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Αντιπληγµατικές βαλβίδες

1.

ΠΕΤΕΠ

08-06-07-06

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ καθορίζονται οι απαιτήσεις για προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση
συσκευών αντιπληγµατικής προστασίας σε δίκτυα υπό πίεση.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Οι βαλβίδες συνιστάται να περιλαµβάνουν τα κατά το δυνατόν λιγότερα κινητά µέρη και να µην
έχουν εξαρτήµατα υποκείµενα σε σκωρίαση που µπορούν να οδηγήσουν τόσο σε προοδευτική
(λόγω παλαιώσεως) απορρύθµιση όσο και σε αβεβαιότητα για την πίεση στεγανότητας (πίεση
στεγανότητας ονοµάζεται η πίεση για την οποία η βαλβίδα παραµένει κλειστή).
Η λειτουργία της συσκευής πρέπει να είναι οµαλή και σε πλήρη και άµεση ανταπόκριση προς τις
αυξοµειώσεις των υπερπιέσεων. Συσκευές που προκαλούν κραδασµούς κατά την λειτουργία τους
θα αποκλείονται.
Οι αντιπληγµατικές βαλβίδες είναι συσκευές ευαίσθητες και επιτρέπουν την ακριβή ρύθµισή τους
ώστε µε ακαριαίο άνοιγµα να εκτονώνεται η υπερπίεση.
Η ρύθµιση του πιλότου της βαλβίδας θα είναι τέτοια ώστε να επιφέρει άµεσο άνοιγµα της πλάκας
εµφράξεως στον κύριο κορµό της βαλβίδας, όταν σηµειωθεί υπέρβαση της καθοριζόµενης πίεσης.
Ο ρυθµιζόµενος πιλότος εκτόνωσης και ο κυρίως κορµός της βαλβίδας θα συνδέονται έτσι ώστε να
λειτουργούν σαν ενιαίο σώµα. Η βαλβίδα θα ρυθµίζεται για την µέγιστη παροχή εξόδου και την
πίεση λειτουργίας του δικτύου που καθορίζεται από την µελέτη. Επίσης θα ρυθµίζεται η απαραίτητη
ποσότητα εκτονούµενου νερού για την απόσβεση του πλήγµατος.
Με τις ρυθµίσεις αυτές επιδιώκεται ακαριαίο άνοιγµα και οµαλό σταδιακό κλείσιµο, για την αποφυγή
παράπλευρων ή διαδοχικών πληγµάτων λόγω απότοµων κλεισιµάτων που δηµιουργούν
κραδασµούς στο δίκτυο και έντονη συστολή / διαστολή των σωλήνων (λόγω διαφοράς πίεσης κατά
την εκτόνωση).
Η ρύθµιση της πιέσεως εκτονώσεως των βαλβίδων θα γίνεται σύµφωνα µε το µέγιστο υψόµετρο
της πιεζοµετρικής γραµµής του δικτύου.
Χαρακτηριστικά της εγκατάστασης:
HF

=

πίεση στεγανότητας σε µέτρα ύψους στήλης ύδατος = 1,05 x (ΗΜ-Η)

HM

=

µέγιστο υψόµετρο πιεζοµετρικής γραµµής (µηδενική παροχή)

H

=

το υψόµετρο της ωτίδας συνδέσεως της συσκευής.
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2.2. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα εξαρτήµατα των αντιπληγµατικών βαλβίδων θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, εκτός αν
άλλως προδιαγράφονται στην Μελέτη.

