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1. Εισαγωγή 
Ο χαλκός είναι το πρώτο από τα μέταλλα που χρησιμοποίησε 
ο άνθρωπος και εκτιμάται ότι έγινε γνωστός περίπου το  
9.000 π.Χ.. Ο κύριος λόγος για την πρώιμη ανακάλυψη και 
χρήση του χαλκού είναι ότι το μετάλλευμα εμφανίζεται σε 
σχετικά καθαρή μορφή στη φύση.  Με την επικράτηση του 
χαλκού σαν βασικό υλικό κατασκευής εργαλείων και όπλων 
αρχίζει η λεγόμενη Εποχή του Χαλκού (περίπου 2600 π.Χ. – 
1100 π.Χ.). Από τότε ο χαλκός εξυπηρετεί ανελλιπώς την 
πρόοδο του πολιτισμού σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Ο χαλκός παρουσιάζει εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες.  
Είναι ιδιαίτερα ελατός και όλκιμος με σκληρότητα  
2.5-3.0 στην Κλίμακα Mohs και σημείο τήξεως 1085°C.   
Είναι πολύ καλός αγωγός της θερμότητας και του 
ηλεκτρισμού ενώ δεν εμφανίζει μαγνητικές ιδιότητες. 
Ακόμη, ο χαλκός παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή έναντι  
της διάβρωσης.  

Σήμερα ο χαλκός αναγνωρίζεται σαν το πλέον κατάλληλο 
υλικό για σωληνώσεις θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων. 
Τα χρόνια απροβλημάτιστης λειτουργίας τέτοιων 
εγκαταστάσεων επιβεβαιώνουν τις εξαιρετικές ιδιότητες του 
χαλκού ως προς την κατεργασιμότητα, την μηχανική αντοχή 
και την αντοχή έναντι διάβρωσης. 

Ο παρών τεχνικός οδηγός αφορά τον σχεδιαστή και 
τον εγκαταστάτη και περιλαμβάνει χρήσιμες οδηγίες 
σχετικά με τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη εγκατάσταση 
θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν 
σωλήνες χαλκού TALOS®. Η εφαρμογή ορθών πρακτικών 
μελέτης, σχεδιασμού και εγκατάστασης οδηγεί σε 
απροβλημάτιστα συστήματα ως προς τη λειτουργία, την 
απόδοση και τις πιθανές αστοχίες. 
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2. Τα πλεονεκτήματα του σωλήνα χαλκού 
Ο σωλήνας χαλκού αποτελεί κορυφαία επιλογή στις θερμουδραϋλικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν τη διανομή ζεστού 
και κρύου νερού χρήσης, συστήματα θέρμανσης ζεστού νερού, συστήματα πυρόσβεσης, διανομή αερίων κ.α. σε κατοικίες και 
εμπορικά κτήρια.  Οι βασικοί λόγοι για αυτή την υπεροχή του χαλκού είναι:

Κατεργασία  

Ο χαλκός είναι εύκολα κατεργάσιμος. Συχνά τα εξαρτήματα 
συνδέσεων μπορούν να παρακαμφθούν καθώς ο χαλκός 
μπορεί να καμφθεί και να εκτονωθεί με ευκολία. Η ευκολία 
στη κάμψη δίνει την ελευθερία στον εγκαταστάτη να 
«ακολουθήσει» τις γωνίες του τοίχου δημιουργώντας 
αισθητικά αποτελέσματα.

Σύνδεση  

Οι σωλήνες χαλκού μπορούν να συνδεθούν με 
μεγάλη ευκολία και με διάφορους τρόπους. Από τις 
θερμές κολλήσεις μέχρι και τις μηχανικές συνδέσεις ο 
θερμοϋδραυλικός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε πολλές 
την κατάλληλη μέθοδο και να προμηθευτεί εύκολα τα 
εξαρτήματα τα οποία είναι εναλλάξιμα και τυποποιούνται 
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 

Χρόνος ζωής  

Ο χαλκός έχει εξαιρετική αντίσταση στη διάβρωση, υψηλή 
μηχανική αντοχή, αμετάβλητες μηχανικές ιδιότητες για 
μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος. Επίσης δεν επηρεάζεται από 
την ακτινοβολία UV.  Έτσι εξασφαλίζεται η απροβλημάτιστη 
λειτουργία της εγκατάστασης για αρκετές δεκαετίες.

Πυρασφάλεια  

Ο χαλκός είναι ασφαλής. Δεν αναφλέγεται αλλά και ούτε 
προκαλεί έκκληση τοξικών αερίων σε συνθήκες ύπαρξης 
φλόγας ή/και υψηλής θερμοκρασίας. Έτσι, βοηθά στον 
περιορισμό της φωτιάς αφού δεν επιτρέπει τη διάδοση της 
μέσα από δάπεδα,  τοίχους και οροφές. 

Βιωσιμότητα  

Ο χαλκός είναι 100% ανακυκλώσιμος και μπορεί να 
ανακυκλωθεί απεριόριστα χωρίς επίδραση στις ιδιότητες 
του. Ο χαλκός αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή με γνώμονα τη 
προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Όγκος  

Για την ίδια εσωτερική διάμετρο οι σωλήνες χαλκού έχουν 
κατά κανόνα μικρότερο πάχος τοιχώματος και άρα μικρότερη 
εξωτερική διάμετρο από τους σιδηρούχους σωλήνες 
και τους πλαστικούς.  Αυτό συνεπάγεται λιγότερο υλικό, 
μειωμένα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ευκολία στη 
διαχείριση αλλά και διάθεση μικρότερου χώρου στην τελική 
εγκατάσταση.

Επωνυμία  

Οι σωλήνες χαλκού είναι επώνυμοι. Στην Ευρώπη, οι 
κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν και να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των παραγωγικών προτύπων. Μία 
από τις απαιτήσεις τέτοιων προτύπων είναι η υποχρεωτική 
σήμανση των σωλήνων με τα στοιχεία του σωλήνα και του 
κατασκευαστή. 

Οικονομία  

Ο συνδυασμός της εύκολης διάθεσης, κατεργασίας, σύνδεσης, 
επικοινωνίας με τον κατασκευαστή, ανακύκλωσης και του 
αυξημένου χρόνου ζωής καθιστούν την επιλογή του σωλήνα 
χαλκού ως πλέον οικονομική παρόλο που το κόστος της 
αρχικής εγκατάστασης ενδέχεται να είναι αυξημένο. 
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3. Χαλκοσωλήνας θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων 

Προδιαγραφή ΕΝ1057 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα υλικά δομικών κατασκευών πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών 
που εναρμονίζονται με τις οδηγίες (directives) και τους κανονισμούς που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
Από την 1η Ιουλίου 2013, τα προϊόντα δομικών κατασκευών εμπίπτουν στον «Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011», για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας 
προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών.  Η εφαρμογή του πιο πάνω κανονισμού είναι πλέον υποχρεωτική για τους 
κατασκευαστές, οι οποίοι οφείλουν να φέρουν σήμανση CE στα προϊόντα τους, αποδεικνύοντας ότι πληρούν τις απαιτήσεις  
ενός ή περισσοτέρων εναρμονισμένου ευρωπαϊκού προτύπου.

Στην Ευρώπη, οι σωλήνες χαλκού για κτηριακές εφαρμογές κατασκευάζονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ1057: 
Copper and copper alloys. Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications. Το πρότυπο 
αυτό καλύπτει τις παρακάτω περιπτώσεις εγκαταστάσεων που περιέχουν σωλήνα χαλκού.

 ■ Διανομή ζεστού και κρύου νερού χρήσης

 ■ Συστήματα θέρμανσης ζεστού νερού

 ■ Αποχέτευση νερού οικιακής χρήσης

 ■ Συστήματα πυρόσβεσης

 ■ Διανομή φυσικού αερίου οικιακής χρήσης 

Ο παρόν οδηγός αφορά τις παραπάνω εγκαταστάσεις εκτός από τα συστήματα διανομής φυσικού αερίου για τα οποία υπάρχει 
ειδικά αφιερωμένος τεχνικός οδηγός.

Χημική σύσταση 

Οι σωλήνες που προδιαγράφονται από το πρότυπο ΕΝ1057 κατασκευάζονται από αποξειδωμένο με φώσφορο χαλκό, και έχουν 
περιεκτικότητα σε χαλκό τουλάχιστον 99.9% και περιεκτικότητα σε φώσφορο μεταξύ 0.015% και 0.040%. Ο χαλκός αυτής της 
σύστασης αναφέρεται ως DHP (Deoxidized High Phosphorus Copper) ή C12200 κατά UNS (Unified Numbering System).

Μηχανικές ιδιότητες

Τα μηχανικά χαρακτηριστικά του χαλκοσωλήνα ορίζονται ανάλογα με τη μεταλλουργική κατάσταση του υλικού. Το πρότυπο 
ΕΝ1057 προδιαγράφει τρεις διαφορετικές μεταλλουργικές καταστάσεις: Μαλακός, Ημίσκληρος και Σκληρός σωλήνας. Οι 
σκληροί σωλήνες είναι ευθύγραμμοι και συνήθως συνδέονται με εξαρτήματα και χρήση θερμής κόλλησης (soldering, brazing). 
Οι μαλακοί είναι σε μορφή κουλούρας (ρόλοι) και ημίσκληροι ευθύγραμμοι, και αυτοί οι  σωλήνες μπορούν να συνδεθούν με 
χρήση θερμής κόλλησης ενώ σε αυτούς υπάρχει και η δυνατότητα εκτόνωσης του άκρου και απευθείας σύνδεση χωρίς χρήση 
εξαρτήματος. Ο Πίνακας 1 περιέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις σε θραύση και επιμήκυνση ανάλογα τη μεταλλουργική κατάσταση 
του σωλήνα όπως αυτά προδιαγράφονται στο ΕΝ1057.

Πίνακας 1: Προδιαγραφή μηχανικών ιδιοτήτων σωλήνων ΕΝ1057.

Μεταλλουργική  
Κατάσταση

Συμβολισμός
EN1057

Ελάχιστο όριο
Θραύσης

Ελάχιστη
Επιμήκυνση Α%

Μαλακός R220 220 MPa 40%

Ημίσκληρος R250 250 MPa 20 / 30%¹

Σκληρός R290 290 MPa 3%

¹Ανάλογα τη διάσταση.
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Πίνακας 2: Ευθύγραμμοι Ημίσκληροι 

Τυποποιημένες διαστάσεις 

Τα διαστατικά χαρακτηριστικά των σωλήνων ορίζονται από την εξωτερική διάμετρο, το πάχος του τοιχώματος και το μήκος σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος 25±0.5oC . Οι τυποποιημένες διαστάσεις παρουσιάζονται στους Πίνακες 2-6. Οι Πίνακες 2 έως 4 
αφορούν γυμνούς σωλήνες, ο Πίνακας 5 επενδυμένους και ο Πίνακας 6 μονωμένους. Στους εν λόγω πίνακες περιέχεται και η 
μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας του σωλήνα η οποία πρέπει να υπερκαλύπτει την πίεση λειτουργίας του συστήματος.

Διάμετρος
χ πάχος

d x s

(mm)

Εσωτερική
διάμετρος

(mm)

Ονομαστικό
βάρος
χαλκού

(kg/m)

Εξωτερική
επιφάνεια

(m2/m)

Όγκος
πλήρωσης

(l/m)

Συσκευασία Μέγιστη 
επιτρεπό-
μενη πίεση
λειτουργίας

(bar)

Ευθύ-
γραμμα  

μήκη

Τεμάχια 
ανά  

δέμα

10 x 0,70 8,6 0,182 0,031 0,058 3m 900 83

10 x 1,00 8,0 0,252 0,031 0,050 4m 250 118 

12 x 0,70 10,6 0,221 0,038 0,088 3m 800 69

12 x 1,00 10,0 0,308 0,038 0,079 4m 400 97

15 x 0,70 13,6 0,280 0,047 0,145 3m 600 55

15 x 0,80 13,4 0,318 0,047 0,141 3m 600 63

15 x 1,00 13,0 0,391 0,047 0,133 4m 600 76

15 x 1,20 12,6 0,463 0,047 0,125 4m 125 93

18 x 0,80 16,4 0,384 0,057 0,211 3m 450 52

18 x 1,00 16,0 0,475 0,057 0,201 4m 450  62 

18 x 1,20 15,6 0,563 0,057 0,191 4m 100 75

22 x 0,80 20,4 0,474 0,069 0,327 3m 300 42

22 x 0,90 20,2 0,531 0,069 0,320 3m 300 48

22 x 1,00 20,0 0,587 0,069 0,314 4m 300 50

22 x 1,50 19,0 0,860 0,069 0,284 4m 80 76

Οι τιμές της μέγιστης 
επιτρεπόμενης πίεσης 
λειτουργίας υπολογίζονται
για κατάσταση υλικού R220.
Ο συντελεστής ασφαλείας 
λαμβάνεται ίσος με 3.5. 
Λαμβάνεται υπόψιν το 
ελάχιστο τοίχωμα λόγω 
κατασκευαστικής ανοχής.
Δεν λαμβάνονται υπόψιν 
κατεργασίες μετά την 
παράδοση του προϊόντος.  
Για θερμοκρασίες λειτουργίας
έως και 100°C.

