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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. 

Το µέρος Α αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές έργων Πολιτικού Μηχανικού, ενώ το µέρος Β 
τις τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών. 

Μετά το πέρας της κατασκευής του Χ.Υ.Τ.Α., ο Ανάδοχος θα αναλάβει την λειτουργία του 
έργου για χρονική περίοδο έξι (6) µηνών. 

Κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα αναλάβει : 

1. Την εκσκαφή και µεταφορά των απορριµµάτων του παλαιού χώρου διάθεσης (Αρχαία 
Μεταλλεία) στον νέο Χ.Υ.Τ.Υ. Σίφνου. 

2. Την παραλαβή των απορριµµάτων στην είσοδο του Χ.Υ.Τ.Υ., τη ζύγιση αρχική 
τοποθέτηση, προώθηση και συµπίεση των απορριµµάτων στις κατάλληλες θέσεις 
εντός της λεκάνης εναπόθεσης. 

3. Την καθηµερινή διάστρωση των απορριµµάτων µε γαιώδες υλικό επικάλυψης στα 
ηµερήσια µέτωπα εναπόθεσης απορριµµάτων. 

4. Την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου συλλογής και ανακυκυκλοφορίας 
στραγγισµάτων. 

5. Την συντήρηση και έλεγχο της λειτουργίας των φρεατίων απαγωγής βιοαερίου. 

6. Τους απαιτούµενους εργαστηριακούς ελέγχους και εν γένει τον έλεγχο και 
παρακολούθηση (monitoring) του Χ.Υ.Τ.Υ. σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας και τους 
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους της εγκατάστασης. 

7. Τις δαπάνες προσωπικού, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι δαπάνες κοινωνικής 
ασφάλισης, για το εξής προσωπικό: 

• ενός επιστάτη που θα έχει την αρµοδιότητα για τη γενική συντήρηση του 
Χ.Υ.Τ.Α., θα ελέγχει και θα καταγράφει τις µετρήσεις της γεφυροπλάστιγγας, θα 
είναι υπεύθυνος για την καθαρότητα του χώρου, τη συντήρηση του Η/Μ 
εξοπλισµού και θα αναφέρει οποιοδήποτε συµβάν στη ∆ηµοτική Αρχή. 

• ενός οδηγού προωθητή που θα είναι υπεύθυνος για τις εργασίες ηµερήσιας 
λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. (εκσκαφές, απόθεση και συµπίεση απορριµµάτων, 
ηµερήσια επικάλυψη απορριµµάτων). 

Η λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. προβλέπεται να είναι 5 ηµέρες/εβδοµάδα κατά τους 
χειµερινούς µήνες και 6 ηµέρες/εβδοµάδα κατά την θερινή περίοδο, σε µια βάρδια. 

8. Τις δαπάνες υγρών καυσίµων και συντήρησης του κινητού και ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού. 

9. Την ευθύνη για την καθηµερινή πλήρωση της δεξαµενής ύδρευσης – πυρόσβεσης µε 
νερό, και, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, µε συχνότητα µεγαλύτερη της µίας φοράς 
ανά ηµέρα από το σηµείο που θα υποδείξει ο Εργοδότης έως τη δεξαµενή ύδρευσης-
πυρόσβεσης. 

10. Τις δαπάνες σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας. 

11. Την εκπαίδευση του προσωπικού που θα υποδειχθεί από τον Φορέα (∆ήµο Σίφνου) 
για την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Υ. 

Οι δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού βαρύνουν τον φορέα του έργου. 
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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) 
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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 δεν επιτρέπεται. 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) 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 
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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). 

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 που 
θα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, 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 
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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. 

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 C12/15 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, κλπ. θα γίνονται µε δαπάνες και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. 
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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. 

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 δανειο-
θαλάµους, 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. 
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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, καθώς και για την κατασκευή 
των δικτύων υποδοµής του χώρου (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων). 

2. Υλικό 

Το υλικό των σωλήνων θα αναφέρεται στα σχέδια της µελέτης. 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. 

Η συγκόλληση, όπου απαιτηθεί, των φλαντζών και των άλλων εξαρτηµάτων επιτυγχάνεται µε 
ηλεκτροσυγκόλληση, αφού προηγούµενα έχουν υποστεί κατάλληλη προεργασία. 

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 
τουλάχιστον µια φορά ανά 25 m3 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 

 



K:\N1000b\cons\tefxi\TεχΠρο.doc   - 8 - Ν1000b/5151/B10 

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. 

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 ή θα είναι προκατασκευασµένα από 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

 

2. Περιλαµβανόµενες εργασίες 

Η δηµιουργία των παραπάνω οδών µετά τις απαιτούµενες χωµατουργικές εργασίες 
περιλαµβάνει την κατασκευή: 

α.  Υποβάσεως συνολικού τελικού πάχους τουλάχιστον 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 5 cm. 

 

3. Προκατασκευασµένα ρείθρα 

Τα ρείθρα µπορούν να προκατασκευασθούν και µετά να τοποθετηθούν στις θέσεις που 
προβλέπονται ή να κατασκευασθούν επί τόπου. 

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 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

 

1. 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∆ 1073-
12/16-9-1981 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. 
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• Οι αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. : 

•  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 



K:\N1000b\cons\tefxi\TεχΠρο.doc   - 14 - Ν1000b/5151/B10 

το δείγµα, ύστερα από τις σύµφωνα µε τους Κανονισµούς, χηµικές αναλύσεις και δοκιµές 
µηχανικών χαρακτηριστικών, κρίθηκε κατάλληλο για την χρησιµοποίηση του στο έργο. 

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. 
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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 
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 Άρθρο 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 
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πάντα στον χρόνο ανάµειξης των προσµίκτων στον αναµικτήρα, για την επίτευξη οµογενούς 
µείγµατος. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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του σκυροδέµατος αποξήλωσή τους. Το υλικό αυτό θα είναι αρίστης ποιότητας και θα έχει 
την έγκριση της Επιβλέψεως. 

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 



K:\N1000b\cons\tefxi\TεχΠρο.doc   - 22 - Ν1000b/5151/B10 

στο τµήµα αυτό του έργου, να µη προκύπτουν ανωµαλίες στους αρµούς συνδέσεως του 
σκυροδέµατος του ενός σταδίου µε το άλλο. (Μικρά σκαλοπάτια).  

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 εφ’ όσον πρόκειται για 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 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 
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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 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 
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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. 

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 
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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). 

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. 

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 
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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 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). 



K:\N1000b\cons\tefxi\TεχΠρο.doc   - 27 - Ν1000b/5151/B10 

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. 

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 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 
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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 ±30 mm 

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  ± 20 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. 

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 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

 

1. Αντικείµενο 

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

2. Υλικά και τρόπος κατασκευής τσιµεντοκονίας 

Η τσιµεντοκονία θα γίνει σε τρεις στρώσεις. Ως υλικό κατασκευής θα χρησιµοποιείται 
τσιµέντο Πόρτλαντ Ελληνικού τύπου και άµµος σε αναλογία 650 kg τσιµέντου σε 1,0 m3 
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. 

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 
τουλάχιστον 0,25 m2 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. 
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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.  

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 
διαµορφώνονται σε τρεις στρώσεις και θα είναι λεία: 1η στρώση µέσου πάχους 5 mm µε 
τσιµεντοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου, 2η 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 
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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.   

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.  
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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, 

• 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 τα σχέδια της µελέτης 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. 

5.2 Επιστρώσεις δαπέδων µε µαρµάρινες πλάκες  

Θα γίνουν µε µαρµάρινες πλάκες, ικανοποιητικής αντοχής και σκληρότητας, άριστης 
ποιότητας, χρώµατος εγκρίσεως της υπηρεσίας, διαστάσεων 30x30.  
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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. 

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, 
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• 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. 

∆οσολογία σκληρυντικού 5 kg/m2. 

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 
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 

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. 
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7. Ύδρευση και αποχέτευση   

7.1 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 

Υδραυλικοί υποδοχείς  

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.  

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.  

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.  

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  .  

 

7.2 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 ) 
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• 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 . 

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. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  

8.1 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.   

8.2 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 . 

8.3 Γειώσεις κυκλωµάτων  

Όλα τα µεταλλικά µέρη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που κανονικά δεν βρίσκονται  υπό 
τάση, θα γειωθούν .  
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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 .   

8.4 ∆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 . 

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 . 

8.5 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.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Α.11 ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ - 
ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ 

1. Αντικείµενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή περιφράξεων από 
συρµατόπλεγµα γύρω από το χώρο των εγκαταστάσεων. 

2. Υλικά και κατασκευή 

Η περίφραξη συνολικού ύψους 2,50 m πάνω από τη στάθµη του εδάφους, θα αποτελείται 
από δικτυωτό συρµατόπλεγµα ελάχιστου ύψους 2 m από γαλβανισµένο σύρµα ελάχιστου 
πάχους 2,10 mm και βρογχίδας 50x50 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 
C12/15.  

Όλα τα χρησιµοποιούµενα για την κατασκευή των περιφράξεων υλικά πρέπει να είναι 
άριστης ποιότητας, υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

Στην είσοδο 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. 

Σ΄ όλες τις δεξαµενές και λοιπά έργα στα οποία θα υπάρχουν υγρά 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. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ A.12 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΥΚΝΟΤΗ-ΤΑΣ (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 
χρόνο είναι 50 χρόνια ζωής στους 20ο 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 

DIN 8075 (2ο 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 

Το υλικό κατασκευής του σωλήνα θα είναι πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE 3ης 
Γενιάς το οποίο θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας για τέτοιους σωλήνες και για την 
υπόψη χρήση του.  

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 

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

4.4 Ονοµαστική εξωτερική διάµετρος 

Η εξωτερική διάµετρος του σωλήνα δίνεται στον 1ο 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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Πίνακας 1ος 

∆ιαστάσεις και βάρη σωλήνων HDPE συναρτήσει της ονοµαστικής διαµέτρου 

 

Εξωτ. 
διάµε

τ.σε 
mm 

 

Ονοµαστική Πίεση Λειτουργίας 

 2,5 ΑΤΜ 3,5 ΑΤΜ 4 ΑΤΜ 6 ΑΤΜ 10 ΑΤΜ 

 Πάχο
ς mm 

Βάρο
ς 

kg/m 

Πάχο
ς mm 

Βάρο
ς 

kg/m 

Πάχο
ς mm 

Βάρο
ς 

kg/m 

Πάχο
ς mm 

Βάρο
ς 

kg/m 

Πάχο
ς mm 

Βάρο
ς 

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 
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Πίνακας 2ος 

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 

 

Πίνακας 3ος 

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    
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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. 

 

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.  Θα εξετασθούν τα άκρα, οι τοµές των οποίων πρέπει να είναι κάθετες στον σωλήνα 

Β.  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. 

Γ.  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. 

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 
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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. 

• ∆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 σωλήνας θα τοποθετείται σε χώρο µε θερµοκρασία +0 έως 5ο 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 
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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. 

• 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. 



K:\N1000b\cons\tefxi\TεχΠρο.doc   - 50 - Ν1000b/5151/B10 

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. 

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 υπάρχουν ειδικές θέσεις όπου 
προσαρµόζονται το µαχαίρι κοπής και/ή η πλάνη. 

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 συγκρατήσεως-
ευθυγραµµίσεως. Σύσφιξη των δακτυλίων. 
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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 έχει 
θερµοκρασία σταθερή 200 ±10οC  

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. 

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 
ανοίγµατος-
κλεισίµατος 

sec 

Χρόνος ψύξης 
(θερµ.περιβ. 20ο 

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 
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Πάχος 
τοιχώµατος 

mm 

Ύψος 
κορδονιού mm 

Χρόνος 
θερµάνσεως 

sec 

Χρόνος 
ανοίγµατος-
κλεισίµατος 

sec 

Χρόνος ψύξης 
(θερµ.περιβ. 20ο 

C) min 

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. 

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. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Α.13 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 
Χ.Υ.Τ.Υ. 

1. Γενικά 

Οι απαραίτητες εργασίες εκσκαφών και επιχώσεων για την διαµόρφωση της λεκάνης 
εναπόθεσης θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους αντίστοιχους όρους που περιγράφονται στα 
Τεύχη ∆ηµοπράτησης του έργου. 

Οι χωµατουργικές εργασίες για την διαµόρφωση της λεκάνης εναπόθεσης (έκταση 18 
στρεµµάτων) θα εκτελεσθούν εντός της περιµέτρου που θα έχει καθορισθεί από την Μελέτη. 
Το εµβαδόν της περιµέτρου έχει καθορισθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η ωφέλιµη χωρητικότητα 
της λεκάνης εναπόθεσης να επαρκεί για την εναπόθεση των αναµενόµενων ποσοτήτων 
αστικών απορριµµάτων της νήσου Σίφνου για χρονική περίοδο 20 ετών κατ’ ελάχιστον, ενώ 
έχει παράλληλα συνυπολογισθεί ο όγκος των απορριµµάτων που βρίσκονται στον παλαιό 
χώρο διάθεσης (Αρχαία Μεταλλεία) και τα οποία πρέπει να αποµακρυνθούν – αποτεθούν 
στον νέο Χ.Υ.Τ.Υ. 

Συνολικά, η απαιτούµενη καθαρή χωρητικότητα (απορρίµµατα και ηµερήσιο υλικό 
επικάλυψης) του Χ.Υ.Τ.Υ. Σίφνου θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 76.300 m3. Ρητά 
καθορίζεται όµως ότι στον όγκο αυτό δεν περιλαµβάνονται οι όγκοι που καταλαµβάνουν οι 
στρώσεις φυσικού και τεχνητού γεωλογικού φραγµού και στράγγισης, καθώς και η συνολική 
στρώση τελικής επικάλυψης, µετά την πλήρωση του χώρου µε απορρίµµατα και το πέρας 
της λειτουργίας του. 

2. Αφαίρεση φυτικής γης 

Οι εργασίες διαµόρφωσης της λεκάνης εναπόθεσης θα περιλαµβάνουν αρχικά την αφαίρεση 
της επιφανειακής φυτικής γης σε όλη την έκταση της που πρόκειται να στεγανοποιηθεί 
(πυθµένας, σύνολο περιµετρικών πρανών), σε τέτοιο βαθµό ώστε να εξασφαλισθεί ότι στην 
υπόβαση δεν έχει αποµείνει κανένα υπόλειµµα ριζικού συστήµατος που θα µπορούσε να 
θέσει σε κίνδυνο το σύστηµα στεγάνωσης. 

Πριν την αφαίρεση της φυτικής ύλης, θα προηγηθεί αποµάκρυνση οποιωνδήποτε άχρηστων 
υλικών ή χλωρίδας (µπάζα, πέτρες, βράχοι, δένδρα, θάµνοι, φυτά κλπ) βρίσκονται επ’ αυτής. 

Η αφαίρεση της επιφανειακής φυτικής ύλης θα γίνει σε βάθος 20 εκ., εκτός από θέσεις όπου 
υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες επέκτασης ριζικών συστηµάτων και πέραν του ως άνω 
βάθους, οπότε η εκσκαφή θα πρέπει να περιλάβει την πλήρη αφαίρεση των ριζικών 
συστηµάτων.  

3. Κατασκευή υπόβασης 

Για την κατασκευή της λεκάνης εναπόθεσης απορριµµάτων θα διενεργηθούν χωµατουργικές 
εργασίες (εκσκαφές – επιχώσεις), που έχουν σκοπό να δηµιουργήσουν την επιθυµητή 
διαµόρφωση (κλίση επιµέρους επιφανειών). 

Μετά τις αρχικές χωµατουργικές εργασίες αφαίρεσης της φυτικής γης, θα ακολουθήσει η 
προετοιµασία της υπόβασης, η οποία είναι καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχή 
τοποθέτηση του τεχνητού γεωλογικού φραγµού. Η προετοιµασία αυτή αφορά την προσεκτική 
διαµόρφωση της υπόβασης σε ότι αφορά την ακρίβεια της χάραξης, την επιτυχή εφαρµογή 
των απαιτούµενων, από την Μελέτη, υψοµέτρων στα χαρακτηριστικά σηµεία της λεκάνης, η 
επιπεδότητα των επιφανειών που θα διαµορφωθούν είτε µε εκσκαφές είτε µε επιχώσεις 
καθώς και η επίτευξη των απαιτούµενων κλίσεων των επίπεδων αυτών επιφανειών. 

Η υπόβαση θα κατασκευασθεί από εδαφικό υλικό γαιών, συµπιεσµένου ελάχιστου πάχους 
20 εκ. πάνω από το επίπεδο της αρχικής εκσκαφής είτε µε αναµόχλευση και συµπύκνωση 
του υφιστάµενου εδαφικού υλικού, ώστε να προκύψει µία κατάλληλα συµπιεσµένη ανώτερη 
στρώση ελάχιστου πάχους 20 εκ. 
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Σε κάθε περίπτωση, ως επαρκής αριθµός διελεύσεων του συµπυκνωτή εδαφών για την ορθή 
κατασκευή της στρώσης υπόβασης, ορίζεται εκείνος για τον οποίον η επιφάνεια της 
υπόβασης δεν παρουσιάζει πρακτικά καµία πρόσθετη υποχώρηση. 

4. ∆ιαµόρφωση της λεκάνης εναπόθεσης απορριµµάτων του Χ.Υ.Τ.Υ. 

Η λεκάνη εναπόθεσης θα αποτελείται από τις εξής επιµέρους επιφάνειες: 

� Πυθµένα λεκάνης εναπόθεσης 

� Περιµετρικά πρανή λεκάνης εναπόθεσης, πλην µετωπικού αναχώµατος 

� Εσωτερική παρειά µετωπικού αναχώµατος 

Οι εξωτερικές παρειές των περιµετρικών πρανών, δηλαδή οι παρειές των πρανών που 
προσαρµόζουν την περίµετρο της λεκάνης στο φυσικό έδαφος, θα ακολουθήσουν κλίσεις 
που θα καθορισθούν από τον έλεγχο ευστάθειας των πρανών που θα γίνει κατά την Μελέτη 
Εφαρµογής του Αναδόχου. Οι κλίσεις αυτές δεν θα είναι εντονότερες από 1:1 για τα πρανή 
ορύγµατος και 2:3 για τα πρανή επιχώµατος (ύψος προς µήκος). 

Για την ασφαλή στήριξη των υπολειµµάτων προβλέπεται η κατασκευή οπλισµένου 
µετωπικού αναχώµατος σύµφωνα µε τα σχέια της µελέτης. Το υλικό όπλισης θα είναι 
γεώπλεγµα ονοµαστικής εφελκυστικής αντοχής ≥ 100 kN/m ή ≥ 150 kN/m κατά περίπτωση 
εφαρµογής, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 10319 ή το ASTM D 6637. 

Το βάρος του γεωπλέγµατος θα είναι τουλάχιστον 700 gr/m2, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO  
9864 και το άνοιγµα του βρόγχου θα πρέπει να είναι ≥ 200 mm. Η µέγιστη παραµόρφωση θα 
είναι 13%, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 10319 ή το ASTM D 6637.  

Κατά τη φάση κατασκευής του γεωπλέγµατος θα πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες του ISO 
9001 και το υλικό θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί και να φέρει σήµανση CE της Ε.Ε. 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 13249. 

Το υλικό του επιχώµατος θα είναι κοκκώδες, απαλλαγµένο φυτικών, οργανικών και λοιπών 
βλαβερών συστατικών και θα πληροί τις απαιτήσεις των υλικών Ε3 – Ε4 κατά ΟΜΟΕ, οι 
οποίες δίνονται στον Πίνακα 13.1. Σηµειώνεται ότι τροποποιείται η τιµή του ανώτατου 
επιτρεπόµενου ποσοστού διερχοµένου από το κόσκινο Νο 200, από 25% σε 15% και του 
δείκτη πλαστικότητας από 10% σε 6%. Η απώλεια βάρους κατά τη δοκιµή υγείας µε θειικό 
µαγνήσιο (ΕΝ 1367-2) θα είναι έως 15% µετά από πέντε (5) κύκλους. 

Το υλικό επίχωσης θα συµπυκνώνεται στο 95-100% τροπ. Proctor, στη βέλτιστη υγρασία 
±2%, σε στρώσεις τελικού συµπυκνωµένου πάχους 25cm. Ειδικά για την περιοχή αµέσως 
όπισθεν του µετώπου του τοίχου και για πλάτος 2m, η συµπύκνωση του επιχώµατος θα 
γίνεται µε ελαφρύ δονητικό εξοπλισµό (πχ. δονητικές πλάκες 100kg ή δονητικοί κύλινδροι 
πεζού χειριστή ισχύος δόνησης 15kN/m), για την αποφυγή ανάπτυξης µεγάλων οριζοντίων 
ωθήσεων λόγω της συµπύκνωσης και την πρόκληση οριζόντιων µετατοπίσεων στην 
επένδυση του µετώπου και καθιζήσεων. Λόγω της χρήσης ελαφρού εξοπλισµού 
συµπύκνωσης, η ποιότητα του υλικού επίχωσης που θα χρησιµοποιηθεί σε αυτή τη ζώνη 
των 2m, από άποψη τριβής και αποστράγγισης, θα πρέπει να είναι η βέλτιστη δυνατή. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13.1: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤ
ΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ 

∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΟ 
ΑΠO 

ΚΟΣΚΙΝΟ 
#200 

ΟΡΙΑ 
ATTERBERG 

(%) 

CBR 
(%) 

∆ΙΟΓΚΩ
ΣΗ 
(%) 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ 
(%) 

ΚΑΤΑΛΛΗ
ΛΟΤΗΤΑ 

Ε4 
Μέγιστος 

κόκκος ≤ 8 cm ≤ 15% 
LL ≤ 30 
PI ≤ 6 

> 20 ~0 ~0 ΑΡΙΣΤΟ 

Ε3 
Μέγιστος 

κόκκος ≤ 8 cm ≤ 15 % 
LL ≤ 30 
PI ≤ 6 

> 10 ~0 ~0 ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΟ 

LL = Οριο Υδαρότητας (Ε105-86 Μέθοδος 6) 
PI = ∆είκτης πλαστικότητας (Ε105-86 Μέθοδος 6) 
#200 = Κόσκινο µε άνοιγµα βροχίδας 0.074mm 
CBR = Καλιφορνιακός λόγος φέρουσας ικανότητας (Ε105-86 Μέθοδος 11) 
∆ΙΟΓΚΩΣΗ = Προσδιορίζεται κατά το στάδιο της δοκιµής CBR 
ΟΡΓΑΝΙΚΑ = Κατά τη µέθοδο AASHTO T 194 
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Οι ηλεκτροχηµικές ιδιότητες του υλικού επίχωσης θα πρέπει να είναι κατάλληλες ώστε να µην 
προκαλούν αποµείωση των ιδιοτήτων των στοιχείων όπλισης. Σε περίπτωση που 
χρησιµοποιούνται γεωπλέγµατα από πολυεστέρα (PET) τότε η τιµή του pH πρέπει να είναι 3 
< pH < 9, ενώ στην περίπτωση χρήσης γεωπλεγµάτων από πολυπροπυλένιο (PP) ή από 
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) πρέπει pH > 3. 

 

Η στέψη του µετωπικού αναχώµατος θα χρησιµοποιηθεί υποχρεωτικά ως διάδροµος 
προσπέλασης των απορριµµατοφόρων οχηµάτων στην λεκάνη του Χ.Υ.Τ.Υ., για την 
προσκόµιση των απορριµµάτων. Το πλάτος της στέψης, εκτός από τις ανάγκες κυκλοφορίας 
θα πρέπει να ικανοποιήσει και τις ανάγκες χωροθέτησης τάφρου αγκύρωσης γεωσυνθετικών 
καθώς και τάφρου απορροής οµβρίων. 

Η λεκάνη εναπόθεσης των απορριµµάτων θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τους ακόλουθους 
περιορισµούς: 

1. Όλη η λεκάνη θα κατασκευασθεί σε υγιές υπόστρωµα. Σε περίπτωση που σε τµήµα 
της έκτασης της λεκάνης υπάρχουν σήµερα µπάζα, αυτά θα αποµακρυνθούν πλήρως 
πριν την έναρξη της διαµόρφωσης. 

2. Η µέγιστη επιτρεπόµενη κλίση των εσωτερικών παρειών των περιµετρικών πρανών της 
λεκάνης, τα οποία προβλέπεται να υποδεχθούν απορρίµµατα, δεν θα είναι εντονότερη 
από 1:3 (ύψος προς µήκος). Ο πυθµένας της λεκάνης εναπόθεσης θα διαµορφωθεί µε 
κλίση όχι ηπιότερη από 5% ή 1:20 (ύψος προς µήκος), προκειµένου να διευκολύνεται η 
απορροή των στραγγισµάτων προς τα κατάντι µε βαρύτητα. 

3. Η ελάχιστη κλίση του πρωτεύοντος (κεντρικού) δικτύου συλλογής στραγγισµάτων θα 
είναι 5%, ενώ η ελάχιστη κλίση του δευτερεύοντος δικτύου συλλογής στραγγισµάτων 
θα είναι 3%. 

4. Η λεκάνη θα είναι επισκέψιµη περιµετρικά. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Α.14  ΕΡΓΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ 
ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 

1 Γενικές Αρχές 

Τα έργα στεγάνωσης αφορούν την στεγανοποίηση του πυθµένα και των πρανών της 
λεκάνης εναπόθεσης του Χ.Υ.Τ.Υ., τα οποία και αποτελούν αντικείµενο της παρούσας 
Εργολαβίας, όσο και το σύστηµα τελικής κάλυψης του χώρου, µετά την οριστική πλήρωσή 
του µε απορρίµµατα, που δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας Εργολαβίας. 

Α) Για την στεγανοποίηση των πρανών και του πυθµένα της λεκάνης εναπόθεσης θα πρέπει: 

α1) Ο σχεδιασµός και η κατασκευή της µόνωσης να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε: 

• να ελαχιστοποιείται ή και να µηδενίζεται πρακτικά η διαφυγή των στραγγισµάτων και η 
διαρροή ή η µετανάστευση του βιοαερίου από τη βάση και τα πλευρικά τοιχώµατα του 
χώρου 

• να διασφαλίζονται οι δυνατότητες αποτελεσµατικής συλλογής – απαγωγής των 
στραγγισµάτων και του βιοαερίου 

α2) Η προστασία του εδάφους, των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων να επιτυγχάνεται µε 
τον συνδυασµό των παρακάτω συντελεστών: 

• Φυσική, ενδεχόµενα υπάρχουσα, µόνωση. 

• Σύστηµα τεχνητής µόνωσης από τεχνητό γεωλογικό φραγµό. 

• Σύστηµα προστασίας συνθετικής µεµβράνης. 

• Σύστηµα αποστράγγισης και συλλογής στραγγισµάτων. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα γεωλογικά, 
υδρογεωλογικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των εδαφών, καθώς και το είδος των προς 
διάθεση απορριµµάτων, που στην περίπτωση της υπόψη Εργολαβίας, προβλέπεται να είναι 
µη επικίνδυνα οικιακά και προσοµοιάζοντα προς αυτά στερεά απόβλητα. 

Β) Τα έργα τελικής κάλυψης του Χ.Υ.Τ.Υ. έχουν στόχους: 

Την δραστική µείωση και τον έλεγχο όλων των εκπεµπόµενων ρύπων από το σώµα των 
απορριµµάτων, δεδοµένου ότι οι εργασίες αποδόµησης και παραγωγής ρυπογόνων ουσιών 
συνεχίζονται για δεκαετίες µετά το πέρας της λειτουργίας του χώρου. Για το λόγο αυτό θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν: 

• Ελαχιστοποίηση της εισροής οµβρίων από τον περιβάλλοντα χώρο καθώς και 
ικανοποιητική απορροή των οµβρίων από τις τελικές επιφάνειες του αναγλύφου. 

• Αποτροπή της κατείσδυσης των οµβρίων στα απορρίµµατα. 

• Αποτροπή διαρροών των στραγγισµάτων προς τον υδροφόρο ορίζοντα και 
πλευροδιηθήσεων στα πρανή. 

• ∆ιαχωρισµό του σώµατος των απορριµµάτων από τη φυτοκάλυψη αλλά και οποιαδήποτε 
πρόσβαση ζώων. 

• Ελεγχόµενη απαγωγή του βιοαερίου. 

2. Τεχνητός Γεωλογικός Φραγµός 

Μετά τον καθαρισµό, την εξοµάλυνση, τη συµπίεση της υπόβασης (βαθµός συµπίεσης DPr = 
0.95) και την διαµόρφωση των επιθυµητών κλίσεων στις επιµέρους επιφάνειες (πυθµένας και 
πρανή) της λεκάνης εναπόθεσης, θα γίνει εφαρµογή τεχνητού γεωλογικού φραγµού, από 
αργιλικό υλικό, συµπυκνωµένου πάχους 0,50m, µε συντελεστή διαπερατότητας Κ ≤ 1*10-9 
m/s. 
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2.1. Ποιότητα Υλικών – Προδιαγραφές καταλληλότητας υλικών 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα εδαφικά υλικά, προκειµένου να επιτευχθούν οι 
παραπάνω απαιτήσεις υδροπερατότητας είναι: 

• Το ποσοστό του λεπτόκοκκου υλικού (άργιλος µε διάµετρο κόκκων < 2µm) θα πρέπει να 
αντιστοιχεί στο 20% κατά βάρος κατ’ ελάχιστον. Το ποσοστό του οργανικού υλικού δεν 
θα υπερβαίνει το 5% κατά βάρος, ενώ το ποσοστό του ανθρακικού ασβεστίου δεν θα 
υπερβαίνει το 20% κατά βάρος. 

• Η αργιλική µονωτική στρώση θα έχει χαµηλά όρια Atterberg, µε σκοπό τον περιορισµό 
των κινδύνων ρηγµάτωσης. Το όριο υδαρότητας του τεχνητού γεωλογικού φραγµού δεν 
θα ξεπερνά το 40%, ενώ ο δείκτης πλαστικότητας θα κυµαίνεται µεταξύ 10 και 25%. 

• Το ποσοστό του χονδρόκοκκου υλικού της στρώσης, η διάµετρος του οποίου δεν θα 
ξεπερνά τα 32mm, πρέπει να είναι µικρότερο ή ίσο µε το 40% επί του συνολικού όγκου. 

Εφόσον τα διαθέσιµα υλικά δεν κρίνονται κατάλληλα, τότε µπορεί να γίνει ανάµιξή τους µε 
επεξεργασµένα υλικά, όπως µπετονίτης ή/και να χρησιµοποιηθούν συνθετικά (πολυµερή) 
υλικά, αφού προηγουµένως αποδειχθεί µε επαρκή αριθµό δοκιµών µέτρησης 
διαπερατότητας, η ισοτιµία του υλικού µε τον απαιτούµενο συντελεστή υδροπερατότητας. Σε 
κάθε περίπτωση το ελάχιστο πάχος της στρώσης του τεχνητού γεωλογικού φραγµού θα είναι 
0,50 m. 

Τα παραπάνω πιστοποιούνται µε ανάλογους ελέγχους από κατάλληλα αναγνωρισµένα 
εργαστήρια. Ο εργαστηριακός έλεγχος καταλληλότητας των υλικών της αργιλικής στρώσης 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

• Κατάταξη του υλικού (κοκκοµετρική διαβάθµιση, υγρασία, ποσοστά αργιλικού και 
οργανικού υλικού, όρια πυκνότητας). 

• Μέτρο συµπίεσης 

• ∆ιατµητική αντοχή 

• Πυκνότητα κατά Proctor 

• Τιµή Υδροπερατότητας 

Συνοψίζοντας, τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τον τεχνητό γεωλογικό φραγµό θα 
πρέπει να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά εντός των απαιτούµενων προδιαγραφών 
καταλληλότητας προσκοµιζόµενων αργιλικών υλικών, που περιλαµβάνονται στον Πίνακα 
που ακολουθεί: 

 
Όριο υδαρότητας (LL) LL ≤ 40% 
∆είκτης πλαστικότητας 10% ≤ Pl ≤ 25% 
Ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού (άργιλος 
διαµέτρου κόκκων < 2µm) 

≥ 20%, κ.β. 

Μέγιστη διάσταση χονδρόκοκκου υλικού 
(σβώλου) 

32mm (για υλικά µεγαλύτερου 
µεγέθους → µηχανική 

κονιορτοποίηση προ συµπύκνωσης) 
Περιεκτικότητα σε χονδρόκοκκα  ≤ 40% επί του ολικού όγκου 
Ποσοστό οργανικού υλικού ≤ 5% κ.β. 
Ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου ≤ 20% κ.β. 
Συντελεστής υδροπερατότητας για 
συµπύκνωση (δοκιµή Proctor) 

k ≤ 1.0 x 10-9 m/sec 
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2.2. Κατασκευή της αργιλικής στρώσης 

Κατά την κατασκευή της αργιλικής στρώσης, θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 

Επί της υποκείµενη επιφάνειας εξοµάλυνσης τοποθετείται αργιλική µονωτική στρώση 
συµπυκνωµένου πάχους 0,50m, σε δύο επάλληλες οριζόντιες στρώσεις των 0,25 m η 
καθεµία. 

Κάθε επιµέρους στρώση θα έχει ικανοποιητική συνάφεια µε την προηγούµενη-επόµενη. Για 
το λόγο αυτό, προκειµένου να κατασκευαστεί κάθε νέα επιµέρους στρώση, θα πρέπει η 
επιφάνεια της προηγούµενης να είναι σχετικά τραχεία. Η διάστρωση του αργιλικού υλικού θα 
πραγµατοποιείται µόνο σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.  

Η επιφάνεια της τεχνητής µόνωσης θα είναι οµοιογενής, λεία και οµοιόµορφη. Οι αποκλίσεις / 
ανωµαλίες σε αυτήν δεν θα ξεπερνούν τα ± 2 cm, σε οριζόντια απόσταση 4 m. Η κλίση της 
στρώσης γεωλογικού φραγµού θα είναι τουλάχιστον της τάξης του 3% κατά πλάτος και 1% 
κατά µήκος. 

Το υλικό της µόνωσης του πυθµένα και των περιµετρικών πρανών της λεκάνης εναπόθεσης, 
θα συµπυκνώνεται επί τόπου µε κατάλληλους στατικούς συµπιεστές. 

Κατά τη συµπύκνωση, η φυσική υγρασία του αργιλικού υλικού είναι ελαφρώς µεγαλύτερη 
από τη βέλτιστη (κατά 2-3%) και θα πρέπει να κατανέµεται οµοιόµορφα σε όλο το πάχος και 
την έκταση της στρώσης.  

Ο δείκτης συµπύκνωσης της αργιλικής στρώσης θα είναι τουλάχιστον 95% της µέγιστης 
ξηρής πυκνότητας Proctor. 

Η συµπύκνωση των επάλληλων στρώσεων θα γίνεται εντός µικρού χρονικού διαστήµατος, 
ώστε να αποφεύγεται η παρατεταµένη έκθεση της επιφάνειας της µόνωσης στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Για την αποφυγή ρηγµάτωσης, η επιφάνεια της στρώσης θα διαβρέχεται 
περιοδικά. ∆εν επιτρέπονται σε καµία περίπτωση εργασίες συµπύκνωσης µετά από παγετό 
ή έντονη βροχόπτωση. 

Η συµπύκνωση της αργιλικής µονωτικής στρώσης στα πρανή της λεκάνης θα γίνεται σε 
οριζόντιες στρώσεις ή στρώσεις παράλληλες µε το πρανές και θα απαιτήσει ιδιαίτερη 
προσοχή. Σε περίπτωση οριζοντίων στρώσεων, η επιφάνεια µεταξύ των επάλληλων 
στρώσεων θα πρέπει να έχει µικρή κλίση προς το εσωτερικό της λεκάνης. 

2.3. Μπετονίτης 

Σε περίπτωση που τυχόν χρησιµοποιηθεί µπετονίτης (µετά από πρόταση του Αναδόχου και 
έγκριση της Υπηρεσίας), για την βελτίωση (µείωση) της υδροπερατότητας του αργιλικού 
υλικού, θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω ενδεικτικές τεχνικές προδιαγραφές: 

• Μορφή : Σκόνη 

• Συσκευασία : Χύµα, µε σιλοφόρο όχηµα ή σε big bags ή σε χάρτινους σάκους 

• Υγρασία : 10±% 

• Ειδικό βάρος : 265 g/cm3 

• Φαινόµενο ειδικό βάρος : 800 g/l 

• Ανάλυση λεπτότητας (ξηρή κοσκίνιση) : ∆ιερχόµενο από 100 ΜΕSH ελάχιστο 98% 

• ∆ιερχόµενο από 200 MESH ελάχιστο 85% 

• Απορρόφηση κυανού µεθυλενίου : 360±30 mg/g 

• Ιονεναλλακτική ικανότητα : 100±10 meg/100 g 

• Ικανότητα απορρόφησης νερού (DIN 18132) : 500% 

• Βαθµός διόγκωσης (swelling index) : 22 min 
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• Όριο υδαρότητας (liquid limit, DIN 18122) : 450% 

• Όριο πλαστικότητας (plastic limit, DIN 18122) : 45% 

• ∆είκτης πλαστικότητας : 405% 

3. Συνθετική Γεωµεµβράνη 

3.1 Παράµετροι του υλικού της γεωµεµβράνης 

Μετά το πέρας της στρώσης του τεχνητού γεωλογικού φραγµού, θα διαστρωθεί συνθετική 
γεωµεµβράνη από HDPE, ελάχιστου πάχους 2,00 mm. 

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο µήκος και το πλάτος των ρολών της γεωµεµβράνης. Οι 
µέγιστες δυνατές τιµές για το πλάτος και το µήκος των ρολών εξασφαλίζουν το µικρότερο 
δυνατό µήκος συγκολλήσεων της µεµβράνης, γεγονός ιδιαίτερα επιθυµητό. Ως ελάχιστες 
αποδεκτές τιµές ορίζονται αυτές των 5,00m για το πλάτος και των 150m για το µήκος του 
ρολού γεωµεµβράνης από HDPE πάχους 2,00mm. Αποκλίσεις από τις παραπάνω τιµές 
επιτρέπονται µόνο σε περίπτωση υιοθέτησης µεγαλύτερου πάχους γεωµεµβράνης από το 
ίδιο υλικό, σε ότι αφορά το µήκος του ρολού, και όχι σε ότι αφορά το πλάτος του ρολού. 