Στοιχείο συσκευής

Χαρακτηριστικά υλικού

Κυρίως σώµα βαλβίδας

Χυτοσίδηρος GG 25

Άνω και κάτω καπάκια

Χυτοσίδηρος GG 25

Οδηγός άξονας

Inox SAE 316

Βίδες σύνδεσης / παξιµάδια

Ανοξείδωτος χάλυβας

Ελατήριο βαλβίδας

Ανοξείδωτο

Ροδέλα συγκράτησης

Ορείχαλκος / χάλυβας

Πλάκα επαφής

Ορείχαλκος / χάλυβας

Έδραση

Ορείχαλκος

O-RING

Buna-N

∆ιάφραγµα βαλβίδας & πιλότου

Νεοπρένιο 1,1mm-ενισχυµένο µε ίνες νάυλον

Πιλότος - άνω & κάτω σώµα

Ορείχαλκος

Άξονας πιλότου

Ανοξείδωτος χάλυβας

Βίδα ρύθµισης

Ανοξείδωτος χάλυβας

Ελατήριο πιλότου

Ανοξείδωτος χάλυβας

Έδρα πιλότου

Ορείχαλκος

Τάπα πιλότου

Ορείχαλκος

Παξιµάδια σύνδεσης

Ανοξείδωτος χάλυβας

Ροδέλα πιλότου

Ορείχαλκος

Άνω & κάτω έδρα ελατηρίου

Ορείχαλκος

Μανόµετρο 0-16/25 1/4”

2.3. ΑΠΟ∆ΚΕΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Οι βαλβίδες θα πληρούν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:
Οι βαλβίδες θα προέρχονται από κατασκευαστές µε πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 9000:2000
παραγωγική διαδικασία.
Το υλικό του σώµατος των βαλβίδων θα είναι από χυτοσίδηρο GG25 κατά ΕΝ 1561:1997
(Founding - Grey cast irons -- Χυτεύσεις - Φαιός χυτοσίδηρος).
Τα σώµατα των βαλβίδων µετά την χύτευση θα παρουσιάζουν λεία επιφάνεια απαλλαγµένη από
λέπια, κοιλότητες από άµµο, σπογγώδεις µάζες και γενικότερα οποιασδήποτε φύσεως ελαττώµατα.
∆εν επιτρέπεται η κάλυψη εκ των υστέρων οποιουδήποτε ελαττώµατος µε στοκάρισµα κ.λπ.
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Το σώµα των βαλβίδων, εσωτερικά και εξωτερικά, θα βάφεται µε αντισκωριακό υπόστρωµα (rust
primer) ψευδαργυρικής βάσης µετά από την εκτέλεση αµµοβολής κατηγορίας SA ½ (κατά τους
Σουηδικούς Κανονισµούς).
Η τελική βαφή θα είναι εσωτερική και εξωτερική και θα γίνεται µε χρώµατα υψηλής αντοχής σε
υγρό περιβάλλον (όπως χρώµατα εποξειδικής βάσεως ή πολυεστερικά, ενδεικτικού τύπου RILSAN
NYLON II ή ισοδυνάµου).
Απαιτούµενο πάχος υποστρώµατος 50 µm και συνολικό πάχος βαφής ≥ 200 µm.
Οι οπές των ωτίδων σύνδεσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΝ 1092-2:1997 (Flanges and their
joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 2: Cast iron
flanges -- Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά
τεµάχια και εξαρτήµατα, χαρακτηρισµένα µε ΡΝ - Μέρος 2: Χυτοσιδηρές φλάντζες) ανάλογα µε την
πίεση λειτουργίας του δικτύου.

2.4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Κατά την µεταφορά, την φόρτωση και την αποθήκευσή τους οι βαλβίδες θα στηρίζονται κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να αποφεύγονται η καταπόνηση, οι κρούσεις και ο τραυµατισµός τους.
Οι χειρισµοί κατά την φόρτωση και εκφόρτωση θα γίνονται µε µεγάλη προσοχή για την αποφυγή
κακώσεων, ανάλογα µε το βάρος τους, µε τα χέρια, µε σχοινιά και ξύλινα υποθέµατα ή µε
ανυψωτικό εξοπλισµό.
Οι συσκευές θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους και σε τέτοια διάταξη ώστε να
αποφεύγονται λόγω υπερκείµενου βάρους στρεβλώσεις και παραµορφώσεις. Σε καµία περίπτωση
δεν επιτρέπεται η απότοµη εκφόρτωση ή η ρίψη τους.
Μέχρι την εγκατάστασή τους θα παραµένουν στα κιβώτια συσκευασίας για να προστατεύονται από
ηλιακό φως, έλαια, λίπη, πηγές θερµότητας κ.λπ.

