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ΩΛΗΝΔ ΔΛΑΣΟΤ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟΤ (DUCTILE IRON) ΓΙΑ 
ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΩΝ 

Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή πεξηιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 
ηνπνζέηεζεο/ ζπλαξκνιφγεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηχσλ χδξεπζεο απφ ζσιήλεο ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ (ductile 

iron). 
Ο ειαηφο ρπηνζίδεξνο παξάγεηαη κε ηελ πξνζζήθε κηθξψλ πνζνηήησλ καγλεζίνπ ζην ηήγκα ηνπ ρπηνζηδήξνπ. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ νη δνκέο θπιινεηδνχο γξαθίηε (flaky) ζηνλ κεηαιιηθφ ηζηφ κεηαβάιινληαη ζε ζθαηξνεηδείο, κε 

απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή κείσζε ηεο ςαζπξφηεηαο (brittleness), πνπ απνηειεί ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 
θνηλνχ θαηνχ ρπηνζηδήξνπ (grey cast iron) θαη ηελ εμαζθάιηζε πςειήο αληνρήο θαη νιθηκφηεηαο (ductility). 

Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ εζσηεξηθή πξνζηαζία απφ θπγνθεληξηθά εθαξκνδφκελε ηζηκεληνθνλία, εμσηεξηθή πξνζηαζία 
θαη ζα παξαδίδνληαη κε ζπλδέζκνπο ηχπνπ θακπάλαο ή κε σηίδεο (θιάληδεο) ή απηναγθπξνχκελνπο ζπλδέζκνπο. 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΥΗ ΔΝΩΜΑΣΟΤΜΔΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

ΙΥΤΟΝΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

Σα αθφινπζα πξφηππα ηζρχνπλ ζηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπο. 

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

Requirements and test methods -- σιήλεο, εμαξηήκαηα θαη εηδηθά ηεκάρηα απφ ειαηφ 

ρπηνζίδεξν γηα δίθηπα χδξεπζεο. Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκψλ. 

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

σιήλεο, εηδηθά ηεκάρηα θαη εμαξηήκαηα ζσιήλσλ ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ γηα δίθηπα 

λεξνχ ή αεξίσλ. 

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

layer -- σιήλεο ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ. Εμσηεξηθή επίζηξσζε ςεπδαξγχξνπ. 

EN 197-1 Cement - Μέξνο 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 — Μέξνο 1: Vulcanized rubber 

EN 805 Water supply — Requirements for systems and components outside buildings 
 

ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 

Σα ηππηθά κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηδηφηεηεο ηνπ ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ έρνπλ σο εμήο:  

Ιδηφηεηα πκβνιηζκφο Μνλάδα σιήλεο Εηδηθά ηεκάρηα 

Εθειθπζηηθή αληνρή Rm MPa 420 400 

Σάζε δηαξξνήο Rp0.2 MPa 300 300 

Επηκήθπλζε ζε ζξαχζε A % 10 5 

θιεξφηεηα θαηά Brinel HB  230 250 

Μέηξν ειαζηηθφηεηαο E MPa 170.000 
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Ιδηφηεηα πκβνιηζκφο Μνλάδα σιήλεο Εηδηθά ηεκάρηα 

Λφγνο Poisson P - 0,28 

πληειεζηήο ζεξκηθήο 

δηαζηνιήο 
 cm/oC 11,5x10-6 

 

Οη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα θέξνπλ επηζήκαλζε, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ  

ΕΝ545, κε ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN), ηελ θιάζε ηνπ ζσιήλα C, ην έηνο 
θαηαζθεπήο, ηνλ ζπκβνιηζκφ ηνπ ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ (GS) θαη ην πξφηππν βάζεη ηνπ νπνίνπ θαηαζθεπάζζεθε ν 

ζσιήλαο (π.ρ. ΕΝ 545:20.. ηειεπηαία έθδνζε). 
Οη ζσιήλεο, ηα εηδηθά ηεκάρηα θαη νη ζηεγαλσηηθνί δαθηχιηνη ζα πξνέξρνληαη απφ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαηάιιεια 

πηζηνπνηεκέλε (ΕΝ ISΟ). 
Σν παξαιακβαλφκελν πιηθφ ζα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθά αλαγλσξηζκέλσλ εξγαζηεξίσλ απφ ηα νπνία ζα 

πξνθχπηεη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνηχπσλ. 

Η θιάζε ησλ ζσιήλσλ γηα ηα δίθηπα ππφ πίεζε ζα είλαη θαηά ΕΝ 545 θαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 16 (C25, C30, 
C40, θιπ) θαη 17. Αληίζηνηρα ζα είλαη θαη ε θιάζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ (θακπχιεο, ηαπ θ.ιπ.). 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε πιήξε ηερληθά ζηνηρεία ησλ ζσιήλσλ, ζπλδέζκσλ θαη 
εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαζψο θαη ηα πηζηνηεηηθά ηνπο πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν (πιηθφ θαηαζθεπήο, 

ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο, δηαηάμεηο ζχλδεζεο θ.ιπ.). 

 

ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Δζυηεπική επένδςζη 

Η εζσηεξηθή επέλδπζε ζα ζπληζηάηαη απφ νκνηνγελέο ζηξψκα ηζηκεληνθνλίαο εθαξκνδφκελεο εξγνζηαζηαθά κε 
θπγνθεληξηθέο κεζφδνπο. 

Σν νλνκαζηηθφ πάρνο ηεο επέλδπζεο θαζνξίδεηαη (κε βάζε ηα αλσηέξσ πξφηππα) σο εμήο: 
 

ΧΛΗΝΕ ΤΔΡΕΤΗ (ΕΝ 545) 

Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο  

(mm) 

Ολνκαζηηθφ πάρνο επέλδπζεο  

(mm) 

D40 - D300 3,0 

D300 - D600 5,0 

D700 - D1200 6,0 

D1400 - D2000 9,0 

 

Η επέλδπζε κε ηζηκεληνθνλία δελ επεθηείλεηαη ζηνπο θψδσλεο ή ην εζσηεξηθφ ησλ θιαληδψλ ζχλδεζεο. Οη πεξηνρέο 

απηέο ηνπ ζσιήλα ζα πξνζηαηεχνληαη κε επνμεηδηθή βαθή πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 150 κm ζχκθσλα κε ην ΕΝ14901. 
Η επηθάλεηα ηεο επέλδπζεο ζα είλαη νκνηφκνξθε θαη ιεία, αιιά ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΕΝ 545 γίλνληαη απνδεθηέο 

