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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ  ΕΡΓΩΝ  
 
 

1 ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Στην προδιαγραφή αυτή αναφέρονται οι απαιτήσεις και η µεθοδολογία που πρέπει να εφαρµοσθούν 
για την έγκριση, συσκευασία, µεταφορά, παραλαβή και αποθήκευση των υλικών και του εξοπλισµού 
που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου. 
 

1.2 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
Όλα τα µηχανήµατα, συσκευές και υλικά, πρέπει να ικανοποιούν τους ισχύοντες κανονισµούς 
ελληνικούς ή ξένους, ή τους κανονισµούς που αναφέρονται στις επί µέρους προδιαγραφές των 
υλικών. Όλα τα µηχανήµατα, συσκευές, εξαρτήµατα και υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι 
καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιηµένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που 
ασχολούνται κανονικά µε την παραγωγή τέτοιων υλικών. Θα είναι χωρίς ελαττώµατα, δεν θα 
φθείρονται εύκολα και θα µπορούν να λειτουργούν µε την ελάχιστη συντήρηση. 
Τα υλικά θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισµούς, όταν δεν 
καθορίζονται συγκεκριµένα στις προδιαγραφές. Όλα τα όµοια τµήµατα του συνολικά προσφερόµενου 
Η/Μ εξοπλισµού πρέπει να είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής. 
Τα οµοειδή εξαρτήµατα των όποιων τµηµάτων πρέπει να µπορούν να εναλλαχθούν µεταξύ τους, 
όπως και µε τα ανταλλακτικά τους. 
Τα εργοστάσια κατασκευής του Η/Μ εξοπλισµού πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα για εύκολη και 
χωρίς περιορισµούς κάλυψη του Κυρίου του έργου σε ανταλλακτικά. 
Η Υπηρεσία θα λάβει σοβαρά υπόψη της αυτό το κριτήριο καθώς και τη χρήση υλικών από την 
Ελληνική αγορά, είτε σαν πρώτη ύλη, είτε σαν τελικά προϊόντα έτοιµα για χρήση. 
 

1.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Κάθε υλικό ή εξοπλισµός υπόκειται στην έγκριση της αρµόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας και του 
Επιβλέποντα Μηχανικού, που έχει το δικαίωµα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα 
ειδικά χαρακτηριστικά του κρίνονται µη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την καλή λειτουργία του όλου 
έργου και την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για κάθε υλικό και εξοπλισµό να υποβάλλει στην Αρµόδια Τεχνική 
Υπηρεσία και στον Επιβλέποντα Μηχανικό, σε ειδικό πίνακα, τις προδιαγραφές βάσει των οποίων 
προσδιορίζονται: 
• Η ποιότητα των υλικών κατασκευής 
• Η διαδικασία κατασκευής του 
• Τα χαρακτηριστικά µεγέθη του 
• Οι διαστάσεις του 
• Οι αποδεκτές ανοχές κατασκευής του 
• Οι δοκιµές και ο έλεγχος απόδοσής του 
• Ο τρόπος εγκατάστασής του 
• Οι δοκιµές λειτουργίας του 

καθώς επίσης να προσκοµίσει και εικονογραφηµένα έντυπα µε τα παραπάνω στοιχεία των 
κατασκευών πριν από την παραγγελία ή προσκόµιση οιουδήποτε υλικού στο εργοτάξιο. 
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1.4 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
Ο Ανάδοχος πρέπει να προµηθεύσει όλα τα υλικά µέσα στα κιβώτια συσκευασίας που είναι 
απαραίτητα για την ασφαλή µεταφορά και παράδοση των αντικειµένων. Πριν από την αποστολή τα 
αντικείµενα πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα µε βαφή ή άλλο εγκεκριµένο τρόπο για όλο το 
διάστηµα µεταφοράς, αποθήκευσης και εγκατάστασης κατά της διάβρωσης και τυχαίας φθοράς 
καθώς και την έκθεση σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα αντικείµενα που συσκευάζονται ώστε να φθάσουν ανέπαφα και 
σώα στο χώρο εργασίας. 
Η συσκευασία πρέπει να µελετάται και να εκτελείται έτσι ώστε να αντέχει στην κακή µεταχείριση κατά 
τη µεταφορά, πρέπει δε να είναι κατάλληλη για αποθήκευση. 
Οι φλάντζες, οι δικλείδες και τα εξαρτήµατα πρέπει να προστατεύονται µε ξύλινους δίσκους 
προσαρµοσµένους µε βοηθητικούς κοχλίες ή µε άλλα δόκιµα µέσα. Οι βοηθητικοί κοχλίες δεν 
επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν στο έργο. 
∆ιάφορα αντικείµενα όπως: φλάντζες, χιτώνια, δακτύλιοι, στεγανώσεις, τσιµούχες, κοχλίες, 
περικόχλια, ροδέλες και άλλα µικρά εξαρτήµατα πρέπει να συσκευάζονται σε κιβώτια. 
Όλα τα αντικείµενα πρέπει να µαρκάρονται καθαρά ώστε να αναγνωρίζονται στον κατάλογο 
συσκευασίας. 
Κάθε κιβώτιο πρέπει να περιέχει ένα κατάλογο συσκευασίας µέσα σε αδιάβροχο φάκελο. ∆ύο 
αντίγραφα του καταλόγου συσκευασίας πρέπει να αποσταλούν ταχυδροµικώς στον Εργοδότη, όταν 
διεκπεραιώνεται η αποστολή του κιβωτίου. 
Τα κιβώτια και τα παρόµοια πρέπει να µαρκάρονται καθαρά µε αδιάβροχη µπογιά, ώστε να φαίνεται 
το βάρος τους και το σηµείο που θα στερεωθούν οι λαβές και πρέπει να φέρουν ένα ανεξίτηλο σηµάδι 
αναγνώρισης που να συσχετίζει µε τον κατάλογο συσκευασίας. 
 

1.5 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
Τα µέσα αποθήκευσης επί τόπου πρέπει να συµφωνούν µε τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις. 
• Ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός πρέπει να αποθηκεύεται σε καθαρό, καλά αεριζόµενο και 

χωρίς υγρασία στεγασµένο χώρο. 
• Τα περιστρεφόµενα µηχανικά µέρη και οι δικλείδες πρέπει να είναι καλυµµένα. 
• Τα αποθηκευόµενα αντικείµενα πρέπει να διαταχθούν έτσι ώστε να διευκολύνεται η ανεύρεσή 

τους. 
• Τα στοιβαγµένα αντικείµενα πρέπει να προστατεύονται από φθορές µε συστήµατα διαχωρισµού 

ή υποστηρίγµατα κατανοµής του φορτίου. 
• Τα µεταλλικά αντικείµενα δεν πρέπει να αποθηκεύονται απ’ ευθείας πάνω στο έδαφος. 
• Η µεταφορά και η αποθήκευση των διαφόρων αντικειµένων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να µην 

υποβάλλονται σε υπερβολικές καταπονήσεις και να µην φθείρονται τα προστατευτικά τους 
επιχρίσµατα και φινιρίσµατα. 
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2 ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Οι δοκιµές και οι έλεγχοι καταλληλότητας του Η/Μ εξοπλισµού θα γίνουν αποκλειστικά µε µέσα, 
όργανα και δαπάνες του αναδόχου, (εκτός από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος) παρουσία 
εκπροσώπων της Υπηρεσίας. 

Οι δοκιµές αυτές θα γίνουν σε 4 στάδια: 

Α)  ∆οκιµές στα εργοστάσια ή τις βιοτεχνίες παραγωγής 

Β)  ∆οκιµές επί τόπου µετά την εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισµού 

Γ)  ∆οκιµές προσωρινής παραλαβής και 

∆)  ∆οκιµές οριστικής παραλαβής 

Εάν σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στάδια δοκιµών διαπιστωθεί η ελαττωµατική ή η έξω από τις 
προδιαγραφές λειτουργία κάποιου µηχανήµατος ή εξαρτήµατος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει την βλάβη και ενδεχόµενα να αντικαταστήσει τον υπόψη εξοπλισµό. Στην περίπτωση 
αυτή οι δοκιµές επαναλαµβάνονται από την αρχή. Εάν κατά τις δοκιµές προκληθεί φθορά στις 
εγκαταστάσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις αποκαταστήσει µε δικές του δαπάνες. 
 

2.2 ∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 
Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει όλες τις δυνατές διευκολύνσεις στην Υπηρεσία όπως και όλα τα 
απαιτούµενα στοιχεία, µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα, υλικά, προσωπικό, όργανα και προσωπικό 
µέτρησης που απαιτούνται για την απρόσκοπτη και οµαλή εκτέλεση των δοκιµών. Οι δοκιµές αυτές 
µπορούν να γίνονται και σε Κρατικά Εργαστήρια πάντα µε έξοδα του Αναδόχου. 
Οι δοκιµές στα εργοστάσια ή τις βιοτεχνίες παραγωγής του εξοπλισµού, γίνονται εάν και εφόσον το 
απαιτήσει η Υπηρεσία και δεν αποτελεί αναγκαστικά υποχρεωτικό στάδιο. 
Η Υπηρεσία όταν διαπιστώσει ότι κάθε µονάδα είναι κατάλληλη για το σκοπό που προορίζεται και 
σύµφωνη µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα τεχνικά κατασκευαστικά της χαρακτηριστικά, 
συντάσσει πρωτόκολλο αποδοχής του Η/Μ εξοπλισµού και δίνει εντολή στον Ανάδοχο για 
προσκόµιση του υπόψη εξοπλισµού επί τόπου του έργου. 
 

2.3 ∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Οι δοκιµές και οι έλεγχοι µετά την εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισµού µε σκοπό την πιστοποίηση της 
περαίωσης των εργασιών θα γίνουν για να βεβαιωθεί η τήρηση των τεχνικών και συµβατικών 
προδιαγραφών. Οι κυριότερες δοκιµές που πρέπει να γίνουν είναι: 
• ∆οκιµές διαδοχικών εκκινήσεων και στάσεων κάθε κινητήρα στη µέγιστη συχνότητα εκκίνησης 

όπως και οµαλής επιτάχυνσης χωρίς κραδασµούς και ταλαντώσεις. 
• ∆οκιµή στάθµης θορύβου των µηχανηµάτων σε πλήρη λειτουργία 
• ∆οκιµή συνεχούς λειτουργίας χωρίς αδικαιολόγητους θορύβους, ταλαντώσεις, διαρροές κλπ. 

• ∆οκιµές αντίστασης µόνωσης των καλωδίων και µέτρησης αντίστασης γείωσης η οποία θα γίνει 
48 ώρες τουλάχιστον µετά την τελευταία βροχόπτωση. 

• ∆οκιµές υπερπίεσης και υποπίεσης στις σωληνώσεις σε περίπτωση υδραυλικού πλήγµατος 
• Έλεγχος στεγανότητας των δικτύων λυµάτων 
• ∆οκιµές πίεσης µε το 2πλάσιο (τουλάχιστον) της µεγίστης λειτουργίας για όλο τον εξοπλισµό που 

υπόκειται σε πίεση. 
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2.4 ∆ΟΚΙΜΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Οι δοκιµές αυτές (δοκιµές παρατηρήσεων) θα γίνουν σε αυτοτελή τµήµατα των εγκαταστάσεων. 
Ο Ανάδοχος µετά τη δοκιµαστική λειτουργία του υπόψη τµήµατος για τρεις το πολύ µήνες ώστε να 
ρυθµίσει κατάλληλα τον εξοπλισµό και να επιβεβαιώσει την συνεχώς οµαλή λειτουργία του µε το 
ονοµαστικό υδραυλικό και ρυπαντικό φορτίο (η συνεχής αυτή λειτουργία πρέπει να είναι τουλάχιστον 
διάρκειας ενός µηνός και συµπεριλαµβάνεται στο χρονικό διάστηµα των 3 µηνών που αναφέρθηκε), 
προχωρεί στη συνέχεια στις δοκιµές παρατηρήσεων παρουσία της Υπηρεσίας. 
Κατά τη φάση αυτή επιβεβαιώνονται από την Υπηρεσία για 3 µήνες οι εγγυήσεις εκροών και 
λειτουργίες τις οποίες έχει δώσει ο Ανάδοχος στην προσφορά του. 
 

2.5 ∆ΟΚΙΜΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Οι δοκιµές και οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Εγκατάστασης από τον 
Ανάδοχο και δεν είναι άλλες από τις µετρήσεις και ελέγχους που θα γίνονται σε αυτή κατά την φάση 
της κανονικής λειτουργίας. 
Κατά τη φάση αυτή θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε φθορές του Η/Μ εξοπλισµού (αντλίες, βάνες, 
τριβείς, άξονες κλπ). Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει ή επιδιορθώσει κάθε εξάρτηµα ή και 
σύστηµα που είτε δεν ικανοποιεί τις εγγυήσεις, είτε παρουσιάζει απαράδεκτες φθορές. 
Σε όλα τα παραπάνω στάδια δοκιµών και ελέγχων η Υπηρεσία δύναται µε δικά της έξοδα να κάνει 
κάθε επί πλέον δοκιµή ή έλεγχο πέρα των προβλεποµένων στην προσφορά του αναδόχου παρουσία  
του, προκειµένου να επιβεβαιώσει την καλή και ασφαλή λειτουργία των έργων. 
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3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Όλα τα µεταλλικά µέρη των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού ανάλογα µε το περιβάλλον και τις 
συνθήκες χρήσεώς τους, θα πρέπει να προστατεύονται από τη διάβρωση. 
Οι επιφανειακές επεξεργασίες των µεταλλικών µερών είναι οι διάφορες βαφές και το γαλβάνισµα. 
 

3.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 
         Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 
109  χρώµατα και βερνίκια - προετοιµασία και επιθεώρηση των δειγµάτων που θα υποβληθούν σε 

δοκιµασία 
121   βασικά υλικά για χρώµατα και βερνίκια δειγµατοληψία 
255 ορυκτά διαλυτικά και χρώµατα - λευκά οινοπνεύµατα και σχετικό διαλυτικό υδρογονανθράκων 
327  χρώµατα και βερνίκια - καθορισµός αντοχής στο νερό – µέθοδος βύθισης στο νερό  
260   χρώµατα και βερνίκια - δοκιµή στεγνώµατος επιφάνειας 
 
         Γερµανικό Ινστιτούτο Προτύπων (DIN) 
50961 Ηλεκτρική επικάλυψη – Επικάλυψη ψευδαργύρου σε σίδηρο ή χάλυβα 
50976 Αντιδιαβρωτική προστασία - επιγαλβάνισµα εν θερµώ σε προϊόντα σιδήρου-απαιτήσεις και 

δοκιµές 
 

3.3 ΒΑΦΕΣ 
Οι βαφές που θα επιλεγούν πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις: 
• Να πλένονται εύκολα µε τα συνήθη απορρυπαντικά 
• Να µην αλλοιώνονται από λάδια, λιπαντικά κλπ 
• Να εµφανίζουν σταθερές αποχρώσεις µέσα στο χρόνο 
• Να στεγνώνουν εύκολα 

Οι επιφάνειες θα βάφονται µόνο αφού προετοιµαστούν και καθαριστούν µε αµµοβολή κατάλληλης 
ποιότητας. Πριν από την αµµοβολή θα καθαρίζονται από όλα τα χρώµατα, λάδια, λίπη κλπ. 
Η αµµοβολή θα γίνεται µε ρινίσµατα σκληρού σιδήρου ή ρινίσµατα χάλυβα µε όµοια σκληρότητα. Ο 
καθαρισµός µε αµµοβολή θα γίνεται µόνο όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι µεγαλύτερη από 
5ο C και η σχετική υγρασία κάτω από 85%. Μετά τον καθαρισµό η σκόνη και τα ρινίσµατα 
αφαιρούνται από τις επιφάνειες κατά προτίµηση µε αναρρόφηση. 
Το υπόστρωµα που χρησιµοποιείται  κατά την κατασκευή ή το υπόστρωµα (αστάρι) του 
προστατευτικού συστήµατος θα βαφεί µέσα σε τέσσερις (4) ώρες από τον καθαρισµό µε αµµοβολή 
και οπωσδήποτε πριν να επέλθει νέα οξείδωση. Το βάψιµο θα γίνεται σε δύο στρώσεις. Κάθε στρώση 
βαφής θα εφαρµόζεται µόλις στεγνώσει το προηγούµενο. 
Εργασίες βαφής θα γίνονται µόνο όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλότερη από 10ο 
C και η σχετική υγρασία µικρότερη από 90%. Οι επιφάνειες που θα βαφούν πρέπει να είναι απόλυτα 
καθαρές και στεγνές. 
Ειδικότερα για τις επισκευές των φθορών βαφής, σηµειώνεται ότι θα πρέπει να καθαρίζεται τελείως, 
µε µηχανικό τρόπο, η φθαρµένη περιοχή µέχρι να αποκαλυφθεί τελείως το γυµνό µέταλλο, να 
αφαιρούνται όλα τα υπολείµµατα βαφής, αλάτων και λαδιών και να στεγνώνονται πριν βαφεί. 
Στη συνέχεια θα εφαρµόζεται το σύστηµα βαφής για να αποκατασταθεί το χρώµα στο αρχικό του 
πάχος και τύπο. Κάθε στρώµα νέας βαφής θα επικαλύπτει το υφιστάµενο κατά 5 cm τουλάχιστον. Ο 
µηχανικός καθαρισµός θα γίνεται κατά προτίµηση µε ηλεκτροκίνητη συρµατόβουρτσα. ∆εν θα 
επιτραπεί η χρήση κοπτικών ή κρουστικών εργαλείων. 
Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι βαφές και τα ελάχιστα πάχη βαφής που είναι αποδεκτά 
για τις διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος και χρήσεις των διαφόρων µεταλλικών µερών. 
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Σε περίπτωση που θα χρησιµοποιηθεί  άλλος τρόπος προστασίας (βαφής) των µεταλλικών µερών 
πρέπει να αιτιολογηθεί. 
Σηµειώνεται ότι αυτές οι επεξεργασίες αφορούν τόσο τις αρχικές εργασίες όσο και τις επισκευές µετά 
από καιρό. 
 

3.4 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 
Γαλβάνισµα των µεταλλικών µερών γίνεται όταν η βαφή δεν αποτελεί επαρκή προστασία για 
ορισµένες συνθήκες περιβάλλοντος και χρήσεις η εκεί όπου έχει επιλεγεί από τον µελετητή του έργου. 
Το γαλβάνισµα γίνεται εν θερµώ και µε βύθιση, αφού προηγηθεί επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας 
από βρωµιές, σκουριές και λίπη. 
Το πάχος του γαλβανίσµατος θα είναι τουλάχιστον 120 µικρά. Μετά το γαλβάνισµα δεν επιτρέπεται 
επεξεργασία της επιφάνειας εν θερµώ. 
Στα τεµάχια µε σπείρωµα µετά το γαλβάνισµα δεν επιτρέπονται άλλες εργασίες κοπής σπειρώµατος ή 
φινιρίσµατος. 
Στις συνδέσεις που γίνονται µε κολλήσεις πρέπει να γίνεται αποκατάσταση του γαλβανίσµατος ως 
εξής: 
• Αφαίρεση του ψευδαργύρου για µήκος περί την επιφάνεια συγκολλήσεως µεγαλύτερο των 10 cm 
• Καθαρισµός και τράχυνση της επιφάνειας µε µεταλλική βούρτσα. 
• Επίστρωση στην επιφάνεια, µε ψεκασµό, µορίων ψευδαργύρου σε πλαστική κατάσταση και για 

πάχος µεγαλύτερο των 40 µ. 

 

ΒΑΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 
Συνθήκες 
περιβάλλοντος 

Προστατευόµενες 
επιφάνειες 

Υποστρώµατα 
και 
προετοιµασία 
επιφανείας 

Επαλείψεις 

Θαλάσσια 
ατµόσφαιρα 

  Ψευδαργυρική βαφή  
Πάχος στρώµ.40 µ.  
Βαφή χλωριωµένου καουτσούκ.  
Πάχος στεγνού στρώµατος 120 µ. 

Βιοµηχανική 
ατµόσφαιρα 

  Ψευδαργυρική βαφή  
Πάχος στρώµ. 50 µ. 
Βαφή χλωριωµένου καουτσούκ.  
Πάχος στεγνού στρώµατος 120 µ. 

Αγροτικό 
περιβάλλον 
Ανοικτή 
ατµόσφαιρα 

Σιδηροκατασκευές 
 
Σωλήνες  
δεξαµενές 

Καθαρισµό µε 
πεπιεσµ. αέρα 
Αµµοβολή 

Μίνιο ελαιοφανόλης. 
Πάχος στεγνού στρώµ. 50 µ.  
Βαφή χλωριωµένου καουτσούκ   
Πάχος στεγνού στρώµατος 120 µ. 

Πολύ διαβρωτική 
ατµόσφαιρα ή 
βιοµηχανική 
διαβρωτική 
ατµόσφαιρα (όχι 
επαφή µε νερό) 

Σιδηροκατασκευές  
Σωλήνες 
∆εξαµενές 
Ειδικές κατασκευές 

Καθαρισµός µε 
πεπιεσµ. αέρα 
Αµµοβολή 

Ψευδαργυρική βαφή  
Πάχος στρώµ.50 µ.  
Βαφή χλωριωµένου καουτσούκ. 
Πάχος στεγνού στρώµατος 120 µ.  
∆εύτερο χέρι µε εποξειδωτική και 
βινολική βαφή. 
Πάχος στρώµατος 160 µ. 

Επαφή µε χηµικά 
διαβρωτικά και 
νερό 

Σιδηροκατασκευές 
Ειδικές µηχανές 

Καθαρισµός µε 
πεπιεσµ. αέρα 
Αµµοβολή 

Ψευδαργυρική βαφή ή βαφή µε 
βάση εποξειδική ρητίνη. 
Πάχος στρώµ.40 µ.  
Εποξειδική βαφή µε ασφαλτικά. 
Πάχος στρώµατος 220 µ. 

Ψηλές 
θερµοκρασίες 

Σιδηροκατασκευές 
Σωλήνες  
Φούρνοι 

Καθαρισµός µε 
πεπιεσµ. αέρα 
Αµµοβολή 

Ψευδαργυρική βαφή  
Πάχος στρώµ.70 µ.  
Βαφή αλουµινίου 
Πάχος στρώµατος 30 µ. 



 
 

K:\N5800\cons\tefxi\TPr HM.doc                                                        11                                                                            Ν5800/4920/Β10 

 

4 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  
 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Η προδιαγραφή αυτή αφορά τις µεταλλικές σωληνώσεις των Α/Σ λυµάτων, καθώς και τα ειδικά 
τεµάχια. 
 

4.2 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Κεφάλαιο 1 :  Έγκριση, συσκευασία, µεταφορά και αποθήκευση υλικών και εξοπλισµού 

Κεφάλαιο 2 :  ∆οκιµές και έλεγχος του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων 

Κεφάλαιο 3 :  Προστασία σιδηρών κατασκευών και µεταλλικών µερών. 

 

4.3 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 

266  Χαλύβδινοι σύνδεσµοι (µούφες) κοχλιοτοµηµένοι σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 267 
267-1 Σπειρώµατα σωλήνων για στεγανές υπό πίεση συνδέσεις – Μέρος 1:Χαρακτηρισµός, 

διαστάσεις και αντοχές 
267-2  Χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για κοχλιοτόµηση σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 267-Σειρά 

βαρέως τύπου. 
269 Χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για κοχλιοτόµηση σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 267 – Σειρά 

µεσαίου τύπου 
279 Χαλύβδινοι σωλήνες γενικής χρήσης µε απλά άκρα 
284 Επιψευδαργύρωση χαλύβδινων σωλήνων. Τεχνικοί όροι παράδοσης για επικαλύψεις 

σωλήνων 
348 Εξαρτήµατα µη πλαστικοποιηµένου χλωριούχου πολυβινυλίου (PVC) µε απλή κεφαλή, για 

σωληνώσεις πίεσης. ∆ιαστάσεις κεφαλών –Μετρική σειρά. 
496 Χαλύβδινοι σωλήνες. Πάχη τοιχωµάτων 
497 Χαλύβδινοι σωλήνες. Εξωτερικές διάµετροι 
504 Ηλεκτροσυγκολληµένοι ή άραφοι χαλύβδινοι σωλήνες για ύδρευση, αποχέτευση και αέρια. 
541 Χαλύβδινοι σωλήνες. Συστήµατα αντοχών 
542 Χαλύβδινοι σωλήνες µε απλά άκρα, ηλεκτροσυγκολληµένοι και άραφοι. Γενικοί πίνακες 

διαστάσεων και µάζας ανά µονάδα µήκους 
567 Εξαρτήµατα σωληνώσεων από µαλακό χυτοσίδηρο, µε σπειρώµατα σύµφωνα µε το Πρότυπο 

ISO R7 
616 Χάλκινοι σωλήνες κυκλικής διατοµής-∆ιαστάσεις 
617 Εξαρτήµατα τριχοειδούς συγκολλήσεως για χάλκινους σωλήνες. ∆ιαστάσεις εφαρµογής και 

δοκιµές. 
619 Θερµοπλαστικοί σωλήνες για τη µεταφορά υγρών. Ονοµαστικές εξωτερικές διάµετροι και 

πιέσεις. 
 

