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ΦΡΔΑΣΗΟ ΤΓΡΟΜΔΣΡΖΣΖ (Σύπος ΔΤΓΑΠ) 
 
Σα θξεάηηα ζα είλαη ζηεγαλνχ ηχπνπ κε ππζκέλα θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα  απφ ηλνπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα  ζχκθσλα κε ηηο απζηεξφηεξεο πξνδηαγξαθέο. 
1. Σν  ζθπξφδεκα  ζα είλαη εμαηξεηηθά πςειήο αληνρήο > C30/37 θαη αληίζηνηρα ε 
πξνβιεπφκελε αληνρή ζε ζπλερέο ζηαηηθφ θνξηίν ζα είλαη > 20 ηφλνπο. 
2. Σν ζθπξφδεκα ζα είλαη ζηεγαλφ θαηά DIN 1045 κε απνξξνθεηηθφηεηα < 5% ζε 24 ψξεο. 
3. Θα ππάξρεη αλζεθηηθφηεηα ζην ρξφλν (durability),ιφγσ WIC<0,40 έλαληη απαηηήζεσο 
θαλνληζκνχ   σ/c < 0,50 θαη πεξηεθηηθφηεηαο ζε ηζηκέλην > 420 kgr/m3. 
4. Θα ππάξρεη έδξαζε κε πιήξε ππζκέλα επί ηνπ εδάθνπο κε ζθνπφ ηελ πνιχ ρακειή 
ηάζε εδξάζεσο θαη ηελ αλππαξμία θιίζεσο ιφγσ δηαθνξεηηθψλ θαζηδήζεσλ. 
5. ην ππζκέλα ζα ππάξρνπλ  νπέο κε πψκαηα απνζηξάγγηζεο.  
6. Οη κεηξεηέο ζα πξνζηαηεχνληαη απφ φινπο ηνπο πηζαλνχο  παξάγνληεο πξνζβνιήο. Σν 
θξεάηην ζα θαηαζθεπάδεηαη κνλνθφκκαην θαη ζα απνκνλψλεη ηνπο κεηξεηέο απφ ρψκαηα 
,ιάζπεο , λεξά , έληνκα , ηξσθηηθά ,  εξπεηά , θιπ. 
7.  ηηο θάζεηεο πιεπξέο ηνπ θξεαηίνπ, κε ρξήζε εηδηθψλ απνζηαηψλ, ζα ππάξρνπλ  ζε 
αθξηβείο  ζέζεηο νπέο ,   παξέρνληαο ηελ δπλαηφηεηα  ηνπνζεηήζεσο 1 ή 2 κεηξεηψλ κε 
δηαηήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ αλακνλψλ - κνπθψλ . Οη ζέζεηο ησλ νπψλ ζα είλαη απφιπηα 
αθξηβείο θαη ζε επζπγξακκία κεηαμχ ηνπο , έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ζπλαξκνιφγεζε 
ησλ εληφο ηνπ θξεαηίνπ εμαξηεκάησλ. ηηο νπέο απηέο ζα είλαη πξνηνπνζεηεκέλεο εηδηθέο 
νξεηράιθηλεο κνχθεο  κε ζπείξσκα  ¾ ¨   πάλσ ζηηο νπνίεο ζα βηδψλεηαη απφ ηελ έμσ πιεπξά 
ηνπ θξεαηίνπ θαηάιιεινο ζσιήλαο  ζχλδεζεο κεηαμχ θξεαηίνπ-ζπιιέθηε ελψ απφ ηελ κέζα 
πιεπξά ηνπ θξεαηίνπ ζα ζπλδένληαη νη ζθαηξηθνί θξνπλνί..Οη κνχθεο ζα είλαη 4 ζηνλ αξηζκφ 
ηνπνζεηεκέλεο , αλά δχν ζηα απέλαληη ηνηρψκαηα ηνπ θξεαηίνπ. Δπίζεο νη κνχθεο ζα έρνπλ 
ηέηνηα θαηαζθεπή ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη  ή άξηζηε αγθχξσζή ηνπο επί ηνπ ζψκαηνο ηνπ 
θξεαηίνπ.  
8. Σν θξεάηην ζα είλαη πιήξσο ζηεγαλφ. 
9. Η νξηδφληηα απφζηαζε ηνπ ελφο θξεαηίνπ απφ ην άιιν ζα είλαη  πεξίπνπ 5mm, κε 
ζπλέπεηα λα κελ ρξεηάδεηαη ελδηάκεζε ηζηκεληνθνλία, (κφλν άκκνο), ψζηε ε αθαίξεζε γηα 
θάπνην ιφγν ελφο θξεαηίνπ λα κελ ην θαηαζηξέθεη. 
10. Θα είλαη εχθνια ζηελ ηνπνζέηεζε.  Οη πδξνκεηξεηέο ζα κπνξνχλ λα βηδψλνπλ εληφο ηνπ 
θξεαηίνπ ζε εγθαηαζηάζεηο ζπλεξγείνπ θαη λα κεηαθέξνληαη έηνηκνη ζηελ ζέζε ηνπνζεηήζεσο 
γηα απιή ζχλδεζε κε ην δίθηπν ηνπ θαηαλαισηή  ή  αθφκα  θαη επηηφπνπ ζην ζεκείν 
ηνπνζέηεζεο ηνπ θξεαηίνπ.    
11. Θα ππάξρεη  ε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο  ηνπ θξεαηίνπ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ 
ηνπ ζε πεξίπησζε απνμήισζεο.  
12. Σα θξεάηηα ζα θέξνπλ ελζσκαησκέλν ρπηνζηδεξφ πιαίζην γηα ηελ έδξαζε ηνπ 
θαιχκκαηνο.   
13. Σν θάιπκκα πνπ ζα ζπλνδεχεη ηα θξεάηηα ζα είλαη ρπηνζηδεξφ, ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε 
ηχπνπ 500-7 ζχκθσλα κε ISO 1083, κε θιάζε αληνρήο Β 125 ζχκθσλα κε ΔΝ 124, 
δηαζηάζεσλ 33 x 33 cm. 
14. Σα  θξεάηηα ζα παξαδίδνληαη  θαζαξά , απαιιαγκέλα απφ θάζε είδνπο αζηνρίεο 
ρχηεπζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο , ηα ζπεηξψκαηα ησλ ελζσκαησκέλσλ κνπθψλ ζα είλαη απφιπηα 
θαζαξά γεγνλφο πνπ ζα εμαζθαιίδεηαη κε ηελ ρξήζε εηδηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ πσκάησλ  
 

ΔΙΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΠΟΒΛΗΘΟΤΝ 
Σα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα έρνπλ δνθηκαζζεί κε επηηπρία ζε άιιεο επηρεηξήζεηο 
χδξεπζεο κε επηηπρία. Σνχην ζα βεβαηψλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθψλ βεβαηψζεσλ θαιήο 
ιεηηνπξγίαο  νη νπνίεο ζα ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ  πξνζθνξά.  
Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ζα ππνβιεζνχλ αλαιπηηθά θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα , θαη ην βάξνο θάζε 
θξεαηίνπ , ρσξίο  ην θάιπκκα   
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ΕΩΣΖΡΑ ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΑ ΩΛΖΝΔ PE - PVC 
 
