και τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στο σχέδιο προτύπου prEN 12201 part 1. 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του προµηθευτή, 

επίσηµα µεταφρασµένο στην Ελληνική γλώσσα, στο οποίο θα αναφέρεται υποχρεωτικά: 

• Η παρτίδα παραγωγής της πρώτης ύλης 

• Τα πρόσθετα που χρησιµοποιήθηκαν 

• Η κατηγορία σύνδεσης του υλικού (ΡΕ80 ή ΡΕ100) 

• Ο δείκτης ροής τήγµατος (MFR - Melt mass-flow rate) του υλικού 

• Η ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή (MRS - minimum required strength) 
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3. Σωλήνες ΡΕ 
3.1 Γενικά Χαρακτηριστικά των Σωλήνων 

Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των σωλήνων θα είναι λείες, καθαρές και 

απαλλαγµένες από αυλακώσεις ή /και άλλα ελαττώµατα, όπως πόροι στην επιφάνεια που 

δηµιουργούνται από αέρα, κόκκους, κενά ή άλλου είδους ανοµοιογένειας. Το χρώµα του κάθε 

σωλήνα θα πρέπει να είναι οµοιόµορφο σε όλο το µήκος του. Τα άκρα θα είναι καθαρά, χωρίς 

παραµορφώσεις, κοµµένα κάθετα κατά τον άξονα του σωλήνα. Οι σωλήνες θα παράγονται σε 

ευθύγραµµα µήκη από 6 µέχρι 12 µ. ή σε ενιαία µήκη 

περιτυλιγµένα σε κουλούρα µήκους 50 ως 250 µ. ανάλογα µε την ονοµαστική τους διατοµή 

και τις απαιτήσεις του έργου. Οι σωλήνες µε ονοµαστική διάµετρο από Φ125 και κάτω πρέπει 

να είναι κατάλληλοι για την εφαρµογή της τεχνικής του «squeeze - off». 

 
3.2 Χρώµα - ∆ιαστάσεις 

Οι σωλήνες για την µεταφορά ποσίµου νερού θα είναι χρώµατος µπλε και ανάλογα µε την 

ονοµατική διατοµή και το υλικό παραγωγής τους, θα έχουν τις διαστάσεις, κυκλική διατοµή, 

και πάχος τοιχώµατος που ορίζονται στο σχέδιο προτύπου prEN 12201 Part 2: Pipes, 

τηρώντας πάντα τις επιτρεπόµενες ανοχές. 

Οι σωλήνες θα είναι έχουν Λόγο Τυπικής ∆ιάστασης (σχέση ονοµαστική εξωτερικής 

διαµέτρου µε πάχος τοιχώµατος σωλήνα) SDR - Standard dimension ratio σύµφωνα µε το 

σχέδιο προτύπου prEN 12201 part 2 ως εξής:   
• Για σωλήνες από υλικό ΡΕ100, SDR 17 , 13.6 ή 11       
 
 
3.3 Σήµανση 

Οι σωλήνες θα φέρουν δυο (2) σειρές σήµανσης, τυπωµένες αντιδιαµετρικά ανά µέτρο µήκος 

σωλήνα σε βάθος µεταξύ 0,02 mm και 0,15 mm, µε ανεξίτηλο µαύρο χρώµα. Το ύψος των 

χαρακτήρων θα είναι τουλάχιστον: 
α. 5 mm για σωλήνες µέχρι και Φ63 
β. 10 mm για σωλήνες µε µεγαλύτερη διατοµή από Φ63 

Ο κάθε σωλήνας θα φέρει εµφανώς σύµφωνα µε τα παραπάνω, επαναλαµβανόµενα σε 

διάστηµα του ενός µέτρου, το παρακάτω στοιχεία: 

• Την ένδειξη «Σωλήνες ποσίµου νερού» 

• Σύνθεση υλικού και Ονοµαστική πίεση (π.χ. ΡΕ100/ ΡΝ 12,5) 

• Ονοµατική διάµετρος X ονοµαστικό πάχος τοιχώµατος (π.χ. Φ110 X 10,6) 

• Όνοµα κατασκευαστή 

• Χρόνος και παρτίδα κατασκευής 

• Ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS 

3.4 Έλεγχοι, δοκιµές και απαιτούµενα πιστοποιητικά 

Εργοστασιακός έλεγχος/ δοκιµές : 

Ο κατασκευαστής των σωλήνων πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9002 και να 

εκτελέσει όλους τους ελέγχους και δοκιµές που προβλέπονται από το σχέδιο προτύπου prEN 

12201 στους παραγόµενους σωλήνες για να εξασφαλισθούν τα προδιαγραφόµενα µηχανικά 

και φυσικά χαρακτηριστικά καθώς και οι προδιαγραφόµενες αντοχές των σωλήνων σε 

υδροστατικές φορτίσεις και χηµικές προσβολές. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να παρακολουθήσει την παραγωγή των σωλήνων και του 

εργαστηριακούς ελέγχους είτε µε το δικό της προσωπικό είτε αναθέτοντας την εργασία αυτή 

σε κατάλληλο συνεργάτη της. 
Εργοταξιακός έλεγχος: 
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Επί τόπου του έργου οι σωλήνες θα εξετάζονται σχολαστικά στο φως µε γυµνό οφθαλµό και 

θα ελέγχονται για αυλακώσεις, παραµορφώσεις, ελαττώµατα, ανοµοιογένειες, κλπ. Θα 

ελέγχεται επίσης η πιστότητα της κυκλικής διατοµής (ovality) σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στο σχέδιο προτύπου prEN 12201 part 2. 

Στην περίπτωση που υπάρχει ένδειξη ή υποψία απόκλισης από την παρούσα Τεχνική 

Προδιαγραφή, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει επιπλέον εργαστηριακούς 

ελέγχους προκειµένου να αποφασίσει για την καταλληλότητα ή µη των σωλήνων. Σωλήνες 

που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής θα 

απορρίπτονται. 

 
Πιστοποιητικά 
Κάθε παραγγελία σωλήνων πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό του κατασκευαστή 
που θα αναφέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων και ιδιαίτερα: 

α. την κατηγορία σύνθεσης του υλικού του σωλήνα, ο µετρηµένος ∆είκτη Ροής Τήγµατος 

(MFR) της κάθε παρτίδας, και την τάση εφελκυσµού στο όριο διαρροής των σωλήνων. 

Επισηµαίνεται ότι ο µετρηµένος ∆είκτης Ροής Τήγµατος (MFR) της κάθε παρτίδας δεν 

µπορεί να έχει απόκλιση µεγαλύτερη από 0,2 γρ. / 10 λεπτά από το αντίστοιχο MFR 190/5 

της πρώτης ύλης. 
β. ότι οι σωλήνες πληρούν τις απαιτήσεις του σχεδίου προτύπου prEN 12201 part 2. Ο 
κατασκευαστής των σωλήνων υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία τον Πίνακα 3 
του σχεδίου προτύπου prEN 12201 part 7 συµπληρωµένο µε τα αποτελέσµατα των 
εργαστηριακών δοκιµών που τεκµηριώνουν ότι οι σωλήνες τηρούν τις απαιτήσεις και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στο σχέδιο προτύπου prEN 12201 part 2. 

Η κάθε παραγγελία σωλήνων πρέπει να συνοδεύεται επίσης από πιστοποιητικό 

καταλληλότητας για µεταφορά ποσίµου νερού από επίσηµη αρχή, οργανισµό ή επιστηµονικό 

ινστιτούτο χώρας της Ε.Ε., επίσηµα µεταφρασµένο στη Ελληνική γλώσσα. 

 
3.5 Συσκευασία - Μεταφορά - Αποθήκευση 
Οι σωλήνες κατά την µεταφορά, φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση θα είναι ταπωµένοι 
µετάπες αρσενικές από LDPE. 

Στην περίπτωση των ευθύγραµµων σωλήνων, οι σωλήνες πρέπει να είναι συσκευασµένες σε 

πακέτα διαστάσεων 1µ. X 1µ. X το µήκος των σωλήνων περίπου, τα οποία µπορούν να 

αποθηκευθούν το ένα πάνω στο άλλο µέχρι ύψους 3 µ. 

Στην περίπτωση σωλήνων σε κουλούρα, οι περιτυλιγµένοι σωλήνες πρέπει να συνδέονται µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η αφαίρεση µίας ή δύο στρώσεις (για έλεγχο) χωρίς να 

απαιτείται το ξεδίπλωµα των άλλων στρώσεων. 

Απαγορεύεται η χρήση συρµατόσχοινων ή αλυσίδων ή γάντζων ή άλλων αιχµηρών 

αντικειµένων κατά την µεταφορά και φορτοεκφόρτωση των σωλήνων. Οι σωλήνες ή οι 

συσκευασίες των σωλήνων θα µεταφέρονται και θα φορτοεκφορτώνονται µε πλατείς 

υφασµάτινους ιµάντες. 

Οι σωλήνες αποθηκεύονται σε καλά αερισµένους και στεγασµένους χώρους ώστε να 

προφυλάσσονται από την ηλιακή ακτινοβολία, από τις υψηλές θερµοκρασίες, ή από τις 

άσχηµες καιρικές συνθήκες. ∆εν επιτρέπεται η αποθήκευση σωλήνων για χρονικό διάστηµα 

πέραν των δύο ετών. 

 
4. Εξαρτήµατα ΡΕ 

Όλα τα εξαρτήµατα (γωνίες, τερµατικά, ηλεκτροσύνδεσµοι, τεµάχια διακλάδωσης, κλπ.) που 

χρησιµοποιούνται σε συνεργασία µε τους σωλήνες ΡΕ θα είναι από πολυαιθυλένιο ίδιας 

σύνθεσης µε τους σωλήνες (ΡΕ80 - MRS 8 ή ΡΕ100 MRS 10) και θα πληρούν τις απαιτήσεις 

του σχεδίου προτύπου prEN 12201 part 3: Fittings. 

Τα εξαρτήµατα για χρήση σε εφαρµογές ποσίµου νερού θα είναι χρώµατος µπλε ή µαύρου, 

µε κατάλληλες διαστάσεις και πάχη τοιχώµατος για να εξασφαλίζεται η χρήση των 

εξαρτηµάτων µε τους σωλήνες ΡΕ του έργου. Επιπλέον τα εξαρτήµατα θα είναι κατάλληλα για 

σύνδεση µε θερµική αυτογενή συγκόλληση (µε µετωπική συγκόλληση - Butt Fusion ή µε 

ηλεκτροµούφα). 
Σήµανση 
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Το κάθε εξάρτηµα θα φέρει στοιχεία (µε ετικέτα bar code) για την θερµοκρασία, τάση 

ρεύµατος και χρόνος συγκόλλησης που απαιτείται προκειµένου να γίνει σωστή τοποθέτησή 

του. 

Επίσης το κάθε εξάρτηµα θα έχει σήµανση που αναφέρει τον κατασκευαστή, την ονοµαστική 

κλάση πίεσης και διάµετρο του εξαρτήµατος, καθώς και την σύνθεση του υλικού κατασκευής 

(π.χ. ΡΕ100). 

 
Πιστοποιητικά 
Ο κατασκευαστής των εξαρτηµάτων πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9002 και να 
εκτελέσει όλους τους ελέγχους και δοκιµές που προβλέπονται από το σχέδιο προτύπου prEN 
12201 στα παραγόµενα εξαρτήµατα για να εξασφαλισθούν τα προδιαγραφόµενα µηχανικά και 
φυσικά χαρακτηριστικά καθώς και οι προδιαγραφόµενες αντοχές τους σε υδροστατικές 
φορτίσεις και χηµικές προσβολές. 
Ο κατασκευαστής των εξαρτηµάτων υποχρεούται να υποβάλλει στην ΕΥ∆ΑΠ τον Πίνακα του 
σχεδίου προτύπου prEN 12201 part 7 συµπληρωµένο µε τα αποτελέσµατα των 
εργαστηριακών δοκιµών που τεκµηριώνουν ότι τα εξαρτήµατα τηρούν τις απαιτήσεις και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στο σχέδιο προτύπου prEN 12201 part 3. 
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Π.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 

 
1. Αντικείµενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται σ’ όλες τις εργασίες εγκατάστασης των 

αγωγών ΡΕ στο όρυγµα, συγκολλήσεις, συνδέσεις µε εξαρτήµατα ΡΕ και τους τελικούς 

ελέγχους και δοκιµές. 

Οι εργασίες εκσκαφών των ορυγµάτων, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων και οι 

επιχώσεις του ορύγµατος εκτελούνται σύµφωνα µε τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

Εκσκαφών και Επιχώσεων. Η εκσκαφή και η επαναπλήρωση του ορύγµατος θα γίνει 

σύµφωνα µε τα σχήµατα της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. 

 
2. Επιλογή διαδροµής 

Η διαδροµή του αγωγού σχεδιάζεται, λαµβάνοντας υπόψη τον έλεγχο για τον 

εντοπισµό σωλήνων και καλωδίων άλλων Οργανισµών, από σχέδιά τους, από επιφανειακή 

έρευνα και δοκιµαστικές τοµές όπου υπάρχει ανάγκη, και τη δυνατότητα κάµψης του σωλήνα 

ΡΕ κατά την καταβίβασή του µέσα στο όρυγµα στα σηµεία αλλαγής της διαδροµής του όταν 

δε χρησιµοποιείται καµπύλη. Σε αυτή την περίπτωση η ακτίνα κάµψης θα είναι έως 30 φορές 

η εξωτερική διάµετρος του αγωγού ΡΕ για θερµοκρασία 20o C. 

 
Πίνακας Επιτρεπόµενης Κάµψης Αγωγών ΡΕ. 
ΕΞ. ∆ΙΑΜ. : Φ63 Φ90 Φ110 Φ125 Φ>/160 

ΑΚΤΙΝΑ (m): 1,90 2,70 3,30 3,75 
χρησιµοποιείται 
καµπύλη 

 

Όταν δεν µπορούµε λόγω εµποδίων, να χρησιµοποιήσουµε την καµπυλότητα που δίνει 

ο πίνακας, τότε χρησιµοποιούµε εξάρτηµα καµπύλης. Επίσης, η ακτίνα αυξάνεται όταν η 

θερµοκρασία είναι χαµηλότερη από τους 20ο C. 

 
3. Τοποθέτηση αγωγού στο όρυγµα 
3.1. Γενικά 

Η προµήθεια και η κατασκευή του αγωγού θα είναι σύµφωνη µε την Τεχνική Προδιαγραφή 

204/01. 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ορθή τοποθέτηση του αγωγού και την αντιστήριξη 

των παρειών του ορύγµατος, προς αποφυγή κατολισθήσεων, ώστε να είναι ασφαλείς οι 

εργασίες που γίνονται µέσα σ’αυτό σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή Εκσκαφών (Τ.Π. 

102). 

Πριν από τον καταβιβασµό των σωλήνων θα γίνεται η διάνοιξη των απαιτούµενων φωλεών 

για την συγκόλληση. Οι φωλεές (µουρτάτζες) πρέπει να αφήνουν ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 

60 εκ. µεταξύ του σωλήνα και των παρειών του ορύγµατος και 20 εκ. µεταξύ του σωλήνα και 

του δαπέδου του ορύγµατος σε µήκος 80 εκ. (40 εκ. εκατέρωθεν της ραφής). Ο Ανάδοχος 

µπορεί να κάνει την συγκόλληση περισσοτέρων του ενός τεµαχίου σωλήνων έξω από το 

όρυγµα, ώστε να µειωθεί ο αριθµός των ηλεκτροσυγκολλήσεων µέσα στο όρυγµα και των 

αντίστοιχων φωλεών, κατόπιν εγκρίσεως της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Ο αγωγός µέσα στο όρυγµα θα τοποθετείται πάνω σε στρώση καλά διαστρωµένης θραυστής 

άµµου λατοµείου, πάχους τουλάχιστον 20 εκ. σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης 

µελέτης. Η διάστρωση της άµµου θα εκτελείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξοµαλύνονται οι 

εδαφικές ανωµαλίες του πυθµένα και να επιτυγχάνεται οµοιόµορφη έδραση σε όλο το µήκος 

του αγωγού. 

Οι σωλήνες θα τοποθετούνται ο ένας από τον άλλον µε απόλυτη ακρίβεια, έτσι ώστε να είναι 

ευθύγραµµοι τόσο στην οριζόντια, όσο και στην κατακόρυφη έννοια. 
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3.2. ∆ιαδικασία τοποθέτησης 

Η διαδικασία τοποθέτησης αγωγών γίνεται µετά τον έλεγχο καταλληλότητας του ορύγµατος. 

Οι ευθύγραµµοι αγωγοί πριν από την τοποθέτησή τους στο όρυγµα ελέγχονται και 

καθαρίζονται εσωτερικά. Κατά το κατέβασµα των σωλήνων στο όρυγµα, κλείνουµε τα άκρα 

τους, ώστε να µην εισχωρήσουν υλικά από το όρυγµα και µετά ευθυγραµµίζονται σε σχέση 

µε τους υπόλοιπους σωλήνες και ακολουθείται η διαδικασία συγκόλλησης. 

Οι κουλούρες µεταφέρονται µε τρέυλερ, κοντά στο όρυγµα ή τοποθετούνται σε σταθερό 

πλαίσιο για την εκτύλιξή τους ή µεταφέρονται επάνω σε φορτηγά. Ο αγωγός πρέπει να 

προστατεύεται κατά τη µεταφορά του. 

Στο ελεύθερο άκρο του αγωγού τοποθετείται µία ειδική κεφαλή που επιτρέπει την εύκολη 

µετακίνηση και έλξη του, µέσα στο όρυγµα και αποκλείει κάθε εισχώρηση ξένου υλικού µέσα 

στον αγωγό. 

Ο αγωγός πρέπει να οδηγείται µε κυλίνδρους - ειδικά ράουλα - µέσα στο όρυγµα: 

- στις αλλαγές διεύθυνσής του και 

- όταν διασχίζει ή περιβάλλεται από εµπόδιο, µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην πληγώνεται 

η εξωτερική επιφάνεια του αγωγού. 

Επειδή κατά την έκθεση των αγωγών ΡΕ στην ηλιακή ακτινοβολία και σε υψηλές 

θερµοκρασίες περιβάλλοντος αυξάνεται ο συντελεστής γραµµικής διαστολής και 

µεταβάλλονται οι διαστάσεις των αγωγών, συνίσταται η άµεση επίχωση αυτών. Εάν αυτό δεν 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί πρέπει οι αγωγοί να επικαλυφθούν µερικώς. 

 
3.3. Προστατευτικά µέτρα αγωγών πολυαιθυλενίου 

Εκτός από την τοποθέτηση της µπλε προειδοποιητικής ταινίας κατά µήκος του αγωγού και σε 

ύψος 30 εκ. έως 50 εκ. κάτω από την τελική στάθµη της οδού, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να παίρνει πρόσθετα προειδοποιητικά µέτρα, για τους αγωγούς ΡΕ. 

Στις διασταυρώσεις ή στην παράλληλη πορεία των αγωγών ΡΕ µε τους αγωγούς άλλων 

Οργανισµών Κοινής Ωφελείας πρέπει να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας. 

Μπροστά από πρατήρια καυσίµων ή άλλες εγκαταστάσεις µε υπόγειες δεξαµενές 

υδρογονανθράκων δεν συνίσταται η τοποθέτηση αγωγών ΡΕ. 

 
3.4. Αποστάσεις ασφαλείας 

Η ελάχιστη απόσταση σωληναγωγών από κτίρια (για κατοικία ή άλλες ανθρώπινες 

δραστηριότητες) βρίσκεται από τον τύπο: Α = 1,5 x P x F x D, όπου: 

Α = η ελάχιστη απόσταση (µ.) 

Ρ = η πίεση σχεδιάσεων (bar) 

F = ο συντελεστής σχεδιάσεως (0,3) 

D = η ονοµαστική διάµετρος του σωλήνα σε µ. 

Σε κάθε περίπτωση το Α πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 µέτρο. 