Τυποποιημένες
διαστάσεις

Πίνακας 3: Ευθύγραμμοι ΣκληροίΤυποποιημένες
διαστάσεις

Οι τιμές της μέγιστης 
επιτρεπόμενης πίεσης 
λειτουργίας υπολογίζονται
για κατάσταση υλικού R220.
Ο συντελεστής ασφαλείας 
λαμβάνεται ίσος με 3.5. 
Λαμβάνεται υπόψιν το ελάχιστο 
τοίχωμα λόγω κατασκευαστικής 
ανοχής. Δεν λαμβάνονται υπόψιν 
κατεργασίες μετά την παράδοση 
του προϊόντος. Για θερμοκρασίες 
λειτουργίας έως και 100°C.

Διάμετρος
χ πάχος

d x s

(mm)

Εσωτερική
διάμετρος

(mm)

Ονομαστικό
βάρος
χαλκού

(kg/m)

Εξωτερική
επιφάνεια

(m2/m)

Όγκος
πλήρωσης

(l/m)

Συσκευασία Μέγιστη 
επιτρεπό-
μενη πίεση
λειτουργίας

(bar)

Ευθύ-
γραμμα  

μήκη

Τεμάχια 
ανά  

δέμα

28 x 0,80 26,4 0,609 0,088 0,547 3m 200 33

28 x 0,90 26,2 0,682 0,088 0,539 3m 200 37

28 x 1,00 26,0 0,755 0,088 0,531 4m 200 39

28 x 1,50 25,0 1,111 0,088 0,491 4m 60 59

35 x 1,00 33,0 0,950 0,110 0,855 3m 100 31

35 x 1,50 32,0 1,405 0,110 0,804 4m 50 47

35 x 2,00 31,0 1,844 0,110 0,755 4m 50 64

42 x 1,00 40,0 1,146 0,132 1,257 3m 90 26

42 x 1,20 39,6 1,368 0,132 1,232 3m & 4m 90 31

42 x 1,50 39,0 1,700 0,132 1,195 4m 40 39

54 x 1,00 52,0 1,484 0,170 2,124 3m 60 20

54 x 1,20 51,6 1,771 0,170 2,091 3m & 4m 60 24

54 x 1,50 51,0 2,202 0,170 2,043 4m 60 30

54 x 2,00 50,0 2,908 0,170 1,963 4m 30 41

64 x 2,00 60,0 3,467 0,201 2,827 3m 25 34

76,1 x 2,00 72,1 4,144 0,239 4,083 3m 20 29

88,9 x 2,00 84,9 4,859 0,279 5,661 4m 15 24

108 x 2,00 104,0 5,928 0,339 8,495 5m 10 20

108 x 2,50 103,0 7,375 0,339 8,332 4m 10 25
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Πίνακας 4: Γυμνοί Ρόλοι

ΡΟΛΟΙ ΜΑΛΑΚΟΙ

Τυποποιημένες
διαστάσεις

Διάμετρος
χ πάχος

d x s

(mm)

Εσωτερική
διάμετρος

(mm)

Ονομαστικό
βάρος
χαλκού

(kg/m)

Εξωτερική
επιφάνεια

(m2/m)

Όγκος
πλήρωσης

(l/m)

Συσκευασία Μέγιστη
επιτρεπό-
μενη πίεση
λειτουργίας

(bar)

Γυμνοί σε
ρόλους /
Μήκος

(m)

Γυμνοί
ρόλοι /
Μήκος

(m)

11 x 0,75 9,5 0,215 0,035 0,071 50 96 81

15 x 1,00 13,0 0,391 0,047 0,133 50 30 76

18 x 1,00 16,0 0,475 0,057 0,201 25 40 62

18 x 1,50 15,0 0,692 0,057 0,177 25 40 94

22 x 1,00 20,0 0,587 0,069 0,314 25 30 50

22 x 1,50 19,0 0,860 0,069 0,284 25 31 76

Μη τυποποιημένες διαστάσεις, παράγονται μετά από συμφωνία.

Οι τιμές της μέγιστης 
επιτρεπόμενης πίεσης 
λειτουργίας υπολογίζονται
για κατάσταση υλικού R220.
Ο συντελεστής ασφαλείας 
λαμβάνεται ίσος με 3.5. 
Λαμβάνεται υπόψιν το 
ελάχιστο τοίχωμα λόγω 
κατασκευαστικής ανοχής.
Δεν λαμβάνονται υπόψιν 
κατεργασίες μετά την 
παράδοση του προϊόντος.  
Για θερμοκρασίες λειτουργίας
έως και 100°C.

Πίνακας 5: Επενδυμένοι Χαλκοσωλήνες

ΡΟΛΟΙ ΜΑΛΑΚΟΙ

Πίνακας 6: Μονωμένοι Χαλκοσωλήνες

Τυποποιημένες
διαστάσεις

Χαλκο-
σωλήνας

εξωτερική
διάμετρος

x πάχος
d x s
(mm)

Ολική
εξωτερική
διάμετρος

 
(mm)

Όγκος
πλήρωσης

 

(l/m)

Ονομαστικό
βάρος

χαλκού 

 

(kg/m)

Θερμική
ικανότητα*

 

(Kcal/h)

Ελάχιστη
ακτίνα

κάμψης
με το χέρι

 
(mm)

Ελάχιστη
ακτίνα

κάμψης
με 

κουρμπα-
δόρο
(mm)

Συσκευασία
σε ρόλους

μήκους

 
(m)

Mέγιστη 
 επιτρεπό-
μενη πίεση
λειτουργίας

 
(bar)

12 x 1,00 16 0,079 0,308 4.400 100 -

25 ή 50

97

15 x 1,00 19 0,133 0,391 7.500 120 - 76

16 x 1,00 20 0,154 0,420 8.700 130 - 71

18 x 1,00 22 0,200 0,475 11.300 145 -
25

62

22 x 1,00 26 0,315 0,537 17.700 175 - 50

15 x 0,80 19 0,141 0,318 8.000 125 -
25 ή 50

63

18 x 0,80 22 0,211 0,385 11.900 150 - 52

Εξωτερική διάμετρος
χαλκοσωλήνα mm 6 8 10 12 15 16 18 22

Πάχος τοιχώματος  
χαλκοσωλήνα mm 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ολική εξωτερική 
διάμετρος με μόνωση 

πάχους 9mm
mm 24 26 28 30 33 34 36 40

Μέγιστη επιτρεπόμενη
πίεση λειτουργίας bar 167 122 96 97 76 71 62 50

15 x 1,00 19 0,133 0,391 7.600 - 55
Ευθύ-

γραμμα
μήκη των

4m

76

16 x 1,00 20 0,154 0,420 8.600 - 60 71

18 x 1,00 22 0,191 0,563 11.200 - 70 62

22 x 1,00 26 0,314 0,587 17.400 - 80 50

Οι τιμές της μέγιστης 
επιτρεπόμενης πίεσης 
λειτουργίας υπολογίζονται
για κατάσταση υλικού R220.
Ο συντελεστής ασφαλείας 
λαμβάνεται ίσος με 3.5. 
Λαμβάνεται υπόψιν το ελάχιστο 
τοίχωμα λόγω κατασκευαστικής 
ανοχής. Δεν λαμβάνονται 
υπόψιν κατεργασίες μετά την 
παράδοση του προϊόντος. Για 
θερμοκρασίες λειτουργίας έως 
και 100°C.

Οι τιμές της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας υπολογίζονται για κατάσταση υλικού R220. Ο συντελεστής 
ασφαλείας λαμβάνεται ίσος με 3.5. Λαμβάνεται υπόψιν το ελάχιστο τοίχωμα λόγω κατασκευαστικής ανοχής. Δεν 
λαμβάνονται υπόψιν κατεργασίες μετά την παράδοση του προϊόντος. Για θερμοκρασίες λειτουργίας έως και 100°C.

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ

* Για πτώση θερμοκρασίας 20°C και ταχύτητα ροής 0,8 m/sec

TALOS® ECUTHERM™
τυποποιημένες  
διαστάσεις
κατά EN 1057
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Πίνακας 7: Διαστάσεις χαλκοσωλήνα για έλεγχο κάμψης και 
εκτόνωσης

Πίνακας 8: Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας για τον έλεγχο κάμψης

Απαιτήσεις κάμψης και εκτόνωσης

Οι μαλακοί χαλκοσωλήνες μπορούν να καμπυλωθούν εν 
ψυχρό και χωρίς τεχνικά μέσα.  Για τους ευθύγραμμους πρέπει 
πάντα να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα εργαλεία κάμψης.  
Για την εκτόνωση χρησιμοποιούνται οι μαλακοί και ημίσκληροι 
σωλήνες και τα κατάλληλα εργαλεία.  Το κατασκευαστικό 
πρότυπο ΕΝ1057 προδιαγράφει τον έλεγχο της κάμψης και 
της εκτόνωσης του σωλήνα σε ορισμένες περιπτώσεις όπως 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 7. Οι σωλήνες που ελέγχονται 
ως προς την κάμψη και την εκτόνωση δεν θα πρέπει να 
παρουσιάζουν ελαττώματα ορατά με γυμνό μάτι.  Για σωλήνες 
διαμέτρου ≥18mm δεν προδιαγράφονται απαιτήσεις κάμψης.

Το δοκίμιο προς έλεγχο εκτόνωσης, εκτονώνεται με κωνικό 
εργαλείο 45ο μοιρών έως και 30% ως προς την εξωτερική 
διάμετρο.  Το δοκίμιο προς έλεγχο κάμψης κάμπτεται σε γωνία 
90ο και σε ακτίνα καμπυλότητας στη μέση γραμμή της κάμψης 
όπως παρακάτω φαίνεται στον Πίνακα 8.

Ονομαστική Διάμετρος 
(mm)

Κατάσταση
Έλεγχος 
Κάμψης

Έλεγχος 
Εκτόνωσης

από
6

έως και
18

R220 O Ο

R250 O Υ

R290 Y Υ

Ονομαστική  
Διάμετρος

(mm)

Ελάχιστη Ακτίνα 
καμπυλότητας ¹

(mm)

6 30

8 35

10 40

12 45

14 50

15 55

16 60

18 70

O: δεν προδιαγράφεται
Y: υποχρεωτικός

¹ Στη μέση γραμμή της κάμψης

Εσωτερική Καθαρότητα

Οι εξωτερική και η εσωτερική επιφάνεια των σωλήνων θα 
πρέπει να είναι καθαρές και λείες. Το  εσωτερικό του σωλήνα 
πρέπει να είναι απαλλαγμένο από λάδια ή άλλες ακαθαρσίες 
από την παραγωγική διαδικασία. Μάλιστα το συνολικό 
υπόλειμμα άνθρακα προερχόμενο από τη παραγωγική 
διαδικασία ελέγχεται και πρέπει να είναι μικρότερο από  
0.20 mg/dm2.  

TALOS®

Εμπορική
ονομασία

EN 1057

Ενιαία ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή

15X1

Διαστάσεις

HALCOR

Εργοστάσιο
παραγωγής

CE

Σήμανση 
συμμόρφωσης / 

πιστότητας

II 19

Τρίμηνο και έτος 
παραγωγής

Σήμανση

Όλοι οι γυμνοί χαλκοσωλήνες έχουν μόνιμη σήμανση με τα 
ακόλουθα στοιχεία:

 ■ Εμπορική Ονομασία Προϊόντος

 ■ Ενιαία Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή

 ■ Διαστάσεις

 ■ Εργοστάσιο Παραγωγής

 ■ Σήμανση συμμόρφωσης πιστότητας CE

 ■ Χρονολογία (Τρίμηνο και έτος) παραγωγής
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Μορφή παράδοσης

Η μορφή παράδοσης του χαλκοσωλήνα εξαρτάται από τη 
μεταλλουργική κατάσταση και την ύπαρξη ή μη επένδυσης 
και μόνωσης.  Η μορφή παράδοσης του γυμνού χαλκοσωλήνα 
που προτείνεται στο ΕΝ1057 ανάλογα τη διάμετρο και τη 
μεταλλουργική κατάσταση φαίνεται στον Πίνακα 9. Όλες 
οι λεπτομέρειες συσκευασίας και μορφής παράδοσης των 
προϊόντων είναι διαθέσιμες στους αντίστοιχους καταλόγους. 

