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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΠ1 
∆ΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) 

 
1.  Αντικείµενο εργασιών  
Οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορούν στην 
κατασκευή υπογείων δικτύων καταθλιπτικών αγωγών αποχέτευσης και ύδρευσης 
από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) κλάσης ΡΕ 80 και ΡΕ 
100. 
 
2.  Κριτήρια αποδοχής ενσωµατωµένων υλικών   
 
2.1  Αποδεκτά υλικά 
Τα υλικά που ενσωµατώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 
είναι: 

• Σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) από πρώτες ύλες 2ης 
και 3ης γενιάς. 

• Ειδικά τεµάχια από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ίδιων ιδιοτήτων µε 
τους σωλήνες, ή λοιπά υλικά.  

 
Οι σωλήνες ονοµαστικής πίεσης µεγαλύτερης των 16atm κατασκευάζονται κατά 
κανόνα από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (PE 100). 
 
Η ονοµαστική πίεση των σωλήνων δεν πρέπει να συγχέεται µε την κλάση του υλικού 
(ΡΕ 80, ΡΕ 100). 
 
Το πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας HDPE (High Density Polyethylene), το 
πολυαιθυλένιο χαµηλής ποιότητας LDPE (Low Density Polyethylene) και το 
πολυπροπυλένιο (ΡΡ) υπάγονται στην κατηγορία των πολυολεφινών.   
 
Τα πολυαιθυλένια είναι θερµοπλαστικά, δηλαδή µπορούν να µορφοποιηθούν 
θερµαινόµενα και να επαναστερεοποιηθούν οσεσδήποτε φορές.  
 
Το µοριακό βάρος του πολυαιθυλενίου κυµαίνεται από 2000 έως 40.000. 
 
Οι τυπικές ιδιότητες των υλικών HDPE παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Ιδιότητα Μονάδα  Μέθοδος δοκιµής Τιµή  

∆είκτης ροής MFI 190/5  g/10min EN ISO 1133:2000-02 0,3-0,7 
Μηχανικές ιδιότητες σε θερµοκρασία 23ο C και σχετική υγρασία 50% 

Όριο διαρροής  N/mm² EN ISO 527-1:1996² 22 
Επιµήκυνση στο σηµείο 
διαρροής 

% EN ISO 527-1:1996² 15 

Αντοχή εφελκυσµού στη 
θραύση 

N/mm² Ταχύτητα δοκιµής  32 

Επιµήκυνση στη 
θραύση 

% 125 mm/min > 800 

Αντοχή στην κάµψη N/mm² EN ISO 178:2003³ 28 
Μέτρο κάµψεως N/mm²  800 
Σκληρότητα Shore D - DIN 53505:2000-084  60 

Αντοχή σε κρούση  
- EN ISO 8256:20045 Χωρίς 

θραύση 
Θερµικές ιδιότητες 

Περιοχή τήξεως ο C  130 
Συντελεστής γραµµικής K -1 ASTM D 696-036 1,7 · 10-4  
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διαστολής 
Θερµική αγωγιµότητα 
στους 20ο C  

W / m · K DIN 52612-1 0,43 

Ηλεκτρικές ιδιότητες σε θερµοκρασία 20ο C και σε σχετική υγρασία 50% 
Ειδική αντίσταση Ω · cm ASTM D257-998 > 1016 

Επιφανειακή αντίσταση Ω ASTM D257-998 > 1013 

 
2.2    Εφαρµοζόµενα πρότυπα και προδιαγραφές 
 
2.2.1 Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ύδρευσης 
 
ΕΝ 12201-1:2003  Plastics piping systems for water supply-Polyethylene(PE)-

Part1: 
                             General-Συστήµατα σωληνώσεων υδροδότησης από      
                              πολυαιθυλένιο (PE).Μέρος 1: Γενικότητες. 
EN 12201-2:2003  Plastics piping systems for water supply-Polyethylene(PE)-

Part2: 
                              Pipes-Συστήµατα σωληνώσεων υδροδότησης από      
                              πολυαιθυλένιο (PE).Μέρος 2: Σωλήνες. 
 
2.2.2 Πρότυπα δοκιµών 
 
ΕΝ 12099              Plastics Piping Systems-Polyethylene Piping Materials and   

Volatile Content-Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων-Υλικά 
και συστατικά µέρη σωληνώσεων πολυαιθυλενίου-
Προσδιορισµός της περιεκτικότητας των πτητικών. 

ΕΝ 921:1994 Plastics Piping Systems-Thermoplastics pipes-Determination 
of Resistance to internal pressure at constant temperature       
-Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - Θερµοπλαστικοί                               
σωλήνες - Προσδιορισµός της αντοχής σε εσωτερική 
πίεση υπό σταθερή θερµοκρασία. 