Γερµανικό Ινστιτούτο Προτύπων (DIN) 

1928 Έλεγχος πίεσης σωληνώσεων νερού 
2440 Κοχλιοτοµηµένοι χαλύβδινοι σωλήνες και εξαρτήµατα, µεσαίου τύπου 
2441 Κοχλιοτοµηµένοι χαλύβδινοι σωλήνες και εξαρτήµατα, βαρέως τύπου 
2448 Χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής 
2590 Εξαρτήµατα σωληνώσεων και σύνδεση ελαστικών σωληνώσεων γενικά 
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2600 Εξαρτήµατα αποχετεύσεων 
2620 Χυτοσιδηρά εξαρτήµατα 
2680 Σωλήνες νερού και λυµάτων 
2700 Χυτοσιδηροί σωλήνες 
2710 Χαλύβδινοι σωλήνες 
2720 Μη σιδηροί σωλήνες 
2800 Συµπαγείς σύνδεσµοι σωληνώσεων 
2810 Φλαντζωτοί σύνδεσµοι σωληνώσεων γενικά 
2850 Φλάντζες χυτοσιδηρές ή χαλύβδινες 
2860 Βιδωτές φλάντζες 
2920 Βιδωτοί σύνδεσµοι σωληνώσεων παροχής νερού 
2960 Εξαρτήµατα βιδωτών συνδέσµων σωληνώσεων 
3030 Βαλβίδες γενικά 
3050 Βαλβίδες και ρυθµιστές παροχής νερού 
3204 Συρτοδικλείδες φλαντζωτές από χυτοσίδηρο 
3843 Συρτοδικλείδες ερυθρού ορειχάλκινου, σταθερού άξονα 
8061 Άκαµπτα εξαρτήµατα σωληνώσεων από PVC 
18381 Εσωτερικές εγκαταστάσεις αερίου, νερού και αποχέτευσης 
19500 µέχρι 19508 Χυτοσιδηροί σωλήνες και εξαρτήµατα 
50961 Ηλεκτρική επικάλυψη – Επικάλυψη ψευδαργύρου σε σίδηρο ή χάλυβα 
50976  Αντιδιαβρωτική προστασία-Επιγαλβάνιση εν θερµώ σε προϊόντα σιδήρου – απαιτήσεις και 

δοκιµές 
18165  Θερµοµονωτικά υλικά από σύνθετες ίνες 

 

∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO) 

7/1-1982 Σπειρώµατα σωληνώσεων κατάλληλα για συνδέσµους πίεσης. Μέρος 1: Ορισµοί, 
διαστάσεις και αντοχές 

7/2-1982 Σπειρώµατα σωληνώσεων κατάλληλα για συνδέσµους πίεσης. Μέρος 2: Εξακρίβωση 
µε οριακούς µετρητές 

49-1983 Εξαρτήµατα µαλακού χυτοσιδήρου µε σπειρώµατα σύµφωνα προς το ISO 7/1. 
50-1977 Μεταλλικοί σωλήνες. Χαλύβδινες κεφαλές µε σπειρώµατα σύµφωνα προς το ISO 7. 
274-1975 Χαλκοσωλήνες κυκλικής διατοµής. ∆ιαστάσεις 
2016-1981 Εξαρτήµατα τριχοειδούς συγκόλλησης για χαλκοσωλήνες. ∆ιαστάσεις συναρµογής 

και έλεγχοι. 
161/1-1978 Θερµοπλαστικοί σωλήνες για τη µεταφορά των υγρών. Ονοµαστικές εξωτερικές 

διάµετροι και πιέσεις. Μέρος 1: Μετρική σειρά. 
264-1976 Εξαρτήµατα µη πλαστικοποιηµένου χλωριούχου πολυβινυλίου (PVC) µε απλή 

κεφαλή για σωληνώσεις πίεσης. Μήκη τοποθέτησης. Μετρική σειρά. 
3514-1976 Σωληνώσεις και εξαρτήµατα χλωριωµένου χλωριούχου πολυβινυλίου  (PVC). 

Προδιαγραφή και προσδιορισµός πυκνότητας. 
3604-1976 Εξαρτήµατα για σωληνώσεις πίεσης µη πλαστικοποιηµένου χλωριούχου 

πολυβινυλίου (PVC) µε σφράγιση ελαστικού δακτυλίου. Ελεγχος στεγανότητας υπό 
συνθήκες εξωτερικής υδραυλικής πίεσης. 

3606-1976 Σωληνώσεις µη πλαστικοποιηµένου χλωριούχου πολυβινυλίου (PVC). Ανοχές 
εξωτερικών διαµέτρων και πάχη τοιχωµάτων. 

7387/1-1983  Κόλλες µε διαλυτικά για τη συναρµογή στοιχείων σωληνώσεων από UPVC. 
Χαρακτηρισµός. Μέρος 1: Βασικές µέθοδοι ελέγχου. 

4126-1981 Βαλβίδες ασφαλείας. Γενικές απαιτήσεις 
2441-1975 Φλάντζες σωληνώσεων γενικής χρήσης. Σχήµατα και διαστάσεις επιφανειών 

στεγανών υπό πίεση. 
2604/4-1975 Χαλύβδινα προϊόντα για χρήσεις πίεσης. Ποιοτικές απαιτήσεις. Μέρος ΙV: 

Ελάσµατα. 
3419-1981 Ηλεκτροσυγκολλητά εξαρτήµατα από χάλυβα και κράµατα χάλυβα. 
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4200-1981 Χαλύβδινοι σωλήνες απλών άκρων, ηλεκτροσυγκολληµένοι και χωρίς ραφή. Γενικοί 
πίνακες διαστάσεων και µάζας ανά µονάδα µήκους. 

5251-1981 Ηλεκτροσυγκολλητά εξαρτήµατα από ανοξείδωτο χάλυβα. 
5252-1981 Χαλύβδινοι σωλήνες. Συστήµατα ανοχών 
6761-1981 Χαλύβδινοι σωλήνες. Προετοιµασία άκρων και εξαρτηµάτων για ηλεκτροσυγκόλληση. 
7186-1983 Σωλήνες µορφοσιδήρου και εξαρτήµατα για αγωγούς χωρίς πίεση.  
7268-1983 Εξαρτήµατα σωληνώσεων. Ορισµός της ονοµαστικής πίεσης 
7369-1983 Σωληνώσεις. Εύκαµπτοι µεταλλικοί σωλήνες. Λεξιλόγιο γενικών όρων της δίγλωσσης 

έκδοσης 
7598-1982 Σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλες για σύνδεση µε σπείρωµα σύµφωνα 

µε το ISO 7/1. 
 

4.4 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

Για τις σωληνώσεις λυµάτων, τόσο για την κατασκευή τους όσο και για διάφορους ελέγχους και 
δοκιµές ισχύουν τα αναφερόµενα παραπάνω Πρότυπα ή άλλα αναγνωρισµένα Πρότυπα καθώς και οι 
ειδικές απαιτήσεις του εκάστοτε δικτύου, όπως αυτές αναφέρονται στις επί µέρους συνηµµένες 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Ειδικότερα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη, τόσο στην εκλογή του υλικού, όσο και στην 
προστασία τους, η τριβή και διάβρωση καθώς και η χηµική ή ηλεκτροχηµική προσβολή των 
σωληνώσεων από τα εκάστοτε µεταφερόµενα υγρά, ή τυχόν ιδιαιτερότητες του δικτύου. 

Όλα τα δίκτυα θα δοκιµασθούν, µετά την αποπεράτωσή τους, σε πιέσεις κατά 50% τουλάχιστον 
ανώτερες της αναµενόµενης µέγιστης πίεσης λειτουργίας. 

Όπου στις σωληνώσεις υπάρχουν συνδέσεις εξαρτηµάτων, βάνες, διακόπτες, συσκευές κλπ 
τοποθετούνται τεµάχια εξάρµωσης ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση και η επανατοποθέτηση 
διαφόρων στοιχείων γρήγορα και χωρίς βλάβες των σωληνώσεων ή των παρεµβυσµάτων και χωρίς 
παράλληλα να προκύπτει πρόβληµα στήριξης των σωληνώσεων. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί  στην τοποθέτηση των σωληνώσεων µέσα στο σώµα του 
σκυροδέµατος, όπου προβλέπονται ειδικά τεµάχια διέλευσης και ειδικότερα σε µη εµφανή ή µη 
επισκέψιµα σηµεία. 

Το σύνολο των σωληνώσεων και των συναφών εξαρτηµάτων που εξυπηρετούν κάποιο µηχάνηµα ή 
δίκτυο πρέπει να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον ίση µε αυτή    του συνόλου του 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του έργου. 

Όλοι οι µεταλλικοί σωλήνες λυµάτων των υγρών θαλάµων και φρεατίων δικλείδων και µέχρι τη 
σύνδεσή τους µε τους αντίστοιχους πλαστικούς καταθλιπτικούς αγωγούς των αποχετευτικών δικτύων, 
θα είναι   ανοξείδωτοι και θα κατασκευασθούν από χάλυβα ποιότητας AISI – 304 ή καλύτερο (π.χ. 
AISI - 316) εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, µε ελάχιστο πάχος σωλήνα (όπου δεν αναγράφεται στα 
υπόλοιπα συµβατικά τεύχη ή σχέδια της µελέτης)  

 

Ονοµαστική διάµετρος 
(ίντσες) 

Πάχος (mm) 

 1/2’’ έως 2’’ 
21/2’’ έως 31/2’’ 

4’’ έως 8’’ 
µεγαλύτερο από 8’’ 

2,50 
3,00 
4,00 
5,00 
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4.5 ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

4.5.1 Γενικά 
Όλα τα ειδικά τεµάχια και τα υδραυλικά όργανα θα προέρχονται από αναγνωρισµένο κατασκευαστικό 
οίκο και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιµών για τα µηχανικά, φυσικά και υδραυλικά 
χαρακτηριστικά τους. Τα ειδικά τεµάχια των αγωγών θα είναι κατασκευασµένα από φαιό χυτοσίδηρο 
άριστης ποιότητας. Η πίεση δοκιµής θα είναι τουλάχιστον 16 atm. Η αγκύρωση, στήριξη, τοποθέτηση 
και σύνδεση των αγωγών και υδραυλικών οργάνων πρέπει να γίνει µε προσοχή και ακρίβεια, κατά 
τρόπο που να εξασφαλίζει την ασφάλεια και σταθερότητα της διάταξης για όλες τις πιθανές συνθήκες 
λειτουργίας, να µην δηµιουργεί εντατικές καταστάσεις κατά τη σύσφιξη των συνδέσεων και να µην 
υποβάλλει τα κελύφη των υδραυλικών οργάνων και ιδιαίτερα των αντλιών σε καταπονήσεις 
µεγαλύτερες από αυτές που επιτρέπουν οι κατασκευαστές. 

Οι συνδέσεις των ειδικών τεµαχίων µε τα υδραυλικά όργανα και εξαρτήµατα και µεταξύ τους θα γίνουν 
µε φλάντζες που η κατασκευή τους και οι διαστάσεις τους θα είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές 
DIN 2532 για 10 atm ή µε τις αντίστοιχες φλάντζες των αντλιών και υδραυλικών οργάνων, οι οποίες 
πάντως πρέπει να είναι κατάλληλες για πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 10 atm. 

Η εσωτερική και  η εξωτερική επιφάνεια των ειδικών τεµαχίων θα καθαριστεί, θα επιχρισθεί µε Primer 
και θα επικαλυφθεί µε βερνίκι από άσφαλτο γαιανθράκων, σύµφωνα µε τις βασικές προδιαγραφές C-
203 της AWWA. Οι δικλείδες και οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι κατάλληλες για ακάθαρτα, 
χυτοσιδηρές, µε φλάντζες, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές DIN. Η ονοµαστική πίεση λειτουργίας και 
στεγανότητας των δικλείδων και βαλβίδων θα είναι τουλάχιστον 10 atm, ενώ η πίεση δοκιµών 
τουλάχιστον 16 atm. 

 

4.5.2 Τεµάχια διέλευσης 

Για τη διέλευση σωληνώσεων πάνω από την επιφάνεια των υγρών αρκεί η ενσωµάτωση κατά τη 
διάστρωση του σκυροδέµατος, σωλήνα κατά ένα µέγεθος µεγαλύτερου της σωλήνωσης που 
πρόκειται να διέλθει. Η στεγάνωση του διάκενου µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού σωλήνα, αν είναι 
απαραίτητη µπορεί  να γίνει µε ελαστικούς δακτύλιους, ασφαλτικό υλικό ή εποξειδική µαστίχη, 
ανάλογα µε τη χρήση ή για την αποτροπή εισόδου οσµών στο θάλαµο δικλείδων ή οικίσκο, ή τις 
αναπτυσσόµενες θερµοκρασίες. 
Για τη διέλευση κάτω από την επιφάνεια των υγρών µεταξύ δύο υγρών θαλάµων αρκεί η 
ενσωµάτωση τµήµατος του ίδιου του σωλήνα στο σκυρόδεµα µε κατάλληλα διαµορφωµένα άκρα για 
την πιθανή ένωση πρόσθετου τµήµατος σωλήνα. 
Για τη διέλευση σωληνώσεων κάτω από την επιφάνεια των υγρών, µεταξύ υγρού και ξηρού θαλάµου 
ή µεταξύ υγρού θαλάµου και του περιβάλλοντος χώρου, προβλέπεται η τοποθέτηση ειδικών τεµαχίων 
διέλευσης για την εξασφάλιση πλήρους στεγανότητας. 
Τα τεµάχια αυτά θα αποτελούνται από δύο τµήµατα. Το ένα τµήµα θα έχει µορφή σωλήνα και µήκος 
ίσο µε το πάχος του τοίχου και θα φέρει στα δύο άκρα του χαλύβδινους δακτυλίους, από τους 
οποίους ο προς την πλευρά του ξηρού θαλάµου θα φέρει κοχλιοτοµηµένες οπές. Το τµήµα αυτό θα 
ενσωµατωθεί µε το τοίχωµα κατά την κατασκευή του. Το άλλο τεµάχιο θα έχει τη µορφή φλάντζας 
που µετά την τοποθέτηση του διερχόµενου σωλήνα θα στερεώνεται µε ανοξείδωτους κοχλίες στο 
πακτωµένο πρώτο τµήµα και µε τη βοήθεια ελαστικού δακτυλίου θα στεγανοποιήσει τα διάκενα 
µεταξύ πακτωµένου τµήµατος και σωλήνα. Οι πλαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας θα είναι εγγυηµένης 
αντοχής για συνεχή παραµονή υπό τη συνεχή επίδραση των λυµάτων. Τα µεταλλικά µέρη των 
τεµαχίων διέλευσης θα έχουν υποστεί ειδική αντιοξειδωτική βαφή. 
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5 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΛΥΜΑΤΩΝ 
 

5.1 ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ 
 

5.1.1 Aντικείµενο 

Η παρούσα αφορά την προµήθεια, την µεταφορά, την εγκατάσταση, τους ελέγχους και τις 
δοκιµές των συρταρωτών χυτοσιδηρών δικλείδων µε ωτίδες και ελαστική έµφραξη, που 
τοποθετούνται σε δίκτυα υπό πίεση. 

 

5.1.2 Κριτήρια αποδοχής συσκευών  

5.1.2.1 Ισχύοντα πρότυπα για τα επιµέρους στοιχεία των δικλείδων 

Οι χυτοσιδηρές συρταρωτές δικλείδες καθώς και τα λοιπά ενσωµατούµενα υλικά θα πληρούν 
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα: 

 

ISO 5209:1977-08 General purpose industrial valves; Marking -- Βιοµηχανικές δικλείδες 
γενικής χρήσεως. Σήµανση.               

ISO 5208:1993 Industrial valves -- Pressure testing of valves -- Βιοµηχανικές 
δικλείδες. ∆οκιµές πιέσεως. 

ISO 5752:1982-06 Metal valves for use in flanged pipe systems; Face-to-face and 
centre-to-face dimensions -- Μεταλλικές βάννες προς χρήση σε 
φλαντζωτά δίκτυα σωληνώσεων. Μετωπικές και εγκάρσιες 
διαστάσεις. DIN 2501-1:2003-05 Flanges - Part 1: Mating dimensions -- Φλάντζες. Μέρος 1: 
∆ιαστάσεις συνδέσεων 

ISO 185:1988-12 Grey cast iron; Classification -- Φαιός χυτοσίδηρος-
Ταξινόµηση 

ISO 1083:2004-07 Spheroidal graphite cast irons - Classification -- Χυτοσίδηρος 
σφαιροειδού γραφίτη-Ταξινόµηση. 

EN 558-1:1995 Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of 
metal valves for use in flanges pipe systems - Part 1:PN-designated 
valves -Βιοµηχανικές βαλβίδες - ∆ιαστάσεις τοποθέτησης µεταλλικών 
βαλβίδων για χρήση σε συστήµατα σωληνώσεων µε φλάντζες - 
Μέρος 1: Βαλβίδες χαρακτηριζόµενες µε ΡΝ 

EN 558-2:1995 Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of 
metal valves for use in flanged pipe systems - Part 2: Class-
designated valves -Βιοµηχανικές βαλβίδες - ∆ιαστάσεις τοποθέτησης 
µεταλλικών βαλβίδων για χρήση σε συστήµατα σωληνώσεων µε 
φλάντζες - Μέρος 2: Βαλβίδες χαρακτηριζόµενες µε την κλάση 

EN 1563:1997 Founding - Spheroidal graphite cast irons -- Χυτεύσεις. Χυτοσίδηρος 
σφαιροειδούς γραφίτη 
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EN 1092-1:2001 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings 
and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges -- 
Φλάντζες και παρεµβύσµατα αυτών. Κυκλικές φλάντζες κια 
σωλήνες, δικλείδες, ειδικά τεµάχια και εξαρτήµατα, µε επισήµανση 
ονοµαστικής πίεσης. Μέρος 1: Χαλύβδινες φλάντζες. 

EN 1561:1997 Founding - Grey cast irons -- Χυτεύσεις - Φαιός 
χυτοσίδηρος 
 

EN 681-1:1996 Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals 
used in water and drainage applications - Part 1: Vulcanized 
rubber -- Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε εφαρµογές ύδρευσης και 
αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισµένο ελαστικό 

EN 1514-1:1997 Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-
designated flanges -Part 1: Non-metallic flat gaskets with or 
without inserts -- Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - ∆ιαστάσεις 
παρεµβυσµάτων για φλάντζες χαρακτηρισµένες µε PN. Μέρος 1: 
Μη µεταλλικά επίπεδα παρεµβύσµατα µε ή χωρίς προσθήκες. 

EN 1515-1:1999 Flanges and their joints - Bolting - Part 1: Selection of bolting -- 
Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Σύνδεση µε κοχλίες - Μέρος 1: 
Επιλογή σύνδεσης µε κοχλίες 

EN 1515-2:2001 Flanges and their joints - Bolting - Part 2: Classification of bolt 
materials for steel flanges, PN designated -- Φλάντζες και οι 
συνδέσεις τους. Κοχλίωση. Μέρος 2 Ταξινόµηση των υλικών 
κοχλίωσης για χαλύβδινες φλάντζες χαρακτηρισµένες µε βάση την 
ονοµαστική πίεση PN. 
 EN 1591-1:2001 Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange 
connections - Part 1: Calculation method -- Φλάντζες και οι 
συνδέσεις τους-Κανόνες σχεδιασµού για συνδέσεις µε κυκλικές 
φλάντζες µε παρέµβυσµα Μέρος 1: Μέθοδοι υπολογισµού. 

 

5.1.2.2 ∆ικλείδες        

Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα κατά 
το κλείσιµο και προς τις δύο πλευρές (ανάντη και κατάντη). Κατ’ εξαίρεση οι δικλείδες 
εκκένωσης επιτρέπεται να φέρουν παρεµβύσµατα στεγανοποίησης µόνον από την µία 
πλευρά. 

Οι δικλείδες θα πρέπει επίσης να είναι µακρόχρονης και οµαλής λειτουργίας και να έχουν 
ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. 

Η πίεση λειτουργίας τους θα είναι 10 ή 16 atm σύµφωνα µε τη µελέτη.. 

Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο ΙS0 5996:1984-12 µε 
ελαστική έµφραξη και ωτίδες. 

Το σώµα της δικλείδας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 
5209:1977-08 για την ονοµαστική διάµετρο (DN και µέγεθος), την ονοµαστική πίεση (ΡΝ), 
ένδειξη για το υλικό του σώµατος, σήµα ή επωνυµία κατασκευαστή και αριθµό παραγωγής. 
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Ο αριθµός παραγωγής µπορεί να είναι γραµµένος σε πρόσθετη κατάλληλη µεταλλική 
πινακίδα, σταθερά στερεωµένη στο σώµα της δικλείδας, όπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά 
και ο αριθµός παραγγελίας. 

Οι δικλείδες όταν είναι ανοικτές θα ελευθερώνουν πλήρως την διατοµή που αντιστοιχεί στην 
ονοµαστική τους διάµετρο και θα έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαµόρφωση, απαλλαγµένη από 
εγκοπές κ.λπ. στο κάτω µέρος, ώστε να αποτρέπεται ενδεχόµενη επικάθηση φερτών υλών 
που θα καθιστούν προβληµατική την στεγανότητα κατά το κλείσιµο της δικλείδας. 

Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια, ώστε σε περίπτωση ενδεχόµενης επισκευής το 
κυρίως µέρος τους να µην αποσυνδέεται από την σωλήνωση και να επιτρέπει την 
αντικατάσταση του άνω τµήµατος, σύρτη, βάκτρου κ.λπ. 

Το µήκος των δικλείδων θα είναι σύµφωνο µε το πρότυπο ISO 5752:1982-06 και το πρότυπο 
ISO 5996:1984-12. 

Το σώµα των δικλείδων θα έχει και στα δύο άκρα φλάντζες ανάλογης ονοµαστικής πίεσης, 
κοχλίες και περικόχλια διαστάσεων σύµφωνων µε την παράγραφο 5 του προτύπου ISO 
5996:1984-12 ή µε το πρότυπο DIN 2501-1:2003-05. 

Το σώµα και το κάλυµµα των δικλείδων για ΡΝ 10 θα είναι κατασκευασµένα από φαιό 
χυτοσίδηρο, τύπου τουλάχιστον GG-25 κατά DIN ΕΝ 1561:1997-08, ενώ για ΡΝ 16 και 
µεγαλύτερο θα είναι από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτου τύπου τουλάχιστον GGG-40 
κατά DIN ΕΝ 1563:2003-02. 

Τα σώµατα και τα καλύµµατα των δικλείδων µετά την χύτευση θα παρουσιάζουν λεία 
επιφάνεια χωρίς λέπια, εξογκώµατα, κοιλότητες από την άµµο και οποιαδήποτε άλλο 
ελάττωµα. Απαγορεύεται η κάλυψη των παραπάνω κοιλοτήτων µε στοκάρισµα κ.λπ. 

Το σώµα των δικλείδων, εσωτερικά και εξωτερικά, θα βάφεται µε αντισκωριακό υπόστρωµα 
(rust primer) ψευδαργυρικής βάσεως, µετά από εκτέλεση αµµοβολής κατηγορίας SA ½ (κατά 
τους Σουηδικούς Κανονισµούς), πάχους τουλάχιστον 50 µm. 

Η τελική βαφή θα είναι εσωτερική και εξωτερική και θα γίνεται µε χρώµατα υψηλής αντοχής σε 
διάβρωση, όπως χρώµατα εποξειδικής βάσεως, ενδεικτικού τύπου RILSAN NYLON 11 ή 
ισοδύναµα. 

Εξωτερικά το συνολικό πάχος βαφής θα είναι τουλάχιστον 300 µm και εσωτερικά τουλάχιστον 
200 µm. 

Ο κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό για την καταλληλότητα της βαφής 
για πόσιµο νερό. Η σύνδεση σώµατος και καλύµµατος θα γίνεται µε ωτίδες και κοχλίες από 
ανοξείδωτο χάλυβα, ελάχιστης περιεκτικότητας σε χρώµιο 11,5%. 

Οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες που θα χρησιµοποιηθούν σε οποιοδήποτε µέρος της 
δικλείδας θα είναι κατασκευασµένα από το πιο πάνω υλικό (11,5% Cr τουλάχιστον). Μεταξύ 
των ωτίδων σώµατος και καλύµµατος θα υπάρχει ελαστικό παρέµβυσµα σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΝ 681-1:1996. 

Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλης εξωτερικής διαµόρφωσης του καλύµµατος 
(καµπάνας) για την τοποθέτηση οδηγού προστατευτικού σωλήνα (protection tube). 

Οι δικλείδες θα είναι µη ανυψούµενου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι επίσης κατασκευασµένο 
από ανοξείδωτο χάλυβα µε ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώµιο 11,5%. 

Η δικλείδα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Η στεγανοποίηση του 
βάκτρου θα επιτυγχάνεται µε δακτυλίους Ο-RING υψηλής αντοχής σε διάβρωση και 
κατάλληλους για στεγανότητα σε θερµοκρασίες µέχρι 60°C, ή µε άλλο ισοδύναµο τρόπο 
στεγανοποίησης, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα απαιτείται σύσφιξη για την επίτευξη 
στεγάνωσης. 

Η κατασκευή του βάκτρου θα εξασφαλίζει απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και 
διάταξης στεγάνωσης. Η αντικατάσταση του βάκτρου και της διάταξης στεγάνωσης θα γίνεται 
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χωρίς να απαιτείται η αποσυναρµολόγηση του κυρίως καλύµµατος (καµπάνα) από το σώµα 
της δικλείδας. 

Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασµένο από κράµα χαλκού υψηλής 
αντοχής (π.χ. φωσφορούχο ορείχαλκο) ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Θα υπάρχει διάταξη στερέωσης του περικοχλίου στον σύρτη, ώστε µετά την αφαίρεση του 
βάκτρου να παραµένει στην θέση του και τα διάκενα µεταξύ σύρτου και περικοχλίου να είναι τα 
ελάχιστα δυνατά. 

Ο σύρτης θα είναι κατασκευασµένος από χυτοσίδηρο ποιότητας τουλάχιστον GG 25 κατά ΕΝ 
1561:1997 για ΡΝ 10, ενώ για ΡΝ 16 και µεγαλύτερο θα είναι από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 
γραφίτου ποιότητας τουλάχιστον GGG 40 κατά ΕΝ 1563:1997. Επίσης θα είναι αδιαίρετος και 
επικαλυµµένος µε συνθετικό ελαστικό, υψηλής αντοχής κατά ΕΝ 681 κατάλληλο για πόσιµο 
νερό, ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έµφραξη (Resilient sealing). 

Η κίνηση του σύρτη θα γίνεται µέσα σε πλευρικούς οδηγούς στο σώµα της δικλείδας.    Οι 
δικλείδες θα έχουν στο επάνω άκρο του βάκτρου κεφαλή σχήµατος κόλουρης πυραµίδας, µε 
τετράγωνες βάσεις διαστάσεων 40 x 40 mm και 50 x 50 mm και ωφέλιµο µήκος τουλάχιστον 
50 mm, προσαρµοσµένη και στερεωµένη µε ασφαλιστικό κοχλία στο άκρο του βάκτρου. Η 
τετράγωνη αυτή κεφαλή τοποθετείται για να είναι δυνατή η λειτουργία της δικλείδας µε τα 
συνήθη κλειδιά χειρισµού των δικλείδων. 

 

5.1.3 Μεταφορά και απόθεση δικλείδων     

Γενικά η συσκευασία, η αποθήκευση και η διακίνηση των δικλείδων θα γίνονται µε προσοχή 
για την αποφυγή φθορών. Οι δικλείδες θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους µε την 
εργοστασιακή συσκευασία τους, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται τυχόν ζηµιές λόγω 
υπερκείµενου βάρους.  
 

5.1.4 Τοποθέτηση – Απαιτήσεις εγκατεστηµένων συσκευών  

5.1.4.1 Τοποθέτηση – Σύνδεση δικλείδων 

Θα τοποθετούνται κατακόρυφα και θα συνδέονται στους σωλήνες µε τις ωτίδες που έχουν 
στα άκρα τους. 

Η σύνδεση µε ωτίδες θα γίνεται µε χαλύβδινους, γαλβανισµένους εν θερµώ κοχλίες. Το 
σπείρωµά  τους θα ακολουθεί το διεθνές σύστηµα. Οι κεφαλές και τα περικόχλια θα είναι 
εξαγωνικά. 

Η στεγάνωση της σύνδεσης θα επιτυγχάνεται µε την παρεµβολή ελαστικού δακτυλίου, 
πάχους 3 mm (Φ60-Φ350). Η εσωτερική διάµετρος των δακτυλίων αυτών θα είναι κατά 10 
mm µεγαλύτερη από την εσωτερική διάµετρο του αγωγού και η εξωτερική θα εφάπτεται 
σχεδόν στους κοχλίες. 

Πριν από την εγκατάσταση των δικλείδων θα καθαρίζονται οι σωλήνες για να αποµακρυνθούν 
ξένα σώµατα που έχουν τυχόν εισχωρήσει και που µπορούν να παρασυρθούν µέσα στις 
δικλείδες και να εµποδίσουν την λειτουργία τους ή να µειώσουν την στεγανότητά τους. Θα 
αποφεύγεται µε κάθε τρόπο η επαφή γαιών ή χαλικιών µε το εσωτερικό των δικλείδων. 

Για την σύνδεση µε ωτίδες τα τεµάχια ευθυγραµµίζονται και τοποθετούνται έτσι ώστε οι οπές 
των ωτίδων να βρίσκονται ακριβώς η µία απέναντι στην άλλη και αφήνεται µικρό κενό για να 
µπει ο ελαστικός δακτύλιος.  Εισέρχεται  ο δακτύλιος και  µετά  τα µπουλόνια,  γίνεται  
κέντρωση  του δακτυλίου,  εισέρχονται  και  οι  κοχλίες  και  σφίγγονται  βαθµιαία  µε 
διαδοχική  κοχλίωση  των αντιδιαµετρικών µπουλονιών. 
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5.1.5 Έλεγχος – ∆οκιµές παραλαβής 

Προβλέπονται δύο βασικές δοκιµές, οι οποίες θα γίνονται στο εργοστάσιο κατασκευής: 

α) ∆οκιµασία των δικλείδων σε υδραυλική πίεση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου 
ΙSO 5208:1993. Η πίεση δοκιµής του σώµατος της δικλείδας θα είναι κατά 1,5 φορά 
µεγαλύτερη της ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας. 

β) ∆οκιµασία σύµφωνα µε την παράγραφο 4.3. του προτύπου ISO 5208:1993 για έλεγχο 
στεγανότητας (Seal test) σε πίεση ίση µε 1,10 φορές την ΡΝ. Κατά την διάρκεια του χρόνου 
δοκιµής δεν θα πρέπει να εµφανιστεί καµία ορατή διαρροή (Rate 3). Η δοκιµή θα γίνεται και 
κατά τις δύο διευθύνσεις λειτουργίας. 

Οι προσκοµιζόµενες προς εγκατάσταση δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά από τα 
οποία θα προκύπτει η συµµόρφωση προς τα ανωτέρω. 

Οι δικλείδες θα ελέγχονται κατά την δοκιµή του δικτύου όπου ενσωµατώνονται. 

 

5.1.6 Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 

Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης της εγκατάστασης µε τα παρακάτω συνεπάγεται µη αποδοχή 
αυτής. 

• Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (πιστοποιητικών, τεύχους χαρακτηριστικών κ.λπ.). 

• Οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα του υλικού. Ελαττωµατικά, φθαρµένα, 
διαβρωµένα ή παραποιηµένα υλικά δεν θα παραλαµβάνονται. 
• Έλεγχος της σωστής εγκατάστασης των δικλείδων Αναλυτικά ελέγχονται τα παρακάτω: 
Τοποθέτηση όλων των δικλείδων όπως καθορίζεται στα σχέδια της µελέτης. 
Σωστή σύνδεση των δικλείδων. Τυχόν ύπαρξη διαρροών. 
• Άριστη συµπεριφορά κατά τις δοκιµές πίεσης του δικτύου. 

 
 

5.2 ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ  ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ   

5.2.1 Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής σφαίρας (∆ίκτυα λυµάτων)  
 
Οι βαλβίδες αυτού του τύπου εφαρµόζονται σε δίκτυα λυµάτων.  

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι αυτοκαθαριζόµενου τύπου, από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 
γραφίτη άριστης ποιότητας,  τύπου µετακινούµενης σφαίρας, κατάλληλες για οριζόντια ή κατακόρυφη 
εγκατάσταση και θα έχουν στο κέλυφός τους πώµα στερεούµενο µε κοχλίες, ώστε ο καθαρισµός τους 
να είναι εύκολος,  χωρίς να χρειάζεται η αποσύνδεσή τους από τους αγωγούς. Η σφαίρα θα είναι από 
φυσικό ελαστικό  άριστης ποιότητας και χηµικά απρόσβλητο από τα λύµατα. 

 

5.3 ΤΕΜΑΧΙΑ  ΕΞΑΡΜΩΣΗΣ  

5.3.1 Αντικείµενο 
Αντικείµενο της παρούσας είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων για τα τεµάχια εξάρµωσης συσκευών 
δικτύων υπό πίεση.  
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Τα τεµάχια εξάρµωσης εφαρµόζονται για την γεφύρωση του διακένου µεταξύ δύο παρακειµένων 
ωτίδων (φλαντζών) του δικτύου.  
Με την παρεµβολή τους επιτυγχάνεται η ευχερής αφαίρεση συσκευών ρυθµίσεως του δικτύου 
(δικλείδων διαφόρων τύπων) προς επιθεώρηση, συντήρηση ή αντικατάσταση, καθήκοντα ιδιαίτερα 
δυσχερή στις περιπτώσεις µεγάλων διαµέτρων (αν δεν υπάρχει το στοιχείο εξάρµωσης).  
 

5.3.2 Κριτήρια αποδοχής συσκευών 

Οι συσκευές θα είναι ονοµαστικής πίεσης ίσης τουλάχιστον µε την ονοµαστική πίεση του δικτύου (ΡΝ) 
και θα προέρχονται από κατασκευαστή µε σύστηµα διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΝ ISO 90011, 
πιστοποιηµένο από εξουσιοδοτηµένο προς τούτο φορέα της Ε.Ε.  

Χαρακτηριστικά συσκευών  

Τα τεµάχια εξάρµωσης αποτελούνται από δύο τµήµατα σωλήνα µε φλαντζωτά άκρα, των οποίων το 
εσωτερικό ολισθαίνει εντός του εξωτερικού.  

Η στεγανότητα επιτυγχάνεται µέσω ελαστικού δακτυλίου, ο οποίος εµφράζει το διάκενο µεταξύ του 
εξωτερικού τοιχώµατος του εσωτερικού σωλήνα και του εσωτερικού τοιχώµατος του εξωτερικού 
σωλήνα. Ο δακτύλιος συσφίγγεται και σταθεροποιείται µέσω κοχλιών διατεταγµένων περιµετρικά 
κατά γενέτειρα.  

Το εύρος ρύθµισης είναι συνήθως της τάξης των 50 mm (2’’), επαρκές για τις συνήθεις εφαρµογές και 
επιτυγχούµενες στην πράξη, ανοχές.  

Απαιτήσεις ποιότητας 

Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην µελέτη, οι συσκευές θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:  

• Το σώµα του τεµαχίου (σωληνωτά µέρη) θα είναι χαλύβδινο ή από ελατόχυτοσίδηρο.  

• Οι κοχλίες θα είναι χαλύβδινοι, υψηλής αντοχής, επιψευδαργυρωµένοι (γαλβανισµένοι εν 
θερµώ) ή επικαδµιωµένοι.  

• Η προστατευτική στρώση (εσωτερική και εξωτερική) θα είναι εποξειδικής βάσης πάχους 120 µm 
ή συστήµατος Rilsan πάχους 80 µm ή ισοδύναµου συστήµατος.  

• Ο δακτύλιος στεγάνωσης θα είναι τύπου καταλλήλου για τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του 
δικτύου, στο οποίο θα τοποθετηθεί το τεµάχιο εξάρµωσης. Αναφέρονται, ενδεικτικά, οι 
ακόλουθοι τύποι δακτυλίων στεγάνωσης (τσιµούχες, gaskets): 

 
 

Τύπος δακτυλίου Χηµική σύνθεση Θερµοκρασία 
λειτουργίας 

Πεδίο εφαρµογής 

Σύνηθες ελαστικό Στυρένιο – βουταδιένιο 
(SBR) 

50οC Καθαρό νερό, αλµυρό 
νερό, λύµατα 

Νεοπρένιο Πολυχλωροπρένιο (CR) 95οC Καθαρό νερό, λύµατα, 
εξωτερική έκθεση 

Φθοροελαστοµερές 
Fluorel Viton 

FKM 110οC Αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες, 
βενζίνη, προϊόντα 
διύλισης πετρελαίου, 
χηµικά διάφορα και 
διαλύτες, υψηλές 
θερµοκρασίες, αέρας 
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Buta – N Νιτρίλιο Ακρυλονιτρίλιο,  

Βουταδιένιο 

50οC Μη αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες, 
υδραυλικά λάδια, βαρύ 
πετρέλαιο, λίπη και έλαια 

EPDM Μονοµερές αιθυλενίου, 
προπυλενίου, διενίου 

110οC Νερό, λύµατα, οξέα και 
αλκάλια, αλκοόλες, αέρας, 
έκθεση στο εξωτερικό 
περιβάλλον 

 
 

• Οι προσκοµιζόµενες στο εργοτάξιο συσκευές προς εγκατάσταση θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικά αναγνωρισµένων εργαστηρίων που θα πιστοποιούν την συµµόρφωση των επί 
µέρους στοιχείων µε τις κατά περίπτωση ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα. 

• Θα συνοδεύονται επίσης από πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιµής του εργοστασίου παραγωγής 
για τα προϊόντα της αυτής σειράς µε τα προσκοµιζόµενα.  

• Προκειµένου περί συσκευών προς εγκατάσταση σε δίκτυα ύδρευσης θα προσκοµίζεται 
πιστοποιητικό καταλληλότητας για εφαρµογές πόσιµου νερού (potability certificate) από 
εξουσιοδοτηµένο προς τούτο φορέα της Ε.Ε.  

• Θα προσκοµίζεται επίσης αναλυτική τεχνική περιγραφή µε διαγράµµατα τύπου εκρήξεως 
(blow-up diagrams), πίνακα ονοµατολογίας / χαρακτηριστικών των επί µέρους στοιχείων και 
δυνανοµετρικά στοιχεία σύσφιξης των κοχλιών σταθεροποίησης του στεγανωτικού 
παρεµβύσµατος. 

• Οι φλάντζες σύνδεσης της συσκευής µε το δίκτυο θα είναι µετρικού συστήµατος.  

 

5.3.3 ∆ιαδικασία τοποθέτησης 
Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών έχει σε γενικές γραµµές ως εξής :  

• Επιµελής καθαρισµός των επιφανειών των φλαντζών αναµονής του δικτύου επί των οποίων θα 
τοποθετηθεί η συσκευή.  

• Έλεγχος συµβατότητας των φλαντζών αναµονής (του δικτύου) και των φλαντζών της συσκευής.  

• Έλεγχος του διάκενου µεταξύ των φλαντζών του δικτύου και σύγκρισή του µε το µέγεθος και το 
εύρος ρυθµίσεων της συσκευής.  

• Χαλάρωση των κοχλιών σταθεροποίησης του κινητού µέρους, χωρίς όµως την πλήρη 
αποσυναρµολόγηση των δύο µερών της συσκευής, και σύµπυξη των δύο µερών στο 
µέγιστο(τηλεσκοπική κίνηση).  

• Τοποθέτηση της συσκευής µεταξύ των φλαντζών αναµονής της σωλήνωσης, τοποθέτηση των 
δακτυλίων στεγάνωσης των φλαντζών (τσιµούχες), επέκταση της συσκευής ώστε να καλυφθεί 
το διάκενο και διαδοχική σύσφιξη των κοχλιών των φλαντζών (εναλλάξ).  

• Σύσφιξη των κοχλιών σταθεροποίησης του στεγανωτικού δακτυλίου υποχρεωτικά, µε χρήση 
δυναµοκλείδου µε εφαρµογή της ροπής που συνιστά ο κατασκευαστής.  

 

5.3.4 Κριτήρια αποδοχής  περαιωµένης εργασίας 

(1) Έλεγχος πιστοποιητικών και φακέλου τεχνικών στοιχείων,  
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(2) Η εγκατάσταση της συσκευής θεωρείται ολοκληρωθείσα µετά την εκτέλεση της προβλεπόµενης 
γενικής υδραυλικής δοκιµής του δικτύου.  

(3) Σε περίπτωση εµφάνισης διαρροών θα ελέγχονται οι συσφίξεις και θα αντικαθίστανται, εάν κριθεί 
απαραίτητο από την Υπηρεσία, οι δακτύλιοι στεγάνωσης των φλαντζών ή το ελαστικό παρέµβυσµα 
στεγανοποίησης της συσκευής µε δαπάνη του Αναδόχου.  
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6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

6.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

6.1.1 Γενικές Προδιαγραφές  

Η παρούσα προδιαγραφή καθορίζει τις συνθήκες τεχνικής προσαρµογής, µελέτης και τα τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών πινάκων. 

 

6.1.2 Ηλεκτρικά διαγράµµατα 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή και µε 

τα τεχνικά στοιχεία που επισυνάπτονται στα λοιπά τεύχη.  

 

6.1.3 Συµµόρφωση µε τους κανονισµούς  

Στη περίπτωση που έχει παραληφθεί και δεν έχει αναλυτικά αναφερθεί στη παρούσα προδιαγραφή 

και σε όλα τα επισυναπτόµενα έγγραφα, πρέπει να συµµορφώνονται µε τα εξής : 

• Ισχύοντες Νόµους και ∆ιατάγµατα του Ελληνικού Κράτους 

• Ισχύουσες οδηγίες της ∆ΕΗ 

• Κανονισµός IEC 439. 

• Ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάγµατα  και   κανονισµούς  για   την  πρόληψη  των ατυχηµάτων 

 

6.1.4 Συνθήκες  τοποθέτησης 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα κατασκευασθούν για να τοποθετηθούν σε εσωτερικό χώρο ή εξωτερικό 

χώρο ανάλογα µε την αναφερόµενη περίπτωση. 

• Τοποθεσία : Αντλιοστάσια Ευεργέτουλα 

• Μέγιστη Θερµοκρασία : + 42°  C 

• Ελάχιστη θερµοκρασία : -   10°  C 

• Μέγιστη σχετική υγρασία : 85% 

• Περιβάλλον  : διαβρωτικό, και βιοµηχανικό  

• Κατασκευή : α) τύπου ερµαρίου 

 β) τύπου πίλλαρ - ερµαρίου 
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6.1.5 Ηλεκτρολογικές  συνθήκες  λειτουργίας  

• Σύστηµα διανοµής: α) τριφασικό + γείωση + ουδέτερος 

                                              β) µονοφασικό + γείωση + ουδέτερος 

• Τάση λειτουργίας:                   α) 380 V (+/-)10% 

                                          β) 220 V 

• Τάση δοκιµής:                       2500 V 

• Συχνότητα:                         50 Hz -4% + 2% 

• Τάση βοηθητικών α) 24 VDC για τα διάφορα στοιχεία που θα 

    κυκλωµάτων:   συνδέονται απ' ευθείας µε τις ηλεκτρονικές µονάδες και 

   σε περίπτωση διακοπής της ∆ΕΗ πρέπει να 

   εξακολουθούν να λειτουργούν 

 β) 24 VAC ή 24 VDC για τα διάφορα φλοτέρ και  

    λοιπά όργανα που δεν ανήκουν στο (α) 

 γ) 220 VAC για τα λοιπά κυκλώµατα 

• Ρεύµα βραχυκυκλώµατος στο  

 σηµείο που δίδεται η ηλεκτρική 

 ενέργεια 

 (1 sec)(πίνακας ακροδεκτών):    25ΚΑ 

• Υπερθέρµανση : σύµφωνα µε κανονισµούς  IEC 439.          

            

6.1.6 Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: ∆οµή και τρόπος κατασκευής 

6.1.6.1 Βαθµοί προστασίας  

Οι πίνακες πρέπει να  εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο βαθµό προστασίας: ΙΡ 55 σύµφωνα µε κανονισµό 

IEC 529 εκτός από τα µεταλλικά πίλλαρ που θα εξασφαλίζουν ένα βαθµό προστασίας ΙΡ 56. 

 

6.1.6.2 ∆οµή πινάκων 

1. Η συµπαγής µεταλλική δοµή είναι κατασκευασµένη από στρατζαριστή και    

ηλεκτροσυγκολλητή  λαµαρίνα  µε  ασηµοκόλληση  decappe,  ελάχιστο  πάχος 2 mm - βάση 

και παρυφή λαµαρίνα ελάχιστου πάχους 2 mm  - πόρτες από λαµαρίνα  ελάχιστου  πάχους 2 

mm . 

2. Το εσωτερικό του πίνακα όπου βρίσκονται τα όργανα (επίσης από λαµαρίνα ελάχιστου 

πάχους 2,5 mm ) πρέπει να είναι προσθαφαιρετό. Οι µετωπικές µεντεσεδένιες πόρτες θα 

έχουν κλειδαριά. Οι πόρτες θα είναι τετραγωνικού σχήµατος. 
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3. Στην εσωτερική άκρη της πόρτας πρέπει να υπάρχει ειδικό κανάλι, εις τρόπον ώστε να 

τοποθετείται προστατευτικό  λάστιχο, ελαχίστης επιφανείας 1 cm2. 

4. Οι πίνακες θα φέρουν κανάλια καλωδίων και κατακόρυφο ακροκιβώτιο έτσι ώστε να 

διευκολύνεται η κατανοµή των αγωγών και καλωδίων από τα πάνω προς τα κάτω.  

5. Η βάση και η πάνω πλευρά του καναλιού των καλωδίων των πινάκων θα είναι κλειστά µε 

προσθαφαιρετές πλάκες, προσαρµοσµένες για την είσοδο καλωδίων. Η πίσω, κάτω και πάνω 

πλευρές των πινάκων είναι κλειστές από ηλεκτροσυγκολλητές λαµαρίνες, οι οποίες 

εξασφαλίζουν την απόλυτη στεγανοποίησή τους από νερό και σκόνη. Η είσοδος των 

καλωδίων στον πίνακα θα γίνεται µε κατάλληλους στυπιοθλίπτες. 

6. Οι πίνακες είναι σχεδιασµένοι έτσι ώστε να προβλέπουν ελεύθερο χώρο για προσθήκες που 

θα πραγµατοποιηθούν αργότερα. Για το λόγο αυτό στην µεταλλική µετωπική επιφάνεια των 

πινάκων θα παραµένει ελεύθερος χώρος ίσος µε τουλάχιστον 20% του ολικού εµβαδού της 

µετωπικής επιφάνειας του πίνακα. 

7. Οι πίνακες θα είναι εφοδιασµένοι µε κατάλληλες µάπες όπου απαιτείται  εις τρόπον  ώστε να 

µπορούν να υπερυψωθούν χωρίς να σηµειώνεται η παραµικρή µόνιµη παραµόρφωση ή 

µερική καταστροφή της µεταλλικής κατασκευής. 

8. Στις µετωπικές πόρτες είναι τοποθετηµένα τα Μπουτάν χειρισµού, ενδεικτικές λυχνίες, 

επιλογές, πιθανά όργανα µετρήσεως τα οποία είναι µέρος των βοηθητικών κυκλωµάτων. 

9. Οι πίνακες θα είναι εφοδιασµένοι µε ό,τι πρόσθετο απαιτείται για να αποφευχθεί η 

συγκέντρωση υγρασίες µέσα σε αυτούς.  

10. Ειδικά τα µεταλλικά πίλλαρ για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους θα είναι κατασκευασµένα 

από ανοξείδωτη λαµαρίνα ελάχιστου πάχους 1,5 mm η οποία πρόσθετα θα έχει βαφεί 

εξωτερικά µε κατάλληλο χρώµα της έγκρισης της Υπηρεσίας Επίβλεψης και θα φέρει 

κατάλληλη κλειδαριά ασφαλείας. Τα πίλλαρ αυτά θα τοποθετηθούν πάνω σε κατάλληλη βάση 

από τσιµέντο. 

 

6.1.7 Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: Μετρήσεις – χειριστήρια – Ενδείξεις – Προστασίες – 
Καλώδια - Ακροδέκτες   

 

1. Οι συνδέσεις των βοηθητικών κυκλωµάτων χειρισµών, µετρήσεων, προστασίας και ενδείξεων 

πρέπει να πραγµατοποιούνται από εύκαµπτους αγωγούς µε βαθµό µόνωσης όχι λιγότερο από 

4 και µε διατοµή 2,5 mm2. 

