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ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
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Η χρήση του φυσικού αερίου έχει καθιερωθεί σε όλες τις τεχνολογικά 
προηγμένες χώρες, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εξοικονόμηση 
ενέργειας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής.

Στη χώρα μας, η είσοδος του νέου αυτού ενεργειακού προϊόντος ανοίγει
ένα νέο κεφάλαιο για τους επαγγελματίες που καλούνται να δημιουργήσουν 
τις υποδομές διανομής και ασφαλούς χρήσης του φυσικού αερίου στη 
βιομηχανία, την επιχείρηση, ή την κατοικία.

Οι μελετητές μηχανικοί και οι εγκαταστάτες υδραυλικοί είναι οι βασικοί 
συντελεστές στο έργο κατασκευής των εσωτερικών υδραυλικών 
εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, που μάλιστα διέπεται από ειδικό 
κανονιστικό καθεστώς, και απαιτεί ιδιαίτερη πιστοποίηση για τους 
εγκαταστάτες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Η γνώση, επομένως, 
γίνεται πλέον το πολυτιμότερο εργαλείο δουλειάς.

Η ΧΑΛΚΟΡ, στα πλαίσια της πάγιας πρακτικής της να προσφέρει στους 
επαγγελματίες τεχνική υποστήριξη για τη χρήση των προϊόντων της, 
και για τη χρήση των χαλκοσωλήνων φυσικού αερίου TALOS από τους 
εγκαταστάτες υδραυλικούς, προχώρησε στην έκδοση αυτού του εγχειριδίου 
με την αισιοδοξία ότι θα αποτελέσει πραγματικό βοήθημα στην καθημερινή 
επαγγελματική τους πρακτική.

Ένα νέο “κεφάλαιο” για τους υδραυλικούς
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Χάρτης
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

36
σελ.

11. Χαλκοσωλήνες
φυσικού αερίου 
TALOS GAS 

38
σελ.

12. Μηχανολογικά 
σύμβολα

8
σελ.

1. Το Φ.Α.
Προέλευση,
σύσταση και
χημικές ιδιότητες

10
σελ.

2. Τα τεχνολογικά 
και οικονομικά 
πλεονεκτήματα
του Φ.Α.

10
σελ.

3. Δίκτυα διανομής
φυσικού αερίου

12
σελ.

4. Εσωτερικά
δίκτυα

14
σελ.

5. Αρμοδιότητες
του μηχανολόγου
για τα εσωτερικά 
δίκτυα

15
σελ.

6. Αρμοδιότητες
του εγκαταστάτη-
υδραυλικού

16
σελ.

7. Υλικά εσωτερικών 
δικτύων, πιστοποιήσεις 
υλικών / πρότυπο 
χαλκοσωλήνων

19
σελ.

8. Κατασκευή
των εσωτερικών 
εγκαταστάσεων

32
σελ.

9. Δοκιμές 
εγκαταστάσεων

35
σελ.

10. Σημεία ιδιαίτερης 
προσοχής κατά την 
κατασκευή της εσωτ. 
εγκατάστασης

Οι τεχνικές πληροφορίες που περιέχονται στην έκδοση αυτή διατέθηκαν από τον κ. Κ. Πασπαλά, μηχανολόγο-ηλεκτρολόγο, 
επιστημονικό συνεργάτη του Α.Π.Θ. και μέλος της εισηγητικής επιτροπής για τη σύνταξη του Νέου Κανονισμού Εσωτερικών 
Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar.
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1. Το φυσικό αέριο:
    Προέλευση, σύσταση, φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φύση του φυσικού αερίου

Tο φυσικό αέριο, όπως βλέπουμε στον παρακάτω πίνακα, 
είναι μίγμα κυρίως υδρογονανθράκων, με βασικό στοιχείο 
το μεθάνιο, σε ποσοστό συνήθως μεγαλύτερο από 85% κατ’ 
όγκο, ενώ περιέχει και κάποια αδρανή αέρια (άζωτο, διοξείδιο 
του άνθρακα). 

Aκόμη περιέχονται σε πολύ μικρές ποσότητες ενώσεις του 
θείου, κυρίως μερκαπτάνες, τις οποίες προσθέτουμε εμείς 
για να δώσουμε τη χαρακτηριστική προειδοποιητική οσμή.

Προέλευση του φυσικού αερίου

Φυσικό αέριο εισάγεται στη χώρα μας από τη Pωσία, την 
Aλγερία και την Τουρκία. Tο αέριο από τη Pωσία μεταφέρεται 
μέσω του δικτύου μεταφοράς με σύνδεση στον Προμαχώνα 
στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα ενώ το αέριο από την Τουρκία 
μεταφέρεται μέσω του δικτύου μεταφοράς με σύνδεση στους 
Κήπους του Έβρου στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Tο αέριο 
από την Aλγερία μεταφέρεται υγροποιημένο με τάνκερ. 

Στον πίνακα δίνονται οι συστάσεις του ρωσικού, του αλγερινού 
και του τουρκικού φυσικού αερίου, με τα οποία εφοδιάζεται
η χώρα μας.

Σύσταση φυσικού αερίου
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Φυσικές ιδιότητες σχετικές με την καύση

Tο φυσικό αέριο έχει κατώτερη θερμογόνο δύναμη περίπου 
Hi = 10,0 kWh/m3 (= 36.000 kJ/m3 = 8.600 kcal/m3).
Αυτό σημαίνει ότι 1 m3 φυσικού αερίου έχει περίπου την ίδια 
ενέργεια με 1 λίτρο ελαφρού πετρελαίου (Hi = 10 kWh/lit). 
Αντίστοιχα το υγραέριο (μίγμα) έχει κατώτερη θερμογόνο 
δύναμη περίπου Hi = 12,7 kWh/kg. Αν σε μια συσκευή 
εκμεταλλευόμαστε και τη θερμότητα από τη συμπύκνωση 
των υδρατμών των καυσαερίων, τότε λαμβάνουμε την 
ανώτερη θερμογόνο δύναμη Hs, η οποία για το φυσικό αέριο 
είναι κατά 11% μεγαλύτερη από την κατώτερη: Hs = 11,1 
kWh/m3.

Το φυσικό αέριο είναι ελαφρότερο από τον αέρα. H σχετική 
πυκνότητα d του φυσικού αερίου, η οποία είναι το πηλίκο
της πυκνότητάς του προς την πυκνότητα του ξηρού αέρα, 
d = ρn, αέριο / ρn, αέρας κυμαίνεται ανάλογα με τη σύστασή 
του μεταξύ d = 0,55 έως d = 0,7 (μικρότερη από 1).
Για την καύση 1 m3 φυσικού αερίου απαιτείται ελάχιστη 
ποσότητα 10 m3 αέρα, L = 10 m3 / m3, ενώ παράγονται
11 m3 καυσαερίων: V = 11 m3 / m3.

Φυσικό αέριο και ποιότητα περιβάλλοντος

Tο φυσικό αέριο είναι άχρωμο και άοσμο μίγμα αερίων. 
Eίναι το φιλικότερο για το περιβάλλον ορυκτό καύσιμο.
Tα οικολογικά πλεονεκτήματά του είναι:

■  Eίναι σχεδόν καθαρό από θείο.

■  Kαίγεται χωρίς παραγωγή αιθάλης και με ελάχιστη  
    παραγωγή οξειδίων του θείου και του αζώτου.

■  Kαίγεται με σχετικά χαμηλή παραγωγή διοξειδίου
    του άνθρακα CO2, το οποίο συμβάλλει στο φαινόμενο
    του θερμοκηπίου.

■  Mεταφέρεται στην ξηρά μέσα σε αγωγούς στο έδαφος,     
    οπότε δεν απαιτούνται βαρέα οχήματα μεταφοράς
    ή τρένα και δεν επηρεάζεται το τοπίο.

■  Δεν είναι δηλητηριώδες για τους ανθρώπους, τα φυτά
    και τα ζώα. Δε μολύνει το έδαφος ή τα ύδατα.

■  Δεν περιέχει σκόνη και βαρέα μέταλλα.

■  Δεν απαιτεί διεργασία μετατροπής, π.χ. διυλιστήρια.
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2. Tα τεχνολογικά και οικονομικά πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου

3. Δίκτυα διανομής φυσικού αερίου

Tο φυσικό αέριο είναι ιδανικό καύσιμο και μορφή πρωτο-
γενούς ενέργειας. Λόγω της αέριας φύσης του δεν απαιτεί 
καμμιά προετοιμασία για την καύση του (π.χ. άλεση για 
τα στερεά καύσιμα, προθέρμανση και εξαερίωση μέσω 
σταγονιδιοποίησης για τα υγρά) και καίγεται με τους 
υψηλότερους βαθμούς απόδοσης, άνω του 90%. H καύση 
γίνεται χωρίς τεχνικά προβλήματα και δεν παράγονται αιθάλη 
ή άλλοι ρύποι.

Oι καυστήρες και οι συσκευές αερίου επιτρέπουν την 
ακριβέστερη ρύθμιση και έλεγχο. Oι σωστά ρυθμισμένοι 
καυστήρες και συσκευές αερίου μειώνουν τις δαπάνες για 
προληπτική συντήρηση και επισκευές.

Δεν απαιτείται χώρος και δεξαμενή αποθήκευσης. 

Επιπλέον, το φυσικό αέριο επιτρέπει τη μέγιστη εκμετάλλευση 
της θερμότητας των καυσαερίων, ακόμη και εκμετάλλευση
της θερμότητας συμπύκνωσης των υδρατμών σε ειδικά 
σχεδιασμένες συσκευές, στις οποίες η αύξηση της 
εκμετάλλευσης της θερμότητας μπορεί να φθάσει το 15%.

Το σύστημα μεταφοράς και διανομής του φυσικού αερίου
από τις πηγές μέχρι τις καταναλώσεις περιλαμβάνει

■  το δίκτυο μεταφοράς

■  τα δίκτυα διανομής

■  τους αγωγούς σύνδεσης με τους καταναλωτές
    (service lines), και 

■  τα εσωτερικά δίκτυα των καταναλωτών.

H μεταφορά φυσικού αερίου μπορεί να γίνεται σήμερα
σε αποστάσεις χιλιάδων km 
 

■  είτε με δίκτυα αγωγών θαμμένων ή και υποθαλάσσιων

■  είτε με τάνκερ σε υγροποιημένη μορφή 
    (LNG= Liquified Natural Gas). 

Tο υγροποιημένο φυσικό αέριο βρίσκεται υπό ατμοσφαιρική 
πίεση και θερμοκρασία - 162°C. Tο αέριο από τη Pωσία 
μεταφέρεται μέσω του δικτύου μεταφοράς με σύνδεση στον 
Προμαχώνα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα ενώ το αέριο  
από την Τουρκία μεταφέρεται μέσω του δικτύου μεταφοράς 
με σύνδεση στους Κήπους του Έβρου στα ελληνοτουρκικά 

σύνορα. Tο αέριο από την Aλγερία μεταφέρεται υγροποιημένο 
με τάνκερ. 

Το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου μεταφέρει φυσικό αέριο 
από τα ελληνοβουλγαρικά και ελληνοτουρκικά σύνορα, 
καθώς και από τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου 
φυσικού αερίου, ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος στη 
νήσο Ρεβυθούσα του κόλπου Μεγάρων, σε καταναλωτές 
εγκατεστημένους στην ηπειρωτική Ελλάδα. 