Οι αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται από τους άλλους αγωγούς και εγκαταστάσεις 

Κοινής Ωφελείας έχουν ως εξής: 

- Εγκαταστάσεις Υψηλής Τάσεως. 

Η ελάχιστη απόσταση του σωληναγωγού από εγκαταστάσεις υψηλής τάσεως, καλώδια, 

γραµµές κ.α. καθορίζεται από τις σχετικές ∆ηµόσιες Αρχές και Οργανισµούς, σύµφωνα µε 

τους κανονισµούς, που ισχύουν για τη χώρα µας. 

- Εγκαταστάσεις Χαµηλής Τάσεως. 

Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ του σωληναγωγού και των εγκαταστάσεων χαµηλής 

τάσεως καλωδίων, γραµµών κ.λ.π. πρέπει να είναι για παράλληλη όδευση και για 

διασταυρώσεις τουλάχιστον 0,5 µ. εκτός αν ληφθούν ειδικά µέτρα προστασίας. 

- ∆ιασταυρώσεις µε άλλους αγωγούς. 

Η απόσταση από τους αγωγούς αποχέτευσης πρέπει να είναι όσο τον δυνατόν 

µεγαλύτερη, αλλά σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 0,3 µ. 
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Επίσης η απόσταση από τους άλλους αγωγούς δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 0,2 

µ. εκτός αν ληφθούν ειδικά µέτρα προστασίας. 

- Παράλληλη όδευση µε άλλους αγωγούς. 

Από αγωγούς αποχέτευσης τουλάχιστον 0,5 µ. από τους άλλους αγωγούς τουλάχιστον 

0,3 µ., εκτός αν ληφθούν ειδικά µέτρα προστασίας. 

 
3.4.1. Ειδικά µέτρα ασφαλείας 

Η προστασία µπορεί να επιτευχθεί τοποθετώντας τον αγωγό ΡΕ µέσα σε φρουρό. 

Ο φρουρός µπορεί να αποτελείται από χάλυβα, χυτοσίδηρο, PVC ή άλλο υλικό και πρέπει να 

αντέχει στις µηχανικές καταπονήσεις, λόγω υπερκείµενων φορτίων και θα τοποθετείται 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Η διάµετρος του φρουρού πρέπει να είναι 1,5 φορά την εξωτερική διάµετρο του αγωγού ΡΕ. 

Στις περιπτώσεις που ο φρουρός χρησιµοποιείται για θερµική προστασία (κοντά σε πηγές 

θερµότητας) είναι απαραίτητο ο αγωγός ΡΕ να κεντράρεται µέσα στο φρουρό. 

Στην είσοδο και έξοδο των αγωγών από το φρουρό τοποθετούνται προστατευτικοί δακτύλιοι 

για την αποφυγή γδαρσιµάτων του αγωγού ΡΕ. 

Επίσης, όταν ο φρουρός αποτελείται από παλαιά τµήµατα, περίπτωση ήδη υπάρχοντος 

χυτοσιδηρού φρουρού, τότε ελέγχουµε το εσωτερικό του φρουρού µε πέρασµα πιλότου. 

Καθ’όλη τη διάρκεια καταβίβασης και ευθυγράµµισης των σωλήνων στο όρυγµα οι σωλήνες 

θα παραµένουν ταπωµένοι ώστε να µην εισχωρήσουν προϊόντα εκσκαφής εντός του σωλήνα. 

Σε περίπτωση σωλήνων σε κουλούρα, η µεταφορά επιτόπου του έργου και οι εργασίες 

καταβίβασης του σωλήνα στην τάφρο θα γίνεται µε την βοήθεια ειδικά διαµορφωµένου 

οχήµατος.
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4. Συγκολλήσεις σωλήνων και εξαρτηµάτων ΡΕ. 
4.1. Γενικά 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα ΡΕ θα συγκολληθούν µε θερµική συγκόλληση αυτογενώς. Σε 

κατάσταση τήξης, στους 220ο C και σε συνθήκες πίεσης δηµιουργούνται νέοι δεσµοί µεταξύ 

των µορίων του ΡΕ και έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο διαφορετικών τεµαχίων 

σωλήνων/εξαρτηµάτων ΡΕ. Υπάρχουν δύο µέθοδοι θερµικής συγκόλλησης ΡΕ 

Α) αυτογενής µετωπική συγκόλληση (Butt-fusion welding) 

Β) αυτογενής ηλεκτροσυγκόλληση (Electrofusion welding) 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα ΡΕ δεν πρέπει να εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία πριν την 

διαδικασία συγκόλλησης και η θερµοκρασία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 35ο C. Τα 

άκρα των σωλήνων/εξαρτηµάτων που πρόκειται να συγκολληθούν πρέπει να είναι κοµµένα 

κάθετα (σε ορθή γωνία κατά τον άξονα του σωλήνα). 

Θα τηρούνται πάντα όλες οι προδιαγραφόµενες για την συγκόλληση απαιτήσεις 

(θερµοκρασία, τάση ρεύµατος, χρόνοι συγκόλλησης και ψύξης κλπ.) του κατασκευαστή και 

θα καταγράφονται αυτόµατα για κάθε κόλληση από την ειδική συσκευή συγκόλλησης. 

Ιδιαίτερα για κάθε εξάρτηµα που συγκολλείται θα καταγράφεται: 

1. Κωδικός εξαρτήµατος 

2. Είδος εξαρτήµατος 

3. Κωδικός τεχνίτη 

4. Ηµεροµηνία εργασίας 

5. Ώρα εργασίας 

6. Αύξοντας αριθµός συγκόλλησης 

7. ∆ιάµετρος σωλήνα 

8. Θερµοκρασία περιβάλλοντος 

9. Χρόνος συγκόλλησης 

10. Καταγραφή στην µνήµη της συσκευής τυχόν διακοπής της συγκόλλησης. 

 

 
4.2. Μετωπική συγκόλληση (Butt-fusion welding) 

Με την µέθοδο αυτή τήκονται τα άκρα των σωλήνων/εξαρτηµάτων µε τη βοήθεια µιάς 

θερµαντικής πλάκας, η οποία έρχεται σε επαφή µε αυτά. Τα άκρα των σωλήνων/ 

εξαρτηµάτων πρέπει να πλαναριστούν µε ειδικό εργαλείο πριν τη συγκόλληση και να 

καθαριστούν επιµελώς µε καθαρό πανί ή µαλακό χαρτί εµποτισµένο στο κατάλληλο 

καθαριστικό (ασετόν κλπ.). 

Για τη µετωπική συγκόλληση είναι απαραίτητη κατάλληλη συσκευή συγκόλλησης, η οποία 

είναι κατασκευασµένη συνήθως για κάποιο εύρος διαµέτρων (π.χ. 90-250 mm, 200-400 mm, 

315-630 mm, κ.ο.κ.). 

Η συσκευή αυτή αποτελείται από: 

α) Το κύριο σώµα µε τους τέσσερις σφιγκτήρες (δαγκάνες) µε ένθετα τεµάχια για κάθε 

διαφορετική διάµετρο (από τους οποίους δύο είναι σταθεροί και δύο κινητοί µε τη βοήθεια 

υδραυλικού εµβόλου). 

β) Το θερµοστοιχείο (κινητό µέρος της συσκευής). 

γ) Την υδραυλική αντλία (που κινεί το έµβολο εµπρός και πίσω άρα και τους κινητούς 

σφιγκτήρες). 

δ) Την πλάνη ή κοπτικό (κινητό µέρος).  

Μετά από την προετοιµασία που περιγράφεται ανωτέρω, ακολουθεί η διαδικασία 

συγκόλλησης των σωλήνων µε τη µέθοδο αυτή, η οποία αποτελείται από τέσσερις φάσεις, 

όπως φαίνεται στα σχήµατα 1 και 2 της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής, ως κατωτέρω:. 

α) Την επαφή των σωλήνων µε το θερµοστοιχείο υπό πίεση, για ένα χρόνο tl και έως ότου να 

σχηµατισθεί κορδόνι ύψους α mm εσωτερικά και εξωτερικά του σωλήνα. 

β) Την επαφή χωρίς πίεση για χρόνο t2, έως ότου να τηχθεί η απαραίτητη µάζα του υλικού 

γύρω από την περιοχή, που θα γίνει η συγκόλληση. 
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γ) Την αποµάκρυνση των σωλήνων από το θερµοστοιχείο, την αποµάκρυνση του ίδιου του 

θερµοστοιχείου από την περιοχή ανάµεσα στους σωλήνες και την επαφή των λειωµένων 

επιφανειών των σωλήνων µε την ίδια πίεση για χρόνο t3. 

δ) Την ψύξη των σωλήνων (δηλαδή των επιφανειών συγκόλλησης) για χρόνο t4 υπό την ίδια 

πίεση: 

Οι χρόνοι tl, t2, t3 και t4, η πίεση συγκόλλησης και το πάχος του κορδονιού α εξαρτώνται 

από τη διάµετρο του σωλήνα και παρέχονται από τον κατασκευαστή του. Ειδικότερα ο 

χρόνος ψύξης t4, η πίεση τήξης-συγκόλλησης και το ύψος του κορδονιού α, µεγαλώνουν 

αντίστοιχα, όσο προχωρούµε σε µεγαλύτερες διαµέτρους. 

 
4.3. Ηλεκτροσυγκόλληση (Electrofuction) 

Με τη µέθοδο αυτή τα άκρα των προς συγκόλληση σωλήνων /εξαρτηµάτων τήκονται µε τη 

βοήθεια µιάς ηλεκτρικής κυλινδρικής αντίστασης η οποία ευρίσκεται στην ηλεκτροµούφα 

που περιβάλλει τα άκρα. 

Με κατάλληλα εργαλεία ξυσίµατος ξύνεται προσεκτικά όλη η επιφάνεια των σωλήνων πάνω 

στην οποία θα συγκολληθούν τα εξαρτήµατα σε µήκος λίγο µεγαλύτερο από το µήκος του 

ηλεκτροσυνδέσµου ή άλλου τεµαχίου και στη συνέχεια η επιφάνεια θα καθαρίζεται επιµελώς 

µε καθαρό πανί ή µαλακό χαρτί εµποτισµένο στο κατάλληλο καθαριστικό (ασετόν κλπ.). 

Για την ηλεκτροσυγκόλληση είναι απαραίτητη ειδική µηχανή, η οποία διοχετεύει συνεχές 

ρεύµα (συνήθως 12-48 Volt) στο εξάρτηµα - ηλεκτροµούφα (σχ. 3) το οποίο έτσι µετά από 

ένα προκαθορισµένο χρόνο, για κάθε διάµετρο, λειώνει εσωτερικά και συγκολλείται µε το 

σωλήνα (σχ. 4). 

α. Μηχανές 

Μηχανές electrofusion υπάρχουν τριών ειδών: 

α) Οι χειροκίνητες (manual) στις οποίες ο χειριστής εισάγει µόνος του όλες τις 

παραµέτρους για την επίτευξη της συγκόλλησης. 

β) Τις ηµιαυτόµατες (semi-automatic) στις οποίες ο χειριστής εισάγει κάποιες 

βασικές πληροφορίες, ενώ όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες (τάση, χρόνος 

συγκόλλησης, κατασκευαστής, είδος εξαρτήµατος, διάµετρος κ.α.) εισάγονται 

στη συσκευή µε τη βοήθεια µίας ετικέτας («bar code») την οποία έχει το κάθε 

εξάρτηµα (διαφορετική από εξάρτηµα σε εξάρτηµα) και ενός µαλυβιού 

ανάλυσης «bar code», το οποίο βρίσκεται στη συσκευή. 

γ) Τις αυτόµατες µηχανές (full-automatic) στις οποίες συνήθως µε τη βοήθεια 

µίας µαγνητικής κάρτας εισάγονται όλες οι παράµετροι της συγκόλλησης στην 

συσκευή αυτόµατα. 
β. Εργαλεία  

Για τη µέθοδο της ηλεκτροσυγκόλλησης είναι απαραίτητα κάποια εργαλεία, που βοηθούν στο 

να γίνει η συγκόλληση όσο το δυνατόν καλύτερη και είναι τα :: 

α) Σφιγκτήρες (clamps) οι οποίοι κρατούν στους δύο σωλήνες, που πρόκειται να 

συγκολληθούν µε την ηλεκτροµούφα, σταθερούς κατά τη διάρκεια τηςσυγκόλλησης και της 

ψύξης. 

β) Ξύστρα (τριών τύπων): χειρός, περιστροφική - διαφορετική για κάθε διάµετρο και 

περιστροφική (για ένα µεγάλο εύρος διαµέτρων). Με την ξύστρα ξύνουµε την επιφανειακή 

οξείδωση του σωλήνα πριν τη συγκόλληση.  

γ) Κόφτες σωλήνων (κόφτης χειρός, τύπου ψαλίδας, περιστροφικός και τύπου 

καρµανιόλας) οι οποίοι κόβουν τα προς συγκόλληση άκρα όσο το δυνατόνκάθετα. 

δ) Σφιγκτήρες απαραίτητοι για να συγκρατούν τις σέλλες παροχής σταθερά 

πάνω στο σωλήνα κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης και ψύξης. 

ε) Στρογγυλοποιητές (rerounders) οι οποίοι διορθώνουν την τυχόν απόκλιση του σωλήνα από 

την ονοµαστική εξωτερική διάµετρο. 

στ) Εργαλείο ευθυγράµµισης των άκρων του ρολλού, πριν τη διαδικασία της συγκόλλησης. 

γ. ∆ιαδικασία συγκόλλησης 
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Αρχικά αποµακρύνεται η οξειδωµένη επιφάνεια του σωλήνα (περίπου 0,1 mm) και 

καθαρίζεται περιφερειακά η επιφάνεια, που πρόκειται να γίνει η κόλληση. Στη συνέχεια 

τοποθετείται ο σωλήνας µέσα στο εξάρτηµα και διοχετεύουµε σε αυτό ηλεκτρικό ρεύµα από 

τους δύο αποδέκτες, που βρίσκονται στο πάνω µέρος του εξαρτήµατος - ηλεκτροµούφα. Ο 

χειριστής µε απλούστατο χειρισµό της ειδικής συσκευής επιτυγχάνει τη σύνδεση µετά από 

ένα προκαθορισµένο χρόνο. Η αυτοµατοποιηµένη µέθοδος electrofusion σε συνδυασµό µε 

την ακριβή τήρηση των προδιαγραφών και την εκπαίδευση του προσωπικού εγγυάται την 

ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση των εξαρτηµάτων µε τους σωλήνες τόσο στο νερό όσο και 

στα δίκτυα Φυσικού Αερίου, όπου η στεγανότητα παίζει πρωτεύοντα ρόλο. 

Η διαδικασία της ηλεκτροσυγκόλλησης περιγράφεται σχηµατικά στο σχήµα 5 

 

5. ∆οκιµές ∆ικτύου ΡΕ 

5.1. Γενικά 

Οι δοκιµές δικτύου που προδιαγράφονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή έχουν σκοπό 

να πιστοποιήσουν την ασφαλή και οµαλή λειτουργία δικτύου ύδρευσης από P.E., την 

στεγανότητά του σε περίπτωση που αυτό δεχθεί µεγάλη πίεση καθώς και την σηµασία της 

εκκένωσης αέρος. 

Οι εργασίες αφορούν στην προετοιµασία του δικτύου για την πραγµατοποίηση δοκιµών, στην 

εφαρµογή των δοκιµών, στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων τους καθώς και στις διαδικασίες 

που απαιτούνται για να τεθεί το δίκτυο σε λειτουργία µετά την λήξη των εργασιών. 

Μερικοί από τους παράγοντες που µπορεί να επηρεάζουν τα αποτελέσµατα είναι:   

• το µήκος του υπό δοκιµή σωλήνα 

• η διάµετρος του σωλήνα 

• οι µεταβολές στη θερµοκρασία 

• το εύρος της πίεσης δοκιµής που εφαρµόστηκε 

• ο ρυθµός / ταχύτητα µε την οποία εφαρµόζεται η πίεση 

• η προκύπτουσα επιµήκυνση 

• η κλίση του σωλήνα 

• η παρουσία αέρα στον αγωγό 

• ο βαθµός οποιασδήποτε τυχόν διαρροής 

• η σχετική µετακίνηση των «µεταλλικών» ειδικών τεµαχίων 

• η αποδοτικότητα της επίχωσης και της συµπύκνωσης γύρω από τον σωλήνα 

• η ακρίβεια του εξοπλισµού δοκιµής 

Ένα επιτρεπόµενο ποσό απωλειών λόγω της συµµετοχής των παραπάνω 

παραγόντων είναι δύο (2) λίτρα ανά µέτρο ονοµαστικής εσωτερικής διαµέτρου, ανά 

χιλιόµετρο µήκους, ανά µέτρο πιεζοµετρικού φορτίου, ανά 24ωρη εφαρµογή της 

δοκιµαστικής πίεσης.

Q (1) = 2 X διαµ. (µ.) X µήκος (χλµ.) X πιεζοµετρικό φορτίο (µ.) ανά ηµέρα 

______όπου Q ίσον η µετρηµένη ποσότητα του προστιθέµενου νερού. 

Επίσης σωλήνες από παχύρρευστα ελαστικά υλικά όπως το Ρ.Ε. παρουσιάζουν 

επιπρόσθετα επιµήκυνση και χαλάρωση λόγω των αναπτυσσοµένων τάσεων. 

Όταν ο αγωγός ΡΕ τίθεται σε δοκιµαστική πίεση, θα παρατηρηθεί πτώση της 

πίεσης (ή φθίνουσα πορεία της πίεσης), ακόµα και σε ένα σύστηµα χωρίς διαρροές, 

λόγω της παχύρρευστο - ελαστικής αντίδρασης (επιµήκυνσης) του υλικού.
 
Σχήµα 1: Τυπική καµπύλη πίεσης για ελεύθερο (µη συνδεδεµένο) σωλήνα Ρ.Ε. 
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Η επιρροή των παραπάνω παραγόντων για σωλήνες από ΡΕ, µπορεί να µειωθεί µε 

προσεχτικό προγραµµατισµό και προετοιµασία της δοκιµής. Οι ιδιαίτερες επιπτώσεις 

της επιµήκυνσης και της χαλάρωσης λόγω των τάσεων που αναπτύσσονται κατά την 

διάρκεια της υδροστατικής δοκιµής στα αποτελέσµατά της, εκτιµούνται µε τις 

διαδικασίες ανάλυσης που προτείνονται παρακάτω. 

 
5.2. Η προετοιµασία της δοκιµής 

Απαιτείται ο έλεγχος σε υδροστατική πίεση όλων των σωλήνων Ρ.Ε. του δικτύου 

ύδρευσης, µε την διαδοχική δοκιµή λογικών µηκών των αγωγών, ανάλογα µε την 

διάµετρο του σωλήνα και τις επιτόπου συνθήκες, λαµβάνοντας υπόψη τη διαθεσιµότητα 

του νερού που απαιτείται για την δοκιµή. Αγωγοί µε µήκος άνω των 1000 µ. απαιτούν 

δοκιµές σε τµήµατα. Όπου υπάρχει µεγάλη διαφορά πιεζοµετρικού φορτίου, ο αγωγός 

πρέπει να χωριστεί σε τµήµατα (βλ. σχ. 2). Αυτό γίνεται ώστε να µην επηρεάσει τα 

αποτελέσµατα της υδροστατικής δοκιµής, το µεγάλο στατικό φορτίο. 

 
Σχήµα 2: Χωρισµός του αγωγού σε τµήµατα για την αποφυγή µεγάλου στατικού φορτίου. 

 

Όπου δοκιµάζονται µήκη µεγαλύτερα των 1000 µ., συνιστάται η συνεχής 

επικοινωνία (µέσω CB ή κινητού τηλεφώνου) των αρµοδίων που εκτελούν την δοκιµή 

στα απόµακρα σηµεία του έργου. 

Οι δοκιµές θα εκτελούνται σε τµήµατα τα οποία θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία. Τα τµήµατα αυτά θα αποµονωθούν µε φλαντζωτά τέρµατα ή πώµατα δηλ. 