2. Οι συνδέσεις των κυκλωµάτων ισχύος πρέπει να πραγµατοποιηθούν µε εύκαµπτους αγωγούς 

µε ελάχιστη διατοµή 2,5 mm2. Για τον προσδιορισµό των  διατοµών θα ληφθούν υπ' όψη οι 

πραγµατικές συνθήκες τοποθέτησης και φορτίου. 

3. Όλα τα σηµεία υπό τάση µε το γενικό διακόπτη στην ανοικτή θέση, πρέπει να προστατεύονται 

µε κινητές ισχυρές µονώσεις ΙΡ 20 µε αποδεδειγµένο αποτέλεσµα, φέροντας το συµβολισµό 

«επικίνδυνο» . 
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4. Όλοι οι αγωγοί του πίνακα πρέπει να είναι εφοδιασµένοι και στα 2 άκρα τους µε ειδική 

περιτύλιξη πλαστική που φέρει την αρίθµηση των αγωγών, µε ανεξίτηλα γράµµατα ή αριθµούς 

όµοια µε τα λειτουργικά διαγράµµατα. Κυκλώµατα µε διάφορες ηλεκτρικές χαρακτηριστικές 

µπορούν επίσης να αναγνωρίζονται από το διαφορετικό χρώµα των καλωδίων (συνεχές, 

εναλλασσόµενο ρεύµα, κυκλώµατα συναγερµού, κ.λ.π.). 

5. Η είσοδος και έξοδος των καλωδίων θα γίνεται από πάνω προς τα κάτω και πρέπει να 

υπάρχει ο κατάλληλος χώρος για να διαµορφώνονται οι αναγκαίες καµπυλότητες στα 

καλώδια. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί η τοποθέτηση ενός προφίλ για την υδατοστεγή 

στερέωση των προαναφεροµένων καλωδίων. Τα ακροκιβώτια πρέπει να τοποθετούνται 

κατακόρυφα. Θα προβλέπεται ένα κανάλι ανύψωσης καλωδίων, συµπληρούµενο µε 

προσθαφαιρετές πλάκες, τοποθετηµένες στην είσοδο των καλωδίων. 

6. Οι αγωγοί, βάσει των κανονισµών πρέπει να είναι τοποθετηµένοι σε µικρά κανάλια από PVC 

τα οποία είναι άκαυστα. Αν αυτοί έχουν µεγάλες διατοµές, επιτρέπεται διαδροµή έξω από το 

κανάλι, αρκεί αυτή να ασφαλίζεται επαρκώς µε τη βοήθεια γάντζων. Αγωγοί διαφορετικής 

τάσης λειτουργίας θα τοποθετούνται σε διαφορετικά κανάλια. 

7. Όλες οι είσοδοι και έξοδοι καλωδίων στον πίνακα θα γίνονται µέσω κατάλληλων αριθµηµένων 

κλεµµών. Επιπλέον των σηµερινών απαιτούµενων κλεµµών θα υπάρχουν εγκατεστηµένες 

από σήµερα εφεδρικές κλέµµες σε αριθµό 30% των σήµερα προβλεπόµενων. 

8. Οι κλέµµες πρέπει να είναι µε διαιρετούς ακροδέκτες, ελαχίστης διατοµής 4 mm2, µε 

διαφράγµατα όπου είναι απαραίτητο. (π.χ. σε συνάρτηση των διαφόρων τάσεων λειτουργίας). 

Οι κλέµµες πρέπει να είναι αριθµηµένοι όπως φαίνονται στα σχέδια. Στις συνδέσεις των 

κλεµµών που βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του πίνακα, πρέπει να τοποθετείται ένας µόνο 

αγωγός σε κάθε κλέµµα.  

9. Κατά µήκος του πίνακα θα προβλέπεται 1 µπάρα γείωσης, διατοµής ίσης µε τον ουδέτερο, 

σταθεροποιηµένη στον πίνακα µε τουλάχιστον 2 µπουλόνια όχι µικρότερα των Μ8, που 

προβλέπεται για τις συνδέσεις των χάλκινων αγωγών διατοµής µέχρι 95 mm2. Μετά από το 

γενικό διακόπτη θα προβλέπονται όπου απαιτείται µπάρες διανοµής από κασσιτερωµένο 

χαλκό που θα προστατεύονται από πλάκες plexiglass και θα φέρουν τα σύµβολα R,S,T,N. Η 

µπάρα του ουδετέρου πρέπει να έχει διατοµή ίση µε τη διατοµή των µπάρών φάσης. 

10. Όλα τα τεµάχια στον εσωτερικό χώρο του πίνακα πρέπει να είναι σηµασµένα σύµφωνα µε το 

λειτουργικό σχέδιο. Στην πλάκα στο βάθος του πίνακα όλα τα όργανα ενός εκκινητή ή 

µηχανήµατος ή οργάνου πρέπει να είναι ξεκάθαρα αναγνωρίσιµα ως τα όργανα των άλλων 

εκκινητών, µηχανηµάτων ή οργάνων. 

11. Στη µετωπική όψη θα υπάρχουν πλαστικές πινακίδες στερεωµένες µε ανοξείδωτες βίδες που 

θα περιγράφουν το κάθε όργανο και θα έχουν τον αντίστοιχο κωδικό τους. 

12. Οι ασφάλειες για τους κινητήρες θα είναι συντηκτικού τύπου βραδείας τήξης.  

13. Η κατασκευή των τηλεδιακοπτών θα γίνεται σε σχέση µε τις αντίστοιχες ισχύς, στην κατηγορία 

AC3 και ανάλογα µε τις οδηγίες τύπου: "C" IEC 292. 
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ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ  ΡΕΥΜΑ             ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 

(ΑΜΡ)    (kW)  

9                                           4 

   12    5.5 

   16                                       7.5 

 25                         11 

              40                                  18.5 

               50                                  22 

               63                                    30 

                                   80                                     37 

 

14. Όλοι οι τηλεδιακόπτες θα έχουν τουλάχιστον 4 βοηθητικές επαφές 2ΝΑ + 2NC 

15. Όλα τα θερµικά ρελέ θα έχουν 2 βοηθητικές επαφές, 1ΝΑ + 1NC και θα είναι σε θέση να 

πραγµατοποιήσουν την εξισορρόπηση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος. 

16. Όλοι οι τριπολικοί αποζεύκτες υπό φορτίο µε ασφάλειες, θα έχουν µία βοηθητική επαφή 

εναλλαγής και οι ασφάλειες θα έχουν επικρουστήρες και βοηθητικά επαφής εναλλαγής. 

17. Όλοι οι διπολικοί αποζεύκτες θα έχουν µία βοηθητική επαφή εναλλαγής. 

18. Όλα τα ρελέ που χρησιµοποιούνται για την κανονική λειτουργία της εγκατάστασης θα έχουν 3 

επαφές εναλλαγής. Ο αριθµός αυτών των ρελέ και οι συνδέσεις δείχνονται στα σχέδια. 

 

6.1.7.1 Τεχνικά στοιχεία 

1. Στην προµήθεια περιέχονται (συµπεριλαµβανόµενα στις τιµές) 2 αντίγραφα σχέδια + 1 

αντίγραφο αναπαραγόµενο για τα ακόλουθα : 

• Σχέδιο µεγίστων διαστάσεων των κατασκευών. 

• Σχέδιο µε τοπογραφική ανάλυση του εξοπλισµού µε µάρκα εργοστασίου, τύπο και µε τα 

σπουδαιότερα χαρακτηριστικά τους. 

• Ηλεκτρολογικά διαγράµµατα τριών αγωγών, και ενός αγωγού και λειτουργικά διευκρινιστικά 

τους στοιχεία. 

• ∆ιαγράµµατα κλεµµών µε αρίθµηση και στοιχειοθέτηση των καλωδίων εξόδου - εισόδου. 

2. Κατάλογος ανταλλακτικών και κατασκευαστών των εξαρτηµάτων του πίνακα, για δύο (2)  

χρόνια λειτουργίας του. 
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6.1.7.2 Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: Χρωµατισµός  

• Εποξικοβινιλικός χρωµατισµός. 

• Εσωτερικός χρωµατισµός : πορτοκαλί, µε αντοχή στην υγρασία RAL 2004. 

• Εξωτερικό χρώµα      : Γκρι  RAL 7030. 

 

6.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Η παρούσα προδιαγραφή περιγράφει τις τεχνικές - περιβαλλοντολογικές συνθήκες, τις σχεδιαστικές 
απαιτήσεις και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά τα οποία ο Ανάδοχος/ κατασκευαστής θα πρέπει να 
προσέχει για την πραγµατοποίηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και / ή των οργάνων.  

Όλα τα υλικά που ο Ανάδοχος / κατασκευαστής θα χρησιµοποιήσει θα πρέπει να είναι εγκεκριµένα 
από την Υπηρεσία Επίβλεψης. 

Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τεχνικών τευχών και των προδιαγραφών ή σε διάφορα σηµεία 
αυτών µεταξύ τους, θα υπερισχύσει η περισσότερη ευνοϊκή για την Υπηρεσία Επίβλεψης οδηγία. 

 

1.  ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1.1  Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή και τα 

λοιπά τεχνικά τεύχη και στοιχεία.  

1.2  Ανταπόκριση στους κανονισµούς  

Για όσα παραλήφθηκαν και δεν διευκρινίσθηκαν ρητά στην παρούσα προδιαγραφή και τα λοιπά τεύχη 

πρέπει να εξασφαλισθεί η ανταπόκρισή των υλικών, κατασκευών σύµφωνα µε :   

α) Οδηγίες και Νόµους του Ελληνικού Κράτους και της ∆ΕΗ. 

β) Κανονισµούς CEI, οδηγίες IEC, οδηγίες DΙN, οδηγίες VDE. 

Σε περίπτωση ασυµφωνίας υπερισχύουν τα αναφερόµενα στο (α) 

 

1.3 Συνθήκες εγκατάστασης  

• Τόπος : Αγιάσος   

• Μέγιστη Θερµοκρασία : + 42°  C 

• Ελάχιστη θερµοκρασία : -   10°  C 

• Μέγιστη σχετική υγρασία : 85% 

• Περιβάλλον : διαβρωτικό, και βιοµηχανικό  
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2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ 

2.1 Σωλήνες για τοποθέτηση καλωδίων  

2.1.2 Άκαµπτες σωληνώσεις από θερµοπλαστικό υλικό 

Οι  σωλήνες πρέπει να είναι βαρέως τύπου µε ελάχιστη PN6 και οι σύνδεσµοι µεταξύ των 

σωληνώσεων θα πραγµατοποιούνται µε την εισχώρηση αναγκαίων συγκολληµένων συνδετικών 

µερών.  

Οι σωλήνες θα παράγονται σύµφωνα µε τα IEC Standards και τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 798.1 και 

799. Θα έχουν αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία και εξαιρετική αντοχή στην θραύση µε 

πίεση ή κρούση.  

 

2.1.3 Εύκαµπτες σωληνώσεις    

Οι εύκαµπτες σωληνώσεις πρέπει να έχουν βαθµό προστασίας όχι κατώτερο από IP 55 και πρέπει να 

είναι µεταλλικές διπλής ραφής µε εξωτερική επένδυση από NEOPREN ή πλαστικό υλικό. Στις 

περιοχές µε αυξηµένη θερµοκρασία ή AD - PE µεταλλικά θα είναι µε τεµάχια αποκλειστικά µε 

τοιχώµατα παράλληλων κυµατισµών και εξωτερική επένδυση από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Τα µεταλλικά µέρη των σωλήνων και των συνδέσµων πρέπει να είναι ψευδαργυρωµένα ή 

επικαδµιωµένα ή από ανοξείδωτο υλικό.  

Τα ρακόρ συνδέσεως των εύκαµπτων σωληνώσεων µε τις άκαµπτες σωληνώσεις ή µε τις συσκευές 

πρέπει να εξασφαλίζουν µια σταθερή µηχανική ένωση µε τέτοιο τρόπο που να αποκλείουν 

πιθανότητα αποκόλλησης ακόµη και όταν εξασκούνται δυνάµεις έλξης και κάµψης όχι κατωτέρας  

από εκείνες  που αντέχει ο σωλήνας.  

Η ένωση εύκαµπτου σωλήνα µε τις συσκευές πρέπει να είναι επίσης  ΙΡ 55 ή AD-PE. 

Η σύνδεση µεταξύ εύκαµπτου σωλήνα και ρακόρ σε δύσκαµπτο σωλήνα πρέπει να εξασφαλίζεται 

από εξάρτηµα µε βίδες. 

 

2.3 Μεταλλικά κιβώτια 

Τα κιβώτια  πρέπει να είναι γερής κατασκευής από κράµα αλουµινίου ή από ατσάλινη λαµαρίνα 

γαλβανισµένη εν θερµώ.  

Σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις στην αγορά τύπου µεγάλων διαστάσεων που δεν βρίσκονται στην 

αγορά τύπου pull-bux µπορούν να χρησιµοποιηθούν κιβώτια από λαµαρίνα ατσάλινη πάχους 20/10. 

Τα κιβώτια πρέπει να έχουν βαθµό προστασίας όχι κατώτερο των IP 55.  

Στις ζώνες  κατάταξης AD όπου ορίζεται από τους κανονισµούς CEI 64-2 τα κιβώτια πρέπει να είναι 

κατά την εκτέλεση Ex-d ή Ex-e και τα χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τους ίδιους κανονισµούς.  

Οι επιφάνειες των ατσάλινων κιβωτίων πρέπει να έχουν επεξεργαστεί µε εποξειδικό βερνίκι δια µέσου 

επεξεργασίας µε φωσφορικό άλας. Τα κιβώτια πρέπει να έχουν καπάκια από το ίδιο υλικό και 
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επεξεργασία και θα φέρουν  προστατευτικά από Neoprene, ή άλλο υλικό που δεν παλιώνει. Το 

καπάκι δεν πρέπει να βγαίνει αλλά πρέπει να είναι στερεωµένο µε τουλάχιστον 4 βίδες ασφάλείας  ή 

πώµατα µε ανοξείδωτα υλικά χωρίς ελατήρια για τα καπάκια των pull-box. Τα κιβώτια πρέπει να 

έχουν εξωτερικό και εσωτερικό µπουλόνι γείωσης ενώ για την στερέωση των κιβωτίων πρέπει να 

υπάρχουν εξωτερικά στηρίγµατα.   

Τα στηρίγµατα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από µεταλλικά προφίλ, αναβολείς κ.λ.π. 

ψευδαργυρωµένα εν θερµώ και όπου είναι δυνατόν προκατασκευασµένα. Η ψευδαργύρωση των 

στηριγµάτων πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς CEI 7-6. 

 

2.4 Καλώδια και πρόσθετα υλικά  

Τα καλώδια θα πρέπει να διαστασιολογηθούν σύµφωνα µε τις συνθήκες τοποθέτησης το ηλεκτρικό 

φορτίο, τη µέγιστη δυνατή πτώση τάσης και την επαλήθευση των προστασιών που έχουν τεθεί κατ’ 

ευθείαν στην αρχή του αγωγού σύµφωνα µε τους IEC 364-5-523 και τους ελληνικούς κανονισµούς.  

Ειδικώς η ελάχιστη διάταξη θα είναι 2,5 mm2 εκτός από τα καλώδια για φωτισµό.  

Όλα τα καλώδια θα πρέπει  να φέρουν πιστοποιητικά VDE.  

Γενικά τα καλώδια θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

2.4.1 Καλώδια ισχύος µέχρι 1 kV τάση λειτουργίας  

• Κανονισµοί :  ΕΛΟΤ 384  

• Αναφορά Ονοµαστικής Τάσης : 0,6/1 KV 

• Μονωτικό  : Ποιότητα PVC (2) 

• Τύπος : J1VV (U,R,S) 

• Αγωγοί : Από χαλκό τύπου ηµιάκαµπτο ή εύκαµπτο σύµφωνα µε 

  την επόµενη ταµπέλα.  

• Καλώδιο µέχρι : 16 mm2 

• Τύπος : J1VV-U 

• Καλώδιο : 25mm2 

• Τύπος : J1VV-R 

• Καλώδιο : άνω των 25 mm2 

• Τύπος : J1VV-S 

• Μορφή : 1÷5 πόλοι 

• Χρώµα αγωγών : Μαύρο, καφέ, γκρι ή κόκκινο και κίτρινο 

Ειδικώς από την διατοµή των 120 mm2 (συµπεριλαµβανοµένου) και άνω η µορφή του καλωδίου θα 

είναι µονοπολική και για την πραγµατοποίηση µιας τριπολικής κατανοµής τα καλώδια θα µαζευτούν 

ανά τρία (3) µε κατάλληλες ταινίες.  
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2.4.2 Καλώδια µέχρι 1 kV λειτουργίας για χρήση σηµάτων 

Ως προηγούµενη παράγραφος µε τις ακόλουθες διαφορές. 

• Τύπος J1VV- Πολύκλωνο 

• Αγωγοί 4-30 

• Χρώµα αγωγών µαύρο µε νούµερο / αρίθµηση  

 

2.4.5 Οπλισµένα Καλώδια για µετάδοση σηµάτων µέτρησης  

• Κανονισµοί : IEC 502-VDE 0250 

• Βαθµός Μόνωσης : 300/500 V 

• Μονωτικό : PVC τύπου NYSLYCYO 

• Θήκη : PVC ποιότητα RZ 

• Αγωγοί : εύκαµπτου τύπου  

• Θωράκιση : επί κάθε ζεύγους και/ή εξ ολοκλήρου 

 πραγµατοποιηµένη µε ταινίες 

 αλουµινίου µε αγωγό διασωλήνωσης ή 

 µε πλεκτή κοτσίδα  χαλκού πυκνής 

 πλέξης. 

• Χρωµατισµοί Αγωγών : µαύρος µε τυπωµένη αρίθµηση 

 

 

2.4.6 Ενώσεις, Τελειώµατα, Σύνδεσµοι  

Τα άκρα των καλωδίων ισχύος χαµηλής τάσης πρέπει να είναι πραγµατοποιηµένα χρησιµοποιώντας 

άκρη υπό πίεση κασσιτερωµένου χαλκού (κως). Τα άκρα για καλώδια ισχύος µέσης τάσης πρέπει να 

πραγµατοποιούνται µε µονοπολικά άκρα (ακροκιβώτια). 

Τα τελειώµατα ( άκρες) των καλωδίων εντολών και σηµάτων θα πρέπει να πραγµατοποιούνται 

χρησιµοποιώντας άκρα υπό πίεση κασσιτερωµένου χαλκού προµονωµένα, ενδεικτικού τύπου starfix 

Legrand ή άλλο ισοδύναµο της έγκρισης της Υπηρεσίας.  

Θα πρέπει να αποκλεισθούν ρητά οι συνδέσεις (µούφες).  

Στην περίπτωση που θα ήταν απόλυτη αναγκαία ενδιάµεση σύνδεση (µούφα) για τα καλώδια ισχύος 

και εκείνα ελέγχου, πρέπει αυτή να πραγµατοποιηθεί δια µέσου συνδέσµων υπό πίεση και υλικών µε 

βάση την έγχυτη ρητίνη.  

Τα χαρακτηριστικά µόνωσης των συνδέσµων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίδια µε εκείνα των 

καλωδίων.  
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Όλοι οι αγωγοί κάθε καλωδίου θα είναι αριθµηµένοι µε ειδικές πλαστικές ανεξίτηλες έγχρωµες 

πινακίδες που θα φέρουν τον αντίστοιχο αριθµό ή σύµβολο που θα φαίνεται και στα σχέδια εξ 

εκτελέσεως. ( Ενδεικτικός τύπος Συστηµατική αρίθµηση AB3 της Legrand ή άλλο ισοδύναµο της 

έγκρισης  της Υπηρεσίας). Επίσης τα άκρα των καλωδίων θα είναι αριθµηµένα µε ένα αντίστοιχο 

ανεξίτηλο σύστηµα που θα φέρει τον αριθµό του καλωδίου που θα φαίνεται πάλι στα σχέδια εξ 

εκτελέσεως.  

 

3.       ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

3.1 Τοποθέτηση οργάνων  

Όλα τα όργανα πρέπει να τοποθετηθούν σύµφωνα µε τις τυπικές περιγραφές τοποθέτησης του 

κατασκευαστή των οργάνων. Πρέπει να συναρµολογηθούν σύµφωνα µε τις περιγραφές του 

κατασκευαστή προσέχοντας ειδικά : 

♦ Την ευθυγράµµιση  

♦ Τη δυνατότητα αποδοχής των διαφόρων συναρµογών. 

♦ Τη δυνατότητα εισχώρησης από το έδαφος, από την οροφή ή από σταθερές σκάλες.  

Τα όργανα  εκτός από ειδικές περιπτώσεις επιτρεπόµενες από την υπηρεσία θα πρέπει να είναι 

µονταρισµένα επί σταθερού στηρίγµατος, όπως κολώνες ή κολωνάκια σταθεροποιηµένα στο έδαφος 

αποφεύγοντας σε κάθε περίπτωση την παρουσία κραδασµών και την γειτνίαση των µε άλλα καλώδια 

. Η εκλεχθείσα θέση θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις οδηγίες και θα πρέπει να είναι εγκεκριµένη 

από την υπηρεσία. Τα χρησιµοποιηθέντα µεταλλικά µέρη για να αντέξουν τα όργανα θα πρέπει να 

προστατεύονται µε επιψευδαργύρωση εν θερµώ.  

 

3.2 Πίνακες   

3.2.1  Ο Ανάδοχος θα φροντίσει για την τοποθέτηση των ηλεκτρικών πινάκων στην κατάλληλη θέση. 

Ειδική προσοχή θα υπάρξει στα έργα ευθυγράµµισης, σταθεροποίησης και στεγανοποίησης των 

πινάκων επί των καταλλήλων βάσεων.  

3.2.2  Στην περίπτωση που για τεχνικά ή µεταφορικά αίτια, οι πίνακες θα πρέπει να παραδοθούν σε 

περισσότερες του ενός τεµάχια, θα είναι της φροντίδας του Αναδόχου, η µηχανική ενοποίηση των 

διαφόρων πλευρών και η αποκατάσταση των ηλεκτρικών συνδέσεων εσωτερικώς των πινάκων.  

3.2.3 Όλα τα πρόσθετα υλικά συναρµολόγησης αναγκαία για πραγµατοποίηση των περιγραφοµένων 

εργασιών στο σηµείο 3.2.1. και στο σηµείο 3.2.2. είναι φροντίδας του προµηθευτή. 

 

3.3 Εγκατάσταση φωτισµού και πριζών 

3.3.1 Στο εσωτερικό των οικίσκων - µηχανοστασίων, οι εγκαταστάσεις φωτισµού θα είναι 

κασσιτερωµένου τύπου, µε στοιχεία µε βαθµό προστασίας όχι κατώτερο των ΙΡ 55 , και πρέπει να 

διαστασιολογηθούν σύµφωνα µε τους κανονισµούς.  
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3.3.2 Τα φωτιστικά σώµατα θα τοποθετηθούν στο ταβάνι, ενώ τα όργανα εντολής θα τοποθετηθούν 

στον τοίχο.  

Οι αγωγοί µονωµένοι από PVC θα είναι τοποθετηµένοι µέσα σε σωλήνες στον τοίχο ή στο ταβάνι, µε 

συντελεστή πλήρωσης όχι ανώτερο του 0,30. 

3.3.3 Τα κιβώτια διακλαδώσεως τοίχου, προβλέπονται από µονωτικό θερµοσκληρυντικό υλικό και 

θα περιλαµβάνουν περάσµατα των καλωδίων δια µέσου στυπιοθλήπτη µε σκοπό την εξ ολοκλήρου 

παροχή του ζητούµενου βαθµού προστασίας.  

3.3.4 Οι συνδέσεις των σωλήνων θα πραγµατοποιηθούν µε την προσθήκη αναλόγων συνθετικών 

εξαρτηµάτων που θα εξασφαλίζουν τον απαιτούµενο βαθµό προστασίας.  

3.3.5 Η διατοµή των αγωγών θα προσδιορίζεται σύµφωνα µε : 

τις συνθήκες τοποθέτησης, το θερµικό φορτίο, τη µέγιστη αποδεχτή πτώση τάσης, και την 

επαλήθευση της προστασίας στην αρχή των γραµµών, όλα σύµφωνα µε τους  Ελληνικούς Νόµους 

και ∆ιατάξεις και το IEC 364-5-523. 

3.3.6 Ειδικά η ελάχιστη χρησιµοποιούµενη διατοµή θα είναι 1,5 mm2 για τα κυκλώµατα φωτισµού 

και 2,5 mm2 για τις πρίζες κινητηρίου.  

3.3.7 Για τον φωτισµό των διαφόρων χώρων οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να εγγυούνται οι παρακάτω τιµές µέσου φωτισµού.  