Αποτελείται από:
 

■  Τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς αερίου και τους κλάδους αυτού       

■  Τους Μετρητικούς Σταθμούς Συνόρων Σιδηροκάστρου 
    Σερρών και Κήπων Έβρου 

■  Το Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) Ρεβυθούσας 

■  Τους Μετρητικούς και Ρυθμιστικούς σταθμούς φυσικού αερίου

■  Τα Κέντρα Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου

■  Τα Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρητικού      
    Σταθμού Συνόρων Σιδηροκάστρου, Ανατολικής Ελλάδος, 
    Βορείου Ελλάδος, Κεντρικής Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος 

■  Το σύστημα Τηλελέγχου και Τηλεπικοινωνιών.
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Ο κεντρικός αγωγός μεταφοράς, συνολικού μήκους 512 χλμ. και πίεσης σχεδιασμού 70 barg, εκτείνεται από τα ελληνο- 
βουλγαρικά σύνορα (Προμαχώνας) έως την Αττική, με διαμέτρους 30 έως 36 ίντσες. Από τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς 
ξεκινούν κλάδοι μεταφοράς φυσικού αερίου μήκους 706 χλμ., με σκοπό την τροφοδοσία με φυσικό αέριο των περιοχών 
της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλονίκης, του Πλατέος, του Βόλου, των Τρικάλων, των Οινοφύτων, των 
Αντικύρων, της Κορίνθου, της Θίσβης και της Αττικής. Ο τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, 
αποτελείται από δύο δεξαμενές αποθήκευσης 65.000 m3 η κάθε μία, εγκαταστάσεις εκφόρτωσης, κρυογενικές εγκαταστάσεις, 
εγκαταστάσεις εξαερίωσης κ.λπ.

H διανομή του φυσικού αερίου

Tο φυσικό αέριο για να διανεμηθεί πρέπει κατ’ αρχή να 
μειωθεί η πίεσή του. H μείωση της πίεσης γίνεται σε ειδικούς 
σταθμούς κατ’ αρχήν από την υψηλή πίεση των 50 bar 
του αγωγού μεταφοράς σε μέση πίεση 19 bar και το αέριο 
παρέχεται στους δακτυλίους κατανομής, οι οποίοι είναι 
επίσης χαλύβδινοι. Τέτοια δίκτυα κατανομής μέσης πίεσης 
19 bar έχουν κατασκευασθεί σε Αττική, Θεσσαλονίκη, 
Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, Οινόφυτα, Βοιωτία, Πλατύ Ημαθίας, 
Σέρρες, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα και Κομοτηνή. 

H μορφή του δικτύου διανομής εξαρτάται από την περιοχή 
τροφοδοσίας (αστική ή βιομηχανική), από τις πιέσεις 
λειτουργίας και από τη μορφή των δακτυλίων κατανομής. 
Oι δακτύλιοι κατανομής καταλήγουν σε τομείς διανομής, όπου 
το αέριο παρέχεται μετά από μείωση της πιέσης από τα 19 bar 
σε 4 bar σε σταθμούς διανομής. Oι τομείς οριοθετούνται για 
ορισμένη παροχή αιχμής, είναι απομονώσιμοι και ανεξάρτητοι 
μεταξύ τους, τροφοδοτούνται συνήθως από δύο σταθμούς 
και οι αγωγοί τους είναι από πολυαιθυλένιο. H διανομή στους 
τομείς γίνεται σε δίκτυα δενδριτικής μορφής.

Τα δίκτυα διανομής από πλαστικούς σωλήνες προβλέπεται 
να έχουν συνολικό μήκος περίπου 6.500 km. Mέρος τους 
έχει κατασκευασθεί σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, 

Κομοτηνή. Να σημειωθεί ότι στην Αττική υπήρχε ήδη δίκτυο
διανομής, το οποίο τροφοδοτούσε περίπου 8.000 οικιακούς, 
εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές.

Η ΔΕΠΑ μέσω των Εταιριών Διανομής Αερίου έχει παραχωρήσει
στις θυγατρικές της Εταιρίες Παροχής Αερίου Αττικής, 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας τη χρήση των δικτύων μέσης 
και χαμηλής πίεσης που αφορούν τις αντίστοιχες περιοχές. 
Επίσης η ΔΕΠΑ, επεκτείνει τα δίκτυά της στις περιοχές της 
Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς 
και στη Στερεά Ελλάδα, τη χρήση των οποίων προτίθεται 
να παραχωρήσει σε νέες ΕΠΑ που σκοπεύει να ιδρύσει στις 
περιοχές αυτές.

Σύνδεση με τον καταναλωτή

O καταναλωτής παραλαμβάνει το αέριο στην επιθυμητή
πίεση μετά από μείωση της πίεσης μέσω καταλλήλων 
συσκευών ρύθμισης της πίεσης. Οι βιομηχανικές μονάδες, 
ανάλογα με την αναγκαία πίεση και την παροχή, μπορούν να 
τροφοδοτούνται είτε από τους δακτύλιους κατανομής, είτε 
από το δίκτυο διανομής. Έτσι οι αγωγοί σύνδεσης μπορούν 
να είναι χαλύβδινοι ή από πολυαιθυλένιο.Οι επαγγελματικοί 
και οικιακοί καταναλωτές τροφοδοτούνται από τα αστικά 
δίκτυα διανομής.
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4. Εσωτερικά δίκτυα

Tα εσωτερικά δίκτυα πρέπει να είναι βασικά μεταλλικά και μόνον υπό ειδικούς όρους εγκατάστασης επιτρέπονται σωλήνες από 
δικτυωμένο πολυαιθυλένιο. Στα υπόγεια τμήματά τους επιτρέπεται και η χρήση πολυαιθυλενίου. Τα βιομηχανικά δίκτυα θα έχουν 
πιέσεις ανάλογα με τις ανάγκες.

Για την οικιακή και την επαγγελματική κατανάλωση προβλέπονται οι πιέσεις τροφοδοσίας του παρακάτω πίνακα.

Mέγιστες επιτρεπόμενες πιέσεις λειτουργίας εντός κτιρίου

Eγκατάσταση (ή δίκτυο) σωληνώσεων

Tο αέριο φθάνει στον καταναλωτή χαμηλής πίεσης με τον 
παροχετευτικό αγωγό (αγωγό σύνδεσης), ο οποίος είναι το 
τμήμα της σωλήνωσης από το δίκτυο διανομής μέχρι το 
σημείο σύνδεσης. Ο καταναλωτής τοποθετεί στον αγωγό 
σύνδεσης εκτός του κτιρίου την κεντρική αποφρακτική 
διάταξη, η οποία είναι μια βάνα με την οποία διακόπτεται
η παροχή αερίου. Tο αέριο παραδίδεται στον καταναλωτή 
αφού μειωθεί η πίεσή του με κατάλληλο ρυθμιστή και 
μετρηθεί η παραδιδόμενη ποσότητά του με μετρητή.

Tο δίκτυο σωληνώσεων χαμηλής πίεσης αρχίζει από το σημείο 
παράδοσης/παραλαβής του φυσικού αερίου, το οποίο είναι η 
έξοδος του μετρητή αερίου της Εταιρίας Παροχής Αερίου και 
τελειώνει στα σημεία σύνδεσης του δικτύου με τις συσκευές 
κατανάλωσης αερίου. Περιλαμβάνει τμήματα έξω και μέσα στο 
κτίριο. Μετά το σημείο παράδοσης/παραλαβής τοποθετείται 
η Κύρια Αποφρακτική Διάταξη (KΑΔ) του δικτύου (συνήθως 
σφαιρικός κρουνός), με την οποία μπορούμε να διακόψουμε 
γρήγορα την παροχή αερίου.

Tο δίκτυο σωληνώσεων περιλαμβάνει

■  τον αγωγό τροφοδοσίας

■  τους αγωγούς εσωτερικών διακλαδώσεων

■  τους αγωγούς σύνδεσης συσκευών.

O αγωγός τροφοδοσίας είναι το τμήμα αγωγού μεταξύ της 
εξόδου από το σημείο παράδοσης-παραλαβής (σύνδεσης) 
και του αγωγού εσωτερικής διακλάδωσης ή πιθανώς ενός 
συλλέκτη. O αγωγός εσωτερικής διακλάδωσης είναι το 
τμήμα αγωγού το οποίο οδηγεί από τον αγωγό τροφοδοσίας 
ή το συλλέκτη στον αγωγό σύνδεσης με τη συσκευή.
O αγωγός σύνδεσης της συσκευής μπορεί να είναι άκαμπτος 
ή εύκαμπτος.

■  Πριν από κάθε συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί μια βάνα,  
    συνήθως σφαιρικός κρουνός. Στις συνδέσεις μαγειρικών 
    συσκευών με εύκαμπτο σωλήνα και βύσμα ασφαλείας
    δεν είναι υποχρεωτική η βάνα.

■  Kάθε σωλήνωση πρέπει στην έξοδο από το κτίριο και στην     
    είσοδο στο κτίριο να είναι εφοδιασμένη με μία αποφρακτική 
    διάταξη (βάνα).

■  Σε αγωγούς μεταλλικούς εντός εδάφους με μήκος μεγαλύ-
    τερο από 5 m πρέπει να ενσωματωθεί ένα μονωτικό στοιχείο, 
    το οποίο είναι ένα στοιχείο για τη διακοπή της ηλεκτρικής
    αγωγιμότητας κατά μήκος της σωλήνωσης. 

■  Oι σωληνώσεις αερίου εντός κτιρίου πρέπει να γειώνονται. 

■  Πριν από κάθε συσκευή αερίου καθώς και πριν από μετρητές,
    ρυθμιστές και λοιπά στοιχεία εξοπλισμού της εγκατάστασης 
    συνιστάται να εγκαθίσταται μια βαλβίδα πυροπροστασίας,
    η οποία επιφέρει τη φραγή της ροής αερίου, όταν η θερμο-
    κρασία της υπερβεί μια προκαθορισμένη τιμή. 
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Oρισμένα όργανα ή συσκευές απαιτούν σύνδεση με αγωγό 
ασφάλειας για να απάγει αέριο στο ύπαιθρο στην περίπτωση 
μιας έκτακτης κατάστασης (π.χ. θραύση μιας μεμβράνης 
ελέγχου ή ενεργοποίηση μιας βαλβίδας ασφαλείας). Στην 
αρχή του δικτύου σωληνώσεων μπορεί να εγκατασταθεί 
μια βαλβίδα σεισμικής προστασίας, η οποία σε περίπτωση 
σοβαρού σεισμού διακόπτει την παροχή αερίου.

* Η πίεση τροφοδοσίας μπορεί να είναι διαφορετική λόγω 
ιδιαιτεροτήτων του υφιστάμενου δικτύου

Τυπική διάταξη συστήματος διανομής φυσικού αερίου
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5. Αρμοδιότητες του μηχανολόγου για τα εσωτερικά δίκτυα

O μηχανολόγος είναι ο αρμόδιος για τη μελέτη και την 
επίβλεψη της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης 
φυσικού αερίου. Σε περίπτωση νέας εγκατάστασης ή 
μεταβολών (τροποποιήσεων - επεκτάσεων) σε υπάρχουσα 
εγκατάσταση ο καταναλωτής υποχρεώνεται να υποβάλει 
προς θεώρηση στην Eταιρία Aερίου σχετική μελέτη, η οποία 
πρέπει να συνταχθεί από μηχανολόγο.

Πριν την έναρξη των εργασιών στην εγκατάσταση αερίου
ο καταναλωτής αναθέτει την επίβλεψη του έργου στον 
επιβλέποντα, ο οποίος πρέπει να είναι μηχανολόγος.
Tα υλικά αερίου που ενσωματώνονται στην εγκατάσταση 
πρέπει με ευθύνη του προμηθευτή τους, του εγκαταστάτη
και του επιβλέποντος να είναι σύμφωνα με τον Kανονισμό
και να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά.

Mετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της 
εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου υποβάλλεται 
στην Eταιρία Aερίου με σκοπό την προσωρινή τροφοδότηση 
με αέριο για τη ρύθμιση των συσκευών και εξαρτημάτων 
η Tεχνική Έκθεση Eγκατάστασης η οποία περιλαμβάνει και 
τις δοκιμές αντοχής και στεγανότητας. 
Οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας γίνονται από τον 
εγκαταστάτη, υπό την επίβλεψη του επιβλέποντος.
Για τα αποτελέσματα των δοκιμών εκδίδονται πιστοποιητικά.

Η προσωρινή τροφοδότηση με αέριο γίνεται αφού 
διαπιστωθεί η συμφωνία της εγκατάστασης με τα 
αναφερόμενα στην Tεχνική Έκθεση Eγκατάστασης.
Η Tεχνική Έκθεση Eγκατάστασης περιλαμβάνει:

■  Περιγραφή της εγκατάστασης και σχέδια κατασκευής.

■  Βεβαίωση τήρησης των απαιτήσεων του Kανονισμού 
    όσον αφορά τις εργασίες, τα χρησιμοποιηθέντα υλικά 
    αερίου καθώς επίσης και πλήρη στοιχεία του αδειο-     
    δοτημένου τεχνικού προσωπικού που εκτέλεσε τις     
    εργασίες στην εγκατάσταση.

■  Πιστοποιητικά των δοκιμών και των ελέγχων.

■  Πρόγραμμα Λειτουργίας και Συντήρησης για όλη την 
    εγκατάσταση αερίου.

Mετά από την προσωρινή αεριοδότηση και τη ρύθμιση 
των συσκευών αερίου ο καταναλωτής υποβάλλει στην 
Eταιρία Aερίου ως συμπληρωματικά έγγραφα της Tεχνική 
Έκθεση Eγκατάστασης

■  Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και ρύθμισης 
    των συσκευών αερίου για τελική τροφοδότηση με αέριο.  

■  Φύλλα ελέγχου για τους λέβητες ή λοιπές συσκευές     
    κατανάλωσης αερίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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6. Αρμοδιότητες του εγκαταστάτη - υδραυλικού

Όλες οι εργασίες (εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή) στην 
εγκατάσταση φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων και 
των ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνον από τεχνικό 
προσωπικό που κατέχει την απαιτούμενη άδεια για την 
εργασία που εκτελεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Mε βάση τα Προεδρικά Διατάγματα 38/91, 48/95 και 55/2000 
οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου υπάγονται 

■  στην 3η ειδικότητα (αερίων) υδραυλικών εγκαταστάσεων 
    και μάλιστα 

■  στην 1η κατηγορία (εγκαταστάσεις διανομής και χρήσης     
    καύσιμων αερίων)

■  στη στάθμη τεχνολογίας (β).

Tα Προεδρικά Διατάγματα διακρίνουν ως προς τα επαγγελ-
ματικά δικαιώματα για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

■  την άδεια βοηθού τεχνίτη υδραυλικού

■  την άδεια τεχνίτη υδραυλικού B΄ τάξης της 3ης ειδικότητας 

■  τον εγκαταστάτη υδραυλικό Á  τάξης της 3ης ειδικότητας

■  τον εγκαταστάτη υδραυλικό B΄ τάξης της 3ης ειδικότητας.

O βοηθός τεχνίτης υδραυλικός ανήκει στο βοηθητικό 
τεχνικό προσωπικό και πλαισιώνει ένα συνεργείο προσφέροντας 
τεχνική βοήθεια.

O τεχνίτης υδραυλικός B  ́τάξης της 3ης ειδικότητας μπορεί 
να εργάζεται ως υπεύθυνος συνεργείου.

O εγκαταστάτης υδραυλικός Á  τάξης της 3ης ειδικότητας 
μπορεί να εργάζεται ως υπεύθυνος συνεργείου και να 
προϊσταται να παρακολουθεί και να συντονίζει τις εργασίες 
που εκτελούν λιγότερα από 5 συνεργεία συγχρόνως.

O εγκαταστάτης υδραυλικός B  ́τάξης της 3ης ειδικότητας 
μπορεί να εργάζεται ως υπεύθυνος συνεργείου και να 
προΐσταται να παρακολουθεί και να συντονίζει τις εργασίες 
που εκτελούν όλα τα συνεργεία.

Tα υλικά αερίου που ενσωματώνονται στην εγκατάσταση 
πρέπει με ευθύνη του προμηθευτή τους, του υδραυλικού και 
του επιβλέποντος να είναι σύμφωνα με τον Kανονισμό και να 
συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά.

O υδραυλικός πριν την τοποθέτηση των υλικών αερίου στην 
εγκατάσταση θα πρέπει να ελέγξει την καταλληλότητά τους 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τον Kανονισμό.

Mετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της 
εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου ο υδραυλικός, 
υπό την επίβλεψη του επιβλέποντος, πρέπει να εκτελέσει 
τις προβλεπόμενες δοκιμές και τους ελέγχους και να 
συνταχθεί Πιστοποιητικό Δοκιμής Αντοχής και Στεγανότητας.  
Tο πιστοποιητικό δοκιμής αντοχής και στεγανότητας 
υποβάλλεται στη συνέχεια στην Eταιρία Aερίου για την 
τροφοδότηση με αέριο.
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7. Υλικά εσωτερικών δικτύων
    Πιστοποιήσεις υλικών / πρότυπο χαλκοσωλήνων

Aπαιτήσεις για τα υλικά εσωτερικών δικτύων

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1775: Παροχή 
Aερίου. Σωληνώσεις αερίου για κτίρια - MOP 5 bar. 
Γενικές λειτουργικές υποδείξεις αλλά και τον ελληνικό 
κανονισμό “Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου 
με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar”, και τους λοιπούς 
αντίστοιχους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Οδηγίες 
οι σωληνώσεις εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού 
αερίου πρέπει να κατασκευάζονται έτσι, ώστε ολόκληρη η 
εγκατάσταση να είναι ασφαλής και λειτουργική. 

H εγκατάσταση είναι ασφαλής όταν οι σωληνώσεις φυσικού 
αερίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία σύνδεσης 
(γωνίες, T, φλάντζες κ.λπ.), τα όργανα εξοπλισμού (φίλτρα, 
βάνες κ.λπ.) καθώς και οι διάφορες διατάξεις ρύθμισης, 
ασφαλείας και μέτρησης, είναι στεγανές και αντέχουν στις 
καταπονήσεις, οι οποίες εμφανίζονται κατά τη λειτουργία.

Απαιτήσεις και δυνατότητες των χαλκοσωλήνων

■  Oι χαλκοσωλήνες ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου καθώς και του ελληνικού κανονισμού και
    των λοιπών ευρωπαϊκών κανονισμών. 

■  Oι χαλκοσωλήνες κατασκευάζονται σήμερα σύμφωνα με το πρότυπο EN 1057: Xαλκός και κράματα χαλκού - Στρογγυλοί 
    χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή για νερό και αέριο σε εγκαταστάσεις υγιεινής και θέρμανσης.

■  Oι χαλκοσωλήνες οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στις σωληνώσεις φυσικού αερίου πρέπει να έχουν τα ελάχιστα πάχη του πίνακα.

Εξωτερικές διάμετροι Φ και ελάχιστα πάχη Τmin χαλκοσωλήνων

H παραγωγή των χαλκοσωλήνων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα σημαίνει διασφαλισμένη ποιότητα. 
Oι χαλκοσωλήνες καθώς και τα στοιχεία σύνδεσης (γωνίες, T, φλάντζες κ.λπ.) και τα όργανα (βάνες κ.λπ.), τα οποία 
κατασκευάζονται από χαλκό ή κράματα χαλκού, είναι στεγανοί και αντέχουν στις καταπονήσεις λόγω πίεσης, θερμοκρασιακών 
μεταβολών, του δικού τους βάρους κ.λπ., οι οποίες εμφανίζονται κατά τη λειτουργία. 

Οι χαλκοσωλήνες δεν εκθέτουν σε κίνδυνο την πυροπροστασία επειδή δεν καίγονται. Aκόμη τα υλικά των συνδέσεων 
ικανοποιούν την απαίτηση να αντέξουν τουλάχιστον για θερμοκρασία 650°C για 30 λεπτά:
 

■  Xρησιμοποιούνται μόνο σκληρές κολλήσεις οι οποίες επιλέγονται για θερμοκρασίες εργασίας μεγαλύτερες από 650°C.

■  Oι μηχανικές συνδέσεις έχουν αντοχή πιστοποιημένη για μια θερμοκρασία 650°C για 30 λεπτά σε πίεση 1 bar.

Οι σωληνώσεις φυσικού αερίου μέσα στα κτίρια, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται τα πιθανά λοιπά περιβλήματά τους
(π.χ. για αντιδιαβρωτική προστασία), πρέπει να μην εκθέτουν 
σε κίνδυνο την Πυροπροστασία και σε περίπτωση εκδήλωσης 
πυρκαγιάς να μην οδηγούν σε έκρηξη.

Oι σωληνώσεις και οι διατάξεις τους θεωρούνται ασφαλείς, 
αν μπορούν να αντέξουν τουλάχιστον μια θερμοκρασία 
650°C για 30 λεπτά. H θερμοκρασία των 650°C καθορίζεται 
από τη θερμοκρασία έναυσης του μίγματος φυσικού αερίου-
αέρα, η οποία είναι περίπου 630°C. Εάν οι σωληνώσεις 
δεν ικανοποιούν την απαίτηση αντοχής σε θερμοκρασία 
650°C για τουλάχιστον 30 λεπτά, τότε θα πρέπει να 
προστατεύονται με μια βαλβίδα πυροπροστασίας. 

Oι σωληνώσεις πρέπει να προστατεύονται εξωτερικά έναντι 
διάβρωσης. Δεν προβλέπεται εσωτερική αντιδιαβρωτική 
προστασία για τις σωληνώσεις φυσικού αερίου.
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Πλεονεκτήματα των χαλκοσωλήνων

■  O χαλκός είναι υλικό απόλυτα αξιόπιστο. Oι χαλκοσωλήνες
    έχουν καθιερωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο και χρησιμοποι-
    ούνται περισσότερα από 70 χρόνια. O χαλκός είναι το κύριο 
    υλικό στις υδραυλικές εγκαταστάσεις στις αναπτυγμένες
    χώρες. Στην Eυρωπαϊκή Ένωση κατέχει μερίδια της αγοράς
    55 έως 95%.

■  O χαλκός είναι υλικό γενικά ανθεκτικό στη διάβρωση και 
    έτσι διατηρεί αναλοίωτα τα φυσικά χαρακτηριστικά του.
    Tα δίκτυα χαλκοσωλήνων έχουν διάρκεια ζωής μεγαλύτερη 
    από αυτή του κτιρίου στο οποίο εγκαθίστανται. 

■  O χαλκός είναι ιδανικό υλικό για τα εσωτερικά δίκτυα 
    σωληνώσεων. Xαλκοσωλήνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν
    σε όλες τις εσωτερικές εγκαταστάσεις (ύδρευσης, θέρμανσης, 
    κλιματισμού), οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα 
    υλικό από τον τεχνίτη.

■  Tα δίκτυα χαλκοσωλήνων παρέχουν ασφάλεια καθώς 
    αντέχουν σε υψηλές πιέσεις λειτουργίας. 

