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ΓΕΝΙΚΑ
Στο παρόν τεύχος περιλαµβάνονται οι γενικές και ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές των
δοµικών και των ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών για την πλήρη κατασκευή του έργου.
Προδιαγραφές εργασιών, υλικών, οργάνων κλπ. αναφέρονται και σε άλλα συµβατικά τεύχη.
Εξυπακούεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αντιφάσεων ή αναντιστοιχιών µεταξύ των
τευχών ισχύει η σειρά που αυτά αναφέρονται στο άρθρο 5 της ∆ιακήρυξης.
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Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
1. Χωµατισµοί
2. Σωληνώσεις - Υδραυλικά εξαρτήµατα - Φρεάτια
3. Στραγγιστήρια
4. Οδοποιία
5. Κατασκευές από σκυρόδεµα
6. Στεγανωτικό µάζας σκυροδέµατος
7. Επιχρίσµατα τσιµεντοκονίας - εποξειδικών βαφών
8. Απλές σιδηροκατασκευές
9. Χυτοσιδηρά τεµάχια
10. Κτιριακά έργα
11. Περιφράξεις µε συρµατόπλεγµα
12. Σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE)
13. Σωλήνες και εξαρτήµατα από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυχλωρίδιο (σκληρό PVC) για
αγωγούς υπογείων αποχετεύσεων
14. Καταθλιπτικοί αγωγοί από σωλήνες PVC
15. Έλεγχοι και δοκιµές λειτουργίας
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Α.1

ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

1. Αντικείµενο
Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αφορά όλες τις χωµατουργικές εργασίες που απαιτούνται για
την κατασκευή του υπόψη έργου.
2.

Αναγνώριση-επισήµανση εµποδίων-επί τόπου χάραξη έργων, κλπ.

Πριν από την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε προσεκτική αναγνώριση
του εδάφους όπου προβλέπεται η κατασκευή των έργων.
Εκτός από τα εµπόδια που είναι εµφανή στο έδαφος, ο ανάδοχος πρέπει να αναζητήσει, µε
συγκέντρωση πληροφοριών, διαγραµµάτων και ερευνητικών τοµών και τα αφανή εµπόδια
που ενδεχόµενα υπάρχουν. Όλα αυτά τα στοιχεία θα απεικονιστούν σε σχέδια κατάλληλης
κλίµακας. Όλα τα σταθερά τοπογραφικά σηµεία (τριγωνοµετρικά και πολυγωνικά σηµεία,
χωροσταθµικές αφετηρίες, κλπ) πρέπει να διατηρηθούν µε φροντίδα και ευθύνη του
Ανάδοχου καθ’ όλη τη διάρκεια εκτελέσεως των έργων. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε
λόγο, σταθερά σηµεία καταστραφούν ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα
επανατοποθετήσει.
3. Προκαταρκτικές εργασίες
Πριν από την έναρξη εκτέλεσης των κυρίως εκσκαφών θα γίνει κοπή και εκρίζωση κάθε
φύσεως θάµνων και δένδρων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε ευθύνη του και έξοδά του
να ζητήσει από τις αρµόδιες αρχές άδειες για τις παραπάνω εργασίες.
Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε όλους τους κανόνες ασφάλειας και τις
σχετικές αστυνοµικές διατάξεις. Η µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων εκρίζωσης κλπ θα
γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο για τα προϊόντα εκσκαφής.
4. Γενικά περί εκσκαφών
Οι εκσκαφές θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα σχέδια και λοιπά στοιχεία της µελέτης ή όποιες
τροποποιήσεις εγκριθούν από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Οι εκσκαφές θα γίνουν µε τα χέρια
ή µε κατάλληλα µηχανικά µέσα κατά την κρίση και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος δεν
δικαιούται ιδιαίτερης αποζηµίωσης εάν και σε οσηδήποτε έκταση αναγκασθεί για
οποιονδήποτε λόγο να εκτελέσει εκσκαφές µε τα χέρια.
Χρήση εκρηκτικών υλών επιτρέπεται µόνο µετά από άδεια από τις αρµόδιες αστυνοµικές
αρχές και σύµφωνα µε τις ισχύουσες αστυνοµικές διατάξεις. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να λαµβάνει κάθε ενδεικνυόµενο µέτρο για την ασφάλεια των πλησίον
οικοδοµών κλπ., φέρει δε ακέραια την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχηµα ή ζηµιά
που τυχόν συµβεί. Ουδεµίας αποζηµιώσεως δικαιούται ο Ανάδοχος σε περίπτωση αρνήσεως
των αστυνοµικών αρχών να χορηγήσουν άδεια χρησιµοποίησης εκρηκτικών.
Οι εκσκαφές πρέπει να γίνουν εν ξηρώ. Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη
αποζηµίωση, να προστατεύει το σκάµµα από επιφανειακά νερά µε την κατασκευή πρόχειρων
αναχωµάτων και τάφρων κατά µήκος του σκάµµατος ή µε άντληση και να αποχετεύει τα
υπεδάφια νερά µε άντληση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο. Ως προς τα πλάτη των
σκαµµάτων εγκαταστάσεων σωληνωτών αγωγών ισχύουν κατ’ ελάχιστον τα εξής: D+0,40 m
(όπου D η εξωτερική διάµετρος του σωλήνα) για σωλήνες εσωτερικής διαµέτρου µέχρι 500
mm και D+0,50 m για σωλήνες εσωτερικής διαµέτρου 500 mm και µεγαλύτερων, και πάντως
σε καµµία περίπτωση δεν θα είναι µικρότερο των 0,80 m.
Το πλάτος του σκάµµατος από τον πυθµένα του µέχρι ύψους 0,50 m επάνω από το άνω
εσωράχιο του σωλήνα δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από D+0,70 m (όπου D η εξωτερική
διάµετρος του σωλήνα). Εάν η εκσκαφή στο τµήµα τούτο του σκάµµατος υπερβεί σε πλάτος
το παραπάνω όριο, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδείξει κατά ISO 2785 την στατική
επάρκεια των σωλήνων, και σε περίπτωση ανεπάρκειας αντοχής των σωλήνων να προβεί µε
δαπάνη του στην κατασκευή των απαραίτητων ενισχύσεων της αντοχής των σωλήνων (µε
εγκιβωτισµό σε σκυρόδεµα, κ.ά).
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Το τµήµα του σκάµµατος από την στάθµη του εδάφους µέχρι 0,50 m επάνω από το άνω
εσωράχιο του σωλήνα µπορεί να εκσκαφθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο, µε κατακόρυφες
παρειές ή κεκλιµένα πρανή οποιασδήποτε κλίσεως, υπό την προϋπόθεση ότι οι εκσκαφές θα
περιορισθούν µέσα στα όρια απαλλοτριώσεως που θα έχουν ορισθεί από την Υπηρεσία.
Για τα έργα που θα κατασκευαστούν από χυτό επί τόπου σκυρόδεµα, προβλέπεται
υποχρεωτική χρήση εξωτερικών ξυλοτύπων στα περιµετρικά τοιχώµατα. Εποµένως οι
σχετικές εκσκαφές θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν σε διαστάσεις τέτοιες που ν΄ αφήνουν
επαρκή χώρο για την τοποθέτηση και αφαίρεση των τύπων και τις λοιπές εργασίες (ανάλογα
µε το βάθος του τεχνικού, την φύση του εδάφους κλπ.)
5. Απόρριψη προϊόντων εκσκαφών
Τα πλεονάζοντα ή ακατάλληλα για επίχωση προϊόντα εκσκαφών ως επίσης και τα προϊόντα
κατεδαφίσεων πάσης φύσεως, εκθαµνώσεων, εκριζώσεων, αποσυνθέσεως οδοστρωµάτων,
κλπ., θα µεταφέρονται σε οποιαδήποτε απόσταση, σε κατάλληλους αποθεσιοθαλάµους
όπως καθορίζονται στην ΤΣΥ, για απόρριψη µε δαπάνη του αναδόχου.
6. Προσωρινή αποµάκρυνση προϊόντων εκσκαφών
Προϊόντα εκσκαφών τα οποία είναι µεν κατάλληλα και πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για
επιχώσεις δεν µπορούν όµως να παραµείνουν κοντά στο σκάµµα για κυκλοφοριακούς ή
άλλους λόγους, αποµακρύνονται προσωρινώς µεταφερόµενα µε ευθύνη και δαπάνες του
Αναδόχου σε οποιαδήποτε απόσταση, αποτιθέµενα σε θέσεις επιτρεπόµενες από τις
αρµόδιες Αρχές. Η σχετική άδεια θα πρέπει να εκδοθεί µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του
Αναδόχου.
Ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα αξιοποίησης των προϊόντων εκβραχισµού για την
παραγωγή µέρους ή/και του συνόλου των θραυστών υλικών ή υλικών λιθορρυπών που
απαιτούνται για την κατασκευή του έργου εφόσον πληρούν τους όρους καταλληλότητας.
Οι χώροι προσωρινής απόθεσης θα αποκαθίστανται πλήρως στην προτέρα τους κατάσταση
µετά την επαναφόρτωση και προώθηση των υλικών προς ενσωµάτωση.
Για τους χώρους απόθεσης ισχύουν σε κάθε περίπτωση τα καθοριζόµενα στους
περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
7. Περιφράξεις, ∆ιαβάσεις και Μέτρα ασφαλείας
Τα κατάλληλα σήµατα για την ηµέρα και λυχνίες ασφαλείας για τη νύκτα πρέπει να
τοποθετηθούν στα άκρα των ορυγµάτων και σκαµµάτων για την πρόληψη ατυχηµάτων.
Κατά µήκος των ορυγµάτων και σκαµµάτων, πρέπει κατά την κρίση του Αναδόχου ως µόνου
υπεύθυνου για κάθε ατύχηµα να τοποθετούνται ανθεκτικά συνεχή ξύλινα περιφράγµατα για
την πρόληψη ατυχηµάτων από πτώση εργατών ή διαβατών, ή τροχοφόρων µέσα στο
όρυγµα. Η µορφή των περιφραγµάτων και ο τρόπος στηρίξεως, πρέπει να τύχουν της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Τέλος, κατά µήκος των σκαµµάτων και στα χείλη αυτών, ο Ανάδοχος οφείλει να
δηµιουργήσει µικρού ύψους ξύλινα φράγµατα ικανά να συγκρατήσουν λίθους, σκύρα
χώµατα, ώστε να µην υφίσταται κίνδυνος ατυχηµάτων, για το εργαζόµενο µέσα στο όρυγµα
προσωπικό.
Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να εξασφαλίσει την επικοινωνία µεταξύ των δύο πλευρών των
σκαµµάτων, κατασκευάζοντας, σε θέσεις που θα υποδείξει η Επίβλεψη, πεζογέφυρες ή
διελεύσεις για τροχοφόρα.
8. Υποστηρίξεις αγωγών και τεχνικών έργων εταιρειών Κοινής Ωφέλειας
Ο Ανάδοχος θα προβαίνει κατά την κατασκευή των έργων στην κατάλληλη υποστήριξη ή
ανάρτηση των αγωγών υδρεύσεως, παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεπικοινωνιών κλπ.
που θα συναντώνται στο σκάµµα και θα παίρνει κάθε απαραίτητο µέτρο προστασίας των
αγωγών, ευθυνόµενος.
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Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντιστηρίξει όλους τους στύλους ∆ΕΗ, ΟΤΕ, κλπ που
βρίσκονται κοντά στις παρειές των σκαµµάτων. Οι παραπάνω εργασίες υποστήριξης η/ και
ανάρτησης θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµοδίων υπαλλήλων των
ενδιαφεροµένων οργανισµών Κοινής Ωφελείας. Οι σχετικές δαπάνες για τις εργασίες αυτές
βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Αν απαιτηθεί µετάθεση των αγωγών και στύλων, αυτή θα γίνει µε δαπάνες του Εργοδότη.
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωση για καθυστέρηση ή άλλες
δυσχέρειες που θα προκύψουν από τη µετάθεση αυτή, υποχρεούµενος πρίν από την
υποβολή της προσφοράς του, να λάβει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες και να εκτιµήσει
τις πρόσθετες δαπάνες και καθυστερήσεις που θα επιφέρει κάθε µετάθεση αγωγού και
τεχνικού Κοινής Ωφελείας που θα χρειαστεί να γίνει.
Ιδιαίτερη προσοχή θα ληφθεί κατά την επίχωση των ορυγµάτων στα οποία υπάρχουν τέτοιοι
αγωγοί προκειµένου να αποφευχθούν υποχωρήσεις του εδάφους κάτω από τους αγωγούς
µε συνέπεια την παραµόρφωση η τη θραύση η την κατά οποιονδήποτε τρόπο βλάβη του
αγωγού. Γι' αυτό πρέπει να προστατεύονται οι µεγάλοι, κατά την κρίση του επιβλέποντος,
αγωγοί µε την κατασκευή τεχνικού ανάλογου πλάτους για την ασφαλή έδραση η για την
ενίσχυση της στέψης από σκυρόδεµα Β160 πάχους 10 εκ. Μεταξύ της στέψης από
σκυρόδεµα και του αγωγού θα αφήνεται µικρό κενό 10 περίπου εκατοστών, πληρούµενο µε
άµµο, για την επίτευξη ελαστικής έδρασης.
Τέλος, ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει όλα τα µέτρα ασφάλειας του προσωπικού του ή τρίτων
από τη διατήρηση των αγωγών αυτών στο ύπαιθρο κατά το διάστηµα των εκτελούµενων
εργασιών και είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα από τον λόγο αυτό.
9. Αντιστηρίξεις σκαµµάτων
Όταν η φύση του εδάφους το απαιτεί ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην κατάλληλη (µε
ξυλοζεύγµατα, ολισθαίνουσες σιδερένιες πλάκες - τύπου Krings ή αναλόγου, σιδερένιες
πασσαλοσανίδες, κλπ.) αντιστήριξη των παρειών του ορύγµατος-σκάµµατος, σύµφωνα µε
τους κανόνες ασφάλειας.
Ο ανάδοχος είναι µοναδικός υπεύθυνος για την επιλογή του τρόπου, τύπου και έκτασης των
αντιστηρίξεων που θα χρειαστούν, ανάλογα µε τις συνθήκες του εδάφους, το βάθος του
ορύγµατος, την ύπαρξη υπόγειων νερών, κλπ.
Ολες οι αντιστηρίξεις οποιουδήποτε είδους και οποιασδήποτε έκτασης απαιτηθούν µε γίνουν
µε δαπάνες του αναδόχου.
Κάθε κατάπτωση παρειάς ορύγµατος σε οποιαδήποτε περίπτωση και µε οποιεσδήποτε
συνθήκες και εάν γίνει, σε αντιστηριζόµενες ή µη παρειές ορυγµάτων και οι οποιεσδήποτε
συνέπειές της, όπως εργατικά ατυχήµατα ή ζηµιές σε πρόσωπα ή έργα, ανεξάρτητα από την
αιτία που θα προκληθεί, βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος
υποχρεώνεται να καταβάλει κάθε νόµιµη αποζηµίωση, να αποκαταστήσει τα βλαβέντα έργα
και αναλαµβάνει γενικά κάθε ποινική και αστική ευθύνη.
Η Επίβλεψη µπορεί να διατάξει συµπληρωµατικές αντιστηρίξεις ή ενίσχυση αυτών, εάν κρίνει
ότι οι προβλεπόµενες από τον ανάδοχο, δεν παρέχουν την απαιτούµενη ασφάλεια, χωρίς
αυτό να αναιρεί την παραπάνω κατά αποκλειστικότητα ευθύνη του αναδόχου για την
ασφάλεια των γενοµένων εκσκαφών.
10. Αντλήσεις - Στραγγιστήρια
Εφόσον υπάρχουν υπόγεια νερά ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντλεί. Οι αντλήσεις, όσες
και εάν απαιτηθούν, νερών, λυµάτων κλπ. θα γίνονται µε δαπάνες και αποκλειστική ευθύνη
του αναδόχου.
Στραγγιστήρια θα κατασκευαστούν, σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τ.Π., στις περιπτώσεις που
οι συνθήκες του υπόγειου ορίζοντα και η σύσταση του εδάφους δεν επιτρέπουν την χωρίς
στραγγιστήριο άντληση των υπόγειων υδάτων, για την έντεχνη κατασκευή των έργων. Τα
στραγγιστήρια, σε όσο µήκος και εάν απαιτηθούν θα γίνονται µε δαπάνες και αποκλειστική
ευθύνη του αναδόχου.

K:\N5800a\cons\tefxi\TPr.doc

-5-

Ν5800α/4931/B10

11. Επιχώσεις
Οι επιχώσεις των σκαµµάτων (πέρα του "λεπτόκοκκου υλικού εγκιβωτισµού των σωλήνων"
και των στρώσεων "βάσης" και υπόβασης" του οδοστρώµατος), θα γίνουν µε διαλεγµένα
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.9.2.1 και 2.9.2.2.3. της ΠΤΠ
Χ-Ι. Η επίχωση θα γίνει σε στρώσεις πάχους το πολύ 25 cm.
Σε περίπτωση που τα κατάλληλα προϊόντα των εκσκαφών δεν θα είναι αρκετά για την
επίχωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναζητήσει σε οποιαδήποτε απόσταση και
χρησιµοποιήσει για επίχωση κατάλληλα δάνεια χώµατα από εγκεκριµένους δανειοθαλάµους, άλλως θα χρησιµοποιήσει θραυστό υλικό λατοµείου της ΠΤΠ Ο-150.
Η επίχωση θα γίνει σε στρώσεις κατάλληλου πάχους (ανάλογα µε τα µηχανήµατα
συµπύκνωσης που θα χρησιµοποιηθούν και τον αριθµό διελεύσεων τους) της εγκρίσεως της
Επίβλεψης, που θα διαβρέχονται και συµπυκνώνονται µε την χρησιµοποίηση κατάλληλων
µέσων, ώστε να επιτυγχάνεται βαθµός συµπύκνωσης όχι µικρότερος από 95% της
τροποποιηµένης δοκιµασίας Proctor.
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά στους αγωγούς που θα
οφείλεται στην συµπύκνωση καθώς και για κάθε καθίζηση του εδάφους µετά την
αποπεράτωση της επιχώσεως, οφείλει δε να επανορθώσει κάθε ζηµιά µε δικές του δαπάνες,
χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση.
12. Καλλωπιστικά επιχώµατα
Για την κατασκευή καλλωπιστικών επιχωµάτων, όπου απαιτηθεί, θα χρησιµοποιηθεί
κηπευτικό χώµα που πρέπει να προέρχεται από κατάλληλη πηγή εγκεκριµένη από την
Επιβλέπουσα Υπηρεσία απαλλαγµένο κατά το δυνατόν οργανικών υλών και να είναι
κατάλληλο για τη φύτευση χλόης ή καλλωπιστικών φυτών.
Το κηπευτικό χώµα θα διαστρώνεται κατά οµοιόµορφες στρώσεις οµαλής επιφάνειας,
ασυµπίεστου πάχους µέχρι 20 cm. Κατά τη διάστρωση του υλικού πρέπει να αποφεύγεται ο
διαχωρισµός του χονδρόκοκκου υλικού από το λεπτόκοκκο.
Η συµπύκνωση θα γίνεται πάντοτε ανάλογα µε την περίπτωση µε κατάλληλα µέσα της
έγκρισης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Πριν τη διάστρωση του κηπευτικού υλικού θα
προηγείται ο έλεγχος της επιφάνειας επί της οποίας θα τοποθετείται αυτό και θα ληφθούν τα
αναγκαία στοιχεία για την επιµέτρηση.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Α.2

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ

1. Αντικείµενο
Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αφορά τις απαιτήσεις σχετικά µε την προµήθεια και την
εγκατάσταση σωληνώσεων, µε τα αναγκαία υδραυλικά εξαρτήµατα και ειδικά τεµάχια, για την
σύνδεση των διαφόρων επί µέρους έργων των εγκαταστάσεων, δηλαδή για την κυκλοφορία
των λυµάτων και της λάσπης, καθώς και για την κατασκευή των δικτύων υποδοµής του
χώρου (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων).
2. Υλικό
Το υλικό των σωλήνων θα προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. Το
υλικό αυτό θα πρέπει να ακολουθεί τις αντίστοιχες ελληνικές ή διεθνείς προδιαγραφές.
3. Τοποθέτηση - Προστασία
Οι αγωγοί που θα είναι εκτεθειµένοι στην ατµόσφαιρα πρέπει να έχουν υποστεί ειδική
προστασία και κατάλληλη βαφή, ενώ θα αγκυρώνονται σε βάθρο από σκυρόδεµα ή σε
κατάλληλα σηµεία του έργου µε την βοήθεια ειδικών τυποποιηµένων εξαρτηµάτων, ενώ τα
κατά µήκος στηρίγµατά τους θα είναι επίσης τυποποιηµένα και πακτωµένα σε βάθρο από
σκυρόδεµα σε κατάλληλες αποστάσεις.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις σωληνώσεις λάσπης, όπου όλα τα ειδικά
εξαρτήµατα (καµπύλες, διακλαδώσεις, κλπ) θα είναι φλαντζωτά ώστε να διευκολύνεται η
απόφραξη και ενδεχόµενα η αντικατάστασή τους.
Η συγκόλληση, όπου απαιτηθεί, των φλαντζών και των άλλων εξαρτηµάτων επιτυγχάνεται µε
ηλεκτροσυγκόλληση, αφού προηγούµενα έχουν υποστεί κατάλληλη προεργασία.
Οι σωληνώσεις που κατασκευάζονται για να λειτουργούν κάτω από ελεγχόµενες
θερµοκρασιακές συνθήκες θα είναι κατάλληλα µονωµένες. Κατά το δυνατόν στις σωληνώσεις
λάσπης να αποφεύγονται οι απότοµες αλλαγές διευθύνσεως και οι καµπύλες να έχουν
σχετικά µεγάλη ακτίνα καµπυλότητας.
4. Εγκιβωτισµός σωλήνων
Ο εγκιβωτισµός των σωλήνων θα γίνεται µε λεπτόκοκκο υλικό (αµµοχάλικο). Το αµµοχάλικο
θα προέρχεται από λατοµείο ή κοίτες χειµάρρων της εγκρίσεως της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας. Θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς και θα είναι εγκρίσεως
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Το αµµοχάλικο πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα κατωτέρω
όρια διαβαθµίσεως.
Το αµµοχάλικο θα διαστρώνεται, διαβρέχεται και συµπυκνώνεται σε οµοιόµορφες στρώσεις
τελικού πάχους κάθε στρώσης το πολύ 15 cm. Κατά τη διάστρωση θα πρέπει να
αποφεύγεται ο διαχωρισµός του πλέον χονδροκόκκου υλικού από το πλέον λεπτόκοκκο. Η
τύπανση θα πρέπει να γίνεται µε τέτοια µέσα και τρόπο ώστε να µην προκληθεί φθορά στους
σωλήνες και στην εξωτερική προστασία τους. Ο βαθµός συµπύκνωσης δεν θα πρέπει να
είναι κατώτερος από 95% (τροποποιηµένη δοκιµή Proctor). Η συµπύκνωση θα ελέγχεται
3
τουλάχιστον µια φορά ανά 25 m τοποθετηµένου λεπτόκοκκου υλικού και πάντως
τουλάχιστον µια φορά ανά αυτοτελές έργο ή µια φορά ανά 50 m αγωγού. Οι σωλήνες θα
εγκιβωτισθούν µε λεπτόκοκκο υλικό σε όλο το πλάτος του σκάµµατος. Το πάχος του
λεπτόκοκκου υλικού για την έδραση και επικάλυψη των σωλήνων θα είναι όσο αναγράφεται
στα σχέδια της µελέτης.
∆ιάµετρος κοσκίνων σε mm
∆ιερχόµενα ποσοστά % κατά βάρος
30

100

15

70-90

7

50-85

3

35-80
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5. Ειδικά τεµάχια
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.
Το σώµα και ο σύρτης των δικλείδων θα είναι από χυτοσίδηρο αρίστης ποιότητας. Οι έδρες
στεγανότητας καθώς και το βάκτρο των δικλείδων θα είναι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο
χάλυβα. Ο χειρισµός των δικλείδων θα γίνεται µε µόνιµα προσαρµοσµένο χειροστρόφαλο
από χυτοσίδηρο. Ειδικά οι δικλείδες που βρίσκονται σε σωληνώσεις που διακινείται λάσπη
πρέπει να είναι κατάλληλου τύπου ώστε να µην φράσσονται ακόµη και για αρκετό διάστηµα
που δεν είναι σε λειτουργία. Γενικά ο χειρισµός των δικλείδων πρέπει να γίνεται µε ευχέρεια
και όπου απαιτείται θα γίνεται µε τη βοήθεια στήλης επιµηκύνσεως τυποποιηµένης
κατασκευής.
Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι αυτοκαθαριζόµενου τύπου, από χυτοσίδηρο 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.
Η κατασκευή του δικτύου των σωληνώσεων και η ακριβής τοποθέτηση των απαραίτητων
δικλείδων, βαλβίδων κλπ. θα γίνουν µε βάση τα σχέδια που θα υποβάλλει ο Εργολάβος και
θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.
6. Φρεάτια
Στα δίκτυα βαρύτητας πρέπει να προβλέπονται φρεάτια κατά κανόνα στα σηµεία συµβολής,
αλλαγής διεύθυνσης ή αλλαγής κλίσης των αγωγών ή σε µεγάλες ευθείες ανά 50 m. Τα
φρεάτια θα κατασκευασθούν από οπλισµένο σκυρόδεµα. Οι πυθµένες των φρεατίων θα
διαµορφώνονται µε κατάλληλες αυλακώσεις µε άοπλο σκυρόδεµα C12/15, ώστε να
διευκολύνεται η ροή. Τα φρεάτια θα επιχρίονται ή θα προστατεύονται εσωτερικά ανάλογα µε
τις συνθήκες του δικτύου. Τα φρεάτια θα είναι εξοπλισµένα µε καλύµµατα και βαθµίδες
σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές που ακολουθούν.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ A.3

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ

1. Γενικά
Η παρούσα προδιαγραφή αφορά τον τρόπο κατασκευής των στραγγιστηρίων των τεχνικών
έργων, δεξαµενών κλπ που χρησιµοποιούνται είτε για την εξουδετέρωση της άνωσης είτε για
στράγγιση υπόγειων υδάτων, είτε για στράγγιση κλινών ξήρανσης.
Οι εργασίες προς εκτέλεση περιλαµβάνουν την εκσκαφή του ορύγµατος, σύµφωνα προς τις
διαστάσεις κάθε φορά των σχεδίων, την πλήρωση µε κοκκοµετρικά διαβαθµισµένο
αµµοχάλικο, την τοποθέτηση των πηλοσωλήνων, ή σωλήνων από άλλο υλικό, καθως και τις
απαραίτητες αντλήσεις για την κατασκευή των στραγγιστηρίων .
Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος θεωρεί ότι είναι ενδεδειγµένη η κατασκευή
στραγγιστηριών οφείλει να εισηγηθεί σχετικά και έγκαιρα στην Υπηρεσία αλλιώς έχει ακέραιη
την ευθύνη για βλάβες η ζηµίες που θα προκύψουν.
2. Αµµοχάλικο στραγγιστηρίων
•

Υλικά

Τα υλικά του αµµοχάλικου στραγγιστηρίων αποτελούνται από µίγµα άµµου και χαλίκων ή σε
περίπτωση ελλείψεως αυτών από θραυστό υλικό, ορισµένης κάθε φορά κοκκοµετρικής
διαβάθµισης και οπωσδήποτε απαλλαγµένα προσµίξεων από άργιλο και οργανικές ουσίες.
•

Κοκκοµετρική διαβάθµιση

Αυτή είναι συνάρτηση της σύνθεσης του εδάφους προς στράγγιση και καθορίζεται ως εξής:
Εστω D15 και D85 οι χαρακτηριστικές διάµετροι του εδαφικού µίγµατος όπου D15 η διάµετρος
της οπής του κόσκινου δια του οποίου διέρχονται τα 15% του βάρους του εξεταζοµένου
δείγµατος εδάφους και D85 αντίστοιχα η διάµετρος της οπής του κόσκινου δια του οποίου
διέρχονται τα 85% του βάρους του δείγµατος.
Η κοκκοµετρική σύσταση του υλικού του στραγγιστηρίου πρέπει να βρίσκεται µεταξύ των πιο
κάτω ορίων:
% βάρους αµµοχάλικου

Οπή κοσκίνου

Ρ =15%

D = 4 D15 – 4 D85

Ρ = 50%

D = 5 D15 – 6 D85

Ρ = 85%

D = 5 D15 – 10 D85

Για έδαφος π.χ. µε D15 = 0,12 και D85 = 0,30 mm, η κοκκοµετρική σύσταση του
στραγγιστηρίου πρέπει να είναι η πιο κάτω:
Ρ = 15% D = 0,48 – 1,20 mm.
Ρ = 50% D = 0,60 – 1,80 mm.
Ρ = 85% D = 0,72 – 3,00 mm.
Τα παραπάνω ισχύουν µέχρι πάχους του στραγγιστηρίου 25 cm. Για µεγαλύτερα πάχη
στραγγιστηρίου εφαρµόζεται το διαβαθµισµένο φίλτρο (Graded Filter) όπου η κοκκοµετρική
σύσταση της πρώτης εφαπτόµενης µε το έδαφος στρώσης πάχους 25 cm καθορίζεται κατά
τα παραπάνω.
Η κοκκοµετρική σύσταση της δεύτερης στρώσης καθορίζεται επίσης όπως παραπάνω, όπου
για D15 και D85 λαµβάνονται τα αντίστοιχα της πρώτης στρώσεως. Τα ίδια ισχύουν και για τις
υπόλοιπες στρώσεις.
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3. Σωλήνες στραγγιστηρίων
•

Υλικό:

Για την κατασκευή των στραγγιστηρίων των τεχνικών έργων χρησιµοποιούνται πηλοσωλήνες
από καλά ψηµένη καθαρή άργιλο µε µικρή πρόσµιξη άµµου. Πρέπει να αποφεύγεται η
χρησιµοποίηση αργιλωδών ή αργιλοαµµωδών γαιών που περιέχουν επιβλαβείς προσµίξεις.
Οι πηλοσωλήνες πρέπει να έχουν ευθέα άκρα χωρίς µούφα, οι δε πλευρικές επιφάνειές τους
να είναι κάθετες στον άξονα του σωλήνα. Οι σωλήνες τοποθετούνται ο ένας δίπλα στον άλλο
και αφήνεται αρµός µε τον οποίο γίνεται η αποστράγγιση. Στα στραγγιστήρια µπορούν να
χρησιµοποιηθούν και διάτρητοι τσιµεντοσωλήνες, εσωτερικής διαµέτρου 150 mm. Οι
σωλήνες αυτοί θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε αυτά που αναφέρονται στην
ΠΤΠ Τ110 (παρ. 4.4.2.1.10.5.1 πίνακα ΙΙ – σωλήνες από µη οπλισµένο σκυρόδεµα υψηλής
αντοχής). Στα στραγγιστήρια µπορούν να τοποθετηθούν τέλος κοινοί χυτοσιδηροί σωλήνες
εµπορίου, ή διάτρητοι πλαστικοί σωλήνες.
•

∆ιαστάσεις ανοχές κλπ:

Οι τυχόν αποκαλυπτόµενες µε αποφλοίωση κηλίδες ασβέστου του σωλήνα δεν πρέπει να
έχουν η κάθε µία διάµετρο µεγαλύτερη από 2 mm και µαζί σε ένα τεµάχιο σωλήνα δεν
πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 mm και η περιεκτικότητα ενός σωλήνα σε ανθρακικό ασβέστιο
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5% του βάρους του. Οι σωλήνες σε ξερή κατάσταση όταν
χτυπηθούν µε ένα µεταλλικό όργανο πρέπει να αποδίδουν µεταλλικό, καθαρό, οξύ ήχο.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ A.4

Ο∆ΟΠΟΙΙΑ

1. Γενικά
Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αφορά στην κατασκευή δικτύου εσωτερικής οδοποιίας καθώς
και στις οδούς προσπέλασης του χώρου των εγκαταστάσεων.
2. Περιλαµβανόµενες εργασίες
Η δηµιουργία των παραπάνω οδών µετά τις απαιτούµενες χωµατουργικές εργασίες
περιλαµβάνει την κατασκευή:
α.

Υποβάσεως συνολικού τελικού πάχους τουλάχιστον 20 cm (δύο στρώσεις των 10 cm)
κατασκευαζόµενη σύµφωνα µε την ΠΤΠ 0150 µε θραυστό υλικό διαβαθµίσεως Β ή Γ,
είτε από ασβεστολιθικό υλικό λατοµείου, είτε προελεύσεως χειµάρρου.

β.

Βάσεως συνολικού τελικού πάχους τουλάχιστον 20 cm (δύο στρώσεις των 10 cm)
κατασκευαζόµενη σύµφωνα µε την ΠΤΠ 155, µε θραυστό υλικό διαβαθµίσεως Β ή Γ,
είτε από ασβεστολιθικό υλικό λατοµείου, είτε προελεύσεως χειµάρρου.

γ.

Ασφαλτική προεπάλειψη επί της βάσεως.

δ.

Ασφαλτικό οδόστρωµα συνολικού τελικού πάχους τουλάχιστον 10 cm σε δύο
στρώσεις, εκ των οποίων η κάτω ασφαλτική στρώση βάσεως θα κατασκευασθεί
σύµφωνα µε την ΠΤΠ Α 260 τύπου Β σε συµπυκνωµένο πάχος τουλάχιστον 5 cm
από αδρανές ασβεστολιθικό υλικό λατοµείου και η επάνω στρώση κυκλοφορίας θα
κατασκευασθεί σύµφωνα µε την ΠΤΠ Α 265 τύπου Β σε συµπυκνωµένο πάχος
τουλάχιστον 5 cm από αδρανές ασβεστολιθικό υλικό λατοµείου.

ε.

Συγκολητική επάλειψη µεταξύ των δύο ασφαλτικών στρώσεων.

3. Προκατασκευασµένα ρείθρα
Τα ρείθρα µπορούν να προκατασκευασθούν και µετά να τοποθετηθούν στις θέσεις που
προβλέπονται ή να κατασκευασθούν επί τόπου, και στις δύο περιπτώσεις θα χρησιµοποιηθεί
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.
Μετά την κατασκευή της υποβάσεως του οδοστρώµατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
αντίστοιχων Τ.Π., θα ακολουθήσει επιµελής µόρφωση της επιφάνειας εδράσεως του ρείθρου
µε διαµορφωτήρα, ή άλλο κατάλληλο µηχάνηµα.
Ενδέχεται να απαιτηθεί, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή κατάβρεγµα και κοπάνισµα της µορφωθείσας
επιφάνειας, πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος.
Μετά τον έλεγχο από την Επίβλεψη, θα γίνει η τοποθέτηση του ρείθρου που θα έχει
προκατασκευασθεί στις καθοριζόµενες τουλάχιστον στα σχέδια διαστάσεις.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ A.5

1.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

Γενικά

Οι εργασίες οπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµατος θα γίνουν σύµφωνα µε :
•

Τα Συµβατικά τεύχη δηµοπράτησης του έργου.

•

Την Στατική µελέτη του έργου.

•

Τους κανονισµούς που αναφέρονται παρακάτω και λοιπές προδιαγραφές.

•

Τους κανόνες της επιστήµης, τέχνης και τεχνικής και της καλής κατασκευής.

•

Τις λειτουργικές και λοιπές ανάγκες του έργου.

•

Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής.

Πριν από την έναρξη των εργασιών σκυροδέµατος άοπλου ή οπλισµένου κάθε τµήµατος,
πρέπει να έχουν αποπερατωθεί επιτυχώς, όλες οι εργασίες που η εκτέλεση τους προηγείται
των σκυροδεµάτων.
Οι προδιαγραφές αυτής της παραγράφου, πλην αυτών που αναφέρονται στους
σιδηροπλισµούς, ισχύουν τόσο για τα οπλισµένα όσο και τα άοπλα σκυροδέµατα, εφ’ όσον
δεν υπάρχει διαφορετική αναγραφή.
2.

Νόµοι - Κανονισµοί - Πρότυπα

•

Οι κανονισµοί που ισχύουν για τα σκυροδέµατα είναι οι αναφερόµενοι πιο κάτω.

•

Ο νόµος 1418/84 και το ∆/γµα 609/85 για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων.

•

Το Π.∆. 696 (Προδιαγραφές Μελετών). (Φ.Ε.Κ. 301Α/8.10.1974)

•

Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329/β/16.11.2000) µε τις
τροποποιήσεις του ΕΚΩΣ 2003 (ΦΕΚ 1154/12.8.2003), ΕΚΩΣ 2004 (ΦΕΚ 447/5.3.2004)
και (ΦΕΚ Β’ 270/16.03.2010)

•

Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός ΕΑΚ 2000 (Φ.Ε.Κ. 2184/Β/20-12-1999) και οι
τροποποίησεις και συµπλήρωσεις του (ΦΕΚ 781/Β/18-6-2003, ΦΕΚ Β’ 270/16.03.2010).

•

Ο Ελληνικός Κανονισµός για την Μελέτη και εκτέλεση Έργων από Σκυρόδεµα. (Φ.Ε.Κ.
1329/β/6.11.2002).

•

Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός ΕΑΚ 2000(Φ.Ε.Κ. 2184/Β/20-12-1999).

•

Ο Ελληνικός Κανονισµός Φορτίσεων δοµικών έργων.(Β.∆. της 10/31 ∆εκ. 1945 Φ.Ε.Κ.
171Α/16-5-1946 µε τις όποιες µεταγενέστερες τροποποιήσεις του).

•

Ο Ευρωκώδικας 1.

•

Το Π.∆. 244/29.02.1980 περί Κανονισµού Τσιµέντου για Έργα από σκυρόδεµα.

•

Ο Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 2008 (ΦΕΚ
1416/Β/17-7-2008 (διόρθωση σφαλµάτων ΦΕΚ 2113/Β/13-10-08).

•

Οι αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδήρου οπλισµού
και σε συστήµατα προέντασης.

•

Οι κανονισµοί ασφαλείας και ασφαλίσεως (Π∆ 778-19/26-8-1980 ΦΕΚ 193 Α, Π∆ 107312/16-9-1981 ΦΕΚ 260Α, Ν 1430-12/18-4-1984).

•

Τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 39, 344, 345, 346, 408, 515, 516, 517, 520, 521, 601-2, 206-1,
555, 671, 722, 739, 971, 959, και τα συνοδεύουν.

•

Οι αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. :
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ΣΚ-301, ΣΚ-302, ΣΚ-303, ΣΚ-304, ΣΚ-305, ΣΚ-307, ΣΚ-308, ΣΚ-309, ΣΚ-311, ΣΚ-314,
ΣΚ-344, ΣΚ-345, ΣΚ-346, ΣΚ-364, ΣΚ-318, ΣΚ-408, ΣΚ-515, ΣΚ-517.
•

Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ’97 Κ.Τ.Σ.-97, ∆14/19164/28.031997 (Φ.Ε.Κ.
315 Β’, 17 Απριλίου 1997 Απόφαση του Υφυπουργού Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων) και η τροποποίησή του (ΦΕΚ 537/Β/1-5-02).

•

Οι Κανονισµοί ασφαλείας και ασφαλίσεως (Π∆ 778-19/26-8-1980 Φ.Ε.Κ. 193Α, Π.∆.
1073-12/16.09.1981 Φ.Ε.Κ. 260Α, Ν 1430-12/18-04-1984 Φ.Ε.Κ. 49Α).

•

Ο κανονισµός πυρασφάλειας (Π.∆. 71/17.2.88/Φ.Ε.Κ. 32Α).

•

Οι κάθε φύσεως κανονισµοί και περιορισµοί δόµησης που ισχύουν για τις περιοχές
ανέγερσης (Γ.Ο.Κ., Αρχαιολογική Υπηρεσία, ∆ασική Υπηρεσία, ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κ.λ.π.).

Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τους πιο πάνω Κανονισµούς, θα ισχύουν οι κατά
περίπτωση αντίστοιχοι Ευρωκώδικες και Γερµανικοί Κανονισµοί, και σε περιπτώσεις που και
αυτοί δεν ρυθµίζουν κάποιο θέµα, θα εφαρµόζονται µε επαρκή αιτιολόγηση έγκυροι
Κανονισµοί άλλων χωρών. Η εφαρµογή του οποιουδήποτε ξένου Κανονισµού που προτείνει
ο Ανάδοχος, θα γίνεται µόνο ύστερα από σχετική έγκριση του Εργοδότη.
3.

Υλικά

3.1 Γενικά
Για τα υλικά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 4 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ – 97 (Κ.Τ.Σ. –97) απόφαση ∆14/19164/28.3.97 (ΦΕΚ 315 Β’ / 17.4.1997)
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων περί εγκρίσεως του
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ’97 (Κ.Τ.Σ. –97).
Πέραν από τα αναφερόµενα στον Κ.Τ.Σ. –97 για τα υλικά και ειδικά για την περίπτωση που ο
Ανάδοχος εγκαταστήσει συγκρότηµα παραγωγής σκυροδέµατος στο εργοτάξιο,
επισηµαίνονται τα εξής :
•

Η παρασκευή του σκυροδέµατος θα γίνεται µε σύγχρονη αυτόµατη µονάδα που
πιστοποιηµένα έχει την δυνατότητα παραγωγής των απαιτούµενων και στο ζητούµενο
ρυθµό ποσοτήτων σταθερής ποιότητας.

•

Ο Ανάδοχος είτε χρησιµοποιεί έτοιµο σκυρόδεµα από µονάδα παραγωγής
σκυροδέµατος εκτός εργοταξίου, είτε από το συγκρότηµα που έχει εγκαταστήσει στο
εργοτάξίο, έχει την αποκλειστική ευθύνη για την καλή και αντίστοιχη µε το έργο ποιότητα
του διαστρωµένου σκυροδέµατος.

Επιπλέον ισχύουν και τα εξής :
3.2 Τσιµέντο
Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί, θα προέρχεται από Ελληνικό εργοστάσιο και θα είναι
τύπου ΙΙ Πόρτλαντ.
Το τσιµέντο θα συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του Π.∆. 244/29.2.80 “Περί Κανονισµού
Τσιµέντου για έργα από σκυρόδεµα” ΦΕΚ 69Α/28.3.80. Σε περιπτώσεις που δεν
καλύπτονται από το πιο πάνω Π.∆. θα ισχύουν οι Ευρωκώδικες και ο Γερµανικός
Κανονισµός DIN 1164.
∆εν θα χρησιµοποιηθεί αργιλικό τσιµέντο σε καµία περίπτωση.
Τσιµέντο ταχείας πήξεως θα χρησιµοποιηθεί µόνον ύστερα από έγκριση του εργοδότη.
Ο Ανάδοχος θα παραδίδει στον εργοδότη, πιστοποιητικά σχετικά µε δείγµα από κάθε
ποσότητα τσιµέντου που προσκοµίζεται στο εργοτάξιο. Το πιστοποιητικό θα αποδεικνύει ότι
το δείγµα, ύστερα από τις σύµφωνα µε τους Κανονισµούς, χηµικές αναλύσεις και δοκιµές
µηχανικών χαρακτηριστικών, κρίθηκε κατάλληλο για την χρησιµοποίηση του στο έργο.
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Η εξέταση των δειγµάτων θα γίνεται από Κρατικό εργαστήριο (ΚΕ∆Ε), ή από άλλο
εργαστήριο αναγνωρισµένο από το κρατικό Εργαστήριο και το οποίο τυγχάνει της εγκρίσεως
του εργοδότη.
Η δειγµατοληψία θα γίνεται πάντοτε παρουσία του εργοδότη, ή το δείγµα θα αποστέλλεται
στο εργαστήριο µε τρόπο αδιάβλητο.
∆ειγµατοληψία θα γίνεται, εκτός από τις ποσότητες που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο και
από τις ποσότητες που είναι εναποθηκευµένες σ’ αυτό, εφ’ όσον υπάρχουν ή δηµιουργούνται
λόγοι που το επιβάλλουν.
Το τσιµέντο θα χρησιµοποιείται µε την χρονική σειρά που προσκοµίζεται στο εργοτάξιο.
Κάθε αποστολή τσιµέντου θα αποθηκεύεται χωριστά και θα είναι σαφώς διαχωρισµένη από
την προηγούµενη της. Η ανάµιξη τσιµέντων από διαφορετικές πηγές δεν θα επιτραπεί.
Φρέσκο τσιµέντο από εργοστάσιο δεν θα χρησιµοποιείται αν η θερµοκρασία του υπερβαίνει
τους 50° C.
Εφ’ όσον χρησιµοποιείται τσιµέντο χύµα, θα αποθηκεύεται σε ειδικά µεταλλικά SILOS που
θα το προστατεύουν πλήρως από οποιαδήποτε αλλοίωση. Τα SILOS αυτά θα τα εγκρίνει
κάθε φορά ο εργοδότης πριν εγκατασταθούν στο εργοτάξιο και θα τα επιθεωρεί στο
διάστηµα της εγκαταστάσεως των.
Εφ’ όσον χρησιµοποιείται τσιµέντο σε σάκους τότε :
•

Οι σάκοι πρέπει να είναι ανθεκτικοί, κατάλληλα κλεισµένοι, προσφέροντας την
απαιτούµενη προστασία από τις δυσµενείς καιρικές και κλιµατολογικές συνθήκες. Θα
είναι αεροστεγώς κλεισµένοι και θα βρίσκονται σε καλή κατάσταση χωρίς καµία φθορά.
Το περιεχόµενο των σάκων µπορεί να ζυγίζει 25 ή 50 kg.

•

Οι σάκοι θα αποθηκεύονται σε κλειστή αεριζόµενη αποθήκη και πάνω σε ξύλινο δάπεδο
που θα βρίσκεται τουλάχιστον 0,20 m πάνω από το έδαφος.

•

Τσιµέντο που η αποθήκευση του δεν πληροί τους πιο πάνω όρους ή τσιµέντο µε όγκους
ή βώλους που να µην διαχωρίζεται µε ελαφρά πίεση, δεν θα χρησιµοποιείται και θα
αποµακρύνεται από το εργοτάξιο, χωρίς καµία επί πλέον αποζηµίωση.

Όλες οι αποστολές τσιµέντου θα συνοδεύονται από τα παρακάτω έγγραφα αποστολής:
-

Βεβαίωση ότι το τσιµέντο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των υπόψη προδιαγραφών

-

Τύπο του αποστελόµενου τσιµέντου

-

Τόπο και ηµεροµηνία παραγωγής του τσιµέντου

- Ηµεροµηνία αποστολής και ποσότητα του αποστελοµένου τσιµέντου.
Τσιµέντο ηλικίας µικρότερης των δύο (2) ηµερών από την παρασκευή του δεν θα
χρησιµοποιείται στην κατασκευή.
3.3 Αδρανή υλικά
Τα αδρανή υλικά θα είναι σύµφωνα µε το άρθρο 4.3. Κ.Τ.Σ. – 97 και τις απαιτήσεις του
Πρότυπου ΕΛΟΤ – 408.
Για όσα θέµατα δεν καλύπτονται από τις πιο πάνω διατάξεις θα ισχύουν οι Ευρωκώδικες και
τα Γερµανικά DIN 1045 και DIN 4226.
Πέραν από αυτά επισηµαίνονται και τα εξής :
•

Τα αδρανή πρέπει να προέρχονται από υγιές και ανθεκτικό πέτρωµα. Οι κόκκοι των
πρέπει και αυτοί να έχουν τη σωστή αντοχή και µάλιστα µεγαλύτερη από την αντοχή του
κονιάµατος που τα συνδέει.

•

Τα αδρανή δεν πρέπει να περιέχουν ξένες προσµίξεις που να µπορούν να βλάψουν την
πήξη, σκλήρυνση και αντοχή του σκυροδέµατος και να επιδράσουν δυσµενώς στους
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οπλισµούς ή και σε άλλα υλικά, που προβλέπεται από την µελέτη να ενσωµατώνονται
στο σκυρόδεµα.
•

Τα αδρανή δεν πρέπει να είναι απαλλαγµένα ουσιών που θα µπορούσαν να
προκαλέσουν βλαβερές αντιδράσεις µε τα αλκαλικά στοιχεία του τσιµέντου.

•

Η πηγή των αδρανών θα εγκριθεί από τον εργοδότη.

•

Τα αδρανή υλικά πρέπει να ανθεκτικά σε καιρικές µεταβολές.

•

Πρέπει να έχουν ευνοϊκή µορφή κόκκων.

Στο εργοτάξιο ο Ανάδοχος πρέπει να έχει εγκαταστήσει πλήρη σειρά κόσκινων, ζυγού
ακριβείας, φούρνου κ.λ.π. συσκευών και να έχει προσλάβει το κατάλληλο προσωπικό για τον
επί τόπου έλεγχο της κοκκοµετρικής συνθέσεως των αδρανών.
Η κοκκοµετρική σύνθεση των αδρανών πρέπει να εξασφαλίζει την σωστή διακίνηση του
νωπού σκυροδέµατος ανάµεσα στις ράβδους του σιδηροπλισµού ώστε αυτές να
επικαλύπτονται και περιβάλλονται από σκυρόδεµα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
Κανονισµών.
Σε περίπτωση πυκνού οπλισµού πρέπει να επικρατούν λεπτόκοκκα αδρανή. Η απαίτηση
αυτή όµως δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος της αντοχής και λοιπών προδιαγραφόµενων από
την µελέτη ιδιοτήτων του σκυροδέµατος.
Από τους εργοταξιακούς ελέγχους, ο εργοδότης, στα όρια που ορίζονται στο άρθρο 4.3 του
Κ.Τ.Σ. - 97, δικαιούται να ζητά ένα µέρος ή όλους να γίνονται σε εργαστήριο της επιλογής
του κατά προτίµηση βέβαια το ΚΕ∆Ε, ή σε αντίστοιχο αναγνωρισµένο ιδιωτικό εργαστήριο.
Τα αδρανή υλικά θα αποθηκεύονται στο εργοτάξιο πάνω σε δάπεδο από άοπλο σκυρόδεµα.
Ο εργοδότης µπορεί να επιτρέψει η αποθήκευση να γίνει πάνω σε δάπεδο από αδρανή
υλικά. Τα αδρανή που έχουν χρησιµοποιηθεί για την διαµόρφωση αυτού του δαπέδου δεν
επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για την παρασκευή σκυροδεµάτων. Θα αποτρέπεται η
ρύπανσή τους, η ανάµιξή τους, η δηµιουργία ανοµοιογένειας ως προς την
κοκκοµετρική τους σύνθεση και ο κορεσµός τους µε νερό. Γενικά η αποθήκευση,
δειγµατοληψία και έλεγχος των αδρανών θα γίνεται σύµφωνα µε το σχετικό Αρθρο 4,
παρ.3.4 του Κ.Τ.Σ.
Αναφορικά µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.3.2.16 του Κ.Τ.Σ. – 97 προσθέτουµε ότι
οι έλεγχοι αντοχής του µητρικού πετρώµατος, οργανικών προσµίξεων και ισοδύναµου άµµου
θα γίνονται κάθε φορά που γίνεται αλλαγή λατοµείου και το καινούργιο λατοµείο δεν διαθέτει
πιστοποιητικά των ανωτέρω ελέγχων. Για το ίδιο λατοµείο, οι παραπάνω έλεγχοι θα γίνονται
κάθε φορά που υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής του πετρώµατος του και πάντως σε τακτά
χρονικά διαστήµατα που δεν υπερβαίνουν τους δύο µήνες.
Ο όρος αγοραστής που αναφέρεται στο Κ.Τ.Σ. – 97 περικλείει και την έννοια της ∆/νουσας
Υπηρεσίας.
3.4 Νερό
Το νερό που θα χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή των σκυροδεµάτων πρέπει να είναι
καθαρό, διαυγές και πόσιµο.
Το νερό πρέπει να είναι απαλλαγµένο επιβλαβών προσµίξεων που είναι δυνατόν να
επηρεάσουν δυσµενώς την σκλήρυνση και τις λοιπές ιδιότητες του σκυροδέµατος.
Μη πόσιµο νερό επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί µόνο και εφ’ όσον δεν υπάρχει δυνατότητα
να προσκοµιστεί στο εργοτάξιο πόσιµο και ύστερα από έγκριση της ∆/νουσας Υπηρεσίας,
πρέπει να είναι απαλλαγµένο επιβλαβών προσµίξεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν
δυσµενώς την σκλήρυνση και τις λοιπές ιδιότητες του σκυροδέµατος.
Σε όλες τις περιπτώσεις, πόσιµου ή µη, θα εφαρµόζεται η παράγραφος 2.2 του πρότυπου
ΕΛΟΤ 345 και οι έλεγχοι που το πρότυπο αυτό προδιαγράφει. Επίσης το νερό δεν πρέπει να
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έχει προσµίξεις που να προκαλούν δυσµενείς χηµικές επιδράσεις στον σιδηροπλισµό και σε
τυχόν άλλες κατασκευές που βρίσκονται µέσα ή σε γειτονία µε το σκυρόδεµα.
Κατά τον προσδιορισµό των χηµικών προσµίξεων στο νερό, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη και
οι αντίστοιχες επιβλαβείς προσµίξεις των αδρανών, ούτως ώστε το συνολικό ποσοστό τους
να βρίσκεται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια.
Το νερό δεν πρέπει, επίσης, να περιέχει προσµίξεις που να δηµιουργούν εξανθήµατα,
λερώµατα κ.λ.π. στην επιφάνεια του σκυροδέµατος.
Θαλασσινό νερό απόβλητα εργοστασίων, νερά ελών, και παροµοίων προελεύσεων δεν
επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για την παρασκευή σκυροδεµάτων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ. – 345.
3.5 Σιδηροί οπλισµοί
Οι σιδηροί οπλισµοί θα είναι σύµφωνα µε τους Ελληνικούς Κανονισµούς (Κ.Τ.Σ. – 97,
Κανονισµός για την Μελέτη και κατασκευή Έργων από Σκυρόδεµα) και τα αντίστοιχα
πρότυπα ΕΛΟΤ, ΕΝ (ΕΛΟΤ 959, ΕΛΟΤ 971, Ευρωκώδικα 3, κλπ.) καθώς και τον κανονισµό
τεχνολογίας Χαλύβων.
Οι προσκοµιζόµενοι στο εργοτάξιο χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος, πρέπει να
συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά ελέγχου του ΕΛΟΤ και τα απαραίτητα παραστατικά
έγγραφα εµπορίας και διακινήσεως που αναγράφουν την ποιότητα τους.
Η ∆/νουσα Υπηρεσία µετά τον έλεγχο αυτών των στοιχείων, θα επιτρέπει κατ’ αρχήν, την
εκφόρτωση στο εργοτάξιο, των σιδηρών οπλισµών.
Πέραν όµως αυτών θα γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, για τη διαπίστωση των
χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των σιδηρών οπλισµών που έχουν προσκοµιστεί εις το
εργοτάξιο.
Οι έλεγχοι αυτοί θα γίνονται σε Κρατικό εργαστήριο ή άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο, το
οποίο θα διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό.
Η διαδικασία των ελέγχων αυτών θα είναι η αναγραφόµενη στη υπ’ αριθµόν Β.21538/2228
απόφαση του Αναπληρωτού Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας που
δηµοσιεύεται στο υπ’ αριθµόν ΦΕΚ 702 Β /4-12-1987.
3.6 Πρόσθετα σκυροδέµατος
Τα πρόσθετα χρησιµοποιούνται για να επηρεάσουν ευµενώς ορισµένες ιδιότητες των
σκυροδεµάτων.
Η χρησιµοποίηση τους όµως, πρέπει να γίνεται ύστερα από σχολαστικούς ελέγχους για την
διαπίστωση της βελτίωσης που πράγµατι προκαλούν και των τυχόν δυσµενών παρενεργειών
που ενδεχοµένως να έχουν.
Τα προσθετά που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο θα είναι εγκεκριµένα από δηµόσιο ή
επιστηµονικό φορέα Ελληνικό ή εξωτερικού. Τα πρόσθετα θα χρησιµοποιηθούν ύστερα από
έγκριση της ∆/νουσας Υπηρεσίας µετά τη διαπίστωση των ιδιοτήτων και επιδράσεων του
πρόσθετου.
Για τη διαπίστωση αυτή η ∆/νουσα Υπηρεσία θα ζητήσει από τον Ανάδοχο κάθε στοιχείο που
αυτός κρίνει απαραίτητο (προδιαγραφές του κατασκευασµένου, πιστοποιητικά εγκρίσεων,
εργαστηριακούς ελέγχους κλπ.).
Η χρησιµοποίηση των πρόσθετων θα γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 4.5 του Κ.Τ.Σ. – 97 και
τις ΣΚ-307 και ΣΚ-308 που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.
Η δοσολογία και η δραστικότητα επιβραδυντή και πλαστικοποιητή ή ρευστοποιητή, θα
προσδιοριστούν τόσο από τις Προδιαγραφές του Προµηθευτή όσο και από τα ειδικά δοκίµια
ελέγχου, που θα προβλεφθούν για τον σκοπό αυτό. Εξάλλου, µεγάλη προσοχή θα δίνεται
πάντα στον χρόνο ανάµειξης των προσµίκτων στον αναµικτήρα, για την επίτευξη οµογενούς
µείγµατος.
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Για τον καθορισµό του σωστού σε κάθε περίπτωση χρόνου και φυσικά πριν την
οριστικοποίηση της εκάστοτε σύνθεσης, θα πραγµατοποιηθεί µια σειρά δοκιµών µε διάφορες
δοσολογίες και συνδυασµούς προσµίκτων, τόσο στο εργαστήριο όσο και επί τόπου.
Πρέπει να διατηρούνται στις αρχικές τους συσκευασίες και να προστατεύονται από τις
καιρικές συνθήκες, τις ακραίες θερµοκρασίες και την αλλοίωση. Για την αποθήκευση πρέπει
να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. Ιδίως σε περίπτωση δυσµενών καιρικών
συνθηκών (παγετός κλπ.).
4.