Πίνακας 9: Μορφή παράδοσης του γυμνού χαλκοσωλήνα που προτείνεται στο ΕΝ1057

Μορφή 
παράδοσης

Ονομαστική εξωτερική διάμετρος 
(mm) Ονομαστικό 

μήκος
Μεταλλουργική 

κατάσταση

από έως και

Ρόλος - Κουλούρα 6 28 25; 50 R220 (μαλακός)

Ευθύγραμμα μήκη 6 267 3; 5
R250 (ημίσκληρος)

R290 (σκληρός)

Καταλληλόλητα σωλήνα για πόσιμο νερό

Εκτός από το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ1057, οι χαλκοσωλήνες που προορίζονται για δίκτυα πόσιμου νερού πρέπει να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου DIN 50930-6 και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/83/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα του 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Ακόμη, η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της 
προδιαγραφής ΕΝ 806: Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption.  Ο καταναλωτής 
πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις αυτές ικανοποιούνται και τα προϊόντα συνοδεύονται με τη δήλωση συμμόρφωσης του 
κατασκευαστή όταν προμηθεύεται χαλκοσωλήνες στην ΕΕ.  
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ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ TALOS®

ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΙ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ TALOS® COATED

ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΙ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ TALOS® GASTM

ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ
TALOS® ECUTHERMTM

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ CUSMART®

ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ CUSMART®

ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ
TALOS® ECUTHERMTM SOLAR

Σωλήνες θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων 
της ΧΑΛΚΟΡ

Οι χαλκοσωλήνες TALOS® χρησιμοποιούνται ευρύτατα 
στην κατασκευή των πάσης φύσεως κτιριακών υδραυλικών 
εγκαταστάσεων, όπως διανομή πόσιμου και ζεστού νερού, 
κεντρική θέρμανση, φυσικό αέριο, κλιματισμός, δίκτυα 
πυρόσβεσης, δίκτυα ιατρικών αερίων, κλπ. Παράγονται 
σύμφωνα με την εναρμονισμένη Ευρωπαική προδιαγραφή 
ΕΝ1057 για διανομή νερού και αερίων, καθώς και την 
Ευρωπαική προδιαγραφή ΕΝ13349 για επενδυμένους 
σωλήνες και κατέχουν τα κυριότερα διεθνή σήματα ποιότητας.

Η ευρεία γκάμα προϊόντων προσφέρει ευελιξία στον κάθε 
θερμοϋδραυλικό, ο οποίος μεταξύ άλλων επιλέγει τη μορφή 
και μεταλλουργική κατάσταση, την επένδυση και τη μόνωση.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων θερμοϋδραυλικών 
εγκαταστάσεων TALOS® είναι διαθέσιμα στους αντίστοιχους 
καταλόγους προϊόντων «Θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων» 
του χαλκού. Οι χαλκοσωλήνες TALOS® με την υψηλή ποιότητα 
παραγωγής τους προσφέρουν:

 ■ Απεριόριστη διάρκεια ζωής
 ■ Αντοχή στην πίεση, τη θερμοκρασία και τη φωτιά
 ■ Μικρή θερμική διαστολή και σταθερότητα σχήματος
 ■ Πλήρη στεγανότητα
 ■ Υγιεινή στο πόσιμο νερό
 ■ Αισθητική και οικονομία χώρου
 ■ Οικονομικότητα
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4. Στοιχεία Σχεδιασμού Δικτύων 
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, νέα προϊόντα, υλικά και τεχνικές έχουν κάνει την εμφάνιση τους στο πεδίο των 
θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων με συνέπεια της αύξηση της πολυπλοκότητας του σχεδιασμού και εγκατάστασης.  
Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση ενός θερμοϋδραυλικού συστήματος πρέπει να διεκπεραιώνονται από ειδικευμένους μηχανικούς 
και από αδειούχους τεχνίτες αντίστοιχα.

Κανονισμοί σχεδιασμού και εγκατάστασης

Στην Ελλάδα, πέρα από τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ο σχεδιασμός και η κατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων 
προδιαγράφονται στις Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ.  Οι τεχνικές οδηγίες ΤΟΤΕΕ έχουν επιστημονικό και τεχνικό υπόβαθρο, και 
αποτελούν χρήσιμο οδηγό για όλα τα στάδια ζωής ενός τεχνικού έργου όπως η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η επίβλεψη, 
ο έλεγχος κατά την παραλαβή, η λειτουργία και η συντήρηση.

Διανομή ζεστού και κρύου νερού χρήσης

Το σύστημα διανομής ζεστού και κρύου αποτελείται από το δίκτυο σωληνώσεων και εξαρτημάτων μέσω των οποίων το νερό 
του κεντρικού δικτύου καταλήγει στην τελική του κατανάλωση. Για ένα σύστημα διανομής ζεστού και κρύου νερού χρήσης η 
διαστασιολόγηση απαιτεί το πρώτο βήμα σχεδιασμού. Η διαστασιολόγηση έγκειται στον προσδιορισμό κατάλληλης διατομής 
σωλήνα για κάθε κλάδο και υποκλάδο του δικτύου λαμβάνοντας υπόψιν:

Ο σχεδιασμός και η διαστασιολόγηση θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τους εν ισχύ κανονισμούς οι οποίοι περιέχουν σχεδιαστικά 
δεδομένα αλλά και παραδείγματα υπολογισμό. Σε αυτή τη περίπτωση η αντίστοιχη ΤΟΤΤΕ είναι η 2411/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια 
και οικόπεδα, διανομή κρύου-ζεστού νερού.  Ανεξάρτητα από τη μελέτη διαστασιολόγησης οι ελάχιστες ονομαστικές διάμετροι 
των σωλήνων για τα βασικά στοιχεία του δικτύου παρουσιάζονται  παρακάτω. Για τη διαστασιολόγηση σύνθετων δικτύων 
διανομής απαιτείται λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων και της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.

* λήψη ονομάζεται η έξοδος από όπου ρέει το νερό που χρησιμοποιείται

Αγωγός Υδροδότησης   20mm

Κλάδος & Στήλη διανομής   20mm

Σωλήνωση σύνδεσης για μια λήψη*  15mm

 ■ Το διαθέσιμο δυναμικό πίεσης κεντρικού δικτύου

 ■ Το απαιτούμενο δυναμικό πίεσης και την παροχή του νερού στις διάφορες απολήξεις 

 ■ Τις απώλειες πίεσης λόγω υψομετρικής διαφοράς και τριβής της ροής του νερού

 ■ Τους περιορισμούς ταχύτητας λόγω μηχανικής διάβρωσης και θορύβου 

 ■ Τις ονομαστικές διαστάσεις σωλήνων χαλκού
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Απαιτήσεις πίεσης

Σε κάθε σημείο λήψης του συστήματος διανομής ζεστού και κρύου νερού χρήσης, και για λόγους καλής λειτουργίας υπάρχει 
συγκεκριμένη απαίτηση της πίεση εκροής η οποία γενικά είναι κατ’ ελάχιστο 0.5bar. Η ελάχιστη πίεση εκροής τις περισσότερες 
φορές ορίζεται στο 1.0bar όπως φαίνεται παρακάτω.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις πίεσης στις λήψεις προδιαγράφονται στους τεχνικούς κώδικες οι οποίοι πρέπει και να  λαμβάνονται 
υπόψιν κατά το σχεδιασμό και τη κατασκευή τέτοιων δικτύων. Η διαθέσιμη πίεση της λήψης εξαρτάται από το διαθέσιμο 
δυναμικό πίεσης του δικτύου και τις απώλειες πίεσης λόγω υψομετρικής διαφοράς και τριβής στο δίκτυο και τα εξαρτήματα.   
Σε κάθε περίπτωση η πίεση στο δίκτυο ύδρευσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10bar.  Σε περίπτωση που η πίεση ξεπερνά αυτό το όριο 
χρησιμοποιούνται ρυθμιστικές βαλβίδες.

Απαιτούμενη παροχή νερού

Κάθε λήψη του συστήματος σύστημα διανομής ζεστού και κρύου νερού χρήσης παρουσιάζει συγκεκριμένη απαίτηση παροχής 
νερού. Ενδεικτικές απαιτήσεις νερού σε λίτρα ανά δευτερόλεπτο παρουσιάζονται παρακάτω

Αθροίζοντας τις επιμέρους παροχές κάθε λήψης υπολογίζεται η ολική απαίτηση παροχής νερού σε περίπτωση που όλες 
οι λήψεις χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, πράγμα που είναι απίθανο να συμβεί στη πράξη.  Πρακτικά, και σε σχετικά απλά 
συστήματα, η εκτίμηση της απαιτούμενης παροχής βασίζεται στη κατάσταση όπου κάποιες από τις λήψεις με τη μεγαλύτερη 
κατανάλωση λειτουργούν ταυτόχρονα.  Σε σύνθετα συστήματα ο υπολογισμός της συνολικά απαιτούμενης παροχής νερού 
του δικτύου είναι πολύπλοκος και για αυτόν απαιτείται η χρήση εργαλείων της στατιστικής και της θεωρίας των πιθανοτήτων.   
Σε μια τέτοια προσέγγιση, για κάθε λήψη λαμβάνονται υπόψιν 

Με γνώση των παραπάνω είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η συνολική απαίτηση νερού για διάφορα σενάρια λειτουργίας.  
Τα δεδομένα και οι διαδικασίες υπολογισμού της συνολικής απαιτούμενης παροχής εμπεριέχονται στους τεχνικούς κώδικες των 
οποίων οι απαιτήσεις θα πρέπει να ικανοποιούνται. 

1. Η απαιτούμενη παροχή νερού 
2. Η μέση διάρκεια χρήσης 
3. Η συχνότητα χρήσης 

 ■ Νεροχύτης – Διακόπτης εκροής   0.15 lt/sec 

 ■ Νιπτήρας – Μπαταρία οικιακού λουτρού    0.07 lt/sec

 ■ Καταιονητήρες – Κινητή κεφαλή οικιακού λουτρού 0.05 lt/sec

 ■ Οικιακές συσκευές – Πλυντήριο ρούχων / πιάτων  0.15 / 0.25 lt/sec

 ■ Θερμαντήρες – Ηλεκτρικός/Αερίου ροής   0.07 / 0.10 lt/sec

 ■ Νεροχύτης – Διακόπτης εκροής   1.0bar

 ■ Νιπτήρας – Μπαταρία οικιακού λουτρού    1.0bar

 ■ Καταιονητήρες – Κινητή κεφαλή οικιακού λουτρού 1.0bar

 ■ Οικιακές συσκευές – Πλυντήριο ρούχων/πιάτων   1.0bar 

 ■ Θερμαντήρες – Ηλεκτρικός/Αερίου ροής   1.0bar
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Τυπικά παραδείγματα εγκαταστάσεων διανομής ζεστού και κρύου νερού χρήσης

15x1

15x1

Κουζίνα Μπάνιο

18x1 22x1

12x1 12x1 12x1 15x1

Κουζίνα Μπάνιο

18x1

12x1 12x1 12x1
15x1

15x1

Διανομή νερού (ζεστού - κρύου)

Διανομή νερού (ζεστού - κρύου)

Τυπικό σχέδιο σύγχρονης υδραυλικής εγκατάστασης

  15x1   15x1
  15x1

  12x1

Κολεκτέρ
διανομής
κρύου νερού

  18x1

  15x1

  18x1

Κρύο νερό

Ζεστό νερό

  12x1

Κατακόρυφη
παροχή

Κολεκτέρ
διανομής
ζεστού νερού
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Συστήματα θέρμανσης ζεστού νερού

Ο χαλκοσωλήνας αποτελεί την πρώτη επιλογή των εργολάβων στις εγκαταστάσεις σωληνώσεων συστημάτων θέρμανσης 
ζεστού νερού καθώς η εμπειρία μετά από χρόνια λειτουργίας έχει δείξει ότι παρουσιάζει συνολικά την καλύτερη συμπεριφορά σε 
σχέση με άλλα υλικά σωλήνων.  

Με τον ίδιο τρόπο που τα υδραυλικά συστήματα διαστασιολογούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις παροχής νερού, τα συστήματα 
θέρμανσης ζεστού νερού διαστασιολογούνται ανάλογα με την απαίτηση θέρμανσης δηλαδή την απόδοση συγκεκριμένου ποσού 
θερμότητας στο χώρο.  Η θερμότητα μεταφέρεται από το λέβητα στην οικία μέσα από το δίκτυο του νερού.  Έτσι, είναι φανερό ότι 
η καλή λειτουργία του δικτύου με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες (σε θερμότητα και σε πίεση) θα συνεισφέρει στην συνολική 
απόδοση και καλή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης.