Οη   δσζηήξεο  πξέπεη λα είλαη  πξντφλ αλαγλσξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηή κε πηζηνπνίεζε 
δηαζθάιηζεο  πνηφηεηαο ηεο ζεηξάο  ISO 9001:2008.. 
· To πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ησλ δσζηήξσλ ζα είλαη ειαηφο ρπηνζίδεξνο GGG 40 
ή 50   θαη ζα θέξεη εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά αληηδηαβξσηηθή ειεθηξνζηαηηθή βαθή πάρνπο 150κ. 
· Ο δσζηήξαο  ζα απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα: 
Σν άλσ ηκήκα θέξεη νπή πιήξνπο δηαηνκήο ζε φιν ην πάρνο ηνπ κε ζειπθφ ζπείξσκα 1΄΄ ή 2΄΄.  
ε νιφθιεξν ην εζσηεξηθφ κέξνο θαη γχξσ απφ ηελ νπή ζα είλαη πξνζαξκνζκέλνο ειαζηηθφο 
δαθηχιηνο θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη εηδηθήο δηακφξθσζεο, θαηαζθεπαζκέλνο απφ NBR ή 
ηζνδχλακν πιηθφ θαη ζθιεξφηεηαο 60sh, θαηάιιεινο γηα πφζηκν λεξφ, ν νπνίνο θαη εμαζθαιίδεη 
ηελ άξηζηε ζηεγάλσζε ηεο ζχλδεζεο, ελψ ην θάησ κέξνο είλαη θαη απηφ θαηαζθεπαζκέλν απφ 
ίδηαο πνηφηεηαο ρπηνζίδεξν θαη ζα θαιχπηεηαη πιήξσο κε ην ίδην ειαζηηθφ φπσο θαη ην άλσ 
κέξνο .     
· Οη    δσζηήξεο  ζα  θέξνπλ δηάηαμε ζχζθημεο κέζσ γαιβαληζκέλσλ ελ ζεξκψ ή 
αλνμείδσησλ θνριηψλ θαη πεξηθνριίσλ .Πξνο απνθπγή ππεξβνιηθήο ζχζθημεο, ζα  ππάξρεη 
εηδηθή ζρεδίαζε κε δηάηαμε ηέξκαηνο ζηα δχν άθξα ηνπ. 
· Οη δσζηήξεο  ζα είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα ιεηηνπξγία ζε πίεζε ΡΝ 16 bar ελψ ε πίεζε 
δνθηκήο είλαη δηπιάζηα (32 bar). 
· Σν ζπλνιηθφ πιάηνο ηνπ δσζηήξα  ζα είλαη κεγαιχηεξν θαη απφ ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν 
ηνπ αγσγνχ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί. 
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ΕΩΣΖΡΑ ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΑ ΩΛΖΝΔ ΑΜΗΑΝΣΟΤ, ΥΤΣΟΗΓΖΡΟΤ, ΥΑΛΤΒΑ (UNIVERSAL) 
Γεληθά  
Οη ζέιιεο  παξνρήο  ζα είλαη αξίζηεο θαηαζθεπήο ,ρσξίο νπνηαδήπνηε θαηαζθεπαζηηθή αηέιεηα . 
Οη γεληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ είλαη: 
1 . ψκα : θαηξνεηδήο Υπηνζίδεξνο   θαηεγνξίαο GS400-12 (GGG40) ηνπιάρηζηνλ. 
2 . Βαθή ρπηνζηδήξνπ : επνμηδηθή  ή νπνηαδήπνηε ηζνδχλακε. 
3.  Διάρηζην Πάρνο βαθήο : ηνπιάρηζηνλ 150 κm (κηθξά) 
4.  Υξψκα Βαθήο : Απφρξσζε κπιε  
5. Αξηζκφο ζεκείσλ ζχζθημεο ζέιιαο ζηνλ ζσιήλα : Γχν (2) ηνπιάρηζηνλ γηα δηαηνκέο εψο 
Φ125 . 
6. Σξφπνο ζχζθημεο ζέιιαο ζηνλ ζσιήλα : Δχθακπηνο δσζηήξαο (δψλε) απφ αλνμείδσην      
ράιπβα (AISI 304 ηνπιάρηζηνλ ). ε δηαηνκέο κεγαιχηεξεο ησλ Φ 125 ε ζχζθημε ηεο ζέιιαο 
ζηνλ  ζσιήλα  ζα γίλεηαη  κε δχν εχθακπηνπο  δσζηήξεο . 
5 . Βίδεο & παμηκάδηα : Απφ αλνμείδσην ράιπβα  (AISI 304 ηνπιάρηζηνλ ) 
6 . Διαζηηθφ ζηεγαλνπνίεζεο :ΝBR ή ΔΡDM  θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν εζσηεξηθά     ζηελ 
θεθαιή ηεο ζέιιαο παξνρήο (θάησ απφ ηελ νπή παξνρήο ) θαη αλάινγν ηεο δηακέηξνπ ηνπ 
ζσιήλα . 
7 . Διαζηηθφ επέλδπζεο δψλεο : ΝBR ή EPDM . 
8 . Πίεζε ιεηηνπξγίαο : 16 bar γηα φιεο ηηο δηαηνκέο  
9 . πείξσκα : χκθσλα κε ηελ νδεγία UNI ISO 228/1 ,1’’ ή 2’’ αλάινγα ηεο δήηεζεο ηεο 
δηαθήξπμεο . 
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ΥΤΣΟΗΓΖΡΑ ΦΡΔΑΣΗΑ ΓΗΚΛΔΗΓΩΝ 