ζπνξαδηθέο δηακήθεηο θαη εγθάξζηεο ξεγκαηψζεηο εχξνπο απφ 0,6 έσο 1,00 mm (θιηκαθψλεηαη αλάινγα κε ηελ 
δηάκεηξν). Οη ξεγκαηψζεηο απηέο νθείινληαη ζηελ ζπζηνιή μήξαλζεο ηεο θνλίαο θαη εθ’ φζνλ δελ ππεξβαίλνπλ ηα 

αλσηέξσ φξηα, δελ επεξεάδνπλ ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο επέλδπζεο θαη θιείλνπλ θαηά ηελ έθζεζε ηεο επέλδπζεο ζην 

λεξφ. 
Σπρφλ θζνξέο ηεο εζσηεξηθήο επέλδπζεο ή ηνπηθέο ξεγκαηψζεηο πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ γίλνληαη απνδεθηά ζχκθσλα 

κε ηα πξφηππα κπνξνχλ λα απνθαζίζηαληαη κε επνμεηδηθφ θνλίακα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη επηθάλεηεο ησλ 
αηειεηψλ δελ ζα επεθηείλνληαη ζε επηθάλεηα κεγαιχηεξε ηνπ ελφο ηεηαξηνθχθιηνπ ηεο επέλδπζεο. Εθηελέζηεξεο 

θζνξέο θαζηζηνχλ ην ηεκάρην αθαηάιιειν πξνο εγθαηάζηαζε. 
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H εζσηεξηθή επέλδπζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ ζσιήλσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

αθφινπζεο απαηηήζεηο. 

- Η επέλδπζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ ζσιήλσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν πξέπεη λα απνηειεί έλα ππθλφ, 

νκνηνγελέο ζηξψκα πνπ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ θπιίλδξνπ ηνπ ζσιήλα. 

- Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο επέλδπζεο, ε κεηαιιηθή επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλε απφ ραιαξά πιηθά, 

ιάδηα ή γξάζα. 

- Σν κείγκα ηνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηζηκέλην, άκκν θαη λεξφ. Αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ 

πξνζκίμεηο, απηέο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ παξάγξαθν 4.1.4 θαη πξέπεη λα δεισζνχλ. Η αλαινγία 

ηεο κάδαο ηεο άκκνπ πξνο ηε κάδα ηνπ ηζηκέληνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 3,5. Καηά ηε θάζε ηεο 

αλάκεημεο, ε αλαινγία ηεο ζπλνιηθήο κάδαο ηνπ λεξνχ πξνο ην ηζηκέλην εμαξηάηαη απφ ηε δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο θαη πξέπεη λα θαζνξίδεηαη έηζη ψζηε ε επέλδπζε λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο παξαγξάθνπο 4.5.3.2 

θαη 4.5.3.3 ηνπ ΕΝ545. 

- Σν ηζηκέλην πξέπεη λα είλαη έλα απφ απηά πνπ παξαηίζεληαη ζχκθσλα κε ην EN 197-1. Σν λεξφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην κείγκα ηνπ θνληάκαηνο πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ Οδεγία Πφζηκνπ 

Νεξνχ 98/83/ΕΚ. Γηα ηε κεηαθνξά κε επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηζηκέλην κε πςειή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε αινπκίλα, πνπ ππφθεηηαη ζε εζληθνχο θαλνληζκνχο, ή γηα εηδηθέο εθαξκνγέο. 

- Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο λσπήο επέλδπζεο, πξέπεη λα εθαξκνζηεί ειεγρφκελε ζθιήξπλζε ψζηε λα 

παξαζρεζεί επαξθήο ελπδάησζε ζην ηζηκέλην. 

- Η ζθιεξπκέλε επέλδπζε πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο παξαγξάθνπο 4.1.4, 4.5.3.2 θαη 4.5.3.3. 

 

Ανηοσή ηζιμενηοκονίαρ 

Όηαλ κεηξεζεί ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7.1, ε αληνρή ηνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο ζηε ζπκπίεζε κεηά απφ 28 

εκέξεο ζε ζπλζήθεο ζθιήξπλζεο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 50 MPa. 

Όια ηα παξαπάλσ ζα πηζηνπνηνχληαη απφ αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο. 

Δξυηεπική επένδςζη 

Η εμσηεξηθή επηθάιπςε ησλ θπγνθεληξηθά ρπηψλ ζσιήλσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζα πεξηιακβάλεη έλα ζηξψκα 

θξάκαηνο αινπκηλίνπ θαη κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ, εκπινπηηζκέλνπ κε ραιθφ, θαιπκκέλν κε κία ηειηθή επίζηξσζε 

απφ βαθή αθξπιηθήο ξεηίλεο κε βάζε ην λεξφ, ρξψκαηνο κπιε γηα ηα δίθηπα χδξεπζεο, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 80κm. 

Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θξάκαηνο αινπκηλίνπ θαη ςεπδαξγχξνπ, εκπινπηηζκέλνπ κε ραιθφ, ε επηθάλεηα ηνπ 

ζσιήλα ζα είλαη ζηεγλή θαη απαιιαγκέλε απφ ζθνπξηά ή απφ μέλε χιε φπσο ιάδη ή γξάζν. 

 

Υαπακηηπιζηικά επικάλςτηρ 

Η επηθάιπςε ηνπ θξάκαηνο αινπκηλίνπ-κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ θαη πξνζζήθε ραιθνχ ζα θαιχπηεη ηελ εμσηεξηθή 

επηθάλεηα ηνπ ζσιήλα θαη δηακνξθψλεη έλα ππθλφ ζπλερέο θαη νκνηφκνξθν ζηξψκα. Είλαη απαιιαγκέλν απφ 

αηέιεηεο φπσο εκθαλή κπαιψκαηα ή έιιεηςε ζπλάθεηαο.  

Η εθαξκνγή ηνπ θξάκαηνο αινπκηλίνπ-ςεπδαξγχξνπ θαη ε πξνζζήθε ραιθνχ ζα πξαγκαηνπνηείηε κε ηελ κέζνδν 

ηνπ ειεθηξηθνχ ηφμνπ (Electric Arc) θαη φρη δηα ςεθαζκνχ. 

Η κέζε πνζφηεηα κάδαο ηνπ θξάκαηνο αινπκηλίνπ-ςεπδαξγχξνπ-ραιθνχ αλά κνλάδα επηθάλεηαο δελ ζα είλαη 

κηθξφηεξε απφ 400γξ/κ2. 

