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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αντικείμενο του παρόντοσ τεφχουσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν είναι θ διατφπωςθ των ειδικϊν τεχνικϊν 

όρων ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τα λοιπά εγκεκριμζνα από τον Κφριο του Ζργου 

τεφχθ, κα εκτελεςτεί το υπόψθ ζργο. 

Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν με τουσ γενικϊσ παραδεκτοφσ κανόνεσ τθσ Επιςτιμθσ και τθσ Τεχνικισ 

και βάςει με όςα ειδικότερα αναφζρονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

Το παρόν τεφχοσ περιλαμβάνει τισ εγκεκριμζνεσ Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ) - ΦΕΚ B' 

2221/30-7-2012, οι οποίεσ βρίςκουν εφαρμογι ςτον παρόν ζργο κακϊσ και ςυμπλθρϊςεισ τουσ όπου 

αυτό επιβάλλεται λόγω των απαιτιςεων του ζργου. Επιπλζον, περιλαμβάνει και ςυμπλθρωματικζσ 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ για τα αντικείμενα που δεν καλφπτονται από τισ υπάρχουςεσ Ε.Τ.Ε.Ρ. 

Οι αναλυτικζσ περιγραφζσ των ΕΤΕΡ ζχουν υπάρχουν αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθν ΓΓΔΕ 

(www.ggde.gr).  

Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ζχουν εφαρμογι, ακόμα και εάν δεν γίνεται μνεία ςτισ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ, όλοι οι επίςθμοι Ελλθνικοί κανονιςμοί (π.χ. Κανονιςμόσ ζργων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ, 

Αντιςειςμικόσ κανονιςμόσ, Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ, Υπουργείου Βιομθχανίασ, Δ.Ε.Θ., 

Διατάξεισ περί αςφαλείασ ςε εργοτάξια, κλπ) και οι ςυναφείσ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και τα πρότυπα 

του ΕΛΟΤ. Ιςχφουν επίςθσ και τα "Ευρωπαϊκά πρότυπα", όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν παράγραφο 2 του 

άρκρου 11 του Ρ.Δ. 23/94. 

Σαν "αποδεκτά" πρότυπα χαρακτθρίηονται πλθν των ελλθνικϊν προτφπων (και ςχεδίων προτφπων) του 

ΕΛΟΤ και των "Ευρωπαϊκϊν προτφπων", τα διεκνι ISO, τα γερμανικά DΙΝ και τα βρετανικά BS, τα γαλλικά 

AFNOR και τα αμερικανικά ASTM και AWWA. Εφόςον δεν αναφζρεται χρονολογία ζκδοςθσ των προτφπων, 

νοείται θ πλζον πρόςφατθ ζκδοςθ αυτϊν, που ιςχφει ι ζχει ιςχφςει. 

Οι εργαςίεσ γενικϊσ κα εκτελεςκοφν με βάςθ τα εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ μελζτθσ ι όποιεσ τροποποιιςεισ 

ι ςυμπλθρϊςεισ γίνουν ι εγκρικοφν από τθν Υπθρεςία. 

Πλεσ οι δαπάνεσ για τθν εφαρμογι των όρων των τεχνικϊν προδιαγραφϊν κα βαρφνουν τον Ανάδοχο, 

αςχζτωσ αν γίνεται ρθτι ςχετικι αναφορά τοφτου ι όχι. Ο Ανάδοχοσ δεν κα επιβαρυνκεί τισ δαπάνεσ για 

μία ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα μόνον αν γίνεται ρθτι και αδιαμφιςβιτθτθ αναφορά ςτθν ςχετικι 

προδιαγραφι περί του αντικζτου. 

Ραρακάτω παρουςιάηεται ο πίνακασ αντιςτοίχιςθσ των εργαςιϊν του τιμολογίου του παρόντοσ ζργου με 

τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (είτε ΕΤΕΡ είτε Συμπλθρωματικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ): 

(Να λθφκεί υπόψθ θ Εγκφκλιοσ 17 με αρ. πρωτ. Δ.Κ.Ρ. /οικ. /1322/7.9.2016 Υπουργοφ ΥΡΟΜΕΔΙ  

"Αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ πενιντα εννζα (59) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΛΟΤ – 

ΕΤΕΡ)".  Ππου ςτο αναλυτικό τιμολόγιο αναφζρεται κάποια από τισ 59 ΕΤΕΡ, να λθφκεί υπόψθ θ ωσ άνω 

εγκφκλιοσ που αναφζρει τισ προςωρινά ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ.) 

  

http://www.ggde.gr/


Κωδικόσ 
Άρθρου 

A.T. Τίτλοσ Αρθρου 
Αρ. προ-

διαγραφήσ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΡ               
"ΕΛΟΤ ΤΡ 

1501-" 

ΥΔ 
3.01.02 

1 

Εκςκαφζσ τάφρων ι διωρφγων αρδευτικϊν ι 
αποςτραγγιςτικϊν δικτφων  ςε εδάφθ γαιϊδθ - θμιβραχϊδθ. 
Με τθν φόρτωςθ των προϊόντων επί αυτοκινιτου και τθν 
μεταφορά ςτον χϊρο απόκεςθσ ι απόρριψθσ ςε οποιαδιποτε 
απόςταςθ 

 08-01-01-00 

ΥΔ 
3.10.02.01 

2 

Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ ι 
θμιβραχϊδεσ. Με πλάτοσ πυκμζνα ζωσ 3,00 m, με τθν 
φόρτωςθ των προϊόντων εκςκαφισ επί αυτοκινιτου, τθν 
ςταλία του ςυτοκινιτου και τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε 
απόςταςθ. Για βάκοσ ορφγματοσ ζωσ 4,00 m 

 08-01-03-01 

ΥΔ Ν-
3.10.02.01 

3 

Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ ι 
θμιβραχϊδεσ. Με πλάτοσ πυκμζνα ζωσ 3,00 m, με τθν 
φόρτωςθ των προϊόντων εκςκαφισ επί αυτοκινιτου, τθν 
ςταλία του ςυτοκινιτου και τθν μεταφορά. Για τισ αςφαλτικζσ 
ςτρϊςεισ ςυν.πάχουσ ζωσ 0,10m, και τθν μεταφορά ςε 
οποιαδιποτε απόςταςθ. 

 08-01-03-01 

ΥΔ 
3.11.02.01 

4 

Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ βραχϊδεσ. 
Με πλάτοσ πυκμζνα ζωσ 3,00 m, με τθν φόρτωςθ των 
προϊόντων εκςκαφισ επί αυτοκινιτου, τθν ςταλία του 
ςυτοκινιτου και τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. 
Για βάκοσ ορφγματοσ ζωσ 4,00 m. 

 08-01-03-01 

ΥΔ 3.12 5 
Ρροςαφξθςθ τιμϊν εκςκαφϊν ορυγμάτων υπόγειων δικτφων 
για τθν αντιμετϊπιςθ πρόςκετων δυςχερειϊν από διερχόμενα 
δίκτυα ΟΚΩ 

 02-08-00-00 

ΟΙΚ 
20.04.01 

6 
Eκςκαφι κεμελίων και τάφρων χωρίσ τθ χριςθ μθχανικϊν 
μζςων, ςε εδάφθ γαιϊδθ-θμιβραχϊδθ 

 02-04-00-00 

ΟΙΚ 
20.04.02 

7 
Eκςκαφι κεμελίων και τάφρων χωρίσ τθ χριςθ μθχανικϊν 
μζςων, ςε εδάφθςε εδάφθ βραχϊδθ, εκτόσ από γρανιτικά-
κροκαλοπαγι 

 02-04-00-00 

ΥΔ 
4.01.01 

8 

Κακαιρζςεισ μεμονωμζνων ςτοιχείων ι τμθμάτων 
καταςκευϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Συνικουσ ακριβείασ, 
με χριςθ αεροςυμπιεςτϊν κλπ ςυμβατικϊν μζςων 
(υδραυλικι ςφφρα, εργαλεία πεπιεςμζνου αζρα, 
θλεκτροεργαλεία κλπ) 

 15-02-01-01 

ΥΔ 4.04 9 Αποξιλωςθ πλακοςτρϊςεων πεηοδρομίων.  15-03-03-00 

ΥΔ 4.05 10 Αποξιλωςθ κραςπζδων πρόχυτων ι μι  15-03-03-00 

ΥΔ 4.07 11 Επίςτρωςθ αγροτικϊν οδϊν με αμμοχαλικϊδθ υλικά  - 

ΥΔ 4.13 12 Κακαίρεςθ καταςκευϊν από άοπλο ςκυρόδεμα  15-02-01-01 

ΟΔΟ Β-51 13 Ρρόχυτα κράςπεδα  από ςκυρόδεμα  05-02-01-00 

ΟΙΚ 
22.20.02 

14 
Κακαίρεςθ πλακοςτρϊςεων δαπζδων παντόσ τφπου και 
οιουδιποτε πάχουσ. Με προςοχι, για τθν εξαγωγι ακεραίων 
πλακϊν ςε ποςοςτό > 50% 

 - 

ΥΔ 
4.09.02 

15 

Αποκατάςταςθ αςφαλτικϊν οδοςτρωμάτων ςτισ κζςεισ 
ορυγμάτων υπογείων δικτφων, Αποκατάςταςθ αςφαλτικϊν 
οδοςτρωμάτων που ζφεραν αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ μζςου 
πάχουσ 10 cm 

 
05-03-11-01                                         
05-03-11-04                                    
05-03-03-00 

ΥΔ 4.10 16 
Αποκατάςταςθ επίςτρωςθσ πεηοδρομίου νθςίδασ ι πλατείασ 
ςτισ κζςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων 

 08-06-08-03 

ΟΙΚ 78.96 17 Επιςτρϊςεισ δαπζδων με κυβολίκουσ από γρανίτθ  - 

ΥΔ 
5.05.02 

18 
Επιχϊςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων με διαβακμιςμζνο 
κραυςτό αμμοχάλικο λατομείου. Για ςυνολικό πάχοσ 
επίχωςθσ άνω των 50 cm 

 08-01-03-02 

ΥΔ Ν-
5.05.03 

19 
Επιχϊςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων με κατάλλθλα 
προϊόντα εκςκαφϊν 

 08-01-03-02 

ΥΔ 5.07 20 Στρϊςεισ ζδραςθσ και εγκιβωτιςμόσ ςωλινων με άμμο  08-01-03-02 



προελεφςεωσ λατομείου 

ΥΔ Ν-7.01 21 
Αντιςτθρίξεισ παρειϊν εκςκαφισ με προκαταςκευαςμζνα 
ελαφροφ τφπου πετάςματα ι ξυλοηεφγματα 

 - 

ΥΔ Ν-7.06 22 Αντιςτθρίξεισ παρειϊν χάνδακοσ με μεταλλικά πετάςματα  - 

ΥΔ 9.01 23 Ξυλότυποι ι ςιδθρότυποι επιπζδων επιφανειϊν  
01-03-00-00                              
01-04-00-00 

ΥΔ 
9.10.03 

24 
Ραραγωγι, μεταφορά, διάςτρωςθ, ςυμπφκνωςθ και 
ςυντιρθςθ ςκυροδζματοσ. Για 

 01-01-01-00 

  
καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15  01-01-02-00 

   
 01-01-03-00 

   
 01-01-04-00 

   
 01-01-05-00 

   
 01-01-07-00 

ΥΔ 
9.10.04 

25 
Ραραγωγι, μεταφορά, διάςτρωςθ, ςυμπφκνωςθ και 
ςυντιρθςθ ςκυροδζματοσ. Για 

 01-01-01-00 

  
καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20  01-01-02-00 

   
 01-01-03-00 

   
 01-01-04-00 

   
 01-01-05-00 

   
 01-01-07-00 

ΥΔ 
9.10.05 

26 
Ραραγωγι, μεταφορά, διάςτρωςθ, ςυμπφκνωςθ και 
ςυντιρθςθ ςκυροδζματοσ. Για 

 01-01-01-00 

  
καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C20/25  01-01-02-00 

   
 01-01-03-00 

   
 01-01-04-00 

   
 01-01-05-00 

   
 01-01-07-00 

ΥΔ 
9.23.04 

27 
Ρρομικεια και προςκικθ προςμίκτων και προςκζτων ςτο 
ςκυρόδεμα. Στεγανοποιθτικά μάηασ ςκυροδζματοσ 
(πρόςμικτα μείωςθσ υδατοπερατότθτασ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

 - 

ΥΔ 9.26 28 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςιδθροφ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων 
υδραυλικϊν ζργων 

 01-02-01-00 

ΟΔΟ Β-34 29 
Επίχριςμα πατθτό εςωτερικϊν επιφανειϊν υπονόμων και 
φρεατίων πάχουσ 2,0 cm 

 08-05-01-04 

ΟΔΟ Β-36 30 Μόνωςθ με διπλι αςφαλτικι επάλειψθ  - 

ΟΙΚ 79.5 31 Επάλειψθ με εποξειδικι ρθτίνθ  - 

ΥΔ 
11.01.02 

32 
Καλφμματα φρεατίων. Καλφματα από ελατό χυτοςίδθρο 
(ductile iron) 

 - 

ΥΔ 
12.10.03 

33 
Αγωγοί αποχζτευςθσ από ςωλινεσ PVC-U ςυμπαγοφσ 
τοιχϊματοσ Αγωγοί αποχζτευςθσ από ςωλινεσ PVC-U, SDR 41, 
DN 160 mm 

 08-06-02-02 

ΥΔ 
12.10.05 

34 
Αγωγοί αποχζτευςθσ από ςωλινεσ PVC-U ςυμπαγοφσ 
τοιχϊματοσ Αγωγοί αποχζτευςθσ από ςωλινεσ PVC-U, SDR 41,  
DN 200 mm 

 08-06-02-02 

ΥΔ 
12.10.08 

35 
Αγωγοί αποχζτευςθσ από ςωλινεσ PVC-U ςυμπαγοφσ 
τοιχϊματοσ Αγωγοί αποχζτευςθσ από ςωλινεσ PVC-U, SDR 41,  
DN 400 mm 

 08-06-02-02 

  

Ειδικά τεμάχια ςωλινων PVC-U, Σαμάρι με μοφφα ςυγκολλθτό 
ςε αγωγοφσ υπονόμων από πλαςτικοφσ ςωλινεσ PVC-U ςειράσ 
41 

 08-06-02-02 

ΥΔ Ν-
12.12.01.01 

36 Σαμάρι/μοφφα ονομαςτικϊν διαμζτρων 200/160 mm  08-06-02-02 

ΥΔ 
12.12.01.05 

37 Σαμάρι/μοφφα ονομαςτικϊν διαμζτρων 400/160 mm  08-06-02-02 

  
Σωλθνϊςεισ πιζςεωσ από  ςωλινεσ πολυαικυλενίου  E 80  
(με ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS8 = 8 MPa), με 

ΤΡ1 
 



ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 

ΥΔ 
12.14.02.03 

38 Ονομ. διαμζτρου DN 50 mm / Ν 10 atm ΤΡ1 
 

ΥΔ 
12.14.02.04 

39 Ονομ. διαμζτρου DN 63 mm / Ν 10 atm ΤΡ1 
 

ΥΔ 
12.17.01 

40 

Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων από ελατό χυτοςίδθρο 
ςφαιροειδοφσ γραφίτθ (ductile iron). Καμπφλεσ, ταυ, 
ςυςτολζσ, πϊματα κλπ, όλων των τφπων, μεγεκϊν, κλάςεων 
πίεςθσ λειτουργίασ, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598 

ΤΡ2 - 

ΥΔ Ν-
12.35.04.02 

41 
Χυτζσ γωνίεσ PVC-U 90°, με τυποποίθςθ κατά τθν εξωτερικι 
διάμετρο (DN/OD)  Χυτι γωνία PVC-U, των 90°, DN/OD 200 
mm 

 08-06-02-02 

ΥΔ 16.04 42 
Καταςκευι ςφνδεςθσ ακινιτου με αγωγό ακακάρτων με 
ςωλινεσ PVC/41 ονομ. διαμζτρου D160 mm 

 08-06-02-02 

ΥΔ 
16.14.01 

43 
Ρροκαταςκευαςμζνα κυκλικά φρεάτια επίςκεψθσ αγωγϊν 
ακακάρτων από ςκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντόσ 
κατοικθμζνων περιοχϊν. Φρεάτιο εςωτ.διαμζτρου 1,20 m 

 08-06-08-06 

ΥΔ Ν-
16.19.04 

44 

Διαμόρφωςθ ςφνδεςθσ νζου αγωγοφ φδρευςθσ από 
πολυαικυλζνιο (Ε) ςε υφιςτάμενο, επίςθσ από Ε, ο οποίοσ 
ζχει απομονωκεί από το δίκτυο, με τοποκζτθςθ ειδικοφ 
τεμαχίου. Για οποιδιποτε διάμετρο υφιςτάμενου αγωγοφ, 
ζωσ Φ200. 

ΤΡ1 - 

ΥΔ Ν-
16.20.05 

45 
Απομόνωςθ υφιςτάμενου αγωγοφ φδρευςθσ  από το δίκτυο. 
Για οποιδιποτε διάμετρο υφιςτάμενου αγωγοφ, ζωσ Φ200. 

 - 

ΥΔ Ν-
12.14.01.99 

46 

Αποκατάςταςθ αγωγοφ φδρευςθσ, από  ςωλινεσ 
πολυαικυλενίου (Ε) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2. Οποιαςδιποτε ονομ. διαμζτρου ζωσ 
Φ200mm/16αatm. 