στα άκρα του αγωγού που θα δοκιµαστεί πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα 

φλαντζωτά ειδικά τεµάχια µε τυφλά τέρµατα συνδεµένα στα άκρα των σωλήνων 

µηχανικά (µε κοχλίες) ή µε αυτογενή συγκόλληση. Τα τέρµατα µε κοχλίες που δεν 

αντέχουν στην φόρτιση του σωλήνα πρέπει να στερεωθούν µε σώµατα αγκύρωσης ώστε 

να ανταπεξέλθουν στις πιέσεις δοκιµής χωρίς µετακινήσεις. ∆εν θα χρησιµοποιηθούν 

κλειστές βάννες ως τέρµατα. 

Τα ειδικά διαµορφωµένα άκρα των σωλήνων που θα χρησιµοποιηθούν κατά την 

δοκιµή πρέπει να σχεδιασθούν ώστε να επιτρέπουν τον έλεγχο και τον υπολογισµό της 

πλήρωσης και της µετέπειτα εκκένωσης του αγωγού. Τα τυφλά φλαντζωτά τέρµατα (ή 

πώµατα) πρέπει να έχουν δύο ταπωµένα ανοίγµατα, εισαγωγής και εξαγωγής και να 

είναι εξοπλισµένα µε τα κατάλληλα µανόµετρα και αισθητήρια πίεσης. 

Ο εξοπλισµός παραγωγής πίεσης (χειροκίνητος ή µηχανικός), ο οποίος θα επιλεγεί 

µετά από συνεννόηση µε τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, να είναι αντοχής, σωστά 

διαστασιολογηµένος, και µε κατάλληλες συνδέσεις ώστε να µπορεί να αναπτύξει και να 

διατηρήσει την απαιτούµενη πίεση δοκιµής σε διάστηµα λιγότερο των δύο ωρών και να 

την διατηρήσει για τους χρόνους που απαιτεί η δοκιµή. Όλες οι ενώσεις καθώς και οι 

διατάξεις δικλείδων αντεπιστροφής πρέπει να ελέγχονται πριν την δοκιµή. Όπου 

χρησιµοποιηθούν µανόµετρα τύπου Budenberg, πρέπει να είναι αρκετά µεγάλα ώστε να 

διαβάζονται εύκολα οι µετρήσεις και να διαθέτουν ακρίβεια + 0,26 bar. 

Συνιστάται η χρήση αισθητηρίων πιέσεως (transducers) µε ηλεκτρονικά καταγραφικά (data 

loggers) σε όλες τις διατάξεις ώστε να κρατηθούν πλήρη στοιχεία καθ’ όλη την διάρκεια της 

δοκιµής, κατά την διάρκεια της φόρτισης του αγωγού καθώς και κατά την αποφόρτισή του. Η 

εµπειρία έχει δείξει ότι η χρήση µικροεπεξεργαστών και άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

επιτρέπει την επιµελή παρακολούθηση των πιέσεων καθ’ όλη την διάρκεια της δοκιµής και 
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όχι µόνο στο τέλος της. ∆ίνει επίσης την δυνατότητα να διαθέτεις αξιόλογα αποτελέσµατα 

(αποδεκτά ή όχι) αρκετά γρήγορα χωρίς την συνεχή παρουσία επί τόπου κατά την διάρκεια της 

δοκιµής. 

Τα αισθητήρια πίεσης ή τα ηλεκτρονικά καταγραφικά πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά, για να εξασφαλίσουµε ότι τα λάθη στη µέτρηση της πίεσης δεν συµβάλλουν 

στην γενικότερη αβεβαιότητα για τον εντοπισµό διαρροών : 

• µη γραµµικότητα (non-linearity) και υστέρηση + 0,2% ή καλύτερα µεταξύ 5 και 16 

bar 

• πλήρη θερµοκρασιακή επανόρθωση σε θερµοκρασίες από 0 - 50ο C 

• δυνατότητα για ανάλυση πίεσης της τάξεως των 0,02 bar ή καλύτερα. 

Όλα τα συστήµατα ελέγχου πίεσης πρέπει να καλιµπραριστούν και να έχουν σηµείο 

αναφοράς κάποιο σύστηµα δοκιµής µόνιµου βάρους (dead weight) που αντιστοιχεί στο 

εύρος των φορτίων της δοκιµής, πριν και µετά τις δοκιµές. 

Όλα τα συστήµατα ελέγχου πίεσης πρέπει να διαβάζονται µε αναφορά στα υψόµετρα 

εδάφους του σηµείου όπου βρίσκονται, που συνήθως είναι το πιο χαµηλό σηµείο της 

χάραξης όπως αναφέρεται και παρακάτω. 

Όσον αφορά την σταθερότητα του υπό δοκιµή τµήµατος αγωγού οι τοπικές 

συνθήκες και η άποψη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας θα είναι οι παράγοντες που θα 

αποφασίσουν εάν οι συνδέσεις τον αγωγών θα παραµείνουν ανεπίχωτες ή όχι κατά την 

διάρκεια της δοκιµής. Η επίχωση και η επαρκής συµπύκνωση του πέριξ εδάφους, 

τουλάχιστον στο σώµα του κυρίως αγωγού αν όχι στις συνδέσεις, θα εµποδίσει τις 

υπερβολικές µετακινήσεις και θα διατηρήσει κατάλληλη θερµοκρασία. Τµήµατα 

εκτεθειµένου αγωγού πρέπει να προστατεύονται από γρήγορες θερµοκρασιακές 

µεταβολές κατά την διάρκεια της δοκιµής. Θεωρείται φρόνιµο (προνοητικό) να µην 

επιχωθούν κατά την διάρκεια της δοκιµής, συνδέσεις µε κοχλίες ή άλλη µηχανική 

σύνδεση, εφόσον είναι δυνατό. 

Εφόσον έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω ώστε να 

αποφευχθεί ο εγκλωβισµός αέρα κατά την πλήρωση του αγωγού µε νερό, ο αγωγός 

πρέπει να σταθεροποιηθεί θερµοκρασιακά τουλάχιστον 2-3 ώρες ανάλογα µε το 

µέγεθος του αγωγού και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Συνίσταται η δοκιµή να 

γίνει την επόµενη µέρα µετά το γέµισµα του αγωγού. 

 
5.3. Ιδιαίτερες αρχές για την δοκιµή αγωγών ΡΕ 

Με δεδοµένο την παχύρρευστη ελαστική συµπεριφορά (επιµήκυνση) των αγωγών 

ΡΕ, η φθίνουσα πορεία του διαγράµµατος πίεσης σε σχέση µε το χρόνο κατά την διάρκεια της 

δοκιµής θα είναι µη γραµµική (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2. και 

φαίνεται στο σχήµα 1). 

Εάν η παραπάνω σχέση (πίεσης-χρόνου) παρουσιαστεί ξανά γραφικά µε 

συντεταγµένες τον λογάριθµο της πίεσης και τον λογάριθµο του χρόνου, το αποτέλεσµα 

θα είναι µία ευθεία γραµµή (σχ. 3, γραµµή Α-Β). Η κλίση της γραµµής επισηµαίνει 

εάν υπάρχει ή όχι διαρροή στο σύστηµα, π.χ. η γραµµή Α-C στο σχ. 3 έχει πιο 

έντονη κλίση από το αναµενόµενο σε σχέση µε το χρόνο, γεγονός που υποδεικνύει την 

πιθανότητα διαρροής. Χρησιµοποιώντας το διάγραµµα της φθίνουσας πορείας του 

λογαρίθµου της πίεσης, είναι δυνατόν να προβλέψουµε την επιρροή της διαρροής 

τροποποιώντας τον υπολογισµό ώστε να ληφθεί υπόψη η πτώση πίεσης λόγω της 

διαρροής. 

Η παρουσία εγκλωβισµένου αέρα στον αγωγό θα επηρεάσει επίσης το σχήµα της 

γραµµής επειδή ο αέρας συµπιέζεται και θα λειτουργήσει σαν πυκνωτής, διατηρώντας 

την πίεση µε το χρόνο. Αυτό θα µας δώσει πιο ήπια, από το αναµενόµενο, κλίση στην 

γραµµή σε σχέση µε τον χρόνο, γραµµή Α-D στο σχ. 3. Η ποσότητα του 

εγκλωβισµένου αέρα µπορεί να εκτιµηθεί τροποποιώντας τους νόµους περί αερίων 

ώστε να προβλεφθεί ο τρόπος κατά τον οποίον ο αέρας θα επηρεάσει τα χαρακτηριστικά 

αύξησης πίεσης. 
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Α-Β αναµενόµενη κλίση για ιδανικό αγωγό Ρ.Ε. Α-C κλίση περισσότερο απότοµη από το 

αναµενόµενο - πιθανότητα διαρροής 

 

 



 

17 

5.4. Εκκένωση των αγωγών από τον αέρα 

Από την ανάλυση που γίνεται στο κεφάλαιο 3., φαίνεται πόσο σηµαντική είναι η 

εξαέρωση του αγωγού, στο µέγιστο δυνατόν. 

Όπου είναι δυνατόν, το σηµείο εισροής του νερού και το σηµείο ελέγχου πρέπει να 

είναι στο χαµηλότερο σηµείο της χάραξης ώστε να διευκολύνεται η αποµάκρυνση του 

αέρα κατά την πλήρωση του αγωγού. Στο σηµείο αυτό καταγράφεται επίσης το µέγιστο 

πιεζοµετρικό φορτίο και επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος στην διαρροή νερού κατά 

την δοκιµή. Κατάλληλες διατάξεις εξαερισµού πρέπει να τοποθετηθούν σε όλα τα 

ψηλά σηµεία της χάραξης. Πρέπει να τοποθετηθεί εξαεριστήρι όσο γίνεται πιο κοντά 

στην στέψη του αγωγού δηλ. στο πιο ψηλό σηµείο κάθε άκρου του υπό δοκιµή 

τµήµατος του αγωγού. 

Στα άκρα του σωλήνα που θα δοκιµαστεί συνιστάται η προσωρινή τοποθέτηση 

ειδικού τεµαχίου γωνία µε ενσωµατωµένη στήριξη (duckfoot bend) διότι διευκολύνει 

την εξαέρωση και την ακόλουθη αποµάκρυνση όποιου σφουγγαριού τυχόν 

χρησιµοποιηθεί (βλέπετε παρακάτω). 

Πριν αρχίσει το γέµισµα του αγωγού, όλες οι διατάξεις εξαέρωσης πρέπει να 

ανοιχτούν. Με δεδοµένο ότι έχουν τοποθετηθεί αυτόµατα εξαεριστήρια σε όλα τα 

ψηλά σηµεία της χάραξης, συνιστάται να αφαιρεθεί η µπάλα του εξαεριστηρίου στο πιο 

ψηλό σηµείο ώστε να δηµιουργηθεί εξάρτηµα που επιτρέπει την ταχεία εξαέρωση. 

Όπου απαιτούνται υψηλές δοκιµαστικές πιέσεις, πρέπει να εξετασθεί η πιθανότητα 

αποµόνωσης του εξαεριστηρίου ώστε να µην υποστεί βλάβη η µπάλα του 

εξαεριστηρίου. 

Ο αγωγός πρέπει να φορτίζεται µε ρυθµό που αντιστοιχεί στις δυνατότητες του 

συστήµατος εξαέρωσης. 

Η τοποθέτηση ενός στιβαρού σφουγγαριού στην αρχή της στήλης νερού µπορεί να 

βοηθήσει, ιδιαίτερα για παράδειγµα, σε περιπτώσεις όπου ο αγωγός παρουσιάζει µικρές 

ανωµαλίες στα τοιχώµατά του. Μόλις επιβεβαιωθεί η πλήρης φόρτιση του αγωγού, 

πρέπει να σφραγισθούν όλα τα σηµεία εξαέρωσης. Τα αυτόµατα εξαεριστήρια θα 

κλείσουν µόνα τους αλλά καλό θα είναι να ελέγχονται κατά την διάρκεια της δοκιµής. 

 
5.5. Πίεση δοκιµής 
Για σωλήνες ΡΕ οι προτεινόµενες πιέσεις δοκιµής είναι οι εξής: 

• για συστήµατα από 6 bar µέχρι 10 bar, συνιστάται 1,5 φορές η κλάση πίεσης του 

σωλήνα, 

• για συστήµατα από 12 bar µέχρι 16 bar, συνιστάται 1,5 φορές η πίεση 

λειτουργίας. 

Η µέγιστη δοκιµαστική πίεση θα πρέπει να είναι 1,5 φορές η µέγιστη κλάση πίεσης 

του στοιχείου µε την χαµηλότερη κλάση στο σύστηµα. 

 
5.6 Εφαρµογή της δοκιµής  

Η δοκιµή και οι αντοχές πιέσεων των επιµέρους στοιχείων του συστήµατος να είναι 

σύµφωνες µε το σχέδιο Ευρωπαϊκού Προτύπου µε αριθµό pr EN 805. 

Είναι πολύ σηµαντικός ο ρυθµός µε τον οποίον εφαρµόζεται η πίεση, π.χ. ο χρόνος 

που απαιτείται για να επιτευχθεί η επιλεγµένη πίεση δοκιµής στον αγωγό. Η πίεση 

πρέπει να εφαρµόζεται στον αγωγό µε συνεχή άντληση σε λογικά σταθερό ρυθµό σε 

σχέση µε τον όγκο / χρόνο. Ο όγκος µπορεί να προσδιορισθεί είτε µε απευθείας 

µέτρηµα είτε κατ’ εκτίµηση µε τον αριθµό τον ολοκληρωµένων κινήσεων του 

εµβόλου. 

Η αύξηση της πίεσης πρέπει να ελέγχεται, να καταγράφεται και να αναλύεται ώστε 

να προσδιορισθεί η ύπαρξη αέρα. Το σχετικό ποσοστό του αέρα στο σύστηµα µπορεί να 

εκτιµηθεί µε βάση τον χρόνο που απαιτείται για να πιεσθεί ο αγωγός, µε δεδοµένο 
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κάποιο συγκεκριµένο ρυθµό και την αντίδραση του αγωγού κατά την φάση της 

φόρτισης. 

Στο σχ. 4, φαίνονται οι αλλαγές της καµπύλης µε την αυξανόµενη παρουσία αέρα 

στο υπό δοκιµή τµήµα. Εάν δεν υπάρχει αέρας στο σύστηµα, η συνάρτηση είναι 

γραµµική (γραµµή Α-Β). Με την αύξηση της ποσότητας του αέρα στο σύστηµα, η 

καµπύλη γίνεται πιο κυρτή π.χ. Α-C, A-D, και Α- Ε. 

 
 

Εάν από την παραπάνω ανάλυση εκτιµάται ότι υπάρχει σηµαντική ποσότητα αέρα 

στον αγωγό, τότε πρέπει να τερµατιστεί αµέσως η δοκιµή και να εφαρµοστούν
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διαδικασίες για την εκκένωση του αέρα της περιγράφεται στην παράγραφο 5.4. Εάν δεν 

τερµατιστεί η δοκιµή αµέσως, τα αποτελέσµατα θα είναι εσφαλµένα. 

Εάν από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει γραµµική σχέση (γραµµή Α-Β) τότε η 

δοκιµή µπορεί να συνεχισθεί. 

Με την επίτευξη της πίεσης δοκιµής και την εκπλήρωση του όρου για 

ελαχιστοποίηση του εγκλωβισµένου αέρα, ο αγωγός αποµονώνεται και 

παρακολουθείται η εσωτερική πίεση. Ο χρόνος για την φόρτιση του αγωγού µε την 

πίεση δοκιµής (tL) χρησιµοποιείται ως σηµείο αναφοράς. Η φθίνουσα τιµή της 

εσωτερικής πίεσης καταγράφεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα ξεκινώντας κάποια 

λεπτά µετά την αποµόνωση του αγωγού (κλείσιµο δικλείδας). 

Μια ολοκληρωµένη ανάλυση απαιτεί µεγάλο αριθµό µετρήσεων κατά τη διάρκεια 

της δοκιµής. 

Κατά το διάστηµα στο οποίο ο αγωγός τίθεται υπό πίεση, παρατηρείται µια 

χαλάρωση του σωλήνα. Λόγω του παραπάνω φαινοµένου εφαρµόζεται της διορθωτικός 

συντελεστής που κατά εµπειρία είναι 0,4 tL. 

 
5.7.  Ανάλυση της δοκιµής πίεσης - Προβλεπόµενες πιέσεις 

Για να µπορούµε να λάβουµε υπόψη την πιθανή ύπαρξη προβληµάτων λόγω 

διαρροών ή εγκλωβισµένου αέρα, εκτελείται συµπληρωµατική ανάλυση κατά την 

διάρκεια της δοκιµής. Η συµπληρωµατική ανάλυση απαιτεί την σύγκριση της 

καταγεγραµµένης πίεσης σε µια οποιαδήποτε δεδοµένη στιγµή, µε την προβλεπόµενη 

πίεση, µε δεδοµένο ότι µε µια λογαριθµική γραφική παράσταση της φθίνουσας τιµής 

της πίεσης σε έναν ιδεατό αγωγό ΡΕ προκύπτει γραµµική σχέση. Κάθε παρέκκλιση από 

την γραµµική σχέση υποδεικνύει την πιθανότητα διαρροής ή εγκλωβισµού αέρα. 
Η προβλεπόµενη πίεση υπολογίζεται ως εξής: 
 
 
 
 
 
 
Ρ = PL [2,5 (t/ tL) + 1] -n 
όπου Ρ = η προβλεπόµενη πίεση σε χρόνο t 
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δοκιµής) 

PL = η πίεση δοκιµής (αρχή της δοκιµής - επίτευξη της πίεσης 

 t = χρόνος (από τον χρόνο επίτευξης της δοκιµαστικής πίεσης) 

 tL = χρόνος φόρτισης 

   
Από την εµπειρία ξέρουµε ότι: 
Για αγωγούς σε συµπυκνωµένο έδαφος n = 0,04. 
Για αγωγούς χωρίς υποστήριξη n = 0,01. 

Εάν η πραγµατική καταγεγραµµένη πίεση διαφέρει σηµαντικά από την 

προβλεπόµενη τιµή, τότε θα πρέπει να γίνει προσεχτική ανάλυση της µορφής (κλίσης) 

της καµπύλης χρησιµοποιώντας όλες τις µετρήσεις. 

Τα στοιχεία πρέπει να παρουσιάζονται σε λογαριθµική γραφική παράσταση, 

παρόµοια µε τη γραφική παράσταση στο σχήµα 3. Εάν η καµπύλη παρουσιάζει την 

µορφή (αυξηµένη κλίση) της καµπύλης Α-C (δηλαδή οι πραγµατικές καταγεγραµµένες 

µετρήσεις είναι µικρότερες των προβλεποµένων), σηµαίνει ότι υπάρχουν διαρροές. Εάν 

η καµπύλη παρουσιάζει την µορφή (πτωτική κλίση) της καµπύλης Α-D (δηλαδή οι 

πραγµατικές καταγεγραµµένες µετρήσεις είναι µεγαλύτερες των προβλεποµένων), 

σηµαίνει ότι υπάρχει εγκλωβισµένος αέρας. Εάν η καµπύλη παρουσιάζει γραµµική 

µορφή µεταξύ των τιµών 0,04 - 0,05 και 0,08 και 0,1, σηµαίνει ότι υπάρχει ανεπαρκής 

συµπύκνωση του εδάφους, αλλά δεν σηµαίνει αποτυχία της δοκιµής. 

Σηµείωση: Ο βαθµός των διαρροών µπορεί να προβλεφθεί σαν σχέση του όγκου 

νερού που προστίθεται. 

 
5.8. ∆οκιµή πίεσης - Γ ενικά 

Για την καλύτερη ανάλυση της δοκιµής πίεσης ή την πιο λεπτοµερειακή 

συµπληρωµατική ανάλυση (παραγράφους 5.6 και 5.7) συνιστάται η χρήση 

ηλεκτρονικών καταγραφικών. 