Η αλαινγία ηνπ θξάκαηνο αινπκηλίνπ-ςεπδαξγχξνπ ζα είλαη: 

- Αινπκίλην 15% 

- Φεπδάξγπξνο 85% 

 

ηπώζη ηελειώμαηορ 

Θα θαιχπηεη νκνηφκνξθα φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ ζηξψκαηνο θξάκαηνο αινπκηλίνπ κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ θαη 

είλαη απαιιαγκέλε απφ ειαηηψκαηα φπσο εκθαλή κπαιψκαηα ή έιιεηςε ζπλάθεηαο. 
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Σν κέζν πάρνο ηεο ζηξψζεο ηειεηψκαηνο, ε νπνία ζα είλαη βαθή αθξπιηθήο ξεηίλεο κε βάζε ην λεξφ, δελ ζα είλαη 

κηθξφηεξν απφ 80κm. 

 

Δίδη ζςνδέζμυν και διαζύνδεζη 

Γενικά 

Σν πιηθν ησλ ειαζηηθψλ παξεκβπζκάησλ ζα είλαη EPDM θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΕΝ681-1. 

Δύκαμπηοι ζύνδεζμοι 

Οη ζσιήλεο κε εχθακπηνπο ζπλδέζκνπο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο εμσηεξηθέο δηακέηξνπο ηνπ επζέσο άθξνπ DE θαη 

ηηο αλνρέο ηνπο. Απηφ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηεο δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ζπληζησζψλ πνπ είλαη εμνπιηζκέλεο 

κε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εχθακπησλ ζπλδέζκσλ.  

Οη ζχλδεζκνη είλαη ζρεδηαζκέλνη ψζηε λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

α) λα αληέρνπλ δηαξθψο ρσξίο δηαξξνή ζηελ κέγηζηε επηηξεπφκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο (PMA) ησλ αληίζηνηρσλ 

ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζχλδεζεο ή ηε δηθή ηνπο PMA φπσο δίλεηαη απφ ηνπο θαηαιφγνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή, 

νπνηαδήπνηε εμ’ απηψλ είλαη ε κηθξφηεξε. Απηφ εθαξκφδεηαη θάησ απφ φιεο ηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ππεξπηέζεσλ ιφγσ πιήγκαηνο θαη ησλ θηλήζεσλ ησλ ζπλδέζκσλ 

(γσληαθέο, αθηηληθέο, αμνληθέο). 

β) λα είλαη ζηεγαλνί θάησ απφ εζσηεξηθή αξλεηηθή πίεζε, ην νπνίν κπνξεί λα ζπκβεί ζε ζπλζήθεο πιήγκαηνο. 

γ) λα αληέρνπλ ρσξίο εηζξνή λεξνχ εμσηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε 2 bar, φηαλ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε 

βάζνο κεγαιχηεξν απφ 5κ. θάησ απφ ηε ζηάζκε ηνπ λεξνχ (π.ρ. πνηακφο, ιίκλε, πδξνθνξέαο).  

Σα παξαπάλσ ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ηξίην αλεμάξηεην θνξέα. 

 

Τλικά ζε επαθή με πόζιμο νεπό 

Οη ζσιήλεο απφ έιαην ρπηνζίδεξν θαη νη ζχλδεζκνί ηνπο πεξηιακβάλνπλ δηάθνξα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ππφ 

ηηο ζπλζήθεο γηα ηηο νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ, ζε δηαξθή ή παξνδηθή επαθή κε ην λεξφ πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε 

θαηαλάισζε, νη ζσιήλεο απφ έιαην ρπηνζίδεξν θαη νη ζχλδεζκνί ηνπο δελ κεηαβάιινπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ 

θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ EU θαη EFTA γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε θαη πηζηνπνηνχληαη απφ 

αλεμάξηεην θνξέα. 

 

Δπικαλύτειρ εξαπηημάηυν  

Όια ηα εμαξηήκαηα, ηα παξειθφκελα θαη νη ζσιήλεο πνπ δελ είλαη θπγνθεληξηθά ρπηεπκέλνη πξέπεη λα 

παξαδίδνληαη εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά επηθαιπκκέλνη κε επνμεηδηθή επηθάιπςε ζχκθσλα κε ην EN 14901.  

Όιεο νη θηληξηζκέλεο εζσηεξηθέο επελδχζεηο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ παξάγξαθν 4.1.4.  

 
ήμανζη ζυλήνυν και εξαπηημάηυν 

Όινη νη ζσιήλεο θαη φια ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα ζεκαίλνληαη θαηά ηξφπν επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν ζηνλ ρξφλν 

θαη πξέπεη λα θέξνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

— ηελ επσλπκία ή ην ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, 

— ηνλ ρξφλν θαηαζθεπήο, 

— ην ραξαθηεξηζκφ φηη πξφθεηηαη γηα ειαηφ ρπηνζίδεξν, 

— ην DN, 
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— ηελ θαηάηαμε PN ησλ θιαληδψλ γηα θιαληδσηά ζπζηαηηθά κέξε, 

— ηελ αλαθνξά ζην παξφλ Επξσπατθφ Πξφηππν, δειαδή ζην EN 545, 

— ηελ θιάζε πίεζεο ησλ θπγνθεληξηθά ρπηεπκέλσλ ζσιήλσλ. 

Πιζηοποίηζη ζυλήνυν και εξαπηημάηυν 

Σφζν νη ζσιήλεο φζν θαη ηα εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη Επξσπατθήο θαηαζθεπήο, ζα  ειέγρνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξναλαθεξζέλ κεζφδνπο ηνπ ΕΝ545 θαη ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα αθφινπζα πηζηνπνηεηηθά 

παξαγσγήο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ: 

 

 Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 9001:2008 

 Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο θαηαζθεπήο ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΕΝ545 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο φισλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ ζε ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα γηα ηελ 

ρξήζε ζε δίθηπα πφζηκνπ λεξνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ηεο εζσηεξηθήο ηζηκεληνθνλίαο γηα πφζηκν λεξφ 

 Πηζηνπνηεηηθφ αληνρήο ηζηκεληνθνλίαο 50Μpa ζχκθσλα κε ην ΕΝ545 

 Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηζηκεληνθνλίαο κε ην πξφηππν ΕΝ197-1 

 Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηνπ λεξνχ ηεο ηζηκεληνθνλίαο κε ηελ Επξσπατθή Οδεγία 98/83/EC 

 Πηζηνπνίεζε CE ηνπ ηζηκέληνπ 

 Πηζηνπνίεζε ηεο εμσηεξηθήο επέλδπζεο ησλ ζσιήλσλ 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ησλ ειαζηηθψλ παξεκβπζκάησλ γηα πφζηκν λεξφ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ησλ ειαζηηθψλ παξεκβπζκάησλ ζχκθσλα κε ην ΕΝ681-1 

 Πηζηνπνηεηηθφ αληνρήο ζε πηέζεηο ησλ ειαζηηθψλ παξεκβπζκάησλ θαη ζπλδέζκσλ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηεο επνμεηδηθήο βαθήο γηα πφζηκν λεξφ ζχκθσλα κε ην ΕΝ14901 

 

Όια ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ζα έρνπλ εθδνζεί απφ ηξίην δηεζλή αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο (BV, TUV,…) 

δηαπηζηεπκέλν θαηά ΕΝ45011. 

