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ΒΑΗΚΖ ΒΑΛΒΗΓΑ

•

ε κηα βαζηθή πδξαπιηθή βαιβίδα , ε ελζσκάησζε θάπνησλ πηιφησλ – κηθξνζπζθεπψλ , ε
νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία δηαθφξσλ ηχπσλ βαιβίδσλ πνπ θαιχπηνπλ πνηθηιία εθαξκνγψλ.

•

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.

•

Ζ δηαθνξά πηέζεσλ πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνπο δχν ζαιάκνπο ηνπ ελεξγνπνηεηή , απφ ηνλ
πηιφην θαη ηελ πίεζε εηζφδνπ , θηλεί ηνλ κεραληζκφ ηεο βαιβίδαο.
3

ΚΤΡΗΑ ΜΔΡΖ ΒΑΛΒΗΓΑ

4

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΥΤΣΟΗΓΖΡΟΤ

•

Ο ρπηνζίδεξνο , ην θνηλψο καληέκη , είλαη
θξάκα
ζηδήξνπ
κε
άλζξαθα
ζε
πεξηεθηηθφηεηα κεγαιχηεξε απφ 2,1 %
θαηά βάξνο.

•

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 .

•

Δηδηθή θαηεγνξία ηνπ θαηνχ ρπηνζίδεξνπ
είλαη ν ρπηνζίδεξνο ζθαηξνεηδνχο
γξαθίηε ( ductile cast iron ) , πνπ
παξάγεηαη κε πξνζζήθε καγλεζίνπ .

Ζ πεξηνρή ησλ ρπηνζηδήξσλ
ζην δηάγξακκα θάζεσλ Fe – C .
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Δθειθπζηηθ
ή ηάζε
N/mm2

Καηεγνξ
ία

C

Si

Mn

S

GG 20

3,20 –
3,60

1,80 –
2,40

0,50 –
0,80

0,08

GG 25

3,20 –
3,40

1,60 –
2,40

0,60 –
0,90

0,08

250

GG 30

2,90 –
3,10

1,201,80

0,80 –
1,20

0,08

300

Καηεγνξί
α

C

Si

Mn

Cu

200
Ο θαηφο ρπηνζίδεξνο
αθνινπζεί ην πξφηππν
DIN 1691 θαη EN 1561 .

Δθειθπζ
ηηθή
ηάζε
Ν/mm2

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

Ο ειαηφο ρπηνζίδεξνο
αθνινπζεί
ην πξφηππν DIN 1693 θαη ΔΝ
1563.
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ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΥΑΛΤΒΑ
•

Ο ράιπβαο , ην θνηλψο αηζάιη , είλαη
θξάκα ζηδήξνπ – άλζξαθα , κε
ιηγφηεξν απφ 2% θ.β. άλζξαθα θαη
ιηγφηεξν απφ 1% καγγάλην.

•

Οη ράιπβεο αλάινγα κε ηελ ρεκηθή
ηνπο ζχζηαζε δηαθξίλνληαη ζε :
Α. Κνηλνχο αλζξαθνχρνπο ράιπβεο ,
κε C έσο 2% .
Β.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 .
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Η νλνκαηνινγία ησλ ραιχβσλ γίλεηαη κε δηάθνξα ζπζηήκαηα ηππνπνίεζεο
φπσο DIN , ASTM , EΛΟΣ , AISI – SAE.
Ο ράιπβαο θαηά ην πξφηππν AISI – SAE δειψλεηαη κε έλαλ ηεηξαςήθην αξηζκφ
ΥΤΕΕ ,
ηα ςεθία ηνπ νπνίνπ ζεκαίλνπλ :
Υ : Οηθνγέλεηα ράιπβα.
Τ: Πνζνζηφ θπξίσλ ζηνηρείσλ θξακκάησζεο ζηνλ ράιπβα .
ΕΕ: Π ( C) , πνιιαπιαζηαζκέλε επί 100% .
Cr, %