 
1. ΓΔΝΙΚΑ 
Σα ρπηνζηδεξά θξεάηηα δηθιείδσλ ( βαλνθξεάηηα ) ζα είλαη πιήξε , δειαδή ζα ζπλνδεχνληαη 
κε θαιχκκαηα , ηα νπνία ζα πξνζαξηψληαη ζηα θξεάηηα κε θνριία απφ 
αλνμείδσην ράιπβα θαη ε ιαβή αλάξηεζήο ηνπο ζα απνηειείηαη απφ έιαζκα απφ αλνμείδσην 
ράιπβα ελζσκαησκέλν θαηά ηε ρχηεπζε ζην ρπηνζηδεξφ θάιπκκα . Οη δηαζηάζεηο ηνπο ζα 
είλαη ζχκθσλα κε ην ζθαξίθεκα  
2. ΤΛΙΚΑ 
αλ πιηθφ θαηαζθεπήο θαζνξίδεηαη ν θαηφο ρπηνζίδεξνο θιάζεσο GG25 ή ελαιιαθηηθά ν 
ζθαηξνεηδήο GGG40 , ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο DIN 1691 ( ΙΟΤΝΙΟ 1985 ) . Γίλνληαη 
δεθηνί θαη άιινη θαλνληζκνί , εθφζνλ είλαη ηζνδχλακνη ή απζηεξφηεξνη ησλ παξαπάλσ . 
αλ πξψηε χιε γηα ηα πιηθά θαηαζθεπήο ζα ρξεζηκνπνηεζεί αθαηέξγαζηνο πξσηφρπηνο 
ρπηνζίδεξνο άξηζηεο πνηφηεηαο ( ρειψλα ) , ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ εμήληα ηνηο εθαηφ ( 60 
% ) θαη ζπληξίκκαηα δεπηεξφρπηνπ ρπηνζηδήξνπ θαιήο πνηφηεηαο ( κεραλψλ , θιπ. ) γηα ην 
ππφινηπν πνζνζηφ κέρξη ζαξάληα ηνηο εθαηφ ( 40 % ) . Οη κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ 
ρπηνζηδήξνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ην DIN 1691 θαη΄ ειάρηζηνλ . Σν πιηθφ ησλ θνριηψλ ζα 
είλαη αλνμείδσηνο ράιπβαο , ηνπιάρηζηνλ X5CrNi 1810 θαηά DIN 17440 – 85 ( 304 θαηά 
ASTM A276 ) . To πιηθφ ηνπ ειάζκαηνο ζηε ιαβή ηνπ θαπαθηνχ ζα είλαη απφ αλνμείδσην 
ράιπβα , ηνπιάρηζηνλ X5Cr Ni 1810 θαηά DIN 17440 – 85 ( 304 θαηά ASTM A276 ) .ή  ε ιαβή 
αλάξηεζεο ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν ρπηεπκέλε καδί κε ην ππφινηπν θξεάηην. 
 Η ρχηεπζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο θαη 
ηεο επηζηήκεο θαη κε πεπεηξακέλνπο ηερληθνχο , πνπ ζα είλαη ηθαλνί γηα φιεο ηηο θάζεηο ηεο 
ρχηεπζεο ( ηχπσζε , πξνθαηαζθεπή ππξήλσλ – θαξδηψλ –ρχηεπζε , θαζαξηζκφ , θιπ. ) . Σα 
έηνηκα ρπηνζηδεξά ηεκάρηα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ νκαιή επηθάλεηα , νκνηφκνξθε , ρσξίο 
εμνγθψκαηα , θνηιφηεηεο , ζπειαηψζεηο , ιέπηα , ζπνγγψδεηο κάδεο ή αηπρήκαηα ρπηεξίνπ . 
Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε εθ ησλ πζηέξσλ πιήξσζε ησλ ηπρφλ θνηινηήησλ ή ξσγκψλ απφ ηε 
ρχηεπζε .Δπηβάιιεηαη απαξαίηεηα λα γίλεηαη αθαίξεζε κε ζκπξηδνηξνρφ θάζε κηθξήο ή 
κεγάιεο πξνεμνρήο ζηελ εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ έηνηκνπ ηεκαρίνπ .Δπηβάιιεηαη 
ην θάζε ηεκάρην λα παξαδίδεηαη κε επίρξηζε κπνγηάο επνμεηδηθήο , άξηζηεο πνηφηεηαο , 
καχξνπ ρξψκαηνο , ζε 2 ζηξψζεηο . Δπίζεο επηβάιιεηαη λα γίλεη πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ 
ηεκαρίσλ κε ακκνβνιή ή κε άιιε κέζνδν απφ θάζε ππφιεηκκα άκκνπ ρπηεξίνπ ή μέλεο χιεο . 
Σέινο ε δνθηκή ζε θξνχζε ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ κε ζηδεξέλην ζθπξί πξέπεη λα απνδίδεη 
κεηαιιηθφ ήρν . 
3. ΓΙΑΣΑΔΙ – ΒΑΔΙ – ΑΝΟΥΔ 
Οη δηαζηάζεηο ησλ ηεκαρίσλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο αλαγξαθφκελεο ζην ζθαξίθεκα +-2%. 
Δηδηθφηεξα , ζε φηη αθνξά ζηελ έδξαζε ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ  βαλλνθξεαηίνπ πξέπεη λα δνζεί 
ηδηαίηεξε πξνζνρή , ψζηε ην θάησ κέξνο ( πάηεκα )ηνπ θαιχκκαηνο λα εθαξκφδεη απφιπηα 
ζηελ εηδηθά δηακνξθσκέλε εζνρή , απνθιείνληαο ηελ πεξίπησζε ηαιάλησζεο κεηά ηελ 
επηβνιή θνξηίσλ , ηθαλήο λα ην εθηξέςεη απφ ηελ νξηδφληηα ζέζε έδξαζεο .  
 
 

 

 
 Φπεάηιο βανών ηύπος ΔΤΓΑΠ Φ110 



 
   

 

 Τλικό   ψκα θαη θάιπκκα απφ Υπηνζηδεξφ ζθαηξνεηδή 
γξαθίηεο πνηφηεηαο πιηθνχ GGG40 ή θαηφ 
ρπηνζίδεξν GG25.  

 

 

 

Γιαζηάζειρ   Καζαξφ εζσηεξηθφ άλνηγκα ζην πάλσ κέξνο 
Φ90mm θαη ζην θάησ κέξνο Φ110mm. Ύςνο 200 
mm. Βάζε 165 mm. 

 

  

  

  
Φπεάηιο βανών ηύπος ΔΤΓΑΠ Φ163 

 

 

 

 

Τλικό:   ψκα θαη θάιπκκα απφ Υπηνζηδεξφ ζθαηξνεηδή γξαθίηεο πνηφηεηαο πιηθνχ GGG40 ή θαηφ  
ρπηνζίδεξν GG25. 

 

 

 

   
Γιαζηάζειρ: 

  Καζαξφ εζσηεξηθφ άλνηγκα ζην πάλσ κέξνο Φ150 mm θαη ζην θάησ κέξνο Φ 163mm γηα  
ζσιήλα PVC160. Ύςνο 200 mm. Βάζε 323 mm.  

 

  

 

 

 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ Νο9 
  ΒΑΝΑ ΦΑΗΡΗΚΖ ΟΡΔΗΥΑΛΚΗΝΖ PN 16 

 
Βάλεο ζθαηξηθέο νξεηράιθηλεο κε ζπεηξψκαηα ζηα άθξα θαη νιηθφ άλνηγκα νπήο ηεο ζθαίξαο , 
PN 16. Πξννξίδνληαη γηα ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο ζε αγσγνχο πφζηκνπ λεξνχ . 
 