3.2 Ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές 

Οι ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές των ρολών γεωµεµβράνης που γίνονται αποδεκτές 
για το υπόψη έργο, επί ποινή αποκλεισµού, σύµφωνα µε τις µεθόδους εργαστηριακού 
ελέγχου κατά ASTM, παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ, ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΠΟ HDPE 

Παράµετρος Μέθοδος Ελέγχου Μονάδα Ελάχιστη 
τιµή 

Πάχος ASTM D5199  
ή DIN 53370 

mm 2.00 

Πυκνότητα ASTM D1505/D792 gr/cc 0.90 
Εφελκυστική αντοχή σε θραύση  
(Tensile Strength at Break) 

ASTM D638 Type IV 
ή DIN 53455 

N/mm2 55 

Εφελκυστική αντοχή σε διαρροή 
(Tensile Strength at Yeld) 

ASTM D638 Type IV 
ή DIN 53455 

N/mm2 30 

Επιµήκυνση σε θραύση  
(Elongation at Break) 

ASTM D638 Type IV 
ή DIN 53455 

% 750 

Επιµήκυνση στο σηµείο διαρροής 
(Elongation at Yeld) 

ASTM D638 Type IV 
ή DIN 53455 

% 13 

Aντοχή σε εφελκυσµό κατά τη θραύση 
(Tear Resistance) 

ASTM D1004  
ή DIN 53515 

N 285 

Αντοχή σε διάτρηση  
(Puncture  Resistance) 

ASTM D4833  
ή DIN 16726 

N 710 

Carbon black content ASTM D1603  
ή UNI 9556 

% 2.0 

Mε την παραλαβή των υλικών επί τόπου του έργου, θα υποβληθούν τα έγγραφα ελέγχου 
ποιότητας του εργοστασίου παραγωγής, τα οποία θα αναφέρουν τα αποτελέσµατα των 
ελέγχων ποιότητας του εργοστασίου παραγωγής, µε βάση τις διεθνείς προδιαγραφές 
ελέγχου που παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα. 

Το κάθε ρολό που θα παραδίδεται στο εργοτάξιο θα συνοδεύεται από ταµπέλα στην οποία 
θα αναγράφεται: 

• Ο κατασκευαστής της µεµβράνης  
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• Η ηµεροµηνία παραγωγής 

• Η χώρα προέλευσης  

• Ο τύπος της µεµβράνης και η χώρα προέλευσης 

• Η πρώτη ύλη παραγωγής 

• Το πάχος της µεµβράνης 

Είναι στην διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας, να απαιτήσει διενέργεια δειγµατοληπτικών 
ελέγχων στα υλικά αυτά, πριν την τοποθέτησή τους στο έργο. Στην περίπτωση αυτή, γίνονται 
οι έλεγχοι σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές των µεθόδων DIN ή ASTM, ενώ η 
συχνότητα των ελέγχων είναι τουλάχιστον ένα δείγµα ανά 5.000m2 µεµβράνης. 

3.3 Τοποθέτηση και συγκόλληση της γεωµεµβράνης 

Οι συγκολλήσεις  θα εκτελούνται µε την µέθοδο του θερµού πυρήνα ή µε την µέθοδο της 
εξέλασης, µε ελάχιστο πλάτος επικάλυψης ίσο µε 10 εκ. 

Οι συγκολλήσεις των φύλλων θα εκτελούνται σε διεύθυνση παράλληλη µε αυτή της γραµµής 
µέγιστης κλίσης και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος από + 5οC έως + 40οC. Σε κάθε 
περίπτωση η υπερκάλυψη θα επιτρέπει την ορθή διεξαγωγή των ελέγχων εφελκυστικής 
αντοχής και αποκόλλησης. 

Κατά τη συγκόλληση θα τηρούνται οι εξής παράµετροι: 

• Ταχύτητα συγκόλλησης 0,3-2 µέτρα/λεπτό. 

• Θερµοκρασία στην επιφάνεια συγκόλλησης : 220-240οC 

• Θερµοκρασία τετηγµένου µίγµατος : 220-240οC 

• Ελάχιστη πίεση επαφής 1Ν/mm2       

3.4 Αγκύρωση της γεωµεµβράνης 

Η αγκύρωση της γεωµεµβράνης θα γίνεται περιµετρικά της λεκάνης εναπόθεσης, σε ειδικά 
κατασκευασµένη τάφρο αγκύρωσης. Μετά την τοποθέτηση των υλικών, δηλαδή της 
γεωµεµβράνης και του γεωυφάσµατος διαχωρισµού που ακολουθεί, η τάφρος 
επαναπληρώνεται µε εδαφικό υλικό, το οποίο συµπιέζεται κατάλληλα για την καλύτερη 
συγκράτηση της µεµβράνης. 

3.5 Έλεγχοι  

Πριν και κατά την διάρκεια τοποθέτησης της µεµβράνης πρέπει να γίνονται οι εξής έλεγχοι 
από τον ανάδοχο ή την Υπηρεσία, χωρίς να αποκλείεται η πρόσκληση εκ µέρους του 
εργοδότη ανεξάρτητου φορέα ελέγχου ποιότητας: 

• Έλεγχος παραστατικών παράδοσης των µεµβρανών για επιβεβαίωση ότι τα 
ρολά που παραδίδονται στον τόπο του έργου, είναι αυτά που έχουν 
συµφωνηθεί και που έχουν υποστεί κατάλληλες δοκιµές στα εργαστήρια. 

• Έλεγχος επικάλυψης τοποθέτησης φύλλων µεµβράνης (>10cm). 

• Έλεγχος των φρεατίων αγκύρωσης και της λεκάνης εναπόθεσης, όπου δεν 
πρέπει να υπάρχουν αιχµηρά σηµεία ή πέτρες. 

• Έλεγχος ραφών που έγιναν στο εργοστάσιο ή επί τόπου και άµεση 
αποκατάσταση, όπου απαιτείται, από τον ανάδοχο. 

• Οπτική επιθεώρηση της επιφάνειας της µεµβράνης, πριν την κάλυψη της, για 
τυχόν ζηµιές. Άµεση αποκατάσταση και έλεγχος. 
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4. Γεωυφάσµατα προστασίας 

Στην παρούσα Εργολαβία προβλέπεται η ενσωµάτωση δύο ειδών γεωυφασµάτων, σε 
διαφορετικές θέσεις το κάθε ένα. Το πρώτο είναι το γεωύφασµα προστασίας της 
γεωµεµβράνης (γεωύφασµα διαχωρισµού) και το δεύτερο είναι το γεωύφασµα προστασίας 
της στραγγιστικής στρώσης από έµφραξη των πόρων της. 

Το γεωύφασµα προστασίας της γεωµεµβράνης, τοποθετείται πάνω από την γεωµεµβράνη 
από HDPE και θα είναι από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), συνεχούς νήµατος (CF), µη υφαντό, 
βελονωτό, ελάχιστου βάρους 600 gr/m2. 

Το γεωύφασµα προστασίας της στραγγιστικής στρώσης, ανεξάρτητα µε το είδος της 
στραγγιστικής στρώσης (φυσικά ή συνθετικά υλικά), θα είναι από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), 
συνεχούς νήµατος (CF), µη υφαντό, βελονωτό, ελάχιστου βάρους 300 gr/m2. Σε περίπτωση 
που επιλεγεί η εφαρµογή γεωσυνθετικής στραγγιστικής στρώσης (GEONET) στις επιφάνειες 
των πρανών, είναι δυνατόν το γεωδίκτυο να είναι εργοστασιακά συγκολληµένο µε 
γεωύφασµα, που θα πληρεί όµως τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. 

Για τα παραπάνω γεωυφάσµατα, οι απαιτούµενες προδιαγραφές και οι αντίστοιχες ελάχιστες 
τιµές, παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Η διάστρωση των φύλλων του γεωυφάσµατος προστασίας θα γίνεται µε µεγάλη προσοχή, µε 
αλληλοκάλυψη φύλλων τουλάχιστον 50mm, ενώ η στερέωση έναντι του ανέµου θα γίνει µε 
βαρίδια. 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ, ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 

Παράµετρος Μέθοδος 
Ελέγχου 

Μονάδα Γεωύφασµα 
προστασίας  
στραγγιστικής 
στρώσης 

Γεωύφασµα 
προστασίας  

γεωµεµβράνης 

Βάρος ΕΝ 965 gr/m2 300 600 

Πάχος (2kPa) EN 964-1 mm 3,2 4,0 

CBR plunger test EN 12236 N 2000 3200 

Εφελκυστική αντοχή 
(Strip tensile test) 

EN ISO 10319 kN/m 12,5 20,0 

Επιµήκυνση σε θραύση 
(Elongation at Break) 

EN ISO 10319/  
DIN 53857/2 

% 50-80 50-80 

Χαρακτηριστικό άνοιγµα 
Ο95 

 micron <130 <100 

Συντελεστής 
υδροπερατότητας Κ 

 m/s 0.003 0.003 

 

5. Στρώση αποστράγγισης 

Η στρώση αποστράγγισης θα τοποθετηθεί πάνω από γεωύφασµα προστασίας της 
συνθετικής γεωµεµβράνης. 

Το υλικό της στρώσης αποστράγγισης καθορίζεται ανάλογα µε την επιφάνεια επί της οποίας 
θα εφαρµοσθεί. 

5.1. Στρώση αποστράγγισης στην επιφάνεια του πυθµένα της λεκάνης εναπόθεσης 

Η στραγγιστική στρώση στις επιφάνειες των πυθµένων της λεκάνης εναπόθεσης, και όπου οι 
κλίσεις διαµόρφωσης είναι ηπιότερες του 20% ή 1 προς 5 (ύψος προς µήκος), θα 
αποτελείται από σκληρό, στρογγυλεµένο αµµοχάλικο λατοµείου, διαµέτρου κόκκων 16 - 32 
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mm και καθαρό από λεπτόκοκκα υλικά, µε συντελεστή υδροπερατότητας της τάξης του 
K = 1 x 10-2 m/s έως K = 1 x 10-3 m/s, ανθεκτικό σε προσβολή από στραγγίσµατα και στις 
υπερκείµενες πιέσεις, µε το µικρότερο δυνατόν ποσοστό ανθρακικών και ασβεστολιθικών 
συστατικών (ανώτατο ποσοστό 20% κατά βάρος) και εν γένει σύµφωνα µε το πρότυπο 
DIN 52144. Σε περίπτωση απόκλισης από την ως άνω διαβάθµιση, τότε η προτεινόµενη 
διαβάθµιση θα πρέπει να εξασφαλίζει πορώδες ισοδύναµο της ως άνω διαβάθµισης. 

Το πάχος της στραγγιστικής στρώσης θα είναι κατ’ελάχιστον 0,50 m. Η διάστρωση της 
στραγγιστικής στρώσης θα γίνει µε επιµέλεια, και σε δύο επάλληλες στρώσεις, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι θα εκµηδενιστεί κάθε πιθανότητα βλάβης, παραµόρφωσης ή µετατόπισης 
στο σύστηµα στεγάνωσης και στο γεωύφασµα προστασίας που έχει τοποθετηθεί από κάτω. 

Οι έλεγχοι ποιότητας της ζώνης αποστράγγισης περιλαµβάνουν έλεγχο ενός δείγµατος ανά 
5000 m2 αναφορικά µε την κοκκοµετρική διαβάθµιση και την ποσότητα ασβεστόλιθου και ανά 
1000 m2 έλεγχο πάχους της ζώνης. 

5.2. Στρώση αποστράγγισης στις επιφάνειες των περιµετρικών πρανών της λεκάνης 
εναπόθεσης 

Η στραγγιστική στρώση στις επιφάνειες των περιµετρικών πρανών της λεκάνης εναπόθεσης, 
είναι δυνατόν να κατασκευασθεί εναλλακτικά και από πρόταση του Αναδόχου και έγκριση της 
Υπηρεσίας: 

• Είτε µε αµµοχάλικο λατοµείου, ταυτόσηµων προδιαγραφών µε το υλικό της 
στραγγιστικής στρώσης που θα εφαρµοσθεί στον πυθµένα. 

• Είτε µε εφαρµογή γεωσυνθετικής στραγγιστικής στρώσης, από γεωδίκτυο 
(GEONET). 

Το γεωδίκτυο θα είναι από πολυπροπυλένιο, µε πυρήνα από HDPE, ελάχιστου βάρους 1200 
gr/m2, το οποίο θα επιτυγχάνει συντελεστή υδροπερατότητας της τάξης του K = 1 x 10-3 m/s 
κατ’ ελάχιστον για την επίτευξη διέλευσης υγρών (transmissivity), σύµφωνα µε το πρότυπο 
ASTM D4716. 

6. Γαιώδης στρώση προστασίας 

Πάνω από την στρώση αποστράγγισης και το γεωύφασµα προστασίας της, θα διαστρωθεί 
γαιώδης στρώση προστασίας, ελάχιστου συµπυκνωµένου πάχους 20 εκ., για την προστασία 
των γεωυφασµάτων από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Το υλικό της στρώσης 
προστασίας θα έχει κατάλληλη υδροπερατότητα, για την διευκόλυνση της ροής των 
στραγγισµάτων προς την αποστραγγιστική στρώση. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Α.15  ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

1. Υλικό των σωληνώσεων 

Το υλικό των σωληνώσεων πάσης φύσεως που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο (High Density PolyEthylene – HDPE) 3ης γενεάς (Πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας 943-964 kg/m3),  ονοµαστικής πίεσης 10 ατµ. (SDR 17),  σύµφωνα µε 
τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές prEN 12201-2 , ISO 4065 και ISO/DIS 4427. 

2. ∆ίκτυο συλλογής και µεταφοράς των στραγγισµάτων 

Το δίκτυο συλλογής στραγγισµάτων (εντός της λεκάνης εναπόθεσης), θα αποτελείται από 
κύριους και δευτερεύοντες αγωγούς στραγγισµάτων. 

Θα τοποθετηθούν δευτερεύοντες συλλεκτήρες σε παράλληλες µεταξύ τους αποστάσεις που 
δεν υπερβαίνουν τα 20 µέτρα, οι οποίοι θα καταλήγουν στον κεντρικό συλλεκτήρα (πρωτεύον 
δίκτυο). Η ελάχιστη διάµετρος των συλλεκτήρων του δευτερεύοντος δικτύου θα είναι Φ200. 
Το πρωτεύον δίκτυο (κεντρικός συλλεκτήρας) θα αποτελείται από σωλήνες ελάχιστης 
διαµέτρου Φ315, και θα οδηγεί τα στραγγίσµατα σε φρεάτιο, χωροθετηµένο στην βάση της 
λεκάνης εναπόθεσης και στη χαµηλότερη στάθµη της διαµορφωµένης επιφάνειας της, από 
όπου και θα οδηγούνται προς το εξωτερικό της λεκάνης. 

Οι αγωγοί συλλογής, είτε αφορούν το πρωτεύον δίκτυο συλλογής είτε αφορούν το 
δευτερεύον δίκτυο συλλογής, θα είναι διάτρητοι τουλάχιστον κατά τα 2/3.  

Οι οπές θα είναι διαµέτρου 8 mm. Αντί οπών είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν σχισµές 
πλάτους 12 mm µήκους 10-12 mm µε ισοδύναµο ή µεγαλύτερο ποσοστό συνολικής 
επιφάνειας ανοιγµάτων. Η διάτρητη επιφάνεια των αγωγών θα είναι τουλάχιστον τα 2/3 της 
επιφάνειας τους καθ’ όλο το µήκος (§6.2.4 της ΚΥΑ 114218/97). Η επιφάνεια οπών, 
µετρούµενη στην εσωτερική περίµετρο του αγωγού θα είναι κατ’ ελάχιστον 50cm2 ανά µ.µ. 
αγωγού και κατά µέγιστο 650 cm2 ανά µ.µ. αγωγού. Επίσης, η επιφάνεια οπών, σε σχέση µε 
την εσωτερική περίµετρο του αγωγού θα είναι 4% ÷ 8%. 

Οι διάτρητοι σωλήνες θα περιβάλλονται από γεωύφασµα βάρους 200 gr/m2. Μεταξύ των 
άκρων του γεωυφάσµατος θα υπάρχει αλληλοκάλυψη κατά την µισή περιφέρεια του σωλήνα. 
Οι αγωγοί που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι χηµικά ανθεκτικοί, µηχανικά σταθεροί ώστε να 
αντέχουν το φορτίο που εξασκούν τα υπερκείµενα απορρίµµατα. Είναι σηµαντικό πριν την 
τοποθέτηση τους να ελέγχονται για τυχόν βλάβες από τη µεταφορά, να ελέγχεται επίσης το 
πάχος τους, η διάµετρος τους, η συνολική επιφάνεια οπών, τα πιστοποιητικά ελέγχου, η 
άδεια καταλληλότητας και τα στοιχεία ταυτότητας του εγκεκριµένου οίκου παραγωγής. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Α.16 ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

1. Φρεάτια απαγωγής βιοαερίου 

Για το έργο του Χ.Υ.Τ.Υ. Ν. Σίφνου, ως µέθοδος διαχείρισης του βιοαερίου προβλέπεται ο 
παθητικός εξαερισµός, µέσω κατακόρυφων φρεατίων που θα κατασκευάζονται τµηµατικά, σε 
αντιστοιχία µε την ανύψωση της στάθµης των αποτιθέµενων απορριµµάτων. 

Θα κατασκευασθεί δίκτυο κατακόρυφων σωλήνων-φρεατίων απαγωγής βιοαερίου, σε 
ροµβική διάταξη, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η ακτίνα επιρροής του κάθε ενός να είναι µικρότερη 
των 25 m και να καλύπτεται το σύνολο του Χ.Υ.Τ.Υ. Αυτό πρακτικά σηµαίνει, ότι οι 
αποστάσεις µεταξύ των φρεατίων δεν θα υπερβαίνουν τα 50 m. 

Τα φρεάτια απαγωγής βιοαερίου θα αποτελούνται από διάτρητους κατακόρυφους 
τσιµεντοσωλήνες Φ600. Οι τσιµεντοσωλήνες θα αποτελούνται από τεµάχια 1m µήκους και 
θα τοποθετηθούν εξ αρχής πάνω στη βάση της χωµατερής πριν την απόθεση 
απορριµµάτων, σε βάση από σκυρόδεµα ελάχιστων διαστάσεων 1,0 x 1,0 m2. 

Οι σωλήνες θα περιβάλλονται µε χονδρόκοκκο υλικό ή χαλίκι για λόγους στερέωσης και για 
αποφυγή έµφραξης των οπών τους από απορρίµµατα ενώ εσωτερικά θα φέρουν διάτρητο 
αγωγό Φ125 από HDPE 10 atm που θα περιβάλλεται από χαλίκι (16-32mm), µε συντελεστή 
Κ>10-3 και ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου µικρότερο από 20%. 

Η µορφή των οπών των διάτρητων αγωγών Φ125 θα είναι ορθογώνιο παραλληλόγραµµο 
πλάτους 10-12 mm, ανοιγοµένων σε τρεις σειρές και σε ποσοστό διάτρητης επιφανείας 
περίπου 10-12% της επιφανείας του σωλήνα. 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

1. Γενικές προδιαγραφές εξοπλισµού 

2. αντιδιαβρωτικη προστασια και βαφη µεταλλικων επιφανειων 

3. Σωληνώσεις και εξαρτήµατα δικτύων 

4. Αντλίες 

5. Αναδευτήρες 

6. Σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου 

7. Γεφυροπλάστιγγα ζύγισης 

8. Εγκατάσταση καθαρισµού τροχών 

9. Μέσα πυρόσβεσης 

10. Ηλεκτρικοί πίνακες και υλικά χαµηλής τάσης 

11. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

12. Καλώδια και υλικά οδεύσεως 

13. Γειώσεις 

14. Προστασία από ατµοσφαιρικές εκκενώσεις 

15. ∆ίκτυα ασθενών ρευµώτων 

16. Φωτισµός 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β-1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στο σύνολο του εξοπλισµού, που ενσωµατώνεται στο 
έργο. Όλος ο εξοπλισµός, κύριος και βοηθητικός, πρέπει να είναι σύµφωνος µε την παρούσα 
Προδιαγραφή και µε τις επιµέρους Προδιαγραφές.  

Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα ελληνικά πρότυπα (ΕΛΟΤ). Η αναφορά στις 
παρούσες Προδιαγραφές σε άλλα διεθνή πρότυπα (DIN, BS κτλ.), είναι ενδεικτική της 
επιθυµητής ποιότητας και ο Ανάδοχος µπορεί να εφαρµόσει εναλλακτικά πρότυπα, εφ’ όσον 
αυτά είναι τουλάχιστον ισοδύναµα µε την τελευταία έκδοση των αναφεροµένων στις 
παρούσες Προδιαγραφές. 

2. Γενικές απαιτήσεις  

O εξοπλισµός, θα προέρχεται από προµηθευτές οι οποίοι είναι πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε 
το ISO 9001, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. Ο εξοπλισµός που θα παραδοθεί 
πρέπει να έχει αποδεικτικά καλής και αξιόπιστης λειτουργίας σε παρόµοια έργα, να είναι 
ανθεκτικός και απλός στην λειτουργία του, και να παρέχεται στην αγορά επάρκεια 
ανταλλακτικών. Σύµφωνα µε την ΕΝ 12255-1, ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει την 
Υπηρεσία, ότι ο προσφερόµενος εξοπλισµός καλύπτεται από ανταλλακτικά για µια 10ετία 
από την ηµέρα εγκατάστασής του. 

Ο εξοπλισµός θα πρέπει να ανήκει στην σειρά παραγωγής του κατασκευαστή και να είναι 
σύµφωνος µε τις επιµέρους Προδιαγραφές. Η κατασκευή του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
στο εργοστάσιο του προµηθευτή, πριν την αποστολή του στο εργοτάξιο και οι επί τόπου 
εργασίες θα περιορίζονται στην ανέγερση του εξοπλισµού και σε µικρές µόνο προσαρµογές, 
οι οποίες είναι απαραίτητες για την εγκατάστασή του. 

Ο σχεδιασµός και η κατασκευή όλου του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε τους κανόνες της 
τεχνικής και θα πρέπει να είναι πρώτης εµπορικής ποιότητας. Το φινίρισµά του θα είναι 
πρώτης εµπορικής ποιότητας και σύµφωνα µε την πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και 
πρακτικές. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι τα πλέον κατάλληλα για την εργασία 
για την οποία προορίζονται, καινούργια και πρώτης εµπορικής ποιότητας, συµβατά µεταξύ 
τους, χωρίς ελαττώµατα και επιλεγµένα για µεγάλη διάρκεια ζωής µε την ελάχιστη δυνατή 
συντήρηση. 

Όλα τα εξαρτήµατα, που θα έρχονται σε άµεση επαφή µε τα χηµικά που χρησιµοποιούνται 
κατά την επεξεργασία, θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στην τριβή και στην διάβρωση και να 
διατηρούν τις ιδιότητες τους χωρίς να υφίστανται γήρανση από τον καιρό, την έκθεση στην 
ηλιακή ακτινοβολία, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή διάβρωσης που θα οφείλεται στην 
επαφή διαφορετικών µετάλλων. Όπου είναι απαραίτητο να υπάρχει επαφή µεταξύ 
διαφορετικών µετάλλων, τα µέταλλα αυτά θα επιλέγονται έτσι ώστε η διαφορά δυναµικού 
µεταξύ τους στην ηλεκτροχηµική σειρά να µην είναι µεγαλύτερη από 0,5 mV. Εάν τούτο δεν 
είναι δυνατό, οι επιφάνειες επαφής του ενός ή και των δύο µετάλλων θα είναι 
επιµεταλλωµένες (γαλβανισµένες), ή επεξεργασµένες κατά άλλο τρόπο έτσι ώστε η διαφορά 
δυναµικού να έχει ελαττωθεί µέσα στα επιτρεπτά όρια, ή εναλλακτικά τα δύο µέταλλα θα είναι 
µονωµένα µεταξύ τους. 

Υλικά και συσκευές που πρόκειται να λειτουργήσουν σε διαβρωτικό ή εκρηκτικό περιβάλλον 
πρέπει να πληρούν τους προβλεπόµενους από τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές, 
όρους. 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΝ 12255-1, όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης (µπουλόνια, 
βίδες, παξιµάδια κτλ.) που βρίσκονται κάτω από την στάθµη του νερού ή σε διαβρωτική 
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ατµόσφαιρα θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα κατηγορίας Α2 ή Α4 σύµφωνα µε το ISO 3506-1 
έως 3506-3. Όλα τα παρόµοια εξαρτήµατα πρέπει να είναι απόλυτα εναλλάξιµα και 
αντικαθιστούµενα, ακριβή και εντός των προδιαγραφόµενων ανοχών, έτσι ώστε τα 
ανταλλακτικά να µπορούν να τοποθετούνται χωρίς καµία δυσκολία. 

Το σύνολο του εξοπλισµού θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς υπερβολικούς κραδασµούς και µε 
τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο. Όλα τα περιστρεφόµενα µέρη θα είναι καλά ζυγοσταθµισµένα, 
τόσο στατικά όσο και δυναµικά, έτσι ώστε, όταν περιστρέφονται µε τις κανονικές ταχύτητες 
και φορτίο, να µην παρουσιάζουν κραδασµούς. 

Όλα τα µέρη του εξοπλισµού, που µπορεί να υποστούν φθορά ή ζηµιές λόγω σκόνης, θα 
είναι τελείως κλειστού τύπου µε προστατευτικό περίβληµα. 

Ο εξοπλισµός που επιτελεί παρόµοια λειτουργία θα είναι του ίδιου τύπου και κατασκευής και 
θα είναι πλήρως ανταλλάξιµος, ώστε να περιοριστούν τα αναγκαία αποθέµατα 
ανταλλακτικών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για είδη όπως κινητήρες, εξοπλισµός πινάκων, όργανα, 
χειριστήρια, βαλβίδες και ηλεκτρονόµοι. 

3. ∆ιαστασιολόγηση εξοπλισµού  

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΕΝ 12255-1, οι παρακάτω πληροφορίες 
διαστασιολόγησης, πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή του εξοπλισµού:  

i. Φορτία (κινητά, λειτουργικά κτλ.)  

ii. Φορτίσεις (ονοµαστική, µεγίστη, εκτάκτου ανάγκης) 

iii. Συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας (service factor) 

iv. Τρόπος λειτουργίας, σύµφωνα µε ΕΝ 60034-1 

v. Βαθµός προστασίας κινητήρων, σύµφωνα µε ΕΝ 60529 

vi. ∆ιάρκεια ζωής εξοπλισµού 

Το ωφέλιµο φορτίο στις κινούµενες γέφυρες θα λαµβάνεται τουλάχιστον ίσο µε 1,50 kN/m2.  

Στις γέφυρες, το µέγιστο βέλος κάµψης, περιλαµβανοµένων όλων των φορτίων µε εξαίρεση 
του κινητού φορτίου, δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/500 του µήκους της γέφυρας. Ο φορέας θα 
πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένος, ώστε κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη να µην 
επηρεάζεται η λειτουργία του σαρωτή και να µην προκαλείται µόνιµη παραµόρφωση της 
γέφυρας. 

Η µέγιστη επιτρεπόµενη πίεση, που θα ασκείται στο σκυρόδεµα, από τους τροχούς των 
γεφυρών δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από:  

• 250 Ν/cm2 σε περίπτωση ελαστικών τροχών  

• 500 Ν/cm2 σε περίπτωση τροχών από πολυουρεθάνη 

Στην περίπτωση τροχών από πολυουρεθάνη θα πρέπει το σκυρόδεµα να προστατεύεται 
από χαλύβδινο φύλλο, ή άλλο κατάλληλο υλικό.  

Το πλάτος και η διάµετρος των τροχών του εξοπλισµού θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον ίσο 
µε τις τιµές του παρακάτω Πίνακα, σύµφωνα µε ΕΝ 12255-1:  

Πίνακας 1 : Πλάτος και η διάµετρος των τροχών του εξοπλισµού 
Είδος τροχού Ελάχιστο πλάτος [mm] Ελάχιστη διάµετρος [mm] 

κινητήριος 75 300 

µη κινητήριος 50 200 

κατευθυντήριος 50 200 

Εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας (service 
factor) του εξοπλισµού επεξεργασίας θα λαµβάνεται ίσος µε 1,50. Σύµφωνα µε τον Πίνακα 
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Α.1 της ΕΝ 12255-1 η διάρκεια ζωής του εξοπλισµού διακρίνεται στις παρακάτω 5 
κατηγορίες:  

Πίνακας 2 : ∆ιάρκεια ζωής του εξοπλισµού 
Κατηγορ

ία 
∆ιάρκεια 
ζωής [h] 

Βαθµίδα 
καταπόνησης

∆ιάρκεια 
λειτουργίας Φόρτιση Ταχύτητα Παραδείγµατα

1 - ασήµαντη µικρή µικρή µικρή  
2 10.000 µικρή µικρή µέση τυχαία Εσχάρες 

µέση υψηλή τυχαία Εσχάρες 3 20.000 κανονική 
µεγάλη µέση τυχαία Σαρωτές 

4 50.000 υψηλή µεγάλη υψηλή τυχαία Αεριστήρες 

5 80.000 εξαιρετικά 
υψηλή µεγάλη υψηλή τυχαία Ειδικές 

εφαρµογές  

4. ∆ιαδικασία έγκρισης υλικών και εξοπλισµού 

Κάθε υλικό η εξοπλισµός υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία έχει το δικαίωµα 
απόρριψης οποιουδήποτε υλικού ή/και εξοπλισµού, του οποίου η ποιότητα ή τα ειδικά 
χαρακτηριστικά κρίνονται µη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την καλή λειτουργία του όλου 
έργου και την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση τις παρακάτω 
πληροφορίες : 

i. ο κατασκευαστής και ο τύπος 

ii. τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές κατασκευής  

iii. πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών  

iv. τα υλικά και η αντιδιαβρωτική προστασία 

v. τα χαρακτηριστικά µεγέθη και οι διαστάσεις 

vi. το πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου 

vii. εικονογραφηµένα έντυπα (prospectus) 

viii. πρόσθετες πληροφορίες, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις παρούσες 
Προδιαγραφές 

Πριν από την σχετική έγκριση της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος δεν µπορεί να προχωρήσει στην 
παραγγελία του εξοπλισµού. 

5. Συσκευασία και αποστολή 

Ο εξοπλισµός, πριν την αποστολή του από το εργοστάσιο του κατασκευαστή στο εργοτάξιο, 
θα πρέπει να έχει επαρκή προστασία κατά της διάβρωσης και των τυχαίων ζηµιών, που 
µπορεί να προκύψουν κατά την µεταφορά, την αποθήκευση και την ανέγερση του. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα παραπάνω και θα πρέπει να προµηθεύσει 
όλα τα απαραίτητα µέσα και υλικά (κιβώτια συσκευασίας κτλ.) και να λάβει όλα τα αναγκαία 
µέτρα, έτσι ώστε ο εξοπλισµός να φθάσει στο εργοτάξιο άθικτος και χωρίς ζηµιές. 

Η συσκευασία θα πρέπει να είναι τέτοια, έτσι ώστε να µπορέσει να αντέξει σε τυχόν 
κακοµεταχειρίσεις κατά την µεταφορά λαµβάνοντας υπόψη και τις πιθανές καθυστερήσεις και 
να είναι κατάλληλη για αποθήκευση. Όλα τα αντικείµενα θα µαρκάρονται καθαρά, έτσι ώστε 
να αναγνωρίζονται στον κατάλογο συσκευασίας, που θα βρίσκεται µέσα σε αδιάβροχο 
φάκελο. Τα κιβώτια θα πρέπει να έχουν σηµεία αναγνώρισης, που να συσχετίζεται µε τον 
φάκελο συσκευασίας και να µαρκάρονται µε αδιάβροχη µπογιά, ώστε να φαίνεται το βάρος 
τους και τα σηµεία στερέωσης των λαβών. 

Οι φλάντζες, οι δικλείδες και τα ειδικά τεµάχια θα πρέπει να προστατεύονται µε ξύλινους 
δίσκους, που θα είναι στερεωµένοι µε προσωρινά µπουλόνια (τα οποία όµως δεν θα 



K:\N1000b\cons\tefxi\TεχΠρο.doc   - 69 - Ν1000b/5151/B10 

χρησιµοποιηθούν κατά την εγκατάσταση του εξοπλισµού), ή µε άλλες δόκιµες µεθόδους. Τα 
διάφορα µικροϋλικά όπως χιτώνια, δακτύλιοι, τσιµούχες, κοχλίες, περικόχλια κτλ., θα 
συσκευάζονται σε κιβώτια. 

Οι ηλεκτρονόµοι, τα όργανα κτλ. πρέπει να µεταφέρονται στερεωµένοι µε κοχλίες ή/και 
σφιγκτήρες µεταφοράς µε ευδιάκριτη σήµανση, ώστε να εµποδίζεται η κίνηση των κινητών 
µέρων τους.  

Εξοπλισµός, που προορίζεται για εσωτερική εγκατάσταση, όπως είναι οι ηλεκτρικοί 
κινητήρες, οι διακόπτες και τα συστήµατα ελέγχου, τα όργανα και οι πίνακες, τα στοιχεία 
µηχανών κτλ., θα πρέπει να είναι καλυµµένα µε φύλλα αλουµινίου ή πολυαιθυλενίου, 
ερµητικά κλεισµένα στις συνδέσεις τους και η συσκευασία θα πρέπει να διαθέτει µε 
κατάλληλο υγροσκοπικό υλικό.  

Κατά την παραλαβή του εξοπλισµού επί τόπου των έργων, ο Ανάδοχος οφείλει, εάν του 
ζητηθεί, να ανοίξει το οποιοδήποτε κιβώτιο ή συσκευασία για έλεγχο από τον Εργοδότη και 
µετά να προβεί ο ίδιος στην επανασυσκευασία του. 

6. Κινητήρες - Μειωτήρες 

6.1. Γενικά  

Οι κινητήρες και οι µειωτήρες θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις 
επιµέρους Προδιαγραφές. Εφ’ όσον δεν προβλέπονται ιδιαίτερες απαιτήσεις στις επιµέρους 
Προδιαγραφές ισχύουν τα αναφερόµενα παρακάτω. 

6.2. Κινητήρες 

Οι περιελίξεις των κινητήρων θα είναι κατάλληλες ώστε να λειτουργούν κάτω από τις 
κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν στο έργο και κατάλληλα συνδεδεµένες ώστε να 
αντέχουν σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλοι οι κινητήρες θα µπορούν να αναπτύξουν ροπή 
εκκίνησης τουλάχιστον ίση µε 150% της ροπής υπό πλήρες φορτίο. Σε κάθε περίπτωση 
πρέπει να περιορίζεται η ροπή εκκίνησης µε χρήση κατάλληλων εκκινητών και µεθόδων 
εκκίνησης.  

Τα τερµατικά κυτία των υποβρυχίων κινητήρων θα πρέπει να είναι τελείως υδατοστεγανά. 
Όλες οι περιστρεφόµενες µηχανές, εκτός από τις πολύ µικρές, θα πρέπει να είναι 
εφοδιασµένες µε εξαρτήµατα ανυψώσεώς τους. Οι περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές θα 
πρέπει επίσης να φέρουν µέσα προστασίας από ατυχήµατα, σε περίπτωση επαφής ατόµων 
µε διάφορα κινούµενα ή ηλεκτροφόρα µέρη. 

Ο βαθµός προστασίας των κινητήρων θα είναι σύµφωνος µε τα οριζόµενα στην ΕΝ 60529. 
Γενικά και εφ’ όσον δεν αναφέρεται διαφορετικά στις επιµέρους Προδιαγραφές του 
εξοπλισµού, κινητήρες που εγκαθίστανται στο ύπαιθρο θα είναι κλειστού τύπου µε φυσικό 
αερισµό ή αυτοαεριζόµενοι και βαθµό προστασίας ΙΡ 55. Κινητήρες που εγκαθίστανται σε 
κλειστούς χώρους θα πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από την υγρασία 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, σύµφωνα µε την ΕΝ 50014. 

Τριβείς. Όλες οι περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές, οριζόντιες ή κατακόρυφες, πρέπει να 
φέρουν τριβείς ικανούς ώστε να αντέχουν σε όλες τις ακτινωτές ή αξονικές ωθήσεις. Οι 
οριζόντιες ή κατακόρυφες περιστρεφόµενες µηχανές θα πρέπει να φέρουν κυλινδρικούς ή 
ένσφαιρους τριβείς λιπαινόµενους µε γράσσο. Μεγάλοι κατακόρυφοι κινητήρες θα πρέπει να 
έχουν αεροψυχώµενους λιπαινόµενους τριβείς. Ολοι οι τριβείς θα πρέπει να προστατεύονται 
εναντίον εισχώρησης σκόνης ή νερού κατά τη λειτουργία τους. 

Κραδασµοί. Τα περιστρεφόµενα τµήµατα όλων των ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να 
είναι δυναµικά και στατικά ζυγοσταθµισµένα. 
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Θερµική προστασία. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, κάθε κινητήρας ισχύος 
µεγαλύτερης από 5 ΗΡ, θα πρέπει να διαθέτει θερµική προστασία, 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 περιελίξεως, 
θέτοντας σε λειτουργία βοηθητικά κυκλώµατα ή σύστηµα κινδύνου στις καθορισµένες 
θερµοκρασίες. 

Πινακίδες. Όλες οι ηλεκτρικές µηχανές θα πρέπει να φέρουν πινακίδες µε τα χαρακτηριστικά 
λειτουργίας της µηχανής όπως π.χ. τάση, τύπο λιπαντικών, µόνωση, µέγιστη θερµοκρασία, 
κτλ. 

Τερµατικά. Όλες οι περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές θα πρέπει να είναι εφοδιασµένες 
µε τερµατικά κυτία για καλώδια ισχύος, και αισθητήρες ανίχνευσης θερµοκρασίας. Επίσης θα 
πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε κατάλληλα τερµατικά κυτία γειώσεως. 

Ωροµετρητές. Θα υπάρχουν ωροµετρητές που θα αναγράφουν τις ώρες λειτουργίας για 
όλους του ηλεκτροκινητήρες. 

∆ιακόπτες ασφαλείας. Εφ’ όσον ο διακόπτης µε τον οποίο διακόπτεται η τάση στον 
κινητήρα δεν είναι σε απόσταση µέχρι 2 µέτρα και ορατός από τη θέση του κινητήρα, πρέπει 
να εγκαθίσταται κοντά στον κινητήρα διακόπτης µε τον οποίο θα διακόπτεται η τροφοδότηση 
του ρεύµατος στον κινητήρα. Ο διακόπτης αυτός θα είναι τύπου αφαιρετού κλειδιού, ώστε να 
µπορεί να µανταλώνεται η διακοπή της τροφοδοσίας. 

