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ΟΨΗ 1

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΜΒΑΔΩΝ

E = 14,54*24,54 = 356,81 μ2

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Υδραυλικοί Υποδοχείς -  Συσκευές

\ /  ΑΠΟΚΟΡΗΙΗΠΟΜΕΑΙΜΟΜΗAflOOElEVZH PYC01OO 

I I ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΉΡΑΣ ΚΕ ΔΙΑΊΌΜί ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ PVC Φ80

ΝΠΠΗΜΣ WC ή ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΙΕ  ΔΚ ΙΟ Μ Ι ΑΠΟΟΏΕνΣΗ N C M O

Φ Ρ Ε Α Ί Κ )  Υ Π Ο Γ Η Ο Ϊ  Μ Ε  Α Ν Τ Λ Ι Α  Α Ν Υ Ψ Ο Σ Η Σ  Υ Μ Τ Β Ν  ή  Ο Μ Β Π Β Ν  

Φ Ρ Ε Α Τ Χ 3  Υ Γ Κ Χ Έ Χ > Υ  Μ Ε  Α Ν Τ Λ Ι Α  Α Ν Υ Ψ Ω Σ Η Σ  Α Κ Α Θ Α Ρ Τ Ο Ν

Φ Ρ Ε Α Τ ΙΟ  Ο Μ Β Ρ ΙΩ Ν  Μ Ε  Σ Χ Α Ρ ΙΝ Ο  Κ Α Π Α Κ Ι / Φ Ρ Ε Α Τ ΙΟ  Α Κ Α Θ Α Ρ ΤΩ Ν

Νομοθεσία -  Παρατηρήσεις -  Διαστάσεις -  Κατασκευή
ΟικατακόρρφΒς (Τΐήλει; etvm8m(Trii<TS«nv Φ100 Βχτάςαν gvoy^peis κάπΒιηφορκτικά 
Κοντά σπ|ν κατακόροφη στήλη α*οχέτε»σης κ® εντός too «πώμαηςτης τοοαλέιας 
θα βραηασταθβί σιφόνας δαχέδοί) διαστάπεως και μορφής όικης καθορίζκηη 
σιασχίίβια.θαβίνοαισπασκεοασμένη;αχόχλοκτπΗόχάχους 1,5 mm μεδιάφραιμα 
θ α  φϊρει δβ κοχλιαπή τάπα καθαρισμού.

| Τ ϊα ^ * σ ω ίϊ[ν 8 ς 1 ™ ^ ο ί5 η ^ " 3 ν ΐα  |

|_κα»4ΕΛΟΤ686Β Α476/81_____ |

J Μ Η Χ Α Ν Ο Σ ΙΦ Ω Ν Α Σ  

Λ  WC ΦΙΛΟ Κ Α ΤΕ Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Η  Σ Τ Ή Λ Η  Σ Ι  Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ  PV C Φ 1 0 0

/ I  οι

ΠΙΝΑΚΙΟ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Η α*οχ£ίΕυση -ίου σιφόνα αητού θα Ttvgnn με σβιλήνα PVC ΦβΟοοβΛς 
θα βνώνηοη με την κακκόρυφη στήλη. Σα> σιφόνα καταλήγουν οι 
ααοχηεύσε^τοοντοηζζκαιαιονιπήρας) PVC Φβοκαι ιοό νιιιήρα PVC®50. 
ΗαιιοχιίτΕοσητιςσοσκΕΐιήςιιληντηρΙσυγίνπαιμε FVC®80 κακοθκίιητσηινκβνιρικήσιήλη. 
Η α»οχ£ΐ8»ση τη»ν σοοκεοών αφόδευσης ytveim με PVC100 
Η ακοχίτευσηταιννεροχιηών στις κοοζίνες γίνεται με PVCMO

Κ Α ΤΕ Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Η  Σ Τ Ή Λ Η  0 1  Ο Μ Β Ρ ΙΩ Ν  PV C Φ 8 0

Ο εξαερισμόςταν κατακύροφαν στηλών θα είναι άμεσος εκτός και αναφέρβται το αντίθεα).
Η κατακόροφη στήλη εξαερισμούσσνδύειαιιιριναίιό την απόληξη με την «πακύροφη 
στήλη ακοχβτεασης. Α*6 το σημείο αυτό της ένασηςτον δόο στηλών sraasivstai μόνο η 
καηοώρηφη στήλη ιηοχιίιεοσης μέχρι και 1,5 m χάνο αχήτηίΕλεηηιΙαιιλ&κα στη κβφιΑή 
της θα φέρει σορμάπνο χλέγμα γαλβανισμέ™ οπός και αν οητητράφπαικάπ άλλο στο σχέδιο 
Τα όμβρια οδηταόνται στο ρόθρο τοα ηζοίρομίαο

Σ Κ ίρ ο  α π ορρ οή ς o rf p f c w  

Βάννααπ-οΙΓανπριή 3/4" t>Rl BAwoon-offoipo^n  ̂1"  ή 1/2'

ΔΗΛΩΣΗ

01 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΕΧΟΥΝ ΤΙΣ  ΝΟΜΙΜΕΣ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΗΓΈΣ, ΦΡΕΑΤΑ, ΘΑΛΑΣΣΑ, ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ, 
Ο ΔΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΒΟΘΡΟΣ ΔΒΥ ΕΙΣΧΩΡΕΙ ΣΤΟΝ 
ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
Ε1β221/65 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Υδραυλικοί Υποδοχείς -  Συσκευές________

i f r  napoert̂ eofcimAnoeêiiniiTploii -dnl5

] Παρο^ι ηπαονιτιήρωννταιζ-μπανήχις -d n l5

Ν π ή ρ α ς τ ο υ α Μ ι α ς  a  ι α υ Ο η ς  μ ι  Μ μ π ρ ο  πα ροχή ς D r  15

Παροχή Ηλαπρκού θερμοαίφανα μο ΒαλΒβα ασύνηαης 
avra ihnpafo ια ι α ιλή Βάηα ο μ (Γ -  <h 15

Για τις σελήνες ύδρεησης είναι ηη ά  ΜΝ16892-16893 και τις Β»ρ<ρ«ίΜς νόρμες ΕΝ 15875. 
Πλαστική σαλίήνα ύδρευσης α>6 Δ « ι. Πολυαιθυλένιο ή REITFLEX ενιός ipiral «ροσιασίας. 
Α*ό Κεντρικό φρεάτιο ή κεντρικό σηλλ&ση μέχρι ααμέροος σνλέκσς διάσταση Φ22χ3 
Α»ό εχιμέρονς σνλ&αες μέχρι σοσκεοεςκαιανάλασειςνερού ακό Φ15ζ2^

Ιτΰι τους υδρσολ«οός υχοδοχείς είναι] I 
|_κηάΕΑ Ο Τ 26^284____________ |
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ΣΤΗΛΕΣ ΔΚΤΥΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΏΝ 

CU01B

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡ1ΑΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ

ΗΛΙΑΚΟ ΚΓΤ Β ΙΑΣΜ ΕΝ Η Σ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

ΡΟΝΛ ΥΔΡΕΥΣΗ ΙΕ  ΒΝΕΣ ON-OfF 
ΠΑΡΟΜΗ DN 20

ΑΝΕΒΟΟΝΒΜ ΓΡΑΜΜΗ ΥΛΡΕΥΣΗ dn 15

ΒΠ ΜΕΡΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΥΓΡΩΝ ΧΟΡΟΝ ΖΕΣΤΟΥ-ΚΡΥΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒίΤΟΣ ΤΗΣ TO DCnO fltt

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΒ*ΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ ΡΟΛΟΙ ΤΔΡΕΤΣΗΣ

ΓΒΙΜΟΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Τ Ι
□

ΑΠΟ BOILER ΖΝΧ η ΛΕΒΗΤΑ ΖΝΧ

- ί_  Απλή υβροληι#Ια νερού 3 /4 '' ^  ΑναμΙπης «ρύαυ f r n r i «ρού

Βάννοαπ-αΙΤ σφαιρκή 3 /4 "

Νομοθεσία -  Παρατηρήσεις -  Διαστάσεις -  Κατασκευή

ΉΘ]
mj

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 250*

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΚΑΡΥΕΣ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
1. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ
2. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΗΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ
3. ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΠΩΤΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΗΠΡΟΙΣΤ. Τ.Μ.Κ.

S.