 

ΜΔΘΟΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΔΙ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 

Οη ζσιήλεο, πξνθεηκέλνπ πεξί δηακέηξσλ έσο DN 400, παξαδίδνληαη ζπλήζσο ζε δεζκίδεο, ελψ ζε κεγαιχηεξεο 

δηακέηξνπο κεκνλσκέλνη. 

ηελ πεξίπησζε δεζκίδσλ απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε απφ ηηο ηαηλίεο πξφζδεζεο ηεο δεζκίδαο. 
Γεληθψο απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε κε ζπξκαηφζρνηλα ή αιπζίδεο ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ νιηζζήζεσο απηψλ θαηά ηελ 

αλάξηεζε, κε απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε θζνξψλ ζηελ εμσηεξηθή πξνζηαηεπηηθή ζηξψζε. 
Απαγνξεχεηαη επίζεο ε αλάξηεζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ζσιήλσλ (φηαλ δελ είλαη δηακνξθσκέλνη ζε δεζκίδεο απφ 

ην εξγνζηάζην), εθηφο εάλ ρξεζηκνπνηείηαη παιέηα. 
Γηα ηελ αλάξηεζε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη επίπεδνη ηκάληεο επαξθνχο αληνρήο (ηνπιάρηζηνλ 2 ton) ή άγθηζηξα 

πξφζδεζεο άθξσλ. 

Οη ζσιήλεο ζα απνζεθεχνληαη ζε ζηνηβαζία θαηά ζηξψζεηο κε παξεκβνιή μχιηλσλ ππνζεκάησλ, θαηά ηξφπν ψζηε 
ζηελ πιεπξά ηνπ θψδσλα ηνπ ελφο ζσιήλα λα αληηζηνηρεί ην επζχγξακκν άθξν ηνπ γεηηνληθνχ. 
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Οη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θαηά ηελ απνζήθεπζή ηνπο δελ ζα έξρνληαη απ’ επζείαο ζε επαθή κε ην έδαθνο, 

αιιά ζα παξεκβάιινληαη πάληνηε ππνζέκαηα (ζπλήζσο μχιηλα). 
Οη δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ζα θπιάζζνληαη ζηελ εξγνζηαζηαθή ηνπο ζπζθεπαζία κέρξη ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζε 

ζηεγαζκέλν ρψξν. 
Καηά ηελ απνζήθεπζε/ θχιαμε ησλ πιηθψλ ζα ιακβάλεηαη πξφλνηα ψζηε λα κελ εηζρσξνχλ ξχπνη ζην εζσηεξηθφ 

ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ. 
Σν κέγηζην χςνο ζηνίβαζεο (αξηζκφο επαιιήισλ ζεηξψλ ζσιήλσλ) εμαξηάηαη απφ ηελ θιάζε ηνπ ζσιήλα (ΚΡ θ.ιπ.) 

θαη ηελ δηάκεηξφ ηνπ. Γεληθψο ην χςνο ησλ ζηνηβψλ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 2,00 m, ζε θάζε δε πεξίπησζε ζα 

εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
Εθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηελ αζθάιηζε ησλ απνζεθεπκέλσλ ζσιήλσλ έλαληη πιεπξηθήο νιίζζεζεο. ε θάζε 

πεξίπησζε νη αθξαίνη ζσιήλεο ηεο ζηνηβαζίαο ζα αζθαιίδνληαη κε παξεκβνιή μχιηλσλ ζθελψλ. 
 

ΚΟΠΗ ΩΛΗΝΩΝ 

Εάλ απαηηείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηκεκάησλ ζσιήλα κήθνπο κηθξφηεξνπ ηνπ ηππνπνηεκέλνπ ε θνπή ζα γίλεηαη κε 
δηζθνπξίνλν κε θαηάιιεια θνπηηθά γηα ηνλ ειαηφ ρπηνζίδεξν. Γηα ηελ θνπή ζσιήλσλ κεγάισλ δηακέηξσλ απαηηείηαη 

εηδηθή δηακφξθσζε θνπηηθήο δηάηαμεο κε ζηεθάλε - νδεγφ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ηνκή θαηά επίπεδν θάζεηα 

πξνο ηνλ άμνλα (απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή ζχλδεζε κε ηνλ θψδσλα ηνπ επφκελνπ ηκήκαηνο). 
 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΩΛΗΝΩΝ ΣΟ ΟΡΤΓΜΑ 

Η γσλία εθηξνπήο κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ ζσιήλσλ ηφζν νξηδνληηνγξαθηθά, φζν θαη πςνκεηξηθά δελ ζα ππεξβαίλεη 
ηα φξηα πνπ ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο (γηα ηνλ θαηά πεξίπησζε ηχπν ησλ ζπλδέζκσλ) θαη πάλησο δελ ζα είλαη 

κεγαιχηεξε απφ: 
5ν γηα ζσιήλεο Φ100 – Φ150 

4ν γηα ζσιήλεο Φ200 – Φ300 

3ν γηα ζσιήλεο Φ350 – Φ600 
2ν γηα ζσιήλεο Φ750 – Φ800 

1 1/2ν γηα ζσιήλεο Φ900 – Φ1400 
Πξηλ απφ ηνλ θαηαβηβαζκφ ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα ζα ειέγρεηαη ην ππφζηξσκα έδξαζεο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

είλαη νκαιφ, απαιιαγκέλν απφ εμέρνληεο αηρκεξνχο ιίζνπο θαη ζηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε ζηάζκε. 

Γεληθψο νη ζσιήλεο ζα εδξάδνληαη ζε ζηξψζε άκκνπ πάρνπο 15 cm (εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε). 
Η εμαζθάιηζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζηάζκεο ζα γίλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε δχν ηνπιάρηζηνλ μχιηλσλ 

ππνζεκάησλ αλά ηεκάρην ζσιήλα, εγθηβσηηζκέλσλ πιεπξηθά κε ηελ άκκν έδξαζεο, ψζηε λα κελ εμέρνπλ θαη 
δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο ζεκεηαθήο ζηήξημεο. 