Νη, %

C, %

Mn,%

P, %

S, %

301

16-18

6-8

0,15

2

0,045

0,03

304

18-20

8-10,50

0,08

2

0,045

0,03

316

16-18

10-14

0,08

2

0,045

0,03

347

17-19

9-13

0,08

2

0,045

0,03

405

11,5-14,5

-

0,08

1

0,04

0,03

430

16-18

0,75

0,12

1

0,04

0,03

410

11,5-13,5

0,75

0,15

1

0,04

0,03

420

12 -14

-

1

1

0,04

0,04

440 Β

16 -18

-

1

1

0,04

0,03

AISI-SAE
Ολνκαζία

Ωζηεληηηθνί

Φεξξηηηθνί

Μαξηελζηηηθνί
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ΒΑΛΒΗΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΣΛΗΑ

•

Ζ βαιβίδα εκπνδίδεη ηελ ξνή λεξνχ φηαλ
ε θαηάληη πίεζε ππεξβεί ηελ αλάληη
πίεζε ηνπ δηθηχνπ. Σππηθή εθαξκνγή ηεο
παξαπάλσ βαιβίδαο είλαη ζε ζεηξά κε
ιεηηνπξγνχζα αληιία .

•

Ζ βαιβίδα αλνίγεη βαζκηαία ζηελ
εθθίλεζε ηεο αληιίαο
θιείλεη , κε
ειεγρφκελε ηαρχηεηα , ζην ζηακάηεκά
ηεο .

•

Ζ ξνή λεξνχ ζηελ θαλνληθή θαηεχζπλζε
αλαγθάδεη ηνλ δίζθν έκθξαμεο ηεο
βαιβίδαο λα είλαη ζηελ «αλνηθηή» ζέζε .

•

Όηαλ 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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ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΒΑΛΒΗΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΣΛΗΑ
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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.

•

Ζ εθινγή ηεο ζέζεο ηνπνζέηεζήο ηεο ,
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» , δηαγλψζεη ηηκή
θαηάληη
πίεζεο
κεγαιχηεξε
ηεο
επηιεγείζεο , 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.

•

11

ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΒΑΛΒΗΓΑ ΜΔΗΩΖ ΠΗΔΖ
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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.
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ΒΑΛΒΗΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΟΖ
•
•

Ζ βαιβίδα ειέγρνπ ξνήο δηαηεξεί κία
ζηαζεξή ηηκή ξνήο ζην δίθηπν.
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.
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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.
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ΒΑΛΒΗΓΑ ΔΚΣΟΝΩΖ ΠΗΔΖ
Ζ αληηπιεγκαηηθή βαιβίδα , βαιβίδα εθηφλσζεο πίεζεο , ζρεδηάδεηαη
γηα λα δηαηεξεί κία κέγηζηε πίεζε ζην δίθηπν .
Όηαλ ε αλάληη πίεζε απμεζεί , ε βαιβίδα αλνίγεη , κεγαιψλνληαο ηελ παξνρή εμφδνπ .
Όηαλ ε αλάληη πίεζε θζάζεη θάησ απφ ηελ πξνθαζνξηζζείζα ηηκή πίεζεο ,
ε βαιβίδα θιείλεη.
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ΔΞΑΔΡΗΣΗΚΑ
•

Ο αέξαο ζε ειεχζεξε κνξθή είλαη δπλαηφλ λα ζπλππάξρεη κε ην λεξφ ζηελ ζσιελνγξακκή
, κε δηάθνξεο αηηίεο ( πιήξσζε , ή εθθέλσζε , ή γεσκεηξία εδάθνπο ) .

•

Απηφο ν δηαιπκέλνο αέξαο , δεκηνπξγεί θπζαιίδεο πνπ ζπζζσξεχνληαη ζηα πςειφηεξα
ζεκεία ηεο ζσιελνγξακκήο.

•

Οη κηθξνί ή κεγάινη ζχιαθεο κεηψλνπλ ηελ δηαηνκή ηεο ζσιελνγξακκήο , νδεγνχλ ζε
απψιεηεο ελέξγεηαο , θαη ζε θάπνηεο πξνρσξεκέλεο θαηαζηάζεηο δηαθφπηνπλ θαη ηελ ίδηα
ηελ ξνή.

