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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΣΠ 1) 

ΧΛΗΝΔ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΔΝΙΟΤ ΑΠΟ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΔΝΙΟ ΤΦΗΛΗ ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ (HDPE) 

1. Απνδεθηά πιηθά 

Οη πξνο πξνκήζεηα ζσιήλεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξνύλ 

ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλόηεηαο (HDPE) θιάζεο PE 100 (3εο γεληάο), νλνκαζηηθήο 

πίεζεο 16 atm.H νλνκαζηηθή πίεζε ησλ ζσιήλσλ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ θιάζε ηνπ πιηθνύ 

(PE 100). 

Σν πνιπαηζπιέλην πςειήο πνηόηεηαο HDPE (High Density Polyethylene) ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ πνιπνιεθηλώλ. Σα πνιπαηζπιέληα είλαη ζεξκνπιαζηηθά, δειαδή κπνξνύλ λα κνξθνπνηεζνύλ 

ζεξκαηλόκελα θαη λα επαλαζηεξενπνηεζνύλ νζεζδήπνηε θνξέο.  

Σν κνξηαθό βάξνο ηνπ πνιπαηζπιελίνπ θπκαίλεηαη από 2000 έσο 40.000. 

Οη ηππηθέο ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ HDPE παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Ιδηόηεηα Μνλάδα  Μέζνδνο δνθηκήο Σηκή  

Γείθηεο ξνήο MFI 190/5  g/10min EN ISO 1133:2000-02 0,3-0,7 

Μεραληθέο ηδηόηεηεο ζε ζεξκνθξαζία 23ν C θαη ζρεηηθή πγξαζία 50% 

Όξην δηαξξνήο  N/mm² EN ISO 527-1:1996² 22 

Δπηκήθπλζε ζην ζεκείν 

δηαξξνήο 
% EN ISO 527-1:1996² 15 

Αληνρή εθειθπζκνύ ζηε 

ζξαύζε 
N/mm² Σαρύηεηα δνθηκήο  32 
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Δπηκήθπλζε ζηε ζξαύζε % 125 mm/min > 800 

Αληνρή ζηελ θάκςε N/mm² EN ISO 178:2003³ 28 

Μέηξν θάκςεσο N/mm²  800 

θιεξόηεηα Shore D - DIN 53505:2000-084  60 

Αληνρή ζε θξνύζε  
- EN ISO 8256:20045 Υσξίο 

ζξαύζε 

Θεξκηθέο ηδηόηεηεο 

Πεξηνρή ηήμεσο ν C  130 

πληειεζηήο γξακκηθήο 

δηαζηνιήο 
K -1 ASTM D 696-036 1,7 ∙ 10-4  

Θεξκηθή αγσγηκόηεηα ζηνπο 

20ν C  
W / m ∙ K DIN 52612-1 0,43 

Ηιεθηξηθέο ηδηόηεηεο ζε ζεξκνθξαζία 20ν C θαη ζε ζρεηηθή πγξαζία 50% 

Δηδηθή αληίζηαζε Ω ∙ cm ASTM D257-998 > 1016 

Δπηθαλεηαθή αληίζηαζε Ω ASTM D257-998 > 1013 

 

2. Δθαξκνδόκελα πξόηππα θαη πξνδηαγξαθέο 

2.1 Πξόηππα γηα ζσιήλεο δηθηύσλ ύδξεπζεο 

ΔΝ 12201-1:2003  Plastics piping systems for water supply-Polyethylene(PE)-Part1: 

                             General-πζηήκαηα ζσιελώζεσλ πδξνδόηεζεο από      

                              πνιπαηζπιέλην (PE).Μέξνο 1: Γεληθόηεηεο. 

EN 12201-2:2003  Plastics piping systems for water supply-Polyethylene(PE)-Part2: 

                              Pipes-πζηήκαηα ζσιελώζεσλ πδξνδόηεζεο από      

                              πνιπαηζπιέλην (PE).Μέξνο 2: σιήλεο. 

2.2 Πξόηππα δνθηκώλ 

ΔΝ 12099             Plastics Piping Systems-Polyethylene Piping Materials and   

Volatile Content-πζηήκαηα πιαζηηθώλ ζσιελώζεσλ-Τιηθά θαη ζπζηαηηθά κέξε 

ζσιελώζεσλ πνιπαηζπιελίνπ-Πξνζδηνξηζκόο    

                             ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ησλ πηεηηθώλ. 

