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∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

1.

ΠΕΤΕΠ

08-06-07-02

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά την προµήθεια, την µεταφορά, την εγκατάσταση, τους ελέγχους και τις
δοκιµές των συρταρωτών χυτοσιδηρών δικλείδων µε ωτίδες και ελαστική έµφραξη, που
τοποθετούνται σε δίκτυα υπό πίεση.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

2.1. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΕΚΛΕΙ∆ΩΝ
Οι χυτοσιδηρές συρταρωτές δικλείδες καθώς και τα λοιπά ενσωµατούµενα υλικά θα πληρούν τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα:
ISO 5996:1984-12

Cast iron gate valves -- Χυτοσιδηρές βάννες ελέγχου.

ISO 5209:1977-08

General purpose industrial valves; Marking -- Βιοµηχανικές δικλείδες γενικής
χρήσεως. Σήµανση.

ISO 5208:1993

Industrial valves -- Pressure testing of valves -- Βιοµηχανικές δικλείδες.
∆οκιµές πιέσεως.

ISO 5752:1982-06

Metal valves for use in flanged pipe systems; Face-to-face and centre-toface dimensions -- Μεταλλικές βάννες προς χρήση σε φλαντζωτά δίκτυα
σωληνώσεων. Μετωπικές και εγκάρσιες διαστάσεις.

DIN 2501-1:2003-05 Flanges - Part 1: Mating dimensions -- Φλάντζες. Μέρος 1: ∆ιαστάσεις
συνδέσεων
ISO 185:1988-12

Grey cast iron; Classification -- Φαιός χυτοσίδηρος-Ταξινόµηση

ISO 1083:2004-07

Spheroidal graphite cast irons - Classification -- Χυτοσίδηρος σφαιροειδού
γραφίτη-Ταξινόµηση.

EN 558-1:1995

Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal
valves for use in flanges pipe systems - Part 1:PN-designated valves -Βιοµηχανικές βαλβίδες - ∆ιαστάσεις τοποθέτησης µεταλλικών βαλβίδων για
χρήση σε συστήµατα σωληνώσεων µε φλάντζες - Μέρος 1: Βαλβίδες
χαρακτηριζόµενες µε ΡΝ

EN 558-2:1995

Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal
valves for use in flanged pipe systems - Part 2: Class-designated valves -Βιοµηχανικές βαλβίδες - ∆ιαστάσεις τοποθέτησης µεταλλικών βαλβίδων για
χρήση σε συστήµατα σωληνώσεων µε φλάντζες - Μέρος 2: Βαλβίδες
χαρακτηριζόµενες µε την κλάση

EN 1563:1997

Founding - Spheroidal graphite cast irons -- Χυτεύσεις. Χυτοσίδηρος
σφαιροειδούς γραφίτη
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EN 1092-1:2001

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges -- Φλάντζες και
παρεµβύσµατα αυτών. Κυκλικές φλάντζες κια σωλήνες, δικλείδες, ειδικά
τεµάχια και εξαρτήµατα, µε επισήµανση ονοµαστικής πίεσης. Μέρος 1:
Χαλύβδινες φλάντζες.

EN 1561:1997

Founding - Grey cast irons -- Χυτεύσεις - Φαιός χυτοσίδηρος

EN 681-1:1996

Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water
and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber -- Ελαστοµερή
στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε
εφαρµογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισµένο ελαστικό

EN 1514-1:1997

Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts -- Φλάντζες και οι
συνδέσεις τους - ∆ιαστάσεις παρεµβυσµάτων για φλάντζες χαρακτηρισµένες
µε PN. Μέρος 1: Μη µεταλλικά επίπεδα παρεµβύσµατα µε ή χωρίς
προσθήκες.

EN 1515-1:1999

Flanges and their joints - Bolting - Part 1: Selection of bolting -- Φλάντζες και
οι συνδέσεις τους - Σύνδεση µε κοχλίες - Μέρος 1: Επιλογή σύνδεσης µε
κοχλίες

EN 1515-2:2001

Flanges and their joints - Bolting - Part 2: Classification of bolt materials for
steel flanges, PN designated -- Φλάντζες και οι συνδέσεις τους. Κοχλίωση.
Μέρος 2 :Ταξινόµηση των υλικών κοχλίωσης για χαλύβδινες φλάντζες
χαρακτηρισµένες µε νάση την ονοµαστική πίεση PN.

EN 1591-1:2001

Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange
connections - Part 1: Calculation method -- Φλάντζες και οι συνδέσεις τουςΚανόνες σχεδιασµού για συνδέσεις µε κυκλικές φλάντζες µε παρέµβυσµα
Μέρος 1:Μέθοδοι υπολογισµού.

