Κωδικός ταξινόμησης για συστήματα σωλήνων
που προορίζονται για υπόγειες εγκαταστάσεις (μέσα στο έδαφος)

Οδηγίες εγκατάστασης

Βάσει προτύπου EN 61386-24

Παρακάτω ακολουθούν κάποιες καλές πρακτικές ασφαλούς εγκατάστασης για τη σωστή
συναρμολόγηση ενός συστήματος σωλήνων

Ο κωδικός ταξινόμησης για τους σωλήνες που προορίζονται για υπόγεια δίκτυα αποτελείται
από δύο μέρη, με βάση το πρότυπο EN 61386-24, και καθορίζει τις βασικές ιδιότητες του
σωλήνα. Το πρώτο μέρος αποτελείται από το γράμμα ‘’L’’ ή ‘’N’’ και κατατάσσει τον σωλήνα
σύμφωνα με την αντοχή του στην κρούση, ενώ το δεύτερο αποτελείται από ένα τριψήφιο
αριθμό «250» ή «450» ή «750» και κατατάσσει τον σωλήνα σύμφωνα με την αντοχή του στη
συμπίεση.

Επιφανειακές εγκαταστάσεις
σημείο τερματισμού σωλήνα
Max. 40 cm
Max. 50 cm

Μούφα

Κολάρα

Ο κωδικός ταξινόμησης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

σημείο
τερματισμού
σωλήνα

ρακόρ

Τεστ αντοχής στην κρούση
Light (L)		

Normal (N)

Μούφα Max. 4 cm

82 x 82 x38

IP65

≤Ø60 – (3Kg/100mm – 3J)		

≤Ø60 – (5Kg/300mm - 15J)

≤Ø90 – (3Kg/200mm – 6J)		

≤Ø90 – (5Kg/400mm – 20J)

≤Ø140 – (3Kg/400mm – 12J)		

≤Ø140 – (5Kg/570mm – 28J)

>Ø140 – (3Kg/500mm – 15J)		

>Ø140 – (5Kg/800mm - 40J)

Max. 4 cm

Καμπύλη

Κουτί διακλάδωσης

Ρακόρ

Υπόγειες εγκαταστάσεις (βάσει προτύπου EN 1610)
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Περιγραφή ζωνών
πλήρωσης ορύγματος
1

Παράδειγμα
σωλήνα
GEONFLEX Ø90
(σελ. 44)

N 750

2
8
3

Τεστ αντοχής στη συμπίεση

7

4

Tύπος 250

Tύπος 450

Tύπος 750

≥250Nt

≥450Nt

≥750Nt

6

5

1. Περιοχή πάνω από τη ζώνη του αγωγού
2. Επικάλυψη
3. Πλευρική πλήρωση
4. Άνω στρώση έδρασης
5. Κάτω στρώση έδρασης
6. Ζώνη έδρασης
7. Ζώνη αγωγού
8. Βάθος ορύγματος
9. Πλάτος ορύγματος
10. Οδοστρωσία, εάν υπάρχει

9

Ελάχιστο συνιστώμενο πλάτος ορύγματος σε
σχέση με την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα

Ελάχιστο συνιστώμενο πλάτος ορύγματος σε
σχέση με το βάθος ορύγματος

Ονομαστική διάμετρος (DN) Ελάχιστο πλάτος
ορύγματος (ΟD + Χm)

Βάθος ορύγματος (m)
Ελάχιστο πλάτος
ορύγματος (m)
			
< 1		 Δεν απαιτείται ελάχιστο πλάτος
≥ 1 ≤ 1.75			
0.80
> 1.75 ≤ 4.00			
0.90
> 4.00			
1.00

≤ 225

OD + 0,4

Όπου OD η εξωτερική διάμετρος του σωλήνα
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υλικά ορύγματος, την
εγκατάσταση, την αποθήκευση, την τοποθέτηση, τη συνδεσιμότητα, τη
διαμόρφωση ορύγματος και τον έλεγχο, μπορείτε να ανατρέξετε στο
τεχνικό εγχειρίδιο των σωλήνων διπλού δομημένου τοιχώματος στην
ιστοσελίδα μας www.kouvidis.gr.

Σωλήνες με εξωτερική διάμετρο OD έως και 200 mm
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