Οη ζθαηξηθέο δηθιείδεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο θάησζη πξνδηαγξαθέο : 
1. Πίεζε ιεηηνπξγίαο 16 bar πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζην ζψκα .  
2. Πίεζε δνθηκήο ζψκαηνο ( πδξαπιηθή ) 25 bar θαη ζηεγαλφηεηαο 16 bar . Η δνθηκή 

ζηεγαλφηεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε πίεζε αέξα εληφο ινπηξνχ χδαηνο . 
3. ψκα απφ νξείραιθν θαηάιιειεο πνηφηεηαο , ζθπξήιαην , επηληθεισκέλν θαη εμσηεξηθά 

ρξσκησκέλν ζαγξέ ( κεηά ηελ επηληθέισζε ) . 
4. θαίξα νξεηράιθηλε , ζπκπαγήο , δηακαληαξηζκέλε , γπαιηζκέλε θαη ρξσκησκέλε       κε 

ηξαρχηεηα RZ = 0,5 κm θαηά DIN 4766 . 
5.  ηππηνζιίπηεο θαη δαθηπιίδη νξεηράιθηλν  , κε ξνδέιεο ζπγθξάηεζεο ηεο ζθαίξαο      απφ 
θαζαξφ TEFLON 
.6.   Σν αμνλάθη ρεηξηζκνχ ζθαίξαο ζα εθαξκφδεη απφιπηα ζηελ αληίζηνηρε εγθνπή θαη        ζα 
αληέρεη ζε ξνπή ηνπιάρηζηνλ 5 ρηιηνγξακκφκεηξα . 



7. Σν κήθνο ηνπ ζπεηξψκαηνο ηνπ θνριία ζχζθημεο ηεο ζθαίξαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ¾ ηεο 
δηακέηξνπ ηνπ ζπεηξψκαηνο , ελψ ν θνριίαο ζα ζπγθνιιάηαη επηπιένλ κε θαηάιιειε θφιια 
, ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη επρεξψο ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπ . 

8. Ο ρεηξηζκφο ησλ ζθαηξηθψλ βαιβίδσλ ζα γίλεηαη κε καλέια . 
 9.΄Οιεο γεληθά νη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο δελ ζα παξνπζηάδνπλ  

 ειαηηψκαηα ρχηεπζεο , θαηεξγαζίαο , θιπ. . 
10. Οη δηθιείδεο ζα έρνπλ ζπείξσκα ζειπθφ αξζεληθφ θαηά ISO 228 . 
11. Η δηάκεηξνο ηεο νπήο ηεο ζθαίξαο ζα είλαη ε νλνκαζηηθή  ( full bored ) . 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ Νο12 
ΩΛΖΝΩΔΗ ΑΠΟ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟ 

1. Ανηικείμενο 
Η παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (ΗΡDΔ) ή κέζεο ππθλφηεηαο (MDPE)  γηα 
ηελ θαηαζθεπή αγσγψλ χδξεπζεο. 

2. Ηζσύονηα ππόηςπα 
Οη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα απφ HDPE ή MDPE ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 
πξνδηαγξαθέο: 
EN 12.201 - 2 -3 
ISO/DIS/4427 
πκπιεξσκαηηθά ηζρχνπλ θαη ηα πξφηππα: 
DIN 16933 θαη DVGW 330 

3. Tεσνικά σαπακηηπιζηικά ζωλήνων 
Η πξψηε χιε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ 
ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ΡΔ 3εο γεληάο (ζ80, MRS 10, PE 100). 
Oη ζσιήλεο ζα είλαη ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο, νλνκαζηηθήο πίεζεο.  Οη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά 
ηεκάρηα ζα παξέρνληαη απφ αλαγλσξηζκέλν εξγνζηάζην παξαγσγήο εθνδηαζκέλν κε 
πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 29002 ή ISO 9002. 
Γελ επηηξέπεηαη θακκία πξνζζήθε πξνζζέησλ ζηελ πξψηε χιε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 
ζσιήλσλ . αλ ειάρηζηε απαίηεζε ζε αληνρή ζηελ εζσηεξηθή πίεζε θαη ζε ρξφλν δσήο είλαη 
50 έηε δσήο ζηνπο 200 C. 
Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζα κπνξεί λα  ρνξεγήζεη πηζηνπνηεηηθφ ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη: 
Η πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά αληνρήο ηνπ πιηθνχ, 
Η νλνκαζηηθή δηάκεηξνο, ην πάρνο, ην βάξνο θαη ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο, 
Σα πξφηππα πνηφηεηαο ηνπ πιηθνχ. 
Η ζχλζεζε θαη ε ππθλφηεηα ηνπ πιηθνχ. 
Ο δείθηεο ξνήο (melt flow index), ε ηάζε εθειθπζκνχ ζην φξην ηεο δηαξξνήο, ε ηάζε ζξαχζεο 
θαη νη αληίζηνηρεο επηκεθχλζεηο.  
Aπηφ ην πηζηνπνηεηηθφ ζα πξνζθνκίδεηαη εθφζνλ δεηεζεί ζηελ Τπεξεζία απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή. 
Δπίζεο ζα πξνζθνκίδεηαη ζηελ Τπεξεζία πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ηνπ 
πιηθνχ γηα πφζηκν λεξφ απφ έγθπξν Οξγαληζκφ θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα.  

4. Διδικά ηεμάσια, ζςζηολέρ κλπ. 
Σα εηδηθά ηεκάρηα, φπσο θακπχιεο, ζπζηνιέο, ηαπ, ιαηκνί θιαληδψλ θιπ. ζα είλαη ησλ ηδίσλ  
κε ηνπο ζσιήλεο πξνδηαγξαθψλ.   
 
5 ήμανζη ωλήνων 



Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ δχν ζεηξέο ζήκαλζεο ρξψκαηνο ιεπθνχ αληηδηακεηξηθά ηππσκέλεο 
αλά κέηξν κήθνπο ζσιήλα, πνπ ζα έρνπλ ηελ εμήο κνξθή: 
ΩΛΗΝΑ ΝΔΡΟΤ HDPE/Φ αρβ  PN ΥΥΥΥ=ΤΤΤΤ= φπνπ 
HDPE  = πνιπαηζπιέλην κέζεο ππθλφηεηαο 
Φ αρβ = εμσηεξηθή δηάκεηξνο ρ πάρνο, ηνηρψκαηνο 
PN ρρ  = νλνκαζηηθή πίεζε 
ΥΥΥΥ  = φλνκα Καηαζθεπαζηή  
ΤΤΤΤ  = Υξφλνο παξαγσγήο απφ ηελ κία πιεπξά θαη αχμσλ αξηζκφο κήθνπο ζσιήλα απφ 
ηελ αληηδηακεηξηθή. 
 
6. Δξαπηήμαηα Πολςαιθςλενίος 

Σα εμαξηήκαηα ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην έξγν ζα είλαη: 

- απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ρξψκαηνο καχξνπ ή κπιε, θαηάιιεια γηα ζχζηεκα 
ζπγθφιιεζεο κε ειεθηξνζπλδέζκνπο. 

- απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ρξψκαηνο κπιέ ή καχξνπ  νλνκαζηηθήο αληνρήο 20 θαη 25 
αηκφζθαηξεο αληίζηνηρα θαηαζθεπαζκέλα κε ηελ κέζνδν ηεο κεησπηθήο ζπγθφιιεζεο 
θαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο ή κε ζσιήλεο κε απηή ηελ κέζνδν. 

- κεραληθνί ζχλδεζκνη (PE/STEEL) ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ κε 
εμαξηήκαηα απφ άιια πιηθά. 