3.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ
Οι αντιπληγµατικές βαλβίδες είναι κατά κανόνα µε ωτίδες (φλαντζωτές). Στις µεγάλες διαµέτρους
µεταξύ της σωλήνωσης και της βαλβίδας θα παρεµβάλλεται τεµάχιο εξάρµωσης (ή άλλη
διαµόρφωση που προβλέπεται από την µελέτη).

3.2. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Προβλέπονται δύο βασικές δοκιµές:
α. ∆ιοχέτευση αέρα υπό πίεση διαµέσου της βαλβίδας για αρκετό χρονικό διάστηµα και έλεγχος
της απόκρισής της (π.χ. ότι παραµένει ανοικτή και δεν κλείνει απότοµα).
β. Εφαρµογή πεπιεσµένου αέρα µεταβλητής πίεσης και έλεγχος των κινήσεων της βαλβίδας.
Για την εκτέλεση των δοκιµών αυτών απαιτείται αεροσυµπιεστής υψηλής πιέσεως και
βαθµονοµηµένο µανόµετρο (στην περιοχή πιέσεων δοκιµής).
Οι ανωτέρω διατοµές µπορούν να εκτελεσθούν και στο εργοτάξιο, πριν την συναρµολόγηση της
βαλβίδας στο δίκτυο.
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4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης της συσκευής µε τα παρακάτω συνεπάγεται µη αποδοχή αυτής:
• Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής συσκευής και παρελκόµενων αυτής.
• Έλεγχος συνοδευτικών πιστοποιητικών δοκιµών.
• Έλεγχος συµµόρφωσης της συνδεσµολογίας µε την εγκεκριµένη µελέτη.
• Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιµών.
Τα εµφανή τµήµατα της εγκατάστασης θα ελέγχονται επίσης οπτικώς ως προς την διάταξη και τις
συνδέσεις.
Εξαρτήµατα που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα
δίδεται εντολή αντικατάστασής τους µε δαπάνες του Αναδόχου.

5.

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

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των συσκευών:
• Χρήση ανυψωτικών µέσων (περίπτωση βαλβίδων µεγάλων διαστάσεων).
• ∆ιακίνηση αντικειµένων µεγάλου βάρους.
• ∆ιακίνηση αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων θα γίνεται µόνο από άτοµα µε αποδεδειγµένη
εµπειρία (πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή τίτλοι εκπαίδευσης). Η εκτέλεση των δοκιµών (υψηλές
πιέσεις) θα γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό παρουσία Μηχανικού.

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επισηµαίνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
Εφαρµογή της οδηγίας 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και
Κινητών Εργοταξίων” και της Ελληνικής Νοµοθεσίας επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.∆.
17/96, Π.∆. 159/99 κ.λπ.)
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις υδραυλικές /
σωληνουργικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
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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.
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6.

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).

Προστασία
οφθαλµών

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and
non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα
προστασίας µατιών και προσώπου τύπου µεταλλικού πλέγµατος για
βιοµηχανική και µη βιοµηχανική χρήση έναντι µηχανικών κινδύνων ή και
θερµότητας

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ανά τεµάχιο εγκατεστηµένης βαλβίδας, πλήρες µε τις φλάντζες, τους κοχλίες σύνδεσης και τα
παρελκόµενα εξαρτήµατα, αλλά χωρίς τα τυχόν απαιτούµενα ειδικά τεµάχια συνδέσεων. Οι
βαλβίδες κατατάσσονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο του στοµίου σύνδεσης.
Στις ως άνω επιµετρούµενες εργασίες, περιλαµβάνονται:
• Η διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων, των υλικών και των
συσκευών.
• Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, αποθήκευση και προστασία των βαλβίδων.
• 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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