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
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ΔΞΑΔΡΗΣΗΚΑ
Οη βαιβίδεο εμαεξηζκνχ δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο :
Κηλεηηθέο βαιβίδεο εμαεξηζκνχ , Απηφκαηεο βαιβίδεο εμαεξηζκνχ , Βαιβίδεο εμαεξηζκνχ
δηπιήο ελέξγεηαο
Οη θηλεηηθέο βαιβίδεο εμαεξηζκνχ εηζάγνπλ ή εμάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο αέξα ,
δηαζέηνληαο κεγάιε νπή .
Οη απηφκαηεο βαιβίδεο εμαεξηζκνχ εμάγνπλ αέξα φηαλ ην δίθηπν είλαη ππφ πίεζε κέζσ
ελφο εζσηεξηθνχ κεραληζκνχ , ελψ ε ίδηα ε βαιβίδα έρεη κηθξή νπή .
Οη βαιβίδεο εμαεξηζκνχ δηπιήο ελέξγεηαο είλαη ν ζπλδπαζκφο κηαο απηφκαηεο θαη κηαο
θηλεηηθήο βαιβίδνο εμαεξηζκνχ .

Δπηινγή ηεο βαιβίδνο εμαεξηζκνχ :
1. Όγθνο αέξα = 0,25 % ηνπ
αληίζηνηρνπ φγθνπ λεξνχ.
2. Απφ λνκνγξαθήκαηα , ζε ζρέζε κε
ηελ πίεζε .
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ΩΛΖΝΔ PVC


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 θαη κε «εμέιαζε»
παξάγνληαη βέξγεο κήθνπο 6.00 m .

Γηα ηνπο ζσιήλεο κεηαθνξάο λεξνχ ππφ πίεζε ηζρχεη ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΛΟΣ
ΔΝ 1452 – 2
, «πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ γηα παξνρή λεξνχ – Με
πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην
( PVC – U ) –Μέξνο 2 : σιήλεο».
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ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΩΛΖΝΩΝ PVC

Αγθπξψζεηο γσληψλ , ηαπ PVC

Αγθχξσζε αγσγνχ κε κεγάιε θιίζε
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ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΩΛΖΝΩΝ PVC
Κάκςε ζσιήλσλ , ρσξίο ηελ ρξήζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ , επηηξέπεηαη ζηα φξηα ηνπ
επφκελνπ Πίλαθα , ζε ζρέζε θαη κε ην παξαθάησ ζθαξίθεκα .

ΔΞ.
ΓΗΑΜΔΣΡΟ
(mm)

Α
(m)

ΔΞ.
ΓΗΑΜΔΣΡΟ
(mm)

Α
(m)

50

1.14

200

0.29

63

0.90

225

0.25

75

0.77

250

0.22

90

0.63

280

0.20

110

0.52

315

0.18

125

0.46

355

0.16

140

0.41

400

0.14

160

0.36

450

0.13

180

0.32

500

0.12
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ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΠΛΖΓΜΑ Δ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΩΛΖΝΩΝ PVC


Η έννοια του υδραυλικού πλήγματος προκαλείται από την μεταβολή της ταχύτητας
ροής του νερού εξ αιτίας διαφόρων λόγων .


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 .

Ζ ππεξπίεζε ΓΡ = 2 * L * Γu / g * T , πξνζηηζέκελε ζηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ ,
πξέπεη λα δίλεη ζπλνιηθή ηηκή κηθξφηεξε ηεο νλνκαζηηθήο αληνρήο ηνπ ζσιήλα , πξνθεηκέλνπ
λα κελ έρνπκε αζηνρίεο.

Γηάγξακκα ππεξπίεζεο ιφγσ
πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο
ζε ζσιήλεο PVC.
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ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΠΛΖΓΜΑ , ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ
Δ ΩΛΖΝΔ PΔ
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ΓΟΚΗΜΔ ΑΓΩΓΩΝ ΤΓΡΔΤΖ
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 , Κ.Λ.Π.