- Όια ηα εμαξηήκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχλθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή EN 
12201-3 θαη ζπλεξγάζηκα κε ζσιήλα πνπ ζα θαηαζθαζηεί κε βάζε ηελ παξνχζα 
Tερληθή Πξνδηαγξαθή γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσιήλσλ PE 

- Οη δηαζηάζεηο, ην πάρνο ηνηρψκαηνο θαη νη αλνρέο ησλ εμαξηεκάησλ ζα είλαη ηέηνηεο 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλεξγαζηκφηεηα κε ηνπο ζσιήλεο, ε θαιή πνηφηεηα ηεο 
ζπγθφιεζεο, θαζψο θαη ε δηαηήξεζε κεηά ηελ ζπγθφιιεζε θαη ζα είλαη πάληα 
ζχκθσλεο κε ην πξφηππν EN 12201-3 γηα θαηάιιειε θαηεγνξία SDR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 20 
 

ΒΑΝΑ ΤΡΣΟΤ ΕΛΑΣΙΚΗ ΕΜΦΡΑΞΗ ΜΕ ΡΑΚΟΡ DN50 PN16 

1. Οη βάλεο ζα είλαη κε ζχξηε , ειαζηηθήο έκθξαμεο θαη ζα έρνπλ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN 50. 
Πξννξίδνληαη γηα πφζηκν λεξφ θαη γηα ηνπνζέηεζε εληφο εδάθνπο , κε ρεηξηζκφ κε εηδηθφ 
θιεηδί κέζσ θξεαηίνπ βάλαο .  

2. Σν ζψκα ησλ βαλψλ ζα έρεη ζηα δχν άθξα ηνπ δηάηαμε ζχλδεζεο κε αγσγφ πνιπαηζπιελίνπ 
Φ63 κέζσ ξαθφξ . Η δηάηαμε ζχλδεζεο θαηά ην έλα ηκήκα ηεο ζα είλαη ελζσκαησκέλε ζην 
ζψκα ηεο βάλαο , ελψ ην άιιν ηκήκα ηεο ( ζχλδεζκνο ξαθφξ ) ζα δηακνξθψλεη δηάηαμε 
ζηεγάλσζεο – αγθχξσζεο  αγσγνχ πνιπαηζπιελίνπ Φ63 . Οη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηεο 
δηάηαμεο ζχλδεζεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν.  

3. Σν ζψκα θαη ην θάιπκκα βαλψλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ νξείραιθν ή απφ ρπηνζίδεξν 
ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε, ηνπιάρηζηνλ GGG 40 θαηά DIN 1693 ή 400-12 θαηά ISO 1083-76 . 
Σα ζψκαηα θαη ηα θαιχκκαηα ησλ βαλψλ κεηά ηε ρχηεπζε πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ιεία 
επηθάλεηα ρσξίο ιέπηα , εμνγθψκαηα , θνηιφηεηεο απφ ηελ άκκν θαη νπνηαδήπνηε άιια 
ειαηηψκαηα ή αζηνρίεο ρπηεξίνπ . Απαγνξεχεηαη πιήξσζε ησλ παξαπάλσ θνηινηήησλ κε 
μέλε χιε . 



     
          3.1 Τιηθφ θαηαζθεπήο : Οξείραιθνο 
           Γηα ηελ θαηαζθεπή ζα ρξεζηκνπνηεζεί θξάκα νξείραιθνπ κε πεξηεθηηθφηεηα           ζε 
ραιθφ 75% θαη κε θαηάιιειε αλαινγία θαζζίηεξνπ , ςεπδαξγχξνπ , θιπ.,           πνπ ζα 
εμαζθαιίδεη ηηο απαηηνχκελεο κεραληθέο ηδηφηεηεο . ηελ πεξίπησζε            πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί νξείραιθνο κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ ρακειφηεξε            ηνπ 75% θαη κέρξη 
57% , ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ην αλαθέξεη ζαθψο ζηελ    πξνζθνξά ηνπ . Ο νξείραιθνο 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή πξέπεη λα έρεη            άξηζηε ζπκπεξηθνξά γηα ην 
ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη θαη λα εμαζθαιίδεη            καθξά ρξήζε ρσξίο πξνβιήκαηα .      
Πξέπεη επίζεο λα είλαη αλζεθηηθφο ζε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή δηάβξσζε . Ο πξνκεζεπηήο ζα 
είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηνπ λφκνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ            απνδεηρζεί , φηη ην πιηθφ έρεη 
επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία .  
 

3.2 Τιηθφ θαηαζθεπήο : Υπηνζίδεξνο ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε 
 Σα ζψκαηα ησλ δηθιείδσλ κεηά απφ ακκνβνιή SAE2 ζα επηζηξσζνχλ  

           εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε ππφζηξσκα ( PRIMER ) ςεπδαξγχξνπ , πάρνπο     50 κm . 
Καηφπηλ ζα βαθνχλ εμσηεξηθά κε δχν ( 2 ) ζηξψζεηο αληηδηαβξσηηθνχ   ρξψκαηνο πςειήο 
αληνρήο γηα ππφγεηα ρξήζε , π.ρ. επνμεηθή βαθή ,  πνιπνπξεζάλε , RILSAN NYLON 11 ή 
ηζνδχλακν πιηθφ κε ζπλνιηθφ πάρνο φισλ ησλ ζηξψζεσλ , ηνπιάρηζηνλ 300 κm . Δζσηεξηθά 
ην ζπλνιηθφ πάρνο  βαθήο σο άλσ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 200 κm . Ο θαηαζθεπαζηήο 
ππνρξενχηαη   λα παξαδψζεη πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο βαθήο γηα πφζηκν 
λεξφ .  
           Γε ζα γίλεη εμσηεξηθή επάιεηςε ησλ βαλψλ αλ δελ πξνεγεζεί θαζαξηζκφο θαη   
απαιιαγή απφ ζθνπξηά θαζψο θαη αλ δελ έρεη γίλεη επηζεψξεζε απφ ηνπο  εθπξνζψπνπο ηεο 
ΓΔΤΑΚ εθφζνλ δεηεζεί . Η ζχλδεζε ζψκαηνο θαη θαιχκκαηνο ζα γίλεηαη κε θιάληδεο θαη 
θνριίεο απφ    αλνμείδσην ράιπβα , ειάρηζηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ρξψκην 11,5% . Οη            
θνριίεο , ηα πεξηθφριηα θαη νη ξνδέιεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε            νπνηνδήπνηε κέξνο 
ηεο βάλαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ην πην πάλσ    πιηθφ ( 11,5% Cr ηνπιάρηζηνλ ) . 
 Μεηαμχ ησλ θιαληδψλ ζψκαηνο θαη θαιχκκαηνο ζα ππάξρεη ειαζηηθφ    παξέκβπζκα , 
ηνπιάρηζηνλ απφ NITRILE RUBBER GRADE T θαηά BS            2494 ή ηζνδχλακν πιηθφ .       
Θα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε θαηάιιειεο εμσηεξηθήο δηακφξθσζεο  ηεο θακπάλαο ( 
θαιχκκαηνο ) γηα ηνπνζέηεζε νδεγνχ πξνζηαηεπηηθνχ    ζσιήλα ( PROTECTION TUBE ) . 
 