Ξυλότυποι κοινοί

Οι ξυλότυποι θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Κ.Τ.Σ. – 97 και το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 39.
Για όσα θέµατα δεν καλύπτονται από το πιο πάνω άρθρο θα εφαρµόζονται οι Γερµανικοί
Κανονισµοί DIN 1045, DIN 4420, DIN 8203 και DIN 18215.
Οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται µε σχολαστική εφαρµογή όλων των διατάξεων ασφαλείας
ανθρώπων και εγκαταστάσεων.
Για την κατασκευή των ξυλοτύπων, θα ισχύσουν και οι προδιαγραφές των πιο κάτω
παραγράφων.
Ξυλότυποι θεωρούνται :
•

Οι κοινοί ξυλότυποι συνήθων οικοδοµικών έργων.

•

Άλλα συστήµατα προηγµένης τεχνολογίας.

Οι κοινοί ξυλότυποι αποτελούνται από ξύλινα µέρη, (τάβλες, καδρόνια, µαδέρια, ξύλινες
δοκούς, πλάκες τεχνητής ξυλείας – µπετοφόρµ κ.λ.π.) που θα στηρίζονται πάνω στο δάπεδο
εργασίας µέσω ξύλινων ή µεταλλικών ικριωµάτων.
Τα ξύλινα ικριώµατα κατασκευάζονται και αυτά από τα ξύλινα µέρη που αναφέρθησαν πιο
πάνω, ενώ τα µεταλλικά κατασκευάζονται από σιδηρές ράβδους σωληνοειδούς διατοµής που
συνδεόµενες δηµιουργούν πύργους τετραγωνικούς ή πλαίσια µορφής “Π” και “H”.
∆υνατόν να γίνει και εφαρµογή µικτού συστήµατος δηλαδή ξύλινου και µεταλλικού
ικριώµατος.
Τα ξύλινα µέλη συνδέονται µεταξύ τους µε καρφίδες, µπουλόνια, τζινέτια, διαφόρους
µεταλλικούς συνδέσµους, ξύλινες ή / και µεταλλικές σφήνες, ξύλινα ή / και µεταλλικά
κοµβοελάσµατα, σφιγκτήρες (πεταλούδες) κλπ.
Τα µεταλλικά µέλη συνδέονται µε πείρους, µε σφιγκτήρες, µε κοχλιωτά συστήµατα
µεταβολής και σταθεροποιήσεως του µήκους κλπ.
Στους τύπους προηγµένης τεχνολογίας ανήκουν οι σιδηρότυποι για τα κυκλικά
υποστυλώµατα, τυχόν προκατασκευασµένοι ξυλότυποι για τυποποιηµένα υποστυλώµατα και
σιδηρότυποι για τοιχώµατα.
Σε όλες τις περιπτώσεις επισηµαίνεται η σχολαστική εφαρµογή της Παραγράφου 11.2 του
άρθρου 11 του Κ.Τ.Σ. – 97 και του DIN 1045.
Ο Ανάδοχος θα προδιαγράφει λεπτοµερώς στην Υπηρεσία το σύστηµα τύπων που θα
εφαρµόσει υποβάλλοντας κάθε απαιτούµενη τεκµηρίωση (υπολογισµούς, σχέδια,
προδιαγραφές του κατασκευαστού του συστήµατος, δυνατότητες που το προτεινόµενο
σύστηµα προσφέρει κλπ.) Επίσης ο Ανάδοχος κατά τη φάση κατασκευής µπορεί να
τροποποιεί το σύστηµα ξυλοτύπων προτείνοντας βελτιωµένες µορφές. Σε όλες τις
περιπτώσεις το σύστηµα που τελικά θα εφαρµοστεί θα είναι της εγκρίσεως του εργοδότη.
Ο εργοδότης επίσης κατά το διάστηµα της κατασκευής, εάν τεκµηριωµένα διαπιστώσει
µειονεκτήµατα του επιλεγµένου συστήµατος των τύπων σχετικά µε την ασφάλεια την έγκυρη
κατασκευή και λοιπές απαιτήσεις του έργου, δικαιούται να επιβάλλει αλλαγή του συστήµατος
και ο Ανάδοχος υποχρεούται να την αποδεχθεί.
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Οι ξυλότυποι πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται :
•

Η τεχνικώς σωστή και κατά το δυνατόν ευχερής τοποθέτηση του οπλισµού και η
διάστρωση του σκυροδέµατος µε την κατάλληλη δόνηση.

•

Η σταδιακή αφαίρεση των ξυλοτύπων, είναι επιτρεπτή όταν παρέχεται η δυνατότητα να
αφαιρούνται χωρίς να ενοχλούνται τα τµήµατα που επιβάλλεται η διατήρηση τους, (ιδέ
πίνακα 11.6 του Κ.Τ.Σ. - 97) και όταν δεν δηµιουργούνται βλάβες στο σκυρόδεµα. Οι
ξυλότυποι δηλαδή πρέπει να κατασκευαστούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι τύποι των
παρειών των µελών να είναι δυνατόν να αφαιρεθούν χωρίς να διαταραχθούν οι τύποι
των πυθµένων και τα υποστηρίγµατα τους (µπουντέλια ασφάλειας).

Υπενθυµίζεται η πιθανότητα διατηρήσεως των ξυλοτύπων κατά τη διάρκεια της κατασκευής
µέχρι να ολοκληρωθεί η καθ΄ ύψος κατασκευή του σκελετού, για την αντιµετώπιση της
εφαρµογής κατακόρυφων φορτιών σε µη ολοκληρωµένο φορέα, δηλαδή σε φορέα που το
στατικό του µοντέλο δεν έχει λάβει ακόµη τη µορφή µε την οποία εισήχθη στον Στατικό
υπολογισµό.
•

Η δυνατότητα εφαρµογής της παραγράφου 11.8 του άρθρου 11 του Κ.Τ.Σ. – 97.

•

Η απολύτως ακριβής µορφή (τηρουµένων πάντα των επιτρεπτών ανοχών) του
κατασκευαζόµενου σκυροδέµατος και η ικανοποίηση όλων των λειτουργικών και
αισθητικών απαιτήσεων του έργου.

Στα πλαίσια της τελευταίας αυτής απαιτήσεως αναφέρονται τα παρακάτω :
•

Οι ξυλότυποι πρέπει να µην παραµορφώνονται από τα φορτία που θα επενεργήσουν
πάνω στα διάφορα στοιχεία τους και που οφείλονται στο ίδιο βάρος των, στο βάρος του
σκυροδέµατος, στα φορτία ανθρώπων, στη κατεργασία και δόνηση του σκυροδέµατος,
στην υδροστατική πίεση, σε οριζόντιες δυνάµεις κ.λ.π. (Βλ. DIN 4420).

•

Τα υλικά κατασκευής των ξυλοτύπων πρέπει να µη παραµορφώνονται από τις καιρικές
συνθήκές.

•

Οι ξυλότυποι δεν πρέπει, από την διάστρωση του σκυροδέµατος, να εκτίθενται για
µεγάλο χρονικό διάστηµα στον ήλιο και τον άνεµο. Οι ξυλότυποι πρέπει να εδράζονται
πάνω σε σταθερό δάπεδο εργασίας. Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι το δάπεδο αυτό µπορεί
να υποχωρήσει (περίπτωση εδράσεως του ξυλοτύπου πάνω σε χώµατα) θα
λαµβάνονται όλα τα µέτρα για να µη συµβεί καµία υποχώρηση (στήριξη των
ορθοστατών - καδρονιών ή µεταλλικών στύλων πάνω σε στρωτήρες, κατασκευή βάσεως
από σκούρα ή ακόµη και από σκυρόδεµα, παρεµπόδιση εισροής υδάτων κ.λ.π.).

•

Η χρήση σφηνών και γενικά διατάξεων που µπορούν να υποστούν χαλάρωση από
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. δόνηση του σκυροδέµατος) πρέπει να γίνονται µε περίσκεψη και
µε λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων που να εµποδίζουν αυτή τη χαλάρωση (κλίσεις,
αντίθετα τεµάχια ξύλου, κόντρα τακάκια, κάρφωµα κ.λ.π.).

•

Σε περίπτωση στηρίξεως του ξυλοτύπου µε ξύλινα υποστυλώµατα, αυτά πρέπει να
αποτελούνται από ακέραια ίσια κοµµάτια. Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση
υποστυλωµάτων αποτελούµενων το πολύ από δύο κατ’ επέκταση συνδεοµένων
κοµµατιών τοποθετηµένων εναλλάξ µετά των ακέραιων στύλων. Οι επεκτάσεις αυτές
πρέπει να γίνονται όπως προβλέπουν οι σχετικοί Κανονισµοί ασφαλείας. Εφιστάται η
προσοχή στη κατασκευή της “µάτισης”. Το ένα καδρόνι πρέπει να στηρίζεται κατ’
επέκταση πάνω στο άλλο, ο δε αρµός να καλύπτεται και στις τέσσερις πλευρές µε ξύλινο
τεµάχιο (κλάπα) που να καρφώνεται και στα δύο καδρόνια µε τουλάχιστον 8 καρφίδες
ανά τεµάχιο.

•

Η κορυφή και ο πόδας των στύλων θα ενισχύεται µε λοξές αντηρίδες ή µε ειδικά τεµάχια
(πλάκες, υποδοχείς σε σχήµα Υ κλπ.) από το ίδιο υλικό µε το οποίο κατασκευάζεται και
ο στύλος.
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•

Όλες οι παρειές των θεµελίων κατακόρυφες λοξές θα καλουπώνονται ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα σωστής δόνησης.

•

Θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την επίτευξη της απαιτητής ακαµψίας των
παρεών των ξυλοτύπων. Ήτοι στερέωση των παρειών µε οριζόντια ή κατακόρυφα
στοιχεία µεγάλης ακαµψίας (τάβλες που καρφώνονται στα πλαϊνά των δοκών καθέτως
προς αυτά, καδρόνια ή και µαδέρια οµοίως καρφωµένα, ουρανοί, αντηρίδες κ.λ.π.),
αντιστήριξη των παρειών µεταξύ τους, σφιγκτήρες κ.λ.π.

•

Εξασφάλιση της όλης κατασκευής του ξυλοτύπου έναντι οριζοντίων δυνάµεων
(διαγώνιες ή και χιαστί ράβδοι, αντιστηρίξεις σε όµορο τµήµα του έργου που έχει
κατασκευαστεί ήδη, ξύλινες ή µεταλλικές ή από σκυρόδεµα αντηρίδες κ.λ.π.).

•

Πρέπει να προβλεφθούν υποστηρίγµατα επαρκούς αντοχής ώστε να δεχθούν τα
προβλεπόµενα στηρίγµατα της κατασκευής, έτσι ώστε να µην προκληθεί βλάβη σε
οποιοδήποτε µέρος του έργου. Τούτο µπορεί να σηµαίνει σε ορισµένες περιπτώσεις, ότι
τα υποστηρίγµατα πρέπει να συνεχιστούν έως τα θεµέλια µε κατάλληλη βάση.

•

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει µέτρα για τα βέλη των ξυλοτύπων που είναι δυνατόν να
εµφανιστούν κατά την κατασκευή, ώστε το τελειωµένο σκυρόδεµα να έχει ανεκτές
παραµορφώσεις.

•

Σε περίπτωση σκυροδετήσεως υψηλών τµηµάτων του έργου π.χ. υποστυλωµάτων,
τοιχωµάτων κ.λ.π. πρέπει ο ξυλότυπος να αντέχει στις µεγάλες υδροστατικές πιέσεις
(τοποθέτηση µεταλλικών σφικτήρων στα υποστυλώµατα – κλειδιά, αντιστήριξη των
παρειών του τοίχου µε ειδικούς σφικτήρες – πεταλούδες, ενίσχυση των περιµετρικών
πλαϊνών παρειών των πέδιλων κατακόρυφων και κεκλιµένων κ.λ.π.).

•

Τα υλικά κατασκευής των ξυλοτύπων πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Υλικά
µε φθορές, µε επανειληµµένες χρησιµοποιήσεις, µε µόνιµες παραµορφώσεις, µε
επικολληµένο στις επιφάνειες τους σκυρόδεµα, και λοιπές ανωµαλίες δεν θα
χρησιµοποιούνται και θα αποµακρύνονται αµέσως από το εργοτάξιο.

•

Οι παρειές του ξυλοτύπου που έρχονται σε επαφή µε το σκυρόδεµα καθώς επίσης και ο
ξυλότυπος των πλακών (πέτσωµα) θα καρφώνεται σε όσα σηµεία χρειάζεται, ώστε να
µην υπάρχει κανένας κίνδυνος ο ξυλότυπος να παραµορφώνεται αντίθετα µε τη
διεύθυνση του βάρους ή της υδροστατικής πιέσεως του διαστρωνόµενου σκυροδέµατος.
(ήλωση κάθε τάβλας, ή κάθε πλάκας µπετοφόρµ σε επαρκείς θέσεις).

Οι επιφάνειες των ξυλοτύπων που θα έλθουν σε επαφή µε το σκυρόδεµα αλείφονται µε
ειδικό υγρό που να διευκολύνει το ξεκαλούπωµα, χωρίς αποκολλήσεις τµηµάτων του
σκυροδέµατος. Η χρήση του ειδικού αυτού υγρού θα εγκρίνεται από τον εργοδότη. Το υγρό
αυτό σε ουδεµία περίπτωση δεν θα έρχεται σε επαφή µε τον οπλισµό.
Σε στενές και υψηλές διατοµές τοιχωµάτων, υποστυλωµάτων κλπ., και εφ’ όσον η διάταξη
του οπλισµού δεν επιτρέπει το “ κατέβασµα “ της “µπούµας” σκυροδέτησης, θα αφήνονται
καθ΄ ύψος ανοίγµατα για την από αυτά σκυροδέτηση, τη µείωση του ύψους έκχύσης, τη
δόνηση και εν γένει την παρακολούθηση της διάστρωσης.
Τα ανοίγµατα αυτά θα αφήνονται ανά 1 m απόσταση καθ΄ ύψος και κατά µήκος, θα έχουν δε
τις κατάλληλες διαστάσεις. Τα ανοίγµατα θα κλείνονται όταν το σκυρόδεµα φθάσει στο ύψος
τους.
Τα ικριώµατα για τη κυκλοφορία εργατών και υλικών θα στηρίζονται ανεξάρτητα κατά το
δυνατόν από τους ξυλοτύπους για τη διάστρωση του σκυροδέµατος.
Στις περιπτώσεις που µέσα στη µάζα του σκυροδέµατος διέρχονται σιδηρές ράβδοι
σφιγκτήρων (Temposhaller) διατοµής Φ6 ή Φ8, αυτές θα κατασκευάζονται από χάλυβα S220
και θα διαπερνούν τον ξυλότυπο µέσω πλαστικών σωληνίσκων.
Μετά το ξεκαλούπωµα θα αφαιρούνται οι σιδηρές ράβδοι και οι σωληνίσκοι θα πληρούνται
υπό πίεση µε υδαρές κονίαµα ελαφρώς διογκούµενο, ή άλλο υλικό της εγκρίσεως της
∆/νουσας Υπηρεσίας.
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Για την εφαρµογή της παραγράφου 11.3 του άρθρου 11 του Κ.Τ.Σ. – 97 απαγορεύεται η
χρήση τεµαχίων λαµαρίνας (ντενεκέ), Χάρµπορτ και λοιπών παρεµφερών υλικών για την
στεγανοποίηση αρµών ξυλοτύπου.
Γενικότερα τέτοια υλικά, αλλά και άλλα εύκαµπτα παρεµβλήµατα απαγορεύεται να
χρησιµοποιούνται στη κατασκευή των ξυλοτύπων.
Απαγορεύεται η ενσωµάτωση µέσα στο σκυρόδεµα τοξικών, υλικών ή άλλων που όταν
καίγονται εκλύουν καπνούς επιβλαβείς για την υγεία και γενικώς υλικών απαγορευµένων από
την πυροσβεστική υπηρεσία.
Μεταλλικά υλικά που ενσωµατώνονται µέσα στο σκυρόδεµα (όπως π.χ. αγκυρόπλακες,
γωνιακές διατοµές ακµών καπακίων κ.λ.π.) πρέπει να στερεώνονται στον ξυλότυπο, στις
θέσεις που προβλέπονται από τις αντίστοιχες µελέτες και κατά τρόπο που να µην υφίσταται
καµία µετατόπιση ή κάκωση κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος.
Η αφαίρεση των ξυλοτύπων θα γίνεται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς και πάντα ύστερα
από έγκριση του εργοδότη.
Όλες οι οπές , εντορµίες και εξάρσεις στο σκυρόδεµα, που εξυπηρετούν εγκαταστάσεις,
µηχανήµατα ή και σκοπούς διελεύσεων Η/Μ εγκαταστάσεων, στηρίξεις συσκευών, βάσεις
µηχανηµάτων κ.λ.π., θα διαµορφωθούν µε τη κατασκευή του αντίστοιχου ξυλοτύπου κατά
τρόπο σταθερό και αµετακίνητο κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος. Ο ξυλότυπος αυτών
των κατασκευών θα κατασκευαστεί µε σταθερά, ανθεκτικά και µη παραµορφώσιµα υλικά
αναλόγου φύσεως µε εκείνης των υλικών κατασκευής του κυρίως ξυλοτύπου. Τα υλικά αυτά
µπορεί να είναι από ξύλο, από σίδερο, από λαµαρίνα µε απαραµόρφωτη κατασκευή, από
σιδηροσωλήνες γαλβανισµένες και άλλα αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση θα λαµβάνεται
µέριµνα ώστε κατά το ξεκαλούπωµα να µη δηµιουργούνται φθορές στο σκυρόδεµα.
5.

Ξυλότυποι εµφανείς

Εκτός από τα αναφερόµενα για τους κοινούς ξυλοτύπους, στις περιπτώσεις των εµφανών
ξυλοτύπων ισχύουν επιπρόσθετα τα παρακάτω :
•

Οι ξυλότυποι εµφανών επιφανειών σκυροδέµατος κατασκευάζονται από πλανισµένες
σανίδες σταθερού πλάτους 10-12 εκ. όπως προβλέπουν τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Μετά
την αφαίρεση των ξυλοτύπων αυτών οι ορατές επιφάνειες του σκυροδέµατος θα
εµφανίζονται τελείως επίπεδες και λείες ή ανάγλυφες αναλόγως της περιπτώσεως,
πάντως δε της ειδικής µορφής , των σχεδίων σε κάθε περίπτωση εµφανούς όψεως του
σκυροδέµατος. Οι σανίδες κατά την προσκόµιση τους στο εργοτάξιο θα είναι
καινούργιες, πρωτοχρησιµοποιούµενες, επιµελώς πλανισµένες και στις δύο όψεις και
στα σόκορα, µε µέγιστο αριθµό χρήσεως στο εργοτάξιο δύο (2) για κάθε όψη. Ο αριθµός
αυτός µπορεί να µειωθεί για όσες σανίδες τυχόν υποδείξει η επίβλεψη. Αποκλείεται η
χρήση παλαιών σανίδων, έστω και πλανισµένων. Οι σανίδες θα είναι ίσου πλάτους
(κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα σχέδια ή µε τις υποδείξεις της Επιβλέψεως) και ίσου
πάχους και θα έχουν τα απαιτούµενα µήκη. Απαγορεύεται η µάτιση παράπλευρων
σανίδων µεταξύ στην ίδια οριζόντια ή κατακόρυφη θέση. Θα εξασφαλισθεί πλήρης
εφαρµογή των σανίδων µεταξύ τους, µε αρµούς απολύτως ευθύγραµµους και
παράλληλους (κατακόρυφους ή οριζόντιους ή κεκλιµένους, σύµφωνα µε την επιθυµητή
όψη) και οι επιφάνειες θα είναι απολύτως επίπεδες. Με το απολύτως ευθύγραµµο των
σανίδων θα εξασφαλισθεί ότι δεν θα διαφεύγει ούτε το ελάχιστο σκυρόδεµα από τους
αρµούς. Σε περίπτωση που οι εµφανείς ξυλότυποι προβλέπονται µε betoform ή ανάλογο
υλικό τότε οι διαστάσεις των τεµαχίων και οι αρµοί πρέπει να είναι σε κανονική διάταξη
ως προς τις αποστάσεις, την πυκνότητα, το µέγεθος των τεµαχίων κλπ.

•

Πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος οι ξυλότυποι θα επαλείφονται µε ειδικό υλικό
που εµποδίζει την πρόσφυση του σκυροδέµατος και επιτρέπει την εύκολη και χωρίς
καµία βλάβη του σκυροδέµατος αποξήλωσή τους. Το υλικό αυτό θα είναι αρίστης
ποιότητας και θα έχει την έγκριση της Επιβλέψεως.
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•

Ο σκελετός στηρίξεως θα έχει κατάλληλα πυκνή διάταξη, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι
ξυλότυποι θα παραµείνουν τελείως ευθύγραµµοι και απαραµόρφωτοι ανεξάρτητα από το
τυχόν µεγάλο µήκος ή µεγάλο ύψος των κατασκευών.

•

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει όλες τις ενσωµατούµενες εντός του
σκυροδέµατος κατασκευές, στους ξυλοτύπους ούτως ώστε να αποφευχθεί καταστροφή
εµφανούς επιφανείας σκυροδέµατος. Η τοποθέτηση θα λάβει υπ’ όψη της την
Αρχιτεκτονική και Η/Μ µελέτη για τον καθορισµό των ακριβών θέσεων και του είδους
αυτών των κατασκευών και θα γίνει µε µεγάλη ακρίβεια.

Η σειρά εργασίας που απαραίτητα θα τηρηθεί είναι :
α.

∆ιαµόρφωση σκοτιών, φάλτσων, εγκοπών πάσης φύσεως κ.λ.π. µε τοποθέτηση στους
ξυλοτύπους των καταλλήλων τεµαχίων.

β.

Τοποθέτηση των ενσωµατωµένων υλικών της προηγούµενης παραγράφου.

γ.

Επιµελές καθάρισµα.

δ.

Επάλειψη του ξυλοτύπου µε ειδικό υλικό που επιτρέπει το ευχερέστερο ξεκαλούπωµα.

ε.

Τοποθέτηση του οπλισµού.

στ. Τοποθέτηση σωληνώσεων.
ζ.

Επιµελής καθαρισµός των ξυλοτύπων από τα υπολείµµατα κατασκευής (πριονίδια, ξυλά,
πρόκες, σίδερα, χαρτιά, και κουτιά).

η.

Πλύσιµο των ξυλοτύπων µε άφθονο ύδωρ επί τρεις ηµέρες.

θ.

∆ιάστρωση σκυροδέµατος.

ι.

Η εξοµάλυνση µε ηλεκτρικό τριβείο (σβουράκι) των οριζοντίων ή κατακορύφων ακµών
για την ευθυγράµµιση τους, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επίβλεψης.

Πέραν των όσων αναφέρονται στην σχετική παράγραφο “Εµφανές σκυρόδεµα” της
παρούσας, ισχύουν επιπροσθέτως και οι παρακάτω όροι :
•

Ειδικά για την σύνδεση (δεσίµατα) των πάσης φύσεως ξυλοτύπων εµφανών επιφανειών
σκυροδέµατος, σε περιπτώσεις τοιχωµάτων, υποστυλωµάτων, δοκών, στηθαίων κ.λ.π.
απαγορεύονται απολύτως τόσο τα “τρυπόξυλα” όσο και η σύνδεση µε ράβδους σιδηρού
οπλισµού, οι οποίες µετά την αποσύνθεση των ξυλοτύπων αποκόπτονται κατά τα
εξέχοντα άκρα. Οι ήλοι των ξυλοτύπων θα καρφωθούν προς τα έξω. Οι συνδέσεις αυτές
θα πραγµατοποιηθούν µόνον κατά τον παρακάτω περιγραφόµενο τρόπο : Μεταξύ των
δύο εσωτερικών παρειών των ξυλοτύπων θα τοποθετηθούν ειδικοί πλαστικοί σωλήνες
χρώµατος γκρίζου (όµοιας απολύτως αποχρώσεως µε την τελική απόχρωση του
σκυροδέµατος µετά την πήξη). Τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη επίτευξης συµµετρίας στις
θέσεις τοποθετήσεως των πλαστικών σωλήνων. Στις δύο παρειές των ξυλοτύπων και σε
σηµεία που αντιστοιχούν απόλυτα προς τις οπές των πλαστικών σωλήνων θα
διανοίγουν οι κατάλληλες οπές για την διαµπερή διέλευση ράβδων σιδηρού οπλισµού.
Οι ράβδοι αυτές θα διέρχονται επίσης και µεταξύ των ξυλοτύπων υποστήριξης
(ταµπάνια).

•

Σε κάθε ένα από τα άκρα των ράβδων θα προσαρµόζεται ταχυσφιγκτήρας ενδεικτικού
τύπου Temposchaler ή παρεµφερούς σύµφωνα µε τις υποδείξεις του προµηθευτικού
οίκου. Μετά την διάστρωση του σκυροδέµατος και την αφαίρεση των ξυλοτύπων, οι
µεταλλικές ράβδοι θα αποµακρύνονται και οι εµφανιζόµενες οπές θα σφραγίζονται
επιµελώς µε ισχυρή ελαφρά διογκούµενη τσιµεντοκονία ειδικής σύνθεσης.

•

Σε περίπτωση κατασκευής τµήµατος έργου σε περισσότερα από ένα στάδια, η
κατασκευή του ξυλοτύπου κάθε επόµενου σταδίου πρέπει να κατασκευάζεται µε µεγάλη
προσοχή ώστε στο τµήµα αυτό του έργου, να µη προκύπτουν ανωµαλίες στους αρµούς
συνδέσεως του σκυροδέµατος του ενός σταδίου µε το άλλο. (Μικρά σκαλοπάτια).
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εµφανών όψεων εξωτερικών δοκών που διαθέτουν
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πέραν της «κρέµασης» και ανεστραµµένο τµήµα. Η κατασκευή του στις περιπτώσεις
αυτές εφ’ όσον η Στατική Μελέτη το επιτρέπει θα γίνεται µε παρεµβολή «σκοτίας» αν
προβλέπεται.
•

Σε αντίθετη περίπτωση το εµφανές τµήµα θα καλουπώνεται εξ αρχής σε ολόκληρο το
ύψος µε απόλυτη εξασφάλιση από µικροµετακινήσεις και το σκυρόδεµα β’ φάσεως θα
διαστρώνεται χωρίς το αρχικό εξωτερικό «πλαϊνό» να αφαιρεθεί.

•

Κατά την τοποθέτηση του σιδηρού οπλισµού επιβάλλεται η χρήση αποκλειστικώς
πλαστικών «αποστατών» χρώµατος γκρίζου καθώς και η αύξηση της αποστάσεως του
σιδηρού οπλισµού από την εξωτερική επιφάνεια του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τον
κανονισµό για την Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισµένο Σκυρόδεµα.

6.

Σιδηροί οπλισµοί

Οι χάλυβες που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν πρέπει :
•

Να µην έχουν καµία µηχανική βλάβη, φθορά πλαστική παραµόρφωση και γενικά
οποιαδήποτε κάκωση.

•

Να είναι απαλλαγµένοι από κάθε συστατικό που είναι δυνατό να βλάψει τη συνάφεια µε
το σκυρόδεµα (π.χ. ακαθαρσίες, λίπη, πάγος, χαλαρές σκωρίες, λάσπες, αποξεραµένα
σκυροκονιάµατα κλπ.).

•

Να µην εµφανίζουν θραύσεις συγκολλήσεων
προκατασκευασµένα στοιχεία ή πλέγµατα.

•

Να µην εµφανίζουν απώλειες της δυνατότητας χαρακτηρισµού και πιστοποιήσεως του
είδους του χάλυβα.

•

Να µην εµφανίζουν απώλειες διατοµών λόγω διαβρώσεως ή οποιασδήποτε άλλης
αιτίας.

•

Να µην εµφανίζουν υπερβάσεις των ανεκτών ορίων των χαρακτηριστικών τους
(Πρότυπα ΕΛΟΤ 959 και 971).

•

Η µεταφορά των ράβδων στις θέσεις κατεργασίας (κοπής, µορφοποίησης κλπ.) πρέπει
να γίνεται κατά τρόπο που να µην υφίστανται κακώσεις, παραµορφώσεις και γενικά κάθε
µειονέκτηµα που αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο.

•

Η όλη κατεργασία, µορφοποίηση και τοποθέτηση του οπλισµού θα γίνεται σύµφωνα µε
τα σχέδια της Στατικής µελέτης εφαρµογής, τους καταλόγους οπλισµού, όλους τους
κανόνες της επιστήµης του Πολιτικού Μηχανικού, τους ισχύοντες κανονισµούς και τις
µεθόδους καλής και έντεχνης κατασκευής.

•

Η κοπή των σιδηρών ράβδων πρέπει να γίνεται µε µηχανικά µέσα και πάντοτε στη
θερµοκρασία περιβάλλοντος.

•

Η κάµψη, για τη µορφοποίηση της ράβδου, πρέπει να γίνεται µηχανικά, µε σταθερή
ταχύτητα, χωρία απότοµες κινήσεις και µε τη βοήθεια κατάλληλων τυµπάνων, έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται σταθερή ακτίνα καµπυλότητας για το τµήµα που κάµπτεται. Η
διάµετρος του τυµπάνου δεν πρέπει να είναι µικρότερη από κείνη που εγγυάται η δοκιµή
αναδιπλώσεως (ΕΛΟΤ 959).

•

Οι επιτρεπόµενες καµπυλότητες των οπλισµών για ηµικυκλικά και ορθογωνικά άγκιστρα,
αναβολείς, συνδετήρες, καθώς και για κεκαµµένες και άλλες καµπύλες ράβδους θα
διαµορφώνονται σύµφωνα µε τον Ε.Κ.Ω.Σ και τις τροποποιήσεις του καθώς και τους
Γερµανικούς Κανονισµούς DIN 1045 του 1978.

•

Για τις αποστάσεις ράβδων οπλισµού από τις παρειές και µεταξύ τους ισχύουν τα
γραφόµενα στο άρθρο 14 παρ. 14.1. του Κ.Τ.Σ.-97 καις το άρθρο 5 τυο Ελληνικού
Κανονισµού για την Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεµα (Φ.Ε.Κ.
1329/β/6.11.2000) και τα σχέδια Στατικής Μελέτης. Οι αποστάσεις αυτές δεν πρέπει να
είναι µικρότερες από αυτές που επιβάλλουν ο Ελληνικός Κανονισµός πυρασφάλειας, ή
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για θέµατα που αυτός δεν καλύπτει, οι συστάσεις των Ευρωκωδίκων και ο αντίστοιχος
Γερµανικός DIN 4102.
•

Το πάχος της επικάλυψης των οπλισµών θα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να
προστατεύονται από τη διαβρωτικότητα των λυµάτων. Η απόσταση αυτή θα
εξασφαλιστεί µε πλαστικούς αποστατήρες. Οι αποστατήρες του οπλισµού, πριν από την
χρησιµοποίησή τους, θα εγκριθούν από την επίβλεψη. Εναλλακτικώς, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν λωρίδες και τεµάχια µαρµάρου, οιουδήποτε τύπου, που θα πρέπει
όµως να έχουν το κατάλληλο πάχος, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούµενες
επικαλύψεις των οπλισµών.

•

Τα µήκη επικάλυψης, αγκύρωσης, ένωσης των ράβδων του οπλισµού µε παράθεση θα
διαµορφωθούν σύµφωνα µε τον Ελληνικό Κανονισµό για την µελέτη και κατασκευή
έργων από Οπλισµένο Σκυρόδεµα (Φ.Ε.Κ. 1329/β/6.11.2000).

•

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις περιπτώσεις ενώσεως νέων οπλισµών µε
οπλισµούς που ανήκουν σε προηγούµενες σκυροδετήσεις (αναµονές). Στις περιπτώσεις
αυτές οι παλαιότεροι οπλισµοί πρέπει να καθορίζονται τελείως µε συρµατόβουρτσα,
αµµοβολή κλπ., ώστε να απαλλάσσονται από τυχόν επικολληµένα σ’ αυτούς
σκυροδέµατα.

•

Ο αριθµός των ενώσεων των εφελκυοµένων οπλισµών για επαύξηση του µήκους
των πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν. Οι ενώσεις αυτές πρέπει να
διατάσσονται κατά προτίµηση στις περιοχές των ασθενέστερων ροπών (π.χ. στις
θέσεις µηδενισµού των.) Πάντως ο αριθµός των ενώσεων στην ίδια διατοµή δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 1/5 του αριθµού των εφελκυοµένων ράβδων της. Οι
ενώσεις είναι δυνατόν να
πραγµατοποιούνται ανάλογα µε την διάµετρο των
ράβδων που θα ενωθούν:
α. µε παράθεση
β. µε αρµοκλείδα
γ. µε ηλεκτροσυγκόλληση εφ'όσον αυτό επιτραπεί

από την Υπηρεσία

Η ένωση µε παράθεση δεν επιτρέπεται σε εφελκυόµενα στοιχεία δηλ. αναρτήρες
ή ελκυστήρες όπως και σε ράβδους διαµέτρου µεγαλύτερης των 26 χλστ. Κατά
την ένωση µε παράθεση τα µήκη των άκρων των ράβδων πρέπει να πληρούν
τις διατάξεις των προαναφερθέντων κανονισµών.
Οι ενώσεις µε αρµοκλείδα θα πραγµατοποιούνται µε περικόχλια
που έχουν
αντίθετες ελικώσεις. Ο χάλυβας των αρµοκλείδων πρέπει να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της παρ.2 της
παρούσας προδιαγραφής. Για τον πυρήνα των
κοχλιώσεων επιτρέπεται η αυτή τάση η οποία λαµβάνεται για την υπόλοιπη
ράβδο. Για τους κατεργάσιµους χάλυβες εν ψυχρώ αρµοκλείδες
είναι
απαράδεκτοι.
Οι ενώσεις µε συγκόλληση εφελκυόµενων ράβδων µε στρογγυλή
ή άλλη
συµπαγή διατοµή επιτρέπονται µόνο για χάλυβες µε φυσικό όριο διαρροής και
είναι απαράδεκτοι για τους κατεργάσιµους εν ψυχρώ ειδικούς χάλυβες.
Οι ενώσεις αυτές πρέπει να κατασκευάζονται σύµφωνα µε το άρθρο 17.7. του
Ελληνικού Κανονισµού µελέτης και κατασκευής έργων από σκυρόδεµα.
•

Οι οπλισµοί θα τοποθετούνται στις θέσεις τους µε σωστή ορθολογική σειρά, ώστε να µη
δηµιουργούνται προβλήµατα σε ήδη τοποθετηµένες στρώσεις από την τοποθέτηση
άλλων.

•

Σε περιπτώσεις παραθέσεων οπλισµών διαφορετικών χρονικά σκυροδετήσεων, πχ.
οπλισµοί υποστυλωµάτων υπερκείµενων ορόφων, οι προγενέστεροι οπλισµοί πρέπει να
έχουν µορφοποιηθεί έτσι που να είναι δυνατή η τοποθέτηση των νέων. Η µορφοποίηση
αυτή πρέπει να γίνεται πριν τοποθετηθούν οι οπλισµοί στύλων στις θέσεις τους. ∆ηλαδή
το «µπουκάλιασµα» των οπλισµών τους πρέπει να γίνεται κατά το χρόνο της
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µορφοποιήσεως των οπλισµών, µε τις µηχανές κάµψεως των ράβδων και όχι όταν πια
το σκυρόδεµα έχει σκληρυνθεί µε το κλειδί, χτυπήµατα µε σφυρί, θέρµανση κλπ.
•

Πριν από την τοποθέτηση των οπλισµών θα έχει αποπερατωθεί πλήρως η κατασκευή
του ξυλοτύπου και κάθε άλλη εργασία, αρχιτεκτονική, ηλεκτροµηχανολογική κλπ. που θα
πρέπει να προηγηθεί. Επίσης πριν από την τοποθέτηση των οπλισµών πρέπει να γίνει
πλήρης καθαρισµός του ξυλοτύπου και κάθε άλλη επεξεργασία τους, όπως οι τυχόν
επαλείψεις µε τα κατάλληλα για το ευχερές ξεκαλούπωµα υγρά. Στην περίπτωση αυτή τα
υγρά αυτά δεν πρέπει να έρθουν σε καµία επαφή µε τον οπλισµό.

•

Κατά την τοποθέτηση των οπλισµών θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε οι
χαλύβδινες ράβδοι να συνδέονται σε άκαµπτο σκελετό και µε υποθέµατα που δεν
παραβλάπτουν την προστασία έναντι διαβρώσεως. Επίσης, θα συγκρατούνται στις
προβλεπόµενες θέσεις τους ώστε να µην υφίστανται καµία µετατόπιση, παραµόρφωση,
κάκωση κλπ κατά τη διάστρωση και τύπανση του σκυροδέµατος (καβίλιες, βοηθητικοί
πρόσθετοι οπλισµοί, σταθερές και ανθεκτικές προσδέσεις µε σύρµα, πλαστικά ή άλλα
υποθέµατα ή ένθετα για την εξασφάλιση των σωστών επικαλύψεων, στηρίγµατα µορφής
Π καβίλιες κλπ).

•

Κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος, αυστηρώς απαγορεύεται η όποια µετακίνηση
των οπλισµών για την επίτευξη της απαιτούµενης αποστάσεώς τους από τις παρειές του
ξυλοτύπου.

•

Ανάλογα µέτρα προστασίας των οπλισµών θα λαµβάνονται έναντι της κινήσεως πάνω
στον ξυλότυπο του προσωπικού και των µηχανικών µέσων σκυροδετήσεως και
διαστρώσεώς του σκυροδέµατος. (∆ιάδροµοι από µαδέρια που να στερεώνονται σε δικά
τους στηρίγµατα και να απέχουν τουλάχιστον 0,20 µ. από την επιφάνεια του
σκυρόδεµατος, αναρτήσεις για σωλήνες παροχετεύσεως του σκυρόδεµατος κλπ.)

•

Η τοποθέτηση των οπλισµών πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, που να διευκολύνεται η
χρήση δονητών µάζας, διαµορφούµενων των κενών δονήσεως.

•

Οπλισµοί που µετά τη σκυροδέτηση παραµένουν ακάλυπτοι για µακρύ χρονικό
διάστηµα πρέπεί να προστατεύονται (µέτρα αντισκωρικής προστασίας µε επάλειψη των
οπλισµών µε αντισκωρική βαφή, κάλυψη των οπλισµών µε σκυρόδεµα για περιπτώσεις
µεγαλύτερου κινδύνου ή συνδυασµό των πιο πάνω µεθόδων).

•

Οι επιτρεπόµενες ανοχές για την κατασκευή του σιδηροπλισµού του έργου ορίζονται ως
εξής:
-

Για τα µήκη των ράβδων οι ανεκτές ανοχές είναι ±1% του µήκους.

-

Για τις αποστάσεις µεταξύ των ράβδων και µεταξύ των ράβδων και των παρειών του
ξυλοτύπου ±2mm.

•

Ουδεµία σκυροδέτηση στο Έργο θα γίνεται αν προηγουµένως ο Εργοδότης δεν
παραλάβει τον οπλισµό και διαπιστώσει ότι αυτός είναι κατασκευασµένος και
τοποθετηµένος σύµφωνα µε τη µελέτη, τους ισχύοντες κανονισµούς, την επιστήµη του
Πολιτικού Μηχανικού και τις πιο πάνω προδιαγραφές. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται µετά
την πλήρη αποπεράτωση της τοποθέτησης και στερέωσης του Σιδηρού Οπλισµού. Η
σκυροδέτηση θα επιτρέπεται µια µέρα µετά το πέρας της παραλαβής του οπλισµού και
της σχετικής αναγραφής στο Ηµερολόγιο του Έργου.

•

Η µέριµνα για την έγκαιρη πρόσκληση του Εργοδότη για την παραλαβή του οπλισµού
ανήκει στον Εργολάβο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στον επιβλέποντα
πλήρεις σειρές σχεδίων και καταλόγους οπλισµού, αν υπάρχουν, µε τις τυχόν
τροποποιήσεις εγκαίρως και πάντως πριν την παραλαβή του οπλισµού.

7.

Σκυροδέµατα

Οι κανονισµοί που ισχύουν για τα σκυροδέµατα είναι οι αυτοί που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 της παρούσας προδιαγραφής.
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•

Η εργασία για την παρασκευή και διάστρωση των σκυροδεµάτων θα γίνει σύµφωνα µε
τους πιο πάνω Κανονισµούς, Πρότυπα, Αποφάσεις, τις Προδιαγραφές αυτές, τη
Σύµβαση του Έργου, τους κανόνες της καλής Τεχνικής και την Επιστήµη του Πολιτικού
Μηχανικού.

•

Ο εργοδότης εφόσον, αιτιολογηµένα, διαπιστώσει ότι τα κατασκευαζόµενα σκυροδέµατα
δεν είναι σύµφωνα µε τις ανωτέρω απαιτήσεις, θα επιβάλει τη διόρθωσή τους. Ο
Ανάδοχος οφείλει αναντίρρητα, να συµµορφωθεί µε τις εντολές αυτές του Εργοδότη,
επιβαρυνόµενη µε κάθε σχετική δαπάνη για την επισκευή.

•

Ο Εργοδότης δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την κατασκευή δειγµάτων, για
ειδικές περιπτώσεις κατασκευών έργων µε υψηλές τεχνολογικές απαιτήσεις και σε
περιπτώσεις κατασκευών για τις οποίες υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς την επιλογή
ορθών µεθόδων όπως πχ προκατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα, ιδιάζουσες
συνθήκες στηρίξεων φερουσών κατασκευών, συγκεντρώσεις µεγάλων ποσοτήτων
οπλισµού κλπ.

•

Στις περιπτώσεις αυτές, και εφόσον τούτο είναι εφικτό, τα δείγµατα αυτά θα
κατασκευάζονται, τοποθετούνται και στηρίζονται στις θέσεις που προβλέπει η µελέτη του
έργου και θα φορτίζονται µε φορτία ίσα µε τα φορτία της κατασκευής. Κάθε απαιτούµενο
χρονικό διάστηµα για την κατασκευή δείγµατος εντάσσεται στη συµβατική προθεσµία
περατώσεως του έργου, εφόσον ο εργοδότης ζητήσει την κατασκευή του δείγµατος δύο
µήνες πριν από την, κατά το χρονοδιάγραµµα, ηµεροµηνία κατασκευής της αντίστοιχης
εργασίας.

•

Οι κατηγορίες των σκυροδεµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του
Έργου είναι αυτές που προσδιορίζονται από τη Στατική Μελέτη.

•

Η µελέτη συνθέσεως γίνεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 του Κ.Τ.Σ. –97,
ελέγχεται σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Κ.Τ.Σ. –97 και κατατάσσεται σε µια απότ ις
κατηγορίες σύµφωνα µε τον πίνακα 2.2 του άρθρου 2 του Κ.Τ.Σ. –97.

•

Οι ιδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1 του Κ.Τ.Σ. –97, προδιαγράφονται ή
και επιβάλλονται και από την φύση του έργου, την ανάγκη της ανθεκτικότητάς του στον
χρόνο, την ελεχιστοποίηση των δαπανών και διαδικασιών συντηρήσεώς του, τη θέση
του, τη µορφή του, τις ιδιαίτερες λειτουργικές και ηλεκτροµηχανολογικές απαιτήσεις του,
καθώς επίσης καιµαπό τις ανάλογες απαιτήσεις των επιµέρους φορέων του Φέροντος
Οργανισµού.

•

Στον όρο «οµοιογένεια» που αναφέρεται στην παράγραφο 5.1 του Κ.Τ.Σ. –97,
περιλαµβάνονται και:
-

Η σταθερότητα των ιδιοτήτων του σε όλη τη µάζα του σκυροδέµατος. (Η αντοχή και
λοιπές τεχνικές ιδιότητες, η υφή, ο χρωµατισµός, η πυκνότητα και λοιπές φυσικές
ιδιότητες, η σταθερή χηµική σύσταση κλπ.)

-

Η οµοιογένεια της εξωτερικής του επιφάνειας (το λείο, η αδρότητα, ο χρωµατισµός
κλπ).

•

Η εργασιµότητα και τα διαθέσιµα µέσα, πρέπει εκτός των άλλων, να επιτυγχάνουν
επιτυχή συµπύκνωση και εµφάνιση του σκυροδέµατος, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις,
το ποσοστό του οπλισµού, τη θέση του φορέα, τη µορφή του ξυλοτύπου κλπ.

•

Η κάθε µελέτη συνθέσεως της παραγράφου 5.2 του Κ.Τ.Σ. –97, θα βασίζεται σε 60
δοκίµια.

•

Στη µελέτη συνθέσεως θα λαµβάνονται υπόψη και τα τυχόν πρόσµικτα του
σκυροδέµατος.

•

Η µελέτη συνθέσεως θα επαναλαµβάνεται και όταν:
-

Μεταβάλλονται οι ιδιότητες των αδρανών αν και η πηγή τους δεν άλλαξε (πχ
περίπτωση αλλαγής της φύσεως του πετρώµατος κλπ).
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•

Όταν προκύψει αλλαγή των συνθηκών ή και του τρόπου εργασίας.

Η καµπύλη του λόγου νερό / τσιµέντο (Ν/Τ), που αναφέρεται στην παράγραφο 5.2.3.3
του Κ.Τ.Σ. –97 θα δίδεται υποχρεωτικά. Το διάστηµα που κατ’ ελάχιστον πρέπει να είναι
+ ή – 3 Mpa, θα είναι τόσο που να επιτρέπει στους παράγοντες του έργου να
αυξοµειώνουν την εργασιµότητα του σκυροδέµατος, χωρίς κίνδυνο µειώσεως της
αντοχής, ιδιαίτερα σε ιδιάζουσες περιπτώσεις σκυροδετήσεων (στενές διατοµές, πυκνός
οπλισµός κλπ.).
Η εργασιµότητα των διαφόρων ποιοτήτων του σκυροδέµατος που θα χρησιµοποιηθούν
για την κατασκευή του έργου, θα καθοριστεί από τον Ανάδοχο στο στάδιο της
κατασκευής. Την εργασιµότητα αυτή θα δικαιούται να την τροποποιήσει ο Ανάδοχος αν
τεκµηριωµένα κρίνει ότι αυτό επιτάσσει το συµφέρον του έργου και ο εργοδότης το
εγκρίνει. Η εργασιµότητα εκφράζεται από την κάθιση.

•

Μέτρηση των αδρανών σε όγκο δεν επιτρέπεται.

•

Στη θέση παρασκευής του σκυροδέµατος πρέπει να τοποθετείται πινακίδα στην οποία
ευκρινώς θα αναγράφεται η σύνθεση του µίγµατος, η κατηγορία του παρασκευαζοµένου
σκυροδέµατος και τυχόν άλλες κατατοπιστικές οδηγίες.

•

Η διάστρωση του σκυροδέµατος θα αρχίζει ύστερα από άδεια του εργοδότη που θα
δίδεται όταν αυτός διαπιστώσει ότι όλες οι εργασίες που προηγούνται της διαστρώσεως
έχουν εκτελεστεί σύµφωνα µε τη µελέτη και τα συµβατικά τεύχη. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί κάποια ατελής εργασία, θα αναβάλλεται η διάστρωση µέχρι την πλήρη και
επιτυχή αποκατάστασή της.

•

Ο Ανάδοχος θα γνωστοποιεί εγκαίρως στον εργοδότη την ηµεροµηνία σκυροδετήσεως.

•

Για τη συνέχιση της διαστρώσεως στις θέσεις των αρµών διακοπής, ισχύουν τα
προδιαγραφόµενα στην παράγραφο 14.3 του Κ.Τ.Σ.-97.

•

Κάθε σκυροδέτηση πρέπει να οργανώνεται και προγραµµατίζεται έτσι, ώστ να
εξασφαλίζεται ο απαιτούµενος χρόνος και τα απαιτούµενα µέσα για την έντεχνη
αποπεράτωσή της.

•

Κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος πρέπει:
-

Να µην αλλοιώνονται οι διαστάσεις των δοµικών στοιχείων της µελέτης (πχ τα πάχη
των πλακών). Σε περίπτωση κατά την οποία µια παρειά του σκυροδέµατος δεν
περιορίζεται από ξυλότυπο, πχ άνω επιφάνεια πλακών, άνω επιφάνεια στύλων, θα
τοποθετούνται στον ξυλότυπο κατάλληλοι οδηγοί (για την περίπτωση των πλακών
τακάκια) που θα ελέγχουν και θα προσδιορίζουν τις απαιτούµενες διαστάσεις.

-

Να µην υφίσταται καµία ενόχληση ο τοποθετηµένος οπλισµός, ο ξυλότυπος, τα
µέτρα ασφαλείας και γενικά όλες οι εργασίες που προηγούνται της διαστρώσεως
του σκυροδέµατος. Το ίδιο ισχύει για τα όµορα, µε το σκυροδετούµενο τµήµα έργα,
πράγµατα και εγκαταστάσεις.

-

Να διαπιστώνεται ότι οι αναπτυσσόµενες υδροστατικές και λοιπές επιβαρύνσεις του
ξυλοτύπου και των διαφόρων φερόντων ικριωµάτων βρίσκονται στα ανεκτά όρια.

-

Να διαπιστώνεται ότι οι εργασίες διαστρώσεως δεν δηµιουργούν προβλήµατα σε
προϋπάρχουσες κατασκευές.

•

Κάθε µεταβολή της καθίσεως, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 8.5 του Κ.Τ.Σ.-97,
αλλά και κάθε αναγκαία µεταβολή των λοιπών ιδιοτήτων του σκυροδέµατος που οι
ανάγκες του έργου επιβάλλουν, θα γίνεται µε την αποκλειστική ευθύνη του Εργολάβου,
πάντα όµως µετά από έγκριση του εργοδότη.

•

Στην παράγραφο 8.11 του Κ.Τ.Σ.-97 θα πρέπει, για τις διαστρώσεις στο έδαφος, να
προστεθεί ότι, πριν από οποιαδήποτε διάστρωση στο έδαφος, πρέπει να έχουν
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εκτελεστεί όλες οι εργασίες που προηγούνται πχ κατάλληλη συµπύκνωση του εδάφους,
τυχόν τοποθετήσεις σωληνώσεων, µονώσεις, κλπ.
•

Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή αριθµό δονητών για την συµπύκνωση του
σκυροδέµατος. Η συµπύκνωση θα γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κ.Τ.Σ.-97 και για
θέµατα που δεν καλύπτονται, σύµφωνα, µε τα DIN 1045, 4235 και 4236. ιδιαίτερα
επισηµαίνονται τα εξής:

•

Το προσωπικό που θα χειρίζεται τους δονητές πρέπει να είναι σωστά καταρτισµένο και
έµπειρο. Κάθε δονητής πρέπει να µεταφέρεται από θέση σε θέση από δύο άτοµα που
θα είναι διάφορα από τον χειριστή.

•

Οι δονητές που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση από
άποψη λειτουργίας και συντήρησης.

•

Ο Ανάδοχος θα επιλέγει, µε αποκλειστική ευθύνη της αλά ύστερα από έγκριση του
εργοδότη, τους κατάλληλους για την αντίστοιχη σκυροδέτηση δονητές και θα
προσδιορίζει και τον αριθµό τους.

•

Ο εργοδότης δικαιούται, σε περίπτωση που το αποτέλεσµα µιας δόνησης δεν κριθεί
αποτελεσµατικό, να επιβάλλει την χρήση δονητών διαφορετικού είδους απ’ αυτούς που
κατ΄ αρχήν επελέγησαν.

•

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση εντολής του επιβλέποντα για εξωτερική δόνηση, δεν
δικαιούται να αρνηθεί µε τη δικαιολογία ότι η ακαµψία και η ευστάθεια του ξυλοτύπου ή
του σιδηρότυπου δεν το επιτρέπουν (δες παράγραφο 9.4 του Κ.Τ.Σ.-97).

•

Πέραν των απαιτούµενων δονητών θα υπάρχουν στο εργοτάξιο και εφεδρικοί, ώστε να
αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα που δηµιουργούνται σε περιπτώσεις βλαβών. Ο
αριθµός των εφεδρικών θα είναι το 1/3 των σε ενέργεια και τουλάχιστον 2.

•

Σε περίπτωση χρησιµοποιήσεως µόνο εσωτερικών δονητών κατ΄ ελάχιστον και πέρα
των εφεδρικών, πρέπει να υπάρχουν:
-

1 δονητής ανά 150m2 οριζόντιου ξυλότυπου (πλάκας), µε ελάχιστο αριθµό 3
δονητές, 2 δονητές σε κάθε θέση σκυροδέτήσεως, µε εξαίρεση τα υποστηλώµατα
µέγιστης πλευράς 080µ. όπου θα χρησιµοποιείται ένας δονητής.

•

Εκτός από τη χρήση δονητών για τη συµπύκνωση του σκυροδέµατος και σε ειδικές
θέσεις που επιβάλλεται, το σκυρόδεµα θα συµπυκνώνεται και χειρονακτικά µε
αναµοχλεύσεις, κοπανίσµατα µε ειδικούς κατά περίπτωση κόπανους, κτυπήµατα πάνω
στον ξυλότυπο κλπ. απαγορεύεται αυστηρώς η συµπύκνωση του σκυροδέµατος µε
κτυπήµατα µε τα πόδια των εργαζοµένων.