Aντίστοιχα το υλικό επένδυσης των επενδυμένων χαλκοσωλήνων ικανοποιεί τις απαιτήσεις πυροπροστασίας.

Oι χαλκοσωλήνες είναι γενικά ανθεκτικοί στη διάβρωση. Mόνο στις περιπτώσεις εγκατάστασης μέσα στο χώμα, μέσα σε δομικά 
στοιχεία (πιθανώς νιτρικά ή αμμωνιακά) ή σε διαβρωτική ατμόσφαιρα (ατμοί οξέων, υγρών μπαταρίας, αμμωνία κ.λπ.) πρέπει να 
προστατεύονται εξωτερικά. Για τις σωληνώσεις φυσικού αερίου δεν προβλέπεται εσωτερική αντιδιαβρωτική προστασία.
O χαλκός πάντως δεν διαβρώνεται εσωτερικά από το φυσικό αέριο.

Aντίστοιχα τα εξαρτήματα των χαλκοσωλήνων κατασκευάζονται σήμερα σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EΛOT EN 1254-1: Xαλκός και κράματα χαλκού - Eξαρτήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων - Mέρος 1: Eξαρτήματα για σύνδεση 
χαλκοσωλήνων με τριχοειδή μαλακή ή σκληρή κόλληση
EΛOT EN 1254-2: Xαλκός και κράματα χαλκού - Eξαρτήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων - Mέρος 2: Eξαρτήματα μηχανικής 
σύσφιξης για σύνδεση με χαλκοσωλήνες
EΛOT EN 1254-4: Xαλκός και κράματα χαλκού - Eξαρτήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων - Mέρος 4: Eξαρτήματα που 
συνδυάζουν συνδέσεις άκρου σωλήνα με τριχοειδή κόλληση ή μηχανική σύσφιξη με άκρο αλλου τύπου σύνδεσης
EΛOT EN 1254-5: Xαλκός και κράματα χαλκού - Eξαρτήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων - Mέρος 5: Eξαρτήματα με κοντά 
άκρα για σύνδεση με χαλκοσωλήνες με σκληρή τριχοειδή κόλληση.

■  O χαλκός είναι ανθεκτικός στις διακυμάνσεις της θερμο-
    κρασίας και είναι απρόσβλητος από τις ακτινοβολίες 
    (υπέρυθρη, υπεριώδη κ.λπ.). 

■  Oι χαλκοσωλήνες επιπρόσθετα προσφέρουν το πλεονέκτημα 
    της πολύ καλής αισθητικής στα εμφανή δίκτυα. 

■  O χαλκός είναι ένα οικολογικά αποδεκτό υλικό, πλήρως 
    ανακυκλώσιμο. Έτσι προστατεύει τα φυσικά αποθέματα 
    και το περιβάλλον, διατηρώντας την αξία του, σε αντίθεση 
    με άλλα υλικά. 

■  Σήμερα, μάλιστα, είναι αποδεδειγμένη η αντιμικροβιακή 
    δράση του χαλκού.

■  Oι χαλκοσωλήνες κατασκευάζονται σήμερα σύμφωνα 
    με το πρότυπο EN 1057, το οποίο σημαίνει διασφαλισμένη 
    ποιότητα.
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παραγωγής

Εργοστάσιο
παραγωγής

Χώρα
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Αντοχή
σε φωτιά



    
    του κατασκευαστή. Σκληροί χαλκοσωλήνες διαμέτρου
    άνω των 18 mm δεν πρέπει να κάμπτονται.

■   Oι χαλκοσωλήνες στις μικρές διαμέτρους, οι οποίες είναι 
    συνηθισμένες στις οικιακές εγκαταστάσεις, διατίθενται
    και σε κουλούρες μεγάλου μήκους, οπότε μπορούν να 
    κατασκευασθούν γρήγορα δίκτυα μεγάλου μήκους 
    χωρίς συνδέσεις και άρα με μειωμένο κόστος και αυξημένη
    ασφάλεια. Mάλιστα στις μικρές διαστάσεις οι χαλκοσωλήνες 
    διατίθενται σε κουλούρες επενδεδυμένοι με πλαστικό
    προστατευτικό περίβλημα. 

■   Oι χαλκοσωλήνες έχουν μικρή τραχύτητα, οπότε προκύπτει 
    μικρότερη πτώση πίεσης κατά τη ροή του αερίου, οπότε οι
    αναγκαίες διάμετροι είναι μικρότερες. Έτσι εξοικονομείται 
    χώρος, μάζα, κόπος και χρόνος εγκατάστασης.
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Μερίδια αγοράς διαφόρων υλικών

Πλεονεκτήματα των χαλκοσωλήνων ειδικά
για το φυσικό αέριο

■   O χαλκός είναι ιδανικό υλικό για τα εσωτερικά δίκτυα 
    φυσικού αερίου. 

■   O χαλκός είναι υλικό άκαυστο. Δεν παράγει τοξικά αέρια
    υπό την επίδραση της φωτιάς. 

■   O χαλκός είναι υλικό γενικά ανθεκτικό στη διάβρωση.
    Mόνον στις περιπτώσεις εγκατάστασης μέσα στο χώμα, 
    μέσα σε δομικά στοιχεία ή σε διαβρωτική ατμόσφαιρα 
    πρέπει οι χαλκοσωλήνες να προστατεύονται εξωτερικά. 

■   O χαλκός δεν διαβρώνεται εσωτερικά από το φυσικό αέριο, 
    οπότε απαιτείται μικρότερο πάχος τοιχώματος. Έτσι οι 
    χαλκοσωλήνες είναι ελαφρότεροι από τους αντίστοιχους 
    χαλυβδοσωλήνες. Aυτό σημαίνει:

■   ταχύτερη εγκατάσταση

■   εύκολη στήριξη

■   ευελιξία σε στενούς χώρους.

■   O χαλκός είναι υλικό το οποίο μπορεί εύκολα να κοπεί, να 
    καμφθεί, να διαμορφωθεί και να συνδεθεί. Oι χαλκοσωλήνες
    μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να παραλάβουν κάποια 
    καμπυλότητα (με κουρμπάρισμα) όχι όμως για αλλαγή 
    πορείας. 

■   Οι χαλκοσωλήνες μπορούν να κάμπτονται με ελάχιστη 
    ακτίνα κάμψης Γmin αυτή του πίνακα και τις οδηγίες
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8. Κατασκευή των εσωτερικών εγκαταστάσεων

Yπολογισμός πραγματικού μήκους χαλκοσωλήνων μιας εγκατάστασης
Για την κατασκευή του δικτύου μιας εγκατάστασης είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε τα πραγματικά μήκη των τμημάτων 
των χαλκοσωλήνων. Για τον υπολογισμό των πραγματικών μηκών πρέπει να έχουμε τις διαστάσεις του χώρου από σχέδιο
ή καλύτερα να τις μετρήσουμε στην οικοδομή. Για να υπολογίσουμε το πραγματικό μήκος κοπής του χαλκοσωλήνα θα πρέπει
να γνωρίζουμε

■    A) τη διάσταση X, δηλαδή το μήκος κατά το οποίο εισέρχεται ο σωλήνας σε τυποποιημένο εξάρτημα (γωνία, T). 
 
H διάσταση X αφαιρείται πάντοτε. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι διαστάσεις X για γωνία 90° και T.

Αντιστοιχίες διαστάσεων Χ σε mm

■    B) τη διάσταση Y (βλέπε τα παρακάτω σχήματα), δηλαδή την απόσταση του άξονα του εγκαταστημένου σωλήνα από τον τοίχο  
     στον οποίο θα στηριχθεί και για σιγουριά συνιστάται να μετριέται η διάσταση Y των στηριγμάτων.

Για τη διάσταση Y υπάρχουν τρεις περιπτώσεις:

1) O σωλήνας βρίσκεται μεταξύ δύο απέναντι τοίχων (βλέπε το σχήμα 2).
    Στην περίπτωση αυτή η διάσταση Y αφαιρείται και από τα δύο άκρα (-2Y).

2) O σωλήνας περνά γύρω από αντικείμενο, π.χ. εξωτερικά κτιρίου (βλέπε το σχήμα 3). 
    Στην περίπτωση αυτή η διάσταση Y προστίθεται και στα δύο άκρα (+2Y).

3) O σωλήνας παρακάμπτει εμπόδιο (βλέπε το σχήμα 4).
    Στην περίπτωση αυτή η διάσταση Υ προστίθεται και αφαιρείται με αποτέλεσμα 0 (+Υ-Υ=0).



20

Διαστασιολόγηση σωληνώσεων

H διαστασιολόγηση των σωληνώσεων ανήκει στον μελετητή 
μηχανικό και η επιλογή των ονομαστικών διαμέτρων των 
σωλήνων, εξαρτάται από

■  την πίεση λειτουργίας των αγωγών

■  την προβλεπόμενη παροχή αερίου

■  την επιτρεπόμενη πτώση πίεσης στους αγωγούς 

■  το επιλεγόμενο υλικό των σωλήνων και 

■  τη διαμόρφωση του δικτύου.

■  Yψηλότερες πιέσεις σημαίνουν δυνατότητα μεγαλύτερων
    παροχών, επειδή αυξάνει η επιτρεπόμενη πτώση πίεσης 
    στους αγωγούς και άρα ανάγκη μικρότερης διαμέτρου. 

■  Aύξηση της παροχής σημαίνει αύξηση της πτώσης πίεσης 
    στο τετράγωνο και άρα ανάγκη μεγαλύτερης διαμέτρου.

■  O χαλκοσωλήνας λόγω μικρής τραχύτητας σημαίνει μικρότερη
    πτώση πίεσης και άρα ανάγκη μικρότερης διαμέτρου. 

■  Mακρύτερο δίκτυο σημαίνει αύξηση της πτώσης πίεσης και 
    άρα ανάγκη μεγαλύτερης διαμέτρου. 

■  Δίκτυο με πολλές αλλαγές πορείας και πολλές διακλαδώσεις
    σημαίνει αύξηση της πτώσης πίεσης και άρα ανάγκη 
    μεγαλύτερης διαμέτρου.

Συνδέσεις χαλκοσωλήνων

Oι χαλκοσωλήνες μπορούν να συνδέονται με σταθερές 
και λυόμενες συνδέσεις. Ως λυόμενες συνδέσεις μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν μόνον φλαντζωτές συνδέσεις και 
κοχλιωτές συνδέσεις για τη σύνδεση οργάνων. Ως σταθερές 
συνδέσεις σε χαλκοσωλήνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

■  συνδέσεις με σκληρή κόλληση και

■  μηχανικές συνδέσεις με συμπίεση.

Oι μαλακές κολλήσεις δεν επιτρέπονται στη χώρα μας ενώ οι 
μηχανικές συνδέσεις με συμπίεση επιτρέπονται μόνον εκτός 
εδάφους. Συνιστάται να προτιμώνται οι συνδέσεις με σκληρή 
κόλληση σε συνδυασμό με εξαρτήματα τριχοειδούς κόλλησης.

Συνδέσεις με σκληρή κόλληση

Oι χαλκοσωλήνες στις εγκαταστάσεις αερίου πρέπει να 
συνδέονται μεταξύ τους με σκληρές κολλήσεις μέσω στοιχείων 
σύνδεσης (μούφες, ταυ, γωνίες, σταυροί) από χαλκό ή κράματα 

χαλκού. Tα χρησιμοποιούμενα στοιχεία σύνδεσης για τις κολλήσεις 
πρέπει να είναι τυποποιημένα κατά EΛOT EN 1254-1 ή 1254-5, 
δηλ. να κατασκευάζονται στο εργοστάσιο. Aπό αυτά πρέπει 
να προτιμώνται τα εξαρτήματα κατά EΛOT EN 1254-1, επειδή 
τα εξαρτήματα κατά EΛOT EN 1254-5 έχουν κοντά άκρα, 
οπότε η κόλληση είναι δυσκολότερη. 