Οι βασικές απαιτήσεις ενός συστήματος θέρμανσης ζεστού νερού προδιαγράφονται στην ΤΟΤΕΕ 2421/86.  Σε αυτά τα συστήματα 
η τυπική θερμοκρασία του νερού προσαγωγής και επιστροφής είναι 90οC και 70οC αντιστοίχως ενώ σε κανένα σημείο του δικτύου 
δεν θα πρέπει να σημειώνεται ατμοποίηση νερού.  Μάλιστα, αν η θερμοκρασία του νερού ξεπεράσει τους 110οC (σε μανομετρική 
πίεση 0.5bar) τότε το σύστημα αυτό υπάγεται στους κανονισμούς των ατμοπαραγωγών.  Ακόμη, για να μην υπάγεται το σύστημα 
θέρμανσης νερού στους ατμοπαραγωγούς θα πρέπει να υπάρχει σύστημα ασφαλείας που να μην επιτρέπει της ανάπτυξη πίεσης 
μεγαλύτερης από την αντίστοιχη της εκάστοτε θέσης αυξημένης κατά 0.5bar.

Στον Πίνακα 10 παρουσιάζεται η ικανότητα θερμικής μεταφοράς χαλκοσωλήνων σε Κcal/h (=1,163 Watt) για διαφορά θερμοκρασίας 
ΔΤ=20οC και ταχύτητες ροής 0,40 m/sec και 0,80 m/sec.

Πίνακας 10: Ικανότητα θερμικής μεταφοράς χαλκοσωλήνων

Διαστάσεις
 χαλκοσωλήνα

(Διάμετρος χ πάχος)

Ταχύτητα ροής
(m/sec)

Θερμική ικανότητα
(Κcal/h)

Ταχύτης ροής
(m/sec)

Θερμική ικανότητα
(Κcal/h)

10×1 0,40 1.400 0,80 2.800

12×1 0,40 2.200 0,80 4.400

15×1 0,40 3.800 0,80 7.600

16×1 0,40 4.300 0,80 8.600

18×1 0,40 5.600 0,80 11.200

22×1 0,40 8.700 0,80 17.400

28×1 0,40 14.500 0,80 29.000

35×1 0,40 24.800 0,80 49.600

42×1,2 0,40 34.800 0,80 69.600

54×1,2 0,40 58.700 0,80 117.400

64×2 1,00 200.000

76,1×2 1,00 320.000

88,9×2 1,00 440.000

108×2,5 1,00 600.000

Θερμική μόνωση

Όλες οι σωληνώσεις ζεστού νερού (διανομής ή θέρμανσης) 
πρέπει να μονώνονται εξωτερικά. Η εφαρμογή θερμικής 
μόνωσης των χαλκοσωλήνων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 
της εγκατάστασης ενός συστήματος θέρμανσης ή ενός 
δικτύου διανομής ζεστού νερού.  Ρόλος της θερμικής μόνωσης 
είναι η ελαχιστοποίηση των απωλειών θερμότητας από το 
θερμό ρευστό που κυκλοφορεί εσωτερικά στον χαλκοσωλήνα 

προς το περιβάλλον. Το μέγεθος των απωλειών εξαρτάται 
κυρίως από την ταχύτητα και τη θερμοκρασία του ρευστού 
εσωτερικά του σωλήνα, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και 
του πάχους της μόνωσης.  Οι θερμικές απώλειες επηρεάζουν 
σημαντικά τη λειτουργία και την απόδοση του συστήματος και 
ο καθορισμός του πάχους της μόνωσης αποτελεί αντικείμενο 
τεχνικών και οικονομικών υπολογισμών.
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1. Απώλειες λόγω υψομετρικής διαφοράς (απώλειες στατικής πίεσης)
2. Απώλειες λόγω τριβής του νερού κατά τη ροή του μέσα στο σωλήνα 
3. Απώλειες τριβής του νερού κατά τη ροή του στα διάφορα εξαρτήματα 

ΔPstatic= ρ ∙ g ∙ Δh

Πτώση πίεσης 

Σε ένα δίκτυο νερού η πίεση δεν παραμένει σταθερή.  Όσο το νερό ρέει εσωτερικά των σωλήνων και μέσα από τα διάφορα 
εξαρτήματα η πίεση μειώνεται. Ακόμα η πίεση μειώνεται με την υψομετρική αύξηση της σωλήνωσης (δηλαδή όταν το νερό 
αναγκάζεται να ανυψωθεί) αλλά και αντίστροφα.  Η πτώση πίεσης στο δίκτυο προέρχεται από τις απώλειες πίεσης οι οποίες 
μπορεί να είναι:

Η συνολική πτώση πίεσης ολόκληρου ή ενός τμήματος του δικτύου προκύπτει από το άθροισμα των παραπάνω απωλειών πίεσης. 
Στα συστήματα διανομής νερού η πτώση πίεσης γενικά δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4.0bar. Στη πράξη οι απώλειες πίεσης λόγω 
τριβής αποτελούν σημαντική σχεδιαστική παράμετρο για τον καθορισμό της κατάλληλης διατομής του χαλκοσωλήνα. 

Οι απώλειες πίεσης λόγω τριβής του νερού κατά τη ροή του μέσα στο χαλκοσωλήνα δίνονται στον Πίνακα 11 σε συνάρτηση με 
την ταχύτητα του νερού και τη διάσταση του χαλκοσωλήνα. Οι απώλειες πίεσης για διάφορα εξαρτήματα παρουσιάζονται στον  
Πίνακα 12 εκφρασμένες σε ισοδύναμα μήκη σωλήνα. Για κάθε εξάρτημα προστίθεται το αντίστοιχο ισοδύναμο μήκος στο 
συνολικό μήκος της σωλήνωσης.  Η απώλεια στατικής πίεσης μεταξύ δύο σημείων με υψομετρική διαφορά υπολογίζεται από την 
παρακάτω σχέση 
  

Όπου:  ΔPstatic η απώλεια στατικής πίεσης [Pa], ρ η πυκνότητα του νερού  [kg / m3], g = 9.81 η επιτάχυνση της βαρύτητας  
[m / s2]), Δh η διαφορά ύψους [m].  Για νερό στους 25οC, και υπολογισμό σε mbar η παραπάνω σχέση απλοποιείται ως εξής  
ΔPstatic  [mbar] = 98 [mbar / m] ∙ Δh[m].

~
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Πίνακας 11: Απώλειες πίεσης λόγω τριβών για διάφορες διαστάσεις χαλκοσωλήνα 

Θερμοκρασία νερού 15oC

V
6 x 0.6 6 x 0.8 6 x 1

Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L

m/sec l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m

0,5 0,5 8,0 0,5 9,5 0,4 11,5

1,0 1,1 41,4 0,9 32,7 0,8 37,7

1,5 1,6 83,1 1,4 92,9 1,1 105,0

2,0 2,2 136,8 1,8 152,8 1,5 172,6

3,0 3,3 277,8 2,7 310,1 2,3 349,9

4,0 4,3 461,0 3,6 514,2 3,0 579,8

V
8 x 0.6 8 x 0.8 8 x 1

Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L

m/sec l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m

0,5 1,1 6,0 1,0 6,6 0,8 7,3

1,0 2,2 26,4 1,9 28,5 1,7 31,0

1,5 3,3 53,2 2,9 57,5 2,5 62,4

2,0 4,4 87,9 3,9 94,9 3,4 103,0

3,0 6,5 179,3 5,8 193,4 5,1 209,7

4,0 8,7 298,2 7,7 321,6 6,8 348,6

V
10 x 0.6 10 x 0.7 10 x 0.8 10 x 1

Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L

m/sec l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m

0,5 1,8 4,1 1,7 4,2 1,7 4,4 1,5 4,7

1,0 3,6 19,0 3,5 19,5 3,3 20,1 3,0 21,4

1,5 5,5 38,4 5,2 39,5 5,0 40,7 4,5 43,3

2,0 7,3 63,6 7,0 65,4 6,7 67,4 6,0 71,6

3,0 10,9 129,9 10,5 133,7 10,0 137,7 9,0 146,3

4,0 14,6 216,5 13,9 222,8 13,3 229,3 12,1 243,7

V
12 x 0.6 12 x 0.7 12 x 0.8 12 x 1

Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L

m/sec l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m

0,5 2,7 4,4 2,6 4,5 2,5 4,6 2,4 4,9

1,0 5,5 14,6 5,3 15,0 5,1 15,3 4,7 16,1

1,5 8,2 29,7 7,9 30,4 7,6 31,1 7,1 32,7

2,0 11,0 49,2 10,6 50,3 10,2 51,6 9,4 54,2

3,0 16,5 100,7 15,9 103,1 15,3 105,6 14,1 110,8

4,0 22,0 168,1 21,2 172,0 20,4 176,1 18,8 184,8
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Πίνακας 11: Απώλειες πίεσης λόγω τριβών για διάφορες διαστάσεις χαλκοσωλήνα 

Θερμοκρασία νερού 15oC

V
14 x 0.8 14 x 1 15 x 0.7 15 x 0.8

Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L

m/sec l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m

0,5 3,6 3,7 3,4 3,9 4,4 3,3 4,2 3,3

1,0 7,2 12,3 6,8 12,8 8,7 10,9 8,5 11,1

1,5 10,9 24,9 10,2 26,0 13,1 22,2 12,7 22,6

2,0 14,5 41,4 13,6 43,1 17,4 36,9 16,9 37,6

3,0 21,7 84,9 20,4 88,4 26,1 75,7 25,4 77,1

4,0 29,0 141,8 27,1 147,6 34,9 126,6 33,8 128,9

V
15 x 1 16 x 1 18 x 0.8 18 x 1

Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L

m/sec l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m

0,5 4,0 3,5 4,6 3,2 6,3 2,6 6,0 2,7

1,0 8,0 11,6 9,2 10,5 12,7 8,6 12,1 8,9

1,5 11,9 23,5 13,9 21,4 19,0 17,6 18,1 18,1

2,0 15,9 39,0 18,5 35,6 25,3 29,3 24,1 30,2

3,0 23,9 80,1 27,7 73,1 38,0 60,1 36,2 62,0

4,0 31,9 133,8 36,9 122,1 50,7 100,6 48,3 103,7

V
22 x 0.9 22 x 1 22 x 1.1 22 x 1.2

Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L

m/sec l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m

0,5 9,6 2,0 9,4 2,0 9,2 2,0 9,1 2,1

1,0 19,2 6,6 18,8 6,7 18,5 6,8 18,1 6,9

1,5 28,8 13,6 28,3 13,7 27,7 13,9 27,2 14,1

2,0 38,5 22,6 37,7 22,9 36,9 23,2 36,2 23,5

3,0 57,7 46,6 56,5 47,1 55,4 47,7 54,3 48,3

4,0 76,9 78,0 75,4 78,9 73,9 79,9 72,4 80,9
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V
22 x 1.5 28 x 1.5 35 x 1.5 40 x 1

Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L

m/sec l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m

0,5 8,5 2,1 14,7 1,5 24,1 1,1 34,0 0,9

1,0 17,0 7,2 29,5 5,1 48,3 3,8 68,0 3,0

1,5 25,5 14,7 44,2 10,4 72,4 7,7 102,1 6,2

2,0 34,0 24,4 58,9 17,4 96,5 12,9 136,1 10,4

3,0 51,0 50,2 88,4 35,9 144,8 26,6 204,1 21,6

4,0 68,0 84,0 117,8 60,2 193,0 44,6 272,2 36,2

Πίνακας 11:  Απώλειες πίεσης λόγω τριβών για διάφορες διαστάσεις χαλκοσωλήνα 

Θερμοκρασία νερού 15oC

V
42 x 1.5 54 x 2 64 x 2

Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L

m/sec l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m

0,5 35,8 0,9 58,9 0,6 84,8 0,5

1,0 71,7 2,9 117,8 2,2 169,6 1,7

1,5 107,5 6,0 176,7 4,5 254,5 3,6

2,0 143,4 10,1 235,6 7,5 339,3 6,0

3,0 215,0 20,9 353,4 15,5 508,9 12,4

4,0 286,7 35,1 471,2 26,1 678,6 20,9

V
66.7 x 2 76.1 x 2 88.9 x 2 108 x 2.5

Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L

m/sec l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m

0,5 92,5 0,48 122 0,40 122 0,40 250,0 0,260

1,0 185 1,64 245 1,38 245 1,38 499,9 0,897

1,5 278 3,39 367 2,86 367 2,86 749,9 1,858

2,0 370 5,68 490 4,79 490 4,79 999,9 3,122

3,0 555 11,8 735 10,0 735 10,0 1499,8 6,509

4,0 740 19,9 980 16,8 980 16,8 1999,7 10,987
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Πίνακας 11: Απώλειες πίεσης λόγω τριβών για διάφορες διαστάσεις χαλκοσωλήνα 