•

Η συντήρηση είναι υποχρεωτική για κάθε έργο. Ειδικότερα ο εργοδότης µπορεί να
επιτρέψει τη συντήρηση του σκυροδέµατος σύµφωνα µε το εδάφιο β της παραγράφου
10.2 του Κ.Τ.Σ.-97, µε τις εξής προϋποθέσεις:
-

Ότι η διαβροχή θα συνεχίζεται ολόκληρο το 24ωρο.

-

Ότι θα εφαρµόζονται οι παράγραφοι 10.4 και 10.6 του Κ.Τ.Σ.-97.

•

Σε περίπτωση που στο εργοτάξιο χρησιµοποιηθεί και εργοστασιακό σκυρόδεµα, τα
δοκίµια θα είναι κυβικά ακµής 15cm.

•

Εκτός από τα δοκίµια των 28 ηµερών θα λαµβάνονατι και δοκίµια για ελέγχους σε ηλικία
7 ηµερών. Ο αριθµός των δοκιµίων αυτώνθα είναι ο µισός του αριθµού των 28 ηµερών.
Αν ο Εργοδότης, όπως έχει δικαίωµα, ζητήσει την εφαρµογή της παραγράφου 13.3.2
του Κ.Τ.Σ.-97, η δαπάνη ελέγχου των επιπλέον 6 δοκιµίων θα τον επιβαρύνει.

•

Σε περίπτωση χρησιµοποιήσεως εργοστασιακού «έτοιµου» σκυροδέµατος, ο Ανάδοχος
αναλαµβάνει έναντι του εργοδότη ακέραια κάθε ευθύνη για την οποιαδήποτε αστοχία,
είτε αυτή οφείλεται σ’ αυτόν είτε στο εργοστάσιο παραγωγής.
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•

Κάθε προδιαγραφή σχετική µε τα υλικά παρασκευής των σκυροδεµάτων ισχύει και για τα
εργοστασιακά σκυροδέµατα.

•

Ο ανάδοχος µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων οφείλει να προβεί σε πλήρη καθαρισµό
του τµήµατος του Φέροντος Οργανισµού που σκυροδέτησε (αποµάκρυνση όλων των
µπάζων που παράγονται κατά την εκτέλεση των επιµέρους εργασιών, καθαρισµό των
επιφανειών των εµφανών σκυροδεµάτων που έχουν λερωθεί, εξοµάλυνση ανωµαλιών
από σκληρυνθέντα σκυροδέµατα που διέρρευσαν από τους ξυλότυπους, πλήρη
καθαρισµό των αρµών διαστολής ώστε να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους,
κλπ.).

•

Οι εργασίες των σκυροδεµάτων θα θεωρούνται αποπερατωθείσες (περιπτώσεις
τµηµατικών πληρωµών, τµηµατικών προθεσµιών κλπ) µόνο όταν έχουν αποπερατωθεί
πλήρως και επιτυχώς οι εργασίες αυτής της παραγράφου.

•

Ο Ανάδοχος φέρει, αυτός και µόνον, αποκλειστικά την πλήρη και ακέραια ευθύνη για
οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε το έργο, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των
συµβατικών τευχών δηµοπράτησης.

•

Όλες οι κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα στις οποίες θα αποθηκεύονται ή θα
διοχετεύονται λύµατα ή ιλύς, θα πρέπει να έχουν επαρκές πάχος, και να έχει
χρησιµοποιηθεί κατάλληλης ποιότητας σκυρόδεµα (µε χρήση βελτιωτικών) ώστε να είναι
στεγανές. Επίσης θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατάλληλοι ξυλότυποι, να γίνεται η
απαιτούµενη διαβροχή του σκυροδέµατος και να προβλεφθούν αρµοί σε τέτοιες
αποστάσεις, ώστε οι επιφάνειες του σκυροδέµατος να είναι λείες και να µην εµφανίζουν
ρωγµές.

•

Τα σκυροδέµατα των κατασκευών από την είσοδο της ΕΕΛ µέχρι και των µονάδων
προεπεξεργασίας, που έρχονται σ΄ επαφή µε λύµατα ή/και βοθρολύµατα, θα
κατασκευαστούν µε τσιµέντο ανθεκτικό στα θειϊκά.

•

Όλες οι υπέργειες εξωτερικές επιφάνειες των κατασκευών από σκυρόδεµα, των
διαφόρων µονάδων και τεχνικών (πλην των κτιριακών), θα κατασκευαστούν µε
ξυλοτύπους εµφανούς σκυροδέµατος.

•

Οι υπόγειες εξωτερικές επιφάνειες των κατασκευών από σκυρόδεµα που θα επιχωθούν
θα φέρουν διπλή ασφαλτική επάλειψη. Η επάλειψη θα γίνει σε δύο στρώσεις, σύµφωνα
µε τις οδηγίες του προµηθευτή, µε δόκιµο ασφαλτικό στεγανωτικό υλικό.

•

Σ΄ όλους τους αρµούς του σκυροδέµατος θα τοποθετηθούν στεγανωτικές ταινίες (π.χ.
τύπου Hydrofoil) του απαιτούµενου πλάτους. Οι κοιλότητες των αρµών θα πληρούνται
µε κατάλληλο υλικό σφραγίσεως. Σε περίπτωση που προβλέπεται δηµιουργία
αναερόβιων συνθηκών, το σφραγιστικό υλικό θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε τέτοιες
συνθήκες.

8.

Ανοχές για τα έργα σκυροδέµατος

•

Μέγιστη απόκλιση για στάθµες θεµελίων

•

Μέγιστη απόκλιση από τις θεωρητικές διαστάσεις µεταξύ, γειτονικών ή όχι, αξόνων
υποστηλωµάτων και ανεξάρτητα της παρεµβολής ή όχι αρµών διαστολής 0,1% µε εύρος
διακυµάνσεως µέχρι
± 10 mm

•

Μέγιστη απόκλιση διαστάσεων θεµελίων ± 0,5 % µε εύρος διακυµάνσεως µέχρι ±
mm

•

Μέγιστη απόκλιση ακµών κατακόρυφων στοιχείων από την κατακόρυφο και ακµών
οριζόντιων στοιχείων από την οριζόντιο ± 1‰, µε εύρος διακυµάνσεως µέχρι ± 10 mm

•

Οι αποκλίσεις αυτές είναι ανεξάρτητες από τον αριθµό των ορόφων στους οποίους
εκτείνεται το κατακόρυφο στοιχείο ή από την παρεµβολή ή όχι αρµών διαστολής για τα
οριζόντια στοιχεία.
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•

Μέγιστη απόκλιση των κάθε φύσεως υψοµέτρων

± 5 mm

•

Μέγιστη απόκλιση πάχους πλακών

± 5 mm

•

Μέγιστη απόκλιση πάχους και ύψους δοκών

± 5 mm

•

Μέγιστη απόκλιση διαστάσεων διατοµής κατακόρυφων στοιχείων

± 5 mm

•

Μέγιστη απόκλιση των κάθε φύσεως υψοµέτρων

± 5 mm

•

Μέγιστη απόκλιση των κάθε φύσεως διαµορφώσεων για αρχιτεκτονικούς και
διακοσµητικούς σκοπούς (εγκοπές, ανάγλυφα κλπ)
± 5 mm

•

Μέγιστη απόκλιση µήκους δοκών / πλακών, ύψους υποστηλωµάτων µεταξύ διαδοχικών
ορόφων
∆L=±0,05L ≤ ± 250mm

•

Μέγιστη απόκλιση υποστηλωµάτων και τοιχωµάτων από την κατακόρυφο (γωνία ∆α σε
ακτινία):
-

Μεταξύ δύο συνεχόµενων ορόφων

∆α = 0,0040

-

Για το συνολικό ύψος του υποστηλώµατος (απόκλιση της ευθείας που ενώνει την
κορυφή µε τη βάση του)
∆α = 0,010 / (n+2)

Όπου n : ο αριθµός των ορόφων, περιλαµβανοµένων και των υπογείων.
Οι πιο πάνω ανοχές αναφέρονται και σε λοιπά δοµικά στοιχεία από σκυρόδεµα όπως πχ
στηθαία, προβόλους, διαµορφώσεις για την εξυπηρέτηση ηλεκτροµηχανολογικών αναγκών
κλπ.
Οι πιο πάνω αποκλίσεις από τις ακριβείς διαστάσεις είναι επιτρεπτές µόνο για µεµονωµένα
σηµεία του έργου και κατά κανένα τρόπο δεν µπορούν να είναι συστηµατικές ή να εκτείνονται
σε µεγάλα τµήµατα του έργου µεµονωµένα ή αθροιστικά.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ A.6

1.

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Αντικείµενο

Το παρόν κεφάλαιο αφορά τη χρήση στεγανωτικής µάζας στις κατασκευές από σκυρόδεµα.
Χρήση στεγανωτικού προβλέπεται, όπου αναφέρεται στη µελέτη ή και όπου
συµπληρωµατικά διαταχθεί από την Επίβλεψη.
2.

Τύπος Υλικού

Το στεγανωτικό µάζας θα είναι υγρό ανόργανο και θα προστίθεται στο νερό παρασκευής του
σκυροδέµατος σε αναλογία προσδιορισµένη από τον προµηθευτή του, ώστε να εξασφαλίζει
ικανοποιητική στεγάνωση της µάζας του σκυροδέµατος.
Το στεγανωτικό πρέπει να µην επιδρά δυσµενώς στο σκυρόδεµα και ιδίως στην αντοχή, τον
ερπυσµό και την συστολή λόγω πήξεως. Επίσης να µην επιδρά δυσµενώς στο σιδηρού
οπλισµό.
Ο τύπος στεγανωτικού και η αναλογία προσµίξεως, θα εγκριθούν από την Επίβλεψη µετά
από πρόταση του Αναδόχου µε συνηµµένο πιστοποιητικό αναγνωρισµένου εργαστηρίου, το
οποίο θα αφορά στο προτεινόµενο στεγανωτικό, θα βεβαιώνεται η επιτυγχανόµενη µε αυτό
στεγανότητα και η µη δηµιουργία δυσµενών επιδράσεων στο σκυρόδεµα και τον σιδηρού
οπλισµό.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ A.7

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ - ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΒΑΦΩΝ

1. Αντικείµενο
Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την επίχριση επιφανειών από σκυρόδεµα µε
τσιµεντοκονία και εποξειδικές βαφές.
2. Υλικά και τρόπος κατασκευής τσιµεντοκονίας
Η τσιµεντοκονία θα γίνει σε τρεις στρώσεις. Ως υλικό κατασκευής θα χρησιµοποιείται
3
τσιµέντο Πόρτλαντ Ελληνικού τύπου και άµµος σε αναλογία 650 kg τσιµέντου σε 1,0 m
άµµου για την πρώτη και δεύτερη στρώση και 900 kg τσιµέντου σε 0,8 m3 άµµου για την
τρίτη στρώση.
Η άµµος πρέπει να είναι λεπτόκοκκη και τελείως απαλλαγµένη από γαιώδεις και οργανικές
προσµίξεις. Εάν το κρίνει αναγκαίο η Υπηρεσία, µπορεί να διατάξει το πλύσιµο της άµµου.
Η µέτρηση της άµµου πρέπει απαραίτητα να γίνεται µε κιβώτιο ορισµένου όγκου και το
τσιµέντο να προστίθεται σε βάρος.
Η ανάµιξη των υλικών και η παρασκευή των µιγµάτων πρέπει να γίνεται σε επίπεδες
λαµαρίνες ή µε ειδικούς αναµικτήρες.
Η πρώτη στρώση της τσιµεντοκονίας θα είναι πεταχτή, η δεύτερη στρώση στρωτή και η τρίτη
πατητή, θα συµπιέζεται και θα λειαίνεται µε το µυστρί. Το τελικό συµπιεστό πάχος της
τσιµεντοκονίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 cm.
Στις γωνίες θα διαµορφώνονται καµπύλες µε ειδικά εργαλεία. Κάθε στρώση θα διαβρέχεται
επανειληµµένα µετά το πήξιµο του τσιµέντου. Πριν από τη διάστρωση κάθε στρώσης η
επιφάνεια θα καθαρίζεται και θα πλένεται και τέλος θα διαβρέχεται µε γαλάκτωµα τσιµέντου
(αριάνι).
3. Επίχρισµα µε εποξειδική βαφή
Αν ο Ανάδοχος επιχρίσει τις επιφάνειες από σκυρόδεµα µε εποξειδική βαφή, τότε αυτή θα
γίνει σε δύο (2) στρώσεις και µε τρόπο που θα εξασφαλίζεται η στεγανότητα της κατασκευής
και το λείο της επιφάνειας.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Α.8

ΑΠΛΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1. Αντικείµενο
Στην παρούσα Προδιαγραφή περιλαµβάνονται σιδηρές κλίµακες, βαθµίδες, εσχάρες, σιδηρά
καλύµµατα ανοιγµάτων και φρεατίων και κάθε άλλη σιδηροκατασκευή (πλην σιδηρών θυρών
και χαλυβδοσωλήνων) που δεν καλύπτεται από άλλο άρθρο των Τεχνικών Προδιαγραφών.
2. Υλικά
Οι σιδηροκατασκευές θα αποτελούνται από κοινό χάλυβα, καινούριο και άριστης ποιότητας
χωρίς ανωµαλίες, φθορές, παραµορφώσεις οξειδώσεις κλπ. Οι διατοµές του χάλυβα από
χαλυβδόφυλλα, ή µορφοσίδηρο, σωλήνες κλπ θα έχουν τις διαστάσεις και την µορφή που
αναφέρονται στα εγκεκριµένα σχέδια και θα υπόκεινται στον έλεγχο και την έγκριση της
Υπηρεσίας.
3. Κατασκευή
Η κατασκευή και τοποθέτηση των σιδηρών τεµαχίων θα γίνεται σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα
σχέδια, τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι συνδέσεις θα γίνονται µε
ηλεκτροσυγκολλήσεις από έµπειρους τεχνίτες. Οι επιφάνειες που δεν είναι εντοιχισµένες θα
καθαρίζονται µε επιµέλεια, θα βάφονται µε διπλή στρώση µινίου, ή άλλης αντιοξειδωτικής
βαφής. Η προστασία θα επεκτείνεται και σε βάθος 5 cm µέσα στο σκυρόδεµα.
Οι ορατές επιφάνειες µετά από την βαφή µε µίνιο θα βάφονται µε εγκεκριµένη κατάλληλη
βαφή σε 2 στρώσεις.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ A.9

ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

1. Αντικείµενο
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την προµήθεια και εγκατάσταση χυτοσιδηρών
βαθµίδων, καλυµµάτων φρεατίων και εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου οµβρίων
υδάτων απο χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος µε γραφίτη σε φολίδες σύµφωνα µε το ISO/R 185) ή
ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος µε γραφίτη σε σφαιροειδή µορφή σύµφωνα µε το ISO 1083).
2. Xυτοσιδηρά τεµάχια από φαιό ή ελατό χυτοσίδηρο
Για την ποιότητα, κατασκευή, διαστάσεις, δοκιµές και παραλαβή των χυτοσιδηρών τεµαχίων
από φαιό ή ελατό χυτοσίδηρο ισχύουν σε όλη τους την έκταση κατά περίπτωση, οι
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Προδιαγραφής ΕΝ 124, που έχει εγκριθεί απο την Ελλάδα και
είναι το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124 “Κορωνίδες οχετών και θυρίδες φρεατίων επισκέψεως για
περιοχές πεζών και οχηµάτων - Απαιτήσεις σχεδιασµού, ∆οκιµή τύπου, Σήµανση”.
3. Κατηγορία καλυµµάτων και εσχαρών
Τα καλύµµατα των φρεατίων επίσκεψης θα είναι κυκλικά, χωρίς στόµια αερισµού και θα είναι
κατηγορίας (οµάδας) D400 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Με ειδική γραπτή εντολή της
Επίβλεψης, είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν καλύµµατα της κατηγορίας Ε600.
∆ιευκρινίζεται ότι απαγορεύεται ρητά, η χρήση καλυµµάτων µικρότερης κατηγορίας αντοχής
από αυτή των D400, εκτός εάν ορίσει η Επίβλεψη µε ειδική γραπτή εντολή.
Τα καλύµµατα των φρεατίων ιδιωτικών συνδέσεων θα είναι ορθογωνικά ή τετράγωνα χωρίς
στόµια αερισµού και θα είναι κατηγορίας (οµάδας) Β125 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124.
Οι εσχάρες υδροσυλλογής του δικτύου οµβρίων θα είναι ορθογωνικές ή/και τετράγωνες
κατηγορίας (οµάδας) C250 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124 (εφόσον προβλέπονται παράλληλα
µε το ρείθρο) και µπορούν να είναι επίπεδες ή ελαφρά κοίλες. Σε κάθε περίπτωση η
συνολική επιφάνεια εισροής οµβρίων ανά φρεάτιο υδροσυλλογής δικτύου οµβρίων θα είναι
2
τουλάχιστον 0,25 m και µπορεί να επιτυγχάνεται µε µία ή περισσότερες εσχάρες, αλλά
πάντα του ιδίου τύπου.
Η επιφάνεια εισροής οµβρίων θα πρέπει να υποδειχθεί από τον Ανάδοχο, ο οποίος θα
υποβάλει στην Υπηρεσία όλες εκείνες τις πληροφορίες (προσπέκτους, µετρήσεις από
εργαστήρια, κλπ.) που είναι απαραίτητες για την έγκριση της εσχάρας. Επίσης µαζί µε όλα τα
παραπάνω στοιχεία θα υποβληθούν και δείγµατα του υλικού.
4. Σήµανση
Σε κάθε κάλυµµα και σε κάθε πλαίσιό του, θα αναγράφονται πάνω στη φανερή και µη
εντοιχισµένη όψη (όπου είναι δυνατόν), µε στοιχεία καθαρά και ανεξίτηλα τα εξής στοιχεία:
ΕΛΟΤ ΕΝ 124
Η αντίστοιχη κατηγορία αντοχής
Το όνοµα και/ή το σήµα του κατασκευαστή
5. ∆ιαστάσεις των τεµαχίων
Οι διαστάσεις των τεµαχίων θα είναι κατ΄ ελάχιστον αυτές που καθορίζονται στα σχέδια της
µελέτης, πλην των σχαρών, οι διαστάσεις των οποίων θα καθορισθούν, µε βάση όσα
αναφέρονται στις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές, από τον Ανάδοχο και θα εγκριθούν
από την Υπηρεσία.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος τοποθετήσει χυτοσιδηρά τεµάχια µεγαλύτερων διαστάσεων
και/ή µεγαλύτερης κατηγορίας αντοχής από την προβλεπόµενη στην µελέτη, δεν δικαιούται
καµίας αποζηµίωσης.
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6. Τοποθέτηση καλυµµάτων, εσχαρών και βαθµίδων
Οι επιφάνειες έδρασης των καλυµµάτων και των εσχαρών στα πλαίσιά τους, θα είναι
απόλυτα επίπεδες, έτσι που να εξασφαλίζεται η οµαλότητα της επιφάνειας και η ασφάλεια
της κυκλοφορίας. Οι συνθήκες έδρασης θα εξασφαλίζουν, µε κατάλληλη µέθοδο (ειδική
κατεργασία, ελαστικό δακτύλιο κλπ.) την σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση του καλύµµατος
και της εσχάρας.
Ο έλεγχος θα γίνεται σε κάθε ένα τεµάχιο. Κάθε τεµάχιο ελαττωµατικό ως προς την έδρασή
του θα απορρίπτεται.
Οι χυτοσιδηρές βαθµίδες θα είναι αντιολισθηρές και θα πακτωθούν σε ικανοποιητικό βάθος
µέσα στο σκυρόδεµα, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή και µόνιµη τοποθέτησή τους.
7. Παραλαβή της προµήθειας
Στην περίπτωση που θα απορριφθεί κάποια ποσότητα απο τα είδη της προµήθειας, ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να την αντικαταστήσει µέσα σε ένα µήνα. Αν περάσει
άπρακτη η προθεσµία αυτή, ο Εργοδότης αγοράζει αντίστοιχο αριθµό απο τα είδη σε βάρος
του Αναδόχου.
8. Περιλαµβανόµενες εργασίες
Περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου των έργων, δοκιµές και η εγκατάσταση
των χυτοσιδηρών τεµαχίων, καθώς και όλα τα υλικά και µικροϋλικά που χρειάζονται για την
ασφαλή στήριξή τους και τον εγκιβωτισµό τους στα δοµικά στοιχεία του έργου.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Α.10

ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

1. Γενικά
Στο άρθρο αυτό καθορίζονται οι βασικές απαιτήσεις, που αφορούν στα υλικά και στον τρόπο
κατασκευής των κτιριακών έργων. Σε ότι αφορά τη χρησιµοποίηση υλικών και τρόπου
κατασκευής των κτιριακών που δεν αναφέρονται σε αυτό το άρθρο θα λαµβάνονται υπόψη οι
παραπάνω σχετικές παράγραφοι.
Ο Ανάδοχος πρέπει να φροντίσει για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου στο έργο όλων
των απαραίτητων υλικών. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι άριστα ποιοτικά και έγκρισης της
Υπηρεσίας. Στις υποχρεώσεις του Εργολάβου περιλαµβάνεται και κάθε µικροκατασκευή που
είναι απαραίτητη για τη σωστή κατασκευή των έργων.
2. Τοιχοποιίες
Οι εξωτερικοί τοίχοι θα κατασκευασθούν από διπλή δροµική οπτοπλινθοδοµή πάχους 25
cm, µε ενδιάµεσο κενό 7 cm, όπου θα τοποθετηθεί θερµοµονωτικό ή ηχοµονωτικό υλικό
(που θα προκύψει από τη µελέτη θερµοµόνωσης - ηχοµόνωσης), σύµφωνα µε τα
κατασκευαστικά σχέδια που θα υποβάλει ο εργολάβος και θα εγκρίνει η επιβλέπουσα
υπηρεσία, µε διακένους οπτοπλίνθους άριστης ποιότητας διαστάσεων 6 x 9 x 19 cm ή 12 x
9 x 19 cm σύµφωνα µε το άρθρο 4622 του Α.Τ.Ο.Ε. Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται
µόνωση η εξωτερική τοιχοποιία θα είναι µπατική, σύµφωνα µε το άρθρο 4623 του Α.Τ.Ο.Ε..
Τα εσωτερικά τοιχώµατα θα κατασκευασθούν από δροµική ή µπατική οπτοπλινθοδοµή, µε
οπτοπλίνθους διακένους άριστης ποιότητας διαστάσεων 6 x 9 x 19 cm ή 12 x 9 x 19 cm
σύµφωνα µε το άρθρο 4622 του Α.Τ.Ο.Ε..
Σενάζ θα κατασκευαστούν στο ύψος των ποδιών ή στο ύψος των υπέρθυρων, όπου
υπάρχουν ανοίγµατα και στη µέση του ύψους των τυφλών τοίχων, δροµικά ή µπατικά,
πλάτους όσο και το πλάτος του τοίχου και ύψους 15 cm τουλάχιστον, από σκυρόδεµα
C12/15. O οπλισµός των σενάζ θα είναι για µεν το δροµικό 2Φ8 άνω και 2Φ8 κάτω, για δε τα
µπατικά 3Φ8 άνω και 3Φ8 κάτω. Τα σενάζ θα έχουν τσέρκια τουλάχιστον Φ6/25. Ο σίδηρος
του οπλισµού θα είναι S400.
Όλες οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες θα δίνονται πρωτίστως στην στατική µελέτη την οποία
ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρήσει επακριβώς.
3. Επιχρίσµατα
Εξωτερικά: Θα εκτελεσθούν επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά. Τα επιχρίσµατα αυτά
η
διαµορφώνονται σε τρεις στρώσεις και θα είναι λεία: 1 στρώση µέσου πάχους 5 mm µε
η
τσιµεντοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου, 2 στρώση πάχους 15 mm µε τσιµεντοκονίαµα των
350 kg τσιµέντου, 3η στρώση πάχους 6 mm µε µαρµαροκονίαµα τριπτό των 350 kg
τσιµέντου, µε προσθήκη υποκατάστατου ασβέστη στις δύο πρώτες στρώσεις σύµφωνα µε το
άρθρο 7121 του Α.Τ.Ο.Ε.
Εσωτερικά: θα εκτελεσθούν επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά, µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα
αναλογίας 1:2 περιεκτικότητας 150 kg τσιµέντου, σύµφωνα µε το άρθρο 7116 του Α.Τ.Ο.Ε.
Τα οροφοκονιάµατα θα εκτελεσθούν µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα αναλογίας 1:2 των 150 kg
σε τρεις στρώσεις πάχους τουλάχιστον 1,5 cm σύµφωνα µε το άρθρο 7111 του Α.Τ.Ο.Ε.
Κατ’ αρχήν θα γίνεται καθαρισµός και πλύση µε διαβροχή νερού των επιφανειών που
πρόκειται να επιχρισθούν. Η άµµος που θα χρησιµοποιηθεί για τα κονιάµατα, θα είναι
θραυστή, θα προέρχεται από υγιή πετρώµατα και θα είναι καθαρή και απαλλαγµένη από
προσµείξεις επιβλαβείς για το κονίαµα. Ο ασβέστης θα είναι τέλεια σβησµένος και το
τσιµέντο θα είναι τύπου Portland κοινό. Το νερό που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή
των κονιαµάτων θα έχει την καθαρότητα του πόσιµου. Η εργασία θα εκτελεστεί από άριστους
τεχνίτες. Οι τελικές επιφάνειες των επιχρισµάτων θα είναι απόλυτα επίπεδες και λείες και οι
ακµές των γωνιών τέλεια ευθύγραµµες. Όλες οι γωνίες σε εσοχή ή εξοχή ορόφων και τοίχων
θα κατασκευαστούν ορθογωνικές.
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4. Χρωµατισµοί
Όλα τα υλικά και εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας και θα έχουν
εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Υλικά και εργαλεία που θα κριθούν από την
Επιβλέπουσα Υπηρεσία ως ακατάλληλα θα αποµακρύνονται αµέσως, από τον Ανάδοχο,
από το εργοτάξιο. Οι τελικές αποχρώσεις θα καθορισθούν από την Επίβλεψη µε βάση
δείγµατα που θα παρασκευάσει ο Ανάδοχος πάνω στις κατά περίπτωση επιφάνειες (τµήµατα
τοίχου, κουφωµάτων κλπ) και τα οποία θα διατηρηθούν όσο χρονικό διάστηµα υποδείξει η
επίβλεψη. Ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιφάνειας, ο χρωµατισµός της θα είναι
οµοιόµορφος και χωρίς λεκέδες, κόκκους ή λοιπά ελαττώµατα. Ο Ανάδοχος οφείλει κατά την
εκτέλεση των χρωµατισµών να προφυλάσσει τις επιστρώσεις των δαπέδων, τους
υαλοπίνακες κλπ από κάθε ρύπανση και να παραδώσει αυτά απόλυτα καθαρά.
Όλα τα χρώµατα, τα αστάρια και τα σχετικά µε αυτά υλικά, θα προέρχονται από τον ίδιο
κατασκευαστή σε τυποποιηµένη συσκευασία. Όλα τα υλικά των χρωµατισµών θα
προσκοµίζονται κατάλληλα συσκευασµένα, σε σφραγισµένα δοχεία και σηµασµένα, µε το
όνοµα του κατασκευαστή, τον τύπο του χρώµατος και τον κωδικό της σύνθεσής τους, τη
χρήση του, το διαλύτη του, την ηµεροµηνία παραγωγής και την ηµεροµηνία λήξης του και τα
λοιπά στοιχεία που προβλέπονται από την ελληνική νοµοθεσία. Υλικά χρωµατισµών που έχει
περάσει ο χρόνος χρήσης τους ή έχουν αλλοιωθεί, θα αποµακρύνονται αµέσως από το έργο.
Τα χρώµατα θα αποδίδουν επιφάνειες µε αντοχή στις συνθήκες του περιβάλλοντος που
εφαρµόζονται, και το πλύσιµο µε συνηθισµένα απορρυπαντικά και αντισηπτικά. Οι
αποχρώσεις θα παραµένουν σταθερές στο χρόνο και στο φυσικό ή τεχνητό φως. Θα
χρησιµοποιηθούν έτοιµες, κωδικοποιηµένες αποχρώσεις από πρόσφατο χρωµατολόγιο του
εργοστασίου και όχι επί τόπου αναµίξεις. Θα προσκοµιστούν χρωµατολόγια για κάθε
σύστηµα χρωµατισµού για έγκριση από την υπηρεσία.
Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και όλες οι
στρώσεις θα εκτελούνται σε απολύτως καθαρές και ξηρές επιφάνειες. Οι χρωµατισµοί δε θα
παρουσιάζουν διαφορετικές αποχρώσεις στην επιφάνεια των ίδιων στρώσεων. Ο αριθµός
των τελικών στρώσεων (ελάχιστος δύο χέρια) θα είναι τέτοιος, ώστε να καλύπτονται πλήρως
τα υποστρώµατα.
Οι χρωµατισµοί θα γίνουν µε πλαστικό χρώµα ακρυλικής βάσης και σύµφωνα µε τα σχετικά
άρθρα του ΑΤΟΕ.
Η σειρά των εργασιών που θα ακολουθηθεί είναι η εξής:
- Γυαλοχάρτισµα ή τρίψιµο της επιφάνειας µε χάρτινη βούρτσα, αφαίρεση σκόνης,
- Αστάρωµα µε πλαστικό αστάρι που εφαρµόζεται µε πινέλο ή ρολλό,
- Ψιλοστοκάρισµα µε πλαστικό στόκο και µερεµέτισµα, όπου απαιτείται,
- Τελικός χρωµατισµός µε πλαστικό χρώµα, αραιωµένο µε το απαιτούµενο νερό, που
γίνεται σε δύο ή περισσότερες επάλληλες και διασταυρούµενες στρώσεις και
εφαρµόζεται µε πινέλο ή ρολλό.
Στις εξωτερικές επιφάνειες θα χρησιµοποιηθεί υδροαπωθητικό ψυχροπλαστικό χρώµα.
Οι χρωµατισµοί των ξύλινων επιφανειών θα γίνουν µε βερνικόχρωµα ριπολίνης. Η σειρά των
εργασιών που θα ακολουθηθεί είναι η ακόλουθη:
- Τρίψιµοτων επιφανειών µε ελαφρό γυαλόχαρτο (Νο 80 έως 100) για εξοµάλυνση της
επιφάνειας,
- Αστάρωµα µε µείγµα λινέλαιου, νέφτι και στεγανωτικού µε προσθήκη τσίγκου ή
βελατούρας,
- Γέµισµα των πόρων του ξύλου µε στόκο και βελατούρα,
- Τρίψιµο µε γυαλοχαρτο και αφαίρεση σκόνης
- Σπατουλάρισµα µε στόκο λινέλαιου
- Μετά το στέγνωµα, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, αφαίρεση σκόνης,
- Επάλειψη πρώτης στρώσης βελατούρας,
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-

Ελαφρό τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, αφαίρεση σκόνης και επάλειψη δεύτερης στρώσης
βελατούρας,
Ελαφρό τρίψιµο, αφαίρεση σκόνης και πρώτο χέρι ριπολίνης,
Ελαφρό τρίψιµο, αφαίρεση σκόνης και δεύτερο χέρι ριπολίνης.
Κάψιµο - ξεροζιάρισµα

Εάν απαιτηθούν χρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών, αυτοί θα γίνουν είτε κοινοί, είτε
σπατουλαριστοί. Όλα τα σιδερένια στοιχεία θα βαφούν µε διπλή στρώση ειδικού
αντισκωρικού χρώµατος.
5. ∆άπεδα
Η επίστρωση των δαπέδων θα γίνει σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και µε τη σύµφωνη
γνώµη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Για όλα τα δάπεδα θα κατασκευάζεται το κατάλληλο
υπόστρωµα πάνω στο οποίο θα εδράζονται όλες οι επιστρώσεις. Η κατασκευή του
υποστρώµατος θα εξυπηρετεί την ένταξη των υδραυλικών εγκαταστάσεων και θα διευκολύνει
την άρση ανισοσταθµιών. Σε χώρους όπου προβλέπονται σιφώνια, τα δάπεδα θα έχουν
ικανοποιητική κλίση προς αυτά, ώστε να εξασφαλίζεται εύκολη αποµάκρυνση των νερών.
5.1 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια
Προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν µη εφυαλωµένα πλακίδια ελληνικής προέλευσης, άριστης
ποιότητας, κατηγορίας ΙΙΙ, για συχνή και έντονη κυκλοφορία. Θα είναι µονόχρωµα (χρώµα
εγκρίσεως της υπηρεσίας) οξύµαχα, χαµηλής υδατοαπορροφητικότητας, ανθεκτικά στα οξέα,
µε λεία την ορατή επιφάνεια τους, αντιολισθητικά, κατηγορίας GROUP IV, τύπου
PHILKERAM JOHNSON ή αντιστοίχου, διαστάσεων 30x30.
Τα δάπεδα των χώρων υγιεινής θα επιστρωθούν µε µη εφυαλωµένα πλακίδια ελληνικής
προέλευσης, άριστης ποιότητας, διαστάσεων 20x20, µονόχρωµα (χρώµα εγκρίσεως της
υπηρεσίας), µε λεία την ορατή επιφάνεια τους, αντιολισθητικά, κατηγορίας GROUP IV.
Η τοποθέτηση των πλακιδίων θα γίνεται µε αρµούς διαστολής 5 χιλ.. Οι αρµοί θα είναι
ισοπαχείς και ευθύγραµµοι. Η τελική επιφάνεια θα είναι απόλυτα ενιαία και συνεχής, χωρίς
εµφανή διακοπή. Με ιδιαίτερη επιµέλεια θα αρµολογηθούν οι αρµοί µεταξύ τοίχου και
δαπέδου στην πίσω πλευρά των λεκανών WC.
Η αρχή τοποθέτησης των πλακιδίων θα προσδιορισθεί στη Μελέτη Εφαρµογής και από επί
τόπου υποδείξεις της επίβλεψης, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα µη άρτια
πλακίδια και να εντάσσονται κατά τον καλύτερο τρόπο οι υδραυλικοί υποδοχείς και τα λοιπά
οικοδοµικά και µηχανολογικά στοιχεία.
5.2 Επιστρώσεις δαπέδων µε µαρµάρινες πλάκες
Θα γίνουν µε µαρµάρινες πλάκες, ικανοποιητικής αντοχής και σκληρότητας, άριστης
ποιότητας, χρώµατος εγκρίσεως της υπηρεσίας, διαστάσεων 30x30.
Χρησιµοποιούνται µάρµαρα πάχους 2 cm. Είναι αρίστης ποιότητας µε οµοιογενή υφή και
δεκτικά στιλβώσεως, απαλλαγµένα από στίγµατα ή σκουριές και ρωγµές και γενικά από
οποιαδήποτε ελαττώµατα, της έγκρισης της υπηρεσίας.
Οι µαρµάρινες πλάκες θα είναι ορθογωνισµένες, µε καθαρές ακµές, πρώτης διαλογής, χωρίς
ρωγµές συγκολλήσεως, πεταλίδες, ανθεκτικές σε επιφανειακή τριβή.
Η επίστρωση των ποδιών των παραθύρων θα γίνεται µε µονοκόµµατο µάρµαρο πάχους 2
cm στην εξωτερική πλευρά του παραθύρου και µε µονοκόµµατο µάρµαρο πάχους 2 cm στην
εσωτερική πλευρά, για τη δηµιουργία αναβαθµού. Οι ποδιές θα πακτώνονται στους
λαµπάδες του τοίχου, θα έχουν ελαφρά κλίση προς τα έξω για την αποµάκτρυνση των νερών
της βροχής και κατάλληλη διαµόρφωση για τη σωστή προσαρµογή της κάσσας.
Στις εξωτερικές πόρτες κι µπαλκονόπορτες, τα κατώφλια θα είναι από µάρµαρο
µονοκόµµατο σε όλο του το µήκος και πάχους 3 cm.
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Οι ποδιές των µπαλκονόπορτων θα είναι από µάρµαρο µονοκόµµατο σε όλο του το µήκος
και πάχους 3 cm.
Μετά την αποπεράτωση του όλου έργου, ακολουθεί ο τελικός καθαρισµός και η στίλβωση
όλων των µαρµάρινων επιστρώσεων.
Η τελική επιφάνεια θα είναι τελείως επίπεδη και οµοιόχρωµη.
5.3 Επενδύσεις κλιµάκων µε µάρµαρο
Τα πατήµατα των κλιµακοστασίων θα επενδυθούν µε µονοκόµµατες µαρµάρινες πλάκες
πάχους 3 cm ορθογωνισµένες, µε καθαρές ακµές, πρώτης διαλογής, χωρίς ρωγµές
συγκολλήσεως, πεταλίδες, ανθεκτικές σε επιφανειακή τριβή, άριστης ποιότητας.
Τα µέτωπα µε µονοκόµµατες µαρµάρινες πλάκες πάχους 2 cm.
Στη συνάντηση του πατήµατος µε το ρίχτι, διαµορφώνεται σκοτία 1x1 cm.
Τα πατήµατα θα έχουν σε µικρή απόσταση από τις ακµές τους, ειδικά διαµορφωµένη
υποδοχή για την τοποθέτηση αντιολισθητικής ταινίας (λάστιχο µε εγκωπή) χρώµατος σε
αντίθεση µε αυτό του µαρµάρου.
Οι βαθµίδες που εφάπτονται σε τοίχο, έχουν ως τελείωµα, σκαλοµέρια κλιµακωτά ύψους 7
cm. Στα πατήµατα των βαθµίδων και τα πλατύσκαλα θα δίνεται µικρή κλίση για να φεύγουν
τα νερά, εάν αυτό απαιτείται.
Με το ίδιο µάρµαρο επενδύονται και τα πλατύσκαλα των κλιµακοστασίων µε πλάκες πάχους
2 cm διαστάσεων ίδιων µε των δαπέδων.
Προβλέπεται να τοποθετηθεί κατάλληλος χειρολισθήρας εκ σιδηροσωλήνος και από τις δύο
πλευρές των κλιµάκων.
5.4 Επιστρώσεις δαπέδων µε βιοµηχανικό δάπεδο
Για τη διάστρωση βιοµηχανικού δαπέδου χρησιµοποιείται σκληρυντικό υλικό τύπου
MACRON ή αντιστοίχου. Θα εφαρµοσθεί πάνω σε νωπό σκυρόδεµα. Το σκυρόδεµα θα έχει
κάθηση περίπου 4-6cm και θα ρευστοποιείται µε τον υπερευστοποιητή µε αναλογία 0,8 χγρ.
ανά 100χγρ. τσιµέντου. Η χρήση του παραπάνω σκυροδέµατος κρίνεται απαραίτητη για την
εξάλειψη της εξίδρωσης.
Μετά τη διασπορά του σκληρυντικού υλικού πάνω στην επιφάνεια του νωπού σκυροδέµατος,
εφαρµόζεται ισχυρή συµπίεση από ειδικούς µηχανικούς λειαντήρες που ενσωµατώνει το
υλικό στο σκυρόδεµα.
Μ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ένα µονολιθικό δάπεδο χωρίς κανένα απολύτως κίνδυνο
αποκόλλησης και ανθεκτικό στις φθορές τριβής και κρούσης.
Η τεχνολογία εφαρµογής του σκληρυντικού υλικού είναι η ακόλουθη:
-

διαµόρφωση µε δονητή της επιφάνειας του σκυροδέµατος αµέσως µετά τη
διάστρωσή του,

-

διασπορά του σκληρυντικού υλικού (2/3 της ποσότητας) πάνω στο νωπό σκυρόδεµα
κατά το πρώτο στάδιο της πήξης του σκυροδέµατος,

-

επεξεργασία της επιφάνειας µε µηχανικό λειαντήρα,

-

διασπορά της υπόλοιπης ποσότητας του σκληρυντικού υλικού,

-

φινίρισµα της επιφάνειας µε µηχανικό λειαντήρα κατά τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται
αντιολισθηρή επιφάνεια,

-

χάραξη και κοπή αρµών διαστάσεων 4x39 mm σε φάτνωµα, περίπου 20x25 m και
πλήρωσή τους µε ασφαλτική µαστίχη,

-

αγωγή της επιφάνειας (ψεκασµός) αντιεξατµιστικής µεµβράνης.

2
∆οσολογία σκληρυντικού 5 kg/m .
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5.5 Περιθώρια
Αυτά θα είναι ανάλογα µε το δάπεδο:
∆ΑΠΕ∆Ο

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

Βιοµηχανικό

-

Μάρµαρο

Μάρµαρο

Πλακάκια κεραµικά

Πλακίδια κεραµικά

Σε περίπτωση που το δάπεδο είναι από κεραµικά πλακίδια και ο τοίχος επενδεδυµένος µε
πλακάκια πορσελάνης, αυτά φθάνουν µέχρι το δάπεδο και δεν υπάρχει σοβατεπί.
5.6 Τρόπος εφαρµογής
Μαρµάρινες πλάκες: Τοποθετούνται µε τσιµεντοκονίαµα των 450χγρ τσιµέντου. Οι αρµοί
δεν έχουν πλάτος µεγαλύτερο από 1 χιλ., καθαρίζονται καλά και γεµίζουν µε υδαρή
τσιµεντοπολτό από λευκό τσιµέντο. Μετά την αποπεράτωση του όλου έργου, ακολουθεί
ο τελικός καθαρισµός και η στίλβωση όλων των µαρµάρινων επιστρώσεων. Σε όλες τις
περιπτώσεις επιστρώσεων η τελική επιφάνεια είναι τελείως επίπεδη και οµοιόµορφη.
Κεραµικά πλακίδια: Καθαρίζεται η επιφάνεια του δαπέδου και τοποθετούνται τα πλακίδια
µε ειδική κόλλα σε τσιµεντοκονίµα των 450 χγρ τσιµέντου µε άµµο θαλάσσης.
Καθαρίζονται οι αρµοί και αρµολογούνται µε ειδκό αρµόστοκο. Όπου απαιτείται,
τοποθετούνται παλκίδια µε κατάλληλα τέρµατα γωνιών, και λοιπά ειδικά τεµάχια. Οι
αρµοί θα είναι ισοπαχείς και ευθύγραµµοι.
Όλες οι εργασίες θα είναι σύµφωνες µε τα αντίστοιχα άρθρα του ΑΤΟΕ.
6. Κουφώµατα
Ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή θα δοθεί στην καλή στερέωση των κουφωµάτων στα
τοιχώµατα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης πάκτωση και αντοχή στους
κραδασµούς από τη στροφή των φύλλων σε συνδυασµό µε την ελάχιστη δυνατή διατάραξη
της εσωτερικής εµφανίσεως του κτιρίου.
Όλα τα εξωτερικά κουφώµατα του κτιρίου θα είναι από αλουµίνιο ηλεκτροστατικής βαφής,
χρώµατος εγκρίσεως της Υπηρεσίας, ανοιγόµενα ή περιστρεφόµενα ή συρόµενα επάλληλα,
µονόφυλλα, δίφυλλα ή τρίφυλλα, ανάλογα µε το χώρο που εξυπηρετούν. Οι διατοµές που
θα χρησιµοποιηθούν θα είναι των σειρών EUROPA 500 και 2000 ή ανάλογων και θα
συναρµοσθούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε η τελικώς προκύπτουσα µορφή να εξασφαλίζει είτε
µόνη της, είτε µε τοποθέτηση παρεµβυσµάτων PVC σε κατάλληλες εγκοπές, πλήρη
στεγανότητα αέρα και νερού. Η στεγανότητα αυτή θα επιτευχθεί στη συναρµογή των κινητών
φύλλων µεταξύ τους, στη συναρµογή κινητών και σταθερών πλαισίων και στη συναρµογή
της κάσσας µε την ψευτοκάσσα. Τα πλαίσια (κάσσες) των κουφωµάτων από αλουµίνιο θα
στερεωθούν στις ψευτοκάσσες µε ανοξείδωτες λαµαρινόβιδες.
Οι ψευτοκάσσες θα είναι γαλβανισµένες σωληνωτής διατοµής 15/20 πάχους 1,25mm ,
ηλεκτροσυγκολληµένες ζευγαρωτά, ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό πλάτος της κάσσας.
Ψευτοκάσσες θα τοποθετηθούν µόνο στους λαµπάδες και στο πρέκι των ανοιγµάτων. Η
στερέωση των ψευτοκασσών θα γίνει µε καρφιά HILTI ανά 70cm µήκους και τουλάχιστον 2
καρφιά ανά λαµπά και πρέκι. Το κατωκάσσι των υαλοστασίων θα βιδωθεί απευθείας στο
οριζόντιο τµήµα της µαρµαροποδιάς. Ο εξωτερικός αρµός που δηµιουργείται µεταξύ
κατωκασσών και µαρµαροποδιάς θα σφραγισθεί µε λευκή σιλικόνη.
Όλα τα κουφώµατα θα είναι εξοπλισµένα µε τους απαραίτητους µηχανισµούς περιστροιφής
και ασφάλισης.
Όλες οι εσωτερικές πόρτες θα είναι πρεσσαριστές. Οι κάσσες θα είναι από ειδικές
στρατζαριστές διατοµές από λαµαρίνα DKP πάχους 1,5 mm, χωρίς µόρφωση σκοτιών,
ψυχρής εξέλασης, µε εγκοπή και λάστιχο, µε µεσοκάσσι 56mm και µπόι 70mm και πάχος
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ανάλογο µε το πα΄χος του τοίχου, όπου τοποθετούνται. Πριν τοποθετηθούν θα περαστούν µε
δύο στρώσεις ειδικού PRIMER. Η στερέωσή τους θα γίνει µε τζινέτια και γαρµπιλοµπετόν,
που θα γεµίσει το κενό της κάσσας και του τοίχου. Τα θυρόφυλλα θα αποτελούνται από
πλαίσιο Σουηδικής ξυλείας πάχους 35 mm
Πριν από την εκτέλεση της σχετικής εργασίας ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει στην
Υπηρεσία προς έγκριση, λεπτοµερή σχέδια.
Υαλοπίνακες δίδυµοι, θερµοµονωτικοί, διαφανείς, πάχους 22mm (5+12+5), θα τοποθετηθούν
σε όλα τα εξωτερικά κουφώµατα. Η τοποθέτησή τους θα γίνει µε ειδικές πλαστικές διατοµές
από PVC, που θα συγκρατούν τον υαλοπίνακα. Ειδικά στους χώρους WC ο ένας
τουλάχιστον υαλοπίνακας θα είναι αµµοβοληµένος.
7. Στέγη
Τα κτίρια θα καλύπτονται µε στέγη επικαθήµενου τύπου, από ξύλινο σκελετό, µε τεγίδες
50x50 και σανίδωµα 18χιλ., από σουηδική ξυλεία και κεραµίδια σύµφωνα µε τις ισχύουσες
πολεοδοµικές διατάξεις της περιοχής.
Τα κεραµίδια θα τοποθετηθούν καρφωτά.
Ανάµεσα στα κεραµίδια και το πέτσωµα θα διαστρωθεί στεγανωτική µεµβράνη. Οι διατοµές
του σκελετού θα καθοριστούν από τη στατική µελέτη, κατά τη Μελέτη Εφαρµογής.
Θερµοµονωτικό υλικό θα τοποθετηθεί επί της πλάκας οπλισµένου σκυροδέµατος, τύπου
Roofmate ή αναλόγου, αφού προηγηθεί επάλειψη µε ασφαλτικό γαλάκτωµα τύπου BICOTE
ή αναλόγου.
Σε περίπτωση που στα κτίρια Προεπεξεργασίας, Επεξεργασίας ιλύος και ∆ιήθησης επιλεγεί η
κατασκευή µεταλλικής στέγης, αυτή θα φέρει επικάλυψη από θερµοµονωτικό πανό
«σάντουϊτς», τύπου ISOBAU, πάχους τουλάχιστον 5 εκ.. Τα ελασµατόφυλλα θα είναι: το µεν
εσωτερικό ελαφράς διαµόρφωσης µε αυλακώσεις, το δε εξωτερικό αυλακωτό. Οι διατοµές
του σκελετού θα καθοριστούν από τη στατική µελέτη, κατά τη Μελέτη Εφαρµογής, σύµφωνα
µε τον Ευρωκώδικα 3.
8. Ύδρευση και αποχέτευση
8.1 Εγκαταστάσεις ύδρευσης
Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε :
• Τους Ελληνικούς Κανονισµούς, διατάξεις και ερµηνευτικές εγκυκλίους (∆ιάταγµα 23-6-36)
και ερµηνευτικές εγκυκλίους του Υπ. Συγκοινωνιών 61800/20 - 3 - 37).
• Την Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ 2411/86
Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα : ∆ιανοµή κρύου - ζεστού νερού)
• Τους όρους της Τεχνικής Περιγραφής και των υπολοίπων στοιχείων εκτελέσεως του
έργου.
• Τους Κανονισµούς DIN και VDE για όσες περιπτώσεις αυτές δεν αναιρούνται από τις
αντίστοιχους κανονισµούς και διατάξεις του Ελληνικού Κράτους.
• Τους κανόνες της τέχνης και της εµπειρίας καθώς και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Τα υλικά τέλος που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνα µε τα Πρότυπα του ΕΛΟΤ.
Το δίκτυο ύδρευσης θα κατασκευασθεί από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες, µε αντοχή σε
πίεση το λιγότερο 10 atm. Οι συνδέσεις που θα είναι και αυτές γαλβανισµένες θα είναι ειδικά
τεµάχια από µαλακτοποιηµένο χυτοσίδρηο µε ενισχυµένα χείλη. Πριν από κάθε είδος
υγιεινής θα τοποθετείται ορειχάλκινος επιχρωµατισµένος διακόπτης, ευθύς ή γωνιακός,
σφαιρικού τύπου
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Υδραυλικοί υποδοχείς
1. Όλες οι λεκάνες W.C. του κτιρίου, θα είναι από λευκή πορσελάνη άριστης ποιότητας
ευρωπαϊκού τύπου, µε δοχείο πλύσεως χαµηλής πιέσεως. Κοντά σε κάθε λεκάνη, θα
τοποθετηθεί µεταλλική χαρτοθήκη επίτοιχη.
2. Όλοι οι νιπτήρες θα είναι από πορσελάνη διαστάσεων περίπου 0,42 x 0,56 cm και θα
φέρουν αναµικτήρα ζεστού – κρύου νερού ορειχάλκινο επιχρωµιωµένο διαµ. 1/2"
τοποθετηµένο στο νιπτήρα και από πάνω καθρέπτη διαστάσεων 0,40 x 0.60 cm.
3. Οι νιπτήρες θα έχουν διάταξη υπερχείλισης, διαµορφωµένες θέσεις για να τοποθετείται
το σαπούνι και τρύπα για να προσαρµόζεται η βαλβίδα εκκένωσης Φ 11/4’’ και θα
συνοδεύονται από βαλβίδα εκκενώσεως ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη διαµ. 11/4’’ , σιφόνι
διαµέτρου 11/4" επιχρωµιωµένο για σύνδεση του νιπτήρα µε το σωλήνα αποχέτευσης
συνοδευόµενο από δύο ειδικά χυτοσιδηρά εσµαλτωµένα στηρίγµατα και ελαστικό πώµα
µε επιχρωµιωµένη
αλυσίδα και επιχρωµιωµένη ροζέτα ρυθµιζόµενης θέσης και
τοποθετηµένη στο σηµείο σύνδεσης της παγίδας του νιπτήρα µε το σωλήνα
αποχέτευσης.
4. Ύψος τοποθέτησης νιπτήρων πάνω από το δάπεδο (επάνω επιφάνεια νιπτήρα), περίπου
85 εκ.
Χρήση Ζεστού νερού προβλέπεται στους αναµικτήρες των νιπτήρων των χώρων υγιεινής.
Για το σκοπό αυτό θα εγκατασταθούν σε κάθε πλήρη χώρο υγιεινής από ένας ηλεκτρικός
θερµοσίφωνας 50 lt ισχύος 3 kW .
8.2 Εγκαταστάσεις αποχέτευσης
Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης των κτιρίων θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε :
• Τους Ελληνικούς Κανονισµούς διατάξεις και ερµηνευτικές εγκυκλίους ( ∆ιάταγµα 23-6-36)
και ερµηνευτική εγκύκλιο του Υπ. Συγκοινωνιών 61800/20-3-37 και υγειονοµική διάταξη
ΦΕΚ 444/18-12-61).
• Την Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ 2412/86
Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα : Αποχετεύσεις )
• Τους όρους της Τεχνικής Περιγραφής και των υπολοίπων στοιχείων εκτελέσεως του
έργου.
• Τους Κανονισµούς DIN και VDE για όσες περιπτώσεις αυτές δεν αναιρούνται από τις
αντίστοιχους κανονισµούς και διατάξεις του Ελληνικού Κράτους.
• Τους κανόνες της τέχνης και της εµπειρίας καθώς και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Τα υλικά τέλος που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνα µε τα Πρότυπα του ΕΛΟΤ.
Το αποχετευτικό δίκτυο θα κατασκευασθεί από σωλήνες PVC Ρ = 6 ΑΤΜ. Οι διακλαδώσεις
που εντοιχίζονται ή είναι υποδαπέδιες, κατασκευάζονται επίσης από σωλήνες PVC P = 6
ATM .
α. Ο αποχετευτικός σωλήνας σύνδεσης νιπτήρα και η αντίστοιχη σωληνωτή οσµοπαγίδα θα
είναι από PVC, ονοµ. διαµ. DN 40 mm. Ελάχιστο ύψος αποµόνωσης (βύθισµα νερού)
οσµοπαγίδας 70 mm
β. Ο αποχετευτικός σωλήνας σύνδεσης λεκάνης WC ευρωπαϊκού ή τουρκικού τύπου και η
αντίστοιχη σωληνωτή οσµοπαγίαδα θα είναι PVC DN 100 mm. Ελάχιστο ύψος
αποµόνωσης οσµοπαγίδας 50 mm
γ. Οι σίφωνες δαπέδου θα είναι ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής µε λοξό διάφραγµα και
εσχάρα δαπέδου ορειχάλκινη ή τρυπητό διαµέτρου 100 mm. Στο σιφόνι δαπέδου
συγκεντρώνονται οι ατοµικοί σωλήνες αποχέτευσης των υποδοχέων (νιπτήρων) και
οδηγούνται στον κατακόρυφο σωλήνα ακαθάρτων µε σωλήνα DN 50 mm .
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δ. Φρεάτια επίσκεψης τοποθετούνται στις αλλαγές διεύθυνσης, στις ενώσεις οριζόντιων
υπόγειων αγωγών και σε ευθύγραµµους υπόγειους αγωγούς ανά 10 µ.
ε. Σε ορισµένες θέσεις, όπου δεν θα είναι δυνατή η τοποθέτηση φρεατίου, ο έλεγχος και ο
καθαρισµός του δικτύου γίνεται µε κατάλληλα στόµια καθαρισµού .
στ. Τα σιφώνια δαπέδου (οσµοπαγίδες), θα είναι όλα από µη πλαστικοποιηµένο
πολυβινυχλωρίδιο (σκληρό PVC) και σύµφωνο µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 686.
8.3 Απορροή οµβρίων
Οι υδροροές από το δώµα θα έχουν ορθογωνική διατοµή 10 x 6 cm από γαλβανισµένη
λαµαρίνα. Οι γλάστρες συλλογής των βρόχινων νερών θα είναι κατασκευασµένες από
γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 3 mm. Η απορροή των οµβρίων από τις στέγες και τα
δώµατα των κτιρίων θα γίνεται ελεύθερα στα πεζοδρόµια που θα κατασκευασθούν
περιµετρικά των κτιρίων.
9. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
9.1 Γενικά
Θα προβλεφθεί πλήρης εγκατάσταση παροχής και διανοµής ισχυρών ρευµάτων, για τις
εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κτιρίων (ηλεκτρικοί πίνακες, εγκαταστάσεις
φωτισµού και ρευµατοδοτών, ηλεκτρικοί θερµοσίφωνες κλπ)
Σε κάθε κτίριο θα προβλεφθεί ανεξάρτητος πίνακας για την τροφοδότηση των εσωτερικών
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του.
9.2 Γειώσεις
Η γείωση του Πίνακα εκάστου κτιρίου, θα είναι ανεξάρτητη και θα καταλήγει σε αντίστοιχο
τρίγωνο γειώσεως, ή κατά προτίµηση, σε θεµελιακή γείωση.
Το δίκτυο γειώσεως στο εσωτερικό εκάστου κτιρίου θα αρχίζει από το ζυγό γειώσεως του
Πίνακα προς τους υποπίνακες του κτιρίου ή τις γραµµές των ηλεκτρικών καταναλώσεων.
Ο αγωγός γειώσεως θα έχει την ίδια διατοµή και µόνωση µε τον ουδέτερο της τροφοδοτικής
γραµµής κάθε υποπίνακα και θα οδεύει παράλληλα µε αυτή .
9.3 Γειώσεις κυκλωµάτων
Όλα τα µεταλλικά µέρη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που κανονικά δεν βρίσκονται υπό
τάση, θα γειωθούν .
Όλα τα κυκλώµατα φωτισµού και κίνησης, (ρευµατοδότες, γραµµές µηχανηµάτων και
συσκευών), θα φέρουν και ανεξάρτητο αγωγό γειώσεως, ακόµα και στην περίπτωση που οι
καταναλώσεις που τροφοδοτούν δεν έχουν µεταλλικά µέρη .
Ο αγωγός γειώσεως θα είναι της αυτής διατοµής και µονώσεως µε τον αγωγό του ουδετέρου
και θα τοποθετηθεί στον ίδιο σωλήνα ή θα περιλαµβάνεται στο ίδιο καλώδιο µαζί µε τους
αγωγούς φάσεων και τον ουδέτερο .
9.4 ∆ίκτυο διανοµής
Το δίκτυο διανοµής προς τους υποπίνακες των κτιρίων προβλέπεται ακτινωτό, µε
ανεξάρτητη γραµµή τροφοδοτήσεως των διαφόρων υποπινάκων από τον Πίνακα.
Σε όλες τις θέσεις που τα καλώδια διανοµής είναι εκτεθειµένα σε κίνδυνο µηχανικής
καταπόνησης, θα προστατεύονται από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες .
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Στα άκρα των σωλήνων θα προβλεφθούν ειδικά εξαρτήµατα προστασίας των καλωδίων από
εκδορές .
Τα καλώδια διανοµής θα αποτελούνται από ακέραια τµήµατα δηλαδή δεν θα φέρουν
ενδιάµεση σύνδεση .
9.5 Ηλεκτρικοί πίνακες
Οι ηλεκτρικοί πίνακες των κτιρίων προβλέπονται κατά βάση µεταλλικοί, τύπου ερµαρίου
STAB SIEMENS µε µπροστινή πόρτα, κατάλληλοι για χωνευτή ή ορατή τοποθέτηση, κατά
περίπτωση.
Για την προστασία του προσωπικού θα τοποθετηθούν κατάλληλοι αντιηλεκτροπληξιακοί
διακόπτες (∆.∆.Ε) σε κάθε πίνακα κτιρίου.
9.6 Παραδοχές φωτοµετρικών υπολογισµών
Οι φωτοµετρικοί υπολογισµοί για το κτίριο, θα γίνουν για µέσες στάθµες φωτισµού :
 500 LUX για τα γραφεία .
 120 LUX για τους χώρους υγιεινής .
 150 LUX για τις αποθήκες, και τα µηχανοστάσια


200 LUX για την είσοδο και τους διαδρόµους.

9.7 ∆ιατάξεις φωτισµού - Φωτιστικά σώµατα
1. Ο φωτισµός των εσωτερικών χώρων των γραφείων, προβλέπεται µε φωτιστικά σώµατα
φθορισµού και µε διατάξεις τέτοιες, ώστε να είναι ευχάριστος ο γενικός φωτισµός και
ισχύος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των χώρων ανά κατηγορία. Προτείνεται ο φωτισµός µε
λαµπτήρες φθορισµού στους παραπάνω χώρους, κυρίως για λόγους οικονοµικής
λειτουργίας και επίτευξης των επιθυµητών φωτιστικών εντάσεων. Για όλους τους κύριους
χώρους του ισογείου, (γραφεία και υπηρεσίες), προβλέπεται φωτισµός µε σώµατα
οροφής, διαστάσεων 60 x 60 cm, κατάλληλα για 4 λαµπτήρες φθορισµού 4x18 W και µε
λαµπτήρες λευκού φωτός (WHITE DELUXE) . Οι λαµπτήρες φθορισµού προβλέπονται
RAPID START, για άµεση έναυση χωρίς διακοπές, µειωµένο στροβοσκοπικό φαινόµενο
και σπανιότερη συντήρηση .Το αποδιδόµενο επίσης φάσµα των λαµπτήρων, θα είναι
κατάλληλο για φωτισµό των χώρων µε πιστή απόδοση των χρωµάτων των αντικειµένων.
Όλα τα παραπάνω φωτιστικά σώµατα θα είναι µε ανταυγαστήρα και RASTER και θα
αποτελούνται από ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο χρώµα, µε ενσωµατωµένα τα
όργανα αφής (στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές).
2. Όλοι οι υγροί χώροι, στα µηχανοστάσια υπόστεγα κλπ, θα φωτίζονται µε φωτιστικά
σώµατα φθορισµού στεγανά διατάσεων περίπου 120 x 30 cm, κατάλληλα για 2
λαµπτήρες φθορισµού των 36 W εκάστου
3. Οι χώροι υγιεινής θα φωτίζονται µε στεγανά φωτιστικά τύπου πλαφονιέρας.
4. Οι διακόπτες των φωτιστικών σωµάτων θα τοποθετηθούν επί των οικοδοµικών στοιχείων,
κοντά στις πόρτες εισόδου από τους διαδρόµους. Ρευµατοδότες, διακόπτες, καθώς και
πρίζες τηλεφώνων κλπ. θα είναι ενός τύπου, µε απόλυτη οµοιοµορφία .
9.8 Φωτισµός ασφαλείας
Φωτισµός ασφαλείας
προβλέπεται στους δρόµους διαφυγής, (διαδρόµους και
κλιµακοστάσιο), µε αυτόνοµα φωτιστικά σώµατα ασφαλείας. Η ελάχιστη ένταση φωτισµού
στη στάθµη δαπέδου θα είναι 10 LUX.
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Όλα τα φωτιστικά σώµατα ασφαλείας θα έχουν δυνατότητα αυτόνοµης λειτουργίας σε
περίπτωση διακοπής της κύριας τροφοδοσίας ρεύµατος από τη ∆ΕΗ, κατ΄ ελάχιστο 1,5 ώρα.
Η µεταγωγή από την κύρια τροφοδοσία στην εφεδρική θα γίνεται αυτόµατα. Η τάση
τροφοδοσίας των αυτόνοµων φωτιστικών από το δίκτυο της ∆ΕΗ θα είναι 220 V. Τα
αυτόνοµα φωτιστικά θα φέρουν µπαταρία Ni - Cd επαναφορτιζόµενη , λάµπα φθορισµού 8
W και ενδεικτική λυχνία (LED) φόρτισης .
9.9 Κατασκευαστικά στοιχεία
1.

