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Χ. ΓΚΕΡΠΙΝΗ ΑΒΕΕ 
SANIKOM Sectional Repair:   

Μέζνδνο SSR εκεηαθψλ Δπηζθεπψλ Αγσγψλ Απνρέηεπζεο ρσξίο 

εθζθαθέο 
 

 

Η Μέζνδνο ‘’Sectional Repair’’ (SSR) ηνπ Οίθνπ Sanikom  επηηξέπεη ηελ 

σημειακή επηζθεπή δηθηχσλ απνρέηεπζεο χωρίς εκσκαυή. Γειαδή ηελ επηζθεπή 

κηθξψλ κεθψλ ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ειαηηψκαηα , κε επεκβάζεηο απφ ην 

θξεάηην.  

Δίλαη κέζνδνο νηθνλνκηθή , κε ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζε πάγηα ζηνηρεία, θαη κε 

νηθνλνκηθά αλαιψζηκα.  

Η κέζνδνο SSR είλαη ηδαληθή γηα ρξήζε απφ ΓΔΤΑ θαη απφ ζπλεξγεία επηζθεπήο 

απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ εθφζνλ δηαζέηνπλ θαη ζχζηεκα Κάκεξαο γηα ηελ 

επηζεψξεζε αγσγψλ 

 

Σημανηικά πλεονεκηήμαηα ηης Μεθόδου: 

 Σαρχηεηα: έλα εθπαηδεπκέλν ζπλεξγείν 2-3 αηφκσλ κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ 3-4 επηζθεπέο ζην 

8-σξν 

 Η κέζνδνο δελ απαηηεί ηελ δηαθνπή ηεο ξνήο ησλ ιπκάησλ θαηά ηελ επηζθεπή 

 Η ξεηίλε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δελ επηξξεάδεηαη απφ λεξφ θαη ιχκαηα 

 Σν Σερληθφ πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΤΑ πνπ ζπληεξεί ην δίθηπν κπνξεί λα εθπαηδεπζεί ζχληνκα 

ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

 Σα αλαιψζηκα είλαη απνιχησο θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη απνιακβάλνπλ εηδηθψλ 

εγθξίζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο 

 

Πος εθαπμόζεηαι η μέθοδορ 

 

Γηάκεηξνη θαη κήθε  

Η κέζνδνο εθαξκφδεηαη άλεηα ζε αγσγνχο οποιουδήποηε υλικού δηακέηξνπ απφ 100 έσο 400mm, θαη ζε 

κήθε απφ 50cm κέρξη θαη 3 κέηξα. Σν 80% ησλ επηζθεπψλ αθνξνχλ, ζηαηηζηηθά,  κήθε 50cm.  

Γηα κεγαιχηεξεο δηακέηξνπο  (450-800mm) απαηηείηαη εκπεηξία θαη πξνζνρή .  

 Η Υ. Γθεξπηλήο ΑΒΔΔ εθηέιεζε επηζθεπέο ζε δηακέηξνπο 600mm ζηνλ Γήκν Λαπξίνπ, ην 

2006, κε απφιπηε επηηπρία. 
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Σύπνη βιάβεο πνπ επηζθεπάδνληαη 

Οη βιάβεο πνπ κπνξνχλ λα επηζθεπαζζνχλ κε ηελ κέζνδν SSR είλαη 

 Ρσγκέο θάζε κνξθήο θαη κεγέζνπο 

 παζίκαηα θαη αζπλέρεηεο ηνπ αγσγνχ, νη νπνίεο φκσο δελ πξνθαινχλ παξακφξθσζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηνηρψκαηνο 

 Δηζξνέο λεξνχ 

 Δθξνέο ιπκάησλ 

 Διαηησκαηηθέο θιάληδεο (ειαζηηθνί δαθηχιηνη) PVC , αλ δελ πξνεμέρνπλ αηζζεηά απφ ηνλ 

ζσιήλα 

Πξνζνρή:  

 Αλ ν αγσγφο έρεη παξακνξθσζεί, ή ππάξρνπλ ξίδεο, εμνγθψκαηα θαη άιια εκπφδηα είλαη 