ΤΡ1 - 

ΝΑ-1 47 Στακμόσ Άντλθςθσ Τφπου Ι ΤΡ3 - 

ΝΑ-2 48 Στακμόσ Άντλθςθσ Τφπου ΙΙ ΤΡ3 - 

ΝΑ-3 49 Στακμόσ Άντλθςθσ Τφπου ΙΙI ΤΡ3 - 

  

    



(ΤΡ1) ΑΓΩΓΟΙ ΑΡΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΟ 
ΡΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Θ Τεχνικι Ρροδιαγραφι αυτι αναφζρεται ςτουσ αγωγοφσ από πολυαικυλζνιο, που κα χρθςιμοποιθκοφν 

για τθν καταςκευι των αγωγϊν ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ 

Επιβλζπουςασ Αρχισ. 

Οι προβλεπόμενεσ από τθν Τεχνικι Ρροδιαγραφι αυτι να εκτελεςκοφν εργαςίεσ για τθν καταςκευι των 

αγωγϊν του δικτφου, ζχουν ςυνοπτικά ωσ εξισ : 

1. Η προμικεια των ςωλινων, των ειδικϊν τεμαχίων και οι κάκε είδουσ δοκιμαςίεσ ςτο εργοςτάςιο 

πριν τθν παραλαβι. 

2. Όλεσ οι φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων από το 

εργοςτάςιο καταςκευισ ςτθ κζςθ τοποκζτθςθσ. 

3. Η τοποκζτθςθ και θ ςφνδεςθ των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων μζςα ςτο όρυγμα. 

4. Οι κάκε είδουσ δοκιμαςίεσ παραλαβισ των ζτοιμων ςωλθνϊςεων ςτο εργοτάξιο. 

Για όλεσ τισ άλλεσ εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν καταςκευι, όπωσ π.χ. εκςκαφζσ και επανεπιχϊςεισ 

ορυγμάτων, άρςεισ και ανακαταςκευζσ οδοςτρωμάτων, φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ προϊόντων 

εκςκαφισ, καταςκευι υποςτρϊματοσ από αμμοχάλικο ι beton κλπ.. ιςχφουν οι αντίςτοιχεσ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ. 

ΡΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ  

Θ ποιότθτα, τα χαρακτθριςτικά, οι ζλεγχοι και οι δοκιμαςίεσ αποδοχισ ςτο εργοςτάςιο των ςωλινων και 

των ειδικϊν τεμαχίων, κα ςυμφωνοφν πλιρωσ με τα προδιαγραφόμενα ςτισ προδιαγραφζσ ςωλινων από 

υψηλήσ πυκνότητασ πολυαιθυλζνιο HDPE 3ησ γενιάσ, ς80–MRS10–PΕ100 κατά CEN:TC155/WG 

12/20.1/N110, TC155/20.2/N1002REV και pr EN 12201-2 και ςυμπλθρωματικά οι DIN 8074, DIN 8075. 

Συμπλθρωματικά ιςχφουν οι γερμανικζσ προδιαγραφζσ: 

1.  DIN 2401 τμιμα 1 Δομικά εξαρτιματα ςτα οποία αςκείται εςωτερικι ι εξωτερικι πίεςθ. 

τοιχεία πίεςθσ & κερμοκραςίασ. Οριςμοί, κλίμακεσ ονομαςτικισ πίεςθσ. 

2.  DIN 3543 τμιμα 4 Διατρθτικόσ εξοπλιςμόσ από (HDPE) για ςωλινεσ (HDPE). Διαςτάςεισ. 

3.  DIN 3544 τμιμα 1 Εξοπλιςμόσ από (HDPE). Απαιτιςεισ και ζλεγχοσ για τον διατρθτικό 

εξοπλιςμό. 

4.  Παράρτθμα 1 ςτο DIN 

8075 

ωλινεσ από (HDPE). Ικανότθτα αντίςταςθσ ςτα χθμικά, ςωλινων και 

εξαρτθμάτων ςωλθνϊςεων. 

5.  DIN 16963 τμιμα 1 φνδεςμοι ςωλινων και εξαρτιματα ςωλθνϊςεων για αγωγοφσ πίεςθσ 

από (HDPE), τφποσ 1 και 2. Με τμθματικό τρόπο καταςκευισ 

παραςκευαςκζντα τόξα ςωλινων για ςυγκολλθτικι αμφίδεςθ. 

Διαςτάςεισ.  

6.  DIN 16963 τμιμα 2 φνδεςμοι ςωλινων και εξαρτιματα ςωλθνϊςεων για αγωγοφσ πίεςθσ 

από (HDPE), τφποσ 1 και 2. Με τμθματικό (segment) τρόπο καταςκευισ 

διαμζςου ςτρίφωςθσ παραςκευαςκζντα εξαρτιματα – Σ και  

διακλαδϊςεισ για ςυγκολλθτικι αμφίδεςθ. Διαςτάςεισ.  

7.  DIN 16963 τμιμα 3 φνδεςμοι ςωλινων και εξαρτιματα ςωλθνϊςεων για αγωγοφσ πίεςθσ 

από (HDPE), τφποσ 1 και 2. Από ςωλινα διαμορφωμζνα τόξα ςωλινων για  

ςυγκολλθτικι αμφίδεςθ. Διαςτάςεισ.  



8.  DIN 16963 τμιμα 4 (προσ το παρόν ςχζδιο). φνδεςμοι ςωλινων και εξαρτιματα 

ςωλθνϊςεων για αγωγοφσ πίεςθσ από (HDPE), τφποσ 1 και 2. Δεςμοί για 

ςυγκολλθτικι αμφίδεςθ κερμικοφ ςϊματοσ, φλάντηεσ, παρεμβφςματα. 

Διαςτάςεισ. 

9.  DIN 16963 τμιμα 5 φνδεςμοι ςωλινων και εξαρτιματα ςωλθνϊςεων για αγωγοφσ πίεςθσ 

από ςκλθρό πολυαικυλζνιο (PE – ςκλθρό), τφποσ 1 και 2. Γενικζσ 

απαιτιςεισ ποιότθτασ, ζλεγχοσ. 

10.  DIN 16963 τμιμα 6 (προσ το παρόν ςχζδιο). φνδεςμοι ςωλινων και εξαρτιματα 

ςωλθνϊςεων για αγωγοφσ πίεςθσ από (HDPE), τφποσ 1 και 2. Εξαρτιματα 

από χυτό υπό πίεςθ για ςυγκολλθτικι αμφίδεςθ. Διαςτάςεισ. 

11.  DIN 16963 τμιμα 7 (προσ το παρόν ςχζδιο). φνδεςμοι ςωλινων και εξαρτιματα 

ςωλθνϊςεων για αγωγοφσ πίεςθσ από (HDPE), τφποσ 1 και 2. Εξαρτιματα 

ςυγκόλλθςθσ ελικοειδοφσ κερμικοφ ςφρματοσ από χυτό υπό πίεςθ. 

Διαςτάςεισ. 

12.  DIN 16963 τμιμα 8 φνδεςμοι ςωλινων και εξαρτιματα ςωλθνϊςεων για αγωγοφσ πίεςθσ 

από (HDPE), τφποσ 1 και 2. Γωνίεσ από χυτό υπό πίεςθ για ςυγκόλλθςθ 

μοφφασ.  Διαςτάςεισ. 

13.  DIN 16963 τμιμα 9 φνδεςμοι ςωλινων και εξαρτιματα ςωλθνϊςεων για αγωγοφσ πίεςθσ 

από (HDPE), τφποσ 1 και 2. Εξαρτιματα  Σ από χυτό υπό πίεςθ για 

ςυγκόλλθςθ μοφφασ.  Διαςτάςεισ. 

14.  DIN 16963 τμιμα 10 φνδεςμοι ςωλινων και εξαρτιματα ςωλθνϊςεων για αγωγοφσ πίεςθσ 

από (HDPE), τφποσ 1 και 2. Μοφφεσ και καλφπτρεσ από χυτό υπό πίεςθ για 

ςυγκόλλθςθ μοφφασ.  Διαςτάςεισ. 

15.  DIN 16963 τμιμα 11 φνδεςμοι ςωλινων και εξαρτιματα ςωλθνϊςεων για αγωγοφσ πίεςθσ 

από (HDPE), τφποσ 1 και 2. Δεςμοί, φλάντηεσ, παρεμβφςματα για 

ςυγκόλλθςθ μοφφασ.  Διαςτάςεισ. 

16.  DIN 16963 τμιμα 13 φνδεςμοι ςωλινων και εξαρτιματα ςωλθνϊςεων για αγωγοφσ πίεςθσ 

από (HDPE), τφποσ 1 και 2. τριμμζνεσ και πεπιεςμζνεσ ςυςτολζσ για 

ςυγκόλλθςθ αμφίδεςθ. Διαςτάςεισ. 

17.  DIN 16963 τμιμα 14 φνδεςμοι ςωλινων και εξαρτιματα ςωλθνϊςεων για αγωγοφσ πίεςθσ 

από (HDPE), τφποσ 1 και 2. υςτολζσ και νίπελ από χυτό υπό πίεςθ για 

ςυγκόλλθςθ μοφφασ.  Διαςτάςεισ. 

18.  DIN 16963 τμιμα 15 φνδεςμοι ςωλινων και εξαρτιματα ςωλθνϊςεων για αγωγοφσ πίεςθσ 

από (HDPE), τφποσ 1 και 2. Κοχλιωτζσ ςυνδζςεισ ςωλινων.  Διαςτάςεισ. 

19.  DIN 16928 ωλθνϊςεισ από κερμοπλαςτικό ςυνκετικό υλικό. φνδεςμοι ςωλινων, 

εξαρτιματα ςωλθνϊςεων, τοποκζτθςθ. Γενικζσ υποδείξεισ. 

20.  DIN 19533 ωλινεσ από ςκλθρό ΡΕ και μαλακό ΡΕ για παροχι πόςιμου νεροφ. 

ωλινεσ, ςφνδεςμοι ςωλινων, εξαρτιματα ςωλθνϊςεων. 

21.  DIN 19535 τμιμα 1 (προσ το παρόν ςχζδιο) ςωλινεσ και ςφνδεςμοι ςωλινων από ΡΕHD για 

αποχετευτικοφσ αγωγοφσ ανκεκτικοφσ ςε καυτό νερό (ΗΣ) για το 

εςωτερικό των κτιρίων. Διαςτάςεισ. 

22.  DIN 19535 τμιμα 2 ωλινεσ και ςφνδεςμοι ςωλινων από ΡΕ-HD για αποχετευτικοφσ αγωγοφσ 

ανκεκτικοφσ ςε καυτό νερό (ΗΣ) για το εςωτερικό των κτιρίων. Σεχνικοί 

όροι παράδοςθσ.. 

23.  DIN 19537 τμιμα 1 ωλινεσ και ςφνδεςμοι ςωλινων από ΡΕ-HD για υπονόμουσ και 

αποχετευτικοφσ αγωγοφσ. Σεχνικοί όροι παράδοςθσ. 



ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΕΓΑΣΙΑΣ (ΥΛΙΚΟ ΦΟΜΑΙΣΜΑΤΟΣ)  

Το Ε-ΘD 3θσ γενιάσ ςτακεροποιείται κατά κανόνα με αικάλθ και κατάλλθλα αντιοξειδωτικά, που 

παράγονται από υλικό φορμαρίςματοσ (βλζπε επεξθγιςεισ). 

Θ επιλογι των ςτακεροποιθτϊν και των λοιπϊν επιπρόςκετων επαφίεται ςτον παραςκευαςτι. 

Υλικά φορμαρίςματοσ αγνϊςτου ςυνκζςεωσ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται. 

ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Γενικά 

Τα υλικά καταςκευισ των ςωλινων και εξαρτθμάτων κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν 

Ρροδιαγραφϊν (ΕΝ) και να παράγονται ςφμφωνα με αυτζσ. Το τελικό προϊόν (ςωλινεσ, εξαρτιματα) κα 

φζρει ςιμανςθ CE. 

Ρροϊόντα από άλλα κράτθ μζλθ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και πρϊτεσ φλεσ από κράτθ μζλθ του 

Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται ςτθν παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι, 

κεωροφνται ιςοδφναμα, ςυμπεριλαμβανομζνων των δοκιμϊν και ελζγχων που διεξιχκθςαν ςτο κράτοσ 

καταςκευισ, όταν με αυτοφσ επιτυγχάνεται ςτον ίδιο βακμό διαρκϊσ θ απαιτοφμενθ ςτάκμθ προςταςίασ 

ωσ προσ τθν αςφάλεια, τθν υγεία και τθν καταλλθλότθτα χριςθσ. 

Για τθν αποδοχι των προτεινομζνων ςωλινων και εξαρτθμάτων προσ ενςωμάτωςθ ςτο ζργο ο Ανάδοχοσ 

κα υποβάλει ςτθν Υπθρεςία προσ ζγκριςθ φάκελο με τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

- Ραρουςίαςθ του εργοςταςίου παραγωγισ των προϊόντων ΘDPE. 

- Ριςτοποιθτικά από αναγνωριςμζνο φορζα/ εργαςτιριο ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ διατάξεισ 

(ΕΝ ISO 17025), από τα οποία να προκφπτει ςυμμόρφωςθ των προϊόντων προσ τισ απαιτιςεισ των 

ιςχυόντων προτφπων (βλ. πίνακα προτφπων). 

- Ρίνακεσ/ ςτοιχεία αναλόγων εφαρμογϊν των προϊόντων. 

- Ρίνακεσ διαςτάςεων/ χαρακτθριςτικϊν των παραγομζνων προϊόντων. 

- Σχζδια λεπτομερειϊν των ειδικϊν τεμαχίων και των ςυνδζςμων του ςυςτιματοσ που παράγει το 

εργοςτάςιο. 

- Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ/ ςφνδεςθσ. 

Τα ανωτζρω ςτοιχεία κα υποβάλλονται κατά προτίμθςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και κατ’ ελάχιςτον κα 

περιλαμβάνουν περίλθψθ ςτα Ελλθνικά και πλιρθ κείμενα/ ςτοιχεία ςτθν Αγγλικι. 

Οι ςωλινεσ και τα εξαρτιματα κα πρζπει να ζχουν καταςκευαςτεί με πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9000:2000 

παραγωγικι διαδικαςία. 

Οι ςωλινεσ και τα εξαρτιματά τουσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για χριςθ ςε 

δίκτυα πόςιμου νεροφ, από επίςθμθ Αρχι, Οργανιςμό ι Ινςτιτοφτο χϊρασ τθσ ΕΕ (π.χ. DVGW,Drinking 

Water Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming pools). Οι ςωλινεσ κα πρζπει να ζχουν 

παραχκεί το πολφ ζνα εξάμθνο πριν τθν προςκόμιςι τουσ ςτο ζργο προσ τοποκζτθςθ. 

Ο Ανάδοχοσ του ζργου κα πρζπει να προςκομίςει διλωςθ του προμθκευτι – καταςκευαςτι ςωλινων 

πολυαικυλενίου 3θσ γενιάσ ςτθν οποία να αναγράφεται ότι ο προμθκευτισ – καταςκευαςτισ των 

ςωλινων κα παράςχει τουσ ςωλινεσ από πολυαικυλζνιο και τα απαιτοφμενα εξαρτιματα αυτϊν κακϊσ 



και όλο τον τεχνικό εξοπλιςμό και τθν τεχνογνωςία που απαιτείται για τθν αςφαλι ςυγκόλλθςθ των 

ςωλινων και εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο. 

Σήμανςη ςωλήνων 

Οι ςωλινεσ κα φζρουν δφο ςειρζσ ςιμανςθσ χρϊματοσ λευκοφ αντιδιαμετρικά τυπωμζνεσ και ανά μζτρο 

μικουσ ςωλινα, που κα ζχουν τθν εξισ ενδεικτικι μορφι π.χ για PE 100: 

Φορζασ Ζργου – ΑΓΩΓΟΣ ΘDPE/ Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ PN 12,5 

XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 = 

όπου: 

ΘDPE = πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ 

ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ = εξωτερικι διάμετροσ Χ πάχοσ τοιχϊματοσ 

PN 12,5 = κλάςθ πίεςθσ ςε atm ι bar 

XXXX = όνομα καταςκευαςτι 

YYYY = χρόνοσ παραγωγισ από τθν μία πλευρά και αφξων αρικμόσ μικουσ από τθν αντιδιαμετρικι 

ZZZZ = τα εφαρμοηόμενα πρότυπα για τθν παραγωγι και δοκιμαςία των ςωλινων ςτο εργοςτάςιο των 

ςωλινων αυτϊν και ελζγχου αυτϊν 

PE 100 = θ κατάταξθ τθσ πρϊτθσ φλθσ. 

Συνθήκεσ παράδοςησ 

Οι επιφάνειεσ τομείσ ςτισ άκρεσ των ςωλινων πρζπει να βρίςκονται όςο το δυνατόν κάκετα προσ τον 

άξονα του ςωλινα. Οι ςωλινεσ δεν κα πρζπει να ζχουν φουςκάλεσ, ςωλθνοειδι κενά και ανομοιογζνειεσ 

που επιηθμιϊνουν τθ λειτουργικότθτα. Θ βαφι των ςωλινων κα πρζπει να είναι ςε όλα τα ςθμεία ομαλι. 

Ροιότητα των επιφανειϊν 

Οι ςωλινεσ κα πρζπει να ζχουν λείεσ εςωτερικζσ και εξωτερικζσ επιφάνειεσ. Ελάχιςτεσ κυματοειδισ 

αυλακϊςεισ και ωσ εκ τοφτου ανομοιομορφίεσ ςτα τοιχϊματα, είναι επιτρεπτζσ, εφ’ όςον δεν μειϊνεται 

το ονομαςτικό πάχοσ των τοιχωμάτων. Δεν επιτρζπονται πάντωσ ςε κάκε περίπτωςθ αυλακϊςεισ με 

οξφτατεσ άκρεσ και εγκοπζσ. Ο ζλεγχοσ γίνεται ςφμφωνα με τθν παράγ.4.1 και 4.2 του DIN 8075, DIN 8074, 

και pr EN12201-2. 