Για θερμοκρασία νερού 60oC

V
6 x 0.6 6 x 0.8 6 x 1

Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L

m/sec l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m

0,5 0,5 9,6 0,5 10,7 0,4 12,1

1,0 1,1 31,9 0,9 35,6 0,8 40,2

1,5 1,6 64,9 1,4 72,4 1,1 81,7

2,0 2,2 108,0 1,8 120,4 1,5 135,7

3,0 3,3 222,5 2,7 247,9 2,3 279,2

4,0 4,3 373,3 3,6 415,7 3,0 467,9

V
8 x 0.6 8 x 0.8 8 x 1

Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L

m/sec l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m

0,5 1,1 6,1 1,0 6,6 0,8 7,2

1,0 2,2 20,5 1,9 22,1 1,7 24,0

1,5 3,3 42,0 2,9 45,3 2,5 49,1

2,0 4,4 70,0 3,9 75,4 3,4 81,7

3,0 6,5 144,6 5,8 155,8 5,1 168,8

4,0 8,7 243,0 7,7 261,8 6,8 283,5

V
10 x 0.6 10 x 0.7 10 x 0.8 10 x 1

Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L

m/sec l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m

0,5 1,8 4,4 1,7 4,5 1,7 4,68 1,5 5,0

1,0 3,6 14,9 3,5 15,3 3,3 15,7 3,0 16,7

1,5 5,5 30,5 5,2 31,3 5,0 32,3 4,5 34,3

2,0 7,3 50,9 7,0 52,3 6,7 53,9 6,0 57,2

3,0 10,9 105,3 10,5 108,3 10,0 111,5 9,0 118,4

4,0 14,6 177,2 13,9 182,3 13,3 187,6 12,1 199,1

V
12 x 0.6 12 x 0.7 12 x 0.8 12 x 1

Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L

m/sec l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m

0,5 2,7 3,4 2,6 3,5 2,5 3,6 2,4 3,8

1,0 5,5 11,5 5,3 11,8 5,1 12,1 4,7 12,7

1,5 8,2 23,6 7,9 24,2 7,6 24,8 7,1 26,0

2,0 11,0 39,5 10,6 40,4 10,2 41,4 9,4 43,4

3,0 16,5 82,0 15,9 83,9 15,3 85,8 14,1 90,1

4,0 22,0 138,0 21,2 141,2 20,4 144,5 18,8 151,6
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Πίνακας 11: Απώλειες πίεσης λόγω τριβών για διάφορες διαστάσεις χαλκοσωλήνα 

Για θερμοκρασία νερού 60oC

V
14 x 0.8 14 x 1 15 x 0.7 15 x 0.8

Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L

m/sec l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m

0,5 3,6 2,9 3,4 3,0 4,4 2,5 4,2 2,6

1,0 7,2 9,7 6,8 10,1 8,7 8,6 8,5 8,8

1,5 10,9 19,9 10,2 20,8 13,1 17,8 12,7 18,1

2,0 14,5 33,4 13,6 34,7 17,4 29,8 16,9 30,3

3,0 21,7 69,2 20,4 72,1 26,1 61,9 25,4 63,0

4,0 29,0 116,7 27,1 121,4 34,9 104,3 33,8 106,2

V
15 x 1 16 x 1 18 x 0.8 18 x 1

Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L

m/sec l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m

0,5 4,0 2,7 4,6 2,5 6,3 2,0 6,0 2,1

1,0 8,0 9,1 9,2 8,3 12,7 6,9 12,1 7,1

1,5 11,9 18,8 13,9 17,2 19,0 14,1 18,1 14,6

2,0 15,9 31,5 18,5 28,7 25,3 23,7 24,1 24,4

3,0 23,9 65,4 27,7 59,7 38,0 49,3 36,2 50,8

4,0 31,9 110,2 36,9 100,7 50,7 83,2 48,3 85,7

V
22 x 0.9 22 x 1 22 x 1.1 22 x 1.2

Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L

m/sec l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m

0,5 9,6 1,6 9,4 1,6 9,2 1,6 9,1 1,6

1,0 19,2 5,3 18,8 5,4 18,5 5,4 18,1 5,5

1,5 28,8 11,0 28,3 11,1 27,7 11,2 27,2 11,4

2,0 38,5 18,4 37,7 18,6 36,9 18,8 36,2 19,1

3,0 57,7 38,3 56,5 38,8 55,4 39,2 54,3 39,7

4,0 76,9 64,7 75,4 65,5 73,9 66,3 72,4 67,1

V
22 x 1.5 28 x 1,5 35 x 1,5 40 x 1

Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L

m/sec l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m

0,5 8,5 1,7 14,7 1,2 24,1 0,9 34,0 0,7

1,0 17,0 5,7 29,5 4,1 48,3 3,0 68,0 2,5

1,5 25,5 11,8 44,2 8,5 72,4 6,3 102,1 5,1

2,0 34,0 19,8 58,9 14,2 96,5 10,5 136,1 8,6

3,0 51,0 41,2 88,4 29,6 144,8 22,0 204,1 17,9

4,0 68,0 69,6 117,8 50,1 193,0 37,2 272,2 30,3
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Πίνακας 11: Απώλειες πίεσης λόγω τριβών για διάφορες διαστάσεις χαλκοσωλήνα 

Για θερμοκρασία νερού 60oC

V
42 x 1.5 54 x 2 64 x 2 66.7 x 2

Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L

m/sec l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m

0,5 35,8 0,7 58,9 0,5 84,8 0,4 92,6 0,39

1,0 71,7 2,4 117,8 1,8 169,6 1,4 185 1,34

1,5 107,5 4,9 176,7 3,7 254,5 2,9 278 2,79

2,0 143,4 8,3 235,6 6,2 339,3 5,0 371 4,70

3,0 215,0 17,4 353,4 12,9 508,9 10,4 556 9,9

4,0 286,7 29,4 471,2 21,9 678,6 17,6 741 16,7

V
76.1 x 2 88.9 x 2 108 x 2.5

Q ΔP/L Q ΔP/L Q ΔP/L

m/sec l/min mbar/m l/min mbar/m l/min mbar/m

0,5 122 0,33 170 0,27 250,0 0,211

1,0 245 1,13 340 0,93 499,9 0,738

1,5 367 2,36 510 1,94 749,9 1,541

2,0 490 3,98 679 3,28 999,9 2,605

3,0 735 8,4 1019 6,9 1499,8 5,478

4,0 980 14,2 1359 11,7 1999,7 9,307

Οι απώλειες πίεσης λόγω τριβής για ένα μέτρο σωλήνα 
υπολογίζονται από τη σχέση Darcy – Weisbach όπως 
παρακάτω:

Όπου: ΔPfriction η απώλεια πίεσης λόγω τριβών σε ένα 
μέτρο σωλήνα [Pa/m], ρ η πυκνότητα του νερού [kg/m3],  
D εσωτερική διάμετρος του σωλήνα [m], V η ταχύτητα του 
νερού [m/sec] και f ο συντελεστής τριβής ο οποίος λαμβάνεται 
από τη σχέση Hagen-Poiseuille για στρωτή ροή και από τη 
σχέση Colebrook–White για τυρβώδη.

ΔPfriction = f ρV 2

2D
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Πίνακας 12  Απώλειες πίεσης λόγω τριβών για διάφορα εξαρτήματα 

Ισοδύναμα μήκη απωλειών σε εξαρτήματα, για ταχύτητα 0,4 m/s 

ONOM. 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΣΩΛΗΝΑ

ΚΑΜΠΥΛΗ
900

ΚΑΜΠΥΛΗ
900

MEΓ. ΑΚΤ. 
ΚΑΜΠΥΛΗ

ΚΑΜΠΥΛΗ
900

ΑΡΣ./ΘΗΛ

ΚΑΜΠΥΛΗ
450

ΚΑΜΠΥΛΗ
450

ΑΡΣ./ΘΗΛ

ΚΑΜΠΥΛΗ
1800

ΤΑΥ
ΔΙΑΚΛ.
 ΔΙΕΛ.

ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ
1:4

ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ
1:4

mm

10,0 0,42 0,27 0,70 0,21 0,33 0,70 0,80 0,36 0,42

12,0 0,48 0,30 0,75 0,24 0,39 0,75 1,00 0,42 0,48

20,0 0,60 0,42 0,96 0,27 0,48 1,96 1,20 0,57 0,60

26,0 0,78 0,51 1,20 0,39 0,63 1,20 1,50 0,70 0,80

32,0 1,00 0,69 1,70 0,51 0,90 1,70 2,10 0,90 1,00

Ισοδύναμα μήκη απωλειών σε εξαρτήματα, για ταχύτητα 0,4 m/s

ONOM. 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΣΩΛΗΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΕΥΘΥΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
600 Υ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
450 Υ

ΚΑΜΠΥΛΗ
450

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΒΑΝΝΑ ΒΑΛΒΙΔΑ 

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΦΙΛΤΡΟ 
ΥΔΑΤΟΣ-Υ 

(STRAINER)

mm ΦΛΑΝΤΖ. ΒΙΔΩΤΟ
10,0 5,10 2,40 1,80 0,18 1,50 — — —

12,0 5,40 2,70 2,10 2,10 0,21 1,80 — 0,90

20,0 6,60 3,30 2,70 2,70 02,7 2,40 — 1,20

26,0 8,70 4,50 3,60 3,60 0,30 3,00 — 1,50

32,0 11,40 6,00 4,50 4,50 0,45 4,20 — 2,70
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Μέγιστη Επιτρεπόμενη Πίεση Λειτουργίας

Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας του χαλκοσωλήνα είναι η μέγιστη πίεση όπου ο σωλήνας μπορεί να λειτουργεί με 
ασφάλεια.  Για έναν ευθύγραμμο χαλκοσωλήνα μπορεί να υπολογιστεί από την παρακάτω σχέση (βασισμένη στη σχέση Barlow).  
Κατά το σχεδιασμό πρέπει να διασφαλίζεται ότι η πίεση λειτουργίας του δικτύου δεν ξεπερνά τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση 
λειτουργίας του χαλκοσωλήνα.

όπου

P Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας, [bar] 
De Εξωτερική διάμετρος χαλκοσωλήνα, [mm]
tmin Πάχος τοιχώματος (ελάχιστο), [mm]
f  Τάση σχεδιασμού, [MPa]

Το πάχος τοιχώματος, tmin, ορίζεται σαν το ονομαστικό τοίχωμα ελαττωμένο κατά την αντίστοιχη κατασκευαστική ανοχή. Η De 

είναι η ονομαστική εξωτερική διάμετρος του σωλήνα. Λόγω της εξαιρετικής αντίστασης του χαλκού έναντι της διάβρωσης οι 
σχεδιαστικοί κώδικες επιτρέπουν να μην λαμβάνεται υπόψιν τυχών ελάττωση του τοιχώματος λόγω διάβρωσης. 

Η τάση σχεδιασμού, f, είναι κλάσμα του ορίου θραύσης (Rm) με έναν συντελεστή ασφαλείας και αποτελεί παράμετρο σχεδιασμού 
δοκιμασμένη και πιστοποιημένη μετά από χρόνια εμπειρίας και  δοκιμών.  Γενικά για το χαλκό, η τάση σχεδιασμού επηρεάζεται από 
τη θερμοκρασία λειτουργίας του δικτύου, όταν αυτή ξεπερνά τους 100οC.  Πρακτικά όμως, στα τυπικά θερμοϋδραυλικά συστήματα 

Περιορισμοί ταχύτητας νερού

Μια ακόμη σημαντική σχεδιαστική παράμετρος είναι η ταχύτητα του νερού στο εσωτερικό των χαλκοσωλήνων και των 
εξαρτημάτων.  Η ταχύτητα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις απώλειες πίεσης λόγω τριβών.  Όσο μεγαλύτερη η ταχύτητα τόσο 
μεγαλύτερες και οι απώλειες πίεσης λόγω τριβής. Ακόμη, αυξημένες τιμές της ταχύτητας ροής μπορεί να προκαλέσουν 
προβλήματα μηχανικής διάβρωσης (φαινόμενο erosion-corrosion), θορύβου και υδραυλικό πλήγμα (water hammer).   
Οι μέγιστες ταχύτητες λειτουργίας που προτείνει ο τεχνικός οδηγός του Ινστιτούτου Χαλκού (CDA Publication A4015-14/16:  
Copper Tube Handbook) για τον χαλκοσωλήνα  παρουσιάζονται παρακάτω.

Σε όλες τις περιπτώσεις το μέγιστο όριο ταχύτητας που ορίζει η ΤΟΤΕΕ 2411/86, αφορά τον αγωγό διανομής (κεντρικός αγωγός 
κρύου νερού) και είναι 3m/sec.