Σε κινητήρες που πρέπει να χειρίζονται κοντά από την εγκατεστηµένη φυσική θέση τους το 
ανωτέρω κυτίο µε κλειδί θα διαθέτει επιπλέον και µπουτόν start. 

Ισχύς ηλεκτροκινητήρων. Η ισχύς των ηλεκτροκινητήρων πρέπει να υπερκαλύπτει τις 
απαιτήσεις ισχύος λειτουργίας τη κινούµενης µηχανής και των τυχών βοηθητικών 
εξαρτηµάτων της σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά 
στις επιµέρους προδιαγραφές, η συνεχής µέγιστη φόρτιση κάθε κινητήρα θα είναι σύµφωνη 
µε τα αναφερόµενα στον παρακάτω Πίνακα : 

Πίνακας 3 : Μέγιστη φόρτιση κινητήρα 

Κινητήρας Ισχύς 

Κινητήρας ισχύος µέχρι 75 kW  
10% µεγαλύτερη ισχύς από την µέγιστη 
απορροφώµενη υπό οποιαδήποτε συνθήκη 
λειτουργίας 

Κινητήρας ισχύος άνω των 
75 kW 

5% µεγαλύτερη ισχύς από την µέγιστη 
απορροφώµενη υπό οποιαδήποτε συνθήκη 
λειτουργίας 

6.3. Μειωτήρες 

Οι µειωτήρες θα είναι εντελώς στεγανοί, στιβαρής κατασκευής και κατάλληλοι για συνεχή και 
βαριά λειτουργία. Θα φέρουν ένσφαιρους ή κυλινδρικούς τριβείς. Τα ωστικά φορτία θα 
φέρονται από κατάλληλους ωστικούς κωνικούς τριβείς. Ο σχεδιασµός τους θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την εύκολη επιθεώρηση του εσωτερικού τους και θα πρέπει να διαθέτουν 
στιβαρούς κρίκους ανύψωσης. 

Οι άξονες εισόδου και εξόδου θα στεγανοποιούνται για όλη τη διάρκεια της ζωής τους, ώστε 
να παρεµποδίζεται η διαφυγή λιπαντικού και η είσοδος σκόνης, άµµου και υγρασίας. Οι οπές 
ή οι σωλήνες εξαερισµού θα σφραγίζονται ώστε να αποφεύγεται η είσοδος ουσιών που 
ρυπαίνουν το λιπαντικό. 

Οι µειωτήρες θα πρέπει να διαθέτουν υαλόφρακτες θυρίδες ελέγχου της στάθµης ελαίου 
κατάλληλα προστατευµένες µε ενδείξεις για την ανώτερη και κατώτερη στάθµη λειτουργίας 
και πλήρωσης καθώς επίσης κατάλληλα πώµατα πλήρωσης και εκκένωσης. 

Η λίπανση των τριβέων κτλ. θα γίνεται είτε µε σύστηµα ψεκασµού είτε µε σύστηµα 
βεβιασµένης τροφοδοσίας. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά το λιπαντικό ου 
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χρησιµοποιείται για το αρχικό γέµισµα και που ορίζεται στις οδηγίες συντήρησης πρέπει να 
είναι κατάλληλο για παρατεταµένη λειτουργία σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος µέχρι 45°C 
χωρίς να προκαλείται υπερθέρµανση. 

Η ψύξη µπορεί να γίνεται δια µεταφοράς από το κέλυφος του µειωτήρα αλλά χωρίς τη 
βοήθεια πτερυγίων ψύξεως ή ανεµιστήρων. Άλλα κατάλληλα µέσα ψύξης θα εξασφαλίζονται 
ανάλογα µε την εφαρµογή. Το εξωτερικό του µειωτήρα θα είναι απαλλαγµένο από σκόνη ή 
από ουσίες που µαζεύουν υγρασία. 

Στην πινακίδα χαρακτηριστικών των µειωτήρων πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του 
κατασκευαστή οι ονοµαστικές ταχύτητες των αξόνων, η ισχύς εξόδου και η µέγιστη επιτρεπτή 
θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

6.4. Προφυλακτήρες 

Κατάλληλοι προφυλακτήρες θα τοποθετηθούν σε όλους τους µηχανισµούς κίνησης. Όλα τα 
εξαρτήµατα που περιστρέφονται ή εκτελούν παλινδροµικές κινήσεις, οι ιµάντες κίνησης κτλ., 
θα προφυλάσσονται µε τρόπο που ικανοποιεί την Υπηρεσία και εξασφαλίζει την ασφάλεια 
τόσο του προσωπικού λειτουργίας όσο και του προσωπικού συντήρησης. Οι προφυλακτήρες 
πρέπει να είναι κατάλληλης και στιβαρής κατασκευής και εύκολα µετακινήσιµοι, ώστε να 
υπάρχει πρόσβαση στον εξοπλισµό χωρίς να χρειάζεται πρώτα να αφαιρεθεί ή να 
µετακινηθεί κανένα από τα βασικά στοιχεία του. 

7. Εργαλεία – Ανταλλακτικά – Λιπαντικά  

7.1. Γενικά  

O Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει µαζί µε τον εξοπλισµό εργαλεία, λιπαντικά και 
ανταλλακτικά τα οποία είναι απαραίτητα για την συντήρηση και την λειτουργία όλου του 
εγκαθιστάµενου εξοπλισµού. Τα παραπάνω θα πρέπει να καλύπτουν την περίοδο «θέση της 
εγκατάστασης σε αποδοτική λειτουργία» καθώς και την «λειτουργία και συντήρηση της 
εγκαστάστασης από τον Ανάδοχο» εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. 

Πριν την εγκατάσταση του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει ένα λεπτοµερή 
πίνακα των λιπαντικών, εργαλείων και ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα για την 
απρόσκοπτη λειτουργία του έργου. 

7.2. Εργαλεία 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει µέσα σε µεταλλικό κουτί µε κλειδαριά δύο πλήρεις σειρές 
χαλύβδινων κλειδιών κατάλληλων για όλα τα περικόχλια του εξοπλισµού, περιλαµβανοµένων 
και των κοχλιών πακτώσεως και των κοχλιών των συνδέσµων. Από τις σειρές αυτές η µία θα 
έχει ανοικτά κλειδιά και η άλλη κλειστά τύπου δακτυλίου. Θα παραδώσει επίσης κάθε άλλο 
ειδικό εργαλείο, π.χ. εξολκείς κτλ. που απαιτείται για τη γενική συντήρηση του εξοπλισµού 
καθώς και ένα γρασαδόρο χεριού για κάθε είδος λιπαντικού. 

7.3. Λιπαντικά 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα προτεινόµενα λιπαντικά και αναλώσιµα υλικά, σε ποσότητες 
που θα επαρκούν µέχρι και το τέλος της περιόδου «δοκιµαστικής λειτουργίας» εκτός εάν 
προδιαγράφεται διαφορετικά. 

Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι ελάχιστοι δυνατοί τύποι και διαβαθµίσεις λιπαντικών, οι 
οποίοι πρέπει να είναι τυποποιηµένοι και εύκολα διαθέσιµοι στην τοπική αγορά. Σε τεµάχια 
του Η/Μ εξοπλισµού για τα οποία ο κατασκευαστής δίνει πίνακα εγκεκριµένων λιπαντικών - 
αντιψυκτικών - γράσσων, θα πρέπει τα χρησιµοποιούµενα λιπαντικά να είναι σύµφωνα µε τα 
προτεινόµενα. Επιπλέον, ο προµηθευτής λιπαντικών πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά 
ISO. 

Οι γρασαδόροι θα έχουν σφαιρική κεφαλή και πρέπει να βρίσκονται σε προσιτές θέσεις. 
Όπου µπορούν να συγκεντρωθούν πολλά σηµεία γρασαρίσµατος, θα στερεωθούν σε πλάκα 
συστοιχίας, σταθερής κατασκευής και κάθε σηµείο λίπανσης θα σηµειώνεται µε ευκρινή 
επιγραφή. Μόνιµη και ευκρινή επιγραφή πρέπει να έχει και κάθε συσκευή λίπανσης. 
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Θα πρέπει να πρoβλεφθούν διατάξεις για την αποτροπή της υπερλίπανσης. Η λίπανση µε 
γράσσο, θα γίνεται κατά προτίµηση µε πίεση και µε σύστηµα που δεν απαιτεί ρύθµιση και 
επαναγόµωση πάνω από µία φορά την εβδοµάδα. 

Τα δοχεία, που θα περιέχουν το λιπαντικό θα έχουν δείκτες στάθµης από γυαλί και όπου 
αυτό δεν είναι εφικτό, βέργα στάθµης. Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι δείκτες θα είναι 
εύκολα ορατοί από την στάθµη εργασίας και θα δείχνουν την στάθµη σε όλες τις 
θερµοκρασίες, που πιθανόν να επικρατούν κατά την λειτουργία του υπ’ όψη εξοπλισµού. 

Οι δείκτες θα µπορούν να αποσυναρµολογούνται εύκολα για καθαρισµό. 

Μετά το πέρας της λειτουργίας της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο, όλα τα µηχανήµατα και 
ο επιµέρους εξοπλισµός πρέπει να είναι πλήρης µε καινούργια λιπαντικά. 

7.4. Ανταλλακτικά 

Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι καινούργια, αχρησιµοποίητα και ανταλλάξιµα µε τα τεµάχια 
που πρόκειται να αντικαταστήσουν, και θα φέρουν εµφανείς ενδείξεις µε την περιγραφή τους 
και τον προορισµό τους. 

Πριν από την εγκατάσταση του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τον προµηθευτή 
του εξοπλισµού, πρέπει να ετοιµάσει λεπτοµερή κατάλογο µε τα απαιτούµενα για την 
λειτουργία των εγκαταστάσεων ανταλλακτικών και αναλωσίµων σε ετήσια βάση και θα 
αναφέρει τυχόν απαιτήσεις για µακροπρόθεσµες σηµαντικές επισκευές και θα υποδείξει τις 
ανάγκες για την αντικατάσταση/χρησιµοποίηση ανταλλακτικών πέραν των ανωτέρω. 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει ανταλλακτικά και 
αναλώσιµα που θα καλύπτουν την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισµού µέχρι και το 
τέλος της περιόδου «δοκιµαστικής λειτουργίας». 

Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι συσκευασµένα σε ξύλινα κιβώτια κατά τρόπο κατάλληλο για 
µακροχρόνια αποθήκευση κάτω από τις κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν στην 
περιοχή των εγκαταστάσεων, και να έχουν επαρκή προστασία κατά της διάβρωσης, της 
υγρασίας, της θερµοκρασίας, των µυκήτων, των επιβλαβών ζώων και των εντόµων. 

Στα κιβώτια θα είναι ανεξίτηλα µαρκαρισµένα στα Ελληνικά το ακριβές περιεχόµενο τους. Τα 
κιβώτια πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασµένα ώστε να διευκολύνει το άνοιγµα χωρίς να 
χρειάζεται αντικατάσταση της συσκευασίας. 

Όταν σε κιβώτιο έχουν συσκευασθεί περισσότερα από ένα ανταλλακτικά θα υπάρχει στο 
εξωτερικό του γενική περιγραφή του περιεχοµένου και µέσα λεπτοµερής κατάλογος. 

8. Εγκατάσταση εξοπλισµού  

8.1. Γενικά  

Η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις επιµέρους Προδιαγραφές και τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. 

Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τις υπηρεσίες 
του κατασκευαστή του εξοπλισµού για την παρακολούθηση της συναρµολόγησης, ανέγερσης 
και την θέση του σε αποδοτική λειτουργία. 

8.2. Αποθήκευση του εξοπλισµού στο εργοτάξιο 

Ο Ανάδοχος µε δικά του µέσα και ευθύνη θα εξασφαλίσει επαρκή χώρο για την αποθήκευση 
του εξοπλισµού µετά την άφιξη του στο εργοτάξιο. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος πρέπει 
να ετοιµάσει κατάλληλο πρόγραµµα παραδόσεων, ώστε η εγκατάσταση των διαφόρων 
εξαρτηµάτων και του εξοπλισµού να είναι συµβατή µε τους διατιθέµενους χώρους 
αποθήκευσης στο εργοτάξιο. 

Η Υπηρεσία θα εξετάσει τους διατιθέµενους χώρους αποθήκευσης και θα συµφωνήσει µε τον 
τρόπο και τη σειρά που θα ακολουθήσει η εγκατάσταση, ώστε ο εξοπλισµός να µπορεί να 
εγκαθίσταται µε τις λιγότερες δυνατές παρενοχλήσεις και καθυστερήσεις, ακολουθώντας το 
γενικό πρόγραµµα κατασκευής. 
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Τα µέσα αποθήκευσης θα πρέπει γενικά να συµφωνούν µε τις παρακάτω απαιτήσεις : 

• Ο εξοπλισµός πρέπει να αποθηκεύεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του, 
σε καθαρό, καλά αεριζόµενο και χωρίς υγρασία στεγασµένο χώρο. 

• Τα αποθηκευόµενα αντικείµενα πρέπει να είναι κατάλληλα διατεταγµένα, ώστε να 
διευκολύνεται η ανεύρεση τους και να προστατεύονται από φθορές. 

• Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα στηρίγµατα για την κατανοµή του φορτίου. 

• Η µεταφορά και αποθήκευση των διαφόρων αντικειµένων πρέπει να γίνεται µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να µην υποβάλλονται σε υπερβολικές καταπονήσεις και να µην φθείρεται η 
βαφή και το φινίρισµα τους. 

• Όλα τα περιστρεφόµενα µηχανικά µέρη θα πρέπει να είναι καλυµµένα. 

• Οι πλαστικοί σωλήνες θα πρέπει να προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία. 

• Τα µεταλλικά αντικείµενα δεν πρέπει να αποθηκεύονται απ’ ευθείας πάνω στο έδαφος. 

8.3. Εξαρτήµατα στερέωσης 

Τα µπουλόνια, οι βίδες και α παξιµάδια πρέπει να έχουν καλό φινίρισµά και αντοχή κατά της 
διάβρωσης όση και τα υλικά το οποία θα στερεώσουν. Στις περιπτώσεις που θα έρθουν σε 
επαφή διαφορετικά µέταλλα, πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατάλληλες µονωτικές ροδέλες και 
περικόχλια. 

Όπου υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης, τα µπουλόνια και οι ακέφαλοι κοχλίες θα σχεδιαστούν, 
ώστε η τάση που εφαρµόζεται στο µπουλόνι και τα παξιµάδι να µην υπερβαίνει το µισό της 
τάσης του κρίσιµου σηµείου ελαστικότητας του υλικού σε όλες τις συνθήκες εφαρµογής. 

Όπου είναι απαραίτητο, πρέπει να χρησιµοποιούνται κατάλληλα συστήµατα ασφάλισης και 
αντιδονητικές διατάξεις. Μπουλόνια αγκύρωσης τύπου διαστολής ή ρητίνης για στηρίξεις σε 
σκυρόδεµα θα πρέπει να έχουν ανοχή απόσχισης όχι µικρότερη από την αντοχή εφελκυσµού 
του µπουλονιού. 

Όλα τα µπουλόνια, παξιµάδια και οι βίδες που πρόκειται να ρυθµίζονται ή αφαιρούνται συχνά 
κατά την διάρκεια συντηρήσεων και επισκευών καθώς και αυτά που έχουν διάµετρο 
µικρότερη από Μ14 θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΝ 12255-1, όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης (µπουλόνια, 
βίδες, παξιµάδια κτλ.) που βρίσκονται κάτω από την στάθµη του νερού ή σε διαβρωτική 
ατµόσφαιρα θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα κατηγορίας Α2 ή Α4 σύµφωνα µε το ISO 3506-1 
έως 3506-3. 

Όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης πρέπει να είναι εµφανώς µαρκαρισµένα για να εξασφαλισθεί 
η σωστή επιτόπια συναρµολόγηση. 

Στις περιπτώσεις που µπουλόνια περνούν από φέροντα µέλη κατασκευών θα 
χρησιµοποιούνται κωνικές ροδέλες (taper washers), ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα 
µεταδίδεται ροπή κάµψης στο µπουλόνι. 

8.4. Ζηµιές και µη ικανοποιητική εργασία από τρίτους 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισµός, που θα προµηθεύσει, θα τύχει της 
σωστής µεταχείρισης από το προσωπικό του. 

Για οποιαδήποτε µη ικανοποιητική εργασία, κακή τεχνική πρακτική, κακοµεταχείριση ή ζηµιές 
στον εξοπλισµό, ο Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη και οφείλει να 
ενηµερώσει άµεσα την Υπηρεσία. 

8.5. Ανέγερση εξοπλισµού 

Ο Ανάδοχος θα φροντίσει ο ίδιος για την εκφόρτωση του Εξοπλισµού που έχει µεταφερθεί 
στο Εργοτάξιο ή στις αποθήκες και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανόν θα 
υποστεί. 
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Γενικά η εγκατάσταση του εξοπλισµού πρέπει να γίνει σύµφωνα µε την καλύτερη σύγχρονη 
πρακτική και µεθόδους και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του αντίστοιχου 
εξοπλισµού. Τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν την εγκατάσταση του θα πρέπει να έχουν 
παραδοθεί στην Υπηρεσία οι οδηγίες εγκατάστασης (installation manual), του κατασκευαστή 
του εξοπλισµού. 

Τα παραπάνω θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα ή στην Αγγλική εάν ο εξοπλισµός 
εισάγεται στην Ελλάδα. 

Για την ανέγερση του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει το απαραίτητο ειδικευµένο 
προσωπικό, να διαθέσει τον αναγκαίο βοηθητικό εξοπλισµό όπως: γερανούς, παλάγκα, 
αναρτήρες, συνδετήρες, µέγγενες, χωροβάτες, όργανα δοκιµών, µονάδες συγκόλλησης, 
µονάδες οξυγόνου - ασετιλίνης, καθώς και όλα τα αναλώσιµα υλικά και γενικά οτιδήποτε 
παρόµοιο υλικό, το οποίο είναι απαραίτητο για την ανέγερση, τις επιτόπιες δοκιµές και την 
θέση σε λειτουργία. 

Ο εγκαθιστάµενος εξοπλισµός πρέπει να είναι αλφαδιασµένος και ευθυγραµµισµένος, ώστε 
να ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις ανοχές του κατασκευαστή. Θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν επαρκή προσωρινά παρεµβύσµατα, στηρίγµατα κτλ., για να διευκολυνθεί η 
ανέγερση και η ευθυγράµµισή του και να εξασφαλιστεί ότι θα παραµείνει αµετακίνητος κατά 
την τοποθέτηση του κονιάµατος, του σκυροδέµατος, ή τις επιχωµατώσεις. 

Αφού ο εξοπλισµός αλφαδιασθεί και ευθυγραµµισθεί, θα γίνει τελική επιθεώρηση από την 
Υπηρεσία και θα δοθεί γραπτή έγκριση για να αρχίσει η “ενσωµάτωση” του εξοπλισµού 
(σκυροδέτηση εδράνων, πλίνθοι στήριξης, επιχωµατώσεις κτλ.). 

8.6. Πινακίδες αναγνώρισης εξοπλισµού 

Κάθε επιµέρους εξάρτηµα του εξοπλισµού πρέπει να έχει µόνιµα στερεωµένη, σε εµφανή 
θέση, πινακίδα αναγνώρισης ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, πάνω στην οποία θα έχουν 
τυπωθεί ή χαραχθεί από τον κατασκευαστή οι ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες: 

• Όνοµα και διεύθυνση κατασκευαστή 

• Ονοµασία εξαρτήµατος 

• Αύξων αριθµός της κατασκευής, στοιχεία αναφοράς κατασκευής και /ή εργασίας. 

• Ισχύς ή άλλα σχετικά χαρακτηριστικά στοιχεία. 

Όλα τα εξαρτήµατα του εξοπλισµού που χρησιµεύουν για ένδειξη, συναγερµό και έλεγχο θα 
φέρουν κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε το ρόλο τους, τον τρόπο και τον τοµέα 
λειτουργίας τους. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β-2: ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

1. Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην προετοιµασία των µεταλλικών επιφανειών και την 
εφαρµογή των προστατευτικών επιστρώσεων ή των συστηµάτων βαφής για την 
αντιδιαβρωτική προστασία των µεταλλικών επιφανειών εξοπλισµού και κατασκευών.  

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία όλων των 
µεταλλικών µερών. Όπου δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, τα συστήµατα προστασίας θα 
παρέχουν ελάχιστη διάρκεια ζωής 15 ετών, µε φθορά κατηγορίας Ri3 σύµφωνα µε το 
πρότυπο ISO 4628/3. 

Εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά, η προετοιµασία της επιφάνειας καθώς και η βαφή των 
διαφόρων στρώσεων θα γίνει στο εργοστάσιο του προµηθευτή σε στεγασµένο χώρο µε 
ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκρασίας περιβάλλοντος και υγρασίας σύµφωνα µε το BS 5493 
ή άλλο ισοδύναµο πρότυπο. Επί τόπου του έργου θα γίνουν µόνο βαφές αποκατάστασης, 
καθώς και βαφές σε φθαρµένες κατά την ανέγερση επιφάνειες, εκτός εάν υπάρχει σχετική 
γραπτή έγκριση από την Υπηρεσία. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να επισκεφθεί και να ελέγξει τους χώρους στο εργοστάσιο, 
όπου γίνονται οι εργασίες αντιδιαβρωτικής προστασίας και ο Ανάδοχος οφείλει να 
διευκολύνει τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας στον παραπάνω έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση 
η Υπηρεσία, µε δαπάνες της, µπορεί να προβεί σε όποιους ελέγχους κρίνει σκόπιµο, ώστε 
να επιβεβαιώσει ότι οι σχετικές εργασίες γίνονται σύµφωνα µε τις παρούσες προδιαγραφές. 

Στην περίπτωση, που η εφαρµοζόµενη αντιδιαβρωτική προστασία δεν είναι σύµφωνη µε τις 
παρούσες προδιαγραφές και εγκρίσεις της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος οφείλει µε δαπάνες του 
να προβεί στις όποιες αποκαταστάσεις απαιτούνται και να καταβάλλει στην Υπηρεσία την 
αντίστοιχη δαπάνη των δοκιµών και ελέγχων.  

2. Κατηγορίες αντιδιαβρωτικής προστασίας 

Η αντιδιαβρωτική προστασία και τα υλικά βαφής των µεταλλικών επιφανειών, µηχανολογικού 
εξοπλισµού και λοιπών κατασκευών, θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΕΝ 12255 
και να εξασφαλίζει ελάχιστη διάρκεια ζωής 15 ετών, µε φθορά κατηγορίας Ri3, σύµφωνα µε 
το Πρότυπο ISO 4628. 

Παρακάτω και στις επιµέρους Προδιαγραφές δίνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις 
αντιδιαβρωτικής προστασίας ανάλογα µε τις κατηγορίες των µεταλλικών επιφανειών. Ο 
Ανάδοχος µπορεί να προτείνει εναλλακτικά συστήµατα, που να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 
ισοδύναµη αντιδιαβρωτική προστασία του εξοπλισµού και των λοιπών κατασκευών.  

∆ιακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες επιφανειών: 

Κατηγορία Α. Επιφάνειες πάνω από την στάθµη υγρού, που δεν διατρέχουν κίνδυνο 
διαβροχής, µη εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία 

Κατηγορία Β. Επιφάνειες πάνω από την στάθµη υγρού, που δεν διατρέχουν κίνδυνο 
διαβροχής, εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία 

Κατηγορία Γ. Επιφάνειες κάτω από την στάθµη υγρού ή επιφάνειες που διατρέχουν κίνδυνο 
διαβροχής 

Όλες οι επιστρώσεις για την αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών επιφανειών, δηλαδή 
υπόστρωµα (αστάρι), πρώτο χέρι καθώς επίσης και οι τελικές στρώσεις πρέπει να είναι 
µεταξύ τους συµβατές. Η τελικά διαµορφωµένη επιφάνεια πρέπει να είναι συνεχής, χωρίς 
πόρους και να αντέχει σε φυσική ή χηµική αποσύνθεση στο περιβάλλον στο οποίο πρόκειται 
να χρησιµοποιηθεί. Μόνον γαλβανισµένες εν θερµώ, καθώς επίσης και ανοξείδωτες 
επιφάνειες θα έρχονται σε επαφή µε το πόσιµο νερό. 
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Η Υπηρεσία µπορεί να απαιτήσει στις περιπτώσεις που απαιτούνται διαδοχικές στρώσεις, το 
υλικό κάθε στρώσης (χεριού) να έχει χαρακτηριστικό και ξεχωριστό χρώµα, ώστε να υπάρχει 
η δυνατότητα άµεσης αναγνώρισης. 

Πίνακας 1 : Κατηγορία 01.1 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια. 

Περιβάλλον  Κατηγορία Α 

Προετοιµασία επιφάνειας Καθαρισµός µε αµµοβολή κατά BS 4232 ή SIS 055900 Sa 2 1/2. 

Προστασία  

Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού ψευδαργύρου δύο 
συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή 
και µεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 µm) 

∆ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις 
εποξειδικές ρητίνες και πολυαµιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 µm) 

Πίνακας 2 : Κατηγορία 01.2 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισµένη 

Περιβάλλον  Κατηγορία Α 

Προετοιµασία επιφάνειας 
Η γαλβανισµένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να 
αφαιρεθούν τα οξείδια, τρίβεται µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο 
νούµερο) και καθαρίζεται από τα λίπη. 

Προστασία 

Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών µε βάση 
εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και επιλεγµένες 
αντισκωριακές ουσίες ελεύθερες µολύβδου (ΠΞΣ 50 µm) 

Μία στρώση µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις 
εποξειδικές ρητίνες και πολυαµιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 µm) 

Πίνακας 3 : Κατηγορία 02.1 
Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια. 

Περιβάλλον  Κατηγορία Β 

Προετοιµασία 
επιφάνειας Καθαρισµός µε αµµοβολή κατά BS 4232 ή SIS 055900 Sa 2 1/2. 

Προστασία 

Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού ψευδαργύρου δύο 
συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή 
και µεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 µm) 

Μία στρώση µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις 
εποξειδικές ρητίνες και πολυαµιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 150 µm) 

Μία στρώση µε πολυουρεθανικό επανόχρωµα δύο συστατικών µε 
βάση ακρυλικές ρητίνες και αλειφατικό ισοκυανικό σκληρυντή 
(ΠΞΣ 50 µm) 
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Πίνακας 4 : Κατηγορία 02.2 
Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισµένη 

Περιβάλλον  Κατηγορία Β 

Προετοιµασία 
επιφάνειας 

Η γαλβανισµένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να 
αφαιρεθούν τα οξείδια, τρίβεται µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο 
νούµερο) και καθαρίζεται από τα λίπη. 

Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών µε βάση 
εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και επιλεγµένες 
αντισκωριακές ουσίες ελεύθερες µολύβδου (ΠΞΣ 50 µm) 

∆ύο στρώσεις µε πολυουρεθανικό επανόχρωµα δύο συστατικών 
µε βάση ακρυλικές ρητίνες και αλειφατικό ισοκυανικό σκληρυντή 
(ΠΞΣ 50 µm) 

Πίνακας 5 : Κατηγορία 03.1 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια. 

Περιβάλλον Κατηγορία Γ 

Προετοιµασία 
επιφάνειας Καθαρισµός µε αµµοβολή κατά BS 4232 ή SIS 055900 Sa 2 1/2. 

Προστασία 

Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού ψευδαργύρου δύο 
συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή 
και µεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 µm) 

∆ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις 
εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και λιθανθρακόπισσα 
(ΠΞΣ 200 µm) 

Πίνακας 6 : Κατηγορία 03.2 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισµένη 

Περιβάλλον  Κατηγορία Γ 

Προετοιµασία 
επιφάνειας 

Η γαλβανισµένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να 
αφαιρεθούν τα οξείδια, τρίβεται µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο 
(µεσαίο νούµερο) και καθαρίζεται από τα λίπη. 

Προστασίας  

Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών µε βάση 
εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και επιλεγµένες 
αντισκωριακές ουσίες ελεύθερες µολύβδου (ΠΞΣ 50 µm) 

∆ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις 
εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και 
λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 200 µm)  

3. Υλικά 

Τα υλικά βαφής πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές και υπόκεινται στην 
έγκριση της Υπηρεσίας. Υλικά βαφής που δεν έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, δεν θα 
γίνουν δεκτά και καµία εργασία στην οποία θα χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά υλικά δεν θα 
εκτελεστεί, αν δεν έχει δοθεί προηγούµενη σχετική έγκριση. Τα διάφορα υλικά που 
χρησιµοποιούνται θα πρέπει, όπου αυτό είναι εφικτό, να προέρχονται από το ίδιο 
εργοστάσιο, µε εµπειρία στην κατασκευή υλικών προστασίας για βιοµηχανικές εφαρµογές. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β-3: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

1. Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις σωληνώσεις και τα εξαρτήµατα δικτύων, που 
βρίσκονται εντός αντλιοστασίων και δοµικών έργων, καθώς επίσης και στο διακοπτικό υλικό 
(δικλείδες κτλ.). Επισηµαίνεται ότι οι σωληνώσεις δικτύων πεδίου καλύπτονται από την 
προδιαγραφή Α2 των έργων ΠΜ.  

Η ονοµαστική πίεση των σωληνώσεων και των ειδικών τεµαχίων εξαρτηµάτων θα είναι 
µεγαλύτερη από την µέγιστη πίεση λειτουργίας. Η ονοµαστική πίεση του διακοπτικού υλικού 
πρέπει να είναι µεγαλύτερη της πίεσης λειτουργίας περιλαµβανοµένης και των τυχόν 
εµφανιζοµένων υπερπιέσεων. 

2. Υλικά 

2.1 Σωλήνες 

2.1.1 Χαλυβδοσωλήνες  

Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι χωρίς ραφή σύµφωνα µε το DIN 1629. Οι φλάντζες θα είναι 
γενικά σύµφωνες µε την ΕΝ 1514-1 έως 4. Όλα τα εξαρτήµατα (καµπύλες, ταυ, συστολές 
κτλ.) θα είναι τύπου µεταλλικής συγκόλλησης. Οι καµπύλες θα είναι σύµφωνες µε την 
ΕΝ 10253, κατηγορίας 3 (R=1,5D), εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά.  

Οι κοχλίες και τα περικόχλια, που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι σύµφωνα µε την 
ΕΝ 515 και τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να ικανοποιούν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:  

• Χάλυβας γαλβανισµένος εν θερµώ στην περίπτωση που η κοχλιοσύνδεση δεν έρχεται σε 
επαφή µε υγρό. 

• Χάλυβας ανοξείδωτος κατηγορίας Α2 και Α4, σύµφωνα µε το ISO 3506-1έως 3, στην 
περίπτωση που η κοχλιοσύνδεση έρχεται σε επαφή µε υγρό, ή όπου αλλού 
προδιαγράφεται. 

Για παρεµβύσµατα φλαντζών πρέπει να χρησιµοποιούνται περµανίτες χωρίς αυλακώσεις 
πάχους τουλάχιστον 2,5 m. 

Όλα τα άκρα των σωλήνων, που θα συγκολληθούν επί τόπου πρέπει να υποστούν 
προηγούµενα λοξοτόµιση (φρεζάρισµα) υπό γωνία 30° έως 35°. Η ραφή σύνδεσης θα γίνεται 
εξωτερικά µε τουλάχιστον δύο πάσα (γαζιά) ανάλογα µε το πάχος του σωλήνα και στη 
συνέχεια θα φρεζάρεται η εξωτερική στρώση-ραφή. 

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά τα ελάχιστα πάχη των χαλυβδοσωλήνων θα πρέπει 
να είναι σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 του ISO 4200 (κατηγορία D για Χ/Σ µε ραφή και κατηγορία 
Ε για Χ/Σ άνευ ραφής) καθώς επίσης και µε τις τιµές του παρακάτω Πίνακα:  

Ονοµαστική 
∆ιάµετρος [mm] 

Πάχη τοιχώµατος  
[mm] 

80 3,2 
100 3,6 
125 4,0 
150 4,5 
200 6,3 
250 6,3 
300 7,1 
350 8,0 
400 8,8 
500 11,0 
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2.1.2 Aνοξείδωτοι σωλήνες 

Οι ανοξείδωτοι σωλήνες θα είναι ποιότητας AISI 304. Οι φλάντζες θα είναι γενικά σύµφωνες 
µε το ΕΝ 1514-1 έως 4. Όλα τα εξαρτήµατα (καµπύλες, ταυ, συστολές κτλ.) θα είναι τύπου 
µεταλλικής συγκόλλησης. Οι καµπύλες θα είναι σύµφωνες µε την ΕΝ 10253, κατηγορίας 3 
(R=1,5D), εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά.  

Όλες οι ραφές µετά το τέλος της κατασκευής θα πρέπει να καθαριστούν µε συρµατόβουρτσα. 
Κατόπιν θα ακολουθήσει καθαρισµός µε κατάλληλο µέσο επάλειψης για την αποµάκρυνση 
των καµένων, λόγω της συγκόλλησης επιφανειών. 

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά τα ελάχιστα πάχη των σωλήνων θα πρέπει να είναι 
σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 του ISO 4200 (κατηγορία Α) καθώς επίσης και τις τιµές του 
Πίνακα:  

 
Ονοµαστική 

∆ιάµετρος [mm] 
Πάχη τοιχώµατος 

[mm]  
40 –65 1,6 

80 –250 2,0 
300 –400 2,6 

2.1.3 Γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες µε ραφή 

Οι σωληνώσεις διακίνησης πόσιµου και βιοµηχανικού νερού πυρόσβεσης, εκτός εδάφους, 
θα κατασκευαστούν από χαλυβδοσωλήνα St 37-2 γαλβανισµένο εν θερµώ µε ραφή κατά 
DIN 2440. Το γαλβάνισµα θα είναι σύµφωνο µε το DIN 2444.  

Όλα τα εξαρτήµατα (µαστοί, µούφες, καµπύλες βόλτας, ρακόρ κτλ.) θα είναι σύµφωνα µε το 
DIN 2980. Οι φλάντζες θα είναι βόλτας µε πατούρα 10 atm, από χάλυβα St 37-2 και 
σύµφωνα µε την ΕΝ 10240, ποιότητας Α1 (ελάχιστο ΠΞΣ 55 µm). 

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά τα ελάχιστα πάχη των σωλήνων θα πρέπει να είναι 
σύµφωνα µε τον Πίνακα: 

 
Ονοµαστική 

∆ιάµετρος [mm]  
Πάχη τοιχώµατος 

[mm]  
< 10 2,35 

15 –20 2,65 
25 –40 3,25 
50 –65 3,65 

80 4,05 
100 4,50 

125 –150 4,85 

2.2 ∆ικλείδες - Εξαρτήµατα 

Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλες για την µέγιστη πίεση λειτουργίας του συστήµατος 
περιλαµβανοµένων και της πίεσης πλήγµατος. Όλες οι δικλείδες του ίδιου τύπου θα πρέπει 
να είναι του ίδιου κατασκευαστή. Οι διαστάσεις τους πρέπει να είναι σύµφωνες µε ΕΝ 558-1. 

2.2.1 Μαχαιρωτές δικλείδες (Knife valve) 

Οι µαχαιρωτές δικλείδες θα είναι τύπου Wafer σύµφωνες µε ΕN 558-1. Το σώµα της 
δικλείδας θα είναι από χυτοσίδηρο GG25. Ο κορµός και οι υποδοχές για το έδρανο του 
άξονα θα είναι εξ ολοκλήρου χυτά µαζί µε το σώµα.  

Ο δίσκος και ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316, εκτός εάν 
προδιαγράφεται διαφορετικά. Όλοι οι κοχλίες, παξιµάδια και ο εξοπλισµός στερέωσης θα 
είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. 
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Οι στεγανωτικές διατάξεις του άξονα θα είναι από ελαστοµερές. Η έδρα της δικλείδας θα είναι 
από αντικαταστάσιµο ελαστοµερές. 

Οι δικλείδες µε διάµετρο έως και DN 200 θα έχουν χειροτροχό από χυτοσίδηρο, ενώ οι 
µεγαλύτερης διαµέτρου θα έχουν χειροτροχό µε µειωτήρα (gear box). Στον χειροτροχό θα 
υπάρχει ένδειξη της φοράς περιστροφής για το κλείσιµο και δείκτης που θα δείχνει εάν η 
δικλείδα είναι ανοικτή ή κλειστή. 

Στην περίπτωση που οι δικλείδες τοποθετηθούν σε χαµηλά σηµεία θα πρέπει να έχουν 
ράβδο προέκτασης µε κατάλληλα στηρίγµατα, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία της 
δικλείδας από το επίπεδο εργασίας. 

Όπου απαιτηθεί ή ζητηθεί, οι χειροκίνητες δικλείδες θα µπορούν να δεχθούν όργανα 
(τερµατικοί διακόπτες) για την τηλεένδειξη της θέσης τους. 

2.2.3 Σφαιρικές δικλείδες  

Οι σφαιρικές δικλείδες χρησιµοποιούνται στα δίκτυα βιοµηχανικού και πόσιµου νερού, όπως 
και στα δίκτυα αέρα και για διαστάσεις µέχρι 100 mm. Το σώµα τους και η χειρολαβή θα είναι 
από χυτοσίδηρο 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. 

2.2.4 Σύνδεσµοι αποσυναρµολόγησης  

Οι σύνδεσµοι αποσυναρµολόγησης πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένοι, ώστε να είναι 
δυνατή η αποµάκρυνση των εξαρτηµάτων χωρίς να θιγούν οι σωλήνες ή να καταστραφούν οι 
φλάντζες. 

Ο σύνδεσµος αποσυναρµολόγησης θα είναι τύπου KSB, θα αποτελείται από δύο µικρού 
µήκους σωληνωτά τεµάχια, από τα οποία το ένα θα έχει εσωτερική διάµετρο ίση µε την 
ονοµαστική διάµετρο του συνδέσµου και το άλλο µεγαλύτερη, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
αξονικής µετακίνησης του ενός προς το άλλο, αυξοµειούµενου του συνολικού µήκους του 
συνδέσµου κατά 2,5 cm τουλάχιστον. 