♦ Βιοµηχανικοί χώροι 200 lux 

♦ Ηλεκτρικές καµπίνες 200 lux 

♦ Αποθήκες 100 lux 

♦ Αίθουσα πινάκων 350 lux 

♦ Πλατείες και δρόµοι 30lux 

 

3.4 Τεχνικές προδιαγραφές γενικής συναρµολόγησης 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει όλες τις εργασίες σύµφωνα µε τα τεύχη των σχεδίων της 

εγκατάστασης. Ειδικώς, πρέπει να πραγµατοποιηθεί η συναρµολόγηση σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές. Επιπλέον ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγµατοποιήσει τις συναρµολογήσεις σύµφωνα 

µε τους κανονισµούς και µε την ισχύουσα Νοµοθεσία.  

Ο Ανάδοχος ειδικά πρέπει να λάβει υπ’ όψη τις παρακάτω περιγραφές: 

3.4.1  Τα κιβώτια παροχέτευσης, οι συναρµογές και τα κουτιά πρέπει να είναι κατάλληλα  για να 

αντέχουν στην διάβρωση από τα στοιχεία του περιβάλλοντος.  

3.4.2  Οι ηλεκτρικοί αγωγοί, τα ηλεκτρικά καλώδια, και οι σωλήνες πρέπει να είναι ολόκληρα 

κοµµάτια. Οι συνδέσεις πρέπει να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τις ενδείξεις των σχεδίων της 

εγκατάστασης και όταν είναι άκρως απαραίτητες.  

3.4.3  Τα πολλαπλά καλώδια και οι αγωγοί τους πρέπει να σηµειώνονται στα δύο άκρα µε δακτυλίδια 

καλωδιοδικτύων. Το ίδιο ισχύει και για τα µονοπολικά καλώδια.  
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3.4.4  Οι ανάλογοι αναβολείς, στηρίγµατα κ.λ.π. στην ηλεκτρική εγκατάσταση και τα όργανα δεν 

πρέπει να τοποθετηθούν στους σωλήνες τροφοδοσίας µε τις πιθανές εξαιρέσεις προβλεπόµενες από 

τα σχέδια της εγκατάστασης.  

3.4.5  Οι ανάλογες σωληνώσεις των συνδέσεων στα ηλεκτρικά σήµατα στα πνευµατικά σήµατα και 

στις ηλεκτρικές και πνευµατικές τροφοδοσίες θα πρέπει να τεµαχιστούν µε το ανάλογο µέσο κόψης 

και να καθαριστούν από τα υπολείµµατα µετάλλου οι κοµµένες άκρες έτσι ώστε να αποκατασταθούν 

οι αρχικές τοµές.  

3.4.6  Οι ηλεκτρικοί αγωγοί και τα ηλεκτρικά καλώδια πρέπει να είναι σε ολόκληρα κοµµάτια και 

πρέπει να καλύπτουν µεγάλες αποστάσεις. Οι συνδέσεις πρέπει να γίνονται µέσα σε επιθεωρούµενα 

κουτιά, τοποθετηµένα σε θέσεις εύκολα επιθεωρούµενες ή σύµφωνα µε τις ενδείξεις των σχεδίων της 

εγκατάστασης.  

 

6.3 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ∆ΟΚΙΜΕΣ  

Για τις δοκιµές και τις επαληθεύσεις απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες : 

6.3.1 Γενικά 

♦ ∆οκιµές άνευ φορτίου  

♦ ∆οκιµές εν κενώ 

♦ ∆οκιµές φορτίου (όπου είναι αναγκαίο για να γίνει η επαλήθευση λειτουργίας των κύκλων εργασίας 

που δεν πραγµατοποιείται εν κενώ) 

♦ Επαλήθευση αντιστοιχίας της εγκατάστασης µε τα σχέδια  

♦ Επαλήθευση της εγκατάστασης µε τους κανονισµούς και τις ισχύουσες νοµοθεσίες  

♦ Επαλήθευση ότι πραγµατοποιήθηκαν όλες οι αναγκαίες δοκιµές µηχανικού τύπου  

♦ ∆ιαβεβαίωση εξαγωγικότητος των τοποθετηµένων καλωδίων στους σωλήνες και σωστό σφίξιµο 

των κλεµµών 

♦ Μέτρηση µόνωσης και µεταξύ των αγωγών και προς την γη και ουδέτερο όλων των κυκλωµάτων 

ισχύος και ελέγχου. 

 

6.3.2 Συστήµατα συναγερµού, ασφαλείας και αποκλεισµού 

♦ δοκιµές µόνωσης των σωµάτων. 

♦ Επαλήθευση της σωστής αντιστοιχίας µεταξύ των πρωτογενών στοιχείων και σήµανσης 

συναγερµού στον τελικό πίνακα και όργανα των συστηµάτων ασφαλείας και αποκλεισµού και 

σωστή τους λειτουργία ελέγχοντας ειδικώς ότι είναι αποδεχτοί οι χρόνοι επέµβασης.  
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6.3.3 Κινητήρες  

♦ Μέτρηση της αντοχής της µόνωσης και του απορροφηµένου ρεύµατος από την µηχανή.  

♦ Έλεγχος της αντιστοιχίας των συνδέσεων επί των φάσεων και συνεπώς την σωστή φορά 

περιστροφής της µηχανής.  

♦ Επαλήθευση της σωστής σύνδεσης των πόλων των κυκλωµάτων αναχώρησης και των υπολοίπων 

κυκλωµάτων.  

 

6.3.4 Πίνακες και Ερµάρια  

♦ Εκτέλεση  των δοκιµών µονώσεως των γραµµών, των σηµάτων και του πίνακα. 

♦ Έλεγχος ότι οι ακολουθίες των οπτικο-ακουστικών σηµάτων είναι σύµφωνες µε τις 
περιγραφόµενες.  

♦ Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των οργάνων ελέγχου και των αποκλεισµών που 
πραγµατοποιούνται από τον πίνακα. 

♦ Εκτέλεση των ελέγχων των βοηθητικών και των εσωτερικών προστασιών µεταξύ των διαφόρων 
εγκατεστηµένων πινάκων στην  εγκατάσταση.  

♦ Επαλήθευση της αποτελεσµατικότητος και της σωστής ρύθµισης των  προστατευτικών και των 
άλλων συσκευών.  

 

6.3.5 Συνθέσεις γείωσης  

♦ Επαλήθευση ότι τα όργανα, οι κινητήρες, τα σηµεία φωτισµού, τα υλικά της σειράς οι πίνακες και 
τα ερµάρια είναι συνδεδεµένα µε το δίκτυο γείωσης και ότι οι τιµές αντοχής των συνδέσεων είναι 
σύµφωνες µε τους κανονισµούς και τις ισχύουσες τοπικές νοµοθεσίες.  

♦ Έλεγχος συνέχειας των συνδέσεων γείωσης για προστασία των ηλεκτρικών και µη συσκευών.  

♦ Μέτρηση των συνολικών αντοχών της εγκατάστασης και τον αποκλεισµό βλαβών στην περίπτωση 
που οι τιµές αντοχής υπερβαίνουν τις περιγραφόµενες από τους κανονισµούς, θα πρέπει να 
ακολουθηθεί η επαλήθευση των τάσεων περάσµατος και επαφής, και στην περίπτωση που αυτές 
οι τελευταίες προκύπτουν στην πραγµατικότητα επικίνδυνες θα υιοθετηθούν κατάλληλα 
τεχνάσµατα έτσι ώστε να οδηγηθούν στα όρια των κανονισµών.  

 

6.3.6 Ολοκλήρωση της εγκατάστασης 

Η συναρµολόγηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των οργάνων εννοείται ολοκληρωµένη όταν το 
σύστηµα διανοµής, µέτρησης και ελέγχου πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την µελέτη, τους 
κανονισµούς , την ισχύουσα νοµοθεσία, την κατάταξη της επικινδυνότητας των διαφόρων χώρων της 
εγκατάστασης και µε τα προβλεπόµενα υλικά. Ειδικά όταν : 

♦ Προκύπτουν εγκατεστηµένα όλα τα όργανα διανοµής (όργανα εγκατάσταση κ.λ.π.) 

♦ ολοκληρώθηκαν όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις και των οργάνων όπως επίσης και των ηλεκτρικών 
βοηθητικών οργάνων.  

♦ Προκύπτουν επαληθευµένα όλα τα όργανα µέτρησης, ρύθµισης συναγερµού και ασφάλειας οι 
δοκιµές και οι επαληθεύσεις των κινητήρων.  
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♦ Ολοκληρώθηκαν οι δοκιµές των διαφόρων προστασιών. 

♦ Επαληθεύθηκε η δυνατή της εγκατάστασης της γείωσης.  

♦ Σηµειώθηκαν όλα τα καλώδια , τα κουτιά διαχωρισµού , κ.λ.π.  

♦ Έχουν τοποθετηθεί πλακέτες σε όλες τις συσκευές και στις εγκαταστάσεις . 

 

6.4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Στην προµήθεια περιέχονται (συµπεριλαµβανόµενα) στο κόστος 2 αντίγραφα σχέδια και 1αντίγραφο 

αναπαραγόµενο για τα ακόλουθα: 

♦ Σχέδια των διαδροµών των καλωδίων  

♦ Σχέδια του δικτύου γείωσης  

♦ Σχέδια της εγκατάστασης φώτων  

♦ Έλεγχος καλωδίων και σχέδια σύνδεσης και προς την  εγκατάσταση  µεταξύ των διαφόρων 

πινάκων. 

♦ Σχέδια συναρµολόγησης, σχέδια αυτοµατισµών και χρησιµοποιηθέντων υλικών.  

Τα σχέδια αυτά θα γίνουν επί διαφανειών µε φόρµα Φορέα και θα φέρουν έναν αριθµό προοδευτικής 

ακολουθίας που θα κοινοποιείται κατά της πράξης της εκτέλεσης των εργασιών, θα φέρουν µια 

πινακίδα αυτοκόλλητη µε την επωνυµία Φορέα και αντίστοιχη αρίθµηση.   

Επίσης θα παραδοθούν εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

(στα Ελληνικά και Αγγλικά). 

 
 



 
 

K:\N5800\cons\tefxi\TPr HM.doc                                                        37                                                                            Ν5800/4920/Β10 

 

7   ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ  ΖΕΥΓΟΣ  ΕΦΕ∆ΡΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

7.1 ΣΚΟΠΟΣ - ΧΡΗΣΗ 
 

Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ), τα οποία προβλέπονται να εγκατασταθούν στους οικίσκους των 
φρεατίων - αντλιοστασίων, θα είναι καινούρια, στιβαρής κατασκευής, εφεδρικής ισχύος έκαστο 
σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, κατάλληλα να λειτουργήσουν ως επικουρικές µονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την άµεση και αυτόµατη ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης των 
αντλιοστασίων στην περίπτωση, που σε ανύποπτο χρόνο υπάρξει πλήρης διακοπή ή 
ακαταλληλότητα του ρεύµατος της ∆ΕΗ, έστω και σε µια φάση του δικτύου αυτής. Έκαστο Η/Ζ θα 
µπορεί να αναλαµβάνει τα φορτία της καταναλώσεως αµέσως και αυτόµατα και θα αποδίδει την 
πλήρη ισχύ του για συνεχή λειτουργία. 
 

7.2 ΘΕΣΗ 
 
Έκαστο  Η/Ζ θα είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο για να εγκατασταθεί και συνδεθεί από τον 
ανάδοχο και να λειτουργήσει εντός επαρκώς αεριζόµενου χώρου, του αντίστοιχου οικίσκου του 
αντλιοστασίου λυµάτων (ανωδοµής).  
 

7.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

1. Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να 
είναι καινούργια και τυποποιηµένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται 
κανονικά µε την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώµατα. Τα υλικά πρέπει να έχουν τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στις προδιαγραφές και τις διαστάσεις βάρη κλπ, 
χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τους κανονισµούς και τα αντίστοιχα πρότυπα. 

2. Τα υλικά θα είναι προελεύσεως χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕU) και θα έχουν 
σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιµασθεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς 
κανονισµούς ΕΝ, τις σχετικές προδιαγραφές ΙΕC και τα πρότυπα της χώρας προέλευσης, 
όπως EΛOT, DIN, VDE, BS κλπ. 

3. Έκαστο H/Z θα είναι κατασκευασµένο βάσει των οδηγιών (κανονισµών) ασφαλείας της Ε.Ε 
όπως προβλέπεται από το Π.∆. 377/93 ΦΕΚ 160 και θα φέρει σήµανση CE ως πλήρες 
συγκρότηµα µε τον πίνακα ελέγχου και προστασίας. Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από την 
πρωτότυπη δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή. Υπόδειγµα δήλωσης πρέπει να 
υποβάλλεται µε την προσφορά κάθε προµηθευτή και από την οποία θα πρέπει να προκύπτει 
ότι ο δηλούµενος κατασκευαστικός οίκος είναι ο ίδιος µε τον αναφερόµενο στο υπόδειγµα 
δήλωσης πιστότητας CE.    

 

4. Ο προµηθευτής υποχρεούται  µε την προσφορά του να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία να δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής του Η/Ζ και να βεβαιώνει ότι το Η/Ζ θα 
συνοδεύεται µε την παραπάνω πρωτότυπη δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή.Η/Ζ το 
οποίο δεν θα συνοδεύεται µε την ως άνω πρωτότυπη δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή 
δεν θα παραληφθεί 

5. Η κατασκευή του Η/Ζ θα είναι τυποποιηµένο προϊόν εργοστασίου το οποίο πρέπει να έχει 
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 για τον σχεδιασµό και την κατασκευή 
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ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. Επίσης το Η/Ζ πρέπει να έχει υποστεί επιτυχείς δοκιµές τύπου 
και σειράς και να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

6. Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της επίβλεψης της Υπηρεσίας, η οποία σε περίπτωση 
διαπίστωσης ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στις ανωτέρω απαιτήσεις ή ότι δεν είναι κατάλληλο, 
έχει το δικαίωµα απόρριψής του και αντικατάστασής του µε άλλο κατάλληλο και 
καταλογισµού της σχετικής δαπάνης υλικού στον Ανάδοχο. 

 
 

7.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

1. Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) θα είναι καινούριο και αµεταχείριστο, στιβαρής 
κατασκευής, κατάλληλο να λειτουργήσει ως επικουρική µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας για την άµεση και αυτόµατη ρευµατοδότηση των εγκαταστάσεων στην περίπτωση, 
που σε ανύποπτο χρόνο υπάρξει πλήρης διακοπή ή ακαταλληλότητα του ρεύµατος της ∆ΕΗ, 
έστω και σε µια φάση του δικτύου αυτής. Θα µπορεί να αναλάβει τα φορτία της κατανάλωσης 
αυτόµατα και θα αποδίδει την πλήρη ισχύ του για συνεχή λειτουργία. 

2. Το Η/Ζ θα εκτελεί µέσω του επιτηρητή τάσης µεγάλης ακρίβειας συνεχή έλεγχο της παροχής 
∆ΕΗ και, εφόσον και οι τρεις φάσεις αυτής έχουν κανονική τάση, θα καταλήγει στον πίνακα 
διανοµής προς κατανάλωση. Σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας του ρεύµατος της 
∆ΕΗ σε µία ή περισσότερες φάσεις θα ενεργοποιείται αυτόµατα ειδικό ηλεκτρικό σύστηµα, 
που θα διακόπτει τη ρευµατοδότηση µέσω δικτύου ∆ΕΗ και θα εκκινεί το Η/Ζ για να αναλάβει 
τα φορτία της κατανάλωσης. 

3. Μετά την αποκατάσταση και των τριών φάσεων του δικτύου της ∆ΕΗ στην κανονική τάση, θα 
διακόπτεται η ρευµατοδότηση της εγκατάστασης από τη γεννήτρια και θα γίνεται 
αναµεταγωγή των φορτίων της κατανάλωσης στο δίκτυο της ∆ΕΗ. Κατόπιν το Η/Ζ θα 
εργάζεται για µερικά λεπτά χωρίς φορτία για να αποψυχθούν τα κρίσιµα στοιχεία του και θα 
διακόπτεται η λειτουργία του αυτόµατα για να παραµείνει τελικά σε επικουρική ετοιµότητα. 

4. Στην περίπτωση µη επιτυχούς εκκίνησης, θα υπάρχει σύστηµα δύο ακόµη αυτόµατων 
επαναληπτικών προσπαθειών. Αν το Η/Ζ δεν εκκινήσει, τότε δίδεται σήµα ακουστικό και 
οπτικό προς ειδοποίηση του χειριστού για έλεγχο. 

5. Θα υπάρχει δυνατότητα οι επαναληπτικές προσπάθειες εκκίνησης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4.4, να αυξηθούν πλέον των τριών, έως και εφτά. 

 
 
 

7.5 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Η/Ζ 
 
Το Η/Ζ θα είναι συµπαγούς κατασκευής µε ενιαία µεταλλική βάση και θα αποτελεί αυτοτελή µονάδα 
πλήρη και έτοιµη για λειτουργία. Θα είναι παραγωγής ευφήµως γνωστού εργοστασίου, 
κατασκευασµένο και δοκιµασµένο σύµφωνα µε αυστηρούς διεθνώς αναγνωρισµένους  
κανονισµούς και θα φέρει σήµανση C.E. (Ευρωπαϊκή Ένωση) βάσει της οδηγίας της Κοµισιόν 73/23.  
Επίσης θα φέρει ενσωµατωµένα τα παρακάτω µέρη και παρελκόµενα : 
 

� Τον πετρελαιοκινητήρα. 

� Το ψυγείο του πετρελαιοκινητήρα ειδικής σχεδιάσεως και κατασκευής για τροπικά  κλίµατα. 

� Την ηλεκτρογεννήτρια. 

� Τον ειδικό σύνδεσµο ζεύξεως και τον συνδεσµοθάλαµο 
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� Την ειδική χαλύβδινη συγκολλητή βάση µε τα παρακάτω µέρη: 

� Κατάλληλα στηρίγµατα απόσβεσης ταλαντώσεων που θα παρεµβάλλονται µεταξύ του 
συγκροτήµατος κινητήρα /γεννήτρια και της βάσης, για ικανοποιητική λειτουργία και 
συµπεριφορά ως ευσταθές σύστηµα σε τυχόν διαταραχές του δικτύου (απότοµες ζεύξεις ή 
αποζεύξεις φορτίων, βραχυκυκλώµατα). 

� Τη δεξαµενή καυσίµου µε τα εξαρτήµατα της ενσωµατωµένη στο πλαίσιο του Η/Ζ 

� Τους συσσωρευτές µε τους ακροδέκτες και τα καλώδιά τους 

� Τον πίνακα ελέγχου και αυτοµατισµού επί του Η/Ζ µε τα παρακάτω µέρη: 

� Πεδίο ενδείξεων, λειτουργίας και αυτοµατισµών και πεδίο προστασίας της   γεννήτριας (επί του 
Η/Ζ). 

� Το επικουρικό σύστηµα συντηρητικής φόρτισης συσσωρευτών µέσω ∆ΕΗ. 

� Τους απαραίτητους διακόπτες, ακροδέκτες και τις ασφάλειες για τα κύρια και  βοηθητικά 
κυκλώµατα των συσκευών του Η/Ζ µε τις απαιτούµενες καλωδιώσεις του πίνακα. 

� Τον αποσιωπητήρα βιοµηχανικού τύπου. 
 

� Παρελκόµενα 
     Το Η/Ζ θα συνοδεύεται µε τα εξής παρελκόµενα: 
  

� Ανεξάρτητο πεδίο ισχύος (µεταγωγής) επίτοιχο ή επιδαπέδιο αυτοστήριχτο 

� Βιβλιογραφία η οποία θα περιέχει τα παρακάτω: 

■ Πρωτότυπη δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή.  

■ Πιστοποιητικό δοκιµών του εργοστασίου του Η/Ζ του κινητήρα και της  γεννήτριας. 

■ Ηλεκτρολογικά σχέδια  

■ Εγχειρίδιο εγκατάστασης Η/Ζ στην Ελληνική γλώσσα 

■ Εγχειρίδιο λειτουργίας πίνακα ελέγχου Η/Ζ στην Ελληνική γλώσσα   

■ Εγχειρίδιο λειτουργίας κινητήρα 

■ Εγχειρίδιο λειτουργίας και σέρβις γεννήτριας 
 
 

7.6 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

7.6.1 Γενικά 
       Θα είναι βιοµηχανικού τύπου, τετράχρονος, υδρόψυκτος, και θα φέρει χιτώνια ευκόλως 

αντικαθιστώµενα. Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι σχεδιασµένος και κατασκευασµένος σύµφωνα 
µε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ποιότητας από το γνωστό εργοστάσιο, µε επαρκή ισχύ για την 
περιστροφή της γεννήτριας σε πλήρες φορτίο και κατασκευασµένος για εφαρµογή σε 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (electropak).  

 

7.6.2 ∆υνατότητα ανάκτησης φορτίου (Start load delay) 
       Θα έχει το ελάχιστο δυνατότητα ανάκτησης του 70 % του φορτίου εντός 10 sec από εκκίνησης 

και το υπόλοιπο 30 % εντός 5 sec. 
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7.6.3 Ρυθµιστής στροφών (governor) 
Ο ρυθµιστής στροφών θα είναι µηχανικού ή ηλεκτρονικού τύπου, µεγάλης ευαισθησίας 
κατάλληλος για τη διατήρηση των στροφών του κινητήρα σύµφωνα µε τα πρότυπα BS 5514 
Class A1 ή καλύτερο αυτής.  

 

7.6.4 Σύστηµα ψύξεως 
       Η ψύξη του κινητήρα θα γίνεται µε γλυκό νερό, σε κύκλωµα κλειστής κυκλοφορίας µέσω αντλίας. 

Για την ψύξη του νερού, θα υπάρχει ειδικό βιοµηχανικό κυψελωτό ψυγείο, κατάλληλο και για 
τροπικά κλίµατα, ανεµιστήρας που θα κινείται από τον κινητήρα και ειδικός θερµοστάτης σε 
περίπτωση υπερθέρµανσης του νερού. 

 

7.6.5 Σύστηµα λίπανσης 
       Η λίπανση του κινητήρα θα γίνεται µε εξαναγκασµένη κυκλοφορία του λαδιού λίπανσης µέσω 

γραναζωτής αντλίας εξοπλισµένης µε ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης. Το κύκλωµα λίπανσης θα 
είναι εφοδιασµένο µε φίλτρο λαδιού µε εύκολα αντικαθιστώµενο εσωτερικό στοιχείο. Το ψυγείο 
λαδιού θα ψύχεται µε τη βοήθεια του κυκλοφορούντος γλυκού νερού, πριν από την είσοδο του 
στο κύριο σώµα του κινητήρα, θα φέρει ένα µανόµετρο λαδιού, καθώς και πρεσσοστατική 
βαλβίδα για το σύστηµα προστασίας έναντι χαµηλής πίεσης του λιπαντελαίου. 

 

7.6.6 Σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου 
       Το σύστηµα καυσίµου θα αποτελείται από την κύρια αντλία υψηλής πίεσης και τα ακροφύσια για 

την εισαγωγή του καυσίµου, τη βοηθητική αντλία προσαγωγής καυσίµου και επιπλέον 
χειροκίνητο µηχανισµό. Στην είσοδο της γραµµής καυσίµου θα υπάρχει φίλτρο, το οποίο θα φέρει 
εσωτερικά εύκολα αντικαθιστώµενο στοιχείο.  

 

7.6.7 Σύστηµα συσσωρευτών 
       Θα υπάρχει συστοιχία συσσωρευτών 12 ή 24 V DC βαρέως τύπου µολύβδου - οξέως επί της 

βάσεως του Η/Ζ. Θα αποσκοπεί στην αυτόµατη εκκίνηση µέσω του ηλεκτρικού εκκινητή (µίζας) 
µετά την διακοπή ή παρατεταµένη βύθιση της τάσης και θα έχει χωρητικότητα ικανή για 
επανειληµµένες εκκινήσεις του Η/Ζ. Θα αποτελείται από εναλλακτήρα ενισχυµένου τύπου µε 
ειδικό µετασχηµατιστή συνεχούς ρεύµατος. Η συστοιχία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα 
καλώδια σύνδεσης και τους ακροδέκτες, ενώ θα υπάρχει εναλλακτικά και σύστηµα επικουρικής 
συντηρητικής φόρτισης από τη ∆ΕΗ. 

 

7.6.8 Φίλτρο αέρος 
       Στο σωλήνα αναρρόφησης αέρα θα είναι τοποθετηµένο ενισχυµένο φίλτρο συγκρατήσεως 

σκόνης ξηρού τύπου, µε ευκόλως αντικαθιστώµενο στοιχείο. 
 

7.6.9 Σύστηµα ελέγχου και προστασίας 
      Θα υπάρχει πλήρες σύστηµα  ελέγχου µε τη βοήθεια ηλεκτρικού πηνίου που προκαλεί την 

αυτόµατη διακοπή της λειτουργίας του κινητήρα (µέσω τυπωµένου κυκλώµατος) µαζί µε τις 
απαραίτητες σηµάνσεις για τις εξής περιπτώσεις : 

 

α. ∆ιακοπή σε περίπτωση πτώσεως της πίεσης λαδιού. 

