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Τ Ε ΧΝΙΚΕ Σ Π ΡΟΔ ΙΑΓ ΡΑΦ Ε Σ

1. Γ Ε ΝΙΚΑ
Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών, όπως περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο τεύχος της παρούσας μελέτης και τις
ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, θα πρέπει να είναι καινούρια και
αμεταχείριστα και θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και
εγκρίσεις.
Τυχόν απόκλιση κάποιου προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται απόρριψη
της συνολικής προσφοράς της ομάδας υλικών που αυτό περιλαμβάνεται.
Στην προσφορά του αναδόχου θα περιλαμβάνονται το σύνολο των δαπανών μεταφοράς του
εξοπλισμού στις αποθήκες της Υπηρεσίας.
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2. ΕΙ Δ ΙΚΕ Σ ΑΠΑΙΤΗ ΣΕ ΙΣ
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στην τεχνική τους προσφορά, για
όλα τα επί μέρους εξαρτήματα ύδρευσης της συγκεκριμένης προμήθειας, τα ακόλουθα:
1.

Κατάλογο (πίνακα) με τα προσφερόμενα υλικά δίπλα στα οποία θα αναγράφεται το
προσφερόμενο μοντέλο, o οίκος κατασκευής τους και η χώρα προέλευσης .

2. Για κάθε είδος, αναλυτική τεχνική περιγραφή στην οποία θα αναφέρονται τα ακριβή
τεχνικά χαρακτηριστικά τους ή πλήρες τεχνικό φυλλάδιο του οίκου κατασκευής.
3. Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001:2008 ή νεότερης έκδοσης του κατασκευαστικού
οίκου των προσφερόμενων προϊόντων, εκδοθέν από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό
οργανισμό, το οποίο θα αναφέρεται στην κατασκευή των συγκεκριμένων προϊόντων.
4. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό των προϊόντων ή των
εξαρτημάτων που τα απαρτίζουν, εκδοθέν από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό οργανισμό
5. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα για την εγγύηση καλής λειτουργίας των
προσφερόμενων προϊόντων. Σε καμία περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα είναι μικρότερη
του ενός (1) έτους.
6. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές.
7. Ενδεικτικές βεβαιώσεις όμοιων προμηθειών από οργανισμούς ύδρευσης οι οποίες θα
αναφέρονται σε όμοια με τα δημοπρατούμενα προϊόντα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές που παρατίθενται για όλα τα είδη της παρούσας μελέτης
θεωρούνται ως οι ελάχιστες που πρέπει αυτά να πληρούν και δεν αποκλείονται είδη που
μπορεί να διαθέτουν κάποια ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, εντός όμως του ενδεικτικού
τους προϋπολογισμού.
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3. ΑΝΑΛΥΤΙ ΚΕ Σ Τ Ε Χ ΝΙΚΕ Σ Π ΡΟΔ ΙΑΓ ΡΑΦ Ε Σ

ΧΥΤΟ ΣΙΔ ΗΡΕ Σ Δ ΙΚΛ Ε ΙΔ Ε Σ ΣΥΡΤ ΟΥ Ε Λ ΑΣΤ ΙΚΗΣ ΕΜΦ ΡΑΞΗΣ
Οι χυτοσιδηρές βάνες ελαστικής έμφραξης προορίζονται για πόσιμο νερό και για τοποθέτηση
εντός εδάφους, με χειρισμό με ειδικό κλειδί μέσω φρεατίου βάνας. Οι βάνες θα είναι
ονομαστικής πίεσης 16 bar (PN16).
Η κατασκευή των βανών θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα κατά
το κλείσιμο και προς τις δύο πλευρές ανάντη και κατάντη, μακρόχρονη και ομαλή
λειτουργία, όπως και ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων για την συντήρησή τους.
Οι βάνες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7259-1988 (E), κατηγορία
Α με ελαστική έμφραξη και φλάντζες.
Το σώμα της βάνας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5209 για την
ονομαστική διάμετρο (DN και μέγεθος), την ονομαστική πίεση (PN και πίεση), ένδειξη για
το υλικό του σώματος, σήμα ή επωνυμία κατασκευαστή και αριθμό παραγωγής.
Οι βάνες όταν είναι ανοικτές θα πρέπει να ελευθερώνουν πλήρως τη διατομή που αντιστοιχεί
στην ονομαστική τους διάμετρο και να έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαμόρφωση,
απαλλαγμένη εγκοπών κ.λ.π., στο κάτω μέρος ώστε να αποτρέπεται ενδεχόμενη επικάθιση
φερτών που θα καθιστούν προβληματική τη στεγανότητα κατά το κλείσιμο της βάνας.
Οι βάνες θα είναι κατάλληλης κατασκευής ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενης επισκευής, το
κυρίως μέρος της βάνας να μην αποσυνδέεται από τη σωλήνωση και να επιτρέπει την
αντικατάσταση του άνω τμήματος, σύρτη, βάκτρου κ.λ.π. Το μήκος των βανών θα είναι
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5752, F4 (μικρού μήκους).
Όλα τα υλικά κατασκευής θα είναι άριστης ποιότητας και θα παρουσιάζουν ικανή αντοχή σε
φθορά και διάβρωση.
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Το σώμα και το κάλυμμα των βανών θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο
σφαιροειδούς γραφίτου τουλάχιστον GGG40 κατά DIN 1693 ή 400-12 κατά ISO 1083-76.
Κάθε άλλη πρόσμιξη υλικών με κατώτερη ποιότητα αποκλείεται, έτσι ώστε το κράμα να
είναι ανθεκτικό, συμπαγές και ομοιογενές.
Τα σώματα και καλύμματα των βανών μετά τη χύτευση πρέπει να παρουσιάζουν λεία
επιφάνεια χωρίς λέπια, εξογκώματα, κοιλότητες από την άμμο και οποιοδήποτε άλλο
ελάττωμα ή αστοχία χυτηρίου. Απαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη
ύλη.
Δεν θα γίνει εξωτερική επάλειψη των βανών αν δεν προηγηθεί καθαρισμός και απαλλαγή
από σκουριά καθώς και αν δεν έχει γίνει επιθεώρηση από τους εκπροσώπους της Επιτροπής
Προμηθειών, εφόσον τούτο ζητηθεί. Τα σώματα των βανών, μετά από αμμοβολή SAE2 θα
επιστρωθούν εσωτερικά και εξωτερικά με υπόστρωμα (PRIMER) ψευδαργύρου πάχους
τουλάχιστον 50 μικρά.
Κατόπιν θα βαφούν εξωτερικά με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώματος υψηλής αντοχής
π.χ. εποξειδική βαφή πολυουρεθάνη, λιθανθρακόπισσα εποξειδικής βάσης, RILSAN
NYLON 11 ή ισοδύναμο υλικό με συνολικό πάχος όλων των στρώσεων τουλάχιστον 300
μικρά. Εσωτερικά το συνολικό πάχος βαφής θα είναι τουλάχιστον 200 μικρά.
Η σύνδεση σώματος και καλύμματος θα γίνεται με φλάντζες και κοχλίες από ανοξείδωτο
χάλυβα, ελάχιστης περιεκτικότητας σε χρώμιο 11,5%. Οι κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες
που θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος της βάνας θα είναι κατασκευασμένα από το
πιο πάνω υλικό (11,5% Cr τουλάχιστον).
Μεταξύ των φλαντζών σώματος και καλύμματος θα υπάρχει ελαστικό παρέμβυσμα από
EPDM ή NITRILE RUBBER κατά BS 2494 ή άλλο ισοδύναμο υλικό. Θα πρέπει να υπάρχει
πρόβλεψη κατάλληλης εξωτερικής διαμόρφωσης της καμπάνας (καλύμματος) για την
τοποθέτηση οδηγού προστατευτικού σωλήνα (PROTECTION TUBE).
Οι βάνες θα είναι μη ανυψούμενου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι κατασκευασμένο από
ανοξείδωτο χάλυβα με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώμιο 11,5%.
Η βάνα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Η στεγανοποίηση του
βάκτρου θα επιτυγχάνεται με δακτύλιους O-RINGS υψηλής αντοχής σε διάβρωση και
κατάλληλους για στεγανότητα σε θερμοκρασίες μέχρι 60°C, ή άλλο ισοδύναμο τρόπο
στεγανοποίησης, που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Προμηθειών, με την προϋπόθεση ότι δεν
θα απαιτείται σύσφιξη για την επίτευξη στεγάνωσης.
Οι βάνες θα είναι κατάλληλης κατασκευής ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενης επισκευής το
κυρίως μέρος της βάνας δεν θα αποσυνδέεται από τη σωλήνωση και θα επιτρέπεται η
αντικατάσταση
του
άνω
τμήματος,
σύρτη,
βάκτρου,
κλπ.
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Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασμένο από κράμα χαλκού υψηλής
αντοχής (π.χ. φωσφορούχο ορείχαλκο) ή ανοξείδωτο χάλυβα. Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη
στερέωσης του περικοχλίου στο σύρτη, ώστε μετά την αφαίρεση του βάκτρου να παραμένει
στη θέση του και τα διάκενα μεταξύ σύρτου και περικοχλίου να είναι τα ελάχιστα δυνατά.
Ο σύρτης θα είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτου τουλάχιστον
GGG-40 κατά DIN 1693 ή 400-12 κατά ISO 1083-76, θα είναι αδιαίρετος και θα είναι
επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό, υψηλής αντοχής EPDM ή NITRILE RUBBER κατά
BS 2494 ή ισοδύναμο υλικό, κατάλληλο για πόσιμο νερό, ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική
έμφραξη (Resilient sealing). Η κίνηση του σύρτη θα πρέπει να γίνεται μέσα σε πλευρικούς
οδηγούς στο σώμα της βάνας.
Ο χειρισμός των βανών θα γίνεται με χειροτροχό ο οποίος θα τις συνοδεύει.

