ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΓΔΤΑ
« ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ – ΥΡΖΖ – ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΓΟΚΗΜΔ ΤΛΗΚΩΝ ΤΓΡΔΤΖ »

Ζ Γηαρείξηζε δηθηχσλ χδξεπζεο απφ ηνπο θαηά ηφπνπ αξκφδηνπο θνξείο ησλ
Γ.Δ.Τ.Α. ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ ελζσκάησζε ζηα ππ’ φςηλ δίθηπα , κηάο ζεηξάο
ζπζθεπψλ – πιηθψλ ησλ νπνίσλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο «Υξήζεο – Σερλνινγίαο –
Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ Δξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ησλ» ζα πξνζπαζήζνπκε λα
επηηχρνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία. Μία πξψηε πνιχ γεληθή θαηάηαμε
ησλ
παξαπάλσ ζπζθεπψλ – πιηθψλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζε :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΒΑΛΒΗΓΔ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΔΞΑΔΡΗΣΗΚΑ
ΩΛΖΝΔ
ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ
ΜΗΚΡΟΫΛΗΚΑ
ΔΛΔ ΣΑΥΔΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΓΔΖ

1. ΒΑΛΒΗΓΔ ΔΛΔΓΥΟΤ
ε κηα βαζηθή πδξαπιηθή βαιβίδα , ε ελζσκάησζε θάπνησλ πηιφησλ –
κηθξνζπζθεπψλ , είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία δηαθφξσλ ηχπσλ
βαιβίδσλ πνπ θαιχπηνπλ πνηθηιία εθαξκνγψλ
θαη ηελ θάιπςε πιεζψξαο
απαηηήζεσλ γηα νκαιή ιεηηνπξγία αληιηνζηαζίσλ θαη δηθηχσλ. Σέηνηεο βαιβίδεο είλαη
νη :
Α. Βαιβίδεο ειέγρνπ αληιηψλ
Β. Βαιβίδεο κείσζεο πίεζεο
Γ. Βαιβίδεο ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο
Γ. Βαιβίδεο ειέγρνπ πνζνζηνχ ξνήο
Δ. Βαιβίδεο ειέγρνπ επηπέδνπ ζηάζκεο
Σ. Βαιβίδεο εθηφλσζεο πίεζεο
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Σα θχξηα επί κέξνπο ζηνηρεία ηεο βαζηθήο βαιβίδαο ειέγρνπ θαίλνληαη ζην
παξαθάησ ρήκα 1.

ρήκα 1.
Δπί κέξνπο ζηνηρεία βαζηθήο βαιβίδαο.
Βαζηθφ ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ κεραληζκνχ ηεο βαζηθήο βαιβίδαο απνηειεί ν
δηαθξαγκαηηθφο ελεξγνπνηεηήο.
Σν δηάθξαγκα ρσξίδεη ηνλ ζάιακν πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηεο βάζεο ηνπ
ελεξγνπνηεηή θαη ηνπ θαιχκκαηνο ζε δχν κέξε , πνπ απμνκεηψλνληαη αλάινγα κε ηηο
πηέζεηο πνπ δέρνληαη. Με ηελ ζχλδεζε πηιφησλ ζην ζψκα απηήο ηεο βαζηθήο
βαιβίδαο επηηπγράλνπκε ηηο εθαξκνγέο πνπ γεληθά πεξηγξάθεθαλ πξηλ κε ηα είδε
ησλ βαιβίδσλ , θαη απηφ γηαηί ε δηαθνξά πηέζεσλ πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνπο δχν
ζαιάκνπο ηνπ ελεξγνπνηεηή , απφ ηνλ πηιφην θαη ηελ πίεζε εηζφδνπ , θηλεί ηνλ
κεραληζκφ ηεο βαιβίδαο.
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Δηδηθφηεξα :
ηηο επφκελεο εηθφλεο δίλνληαη επθξηλέζηεξα :
Σν ζψκα ηεο θχξηαο βαιβίδαο απφ ειαηφ ή γθξίδν ρπηνζίδεξν.

ρήκα 2.
Κχξην ζψκα βαιβίδαο
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Σν θάιπκκα ηεο βαιβίδαο απφ ηα ίδηα φπσο πξηλ δπλαηά πιηθά.

ρήκα 3.
Κάιπκκα βαιβίδαο

4

Ο δίζθνο έκθξαμεο ηεο βαιβίδαο, απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν

ρήκα 4.
Γίζθνο έκθξαμεο βαιβίδαο
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Ζ έδξαζε ηεο έκθξαμεο ηεο βαιβίδαο απφ νξείραιθν ε Bronze

ρήκα 5.
Έδξαζε έκθξαμεο βαιβίδαο απφ νξείραιθν ή ειαηφ ρπηνζίδεξν
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Ο Γηαθξαγκαηηθφο δίζθνο βαιβίδαο απφ νξείραιθν ή ειαηφ ρπηνζίδεξν

ρήκα 6.
Γηαθξαγκαηηθφο δίζθνο βαιβίδαο
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Ο άμνλαο ζπλήζσο απφ αλνμείδσην ράιπβα

ρήκα 7.
Άμνλαο βαιβίδαο
ην ζεκείν απηφ θαη γηα ηα δχν έσο ηψξα αλαθεξφκελα θχξηα πιηθά ,
ρπηνζίδεξν θαη ράιπβα , παξαζέηνπκε ηα εμήο.
Α. Ο ρπηνζίδεξνο , ην θνηλψο καληέκη , είλαη θξάκα ζηδήξνπ κε άλζξαθα ζε
πεξηεθηηθφηεηα κεγαιχηεξε απφ 2,1 % θαηά βάξνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ηνλ
παξαπάλσ φξν «ρπηνζίδεξνο» ζπκπεξηιακβάλεηαη κηα νηθνγέλεηα θξακάησλ , πνπ
εθηφο απφ άλζξαθα πεξηέρνπλ θαη άιια ζηνηρεία , φπσο π.ρ. ην ππξίηην.
Ο ρπηνζίδεξνο , πνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ράιπβα είλαη πην εχζξαπζηνο ,
παξνπζηάδεη έλαληη απηνχ , θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά ζε ηξηβή , αιιά θαη ζε δηάβξσζε.
Ο πξσηνγελήο ρπηνζίδεξνο παξάγεηαη κε αλαγσγή ζηδεξνκεηαιιεπκάησλ ζε
πςηθάκηλν , κε ηελ πξνζζήθε δε δηαθφξσλ θξακαηηθψλ ζηνηρείσλ παξάγνληαη
δηάθνξεο πνηφηεηεο ρπηνζηδήξνπ γηα δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο.
Απηνί νη δεπηεξνγελείο ρπηνζίδεξνη δηαθξίλνληαη ζε θαηνχο , ( γθξίδνπο ) θαη
ιεπθνχο , αλάινγα κε ην ρξψκα πνπ παξνπζηάδνπλ νη επηθάλεηεο ζξαχζεο θαη
αλάινγα κε ηελ κνξθή ηνπ άλζξαθα πνπ πεξηέρνπλ .
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Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ρπηνζηδήξνπ ζε άλζξαθα κπνξεί λα θζάζεη ην 6,67 % ,
αιιά δχζθνια μεπεξλά ην 4,3 %. Οη θνηλνί ρπηνζίδεξνη πεξηέρνπλ αθφκα ππξίηην ,
έσο 3% θαη καγγάλην , έσο 0,5 %.

Ζ πεξηνρή ησλ ρπηνζηδήξσλ ζην δηάγξακκα θάζεσλ Fe – C .
Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρπηνζίδεξνπ είλαη :





επθνιία ρχηεπζεο .
πςειή αληίζηαζε ζε θζνξά θαη δηάβξσζε .
πςειή απνξξφθεζε θξαδαζκψλ .
πνιχ θαιή κεραληθή αληνρή ( έσο πάλσ απφ 300 MPa ) .

Ο θαηφο ρπηνζίδεξνο ( gray cast iron ) , παξάγεηαη κε ηελ αλάηεμε πξσηνγελνχο
ρπηνζηδήξνπ , ηελ πξνζζήθε ππξηηίνπ θαη ηελ αξγή ςχμε ηνπ ηήγκαηνο , δηαδηθαζία
πνπ ελλνεί ηνλ ζρεκαηηζκφ γξαθίηε.
Ο ηειεπηαίνο θάλεη ηνλ ρπηνζίδεξν πην εχζξαπζην , αιιά κε κεγαιχηεξεο αληνρέο
ζε δηάβξσζε θαη απνξξφθεζε θξαδαζκψλ.
Δηδηθή θαηεγνξία ηνπ θαηνχ ρπηνζίδεξνπ είλαη ν ρπηνζίδεξνο ζθαηξνεηδνχο
γξαθίηε ( ductile cast iron ) , πνπ παξάγεηαη κε πξνζζήθε καγλεζίνπ . Ο γξαθίηεο κε
ηελ παξνπζία καγλεζίνπ ζρεκαηίδεη ζθαηξίδηα πνπ πξνζζέηνπλ κεραληθέο αληνρέο
ζηνλ ρπηνζίδεξν , κε ηειηθέο αληνρέο πεξί ηα 400 MPa , αιιά θαη απμεκέλεο αληνρέο
ζηελ δηάβξσζε.
Έλαο ηέηνηνο ηππηθά ρπηνζίδεξνο ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε παξνπζηάδεη 3,3 % C ,
2,5% Si , 0,3% Mn , 0,03% Mg.
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Οη παξαπάλσ ππνθαηεγνξίεο γηα ηνλ ρπηνζίδεξν θαίλνληαη πεξηιεπηηθά ζηνλ
επφκελν πίλαθα .
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΚΡΑΜΑΣΟ

Υπηνζίδεξνο

ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΚΡΑΜΑΣΟ

ΟΝΟΜΑΗΑ
ΚΡΑΜΑΣΟ

Γθξίδνο ρπηνζίδεξνο

GG - 20 , GG - 25 ,
GG - 30

Λεπθφο ρπηνζίδεξνο

GΥ - 260 Cr 27,
2220 C 20

Διαηφο ρπηνζίδεξνο ή
ζθαηξνεηδήο γξαθίηεο

GGG – 40 , GGG – 50
GGG – 60 , GGG - 70

Ο θαηφο ρπηνζίδεξνο αθνινπζεί ην πξφηππν DIN 1691 θαη EN 1561 , κε ηηο εμήο
ηηκέο ζε θχξηα ζπζηαηηθά ηνπ θαη αληνρέο ηνπ , αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ.
Καηεγνξία