Η ΠΡΟΙΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΠΑΝ. ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΠΩΤΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ
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Εστέγης = 15,14*25,14 = 380,62 μ2 
Εστ. εξακπη = 8,43*2,50 = 21,08 μ2

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Υδραυλικοί Υποδοχείς -  Συσκευές

V ΑΠαΧΩΡΗΤΗΤΊΟ ΜΕ ΔΙΑ1ΌΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΡΚΦΙΟΟ

□  ΚΑΤΑΚΝΗΤΗΡΑΣ ΙΕ  ΔΙΑ1ΌΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ PVC Φ80

ΝΙΠΤΗΡΑΣ WC ή ΚΟΥΖΙΝΑΣ Ι Ε  ΔΕΚΤΟΜΊ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΙΜΖΦβΟ

ΦΡΕΑΠΟ ΥΠ0ΓΕΚ3Υ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΑΤ0Ν ή 0ΝΒΡΒ3Ν 

ΦΡΕΑΠΟ ΥΓΙΟΓΕΚ3ΥΡΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΥΦΩΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Φ Ρ Ε Α Τ ΙΟ  Ο Μ Β Ρ ΙΩ Ν  Μ Ε ΣΧ Α Ρ ΙΝ Ο  Κ Α Π Α Κ Ι / Φ Ρ Ε Α Π Ο  Α Κ Α Θ Α Ρ ΤΩ Ν

Μ Η Χ Α Ν Ο Σ ΙΦ Ω Ν Α Σ

Κ Α ΤΕ Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Η  Σ Τ Ή Λ Η  Σ Ι  Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ  PV C Φ 1 0 0

Κ Α ΤΕ Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Η  Σ Τ Ή Λ Η  0 1  Ο Μ Β Ρ ΙΩ Ν  PVC Φ 8 0

Σ3,Σ2
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
PVC<M0

I ....................................... Σ){Αρα απορροής αμβρΙκν

■%  ΒΑννα on -  o ff σφ ίιρκή 3 /4 " [? <  Βάνναοπ-αΤΓοφαιρκή 1 "  ή 1/2’ 

^  H

Νομοθεσία -  Παρατηρήσεις -  Διαστάσεις -  Κατασκευή
Οι κατακόρυφες στήλες είναι βιαστάσεον Φ100 βκτός αν αναφίρβιεκάα διαφορετικό 
Κανιά στην κατακόρυφη στήλη α*οχ£ιευσης και ενιός too κατώμαιοςτης τουαλόιας 
θα Εγκατασταθεί σκρόνας δαχέδου ίιασιάσβως και μορφής όηος καθορίζεται

θαείνιοακιηασκκιχισμίνοςοιχόιιλοκΓηχιήχάχοος 1,5 mm μβ&άφραιμα. 
βα  φίρει 8β κο^ϋατή τάκα καθαρισμού.

[Γία̂ σϊ)39ίν̂ 0ΒΪηΕίηοσηςΐνκ |
|_κα*άΕΛΟΤ686Β Λ476/81^_____|

ΠΙΝΑΚΙΟ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Η α*οχ£τεοση του σιφόνα αατοό θα γίνεται με σωλήνα PVC Φ80οο*οίος 
θα ενώνκαι με την κατακόροφη στήλη. 2κ> σιφόνα καιαλήγοον a  
αχοχΕτεύσβις to p  νιορζ (κπαΐίΒνιιπήρας) PVC ββοκ» wo νιιιήρα FVC®50.
Η οκ>χ)ίτ8οση τις σοσκβοήςχλονιηρίαη γίνεται με FVCM0 κβαοθβίιινσιηνκΒντρικήσιήλη. 
Η αχοχ̂ ΐΕΌση κονσΌσκεοών αφόδευσης γίνεται με FVC100 
Η αχοχέτεκπιτ^ νεροχυτών στις κουζίνες γίνειαι με FVCM0

Ο εξαερισμόςτον κατακόρυφων στηλών θα sfvai άμεσος εαός και αναφέρειαι το anffleio.
Η κατακόροφη στήλη εζαερισμσύσυν&ειαιχριν αχό την αχόίϊ)ζη με την κπακύροφη 
στήλη ακοχίτεοσης. Α»ό το σημείο αοτό της όναισηςτον δόο στηλών aaasfvsun μόνο η
«ΓΜκόρυφη στήλη α*οχέιε»στ)ς μέχρι και Μ  m «few α«ήτηηλ»ιιπι1α «λάκα <πηκ»φ(ΰιή 
της θα φέρβι συρμάτινο χλέγμα γαλβανισμένο εκτός και αν αναγράφεται κάη άλλο στο σχέβκ) 
Τα όμβρια οβηγοόνται στο ρόθρο too χεζοδρομίοο

ΔΗΛΩΣΗ

ΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΗΓΈΣ, ΦΡΕΑΤΑ, ΘΑΛΑΣΣΑ, ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ, 
Ο ΔΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΒΟΘΡΟΣ ΔΒΥ ΕΙΣΧΩΡΕΙ ΣΤΟΝ 
ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
Ε1β221/65 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Υδραυλικοί Υποδοχείς -  Συσκευές Νομοθεσία -  Παρατηρήσεις -  Διαστάσεις -  Κατασκευή

W Παροχή ΛοοΑνηςΑιιυχι·μΐ|ΐΐ|ΐμ1υυ -  dn 15

] Π αροχήΜ ΐιιιυνΐ|ΐήροαννιαιζ-|ηΜ ίρας -dn  15

Νπτήρας τουαλέτας η  ιοουΟνος μ ι Μ μπρο παροχής Dn 15

Παροχή Ηλαπρκυϋ θβρμοαίφωνα μκ ΒαλΒΒα οαύηοοης 
ανια ιΙσ ιρανο h i  απλή Βάννα on-off-dn 15

Για *πς σωλήνες ύδρευσης είναι κατά DIN16892-16893 καιτιςΕυρωχαϊΚές νόρμες ΕΝ 15875. 
Πλαστική σωλήνα ύδρευσης αχό Δνα. Πολυαιθυλένιο ή R hiiflE X  ενιός spiral προστασίας. 
Αχό Κεντρικό φρεάτιο ή κεντρικό συλλέκτη μέχρι εχιμέρους συλέκχες διάσταση Φ22χ3 
Α*6 εχιμέρους συλέκτες μέχρι συσκευες κατανάλωσες ·νερού αχό Φ15χ2^

Ιπά τους υδραυλικούς υποδοχείς είναιΓΊ 
\_ κ α ν ίΕ \σ Τ 269^284____________ |

ΣΤΗΛΕΣ ΔΚΤΥΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΏΝ 

ΟυΦΙΘ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ

ΗΛΙΑΚΟ ΚΓΓ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΣΥΝΔΕΔΕΛ/ΕΝΟ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

POMfl ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΕ ΒΑΝΕΣ ON-OFF 
ΠΑΡΟΧΗ DN 2D

ΑΝΒΗ0ΝΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Υ4ΡΕΥΣΗ dn 15

ΒΠ ΜΒΌΥΣ ΣΥΛΛΒΟΈΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΥΓΡΩΝ ΧΟΡΟΝ ΖΕΣΤΟΥ-ΚΡΥΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΠΟΕΊΗΣΤΟΟΟΠΟΑΑΣ

ΓΒΠΚΟΣ ΣΥΛΛΒΟΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΒΧ3ΥΥΛΡΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΤΤΤΑΝΙΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ: 3m3

ΑΠΟ ΡΟΛΟΙ ΤΔΡΕΤΣΗΣ 

$
ΓΕΝΚ0Ε ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ZSTOY ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Τ Ι
□

ΑΠΟ BOILER ΖΝΧ η ΛΕΒΗΤΑ ΖΝΧ

- ϊ- ^  Απλή υδροληψία «ρού 3/4* ’ 

Βόννα an - o ff σφαιρκή 3 /4 "

ΑναμΙπης φϋου φυτού νερού

ΉΘ]
mJ
ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 25»

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την εγκατάσταση δικτύων αποχέτευσης. Η σύνταξη της μελέτης έγινε σύμφωνα με την 
ΤΟΤΕΕ 2412/86, λαμβάνοντας υπόψη και τα βοηθήματα:

α) Οικιακές Εγκαταστάσεις Υγιεινής K. Schulz 
β) Κανονισμός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
γ) Πρότυπα ΕΛΟΤ και ISO

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Η επιλογή διατομών των σωλήνων αποχέτευσης υπολογίζεται χωριστά για κάθε τμήμα του δικτύου, θεωρώντας ότι:

α) Οι τιμές σύνδεσης που καθορίζουν την απορροή των ακαθάρτων νερών εξαρτώνται από τον τύπο των 
υποδοχέων (πίνακας ΤΟΤΕΕ).

β) Οι απορροές αθροίζονται στους κόμβους (διακλαδώσεις) του δικτύου.

γ) Λόγω ετεροχρονισμού στην λειτουργία των υποδοχέων, στον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη η αναμενόμενη 
ποσότητα απορροής Qs σύμφωνα με την εξίσωση:

Qs = K * ΣΑΜβ

όπου:

• Η τιμή σύνδεσης ΑΜβ είναι συνάρτηση του είδους του υποδοχέα (πχ. ο Νεροχύτης έχει ΑΜβ = 1, ο νιπτήρας
0.5 κλπ.)
• Ο συντελεστής K εξαρτάται από το είδος του κτιρίου (πχ. για κατοικίες Κ=0.5, για σχολεία και νοσοκομεία 
Κ=0.7 κλπ.)