ΧΥΤ ΟΣΙΔΗ ΡΕ Σ ΣΕ Λ Λ Ε Σ ΠΑΡΟΧΗΣ
Τα κολάρα παροχής θα είναι κατάλληλα για την κατασκευή νέων συνδέσεων παροχής και
κατάλληλοι για εφαρμογή σε αγωγούς PE/PVC του Δικτύου Ύδρευσης αντίστοιχης
ονομαστικής διαμέτρου και θα αποτελούνται από τα εξής εξαρτήματα:
Άνω Τμήμα
Κάτω Τμήμα
Ελαστικός Δακτύλιος
Κοχλίες
Τα κολάρα παροχής θα αποτελούνται από δύο τμήματα:
Το άνω τμήμα, το οποίο θα φέρει οπή πλήρους διατομής σε όλο το πάχος του με
θηλυκό σπείρωμα. Σε ολόκληρο το εσωτερικό μέρος του ζωστήρα αλλά και γύρω από
την οπή θα είναι προσαρμοσμένο ελαστικό κατάλληλης διατομής και ειδικής
διαμόρφωσης, κατασκευασμένο από NBR ή EPDM, κατάλληλο για πόσιμο νερό, ο
οποίος και εξασφαλίζει την άριστη στεγάνωση της σύνδεσης
το κάτω τμήμα, το οποίο θα καλύπτεται πλήρως με το ίδιο ελαστικό όπως και το άνω
τμήμα
Η στεγάνωση θα επιτυγχάνεται με σύσφιξη του ζωστήρα επί του αγωγού μέσω κοχλιών που
ενώνουν τα δύο τμήματά του.
Η όλη κατασκευή θα είναι για κλάση πίεσης PN 16 atm.

6

Κατά την σύσφιξη του ζωστήρα θα αποφεύγεται η σημειακή καταπόνηση του αγωγού. Αυτό
συμβαίνει επειδή ισχύουν τα εξής:
Το πλάτος του ζωστήρα θα είναι τουλάχιστον της τάξης της ονομαστικής διαμέτρου
του αγωγού στον οποίο θα τοποθετηθεί.
Θα υπάρχει ελαστική επίστρωση κατάλληλου πάχους σε όλη την εσωτερική επιφάνεια
του ζωστήρα.
Θα υπάρχει διάταξη τέρματος στα δύο άκρα του, για την αποφυγή υπέρμετρης
σύσφιξης.
Θα αποκλείεται η στροφή του ζωστήρα περί του αγωγού, μετά την σύσφιξή του.
Το υλικό κατασκευής των χυτοσιδηρών σελλών παροχής θα είναι χυτοσίδηρος κλάσης
GGG50 και θα φέρουν εποξειδική βαφή ελάχιστου πάχους 200μm. Το ελαστικό των
προσφερόμενων εξαρτημάτων θα είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό και θα εξασφαλίζει
απόλυτη στεγανότητα. Το υλικό κατασκευής των κοχλιών και των περικοχλίων θα είναι
ανοξείδωτος χάλυβας.
Οι στενές σέλλες παροχής θα έχουν όμοια με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά με διαφοροποίηση
ως προς το πλάτος (πιο στενές), τον αριθμό των κοχλιών (2) και το ελαστικό στεγάνωσης, το
οποίο θα φέρουν μόνο στο άνω τμήμα.

ΧΥΤ ΟΣΙΔΗ ΡΑ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ/ ΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗ Σ ΜΕ ΓΑΛΟΥ
ΕΥΡΟΥΣ
Τα χυτοσιδηρά εξαρτήματα θα είναι δύο τύπων, ανάλογα με το είδος της σύνδεσης για την
οποία προορίζονται, όπως παρακάτω:
ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ: Θα πρέπει να είναι κατάλληλα για σύνδεση ευθύγραμμων τμημάτων
μεταλλικών ή μη αγωγών όπως PE, PVC, GRP, PB, αμίαντος, αμιαντοτσιμέντο (A/C),
χαλκό, χάλυβα, γαλβανιζέ χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, φαιό χυτοσίδηρο, ελατό
χυτοσίδηρο από την μία πλευρά, ενώ από την άλλη πλευρά θα φέρουν φλάντζα
αντίστοιχης διαμέτρου ώστε να συνδέονται με φλαντζωτά εξαρτήματα όπως δικλείδες,
παροχόμετρα κλπ ευθύγραμμα ή υπό γωνία (γωνιακά φλαντζοζιμπώ).
ΖΙΜΠΩ: Θα πρέπει να είναι κατάλληλα για σύνδεση ευθύγραμμων τμημάτων μεταλλικών
ή μη αγωγών όπως PE, PVC, GRP, PB, αμίαντος, αμιαντοτσιμέντο (A/C), χαλκό, χάλυβα,
γαλβανιζέ χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, φαιό χυτοσίδηρο, ελατό χυτοσίδηρο και από τις
δύο μεριές.
Οι σύνδεσμοι πρέπει να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση στην ονομαστική πίεση λειτουργίας,
σε σωλήνα με εξωτερική διάμετρο που κυμαίνεται μεταξύ των 2 ορίων που περιγράφονται
στους πίνακες που ακολουθούν.
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Επίσης, όλοι οι σύνδεσμοι θα εξασφαλίζουν εκτός από την υδατοστεγανότητα των
συνδέσεων και την αγκύρωση των συνδεόμενων αγωγών ανεξάρτητα από το υλικό
κατασκευής τους, μέσω ειδικών αγκυρωτικών ελασμάτων που θα φέρουν, τα οποία θα είναι
τοποθετημένα εντός ειδικού εκτονούμενου δακτυλίου.
Το σύστημα αγκύρωσης πρέπει να αποτελείται από αντικαταστάσιμες μεταλλικές διατάξεις
κατασκευασμένες από μη οξειδούμενο υλικό όπως ανοξείδωτος χάλυβας ή ορείχαλκος, τύπου
ελάσματος προσαρμοσμένες εντός ειδικού εκτονούμενου δακτυλίου.
Επίσης οι σύνδεσμοι θα πρέπει να διαθέτουν εγκρίσεις από αναγνωρισμένα ινστιτούτα της
Ευρώπης όπως DVGW, KIWA, κλπ.