2.2. ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ
Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα κατά το
κλείσιµο και προς τις δύο πλευρές (ανάντη και κατάντη). Κατ’ εξαίρεση οι δικλείδες εκκένωσης
επιτρέπεται να φέρουν παρεµβύσµατα στεγανοποίησης µόνον από την µία πλευρά.
Οι δικλείδες θα πρέπει επίσης να είναι µακρόχρονης και οµαλής λειτουργίας και να έχουν ελάχιστες
απαιτήσεις συντήρησης.
Η πίεση λειτουργίας τους θα είναι 10 ή 16 atm σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. (Συνήθως δεν
εφαρµόζονται συρταρωτές δικλείδες σε δίκτυα που λειτουργούν µε υψηλότερες πιέσεις).
Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο ΙS0 5996:1984-12 µε ελαστική
έµφραξη και ωτίδες.
Το σώµα της δικλείδας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 5209:1977-08
για την ονοµαστική διάµετρο (DN και µέγεθος), την ονοµαστική πίεση (ΡΝ), ένδειξη για το υλικό του
σώµατος, σήµα ή επωνυµία κατασκευαστή και αριθµό παραγωγής.
Ο αριθµός παραγωγής µπορεί να είναι γραµµένος σε πρόσθετη κατάλληλη µεταλλική πινακίδα,
σταθερά στερεωµένη στο σώµα της δικλείδας, όπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αριθµός
παραγγελίας.
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Οι δικλείδες όταν είναι ανοικτές θα ελευθερώνουν πλήρως την διατοµή που αντιστοιχεί στην
ονοµαστική τους διάµετρο και θα έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαµόρφωση, απαλλαγµένη από
εγκοπές κ.λπ. στο κάτω µέρος, ώστε να αποτρέπεται ενδεχόµενη επικάθηση φερτών υλών που θα
καθιστούν προβληµατική την στεγανότητα κατά το κλείσιµο της δικλείδας.
Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια, ώστε σε περίπτωση ενδεχόµενης επισκευής το κυρίως
µέρος τους να µην αποσυνδέεται από την σωλήνωση και να επιτρέπει την αντικατάσταση του άνω
τµήµατος, σύρτη, βάκτρου κ.λπ.
Το µήκος των δικλείδων θα είναι σύµφωνο µε το πρότυπο ISO 5752:1982-06 και το πρότυπο ISO
5996:1984-12.
Το σώµα των δικλείδων θα έχει και στα δύο άκρα φλάντζες ανάλογης ονοµαστικής πίεσης, κοχλίες
και περικόχλια διαστάσεων σύµφωνων µε την παράγραφο 5 του προτύπου ISO 5996:1984-12 ή µε
το πρότυπο DIN 2501-1:2003-05.
Το σώµα και το κάλυµµα των δικλείδων για ΡΝ 10 θα είναι κατασκευασµένα από φαιό χυτοσίδηρο,
τύπου τουλάχιστον GG-25 κατά DIN ΕΝ 1561:1997-08, ενώ για ΡΝ 16 και µεγαλύτερο θα είναι από
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτου τύπου τουλάχιστον GGG-40 κατά DIN ΕΝ 1563:2003-02.
Τα σώµατα και τα καλύµµατα των δικλείδων µετά την χύτευση θα παρουσιάζουν λεία επιφάνεια
χωρίς λέπια, εξογκώµατα, κοιλότητες από την άµµο και οποιαδήποτε άλλο ελάττωµα.
Απαγορεύεται η κάλυψη των παραπάνω κοιλοτήτων µε στοκάρισµα κ.λπ.
Το σώµα των δικλείδων, εσωτερικά και εξωτερικά, θα βάφεται µε αντισκωριακό υπόστρωµα (rust
primer) ψευδαργυρικής βάσεως, µετά από εκτέλεση αµµοβολής κατηγορίας SA ½ (κατά τους
Σουηδικούς Κανονισµούς), πάχους τουλάχιστον 50 µm.
Η τελική βαφή θα είναι εσωτερική και εξωτερική και θα γίνεται µε χρώµατα υψηλής αντοχής σε
διάβρωση, όπως χρώµατα εποξειδικής βάσεως, ενδεικτικού τύπου RILSAN NYLON 11 ή