δ) Ο υπολογισμός των διατομών για τα οριζόντια τμήματα του δικτύου είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό των 
διατομών για τα κατακόρυφα τμήματα. Ειδικότερα:

Η διαστασιολόγηση των οριζόντιων σωλήνων αποχέτευσης γίνεται με βάση την εξίσωση Darcy:

λ V2 
J = —  x —

D 2g

όπου:

J: Κλίση των σωληνώσεων (κλίση πέλματος σωλήνα)
D: Εσωτερική διάμετρος σε m 
V: Μέση ταχύτητα σε m/s 
λ: Συντελεστής τριβής σωλήνα 
g: Επιτάχυνση της βαρύτητας

Χρησιμοποιώντας την εξίσωση του Reynolds:

VD 
Re = —  

v

καθώς και την εξίσωση της συνέχειας:

πD 2 

Q = ——  V 
4

παίρνουμε την εξίσωση απορροής Q= f(J) με βάση την οποία γίνεται η διαστασιολόγηση των οριζόντιων σωλήνων.
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Εξάλλου, η διαστασιολόγηση των κατακόρυφων στηλών γίνεται με βάση πίνακα (βλ. Schulz) στον οποίο η επιλογή 
διαμέτρων 70 mm - 150 mm εξαρτάται από το είδος του εξαερισμού (κύριος, παράπλευρος ή δευτερεύων) και 
προκύπτει έμμεσα από τα επιτρεπόμενα ΣΑΜβ και Qs για κάθε συνδυασμό διαμέτρου και τύπου εξαερισμού.

Ανάλογοι υπολογισμοί γίνονται και για τα όμβρια νερά (Schulz) υπολογίζοντας την απορροή των ομβρίων από την 
σχέση:

Q = A x r x Ψ

όπου:

Α: Επιφάνεια πρόσπτωσης σε ha 
r: Βροχόπτωση σε l/(s x ha)
Ψ: Συντελεστής απορροής, ίσος με την απορρέουσα ποσότητα προς την βροχόπτωση 

Επίσης, εφόσον απαιτούνται, υπολογίζονται:

• Απορροφητικός βόθρος
• Σηπτική Δεξαμενή
• MHOFF
• Αντλία ανύψωσης λυμάτων
• Δεξαμενή ανύψωσης λυμάτων

O υπολογισμός της Σηπτικής Δεξαμενής γίνεται με βάση το πλήθος των εξυπηρετούμενων ατόμων και την μέση 
ημερήσια ποσότητα λυμάτων ανά άτομο (βλ. Schulz). Εφόσον η Συνολική μέση ημερήσια ποσότητα λυμάτων 
υπερβαίνει τα 35000 It τότε υπολογίζεται Δεξαμενή IMHOFF.

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Για κάθε οριζόντιο τμήμα δικτύου παρουσιάζονται στις στήλες του πίνακα αποτελεσμάτων τα παρακάτω στοιχεία με 
τις διευκρινίσεις που ακολουθούν:

• Τμήμα Δικτύου
• Μήκος Σωλήνα (m)
• Βαθμός Πληρότητας
• Είδος Υποδοχέα
• Απορροή Υποδοχέα
• Απορροή Αιχμής (I/s)
• Διάμετρος Σωλήνα (mm)
• Κλίση Σωλήνα (cm/m)
• Ταχύτητα (m/s)
• Βύθιση (m)

Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα 
ανάμεσα στους κόμβους 2 και 3.

Είδος Υποδοχέα: α/α του υποδοχέα στην λίστα υποδοχέων, ή Σ-x, όπου x ο α/α Συστήματος (ομάδας) υποδοχέων, 
που αναλύεται στα αποτελέσματα.

Για τις κατακόρυφες στήλες παρουσιάζονται σε πίνακα τα ακόλουθα μεγέθη:

• Τμήμα Δικτύου
• Μήκος Σωλήνα (m)
• Τύπος Εξαερισμού
• Είδος Υποδοχέα
• Απορροή Υποδοχέα
• Απορροή Αιχμής (l/s)
• Διάμετρος Σωλήνα (mm)
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Τμήμα δικτύου: όπως και για τα οριζόντια τμήματα.
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Στοιχεία Δικτύου

Θερμοκρασία Νερού (°C) 10
Συντελεστής Απορροής (I/s) 0.7
Τύπος Κύριου Σωλήνα Πλαστικός
Συντελεστής Τραχύτητας Κύριου Σωλήνα (μ^ι) 1000
Τύπος Δευτερεύοντος Σωλήνα PVC 6 ATM
Τραχύτητα Δευτερεύοντος Σωλήνα (μ^ι) 1000
Βροχόπτωση r (I/s ha) 300
Παροχή Ακαθάρτων (m3/h) 9.7596
Παροχή Βρόχινων (m3/h) 0
Κλάδος Μέγιστης Συνολικής Βύθισης 1 ..20
Μέγιστη Συνολική Βύθιση (m) 0.25

α/αΤύπος Υποδοχέα Εσ.Διαμ. AWs
(mm)

4Νιπτήρας 36 0.5
7Ντουσιέρα με αγωγό σύνδεσης < 2m 46 1.0
10Λεκάνη 100 2.5
12Σιφώνι δαπέδου DN 50 46 1.0

Υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ί  Ο ρ ιζ ό ν τ ι ω ν  Σ ω λ η ν ώ σ ε ω ν  Δ ικ τ ύ ο υ  Α π ο χ έ τ ε υ σ η ς

Τμήμα
Δικτύου

Μήκος
Σωλήνα

(m)

Βαθμός
Πληρότητας

Είδος
Υποδοχέα

Παροχή
Υποδοχέων

Σ Λ \^

Συντελεστή
ς

Απ ορροής
Ακαθάρτω ν

Παροχή
Αιχμής

Βρόχινω ν
(l/s)

Παροχή
Αιχμής

(l/s)

Τύπος
Σω λήνα

Δ ιάμετρος
Σω λήνα

(m m )

Επιθυμητή
Κλίση

(cm /m )

Ταχύτητα
Ροής
(m /s)

Βύθιση
Δικτύου

(m)

1.2 1.200 0.5 15.00 0.7 2.711 Δ DN100 2 1.008 0.024
3.4 0.792 0.5 10 2.500 0.7 1.107 Δ DN100 2 1.008 0.016
3.5 2.278 0.5 2.500 0.7 1.107 Δ DN70 2 0.790 0.046
5.6 2.078 0.5 4 0.500 0.7 0.495 Δ DN40 2 0.534 0.042
5.7 2.078 0.5 7 1.000 0.7 0.700 Δ DN50 2 0.625 0.042
5.8 2.078 0.5 12 1.000 0.7 0.700 Δ DN50 2 0.625 0.042
2.9 3.438 0.5 10.00 0.7 2.214 Δ DN100 2 1.008 0.069

10.11 0.792 0.5 10 2.500 0.7 1.107 Δ DN100 2 1.008 0.016
10.12 2.278 0.5 2.500 0.7 1.107 Δ DN70 2 0.790 0.046
12.13 2.078 0.5 4 0.500 0.7 0.495 Δ DN40 2 0.534 0.042
12.14 2.078 0.5 7 1.000 0.7 0.700 Δ DN50 2 0.625 0.042
12.15 2.078 0.5 12 1.000 0.7 0.700 Δ DN50 2 0.625 0.042
9.16 3.438 0.5 5.000 0.7 1.565 Δ DN100 2 1.008 0.069
17.18 0.792 0.5 10 2.500 0.7 1.107 Δ DN100 2 1.008 0.016
17.19 2.278 0.5 2.500 0.7 1.107 Δ DN70 2 0.790 0.046
19.20 2.078 0.5 4 0.500 0.7 0.495 Δ DN40 2 0.534 0.042
19.21 2.078 0.5 7 1.000 0.7 0.700 Δ DN50 2 0.625 0.042
19.22 2.078 0.5 12 1.000 0.7 0.700 Δ DN50 2 0.625 0.042

Υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ί  Κ α τ α κ ό ρ υ φ ω ν  Σ ω λ η ν ώ σ ε ω ν  Δ ικ τ ύ ο υ  Α π ο χ έ τ ε υ σ η ς

Τμήμα Μήκος Τύπος Είδος Παροχή Συντελεστής Παροχή Τύπος Δ ιάμετρος
Δικτύου Σωλήνα Εξαερισμού Υποδοχέα Υποδοχέω ν Απ ορροής Αιχμής Σωλήνα Σωλήνα

(m) Στηλώ ν Σ Λ \^ Ακαθάρτω ν (l/s) (m m )

2.3 3.000 ΚΥΡΙΟΣ 5.000 0.7 1.565 Δ DN100
9.10 3.000 ΚΥΡΙΟΣ 5.000 0.7 1.565 Δ DN100
16.17 3.000 ΚΥΡΙΟΣ 5.000 0.7 1.565 Δ DN100
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TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠ Ο ΧΕΤΕΥΣΗΣ

Εργοδότης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έ ργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΥΧΩΡ 
ΑΘΛΗΣΗΣ

Θέση ΤΕΦΑΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Ημερομηνία
Μ ελετητής

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ MSC ΜΗΧ. ΜΗΧ.