2.2.5 Κλαπέ 

Τα κλαπέ εγκαθίστανται στο πέρας µίας σωληνογραµµής κλείνουν µόνο µε το βάρος της 
θύρας και θα ανοίγουν κάτω από συνθήκες ελάχιστης ροής. Το πλαίσιο και η θύρα µπορεί να 
είναι κατασκευασµένα από χυτοσίδηρο GG20, ή από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Οι επιφάνειες στεγάνωσης θα διαµορφώνονται από µεταλλικές, µηχανικά κατεργασµένες 
λάµες ορείχαλκου, ή από υψηλής ποιότητας ελαστοµερές (EPDM, Neoprene κτλ.). Θα 
πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του DIN 19569-4 εξασφαλίζοντας στεγανότητα τύπου 
3 (max διαρροή 6 L/min/m µήκους). 

Όλα τα στηρίγµατα κοχλίες κτλ. θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας Α2 ή Α4 του 
ISO 3506. Οι άξονες περιστροφής θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και κοχλιοτοµηµένοι στα 
δύο άρα τους για να υποδέχονται τους κοχλίες στήριξης. 

2.3 Μεταδότες κίνησης 

Οι µεταδότες κίνησης δικλείδων και θυροφραγµάτων θα πρέπει να σχεδιάζονται για 
κατηγορία χρόνου ζωής 2, σύµφωνα µε την EN 12255-1.  

Οι µεταδότες κίνησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν το πλήρες κλείσιµο της δικλείδας για τη 
διαφορική πίεση σχεδιασµού. Το διαθέσιµο περιθώριο ισχύος για το άνοιγµα θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον το 150% της µέγιστης ροπής κλεισίµατος ή ανοίγµατος, όποια από τις δύο 
είναι µεγαλύτερη.  

Ο κινητήρας θα είναι βραχυκυκλωµένου δροµέα, µε µόνωση κλάσεως “F” αντιεκρηκτικού 
τύπου και θα ακολουθεί τα πρότυπα ΕΝ50014, 50018, 50019 και 50020. Θα έχει στην 
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περιέλιξη του συστήµατα προστασίας (θερµοδιακόπτη ή thermistor) από τις υπερθερµάνσεις 
(ένα σε κάθε φάση).  

Θα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα χειροκίνητης κίνησης (χειροστρόφαλος) για 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ο κινητήρας θα αποσυνδέεται αυτόµατα κατά την διάρκεια 
της χειροκίνητης λειτουργίας.  

Το σύνολο του µεταδότη κίνησης θα βρίσκεται σε κοινό, στιβαρής κατασκευής στεγανό 
κέλυφος, προστατευµένο από τις καιρικές συνθήκες. Το κέλυφος θα φέρει ακροδέκτες και 
επαφές για την ρευµατοδότηση. Το κυτίο των ακροδεκτών θα είναι κοχλιωτό. Οι τριφασικοί 
ακροδέκτες θα προστατεύονται από χωριστά µονωτικά καλύµµατα. Ο πίνακας των 
ακροδεκτών θα είναι έτσι σχεδιασµένος, ώστε οι ρυθµιστήρες που περιλαµβάνει να µην 
υφίστανται βλάβη από τυχόν βροχή, όταν έχει αφαιρεθεί το κάλυµµα.  

Θα πρέπει να προβλεφθούν θερµαντήρες για την αποφυγή συµπυκνωµάτων κατά την στάση 
του ηλεκτροκινητήρα. Ο ηλεκτροκίνητος µεταδότης κίνησης (actuator) θα διαθέτει:  

i. 2 τουλάχιστον σετ οριακών διακοπτών (limit switch) για τις θέσεις «Ανοικτό» και 
«Κλειστό» 

ii. 1 σετ διακοπτών µέγιστης ροπής (torque switch) για τις θέσεις «Ανοικτό», και 
«Κλειστό» µε δυνατότητα ρύθµισης  

iii. Ένδειξη θέσης: µηχανική  

iv. Τριπολικούς διακόπτες µε µαγνητικές επαφές 

v. 1 σετ κοµβίων χειρισµού για τις θέσεις «Ανοικτό», «Κλειστό» και «Στάση» 

vi. Επιλογικό διακόπτη τριών θέσεων: «τοπικός έλεγχος» - «τηλεχειρισµός» - «εκτός»  

vii. Τα παραπάνω θα βρίσκονται είτε σε τοπικό πίνακα εντός του κτιρίου.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β-4: ΑΝΤΛΙΕΣ  

1. Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις κάθε είδους αντλίες, που εγκαθίστανται στις 
επιµέρους µονάδες. 

Οι αντλίες θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα ΕΝ 809 και ΕΝ 752-6. 

2. Υλικά 

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα και τις επιµέρους 
Προδιαγραφές. 

Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τα µηχανικά και χηµικά 
χαρακτηριστικά του αντλούµενου υγρού, των συνθηκών λειτουργίας και της δυναµικότητας 
του αντλητικού συγκροτήµατος. 

3. Εκτέλεση εργασιών 

3.1 Γενικά 

Η εγκατάσταση όλου του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα 
και στις επιµέρους Προδιαγραφές καθώς επίσης και στις οδηγίες του κατασκευαστή. Για τον 
σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τις υπηρεσίες του 
κατασκευαστή του εξοπλισµού για την παρακολούθηση κατά την εγκατάσταση και την θέση 
του εξοπλισµού σε αποδοτική λειτουργία. 

Οι αντλίες και η στήριξη των περιστρεφόµενων τµηµάτων πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένες, 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι η πλησιέστερη κρίσιµη ταχύτητα να είναι τουλάχιστον 25% 
µεγαλύτερη από την µέγιστη ταχύτητα λειτουργίας. Τα περιστρεφόµενα µέρη πρέπει να 
ζυγοσταθµισθούν δυναµικά, µε ακρίβεια στο εργοστάσιο του κατασκευαστή. Όλες οι αντλίες 
πρέπει να µπορούν να λειτουργήσουν για µικρά χρονικά διαστήµατα µε τις δικλείδες εξόδου 
κλειστές.  

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο κινητήρας της αντλίας θα είναι κατάλληλος για 
τουλάχιστον 10 εκκινήσεις/ώρα, εγκατεστηµένης ισχύος 10% µεγαλύτερης από την 
απορροφούµενη στον άξονα της αντλίας. 

Η λίπανση θα γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή λιπαντικών στο 
αντλούµενο υγρό. Οι αντλίες θα έχουν κατάλληλη µορφή στυπιοθλίπτη (π.χ. µηχανικό 
στυπιοθλίπτη) ώστε να µην απαιτείται νερό και να µην υπάρχουν διαρροές από αυτό. 

Στους σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλιών θα πρέπει να εγκατασταθούν 
δικλείδες για την αποµόνωση και συντήρηση της αντλίας. Οι σωληνώσεις πρέπει να έχουν τα 
απαραίτητα τεµάχια εξάρµωσης, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση των εξαρτηµάτων της 
σωληνογραµµής. 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι αντλίες θα πρέπει να σχεδιάζονται γα κατηγορία 
χρόνου ζωής 4, σύµφωνα µε την ΕΝ 12255-1. Ο συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας 
(service factor) 1,5. 

Οι αντλίες θα πρέπει να συνοδεύονται από καµπύλες λειτουργίας οι οποίες θα καλύπτουν 
όλο το εύρος λειτουργίας (χαµηλότερο ή υψηλότερο σηµείο λειτουργίας), καθώς επίσης και 
καµπύλες απόδοσης κινητήρα, σύµφωνα µε το ISO 9906. 

3.2 Υποβρύχιες αντλίες στραγγισµάτων  

Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικές, υποβρύχιες κατάλληλες για στραγγίσµατα, και για συνεχή 
λειτουργία κάτω από συνθήκες πλήρους ή µερικής εµβάπτισης.  



K:\N1000b\cons\tefxi\TεχΠρο.doc   - 83 - Ν1000b/5151/B10 

Η πτερωτή θα είναι ανοικτού τύπου, µονοκάναλη ή τύπου Vortex, αυτοκαθαριζόµενη (self 
cleaning), µη εµφρασσόµενη (non clogging). Θα είναι κατασκευασµένη από χυτοσίδηρο 
ποιότητας GG25 ή ανοξείδωτη. Θα πρέπει να είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένη, 
στερεωµένη στον άξονα µε ασφαλή τρόπο, που θα επιτρέπει την εύκολη 
αποσυναρµολόγηση σε περίπτωση συντήρησης. Ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Οι µηχανικοί στυπιοθλίπτες θα είναι δύο (άνω και κάτω) και θα λειτουργούν ανεξάρτητα ο 
ένας από τον άλλο, αποµονώνοντας τον κινητήρα από το υδραυλικό τµήµα της αντλίας. Οι 
τριβείς θα είναι επαρκώς γρασσαρισµένοι για 50.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας.  

Η αντλία πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε ελαιολεκάνη για την στεγανοποίηση του άξονα µε 
τάπες επιθεώρησης.  

Ο κινητήρας θα είναι ασύγχρονος, επαγωγικός, τριφασικός, µε βραχυκυκλωµένο δροµέα, 
εδραζόµενος στην κεφαλή του αντλητικού συγκροτήµατος και ενσωµατωµένος στο ίδιο 
κέλυφος µε την αντλία. Η απόδοση του ηλεκτρικού κινητήρα θα είναι µεγαλύτερη από 80% 
στην ονοµαστική λειτουργία του. Η κλάση µόνωσης θα είναι F και ο βαθµός προστασίας 
IP68. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο κινητήρας θα είναι σχεδιασµένος για συνεχή 
λειτουργία άντλησης (κατηγορία S1) ρευστών θερµοκρασίας 40οC. 

Οι περιελίξεις θα προστατεύονται από αδιάβροχο επικάλυψη και θα διαθέτουν αισθητήρια 
ανίχνευσης θερµοκρασίας σε κάθε φάση για την προστασία από την υπερθέρµανση. Η 
αντλία θα πρέπει να διαθέτει αισθητήρα για την ανίχνευση πιθανής διαρροής στον χώρο του 
στάτορα και σε περίπτωση ανίχνευσης υγρασίας ο κινητήρας τίθεται εκτός λειτουργίας και 
ενεργοποιείται συναγερµός. 

Τα καλώδια θα αποτελούνται από εύκαµπτους χάλκινους αγωγούς 660/1000 Volt 
µονωµένους και επενδυµένους µε µόνωση κατάλληλη για υποβρύχια χρήση. Θα είναι 
αιωρούµενα, επαρκούς µήκους, ώστε να εκτείνονται από το κουτί διακλάδωσης µέχρι το 
κουτί σύνδεσης στον κινητήρα. Το µήκος των καλωδίων θα είναι τέτοιο ώστε να υπάρχει 
τουλάχιστον 2,50 m εύρος από την άνω στάθµη σκυροδέµατος του φρεατίου. Οι υπαίθριες 
συζεύξεις των καλωδίων πρέπει να είναι κατάλληλες για λειτουργία σε συνθήκες καταιγισµού 
νερού (IP 65). 

Το κιβώτιο σύνδεσης των καλωδίων πρέπει να είναι ολοκληρωτικά σφραγισµένο, µε 
στυπιοθλίπτη, που θα εµποδίζει της είσοδο υγρού ή υγρασίας. 

Το κέλυφος της αντλίας θα είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο ποιότητας GG25 ή 
ανοξείδωτο χάλυβα, µε λείες τις επιφάνειες ροής και θα περιλαµβάνει τα απαραίτητα 
πέλµατα και εξαρτήµατα στήριξης στους οδηγούς, για να διευκολύνεται η οµαλή και άνετη 
κίνηση των µονάδων στις τροχιές ανύψωσης, χωρίς κίνδυνο εµπλοκής.  

Το κέλυφος του κινητήρα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες υποδοχές ενιαίες µε το σώµα της 
αντλίας για την ανύψωση της αντλίας, στους οποίους θα συνδέεται µόνιµα ανοξείδωτη 
αλυσίδα AISI 316 σε προσπελάσιµο σηµείο.  

Όλοι οι ήλοι, µπουλόνια, παξιµάδια, κοχλίες κτλ., που θα χρησιµοποιηθούν για την 
κατασκευή των µονάδων της αντλίας, θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας Α2 ή Α4 
σύµφωνα µε το ISO 3506. 

H αντλία πρέπει να έχει οδηγό ή οδηγούς ανέλκυσης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, και 
ανοξείδωτο πέδιλο. Οι οδηγοί θα είναι γερά στερεωµένοι µέχρι το άνοιγµα επίσκεψης του 
φρεατίου. H αντλία θα µπορεί να ανυψωθεί έξω από τον θάλαµο χωρίς να χρειάζεται να 
αποσυνδεθούν οι συνδέσεις στην σωληνογραµµή κατάθλιψης. Πρέπει να υπάρχει αρκετό 
µήκος αλυσίδας, που θα είναι µόνιµα συνδεδεµένη µε την αντλία, για την ανύψωση της 
αντλίας στο επίπεδο εργασίας.  

Οι αντλίες θα ανασύρονται από το επίπεδο εργασίας µε την βοήθεια ανυψωτικού µηχανισµού 
παλάγκου. Ο Ανάδοχος µαζί µε τα αντλητικά συγκροτήµατα, που θα εγκαταστήσει στο έργο, 
θα προµηθεύσει και ανυψωτικό µηχανισµό επαρκούς δυναµικότητας, ο οποίος θα βρίσκεται 
στην αποθήκη. Ο ανυψωτικός εξοπλισµός θα αποτελείται από εύκολα συναρµολογούµενα 
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τµήµατα γαλβανισµένα εν θερµώ και από παλάγκο µε αλυσίδα, σύµφωνα µε τις σχετικές 
Προδιαγραφές.  

Ο Ανάδοχος θα εγκιβωτίσει στο δάπεδο του αντλιοστασίου σωλήνες µε φλάντζες ως 
υποδοχείς και βάση στήριξης του ανυψωτικού εξοπλισµού. Οι σωλήνες-υποδοχείς δεν θα 
προεξέχουν από το δάπεδο, και θα ταπώνονται µε κατάλληλα πώµατα, ώστε όταν δεν 
χρησιµοποιούνται να παραµένουν στεγνοί και καθαροί.  

3.3 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης – πυρόσβεασης 

Τα πιεστικά συγκροτήµατα χρήσης νερού, θα αποτελούνται από δύο ή περισσότερες 
πολυβάθµιες κατακόρυφες αντλίες, η µία εκ των οποίων θα είναι εφεδρική. Οι πτερωτές των 
αντλιών και όλα τα µέρη που θα έρχονται σε επαφή µε το νερό θα είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα. Όλο το πιεστικό συγκρότηµα θα είναι συναρµολογηµένο επάνω σε µεταλλική 
αντικραδασµική βάση µε ανοξείδωτους (AISI 304 κατ’ ελάχιστο) συλλέκτες αναρρόφησης 
και κατάθλιψης, δικλείδες αποµόνωσης για κάθε αντλία στην αναρρόφηση και στην 
κατάθλιψη, βαλβίδες αντεπιστροφής για κάθε αντλία, βάνα εκκένωσης, ηλεκτρικό πίνακα 
διανοµής – ελέγχου, καθώς και δοχείο διαστολής, µανόµετρο και δύο πιεσοστάτες. 

Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου του συγκροτήµατος θα είναι τοποθετηµένος στη βάση του 
πιεστικού. Θα φέρει κατ’ ελάχιστο κεντρικό ασφαλειοδιακόπτη µε θέσεις ΟΝ / ΟFF, 
ξεχωριστό διακόπτη για κάθε αντλία µε θέσεις «χειροκίνητο – 0 - αυτόµατο, ενδεικτικές 
λυχνίες λειτουργίας, ενσωµατωµένη θερµική προστασία του κινητήρα και προστασία από 
έλλειψη νερού. Προαιρετικά δύναται να φέρει σειρήνα συναγερµού και ψυχρές επαφές για 
αναγγελία βλάβης στο κεντρικό σύστηµα ελέγχου. 

Η περιστροφική κίνηση δίνεται από ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα προστασίας 
IP 55 και κλάσης µόνωσης F (κατά IEC 85), ο οποίος έχει ενσωµατωµένη θερµική 
προστασία. Η κίνηση µεταφέρεται στον άξονα της αντλίας µέσω λυώµενου συνδέσµου. 

Η λειτουργία του συγκροτήµατος θα στηρίζεται στην αυτόµατη εναλλαγή των αντλιών, ενώ 
θα υπάρχει αυτόµατο ξεκίνηµα της επόµενης αντλίας σε περίπτωση βλάβης. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β-5: ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΕΣ  

1. Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στους υποβρύχιους αναδευτήρες, που θα 
εγκαταστήσει ο Ανάδοχος στις επιµέρους µονάδες, σύµφωνα µε τις Ειδικές Προδιαγραφές.  

Οι αναδευτήρες πρέπει γενικά να είναι σύµφωνοι µε τα οριζόµενα στο DIN 28131 και µπορεί 
να είναι µε οριζόντια, κατακόρυφη ή κεκλιµένη προπέλα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι είναι δυνατή η συντήρηση και η αποµάκρυνση του αναδευτήρα από την 
δεξαµενή, όταν αυτή είναι γεµάτη. Για τον σκοπό αυτό, οι αναδευτήρες θα πρέπει να 
συνοδεύονται µε γέφυρες πρόσβασης και φορητό ή µόνιµο ανυψωτικό εξοπλισµό.  

Σύµφωνα µε την ΕΝ 12255-6, εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο σχεδιασµός των 
αναδευτήρων θα γίνεται για κατηγορία χρόνου ζωής 4. 

2. Υλικά 

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα και τις επιµέρους 
Προδιαγραφές. 

Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τα µηχανικά και χηµικά 
χαρακτηριστικά του διακινούµενου υγρού και των συνθηκών λειτουργίας.  

3. Εκτέλεση εργασιών 

Η εγκατάσταση όλου του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα 
και στις επιµέρους Προδιαγραφές καθώς επίσης και στις οδηγίες του κατασκευαστή. Για τον 
σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τις υπηρεσίες του 
κατασκευαστή του εξοπλισµού για την παρακολούθηση κατά την εγκατάσταση και την θέση 
του εξοπλισµού σε αποδοτική λειτουργία. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει επιπλέον των άλλων εγγράφων και στοιχείων, που αναφέρονται 
αλλού στις Προδιαγραφές αυτές, να υποβάλει επαρκείς υπολογισµούς του κατασκευαστή, οι 
οποίοι θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων ανάδευσης, καθώς επίσης και σχέδιο µε 
την ακριβή θέση εγκατάστασης των αναδευτήρων υπογεγραµµένο από τον κατασκευαστή.  

Ο κινητήρας των αναδευτήρων θα είναι τριφασικός, ασύγχρονος, επαγωγικός 
βραχυκυκλωµένου δροµέα, πλήρης µε υποβρύχια καλώδια και συνδέσεις, κλάση µόνωσης 
F, κατάλληλος για 15 εκκινήσεις την ώρα. Οι περιελίξεις θα προστατεύονται από αδιάβροχο 
επικάλυψη και θα περιλαµβάνουν thermistor σε κάθε φάση για την προστασία από την 
υπερθέρµανση. Οι κινητήρες πρέπει να διαθέτουν αυτόµατο διακόπτη συνδεδεµένο µε 
ανιχνευτή εξωγενών υγρών στον ελαιοθάλαµο των µηχανικών στεγανώσεων.  

Οι συζεύξεις των καλωδίων πρέπει να είναι στεγανές, κατάλληλες για λειτουργία σε συνθήκες 
καταιγισµού νερού. 

Ο αναδευτήρας θα πρέπει να µπορεί να ανελκύεται επάνω από την επιφάνεια του νερού. Για 
το σκοπό αυτό κάθε αναδευτήρας θα έχει οδηγό ή οδηγούς ανέλκυσης από ανοξείδωτο 
χάλυβα AISI 316, και ανοξείδωτο πέδιλο. Πρέπει να υπάρχει αρκετό µήκος αλυσίδας, που θα 
είναι µόνιµα συνδεδεµένη µε την αναδευτήρα, για την ανύψωσή του στο επίπεδο εργασίας.  

Οι αναδευτήρες θα ανασύρονται από το επίπεδο εργασίας µε την βοήθεια ανυψωτικού 
µηχανισµού παλάγκου. Ο Ανάδοχος Θα προµηθεύσει έναν ανυψωτικό µηχανισµό ο οποίος 
θα βρίσκεται στην αποθήκη. Ο ανυψωτικός εξοπλισµός θα αποτελείται από εύκολα 
συναρµολογούµενα τµήµατα γαλβανισµένα εν θερµώ και παλάγκο µε αλυσίδα. Η δαπάνη για 
την προµήθεια του παραπάνω ανυψωτικού εξοπλισµού, καθώς και των αντιστοίχων βάσεων, 
που αναφέρονται παρακάτω, περιλαµβάνεται στην δαπάνη του αντίστοιχα άρθρα 
Τιµολογίου. 
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Ο Ανάδοχος θα διαµορφώσει κατάλληλα το σκυρόδεµα και θα εγκαταστήσει σωλήνες µε 
φλάντζες ως υποδοχείς για την στήριξη της βάσης του ανυψωτικού εξοπλισµού. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β-6: ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  

1. Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στο σύστηµα τροφοδοσίας των οχηµάτων του 
Χ.Υ.Τ.Υ. µε πετρέλαιο κίνησης. 

Για την τροφοδοσία θα εγκατασταθεί µία αντλία πετρελαίου η οποία θα αναρροφά από 
διθάλαµη δεξαµενή καυσίµου, µέσω κατάλληλης σωλήνωσης. 

2. ∆εξαµενή καυσίµου 

Η δεξαµενή καυσίµου θα είναι υπέργεια, διθάλαµη, συνολικής χωρητικότητα κάθε θαλάµου 
11m3 

και κατασκευασµένη κατά ASME. Το κέλυφος και τα ακραία τεµάχια είναι από 
ανθρακούχο χάλυβα, κατάλληλου πάχους για ατµοσφαιρική πίεση λειτουργίας και την πίεση 
ελέγχου. 

Εσωτερικά θα γίνει αµµοβολή και θα βαφεί µε κατάλληλη βαφή ανθεκτική σε καύσιµο 
πετρέλαιο. Εξωτερικά θα περαστεί αρχικά µε αντισκωριακή επίστρωση και κατόπιν θα βαφεί. 

Στην δεξαµενή θα τοποθετηθούν: 

• δικλείδες αποµόνωσης στην είσοδο και την έξοδό της 

• δικλείδα απορροής στο κατώτατο σηµείο της 

• οπτικός δείκτης στάθµης 

Όλα τα υλικά κατασκευής είναι ασφαλή έναντι σπινθηρισµών. Τα υλικά των 
στεγανοποιητικών είναι κατάλληλα για το διακινούµενο πετρέλαιο . 

3. Αντλία πετρελαίου 

Η αντλία πετρελαίου κίνησης είναι γραναζωτή, θετικής εκτοπίσεως, εσωτερικής οδόντωσης 
µε χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την µεταφορά της απαραίτητης ποσότητας καυσίµου στη 
δεξαµενή ενός οχήµατος που βρίσκεται στη µεγαλύτερη απόσταση από αυτή σε εύλογο 
χρόνο. 

Η κατασκευή της αντλίας είναι απλή (µόνο δύο κινούµενα µέρη), στιβαρή, µεγάλης διάρκειας 
ζωής. Το περίβληµά της είναι από χυτοσίδηρο, τα κινούµενα µέρη από χάλυβα και ο άξονας 
από χάλυβα που έχει υποστεί σκλήρηνση. Όλα τα υλικά κατασκευής είναι ασφαλή έναντι 
σπινθηρισµών. Η στεγανοποίηση του άξονα επιτυγχάνεται µε µηχανικό στυπιοθλίπτη / viton. 

Η αντλία έχει τη δυνατότητα αντιστροφής της ροής µε αλλαγή της φοράς περιστροφής της και 
θέσεις εισόδου-εξόδου απόλυτα εναλλάξιµες. Οι συνδέσεις γίνονται µε φλάντζες κατά DIN ή 
µε σπείρωµα για τη σύνδεση εύκαµπτου αγωγού. 

Η κίνηση δίνεται από έναν ασύγχρονο, αερόψυκτο κινητήρα µέσω ελαστικού συνδέσµου απ’ 
ευθείας µε τον άξονά του ή µέσω µειωτήρα. Όλα τα κινούµενα µέρη είναι δυναµικά και 
στατικά ισοζυγισµένα. Ο κινητήρας είναι αντιεκρηκτικού τύπου σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα EN 50014 - EN 50018, EΕx-d IIB T4 - κλάσης προστασίας IP 55. 

Το ζεύγος κινητήρα-αντλίας εδράζεται επί κοινής βάσης, κατασκευασµένης από χαλύβδινους 
δοκούς. Η βάση εδράζεται στο δάπεδο µέσω ελαστικών συνδέσµων για την απορρόφηση 
των κραδασµών. Η σύνδεση της αντλίας γίνεται µε ελαστικό σωλήνα, που λειτουργεί ως 
αντικραδασµικός σύνδεσµος. 

Η αντλία είναι εφοδιασµένη µε: 

• δικλείδα αποµόνωσης. 

• φίλτρο στην είσοδο µε ανταλλάξιµο στοιχείο. 
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• ανακουφιστική δικλείδα ασφαλείας από ανοξείδωτο χάλυβα διπλού τύπου για την 
προστασία από υπερπίεση. 

• κατάλληλα βαθµονοµηµένο δείκτη πίεσης στην κατάθλιψη, ωρολογιακού τύπου µε 
δικλείδα. 

3. Σωλήνες πετρελαίου 

Θα χρησιµοποιηθούν εύκαµπτοι σωλήνες κατασκευασµένοι από µαλακό PVC µε ενίσχυση 
από σκληρό PVC και πλέξη από πολυεστερικά νήµατα. Οι σωλήνες είναι ανθεκτικοί στις 
τριβές και σε υψηλό κενό κατά την αναρρόφηση, κατάλληλοι για αναρρόφηση και µεταφορά 
πετρελαίου και παραγώγων του. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β-7: ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΖΥΓΙΣΗΣ  

1. Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα που θα 
εγκαταστασθεί πλησίον της εισόδου στον χώρο του Έργου. 

2. Υλικά 

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα και τις επιµέρους 
Προδιαγραφές. 

3. Εκτέλεση εργασιών 

Θα κατασκευαστεί µία πλήρης ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα µε δυνατότητα ζύγισης 60,0 tn 
και υποδιαίρεση ανά 10 kg. 

Η γεφυροπλάστιγγα θα είναι υπόγεια (εντός τάφρου) και θα αποτελείται από δύο βασικά 
µέρη: 

α. Πλατφόρµα ζύγισης διαστάσεων 16 m x 3 m, κατασκευασµένη εξ’ ολοκλήρου από 
οπλισµένο σκυρόδεµα µε βάση τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς και σύµφωνα µε το 
DIN 1072. 

β. ∆εξαµενή υποδοχής της πλατφόρµας, κατασκευασµένη από οπλισµένο σκυρόδεµα 

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός της γεφυροπλάστιγγας αποτελείται από: 

• Τέσσερις δυναµοκυψέλες (load cells) ονοµαστικής δυναµικότητας 60 τόννων εκάστη µε 
ακρίβεια ζύγισης κλάσης C1 κατά OIML (± 0,03%) ή καλύτερη.  

• Ένα συνδετικό κυτίο (junction box) για τη συλλογή και άθροιση των ηλεκτρικών σηµάτων 
των τεσσάρων δυναµοκυψελών.  

• Ηλεκτρονικό ενδείκτη µε επεξεργαστή δεδοµένων κατάλληλο για βιοµηχανική χρήση.  

• Εκτυπωτής συνδεδεµένος µε τον ηλεκτρονικό ενδείκτη για την τύπωση της ζύγισης σε 
ζυγολόγιο.  

Οι δυναµοκυψέλες θα είναι κατασκευασµένες από ανοξείδωτο χάλυβα, θα έχουν προστασία 
ΙΡ68 και θα πρεέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ακριβείας από αναγνωρισµένο οργανισµό. 

Ο ηλεκτρονικός ενδείκτης θα περιλαµβάνει αριθµητικό στεγανό πληκτρολόγιο, οθόνη υψηλής 
ευκρίνειας 6 τουλάχιστον ψηφίων, παράλληλη και/ ή δύο σειριακή έξοδο επικοινωνίας για την 
σύνδεση µε τον εκτυπωτή. Θα προβλέπεται επίσης η δυνατότητα προγραµµατισµού από το 
χρήστη των αρχείων δεδοµένων και της φόρµας των εκτυπώσεων. 

Η κατασκευή της πλατφόρµας θα πρέπει να γίνει µε βάση τουλάχιστον τα οχήµατα που 
καλύπτει το DIN 8119. 

Η κατασκευή της δεξαµενής υποδοχής και η διαµόρφωσή της για την τοποθέτηση των 
δυναµοκυψελών θα γίνει σύµφωνα µε τις ενδείξεις του προµηθευτή του εξοπλισµού. Ο 
πυθµένας της δεξαµενής θα διαθέτει ανοικτό φρεάτιο αποχέτευσης οµβρίων το οποίο θα 
συνδεθεί µε το δίκτυο οµβρίων υδάτων, ενώ θα προβλεφθεί πλαστικός αγωγός διέλευσης 
καλωδίων οναµαστικής διαµέτρου Ø100. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β-8: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΟΧΩΝ 

 

1. Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στο σύστηµα καθαρισµού των τροχών των 
απορριµατοφόρων. 

2. Εκτέλεση εργασιών 

Το σύστηµα πλύσης & απολύµανσης εξασφαλίζει την αποτελεσµατική πλύση και 
απολύµανση των τροχών των οχηµάτων αυτόµατα κατά την έξοδο τους από τον χώρο του 
Χ.Υ.Τ.Υ. µε σκοπό την αποµάκρυνση κάθε είδους βρωµιάς, λάσπης κλπ. και συνεπώς την 
ασφαλή κίνηση των οχηµάτων παράλληλα µε την τήρηση των κανόνων υγιεινής. 

Κατά την έξοδο των απορρυµατοφόρων από το ΧΥΤΑ θα διαµορφωθεί κατάλληλη ράµπα 
όπου θα βρίσκεται η συσκευή πλύσης τροχών µε υψηλή πίεση.  

Η συσκευή πλύσης θα έχει βάρος όχι µεγαλύτερο των 200kg και θα είναι τροχήλατη για την 
εύκολη µετακίνησή της. Θα διαθέτει κινητήρα, γεννήτρια πίεσης, εύκαµπτους σωλήνες 
παροχής νερού, διατάξεις ψεκασµού, µηχανισµούς ασφαλείας, χειριστήρια µετρητές. Θα 
λειτουργεί µε παροχή µεγαλύτερη των 15 lt/min εξασφαλίζοντας πλύσιµο µε θερµό νερό σε 
υψηλή πίεση. Η θέρµανση του νερού θα γίνεται από την ίδια την συσκευή και θα 
επιτυγχάνονται θερµοκρασίες τουλάχιστον 10 oC. Το νερό θα εκτοξεύεται από ειδικό 
ακροοφύσιο επιτυγχάνοντας πίεση τουλάχιστον 150bar. Το νερό πλύσης είναι δυνατόν να 
αναµιχθεί µε κατάλληλη ποσότητα απολυµαντικού υγρού ώστε ταυτόχρονα µε την πλύση να 
πραγµατοποιείται και απολύµανση των τροχών. 

Η συσκευή καθαρισµού τροχών θα είναι κατασκευασµένη από υλικά ανθεκτικά στην 
διάβρωση, θα παρέχει προστασία του κινητήρα έναντι υπερφόρτωσης και προστασία IP55 
(τουλάχιστον). Επίσης θα φέρει σήµανση “CE”, θα αναγράφει την εγγυηµένη στάθµη 
ηχητικής ισχύος καιθα συνοδεύεται από δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης του συγκεκριµένου 
µηχανίµατος µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 37393/2028/2003 (Οδηγία 2000/14/ΕΚ). 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β-9: ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

1. Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στα µέσα πυρόσβεσης που εγκαθίστανται στον 
Χ.Υ.Τ.Υ. 

2. Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως (ΡΑ) 

Είναι φορητοί κατασκευασµένοι από χαλυβδόφυλλο βαθιάς εξελάσεως µε ραφή 
συγκολλήσεως στο µέσο, δοκιµασµένοι σε πίεση 25 bar. 

Σαν µέσο κατάσβεσης χρησιµοποιείται χηµική σκόνη. Ο πυροσβεστήρας περιλαµβάνει την 
φιάλη µε το υλικό, ορειχάλκινο κάλυµµα κεφαλής, φιαλίδιο αερίου (CO2) από πρεσσαριστό 
χάλυβα και λαβή επικαδµιωµένη, κοµβίο επικρουστήρα υψηλής αντοχής σε κρούση, 
πλαστικό και ασφάλεια συγκρατήσεως από πολυπροπυλαίνιο. 

Είναι εφοδιασµένοι µε εύκαµπτο σωλήνα υψηλής πίεσης από νεοπρένιο ενισχυµένο µε 
υφασµένη ενίσχυση, ένα διακοπτόµενο πλαστικό πιστόλι πυροσβεστήρος και ακροσωλήνιο. 
Εξωτερικά προστατεύεται µε αντιοξειδωτικό και εποξειδική βαφή κόκκινου χρώµατος. 

Είναι πλήρεις µε τα άγκιστρα τοίχου, έτοιµοι προς χρήση, κατάλληλοι για πυρκαϊές τύπου Β, 
C & E κατά τους Ελληνικούς Κανονισµούς, εγκεκριµένοι από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
και συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά καλής καταστάσεως ενώ φέρουν 
µανόµετρο και ανακουφιστική βαλβίδα. 

Το κατασβεστικό υλικό (ξηρή σκόνη) και το προωθητικό αέριο βρίσκονται µέσα στο ίδιο 
δοχείο ούτως ώστε ο πυροσβεστήρας να βρίσκεται συνεχώς υπό πίεση 12 bar έως 16 bar. 
Πιέζοντας προς τα κάτω το κλείστρο το κατασβεστικό υλικό απελευθερώνεται. 

Το σώµα του πυροσβεστήρα είναι κυλινδρικό κατασκευασµένο από χαλυβοέλασµα DIN 1403 
υψηλής ποιότητας. Εχει βαφεί µε ηλεκτροστατική βαφή σε θερµοκρασία 180° µε χρώµα 
κόκκινο RAL 3000. Η πίεση δοκιµής είναι 24 bar και η πίεση θραύσης 75 bar. 

Το κλείστρο είναι ορειχάλκινο αυτόκλειστου τύπου µε δυνατότητα πολλαπλής 
ενεργοποίησης. Φέρει µανόµετρο για την ένδειξη της εσωτερικής πίεσης. Επίσης 
χρησιµοποιείται ως χειρολαβή µεταφοράς του πυροσβεστήρα. 

Ο πυροσβεστήρας φέρει βάση εδάφους (στεφάνι) για την προστασία από τα χτυπήµατα και 
τη σκουριά και επινικελωµένη βάση αναρτήσεως επί τοίχου. Επίσης φέρει ελαστικό σωλήνα 
για την κατεύθυνση του κατασβεστικού υλικού στην εστία της φωτιάς. 

Ως κατασβεστικό υλικό χρησιµοποιείται σκόνη τύπου ABC Γερµανίας. Η σκόνη είναι 
ηλεκτρικά µη αγώγιµη και συνεπώς ασφαλής για την καταπολέµηση πυρκαγιών σε ηλεκτρικό 
εξοπλισµό. 

3. Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 

Είναι φορητοί κατασκευασµένοι από χαλυβδόφυλλο βαθιάς εξελάσεως µε ραφή 
συγκολλήσεως στο µέσο ή από κράµα αλουµινίου. 

Σαν µέσο κατάσβεσης χρησιµοποιείται το διοξείδιο του άνθρακα, ένα άχρωµο και άοσµο 
υλικό που είναι 1,5 φορές βαρύτερο από τον αέρα. Ο πυροσβεστήρας περιλαµβάνει την 
φιάλη µε το υλικό, την βαλβίδα, τον ελαστικό σωλήνα εκτόξευσης και το ακροφύσιο. 
Εξωτερικά προστατεύεται µε υψηλής ποιότητας πολυεστερική βαφή κόκκινου χρώµατος που 
τον προστατεύει από γραντζουνιές, κτυπήµατα και καιρικά φαινόµενα. 

Το διοξείδιο του άνθρακα καλύπτει τη φλόγα, µειώνοντας την περιεκτικότητα του 
περιβάλλοντος αέρα σε οξυγόνο. Είναι οικολογικό προϊόν και δεν επιβαρύνει το φαινόµενο 
του θερµοκηπίου. Ο πυροσβεστήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κατάσβεση πυρκαϊών 
που προκλήθηκαν από εύφλεκτα υλικά και από βραχυκύκλωµα. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλος 
για την προστασία του ευαίσθητου εξοπλισµού χώρων, όπως εργαστήρια, κέντρα 
υπολογιστών, κουζίνες κτλ. Μετά τη χρήση, το διοξείδιο του άνθρακα δεν αφήνει διαβρωτικά 
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υπολείµατα και δεν καταστρέφει ρουχισµό ή πολύτιµα αντικείµενα. Αν χρησιµοποιεθεί σε 
κλειστό χώρο, µετά τη χρήση αυτός θα πρέπει να αεριστεί επαρκώς. 

Ο κίλυνδρος είναι κατασκευασµένος από υψηλής ποιότητας χάλυβα κατά BS 5045 και 
δοκιµασµένο σε 250 bar. Το κλείστρο είναι ορειχάλκινο αυτόκλειστου τύπου και το 
ακροφύσιο είναι κατασκευαασµένο από πολυπροπυλένιο. 

Είναι πλήρεις µε τα άγκιστρα τοίχου, έτοιµοι προς χρήση, κατάλληλοι για πυρκαϊές τύπου Β, 
C & E κατά τους διεθνείς κανονισµούς, εγκεκριµένοι από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και 
συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά καλής καταστάσεως ενώ φέρουν µανόµετρο 
και ανακουφιστική βαλβίδα. 

4. Πυροσβεστική φωλέα 

Κάθε πυροσβεστική φωλέα είναι κατασκευασµένη κατά DIN 14461. Αποτελείται από ένα 
µεταλλικό κουτί επίτοιχης τοποθέτησης, διαστάσεων περίπου 625 mm x 725 mm x 150 mm 
(βάθος) µε εξωτερική πόρτα. Εσωτερικά φέρει τύµπανο διαµέτρου 650 mm στο οποίο είναι 
τυλιγµένη µία µάνικα διαµέτρου DN 40 και µήκους 20 m. Στο ένα άκρο της φέρει αυλό µε 
προσαρµοσµένο ακροφύσιο και στο άλλο άκρο της συνδέεται µε τον αγωγό προσαγωγής 
του νερού πυρόσβεσης µέσω ταχυσύνδεσµου τύπου Stortz. Κάθε πυροσβεστική φωλέα είναι 
πλήρης µε εξαρτήµατα στήριξης, τεµάχια σύνδεσης και δικλείδα διακοπής. 