 
2.3   Αποδεκτά υλικά-∆οκιµές µίγµατος πρώτης ύλης-∆οκιµές σωλήνων 
 
2.3.1 Γενικά 
Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και εξαρτηµάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (EN) και θα παράγονται σύµφωνα µε αυτές. 
 
Προϊόντα από άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από 
κράτη - µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται 
στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, θεωρούνται ισοδύναµα, 
συµπεριλαµβανοµένων των δοκιµών και ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος 
κατασκευής, όταν µε αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθµό επαρκώς η απαιτούµενη 
στάθµη προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα 
χρήσης. 
 
Για την αποδοχή των προτεινόµενων σωλήνων ο προµηθευτής θα υποβάλει τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

• παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων HDPE, 

• πιστοποιητικά από αναγνωρισµένο φορέα / εργαστήριο σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις. (EN ISO / IEC 17025:2005-08 General 
requirements for the competence of tasting and calibration laboratories – 
Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια των εργαστηρίων δοκιµών και 
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διακριβώσεων), από τα οποία θα προκύπτει συµµόρφωση των προϊόντων 
προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων των προϊόντων.  

• Πίνακες / στοιχεία ανάλογων εφαρµογών των προϊόντων. 
• Πίνακες διατάξεων / χαρακτηριστικών των παραγοµένων προϊόντων.  
• Σχέδια λεπτοµερειών των ειδικών τεµαχίων και των συνδέσµων του 

συστήµατος που παράγει το εργοστάσιο. 

• Οδηγίες εγκατάστασης / σύνδεσης. 
 
Τα παραπάνω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα και 
κατ΄ ελάχιστο θα περιλαµβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείµενα / 
στοιχεία στην Αγγλική. Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα θα έχουν κατασκευαστεί µε 
πιστοποιηµένη κατά EN ISO 9000:2000-12 (Quality management systems – 
Fundamentals and vocabulary – Συστήµατα διαχείρισης ποιότητας – Βασικές αρχές 
και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία.  
 
Η σωλήνες και τα εξαρτήµατα τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα πόσιµου νερού, από επίσηµη Αρχή, Οργανισµό 
ή Ινστιτούτο χώρας ΕΕ (πχ. DVGW, Drinking Water Inspectorate for use in Public 
Water Supply and Swimming pools). 

 
Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάµηνο πριν την προσκόµιση τους στο 
έργο προς τοποθέτηση.  
 
3.2.2  Σύνθεση της πρώτης ύλης πολυαιθυλενίου (compound) – Τιµή MRS 
Το µίγµα του πολυαιθυλενίου – υψηλής πυκνότητας HDPE (compound) των 
σωλήνων θα είναι:  

• ∆εύτερης γενιάς, τύπου  PE 80 (MRS 8 κατά EN ISO 9080:2003-109, EN ISO 
1167-1:2003-0710, EN ISO 12162:1996-0411) ή  

• Τρίτης γενιάς τύπου, PE 100 (MRS 10 κατά EN ISO 9080:2003-101, EN ISO 
1167-1:2003-072, EN ISO 12162:1996-043). 

 
MRS Minimum Required Strength: ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή: είναι η αντοχή του 
υλικού όπως προκύπτει από υδραυλικές δοκιµές πίεσης κατά  EN ISO 1167-1:2003-
07 ή κατά EN 921:1994 αναµενόµενη αντοχή µετά από περίοδο 50 ετών που 
προσδιορίζεται τουλάχιστον 30 δοκιµές πίεσης σε θερµοκρασίες 200, 600, 800 C. 
 
Η κλάση 100 είναι περίπου κατά 25% ανθεκτικότερη σε πίεση από την κλάση 80, και 
αυτό έχει ως αποτέλεσµα µικρότερα πάχη τοιχωµάτων για την ίδια ονοµαστική πίεση 
του σωλήνα.  

 
Η επιλογή της κλάσης PE 100 ή PE 80 καθορίζεται στην µελέτη. Εάν δεν καθορίζεται 
στην µελέτη, συνίσταται η επιλογή της κλάσης PE 100, καθώς η κλάση αυτή 
παρουσιάζει καλύτερη αντίσταση στην δοκιµή RCP (Rapid crack propagation: ταχεία 
επέκταση ρηγµάτων) και µειώνει την πιθανότητα διαρροών του δικτύου.  
 
2.3.3 Ειδικό βάρος 
Το πολυµερές κατασκευής των σωλήνων θα έχει πυκνότητα στην περιοχή 953 – 960 
Kg/m³ στους 23ο C και σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερη από 930 Kg/m³. Ο έλεγχος 
της πυκνότητας αποσκοπεί στην διαπίστωση ότι δεν εµπεριέχεται πολυαιθυλένιο 
χαµηλής πυκνότητας στα µίγµατα. 
 