Λόγω της συνεχόμενης κυκλοφορίας νερού σε υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη ταχύτητα των 
συστημάτων κυκλοφορίας ζεστού νερού. Οι χαλκοσωλήνες πρέπει να διαστασιολογούνται έτσι ώστε η ταχύτητα του νερού 
να μην υπερβαίνει τις παραπάνω συστάσεις.  Ένα κοινό σχεδιαστικό λάθος που θα πρέπει να αποφεύγεται στα συστήματα 
εξαναγκασμένης ροής (π.χ. συστήματα επανακυκλοφορίας, δίκτυα κεντρικής θέρμανσης) είναι η υπερδιαστασιολόγηση 
της αντλίας (κυκλοφορητής) και η υποδιαστασιολόγηση του χαλκοσωλήνα επιστροφής. Σε αυτή τη περίπτωση, ο 
χαλκοσωλήνας επιστροφής διαστασιολογείται με μέγιστο όριο ταχύτητας τα 0.5 m/sec σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2411/86.   

Σε περιπτώσεις χρήσης μικρής διαμέτρου χαλκοσωλήνα (≤12mm), και για λόγους προστασίας έναντι υπέρμετρης τοπικής αύξησης 
της τοπικής ταχύτητας (π.χ. λόγω κακοτεχνίας ή απότομης αλλαγής κατεύθυνσης της ροής κ.α.), πρέπει να χρησιμοποιούνται 
χαμηλότερες ταχύτητες ροής για το σχεδιασμό.  Ακόμη κατά το σχεδιασμό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν και η ποιότητα του 
νερού η οποία εάν είναι πτωχή (π.χ. με μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά) μπορεί να προκαλέσει διάβρωση σε συνδυασμό με την 
ταχύτητα ροής. 
 

Κρύο νερό  2.5 m/sec

Ζεστό νερό ≤60οC 1.5 m/sec
  >60οC 1.0 m/sec

P =
20 ∙ tmin ∙ f

De- tmin
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δεν συναντώνται θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 100οC κι έτσι η θερμοκρασία λειτουργίας του δικτύου δεν αποτελεί περιοριστική 
σχεδιαστική παράμετρο ως προς την πίεση λειτουργίας.  Πέρα όμως από τη θερμοκρασία, η τάση σχεδιασμού επηρεάζεται και 
από τη μεταλλουργική κατάσταση του χαλκοσωλήνα ο οποίος μπορεί να είναι μαλακός, ημίσκληρος ή σκληρός.  Όταν σε επίπεδο 
εγκατάστασης πραγματοποιείται κάποια θερμική διεργασία (π.χ. κόλληση με χρήση φλόγιστρου) ο χαλκοσωλήνας ανοπτείεται κι 
έτσι  για τους υπολογισμούς θα πρέπει χρησιμοποιείται η μαλακή/ανοπτημένη μεταλλουργική κατάσταση.  Σε αυτόν τον τεχνικό 
οδηγό, για λόγους ασφάλειας η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση υπολογίζεται πάντα για μαλακή κατάσταση σωλήνα ανεξάρτητα από 
την αρχική μεταλλουργική κατάσταση του σωλήνα. 

Η πίεση η οποία θα οδηγήσει σε αστοχία τον σωλήνα είναι αρκετά μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας (P) 
στην πράξη.  Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας (P) αντιστοιχεί στην πίεση εκείνη για την οποία το σύστημα θα λειτουργεί 
απροβλημάτιστα και με ασφάλεια για όλη τη διάρκεια της ζωής του.  Κατά τον σχεδιασμό του συστήματος, πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψιν και η αντοχή σε πίεση των διάφορων εξαρτημάτων η οποία λαμβάνεται από τους αντίστοιχους κατασκευαστές.

 

Θερμική διαστολή 

Η θερμική διαστολή είναι το φαινόμενο κατά το οποίο 
αυξάνονται οι διαστάσεις ενός σώματος όταν αυξάνεται η 
θερμοκρασία του.  Η θερμική διαστολή του χαλκοσωλήνα 
υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση:

Όπου Δl η θερμική διαστολή (αύξηση μήκους) [mm], l0 το 
αρχικό μήκος του χαλκοσωλήνα [m], a = 0.0168 ο συντελεστής 
θερμικής διαστολής του χαλκού [mm ⁄ (m ∙ ℃)], T η αρχική 
θερμοκρασία του χαλκοσωλήνα [℃], T0 η τελική θερμοκρασία 
του χαλκοσωλήνα [℃].

Η θερμική διαστολή πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν κατά το 
σχεδιασμό και την εγκατάσταση του δικτύου σωληνώσεων με 
ιδιαίτερη προσοχή στους κλάδους που κυκλοφορεί ζεστό νερό.  
Η θερμική διαστολή μελετάται σε συνάρτηση με το συνολικό 
μήκος των σωληνώσεων, τη θερμοκρασία του νερού (τόσο 
κατά τη λειτουργία όσο και κατά την αδράνεια), τη στήριξη των 
χαλκοσωλήνων  την ύπαρξη η μη διαστολικών εξαρτημάτων κτλ.

Αρχική θερμοκρασία Το

Τελική θερμοκρασία Τ

Δl = l0 ∙ a ∙ (T - T0 ).

Συγκριτικό διάγραμμα γραμμικής 
διαστολής σωλήνων (mm) 
ΔT = 400C, L=50 M
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Μήκος 
σωλήνα

(m)

Θερμική διαστολή χαλκοσωλήνα (Δl) σε χιλιοστά (mm), σε συνάρτηση του μήκους του σε μέτρα
(m) και της διαφοράς θερμοκρασίας Δt σε βαθμούς Κελσίου (oC)

Δt=40o Δt=50o Δt=60o Δt=70o Δt=80o Δt=90o Δt=100o

0,1 0,07 0,08 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17

0,2 0,13 0,17 0,20 0,24 0,27 0,30 0,34

0,3 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

0,4 0,27 0,34 0,40 0,47 0,54 0,60 0,67

0,5 0,34 0,42 0,50 0,59 0,67 0,76 0,84

0,6 0,40 0,50 0,60 0,71 0,81 0,91 1,01

0,7 0,47 0,59 0,71 0,82 0,94 1,06 1,18

0,8 0,54 0,67 0,81 0,94 1,08 1,21 1,34

0,9 0,60 0,76 0,91 1,06 1,21 1,36 1,51

1 0,67 0,84 1,01 1,18 1,34 1,51 1,68

2 1,34 1,68 2,02 2,35 2,69 3,02 3,36

3 2,02 2,52 3,02 3,53 4,03 4,54 5,04

4 2,69 3,36 4,03 4,70 5,40 6,05 6,72

5 3,36 4,20 5,04 5,88 6,72 7,56 8,40

6 4,03 5,04 6,06 7,06 8,06 9,07 10,08

7 4,70 5,88 7,06 8,23 9,41 10,58 11,76

8 5,38 6,72 8,06 9,41 10,75 12,10 13,44

9 6,05 7,56 9,07 10,58 12,10 13,61 15,12

10 6,72 8,40 10,08 11,76 13,44 15,12 16,80

11 7,39 9,24 11,09 12,94 14,78 16,63 18,48

12 8,06 10,08 12,10 14,11 16,13 18,14 20,16

13 8,74 10,92 13,10 15,29 17,47 19,66 21,84

14 9,41 11,76 14,11 16,46 18,82 21,17 23,52

15 10,08 12,60 15,12 17,64 20,16 22,68 25,20

16 10,75 13,44 16,13 18,82 21,50 24,19 26,88

17 11,42 14,28 17,14 19,99 22,85 25,70 28,56

18 12,10 15,12 18,14 21,17 24,19 27,22 30,24

19 12,77 15,96 19,15 22,34 25,54 28,73 31,92

20 13,44 16,80 20,16 23,52 26,88 30,24 33,60

21 14,11 17,64 21,17 24,70 28,22 31,75 35,28

22 14,78 18,48 22,18 25,87 29,57 33,26 36,96

23 15,46 19,32 23,18 27,05 30,91 34,78 38,64

24 16,13 20,16 24,19 28,22 32,26 36,29 40,32

25 16,80 21,00 25,20 29,40 33,60 37,80 42,00

Πίνακας 13  Η θερμική διαστολή για διάφορα μήκη χαλκοσωλήνων και θερμοκρασιακές μεταβολές.
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Μέτρα προστασίας χαλκοσωλήνων

Εξωτερικοί παράγοντες και περιβάλλον υγρασίας

Γενικά, τα κοινά οικοδομικά υλικά δεν επηρεάζουν χημικά το 
χλακοσωλήνα.  Το θειάφι και η αμμωνία είναι χημικά στοιχεία 
που προσβάλλουν τον χαλκό, αλλά δεν περιέχονται σε κοινά 
οικοδομικά υλικλα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχεται 
ότι τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι συμβατά μεταξύ τους.

Σε περιπτώσεις όπου οι σωλήνες πρέπει να είναι μέσα στο 
έδαφος, οι επενδυμένοι χαλκοσωλήνες TALOS® COATED 
πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η χρήση γυμνών σωλήνων 
μέσα στο έδαφος, σε αυλές, κήπους κ.λπ., χωρίς προστασία 
πρέπει να αποφεύγεται καθώς διάφορα χημικά στοιχεία  

Κλάδοι στάσιμου νερού

Κλάδοι με στάσιμο νερό ή σχεδόν στάσιμο νερό για μεγάλα διαστήματα πρέπει να αποφεύγονται καθώς υπάρχει ο κίνδυνος 
εμφάνισης διάβρωσης (τύπου “pitting”).  Αν αυτό δεν είναι αυτό δυνατό, πρέπει να προβλέπονται σημεία έκπλυσης ή αποστράγγισης, 
ώστε να πραγματοποιείται περιοδικά καθαρισμός και απομάκρυνση των αποθέσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν διάβρωση 
στον χαλκοσωλήνα.  

Προστασία έναντι παγετού

Γενικά, οι εξωτερικές σωληνώσεις πρέπει να προστατεύονται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με 
την κατάλληλη μόνωση με την κατάλληλη διάταξη.  Σε συνθήκες παγετού υπάρχει περίπτωση το νερό του δικτύου ή μέρος αυτού 
να μετατραπεί σε πάγο και να οδηγήσει σε αστοχία τον χαλκοσωλήνα.  Στις περιοχές όπου οι παγετοί είναι πιθανοί ο σχεδιασμός 
πρέπει να είναι ανάλογος.  Πρακτικά σε αυτές τις περιπτώσεις επιλέγονται αυξημένα πάχη μόνωσης, μαλακοί σωλήνες (R220 
κατά ΕΝ1057, οι οποίοι μπορούν να απορροφήσουν μεγαλύτερη αύξηση του όγκου του νερού χωρίς να αστοχήσουν) και κατά 
περίπτωση άλλα μέσα προστασίας όπως:

Φαινόμενο ηλεκτρόλυσης και μέτρα προστασίας

Γενικά, καλό είναι τα δίκτυα μεταφοράς νερού να αποτελούνται από ένα υλικό μόνο, χαλκό κατά προτίμηση.  Σε δίκτυα που 
περιέχουν τόσο χαλκοσωλήνες όσο και χαλυβδοσωλήνες, επιπρόσθετά μέτρα λαμβάνονται προκειμένου να ελαχιστοποιείται 
το φαινόμενο της γαλβανικής διάβρωσης. Τέτοια μέτρα είναι:

  

(π.χ. λιπάσματα, νιτρικά, αμμωνιακά, τέφρες κ.λπ.) ενδέχεται 
να προσβάλλουν τους γυμνούς χαλκοσωλήνες. 

Όταν το δίκτυο χαλκοσωλήνων έρχεται σε επαφή με υγρές 
επιφάνειες, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία 
της εξωτερικής επιφάνειας των σωληνώσεων.  Στην πράξη 
τέτοιες συνθήκες είναι δυνατό να προκύψουν, όταν οι 
σωλήνες τοποθετούνται μέσα σε δάπεδα, σε τοίχους υπογείων 
και σε δάπεδα και τοίχους των λουτρών των οικοδομών.  Σε 
αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται η χρήση των επενδυμένων 
χαλκοσωλήνων TALOS® COATED. 

 ■ Τα δίκτυα που δεν χρησιμοποιούνται κατά τη χειμερινή περίοδο συνίσταται να είναι κενά,  
ειδικά την κρίσιμη περίοδο των χαμηλών θερμοκρασιών.  

 ■ Για ενεργά δίκτυα και κατά τη διάρκεια σύντομου παγετού διατηρείται μια μικρή ροή στο 
δίκτυο, αυτό μπορεί να γίνει αφήνοντας από μια βρύση να «τρέχει» συνέχεια λίγο νερό. 

 ■ Σε περιοχές με ύπαρξη παρατεταμένου παγετού μπορεί να χρησιμοποιηθεί θερμαινόμενος 
μανδύας που ενεργοποιείται με ηλεκτρικό θερμοστάτη (τύπου ηλεκτρικής κουβέρτας). 

 ■ Οι χαλκοσωλήνες να ακολουθούν τους χαλυβδοσωλήνες ως  
προς την κατεύθυνση της ροής του νερού 

 ■ Η σύνδεση μεταξύ χαλκοσωλήνων και χαλυβδοσωλήνων να γίνεται  
με ορειχάλκινα εξαρτήματα.