C

Si

Mn

S

Δθειθπζηηθή
ηάζε
N/mm2

GG 20

3,20 – 3,60

1,80 – 2,40

0,50 – 0,80

0,08

200

GG 25

3,20 – 3,40

1,60 – 2,40

0,60 – 0,90

0,08

250

GG 30

2,90 – 3,10

1,20- 1,80

0,80 – 1,20

0,08

300

Ο ειαηφο ρπηνζίδεξνο αθνινπζεί ην πξφηππν DIN 1693 θαη ΔΝ 1563, κε ηηο εμήο
ηηκέο ζε θχξηα ζπζηαηηθά ηνπ θαη αληνρέο ηνπ , αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ .
Δθειθπζηηθή
ηάζε
Ν/mm2

Καηεγνξία

C

Si

Mn

GGG 40

3,5 – 4

2,30 – 2,80

0,3 κέγηζην

420

GGG 50

3,5 – 3,8

2,20 – 2,60

0,5 κέγηζην

500

GGG 60

3,4 – 3,60

2,00 – 2,50

0,30 – 0,80

0,20 – 0,80

600

GGG 70

3,20 – 3,40

1,80 – 2,40

0,30 – 0,80

0,20 – 0,80

700
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Cu

Β. Ο ράιπβαο , ην θνηλψο αηζάιη , είλαη θξάκα ζηδήξνπ – άλζξαθα , κε
ιηγφηεξν απφ 2% θ.β. άλζξαθα θαη ιηγφηεξν απφ 1% καγγάλην. Οη θξακαησκέλνη
ράιπβεο , φπσο νη αλνμείδσηνη , είλαη εηδηθή θαηεγνξία θξακάησλ κε πςειφηεξα
πνζνζηά άιισλ κεηάιισλ.
Ο ράιπβαο παξάγεηαη :


κε αλαγσγή ζηδεξνκεηαιιεπκάησλ ζε πςηθάκηλν θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπ
ρπηνζίδεξνπ ζε ράιπβα ζε κεηαιιάθηε κε εκθχζεζε νμπγφλνπ .



κε αλαγσγή ζηδεξνκεηαιιεπκάησλ ζε θάκηλν θαη



κε ηελ αλάηεμε παιαηνζίδεξνπ ( ζθξάπ ) ζε θιίβαλν ειεθηξηθνχ ηφμνπ.
Οη ράιπβεο αλάινγα κε ηελ ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε δηαθξίλνληαη ζε :




Κνηλνχο αζξαθνχρνπο ράιπβεο , κε C έσο 2% θαη κηθξφ πνζνζηφ καγγαλίνπ
έσο 2% πεξίπνπ .
Κξακαησκέλνπο ράιπβεο , δειαδή θξάκαηα ζηδήξνπ κε άιια κέηαιια , φπσο
ρξψκην , ληθέιην , θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη νη αλνμείδσηνη ράιπβεο ,
κε πνζνζηφ Cr > 10% θ.β.

Ζ πεξηνρή ησλ θνηλψλ ραιχβσλ ζην δηάγξακκα θάζεσλ Fe – C .
Δπίζεο , αλάινγα κε ηελ πεξαηηέξσ θαηεξγαζία ηνπο νη ράιπβεο δηαθξίλνληαη
ζε :



Υάιπβεο δηακφξθσζε ο, κε πεξαηηέξσ κεραληθή θαηεξγαζία ( έιαζε θ.ι.π.
).
Υπηνράιπβεο πνπ παξάγνληαη απεπζείαο κε ρχηεπζε γηα ηελ παξαγσγή
δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ.
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Σέινο γίλεηαη ζπρλά ιφγνο γηα σζηεληηηθνχο , θεξξηηηθνχο θαη καξηελζηηηθνχο
ράιπβεο αλάινγα κε ηελ θχξηα θξπζηαιιηθή θάζεο ηνπο.
Ζ νλνκαηνινγία ησλ ραιχβσλ γίλεηαη κε δηάθνξα ζπζηήκαηα ηππνπνίεζεο
φπσο DIN , ASTM , EΛΟΣ , AISI – SAE.
Ο ράιπβαο θαηά ην πξφηππν AISI – SAE
αξηζκφ ΥΤΕΕ , ηα ςεθία ηνπ νπνίνπ ζεκαίλνπλ :

δειψλεηαη κε έλαλ ηεηξαςήθην

Υ : Οηθνγέλεηα ράιπβα.
(1 = Μαγγαληνχρνη ράιπβεο , 2=Νηθειηνχρνη ράιπβεο , 3=Νηθειηνρξσκηνχρνη
ράιπβεο , 4= Μνιπβδαηληνχρνη ράιπβεο , θ.ι.π.) .
Τ: Πνζνζηφ θπξίσλ ζηνηρείσλ θξακκάησζεο ζηνλ ράιπβα .
( 0 = Κνηλνί ράιπβεο , 1= Κνηλνί ράιπβεο κε S , 2=θνηλνί ράιπβεο κε S θαη P ,
3= θξάκα καγγαλίνπ , Π ( Μn ) = 1,60 – 1,90 % θ.ι.π.
ΕΕ: Π ( C) , πνιιαπιαζηαζκέλε επί 100% .
Παξάδεηγκα : 1160 ( 1: Κνηλφο ράιπβαο , 1 : Με πξφζκημε S ,
60 : π (C ) = 60 % θ.β.
Ο αλνμείδσηνο ράιπβαο είλαη θξάκα ζηδήξνπ – άλζξαθα – ρξσκίνπ κε
ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ρξψκην 10,5% θ.β. Δθηφο απφ ρξψκην νη αλνμείδσηνη
ράιπβεο κπνξεί λα πεξηέρνπλ θαη άιια θξακαηηθά ζηνηρεία φπσο ληθέιην , καγγάλην
θ.ι.π. ε ζχγθξηζε κε ηνπο θνηλνχο ράιπβεο , νη αλνμείδσηνη εθηφο απφ ηελ
πςειφηεξε αληνρή ζηελ δηάβξσζε , παξνπζηάδνπλ επί πιένλ θαη πςειφηεξε
κεραληθή αληνρή. Δίλαη φκσο πην ζθιεξνί απφ ηνπο θνηλνχο ράιπβεο θαη γηα απηφ πην
δπζθαηέξγαζηνη.
Οη αλνμείδσηνη ράιπβεο δηαθξίλνληαη κε βάζε ηελ θχξηα θάζε ζηελ
θξπζηαιιηθή ηνπο δνκή.
Α. Οη Ωζηεληηηθνί αλνμείδσηνη ράιπβεο είλαη απηνί κε θχξηα θάζε ηνπ σζηελίηε
( γ – Fe ) , κε πνιχ ιίγν άλζξαθα , < 0,08 %, - 0,15% C θαη ηνπιάρηζηνλ 16% Cr.
Ο σζηελίηεο ζηαζεξνπνηείηαη κε πξνζζήθε Ni ή Mn. Οη ράιπβεο απηήο ηεο
θαηεγνξίαο , δελ επηδέρνληαη ζεξκηθή θαηεξγζία.

Γηάγξακκα θάζεο Fe – C
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Ο σζηελίηεο ή γ - Fe , είλαη αιινηξνπηθή κνξθή ηνπ ζηδήξνπ πνπ θξπζηαιιψλεηαη
ζην εδξνθεληξσκέλν θπβηθφ ζχζηεκα. ηελ πεξίπησζε ηνπ θαζαξνχ ζηδήξνπ , ν
σζηελίηεο είλαη ζηαζεξφο απφ ηνπο 912 έσο ηνπο 13940 C.
Γηα ζεξκνθξαζίεο ρακειφηεξεο απφ 9120C , o γ - Fe κεηαζρεκαηίδεηαη ζε
ρσξνθεληξσκέλν θεξξίηε ή α-Fe. Δπίζεο , γηα ζεξκνθξαζίεο πςειφηεξεο απφ
13940 C , κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ρσξνθεληξσκέλν δ – Fe , πνπ απνθαιείηαη επίζεο
θεξξίηεο. ε αληίζεζε κε ηνλ θεξξίηε , ν σζηελίηεο είλαη ειάρηζηα καγλεηηθφο
(παξακαγλεηηθφο).
Β. Οη Φεξξηηηθνί θαη καξηελζηηηθνί αλνμείδσηνη ράιπβεο είλαη απηνί κε θχξηα
θάζε ηνπ θεξξίηε ή ηνπ καξηελζίηε πνπ πξνθχπηεη απφ απφηνκε ςχμε ηνπ σζηελίηε
, κε 10,5 – 27% C r, αιιά ειάρηζην ή θαζφινπ Ni (< 2%). Οη ράιπβεο απηνί είλαη πην
καιαθνί ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο σζηεληηηθνχο.
Ο θεξξίηεο είλαη ζηεξεά θάζε θαζαξνχ ζηδήξνπ ή ζηεξεφ δηάιπκα κε βαζηθφ
ζπζηαηηθφ ηνλ ζίδεξν . Ο θεξξίηεο είλαη ε θχξηα θάζε ζηνπο θνηλνχο ράιπβεο θαη
ηνπο ρπηνζηδήξνπο.
Οη ηδηφηεηεο ηνπ θεξξίηε είλαη ζρεδφλ ίδηεο κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θαζαξνχ ζηδήξνπ.
Δίλαη φιθηκνο θαη ε εθειθπζηηθή ηνπ αληνρή αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 280 MPa. Δίλαη
επίζεο ηζρπξά καγλεηηθφο θαη κπνξεί λα απνθηήζεη κφληκε καγλήηηζε
( ζηδεξνκαγλεηηθφο ) γηα ζεξκνθξαζία ρακειφηεξε απφ 7700 C .
Ο θεξξίηεο ή a – Fe , είλαη ζηαζεξφο ζε ζεξκνθξαζία έσο θαη 910 0 C. ε
ζεξκνθξαζίεο απφ 910 έσο 13900 C , ν ρσξνθεληξσκέλνο θπβηθφο θεξξίηεο
κεηαζρεκαηίδεηαη ζε εδξνθεληξσκέλν θπβηθφ σζηελίηε ( γ – Fe ) , πνπ είλαη πην
ζθιεξφο θαη ιηγφηεξν καγλεηηθφο ( παξακαγλεηηθφο ). ε ζεξκνθξαζία αλψηεξε απφ
13900 C έσο ην ζεκείν ηήμεο ηνπ ζηδήξνπ (1539 0 C ) , ν σζηελίηεο κεηαζρεκαηίδεηαη
ζε ρσξνθεληξσκέλν θπβηθφ θεξξίηε , πνπ απνθαιείηαη δ - Fe γηα λα μερσξίδεη απφ
ηνλ θεξξίηε ησλ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ.
εκεηψλεηαη ηέινο φηη αθφκα θαη νη αλνμείδσηνη ράιπβεο παζαίλνπλ δηάβξσζε.
Μφλν πνπ ε δηάβξσζε εδψ κπνξεί λα κελ δεκηνπξγεί ηελ εκθαλή ζθνπξηά , ηα
απνηειέζκαηά ηεο φκσο κπνξεί λα είλαη μαθληθά θαη απνιχησο θαηαζηξεπηηθά.
Οη αλνμείδσηνη ράιπβεο θαηά AISI – SAE πεξηιακβάλνληαη ζε πίλαθα πνπ
πεξηέρεη ηα πνζνζηά % ζπκκεηνρήο ζε Cr , Ni , C , Mn , P , S.
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Μέξνο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη παξαθάησ :
AISI-SAE
Ολνκαζία
Ωζηεληηηθνί