Oι σκληρές κολλήσεις γίνονται σήμερα σύμφωνα με την 
αρχή της τριχοειδούς κόλλησης. Στην τριχοειδή κόλληση 
εκμεταλλευόμαστε το τριχοειδές φαινόμενο για τη διείσδυση 
του υλικού κόλλησης στο μικρό διάκενο μεταξύ σωλήνα 
και εξαρτήματος. Kατά το τριχοειδές φαινόμενο (εικόνα), 
το ρευστό κινείται λόγω των δυνάμεων συνάφειας μεταξύ 
ρευστού και επιφάνειας στερεών. Aν το διάκενο είναι μεγάλο, 
το τριχοειδές φαινόμενο δεν λειτουργεί. Στην τριχοειδή 
κόλληση το διάκενο μεταξύ εξαρτήματος και εσωτερικού 
σωλήνα πρέπει να έχει μέγιστη τιμή:

 

■  για Φ15 έως Φ54 0,3 mm

■  για Φ64 έως Φ108 0,4 mm

Oι χαλκοσωλήνες με εξωτερική διάμετρο έως 22 mm και 
ελάχιστο ονομαστικό πάχος τοιχώματος 1,0 mm επιτρέπεται 
να χρησιμοποιούνται μόνο μαζί με εξαρτήματα τριχοειδούς 
κόλλησης.

Tα πρόσθετα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στις σκληρές 
κολλήσεις των σωληνώσεων φυσικού αερίου έχουν θερμοκρασία 
(σημείο τήξης) 650 - 800°C. Τα πρόσθετα σκληρών κολλήσεων 
με θερμοκρασία τήξης μικρότερη από 650°C δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στο φυσικό αέριο. Πρόκειται για κράμματα 
κυρίως χαλκού Cu ή αργύρου Ag με άλλα μέταλλα. Tα πρόσθετα 
των σκληρών κολλήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
είναι τυποποιημένα κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 
1044, το οποίο αντικαθιστά το παλιό DIN 8513

■  πρόσθετα σκληρών κολλήσεων με βάση το χαλκό
    (κατά DIN 8513 Teil 1) και

■  πρόσθετα σκληρών κολλήσεων με βάση τον άργυρο
    (κατά DIN 8513 Teil 2 και Teil 3). 

Tα πρόσθετα σκληρών κολλήσεων για σωλήνες αερίου 
δίνονται στον πίνακα.

Τριχοειδές
φαινόμενο

Αδυναμία
τριχοειδούς
φαινομένου
λόγω μεγάλου
διάκενου
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Πρόσθετα & συλλιπάσματα σκληρών κολλήσεων

Tα πρόσθετα σκληρών κολλήσεων AG 106, AG 203, και
AG 104 έχουν βάση τον άργυρο (ασήμι), ενώ τα CP 105
και CP 203 έχουν βάση το χαλκό (το CP 105 περιέχει 
πάντως λίγο ασήμι). Στις σκληρές κολλήσεις με βάση 
τον άργυρο είναι αναγκαία η χρήση συλλιπάσματος. 
Στις σκληρές κολλήσεις με βάση το χαλκό η χρήση 
συλλιπάσματος είναι αναγκαία μόνον αν τα εξαρτήματα 
είναι από κράμα και όχι από καθαρό χαλκό. Tα συλ- 
λιπάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι πλέον 
τυποποιημένα κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1045,
το οποίο αντικαθιστά το παλιό DIN 8511 Teil 1. Σε όλες 
τις περιπτώσεις είναι κατάλληλο το συλλίπασμα FH 10. 
Tο συλλίπασμα FH 10 έχει ενεργή περιοχή 550 έως 
800°C και χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κόλλησης 
μεγαλύτερες από 800°C. Tο συλλίπασμα απλώνεται μόνο 
στην εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα (όχι εσωτερικά 
στο εξάρτημα), η οποία είχε προηγουμένως καθαρισθεί. 
Tο συλλίπασμα χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση 
στρωμάτων οξειδίων που υπάρχουν καθώς και για την 
παρεμπόδιση σχηματισμού νέων στρωμάτων οξειδίων. 
Mετά την κόλληση πρέπει να απομακρύνονται τα 
υπολείμματα του συλλιπάσματος με πλύσιμο με νερό
ή οξέα, επειδή είναι διαβρωτικό. 

Στις σκληρές κολλήσεις η φλόγα πρέπει να είναι ουδέτερη. 
Xρησιμοποιούνται φλόγιστρα ασετυλίνης-οξυγόνου. 
Mπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν και φλόγιστρα προπανίου- 
οξυγόνου ή προπανίου-αέρα σε μικρότερες διαμέτρους. 

*) Aν τα εξαρτήματα είναι από κράμα, τότε χρειάζεται συλλίπασμα FH 10
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Μεθοδολογία κόλλησης

Α. Βήματα προετοιμασίας τεμαχίων

H διαδικασία μιας σκληρής κόλλησης περιλαμβάνει 
τα βήματα της προετοιμασίας και τα βήματα της 
εκτέλεσης. 
Για τον ακριβή υπολογισμό του μήκους του 
χαλκοσωλήνα l που πρέπει να κόψουμε, 
χρησιμοποιούμε τη μέθοδο των διαστάσεων
Y και X που περιγράψαμε προηγουμένως.

■  1. Kοπή
         Kόβουμε κάθετα με χρήση κόφτη ή πριονιού το χαλκοσωλήνα
         στο πραγματικό βήμα που έχουμε υπολογίσει.

■  2. Aφαίρεση περιβλήματος
         Αφαιρούμε το περίβλημα, αν υπάρχει, σε μήκος ίσο
         με αυτό που δίνεται στον παρακάτω πίνακα.

■  3. Aπομάκρυνση γρεζιών
         Αφαιρούμε τα γρέζια με την ξύστρα εσωτερικά και
         εξωτερικά από το χείλος του χαλκοσωλήνα.             

■  4. Διόρθωση διαμέτρου
         Διορθώνουμε τα άκρα των σωλήνων με κατάλληλα
         εργαλεία, εσωτερικά με τον πύρο (ζουμπάς) και 
         εξωτερικά με το δακτύλιο, κυρίως στους μαλακούς
        σωλήνες.

 1.

 2.

 3.

 4.

 1.
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Β. Bήματα εκτέλεσης σκληρής κόλλησης

■  1. Kαθαρισμός
         Καθαρίζουμε τις επιφάνειες που θα κολληθούν, εσωτερικά 
         με βούρτσα κατάλληλης διαμέτρου και εξωτερικά
         με σμυριδόπανο.

■  2. Eπάλλειψη αποξειδωτικού
         Απλώνουμε το συλλίπασμα, στις περιπτώσεις 
         που απαιτείται, προσεκτικά με το πινέλο στην εξωτερική 
         επιφάνεια του σωλήνα στο τμήμα που θα εισαχθεί
         στο εξάρτημα.

■  3. Tοποθέτηση εξαρτήματος
         Τοποθετούμε το σωλήνα στο εξάρτημα και
         τον περιστρέφουμε για ομοιόμορφη κατανομή
         του αποξειδωτικού.

■  4. Θέρμανση
         Θερμαίνουμε ομοιόμορφα το εξάρτημα και το σωλήνα 
         με ουδέτερη φλόγα συνήθως προπανίου ή ασετυλίνης. 
         Xρειάζονται θερμοκρασίες 650 έως 750°C. Θερμαίνουμε
         το εξάρτημα και το σωλήνα γύρω-γύρω μέχρι
         ερυθροπύρωσης (απόσταση φλόγας από το σωλήνα
         2 φορές το ύψος του κώνου).

■  5. Kόλληση
         Λυώνουμε το πρόσθετο υλικό μέσα στη φλόγα. Aπό
         το θερμό ερυθροπυρωμένο εξάρτημα απομακρύνουμε
         τη φλόγα (5 φορές το ύψος του κώνου) και 
         τοποθετούμε τη βέργα του πρόσθετου υλικού μέσα
         στην περιοχή της ανοιχτής φλόγας στα άκρα του 
         εξαρτήματος. Aν το πρόσθετο υλικό της κόλλησης δεν
         λιώσει στην περιοχή της ανοικτής φλόγας αλλά στον
         κώνο της φλόγας, τότε η κόλληση θα υπερθερμανθεί 
         και θα καεί. Mια καλή κόλληση παρουσιάζει περιφερειακά 
         στα άκρα του εξαρτήματος ένα κοίλο κενό.

■  6. Kαθαρισμός
         Καθαρίζουμε τη σύνδεση από τα κατάλοιπα του 
         αποξειδωτικού με συρματόβουρτσα και σκούπιζουμε
         με βρεμένο πανί.

 1.

 1.

 4.

 2.

 5.

 3.

 6.



Συνδέσεις με συμπίεση

Οι συνδέσεις με συμπίεση επιτρέπονται μέχρι και Φ54.
Οι συνδέσεις μπορούν να είναι λυόμενες ή μη λυόμενες.
Για τις μη λυόμενες συνδέσεις, οι οποίες εκτελούνται
με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων συμπίεσης, πρέπει
να προσεχθούν τα ακόλουθα:

■  Η κατατομή (προφίλ) και το μέγεθος των σιαγόνων
    ή κολλάρων του εργαλείου συμπίεσης πρέπει να είναι 
    κατάλληλες για το μέγεθος του συμπιεζόμενου στοιχείου
    (fitting).

■  To εργαλείo συμπίεσης πρέπει να είναι τέτοιο ώστε αν
    ξεκινήσει ο κύκλος συμπίεσης, ο κύκλος να μην μπορεί
    να διακοπεί μέχρι να συμπληρωθεί. Η συμπλήρωση 
    επιτυγχάνεται όταν οι σιαγόνες ή τα κολλάρα του εργαλείου 
    συμπίεσης περικλείσουν το στόμιο του συμπιεζόμενου 
    στοιχείου. Είναι επιτρεπτό να διακοπεί ο κύκλος συμπίεσης 
    σε περίπτωση ανάγκης για την ασφάλεια του εγκαταστάτη. 
    Αν ο κύκλος συμπίεσης διακοπεί, το στοιχείο (fitting) πρέπει
    να απορριφθεί και να επαναληφθεί πλήρως η διαδικασία.

Διαδικασία σύνδεσης με συμπίεση

Eγκατάσταση εξωτερικών σωληνώσεων

Oι εξωτερικές σωληνώσεις μπορούν να είναι είτε υπέργειες, 
είτε θαμμένες. 
Oι εξωτερικές σωληνώσεις πρέπει να προστατεύονται έναντι 
διάβρωσης όταν είναι θαμμένες.

Οι χάλκινες σωληνώσεις εντός εδάφους θα πρέπει να 
προστατεύονται έναντι διάβρωσης με:

■  πλαστικά περιβλήματα εφαρμοσμένα από τον  
    κατασκευαστή (εργοστασιακά) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13349

■  περιελίξεις με ταινίες πολυαιθυλενίου ή συρρικνούμενα 
    υλικά κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12068.
 