Υπάρχουν καταγραφικά µε ενσωµατωµένη δυνατότητα επεξεργασίας δεδοµένων. 

Αυτά τα καταγραφικά διευκολύνουν τις διαδικασίες της δοκιµής και εξασφαλίζουν τον 

έγκαιρο εντοπισµό πιθανής διαρροής. Τα καταγραφικά µας εξασφαλίζουν: 

• την επιτόπου ανάλυση της συµπεριφοράς της πίεσης σε οποιαδήποτε χρονική 

στιγµή. 

• την λεπτοµερειακή ανάλυση των ολοκληρωµένων καµπυλών της αύξησης και της 

µείωση της εσωτερικής πίεσης. 

• την καταγραφή των δοκιµασιών για περαιτέρω µελέτη. 

• την χρήση λογισµικού για την υποβοήθηση της ανάλυσης και την ολοκλήρωση 

των υπολογισµών. 

Σε οποιοδήποτε στάδιο της δοκιµής όπου εντοπισθεί µη αποδεκτός βαθµός 

διαρροών, συνιστάται να γίνει επανέλεγχος όλων των µηχανικών συνδέσµων και 

εξαρτηµάτων πριν τον έλεγχο των συγκολληµένων ενώσεων. Οποιοδήποτε σφάλµα 

αποκαλυφθεί µε την αστοχία της δοκιµής πρέπει να διορθώνεται και να ξανά εκτελείται 

η δοκιµή. 

Με την ολοκλήρωση της δοκιµής, η υπολειπόµενη πίεση πρέπει να εκτονώνεται µε 

αργούς ρυθµούς µέχρι να επανέλθει ο αγωγός στην αρχική του µορφή (πριν την 

δοκιµασία). 

Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί επιπλέον δοκιµή στον αγωγό, η νέα δοκιµή πρέπει 

να προγραµµατισθεί µε συνεννόηση µε την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µετά από αρκετό 

χρόνο ώστε να δοθεί στον αγωγό η ευκαιρία να συνέρθει από τις προηγούµενες 

φορτίσεις. Ο παραπάνω χρόνος επαναφοράς ποικίλει ανάλογα µε τις ειδικές 

περιστάσεις του έργου, αλλά συνήθως επαρκεί χρόνος ίσος µε πέντε (5) φορές τον 

χρόνο της προηγούµενης δοκιµής. 

Για όλες τις δοκιµασίες θα καταρτισθούν πρωτόκολλα υπογραφόµενα από τη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και τον Ανάδοχο. 

Ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά τις δοκιµασίες επισκευάζονται αµέσως από 

τον Ανάδοχο. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση 
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βλαβέντων τµηµάτων κατά τις δοκιµασίες και την επαναστεγάνωση των µη στεγανών 

αρµών. Στην περίπτωση αυτή η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα ορίζει την ηµεροµηνία 

επανάληψης της δοκιµασίας του ίδιου τµήµατος της σωληνώσεως. 

Όλες οι περιγραφόµενες δοκιµασίες, περιλαµβανοµένων και των πρόσθετων 

εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους (π.χ. προσωρινές αγκυρώσεις), θα 

γίνονται µε φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ   ΑΓΩΓΩΝ 
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1. Γενικά 

Ύστερα από την ικανοποιητική ολοκλήρωση και έγκριση της υδροστατικής δοκιµής στην 

περίπτωση εγκατάστασης νέων αγωγών ύδρευσης και ύστερα από την ολοκλήρωση των 

εργασιών επισκευής στην περίπτωση συντήρησης υφισταµένου δικτύου ύδρευσης, γίνεται 

καθαρισµός και απολύµανση των αγωγών µία βδοµάδα το πολύ πριν από την έναρξη 

λειτουργίας του δικτύου. 

Τα στάδια της εργασίας καθαρισµού και απολύµανσης είναι τα παρακάτω : 

- Καθαρισµός ή και πέρασµα του αγωγού µε ειδικό σφουγγάρι. 

- (Γίνεται αποκλειστικά µόνον στις περιπτώσεις νέων δικτύων). 

- Γέµισµα µε νερό και αφαίρεση του αέρα (εξαέρωση). 

- Προκαταρτική έκπλυση µε νερό για την αποµάκρυνση σκόνης και χώµατος. 

- Απολύµανση µε διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου. 

- Τελική έκπλυση µε νερό. 

- ∆ειγµατοληψία για µικροβιολογικό έλεγχο της ποιότητας. 

- Πιστοποίηση αποδοχής. 

- Έναρξη της λειτουργίας. 

Η αναλυτική περιγραφή των εργασιών µε τη σειρά που θα εκτελεστούν, υπάρχει στη 

συνέχεια του κειµένου και βασίζεται στο πρότυπο ANSI / AWWA C 651-86. 

 

2. Αναγκαίος εξοπλισµόν και γηαικές ουσίες 

2.1. Ειδικό τεµάχιο εκκένωσης, µέτρησης παροχής και δειγµατοληψίας (Σχ.1). Εναλλακτικά, 

µετρητής παροχής και κρουνός δειγµατοληψίας µε χαλκοσωλήνα Φ15 mm για τη λήψη 

δειγµάτων σε ύψος περίπου 1 m πάνω από την επιφάνεια του εδάφους σε σηµείο 

γειτονικό στο τέρµα του αγωγού. 

 

2.2. ∆οσοµετρική αντλία υποχλωριώδους νατρίου κατάλληλα διαστασιολογηµένη για 

έγχυση στον αγωγό µε ταχύτητα νερού 0.8 m/s και δοσολογία 25 g/l χλωρίου. Η αντλία 

θα έχει βαθµονοµηθεί πριν από την χρήση της. (Υπολογίζεται, ότι για αγωγό Φ600 

είναι αναγκαία µια δοσοµετρική αντλία 200 l/ώρα). 

 

2.3. Φιάλες δειγµατοληψίας όγκου 250 ml άχρωµες, διαφανείς, γυάλινες, µε εσµυρισµένο 

πώµα, για τον έλεγχο της διαύγειας του νερού κατά την έκπλυση και τη µέτρηση του 

υπολειµµατικού χλωρίου. 

 

2.4. Φιάλες δειγµατοληψίας, γυάλινες, για τον µικροβιολογικό έλεγχο της ποιότητας. Οι 

φιάλες αυτές είναι αποστειρωµένες και παραλαµβάνονται από το Μικροβιολογικό 

Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Ύδατος της Υπηρεσίας 

 

2.5. Χρωµατοµετρικός συγκριτής τύπου LOVIBOND µε δίσκο 3/2 IOD, για τη µέτρηση 

συγκεντρώσεων χλωρίου από 5g/m ως 250 g/m µε προσθήκη οξεικού οξέος και 

ιωδιούχου καλίου. 

 

2.6. ∆εξαµενή πολυεστερική ή πολυαιθυλενίου κατάλληλα διαστασιολογηµένη, µε 

δυνατότητα προσαρµογής στην εξαγωγή βιδωτού διακόπτη και σωλήνα για την 

τροφοδοσία της δοσιµετρικής αντλίας. 

 

2.7. Υποχλωριώδες νάτριο ονοµαστικής περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριο 150g/l. 

Η πραγµατική περιεκτικότητα θα είναι µεγαλύτερη από 110 g/l.
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3. Εκτέλεση της εργασίας (επεξηγηµατική περιγραφή επιλεγµένων σταδίων). 

3.1. Κατασκευή 

Η απολύµανση των δικτύων αποτελεί το τελευταίο στάδιο της κατασκευής των. Όµως η 

προστασία της εσωτερικής επιφάνειας των αγωγών από την ρύπανση κατά τα στάδια της 

κατασκευής αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για την επιτυχία της απολύµανσης. 

• Το εσωτερικό του αγωγού πρέπει να διατηρείται καθαρό και στεγνό µε την βοήθεια 

πωµάτων ανθεκτικών στο νερό και τα τρωκτικά. 

• Οι συνδέσεις θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από την διακοπή των εργασιών. 

• Όλα τα υλικά για την στεγανοποίηση θα είναι κατάλληλα για πόσιµο νερό. Τα 

δακτυλίδια στεγανότητας θα προφυλάσσονται από την ρύπανση και τα λιπαντικά για 

την συνένωση των τµηµάτων θα είναι κατάλληλα για πόσιµο νερό. 

• Αν είναι αδύνατο να αφαιρεθούν τα υπόγεια νερά από την τάφρο πριν από την 

σύνδεση, τότε διατηρείται το υπολειµµατικό χλώριο των νερών της τάφρου στα 25 

mg/l το λιγότερο µε την προσθήκη υποχλωριώδους νατρίου. 

 

3.2. Προκαταρτική έκπλυση µε νερό για την αποµάκρυνση των στερών σωµατιδίων 

Ο αγωγός γεµίζεται µε νερό, αφαιρείται ο αέρας και γίνεται έκπλυση του αγωγού µε την 

µεγαλύτερη ταχύτητα νερού που είναι δυνατό να επιτευχθεί. Η ελάχιστη ταχύτητα είναι 

0,8 m/s. 

Αν υπάρχει στα τοιχώµατα του αγωγού στερεοποιηµένη λάσπη ή άλλες συγκολληµένες 

ακαθαρσίες, δεν θα αποµακρυνθούν µε την έκπλυση ακόµη και σε πολύ µεγαλύτερες 

ταχύτητες. 

Κατά τα διαστήµατα γίνεται δειγµατοληψία και ελέγχεται σε διαφανείς γυάλινες φιάλες η 

διαύγεια του νερού. Η έκπλυση συνεχίζεται µέχρι να µην παρατηρείται θολότητα ή 

αιωρούµενα σωµατίδια στο νερό. 

 

3.3. Απολύµανση µε διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου 

Σε απόσταση µικρότερη των 3 µέτρων από το σηµείο σύνδεσης του νέου αγωγού µε το 

υφιστάµενο δίκτυο, κατασκευάζεται το εξάρτηµα έγχυσης του υποχλωριώδους νατρίου. 

Η δοσοµετρική αντλία συνδέεται µε το εξάρτηµα και µε το δοχείο ή δεξαµενή του 

υποχλωριώδους νατρίου. Ρυθµίζεται η ταχύτητα ροής του νερού σε 0,4 m/s µε την 

βοήθεια της βάνας και του µετρητού παροχής. 

Αντίστοιχα µε την παροχή του νερού (Q) ρυθµίζεται η παροχή της δοσοµετρικής αντλίας 

(q) ώστε µε την έκχυση να επιτυγχάνεται συγκέντρωση υπολειµµατικού 25 g/l στο νερό. 
Η παροχή της δοσοµετρικής αντλίας υπολογίζεται από τον τύπο: 
q(l/h)=[Q.(m3/h) x 25(g/m3)]/120(g/l) 

Κατά διαστήµατα γίνεται δειγµατοληψία και ελέγχεται το υπολειµµατικό χλώριο. Η 

έγχυση συνεχίζεται µέχρι να επιτευχθεί συγκέντρωση χλωρίου περίπου 25 g/l. Σταµατά η 

διοχέτευση νερού και η έγχυση του υποχλωριώδους νατρίου. Λαµβάνεται σε γυάλινη 

φιάλη ένα δείγµα όγκου 250 ml το οποίο αποστέλλεται εντός δύο ωρών για τον 

προσδιορισµό χλωρίου στο χηµικό εργαστήριο της Υπηρεσίας και ο αγωγός παραµένει 

κλειστός για 24 περίπου ώρες. 

 

3.4. Τελική έκπλυση µε νερό 

∆ιοχετεύεται πόσιµο νερό από το δίκτυο στο αγωγό και µε όµοιο τρόπο όπως στην 

προηγούµενη παράγραφο ρυθµίζεται η ταχύτητα ροής του νερού στον αγωγό σε 0,8 m/s. 

Γίνονται δύο διαδοχικές δειγµατοληψίες σε διαστήµατα 30 min. Λαµβάνεται σε γυάλινη 

φιάλη ένα δείγµα όγκου 250 ml το οποίο αποστέλλεται εντός δύο ωρών στο χηµικό 

εργαστήριο της Υπηρεσίας. Αν το υπολειµµατικό χλώριο είναι περισσότερο από 10 g/m 

η έκπλυση συνεχίζεται µέχρι να µετρηθούν τιµές υπολειµµατικού χλωρίου όµοιες µε 

εκείνες του πόσιµου νερού. Αν το υπολειµµατικό χλώριο είναι λιγότερο από 10 g/m3 η 

έγχυση του χλωρίου (7.2.3.) επαναλαµβάνεται, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 

παράγραφο 3.3. της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. 
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3.5. ∆ειγµατοληψία για µικροβιολογικό έλεγχο ποιότητας του νερού 

Από τον κρουνό δειγµατοληψίας λαµβάνεται ένα δείγµα όγκου 250 ml σε γυάλινη 

αποστειρωµένη φιάλη µε την ακόλουθη διαδικασία: 

• Η δειγµατοληψία γίνεται απευθείας από τον κρουνό δειγµατοληψίας Ά in ή από 

χάλκινο σωλήνα 15 mm. Σε καµία περίπτωση δεν χρησιµοποιείται πλαστικός ή 

ελαστικός σωλήνας. 

• Ανοίγεται τελείως ο κρουνός για περίπου 15 δευτερόλεπτα µε προσοχή ώστε κατά την 

πτώση του νερού στο έδαφος να µην επιµολύνεται από εκτινάξεις σταγόνων λάσπης. 

• Περιορίζεται η ροή ώστε να επιτυγχάνεται ήρεµο γέµισµα της φιάλης και σε 10 

δευτερόλεπτα γεµίζεται η φιάλη µέχρι το λαιµό. Τοποθετείται το πώµα και το 

προστατευτικό κάλυµµα. 

• Η φιάλη µεταφέρεται µε καθαρό φορητό ψυγείο πάγου το πολύ εντός 5 ωρών στο 

µικροβιολογικό εργαστήριο της Υπηρεσίας. χωρίς να εκτεθεί στον ήλιο η υψηλές 

θερµοκρασίες και χωρίς να τοποθετηθεί ανεστραµµένη ή σε πλάγια θέση. 

• Το δείγµα ελέγχεται οργανοληπτικά και µικροβιολογικά σύµφωνα µε την οδηγία 

80/778 Ε.Ο.Κ. για το πόσιµο νερό. 

Η πιστοποίηση της αποδοχής γίνεται µε την έγγραφη απάντηση του Μικροβιολογικού 

Εργαστηρίου της Υπηρεσίας, η οποία δίδεται εντός 48 ωρών από την παραλαβή του 

δείγµατος. 
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Π.4 ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 
 
 
1 Αντικείµενο 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην εργασία σύνδεσης απλών παροχών 
υδροληψίας αστικών καταναλωτών από τον υπάρχοντα αγωγό διανοµής έως το φρεάτιο 
υδροµετρητών. Ο αγωγός υδροληψίας διακρίνεται σε δύο διατοµές: Φ32 και Φ63. Ο αγωγός 
διατοµής Φ32 τοποθετείται όταν η ζητούµενη παροχή και οι αναµενόµενες δεν προβλέπονται 
να γίνουν περισσότερες των 4. Ο αγωγός Φ63 τοποθετείται για αριθµό παροχών ζητούµενων 
ή προβλεπόµενων µεγαλύτερων των 3 και έως 50.Σε κάθε εγκατάσταση νέας παροχής ή 
παροχών, κατασκευάζεται πάντα η υποδοµή πρόσθετων µελλοντικών παροχών οι οποίες 
είναι: 

• για αιτούµενες (ή και προβλεπόµενες) παροχές µέχρι 3, κατασκευάζεται υποδοµή για 
εξυπηρέτηση 4 συνολικών παροχών. 

• για αιτούµενες παροχές περισσότερες των 3 (δηλαδή από 4 και πάνω), 
κατασκευάζεται υποδοµή για µία πρόσθετη παροχή όταν ο αριθµός των αιτούµενων 
παροχών είναι µονός, ειδάλλως υποδοµή για δύο πρόσθετες παροχές όταν ο αριθµός 
των αιτούµενων νέων παροχών είναι ζυγός. 

 
 

2 Εργασίες 
Οι εργασίες που απαιτούνται για τη σύνδεση του αγωγού διανοµής µε την  
εγκατάσταση του προς υδροδότηση ακινήτου είναι: 
• εκσκαφές ορυγµάτων 
• τοποθέτηση βάννας συνένωσης και διάτρηση αγωγού διανοµής 
• τοποθέτηση αγωγού υδροληψίας, βάννας κατάληξη πολλαπλού / κολλεκτέρ 
• τοποθέτηση φρεατίου υδροµετρητού και σύνδεση µε πολλαπλό/ κολλεκτέρ 
• έλεγχος στεγανότητας 
• επιχώσεις -  επαναφορές 
 
 
2.1 Εκσκαφές ορυγµάτων 
Η εκσκαφή του ορύγµατος θα αρχίζει στο σηµείο που πρόκειται να συνδεθεί ο αγωγός 
υδροληψίας µε τον αγωγό διανοµής. Για τη χάραξη του ασφαλτοτάπητος θα χρησιµοποιείται 
ασφαλτοκόπτης. Ο αγωγός υδροληψίας τοποθετείται κάθετα στον αγωγό διανοµής και ο 
αγωγός πρέπει να καλύπτει πάντα τη θέση τοποθέτησης.  
Η δαπάνη των εργασιών θα πληρωθεί όπως αναφέρεται ανωτέρω.Το φρεάτιο του 
υδροµετρητή (η πίσω πλευρά προς την Ρ.Γ. ή Ο.Γ.) δεν πρέπει να απέχει λιγότερο από 0,50 
µ. από την Ρ.Γ. ή Ο.Γ. του ακινήτου. Σε περιοχές µε µεγάλο πλάτος πεζοδροµίου και εφόσον 
δεν υπάρχει παλαιά παροχή η πίσω πλευρά του νέου φρεατίου (προς την Ρ.Γ. ή Ο.Γ.) θα 
πρέπει να απέχει από το κράσπεδο απόσταση 1,00 µ. Επίσης σε περιοχές µε µεγάλο πλάτος 
πεζοδροµίου όταν ο αγωγό διέρχεται επί του πεζοδροµίου και δεν υπάρχει παλαιά παροχή η 
νέα παροχή θα τοποθετείται αµέσως µετά την τοµή για την τοποθέτηση του συστήµατος. 
Το απαιτούµενο µήκος του ορύγµατος του συστήµατος είναι ανάλογο µε το µήκος του 
σωλήνα του συστήµατος αυξηµένο κατά 0,30 µ. Το µήκος του ορύγµατος έδρασης των 
φρεατίων είναι ανάλογο µε το άθροισµα του µήκους των κάτω πλευρών των φρεατίων 
αυξηµένο κατά 0,20 µ. 
Το σύστηµα θα τοποθετείται σε βάθος 0,60 µ. κάτω από την οριστική στάθµη του 
πεζοδροµίου και θα είναι παράλληλο της ρυµοτοµικής ή Οικοδοµικής Γραµµής. 
 