301
304
316
347
Φεξξηηηθνί
405
430
Μαξηελζηηηθνί
410
420
440 Β

Cr, %

Νη, %

C, %

Mn,%

P, %

S, %

16-18
18-20
16-18
17-19

6-8
8-10,50
10-14
9-13

0,15
0,08
0,08
0,08

2
2
2
2

0,045
0,045
0,045
0,045

0,03
0,03
0,03
0,03

11,514,5
16-18

-

0,08

1

0,04

0,03

0,75

0,12

1

0,04

0,03

0,75

0,15

1

0,04

0,03

-

1
1

1
1

0,04
0,04

0,04
0,03

11,513,5
12 -14
16 -18

Σέινο ππελζπκίδεηαη φηη θάζε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία ζπζθεπψλ ειέγρνπ ,
ζπλνδεχεη ηα πξντφληα ηεο κε ηππηθνχο ζπληειεζηέο Κ «ηνπηθήο πηψζεο πίεζεο»,
φπσο γηα παξάδεηγκα ν επφκελνο πίλαθαο 1 , πξνθεηκέλνπ απηνί λα ιεθζνχλ ππ’
φςηλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πδξαπιηθψλ ππνινγηζκψλ.

Πίλαθαο 1.
Σππηθνί ζπληειεζηέο Κ ηνπηθψλ απσιεηψλ
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Παξνπζηάδνληαη ηψξα ιεπηνκεξέζηεξα νη επί κέξνπο ηχπνη βαιβίδσλ .
Α. ΒΑΛΒΗΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΣΛΗΑ
Ζ βαιβίδα εκπνδίδεη ηελ ξνή λεξνχ φηαλ ε θαηάληη πίεζεο ππεξβεί ηελ αλάληη
πηεζε ηνπ δηθηχνπ. Σππηθή εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ βαιβίδαο είλαη ζε ζεηξά κε
ιεηηνπξγνχζα αληιία φπσο θαίλεηαη ζην επφκελν ρήκα 8 .

ρήκα 8
Σππηθή δηάηαμε βαιβίδαο ειέγρνπ αληιίαο

κε ηελ βαιβίδα λ’ αλνίγεη βαζκηαία ζηελ εθθίλεζε ηεο αληιίαο θαη λα θιείλεη , κε
ειεγρφκελε ηαρχηεηα , ζην ζηακάηεκα ηεο αληιίαο.
Ζ ξνή λεξνχ ζηελ θαλνληθή θαηεχζπλζε αλαγθάδεη ηνλ δίζθν έκθξαμεο ηεο
βαιβίδαο λα είλαη ζηελ «αλνηθηή» ζέζε φηαλ ε θαηάληη πίεζε ππεξβεί ηελ αλάληη , ε
επηζηξεθφκελε ξνή νδεγεί ηνλ δίζθν έκθξαμεο ζε «θιεηζηή ζέζε» , απνηέιεζκα
πδξαπιηθψλ αλαπηπζζφκελσλ δπλάκεσλ , αιιά θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ ειαηεξίνπ.
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Σα παξαπάλσ απνηππψλνληαη ζην επφκελν ρήκα 9 .

ρήκα 9
Αλνηθηή θαη θιεηζηή βαιβίδα ειέγρνπ

Παξαζηαηηθά ή πιήξε ιεηηνπξγία κηαο βαιβίδαο ειέγρνπ , απφ ην αξρηθφ
ζηάδην φπνπ ε αλάληη θαη ε θαηάληη πίεζε είλαη ίζεο , άξα ε βαιβίδα αλνηθηή , ζην
κέζν ζηάδην , φπνπ ε θαηάληη πίεζε βαζκηαία ειαηηψλεηαη έσο θαη κεδεληζκνχ ηεο ,
κε βαζκηαίν θιείζηκν ηεο βαιβίδαο , κέρξη ην ηειηθφ ζηάδην κε ηελ θαηάληη πίεζε λα
απμάλεηαη , άξα θαη ηελ βαιβίδα βαζκηαία λ’ αλνίγεη , θαίλεηαη ζην επφκελν ρήκα
10.
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ρήκα 10
πλνιηθή πδξαπιηθή ιεηηνπξγία βαιβίδαο ειέγρνπ
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Β. ΒΑΛΒΗΓΑ ΜΔΗΩΖ ΠΗΔΖ
Ζ βαιβίδα κείσζεο πίεζεο δηαηεξεί κία πξνθαζνξηζκέλε ηηκή ζηελ θαηάληη
πίεζε , ή έλαλ ζηαζεξφ ιφγν πίεζεο κεηαμχ ηεο αλάληη θαη θαηάληη ηεο βαιβίδαο
πεξηνρή , αλεμαξηήησο ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο αλάληη πίεζεο.
Τπελζπκίδεηαη φηη ε εθινγή ηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο ηεο βαιβίδαο κείσζεο ,
γίλεηαη κε βάζε ην θξηηήξην ην χςνο ηεο ζηαηηθήο πίεζεο λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 70 m
, γηα έλα δίθηπν κε ζσιήλεο αληνρήο 10 atm.
Όηαλ ν πηιφηνο «b» ηνπ ηνπ επφκελνπ ρήκαηνο 11 , δηαγλψζεη ηηκή θαηάληη
πίεζεο κεγαιχηεξε ηεο επηιεγείζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθηχνπ , επηηξέπεη ηελ
ξνή κφλν κέζσ ηεο δηφδνπ «a» , αλαγθάδνληαη παξάιιεια ην δηάθξαγκα λα θιείζεη
ηελ βαιβίδα. Αθξηβψο ε αληίζεηε πνξεία αθνινπζείηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο
αλίρλεπζεο θαηάληη πίεζεο κηθξφηεξεο ηεο επηιεγείζεο , νπφηε ε δίνδνο ηεο ξνήο
γίλεηαη θαη κέζσ ηνπ «b» , κε ηειηθφ απνηέιεζκα ην άλνηγκα ηεο βαιβίδαο.
ην ίδην επφκελν ρήκα 11 , παξνπζηάδεηαη γξαθηθά θαη ε κεηαβνιή ηεο
θαηάληη πίεζεο , ζε ζρέζε κε ηελ αλάληη θαη ηελ πξνθαζνζηζζείζα ηηκή πίεζεο γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ δηθηχνπ , απφ ηελ ζέζε ηεο βαιβίδαο «αλνηθηή» , ζε «θιεηζηή» θαη
πάιη «αλνηθηή».

ρήκα 11.
Τδξαπιηθή ιεηηνπξγία βαιβίδαο κείσζεο πίεζεο
Σέινο ε ηνπνζέηεζεο κηαο βαιβίδαο εθηφλσζεο πίεζεο ζε ζεηξά , ακέζσο
κεηά ηελ βαιβίδα κείσζεο πίεζεο γηα ηνλ απαηηνχκελν θιάδν ηνπ δηθηχνπ ,
ζπκβάιιεη αζθαιψο ζηελ πεξαηηέξσ πξνζηαζία ηνπ δηθηχνπ απφ ππεξβνιηθέο
πηέζεηο.
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Σα πξνεγνχκελα απνηππψλνληαη γξαθηθά ζην επφκελν ρήκα 12 , φπνπ
εκθαλίδεηαη κία «ηππηθή» ζέζε ηνπνζέηεζεο ηεο βαιβίδαο κείσζεο πίεζεο.

ρήκα 12
Γηάηαμε βαιβίδαο κείσζεο πίεζεο
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Γ. ΒΑΛΒΗΓΑ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΠΗΔΖ
Ζ βαιβίδα δηαηήξεζεο πίεζεο δηαηεξεί κία ζηαζεξή , πξνθαζνξηζκέλε ηηκή
πίεζεο ζην δίθηπν , αλάληη ηεο ζέζεο ηεο. Ζ βαιβίδα ζα είλαη «θιεηζηή» , αλ ε αλάληη
πίεζε πέζεη θάησ απφ ηελ πξνθαζνξηζζείζα ηηκή θαη ζα αλνίμεη πιήξσο φηαλ ε
αλάληη πίεζε ππεξβεί ηελ ηηκή απηνχ.
ηα επφκελα ρήκαηα 13 a, b, c θαίλεηαη έλαο πιήξεο θχθινο πδξαπιηθήο
ιεηηνπξγίαο ηεο βαιβίδαο δηαηήξεζεο πίεζεο απφ ηελ ηειείσο «θιεηζηή» ζέζε , έσο
φηνπ ε αλάληη πίεζε θζάζεη ζην επηζπκεηφ επίπεδν , ζηελ «αλνηθηή» ζέζε , κε ηελ
αλάληη πίεζε λα θπκαίλεηαη ζηα επηζπκεηά φξηα , έσο ηελ ηειείσο θιεηζηή ζέζε , κε
θαηάληη παξνρή κεδέλ «0» , θαζψο ε αλάληη πίεζε βξίζθεηαη θάησ ησλ επηζπκεηψλ
νξίσλ.
Καηά ηα ινηπά ε πδξαπιηθή ιεηηνπξγία ησλ επί κέξνπο πηιφησλ είλαη παξφκνηα
ηνπ πξνεγνχκελνπ είδνπο βαιβίδαο.