 ■ Σε ορισμένα σημεία του δικτύου να τοποθετούνται εξαρτήματα με ράβδους μαγνησίου  
(ανόδια), για εξουδετέρωση του φαινομένου της γαλβανικής διάβρωσης στο χάλυβα  
(κυρίως στα δοχεία-boiler των ηλιακών θερμοσίφωνων).



TΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

26

Ειδικές παρατηρήσεις 

 ■ Το εσωτερικό των σωληνώσεων πρέπει να διατηρείται καθαρό και απαλλαγμένο από ξένα σώματα ( π.χ. γρέζια, χώματα, 
άμμο, υλικά συσκευασίας) κατά την εγκατάσταση, την αρχική πλήρωση και τη συναρμολόγηση του δικτύου. 

 ■ Για να εξασφαλίζεται η προστασία και η καλή λειτουργία του δικτύου, πρέπει να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας της εγκατάστασης.

Πλήρωση και δοκιμή υδραυλικών εγκαταστάσεων 

Πριν την παράδοση του έργου, η υδραυλική εγκατάσταση πρέπει να δοκιμαστεί για τη στεγανότητά της.  Η δοκιμή πίεσης γίνεται 
στο δίκτυο κρύου νερού για 10 τουλάχιστον λεπτά με πίεση τουλάχιστον 1.5 φορά την υψηλότερη πίεση λειτουργίας και όχι 
μικρότερη από 12bar όπως προδιαγράφει η ΤΟΤΕΕ 2411/86. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής δεν πρέπει να παρουσιαστεί διαρροή ή 
πτώση της πίεσης.  Στα δίκτυα ζεστού νερού ή θέρμανσης παράλληλα με την δοκιμή στεγανότητας ελέγχεται επίσης, αν γίνεται 
καλή διαχείριση των θερμικών συστολών και διαστολών των χαλκοσωλήνων σε όλο το δίκτυο.  Η πλήρωση μίας εγκατάστασης 
κρύου ή ζεστού νερού πρέπει να γίνεται με καθαρό φιλτραρισμένο νερό από το οποίο στερεά σωματίδια ≥150μm έχουν αφαιρεθεί 
(π.χ. με την χρήση μηχανικών φίλτρων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13443-1). Η υδροστατική πίεση πρέπει να ελέγχεται με 
μανόμετρα ελεγμένης ακρίβειας (τουλάχιστον ±0.2bar) που προσαρμόζονται στο χαμηλότερο σημείο του συστήματος.  Όταν το 
δίκτυο πληρώνεται με καθαρό νερό, ο περιεχόμενος αέρας πρέπει διαφεύγει προοδευτικά, και να μην απομένουν τυχόν θύλακες 
εγκλωβισμένου αέρα. Σε περίπτωση μεγάλης διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ περιβάλλοντος (και άρα δικτύου προς πλήρωση) 
και νερού πλήρωσης ο χρόνος διατήρησης της πίεσης αυξάνεται, ώστε να εξασφαλιστεί η εξισορρόπηση θερμοκρασιών. 

Καθαρισμός Δικτύου

Το δίκτυο πρέπει να ξεπλυθεί με καθαρό νερό (πόσιμο 
αν πρόκειται για εγκατάσταση ποσίμου), το συντομότερο 
δυνατό μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, 
(συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής σε πίεση) και πριν να 
τεθεί σε λειτουργία. Τα δίκτυα ζεστού και κρύου νερού πρέπει 
να ξεπλένονται χωριστά.  Στερεές ύλες στο εσωτερικό του 
δικτύου είναι δυνατόν να προκαλέσουν βλάβες και θα πρέπει 
να κατακρατούνται και να απομακρύνονται με χρήση φίλτρου. 
Τα τοποθετημένα φίλτρα που λόγω θέσης δεν είναι δυνατό 
να ξεπλυθούν, καθαρίζονται με αντιρροή ή αντικαθίστανται 
μετά το ξέπλυμα.  Εξοπλισμός της εγκατάστασης (π.χ. 
ρυθμιστές ροής) που μπορεί να περιορίσουν τη ροή εξόδου 
του νερού ξεπλύματος θα πρέπει να αφαιρούνται κατά τη 
διαδικασία ξεπλύματος.  Όλες οι βάνες χρήσης του δικτύου 
που ξεπλένονται πρέπει να βρίσκονται στην «πλήρως ανοικτή 
θέση».  Ανάλογα με το μέγεθος και τις διαδρομές του δικτύου, 
το σύστημα πρέπει να ξεπλένεται τμηματικά, ξεκινώντας από 
τον χαμηλότερο όροφο του κτιρίου και προχωρώντας προς 
τους υψηλότερους ορόφους έναν προς έναν.  Η ταχύτητα του 
νερού κατά το ξέπλυμα ενός σκέλους στο δίκτυο πρέπει να 
είναι αρκετή για να μπορεί να παρασύρει τυχόν ξένα σώματα.  
Το νερό στο σύστημα πρέπει να ανανεωθεί αρκετές φορές κατά 

την διάρκεια της διαδικασίας ξεπλύματος.  Σε κάθε όροφο, τα 
σημεία εκροής θα πρέπει να ανοίγονται πλήρως ξεκινώντας 
από το πιο απομακρυσμένο σημείο. Η χρήση ζεστού νερού 
για τον καθαρισμό του δικτύου συνίσταται. Η διαδικασία 
ξεπλύματος πρέπει να καταγράφεται και να διατηρείται ως 
εγγύηση καλής λειτουργίας, αντίγραφο της οποίας πρέπει να 
δίδεται στον ιδιοκτήτη του κτιρίου. 

Μετά τον καθαρισμό το σύστημα τίθεται σε πλήρη λειτουργία. 
Μεγάλη χρονική περίοδος με τις σωλήνες γεμάτες η 
μισογεμισμένες με στάσιμο νερό θα πρέπει να αποφεύγεται. 
Στη πράξη μπορεί να προκύψουν μεγάλες χρονικές περίοδοι 
μεταξύ αποπεράτωσης της εγκατάστασης και της θέσης της 
σε λειτουργία όπως λόγου χάρη μπορεί να συμβεί σε μεγάλα 
κτίρια ή συγκροτήματα διαμερισμάτων τα οποία κατοικούνται 
πολλές φορές μετά από πολλά χρόνια.  Αυτό πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψιν και να γίνονται οι αντίστοιχες ενέργειες.
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Σημεία ιδιαίτερης προσοχής

Γενικά, μετά τον καθαρισμό και τη δοκιμή πίεσης, το δίκτυο 
πρέπει: 

 ■ Να είναι εντελώς γεμάτο με νερό το οποίο ανανεώνεται  
κατά τη λειτουργία.

 ■ Να είναι εντελώς άδειο, και εάν είναι δυνατό, να 
καθαριστεί με αέρα και στη συνέχεια να σφραγιστεί  
για να μην εισέλθουν σε αυτό νερό ή άλλες ξένες ύλες. 
Από τη στιγμή που μια υδραυλική εγκατάσταση  
αποπερατώθηκε και συνδέθηκε μόνιμα στο δίκτυο  
πόλης και μέχρι να κατοικηθεί θα πρέπει να δοθούν  
οδηγίες στον ιδιοκτήτη να φροντίζει για την ανανέωση 
του νερού.  

Σε ένα καινούριο δίκτυο χαλκοσωλήνων κατά τους πρώτους 
μήνες λειτουργίας του, με τη ροή του νερού, σχηματίζεται 
βαθμιαία μια λεπτή επιφανειακή επίστρωση από οξείδιο του 
χαλκού, η οποία προστατεύει το δίκτυο από διάβρωση σε όλη 
τη διάρκεια της ζωής του.

Οποιοδήποτε τμήμα μιας εγκατάστασης που πρόκειται να 
λειτουργεί περιοδικά, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με βάνες 
απομόνωσης του δικτύου και βάνες εκκένωσης στο κατώτερο 
σημείο του δικτύου.  Οι γραμμές τροφοδοσίας καθώς και όλα 
τα τμήματα μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι εφοδιασμένα 
με βάνες εκκενώσεως.  Νεκρά άκρα δικτύων καθώς και 
κατακόρυφοι έξοδοι που σπάνια χρησιμοποιούνται μπορεί να 
είναι πηγές προβλημάτων λόγω της ιζηματογενούς ύλης που 
κατακαθίζει στο στάσιμο νερό.

Υποχρεώσεις υδραυλικών

Οι αδειούχοι επαγγελματίες υδραυλικοί είναι οι αρμόδιοι για 
την εκτέλεση όλων των ειδών των υδραυλικών εργασιών, 
έχοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις να τις διεξάγουν 
με τον καλύτερο τρόπο, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, το 
επίπεδο κατάρτισής τους και την αρτιότητα των υλικών που 
χρησιμοποιούν. Προάγοντας το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, 
προάγουν έτσι τον επαγγελματισμό και την αξιοπιστία τους.   
Ο επαγγελματίας υδραυλικός προκειμένου να ανταπεξέρχεται 
στις σύγχρονες ανάγκες του επαγγέλματος, οφείλει

 ■ Να γνωρίζει τους κανόνες της τέχνης του και  
να ενεργεί ανάλογα με αυτούς τους κανόνες.

 ■ Να ενημερώνεται για τις εξελίξεις του επαγγέλματος.

 ■ Να χρησιμοποιεί κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές.

 ■ Να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα υλικά σύμφωνα  
με τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή.

 ■ Να συνεργάζεται με τους μελετητές και να λαμβάνει 
σχέδια και οδηγίες.

 ■ Να απορρίπτει ευκαιριακές προτάσεις για τη χρήση 
υποβαθμισμένων υλικών που θα υπονομεύσουν  
το παραγόμενο έργο.

 ■ Να διασφαλίζει συνθήκες ασφαλούς εργασίας  
για τον ίδιο, τους συνεργάτες του και όλους  
όσους εργάζονται ή θα εργαστούν στον  
ίδιο χώρο.
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5. Εργασίες με χαλκοσωλήνα   

Κάμψη

Λόγω της εξαιρετικής κατεργασιμότητας, ο χαλκοσωλήνας 
μπορεί να μορφοποιηθεί σε κάμψη με απλά εργαλεία 
επιτόπου στο χώρο εργασίας.  Σε μια επιτυχημένη κάμψη δεν 
δημιουργούνται γεωμετρικές ασυνέχειες (π.χ. αναδιπλώσεις 
στο εσωτερικό της κάμψης, σχισίματα στο εξωτερικό κτλ.)  
Η συμβατότητα μεταξύ χαλκοσωλήνα και εργαλείου είναι 
ύψιστης σημασίας για μια επιτυχημένη κάμψη.  Έτσι ο τεχνικός 
που διεκπεραιώνει την εργασία της κάμψης θα πρέπει να 
γνωρίζει τις τεχνικές προδιαγραφές τόσο του εργαλείου της 
κάμψης όσο και του χαλκοσωλήνα.

Το εργαλείο της κάμψης

Σήμερα, υπάρχουν αρκετές επιλογές σε εργαλεία κάμψης 
χαλκοσωλήνα. Τα απλά εργαλεία χρησιμοποιούνται για την 
υποβοήθηση της κάμψης με το χέρι, με το να συγκρατούν 
τον σωλήνα (συνήθως εσωτερικά) διατηρώντας κυκλική την 
διατομή.  Τα εργαλεία μοχλού είναι τα πλέον πιο διαδεδομένα 
στη χρήση και μπορούν να είναι χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα 
ενώ υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες τεχνολογίες (π.χ. 
εργαλείο τύπου βαλλίστρας).  Για τη διεξαγωγή της κάμψης 
χωρίς ελαττώματα, είναι σημαντικό η διάσταση του εργαλείου 
να αντιστοιχείται ακριβώς στη διάσταση του χαλκοσωλήνα.   
Η ακτίνα καμπυλότητα της κάμψης, μετρούμενη στη μέση 
γραμμή της κάμψης, είναι τουλάχιστον 3,5 φορές η εξωτερική 
διάμετρος του σωλήνα κατ’ ελάχιστο.   Σε κάθε περίπτωση οι 
τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή του εργαλείου θα πρέπει 
να ακολουθούνται.

Υλικό χαλκοσωλήνα

Ο χαλκοσωλήνας μπορεί να καμφθεί με τα κατάλληλα 
εργαλεία τόσο στη μαλακή (R220) όσο και τη σκληρή (R290) 
μεταλλουργική κατάσταση.  Παρόλα αυτά, όσο πιο μαλακός 
ο σωλήνας τόσο η κάμψη γίνεται ευκολότερη επιτόπου στο 
χώρο εργασίας και σε αποδεκτές ακτίνες καμπυλότητας.  Οι 
χαλκοσωλήνες στη μαλακή (R220) και ημίσκληρη (R250) 
κατάσταση χαρακτηρίζονται από μεγάλη επιμήκυνση πράγμα 
που τους κάνει ιδανικούς για κάμψη.