Για την διάκριση µεταξύ των διαφόρων κλάσεων πολυαιθυλενίου και τον έλεγχο 
τυχόν ενσωµάτωσης υλικού άλλης ποιότητας παρατίθενται οι πυκνότητες διαφόρων 
κατηγοριών πολυαιθυλενίου: 
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HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας):   940-965 Kg/m³ 

MDPE (Πολυαιθυλένιο µέσης πυκνότητας):    930-940 Kg/m³ 

LLDPE (Γραµµικό, χαµηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο):  910-930 Kg/m³ 

LDPE (Πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας):  900-910 Kg/m³ 

2.3.4 ∆είκτης ροής  

Θα τηρούνται τα όρια που προβλέπονται στο ΕΝ 12201-1:2003. Η δοκιµή αφορά 
στην συµπεριφορά του ρευστού υλικού (σχετικό πρότυπο EN ISO 1133:2000-02: 
Plastics – Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow 
rate  (MVR) of thermoplastics (ISO 1133:1997) – Πλαστικά – Προσδιορισµός της 
µαζικής παροχής τήγµατος (MFR) και ογκοµετρικής παροχής τήγµατος (MVR) των 
θερµοπλαστικών). 
 
Ο δείκτης ροής MFI (Melt flow index) θα είναι το πολύ 0,4 – 0,5 g/10 min. 
 
2.3.5 Περιεκτικότητα σε πτητικά και νερά 
Μετράτε η απώλεια υλικού µετά από µία ώρα σε φούρνο στους 105ο C κατά EN 
12118:1997 (Plastic piping systems – Determination of moisture content in 
thermoplastics by coulometry – Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων – 
Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε υγρασία στα θερµοπλαστικά µε 
κουλλοµετρία). 
 
Η επιτρεπόµενη απώλεια πτητικών ανέρχεται σε 350 Kg/m³, η δε επιτρεπόµενη 
απώλεια νερού κάτω από 300 mg/kg.  
 
 
2.3.6 Αντίσταση σε επέκταση ρωγµής 
Για τον έλεγχο αυτό υπάρχουν δύο µέθοδοι δοκιµής: 
 
1. Η πλήρης δοκιµή σύµφωνα µε το EN ISO 13478:2005-04 (Thermoplastics pipes 

for the conveyance of fluids – Determination of resistance to rapid crack 
propagation [RCP] – Full – scale test [FST] [ISO/DIS 13478:2004] – 
Θερµοπλαστικοί σωλήνες για την µεταφορά ρευστών – Προσδιορισµός της 
αντίστασης σε γρήγορη ανάπτυξη ρήγµατος [RCP] – ∆οκιµή πλήρους κάλυψης 
κλίµακας [FST]).  

 
2. Η µικρής κλίµακας δοκιµή (Small scale Steady state - S4 – test) κατά EN ISO 

13477:2005-05 (thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – 
Determination of resistance to rapid crack propagation [RCP] – Small-scale test 
[S4 test] [ISO/DIS 13477:2005] – Θερµοπλαστικοί σωλήνες για τη µεταφορά 
υγρών. Προσδιορισµός της αντίστασης σε ταχεία επέκταση ρηγµάτωσης. ∆οκιµή 
µικρής κλίµακας υπό σταθερές συνθήκες). 

 
Κατά τη δοκιµή αυτή δηµιουργείται µια ρωγµή συγκεκριµένου µεγέθους. Κατόπιν 
αυξάνεται η πίεση του αγωγού και µετράτε η κρίσιµη πίεση η οποία και καταγράφεται.    
 
2.4 Σήµανση Σωλήνων 
Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήµανσης χρώµατος λευκού αντιδιαµετρικά 
τυπωµένες και ανά µέτρο σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική µορφή, π.χ. για 
PE 100:  

Φορέας Έργου – ΑΓΩΓΟΣ HDPE/Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ ΡΝ 12,5 
ΧΧΧΧ = ΥΥΥΥ = ΖΖΖΖ = ΡΕ 100 = 
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Όπου: 
HDPE   = πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ  = εξωτερική διάµετρος  Χ πάχος τοιχώµατος 
ΡΝ 12,5   = κλάση πίεσης σε atm ή bar 
ΧΧΧΧ   = όνοµα κατασκευαστή 
ΥΥΥΥ   = χρόνος παραγωγής από την µία πλευρά και αύξων 

   αριθµός 
ΖΖΖΖ    =τα εφαρµοζόµενα πρότυπα για την παραγωγή και 

δοκιµασία των σωλήνων αυτών και για τον έλεγχο αυτών 
ΡΕ   = η κατάταξη της πρώτης ύλης 
 
2.5 ∆ιατάξεις των σωλήνων  
Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συµφωνούν µε τα αντίστοιχα πρότυπα. 
 