Γενικά Χαρακτηριστικά ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ
Οι σύνδεσμοι με φλάντζα πρέπει να αποτελούνται από ένα μεταλλικό σωληνωτό τμήμα
ανάλογης διαμέτρου με λεία εσωτερική διατομή, στο ένα άκρο από ένα μεταλλικό δακτύλιο
σύσφιξης, ένα ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης και ένα σύστημα αγκύρωσης, ενώ στο άλλο
άκρο από μία μεταλλική φλάντζα.
Η φλάντζα θα έχει, κυκλικές οπές ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση της με διάφορα
φλαντζωτά εξαρτήματα ίδιας ονομαστικής διαμέτρου.
Ο δακτύλιος σύσφιξης θα έχει διαμόρφωση τέτοια, ώστε να είναι δυνατή μέσω κοχλιών –
εντατήρων, η σύσφιξη του ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας και του συστήματος
αγκύρωσης, μεταξύ του συνδέσμου και του ευθέως άκρου σωλήνα.
Έτσι θα πρέπει να επιτυγχάνεται απόλυτη στεγανότητα σύνδεσης αλλά και αποκλεισμός της
αξονικής μετατόπισης του αγωγού, στην ονομαστική πίεση λειτουργίας PN.
Θα πρέπει η προσαρμογή του συνδέσμου στο ελεύθερο άκρο σωλήνα να γίνεται χωρίς
αποσυναρμολόγηση του συνδέσμου.
Σε κάθε περίπτωση, ο σύνδεσμος μετά την εφαρμογή, θα πρέπει να εξαρμώνεται πλήρως και
να επαναχρησιμοποιείται χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων ή αναλώσιμων υλικών.
Επίσης οι σύνδεσμοι θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης ευθύγραμμων τμημάτων
αγωγών όλων των τύπων με φλαντζωτά εξαρτήματα, με ταυτόχρονη αγκύρωση και ελάχιστη
γωνιακή εκτροπή 7 .
Οι σύνδεσμοι με φλάντζα πρέπει να έχουν διάτρηση φλάντζας σύμφωνα με το ΕΝ 1092-2.
Τέλος οι σύνδεσμοι με φλάντζα σε ότι αφορά το άκρο τους που δεν έχει φλάντζα, θα
συνοδεύονται από τους αντίστοιχους κοχλίες – εντατήρες, περικόχλια και ροδέλες, από
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ανοξείδωτο χάλυβα, με τους οποίους επιτυγχάνεται η σύσφιξη του ελαστικού στεγανωτικού
δακτυλίου.
Γενικά Χαρακτηριστικά ΖΙΜΠΩ
Οι σύνδεσμοι ζιμπώ πρέπει να αποτελούνται από ένα μεταλλικό σωληνωτό τμήμα ανάλογης
διαμέτρου με λεία εσωτερική διατομή, στο ένα άκρο από ένα μεταλλικό δακτύλιο σύσφιξης,
ένα ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης και ένα σύστημα αγκύρωσης όπως επίσης η ίδια διάταξη
θα πρέπει να υπάρχει και στο άλλο άκρο.
Ο δακτύλιος σύσφιξης θα έχει διαμόρφωση τέτοια, ώστε να είναι δυνατή μέσω κοχλιών –
εντατήρων, η σύσφιξη του ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας και του συστήματος
αγκύρωσης, μεταξύ του συνδέσμου και του ευθέως άκρου σωλήνα.
Έτσι θα πρέπει να επιτυγχάνεται απόλυτη στεγανότητα σύνδεσης αλλά και αποκλεισμός της
αξονικής μετατόπισης του αγωγού, στην ονομαστική πίεση λειτουργίας PN.
Θα πρέπει η προσαρμογή του συνδέσμου στο ελεύθερο άκρο σωλήνα να γίνεται χωρίς
αποσυναρμολόγηση του συνδέσμου.
Σε κάθε περίπτωση, ο σύνδεσμος μετά την εφαρμογή, θα πρέπει να εξαρμώνεται πλήρως και
να επαναχρησιμοποιείται χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων ή αναλώσιμων υλικών.
Επίσης οι σύνδεσμοι θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης ευθύγραμμων τμημάτων
αγωγών όλων των τύπων, με ταυτόχρονη αγκύρωση και ελάχιστη γωνιακή εκτροπή 7ο .
Τέλος οι σύνδεσμοι, θα συνοδεύονται από τους αντίστοιχους κοχλίες – εντατήρες, περικόχλια
και ροδέλες, από ανοξείδωτο χάλυβα, με τους οποίους επιτυγχάνεται η σύσφιξη του
ελαστικού στεγανωτικού δακτυλίου.

Ειδικά χαρακτηριστικά
Οι προσφερόμενοι σύνδεσμοι πρέπει:
να έχουν ονομαστική Πίεση Λειτουργίας PN16 bar
να διαθέτουν ειδικό εκτονωμένο αρθρωτό δακτύλιο
να έχουν εύρος εφαρμογής επί εξωτερικής διαμέτρου αγωγών, όπως φαίνεται στους
παρακάτω πίνακες.
Οι προσφερόμενοι σύνδεσμοι πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα Πρότυπα
κατασκευής: ISO 2531, EN545, EN598, EN 969.
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Υλικό κατασκευής των μεταλλικών μερών (σώματος και δακτυλίων σύσφιξης): Ελατός
χυτοσίδηρος τουλάχιστον GGG45 σύμφωνα με το ΕΝ-GJS-450-10.
Προστατευτική βαφή: Ενδεικτικά RESICOAT (εποξικό επίστρωμα πούδρας) με επικάλυψη
ελάχιστου πάχους 250 μm. και με έγκριση καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό
σύμφωνα με το GSK και το ΕΝ 14901.
Υλικό κατασκευής κοχλιών και περικοχλίων: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 (A2) ή AISI
316 (A4) με επικάλυψη από TEFLON για προστασία από το φαινόμενο στομώματος αρπάγματος.
Υλικό κατασκευής στεγανωτικών δακτυλίων: NBR σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 682 ή
ΕPDM σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 681-1, με έγκριση καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο
νερό και αντοχή στην θερμοκρασία τουλάχιστον από 0 C έως +50 C.
Υλικό κατασκευής αγκυρωτικών ελασμάτων: Μεταλλικό υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα ή
ορείχαλκο.
Υλικό κατασκευής εκτονούμενου αρθρωτού δακτυλίου: ειδικό συνθετικό υλικό κατάλληλο
για χρήση σε πόσιμο νερό.
Ο ειδικός αυτός δακτύλιος θα χρησιμοποιείται για την επίτευξη του μεγάλου εύρους
εφαρμογής επί των εξωτερικών διαμέτρων των συνδεόμενων αγωγών ενώ ταυτόχρονα θα
αποφεύγεται η μηχανική καταπόνηση του ελαστικού στεγανότητας και η γρήγορη γήρανσή
του.
Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να φέρουν επί ποινής αποκλεισμού την ακόλουθη σήμανση:
Ανάγλυφα επί του σώματος: ΡΝ (ονομαστική πίεση λειτουργίας), Φ (περιοχή εξωτερικών
διαμέτρων), DN (ονομαστική διάμετρος φλάντζας), όνομα ή σήμα του κατασκευαστή,
έτος κατασκευής και τύπο κράματος κατασκευής
Ανάγλυφα επί του ελαστικού δακτυλίου: Φ (περιοχή εξωτερικών διαμέτρων), DN
(ονομαστική διάμετρος φλάντζας), όνομα ή σήμα του κατασκευαστή, έτος κατασκευής,
τύπο κράματος κατασκευής (EPDM ή NBR) και πρότυπο κατασκευής.
Για την επίτευξη της παραπάνω απαίτησης θα πρέπει το εύρος εφαρμογής τους να είναι
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει τις διαφοροποιήσεις στις
διαμέτρους αγωγών. το απαιτούμενο εύρος εφαρμογής θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτει
όλες τις παρακάτω διατομές. Στο παρακάτω επιθυμητό εύρος εφαρμογής γίνεται αποδεκτό
κατά μείζον απόκλιση μέχρι 2mm.
Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να φέρουν τάπες προστασία. Οι τάπες προστασίας θα πρέπει να
τοποθετούνται κατά την παραγωγική διαδικασία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια, η
υγιεινή των συνδέσμων και η προστασία τους από λάσπη, φερτά και άλλα αντικείμενα που
έρχονται σε επαφή με το σύνδεσμο μέχρι την τελική του εγκατάσταση.
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Ονομ. διάμετρος/
DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