Ο θαηαβηβαζκφο ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα ζα γίλεηαη κε επίπεδνπο ηκάληεο, νλνκαζηηθήο αληνρήο θαηάιιειεο γηα 
ην εθάζηνηε βάξνο ησλ ζσιήλσλ. Η ρξήζε κεηαιιηθψλ αιπζίδσλ, θαισδίσλ θαη αγθίζηξσλ ρσξίο ειαζηηθή 

πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε απαγνξεχεηαη. 

Καηά ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπ ζσιήλα ην πιηθφ επίρσζεο ζα θαζνδεγείηαη θαη θάησ απφ ην ζσιήλα θαη ζα 
ζπκππθλψλεηαη θαηά ζηξψζεηο εθαηέξσζελ ηνπ ζσιήλα ελαιιάμ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πιήξεο πιεπξηθή ζηήξημε 

ηνπ αγσγνχ. Η ζπκπχθλσζε ζηελ δψλε απηή ζα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή κε ρξήζε ηππάδσλ, γηα ηελ απνθπγή 
θαθψζεσλ ζηελ εμσηεξηθή πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε. 
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Οη εξγαδφκελνη ζηα έξγα δελ επηηξέπεηαη λα βαδίδνπλ πάλσ ζηνλ ζσιήλα εάλ δελ θνξνχλ ειαζηηθά ππνδήκαηα. 

Σπρφλ δεκηέο ζηελ πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιήλσλ ζα απνθαζίζηαληαη 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή /θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

Καηά ηελ δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιήλσλ ην ειεχζεξν άθξν ζα πσκαηίδεηαη γηα πξνζηαζία ηνπ 

ζσιήλα απφ ηελ είζνδν μέλσλ ζσκάησλ. 

ΔΙΓΙΚΑ ΣΔΜΑΥΙΑ – ΩΣΙΓΔ – ΤΝΓΔΔΙ 

Σα εηδηθά ηεκάρηα αιιαγήο θαηεχζπλζεο ή δηαηνκήο (γσλίεο, ηαπ, ζηαπξνί, ζπζηνιέο) ζα έρνπλ απνιήμεηο ηχπνπ 
θψδσλα (κνχθα) θαη ε ζχλδεζε απηψλ ζα γίλεηαη κε παξεκβνιή ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ ζηεγάλσζεο. 

Γηα ηελ ζχλδεζε βαλψλ θ.ιπ. ξπζκηζηηθψλ ζπζθεπψλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία κε σηίδεο (θιαληδσηά άθξα). 
Σα πάζεο θχζεσο εηδηθά ηεκάρηα ζα είλαη θαηεγνξίαο Κ11 - Κ12 θαηά ΕΝ 545, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά 

ζηελ Μειέηε. 

Οη σηίδεο ζα είλαη δηακνξθσκέλεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 2531:1998-08 (φζνλ αθνξά ζηελ δηάηαμε ησλ 
νπψλ θνριίσζεο) γηα ζπκβαηφηεηα κε ηηο ξπζκηζηηθέο ζπζθεπέο. 

Οη θνριίεο ζχλδεζεο ζα είλαη απφ ράιπβα πςειήο αληνρήο, γαιβαληζκέλνη ή επηθαδκησκέλνη. 
Οη ζπλδέζεηο ησλ ππέξγεησλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ (εάλ ππάξρνπλ) ζα είλαη θιαληδσηέο ηππνπνηεκέλεο θαηά ISO 

2531:1998-08 ή κέζσ ζπζηήκαηνο θνριησηψλ ηαρπζπλδέζκσλ πνπ πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηήο (παηέληα 

θαηαζθεπαζηή). 
Γηα ηελ εθαξκνγή κε ηππνπνηεκέλσλ θνριησηψλ ζπλδέζκσλ απαηηείηαη ε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

ΤΝΓΔΔΙ ΣΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΙΓΙΚΩΝ ΣΔΜΑΥΙΩΝ 

Οη ζπλδέζεηο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ζσιήλσλ είηε κε ζχζηεκα κνχθαο - 

ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ είηε κε θιάληδεο είηε κε εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο. 
Πξηλ απφ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζσιήλα ζην φξπγκα ζα επηζεσξείηαη θαη ζα θαζαξίδεηαη ε εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ 

θνηιψκαηνο ππνδνρήο (κνχθαο) θαη ε επζχγξακκε απφιεμε ηνπ ήδε ηνπνζεηεζέληνο ζσιήλα. 

Ο ειαζηηθφο δαθηχιηνο ζηεγαλφηεηαο ζα ηνπνζεηείηαη δηπισκέλνο εληφο ηνπ θνηιψκαηνο ππνδνρήο (κνχθαο) θαη ζα 
πξνζαξκφδεηαη πξνζεθηηθά ζηελ εγθνπή. 

Σν βιήηξν (ην άθξν ηνπ ζσιήλα πνπ εηζέξρεηαη εληφο ηνπ θνηιψκαηνο ππνδνρήο ηνπ επφκελνπ ζσιήλα) θέξεη 
ινμνηκεκέλα άθξα απφ ην εξγνζηάζην. Εάλ ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ζσιήλαο πξνέθπςε απφ ηνκή ζα δηακνξθψλεηαη 

κε ηξφρηζκα ε απαηηνχκελε ινμφηκεζε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ζχλδεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια ιηπαληηθά, αδηάιπηα ζην λεξφ, άνζκα 
θαη ρεκηθψο ζηαζεξά ζηελ πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ. Εάλ ην δίθηπν πξνβιέπεηαη γηα ηελ 

κεηαθνξά πφζηκνπ λεξνχ ηα ιηπαληηθά ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ πνζηκφηεηαο. 
Ο πξνο ζχλδεζε ζσιήλαο (ή εηδηθφ ηεκάρην) ζα επζπγξακκίδεηαη θαη ζα εηζπηέδεηαη κέρξη ηελ γξακκή - νδεγφ 

(εγράξαθηε) κε ρξήζε εηδηθψλ πξνο ηνχην εμαξηεκάησλ (βι. ζρήκα) ηχπνπ λαπηηθνχ θιεηδηνχ. 

Η πξνψζεζε κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηνλ θνπβά εθζθαθέα, κε παξεκβνιή φκσο ηαθαξίαο πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ 
ζπκκεηξηθή θαηαλνκή ηεο αζθνχκελεο δχλακεο ζηελ πεξίκεηξν ηνπ ζσιήλα. 