2.2  Τοποθέτηση βάννας συνένωσης και διάτρηση του αγωγού διανοµής. 
α. Αγωγός Φ32 
Τοποθετείται ζωστήρα µε διάµετρο οπής 1" (όχι %”). Σε αγωγούς χαλύβδινους, χυτοσιδηρούς 
και αµιαντοτσιµέντου τοποθετείται ζωστήρα χυτοσιδηρή µε ανοξείδωτο εντατήρα. Σε αγωγούς 
από PVC, τοποθετείται ειδική ζωστήρα κατάλληλη για PVC, καθολικής επαφής, φαρδιά, µε 
ελαστικό περιµετρικό παρέµβυσµα ενώ σε αγωγούς διανοµής από ΡΕ, τοποθετείται σέλα 
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ολικής επαφής µε τη µέθοδο της αυτογενούς συγκόλλησης. Η σέλα ή η ζωστήρα ανεξάρτητα 
υλικού αγωγού τοποθέτησης, πρέπει να διαθέτει θηλυκό σπείρωµα 1". 
Τοποθετείται σφαιρική βάννα διαµέτρου 1" η οποία από τη µία έχει σπείρωµα αρσενικό 1" για 
να βιδώνει απευθείας πάνω στη ζωστήρα και από την άλλη έχει ειδικό ρακόρ για τη σύνδεση 
αγωγού από ΡΕ Φ32.  
Η διάτρηση γίνεται χειροκίνητα µε διάµετρο οπής Φ24. Η διατρητική µηχανή προσαρµόζεται 
επί του σφαιρικού κρουνού συνένωσης αφού πρώτα έχει αφαιρεθεί προσωρινά η διάταξη του 
ρακόρ για τη σύνδεση µε τον αγωγό από ΡΕ Φ32. 
β. Αγωγός Φ63 
Τοποθετείται ζωστήρα (και όχι ταυ) µε διάµετρο οπής 2". Σε αγωγούς χαλύβδινους, 
χυτοσιδηρούς και αµιαντοτσιµέντου τοποθετείται ζωστήρα χυτοσιδηρή µε διπλό ανοξείδωτο 
εντατήρα. Σε αγωγούς από PVC, τοποθετείται ειδική ζωστήρα κατάλληλη για PVC, καθολικής 
επαφής, φαρδιά, µε ελαστικό περιµετρικό παρέµβυσµα ενώ σε αγωγούς διανοµής από ΡΕ, 
τοποθετείται σέλα ολικής επαφής µε τη µέθοδο της αυτογενούς συγκόλλησης. Η σέλα ή η 
ζωστήρα ανεξάρτητα του υλικού αγωγού τοποθέτησης, πρέπει να διαθέτει θηλυκό σπείρωµα 
2". 
Τοποθετείται σφαιρική βάννα ολικής οπής 2". Η βάννα αυτή για τη σύνδεσή της µε τη 
ζωστήρα ή σέλα µπορεί είτε να διαθέτει αρσενικό σπείρωµα 2" για να βιδώνει απευθείας 
πάνω σ’ αυτήν είτε να διαθέτει θηλυκό σπείρωµα 2" για να βιδώνει µέσω µαστού στη 
ζωστήρα. Από την άλλη πρέπει να διαθέτει θηλυκό σπείρωµα 2" έτσι ώστε η σύνδεση µε τον 
αγωγό Φ63 να γίνει µέσω ενός ρακόρ Φ63χ2". 
Η διάτρηση γίνεται χειροκίνητα µε διάµετρο οπής Φ42 µέσω ποτηριού ή καροτιέρας. 
Επί αγωγών PE µπορεί να τοποθετηθούν σέλλες µε ενσωµατωµένη βάνα και διακλάδωση για 
σύνδεση µε αγωγούς Φ32 ή Φ63. 
 
 
2.3  Τοποθέτηση αγωγού υδροληψίας, βάννας κατάληξης, πολλαπλού/κολλεκτέρ 
Στα φρεάτια τύπου Β και Γ τοποθετείται αγωγός από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, 
κλάσης αντοχής MRS100,.Στην αρχή συνδέεται στη βάννα 2" µε ρακόρ Φ63χ2". ∆ιαµέσου 
ειδικής γωνιάς καταλήγει στο σηµείο ένωσής του µε τη βάννα Φ50 και στη συνέχεια µε τον 
πολλαπλό διανοµέα. Η σύνδεση του ΡΕ Φ63 µε τη βάννα Φ50 γίνεται µε ειδικό ρακόρ 
Φ63Χ2" πάνω στο οποίο ενώνεται φλάντζα 2" που µε τη σειρά της ενώνεται µε τη φλάντζα 
του διανοµέα Φ63. 
Η ανωτέρω συνδεσµολογία µπορεί να διαφοροποιηθεί. Στην πρίπτωση αυτή τοποθετείται η 
βάννα Φ50 µε δύο ενσωµατωµένα ρακόρ Φ63Χ2" πάνω στο οποίο τοποθετείται χωνευτός ο 
αγωγός ΡΕ Φ63 τόσο από την πλευρά του διανοµέα όσο και από την πλευρά του αγωγού 
Φ63 που ενώνεται µε τη σέλλα. 
Οπως προαναφέρθηκε, ο αγωγός Φ63 καταλήγει σε φλάντζα 2", όπου θα συνδεθεί βάννα 
σύρτου, ελαστικής έµφραξης 2". Στη βάννα αυτή τοποθετείται βαννοφρεάτιο και τηλεσκοπικό 
εξάρτηµα επέκτασης, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο χειρισµός της βάννας από την επιφάνεια. 
Επί της φλαντζωτής βάννας στην οποία έχει καταλήξει ο αγωγός Φ63, τοποθετείται κολλεκτέρ 
από αγωγό πολυαιθυλενίου διαµέτρου Φ63, υψηλής πυκνότητας, κλάσης αντοχής MRS100, 
πάχους τοιχώµατος 7 χλσ. (SDR9). Το κολλεκτέρ έχει αναµονές όπως και στο υφιστάµενο σε 
χρήση κολλεκτέρ, ανά 13-20 εκ., µε ενσωµατωµένες µούφες των 3 %". Στο ένα του άκρο 
φέρει φλάντζα 2" προσαρµοσµένη σε ειδικό τεµάχιο λαιµού που έχει συνδεθεί µε αυτογενή 
συγκόλληση έτσι ώστε να ενωθεί µε τη φλαντζτή βάννα σύρτου 2". Στο άλλο άκρο υπάρχει 
πώµα Φ63 το οποίο και αυτό έχει συνδεθεί µε αυτογενή συγκόλληση. Το κολλεκτέρ 
τοποθετείται πάντοτε από αριστερά προς τα δεξιά από τον αγωγό διανοµής κοιτώντας το 
ακίνητο. 
Ενδιάµεσα το σύστηµα φέρει ενσωµατωµένες µούφες %" σε απόσταση 13-20 εκ. η µία από 
την άλλη ίσες µε τον αριθµό των αιτούµενων παροχών. 
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2.4  Έλεγχος στεγανότητας 
Πριν από την εκτέλεση των ορυγµάτων θα ελέγχεται η στεγανότητα των συνδέσεων της νέας; 
παροχής ο έλεγχος θα γίνεται αφού προηγουµένως ανοίξουµε την τελευταία παροχή του 
συστήµατος για την απελευθέρωση του εγκιβωτισµένου αέρος και µετά από την πλήρη 
επαναφορά υδροδότησης της περιοχής και εφ’όσον το δίκτυο διανοµών αποκτήσει την 
κανονική πίεση λειτουργίας του. 
 
 
2.5. Επιχώσεις -  Επαναφορές 
Οι επιχώσεις των ορυγµάτων καθώς και η επαναφορά του οδοστρώµατος και του 
πεζοδροµίου θα γίνουν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις αντίστοιχες προδιαγραφές. 
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Π.5  ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
 
Αυτό το µέρος της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής αφορά στην κατασκευή και 
τοποθέτηση των καλυµµάτων φρεατίων. 
 
1.  Γενικά 
Απαιτείται η τήρηση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124 του 1993 µε τίτλο “Κορονίδες 
οχετών και θυρίδες φρεατίων επισκέψεως για περιοχές πεζών και οχηµάτων - απαιτήσεις 
σχεδιασµού, δοκιµή τύπου, σήµανση”, για την κατασκευή και τοποθέτηση των καλυµµάτων 
φρεατίου µετά των πλαισίων τους στο Έργο. 
 
2.  Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τα καλύµµατα φρεατίων επί οδοστρώµατος πρέπει να είναι της κατηγορίας D400 (για 
µέτρια/πυκνή κυκλοφορία οχηµάτων) σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124 και το υλικό 
κατασκευής τους να είναι χυτοσίδηρος µε γραφίτη, σε λέπια ή σφαιροειδή µορφή. Τονίζεται 
ότι όλα τα καλύµµατα και τα πλαίσιά τους πρέπει να έχουν καθαρή και ανεξίτηλη σήµανση, σε 
σηµείο που θα φαίνεται και µετά την τοποθέτησή τους, ότι τηρούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124 
και ότι είναι κατηγορία D400. 
Το κάλυµµα/πλαίσιο θα είναι τετράγωνο µε καθαρό άνοιγµα εξήντα (60) εκατοστών 
τουλάχιστον. Ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει σχέδια των καλυµµάτων που προτείνει να 
τοποθετήσει το έργο, στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία προς έγκριση. Η επιφάνεια έδρασης των 
καλυµµάτων πάνω στα πλαίσιά τους πρέπει να είναι απόλυτα επίπεδη, χωρίς να ταλαντεύεται 
το κάλυµµα. 
 
3.  Ποιότητα των υλικών 
Για την ποιότητα, παραγωγή και τις δοκιµές των υλικών θα τηρείται το διεθνές πρότυπο 
ISO/R 185 για χυτοσίδηρο µε γραφίτη σε λέπια και το ISO 1083 για χυτοσίδηρο µε γραφίτη σε 
σφαιροειδή µορφή. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πιστοποιητικό του κατασκευαστή ότι η πρώτη ύλη, 
δηλαδή ο χυτοσίδηρος, που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή των καλυµµάτων/πλαισίων 
τηρεί το αντίστοιχο διεθνές πρότυπο όπως αναφέρεται παραπάνω. 
 
4.  Έλεγχοι, δοκιµές, ποιοτική παραλαβή  
Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να καταθέσει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία όλα τα 
αναφερόµενα σε προηγούµενες παραγράφους πιστοποιητικά και επιπλέον ένα πιστοποιητικό 
ότι τα καλύµµατα έχουν δοκιµαστεί σε Ελληνικό Κρατικό Εργαστήριο (π.χ. Κ.Ε.∆.Ε., Ε.Μ.Π., 
κ.λ.π.) όπως περιγράφεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124 και ότι αντέχουν φορτίο δοκιµής 400 
ΚΝ για την κατηγορία D400. Η Προϊσταµένη Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει νέο 
δειγµατοληπτικό έλεγχο των καλυµµάτων στις αντοχές που καθορίζει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
124 εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Κάθε δαπάνη για την διενέργεια των ελέγχων και των 
δοκιµών βαραίνει εξ’ολοκλήρου τον Ανάδοχο του Έργου. 
Επισηµαίνεται ότι το κάθε κάλυµµα θα ελέγχεται ξεχωριστά πριν την τοποθέτησή του, και 
κάθε ελαττωµατικό τεµάχιο θα απορρίπτεται σε βάρος του Αναδόχου. Ρητά τονίζεται ότι η 
Προϊσταµένη Αρχή δε θα δεχτεί την τοποθέτηση υλικών στο Έργο που δεν πληρούν όλες τις 
παραπάνω προϋποθέσεις και δε συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά. 
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Π.6   ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΙΚΛΕΙ∆ΩΝ 
 
Αυτό το µέρος της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής αφορά στις ελάχιστες απαιτήσεις του 
έργου για την κατασκευή και τοποθέτηση καλυµµάτων στα φρεάτια για τον χειρισµό της 
δικλείδας ελέγχου (βαννοφρεάτιο), 
 
1.  Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το κάλυµµα/πλαίσιο του φρεατίου δικλείδας θα έχουν διαστάσεις και µορφή όπως ορίζονται 
στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης και θα τοποθετηθούν σε σκυρόδεµα σύµφωνα µε τους 
κανόνες της επιστήµης και της τέχνης. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος θέλει να κάνει 
αντικατάσταση των παραπάνω καλυµµάτων και συναφών τεµαχίων µε άλλου τύπου, πρέπει 
να καταθέσει λεπτοµερή σχέδια των καλυµµάτων/πλαισίων προς αντικατάσταση, µαζί µε 
ακριβή τεχνική περιγραφή των, στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση. 
Το υλικό κατασκευής των θα είναι χυτοσίδηρος µε γραφίτη βαρέως τύπου, σε λέπια ή 
σφαιροειδή µορφή. 
 
2.  Ποιότητα του υλικού 
Για την ποιότητα, παραγωγή και τις δοκιµές των υλικών θα τηρείται το διεθνές πρότυπο 
ISO/R 185 για χυτοσίδηρο µε γραφίτη σε λέπια και το ISO 1093 για χυτοσίδηρο µε γραφίτη σε 
σφαιροειδή µορφή. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πιστοποιητικό του κατασκευαστή ότι η πρώτη ύλη 
δηλαδή ο χυτοσίδηρος που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή των χυτοσιδηρών βαθµίδων 
τηρεί το αντίστοιχο διεθνές πρότυπο όπως αναφέρεται παραπάνω. 
 
3.  Έλεγχοι, δοκιµές, ποιοτική παραλαβή 
Το κάλυµµα/πλαίσιο του φρεατίου δικλείδας θα συνοδεύεται από το πιστοποιητικό που 
αναφέρεται στη παράγραφο 2. Η Προϊσταµένη Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει 
δειγµατοληπτικό έλεγχο των υλικών και κάθε δαπάνη για την διενέργεια των ελέγχων και των 
δοκιµών βαραίνει εξ’ολοκλήρου τον Ανάδοχο του Έργου. 
Επισηµαίνεται ότι το κάθε κάλυµµα θα ελέγχεται ξεχωριστά πριν την τοποθέτησή του και κάθε 
ελαττωµατικό τεµάχιο θα απορρίπτεται σε βάρος του Αναδόχου. 
Ρητά τονίζεται ότι η Προϊσταµένη Αρχή δεν θα δεχθεί την τοποθέτηση υλικών στο έργο που 
πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις και δεν συνοδεύεται από τα κατάλληλα 
πιστοποιητικά. 
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Π.7   ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ∆ΙΚΛΕΙ∆ΩΝ 

 
1. Γενικά 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά δικλείδες τύπου σύρτη µε ελαστική έµφραξη. Οι 
δικλείδες τύπου σύρτη µε ελαστική έµφραξη, προορίζονται για την αποµόνωση τµήµατος 
δικτύου για τον καλύτερο έλεγχο αυτού, διευκολύνοντας έτσι είτε τον καθαρισµό του δικτύου, 
την αντικατάσταση οιασδήποτε συσκευής είτε αποκατάσταση φθοράς του δικτύου. Η χρήση 
των δικλείδων τύπου σύρτη ελαστικής έµφραξης περιορίζεται αυστηρά σε θέση πλήρους 
ανοίγµατος ή πλήρης έµφραξης. ∆εν δύναται να χρησιµοποιηθεί για ρυθµιστές παροχές. 

2. Πρότυποι Κώδικες και Κανονισµοί 
Το σώµα και τα καλύµµατα των δικλείδων θα είναι κατασκευασµένα από ελατό χυτοσίδηρο 
(GJS - DUCTILE IRON) και µετά την χύτευση θα πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια 
χωρίς λέπια, εξογκώµατα, κοιλότητες και οποιαδήποτε άλλα ελαττώµατα ή αστοχίες χυτηρίου. 
Απαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων µε ξένη ύλη. 

Το σώµα των δικλείδων ελαστικής έµφραξης θα έχει καθαριστεί µε αµµοβολή κατά SAE2 και 
κατόπιν θα έχουν βαφτεί εξωτερικώς µε 2 στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώµατος υψηλής 
αντοχής, εποξειδική βαφή, πάχους όλων των στρώσεων τουλάχιστον 250 µm. Εσωτερικώς το 
συνολικό πάχος της βαφής θα είναι τουλάχιστον 250µm. 
Οι δικλείδες θα πρέπει να είναι µη ανυψούµενου βάκτρου και µε δυνατότητα κλεισίµατος όταν 
το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα.  

Η κατασκευή του βάκτρου πρέπει να εξασφαλίζει την απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής 
βάκτρου και διάταξης στεγάνωσης . 
Ο σύρτης θα είναι αδιαίρετος και θα είναι επικαλυµµένος µε συνθετικό ελαστικό υψηλής 
αντοχής EPDM, ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έµφραξη.  
Ο άξονας χειρισµού των δικλείδων θα είναι κατασκευασµένος από Ανοξείδωτο χάλυβα µε 
προσθήκη 13% περίπου χρώµιο. 

Το περικόχλιο λειτουργίας θα είναι κατασκευασµένο από ορείχαλκο και τα παρεµβύσµατα 
στεγάνωσης θα είναι από EPDM. 

Το σώµα των δικλείδων θα πρέπει να έχει ενδείξεις για την ονοµαστική διάµετρο DN, την 
πίεση PN, ένδείξη για το υλικό του σώµατος και το σήµα ή επωνυµία του κατασκευαστή. 
 
Οι δικλείδες ελαστικής έµφραξης θα είναι κατάλληλες κατασκευής ώστε σε περίπτωση 
ενδεχόµενης επισκευής του κυρίως µέρους τους να µην απαιτείται αποσύνδεση από την 
σωλήνωση και να επιτρέπεται η αντικατάσταση του άνω τµήµατος τους, σύρτης, βάκτρο,  
κ.λ.π. 

Η αντικατάσταση των δακτυλίων Ο-ring µεταξύ στελέχους και περικοχλίου λειτουργίας θα 
πραγµατοποιείται υπό πίεση όταν η δικλείδα είναι εντελώς ανοικτή. 

Οι δικλείδες ελαστικής έµφραξης θα πρέπει να έχουν διέλευση ίση µε την ονοµαστική τους 
διάσταση. 

Οι δικλείδες θα φέρουν κατάλληλων διαστάσεων άξονα που θα έχει την δυνατότητα σύνδεσης 
µε τηλεσκοπική προέκταση εργοστασιακά κατασκευασµένη για τον έλεγχο τους από την 
επιφάνεια του δρόµου. Ο άξονας της προέκτασης θα είναι κατασκευασµένος από χάλυβα και 
θα είναι προστατευµένος από δύο τµήµατα σωλήνων από πολυαιθυλένιο. Οι σωλήνες 
πολυαιθυλενίου θα δηµιουργούν ένα διαιρούµενο σύστηµα για την µεταβολή του µήκους της 
προέκτασης. Στο επάνω µέρος θα είναι κατασκευασµένος προσαρµογέας για την σύνδεση 
εσωτερικά του βανοφρεατίου. 
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3.  Πρότυπα κατασκευής δικλείδων: 
Πρότυπο κατασκευής δικλείδων    –    ΕΝ1074 και ISO7259 
∆ιαστάσεις µεταξύ φλαντζών         –    ΕΝ558 και ISO5752 σειρά 15 και 14 
∆ιαστάσεις φλαντζών                     –    ΕΝ1092-2 και ISO7005-2  
Κάθε εξερχόµενη δικλείδα ελαστικής έµφραξης θα ελέγχεται από την µονάδα δοκιµών του 
εργοστασίου µε έγγραφη πιστοποίησή του. 

Προδιαγραφές ∆οκιµών πίεσης: ISO 5208 – DIN 3230 part 3 – NFE 29-311 

- Σώµατος: 1,5 x PN (24bar) 
- Φλαντζών: 1,1 x PN (18bar) 

 

4.  Περιλαµβανόµενες δαπάνες στην εγκατάσταση των δικλείδων 

Στις τιµές µονάδος του τιµολογίου για τις δικλείδες περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την 
πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της 
µελέτης ή και εντολές της Υπηρεσίας. 

Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για : 

• Την µεταφορά επιτόπου του έργου των δικλείδων 

• Την προµήθεια επιτόπου του έργου όλων των µικροϋλικών που απαιτούνται για την 
εγκατάσταση 

• Τις φορτοεκφορτώσεις και χαµένους χρόνους 

• Την τοποθέτηση και την σύνδεσή τους 

• Την χρήση κάθε είδους εξοπλισµού 

• Τις κάθε είδους δοκιµές και έλεγχους 
 

5.  Επιµέτρηση και πληρωµή 

Η επιµέτρηση των δικλείδων θα γίνεται ανά διάµετρο, για τον πραγµατικό αριθµό αυτών που 
τοποθετήθηκαν ικανοποιητικά, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας τεχνικής 
προδιαγραφής, τα σχέδια της µελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Η πληρωµή θα γίνεται µε βάση τον, κατά των ανωτέρω, επιµετρούµενο αριθµό τεµαχίων επί 
την αντίστοιχη τιµή µονάδας του τιµολογίου. 