β. ∆ιακοπή λόγω υψηλής θερµοκρασίας. 

γ.  ∆ιακοπή λόγω υπερβολικού αριθµού στροφών 
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δ.  ∆ιακοπή λόγω χαµηλής στάθµης ψυκτικού υγρού 
 

7.6.10 Σύστηµα εκκεντροφόρου 
       Ο εκκεντροφόρος άξονας θα έχει έκκεντρα από σκληρό χάλυβα µε ειδική επεξεργασία. Η 

µετάδοση της κίνησης από τον στροφαλοφόρο άξονα στον εκκεντροφόρο θα γίνεται µε 
οδοντωτούς τροχούς. Κάθε έµβολο του κινητήρα θα φέρει δύο ελατήρια συµπίεσης και ένα 
ειδικής κατασκευής ελαίου, µε εσωτερικό ειδικό σπειροειδές ελατήριο καθ’ όλο το µήκος της 
εσωτερικής περιφέρειας. Τα έδρανα της βάσης και του διωστήρα δεν θα επιδέχονται επισκευής, 
αλλά θα αντικαθίστανται. Η διαµόρφωση του σώµατος του κινητήρα θα είναι ευχερής και άνετη 
για επιθεώρηση και εξαγωγή διαφόρων τµηµάτων αυτού και όλα τα κινούµενα µέρη του θα 
καλύπτονται από µεταλλικά πλέγµατα για προστασία. 

 
 

7.6.11 Σύστηµα στροφαλοφόρου 
Ο στροφαλοφόρος άξονας µε όλες τις µάζες που φέρονται επ’ αυτού, καθώς και η επέκτασή του, 
δηλαδή ο άξονας της γεννήτριας µε τις περιστρεφόµενες µάζες θα αποτελούν ελαστικό σύστηµα 
ζυγοσταθµισµένο δυναµικά, ώστε το παραγόµενο ρεύµα να είναι απαλλαγµένο από ταλαντώσεις. 

 
 

7.6.12 Σύστηµα απαγωγής καυσαερίων 
Η απαγωγή των καυσαερίων από τον κινητήρα θα γίνεται µέσω ειδικού βιοµηχανικού τύπου 
σιγαστήρα και µέσω καταλλήλου διατοµής σωληνώσεων που θα καταλήγουν έξω από το κτίριο. 

 
 

7.6.13 Σύστηµα προθερµάνσεως νερού 
       Τα Η/Ζ θα είναι εφοδιασµένα µε προθερµαντήρες νερού κατάλληλης ισχύος, οι οποίοι θα   

τροφοδοτούνται µε 220V µέσω του πίνακα ελέγχου των Η/Ζ. Οι προθερµαντήρες θα διατηρούν το 
νερό ψύξεως σε κατάλληλη θερµοκρασία ώστε να είναι δυνατή η άµεση και χωρίς προβλήµατα 
εκκίνηση του Η/Ζ υπό δυσµενής καιρικές συνθήκες. 

 

7.7 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 
 
Η γεννήτρια είναι θα σχεδιασµένη και κατασκευασµένη από γνωστό Ευρωπαϊκό εργοστάσιο, 
σύµφωνα µε τα διεθνή  πρότυπα  IEC 34-1, ISO 8528-3, BS5000 -Part 3, VDE0530, UTE 5100, 
NEMA MG1-22, CEMA, CSA 22.2 και AS1359. H γεννήτρια είναι  σύγχρονη, ηλεκτρονικού τύπου, 
αυτορρυθµιζόµενη, αυτοδιεγειρόµενη, µε ηλεκτρονική διέγερση στον ίδιο άξονα. Θα είναι χωρίς 
ψήκτρες (brushless) µε πλήρως αλληλοσυνδεόµενα αποσβεστικά τυλίγµατα. 
 
 
Τα κύρια στοιχεία της γεννήτριας είναι : 
Φάσεις, τάση εξόδου    3 φάσεων 400/230V 
Ισχύς      16 KVA αντίστοιχα 
Κλάση      H 
Συντελεστής ισχύος    συνφ 0,8 
Στροφές / περίοδοι     1500 rpm / 50 Hz 
Παραµόρφωση κυµατοειδούς καµπύλης THD µικρότερη 1,8 χωρίς φορτίο 
Τηλεφωνικές παρεµβολές   THF µικρότερες του 2% 
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Η γεννήτρια θα πρέπει να αντέχει σε υπερφόρτωση κατά VDE 530 µε τον ίδιο συντελεστή ισχύος και 
κανονική τάση. Ο βαθµός απόδοσης της γεννήτριας για συνφ = 0,8  είναι 85 %. 
 
H παρεµβολή στη ραδιοφωνική µετάδοση θα πρέπει να διατηρείται στο ελάχιστο σύµφωνα µε τα 
πρότυπα BS800 και VDE κλάση G και Ν. 
 
Η προστασία της γεννήτριας  θα  είναι ΙΡ 22 κατάλληλη για βιοµηχανική χρήση, κλειστού τύπου µε 
προφύλαξη έναντι σταζόντων υδάτων και καλυµµένα ανοίγµατα στα άκρα της για τον αυτοαερισµό, 
Το κιβώτιο των ακροδεκτών τοποθετηµένο στη γεννήτρια µε εύκολη πρόσβαση, είναι µεταλλικό, 
στεγανό, σύµφωνα µε το πρότυπο ΙΡ44. 
 
Η συνδεσµολογία των τυλιγµάτων θα είναι κατά αστέρα µε τον ουδέτερο απευθείας γειωµένο. 
 
Ο ρότορας της γεννήτριας θα είναι δυναµικά ζυγοσταθµισµένος και ελεύθερος από δονήσεις. 
Περιστρέφεται µέσω του εµπρόσθιου εδράνου και αυτολιπαινόµενου τριβέως µεγάλης διάρκειας 
ζωής, κλειστού τύπου, που βρίσκεται στο εµπρόσθιο µέρος της γεννήτριας (single bearing type) 
 
Η διέγερση θα επιτυγχάνεται µέσω ανορθωτικής γέφυρας που περιλαµβάνει 6 διόδους και διάταξη 
προστασίας, µέσω VARISTOR, έναντι αιφνίδιων υπερεντάσεων και υπερτάσεων. Η τάση εξόδου της 
γεννήτριας αυτορυθµίζεται µέσω ηλεκτρονικού αυτόµατου ρυθµιστού τάσης (AVR). Ο αυτόµατος 
ρυθµιστής τάσης διαθέτει ενσωµατωµένη διάταξη προστασίας έναντι παρατεταµένης υπερδιέγερσης 
που είναι πιθανόν να  οφείλεται σε εσωτερική ή εξωτερική αιτία. Η διάταξη προστασίας αποδιεγείρει 
την γεννήτρια µέσα από ένα ελάχιστο χρονικό διάστηµα 5 sec. 
 
H γεννήτρια θα φέρει σε θέση εύκολα επιθεωρούµενη, τον αυτόµατο ηλεκτρονικό και πλήρως στεγανό 
ρυθµιστή τάσεως (AVR) µε δυνατότητα σταθεροποίησης της τάσης εντός περιοχής      ± 10 % της 
ονοµαστικής τιµής σε οποιαδήποτε µεταβολή του φορτίου και του συντελεστή ισχύος από 0,8 έως 1 
συµπεριλαµβανοµένης και της µεταβολής των στροφών. 
 
 

7.8 ΖΕΥΞΗ - ΑΝΤΙΚΡΑ∆ΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

7.8.1 Βάση 
Το συγκρότηµα πετρελαιοκινητήρα θα εδράζεται σε χαλύβδινη συγκολλητή βάση βαρέως τύπου 
κατασκευασµένη από χαλύβδινες διατοµές.  
 

7.8.2 Ζεύξη 
Ο πετρελαιοκινητήρας και η γεννήτρια θα είναι απ’ ευθείας συνδεδεµένα (οµοαξονικά) µε χελώνα 
προσαρµογής για τη αποφυγή απευθυγραµµίσεως µετά από µακράν χρήση. Ο άξονας της 
γεννήτριας θα συνδέεται µε τον σφόνδυλο του κινητήρα οµοαξονικά µέσω ελαστικού συνδέσµου 
ειδικής κατασκευής, ώστε να µην υπάρχουν βλαβερές ταλαντώσεις στο συγκρότηµα. Γενικά η 
µετάδοση της κίνησης θα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, αθόρυβο, ευέλικτο, ισχυρό και 
απαλλαγµένο πλήρως από βλαβερές ταλαντώσεις και κρίσιµα σηµεία, έτσι ώστε η 
ανοµοιοµορφία του συγκροτήµατος να είναι ελάχιστη και το παραγόµενο ηλεκτρικό ρεύµα 
σταθερής συχνότητας. 

 

7.8.3 Αντικραδασµικές βάσεις 
Αντικραδασµικές βάσεις θα παρεµβάλλονται µεταξύ του πλαισίου και των στηριγµάτων κινητήρα / 
γεννήτριας που θα εξασφαλίζουν την πλήρη αποµόνωση των κραδασµών των περιστρεφόµενων 
µερών. 
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7.8.4 Προφυλακτήρες ασφάλειας 
Ειδικό πλέγµα προστασίας κατά δυστυχηµάτων θα περιβάλλει τον ανεµιστήρα, τις τροχαλίες 
ανεµιστήρα και τον εναλλακτήρα φορτίσεως συσσωρευτών. Επίσης ειδικός προφυλακτήρας θα 
τοποθετηθεί στο ψυγείο για την προστασία της κυψέλης από χτυπήµατα. 

 

7.8.5 ∆εξαµενή καυσίµου 
Στο πλαίσιο του Η/Ζ θα υπάρχει δεξαµενή και θα περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα, 
όπως: πώµα πληρώσεως αναπνευστήρα, πλέγµα διηθήσεως, σωληνώσεις τροφοδοτήσεως και 
επιστροφής καυσίµου προς τον κινητήρα, πώµα εκκενώσεως και ενδεικτικό περιεχοµένου 
καυσίµου. 

 
 

7.9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 (Αυτόµατος ∆ΕΗ - Η/Ζ). 

 
Ο πίνακας αυτοµατισµού και ελέγχου θα επιτρέπει την αυτόµατη εκκίνηση του Η/Ζ και  θα διατίθεται 
σε δύο πεδία: 
 
α. Πεδίο ενδείξεων και αυτοµατισµών, το οποίο θα είναι συνδεδεµένο και στηριγµένο επί της 

ενιαίας βάσης του Η/Ζ και το οποίο θα περιλαµβάνει και το circuit breaker. 
β. Πεδίο µεταγωγής (ισχύος)  επιτοίχιο ή επιδαπέδιο. 
 

7.9.1 Πεδίο Ενδείξεων Ελέγχου & Αυτοµατισµών   
 
Ο παραπάνω πίνακας θα είναι ερµάριο κλειστού τύπου, ισχυρής µεταλλικής κατασκευής και ειδικής 
βαφής, επισκέψιµος από εµπρός. Ο ως άνω πίνακας θα είναι τοποθετηµένος στο πλαίσιο του Η/Ζ  
και θα περιλαµβάνει τα κάτωθι όργανα, εξαρτήµατα και συσκευές : 
 

7.9.1.1 Όργανα ελέγχου  

• Τρία αµπερόµετρα 

• Ένα θερµόµετρο για την µέτρηση της θερµοκρασίας νερού 

• Ένα µανόµετρο για την µέτρηση της πίεσης του ελαίου λίπανσης 
 

7.9.1.2 Συστήµατα και διατάξεις ελέγχου λειτουργίας και  αυτοµατισµού 

Για τον έλεγχο, την επιτήρηση και τον αυτοµατισµό της λειτουργίας του Η/Ζ, ο πίνακας είναι 
εξοπλισµένος µε το electronic control unit (ECU) (ηλεκτρονική κάρτα)  και ψηφιακή οθόνη (digital 
display) όπου θα καταγράφονται οι παρακάτω ψηφιακές ενδείξεις : 

• Ένδειξη τάσης γεννήτριας (Volt) 

• Ένδειξη συχνότητας (Ηz) 

• Ένδειξη ωρών λειτουργίας  

• Ένδειξη τάσης µπαταριών (Volt DC) 
 



 
 

K:\N5800\cons\tefxi\TPr HM.doc                                                        44                                                                            Ν5800/4920/Β10 

7.9.1.3 Συσκευές προστασίας και Alarm 

      Θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόµατης κράτησης του κινητήρα στις  κάτωθι περιπτώσεις κινδύνου 

• Υψηλή θερµοκρασία νερού 

• Χαµηλή πίεση λαδιού 

• Υπερστροφία του κινητήρα 

• Χαµηλή στάθµη ψυκτικού υγρού 
 
Προς έµφαση των παραπάνω φαινοµένων θα ενεργοποιούνται ηχητικές και οπτικές σηµάνσεις. 

 

7.9.1.4 Ενδεικτικές λυχνίες 

• ∆ύο ενδεικτικές λυχνίες για την ένδειξη της παροχής ρεύµατος, από κεντρική  

  παροχή  ή Η/Ζ. 

• Ενδεικτική λυχνία σήµανσης αποτυχίας εκκίνησης. 

• Ενδεικτικές λυχνίες βλαβών 

a) Χαµηλής πίεσης λαδιού 

b) Υψηλής θερµοκρασίας νερού 

• Ενδεικτική λυχνία κατάστασης µπαταρίας 

• Ενδεικτική λυχνία επιλογής θέσεως λειτουργίας, reset, χειροκίνητη, αυτόµατη, δοκιµαστική. 

• Ενδεικτική λυχνία επιλογής ψηφιακής απεικόνισης µετρήσεων, Volt, Hertz, Volt µπαταρίας, ωρών 
λειτουργίας. 

• Ενδεικτική λυχνία Η/Ζ υπό φορτίο. 

• Ενδεικτική λυχνία alarm ενεργοποιηµένο. 
 

7.9.1.5 Θέσεις επιλογής λειτουργίας 

• Αυτόµατο  

• Χειροκίνητο 

• ∆οκιµή 

• Reset 

• Επιλογέας ψηφιακής απεικόνισης µετρήσεων   
   

� Ένα τριφασικό επιτηρητή τάσεως της κεντρικής παροχής, µεγάλης ακρίβειας, ο οποίος θα 
επιτηρεί τις τρεις φάσεις της κεντρικής παροχής και αν µειωθεί η τάση κάτω ορισµένων 
ορίων, έστω και στη µια φάση,  θα δίνεται εντολή µέσω του επιτηρητή να εκκινήσει το Η/Ζ και 
να συνδέσει τους καταναλωτές στο δίκτυο της γεννήτριας. 

� Επικουρικό σύστηµα συντηρητικής φόρτισης των συσσωρευτών από το ρεύµα της κεντρικής 
παροχής (∆ΕΗ). 

� Όλους τους απαραίτητους χρονοδιακόπτες, βοηθητικές ασφάλειες, ακροδέκτες για τα κύρια 
και βοηθητικά κυκλώµατα µε τις απαιτούµενες καλωδιώσεις του πίνακα, συστήµατα 
επιβράδυνσης εκκίνησης και διακοπής του κινητήρα και σύστηµα επιβράδυνσης της 
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σύνδεσης των καταναλωτών από την γεννήτρια µετά την επαναφορά της τάσης της κεντρικής 
παροχής. 

� Πλεξούδες συνεχούς και εναλλασσόµενου ρεύµατος πλήρεις εντός σωλήνων (πλεξούδες DC 
και AC). Οι πλεξούδες του κινητήρα και του εναλλακτήρα θα συνδέονται µε τον πίνακα µέσω 
βιοµηχανικού τύπου συνδετήρα πολλαπλών ακροδεκτών, έτσι ώστε να επιτρέπεται ο 
γρήγορος εντοπισµός βλάβης και η εύκολη σύνδεση. 

� Προστασία Γεννήτριας (Circuit Breaker) 

Στo πεδίο ενδείξεων θα βρίσκεται και ο αυτόµατος τετραπολικός  διακόπτης (circuit breaker)  
ίσης ισχύος µε το Η/Ζ, µε θερµικά και µαγνητικά στοιχεία για την προστασία της γεννήτριας 
από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωµα. 

 

7.10   ΠΕ∆ΙΟ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ - ΙΣΧΥΟΣ 
 
Ανεξάρτητο µεταλλικό επίτοιχο ή επιδαπέδιο ερµάριο κλειστού τύπου επισκέψιµο από εµπρός, που 
θα περιλαµβάνει : 
 
∆ύο αυτόµατους τετραπολικούς διακόπτες φορτίου (ρελέ) γνωστού ευρωπαϊκού  εργοστασίου  ίσης 
ισχύος µε την ισχύ του Η/Ζ µε τις κατάλληλες βοηθητικές επαφές για το δίκτυο της κεντρικής παροχής 
και της γεννήτριας. 
 
Σύστηµα ηλεκτρικής και µηχανικής µανδάλωσης των δύο ως άνω αυτοµάτων διακοπτών του 
συστήµατος µεταγωγής για τον αποκλεισµό της ταυτόχρονης ρευµατοδότησης των εγκαταστάσεων 
από την κεντρική παροχή και του Η/Ζ. 
 
Λυχνίες ενδεικτικές παροχής ρεύµατος από το δίκτυο κεντρικής παροχής ή από Η/Ζ. 
 
Καλώδια µε τους ακροδέκτες τους για τη σύνδεση του πεδίου ενδείξεων µε το πεδίο ισχύος µε την 
κατάλληλη αρίθµηση για την σωστή σύνδεση στις αντίστοιχες θέσεις στα δύο πεδία. 
 

7.11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία Επίβλεψης του έργου, πριν την 
προµήθεια και εγκατάσταση του Η/Ζ, φύλλο συµµόρφωσης µε την παρούσα τεχνική 
περιγραφή. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι αναφορές θα πρέπει να τεκµηριώνονται µε τα 
αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια. Όπου υπάρχουν αποκλίσεις σε σχέση µε την τεχνική 
προδιαγραφή θα πρέπει να σηµειώνονται στο φύλλο συµµόρφωσης.  

• Ηλεκτρολογικά σχέδια των πινάκων µεταγωγής και ελέγχου ώστε να διαπιστώνεται εύκολα 
αν συµφωνεί η προσφορά µε την Τεχνική Προδιαγραφή και αν προσφέρει τεχνικά 
πλεονεκτήµατα 

• Ηλεκτρολογικά σχέδια συνδέσεως των πινάκων µε το Η/Ζ. 

• Τεχνικά φυλλάδια των υλικών που προσφέρει. 

• Φυλλάδια των κατασκευαστών των διαφόρων τµηµάτων του υλικού, ώστε να διαπιστώνεται η 
ακρίβεια των στοιχείων. 

• Το Η/Ζ θα παραδοθεί οπωσδήποτε µε εγχειρίδια χειρισµών, OPERATORS MANUAL των 
κατασκευαστών των κινητήρων και των γεννητριών και ηλεκτρολογικά σχέδια των πινάκων. 

• Με ποινή απόρριψης του Η/Ζ και πριν την προµήθεια και προσκόµισή του στον τόπο του 
έργου, θα υπάρχει και σχετική υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου που θα δηλώνει τα 
παρακάτω: 
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• Τον κατασκευαστικό οίκο του Η/Ζ µε τα πλήρη στοιχεία αυτού. 

• Ότι το Η/Ζ θα συνοδεύεται µε την πρωτότυπη δήλωση πιστότητας  CE (declaration of 
conformity) του κατασκευαστή. Υπόδειγµα δήλωσης CE να υποβάλλεται µε την προσφορά 
ως παράγραφοι 3.3 και 3.4. 

• Ότι τα υποβληθέντα τεχνικά στοιχεία και φυλλάδια είναι αληθή. 
 
 

7.12 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
Ο ανάδοχος θα εγγυηθεί την καλή λειτουργία των Η/Ζ για ένα τουλάχιστον έτος. 
Στον κύριο του έργου και πριν την προµήθεια του Η/Ζ, θα δίνεται απαραίτητα µια περιγραφή των 
όρων της εγγύησης που θα συνοδεύουν το µηχάνηµα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν : 
 
Τι περιλαµβάνει (υλικά, εργασίες κλπ). 
 
Ποιες περιπτώσεις δεν εµπίπτουν στην εγγύηση. 
 
Ο χρόνος άφιξης του τεχνικού του προµηθευτή σε περίπτωση αναγγελίας βλάβης κατά το χρονικό 
διάστηµα εγγύησης. 
 
Ο µέγιστος χρόνος µη λειτουργίας του µηχανήµατος λόγω βλαβών (DOWN TIME) σε όλη τη διάρκεια 
του χρόνου εγγύησης. 
 
Για κάθε µέρα υπέρβασης του παραπάνω ορίου DOWN TIME θα επεκτείνεται το χρονικό διάστηµα 
της εγγύησης κατά 20 ηµέρες. 
 
 

7.13 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 
Ο ανάδοχος του έργου  θα πρέπει να υποβάλλει  στον κύριο του έργου υπεύθυνες δηλώσεις για τα 
παρακάτω : 
 

• Ότι ο προµηθευτής αναλαµβάνει να εκπαιδεύσει τεχνικό που θα υποδείξει ο κύριος του έργου 
στη συντήρηση και τις επισκευές του µηχανήµατος, θα δηλώνεται υπεύθυνα ο τόπος και η 
χρονική διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης καθώς και το πως θα καλυφθούν τα έξοδα της 
(έξοδα µεταβίβασης - επιστροφής – διαµονής- δίδακτρα κ.λ.π.). 

• Ότι ο προµηθευτής διαθέτει οργανωµένο συνεργείο SERVICE και µπορεί να αναλάβει µε 
σύµβαση την πλήρη τεχνική κάλυψη του µηχανήµατος (µετά την λήξη χρόνου εγγύησης). 

• Ότι θα διαθέτει πλήρες και επαρκές απόθεµα ανταλλακτικών στον Ελληνικό χώρο, για 
κάλυψη τουλάχιστον 10 χρόνων και θα τα χορηγεί στον  κύριο του έργου όταν του ζητηθούν, 
ανεξάρτητα µε τον φορέα συντήρησης του µηχανήµατος. 

 
      ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 
 

• Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών από τον ανάδοχο και πριν την προµήθεια του Η/Ζ, 
θα πρέπει να σηµειωθεί ότι θα προτιµηθεί αξιόπιστο υλικό, δηλ. υλικό που θα εγγυάται την 
καλή λειτουργία και παράλληλα θα έχει µικρές απαιτήσεις εξόδων εγκαταστάσεως, 
συντηρήσεως και µεγάλη αντοχή, και επί πλέον θα φέρει τη σήµανση του κατασκευαστή στο 
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συγκρότηµα του Η/Ζ (Μηχανή - γεννήτρια - πίνακας αυτοµατισµού), της Ε.Ε  (CE) και θα 
συνοδεύεται µε πιστοποιητικό δοκιµών του κατασκευαστή. 

• Θα ληφθούν ευνοϊκά υπόψη στοιχεία που θα υποβληθούν από τον ανάδοχο και θα 
αποδεικνύουν την πείρα του προµηθευτή. 

• Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει πιστοποιητικά ή διευκρινήσεις τόσο από τον 
προµηθευτή, όσο και από τον ανάδοχο. 
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8 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ   
 

8.1 ΓΕΝΙΚΑ  

Η παρούσα αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στις απαιτήσεις κατασκευής των αντλιών των 
αντλιοστασίων λυµάτων, όπου δεν προβλέπονται αντλίες λυµάτων µε µασητήρα.   
.   
Οι υποβρύχιες αντλίες λυµάτων θα είναι κατάλληλες για άντληση πρωτογενών λυµάτων, χωρίς να 
υπάρχει κίνδυνος έµφραξης της αντλίας ή του δικτύου ικανές να λειτουργούν σε δίκτυο παροχής 
τάσης 380 Volt, 3  φάσεων, συχνότητας 50 Hz. 
Ο οίκος κατασκευής  των υποβρύχιων αντλιών θα είναι πιστοποιηµένος µε ISO 9001 και οι 
υδραυλικές αποδόσεις θα πιστοποιούνται µε ISO 2548 C (ελάχιστες απαιτήσεις). Ο τύπος της  
αντλίας που θα επιλεγεί από τον ανάδοχο θα πρέπει να έχει το απαιτούµενο σηµείο  λειτουργίας της, 
όσο το δυνατόν πιο κοντά στο ονοµαστικό (κατά το δυνατόν στο µέσον της καµπύλης λειτουργία της).   

Η αντλία θα είναι εξοπλισµένη µε υποβρύχιο καλώδιο (Subcable) µήκους δέκα (10) m και  θα 
συνοδεύεται µε σύνδεσµο εξαγωγής από χυτοσίδηρο Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καλωδίου ισχύος 
θα είναι σύµφωνα µε τους κανονισµούς IEC.  
 