απαξαίηεηε ε πξνεηνηκαζία ηνπ αγσγνχ κε ηελ  ‘’θνπή’’ ησλ πξνεμνρψλ, ησλ ξηδψλ θηι κε 

θνπηηθφ ξνκπφη, κεηά ηελ νπνία αθνινπζεί ε εθαξκνγή ηνπ SSR 

 ε θάζε πεξίπησζε είλαη απνιχησο απαξαίηεηνο ν θαιφο θαζαξηζκφο ηνπ αγσγνχ πξηλ απφ ηελ 

εθαξκνγή 

 

Πποαπαιηούμενα (εξοπλιζμόρ) για ηην εθαπμογή 

 

 

Απαιηείηαι ο εξήρ πάγιορ εξοπλιζμόρ για ηην εθαπμογή ηηρ Μεθόδος 

 

1. Απηνθηλνχκελν χζηεκα CCTV , επηζέσξεζεο αγσγψλ κε θάκεξα. Σφζν γηα ηνλ αξρηθφ εληνπηζκφ 

ηνπ πξνβιήκαηνο φζν θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εξγαζίαο επηζθεπήο.  

2. Ιδηαίηεξα ρξήζηκε , αλ φρη απνιχησο αλαγθαία, είλαη επίζεο ε πξφζζεηε δηαζεζηκφηεηα θάκεξαο 

ηχπνπ ψζεζεο (ζπξσρηή) 

3. Έλα κηθξφ θνκπξεζέξ 

4. Φνξεία (packer) Δπηζθεπήο. Δίλαη φπσο ηα κπαιφληα θξαγήο ησλ αγσγψλ, αιιά θέξνπλ ξφδεο, γηα 

λα νιηζζαίλνπλ ζηνλ αγσγφ, θαη by-pass γηα ηελ δηέιεπζε ησλ ιπκάησλ θαηά ηελ εθαξκνγή θαη ηνλ 

ρξφλν σξίκαλζεο ηεο ξεηίλεο 

5. Ράβδνη ψζεζεο: εχθακπηνη ξάβδνη κήθνπο 1,5κ, ζπλδεφκελεο κε ξαθφξ ηαρείαο ζχλδεζεο, γηα ηελ 

ψζεζε ησλ θνξείσλ ζηνπ εζσηεξηθφ ηνπ αγσγνχ θαη ηελ δηαβίβαζε αέξα ζην θνξείν 

6. Μηθξνεξγαιεία (ζχκθσλα κε ηελ ιίζηα γεληθήο πξνζθνξάο). Οξηζκέλα απφ απηά είλαη δηαζέζηκα 

θαη ζηελ Διιεληθή αγνξά. ηελ 1
ε
 αγνξά ζπληζηάηαη λα δίδνληαη απφ ηελ Sanikom 
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Πποαπαιηούμενα (αναλώζιμα) για ηην εθαπμογή 

 
 
Απαηηνύληαη ηα εμήο αλαιώζηκα γηα θάζε επηζθεπή 

1. Ύθαζκα παινβάκβαθα 

2. Δηδηθή ζηιηθνλνχρα ξεηίλε ηεο Sanikom, 2 ζπζηαηηθψλ 

3. Φχιιν πξνζηαζίαο Packer (θίικ πνιπαηζπιελίνπ) 

4. χξκα πξφζδεζεο ηνπ πθάζκαηνο ζην θνξείν  

5. Άιια κηθξνυιηθά 

 

Σα είδε 1,2,3 είλαη πιηθά πξνέιεπζεο Sanikom, δηαηηζέκελα απφ ηελ Υ. 

Γθεξπηλήο ΑΒΔΔ θαη ηνπο Αληηπξνζψπνπο ηεο 

 Οη πνζφηεηεο αλαισζίκσλ αλά επηζθεπή δίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα.  

 Με βάζε θαη ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά κπνξεί λα εθηηκεζεί ην θφζηνο θάζε επηζθεπήο, 

αλάινγα κε ηελ δηάκεηξν θαη ην κήθνο επηζθεπήο 

 

πζθεπαζία αλαιωζίκωλ 

 

Συζκευαζία Bulk 

Σα αλαιψζηκα ηεο Sanikom παξαδίδνληαη ζε ζπζθεπαζία bulk : ην χθαζκα ζε ξνιφ θαη νη ξεηίλεο ζε 

κεγάια κπηηφληα (δηαθνξεηηθά γηα ηελ βαζηθή ξεηίλε θαη ην filler).  

Όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πιηθά απηά (εηδηθά νη ξεηίλεο) πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζε θαηάιιειν 

ςπρξφ θαη ζθηεξφ κέξνο 

 Η ζπζθεπαζία απηή είλαη θαηάιιειε – θαη νηθνλνκηθφηεξε – γηα καδηθή εξγαζία, θαη γηα 

ήδε εθπαηδεπκέλα ζπλεξγεία.  

 

Συζκευαζία αηομική (Pipe-Doctor) 

Η επίζεο ζπλεξγαδφκελε Δηαηξεία Flex-Seal (πνπ επίζεο αληηπξνζσπεχνπκε ζηελ Διιάδα) έρεη 

θαηαζθεπάζεη ην παθέην ‘’Pipe-Doctor’’, ‘’ιηαληθήο θαηαλάισζεο’’.  

Σν παθέην απηφ αθνξά επηζθεπέο γηα δηακέηξνπο κέρξη 300mm 

Σν παθέην απηφ κοζηίζει καηά ηι περιζζόηερο απφ ηα αληίζηνηρα πιηθά ηεο bulk ζπζθεπαζίαο, αιιά 

παξέρεη κεγάιε πξαθηηθφηεηα ζηελ ρξήζε ζην πεδίν, επθνιία ζηελ απνζήθεπζε θαη δηαθίλεζε θαη 

νηθνλνκηθφηεηα ζηελ απνζεκαηνπνίεζε.  

πληζηάηαη εηδηθά ζηα αξράξηα ζπλεξγεία 

ε έλα κηθξψλ δηαζηάζεσλ θνπηί πεξηιακβάλνληαη φια ηα αλαιψζηκα γηα κία (1) επηζθεπή κήθνπο 

50cm, θαηάιιειε γηα ηελ εθάζηνηε δηάκεηξν ηνπ αγσγνχ 

1. Η ξεηίλε 2 ζπζηαηηθψλ, ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία 2 ζαιάκσλ. Η ζχλδεζε ησλ δχν ζαιάκσλ 

θφβεηαη, επί ηφπνπ, θαη ηα 2 κέξε αλακεηγλχνληαη ζηηο νξζέο αλαινγίεο 

2. Κεηζέο παινβάκβαθα γηα ηελ επηζθεπή, κε επηζεκάλζεηο ζηηο ξαθέο, πνπ δηεπθνιχλνπλ ην 

ηχιηγκα 
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3. χξκα θαη δεηήξεο θηι 

4. Πξνζηαηεπηηθά θίικ πνιπαηζπιελίνπ 

5. Οδεγίεο ρξήζεο 

 

Ο ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ Pipe-Doctor εκθαλίδεηαη ζηo CD ‘’Pipe Doctor ‘’ πνπ ζπλνδεχεη ηελ 

παξνπζίαζε απηή 

 

 

Εφαρμογή της Μεθόδοσ 
 

 

 
Σα βήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Μεζφδνπ είλαη ζπλνπηηθά ηα εμήο:  

 

 Δληνπίδεηαη ην ζεκείν ηεο βιάβεο κε ηελ θάκεξα, θαη θαηαγξάθεηαη ε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 Απνθαζίδεηαη αλ ε κέζνδνο SSR ελδείθλπηαη γηα ηελ επηζθεπή ηεο βιάβεο 

 Καζαξίδεηαη κε ην απνθξαθηηθφ ε πεξηνρή ηεο επηζθεπήο, ζε κήθνο +- 1κ πξηλ θαη κεηά απφ 

ηελ βιάβε. Δίλαη απαξαίηεην λα απνκαθξπλζνχλ πέηξεο απνζέζεηο ιίπε θαη ρψκαηα απφ ηελ 

πεξηνρή  

 Αλ ε παξνρή είλαη πνιχ κεγάιε θξάζζεηαη κε κπαιφλη ε ξνή, απφ ην θξεάηην εξγαζίαο θαη 