68

-

98

120

145

-

-

-

124

149-151

60,3- 66

76,188,9

88,9

108-114,3

133-139,7

Χυτσίδηρος

66

82

98

118

144

Πολυαιθυλένιο

63

75-90

90

110-125

140

60,3-63

76,188,9

88,9

114,3

139,7

58-69

73-90

86-100

106-127

132-152

Υλικό κατασκευής
Τσιμέντο (PN10)
Τσιμέντο (PN6/12)
Χάλυβας

Πολυβινιλοχλωρίδιο
Επιθυμητό εύρος εφαρμογής

Δ ΙΑΦΟΡΑ ΧΥΤΟ ΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤ ΗΜΑΤ Α
Το υλικό κατασκευής των χυτοσιδηρών εξαρτημάτων θα είναι χυτοσίδηρος κλάσης
τουλάχιστον GGG50 και θα φέρουν εποξική βαφή κατάλληλη για πόσιμο νερό.
Το ελαστικό των προσφερόμενων εξαρτημάτων θα είναι EPDΜ, ΝΒR ή άλλο κατάλληλο για
πόσιμο νερό και θα εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα.
Η όλη κατασκευή θα είναι για κλάση πίεσης PN 16 atm.
Τα μεγέθη, οι διατομές και τα χαρακτηριστικά των ειδικών τεμαχίων θα είναι σύμφωνα με
τον πίνακα προϋπολογισμού μελέτης.
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ΟΡΕΙΧΑΛ ΚΙ ΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ Κ ΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι βαρέως τύπου, κατασκευασμένοι,
δοκιμασμένοι και πιστοποιημένοι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN 13828.
Το υλικό κατασκευής τους θα είναι ανθεκτικό, χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών.
Θα αναγράφονται, πάνω στο σώμα των σφαιρικών κρουνών (ανάγλυφη σήμανση) τα
παρακάτω χαρακτηριστικά:
κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή)
διάμετρος σφαιρικού κρουνού
πίεση λειτουργίας ΡΝ και
έτος κατασκευής
Οι σφαιρικοί κρουνοί πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω προδιαγραφές:
Πίεση λειτουργίας που θα αναγράφεται στο σώμα: τουλάχιστον 40bar για διατομές 1/2''
μέχρι και 1''.
Πίεση δοκιμής σώματος (υδραυλική) ίση με 1,5 φορές την πίεση λειτουργίας όπως αυτή
προδιαγράφεται ανωτέρω. Η δοκιμή στεγανότητας θα πραγματοποιείται με πίεση αέρα
μέσα σε λουτρό νερού.
Ύπαρξη στυπιοθλίπτη για την δυνατότητα επισκευής του κρουνού.
Σώμα από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165.
Άκρα από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165.
Σφαίρα από ορείχαλκο (CW617N βάση του προτύπου ΕΝ12165), συμπαγής,
διαμανταρισμένη, γυαλισμένη και κατάλληλα επικαλυμμένη για την αποφυγή
απελευθέρωσης καρκινογόνων μετάλλων στο διερχόμενο από αυτές πόσιμο νερό.
Άξονας και δακτυλίδι: Ορείχαλκος CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N
βάση του ΕΝ12164.
Στυπιοθλίπτης: Ορείχαλκος CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση
του ΕΝ12164 ή άλλο μη οξειδούμενο υλικό αντίστοιχης αντοχής.
Ροδέλες συγκράτησης-στεγανοποίησης σφαίρας : καθαρό τεφλόν (PTFE).
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Το αξονάκι χειρισμού σφαίρας θα εφαρμόζει απόλυτα στην αντίστοιχη εγκοπή και θα
αντέχει σε ροπή τουλάχιστον 15 χιλιογραμμόμετρων.
Το άνοιγμα και το κλείσιμο του κρουνού θα επιτυγχάνεται με στροφή 90 μοιρών.
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Ο κρουνός θα φέρει εξάγωνο και στα δύο άκρα του για ασφαλή σύσφιξη κατά την
τοποθέτηση.
Σπείρωμα άκρων: Σύμφωνα με το πρότυπο ISO228.
Το καπάκι στο αξονάκι χειρισμού θα είναι: χαλύβδινη λαβή με ελαστική επικάλυψη
Η βίδα συγκράτησης της χειρολαβής θα είναι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα.

ΟΡΕΙΧΑΛ ΚΙ ΝΑ ΕΞΑ ΡΤΗ ΜΑΤΑ
Τα Ορειχάλκινα εξαρτήματα σύνδεσης θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους,
υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική – κατασκευαστική ατέλεια. Το μέταλλο
κατασκευής θα είναι ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών.
Τα υλικά κατασκευής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων εξαρτημάτων θα
είναι τα ακόλουθα:
Σώμα –άκρα: από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του
ΕΝ12164
Σπείρωμα άκρων: Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 228 ή 7/1
Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα σύνδεσης θα φέρουν κατάλληλη διαμόρφωση (ύπαρξη εξάγωνου
κλπ) για την ασφαλή σύνδεσή του στα δίκτυα.