 

Εξοπλιζμός ζύνδεζης αγωγών 
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Η νξζή επαθή ηνπ βιήηξνπ κε ηνλ ειαζηηθφ ζχλδεζκν ζα ειέγρεηαη κε ηελ βνήζεηα ιεπηνχ ειάζκαηνο ην νπνίν ζα 

ζπλαληά ηνλ ειαζηηθφ ζχλδεζκν ζην ίδην βάζνο ζε φιεο ηηο ζέζεηο ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ ζσιήλα. 
Εθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηελ ηήξεζε ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο δηαηνκήο, ηδηαίηεξα ζηνπο ζσιήλεο κεγάισλ δηακέηξσλ. 

Οη ζσιήλεο απηνί κπνξεί γηα δηάθνξνπο ιφγνπο λα εκθαλίζνπλ ειιεηπηηθφηεηα (ovality). Γηα ηελ επηηπρή ζχλδεζή 
ηνπο απαηηείηαη ε ρξήζε εζσηεξηθψλ γξχιισλ (φηαλ κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ) ή εμσηεξηθψλ θνριησηψλ δηαηάμεσλ 

ηάλπζεο. 
 

 

  

 

ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΓΟΚΙΜΑΙΔ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΩΝ 

χκθσλα κε ην πξφηππν ΕΝ 545 νη ζσιήλεο πνπ θέξνπλ ζήκαλζε CE πξνέξρνληαη απφ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ 

εθαξκφδεη ζπλερέο ζχζηεκα πνηνηηθψλ ειέγρσλ νπφηε δελ απαηηείηαη ε εθηέιεζε πεξαηηέξσ δνθηκψλ παξά κφλνλ ε 
πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

Οη ζσιήλεο θαη ηα αληίζηνηρα εηδηθά ηεκάρηα πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζα πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα 
βηνκεραλία εθηφο αλ απνδερζεί ε Τπεξεζία πιηθά απφ πεξηζζφηεξνπο πξνκεζεπηέο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν γελλεζνχλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πιηθψλ, ε Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη λα εθηειεζηνχλ κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ πξφζζεηεο ζπνξαδηθέο 
δνθηκέο επί πιηθψλ πξνζθνκηδφκελσλ ζην εξγνηάμην γηα ηνπνζέηεζε, ζε εξγαζηήξην πηζηνπνηεκέλν θαηά EN ISO/IEC 
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17025:2005-08 (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories -- Γεληθέο 

απαηηήζεηο γηα ηελ επάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ δνθηκψλ θαη δηαθξηβψζεσλ) ή άιιν εξγαζηήξην αληνρήο πιηθψλ ηεο 
έγθξηζήο ηεο. 

Αλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπνξαδηθψλ απηψλ δνθηκψλ απνδεηρζνχλ κε ηθαλνπνηεηηθά, κπνξεί λα δεηεζεί επαλάιεςε 

ηεο ιεπηνκεξνχο δηαδηθαζίαο δνθηκψλ, ζε έηνηκα πιηθά, ζε αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην ηεο επηινγήο ηνπ Κπξίνπ ηνπ 
Έξγνπ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ ζα θξίλνπλ ηειηθά ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ ή ηελ αλάγθε 

νιηθήο ή κεξηθήο απφξξηςήο ηνπο.  
Η απνδνρή ησλ πιηθψλ ζην εξγνηάμην δελ πξνδηθάδεη ηελ ηειηθή παξαιαβή ηνπο σο εγθαηεζηεκέλσλ, αθνχ αδέμηνη 

ρεηξηζκνί απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ κεηαθνξά, πξνζέγγηζε, ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε, δνθηκαζίεο θαη 
επίρσζε είλαη δπλαηφ λα νδεγήζνπλ ζε θζνξέο ή δεκηέο. 

 

ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΘΔΝΣΟ ΓΙΚΣΤΟΤ 

 Έιεγρνο νξηδνληηνγξαθηθήο θαη πςνκεηξηθήο ηνπνζέηεζεο ζσιήλσλ ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 

κειέηε (θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζε εκθαλή ζεκεία πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο επίρσζεο ή 

ζηα θξεάηηα βαλψλ). 

 Έιεγρνο ζπλδεζκνινγίαο ζσιήλσλ θαη πξνζηαζίαο (εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο) ζσιήλσλ θαη 

εηδηθψλ ηεκαρίσλ (θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο ή/θαη επί νξαηψλ ηκεκάησλ πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο επίρσζεο). 

 Έιεγρνο απνθιίζεσλ ζπλδέζκσλ. Η δηαπίζησζε απνθιίζεσλ κεγαιπηέξσλ ησλ απνδεθηψλ 

ζπλεπάγεηαη ηελ επαλαηνπνζέηεζε θαη επαλαζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ (έιεγρνη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θαηαζθεπήο). 

 Έιεγρνο Πξαθηηθψλ ηέιεζεο δνθηκψλ πηέζεσο.  

 Σκήκαηα ζσιελψζεσλ πνπ εκθαλίδνπλ θαθψζεηο, ζηξεβιψζεηο ή δηάβξσζε, βιάβεο ζηελ πξνζηαζία 

ησλ αγσγψλ, εκθαλείο θαθνηερλίεο ελδεηθηηθέο ηνπ φηη δελ ηεξήζεθε ε παξνχζα Πξνδηαγξαθή δελ 

ζα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζα δίδεηαη εληνιή αληηθαηάζηαζήο ηνπο κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

ΓΟΚΙΜΔ ΣΔΓΑΝΟΣΗΣΑ Δ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΠΙΔΗ 

Γενικά 

Η δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ζα γίλεηαη κεηά απφ ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα, ηελ 

θαηαζθεπή ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεο, ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη ζπζθεπψλ θαη ηελ κεξηθή 
επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο. 

Οη δνθηκέο δηαθξίλνληαη ζε: 

 πξνδνθηκαζία (θαηά ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ). 

 θχξηα δνθηκή ζε πίεζε (θαηά ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ). 

 γεληθή δνθηκή νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ. 
 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ ην αλνηρηφ ηκήκα ησλ νξπγκάησλ ζα παξακέλεη μεξφ. Η νπνηαδήπνηε εκθάληζε 
πδάησλ ζην φξπγκα ζα αληηκεησπίδεηαη κε αληιήζεηο. 

Σν κήθνο ηνπ ηκήκαηνο δνθηκήο ζα είλαη ελδεηθηηθψο απφ 500 κέρξη 1000 m αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Επίβιεςεο. Σα άθξα ησλ ηκεκάησλ ηνπ πξνο δνθηκή δηθηχνπ ζα θιείλνπλ εξκεηηθά κε 
ηνπνζέηεζε (πξνζσξηλή) θιαληδσηψλ ηαπψλ. 