8.2 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
Οι αντλίες θα συνδέονται σταθερά σε λυόµενο σύνδεσµο εξαγωγής κατά τρόπο αυτόµατο και θα 
οδηγούνται από ένα ή δύο οδηγούς ανοξείδωτους εκτεινόµενους από την κορυφή του αντλιοστασίου 
στον σύνδεσµο εξαγωγής της αντλίας. 
Η διάταξη εγκατάστασης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην χρειάζεται  είσοδος του προσωπικού στο 
υγρό φρεάτιο. Η στεγανότητα των αντλιών στο σηµείο επαφής µε τον σύνδεσµο εξαγωγής πρέπει να 
επιτυγχάνεται µέσω µηχανικά επεξεργασµένης µεταλλικής υδατοστεγούς επαφής. 
Κανένα τµήµα της αντλίας δεν θα χρειάζεται στήριξη κατ’ ευθείαν στον πυθµένα της δεξαµενής, παρά 
µόνο στον σύνδεσµο εξαγωγής. 
Οι αντλίες θα είναι αυστηρά µονοβάθµιες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση εµφάνισης προβληµάτων 
εµπλοκής τους. 
 

8.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 
Τα κύρια εξαρτήµατα της αντλίας θα είναι από χυτοσίδηρο µε λείες επιφάνειες ελεύθερες από 
φυσαλίδες ή άλλες ανωµαλίες. Όλα τα εκτεθειµένα παξιµάδια, βίδες και ροδέλες θα είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα κατά AISI - 304 ή DIN 17440 X 5 CrNi 1810 ή καλύτερης ποιότητας. Όλες οι 
µεταλλικές επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε το αντλούµενο ρευστό υγρό που δεν είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο θα προστατεύονται µε ειδική αντιοξειδωτική βαφή. Κρίσιµες 
συνδετικές επιφάνειες όπου απαιτείται υδατοστεγανότητα θα είναι µηχανικά κατεργασµένες και 
συναρµολογηµένες µε στεγανοποιητικούς δακτυλίους από συνθετικό καουτσούκ. 
Ορθογωνικής διατοµής φλάντζες, που απαιτούν ειδική ροπή στέψης ή στεγανωτικές ουσίες δεν θα 
γίνονται τεχνικώς αποδεκτά. 
 

8.4 ΠΤΕΡΩΤΗ 
Η πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο Cast iron ASTM-A 48 - 35b ή GG25G κατά DIN, υδροδυναµικά 
ζυγοσταθµισµένη µονοκάναλη, ανεµπόδιστης ροής (χωρίς εµφράξεις) µε οµαλή δίοδο (πέρασµα) 
στερεών 100 mm, χωρίς οξείες στροφές. Η πτερωτή θα µπορεί να χρησιµοποιείται για την άντληση 
υγρών που περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά, πυκνή λάσπη και άλλες ύλες που περιέχονται 
σε συνήθη ακάθαρτα νερά (λύµατα). 
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Η πτερωτή θα είναι µε πλήρη πτερύγια (full vaned). Ο υδραυλικός βαθµός απόδοσης της αντλίας στο 
ονοµαστικό σηµείο λειτουργίας της θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 65%. Η πτερωτή θα συγκρατείται 
µε µπουλόνι µε κεφάλι allen. Όλες οι πτερωτές θα είναι επιχρισµένες µε ειδική βαφή. Η ροπή 
αδράνειας της πτερωτής θα πρέπει να παρέχεται από τον κατασκευαστή της αντλίας.  
Είναι επιθυµητό επίσης να διαθέτει σύστηµα φθειρόµενων  δακτυλίων για να εξασφαλίζει αποδοτική 
στεγανοποίηση µεταξύ του περιβλήµατος και της εισαγωγής αναρρόφησης της πτερωτής. Ο 
φθειρόµενος δακτύλιος θα είναι σταθερός (ακίνητος) από ορείχαλκο ή από χαλύβδινο πλαίσιο µε 
ελαστική επένδυση και θα τοποθετείται πρεσαριστά στην εισαγωγή του περιβλήµατος. Οι αντλίες θα 
έχουν επίσης ένα φθειρόµενο δακτύλιο πτερωτής από ανοξείδωτο χάλυβα X5CrNiMo 1812 κατά DIN 
17440 που θα τοποθετείται στην εισαγωγή αναρρόφησης της πτερωτής αφού προηγουµένως 
θερµανθεί (συναρµογή σύσφιξης). 
 

8.5 ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ   
Το κέλυφος θα είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο άριστης ποιότητας µε λείες εσωτερικές 
επιφάνειες, χωρίς τραχιά σηµεία, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώµατα χύτευσης.  
Στην αναρρόφηση του κελύφους θα υπάρχει σύστηµα αποκοπής µακρόινων στερεών µε ρυθµιζόµενο 
πλατώ αναρρόφησης. Επίσης το πλατώ αναρρόφησης στη βάση του κελύφους θα φέρει κοπτήρες για 
την αποτροπή έµφραξης από µακρόινα ή άλλα στερεά (σύστηµα contra block), µε δυνατότητα 
ρύθµισης, ώστε το διάκενο  µεταξύ πτερωτής και πλατώ να είναι το ελάχιστο δυνατό.  
 

8.6 ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
Ο άξονας της αντλίας και κινητήρα θα είναι ενιαίος κατασκευασµένος από  ανοξείδωτο χάλυβα και 
επαρκούς σχεδιασµού ώστε να ανταποκρίνεται στη µέγιστη ροπή που αναπτύσσεται κατά την 
εκκίνηση ή τη λειτουργία του αντλητικού συγκροτήµατος.  
Είναι επιθυµητό να µην έρχεται σε επαφή µε το αντλούµενο υγρό (πλήρως στεγανοποιηµένος).  
 

8.7 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΕΣ 
Κάθε αντλία θα είναι εφοδιασµένη µε µηχανικό σύστηµα στεγανότητας άξονα, αποτελούµενο από 
µηχανικό στυπιοθλίπτη. Οι στυπιοθλίπτες θα λειτουργούν µέσα σε δοχείο λαδιού το οποίο µε 
υδροδυναµικό τρόπο θα λιπαίνει τις λείες επιφάνειες των, µε σταθερό ρυθµό. 
Οι στυπιοθλίπτες δεν θα απαιτούν συντήρηση ούτε ρύθµιση και η στεγανοποίηση δεν θα εξαρτάται 
από τη φορά περιστροφής και δεν θα καταστρέφονται όταν το αντλητικό συγκρότηµα λειτουργεί «εν 
ξηρώ» Η επιθεώρηση του λαδιού στο θάλαµο των στυπιοθλιπτών θα γίνεται χωρίς 
αποσυναρµολόγηση κάποιου τµήµατος της αντλίας.  
 

8.8 ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ 
Ο σχεδιασµός του στυπιοθλίπτη εισόδου καλωδίου θα πρέπει να εξασφαλίζει υδατοστεγανότητα, 
χωρίς να χρειάζεται ειδική σύσφιξη µε συγκεκριµένη ροπή στρέψεως. Η είσοδος του καλωδίου θα 
αποτελείται από ένα κυλινδρικό ελαστικό δακτύλιο πλαισιωµένο µε ροδέλλες και όλα µαζί θα είναι 
συναρµολογηµένα µε ακρίβεια ως προς την εξωτερική διάµετρο του καλωδίου. Η συµπίεση του 
ελαστικού παρεµβύσµατος θα γίνεται µε τρόπο που θα αυτασφαλίζεται σε τυχόν τράβηγµα του 
καλωδίου. Εποξεικές ουσίες και άλλα δευτερεύοντα συστήµατα στεγανοποίησης δεν θα γίνονται 
αποδεκτά (βουλκανισµός, σιλικόνες κλπ). Ο θάλαµος σύνδεσης του καλωδίου και ο κινητήρας θα 
διαχωρίζονται από ένα τερµατικό πίνακα, ο οποίος θα αποµονώνει τον εσωτερικό χώρο του κινητήρα, 
η στεγανοποίηση αυτή θα επιτυγχάνεται µε ένα στεγανοποιητικό δακτύλιο – (O ring). Η σύνδεση των 
καλωδίων και των ακροδεκτών του στάτορα θα γίνεται µε κοχλιωτή σύνδεση σύσφιξης µόνιµα 
στερεωµένης πάνω στον τερµατικό πίνακα. 
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8.9 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

Ο κινητήρας της αντλίας θα είναι τριφασικός  τύπου βραχυκυκλωµένου δροµέα, µε σχεδιασµό τύπου 
επαγωγικού κλωβού  τοποθετηµένος µέσα σε κέλυφος (περίβληµα) ο θάλαµος του οποίου θα είναι 
πλήρης αέρος και υδατοστεγής και κατάλληλος  για υποβρύχια λειτουργία. Τα τυλίγµατα του στάτορα 
θα είναι µονωµένα µε µόνωση (κλάσης F) ανθεκτική στην υγρασία και υπολογισµένη για 155ο C. Ο 
στάτορας θα είναι εµβαπτισµένος τρεις φορές σε ειδικό βερνίκι κατηγορίας F τοποθετηµένος στον 
θάλαµο του κέλυφους του (περιβλήµατος) αφού προηγουµένως το περίβληµα έχει θερµανθεί 
(συναρµογή σύσφιξης). Ο κινητήρας θα είναι σχεδιασµένος για συνεχή λειτουργία άντλησης ρευστών 
θερµοκρασίας µέχρι 40ο C και για 15 εκκινήσεις την ώρα. Θα διαθέτει θερµικούς διακόπτες ή 
διµεταλλικές επαφές ρυθµισµένους να ανοίγουν στους 140ο C και να κλείνουν στους 70ο C θα είναι δε 
τοποθετηµένοι µέσα στα τυλίγµατα των αγωγών του στάτορα ώστε να ελέγχουν τη θερµοκρασία κάθε 
φάσης του τυλίγµατος.  

Οι κινητήρες θα είναι τετραπολικοί (1.450 RPM), εκτός αν αποδεδειγµένα τα χαρακτηριστικά 
λειτουργίας της αντλίας επιβάλλουν τη χρήση κινητήρα µεγαλύτερου αριθµού στροφών.  

Ο κινητήρας και η αντλία θα είναι σχεδιασµένοι και συναρµολογηµένοι από τον ίδιο κατασκευαστή. 

Ο κινητήρας θα µπορεί να λειτουργεί µε διακύµανση τάσεως ±10%.  

Από τον ανάδοχο θα πρέπει να κατατεθούν τεχνικά φυλλάδια του προσφερόµενου αντλητικού 
συγκροτήµατος, που θα περιλαµβάνουν καµπύλες λειτουργίας και το συγκεκριµένο σηµείο 
λειτουργίας της αντλίας, Ροπή στρέψεως, ηλεκτρική ένταση (Α) συντελεστή ισχύος, βαθµό απόδοσης, 
στροφών, απορροφούµενης ισχύος, καθώς και ισχύος στον άξονα. 

Ο κινητήρας και το καλώδιο θα αντέχουν σε συνεχή υποβρύχια παραµονή χωρίς να χάνουν την 
υδατοστεγανότητα σύµφωνα µε τον κανόνα προστασίας ΙΡ 68 . Η ονοµαστική ισχύς του κινητήρα θα 
είναι αρκετή ώστε η αντλία να µην υπερφορτίζεται σε όλη την περιοχή της καµπύλης λειτουργίας της 
αντλίας. 
 

8.10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΕΩΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 
Είναι επιθυµητό, κάθε µονάδα να είναι εφοδιασµένη µε ένα κατάλληλα σχεδιασµένο υδρόψυκτο 
σύστηµα ψύξεως του κινητήρα. Το σύστηµα αυτό ενδεικτικά θα περιλαµβάνει τα παρακάτω: 
Υδροχιτώνιο που θα περιβάλει το κέλυφος του στάτορα, εξασφαλίζοντας έτσι τη διάχυση της 
θερµότητας του κινητήρα ανεξάρτητα από τον τύπο εγκατάστασης. Ο µανδύας ψύξης θα εξαερώνεται 
αυτόµατα κατά την εκκίνηση της αντλίας. Χρήση βάνας εξαέρωσης δεν θα γίνεται αποδεκτή. Ειδικά 
πτερύγια στο πίσω µέρος της πτερωτής, προς τον κινητήρα, θα εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του 
ψυκτικού υγρού δια µέσου υδροχιτωνίου. Η ροή του ψυκτικού µέσα από τις αυλακώσεις και τις οπές 
θα είναι ελεύθερη (ανεµπόδιστη-non clossing) χάρις στις κατάλληλες διαστάσεις τους. Θα 
προβλέπεται δυνατότητα για εξωτερική ψύξη και απόπλυση των στυπιοθλιπτών. Το σύστηµα ψύξεως 
θα πρέπει να παρέχει ικανοποιητική ψύξη για συνεχή λειτουργία άντλησης ρευστού µε θερµοκρασία 
µέχρι 40ο C. 
 

8.11 Ε∆ΡΑΝΑ 
Ο άξονας της αντλίας /κινητήρα θα εδράζεται σε τριβείς αυτολίπαντους, επαρκούς µεγέθους και 
τοποθετηµένους σε κατάλληλες θέσεις του άξονα, ώστε να µεταφέρουν όλα τα ακτινικά και αξονικά 
φορτία στο περίβληµα της αντλίας και να ελαχιστοποιούν το βέλος κάµψης. Όλοι οι τριβείς να είναι 
υπολογισµένοι για τουλάχιστον 50.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας στο ονοµαστικό σηµείο 
λειτουργίας της αντλίας. 
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8.12 ∆ΟΧΕΙΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 
Κάθε αντλία θα είναι εφοδιασµένη µε θάλαµο ελαίου για το σύστηµα στεγανοποίησης του άξονα. Οι 
τάπες επιθεώρησης του λαδιού θα είναι προσιτές από έξω. Το λάδι του συστήµατος στεγανοποίησης 
δεν θα παρέχει κυκλικούς υδρογονάνθρακες και θα είναι εγκεκριµένο από την FDA. Ο κινητήρας θα 
πρέπει να µπορεί να λειτουργήσει χωρίς λάδι χωρίς να πάθουν βλάβη οι στυπιοθλίπτες. 
 

8.13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ  
Θα προβλεφθεί σύστηµα ελέγχου υγρασίας στην ελαιολεκάνη, η οποία θα αποτελείται από µια 
ηλεκτρονική συσκευή, (του οίκου κατασκευής της αντλίας), η οποία θα τοποθετηθεί και θα συνδεθεί 
στον πίνακα κίνησης και αυτοµατισµού της αντλίας και θα στέλνει σήµα  χαµηλής τάσης και έντασης 
στο ηλεκτρόδιο ανίχνευσης υγρασίας, το οποίο θα είναι τοποθετηµένο στην ελαιολεκάνη. Σε 
περίπτωση ανίχνευσης υγρασίας µέσα στην ελαιολεκάνη, θα ενεργοποιείται φωτεινό σήµα το οποίο 
θα µεταβιβάζεται στον Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου του συστήµατος τηλενδείξεων – τηλεχειρισµών της 
Ε.Ε.Λ, ενώ παράλληλα θα διακόπτεται η λειτουργία του κινητήρα της αντλίας. 
 

8.14 ΚΑΛΩ∆ΙΑ 
Τα καλώδια του κινητήρα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές IEC 245, να έχουν αντοχή στα 
λιπαντικά κατά VDE 0427  παράγραφος 803 και να περιλαµβάνουν επιπλέον  2 αγωγούς 1,5 mm2 για 
την παρακολούθηση των θερµικών διακοπτών και των αισθητήρων προστασίας. 
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9 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΑΣΗΤΗΡΑ 
 

Η παρούσα αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στις απαιτήσεις κατασκευής των αντλιών των 
αντλιοστασίων λυµάτων, όπου προβλέπονται αντλίες λυµάτων µε µασητήρα.   

Οι αντλίες είναι κατάλληλες για άντληση ανεπεξέργαστων λυµάτων, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος 
έµφραξης. Το εργοστάσιο κατασκευής θα έχει πιστοποιηθεί µε ΙSO 9001και οι αποδόσεις της αντλίας 
πρέπει να πιστοποιούνται µε αναλυτική καµπύλη απόδοσης σύµφωνα µε το ΙSO 2548 C. 
 
Κατασκευή αντλιών 
 
Πτερωτή: Η αντλία θα διαθέτει ειδική πολυκάναλη πτερωτή περιστρεφόµενη εντός δύο κοπτικά 
διαµορφωµένων επιφανειών του κελύφους. Πέραν αυτού η αντλία θα φέρει ειδικό σύστηµα  αποκοπής  
και πολτοποίησης µακρόϊνων υλικών. Το σύστηµα  αυτό  θα αποτελείται από έναν κοπτήρα  σχήµατος 
λοβοειδούς  ρότορα  προσαρµοσµένο µπροστά και στον ίδιο άξονα µε την φυγοκεντρική πτερωτή. 
Ένας  σταθερός  δακτύλιος κοπής θα είναι στερεωµένος στην σπειροειδή βάση αναρρόφησης της 
αντλίας. Ο λοβοειδής ρότορας θα περιστρέφεται µέσα στο δακτύλιο κοπής, ο οποίος θα φέρει 
κυµατοειδείς απολήξεις - κοπτήρες. Ο αριθµός των απολήξεων αυτών θα είναι κατά ένα  µικρότερος  
από τις απολήξεις του ρότορα.  
Αυτή η διαφορά θα δηµιουργεί ένα άνοιγµα  µεταξύ  σταθερού και κινητού κοπτήρα. Με  την 
περιστροφή της πτερωτής  το νερό  και τα στερεά οδεύουν λόγω διαφοράς πιέσεως προς  τους 
κοπτήρες. Καθώς τα στερεά τεµαχίζονται σε µικρά κοµµάτια  (max Φ 2mm) θα αντλούνται από την 
πτερωτή και προωθούνται στον καταθλιπτικό αγωγό. 
 
Κέλυφος αντλίας: Το κέλυφος θα είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο µε λείες εσωτερικές 
επιφάνειες, χωρίς τραχιά σηµεία, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώµατα χύτευσης. Το πλατώ αναρρόφησης 
στην βάση του κελύφους  θα φέρει σπειροειδές αυλάκι  αποτροπής έµφραξης από µακρόινα ή άλλα 
στερεά και θα έχει  δυνατότητα ρύθµισης ώστε το διάκενο µεταξύ πτερωτής και πλατώ να είναι το 
ελάχιστο δυνατό. 
 
Περιστρεφόµενα τµήµατα: Τα περιστρεφόµενα τµήµατα (πτερωτή, άξονας & ρότορας) θα είναι 
στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένα έτσι ώστε να µην παρατηρούνται κατά τη λειτουργία του 
αντλητικού συγκροτήµατος αδικαιολόγητες ταλαντώσεις, κραδασµοί ή άλλα µη επιθυµητά φαινόµενα. 
 
Άξονες: Ο άξονας της αντλίας & του κινητήρα θα είναι κοινός, κατασκευασµένος από ανοξείδωτο 
χάλυβα και επαρκούς σχεδιασµού ώστε να ανταποκρίνεται στην µεγίστη ροπή που αναπτύσσεται 
κατά την εκκίνηση ή λειτουργία του αντλητικού συγκροτήµατος. Το µέγιστο βέλος κάµψης δεν  
ξεπερνά τα 0.05 mm στο σηµείο του κάτω στυπιοθλίπτη. Ο άξονας της αντλίας θα έχει υποστεί 
κατεργασία τέλειας λείανσης κατά την φάση του φινιρίσµατος και θα έχουν κατασκευαστεί πάνω σ‘ 
αυτόν πατούρες ασφαλείας για την στήριξη των τριβέων, στυπιοθλιπτών & της πτερωτής. 
 
Μηχανικοί στυπιοθλίπτες: Οι αντλίες θα είναι εφοδιασµένες µ΄ ένα µηχανικό στυπιοθλίπτη. Ο 
µηχανικός στυπιοθλίπτης τοποθετείται πίσω από την πτερωτή και τα «πρόσωπα» του είναι 
κατασκευασµένα από silicon carbide.  
Οι στυπιοθλίπτες δεν θα απαιτούν συστηµατική συντήρηση και ρυθµίσεις και δεν θα καταστρέφονται 
όταν το αντλητικό συγκρότηµα λειτουργεί εν ξηρώ. Η επιθεώρηση του λαδιού στον θάλαµο των 
στυπιοθλιπτών θα πραγµατοποιείται χωρίς αποσυναρµολόγηση κάποιου τµήµατος της αντλίας.   
 
Τριβείς: Θα είναι αυτολίπαντοι, επαρκούς µεγέθους και τοποθετηµένοι σε κατάλληλη θέση στον 
άξονα ώστε να µεταφέρουν όλα τα ακτινικά και αξονικά φορτία στο περίβληµα της αντλίας και να 
ελαχιστοποιούν το βέλος κάµψης. Ο χρόνος ζωής τους θα είναι κατ΄ ελάχιστον 50.000 ώρες 
λειτουργίας  
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Στεγανοποιητικοί δακτύλιοι & κοχλιοσυνδέσεις: Όλες οι επιφάνειες σύνδεσης µεταξύ των 
διαφόρων τµηµάτων της αντλίας και του κινητήρα  θα έχουν υποστεί µηχανική κατεργασία και όπου 
απαιτείται στεγανοποίηση έχουν προσαρµοστεί στεγανοποιητικοί δακτύλιοι o-rings από συνθετικό 
καουτσούκ. Η στεγανοποίηση επιτυγχάνεται λόγω του τέλειας εφαρµογής τους και όχι λόγω 
εξασκούµενης πίεσης ή ροπής. Όλοι οι εξωτερικοί κοχλίες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Όλες οι 
επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε το αντλούµενο υγρό και δεν είναι από ανοξείδωτο χάλυβα θα 
προστατεύονται από αντιδιαβρωτική βαφή. 
 
Κινητήρας: Υποβρύχιος τριφασικός βραχυκυκλωµένου δροµέα, µε σχεδιασµό τύπου επαγωγικού 
κλωβού, µέσα σε υδατοστεγή θάλαµο αέρα. Είναι κατάλληλοι για συνεχή λειτουργία σε εµβαπτιζόµενη 
εγκατάσταση.  Η ψύξη  του κινητήρα γίνεται από το αντλούµενο υγρό µέσα  στο οποίο είναι 
τοποθετηµένος. 
Οι κινητήρες θα µπορούν να εκτελούν  δέκα πέντε εκκινήσεις ανά ώρα. Τα τυλίγµατα του στάτη και τα 
καλώδια θα έχουν µόνωση κατά της υγρασίας, κλάσης  F (1550 C). 
 
Βάση λυοµένου συνδέσµου 
Η αντλία θα εδράζεται σε χυτοσιδερένια βάση λυοµένου συνδέσµου. Η αντλία θα οδηγείται µε ένα 
οδηγό σωλήνα που θα εκτείνεται από το καπάκι του φρεατίου στην βάση λυόµενου συνδέσµου και θα 
«κοµπλάρεται αυτόµατα σ’ αυτή. Η στεγανοποίηση µεταξύ αντλίας και βάσης λυοµένου συνδέσµου 
θα επιτυγχάνεται µε ειδικό ελαστικό παρέµβυσµα. 
 
Υλικά Κατασκευής 
Κέλυφος κινητήρα                          : GG25 0.6025 ASTM A48 CLASS 30 
Κέλυφος αντλίας                            : GG25 0.6025 ASTM A48 CLASS 30  
Πτερωτή                                         : GG25 0.6025 ASTM A48 CLASS 30 
Άξονας                                           : 1.4021 [ 420 SS] (X20 Cr13) 
 
Κοχλίες και περικόχλια    
(σε επαφή µε αντλούµενο υγρό)    : Stainless steel (316SS) 
Μηχανικός στυπιοθλίπτης (κάτω)  : Silicon carbide 
 
Βαφή Εξωτερική 
Αστάρι                                             : Οξείδια του Ψευδαργύρου 
Τελική  επίστρωση                          : Ακρυλικές ρητίνες. 
 
Στοιχεία Λειτουργίας                   
Μέση θερµοκρασία                     :   Μax. 400 C. 
Παροχή                                        :  15   m3/h     
Συνολικό µανοµετρικό                :    37  m.Υ.Σ. 
 
Τύπος πτερωτής   :  µασητήρας 
Ταχύτητα περιστροφής                :  2900  rpm 
 
Στοιχεία κινητήρα 
Τάση λειτουργίας                        :   380   V 
Συχνότητα                                  :   50     Hz/3 ∼ 
Μήκος Καλωδίου                     :   10      m 
Τύπος Καλωδίου                     :   7G1,5 
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10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ   
 

10.1 ΓΕΝΙΚΑ - ΣΚΟΠΟΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
Για τον έλεγχο των εκλυόµενων οσµών από τους υγρούς θαλάµους των λυµάτων, θα εγκατασταθεί σε 
κάθε αντλιοστάσιο που αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή και µέσα στον αντίστοιχο οικίσκο, 
κατάλληλο σύστηµα απόσµησης, το οποίο θα αναρροφά τον αέρα από τον υγρό θάλαµο και θα τον 
επεξεργάζεται σε κιβώτιο µε κατάλληλα φίλτρα.  