Γεωμετρία του σωλήνα  

Η απαιτούμενη δύναμη για να καμφθεί ο σωλήνας αυξάνεται 
καθώς αυξάνεται η διάμετρος του. Έτσι, η κάμψη γίνεται 
δυσκολότερη σε μεγαλύτερες διαστάσεις. Το πάχος του 
τοιχώματος παίζει κι αυτό σημαντικό ρόλο καθώς όσο 
αυξάνεται τόσο η επιτόπου κάμψη γίνεται πιο εύκολη.  Τα 
ονομαστικά τοιχώματα του ΕΝ1057 είναι ιδανικά για κάμψη 
στο χώρο εργασίας.

ΤΥΠΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Απλός

Ελατήριο Πλαστικό βύσμα

Μοχλός

Χειροκίνητος Ηλεκτρικός

Βαλλίστρα

Μηχανική ή υδραυλική
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Εκτόνωση
 
Η εκτόνωση του χαλκοσωλήνα αποτελεί την πιο οικονομική λύση σύνδεσης καθώς έτσι αποφεύγεται τελείως η χρήση  
εξαρτήματος (μούφας) για σύνδεση με θερμή κόλληση. Η εκτόνωση επιτυγχάνεται με χρήση κατάλληλου εργαλείου  
(μουφαδόρου).  Οι σωλήνες πρέπει να βρίσκονται σε ανοπτημένη κατάσταση δηλαδή μαλακοί ή ημίσκληροι αλλά ακόμα και οι 
σκληροί σωλήνες μπορούν να εκτονωθούν εφόσον πρώτα ανοπτηθούν τοπικά με χρήση φλόγιστρου.  Ο σωλήνας εκτονώνεται 
σε σημείο που η εσωτερική διάμετρος του εκτονωμένου άκρου είναι όσο η αρχική εξωτερική συν ένα διάκενο ικανό να υποδεχθεί 
τη θερμή κόλληση, όχι όμως πολύ μεγάλο καθώς κάτι τέτοιο θα επιδρούσε αρνητικά στη διεξαγωγή και αντοχή της κόλλησης.

Σύνδεση 

Σύνδεση με θερμή κόλληση

Στις θερμουδραϋλικές εγκαταστάσεις η θερμική κόλληση 
συναντάται τόσο σε συνδέσεις χαλκού-χαλκού (π.χ. σωλήνας-
σωλήνας με εκτονωμένο άκρο και εξάρτηματα απο χαλκό) 
όσο και σε συνδέσεις χαλκού- ορείχαλκου (π.χ. μπρούτζινα 
εξαρτήματα).  Το φυσικό φαινόμενο, στο οποίο στηρίζεται η 
θερμή κόλληση λέγεται τριχοειδές φαινόμενο. Το τριχοειδές 
φαινόμενο λειτουργεί ανεξάρτητα από τη βαρύτητα. Οι 
δυνάμεις τριχοειδούς έλξης είναι τέτοιες, ώστε η υγρή 
κόλληση απορροφάται στο διάκενο οποιαδήποτε και αν είναι 
η κλίση του σωλήνα, υπερνικώντας τη δύναμη της βαρύτητας. 
Η σύνδεση με τριχοειδή συγκόλληση είναι γενικά μια θερμική 
μέθοδος σύνδεσης με μια ουσία, την κόλληση, (συνήθως 
κράμα Κασσίτερου-Αργύρου ή Κασσίτερου-Χαλκού) της 
οποίας το σημείο τήξης (η θερμοκρασία που λιώνει) είναι 
χαμηλότερο από το σημείο τήξης των προς σύνδεση 
τεμαχίων (χαλκοσωλήνων και εξαρτημάτων). Καθώς η 
κόλληση θερμαίνεται λιώνει, διαχέεται και γεμίζει το διάκενο 
μεταξύ χαλκοσωλήνα και εξαρτήματος. Με την ψύξη της 
στερεοποιείται και έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση.  

Οι θερμές κολλήσεις ανάλογα με το σημείο τήξης χωρίζονται 
σε δύο κατηγορίες. Στις μαλακές κολλήσεις οι οποίες έχουν 
σημείο τήξης χαμηλότερο από 4500C (soldering).  Στις σκληρές 
κολλήσεις οι οποίες έχουν σημείο τήξης μεγαλύτερο από 
4500C (brazing).  Οι κολλήσεις εκείνες οι οποίες κατά κανόνα 
χρησιμοποιούνται σε δίκτυα ύδρευσης και θέρμανσης είναι οι 
μαλακές κολλήσεις με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές 
για χρήση σε δίκτυα διανομής και θέρμανσης. Η συγκόλληση 
πραγματοποιείται με χρήση “αποξειδωτικής” ουσίας (flux) η 
οποία βοηθά:

 ■ Στην αποφυγή της οξείδωσης των θερμαινόμενων 
επιφανειών κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης

 ■ Στην υποβοήθηση της ροής της κόλλησης 

 ■ Στη διευκόλυνση του καθαρισμού των υπό σύνδεση 
επιφανειών

 ■ Στην ένδειξη του επιπέδου της θερμοκρασίας των 
θερμαινόμενων επιφανειών

Τα εξαρτήματα προς σύνδεση πρέπει να προετοιμάζονται 
κατάλληλα πριν την κόλληση. Η κοπή πρέπει να γίνεται με 
ενδεδειγμένο τρόπο (π.χ. με περιστροφικό κόφτη σωλήνα) 
και να μην αφήνει υπόλειμμα και γρέζια τα οποία αν υπάρχουν 
θα πρέπει να καθαρίζονται. Η εφαρμογή της πάστας της 
‘’αποξειδωτικής’’ ουσίας γίνεται μετά από  καθαρισμό και 
λείανση.  Η θέρμανση γίνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο 
και η άμεση επαφή της φλόγας με το σύρμα κόλλησης 
αποφεύγεται. Με το πέρας της κόλλησης τα υπολείμματα 
από την αποξειδωτική ουσία αφαιρούνται και τα σημεία να 
καθαρίζονται.  Αυτό μπορεί να γίνει με ένα βρεγμένο πανί και 
αφού τα κολλημένα εξαρτήματα έχουν ψυχθεί με φυσικό τρόπο.  
Η ταχεία ψύξη της σύνδεσης θα πρέπει να αποφεύγεται για την 
αποτροπή θερμικών τάσεων στην περιοχή της συγκόλληση.

Μεγάλο διάκενο Τριχοειδές φαινόμενο
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Σύνδεση με μηχανικά εξαρτήματα
 
Εκτός από τις θερμές κολλήσεις υπάρχουν αρκετές 
εναλλακτικές για μόνιμη ή λυόμενη σύνδεση χαλκοσωλήνων.  
Αυτές οι εναλλακτικές περιλαμβάνουν κάποιο εξάρτημα το 
οποίο συγκρατείται με μηχανική σύσφιξη και η στεγανοποίηση 
επιτυγχάνεται με ειδικό παρέμβυσμα ενσωματωμένο στο 
εξάρτημα. Τέτοιες μέθοδοι προσφέρουν πλεονεκτήματα 

1. Σκίσιμο της επένδυσης 2. Γύρισμα άκρων επένδυσης

4. Απομάκρυνση γρεζιών 5. Καθαρισμός άκρων

6. Σύνδεση με πρεσαριστά εξαρτήματα 
Aν ακολουθηθεί αυτή η μέθοδος, ακολουθούν
τα βήματα 10, 11, 12. 

7. Επάλειψη με αποξειδωτικό
8. Θέρμανση
και συγκόλληση

9. Καθαρισμός
αποξειδωτικού

10. Επαναφορά επένδυσης 11. Επικάλυψη με ταινία 12. Τελικό αποτέλεσμα

3. Διόρθωση διαμέτρου

όπως ο μειωμένος απαιτούμενος χρόνος σύνδεσης, η 
δυνατότητα αποσυναρμολόγησης (για εξαρτήματα λυόμενου 
τύπου) και η χρήση σε εγκαταστάσεις όπου δεν επιτρέπεται η 
χρήση φλόγιστρου. Η εγκατάσταση τους θα πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 

Παράδειγμα: Η σειρά σύνδεσης επενδυμένων χαλκοσωλήνων TALOS®
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Διαχείριση θερμικών διαστολών
 
Γενικά, η στήριξη των σωλήνων πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπονται οι μετακινήσεις λόγω θερμικών 
διαστολών χωρίς φθορές. Αν η θερμοκρασιακή διαφορά στο δίκτυο υπερβαίνει τους 40οC και το μήκος του αγωγού χωρίς 
πάκτωση είναι μεγάλο, τότε οι θερμικές διαστολές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερα μέσα.  Αυτό μπορεί να γίνει είτε 
δημιουργώντας τμήματα με διαμόρφωση U (έτοιμα του εμπορίου ή κατασκευασμένα με εξαρτήματα), είτε με ειδικά διαστολικά 
εξαρτήματα. 

Στήριξη χαλκοσωλήνων
 
Οι χαλκοσωλήνες στερεώνονται στους τοίχους ή την 
οροφή με ειδικά στηρίγματα, ορειχάλκινα ή πλαστικά, σε 
συγκεκριμένες αποστάσεις. Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ 
των στηριγμάτων εξαρτώνται, αφενός από τη διάμετρο 
του χαλκοσωλήνα και αφετέρου, από το εάν το τμήμα είναι 
οριζόντιο ή κατακόρυφο. Στην πράξη, στις κατακόρυφες 
σωληνώσεις και για σωλήνες μικρών διαμέτρων Φ<22mm, 
απαιτούνται δύο στηρίγματα ανά όροφο.

12,0m

Διαστολικός σύνδεσμος

Διαστολικό τύπου "Ω"

Μη τυποποιημένο διαστολικό τύπου "Ω" κατασκευασμένο από εξαρτήματα (γωνίες)

Στηρίγματα αγκύρωσης Στηρίγματα αγκύρωσης
Απλά στηρίγματα

Κατεύθυνση κίνησης διαστολής

Κατεύθυνση κίνησης διαστολής

Κατεύθυνση κίνησης διαστολής

6,0m 6,0m

6,0m 6,0m

Στήριγμα αγκύρωσης που δεν 
επιτρέπει καμιά μετακίνηση
του χαλκοσωλήνα.

Απλό στήριγμα που επιτρέπει 
μετακίνηση - διολίσθηση του 
χαλκοσωλήνα.

Διάμετρος
χαλκοσωλήνα

(mm)

Αποστάσεις στηριγμάτων

Κάθετα τμήματα
(m)

Οριζόντια τμήματα
(m)

  10 1,2 0,8

  12 1,5 1,0

  15 1,8 1,2

  22 2,4 1,8

  28 2,4 1,8

  35 3 2,4

  42 3 2,4

  54 3 2,7

  67 3,6 3

  76,1 3,6 3

108 3,6 3
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Πέρασμα από τοίχους και δάπεδα

Όταν ο χαλκοσωλήνας διέρχεται από τοίχους και δάπεδα θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης του. Μια 
λύση είναι να χρησιμοποιείται ως προστατευτικό ένα κομμάτι σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου και μήκους λίγο μεγαλύτερου από 
το πάχος του τοίχου. Το προστατευτικό αυτό μπορεί να εφαρμόζεται στην οπή και το διάκενο με τον σωλήνα του δικτύου να να 
γεμίζεται με σιλικόνη.  Για παράδειγμα, για σωλήνα Φ15 χρησιμοποιείται τρυπάνι Φ18 και ένα κομμάτι Φ18 το οποίο χρησιμοποιείται 
ως προστατευτικός δακτύλιος.

Δακτύλιος
χαλκοσωλήνα

Χαλκοσωλήνας

Σοβάς

Ασφαλτική μαστίχα

Σήμανση παροχών
 
Για λόγους καλής εποπτείας και χρήσης του δικτύου, οι 
λήψεις νερού επισημαίνονται χρωματικά (μπλέ χρώμα για το 
κρύο και κόκκινο για το ζεστό).  Η χρωματική σήμανση είναι 
σημαντική στις λήψεις όπου κατά κανόνα ο χαλκοσωλήνας 
ζεστού νερού είναι αριστερά και του κρύου δεξιά. Σε οριζόντια 
παράλληλη διαδρομή χαλκοσωλήνων οι σωληνώσεις κρύου 
νερού τοποθετούνται χαμηλότερα από αυτές του ζεστού. Οι 
σωληνώσεις κρύου νερού πρέπει να τοποθετούνται σε τέτοιες 
αποστάσεις από καπνοδόχους ή σωληνώσεις θέρμανσης, 
ώστε να μην επηρεάζονται από τη θερμότητα.

Ζεστό

Κρύο