Οι γραµµές τροφοδοσίας των υποπινάκων των γραφείων κλπ χώρων χρήσης και
εξυπηρέτησης του προσωπικού της µονάδας θα είναι χωνευτές.
Τα καλώδια
τροφοδοσίας των υποπινάκων αυτών θα είναι τύπου ΝΥΥ. Ορατές θα είναι οι
εγκαταστάσεις στα µηχανοστάσια.

2.

Η όδευση των καλωδίων τροφοδοσίας όλων των υποπινάκων, θα γίνεται παράλληλα και
συγκεντρωτικά .

3.

Οι εντοιχισµένες γραµµές φωτισµού θα γίνουν µε αγωγούς τύπου ΝΥΜ 3x1,5 mm2, µέσα
σε πλαστικούς σωλήνες τύπου σπιράλ και θα οδεύουν παράλληλα και συγκεντρωτικά µε
τις υπόλοιπες γραµµές.

4.

Οι εντοιχισµένες γραµµές των ρευµατοδοτών θα είναι ανεξάρτητες από αυτές των
2
φωτισµών και θα κατασκευασθούν µε αγωγούς τύπου ΝΥΜ 3x2,5 mm µέσα σε
πλαστικούς σωλήνες σπιράλ.

5.

Οι γραµµές αυτοµατισµού και εντολών λειτουργίας θα ακολουθήσουν πορεία από τους
πίνακες µέχρι τις αντίστοιχες διατάξεις αυτοµατισµού και θα είναι εντοιχισµένες. Οι
γραµµές αυτές θα κατασκευασθούν µε καλώδια κατάλληλα για την κάθε περίπτωση.

6.

Οι γραµµές τροφοδοσίας των διαφόρων µηχανηµάτων και συσκευών µέσα στα
µηχανοστάσια θα είναι ορατές και θα κατασκευασθούν µε καλώδια ΝΥΥ.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Α.11 ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ - ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ
1. Αντικείµενο
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην
συρµατόπλεγµα γύρω από το χώρο των εγκαταστάσεων.

κατασκευή

περιφράξεων

από

2. Υλικά και κατασκευή
Η περίφραξη συνολικού ύψους 2,20 m πάνω από τη στάθµη του εδάφους, θα αποτελείται
από δικτυωτό συρµατόπλεγµα ελάχιστου ύψους 1,8 m από γαλβανισµένο σύρµα ελάχιστου
πάχους 3,0 mm και βρογχίδας 45x45 mm ενισχυµένο άνω, κάτω και χιαστί µε σύρµα
ελάχιστου πάχους 3,0 mm και τρεις σειρές αγκαθωτό σύρµα, στερεωµένα ανά αποστάσεις
2,00 m περίπου, επί τσιµεντοπασσάλων, οι οποίοι πακτώνονται σε βάση από σκυρόδεµα
ο
C12/15. Προβλέπονται επίσης, 2 αντηρίδες σε κάθε γωνία και 1 ανά 3 πάσσαλο.
Όλα τα χρησιµοποιούµενα για την κατασκευή των περιφράξεων υλικά πρέπει να είναι
άριστης ποιότητας, υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.
Στην είσοδο της ΕΕΛ θα κατασκευαστεί αυτόµατη συρόµενη σιδηρά θύρα απλού σχεδίου, µε
σερβοµηχανισµό σ΄ όλο το πλάτος του καταστρώµατος του δρόµου που θα επιτρέπει και
χειροκίνητη λειτουργία. Η λειτουργία της θύρας θα γίνεται από το κτίριο και συγχρόνως θα
είναι τηλεχειριζόµενη και ο ανάδοχος θα εφοδιάσει την Υπηρεσία µε πέντε (5) συσκευές
αυτόµατου ανοίγµατος εξ αποστάσεως (telecontrol) ανά ΕΕΛ. ∆ίπλα στην συρόµενη θύρα θα
υπάρχει θύρα προσωπικού πλάτους 1,0 m παρόµοιου σχεδίου µε τη συρόµενη µε ηλεκτρική
κλειδαριά ασφαλείας και θυροτηλέφωνο.
Σ΄ όλες τις δεξαµενές και λοιπά έργα στα οποία θα υπάρχουν λύµατα ή ιλύς σε βάθος
µεγαλύτερο από 0,80 m και εξέχουν από το επίπεδο προσπέλασης τους λιγότερο από 0,80
m θα προβλεφθούν κατάλληλα κιγκλιδώµατα ασφαλείας. Επίσης θα προβλεφθούν
κιγκλιδώµατα ασφαλείας όπου η διαφορά στάθµης των διαφόρων επιπέδων προσπέλασης
υπερβαίνει τα 0,80 m.
Τα κιγκλιδώµατα ασφαλείας πεζών θα αποτελούνται από κατακόρυφους και οριζόντιους
σιδηροσωλήνες 11/2" γαλβανισµένους. Τα κιγκλιδώµατα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κατά την
πτώση οι άνθρωποι δεν θα είναι δυνατόν να διολισθήσουν κάτω από αυτά. Αυτό θα
επιτυγχάνεται είτε µε την τοποθέτηση µιας ενδιάµεσης οριζόντιας ράβδου σε ύψος περίπου
30 cm από το δάπεδο, είτε µε την κατασκευή περιµετρικού περιζώµατος ύψους 30 cm. Όλα
τα κιγκλιδώµατα θα βαφούν µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών, κατάλληλο για το
διαβρωτικό περιβάλλον λειτουργίας τους. Οι χρωµατισµοί θα είναι της επιλογής της
Υπηρεσίας.
Τα κιγκλιδώµατα ασφαλείας θυρών - παραθύρων θα είναι από ολόσωµες ράβδους σιδήρου
σε διατοµές και αποστάσεις µεταξύ τους τέτοιες που να µην επιτρέπουν τη διέλευση
ανθρώπου ή τη διάρρηξή τους µε σωµατική δύναµη. Οι χρωµατισµοί τους, όπως στην
προηγούµενη παράγραφο
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ A.12

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE)

1. Γενικά
Οι αγωγοί πολυαιθυλένιου που θα κατασκευαστούν αντέχουν σε πιέσεις λειτουργίας µε νερό
µέχρι τα 10 bar (PN 106). Σαν ελάχιστη απαίτηση σε αντοχή στην εσωτερική πίεση και στον
ο
χρόνο είναι 50 χρόνια ζωής στους 20 C. Ο καθορισµός των διαστάσεων θα γίνει µε βάση
την κατηγορία SDR11-S5.
Η προσκόµιση πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO είναι απολύτως
υποχρεωτική
2. ∆ιεθνή πρότυπα
Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας κατασκευάζονται
σύµφωνα µε τα παρακάτω πρότυπα.
DIN 16934 ως προς τη χηµική αντίσταση
DIN 8074 (1ο µέρος) ως προς τις διαστάσεις
ο
DIN 8075 (2 µέρος) ως προς τον έλεγχο ποιότητας
DIN 16932
ως προς την µέθοδο και τις απαιτήσεις για την αυτογενή
συγκόλληση σωλήνων
DIN 4279 (1ο έως 8ο µέρος)ως προς τις δοκιµές πίεσης στο εργοτάξιο
3. Ιδιότητες πρώτης ύλης
ης

Το υλικό κατασκευής του σωλήνα θα είναι πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE 2
Γενιάς (663, ΜΡ58, PΕ 80) το οποίο θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας για τέτοιους
σωλήνες και για την υπόψη χρήση του. Συνοπτικά δίνουµε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να
έχει η πρώτη ύλη σε θερµοκρασία 20ο C και δίνονται από το DIN 8075 (1ο µέρος).
1. Πυκνότητα 0,945-0,955 gr/cm3
2. Τάση εφελκυσµού περίπου 240 kgf/cm2
3. Επιµήκυνση µικρότερη του 20%
4. Μέτρο ελαστικότητας περίπου 9.000 kgf/cm2
5. Επιφανειακή αντίσταση περίπου 10-15 Ωhm
6. ∆είκτη ροής (19ο C-2,16) <1 g/10 min
7. Θερµική αγωγιµότητα περίπου 0,40 kcal/mhr C
8. Συντελεστής θερµικής διαστολήςπερίπου 200 Χ 10-6C-1
4. Γενικές απαιτήσεις σωλήνων και εξαρτηµάτων
4.1

Εµφάνιση

Ο σωλήνας και τα εξαρτήµατα πρέπει να έχουν, όσο γίνεται κυκλική διατοµή. Τα άκρα πρέπει
να κόβονται κάθετα προς τον άξονά του. Η εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα πρέπει να είναι
λεία και η εσωτερική πρέπει να είναι οµαλή.
4.2

Σήµανση

Οι σωλήνες θα φέρουν δύο (2) σειρές σήµανσης χρώµατος λευκού αντιδιαµετρικά
τυπωµένες και ανά µέτρο µήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής µορφή:
………………ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ HDPE/Φ63 Χ 5.8 ΡΝ 10 ΧΧΧΧ=ΥΥΥΥ=όπου:
HDPE: πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Φ63 x 5.8: εξωτερική διάµετρος x πάχος τοιχώµατος
ΡΝ 10: ονοµαστική πίεση
ΧΧΧΧ: όνοµα κατασκευαστή
ΥΥΥΥ:
χρόνος παραγωγής από τη µία πλευρά και αύξων αριθµός µήκους
σωλήνα από την αντιδιαµετρική
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4.3

∆ιαστάσεις και ανοχές σωλήνων
ο

Οι διαστάσεις και ανοχές των σωλήνων περιγράφονται στο DIN 8074 (1 µέρος)
4.4

Ονοµαστική εξωτερική διάµετρος
ο

Η εξωτερική διάµετρος του σωλήνα δίνεται στον 1 πίνακα
4.5

Μέση εξωτερική διάµετρος

Αυτή προκύπτει µε µέτρηση του µήκους της περιφέρειας, διαίρεσης δια π (3,14) και
στρογγυλοποίησης στο επόµενο 0,1 µµ όπως ορίζεται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 273.
4.6

Εξωτερική διάµετρος σε τυχαία θέση

Αυτή προκύπτει µε µέτρηση της εξωτερικής διαµέτρου, σε επίπεδο κάθετο προς τον άξονα
του σωλήνα και στρογγυλοποίηση στο αµέσως µεγαλύτερο 0,1 µµ.
4.7

Απόκλιση της µέσης εξωτερικής διαµέτρου

Είναι η διαφορά της µέσης εξωτερικής διαµέτρου από την ονοµαστική εξωτερική διάµετρο. Η
απόκλιση δίνεται στο 2ο πίνακα.
4.8

Ονοµαστικό πάχος τοιχώµατος

Το ονοµαστικό πάχος τοιχώµατος δίνεται στον 1ο πίνακα
4.9

Πάχος τοιχώµατος σε τυχαία θέση

Είναι το πάχος τοιχώµατος που µετριέται µε πιθανό λάθος µέχρι 0,05 µµ
4.10 Απόκλιση του πάχους τοιχώµατος
Είναι η διαφορά του πάχους τοιχώµατος σε τυχαία θέση από το ονοµαστικό πάχος
τοιχώµατος. Η απόκλιση δίνεται στο 3ο πίνακα.
4.11 Μήκος σωλήνα
Τυπικά µήκη σωλήνα είναι 6 έως 12 m. ∆ιαφορετικά µήκη σωλήνων µπορούν να δοθούν
κατόπιν συµφωνίας µεταξύ των ενδιαφερόµενων.
Για διαµέτρους µικρότερες των 125 mm δίνονται σε ρολλό 50 έως 100 m.
Επίσης στον 1ο πίνακα δίνονται τα βάρη σωλήνων για κάθε ονοµαστική διάµετρο και πίεση
λειτουργίας.
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ος

Πίνακας 1
∆ιαστάσεις και βάρη σωλήνων HDPE συναρτήσει της ονοµαστικής διαµέτρου
Εξωτ.
διάµετ.
σε mm

Ονοµαστική Πίεση Λειτουργίας
2,5 ΑΤΜ

3,5 ΑΤΜ

4 ΑΤΜ

6 ΑΤΜ

10 ΑΤΜ

Πάχος
mm

Βάρος
kg/m

Πάχος
mm

Βάρος
kg/m

Πάχος
mm

Βάρος
kg/m

Πάχος
mm

Βάρος
kg/m

Πάχος
mm

Βάρος
kg/m

10

-

-

-

-

-

-

-

-

2

0,051

12

-

-

-

-

-

-

-

-

2

0,064

18

-

-

-

-

-

-

-

-

2

0,091

20

-

-

-

-

-

-

-

-

2

0,117

25

-

-

-

-

-

-

2

0,15

2,3

0,171

32

-

-

-

-

-

-

2

0,196

3,0

0,279

40

-

-

-

-

2

0,248

2,3

0,285

3,7

0,43

50

-

-

-

-

2

0,314

2,9

0,44

4,6

0,666

63

-

-

2

0,399

2,5

0,494

3,6

0,688

5,8

1,05

75

2

0,478

2,4

0,572

2,9

0,675

4,3

0,976

6,9

1,48

90

2,2

0,639

2,8

0,791

3,5

0,978

5,1

1,39

8,2

2,12

110

2,7

0,941

3,5

1,2

4,3

1,46

6,3

2,08

10

3,14

125

3,1

1,23

3,9

1,51

4,9

1,88

7,1

2,66

11,4

4,08

140

3,5

1,54

4,4

1,92

5,4

2,32

8

3,34

12,8

5,11

160

3,9

1,95

5

2,47

6,2

3,04

9,1

4,35

14,6

6,67

180

4,4

2,48

5,6

3,12

7

3,84

10,2

5,48

16,4

8,42

200

4,9

3,05

6,2

3,84

7,7

4,69

11,4

6,79

18,2

10,4

225

5,5

3,86

7

4,84

8,7

5,96

12,8

8,55

20,5

13,1

250

6,1

4,76

7,8

5,99

9,7

7,37

14,2

10,6

22,8

16,2

280

6,9

5,98

8,7

7,47

10,8

9,18

15,9

13,2

25,5

20,3

315

7,7

7,51

9,8

9,45

12,2

11,7

17,9

16,7

28,7

25,7

355

8,7

9,54

11,1

12,1

13,7

14,7

20,1

21,2

32,3

32,6

400

9,8

12,1

12,4

15,2

15,4

18,7

22,7

26,9

36,4

41,4

450

11

15,2

14

19,2

17,4

23,7

25,5

34

41

52,4

500

12,2

18,8

15,5

23,7

19,3

29,2

28,3

41,9

45,5

64,6

560

13,7

23,6

17,4

29,7

21,6

36,6

31,7

52,5

-

-

630

15,4

29,8

19,6

37,6

24,3

46,3

35,7

66,5

-

-

710

17,4

38

22,1

47,9

27,4

58,7

40,2

84,4

-

-

800

19,6

48,1

24,9

60,6

30,8

74,3

45,3

107

-

-

900

22

60,7

28

76,6

34,7

94,2

-

-

-

1000

24,4

74,9

31,1

94,7

38,5

116

-

-

-
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ος

Πίνακας 2
Ανοχές εξωτερικής διαµέτρου αγωγών HDPE
∆ιάµετρος
εξωτερική σε mm

Επιτρεπόµενη
ανοχή εξωτερική
διαµέτρ.σε mm

∆ιάµετρος
εξωτερική σε mm

Επιτρεπόµενη
ανοχή εξωτερική
διαµέτρ.σε mm

10-32

0,3

225

1,9

40

0,4

250

2,3

50

0,5

280

2,6

63

0,6

315

2,9

75

0,7

355

3,2

90

0,9

400

3,6

110

1,0

450

3,8

125

1,2

500

4,0

140

1,3

560

4,3

160

1,5

630

4,6

180

1,7

710

4,9

200

1,8

800 έως 100

5,0
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Πίνακας 3
Ανοχές πάχους τοιχώµατος αγωγών HDPE
Πάχος τοιχώµατος
σε mm

Επιτρεπόµενη
ανοχή πάχους
τοιχώµατος σε mm

Πάχος τοιχώµατος
σε mm

Επιτρεπόµενη
ανοχή πάχους
τοιχώµατος σε mm

2,0

0,4

19,3 & 19,6

2,2

2,2 έως 3

0,5

20,1 & 20,5

2,3

3,1 έως 3,9

0,6

21,6 & 22

2,4

4,3 έως 5

0,7

22,1 έως 22,8

2,5

5,1 έως 5,8

0,8

24,3 έως 24,9

2,7

6,1 έως 7

0,9

25,5

2,8

7,1 έως 8

1,0

27,4 & 28

3,0

8,2 έως 8,7

1,1

28,3 & 28,7

3,1

9,1 έως 10

1,2

30,8

3,3

10,2 έως 11

1,3

31,1 & 31,7

3,4

11,1 & 11,4

1,4

32,3

3,5

12,2 &12,8

1,5

34,7

3,7

13,7 &14

1,6

35,7

3,8

14,2 & 14,6

1,7

36,4

3,9

15,4 έως 15,9

1,8

38,5

4,1

16,4

1,9

40,2 & 41

4,3

17,4 & 17,9

2,0

45,3 & 45,5

4,8

18,2

2,1

4.12 Εξαρτήµατα
Χρησιµοποιούνται τα παρακάτω εξαρτήµατα για θερµοσυγκόλληση:
•
•
•
•
•
•
•

Καµπύλες 90ο µε R = D
Καµπύλες 90ο, 60ο, 45ο, 30ο µε R =1,5 D
Καµπύλες 60ο, 45ο, 30ο µε R από (2,25 έως 4,5) D
Ταυ
Ηµιταύ 60ο
Συστολές
Φλάντζες

4.13 Συσκευασία σωλήνων
Οι σωλήνες κατά την µεταφορά, τοποθέτηση και αποθήκευση θα είναι ταπωµένοι µε τάπες
αρσενικές από LDPE και θα είναι συσκευασµένοι (1 m x 1 m x το µήκος) κατά τέτοιο τρόπο
που να µπορούν να αποθηκεύονται καθ’ύψος. Στην περίπτωση που οι αγωγοί βρίσκονται σε
κουλούρες τότε η εσωτερική διάµετρος θα ισούται µε την ονοµαστική διάµετρο επί 20 φορές.
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5. ∆οκιµασίες
5.1

Γενικά

Οι έλεγχοι θα γίνουν κατά DIN 8075 και 4279
5.2. Έλεγχοι και δοκιµές σωλήνων
Στους παραγόµενους σωλήνες θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι και οι δοκιµές που προβλέπονται
από το DIN 8075 όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Η Επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία θα
παρακολουθήσει την παραγωγή των σωλήνων και τους εργαστηριακούς ελέγχους είτε µε το
δικό της προσωπικό είτε αναθέτοντας την εργασία αυτή σε κατάλληλο συνεργάτη της.
Ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει µε έγγραφό του την Επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία για
την ηµεροµηνία έναρξης παραγωγής των σωλήνων τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες ενωρίτερα.
•

Έλεγχος διαστάσεων και δοκιµών

Α.
Β.

Θα εξετασθούν τα άκρα, οι τοµές των οποίων πρέπει να είναι κάθετες στον σωλήνα
Θα ελέγχεται οπτικά στο φως όλη η παραγόµενη ποσότητα σωλήνων. Οι σωλήνες
πρέπει να είναι ελεύθεροι φυσαλίδων, κενών ή ανοµοιογενειών. Το χρώµα τους πρέπει
να είναι οµοιόµορφο σε όλο το µήκος. Επίσης, η επιφάνεια των σωλήνων πρέπει να
είναι λεία εσωτερικά και εξωτερικά χωρίς αυλακώσεις και εσοχές ή εξοχές.
Θα ελεγχθούν οι διαστάσεις και οι επιτρεπόµενες ανοχές, που προβλέπεται από το DIN
8074, µε βάση τον τρόπο που καθορίζεται στο DIN 8074 (πιν.1). Τέτοιοι έλεγχοι
(µακροσκοπικοί και έλεγχοι διαστάσεων) θα γίνονται κάθε φορά που υπάρχει ένδειξη ή
υποψία απόκλισης. Το αποτέλεσµα κάθε ελέγχου θα καταγράφεται σε ειδικό έντυπο
και θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο παραγωγής και τον εκπρόσωπο της
Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας, εφόσον είναι παρών. Παραχθέντες, σωλήνες που
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα προβλεπόµενα στο DIN 8074 θα απορρίπτονται.

Γ.

Θα ελέγχεται επίσης και η ovalite tων σωλήνων µε τους εξής περιορισµούς:
-

Για σωλήνες σε κουλούρα Max D = 1.06 Dor
Για ευθύγραµµους σωλήνες Max D = 1.02 Dor

Όπου Dor = ονοµαστική διάµετρος
•

∆οκιµές αντοχής

Στη συνέχεια, για τον έλεγχο αντοχής του σωλήνα, θα γίνουν οι προβλεπόµενες δοκιµές από
το DIN 8075, δηλαδή έλεγχος αντοχής σε εσωτερική πίεση και έλεγχος µεταβολής κατά την
θερµική επεξεργασία καθώς και έλεγχος δοκιµίων σε εφελκυσµό µέχρι θραύση, όπως
περιγράφεται πιο κάτω.
Σε περίπτωση αποτυχίας κάποιων από τους παραπάνω ελέγχους θα απορρίπτεται όλη η
µέχρι εκείνη τη στιγµή παραχθείσα ποσότητα σωλήνων της ίδιας διαµέτρου µε αυτήν ή αυτές
των οποίων το δοκίµιο απέτυχε.
Τα δοκιµια, που θα υποστούν τους δύο ελέγχους που προβλέπονται από το DIN 8075, θα
έχουν πιο πριν υποστεί squeeze-off και rerounding, όπως περιγράφεται στην επόµενη
παράγραφο.
Οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν µια φορά για κάθε διάµετρο και κάθε µηχανή παραγωγής.
Σε περιπτώσεις που έχουµε σταµάτηµα και εκ νέου ξεκίνηµα κάποιας µηχανής θα γίνεται
επανάληψη των ελέγχων για τον παραγόµενο σωλήνα της συγκεκριµένης µηχανής.
Σε περίπτωση που η παραγωγή του σωλήνα σε κάποια µηχανή συνεχιστεί πέραν των 70
ωρών, οι έλεγχοι θα επαναλαµβάνονται µε τη συµπλήρωση κάθε 170 ωρών συνεχούς
παραγωγής.
Σε περίπτωση, που διαπιστώνεται αξιόλογη απόκλιση µεταξύ διαδοχικών δοκιµίων σε
εφελκυσµό (περιγράφεται παρακάτω), οι έλεγχοι αυτοί επαναλαµβάνονται, για την
συγκεκριµένη µηχανή και διάµετρο που διαπιστώθηκε η απόκλιση.
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•

∆οκιµή squeeze-off

Οι υπό προµήθεια σωλήνες πρέπει να είναι κατάλληλοι για την εφαρµογή της τεχνικής του
squeeze-off. Η δοκιµή θα ακολουθήσει τις παρακάτω διαδικασίες:
Μηχάνηµα
Το µηχάνηµα που θα χρησιµοποιηθεί, θα είναι σύµφωνα µε τα διεθνή standards και
οπωσδήποτε θα εξασφαλίζει την σύσφιγξη στο κέντρο του δοκιµίου.
∆οκίµιο
Το δοκίµιο θα έχει ελάχιστο ελεύθερο µήκος οκτώ (8) φορές την εξωτερική διάµετρο του
σωλήνα.
∆ιαδικασία
ο

Ο σωλήνας θα τοποθετείται σε χώρο µε θερµοκρασία +0 έως 5 C, για µια ελάχιστη περίοδο
δέκα (10) ωρών. Σε χρονικό διάστηµα 10 min και ενώ το δοκίµιο θα βρίσκεται σε
θερµοκρασία +0 έως 5ο C, θα συσφιχτεί στο κέντρο του δοκιµίου µε το ειδικό µηχάνηµα
squeeze-off. Το δοκίµιο θα παραµείνει σε αυτή την κατάσταση για 60 min, κατόπιν θα
επαναφερθεί στην αρχική του κατάσταση µε τη βοήθεια ειδικού εργαλείου re-rounder για 30
min. Στη συνέχεια το δοκίµιο θα ελεγχθεί κατά το DIN 8075 ως έχει αναφερθεί παραπάνω.
•

∆οκιµή σε εφελκυσµό µέχρι θραύση

Η δοκιµή αυτή αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της οµογένειας της παραγωγής και θα
επαναλαµβάνεται κάθε φορά που συµπληρώθηκαν 24 ώρες παραγωγής:
Ο αριθµός των δοκιµίων του κάθε ελέγχου θα είναι:
-

3 για τον σωλήνα Φ32
5 για µεγαλύτερες διαµέτρους

Οι διαστάσεις των δοκιµίων θα είναι σύµφωνες µε τον παρακάτω πίνακα:
∆ιάµετρος σωλήνα
mm

Μήκος Α
mm

Πλάτος Β
mm

∆ιάµετρος οπής D
mm

32

160

63

160

20

10

90

160

20

10

110

160

20

10

125

160

30

15

160

160

30

15

225

160

30

15

Τα δοκίµια θα κοπούν έτσι ώστε να υπάρχει κανονική κατανοµή της θέσης τους στην
περιφέρεια του σωλήνα. Πριν τον έλεγχο θα παραµείνουν 1 ώρα σε µπάνιο 18-22ο C ο δε
έλεγχος θα γίνει αµέσως µετά το µπάνιο. Η ταχύτητα κατά τον έλεγχο θα είναι 25 mm/sec.
Θα περιγράφεται η τάση θραύσης και η επιµήκυνση κατά την θραύση. Στη συνέχεια θα
γίνεται αξιολόγηση για να διαπιστωθεί αν υπάρχει αξιόλογη απόκλιση από τα δεδοµένα των
δοκιµίων, που κόπηκαν, µαζί µε τα δοκίµια που υπέστησαν κατά τους DIN 8075 ελέγχους
αντοχής για να διαπιστωθεί αν απαιτείται ή όχι επανάληψη των ελέγχων αυτών (αντοχή σε
εσωτερική πίεση - µεταβολή µετά από θερµική επεξεργασία).
Το µέγεθος της απόκλισης που χαρακτηρίζεται αξιόλογη θα συµφωνηθεί µεταξύ των
εκπροσώπων της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας και του αναδόχου.
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•

Μέτρηση ΜFI

Μια φορά για κάθε µηχανή παραγωγής και για κάθε νέο ξεκίνηµα της µηχανής θα µετρηθεί το
ΜFI του παραγόµενου σωλήνα. Το ΜFI 190/5 των σωλήνων δεν πρέπει να έχει απόκλιση
µεγαλύτερη από 0.2 gr/10 min από το αντίστοιχο ΜFI 190/5 της πρώτης ύλης.
•

∆ιενέργεια ελέγχου

Ο ανάδοχος οφείλει να έχει εξασφαλίσει για τους ελεγκτές της Επιβλέπουσας το έργο
Υπηρεσίας ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης των σωλήνων
και διευκόλυνση για την διενέργεια των µετρήσεων και των δοκιµών, που αναφέρονται πιο
κάτω.
•

Μέτρηση Τραχύτητας

Ο έλεγχος της τραχύτητας στην εσωτερική επιφάνεια θα γίνεται ανά 4ωρο σε κάθε µηχανή
παραγωγής, σε κάθε νέο ξεκίνηµα της µηχανής και επιπλέον όταν κρίνεται απαραίτητος µετά
από µακροσκοπικό έλεγχο κατά την διάρκεια παραγωγής. Η τραχύτητα δεν πρέπει να είναι
µεγαλύτερη από 0.05 mm και θα µετράται κάθετα στον διαµήκη άξονα του αγωγού.
Σε περίπτωση απόκλισης µεγαλύτερη του 50% προς τα πάνω δηλαδή εάν η τραχύτητα
βρεθεί µεγαλύτερη του 0.075 mm η παραχθείσα ποσότητα µετά την τελευταία σωστή
µέτρηση θα απορρίπτεται.
6. Σύνδεση σωλήνων
Η σύνδεση των σωλήνων και των εξαρτηµάτων ΗDPE γίνεται κυρίως µε δύο τρόπους:
•
•

Με φλάντζες
Με τη µέθοδο της αυτογενούς θερµοσυγκόλλησης (Bult Welding)

Η σύνδεση της φλάντζας µε το σωλήνα γίνεται µε θερµοσυγκόλληση αφού πρώτα γίνει
αναγκαία η δηµιουργία αυτιών (Stub Flandes) στο σωλήνα για τη συγκράτηση (κοπράρισµα)
των φλαντζών.
Η σύνδεση των σωλήνων εξαρτηµάτων θα γίνει µε τη µέθοδο της αυτογενούς
θερµοσυγκολλήσεως.
Οι θερµοσυγκολλήσεις θα γίνουν από έµπειρο προσωπικό σύµφωνα µε τους κανόνες της
τεχνικής, όπως προκύπτουν από διεθνώς αναγνωρισµένα σχετικά πρότυπα, όπως π.χ. η
προδιαγραφή του Ολλανδικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων (Welding) N.I.L. “Προδιαγραφή για
τη σύνδεση πλαστικών σωλήνων”.
Πάντως οι θερµοσυγκολλήσεις (Bult Welding) των σωλήνων από πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούν τις απαιτήσεις του γερµανικού προτύπου
DIN 16932.
Η θερµοσυγκόλληση επιτυγχάνεται µε τη χρησιµοποίηση της θερµοσυγκολλητικής µηχανής,
που περιλαµβάνει την κεντρική µονάδα, την θερµαινόµενη πλάκα, τους δακτυλίους
συγκρατήσεως-ευθυγραµµίσεως, την αντλία λαδιού, το ηλεκτροκίνητο µαχαίρι κοπής µε την
ηλεκτροκίνητη πλάνη.
Η κεντρική µονάδα συνδέεται µε πηγή ηλεκτρικού ρεύµατος 220 V/380 V/50Hz αναλόγου
ισχύος µε τη θερµαινόµενη πλάκα και µε την αντλία νερού. Περιλαµβάνει το θερµόµετρο που
αναγράφεται ψηφιακά ή αναλογικά η θερµοκρασία της πλάκας.
•
•
•

Το τερµατικό διακόπτη για τη διακοπή και επαναλειτουργία της παροχής ηλεκτρικού
ρεύµατος στη θερµαινόµενη πλάκα.
Το πιεσόµετρο, όπου αναγράφεται η πίεση της αντλίας λαδιού
Το χειριστήριο για την ενεργοποίηση της αντλίας λαδιού.

Η θερµαινόµενη πλάκα αποτελείται από ηλεκτρικές αντιστάσεις οι οποίες είναι καλυµµένες µε
τεφλόν, και από το αισθητήριο θερµοκρασίας του οποίου η ένδειξη αναγράφεται στην
κεντρική µονάδα.
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Οι δακτύλιοι (κολλάρα) συνδέονται οµοαξονικά και τοποθετούνται στους δύο σωλήνες προς
συγκόλληση έτσι ώστε να έχουν οι σωλήνες πλήρη ευθυγράµµιση. Η κίνηση των δακτυλίων
γίνεται µε υδραυλικά έµβολα λαδιού τα οποία τροφοδοτούνται από την αντλία λαδιού.
Πάνω στους άξονες συνδέσεως των δακτυλίων
προσαρµόζονται το µαχαίρι κοπής και/ή η πλάνη.

υπάρχουν

ειδικές

θέσεις

όπου

Η αντλία λαδιού συνδέεται µε την κεντρική µονάδα απ’ όπου ενεργοποιείται και στην οποία
µεταβιβάζει την ένδειξη πιέσεως και µέσω εύκαµπτων σωλήνων πιέσεως τροφοδοτεί ή
αναρροφά το λάδι από τα υδραυλικά έµβολα, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι δύο κινήσεις
των δακτυλίων, σύγκλιση και αποµάκρυνση.
Το µαχαίρι κοπής των σωλήνων είναι τύπου δίσκου κοπής µε δόντια. Τα δόντια είναι
κατάλληλα διαµορφωµένα ώστε να κόβουν το υλικό.
Για την εγκάρσια τοµή των σωλήνων, το µαχαίρι προσαρµόζεται σε ειδική θέση των
εµβόλων.
Τέλος, η πλάνη είναι αµφίπλευρης λειτουργίας, µε κατάλληλο µηχανισµό πλανήσεως.
Τοποθετείται σε ειδική θέση του άξονα των δακτυλίων ώστε να είναι εγκάρσια στο νοητό
άξονα των σωλήνων και να επιτυγχάνει την οµοιόµορφη διαµόρφωση ως προς συγκόλληση
άκρων. Η λειτουργία της πλάνης γίνεται είτε µε εντολή από την κεντρική µονάδα, είτε τοπικά
µέσω διακόπτου. Οι δύο σωλήνες συµπιέζονται πάνω στις δύο πλευρές της πλάνης έτσι
ώστε µετά το πλάνισµα οι δύο επιφάνειες να έχουν απόλυτη συναρµογή, πράγµα
απαραίτητο για την επιτυχηµένη θερµοσυγκόλληση.
Η διαδικασία της θερµοσυγκολλήσεως περιλαµβάνει:
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Ανύψωση των σωλήνων µε βαρούλκα για ευθυγράµµιση των αξόνων τους.
Προσέγγιση των σωλήνων και τοποθέτηση τους πάνω στην συσκευή συγκρατήσεωςευθυγραµµίσεως. Σύσφιξη των δακτυλίων.
Έλεγχος των µετώπων των σωλήνων και πιθανή κοπή τους
Πλάνισµα των µετώπων ώστε αυτά να εφαρµόζουν απόλυτα (να µην υπάρχει κενό
περιφερειακά)
Καθάρισµα των µετώπων µέχρι βάθους 50 cm µε αποµάκρυνση των γρεζιών καθώς και
καθαρισµός µε φωτιστικό οινόπνευµα για αποµάκρυνση λιπών και σκόνης.
Εισαγωγή της θερµαινόµενης πλάκας ανάµεσα στους σωλήνες και συµπίεση των
σωλήνων πάνω στην πλάκα µέχρι πιέσεως 1,75 atm. Η πλάκα έχει προθερµανθεί κατά
τα προηγούµενα στάδια έτσι ώστε όταν τοποθετείται ανάµεσα στους δύο σωλήνες να
ο
έχει θερµοκρασία σταθερή 200 ±10 C
Ο χρόνος θερµάνσεως των µετώπων των σωλήνων ποικίλει ανάλογα µε το πάχος
τοιχώµατος. Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία, δηλαδή
ο χρόνος θερµάνσεως, το ύψος του κορδονιού από πλαστικοποιηµένο υλικό που
σχηµατίζεται κλπ.
Αφού επιτευχθεί οµοιόµορφος περιφερειακός σχηµατισµός κορδονιού υλικού, σύµφωνα
µε τους πίνακες, αποσυµπιέζονται οι σωλήνες από την πλάκα και αποµακρύνονται.
Αµέσως αφαιρείται η πλάκα και συµπιέζονται οι σωλήνες µεταξύ τους µε πίεση µέχρι 2
atm. Οι σωλήνες διατηρούνται υπό πίεση µέχρις ότου η θερµοκρασία στο σηµείο
συγκόλλησης να ελαττωθεί στην τιµή περιβάλλοντος.
Η πλάκα όταν αφαιρεθεί και κρυώσει καθαρίζεται µε φωτιστικό οινόπνευµα ώστε να είναι
έτοιµη για την επόµενη κόλληση.
Μετά την ελάττωση της θερµοκρασίας στο σηµείο συγκόλλησης, οι σωλήνες
απελευθερώνονται από τους δακτυλίους.
Ανά ορισµένες κολλήσεις είναι χρήσιµο να γίνεται ένας έλεγχος τους εξασκώντας
εφελκυστικές τάσεις στους δύο σωλήνες εκατέρωθεν των κολλήσεων.

Ο χρόνος θέρµανσης και το ύψος του κορδονιού που θα σχηµατισθεί εξαρτάται από το
πάχος του σωλήνα. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα αναλυτικά στοιχεία.
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Σύµφωνα µε τους κανονισµούς η αντοχή των συγκολλήσεων σε θλίψη και εφελκυσµό είναι
ίση µε το 70% της ονοµαστικής αντοχής των σωλήνων.
Οι θερµοσυγκολλήσεις θα γίνουν σε χώρο προστατευµένο από βροχή και ανέµους ώστε να
µην υπάρχει πιθανότητα αστοχίας των κολλήσεων. Γι’αυτό όταν οι καιρικές συνθήκες δεν
είναι ευνοϊκές είναι απαραίτητο να κατασκευάζεται ένας πρόχειρος κλειστός χώρος εργασίας.
Στις θερµοσυγκολλήσεις πρέπει να προσεχθούν
α. η ύπαρξη ξένων σωµάτων στα µέτωπα των σωλήνων
β. η παραµονή φυσαλίδων στα σηµεία συγκόλλησης επειδή µπορεί να δηµιουργηθεί αιτία
αστοχίας.
Επίσης πρέπει να προσεχθούν ώστε τα ειδικά τεµάχια που θα συγκολληθούν να
παραγγελθούν µε ευθύ τµήµα µήκους 0,15 m έως 0,30 m ώστε να υπάρχει δυνατότητα να
συσφιχθούν από τους δακτυλίους.
Πάχος
τοιχώµατος
mm

Ύψος
κορδονιού mm

Χρόνος
θερµάνσεως
sec

Χρόνος
ανοίγµατοςκλεισίµατος
sec

Χρόνος ψύξης
ο
(θερµ.περιβ. 20
C) min

2-3,9

0,5

30-40

3-5

4-5

4,3-6,8

0,5

40-70

4-8

6-10

7,1-11,4

1,0

70-120

8-10

10-16

12,7-18,2

1,0

120-170

7-15

17-24

20,1-25,5

1,5

170-210

10-20

25-32

28,3-32,3

1,5

210-250

10-25

33-40

7. Ελεγχος συγκολλήσεων και δοκιµών
Τα δίκτυα διανοµής πόσιµου νερού από αγωγούς ΡΕ κατασκευάζονται για να λειτουργούν σε
πίεση µέχρι και 6 bαr. Εποµένως όλοι οι έλεγχοι και τα τέστ πρέπει να γίνονται σε σχέση µε
τα 6 bαr.
Για να υπάρξει ένα καλό αποτέλεσµα από τον έλεγχο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο µεγάλος
συντελεστής θερµικής διαστολής και είναι απαραίτητο να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των
δοκιµών στεγανότητας, η θερµοκρασία δεν πρέπει να µεταβάλλεται σηµαντικά.
8. Έλεγχος αντοχής
Το τεστ αντοχής πραγµατοποιείται στα 7 bαr και διαρκεί δύο (2) ώρες. Το αποτέλεσµα του
τεστ ελέγχεται από µανόµετρα και αν η απόλυτη πτώση της πίεσης είναι µικρότερη από 6
mbar τότε ο έλεγχος θεωρείται ικανοποιητικός.
9. Έλεγχος στεγανότητας
Μετά το τεστ πίεσης και αν το αποτέλεσµα του είναι ικανοποιητικό η πίεση πέφτει µεταξύ 3
bαr έως 5 bαr, τουλάχιστον για 48 ώρες. Το αποτέλεσµα του τεστ ελέγχεται και πάλι από
µανόµετρα.
10. Πιστοποιητικό ελέγχου
Για κάθε τµήµα του δικτύου, που θα ελέγχεται, θα συντάσσεται πιστοποιητικό ελέγχου, στο
οποίο θα φαίνεται αν το τεστ είχε ικανοποιητικά αποτελέσµατα ή όχι. Εάν όχι, ψάχνονται οι
διαφυγές και επισκευάζονται, γίνεται επανέλεγχος κ.ο.κ. µέχρι το αποτέλεσµα να είναι
τελείως ικανοποιητικό.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν επιτρέπεται καµία πτώση πίεσης και θα ελέγχεται από
καταγραφικό µανόµετρο. Το πιστοποιητικό θα υπογράφεται από τον ανάδοχο και τον
επιβλέποντα µηχανικό και θα παραδίδεται στην ∆ιευθύνουσα Αρχή.
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11. Μεταφορά σωλήνων, ειδικών τεµαχίων
Η όλη διακίνηση (µεταφορά, αποθήκευση κλπ) των σωλήνων και ειδικών τεµαχίων θα γίνει
κατά τρόπο που να µην επηρεάζεται το υλικό τους. Ειδικότερα:
•
•

•

Η αποθήκευση των σωλήνων και ειδικών τεµαχίων θα γίνει σε προστατευόµενο από τον
ήλιο χώρο, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτού τους.
Η µεταφορά των σωλήνων και ειδικών τεµαχίων πρέπει να γίνει µε προσοχή. Κατά τη
χρησιµοποίηση ανυψωτικών µηχανηµάτων ή άλλων µηχανικών µέσων τα
συρµατόσχοινα ανυψώσεως των σωλήνων πρέπει να έχουν προστασία (από ελαστικό
κλπ)
Σε καµµία φάση της µεταφοράς επί τόπου τµηµάτων αγωγών που έχουν σχηµατισθεί µε
θερµοσυγκόλληση σωλήνων δεν πρέπει να δηµιουργηθούν ακτίνες καµπυλότητας
µικρότερες από τις ελάχιστες επιτρεπόµενες.

∆ιευκρίνιση: Η Προσκόµιση Πιστοποιητικού ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ISO) για τους σωλήνες είναι
απολύτως υποχρεωτική, όταν ζητηθεί από την Υπηρεσία τόσο κατά την περίοδο του διαγωνισµού όσο
και κατά την κατασκευή του έργου.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΕΡΓΟ: ……………………………………………………………………………………
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΡΕ
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ m: …………………………………………….
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΓΩΓΟΥ:………………………………………………………………….
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (πίεση 12 bar για 2 ώρες):
Ηµεροµηνία ελέγχου:………………………………………………………………….
∆ιάρκεια ελέγχου: ……………………………………………………………………..
Αποτέλεσµα ελέγχου:………………………………………………………………….
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ (πίεση 3 bar για 48 ώρες):

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΕΣ

ΠΙΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ σε mbar
Ατµοσφαιρική

Μανοµετρική

Απόλυτη

Αρχή………..

Ρ1

Τέλος……….

Ρ2
∆Ρ=

Εάν η απόλυτη πτώση πίεσης είναι µικρότερη των 10 mbar, τότε ο έλεγχος θεωρείται
ικανοποιητικός.
Ο Ανάδοχος
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Α.13

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙ∆ΙΟ (ΣΚΛΗΡΟ PVC)
ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

1. Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται σε σωλήνες και εξαρτήµατα από µη
πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC), για αγωγούς υπογείων
αποχετεύσεων, οι οποίοι χρησιµοποιούνται σαν αγωγοί ελεύθερης ροής. Συγκεκριµένα η
παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται τόσο στις προµήθειες όσο και στις εργασίες
σωληνώσεων υπόγειων αποχετεύσεων και ειδικών τεµαχίων αυτών.
Οι προβλεπόµενες από την παρούσα προδιαγραφή προς εκτέλεση εργασίες για την
κατασκευή του µόνιµου υπογείου δικτύου, είναι οι παρακάτω:
•
•
•
•

Προµήθεια των σωλήνων και ειδικών τεµαχίων µετά των απαιτουµένων αντίστοιχων
συνδέσµων και των πάσης φύσεως δοκιµασιών στο εργοστάσιο
Οι πάσης φύσεως φορτοεκφορτώσεις, µεταφορές από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του
προµηθευτή έως τον χώρο συγκέντρωσης του Φορέα.
Οι τοποθετήσεις και οι συνδέσεις των σωλήνων εντός των ορυγµάτων
Οι πάσης φύσεως δοκιµασίες στεγανότητας και παραλαβής των σωλήνων.

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν µε κάθε δυνατή επιµέλεια και σύµφωνα µε αυτά που
καθορίζονται στη συνέχεια αυτής της Προδιαγραφής. Για την εκσκαφή, αντιστήριξη,
επαναπλήρωση του χάνδακα καθώς και τις άρσεις, ανακατασκευές οδοστρωµάτων ισχύουν
οι σχετικές προδιαγραφές ΤΠΑ.1, ΤΠΑ.2, ΤΠΑ.3, ΤΠΑ.5, ΤΠΑ.6, ΤΠΑ.8 του παρόντος
τεύχους.
Για τον εγκιβωτισµό του σωλήνα µε άµµο ή σκυρόδεµα ισχύουν οι σχετικές προδιαγραφές
ΤΠΑ.5, ΤΠΑ.11 του παρόντος τεύχους.
2. Γενικές απαιτήσεις
2.1

Πρώτες ύλες

Το υλικό κατασκευής του σωλήνα είναι πολυβινυλοχλωρίδιο χωρίς πλαστικοποιητές και
πληρωτικά.
Επιτρέπεται η χρήση εκείνων των προσθέτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την
διευκόλυνση της παραγωγικής διαδικασίας και την παραγωγή σωλήνα στερεού, µακρόβιου,
καλής εµφάνισης, καλής µηχανικής αντοχής και αδιαφανούς. ∆εν πρέπει να
χρησιµοποιούνται υλικά ανεξέλεγκτης συστάσεως.
Κανένα από τα παραπάνω πρόσθετα, είτε µόνο του, είτε σε συνδυασµό µε άλλα, δεν θα
χρησιµοποιείται σε ποσότητες οι οποίες µπορούν να βλάψουν τις χηµικές ή φυσικές ιδιότητες
(κυρίως την µακροχρόνια µηχανική αντοχή και την αντοχή σε κρούση) όπως αυτές ορίζονται
στο Πρότυπο αυτό.
2.2

Εµφάνιση

Ο σωλήνας και τα εξαρτήµατά του πρέπει να έχουν, όσο γίνεται, κυκλική διατοµή, ο δε
σωλήνας να είναι, όσο γίνεται ευθύς. Τα άκρα του πρέπει να κόβονται κάθετα προς τον
άξονά του. Η εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα πρέπει να είναι λεία και η εσωτερική πρέπει
να είναι οµαλή και ο σωλήνας να µην έχει φυσαλίδες, κοιλότητες και ανοµοιογένειες. Ο
χρωµατισµός του σωλήνα πρέπει να είναι οµοιόµορφος σε όλη τη µάζα του. Το χρώµα
πρέπει να είναι κεραµιδί (RAL 8023) για τις σειρές 41 και 51 και γκρι ανοικτό (RAL 7032) για
τις σειρές 81 και 127.
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2.3

Σήµανση

Όλοι οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα πρέπει να σηµαδεύονται ανεξίτηλα, τουλάχιστον σε ένα
σηµείο. Η σήµανση πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
Α.
Β.
Γ.
∆.

Την ονοµαστική εξωτερική διάµετρο
Το ελάχιστο πάχος τοιχώµατος ή τη σειρά
Το υλικό και το όνοµα ή το σήµα του κατασκευαστή
Τον αριθµό του παρόντος Προτύπου

Οι καµπύλες και τα ηµιταύ πρέπει να αναγράφουν και τη γωνία σε µοίρες. Επιτρέπεται η
χρήση κολλητών ετικετών σε εξαρτήµατα που παράγονται από σωλήνες.
3.

∆ιαστάσεις και ανοχές

3.1

Σωλήνες

•

Ονοµαστική εξωτερική διάµετρος (DE)
Η εξωτερική διάµετρος ενός σωλήνα δίνεται στον πίνακα 1

•

Μέση εξωτερική διάµετρος (DM)
Αυτή προκύπτει µε µέτρηση του µήκους της περιφέρειας, διαίρεσης δια π (3,14) και
στρογγυλοποίησης στο επόµενο 0,1 mm ή όπως ορίζεται στο Ελληνικό Πρότυπο
ΕΛΟΤ 273.

•

Εξωτερική διάµετρος σε τυχαία θέση (DI)
Αυτή προκύπτει µε µέτρηση της εξωτερικής διαµέτρου σε επίπεδο κάθετο προς τον
άξονα του σωλήνα και στρογγυλοποίηση στο αµέσως µεγαλύτερο 0,1 mm.

•

Απόκλιση της µέσης εξωτερικής διαµέτρου
Είναι η διαφορά της µέσης εξωτερικής διαµέτρου από την ονοµαστική εξωτερική
διάµετρο, δηλαδή η διαφορά (DM-DE). Η απόκλιση της µέσης εξωτερικής διαµέτρου
είναι της µορφής +x, -0 και δίνεται στον πίνακα 1 (όπου x = 0,003 * DE σε mm
στρογγυλεµένο στο αµέσως µεγαλύτερο 0,1 mm).