Ο αποσµηµένος αέρας στη συνέχεια θα απορρίπτεται στο εξωτερικό περιβάλλον.  

Η δυνατότητα επεξεργασίας του κάθε συστήµατος απόσµησης, θα είναι κατάλληλη για ανανέωση του 
αέρα του υγρού θαλάµου τουλάχιστον 10 φορές την ώρα. Ήτοι, η δυνατότητα επεξεργασίας αέρα θα 
είναι τουλάχιστον 10 φορές την ώρα ο όγκος του υγρού θαλάµου. 

Ο σκοπός της εγκατάστασης των µονάδων απόσµησης, είναι η δέσµευση των οσµών των λυµάτων 
µέσα στους υγρούς θαλάµους και η αδρανοποίηση τους, ώστε να αποφευχθεί η διάχυση τους και η 
όχληση στο περιβάλλον.  

Οι µονάδες απόσµησης θα πρέπει τεκµηριωµένα  να δεσµεύουν αποτελεσµατικά τα αέρια H2S, SO2 , 
τις πτητικές οργανικές ενώσεις  (VOCs) κλπ .  

Ειδικότερα, ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να προσκοµίσει βεβαιώσεις και τεχνικά έντυπα των 
κατασκευαστικών οίκων των συστηµάτων απόσµησης, στα οποία θα φαίνεται µε σαφήνεια η 
ονοµαστική δυναµικότητα  των µονάδων, (σε παροχή αποσµούµενου αέρα),  η µέγιστη µετωπική 
ταχύτητα εισόδου του αέρα στο στοιχείο, καθώς και η σύσταση  και η ονοµαστική δυναµικότητα των 
φίλτρων σε αποµάκρυνση των χηµικών  ενώσεων που περιγράφηκαν προηγουµένως και η πτώση 
πίεσης του αέρα.  

Επιπροσθέτως ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση του προµηθευτικού οίκου των 
χηµικών φίλτρων για δωρεάν παροχή δειγµατοληψίας για το έλεγχο κορεσµού των, ώστε να γνωρίζει 
ο φορέας πότε πρέπει αυτά να αντικατασταθούν.  

Κάθε σύστηµα απόσµησης θα προσκοµισθεί µε φίλτρα που δεν θα χρειάζονται αντικατάσταση για 36 
µήνες. 

Τέλος ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του 
κατασκευαστικού οίκου των φίλτρων (ISO 9001)  

 

10.2 ΘΕΣΕΙΣ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
Μονάδες  απόσµησης θα εγκατασταθούν στα Α/Σ λυµάτων που βρίσκονται µέσα στις κατοικηµένες 
περιοχές του δήµου ήτοι :  

Αντλιοστάσια λυµάτων ΦΑ1 & ΦΑ2 

Σύνολο : 2 τεµάχια.  

 

10.3 ΡΥΘΜΙΣΗ  ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Προτείνεται η λειτουργία των µονάδων απόσµησης για συνολικά 3 ώρες την ηµέρα κατά τους 
θερινούς µήνες και για  2 ώρες κατά τους χειµερινούς.  
Η λειτουργία τους θα γίνεται κατά διαστήµατα, µε κατάλληλο χρονοπρόγραµµα µέσα από τον 
αντίστοιχο Προγραµµατιζόµενο Λογικό Ελεγκτή, (PLC), του αντλιοστασίου.  
Εναλλακτικά, η ρύθµιση της λειτουργίας των µπορεί να γίνει µε τη ρύθµιση αντίστοιχου 
ηλεκτροµηχανικού  χρονοδιακόπτη (προµήθεια – εγκατάσταση – ρύθµιση από τον ανάδοχο).  
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Επίσης, πριν το άνοιγµα των καπακιών  των υγρών θαλάµων (για τον περιοδικό καθαρισµό του 
εσχαρόκαδου, ή για έλεγχο  των αντλιών κλπ), θα πρέπει να τίθεται χειροκίνητα σε λειτουργία η 
αντίστοιχη µονάδα απόσµησης για 20 περίπου λεπτά.  

 

10.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ   

Το πλήρες σύστηµα απόσµησης θα περιλαµβάνει :  

� Τον πλαστικό κυκλικό αεραγωγό αναρρόφησης  

� Την κυρίως µονάδα απόσµησης 

� Το διάφραγµα ρύθµισης της παροχής αέρα (damper) 

� Το κιβώτιο του φυγοκεντρικού ανεµιστήρα (fan section) 

� Το τµήµα  σύνδεσης της µονάδας απόσµησης µε το κιβώτιο ανεµιστήρα (πλένουµ) 

� Τον πλαστικό κυκλικό αεραγωγό απόρριψης του αέρα  
 
 Αναλυτικά :  

� Αγωγός  αναρρόφησης  αέρα  από  τον υγρό  θάλαµο   

Πλαστικός αεραγωγός κυκλικής διατοµής ονοµαστικής πίεσης 6 ΑΤΜ και ονοµαστικής διαµέτρου Φ 
250 mm, µε τα ειδικά τεµάχια (καµπύλες κλπ).  

 

� Μονάδα  απόσµησης   

Θα περιλαµβάνει :  

� το κιβώτιο της µονάδας µε πλαϊνά τοιχώµατα αλουµινίου και οδηγούς  στήριξης και 
στερέωσης από προφίλ αλουµινίου ειδικών διατοµών.  

� στεγανές πλαϊνές πόρτες µε ελαστικά παρεµβύσµατα και από τις δυο πλευρές του 
κιβωτίου, για τον έλεγχο και αντικατάσταση των φίλτρων.  

� Τη βάση στήριξης του κιβωτίου από µορφοσίδερο µε αντιδιαβρωτική – αντισκωριακή βαφή  

� Το τµήµα των φίλτρων και ειδικότερα :  

• Πρώτο στάδιο, (µηχανικό φιλτράρισµα), µε κατάλληλο φίλτρο και κατακράτηση 65% -
75% για την συγκράτηση κυρίως της υγρασίας και των µικροσωµατιδίων σκόνης που 
µπορεί να προκύψουν.  Το πρώτο στάδιο φιλτραρίσµατος είναι απαραίτητο, 
προκειµένου συγκροτηθούν η υγρασία και η οποιασδήποτε µορφής σκόνη πριν 
περάσει στο δεύτερο στάδιο και αδρανοποιήσουν τα χηµικά φίλτρα. Το πιο πάνω 
φίλτρο θα είναι πλενόµενου τύπου. 

• ∆εύτερο στάδιο µε διάτρητα πλαστικά κάνιστρα απορριπτόµενου τύπου, που 
περιέχουν χηµικά φίλτρα, για την συγκράτηση του Η2S, SO2, και των πτητικών 
οργανικών ενώσεων (VOCs) και πιστοποιηµένης ποσότητας ώστε αποδεδειγµένα να 
µπορούν να  λειτουργούν απρόσκοπτα επί 36 µήνες. 

• Τα φίλτρα θα πρέπει να λειτουργούν υπό τις παρακάτω συνθήκες :    

- Θερµοκρασία λειτουργίας από  -200C έως 510C.  

- Σχετική υγρασία 10-95% RH  
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- UL Class 2 (άκαυστο)  

- Μη τοξικό  

Τέλος το χηµικό φίλτρο θα έχει τη δυνατότητα ελέγχου κορεσµού µε δειγµατοληψία,  (η 
οποία θα παρέχεται δωρεάν από τον προµηθευτικό οίκο), ώστε να γνωρίζει ο φορέας 
πότε πρέπει να αντικατασταθεί.  

 

� ∆ιάφραγµα  ρύθµισης  αέρα  (damper) 

Θα είναι αντιοξειδωτικού τύπου και θα τοποθετηθεί στην αναρρόφηση του ανεµιστήρα.  
 

� Φυγοκεντρικός  ανεµιστήρας  µέσα  σε  κιβώτιο   

κιβώτιο ανεµιστήρα µε πλαϊνά τοιχώµατα αλουµινίου και οδηγούς  στήριξης και στερέωσης από 
προφίλ αλουµινίου ειδικών διατοµών. 

Φυγοκεντρικός ανεµιστήρας αντιοξειδωτικού τύπου, ονοµαστικής παροχής 10 εναλλαγών αέρα την 
ώρα του όγκου του υγρού θαλάµου για τον οποίο προορίζεται και στατικής πίεσης ικανής να καλύψει 
τις απώλειες ροής των αεραγωγών αναρρόφησης και εξόδου, καθώς και της κυρίως µονάδας 
απόσµησης.   

 

� Τµήµα  σύνδεσης  της  µονάδας  απόσµησης  µε  τους  αεραγωγούς  

Θα είναι κατασκευασµένα από αλουµίνιο µε κατάλληλες ενισχύσεις και θα καταλήγουν σε φλάντζες ή 
λαιµούς σύµφωνα µε τις διαµέτρους των αεραγωγών και του κιβωτίου του ανεµιστήρα.  
 

� Αεραγωγός απόρριψης  αέρα  

Πλαστικός αεραγωγός κυκλικής διατοµής ονοµαστικής πίεσης 6 ΑΤΜ και ονοµαστικής διαµέτρου Φ 
200 mm, µε τα ειδικά τεµάχια (καµπύλες κλπ).  
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11 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ  ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ  
 

11.1 ΓΕΝΙΚΑ - ΣΚΟΠΟΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
Ο σκοπός της εγκατάστασης των αναδευτήρων λυµάτων, είναι να αναµίξουν το περιεχόµενο των 
θαλάµων άντλησης, πριν οι αντλίες λυµάτων εκκινήσουν.  Έτσι, µε το πέρας της αντλήσεως δεν 
µένουν επικαθίσεις στον πυθµένα του αντλιοστασίου. 

Επιπρόσθετα, ο αναδευτήρας εµποδίζει τη δηµιουργία κρούστας, (από λιπαρές ουσίες), στην 
ελεύθερη στάθµη του υγρού θαλάµου. 

 

11.2 ΤΡΟΠΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (1,5 – 2 ώρες κατά µέγιστο), τίθεται σε λειτουργία ο αναδευτήρας 
λυµάτων, ο οποίος λειτουργεί για 2 – 3 λεπτά και πριν την εκκίνηση των υποβρύχιων αντλιών 
λυµάτων.   

Ο έλεγχος της λειτουργίας των αναδευτήρων επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια προγραµµατισµού του 
αντίστοιχου Προγραµµατιζόµενου Λογικού Ελεγκτή (PLC) του αντλιοστασίου.  

Το µαθηµατικό µοντέλο ανάδευσης των λυµάτων έχει επιλυθεί από τους οίκους κατασκευής των 
αναδευτήρων.  

Έτσι, σε κάθε περίπτωση, η καταλληλότητα του συγκεκριµένου τύπου αναδευτήρα για την κάθε 
εφαρµογή, πρέπει να πιστοποιείται από τον οίκο κατασκευής του.  

Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να προσκοµίσει βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή προµήθειας των 
αναδευτήρων, ότι ο συγκεκριµένος τύπος αναδευτήρα είναι κατάλληλος για τις διαστάσεις των υγρών 
θαλάµων των αντλιοστασίων λυµάτων, για τους οποίους προορίζονται.   

Επίσης οφείλει να προσκοµίσει τεχνικά έντυπα των αναδευτήρων (prospectus), µε τις αντίστοιχες 
οδηγίες ορθής εγκατάστασης.  
 

11.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Κάθε υποβρύχιος αναδευτήρα θα αποτελεί µια στιβαρή, υδατοστεγή µονάδα που θα περιλαµβάνει τον 
ηλεκτροκινητήρα, την προπέλα και τον ενσωµατωµένο βραχίονα για την στήριξη του αναδευτήρα σε 
σωλήνα ανοξείδωτο 1 1/2".  
 
Προπέλα 

Η προπέλα θα έχει διάµετρο περίπου 200mm και θα είναι δύο πτερυγίων από χυτοσίδηρο GG25, 
αυτοκαθαριζόµενη. Τέλος, θα είναι ειδικού σχεδιασµού, ώστε να επιτυγχάνει µεγάλες ωστικές 
δυνάµεις και συνεπώς υψηλή απόδοση αξονικής ροής 
 
Κινητήρας 

Θα είναι τριφασικός βραχυκυκλωµένου δροµέα, µε βαθµό προστασίας ΙΡ 68, κλάση µόνωσης F (155 
ºC). Το κέλυφος του κινητήρα θα είναι από χυτοσίδηρο GG25. Ο άξονας θα είναι ανοξείδωτος (AISI 
420) και ονοµαστικής Ισχύος Ρ =1,92 kW, 1450 rpm. 
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Άξονας 

Θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 420. 
 
Τριβείς 

Ο άξονας θα εδράζεται σε αυτoλίπαvτoυς τριβείς, που η διάρκεια ζωής τους θα είναι τουλάχιστον 
50.000 ώρες λειτουργίας.  
 
Στεγανοποίηση  

Η στεγανοποίηση του άξονα από την πλευρά του αναδευόµενου υγρού θα επιτυγχάνεται µε µηχανικό 
στυπιοθλίπτη από silicon carbide, που θα στεγανοποιεί ανεξάρτητα από τη φορά περιστροφής του 
κινητήρα. Οι τάσεις που αναπτύσσονται κατά την εκκίνηση θα αντιµετωπίζονται από ανοξείδωτο 
ελατήριο. 

Η στεγανοποίηση του άξονα από την πλευρά του κινητήρα θα επιτυγχάνεται µε τσιµούχα 
τυποποιηµένη κατά DlN 3760. 

Η λίπανσης θα επιτυγχάνεται µε το λάδι της ελαιολεκάνης το οποίο και θα ψύχει τον µηχανικό 
στυπιοθλίπτη σε περίπτωση λειτουργίας «εν ξηρώ». 
 
Σύστηµα ελέγχου της στεγανοποίησης. 

Για την αποφυγή βραχυκυκλώµατος του ηλεκτροκινητήρα στην περίπτωση εισόδου υγρασίας, θα έχει 
προβλεφθεί από τον οίκο κατασκευής του αναδευτήρα, σύστηµα ελέγχου των διαρροών στο θάλαµο 
του κινητήρα, η οποία θα περιλαµβάνει :  
Μια ηλεκτρονική συσκευή συνδεδεµένη στον πίνακα αυτοµατισµού θα στέλνει σήµα χαµηλής τάσης -
και έντασης στο ηλεκτρόδιο ανίχνευσης υγρασίας. Εάν εισέλθει νερό στον ελαιοθάλαµο, ο ανιχνευτής 
θα κλείνει το ηλεκτρικό κύκλωµα και θα ενεργοποιεί ένα φωτεινό σήµα κινδύνου στην πρόσοψη του 
ηλεκτρικού πίνακα,  ενώ παράλληλα θα διακόπτεται η λειτουργία του κινητήρα. Ταυτόχρονα, το σήµα 
θα µεταβιβάζεται στον Κεντρικό σταθµό Ελέγχου της Ε.Ε.Λ του δήµου.  
 
Θερµική προστασία 

Σε κάθε φάση θα υπάρχει διµεταλλικός ανιχνευτής θερµοκρασίας τοποθετηµένος στην πάνω πλευρά 
των τυλιγµάτων του στάτη. Οι ανιχνευτές θα είναι συνδεδεµένοι εν σειρά µεταξύ τους και µε την 
επαφή του θερµικού στον εκκινητή του κινητήρα, έτσι ώστε µε το «άνοιγµα» ενός διµεταλλικού να 
διακόπτεται η λειτουργία του αναµικτήρα. Η θερµοκρασία ενεργοποίησης τους θα είναι 140ºC Όταν η 
θερµοκρασίας του στάτη επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα η διµεταλλική επαφή θα κλείνει 
αυτόµατα.  
 
Υλικά κατασκευής 

� Κέλυφος κινητήρα          : Χυτοσίδηρος GG25 

� Προπέλα                                  : Χυτοσίδηρος GG25 

� Άξονας                                 : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420. 

� Μηχανικός στυπιοθλίπτης       : Silicon carbide / Silicon carbide 

� Κοχλιοσυνδέσεις                         : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420. 
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12 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ  
 

12.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Oρθογώνιο φωτιστικό σώµα οροφής 1,20x0,30 m, κατάλληλο για 2 λαµπτήρες φθορισµού 36 
W , ορατό, µε µεταλλική σκάφη, στεγανό . 
 

12.2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΚΑΦΗ  
Η µεταλλική σκάφη θα έχει διαστάσεις σύµφωνα µε τα παραπάνω και  βάθος περίπου 100 mm. Η 
κατασκευή της θα γίνει από λαµαρίνα   DKP πάχους τουλάχιστον 0,6 mm µε τις κατάλληλες 
νευρώσεις. 
Στα πλάγια ή πίσω από τους λαµπτήρες, θα διαµορφωθεί κατάλληλη θέση, για την τοποθέτηση των 
στραγγαλιστικών πηνίων (ballast)  και των συρµατώσεων, που θα καλυφθεί από λαµαρίνα της ίδιας 
ποιότητας, έτσι ώστε το εσωτερικό του φωτιστικού να αποτελεί µία    ενιαία επιφάνεια ανάκλασης που 
θα είναι απαλλαγµένη από  εξαρτήµατα. Όλα τα µεταλλικά µέρη του φωτιστικού θα υποστούν  ειδική 
αντιδιαβρωτική κατεργασία και βαφή.  
 

12.3 ΟΡΓΑΝΑ ΑΦΗΣ  
Το φωτιστικό σώµα θα εφοδιαστεί µε όλα τα όργανα αφής που αναφέρονται στη σχετική 
προδιαγραφή . 
 

12.4 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
Τα διάφορα µέρη του φωτιστικού θα πληρούν επίσης και την προδιαγραφή «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ». 
 

12.5 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ  
Λαµπτήρες φθορισµού σε DELUXE  αποχρώσεις του λευκού. Λειτουργούν µε στραγγαλιστικό πηνίο 
και εκκινητή (STARTER). 
Οι λαµπτήρες φθορισµού θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 7.000   ωρών λειτουργίας . 
 
Προβλέπονται λαµπτήρες φθορισµού µιας απόχρωσης µε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά  
 
♦ Βαθµός χρωµατικής απόδοσης   : 83  
♦ Θερµοκρασία χρώµατος              : 3300 - 5500  Κ  
♦ Ισχύς                                            : 36W 
♦ Μήκος                                          : 1,30 
♦ Φωτεινή Ροή                                :  2900 
♦ Ενδεικτικός τύπος                       : PHILIPS TLD  
 

12.6 ΟΡΓΑΝΑ ΑΦΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ  
 
Τα φωτιστικά σώµατα µε λαµπτήρες φθορισµού , θα έχουν όργανα αφής     που θα πληρούν τις 
παρακάτω απαιτήσεις : 
 
     α.   Η αφή θα γίνεται µε την βοήθεια εκκινητή .  (STARTER) 
     β.   Το σύστηµα αφής θα αποτελείται από στραγγαλιστικό πηνίο   (ballast) ,  
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            εκκινητή και πυκνωτή διορθώσεως του συνηµιτόνου  µε αντίσταση εκφορτίσεως . 
 
 

12.7 ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (STARTERS) 
Οι εκκινητές (STARTERS) θα αποτελούνται από ένα γυάλινο σωλήνα   γεµάτο µε αέριο µέσα στον 
οποίο θα βρίσκονται τα δύο διµεταλλικά   ηλεκτρόδια .Οι εκκινητές θα πρέπει να έχουν µονωτικό 
περίβληµα   και να µην καταναλίσκουν πρόσθετη ενέργεια όταν ο λαµπτήρας είναι     αναµµένος . 
 
 

12.8 ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΗΝΙΑ  
Τα στραγγαλιστικά πηνία θα αποτελούνται από ένα µεταλλικό  περίβληµα µε ακροδέκτη γειώσεως 
µέσα στο οποίο θα βρίσκεται ο  πυρήνας εµποτισµένος σε πολυεστερική ρητίνη . Τα στραγγαλιστικά 
πηνία θα πρέπει να είναι τελείως αθόρυβα και να φέρουν το σήµα εγκρίσεως των VDE. Επίσης θα 
πρέπει να έχουν εγκριθεί και από τον  κατασκευαστή των λαµπτήρων . 
 
 

12.9 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ  
Οι πυκνωτές διορθώσεως συνηµίτονου θα έχουν περίβληµα από αλουµίνιο και θα είναι στεγανοί . Το 
µέγεθός τους θα είναι κάθε φορά κατάλληλο για την διόρθωση του συνηµίτονου σε 0,95 περίπου   
(οπωσδήποτε πάνω από 0,90) και θα συνοδεύονται απαραίτητα και από     την ανάλογη αντίσταση 
εκφορτίσεως . 
 
 

12.10    ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 
1  Πυκνωτής διορθώσεως συνηµίτονου θα προβλεφθεί ακόµα και για τα φωτιστικά µε 1 λαµπτήρα 
φθορισµού . 
2  Στις περιπτώσεις φωτιστικών σωµάτων µε ζυγό αριθµό λαµπτήρων , θα  γίνει χρήση της διάταξης 
DUO για κάθε δύο λαµπτήρες . 
3  Η ισχύς που απορροφάται από το σύστηµα αφής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µικρότερη και 
οπωσδήποτε και οπωσδήποτε όχι µεγαλύτερη από τις παρακάτω τιµές : 
 
          Ισχύς λαµπτήρων           Ισχύς αφής  
 
                   18 W                                    9 W 
                   36 W                                  10 W 
                   58 W                                  14 W 
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13 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ   
 

Ο προβολέας θα είναι κατάλληλος για υπαίθρια τοποθέτηση, ισχυρής κατασκευής, ευρείας φωτεινής 
δέσµης και κατάλληλος για λαµπτήρες ατµών Νατρίου Υ.Π.  

Το κέλυφος του θα είναι κατασκευασµένο από χαλυβδόφυλλο εµαγιέ χρώµατος λευκού εσωτερικά και 
µαύρο εξωτερικά.  

Το κάλυµµα θα είναι από διαφανές γυαλί pyrex και θα στεγανώνει στο κέλυφος µέσω στεφάνης από 
ελαστικό neoprene.  

Η στεφάνη πρέπει να είναι ανθεκτική στις διαβρώσεις και την υψηλή θερµοκρασία που αναπτύσσεται 
και να εξασφαλίζει τέλεια στεγανότητα βαθµού IP 54.  

Ο προβολέας θα είναι κατάλληλος να δεχθεί λαµπτήρα ατµών Νατρίου Υ.Π. ισχύος, σύµφωνα µε την 
Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης.  

Η συνδεσµολογία των διαφόρων ηλεκτρικών οργάνων θα πραγµατοποιείται µε εύκαµπτους αγωγούς 
κατάλληλους για υψηλές θερµοκρασίες.  

Το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλο για τον λαµπτήρα που προορίζεται τάσης 220 V  
συχνότητας 50 Hz και οι απώλειές του δεν θα ξεπερνούν το 10% της ονοµαστικής ισχύος του 
λαµπτήρα. Θα είναι τοποθετηµένο σε µεταλλική θήκη η οποία θα πληρωθεί µε πολυεστερική ρητίνη 
υπό πίεση.  

Ο πυκνωτής θα είναι κατάλληλος για χρήση σε συνδυασµό µε το στραγγαλιστικό πηνίο, µεγέθους 
ικανού να εξασφαλίζει συντελεστή ισχύος τουλάχιστον 0,85.  

Ο εναυστήρας θα είναι ηλεκτρονικός και θα πρέπει να εξασφαλίζει την κατάλληλη υψηλή τάση για την 
έναυση του λαµπτήρα. Οι αγωγοί από τον ηλεκτρονικό εναυστήρα θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί στην 
τάση έναυσης. Η λυχνιολαβή θα είναι πορσελάνη τύπου Ε-40και θα επιδέχεται ρύθµιση ύψους.  

Όλα τα ηλεκτρικά όργανα αφής και λειτουργία του φωτιστικού σώµατος θα είναι αντιδιαβρωτικής 
κατασκευής, κατάλληλα για τοποθέτηση µέσα στο φωτιστικό σώµα ανθεκτικά σε θερµοκρασίες µέχρι 
800 C ανεπηρέαστο από τις κλιµατολογικές ή λοιπές συνθήκες του περιβάλλοντος. Θα είναι δε επίσης 
εξασφαλισµένη η µεταξύ τους συνεργασία.  

Τέλος ο προβολέας θα φέρει µεταλλικό στέλεχος για τη στήριξή του και την οριζόντια και κατακόρυφη 
ρύθµισή του.  
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