 

6.  Πιστοποιητικά καταλληλότητας 

Για την έγκριση των δικλείδων θα πρέπει ο Ανάδοχος να υποβάλει στην ελέγχουσα υπηρεσία 
ή τον Κύριο του έργου τα πιστοποιητικά καταλληλότητας που ακολουθούν, όλα από επίσηµο 
τρίτο Ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης: 

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής. 
- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO9001:2015 του εργοστασίου χύτευσης του 

σώµατος των δικλείδων. 
- Πιστοποιητικό διασφάλισης περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2015 του 

εργοστασίου χύτευσης του σώµατος των δικλείδων. 
- Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιµο νερό του ελαστικού και της εποξειδικής 

βαφής που θα έχει εκδοθεί από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης της Ε.Ε. 
(DVGW, KIWA, WRAS, ACS κτλ) ο οποίος θα πρέπει να είναι διαπιστευµένος για το 
συγκεκριµένο πεδίο από αναγνωρισµένο φορέα διαπίστευσης. 

- Πιστοποιητικό συµµόρφωσης σύµφωνα µε το ΕΝ1074 του οίκου κατασκευής. 
- Πιστοποιητικό συµµόρφωσης σύµφωνα µε το ΕΝ1074 του εργοστασίου χύτευσης του 

σώµατος των δικλείδων. 
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- Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιµο νερό από 
επίσηµη υγειονοµική αρχή εντός ΕΕ για τη δικλείδα συνολικά. 
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Π.8   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ  ΚΡΟΥΝΟΙ 

 
1. Αντικείµενο 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προµήθεια, µεταφορά και 
τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών. Οι κρουνοί αυτοί θα τοποθετηθούν στις θέσεις που θα 
καθορισθούν από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
 
2. Γ ενικά χαρακτηριστικά 
Οι πυροσβεστικοί κρουνοί θα είναι ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 και ονοµαστικής 
πίεσης λειτουργίας ΡΝ 16. Θα έχουν τουλάχιστον δύο στόµια εκροής, συµµετρικά δεξιά και 
αριστερά, διαµέτρου 2 1/2" (64 mm) 
Το κάλυµµα εκάστου στοµίου εκροής θα είναι χυτοσιδηρό και θα είναι ασφαλισµένο µε 
αλυσίδα 
µήκους 40 cm πάνω στο σώµα του κρουνού. 
Είναι επιθυµητή η ύπαρξη οπής αποστραγγίσεως στο κατώτατο σηµείο του κορµού 
του πυροσβεστικού κρουνού µέσω της οποίας εκκενώνονται τα νερά όταν αυτός κλείνει. 
Η φορά περιστροφής του κλειδιού για να ανοίξει ο κρουνός θα είναι αντίθετη προς τη 
φορά των δεικτών του ρολογιού, που θα υποδεικνύεται µε βέλος και τη λέξη «ΑΝΟΙΓΕΙ» ή 
άλλη ξένη αντίστοιχη πάνω στην καµπάνα. 
Κατά το άνοιγµα ή το κλείσιµο του κρουνού, θα απαιτείται χαµηλή ροπή χειρισµού. 
Στροφές πλήρους χειρισµού 12 κατ’ελάχιστο. 
Η βάση του κρουνού θα έχει ποδαρικό και θα έχει µορφή καµπύλης 90ο για τη 
σύνδεση αφενός οριζοντίως του αγωγού εισροής µέσω της φλάντζας εισροής διαµέτρου DN 
150 ονοµαστικής πιέσεως ΡΝ 16 κατά DIN 2533 και αφετέρου κατακορύφως µε το κορµό 
µέσω φλάντζας ή άλλης µεθόδου και να εξασφαλίσει πλήρη στεγανότητα. 
Τα αρχικά της Υπηρεσίας θα είναι ανάγλυφα επί του κρουνού. Το σήµα ή επωνυµία 
του κατασκευαστή καθώς και το έτος κατασκευής θα είναι ανάγλυφα ή χαραγµένα σε 
πρόσθετη πινακίδα. 
Η κατασκευή του κρουνού θα είναι τέτοια ώστε µετά την τοποθέτησή του να είναι 
ευχερής η εξαγωγή της βαλβίδας και των κινητών εξαρτηµάτων του χωρίς ανάγκη εκσκαφής. 
Σε περίπτωση πρόσκρουσης οχήµατος πάνω στον κρουνό είναι υποχρεωτικό να 
εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγανότητα του και να είναι άµεση και ιδιαίτερα εύκολη η 
επανασύνδεσή του εφ’όσον δεν έχει καταστραφεί το άνω τµήµα του. 
Οι βίδες και τα παξιµάδια στήριξης της κεφαλής του κρουνού είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα.  
Μετά από αµµοβολή των εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών του σώµατος του 
κρουνού, γίνεται επικάλυψη µε µια στρώση βαφής κατάλληλης για πόσιµο νερό και η 
εξωτερική επιφάνεια κατόπιν θα επικαλυφθεί µε µία στρώση µαύρου ασφαλτικού βερνικιού 
για το εντός του εδάφους τµήµα και µία στρώση κόκκινη φωσφορούχου βαφής για το εκτός 
του εδάφους τµήµα του κρουνού. 
Το µήκος του κρουνού από το κατώτατο σηµείο του κρουνού µέχρι το ανώτατο 
σηµείο (άκρο πενταγωνικής κεφαλής καλύµµατος ράβδου λειτουργίας) δεν θα είναι 
µικρότερο από 1600 mm ούτε µεγαλύτερο από 2200 mm. 
∆ιάµετρος και ελίκωση στοµίων εκροής: η εξωτερική διάµετρος του σπειρώµατος θα 
είναι 82,5 mm ( 2 3/4"), η γωνία του σπειρώµατος 55°’ αριθµός σπειρωµάτων ανά ίντσα 5 και 
µε ωφέλιµο µήκος σπειρώµατος 18 mm. 
Στο κάλυµµα της ράβδου λειτουργίας σχέδιο (Μ275/1) και στο κάλυµµα του στοµίου 
εκροής θα υπάρχει κεφαλή σχήµατος ισόπλευρου πενταγώνου πλευράς 25 mm . 
Οι ασφάλειες, που συγκρατούν τα εσωτερικά τµήµατα του κρουνού, να είναι όλες 
όµοιες και να είναι από υλικό ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 301, χρωµονικελιούχο, 
µε χρώµιο τουλάχιστον 16%. 
Η φλάντζα εισροής θα είναι ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 ονοµαστικής πιέσεως 
ΡΝ16, σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 2533. 
Η έδρα ή στεγανή εδράσεως θα είναι κατασκευασµένη από κράµα χαλκού υψηλής 
αντοχής σε θραύση. 
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Ο σύρτης της βαλβίδας είναι επιθυµητό να έχει επικάλυψη µε ελαστικό nitrile rubber ή 
EPDM ) και να έχει τέτοιο σχήµα που να επιτυγχάνεται σταδιακή µείωση της ποσότητας του 
νερού (κατά το κλείσιµο) ώστε να αποφεύγεται το υδραυλικό πλήγµα. 
Η ράβδος (αδράχτι) του κρουνού θα είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα 
τύπου X20cr13 κατά DIN 17440 ή AISI 420 ή καλύτερο. 
Για την στεγανοποίηση στο άνω µέρος της ράβδου θα προβλέπονται κατάλληλοι 
ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας (Ο-rings ή αντίστοιχοι). 
Οι απώλειες λόγω τριβών δεν θα υπερβαίνουν το 1 m στήλης ύδατος σε παροχή 60 
m3/h. 
O έλεγχος και η επιθεώρηση των πυροσβεστικών κρουνών θα γίνει από εκπροσώπους 
της Υπηρεσία. που θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα τµήµατα του 
εργοστασίου κατασκευής που έχουν σχέση µε την επιθεώρηση και τις δοκιµές των υλικών 
που ελέγχονται. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί χωρίς καµία επιβάρυνση όλα τα 
στοιχεία που απαιτούνται για να εξακριβώσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ότι οι κρουνοί είναι 
κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης Τεχνικής Προδιαγραφής. 
Η ποιότητα του χυτοσιδήρου θα εξασφαλίζεται κατά την κρίση της Υπηρεσίας είτε µε 
κατάθεση πιστοποιητικού δοκιµών ανεγνωρισµένου ινστιτούτου δοκιµών είτε µε την 
εκτέλεση δοκιµών. 
Θα γίνει έλεγχος των κατασκευαστών σχεδίων από άποψη διαµόρφωσης, 
καταλληλότητας των χρησιµοποιούµενων υλικών, προβλεποµένων κατεργασιών και ανοχών. 
Κάθε κρουνός θα δοκιµαστεί σε υδραυλική πίεση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
προτύπου ISO 5208-82. Η πίεση δοκιµής του σώµατος του κρουνού θα είναι 1,5 φορά 
µεγαλύτερη της µεγίστης επιτρεπόµενης πίεσης λειτουργίας. Η πίεση για τον έλεγχο 
στεγανότητας (seat test) θα είναι 1,10 φορές µεγαλύτερη της µεγίστης επιτρεπόµενης. 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει πιστοποιητικό για την καταλληλότητα για χρήση σε πόσιµο 
νερό του ελαστικού υλικού που χρησιµοποιείται για εξασφάλιση της στεγανότητας.  
Οι παραπάνω έλεγχοι και η επιθεώρηση δεν απαλλάσσουν τον κατασκευαστή από την 
ευθύνη για παράδοση των κρουνών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας συγγραφής 
υποχρεώσεων. 

Οι δοκιµές και η επιθεώρηση θα γίνουν τόσο στο εργοστάσιο του προµηθευτή όσο και 

στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας ή στον τόπο της εγκατάστασης αν αυτό κριθεί 

απαραίτητο. 

Ο ανάδοχος µαζί µε τους κρουνούς, πρέπει να υποβάλλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Κατασκευαστής και χώρα προέλευσης. 

• Τεχνική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του πυροσβεστικού κρουνού. 

• Σύνθεση και αντοχή του χυτοσιδήρου και των λοιπών υλικών. 

• Σχέδιο µε τις σηµαντικότερες διαστάσεις. 

• Βάρος 

• ∆ιάγραµµα απωλειών πιέσεως στο πεδίο λειτουργίας. 

• Περιγραφή και τεχνικά στοιχεία για τον τρόπο βαφής. 

• Εγγύηση λειτουργίας για 2 χρόνια µετά την παραλαβή. 

• Υπεύθυνη δήλωση για προσαρµογή προς τις προδιαγραφές ή καταγραφή των 

αποκλίσεων 

από αυτές. 

Η ποιοτική παραλαβή θα γίνει από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µετά τους παραπάνω 

ελέγχους και δοκιµές. 

 
4. Φορτοεκφόρτωση - Μεταφορά 
Μετά τις δοκιµές και την ποιοτική παραλαβή, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, κάθε 
πυροσβεστικός κρουνός θα στεγνωθεί και θα ετοιµασθεί για φόρτωση. 
Αν κριθεί απαραίτητο, λόγω δυσµενών συνθηκών µεταφοράς, ο ανάδοχος θα 
υποχρεωθεί να τοποθετήσει τους κρουνούς σε ξυλοκιβώτια και να καλύψει τα άκρα µε ξύλα, 
µοριοσανίδες, πλαστικό ή άλλο υλικό. 
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5.  Εγγύηση 
Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί την καλή λειτουργία των πυροσβεστικών κρουνών για το 
χρονικό διάστηµα 2 ετών από την παράδοσή τους. 
Σε περίπτωση εµφάνισης βλάβης ή φθοράς ή µη ικανοποιητικής λειτουργίας και 
σύµφωνα µε την κρίση της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει µε 
καινούργιους ή σε κάθε περίπτωση, µε δικές του δαπάνες, να αποκαταστήσει την λειτουργία 
τους.
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Π.9   ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟΥ (DUCTILE IRON)  

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή περιλαµβάνει τις απαιτήσεις για τα υλικά κατασκευής και τις 
διαδικασίες τοποθέτησης/συναρµολόγησης για την κατασκευή δικτύων ύδρευσης και 
άρδευσης από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron). 
Ο ελατός χυτοσίδηρος παράγεται µε την προσθήκη µικρών ποσοτήτων µαγνησίου στο τήγµα 
του χυτοσιδήρου. Με τον τρόπο αυτό οι δοµές φυλλοειδούς γραφίτη (flaky) στον µεταλλικό 
ιστό µεταβάλλονται σε σφαιροειδείς, µε αποτέλεσµα την σηµαντική µείωση της ψαθυρότητας 
(brittleness), που αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό του κοινού φαιού χυτοσιδήρου (grey 
cast iron) και την εξασφάλιση υψηλής αντοχής και ολκιµότητας (ductility). 
Οι σωλήνες θα φέρουν εσωτερική προστασία από φυγοκεντρικά εφαρµοζόµενη 
τσιµεντοκονία, εξωτερική προστασία και θα παραδίδονται µε συνδέσµους τύπου καµπάνας ή 
µε ωτίδες (φλάντζες) ή αυτοαγκυρούµενους συνδέσµους. 

1.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

1.2.1 ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Τα ακόλουθα πρότυπα ισχύουν στην τελευταία έκδοση τους. 

EN 545 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water 

pipelines - Requirements and test methods -- Σωλήνες, εξαρτήµατα 

και ειδικά τεµάχια από ελατό χυτοσίδηρο για δίκτυα ύδρευσης. 

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών. 

ISO 2531 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water or 

gas applications -- Σωλήνες, ειδικά τεµάχια και εξαρτήµατα 

σωλήνων ελατού χυτοσιδήρου για δίκτυα νερού ή αερίων. 

ISO 8179-1 Ductile iron pipes - External zinc-based coating - Part 1: Metallic 

zinc with finishing layer -- Σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου. Εξωτερική 

επίστρωση ψευδαργύρου. 

EN 197-1 Cement - Μέρος 1: Composition, specifications and conformity 

criteria for common cements 

EN 14901 Ductile iron pipes, fittings and accessories — Epoxy coating (heavy 

duty) of ductile iron fittings and accessories — Requirements and 

test methods 

EN681-1  Eiastomeric seals — Material requirements for pipe joint seals used 

in water and drainage applications — Μέρος 1: Vulcanized rubber 
EN 805 Water supply — Requirements for systems and components 

outside buildings 
 

1.2.2 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Τα τυπικά µηχανικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του ελατού χυτοσιδήρου έχουν ως εξής: 

 

Ιδιότητα Συµβολισµός Μονάδα Σωλήνες Ειδικά τεµάχια 

Εφελκυστική αντοχή Rm MPa 420 400 

Τάση διαρροής Rp0.2 MPa 300 300 

Επιµήκυνση σε 
θραύση 

A % 10 5 

Σκληρότητα κατά HB  230 250 
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Ιδιότητα Συµβολισµός Μονάδα Σωλήνες Ειδικά τεµάχια 

Brinel 

Μέτρο ελαστικότητας E MPa 170.000 

Λόγος Poisson P - 0,28 

Συντελεστής 
θερµικής διαστολής 

 cm/oC 11,5x10-6 

 
Το παραλαµβανόµενο υλικό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά αναγνωρισµένων 
εργαστηρίων από τα οποία θα προκύπτει η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των 
προαναφερθέντων προτύπων. 
 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση πλήρη τεχνικά στοιχεία των 
σωλήνων, συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων καθώς και τα πιστοιητικά τους, που προτίθεται να 
χρησιµοποιήσει στο έργο (υλικό κατασκευής, συστήµατα προστασίας, διατάξεις σύνδεσης 
κ.λπ.) δηλώνοντας και την χώρα προέλευσης η οποία θα πρέπει να είναι εντός Ευρώπης. Η 
κλάση των σωλήνων θα είναι κατά ΕΝ 545 και σύµφωνα µε τον πίνακα 16 (C25, C30, C40, 
κλπ), όπου ο αριθµός κατάληξης είναι και η µέγιστη επιτρεπόµενη πίεση λειτουργίας του 
σωλήνα σε bar (PFA). Για τους απλούς σωλήνες και για την διαµετρο DN1000 η κλάση 
πίεσης θα είναι C25. Οι αυτοαγκυρούµενοι σωλήνες (περιγράφονται στην § 1.2.4.3. της 
παρούσας τεχνικής προδιαγραφής) θα είναι κλάσης C30.  
 
Αντίστοιχη θα είναι και η ελάχιστη κλάση των ειδικών τεµαχίων (καµπύλες, ταυ κ.λπ.). 

1.2.3 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1.2.3.1 Εσωτερική επένδυση 

Η εσωτερική επένδυση θα συνιστάται από οµοιογενές στρώµα τσιµεντοκονίας 
εφαρµοζόµενης εργοστασιακά µε φυγοκεντρικές µεθόδους. 
Το ονοµαστικό πάχος της επένδυσης καθορίζεται (µε βάση τα ανωτέρω πρότυπα) ως εξής: 
 

ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ (ΕΝ 545) 

 

Ονοµαστική διάµετρος  

(mm) 

Ονοµαστικό πάχος επένδυσης  

(mm) 

D40 - D300 3,0 

D300 - D600 5,0 

D700 - D1200 6,0 

D1400 - D2000 9,0 

 
Η επένδυση µε τσιµεντοκονία δεν επεκτείνεται στους κώδωνες ή το εσωτερικό των φλαντζών 
σύνδεσης. Οι περιοχές αυτές του σωλήνα θα προστατεύονται µε εποξειδική βαφή, πάχους 
τουλάχιστον 100 µm. 
Η επιφάνεια της επένδυσης θα είναι οµοιόµορφη και λεία, αλλά σύµφωνα µε τα πρότυπα 
ΕΝ 545 γίνονται αποδεκτές σποραδικές διαµήκεις και εγκάρσιες ρηγµατώσεις εύρους από 0,6 
έως 1,00 mm (κλιµακώνεται ανάλογα µε την διάµετρο). Οι ρηγµατώσεις αυτές οφείλονται στην 
συστολή ξήρανσης της κονίας και εφ’ όσον δεν υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια, δεν 
επηρεάζουν την σταθερότητα της επένδυσης και κλείνουν κατά την έκθεση της επένδυσης 
στο νερό. 
Τυχόν φθορές της εσωτερικής επένδυσης ή τοπικές ρηγµατώσεις πέραν των ορίων που 
γίνονται αποδεκτά σύµφωνα µε τα πρότυπα µπορούν να αποκαθίστανται µε εποξειδικό 
κονίαµα, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιφάνειες των ατελειών δεν θα επεκτείνονται σε 
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επιφάνεια µεγαλύτερη του ενός τεταρτοκύκλιου της επένδυσης. Εκτενέστερες φθορές 
καθιστούν το τεµάχιο ακατάλληλο προς εγκατάσταση. 
 
H εσωτερική επένδυση τσιµεντοκονιάµατος των σωλήνων από ελατό χυτοσίδηρο πρέπει να 

συµµορφώνεται µε τις ακόλουθες απαιτήσεις. 

- Η επένδυση τσιµεντοκονιάµατος των σωλήνων από ελατό χυτοσίδηρο πρέπει να 

αποτελεί ένα πυκνό, οµοιογενές στρώµα που καλύπτει το σύνολο της εσωτερικής 

επιφάνειας του κυλίνδρου του σωλήνα. 

- Πριν την εφαρµογή της επένδυσης, η µεταλλική επιφάνεια πρέπει να είναι 

απαλλαγµένη από χαλαρά υλικά, λάδια ή γράσα. 

- Το µείγµα του τσιµεντοκονιάµατος πρέπει να αποτελείται από τσιµέντο, άµµο και νερό. 

Αν χρησιµοποιηθούν προσµίξεις, αυτές πρέπει να συµµορφώνονται µε την 

παράγραφο 4.1.4 και πρέπει να δηλωθούν. Η αναλογία της µάζας της άµµου προς τη 

µάζα του τσιµέντου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3,5. Κατά τη φάση της ανάµειξης, η 

αναλογία της συνολικής µάζας του νερού προς το τσιµέντο εξαρτάται από τη 

διαδικασία κατασκευής και πρέπει να καθορίζεται έτσι ώστε η επένδυση να είναι 

σύµφωνη µε τις παραγράφους 4.5.3.2 και 4.5.3.3 του ΕΝ545. 