ΔΝ 921:1994 Plastics Piping Systems-Σhermoplastics pipes-Determination of  



Resistance to internal pressure at constant temperature       -πζηήκαηα 

πιαζηηθώλ ζσιελώζεσλ - Θεξκνπιαζηηθνί                               ζσιήλεο - 

Πξνζδηνξηζκόο ηεο αληνρήο ζε εζσηεξηθή πίεζε ππό ζηαζεξή ζεξκνθξαζία. 

 

3.Απνδεθηά πιηθά-Γνθηκέο κίγκαηνο πξώηεο ύιεο-Γνθηκέο ζσιήλσλ 

3.1 Γεληθά 

Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ ζα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ησλ Δπξσπατθώλ 

Πξνδηαγξαθώλ (EN) θαη ζα παξάγνληαη ζύκθσλα κε απηέο. 

Πξντόληα από άιια θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο θαη πξώηεο ύιεο από θξάηε - κέιε ηνπ 

Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ, ηα νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ παξνύζα Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή, ζεσξνύληαη ηζνδύλακα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνθηκώλ θαη ειέγρσλ πνπ 

δηεμήρζεζαλ ζην θξάηνο θαηαζθεπήο, όηαλ κε απηνύο επηηπγράλεηαη ζηνλ ίδην βαζκό επαξθώο ε 

απαηηνύκελε ζηάζκε πξνζηαζίαο σο πξνο ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ρξήζεο. 

Γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνηεηλόκελσλ ζσιήλσλ ν πξνκεζεπηήο ζα ππνβάιεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

 παξνπζίαζε ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ πξντόλησλ HDPE, 

 πηζηνπνηεηηθά από αλαγλσξηζκέλν θνξέα / εξγαζηήξην ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θνηλνηηθέο 
δηαηάμεηο. (EN ISO / IEC 17025:2005-08 General requirements for the competence of tasting and 
calibration laboratories – Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ επάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ δνθηκώλ θαη 
δηαθξηβώζεσλ), από ηα νπνία ζα πξνθύπηεη ζπκκόξθσζε ησλ πξντόλησλ πξνο ηηο απαηηήζεηο 
ησλ ηζρπόλησλ ησλ πξντόλησλ.  

 Πίλαθεο / ζηνηρεία αλάινγσλ εθαξκνγώλ ησλ πξντόλησλ. 

 Πίλαθεο δηαηάμεσλ / ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ παξαγνκέλσλ πξντόλησλ.  

 ρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ παξάγεη ην 
εξγνζηάζην. 

 Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο / ζύλδεζεο. 
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα ππνβάιινληαη θαηά πξνηίκεζε ζηελ Διιεληθή γιώζζα θαη θαη΄ ειάρηζην 

ζα πεξηιακβάλνπλ πεξίιεςε ζηελ Διιεληθή θαη πιήξε θείκελα / ζηνηρεία ζηελ Αγγιηθή. Οη ζσιήλεο 

θαη ηα εμαξηήκαηα ζα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε πηζηνπνηεκέλε θαηά EN ISO 9000:2000-12 (Quality 

management systems – Fundamentals and vocabulary – πζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο – Βαζηθέο 

αξρέο θαη ιεμηιόγην) παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

Ζ ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπο ζα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ρξήζε ζε 

δίθηπα πόζηκνπ λεξνύ, από επίζεκε Αξρή, Οξγαληζκό ή Ηλζηηηνύην ρώξαο ΔΔ (πρ. DVGW, Drinking 

Water Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming pools). 

Οη ζσιήλεο ζα έρνπλ παξαρζεί ην πνιύ έλα εμάκελν πξηλ ηελ πξνζθόκηζε ηνπο ζην έξγν πξνο 

ηνπνζέηεζε.  

3.2 ύλζεζε ηεο πξώηεο ύιεο πνιπαηζπιελίνπ (compound) – Σηκή MRS 

Σν κίγκα ηνπ πνιπαηζπιελίνπ – πςειήο ππθλόηεηαο HDPE (compound) ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη:  

 Γεύηεξεο γεληάο, ηύπνπ  PE 80 (MRS 8 θαηά EN ISO 9080:2003-109, EN ISO 1167-1:2003-0710, 
EN ISO 12162:1996-0411) ή  

 Σξίηεο γεληάο ηύπνπ, PE 100 (MRS 10 θαηά EN ISO 9080:2003-101, EN ISO 1167-1:2003-072, 
EN ISO 12162:1996-043). 