Ενδεικτικά δίνεται ο παρακάτω πίνακας τυπικών διαστάσεων για σωλήνες ΡΕ 100 
των 12,5 atm. 

 
∆ιάµετρος Πάχος τοιχωµάτων (mm)  Βάρος  

(mm) Min Max (kg/m) 

110 8,1 9,1 2,60 
125 9,2 10,3 3,35 
140 10,3 11,5 4,20 
160 11,8 13,1 5,49 
180 13,3 14,8 6,96 
200 14,7 16,3 8,54 
225 16,6 18,4 10,8 
250 18,4 20,4 13,4 
280 20,6 22,8 16,7 
315 23,2 25,7 21,2 
355 26,1 28,9 26,9 
400 29,4 32,5 34,1 
450 33,1 36,6 43,2 

  
3.  Μέθοδος κατασκευής – Απαιτήσεις τελειωµένης εργασίας  
 
3.1 Μεταφορά και αποθήκευση υλικών 
Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων θα γίνεται µε 
προσοχή για την αποφυγή φθορών. Τα οχήµατα µεταφοράς θα έχουν µήκος τέτοιο 
ώστε οι σωλήνες να µην εξέχουν από την καρότσα. Η καρότσα θα έχει λείες 
επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχµηρών αντικειµένων που θα µπορούσαν να 
τραυµατίσουν τους σωλήνες.  
 
Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιµοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά 
µηχανήµατα. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση µε ανατροπή. 
Απαγορεύεται η χρήση συρµατόσχοινου ή αλυσίδων για τους χειρισµούς των 
σωλήνων. Οι χειρισµοί θα γίνονται υποχρεωτικά µε ιµάντες.  
 
Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους και θα τοποθετούνται σε 
τέτοια διάταξη (π.χ. διάταξη πυραµίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και 
παραµορφώσεις λόγω υποκείµενου βάρους. Κάθε διάµετρος θα στοιβάζεται 
χωριστά.  
 
Μέχρι την τοποθέτηση τους τα τεµάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραµένουν στα 
κιβώτια συσκευασίας τους. 
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Επισηµαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: 

• Η µεγάλη παραµονή σε υψηλές θερµοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η 
µέγιστη παραµονή των µπλε σωλήνων στο ύπαιθρο σε καµία περίπτωση δεν 
υπερβαίνει τους τέσσερις µήνες. 

• Η ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας περιφερειακά στην διατοµή 
(µπορεί να προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισµό στον σωλήνα). 

• Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση (µπορεί να προκαλέσει παραµόρφωση κατά 
διάµετρο).  

• Το σύρσιµο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες 
φορτοεκφορτώνονται µε συρµατόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται 
κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις.  

• Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκεµένων σωλήνων (π.χ. εσφαλµένη 
στοίβαξη). 

 
Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαξη σε ύψος έως 1,5 m, µε επαφή των σωλήνων 
κατά γενέτειρα. Κατά την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και 
διαµέτρων, οι πλέον άκαµπτοι θα διατάσσονται στο κάτω µέρος της στοίβας. 
Ένα οι σωλήνες έχουν προδιαµορφωµένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα 
αυτά θα προεξέχουν. 
 
Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα 
προστατεύονται από χτυπήµατα. 
 
Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται για την µεταφορά των σωλήνων θα 
έχουν καρότσα µε λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχµηρών αντικειµένων που θα 
µπορούσαν να τραυµατίσουν τους σωλήνες. 
 
3.2  Τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγµα 
Ο πυθµένας του ορύγµατος θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα βάθη 
και κλίσεις από τη συγκεκριµένη µελέτη, θα είναι επίπεδος και απαλλαγµένος από 
πέτρες. Οι σωλήνες τοποθετούνται επί αµµοχαλικώδους στρώσεις σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη. 
 
Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνεται µε χρήση ιµάντων. Η χρήση 
µεταλλικών αλυσίδων, καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών εξαρτηµάτων που µπορεί 
να βλάψουν την προστατευτική επένδυση απαγορεύεται.  
 
Η εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόµενο, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και 
υψοµετρικά δεν θα υπερβαίνει τις γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος 
των χρησιµοποιούµενων συνδέσµων, και σε κάθε περίπτωση δε θα υπερβαίνει τα 
εξής όρια: 
Φ 500 mm:   3,0º 
Φ 600 έως 900 mm:  2.0º 
Φ 1000 έως 1400 mm: 1,0º 
Φ 1400 mm:    0,5º 
 
Κατά την επίχωση του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα διευθετούνται κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να περιβάλλουν τον αγωγό και να συµπληρώνουν πλήρως το διάκενο 
µεταξύ σωλήνα και ορύγµατος (πλήρες πλευρικό σφήνωµα αγωγού). Στην συνέχεια 
η στρώση εγκιβωτισµού του σωλήνα θα συµπυκνώνεται επαρκώς µε χρήση ελαφρού 
δονητικού εξοπλισµού. 
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Η υπόλοιπη επίχωση του ορύγµατος θα γίνεται κατά στρώσεις σύµφωνα µε την Τ.Π. 
6. 
 