•

Ονοµαστικό πάχος τοιχώµατος (Ε)
Το ονοµαστικό πάχος τοιχώµατος του σωλήνα δίνεται στον πίνακα 1.

•

Πάχος τοιχώµατος σε τυχαία θέση (Εi)
Είναι το πάχος τοιχώµατος που µετριέται µε πιθανό λάθος µέχρι 0,05 mm ή όπως
ορίζεται στο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ.

•

Απόκλιση του πάχους τοιχώµατος
Είναι η διαφορά του πάχους τοιχώµατος σε τυχαία θέση από το ονοµαστικό πάχος
τοιχώµατος, δηλαδή η διαφορά (Εi-Ε). Η απόκλιση του πάχους τοιχώµατος είναι της
µορφής +y –0 και δίνεται στον πίνακα 1 (όπου y = 0,1 * Ε+0,2 mm, στρογγυλεµένο στο
αµέσως µεγαλύτερο 0,1 mm).

•

Σειρές σωλήνων
∆ίνονται στον πίνακα 1. Κάθε σειρά έχει περίπου σταθερό λόγο DE/E που αντιστοιχεί
στον αριθµό της σειράς. Οι διάφορες σειρές χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τις
συνθήκες φορτίου και του τρόπου τοποθέτησης. Ειδικότερα:
-

Σειρά 127
Αφορά σωλήνες που περιβάλλονται από σκυρόδεµα, χωρίς βοηθητική ενίσχυση
του σωλήνα κατά την έγχυση του σκυροδέµατος.

-

Σειρά 81

K:\N5800a\cons\tefxi\TPr.doc

- 59 -

Ν5800α/4931/B10

Αφορά σωλήνες που περιβάλλονται από σκυρόδεµα, χωρίς βοηθητική ενίσχυση
των σωλήνων κατά την έγχυση του σκυροδέµατος.
-

Σειρά 51 και 41
Αφορά σωλήνες οι οποίοι κατά την τοποθέτησή τους πρέπει να περιβάλλονται από
λεπτό υλικό, µη συνεκτικό (π.χ. άµµος).

Οι σειρές αυτές χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τη σύσταση του εδάφους και τις
συνθήκες κυκλοφοριακής κίνησης.
Α. Οι σωλήνες της σειράς 51 χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις συνηθισµένης
συστάσεως εδάφους και για κανονική ως βαριά κυκλοφορία οχηµάτων.
Β. Οι σωλήνες της σειράς 41 χρησιµοποιούνται σε συνηθισµένες και δυσµενείς
περιπτώσεις εδαφους, και για κανονική και βαριά κυκλοφορία οχηµάτων.
Και για τις δύο σειρές το ελάχιστο βάρος επίχωσης είναι 100 cm όταν αυτό µετριέται
από την επιφάνεια του εδάφους ως την πάνω γενέτειρα του σωλήνα.
•

Ωφέλιµο µήκος σωλήνα
Είναι το µήκος που προκύπτει, αν από το ολικό µήκος του σωλήνα αφαιρεθεί το µήκος
του βάθους του συνδέσµου υποδοχής.
Τυπικά ωφέλιµα µήκη είναι 1, 2, 5, 6 και 10 m.
∆ιαφορετικά µήκη σωλήνων, µπορούν να δοθούν κατόπιν συµφωνίας µεταξύ των
ενδιαφεροµένων.

Οι διαστάσεις των συνδέσµων υποδοχής και των ελευθέρων άκρων, δίνονται στον Πίνακα 2
για σύνδεση µε ελαστικό δακτύλιο και στον Πίνακα 3 για σύνδεση µε συγκόλληση.
3.2 Εξαρτήµατα
3.2.1 Ονοµασία
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Καµπύλες 15ο, 30ο, 45ο, 87ο
ο
Ηµιταύ 45
Σέλλες (κολλητές) 45ο
Μανσόν
Συστολές
Πώµατα
∆ιπλές µούφες
Εξαρτήµατα για τη σύνδεση µε σωλήνες από άλλα υλικά
Ανοίγµατα επιθεωρήσεως
Εξαρτήµατα συνδέσεως µε φρεάτια

3.2.2 ∆ιαστάσεις
•

Ονοµαστική εξωτερική διάµετρος

Η ονοµαστική εξωτερική διάµετρος (του ελεύθερου άκρου) δίνεται στον Πίνακα 2.
•

Πάχος τοιχώµατος

Το πάχος τοιχώµατος του εξαρτήµατος πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο µε τις τιµές που
δίνονται στον Πίνακα 1, για την αντίστοιχη σειρά σωλήνων.
Τα ελάχιστα πάχη τοιχώµατος στη θέση του ενσωµατωµένου συνδέσµου πρέπει να είναι
τουλάχιστον όπως ορίζονται στις επεξηγήσεις που ακολουθούν τους Πίνακες 2 και 3.
4.
4.1

Απαιτήσεις ποιότητας
Μηχανικές

4.1.1 Σωλήνες
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4.1.1.1 Αντοχή σε κρούση
Η δοκιµασία γίνεται σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 551. Ο πραγµατικός
συντελεστής κρούσεως (TIR) δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 5% σε θερµοκρασία
ο
ο
δοκιµασίας 0 C και 10% σε θερµοκρασία δοκιµασίας 20 C.
4.1.1.2 Αντοχή σε εσωτερική πίεση συναρτήσει του χρόνου.
Η δοκιµή γίνεται σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ 391 και ΙSO/R 1167.
Περιφερειακή
τάση (ΜΡα)

Ελάχιστη διάρκεια
πριν από τη θραύση Η

Θερµοκρασία δοκιµής
βαθµ. (ο C)

420

1

20

1000

1000

60

Η δοκιµή των 1000 είναι υποχρεωτική για τον κατασκευαστή, ενώ στις δοκιµές παραλαβής
είναι προαιρετική, µπορεί όµως αντί γι’αυτή να γίνει δοκιµή διάρκειας µιας ώρας σε 60ο C µε
περιφερειακή τάση 170 ΜΡα.
4.1.2 Εξαρτήµατα
4.1.2.1 Παραγόµενα µε έγχυση (Ιinjection)
4.1.2.1.1

Αντοχή σε πτώση

Πέντε εξαρτήµατα του ίδιου τύπου αφήνονται να πέσουν ελεύθερα µε την µεγαλύτερη
διατοµή παράλληλη προς την επιφάνεια κρούσεως, από ύψος 1 ± 0,5 m πάνω σε πλάκα
σκυροδέµατος, σε χρόνο λιγότερο από 10 s µετά την αποµάκρυνση τους από περιβάλλον
θερµοκρασίας 0 ± 1 οC όπου παρέµειναν για 30 min.
Τα εξαρτήµατα πρέπει να είναι αποδεκτά αν κανένα δοκίµιο δεν σπάσει ή παρουσιάσει
ρωγµές.
Η δοκιµή πρέπει να επαναληφθεί µε άλλα πέντε εξαρτήµατα, αν ένα εξάρτηµα παρουσιάσει
βλάβη. Από τα πέντε νέα εξαρτήµατα κανένα δεν πρέπει να παρουσιάσει βλάβη. Σε
περίπτωση που παρουσιάσει έστω και µία ρωγµή ή βλάβη, η παρτίδα απορρίπτεται.
4.1.2.1.2

Εξαρτήµατα που κατασκευάζονται από σωλήνες

Οι σωλήνες από τους οποίους παράγονται τα εξαρτήµατα πρέπει να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις της Παραγράφου 4.1.1.
4.2

Φυσικές

4.2.1 Σωλήνες
4.2.1.1 Θερµοκρασία µαλακύνσεως VICAT
Η δοκιµή γίνεται σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 287 ή κατά ISO/DIS 2507. Η
θερµοκρασία µαλακύνσεως VICAT όπως ορίζεται στο παραπάνω Πρότυπο δεν πρέπει να
είναι µικρότερο από 79ο C.
4.2.1.2 Προσδιορισµός θερµικής αντοχής
Η δοκιµή γίνεται κατά το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 550, ή κατά ISO/DIS 2507, η ∆ε
ποσοστιαία µεταβολή κατά µήκος δεν πρέπει να ξεπερνά το 5%.
4.2.2 Εξαρτήµατα
4.2.2.1 Παραγόµενα µε έγχυση (Injection)
4.2.2.1.1

Θερµοκρασία µαλακύνσεως
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Η δοκιµή γίνεται σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 290 ή ISO/DR 2508. Η
θερµοκρασία µαλακύνσεως VICAT, δεν πρέπει να είναι µικρότερη από:
α.
β.

ο

77 C, DE≤ 160 mm
72ο C, DE> 160 mm

4.2.2.1.2

Προσδιορισµός θερµικής αντοχής

Η δοκιµή εκτελείται και ο έλεγχος γίνεται σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 274 ή
κατά ISO/R 580 και ISO/DR 2043.
4.2.2.2 Εξαρτήµατα που κατασκευάζονται από σωλήνες
Τα εξαρτήµατα πρέπει να ικανοποιούν τη δοκιµή Προσδιορισµού Θερµικής Αντοχής της
παραγράφου 4.2.1. Οι σωλήνες από τους οποίους παράγονται τα εξαρτήµατα αυτά, πρέπει
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.2.1.
4.3

Ελεγχος συνδέσµων υποδοχής

4.3.1 Σύνδεσµοι υποδοχής που στεγανοποιούνται µε ελαστικό δακτύλιο
4.3.1.1 Απαιτήσεις δοκιµών
4.3.1.1.1 ∆οκιµή σε εσωτερική υδροστατική πίεση
Όταν δοκιµάζονται σύµφωνα µε την αντίστοιχη µέθοδο της Παραγράφου 4.3.1.2, οι
σύνδεσµοι πρέπει να παραµένουν στεγανοί σε εσωτερική υδροστατική πίεση 50 kΡα.
4.3.1.1.2 ∆οκιµή σε εξωτερική υδροστατική πίεση ή εσωτερική υποπίεση
Όταν δοκιµάζονται σύµφωνα µε την αντίστοιχη µέθοδο της Παραγράφου 4.3.1.2, οι
σύνδεσµοι πρέπει να παραµένουν στεγανοί σε εξωτερική υδροστατική πίεση από 0 έως και
40 kΡα ή σε ισοδύναµη εσωτερική υποπίεση.
4.3.1.1.3 ∆οκιµή σε εσωτερική υδροστατική πίεση µε ταυτόχρονο φορτίο παραµορφώσεως
Όταν δοκιµάζονται σύµφωνα µε την αντίστοιχη µέθοδο της Παραγράφου 4.3.1.2, οι
σύνδεσµοι πρέπει να παραµένουν σε εσωτερική υδροστατική πίεση από 0 ως και 50 kΡα.
4.3.1.1.4 ∆οκιµή σε γωνιακή εκτροπή
Όταν δοκιµάζονται σύµφωνα µε την αντίστοιχη µέθοδο της Παραγράφου 4.3.1.2, οι
σύνδεσµοι πρέπει να παραµένουν στεγανοί σε εσωτερική υδροστατικη πίεση από 0 ως και
50 kΡα.
4.3.1.2 Μέθοδοι δοκιµής
Οι δοκιµές πρέπει να γίνονται σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος 20ο C και µε θερµοκρασία
νερού 15±5ο C.
4.3.1.2.1 ∆οκιµή σε εσωτερική υδροστατική πίεση
Ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο ΕΛΟΤ 364 ή κατά ISO/PR 2044 µε τις
παρακάτω ιδιαίτερες απαιτήσεις και µεταβολές.
Η συσκευή πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε τα κατάλληλα πώµατα (βύσµατα) για την
στεγανοποίηση των δοκιµών. Η στεγανοποίηση δεν πρέπει να δηµιουργεί αξονικά φορτία
πάνω στη σύνδεση πριν την εφαρµογή της πίεσης δοκιµής.
Ένα πώµα (βύσµα) πρέπει να συνδεθεί µε µία πηγή υδροστατικής πίεσης. Μια βαλβίδα
εξαερώσεως πρέπει να χρησιµοποιηθεί για να επιτρέπει τη διαφυγή όλου του αέρα, όταν
εφαρµόζεται υδροστατική πίεση.
Η υδροστατική πίεση πρέπει να αυξάνεται σιγά έως την τιµή 50 kΡα µέσα σε χρονικό
διάστηµα όχι µικρότερο από 1 min και πρέπει να διατηρηθεί σε αυτή την τιµή για 15 min
τουλάχιστον.
4.3.1.2.2 ∆οκιµή σε εξωτερική υδροστατική πίεση ή εσωτερική υποπίεση
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Η συσκευή δοκιµής πρέπει να είναι κατάλληλη, µε σκοπό την εξάσκηση εξωτερικής
υδροστατικής πίεσης ή εναλλακτικά, τη δηµιουργία ανάλογης υποπίεσεως µέσα στη
συναρµογή. Όταν η δοκιµή γίνεται µε υποπίεση, η στεγανότητα πρέπει να µετριέται µε
µανόµετρο ακριβείας.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου δοκιµής των 15 min η εξωτερική υδροστατική πίεση δεν πρέπει
να µειώνεται περισσότερο από 10% της πίεσης δοκιµής ή η µεταβολή της εσωτερικής
υποπιέσεως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% της απαιτούµενης υποπιέσεως δοκιµής.
4.3.1.2.3 ∆οκιµή σε εσωτερική υδροστατική πίεση µε ταυτόχρονο φορτίο παραµορφώσεως
Η συσκευή πρέπει γενικά να είναι κατάλληλη και να επιτρέπει την ταυτόχρονη εξάσκηση του
ενός σταθερού φορτίου παραµορφώσεως και µία αυξανόµενης εσωτερικής υδροστατικής
πίεσης.
Το φορτίο παραµορφώσεως πρέπει να εφαρµοστεί µε µοχλό στο άνω µέρος της δοκού η
οποία είναι ελεύθερη να κινείται σε επίπεδο κάθετο στον άξονα του σωλήνα.
Μία συσκευή κεντρώσεως (καλίµπρα) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συγκρατεί τους
σωλήνες που συνδέονται µε τους υποδοχείς του εξαρτήµατος αντίθετα προς την τελική ώση
που οφείλεται στην πίεση δοκιµής. Η συσκευή δεν πρέπει να ενισχύει µε άλλο τρόπο τη
σύνδεση κατά της εσωτερικής πίεσης δοκιµής. Το φορτίο παραµορφώσεως δεν πρέπει να
εφαρµόζεται στον σωλήνα έτσι, ώστε να προκαλεί ελάττωση κατά 5% της αρχικής
εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα η οποία µετριέται σε απόσταση 0,5 D (µε ελάχιστο 100
mm) από το στόµιο του συνδέσµου υποδοχής. Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του φορτίου
παραµορφώσεως, η υδροστατική πίεση πρέπει να αυξάνεται σιγά έως την τιµή 50 kPa µέσα
σε χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο από 1 min και πρέπει να διατηρηθεί σε αυτή την τιµή
τουλάχιστον 15 min.
4.3.1.2.4 ∆οκιµή σε γωνιακή εκτροπή
Η συσκευή πρέπει να µπορεί να εκτρέπει αξονικά ένα συναρµολογηµένο σωλήνα µε
σύνδεσµο είτε µε υποστήριξη του συνδέσµου υποδοχής του εξαρτήµατος και µετατόπιση των
άκρων του σωλήνα, είτε µε υποστήριξη των άκρων του σωλήνα και µετατόπιση του
συνδέσµου υποδοχής του εξαρτήµατος.
Η συσκευή πρέπει επίσης να επιτρέπει την εφαρµογή της δοκιµής σε εσωτερική υδροστατική
πίεση που ορίζεται στην παράγραφο 4.3.1.2. Μια καλίµπρα πρέπει να τοποθετηθεί για να
συγκρατεί τους σωλήνες που συνδέονται µε τους συνδέσµους υποδοχής του εξαρτήµατος
κατά της τελικής ώσεως που οφείλεται στην υδροστατική πίεση. Η συσκευή δεν πρέπει να
ενισχύει µε άλλο τρόπο τη σύνδεση κατά της εσωτερικής πίεσης δοκιµής. Η µούφα πρέπει να
βρίσκεται τελείως µέσα.
Η ολική εκτροπή είναι a, b όπου a είναι η ελεύθερη γωνία και εξαρτάται από τον σύνδεσµο
υποδοχής και δεν πρέπει να καθορισθεί εδώ.
Η γωνία εκτροπής b (µετά από επαφή) πρέπει να είναι :
•
•

ο

για DE<160 mm : b = 2
για DE>160 mm : b = 1ο

Ο σωλήνας πρέπει να εκτραπεί και οριζόντια και κατακόρυφα. Ο σωλήνας πρέπει να γεµιστεί
εντελώς µε νερό και να παραµείνει έτσι για 5 min τουλάχιστον αφού εφαρµοστεί η γωνιακή
εκτροπή, η πίεση νερού πρέπει να αυξάνεται σιγά µέχρι την τιµή 50 kΡα µέσα σε χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον 1 min, και πρέπει να διατηρηθεί σε αυτή την τιµή για 15 min
τουλάχιστον.
4.3.2 Σύνδεσµοι συγκολλητοί
Η δοκιµή πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 686
Οι δοκιµές των παραγράφων 4.2.1, 4.2.2.1.1. και 4.3.1.2.4. είναι υποχρεωτικές µεν για τον
κατασκευαστή προαιρετικές δε κατά τις δοκιµές παραλαβής, όπου εκτελούνται µόνο, όταν
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δηµιουργείται από τις υπόλοιπες δοκιµές αµφιβολία ως προς την ποιότητα του υλικού και του
συνδέσµου.
Σηµείωση: κατά την δοκιµή των σωλήνων των σειρών 81 και 127 σε εσωτερική υποπίεση ή
εξωτερική υδροστατική πίεση, αυτοί πρέπει να υποστηρίζονται κατάλληλα, ώστε
να αποφεύγονται οι αλλαγές όγκου, εξαιτίας παραµορφώσεως.
5.

Χηµικές ιδιότητες

Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα έχουν τη γνωστή καλή χηµική αντοχή του σκληρού PVC στα
οικιακά και βιοµηχανικά λύµατα. Για την ποιότητα του χρησιµοποιούµενου µίγµατος PVC, ο
έλεγχος γίνεται σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο 347.
6.

Εκθεση δοκιµών

Η έκθεση δοκιµών πρέπει να περιλαµβάνει:
•
•
•

Παραποµπή στο επί µέρους πρότυπο
Αναφορά στην έκθεση δοκιµής
Οποιοδήποτε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που παρατηρήθηκε κατά τη δοκιµή

7.

Σωλήνες και ειδικά τεµάχια από σκληρό PVC

•

•
•

Οι σωλήνες που θα χρησιµοποιηθούν, οι σύνδεσµοί τους και τα ειδικά τεµάχια θα
ανταποκρίνονται πλήρως προς τις απαιτήσεις των παραγράφων 4 και 5.
Τα τυπικά ωφέλιµα µήκη των σωλήνων είναι 6,0 m
Στις προβλεπόµενες θέσεις των φρεατίων τοποθετούνται ειδικά εξαρτήµατα συνδέσεως
των σωλήνων µε τα φρεάτια. Οι σύνδεσµοι που χρησιµοποιούνται είναι οι ειδικοί
σύνδεσµοι φρεατίων από PVC µε ανώµαλη εξωτερική επιφάνεια ή σύνδεσµοι φρεατίου
από ενισχυµένο πολυεστέρα (φαιµπερ γκλας). Οι ειδικοί σύνδεσµοι φρεατίων δεν
αποζηµιώνονται ιδιαίτερα αλλά συµπεριλαµβάνονται στο µήκος σωλήνωσης.
Οι σύνδεσµοι υποδοχής στεγανοποιούνται µε ελαστικό δακτύλιο
Εντός των κατοικηµένων περιοχών, όπου πρόκειται να γίνει απ’ευθείας σύνδεση των
ιδιωτικών αποχετεύσεων µε τον αγωγό αποχέτευσης και σύµφωνα µε τη σύµφωνη
γνώµη του Φορέα ή της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας στα σηµεία σύνδεσης των
σωλήνων του αγωγού, τοποθετείται ειδικό τεµάχιο υπονόµων από PVC. Αυτό
αποτελείται από ηµιταύ ή σαµάρι ανάλογα µε τις υποδείξεις του φορέα ή της
ο
επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας γωνίας 90 και διαµέτρου διακλάδωσης 160 mm.
Οπου δεν πραγµατοποιείται απ’ευθείας σύνδεση µε την ιδιωτική αποχέτευση
υποχρεούται ο ανάδοχος να τοποθετήσει πώµα από PVC (DM) για να προφυλάξει τον
αγωγό αποχέτευσης από την διείσδυση χωµάτων και ξένων σωµάτων.

8.

Ποιοτικός έλεγχος των σωλήνων από PVC και των συνδέσεών τους

•

Ο ποιοτικός έλεγχος των σωλήνων, συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων θα διενεργειται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγουµενο µέρος µε µέριµνα και δαπάνη του
Αναδόχου. Οι δοκιµασίες αντοχής των υλικών θα εκτελεσθούν στο εργοστάσιο
παραγωγής ή σε εργαστήριο της έγκρισης του εργοδότου.
Από κάθε διάµετρο αγωγού και από κάθε είδος ειδικού τεµαχίου θα επιλέγονται τρεις (3)
τουλάχιστον σωλήνες ή τεµάχια από τα οποία θα αποκόπτονται τρία (3) τουλάχιστο
δοκίµια για την διεξαγωγή των ελέγχων που θα διατάξει η Επιβλέπουσα υπηρεσία. Το
ίδιο θα επαναλαµβάνεται σε κάθε νέα µερίδα (παρτίδα) σωλήνων ή τεµαχίων. Μία
µερίδα µπορεί να περιλαµβάνει τεµάχια µόνο της ίδιας διαµέτρου, σαν ελάχιστο µέγεθος
µερίδας καθορίζονται 40 τεµάχια.
Επίσης για κάθε διάµετρο συνδέσµων και για κάθε χιλιάδα συνδέσµων θα επιλέγονται
δύο (2) τουλάχιστον σύνδεσµοι για την διεξαγωγή των ελέγχων.
Το εργαστήριο εκλογής του Εργοδότη, µετά τη δοκιµασία του υλικού εκδίδει σχετικό
πιστοποιητικό, χωρίς το οποίο δεν είναι δυνατή η τελική αποδοχή τους από τον
Εργοδότη. Σε περίπτωση κατά την οποία από το πιστοποιητικό ελέγχου του
εργαστηρίου προκύπτει ότι ένα ή περισσότερα δοκίµια µιας µερίδας σωλήνων ή
συνδέσµων ή ειδικών τεµαχίων δεν είναι ικανοποιητικά, ενεργείται ποιοτικός έλεγχος της

•
•

•

•
•
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•

ίδιας µερίδας σωλήνων ή συνδέσµων κλπ, µε την ίδια διαδικασία αλλά σε διπλάσιο
αριθµό δοκιµίων. Αν κατά τον δεύτερο αυτό έλεγχο αστοχήσει και ένα µόνο δοκίµιο, τότε
ολόκληρη η αντίστοιχη µερίδα απορρίπτεται οριστικά.
Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τον ποιοτικό έλεγχο και παραλαβή των σωλήνων και
συνδέσµων βαρύνουν τον Ανάδοχο. Στις δαπάνες αυτές η αξία των σωλήνων και γενικά
των δοκιµίων, τα απαιτούµενα ειδικά εξαρτήµατα για την εκτέλεση του δοκιµίου στα
εργαστήρια, η αξία των συνδέσµων και εξαρτηµάτων που καταστρέφονται κατά τις
δοκιµές, τα έξοδα λήψης, συσκευασίας και επισήµανσης των δοκιµίων και κάθε δαπάνη
που χρειάζεται για την σύµφωνα µε την προδιαγραφή αυτή, ποιοτική παραλαβή των
σωλήνων, των συνδέσµων, και εξαρτηµάτων τους όπως και τα δικαιώµατα των
εργαστηρίων για τις εκτελούµενες δοκιµές, τα οποία καταβάλλονται απ’ευθείας από τον
Ανάδοχο. Στον εργοδότη, προσκοµίζονται οι σχετικές αποδείξεις εξόφλησης του
εργαστηριακού ελέγχου κατά την τελική εκκαθάριση των λογαριασµών του έργου.

9.

Μεταφορά - Αποθήκευση

•

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται για την µεταφορά των σωλήνων πρέπει
να έχουν καρότσα µε λείες επιφάνειες, χωρίς να προξενούν αιχµηρά σηµεία, που θα
τραυµατίσουν τους σωλήνες.
Για καλύτερη µεταφορά πρέπει να τοποθετούνται ξύλινες σανίδες στο δάπεδο και στις
πλευρές του αυτοκινήτου
Οι σωλήνες δεν πρέπει να προεξέχουν ελεύθεροι από την καρότσα του φορτηγού και
πρέπει να τοποθετούνται στο αυτοκίνητο σε στρώσεις µε τις µούφες εναλλάξ. Οι
σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια πρέπει να στηρίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
αποφεύγεται η κάµψη και η παραµόρφωσή τους.
Κατά τη διάρκεια της φόρτωσης της εκφόρτωσης και της µεταφοράς τους στο χώρο
αποθήκευσης δεν ενδείκνυται να σύρονται επί του εδάφους ή επί του δαπέδου του
φορτηγού.
Η αποθήκευση των σωλήνων µπορεί να γίνεται στο ύπαιθρο. Για την καλή τους όµως
κατάσταση πρέπει να ληφθούν οι εξής προφυλάξεις:
- Οι σωλήνες πρέπει να αποθηκεύονται σε έδαφος επίπεδο χωρίς πέτρες και αιχµηρά
αντικείµενα.
- Οι σωλήνες πρέπει να βρίσκονται σε επαφή σε όλο το µήκος µε τις µούφες ελεύθερες
(στρώσεις µε τις µούφες εναλλάξ). Εάν αυτό είναι αδύνατο, τότε θα τοποθετούνται
κάτω από τους σωλήνες ξύλινοι δοκοί πλάτους τουλάχιστον 50 mm και σε απόσταση
όχι µεγαλύτερη από 2 m µεταξύ τους.
Σωλήνες διαφορετικών διαµέτρων πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά ή εάν αυτό είναι
αδύνατο η µεγαλύτερη διάµετρος να τοποθετείται στην αρχή.
Η αποθήκευση στο ύπαιθρο για µεγάλο διάστηµα απαιτεί προφύλαξη των σωλήνων από
τις ηλιακές ακτινοβολίες. Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας πρέπει να αποθηκεύονται
σε µέρος δροσερό και µακρυά από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Επίσης δεν
πρέπει να έρχονται οι ελαστικοί δακτύλιοι σε επαφή µε λίπη (γράσσα), έλαια.
Καλό θα είναι όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλότερη από τους 0ο C
να αποφεύγονται τα απότοµα κτυπήµατα στους σωλήνες.

•
•

•

•

•
•

•

10. Κατασκευή του αγωγού από PVC
Οι εργασίες εκσκαφής των ορυγµάτων για την τοποθέτηση του αγωγού θα εκτελεσθούν
σύµφωνα µε την αντίστοιχη προδιαγραφή. Ολοι οι αγωγοί θα τοποθετηθούν επακριβώς
οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια της µελέτης. Ο
πυθµένας της τάφρου πρέπει να είναι επίπεδος χωρίς πέτρες και άλλα αιχµηρά αντικείµενα.
Στη συνέχεια δηµιουργείται στρώµα πάχους 10 cm από άµµο εκτός αν σύµφωνα µε την
µελέτη ή τις υποδείξεις Εργοδότη ή της επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας ο εγκιβωτισµός
γίνει µε σκυρόδεµα οπότε το στρώµα αυτό θα αποτελείται από σκυρόδεµα και κατοπιν
τοποθετουνται οι σωλήνες. Οι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια πρέπει να εφαρµόζουν καλά
στο στρώµα της άµµου.
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Οι σωλήνες δεν πρέπει κατά την εγκατάσταση να κάµπτονται κατά την κατακόρυφη έννοια
για τη δηµιουργία καµπύλης παρά µόνο οριζόντια και σε µέτρο που δίνεται σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του 4.3.1.2.4.
Η κατασκευή των αγωγών θα αρχίζει από το χαµηλότερο σηµείο προς το υψηλότερο. Οι
σωλήνες από σκληρό PVC εγκιβωτίζονται µε άµµο εκτός αν σύµφωνα µε την µελέτη ή τις
υποδείξεις του εργοδότη ή της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας ο εγκιβωτισµός γίνει µε
σκυρόδεµα. Πριν από τη διάστρωση της άµµου ο πυθµένας του ορύγµατος θα διαβρέχεται
καλά.
Η προσέγγιση στην τάφρο των σωλήνων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων πρέπει να
εκτελείται µε µεγάλη προσοχή και επιµέλεια, µε ειδικευµένο προσωπικό, για αποφυγή
φθορών των σωλήνων ή µείωση της αντοχής των λόγω κρούσεων. Ο Ανάδοχος είναι
υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκύπτει. Αρχικά οι σωλήνες θα τοποθετηθούν κατά
µήκος του χείλους της τάφρου και θα επιθεωρηθούν µε προσοχή για εξακρίβωση
ενδεχοµένων βλαβών από την µεταφορά τους και θα καθαριστούν µε επιµέλεια από κάθε
ξένη ουσία ιδιαίτερα στα άκρα, όπου γίνεται η σύνδεση. Οι σωλήνες που παρουσιάζουν
ορισµένες βλάβες µπορούν να χρησιµοποιηθούν εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχει υποστεί
ανεπανόρθωτη βλάβη ολόκληρος ο σωλήνας και αφού κοπεί µε επιµέλεια το κατεστραµµένο
τµήµα τους, µε σιδηροπρίονο µαρµαροτροχό ή άλλο κατάλληλο εργαλείο και αφού τορνισθεί
το άκρο τους µε κατάλληλο τόρνο.
Οι σύνδεσµοι µε τους ελαστικούς δακτυλίους πρέπει να είναι αποθηκευµένοι σε κλειστό
χώρο µέχρι την ηµέρα της χρησιµοποιήσεώς τους. Οι ελαστικοί δακτύλιοι πρέπει να
παραµένουν µέσα στους σάκκους ή κιβώτια που ήταν συσκευασµένοι κατά την προµήθειά
τους. Πρέπει να προστατεύονται από το ηλιακό φως από έλαια, λίπη, πηγές θερµότητας κλπ.
Οι σωλήνες και οι σύνδεσµοι κατεβάζονται µε προσοχή στο όρυγµα ανάλογα µε το βάρος
τους και το βάρος του ορύγµατος είτε µε τα χέρια είτε µε µηχανικά µέσα. Εάν το βάθος
ξεπερνάει τα 2,0 m η καταβίβασή τους θα γίνεται µε τη βοήθεια σχοινιών ή µηχανικών
µέσων.
Η σύνδεση των σωλήνων θα εκτελεστεί µε συνδέσµους µετά ελαστικού δακτυλίου. Η
σύνδεση των σωληνων µε το φρεάτιο θα γίνεται µε ειδικά τεµάχια από PVC ή πολυεστέρα
και τα οποία ενσωµατώνονται στα τοιχώµατα του φρεατίου.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διατάξει την αποσύνδεση συνδέσεων για να πιστοποιήσει το
κανονικό της εκτέλεσης της εργασίας αυτής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η σύνδεση
έγινε καλά θα πληρωθεί στον Ανάδοχο η δαπάνη της νέας σύνδεσης µε νέα τιµή.
∆ιαφορετικά αυτή θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Το κόψιµο των σωλήνων πρέπει να εκτελείται µε
σιδηροπρίονο χειροκίνητο ή µηχανοκίνητο. Η χρήση κοπίδος απαγορεύεται.
Η κοπή θα εκτελείται πάντοτε κάθετα στον άξονα µε τη βοήθεια οδηγού. Θα γίνεται
o
φρεζάρισµα του άκρου του σωλήνα κατά γωνία 15 µε χοντρή λίµα ή ράσπα. Θα
αποµακρύνονται τα γρέζια µε λεπίδα.
Κατά τη διάρκεια των διακοπών της εργασίας και ιδιαίτερα τη νύκτα, το στόµιο του τελευταίου
σωλήνα που τοποθετήθηκε θα φράσσεται µε ξύλινο πώµα ώστε να µην είναι δυνατή η
διείσδυση χωµάτων, ξένων σωµάτων, οµβρίων υδάτων ή µικρών ζώων, µέσα στο σωλήνα.
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11. ∆οκιµές στεγανότητας των αγωγών από PVC
11.1 ∆οκιµή σε εσωτερική υδροστατική πίεση
Μετά την πλήρη σύνδεση, αυτοτελούς τµήµατος του δικτύου θα διενεργείται µε δαπάνη του
Αναδόχου, δοκιµή στεγανότητας και αντοχής των σωληνώσεων και των συνδέσµων µε
εσωτερική υδραυλική πίεση. Μήκη δοκιµής λαµβάνονται τα µεταξύ των διαδοχικών φρεατίων
τµήµατα αγωγών.
Τα προς δοκιµή όργανα, αντλίες, µανόµετρα, σωλήνες, πώµατα, κλπ οφείλει να τα
προµηθεύσει και µεταφέρει επί τόπου της χρησιµοποιήσεώς τους ο Ανάδοχος µε δαπάνη
του.
Πριν από τη δοκιµή ο αγωγός πρέπει να σταθεροποιηθεί µε επίχωση της τάφρου σε ύψος
τουλάχιστον 0,30 m πάνω από την ψηλότερη γενέτειρα του σωλήνα για σωλήνα εξωτερικής
διαµέτρου εως 200 mm και 0,50 m για σωλήνες µεγαλύτερης εξωτερικής διαµέτρου.
'Ετσι θα πρέπει να αποκλεισθεί κάθε µετακίνησή του κατά τη διάρκεια της πληρώσεως µε
νερό και της δοκιµής που θα ακολουθήσει ώστε να αποκλειστεί κάθε βλάβη στη στεγανότητα
των συνδέσµων.
Ο αγωγός θα γεµίσει µε νερό προσεκτικά και σιγά-σιγά και αν είναι δυνατόν εκ των κάτω
προς τα άνω, ώστε να βγεί τελείως ο αέρας.
Μετά την πλήρωση µε νερό τµήµατος του αγωγού που θα δοκιµασθεί και την πλήρη
εξαέρωσή του εφαρµόζεται υδροστατικά πίεση 0,5 ΚP/cm2 (5 m στήλης ύδατος) στο
υψηλότερο (ανάντι) τµήµα του. Η πίεση αυτή διατηρείται τουλάχιστον επί 15 min κατά την
διάρκεια του χρόνου αυτού δεν πρέπει να εµφανισθούν διαρροές στους συνδέσµους.
Εφόσον κατά τη δοκιµή εµφανισθούν σηµεία µη στεγανά είτε στα τοιχώµατα των σωλήνων
είτε στις συνδέσεις πρέπει να διακοπεί ο έλεγχος και να εκκενωθεί βαθµιαία η σωλήνωση
µέχρις ότου ελευθερωθούν όλα τα σηµεία διαρροής από το νερό. Επίσης σε περίπτωση
παρουσίας ελαττωµάτων κατά την δοκιµή πρέπει να παραµείνουν ακάλυπτοι οι σύνδεσµοι
µέχρι της πλήρους αποκαταστήσεως της στεγανότητας του δικτύου.
Η δοκιµή πρέπει να επαναρχίσει µόνο µετά την επισκευή όλων των ελαττωµάτων. Κάθε
ατέλεια εγκαταστάσεως ή συνδέσεως η οποία διαπιστώνεται κατά τις δοκιµές,
επανορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. Επίσης υποχρεούται ο
Ανάδοχος όπως προβεί στην αντικατάσταση σωλήνων ή συνδέσµων που υπέστησαν βλάβη
κατά τις δοκιµές µε δαπάνη του. Στοιχεία της δοκιµής δίνονται στην παράγραφο 4.3.1.2.1.
Μετά το τέλος κάθε δοκιµής θα συντάσσεται πρωτόκολλο το οποίο θα γράφεται από τον
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο. Κανένα τµήµα της σωλήνωσης δεν θεωρείται
ότι παραλήφθηκε εάν δεν έγινε η απαραίτητη δοκιµή πιέσεως και απαγορεύεται απόλυτα
κάθε εγκιβωτισµός σωληνώσεως και επίχωση ορύγµατος, µέσα στο οποίο να υπάρχει
αγωγός που δεν έχει δοκιµασθεί. Μετά την επίχωση των ορυγµάτων, η Υπηρεσία µπορεί να
ζητήσει επανάληψη της δοκιµής κατά τα ανωτέρω εάν κρίνει ότι η επίχωση έγινε κατά τρόπο
που θα ήταν δυνατό να προκαλέσει ζηµίες στους αγωγούς.
11.2 ∆οκιµή σε εξωτερική υδροστατική πίεση ή εσωτερική υποπίεση
Η δοκιµή αυτή διενεργείται κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας, µε δαπάνη του Αναδόχου,
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ 476 που αναφέρονται στην παράγραφο 4.3.1.2.2.
της παρούσας προδιαγραφής.
Η δοκιµή αυτή θα εκτελείται στην περίπτωση που ο αγωγός βρίσκεται εντός υδατοπερατών
εδαφών και κάτω από υδροφόρο στρώµα.
Η στεγανότητα θα ελέγχεται αφού αφαιρεθεί το νερό από ο εσωτερικό του αγωγού και των
φρεατίων.
Όταν η δοκιµή γίνεται σε υποπίεση η στεγανότητα θα πρέπει να µετριέται µε µανόµετρο
ακριβείας. Η µεταβολή της εσωτερικής υποπίεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% της
απαιτούµενης υποπίεσης δοκιµής.
11.3 ∆οκιµή καλής ροής εντός του δικτύου
Η δοκιµή θα εκτελείται κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας µε δαπάνες του εργοδότη.
Η δοκιµή θα εκτελείται στα σηµεία του δικτύου όπου η κλίση είναι µικρή ή όπου αλλού
επιλέξει η Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή η καλή ροή εντός του αγωγού ελέγχεται µε
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παροχέτευση περιορισµένης ποσότητας νερού εντός ενός φρεατίου κατά διαστήµατα οπότε
και παρατηρείται εάν το νερό διέρχεται από το κατάντι φρεάτιο. Εφόσον κατά τη δοκιµή
εµφανιστούν τµήµατα αγωγών όπου δεν υπάρχει καλή ροή του δικτύου, ο Ανάδοχος µε
ευθύνη και µε δαπάνες του θα προβεί στην ανακατασκευή του τµήµατος αυτού.
∆ιευκρίνιση: Η Προσκόµιση Πιστοποιητικού ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ISO) για τους σωλήνες είναι
απολύτως υποχρεωτική, όταν ζητηθεί από την Υπηρεσία τόσο κατά την περίοδο του διαγωνισµού όσο
και κατά την κατασκευή του έργου.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Α.14

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC

1. Αντικείµενο
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την κατασκευή των καταθλιπτικών αγωγών από
πλαστικούς σωλήνες PVC.
Συγκεκριµένα η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται τόσο στις εργασίες σωληνώσεων όσο
και στις προµήθειες από τον Φορέα των σωλήνων υπόγειων αποχετεύσεων και ειδικών
τεµαχίων αυτών.
Οι προβλεπόµενες από την παρούσα προδιαγραφή προς εκτέλεση εργασίες για την
κατασκευή του µόνιµου υπόγειου δικτύου, είναι οι παρακάτω:
•

•

•
•

Προµήθεια των σωλήνων και ειδικών τεµαχίων µετά των απαιτούµενων αντίστοιχων
συνδέσµων και των πάσης φύσεως δοκιµασιών στο εργοστάσιο. (Αφορά την
δηµοπρασία των προµηθειών).
Οι πάσης φύσεως φορτοεκφορτώσεις, µεταφορές από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του
προµηθευτή ως τον χώρο συγκέντρωσης υποδεικνυόµενο από τον Φορέα. (Αφορά την
δηµοπρασία των προµηθειών).
Οι τοποθετήσεις και οι συνδέσεις των σωλήνων εντός των ορυγµάτων. (Αφορά την
δηµοπρασία του έργου)
Οι πάσης φύσεως δοκιµασίες στεγανότητας και παραλαβής των σωλήνων. (Αφορά την
δηµοπρασία του έργου).

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν µε κάθε δυνατή επιµέλεια και σύµφωνα µε αυτά που
καθορίζονται στη συνέχεια αυτής της Προδιαγραφής.
Για την εκσκαφή, αντιστήριξη, πλήρωση του χάνδακα καθώς και τις άρσεις ανακατασκευές
οδοστρωµάτων ισχύουν οι αντίστοιχες σχετικές προδιαγραφές του παρόντος τεύχους.
Για τον εγκιβωτισµό του σωλήνα µε άµµο ή σκυρόδεµα ισχύουν οι αντίστοιχες σχετικές
προδιαγραφές του παρόντος τεύχους.
2. Περιγραφή
Οι διαστάσεις των καταθλιπτικών αγωγών δίνονται στη µελέτη.
Οι καταθλιπτικοί αγωγοί τοποθετούνται είτε σε κοινό σκάµµα είτε σε ξεχωριστό µε τον
παράλληλο αγωγό βαρύτητας (εάν υπάρχει) είτε σε ξεχωριστό ανάλογα µε τα αντίστοιχα
σχέδια της µελέτης ή µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην πρώτη περίπτωση µέσα στα
φρεάτια επίσκεψης του αγωγού βαρύτητας ο καταθλιπτικός αγωγός εγκιβωτίζεται µε
σκυρόδεµα, ώστε να µην έρχεται σε επαφή µε τα ρέοντα λύµατα.
Για τις µηχανικές και λοιπές ιδιότητες (έλεγχος κάµψεως, απορροφήσεως νερού,
συµπεριφοράς κατά την αποθήκευση, στεγανότητας κλπ) ισχύουν οι απαιτήσεις των DIN
8061/8062, ISO 161/1-1978 και ΕΛΟΤ 9.
Η πίεση δοκιµής της σωλήνωσης θα είναι διπλάσια της ονοµαστικής.
∆ιευκρίνιση: Η Προσκόµιση Πιστοποιητικού ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ISO) για τους σωλήνες είναι
απολύτως υποχρεωτική, όταν ζητηθεί από την Υπηρεσία τόσο κατά την περίοδο του
διαγωνισµού όσο και κατά την κατασκευή του έργου.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Α.15

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ∆οκιµές στα εργοστάσια
Οι δοκιµές στα εργοστάσια ή στις βιοτεχνίες παραγωγής του εξοπλισµού γίνονται παρουσία
εκπροσώπου της επίβλεψης εάν και εφόσον το απαιτήσει η Υπηρεσία. Οι έλεγχοι και οι
δοκιµασίες του βασικού εξοπλισµού θα γίνουν σε πραγµατικές συνθήκες και σε κατάλληλα
εξοπλισµένη πιλοτική µονάδα του προµηθευτικού οίκου. Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει όλες
τις δυνατές διευκολύνσεις στην Υπηρεσία καθώς και όλα τα απαιτούµενα στοιχεία,
µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα, προσωπικό και όργανα για την οµαλή εκτέλεση των δοκιµών.
Οι δοκιµές αυτές µπορούν να γίνονται και σε κρατικά εργαστήρια µε έξοδα του αναδόχου.
2. ∆οκιµές επί τόπου για την ποιότητα κατασκευής και εξοπλισµού
Οι δοκιµές και οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν κατά τη φάση κατασκευής και πριν από τη θέση σε
λειτουργία του έργου και έχουν στόχο να επιβεβαιωθεί η τήρηση των τεχνικών
προδιαγραφών, των κατασκευαστικών σχεδίων και λοιπών συµβατικών όρων και να εκλεχθεί
η ποιότητα του εξοπλισµού και κατασκευής.
Οι κυριότερες δοκιµές που πρέπει να γίνουν είναι:
• ∆οκιµές και έλεγχοι στη φάση σκυροδέτησης των έργων.
• ∆οκιµές στεγανότητας των διαφόρων δεξαµενών πριν την επίχωσή τους, µε καθαρό νερό.
• ∆οκιµές στεγανότητας των διαφόρων δικτύων (λυµάτων επεξεργασµένων ή µη, ιλύος,

στραγγιδίων, ύδρευσης, ανακυκλούµενου νερού).
• ∆οκιµές διαδοχικών εκκινήσεων και στάσεων κάθε κινητήρα στην µεγίστη 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 στις σωληνώσεις σε περίπτωση υδραυλικού πλήγµατος.
• ∆οκιµές πίεσης 1.5 φορά (τουλάχιστον) τη µέγιστη λειτουργία για όλο τον εξοπλισµό που

υπόκειται σε πίεση.
• ∆οκιµές για έλεγχο της απόδοσης διαφόρων τµηµάτων της εγκατάστασης, µε καθαρό

νερό.
3. ∆οκιµαστική λειτουργία - ∆οκιµές λειτουργίας
Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών και τις επιτυχηµένες παραπάνω δοκιµές, µπορεί να
αρχίσει η τροφοδότηση των ΕΕΛ µε λύµατα και να αρχίσει η διαδικασία δοκιµών λειτουργίας.
Οι δοκιµές αυτές (δοκιµές παρατηρήσεων) θα γίνουν σε αυτοτελή τµήµατα των ΕΕΛ και στο
συνολικό έργο, καλούνται "δοκιµαστική λειτουργία" και µε την ολοκλήρωσή τους αρχίζει η
"αποδοτική λειτουργία" του έργου.
Η δοκιµαστική λειτουργία, στο σύνολό της θα έχει διάρκεια το πολύ 6 µήνες και θα
ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Το παραπάνω διάστηµα περιλαµβάνεται στους 12 µήνες της
λειτουργίας του έργου από τον ανάδοχο.
Α' Φάση δοκιµαστικής λειτουργίας
Στην Α' φάση της δοκιµαστικής λειτουργίας των έργων θα γίνουν δοκιµές και ρυθµίσεις υπό
µειωµένο φορτίο, έτσι ώστε ο εξοπλισµός αλλά και οι εγκαταστάσεις συνολικά να είναι
έτοιµες να τεθούν σε λειτουργία υπό το πλήρες διαθέσιµο φορτίο. Προκειµένου να
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επιτευχθούν τα παραπάνω, ο ανάδοχος δύναται να σταµατήσει τη διαδικασία της
επεξεργασίας-διάθεσης συνολικά ή κατά τµήµατα και να τη λειτουργήσει µε διάφορα φορτία
κατά την κρίση του. Η φάση αυτή της δοκιµαστικής λειτουργίας θα περατωθεί όταν οι ΕΕΛ θα
είναι έτοιµες να τεθούν σε λειτουργία, αλλά θα έχει διάρκεια το πολύ 2 µήνες.
Όταν η Α΄ φάση της δοκιµαστικής λειτουργίας περατωθεί, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στο
Φορέα κατασκευής έγγραφη βεβαίωση ότι οι ΕΕΛ ως σύνολο είναι σε λειτουργία και είναι
δυνατή η έναρξη των ελέγχων απόδοσης.
Β' Φάση δοκιµαστικής λειτουργίας
Στη Β' φάση της δοκιµαστικής λειτουργίας, η οποία θα διαρκεί συνολικά 4 µήνες, θα πρέπει
να γίνουν οι έλεγχοι προκειµένου να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που έχουν
ορισθεί στα συµβατικά τεύχη.
Β1' Φάση δοκιµαστικής λειτουργίας
Οι ΕΕΛ θα λειτουργούν για ένα µήνα µε όλο το διαθέσιµο φορτίο, χωρίς να προκληθεί καµία
σηµαντική όχληση που θα έχει ως αποτέλεσµα πιθανή επιβράδυνση ή σταµάτηµα της όλης
διαδικασίας λόγω κακής κατασκευής ή ρύθµισης. Κατά τη φάση αυτή θα δοθεί ιδιαίτερη
βαρύτητα σε φθορές του ΗΛΜ εξοπλισµού (αντλίες, βάνες, τριβείς, άξονες κλπ.). Όλη η
παραπάνω διαδικασία δοκιµών γίνεται παρουσία της Υπηρεσίας.
Στη φάση αυτή θα διαπιστωθεί και µε εργαστηριακές µετρήσεις:
• η αποδοτική λειτουργία των µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
• η σωστή τοποθέτηση και η ενεργειακή απόδοση όλου του εξοπλισµού (αντλίες,

αναδευτήρες, φυσητήρες κλπ.)
• η οξυγονωτική ικανότητα του συστήµατος αερισµού
• η ικανοποιητική ανάπτυξη µικροοργανισµών κλπ.
Ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει κάθε εξάρτηµα ή και σύστηµα που δεν ικανοποιεί τις
απαιτήσεις της σύµβασης ή παρουσιάζει απαράδεκτες φθορές.
Β2' Φάση δοκιµαστικής λειτουργίας
Η Β2' φάση των δοκιµών, που θα αρχίσει αφού ολοκληρωθεί η Β1' φάση επιτυχώς (οµαλή
λειτουργία ΕΕΛ για 1 µήνα), θα γίνει σύµφωνα µε πρόγραµµα που θα υποβάλει ο ανάδοχος
και θα εγκρίνει η Υπηρεσία.
Οι δοκιµές και οι έλεγχοι της Β2' φάσης όσον αφορά τις εγγυήσεις εκροών και λειτουργίας θα
γίνουν για περίοδο 3 συνεχόµενων µηνών και θα επιβεβαιώνονται εργαστηριακά και από την
υπηρεσία επίβλεψης.
Οι δοκιµές και οι έλεγχοι όσον αφορά τις εγγυήσεις εκροών και λειτουργίας θα είναι κατ'
ελάχιστον σύµφωνες µε τον παρακάτω πίνακα καθώς και µε τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις,
που θα καθοριστούν µε τη Σύµβαση κατασκευής του έργου και θα αφορούν στο σύνολό τους
την ΕΕΛ Οµάδων Α & Β. Για τις ΕΕΛ Ασωµάτου και Λάµπου Μύλων θα γίνουν µόνον οι
έλεγχοι των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των λυµάτων που αναφέρονται στους
εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους των ως άνω µονάδων.
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α/α

Είδος ανάλυσης

Είδος δείγµατος

Συχνότητα
δειγµατοληψίας

1

BOD5 στην είσοδο και έξοδο ΕΕΛ

µέσο ηµερήσιο (*)

1 ανά εβδοµάδα

2

Αιωρούµενα στερεά στην είσοδο και έξοδο ΕΕΛ

µέσο ηµερήσιο (*)

1 ανά εβδοµάδα

3

Αµµωνία στην είσοδο και έξοδο ΕΕΛ

µέσο ηµερήσιο (*)

1 ανά εβδοµάδα

4

Νιτρικά στην έξοδο ΕΕΛ

µέσο ηµερήσιο (*)

1 ανά εβδοµάδα

5

Ολικό άζωτο στην είσοδο και έξοδο ΕΕΛ

µέσο ηµερήσιο (*)

1 ανά εβδοµάδα

6

Ολικό φώσφορος στην είσοδο και έξοδο ΕΕΛ

µέσο ηµερήσιο (*)

1 ανά εβδοµάδα

7

∆ιαλυµένο οξυγόνο στην έξοδο αερισµού

τυχαίο στιγµιαίο

1 ανά εβδοµάδα

8

Κολοβακτηριοειδή στην είσοδο και έξοδο χλωρίωσης

τυχαίο στιγµιαίο

1 ανά εβδοµάδα

9

Υπολειµµατικό χλώριο στην έξοδο ΕΕΛ

τυχαίο στιγµιαίο

1 ανά µήνα

10

pH στην είσοδο και έξοδο ΕΕΛ και στον αερισµό

τυχαίο στιγµιαίο

καθηµερινά

11

Θερµοκρασία στην είσοδο και έξοδο ΕΕΛ, στον αέρα
και στον αερισµό

τυχαίο στιγµιαίο

καθηµερινά

12

BOD5 βοθρολυµάτων

τυχαίο στιγµιαίο

1 ανά εβδοµάδα

13

Αιωρούµενα στερεά βοθρολυµάτων

τυχαίο στιγµιαίο

1 ανά εβδοµάδα

14

Αµµωνία βοθρολυµάτων

τυχαίο στιγµιαίο

1 ανά εβδοµάδα

15

Ολικό άζωτο βοθρολυµάτων

τυχαίο στιγµιαίο

1 ανά εβδοµάδα

16

Ολικός φωσφόρος βοθρολυµάτων

τυχαίο στιγµιαίο

1 ανά εβδοµάδα

17

BOD5 στραγγιδίων

σύνθετο 4 τυχαίων
δειγµάτων

1 ανά µήνα

18

Αιωρούµενα στερεά στραγγιδίων

σύνθετο 4 τυχαίων
δειγµάτων

1 ανά µήνα

19

Αιωρούµενα στερεά ανάµικτου υγρού αερισµού

τυχαίο στιγµιαίο

1 ανά µήνα

20

Πτητικά αιωρούµενα στερεά ανάµικτου υγρού αερισµού

τυχαίο στιγµιαίο

1 ανά µήνα

21

Αλκαλικότητα ανάµικτου υγρού αερισµού

τυχαίο στιγµιαίο

1 ανά εβδοµάδα

22

Καθιζησιµότητα ιλύος

τυχαίο στιγµιαίο

2 ανά εβδοµάδα

23

Ολικά στερεά παχυµένης ιλύος

τυχαίο στιγµιαίο

2 ανά µήνα

24

Πτητικά στερεά παχυµένης ιλύος

τυχαίο στιγµιαίο

1 ανά µήνα

25

Ταχύτητα αναπνοής ιλύος (**)

τυχαίο στιγµιαίο

1 ανά µήνα

(*) : 24ωρα δείγµατα ανάλογα της παροχής
(**) : Η µέτρηση της ταχύτητας αναπνοής (respiration rate) γίνεται αµέσως µετά τη δειγµατοληψία και
επαναλαµβάνεται µετά από 24 ώρες αερισµού του δείγµατος

Η αξιολόγηση των απαιτήσεων εκροής θα γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Τεχνική
Περιγραφή και τις περιγραφόµενες απαιτήσεις και µεθόδους στο Παράρτηµα Ι (παράγραφος
∆) της Κοινοτικής Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και τους Εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους του
έργου.
Οι αναλύσεις αυτές θα γίνονται κατά κύριο λόγο στο εργαστήριο της ΕΕΛ Οµάδων Α & Β,
παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας εφόσον αυτή το επιθυµεί ή σε αναγνωρισµένα χηµικά
εργαστήρια µε δαπάνες του αναδόχου.
Εάν (και παρά την εφαρµογή της εγκεκριµένης µελέτης) δεν ικανοποιείται µία ή περισσότερες
απαιτήσεις, ο ανάδοχος οφείλει να τροποποιήσει ή και να συµπληρώσει τα έργα µε δικές του
δαπάνες και χωρίς αύξηση του συµβατικού τιµήµατος. Τέτοιες διορθώσεις ή συµπληρώσεις
θα γίνουν µετά την έγκριση από την Υπηρεσία τροποποιητικής Μελέτης που θα υποβάλει ο
Ανάδοχος µε δικές του δαπάνες, χωρίς αύξηση του συµβατικού τιµήµατος και θα γίνουν έτσι
ώστε οι ΕΕΛ στο σύνολό τους να εξακολουθούν να λειτουργούν ικανοποιώντας τις
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υπόλοιπες απαιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει αντίστοιχη παράταση της περιόδου
της δοκιµαστικής λειτουργίας, χωρίς πρόσθετη αµοιβή, ώστε το σύνολο των κριτηρίων να
ικανοποιηθεί για περίοδο 3 συνεχόµενων µηνών.
Στην περίπτωση που οι ΕΕΛ πάψουν να λειτουργούν λόγω νέων εκτελούµενων έργων ή
λόγω άλλης αιτίας (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) για χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο των 5 ηµερών, τότε η περάτωση του έργου θα παρατείνεται για ανάλογο χρόνο
χωρίς πρόσθετη αµοιβή του αναδόχου.
Όλες οι δαπάνες της παραπάνω περιόδου δοκιµαστικής λειτουργίας βαρύνουν αποκλειστικά
τον ανάδοχο (προσωπικό, αναλώσιµα, ανταλλακτικά, εργαστηριακές αναλύσεις, τηλεφωνικά
τέλη κλπ.), πλην της δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, µεταφοράς
ανεπεξέργαστης ιλύος από τις ΕΕΛ Ασώµατου και Λάµπου Μύλων στην ΕΕΛ Οµάδων Α&Β,
αποκοµιδής παραπροϊόντων και αφυδατωµένης ιλύος, που βαρύνουν τον Εργοδότη.
Είναι δυνατή επίσης κάθε εξέταση (ανάλυση) που θα προτείνει ο Εργοδότης για την
εξυπηρέτηση των ΕΕΛ και κάθε έλεγχος για την ορθή λειτουργία τους.
3. Αποδοτική λειτουργία
Μετά την επιτυχηµένη ολοκλήρωση των δοκιµών και ελέγχων της δοκιµαστικής λειτουργίας
αρχίζει η περίοδος της αποδοτικής λειτουργίας των ΕΕΛ.
Η αποδοτική λειτουργία διαρκεί 6 µήνες και το διάστηµα αυτό περιλαµβάνεται στο 12µηνο
της λειτουργίας του έργου από τον ανάδοχο.
Οι δοκιµές και οι έλεγχοι όσον αφορά τις εγγυήσεις εκροών θα γίνουν καθόλη τη διάρκεια
των 6 µηνών, θα είναι κατ΄ ελάχιστον σύµφωνες µε τον πίνακα που αναφέρεται στη
δοκιµαστική λειτουργία καθώς και µε τις τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις, που θα καθοριστούν
µε τη Σύµβαση κατασκευής του έργου.
Η αξιολόγηση των απαιτήσεων εκροής θα γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην τεχνική
περιγραφή του έργου και τις περιγραφόµενες απαιτήσεις και µεθόδους στο παράρτηµα Ι
(παράγραφος ∆) της Κοινοτικής Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.
Οι αναλύσεις αυτές θα γίνονται κατά κύριο λόγο στο χηµείο της ΕΕΛ, παρουσία εκπροσώπου
της Υπηρεσίας εφόσον αυτή το επιθυµεί ή σε αναγνωρισµένα χηµικά εργαστήρια µε δαπάνες
του αναδόχου.
Ο ανάδοχος συντάσσει προς την Υπηρεσία µηνιαίες αναφορές απόδοσης των ΕΕΛ,
λειτουργικής συµπεριφοράς, κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και βοηθητικών υλών.
Κατά την περίοδο λειτουργίας ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις σχετικές δαπάνες για την
πλήρη λειτουργία των ΕΕΛ (όπως αναλυτικά καθορίζονται στην παραπάνω παρ. 2) και της
εκπαίδευση του προσωπικού του ∆ήµου Ευεργέτουλα, σύµφωνα µε τις παρούσες
προδιαγραφές καθώς και µε τις τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις που θα καθοριστούν µε τη
Σύµβαση κατασκευής του έργου, εκτός από τη µισθοδοσία των εκπαιδευοµένων που ρητά
βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
Επιθυµητό είναι η εκπαίδευση να πραγµατοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του έργου. Εάν
επιλεγεί από τον Ανάδοχο ως τόπος εκπαίδευσης εκτός του έργου (όρια ∆ήµου
Ευεργέτουλα) ή της πόλης της Μυτιλήνης, τότε (ο Ανάδοχος) θα επιβαρυνθεί µε τα έξοδα
µετακίνησης και διαµονής των εκπαιδευοµένων. Εάν η εκπαίδευση πραγµατοποιηθεί στην
Ελλάδα, θα γίνει στην ελληνική γλώσσα. Εάν η εκπαίδευση πραγµατοποιηθεί εκτός Ελλάδας,
θα γίνει στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Κατά την 6µηνη αποδοτική λειτουργία της ΕΕΛ από τον ανάδοχο, αυτός θα εκπαιδεύσει το
προσωπικό του ∆ήµου στις ακόλουθες οµάδες µαθηµάτων:
• γενικό πρόγραµµα εκπαίδευσης µηχανικών και τεχνιτών (διάρκειας τουλάχιστον 20
ωρών).
- γενικές αρχές υγειονοµικής τεχνολογίας
- γενικές αρχές λειτουργίας και συντήρησης εξοπλισµού
- θέµατα ασφαλείας και υγιεινής προσωπικού
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• γενικό πρόγραµµα εκπαίδευσης ανειδίκευτων εργατών (διάρκειας τουλάχιστον 5 ωρών).