Διαςτάςεισ και οριακζσ αποκλίςεισ  

Για τθν εξωτερικι διάμετρο και το πάχοσ των τοιχωμάτων των ςωλινων ιςχφουν οι διαςτάςεισ και οι 

οριακζσ αποκλίςεισ ςφμφωνα με το pr EN12201-2. 

ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΙ ΑΡΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Θ διακίνθςθ και θ αποκικευςθ των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων κα γίνεται με προςοχι για τθν 

αποφυγι φκορϊν. Τα οχιματα μεταφοράσ κα ζχουν μικοσ τζτοιο ϊςτε οι ςωλινεσ να μθν εξζχουν από 

τθν καρότςα. 

Για τθν φορτοεκφόρτωςθ κα χρθςιμοποιοφνται γερανοί ι λοιπά ανυψωτικά μθχανιματα. Σε καμία 

περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ εκφόρτωςθ με ανατροπι. Απαγορεφεται θ χριςθ ςυρματόςχοινου ι 

αλυςίδων για τουσ χειριςμοφσ των ςωλινων. Οι χειριςμοί κα γίνονται υποχρεωτικά με ιμάντεσ 

(ςαμπάνια). 



Οι ςωλινεσ κα αποκθκεφονται ςε ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ και κα τοποκετοφνται ςε τζτοια διάταξθ (π.χ. 

διάταξθ πυραμίδασ, κ.λπ.), ϊςτε να αποφευχκοφν ςτρεβλϊςεισ και παραμορφϊςεισ λόγω 

υπερκείμενου βάρουσ. Κάκε διάμετροσ κα ςτοιβάηεται χωριςτά. 

Μζχρι τθν τοποκζτθςι τουσ τα τεμάχια ςφνδεςθσ των ςωλινων κα παραμζνουν ςτα κιβϊτια ςυςκευαςίασ 

τουσ. 

Επιςθμαίνονται προσ αποφυγι τα ακόλουκα: 

α)  Θ μεγάλθ παραμονι ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ και θ ζκκεςθ ςτον ιλιο. Θ μζγιςτθ παραμονι των μπλε 

ςωλινων ςτο φπαικρο ςε καμία περίπτωςθ δεν κα υπερβαίνει τουσ τζςςερισ μινεσ.  

β)  Θ ανομοιόμορφθ κατανομι κερμοκραςίασ περιφερειακά ςτθ διατομι, κακ’ όςον μπορεί να 

προκαλζςει ςτρζβλωςθ ι λυγιςμό ςτο ςωλινα. 

γ)  Θ αξονικι ι εγκάρςια φόρτιςθ κακ’ όςον μπορεί να προκαλζςει παραμόρφωςθ (πλάτυνςθ) τθσ 

διαμζτρου. 

δ)  Το ςφρςιμο, ρίψθ ι ςτοίβαξθ ςε τραχείεσ επιφάνειεσ. Εάν οι ςωλινεσ φορτοεκφορτϊνονται με 

ςυρματόςχοινα ι αλυςίδεσ πρζπει να προςτατεφονται κατάλλθλα από εκδορζσ και χαράξεισ. 

ε)  Θ υπερβολικι επιφόρτιςθ των αποκθκευμζνων ςωλινων (π.χ. εςφαλμζνθ ςτοίβαςθ). 

Ορκι πρακτικι αποτελεί θ ςτοίβαςθ ςε φψοσ ζωσ 1,5 m, με επαφι των ςωλινων κατά γενζτειρα 

εφάπτονται. Θ κάτω ςτρϊςθ κα πρζπει να εδράηεται ςε επίπεδθ κακαρι επιφάνεια και κακϋ όλο το μικοσ 

των ςωλινων. Κατά τθν αποκικευςθ ςωλινων διαφορετικϊν ςειρϊν και διαμζτρων, οι πλζον άκαμπτοι 

κα πρζπει να διατάςςονται ςτο κάτω μζροσ τθσ ςτοίβασ. 

Αν οι ςωλινεσ ζχουν προδιαμορφωμζνα άκρα, (π.χ. φλαντηωτοί ςωλινεσ) τα άκρα αυτά πρζπει να 

προεξζχουν. 

Τα άκρα των ςωλινων που ζχουν υποςτεί επεξεργαςία για ςφνδεςθ πρζπει να προςτατεφονται από 

χτυπιματα. 

Τα φορτθγά αυτοκίνθτα που χρθςιμοποιοφνται για τθν μεταφορά των ςωλινων πρζπει να ζχουν καρότςα 

με λείεσ επιφάνειεσ, χωρίσ προεξοχζσ αιχμθρϊν αντικειμζνων που κα μποροφςαν να τραυματίςουν τουσ 

ςωλινεσ. 

ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΥΓΜΑ  

Ο πυκμζνασ του ορφγματοσ κα διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα βάκθ και κλίςεισ από τθν 

εγκεκριμζνθ μελζτθ, κα είναι επίπεδοσ και απαλλαγμζνοσ από πζτρεσ. Οι ςωλινεσ τοποκετοφνται επί 

αμμοχαλικϊδουσ ςτρϊςθσ, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ. 

Θ τοποκζτθςθ των ςωλινων ςτο όρυγμα κα γίνεται με χριςθ ιμάντων. Θ χριςθ μεταλλικϊν αλυςίδων, 

καλωδίων, αγκίςτρων και λοιπϊν εξαρτθμάτων, που μπορεί να βλάψουν τθν προςτατευτικι επζνδυςθ 

απαγορεφεται. 

Θ εκτροπι κάκε ςωλινα από τον επόμενο, τόςο οριηοντιογραφικά όςο και υψομετρικά δεν κα υπερβαίνει 

τισ γωνίεσ που ςυνιςτά ο καταςκευαςτισ για το είδοσ των χρθςιμοποιουμζνων ςυνδζςμων, και ςε κάκε 

περίπτωςθ δεν κα υπερβαίνει τα εξισ όρια : 

 Φ500 mm:   3,0ο  

 Φ600 ζωσ 900 mm:  2,0ο  



 Φ1000 ζωσ 1400 mm: 1,0ο  

 Φ1400 mm:   0,5ο 

Ρριν τθν εγκατάςταςθ των ςωλθνϊςεων εντόσ του ορφγματοσ κα ςτρωκεί ο πυκμζνασ του ορφγματοσ με 

ςτρϊμα άμμου πάχουσ ςφμφωνα με τα τυπικά ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

Οι ςωλθνϊςεισ κα καλφπτονται ςτθ ςυνζχεια με ςτρϊμα άμμου πάχουσ ςφμφωνα με τα τυπικά ςχζδια τθσ 

μελζτθσ. 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ τοποκζτθςθσ και εγκιβωτιςμοφ των ςωλινων ο Ανάδοχοσ κα λαμβάνει τα 

απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να μθν προκλθκεί βλάβθ ςτισ ςωλθνϊςεισ από οποιαδιποτε αιτία. Σε κάκε 

διακοπι τθσ εργαςίασ τοποκζτθςθσ των ςωλινων το τελευταίο άκρο κα εμφράςςεται για προςταςία του 

ςωλινα από τθν ειςχϊρθςθ ρυπαντϊν. 

ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΩΣΕΩΣ  

Σϊματα αγκυρϊςεωσ από ςκυρόδεμα κα καταςκευαςκοφν ςτισ κζςεισ, παρεμβολισ ειδικοφ τεμαχίου, 

διακλαδϊςεωσ, καμπφλθσ, ι ςυςτολισ ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ. 

Θ εκςκαφι για τθ κεμελίωςθ των ςωμάτων αγκυρϊςεωσ ςτισ απαιτοφμενεσ διαςτάςεισ κα εκτελείται πριν 

από τθν τοποκζτθςθ των ςωλινων. 

Κατά τθν καταςκευι των ξυλοτφπων για τθν διάςτρωςθ του ςκυροδζματοσ πρζπει να καταβάλλεται 

ιδιαίτερθ προςοχι, για τθν αποφυγι τραυματιςμοφ των ςωλινων. 

Διαςτάςεισ 

Θ μζςθ εξωτερικι διάμετροσ των ςωλινων κακορίηεται ςτα 0,1 mm με μζτρθςθ τθσ περιμζτρου ςτα δφο 

άκρα του ςωλινα. Το πάχοσ των τοιχωμάτων κακορίηεται ςτα 0,1 mm ςτισ δφο άκρεσ του ςωλινα ςε 4 

κζςεισ αντίςτοιχα, όπου τα ςθμεία μζτρθςθσ κα πρζπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμθμζνα πάνω ςτθν 

περίμετρο του ςωλινα. Οι μετριςεισ πρζπει να πραγματοποιοφνται ςε (232) 0C. 

Ραραλαβή υλικϊν 

Οι ςωλινεσ και τα ειδικά τεμάχια κα παραδοκοφν ςτον Ανάδοχο ςτο Εργοτάξιο αφοφ ζχουν 

πραγματοποιθκεί όλεσ οι υποχρεωτικζσ και όςεσ προαιρετικζσ δοκιμζσ αποδοχισ κρικοφν ςκόπιμεσ, όπωσ 

αυτζσ κακορίηονται ςτα ςχετικά άρκρα των παραπάνω Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. Θ Επιβλζπουςα 

Υπθρεςία του ζργου ζχει το δικαίωμα να παρίςταται ςτισ δοκιμζσ ελζγχου των προϊόντων με νόμιμα 

εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τθσ. Στθν περίπτωςθ που δεν παραςτεί εκπρόςωποσ τθσ Επιβλζπουςασ 

Υπθρεςίασ ςτθν διεξαγωγι των δοκιμϊν, ο καταςκευαςτισ είναι υποχρεωμζνοσ να χορθγιςει ςτθν 

Επιβλζπουςα Υπθρεςία βεβαίωςθ ςφμφωνα με τθν οποία κα πιςτοποιείται ότι όλοι οι ςωλινεσ και τα 

ειδικά τεμάχια ζχουν υποβλθκεί με επιτυχία ςτισ παραπάνω δοκιμαςίεσ. 

Διευκρινίηεται ότι θ παρουςία του εκπροςϊπου τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ ςτισ δοκιμαςίεσ παραλαβισ 

ι θ ςφμφωνα με τα παραπάνω χοριγθςθ του ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ από τον καταςκευαςτι, δεν 

προδικάηει τθν τελικι παραλαβι των εγκατεςτθμζνων ςωλθνϊςεων επί τόπου των ζργων από τθν 

επιβλζπουςα υπθρεςία. 

Τοποθζτηςη και ςφνδεςη των ςωλήνων 

Οι ςωλινεσ από HDPE 3θσ γενιάσ κα εγκιβωτίηονται ςε άμμο ςφμφωνα με το ςχετικό ςχζδιο. 

Οι ςωλινεσ κα ςυγκολλοφνται κερμικά με αυτογενι ςυγκόλλθςθ (μετωπικι ςυγκόλλθςθ) ζξω από το 

ςκάμμα τοποκζτθςισ τουσ και ςτθ ςυνζχεια, κα καταβιβάηονται εντόσ αυτοφ. 



Θ διαδικαςία τθσ κερμικισ αυτογενοφσ ςυγκόλλθςθσ κα εκτελείται με ιδιαίτερθ προςοχι και με όλουσ 

τουσ κανόνεσ και οδθγίεσ του καταςκευαςτι των ςωλινων πολυαικυλενίου, προκειμζνου να 

διαςφαλίηεται θ απολφτωσ ςτεγανι ζνωςθ των ςωλινων. 

Κατά τθν διαδικαςία αυτογενοφσ ςυγκόλλθςθσ κα τθρθκοφν υποχρεωτικά τα ακόλουκα: 

1. Ρροετοιμαςία με κοπι των δφο ελεφκερων άκρων απόλυτα κάκετα ωσ προσ τον άξονα των αγωγϊν με 

χριςθ ειδικοφ μθχανικοφ περιςτροφικοφ κόπτθ. 

2. Ο ζνασ τουλάχιςτον εκ των δφο ςωλθνϊςεων κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα μικρισ αξονικισ 

μετατόπιςθσ (1 - 5 cm) ωσ προσ τθν τελικι κζςθ ςυγκόλλθςθσ. 

3. Χριςθ αυτόματθσ μθχανισ για αυτογενι ςυγκόλλθςθ, που υποχρεωτικά κα προςκομίςει ο Ανάδοχοσ 

πριν τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε εργαςίασ ςυγκόλλθςθσ των ςωλθνϊςεων. Ειδικότερα θ αυτόματθ 

μθχανι αυτογενοφσ ςυγκόλλθςθσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλθ για τισ ονομαςτικζσ διαμζτρουσ των 

ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου που πρόκειται να ςυγκολλθκοφν. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με τθν 

εγκατάςταςι του να προςκομίςει ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία όλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ ι 

των μθχανϊν αυτογενοφσ ςυγκόλλθςθσ, που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ςυγκόλλθςθ των 

ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου που κα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτο τα ακόλουκα: 

 Καταςκευαςτισ – Τφποσ Μθχανισ 

 Αρικμόσ καταςκευισ (serial No) 

 Εφροσ διαμζτρων ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου που δφνανται να ςυγκολλθκοφν από τθν μθχανι 

 Ρροδιαγραφζσ χρόνων, αξονικισ δφναμθσ, κερμοκραςιϊν ςυγκόλλθςθσ ανά ςυγκολλοφμενθ 

διάμετρο ςωλινωςθσ πολυαικυλενίου. 

4. Εφαρμογι των δφο προσ ςυγκόλλθςθ άκρων ςτθν ςυγκολλθτικι μθχανι και ςτερζωςι τουσ ςτισ 

αυτορυκμιηόμενεσ αρπάγεσ τθσ μθχανισ. 

5. φκμιςθ τθσ μθχανισ αυτογενοφσ ςυγκόλλθςθσ ςφμφωνα με τθν ςυγκολλοφμενθ διάμετρο και τθν 

κλάςθ πίεςθσ των ςυγκολλοφμενων ςωλθνϊςεων και τθν εξωτερικι κερμοκραςία περιβάλλοντοσ. 

6. Σε κάκε περίπτωςθ τιρθςθ όλων των χρόνων αρχικισ προκζρμανςθσ των άκρων από τθν κερμαντικι 

πλάκα, του χρόνου διατιρθςθ υπό ςτακερι αξονικι ςυμπίεςθ των ςυγκολλοφμενων άκρων και του 

χρόνου ψφξθσ τουσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι των ςωλινων και τθν 

κερμοκραςία περιβάλλοντοσ κατά τθν φάςθ ςυγκόλλθςθσ.  

Στα ςθμεία εγκατάςταςθσ ειδικϊν τεμαχίων από πολυαικυλζνιο (ςυςτολζσ, ταφ κλπ πολυαικυλενίου) και 

μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτογενοφσ ςυγκόλλθςθσ δθμιουργείται εςωτερικά κρζμαςθ 

(«κορδόνι» εςωτερικά τθσ ςυγκόλλθςθσ) λόγω τθσ ςυμπίεςθσ και τθσ εκτόνωςθσ των πλαςτικϊν 

ςωλθνϊςεων. Με κατάλλθλθ ςυςκευι που παρζχει ο καταςκευαςτισ ςωλθνϊςεων ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται ςτθν απόξυςθ του ςχθματιηόμενου «κορδονιοφ» εςωτερικά ϊςτε να μθν υπάρχει ςτζνωςθ 

ςτο ςθμείο ςυγκόλλθςθσ.  

Για να ελαχιςτοποιθκοφν οι ςυνζπειεσ τοπικϊν ςτενϊςεων ςτισ ςυγκολλιςεισ, οι οποίεσ είναι ιδιαίτερα 

ςθμαντικζσ ςε μικρζσ ονομαςτικζσ διαμζτρουσ, κα χρθςιμοποιοφνται υποχρεωτικά ςωλθνϊςεισ ςε ρολά 

των 100 m για διαμζτρουσ από τισ μικρότερεσ χρθςιμοποιοφμενεσ διαμζτρουσ μζχρι και Φ125. 

Οι ςυγκολλιςεισ των ςωλινων από πολυαικυλζνιο επιτρζπεται να γίνουν και με άλλουσ τρόπουσ - 

μεκόδουσ, λ.χ. με θλεκτροςυγκόλλθςθ χρθςιμοποιϊντασ θλεκτρομοφφα. Οι ςυγκολλιςεισ αυτζσ κα 



εκτελοφνται κατόπιν εγκρίςεωσ τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ. Το επιπρόςκετο κόςτοσ κα επιβαρφνει τον 

Ανάδοχο. 

Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία χρθςιμοποιθκοφν θλεκτρομοφφεσ για τθν ςφνδεςθ τμθμάτων 

ςωλθνϊςεων μεταξφ τουσ κα ακολουκείται θ ακόλουκθ διαδικαςία: 

 Επιμελισ κακαριςμόσ των άκρων των προσ ςφνδεςθ ςωλθνϊςεων ςε μικοσ (μετροφμενο από τα άκρα 

των ςωλθνϊςεων) ςφμφωνα με τθν ςχετικι οδθγία του καταςκευαςτι των ειδικϊν τεμαχίων με 

κατάλλθλθ βοφρτςα που προτείνει ο καταςκευαςτισ των ςωλθνϊςεων και των ειδικϊν τεμαχίων. 

 Χριςθ θλεκτρομοφφασ κατάλλθλθσ για τθν κλάςθ πίεςθσ των προσ ςφνδεςθ ςωλθνϊςεων. 

 Τοποκζτθςθ των ςωλθνϊςεων ςτισ υποδοχζσ τθσ θλεκτρομοφφασ και ςτισ αποςτάςεισ που 

προτείνονται από τον καταςκευαςτι των ειδικϊν τεμαχίων. 