- Το τσιµέντο πρέπει να είναι ένα από αυτά που παρατίθενται σύµφωνα µε το EN 197-

1. Το νερό που χρησιµοποιείται στο µείγµα του κονιάµατος πρέπει να θεωρείται ότι 

συµµορφώνεται µε την Οδηγία Πόσιµου Νερού 98/83/ΕΚ. Για τη µεταφορά µη 

επεξεργασµένου νερού µπορεί να χρησιµοποιηθεί τσιµέντο µε υψηλή περιεκτικότητα 

σε αλουµίνα, που υπόκειται σε εθνικούς κανονισµούς, ή για ειδικές εφαρµογές. 

- Μετά την εφαρµογή της νωπής επένδυσης, πρέπει να εφαρµοστεί ελεγχόµενη 

σκλήρυνση ώστε να παρασχεθεί επαρκής ενυδάτωση στο τσιµέντο. 

- Η σκληρυµένη επένδυση πρέπει να συµµορφώνεται µε τις παραγράφους 4.1.4, 

4.5.3.2 και 4.5.3.3. 

 

Αντοχή τσιµεντοκονίας 

Όταν µετρηθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 7.1, η αντοχή του τσιµεντοκονιάµατος στη 

συµπίεση µετά από 28 ηµέρες σε συνθήκες σκλήρυνσης δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 

50 MPa. 

Όλα τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης. 

1.2.3.2  Εξωτερική επένδυση σωλήνων 

Για διαµέτρους σωλήνων µέχρι και DN600 η εξωτερική επικάλυψη των φυγοκεντρικά χυτών 

σωλήνων από ελατό χυτοσίδηρο θα περιλαµβάνει ένα στρώµα κράµατος αλουµινίου και 

µεταλλικού ψευδαργύρου, εµπλουτισµένου µε χαλκό, καλυµµένο µε µία τελική επίστρωση 

από βαφή ακρυλικής ρητίνης µε βάση το νερό, χρώµατος µπλε για τα δίκτυα ύδρευσης, 

πάχους τουλάχιστον 80µm. 

Για µεγαλύτερες διαµέτρους δύναται η εξωτερική επένδυση να µην περιλαµβάνει τον 
εµπλουτισµό του χαλκού και η τελική επίστρωση να είναι εποξειδική βαφή σε συνδιασµό µε 
µανδύα πολυαιθυλενίου όπου και εάν κρίνεται απαραίτητο από την εδαφολογική µελέτη. 

Πριν από την εφαρµογή του κράµατος αλουµινίου και ψευδαργύρου, η επιφάνεια του σωλήνα 
θα είναι στεγνή και απαλλαγµένη από σκουριά ή από ξένη ύλη όπως λάδι ή γράσο. 

 

Χαρακτηριστικά επικάλυψης 

Η επικάλυψη του κράµατος αλουµινίου-µεταλλικού ψευδαργύρου, θα καλύπτει την εξωτερική 

επιφάνεια του σωλήνα και διαµορφώνει ένα πυκνό συνεχές και οµοιόµορφο στρώµα. Είναι 

απαλλαγµένο από ατέλειες όπως εµφανή µπαλώµατα ή έλλειψη συνάφειας.  
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Η εφαρµογή του κράµατος αλουµινίου-ψευδαργύρου, θα πραγµατοποιείται µε την µέθοδο του 

ηλεκτρικού τόξου (Electric Arc) και όχι δια ψεκασµού ή άλλης µεθόδου. 

Η ποσότητα µάζας του κράµατος αλουµινίου-ψευδαργύρου, (εµπλουτισµένου µε χαλκό για τις 

µικρότερες διαµέτρους), ανά µονάδα επιφάνειας θα είναι ίση  µε 400gr/m2. 

Η αναλογία του κράµατος αλουµινίου-ψευδαργύρου θα είναι: 

- Αλουµίνιο 15% 

- Ψευδάργυρος 85% 

Στρώση τελειώµατος 

Η στρώση τελειώµατος θα καλύπτει οµοιόµορφα όλη την επιφάνεια του στρώµατος κράµατος 

αλουµινίου µεταλλικού ψευδαργύρου και θα είναι απαλλαγµένη από ελαττώµατα όπως 

εµφανή µπαλώµατα ή έλλειψη συνάφειας.  

 

1.2.3.3 Επικαλύψεις εξαρτηµάτων  

Όλα τα εξαρτήµατα, θα πρέπει να παραδίδονται εξωτερικά και εσωτερικά επικαλυµµένοι µε 

εποξειδική επικάλυψη σύµφωνα µε το EN 14901. Όλες οι φινιρισµένες εσωτερικές επενδύσεις 

πρέπει να συµµορφώνονται µε την παράγραφο 4.1.4. 

 

1.2.4 Είδη συνδέσµων και διασύνδεση 

1.2.4.1 Γενικά 

Το υλικο των ελαστικών παρεµβυσµάτων θα είναι EPDM και θα είναι σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του ΕΝ681-1. 

 

1.2.4.2 Εύκαµπτοι σύνδεσµοι 

Οι σωλήνες µε εύκαµπτους συνδέσµους θα είναι σύµφωνα µε τις εξωτερικές διαµέτρους του 

ευθέως άκρου DE και τις ανοχές τους. Αυτό προσφέρει τη δυνατότητα της διασύνδεσης 

µεταξύ των συνιστωσών που είναι εξοπλισµένες µε διαφορετικούς τύπους εύκαµπτων 

συνδέσµων.  

Οι σύνδεσµοι είναι σχεδιασµένοι ώστε να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α) να αντέχουν διαρκώς χωρίς διαρροή στην µέγιστη επιτρεπόµενη πίεση λειτουργίας 

(PMA) των αντίστοιχων σωλήνων και ειδικών τεµαχίων σύνδεσης ή τη δική τους PMA όπως 

δίνεται από τους καταλόγους του κατασκευαστή, οποιαδήποτε εξ’ αυτών είναι η µικρότερη. 

Αυτό εφαρµόζεται κάτω από όλες τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας, περιλαµβανοµένων 

των προβλεποµένων υπερπιέσεων λόγω πλήγµατος και των κινήσεων των συνδέσµων 

(γωνιακές, ακτινικές, αξονικές). 

β) να είναι στεγανοί κάτω από εσωτερική αρνητική πίεση, το οποίο µπορεί να συµβεί σε 

συνθήκες πλήγµατος. 

γ) να αντέχουν χωρίς εισροή νερού εξωτερική υδροστατική πίεση 2 bar, όταν 

προορίζονται για χρήση σε βάθος µεγαλύτερο από 5µ. κάτω από τη στάθµη του νερού (π.χ. 

ποταµός, λίµνη, υδροφορέας).  

Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από τρίτο ανεξάρτητο φορέα. 

 

1.2.5. Υλικά σε επαφή µε νερό 

Οι σωλήνες από έλατο χυτοσίδηρο και οι σύνδεσµοί τους περιλαµβάνουν διάφορα υλικά που 

χρησιµοποιούνται υπό τις συνθήκες για τις οποίες σχεδιάστηκαν, σε διαρκή ή παροδική 

επαφή µε το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση ή άρδευση, οι σωλήνες από 
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έλατο χυτοσίδηρο και οι σύνδεσµοί τους δεν µεταβάλλουν την ποιότητα του νερού και 

συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των κανονισµών EU και EFTA για τον τελικό χρήστη και 

πιστοποιούνται από ανεξάρτητο φορέα. 

 

1.2.6. Σήµανση σωλήνων και εξαρτηµάτων 

Όλοι οι σωλήνες και όλα τα εξαρτήµατα πρέπει να σηµαίνονται κατά τρόπο ευανάγνωστο και 
ανεξίτηλο στον χρόνο και πρέπει να φέρουν τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: 

— την επωνυµία ή το σήµα του κατασκευαστή, 

— τον χρόνο κατασκευής, 

— το χαρακτηρισµό ότι πρόκειται για ελατό χυτοσίδηρο, 

— το DN, 

— την κατάταξη PN των φλαντζών για φλαντζωτά συστατικά µέρη, 

— την αναφορά στο παρόν Ευρωπαϊκό Πρότυπο, δηλαδή στο EN 545 (π.χ. ΕΝ545:20… 

τελευταία έκδοση), 

— την κλάση πίεσης των φυγοκεντρικά χυτευµένων σωλήνων. 

1.2.7. Πιστοποίηση σωλήνων και εξαρτηµάτων 

 
Τόσο οι σωλήνες όσο και τα εξαρτήµατα θα ελέγχονται σύµφωνα µε τις προαναφερθέν 

µεθόδους του ΕΝ545 και ο Ανάδοχος πριν την παραγγελία, θα πρέπει να προσκοµίσει τα 

ακόλουθα πιστοποιητικά παραγωγής (παραγωγής, όχι δοκιµίων) από τον προτεινόµενο 

κατασκευαστή των σωλήνων και εξαρτηµάτων ελατού χυτοσιδήρου, προκειµένου την έγκρισή 

τους από την Αρµόδια Ελεγκτική Υπηρεσία: 

 

▪ Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 9001:2008 σύµφωνα µε την παράγραφο 9.3.1. του  

ΕΝ545:2010. 

▪ Πιστοποιητικό διασφάλισης περιβαλλοντικής διαχείρισης 14001:2004 

▪ Πιστοποιητικό κατασκευής σωλήνων και εξαρτηµάτων σύµφωνα µε το  ΕΝ545:2010.  

▪ Πιστοποιητικό καταλληλότητας όλων των χρησιµοποιούµενων υλικών σε σωλήνες και 

εξαρτήµατα για την χρήση σε δίκτυα νερού και των υλικών επιδιόρθωσης των σωλήνων 

σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1.4. του ΕΝ545:2010. 

▪ Πιστοποιητικό καταλληλότητας της εσωτερικής τσιµεντοκονίας για νερό σύµφωνα µε την 

παράγραφο 4.1.4. του ΕΝ545:2010. 

▪ Πιστοποιητικό καταλληλότητας τσιµεντοκονίας σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

98/83/EC σύµφωνα µε την παράγραφο 4.5.3.1. του ΕΝ545:2010. 

▪ Πιστοποίηση της τσιµεντοκονίας κατά CE και κατά ΕΝ197-1 σύµφωνα µε την παράγραφο 

4.5.3.1. του ΕΝ545:2010.. 
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▪ Πιστοποιητικό αντοχής τσιµεντοκονίας σε θλίψη κατ΄ελάχιστον 50 Mpa έπειτα από 28 µέρες 

τοποθέτησης της τσιµεντοκονίας σύµφωνα µε την παράγραφο 4.5.3.2. του ΕΝ545:2010. 

▪ Πιστοποιητικό καταλληλότητας των ελαστικών παρεµβυσµάτων για νερό σύµφωνα µε την 

παράγραφο 4.1.4. του ΕΝ545:2010. 

▪ Πιστοποιητικό συµµόρφωσης των ελαστικών παρεµβυσµάτων σύµφωνα µε το ΕΝ681-1 

κατά την παράγραφο 4.1.3.1. του ΕΝ545:2010.  

▪ Πιστοποιητικό αντοχής σε πίεση των συνδέσµων (απλών και αυτοαγκυρούµενων) σύµφωνα 

µε την παράγραφο 5.2.2. του ΕΝ545:2010. 

▪ Πιστοποιητικό καταλληλότητας της εποξειδικής βαφής  σύµφωνα µε το ΕΝ14901 και την 

παράγραφο 4.1.4. του ΕΝ545:2010. 

▪ Πιστοποιητικό εξωτερικής επένδυσης κράµατος αλουµινίου ψευδαργύρου, σύµφωνα µε το 

ΕΝ545:2010 και εκπόνησης µελέτης µακροπρόθεσµης συµπεριφοράς, παράρτηµα D 

παράγραφος D.D.2. 

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα έχουν εκδοθεί από τρίτο διεθνή ανεξάρτητο φορέα 
πιστοποίησης (BV, TUV, κλπ.) ο οποίος θα είναι διαπιστευµένος και πιστοποιηµένος 
σύµφωνα µε το ΕΝ45011 και ΕΝ45012. Όλα τα πιστοποιητικά θα αφορούν τα παραπάνω 
πρότυπα στην τελευταία τους έκδοση και θα αφορούν παραγωγική διαδικασία. 

 
Επίσης θα πρέπει να παραδοθεί στην Ελέγχουσα Υπηρεσία εδαφολογική µελέτη στην οποία 
θα αναφέρεται ο τύπος της εξωτερικής επένδυσης των σωλήνων ελατού χυτοσιδήρου την 
οποία προτείνει ο κατασκευαστής των σωλήνων. Η µελέτη θα εκπονηθεί βάσει µετρήσεων 
κατά µήκος του αγωγού, οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν µε αναγνωρισµένες µεθόδους και 
αναλόγως των αποτελεσµάτων θα τοποθετείται εξωτερικά προστατευτικός µανδύας 
πολυαιθυλενίου όπου απαιτείται. 

1.3 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1.3.1 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Οι σωλήνες, προκειµένου περί διαµέτρων έως DN 400, παραδίδονται συνήθως σε δεσµίδες, 
ενώ σε µεγαλύτερες διαµέτρους µεµονωµένοι. 
Στην περίπτωση δεσµίδων απαγορεύεται η ανάρτηση από τις ταινίες πρόσδεσης της 
δεσµίδας. 
Γενικώς απαγορεύεται η ανάρτηση µε συρµατόσχοινα ή αλυσίδες λόγω του κινδύνου 
ολισθήσεως αυτών κατά την ανάρτηση, µε αποτέλεσµα την πρόκληση φθορών στην 
εξωτερική προστατευτική στρώση. 
Απαγορεύεται επίσης η ανάρτηση περισσοτέρων του ενός σωλήνων (όταν δεν είναι 
διαµορφωµένοι σε δεσµίδες από το εργοστάσιο), εκτός εάν χρησιµοποιείται παλέτα. 
Για την ανάρτηση θα χρησιµοποιούνται επίπεδοι ιµάντες επαρκούς αντοχής (τουλάχιστον 2 
ton) ή άγκιστρα πρόσδεσης άκρων. 
Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στοιβασία κατά στρώσεις µε παρεµβολή ξύλινων 
υποθεµάτων, κατά τρόπο ώστε στην πλευρά του κώδωνα του ενός σωλήνα να αντιστοιχεί το 
ευθύγραµµο άκρο του γειτονικού. 
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Οι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια κατά την αποθήκευσή τους δεν θα έρχονται απ’ ευθείας σε 
επαφή µε το έδαφος, αλλά θα παρεµβάλλονται πάντοτε υποθέµατα (συνήθως ξύλινα). 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα φυλάσσονται στην εργοστασιακή τους συσκευασία µέχρι την 
χρησιµοποίησή τους σε στεγασµένο χώρο. 
Κατά την αποθήκευση/ φύλαξη των υλικών θα λαµβάνεται πρόνοια ώστε να µην εισχωρούν 
ρύποι στο εσωτερικό των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων. 
Το µέγιστο ύψος στοίβασης (αριθµός επαλλήλων σειρών σωλήνων) εξαρτάται από την κλάση 
του σωλήνα (ΚΡ κ.λπ.) και την διάµετρό του. Γενικώς το ύψος των στοιβών δεν θα υπερβαίνει 
τα 2,00 m, σε κάθε δε περίπτωση θα εφαρµόζονται οι σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή. 
Εφιστάται η προσοχή στην ασφάλιση των αποθηκευµένων σωλήνων έναντι πλευρικής 
ολίσθησης. Σε κάθε περίπτωση οι ακραίοι σωλήνες της στοιβασίας θα ασφαλίζονται µε 
παρεµβολή ξύλινων σφηνών. 

1.3.2. ΚΟΠΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Εάν απαιτείται η χρησιµοποίηση τµηµάτων σωλήνα µήκους µικρότερου του τυποποιηµένου η 
κοπή θα γίνεται µε δισκοπρίονο µε κατάλληλα κοπτικά για τον ελατό χυτοσίδηρο. Για την 
κοπή σωλήνων µεγάλων διαµέτρων απαιτείται ειδική διαµόρφωση κοπτικής διάταξης µε 
στεφάνη - οδηγό προκειµένου να επιτευχθεί τοµή κατά επίπεδο κάθετα προς τον άξονα 
(απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή σύνδεση µε τον κώδωνα του επόµενου τµήµατος). 

1.3.3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ 

Η γωνία εκτροπής µεταξύ των διαδοχικών σωλήνων τόσο οριζοντιογραφικά, όσο και 
υψοµετρικά δεν θα υπερβαίνει τα όρια που συνιστά ο κατασκευαστής (για τον κατά 
περίπτωση τύπο των συνδέσµων) και πάντως δεν θα είναι µεγαλύτερη από: 
5ο για σωλήνες Φ100 – Φ150 
4ο για σωλήνες Φ200 – Φ300 
3ο για σωλήνες Φ350 – Φ600 
2ο για σωλήνες Φ750 – Φ800 
1 1/2ο για σωλήνες Φ900 – Φ1400 
Πριν από τον καταβιβασµό των σωλήνων στο όρυγµα θα ελέγχεται το υπόστρωµα έδρασης, 
το οποίο θα πρέπει να είναι οµαλό, απαλλαγµένο από εξέχοντες αιχµηρούς λίθους και στην 
προβλεπόµενη από την µελέτη στάθµη. 
Γενικώς οι σωλήνες θα εδράζονται σε στρώση άµµου πάχους 15 cm (εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στην µελέτη). Η εξασφάλιση της προβλεπόµενης από την µελέτη στάθµης θα 
γίνεται µε την τοποθέτηση δύο τουλάχιστον ξύλινων υποθεµάτων ανά τεµάχιο σωλήνα, 
εγκιβωτισµένων πλευρικά µε την άµµο έδρασης, ώστε να µην εξέχουν και δηµιουργούν 
συνθήκες σηµειακής στήριξης. 
Ο καταβιβασµός των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνεται µε επίπεδους ιµάντες, ονοµαστικής 
αντοχής κατάλληλης για το εκάστοτε βάρος των σωλήνων. Η χρήση µεταλλικών αλυσίδων, 
καλωδίων και αγκίστρων χωρίς ελαστική προστατευτική επένδυση απαγορεύεται. 
Κατά τον εγκιβωτισµό του σωλήνα το υλικό επίχωσης θα καθοδηγείται και κάτω από το 
σωλήνα και θα συµπυκνώνεται κατά στρώσεις εκατέρωθεν του σωλήνα εναλλάξ ώστε να 
εξασφαλίζεται πλήρης πλευρική στήριξη του αγωγού. Η συµπύκνωση στην ζώνη αυτή θα 
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γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή µε χρήση τυπάδων, για την αποφυγή κακώσεων στην εξωτερική 
προστατευτική επένδυση. 
Οι εργαζόµενοι στα έργα δεν επιτρέπεται να βαδίζουν πάνω στον σωλήνα εάν δεν φορούν 
ελαστικά υποδήµατα. 
Τυχόν ζηµιές στην προστατευτική επένδυση κατά την διάρκεια τοποθέτησης των σωλήνων θα 
αποκαθίστανται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή ή /και τις εντολές της Υπηρεσίας 
µε δαπάνες του Αναδόχου. 
Κατά την διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το ελεύθερο άκρο θα πωµατίζεται 
για προστασία του σωλήνα από την είσοδο ξένων σωµάτων. 