Σν πξνο δνθηκή ηκήκα ζα πιεξνχηαη κε λεξφ πξννδεπηηθά, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο εμαέξσζή ηνπ. 
Σν αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα εηζπίεζεο ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε νγθνκεηξηθή δηάηαμε (φξγαλν ή θαηαγξαθηθφ) 

κεηξήζεσλ, αθξηβείαο ± 1 lt, θαη απηνγξαθηθφ καλφκεηξν κε αθξίβεηα αλάγλσζεο  

0,1 atm. Σα φξγαλα ζα θέξνπλ πξφζθαην (ην πνιχ 6 κελψλ) πηζηνπνηεηηθφ βαζκνλφκεζεο απφ αλαγλσξηζκέλν 
εξγαζηήξην. 
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Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δνθηκαζίαο ν Αλάδνρνο ζα δηαζέζεη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα επέκβεη 

ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Δελ επηηξέπεηαη λα εθηειείηαη θακία εξγαζία ζην ζθάκκα ηελ ψξα πνπ ην ηκήκα βξίζθεηαη 
ππφ δνθηκαζία. 

Πποδοκιμαζία 

Αθνχ πιεξσζεί κε λεξφ, ην ππφ δνθηκή ηκήκα παξακέλεη επί 24 πεξίπνπ ψξεο ππφ ζηαηηθή πίεζε. Αλ δηαπηζησζεί 
απψιεηα λεξνχ, ζα αλαδεηεζεί ην ζεκείν/α δηαξξνήο, ζα απνθαηαζηαζεί ε δεκηά θαη ζα επαλαιεθζεί ε δνθηκή. 

Κςπίυρ δοκιμαζία πίεζηρ 

Η δνθηκή ζα εθαξκφδεηαη κφλν ζηα δίθηπα ππφ πίεζε κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ κεηαηνπίζεσλ ή δηαξξνψλ 

χδαηνο πνπ εληνπίζζεθαλ θαηά ηελ πξνδνθηκαζία θαη ζα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 12 ψξεο. 
Η εθαξκνζηέα πίεζε δνθηκήο θαζνξίδεηαη απφ ηελ Μειέηε ή νξίδεηαη ζε 150% ηεο νλνκαζηηθήο πίεζεο (ΡΝ) ηνπ 

πιηθνχ. 

Καηά ηελ ζηαδηαθή αχμεζε ηεο πίεζεο, ζα ιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ζπιάθσλ αέξα. 
Η θπξίσο δνθηκή ζεσξείηαη επηηπρήο αλ δελ παξαηεξεζεί πηψζε πίεζεο κεγαιχηεξε απφ 0,10 atm θαη δελ 

παξαηεξεζνχλ παξακνξθψζεηο ηνπ δηθηχνπ. 
Εάλ παξαηεξεζεί πηψζε πίεζεο κεγαιχηεξε ηνπ νξίνπ απηνχ ζα ειέγρεηαη νπηηθά ε ζσιήλσζε γηα ηνλ εληνπηζκφ 

ελδερνκέλσλ δηαξξνψλ. Εάλ βξεζνχλ δηαξξνέο επηζθεπάδνληαη θαη ε δνθηκαζία επαλαιακβάλεηαη απφ ηελ αξρή. Εάλ 

δελ εληνπηζζνχλ δηαξξνέο χδαηνο, παξά ην φηη πξνζηίζεληαη πνζφηεηεο χδαηνο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πίεζεο, 
ζεκαίλεη φηη έρεη εγθισβηζζεί αέξαο ζην δίθηπν, νπφηε απαηηείηαη εθθέλσζή ηνπ θαη επαλάιεςε ηεο δνθηκήο. 

Γενική δοκιμαζία  

Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο δνθηκαζίαο αλά ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ζα επαλαπιεξψλεηαη ην φξπγκα ζε νιφθιεξν 

ην κήθνο ησλ δνθηκαζζέλησλ ηκεκάησλ, ρσξίο φκσο λα πιεξσζνχλ νη ζέζεηο ζπλδέζεσο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ 
απηψλ. 

Καηά ηελ θάζε ηεο επίρσζεο ε πίεζε ζην δίθηπν ζα δηαηεξείηαη ζε επίπεδα κηθξφηεξα ηεο νλνκαζηηθήο πξνο 

δηαπίζησζε ηπρφλ θζνξψλ ζηνπο ζσιήλεο (πηψζε πίεζεο ζα θαίλεηαη απφ ηα καλφκεηξα). Αθνχ νινθιεξσζεί ε 
επαλαπιήξσζε ησλ νξπγκάησλ θαηά ηκήκα, νη ζσιελψζεηο ζα ππνζηνχλ ηελ ηειηθή δνθηκαζία κε πίεζε ίζε πξνο 

150% ηεο νλνκαζηηθήο. 
Η δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο απηήο ζα είλαη ηφζε, ψζηε λα επηηξέπεη ηνλ νπηηθφ έιεγρν ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ 

ρσξηζηά δνθηκαζζέλησλ ηκεκάησλ θαηά ηελ θπξίσο δνθηκή πηέζεσο. 

Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή θαη ηεο δνθηκαζίαο απηήο πιεξνχληαη θαη ηα αθεζέληα κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θελά 
(νινθιήξσζε επίρσζεο δηθηχνπ). 

Ππυηόκολλο δοκιμαζιών  

Σα ζηνηρεία θαη απνηειέζκαηα ησλ δνθηκαζηψλ ζα θαηαρσξνχληαη ζε πξαθηηθφ πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

εθπξφζσπν ηεο Επίβιεςεο θαη ηνλ Αλάδνρν. 

 

ΠΛΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΙΡΩΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ 

Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο γεληθήο πδξαπιηθήο δνθηκήο ζα αθνινπζεί ε πιχζε ηνπ δηθηχνπ γηα λα θαζαξίζνπλ 
νη ζσιήλεο απφ μέλα θαη θπξίσο ιεπηφθνθθα πιηθά. 

Σν λεξφ πιχζεο ζα είλαη πφζηκν θαη ζα δηνρεηεχεηαη ζηηο ζσιελψζεηο απφ ην έξγν θεθαιήο ηνπ δηθηχνπ. Η 
εθθέλσζε ηνπ δηθηχνπ ζα γίλεηαη απφ ηνπο εθθελσηέο. Οη πιχζεηο ζα ζπλερίδνληαη κέρξηο φηνπ ηα ιακβαλφκελα 

δείγκαηα λεξνχ είλαη απνιχησο δηαπγή θαη ρσξίο θφθθνπο άκκνπ ή άιια αησξνχκελα ζπζηαηηθά. 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε πιχζε, ην δίθηπν ζα απνζηεηξψλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ζην λεξφ πιήξσζεο θαηάιιεισλ 
απνιπκαληψλ ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ Μειέηε (π.ρ. ριψξην). Σν δηάιπκα ρεκηθψλ πξνζζέησλ ζα 

εηζαρζεί ζην ζχζηεκα δηαλνκήο θαη ζα παξακείλεη επί 3σξν ηνπιάρηζηνλ ζην δίθηπν, ηνπ νπνίνπ φιεο νη δηθιείδεο 
ζα είλαη θιεηζηέο. Θα αθνινπζήζεη έθπιπζε ησλ ζσιήλσλ κε δηνρέηεπζε λεξνχ απφ ηελ πεγή πδξνδφηεζεο. 