ρήκα 13 a
Κιεηζηή βαιβίδα
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ρήκα 13 «b» Αλνηθηή βαιβίδα

ρήκα 13 «c» Κιεηζηή βαιβίδα
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Γ. ΒΑΛΒΗΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΟΖ
Ζ βαιβίδα ειέγρνπ ξνήο δηαηεξεί κία ζηαζεξή ηηκή ξνήο ζην δίθηπν ,
αλεμάξηεηα απφ ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο πίεζεο θαη δήηεζεο. Ζ βαιβίδα αλνίγεη
πιήξσο φηαλ ε δήηεζε ξνήο πέζεη θάησ απφ ηελ πξνθαζνξηζζείζα ηηκή , ή φηαλ νη
επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο πίεζεο δελ κπνξνχλ λ’ αληαπνθξηζνχλ ζε ηέηνηεο ηηκέο ξνήο.
Έλαο δίζθνο ζηέλσζεο ηνπνζεηεκέλνο κε θιάληδεο ζηελ αλάληη ηεο βαιβίδαο
ξνήο , δεκηνπξγεί κία δηαθνξά πίεζεο , φηαλ ε πξνθαζνξηζκέλε πνζφηεηα ξνήο
πεξλά κέζα απ’ απηφλ.
Ο πηιφηνο ηεο βαιβίδνο επσκίδεηαη ηεο επζχλεο ηεο δηαηήξεζεο απηήο ηεο
δηαθνξάο πίεζεο , ελεξγνπνηψληαο ηελ βαιβίδα , ζηελ ζσζηή ηηκή ξνήο.
ην επφκελν ρήκα 14 θαίλεηαη ην ζχλνιν ησλ πδξαπιηθψλ δηεξγαζηψλ ηεο
βαιβίδνο , ψζηε ε θαηάληη παξνρή λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ζηα 100 m3 /h.

ρήκα 14
Τδξαπιηθή ιεηηνπξγία βαιβίδνο ειέγρνπ ξνήο
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Δ. ΒΑΛΒΗΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΣΑΘΜΖ
Ζ βαιβίδα ειέγρνπ απνθαζίδεη γηα ην επίπεδν πιήξσζεο ησλ δεμακελψλ γηα
ηελ πξφιεςε ηεο ππεξρείιηζεο.
Ζ βαιβίδα κπνξεί , αλάινγα κε ηνλ εμνπιηζκφ ηεο , ή λα δηαηεξεί ηελ ζηάζκε
ηεο δεμακελήο ζπλερψο ζηελ κέγηζηε ηηκή ηεο , ή λ’ αλνίγεη , φηαλ ην λεξφ πέζεη ζην
πξνθαζνξηζκέλν ειάρηζην επίπεδν θαη θπζηθά λα θιείλεη , φηαλ ην λεξφ θζάζεη ζην
κέγηζην επίπεδν.
Σν ζχλνιν ηεο πδξαπιηθήο δηαδηθαζίαο πιήξσζεο κηαο δεμακελήο, θαίλεηαη
ζην επφκελν ρήκα 15

ρήκα 15
Πιήξσζε δεμακελήο κε ιεηηνπξγία βαιβίδνο ειέγρνπ ζηάζκεο
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Σ. ΒΑΛΒΗΓΑ ΔΚΣΟΝΩΖ ΠΗΔΖ
Ζ αληηπιεγκαηηθή βαιβίδα , βαιβίδα εθηφλσζεο πίεζεο , ζρεδηάδεηαη γηα λα
ηνπνζεηεζεί ζηελ ζσιελνγξακκή θαη λα δηαηεξήζεη κία κέγηζηε πίεζε ζην δίθηπν ,
πξνζηαηεχνληάο ην απφ ππεξβνιηθέο απμήζεηο απηήο πέξαλ ηεο πξνθαζνξηζκέλεο
ηηκήο.
Όηαλ ε αλάληη πίεζε απμεζεί , ε βαιβίδα αλνίγεη , κεγαιψλνληαο ηελ παξνρή
εμφδνπ θαη κεηψλνληαο έηζη ηελ πίεζε.
Όηαλ ε αλάληη πίεζε θζάζεη θάησ απφ ηελ πξνθαζνξηζζείζα ηηκή πίεζεο , ε
βαιβίδα θιείλεη.
ην επφκελν ρήκα 16 θαίλεηαη φιε ε ιεηηνπξγία ηεο αληηπιεγκαηηθήο
βαιβίδνο , έσο θαη ηελ ζηηγκή ηνπ ζηαδηαθνχ θιεηζίκαηφο ηεο , θαζψο ε πίεζε ηνπ
δηθηχνπ έρεη επαλέιζεη ζε ηηκέο ρακειφηεξεο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ σο κέγηζηεο.

ρήκα 16
Λεηηνπξγία αληηπιεγκαηηθήο βαιβίδνο
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2. ΔΞΑΔΡΗΣΗΚΑ
Ο αέξαο ζε ειεχζεξε κνξθή είλαη δπλαηφλ λα ζπλππάξρεη κε ην λεξφ ζηελ
ζσιελνγξακκή , κε ηελ αηηία γηα απηφ λα βξίζθεηαη είηε ζηηο δηαδηθαζίεο πιήξσζεο ,
ή εθθέλσζεο ηνπ αγσγνχ , είηε ζηελ γεσκεηξία ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο , είηε ζηνλ
ρψξν ηεο άληιεζεο.
Απηφο ν δηαιπκέλνο αέξαο , δεκηνπξγεί θπζζαιίδεο πνπ ζπζζσξεχνληαη ζηα
πςειφηεξα ζεκεία ηεο ζσιελνγξακκήο.
Οη κηθξνί ή κεγάινη ζχιαθεο κεηψλνπλ ηελ δηαηνκή ηεο ζσιελνγξακκήο ,
νδεγνχλ ζε απψιεηεο ελέξγεηαο , πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ κνξθή ηεο ζπλνιηθήο
πηεδνκεηξηθήο γξακκήο θαη ζε θάπνηεο πξνρσξεκέλεο θαηαζηάζεηο δηαθφπηνπλ θαη
ηελ ίδηα ηελ ξνή.
ρεκαηνπνηεκέλε ε πξνεγνχκελε ιεηηνπξγία θαίλεηαη ζην επφκελν ρήκα 17

hLa
A´
B´
ΑΕΡΑ

ΑΕΡΑ

ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΚΛΙΗ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΛΙΗ
Λόγω ύπαονηπ αέοα στη σωλημξγοαμμή

hLa

A
B

ΥΑΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (head loss)
Λόγω σρσσώοερσηπ αέοα στα ρψηλά σημεία
Αιωοξύμεμξπ θύλακαπ Αέοα

ρήκα 17
Λεηηνπξγία αέξα ζε ζσιελνγξακκή
Ζ απνκάθξπλζε απηνχ ηνπ αέξα απφ ηελ ζσιελνγξακκή , γίλεηαη κε ρξήζε
βαιβίδσλ εμαεξηζκνχ ζε θαηάιιεια ζεκεία πνπ νξίδνληαη κε βάζε ηελ
νξηδνληηνγξαθία , αιιά θαη ηελ κεθνηνκή ηνπ αγσγνχ.
Οη βαιβίδεο εμαεξηζκνχ δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο :
α. Κηλεηηθέο βαιβίδεο εμαεξηζκνχ
β. Απηφκαηεο βαιβίδεο εμαεξηζκνχ
γ. Βαιβίδεο εμαεξηζκνχ δηπιήο ελέξγεηαο
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Οη θηλεηηθέο βαιβίδεο εμαεξηζκνχ εηζάγνπλ ή εμάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο αέξα
, δηαζέηνληαο κεγάιε νπή , ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα , παξακέλνπλ θιεηζηέο φηαλ ε

ζσιελνγξακκή είλαη γεκάηε ,
αλνίγνπλ ζηηγκηαία φηαλ ε
ζηάζκε λεξνχ πέζεη θαη ππάξμεη αξλεηηθή πίεζε , ηνπνζεηνχληαη δε ζηα πςειά
ζεκεία ηνπ δηθηχνπ θαη ζηηο αιιαγέο θιίζεο ηνπ αγσγνχ θαη θνληά ζην ηέξκα ηεο
ζσιελνγξακκήο πνπ δελ αλακέλνληαη κεγάιεο ζπζζσξεπκέλεο πνζφηεηεο αέξα.
Οη απηφκαηεο βαιβίδεο εμαεξηζκνχ εμάγνπλ αέξα φηαλ ην δίθηπν είλαη ππφ
πίεζε κέζσ ελφο εζσηεξηθνχ κεραληζκνχ , ελψ ε ίδηα ε βαιβίδα έρεη κηθξή νπή .

Δγθαζίζηαηαη αλά 400 – 800 κ. ζε επζχγξακκα αλεθνξηθά ηκήκαηα ηεο
ζσιελνγξακκήο , ειαθξηάο θιίζεο.
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Οη βαιβίδεο εμαεξηζκνχ δηπιήο ελέξγεηαο είλαη ν ζπλδπαζκφο κηαο απηφκαηεο

θαη κηαο θηλεηηθήο βαιβίδνο εμαεξηζκνχ
θαη ηνπνζεηνχληαη ζηηο
εμάξζεηο θαη ζηηο απφηνκεο αιιαγέο θιίζεο , ζεκεία πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θίλδπλν
δηαρσξηζκνχ ηεο ζηήιεο λεξνχ θαη ηεο δεκηνπξγίαο αξλεηηθήο πίεζεο
ην επφκελν ρήκα 18 θαίλεηαη κία ηππηθή δηάηαμε βαιβίδσλ εμαεξηζκνχ ζε
ζσιελνγξακκή εδάθνπο κε έληνλν αλάγιπθν.