- γενικές αρχές υγειονοµικής τεχνολογίας
- γενικές αρχές λειτουργίας και συντήρησης εξοπλισµού
- θέµατα ασφαλείας και υγιεινής προσωπικού
• πρόγραµµα εκπαίδευσης πολιτικών ή χηµικών µηχανικών (διάρκειας τουλάχιστον 80
ωρών).
- υγειονοµικής τεχνολογίας
- ρύθµισης και ελέγχου όλων των επί µέρους διεργασιών των ΕΕΛ µε έµφαση στις
δυνατότητες που προσφέρει η κεντρική µονάδα διεργασιών
- τρόποι αντιµετώπισης ποιοτικών και ποσοτικών µεταβολών στις ΕΕΛ
- τρόποι αντιµετώπισης πιθανών προβληµάτων
- χηµικών αναλύσεων
• πρόγραµµα εκπαίδευσης µηχανολόγων µηχανικών και συντηρητών µηχανηµάτων
(διάρκειας τουλάχιστον 40 ωρών).
- βασικής λειτουργίας και συντήρησης κάθε µηχανήµατος
- οργάνωσης προληπτικής συντήρησης
- εκπαίδευσης σ΄ ένα προς ένα τα µηχανήµατα των ΕΕΛ
• πρόγραµµα εκπαίδευσης ηλεκτρολόγων µηχανικών και ηλεκτρολόγων συντηρητών
(διάρκειας τουλάχιστον 60 ωρών).
- κεντρική µονάδα διεργασιών
- PLC
- εκπαίδευσης σ΄ ένα προς ένα τα τµήµατα εξοπλισµού (πίνακες, ηλεκτρονικά όργανα,
κλπ.)
Το ακριβές πρόγραµµα εκπαίδευσης θα συνταχθεί από τον ανάδοχο και θα εγκριθεί από την
Υπηρεσία.
Το παραπάνω πρόγραµµα θα συµπληρωθεί από την καθηµερινή και συστηµατική
ενηµέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού που θα εγκαταστήσει επί τόπου των ΕΕΛ ο
Κύριος του Έργου, από το προσωπικό λειτουργίας του αναδόχου για όλα τα τακτικά ή
έκτακτα συµβάντα (χηµικές αναλύσεις, ρυθµίσεις, συντηρήσεις, βλάβες, κλπ.)
Πριν το τέλος της αποδοτικής λειτουργίας ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Κύριο του Έργου
τα ανταλλακτικά για την πρώτη συντήρηση κάθε µηχανήµατος µετά τη 12µηνη δοκιµαστική και
αποδοτική λειτουργία. Τα ανταλλακτικά αυτά περιλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά του
διαγωνιζόµενου.
4.∆οκιµές χρόνου εγγύησης.
Μετά την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της 12µηνης δοκιµαστικής και αποδοτικής λειτουργίας
των ΕΕΛ και της εκπαίδευσης, χορηγείται βεβαίωση περαίωσης των εργασιών και αρχίζει η
περίοδος υποχρεωτικής συντήρησης των ΕΕΛ κατά το άρθρο 74 του Ν. 3669/2008.
5.Έλεγχοι Προµηθευτών
Κατά το χρονικό διάστηµα της 12µηνης δοκιµαστικής και αποδοτικής λειτουργίας, όπως και
για την περίοδο που θα προσφερθεί ως χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, θα
γίνεται ανά εξάµηνο από τους επίσηµους προµηθευτές του κύριου εξοπλισµού (σύστηµα
αερισµού, αντλίες λυµάτων, συγκρότηµα του φυγοκεντρικού διαχωριστή και φυσητήρες)
επίσκεψη, έλεγχος και υποβολή αναλυτικής έκθεσης προς το Φορέα Υλοποίησης, για την
κατάσταση του εξοπλισµού και τις συνθήκες συντήρησής του.
Ο Ανάδοχος πριν την πιστοποίηση του κύριου εξοπλισµού, υποχρεούται να παραδώσει στο
Φορέα Υλοποίησης αντίστοιχο συµφωνητικό του µε τους Προµηθευτές καθώς και έγγραφη
εγγύησή τους που θα αφορά στην απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισµού µε την
προϋπόθεση της ορθής συντήρησής του, για το παραπάνω χρονικό διάστηµα.
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β.1

ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β.2

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΜΕΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β.3

∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β.4

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β.5

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β.6

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β.7

ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β.8

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β.9

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β.10 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΕΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β.1

ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. Γενικά
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.
2. Προδιαγραφές Υλικών
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 κατασκευαστών, που
ασχολούνται βιοµηχανικά µε την παραγωγή τέτοιων υλικών και διαθέτουν ISO κατασκευής.
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 φορέα 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.
3. ∆ιαδικασία Έγκρισης Υλικών και Εξοπλισµού
Κάθε υλικό ή εξοπλισµός υπόκειται στην έγκριση του Φορέα Κατασκευής, 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 στον Φορέα
Κατασκευής, 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.
4. Μέτρα που πρέπει να ληφθούν πριν την Παράδοση
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.
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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 φλάνζες, οι δικλείδες και λοιπά 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.
5. Αποθήκευση στο Εργοτάξιο
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 µη φθείρονται τα
προστατευτικά τους επιχρίσµατα και φινιρίσµατα.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β.2

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΙ∆ΗΡΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΚΑΙ

1. Γενικά
Όλες οι µεταλλικές επιφάνειες που θα έρχονται σε επαφή µε τα απόβλητα, πρέπει να είναι
κατασκευασµένες από το κατάλληλο υλικό και να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική
προστασία η οποία θα είναι σύµφωνη µε τους σύγχρονους τεχνολογικούς κανόνες. Η
µέθοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας για κάθε επιφάνεια, θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία.
Όλες οι σωληνώσεις διάχυσης αέρα θα αποτελούνται υποχρεωτικά από ανοξείδωτους
χαλύβδινους σωλήνες. Οι υπόλοιπες µεταλλικές επιφάνειες πρέπει να προστατευτούν
κατάλληλα ώστε να µην διαβρώνονται από τις συνθήκες υπαίθρου.
Οι σωληνώσεις, όπως και όλα τα συναφή όργανα, βαλβίδες ειδικά τεµάχια, βάνες κλπ. θα
είναι κατασκευασµένες από κατάλληλα υλικά µε αντιδιαβρωτική προστασία για απόβλητα.
Ειδικότερα για τις χαλύβδινες σωληνώσεις (σε περίπτωση που έχουν προσφερθεί), εντός
των οποίων θα διακινούνται λύµατα ή ιλύς, είναι απαραίτητη η εσωτερική προστασία µε
κατάλληλη ασφαλτική ουσία ή άλλη ισοδύναµης αποτελεσµατικότητας.
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.
2. Εφαρµοστέοι Κανονισµοί και Πρότυπα
Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
109
121
255
327
260

χρώµατα και βερνίκια - προετοιµασία και επιθεώρηση των δειγµάτων που θα
υποβληθούν σε δοκιµασία
βασικά υλικά για χρώµατα και βερνίκια δειγµατοληψία
ορυκτά διαλυτικά και χρώµατα - λευκά οινοπνεύµατα και σχετικό διαλυτικό
υδρογονανθράκων
χρώµατα και βερνίκια - καθορισµός αντοχής στο νερό – µέθοδος βύθισης στο νερό
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 σιδήρουαπαιτήσεις και δοκιµές
3. Βαφές
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
ο
είναι µεγαλύτερη από 5 C και η σχετική υγρασία κάτω από 85%. Μετά τον καθαρισµό η
σκόνη και τα ρινισµατα 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 τέσσερες (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.
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Εργασίες βαφής θα γίνονται µόνο όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος και η σχετική
υγρασία είναι εντός των ορίων που δίνει ο κατασκευαστής της. 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. 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.
4. Γαλβάνισµα
Γαλβάνισµα των µεταλλικών µερών γίνεται όταν η βαφή δεν αποτελεί επαρκή προστασία για
ορισµένες συνθήκες περιβάλλοντος και χρήσεις.
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.
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ΒΑΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
Συνθήκες
περιβάλλοντος

Προστατευόµενες
επιφάνειες

Υποστρώµατα
και
προετοιµασία
επιφανείας

Θαλάσσια
ατµόσφαιρα

Βιοµηχανική
ατµόσφαιρα

Αγροτικό
περιβάλλον
Ανοικτή
ατµόσφαιρα
Πολύ διαβρωτική
ατµόσφαιρα ή
βιοµηχανική
διαβρωτική
ατµόσφαιρα (όχι
επαφή µε νερό)

Σιδηροκατασκευές
Σωλήνες
δεξαµενές
Σιδηροκατασκευές
Σωλήνες
∆εξαµενές
Ειδικές κατασκευές

Καθαρισµό µε
πεπιεσµ. αέρα
Αµµοβολή
Καθαρισµός µε
πεπιεσµ. αέρα
Αµµοβολή

Επαφή µε χηµικά
διαβρωτικά και
νερό

Σιδηροκατασκευές
Ειδικές µηχανές

Καθαρισµός µε
πεπιεσµ. αέρα
Αµµοβολή

Ψηλές
θερµοκρασίες

Σιδηροκατασκευές
Σωλήνες
Φούρνοι

Καθαρισµός µε
πεπιεσµ. αέρα
Αµµοβολή
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Επαλείψεις

Ψευδαργυρική βαφή
Πάχος στρώµ.40 µ.
Βαφή χλωριωµένου καουτσούκ.
Πάχος στεγνού στρώµατος 120 µ.
Ψευδαργυρική βαφή
Πάχος στρώµ. 50 µ.
Βαφή χλωριωµένου καουτσούκ.
Πάχος στεγνού στρώµατος 120 µ.
Μίνιο ελαιοφανόλης.
Πάχος στεγνού στρώµ. 50 µ.
Βαφή χλωριωµένου καουτσούκ
Πάχος στεγνού στρώµατος 120 µ.
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.
Ψευδαργυρική βαφή ή βαφή µε
βάση εποξειδική ρητίνη.
Πάχος στρώµ.40 µ.
Εποξειδική βαφή µε ασφαλτικά.
Πάχος στρώµατος 220 µ.
Ψευδαργυρική βαφή
Πάχος στρώµ.70 µ.
Βαφή αλουµινίου
Πάχος στρώµατος 30 µ.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β.3

∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Γενικά
Οι δοκιµές και οι έλεγχοι καταλληλότητας του Η/Μ εξοπλισµού θα γίνουν αποκλειστικά µε
µέσα, όργανα και δαπάνες του αναδόχου, παρουσία εκπροσώπων της Υπηρεσίας.
Οι δοκιµές αυτές θα γίνουν σε 4 στάδια:
Α)
Β)
Γ)
∆)

∆οκιµές στα εργοστάσια ή τις βιοτεχνίες παραγωγής
∆οκιµές επί τόπου µετά την εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισµού
∆οκιµές δοκιµαστικής λειτουργίας και
∆οκιµές προσωρινής και 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
ελαττωµατικό 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. ∆οκιµές στα Εργοστάσια
Οι δοκιµές που πιστοποιούνται στα φυλλάδια (prospectus) ότι έγιναν από τα εργοστάσια,
µπορούν να επαληθευτούν και σε Κρατικά Εργαστήρια µε έξοδα του κυρίου του έργου.
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.
3. ∆οκιµές Εγκατάστασης
Οι δοκιµές και οι έλεγχοι µετά την εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισµού και πριν τη δοκιµαστική
λειτουργία, µε σκοπό την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των κατασκευών 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
Ελεγχος στεγανότητας των διαφόρων δικτύων (ύδρευσης-λυµάτων-ιλύος)
∆οκιµές πίεσης µε το 2πλάσιο (τουλάχιστον) της µεγίστης λειτουργίας για όλο τον
εξοπλισµό που υπόκειται σε πίεση.

4. ∆οκιµές ∆οκιµαστικής Λειτουργίας
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.
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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.
5. ∆οκιµές Αποδοτικής Λειτουργίας
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, προκειµένου να επιβεβαιώσει την καλή και ασφαλή λειτουργία των έργων. Στις
δοκιµές αυτές δικαιούται να παρίσταται ο Ανάδοχος.
6.

∆οκιµές Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής

Οι δοκιµές και οι έλεγχοι αυτοί είναι αντίστοιχοι της παραπάνω παραγράφου θα µπορούν να
γίνουν κατά τη διάρκεια της Προσωρινής και της Οριστικής Παραλαβής κατά την κρίση της
αντίστοιχης Επιτροπής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Προδιαγραφής Α.15
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β.4

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει την προµήθεια των ανταλλακτικών για το µηχανολογικό
εξοπλισµό που θα προµηθεύσει ο Ανάδοχος.
Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε ακρίβεια από τα ίδια υλικά και µε τις
ίδιες διαστάσεις και ανοχές όπως και τα πρωτότυπα. Πρέπει να είναι καινούρια,
αχρησιµοποίητα και πλήρως ανταλλάξιµα µε τα τµήµατα που πρόκειται να αντικαταστήσουν
και πρέπει να έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία και να έχουν την κατάλληλη
συσκευασία ώστε να αντέχουν σε αποθήκευση µεγάλης διάρκειας κάτω από τις
κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν στον τόπο εργασίας.
Κάθε ανταλλακτικό πρέπει να έχει καθαρά σηµειωµένη, πάνω στην συσκευασία ή σε ειδική
ετικέτα, την περιγραφή και το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Όταν στο ίδιο κιβώτιο ή
άλλου είδους συσκευασία υπάρχουν περισσότερα από ένα ανταλλακτικό πρέπει να υπάρχει
στο εξωτερικό του κιβωτίου ή του πακέτου µια γενική περιγραφή του περιεχοµένου του και
στο εσωτερικό του, λεπτοµερής κατάλογος.
Τα κιβώτια, δοχεία ή άλλα πακέτα πρέπει να είναι µαρκαρισµένα και αριθµηµένα µε κάποιο
εγκεκριµένο τρόπο για λόγους αναγνώρισης. Τα κιβώτια, δοχεία ή άλλου είδους συσκευασίες
πρέπει να έχουν σχεδιασθεί ώστε να διευκολύνεται το άνοιγµα και ξανακλείσιµό τους.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β.5

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1. Γενικά
Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει την κατασκευή όλων των εγκαταστάσεων και µηχανολογικών
µεταλλικών κατασκευών που περιλαµβάνονται στο έργο, µαζί µε τη συναρµολόγηση και
εγκατάστασή τους.
2. Σχετικές Προδιαγραφές
Β.1 Έγκριση, συσκευασία, µεταφορά και αποθήκευση υλικών και εξοπλισµού
Β.2 Προστασία σιδηρών κατασκευών και µεταλλικών µερών
Β.3 ∆οκιµές και έλεγχος του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων
3. Εφαρµοστέοι Κανονισµοί και Πρότυπα
Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
403
404
576.

Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου –προϊόντα διέλασης και όλκησης γενικής χρήσηςχαρακτηριστικά
Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου – προϊόντα έλασης γενικής χρήσηςχαρακτηριστικά
Ανοδίωση του αλουµινίου και των κραµάτων του –εκτίµηση της ποιότητας του
σφραγίσµατος, µε µέτρηση της απώλειας µάζας µετά από εµβάπτιση σε όξινο
διάλυµα.
Γερµανικό Ινστιτούτο (DIN)

18335 Χαλύβδινες κατασκευές
4114 Σταθερότητα χαλύβδινων κατασκευών – Βάσεις υπολογισµών
267 Κοχλίες, περικόχλια και παρόµοια κοχλιοτοµηµένα εξαρτήµατα
∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO)
2604/4-1975 Χαλύβδινα προϊόντα πίεσης-ποιοτικές απαιτήσεις-µέρος 4-Ελάσµατα
3576-1976 Λαµαρίνα χαλύβδινη, εµπορίου, συνεχής, επιψευδαργυρωµένη εν θερµώ
4183-1980 Τροχαλίες µε ραβδώσεις για κοινούς και κωνικούς ιµάντες.
4184-1980 Κοινοί και κωνικοί ιµάντες-µήκη
Βρετανικά Πρότυπα (ΒS)

546
721
1400
1452
1470
1471
1472

Μέρος 1. Οδοντωτοί τροχοί κοµµένοι στη µηχανή. Ευθείς και ελικοειδείς οδοντωτοί
τροχοί.
Γρανάζια οδοντοτροχών 45 µοιρών-κοµµένα στη µηχανή
Μηχανισµός ατέρµονα κοχλία
Πλινθώµατα κραµάτων χαλκού και χυτά τεµάχια χαλκού και κραµάτων χαλκού
Χυτά τεµάχια φαιού σιδήρου
Σφυρήλατο αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου – επίπεδα φύλλα και ταινίες
Όπως προηγούµενο –σωλήνες
Όπως προηγούµενο – ελατές ράβδοι, στρογγυλοί σωλήνες και διατοµές

1486
3027
3100
4211
4360
7807
5362

Θηλές λίπανσης µηχανών
∆ιαστάσεις των µονάδων ατέρµονων κοχλιών
Χυτά τεµάχια από χάλυβα για γενικές µηχανολογικές χρήσεις
Χαλύβδινες κατακόρυφες σκάλες, για µόνιµη πρόσβαση
Συγκολλώµενος δοµικός χάλυβας
Συστάσεις για κεντρική λίπανση µε εφαρµογή στις εγκαταστάσεις και στις µηχανές
Προδιαγραφές για τα λιπαντικά τριβέων κυλίσεως

436
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4. Κατασκευή
Τα βιοµηχανικά κατασκευασµένα στοιχεία της εγκατάστασης πρέπει να συµφωνούν µε τα
αντίστοιχα πρότυπα. Όλο το εργατικό δυναµικό που θα απασχοληθεί µε την παραγωγή
πρέπει να είναι πεπειραµένο και ειδικευµένο σε αυτή την κατασκευή.
Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση ανόµοιων µετάλλων σε επαφή που θα µπορούσε να
προκαλέσει γαλβανική οξείδωση.
Η κατασκευή του εξοπλισµού θα ολοκληρώνεται κατά το δυνατόν στο εργαστήριο του
προµηθευτή πριν από την αποστολή του στο εργοτάξιο. Οι επί τόπου εργασίες πρέπει να
περιορίζονται στην εγκατάσταση και σε µικρές µετατροπές και προσαρµογές που θα κριθούν
απαραίτητες κατά την εγκατάσταση.
Ο σχεδιασµός των µηχανολογικών εγκαταστάσεων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε
αναγνωρισµένα πρότυπα και µε τη σωστή τεχνική, πρέπει επίσης να αποφεύγεται ο
σχηµατισµός κοιλοτήτων ή θυλάκων όπου µπορεί να µαζευτεί νερό, ακαθαρσίες ή
απορρίµµατα. Ο σχεδιασµός πρέπει να εξασφαλίζει ευκολία καθαρισµού και πρέπει να
καθιστά την λειτουργία απόλυτα ασφαλή.
Οι τελειωµένες µηχανολογικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι στερεές και ανθεκτικές στο
χρόνο, για διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15 ετών. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα προβλέπονται
ορισµένες αντικαταστάσεις εξαρτηµάτων.
5. Υλικά
Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι τύπου και ποιότητας συµβατής µε τη
χρήση για την οποία προορίζονται, πρέπει δε να συµφωνούν µε τα προαναφερθέντα
πρότυπα στα οποία µπορούν να προστεθούν και άλλα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα
που να δίνουν εφάµιλλη ποιότητα υλικών.
6. Εξαρτήµατα
Οι οδοντωτοί τροχοί και οι µειωτήρες πρέπει να είναι σχεδιασµένοι έτσι ώστε να λειτουργούν
συνεχώς επί 60.000 ώρες µε την προβλεπόµενη ταχύτητα και ισχύ στον άξονα. Όλα τα
κελύφη θα είναι στερεής κατασκευής, τελείως κλειστά, απρόσβλητα, από τη σκόνη και τα
πιτσιλίσµατα και πλήρη, µε καλύµµατα επιθεώρησης, πώµατα στράγγισης και πλήρωσης,
τσιµούχες λαδιού κλπ. Πρέπει να έχουν χρωµατισθεί εσωτερικά µε βαφή σµάλτου ανοικτού
χρώµατος και ανθεκτική στα λάδια.
Οι τριβείς (κουζινέτα) πρέπει να έχουν επιλεγεί για τη χρήση και τις συνθήκες λειτουργίας.
Οι τριβείς χωρίς πρόσθετη εσωτερική επίστρωση και οι µη λιπαινόµενοι ή αυτολιπαινόµενοι
πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο σε συνθήκες µικρού φορτίου και χαµηλής ταχύτητας.
Οι αντιτριβικοί τριβείς πρέπει να προέρχονται από αξιόπιστο κατασκευαστή. Για ευκολία
συντήρησης, όλοι οι τριβείς κύλισης (σφαιρικοί ή κυλινδρικοί) πρέπει να είναι τυποποιηµένοι,
από χυτοχάλυβα ή χυτοσίδηρο καλής ποιότητας.
Οι φορείς των εδράνων πρέπει να είναι τυποποιηµένοι, από χυτοχάλυβα ή χυτοσίδηρο καλής
ποιότητας.
Οι αντιτριβικές επενδύσεις των τριβέων πρέπει να είναι τυποποιηµένες. Όλα τα έδρανα θα
είναι αξονικά, διαιρούµενα, πλήρη µε τριβείς, τσιµούχες και διατάξεις λίπανσης.
Κάθε άλλο εξάρτηµα θα πρέπει να είναι κατάλληλης κατασκευής για τη χρήση που
προορίζεται. Όπου είναι δυνατόν θα χρησιµοποιούνται ενιαίοι τύποι εξαρτηµάτων.
7. Λίπανση
Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται οι ελάχιστοι δυνατοί διαφορετικοί τύποι και διαβαθµίσεις
λιπαντικών που πρέπει να είναι τυποποιηµένα και εύκολα διαθέσιµα από το εµπόριο.
Οι γρασαδόροι θα είναι σφαιρικής κεφαλής και σε προσιτές θέσεις. Όπου είναι απαραίτητο
θα υπάρχουν διατάξεις αποτροπής υπερλίπανσης. Οι θέσεις των διατάξεων λίπανσης θα
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είναι προστατευµένες από βλάβες κατά την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των
µηχανών. Η λίπανση µε γράσο, όπου δεν απαιτείται ρύθµιση ή λίπανση πάνω από µία φορά
την εβδοµάδα, θα γίνεται κατά προτίµηση µε πίεση.
Για κάθε τύπο λιπαντικού και γρασαδόρου θα παρασχεθεί ιδιαίτερη συσκευή λίπανσης µε
ευδιάκριτη επιγραφή.
8. Μέτρα ασφαλείας
Για την ασφάλεια του προσωπικού της εγκατάστασης πρέπει να ληφθούν τα παρακάτω
µέτρα:
•

•

•

•

•

•

•

Όλα τα περιστρεφόµενα µέρη, προεξέχοντα ακραξόνια και κάθε επικίνδυνο κινούµενο
µέρος των µηχανών πρέπει να προστατεύεται από καλύµµατα µαλακού χάλυβα, καλά
στερεωµένα και µε θυρίδες πρόσβασης κυρίως για λίπανση.
Όλα τα συστήµατα µετάδοσης κίνησης µε ιµάντες ή συρµατόσχοινα πρέπει να είναι
κατάλληλα προστατευµένα µε προφυλακτήρες συρµάτινου δικτυωτού πλέγµατος ή
ελάσµατος ανοικτού τύπου ενισχυµένου µε κατάλληλες χαλύβδινες διατοµές για λόγους
ακαµψίας. Οι προφυλακτήρες θα είναι πάντα σταθερά κοχλιωµένοι στη θέση τους. Τα
σηµεία στήριξης των προφυλακτήρων δεν πρέπει να βραχυκυκλώνουν τους µονωτήρες.
Οι αναγνώσεις της ταχύτητας περιστροφής των µηχανών θα γίνονται χωρίς να
αφαιρούνται οι προφυλακτήρες.
Όλα τα συστήµατα µετάδοσης κίνησης µε αλυσίδα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε
κιβώτια αλυσίδων από χαλύβδινα φύλλα και µε σηµεία λίπανσης, σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστή της αλυσίδας. Όλες οι ενώσεις πρέπει να προστατεύονται
από τη σκόνη και να αποσυναρµολογούνται εύκολα. Κάθε κάλυµµα αλυσίδας θα έχει
θυρίδα επιθεώρησης και τρύπα στράγγισης µε πώµα.
Οι διάδροµοι, τα δάπεδα και οι φορείς τους θα είναι µελετηµένα για οµοιόµορφο κινητό
2
φορτίο 500 kg/m και θα έχουν ελάχιστο πάχος 1 m εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά.
Τα φύλλα του δαπέδου θα είναι κινητά µε µέγιστο βάρος φύλλου 100 kg. Για την έδραση
φύλλων σε κατασκευές από σκυρόδεµα θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλα γωνιακά
ελάσµατα κολληµένα περιθωριακά.
Τα προστατευτικά κιγκλιδώµατα θα πρέπει να έχουν ενιαία µορφή σε όλο το χώρο των
εγκαταστάσεων και θα αποτελούνται από ορθοστάτες σε κανονικές αποστάσεις που να
µην υπερβαίνουν τα 1,80 m και από δύο οριζόντιους ράβδους. Η πάνω ράβδος θα
πρέπει να είναι σε ύψος 1,00 m από την τελειωµένη επιφάνεια του δαπέδου στο οποίο
είναι στηριγµένο το κιγκλίδωµα, και θα είναι υπολογισµένοι για συνεχές οριζόντιο φορτίο
36 kg/m. Λάµες προστατευτικές (σοβατεπιά) πάχους 5 mm και ύψους 100 mm θα
τοποθετηθούν σε απόσταση 5 mm από το επίπεδο του διαδρόµου, όπου µπορεί να
υπάρξει κίνδυνος από πτώσεις αντικειµένων για το προσωπικό που βρίσκεται κάτω από
το διάδροµο. Πρέπει να προβλέπονται κιγκλιδώµατα όπου υπάρχει διαφορά επιπέδου
µεγαλύτερη από 0,60 m.
Οι κατακόρυφες σκάλες θα πρέπει να συµφωνούν µε αναγνωρισµένα πρότυπα. Οι
σκάλες που υπερβαίνουν τα 3 m σε ύψος θα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε στεφάνια
ασφάλειας µέχρι κατώτατο ύψος 2,40 m πάνω από το επίπεδο αφετηρίας της σκάλας
και µε πλατύσκαλα σε αποστάσεις που να µην υπερβαίνουν τα 6 m.
Οι συνήθεις κλίµακες θα είναι υπολογισµένες για οµοιόµορφο κινητό φορτίο 500 kg/m2.
Η γωνία κλίσης θα κυµαίνεται από 38ο µέχρι 42ο εκτός αν έχει καθοριστεί διαφορετικά.

9. Εγκατάσταση των µηχανηµάτων
Οι κοχλίες στερέωσης στο έδαφος πρέπει να έχουν κατάλληλα µήκη για να εξασφαλίζουν
ικανοποιητική αγκύρωση κατά τη λειτουργία.
Όλοι οι κοχλίες, όπου δεν προδιαγράφονται ανοξείδωτοι, θα είναι γαλβανισµένοι εν θερµώ.
Ο ανάδοχος πρέπει να προσδιορίσει µε ακρίβεια τις θέσεις όλων των φωλεών για τους
κοχλίες στερέωσης. Όλα τα µηχανήµατα πρέπει να µπουν σωστά στις προβλεπόµενες
θέσεις τους πριν την τοποθέτηση των κοχλιών και να παραµείνουν στη θέση αυτή µέχρι το
τέλος των εργασιών έδρασης.
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Όλα τα σπειρώµατα πρέπει να προστατεύονται κατά την τοποθέτηση των κοχλιών και να
λιπαίνονται ικανοποιητικά µε µίγµα λαδιού και γραφίτη αµέσως πριν από την τελική
συναρµολόγηση.
Εκτός από τις περιπτώσεις κοχλιών διαστολής ή κοχλιών στερεωµένων µε ρητίνη, όλες οι
φωλιές των κοχλιών θα πρέπει να προβλεφθούν κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος.
10. Ενδεικτικές πινακίδες
Όλα τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός θα φέρουν πινακίδες µε τα χαρακτηριστικά τους.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β.6

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Γενικά
Η προδιαγραφή αυτή αφορά τις διάφορες σωληνώσεις της εγκατάστασης, βαλβίδες,
δικλείδες, ειδικά τεµάχια, θυροφράγµατα κλπ σχετικά εξαρτήµατα.
2. Σχετικές προδιαγραφές
Β.1
Β.2
Β.3
Β.4
Β.5
3.

Έγκριση, συσκευασία, µεταφορά και αποθήκευση υλικών και εξοπλισµού
Προστασία σιδηρών κατασκευών και µεταλλικών µερών.
∆οκιµές και έλεγχος του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων
Ανταλλακτικά
Βιοµηχανικές κατασκευές
Εφαρµοστέοι Κανονισµοί και Πρότυπα
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
2440
2441
2448
2590
2600
2620
2680
2700
2710

Έλεγχος πίεσης σωληνώσεων νερού
Κοχλιοτοµηµένοι χαλύβδινοι σωλήνες και εξαρτήµατα, µεσαίου τύπου
Κοχλιοτοµηµένοι χαλύβδινοι σωλήνες και εξαρτήµατα, βαρέως τύπου
Χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής
Εξαρτήµατα σωληνώσεων και σύνδεση ελαστικών σωληνώσεων γενικά
Εξαρτήµατα αποχετεύσεων
Χυτοσιδηρά εξαρτήµατα
Σωλήνες νερού και λυµάτων
Χυτοσιδηροί σωλήνες
Χαλύβδινοι σωλήνες
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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 Συρταροδικλείδες φλαντζωτές από χυτοσίδηρο
3843 Συρταροδικλείδες 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)
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. Έλεγχος
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 Ηλεκτροσυγκολλητικά εξαρτήµατα από χάλυβα και κράµατα χάλυβα.
4200-1981 Χαλύβδινοι σωλήνες απλών άκρων, ηλεκτροσυγκολληµένοι και χωρίς ραφή.
Γενικοί πίνακες διαστάσεων και µάζας ανά µονάδα µήκους.
5251-1981 Ηλεκτροσυγκολλητικά εξαρτήµατα από ανοξείδωτο χάλυβα.
5252-1981 Χαλύβδινοι σωλήνες. Συστήµατα ανοχών
7/1-1982
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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.

Σωληνώσεις

Για τις διάφορες σωληνώσεις (δίκτυα λυµάτων, λάσπης, αερίων, νερού κλπ) 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, λάσπες ή αέρια 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.
Οι σωληνώσεις µε ραφή θα έχουν µία κατά µήκος διπλή ραφή (εσωτερική και εξωτερική)
Όπου στις σωληνώσεις υπάρχουν συνδέσεις εξαρτηµάτων, βάνες, διακόπτες, συσκευές κλπ
τοποθετούνται σύνδεσµοι ταχείας αποσύνδεσης ή 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.
Τέλος ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην θερµοµόνωση των υλικών και σωληνώσεων
που κατασκευάζονται για να λειτουργούν κάτω από ελεγχόµενες θερµοκρασιακές συνθήκες.
Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται η διαµόρφωση µονωτικού µανδύα φύλλου αλουµινίου.
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 ανοξείδωτοι αγωγοί διακίνησης λυµάτων (στους υγρούς θαλάµους και στους
θαλάµους δικλείδων των αντλιοστασίων λυµάτων και ιλύος), 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’’

2,50

21/2’’ έως 31/2’’

3,00

4’’ έως 8’’

4,00

µεγαλύτερο από 8’’

5,00

K:\N5800a\cons\tefxi\TPr.doc

- 90 -

Ν5800α/4931/B10

5.

Βαλβίδες και ∆ικλείδες

Γενικώς διευκρινίζεται ότι οι βαλβίδες και οι δικλείδες θα είναι ελαστικής εµφράξεως, ειδικές
για λύµατα.
5.1

∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα αφορά στην 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.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
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
ISO 5208:1993

General purpose industrial valves; Marking -- Βιοµηχανικές δικλείδες
γενικής χρήσεως. Σήµανση.
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 βάνες 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 χυτοσίδηροςΤαξινόµηση
Spheroidal graphite cast irons - Classification -- Χυτοσίδηρος
σφαιροειδού γραφίτη-Ταξινόµηση.

ISO 1083:2004-07
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: Classdesignated 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 PNdesignated 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

EN 1591-1:2001

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.
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.

∆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.
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.

K:\N5800a\cons\tefxi\TPr.doc

- 92 -

Ν5800α/4931/B10

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 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.
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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.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ∆ΙΚΛΕΙ∆ΩΝ
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.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ∆ΙΚΛΕΙ∆ΩΝ
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.
ΕΛΕΓΧΟΣ - ∆ΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
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.
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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 τη δοκιµή του δικτύου όπου ενσωµατώνονται.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
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

ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ

•

Θα χρησιµοποιηθούν κυρίως στα δίκτυα τροφοδοσίας αέρα. Για διαστάσεις µικρότερες των
100 mm (4’’), θα έχουν χυτοσιδηρό σώµα και χειρολαβή ενώ η σφαίρα θα είναι από
ανοξείδωτο χάλυβα και οι έδρες από ελαστικό υλικό. Η τελείως ανοικτή θέση της δικλείδας θα
φαίνεται από την τελείως παράλληλη θέση της χειρολαβής µε τον άξονα ροής του ρευστού
δια µέσου της δικλείδας.
Οι σφαιρικές δικλείδες θα είναι σχεδιασµένες για ονοµαστική πίεση λειτουργίας τουλάχιστον
διπλάσια από τη µέγιστη αναµενόµενη κατά τη χρήση για την οποία προορίζονται.
5.3
ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ (ΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ)
Οι βαλβίδες αυτού του τύπου εφαρµόζονται σε δίκτυα λυµάτων.
Οι δικλείδες αντεπιστροφής θα είναι σχεδιασµένες για ονοµαστική πίεση λειτουργίας
τουλάχιστον διπλάσιας της µέγιστης αναµενόµενης κατά τη χρήση για την οποία
προορίζονται.
Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι αυτοκαθαριζόµενου τύπου, από χυτοσίδηρο 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.

6.

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

6.1

ΤΕΜΑΧΙΑ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Για τη διέλευση σωληνώσεων πάνω από την επιφάνεια των υγρών αρκεί η ενσωµάτωση
κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος, σωλήνα κατά ένα µέγεθος µεγαλύτερου της
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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 τις αναπτυσσόµενες
θερµοκρασίες.
Για την 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 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 τους 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 την µορφή φλάντζας που µετά την τοποθέτηση του διερχόµενου
σωλήνα θα στερεώνεται µε γαλβανισµένους 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.
6.2

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΡΜΩΣΗΣ

Για την αφαίρεση και επανατοποθέτηση διαφόρων στοιχείων των δικτύων χωρίς να θιγεί ο
σωλήνας ή να καταστραφούν τα παρεµβύσµατα, για σωλήνες µεγαλύτερους των 80 mm
χρησιµοποιούνται ειδικά τεµάχια εξάρµωσης.
Κάθε τεµάχιο εξάρµωσης αποτελείται από δύο τµήµατα κατασκευασµένα από συγκολλητά
χαλυβδοελάσµατα, τα οποία θα παρουσιάζουν τη δυνατότητα αξονικής µετακίνησης του ενός
ως προς το άλλο έτσι ώστε το συνολικό µήκος του τεµαχίου να αξοµειώνεται κατά 2-3 cm. Η
στεγάνωση µεταξύ των δύο τµηµάτων επιτυγχάνεται µε κατάλληλο ελαστικό δακτύλιο. Τα
τµήµατα εξάρµωσης θα είναι φλαντζωτά και από τις δύο πλευρές.
Για σωλήνες µικρότερους των 65 mm στις αντίστοιχες περιπτώσεις θα χρησιµοποιούνται
σύνδεσµοι ταχείας αποσύνδεσης (ρακόρ).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Για την αφαίρεση και επανατοποθέτηση διαφόρων στοιχείων των δικτύων χωρίς να θιγεί ο
σωλήνας ή να καταστραφούν τα παρεµβύσµατα, για σωλήνες µεγαλύτερους των 80 mm
χρησιµοποιούνται ειδικά τεµάχια εξάρµωσης.
Για σωλήνες µικρότερους των 65 mm στις αντίστοιχες περιπτώσεις θα χρησιµοποιούνται
σύνδεσµοι ταχείας αποσύνδεσης (ρακόρ).
Αντικείµενο της παρούσας είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων για τα τεµάχια εξάρµωσης
συσκευών δικτύων υπό πίεση.
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).
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
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

Σύνηθες ελαστικό

Στυρένιο – βουταδιένιο
(SBR)
Πολυχλωροπρένιο
(CR)
FKM

Νεοπρένιο
Φθοροελαστοµερές
Fluorel Viton

Θερµοκρασία
λειτουργίας
ο
50 C
ο

95 C
ο

110 C

ο

Buta – N Νιτρίλιο

Ακρυλονιτρίλιο,
Βουταδιένιο

50 C

EPDM

Μονοµερές αιθυλενίου,
προπυλενίου, διενίου

110 C

•

•

ο

Πεδίο εφαρµογής
Καθαρό νερό, αλµυρό
νερό, λύµατα
Καθαρό νερό, λύµατα,
εξωτερική έκθεση
Αρωµατικοί
υδρογονάνθρακες,
βενζίνη, προϊόντα
διύλισης πετρελαίου,
χηµικά διάφορα και
διαλύτες, υψηλές
θερµοκρασίες, αέρας
Μη αρωµατικοί
υδρογονάνθρακες,
υδραυλικά λάδια, βαρύ
πετρέλαιο, λίπη και
έλαια
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.
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•

•

•

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.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
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.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(1) Έλεγχος πιστοποιητικών και φακέλου τεχνικών στοιχείων,
(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.
7.

ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ

Τα θυροφράγµατα, ανάλογα µε το µέγεθός τους, µπορούν να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα,
αλουµίνιο ή χυτοσίδηρο. Οι θύρες θα είναι ορθογωνικής µορφής και θα έχουν το κατάλληλο
πάχος και η ενίσχυση για την αντιµετώπιση των υδροστατικών πιέσεων µελέτης µε πλήρη
στεγανότητα.
Οι οδηγοί θα είναι από αντίστοιχο υλικό και τέτοιου µεγέθους ώστε να µπορεί να γίνεται ο
χειρισµός του τιµονιού σε επίπεδο 90 cm πάνω από το δάπεδο εργασίας. Οι οδηγοί πρέπει
να είναι καλά πακτωµένοι µέσα από σκυρόδεµα έχοντας τοποθετηθεί µε ακρίβεια και
στηριχθεί µε ασφάλεια κατά τη διάστρωσή του. Οι πλευρικοί οδηγοί θα είναι τελείως
παράλληλοι µεταξύ τους και προσεκτικά γωνιασµένοι µε τον οδηγό του πυθµένα.
Το στέλεχος θα είναι ανερχόµενου τύπου και τέτοιας διαµέτρου ώστε να αντέχει στις
δυνάµεις που θα δηµιουργούνται κατά το άνοιγµα και κλείσιµο της θυρίδας κάτω από την
επίδραση των πιέσεων λειτουργίας.
Ο χειρισµός θα γίνεται µε χειροστρόφαλο (τιµόνι). Η µέγιστη δύναµη έλξης που θα απαιτείται
στην περιφέρεια του τιµονιού θα πρέπει να ξεπερνά τα 15 Kg. Όπου είναι απαραίτητο θα
τοποθετείται σύστηµα οδοντωτών τροχών σε λιπαινόµενο στεγανό κιβώτιο.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β.7

ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Γενικά
Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει την προµήθεια και κατασκευή των αυτοκαθαριζόµενων
σχαρών και των συναφών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και του
βοηθητικού εξοπλισµού στράγγισης, αφαίρεσης και επεξεργασίας εσχαρισµάτων.
2. Σχετικές Προδιαγραφές
Σύµφωνα προς τα οριζόµενα από το Τεύχος 4, οι αυτοκαθαριζόµενες εσχάρες και ο
παρελκόµενος εξοπλισµός τους επιβάλλεται να είναι βιοµηχανικού τύπου προϊόντα υψηλής
στάθµης µε τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας που προβλέπονται από την Ε.Ε. .
Γενικώς ως οδηγίες των προδιαγραφών τους ισχύουν τα αναφερόµενα στα σχετικά Κεφάλαια
του Τεύχους 4 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) όπως συγκεκριµενοποιούνται από τα αναλυτικά
τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών του εξοπλισµού τα οποία θα υποβληθούν και θα
γίνουν αποδεκτά από την Υπηρεσία.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β.8

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

1. Γενικά
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)
Η αντλία θα είναι εξοπλισµένη µε υποβρύχιο καλώδιο (Subcable) µήκους τουλάχιστον δέκα
(10) m. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καλωδίου ισχύος θα είναι σύµφωνα µε τους
κανονισµούς IEC. Η αντλία θα συνοδεύεται µε σύνδεσµο αυτόµατης σύζευξης, πλήρη, ώστε
για την επισκευή ή αντικατάστασή της, να µην απαιτείται η είσοδος προσωπικού µέσα στον
υγρό θάλαµο λυµάτων.
2. Σχεδιασµός Αντλίας
Οι αντλίες θα συνδέονται σταθερά σε λυόµενο σύνδεσµο εξαγωγής κατά τρόπο αυτόµατο και
θα οδηγούνται από ένα ή δύο οδηγούς ανοξείδωτους εκτεινόµενες από την κορυφή του
αντλιοστασίου στον σύνδεσµο εξαγωγής της αντλίας.
Η διάταξη της 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.
3. Κατασκευή αντλίας
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 type 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.
4. Πτερωτή
Η πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο Cast iron ASTM-A 48 class 35b ή GG25G κατά DIN,
υδροδυναµικά ζυγοσταθµισµένη µονοκάναλη, ανεµπόδιστης ροής (χωρίς εµφράξεις) µε
οµαλή δίοδο, (πέρασµα) στερεών, διαµέτρου µέχρι 10% µικρότερη από τη διάµετρο του
στοµίου εξαγωγής της αντλίας. 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) και θα φέρει διάταξη αντιµπλοκαρίσµατος.
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
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ανοξείδωτο χάλυβα X5CrNiMo 1812 κατά DIN 17440 που θα τοποθετείται στην εισαγωγή
αναρρόφησης της πτερωτής αφού προηγουµένως θερµανθεί (συναρµογή σύσφιξης).
5. Κέλυφος Αντλίας
Το κέλυφος θα είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο άριστης ποιότητας µε λείες
εσωτερικές επιφάνειες, χωρίς τραχιά σηµεία, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώµατα χύτευσης.
Είναι επιθυµητό το πλατό αναρρόφησης στη βάση του κελύφους να φέρει κοπτήρες για την
αποτροπή έµφραξης από µακρόινα ή άλλα στερεά (σύστηµα contra block), µε δυνατότητα
ρύθµισης, ώστε το διάκενο µεταξύ πτερωτής και πλατό να είναι το ελάχιστο δυνατό.
6. Άξονας αντλίας
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).
7. Μηχανικοί στυπιοθλίπτες
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. Στυπιοθλίπτης εισόδου καλωδίου
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
ροδέλες 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.
9. Κινητήρας
Ο κινητήρας της αντλίας θα 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
ο
και υπολογισµένη για 155 C. Ο στάτορας θα είναι εµβαπτισµένος τρεις φορές σε ειδικό
βερνίκι κατηγορίας F τοποθετηµένος στον θάλαµο του κελύφους 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)
Ο κινητήρας και η αντλία θα είναι σχεδιασµένοι και συναρµολογηµένοι από τον ίδιο
κατασκευαστή.
Ο κινητήρας θα µπορεί να λειτουργεί µε διακύµανση τάσεως ±10%.
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Από τους διαγωνιζόµενους 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, απορροφώµενης 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.
10. Σύστηµα ψύξεως (προαιρετικό)
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 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.
11. Έδρανα
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.
12. ∆οχείο λαδιού
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.
13. Σύστηµα ανίχνευσης υγρασίας
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.
14. Καλώδια
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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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β.9
1.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Γενικές Απαιτήσεις

Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις για την προµήθεια, εγκατάσταση, δοκιµή και
θέση σε αποδοτική λειτουργία του συστήµατος παροχής αέρα για την οξυγόνωση ή
ανάδευση λυµάτων ή λάσπης που θα χρησιµοποιήσουν σε διάφορα σηµεία της
εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων. Οι προδιαγραφές για τους διαχύτες καθορίζονται στο
τεύχος 4.
2.