 ηεγαλφηεηα, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ISO 3633 , ΔΛΟΣ ΔΝ 1053 , ΔΛΟΣ ΔΝ 1401-1,
ΔΛΟΣ ΔΝ 1055 , ΔΛΟΣ ΔΝ 1329-1 , θ.ι.π.
 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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ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ
ΜΔΘΟΓΟΗ ΜΔΣΡΖΖ
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 δηπιαλφ ρήκα .
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ
Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο πδξνκεηξεηψλ , αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ κεηξεηηθνχ
κεραληζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη :




Τγξνχ ηχπνπ
Ξεξνχ ηχπνπ
Τγξνχ ηχπνπ κε θάςνπια ιαδηνχ
Οη ηαρπκεηξηθνί πδξνκεηξεηέο , πεξηιακβάλνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο 2 θαηεγνξίεο ,
αλάινγα κε ηε ζπλζήθεο ξνήο ηνπ λεξνχ πνπ πεξλά πξνο ηνλ κεηξεηηθφ κεραληζκφ
θαη είλαη :




Απιήο ξηπήο , φπνπ ην δηεξρφκελν λεξφ ζπλαληά έλα - έλα δηαδνρηθά ηα πηεξχγηά ηεο θαη
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 ζε νπνηαδήπνηε ζέζε
, αληέρεη αθφκα θαη φηαλ ην λεξφ έρεη θεξηά πιηθά .
Ο ηαρπκεηξηθφο πδξνκεηξεηήο πνιιαπιήο ξηπήο , πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί νξηδφληηνο
αληέρεη αθφκα θαη αλ ην λεξφ έρεη θεξηά .
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 , ελψ
παξνπζηάδεη δηπιάζην ρξφλν
26
αληηθαηάζηαζεο .

ΚΑΜΠΤΛΖ ΦΑΛΜΑΣΟ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟΤ

χκθσλα κε ηελ νδεγία 2004/22 :
Διάρηζηε παξνρή Q1, ε θαηψηαηε παξνρή ζηελ νπνία ην πδξφκεηξν
ελδείμεηο .

παξέρεη

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.
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 .
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Q1

Q2

Q3

Q4

ΣΤΠΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟΤ
ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΚΔ ΚΛΑΔΗ
•
•
•
•
•
•
•
•

Α. ψκα :
Οξείραιθνο
Β. Φηεξσηή :
Πιαζηηθφ
Γ. Άμνλαο θηεξσηήο:
Οξείραιθνο
Γ. Γίζθνο – Γξαλάδηα :
Πιαζηηθφ
Δ. Κάιπκκα :
Πιαζηηθφ
Σ. Πιάθα πίεζεο :
Υάιπβαο
Οη πδξνκεηξεηέο έρνπλ θαηεγνξίεο
βάζεη ηνπ ISO 4064 – 1 , ηηο Α , Β, C , D .
Ζ κεηξνινγηθή θαηεγνξία θαζνξίδεη θαη
ην «λφκηκν» πνζνζηφ απσιεηψλ
θαηαγξαθήο.

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 .
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ΜΗΚΡΟΫΛΗΚΑ
•

Γεληθά ν νξείραιθνο είλαη θξάκα ραιθνχ
θαη ςεπδαξγχξνπ κε ηνλ ςεπδάξγπξν λα
θαζνξίδεη θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ κεηάιινπ.

•

Γηα πεξηεθηηθφηεηα ςεπδαξγχξνπ έσο θαη
35% θ.β. βξηζθφκαζηε ζηελ πεξηνρή α –
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.

•

Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ςεπδαξγχξνπ
θαζνξίδεη θαη ην ρξψκα ηνπ νξείραιθνπ.

•

Πεξηνρήο α : θαιή κεραληθή αληνρή θαη
αληνρή ζε δηάβξσζε. Πεξηνρή α + β :
Μεγαιχηεξε κεραληθή αληνρή , κεησκέλε
αληνρή ζε δηάβξσζε. Πεξηνρή γ :
επθαηέξγαζηνη κφλν ελ ζεξκψ.