Καθ’ όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισµού των σωλήνων, ο 
Ανάδοχος θα λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην προκληθεί βλάβη στις 
σωληνώσεις από οποιαδήποτε αιτία. 
 
Σε κάθε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο άκρο θα 
εµφράσσεται για προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών. 
 
3.3 Σύνδεση σωλήνων 
Η µέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο µεταξύ τους όσο και µε τα 
ειδικά τεµάχια ΡΕ εξαρτάται από την διάµετρο και την πίεση λειτουργίας τους. 
Για διαµέτρους σωλήνων έως και Φ225 και πίεση λειτουργίας έως 12,5 bar κατά 
κανόνα η σύνδεση γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση (electro fusion welding).  
Για µεγαλύτερες διαµέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας εφαρµόζεται η 
µετωπική θερµική συγκόλληση (butt fusion welding). Το ΡΕ συγκολλάτε αυτογενώς. 
Σε κατάσταση τήξης, στους 220º C και υπό πίεση δηµιουργούνται νέοι δεσµοί µεταξύ 
των µορίων του ΡΕ και έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο διαφορετικών τεµαχίων 
σωλήνων, η κατανοµή των φορτίων σε ολόκληρο το µήκος της σωληνογραµµής και η 
διατήρηση λείας εσωτερικής επιφάνειας. 
 
3.3.1 Ηλεκτροσυγκόλληση 
Η συγκόλληση επιτυγχάνεται µε χρήση ειδικού τεµαχίου από ΡΕ µε ενσωµατωµένη 
σπειροειδή διάταξη ηλεκτρικής αντίστασης: ηλεκτροµούφα (electro fusion socket). Η 
ηλεκτροµούφα τροφοδοτείται από ηλεκτρογεννήτρια, η έξοδος της οποίας ρυθµίζεται 
αναλόγως της διαµέτρου του σωλήνα.  
 
Προετοιµασία: Οι άκρες του σωλήνα κόβονται κάθετα (υπό ορθή γωνία ως προς 
άξονα του σωλήνα) µε κατάλληλο εργαλείο κοπής σωλήνων επιστρωµάτων 
επιφανειακής οξείδωσης. Καθαρίζεται επιµελώς το επίστρωµα και στα δύο τµήµατα 
που πρόκειται να συγκολλήσουν κι σε µήκος κατά τουλάχιστον 10mm µεγαλύτερο 
της ηµιδιάστασης της ηλεκτροµούφας. Οι επιφάνειες που έχουν αδροποιηθεί θα 
καθαρίζονται µε καθαρό ύφασµα χωρίς χνούδι ή µε µαλακό χαρτί εµποτισµένο σε 
απορρυπαντικό (π.χ. ασετόν). Σε κάθε περίπτωση θα αποφεύγεται η χρήση υλικών 
απόξεσης (γυαλόχαρτου, λίµας, τροχού λείανσης) καθώς και η χρήση διαλυτικών, 
που περιέχουν τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη, αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευµα). 
 
Τα προς σύνδεση τµήµατα θα ευθυγραµµίζονται και θα διατηρούνται αµοαξονικά µε 
χρήση συσφιγκτήρων, οι οποίοι θα παραµένουν µέχρι να ψυχθεί πλήρως η 
ηλεκτροµούφα.  
 
Κατά την συγκόλληση δεν επιτρέπεται η µετακίνηση του συνδετήρα ευθυγράµµισης, 
η άσκηση πίεσης στο σηµείο σύνδεσης, καθώς και η απότοµη µεταβολή της 
θερµοκρασίας (µε νερό, πεπιεσµένο αέρα κλπ). 
 
Για την δοκιµή του συγκολληµένου σωλήνα είναι απαραίτητο να παρέλθει χρονικό 
διάστηµα τουλάχιστον δύο ωρών µετά την ηλεκτροσυγκόλληση. 
 
3.3.2 Μετωπική συγκόλληση  
Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιµελής προετοιµασία των άκρων που 
πρόκειται να συγκολληθούν. Τα προς σύνδεση τµήµατα σωλήνων εξαρτηµάτων θα 
στερεώνονται στις σιαγόνες στερέωσης της µηχανής µετωπικής συγκόλλησης και θα 
ευθυγραµµίζονται. Η απόκλιση από την ευθυγραµµία δεν θα υπερβαίνει το 10% του 
πάχους τοιχώµατος του σωλήνα ή τα 2mm (ότι είναι µικρότερο). 