ισοδύναµα.
Εξωτερικά το συνολικό πάχος βαφής θα είναι τουλάχιστον 300 µm και εσωτερικά τουλάχιστον
200 µm.
Ο κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό για την καταλληλότητα της βαφής για
πόσιµο νερό. Η σύνδεση σώµατος και καλύµµατος θα γίνεται µε ωτίδες και κοχλίες από ανοξείδωτο
χάλυβα, ελάχιστης περιεκτικότητας σε χρώµιο 11,5%.
Οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες που θα χρησιµοποιηθούν σε οποιοδήποτε µέρος της
δικλείδας θα είναι κατασκευασµένα από το πιο πάνω υλικό (11,5% Cr τουλάχιστον). Μεταξύ των
ωτίδων σώµατος και καλύµµατος θα υπάρχει ελαστικό παρέµβυσµα σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ
681-1:1996.
Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλης εξωτερικής διαµόρφωσης του καλύµµατος
(καµπάνας) για την τοποθέτηση οδηγού προστατευτικού σωλήνα (protection tube).
Οι δικλείδες θα είναι µη ανυψούµενου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι επίσης κατασκευασµένο από
ανοξείδωτο χάλυβα µε ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώµιο 11,5%.
Η δικλείδα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Η στεγανοποίηση του βάκτρου
θα επιτυγχάνεται µε δακτυλίους Ο-RING υψηλής αντοχής σε διάβρωση και κατάλληλους για
στεγανότητα σε θερµοκρασίες µέχρι 60°C, ή µε άλλο ισοδύναµο τρόπο στεγανοποίησης, µε την
προϋπόθεση ότι δεν θα απαιτείται σύσφιξη για την επίτευξη στεγάνωσης.
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Η κατασκευή του βάκτρου θα εξασφαλίζει απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και διάταξης
στεγάνωσης. Η αντικατάσταση του βάκτρου και της διάταξης στεγάνωσης θα γίνεται χωρίς να
απαιτείται η αποσυναρµολόγηση του κυρίως καλύµµατος (καµπάνα) από το σώµα της δικλείδας.
Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασµένο από κράµα χαλκού υψηλής
αντοχής (π.χ. φωσφορούχο ορείχαλκο) ή από ανοξείδωτο χάλυβα.
Θα υπάρχει διάταξη στερέωσης του περικοχλίου στον σύρτη, ώστε µετά την αφαίρεση του βάκτρου
να παραµένει στην θέση του και τα διάκενα µεταξύ σύρτου και περικοχλίου να είναι τα ελάχιστα
δυνατά.
Ο σύρτης θα είναι κατασκευασµένος από χυτοσίδηρο ποιότητας τουλάχιστον GG 25 κατά
ΕΝ 1561:1997 για ΡΝ 10, ενώ για ΡΝ 16 και µεγαλύτερο θα είναι από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς
γραφίτου ποιότητας τουλάχιστον GGG 40 κατά ΕΝ 1563:1997. Επίσης θα είναι αδιαίρετος και
επικαλυµµένος µε συνθετικό ελαστικό, υψηλής αντοχής κατά ΕΝ 681 κατάλληλο για πόσιµο νερό,
ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έµφραξη (Resilient sealing).
Η κίνηση του σύρτη θα γίνεται µέσα σε πλευρικούς οδηγούς στο σώµα της δικλείδας. Oι δικλείδες
θα έχουν στο επάνω άκρο του βάκτρου κεφαλή σχήµατος κολούρου πυραµίδας, µε τετράγωνες
βάσεις διαστάσεων 40 x 40 mm και 50 x 50 mm και ωφέλιµο µήκος τουλάχιστον 50 mm,
προσαρµοσµένη και στερεωµένη µε ασφαλιστικό κοχλία στο άκρο του βάκτρου. Η τετράγωνη αυτή
κεφαλή τοποθετείται για να είναι δυνατή η λειτουργία της δικλείδας µε τα συνήθη κλειδιά χειρισµού
των δικλείδων.