4.Οη βάλεο ζα είλαη κε αλπςσκέλνπ βάθηξνπ. Σν βάθηξν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 

αλνμείδσην ράιπβα κε ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ρξψκην 11,5% . Η βάλα ζα θιείλεη φηαλ 
ην βάθηξν πεξηζηξέθεηαη δεμηφζηξνθα . Η ζηεγαλνπνίεζε ηνπ βάθηξνπ ζα επηηπγράλεηαη 
κε δαθηπιίνπο ORINGS πςειήο αληνρήο ζε δηάβξσζε θαη θαηάιιεινπο γηα ζηεγαλφηεηα 
ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη 60

0 
C ή άιιν ηζνδχλακν ηξφπν ζηεγαλνπνίεζεο πνπ ζα εγθξηζεί 

απφ ηελ ΓΔΤΑΚ, κε ηελ πξνυπφζεζε , φηη δελ ζα απαηηείηαη ζχζθημε γηα ηελ επίηεπμε 
ζηεγάλσζεο . Η θαηαζθεπή ηνπ βάθηξνπ ζα εμαζθαιίδεη ηα παξαθάησ : 

α ) απφιπηα ιεία επηθάλεηα επαθήο βάθηξνπ θαη δηάηαμεο ζηεγάλσζεο . 
β ) Δπηζπκεηφ είλαη λα εμαζθαιίδεηαη αληηθαηάζηαζε βάθηξνπ θαη δηάηαμε ζηεγάλσζεο ρσξίο 

λα απαηηείηαη απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ θπξίσο θαιχκκαηνο ( θακπάλα ) απφ ην ζψκα ηεο 
βάλαο .  

Σν πεξηθφριην ηνπ βάθηξνπ ( stem nut ) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θξάκα ραιθνχ πςειήο 
αληνρήο ( π.ρ. θσζθνξνχρν νξείραιθν ) ή αλνμείδσην ράιπβα . Θα πξέπεη επίζεο λα 
ππάξρεη δηάηαμε ζηεξέσζεο ηνπ πεξηθνριίνπ ζην ζχξηε, ψζηε κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 
βάθηξνπ λα παξακέλεη ζηε ζέζε ηνπ θαη ηα δηάθελα κεηαμχ ζχξηνπ θαη πεξηθνριίνπ λα 
είλαη ηα ειάρηζηα δπλαηά . 



5. Ο ζχξηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ νξείραιθν ή ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε , 
ηνπιάρηζηνλ GGG40 θαηά DIN 1693 ή 400-12 θαηά ISO 1083-76 , ζαείλαη αδηαίξεηνο θαη 
ζα είλαη επηθαιπκκέλνο κε ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ πςειήο αληνρήο , ηνπιάρηζηνλ NITRILE 
RUBBER GRADE T θαηά BS 2494 ή ηζνδχλακν , θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ , ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη ειαζηηθήέκθξαμε ( RESILLIENT SEATING ) . Η θίλεζε ηνπ ζχξηνπ ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζε πιεπξηθνχο νδεγνχο ζην ζψκα ηεο βάλαο . 

6. Σν ζψκα ηεο βάλαο ζα έρεη ππνρξεσηηθά ελδείμεηο , ζχκθσλα κε ηα πξφηππν  ISO 5209 
γηα ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη πίεζε ( DN50 , PN16 ) , έλδεημε γηα  ην πιηθφ ηνπ ζψκαηνο 
, ζήκα ή επσλπκία θαηαζθεπαζηή θαη αξηζκφ παξαγσγήο ηεο βάλαο . Ο αξηζκφο 
παξαγσγήο κπνξεί λα είλαη γξακκέλνο ζε πξφζζεηε θαηάιιειε κεηαιιηθή πηλαθίδα , 
ζηαζεξά ζηεξεσκέλε ζην ζψκα ηεο βάλαο , φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη ν 
αξηζκφο παξαγγειίαο ηεο ΓΔΤΑΚ . 

7. Οη βάλεο ζα έρνπλ ζην επάλσ άθξν ηνπ βάθηξνπ θεθαιή ζρήκαηνο θφινπξνπ ππξακίδαο 
κε ηεηξάγσλεο βάζεηο 14Υ14 θαη 20Υ20 mm , σθέιηκνπ κήθνπο 30 mm ηνπιάρηζηνλ , 
πξνζαξκνζκέλε θαη ζηεξεσκέλε κε αζθαιηζηηθφ θνριία ζην άθξν ηνπ βάθηξνπ . Η 
ηεηξάγσλε απηή θεθαιή ηνπνζεηείηαη γηα λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηεο βάλαο κε ηα 
ππάξρνληα θιεηδηά ρεηξηζκνχ ησλ βαλψλ .  
Δλαιιαθηηθά , ην επάλσ άθξν ηνπ βάθηξνπ κπνξεί λα κνξθσζεί ζην αλσηέξσ ζρήκα ηεο 
θεθαιήο , κε αληίζηνηρεο δηαζηάζεηο . 

8. Οη βάλεο φηαλ είλαη αλνηθηέο ζα πξέπεη λα ειεπζεξψλνπλ πιήξσο δηαηνκή , πνπ αληηζηνηρεί 
ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο δηάκεηξν θαη λα έρνπλ εζσηεξηθά θαηάιιειε δηακφξθσζε , 
απαιιαγκέλε εγθνπψλ , θιπ. ζην θάησ κέξνο , ψζηε λα  
απνηξέπεηαη ελδερφκελε επηθάζεζε θεξηψλ ( π.ρ. ραιίθη ) , πνπ ζα θαζηζηά  
πξνβιεκαηηθή ηε ζηεγαλφηεηα θαηά ην θιείζηκν ηεο βάλαο . 

9. Οη βάλεο ζα είλαη θαηάιιειεο θαηαζθεπήο , ψζηε ζε πεξίπησζε ελδερφκελεο επηζθεπήο ην 
θπξίσο κέξνο ηεο βάλαο δε ζα απνζπλδέεηαη απφ ηε ζσιήλσζε θαη ζα επηηξέπεηαη ε 
αληηθαηάζηαζε ηνπ άλσ ηκήκαηνο , ζχξηε , βάθηξνπ , θιπ. . 
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 ΦΑΗΡΗΚΟ ΚΡΟΤΝΟ ΟΡΔΗΥΑΛΚΗΝΟ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ Φ32Υ1΄΄  
 
Οη ζθαηξηθνί θξνπλνί πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε ζπλεξγαζία κε δσζηήξεο πδξνιεςίαο ζηηο 
παξνρέο ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζσιήλεο ηνπ Γηθηχνπ Ύδξεπζεο.  Οη θξνπλνί ζα πξέπεη λα 
πιεξνχλ ηα αθφινπζα: 
 