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 H ακόλουθη τεχνική περιγραφή βασίζεται:

α) Στο άρθρο 26 του Κτιριοδομικού Κανονισμού 
β) Στην ΤΟΤΕΕ 2412/86
γ) Στην απόφαση ΓΙ/9900/3.12.1974/ΦΕΚ 1266 Β', "περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων" 
δ) Στο Π.Δ. 38/91

1.2 Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής και του δικτύου των σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ισχύοντα "Κανονισμού Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων" του ελληνικού κράτους, τις υποδείξεις του 
κατασκευαστή και της επιβλέψεως, καθώς επίσης και τους κανόνες της τεχνικής και της εμπειρίας, με τις μικρότερες 
δυνατές φθορές των δομικών στοιχείων του κτιρίου και με πολύ επιμελημένη δουλειά. Οι διατρήσεις πλακών, τοίχων 
και τυχόν λοιπόν φερόντων στοιχείων του κτιρίου για την τοποθέτηση υδραυλικών υποδοχέων ή διέλευσης 
σωληνώσεων θα εκτελούνται μετά από έγκριση της επιβλέψεως.

1.3 Οι κανονισμοί με τους οποίους πρέπει να συμφωνούν τα τεχνικά στοιχεία των μηχανημάτων, συσκευών και 
υλικών των διαφόρων εγκαταστάσεων, αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και στις επιμέρους προδιαγραφές των 
υλικών. Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να είναι καινούργια 
και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, 
χωρίς ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, όταν δεν 
καθορίζονται από τις προδιαγραφές.

2. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Οι νιπτήρες, οι λεκάνες WC και τα υπόλοιπα είδη υγιεινής είναι κατασκευασμένα από λευκή υαλώδη πορσελάνη.

3. ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Το δίκτυο σωληνώσεων αποχετεύσεως του κτιρίου θα κατασκευασθεί με βάση τους ακόλουθους γενικούς όρους:

3.1 . Η διαμόρφωση του δικτύου, η διάμετρος των διαφόρων τμημάτων του και τα υλικά κατασκευής θα είναι 
σύμφωνα με τα σχέδια, ενώ παράλληλα θα τηρούνται οι διατάξεις των επισήμων κανονισμών του Ελληνικού 
κράτους για "Εσωτερικές Υδραυλικές Εγκαταστάσεις". Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι σύμφωνα με τους 
Γερμανικούς κανονισμούς κατασκευής DIN 8061/8062/19531.

3.2. Τα μέσα στο έδαφος, οριζόντια τμήματα του δικτύου θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες U-PVC 6 
atm.

3.3. Οι κατακόρυφες στήλες αποχετεύσεως θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες U-PVC 6 atm.

3.4. Οι δευτερεύοντες σωλήνες των υποδοχέων ή σιφωνίων δαπέδων θα κατασκευασθούν από πλαστικοσωλήνες.

3.5. Οι δευτερεύοντες σωλήνες αερισμού θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες U-PVC 4 atm διαστάσεων
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Φ 40 mm.

3.6. Οι κατακόρυφες σωλήνες αερισμού του δικτύου θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες U-PVC 4 atm.

3.7. Οι οριζόντιοι πλαστικοί σωλήνες μέσα στο έδαφος θα τοποθετηθούν με έδραση πάνω σε βάση από σκυρόδεμα 
των 200 kg τσιμέντου, αρκετού πάχους (10 cm) και πλάτους το οποίο θα διαστρωθεί στον πυθμένα του αντίστοιχου 
χαντακιού, με την ίδια ρύση, όπως ο αποχετευτικός αγωγός. Μετά την τοποθέτηση και συναρμογή των πλαστικών 
σωλήνων στο χαντάκι, αυτό θα γεμίσει πρώτο με ισχνό σκυρόδεμα που θα καλύπτει τους σωλήνες μέχρι το μισό 
της διαμέτρου τους και ύστερα με τα προιόντα της εκσκαφής που θα κοσκινίζονται καλά.

3.8. Τα φρεάτια που διαμορφώνονται για επίσκεψη και καθαρισμό κατά μήκος των υπογείων αποχετευτικών 
αγωγών και στις θέσεις αλλαγής κατεύθυνσης ή διακλάδωσής τους, ανεξάρτητα διαστάσεων, θα κατασκευάζονται 
όπως καθορίζεται πιο κάτω.
Ο πυθμένας του ορύγματος στη θέση κάθε φρεατίου θα διαστρώνεται με ισχνό σκυρόδεμα περιεκτικότητας 200 kg 
τσιμέντου ανά mΤα χυτοσιδηρά καλύμματα ανάλογα με τις διαστάσεις τους θα είναι περίπου όπως παρακάτω:

Δ ιαστάσεις (cm) Βάρος (kg)
27 x 27 15
30 x 40 25
40 x 50 50
50 x 60 75

Το βάθος του φρεατίου θα είναι συνάρτηση της κλίσεως του προς αυτό οδηγούμενων σωλήνων που δεν πρέπει 
όμως να είναι μικρότερη από 1:100

3.9. Οι πλαστικοί σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα είναι βάρους σύμφωνου προς τους κανονισμούς, ανθεκτικοί, 
απόλυτα κυλινδρικοί, χωρίς ρήγματα και με σταθερό πάχος τοιχωμάτων.

3.10. Οι πλαστικοί σωλήνες θα έχουν το πάχος που καθορίζεται στο σχέδιο θα είναι κατά το δυνατό συνεχείς ενώ 
θα απορρίπτονται τυχόν αδικαιολόγητες ενώσεις. Για τον έλεγχο του πάχους των χρησιμοποιημένων 
πλαστικοσωλήνων καθορίζεται ότι το ελάχιστο βάρος τους κατά διάμετρο θα είναι:

Δ ιαστάσεις (cm) Βάρος (kg)
Φ32 x 1.8 0.26
Φ40 x 1.8 0.33
Φ50 x 1.8 0.42
Φ63 x 1.8 0.54
Φ75 x 1.8 0.64
Φ90 x 1.8 0.77
Φ100 x 2.1 0.99
Φ110 x 2.2 1.16
Φ125 x 2.5 1.48
Φ140 x 2.8 1.84
Φ160 x 3.2 2.41

Οι συνδέσεις των πλαστικοσωλήνων μεταξύ τους κατά προέκταση ή κατά διακλάδωση για τον σχηματισμό της 
σωληνώσεως θα επιτυγχάνεται με μούφα διαμορφωμένη στο ένα άκρο κάθε σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας, ανθεκτικό, στην θερμοκρασία και στα διάφορα λύματα των οικιακών και των περισσοτέρων 
βιομηχανικών αποχετεύσεων. Η προσαρμογή ορειχάλκινων εξαρτημάτων σε πλαστικοσωλήνες θα εκτελείται κατά 
όμοιο τρόπο. Οι συνδέσεις πλαστικοσωλήνων κατά διακλάδωση πρέπει να εκτελούνται λοξά σε γωνία 45 μοιρών 
με καμπύλωση του σωλήνα της διακλαδώσεως κοντά στο σημείο διακλάδωσης για διευκόλυνση της ροής στους 
σωλήνες. Οι ενώσεις των πλαστικοσωλήνων με σιδηροσωλήνες θα γίνονται με ειδικό ορειχάλκινο κοχλιωτό 
σύνδεσμο του οποίου το ένα άκρο θα συνδεθεί στον πλαστικοσωλήνα με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, 
το άλλο δε θα κοχλιώνεται στο σιδηροσωλήνα. Η προσαρμογή πωμάτων καθαρισμού και άλλων εξαρτημάτων σε 
πλαστικοσωλήνες πρέπει να εκτελείται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν ο στροβιλισμός της ροής 
και η συσσώρευση τυχόν παρασυρόμενων από τα αποχετευόμενα νερά, στερεών ουσιών σε θέσεις προσαρμογής 
των εξαρτημάτων τους. Για τη στερέωση πλαστικοσωλήνων σε τοίχους ή δάπεδα μέσα στα αυλάκια εντοιχισμού 
τους θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά τσιμεντοκονία.