2.3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ∆ΙΚΛΕΙ∆ΩΝ
Γενικά η συσκευασία, η αποθήκευση και η διακίνηση των δικλείδων θα γίνονται µε προσοχή για την
αποφυγή φθορών. Οι δικλείδες θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους µε την εργοστασιακή
συσκευασία τους, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται τυχόν ζηµιές λόγω υπερκείµενου βάρους. Σε
καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση µε ανατροπή.

3.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

3.1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΣΥΝ∆ΕΣΗ ∆ΙΚΛΕΙ∆ΩΝ
Θα τοποθετούνται κατακόρυφα και θα συνδέονται στους σωλήνες µε τις ωτίδες που έχουν στα
άκρα τους.
Η σύνδεση µε ωτίδες θα γίνεται µε χαλύβδινους, γαλβανισµένους εν θερµώ κοχλίες. Το σπείρωµά
τους θα ακολουθεί το διεθνές σύστηµα. Οι κεφαλές και τα περικόχλια θα είναι εξαγωνικά.
Η στεγάνωση της σύνδεσης θα επιτυγχάνεται µε την παρεµβολή ελαστικού δακτυλίου, πάχους 3
mm (Φ60-Φ350). Η εσωτερική διάµετρος των δακτυλίων αυτών θα είναι κατά 10 mm µεγαλύτερη
από την εσωτερική διάµετρο του αγωγού και η εξωτερική θα εφάπτεται σχεδόν στους κοχλίες.
Πριν από την εγκατάσταση των δικλείδων θα καθαρίζονται οι σωλήνες για να αποµακρυνθούν ξένα
σώµατα που έχουν τυχόν εισχωρήσει και που µπορούν να παρασυρθούν µέσα στις δικλείδες και
να εµποδίσουν την λειτουργία τους ή να µειώσουν την στεγανότητά τους. Θα αποφεύγεται µε κάθε
τρόπο η επαφή γαιών ή χαλικιών µε το εσωτερικό των δικλείδων.
Για την σύνδεση µε ωτίδες τα τεµάχια ευθυγραµµίζονται και τοποθετούνται έτσι ώστε οι οπές των
ωτίδων να βρίσκονται ακριβώς η µία απέναντι στην άλλη και αφήνεται µικρό κενό για να µπει ο
ελαστικός δακτύλιος. Εισέρχεται ο δακτύλιος και µετά τα µπουλόνια, γίνεται κέντρωση του
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δακτυλίου, εισέρχονται και οι κοχλίες και σφίγγονται βαθµιαία µε διαδοχική κοχλίωση των
αντιδιαµετρικών µπουλονιών.

3.2. ΕΛΕΓΧΟΣ – ∆ΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Προβλέπονται δύο βασικές δοκιµές, οι οποίες θα γίνονται στο εργοστάσιο κατασκευής:
α) ∆οκιµασία των δικλείδων σε υδραυλική πίεση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΙSO
5208:1993. Η πίεση δοκιµής του σώµατος της δικλείδας θα είναι κατά 1,5 φορά µεγαλύτερη της
ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας.
β) ∆οκιµασία σύµφωνα µε την παράγραφο 4.3. του προτύπου ISO 5208:1993 για έλεγχο
στεγανότητας (Seal test) σε πίεση ίση µε 1,10 φορές την ΡΝ. Κατά την διάρκεια του χρόνου
δοκιµής δεν θα πρέπει να εµφανιστεί καµία ορατή διαρροή (Rate 3). Η δοκιµή θα γίνεται και κατά
τις δύο διευθύνσεις λειτουργίας.
Οι προσκοµιζόµενες προς εγκατάσταση δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά από τα
οποία θα προκύπτει η συµµόρφωση προς τα ανωτέρω.
Οι δικλείδες θα ελέγχονται κατά την δοκιµή του δικτύου όπου ενσωµατώνονται.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης της εγκατάστασης µε τα παρακάτω συνεπάγεται µη αποδοχή
αυτής.
•

Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (πιστοποιητικών, τεύχους χαρακτηριστικών κ.λπ.).

•

Οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα του υλικού. Ελαττωµατικά, φθαρµένα,
διαβρωµένα ή παραποιηµένα υλικά δεν θα παραλαµβάνονται.

•

Έλεγχος της σωστής εγκατάστασης των δικλείδων. Αναλυτικά ελέγχονται τα παρακάτω:

•

5.

-

Τοποθέτηση όλων των δικλείδων όπως καθορίζεται στα σχέδια της µελέτης.

-

Σωστή σύνδεση των δικλείδων.

-

Τυχόν ύπαρξη διαρροών.

Άριστη συµπεριφορά κατά τις δοκιµές πίεσης του δικτύου.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆εν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις.

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των συσκευών
•

∆ιακίνηση αντικειµένων µεσαίου βάρους.

•

∆ιακίνηση αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα άτοµα.
Κανένα άτοµο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της
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ικανότητάς του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισµό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς
τούτο.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
Εφαρµογή της οδηγίας 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» καθώς επίσης και της Ελληνικής Νοµοθεσίας
στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆ 17/96 και Π.∆ 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

6.

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια
προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.

Προστασία
κεφαλιού

EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη
προστασίας.

Προστασία ποδιών

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας
για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO
20345:2004).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Επιµέτρηση ανά τεµάχιο (πλήρες), κατά ονοµαστική διάµετρο (DN) και ονοµαστική πίεση (PN). Οι
συνδυασµοί DN-PN είναι συνήθως τυποποιηµένοι.
Στις ως άνω επιµετρούµενες εργασίες περιλαµβάνονται:
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•

Η προµήθεια, η µεταφορά επί τόπου του έργου και η αποθήκευση των δικλείδων και των
απαιτούµενων ωτίδων, ελαστικών δακτυλίων, κοχλίων, περικόχλιων κ.λ.π.

•

Η δαπάνη εγκατάστασης (προσωπικό, µέσα, εξοπλισµός).

•

Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων κ.λπ. σύµφωνα µε την
παρούσα ΠΕΤΕΠ καθώς και η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να
αντικατασταθούν σε περίπτωση τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον
έλεγχο παραλαβής.
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