5. Πυροσβεστικός σταθµός 

Κάθε πυροσβεστικός σταθµός θα περιέχει εργαλεία και µέσα πυρόσβεσης. Συγκεκριµένα θα 
περιέχει ένα λοστό διάρρηξης, έναν πέλεκυ µεγάλο, ένα φτυάρι, µια αξίνα, ένα σκεπάρνι, µια 
κουβέρτα διάσωσης (δύσφλεκτη), δύο φανούς χειρός. Ο πυροσβεστικός σταθµός θα 
αποτελείται από ερµάριο κατασκευασµένο από χαλυβδοέλασµα ψυχρής ελάσεως πάχους 
1,5mm. Το πλαίσιο του ερµαρίου στο οποίο θα στηρίζεται η πόρτα, όπως και η πλευρικές 
ενισχύσεις της πόρτας, θα επιτυγχάνονται µε διπλό στραντζάρισµα της λαµαρίνας. Η πόρτα 
θα φέρει δύο ισχυρούς µεντεσέδες που συγκολλούνται στο εσωτερικό των πλαισίων 
ερµαρίου – πόρτας ώστε η πόρτα να εφαρµόζει χωρίς διάκενο στο πλαίσιο του ερµαρίου. Θα 
φέρει επίσης χειρολαβή κατασκευασµένη από ανοδειωµένο αλουµίνιο. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β-10: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΤΑΣΗΣ 

1. Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις µελέτης και κατασκευής των 
ηλεκτρικών πινάκων χαµηλής τάσης (Χ.Τ.).  

Στους ηλεκτρικούς πίνακες χαµηλής τάσης περιλαµβάνονται ο Γενικός Πίνακας διανοµής 
Χαµηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) και οι πίνακες διανοµής που εγκαθίστανται όπου υπάρχουν 
οµαδοποιηµένες καταναλώσεις ανά είδος χώρου ή ανά είδος καταναλώσεων σύµφωνα µε τη 
Μελέτη και τις Ειδικές Προδιαγραφές. 

Οι πίνακες θα είναι πλήρως πιστοποιηµένα – τυποποιηµένα συστήµατα διανοµής χαµηλής 
τάσης «verified assemblies», σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νέου πρότυπο IEC 61439-1 και 
IEC 61439-2. 

Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των πινάκων είναι τα ακόλουθα: 

• Ονοµαστική ένταση λειτουργίας σύµφωνα µε την µελέτη εφαρµογής 

• Σύστηµα διανοµής τριφασικό + γείωση + ουδέτερος ή 
µονοφασικό + γείωση + ουδέτερος 

• Ονοµαστική τάση λειτουργίας 400 V (±10%) ή 230 V 

• Τάση µόνωσης κύριων ζυγών 1.000 V 

• Τάση δοκιµής 2.500 V 

• Συχνότητα λειτουργίας 50 Hz (-4%, +2%) 

• Σύστηµα γείωσης TN (ή TT, IT) 

• Τάση βοηθητικών κυκλωµάτων 24 V DC για τα στοιχεία που συνδέονται απ’ 
ευθείας µε το PLC και/ή 230 V AC για τα 
λοιπά κυκλώµατα 

• Αντοχή σε ρεύµα βραχυκυκλώµατος 
(kΑrms/sec) στο σηµείο που δίδεται η 
ηλεκτρική ενέργεια (πίνακας 
ακροδεκτών) 

25 kA κατ’ ελάχιστον και σύµφωνα µε τα 
µεγέθη που θα προκύψουν από την µελέτη 
επιλεκτικότητας και τους υπολογισµούς 
βραχυκυκλωµάτων Χ.Τ. 

Ο πίνακας θα φέρει υποχρεωτικά τη σήµανση “CE“ σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 
Νέας Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 93/68. Η σήµανση “CE” πρέπει να βρίσκεται πάνω 
στην πινακίδα αναγνώρισης του ηλεκτρικού πίνακα. Μόνο όταν υλοποιούνται οι απαιτήσεις 
των πιο πάνω Ευρωπαϊκών Οδηγιών επιτρέπεται η σήµανση “CE”. Επίσης ο κατασκευαστής 
ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας για την 
κατασκευή-συναρµολόγηση πινάκων χαµηλής τάσης. 

Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες, που θα αποσταλούν στο εργοτάξιο, πρέπει να συνοδεύονται µε 
τα απαραίτητα έγγραφα του κατασκευαστή, που θα αποδεικνύουν ότι έχουν 
πραγµατοποιηθεί επιτυχώς οι έλεγχοι και οι δοκιµές. 

2. Υλικά 

Όλοι οι πίνακες θα είναι ενός κατασκευαστή ηλεκτρικών πινάκων και ο εσωτερικός 
εξοπλισµός (υλικά πινάκων) που προδιαγράφεται στις επόµενες παραγράφους θα είναι 
προµήθεια ενός και µόνο οίκου κατασκευής αυτού, ώστε να εξασφαλίζεται εναλλαξιµότητα 
αυτού. 

2.1. Γενικός αυτόµατος διακόπτης 



K:\N1000b\cons\tefxi\TεχΠρο.doc   - 94 - Ν1000b/5151/B10 

Ο γενικός αυτόµατος διακόπτης πρέπει να είναι ικανότητας διακοπής 25 kΑ τουλάχιστον, για 
τάση 400 V µε θερµικά και µαγνητικά στοιχεία επιλεγµένα για τη συγκεκριµένη εφαρµογή, 
σύµφωνα µε τα πρότυπα IEC 60947.2 και IEC 60157.1. 

Κάθε γενικός διακόπτης εγκαταστάσεως θα φέρει τη σχετική ένδειξη και θα διακρίνεται από 
τους άλλους διακόπτες µε κατάλληλο χρώµα ή άλλο πρόσφορο µέσο, ώστε να εντοπίζεται 
εύκολα σε περίπτωση ανάγκης. 

Όταν σε ένα χώρο υπάρχουν περισσότεροι του ενός γενικοί διακόπτες, θα τοποθετείται στον 
καθένα πινακίδα ενδεικτική της εγκαταστάσεως ή του τµήµατος που αυτός ελέγχει. 

Ο γενικός διακόπτης ενός γενικού πίνακα διανοµής θα τοποθετείται σε ξεχωριστό πεδίο, 
αποµονωµένος από τον υπόλοιπο εξοπλισµό του πίνακα και θα είναι επισκέψιµος εκ των 
έµπροσθεν. 

Στο πεδίο εισόδου (όπου εφαρµόζεται) θα τοποθετούνται µόνο τα εισερχόµενα καλώδια 
τροφοδοσίας. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση καλωδίων διανοµής. 

Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες ο γενικός διακόπτης θα τοποθετείται σε ύψος 
τουλάχιστον 900 mm από τη στάθµη του δαπέδου. 

2.2 Αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων  

Η προστασία κινητήρων από βραχυκύκλωµα θα επιτυγχάνεται µε αυτόµατους διακόπτες 
ισχύος κλειστού τύπου. Ο συντονισµός µε συσκευές ελέγχου θα πρέπει να είναι τύπου 2, 
όπως ορίζεται από το πρότυπο IEC 60947-4.1. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος για προστασία κινητήρων, θα πρέπει να ανταποκρίνονται 
στους κανονισµούς IEC 60947-1 και 60947-2 ή µε τους αντίστοιχους κανονισµούς των 
χωρών µελών (VDE 0660, BS 4752, NF EN 60947-1και 2), ήτοι: 

• θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α, µε ικανότητα διακοπής σε λειτουργία (lcs) ίση µε την 
ικανότητα διακοπής µεγίστου βραχυκυκλώµατος (lcu) 

• θα πρέπει να είναι ονοµαστικής τάσης 690 V AC (50/60 Hz) 

• θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για απόζευξη, όπως ορίζεται από τους κανονισµούς 
IEC 60947-2, παράγραφος 7-27. 

• θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η οριζόντια ή 
κάθετη στήριξή τους, χωρίς δυσµενείς συνέπειες στην απόδοσή τους 

• θα είναι δυνατόν να τροφοδοτούνται είτε από την πλευρά της άφιξης είτε της αναχώρησης 

• θα πρέπει να έχουν κλάση µόνωσης ΙΙ (σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60335-1) 
µεταξύ της πρόσοψης και των εσωτερικών κυκλωµάτων ισχύος. 

Όλοι οι κινητήρες θα προστατεύονται από ειδικούς αυτόµατους διακόπτες µε ρυθµιζόµενη 
θερµική και σταθερή µαγνητική προστασία και τις απαραίτητες βοηθητικές επαφές (σήµανση 
πτώσης θερµικού, βραχυκυκλώµατος και διακόπτης κλειστός) ώστε να υπάρχει απόλυτη 
προστασία όχι µόνο από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωµα και να καλύπτουν τις 
προδιαγραφές DIN VDE 0110 – 0660 και IEC 292-1. 

Ο κάθε διακόπτης θα πρέπει να δίνει σε ξεχωριστές ανεξάρτητες επαφές την σήµανση ότι:  

• έχει ανοίξει  

• έχει πέσει λόγω θερµικού, 

Είναι δεκτός και διακόπτης που δεν έχει σε ανεξάρτητη επαφή το θερµικό αλλά τότε θα 
πρέπει µετά το ρελέ ισχύος να τοποθετηθεί ιδιαίτερο θερµικό προστασίας του κινητήρα µε 
ξεχωριστές ανεξάρτητες επαφές για τη σήµανση.  

Οι αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων πρέπει να έχουν τα πιο κάτω κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά: 
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• για µέγιστη ασφάλεια, οι επαφές ισχύος θα πρέπει να είναι µέσα σε περίβληµα από 
θερµοανθεκτικό υλικό, ανεξάρτητες από άλλες λειτουργίες όπως ο µηχανισµός 
λειτουργίας, το σώµα, η µονάδα ελέγχου και τα βοηθητικά εξαρτήµατα. 

• ο µηχανισµός λειτουργίας των αυτοµάτων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει 
να είναι τύπου ταχείας ζεύξης – ταχείας απόζευξης, µε δυνατότητα αφόπλισης σε σφάλµα 
που θα είναι ανεξάρτητη από τη χειροκίνητη λειτουργία. Όλοι οι πόλοι θα πρέπει να 
λειτουργούν ταυτόχρονα κατά το κλείσιµο, άνοιγµα και αφόπλιση του αυτόµατου 
διακόπτη. 

• οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να ενεργοποιούνται από µία 
λαβή που ευκρινώς αποδεικνύει τις τρεις δυνατές θέσεις: κλειστός (ΟΝ), ανοικτός (OFF) 
και αφόπλιση (TRIPPED). 

• για να εξασφαλιστεί η ικανότητα απόζευξης σύµφωνα µε IEC 60947-2, παράγραφος 7-27 
πρέπει: 

- ο µηχανισµός λειτουργίας να έχει σχεδιαστεί ώστε η λαβή να είναι στη θέση OFF 
(O) µόνον εάν οι επαφές ισχύος είναι αποχωρισµένες 

- στη θέση OFF η λαβή να δείχνει την κατάσταση απόζευξης 

• οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα µπορούν να δεχθούν στη θέση 
«απόζευξης» εξάρτηµα κλειδώµατος 

• οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα διαθέτουν ένα µπουτόν αφόπλισης, 
«push to trip», για έλεγχο της λειτουργίας και του ανοίγµατος των πόλων 

• η ονοµαστική ένταση του αυτόµατου διακόπτη, το µπουτόν αφόπλισης, η αναγνώριση 
του κυκλώµατος αναχώρησης και η ένδειξη της θέσης της επαφής, πρέπει να είναι 
ευκρινώς ορατές και να έχουν πρόσβαση από την πρόσοψη, µέσω του µπροστινού 
µέρους ή της πόρτας του πίνακα 

• οι αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων θα πρέπει να έχουν πολύ υψηλή 
ικανότητα περιορισµού των ρευµάτων. Η ηλεκτρική αντοχή των αυτοµάτων διακοπτών 
ισχύος κλειστού τύπου, όπως ορίζεται από τα IEC 60947-2, θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 5 φορές το ελάχιστο απαιτούµενο από τους κανονισµούς. 

• θα πρέπει να είναι δυνατόν οι αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων να 
εξοπλισθούν µε ένα περιστροφικό χειριστήριο όπου θα µπορεί να τοποθετηθεί εύκολα 
µία επαφή ζεύξης (µε επικάλυψη) 

• οι αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένοι, 
ώστε να εγκαθίστανται µε ασφάλεια επί τόπου τα βοηθητικά εξαρτήµατα όπως πηνία 
εργασίας ή έλλειψης τάσης και βοηθητικές επαφές. 

Ειδικότερα για τα βοηθητικά εξαρτήµατα: 

• θα είναι αποµονωµένα από τα κυκλώµατα ισχύος 

• όλα τα ηλεκτρικά βοηθητικά εξαρτήµατα θα είναι τύπου «snap-in», µε κλεµοσειρές 

• όλα τα βοηθητικά εξαρτήµατα θα είναι κοινά για όλη την γκάµα των διακοπτών  

• βοηθητικές λειτουργίες και ακροδέκτες θα πρέπει να εµφανίζονται µόνιµα πάνω στο 
πλαίσιο του διακόπτη καθώς και πάνω στο ίδιο το βοηθητικό εξάρτηµα 

• η προσθήκη των βοηθητικών εξαρτηµάτων δεν θα πρέπει να αυξάνει τις διαστάσεις του 
αυτόµατου διακόπτη. 

Κινητήρες µε ονοµαστική ισχύ µέχρι 2 kW θα προστατεύονται µε τριπολικό θερµικό στοιχείο 
υπερεντάσεως και έναντι διακοπής φάσεως. 

Κινητήρες µε ονοµαστική ισχύ µεγαλύτερη των 2 kW και µέχρι 75 kW θα προστατεύονται µε 
τριπολικό θερµικό στοιχείο υπερεντάσεως, έναντι διακοπής φάσεως και ρυθµιζόµενα 
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µαγνητικά τυλίγµατα. Εναλλακτικά µπορούν να προστατεύονται από τριφασικό ηλεκτρονόµο 
προστασίας κινητήρων. 

Κινητήρες µε ονοµαστική ισχύ µεγαλύτερη των 75 kW θα προστατεύονται µε ηλεκτρονική 
µονάδα προστασίας κινητήρος. Η µονάδα αυτή θα περιέχει ένα ισοδύναµο θερµικό κύκλωµα, 
αθροιστικό των απωλειών σιδήρου και χαλκού του κινητήρα. Βάσει των απωλειών αυτών θα 
παράγει τη χαρακτηριστική καµπύλη θερµοκρασίας του κινητήρα κατά το στάδιο της 
εκκίνησης, της λειτουργίας και της ψύξεως. Η µονάδα πρέπει να παρακολουθεί τη 
χαρακτηριστική αυτή και κατά τη διακοπή της ρευµατοδοτήσεως και να αναλαµβάνει πάλι στο 
σωστό σηµείο της καµπύλης µόλις η ηλεκτροδότηση αποκατασταθεί. Η χαρακτηριστική αυτή 
καµπύλη πρέπει να επιδέχεται ρύθµιση, ώστε να ανταποκρίνεται σε διαφορετικούς χρόνους 
εκκίνησης του κινητήρα, ως εξής: 

i. Προστασία έναντι υπερφορτώσεως (1,50 – 1,15 Ιn) 

ii. Προστασία έναντι σφάλµατος προς γη (0,1 – 0,35 Ιn) 

iii. Προστασία έναντι διακοπής φάσεως (2 – 3 sec) 

iv. Προστασία έναντι υπερτάσεων κατά τη διαδικασία της εκκινήσεως και ενώ ο κινητήρας 
δεν έχει αρχίσει ακόµη να περιστρέφεται (stalled rotor)(50 ms σε 6–10 Ιn) 

v. Προστασία επιτυχούς εκκινήσεως έναντι πτώσεως θερµικών  

Θα διαθέτει ένα κεντρικό ηλεκτρονόµο που θα διεγείρεται και λειτουργεί στις περιπτώσεις, 
υπερφορτίσεως, διακοπής µίας φάσεως και σφάλµατος προς τη γη.  

2.3. Αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) θα πρέπει να ανταποκρίνονται 
σύµφωνα µε τα Πρότυπα IEC 60947-2 ή τα αντίστοιχα Πρότυπα των διαφόρων χωρών-
µελών Ευρωπαϊκής Ένωσης (VDE 0660, BS 4752, UTE C63120) ή µε τα Πρότυπα UL 489. 
Τα πιστοποιητικά ικανότητας διακοπής των αυτόµατων διακοπτών ισχύος θα πρέπει να 
διατίθενται για την κατηγορία Β των προαναφερθέντων κανονισµών. Η δοκιµή θα πρέπει να 
πραγµατοποιείται µε την ικανότητα διακοπής σε λειτουργία (lcs) να είναι τουλάχιστον ίση µε το 
50% της ικανότητας διακοπής µέγιστου βραχυκυκλώµατος (lcu) και το ονοµαστικό ρεύµα 
αντοχής βραχέως χρόνου (lcw) να είναι µε 25 kA/0,5 sec. Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος θα 
πρέπει να έχουν ονοµαστική τάση λειτουργία 690 V – 50 Hz και ονοµαστική τάση µόνωσης 
750 V – 50 Hz. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος θα µπορεί να είναι βυσµατικού τύπου ή συροµένου σε φορείο 
τριπολικοί ή τετραπολικοί. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου ως 630Α θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α µε 
ικανότητα διακοπής σε λειτουργία (lcs) ίση µε την ικανότητα διακοπής µεγίστου 
βραχυκυκλώµατος (lcu) σε όλο το εύρος τάσης λειτουργίας για ονοµαστικές εντάσεις έως 
250 Α και έως τα 500 V για µεγαλύτερες ονοµαστικές εντάσεις. Θα πρέπει να είναι 
κατάλληλοι για απόζευξη, όπως ορίζεται από τους κανονισµούς IEC 60947-2, παράγραφος 
7-27. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου από 630Α έως 1600Α θα πρέπει να είναι 
κατηγορίας Β των κανονισµών µε ικανότητα διακοπής σε λειτουργία βραχυκυκλώµατος (Icu) 
και το ονοµαστικό ρεύµα αντοχής βραχέως χρόνου (Icu) να είναι 25 kΑ/0,5 sec (εκτός των 
αυτόµατων διακοπτών τύπου περιοριστή ρεύµατος). 

Για τους αυτόµατους διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου άνω των 1600 Α θα πρέπει η 
ικανότητα διακοπής µεγίστου βραχυκυκλώµατος (Icu) να είναι τουλάχιστον ίση µε το 
αναµενόµενο ρεύµα βραχυκύκλωσης (Isc) στο σηµείο της ηλεκτρικής εγκατάστασης όπου 
προορίζεται, εκτός αν ο ανάντη αυτόµατος διακόπτης ισχύος εξασφαλίζει συνεργασία 
σύµφωνα µε το IEC 947-2 Παράρτηµα Α. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
οριζόντια ή κάθετη στήριξη, χωρίς δυσµενείς συνέπειες στην απόδοση τους. Θα πρέπει να 



K:\N1000b\cons\tefxi\TεχΠρο.doc   - 97 - Ν1000b/5151/B10 

είναι δυνατή η αντίστροφη τροφοδοσία του αυτόµατου διακόπτη ισχύος χωρίς µείωση της 
απόδοσης του έως τα 500 V AC. 

Ο µηχανισµός λειτουργίας θα πρέπει να είναι τύπου ταχείας ζεύξης – ταχείας απόζευξης, µε 
τη λειτουργία µηχανικά ανεξάρτητη από την λαβή χειρισµού ώστε να εµποδίζονται οι επαφές 
να παραµένουν κλειστές σε συνθήκες υπερφόρτισης ή βραχυκύκλωσης. Ο µηχανισµός 
λειτουργίας θα είναι κατασκευασµένος έτσι ώστε να κινεί συγχρόνως όλους τους πόλους 
ενός πολυπολικού αυτόµατου διακόπτη σε περιπτώσεις ανοίγµατος, κλεισίµατος ή 
αφόπλισης. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος θα πρέπει να χειρίζονται από µία λαβή η οποία θα δείχνει 
ευκρινώς τις τρεις κύριες θέσεις της συσκευής: συσκευή σε λειτουργία (ON), συσκευή εκτός 
λειτουργίας (OFF), συσκευή σε αφόπλιση (TRIPPED). Εφόσον απαιτείται, ο αυτόµατος 
διακόπτης θα είναι εφοδιασµένος µε περιστροφικό χειριστήριο. 

Ο µηχανισµός λειτουργίας θα είναι έτσι κατασκευασµένος ώστε η λαβή του αυτόµατου 
διακόπτη να δείχνει την πραγµατική κατάσταση των επαφών ώστε να εξασφαλίζεται η 
ένδειξη θετικής απόζευξης. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να έχουν µεγάλη ικανότητα 
περιορισµού του ρεύµατος. Για βραχυκυκλώµατα, η µέγιστη θερµική καταπόνηση I2t θα 
πρέπει να περιορίζεται σε: 

• 10.000.000 A2s για ονοµαστικές εντάσεις ρεύµατος έως 250 Α 

• 5.000.000 A2s για ονοµαστικές εντάσεις ρεύµατος 400 Α έως 630 Α 

Αυτά τα χαρακτηριστικά θα επιτρέπουν υψηλή απόδοση για την τεχνική της ενισχυµένης 
προστασίας (cascading) µε τη χρήση στην αναχώρηση αυτοµάτων διακοπτών ισχύος 
κλειστού τύπου ή µικροαυτοµάτων διακοπτών ράγας. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου, οι ονοµαστικές εντάσεις των οποίων είναι 
ίσες µε τις ονοµαστικές εντάσεις των µονάδων ελέγχου τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την 
επιλεκτική συνεργασία για οποιοδήποτε ρεύµα σφάλµατος έως τουλάχιστον 35 Ka rms, µε 
οποιοδήποτε αυτόµατο διακόπτη στην αναχώρηση µε ονοµαστική ένταση µικρότερη ή ίση µε 
το 0,4 της ονοµαστικής έντασης του αυτόµατου διακόπτη που βρίσκεται προς την άφιξη. Η 
ηλεκτρική αντοχή των αυτόµατων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου, όπως ορίζει ο 
κανονισµός IEC 60947-2, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε 3 φορές την ελάχιστη 
απαιτούµενη από τους κανονισµούς. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες θα έχουν διπλή µόνωση στην πρόσοψη επιτρέποντας έτσι την 
επιτόπου εγκατάσταση βοηθητικών εξαρτηµάτων χωρίς να χρειάζεται να αποµονωθεί η 
συσκευή. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) θα τοποθετούνται σε πεδία πινάκων 
και θα εξασφαλίζεται βαθµός προστασίας ΙΡ30 από την µπροστινή πλευρά του διακόπτη 
ισχύος (όταν αυτός είναι τοποθετηµένος στον πίνακα), βαθµός προστασίας ΙΡ20 για τα 
υπόλοιπα µέρη του (πλην των ακροδεκτών) και δυνατότητα επίτευξης βαθµού προστασίας 
ΙΡ54 από την µπροστινή πλευρά του διακόπτη µε κατάλληλους µηχανισµούς προσαρµογής. 

Όλα τα βοηθητικά ηλεκτρικά εξαρτήµατα, όπως πηνίο εργασίας, πηνίο έλλειψης τάση και 
βοηθητικές επαφές, θα πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να µπορούν να τοποθετηθούν 
εύκολα στον αυτόµατο διακόπτη. Όλα τα ηλεκτρικά βοηθητικά εξαρτήµατα θα έχουν 
ενσωµατωµένους ακροδέκτες ελέγχου. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου µε ονοµαστικές εντάσεις ως 250 Α θα πρέπει 
να διαθέτουν θερµοµαγνητική µονάδα ελέγχου (θερµική για προστασία υπερφόρτισης, 
µαγνητική για προστασία βραχυκλώσεως) ή εναλλακτικά ηλεκτρονική. 

Οι διακόπτες µε ονοµαστικές εντάσεις µεγαλύτερες των 630 Α θα πρέπει να διαθέτουν 
ηλεκτρονική προστασία. Οι ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου θα πρέπει να συµφωνούν µε τους 
κανονισµούς IEC 60947-2, παράρτηµα F (µέτρηση rms τιµών ρεύµατος, ηλεκτροµαγνητική 
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συµβατότητα κτλ). Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα θα πρέπει να αντέχουν σε θερµοκρασίες 
έως 125oC. 

Οι ηλεκτρονικές και θερµοµαγνητικές µονάδες ελέγχου θα πρέπει να είναι ρυθµιζόµενες και 
θα είναι δυνατή η προσαρµογή καλυµµάτων, µε σκοπό την αποφυγή τυχαίας επέµβασης στις 
ρυθµίσεις. Οι ρυθµίσεις προστασίας θα ισχύουν για όλους τους πόλους του αυτόµατου 
διακόπτη. 

Οι θερµοµαγνητικές µονάδες ελέγχου θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• ρυθµιζόµενη θερµική προστασία 

• σταθερή µαγνητική προστασία για ονοµαστικές εντάσεις έως 100 Α 

• ρυθµιζόµενη µαγνητική προστασία (5 έως 10 φορές την ονοµαστική ένταση) για 
ονοµαστικές εντάσεις µεγαλύτερες από 100 Α 

• δυνατότητα προστασίας του ουδετέρου 

• η τιµή ρύθµισης της αφόπλισης θα είναι ίση µε αυτή των φάσεων ή ένα ποσοστό αυτής 
της τιµής (γενικά 50% της ρύθµισης των φάσεων). 

Οι ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• προστασία µακρού χρόνου (LT) µε ρυθµιζόµενη τιµή Ιr µε βήµατα από 40% έως 100% 
της ονοµαστικής έντασης της µονάδας ελέγχου 

• προστασία βραχέως χρόνου (ST) µε ρυθµιζόµενη τιµή Ιm από 2 έως 10 φορές τη 
θερµική ρύθµιση Ιr και δυνατότητα χρονικής καθυστέρησης αντίδρασης σε 
βραχυκύκλωµα 

• στιγµιαία προστασία (INST) µε ρύθµιση σταθερή µεταξύ 12 ως 19 φορές το Ιn, ανάλογα 
της ονοµαστικής έντασης 

• οι τετραπολικές συσκευές θα πρέπει να έχουν ρυθµίσεις 3 θέσεων για προστασία 
ουδετέρου: µη προστατευόµενος ουδέτερος-προστασία ουδετέρου ρυθµισµένη στο 50% 
αυτής των φάσεων-προστασία ουδετέρου µε ρύθµιση ίση µε αυτή των φάσεων. 

Ο κατασκευαστής θα προµηθεύει τους αυτόµατους διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου 
συνοδευόµενους µε τις οδηγίες απόσυρσης – αποσυναρµολόγησης των διαφόρων 
εξαρτηµάτων τους στο τέλος της χρήσης τους. Οι εν λόγω οδηγίες µε ευθύνη του Αναδόχου. 
Θα ενσωµατώνονται στα Τεύχη Οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης του έργου, τα οποία 
οφείλει να συντάξει και να παραδώσει στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου ο Ανάδοχος µε 
δική του δαπάνη. 

2.4. ∆ιακόπτες φορτίου 

Οι διακόπτες φορτίου κλειστού τύπου θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα 
IEC 60947-1 και 60947-3 ή τα αντίστοιχα πρότυπα των διαφόρων χωρών-µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (UTE, BS, VDE) µε τα πιο κάτω κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ονοµαστική τάση λειτουργίας 690 V / 50 Hz  

• Ονοµαστική κρουστική τάση 8 kV 

• Ονοµαστική ένταση βραχέως χρόνου (Icw για 1 sec), ως εξής: 

- Ονοµαστική ένταση (A) Icw (kA) 

- ως 80 3 

- 80 – 160 6 

- 250 8,5 

- 400 – 630 12 
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Επιπλέον, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο πρότυπο IEC 68230 κύκλος Τ2 (ζεστό και 
υγρό περιβάλλον).  

Θα διατίθενται σε δυο τύπους πλαισίων µε 3 ή 4 πόλους αντίστοιχα. 

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των διακοπών φορτίου είναι τα εξής: 

• Ο µηχανισµός λειτουργίας του διακόπτη φορτίου θα πρέπει να είναι τύπου ταχείας ζεύξης 
– απόζευξης και θα είναι σύµφωνος µε το πρότυπο IEC 60947-3, παράγραφος 2-12. 
Όλοι οι πόλοι συµπεριλαµβανοµένου και του ουδετέρου θα πρέπει να λειτουργούν 
ταυτόχρονα κατά το άνοιγµα-κλείσιµο σύµφωνα µε το IEC 60947-3. 

• Θα εξασφαλίζεται η ικανότητα απόζευξης σύµφωνα µε IEC 60947-3 παρ. 7-27. Ο 
µηχανισµός λειτουργίας θα πρέπει να είναι σχεδιασµένος έτσι ώστε το χειριστήριο να 
µπορεί να είναι στην θέση OFF µόνον εάν οι επαφές ισχύος είναι όλες ανοικτές. Οι 
διακόπτες φορτίου θα µπορούν να δέχονται ένα εξάρτηµα κλειδώµατος µε λουκέτο για 
την θέση απόζευξης. 

• Οι διακόπτες φορτίου θα είναι διπλά µονωµένοι και σχεδιασµένοι για να προσαρµόζονται 
δύο βοηθητικές επαφές. 

• Οι διακόπτες φορτίου θα αναφέρονται σε κατηγόρια χρήσης AC 23 A χωρίς µείωση 
απόδοσης στα 440 V AC για τα µεγέθη ως 80A και στα 500 V AC για τους µεγαλύτερους 
διακόπτες ως 400 A. Για τους διακόπτες φορτίου πάνω από τα 1000 Α θα 
ανταποκρίνονται στην κατηγόρια χρήσης AC 22 χωρίς µείωση της απόδοσης στα 
415 V AC. 

Όσον αφορά την εγκατάσταση των διακοπών φορτίου πρέπει αυτοί να εγκαθίστανται είτε σε 
συµµετρική ράγα είτε σε πλάτη πίνακα. Το περιστροφικό χειριστήριο θα διατίθεται στην 
πρόσοψη ή πλευρικά µε δυνατότητα προέκτασης και στις δυο περιπτώσεις. 

Η προστασία έναντι υπερφορτίσεων ή βραχυκυκλωµάτων θα διασφαλίζεται από τον ανάντι 
αυτόµατο διακόπτη ισχύος µε βάση τους πίνακες επιλογής που θα δίνονται από τον 
κατασκευαστή. 

2.5. Ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου στροφών κινητήρων (inverters) 

Οι µονάδες ελέγχου συχνότητας πρέπει να είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε πίνακα και 
να συµφωνούν µε τα πιο κάτω πρότυπα: 

• IEC 1000-4-2/EN 61000-4-2 επίπεδο 3 (ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα EMC) 

• IEC 1000-4-3/EN 61000-4-3 επίπεδο 3 (ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα EMC) 

• IEC 1000-4-4/EN 61000-4-4 επίπεδο 4 (ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα EMC) 

• IEC 1000-4-5/EN 61000-4-5 επίπεδο 3 (ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα EMC) 

• IEC 1800-3/EN 61800-3 για περιβάλλον βιοµηχανικό ή δηµόσιου τοµέα 

• ΕΝ 50178 για χαµηλή τάση 

• IEC 68-2-6 για αντοχή από δονήσεις και IEC 68-2-27 για αντοχή από σοκ 

• IEC 664-1 και ΕΝ 50718 για βαθµό 2 αντοχής σε µέγιστη περιβαλλοντική µόλυνση 

• Low Voltage Derective 73/23/EEC µε τροποποιήσεις 

• Ο ρυθµιστής ταχύτητας θα έχει την έγκριση κατά UL και CSA 

Για τη µετατροπή των ρευµάτων θα χρησιµοποιείται η τεχνολογία IGBT ή άλλη καλύτερη που 
θα εξασφαλίζει εξ’ ίσου µικρές παραµορφώσεις του ρεύµατος και τις τάσης. 

Η ονοµαστική τάση λειτουργίας των οµαλών εκκινητών θα είναι τουλάχιστον 380V / 415V, 
συχνότητας 48 ως 63 Hz, µε συντελεστή ισχύος της τάξης του 0,95 για όλη την κλίµακα 
ρύθµισης της συχνότητας και θα µπορούν να εργάζονται κανονικά στις κλιµατικές συνθήκες 



K:\N1000b\cons\tefxi\TεχΠρο.doc   - 100 - Ν1000b/5151/B10 

του έργου. Το πεδίο λειτουργίας τους θα καλύπτει την ονοµαστική ισχύ των κινητήρων των 
οποίων τη λειτουργία θα ρυθµίζει. 

Ο ρυθµιστής ταχύτητας στεγάζεται σε κιβώτιο χωρίς κίνδυνο τυχαίας επαφής, ενώ όλες οι 
µονάδες µε βοηθητικές λειτουργίες θα προσαρµόζονται βυσµατωτά. Επιπλέον θα πρέπει να 
διαθέτουν σήµανση CE και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας. Τα κύρια τεχνικά 
χαρακτηριστικά των µονάδων που αφορούν την έξοδο προς κινητήρα, τις εισόδους – 
εξόδους ελέγχου, τις δυνατότητες λειτουργίας, τις προστασίες και τις συνθήκες 
περιβάλλοντος για την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία είναι κατ’ ελάχιστον τα πιο κάτω: 

• Έξοδος κινητήρα: 3 Φάσεις, 0V έως τάση δικτύου, συχνότητας 0 έως 250 Ηz µε χρόνο 
επιτάχυνση και χρόνο επιβράδυνσης 0,1 έως 1.800 sec. 

• Είσοδοι / Έξοδοι ελέγχου: ∆ύο προγραµµατιζόµενες αναλογικές είσοδοι, τάσεως
 0/2...10 V, εντάσεως 0/4...20 mA µε χρόνο απόκρισης ≤ 60 ms, ανάλυση 0,1%, ακρίβεια 
±1%. Μία προγραµµατιζόµενη αναλογική έξοδος έντασης 0/4...20 mA. Τρεις 
προγραµµατιζόµενες ψηφιακές είσοδοι 24 V DC, µε χρόνο απόκρισης ≤ 9 ms. ∆ύο 
προγραµµατιζόµενες ψηφιακές έξοδοι τύπου ρελέ τάσης λειτουργίας 12 έως 250 V AC / 
30 V DC. Ρελέ εξόδου θα χρησιµοποιούνται για τις ενδείξεις καταστάσεων (αφόπλιση 
λόγω σφάλµατος, οµαλή εκκίνηση, προειδοποίηση θερµικού κλπ). 

• Βοηθητικές τάσεις: 10 V DC, 10 mA για χρήση µε γραµµικά ποτενσιόµετρα. 

• ∆υνατότητες: Περιορισµός ρεύµατος και συχνότητας, δύο ρυθµιζόµενες ράµπες 
εκκίνησης – στάσης, λειτουργία PID, εκκίνηση σε συγχρονισµό µε περιστρεφόµενο 
φορτίο (Flying start), πέντε προγραµµατιζόµενες σταθερές ταχύτητες, αντιστάθµιση IR, 
αντιστάθµιση ολίσθησης. 

• Προστασίες: Υπερφόρτιση µετατροπέα, ανύψωση θερµοκρασίας µετατροπέα, 
βραχυκύκλωµα στην έξοδο του µετατροπέα, υπέρταση δικτύου, απώλεια φάσης δικτύου, 
υπερφόρτιση κινητήρα, µηχανικό µπλοκάρισµα κινητήρα, σφάλµα ως προς γη. 

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις σφάλµατος θα επισηµαίνονται µε λυχνίες και µέσω ρελέ 
εξόδων του επεξεργαστή θα µπορούν να µεταδοθούν ως ψηφιακές είσοδοι στο δίκτυο 
αυτοµατισµού. Όσον αφορά της ενδείξεις και λοιπές σηµατοδοτήσεις θα περιλαµβάνουν 
ενδεικτικές λυχνίες σήµανσης της θέσης υπό τάση και γενικού σφάλµατος. 

Οι πληροφορίες λειτουργίας και σφαλµάτων θα εµφανίζονται σε ψηφιακή οθόνη. 

Ο inverter θα έχει µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος 40°C και µέγιστη υγρασία 
90% και θα µπορεί να λειτουργεί από -15% έως +10% της ονοµαστικής τάσης. Θα µπορεί να 
αποδίδει την ονοµαστική ισχύ του για όλη την κλίµακα ρύθµισης της συχνότητας από 30-
100% της ονοµαστικής συχνότητας (50 Hz). 

Εφόσον απαιτείται από τη Μελέτη οι ρυθµιστές στροφών θα περιλαµβάνουν δυνατότητα 
επικοινωνίας µε βιοµηχανικά δίκτυα ή προγραµµατιζόµενους λογικούς ελεγκτές. 

Οι µονάδες ελέγχου συχνότητας θα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες προστατευτικές διατάξεις 
που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο εκκινητής αναστροφής. Επιπλέον, θα 
διαθέτουν στην είσοδο πηνίο περιορισµού των αρµονικών και των αιχµών καθώς και φίλτρο 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (Radio Interference Suppression Filter RFI) από τις 
τοπικές συνθήκες. 

Οι µονάδες θα έχουν την δυνατότητα να παίρνουν ψηφιακό σήµα για να ξεκινούν και να 
σταµατούν τον κινητήρα και να τον οδηγούν σε όποια συχνότητα έχει ρυθµιστεί. 

Ο προµηθευτής των ρυθµιστών στροφών θα συνοδεύει αυτούς µε γραπτές οδηγίες 
λειτουργία και συντήρησης οι οποίες µε ευθύνη του αναδόχου θα ενσωµατώνονται στα 
«Τεύχη Οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης» του έργου, τα οποία οφείλει να συντάξει και 
να παραδώσει στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου µε δική του δαπάνη. 