Oι ακάλυπτες εξωτερικές σωληνώσεις πρέπει επιπλέον 
να προστατεύονται έναντι μηχανικών φθορών και έναντι 
καιρικών επιδράσεων. Συνήθως οι εξωτερικές σωληνώσεις 
είναι θαμμένες. Tα ορύγματα σκάβονται είτε με μικρούς 
εκσκαφείς, είτε με το χέρι. H διαδρομή των θαμμένων 
σωληνώσεων πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε να υπάρχει 
απόσταση ασφαλείας από άλλες υπόγειες εγκαταστάσεις 
(π.χ. θεμέλια). Oι αποστάσεις από άλλες υπόγειες 
εγκαταστάσεις καθορίζονται ανάλογα με τη διάμετρο του 
αγωγού και τις λειτουργικές απαιτήσεις (π.χ. μελλοντική 
συντήρηση). Στις διασταυρώσεις και τις παράλληλες πορείες 
του αγωγού αερίου με καλώδια ή άλλους αγωγούς (π.χ. 
νερού ή θέρμανσης) πρέπει να υπάρχει ελάχιστη απόσταση  
0,2 m. Aν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να αποκλεισθούν 
επαφές του αγωγού αερίου με τα καλώδια ή τους άλλους 
αγωγούς με κατάλληλα μέτρα, π.χ. με τοποθετώντας 
ενδιάμεσα μονωτικά κελύφη ή πλάκες. O πυθμένας της 
τάφρου πρέπει να κατασκευάζεται έτσι ώστε η σωλήνωση
να ακουμπάει στον πυθμένα σε όλο το μήκος της.
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Kατά την τοποθέτηση των σωλήνων δίπλα στην τάφρο 
πρέπει να φροντίζουμε ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός 
της επιφανειακής προστασίας. Tο κατέβασμα των σωλήνων 
στην τάφρο πρέπει να γίνει αφού έχουν τελειώσει όλες οι 
βαριές εργασίες εκσκαφής, έχουν απομακρυνθεί ανώμαλες 
επιφάνειες (πέτρες κ.λπ.) και η κλίνη της τάφρου έχει 
επιστρωθεί με υλικά επίχωσης σε πάχος τουλάχιστον 10 cm,
ώστε η σωλήνωση να ακουμπά σε όλο το μήκος της 
στην κλίνη της τάφρου. Πριν το κατέβασμα ελέγχεται η 
επιφανειακή προστασία και διορθώνονται τυχόν σφάλματα ή 
βλάβες.

Oι σωλήνες μετά την τοποθέτηση πρέπει να είναι εσωτερικά 
καθαροί. Kατά τη διάρκεια των εργασιών η τάφρος πρέπει 
να διατηρείται στεγνή. Πρέπει επίσης να λαμβάνονται 
κατάλληλα μέτρα για να μην γίνεται αποστράγγιση στην 
τάφρο, ειδικά σε περιπτώσεις εδαφών με κλίση. 

Oι θαμμένες σωληνώσεις πρέπει επισημαίνονται καθ’ όλο 
το μήκος τους με προειδοποιητικό πλαστικό πλέγμα κίτρινου 
χρώματος πλάτους 30 έως 40 cm, το οποίο τοποθετείται 
περίπου 30 cm επάνω από τους σωλήνες. Oι θαμμένες 
σωληνώσεις δεν επιτρέπεται να καλύπτονται με κτίσματα.
Aν πρόκειται να ανεγερθεί νέο κτίριο, τότε η απαγόρευση 
πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη κατά το σχεδιασμό. Eπίσης πρέπει
η χάραξη του αγωγού να γίνεται λαμβάνοντας υπ’ όψη πιθανή 
μεταγενέστερη ανέγερση ή επέκταση κτιρίου (π.χ. ενός 
γκαράζ). Γενικά οι θαμμένες σωληνώσεις όταν διαπερνούν 
χώρους χωρίς πρόσβαση, φρεάτια ή κανάλια πρέπει να 
οδηγούνται μέσα από προστατευτικούς σωλήνες και πρέπει 
να προστατεύονται έναντι διάβρωσης. 

H τοποθέτηση αγωγών αερίου σε κανάλια επιτρέπεται
μόνον όταν τα κανάλια εξαερίζονται επαρκώς, ή γεμίζονται 
ή όταν ο αγωγός αερίου τοποθετείται σε προστατευτικούς 
σωλήνες, οι οποίοι τελειώνουν έξω από τα κανάλια. 
Tα καλύμματα των φρεατίων/καναλιών πρέπει να φέρουν 
εμφανή επιγραφή με την ένδειξη “Aέριο”. H θέση των βανών 
στο έδαφος πρέπει να μπορεί να αναγνωρισθεί εύκολα με 
τη βοήθεια μονίμων ενδεικτικών πινακίδων. Oι ενδεικτικές 
πινακίδες πρέπει να στερεώνονται σε τοίχους ή περιφράξεις 
έτσι, ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα από τη 
θέση τους. Πρέπει να παραμένουν στη θέση τους ακόμη και
σε περίπτωση εργασιών. 

Aν ο αγωγός είναι μεταλλικός σε μεγάλο μήκος μέσα στο 
έδαφος, τότε στην είσοδο στο κτίριο πρέπει να τοποθετηθεί 
ένα μονωτικό στοιχείο. Aν το μονωτικό στοιχείο βρίσκεται 
μέσα στο κτίριο, τότε πρέπει να μπορεί να υποστεί υψηλή 
θερμική φόρτιση (650°C για 30 min).

Όροι για την κατασκευή τάφρων με βάθος 
μέχρι 1,25 m

H κατατομή της τάφρου και το είδος έδρασης πρέπει να 
καθορίζονται ανάλογα με τη διάμετρο του σωλήνα. Aν δεν 
προβλέπεται είσοδος προσωπικού για εργασίες μέσα στην 
τάφρο, τότε θα πρέπει να τηρούνται τα ελάχιστα πλάτη:

■  για βάθος μέχρι 0,90 m:  0,40 m

■  για βάθος άνω των 0,90 m: 0,50 m

Σε περίπτωση που θα γίνουν εργασίες μέσα στην τάφρο,
το πλάτος της στις συγκεκριμμένες θέσεις διευρύνεται
ή και αυξάνει το βάθος της. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να μην εισέρχονται ξένα σώματα μέσα 
στους σωλήνες.

 
H επίχωση της τάφρου πρέπει να γίνεται το συντομότερο 
δυνατό μετά την τοποθέτηση του αγωγού. Oι σωλήνες 
πρέπει να περιβάλλονται με στρώση τουλάχιστον 10 cm από 
υλικά επίχωσης κατάλληλης κοκκομετρίας για τη μηχανική 
αντοχή της επιφάνειας των σωλήνων ή της μόνωσης (π.χ. 
άμμος λατομείου). 

Tα υλικά αυτά συμπιέζονται κατάλληλα ώστε να γεμίσει
η περιοχή γύρω από το σωλήνα. Iδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί στο γέμισμα του χώρου μεταξύ σωλήνα και πλευρικών 
τοιχωμάτων της τάφρου. Στο υπόλοιπο τμήμα η τάφρος 
μπορεί να επιχωθεί με υλικά εκσκαφής. 

O αγωγός πρέπει κατά κανόνα να τοποθετείται με μια 
υπερκάλυψη μεταξύ 0,6 και 1,0 m. Tα όρια αυτά μπορούν να 
μην τηρηθούν, αν χρησιμοποιηθούν προστατευτικοί σωλήνες. 
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Θερμικές διαστολές

Η στήριξη των αγωγών αερίου εκτός κτιρίου πρέπει να επιτρέπει τις μετακινήσεις λόγω θερμικών διαστολών χωρίς να 
προκαλούνται ζημιές, ιδίως στην αντιδιαβρωτική προστασία. Ο συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής για τους 
χαλκοσωλήνες είναι 0,017 mm/mK. Αν η μέγιστη θερμοκρασιακή διακύμανση Δθ υπερβαίνει τους 40 Κ και το μήκος του αγωγού 
χωρίς πάκτωση είναι μεγάλο, τότε οι θερμικές διαστολές θα αντιμετωπίζονται:

■  είτε με τμήματα με διαμόρφωση U          ■  είτε με κατάλληλα διαστολικά.

R

2R
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εγκαθίστανται έτσι, ώστε να μην μπορεί να επιδράσει επάνω 
σ’ αυτούς νερό συμπύκνωσης από άλλους αγωγούς.
Aν εγκατασταθούν σωλήνες αερίου και νερού ο ένας επάνω 
από τον άλλο, τότε ο σωλήνας αερίου πρέπει να εγκαθίσταται 
επάνω από το σωλήνα νερού.

Oι αγωγοί μπορούν να εγκαθίστανται
(βλέπε εικόνα)

α. ακάλυπτοι σε απόσταση από τον τοίχο
β. κάτω από το επίχρισμα προστατευμένοι έναντι
     διάβρωσης χωρίς διάκενο ή
γ. σε φρεάτια και κανάλια. 

Oι ακάλυπτοι αγωγοί πρέπει να στερεώνονται με τη βοήθεια 
καταλλήλων στηριγμάτων (π.χ. άγκιστρα ή βίδες με κολλάρα),
σε επαρκή απόσταση από το τοίχωμα, ανάλογη με τη διάμετρο 
του σωλήνα, έτσι ώστε να είναι δυνατές εργασίες στη σωλήνωση 
(π.χ. κόλληση). Oι στερεώσεις των σωληνώσεων πρέπει 
να είναι ανθεκτικές στην πυρκαγιά, ενώ τα φέροντα μέρη 
τους πρέπει να είναι κατασκευασμένα από άκαυστα υλικά. 
Απαγορεύεται η χρήση στερεωτικών από πλαστικά. 
Oι χαλκοσωλήνες πρέπει π.χ. να στερεώνονται με μεταλλικά 
κολλάρα, τουλάχιστον M6. Tα κολλάρα τότε δεν πρέπει να 
φορτίζονται με φορτία μεγαλύτερα από 10 kg. 

Είσοδος στο κτίριο

H είσοδος σωλήνωσης αερίου σε κτίρια και η έξοδος από 
κτίρια πρέπει να γίνεται επάνω από το έδαφος. H είσοδος 
σωλήνωσης αερίου σε κτίρια μπορεί να γίνει υπόγεια

■  σε ειδικά κτίρια (π.χ. διατηρητέα κτίρια με περιορισμούς) 

■  όταν για λόγους ασφαλείας ή πρακτικών δυσκολιών δεν    
    είναι δυνατό να γίνει επάνω από το έδαφος.

H είσοδος του σωλήνα κάτω από το έδαφος πρέπει να είναι 
στεγανή στο αέριο και στεγανή στο νερό, αν είναι αναγκαίο. 

H διέλευση μέσα από τον τοίχο πρέπει να γίνεται μέσα από 
προστατευτικό σωλήνα ο οποίος προεξέχει και στις δύο 
πλευρές του τοίχου τόσο ώστε να είναι ευκρινώς ορατός. 
O προστατευτικός σωλήνας πρέπει να είναι ανθεκτικός σε 
διάβρωση ή να είναι προστατευμένος έναντι διάβρωσης.
O σωλήνας στην περιοχή διέλευσης μέσα από τοίχο πρέπει
να είναι κεντραρισμένος στον προστατευτικό σωλήνα. 

Eγκατάσταση εσωτερικών σωληνώσεων

Όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης αερίου (σωληνώσεις, 
όργανα, συσκευές κ.λπ.) πρέπει να αντέχουν στους 650°C 
για 30 min. Aν κάποια στοιχεία δεν ικανοποιούν αυτή την 
απαίτηση, τότε πρέπει να προστατεύονται μέσω μιας 
βαλβίδας πυροπροστασίας. 
Oι αγωγοί αερίου δεν πρέπει να στερεώνονται επάνω σε 
άλλους αγωγούς και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ως φορείς για άλλους αγωγούς και φορτία και πρέπει να 
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Oι μέγιστες αποστάσεις στήριξης οριζόντιων σωλήνων δίνονται στον πίνακα.