 Διαςφνδεςθ με θλεκτρικι πθγι των ακροδεκτϊν των ειδικϊν τεμαχίων για τθν ζναρξθ κζρμανςθσ τθσ 

εςωτερικισ θλεκτρικισ αντίςταςθσ. 

 Διατιρθςθ του χρόνου κζρμανςθσ και ψφξθσ ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ του καταςκευαςτι των ειδικϊν 

τεμαχίων που υποχρεοφται ο Ανάδοχοσ να προςκομίςειτ ςτθν Υπθρεςία εκτόσ και αν είναι τελείωσ 

αυτοματοποιθμζνθ θ διαδιακαςία ςυγκόλλθςθσ με τθν χριςθ bar code ςτοιχείων από το ειδικό τεμάχιο 

και αυτορυκμιηόμενθ μθχανι κζρμανςθσ των ειδικϊν τεμαχίων. 

Σε μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ ςτισ ςυνδζςεισ φλαντηωτϊν εξαρτθμάτων (π.χ. δικλείδων κλπ) και πάντοτε 

εντόσ επιςκζψιμων φρεατίων κα γίνουν ςυνδζςεισ των ςωλινων από πολυαικυλζνιο με φλάντηεσ. 

Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ χρθςιμοποιοφνται λαιμοί πολυαικυλενίου ςφνδεςθσ φλαντηϊν (ειδικά εξαρτιματα 

καταςκευαςμζνα από πολυαικυλζνιο) και χαλφβδινεσ φλάντηεσ τόρνου. Οι χαλφβδινεσ φλάντηεσ τόρνου 

κατάλλθλων διαςτάςεων (βλζπε ςχετικι προδιαγραφι) εφαρμόηονται πρϊτα επί των ςωλινων, ςτθ 

ςυνζχεια γίνεται θ αυτογενισ ςυγκόλλθςθ των λαιμϊν φλαντηϊν από πολυαικυλζνιο, μετά τοποκετείται 

κατάλλθλο ςτεγανοποιθτικό παρζμβυςμα μεταξφ των λαιμϊν φλαντηϊν και τζλοσ γίνεται ςφςφιγξθ των 

φλαντηϊν αυτϊν. Το κόςτοσ των πλαςτικϊν λαιμϊν και τθσ εργαςίασ για φλαντηωτι ςφνδεςθ 

περιλαμβάνεται ςτο τίμθμα του ςωλινα πολυαικυλενίου. 

Θ καταβίβαςθ και τοποκζτθςθ των ςωλινων μζςα ςτο όρυγμα  κα γίνεται με τθ βοικεια «τςάπασ» και 

ιμάντα ι γερανοφ για τουσ μεγαλφτερουσ και βαρφτερουσ ςωλινεσ. 

Μετά τθν ςφνδεςθ και τοποκζτθςθ, ο ολοκλθρωμζνοσ αγωγόσ μεταξφ των δφο διαδοχικϊν ςθμείων 

αλλαγισ κλίςθσ κα πρζπει να ςχθματίηει ζνα ςυνεχι ςωλινα ομοιόμορφα εδραηόμενο ςε όλο το μικοσ 

του με ευκφγραμμο και ομαλό πυκμζνα ςφμφωνα με τισ ευκυγραμμίεσ και κλίςεισ που υποδεικνφονται 

ςτθ μελζτθ και τα ςχζδια. Θ μεγίςτθ επιτρεπόμενθ κατακόρυφθ απόκλιςθ τθσ γραμμισ του πυκμζνα του 

τοποκετθμζνου αγωγοφ από τθν εγκεκριμζνθ τζτοια ςτα ςχζδια, δεν επιτρζπεται να υπερβαίνεται το 5% 

τθσ υψομετρικισ διαφοράσ αρχισ και τζλουσ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςε οποιαδιποτε διακοπι τθσ εργαςίασ τοποκζτθςθσ των ςωλινων κα ςφραγίηονται 

προςωρινά τα ελεφκερα άκρα των ιδθ τοποκετθμζνων αγωγϊν για να παρεμποδίηεται θ είςοδοσ των 

μικρϊν ηϊων ι άλλων ξζνων ςωμάτων μζςα ς’ αυτά. 

Τομή ςωλήνων 

Κατά τθν πορεία τοποκζτθςθσ των ςωλινων από HDPE 3θσ γενιάσ ςτο ζργο, κα υπάρξει θ ανάγκθ, 

ςωλινεσ να κοποφν ςε μικθ μικρότερα του ονομαςτικοφ μικουσ. 



Θ κοπι των ςωλινων κα γίνεται με το κατάλλθλο όργανο κοπισ ςωλινων Ε και πάντοτε ςφμφωνα με τισ 

ςχετικζσ οδθγίεσ του επιβλζποντα μθχανικοφ. 

Στθ ςυνζχεια θ επεξεργαςία των άκρων το ςωλινα που κόπθκε πρζπει να γίνει απαραίτθτα με ειδικι 

μθχανι ϊςτε να εξαςφαλίηονται οι ςυνκικεσ άψογθσ ςφνδεςθσ μεταξφ των ςωλινων. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

1. Μετά τθν ζγκριςθ των καταςκευαςτικϊν ςχεδίων τθσ περιοχισ όπου πρόκειται να εγκαταςτακοφν οι 

αγωγοί μεταφοράσ, ο Ανάδοχοσ κα προχωριςει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ηϊνθσ εργαςίασ, όπου απαιτείται 

και ςτθν εκςκαφι τθσ τάφρου ςφμφωνα με τθν επικυμθτι όδευςθ. Θ εγκατάςταςθ των ςωλινων ςτο 

ςκάμμα κα αρχίςει, αφοφ πρϊτα: 

 Ζχουν δοκεί από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία όλεσ οι εγκρίςεισ καταλλθλότθτασ υλικϊν και βάκουσ 

εγκατάςταςθσ. 

 Ζχει διαμορφωκεί θ τάφροσ, ςφμφωνα με τα ςχζδια. 

 Ζχουν αποκαταςτακεί τυχόν βλάβεσ που προκλικθκαν από τθν εκςκαφι ςε άλλα δίκτυα. 

 Ζχει κακαριςκεί θ τάφροσ. 

 Ζχει διαςτρωκεί με άμμο. 

 Ζχει δοκεί, από κοινοφ με τθν επίβλεψθ του ζργου, λφςθ ςε πικανά προβλιματα όδευςθσ λόγω 

εμποδίων. 

 Ζχουν μεταφερκεί οι απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων ςτο υπό εκτζλεςθ 

τμιμα. 

Μία ςφντομθ περιγραφι τθσ πορείασ των εργαςιϊν ακολουκεί ςτθ ςυνζχεια : 

 Εξαςφάλιςθ όλων των απαραίτθτων αδειϊν και εγκρίςεων 

 Χάραξθ γραμμϊν με παςςάλωςθ και δθμιουργία τθσ ηϊνθσ εργαςίασ. 

 Εκςκαφι, διαμόρφωςθ ςκάμματοσ, κακαριςμόσ, αποκατάςταςθ προςκλθκζντων βλαβϊν ςε άλλα 

δίκτυα και αποκατάςταςθ εμποδίων.  

 Διάςτρωςθ άμμου πάχουσ 10 cm ςτο ςκάμμα. 

 Μεταφορά του εξοπλιςμοφ ςτθ κζςθ εγκατάςταςθσ. 

 Σοποκζτθςθ και ευκυγράμμιςθ των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων εκτόσ του ςκάματοσ. 

 Προςεκτικόσ κακαριςμόσ των ςωλθνϊςεων και των ειδικϊν τεμαχίων εντόσ του ςκάμματοσ. 

 ΤΝΔΕΗ των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων εκτόσ του ςκάμματοσ 

 Εκτζλεςθ εργαςιϊν ελζγχου και δοκιμισ ςτεγανότθτασ. 

 Σοποκζτθςθ ςυνδζςμων και ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ μονωτικϊν ςυνδζςμων. 

 Διάςτρωςθ άμμου γφρω και πάνω από τουσ ςωλινεσ και τοποκζτθςθ τθσ ταινίασ ςιμανςθσ. To φψοσ 

του ςτρϊματοσ επικάλυψθσ με άμμο είναι 30 cm. 

 Αποκατάςταςθ ςκάμματοσ. 

 Εργαςίεσ πλιρωςθσ ςωλινων με νερό, κακαριςμοφ - ζκπλυςθσ και υδραυλικισ δοκιμισ. 

 Εργαςίεσ τελικισ ζκπλυςθσ και ελζγχου 



ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Δοκιμή ςτεγανότητασ 

Μετά το πζρασ των ςυγκολλιςεων των ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου κα γίνεται δοκιμι ςτεγανότθτασ με 

αζρα του δικτφου. Θ δοκιμι αυτι κα γίνεται οπωςδιποτε πριν τθν πρϊτθ πλιρωςθ των ςωλινων με νερό. 

Θ δοκιμι αυτι κα γίνεται με τον παρακάτω τρόπο: 

1. Απομόνωςθ (τάπωμα) των άκρων του υπό δοκιμι τμιματοσ του δικτφου (το μζγιςτο μικοσ  του οποίου 

κακορίηεται κατά τθν καταςκευι) με κατάλλθλεσ καταςκευζσ  και αφξθςθ τθσ πίεςθσ ςτο εςωτερικό 

των ςωλθνϊςεων ςε 0,2 bar. Θ αφξθςθ τθσ πίεςθσ κα γίνεται με καταλλιλου τφπου αεροςυμπιεςτι και 

κα διατθρείται θ πίεςθ ςτθν παραπάνω τιμι με αυτόματθ διάταξθ. Ο ζλεγχοσ τθσ πίεςθσ κα γίνεται 

μζςω μανομζτρων τα οποία κα είναι κατάλλθλα προςαρμοςμζνα ςτο υπό δοκιμι τμιμα. 

2. Ενϊ θ πίεςθ ςτο εςωτερικό των υπό ζλεγχο ςωλθνϊςεων κα διατθρείται ςτακερι ςτα 0,2 bar, οι υπό 

επικεϊρθςθ «ραφζσ» ςυγκόλλθςθσ κα επαλείφονται / ψεκάηονται με ςαπουνόνερο και κα γίνεται κακ’ 

όλο το μικοσ περιμετρικά των ςυγκολλιςεων ζλεγχοσ μίασ προσ μίασ όλων των ςυγκολλιςεων των 

ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου παρουςία επιβλζποντα. 

3. Θ πίεςθ κα διατθρείται ςτα 0,2 bar για όςο χρονικό διάςτθμα απαιτθκεί προκειμζνου να ολοκλθρωκεί 

ο παραπάνω ζλεγχοσ των ραφϊν. 

Θ δοκιμι ςτεγανότθτασ κα γίνεται παρουςία του Επιβλζποντοσ Μθχανικοφ του ζργου και κα 

ςυντάςςονται μετά το πζρασ αυτισ τα κατάλλθλα πρωτόκολλα δοκιμϊν ςτεγανότθτασ. Πλεσ οι δοκιμζσ 

κα γίνουν με δαπάνεσ του Αναδόχου. Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτο μικοσ του τμιματοσ που κα 

υποβλθκεί ςε δοκιμι ςτεγανότθτασ. Εξαρτάται μόνο από το χρονοδιάγραμμα και τον προγραμματιςμό 

των εργαςιϊν. Πλα τα παραπάνω αποτελοφν υποχρεϊςεισ του Αναδόχου, κα εκτελεςκοφν με δαπάνεσ 

του και ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτο ςυμβατικό τίμθμα τα αναλογοφντα κοςτολόγια. 

Υδραυλική δοκιμή  

Μετά το πζρασ όλων των εργαςιϊν καταςκευισ ςτουσ ςωλινεσ, τθν τοποκζτθςι τουσ ςτο όρυγμα και τθν 

μερικι επίχωςθ, κα εκτελείται ο ζλεγχοσ αντοχισ των ραφϊν των ςυγκολλιςεων με επιβολι εςωτερικισ 

υπερπίεςθσ, δθλαδι θ υδραυλικι δοκιμι του δικτφου. Μερικι επίχωςθ νοείται εκείνθ που κα είναι ικανι 

να ςυγκρατιςει τον αγωγό ςτθ κζςθ του κατά τθ διάρκεια τθσ υδραυλικισ δοκιμισ. Δεν επιχϊνονται κατά 

τθ διαδικαςία αυτι οι κζςεισ ςυγκόλλθςθσ. 

Θ υδραυλικι δοκιμι, εφόςον εκτελείται θ δοκιμι ςτεγανότθτασ ςτο ζργο, γίνεται υποχρεωτικά 

ςυμπλθρωματικά ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ακόμθ περιςςότερο θ ποιότθτα και θ αντοχι των καταςκευϊν. 

Θ ακρίβεια των οργάνων μζτρθςθσ (κερμόμετρα και μανόμετρα) κα πρζπει να είναι κατ’ ελάχιςτον 1% τθσ 

πλιρουσ κλίμακασ του οργάνου μζτρθςθσ. 

Τα όργανα πιζςεωσ πρζπει να είναι κατάλλθλα για τον ζλεγχο τθσ πίεςθσ δοκιμισ από το 20% ζωσ το 80% 

τθσ κλίμακασ που φζρουν. 

Κατά τθν διάρκεια τθσ δοκιμισ υδραυλικισ πίεςθσ κα λαμβάνονται μετριςεισ ανά δίωρο ςε όλα τα 

όργανα μζτρθςθσ, τα οποία κα εγκαταςτακοφν ςφμφωνα με υποδείξεισ τθσ Επίβλεψθσ. Μανόμετρα και 

κερμόμετρα πάντωσ κα τοποκετθκοφν ςτθν αρχι, ςτο τζλοσ και ςτο μζςον των δοκιμαηόμενων 

ςωλθνϊςεων, όπωσ επίςθσ και ςτα υψθλότερα και χαμθλότερα ςθμεία των αγωγϊν μεταφοράσ που κα 

δοκιμάηονται. Στα ςκαριφιματα των δοκιμϊν κα φαίνονται και οι κζςεισ των οργάνων αυτϊν, με τουσ 

αντίςτοιχουσ ςυμβολιςμοφσ τουσ. 



Οι ςυνδζςεισ των οργάνων μζτρθςθσ, των αγωγϊν πλιρωςθσ και εκκζνωςθσ κα γίνουν με τθν βοικεια 

ειδικϊν προκαταςκευαςμζνων τεμαχίων. 

Θ υδραυλικι δοκιμι κα γίνεται ςε τμιματα του δικτφου ι ςε ολόκλθρο το δίκτυο, ανάλογα με το 

χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν και τον προγραμματιςμό του ζργου, με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι κα 

ζχουν ολοκλθρωκεί όλεσ οι υπόλοιπεσ εργαςίεσ. 

Στθν υδραυλικι δοκιμι δεν επιτρζπεται να περιλαμβάνονται εξαρτιματα, όπωσ απομονωτικζσ δικλείδεσ, 

αντιπλθγματικζσ βαλβίδεσ, κλπ. 

Θ υδραυλικι δοκιμι κα γίνεται με τον παρακάτω τρόπο: 

1. Ρλήρωςη του υπό δοκιμή τμήματοσ του δικτφου με νερό. 

Θ πλιρωςθ των αγωγϊν κα γίνει με κακαρό πόςιμο νερό το οποίο κα προμθκευτεί και μεταφζρει 

δαπάνεσ του ο Ανάδοχοσ. 

Θ πλιρωςθ των αγωγϊν μεταφοράσ που κα δοκιμαςκοφν κα γίνει από τα χαμθλότερα ςθμεία των 

αγωγϊν προσ τα υψθλότερα ςθμεία προκειμζνου να διευκολυνκεί θ ςταδιακι ζξοδοσ του αζρα από τα 

υψθλότερα ςθμεία με τθν βοικεια κατάλλθλων εξαρτθμάτων, τα οποία κα είναι κατάλλθλα 

δοκιμαςμζνα ςφμφωνα με τθν διαδικαςία αυτι. 

Κατά τθν διάρκεια τθσ πλιρωςθσ κα πρζπει να γίνεται περιοδικά οπτικόσ ζλεγχοσ των επιχωμάτων των 

υπόγειων αγωγϊν για τυχόν διαρροζσ μεγάλθσ ζκταςθσ. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ τζτοιασ 

εκτεταμζνθσ διαρροισ θ διαδικαςία πλιρωςθσ και δοκιμϊν κα διακοπεί για τθν αποκατάςταςθ τθσ 

διαρροισ που διαπιςτϊκθκε και το τεςτ κα επαναλθφκεί από τθν αρχι. 

Τα εξαεριςτικά, τα οποία κα είναι ςθμειωμζνα ςτο ςκαρίφθμα των δοκιμϊν, κα κλείνονται μόνον όταν 

διαπιςτωκεί ςυνεχισ ροι εξόδου νεροφ με πίεςθ από αυτά. 

Θ πλιρωςθ κα πρζπει να γίνεται με ρυκμό 20 των 50 m3/h ανάλογα με τθ διάμετρο των αγωγϊν, 

ρυκμόσ ο οποίοσ κα πρζπει να μειωκεί ςταδιακά πλθςιάηοντασ τθν πλιρωςθ των αγωγϊν. 

Πταν διαπιςτωκεί ότι οι αγωγοί είναι πλθρωμζνοι με νερό, κα ςυνεχιςκεί θ προςκικθ νεροφ με αντλία 

μζςθσ πίεςθσ, μζχρισ ότου οι αγωγοί πρεςαριςτοφν ςε πίεςθ 3 bar. 

Πταν οι αγωγοί φκάςουν ςε πίεςθ 3 bar, κεωρείται περατωμζνθ θ διαδικαςία πλιρωςθσ των 

αγωγϊν. 