ΡΑΚΟ Ρ ΡΕ . ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΡΕ 100
Οι σύνδεσμοι θα είναι κατάλληλοι για επίτευξη απόλυτα υδατοστεγούς σύνδεσης μεταξύ
αγωγών πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, μεταξύ τους ή μέσω αρσενικού ή θηλυκού σπειρώματος.
Η σύνδεση με τους αγωγούς πολυαιθυλενίου επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλων
προσαρμογέων, με μηχανικό τρόπο, αποκλειόμενης της αυτογενούς συγκόλλησης.
Με τη σύνδεση θα πρέπει να εξασφαλίζεται - ανεξάρτητα μεταξύ των- η στεγάνωση αλλά και
η αγκύρωση των αγωγών στα εξαρτήματα σύνδεσης (συνδέσμους).
Ο μηχανικός σύνδεσμος τοποθετείται επί του αγωγού συναρμολογημένος αλλά με χαλαρή
σύσφιξη με απλή ολίσθηση του σώματος του συνδέσμου περιφερειακά του σωλήνα. Δεν
πρέπει να απαιτείται αποσυναρμολόγηση του συνδέσμου για τη σύνδεση του με τον αγωγό.
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Ο σύνδεσμος θα αποτελείται από τις εξής βασικές διατάξεις :
α. Σώμα συνδέσμου
β. Διάταξη στεγάνωσης
γ. Διάταξη αγκύρωσης
Το σώμα του συνδέσμου θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας κράμα
ορειχάλκου,
χωρίς να παρουσιάζει διάβρωση ή μηχανικές παραμορφώσεις. Το σώμα
αποτελείται από δύο (2) τεμάχια (το κυρίως σώμα και το περικόχλιο σύσφιξης), που
συνδέονται μεταξύ τους μέσω κατάλληλου σπειρώματος.
Η στεγάνωση θα πραγματοποιείται μέσω ελαστικού δακτυλίου (ο-ring), ο οποίος θα
εφάπτεται εξωτερικά περιφερειακά του αγωγού και εσωτερικά περιφερειακά του συνδέσμου.
Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με απλή διείσδυση του αγωγού εντός του ελαστικού
δακτυλίου και εν συνεχεία με απλή σύσφιξη του περικοχλίου σύσφιξης πάνω στο κυρίως
σώμα του συνδέσμου.
Η διαμόρφωση της επιφάνειας του συνδέσμου εσωτερικά στην περιοχή έδρασης του
δακτυλίου θα πρέπει να εξασφαλίζει την αυξανόμενη συμπίεση του ελαστικού δακτυλίου επί
της εξωτερικής επιφάνειας του αγωγού αυξανόμενης της πίεσης του νερού ακόμα και στην
περίπτωση που παρατηρείται μικρή μείωση της εξωτερικής διαμέτρου του αγωγού
(φαινόμενο ερπυσμού του πολυαιθυλενίου).
Ο ελαστικός δακτύλιος, που θα χρησιμοποιηθεί στη διάταξη στεγάνωσης πρέπει να είναι
κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας και αντοχής ελαστικό υλικό (NBR ή EPDM)
κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό.
Για την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης επί του δακτυλίου στεγανότητας Ο-ring κατά τη
σύσφιξη θα πρέπει να προβλέπεται επίπεδος δακτύλιος συμπίεσης, που θα είναι
κατασκευασμένος από ορείχαλκο, εφάμιλλης ποιότητας με αυτή του σώματος του
συνδέσμου.
Σε ότι αφορά στην αγκύρωση ο σύνδεσμος θα πρέπει να διαθέτει διάταξη αγκύρωσης του
αγωγού πολυαιθυλενίου , που θα αποκλείει την αξονική απομάκρυνση του αγωγού από το
σύνδεσμο. Η αγκύρωση θα επιτυγχάνεται με σύσφιξη επί της εξωτερικής επιφάνειας του
αγωγού περιμετρικά.
Η διάταξη θα αποτελείται από ορειχάλκινο δακτύλιο, ο οποίος σφίγγει εξωτερικά το σωλήνα.
Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με την εξαναγκασμένη μείωση της διαμέτρου του δακτυλίου
αγκύρωσης μέσω κωνικών επιφανειών ολίσθησης μεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας του
δακτυλίου και της εσωτερικής επιφάνειας του περικοχλίου σύσφιξης του σώματος του
συνδέσμου. Στην εσωτερική πλευρά του δακτυλίου αγκύρωσης θα υπάρχουν περιφερειακές
προεξοχές, οι οποίες διεισδύουν εξωτερικά και περιμετρικά στον αγωγό του πολυαιθυλενίου.
Οι προεξοχές αυτές θα πρέπει να είναι αιχμηρές, με ακμή πολύ μικρής επιφάνειας, ώστε να
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επιτυγχάνεται η διείσδυση εντός της μάζας του αγωγού και όχι απλής συμπίεσης του. Το
βάθος των προεξοχών αυτών θα πρέπει να είναι μικρό, ώστε να μην απομειώνεται συνολικά η
αντοχή του αγωγού.
Η διαδικασία σύσφιξης του συνδέσμου για την επίτευξη αγκύρωσης δεν πρέπει να επηρεάζει
τη λειτουργία του ελαστικού δακτυλίου και κατ’ επέκταση τη στεγανότητα του συνδέσμου.
Κατά την πλήρη σύσφιξη του συνδέσμου επί του αγωγού η περιφέρεια του δακτυλίου
αγκύρωσης πρέπει να παραμένει ανοιχτή κατά τουλάχιστον 2-3 mm, έτσι ώστε ο δακτύλιος
αγκύρωσης να ενεργεί δυναμικά λόγω των παραμενουσών τάσεων που υφίσταται με την
πάροδο του χρόνου πάνω στην επιφάνεια του αγωγού, με αποτέλεσμα την αναλογική μείωση
της διαμέτρου του πάνω στον αγωγό σε ενδεχόμενη μείωση της διαμέτρου του αγωγού λόγω
ερπυσμού.
Η επιφάνεια του δακτυλίου αγκύρωσης πρέπει να είναι κωνικού σχήματος καθ’ όλη την
εξωτερική της περίμετρο, έτσι ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης στο
δακτύλιο από το περικόχλιο σύσφιξης προς εξασφάλιση απόλυτης αγκύρωσης –
συγκράτησης του αγωγού.
Η εργασία σύνδεσης θα πρέπει να είναι απλή χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός και
εξειδίκευση.Συγκεκριμένα η τοποθέτηση του σωλήνα εντός του συνδέσμου θα πρέπει να
γίνεται με απλή ώθηση με το χέρι, χωρίς να απαιτείται η αποσυναρμολόγηση του συνδέσμου.
Ο σύνδεσμος πρέπει να μπορεί να δεχτεί σωλήνα, ο οποίος δεν θα έχει υποστεί καμία
ιδιαίτερη επεξεργασία στο άκρο σύνδεσής του, δηλ. δεν θα είναι απαραίτητο ο σωλήνας να
έχει κοπεί απόλυτα ευθεία ή να έχει ξυστεί περιμετρικά κλπ.
Ο σύνδεσμος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εξάρμωσης. Η εξάρμωση θα πρέπει να γίνεται
χωρίς να καταστρέφεται ο σωλήνας ή ο σύνδεσμος και να επαναλαμβάνεται με την ίδια
ευκολία και αξιοπιστία. Σύνδεσμος και σωλήνας θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμοι, χωρίς να
απαιτείται η χρήση νέου ή η αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος του συνδέσμου.
Κάθε σύνδεσμος θα είναι συναρμολογημένος χωρίς να πιέζεται ο ελαστικός δακτύλιος (απλή
συναρμολόγηση, όχι σύσφιξη).
Επίσης τα εσωτερικά μέρη του συνδέσμου (δακτύλιος αγκύρωσης, δακτύλιος πίεσης,
δακτύλιος στεγανότητας) θα είναι κατά τέτοιο τρόπο διευθετημένα εντός του συνδέσμου,
ώστε να αποφεύγεται η απομάκρυνση απ’ αυτόν και η ενδεχόμενη απώλεια τους σε
περίπτωση ακούσιας αποσυναρμολόγησης του συνδέσμου.
Είναι σημαντικό τα εξαρτήματα του συνδέσμου να τοποθετούνται με έναν και μοναδικό
τρόπο εντός αυτού έτσι ώστε να αποφεύγεται εσφαλμένη σύνδεση. Σε περίπτωση
λανθασμένης τοποθέτησης ο σύνδεσμος δεν θα πρέπει να βιδώνει επαρκώς υποδεικνύοντας
τη
λανθασμένη
τοποθέτηση
των
εξαρτημάτων
του.
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ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ ΙΞ ΗΣ (ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ)
Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης για σιδηροσωλήνα θα είναι αρίστης
κατασκευής, χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική ή
κατασκευαστική ατέλεια.
Θα αναγράφονται πάνω στο σώμα των ορειχάλκινων εξαρτημάτων μηχανικής σύσφιξης κατ'
ελάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή).
Διάμετρος εξαρτήματος.
Το μέταλλο κατασκευής θα είναι ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 12164/5 ή οποιοδήποτε ισοδύναμο κράμα χαλκού ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις
άλλων υλικών εκτός αυτών των προδιαγραφών.
Τα σπειρώματα θα ακολουθούν το ISO 228 ή 7/1 .

ΓΑΛΒ ΑΝΙΖΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤ Α
Όλα τα γαλβανιζέ εξαρτήματα θα είναι κατασκευασμένα από ελατό χυτοσίδηρο σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΝ 10242:1994 καθώς και το ISO 49 << Malleable cast iron fittings threaded to
ISO 7-1>> ή το ισοδύναμο του JIS (Japanese Industrial Standard) B 2301 :1999. Οι διατομές
των εξαρτημάτων ορίζονται από το πρότυπο EN ISO 6708. Τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι
εν θερμώ γαλβανισμένα και θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Σήμανση (ΕΝ 10242:1994 παράγραφος 14).
Υλικό κατασκευής (ΕΝ 10242:1994 παράγραφος 5.1) Ως υλικό κατασκευής ορίζεται το
EN-CJMΒ-350-10 ή το EN-CJMΒ-300-6
Τα σπειρώματα θα ακολουθούν το ISO 7/1 για διαστάσεις από 1/8 ‘’ έως 6’’ .
Πίεση λειτουργίας (ΕΝ 10242:1994 παράγραφος 14). Ως πίεση λειτουργίας για τα
εξαρτήματα ορίζονται τα 20 bar (για θερμοκρασίες από -20Ο C έως 300Ο C (ΕΝ
10242:1994 παράγραφος 10.2).

ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC
Οι σωλήνες θα είναι σύμφωνοι με τα διεθνή πρότυπα
DIN 8061/8062
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DIN 19532
DIN 19629 και
το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 9.
Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό U-PVC, ονομαστικής πίεσης 10 atm,
κατάλληλοι για μεταφορά πόσιμου νερού.
Το υλικό των σωλήνων θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο DIN 8061/8062 - ΕΛΟΤ 9.
Οι σωλήνες, όσον αφορά την εξωτερική και εσωτερική εμφάνισή τους, την αντοχή, τη
στεγανότητα και τη αντοχή τους στη θερμοκρασία, θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με
τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Οι σωλήνες θα είναι άνευ ραφής και θα συνδέονται μεταξύ τους με ενσωματωμένους
συνδέσμους τύπου μούφας, οι οποίοι σύνδεσμοι θα έχουν το ίδιο πάχος τοιχώματος με το
σωλήνα, τις ίδιες αντοχές και θα συμφωνούν απόλυτα με τις προδιαγραφές.
Οι διαστάσεις και οι ανοχές τους θα καθορίζονται από το DIN8061/8062- ΕΛΟΤ 9.
Οι σωλήνες πριν την παράδοσή τους θα υποβάλλονται από το εργοστάσιο κατασκευής τους
σε όλη τη σειρά ελέγχων και δοκιμών που ορίζονται από το DIN 8061/8062 - ΕΛΟΤ 9.
Οι σωλήνες θα προσφερθούν σε ευθεία μήκη των 6m, χρώματος γκρι σκούρο (RAL 7011) με
ενσωματωμένο σύνδεσμο τύπου μούφας εσωτερικού ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας.
Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε πόσιμο νερό και με κανένα τρόπο δεν θα
βλάπτουν τη δημόσια υγεία.
Κάθε τεμάχιο εγκατεστημένο σωλήνα θα έχει ωφέλιμο μήκος 6mm, ενώ το συνολικό μήκος
του θα είναι μεγαλύτερο κατά το τμήμα εκείνο του σωλήνα που υπεισέρχεται στην υποδοχή
της μούφας κατά την εγκατάσταση.
Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας που συνοδεύουν τους σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για
χρήση σε πόσιμο νερό.
Σε κάθε τεμάχιο σωλήνα U-PVC 100 θα αναγράφονται ευκρινώς με ανεξίτηλο χρώμα τα
κάτωθι:
Το σήμα του κατασκευαστή
Ο τύπος του υλικού (U-PVC 100)
Οι προδιαγραφές
Η πίεση λειτουργίας και
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Η εξωτερική διάμετρος.
Επίσης οι σωλήνες που θα προσφερθούν θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις κάτωθι
απαιτήσεις:
να έχουν μικρό βάρος με αποτέλεσμα την εύκολη μεταφορά και τη γρήγορη τοποθέτηση
τους
να έχουν μεγάλη αντοχή στη διάβρωση από τη ροή χημικών ή άλλων αποβλήτων
να είναι απόλυτα στεγανοί
να αντέχουν στη φωτιά και να μη δημιουργείται φλόγα
να έχουν δυνατότητα επαρκούς κάμψεως
να είναι μη αγώγιμοι στην ηλεκτρική ενέργεια
να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής
να έχουν λεία εσωτερική επιφάνεια, έτσι ώστε να μην επιτρέπουν την επικάθιση
διαφόρων σωμάτων, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες ροής
να είναι κατασκευασμένοι για υπόγεια εγκατάσταση
μεταφορά πόσιμου νερού υπό πίεση

και να είναι κατάλληλοι για

να έχουν μεγάλη μηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία.
να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα στα σημεία σύνδεσης τους ανεξάρτητα αν στο
δίκτυο υπάρχει υποπίεση ή υπερπίεση.