 8

 
Απόκλιση πέρα από αυτό το όριο θα αντιµετωπίζεται είτε µε αύξηση της πίεσης των 
σφιγκτήρων, είτε µε αναπροσαρµογή των σωλήνων µέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη 
δυνατή επαφή και η µικρότερη δυνατή απόκλιση. 
 
Τα άκρα των σωλήνων / εξαρτηµάτων θα πλανίζονται πριν την κόλληση και θα 
καθαρίζονται µε απορρυπαντικό (ασετόν από σκόνη, έλαια, υγρασία και άλλες ξένες 
ουσίες. Επίσης θα καθαρίζεται και η θερµαντική πλάκα από ξένα σώµατα, σκόνη ή 
υπολείµµατα πολυαιθυλενίου όταν είναι ακόµη ζεστή και θα φυλάσσεται στην ειδική 
θήκη της, προς αποφυγή φθοράς της επικάλυψης από τεφλόν.  
Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγµατοποιείται σε ξηρό περιβάλλον προφυλαγµένο 
από υγρασία και ρεύµατα αέρα, σε θερµοκρασίες στην περιοχή από -5ºC έως +40ºC. 
 
Η συγκόλληση του πολυαιθυλενίου απαιτεί σύνδεση της τάξης των 0,15 N/mm², η 
οποία θα διατηρείται µέχρι να αρχίσει να σχηµατίζεται αναδίπλωση τηγµένου  υλικού 
(κορδόνι) στο άκρο του σωλήνα / εξαρτήµατος, το ύψος του οποίου ποικίλει, 
ανάλογα µε το πάχος του τοιχώµατος του σωλήνα. Στην συνέχεια θα ελαττώνεται η 
πίεση στα 0,02 N/mm² περίπου, προκειµένου να αποφευχθεί η υπερχείλιση του 
υλικού η οποία επιδρά δυσµενώς στην ποιότητα της συγκόλλησης και συνεχίζεται η 
επιφανειακή θέρµανση. Μετά την παρέλευση του προβλεπόµενου από τον 
κατασκευαστή χρόνου αποµακρύνεται η θερµαντική πλάκα και τα άκρα των 
σωλήνων πλησιάζουν µεταξύ τους µε προσοχή ώστε να µην ωθηθεί όλο το τηγµένο 
υλικό εκτός της σύνδεσης µέχρι να επέλθει η ψύξη (χρονικό διάστηµα που εξαρτάται 
από την διάµετρο και το πάχος τοιχώµατος του σωλήνα / εξαρτήµατος). Μετά την 
σταδιακή ψύξη της ζώνης συγκόλλησης θα αποσυναρµολογούνται οι συσφιγκτήρες.  
 
Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η απότοµη ψύξη των σωλήνων µε νερό, 
πεπιεσµένο αέρα κλπ. 
 
3.4 Σώµατα αγκύρωσης 
Σώµατα αγκύρωσης από σκυρόδεµα θα κατασκευασθούν στις θέσεις παρεµβολής 
ειδικού τεµαχίου, διακλάδωσης, καµπύλης ή συστολής σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στην µελέτη.  
 
Η εκσκαφή για την θεµελίωση των σωµάτων αγκύρωσης στις απαιτούµενες 
διαστάσεις θα εκτελείται πριν από την τοποθέτηση των σωλήνων. 
 
Κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων για την διάστρωση του σκυροδέµατος θα 
καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή τραυµατισµού των σωλήνων. 
 
3.5 ∆οκιµές στεγανότητας 
 
3.5.1 Γενικά 
Οι δοκιµές στεγανότητας θα γίνονται µετά από την τοποθέτηση και σύνδεση των 
σωλήνων στο όρυγµα, την κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση 
των ειδικών τεµαχίων και συσκευών και την µερική αναπλήρωση του ορύγµατος.  
 
Οι δοκιµές διακρίνονται σε:  

• Προδοκιµασία 

• Κύρια δοκιµή υπό πίεση 

• Γενική δοκιµή ολόκληρου του δικτύου. 
 
Κατά τη διάρκεια των δοκιµών το µη επιχωµένο τµήµα των ορυγµάτων θα παραµένει 
ξηρό. Τυχόν εµφάνιση υδάτων στο όρυγµα θα αντιµετωπίζεται µε αντλήσεις. 



 9

 
Το µήκος του τµήµατος δοκιµής θα είναι της τάξης των 500 έως 1000 m ανάλογα µε 
τις τοπικές συνθήκες και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα άκρα των 
τµηµάτων του προς δοκιµή δικτύου θα κλείνουν ερµητικά µε φλαντζωτές τάπες.  
 
Το προς δοκιµή τµήµα θα πληρούται µε νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η 
πλήρης εξαέρωση του. 
 