1.3.4. ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ – ΩΤΙ∆ΕΣ – ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 

Τα ειδικά τεµάχια αλλαγής κατεύθυνσης ή διατοµής (γωνίες, ταυ, σταυροί, συστολές) θα 
έχουν απολήξεις τύπου κώδωνα (µούφα) και η σύνδεση αυτών θα γίνεται µε παρεµβολή 
ελαστικού δακτυλίου στεγάνωσης. 
Για την σύνδεση βανών κ.λπ. ρυθµιστικών συσκευών θα χρησιµοποιούνται στοιχεία µε ωτίδες 
(φλαντζωτά άκρα). 
Τα πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια θα είναι κατηγορίας Κ11 - Κ12 κατά ΕΝ 545, εκτός εάν 
προβλέπεται διαφορετικά στην Μελέτη. 
Οι ωτίδες θα είναι διαµορφωµένες σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 2531:1998-08 (όσον αφορά 
στην διάταξη των οπών κοχλίωσης) για συµβατότητα µε τις ρυθµιστικές συσκευές. 
Οι κοχλίες σύνδεσης θα είναι από χάλυβα υψηλής αντοχής, γαλβανισµένοι ή επικαδµιωµένοι. 
Οι συνδέσεις των υπέργειων τµηµάτων του δικτύου (εάν υπάρχουν) θα είναι φλαντζωτές 
τυποποιηµένες κατά ISO 2531:1998-08 ή µέσω συστήµατος κοχλιωτών ταχυσυνδέσµων που 
προτείνει ο κατασκευαστής (πατέντα κατασκευαστή). 
Για την εφαρµογή µη τυποποιηµένων κοχλιωτών συνδέσµων απαιτείται η έγκριση της 
Υπηρεσίας. 

1.3.5. ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Οι συνδέσεις θα γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των σωλήνων είτε µε 
σύστηµα µούφας - ελαστικού δακτυλίου είτε µε φλάντζες είτε µε ειδικά τεµάχια σύνδεσης. 
Πριν από την προσέγγιση του σωλήνα στο όρυγµα θα επιθεωρείται και θα καθαρίζεται η 
εσωτερική επιφάνεια του κοιλώµατος υποδοχής (µούφας) και η ευθύγραµµη απόληξη του ήδη 
τοποθετηθέντος σωλήνα. 
Ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας θα τοποθετείται διπλωµένος εντός του κοιλώµατος 
υποδοχής (µούφας) και θα προσαρµόζεται προσεκτικά στην εγκοπή. 
Το βλήτρο (το άκρο του σωλήνα που εισέρχεται εντός του κοιλώµατος υποδοχής του 
επόµενου σωλήνα) φέρει λοξοτµηµένα άκρα από το εργοστάσιο. Εάν ο χρησιµοποιούµενος 
σωλήνας προέκυψε από τοµή θα διαµορφώνεται µε τρόχισµα η απαιτούµενη λοξότµηση, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Για την διευκόλυνση της σύνδεσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατάλληλα λιπαντικά, 
αδιάλυτα στο νερό, άοσµα και χηµικώς σταθερά στην περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας του 
δικτύου. Εάν το δίκτυο προβλέπεται για την µεταφορά πόσιµου νερού τα λιπαντικά θα 
συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποσιµότητας. 
Ο προς σύνδεση σωλήνας (ή ειδικό τεµάχιο) θα ευθυγραµµίζεται και θα εισπιέζεται µέχρι την 
γραµµή - οδηγό (εγχάρακτη) µε χρήση ειδικών προς τούτο εξαρτηµάτων (βλ. σχήµα) τύπου 
ναυτικού κλειδιού. 
Η προώθηση µπορεί να γίνει και µε τον κουβά εκσκαφέα, µε παρεµβολή όµως τακαρίας που 
θα εξασφαλίζει την συµµετρική κατανοµή της ασκούµενης δύναµης στην περίµετρο του 
σωλήνα. 
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Εξοπλισµός σύνδεσης αγωγών 

 

 
Η ορθή επαφή του βλήτρου µε τον ελαστικό σύνδεσµο θα ελέγχεται µε την βοήθεια λεπτού 
ελάσµατος το οποίο θα συναντά τον ελαστικό σύνδεσµο στο ίδιο βάθος σε όλες τις θέσεις της 
περιµέτρου του σωλήνα. 
Εφιστάται η προσοχή στην τήρηση της κανονικότητας της διατοµής, ιδιαίτερα στους σωλήνες 
µεγάλων διαµέτρων. Οι σωλήνες αυτοί µπορεί για διάφορους λόγους να εµφανίσουν 
ελλειπτικότητα (ovality). Για την επιτυχή σύνδεσή τους απαιτείται η χρήση εσωτερικών 
γρύλλων (όταν µπορούν να αφαιρεθούν) ή εξωτερικών κοχλιωτών διατάξεων τάνυσης. 
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1.4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1.4.1. ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 545 οι σωλήνες που φέρουν σήµανση CE προέρχονται από 
παραγωγική διαδικασία που εφαρµόζει συνεχές σύστηµα ποιοτικών ελέγχων οπότε δεν 
απαιτείται η εκτέλεση περαιτέρω δοκιµών παρά µόνον η προσκόµιση των σχετικών 
πιστοποιητικών. 
Οι σωλήνες και τα αντίστοιχα ειδικά τεµάχια που πρόκειται να εγκατασταθούν θα προέρχονται 
από την ίδια βιοµηχανία εκτός αν αποδεχθεί η Υπηρεσία υλικά από περισσότερους 
προµηθευτές. 
Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο γεννηθούν αµφιβολίες ως προς τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των υλικών, η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει να εκτελεστούν µε µέριµνα και 
δαπάνες του Αναδόχου πρόσθετες σποραδικές δοκιµές επί υλικών προσκοµιζόµενων στο 
εργοτάξιο για τοποθέτηση, σε εργαστήριο πιστοποιηµένο κατά EN ISO/IEC 17025:2005-08 
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories -- Γενικές 
απαιτήσεις για την επάρκεια των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων) ή άλλο εργαστήριο 
αντοχής υλικών της έγκρισής της. 
Αν τα αποτελέσµατα των σποραδικών αυτών δοκιµών αποδειχθούν µη ικανοποιητικά, µπορεί 
να ζητηθεί επανάληψη της λεπτοµερούς διαδικασίας δοκιµών, σε έτοιµα υλικά, σε 
αναγνωρισµένο εργαστήριο της επιλογής του Κυρίου του Έργου. Τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου αυτού θα κρίνουν τελικά την καταλληλότητα των υλικών ή την ανάγκη ολικής ή 
µερικής απόρριψής τους.  
Η αποδοχή των υλικών στο εργοτάξιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή τους ως 
εγκατεστηµένων, αφού αδέξιοι χειρισµοί από το προσωπικό του Αναδόχου κατά την 
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µεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιµασίες και επίχωση είναι δυνατό να 
οδηγήσουν σε φθορές ή ζηµιές. 
 

1.4.2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΘΕΝΤΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

• Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής τοποθέτησης σωλήνων σύµφωνα µε 

την εγκεκριµένη µελέτη (κατά την διάρκεια της κατασκευής, σε εµφανή σηµεία πριν 

την ολοκλήρωση της επίχωσης ή στα φρεάτια βανών). 

• Έλεγχος συνδεσµολογίας σωλήνων και προστασίας (εξωτερικής και εσωτερικής) 

σωλήνων και ειδικών τεµαχίων (κατά την φάση της κατασκευής ή/και επί ορατών 

τµηµάτων πριν την ολοκλήρωση της επίχωσης). 

• Έλεγχος αποκλίσεων συνδέσµων. Η διαπίστωση αποκλίσεων µεγαλυτέρων των 

αποδεκτών συνεπάγεται την επανατοποθέτηση και επανασύνδεση των σωλήνων 

(έλεγχοι κατά την διάρκεια της κατασκευής). 

• Έλεγχος Πρακτικών τέλεσης δοκιµών πιέσεως.  

• Τµήµατα σωληνώσεων που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση, βλάβες 

στην προστασία των αγωγών, εµφανείς κακοτεχνίες ενδεικτικές του ότι δεν τηρήθηκε 

η παρούσα Προδιαγραφή δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή 

αντικατάστασής τους µε δαπάνες του αναδόχου. 
 

1.4.3. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 

1.4.3.1. Γενικά 

Η δοκιµή στεγανότητας θα γίνεται µετά από την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων στο 
όρυγµα, την κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεµαχίων και 
συσκευών και την µερική επαναπλήρωση του ορύγµατος. 
Οι δοκιµές διακρίνονται σε: 

• προδοκιµασία (κατά τµήµατα του δικτύου). 

• κύρια δοκιµή σε πίεση (κατά τµήµατα του δικτύου). 

• γενική δοκιµή ολόκληρου του δικτύου. 
 
Κατά την διάρκεια των δοκιµών το ανοιχτό τµήµα των ορυγµάτων θα παραµένει ξηρό. Η 
οποιαδήποτε εµφάνιση υδάτων στο όρυγµα θα αντιµετωπίζεται µε αντλήσεις. 
Το µήκος του τµήµατος δοκιµής θα είναι ενδεικτικώς από 500 µέχρι 1000 m ανάλογα µε τις 
τοπικές συνθήκες και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης. Τα άκρα των τµηµάτων του 
προς δοκιµή δικτύου θα κλείνουν ερµητικά µε τοποθέτηση (προσωρινή) φλαντζωτών ταπών. 
Το προς δοκιµή τµήµα θα πληρούται µε νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης 
εξαέρωσή του. 
Το αντλητικό συγκρότηµα εισπίεσης θα είναι εφοδιασµένο µε ογκοµετρική διάταξη (όργανο ή 
καταγραφικό) µετρήσεων, ακριβείας ± 1 lt, και αυτογραφικό µανόµετρο µε ακρίβεια 
ανάγνωσης  
0,1 atm. Τα όργανα θα φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 µηνών) πιστοποιητικό βαθµονόµησης 
από αναγνωρισµένο εργαστήριο. 
Για την εκτέλεση της δοκιµασίας ο Ανάδοχος θα διαθέσει εκπαιδευµένο προσωπικό, που θα 
είναι σε θέση να επέµβει σε περίπτωση ανάγκης. ∆εν επιτρέπεται να εκτελείται καµία εργασία 
στο σκάµµα την ώρα που το τµήµα βρίσκεται υπό δοκιµασία. 
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1.4.3.2. Προδοκιµασία 

Αφού πληρωθεί µε νερό, το υπό δοκιµή τµήµα παραµένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική 
πίεση. Αν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σηµείο/α διαρροής, θα 
αποκατασταθεί η ζηµιά και θα επαναληφθεί η δοκιµή. 

1.4.3.3. Κυρίως δοκιµασία πίεσης 

Η δοκιµή θα εφαρµόζεται µόνο στα δίκτυα υπό πίεση µετά την αποκατάσταση τυχόν 
µετατοπίσεων ή διαρροών ύδατος που εντοπίσθηκαν κατά την προδοκιµασία και θα διαρκεί 
τουλάχιστον 12 ώρες. 
Η εφαρµοστέα πίεση δοκιµής ορίζεται σε 150% της ονοµαστικής πίεσης (ΡΝ) του δικτύου για 
πίεσηλειτουργίας µέχρι 16 bar. Σε δίκτυα ή τµήµατα δικτύων όπου η πίεση λειτουργίας 
ξεπερνά τα 16 bar θα αυξάνεται η πίεση κατά 5 bar για την πραγµατοποίηση της δοκιµής. 
Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης, θα λαµβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δηµιουργίας 
θυλάκων αέρα. Η κυρίως δοκιµή θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης 
µεγαλύτερη από 0,10 atm και δεν παρατηρηθούν παραµορφώσεις του δικτύου. 
Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη του ορίου αυτού θα ελέγχεται οπτικά η 
σωλήνωση για τον εντοπισµό ενδεχοµένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές επισκευάζονται 
και η δοκιµασία επαναλαµβάνεται από την αρχή. Εάν δεν εντοπισθούν διαρροές ύδατος, 
παρά το ότι προστίθενται ποσότητες ύδατος για την διατήρηση της πίεσης, σηµαίνει ότι έχει 
εγκλωβισθεί αέρας στο δίκτυο, οπότε απαιτείται εκκένωσή του και επανάληψη της δοκιµής. 

1.4.3.4. Γενική δοκιµασία  

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της δοκιµασίας ανά τµήµα του δικτύου θα επαναπληρώνεται το 
όρυγµα σε ολόκληρο το µήκος των δοκιµασθέντων τµηµάτων, χωρίς όµως να πληρωθούν οι 
θέσεις συνδέσεως µεταξύ των τµηµάτων αυτών. 
Κατά την φάση της επίχωσης η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα µικρότερα της 
ονοµαστικής προς διαπίστωση τυχόν φθορών στους σωλήνες (πτώση πίεσης θα φαίνεται 
από τα µανόµετρα). Αφού ολοκληρωθεί η επαναπλήρωση των ορυγµάτων κατά τµήµα, οι 
σωληνώσεις θα υποστούν την τελική δοκιµασία µε πίεση σύµφωνα µε την προηγούµενη 
παράγραφο 1.3.3.3. 
Η διάρκεια της δοκιµασίας αυτής θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των 
συνδέσεων µεταξύ των χωριστά δοκιµασθέντων τµηµάτων κατά την κυρίως δοκιµή πιέσεως. 
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή και της δοκιµασίας αυτής πληρούνται και τα αφεθέντα µεταξύ 
των τµηµάτων κενά (ολοκλήρωση επίχωσης δικτύου). 

1.4.3.5. Πρωτόκολλο δοκιµασιών  

Τα στοιχεία και αποτελέσµατα των δοκιµασιών θα καταχωρούνται σε πρακτικό που θα 
υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και τον Ανάδοχο. 

1.4.4. ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της γενικής υδραυλικής δοκιµής θα ακολουθεί η πλύση του 
δικτύου για να καθαρίσουν οι σωλήνες από ξένα και κυρίως λεπτόκοκκα υλικά. 
Το νερό πλύσης θα είναι πόσιµο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις από το έργο κεφαλής 
του δικτύου. Η εκκένωση του δικτύου θα γίνεται από τους εκκενωτές. Οι πλύσεις θα 
συνεχίζονται µέχρις ότου τα λαµβανόµενα δείγµατα νερού είναι απολύτως διαυγή και χωρίς 
κόκκους άµµου ή άλλα αιωρούµενα συστατικά. 
Αφού ολοκληρωθεί η πλύση, το δίκτυο θα αποστειρώνεται µε την προσθήκη στο νερό 
πλήρωσης κατάλληλων απολυµαντών σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Μελέτη (π.χ. 
χλώριο). Το διάλυµα χηµικών προσθέτων θα εισαχθεί στο σύστηµα διανοµής και θα 
παραµείνει επί 3ωρο τουλάχιστον στο δίκτυο, του οποίου όλες οι δικλείδες θα είναι κλειστές. 
Θα ακολουθήσει έκπλυση των σωλήνων µε διοχέτευση νερού από την πηγή υδροδότησης. 
Μετά την απόπλυση της εγκατάστασης µε καθαρό νερό θα ληφθούν δείγµατα νερού από 
διαφορετικά σηµεία και από σηµεία εκτός της νέας εγκατάστασης κοντά στο σηµείο 
τροφοδοσίας της. Το ποσοστό ελεύθερου χλωρίου των δειγµάτων που προέρχονται από 
θέσεις της νέας εγκατάστασης δεν θα υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό ελεύθερου χλωρίου 
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του νερού πόλης. Σε περίπτωση που ο όρος αυτός δεν πληρούται, θα γίνει νέα έκπλυση όλης 
της εγκατάστασης και νέα δειγµατοληψία, έως ότου επιτευχθεί η παραπάνω απαίτηση. 

1.5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1.5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων: 

• Εκφόρτωση υλικών µέσω γερανοφόρου οχήµατος. 

• ∆ιακίνηση επιµήκων αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου. 

• Χειρισµός αιχµηρών αντικειµένων (επιφάνειες τοµής σωλήνων, κίνδυνος 

τραυµατισµού). 

• Χειρισµός - εφαρµογή απολυµαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις). 
 
Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 
Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί θα διαθέτει εµπειρία σε εργασίες 
κατασκευής υδραυλικών δικτύων (αποδεικνυόµενη µε βεβαιώσεις εργοδοτών). 
 

1.5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

Συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας 
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων” και την Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής και 
Ασφάλειας (Π.∆. 17/96, Π.∆. 159/99 κ.λπ.) 

• Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις 

υδραυλικές/ σωληνουργικές εργασίες. 

• Υποχρεωτική χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των 

εργασιών και κατ’ ελάχιστον: 
 

Προστατευτική 
ενδυµασία  

EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test 
method: 

Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. 
∆οκιµή αντοχής σε διάτρηση. 

Προστασία 
χεριών 

και βραχιόνων  

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια 
προστασίας 

έναντι µηχανικών κινδύνων. 

Προστασία 
κεφαλιού  

EN 397:1995: Industrial safety helmets  (Amendment A1:2000) -- 
Κράνη προστασίας. 

Προστασία 
ποδιών  

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - 
Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από 
το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 

Προστασία 

οφθαλµών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and 
non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα 
προστασίας 

µατιών και προσώπου τύπου µεταλλικού πλέγµατος για βιοµηχανική 
και µη βιοµηχανική χρήση έναντι µηχανικών κινδύνων ή και θερµότητας 
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1.6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

1.6.1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ  

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε βάση το αξονικό µήκος σε µέτρα (m) των σωληνώσεων που 
εγκαταστάθηκαν ανά ονοµαστική διάµετρο. 

- Στο µήκος των επιµετρούµενων σωλήνων δεν προσµετρώνται τα ειδικά τεµάχια. 

- ∆εν γίνεται διάκριση µεταξύ σωλήνων µε κώδωνα και φλαντζωτών σωλήνων. 

1.6.1.1. Ειδικά τεµάχια  

Τα ειδικά τεµάχια από ελατό χυτοσίδηρο επιµετρώνται σε βάροs (kg), σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στους καταλόγους του εγκεκριµένου προµηθευτή. ∆εν γίνονται αποδεκτά τα 
αποτελέσµατα ζύγισης µεγαλύτερα των τιµών βάρους που αναγράφονται στους καταλόγους 
των προµηθευτών. 

1.6.1.2. Σώµατα αγκύρωσης 

Οι εργασίες κατασκευής των σωµάτων αγκύρωσηs σε περίπτωση που χρειαστούν, 
επιµετρώνται ανεξαρτήτως στις επιµέρους εργασίες κατασκευής αυτών (εκσκαφές, 
σκυροδέµατα κ.λπ.) και πληρώνονται βάσει των σχετικών άρθων Τιµολογίου. ∆εν 
λαµβάνονται υπόψη διαστάσεις µεγαλύτερες των θεωρητικών. 

 

1.6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Στις ως άνω τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και φύλαξη επί τόπου του έργου των 

σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων καθώς και οι απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές. 

Οι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια θα φέρουν εργοστασιακές εσωτερικές και 

εξωτερικές επενδύσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα τεχνική 

προδιαγραφή. 

• Η δαπάνη του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων 

για την εκτέλεση των εργασιών. 

• Η φθορά των υλικών και τα υλικά και η εργασία αποκατάστασης των 

προστατευτικών στρώσεων σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

• Η πραγµατοποίηση των υδραυλικών δοκιµών σύµφωνα µε τους όρους της 

παρούσας και η αποκατάσταση τυχόν διαρροών που θα εντοπισθούν κατά την 

διεξαγωγή τους. 

• Οι δαπάνες προσθέτων ποιοτικών ελέγχων επί των προσκοµιζοµένων προς 

τοποθέτηση υλικών (σωλήνων και ειδικών τεµαχίων). 
 

 

                                                                                                                                                                       
Η   Συντάξασα           Ο  Ελέγξας               Θεωρήθηκε  
                                                                                               Κατερίνη Αύγουστος 2018 
                                                                                            Ο Προϊστάµενος ΤΥ ∆ΕΥΑΚ 
 Παπαδοπούλου Μαρία 
 Πολ/κός  µηχ/κός ∆ΕΥΑΚ                                                     Παπαδόπουλος Μιχάλης 
                                                                                               Πολ/κός  µηχ/κός 
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