Ελαστικοί Δακτύλιοι Στεγάνωσης
Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης των αγωγών U-PVC 100 θα πρέπει να καλύπτουν
τουλάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις:
να είναι κατάλληλοι για χρήση σε πόσιμο νερό.
το υλικό κατασκευής τους δεν θα μεταβάλλει τις ιδιότητες του νερού
να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγάνωση
να είναι σταθεροί έναντι όλων των ουσιών που περιέχονται στο νερό
να είναι βουλκανισμένοι.
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Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα, στο εργοστάσιο κατασκευής τους, και για τη προστασία τους
από την ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες (υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες) θα
πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγασμένους και άριστα αεριζόμενους αποθηκευτικούς
χώρους.
Οι αγωγοί που θα παραδίδονται θα είναι προσφάτου παραγωγής και δεν θα έχουν
ημερομηνία παραγωγής πέραν του εξαμήνου.
Επειδή οι αγωγοί θα χρησιμοποιηθούν για την παροχέτευση πόσιμου νερού , με κανέναν
τρόπο δεν πρέπει να έχουν νοσηρή επίδραση επί του νερού και να μην προσδίδουν σε αυτό
οσμή ή γεύση ή χρωματισμό, ούτε τοξικά στοιχεία σε ποσοστό δυνάμενο να είναι επικίνδυνο
για την υγεία.
ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤ ΗΜ ΑΤΑ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ
Τα ηλεκτορεξαρτήματα και τα εξαρτήματα ευθέων άκρων (μούφες, γωνίες, ταυ) θα
παράγονται από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100) χρώματος μαύρου ή μπλε. Η πίεση λειτουργίας τους
θα είναι 16 ατμ. και οι διατομές τους σύμφωνα με τον πίνακα του προϋπολογισμού μελέτης.
Τα εξαρτήματα ΡΕ θα πρέπει να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών ΕΝ
12201-3 για πόσιμο νερό και θα παράγονται με την μέθοδο injection moulded,
αποκλειομένων των εξαρτημάτων που παράγονται με άλλες μεθόδους.
Οι διαστάσεις και το πάχος τοιχώματος και οι ανοχές των εξαρτημάτων θα είναι τέτοιες ώστε
να εξασφαλίζεται η συνεργασιμότητα με τους σωλήνες η καλή ποιότητα της συγκόλλησης
καθώς και η τήρηση αντοχής μετά την συγκόλληση.
Τα υπό προμήθεια εξαρτήματα PE θα πρέπει:
να έχουν λεία εσωτερική επιφάνεια χωρίς εξογκώματα
να συσκευάζονται σε διαφανείς προστατευτικές σακούλες και μετά σε χαρτοκιβώτια
να είναι από PE100, SDR 11,16 atm.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ
Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο, 3ης γενιάς, ΡΕ100, υψηλής
απόδοσης, ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, κατάλληλοι για μεταφορά πόσιμου νερού.
Το υλικό των σωλήνων θα είναι σύμφωνο με το ΕΝ 12201/2.
Οι σωλήνες, όσον αφορά την εξωτερική και εσωτερική εμφάνισή τους, την αντοχή, τη
στεγανότητα και τη αντοχή τους στη θερμοκρασία, θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με
τις
ισχύουσες
προδιαγραφές.
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Οι σωλήνες θα έχουν τουλάχιστον 50 έτη χρόνο ζωής και αντοχή στην εσωτερική πίεση,
στους 20οC.
Οι διαστάσεις και οι ανοχές τους θα καθορίζονται από το ΕΝ 12201/2.
Οι σωλήνες πριν την παράδοσή τους θα υποβάλλονται σε σειρά ελέγχων και δοκιμών
σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΕΝ 12201/2.
Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι και για υπόγεια τοποθέτηση.
Στοιχεία όπως η ονομαστική πυκνότητα της πρώτης ύλης, ο δείκτης ροής (Melt Flow Index)
της πρώτης ύλης, η επιτρεπόμενη τάση τοιχώματος (σ) της πρώτης ύλης και τα αναλυτικά
τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων σωλήνων, θα περιλαμβάνονται στην προσφορά.
Το χρώμα και τα μήκη των σωλήνων ΡΕ θα είναι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό μελέτης
και θα διαθέτουν αντηλιακή προστασία.
Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου θα φέρουν τυπωμένα αντιδιαμετρικά ανά μέτρο σωλήνα σε
βάθος μεταξύ 0,002 mm και 0,15 mm με ανεξίτηλο χρώμα και ύψος χαρακτήρων τα κάτωθι:
Ένδειξη: «ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ»
Σύνθεση υλικού και ονομαστική πίεση
Ονομαστική διάμετρο Χ πάχος τοιχώματος
Όνομα κατασκευαστή
Χρόνο και παρτίδα παραγωγής
Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΡVC
Τα εξαρτήματα θα είναι από μη πλαστικοποιημένο σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο χωρίς
πλαστικοποιητές (U-PVC 100) και πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως προς το πρότυπο
ΕΛΟΤ 392/444 και τις Γερμανικές προδιαγραφές DIN 8063 τις οποίες θα εφαρμοσθούν σε
όλη την έκταση αυτών εφ’οσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα.
Τα προσφερόμενα εξαρτήματα θα είναι τύπου U-PVC 100, κατάλληλα για λειτουργία σε
πίεση 10 ατμοσφαιρών και σε θερμοκρασία 20οC ή Σειράς 41 σύμφωνα με τον πίνακα
προϋπολογισμού
της
μελέτης.
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Τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τις παρακάτω
απαιτήσεις:
DIN 8063: Συνδέσεις και ειδικά τεμάχια για σωληνώσεις πιέσεως από σκληρό PVC
DIN 19532: Σωληνώσεις από μη πλαστικοποιημένο χλωριούχο πολυβινύλιο (σκληρό
PVC, PVC-U) για δίκτυα πόσιμου νερού. Σωλήνες ειδικά τεμάχια σύνδεσμοι.
ΕΛΟΤ 9: Σωλήνες από θερμοπλαστικά υλικά για την μεταφορά ρευστών. Ονομαστικές
εξωτερικές διάμετροι και ονομαστικές πιέσεις
ΕΛΟΤ 392: Μονοί σύνδεσμοι για σωλήνες πίεσης από σκληρό PVC
ΕΛΟΤ 444: Διπλοί σύνδεσμοι για σωλήνες πίεσης από σκληρό PVC
Τα εξαρτήματα PVC θα παραδίδονται με ενσωματωμένο σύνδεσμο τύπου μούφας
εσωτερικού ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας όπως ζητείτε ανά περίπτωση και θα πρέπει
να:
είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις υπογείων δικτύων ύδρευσης και γενικά δικτύων
μεταφοράς υγρών υπό πίεση
εξασφαλίζουν μεγάλη αντοχή στη διάβρωση από τις περισσότερες ουσίες (χημικά, οξέα,
άλατα, κ.λ.π.) ή απόβλητα
διαθέτουν λεία εσωτερική επιφάνεια έτσι ώστε να μην επιτρέπουν την επικάθιση
διαφόρων σωμάτων (πουρί) και να εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες ροής και χαμηλές
απώλειες πίεσης
διαθέτουν όσο το δυνατόν μικρότερο βάρος έτσι ώστε να μεταφέρονται και να
τοποθετούνται εύκολα
διαθέτουν μεγάλη μηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία.
έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής
έχουν την δυνατότητα επαρκούς κάμψεως έτσι ώστε να ακολουθούν μικροκαθιζήσεις του
εδάφους λόγω της ευκαμψίας τους
εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα στα σημεία συνδέσεως , ανεξάρτητα του αν υπάρχει
υπερπίεση ή υποπίεση στο δίκτυο
αντέχουν στην φωτιά και δεν θα δημιουργούν φλόγα (θα αυτοσβήνονται)
μην είναι αγώγιμα στην ηλεκτρική ενέργεια.
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Τα εξαρτήματα που θα παραδίδονται θα είναι προσφάτου παραγωγής και δεν θα έχουν
ημερομηνία παραγωγής πέραν του εξαμήνου.
Θα έχουν αποθηκευτεί σε καλά αερισμένους και στεγασμένους χώρος ώστε να
προφυλάσσονται από την ηλιακή ακτινοβολία, από τις ψηλές θερμοκρασίες ή από τις
άσχημες καιρικές συνθήκες.
Επειδή τα εξαρτήματα PVC ύδρευσης θα χρησιμοποιηθούν για την παροχέτευση πόσιμου
νερού, με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να έχουν νοσηρή επίδραση επί του νερού και να μην
προσδίδουν σε αυτό οσμή ή γεύση ή χρωματισμό, ούτε τοξικά στοιχεία σε ποσοστό δυνάμενο
να είναι επικίνδυνο για την υγεία.
Ελαστικοί Δακτύλιοι Στεγάνωσης
Τα εξαρτήματα θα συνοδεύονται από ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητας.
Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα πόσιμου
νερού.
Για την παραγωγή των ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί φυσικό
ή συνθετικό ελαστικό ή μίγμα αυτών.
Το υλικό πρέπει να είναι αβλαβές από τοξικολογικής άποψης και να μη μεταβάλλει τις
οργανοληπτικές ιδιότητες του νερού. Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από
πιστοποιητικό καταλληλότητας της πρώτης ύλης του ελαστικού.
Οι δακτύλιοι πρέπει να είναι βουλκανισμένοι και να μην υφίστανται αποθείωση.
Να είναι επίσης ομοιογενείς και ελεύθεροι εγκλεισμάτων αέρος, ορατών πόρων, χαραγών και
εξογκωμάτων που επηρεάζουν την λειτουργία του δακτυλίου.
Τέλος να είναι σταθεροί έναντι όλων των ουσιών που περιέχονται στο νερό όπως και των
βακτηριδίων.
Η μορφή του δακτυλίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα
του συνδέσμου.
Γενικά για τους ελαστικούς στεγανωτικούς δακτυλίους θα διαλαμβάνονται στην προσφορά οι
προδιαγραφές που αυτοί θα πληρούν και βάσει των οποίων θα γίνεται ο ποιοτικός τους
έλεγχος.

22

ΕΛΑΣΤ ΙΚΕ Σ ΦΛΑΝΤΖΕ Σ - ΛΑΣΤ ΙΧΑ
Τα λάστιχα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ελαστικό άριστης ποιότητας και
αντοχής, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό, σε διαστάσεις και μήκη σύμφωνα με τον
πίνακα προϋπολογισμού της μελέτης. Να υποβληθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας για
πόσιμο νερό.
Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα πόσιμου
νερού.
Για την παραγωγή των ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί φυσικό
ή συνθετικό ελαστικό ή μίγμα αυτών. Το υλικό πρέπει να είναι αβλαβές από τοξικολογικής
άποψης και να μη μεταβάλλει τις οργανοληπτικές ιδιότητες του νερού.
Να είναι επίσης ομοιογενείς και ελεύθεροι εγκλεισμάτων αέρος, ορατών πόρων, χαραγών και
εξογκωμάτων που επηρεάζουν την λειτουργία του δακτυλίου.
Τέλος να είναι σταθεροί έναντι όλων των ουσιών που περιέχονται στο νερό όπως και των
βακτηριδίων.
Η μορφή του δακτυλίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα
του συνδέσμου και θα πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις που
αναφέρονται στον προϋπολογισμό της μελέτης.
Γενικά για τους ελαστικούς δακτυλίους θα διαλαμβάνονται στην προσφορά οι προδιαγραφές
που αυτοί θα πληρούν και βάσει των οποίων θα γίνεται ο ποιοτικός τους έλεγχος.