Το αντλητικό συγκρότηµα εισπίεσης θα είναι εφοδιασµένο µε ογκοµετρική διάταξη 
(όργανο ή καταγραφικό) µετρήσεων, ακριβείας ± 1lt και αυτογραφικό µανόµετρο µε 
ακρίβεια ανάγνωσης 0,1 atm. Τα όργανα θα φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 µηνών) 
πιστοποιητικό βαθµονόµησης από αναγνωρισµένο εργαστήριο. 
 
Η εκτέλεση της δοκιµασίας θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό. ∆εν επιτρέπεται να 
εκτελείται καµία εργασία στο όρυγµα κατά την ώρα που το τµήµα βρίσκεται υπό 
δοκιµασία. 
 
3.5.2 Προδοκιµασία 
Αφού πληρωθεί µε νερό το υπό δοκιµή τµήµα, παραµένει επί 24 περίπου ώρες υπό 
στατική πίεση. Εάν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σηµείο διαρροής, 
θα επισκευασθεί η ζηµιά και θα επαναληφθεί η δοκιµή.  
 
3.5.3 Κυρίως δοκιµασία πίεσης 
Εάν κατά την προδοκιµασία δεν παρατηρηθούν µετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές 
ύδατος, επακολουθεί η κυρίως δοκιµή υπό πίεση.  
 
Η εφαρµοστέα πίεση δοκιµής καθορίζεται από την µελέτη ή ορίζεται σε 150% της 
ονοµαστικής πίεσης (ΡΝ) των σωλήνων. 
 
Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαµβάνεται πρόνοια για την αποφυγή 
δηµιουργίας θυλάκων αέρα. 
 
Η ολική διάρκεια της δοκιµασίας δεν θα είναι µικρότερη από 12 ώρες. 
 
Η κυρίως δοκιµή θεωρείται επιτυχής εάν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη 
από 0,10 atm και δεν παρατηρηθούν παραµορφώσεις του δικτύου. 
 
Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη του ορίου αυτού ελέγχεται απτικά η 
σωλήνωση για τον εντοπισµό ενδεχόµενων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές 
ύδατος, παρά το ότι προστίθενται ποσότητες ύδατος για την διατήρηση της πίεσης, 
σηµαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί αέρας στο δίκτυο, οπότε απαιτείται εκκένωση και 
επανάληψη της δοκιµής. 
 
3.5.4 Γενική δοκιµασία 
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιµασίας θα αναπληρώνεται πλήρως το 
όρυγµα κατά τµήµατα, χωρίς όµως να πληρωθούν οι θέσεις συνδέσεως µεταξύ των 
τµηµάτων του δικτύου που υποβλήθηκαν σε κυρίως δοκιµασία πίεσης.  
 
Κατά την φάση αυτή η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα µικρότερα της 
ονοµαστικής προς διαπίστωση τυχόν πίεσης (η πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα 
µανόµετρα). 
 
Μετά την τµηµατική αναπλήρωση των ορυγµάτων, οι σωληνώσεις θα υποστούν την 
τελική δοκιµασία µε πίεση ίση προς 150% της ονοµαστικής. 
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Η διάρκεια της δοκιµασίας αυτής θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο 
των συνδέσεων µεταξύ των χωριστά δοκιµασθέντων τµηµάτων κατά την κυρίως 
δοκιµή πίεσης. 
 
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή και της δοκιµασίας αυτής πληρούνται και τα αφεθέντα 
µεταξύ των τµηµάτων κενά. 
 
3.5.5 Πρωτόκολλο δοκιµασιών 
Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσµάτων δοκιµασιών θα καταρτίζονται 
πρωτόκολλα που θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και του 
Αναδόχου.  
 
3.6 Πλύση και αποστείρωση δικτύου (για δίκτυα ύδρευσης) 
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της γενικής δοκιµασίας θα εκτελεστεί η πλύση των 
αγωγών, έτσι ώστε να καθαρίσουν οι σωλήνες από ξένα και κυρίως λεπτόκοκκα 
υλικά. 
 
Το νερό πλύσης θα είναι πόσιµο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις από το έργο 
κεφαλής του δικτύου. Η εκκένωση του δικτύου θα γίνεται από τους εκκενωτές. Οι 
πλύσεις θα επαναλαµβάνονται µέχρι να επιτευχθεί απόλυτη διαύγεια του εκρέοντος 
νερού, το οποίο θα πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς κόκκους άµµου ή άλλα 
αιωρούµενα συστατικά.         
 