Φυσητήρες

2.1 Λοβοειδείς φυσητήρες αέρα (τύπου ROOTS)
Α. Γενικά
Στις εφαρµογές των φυσητήρων για αερισµό δεξαµενών βάθους µεγαλύτερου των 3 m θα
χρησιµοποιούνται φυσητήρες λοβοειδείς, θετικής εκτόπισης (τύπου ROOTS).
Για λόγους µείωσης θορύβου και αύξησης της ζωής των φυσητήρων θα προτιµηθούν
φυσητήρες που θα παίρνουν απ’ ευθείας κίνηση από κινητήρα ταχύτητας περιστροφής 1450
rpm. Το µανοµετρικό ύψος λειτουργίας για τον υπολογισµό του φυσητήρα θα είναι ίσο µε τη
βύθιση των διαχυτήρων, προσαυξηµένα κατά την αντίσταση των σωληνώσεων και την
αντίσταση των διαχυτήρων, πλέον συντελεστή ασφάλειας 0,05 Bar.
Οι φυσητήρες θα είναι εγκατεστηµένοι σε στεγασµένο χώρο µε επαρκή αερισµό και
κατάλληλη ηχοµόνωση ώστε ο θόρυβος σε απόσταση 1 m από τον εξωτερικό τοίχο να µην
υπερβαίνει τα 60 dBA.
Β. Κυρίως φυσητήρας
Το κέλυφος του φυσητήρα θα είναι κατασκευασµένο από ειδικό λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο µε
ισχυρές ενισχυτικές πτερυγώσεις για να αποφεύγονται στρεβλώσεις στις πιέσεις λειτουργίας.
Οι λοβοί των φυσητήρων θα είναι κατασκευασµένοι από ειδικό λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο µε
ισχυρές εξωτερικές πτυχώσεις. Οι εξωτερικές επιφάνειες των λοβών θα έχουν υποστεί
φρεζάρισµα και λειανθεί µε ακρίβεια ώστε να µπορούν να λειτουργούν σε µικρές ανοχές. Οι
άξονες θα είναι χαλύβδινοι και θα εφαρµόζουν µε ασφάλεια. Κάθε φυσητήρας θα είναι
εφοδιασµένος µε 4 βαρέος τύπου τριβείς INTIFRISTION.
Κάθε φυσητήρας θα διαθέτει δύο γρανάζια χρονισµού που θα διατηρούν την ακρίβεια των
λοβών. Τα γρανάζια αυτά θα είναι εγκλωβισµένα σε στεγανό κέλυφος και θα λιπαίνονται σε
ελαφρό ορυκτέλαιο που θα διατηρείται σε σταθερή στάθµη µέσα στο κέλυφος. Με το ίδιο
ορυκτέλαιο θα λιπαίνονται και οι τριβείς αυτού του άκρου. Οι τριβείς του άλλου άκρου θα
λιπαίνονται είτε µε παρόµοιο τρόπο ή µε γράσο, οπότε και θα υπάρχουν γρασαδόροι µε
εξαεριστικά εκτόνωσης υπερπιέσεων.
Γ. Κινητήρας
Κάθε φυσητήρας θα παίρνει κίνηση από κινητήρα, ασύγχρονο, τύπου βραχυκυκλωµένου
δροµέα, τριφασικό, κατάλληλης ισχύος, προστασίας ΙΡ 33, κατάλληλο για λειτουργία σε τάση
380V/50Hz. Το κέλυφος του κινητήρα θα είναι κατασκευασµένο από ειδικό λεπτόκοκκο
χυτοσίδηρο. Ο κινητήρας θα είναι αερόψυκτος.
∆. Σύνδεσµος µετάδοσης κίνησης
Οι άξονες κινητήρα και φυσητήρα πρέπει να είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένοι και η σύνδεσή
τους µπορεί να γίνει µε φλαντζωτό βιδωτό σύνδεσµο µε κλειδιά και στους δύο άξονες,
προτιµότερο όµως είναι η σύνδεση να γίνει µε σύνδεσµο διπλού ολισθητήρα (τύπου
OLDHAM) που δίνει και τη δυνατότητα απορροφήσεως απότοµων φορτίσεων κατά την
εκκίνηση.
Ε. Ιµάντες µετάδοσης κίνησης
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Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η χρησιµοποίηση ιµάντων για τη µετάδοση κίνησης, οι
ιµάντες θα είναι τύπου V, βαρέως τύπου, ανθεκτικοί στη ζέστη και τα λάδια και αντιστατικοί
µε ελάχιστο συντελεστή ασφάλειας 1,5.
Στ. Προστατευτικά καλύµµατα
Οι σύνδεσµοι ή ιµάντες µετάδοσης κίνησης θα καλύπτονται πλήρως από καλύµµατα
ασφαλείας για την αποφυγή ατυχηµάτων. Τα καλύµµατα θα είναι κατασκευασµένα από
χαλύβδινο έλασµα.
Ζ. Βάση
Κινητήρας και φυσητήρας θα βρίσκονται πάνω σε κοινή βάση από χαλύβδινες δοκούς,
κατάλληλων διαστάσεων και ύψους ώστε να είναι προσιτά τα σηµεία λίπανσης του
φυσητήρα. Η βάση θα εδράζεται στο δάπεδο του µηχανοστασίου πάνω σε ελαστικούς
απορροφητήρες κραδασµών.
Η. ∆ικλείδα ασφαλείας
Κάθε φυσητήρας θα διαθέτει δικλείδα ασφαλείας τοποθετηµένη στην έξοδο του φυσητήρα. Η
δικλείδα θα είναι ρυθµισµένη ώστε να ανοίγει σε πίεση 0,05 Bar παραπάνω από την
ονοµαστική πίεση λειτουργίας και θα έχει τη δυνατότητα να παροχετεύει ικανή ποσότητα
αέρα, σε περίπτωση ανάγκης, ώστε να αποφευχθεί τυχόν υπερφόρτωση του φυσητήρα ή
του κινητήρα.
Θ. ∆ικλείδα αντεπιστροφής
Στην έξοδο κάθε φυσητήρα θα τοποθετηθεί δικλείδα αντεπιστροφής µεγέθους ίσου µε το
µέγεθος της σωληνώσεως παροχής αέρα.
Ι. Σιγαστήρες
Στην είσοδο και έξοδο του φυσητήρα θα τοποθετηθούν σιγαστήρες, τύπου πολλαπλού
θαλάµου, κατάλληλου µεγέθους για να εφαρµόζουν στο µέγεθος των σωληνώσεων εισόδου
και εξόδου.
Κ. Ελαστικοί Σύνδεσµοι
Ο φυσητήρας θα συνδέεται µε τις σωληνώσεις του µε ελαστικούς συνδέσµους ώστε να µην
υπόκεινται σε κραδασµούς και φορτίσεις από τα δίκτυα των συνδεδεµένων σωληνώσεων.
Λ. Φίλτρα αέρα
Στην εισαγωγή κάθε φυσητήρα θα είναι εγκατεστηµένο φίλτρο αέρα κατάλληλο, µεγέθους για
την παρακράτηση σκόνης και ακαθαρσιών που µπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο
φυσητήρα και το δίκτυο αερισµού.
Μ. Μανόµετρο
Στη γραµµή εξαγωγής κάθε φυσητήρα θα είναι εγκατεστηµένο µανόµετρο ωρολογιακού
τύπου µε δικλείδα µε κλίµακα 0-1 Bar.
Ν. Ηλεκτρολογικά
Ο γενικός διακόπτης, οι ασφάλειες, τα θερµικά προστασίας καθώς και χρονοδιακόπτης 96
15λεπτων διαστηµάτων του φυσητήρα, θα βρίσκονται στον κεντρικό πίνακα στο θάλαµο
ελέγχου της εγκατάστασης.
Η εκκίνηση για κινητήρες µεγαλύτερους των 5 ΗΡ, θα γίνεται µέσω διακόπτη αστέρατριγώνου.
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Ξ. Εφεδρείες
Για κάθε φυσητήρα θα υπάρχει ένας τουλάχιστον εφεδρικός συνδεδεµένος παράλληλα. Με
το κατάλληλο σύστηµα αυτοµατισµού θα εναλλάσσεται η λειτουργία των φυσητήρων ώστε να
επιτυγχάνεται οµοιόµορφη φθορά.
Σε περίπτωση βλάβης ενός φυσητήρα θα µπαίνει αυτόµατα σε λειτουργία ο εφεδρικός.
2.2 Πτερυγιοφόροι αεριστήρες (φυσητήρες) (BLOWERS)
Οι φυσητήρες υπολογίζονται για συνεχή λειτουργία (8000 ώρες/έτος)
Η κατασκευή των φυσητήρων και των εξαρτηµάτων τους θα είναι κατάλληλη για τα
χαρακτηριστικά του χώρου εγκατάστασης.
Η κατασκευή του κάθε τεµαχίου του αεριστήρα δεν θα παρουσιάζει ρωγµές, φυσαλίδες αέρα,
σκουριές ή άλλα ελαττώµατα. ∆εν θα επιτραπούν επισκευές οπών ή άλλων ελαττωµατικών
µερών που είναι υπό πίεση µε σφραγιστικά υλικά.
Τα πτερύγια πρέπει να είναι κατασκευασµένα από ειδικό χάλυβα επεξεργασµένο εν θερµώ.
Οι ρότορες πρέπει να είναι δυναµικά ζυγοσταθµισµένοι. Το σώµα πρέπει να έχει πάχος κατά
2-3 µ.µ. µεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την µέγιστη πίεση λειτουργίας.
Ο αεριστήρας πρέπει να συµπληρώνεται µε φίλτρο, µετρητή παροχής, βαλβίδα
αντεπιστροφής, βαλβίδα ασφαλείας και ελαστικό παρέµβυσµα σύνδεσης µε τους σωλήνες
διανοµής.
Προτιµώνται οι αερόψυκτοι αεριστήρες. Στην περίπτωση που προβλέπεται υδρόψυκτος, το
κύκλωµα ψύξεως πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε πιεζοστάτη διακοπής λειτουργίας, σε
περίπτωση πτώσεως της πιέσεως του νερού.
2.5 Επιφανειακοί αεριστήρες
Επιφανειακοί αεριστήρες οριζόντιου άξονα (τύπου βούρτσας)
Γενικά
Η ανάδευση και η οξυγόνωση των λυµάτων θα γίνεται µε µηχανικούς αεριστήρες µη
εµφρασσόµενου τύπου που θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε οξειδωτικές τάφρους.
Το συγκρότηµα του αεριστήρα θα είναι κατάλληλο για λειτουργία στο ύπαιθρο και στο ισχυρά
διαβρωτικό περιβάλλον των δεξαµενών αερισµού. Ο εξοπλισµός που θα είναι σε επαφή µε
τα λύµατα θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτα υλικά ή θα φέρει πλήρη αντιοξειδωτική
προστασία.
Κάθε αεριστήρας θα παίρνει κίνηση από ηλεκτροκινητήρα, µέσω µειωτήρα και θα υπάρχει
ελαστικός σύνδεσµος (κόπλερ) µεταξύ του αεριστήρα και του µειωτήρα.
Όλα τα επί µέρους εξαρτήµατα θα είναι εναλλάξιµα. Οι αεριστήρες θα είναι χαµηλής
ταχύτητας, εδρασµένοι σε γέφυρα και θα έχουν τη δυνατότητα κατακόρυφης ρύθµισης .
Η προµήθεια του αεριστήρα θα γίνεται εξ ολοκλήρου από ένα κατασκευαστή που θα έχει την
εµπειρία στην κατασκευή επιφανειακών αεριστήρων τύπου βούρτσας, αποδεικνυόµενου
τούτου µε πιστοποιητικά και κατάλογο έργων όπου χρησιµοποιούνται παρόµοιοι αεριστήρες.
Απαγορεύεται ρητά στον ανάδοχο η συναρµολόγηση αεριστήρων από εξαρτήµατα διαφόρων
κατασκευαστών , εκτός αν ο ανάδοχος είναι πιστοποιηµένος κατασκευαστής επιφανειακών
αεριστήρων τύπου βούρτσας.
Ο αεριστήρας θα είναι κατάλληλος για λειτουργία 8.000 ωρών /έτος µε συντελεστή
ασφαλείας AGMA 2,0. H ταχύτητα στην περιφέρεια των στροφείων των αεριστήρων δε θα
υπερβαίνει τα 6,5 m/sec για να αποφεύγεται έτσι η διάσπαση των συσσωµατώσεων λάσπης.
Οι αεριστήρες θα έχουν την απαιτούµενη δυναµικότητα και κατασκευή για την ανάµιξη και
οξυγόνωση των υγρών µε τον πιο αποδοτικό τρόπο.
Οι αεριστήρες θα έχουν την δυνατότητα οµαλής εκκίνησης ακόµα και όταν βρίσκονται στο
µέγιστο βάθος βύθισης.
Η ταχύτητα περιστροφής του συγκροτήµατος του αεριστήρα δε θα υπερβαίνει το 80% της
πρώτης κρίσιµης ταχύτητας. Το όλο συγκρότηµα θα είναι δυναµικά ζυγοσταθµισµένο.
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Το συγκρότηµα θα είναι εφοδιασµένο µε διαφράγµατα ανακοπής σταγονιδίων ώστε να
προστατεύονται οι υπερκατασκευές από τη συσσώρευση ακαθάρτων και να ελαχιστοποιείται
η εκποµπή σταγονιδίων.
Ηλεκτροκινητήρες
Οι κινητήρες θα είναι στεγανού τύπου, προστασίας ΙΡ 55, αερόψυκτοι, κατάλληλοι για
λειτουργία σε διαβρωτικό περιβάλλον και θα συµφωνούν µε τη γενική προδιαγραφή
"Κινητήρες " της παρούσας.
Το κέλυφος θα είναι κατασκευασµένο από ειδικά κατεργασµένο λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο, ενώ
οι βίδες, τα παξιµάδια και λοιπά µικροϋλικά θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
Κάθε κινητήρας θα είναι εφοδιασµένος µε ανεξίτηλο πινακίδιο µε τα χαρακτηριστικά
λειτουργίας καθώς και το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή.
Κάθε κινητήρας θα συνοδεύεται από διάγραµµα συνδεσµολογίας ,ενώ οι κινητήρες όλων των
αεριστήρων θα είναι πανοµοιότυπο και εναλλάξιµοι. Κάθε κινητήρας θα διαθέτει επιτόπου
διακόπτη άµεσης διακοπής λειτουργίας για λόγους ασφαλείας.
Ο κεντρικός διακόπτης, τα συστήµατα αυτοµατισµού, η ασφάλεια ,το θερµικό προστασίας και
η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας κάθε κινητήρα θα βρίσκονται στον υποπίνακα που ελέγχεται
από τον κεντρικό πίνακα της εγκατάστασης, στο θάλαµο ελέγχου. Για κινητήρες
µεγαλύτερους των 5 ΗΡ η εκκίνηση θα γίνεται µε διακόπτη αστέρα - τριγώνου.
Ο ηλεκτροκινητήρας θα λειτουργεί σε τάση 380 V/50 Hz. Το καλώδιο τροφοδότησης του
κινητήρα θα είναι υποβρύχιου τύπου, βαρέως οπλισµού και θα βρίσκεται µέσα σε
γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα που θα οδεύει πάνω στη γέφυρα.
Μειωτήρες Στροφών
Ο µειωτήρας θα παίρνει κίνηση από γρανάζι πρεσαρισµένο στον άξονα του
ηλεκτροκινητήρα. Η διάρκεια ζωής του µειωτήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες
µε 120 % του ονοµαστικού φορτίου και η θερµοχωρητικότητά του τέτοια ώστε να εξασφαλίζει
κανονική λειτουργία στις κλιµατολογικές συνθήκες του έργου.
Τα γρανάζια θα είναι κατασκευασµένα από κράµα
χάλυβα και θα έχουν υποστεί
επεξεργασία σε βαθµό σκληρότητας 53 - 60 ROCKWELL, θα συµφωνούν δε µε τις
προδιαγραφές AGMA 211-02 και 221-02 µε συντελεστές Κρ και Cρ ίσους µε τη µονάδα και
συντελεστή ασφάλειας AGMA 2,0.
Οι προδιαγραφές αυτές θα είναι σηµειωµένες σε ανεξίτηλο πλακίδιο µαζί µε το όνοµα και τη
διεύθυνση του κατασκευαστή. Ο µειωτήρας θα είναι κατάλληλος για συνεχή 24ωρη
λειτουργία υπό συνθήκες ξαφνικών υπερφορτίσεων µέσου µεγέθους.
Το κέλυφος του µειωτήρα θα είναι κατασκευασµένο από ειδικό λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο που
θα έχει υποστεί ανόπτηση για αποφυγή στρεβλώσεως κατά τη λειτουργία και θα έχει
τουλάχιστο 260% της ονοµαστικής ιπποδύναµης.
Το κέλυφος θα είναι στεγανό και θα φέρει αναπνευστήρα µε αεροπαγίδα ή φίλτρο
απορρόφησης υγρασίας. Ο µειωτήρας θα έχει σηµεία ανάρτησης για µεταφορά , δείκτη
στάθµης λιπαντικού και τάπες εκκένωσης και αντικατάστασης λιπαντικού .
Τριβείς
Οι τριβείς θα είναι υπολογισµένοι ώστε να έχουν ελάχιστη διάρκεια ζωής 100.000 ώρες στο
125% της µέγιστης ροπής του µειωτήρα στις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και σε
συνδυασµό µε όλα τα εξωτερικά φορτία που ασκούνται , σύµφωνα µε την προδιαγραφή
AGMA 420.04 . Ειδικά για τις βούρτσες , οι τριβείς επιπλέον θα είναι αυτοευθυγραµµιζόµενοι
και θα έχουν την δυνατότητα προσαρµογής σε όλες τις φυσιολογικές στρεβλώσεις που
προκαλούνται από θερµικές διαστολές και συστολές .
Οι τριβείς θα λιπαίνονται µε ορυκτέλαιο που θα έχουν τσιµούχες για την αποφυγή διαρροών .
Τα σηµεία λίπανσης θα είναι προσιτά και όπου δεν είναι δυνατό αυτό , θα υπάρχουν
προεκτάσεις µε αγωγό επαρκούς διατοµής.
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Συστήµατα Ελέγχου Παροχής Οξυγόνου
Όταν απαιτείται υψηλός βαθµός νιτρικοποίησης και απονιτρικοποίησης, ειδική προσοχή
πρέπει να δοθεί στην επιλογή της θέσεως των αεριστήρων στη δεξαµενή για την
αποδοτικότερη αξιοποίηση της ισχύος και την δηµιουργία ανοξικών ζωνών.
Ο έλεγχος της παροχής οξυγόνου θα γίνεται από µετρητές οξυγόνου που θα είναι µόνιµα
εγκατεστηµένοι σε κάθε δεξαµενή αερισµού .
Η µέθοδος ελέγχου θα είναι µε µεταβολή βύθισης αεριστήρα µε Η/Κ υπερχειλιστή εξόδου
ελεγχόµενο από τους µετρητές οξυγόνου .
∆οκιµές Απόδοσης Αεριστήρα
Η απόδοση του αεριστήρα θα είναι εγγυηµένη και θα προσκοµιστούν πιστοποιητικά δοκιµών
στο εργοστάσιο κατασκευής που θα αποδεικνύουν την απόδοση σε συνολική παροχή
0
οξυγόνου /KWH σε καθαρό νερό µε µηδενική περιεκτικότητα οξυγόνου στους 200 C .
∆ιαφράγµατα
Σε κατάλληλες θέσεις της δεξαµενής θα τοποθετηθούν διαφράγµατα για την βελτίωση της
κυκλοφορίας και της ανάµειξης των υγρών . Τα διαφράγµατα θα είναι στερεωµένα µε
ασφάλεια για την αποφυγή µετατόπισης κατά την λειτουργία .
Στέγαστρα
Οι επιµήκεις αεριστήρες θα προστατεύονται από στέγαστρα για να ελαχιστοποιούνται οι
συστολοδιαστολές από υπερβολική έκθεση στις ηλιακές ακτίνες.
Εξοπλισµός Ανύψωσης
Για τους αεριστήρες τύπου βούρτσας θα προβλεφθούν σταθερές γερανοδοκοί µε χειροκίνητα
βαρούλκα και επαρκή προέκταση για την φόρτωση των αεριστήρων σε µεταφορικό µέσο . Οι
αεριστήρες κατακόρυφου τύπου θα ανυψώνονται µε τροχήλατα παλάγκα που θα µπορούν
να κινηθούν κατά µήκος της γέφυρας .
∆άπεδα και Συστήµατα Ασφαλείας
Η Γέφυρα θα διαθέτει κινητές σχάρες που θα επιτρέπουν ασφαλή πρόσβαση στον
αεριστήρα, τον ηλεκτροµειωτήρα και τους τριβείς . Ανάντη και κατάντη των αεριστήρων και
σε όλο το πλάτος της δεξαµενής θα υπάρχουν µπάρες ασφαλείας που θα αποκλείουν
εµπλοκή στο στροφείο του αεριστήρα ατόµων που πιθανόν να πέσουν µέσα στην δεξαµενή.
Στο άκρο κάθε µπάρας ασφαλείας θα υπάρχει σκάλα διαφυγής.
Γύρω από την δεξαµενή θα υπάρχουν σωσίβια σε τουλάχιστον 4 σηµεία προστατευόµενα
από στέγαστρα. Τα σωσίβια θα είναι κατασκευασµένα από φελλό ή αφρώδες πλαστικό και
θα φέρουν τα κατάλληλα σχοινιά ασφαλείας.
Βαφή
Όλα τα µη ανοξείδωτα µεταλλικά µέρη του αεριστήρα , αφού υποστούν αµµοβολή , θα
βαφούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές βαφής της παρούσας .
Ηλεκτρολογικά
Ο ηλεκτροκινητήρας θα λειτουργεί σε τάση 380 V/ 50HZ .
Για ηλεκτροκινητήρες µεγαλύτερους από 5 ΗΡ η εκκίνηση θα γίνεται µε διακόπτη
Υ - ∆ . Κάθε κινητήρας θα συνοδεύεται από διάγραµµα συνδεσµολογίας .
Ο διακόπτης ΟΝ - ΟFF , η ασφάλεια και το θερµικό προστασίας του κινητήρα θα βρίσκονται
στον υποπίνακα που ελέγχεται από τον Κεντρικό Πίνακα της εγκατάστασης , στο δωµάτιο
ελέγχου.
Κάθε αεριστήρας θα διαθέτει επίσης χρονοδιακόπτη 96 15λέπτων διαστηµάτων , που θα
µπορεί να ρυθµίζεται ανάλογα µε τις ανάγκες της εγκατάστασης .
Το καλώδιο τροφοδοσίας του κινητήρα θα είναι υποβρύχιου τύπου , θωρακισµένο και θα
βρίσκεται µέσα σε γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα που θα οδεύει πάνω στην γέφυρα .
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β.10

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

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.
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (1,5 – 2 ώρες κατά µέγιστο), τίθεται σε λειτουργία ο
αναδευτήρας λυµάτων, ο οποίος λειτουργεί για 2 λεπτά περίπου 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.
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.
Άξονας
Θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 420.
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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
 Άξονας
 Μηχανικός στυπιοθλίπτης
 Κοχλιοσυνδέσεις
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Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.2

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΑΘΜΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.4

ΚΑΛΩ∆ΙΑ - ΣΩΛΗΝΕΣ - ΚΟΥΤΙΑ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.5

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ (380/220 V)
ΤΥΠΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.6

ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.7

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ
ΕΡΜΑΡΙΟΥ (ΑΠΛΟΙ Η ΣΤΕΓΑΝΟΙ).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.8

ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.9

ΕΚΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.10

ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.11

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗ
ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.12

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

K:\N5800a\cons\tefxi\TPr.doc

- 110 -

Ν5800α/4931/B10

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.1

1.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Γενικά

Οι εργασίες που περιγράφονται σε αυτές τις Προδιαγραφές περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων,
τη µελέτη, κατασκευή, προµήθεια, εγκατάσταση και δοκιµή όλων των επί µέρους τµηµάτων
της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων.
Η εγκατάσταση θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και τα εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Γενικό Πίνακα Χαµηλής Τάσης
∆ίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας χαµηλής τάσης
Πίνακες διανοµής και Πίνακες κίνησης και αυτοµατισµών
Εξωτερικό φωτισµό
Εγκατάσταση γείωσης
Εγκατάσταση αντιστάθµισης άεργης ισχύος
Τηλεφωνική εγκατάσταση
Εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων
∆οκιµές λειτουργίας
Ανταλλακτικά και εργαλεία

Τα παραπάνω θα χρησιµεύσουν σαν οδηγός µόνο για την κατάρτιση της οριστικής µελέτης
από τον Ανάδοχο.
Στις προδιαγραφές που ακολουθούν, όπου γίνεται µνεία προτύπων και κανονισµών, νοείται
ότι αυτά αναφέρονται σαν οδηγοί για την αποδεκτή ποιότητα υλικών και εργασίας.
Εναλλακτικά πρότυπα είναι αποδεκτά εφόσον προδιαγράφουν ισοδύναµες ποιότητες
προϊόντων και συµφωνούν µε τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και τις προδιαγραφές της ∆ΕΗ.
2.

Εφαρµοστέοι Κανονισµοί και Πρότυπα

•
•
•
•
•
•
•
•

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
Προδιαγραφές ΕΛΟΤ
Ηλεκτρολογικές Προδιαγραφές ∆ΕΗ
Γερµανικά Πρότυπα VDE
Γερµανικά Πρότυπα DIN
∆ιεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή ICE και ∆ιεθνής Οργάνωση Τυποποίησης ISO.
∆ιεθνής Επιτροπή Πιστοποίησης Συµβατότητας Ηλεκτρολογικού Εξοπλισµού CEE
∆ιεθνής Επιτροπή Φωτισµού CIE

Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των παραπάνω προτύπων ισχύει η παρακάτω σειρά
προτεραιότητας :
• Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
• Ηλεκτρολογικές Προδιαγραφές ∆ΕΗ
• Η Παρούσα Προδιαγραφή
3.

Στοιχεία προς Υποβολή

Με την προσφορά θα υποβληθούν:
•

•
•

Θέσεις ηλεκτρικών πινάκων και Η/Μ εξοπλισµού όλων των εγκαταστάσεων µε τις και
οδεύσεις των καλωδίων τροφοδοσίας, καθώς και διαγράµµατα ηλεκτρικών πινάκων και
διανοµών (χωρίς διατοµές καλωδίων κλπ. µεγεθών όπως ασφαλειών διακοπτών κλπ.)
Γραµµική απεικόνιση δικτύων σε κάτοψη
Τεχνικά στοιχεία κινητήρων.

Με την οριστική µελέτη θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο:
•

Φυλλάδια µε τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονόµων προστασίας διακοπών
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•
•

Υπολογισµοί τάσης βραχυκύκλωσης
Υπολογισµοί πτώσης τάσης
Υπολογισµοί διατοµών καλωδίων ρεύµατος και αυτοµατισµών, τηλεφωνικών καλωδίων
και καλωδίων συστηµάτων συναγερµού
∆ιαγράµµατα ηλεκτρικών πινάκων και τροφοδοτικών γραµµών για όλες τις µονάδες,
κτίρια και εξωτερικά φώτα µε πλήρη στοιχεία µεγεθών.
Πλήρεις καταστάσεις καλωδίων
Πλήρεις καταστάσεις οργάνων

4.

∆εδοµένα Μελέτης

•
•
•
•

Χαµηλή τάση
∆ιανοµή ενέργειας
Κινητήρες από 1-160 KW
Κινητήρες κάτω από 1 KW
Φωτισµός
Ρευµατοδότες κοινοί (απλοί και Schuko)
Ρευµατοδότες ισχύος
Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος
5.

380 V
380-220 V (50Hz)
380 V (3 φάσεις)
220 V (1 φάση)
220 V (1 φάση)
220 V (1 φάση)
380 V (3 φάσεις)
45 βαθµ. C

Επιθεώρηση και ∆οκιµές

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και οι συσκευές θα επιθεωρούνται και θα δοκιµάζονται τακτικά
παρουσία του Επιβλέποντα Μηχανικού.
Οι δοκιµές στο εργοστάσιο µπορούν να περιλαµβάνουν βασικές δοκιµές απόδοσης για κάθε
τύπο συσκευής, συνήθεις δοκιµές που θα αποδεικνύουν ότι οι συσκευές έχουν
συναρµολογηθεί σωστά και λειτουργούν ικανοποιητικά από άποψη ηλεκτρολογική και
µηχανολογική, δοκιµές και µετρήσεις των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για αντίσταση
γειώσεως, για αντίσταση µόνωσης κυκλωµάτων, για αντοχή µόνωσης διακοπτών, αντοχή
κύριων γραµµών µεταφοράς, κινητήρων, γεννητριών και µετασχηµατιστών καθώς και δοκιµές
αποδοχής από αρµόδια επιτροπή που θα έχει το δικαίωµα να συστήσει ο Εργοδότης.
Οι δοκιµές επί τόπου του έργου θα περιλαµβάνουν δοκιµές, πριν τη θέση της Ε.Ε.Λ σε
αποδοτική λειτουργία για όλο το ηλεκτρολογικό υλικό, καλωδιώσεις και βοηθητικές διατάξεις,
καθώς και ενεργοποίηση του συστήµατος και δοκιµή υπό φορτίο.
Όλα τα όργανα θα δοκιµασθούν κατά τρόπο ώστε να ελεγχθεί η σωστή λειτουργία τους όταν
ενεργοποιηθούν.
Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών θα υποβληθούν:
•
•
•
•

Πιστοποιητικά ∆ΕΗ
Πιστοποιητικά συνήθων δοκιµών των συσκευών
Πιστοποιητικά δοκιµών εγκαταστάσεων
Πιστοποιητικά δοκιµών αγωγιµότητας του εδάφους

K:\N5800a\cons\tefxi\TPr.doc

- 112 -

Ν5800α/4931/B10

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.2

1.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Γενικά

Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις µελέτης και κατασκευής των
κινητήρων.
2.

Εφαρµοστέοι Κανονισµοί και Πρότυπα

DIN 40050 – Βαθµός προστασίας
DIN 42673 – Κεφάλαιο 1. Ισχύς κινητήρων βραχυκυκλωµένου δροµέα
DIN 42678 – Κεφάλαιο 1. Ισχύς κινητήρων µε δακτύλιο
DIN 42950 – Τύποι κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών
DIN 45665 – Στάθµες δόνησης περιστρεφόµενων ηλεκτρικών συσκευών
VDE 0171 – Αντιεκρηκτικά υλικά
3.

Κατασκευή, Εγκατάσταση και Λειτουργία

Για ισχύ µεγαλύτερη του 1 KW, οι ηλεκτρικοί κινητήρες θα είναι τριφασικοί, µε τάση
λειτουργίας 380 V/50 Hz και κατάλληλοι για συνεχή λειτουργία υπό την ονοµαστική ισχύ.
Κινητήρες που εγκαθίστανται σε εξωτερικό χώρο θα είναι κλειστού τύπου µε φυσικό αερισµό
ή αυτοαεριζόµενοι και βαθµό προστασίας ΙΡ 55. Κινητήρες που εγκαθίστανται σε κλειστό
χώρο θα πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από τα νερά και να αερίζονται µε φυσικό
αερισµό ή να είναι αυτοαεριζόµενοι, µε βαθµό προστασίας ΙΡ 44.
Κινητήρες που βρίσκονται σε περιβάλλον αναθυµιάσεων εκρηκτικών αερίων πρέπει να είναι
αντιεκρηκτικού τύπου.
Οι περιελίξεις των κινητήρων θα είναι κατάλληλες ώστε να λειτουργούν και να αντέχουν στις
επικρατούσες συνθήκες λειτουργίας.
Όλοι οι κινητήρες αντλιών θα είναι εφοδιασµένοι µε τερµατικά κιτία για καλώδια ισχύος,
θερµική προστασία και γείωση. Τα τερµατικά κιτία των υποβρυχίων κινητήρων θα είναι
απόλυτα υδατοστεγή.
Οι κινητήρες θα είναι κατάλληλα µονωµένοι και θα φέρουν πινακίδα µε τα χαρακτηριστικά
λειτουργίας τους.
Κάθε κινητήρας θα είναι εφοδιασµένος µε θερµική προστασία που θα περιλαµβάνει σύστηµα
Thermistor µε τρεις ανιχνευτές, ένα για κάθε φάση της περιέλιξης των κινητήρων. Το
σύστηµα προστασίας θα είναι εγκατεστηµένο στον πίνακα του εκκινητή και θα ελέγχει τις
θερµοκρασίες της περιέλιξης, θέτοντας σε λειτουργία βοηθητικά κυκλώµατα ή σύστηµα
κινδύνου στις καθορισµένες θερµοκρασίες.
Τα περιστρεφόµενα τµήµατα των ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να είναι δυναµικά και
στατικά ζυγοσταθµισµένα.
Η ισχύς των κινητήρων πρέπει να υπερκαλύπτει (κατ’ ελάχιστο) τις απαιτήσεις ισχύος
λειτουργίας της κινούµενης µηχανής και των τυχόν βοηθητικών εξαρτηµάτων της, σύµφωνα
µε τον ακόλουθο πίνακα:
Κινητήρες µέχρι 25 ΗΡ, κατά 25%
Κινητήρες 25 - 75 ΗΡ, κατά 15 %
Κινητήρες 75 ΗΡ και άνω, κατά 10%
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.3

1.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΑΘΜΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Γενικά

Οι απαιτούµενες µέσες στάθµες φωτισµού των διαφόρων χώρων, προκειµένου
εγκατάσταση είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

Γραφεία – εργαστήρια
Αίθουσα ελέγχου
Χώροι εργασίας και ασφάλειας - χώροι παραγωγής ενέργειας
Γενικοί χώροι συνεργείων, χώροι υγιεινής, αποθήκες
Λοιποί βοηθητικοί χώροι και διάδροµοι
Χώροι εκκένωσης βυτιοφόρων (σε περίπτωση νυκτερινής εργασίας)
Χώροι δεξαµενών, χώροι εργασίας (γενικός φωτισµός)
Αυλή – περιφράξεις
Πλατείες και δρόµοι µεγάλης Κυκλοφορίας
∆ρόµοι µικρής κυκλοφορίας

για νέα

500 LUX
300 LUX
200 LUX
120 LUX
80 LUX
80 LUX
30 LUX
10 LUX
1,5 CD/m2
2
1 CD/m

Φωτιστικά σώµατα εσωτερικών χώρων

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Oρθογώνιο φωτιστικό σώµα οροφής 1,20x0,30 m, κατάλληλο για 2 λαµπτήρες
φθορισµού 36 W, ορατό, µε µεταλλική σκάφη, απλό ή στεγανό .
Μεταλλική σκάφη
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.
Όργανα αφής
Το φωτιστικό σώµα θα εφοδιαστεί µε όλα τα όργανα αφής που αναφέρονται στη σχετική
προδιαγραφή .
Λοιπές απαιτήσεις
Τα διάφορα µέρη του φωτιστικού θα πληρούν επίσης και την προδιαγραφή «ΓΕΝΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ».
Λαµπτήρες φθορισµού
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
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♦ Φωτεινή Ροή
♦ Ενδεικτικός τύπος

: 2900
: PHILIPS TLD

Όργανα αφής λαµπτήρων φθορισµού
Γενικά
Τα φωτιστικά σώµατα µε λαµπτήρες φθορισµού , θα έχουν όργανα αφής
τις παρακάτω απαιτήσεις :
Τα όργανα αφής (εκκινητές – στραγγαλιστικά πηνία) θα είναι ηλεκτρονικά

3.

που θα πληρούν

Εξωτερικός φωτισµός

Α. Φωτιστικά σώµατα βραχίονα
Η εγκατάσταση θα γίνεται µε τους ακόλουθους τρόπους:
Α) Με φωτιστικά σώµατα εξωτερικού φωτισµού βραχίονα κατάλληλα για λυχνίες ατµών
Υδραργύρου ή Νατρίου υψηλής πιέσεως πάνω σε σιδηροϊστούς εξαγωνικής διατοµής
ανάλογου ύψους
Έκαστο φωτιστικό σώµα θα αποτελείται από τα εξής µέρη:
α) Το κέλυφος. Κατασκευασµένο από χυτό ή χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου ή από
πρεσσαριστό φύλλο αλουµινίου, ανθεκτικό στο ύπαιθρο. Το πίσω τµήµα του κελύφους είναι
διαµορφωµένο σε ρυθµιζόµενη υποδοχή βραχίονα κατάλληλη για βραχίονα εξωτερικής
διαµέτρου 40 έως 60mm.
β) Το διαφανή κώδωνα. Κατασκευασµένος από ειδική διαφανή ακρυλική ύαλο ή πυρίµαχο
ύαλο, ανθεκτική σε µηχανικές καταπονήσεις. Η στερέωση του στο κέλυφος γίνεται µέσω
κατάλληλου παρεµβύσµατος ανθεκτικού σε έντονες καιρικές µεταβολές (ελαστικό, νεοπρένιο,
τσόχα). Ο συνδυασµός κώδωνα και κελύφους πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει
προστασία στο χώρο του λαµπτήρα P33 και στο χώρο των οργάνων P22 κατά DIN 40050 ή
ισοδύναµη κατά τους ∆ιεθνείς κανονισµούς.
Το φωτιστικό σώµα θα είναι εξοπλισµένο µε τα εξής:
Κάτοπτρο ή κάτοπτρα από χηµικώς καθαρό αλουµίνιο 99,9% συµπληρωµένο και
στιλβωµένο.
Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε 40.
Ηλεκτρικά όργανα: στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διορθώσεως συντελεστού ισχύος (συνφ
µεγαλύτερο ή ίσο από το 0,85), αντιπαρασιτική διάταξη.
Πλήρη ηλεκτρική συνδεσµολογία, κατάλληλη για φωτιστικό σώµα κλάσεως µονώσεως Ι κατά
VDE 0710, ώστε µε την τοποθέτηση του λαµπτήρα ή των λαµπτήρων και απλή σύνδεση στο
δίκτυο της ∆.Ε.Η. να µπορεί να λειτουργεί.
Όλα τα υλικά θα είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και θα είναι
σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς, όπου υπάρχουν τέτοιοι κανονισµοί. Τέλος η
κατανοµή του εκπεµπόµενου φωτός πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για φωτιστικό σώµα
CUT-OFF κατά τους διεθνείς κανονισµούς.
Οι σιδηροϊστοί θα είναι κατάλληλου ύψους από το έδαφος ώστε να εξασφαλιστεί
ικανοποιητική στάθµη φωτισµού, µε εξαγωνική κωνική εξωτερική µορφή (διατοµή βάσης
µεγαλύτερη από διατοµή κορυφής), από έλασµα πάχους 6mm, και µήκους τουλάχιστον 5 m
για να αποφευχθούν όσο είναι δυνατόν οι ηλεκτροσυγκολλήσεις και να εξασφαλισθεί
ικανοποιητική αισθητική εµφάνιση.
Ο κορµός του σιδηροϊστού θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεως από λαµαρίνα
πάχους 20 mm και διαστάσεων 0,60 x 0,60m, καλά ηλεκτροσυγκολληµένη.
Η πλάκα εδράσεως θα πρέπει να φέρει κεντρική οπή για την διέλευση του υπογείου
καλωδίου µέσα στον ιστό καθώς και τέσσερις (4) οπές σχήµατος οβάλ 27 x 54 mm για την
στερέωση του ιστού µε κοχλιωτούς ήλους (µπουλόνια) διαµέτρου 24 mm, θα φέρει επίσης
τέσσερα ενισχυτικά πτερύγια πάχους 15 mm σχήµατος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων
των καθέτων πλευρών του 0,20 και 0,30 m.
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Ο σιδηροϊστός θα φέρει σε απόσταση 0,80m από τη βάση του οπή διαστάσεων ύψος 30 cm
και πλάτος 8,5 cm για την είσοδο εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου του ιστού. Η
θυρίδα θα κλείνει µε κατάλληλη θυρίδα από λαµαρίνα ιδίου πάχους µε τον υπόλοιπο ιστό
που στην κλειστή θέση της δεν θα εξέχει του ελάσµατος του σιδηροϊστού. Το πορτάκι θα
φέρει µεντεσέδες στη µία πλευρά και στην άλλη θα κλείνει µε απλή κλειδαριά ασφάλισης
(χωρίς κλειδί µε αφαιρούµενη χειρολαβή). Οι κοχλίες της θυρίδας επί του ιστού θα είναι
ορειχάλκινοι.
Τα ακροκιβώτια των στύλων προβλέπονται από χυτό αλουµίνιο ή από ειδικό πλαστικό µε
κατάλληλους στυπιοθλίπτες στις εισόδους και εξόδους των καλωδίων
Οι συνδέσεις του σιδηροϊστού, η πλάκα εδράσεώς του και τα ενισχυτικά πτερύγια θα είναι
καλά ηλεκτροσυγκολληµένα.
Ο σιδηροϊστός θα συνοδεύεται από µία βάση αγκυρώσεως που θα αποτελείται από τέσσερις
ήλους µήκους 1 m και διατοµής 24 mm που θα καταλήγουν σε σπείρωµα µήκους 0,15 m,
καλά επεξεργασµένο. Οι τέσσερις ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους µε
ηλεκτροσυγκολληµένες πάνω τους σιδηρογωνίες 30/30/3mm σε σχήµα τετραγώνου στη
βάση του και χιαστί προ του σπειρώµατος τους για να αποφευχθεί µετακίνηση τους κατά την
ενσωµάτωση τους µέσα στην βάση από σκυρόδεµα. Το σύστηµα των κοχλιών αγκύρωσης
στο εκτεθειµένο τους τµήµα και επιπλέον τµήµα 0,10 m που βυθίζεται στο σκυρόδεµα βάσης
όπως επίσης και τα περικόχλια (δύο σε κάθε κοχλία αγκύρωσης) και παρεµβύσµατα θα είναι
προστατευµένα µε θερµό γαλβάνισµα µε µέσο πάχος επένδυσης ίσο µε 375 γραµµάρια ανά
τετραγωνικό µέτρο προστατευµένης επιφάνειας (53 µm).
Ο ιστός µετά από την σχετική προεργασία δηλαδή την απόξεση, τον καθαρισµό και λοιπές
εργασίες για να µην διακρίνονται τα σηµεία ραφής του θα υποστεί θερµό βαθύ γαλβάνισµα
βάρους κατ’ ελάχιστο ίσο προς 500 γραµµάρια ανά τετραγωνικό µέτρο επικαλυπτόµενης
επιφάνειας (70 µm) που θα έχει γίνει σε κατακόρυφο γαλβανιστήριο το οποίο και θα
πιστοποιεί και την ποιότητα του γαλβανίσµατος.
Στους τέσσερεις ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πριν από την ανύψωση του
ιστού από ένα περικόχλιο 1 ins για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες
κατά την ζυγοστάθµιση του, στερεούµενη µε δύο περικόχλια από πάνω σε κάθε θέση.
Ο ιστός στα τελευταία 0,40m θα φέρει σιδηροσωλήνα ή τούµπο από έλασµα του ίδιου
πάχους µε το έλασµα του σιδηροιστού που θα προεκτείνεται µέσα στον ιστό κατά 0,40m
ακόµη κατάλληλα ηλεκτροσυγκολληµένο για την τοποθέτηση και την στερέωση πάνω σε
αυτόν του βραχίονα.
Μετά την τοποθέτηση του ιστού πάνω στην βάση θα γίνει η τελική διαµόρφωση της
επιφάνειας της βάσης, δηλαδή κάλυψη των περικοχλίων µε γράσο ή βαζελίνη και τελική
πλήρωση µε τσιµεντοκονία.
Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να µην παρουσιάζει ελαττώµατα.
Η θεµελίωση εκάστου ιστού θα γίνει πάνω σε βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα κατάλληλων
διαστάσεων και βάθους.
2
Όλοι οι στύλοι θα γειωθούν σε κοινό σύστηµα γείωσης µε χάλκινο αγωγό 70 mm
Β) Φωτιστικά σώµατα βραχίονα ως άνω, τοποθετηµένα πάνω σε δοµικά στοιχεία (τοίχους
δεξαµενών, γωνίες κτιρίων κλπ)
4.

Φωτιστικά Ασφαλείας

Στους χώρους εργασίας, στις αίθουσες ελέγχου και τους διαδρόµους διαφυγής, θα
προβλέπεται η τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας, µε διάταξη αυτοµάτου εναύσεως σε
περίπτωση διακοπής ρεύµατος και διάταξη αυτοµάτου φορτίσεως των συσσωρευτών µε
ενδεικτική λυχνία. Η ισχύς των φορτιστών πρέπει να επαρκεί για ικανοποιητικό φωτισµό,
τουλάχιστο 1 h και 30 min από τη διακοπή του ρεύµατος. Τα φωτιστικά αυτά, θα είναι
ενσωµατωµένα λειτουργικά στα υπόλοιπα κυκλώµατα φωτισµού, µε αφή και σβέση από τους
ίδιους µε αυτά διακόπτες. (Σύνθετη λειτουργία των φωτιστικών αυτών ως κοινά ασφαλείας).
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.4

ΚΑΛΩ∆ΙΑ - ΣΩΛΗΝΕΣ - ΚΟΥΤΙΑ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Όλα τα καλώδια τροφοδοσίας µηχανηµάτων και συσκευών της ΕΕΛ, κυρίων και βοηθητικών
κυκλωµάτων θα είναι τύπου Ε1V V – R,S,U σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
(παλιός τύπος ΝΥΥ).
Οι σωλήνες προστασίας των καλωδίων σε όλο το µήκος τους, (από τους πίνακες ως τις
συσκευές που τροφοδοτούν ή ελέγχουν) θα είναι σύµφωνοι µε Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και
η διάµετρος θα είναι κατάλληλη για τον αριθµό και τη διατοµή των καλωδίων που οδεύουν σε
αυτούς σύµφωνα µε το παραπάνω Πρότυπο.
Καλώδια που οδεύουν σε τοιχία µπορούν να τοποθετούνται σε σχάρα πλάτους 10 cm που
στερεώνεται στο τοιχίο µε εκτονωτικά βύσµατα.
Σηµείωση Ι α) Η διαθέσιµη τάση στους ακροδέκτες των κινητήρων κατά τη διάρκεια της
εκκίνησης θα είναι τέτοια που να εγγυάται µία σίγουρη εκκίνηση των
κινητήρων, ακόµη και για το µέγιστο φορτίο, χωρίς βλάβη των κινητήρων.
β) Η µέγιστη πτώση τάση των 2,5% εννοείται σαν άθροισµα των πτώσεων τάσης
στα καλώδια και τις µπάρες των πινάκων τροφοδοσίας των κινητήρων από
τον Γενικό Πίνακα Χαµηλής Τάσης µέχρι την κατανάλωση.
Σηµείωση ΙΙ

Η διαθέσιµη τάση στις µπάρες θα είναι τέτοια ώστε να µην εµποδίζει την
λειτουργία των κινητήρων που είναι ήδη αναµµένοι και να επιτρέπει το
κλείσιµο των επαφών των κινητήρων.

Η εκλογή των καλωδίων για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις, εσωτερικές ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις (φωτισµός – ρευµατοδότες – συσκευές εργαστηρίου κλπ), θα γίνει ανάλογα
µε το είδος εγκατάστασης και το χώρο τοποθέτησης. Η διατοµή των καλωδίων θα
υπολογισθεί σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, λαµβάνοντας υπόψη τον τύπο, τις
θερµοκρασίες, το είδος της εγκατάστασης κλπ.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.5

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ (380/220 V)
ΤΥΠΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ

1. Γενικά
Ο Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης (ΓΠΧΤ) θα είναι τύπου αυτοστήρικτων πεδίων και θα
αποτελείται από τυποποιηµένα και προκατασκευασµένα ερµάρια (κυψέλες).
Οι πίνακες τύπου πεδίου θα είναι σταθερού τύπου και θα έχουν προστασία ΙΡ 40 (ή
µεγαλύτερη) κατά DIN 40050 και IEC 144).
2. Μεταλλικά ερµάρια (κυψέλες)
Τα µεταλλικά ερµάρια θα είναι κατασκευασµένα από λαµαρίνα DKP πάχους 2 mm και
πλαίσια από χαλύβδινα ελάσµατα διατοµής C ή L και θα είναι κλειστά από όλες τις µεριές,
δηλαδή θα προβλέπονται και πλήρη διαχωριστικά τοιχώµατα µεταξύ των διαδοχικών
ερµαρίων από λαµαρίνα ή µονωτικού υλικό.
Οι ενδεικτικές διαστάσεις των τυποποιηµένων ερµαρίων θα είναι:
Α) Πλάτος :
800 mm.
Β) Βάθος:
500-600 mm ανάλογα µε το ονοµαστικό ρεύµα
Γ) Ύψος:
2000-2200 mm.
3. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Οι πίνακες Χ.Τ τύπου πεδίου θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και θα πληρούν τις
παρακάτω απαιτήσεις:
Α) Ονοµαστική τάση: 500 V, για σύστηµα 3 φάσεων, 4 αγωγών µε γειωµένο ουδέτερο.
Β) Ονοµαστική ένταση: Σύµφωνα µε την οριστική µελέτη
Γ) Είδος και αριθµός ζυγών: 5 χάλκινοι ζυγοί ορθογωνικής διατοµής (3 φάσεις, ουδέτερου
και ζυγός γειώσεως). Οι ζυγοί ουδετέρου και γειώσεως θα έχουν πλήρη διατοµή όπως οι
ζυγοί των φάσεων.
∆) Αντοχή σε βραχυκύκλωµα: Σύµφωνα µε την οριστική µελέτη
0
Ε) Συνθήκες λειτουργίας: Σε εσωτερικούς χώρους µε θερµοκρασία περιβάλλοντος 35 C
Στ) Ισχύοντες κανονισµοί: VDE 0660 και IEC 439
Ζ) Όργανα: Πλήρης σειρά µε Αµπερόµετρα, Βολτόµετρα, Συνηµιτόµετρο, Μετρητή Ισχύος
κλπ.
4. Ειδικές απαιτήσεις
Η µπροστινή όψη του πίνακα θα φέρει ενδεικτικό διάγραµµα αυτού (Mimic Diagram).
Ο πίνακας τύπου πεδίου θα είναι κατασκευασµένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε ερµάριο
οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, οι ζυγοί, τα όργανα και οι θέσεις των απερχοµένων καλωδίων
να βρίσκονται σε τελείως αποµονωµένους χώρους που θα χωρίζονται µεταξύ τους από
χαλυβδοελάσµατα ή διαχωριστικό µονωτικό υλικό. Κάθε ένας από τους παραπάνω χώρους
θα πρέπει να είναι επισκέψιµος χωρίς να διαταράσσονται οι υπόλοιποι. Ο πίνακας τύπου
πεδίου θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήµατα, ανταλλακτικά κλπ.
Α) Μία συλλογή εργαλείων για τη συντήρηση του πίνακα και των οργάνων του.
Β) 1 εφεδρικό Μ/Τ τάσεως και 2 εφεδρικούς µετασχηµατιστές εντάσεως από κάθε είδος.
Γ)

µια πλήρη σειρά διαγραµµάτων και λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του
πίνακα.

∆) Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων οργάνων
του πίνακα.
Ε) Οδηγίες λειτουργίας ρυθµίσεως και συντηρήσεως
Ο Γενικός Πίνακας χαµηλής τάσης θα περιλαµβάνει επίσης και όλες τις προβλέψεις για την
ευχερή σύνδεση κεντρικού συστήµατος πυκνωτών διορθώσεως του συντελεστού ισχύος
(CΟS Φ).
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.6

1.

ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ

Ηλεκτροκίνητος Αυτόµατος Μεταγωγικός διακόπτης

Ο ηλεκτροκίνητος µεταγωγικός διακόπτης, (∆ΕΗ- Η/Ζ), θα αποτελείται από δύο τριπολικούς
διακόπτες ισχύος µε ηλεκτροκινητήρες ονοµαστικής εντάσεως σύµφωνα µε τη µελέτη του
αναδόχου, µε µηχανική και ηλεκτρική µανδάλωση (Ιnterlocking) ώστε να αποκλείεται το
ταυτόχρονο κλείσιµο και των δύο.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διακοπτών ισχύος θα είναι απόλυτα όµοια µε αυτούς που
προδιαγράφονται στην προδιαγραφή “ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ” της µελέτης.
Ο ηλεκτροκίνητος διακόπτης θα είναι εφοδιασµένος και µε διάφορες διατάξεις αυτοµατισµού
σύµφωνα µε την προδιαγραφή του “ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ”.
Οι κινητήρες των διακοπτών θα είναι εναλλασσόµενου ρεύµατος 380 V-50 Hz µε τα
παρακάτω χαρακτηριστικά:
•
•
•
•
•
•

Ανίχνευση απώλειας/ επιστροφής κυρίας τάσεως: 0,1 έως 30 sec/10 έως 100 sec
Συνολικός χρόνος ζεύξεως: 0,2 sec
∆ιάρκεια ζωής: 30.000 χειρισµοί
Κατανάλωση ισχύος: Άνοιγµα 150 VΑ, κλείσιµο 650 VΑ, διαρκώς 15 VΑ
Μεγίστη συχνότητα χειρισµών: 20 χειρισµοί ανά ώρα
Ακύρωση λειτουργίας εφεδρικής πηγής: Στιγµιαία Χειροκίνητος Μεταγωγικός ∆ιακόπτης

Ο χειροκίνητος µεταγωγικός διακόπτης αποτελείται επίσης από δύο τριπολικούς διακόπτες
ισχύος, ονοµαστικής εντάσεως σύµφωνα µε τα σχέδια, µε µηχανική µανδάλωση
(Ιnterlocking) ώστε να αποκλείεται το ταυτόχρονο κλείσιµο και των δύο.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διακοπτών ισχύος προδιαγράφονται επίσης στην
προδιαγραφή “ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ” της µελέτης.
2.

Λοιπά όργανα (αυτόµατοι διακόπτες ισχύος, ενδεικτικά όργανα κλπ).

Αυτά θα είναι τυποποιηµένα όργανα βιοµηχανικού τύπου, γνωστού και πιστοποιηµένου
οίκου, σύµφωνα µε τους εθνικούς και κοινοτικούς κανονισµούς, θα συνοδεύονται δε από
αναλυτικά τεχνικά έντυπα.
Σχετική προδιαγραφή Γ.8 της παρούσας.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.7

1.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ
ΠΙΝΑΚΕΣ
ΕΡΜΑΡΙΟΥ (ΑΠΛΟΙ Η ΣΤΕΓΑΝΟΙ).

ΤΥΠΟΥ

Γενικά

Οι πίνακες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για δίκτυο 380 / 220 V 50 ΗΖ και θα αποτελούνται από
τα παρακάτω µέρη:
α. Μεταλλικά ερµάρια κατάλληλα για ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση σύµφωνα µε τα σχέδια
της Οριστικής Μελέτης.
β. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα .
γ. Μεταλλική πλάκα.
Α. Μεταλλικό ερµάριο
Το µεταλλικό ερµάριο θα κατασκευαστεί από λαµαρίνα DKP πάχους 2 mm .
Η στερέωση των διαφόρων οργάνων του πίνακα θα γίνει πάνω στο ερµάριο µε τη βοήθεια
κατάλληλου ικριώµατος συναρµολογήσεως.
Β. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα
Η πόρτα του πίνακα θα στερεωθεί πάνω σε µεταλλικό πλαίσιο που θα τοποθετηθεί στο
µπροστινό µέρος του πίνακα. Η πόρτα θα κατασκευαστεί επίσης από λαµαρίνα DKP πάχους
2 mm και θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας.
Στο εσωτερικό µέρος της πόρτας θα στερεωθεί, µέσα σε ζελατίνα, σχεδιάγραµµα µε
λεπτοµερή συνδεσµολογία του πίνακα.
Γ. Μεταλλική πλάκα
Η µεταλλική πλάκα θα καλύπτει το µπροστινό µέρος του πίνακα και θα κατασκευαστεί και
αυτή από λαµαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 2 mm. Η πλάκα θα προσαρµόζεται στο
πλαίσιο της πόρτας µε 4 ανοξείδωτες επινικελωµένες βίδες που θα πρέπει να µπορούν να
ξεβιδωθούν εύκολα χωρίς να χρειάζεται να χρησιµοποιηθεί ειδικό εργαλείο.
Πάνω στη µεταλλική πλάκα θα ανοιχτούν οι κατάλληλες τρύπες για τα όργανα του πίνακα και
θα υπάρχουν πινακίδες µε επινικελωµένο πλαίσιο για την αναγραφή των κυκλωµάτων. Η
αφαίρεση της πλάκας θα πρέπει να µπορεί να γίνεται χωρίς να χρειάζεται να βγεί η πόρτα
του πίνακα.
2.

Γενικές οδηγίες κατασκευής και διαµόρφωσης των πινάκων

Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα διάφορα όργανά τους να είναι
εύκολα προσιτά µετά την αφαίρεση της µεταλλικής πλάκας και τοποθετηµένα σε κανονικές
αποστάσεις µεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και
επανοτοποθέτησή τους χωρίς να µεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων.
Η εσωτερικά διανοµή θα γίνεται µε χάλκινες επικασσιτερωµένες µπάρες που θα έχουν
επιτρεπόµενη ένταση τουλάχιστον ίση µε την ονοµαστική ένταση του γενικού διακόπτη του
πίνακα.
Η χρησιµοποίηση καλωδίων ή αγωγών για την εσωτερική διατοµή του πίνακα επιτρέπεται
µόνο στους µικρούς πίνακες (ονοµαστική ένταση γενικού διακόπτη 40 Α ή µικρότερη), και
στα τµήµατα εκείνα των µεγάλων πινάκων που προστατεύονται από µερικές ασφάλειες µε
ονοµαστική ένταση µικρότερη ή ίση µε 35 Α. Στην περίπτωση αυτή η διατοµή των καλωδίων
ή αγωγών δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τα 10 mm2
Χρησιµοποίηση αγωγών ή καλωδίων διατοµής µικρότερης από 10 mm2 επιτρέπεται µόνο
µετά από έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού.
Όλοι οι πίνακες ανεξάρτητα από το µέγεθός τους θα έχουν ζυγό (µπάρα) ουδετέρου µε
πλήρη διατοµή και ζυγό γειώσεως.
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Η συναρµολόγηση και η εσωτερική συνδεσµολογία των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να
ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής των. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται ρητά να
γίνει οποιαδήποτε εργασία σχετική µε τα παραπάνω.
Επειδή δεν είναι δυνατό να γίνει γνωστή η σειρά από τώρα µε την οποία θα φτάνουν τα
κυκλώµατα στη πάνω πλευρά του πίνακα θα πρέπει να αφεθεί χώρος (5 τουλάχιστον
εκατοστών ανάµεσα στις κλέµες -βλέπε παρακάτω- και στην πλευρά των πινάκων), για τον
ίδιο λόγο δε θα ανοιχτούν τρύπες αλλά µόνο θα κτυπηθούν -KNOCK OUTS- ώστε να
µπορούν να ανοιχθούν αυτές µε ένα απλό χτύπηµα.
Σηµειώνεται ότι θα κτυπηθούν τρύπες τόσο για τις εφεδρικές γραµµές όσο και για την
τροφοδοτική γραµµή κάθε πίνακα.
Μέσα στους πίνακες, στο πάνω µέρος τους θα υπάρχουν σε συνεχή σειρά κλέµενς στις
οποίες θα έχουν οδηγηθεί εκτός από τους αγωγούς φάσης και ο ουδέτερος και η γείωση
κάθε κυκλώµατος. Οι αγωγοί κάθε κυκλώµατος θα συνδέονται µόνο σε κλέµενς και µάλιστα
συνεχόµενες που θα έχουν κατάλληλη πινακίδα για την αναγραφή των κυκλωµάτων.
Στην περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες από µια σειρά κλέµενς , η δεύτερη σειρά θα
τοποθετηθεί κάτω από την πρώτη σε απόσταση µεγαλύτερη ή το πολύ ίση µε το βάθος του
πίνακα.
Η εσωτερική διανοµή για τη δεύτερη σειρά των κλεµών θα γίνει στην κάτω πλευρά τους ώστε
η πάνω από αυτές σειρά να είναι ελεύθερη για την σύνδεση των αγωγών των κυκλωµάτων.
Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών µε τα όργανα των πινάκων θα γίνει µε τη
βοήθεια κατάλληλων ακροδεκτών µε τρύπα στη µέση (παπουτσάκια) που θα
προσαρµοστούν στα άκρα τους.
Η εσωτερική διανοµή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ένα προκαθορισµένο σύστηµα
σηµάνσεως των φάσεων ώστε η ίδια η φάση να έχει πάντα την ίδια θέση (π.χ. η R αριστερά,
η S στη µέση και η Τ δεξιά) και το ίδιο χρώµα.
Επίσης τα δυο άκρα των καλωδίων ή αγωγών της εσωτερικής διανοµής θα πρέπει να
φέρουν χαρακτηριστικούς αριθµούς.
3.

Βαφή πινάκων

Οι πίνακες θα βαφούν µε 2 στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και µε µια τελική στρώση µε
βερνίκι, µε απόχρωση που θα εγκριθεί από τον επιβλέποντα µηχανικό. Η µπροστινή πλάκα
θα βαφεί µε χρώµα σφυρήλατο (µαρτελέ).
4.

Ειδικές απαιτήσεις

Για να εξασφαλιστεί η καλή κατασκευή των πινάκων από τεχνική και αισθητική πλευρά ο
εργολάβος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει πριν από την κατασκευή τους σχέδια που να
δείχνουν τα παρακάτω :
α. Τις εξωτερικές διαστάσεις του ερµαρίου.
β. Την διάταξη των οργάνων του πίνακα.
γ. Τις αποστάσεις µεταξύ των διαφόρων οργάνων.

Στεγανοί µεταλλικοί πίνακες τύπου ερµαρίου.
Οι πίνακες θα είναι απόλυτα όµοιοι µε τους παραπάνω µε την διαφορά ότι θα παρέχουν
προστασία ΙΡ 54 σύµφωνα µε τους κανονισµούς DIN 40050 και IEC 144.
Η προστασία αυτή θα επιτευχθεί µε τη στεγανοποίηση του ερµαρίου, των εισόδων των
κυκλωµάτων και της πόρτας του πίνακα µε τη βοήθεια κατάλληλων παρεµβυσµάτων από
πλαστικό.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.8
1.

ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

Kοχλιωτές ασφάλειες

Οι κοχλιωτές ασφαλείας θα χρησιµοποιούνται για εντάσεις µέχρι 63 Α και θα είναι
συντηκτικές από πορσελάνη σύµφωνα µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς DIN 49360 και
VDE 0635.
2.

Μαχαιρωτές ασφάλειες

Οι µαχαιρωτές ασφαλείας θα χρησιµοποιηθούν για εντάσεις πάνω από 63 Α και θα είναι
σύµφωνες µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς DIN 43620 και µεγέθους Ι για ονοµαστικές
εντάσεις από 125 Α µέχρι 200 Α.
3.

Ραγοδιακόπτες

Οι ραγοδιακόπτες, µονοπολικοί ή τριπολικοί (380/220 V 50 Hz) θα έχουν εσωτερική µορφή
όµοια µε αυτή των µικροαυτόµατων του τύπου "L" της επόµενης παραγράφου.
Η στερέωση τους θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες µε τη βοήθεια κατάλληλου µανδάλου. Οι
ραγοδιακόπτες θα χρησιµοποιηθούν σαν διακόπτες χειρισµού φωτιστικών σωµάτων στους
πίνακες τύπου ερµαρίου ή ακόµη και σαν µερικοί διακόπτες κυκλωµάτων ονοµαστικής
έντασης 16 Α και 25Α. Το κέλυφος των ραγοδιακοπτών θα είναι από συνθετική ύλη
ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες.
4.

Περιστροφικοί διακόπτες τύπου " ΡACCO "

Οι γενικοί ή µερικοί διακόπτες των πινάκων τύπου ερµαρίου ή τύπου πεδίου µε ένταση 40Α,
63Α , και 100Α θα είναι περιστροφικοί τύπου PACCO. Οι διακόπτες αυτοί µονοπολικοί ,
διπολικοί ή τριπολικοί σύµφωνα µε τα σχέδια θα είναι κατάλληλοι για δίκτυο 380/220 V, 50
Hz και θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 40.000 χειρισµών ζεύξεως ή αποζεύξεως και
ισχύ διακοπής ίση ή µεγαλύτερη από την ονοµαστική τους ένταση.
5.

Μαχαιρωτοί διακόπτες

Οι διακόπτες µε ονοµαστική ένταση µεγαλύτερη από 100Α θα είναι µαχαιρωτοί και θα έχουν
τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.

Ονοµαστική τάση 500 V εναλλασσόµενη.
Ονοµαστική ένταση σύµφωνα µε τη µελέτη.
Ισχύ ζεύξεως τουλάχιστον 5 φορές την ονοµαστική τους ένταση.
Τύπου δύο θέσεων κλειστού - ανοιχτού.
∆ιάρκεια ζωής 30.000 χειρισµών.
∆υνατότητα ακινητοποιήσεως στη θέση "ανοικτός" µε τη βοήθεια
κατάλληλου κλειδιού ή λουκέτου.

6. Μικροαυτόµατοι (Αυτόµατοι ασφαλειοδέκτες)
Οι µικροαυτόµατοι θα είναι σύµφωνα µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς VDE 061 τύπου "L"
για τα κυκλώµατα φωτισµού και ρευµατοδοτών, και τύπου "G" για τα κυκλώµατα µικρών
κινητήρων.
Οι µικροαυτόµατοι θα έχουν ονοµαστική τάση 380 V (εναλλασσόµενη) ισχύ διακοπής
τουλάχιστον 1.5 ΚΑ και θα είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά στοιχεία προστασίας από
υπερεντάσεις και ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκυκλώµατα τα οποία θα
διεγείρονται από εντάσεις ρεύµατος ίσες µε 3-5 φορές την ονοµαστική για τους τύπους "L"
και 8-12 φορές την ονοµαστική για τους τύπου "G".
Το πλάτος του καλύµµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 17.5 mm ενώ η στερέωσή τους
στους πίνακες θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες µε τη βοήθεια κατάλληλου µανδάλου.
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7. Ενδεικτικές λυχνίες
Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων δεν πρέπει να µαυρίζονται από τη συνεχή λειτουργία
τους και θα συνδέονται µε την παρεµβολή κατάλληλων ασφαλειών µε τις φάσεις που
ελέγχουν. Το κάλυµµα των λυχνιών θα έχει κόκκινο χρώµα και θα φέρει κατάλληλο
επινικελωµένο πλαίσιο.
Η αλλαγή των λαµπτήρων των ενδεικτικών λυχνιών θα πρέπει να µπορεί να γίνεται εύκολα
χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί η µπροστινή µεταλλική πλάκα των πινάκων.
8. Ηλεκτρονόµοι διαρροής
Οι ηλεκτρονόµοι διαρροής θα είναι διπολικοί ή τετραπολικοί ονοµαστικής τάσης 380/220 V.
Το επιτρεπόµενο ρεύµα διαρροής θα είναι 30 µιλιαµπέρ για τα µεγέθη 63Α (άµεση
προστασία) και 0.3 ή 0.5 Αµπέρ για µεγαλύτερα µεγέθη (έµµεση προστασία).
9. Ενδεικτικά όργανα (Αµπερόµετρα - Βολτόµετρα)
Τα ενδεικτικά όργανα θα είναι κινητού σιδήρου, βιοµηχανικού τύπου, κατηγορία 1.5 σύµφωνα
µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς VDE 0410, κατάλληλα για κατακόρυφη τοποθέτηση µε
τετραγωνική πλάκα πλευράς 96 x 96 χιλ. Το πεδίο µέτρησης των παραπάνω οργάνων
πρέπει να αναγράφεται στα σχέδια µελέτης.
Κάθε βολτόµετρο θα είναι εφοδιασµένο µε µεταγωγικό διακόπτη 7 θέσεων (εκτός, 3 φασικές
τάσεις, 3 πολικές τάσεις).
Τα αµπερόµετρα θα συνδεθούν µε τη βοήθεια κατάλληλων µετασχηµατιστών εντάσεων
ξηρού τύπου. Ο λόγος µετασχηµατισµού πρέπει να αναγράφεται στα σχέδια µελέτης.
10. Αυτόµατοι διακόπτες ισχύος
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά και θα πληρούν τις
ακόλουθες απαιτήσεις:
α. Τύπος διακόπτη : Τριπολικός ή τετραπολικος κατάλληλος για την προστασία
γραµµών µετασχηµατιστών, κινητήρων κλπ.
β. Ονοµαστική τάση : 500 V ή µεγαλύτερη για τριφασικό δίκτυο 380/220 ,50 ΗΖ.
γ. Ονοµαστική ένταση: Σύµφωνα µε τη µελέτη για θερµοκρασία µεγαλύτερη των
35 βαθµών C.
δ. Ικανότητα διακοπής: σε ΚΑ συµµετρικού τριφασικού βραχυκυκλώµατος (RMS)
µε cosφ 0.25.
ε. Ικανότητα ζεύξεως: ∆ιπλάσια ή το πολύ ίση µε την ικανότητα διακοπής.
στ. Μηχανική αντοχή : Τουλάχιστον 20.000 χειρισµών ζεύξεως ή διακοπής.
ζ. Τρόπος χειρισµού : Χειροκίνητος µε τη βοήθεια εξωτερικού µοχλού µε σαφή
οπτικό έλεγχο της θέσης και δυνατότητα ασφάλισης στη θέση εκτός.
η. Στοιχεία υπερφόρτισης: Θερµικά ένα ανά φάση ρυθµιζόµενα.
θ. Στοιχεία βραχυκύκλωσης : Ηλεκτροµαγνητικά ένα σε κάθε φάση µε
χρονική ρυθµιζόµενη καθυστέρηση.
ι. Βοηθητικές επαφές: Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης.
ια. Ισχύοντες κανονισµοί: VDE 0660 IEC 157-1
ιβ. Ειδικές απαιτήσεις: Όταν οι αυτόµατοι διακόπτες θα χρησιµοποιούνται σαν
γενικοί µετασχηµατιστών θα είναι εφοδιασµένοι πέρα από τα παραπάνω και µε
στοιχεία ελλείψεως τάσεως.
11. ∆ιακόπτες φορτίου ισχύος
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Οι διακόπτες φορτίου θα είναι αυτόµατοι διακόπτες (Circuit breakers) χωρίς θερµικά και
µαγνητικά στοιχεία προστασίας.
Η ικανότητα διακοπής τους σε συµµετρικό βραχυκύκλωµα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
ίση µε τις παρακάτω τιµές :
α. διακόπτες ονοµαστικής έντασης 63Α, 100Α, και 160Α :10ΚΑ σε cosφ 0.3.
β. διακόπτες ονοµαστικής έντασης 250Α, 20ΚΑ, σε cosφ 0.3
γ. διακόπτες ονοµαστικής έντασης 500Α 30 ΚΑ σε cosφ 0.25
δ. διακόπτες ονοµαστικής έντασης 630Α 50 ΚΑ σε cosφ 0.25
12. Τηλεχειριζόµενοι παλµικοί διακόπτες (IMPULSE SWITCHES)
Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι 16Α-250V (µε τάση χειρισµού 24V) λειτουργούντες µε
ρευµατοθήσεις (impulse switch).
13. Ηλεκτρονόµοι ισχύος (contactors)
Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα είναι εναλλασσόµενου ρεύµατος 220 V 50 ΗΖ ονοµαστικής
έντασης σύµφωνα µε τη µελέτη. Η ονοµαστική ένταση των ηλεκτρονόµων αναφέρεται σε
φόρτιση AC 3.
Για τη φόρτιση αυτή οι ηλεκτρονόµοι θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω αποδόσεις για
1.000.000 χειρισµούς :
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ
(A)

ΦΟΡΤΙΣΗ AC 3 (380 V - 50 HZ)
(KW)

9

4.0

12

5.5

16

7.5

25

11.0

40

18.5

50

22.0

63

30.0

Όλοι οι ηλεκτρονόµοι θα είναι εφοδιασµένοι µε 4 βοηθητικές επαφές (2 ηρεµίας και 2
εργασίας), εκτός αν είναι σηµειωµένο διαφορετικά στα σχέδια .
Η τάση έλξης του ηλεκτρονόµου θα πρέπει να είναι 0.7 - 1.1 της ονοµαστικής τάσης, ενώ η
τάση αποδιέγερσης 0.4 - 0.6 της ονοµαστικής.
Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι σύµφωνοι µε τους Κανονισµούς DIN 46199, VDE 0660/PART IV,
IEC 158.
14. Τριπολικά Θερµικά Στοιχεία Υπερέντασης.
Τα τριπολικά θερµικά στοιχεία υπερέντασης θα είναι κατάλληλα για την προστασία των
αντίστοιχων κινητήρων . Θα υπάρχει δυνατότητα ακριβούς ρύθµισης της έντασης και θα είναι
εφοδιασµένα µε διάταξη αντιστάθµισης της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος .
15. Αυτόµατοι ∆ιακόπτες Υ - ∆
Οι διακόπτες Υ - ∆ θα χρησιµοποιούνται για την εκκίνηση µεγάλης ισχύος κατά κύριο λόγο
κινητήρων βραχυκυκλωµένου δροµέα, µε µειωµένο ρεύµα εκκίνησης .
Οι διακόπτες Υ - ∆ θα αποτελούνται από 3 ηλεκτρονόµους ισχύος (contactors), καθώς και
χρονοδιακόπτη για την αυτόµατη µεταγωγή από την θέση "Υ" στην θέση "∆"
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.9
1.

ΕΚΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Γενικά

Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις ελάχιστες γενικές απαιτήσεις για την µελέτη και κατασκευή
των εκκινητών κινητήρων .
2.

Εκκινητήρες κινητήρων

Οι εκκινητές που λειτουργούν υπό τάση έως 1.000 V, θα πρέπει να περιέχουν επαφές αέρος
µε µηχανική αντοχή για 1.000.000 χειρισµούς τουλάχιστον και ηλεκτρική αντοχή για 250.000
χειρισµούς υπό φορτίο .
Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες θα πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε αυτόµατο εκκινητή τύπου Υ∆.
Κάθε εκκινητής θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε :
1. Προστασία κυκλώµατος κινητήρα .
2. Επαφές
3. Θερµική προστασία υπερφορτίσεως για κάθε τάση .
4. Προστασία διαρροής γειώσεως (αν χρειάζεται).
5. Μ/Σ 380 / 220 V (αν χρειάζεται).
6. Ενδεικτικές λυχνίες χειρισµού κ.λ.π.
7. Πυκνωτές διόρθωσης του Σ.Ι. , µε κατάλληλη διάταξη αποµόνωσης
και εκφόρτισης σε τρόπο ώστε να διατηρείται Σ.Ι. το λιγότερο
0,85 . Οι πυκνωτές αυτοί τοποθετούνται σε κινητήρες ισχύος
πάνω από 10 KW .
Η ρύθµιση του cosφ µπορεί να γίνει και κεντρικά για όλη την εγκατάσταση. Για µεγάλο
φορτίο, µπορεί να γίνεται η εκκίνηση και µε ρυθµιστές συχνότητας .
Οι εκκινητές θα είναι σχεδιασµένοι για να µπορούν να παρέχουν µια συχνότητα εκκινήσεων
που θα αντιστοιχεί στον κύκλο λειτουργίας που απαιτεί η εγκατάσταση .
Προστασία υπερέντασης .
Κινητήρες µε ονοµαστική ισχύ µικρότερη από 30 KW, θα προστατεύονται µέσω ενός
ηλεκτρονόµου (ρελαί) υπερθέρµανσης (θερµικό), ευαίσθητο σε διακοπή φάσης .
Για τους τριφασικούς κινητήρες θα υπάρχει επιπλέον προστασία για ανοµοιόµορφη φόρτιση
καθώς και για έλλειψης τάσης σε µία φάση .
Όλοι οι ηλεκτρονόµοι θα έχουν χειροκίνητη επαναφορά. Ηλεκτρονόµοι προστασίας
κινητήρων ισχύος άνω των 30 KW θα είναι τοποθετηµένοι µετωπικά σε διαφανείς θήκες ,
δίπλα στα άλλα όργανα ελέγχου και ένδειξης των κινητήρων , η δε επαναφορά τους θα
µπορεί να γίνεται χωρίς να χρειάζεται να ανοίγει η θήκη .
3. Βοηθητικά κυκλώµατα
3.1 Γενικά
Ο έλεγχος των κινητήρων θα γίνεται µε προγραµµατιζόµενους λογικούς ελεγκτές (PLC).
Οι προδιαγραφές των PLCs αναφέρονται σε αντίστοιχη παράγραφο του Τεύχους 4 : Τεχνική
Περιγραφή
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.10

ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ

Εφαρµοστέοι Κανονισµοί και Πρότυπα :
Για την κατασκευή της γείωσης ισχύουν :
EΛΟΤ 1424 Θεµελιακή γείωση
DIN 18014
DIN VDE 0100 Teil 200/11
EΛΟΤ HD 384
ΕΛΟΤ 1197: Προστασία κατασκευών από κεραυνούς -Μέρος 1: Γενικές αρχές
Σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ EN 50164
Σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 62305
Χρήση της θεµελιακής γείωσης
Η θεµελιακή γείωση χρησιµοποιείται για τη σύνδεση µε τον ουδέτερο της εγκατάστασης (σε
δίκτυα ΤΝ), καθώς και του συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας (βλέπε ΕΛΟΤ 1197 και
σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 62305) (Βλέπε Σχήµα 1).
Περιγραφή
Γενικά
Το ηλεκτρόδιο της θεµελιακής γείωσης τοποθετείται σε µορφή κλειστού βρόχου, στο
εξωτερικό περίγραµµα των πέδιλων και των συνδετήριων δοκαριών των εξωτερικών τοιχίων
της θεµελίωσης του κτιρίου (βλέπε συνηµµένο σχέδιο). Σε κτίρια µεγαλύτερων διαστάσεων
(µε τη µία τουλάχιστον διάσταση µεγαλύτερη από 25m) συνιστάται η από τη θεµελιακή
γείωση περικλειόµενη επιφάνεια να κατανέµεται σε µικρότερα τµήµατα – βρόχους, µέγιστων
διαστάσεων (20 m x 20 m).
Το ηλεκτρόδιο θα πρέπει να αποτελείται από τµήµατα σχετικά µεγάλου µήκους ώστε να
απαιτούνται κατά το δυνατόν λίγες συνδέσεις.
Το ηλεκτρόδιο γείωσης πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να περιβάλλεται από όλες τις
πλευρές του από τουλάχιστον 5 cm σκυροδέµατος.
Αν χρησιµοποιηθεί ηλεκτρόδιο γείωσης σε µορφή ταινίας, αυτή πρέπει να τοποθετηθεί µε τη
µεγαλύτερη διάσταση της διατοµής της κατακόρυφα.
Για τη σύνδεση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, των ισοδυναµικών συνδέσεων κλπ. µε τη
θεµελιακή γείωση κατασκευάζονται λήψεις όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις θέσεις
εγκατάστασης πινάκων διανοµής που προβλέπεται η άµεση σύνδεσή τους στη γείωση
καθώς και όπου θα πραγµατοποιηθούν οι κύριες και συµπληρωµατικές ισοδυναµικές
συνδέσεις που προβλέπονται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 §413.1.2.1 και §413.1.2.2. Σε
όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει οι λήψεις να συνδέονται στο ηλεκτρόδιο γείωσης µε το
µικρότερο δυνατό µήκος αγωγού γείωσης.
Στους αρµούς διαστολής του κτιρίου, το ηλεκτρόδιο θεµελιακής γείωσης πρέπει να
διακόπτεται και να κατασκευάζονται εκατέρωθεν του αρµού λήψεις γείωσης στο εσωτερικό
του κτιρίου σε σηµεία εύκολα επισκέψιµα και ελέγξιµα και να συνδέονται µεταξύ τους µε
εύκαµπτο αγωγό ισοδύναµης διατοµής µε το ηλεκτρόδιο γείωσης.
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Υλικά
Ως ηλεκτρόδια θεµελιακής γείωσης πρέπει να χρησιµοποιούνται χαλύβδινες ταινίες µε
ελάχιστες διαστάσεις διατοµής 30 mmx3.5 mm ή χαλύβδινοι αγωγοί κυκλικής διατοµής µε
ελάχιστη διάµετρο 10 mm.
Για την επίτευξη χαµηλότερης αντίστασης γείωσης προτείνεται η χρήση ταινίας.
Τα εξαρτήµατα για τη σύνδεση των αγωγών ή των ταινιών µεταξύ τους καθώς και µε το
σιδηρό οπλισµό πρέπει να είναι κατασκευασµένα από θερµά γαλβανισµένο ή ανοξείδωτο
χάλυβα, να έχουν αντοχή σε διάβρωση και ικανότητα να άγουν το αναµενόµενο ρεύµα
σφάλµατος.
Οι λήψεις θεµελιακής γείωσης πρέπει να είναι κατασκευασµένες από υλικό ανθεκτικό στη
διάβρωση (γαλβανισµένο ή ανοξείδωτο χάλυβα). Μπορεί να είναι σε µορφή ακροδέκτη
γείωσης ή ζυγού γείωσης ή σε µορφή στρογγυλού αγωγού ή ταινίας. Πρέπει να
επισηµαίνονται (π.χ. µε επικάλυψη ταινίας, χρωµατισµό κλπ.) και να προστατεύονται
κατάλληλα από φθορά κατά τη φάση κατασκευής του κτιρίου.
Τα εξαρτήµατα σύνδεσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των ισοδυναµικών συνδέσεων µε
τις λήψεις της θεµελιακής γείωσης, καθώς και τα σηµεία σύνδεσης των εξαρτηµάτων
διαστολής µε τις λήψεις της θεµελιακής γείωσης πρέπει να έχουν αντοχή σε διάβρωση στο
περιβάλλον που εγκαθίστανται, ικανότητα να άγουν το αναµενόµενο ηλεκτρικό ρεύµα και
επαρκή µηχανική αντοχή ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ηλεκτρικής συνέχειας.
∆ιάταξη σε θεµελιώσεις µε οπλισµένο σκυρόδεµα
Τα ηλεκτρόδια θεµελιακής γείωσης πρέπει να τοποθετούνται επί του κατώτερου επιπέδου
του οπλισµού της θεµελίωσης και να στερεώνονται σε αυτόν κάθε 2 m µε τη χρήση ειδικών
συνδετήρων - σφιγκτήρων, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν σωστή ηλεκτρική σύνδεση του
ηλεκτροδίου µε τον οπλισµό.
Η απαίτηση για την περικάλυψη των ηλεκτροδίων µε τουλάχιστον 5 cm σκυροδέµατος θα
πρέπει να ικανοποιείται και σε αυτή την περίπτωση.
Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθούν τα παρακάτω :

 Για την καλύτερη προστασία των αγωγών γείωσης από τη διάβρωση και τις µηχανικές
καταπονήσεις κατά τη φάση της κατασκευής, προτείνεται η τοποθέτηση του ηλεκτροδίου
να γίνεται στο οπλισµένο σκυρόδεµα και όχι στο άοπλο σκυρόδεµα καθαριότητας.

 Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη µεγαλύτερης επιφάνειας επαφής µεταξύ
σκυροδέµατος και ηλεκτροδίου θεµελιακής γείωσης είναι η καλή δόνηση του
σκυροδέµατος και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 Kg/m3.

 Η πρόσδεση του ηλεκτροδίου µε τον οπλισµό µε τη χρήση χαλυβδοσύρµατος δεν
εξασφαλίζει σωστή αγώγιµη σύνδεση και µπορεί να δηµιουργήσει υπερθέρµανση και
σπινθήρα µεταξύ ηλεκτροδίου και οπλισµού και ρωγµή στο σκυρόδεµα.

 Εάν η θεµελιακή γείωση χρησιµοποιείται και ως γείωση αντικεραυνικής προστασίας θα
πρέπει οι συνδετήρες – σφιγκτήρες να έχουν υποστεί τις προβλεπόµενες εργαστηριακές
δοκιµές των Προτύπων της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.
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ΥΛΙΚΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ
Αγωγός χαλύβδινος επιψευδαργυρωµένος εν θερµώ Ø8mm ή Ø10mm).

Μονόκλωνος αγωγός κυκλικής διατοµής, διαµέτρου Φ8mm, ή Φ10 mm από
µορφοσίδηρο θερµά επιψευδαργυρωµένο (St/tZn), µε πάχος επιψευδαργύρωσης
350gr/m², ο οποίος χρησιµοποιείται ως αγωγός συλλεκτηρίου συστήµατος ΣΑΠ
(Φ8mm), ως αγωγός καθόδου (Φ10 mm) και ως αγωγός σύνδεσης ταινίας –
υποδοχής γείωσης (Φ10 mm) .
Ο αγωγός θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες από το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 εργαστηριακές δοκιµές. Η πραγµατοποίηση
των ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από
διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να
περιλαµβάνονται οι δοκιµές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.

Πραγµατοποίηση δοκιµών σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 2
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση

 <0,15µΩm

Ελάχιστη επιµήκυνση

 7%

Τάση θραύσεως (εφελκυσµός)

 290 – 510Ν/mm2

Υλικό επιµετάλλωσης

 Ψευδάργυρος

Πάχος επιµετάλλωσης

 > 350g/m2

Είδος επιµετάλλωσης

 Εν θερµώ

∆οκιµές γήρανσης σύµφωνα µε το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 2
∆ιαφορά ηλεκτρικής αντίστασης σε µήκος
100mm πριν & µετά τη γήρανση

 Εκτός Εδάφους
 <50%

Η επιτυχής πραγµατοποίηση των ανωτέρω δοκιµών αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών
από διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου θα πρέπει να
περιλαµβάνονται οι δοκιµές των Ευρωπαϊκών προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164

Χαλύβδινη εν θερµώ επιψευδαργυρωµένη ταινία 30x3mm
Ταινία διαστάσεων 30mm x 3,5mm, χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη (St/tZn),
µε πάχος επιψευδαργύρωσης 500 gr/m², η οποία χρησιµοποιείται ως συλλεκτήριος
αγωγός, ως αγωγός καθόδου ή ως ηλεκτρόδιο γείωσης
Η ταινία θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες από το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 εργαστηριακές δοκιµές. Η πραγµατοποίηση
των ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από
διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να
περιλαµβάνονται οι δοκιµές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.

Πραγµατοποίηση δοκιµών σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 2
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση
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Ελάχιστη επιµήκυνση

 7%

Τάση θραύσεως (εφελκυσµός)

 290 – 510Ν/mm2

Υλικό επιµετάλλωσης

 Ψευδάργυρος

Πάχος επιµετάλλωσης

 >500g/m

Είδος επιµετάλλωσης

 Εν θερµώ

∆οκιµές γήρανσης σύµφωνα µε το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 2
∆ιαφορά ηλεκτρικής αντίστασης σε µήκος
100mm πριν & µετά τη γήρανση

 Εκτός Εδάφους
 Εντός Εδάφους

2

 <50%

Η επιτυχής πραγµατοποίηση των ανωτέρω δοκιµών αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από
διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των
Ευρωπαϊκών προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164

Ακροδέκτης γεφύρωσης
Ακροδέκτης γεφύρωσης, διαστάσεων 80 x 50 x 4mm, κατασκευασµένος από χάλυβα
επιψευδαργυρωµένο εν θερµώ. Κατάλληλος για τη σύνδεση µεταλλικών επιφανειών
συλλεκτήριους αγωγούς ή αγωγούς καθόδου. Ο ακροδέκτης συγκολλάται στη
µεταλλική επιφάνεια και συνδέεται µε :
• Χάλκινο συλλεκτήριο αγωγό ή αγωγό καθόδου µέσω ορειχάλκινου διπλού
σφικτήρα, και επαφής ΙΝΟΧ
• Συλλεκτήριο αγωγό ή αγωγό καθόδου από χάλυβα επιψευδαργυρωµένο εν
θερµώ ή αλουµίνιο µέσω διπλού σφικτήρα.
Ρυθµιζόµενα περιλαίµια
Ρυθµιζόµενο περιλαίµιο, τύπου ‘’Ν’’ (Normal type), κατάλληλο για σύνδεση
χαλύβδινων αγωγών ή αγωγών κράµατος αλουµινίου, κυκλικής διατοµής, διαµέτρου
Φ8/Φ10mm, και σωλήνων διαµέτρου από ¾’’ έως 4’’. Αποτελείται από σφικτήρα από
θερµά επιψευδαργυρωµένο χάλυβα (St/tZn) για τη σύνδεση µε τον αγωγό και από
λάµα διαστάσεων 500 x 25mm από επινικελωµένο χαλκό, για τη σύνδεση µε το
σωλήνα. Η σύσφιξη της λάµας µε το σφικτήρα επιτυγχάνεται µε δύο βίδες
διαστάσεων Μ6 x 16mm, ΙΝΟΧ Α2. H σύνδεση του κολάρου µε τον αγωγό
επιτυγχάνεται µε µία βίδα, διαστάσεων Μ8 x 20mm, ΙΝΟΧ Α2.
Το περιλαίµιο θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες από το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιµές (Περιβαλλοντικές
και ηλεκτρικές µε κεραυνικό ρεύµα 100kA, κυµατοµορφής 10/350µs). Η
πραγµατοποίηση των ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων
∆οκιµών από διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα
πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ
ΕΝ 50164.
Πραγµατοποίηση δοκιµών σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1
Συνδεσµολογία σύµφωνα µε το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1

 Β7 (Παράλληλη σύνδεση
αγωγού
–
µεταλλικής
επιφάνειας)
 Β8 (∆ιασταύρωση αγωγού –
µεταλλικής επιφάνειας)

∆οκιµές γήρανσης σύµφωνα µε το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1

 Εκτός Εδάφους
 Εντός Εδάφους
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Κατηγορία ικανότητας εκφόρτισης ρεύµατος
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 1

 CLASS Ν – 50kA (10/350µs)
 25 Coulomb
 0,63 MJoule / Ohm

Ροπή σύσφιξης

 13Νm (M8), 9Nm (M6)

Η επιτυχής πραγµατοποίηση των ανωτέρω δοκιµών αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από
διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των
Ευρωπαϊκών προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164

Υποδοχή γείωσης από ανοξείδωτο χάλυβα
Υποδοχή γείωσης, η οποία χρησιµοποιείται για τη σύνδεση εγκιβωτισµένων αγωγών
µε εξωτερικούς, τύπου ‘’Ν’’ (Normal type). Είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο
χάλυβα (INOX A2). Η σύνδεση της υποδοχής µε τα εγκιβωτισµένα στοιχεία της
εγκατάστασης επιτυγχάνεται µε κατάλληλο σφικτήρα, η δε σύνδεση µε τα εµφανή
µέρη επιτυγχάνεται µε ειδικό σύνδεσµο, και δύο βίδες ανοξείδωτες Μ8 x 20 κατά ΕΝ
24017.
Η υποδοχή θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες από το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιµές (Περιβαλλοντικές
και ηλεκτρικές µε κεραυνικό ρεύµα 100kA, κυµατοµορφής 10/350µs). Η
πραγµατοποίηση των ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων
∆οκιµών από διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα
πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ
ΕΝ 50164.
Πραγµατοποίηση δοκιµών σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1
Συνδεσµολογία σύµφωνα µε το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1

 Β1 (∆ιασταύρωση αγωγών)

∆οκιµές γήρανσης σύµφωνα µε το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 1

 Εκτός Εδάφους
 Εντός Εδάφους

Κατηγορία ικανότητας εκφόρτισης ρεύµατος
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 1

 CLASS Ν – 50kA (10/350µs)
 25 Coulomb
 0,63 MJoule / Ohm

Ροπή σύσφιξης

 20Νm

Η επιτυχής πραγµατοποίηση των ανωτέρω δοκιµών αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από
διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των
Ευρωπαϊκών προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164

Μορφή συνδεσµολογίας
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.11

∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗ
ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ

1. Απαιτούµενοι πυκνωτές
H συνολική απαιτούµενη χωρητικότητα σε κάθε µονάδα κεντρικής διόρθωσης θα
προσδιορίζεται µετά από υπολογισµό της χωρητικότητας που είναι απαραίτητη για τη
διόρθωση του συντελεστή ισχύος (cosφ) ολόκληρης ή µέρους της εγκατάστασης για τη
δυσµενέστερη περίπτωση λειτουργίας, µέχρι της τιµής 0,98 και µετά η προκύπτουσα
χωρητικότητα θα προσαυξηθεί κατά 25% .
Οι υπολογισµοί θα υποβάλλονται στην υπηρεσία για έγκριση.
Η συνολική χωρητικότητα για κάθε κεντρική µονάδα διόρθωσης θα διαιρείται στον αριθµό
βαθµίδων που απαιτείται για τη διατήρηση του συντελεστή ισχύος µέσα στα όρια που
απαιτούνται από τις συνθήκες λειτουργίας του αντίστοιχου συγκροτήµατος.
Οι πυκνωτές θα είναι ερµητικά κλειστοί, τύπου φύλλων χαρτιού εµβαπτισµένων σε λάδι , µε
απώλειες που δε θα υπερβαίνουν τα 5 KVAR.
Η κάθε µονάδα πυκνωτών θα περιέχει ενσωµατωµένη ασφάλεια, µηχανισµό εκτόνωσης
πίεσης και αντίσταση εκφόρτισης.
2. Μεταλλαγή πυκνωτών
Κάθε βαθµίδα θα ελέγχεται µέσω ενός διακόπτη που θα προστατεύεται από ασφάλειες. Θα
υπάρχει και προστασία κατά υπερεντάσεων.
Τα µεγέθη ασφαλειών και διακοπτών θα είναι µελετηµένα ώστε να µην υπάρχουν βλάβες ή
διαταραχές λειτουργίας λόγω σφαλµάτων, µέχρι και την κατάσταση πλήρους
βραχυκύκλωσης.
Τα µεγέθη των καλωδιώσεων και του εξοπλισµού θα πρέπει να επιτρέπουν µέγιστη
αρµονική επιβολή φορτίου στους πυκνωτές.
3. Ρυθµιστές Πυκνωτών
 Θα υπάρχει ρυθµιστής πολλαπλών βαθµίδων που θα διατηρεί το συντελεστή ισχύος
µέσα στα απαιτούµενα όρια. Ο ρυθµιστής θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
Ο χρόνος µεταξύ των βαθµίδων θα είναι ρυθµιζόµενος από 1 έως 5 λεπτά.
 Θα υπάρχει διακόπτης επιλογής λειτουργίας "MANUAL/AUTO" καθώς επίσης και
ρυθµιστές για την πρόσθεση και αφαίρεση βαθµίδων κατά τη χειροκίνητη λειτουργία.
 Θα υπάρχει ανιχνευτής διακοπής ρεύµατος που θα αποσυνδέει όλες τις βαθµίδες
αµέσως µόλις παρουσιασθεί διακοπή παροχής ρεύµατος και θα τις επανασυνδέει
αυτόµατα και σταδιακά κατά σειρά όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύµατος.
 Ρυθµιζόµενος µηχανισµός για τον καθορισµό της τιµής του cosφ µεταξύ 0,25 και 0,99.
 Μηχανισµός που θα ρυθµίζει την ελάχιστη στάθµη σύνδεσης της πρώτης βαθµίδας.
 Οι έξοδοι θα συνδέονται µέσω επαφών ηλεκτρονόµων χωρίς τάση.
 Ο ρυθµιστής πυκνωτών θα είναι τοποθετηµένος σε πίνακα µε κλειδαριά ώστε να
αποφεύγονται οι µη εξουσιοδοτηµένες επεµβάσεις.
Θα υπάρχουν ακόµη αµπερόµετρο µεγάλης κλίµακας µε κινητό πηνίο και ανορθωτή,
µετασχηµατιστές εντάσεως και διακόπτης επιλογής µε τρείς θέσεις και "ΕΚΤΟΣ " έτσι ώστε
να µπορεί να ελέγχεται το φορτίο των πυκνωτών.
Κατά τις δοκιµές παράδοσης και θέσεις σε λειτουργία , ο εξοπλισµός θα ελέγχεται µε
προσοχή για να διαπιστωθεί αν δηµιουργούνται υπερβολικές αρµονικές φορτίσεις σε
διάφορες καταστάσεις.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.12

1.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΕΦΕ∆ΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σκοπός - Χρήση

Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) θα είναι καινούριο, στιβαρής κατασκευής, κατάλληλο να
λειτουργήσει ως επικουρική µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την άµεση και
αυτόµατη ρευµατοδότηση της εγκατάστασης 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 αναλαµβάνει τα φορτία της καταναλώσεως αµέσως και
αυτόµατα και θα αποδίδει την πλήρη ισχύ του για συνεχή λειτουργία.
2.

Θέση

Το Η/Ζ θα είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο για να εγκατασταθεί και συνδεθεί από τον
ανάδοχο και να λειτουργήσει εντός κλειστού και επαρκώς αεριζόµενου χώρου.
3.

Ποιότητα υλικών και πιστοποιήσεις

3.1 Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την εγκατάσταση του Η/Ζ 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.
3.2 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 ELOT, DIN, VDE, BS κλπ.
3.3 To 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 στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν από την προµήθεια και προσκόµιση του
Η/Ζ στον τόπο του έργου και από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι ο δηλούµενος
κατασκευαστικός οίκος είναι ο ίδιος µε τον αναφερόµενο στο υπόδειγµα δήλωσης
πιστότητας CE.
3.4 Ο ανάδοχος του έργου, καθώς και ο προµηθευτής του Η/Ζ, υποχρεούνται να υποβάλουν
στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται το
εργοστάσιο κατασκευής του Η/Ζ και να βεβαιώνεται ότι το Η/Ζ θα συνοδεύεται µε την
παραπάνω πρωτότυπη δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή.
3.5 Η/Ζ το οποίο δεν θα συνοδεύεται µε την ως άνω πρωτότυπη δήλωση πιστότητας του
κατασκευαστή δεν θα παραληφθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία
3.6 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 ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. Επίσης το Η/Ζ πρέπει να έχει υποστεί επιτυχείς
δοκιµές τύπου και σειράς και να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
3.7 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.
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4.

Λειτουργία

4.1 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.
4.2 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.
4.3 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.
4.4 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.
4.5 Θα υπάρχει δυνατότητα οι επαναληπτικές προσπάθειες εκκίνησης που αναφέρονται στην
παράγραφο 4.4 να αυξηθούν πλέων των τριών έως και εφτά.
5.

Συγκρότηση 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 :
5.1 Τον πετρελαιοκινητήρα.
5.2 Το ψυγείο του πετρελαιοκινητήρα ειδικής σχεδιάσεως και κατασκευής για τροπικά κλίµατα.
5.3 Την ηλεκτρογεννήτρια.
5.4 Τον ειδικό σύνδεσµο ζεύξεως και τον συνδεσµοθάλαµο
5.5 Την ειδική χαλύβδινη συγκολλητή βάση µε τα παρακάτω µέρη:
5.5.1 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).
5.5.2 Τη δεξαµενή καυσίµου µε τα εξαρτήµατα της ενσωµατωµένη στο πλαίσιο του Η/Ζ
5.5.3 Τους συσσωρευτές µε τους ακροδέκτες και τα καλώδιά τους
5.6 Τον πίνακα ελέγχου και αυτοµατισµού επί του Η/Ζ µε τα παρακάτω µέρη:
5.6.1. Πεδίο ενδείξεων, λειτουργίας και αυτοµατισµών και πεδίο προστασίας της
γεννήτριας (επί του Η/Ζ).
5.6.2 Το επικουρικό σύστηµα συντηρητικής φόρτισης συσσωρευτών µέσω ∆ΕΗ.

K:\N5800a\cons\tefxi\TPr.doc

- 134 -

Ν5800α/4931/B10

5.6.3

5.6.4

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.

5.7 Παρελκόµενα
Το Η/Ζ θα συνοδεύεται µε τα εξής παρελκόµενα:
5.7.1 Ανεξάρτητο πεδίο ισχύος (µεταγωγής) επιτοίχιο ή επιδαπέδιο
5.7.2 Βιβλιογραφία η οποία θα περιέχει τα παρακάτω:
5.7.2.1 Πρωτότυπη δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή.
5.7.2.2 Πιστοποιητικό δοκιµών του εργοστασίου του Η/Ζ του κινητήρα και της γεννήτριας.
5.7.2.3 Ηλεκτρολογικά σχέδια
5.7.2.4 Eγχειρίδιο εγκατάστασης Η/Ζ στην Ελληνική γλώσσα
5.7.2.5 Εγχειρίδιο λειτουργίας πίνακα ελέγχου Η/Ζ στην Ελληνική γλώσσα
5.7.2.6 Εγχειρίδιο λειτουργίας κινητήρα
4.7.2.7 Εγχειρίδιο λειτουργίας και σέρβις γεννήτριας
6.

Πετρελαιοκινητήρας

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).
6.2 ΚΕΝΟ
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.
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.
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.
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.
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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.
6.8 Φίλτρο αέρος
Στο σωλήνα αναρρόφησης αέρα θα είναι τοποθετηµένο ενισχυµένο φίλτρο συγκρατήσεως
σκόνης ξηρού τύπου, µε ευκόλως αντικαθιστώµενο στοιχείο.
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 λόγο υπερστροφίας
δ. ∆ιακοπή λόγο χαµηλής στάθµης ψυκτικού υγρού
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.
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.
6.12 Σύστηµα απαγωγής καυσαερίων
Η απαγωγή των καυσαερίων από τον κινητήρα θα γίνεται µέσω ειδικού βιοµηχανικού τύπου
σιγαστήρα και µέσω καταλλήλου διατοµής σωληνώσεων.
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. Γεννήτρια
Η γεννήτρια είναι θα σχεδιασµένη και κατασκευασµένη από 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.
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Τα κύρια στοιχεία της γεννήτριας είναι :
Φάσεις, τάση εξόδου 3 φάσεων 400/230V
Ισχύς
Κλάση H
Συντελεστής ισχύος συνφ 0,8
Στροφές / περίοδοι 1500 rpm / 50 Hz
Παραµόρφωση κυµατοειδούς καµπύληςTHD µικρότερη 1,8 χωρίς φορτίο
Τηλεφωνικές παρεµβολές THF µικρότερες του 2%
Η γεννήτρια θα πρέπει να αντέχει σε υπερφόρτωση κατά VDE 530 µε τον ίδιο συντελεστή
ισχύος και κανονική τάση.
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 σε οποιαδήποτε
µεταβολή του φορτίου και του συντελεστή ισχύος από 0,8 έως 1 συµπεριλαµβανοµένης και της
µεταβολής των στροφών.
Παρατήρηση. Επιλογή Εξειδικευµένου Εξοπλισµού γεννήτριας
Σε περίπτωση εφαρµογών όπου απαιτείται να προστεθεί εξειδικευµένος εξοπλισµός π.χ
οριακή ισχύ γεννήτριας ή εφαρµογές µε µη-γραµµικά φορτία και άνισες κατανοµές φορτίων,
µπορεί να προβλεφθεί επιλογή αυτόµατου ρυθµιστή τάσης - AVR σειράς 3 µε σύστηµα
διέγερσης µέσω µόνιµου µαγνήτη - PMG.
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8. Ζεύξη - Αντικραδασµική βάση
8.1 Βάση
Το συγκρότηµα πετρελαιοκινητήρα θα εδράζεται σε χαλύβδινη συγκολλητή βάση βαρέος
τύπου κατασκευασµένη από χαλύβδινες διατοµές.
8.2 Ζεύξη
Ο πετρελαιοκινητήρας και η γεννήτρια θα είναι απ’ ευθείας συνδεδεµένα (οµοαξονικά) µε
χελώνη προσαρµογής για τη αποφυγή απευθυγραµµίσεως µετά από µακρά 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.
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.
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.
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.
9. Πίνακας αυτοµατισµού και ελέγχου
(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.
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 :
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
9.1.2 Συστήµατα και διατάξεις ελέγχου λειτουργίας και αυτοµατισµού
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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)
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 καί οπτικές
σηµάνσεις.
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
•
Χαµηλής πίεσης λαδιού
•
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.
9.1.5 Θέσεις επιλογής λειτουργίας
•
Αυτόµατο
•
Χειροκίνητο
•
∆οκιµή
•
Reset
•
Επιλογέας ψηφιακής απεικόνισης µετρήσεων
9.1.6 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.
9.1.7 Επικουρικό σύστηµα συντηρητικής φόρτισης των συσσωρευτών από το ρεύµα της
κεντρικής παροχής (∆ΕΗ).
9.1.8 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 σύνδεσης των καταναλωτών από την γεννήτρια µετά την
επαναφορά της τάσης της κεντρικής παροχής.
9.1.9 Πλεξούδες συνεχούς και εναλλασσόµενου ρεύµατος πλήρεις εντός σωλήνων
(πλεξούδες DC και AC). Οι πλεξούδες του κινητήρα και του εναλλακτήρα θα
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συνδέονται µε τον πίνακα µέσω βιοµηχανικού τύπου συνδετήρα πολλαπλών
ακροδεκτών, έτσι ώστε να επιτρέπεται ο γρήγορος εντοπισµός βλάβης και η εύκολη
σύνδεση.
9.1.10 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.
9.2 Πεδίο Μεταγωγής - Ισχύος
Ανεξάρτητο µεταλλικό επιτοίχειο ή επιδαπέδιο ερµάριο κλειστού τύπου επισκέψιµο από
εµπρός που θα περιλαµβάνει :
9.2.1 ∆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.
9.2.2 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.
9.2.3 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.
10. Τεκµηρίωση συµµόρφωσης
Πριν την προσκόµιση του Η/Ζ στον τόπο του έργου, ο προµηθευτής του υποχρεούται να
υποβάλει στην Υπηρεσία Επίβλεψης :
10.1 Τεχνική έκθεση µε αναφορά σε κάθε παράγραφο της παρούσης τεχνικής περιγραφής
και να υποβάλει φύλλο συµµόρφωσης. 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. Προσκόµιση Η/Ζ στον τόπο του έργου χωρίς το φύλλο
συµµόρφωσης δεν θα γίνεται δεκτή.
10.2 Ηλεκτρολογικά σχέδια των πινάκων µεταγωγής και ελέγχου ώστε να διαπιστώνεται
εύκολα αν συµφωνεί η προσφορά µε την Τεχνική Προδιαγραφή και αν προσφέρει
τεχνικά πλεονεκτήµατα
10.3 Ηλεκτρολογικά σχέδια συνδέσεως των πινάκων µε το Η/Ζ.
10.4 Τεχνικά φυλλάδια των υλικών που προσφέρει για την εγκατάσταση του Η/Ζ .
10.5 Φυλλάδια των κατασκευαστών των διαφόρων τµηµάτων του, ώστε να διαπιστώνεται η
ακρίβεια των στοιχείων.
10.6 Το Η/Ζ θα παραδοθεί οπωσδήποτε µε εγχειρίδια χειρισµών, OPERATORS MANUAL
των κατασκευαστών των κινητήρων και των γεννητριών και ηλεκτρολογικά σχέδια των
πινάκων.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Γ.13

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΠ)

1. Γενικά
Η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας θα καλύπτει ολόκληρα τα κτίρια στα οποία
εφαρµόζεται και θα είναι τύπου κλωβού FARADAY. Η εγκατάσταση θα περιλαµβάνει τους
αγωγούς συλλογής, τους αγωγούς καθόδου και την διάταξη γειώσεως.
Η κατασκευή του αλεξικέραυνου θα γίνει σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς του
Ελληνικού Κράτους (Πρότυπα ΕΛΟΤ 1197 «Προστασία κατασκευών από κεραυνούς –
Μέρος 1: Γενικές Αρχές» και ΕΛΟΤ 1412 – «Προστασία κατασκευών από κεραυνούς -Μέρος 2: Εκτίµηση κινδύνου κεραυνοπληξίας και επιλογή επιπέδου προστασίας ΣΑΠ»)
2. Συλλεκτήριοι Αγωγοί
Οι συλλεκτήριοι αγωγοί θα είναι από χαλύβδινη ράβδο διαµέτρου 10mm, θερµά
2
επιψευδαργυρωµένοι, µε πάχος επικαλύψεως 300 gr/m κατά DIN 48801, κατά το δυνατόν
συνεχείς, χωρίς ενώσεις. Όπου απαιτηθεί ένωση, αυτή θα γίνει µε ειδικό λυόµενο σφικτήρα
κατά DIN 48837Β, κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο, κατά DIN 17100, θερµά
επιψευδαργυρωµένο.
Οι αγωγοί διατάσσονται πάνω στο δώµα και στις στέγες σε µορφή δικτύου και κατά τρόπο
ώστε κανένα σηµείο της στέγης να βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη από 5 µέτρα από
κάποιο συλλεκτήριο αγωγό. Η διάσταση του κάθε βρόγχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 x
20 m, η δε τοποθέτηση του µπορεί να εκλεγεί ελεύθερα, αν και πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα στην κάλυψη των ακµών και αιχµών από συλλεκτήριο αγωγό.
Οι
συλλεκτήριοι αγωγοί καθώς και οι αγωγοί καθόδου, θα είναι από χάλυβα γαλβανισµένο εν
θερµώ διαµέτρου 10 mm. Η στήριξη των συλλεκτήριων αγωγών θα γίνει µε ειδικά
στηρίγµατα, όπως φαίνεται αναλυτικά στο σχέδιο λεπτοµερειών, ανάλογα µε την επιφάνεια
που στηρίζονται.
Η απόσταση µεταξύ των στηριγµάτων για όλες τις περιπτώσεις θα είναι περίπου 1m, και σε
καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το 1,2m.
Όταν απαιτείται διασταύρωση συλλεκτήριων αγωγών, αυτή θα γίνεται µε ειδικούς σφιγκτήρες
διασταυρώσεως κατά DIN 48845 KF-10 και DIN48843 K, κατασκευασµένους από χαλύβδινα
θερµά, επιψευδαργυρωµένα ελάσµατα, διαστάσεων 60x60x4 mm, και 50x50x3mm.
3. Συλλεκτήριες Ακίδες
Οι ακίδες σύλληψης θα τοποθετηθούν πάνω στο στηθαίο του δώµατος περιµετρικά του
κτιρίου, θα έχουν ύψος 30 εκ. και η µέγιστη απόσταση µεταξύ τους θα είναι 5 µέτρα.
Θα είναι διαµέτρου Φ16 mm, και µήκους 30cm, κατασκευασµένες κατά DIN 48802.
Η στήριξη των ακίδων θα γίνει είτε πάνω σε οριζόντια βάση, από ηλεκτρολυτικό χαλκό κατά
DIN 48829K, διαστάσεων 100x100x2mm µε κοχλιοτοµηµένο στέλεχος ή µε στηρίγµατα
τοίχου. Οι ακίδες θα διασυνδέονται µε συλλεκτήριους αγωγούς.
4. Αγωγοί Καθόδου
Οι αγωγοί καθόδου θα συνδέουν τους συλλεκτήριους αγωγούς µε το σύστηµα γειώσεως. Θα
προβλεφθούν στις γωνίες των κτιρίων και σε ενδιάµεσα σηµεία σε τρόπο ώστε οι µεταξύ
τους αποστάσεις να µην υπερβαίνουν σε καµία περίπτωση τα 20m.
Οι αγωγοί καθόδου θα τοποθετηθούν µέσα στα από σκυρόδεµα κατακόρυφα φέροντα
στοιχεία της οικοδοµής (κολώνες, τοιχεία κλπ). Η τοποθέτηση θα γίνει κατά την φάση
κατασκευής του σκελετού του κτιρίου. Οι αγωγοί καθόδου από την αρχή τους (σηµείο
συνδέσεως µε τους συλλεκτήριους αγωγούς) µέχρι το σηµείο συνδέσεως µε το δακτύλιο
γειώσεως, θα είναι συνεχείς χωρίς ένωση.
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Η ταινία του αγωγού καθόδου θα συνδέεται µε την ταινία του δακτυλίου γειώσεως µε
σφιγκτήρα διασταυρώσεως βαρέως τύπου, από χαλύβδινο έλασµα, θερµά
επιψευδαργυρωµένα, διαστάσεων 60x60x4mm, κατάλληλο για σύνδεση χαλύβδινων ταινιών,
διαστάσεων 30x3,5mm.
Ο τρόπος εγκαταστάσεως και σύνδεσης φαίνεται στα σχέδια λεπτοµερειών.
5. Γείωση Μεταλλικών Μερών Κτιρίων - Ειδικές Απαιτήσεις
Μεγάλες µεταλλικές µάζες µέσα και γύρω από το κτίριο πρέπει να γειωθούν αγώγιµα µε
αγωγό αλεξικέραυνου, αν απέχουν από αυτόν λιγότερο από 1,5m.
Στον υπολογισµό των παραπάνω αποστάσεων το πάχος τυχόν παρεµβαλλόµενου
µονωτικού υλικού θα λαµβάνεται στο τριπλάσιο.
Μικρότερη απόσταση µπορεί να γίνει δεκτή εφόσον είναι µεγαλύτερη από το ένα δέκατο του
µήκους του αγωγού αλεξικέραυνου µετρούµενου από την θέση της αναµενόµενης
υπερπήδησης, µέχρι την προσεχή είσοδο του στην γή.
Επιπλέον, οι παραπάνω αποστάσεις δεν πρέπει να είναι µικρότερες από τα 20 cm, για κάθε
Ohm της αντίστασης γείωσης. Για την αποδοχή αποστάσεως µικρότερης από 1,5µ, οι
παραπάνω απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα.
Οι παραπάνω αναφερόµενες ελάχιστες αποστάσεις, πρέπει να τηρηθούν και για τις
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του κτιρίου. Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε µεταξύ του αγωγού
αλεξικέραυνου, και της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως πρέπει να παρεµβληθεί συσκευή
υπερπηδήσεως (αλεξικέραυνο) κλειστού τύπου, τάσεως λειτουργίας όχι µικρότερης από
220V, και τάσεως διασπάσεως σε 50Hz, 1000V, περίπου. Τέτοιες συσκευές θα
τοποθετηθούν σε όλους τους αγωγούς της ηλεκτρικής εγκατάστασης (φάσεις και ουδέτερο).
Επίσης συσκευές υπερπηδήσεως θα τοποθετηθούν µεταξύ των ροηφόρων αγωγών και του
δικτύου γειώσεως και στους χώρους ηλεκτρικής εξυπηρετήσεως του κτιρίου (ηλεκτροστάσιο),
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επιβλέψεως.
Μηχανήµατα εγκατεστηµένα στο δώµα του κτιρίου θα γεφυρώνονται µε το σύστηµα των
συλλεκτήριων αγωγών στο πλησιέστερο δυνατό σηµείο. Επίσης θα γεφυρωθούν τα
µεταλλικά ''καπέλα'' των καπνοδόχων, τα στέγαστρα των στοµίων απορρίψεως αέρα, που
βρίσκονται στο δώµα καθώς και τα µεταλλικά καλύµµατα των αρµών διαστολής µεταξύ των
κτιρίων. Η γεφύρωση των καλυµµάτων των καπνοδόχων, των στεγάστρων, των στοµίων και
των αρµών διαστολής, θα γίνει µε ειδικό σύνδεσµο.
Αν δυο σηµεία αγωγού αλεξικέραυνου πλησιάζουν µεταξύ τους σε απόσταση µικρότερη από
το ένα δέκατο του µήκους του αγωγού, που περιέχεται ανάµεσα στα σηµεία, πρέπει να
γεφυρωθούν για την αποφυγή υπερπηδήσεων.
Στο δίκτυο των ηλεκτροδίων γειώσεως και των υπόγειων αγωγών αλεξικέραυνου πρέπει να
συνδεθούν αγώγιµα, όλες οι άλλες γειώσεις που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των
20m, όπως υπόγειες σωληνώσεις, σιδεροτροχιές, γειώσεις αλεξικέραυνων γειτονικών κτιρίων
κλπ.
Μετά την ολοκλήρωση της εγκαταστάσεως, θα γίνει µέτρηση της αντιστάσεως γειώσεως µε
ειδικό όργανο (µετρητή αντίστασης γειώσεως), ή µε άλλο τρόπο, προβλεπόµενο από τους
κανονισµούς εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (όπως µε την µέθοδο του βολτοµέτρου
- αµπεροµέτρου). Η αντίσταση γειώσεως δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από 1,0 Ohm,
δεδοµένου ότι χρησιµοποιείται ως γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του κτιρίου. Οι
µετρήσεις θα γίνουν κατά την θερινή περίοδο και µε ξηρό έδαφος. Σε περίπτωση που η
αντίσταση που µετρήθηκε είναι µεγαλύτερη, θα προστεθούν ηλεκτρόδια γειώσεως ώστε η
αντίσταση γειώσεως να είναι µικρότερη του 1,0 Ohm.
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Θεσσαλονίκη, ∆εκέµβριος 2010

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
µε βάση τα τεύχη που είχε προετοιµάσει
η Οµάδα Μηχανικών:
1. Μαρία Τουρβαλή
Πολιτικός Μηχανικός
2. Ακινδύνα Χατζηαντωνίου
Πολιτικός Μηχανικός
3. Παναγιώτης Μουτζούρης
Χηµικός Μηχανικός
4. Στυλιανός Βαβαλιάρος
Μηχανολόγος Μηχανικός
ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Κωνσταντίνος Μανωλής
Πολιτικός Μηχανικός

Χαρίσης Κέκης
∆/ντής Μελετών

Θωµάς Νεράντζης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

∆ηµήτριος Τσιαπραλής
∆/ντής Συµβάσεων
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
σύµφωνα µε την αριθµ.
657/9/03.02.2011 απόφαση του ∆.Σ.
της ΕΟΑΕ

Ιωάννης Βολιώτης
∆/ντής Έργων
Βορείου Αιγαίου
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