άλσ, ή θξάζζεηαη κεξηθψο, ρξεζηκνπνηψληαο κπαιφλη κε by-pass 

 πλδένληαη νη ξάβδνη ψζεζεο θαη καξθάξνπκε ην ζεκείν επηζθεπήο κέζα απφ ην θξεάηην, 

παξαθνινπζψληαο ηαπηφρξνλα κε ηελ θάκεξα 

 Κφβνπκε έλα ηεκάρην πθάζκαηνο fiber-glass ζηηο δηαζηάζεηο πνπ δίδνληαη απφ ηελ Sanikom, 

αλάινγα κε ηελ δηάκεηξν θαη ην κήθνο επηζθεπήο 

 Πξνεηνηκάδνπκε ην κείγκα ξεηίλεο 2 ζπζηαηηθψλ, κε αλάκεημε ησλ νξζψλ αλαινγηψλ 

 δηαπνηίδνπκε ην  ηεκάρην πθάζκαηνο , απζηεξά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο, θαη ζηηο 2 πιεπξέο, κε 

ην κείγκα ξεηίλεο.  

 Πεξηηπιίγνπκε ην χθαζκα ζην θνξείν θαη δέλνπκε ηα άθξα ηνπ 

 

Αθνινπζνχλ:  

 

 ην ηχιηγκα ηνπ δηαπνηηζκέλνπ πθάζκαηνο ζην θνξείν  

 ην πξνζεθηηθφ θαηέβαζκα ηνπ θνξείνπ ζην θξεάηην 

 ε ψζεζε ηνπ θνξείνπ κε ηηο ξάβδνπο ψζεζεο ζην ζεκείν επηζθεπήο  
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 ην θνχζθσκα ηνπ θνξείνπ (κέζσ ηνπ θνπκπεζζέξ θαη ησλ ξάβδσλ ψζεζεο)  έηζη ψζηε ην 

χθαζκα λα έιζεη ζε απφιπηε, ζηεγαλή επαθή κε ην εζσηεξηθφ ηνίρσκα ηνπ αγσγνχ 

 ε δηαηήξεζε ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα γηα 1,3-2 ψξεο (θαηά ηηο νπνίεο ην ζπλεξγείν κπνξεί λα 

δνπιεχεη ζε άιιε επηζθεπή) 

 ε ηειηθή απνζπκπίεζε θαη αλάζπξζε ηνπ θνξείνπ απφ ηνλ αγσγφ 

 

Προσοχή: ν ρξφλνο πνπ παξεκβάιιεηαη απφ ηελ αλάκεημε ησλ 2 ζπζηαηηθψλ ξεηίλεο κέρξη ην 

θνχζθσκα ηνπ θνξείνπ ζην ζεκείν επηζθεπήο πξέπεη λα είλαη ν ειάρηζηνο δπλαηφο. Η ηαρχηεηα πήμεο 

ηεο ξεηίλεο εμαξηάηαη θαη απφ ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηαβάζηε ηηο νδεγίεο 

Η κέζνδνο πεξηγξάθεηαη ζην animated video (‘’shortliner’’) ηεο Sanikom πνπ ζπλνδεχεη  ηελ 

παξνπζίαζε 

 

ην Παξάξηεκα δίδεηαη αλαιπηηθφο Πίλαθαο ησλ κεθψλ θαη δηαζηάζεσλ ηνπ πθάζκαηνο γηα 

θάζε δηάκεηξν εθαξκνγήο, γηα 50cm επηζθεπέο. Γηα κεγαιχηεξα κήθε επηζθεπψλ ηα δεδνκέλα 

κπνξνχλ έπθνια λα αλαπξνζαξκνζζνχλ απφ ηνλ ρεηξηζηή  

 

 Πξνζνρή !  – γηα κήθνο επηζθεπήο κεγαιχηεξν απφ 50cm απαιηείηαι άλλο θορείο. Γηα 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα θνξεία (packers) , δηαζηάζεηο θηι, 

απεπζπλζείηε ζηνλ ιεπηνκεξή κατάλογο της Sava πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνπζίαζε απηή θαη 

ζηελ ηζηνζειίδα www.gerpinis.gr 
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