ρήκα 18
Γηάηαμε βαιβίδσλ εμαεξηζκνχ
Όζν αθνξά ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ θχξησλ κεξψλ ησλ βαιβίδσλ
εμαεξηζκνχ :
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Σν κελ θχξην ζψκα θαη ην θάιπκκα είλαη ζπλήζσο απφ θαηφ , ή ειαηφ
ρπηνζίδεξν , ράιπβα ή αθφκα θαη κπξνχληδν , ν δε πισηήξαο απφ αλνμείδσην
ράιπβα ή θαη πιαζηηθφ.
Γηα ηελ επηινγή ηεο βαιβίδνο εμαεξηζκνχ , πξνεγείηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ
φγθνπ αέξα πνπ πξέπεη λα εμαρζεί απφ θάζε πςειφ ζεκείν ηνπ δηθηχνπ , ζπλήζσο
σο πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 0,25 % ηνπ αληίζηνηρνπ γηα ηνλ ίδην ρψξν
φγθν λεξνχ.
ηελ ζπλέρεηα κε βάζε ηνλ φγθν απηφ θαη ηελ επηθξαηνχζα πίεζε ηνπ δηθηχνπ ,
λνκνγξαθήκαηα ζπληαγκέλα απφ ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο , φπσο απηά
πξνέθπςαλ απφ εξγαζηεξηαθέο πξνζνκνηψζεηο , νδεγνχλ ζην ηχπν ηνπ θαηάιιεινπ
θάζε θνξά εμαεξηζηηθνχ.
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3. ΩΛΖΝΔ ΤΓΡΔΤΖ
Ζ ρξήζε ζσιήλσλ απφ PVC θαη PE θαιχπηεη ζήκεξα ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ
έξγσλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. γηα κεηαθνξά θαη δηαλνκή πφζηκνπ λεξνχ.
Ζ παξαγσγή PVC μεθηλάεη κε δχν θχξηα ζπζηαηηθά , ην πεηξέιαην θαη ην αιάηη.
Απφ ην πεηξέιαην κε δηάθνξεο ρεκηθέο δηαδηθαζίεο παξάγεηαη ην αηζπιέλην θαη απφ ην
αιάηη κε ειεθηξνιπηηθέο δηαδηθαζίεο απνκνλψλεηαη ην ριψξην. Σν αηζπιέλην κε ην
ριψξην ζε 80ν C ελψλνληαη ζε πιηθφ , κε ηειηθφ απνηέιεζκα ην βηλπινρισξίδην. Απηφ
κε ηελ ζεηξά ηνπ πνιπκεξίδεηαη θαη δεκηνπξγείηαη ην PVC.
Σν PVC σο πιηθφ είλαη κία άνζκε , ιεπθή ζθφλε , πνπ κφλν κε αλάκεημε
δηάθνξσλ πξφζζεησλ κπνξεί λα γίλεη ηθαλή γηα πεξαηηέξσ δηεξγαζία.
Σέινο κε «εμέιαζε» παξάγνληαη βέξγεο κήθνπο 6.00 m , ζε δηάθνξεο κνξθέο
, αλάινγα κε ηηο κήηξεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαηαζθεπαζηήο.
Οη ζσιήλεο PVC δελ πξννξίδνληαη γηα εμσηεξηθή ρξήζε , πξάγκα πνπ
ζεκαίλεη φηη ε επίδξαζε ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο γίλεηαη εκθαλήο κε ην γλσζηφ
θηηξίληζκά ησλ .
Πάλησο εξγαζηεξηαθά απνδεηθλχεηαη φηη αθηηλνβνιία γηα δηάζηεκα έσο 2 έηε ,
δελ επηθέξεη θακκία ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ αληνρή θαη ζην κέηξν ειαζηηθφηεηαο.
Απφ ηα πην ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ζσιήλσλ PVC είλαη φηη δελ
επηηξέπνπλ ηελ επηθάζηζε αιάησλ , άξα ηελ κείσζε ηεο δηαηνκήο θαη ηεο ηθαλφηεηαο
κεηαθνξάο λεξνχ.
Γηα ηνπο ζσιήλεο κεηαθνξάο λεξνχ ππφ πίεζε δελ ηζρχεη ην πξφηππν ΔΛΟΣ
474 «Πιαζηηθνί ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην ( PVC – U )
γηα ηελ κεηαθνξά ξεπζηψλ ππφ πίεζε». Σν παξαπάλσ ΔΛΟΣ 474 έρεη απνζπξζεί
ππέξ ηνπ Δπξσπατθνχ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 1452 – 2 «πζηήκαηα πιαζηηθψλ
ζσιελψζεσλ γηα παξνρή λεξνχ – Με πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην
( PVC – U ) –Μέξνο 2 : σιήλεο».
Οη απαηηήζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ πξνηχπνπ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ
αληίζηνηρνπ ΔΛΟΣ , φπσο θαη απηέο ησλ αληίζηνηρσλ άιισλ Δζληθψλ πξνηχπσλ ,
φπσο π.ρ. DIN.
Οη επί κέξνπο δηαζηάζεηο , φπσο θαη άιια ζηνηρεία , φπσο γηα παξάδεηγκα ην
βάξνο /ηξέρνλ κέηξν , αλάινγα κε ηελ αληνρή ηνπ ζσιήλα , γίλνληαη πάληα κε βάζε
ηελ εμήο αξρηθή κνξθή ηνπ ζσιήλα ηνπ επφκελνπ ρήκαηνο 19.
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ρήκα 19
Σππηθή κνξθή πιαζηηθφο ζσιήλαο PVC.
Ζ αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή γηα ηνλ ειαζηηθφ δαθηχιην είλαη ε ΔΝ 681 – 1.
Δξγαζηεξηαθέο έξεπλεο θαη κεηξήζεηο εηψλ έδεημαλ φηη νη επηηξεπφκελεο
πηέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ ζσιήλσλ , ζ’ έλα πξνζεγκέλν δίθηπν , κπνξεί λα είλαη έσο
θαη 20% πάλσ απφ ηελ νλνκαζηηθή ηηκή αληνρήο ηνπ ζσιήλα θαηά ην πξψην έηνο ,
ειαθξψο κεησκέλε κεηά ζηα επφκελα ρξφληα , έσο ηελ ηηκή ηεο νλνκαζηηθήο αληνρήο
ζε βάζνο 50 εηίαο.
Ζ επί ηφπνπ ρξήζε ησλ ζσιήλσλ ζην έδαθνο πνιιέο θνξέο απαηηε ί:
α) Αγθπξψζεηο γσληψλ θαη ηαπ κε θαηάιιειεο θαηαζθεπέο ηθαλψλ λ΄
αλαιακβάλνπλ δπλάκεηο F πνπ πξνζεγγίδνληαη ζην επφκελν ρήκα 20.
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ρήκα 20
Αγθπξψζεηο γσληψλ , ηαπ PVC
β) Αγθπξψζεηο εμ΄αηηίαο ηεο κεγάιεο θιίζεο ηνπ αγσγνχ κε απαηηνχκελα πξνο
αλάιεςε δχλακε , καδί κε ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε , λα θαίλνληαη ζην επφκελν ρήκα
21 .

ρήκα 21
Αγθχξσζε αγσγνχ κε κεγάιε θιίζε
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γ)
Κάκςε ζσιήλσλ , ρσξίο ηελ ρξήζε εηδηθψλ ρπηνζηδεξψλ ή άιισλ
πιαζηηθψλ ηεκαρίσλ , κε κέγηζηεο ηηκέο φκσο θάκςεο , κε βάζε θαη ην επφκελν
ρήκα 22 , πνπ θπκαίλνληαη φπσο δείρλεη ν επφκελνο Πίλαθαο .

ρήκα 22
Δπηηξεπφκελν βέινο θάκςεο ζσιήλσλ PVC.
ΔΞ.
ΓΗΑΜΔΣΡΟ
(mm)
50
63
75
90
110
125
140
160
180

Α
(m)
1.14
0.90
0.77
0.63
0.52
0.46
0.41
0.36
0.32

ΔΞ.
ΓΗΑΜΔΣΡΟ
(mm)
200
225
250
280
315
355
400
450
500

Α
(m)
0.29
0.25
0.22
0.20
0.18
0.16
0.14
0.13
0.12

Μέγηζηε επηηξεπφκελε θάκςε ζσιήλσλ
Απφ PVC – U
Ζ έλλνηα ηνπ πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο σο κε κφληκν θαηλφκελν πνπ πξνθαιείηαη
απφ ηελ κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο ξνήο ηνπ λεξνχ εμ΄αηηίαο δηαθφξσλ ιφγσλ , ππάξρεη
πάληα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ αγσγψλ θαη νη επηπηψζεηο ηνπ ζηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ
αγσγνχ είλαη ζεκαληηθέο.
Τδξαπιηθφ πιήγκα , δειαδή κεγάιεο ππεξπηέζεηο θαη ππνπηέζεηο ,
αλαπηχζζνληαη φηαλ ν ρξφλνο t ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη κηθξφηεξε ηεο ζηαζεξάο Σ ηνπ
δηθηχνπ , t < T , φπνπ Σ= 2. L / a , κε L ην κήθνο ηνπ αγσγνχ θαη a ηελ ηαρχηεηα
κεηάδνζεο ηνπ θχκαηνο.
Ζ ππεξπίεζε ΓΡ = 2 * L * Γu / g * T
πνπ αλαπηχζζεηαη εμ΄αηηίαο απηνχ
ηνπ θαηλνκέλνπ , πξνζηηζέκελε ζηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ , πξέπεη λα δίλεη
ζπλνιηθή ηηκή κηθξφηεξε ηεο νλνκαζηηθήο αληνρήο ηνπ ζσιήλα , πξνθεηκέλνπ λα κελ
έρνπκε αζηνρίεο.
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Μεηξήζεηο θαηέιεμαλ ζην επφκελν δηάγξακκα ηνπ ρήκαηνο 23 ππεξπίεζεο
ιφγσ πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο , γηα ζσιήλεο PVC 10 & 16 atm , σο ζπλάξηεζε ηεο
ηαρχηεηαο U κεηαθνξάο ηνπ λεξνχ.

ρήκα 23
Γηάγξακκα ππεξπίεζεο ιφγσ πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο ζε ζσιήλεο PVC.
Οη γλσζηνί ηχπνη αγσγψλ πνιπαηζπιελίνπ ζήκεξα είλαη ησλ :
α) PE 63 , 1εο γεληάο
β) PE 80 , 2εο γεληάο
γ) PE 100, 3εο γεληάο
Γηα ηα δίθηπα λεξνχ κε ζσιήλεο PE , ηζρχεη ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12201 – 2
«πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιήλσλ γηα παξνρή λεξνχ – Πνιπαηζπιέλην (PE ) – Μέξνο
σιήλεο».
Με ηελ ρξεζηκνπνίεζε ζσιήλσλ απφ PE ζε επηθαλεηαθά δίθηπα ,
αμηνπνηνχληαη κηά ζεηξά απφ ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε αληνρή ζε
γήξαλζε απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ε αληνρή ζε θξνχζε , αθφκα θαη ζε ρακειέο
ζεξκνθξαζίεο.
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Σν πνιπαηζπιέλην ζπλδέεηαη :
Α. ΜΔ ΤΓΚΟΛΛΖΖ
Σν Πνιπαηζπιέλην ζπγθνιιάηαη απηνγελψο. Θεξκαηλφκελν ζηνπο 2200 C πεξηέξρεηαη
ζε θαηάζηαζε ηήμεο. ηελ θαηάζηαζε απηή θαη ζε ζπλζήθεο πίεζεο ηα κφξηα , απφ
δχν δηαθνξεηηθά ηεκάρηα πνιπαηζπιελίνπ , δεκηνπξγνχλ λένπο δεζκνχο κεηαμχ ηνπο.
Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ζχλδεζεο ζσιήλσλ ΡΔ κε ζεξκηθέο κεζφδνπο είλαη
:
 Ζ ζχλδεζε ζην ζεκείν ζπγθφιιεζεο είλαη ηνπιάρηζηνλ ην ίδην δπλαηή φζν θαη
ν ζσιήλαο.
 Γίλεηαη ε
δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εξγαζίεο ζχλδεζεο
επηθαλεηαθά θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνπνζεηεζεί ν ζσιήλαο ζην φξπγκα .
 Γελ εκθαλίδεηαη δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο , κε απνηέιεζκα ηελ δηαηήξεζε ηεο
ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή ηξαρχηεηαο, k.
1. Απηνγελήο κεησπηθή ζπγθφιιεζε .
Γηα ηελ απηνγελή κεησπηθή ζπγθφιιεζε είλαη απαξαίηεηε εηδηθή ζπζθεπή
ζπγθφιιεζεο , ε νπνία θέξεη ζεξκαληηθή πιάθα γηα ηελ ζέξκαλζε ησλ κεηψπσλ ησλ
επζέσλ άθξσλ ησλ πξνο θφιιεζε ζσιήλσλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο απηνγελνχο
κεησπηθήο ζπγθφιιεζεο πεξηιακβάλεη :