1.  Οη θξνπλνί ζηε κία πιεπξά πνπ ζα ελψλεη κε ην δσζηήξα ζα έρνπλ ζπείξσκα 1΄΄ αξζεληθφ 
θσληθφ θαη ζηελ άιιε πιεπξά ζα έρνπλ θαηάιιειε δηακφξθσζε, έηζη ψζηε λα επηηπγράλνληαη ηα 
παξαθάησ, κε απιή κεραληθή ζχζθημε: 
α) Αγθχξσζε αγσγνχ πνιπαηζπιελίνπ Φ 32 x 3 
β) ηεγάλσζε αγσγνχ πνιπαηζπιελίνπ Φ 32 x 3 
γ) Γπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο δηαηξεηηθήο δηάηαμεο γηα ζχλδεζε ππφ πίεζε (Hot tapping). 
Σα παξαπάλσ πεξηγξαθφκελα ζα πξέπεη λα επηηπγράλνληαη κα απιή νιίζζεζε ηνπ ζσιήλα 
πνιπαηζπιελίνπ εληφο ηνπ δηακνξθσκέλνπ άθξνπ ηνπ θξνπλνχ, ρσξίο ηελ αλάγθε 
ρξεζηκνπνίεζεο πξφζζεησλ εμαξηεκάησλ. 
2.  Πίεζε ιεηηνπξγίαο 16 bar πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζην ζψκα. 
3.  Πίεζε δνθηκήο ζψκαηνο (πδξαπιηθή) 25 bar θαη ζηεγαλφηεηαο 16 bar.  Η δνθηκή ζηεγαλφηεηαο 
ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε πίεζε αέξα εληφο ινπηξνχ χδαηνο ή κε άιιε αμηφπηζηε κέζνδν.  Η 
δνθηκή ζα γίλεηαη ζε φινπο ηνπο θξνπλνχο θαη φρη δεηγκαηνιεπηηθά. 
4.  ψκα απφ νξείραιθν θαηάιιειεο πνηφηεηαο ζθπξήιαην επηληθεισκέλν ή απφ νξείραιθν CR. 
5.  θαίξα νξεηράιθηλε, δηακαληαξηζκέλε, γπαιηζκέλε θαη ρξσκησκέλε κε ηξαρχηεηα Rz = 0,5m 
θαηά DIN 4766. 



6.  ηππηνζιίπηεο θαη δαθηπιίδη νξεηράιθηλν, κε ξνδέιεο ζπγθξάηεζεο ηεο ζθαίξαο απφ θαζαξφ 
TEFLON. 
7.  Σν αμνλάθη ρεηξηζκνχ ζθαίξαο ζα εθαξκφδεη απφιπηα ζηελ αληίζηνηρε εγθνπή θαη ζα αληέρεη 
ζε ξνπή ηνπιάρηζηνλ 15 ρηιηφγξακκα. 
8.  Σν θαπάθη ζην αμνλάθη ρεηξηζκνχ ζα είλαη νξεηράιθηλν ζθπξήιαην θαη εμσηεξηθά φπσο ην 
ιεπηφ ζψκα κε βίδα ζπγθξάηεζεο αλνμείδσηε. 
9.  Η δηάκεηξνο απηήο ηεο ζθαίξαο ζα είλαη 25mm. 
10.  Σν κήθνο ηνπ ζπεηξψκαηνο ηνπ θνριία ζπζθίμεσο ηεο ζθαίξαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3/4mm 
ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζπεηξψκαηνο ελψ ν θνριίαο ζα ζπγθνιιάηαη επηπιένλ κε θαηάιιειε θφιια 
ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη επρεξψο ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπ. 
11.  Η εμσηεξηθή κνξθή ησλ θνξκψλ ησλ θξνπλψλ δηαθνπήο ζα έρεη δηακφξθσζε θαηάιιειε γηα 
ηελ επρεξή ρξεζηκνπνίεζε γεξκαληθψλ θιεηδηψλ ή θαη πδξαπιηθψλ εξγαιείσλ (ηζηκπίδεο, 
θάβνπξεο θ.ι.π.). 
12.  Σν άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ζα γίλεηαη κε ζηξνθή θαηά ¼ ηνπ θχθινπ. 
 
 . 
  Κάζε βάλα ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ   πξνηχπνπ ISO 5208/1982 . Η πίεζε 
δνθηκήο ηνπ ζψκαηνο ηεο βάλαο ζα είλαη  1,5  θνξά κεγαιχηεξε ηεο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο 
πίεζεο ιεηηνπξγίαο θαηά ISO 7259/  1988 γηα φια ηα κεγέζε .  
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ΟΡΔΗΥΑΛΚΗΝΟ ΦΑΗΡΗΚΟ ΚΡΟΤΝΟ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟΤ 

με ΣΖΛΔΚΟΠΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ζπειπ ¾ οπή διελ. 15 PN 16 
 
ΟΡΔΗΥΑΛΚΗΝΟ ΦΑΗΡΗΚΟ ΚΡΟΤΝΟ ΓΗΑΚΟΠΖ ΠΔΛΑΣΖ με βαλβίδα 
ανηεπιζηποθήρ DN15 ¾’’ . 
 
 
Πεπιγπαθή: 
Σν πεξηγξαθφκελν ζχζηεκα ησλ θξνπλψλ θαη εμαξηεκάησλ ζπλδεζκνινγίαο ρξεζηκνπνηείηαη 
γηα ηε ζχλδεζε πδξνκεηξεηψλ ζε ηππνπνηεκέλα θξεάηηα ηεο ΓΔΤΑΚ.  
Σα δηάθνξα εμαξηήκαηα ηνπνζεηνχληαη εληφο ηππνπνηεκέλσλ θξεαηίσλ  κήθνπο 334 mm πνπ 
θέξεη νκναμνληθέο νπέο κε ζπεηξψκαηα ζηηο δπν απέλαληη πιεπξέο ηεο δηακέηξνπ ¾’’  
Ο πδξνκεηξεηήο είλαη ζπλνιηθνχ κήθνπο  190 mm θαη έρεη ζηα άθξα ηνπ αξζεληθά ζπεηξψκαηα 
G3/4’’ B . 
ηελ είζνδν ηνπ πδξνκεηξεηή βηδψλεηαη ν ζθαηξηθφο θξνπλφο  κε ηελ ηειεζθνπηθή δηάηαμε , ελψ 
ζηελ έμνδφ ηνπ ν ζθαηξηθφο θξνπλφο κε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο . 
Σα πξναλαθεξφκελα εμαξηήκαηα βηδψλνληαη κε ην άιιν άθξν ηνπο ζηα ζπεηξψκαηα ησλ νπψλ 
ηνπ θξεαηίνπ . 
Σν φιν ζχζηεκα πδξνκεηξεηή θαη θξνπλψλ  πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα  ηνπνζέηεζεο ζε 
ζπλνιηθφ  κήθνο 334 mm ( κήθνο θξεαηίνπ )  θαη ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ πδξνκεηξεηή θαη 
εμαξηεκάησλ θπκαίλεηαη απφ 324 mm  έσο 338 mm. 
ην πξναλαθεξφκελν κήθνο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ην κήθνο ησλ ζπεηξσκάησλ πνπ 
βηδψλνληαη ζηηο κνχθεο ηνπ θξεαηίνπ. 
 