ΣΕ ΛΛΕΣ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕ Σ
Σέλλες παροχής πλήρεις, δηλαδή μαζί με τους κοχλίες -περικόχλια σύσφιγξης και τους
ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης ,πίεση λειτουργίας ΡΝ 16 (η οποία θα αναγράφεται
ανάγλυφα στο σώμα της σέλλας). Οι σέλλες παροχής θα αποτελούνται από δύο τμήματα. Θα
φέρουν διάταξη σύσφιγξης μέσω κοχλιών. Προς αποφυγή υπερβολικής σύσφιξης, θα υπάρχει
ειδική σχεδίαση με διάταξη τέρματος στα δύο άκρα του. Το άνω τμήμα φέρει οπή πλήρους
διατομής σε όλο το πάχος του με ενσωματωμένο και αγκυρωμένο ορειχάλκινο δακτύλιο με
θηλυκό σπείρωμα Φ σύμφωνα με το ISO 228. Το σώμα της σέλλας παροχής θα διαθέτει στο
άνω εσωτερικό μέρος της ειδική υποδοχή, (πατούρα) για τον ελαστικό δακτύλιο
στεγανότητας η οποία θα αποτρέπει την απομάκρυνση του από το σημείο διάτρησης. Τα
υλικά κατασκευής των επιμέρους εξαρτημάτων θα είναι :
Σώμα : Πολυπροπυλένιο κατάλληλου πάχους ώστε να αντέχει στις μηχανικές καταπονήσεις.
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Κοχλίες & Περικόχλια : χάλυβας με ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (γαλβάνισμα εν
θερμώ).
Ελαστικοί Σύνδεσμοι Στεγανότητας : ΝBR ή EPDM κατάλληλο για πόσιμο νερό.
Αριθμός σημείων σύσφιξης σέλλας στον σωλήνα PVC: τουλάχιστον δύο (2).

ΑΝΟΞ Ε ΙΔ ΩΤΕ Σ ΣΕ ΛΛ Ε Σ Ε ΠΙΣΚΕ ΥΗΣ
Οι ανοξείδωτες σέλλες επισκευής μηχανικής σύσφιξης (μανσόν), θα είναι πλήρεις με όλα τα
εξαρτήματα τους κατάλληλοι για επισκευή διαρροών σωλήνων του δικτύου, επιτόπου, υπό
πίεση 16 bar χωρίς εκκένωση του ύδατος από τον αγωγό.
Το εύρος εφαρμογής (διάμετρος αγωγών) των ανοξείδωτων σελλών και το μήκος τους θα
είναι αυτό που αναφέρεται στον πίνακα προϋπολογισμού της μελέτης.
Οι σύνδεσμοι προορίζονται για επισκευή περιφερειακής ολικής ρωγμής αγωγού. Ο
σύνδεσμος θα μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να διακοπεί η συνέχεια του αγωγού. Για τον
σκοπό αυτό θα έχει ένα τουλάχιστον αρμό κατά γενέτειρα. Σε περιπτώσεις που διατίθεται
εύρος εφαρμογής διαμέτρων μεγαλύτερο των δέκα (10) χιλιοστών θα υπάρχει και δεύτερος
κατά γενέτειρα αρμός.
Ο σύνδεσμος θα περιβάλλει τον σωλήνα και θα τοποθετείται, με τον ευκολότερο και
ασφαλέστερο δυνατό τρόπο, κάτω από πραγματικές συνθήκες. Κάθε προσφορά θα πρέπει να
συνοδεύεται από οδηγίες εγκατάστασης των συνδέσμων καθώς και σχέδια με διαστάσεις και
πλήρη τεχνικά στοιχεία όπως υλικά κατασκευής, βάρη κλπ.
Το υλικό του σώματος των συνδέσμων θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας. Το υλικό του
συστήματος σύσφιξης (γέφυρα-ες) θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας με κατάλληλη
αντιδιαβρωτική προστασία.
Οι σύνδεσμοι θα φέρουν εσωτερικά ελαστικό περίβλημα από ΕΡDΜ ή άλλο υλικό
κατάλληλο για πόσιμο νερό, που να πιστοποιείται από έγκυρο οργανισμό, καταλλήλου
πάχους, διαμόρφωσης άκρων και ανάγλυφου επιφανείας για εξασφάλιση στεγανότητας. Η
στερέωση του ελαστικού θα γίνεται με τέτοιο τρόπο που να αποκλείει πλευρικές
μετακινήσεις. Ο αρμός του σφικτήρα θα ενισχύεται με κυλινδρικό τμήμα από ανοξείδωτο
έλασμα καταλλήλων διαστάσεων ώστε να μην καταπονείται το ελαστικό παρέμβυσμα λόγω
του διακένου του αρμού.
Οι σύνδεσμοι θα φέρουν ετικέτα με την μέγιστη ροπή σύσφιξης, το εύρος των εξωτερικών
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διαμέτρων και τα υλικά των αγωγών εφαρμογής. Κατά προτίμηση πριν και κατά την διάρκεια
της τοποθέτησης οι κοχλίες και τα περικόχλια θα βρίσκονται επί του συνδέσμου και θα
αντιστοιχίζονται (διάταξη οδηγών κ.λ.π.).
Για να αποφευχθεί η παραμόρφωση των κοχλιών, η γέφυρα θα πρέπει να μεταφέρει μόνο
αξονικές δυνάμεις στους κοχλίες, κάτω από τις συνθήκες τοποθέτησης και λειτουργίας.
Στο σπείρωμα των κοχλιών και περικοχλίων θα πρέπει να γίνει επάλειψη με ειδικό λιπαντικό
προς μείωση των τριβών για να αποφεύγεται το «άρπαγμα-στόμωμα» κατά τη σύσφιξη του
περικοχλίου.
Η γέφυρα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη κατά τέτοιο τρόπο που να αποφεύγονται οι
πιθανές παραμορφώσεις του σώματος του συνδέσμου κατά την σύσφιξη, οι οποίες θα έχουν
αρνητική επίδραση στη στεγανωτική ικανότητα του.

ΣΩΛΗ ΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑ ΡΤΗ ΜΑΤΑ ΥΠΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟ PVC
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα είναι από μη πλαστικοποιημένο σκληρό χλωριούχο
πολυβινύλιο χωρίς πλαστικοποιητές (U-PVC 100) σειράς 41 ΥΠΟΝΟΜΟΥ και πρέπει να
ανταποκρίνονται πλήρως προς το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1401 «Συστήματα πλαστικών
σωληνώσεων

υπογείων

αποχετεύσεων

και

αποστραγγίσεων

χωρίς πίεση από

μη

πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U)».
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα PVC θα φέρουν ενσωματωμένο σύνδεσμο τύπου μούφας
εσωτερικού ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας όπως ζητείτε ανά περίπτωση, Θα
εξασφαλίζουν μεγάλη αντοχή στη διάβρωση από τις περισσότερες ουσίες (χημικά, οξέα,
άλατα, κ.λ.π.) ή απόβλητα.
Θα διαθέτουν λεία εσωτερική επιφάνεια έτσι ώστε να μην επιτρέπουν την επικάθιση
διαφόρων
σωμάτων (πουρί) και να εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες ροής και χαμηλές απώλειες
πίεσης.
Θα διαθέτουν όσο το δυνατόν μικρότερο βάρος έτσι ώστε να μεταφέρονται και να
τοποθετούνται εύκολα.
Θα διαθέτουν μεγάλη μηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία.
Θα έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.
Θα έχουν την δυνατότητα επαρκούς κάμψεως έτσι ώστε να ακολουθούν μικροκαθιζήσεις του
εδάφους

λόγω

της

ευκαμψίας

τους.
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Θα έχουν αποθηκευτεί σε καλά αερισμένους και στεγασμένους χώρος ώστε να
προφυλάσσονται από την ηλιακή ακτινοβολία, από τις ψηλές θερμοκρασίες ή από τις
άσχημες καιρικές συνθήκες.
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ
Τα καλύμματα και τα πλαίσια φρεατίων θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο άριστης
ποιότητας και αντοχής κατά EN 124:1994 τύπου και διαστάσεων σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στο πίνακα προϋπολογισμού της μελέτης.
Τα προσφερόμενα χυτοσιδηρά υλικά θα φέρουν ανάγλυφα επί της επιφανείας τους τις
ακόλουθες ενδείξεις:
-την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή «ΕΝ 124»
-την κλάση φόρτισης «π.χ. Β-125 ή D400»
Τα πλαίσια, τα καλύμματα και τα φρεάτια θα πρέπει να είναι βαμμένα εξωτερικά με μη
τοξική μαύρη βαφή.
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