Σν πιαλάξηζκα ησλ επζέσλ άθξσλ ησλ ζσιήλσλ θαη ηελ επζπγξάκκηζή ηνπο.
Σελ επαθή ησλ ζσιήλσλ κε ηελ ζεξκαληηθή πιάθα , ππφ πίεζε Ρ, θαη ηελ
ηήμε ησλ κεηψπσλ ησλ ζσιήλσλ κέρξη ηνλ ζρεκαηηζκφ θνξδνληνχ πάρνπο 2
mm εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ησλ ζσιήλσλ.
Σελ επαθή ησλ ζσιήλσλ κε ηελ ζεξκαληηθή πιάθα , ρσξίο πίεζε , έσο φηνπ
ηερζεί ε απαξαίηεηε κάδα ηνπ πιηθνχ γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ηεο
ζπγθφιιεζεο.
Σελ απνκάθξπλζε ησλ ζσιήλσλ απφ ηελ ζεξκαληηθή πιάθα, ηελ
απνκάθξπλζε ηεο ίδηαο ηεο ζεξκαληηθήο πιάθαο απφ ηελ πεξηνρή αλάκεζα
ζηνπο ζσιήλεο θαη επαθή ησλ ιεησκέλσλ επηθαλεηψλ ησλ ζσιήλσλ κε ηελ
ίδηα πίεζε Ρ.
Σελ ςχμε ησλ ζσιήλσλ .
2. Απηνγελήο Ζιεθηξνζπγθφιιεζε .

Γηα ηελ απηνγελή ειεθηξνζπγθφιιεζε είλαη απαξαίηεηε εηδηθή ζπζθεπή ζπγθφιιεζεο
, ε νπνία δηνρεηεχεη ζπλερέο ξεχκα , κέζσ αθξνδεθηψλ , ζε εηδηθφ εμάξηεκα –
ειεθηξνκνχθα , θαηαζθεπαζκέλν απφ ΡΔ.
Ζ ειεθηξνκνχθα , ε νπνία αγθαιηάδεη ηνπο πξνο ζχλδεζε ζσιήλεο , θέξεη εζσηεξηθά
ειεθηξηθή αληίζηαζε .
Μεηά απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν , γηα θάζε δηάκεηξν θαη ηχπν εμαξηήκαηνο , ρξφλν
δηνρέηεπζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηελ ειεθηξνκνχθα , ιηψλεη απηή εζσηεξηθά θαη
ζπγθνιιάηαη κε ηνλ ζσιήλα.
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Ζ ζσζηή νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ , θαζψο θαη ε νξγάλσζε θαη εκπεηξία ηνπ
ζπλεξγείνπ ζπγθνιιήζεσλ , παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν
εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ηεο ζπγθφιιεζεο .
Β. ΜΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ
Ζ ζχλδεζε ζσιήλσλ ΡΔ κε κεραληθνχο ηξφπνπο επηηπγράλεηαη κε ηελ βνήζεηα
θαηάιιεισλ εμαξηεκάησλ. Σα εμαξηήκαηα απηά θαη δηαθξίλνληαη ζε δχν ηχπνπο :
- Δμαξηήκαηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ , ηα νπνία κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ απφ ηνλ
ζσιήλα θαη λα επαλαηνπνζεηεζνχλ.
- Δμαξηήκαηα κφληκεο ζχλδεζεο .
Σν αληίζηνηρν δηάγξακκα ππεξπίεζεο ιφγσ πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο ζε
ζσιήλα PE 100 θαίλεηαη ζην επφκελν ρήκα 24.

U ζε m / sec
ρήκα 24
Γηάγξακκα ππεξπίεζεο ζσιήλα PE 100, ιφγσ πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο.
Σέινο νη ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ , κπνξνχλ λα ζρεκαηίδνπλ θακπχιεο κε
αθηίλα θάκςεο R= 12 - 20 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ εμσηεξηθή ηνπο δηάκεηξν , εμ΄
αηηίαο ηεο επθακςίαο ησλ , κε απνθπγή ρξήζεο εηδηθψλ εμαξηεκάησλ , πάληα φκσο
κε ηελ θνξά θάκςεο ζηελ ίδηα δηεχζπλζε πνπ ήηαλ ηπιηγκέλνο ν αγσγφο , φπσο
θαίλεηαη ζην επφκελν ρήκα 25 .
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ρήκα 25
Κάκςε ζσιήλσλ PE θαηά ηελ θαηαζθεπή
Σν Δξγαζηήξην πνιπκεξψλ θαη ειαζηηθψλ ηνπ ΔΛΟΣ δηελεξγεί δνθηκέο θαη ζε
πιαζηηθνχο ζσιήλεο PVC θαη PE , κε ηηο θπξηφηεξεο απ’ απηέο λα είλαη απηέο ησλ :


Αληνρή ζε πίεζε κηθξήο θαη κεγάιεο δηάξθεηαο , ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ISO
1167 , ΔΛΟΣ ΔΝ 1329-1 , ΔΛΟΣ ΔΝ 1452-2 , ΔΛΟΣ ΔΝ 921 , ΔΛΟΣ ΔΝ
12201-2 , ΔΛΟΣ ΔΝ 1555-2 , ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 15875-2 , DIN 8061 , DIN 8075,
DIN 16892 , DIN 8078 .



ηεγαλφηεηα, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ISO 3633 , ΔΛΟΣ ΔΝ 1053 , ΔΛΟΣ ΔΝ
1401-1, ΔΛΟΣ ΔΝ 1055 , ΔΛΟΣ ΔΝ 1329-1 , ΔΛΟΣ ΔΝ 1277 , ΔΛΟΣ ΔΝ
13476-2 .



Δθειθπζκφο , ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 6259-1,2,3 , EΛOT EN
1555-2 .



Αληνρή ζε θξνχζε , κε εθθξεκέο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα DIN 8061 , DIN
8062 .



Αληνρή ζε πηψζε ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ1329-1 , ΔΛΟΣ ΔΝ
1401-1 , ΔΛΟΣ ΔΝ 12061 .



Θεξκηθή θαηαπφλεζε ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ1329-1 , ΔΛΟΣ ΔΝ
1401-1 , ΔΛΟΣ ΔΝ 1452-2 , DIN 8075 , DIN 8061 , DIN 8078 .
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4. ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ
Σα πδξφκεηξα σο φξγαλα ζρεδηαζκέλα γηα ηελ κέηξεζε , ηελ απνζήθεπζε ζε
κλήκε θαη ηελ απεηθφληζε ηνπ φγθνπ ηνπ λεξνχ πνπ δηέξρεηαη απφ ηνλ κνξθνηξνπέα
κεηξήζεσλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο κέηξεζεο , είλαη ππνρξεσκέλα ζήκεξα λα αθνινπζνχλ
ηηο απαηηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο νδεγίαο 2004/22.
Τπάξρνπλ δχν κέζνδνη κέηξεζεο ησλ πδξνκεηξεηψλ .
Α. Ζ Ογθνκεηξηθή , φπνπ ν πδξνκεηξεηήο κεηξά ηνλ φγθν ηνπ δηεξρφκελνπ
λεξνχ ρσξίο ηελ αλάγθε «κεηάθξαζεο» ησλ κεηξήζεσλ , αθνχ ν ζθνπφο θαη ε
κεζνδνινγία κέηξεζεο νδεγεί θαη’ επζείαλ ζηελ αλάγλσζε ηνπ φγθνπ , θαη
Β. Ζ ηαρπκεηξηθή , θαηά ηελ νπνία ε ηαρχηεηα δηέιεπζεο ηνπ λεξνχ
«κεηαθξάδεηαη» ζε φγθν , κέζα απ’ ην θαηάιιειν ζχζηεκα γξαλαδηψλ πνπ απνηειεί
θαη ηνλ κεραληζκφ ηνπ πδξνκεηξεηή , φπσο ελδεηθηηθά παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν
ρήκα 26.