Μεηά ηελ απφπιπζε ηεο εγθαηάζηαζεο κε θαζαξφ λεξφ ζα ιεθζνχλ δείγκαηα λεξνχ απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία θαη 

απφ ζεκεία εθηφο ηεο λέαο εγθαηάζηαζεο θνληά ζην ζεκείν ηξνθνδνζίαο ηεο. Σν πνζνζηφ ειεχζεξνπ ρισξίνπ ησλ 
δεηγκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζέζεηο ηεο λέαο εγθαηάζηαζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ειεχζεξνπ ρισξίνπ ηνπ λεξνχ πφιεο. ε πεξίπησζε πνπ ν φξνο απηφο δελ πιεξνχηαη, ζα γίλεη λέα έθπιπζε φιεο 
ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λέα δεηγκαηνιεςία, έσο φηνπ επηηεπρζεί ε παξαπάλσ απαίηεζε. 
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΓΙΔΙΝΗ - ΑΦΑΛΔΙΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ 

Καηά ηελ κεηαθνξά, απφζεζε θαη δηαθίλεζε ησλ ζσιήλσλ: 

 Εθθφξησζε πιηθψλ κέζσ γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο. 

 Δηαθίλεζε επηκήθσλ αληηθεηκέλσλ ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηαο ρψξνπ. 

 Υεηξηζκφο αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ (επηθάλεηεο ηνκήο ζσιήλσλ, θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ).  

 Υεηξηζκφο - εθαξκνγή απνιπκαληψλ (ηνμηθνί ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο). 

 
Ο ρεηξηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εξγαιείσλ ζα γίλεηαη κφλνλ απφ εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Σν εξγαηνηερληθφ 

πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζα δηαζέηεη εκπεηξία ζε εξγαζίεο θαηαζθεπήο πδξαπιηθψλ δηθηχσλ (απνδεηθλπφκελε 
κε βεβαηψζεηο εξγνδνηψλ). 

 

ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΔΡΓΑΙΑΚΩΝ ΚΙΝΓΤΝΩΝ 

πκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΕΕ ―Ειάρηζηεο Απαηηήζεηο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Πξνζσξηλψλ θαη Κηλεηψλ 

Εξγνηαμίσλ‖ θαη ηελ Ειιεληθή Ννκνζεζία επί ζεκάησλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 θ.ιπ.) 

 Οη εθηεινχληεο ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο ΠΕΣΕΠ ζα δηαζέηνπλ επαξθή εκπεηξία ζηηο πδξαπιηθέο/ 

ζσιελνπξγηθέο εξγαζίεο. 

 Τπνρξεσηηθή ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη θαη’ 

ειάρηζηνλ: 
 

Πξνζηαηεπηηθή 

ελδπκαζία  

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

Puncture resistance - Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία. Μεραληθέο ηδηφηεηεο. 

Δνθηκή αληνρήο ζε δηάηξεζε. 

Πξνζηαζία ρεξηψλ 

θαη βξαρηφλσλ  

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάληηα 

πξνζηαζίαο έλαληη κεραληθψλ θηλδχλσλ. 

Πξνζηαζία θεθαιηνχ  EN 397:1995: Industrial safety helmets  (Amendment A1:2000) -- Κξάλε 

πξνζηαζίαο. 

Πξνζηαζία πνδηψλ  EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional 

Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Τπνδήκαηα αζθαιείαο 

γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε (αληηθαηαζηάζεθε απφ ην πξφηππν EN ISO 

20345:2004). 

Πξνζηαζία 

νθζαικψλ 

ΕΛΟΣ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and 

non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μέζα 

πξνζηαζίαο καηηψλ θαη πξνζψπνπ ηχπνπ κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο γηα 

βηνκεραληθή θαη κε βηνκεραληθή ρξήζε έλαληη κεραληθψλ θηλδχλσλ ή θαη 

ζεξκφηεηαο 
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Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε βάζε ην αμνληθφ κήθνο ζε κέηξα (m) ησλ ζσιελψζεσλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ αλά 

νλνκαζηηθή δηάκεηξν. 

- ην κήθνο ησλ επηκεηξνχκελσλ ζσιήλσλ δελ πξνζκεηξψληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα.  

- Δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ζσιήλσλ κε θψδσλα θαη θιαληδσηψλ ζσιήλσλ.  

Διδικά ηεμάσια  

Σα εηδηθά ηεκάρηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν επηκεηξψληαη ζε βάξνs (kg), ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηνπο 

θαηαιφγνπο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνκεζεπηή. Δελ γίλνληαη απνδεθηά ηα απνηειέζκαηα δχγηζεο κεγαιχηεξα ησλ ηηκψλ 
βάξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ πξνκεζεπηψλ. 

ώμαηα αγκύπυζηρ 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεs επηκεηξψληαη αλεμαξηήησο ζηηο επηκέξνπο εξγαζίεο θαηαζθεπήο 
απηψλ (εθζθαθέο, ζθπξνδέκαηα θ.ιπ.) θαη πιεξψλνληαη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζσλ Σηκνινγίνπ. Δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε δηαζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ ζεσξεηηθψλ. 
 

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ 

ηηο σο άλσ ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη θχιαμε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ 

εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο. Οη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα 

ζα θέξνπλ εξγνζηαζηαθέο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επελδχζεηο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 

ζηελ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

 Η δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ. 

 Η θζνξά ησλ πιηθψλ θαη ηα πιηθά θαη ε εξγαζία απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ζηξψζεσλ 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 Η πξαγκαηνπνίεζε ησλ πδξαπιηθψλ δνθηκψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ε 

απνθαηάζηαζε ηπρφλ δηαξξνψλ πνπ ζα εληνπηζζνχλ θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπο.  

 Οη δαπάλεο πξνζζέησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ επί ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ πξνο ηνπνζέηεζε πιηθψλ 

(ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ). 
 

(Γρεβενά    ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2020) 
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