2.6. Ηλεκτρονόµοι 



K:\N1000b\cons\tefxi\TεχΠρο.doc   - 101 - Ν1000b/5151/B10 

2.6.1. Ηλεκτρονόµοι προστασίας  

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα προστατεύονται έναντι βραχυκυκλώµατος ή υπερεντάσεων 
µέσω ηλεκτρονόµων οι οποίοι θα ενεργοποιούν τους αυτόµατους διακόπτες χαµηλής 
τάσεως. Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προτεινόµενα από αυτόν µέσα προστασίας 
συµφωνούν µε τις απαιτήσεις της ∆ΕΗ. 

Όλοι οι ηλεκτρονόµοι θα είναι σύµφωνοι µε την τελευταία έκδοση του προτύπου IEC 60255. 
Θα είναι κατάλληλοι για τις κλιµατικές συνθήκες και τις συνθήκες του έργου. 

Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι κατάλληλοι για να εργάζονται µε το ρεύµα των βοηθητικών 
κυκλωµάτων και θα φέρουν όλες τις απαιτούµενες επαφές και ακροδέκτες για τη συνεργασία 
τους µε τους αυτοµατισµούς και τα συστήµατα συναγερµού και ενδείξεων του έργου για τη 
σύνδεσής τους µε τα συνεργαζόµενα εξωτερικά κυκλώµατα. 

Για λόγους δοκιµών θα είναι δυνατή η εύκολη, µέσω βυσµατικών ακροδεκτών, σύνδεση µε 
ανεξάρτητους µετασχηµατιστές τάσεως ή εντάσεως. ∆ιακοπή ή αποσύνδεση οποιασδήποτε 
µόνιµης καλωδίωσης δεν επιτρέπεται. 

2.6.2. Βοηθητικά ρελέ 

Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες (βοηθητικά ρελέ) θα πρέπει να ανταποκρίνονται 
στους κανονισµούς IEC 60947-1 ή σε ισοδύναµους κανονισµούς χωρών - µελών της Ε.Ε. 
(VDE 0660, BS 4794, NFC 63-140). Θα είναι ονοµαστικής τάσης λειτουργίας µέχρι 660 V 
AC, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύµατος χρήσης θα πρέπει να είναι 25-400 Hz. Η 
ονοµαστική τάση µόνωσης θα είναι 690 V και η ονοµαστική τάση ελέγχου 12 έως 660 V AC 
και 12-60 V DC. Όλοι οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να 
λειτουργούν σε τροπικά κλίµατα. 

Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι ονοµαστικής έντασης Ith=10 A και θα 
διατίθενται σε 4 επαφές (συνδυασµός NO και NC). Τα όρια της τάσης ελέγχου στην 
λειτουργία θα πρέπει να είναι 0,5 έως 1,1 της ονοµαστικής τάσης. Οι βοηθητικοί 
τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα πρέπει να έχουν µηχανική διάρκεια ζωής τουλάχιστον 
10.000.000 χειρισµών για θερµοκρασία περιβάλλοντος από –5 °C έως 55°C. 

2.7. Χρονικά αστέρος - τριγώνου 

Τα χρονικά ρελέ αστέρος – τριγώνου πρέπει να είναι ηλεκτρονικά περιοχής 0,5 έως 10 sec, 
κατάλληλα για γενική χρήση σε συστήµατα ελέγχου και µηχανολογικές εφαρµογές. Η τάση 
ελέγχου λειτουργίας τους θα είναι 230V AC, 50/60 Hz. Η κλειστή και η ανοικτή επαφή δεν θα 
κλείνουν ποτέ ταυτόχρονα. 

2.8. Μεταγωγικοί διακόπτες – ∆ιακόπτες ράγας 

2.8.1. Μεταγωγικοί διακόπτες I-0-II 

Πρέπει να είναι κατάλληλοι για εµφανή εγκατάσταση και θα διαθέτουν τόσες επαφές NO/NC 
όσες είναι αναγκαίες για την κατασκευή του αυτοµατισµού που εξυπηρετούν.  

2.8.2. ∆ιακόπτες ράγας 

Οι διακόπτες ράγας µονοπολικοί, διπολικοί ή τριπολικοί (400/230 V – 50 Hz) θα έχουν κατά 
προτίµηση εξωτερική µορφή όµοια µε αυτήν των µικροαυτόµατων διακοπτών (MCB) 
επόµενης παραγράφου. Η στερέωση τους θα γίνεται πάνω σε τυποποιηµένες ράγες DIN µε 
την βοήθεια κατάλληλου µανδάλου. Οι ραγοδιακόπτες θα χρησιµοποιηθούν σαν διακόπτες 
χειρισµού φωτιστικών σωµάτων στους πίνακες διανοµής ή σαν µερικοί διακόπτες 
κυκλωµάτων ονοµαστικής εντάσεως ως 160 Α. Το κέλυφος των ραγοδιακοπτών θα είναι από 
συνθετική ύλη ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες. 

Οι διακόπτες ράγας πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC 408 και 449-1 ή 
ισοδύναµα πρότυπα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (BS 5419 και VDE 0660). Τα λοιπά 
τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα είναι τα ακόλουθα: 

• Μηχανική αντοχή Ι =  20 – 32 Α : 300.000 κύκλοι λειτουργίας 
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40 – 63 Α  :  150.000 κύκλοι λειτουργίας 

– 100 Α  :  100.000 κύκλοι λειτουργίας 

• Ηλεκτρική αντοχή Ι = 20 – 32 Α  : 30.000 κύκλοι λειτουργίας 

40 – 63 Α  :  10.000 κύκλοι λειτουργίας 

80 – 100 Α  : 7.500 κύκλοι λειτουργίας 

• Αντοχή βαρέως χρόνου: 20 x In / 1 sec 

• Συνθήκες περιβάλλοντος: 95% σχετική υγρασία στους 55°C ( τύπου 2) 

• Λοιπά στοιχεία: Ένδειξη θετικής απόζευξης 

2.9. Αυτόµατες ασφάλειες (µικροαυτόµατοι διακόπτες MCB) 

Για την προστασία των γραµµών που αναχωρούν από τους πίνακες θα χρησιµοποιηθούν 
αυτόµατες ασφάλειες (µικροαυτόµατοι διακόπτες MCB).  

Οι µικροαυτόµατοι διακόπτες (MCB) θα πρέπει να συµµορφώνονται µε το πρότυπο IEC / EN 
60947-2 ή IEC / EN 60898. Η συµµόρφωση µε τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από 
αναγνωρισµένο οργανισµό (π.χ. VDE) και η σήµανση ποιότητάς του πρέπει να είναι ορατή 
πάνω στις συσκευές. Τα χαρακτηριστικά για κάθε συσκευή θα πρέπει να φαίνονται στο 
µονογραµµικό σχέδιό της σύµφωνα µε το παραπάνω πρότυπο: αριθµός πόλων, ονοµαστικό 
ρεύµα, ικανότητα διακοπής, τύπος σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση στιγµιαίας αφόπλισης. 

Οι µικροαυτόµατοι διακόπτες θα πρέπει να στηρίζονται σε συµµετρική ράγα DIN πλάτους 35 
mm και θα είναι µονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί, ή τετραπολικοί. Οι ικανότητες διακοπής 
των διακοπτών MCB θα πρέπει να είναι ίσες τουλάχιστον µε την αναµενόµενη τιµή 
σφάλµατος στο σηµείο του συστήµατος διανοµής όπου εγκαθίστανται, εκτός εάν µεσολαβεί 
άλλος διακόπτης προς την άφιξη (τεχνική cascading – ενισχυµένης προστασίας). 

Ο µηχανισµός λειτουργίας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος µηχανικά από τη λαβή χειρισµού, 
ώστε να αποφεύγεται οι επαφές να παραµένουν κλειστές σε συνθήκες βραχυκύκλωσης ή 
υπερφόρτισης. Θα πρέπει να είναι τύπου “αυτόµατου επανοπλισµού”. 

Ο µηχανισµός λειτουργίας κάθε πόλου σε έναν πολυπολικό µικροαυτόµατο διακόπτη (MCB) 
θα πρέπει να συνδέεται απευθείας µε τον εσωτερικό µηχανισµό του διακόπτη και όχι µε τη 
λαβή χειρισµού. Το χειριστήριο θα πρέπει να είναι τύπου “γλώσσας” (λαβής), µε δυνατότητα 
κλειδώµατος. Κάθε πόλος θα πρέπει να έχει ένα διµεταλλικό θερµικό στοιχείο, για προστασία 
κατά υπερφόρτισης και ένα µαγνητικό στοιχείο, για προστασία κατά βραχυκυκλώµατος. Για 
την ονοµαστική ένταση µικρο-αυτόµατου διακόπτη παρέχονται από τον κατασκευαστή 
πίνακες επιλογής ανάλογα µε τον τύπο του φορτίου και το µέγεθος αυτού. Οι ακροδέκτες θα 
είναι τύπου σήραγγος (ΙΡ 20) ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος άµεσης επαφής. Θα 
πρέπει να είναι δυνατή η επιτόπου προσαρµογή βοηθητικών εξαρτηµάτων όπως: πηνίο 
εργασίας, πηνίο έλλειψης τάσης, επαφή ON-OFF, επαφή σηµατοδότησης ανάγκης (alarm) ή 
συσκευή ανίχνευσης ρεύµατος διαρροής 30 mA ή 300 mA µε δυνατότητα ελέγχου από 
απόσταση (αφόπλιση από απόσταση). 

Οι διακόπτες θα είναι σύµφωνοι µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς VDE 0641 και 0643, µε 
χαρακτηριστικά διακοπής καµπύλης «C» (κατά IEC / EN 60898) για τα κυκλώµατα φωτισµού 
και ρευµατοδοτών και καµπύλων «C» ή «D» (κατά IEC / EN 60898) για τα κυκλώµατα 
µικρών κινητήρων. Οι αυτόµατες ασφάλειες θα είναι κατάλληλες για ονοµαστική τάση 230 V 
– 400 V σε 50 Hz, µε ισχύ διακοπής τουλάχιστον 3 kΑ για τα κυκλώµατα φωτισµού και 
ρευµατοδοτών και ισχύ διακοπής τουλάχιστον 6 kΑ για τα κυκλώµατα κινητήρων σύµφωνα 
µε το πρότυπο IEC 947,2. Θα είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά στοιχεία προστασίας από 
υπερεντάσεις και ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκυκλώµατα τα οποία θα 
διεγείρονται από εντάσεις ρεύµατος ίσες µε 5 - 14 φορές την ονοµαστική για τις τύπου «C» 
και 10 - 20 φορές την ονοµαστική για τις τύπου «D». Ο ελάχιστος αριθµός κύκλων 
λειτουργίας είναι 20.000. 

2.10. ∆ιακόπτες διαρροής (RCD) 
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Για την προστασία εγκαταστάσεων και συσκευών από υπερφόρτιση ή βλαβών έναντι 
διαρροής προς γη θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλοι διακόπτες διαρροής (διαφυγής έντασης). 
Θα ενεργοποιούνται µε βάση το διανυσµατικό άθροισµα των ρευµάτων των φάσεων και του 
ουδετέρου. Θα πρέπει να µετρούν τα εναλλασσόµενα και παλµικά συνεχή ρεύµατα (CBR, 
τρόπος κατασκευής Α κατά IEC 60947-2). 

Οι διακόπτες διαρροής θα πρέπει να συµµορφώνονται µε το πρότυπο IEC / EN 61008. Η 
συµµόρφωση µε τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από αναγνωρισµένο οργανισµό και 
η σήµανσή του πρέπει να είναι ορατή πάνω στις συσκευές. Τα χαρακτηριστικά για κάθε 
συσκευή θα πρέπει να φαίνονται σε µονογραµµικό διάγραµµα σύµφωνα µε το παραπάνω 
πρότυπο: αριθµός πόλων, ονοµαστικό ρεύµα λειτουργίας, ονοµαστικό ρεύµα διαρροής. 

Η ονοµαστική τιµή της ικανότητας διακοπής και αποκατάστασης θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ίση µε 1,5 kA τόσο για ρεύµα βραχυκύκλωσης ενεργών αγωγών (Im) όσο και 
για ρεύµα βραχυκύκλωσης γης (I∆m). 

Τα ονοµαστικά υποθετικά ρεύµατα βραχυκύκλωσης (Inc και I∆c) πρέπει να είναι µεγαλύτερα 
ή ίσα µε το αναµενόµενο ρεύµα βραχυκύκλωσης στο σηµείο της εγκατάστασης (Isc 
σύµφωνα µε το IEC 60364). Ο κατασκευαστής πρέπει να εγγυάται ότι αυτές οι τιµές δεν 
διαφέρουν από την ονοµαστική ικανότητα διακοπής του µικροαυτόµατου διακόπτη που 
παρέχει προστασία έναντι βραχυκυκλώµατος στο διακόπτη διαρροής. 

Οι διακόπτες διαρροής θα πρέπει να αφοπλίζουν για ρεύµατα σφάλµατος µε DC συνιστώσες 
(τύπος A σύµφωνα µε το IEC 60755). Το ίδιο απαιτείται για διακόπτες διαρροής που 
βρίσκονται µετά από UPS. 

Οι διακόπτες διαρροής που προστατεύουν τριφασικούς ρυθµιστές στροφών πρέπει να είναι 
τύπου B σύµφωνα µε το IEC 60755. 

Σύµφωνα µε το πρότυπο IEC / EN 60364 όταν µικροαυτόµατοι διακόπτες υποδιανοµής 
προστατεύουν ρευµατοδότες γενικής χρήσης, µε ονοµαστικό ρεύµα που δεν υπερβαίνει τα 
20A, πρέπει να παρέχουν επιπρόσθετα προστασία έναντι άµεσης επαφής. Αυτές οι 
συσκευές πρέπει να συµµορφώνονται µε το πρότυπο IEC / EN 61009 και πρέπει να έχουν 
ονοµαστικό ρεύµα διαρροής 30 mA. 

Οι διακόπτες διαρροής µπορεί να παρεµβαίνουν στην λειτουργία του διακόπτη είτε µηχανικά 
είτε ηλεκτρικά. Θα πρέπει να διακρίνονται από: 

• Απλότητα στην συναρµολόγηση. 

• Ύπαρξη πλήκτρου δοκιµής απόζευξης (test), ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος λειτουργίας 
της µονάδας. 

• Ύπαρξη οπτικής ένδειξης (LED ή άλλης), η οποία καθιστά εφικτή την οπτική επιτήρηση 
της µονάδας. 

• Ύπαρξη βοηθητικής επαφής συναγερµού, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας 
µε σύστηµα αυτοµατισµού. 

• Η λειτουργία της µονάδας δεν πρέπει να επηρεάζει τις ιδιότητες λειτουργίας του διακόπτη 
ισχύος µε τον οποίο συνεργάζεται η µονάδα. 

• Ονοµαστική τάση λειτουργίας της µονάδας 230V AC ή 400V AC. 

• ∆ιαφορικό ρεύµα διαρροής 30 mA, 300 mA ή 500 mA σταθερό ή ρυθµίσιµο (ανάλογα την 
απαίτηση προστασίας) ως εξής: α) Για διακόπτες µε ονοµαστική ένταση ρεύµατος µέχρι 
160 Α: 0...50 mA, β) Για διακόπτες µε ονοµαστική ένταση ρεύµατος µεγαλύτερη από 160 
Α: 0...3 Α. 

• Άµεση ενεργοποίηση ή ρύθµιση χρονικής καθυστέρησης (ανάλογα την απαίτηση 
προστασίας) ως εξής: α) Για διακόπτες µε ονοµαστική ένταση ρεύµατος µέχρι 160 Α: 
0...0,5 sec, β) Για διακόπτες µε ονοµαστική ένταση ρεύµατος µεγαλύτερη από 160 Α: 
0...1 sec. 
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Όλοι οι διακόπτες διαρροής θα πρέπει να αυτοπροστατεύονται από ανεπιθύµητες διακοπές 
που οφείλονται σε µαταβατικές υπερτάσεις (κεραυνοί, διαταραχές στο δίκτυο κλπ). 

2.11. Ασφαλειοαποζεύκτες 

Για την προστασία κυκλωµάτων ως 250 A είναι δυνατή η χρήση φυσιγγίων τήξεως σύµφωνα 
µε το πρότυπο IEC / EN 60947-3 σε κατάλληλες ασφαλειοθήκες οι οποίες θα ακολουθούν το 
πρότυπο IEC / EN 60269. Θα είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε πίνακα, θα έχουν διάρκεια 
ζωής τουλάχιστον 10.000 ζεύξεις και αποζεύξεις και θα είναι των κάτωθι περιγραφοµένων 
τεχνικών χαρακτηριστικών: 

Για ονοµαστική ένταση  

32 A, ικανότητα διακοπής 500 A και αντοχή σε βραχυκύκλωµα 25 kA 

63 A, ικανότητα διακοπής 800 A και αντοχή σε βραχυκύκλωµα 25 kA 

100 A, ικανότητα διακοπής 1.000 A και αντοχή σε βραχυκύκλωµα 35 kA 

250 A, ικανότητα διακοπής 1.500 A και αντοχή σε βραχυκύκλωµα 50 kA 

Η ικανότητα διακοπής νοείται για ονοµαστική τάση ως 500V, συχνότητα 40...60Hz και συνφ = 
0,7. 

Για τον υπολογισµό του ρεύµατος λειτουργίας θα λαµβάνεται υπ’ όψη η θερµοκρασία του 
περιβάλλοντος και η αλληλεπίδραση µε γειτονικά υλικά, πάντα σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

Το άνοιγµα της φυσιγγειοθήκης θα γίνεται όταν διακοπεί το κύκλωµα. Όπου απαιτείται θα 
χρησιµοποιούνται ωστήρες ώστε όταν καεί ένα φυσίγγι να προκαλείται διακοπή όλων των 
φάσεων. 

2.12. Πυκνωτές αντιστάθµισης 

Ο σχεδιασµός του πίνακα αυτόµατης αντιστάθµισης θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις 
απαιτήσεις των τελευταίων εκδόσεων των παρακάτω προτύπων καθώς και µε τις ειδικές 
απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής. 

• IEC 60831 Πυκνωτές ισχύος µε ιδιότητες αυτοεπούλωσης για A.C. συστήµατα 
ονοµαστικής τάσης µέχρι και 1 kV. 

• IEC 61921 Πυκνωτές για διόρθωση συντελεστή ισχύος. Συστοιχίες πυκνωτών χαµηλής 
τάσης. 

• IEC 60439-1 Συναρµολόγηση διακοπτικού εξοπλισµού και εξοπλισµού ελέγχου χαµηλής 
τάσης. 

• IEC 60947 ∆ιακοπτικός εξοπλισµός χαµηλής τάσης. 

• IEC 60269 Ασφάλειες Χ. Τ. 

• IEC 60289 Πηνία 

• UL 810  Πυκνωτές 

Ο πίνακας αυτόµατης αντιστάθµισης Χ.Τ. θα πρέπει να σχεδιάζεται για εγκατάσταση σε 
υψόµετρο µέχρι και 2000 µέτρα. Η αντοχή του εξοπλισµού στην υγρασία θα πρέπει να είναι 
σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 60439-1: 50% υγρασία και µέγιστη θερµοκρασία 40°C. Ο 
πίνακας θα πρέπει να µπορεί να λειτουργεί σε περιβάλλον µε µέγιστο βαθµό ρύπανσης 
κλάσης 3, όπως αυτός ορίζεται από το πρότυπο IEC 60815 και να σχεδιάζεται ώστε να 
αντέχει στην µόλυνση λόγω αρµονικών καθώς και να αποφεύγεται η ενίσχυση των 
αρµονικών. 

Η συνολική απαιτούµενη χωρητικότητα του πίνακα κεντρικής αντιστάθµισης θα 
προσδιορίζεται µετά από υπολογισµό της χωρητικότητας που είναι απαραίτητη για την 
διόρθωση του συντελεστή ισχύος της εγκατάστασης για την χειρότερη περίπτωση 
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λειτπυργίας µέχρι την τιµή 0,98. Οι υπολογισµοί θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία για 
έγκριση. 

Οι τριφασικές µονάδες πυκνωτών θα πρέπει να είναι χαµηλών απωλειών, ελεγµένες 
σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 60831 µέρη 1 & 2 και θα αποτελούνται από µονοφασικά 
στοιχεία. Κάθε µονοφασικό στοιχείο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από ξηρή µεµβράνη 
επιµεταλλωµένου πολυπροπυλενίου µε ιδιότητα αυτοεπούλωσης και να τοποθετείται σε 
ξεχωριστό περίβληµα. Το πλαστικό υλικό θα πρέπει να είναι τύπου V0, αυτοσβενόµενο, 
σύµφωνα το πρότυπο UL 810. Θα πρέπει να διαθέτει ενσωµατωµένο σύστηµα προστασίας 
το οποίο θα πρέπει να περιλαµβάνει µία ασφάλεια HRC, ένα διακόπτη υπερπίεσης και µια 
εσωτερική αντίσταση εκφόρτισης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο πυκνωτής θα εκφορτίζεται 
υπό τάση η οποία δεν θα ξεπερνά τα 50 V (µέτρηση στους ακροδέκτες του πυκνωτή) ένα 
λεπτό µετά την αποσύνδεση από την παροχή ισχύος. 

Κάθε µονάδα πυκνωτή θα πρέπει να παρέχεται µε τρεις ακροδέκτες σύνδεσης ενώ δεν θα 
απαιτείται σύνδεση γείωσης. 

Το όργανο αυτόµατης αντιστάθµισης θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικού τύπου µε ικανότητα 
ελέγχου της σύνδεσης και αποσύνδεσης κατάλληλου αριθµού βηµάτων πυκνωτών, µέσω 
των αντίστοιχων ρελέ πυκνωτών. Η επιλογή των βηµάτων θα πραγµατοποιείται µε βάση την 
ισχύ του πίνακα αυτόµατης αντιστάθµισης. 

Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ηλεκτρονόµοι, για την µεταγωγή των πυκνωτών εντός και 
εκτός λειτουργίας, οι οποίοι θα πρέπει να συµµορφώνονται µε το πρότυπο IEC 60947 – 4 
ενώ η ισχύς τους θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την απαιτούµενη λειτουργία.  

Σε περίπτωση δικτύου µολυσµένου λόγω αρµονικών θα πρέπει να χρησιµοποιούνται, 
επιπρόσθετα, στραγγαλιστικά πηνία που συµµορφώνονται µε το πρότυπο IEC 60289. 

2.13. Αντικεραυνικά 

Τα αντικεραυνικά θα πρέπει να εγκαθίστανται κοντά στην αρχή της εγκατάστασης ή στον 
γενικό πίνακα Χ.Τ., ωστόσο όταν η απόσταση από το γενικό αντικεραυνικό ως τον επόµενο 
πίνακα διανοµής είναι µεγάλη (> 30m) θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν πρόσθετα 
αντικεραυνικά για προστασία του εξοπλισµού. Τα αντικεραυνικά «κατάντι» προστασίας 
πρέπει να συνεργάζονται µε τα αντικεραυνικά «ανάντι» υλοποιώντας µια επιλεκτικότητα όσον 
αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας τους. 

Απαιτείται η εκπλήρωση των ακόλουθων προτύπων: 

• EN 61643-11 Τύπος (Class) 1, Τύπος 2 και Τύπος 3. Αντικεραυνικά που συνδέονται σε 
συστήµατα διανοµής ενέργειας χαµηλής τάσης. Η συµµόρφωση θα πρέπει να 
αποδεικνύεται µε την σήµανση ποιότητας NF ή ισοδύναµη επάνω στη συσκευή. 

• IEC 61643-1 ∆οκιµή: Κλάσης I, Κλάσης II και Κλάσης III Έκδοση 2 (Μάρτιος 2005): 
Αντικεραυνικά που συνδέονται σε συστήµατα διανοµής ενέργειας χαµηλής τάσης. 

• IEC 60364-4-44 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων – Μέρος 4-443: Προστασία έναντι 
υπερτάσεων ατµοσφαιρικής προέλευσης ή από αλλαγές κατάστασης (ζεύξη – απόζευξη) 
διακοπτικού εξοπλισµού. 

• IEC 60364-5-53 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων – Μέρος 5-534 Συσκευές για 
προστασία έναντι υπερτάσεων. 

Τα αντικεραυνικά Τύπου 2 θα αποτελούνται από αποσπώµενα φυσίγγια, µε µέγιστο ρεύµα 
εκφόρτισης 8 kA. Θα περιορίζουν την τάση ώστε ποτέ να µην υπερβαίνει τα 1,4 kV µεταξύ 
φάσης γης και το 1,0 kV µεταξύ φάσης ουδετέρου. Η τάση λειτουργίας Uc δεν θα είναι 
µικρότερη από 340 V µεταξύ φάσης γης καθώς και µεταξύ φάσης ουδετέρου. Το 
αντικεραυνικό θα τοποθετείται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η απόσταση µεταξύ του 
ακροδέκτη γης του αντικεραυνικού και του ακροδέκτη γης εισόδου να µην υπερβαίνει τα 15 
cm. Εναλλακτικά θα χρησιµοποιηθούν αντικεραυνικά µε µεταλλικό περίβληµα, βαθµού 
προστασίας IP 65 (NEMA 4) µε οµοιογενές δισκίο βαρίστορ µεταλλικού οξειδίου 
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πιστοποιηµένα από UL 1449 (3η έκδοση), IEC 61643-1 ed. 2:2005, EN 61643-A11:2005, 
IEEE, NEMA LS-1 ή άλλο αναγνωρισµένο οργανισµό. 

Η διάταξη του αντικεραυνικού θα είναι κατάλληλη για το σύστηµα γείωσης της εγκατάστασης. 

Σύµφωνα µε το EN 61643-11, το αντικεραυνικό θα πρέπει να συνδυάζεται µε έναν 
αποζεύκτη (ασφάλεια), του οποίου η αφόπλιση δε θα επηρεάζει τη διακοπή της τροφοδοσίας 
σε οποιοδήποτε φορτίο που βρίσκεται στα κατάντι. Αυτός ο αποζεύκτης µπορεί να 
συνίσταται σε µικροαυτόµατο διακόπτη, σε συµφωνία µε το πρότυπο IEC / EN 60898. Ο 
συντονισµός/συνεργασία του αντικεραυνικού µε τον αποζεύκτη πιστοποιείται από τον 
κατασκευαστή. Εναλλακτικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν αντικεραυνικά αναγνωρισµένα 
κατά UL 1449 (3η έκδοση) που λειτουργούν ασφαλώς χωρίς εσωτερικές ασφάλειες.  

2.14. Ρελέ θερµικής προστασίας 

Τα ρελέ θερµικής προστασίας (θερµικά) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα 
IEC 60947-1, IEC 60947-4 ή σε ισοδύναµα πρότυπα χωρών – µελών της Ε.Ε. (ΝFC 63-650, 
VDE 0660) ή µε τα πρότυπα UL. 

Η ονοµαστική τάση µόνωσης θα είναι 660 V, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύµατος 
λειτουργίας θα πρέπει να είναι από 50/60 Hz. 

Θα πρέπει να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνεχές ή εναλλασσόµενο ρεύµα. 

Όλα τα ρελέ θερµικής προστασίας θα είναι πλήρως ικανά να λειτουργούν σε τροπικά κλίµατα 
και να είναι αντισταθµισµένα στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος και διαφορικά. 

Τα ρελέ θερµικής προστασίας θα διατίθενται σε 3 πόλους. 

Θα πρέπει να διατίθενται σε 2 κλάσεις ενεργοποίησης, σύµφωνα µε τους κανονισµούς 
IEC 60947–4 (κλάση ενεργοποίησης 10,20). 

Η θερµοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία θα πρέπει να είναι από –25°C έως 
55°C. 

Θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένα ώστε να µπορούν να στηριχθούν ανεξάρτητα από 
το ρελέ ισχύος. 

Το ρελέ θερµικής προστασίας θα διαθέτουν: 

• Εύκολη και ακριβή ρύθµιση δυνατότητα µανδάλωσης της ρύθµισης µε διαφανές 
προστατευτικό κάλυµµα 

• Επιλογέα θέσης «χειροκίνητου επανοπλισµού» και θέση «αυτόµατου επανοπλισµού» 

• Σηµατοδότηση της ενεργοποίησης 

• Λειτουργία «επανοπλισµού», ανεξάρτητη από την λειτουργία «start» 

• Λειτουργία «stop» µε δυνατότητα µανδάλωσης 

• Λειτουργία «test» µε προσοµοίωση ενεργοποίησης του θερµικού 

Η ενεργοποίηση θα πρέπει να γίνεται µέσω βοηθητικών επαφών (1NO+1NC) µε lth=5A. 

2.15. Μπουτόν τηλεχειρισµού – ενδεικτικές λυχνίες 

Τα µπουτόν τηλεχειρισµού και οι ενδεικτικές λυχνίες που θα τοποθετηθούν στις θύρες 
πινάκων τύπου πεδίων θα είναι διαµέτρου οπής εγκατάστασης 22 mm και βάθους 60 mm. Οι 
λυχνίες θα είναι αίγλης 24 V DC. Οι πλήρεις συσκευές θα είναι σύµφωνες µε το πρότυπο 
VDE 0660 µε βαθµό προστασίας ΙΡ65. 

Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων τύπου πεδίων θα πρέπει να συνδέονται µε την 
παρεµβολή κατάλληλων ασφαλειών (τύπου ταµπακέρας) µε τις φάσεις που ελέγχουν. Το 
κάλυµµα των λυχνιών θα έχει κόκκινο χρώµα και θα φέρει κατάλληλο επινικελωµένο πλαίσιο. 
Σε περίπτωση ένδειξης πολλών λειτουργιών (λειτουργία, στάση, βλάβη κ.ά.) το κάλυµµα των 
αντίστοιχων λυχνιών θα µπορεί να είναι κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί κ.ά. Η αλλαγή των 
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λαµπτήρων των ενδεικτικών λυχνιών θα πρέπει να µπορεί γίνεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται 
να αφαιρεθεί η µπροστινή µεταλλική πλάκα των πινάκων. 

Στα κυκλώµατα εναλλασσοµένου ρεύµατος οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι τύπου χαµηλής 
τάσεως µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή. Για να εξασφαλιστεί µεγάλος χρόνος ζωής των 
λυχνιών, αυτές δεν πρέπει να λειτουργούν υπό τάση µεγαλύτερη του 90% της ονοµαστικής 
τους. 

Στα κυκλώµατα συνεχούς ρεύµατος κατάλληλες αντιστάσεις θα συνδέονται εν σειρά προς τη 
λυχνία. 

Προς διευκόλυνση του ελέγχου οι λυχνίες πρέπει να είναι τύπου ελέγχου δια πιέσεως (push 
to test) ή θα προβλέπεται σε κάθε πίνακα τύπου πεδίων κοµβίο ελέγχου. 

Οι ενδεικτικές λυχνίες που θα εγκατασταθούν σε τυποποιηµένες ράγες DIN θα είναι 
σύµφωνες µε το πρότυπο IEC 62094-1, τύπου µε φωτοδίοδο (LED). Θα λειτουργούν µε 
ονοµαστική τάση 230 V AC ή 12 – 48 V AC/DC. Η αντοχή τους σε κρουστική τάση θα είναι 
τουλάχιστον 4 kV (2 kV για ενδεικτικά 12 – 48 V). Θα διαθέτουν υψηλή ποιότητα στην 
απόδοση των χρωµάτων και της φωτεινότητας και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50.000 h. Η 
κατανάλωση ισχύος δεν ξεπερνά το 0,8 W. 

2.16. Όργανα µετρήσεως 

Τα όργανα µετρήσεως γενικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές VDE 0410 και 
τα πρότυπα IEC 51 και IEC 521. 

Τα όργανα µετρήσεως για πίνακες θα ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των DIN 43700 και 
DIN 43718, οι περιοχές µετρήσεως στο DIN 43701 και οι αντιστάσεις µετρήσεως στο DIN 
43703. Η τάση δοκιµής για την αντοχή των οργάνων µετρήσεως θα είναι η κατάλληλη για την 
αντίστοιχη περιοχή µέτρησης σε σχέση µε την απαιτούµενη κλάση ακρίβειας. Η κλάση 
ακριβείας θα αναφέρεται για την θερµοκρασία +20οC σύµφωνα µε τους κανονισµούς VDE 
0410. 

Το περίβληµα των οργάνων θα είναι στεγανό, για εκτόξευση νερού και σκόνης. Κάθε όργανο 
θα έχει διάταξη διορθώσεως της µηδενικής θέσεως ώστε ο δείκτης να δείχνει µε ακρίβεια την 
µηδενική θέση σε ηρεµία. Η στήριξη των οργάνων στους πίνακες θα είναι σύµφωνη προς το 
DIN 43835 και θα εξασφαλίζει εύκολη ανάγνωση. Κατά συνέπεια το ύψος τοποθέτησης από 
το διαµορφωµένο δάπεδο δε θα είναι µικρότερο από 400 mm και µεγαλύτερο από 2.000 mm. 

Η βαθµίδα µετρήσεως θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DIN 43802 και η διάταξη των 
ακροδεκτών ηλεκτρικής συνδέσεως στις προδιαγραφές DIN 43807. 

Οι καλωδιώσεις των οργάνων θα προστατεύονται από ασφάλειες HRC και όπου 
προβλέπεται θα προστατεύονται από ιδιαίτερες ασφάλειες έναντι βραχυκυκλώµατος. 

2.16.1. Αµπερόµετρα 

Τα τεχνικά στοιχεία των αµπεροµέτρων πρέπει να είναι τα κάτωθι:  

i. Θα είναι εναλλασσοµένου ρεύµατος τύπου στρεφόµενου σιδήρου ή ψηφιακά, για 
συχνότητες λειτουργίας 45 Hz – 65 Hz. 

ii. Οι διαστάσεις θα είναι 96 mm x 96 mm όταν τοποθετούνται σε θύρα πίνακα τύπου 
πεδίων ή 70 mm (πλάτος) όταν τοποθετούνται σε τυποποιηµένη ράγα DIN. 

iii. Η κλάση ακρίβειας θα είναι 1,5%. 

2.16.2. Βολτόµετρα 

Τα τεχνικά στοιχεία των βολτοµέτρων πρέπει να είναι τα κάτωθι:  

i. Θα είναι εναλλασσόµενου ρεύµατος στρεφόµενου σιδήρου ή ψηφιακά, για συχνότητες 
λειτουργίας 45 Hz – 65 Hz. 

ii. Οι διαστάσεις θα είναι 96 mm x 96 mm όταν τοποθετούνται σε θύρα πίνακα τύπου 
πεδίων ή 70 mm (πλάτος) όταν τοποθετούνται σε τυποποιηµένη ράγα DIN. 
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iii. Η κλάση ακρίβειας θα είναι 1,5%. 

2.16.3. Ηλεκτρονικά πολυόργανα 

Είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών οργάνων µέτρησης, τα οποία θα αντικαθιστούν τα 
αναλογικά όργανα µέτρησης τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις παραπάνω αναφερόµενες 
ακρίβειες µετρήσεων και να εκτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες. 

Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

• Μέτρηση φασικών τάσεων (φάσεις – ουδέτερος) µέχρι 275V AC 50/60 Hz.  

• Μέτρηση πολικών τάσεων (φάση – φάση) µέχρι 475V AC 50/60 Hz. 

• Κλάση ακρίβειας 1,5%. 

• Τάση λειτουργίας 230V AC ή 400V AC. 

• Μέτρηση ρευµάτων και για τις τρείς φάσεις µε την χρήση µετασχηµατιστή έντασης. 

• H απεικόνιση των µετρήσεων θα γίνεται σε οθόνη υγρών κρυστάλλων (τύπος LCD). 

• Να έχει τη δυνατότητα µετάδοσης των µετρήσεων σε PLC. 

2.16.4. Μετασχηµατιστές εντάσεως 

Οι µετασχηµατιστές εντάσεως θα είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο IEC 185, µε τύλιγµα στο 
πρωτεύον ή δακτυλιοειδούς τύπου, ανάλογα µε την επιθυµητή σχέση µετασχηµατισµού και 
θα είναι κατάλληλοι για τροφοδότηση µετρητών, ενδεικτικών οργάνων και διατάξεων 
προστασίας. 

Οι µετασχηµατιστές εντάσεως θα χρησιµοποιούνται για τις µετρήσεις εντάσεως 
εναλλασσόµενου ρεύµατος πάνω από 30 Α και θα είναι σύµφωνα προς τις προδιαγραφές 
DIN 42600 και VDE 0414/12.70.  

Τα τεχνικά στοιχεία του µετασχηµατιστή εντάσεως θα είναι: 

i. Το δευτερεύον πηνίο θα είναι ονοµαστικής εντάσεως 5 Α ενώ το πρωτεύον θα πρέπει 
να καλύπτει το άθροισµα των φορτίων που εξυπηρετεί. 

ii. Η κλάση ακρίβειας θα είναι κατάλληλη για τη λειτουργία που προορίζονται. Ειδικότερα 
για τροφοδότηση µετρητών, η απαιτούµενη κλάση ακριβείας θα είναι 1, για 
τροφοδότηση ενδεικτικών οργάνων 3 και για τροφοδότηση διατάξεων ασφαλείας 5, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Σε περίπτωση που ο µετασχηµατιστής εντάσεως εκτελεί 
περισσότερες της µιας λειτουργίες, θα πρέπει να είναι της ανωτέρας των απαιτουµένων 
κλάσεως ακριβείας. 

iii. Η µόνωση θα είναι ξηρή, για εσωτερικό χώρο, σύµφωνα προς VDE 

iv. Η ονοµαστική συχνότητα θα είναι 50 Ηz 

v. Η τάση λειτουργίας έως 600 V 

vi. Η τάση δοκιµής θα είναι 3 kV 

vii. Ο συντελεστής υπερεντάσεως Μ5 (-15 % συνολικό σφάλµα σε 5xΙΝ), όπου IN η 
ονοµαστική ένταση 

viii. Αντοχή βραχυκυκλώµατος Ι θερµική ένταση: Ith = 60 In  

ix. ∆υναµική ένταση: Idyn = 150 In  

x. Συνεχής υπερφόρτωση: 20% 

xi. Κρουστική υπερφόρτιση 60 Ιn (για 1 sec) 

Κάθε µετασχηµατιστής εντάσεως θα φέρει πινακίδα στοιχείων στην οποία θα αναγράφονται ο 
τύπος, η σχέση µετασχηµατισµού, το ονοµαστικό φορτίο κτλ. 
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Κατά προτίµηση πρέπει να τοποθετούνται µετασχηµατιστές δακτυλιοειδούς τύπου αντί 
αυτών µε τύλιγµα. 