Οι αγωγοί μεταφοράσ πλθρωμζνοι με νερό και ςε πίεςθ 3 bar κα παραμείνουν επί 8 ϊρεσ ςε 

ςταςιμότθτα, με ςκοπό να επιτευχκεί πλιρθσ ιςορροπία ςτο δοκιμαηόμενο ςφςτθμα από πλευράσ 

κερμοκραςιϊν, πιζςεων και αζροσ. 

Στθ ςυνζχεια κα αρχίςει θ πρόςκεςθ νεροφ με ειδικι αντλία υψθλισ πιζςεωσ, με τθν βοικεια τθσ 

οποίασ κα ανεβεί θ πίεςθ των πλθρωμζνων με νερό αγωγϊν ςτα 12 bar, με ρυκμό όχι μεγαλφτερο 

των 2 bar/min. 

Στθ ςυνζχεια κα παραμείνει το ςφςτθμα ςε θρεμία για 30 λεπτά τθσ ϊρασ. 

Ακολουκεί ανφψωςθ τθσ πίεςθσ ςτουσ αγωγοφσ με ρυκμό όχι μεγαλφτερο από 0,2 bar/min, ςτθν 

πίεςθ που κα εκτελεςκεί θ υδραυλικι δοκιμι. Μετά το πζρασ τθσ δοκιμισ κα ακολουκιςει θ 

εκκζνωςθ του αγωγοφ.  

Θ εκκζνωςθ του νεροφ από τον αγωγό μετά τθν επιτυχι υδραυλικι δοκιμι κα ςυντελεςκεί μζςω 

των εκκενωτικϊν δικλείδων του αγωγοφ. 



Τα προσ δοκιμι όργανα, δθλαδι πλάκεσ, ςυςκευζσ εμφράξεωσ, ςωλινεσ, αντλίεσ, μανόμετρα, 

κερμόμετρα, νερό κλπ. οφείλει να προμθκεφςει ο Ανάδοχοσ και να τα μεταφζρει ςτον τόπο του 

ζργου με δικζσ του δαπάνεσ. 

2. Εκτζλεςη τησ υδραυλικήσ δοκιμήσ του αποπερατωθζντοσ τμήματοσ δικτφου με τον παρακάτω τρόπο: 

 Διατιρθςθ τθσ προδιαγραφόμενθσ πίεςθσ δοκιμισ, που είναι 1,5 φορζσ θ ονομαςτικι πίεςθ των 

ςωλινων, για 8 ϊρεσ με χριςθ κατάλλθλθσ αντλίασ υδραυλικισ δοκιμισ.  

 Κατά τθν διάρκεια των δοκιμϊν υδραυλικοφ τεςτ κα τθρείται πλιρεσ θμερολόγιο ςυμβάντων και κα 

λαμβάνονται όλεσ οι μετριςεισ των οργάνων μζτρθςθσ (πιζςεισ, κερμοκραςίεσ). Τα παραπάνω κα 

καταγράφονται ςε ζντυπα δοκιμϊν παρουςία τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ. 

 Μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε δοκιμαςίασ (κετικισ ι αρνθτικισ), κα ςυντάςςεται πρωτόκολλο 

δοκιμαςίασ εισ τριπλοφν, το οποίο κα υπογράφεται αρμόδια και ςτο οποίο πρωτόκολλο κα 

επιςυνάπτονται όλα τα ζντυπα τθσ υδραυλικισ δοκιμισ, αρμόδια υπογεγραμμζνα. 

 Ρριν από τθν ζναρξθ τθσ δοκιμισ πιζςεωσ κα λθφκοφν όλεσ οι μετριςεισ κερμοκραςιϊν και 

πιζςεων ςτουσ αγωγοφσ μεταφοράσ. Οι ίδιεσ μετριςεισ κα γίνουν αμζςωσ μετά τθν παρζλευςθ του 

χρόνου (8ωρου) τθσ υδραυλικισ δοκιμισ). 

 Κατά τθν διάρκεια τθσ υδραυλικισ δοκιμαςίασ κα ελζγχονται όλεσ οι ςυγκολλιςεισ και τυχόν 

διαρροι και θ πίεςθ δοκιμισ κα παρακολουκείται ανά δίωρο και κα καταγράφεται ςτα ςχετικά 

ζντυπα των δοκιμϊν. 

 Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ το υδραυλικοφ τεςτ, κα απομακρυνκεί ποςότθτα νεροφ, με μζγιςτο 

ρυκμό απομάκρυνςθσ τζτοιο ϊςτε θ μείωςθ τθσ πίεςθσ να μθν ξεπεράςει το 1 bar/min, ζτςι ϊςτε να 

μειωκεί ςταδιακά θ πίεςθ ςτθν πίεςθ του 1 bar. 

 Θ διακφμανςθ τθσ πίεςθσ μζχρι και +/- 5% τθσ πίεςθσ δοκιμισ κα κεωρθκεί αποδεκτι μόνο όταν 

υπάρχουν φυςικζσ εξθγιςεισ για τθ μεταβολι αυτι, όπωσ μεταβολι κερμοκραςίασ ςωλινων / 

νεροφ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εάν δεν εμφανιςτοφν ενδείξεισ διαρροισ μζχρι και τθν επόμενθ τθσ 

υδραυλικισ δοκιμισ θμζρα, τότε θ υδραυλικι δοκιμι κεωρείται επιτυχισ και αναγράφεται το 

αποτζλεςμα αυτό ςτο ςχετικό πρωτόκολλο. Ρτϊςθ πίεςθσ μεγαλφτερθ του προαναφερόμενου 

ορίου (-5%) δεν κα γίνει αποδεκτι και κα πρζπει να ελεγχκοφν οι ςωλινεσ ςε ολόκλθρο το μικοσ 

του υπό δοκιμι τμιματοσ για τθν ανεφρεςθ πικανισ διαρροισ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ δοκιμι κα 

κρατιςει περιςςότερο από 8 ϊρεσ και μζχρι να μθδενιςτεί ο ρυκμόσ πτϊςθσ τθσ πίεςθσ και θ πίεςθ 

να παραμείνει ςτακερι ςε επίπεδα προφανϊσ χαμθλότερα από τα αποδεκτά, ϊςτε να υπάρχει μία 

ολοκλθρωμζνθ εικόνα του φαινομζνου. Εάν δεν εξαχκοφν ςυμπεράςματα και δεν βρεκεί καμία 

διαρροι, παρόλθ τθν πτϊςθ τθσ πίεςθσ, τότε θ δοκιμι κα πρζπει να επαναλθφκεί και να αναγραφεί 

θ επανάλθψθ αυτι ςτο πρωτόκολλο δοκιμισ. Στθν περίπτωςθ αυτι το δίκτυο πρζπει να διατθρείται 

ςυνεχϊσ υπό πίεςθ και να παρακολουκοφνται οι διακυμάνςεισ τθσ, ϊςτε να βρεκεί θ πικανι 

διαρροι. Συνίςταται ςτθν περίπτωςθ αυτι ο διαχωριςμόσ του δικτφου ςε τμιματα και θ τμθματικι 

υδραυλικι δοκιμι. Στθν περίπτωςθ που βρεκοφν διαρροι/ζσ αποκακίςτανται τα ςθμεία εμφάνιςθσ 

διαρροϊν και θ υδραυλικι δοκιμι επαναλαμβάνεται. 

 Ο ζλεγχοσ κα γίνεται μζςω εγκατεςτθμζνων μανομζτρων, τουλάχιςτον ςε τζςςερα διαφορετικά 

ςθμεία, με ζνα ςτθ χαμθλότερθ και ζνα ςτθν υψθλότερθ κζςθ του υπό δοκιμι τμιματοσ. 

3. Η υδραυλική δοκιμή, όπωσ και ο ζλεγχοσ των ςυγκολλήςεων, θα γίνονται παρουςία Επιβλζποντοσ 

Μηχανικοφ, θα ςυντάςςονται δε τα κατάλληλα πρωτόκολλα δοκιμϊν. 



4. Πλα τα παραπάνω αποτελοφν υποχρεϊςεισ του Αναδόχου, θα εκτελεςθοφν με δαπάνεσ του και 

ζχουν ςυμπεριληφθεί ςτο ςυμβατικό τίμημα τα αναλογοφντα κοςτολόγια. 

ΡΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Μετά τθν επιτυχι διεξαγωγι τθσ γενικισ δοκιμαςίασ κα εκτελεςτεί θ πλφςθ των αγωγϊν, ζτςι ϊςτε να 

κακαρίςουν οι ςωλινεσ από ξζνα και κυρίωσ λεπτόκοκκα υλικά. 

Το νερό πλφςθσ κα είναι πόςιμο και κα διοχετεφεται ςτισ ςωλθνϊςεισ από το ζργο κεφαλισ του δικτφου. 

Θ εκκζνωςθ του δικτφου κα γίνεται από τουσ εκκενωτζσ. Οι πλφςεισ κα επαναλαμβάνονται μζχρι να 

επιτευχκεί απόλυτθ διαφγεια του εκρζοντοσ νεροφ, το οποίο κα πρζπει να είναι κακαρό, χωρίσ κόκκουσ 

άμμου ι άλλα αιωροφμενα ςυςτατικά. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πλφςθσ του το δίκτυο, αποςτειρϊνεται με τθν προςκικθ ςτο νερό πλιρωςθσ 

κατάλλθλων απολυμαντϊν (π.χ. χλϊριο). Το διάλυμα χθμικϊν προςκζτων κα ειςαχκεί ςτο ςφςτθμα 

διανομισ και κα παραμείνει επί 3ωρο τουλάχιςτον. Κατά τθ διάρκεια του χρονικοφ διαςτιματοσ αυτοφ, 

όλεσ οι δικλείδεσ κ.λπ. κα είναι κλειςτζσ. Μετά τθν πάροδο του 3ϊρου, κα γίνει ζκπλυςθ των ςωλινων με 

το νερό του δικτφου πόλεωσ. 

Μετά τθν εκ νζου απόπλυςθ του δικτφου με κακαρό νερό κα λθφκοφν δείγματα νεροφ από 4 διαφορετικά 

ςθμεία αυτοφ κακϊσ και από ςθμεία τυχόν υφιςτάμενου παλαιοφ δικτφου κοντά ςτο ςθμείο τροφοδοςίασ 

του νζου. Στα εντόσ του νζου δικτφου ςθμεία το ποςοςτό ελεφκερου χλωρίου κα υπερβαίνει το αντίςτοιχο 

ποςοςτό ελεφκερου χλωρίου του νεροφ πόλθσ. Σε περίπτωςθ που ο όροσ αυτόσ δεν πλθροφται, πρζπει να 

γίνει νζα ζκπλυςθ όλθσ τθσ εγκατάςταςθσ και νζα δειγματολθψία, ζωσ ότου εκπλθρωκεί θ παραπάνω 

απαίτθςθ. 

ΟΟΙ ΚΑΙ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Ριθανοί κίνδυνοι κατά την εκτζλεςη των εργαςιϊν  

Κατά τθ μεταφορά, απόκεςθ και διακίνθςθ των ςωλινων: 

 Εκφόρτωςθ υλικϊν μζςω γερανοφόρου οχιματοσ. 

 Διακίνθςθ επιμθκϊν αντικειμζνων υπό ςυνκικεσ ςτενότθτασ χϊρου. 

 Χειριςμόσ - εφαρμογι απολυμαντϊν (τοξικοί ςε υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ). 

 Μεταφορά δια χειρόσ ι μθχανικϊν μζςων αντικειμζνων μεγάλου βάρουσ. 

 Εξοπλιςμόσ και εργαλεία χειρόσ 

 Χριςθ ςυςκευϊν θλεκτροςυγκόλλθςθσ και μετωπικισ ςυγκόλλθςθσ ςωλινων που αναπτφςςουν 

υψθλζσ κερμοκραςίεσ. 

 Ο χειριςμόσ του εξοπλιςμοφ και των εργαλείων κα γίνεται μόνον από ζμπειρο προςωπικό. 

Αντιμετϊπιςη εργαςιακϊν κινδφνων  

Εφαρμόηεται θ οδθγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ Υγιεινισ και Αςφάλειασ προςωρινϊν και κινθτϊν 

εργοταξίων” και θ Ελλθνικι Νομοκεςία επί κεμάτων Υγιεινισ και Αςφάλειασ (Ρ.Δ. 17/96, Ρ.Δ. 159/99 

κ.λπ.). 

Οι εκτελοφντεσ τισ εργαςίεσ τθσ παροφςασ ΤΡ κα διακζτουν επαρκι εμπειρία ςτισ υδραυλικζσ/ 

ςωλθνουργικζσ εργαςίεσ και ςτισ κερμικζσ ςυγκολλιςεισ πλαςτικϊν. 



Υποχρεωτικι επίςθσ είναι θ χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ) κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ είναι οι εξισ: 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 388-94: προςταςία χεριϊν και βραχιόνων 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 397-95: προςταςία κεφαλιοφ  

 ΕΛΟΤ ΕΝ 345-95: προςταςία ποδιϊν  

 ΕΛΟΤ ΕΝ 168-95: προςταςία ματιϊν. 

Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτθν αςφάλεια κατά τθν διάρκεια όλων των εργαςιϊν με ςκοπό τθν 

ολοκλιρωςθ των δοκιμϊν με πλιρθ αςφάλεια και χωρίσ κανζνα ατφχθμα. 

Πλο το προςωπικό που κα εμπλακεί ςτισ δοκιμζσ πρζπει να είναι γνωςτζσ όλων των μζτρων αςφαλείασ 

που διζπουν τθν ςφμβαςθ ι / και βρίςκονται ςε ιςχφ από αςτυνομικζσ ι άλλεσ διατάξεισ. 

Σθμειϊνεται κατ’ ελάχιςτον ότι : 

 Πλο το προςωπικό που κα εμπλακεί κα φζρει εργοταξιακά ροφχα αςφαλείασ, κράνθ, υποδιματα και 

γάντια. 

 Μόνο εξουςιοδοτθμζνο και εγκεκριμζνο προςωπικό επιτρζπεται να ζλκει ςε επαφι με τον εξοπλιςμό 

τθσ υψθλισ πίεςθσ. 

 Θα υπάρχει ςτον τόπο των δοκιμϊν πλιττει κυτίο πρϊτων βοθκειϊν, το οποίο κα είναι εφοδιαςμζνο 

με το κατάλλθλο περιεχόμενο για τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν ςε άτομα. 

 Πλα τα υλικά, εξαρτιματα, ςωλινεσ κλπ. που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι κατάλλθλα για πιζςεισ 

μεγαλφτερεσ κατά 50% τθσ πιζςεωσ υδραυλικισ δοκιμισ. 

 Κανζνα άτομο ι εξοπλιςμόσ δεν κα βρίςκεται ςε ακτίνα 50 μζτρων από τθν περιοχι που κα 

δοκιμάηεται υδραυλικά. 

 Θα λθφκοφν μζτρα για τθν αςφαλι κυκλοφορία των οχθμάτων ςτισ περιοχζσ όπου οι δοκιμαηόμενεσ 

ςωλθνϊςεισ γειτνιάηουν με οδοφσ κυκλοφορίασ (ςθματοδότθςθ, πινακίδεσ κλπ.). 

 Ρριν από τισ δοκιμζσ κα ενθμερωκοφν αρμόδια οι ιδιοκτιτεσ γθσ,  θ Αςτυνομία, θ ΔΕΘ και οι Δθμόςιεσ 

Αρχζσ για τθν εκτζλεςθ των δοκιμϊν και τον χρόνο που κα λάβουν χϊρα. 

ΕΡΙΜΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΡΛΗΩΜΗ 

Θ επιμζτρθςθ των ςωλινων από πολυαικυλζνιο κα γίνει με βάςθ το μικοσ των εγκαταςτακζντων 

ςωλινων ςφμφωνα με τουσ όρουσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνει με βάςει τα πραγματικά μζτρα του αγωγοφ ςφμφωνα με τα παραπάνω. 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωςθ και ςταλία του 

αυτοκινιτου και θ εγκατάςταςθ του αγωγοφ πολυαικυλενίου πλιρωσ εγκατεςτθμζνου, με τα 

αναλογοφντα ειδικά τεμάχια από πολυαικυλζνιο (λ.χ. καμπφλεσ, ταυ, ςταυροί, ςυςτολικά, λαιμοί 

φλαντηϊν, θλεκτρομοφφεσ κλπ.), οι ςυγκολλιςεισ (ανεξάρτθτα του τρόπου-μεκόδου ςυγκολλιςεωσ), ο 

ζλεγχοσ ςυγκολλιςεωσ, θ δοκιμι ςτεγανότθτασ και θ υδραυλικι δοκιμι, θ λιψθ μζτρων αςφαλείασ, 

ρφκμιςθ κυκλοφορίασ και εγκατάςταςθ διαβάςεων. 

Ρεριλαμβάνεται θ πλιρθσ εγκατάςταςθ ςτθν τελικι κζςθ εγκατάςταςθσ όλου του εξοπλιςμοφ και των 

απαιτοφμενων υλικϊν και μικροχλικϊν, θ χριςθ μθχανθμάτων και εργαλείων και όλεσ οι απαραίτθτεσ 

εργαςίεσ και ενζργειεσ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 



(ΤΡ2) ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ Ή ΧΥΤΟΣΙΔΗΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΑΤΗΜΑΤΩΝ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Θ παροφςα ΤΡ αναφζρεται ςτισ εργαςίεσ πλιρουσ τοποκζτθςθσ των κάκε είδουσ ςυνδζςμων ΗΙΜΡΩ, 

ειδικϊν τεμαχίων (καμπυλϊν, ταυ κλπ.) και εξαρτθμάτων ςτθν τελικι τουσ κζςθ και ενςωμάτωςισ τουσ 

ςτο δίκτυο (κυρίωσ αγωγοφσ θ διακλαδϊςεισ) για τισ οποίεσ καταβάλλεται ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ, εκτόσ 

από αυτιν που αντιςτοιχεί ςτθν μόρφωςθ του αγωγοφ, ςτισ ςυνδζςεισ με το υπάρχον δίκτυο και ςτθν 

μεταφορά των υλικϊν ςτον τόπο του ζργου. 