ρήκα 26
Σνκή ηαρπκεηξηθνχ πδξνκέηξνπ
Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο πδξνκεηξεηψλ , αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ κεηξεηηθνχ
κεραληζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη :
α. Τγξνχ ηχπνπ
β.Ξεξνχ ηχπνπ
γ.Τγξνχ ηχπνπ κε θάςνπια ιαδηνχ
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Οη παξαπάλσ θαηεγνξίεο γηα ηνπο ηαρπκεηξηθνχο πδξνκεηξεηέο ,
πεξηιακβάλνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο 2 θαηεγνξίεο , αλάινγα κε ηε ζπλζήθεο ξνήο ηνπ
λεξνχ πνπ πεξλά πξνο ηνλ κεηξεηηθφ κεραληζκφ θαη είλαη :
α1. Οη πδξνκεηξεηέο απιήο ξηπήο , φπνπ ην δηεξρφκελν λεξφ ζπλαληά ηελ
θηεξσηή ηνπ κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ ζηελ άθξε κφλν ηνπ εμαξηήκαηνο , ή κε
δηαθνξεηηθά ιφγηα, έλα - έλα δηαδνρηθά ηα πηεξχγηά ηεο θαη
α2. Οη πδξνκεηξεηέο πνιιαπιήο ξηπήο , φπνπ ην λεξφ πνπ πεξλά ζπλαληά
ηελ θηεξσηή ηνπ κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ κεησπηθά , πξνζβάιινληαο ηαπηφρξνλα φια
ηα πηεξχγηά ηεο , κε απνηέιεζκα κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηηο κεηξήζεηο.
Ο ηαρπκεηξηθφο πδξνκεηξεηήο απιήο ξηπήο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί νξηδφληηα ,
θάζεηα , αιιά θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε , αληέρεη αθφκα θαη φηαλ ην λεξφ έρεη θεξηά
πιηθά , ελψ απαηηεί θαηαζθεπή πςειψλ πξνδηαγξαθψλ , γηα λ’ αληέμεη ην έκβνιν ζηελ
πνιχρξνλε ρξήζε.
Ο ηαρπκεηξηθφο πδξνκεηξεηήο πνιιαπιήο ξηπήο , πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί νξηδφληηνο
αληέρεη θαη απηφο αθφκα θαη αλ ην λεξφ έρεη θεξηά , ελψ δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο
ζπλζήθεο εθαξκνγήο.
Ο νγθνκεηξηθφο πδξνκεηξεηήο κεηξά ηελ θαηαλάισζε αθφκα θαη ζε ρακειέο
ηηκέο ξνήο , έρεη γηα ηνλ ιφγν απηφ κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη απφδνζε , κπνξεί λα
ηνπνζεηεζεί ζε νπνηαδήπνηε ζέζε , απαηηεί φκσο θαζαξφ λεξφ , θαζψο ζε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν κεηξεηήο γίλεηαη ιηγφηεξν επαίζζεηνο , ελψ κπνξεί θηφιαο
λα απελεξγνπνηεζεί ή θαη λα θαηαζηξαθεί. Σέινο παξνπζηάδεη δηπιάζην ρξφλν
αληηθαηάζηαζεο , έλαληη ησλ ηαρπκεηξηθψλ , πνπ κε βάζε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ,
πιεζηάδεη ηα 10 ρξφληα.
χκθσλα κε ηελ νδεγία 2004/22 πνπ αλαθέξζεθε πξηλ , νξίδεηαη σο :
Διάρηζηε παξνρή Q1, ε θαηψηαηε παξνρή ζηελ νπνία ην πδξφκεηξν
παξέρεη ελδείμεηο πνπ πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο κε ην κέγηζην ζθάικα απαηηήζεηο
Μεηαβαηηθή παξνρή Q2 , ε ηηκή παξνρήο κεηαμχ ηεο κφληκεο θαη ηεο
ειάρηζηεο παξνρήο ε νπνία δηαηξεί ην πεδίν ηηκψλ παξνρήο ζε δχν δψλεο , ηελ
αλψηεξε θαη ηελ θαηψηεξε δψλε. ε θάζε δψλε αληηζηνηρεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ
κέγηζην επηηξεπφκελν ζθάικα.
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Μφληκε παξνρή Q3 , ηελ αλψηαηε παξνρή ζηελ νπνία ην πδξφκεηξν
ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο , δειαδή ζε ζπλζήθεο
ζηαζεξήο ή δηαθεθνκκέλεο ξνήο.
Παξνρή ππεξθφξηηζεο Q4 , ηελ αλψηαηε παξνρή ζηελ νπνία ν κεηξεηήο
ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο λα ππνζηεί θζνξά.
Ο θαηαζθεπαζηήο θαζνξίδεη , νη ηηκέο ησλ πεδίσλ παξνρήο λα πιεξνχλ ηνπο
παξαθάησ φξνπο
Q3 / Q1 >= 10 ,

Q2 / Q1 = 1,6 , Q4 / Q3 = 1,25 .

Αθφκε ,
Σν κέγηζην επηηξεπφκελν ζθάικα ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ζηνλ φγθν πνπ αληηζηνηρεί
ζε ηηκέο παξνρήο κεηαμχ ηεο κεηαβαηηθήο παξνρήο Q2 θαη ηεο παξνρήο
ππεξθφξηηζεο Q4 , λα είλαη 2% γηα λεξφ ζεξκνθξαζίαο < 300 C , ελψ θαη :
Σν κέγηζην επηηξεπφκελν ζθάικα , ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ζηνλ φγθν πνπ
αληηζηνηρεί ζε ηηκέο παξνρήο κεηαμχ ηεο ειάρηζηεο παξνρήο Q1 θαη ηεο κεηαβαηηθήο
παξνρήο Q2 είλαη 5% , αλεμαξηήησο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ.
Απηφ ην ηππηθφ δηάγξακκα ηεο θακπχιεο ζθάικαηνο , θαίλεηαη ζην επφκελν
ρήκα 27 .

Q1

Q2

3

Q3

Q4

M /H

ρήκα 27
Σππηθφ δηάγξακκα θακπχιεο θάικαηνο
Οη πδξνκεηξεηέο έρνπλ πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επαηζζεζία ηνπο
ζηηο κεηξήζεηο ξνήο ηνπ λεξνχ. Οη θαηεγνξίεο απηέο βάζεη ηνπ ISO 4064 – 1 είλαη νη Α
, Β, C , D , κε ηελ πνηφηεηα ησλ πδξνκεηξεηψλ λα απμάλεη θαζψο πιεζηάδνπκε ζηελ
θαηεγνξία D. ηελ νπζία ε κεηξνινγηθή θαηεγνξία θαζνξίδεη θαη ην «λφκηκν»
πνζνζηφ απσιεηψλ θαηαγξαθήο.
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χκθσλα κε ην ISO 4064 -1 , γηα πδξνκεηξεηή νλνκαζηηθήο παξνρήο 1,5 m3 /
h , ε ειάρηζηε παξνρή θαηαγξαθήο γηα ηελ θιάζε Α είλαη 60 lt/h , γηα ηελ θιάζε Β 30
lt/h , γηα ηελ θιάζε C 15 lt/h θαη γηα ηελ D 10,5 lt/h.
Σειηθά νη παξάγνληεο γηα ηελ επηινγή ελφο πδξνκεηξεηή είλαη :






Ζ κεηξνινγηθή θαηεγνξία
Ζ πνηφηεηα λεξνχ
Σν ζεκείν έλαξμεο θαηαγξαθήο
Οη ζπλζήθεο εγθαηάζηαζεο – δηαζηάζεηο – νλνκαζηηθέο παξνρέο
Οη αλαγθαίνη ρξφλνη αληηθαηάζηαζεο ησλ πδξνκέηξσλ κε ηνλ ππεχζπλν θάζε
θνξά θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ , λα ηεξαξρεί ηνπο παξάγνληεο απηνχο θαη
λα θαηαιήγεη ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πδξνκεηξεηνχ.

ε κηα θιαζζηθή ηνκή πδξνκέηξνπ πνπ θαίλεηαη ζην επφκελν ρήκα 28 , ηα
θχξηα πιηθά θαηαζθεπήο ζην πδξφκεηξν κπνξεί θαη λα είλαη :
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ρήκα 28
Τιηθά θαηαζθεπήο πδξνκέηξνπ
Α. ψκα
Β. Φηεξσηή
Γ. Άμνλαο θηεξσηήο
Γ. Γίζθνο – Γξαλάδηα
Δ. Κάιπκκα
Σ. Πιάθα πίεζεο

Οξείραιθνο
Πιαζηηθφ
Οξείραιθνο
Πιαζηηθφ
Πιαζηηθφ
Υάιπβαο

:
:
:
:
:
:
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5. ΜΗΚΡΟΫΛΗΚΑ
Απφ ην κεγάιν ζχλνιν ησλ κηθξνυιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ χδξεπζε
θαη πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε εμαξηήκαηα απφ ραιθφ , ράιπβα , ρπηνζίδεξν , κφιπβδν
, νξείραιθν , εδψ ζ’ αλαπηπρζνχλ κεξηθά απ’ απηά πνπ έρνπλ ζαλ βάζε ηνπο ηνλ
νξείραιθν , ηελ πιεηνςεθία δειαδή ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ
απφ PVC θαη P.E.
Γεληθά ν νξείραιθνο είλαη θξάκα ραιθνχ θαη ςεπδαξγχξνπ.
Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ νξείραιθνπ ζε ςεπδάξγπξν θαζνξίδεη θαη ηηο ηδηφηεηεο
ηνπ κεηάιινπ.
Γηα πεξηεθηηθφηεηα ςεπδαξγχξνπ έσο θαη 35% θ.β. βξηζθφκαζηε ζηελ πεξηνρή
α – Cu ηνπ επφκελνπ δηαγξάκκαηνο , δειαδή έλα ζηεξεφ δηάιπκα Zn εληφο Cu. Γηα
πεξηεθηηθφηεηα 32 - 39 % θ.β. Zn , ε θάζε α ζπλππάξρεη κε ηελ θάζε β , θαη γηα
πεξηεθηηθφηεηα Zn > 39% δεκηνπξγείηαη ε θάζε γ πνπ είλαη εχζξαπζηε.

Σν δηάγξακκα θάζεσλ Cu – Zn ( νξείραιθνο )
Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ςεπδαξγχξνπ θαζνξίδεη θαη ην ρξψκα ηνπ νξείραιθνπ.
Υακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ςεπδάξγπξν νδεγεί ην ρξψκα ηνπ νξείραιθνπ ζε
θεξακηδί. Με Zn ζην 30% θ.β. , ν νξείραιθνο έρεη ρξψκα ρξπζφ , θαη γηα κεγαιχηεξεο
πεξηεθηηθφηεηεο ζε Zn θαθεθφθθηλν.
Οη νξείραιθνη πεξηνρήο α , έρνπλ θαιή κεραληθή αληνρή θαη αληνρή ζε
δηάβξσζε. ηελ πεξηνρή α + β , έρνπλ κεγαιχηεξε κεραληθή αληνρή , αιιά κεησκέλε
αληνρή ζε δηάβξσζε. ηελ θάζε γ είλαη επθαηέξγαζηνη κφλν ελ ζεξκψ.
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Οξείραιθνο κε πεξηεθηηθφηεηα Zn > 15% θ.β. φηαλ βξεζεί ζε ζηάζηκα λεξά
παζαίλεη δηάβξσζε κε απνςεπδαξγχξσζε , πνπ ηνλ νδεγεί ζην λα γίλεη πνξψδεο
θαη εχζξαπζηνο.
Ζ θαηάζηαζε απηή αληηκεησπίδεηαη κε πξνζζήθε θαζζίηεξνπ ζην θξάκα , ελψ
θαη πεξαηηέξσ πξνζζήθε καγγαλίνπ βειηηψλεη ηελ αληνρή ηνπ νξείραιθνπ ζηελ
δηάβξσζε.
Γηα ηελ θαηαζθεπή πνιχ αλζεθηηθψλ βαιβίδσλ , ρξεζηκνπνηνχληαη ππξηηνχρνη
νξείραιθνη , α θάζεο , κε πεξηεθηηθφηεηα Zn < 20 % θ.β. , νξείραιθνη δειαδή ζηνπο
νπνίνπο έρεη γίλεη πξνζζήθε ππξηηίνπ έσο 6% θ.β.
Ο νξείραιθνο ( Brass ) ζπγρέεηαη πνιιέο θνξέο κε ηνλ κπξνχληδν ( Bronze) ,
πνπ είλαη θξάκα ραιθνχ – θαζζίηεξνπ.
Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ κπξνχληδνπ ζε θαζζίηεξν θαζνξίδεη θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ
θξάκαηνο αλά πεξηνρή , φπσο θαίλεηαη παξαθάησ , ζε αληηδηαζηνιή κε ην αληίζηνηρν
δηάγξακκα ηνπ νξείραιθνπ.