Οι µετασχηµατιστές εντάσεως πρέπει να αντέχουν, χωρίς βλάβη, στην ένταση και τον χρόνο 
βραχυκυκλώµατος που θα µπορούσε να συµβεί στη θέση που είναι τοποθετηµένοι. Η ως 
άνω αντοχή δεν πρέπει να είναι µικρότερη από αυτή του υπόλοιπου εξοπλισµού του πίνακα. 

Για την εύκολη συντήρηση ή αντικατάσταση των µετασχηµατιστών εντάσεως προβλέπεται η 
τοποθέτηση λυοµένων συνδέσµων σε κάθε φάση του πρωτεύοντος. 

2.16.5. Μετασχηµατιστές τάσεως 

Οι µετασχηµατιστές τάσεως θα είναι κατασκευασµένοι κατά IEC 186. Τα τυλίγµατα των 
µετασχηµατιστών τάσεως θα είναι εµβαπτισµένα και θα µονώνονται µε εποξική χυτορητίνη. 
Θα έχουν τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά, ήτοι λόγο µετασχηµατισµού, ονοµαστική τάση 
εξόδου, ονοµαστική ισχύ κτλ. η απόκλιση από την ονοµαστική τάση και ισχύ δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 0,5%. 

Οι σταθερές επαφές των µετασχηµατιστών θα καλύπτονται αυτοµάτως µε διαφράγµατα 
ασφαλείας όταν οι µετασχηµατιστές αποζευγνύονται. Τα διαφράγµατα θα έχουν κίτρινο 
χρώµα και θα φέρουν την επιγραφή «ΚΥΚΛΩΜΑ» όταν οι επαφές ζευγνύονται προς την 
πλευρά των τροφοδοτικών αγωγών. 

Τα πρωτεύοντα τυλίγµατα θα προστατεύονται µε ασφάλειες HRC σύµφωνα µε το πρότυπο 
IEC 60282 και µαζί µε τις καλωδιώσεις µεταξύ των ασφαλειών και των αγωγών του 
πρωτεύοντος θα πρέπει να αντέχουν στην ένταση βραχυκυκλώµατος στο σηµείο που είναι 
τοποθετηµένος ο µετασχηµατιστής. 

Η πρόσβαση στις ασφάλειες του πρωτεύοντος θα είναι αδύνατη, αν δεν έχει αποµονωθεί 
πλήρως ο µετασχηµατιστής από την τροφοδοτούσα το πρωτεύον πηγή. 

Τα τυλίγµατα του δευτερεύοντος θα προστατεύονται επίσης µε ασφάλειες των οποίων η 
αντικατάσταση πρέπει να είναι ασφαλής και εύκολη. 

2.16.6. Βαττόµετρα 

Οι µετρητές θα είναι τριφασικοί και η κατασκευή τους θα είναι σύµφωνη µε το IEC 1036. Η 
ακρίβεια θα είναι κλάσης 2 και θα διαθέτουν οθόνη υγρών κρυστάλλων έξι ψηφίων στην 
οποία θα εµφανίζεται η ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας σε kWh. Η σύνδεσή τους θα 
γίνεται είτε άµεσα είτε µέσω τριών µετασχηµατιστών έντασης κατάλληλου λόγου 
µετασχηµατισµού. 

2.16.7. Ωροµετρητές 

Οι ωροµετρητές θα είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο IEC, µηχανικού τύπου, πέντε τουλάχιστον 
ψηφίων για παράλληλη σύνδεση µε το φορτίο, κλάσης ακρίβειας 2, µε τάση λειτουργίας 
230V και ονοµαστική συχνότητα 50 Ηz. 

2.17. Επιτηρητές τάσης 

Οι επιτηρητές τάσης θα παρακολουθούν την τάση και θα δίνουν σε ελεύθερη τάσης 
µεταγωγική επαφή σήµανση της ανωµαλίας. 

Θα επισηµαίνεται η απώλεια φάσης, η αλλαγή στην ακολουθία των φάσεων, η ασυµµετρία 
φάσης σε υπόταση σε ρυθµιζόµενο ποσοστό 85 ... 95%, η ασυµµετρία φάσης σε υπέρταση 
σε ρυθµιζόµενο ποσοστό 105 ... 115%, η συµµετρική υπόταση και υπέρταση στα ίδια 
ρυθµιζόµενα ποσοστά. 

Η επιτήρηση θα γίνεται µε την χρήση και του ουδέτερου, θα υπάρχει υστέρηση, ενώ η επαφή 
θα µετάγεται σε ρυθµιζόµενο µετά την ανωµαλία χρόνο 0,1 έως 10 sec. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ένας επιτηρητής που να εκτελεί όλα τα ανωτέρω γίνονται 
δεκτοί και δύο µαζί που θα επιτελούν το σύνολο των ανωτέρω ελέγχων. 
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3. Εκτέλεση εργασιών 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να κατασκευασθούν σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή 
και µε τα τεχνικά στοιχεία που επισυνάπτονται στα λοιπά συµβατικά τεύχη.  

Πέραν της παρούσας προδιαγραφής οι ηλεκτρικοί πίνακες χαµηλής τάσης πρέπει να είναι 
σύµφωνοι µε τα εξής: 

• Ισχύοντες Νόµους και ∆ιατάγµατα του Ελληνικού Κράτους. 

• Ισχύοντες οδηγίες ∆ΕΗ 

• Πρότυπα 

- IEC / EN 60909 µε τα συµπληρωµατικά τµήµατά του Μέρη 1 και 2, όπου 
αναφέρεται ο τρόπος υπολογισµού του ρεύµατος βραχυκυκλώσεως µιας 
εγκατάστασης. 

- IEC 61439-1 και IEC 61439-2 που αναφέρονται στις δοκιµές τύπου («routine 
verifications») και σειράς («design verifications») σύµφωνα µε το νέο πρότυπο. 

- IEC 60529 που αναφέρει το βαθµό προστασίας ενός περιβλήµατος, ενάντια σε 
ξένα σωµατίδια και ενάντια στο νερό. 

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

Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες θα προσκοµίζονται στο έργο για την τελική τοποθέτησή τους 
πλήρως περατωµένοι µε τον περιεχόµενο σε αυτούς εξοπλισµό και τις εσωτερικές 
συρµατώσεις αυτών έτοιµοι για σύνδεση µε τα καλώδια εισόδου και τις αναχωρήσεις ή 
διανοµές προς τους υποπίνακες ή τα φορτία αυτών. 

Με την κατασκευή των πινάκων θα εξασφαλίζεται ότι τα όργανα διακοπής, χειρισµού, 
ασφαλείας, ενδείξεως κλπ θα είναι εύκολα προσιτά, τοποθετηµένα σε κανονικές αποστάσεις 
µεταξύ τους ώστε να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση τους, 
χωρίς µεταβολή της κατάστασης των παρακείµενων οργάνων. Θα παρέχεται επίσης άνεση 
χώρου εισόδου για την σύνδεση των καλωδίων των κυκλωµάτων. 

3.1. Βαθµός προστασίας 

Οι πίνακες πρέπει να εξασφαλίζουν κατά περίπτωση βαθµό προστασίας IP 21, 30, 31, 40, 
44 και 55 κατά IEC 60529 εκτός από όσους εγκαθίστανται σε εξωτερικούς χώρους, που θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν ελάχιστο βαθµό προστασίας IP 65, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 
60529. Ο βαθµός προστασίας θα δηλώνεται στα πιστοποιητικά δοκίµων τύπου και η 
κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται ο βαθµός 
προστασίας µε πλαίσιο/πόρτα µε άµεση πρόσβαση στο χειρισµό του διακοπτικού υλικού. O 
βαθµός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα έναντι µηχανικών κρούσεων θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ΙΚ 07, όπως αυτός ορίζεται στα πρότυπα IEC 62262 ή EN 62262 (πρώην 
IEC/EN 50102). 

3.2. ∆οµή πινάκων Χαµηλής Τάσης 

3.2.1. Μεταλλικά µέρη 

Η συµπαγής µεταλλική δοµή είναι κατασκευασµένη από στρατζαριστή και 
ηλεκτροσυγκολλητή λαµαρίνα µε ασηµοκόλληση decappe ελάχιστου πάχους 1,5 mm. Κάθε 
πίνακας θα είναι τύπου κλειστού ερµαρίου µε σκελετό από µορφοσίδηρο (γωνιά) 
40 mm x 40 mm x 4 mm. 

Το εσωτερικό του πίνακα όπου βρίσκονται τα όργανα πρέπει να είναι προσθαφαιρετό (τύπος 
ενιαίου ταµπλά). Οι µετωπικές µεντεσεδένιες πόρτες θα έχουν κλειδαριά. Στην εσωτερική 
άκρη της πόρτας πρέπει να υπάρχει ειδικό κανάλι, εις τρόπον ώστε να τοποθετείται 
προστατευτικό λάστιχο, ελαχίστου πλάτους 1 cm. Στο εσωτερικό των πινάκων θα γίνει 
πρόβλεψη για την στήριξη των καλωδίων που αναχωρούν µε την τοποθέτηση ειδικών 
στηριγµάτων από γαλβανισµένα διάτρητα ελάσµατα. Η πίσω, πλάι και πάνω πλευρές των 
πινάκων πρέπει να είναι κλειστές από ηλεκτροσυγκολλητές λαµαρίνες, οι οποίες θα 
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εξασφαλίζουν την στεγανοποίησή τους από νερό και σκόνη. Η είσοδος των καλωδίων στον 
πίνακα θα γίνεται από την κάτω πλευρά του (που αποτελείται από µια µετακινούµενη 
µεταλλική πλάκα) η οποία είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την είσοδο των καλωδίων 
αποκλείοντας ταυτόχρονα την είσοδο τρωκτικών. Οι πίνακες θα είναι εφοδιασµένοι µε 
κατάλληλες µάπες ώστε να µπορούν να υπερυψωθούν χωρίς να σηµειώνεται η παραµικρή 
µόνιµη παραµόρφωση ή µερική καταστροφή της µεταλλικής κατασκευής. Ο κάθε πίνακας θα 
αποτελεί ένα ενιαίο συγκρότηµα χωριζόµενο σε πεδία και θα είναι εγκατεστηµένος πάνω σε 
µεταλλική βάση ύψους 10 ως 15 cm. 

Εναλλακτικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν τυποποιηµένων διαστάσεων µεταλλικά ερµάρια 
από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 12/10 που στηρίζεται σε ορθοστάτες από λαµαρίνα 
πάχους 15/10, µε αφαιρούµενα πλαϊνά συνδεδεµένα µεταξύ τους σε µία κατασκευή, 
σύµφωνα µε το πρότυπο EN 60439-1. H ονοµαστική τάση µόνωσης θα είναι 690 V AC και η 
ονοµαστική αντοχή σε βραχυκύκλωµα τουλάχιστον 35 kA. 

Οι θύρες των ερµαρίων θα είναι µεταλλικές αδιαφανείς ή διαφανείς. Στη δεύτερη περίπτωση 
θα φέρουν σκληρυµένο κρύσταλλο ελάχιστου πάχους 4 mm, επικολληµένο µε χυτό 
στεγανωτικό πολυουρεθάνης. 

Οι πίνακες θα βαφούν µε µια στρώση αντιδιαβρωτικής βαφής και στη συνέχεια θα υποστούν 
ηλεκτροστατική βαφή µε χρώµα του οποίου η απόχρωση θα αποφασιστεί από την 
Υπηρεσία.  

Όπου απαιτούνται ανοξείδωτοι πίνακες, η µεταλλική κατασκευή (θύρες, µεντεσέδες, πλάκα 
στήριξης και επικάλυψης οργάνων κτλ.) θα είναι εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 
304, µε ελάχιστο πάχος 1,5 mm  

Η κατασκευή των πινάκων θα είναι τέτοια ώστε τα µέσα σ’ αυτούς όργανα διακοπής, 
χειρισµού, ασφαλίσεως, ενδείξεως κτλ., να είναι εύκολα προσιτά, τοποθετηµένα σε κανονικές 
θέσεις και να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς 
µεταβολή της καταστάσεως των παρακειµένων οργάνων. Θα διασφαλίζει τον ικανοποιητικό 
αερισµό, ώστε να απάγεται η εκλυόµενη θερµότητα κατά την λειτουργία της εγκατάστασης µε 
φυσική κυκλοφορία µεταξύ των τοιχωµάτων του πίνακα προς τα ανοίγµατα του καλύµµατος. 

Στην περίπτωση που για τεχνικούς λόγους ή για λόγους µεταφοράς οι πίνακες θα πρέπει να 
παραδοθούν σε περισσότερα του ενός τεµάχια, θα είναι φροντίδα του Αναδόχου η µηχανική 
ενοποίηση των διαφόρων πλευρών και η αποκατάσταση των ηλεκτρικών συνδέσεων 
εσωτερικά των πινάκων. 

3.2.2. Κύριοι ζυγοί διανοµής 

Η διανοµή ενέργειας µέσα στον πίνακα θα γίνεται χρησιµοποιώντας τέσσερις ζυγούς σε 
οριζόντια διάταξη στο επάνω µέρος του πίνακα ή σε ανεξάρτητο ερµάριο σε κάθετη διάταξη. 
Οι ζυγοί θα είναι ένας για κάθε φάση και ένας για τον ουδέτερο, θα τοποθετηθούν µε 
οριζόντια την µεγάλη πλευρά της διατοµής τους και µετά την τοποθέτησή τους και την 
εκτέλεση συνδέσεων, θα µονωθούν µε εποξειδικές ρητίνες ή άλλο κατάλληλο τρόπο, θα 
βαφτούν µε χρώµατα όµοια προς αυτά που θα χρησιµοποιηθούν για την διάκριση των 
φάσεων και στους άλλους πίνακες φέροντας τις ενδείξεις R,S,T, PE ή L1, L2, L3, PE, ανά 
1,50 m περίπου. Εναλλακτικά η µπάρα ουδετέρου µπορεί να είναι παράλληλη µε την µπάρα 
της γείωσης. 

Οι ζυγοί διανοµής θα είναι κατασκευασµένοι από µπάρες ηλεκτρολυτικού χαλκού τύπου ΕΤΡ 
ορθογωνικής διατοµής. Η διατοµή των κυριών ζυγών διανοµής θα πρέπει να είναι επαρκής 
για την µεταφορά του ονοµαστικού ρεύµατος µέσα στα αποδεκτά όρια ανύψωσης 
θερµοκρασίας όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 60439-1 και να αντέχουν τις ηλεκτρικές 
και µηχανικές καταπονήσεις σε πλήρη ισχύ βραχυκυκλώµατος. Η επιλογή της διατοµής και 
του αριθµού των µπαρών χαλκού θα γίνει λαµβάνοντας υπόψη το ονοµαστικό ρεύµα 
συνεχούς λειτουργίας του, την αντοχή σε βραχυκύκλωµα, την επιθυµητή θερµοκρασία 
λειτουργίας και τον βαθµό προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα χαµηλής τάσης. 



K:\N1000b\cons\tefxi\TεχΠρο.doc   - 112 - Ν1000b/5151/B10 

Η στήριξη των ζυγών διανοµής θα γίνεται µε την χρήση κατάλληλου αριθµού µονωτήρων 
ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούµενες µονωτικές και µηχανικές ιδιότητες. Επίσης το υλικό 
κατασκευής των µονωτήρων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε φωτιά και σε θερµότητα 
παραγόµενη από εσωτερικά ηλεκτρικά φαινόµενα σύµφωνα µε το IEC 60695-2.1 (960oC 
30 s/30 s). Οι ζυγοί θα προστατεύονται έναντι τυχαίας επαφής µε αφαιρούµενα φύλλα 
διάφανου πλεξιγκλάς, στερεωµένου κατάλληλα. 

3.2.3 Μπάρες Ουδετέρου – Γείωσης 

Οι απλοί, ενός πεδίου, πίνακες θα φέρουν έναν ακροδέκτη γειώσεως ή ένα ζυγό γειώσεως. 
Μεγάλοι πίνακες, µε περισσότερα του ενός πεδία, θα φέρουν συνεχή ζυγό γειώσεως, ο 
οποίος θα διατρέχει όλο το µήκος τους και προς τον οποίο θα συνδέεται όλος ο πίνακας. 

Στο κάτω µέρος του πίνακα τύπου πεδίων θα τοποθετηθεί η µπάρα γείωσης και εναλλακτικά 
και η µπάρα ουδετέρου του πίνακα. Η µπάρα της γείωσης θα είναι διαστάσεων ίσων µε το 
ήµισυ των µπαρών των φάσεων και τουλάχιστον 12 mm x 5 mm. Θα συνδεθεί αγώγιµα προς 
την σιδηροκατασκευή σε όλες τις θέσεις στήριξης της, θα γειωθεί πάνω στο δίκτυο γειώσεως 
και θα συνδεθούν µε αυτήν οι αγωγοί γείωσης των γραµµών που αναχωρούν καθώς και το 
εσωτερικό µέρος (ταµπλάς) κάθε ερµαρίου. Η µπάρα γείωσης θα είναι διάτρητη σε κανονικές 
αποστάσεις για την εκτέλεση των συνδέσεων πάνω της και θα βαφτεί µε κίτρινο χρώµα. 

Για όλα τα ξεχωριστά σταθερά µεταλλικά µέρη (δηλαδή µετωπικές πλάκες, βάσεις στήριξης 
του διακοπτικού υλικού, πλευρικά µεταλλικά καλύµµατα κτλ.) θα πρέπει να υπάρχει 
ηλεκτρική συνέχεια τόσο µεταξύ τους όσο και µε τον αγωγό γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα 
εξασφαλίζοντας την γείωση όλων των σταθερών µεταλλικών µέρων του. 

Σε όλα τα κινούµενα µεταλλικά µέρη (π.χ. πόρτες, ανοιγµένες µετώπες) θα πρέπει να 
τοποθετηθεί αγωγός προστασίας (π.χ. πλεξίδα γειώσεως) διατοµής 6 mm2 σύµφωνα µε το 
ΙΕC 60364-5-54. 

Η µπάρα του ουδετέρου θα είναι διαστάσεων ίδιων µε αυτές των µπαρών των φάσεων και θα 
συνδέονται µε αυτή οι ουδέτεροι αγωγοί όλων των γραµµών του πίνακα που χρησιµοποιούν 
ουδέτερο. 

3.2.4 Εσωτερικές καλωδιώσεις πινάκων 

Μέσα στον πίνακα η όδευση των καλωδίων γίνεται µέσα σε κανάλια από άκαυστο PVC, 
όπως ορίζουν οι κανονισµοί. Η µία πλευρά του καναλιού θα είναι κλειστή µε προσθαφαιρετές 
πλάκες, προσαρµοσµένες για την είσοδο καλωδίων. Αν οι διατοµές των καλωδίων είναι 
µεγάλες επιτρέπεται διαδροµή έξω από το κανάλι αρκεί αυτή να ασφαλίζεται επαρκώς µε την 
βοήθεια γάντζων. Αγωγοί διαφορετικής τάσης θα τοποθετούνται σε διαφορετικά κανάλια. 

Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε χάλκινες µπάρες επιτρεπόµενης έντασης κατ’ ελάχιστο 
ίσης µε αυτή του διακόπτη του πίνακα από τον οποίο τροφοδοτούνται ή τον οποίο 
τροφοδοτούν. Η χρησιµοποίηση καλωδίων ή αγωγών επιτρέπεται µόνο για διακόπτες µε 
ονοµαστική ένταση ως 125 A.  

Οι συνδέσεις των βοηθητικών κυκλωµάτων χειρισµών, µετρήσεων, προστασίας και 
ενδείξεων πρέπει να πραγµατοποιούνται µε εύκαµπτους αγωγούς µε ελάχιστη διατοµή 
1,5 mm2, ενώ αυτές των σηµάτων προς και από το PLC πρέπει να πραγµατοποιούνται µε 
εύκαµπτους αγωγούς µε ελάχιστη διατοµή 1,0 mm2. 

Οι συνδέσεις των κυκλωµάτων ισχύος πρέπει να πραγµατοποιούνται µε εύκαµπτους 
αγωγούς µε ελάχιστη διατοµή 2,5 mm2. Για τον προσδιορισµό των διατοµών θα πρέπει να 
ληφθούν υπ' όψη οι πραγµατικές συνθήκες τοποθέτησης και φορτίου. 

Από τις κεντρικές µπάρες θα τροφοδοτούνται τα πεδία µε µονοπολικούς µονωµένους 
αγωγούς µε κατάλληλα χρώµατα (αυτά που τηρούνται ενιαία για την διάκριση των φάσεων 
και του ουδέτερου) και διατοµής ίσης τουλάχιστον µε την διατοµή της εξυπηρετούµενης 
γραµµής. Οι συνδέσεις προς τους ζυγούς θα γίνονται µε περαστές βίδες ανοξείδωτες 
½ in x 40 mm µε την παρεµβολή ανοξείδωτης «ροδέλας» προς την πλευρά της κεφαλής της 
βίδας και ανοξείδωτης ασφαλιστικής ροδέλας («γρόβερ») προς την πλευρά του περικόχλιου. 
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Τα χρώµατα των µονώσεων των αγωγών θα είναι όµοια για αγωγούς ίδαας ονοµαστικής 
τάσης σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

Ονοµαστική τάση καλωδίου Χρώµα καλωδίου 

400 V, 230 V AC µαύρο 

24 V DC γκρι ή κόκκινο 

Καλώδιο ουδετέρου µπλε 

Καλώδιο γείωσης κίτρινο ή κίτρινο/πράσινο 

Όλα τα σηµεία υπό τάση µε το γενικό διακόπτη στην ανοικτή θέση, πρέπει να 
προστατεύονται µε κινητές ισχυρές µονώσεις ΙΡ 20 µε αποδεδειγµένο αποτέλεσµα, φέροντας 
το συµβολισµό "επικίνδυνο". 

Όλοι οι αγωγοί του πίνακα πρέπει να είναι εφοδιασµένοι και στα δύο άκρα τους µε ειδική 
πλαστική περιτύλιξη σήµανσης καλωδίων που φέρει την αρίθµηση των αγωγών, µε 
ανεξίτηλα γράµµατα ή αριθµούς όµοια µε τα λειτουργικά διαγράµµατα. Η αρίθµηση των 
καλωδίων θα γίνει και στα υπόλοιπα υλικά (πηνία, επαφές, όργανα ενδείξεως και χειρισµού, 
ρελέ ισχύος, αυτόµατους διακόπτες, θερµικά, βολτόµετρα, αµπερόµετρα, κλέµµες κτλ.) και 
στα δυο άκρα των καλωδίων καθώς και στα κουτιά σύνδεσης των κινητήρων.  

Η είσοδος και έξοδος των καλωδίων θα γίνεται κατά την κάθετη διεύθυνση και πρέπει να 
υπάρχει ο κατάλληλος χώρος για να διαµορφώνονται οι αναγκαίες καµπυλότητες στα 
καλώδια. 

3.2.5 Συνδέσεις καλωδίων 

Για όλες τις συνδέσεις ισχύος και αυτοµατισµού οι πολύκλωνοι αγωγοί θα εφοδιάζονται µε 
χάλκινο επικασσιτερωµένο ακροδέκτη («κος»), κατάλληλου µεγέθους. 

Όλες οι είσοδοι και έξοδοι καλωδίων στον πίνακα θα γίνονται µέσω κατάλληλων 
αριθµηµένων κλεµµών ράγας κατά VDE 0611 teil 01/11.77, σε χώρο εντός του πίνακα, που 
θα καλύπτει την τελική ανάπτυξη του πίνακα για τα µελλοντικά µηχανήµατα. 

Οι κλέµµες πρέπει να είναι µε διαιρετούς ακροδέκτες, ελάχιστης διατοµής 2,5 mm2, µε 
διαφράγµατα όπου είναι απαραίτητο (π.χ. σε συνάρτηση των διαφόρων τάσεων λειτουργίας). 
Οι κλέµµες πρέπει να είναι αριθµηµένες. Στις συνδέσεις των κλεµµών που βρίσκονται στην 
εξωτερική πλευρά του πίνακα, πρέπει να τοποθετείται ένας µόνο αγωγός σε κάθε κλέµµα. Οι 
κλέµµες πρέπει να είναι του τύπου που η βίδα πίεσης πιέζει σε προστατευτικό λαµάκι (ή 
παρόµοιο) και όχι απ΄ ευθείας στον αγωγό. Τα χρώµατα των κλεµµών θα είναι τα ακόλουθα: 

Είδος κλέµµας χρώµα 

κλέµµα σύνδεσης καλωδίου 400 V, 230 V µπεζ 

κλέµµα σύνδεσης καλωδίου 24 V DC, αναλογικών 
σηµάτων 

κόκκινη 

κλέµµα σύνδεσης καλωδίου ουδετέρου µπλε 

κλέµµα σύνδεσης καλωδίου γείωσης κίτρινη ή κίτρινη/πράσινη 

3.2.6. Πρόσθετος εξοπλισµός πινάκων τύπου πεδίων 

Σε κάθε πίνακα τύπου ισταµένων πεδίων θα υπάρχουν αντιστάσεις για αφύγρανση του 
πίνακα (θα ενεργοποιούνται από έναν υγροστάτη) και ανεµιστήρες για την ψύξη του (θα 
ενεργοποιούνται από ένα θερµοστάτη) και εσωτερικά φωτιστικά, ένα για κάθε πεδίο, τα 
οποία θα ανάβουν µε έναν ανεξάρτητο διακόπτη που θα βρίσκεται πάνω στο φωτιστικό.  

Η κατασκευή θα διασφαλίζει τον ικανοποιητικό αερισµό, ώστε να απάγεται η εκλυόµενη 
θερµότητα κατά την λειτουργία της εγκατάστασης µε φυσική κυκλοφορία µεταξύ των 
τοιχωµάτων του πίνακα προς τα ανοίγµατα του καλύµµατος. 

3.2.7. Πεδία 
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Τα πεδία ενός πίνακα τύπου ισταµένων πεδίων χωρίζονται σε τρεις τύπους ως προς την 
ηλεκτρική τους σύνδεση (συνδεσµολογία τους): το πεδίο εισόδου, το πεδίο τροφοδοσίας 
κινητήρων (πεδίο εκκινητών) και τέλος το πεδίο αυτοµατισµού και οργάνων (τα οποία 
πληρούν όλα τα παραπάνω): 

Πεδίο εισόδου. Το πεδίο εισόδου είναι το πρώτο πεδίο κάθε πίνακα. 

Από το κάτω µέρος του πίνακα εισχωρεί το παροχικό καλώδιο, το οποίο συνδέεται 
κατευθείαν πάνω στον γενικό διακόπτη του πίνακα (ένα γενικό θερµοµαγνητικό διακόπτη µε 
ρυθµιζόµενα µαγνητικά και θερµικά στοιχεία κατάλληλο για προστασία καταναλώσεων για 
την προστασία του πίνακα από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωµα) ο οποίος βρίσκεται στο 
αριστερό µέρος του πεδίου. Το επάνω µέρος του διακόπτη συνδέεται µε τις µπάρες χαλκού, 
κατάλληλων διατοµών και χρωµάτων, από την έξοδο του αυτόµατου διακόπτη εισόδου του 
πίνακα µέχρι τους ζυγούς. Για σύνδεση µπάρας – µπάρας θα χρησιµοποιούνται δύο βίδες 
χαλύβδινες ανοξείδωτες ½ in x 40 mm, τοποθετηµένες διαγώνια στην σύνδεση. Γενικά θα 
καταβληθεί µεγάλη προσπάθεια για την επίτευξη άριστης συνδεσµολογίας από άποψη 
τεχνικής και αισθητικής, δηλαδή µε σύντοµες και ευθείες, κατά το δυνατό, διαδροµές 
µπαρών, καλή προσαρµογή και σύσφιξη στις συνδέσεις, αποφυγή αδικαιολογήτων 
διασταυρώσεων κτλ. 

Στο ίδιο µέρος του πεδίου θα βρίσκονται και τα εξής: 

• Τρεις µετασχηµατιστές κατάλληλης εντάσεως ένας για κάθε φάση  

• Όργανο επιτήρησης της τάσης το οποίο όταν διαγιγνώσκει πρόβληµα στην τάση 
(έλλειψη, µη σωστή διαδοχή φάσεων κτλ.) θα δίνει σήµα συναγερµού στο σύστηµα 
αυτοµατισµού. 

• Τρεις µικροαυτόµατοι 6 Α για την προστασία του µεταγωγικού διακόπτη – βολτοµέτρου 
(ένας για κάθε φάση) και ένας µικροαυτόµατος διακόπτης για την τροφοδοσία του πίνακα 
µε τάση 230 V AC για τα βοηθητικά κυκλώµατα. 

Στο ίδιο πεδίο θα υπάρχουν και τα όργανα ένδειξης (τουλάχιστον τρία αµπερόµετρα, ένα 
βολτόµετρο µε µεταγωγικό διακόπτη ή αντίστοιχο πολυόργανο µέτρησης), οι λυχνίες 
ύπαρξης τάσης και ένα µπουτόν κινδύνου, το οποίο όταν πατηθεί διακόπτει την παροχή 
ρεύµατος στον πίνακα. 

Πεδία εκκινητών. Από τις θα αναχωρούν καλώδια, τα οποία θα συνδέονται µε ασφάλειες 
(στο επάνω µέρος του ενιαίου ταµπλά κάθε πεδίου), οι οποίες τροφοδοτούν οµάδες 
εκκινητών πετυχαίνοντας έτσι καλύτερη επιλογική συνεργασία µεταξύ του γενικού διακόπτη 
του πίνακα µε τον επιµέρους θερµοµαγνητικό διακόπτη κάθε εκκινητή. 

Με την βοήθεια καναλιών που θα τοποθετηθούν στο εσωτερικό του πίνακα θα 
δηµιουργηθούν διακεκριµένοι χώροι τύπου “κορνίζας” µέσα στον καθένα από τους οποίους 
θα υπάρχει ό,τι χρειάζεται για κάθε εκκινητή κινητήρα (διακόπτες, ρελέ, χρονικά κτλ.). 
Σηµειώνεται ότι σε κάθε ένα τέτοιο διακριτό χώρο θα υπάρχει µόνο ένας εκκινητής έτσι, ώστε 
ανοίγοντας την πόρτα του πεδίου να είναι ευδιάκριτοι όλοι οι εκκινητές του πεδίου. 

Οι πινάκες θα εξοπλισθούν για κάθε εκκινητή µε επιλογικό διακόπτη τουλάχιστον δύο 
θέσεων AUTO/MANUAL, µπουτόν «START» (χρώµατος πράσινου) για εκκίνηση στο 
χειροκίνητο (το οποίο θα είναι για τις βάνες και τα θυροφράγµατα µε ηλεκτρικό επενεργητή η 
εντολή να ανοίξουν), µπουτόν «STOP» (χρώµατος κόκκινου) για σταµάτηµα στο χειροκίνητο 
(το οποίο θα είναι για τις βάνες και τα θυροφράγµατα η εντολή να κλείσουν). Για τροφοδοσία 
θυροφραγµάτων θα υπάρχουν επιπλέον ενδεικτική λυχνία «RUN» (χρώµατος πράσινου) για 
την ένδειξη λειτουργίας και ενδεικτική λυχνία «FAIL» (χρώµατος κόκκινου) για ένδειξη 
σφάλµατος. Έτσι, στην θέση AUTO (αυτόµατη λειτουργία) ο αυτοµατισµός και οι διατάξεις 
προστασίας των κινητήρων θα λειτουργούν µέσω PLC, ενώ στην θέση MANUAL (χειροκί-
νητη λειτουργία) η εντολή θα δίνεται τοπικά. Στην περίπτωση εκκίνησης µέσω ρυθµιστή 
στροφών θα υπάρχει για κάθε ρυθµιστή (επιπλέον του επιλογικού διακόπτη) ένα 
ποτενσιόµετρο το οποίο θα ρυθµίζει τις στροφές του ρυθµιστή όταν ο επιλογικός διακόπτης 
βρίσκεται στην θέση MANUAL. 
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Στην εξωτερική όψη της πόρτας κάθε πεδίου εκκινητών θα βρίσκονται για κάθε εκκινητή ο 
επιλογικός διακόπτης, τα µπουτόν και οι ενδεικτικές λυχνίες. Σηµειώνεται ότι στην πόρτα του 
κάθε πεδίου θα βρίσκονται τα χειριστήρια των εκκινητών του πεδίου και µόνο αυτού. 

Οι τύποι των εκκινητών που θα χρησιµοποιηθούν είναι οι εξής: εκκινητής αστέρος – 
τριγώνου, εκκινητής απ’ ευθείας εκκίνησης, εκκινητής µέσω ρυθµιστή στροφών ή οµαλού 
εκκινητή, εκκινητής αναστροφής, εκκινητής απλής παροχής. 

(1) εκκινητής απ’ ευθείας εκκίνησης. 

Ο εκκινητής αποτελείται από έναν τριπολικό θερµοµαγνητικό διακόπτη µε ρυθµιζόµενα 
θερµικά και σταθερά ή ρυθµιζόµενα µαγνητικά στοιχεία και δύο επαφές µια ΝΟ και µια 
ΝC, ένα τριπολικό ρελέ ισχύος µε βοηθητικές επαφές (προκύπτουν από την µελέτη 
εφαρµογής), ένα ρελέ 24 V DC για το κύκλωµα του PLC, ένα µικροαυτόµατο 6 Α για 
την τροφοδοσία του βοηθητικού κυκλώµατος και λοιπά βοηθητικά ρελέ. 

(2) εκκινητής αστέρα – τριγώνου 

Ο εκκινητής αποτελείται από έναν τριπολικό θερµοµαγνητικό διακόπτη µε ρυθµιζόµενα 
θερµικά και σταθερά ή ρυθµιζόµενα µαγνητικά στοιχεία και δύο επαφές µια ΝΟ και µια 
ΝC, τρία τριπολικό ρελέ ισχύος µε βοηθητικές επαφές (προκύπτουν από την µελέτη 
εφαρµογής), ένα θερµικό το οποίο συνδέεται στο ρελέ δικτύου του εκκινητή, ένα 
χρονικό ρελέ καθυστέρησης, ένα µικροαυτόµατο 6 Α για την τροφοδοσία του 
βοηθητικού κυκλώµατος και λοιπά βοηθητικά ρελέ. 

(3) εκκινητής µέσω ρυθµιστή στροφών ή οµαλού εκκινητή 

όµοιος µε τον απ’ ευθείας εκκίνησης χωρίς το τριπολικό ρελέ, εκτός αν απαιτείται για 
bypass του εκκινητή σε περίπτωση που δεν διαθέτει αυτός ενσωµατωµένο. 

(4) εκκινητής αναστροφής 

Ο εκκινητής αποτελείται από έναν τριπολικό θερµοµαγνητικό διακόπτη µε ρυθµιζόµενα 
θερµικά και σταθερά ή ρυθµιζόµενα µαγνητικά στοιχεία και δύο επαφές µια ΝΟ και µια 
ΝC, δύο τριπολικά ρελέ ισχύος µε βοηθητικές επαφές (προκύπτουν από την µελέτη 
εφαρµογής), ένα µικροαυτόµατο 6Α για την τροφοδοσία του βοηθητικού κυκλώµατος 
και λοιπά βοηθητικά ρελέ. 

(5) Εκκινητής απλής παροχής 

Ο εκκινητής τύπου απλής παροχής αποτελείται από έναν τριπολικό θερµοµαγνητικό 
διακόπτη µε ρυθµιζόµενα θερµικά και σταθερά ή ρυθµιζόµενα µαγνητικά στοιχεία και 
δύο επαφές µια ΝΟ και µια ΝC. 

Κάθε εκκινητής θα έχει ωροµετρητή που θα πληροφορεί για το χρόνο λειτουργίας του 
κινητήρα τον οποίο τροφοδοτεί. 

Πεδίο αυτοµατισµού και οργάνων. Το πεδίο αυτό θα είναι το τελευταίο κάθε πίνακα. Σ’ 
αυτό το πεδίο θα βρίσκεται το τροφοδοτικό 24 V DC για το κύκλωµα PLC, το PLC και οι 
τροφοδοσίες των οργάνων του πίνακα. 

Στο κάτω µέρος του πεδίου θα βρίσκονται οι κλέµµες σύνδεσης των εξωτερικών καλωδίων 
των κυκλωµάτων 24 V DC και των αναλογικών σηµάτων, τα οποία καταλήγουν µέσω των 
κλεµµών αυτών στις κάρτες του PLC. Υπάρχουν επίσης οι κλέµµες που συνδέονται µε τα 
εξωτερικά καλώδια των κυκλωµάτων τροφοδοσίας των οργάνων. 

Στην εξωτερική όψη της πόρτας του πεδίου θα βρίσκονται ένα µπουτόν «RESET» 
(χρώµατος πράσινου) το οποίο θα επαναφέρει τον πίνακα σε κατάσταση λειτουργίας µετά 
από σφάλµα, µια ενδεικτική λυχνία που δείχνει την ύπαρξη δικτύου και µια ενδεικτική λυχνία 
επικοινωνίας (χρώµατος πράσινου). 

Όλα τα τεµάχια στον εσωτερικό χώρο του πίνακα πρέπει να είναι σηµειωµένα σύµφωνα µε 
τα σχέδια «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ» που τον συνοδεύουν. Στην πλάκα στο βάθος του 
πίνακα όλα τα όργανα ενός εκκινητή ή µηχανήµατος ή οργάνου πρέπει να είναι ξεκάθαρα 
αναγνωρίσιµα από τα όργανα των άλλων εκκινητών, µηχανηµάτων ή οργάνων και θα 
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αναγράφεται ο ίδιος κωδικός µε τα σχέδια. Τυχόν µεταβολές στις συνδέσεις του πίνακα θα 
αποτυπωθούν στα σχέδια «OΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ». 

Στην µετωπική όψη θα υπάρχουν πλαστικές ή µεταλλικές πινακίδες στερεωµένες µε 
ανοξείδωτες βίδες που θα περιγράφουν το κάθε όργανο και κινητήρα και θα έχουν τον 
αντίστοιχο κωδικό τους. 

3.2.8. Χωνευτοί και επίτοιχοι πίνακες µικρής ισχύος 

Πίνακες µικρής ισχύος για διανοµή � 125 A δεν απαιτείται να είναι τύπου ισταµένων πεδίων, 
αλλά µπορούν να είναι κατασκευασµένοι από θερµοπλαστικό ή πολυκαρβονικό υλικό ή από 
µεταλλικό υλικό ή συνδυασµό τους και θα εγκαθίστανται χωνευτοί ή επίτοιχοι. Το πλαστικό ή 
πολυκαρβονικό υλικό θα είναι ανθεκτικό σε υψηλές θερµοκρασίες και φωτιά ως 650°C και σε 
θερµότητα παραγόµενη από εσωτερικά ηλεκτρικά φαινόµενα και θα έχει υποστεί δοκιµές 
σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 60695-2-1. Κάθε πίνακας θα είναι κλάσης κλάση µόνωσης ΙΙ 
(σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60335-1) µεταξύ της πρόσοψης και των εσωτερικών 
κυκλωµάτων ισχύος. Όλοι οι πίνακες θα συµµορφώνονται µε το πρότυπο EN 60439-3. 