MRS Minimum Required Strength: ελάτιζηη απαιηούμενη ανηοτή: είναι η ανηοτή ηοσ σλικού όπως 

προκύπηει από σδρασλικές δοκιμές πίεζης καηά  EN ISO 1167-1:2003-07 ή καηά EN 921:1994 

αναμενόμενη ανηοτή μεηά από περίοδο 50 εηών ποσ προζδιορίζεηαι ηοσλάτιζηον 30 δοκιμές πίεζης 

ζε θερμοκραζίες 200, 600, 800 C. 

Ζ θιάζε 100 είλαη πεξίπνπ θαηά 25% αλζεθηηθόηεξε ζε πίεζε από ηελ θιάζε 80, θαη απηό έρεη σο 

απνηέιεζκα κηθξόηεξα πάρε ηνηρσκάησλ γηα ηελ ίδηα νλνκαζηηθή πίεζε ηνπ ζσιήλα.  

Ζ επηινγή ηεο θιάζεο PE 100 ή PE 80 θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε. Δάλ δελ θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε, 

ζπλίζηαηαη ε επηινγή ηεο θιάζεο PE 100, θαζώο ε θιάζε απηή παξνπζηάδεη θαιύηεξε αληίζηαζε ζηελ 

δνθηκή RCP (Rapid crack propagation: ηαρεία επέθηαζε ξεγκάησλ) θαη κεηώλεη ηελ πηζαλόηεηα 

δηαξξνώλ ηνπ δηθηύνπ.  

3.3 Δηδηθό βάξνο 

Σν πνιπκεξέο θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ζα έρεη ππθλόηεηα ζηελ πεξηνρή 953 – 960 Kg/m³ ζηνπο 23ν 

C θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεγαιύηεξε από 930 Kg/m³. Ο έιεγρνο ηεο ππθλόηεηαο απνζθνπεί ζηελ 

δηαπίζησζε όηη δελ εκπεξηέρεηαη πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλόηεηαο ζηα κίγκαηα. 

Γηα ηελ δηάθξηζε κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ θιάζεσλ πνιπαηζπιελίνπ θαη ηνλ έιεγρν ηπρόλ ελζσκάησζεο 

πιηθνύ άιιεο πνηόηεηαο παξαηίζεληαη νη ππθλόηεηεο δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ πνιπαηζπιελίνπ: 

HDPE (Πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλόηεηαο):   940-965 Kg/m³ 

MDPE (Πνιπαηζπιέλην κέζεο ππθλόηεηαο):    930-940 Kg/m³ 

LLDPE (Γξακκηθό, ρακειήο ππθλόηεηαο πνιπαηζπιέλην):  910-930 Kg/m³ 

LDPE (Πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλόηεηαο):    900-910 Kg/m³ 

3.4 Γείθηεο ξνήο  

Θα ηεξνύληαη ηα όξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΔΝ 12201-1:2003. Ζ δνθηκή αθνξά ζηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ ξεπζηνύ πιηθνύ (ζρεηηθό πξόηππν 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) – 

Πιαζηηθά – Πξνζδηνξηζκόο ηεο καδηθήο παξνρήο ηήγκαηνο (MFR) θαη νγθνκεηξηθήο παξνρήο 

ηήγκαηνο (MVR) ησλ ζεξκνπιαζηηθώλ). 

Ο δείθηεο ξνήο MFI (Melt flow index) ζα είλαη ην πνιύ 0,4 – 0,5 g/10 min. 

3.5 Πεξηεθηηθόηεηα ζε πηεηηθά θαη λεξά 

Μεηξάηε ε απώιεηα πιηθνύ κεηά από κία ώξα ζε θνύξλν ζηνπο 105ν C θαηά EN 12118:1997 (Plastic 

piping systems – Determination of moisture content in thermoplastics by coulometry – πζηήκαηα 

πιαζηηθώλ ζσιελώζεσλ – Πξνζδηνξηζκόο ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε πγξαζία ζηα ζεξκνπιαζηηθά κε 

θνπιινκεηξία). 