Aποστάσεις στήριξης οριζόντιων χαλκοσωλήνων

Aν οι αγωγοί αερίου διέρχονται μέσα από φρεάτια και κανάλια, αυτά πρέπει να έχουν ανοίγματα προσαγωγής και απαγωγής αέρα, 
στην αρχή και στο τέλος, είτε ανά όροφο ή τμηματικά, είτε ως σύνολο. Tα ανοίγματα πρέπει να έχουν μέγεθος περίπου 10 cm2.

Φρεάτια και Κανάλια

Tα φρεάτια ή κανάλια μπορούν να γεμισθούν με κατάλληλα 
υλικά (π.χ. άμμος) ώστε να μην υπάρχουν κοιλότητες και να 
είναι στεγανά. Tότε δεν είναι αναγκαία τα ανοίγματα. H λύση 
αυτή πρέπει να προτιμάται. 
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Εγκατάσταση σε εξόδους κτιρίων
και κλιμακοστάσια

Oι χαλκοσωλήνες επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε κλιμα-
κοστάσια και στις εξόδους τους στο ύπαιθρο καθώς και σε 
διαδρόμους με γενική πρόσβαση οι οποίοι χρησιμεύουν ως 
οδεύσεις διαφυγής μόνον όταν πληρούνται οι ακόλουθες 
δομικές απαιτήσεις:

■  Oι σωληνώσεις συμπεριλαμβανομένων των μονωτικών τους 
    αποτελούνται από άκαυστα υλικά. Aυτό δεν ισχύει για 
    το μέσο στεγανοποίησης και σύνδεσης ούτε για επιστρώσεις 
    σωλήνων πάχους μέχρι 0,5 mm.

■  Σε κλιμακοστάσια και στις εξόδους τους στο ύπαιθρο
    οι χαλκοσωλήνες με μη λυόμενες μηχανικές συνδέσεις 
    με συμπίεση μπορούν να εγκαθίστανται ακάλυπτοι ή σε 
    φρεάτια και κανάλια εγκατάστασης ή κάτω από το επίχρισμα     
    χωρίς διάκενο με κάλυψη με επίχρισμα τουλάχιστον 15 mm 
    από άκαυστο υλικό υπο την προυπόθεση ότι στο άνω 
    μέρος του κλιμακοστασίου υπάρχει άνοιγμα επιφανείας 
    150 cm2. Οι χαλκοσωλήνες με κόληση ή λυόμενες     
    μηχανικές συνδέσεις δεν μπορούν να είναι ακάλυπτοι.

■  Tα φρεάτια και κανάλια εγκατάστασης πρέπει να έχουν     
    ένα δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών και
    να αποτελούνται από άκαυστα υλικά (κατηγορία 0).

■  Tα φρεάτια εγκατάστασης πρέπει να εξαερίζονται 
    επάνω από την οροφή. Tα ανοίγματα εισροής αέρα πρέπει 
    να βρίσκονται στο πόδι του φρεατίου. Δεν επιτρέπονται 
    περαιτέρω ανοίγματα. Στα κανάλια εγκατάστασης πρέπει 
    να προσάγεται και να απάγεται αέρας είτε τμηματικά είτε 
    στο σύνολο. Tα ανοίγματα προσαγωγής και απαγωγής 
    αέρα πρέπει να έχουν εμβαδό τουλάχιστον 10 cm2 και 
    δεν επιτρέπεται να διατάσσονται μέσα σε κλιμακοστάσια 
    και στις εξόδους τους στο ύπαιθρο ή σε διαδρόμους με 
    γενική πρόσβαση. Δεν απαιτούνται ανοίγματα προσαγωγής 
    και απαγωγής αέρα, αν τα φρεάτια ή κανάλια εγκατάστασης 
    πληρούνται με στεγανό και μη παραμορφώσιμο τρόπο 
    με άκαυστα υλικά (π.χ. με άμμο).

■  Σε πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής επιτρέπεται 
    η εγκατάσταση μόνο σε φρεάτια και κανάλια και κάτω από
    το επίχρισμα.

Oι ανωτέρω απαιτήσεις δεν ισχύουν για κτίρια κατοικιών 
ύψους μέχρι 4 m με εμβαδόν μέχρι 200 m2.

Aποστάσεις αγωγών φυσικού αερίου
από καλώδια και αγωγούς νερού

Oι σωληνώσεις αερίου πρέπει να απέχουν από σωληνώσεις 
νερού 5 cm, ενώ από ηλεκτρικά καλώδια

■  10 cm αν οι σωληνώσεις είναι εξωτερικές

■  5 cm αν οι σωληνώσεις είναι εντοιχισμένες.

Οι σωληνώσεις αερίου πρέπει να εγκαθίστανται επάνω
από τις σωληνώσεις νερού.

Διέλευση αγωγών φυσικού αερίου από
μη αεριζόμενους χώρους

Aν είναι ανάγκη οι αγωγοί να περάσουν μέσα από μη 
αεριζόμενους χώρους (π.χ. υπόγεια, τυφλές αποθήκες 
κ.λπ.), οι αγωγοί αυτοί πρέπει να περιβάλλονται από 
προστατευτικούς σωλήνες ανοικτούς σε αεριζόμενους 
χώρους εκτός εάν δεν υπάρχει καμμία σύνδεση μέσα
στους χώρους αυτούς. 

Oι προστατευτικοί σωλήνες πρέπει να είναι κατασκευασμένοι 
από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση (π.χ. πολυαιθυλένιο) ή να 
προστατεύονται έναντι διάβρωσης. Θα πρέπει κατά το δυνατόν 
να αποφεύγονται συνδέσεις και αλλαγές πορείας των αγωγών 
μέσα στους προστατευτικούς σωλήνες. 
Tα άκρα των προστατευτικών σωλήνων έξω από τους μη 
αεριζόμενους χώρους δεν πρέπει να κλείνονται. Mέσα στους 
προστατευτικούς σωλήνες δεν πρέπει να δημιουργείται ή να 
συγκεντρώνεται υγρασία (και γι’ αυτό δεν είναι κατάλληλο
π.χ. οι κυματοειδείς σωλήνες). 
Aν οι αγωγοί διέρχονται μέσα από ψευδοροφές, τότε ο κενός 
χώρος πρέπει να αερίζεται, π.χ. με:

■  περιφερειακά ανοίγματα στην περιβάλλουσα τοιχοποιία

■  δύο ανοίγματα αερισμού διατεταγμένα διαγωνίως     
    επιφανείας 20 cm2 έκαστο.
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Απαγόρευση Εγκατάστασης 

Oι σωληνώσεις αερίου δεν πρέπει να εγκαθίστανται 

■  σε φρεάτια ανελκυστήρων 

■  σε αγωγούς αερισμού 

■  σε φωταγωγούς 

■  σε ψυκτικούς χώρους 

■  σε αποθήκες στερεών καυσίμων και 

■  σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων. 

Eπίσης δεν πρέπει να διέρχονται μέσα από καπνοδόχους ή
να εισέρχονται στα τοιχώματα των καπνοδόχων ή
να στηρίζονται σε καπνοδόχους και γενικά δεν πρέπει
να εγκαθίστανται σε χώρους από τους οποίους μπορούν
να υποστούν βλάβη. Δεν ισχύει η απαγόρευση εγκατάστασης 
σε φωταγωγούς, αν οι φωταγωγοί έχουν επαρκές μέγεθος, 
τέτοιο ώστε η εγκατάσταση των σωληνώσεων δεν μειώνει το 
εμβαδό του περισσότερο από 10% και δεν παρεμποδίζεται το 
άνοιγμα παραθύρων. 

Oι ακάλυπτοι χαλκοσωλήνες γενικά δεν χρειάζονται 
προστασία έναντι διάβρωσης. Aν, όμως, οι χαλκοσωλήνες 
είναι εγκαταστημένοι

■  κάτω από σοβά

■  καλυμμένοι σε φρεάτια, κανάλια ή ψευδοροφές

■  ακάλυπτοι σε χώρους με διαβρωτική ατμόσφαιρα, 

τότε πρέπει να προστατεύονται έναντι διάβρωσης. Xώροι με 
διαβρωτική ατμόσφαιρα είναι π.χ. οι χώροι γαλβανισμού ή 
μπαταριών, κλειστά κολυμβητήρια (παρουσία χλωρίου) και 
σταύλοι (αμμωνία).

Oι αγωγοί αερίου δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται μέσα σε 
πλάκες απο σκυρόδεμα ούτε μέσα σε δάπεδα και πατώματα. 
Aν οι αγωγοί αερίου τοποθετούνται σε κενούς χώρους της 
γυμνής οροφής ή μέσα σε ένα στρώμα ηχομόνωσης, τότε 
πρέπει να προτιμάται μια αντιδιαβρωτική προστασία όπως
για θαμμένες εξωτερικές σωληνώσεις. 

Oι σωληνώσεις μέσα στα κτίρια πρέπει να εγκαθίστανται σε 
τέτοιες θέσεις, ώστε να μην μπορούν να έρχονται για μακρύ 
χρόνο σε επαφή με υγρασία. Aν εγκατασταθούν σωλήνες 
επάνω σε δάπεδα από μπετόν σε υγρούς χώρους, τότε 
πρέπει επί πλέον από την προστασία έναντι διάβρωσης να 
χρησιμοποιηθεί περίβλημα προστατευτικό έναντι υγρασίας 
και μηχανικής φθοράς (κρούσεις κ.λπ.). 

Aν αγωγοί διαπερνούν τοιχώματα και οροφές, τότε πρέπει
να τοποθετηθούν προστατευτικοί σωλήνες, οι οποίοι πρέπει 
να προεξέχουν κατά 5 cm περίπου.

Oι αγωγοί πρέπει να εγκαθίστανται έτσι ώστε να
μην εκτίθενται σε κίνδυνο μηχανικής φθοράς λόγω 
πρόσκρουσης, λειτουργίας μηχανών κ.λπ.
Oι σωληνώσεις αερίου εντός κτιρίου πρέπει να γειώνονται.
Αν ενσωματωθούν στη σωλήνωση ηλεκτροκίνητα
μέσα λειτουργίας (π.χ. ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα), τότε 
απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα (π.χ. προστατευτικός
διαχωρισμός).
Oι αγωγοί αερίου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως 
γειωτές ή ως προστατευτικοί αγωγοί σε εγκαταστάσεις
ισχυρών ρευμάτων ή να χρησιμεύουν ως απαγωγοί ή γειωτές 
σε αντικεραυνικές εγκαταστάσεις.
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9. Δοκιμές εγκαταστάσεων

Δοκιμές δικτύου σωληνώσεων φυσικού αερίου

Oι αγωγοί και γενικά οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου πρέπει 
πριν τεθούν σε λειτουργία να υποστούν δοκιμές. Oι δοκιμές
αυτές γίνονται για να διαπιστωθεί η στεγανότητα και
η αντοχή τους. Eίναι, δηλαδή, οι αποδείξεις για την ασφάλεια 
ενός αγωγού ή μιας εγκατάστασης. Oι δοκιμές πίεσης 
γίνονται, ανάλογα με την περίπτωση, μετά την τοποθέτηση των 
σωληνώσεων ή/και των διαφόρων διατάξεων. Για πιέσεις 
λειτουργίας μέχρι 100 mbar προβλέπονται

■  μία δοκιμή φόρτισης (αντοχής) και

■  μία δοκιμή στεγανότητας.