Μετά την ολοκλήρωση της πλύσης του το δίκτυο, αποστειρώνεται µε την προσθήκη 
στο νερό πλήρωσης κατάλληλων απολυµαντών σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
µελέτη (π.χ. χλώριο). Το διάλυµα χηµικών προσθέτων θα εισαχθεί στο σύστηµα 
διανοµής και θα παραµείνει επί 3ωρο τουλάχιστον. Κατά τη διάρκεια του χρονικού 
διαστήµατος αυτού, όλες οι δικλείδες κλπ. θα είναι κλειστές. Μετά την πάροδο του 
3ώρου, θα γίνει έκπλυση των σωλήνων µε το νερό του δικτύου του οικισµού. 
 
Μετά την εκ νέου απόπλυση του δικτύου µε καθαρό νερό θα ληφθούν δείγµατα 
νερού από 4 διαφορετικά σηµεία αυτού καθώς και από σηµεία τυχόν υφιστάµενου 
παλαιού δικτύου κοντά στο σηµείο τροφοδοσίας του νέου. Στα εντός του νέου 
δικτύου σηµεία το ποσοστό ελεύθερου χλωρίου θα υπερβαίνει το αντίστοιχο 
ποσοστό ελεύθερου χλωρίου του νερού του οικισµού. Σε περίπτωση που ο όρος 
αυτός δεν πληρούται, πρέπει να γίνει νέα έκλυση όλης της εγκατάστασης και νέα 
δειγµατοληψία, έως ότου εκπληρωθεί η παραπάνω απαίτηση.  
 
4. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 

• Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωµατωµένων υλικών. 
• Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής τοποθέτησης σωλήνων και 

συνδεσµολογίας τους σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 

• Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιµών πιέσεως. 
• Έλεγχος εγκατάστασης σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, ώστε 

να διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόµενα εξαρτήµατα και εάν 
έχουν τηρηθεί επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας). 

• Εξαρτήµατα που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται 
αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών µε δαπάνες του 
Αναδόχου. 

 
5. Περιλαµβανόµενες 
Στις τιµές του Τιµολογίου για τους σωλήνες πολυαιθυλενίου περιλαµβάνονται οι 
δαπάνες για όλες τις εργασίες και χρήση κάθε είδους εξοπλισµού, που απαιτούνται 
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για την πλήρη και έντεχνη κατά τα παραπάνω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και 
σχέδια της µελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών. 
 
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για: 

� Την διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανικών 
µέσων, υλικών και συσκευών 

� Την προµήθεια επί τόπου του έργου και την φθορά των σωλήνων και 
ειδικών τεµαχίων από πολυαιθυλένιο 

� Τις κάθε είδους δαπάνες µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων από το 
εργοστάσιο στο εργοτάξιο και από εκεί επί τόπου του έργου 

� Την τοποθέτηση των σωλήνων και των πάσης φύσεως ειδικών τεµαχίων 
αυτών εντός του ορύγµατος µετά των απαιτούµενων τοµών και 
τορνεύσεων. 

� Τις εργασίες και τα υλικά για την διέλευση των σωλήνων από τα τεχνικά 
έργα. 

� Τις δοκιµές στεγανότητας των σωλήνων 
� Την παροχή όλων των απαιτούµενων µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, 

εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας. 
� Τις κάθε είδους συνδέσεις των σωλήνων 
� Τα ειδικά τεµάχια από χυτοσίδηρο καθώς και οι χυτοσίδηροι σωλήνες 

µικρού µήκους όπου αυτοί απαιτηθούν. 
 
Στις παραπάνω τιµές δεν περιλαµβάνονται τα σώµατα αγκύρωσης, ο εγκιβωτισµός 
µε άµµο ή το σκυρόδεµα εγκιβωτισµού που πληρώνεται ιδιαιτέρως.  
 
Επίσης, δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες πλύσης / απολύµανσης του δικτύου, οι 
οποίες επιµετρώνται ιδιαίτερα (όταν προβλέπεται η εκτέλεση τους), ανά km δικτύου.  
 
6. Επιµέτρηση και πληρωµή σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο 
Η επιµέτρηση των σωλήνων του δικτύου µονίµων σωληνώσεων θα γίνει βάση του 
πραγµατικού µήκους σε µέτρα µήκους των σωλήνων από πολυαιθυλένιο που 
εγκαταστάθηκαν ικανοποιητικά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, χωριστά 
κατά ονοµατικές διαµέτρους. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι τα µήκη των σωληνώσεων θα επιµετρώνται αξονικά χωρίς να 
αφαιρούνται τα µήκη των ειδικών τεµαχίων.  
 
Η πληρωµή θα γίνει βάσει των παραπάνω επιµετρηθέντων συνολικών µηκών 
σωλήνωσης για κάθε προβλεπόµενη ονοµαστική διάµετρο µε τις αντίστοιχες 
συµβατικές µονάδες του τιµολογίου.      
 
 
 
 
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. 
 ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ     ∆ΕΥΑΛ 
 
 
 
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ              ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 
   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