•

Οξείραιθνο κε πεξηεθηηθφηεηα Zn > 15%
θ.β. ζε ζηάζηκα λεξά παζαίλεη δηάβξσζε
, απνςεπδαξγχξσζε , πνπ ηνλ νδεγεί
ζην λα γίλεη πνξψδεο θαη εχζξαπζηνο.

•

Γηα ηελ θαηαζθεπή πνιχ αλζεθηηθψλ
βαιβίδσλ , ρξεζηκνπνηνχληαη
ππξηηηνχρνη νξείραιθνη , α θάζεο , ζε
πνζνζηφ ππξηηίνπ έσο 6% θ.β.

Σν δηάγξακκα θάζεσλ Cu – Zn ( νξείραιθνο )
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ΜΗΚΡΟΫΛΗΚΑ

•

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.

•

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.

Σν δηάγξακκα θάζεσλ Cu – Sn ( κπξνχληδνο )
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ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΜΗΚΡΟΫΛΗΚΩΝ
Σα νξεηράιθηλα κηθξνυιηθά θαηεξγάδνληαη κε βάζε ηα Δπξσπατθά πξφηππα ΔΝ 12164 , ΔΝ
12165 , ΔΝ 12167 θαη ΔΝ 12168 , πνπ πξνδηαγξάθνπλ ηελ ρεκηθή ζχζηαζε , ηηο αλνρέο ησλ
δηαζηάζεψλ ηνπο , ηελ ζθιεξφηεηα ηνπ πιηθνχ , ε αληίζηαζε δειαδή ηνπ πιηθνχ ζηελ άζθεζε
δχλακεο.
Πξνβιεπφκελνη έιεγρνη γηα ην κηθξνυιηθά :
Α. ΓΟΚΗΜΖ ΑΝΣΟΥΖ ΜΔ ΔΗΓΗΚΟ ΓΤΝΑΜΟΚΛΔΗΓΟ ΓΗΑ ΣΑ ΟΡΔΗΥΑΛΚΗΝΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ .
Γηαπηζηψλεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ε αληνρή ησλ εμαξηεκάησλ ζε ζηξεπηηθή θαηαπφλεζε
θαη κέζσ δηαδηθαζηψλ ηρλειαζηκφηεηαο ζπγθεληξψλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αληνρή ηεο
παξηίδαο παξαγσγήο.
Β. ΜΔΣΑΛΛΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ .
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
ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαινγία ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ , ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ
θξάκαηνο γεληθψο.
Γ. ΥΖΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ ΟΡΔΗΥΑΛΚΗΝΩΝ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ Δ ΦΑΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΜΑΕΑ.
Πξαγκαηνπνηείηαη δεηγκαηνιεπηηθά ηαπηνπνίεζε θξάκαηνο κε ηνλ θαζκαηνγξάθν κάδαο.
Απφ ηελ ρεκηθή αλάιπζε ( test reports ) , πξνθχπηνπλ νη αλαινγίεο ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ
31
ησλ θξακάησλ θαη νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη βάζεη ησλ Δπξσπατθψλ πξνηχπσλ πνπ
αλαθέξζεθαλ .

ΜΗΚΡΟΫΛΗΚΑ
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ΔΛΔ ΣΑΥΔΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΓΔΖ
 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 , πνπ κε ηελ πίεζε ηνπ λεξνχ κεηαθηλνχλ ην παξέκβπζκα πξνο ηελ εμσηεξηθή
επηθάλεηα ηνπ ζσιήλα , εμαζθαιίδνληαο ζηεγαλή ζχλδεζε ή επηζθεπή.

 Ζ έλσζε ζσιήλσλ ίδηαο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ.
 Ζ επηζθεπή νπψλ - 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.
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Δ.Γ.Δ.Τ.Α.

ΘΔΜΑ ΠΑΡΟΤΗΑΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ – ΥΡΖΖ – ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ –
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΓΟΚΗΜΔ
ΤΛΗΚΩΝ ΤΓΡΔΤΖ
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