ΔΙΕΥΚΙΝΗΣΕΙΣ 

α) Ειδικά τεμάχια είναι οι χαλφβδινεσ ι χυτοςιδθρζσ καμπφλεσ που τοποκετοφνται ςτισ κορυφζσ τθσ 

χάραξθσ του αγωγοφ, τα χαλφβδινα ι χυτοςιδθρά τεμάχια ςχιματοσ ταυ, με ι χωρίσ ωτίδεσ, οι 

ςταυροί, οι ςυςτολζσ, κακϊσ και κάκε άλλο τεμάχιο χαλφβδινο ι χυτοςιδθρό, που είναι απαραίτθτο 

για τθν ολοκλιρωςθ τθσ χάραξθσ του αγωγοφ. 

β) Εξαρτιματα του αγωγοφ είναι οι δικλείδεσ, οι αεροβαλβίδεσ, οι μετρθτζσ VENTURI κακϊσ και κάκε άλλο 

όργανο ι ςυςκευι, που είναι απαραίτθτθ για τθν λειτουργία του αγωγοφ. 

ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ  

α) Άςχετα από το είδοσ των ςυνδζςμων ΗΙΜΡΩ, των ειδικϊν τεμαχίων ι εξαρτθμάτων πρζπει να 

παίρνονται κατάλλθλα μζτρα κατά τθν μετακίνθςθ και τουσ χειριςμοφσ για τθν πρόλθψθ οποιαςδιποτε 

βλάβθσ ι ατυχιματοσ, όπωσ φκορά μονωτικισ επίςτρωςθσ, ανατροπζσ, απότομεσ εναποκζςεισ, 

παραμορφϊςεισ. 

β) Αμζςωσ μετά τθν προςζγγιςθ εκάςτου ςυνδζςμου ΗΙΜΡΩ, ειδικοφ τεμαχίου ι εξαρτιματοσ ςτθν τελικι 

του κζςθ, να ςτερεϊνεται και να ακινθτοποιείται επιμελϊσ με κατάλλθλα προςωρινά υποκζματα, 

ςτακερά ςτθρίγματα θ αναρτιςεισ, τα οποία κα αρκοφν μόνον μετά τθν πλιρθ εκτζλεςθ των 

ςυνδζςεων και τθν τοποκζτθςθ των αναγκαίων μονίμων υποκεμάτων. 

 

(ΤΡ3) ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΆΛΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΥΜΑΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΑ ΣΤΑΘΜΗΣ 

Γενικά 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ:  

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ κα παράςχει πλιρθ μονάδα αντλίασ άλεςθσ που καταςκευάςτθκε και δοκιμάςτθκε, θ 

κακεμία από τισ οποίεσ αποτελείται από τθν κφρια αντλία άλεςθσ κατάλλθλα τοποκετθμζνθ ςε 

ενςωματωμζνθ βάςθ από ανοξείδωτο χάλυβα, δοχείο, θλεκτρικι ταχεία αποςφνδεςθ IP68 (NEMA 6P), 

ςφςτθμα αφαίρεςθσ αντλίασ, διάταξθ εκκζνωςθσ/βαλβίδα απενεργοποίθςθσ, διάταξθ βαλβίδασ αντι-

ςιφωνίου/βαλβίδασ ελζγχου, θλεκτρικι διάταξθ ςυναγερμοφ και όλεσ τισ απαραίτθτεσ εςωτερικζσ 

καλωδιϊςεισ και χειριςτιρια. Για ευκολία ςυντιρθςθσ, όλεσ οι μονάδεσ μοτζρ αντλιϊν/μονάδων άλεςθσ 

κα είναι όμοιου τφπου και ιπποδφναμθσ ςε όλο το ςφςτθμα. 

Ρροςοχι ςυνιςτάται ςτο γεγονόσ ότι τα ςχζδια και ο ςυνολικόσ ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ βαςίηονται ςε 

ζνα ςυγκεκριμζνο κομμάτι εξοπλιςμοφ από ζναν ςυγκεκριμζνο καταςκευαςτι. Οι προδιαγραφζσ αυτζσ 



προορίηονται για να παράςχουν οδθγίεσ για τον τυποποιθμζνο εξοπλιςμό αναγνωριςμζνου καταςκευαςτι 

ο οποίοσ πλθρεί ιδθ όλεσ τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ προδιαγραφισ. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ:  

Οι αντλίεσ κα πρζπει να είναι ικανζσ να μεταφζρουν 0,75 l/s ςε ςχζςθ με το ονομαςτικό ςυνολικό 

δυναμικό φψοσ των 0 μζτρων και 0,63 l/s ζναντι του ονομαςτικοφ ςυνολικοφ δυναμικοφ φψουσ 20 μζτρων 

και 0,47 l/s ζναντι ονομαςτικοφ ςυνολικοφ δυναμικοφ φψουσ 42 μζτρων. Θ (οι) αντλία (εσ) κα πρζπει 

επίςθσ να μπορεί να λειτουργεί ςε αρνθτικό ολικό δυναμικό φψοσ χωρίσ υπερφόρτωςθ του (των) κινθτιρα 

(ων). Σε καμιά περίπτωςθ δεν επιτρζπεται ςωλινωςθ εν-ςειρά ι τοποκζτθςθ βαλβίδασ για να 

δθμιουργθκεί φαινομενικι πίεςθ . 

ΕΓΓΥΗΣΗ: 

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ τθσ αντλίασ άλεςθσ κα παράςχει μια εγγφθςθ για εξαρτιματα και εργαςίεσ για τον 

πλιρθ ςτακμό και τα εξαρτιματά του, ςυμπεριλαμβανομζνθσ αλλά όχι περιοριςτικά του πίνακα, για 

περίοδο 24 μθνϊν από τθν παραλαβι τθσ αποδοχισ του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, αλλά όχι περιςςότερο από 27 μινεσ 

από τθν παραλαβι τθσ αποςτολισ. Οποιεςδιποτε καταςκευαςτικζσ ατζλειεσ που διαπιςτϊκθκαν κατά τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ κα αναφζρονται ςτον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ από τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ και κα 

διορκϊνονται από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ χωρίσ κόςτοσ για τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. 

ΡΟΪΟΝ 

ΑΝΤΛΙΑ: Θ αντλία κα πρζπει να είναι ειδικά καταςκευαςμζνθ για το ςκοπό αυτό, ενιαία, με κάκετο 

ρότορα, με κίνθςθ από κινθτιρα, αντλία χειριςμοφ ςτερεϊν τφπου προοδευτικήσ κοιλότητασ με μία μόνο 

μθχανικι ςτεγανοποιθτικι ςυναρµογι. Απαιτοφνται διπλοί ακτινικοί ςτεγανοποιθτικοί δακτφλιοι ςε όλουσ 

τουσ αρμοφσ χφτευςθσ για ελαχιςτοποίθςθ τθσ διάβρωςθσ και δθμιουργία προςτατευτικοφ φράγματοσ. 

Πλα τα χυτά μζρθ τθσ αντλίασ κα είναι από χυτοςίδθρο, πλιρωσ επικαλυμμζνα με εποξικά ςε 8-10 

χιλιοςτά τθσ ίντςασ Ονομαςτικό ξθρό πάχοσ, υγρισ εφαρμογισ. Ο ρότορασ κα πρζπει να είναι πλιρωσ 

ςκλθρυμζνοσ, με υψθλι λείανςθ από ιηθματοποιθμζνο ςκλθρυμζνο ανοξείδωτο χάλυβα. Ο ςτάτορασ κα 

πρζπει να είναι από ειδικισ ςφνκεςθσ ςυνκετικό ελαςτομερζσ αικυλενίου. Το υλικό αυτό κα πρζπει να 

είναι κατάλλθλο για τθν εξυπθρζτθςθ οικιακϊν λυμάτων. Οι φυςικζσ ιδιότθτζσ του περιλαμβάνουν υψθλι 

αντοχι ςε ςχίςιμο και τριβι, αντοχι ςε λίπθ, αντοχι ςε νερό και απορρυπαντικά, ςτακερότθτα 

κερμοκραςίασ, εξαιρετικζσ ιδιότθτεσ γιρανςθσ και εξαιρετικι αντοχι ςτθ φκορά.. 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΕΣΗΣ: Ο μθχανιςμόσ άλεςθσ τοποκετείται ακριβϊσ κάτω από τα ςτοιχεία άντλθςθσ και 

κα πρζπει να είναι με απευκείασ οδιγθςθ από ζναν ενιαίο άξονα μοτζρ. Το ςυγκρότθμα του πτερωτοφ 

τροχοφ (κοπτικοφ τροχοφ) κα πρζπει να ςτερεϊνεται με αςφάλεια ςτον άξονα του κινθτιρα τθσ αντλίασ 

μζςω μιασ ςφνδεςθσ με ςπείρωμα που ςυνδζει τθν πτερωτι του αλεςτικοφ με τον άξονα του κινθτιρα. Θ 

προςάρτθςθ με ακίδεσ ι κλειδιά δεν είναι αποδεκτι. Θ πτερωτι του μθχανιςμοφ άλεςθσ κα πρζπει να 

είναι ζνασ μονοκόμματοσ τροχόσ κοπισ 4140 περιςτρεφόμενου τφπου με επαγωγικά ςκλθρυμζνα δόντια 

κοπισ. Τα δόντια κοπισ κα πρζπει να ςκλθρυνκοφν επαγωγικά ςε Rockwell 50 - 60c για αντοχι ςτθν τριβι. 

Ο δακτφλιοσ τεμαχιςμοφ κα πρζπει να είναι ςτακεροφ τφπου και το υλικό να είναι από λευκό χυτοςίδθρο. 

Τα δόντια κα πρζπει να αλζκουν μζςα ςτο υλικό για να επιτευχκεί αποτελεςματικι άλεςθ. Ο δακτφλιοσ 

κραυςτιρα κα πρζπει να ζχει ζνα κλιμακωτό ςχζδιο δοντιοφ με μόνο μία άκρθ να εμπλζκεται κάκε φορά, 

μεγιςτοποιϊντασ τθ ροπι κοπισ. Αυτά τα υλικά ζχουν επιλεγεί για τθν ικανότθτά τουσ να λειτουργοφν ςτο 

επιδιωκόμενο περιβάλλον κακϊσ είναι υλικά με ιδιότθτεσ ανκεκτικζσ ςτθν φκορά και ςτθ διάβρωςθ. 

Θ διάταξθ αυτι κα πρζπει να εξιςορροπείται δυναμικά και να λειτουργεί χωρίσ δυςάρεςτο κόρυβο ι 

κραδαςμοφσ ςε όλο το φάςμα των ςυνιςτϊμενων πιζςεων λειτουργίασ. Ο μθχανιςμόσ άλεςθσ κα πρζπει 



να καταςκευάηεται ζτςι ϊςτε να ελαχιςτοποιείται θ απόφραξθ και θ εμπλοκι ςε όλεσ τισ κανονικζσ 

ςυνκικεσ λειτουργίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκκίνθςθσ. Θα πρζπει να δθμιουργθκεί επαρκισ 

ενζργεια ςτροβίλου για να κακαρίηεται το δοχείο χωρίσ εναποκζςεισ ι ςτρϊματα ιλφοσ που κα 

μποροφςαν να βλάψουν τθ λειτουργία τθσ αντλίασ. Αυτζσ οι απαιτιςεισ κα πρζπει να επιτυγχάνονται με 

τα ακόλουκα, ςε ςυνδυαςμό με τθν αντλία: 

1. Ο μθχανιςμόσ αλζςεωσ κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνοσ κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε τα ςτερεά να 

τροφοδοτοφνται με κατεφκυνςθ προσ τα πάνω. 

2. Ο μζγιςτοσ ρυκμόσ ροισ μζςω του μθχανιςμοφ κοπισ δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τα 1,2 μζτρα ανά 

δευτερόλεπτο. Αυτό είναι ζνα κρίςιμο ςτοιχείο ςχεδιαςμοφ για τθν ελαχιςτοποίθςθ του 

μπλοκαρίςματοσ και ωσ εκ τοφτου κα πρζπει να τθρθκεί. 

3. Το κάλυμμα τθσ ειςόδου κα πρζπει να ζχει διάμετρο όχι μικρότερθ από 127 mm. Τα καλφμματα 

ειςόδου διαμζτρου μικρότερθσ των 127 mm δεν κα γίνονται δεκτά εξαιτίασ τθσ αδυναμίασ τουσ να 

διατθροφν τθ μζγιςτθ προςδιοριςμζνθ ταχφτθτα ειςόδου 1,2 m ανά δευτερόλεπτο θ οποία από 

ςχεδιαςμό εμποδίηει τθν περιττι εμπλοκι του μθχανιςμοφ κοπισ και ελαχιςτοποιεί το μπλοκάριςμα 

τθσ ειςόδου τθσ αντλίασ από μεγάλα αντικείμενα . 

4. Ο μθχανιςμόσ του πτερυγίου κα πρζπει να περιςτρζφεται με ονομαςτικι ταχφτθτα όχι μεγαλφτερθ από 

1725 rpm.  

 Ο μθχανιςμόσ αλζςεωσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να μειϊνει όλα τα ςυςτατικά από τα φυςιολογικά 

οικιακά λφματα, ςυμπεριλαμβανομζνου ενόσ δικαιολογθμζνου ποςοφ "ξζνων αντικειμζνων", όπωσ 

χαρτιοφ, ξφλου, πλαςτικοφ, γυαλιοφ, μαντθλάκια, καουτςοφκ και παρόμοια, ςε λεπτά διαμεριςμζνα 

ςωματίδια που κα περνοφν ελεφκερα μζςω των διόδων τθσ αντλίασ και των ςωλθνϊςεων εκροισ 

ανοξείδωτου χάλυβα διαμζτρου 1-1/4 τθσ ίντςασ. 

ΗΛΕΚΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΑΣ: Ωσ μζγιςτο, ο κινθτιρασ κα πρζπει να είναι 1 HP, 1450 RPM, 230 Volt 50 Hertz, 

μονοφαςικόσ, με εκκίνθςθ πυκνωτι, ρουλεμάν, αερόψυκτοσ επαγωγικοφ τφπου με εγκατάςταςθ 

κατθγορίασ F, χαμθλό ρεφμα εκκίνθςθσ που να μθν υπερβαίνει τα 30 αμπζρ και υψθλι ροπι εκκίνθςθσ 

15,6 Nm. Ο κινθτιρασ κα πρζπει να τοποκετείται με ςφινωςθ μζςα ςτθ χφτευςθ για καλφτερθ μεταφορά 

κερμότθτασ και μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ τθσ περιζλιξθσ. Θ εγγενισ προςταςία από τισ υπερφορτϊςεισ 

κατά τθ λειτουργία ι τισ ςυνκικεσ κλειδϊματοσ του ρότορα για τον κινθτιρα τθσ αντλίασ κα πρζπει να 

παρζχεται με τθ χριςθ ενςωματωμζνου ςτο μοτζρ αυτόματου κερμικοφ προςτατευτικοφ υπερφόρτωςθσ 

αυτόματθσ επαναφοράσ. Αυτόσ ο ςυνδυαςμόσ προςτατευτικϊν του μοτζρ κα πρζπει να ζχει εξεταςτεί 

ειδικά για τθν εφαρμογι. Οι κινθτιρεσ εκκίνθςθσ χωρίσ πυκνωτζσ ι οι κινθτιρεσ με μόνιμουσ χωριςμζνουσ 

πυκνωτζσ δεν κα γίνουν αποδεκτοί λόγω τθσ μειωμζνθσ ροπισ εκκίνθςθσ και τθσ ςυνακόλουκθσ 

μειωμζνθσ δυνατότθτασ άλεςθσ. Το υγρό τμιμα του οπλιςμοφ του κινθτιρα κα πρζπει να είναι από 

ανοξείδωτο χάλυβα κατθγορίασ 300. Για να μειωκοφν οι περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, τα ζξοδα για το 

χειριςμό και τθ διάκεςθ του λιπαντικοφ και τα ςχετικά κόςτθ ςυντιρθςθσ, μοτζρ με πλιρωςθ λιπαντικοφ 

δεν κα γίνουν δεκτά.  

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΡΟΙΗΤΗΚΗ ΣΥΝΑΜΟΓΗ:  

Θ κφρια αντλία κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνθ με μθχανικι ςτεγανοποιθτικι ςυναρμογι για τθν 

αποφυγι διαρροϊν μεταξφ του κινθτιρα και τθσ αντλίασ. Θ ςτεγανοποιθτικι ςυναρμογι κα πρζπει να 

ζχει μια ςτακερι κεραμικι ζδρα και μια περιςτρεφόμενθ επιφάνεια άνκρακα με επιφάνειεσ λείανςθσ 

ακριβείασ που περιτυλίγονται και ςυγκρατοφνται ςτθ κζςθ τουσ με ανοξείδωτο χαλφβδινο ελατιριο. 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΟΣΥΝΔΕΣΗΣ/ΒΑΛΒΙΔΑ:  



Πλα τα εξαρτιματα αποχζτευςθσ και οι ςωλθνϊςεισ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από 

πολυπροπυλζνιο, EPDM ι PVC. Το ςυγκρότθμα του εφκαμπτου ςωλινα εκφόρτιςθσ κα περιλαμβάνει 

βαλβίδα διακοπισ ονομαςτικισ ιςχφοσ 1,4 MPa και δυνατότθτα γριγορθσ αποςφνδεςθσ για τθν 

απλοφςτευςθ τθσ εγκατάςταςθσ και τθσ αφαίρεςθσ τθσ αντλίασ. Το διάτρθμα του διαφράγματοσ κα 

πρζπει να εγκακίςταται εργοςταςιακά και να είναι εγγυθμζνο από τον καταςκευαςτι ότι είναι 

υδατοςτεγζσ. 

ΤΑΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΙΚΗ ΑΡΟΣΥΝΔΕΣΗ:  

Θ κφρια αντλία άλεςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει ταχεία θλεκτρικι αποςφνδεςθ (EQD) IP 68 (NEMA 6P) 

για όλεσ τισ λειτουργίεσ τροφοδοςίασ και ελζγχου. Το EQD κα εφοδιάηεται με 9,8m, 7,6m χρθςιμότθτασ 

καλϊδιο θλεκτρικισ τροφοδοςίασ (ESC) για ςφνδεςθ με τον πίνακα αυτοματιςμοφ. Το EQD δεν κα απαιτεί 

εργαλεία για ςυναρμολόγθςθ, ςφράγιςθ ενάντια ςτο νερό πριν από τθν θλεκτρικι ςφνδεςθ και κα 

περιλαμβάνει ακτινικζσ ςφραγίςεισ για να εξαςφαλίηεται ςτεγανοποίθςθ από υγρά, ανεξάρτθτα από τθ 

ροπι ςφςφιξθσ. Οι ςυνδζςεισ τφπου βφςματοσ του καλωδίου τροφοδοςίασ ςτο περίβλθμα τθσ αντλίασ δεν 

κα είναι αποδεκτζσ λόγω τθσ πικανότθτασ διαρροϊν και θλεκτρικϊν βραχυκυκλωμάτων. Τα κυτία 

ςφνδεςθσ δεν είναι αποδεκτά λόγω του μεγάλου αρικμοφ πικανϊν ςθμείων διαρροισ. Το EQD κα πρζπει 

να ςχεδιάηεται ζτςι ϊςτε να είναι εφκολθ θ ςφνδεςθ/αποςφνδεςθ ςτο πεδίο, όπωσ απαιτείται. 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Θ εκροι τθσ αντλίασ κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνθ με ενςωματωμζνθ από το 

εργοςτάςιο βαλβίδα αντεπιςτροφισ που λειτουργεί με βαρφτθτα, τφπου πτερυγίου, ενςωματωμζνθ ςτθ 

ςωλινωςθ εκροισ. Θ βαλβίδα αντεπιςτροφισ κα παράςχει πλιρθ δίοδο όταν είναι ανοιχτι και κα 

ειςαγάγει απϊλεια τριβισ μικρότερθ από 0,15 μζτρα νεροφ ςτθ μζγιςτθ ονομαςτικι ροι. Τα κινοφμενα 

μζρθ κα καταςκευαςτοφν από ανοξείδωτο χάλυβα τθσ ςειράσ 300 και ςυνκετικό ελαςτομερζσ ενιςχυμζνο 

με φφανςθ για τθν αντοχι ςτθ διάβρωςθ, τθ ςτακερότθτα διαςτάςεων και τθν αντοχι ςτθν κόπωςθ. Μια 

μθ μεταλλικι άρκρωςθ κα πρζπει να αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του ςυγκροτιματοσ του πτερυγίου 

παρζχοντασ ζνα μζγιςτο βακμό ελευκερίασ για να εξαςφαλίςει τθν ζδραςθ ακόμθ και ςε πολφ χαμθλι 

αντίκλιψθ. Το ςϊμα τθσ βαλβίδασ κα είναι ζνα εξάρτθμα χυτευμζνο με ζγχυςθ καταςκευαςμζνο από 

ειδικά ςχεδιαςμζνθ κερμοπλαςτικι ρθτίνθ. Θ βαλβίδα κα πρζπει να ζχει ονομαςτικι πίεςθ για ςυνεχι 

λειτουργία 1,6 MPa (235 psi). Οι βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ τφπου ςφαιρϊν είναι μθ αποδεκτζσ λόγω τθσ 

περιοριςμζνθσ ικανότθτασ ςφράγιςθσ τουσ ςτισ εφαρμογζσ ιλφοσ. 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΙ-ΣΙΦΩΝΙΟΥ:  

Θ εκροι τθσ αντλίασ κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνθ με ενςωματωμζνθ από το εργοςτάςιο βαλβίδα αντι-

ςιφωνίου που λειτουργεί με βαρφτθτα, τφπου πτερυγίου, ενςωματωμζνθ ςτθ ςωλινωςθ εκροισ. Τα 

κινοφμενα μζρθ κα καταςκευαςτοφν από ανοξείδωτο χάλυβα τθσ ςειράσ 300 και ςυνκετικό ελαςτομερζσ 

ενιςχυμζνο με φφανςθ για τθν αντοχι ςτθ διάβρωςθ, τθ ςτακερότθτα διαςτάςεων και τθν αντοχι ςτθν 

κόπωςθ. Μια μθ μεταλλικι άρκρωςθ κα πρζπει να αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του ςυγκροτιματοσ του 

πτερυγίου, παρζχοντασ ζνα μζγιςτο βακμό ελευκερίασ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςωςτι λειτουργία ακόμθ 

και ςε πολφ χαμθλι πίεςθ. Το ςϊμα τθσ βαλβίδασ κα χυτεφεται με ζγχυςθ από ειδικά ςχεδιαςμζνθ 

κερμοπλαςτικι ρθτίνθ. Οπζσ ι  κυρίδεσ ςτισ ςωλθνϊςεισ εκροισ δεν είναι αποδεκτζσ ςυςκευζσ αντι-

ςιφωνίου λόγω τθσ τάςθσ τουσ να φράςςονται από τα αντλοφμενα ςτερεά τθσ ιλφοσ . Θ διάμετροσ τθσ 

κυρίδασ του αντι-ςιφωνίου δεν κα πρζπει να είναι μικρότερθ από το 60% τθσ εςωτερικισ διαμζτρου τθσ 

ςωλινωςθσ εκροισ τθσ αντλίασ. 

ΚΥΙΑ ΜΟΝΑΔΑ:  



Ο ςτακμόσ αντλίασ άλεςθσ κα πρζπει να διακζτει ζνα εφκολα απομακρυνόμενο κφριο ςυγκρότθμα που 

περιζχει αντλία, κινθτιρα, αλεςτικό, όλα τα χειριςτιρια κινθτιρα, βαλβίδα ελζγχου, βαλβίδα αντι-

ςιφωνίου, ταχεία θλεκτρικι αποςφνδεςθ και καλωδίωςθ. Θ ακεραιότθτα τθσ ςτεγανότθτασ τθσ κφριασ 

μονάδασ κα κακορίηεται με δοκιμι 100% ςτο εργοςτάςιο τουλάχιςτον με 34 kPa (5 PSIG). 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 

Πλα τα απαραίτθτα χειριςτιρια εκκίνθςθσ τθσ κφριασ μονάδασ κα πρζπει να είναι ςτο περίβλθμα από 

χυτοςίδθρο τθσ κφριασ μονάδασ ςτερεωμζνα με ςυνδετιρεσ από ανοξείδωτο χάλυβα. Θ τοποκζτθςθ των 

χειριςτθρίων εκκίνθςθσ του κινθτιρα ςε πλαςτικό περίβλθμα δεν είναι αποδεκτι. Τα όργανα ανίχνευςθσ 

τθσ ςτάκμθσ των λυμάτων κα πρζπει να τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό περίβλθμα από τα χειριςτιρια 

εκκίνθςθσ του κινθτιρα. Το περίβλθμα του αιςκθτιρα ςτάκμθσ κα πρζπει να ςφραγίηεται μζςω 

ςφραγίδασ ακτινικοφ τφπου, διαλφτεσ ι κόλλεσ δεν είναι αποδεκτζσ. Το περίβλθμα του αιςκθτιρα 

ςτάκμθσ κα πρζπει να είναι ενςωματωμζνο ςτο ςυγκρότθμα τθσ αντλίασ ζτςι ϊςτε να μπορεί να 

αφαιρεκεί από το ςτακμό με τθν αντλία και κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να ελαχιςτοποιείται θ πικανότθτα 

ςυςςϊρευςθσ λίπουσ και ςυςςϊρευςθσ υπολειμμάτων κλπ. Το περίβλθμα του αιςκθτιρα ςτάκμθσ κα 

πρζπει να είναι από ζνα κερμοπλαςτικό ςυμπολυμερζσ με μεγάλθ πρόςκρουςθ, επί-χυτευμζνο με ζνα 

κερμοπλαςτικό ελαςτομερζσ. Θ χριςθ του PVC για το περίβλθμα ανίχνευςθσ ςτάκμθσ δεν είναι αποδεκτι. 

Οι ζλεγχοι ςτάκμθσ των μθ ρυπαρϊν αποβλιτων για τον ζλεγχο τθσ λειτουργίασ τθσ αντλίασ κα πρζπει να 

επιτυγχάνονται παρακολουκϊντασ τισ αλλαγζσ πίεςθσ ςε ενςωματωμζνθ ςτιλθ αζρα ςυνδεδεμζνθ με 

διακόπτθ πίεςθσ. Θ ςτιλθ αζρα κα πρζπει να χυτεφεται ολόςωμα από κερμοπλαςτικό ελαςτομερζσ 

κατάλλθλο για χριςθ ςε λφματα και με εξαιρετικι αντίςταςθ ςτθν κροφςθ. Θ ςτιλθ αζρα κα πρζπει να 

ζχει μόνο μία ςφνδεςθ μεταξφ τθσ ςτάκμθσ του νεροφ που παρακολουκείται και του διακόπτθ πίεςθσ. 

Οποιεςδιποτε ςυνδζςεισ κα πρζπει να είναι ακτινικά ςφραγιςμζνεσ με δακτυλίουσ τφπου Ο. Θ ςυςκευι 

ανίχνευςθσ ςτάκμθσ δεν κα πρζπει να ζχει κινοφμενα μζρθ ςε άμεςθ επαφι με τα λφματα και κα πρζπει 

να είναι ενςωματωμζνθ ςτο κφριο ςυγκρότθμα τθσ αντλίασ ςε μία ενιαία, εφκολα ανταλλαςςόμενθ 

μονάδα. Εάν πιζςετε το πλικτρο ‘’πιζςτεϋϋ για λειτουργία κα πρζπει να λειτουργιςει θ αντλία ακόμθ και 

με το περίβλθμα του αιςκθτιρα ςτάκμθσ να ζχει αφαιρεκεί από τθν αντλία.  

Πλοι οι ςφνδεςμοι ςε όλο το ςυγκρότθμα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα τφπου 300. Θ ανίχνευςθ υψθλισ 

ςτάκμθσ επιτυγχάνεται με τον τρόπο που περιγράφεται λεπτομερϊσ παραπάνω από ζναν ξεχωριςτό 

αιςκθτιρα ςτιλθσ αζρα και διακόπτθ πίεςθσ του ίδιου τφπου. Το κλείςιμο τθσ ςυςκευισ ανίχνευςθσ 

υψθλοφ επιπζδου κα ενεργοποιιςει ζνα κφκλωμα ςυναγερμοφ κακϊσ και ζνα κφκλωμα αντλίασ. Για 

μεγαλφτερθ αξιοπιςτία, το ON/OFF τθσ αντλίασ και οι λειτουργίεσ ςυναγερμοφ υψθλοφ επιπζδου δεν κα 

πρζπει να ελζγχονται από τον ίδιο διακόπτθ. Οι διακόπτεσ φλοτζρ οποιουδιποτε είδουσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των διακλαδϊςεων φλοτζρ, δεν κα γίνονται αποδεκτοί λόγω τθσ περιοδικισ 

ανάγκθσ ςυντιρθςθσ (ξζπλυμα, κακαριςμόσ) αυτϊν των ςυςκευϊν και τθσ τάςθσ τουσ για δυςλειτουργία 

λόγω λανκαςμζνθσ καλωδίωςθσ, εμπλοκισ, ςυςςϊρευςθσ λίπουσ και φκοράσ του μθχανικοφ καλωδίου. 

Για να εξαςφαλιςτεί θ αξιόπιςτθ λειτουργία των διακοπτϊν πίεςθσ, κάκε κφρια μονάδα κα πρζπει να είναι 

εφοδιαςμζνθ με εργοςταςιακά εγκατεςτθμζνο διάφραγμα ιςοςτακμιςτι που να αντιςτακμίηει τισ 

μεταβολζσ τθσ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ ι τθσ κερμοκραςίασ. Ο ςωλινασ ι οι ςωλθνϊςεισ εκτόσ τθσ 

δεξαμενισ του ςτακμοφ ι ςε κυτία διακλάδωςθσ που είναι τοποκετθμζνα ςτθ δεξαμενι και που παρζχουν 

εξιςορρόπθςθ του διακόπτθ πίεςθσ δεν κα επιτρζπονται λόγω τθσ ευαιςκθςίασ τουσ ςτθ ςυμπφκνωςθ, τθ 

ςυςτροφι, ςε γδάρςιμο και τθν προςβολι από τα ζντομα. Θ αντλία άλεςθσ κα εφοδιαςτεί με ζνα καλϊδιο 

6 αγωγϊν, 14 gauge, τφπου SJOW, με προ-ενςυρμάτωςθ και ςτεγανοποίθςθ για να ςυμμορφϊνεται ςτισ 

απαιτιςεισ UL με ζνα ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ IP68 EQD που ςυνδζεται κατά το ιμιςυ ςε αυτιν. 



ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΣΙΣΜΟΥ:  

Κάκε ςτακμόσ αντλίασ άλεςθσ περιλαμβάνει ζναν πίνακα αυτοματιςμοφ NEMA 4X, UL που είναι 

κατάλλθλοσ για τοποκζτθςθ ςε τοίχο ι κολόνα. Το περίβλθμα IP65 (NEMA 4X) κα πρζπει να 

καταςκευάηεται από κερμοπλαςτικό πολυεςτζρα για να εξαςφαλίηεται θ αντοχι ςτθ διάβρωςθ. Το 

περίβλθμα κα περιλαμβάνει ζνα αρκρωτό κάλυμμα με κλείδωμα με λουκζτο, το οποίο κα εμποδίηει τθν 

πρόςβαςθ ςτα θλεκτρικά εξαρτιματα και κα δθμιουργεί αςφαλζσ μζτωπο αςφαλείασ για να επιτρζπεται θ 

πρόςβαςθ μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό. Το περίβλθμα δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τα 266 mm 

W x 355 mm H x 177 mm D ι 317 mm W x 406 mm H x 190 mm D εάν ςυμπεριλαμβάνονται οριςμζνεσ 

επιλογζσ.  

Ο πίνακασ ςυναγερμοφ κα πρζπει να περιζχει ζναν διακόπτθ κυκλϊματοσ ιςχφοσ για τθν κφρια αντλία και 

ζναν μονοπολικό διακόπτθ 15 amp για το κφκλωμα ςυναγερμοφ. Ο πίνακασ κα πρζπει να περιλαμβάνει 

μια διάταξθ ϊκθςθσ για λειτουργία, ζναν εςωτερικό δείκτθ λειτουργίασ και ζνα πλιρεσ κφκλωμα 

ςυναγερμοφ. Πλεσ οι πλακζτεσ κυκλωμάτων ςτον πίνακα ςυναγερμοφ κα πρζπει να προςτατεφονται με 

μια ςυμπαγι επικάλυψθ και ςτισ δφο πλευρζσ και το κφκλωμα ιςχφοσ εναλλαςςόμενου ρεφματοσ κα 

πρζπει να περιλαμβάνει μία αςφάλεια αυτόματθσ επαναφοράσ. 

Ο πίνακασ ςυναγερμοφ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: εξωτερικό θχθτικό και 

οπτικό ςυναγερμό ·διακόπτθ ϊκθςθσ για λειτουργία. διακόπτθσ· ϊκθςθσ για ςίγαςθ, χειροκίνθτθ εκκίνθςθ 

τθσ αντλίασ ·και ςυναγερμό υψθλοφ επιπζδου. Θ ςειρά ςυναγερμοφ κα πρζπει να είναι θ εξισ, όταν είναι 

ενεργοποιθμζνοι οι διακόπτεσ τθσ αντλίασ και του ςυναγερμοφ: 

1.  Πταν θ ςτάκμθ του υγροφ ςτα λφματα δεξαμενισ υγροφ ανεβαίνει πάνω από το επίπεδο ςυναγερμοφ, 

ενεργοποιοφνται ακουςτικοί και οπτικοί ςυναγερμοί, ενεργοποιοφνται οι επαφζσ ςτον διακόπτθ πίεςθσ 

ςυναγερμοφ και ενεργοποιείται το ςφςτθμα εκκίνθςθσ τθσ αντλίασ. 

2.  Ο θχθτικόσ ςυναγερμόσ μπορεί να ςιγιςει μζςω του εξωτερικά τοποκετθμζνου κουμπιοφ ϊκθςθσ-

ςίγαςθσ. 

3.  Ο οπτικόσ ςυναγερμόσ παραμζνει φωτιςμζνοσ μζχρισ ότου θ ςτάκμθ του υγροφ ςτα λφματα δεξαμενισ 

υγροφ πζςει κάτω από τθ ρφκμιςθ "off" του διακόπτθ ςυναγερμοφ πίεςθσ. 