3.11. Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισμού ή των προεκτάσεων των στηλών αποχετεύσεως πάνω από 
το δώμα θα προστατεύονται από κεφαλή με πλέγμα από γαλβανισμένο σύρμα, όπου στα σχέδια σημειώνεται, 
όπως και όπου αυτό είναι αναγκαίο θα προβλεφθούν στόμια καθαρισμού με πώμα κοχλιωτό (τάπες). Οι διάμετροι 
των στομίων καθαρισμού θα είναι ίσες τις διαμέτρους των αντιστοίχων σωλήνων όπου αυτό είναι δυνατό.
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3.12. Οι πλαστικοκατασκευές (πχ. στραγγιστήρες δαπέδων κλπ) θα κατασκευασθούν από φύλλο πλαστικού 
πάχους 4 mm. Οι στραγγιστήρες (σιφωνίου) θα φέρουν ορειχάλκινες σχάρες διαμέτρου 100 m m .^  συνολικό βάρος 
χωρίς την ορειχάλκινη τάπα θα είναι 1.5 kg με διάφραγμα (κόφτρα) η οποία θα φέρει κοχλιωτή ορειχάλκινη τάπα 
καθαρισμού Φ 30. Επειδή τα οικοδομικά υλικά δεν προσβάλλουν τους πλαστικοσωλήνες, δεν είναι αναγκαία η 
επάλειψή τους με προστατευτικά υλικά. Το σιφώνιο ουρητηρίων θα είναι κλειστό με ορειχάλκινο πώμα αντί σχάρας.

ADAPT/FCALC-Win____________________________________________________ Μελέτη Αποχέτευσης________

4. AΠOXETEYΣH ΟΜΒΡΙΩΝ

Η αποχέτευση των ομβρίων της στέγης, των μπαλκονιών κλπ, θα γίνει με συλλεκτήρες οροφής και κατακόρυφες 
υδρορροές σύμφωνα με τα σχέδια. Οι κατακόρυφες υδρορροές καταλήγουν στο ισόγειο του κτιρίου απ' όπου τα 
όμβρια οδηγούνται στην πρασιά με ελεύθερη απορροή. Οι θέσεις των υδρορροών, οι διάμετροί τους, καθώς και οι 
υπόλοιπες λεπτομέρειες του δικτύου αποστράγγισης των ομβρίων φαίνονται στα σχέδια. Οι κατακόρυφες 
υδρορροές θα κατασκευασθούν απο σωλήνες PVC 6atm. Για τα φρεάτια ισχύουν τα ίδια με την αποχέτευση 
ακαθάρτων.

5. ΔΟΚΙΜΕΣ

5.1 Δοκιμή Στεγανότητας με αέρα

Η δοκιμή του δικτύου αποχέτευσης με αέρα έχει σκοπό την εξακρίβωση της αεροστεγανότητας της εγκατάστασης, 
και εκτελείται για όλη την εγκατάσταση ταυτόχρονα. Αφού γίνει η πλήρωση όλων των οσμοπαγίδων με νερό και 
σφραγιστούν όλες οι απολήξεις των στηλών αποχέτευσης στην οροφή του κτιρίου, εισάγεται στην εγκατάσταση 
μέσω αντλίας, αέρας πίεσης 38 mm ΣΥ και κλείνει η εισαγωγή αέρα. Για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 3 min, 
η πίεση πρέπει να διατηρηθεί σταθερή.

5.2 Δοκιμή ικανοποιητικής απόδοσης

Μετά την επιτυχή δοκιμή της στεγανότητας και για την εξακρίβωση της διατήρησης του απαιτούμενου ύψους 
απομόνωσης μέσα σε όλες τις οσμοπαγίδες, εκτελείται η δοκιμή ικανοποιητικής απόδοσης κατά τμήματα. Για την 
εκτέλεση της δοκιμής επιλέγεται αριθμός υδραυλικών υποδοχέων που συνδέονται στον ίδιο κλάδο, οριζόντιο ή 
κατακόρυφο. Ο αριθμός και το είδος των επιλεγόμενων υποδοχέων για ταυτόχρονη εκφόρτιση, γίνεται με βάση τον 
πίνακα:

Αριθμός ΥΥ

Αριθμός ΥΥ που πρέπει να εκφορτιστούν από ταυτόχρονα κάθε 
είδος σε στήλη ή κλάδο

Λεκάνη με Δ.Κ. Νιπτήρες
Νεροχύτες Κουζινών

1 έως 9 1 1 1

Μετά το πέρας των διαδοχικών δοκιμαστικών φορτίσεων κάθε στήλης, η εγκατάσταση σφραγίζεται αεροστεγώς, 
όπως ακριβώς στην δοκιμή στεγανότητας με αέρα, χωρίς να εισαχθεί νερό σε καμμία οσμοπαγίδα.

Στην συνέχεια εισάγεται αέρας, όπως ακριβώς στην δοκιμή στεγανότητας με αέρα, αλλά με πίεση μέχρι μέχρι 25 
mm ΣΥ και κλείνεται η εισαγωγή του αέρα. Η δοκιμή θα θεωρηθεί πετυχημένη όταν η πίεση διατηρηθεί σταθερή για
3 min.

Για όλες τις δοκιμές θα συνταχθούν πρωτόκολλα δοκιμής και θα υπογραφούν από τον επιβλέποντα και τον 
ανάδοχο.

O Συντάξας
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΒΟΘΡΟΥ

1.ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΚΤΙΡΙΟ 1
ΙΣΟΓΕΙΟ -ΕΚΠ ΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Σ ΧΩ ΡΟ Σ ΑΘΛΗΣΗΣ: 63 άτομα (από Παθητικη)

Άρα καταλήγουμε: 63 άτομα
4 άτομα εκπαιδευτές

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΛΗΣ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΛΥΜΑΤΑ ΑΤΟΜΑ ΛΥΜΑ (lt/άτομο)

ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 63 20 1260 lt
4 150 600 lt

ΣΥΝΟΛΟ ^ 1860lt

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 1860*1,50= 2790lt

ΛΑΣΠΗ ΑΤΟΜΑ ΛΑΣΠΗ (lt/άτομο)
ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΙΛΥΟΣ 63 30 1890 lt

4 50 200 lt

ΣΥΝΟΛΟ ^ 2090lt

ΧΡΟΝΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΛΑΣΠΗΣ 6 ΜΗΝΕΣ
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΛΑΣΠΗΣ (6ΜΗΝΕΣ/12 ΜΗΝΕΣ)* 2090 lt = 1045lt

ΟΓΚΟΣ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑ | ΛΑΣΠΗ
2790 lt + 1045 lt = 3835lt

ΕΚΛΟΓΗ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΑΘΟΣ 
ΥΓΡΩΝ (ΟΛΙΚΟ)

ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ

4,00 κ.μ. 1,35μ (1,65μ.) 1,20 μ. 2,50μ.

3.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΒΟΘΡΟΥ

ΕΔΑΦΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΗ ΑΜΜΟΣ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 5 μ2/μ3

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΛΥΜΑΤΩΝ
2790lt

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ
F=5 μ2/μ3 * 2,79μ3 = 13,95 μ2

ΒΑΘΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ
Βάθος= 4 μ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ
D=F/π*H=13,95/(3,14*4μ)= 1,08μ

ΕΚΛΟΓΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ
D= 1,20μ

Βάθος= 4,0μ



ΔΗΛΩΣΗ

Οι δεξαμενές αποχέτευσης απέχουν τις νόμιμες αποστάσεις από πηγές 

φρέατα θάλασσα, υδραγωγεία, ο δε απορροφητικός βόθρος δεν εισχω ρεί στον 

ορίζοντα υπόγειω ν υδάτων σύμφωνα με την Ε1β221/65 υγειονομική διάταξη.

Ο Μηχανικός



ΙαΙΟΚ.
ΘΕΣΗ.

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΒΟΘΡΟΣ

Φρεάτιά ελεγχον  (50εκ, * 50εκ.)

PVC Φ120
οπη α ερ ισ μ ό ν  

η >. Φ30
0,30μ

1,65μ

1,30μ

0,80μ

WZZZZZ2ZZZZZZZZZZZZZZZZZ&ZZZZZZZZZ&2ZZZZZZ2ZZZ2ZL

τοίχωμα ανασχεσηβ  
(<5ευ α π α ιτε ιτα ι  αν  
ντταρχει Τ είσοδον)

PVC Φ120

\ Α 
I/ 1 1

D 1 1
1 - ^

D=
Βάθος=4,00μ

έξοδοa 
νματω ν ΚΑΤΟΨΗ

1,60μ

ΤΟΜΗ
2 οπεΗ εξισορροπησηβ 
10εκ:.*10εκ η ΦΙΟεκ.

ΛΤΑΜΟΡΦΠΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ
0,20μ

I
7 7 7 7 7 7 7 7 7  t

PVC Φ120 ϊ
i

ΥΠ7777Τ?ξ.