Πποδιαγπαθή ζθαιπικού κποςνού με ηηλεζκοπική διάηαξη . 
- Πίεζε ιεηηνπξγίαο  16 bar πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζην ζψκα . 
- Πίεζε δνθηκήο ζψκαηνο ( πδξαπιηθή) 25 bar θαη ζηεγαλφηεηαο16 bar. 
Η δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε πίεζε αέξα κέζα ζε ινπηξφ λεξνχ . 
- ψκα απφ νξείραιθν θαηεξγαζκέλν ελ ζεξκψ Cu Zn 40 Pb 2 . 
 - Γηάκεηξνο νπήο ζθαίξαο ηνπ δηαθφπηε φρη κηθξφηεξε ησλ 13ρηι.  
- Αθξα απφ νξείραιθν θαηεξγαζκέλν ελ ζεξκψ Cu Zn 40 Pb 2 . 
-θαίξα απφ νξείραιθν Cu Zn 40 Pb 2 ,δηακαληαξηζκέλε ,γπαιηζκέλε θαη ρξσκησκέλε κε 
ηξαρχηεηα Rz= 0,5 m θαηα DIN 4766 . 



-ηππηνζιίπηεο θαη δαθηπιίδη νξεηράιθηλν , κε ξνδέιεο ζπγθξάηεζεο ηεο ζθαίξαο απφ θαζαξφ 
Teflon. 
-Σν αμνλάθη  ρεηξηζκνχ ζθαίξαο  ζα εθαξκφδεη απφιπηα ζηελ αληίζηνηρε εγθνπή θαη ζα αληέρεη 
ζε ξνπή ηνπιάρηζηνλ 15 ρηιηνγξάκκσλ . 
- Σν θαπάθη ζην αμνλάθη ρεηξηζκνχ ζα είλαη νξείραιθν ζθπξήιαην θαη εμσηεξηθά φπσο ην ινηπφ 
ζψκα. 
-Σν άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηνπ θξνπλνχ ζα επηηπγράλεηαη  κε ζηξνθή 90 κνηξψλ . 
- Ο θξνπλφο απηφο  ζα κπνξεί λα θέξεη ην εηδηθφ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο ζηελ θιεηζηή ζέζε πνπ 
δηαζέηεη ε ΓΔΤΑΚ ζηηο απνζήθεο ηεο (αζθάιεηα ρπηηζηδεξή κε εηδηθή ζθξαγίδα θαη αηζαιφλεκα). 
 
Ο θξνπλφο ζα έρεη ηελ παξαθάησ δηακφξθσζε άθξσλ : 
ηε κία πιεπξά (πνπ βηδψλεηαη ζηελ νπή ηνπ θξεαηίνπ ) αξζεληθφ ζπείξσκα. 
ηελ άιιε πιεπξά πξνζαξκφδεηαη νιηζζαίλσλ ζχλδεζκνο (μερσξηζηφ ηεκάρην) 
θαηαζθεπαζκέλνο κε ην ίδην πιηθφ ηνπ θξνπλνχ κε δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ηνπ κήθνπο ηνπ 
θαηά ηνπιάρηζηνλ 12 mm , έηζη ψζηε ε εζσηεξηθή δηάκεηξφο ηνπ λα είλαη ε ίδηα κε ηελ αληίζηνηρε 
ηνπ θξνπλνχ.  
ε θάζε πεξίπησζε ην κήθνο ηνπ νιηζζαίλνληνο ζπλδέζκνπ είλαη ηέηνην ψζηε λα θαζίζηαηαη 
δπλαηή ε επρεξήο ζχλδεζε /απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαξηεκάησλ κέζα ζην 
θξεάηην ( ζα πξέπεη λα ιεθζεί  ππφςε θαη ην πάρνο ησλ <<θίκπεξ >> ζηεγαλνπνίεζεο γηα ηελ 
ζπλαξκνιφγεζε ηνπ  πδξνκέηξνπ)  
Σν άιιν άθξν ηνπ νιηζζαίλνληνο ζπλδέζκνπ (ηειεζθνπηθήο δηάηαμεο ) βηδψλεηαη ζην άθξν ηνπ 
πδξνκεηξεηή.  
Ο νιηζζαίλσλ ζχλδεζκνο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ψζηε γηα ζπλνιηθφ κήθνο θξεαηίνπ 334 mm 
θαη νιηθφ κήθνο πδξνκεηξεηή 190 mm λα έρεη ηε δπλαηφηεηα  ηδίνπ κήθνπο απμνκείσζεο πξνο 
ηηο δπν πιεπξέο ηνπ. 
 
Πποδιαγπαθή κποςνού πελάηη με βαλβίδα ανηεπιζηποθήρ. 
Σν ζχλζεην  εμάξηεκα απνηειείηαη απφ έλα ζθαηξηθφ θξνπλφ δηακέηξνπ DN15 πνπ θέξεη θαηάληη 
απηνχ αληεπίζηξνθε βαιβίδα δηακέηξνπ ¾’’ . 
ε φηη αθνξά ζηνλ θξνπλφ ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ . 
Ο  κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο αληεπίζηξνθεο βαιβίδαο  είλαη αμνληθνχ ηχπνπ (ηχπνπ OCEAN  
) κε ειαηήξην ( ν δίζθνο ζηεγαλνπνίεζεο θηλείηαη αμνληθά θαηά ηελ δηεχζπλζε ηεο ξνήο , ελψ 
φηαλ δελ ππάξρεη ξνή ν δίζθνο ζηεγαλνπνηεί ζηελ έδξα ιφγσ ηεο δξάζεσο ηνπ ειαηεξίνπ ).  
Ο κεραληζκφο ζα πξέπεη  λα εμαζθαιίδεη ηελ ειάρηζηε δπλαηή  πηψζε πηέζεσο. 
Σν θαπάθη ζην αμνλάθη ρεηξηζκνχ ζα είλαη ρεηξνιαβή απφ νξείραιθν ζθπξήιαην. 
Τιηθά κεραληζκνχ ιεηηνπξγίαο 
Διαηήξην: Αλνμείδσηνο ράιπβαο 
Άμνλαο θαη δίζθνο ζηεγαλνπνίεζεο: Πιαζηηθφ πιηθφ PPSG  50 ή ηζνδχλακν . 
Γαθηχιηνο ζηεγαλνπνίεζεο: Viton ή ηζνδχλακν. 
ε φηη αθνξά ζηα πξνεγνχκελα πιηθά γίλνληαη δεθηέο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ππφ ηελ έγθξηζε 
ηεο ΓΔΤΑΚ . 
 

  
     Κάζε βάλα ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ   πξνηχπνπ ISO 5208/1982 . Η πίεζε 
δνθηκήο ηνπ ζψκαηνο ηεο βάλαο ζα είλαη  1,5    θνξά κεγαιχηεξε ηεο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο 
πίεζεο ιεηηνπξγίαο θαηά ISO 7259/ 1988 γηα φια ηα κεγέζε .  
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