Θ οπτικι λυχνία ςυναγερμοφ κα πρζπει να ευρίςκεται εντόσ ενόσ κόκκινου, επιμικουσ φακοφ τουλάχιςτον 

95 mm L x 60 mm W x 38MM Θ. Ο οπτικόσ ςυναγερμόσ κα πρζπει να τοποκετείται ςτθν κορυφι του 

περιβλιματοσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να διατθρείται θ διαβάκμιςθ IP65. Ο θχθτικόσ ςυναγερμόσ κα πρζπει 

να είναι εξωτερικά τοποκετθμζνοσ ςτον πυκμζνα του περιβλιματοσ, ικανόσ για 93 dB @ 0,5 μζτρα. Ο 

ακουςτικόσ ςυναγερμόσ κα πρζπει να μπορεί να απενεργοποιθκεί με το πάτθμα ενόσ διακόπτθ τφπου 

ϊκθςθσ που είναι τοποκετθμζνοσ ςε ζνα ςτρϊμα ςιλικόνθσ ανκεκτικό ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και 

τοποκετθμζνοσ ςτο κάτω μζροσ του περιβλιματοσ (κουμπί ϊκθςθσ προσ ςίγαςθ). 

Διακόπτησ αποςφνδεςησ για Συντήρηςη Εξοπλιςμοφ/Κφρια Συντήρηςη – Θα πρζπει να παρζχεται ζνασ 

ξεχωριςτόσ, εςωτερικόσ διακόπτθσ ο οποίοσ ζχει βακμονομθκεί και εγκρικεί για χριςθ ωσ "εξοπλιςμόσ 

ςυντιρθςθσ" και λειτουργεί ωσ κφρια αποςφνδεςθ του ςτακμοφ αντλίασ άλεςθσ. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΚΕΥΗΣ:  

Θ κφρια μονάδα τθσ αντλίασ άλεςθσ ςυμπεριλαμβανομζνου του ςυγκροτιματοσ του αιςκθτιρα ςτάκμθσ, 

κα διακζτει δφο άγκιςτρα ανφψωςθσ και ιμάντα ανφψωςθσ ςυνδεδεμζνοσ με το άνω περίβλθμα του, για 

να διευκολφνεται θ εφκολθ απομάκρυνςθ τθσ κφριασ μονάδασ όταν είναι απαραίτθτο. Το ςυγκρότθμα του 

αιςκθτιρα ςτάκμθσ κα πρζπει να αφαιρείται εφκολα από το ςυγκρότθμα τθσ αντλίασ για επιςκευι ι 

αντικατάςταςθ. Πλεσ οι μθχανικζσ και θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ κα πρζπει να παρζχουν εφκολθ δυνατότθτα 



αποςφνδεςθσ για τθν απομάκρυνςθ και τθν εγκατάςταςθ τθσ κφριασ μονάδασ. Κάκε ιμιςυ του EQD κα 

πρζπει να περιλαμβάνει ζνα υδατοςτεγζσ κάλυμμα για τθν προςταςία των εςωτερικϊν θλεκτρικϊν 

επαφϊν όταν το EQD είναι αποςυνδεμζνο. Μια λειτουργία ‘’on’’ τθσ αντλίασ κα παρζχεται για ζρευνα 

ςφάλματοσ ςτο πεδίο εφαρμογισ. Θ λειτουργία ‘’on’’ κα πρζπει να λειτουργεί με τθν αντλία ακόμα και αν 

το ςυγκρότθμα του αιςκθτιρα ςτάκμθσ ζχει αφαιρεκεί από το ςυγκρότθμα τθσ αντλίασ. Πλα τα 

εξαρτιματα ελζγχου του μοτζρ κα πρζπει να τοποκετθκοφν ςε εφκολα αντικαταςτάςιμο βραχίονα για 

ευκολία ςυντιρθςθσ ςτο πεδίο εφαρμογισ. 

ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΕΝΟΣ ΧΩΟΣ OSHA:  

Πλεσ οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ για τον ςτακμό αντλίασ άλεςθσ κα πρζπει να είναι δυνατζσ χωρίσ είςοδο 

ςτον ςτακμό αντλίασ άλεςθσ (ςφμφωνα με το OSHA 1910.146 Ρεριοριςμζνοι χϊροι που απαιτοφν άδεια). 

"Είςοδοσ ςθμαίνει τθ δράςθ με τθν οποία ζνα πρόςωπο περνάει μζςα από ζνα άνοιγμα ςε ζναν 

περιοριςμζνο χϊρο που απαιτεί άδεια. Η είςοδοσ περιλαμβάνει τισ επακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ 

εργαςίασ ςε αυτό το διάςτθμα και κεωρείται ότι ζχει ςυμβεί μόλισ οποιοδιποτε μζροσ του ςϊματοσ του 

ςυμμετζχοντα ςπάςει το επίπεδο ενόσ ανοίγματοσ προσ τον χϊρο." 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ:  

Θ αλεςτικι αντλία κα πρζπει να είναι ελεφκερθ από θλεκτρικοφσ κινδφνουσ και πυρκαγιάσ όπωσ 

απαιτείται για ζνα οικιακό περιβάλλον. Ωσ απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με αυτι τθν απαίτθςθ, ο ςτακμόσ 

αντλίασ πλιρωσ ςυναρμολογθμζνοσ και ςυνδεμζνο το αλεςτικό κα πρζπει να αναφζρεται από τθν 

Underwriters Laboratories, Inc. για να είναι αςφαλισ και κατάλλθλοσ για τθν προβλεπόμενθ χριςθ ι 

αντίςτοιχο. Δεν είναι αποδεκτι θ καταχϊριςθ UL των ςτοιχείων του ςτακμοφ ι θ δοκιμι τρίτων με βάςθ 

το πρότυπο UL. 

Θ αντλία άλεςθσ κα πρζπει να πλθροί τα αποδεκτά πρότυπα για τον εξοπλιςμό υδραυλικϊν 

εγκαταςτάςεων που χρθςιμοποιείται ςε κατοικίεσ ι κοντά ςε κατοικίεσ, να είναι απαλλαγμζνθ από 

κόρυβο, οςμι ι κινδφνουσ για τθν υγεία και να ζχει δοκιμαςτεί από ανεξάρτθτο εργαςτιριο για να 

πιςτοποιιςει τθν ικανότθτά τθσ να εκτελεί όπωσ ορίηεται είτε ανεξάρτθτεσ εφαρμογζσ ι εφαρμογζσ 

ςυςτιματοσ αποχζτευςθσ χαμθλισ πίεςθσ. Ωσ απόδειξθ ςυμμόρφωςθσ με αυτι τθν απαίτθςθ, θ αντλία 

άλεςθσ κα πρζπει να φζρει τθ ςφραγίδα τθσ NSF International. Θ δοκιμι εκ τρίτου μζρουσ ςτο πρότυπο 

NSF δεν είναι αποδεκτι. 

ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ 

 

ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΔΟΚΙΜΗ:  

Κάκε αλεςτικι αντλία κα πρζπει να βυκίηεται και να λειτουργεί. Ρεριλαμβάνεται ςε αυτι τθ διαδικαςία, θ 

δοκιμι όλων των βοθκθτικϊν εξαρτθμάτων όπωσ θ βαλβίδα αντι-ςιφωνίου, θ βαλβίδα ελζγχου, το 

ςυγκρότθμα εκκζνωςθσ και τα εξειδικευμζνα όργανα ελζγχου ςτάκμθσ και ελζγχου μοτζρ κάκε μονάδασ. 

Πλεσ οι εργοςταςιακζσ δοκιμζσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν κάκε ζνα από τα ανωτζρω αναφερόμενα 

ςτοιχεία. Τα ίδια εξαρτιματα και χειριςτιρια που κα εγκαταςτακοφν ςτο πεδίο, κα πρζπει να είναι 

αποκλειςτικά για τθ δοκιμαςμζνθ αντλία. Ζνα κοινό ςφνολο εξαρτθμάτων και χειριςτθρίων για τον ζλεγχο 

όλων των αντλιϊν δεν είναι αποδεκτό. Τα πιςτοποιθμζνα αποτελζςματα δοκιμϊν κα πρζπει να είναι 

διακζςιμα, κατόπιν αιτιματοσ, και να δείχνουν τθ λειτουργία κάκε αλεςτικι αντλία ςε δφο διαφορετικά 

ςθμεία τθσ καμπφλθσ τθσ. Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ διατθρεί το δικαίωμα να επικεωριςει τζτοιεσ διαδικαςίεσ 

δοκιμϊν με εκπροςϊπουσ του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, ςτθν εγκατάςταςθ του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΛΕΣΗΣ. 



Πλεσ οι δεξαμενζσ HDPE κα πρζπει να ελζγχονται από τθ βιομθχανία για διαρροι για να εξαςφαλίηεται θ 

ακεραιότθτα όλων των αρμϊν, των ραφϊν και των διειςδφςεων. Πλεσ οι αναγκαίεσ διειςδφςεισ, όπωσ οι 

είςοδοι, τα εξαρτιματα εκφόρτωςθσ, οι ςφνδεςμοι και οι ςυνδζςεισ καλωδίων, κα πρζπει να 

ςυμπεριλαμβάνονται ςε αυτι τθ δοκιμι μαηί με τα αντίςτοιχα μζςα ςφράγιςθσ (τςιμοφχεσ, φλάντηεσ 

κ.λπ.). 

ΡΑΑΔΟΣΗ:  

Πλεσ οι κφριεσ μονάδεσ αντλίασ άλεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ελζγχων ςτάκμθσ, κα παραδοκοφν 

ςτο χϊρο εργαςίασ 100% πλιρωσ ςυναρμολογθμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δοκιμϊν, ζτοιμεσ για 

εγκατάςταςθ. Οι κφριεσ μονάδεσ αντλίασ άλεςθσ κα αποςτζλλονται ξεχωριςτά από τισ δεξαμενζσ. Θ 

τοποκζτθςθ των κφριων μονάδων και των ςωλθνϊςεων / ςωλινων εκκζνωςθσ προσ ςτισ δεξαμενζσ είναι 

το μόνο βιμα ςυναρμολόγθςθσ που απαιτείται και επιτρζπεται λόγω των κεμάτων ποιότθτασ καταςκευισ 

που ςχετίηονται με άλλεσ ςυναρμολογιςεισ επί τόπου. Οι κφριεσ μονάδεσ αντλίασ άλεςθσ κα πρζπει να 

είναι ςυςκευαςμζνεσ για εφκολο χειριςμό. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  

Οι εκςκαφζσ και οι απορροζσ τθσ γθσ κακορίηονται ςτο πλαίςιο του ΕΡΙΤΟΡΙΟΥ ΕΓΟΥ, αλλά κα πρζπει να 

γίνονται και ωσ μζροσ των εργαςιϊν ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ ενότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν 

απαιτοφμενων επενδφςεων και ενιςχφςεων.  

Ο ΕΓΟΛΑΒΟΣ κα είναι υπεφκυνοσ για το χειριςμό των υπογείων υδάτων για να παρζχει ζνα ςτζρεο 

υπόβακρο για τθ δομι και κα προςτατεφει από τθν επίπλευςθ ι από άλλεσ ηθμιζσ που μπορεί να 

προκφψουν από το νερό γενικά ι από πλθμμφρα. 

Θ εγκατάςταςθ κα πρζπει να επιτυγχάνεται κατά τρόπον ϊςτε θ πρόςβαςθ από 25 ζωσ 102 mm κάτω από 

τον πυκμζνα του καπακιοφ να εκτείνεται πάνω από τθν τελικι γραμμι φψουσ εδάφουσ. Το διαμορφωμζνο 

ζδαφοσ κα πρζπει να ζχει κλίςθ απομάκρυνςθσ από τθ μονάδα. Θ διάμετροσ τθσ οπισ που αναςκάπτεται 

κα πρζπει να είναι αρκετά μεγάλθ ϊςτε να επιτρζπει τθν ςκυροδζτθςθ. 

Ζνα ςτρϊμα 152 mm (ελάχιςτο) φυςικό ςτρογγυλεμζνο αδρανζσ, κακαρισ και ελεφκερθσ ροισ με μζγεκοσ 

ςωματιδίων τουλάχιςτον 3 mm ι όχι μεγαλφτερο από 19 mm, κα πρζπει να χρθςιμοποιείται ωσ 

υπόςτρωμα ςε κάκε μονάδα.  

Εάν το ςκυρόδεμα χυκεί ςτθ κζςθ του, θ μονάδα κα πρζπει να οριηοντιοποιθκεί και να πλθρωκεί με νερό 

μζχρι το κάτω μζροσ τθσ ειςόδου, ϊςτε να αποφευχκεί θ μετατόπιςθ τθσ μονάδασ ενϊ ρίχνεται το 

ςκυρόδεμα. Το ςκυρόδεμα κα πρζπει να δονείται με το χζρι για να εξαςφαλιςτεί ότι δεν υπάρχουν κενά. 

Εάν είναι απαραίτθτο να ρίχνουμε το ςκυρόδεμα ςε επίπεδο υψθλότερο από το ςωλινα ειςόδου, 

απαιτείται ζνα χιτϊνιο 8 ιντςϊν πάνω από τθν είςοδο πριν από τθ ρίψθ του ςκυροδζματοσ. 

Οι καλωδιϊςεισ κα πρζπει να προμθκεφονται, να εγκακίςτανται ςτον ςτακμό αντλίασ άλεςθσ από τον 

ΕΓΟΛΑΒΟ. Απαιτείται ςυςκευι ςυναγερμοφ ςε κάκε εγκατάςταςθ, δεν κα υπάρχουν ΕΞΑΙΕΣΕΙΣ. 

Ο ΕΓΟΛΑΒΟΣ κα πρζπει να τοποκετιςει τθ ςυςκευι ςυναγερμοφ ςε εμφανι κζςθ, ςφμφωνα με τουσ 

εκνικοφσ και τοπικοφσ κϊδικεσ. Ο πίνακασ ςυναγερμοφ κα ςυνδεκεί με το ςτακμό αντλίασ άλεςθσ με ζνα 

μικοσ καλωδίου τφπου TC 6 αγωγϊν, όπωσ φαίνεται ςτα ςυνθμμζνα ςχζδια. Τα κυκλϊματα τροφοδοςίασ 

και ςυναγερμοφ κα πρζπει να είναι ςε ξεχωριςτά κυκλϊματα ιςχφοσ. Οι ςτακμοί αντλιϊν άλεςθσ κα είναι 

εφοδιαςμζνοι με 9,8m, 7,6m χρθςιμοποιιςιμου, θλεκτρικοφ καλωδίου τροφοδοςίασ για τθ ςφνδεςθ του 

ςτακμοφ με τον πίνακα ςυναγερμοφ. Αυτό το καλϊδιο κα πρζπει να παρζχεται με ζνα ιμιςυ EQD 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΓΟΣΤΑΣΙΟ για να ςυνδεκεί με το αντίςτοιχο ιμιςυ EQD τθσ κφριασ μονάδασ. 



 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Πλοσ ο εξοπλιςμόσ και τα υλικά που είναι απαραίτθτα για τθ διεξαγωγι των δοκιμϊν είναι ευκφνθ του 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΟΥΝΤΟΣ ΕΓΟΛΑΒΟΥ. Αυτό περιλαμβάνει τουλάχιςτον μια φορθτι γεννιτρια και καλϊδιο 

τροφοδοςίασ (εάν απαιτείται προςωρινι ιςχφσ), το νερό ςε κάκε δεξαμενι (γεμάτο ςε επαρκζσ βάκοσ για 

τθν επαλικευςθ του ςυναγερμοφ υψθλοφ επιπζδου) και το άνοιγμα όλων των βαλβίδων ςτο ςφςτθμα.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ, οι εξουςιοδοτθμζνοι τεχνικοί κα εκτελοφν τθν ακόλουκθ δοκιμι 

ςε κάκε ςτακμό: 

1.  Βεβαιωκείτε ότι θ βαλβίδα διακοπισ τθσ εκκζνωςθσ ςτο ςτακμό είναι πλιρωσ ανοιχτι. 

2.  Ενεργοποιιςτε το κφκλωμα ιςχφοσ ςυναγερμοφ και βεβαιωκείτε ότι ο ςυναγερμόσ λειτουργεί 

ςωςτά. 

3. Ενεργοποιιςτε το κφκλωμα παροχισ ιςχφοσ τθσ αντλίασ. Ξεκινιςτε τθ λειτουργία τθσ αντλίασ για 

να επαλθκεφςετε ότι λειτουργοφν τα αυτόματα χειριςτιρια "on/off". Θ αντλία κα πρζπει να 

ξεκινιςει αμζςωσ. 

4. Ανατρζξτε ςτο εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ του καταςκευαςτι για λεπτομερείσ διαδικαςίεσ εκκίνθςθσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκκίνθςθσ και των δοκιμϊν, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ κα υποβάλει ςτον ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

τθ φόρμα εξουςιοδότθςθσ εκκίνθςθσ που κα περιγράφει τα αποτελζςματα των δοκιμϊν που ζγιναν για 

κάκε ςτακμό αντλίασ άλεςθσ. Θ τελικι αποδοχι του ςυςτιματοσ δεν κα πραγματοποιθκεί μζχρι να 

λθφκοφν τα ζντυπα αδειοδότθςθσ για κάκε ςτακμό αντλίασ και να διορκωκοφν τυχόν ελλείψεισ 

εγκατάςταςθσ. 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ 

ΕΦΕΔΙΚΗ ΚΥΙΑ ΑΝΤΛΙΑ:  

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ κα προμθκεφςει μια εφεδρικι κφρια αντλία άλεςθσ για κάκε 50 ςτακμοφσ αντλιϊν 

άλεςθσ που ζχουν εγκαταςτακεί ι μζροσ εφεξισ, με όλα τα λειτουργικά χειριςτιρια, αιςκθτιρεσ ςτάκμθσ, 

βαλβίδα ελζγχου, βαλβίδα αντι-ςιφωνίου, αντλία/μονάδα μοτζρ και αλεςτικό.  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
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