1,20μ
§ΙΖΖ2ΖΖ

Ϊ -  Ζ 7 7 7 7 /

PVC Φ120

ΚΑΤΟΨΗ

Υπολογισμοί καί σχεδίαση srywaxf σνμφωνα με  τον  
Τγειονομικο κανόνισμα  (ΦΕΚ.20/0/2-2.37) και τη ν  
Υγειονομική διαταξη αρ.EljS/221/22.1.65 (ΦΕΚ. 138/Β/24.2.65)

J

Βάθος
4,00μ

ΓΚΡΟ ΜΠΕΤΟΝ

ΤΟΜΗ A—Α

L L

J



ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Ύδρευσης

ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Ε ρ γ ο δ ό τη ς  : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έ ρ γ ο  : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΥΧΩΡ
: ΑΘ ΛΗΣΗΣ

Θ έση : ΤΕΦ ΑΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Η μ ερ ο μ η ν ία  : ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
Μ ελετη τές  : ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ MSC ΜΗΧ. ΜΗΧ.

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -1-



ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Ύδρευσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την εγκατάσταση δικτύων ύδρευσης. Η σύνταξη της μελέτης έγινε σύμφωνα με την 
ΤΟΤΕΕ 2411/86, λαμβάνοντας υπόψη και τα βοηθήματα:

α) Οικιακές Εγκαταστάσεις Υγιεινής K. Schulz 
β) Κανονισμός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
γ) Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Υδρεύσεως ΕΥΔΑΠ 
γ) Πρότυπα ΕΛΟΤ και DIN

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Η επιλογή διατομών στους σωλήνες γίνεται σε κάθε τμήμα του δικτύου θεωρώντας ότι:

α) Οι παροχές στα τμήματα που καταλήγουν σε υδραυλικούς υποδοχείς καθορίζονται από τον τύπο των 
υποδοχέων βάσει της ΤΟΤΕΕ.

β) Οι παροχές αθροίζονται στους κόμβους (διακλαδώσεις) του δικτύου.

γ) Λόγω ετεροχρονισμού στην λειτουργία των υποδοχέων, υπολογίζεται η παροχή αιχμής, από την θεωρητική 
παροχή και την καμπύλη ετεροχρονισμού. Αυτή, έχει την μορφή:

Qs = a x (Σ Qr) 
π D
ε) Οι τριβές στα εξαρτήματα (γωνίες, τάφ, κρουνοί κλπ) κάθε τμήματος του δικτύου υπολογίζονται με την σχέση:

1
J = —  Σζ ρ V

στ) Ο όγκος ανακυκλοφορίας προκύπτει από την σχέση:

Q
Vu = -----------------------

c x ρ[η x (0y-0r)

Για τις τριβές, λαμβάνονται υπόψη η ανακυκλοφορία λόγω βαρύτητας, οι απώλειες πίεσης, καθώς και πιθανή 
αντλία (βλ. Schulz).

ζ) πιεστικό

Σε περίπτωση που απαιτείται, υπολογίζεται είτε πιεστικό με προπίεση αέρα (αναλυτικά σύμφωνα με K.Schulz), είτε 
απλό πιεστικό μεμβράνης.

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα των υδραυλικών υπολογισμών παρουσιάζονται σε πίνακα, οι στήλες του οποίου αντιστοιχούν στα 
ακόλουθα μεγέθη:

• Tμήμα δικτύου
• Μήκος τμήματος (m)
• Είδος Υποδοχέα
• Παροχή Υποδοχέα (l/s)
• Παροχή Αιχμής (l/s)
• Διάμετρος Σωλήνα (mm)
• Ταχύτητα Νερού (m/s)
• Συνολική αντίσταση Εξαρτημάτων Σζ
• Τριβή Εξαρτημάτων ^ Υ Σ )
• Τριβή Σωληνώσεων ^ Υ Σ )
• Ολική Τριβή Τμήματος (mYΣ)
• Πίεση Εκροής (υποδοχέα) (mYΣ)
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• Πίεση λόγω Υψομέτρου (mYΣ)

Κάθε τμήμα του δικτύου μπορεί να ανήκει σε μία από τις περιπτώσεις:

α) Τμήμα δικτύου κρύου νερού: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.). 
β) Τμήμα δικτύου ζεστού νερού: όπως στην περίπτωση (α) αλλά με παύλα (-). 
γ) Τμήμα ανακυκλοφορίας: όπως στην περίπτωση (α) ή (β) αλλά με σύν (+).

Είδος Υποδοχέα: α/α του υποδοχέα στην λίστα υποδοχέων, ή Σ-x, όπου x ο α/α Συστήματος (ομάδας) υποδοχέων, 
που αναλύεται.

Στοιχεία Δικτύου

Θερμοκρασία Νερού (°C) 10
Είδος Κτιρίου Κατοικία
Τύπος Κύριου Σωλήνα Πλαστικός
Τραχύτητα Κύριου Σωλήνα (μτι) 7
Τύπος Δευτερεύοντος Σωλήνα Πλαστικός
Τραχύτητα Δευτερεύοντος Σωλήνα (μτι) 7
Παροχή Νερού (l/s) 0.554
Δυσμενέστερος Κλάδος 1 ..13
Τριβές Σωλήνων και Τοπικών Αντιστάσεων (τιΥΣ) 2.297
Απαιτούμενη Πίεση Εκροής (τιΥΣ) 10
ΔΡ λόγω Υψομετρικών Διαφορών (τιΥΣ) 4
Ολική Απαιτούμενη Πίεση (τιΥΣ) 16.297
Πίεση Δικτύου (τιΥΣ)

α/αΤύπος Υποδοχέα Εσ.Διαμ. Pmf Ωπκν Ω ^ν
(mm) (Μ.Υ.Σ.) (l/s) (l/s)

7Νιπτήρας - μπαταρία οικ.λουτ. 13 10.0 0.07 0.07
14Λουτήρας - μπαταρία 13 10.0 0.15 0.15
20Λεκάνη - δοχείο εκπλυσης 13 10.0 0.13 0.00
22Πυγολουτήρας - μπαταρία 13 10.0 0.07 0.07
30Θερμαντήρας ηλεκτρικός ροής 12 KW 0 10.0 0.10 0.00
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Υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ί  Σ ω λ η ν ώ σ ε ω ν  Υ δ ρ α υ λ ι κ ή ς  Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς

Τμήμα
Δικτύου

Μήκος
Σω λήνα

m

Είδος
Υποδοχέα

Παροχή
Υποδοχέα

l/s

Παροχή
Αιχμής

l/s

Είδος
Σωλήνα

Δ ιάμετρος
Σωλήνα

mm

Ταχύτητα
Nερού

m/s

Σζ
Εξαρτ.

Τριβή
Εξαρτημάτ

ων
mΥΣ

Τριβή
Σω λήνω ν

mΥΣ

Ολική
Τριβή
ι^ΥΣ

Πίεση
Υποδοχέα

mΥΣ

ΔΡ
Υψ.Διαφορ

ών
ι^ΥΣ

1.2 3.600 1.040 0.554 Κ DN25 1.043 0.202 0.202
2.3 0.600 1.040 0.554 Δ DN25 1.043 3.400 0.189 0.034 0.222
3.4 1.500 0.520 0.368 Δ DN20 1.446 1.000 0.107 0.238 0.344
4.5 2.500 20 0.130 0.130 Δ DN15 0.798 1.500 0.049 0.184 0.233 10.00 4.000
4.6 2.500 14 0.150 0.150 Δ DN15 0.921 1.500 0.065 0.237 0.301 10.00 4.000
4.7 2.500 30 0.100 0.100 Δ DN15 0.614 1.500 0.029 0.117 0.146 10.00 4.000
4.8 2.500 7 0.070 0.070 Δ DN15 0.430 1.500 0.014 0.063 0.077 10.00 4.000
4.9 2.500 22 0.070 0.070 Δ DN15 0.430 1.500 0.014 0.063 0.077 10.00 4.000
3.10 7.486 0.520 0.368 Δ DN20 1.446 0.400 0.043 1.185 1.228
10.11 1.500 0.520 0.368 Δ DN20 1.446 1.000 0.107 0.238 0.344
11.12 2.500 20 0.130 0.130 Δ DN15 0.798 1.500 0.049 0.184 0.233 10.00 4.000
11.13 2.500 14 0.150 0.150 Δ DN15 0.921 1.500 0.065 0.237 0.301 10.00 4.000
11.14 2.500 30 0.100 0.100 Δ DN15 0.614 1.500 0.029 0.117 0.146 10.00 4.000
11.15 2.500 7 0.070 0.070 Δ DN15 0.430 1.500 0.014 0.063 0.077 10.00 4.000
11.16 2.500 22 0.070 0.070 Δ DN15 0.430 1.500 0.014 0.063 0.077 10.00 4.000
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TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Εργοδότης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έ ργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΥΧΩΡ 
ΑΘΛΗΣΗΣ

Θέση ΤΕΦΑΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Ημερομηνία
Μ ελετητής

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ MSC ΜΗΧ. ΜΗΧ.