Σν δηάγξακκα θάζεσλ Cu – Sn ( κπξνχληδνο )
Σέινο ν κπξνχληδνο αινπκηλίνπ πεξηέρεη 12% θ.β. A l , θαη Fe – Ni έσο 6%
θ.β., ρσξίο θαζζίηεξν θαη κνηάδεη ζην ρξψκα κε θνηλφ κπξνχληδν.
Δλ ηέιεη ν κπξνχληδνο παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε αληνρή ζηελ κεραληθή θζνξά
θαη ζηελ ρεκηθή δηάβξσζε , είλαη πην ζθιεξφο θαη θνζηίδεη πεξηζζφηεξν.
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Σα νξεηράιθηλα κηθξνυιηθά θαηεξγάδνληαη κε βάζε ηα Δπξσπατθά πξφηππα
ΔΝ 12164 , ΔΝ 12165 , ΔΝ 12167 θαη ΔΝ 12168. Σα παξαπάλσ πξφηππα
πξνδηαγξάθνπλ ηελ ρεκηθή ζχζηαζε , ηηο αλνρέο ησλ δηαζηάζεψλ ηνπο , αιιά θαη
άιιεο ηδηφηεηεο , φπσο ε ζθιεξφηεηα ηνπ πιηθνχ , ε αληίζηαζε δειαδή ηνπ πιηθνχ
ζηελ άζθεζε δχλακεο.
Πξνβιεπφκελνη έιεγρνη γηα ην κηθξνυιηθά :
Α. Γνθηκή αληνρήο κε εηδηθφ δπλακφθιεηδν γηα ηα νξεηράιθηλα εμαξηήκαηα .
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο εθηεινχληαη δεηγκαηνιεπηηθά δνθηκέο
δπλακνκέηξεζεο ζηα παξαγφκελα εμαξηήκαηα. Γηαπηζηψλεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ε
αληνρή ησλ εμαξηεκάησλ ζε ζηξεπηηθή θαηαπφλεζε θαη κέζσ δηαδηθαζηψλ
ηρλειαζηκφηεηαο ζπγθεληξψλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αληνρή ηεο παξηίδαο
παξαγσγήο. Ζ δπλακνκέηξεζε είλαη κηα δνθηκή ε νπνία αλαθέξεηαη θαη ζε δηεζλή
πξφηππα θαηαζθεπήο εμαξηεκάησλ.
Β. Μεηαιινγξαθηθή αλάιπζε .
Μηθξνζθνπηθά ειέγρεηαη ε δνκή ησλ θξακάησλ. Γηαθξίλνληαη ηα φξηα ησλ
θφθθσλ ηεο κηθξνδνκήο θαη νη θάζεηο ηνπ θξάκαηνο ( α + β θάζε νξείραιθνπ ) . Ζ
κηθξνδνκή ελφο θξάκαηνο είλαη ζεκαληηθφ λα εξεπλάηαη δηφηη ζρεηίδεηαη κε ηελ
αλαινγία ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ , ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θξάκαηνο
γεληθψο.
Γ. Υεκηθή αλάιπζε ησλ νξεηράιθηλσλ εμαξηεκάησλ ζε θαζκαηνγξάθν κάδαο.
ε φιεο ηηο παξαιαβέο πιηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη
δεηγκαηνιεπηηθά
ηαπηνπνίεζε θξάκαηνο κε ηνλ θαζκαηνγξάθν κάδαο. Απφ ηελ ρεκηθή αλάιπζε ( test
reports ) , πξνθχπηνπλ νη αλαινγίεο ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ησλ θξακάησλ θαη νη
νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη βάζεη ησλ Δπξσπατθψλ πξνηχπσλ ΔΝ 12164 , ΔΝ 12165 ,
ΔΝ 12167 θαη ΔΝ 12168 πνπ αλαθέξζεθαλ πξηλ .
ηελ θαηεγνξία ησλ κηθξνυιηθψλ χδξεπζεο απηή αλήθνπλ νη βάλεο παξνρήο ,
ηα ηαπ δηαθιαδψζεσλ , νη γσλίεο , νη ζπζηνιέο παξνρήο , ηα ξαθφξ ζχλδεζεο , ηα
λίπει θ.ι.π.
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ε κηα ηππηθή ηνκή κίαο βάλαο κπίιηαο , πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ζηηο
ζπλδέζεηο ησλ ηδησηηθψλ παξνρψλ , φπσο ζην επφκελν ρήκα 29 ,

ρήκα 29
Σνκή Βάλαο

45

Παξνπζηάδνληαη ζπγρξφλσο θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ θχξησλ ηκεκάησλ
κηαο ηέηνηαο βάλαο παξνρήο , πνπ κπνξεί θαη λα είλαη :
ψκα
Μπίιηα

:
:

Οξείραιθνο
Οξείραιθνο

Υεξνχιη

:

Αινπκίλην

Οη παξαπάλσ βάλεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε κέγηζηε πίεζε έσο ηα 40 bars ,
δνθηκάδνληαη ζχκθσλα κε ην ISO 5208/1993 .
Μέιεκα ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηέηνησλ βαλλψλ παξνρήο , είλαη ηα Σερληθά
θπιιάδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ην πξντφλ λα πεξηέρνπλ νπσζδήπνηε θαη ηηο θακπχιεο
κεηαβνιήο ηεο παξνρήο , ζε ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα πίεζε , αλάινγε θαη κε ηελ
δηαηνκή ηεο βάλαο , φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 30 , ψζηε απηή πδξαπιηθά λα
επηιέγεηαη θαηάιιεια.

ρήκα 30
ρέζε παξνρήο – πίεζεο αλά δηαηνκή
Απφ ηα ππφινηπα κηθξνυιηθά , ηαπ , γσλίεο θ.ι.π. , δηαθξίλνπκε ηδηαίηεξα ην
ρνληξφ ιάζηηρν EPDM πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη πνπ ζπλεηζθέξεη ζηα κέγηζηα ζηελ
πιήξε ζηεγαλνπνίεζε ηνπ πιηθνχ θαηά ηελ ιεηηνπξγία , φπσο ελδεηθηηθά ην επφκελν
ρήκα 31 πξνζπαζεί λα δείμεη.
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ρήκα 31
Σνκή κηθξνυιηθνχ ζχλδεζεο
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6. ΔΛΔ ΣΑΥΔΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΓΔΖ
Οη Τδξαπιηθέο ζέιεο γηα ηαρεία επηζθεπή θαη ζχλδεζε αγσγψλ , βξίζθνπλ
ζπλερψο θαη απμαλφκελε εθαξκνγή , αθξηβψο γηα κηα ζεηξά πιενλεθηεκάησλ θαζψο
είλαη :


Καηάιιειεο γηα ρξήζε φρη κφλν γηα χδξεπζε , αιιά θαη άξδεπζε θαη ζε
ιχκαηα.

Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε αγσγνχο απφ P.V.C. , PE ,
ακηαληνηζηκέλην , ράιπβα , ρπηνζίδεξν θαη γηα θάζε δηάκεηξν.

Δμαζθαιίδνπλ ζηεγαλή ζχλδεζε ή θαη επηζθεπή , ζε νπνηνλδήπνηε
ηχπν ζσιήλα κε εμσηεξηθή δηάκεηξν πνπ κπνξεί λα πνηθίιεη θαη πάλσ απφ 10
mm.

Ζ ζηεγαλή ζχλδεζε ή θαη ε επηζθεπή ηνπ αγσγνχ επηηπγράλεηαη κε
πδξαπιηθφ ηξφπν , θαζψο ην ειαζηηθφ παξέκβπζκα ζηεγαλνπνίεζεο δελ είλαη
επίπεδν , αιιά θέξεη πηπρψζεηο , νη νπνίεο κε ηελ πίεζε ηνπ λεξνχ
κεηαθηλνχλ ην παξέκβπζκα πξνο ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζσιήλα ,
εμαζθαιίδνληαο ζηεγαλή ζχλδεζε ή επηζθεπή.
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Σν είδνο ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ ηελ ιχζε ηνπ εμαζθαιίδνπλ είλαη :





Ζ έλσζε ζσιήλσλ ίδηαο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ.
Ζ επηζθεπή νπψλ θαη ξσγκψλ ζε ζσιήλεο φισλ ησλ ηχπσλ θαη εηδψλ ,
ρσξίο ην θφςηκν ησλ αγσγψλ.
Ζ απνξξφθεζε αμνληθψλ θαη θάζεησλ δνλήζεσλ ηνπ εδάθνπο.
Ζ κεηαθίλεζε ησλ ζσιήλσλ ζε άλνηγκα πάλσ απφ 6º.

Οη παξαπάλσ ζέιεο πξνζθέξνληαη ζε δηάθνξα πιάηε , κε ην θχξην ζψκα

ηνπο , αιιά θαη νη βίδεο ζχλδεζήο ηνπο , λα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα , ηελ
ψξα πνπ ην ειαζηηθφ παξέκβηζκα είλαη ζπλήζσο απφ EPDM.
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Ωο επίινγν αλαθέξνπκε φηη :
Απφ ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ χδξεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζπρλά , έσο πνιχ
ζπρλά ζηα δίθηπά καο , επηιέρζεθαλ λα παξνπζηαζζνχλ κεξηθά , κε θχξηεο αλαθνξέο
ζε βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηερλνινγίαο ησλ , ζε θαλφλεο θαη αξρέο ρξήζεο ησλ , ζε
πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο πνπ γεληθά ηα θαιχπηνπλ , αιιά θαη ζε δνθηκέο , πνπ ζε
εξγαζηήξηα Μεραληθψλ θαη πδξαπιηθψλ δνθηκψλ , Μεηαιινγξαθίαο θαη
Μηθξνζθνπίαο κπνξνχκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε , ρσξίο θακία ζπγθξηηηθή
αμηνιφγεζε κεηαμχ ησλ .
Πξνθαλψο ν πίλαθαο ησλ παξνπζηαζζέλησλ πιηθψλ δελ πεξηέρεη ην ζχλνιν
ησλ πιηθψλ χδξεπζεο.
Έηζη αληίζηνηρα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε θίιηξα , θξεάηηα ηδησηηθψλ
παξνρψλ , δηθιείδσλ δηαθνπήο θ.ι.π. δελ παξνπζηάζζεθαλ , δεκηνπξγψληαο κία
κειινληηθή πηζαλφλ ππνρξέσζε θαη γηα απηά.
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