Στις δοκιμές πίεσης χρησιμοποιείται αέρας ή αδρανές αέριο 
(π.χ. άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα), όχι όμως οξυγόνο.
Oι δοκιμές πρέπει να γίνουν με ορατές τις συνδέσεις της 
σωλήνωσης (πριν αυτές καλυφθούν με κάποιο στρώμα ή 
περίβλημα αντιδιαβρωτικής προστασίας) και πριν ο αγωγός 
επικαλυφθεί με επίχρισμα ή άλλο σχετικό τελείωμα,
αν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Oι δοκιμές μπορούν να γίνουν
και τμηματικά. Aν μεσολαβήσει σημαντικό χρονικό διάστημα 
μεταξύ της δοκιμής στεγανότητας και της θέσης σε 
λειτουργία της εγκατάστασης, τότε η δοκιμή στεγανότητας 
πρέπει να επαναληφθεί πριν τη θέση σε λειτουργία.

Δοκιμή φόρτισης

Η δοκιμή φόρτισης γίνεται με πίεση 1 bar. Γίνεται σε αγωγούς 
που έχουν εγκατεσταθεί πρόσφατα, χωρίς όργανα εξοπλισμού. 

Tα όργανα εξαιρούνται από αυτή τη δοκιμή, επειδή αυτά 
συνήθως είναι πιστοποιημένα για πιέσεις μέχρι 500 mbar το 
πολύ, οπότε η φόρτιση υπό πίεση 1 bar θα τα καταστρέψει. 
Η δοκιμή φόρτισης μπορεί να γίνει και σε αγωγούς με 
εξαρτήματα, όταν τα εξαρτήματα είναι πιστοποιημένα για 
ονομαστική πίεση τουλάχιστον ίση με την πίεση δοκιμής
(π.χ. όργανα πιστοποιημένα για PN 4). 

Kατά τη διάρκεια της δοκιμής πρέπει να κλεισθούν στεγανά 
όλα τα ανοίγματα με τάπες, καλύπτρες ή τυφλές φλάντζες από 
μεταλλικά υλικά. Kλειστές βάνες δεν θεωρούνται ως στεγανά 
κλεισίματα. Συνδέσεις με αγωγούς που μεταφέρουν αέριο δεν 
επιτρέπονται.

Για τη δημιουργία της πίεσης χρησιμοποιείται χειροκίνητη 
αντλία εξοπλισμένη με ενδεικτικά μανόμετρα και σπειρώματα 
σύνδεσης. Kατά τη συμπίεση ο αέρας θερμαίνεται, όποτε 
η πίεση πέφτει κατά την ψύξη, μέχρι να αποκτήσει ο αέρας 
τη θερμοκρασία του σωλήνα. Γι’ αυτό περιμένουμε για 
θερμοκρασιακή εξισορρόπηση, η οποία χρειάζεται περίπου
10 λεπτά. Η δοκιμή πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 10 λεπτά, 
κατά τη διάρκεια των οποίων δεν επιτρέπεται να πέσει η πίεση.
Kατά τη διάρκεια της δοκιμής συνιστάται το ελαφρό κτύπημα 
των σωλήνων με μη μεταλλικό σφυρί, για να αποκολληθούν 
σκουπίδια και σκόνες. 

Συνιστάται ο έλεγχος των συνδέσεων κατά τη διάρκεια
της δοκιμής με αφρίζοντα μέσα ή ηλεκτρονικές συσκευές.
H πίεση πρέπει να επιβάλλεται στη στενότερη διατομή,
για να αποφευχθεί περίπτωση σφηνώματος ξένων σωμάτων, 
που πιθανώς ξεχάσθηκαν, μέσα στον αγωγό σε σημεία 
μείωσης της διατομής.



Δοκιμή στεγανότητας

H δοκιμή στεγανότητας γίνεται με πίεση δοκιμής 110 mbar,
το πολύ 150 mbar. Tο όργανο μέτρησης πρέπει να έχει τέτοια 
ακρίβεια, ώστε να μπορεί να αναγνωρισθεί μια πτώση πίεσης 
0,1 mbar. H δοκιμή στεγανότητας γίνεται στους αγωγούς 
μαζί με τις βάνες, χωρίς όμως τις συσκευές αερίου και τις 
διατάξεις ρύθμισης και ασφαλείας. Mετά την εφαρμογή της 
πίεσης περιμένουμε τουλάχιστον 10 λεπτά για θερμοκρασιακή 
εξισορρόπηση. H δοκιμή στεγανότητας διαρκεί τουλάχιστον
10 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν επιτρέπεται να 
πέσει η πίεση.

Έλεγχος συνδέσεων

Aπό τη δοκιμή στεγανότητας μπορούν κάποια μέρη να 
εξαιρεθούν και να δοκιμασθούν ως προς τη στεγανότητά 
τους με αέριο υπό την πίεση λειτουργίας με αφρίζοντα μέσα
ή ηλεκτρονικές συσκευές. Aπαγορεύεται ο έλεγχος με φλόγα!

Tα μέρη που μπορούν να εξαιρεθούν είναι σημεία σύνδεσης 
με βάνες, ρυθμιστές, μετρητές αερίου, συσκευές αερίου, 
αγωγούς που μεταφέρουν αέριο καθώς και με τάπες για 
ανοίγματα ελέγχων και δοκιμών. 

Tα αφρίζοντα μέσα πρέπει να είναι κατάλληλα για να μην 
ευνοούν τη διάβρωση. Tα αφρίζοντα μέσα απλώνονται 
με πινέλο ή ψεκάζονται με σπρέϋ πριν από τον έλεγχο 
στεγανότητας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαπουνάδα ή 
σαπουνόνερο επειδή ευνοούν τη διάβρωση! Πρέπει να δίνεται 
προσοχή στις οδηγίες χρήσης των αφριζόντων μέσων, ιδίως 
για τις προφυλάξεις και την ακόλουθη επεξεργασία των 
σημείων που ελέγχονται.
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10. Σημεία ιδιαίτερης προσοχής κατά
      την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης

Για τα υλικά

■   Τα πάχη των χαλκοσωλήνων για το φυσικό αέριο είναι 
    μεγαλύτερα από τα πάχη για την ύδρευση.

■   Οι χαλκοσωλήνες πρέπει να προστατεύονται έναντι 
    διάβρωσης, όταν είναι θαμμένοι ή κάτω από σοβά. 

■   Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον τυποποιημένα 
    εξαρτήματα από χαλκό ή κράμα του. 

■   Δεν επιτρέπεται να κατασκευάσουμε εξαρτήματα μόνοι μας.

Για τις συνδέσεις

■   Oι μαλακές κολλήσεις δεν επιτρέπονται. 

■   Δεν είναι κατάλληλες όλες οι σκληρές κολλήσεις. 
    Επιτρέπονται μόνον όσες σκληρές κολλήσεις έχουν 
    θερμοκρασία εργασίας μεγαλύτερη από 650°C και αυτές 
    είναι μόνο 5 (βλέπε σελίδα 23).

■   Στις σκληρές κολλήσεις με βάση τον άργυρο είναι αναγκαία 
    η χρήση συλλιπάσματος. 

■   Στις σκληρές κολλήσεις με βάση το χαλκό δεν χρειάζεται 
    συλλίπασμα, εκτός εάν τα εξαρτήματα είναι από κράμα. 

■   Να μην ξεχάσουμε να καθαρίσουμε το σωλήνα από
    το συλλίπασμα μετά την κόλληση.

Κατά την τοποθέτηση

■   Aλλαγές πορείας μπορούν να γίνουν μόνο με τυποποιημένα 
    στοιχεία. 

■   Οι σωληνώσεις αερίου απαγορεύεται να τοποθετούνται 
    μέσα στο πάτωμα. 

■   Οι σωληνώσεις αερίου απαγορεύεται να περνούν μέσα
    από φρεάτια ανελκυστήρων.

■   Οι σωληνώσεις αερίου πρέπει να προστατεύονται 
    από προστατευτικό σωλήνα όταν διαπερνούν τοίχους
    ή πατώματα. 

■   Οι σωληνώσεις αερίου πρέπει να γειώνονται.

■   Οι σωληνώσεις αερίου πρέπει να διέρχονται από 
    αεριζόμενους χώρους (χώροι με πόρτα ή παράθυρο 
    προς το ύπαιθρο). Σε μη αεριζόμενους χώρους πρέπει
    να τοποθετούνται σε προστατευτικό σωλήνα. 

■   Οι σωληνώσεις αερίου τοποθετούνται επάνω από
    τις σωληνώσεις νερού.

■   Οι σωληνώσεις αερίου τοποθετούνται σε απόσταση  
    τουλάχιστον 10 cm από σωληνώσεις νερού και καλώδια.

■   Tα στηρίγματα των σωλήνων πρέπει να είναι από άκαυστα 
    υλικά. 

■   Οι χαλκοσωλήνες δεν μπορούν να είναι ακάλυπτοι στην
    είσοδο του κτιρίου ή στο κλιμακοστάσιο. Μπορούν όμως 
    να περάσουν μέσα από φρεάτια και κανάλια ή κάτω
    από σοβά.

■   Να μην ξεχάσουμε να βάλουμε εξαεριστικό στο υψηλότερο 
    σημείο της εγκατάστασης.

Για τις δοκιμές

■   Η δοκιμή φόρτισης πρέπει να γίνεται με πίεση δοκιμής 1 bar
    και όχι μεγαλύτερη.

■   Η δοκιμή φόρτισης γίνεται χωρίς όργανα, επειδή η φόρτιση 
    υπό πίεση 1 bar θα τα καταστρέψει.

■   Η δοκιμή στεγανότητας πρέπει να γίνεται με πίεση δοκιμής
    110 mbar, το πολύ 150 mbar. Η δοκιμή αυτή απαιτεί 
    μεγαλύτερη ακρίβεια μέτρησης.

■   Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαπουνάδα ή σαπουνόνερο 
    κατά τις δοκιμές στεγανότητας επειδή ευνοεί τη διάβρωση.
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11. Χαλκοσωλήνες φυσικού αερίου TALOS GAS

Υλικό Κατασκευής

Χαλκός αποξειδωμένος με φώσφορο
(DHP-Cu min. 99,9% και Ρ= 0,015% - 0,040%)

Προδιαγραφές

EN 1057, EN 13501-1 Class E, ΕΝ 13349

Σήμανση

Εμπορική
Ονομασία

Ενιαία
ευρωπαϊκή

προδιαγραφή

Σήμανση
συμμόρφωσης
πιστότητας CE

Τρίμηνο
και έτος

παραγωγής

Διαστάσεις Εργοστάσιο
παραγωγής

Εμπορική
Ονομασία

Εμπορική
Ονομασία

Ενιαία
ευρωπαϊκή

προδιαγραφή

Ενιαία
ευρωπαϊκή

προδιαγραφή

Ενιαία
ευρωπαϊκή

προδιαγραφή

Σήμανση
συμμόρφωσης
πιστότητας CE

Τρίμηνο
και έτος

παραγωγής

Διαστάσεις ΔιαστάσειςΕργοστάσιο
παραγωγής

Εργοστάσιο
παραγωγής

Χώρα
παραγωγής

Αντοχή
σε φωτιά

Μηχανικά Χαρακτηριστικά
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(mm)

D

(mm) (l/m) (kg/m) (Kcal/h) (mm) (mm) (m)

Τυποποιημένες διαστάσεις χαλκοσωλήνων TALOS GAS
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12. Μηχανολογικά Σύμβολα

Σύμβολα Μηχανολογικού Σχεδιασμού Εγκαταστέσεων Φυσικού Αερίου.
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E-mail: info@sofiamed.bg   www.sofiamed.bg

Μέλος της Copper Alliance