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής και του δικτύου των σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ισχύοντα "Κανονισμού Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων" του ελληνικού κράτους, τις υποδείξεις του 
κατασκευαστή και της επιβλέψεως, καθώς επίσης και τους κανόνες της τεχνικής και της εμπειρίας, με τις μικρότερες 
δυνατές φθορές των δομικών στοιχείων του κτιρίου και με πολύ επιμελημένη δουλειά. Οι διατρήσεις πλακών, 
τοίχων και τυχόν λοιπόν φερόντων στοιχείων του κτιρίου για την τοποθέτηση υδραυλικών υποδοχέων ή διέλευσης 
σωληνώσεων θα εκτελούνται μετά από έγκριση της επιβλέψεως.

1.2 Οι κανονισμοί με τους οποίους πρέπει να συμφωνούν τα τεχνικά στοιχεία των μηχανημάτων, συσκευών και 
υλικών των διαφόρων εγκαταστάσεων, αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και στις επιμέρους προδιαγραφές των 
υλικών. Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να είναι 
καινούργια και τυποποιημένα προιόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή 
τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους 
κανονισμούς, όταν δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές.

2.1 Το κτίριο θα τροφοδοτηθεί με νερό απο το δίκτυο πόλης με ιδιαίτερους υδρομετρητές (ένας μετρητής για κάθε 
ιδιοκτησία και ένας για τις κοινόχρηστες παροχές).

2.2 Οι υδρομετρητές θα εγκατασταθούν στο πεζοδρόμιο, σύμφωνα με τα σχέδια, σε φρεάτια διαστάσεων 30 x 40 
cm, μαζί με τους γενικούς διακόπτες των παροχών.

2.3 Οι γενικές παροχές θα γίνουν με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες. Όλες οι διαδρομές των σωληνώσεων και οι 
διατομές τους φαίνονται στα σχέδια.

3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

3.1 ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

3.1.1 Ολες οι σωληνώσεις προσαγωγής θερμού νερού θα μονωθούν για την αποφυγή απωλειών θερμότητας.

3.1.2 Η μόνωση των σωληνώσεων θα κατασκευαστεί από σωλήνες τύπου ARMAFLEX ή ισοδύναμους.

3.1.3 Οι σωληνώσεις του μονωτικού θα κολληθούν επάνω στους σιδηροσωλήνες με την ειδική κόλλα που 
προβλέπεται για αυτό το σκοπό.

3.1.4 Κατά την εφαρμογή οι μεν διαμήκεις αρμοί θα στεγανοποιηθούν με συγκόλληση της επικάλυψης του μανδύα 
με ειδική κόλλα. Οι δε εγκάρσιοι με επικόλληση πλαστική ή υφασμάτινης ταινίας.

3.1.5 Πριν από τη μόνωση, οι επιφάνειες των σωλήνων θα καθαριστούν επιμελώς και θα απολυμανθούν τελείως.

3.1.6 Οι μονώσεις των σωληνώσεων στο ύπαιθρο θα προστατεύονται με πρόσθετη επικάλυψη με φύλλο 
αλουμινίου.

3.1.7 Κάθε φύλλο αλουμινίου θα είναι κατάλληλα κυλινδρισμένο και διαμορφωμένο στα άκρα (σχηματισμός αύλακα

2. ΠΑΡΟΧΕΣ
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με "κορδονιέρα"), θα υπάρχει δε πλήρης επικάλυψη τουλάχιστον κατά 50 mm κατά γενέτειρα και περιφέρεια.

3.1.8 Η στερέωση των τμημάτων της επικάλυψης μεταξύ τους θα γίνεται με επικαδμιωμένες λαμαρινόβιδες 
κατάλληλες για εγκατάσταση στο ύπαιθρο και πλαστικές ροδέλες.

3.1.9 Με την ίδια μόνωση όπως οι σωλήνες θα μονωθούν και οι βάνες και τα υπόλοιπα όργανα και οι αντλίες.

3.2 ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ

Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα ακολουθήσει τις πιο κάτω βασικές αρχές:

3.2.1 Συνδέσεις: Οι συνδέσεις των διαφόρων τεμαχίων σωλήνων για σχηματισμό των κλάδων του δικτύου θα 
πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση συνδέσμων (μούφες) γαλβανισμένων, με ενισχυμένα χείλη 
στην περιοχή της εσωτερικής κοχλιώσεως ("κορδονάτα") και για τυχόν διαμέτρους μεγαλύτερες από 4", με ζεύγος 
φλαντζών, επίσης γαλβανισμένων, συνδεομένων προς τους σωλήνες με κοχλίωση. Απαγορεύεται απόλυτα για την 
σύνδεση σωλήνων η ηλεκτροσυγκόλληση ή η οξυγονοκόλληση. Υλικό παρεμβύσματος TEFLON.

3.2.2 Αλλαγές διευθύνσεως: Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων για επίτευξη της επιθυμητής αξονικής πορείας 
του δικτύου, θα πραγματοποιούνται κατά κανόνα με ειδικά τεμάχια μεγάλης ακτίνας καμπυλότητας, γαλβανισμένο, 
με ενισχυμένα χείλη, εκτός από σωλήνες μικρής διαμέτρου, όπου επιτρέπεται η κάμψη τους χωρίς θέρμανση με 
ειδικό εργαλείο (μέχρι και Φ 1"). Οπωσδήποτε με την κάμψη του σωλήνα πρέπει να μη παραμορφώνεται η κυκλική 
διατομή του και να μην προκαλείται η παραμικρή βλάβη ή αποκόλληση του στρώματος γαλβανίσματος αυτού. 
Χρήση ειδικών τεμαχίων μικρής ακτίνας καμπυλότητας (γωνίες) επιτρέπεται μόνο σε θέσεις όπου ανυπέρβλητα 
εμπόδια το επιβάλλουν και πάντοτε μετά από έγκριση της Επιβλέψεως. Οι διακλαδώσεις των σωλήνων για την 
τροφοδότηση αναχωρούντων κλάδων θα εκτελούνται οπωσδήποτε με ειδικά εξαρτήματα γαλβανισμένα με 
ενισχυμένα χείλη.

3.2.3 Στήριξη των σωληνώσεων: Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται με ειδικά στηρίγματα αγκυρούμενα 
σε σταθερά οικοδομικά στοιχεία τα οποία στηρίγματα θα επιτρέπουν την ελεύθερη κατά μήκος συστολοδιαστολή 
τους εκτός από περιπτώσεις όπου απαιτείται αγκύρωση προκειμένου οι συστολοδιαστολές να παραληφθούν 
εκατέρωθεν του σημείου αγκυρώσεως. Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται σε σιδηρογωνιές με την βοήθεια 
στηριγμάτων τύπου Ο. Τα στηρίγματα θα είναι από μορφοσίδηρο και θα συνδέονται προς τις σιδηρογωνίες μέσω 
κοχλίων, περικοχλίων και γκρόβερ γαλβανισμένων. Οι σιδηρογωνίες κατά περίπτωση θα στερεώνονται σε 
πλαϊνούς τοίχους ή θα αναρτώνται από την οροφή. Η στερέωση στα οικοδομικά υλικά θα γίνεται με εκτονωτικά 
βύσματα μεταλλικά και κοχλίες. Σε περίπτωση αναρτήσεως πρέπει να χρησιμοποιηθούν ράβδοι μεταλλικοί ή 
σιδηρογωνίες επαρκούς αντοχής για το συγκεκριμένο εκάστοτε φορτίο αλλά πάντως όχι μικρότερης "ισοδυνάμου" 
διατομής από την αναγραφόμενη στον κατωτέρω πίνακα. Ισχύουν και εδώ τα περί αγκυρώσεων για λόγους 
συστολοδιαστολών.

3.2.4 Απόσταση στηριγμάτων: Ο πιο κάτω πίνακας θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ευθειών διαδρομών σωλήνων 
και όχι στα σημεία όπου η χρησιμοποίηση βανών, φλαντζών κλπ δημιουργεί συγκεντρωμένα φορτία, οπότε και θα 
τοποθετούνται στηρίγματα και από τις δύο πλευρές.

3.2.5 Αποσύνδεση σωληνώσεων: Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων θα κατασκευαστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
είναι ευχερής η αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε τμήματος σωληνώσεων ή οργάνου ελέγχου ροής για 
αντικατάσταση, τροποποίηση ή μετασκευή χωρίς χρήση εργαλείων κοπής, οξυγόνου ή και ηλεκτροσυγκολλήσεως. 
Για το σκοπό αυτό σ' όλα τα σημεία όπου τούτο θα είναι αναγκαίο θα προβλέπονται λυόμενοι σύνδεσμοι (ρακόρ, 
φλάντζες) κατά τις υποδείξεις της επιβλέψεως.