Ζ επηηξεπόκελε απώιεηα πηεηηθώλ αλέξρεηαη ζε 350 Kg/m³, ε δε επηηξεπόκελε απώιεηα λεξνύ θάησ 

από 300 mg/kg.  

 



3.6 Αληίζηαζε ζε επέθηαζε ξσγκήο 

Γηα ηνλ έιεγρν απηό ππάξρνπλ δύν κέζνδνη δνθηκήο: 

1. Ζ πιήξεο δνθηκή ζύκθσλα κε ην 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] – Θεξκνπιαζηηθνί ζσιήλεο γηα ηελ κεηαθνξά ξεπζηώλ – 
Πξνζδηνξηζκόο ηεο αληίζηαζεο ζε γξήγνξε αλάπηπμε ξήγκαηνο [RCP] – Γνθηκή πιήξνπο 
θάιπςεο θιίκαθαο [FST]).  

2. Ζ κηθξήο θιίκαθαο δνθηκή (Small scale Steady state - S4 – test) θαηά 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] – Θεξκνπιαζηηθνί ζσιήλεο 
γηα ηε κεηαθνξά πγξώλ. Πξνζδηνξηζκόο ηεο αληίζηαζεο ζε ηαρεία επέθηαζε ξεγκάησζεο. Γνθηκή 
κηθξήο θιίκαθαο ππό ζηαζεξέο ζπλζήθεο). 

Καηά ηε δνθηκή απηή δεκηνπξγείηαη κηα ξσγκή ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο. Καηόπηλ απμάλεηαη ε πίεζε 

ηνπ αγσγνύ θαη κεηξάηε ε θξίζηκε πίεζε ε νπνία θαη θαηαγξάθεηαη.    

 

4. ήκαλζε σιήλσλ 

Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ δύν ζεηξέο ζήκαλζεο ρξώκαηνο ιεπθνύ αληηδηακεηξηθά ηππσκέλεο θαη αλά 

κέηξν ζσιήλα, πνπ ζα έρνπλ ηελ εμήο ελδεηθηηθή κνξθή, π.ρ. γηα PE 100:  

Φνξέαο Έξγνπ – ΑΓΩΓΟ HDPE/Φ ΑΑΑ Υ ΒΒΒ ΡΝ 12,5 

ΥΥΥΥ = ΤΤΤΤ = ΕΕΕΕ = ΡΔ 100 = 

Όπνπ: 

HDPE   = πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλόηεηαο 

ΦΑΑΑ Υ ΒΒΒ  = εμσηεξηθή δηάκεηξνο  Υ πάρνο ηνηρώκαηνο 

ΡΝ 12,5   = θιάζε πίεζεο ζε atm ή bar 

ΥΥΥΥ   = όλνκα θαηαζθεπαζηή 

ΤΤΤΤ   = ρξόλνο παξαγσγήο από ηελ κία πιεπξά θαη αύμσλ 

   αξηζκόο 

ΕΕΕΕ    =ηα εθαξκνδόκελα πξόηππα γηα ηελ παξαγσγή θαη 

δνθηκαζία ησλ ζσιήλσλ απηώλ θαη γηα ηνλ έιεγρν απηώλ 

ΡΔ   = ε θαηάηαμε ηεο πξώηεο ύιεο 

 

5. Γηαζηάζεηο ησλ ζσιήλσλ  

Οη δηαζηάζεηο ησλ ζσιήλσλ ζα ζπκθσλνύλ κε ηα αληίζηνηρα πξόηππα. 

Δλδεηθηηθά δίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο ηππηθώλ δηαζηάζεσλ γηα ζσιήλεο ΡΔ 100 ησλ 12,5 atm. 



 

Γηάκεηξνο Πάρνο ηνηρσκάησλ (mm)  Βάξνο  

(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 

  

Γηα έλα κέηξν κήθνπο πιαζηηθνύ ζσιήλα από πνιπαηζπιέλην ΡΔ ηξίηεο (3εο) γεληάο (PE 100, MRS 10, 

ζ.80) νλνκαζηηθήο πίεζεο ιεηηνπξγίαο 16bar, ζε επζύγξακκα κήθε 12,00 κ. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη 

ε θνξηνεθθόξησζε ησλ ζσιήλσλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε ρώξν πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηελ ΓΔΤΑΛ.  

 

 



   