3.2.6 Διέλευση σωλήνων από τοίχους και πλάκες: Κατά την διέλευση σωληνώσεων από τοίχους και δάπεδα αυτές 
θα καλύπτονται από φύλλο μολύβδου πάχους 2 mm διαμορφωμένο σε κύλινδρο διαμέτρου κατά 3 mm 
μεγαλύτερης από την διάμετρο του σωλήνα. Έτσι αποφεύγεται η
συγκόλληση του σωλήνα με τα οικοδομικά υλικά. Το διάκενο ανάμεσα στον σωλήνα και τον προστατευτικό 
μολύβδινο μανδύα θα σφραγίζεται με κατάλληλο υλικό π.χ. κορδόνι αμιάντου και σιλικόνη. Εάν ο σωλήνας είναι 
μονωμένος τότε η μόνωση θα προστατεύεται στο σημείο της διατρήσεως με κυλινδρικό μανδύα από φύλλο 
γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 0,125 mm, ο οποίος θα εφάπτεται στην επιφάνεια της μονώσεως. Επιπλέον θα 
υπάρχει και δεύτερος κυλινδρικός μανδύας από φύλλο μολύβδου πάχους 2 mm για την αποφυγή συγκολλήσεως με 
τα οικοδομικά υλικά. Μεταξύ των δύο μανδυών θα υπάρχει διάκενο 3 mm το οποίο θα σφραγιστεί με κατάλληλο 
υλικό πχ. κορδόνι αμιάντου και σιλικόνη.

4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

4.1 Στις σωληνώσεις κρύου και ζεστού νερού προς κάθε υδραυλικό υποδοχέα στους χώρους υγιεινής θα 
εγκατασταθούν όργανα διακοπής, όπως πιο κάτω.
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4.2 Για κάθε δοχείο πλύσεως, λεκάνες W.C. ουρητηρίου διακόπτης Φ1/2" επιχρωμιωμένος, γωνιακός.

4.3 Στην είσοδο των σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού προς κάθε νιπτήρα διακόπτης Φ1/2" επιχρωμιωμένος, 
γωνιακός.

4.4 Στην είσοδο των σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού προς κάθε ντουζιέρα, θα προβλεφθεί ορειχάλκινος 
σφαιρικός κρουνός με τεφλόν Φ1/2" με επιχρωμιωμένο κάλυμμα λαβής (καμπάνα).

4.5 Η σύνδεση των αναμικτήρων των νιπτήρων, των δοχείων πλύσεως W.C και ουρητηρίων προς τις σωληνώσεις 
ζεστού και κρύου νερού θα εκτελεσθεί με τεμάχια χαλκοσωλήνων Φ10/12 και ειδικούς συνδέσμους χαλκοσωλήνα 
προς σιδηροσωλήνα Φ1/2".

5. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ

5.1 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

5.1.1 Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι κατάλληλες για σωληνώσεις νερού θερμοκρασίας 120 
b + c

όπου Qs η παροχή αιχμής, Qr η κανονική παροχή και a,b,c συντελεστές που εξαρτώνται από το είδος του κτιρίου, 
καθώς και από την τιμή ZQr , σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ.

δ) Ο υπολογισμός των διατομών για το δίκτυο του κρύου και του ζεστού νερού γίνεται ανεξάρτητα, θεωρώντας τις 
παροχές που υπολογίζονται με τον παραπάνω τρόπο. Οι σχέσεις στις οποίες βασίζονται οι υπολογισμοί είναι:

Q =
4

V (εξίσωση συνέχειας)

Δ Ί λ V 2

J =
L

= —  x 
D 2g

(εξίσωση Darcy)

1 k 2.51

νλ
-2log

VD

(------ +
3.7D

------ )
R e ^

(εξίσωση Colebrook)

Re = (αριθμός Reynolds)

2

v

όπου:

Q: Παροχή σε m3/h
D: Εσωτερική διάμετρος σε m
V: Μέση ταχύτητα σε m/s
J: Απώλειες πίεσης ανά μονάδα μήκους σε m/m
ΔΊ: Απώλειες πίεσης σε m
L: Μήκος αγωγού σε m
λ: Συντελεστής τριβής
k: Απόλυτη τραχύτητα σωλήνα σε mm
Re: Αριθμός Reynolds
v: Ιξώδες νερού σε m2/sec

2

2

όπου:

Σζ: Συνολική αντίσταση των εξαρτημάτων του κλάδου 
ρ: Πυκνότητα νερού

°C και πίεσης 10 atm για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση. Για διαμέτρους μέχρι 2" οι βαλβίδες θα είναι 
ορειχάλκινες κοχλιωτές.

5.1.2 Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα εξασφαλίσουν πλήρη στεγανότητα στην αντίστροφη ροή του νερού. Η
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λειτουργία τους δεν πρέπει να προκαλεί θόρυβο ή πλήγμα.

5.2 ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Ο νιπτήρας προβλέπεται από λευκή πορσελάνη VITREYS CHINA διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια και θα 
συνοδεύονται από:
α. Χυτοσιδηρένια στηρίγματα για επίτοιχη τοποθέτηση.
β. Βαλβίδα εκκενώσεως πλήρη με τάπα και αλυσίδα ή μοχλό χειρισμού της, επιχρωμιωμένη. 
γ. Ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφώνι 1 1/4" με σωλήνα συνδέσεως προς το δίκτυο αποχετεύσεως με ροζέτα. 
δ. Διπλοκρουνό αναμείξεως θερμού - κρύου νερού ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο πολυτελούς εμφανίσεως. 
ε. Χαλκοσωλήνες 10/12 mm για την σύνδεση του διπλοκρουνού με τα δίκτυα θερμού - κρύου νερού με τα 
απαραίτητα ρακόρ.

5.3 ΛΕΚΑΝΗ W.C. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

5.3.1 Η λεκάνη ευρωπαϊκού τύπου θα είναι λευκή από πορσελάνη VITREUS CHINA και θα εφοδιαστεί με πλαστικό 
κάθισμα από ενισχυμένη πλαστική ύλη, άθραυστο, κατάλληλο για το σχήμα της λεκάνης, χρώματος λευκού.

5.3.2 Η λεκάνη θα συνοδεύεται από καζανάκι χαμηλής ή υψηλής πιέσεως ή από βαλβίδα εκπλύσεως όπως 
καθορίζεται στα σχέδια.

5.4 ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ

Προβλέπεται κατασκευασμένος από χάλυβα 18/8 πάχους πλάσματος 0,8 mm κατ' ελάχιστο, κατάλληλος για 
χωνευτή τοποθέτηση σε πάγκο με μία ή δύο λεκάνες. Το πλάτος του νεροχύτη θα είναι 50 cm περίπου και το μήκος 
80 cm (μία λεκάνη) ή 120 cm (δύο λεκάνες) περίπου, θα συνοδεύονται δε από: 
α. Πλαστικό σιφώνι - λιποσυλλέκτη (τύπου βαρελάκι).
β. Βαλβίδα εκκενώσεως επινικελωμένη πλήρη με τάπα και αλυσίδα (μία ανά λεκάνη). 
γ. Διπλοκρουνό για την ανάμειξη θερμού - κρύου νερού ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο. 
δ. Πλαστικοσωλήνα υπερχειλίσεως (ένα ανά λεκάνη).

5.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ

Για την κάλυψη των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσεως προβλέπεται η εγκατάσταση ηλεκτρικού θερμοσιφώνου στη 
θέση που φαίνεται στο σχέδιο. Ο θερμοσίφωνας θα είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρικές αντιστάσεις θερμόμετρο 
θερμοστάτη περιοχής μέχρι 90°C και ασφαλιστική δικλείδα και θα είναι κατακόρυφου ή οριζόντιου τύπου, όπως 
αναφέρεται στα σχέδια. Στην εγκατάσταση του θερμοσίφωνα συμπεριλαμβάνοται τα στηρίγματά τους στα 
οικοδομικά στοιχεία, οι χαλκοσωλήνες συνδέσεως προς το δίκτυο κλπ.

6. ΔΟΚΙΜΕΣ

Το δίκτυο παροχής νερού πριν καλυφθούν τα μη ορατά τμήματα του θα τεθεί για ένα 24ωρο σε πίεση 7 atm για τον 
έλεγχο της στεγανότητάς τους. Για κάθε δοκιμή θα συνταχθούν πρωτόκολλα δοκιμών και θα υπογραφούν από τον 
επιβλέποντα και τον ανάδοχο.

O Συντάξας

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -8-


		2021-06-29T13:25:29+0300
	THEODORA SARGIOTI