Κάθε πίνακας θα αποτελείται από την πλάτη (χωνευτή ή µη), το εσωτερικό αφαιρούµενο 
κάλυµµα του εξοπλισµού (µετώπη) και το πλαίσιο µε τη θύρα. Εσωτερικά θα είναι 
εξοπλισµένος µε τυποποιηµένες ράγες DIN και/ή κατάλληλες µεταλλικές πλάκες για τη 
στήριξη του εξοπλισµού. 

3.3. Έλεγχος και δοκιµές  

Οι ηλεκτρικοί πίνακες και όλα τα εξαρτήµατά τους θα πρέπει να είναι επιθεωρήσιµα την 
περίοδο που κατασκευάζονται από την Υπηρεσία επίβλεψης του έργου, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στη παρούσα προδιαγραφή . 

Οι έλεγχοι και οι δοκιµές θα γίνουν µε µέριµνα και µε έξοδα του Αναδόχου στα εργαστήρια 
του προµηθευτή του εξοπλισµού ή από εξειδικευµένο οργανισµό ή εργαστήριο το οποίο θα 
καθοριστεί και θα είναι της αποδοχής της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος οφείλει µε προειδοποίηση 
δύο εβδοµάδων να ανακοινώσει στην Υπηρεσία για τις δοκιµές του πίνακα ή των επιµέρους 
εξαρτηµάτων του, που πρόκειται να προβεί για να παραστεί η Υπηρεσία εάν το επιθυµεί. 

Οι δοκιµές έγκρισης των πινάκων και των εξαρτηµάτων τους θα πραγµατοποιηθούν 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς IEC (για τις αποδόσεις) και µε τους κανονισµούς UNEL (για 
τις διαστάσεις) και µε όλους τους εν ισχύει νόµους και διατάγµατα. Θα πρέπει να υπάρχουν 
διαθέσιµα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισµένα διεθνή εργαστήρια. 

Οι πίνακες θα πρέπει να υποστούν κατ’ ελάχιστον τις πιο κάτω δοκιµές τύπου σύµφωνα µε 
το πρότυπο EN 60439-1 και να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιµών τύπου: 

• ∆οκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας 

• ∆οκιµή αντοχής σε βραχυκυκλώµατα (δυναµική καταπόνηση) 

• ∆οκιµή διηλεκτρικής στάθµης («Test Υψηλής Τάσης»)  

• ∆οκιµή αξιοπιστίας των συστηµάτων προστασίας (µπάρα ή αγωγός γείωσης) 

• ∆οκιµή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσµού (µεταξύ ενεργών αγωγών και µεταξύ 
ενεργών αγωγών και γείωσης) 

• ∆οκιµή της µηχανικής λειτουργίας των κινητών µερών (ανοιγοκλεισίµατα) 

• ∆οκιµή του βαθµού προστασίας ΙΡ (σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 60529) 

Επίσης θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω δοκιµές σειράς και να 
εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιµών σειράς: 

• Έλεγχος της συνδεσµολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωµάτων 

• ∆ιηλεκτρική δοκιµή («Test Υψηλής Τάσης») 
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• Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώµατος γείωσης (Megger 
Test)  

Θα πρέπει να γίνουν οι εξής έλεγχοι µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των Ηλεκτρικών 
Πινάκων και τις δοκιµές αυτών µε ευθύνη του Αναδόχου: 

• Έλεγχος αντιστοιχίας πινάκων και σχεδίων «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ» 

• Γενικός έλεγχος πίνακα 

• Έλεγχος βαφής 

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας µετά την θέση των πινάκων σε λειτουργία η Υπηρεσία µπορεί 
να ζητήσει από τον Ανάδοχο να επαναλάβει τις δοκιµές όσων έχουν σχέσεις µε την 
δυσλειτουργία. Οι δοκιµές αυτές θα γίνουν µε δαπάνες του Αναδόχου. 

3.4. Κατασκευαστικά σχέδια – πιστοποιητικά 

Πριν την παραγγελία του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία 
για έγκριση, αν του ζητηθεί, τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες:  

• Αντίγραφα των Πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστών πινάκων και 
του εγκαθιστάµενου εξοπλισµού. 

• Πιστοποιητικά δοκιµών τύπου και δοκιµών σειράς που αναφέρονται στις προηγούµενες 
παραγράφους της παρούσας. 

Ο Ανάδοχος πριν την προσκόµιση των πινάκων Χαµηλής Τάσης στο έργο, θα πρέπει να 
υποβάλει στην Υπηρεσία τα κατασκευαστικά σχέδια και λεπτοµερή ηλεκτρολογικά 
διαγράµµατα.  

Μετά την τοποθέτηση των πινάκων Χαµηλής Τάσης πρέπει να συντάξει τα εγχειρίδια 
λειτουργίας και συντήρησης τόσο των επιµέρους τµηµάτων του εξοπλισµού, όσο και των 
πλήρως κατασκευασµένων πινάκων.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β-11:  ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 

1. Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ανάγκης που 
εγκαθίσταται στο έργο. 

2. Γενικά 

Το Η/Ζ θα είναι επαρκούς ισχύος για την αυτόνοµη λειτουργία του απαιτούµενου Η/Μ 
εξοπλισµού σε περίπτωση διακοπής της παροχής. 

Το συγκρότηµα του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα αποτελείται από τα παρακάτω µέρη: 

α) Τον πετρελαιοκινητήρα 

β) Την γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος 

γ)  Τη δεξαµενή καυσίµου 

δ) Τον πίνακα ελέγχου και αυτοµατισµού εκκινήσεως 

ε) Την κοινή βάση στηρίξεως και τον ηχοµονωτικό κλωβό (όπου εφαρµόζεται) 

Το Η/Ζ θα είναι αυτοµάτου λειτουργίας, συνεχούς ισχύος σύµφωνης µε τους υπολογισµούς 
της µελέτης (κατά ISO 8528), µε περιθώριο υπερφορτίσεως κατά 10% ως stand-by για µία 
ώρα ανά δώδεκα ώρες λειτουργίας (κατά ISO 3046). Θα φέρει τετράχρονο, υδρόψυκτο 
πετρελαιοκινητήρα, αυτορρυθµιζόµενη, αυτοδιεγειρόµενη γεννήτρια τύπου brushless, κλάσης 
µόνωσης H, κλάσης αύξησης θερµοκρασίας F, µετά ηλεκτρονικού σταθεροποιητή τάσεως 
αντίστοιχης ισχύος, δεξαµενή καυσίµου όγκου ικανού να καλύψει τη λειτουργία των 
απαιτούµενων φορτίων επί οκτώ ώρες, ενσωµατωµένη στη βάση του και πίνακα ελέγχου και 
αυτοµατισµού. 

Το Η/Ζ πρέπει να είναι βιοµηχανικό προϊόν κατασκευαστή πιστοποιηµένου µε ISO 9001. 

3. Περιγραφή 

Ο πετρελαιοκινητήρας θα πρέπει να παρέχει την κατάλληλη ισχύ ώστε να εξασφαλίζει την 
ονοµαστική ισχύ της γεννήτριας σε cosφ = 0,80 σε συνεχή λειτουργία και εγκατάσταση σε 
κλειστό χώρο µε µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος 40°C. Θα έχει τέσσερις τουλάχιστον 
κυλίνδρους σε διάταξη εν σειρά ή σε διάταξη «V». Θα πρέπει να συνοδεύεται τουλάχιστον 
από εξής παρελκόµενα: 

α) Φίλτρο λαδιού 

β) Φυγοκεντρικό ρυθµιστή στροφών (governor) 

γ) Ψυγείο λαδιού 

δ) Φυγοκεντρική αντλία κυκλοφορίας νερού 

ε) Κέλυφος σφονδύλου, σφόνδυλο για βαθµό ανοµοιοµορφίας 1/250 

στ) Φίλτρα αέρα 

ζ) Γραναζωτή αντλία καυσίµου 

η) ∆ιπλό φίλτρο καυσίµου 

θ) Λεκάνη ελαίου 

ι) Ηλεκτρικό εκκινητή 24V, DC κατάλληλης ισχύος µε αµπερόµετρο φορτίσεως και 
ενδεικτική λυχνία βλάβης 

ια) Γεννήτρια (δυναµό) 230 V / 24 V για φόρτιση των συσσωρευτών 

ιβ) Ψυγείο µε ανεµιστήρα για θερµοκρασία 40°C µε προστατευτικό κάλυµµα, οδηγά 
πτερύγια και σωληνώσεις 
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ιγ) Μεγάλης ικανότητας µεταψύκτη 

ιδ) Σιγαστήρα καυσαερίων µε φλάντζες παρεµβύσµατα και κοχλίες συνδέσεως 

ιε) Σειρά ανταλλακτικών για δύο έτη σύµφωνα µε πρόταση του κατασκευαστή 

ιστ) Σωληνοειδές για το σταµάτηµα της µηχανής 

ιζ) Συστοιχία συσσωρευτών 24V DC κατάλληλη για 7 τουλάχιστον διαδοχικές εκκινήσεις 
του ζεύγους 

ιη) ∆ιάταξη ψυχρής εκκίνησης 

Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι εφοδιασµένος τουλάχιστον µε τα παρακάτω όργανα 
αυτοµατισµού για την προστασία και εύρυθµη λειτουργία του: πιεζοστάτη, µανόµετρο και 
θερµόµετρο λιπαντελαίου, θερµοστάτη και θερµόµετρο νερού ψύξεως, θερµαντική αντίσταση 
λαδιού και νερού µε κατάλληλο θερµοστάτη για την αυτόµατη προθέρµανσή τους, δείκτη 
στροφών και µετρητή ωρών λειτουργίας. 

Η γεννήτρια θα είναι εναλλασσοµένου ρεύµατος 50 Hz ±2% ισχύος ικανής να τροφοδοτήσει 
τα φορτία και να εκκινήσει τον µεγαλύτερο κινητήρα, τάσεως 400 V / 230 V, 
αυτοδιεγειρόµενη, αυτορυθµιζόµενη, χωρίς ψήκτρες (BRUSHLESS). Ο αυτόµατος 
ηλεκτρονικός ρυθµιστής τάσης θα πρέπει να διατηρεί την τάση σταθερή ±3% της 
ονοµαστικής τιµής για µεταβολή φορτίου από 0 - 100% µε σύγχρονη µεταβολή της 
συχνότητας ±2% και του συντελεστή ισχύος. Ο χρόνος αποκαταστάσεως της τάσης δεν θα 
πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 2 sec. 

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα φέρει ηλεκτρονικό διερευνητή φορτίσεων, προστασία έναντι 
υπερστροφίας – υπερσυχνότητας, στροφόµετρο, µετρητή ωρών λειτουργίας, θερµόµετρο 
νερού, θερµόµετρο ελαίου λίπανσης, µανόµετρο ελαίου λίπανσης και αµπερόµετρο 
φορτίσεως συσσωρευτών. 

Η δεξαµενή καυσίµου θα είναι χωρητικότητας ικανής για οκτάωρη λειτουργία του Η/Ζ, θα 
είναι ενσωµατωµένη στη βάση του Η/Ζ και φέρει ηλεκτρικό διακόπτη στάθµης τύπου 
πλωτήρα µε οπτική ένδειξη της χαµηλής στάθµης του καυσίµου. 

Ο πετρελαιοκινητήρας και η γεννήτρια θα είναι συναρµολογηµένες επάνω σε κοινή βάση 
στηρίξεως που θα συνοδεύεται από κατάλληλα αντικραδασµικά ελατήρια. 

Ο πίνακας ελέγχου και αυτοµατισµού του ζεύγους θα είναι µεταλλικός, ενσωµατωµένος σε 
αυτό και θα περιλαµβάνει όλα τα όργανα αυτοµατισµού και προστασίας. 

Η εκκίνηση του ζεύγους θα γίνεται αυτόµατα χωρίς φορτίο, όταν η τάση οποιασδήποτε 
φάσης του δικτύου διακοπεί ή κατέλθει κάτω από ένα προκαθορισµένο (ρυθµιζόµενο) όριο. 
Η παραλαβή των επιθυµητών φορτίων θα γίνεται επίσης αυτόµατα κατόπιν εντολής του 
κεντρικού συστήµατος αυτοµατισµού, κατά τρόπο ώστε τα φορτία να είναι πάντα εντός των 
ορίων ισχύος του Η/Ζ. Η µεταγωγή του φορτίου γίνεται µε κατάλληλο ηλεκτροκίνητο διακόπτη 
τριών θέσεων (∆ΕΗ - ΕΚΤΟΣ - Η/Ζ), ωστόσο θα υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης 
εκκίνησης µε τοπικό χειρισµό. 

Ο µεταγωγικός διακόπτης θα αποτελείται από δύο τετραπολικούς διακόπτες ισχύος µε 
ηλεκτροκινητήρες, µε µηχανική και ηλεκτρική µανδάλωση (interlocking), ώστε να αποκλείεται 
το ταυτόχρονο κλείσιµο και των δύο. Οι κινητήρες των διακοπτών θα είναι εναλλασσοµένου 
ρεύµατος 400 V – 50 Hz κατάλληλης ονοµαστικής εντάσεως µε τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

• Κατηγορία λειτουργίας AC 1. 

• Συνολικός χρόνος ζεύξεως: 0,2 sec. 

• ∆ιάρκεια ζωής: τουλάχιστον 30.000 χειρισµοί. 

• Μέγιστη συχνότητα χειρισµών: τουλάχιστον 20 χειρισµοί ανά ώρα. 

• Στιγµιαία ακύρωση λειτουργίας εφεδρικής πηγής 
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Η διαδικασία µεταγωγής (άνοιγµα διακόπτη – µεταγωγή φορτίου) θα γίνεται µε ρυθµιζόµενη 
χρονική καθυστέρηση για το άνοιγµα του διακόπτη, ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες 
αποζεύξεις στις περιπτώσεις στιγµιαίων διακυµάνσεων της τάσης. Στην περίπτωση που η 
τάση του δικτύου της ∆ΕΗ αποκατασταθεί εντός του προκαθορισµένου χρόνου, τότε η εντολή 
ανοίγµατος του διακόπτη µεταγωγής του φορτίου θα ακυρώνεται όχι όµως και η εντολή 
εκκινήσεως του ζεύγους, το οποίο θα εκκινεί κανονικά και θα λειτουργεί για λίγα λεπτά πριν 
σταµατήσει. 

Η µεταγωγή του φορτίου στο ζεύγος δεν µπορεί να γίνει προτού αυτό ξεκινήσει και αναπτύξει 
µία προκαθορισµένη τάση που θα µπορεί να ρυθµιστεί κατά βούληση. 

Η επαναφορά του φορτίου στη θέση κανονικής τροφοδοτήσεως θα γίνεται όταν 
αποκατασταθεί η τάση του δικτύου σε µία προκαθορισµένη τιµή. Η διαδικασία µεταγωγής θα 
γίνεται µε ρυθµιζόµενη καθυστέρηση. Μετά την µεταγωγή του φορτίου στη θέση κανονικής 
τροφοδοτήσεως το ζεύγος θα συνεχίζει τη λειτουργία του για λίγα ακόµη λεπτά. 

Η εκκίνηση του ζεύγους θα πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια κατάλληλης συσκευής που θα 
δίνει µέχρι τρεις το πολύ διαδοχικές εντολές εκκινήσεως. Ο αυτοµατισµός θα πρέπει να δίνει 
τη δυνατότητα κράτησης του πετρελαιοκινητήρα στις παρακάτω περιπτώσεις σφαλµάτων: 

• αποτυχία εκκινήσεως (µετά τις 3 διαδοχικές προσπάθειες) 

• χαµηλή πίεση λαδιού 

• υπερβολική ταχύτητα περιστροφής 

• υψηλή θερµοκρασία νερού 

Το κράτηµα της µηχανής στις παραπάνω περιπτώσεις θα αποκλείει οποιαδήποτε νέα εντολή 
εκκινήσεως εάν δεν εντοπισθεί προηγουµένως η βλάβη και θα συνοδεύεται από κατάλληλη 
οπτική και ηχητική σήµανση. 

Σε περίπτωση ανάγκης θα υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητου κρατήµατος του 
πετρελαιοκινητήρα από τον πίνακα, κατά την αυτόµατη λειτουργία, µε ταυτόχρονο 
αποκλεισµό εντολής νέας εκκινήσεως. 

Όλα τα όργανα, συσκευές και εξαρτήµατα αυτοµατισµού που έχουν περιγραφεί θα 
περιλαµβάνονται στον ηλεκτρικό πίνακα του ζεύγους. Επιπλέον, θα είναι εφοδιασµένος µε 
βολτόµετρο και µεταγωγικό διακόπτη, τρία αµπερόµετρα, συχνόµετρο, µετρητή στιγµιαίας 
κατανάλωσης ισχύος και ενδεικτικές λυχνίες σφαλµάτων (χαµηλή τάση µπαταριών, χαµηλή 
θερµοκρασία ή στάθµη καυσίµου, θέση διακοπτών µεταγωγής φορτίου, κλπ) µε διάταξη 
ελέγχου της καλής καταστάσεως τους. 

Σε περίπτωση που το Η/Ζ εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο ή όταν δεν καλύπτονται οι 
απαιτήσεις ηχοµόνωσης, το Η/Ζ θα φέρει ηχοµονωτικό κλωβό. Ο ηχοµονωτικός κλωβός θα 
είναι ενσωµατωµένος στη βάση του Η/Ζ και θα αποτελεί µε αυτό ενιαίο σύνολο. Θα φέρει 
θύρες πρόσβασης µε κλειδαριές ασφαλείας και περσιδωτά ανοίγµατα. Εσωτερικά θα είναι 
επενδεδυµένος µε κατάλληλο ηχοαπορροφητικό υλικό και εξωτερικά θα είναι βαµµένος µε 
αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική βαφή. 

4. Εγκατάσταση 

Η εγκατάσταση του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα και 
στις επιµέρους Προδιαγραφές καθώς επίσης και στις οδηγίες του κατασκευαστή. Για τον 
σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τις υπηρεσίες του 
κατασκευαστή του εξοπλισµού για την παρακολούθηση κατά την εγκατάσταση και την θέση 
του εξοπλισµού σε αποδοτική λειτουργία. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β-12: ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Ο∆ΕΥΣΕΩΣ 

1. Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις κάθε είδους καλωδιώσεις (ισχυρών και ασθενών 
ρευµάτων) που πραγµατοποιούνται στο έργο. 

2. Υλικά 

Όλα τα καλώδια που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θα 
συµφωνούν µε τις απαιτήσεις των ακολούθων προτύπων, εκτός εάν προδιαγράφεται 
διαφορετικά: 

• VDE 0207, Teile 1-24 Προδιαγραφές µονωτικών υλικών και µανδυών για καλώδια. 

• VDE 0250, Teile 1, 102, ..., 818 Κανονισµοί για µονωµένους αγωγούς εγκαταστάσεων 
ισχύος και φωτισµού. 

• VDE 0271 Καλώδια µε µόνωση PVC, (Y). 

• VDE 0272 Καλώδια µε µόνωση Πολυαιθυλένιο (2Y) 

• VDE 0273 Καλώδια µε µόνωση ∆ικτυωµένο Πολυαιθυλένιο (2Χ) 

• VDE 0278 Εξαρτήµατα, µούφες, ακροκεφαλές για καλώδια µέχρι 30 KV 

• VDE 0282 Αγωγοί µε µόνωση PVC 

• VDE 0298 Χρήση και επιτρεπόµενες φορτίσεις για καλώδια τάσεως µέχρι 30 KV 

• IEC 60502-2 Καλώδια ισχύος µε µόνωση PVC 

Πριν την αποστολή των καλωδίων στον τόπο του έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην 
Υπηρεσία προς έγκριση τα πιστοποιητικά δοκιµών του εργοστασίου παραγωγής των 
καλωδίων (ανάλογα τον τύπο καλωδίων και σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ). 

Για να είναι εγγυηµένη η µακροχρόνια σωστή λειτουργία και αξιοπιστία των καλωδίων 
χαµηλής τάσης πρέπει να υποστούν τις δοκιµές, σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ 1099, 843, 757, 
698. 

Η εκλογή των καλωδίων και των συντελεστών αποµειώσεως θα βασισθούν στα ακόλουθα: 

• Θερµοκρασία εδάφους. 

• Θερµική αγωγιµότητα εδάφους. 

• Βάθος τοποθετήσεως καλωδίων χαµηλής τάσεως 0,6 m. 

• Οµαδοποίηση καλωδίων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και 
της ∆ΕΗ. 

• Εναέρια τοποθέτηση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και της 
∆ΕΗ. 

Κάθε καλώδιο θα επιλεγεί ώστε να καλύπτει µε επάρκεια τις συνθήκες µεγίστου φόρτου 
λειτουργίας και βραχυκυκλώµατος καθώς και τις κλιµατικές και λοιπές συνθήκες του τόπου 
του έργου. 

Για τον καθορισµό της διατοµής των καλωδίων θα ληφθούν υπόψη κατ' ελάχιστον οι 
ακόλουθοι παράγοντες: 

• Στάθµη βραχυκυκλώµατος 

• Θερµοκρασία περιβάλλοντος και τρόπος εγκαταστάσεως 

• Πτώση τάσεως 
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• Πτώση τάσεως στα κυκλώµατα των κινητήρων, οφειλόµενη στην εφαρµοζόµενη µέθοδο 
εκκινήσεως. 

• Ρύθµιση θερµικών στοιχείων των αυτόµατων διακοπτών. 

• Τοποθέτηση καλωδίων εναέρια, υπόγεια ή µέσα σε κανάλι. 

2.1. Καλώδια χαµηλής τάσης 

Τα καλώδια που θα χρησιµοποιηθούν θα έχουν χάλκινους µονόκλωνους ή πολύκλωνους 
αγωγούς µέσα σε θερµοπλαστική µόνωση από PVC ή δικτυωµένο πολυαιθυλένιο XLPE και 
εξωτερικό µανδύα από PVC. Η κατασκευή τους θα είναι σύµφωνη µε το πρότυπο IEC 
60502-2. Οι τύποι των καλωδίων θα είναι: 

• Για το φωτισµό A05VV-U (µονόκλωνα) ή A05VV-R (πολύκλωνα), ονοµαστικής τάσεως 
300/500 V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 563. 

• Για τους κινητήρες του Η/Μ εξοπλισµού J1VV-U (µονόκλωνα) ή J1VV-R (πολύκλωνα), 
ονοµαστικής τάσεως 600/1000 V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 843. 

• Για τις παροχές των πινάκων κίνησης XLPE/PVC οπλισµένα, ονοµαστικής τάσεως 
600/1000 V και κατασκευής κατά IEC 502. 

• Για την τροφοδοσία των υποβρύχιων αντλιών και αναδευτήρων τα καλώδια θα είναι 
H07RN-F, ονοµαστικής τάσεως 450 V / 750 V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 623 και VDE 
0282. 

Επιπλέον, κάθε καλώδιο ισχύος για την τροφοδοσία ηλεκτροκινητήρα θα έχει ελάχιστη 
ονοµαστική διατοµή 2,5 mm2, ενώ τα καλώδια ισχύος για την τροφοδοσία των φωτιστικών 
σωµάτων ή οργάνων δύνανται να έχουν ελάχιστη ονοµαστική διατοµή 1,5 mm2. Η διατοµή 
του ουδέτερου θα είναι σύµφωνη µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

Κάθε καλώδιο ισχύος θα συνοδεύεται από αγωγό γειώσεως καταλλήλου διατοµής, ο οποίος 
θα είναι ενσωµατωµένος στο καλώδιο ή θα είναι ξεχωριστό καλώδιο µε θερµοπλαστική 
µόνωση (PVC), πράσινου/κίτρινου χρώµατος, µε διατοµή καθορισµένη σύµφωνα µε το 
πρότυπο IEC 60364 και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Η χρησιµοποίηση του χαλύβδινου 
οπλισµού των καλωδίων, των σωληνώσεων προστασίας των αγωγών των σωληνώσεων 
νερού κτλ. ως µοναδικών µέσων γειώσεων, απαγορεύεται αυστηρά.  

Τα καλώδια θα είναι συνεχή. Ενδιάµεση σύνδεση (µάτισµα) δεν επιτρέπεται.  

Η τοποθέτηση των καλωδίων µέσα σε σωληνώσεις ή εναέρια κανάλια, θα είναι σύµφωνη µε 
τις απαιτήσεις της ∆ΕΗ και του προτύπου IEC 60364. 

Τα καλώδια θα είναι πολυπολικά σύµφωνα το VDE 0250/69, 0271/69 (DIN 47705). Οι 
αγωγοί των καλωδίων µπορούν να είναι µονόκλωνοι µέχρι διατοµής 4 mm2 αλλά θα είναι 
πολύκλωνοι από 6 mm2 και άνω. 

Οι επιτρεπόµενες µέγιστες πτώσεις τάσης για τα διάφορα µέρη ενός ηλεκτρικού συστήµατος 
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 1: Επιτρεπόµενες µέγιστες πτώσεις τάσης 

Α/Α Στοιχεία του συστήµατος Συνθήκες λειτουργίας Πτώση 
τάσης 

1 2 3 4 

1 
Στα καλώδια τροφοδοσίας των 
κινητήρων 

Κινητήρας που λειτουργεί στην 
ονοµαστική ισχύ 5% 

2 

Στους ακροδέκτες των 
κινητήρων κατά την εκκίνηση 
σε βραχυκύκλωµα 

Κατά την διάρκεια εκκίνησης του 
κινητήρα (σηµ. Ι) 25% 

3 
Στις µπάρες των πινάκων 
τροφοδοσίας των κινητήρων 

Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης 
του πιο µεγάλου κινητήρα (σηµ. 

ΙΙ) 15% 
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Α/Α Στοιχεία του συστήµατος Συνθήκες λειτουργίας Πτώση 
τάσης 

1 2 3 4 

4 
Στα καλώδια τροφοδοσίας των 
πινάκων φωτισµού 

Με µέγιστο προβλεπόµενο 
φορτίο 1% 

5 
Στα καλώδια τροφοδοσίας των 
φωτιστικών σωµάτων  2% 

Σηµ. 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 µέγιστο φορτίο, χωρίς βλάβη των κινητήρων. 

β. Η µέγιστη τιµή των 25% εννοείται σαν άθροισµα των πτώσεων τάσης στα καλώδια και τις 
µπάρες των πινάκων τροφοδοσίας των κινητήρων από τον αντίστοιχο Γενικό Πίνακα 
Χαµηλής Τάσης µέχρι την κατανάλωση. 

Σηµ. 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. 

 

Για τα καλώδια µεταφοράς ενέργειας υποβρυχίων βυθιζόµενων συγκροτηµάτων θα 
χρησιµοποιηθούν εύκαµπτα καλώδια µε µήκος επαρκές, ώστε να εκτείνονται από το κουτί 
συνδέσεως του κινητήρα µέχρι το κουτί συνδέσεως που βρίσκεται στο επίπεδο του 
ανοίγµατος επισκέψεως της δεξαµενής. Τα εύκαµπτα καλώδια θα αποτελούνται από 
εύκαµπτους, χάλκινους αγωγούς 450 V / 750 V µονωµένους µε ελαστικό µανδύα µε 
εύκαµπτη µόνωση από ελαστικό κατάλληλο για υποβρύχια χρήση. 

Τα εύκαµπτα καλώδια ηλεκτρικού ρεύµατος θα είναι υπολογισµένα ώστε να δέχονται όλο το 
ρεύµα που χρειάζεται ο κινητήρας για να λειτουργήσει κάτω από τις επικρατούσες συνθήκες 
θερµοκρασίας και υγρού περιβάλλοντος. 

Οι συζεύξεις καλωδίων θα είναι πλήρως υδατοστεγείς σε συνθήκες καταιγισµού νερού και 
τροπικά κλίµατα. Τα παρεµβύσµατα εισόδου των καλωδίων θα πρέπει να είναι τελείως 
στεγανά. 

Το σώµα των συζευκτήρων θα είναι από αλουµίνιο, ορείχαλκο ή άλλο υλικό ανθεκτικό στην 
διάβρωση. Θα είναι επίσης εφοδιασµένο µε κρίκους για να κλειδώνει µε λουκέτο ώστε να 
αποφεύγονται οι περιπτώσεις επέµβασης από αναρµόδια άτοµα, βανδαλισµού κτλ. 

Τα καλώδια θα παρέχουν τη δυνατότητα αποσυνδέσεως. Τα κουτιά αποσυνδέσεως θα είναι 
από χυτοσίδηρο, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, µε χοντρούς ορειχάλκινους ακροδέκτες 
ώστε να διευκολύνεται η αποσύνδεση των καλωδίων ρεύµατος / προστασίας της αντλίας 
κατά την αφαίρεσή της. Το κουτί θα είναι πλήρες, µε υδατοστεγή παρεµβύσµατα για τα 
καλώδια ρεύµατος / προστασίας της αντλίας. 

2.2. Καλώδια οργάνων και ελέγχου 

Τα καλώδια που θα χρησιµοποιηθούν για τη σύνδεση οργάνων και τα κυκλώµατα ελέγχου 
θα είναι πολύκλωνα κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές κατά VDE 0271 
ονοµαστικής διατοµής 1,5 mm2 µε αριθµηµένους κλώνους για σήµανση αναγνώρισης σε όλο 
το µήκος τους. Στα άκρα των καλωδίων θα στερεωθούν δακτύλιοι µε τα κωδικά στοιχεία 
τους. Σε σηµεία διασύνδεσης των αγωγών, όπου η αλλαγή κωδικών είναι αναπόφευκτη, 
κάθε αγωγός θα φέρει διπλούς δακτυλίους σηµάνσεως. Κάθε αλλαγή αρίθµησης θα 
σηµειώνεται επάνω στο ηλεκτρικό διάγραµµα της εγκαταστάσεως στην οποία έγινε η αλλαγή. 

Όπου προβλέπονται κυτία συνδέσεως ή διακλαδώσεως για τη διαλογή και σύνθεση της 
οµάδας καλωδίων οργάνων και ελέγχου µιας µονάδος του εξοπλισµού, τα κυτία αυτά θα είναι 
κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και για επίτοιχη τοποθέτηση και θα φέρουν δύο 
σειρές ακροδεκτών τύπου κώς. 

2.3. Καλώδια µεταφοράς δεδοµένων 

Για τη µεταφορά των δεδοµένων θα χρησιµοποιηθούν καλώδια µε χάλκινους αγωγούς 
χάλκινους αγωγούς µονόκλωνους ή πολύκλωνους των πιο κάτω τύπων:  
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• LiYCY(TP) όταν απαιτείται ηλεκτρική θωράκιση του µεταφεροµένου σήµατος. 

• UTP-FTP κατ’ ελάχιστον CATEGORY 5 σε εφαρµογές που δεν αναµένονται 
ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές στη µετάδοση των δεδοµένων. 

Η κατασκευή των καλωδίων LiYCY(TP) πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές VDE 
0812 και 0814 και έχει ως ακολούθως: 

• Αγωγοί: Λεπτοπολύκλωνα συρµατίδια χαλκού (VDE 0295 class 5) 

• Μόνωση αγωγών: Από PVC µε κωδικοποίηση χρωµατισµών κατά DIN 47100 χωρίς 
επανάληψη χρωµάτων 

• Συνεστραµµένοι αγωγοί: σε ζεύγη 

• Θωράκιση: Πλέγµα επικασσιτερωµένου χαλκού µε κάλυψη >90% 

• Εξωτερικός µανδύας: PVC χρώµατος γκρί, βραδύκαυστο κατά IEC 332.1 

• Τάση λειτουργίας: 250 V (κορυφή 500 V) 

• Περιοχή θερµοκρασιών: -30°C έως 80°C 

Η κατασκευή των καλωδίων UTP-FTP πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές 
ISO/IEC DIS 11801 Class D, TIA/EIA 568A και TSB 36 και έχει ως ακολούθως: 

• Αγωγοί: Μονόκλωνα συρµατίδια καθαρού χαλκού διαµέτρου 0,5 mm (24 ΑWG) 

• Μόνωση αγωγών: Πολυαιθυλένιο (PΕ) µε κωδικοποίηση χρωµατισµών 

• Συνεστραµµένοι αγωγοί: σε ζεύγη µε πολύ µικρό βήµα στρέψης. 

• Θωράκιση (FTP µόνο): Φύλλο αλουµινίου µε συνθετική επικάλυψη και αγωγός συνέχειας 
από επικασσιτερωµένο χαλκό. 

• Εξωτερικός µανδύας: PVC χρώµατος γκρι, βραδύκαυστος κατά ΙΕC 332.1 

• Περιοχή θερµοκρασιών: -30 °C έως 80 °C 

Τα καλώδια θα είναι συνεστραµµένα (twist pair) 4 ή 25 αγωγών συχνότητας 100 ΜΗz 
χωρητικότητας 46 pF/m, σύνθετης αντίστασης 100 Ω ± 15 Ω µε απόσβεση 21,98 dB/100 m 
στα 100 MHz. 

Εναλλακτικά, για την δικτύωση των PLC και µονάδων κατανεµηµένων εισόδων/εξόδων θα 
χρησιµοποιηθεί καλώδιο οπτικών ινών. Το καλώδιο θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση 
εντός προστατευτικής σωλήνωσης.  

Με βάση την τοπολογία του δικτύου απαιτούνται 2 οπτικές ίνες ανά καλώδιο. Προβλέπεται η 
ύπαρξη τουλάχιστον 4 ακόµη εφεδρικών οπτικών ινών ανά καλώδιο. 

∆εν επιτρέπονται ενώσεις στην διαδροµή του καλωδίου.  

Ο τερµατισµός των καλωδίων, οι ενώσεις και οποιαδήποτε άλλη εργασία, δοκιµή και η θέση 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία θα γίνει από πλήρως εξοικειωµένο µε την χρήση οπτικών 
ινών, ειδικών εργαλείων και υλικών, προσωπικό του αναδόχου.  

Η απόσβεση κάθε οπτικής ίνας θα µετρηθεί µετά την εγκατάστασή του καλωδίου και θα 
εκδοθεί σχετικό πιστοποιητικό µε ευθύνη του αναδόχου. Σε καµία περίπτωση δεν θα γίνει 
δεκτή εξασθένιση µεγαλύτερη από 12 dB. 

Θα υπάρχει ειδική σήµανση καθ’ όλο το µήκος του καλωδίου, που θα εγκριθεί από την 
Υπηρεσία, ώστε να διακρίνεται το είδος του καλωδίου από κοινά ηλεκτρολογικά καλώδια. 

Το καλώδιο θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Είδος οπτικών ινών  : πολύτροπη, glass, 62.5/125 µm 

• Αριθµός οπτικών ινών  : >6 
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• Εξασθένιση : 850nm, <3,1 dB/km 

•  : 1300nm <0,8 dB/km 

• Εξωτερικός µανδύας  : µαύρο πολυαιθυλένιο (PE) υψηλής πυκνότητας 

• Ελάχιστη ακτίνα κάµψης : 20 φορές η διάµετρος του καλωδίου 

• Αντοχή σε εφελκυσµό  : τουλάχιστον 700 Ν 

• Αντίσταση θραύσης : 400 Ν/m κατά IEC 794-1-E3 

• Θερµοκρασία λειτουργίας : -40°C έως +70°C 

Κάθε ξεχωριστή οπτική ίνα του καλωδίου θα σηµαίνεται ξεχωριστά µε αριθµό ή µε µη 
επαναλαµβανόµενο χρώµα, θα περιέχεται σε σωλήνα διαφορετικού χρωµατισµού µε γέµιση 
από πετρελαϊκή µάζα (water repellent gel filling) για προστασία έναντι υγρασίας. Οι 
ξεχωριστοί σωλήνες θα είναι συνεστραµµένοι γύρω από ένα κεντρικό συνθετικό (µη 
µεταλλικό) στοιχείο ενίσχυσης και θα περιβάλλονται από ίνες αραµίδης που χρησιµεύουν σαν 
στοιχείο απορρόφησης µηχανικών τάσεων. 

2.4. Καλώδια τηλεφωνικών εγκαταστάσεων 

Τα τηλεφωνικά καλώδια θα είναι τύπου J-Y(St)Y σύµφωνα µε τις προδιαγραφές VDE 0815 ή 
A-2YF(L)2Y / A-2Y(L)2Y σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΟΤΕ 0/2.6/Γ/4-22. 

Για τη σύνδεση κατανεµητών στα τηλεφωνικά κέντρα θα χρησιµοποιείται καλώδιο τύπου S-
Y(St)Y κατά VDE 0813 διαµέτρου αγωγών 0,6 mm. 

(1) Καλώδια J-Y(St)Y 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των καλωδίων αυτών για τις εσωτερικές τηλεφωνικές 
εγκαταστάσεις των κτιρίων είναι: 

- Αγωγοί: Μονόκλωνα συρµατίδια ηλεκτρολυτικού χαλκού διαµέτρου 0,60 mm 

- Μόνωση αγωγών: PVC  

- Κωδικοποίηση χρωµάτων: VDE 0815 

- Θωράκιση: Φύλλο αλουµινίου µε συνθετική επικάλυψη και αγωγός συνέχειας από 
καθαρό χαλκό 

- Mανδύας: Ειδικό PVC χρώµατος γκρί, βραδύκαυστο κατά IEC 332.1 

- Τάση λειτουργίας: κορυφή 300 V 

- Περιοχή θερµοκρασιών: -5°C έως 70°C 

- Απόσβεση (800 Hz): 1,7 dB/km  

- Αµοιβαία χωρητικότητα (800 Hz): 100 nF/km 

(2) Καλώδια A-2YF(L)2Y / A-2Y(L)2Y 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των καλωδίων αυτών για τις εξωτερικές τηλεφωνικές 
εγκαταστάσεις των γηπέδων είναι: 

- Αγωγοί: Μονόκλωνα συρµατίδια ηλεκτρολυτικού καθαρού χαλκού 

- Μόνωση αγωγών: Πολυαιθυλένιο (PE)  

- Κωδικοποίηση χρωµάτων: VDE 0816 

- Επικάλυψη µόνωσης: Πετρελαϊκή µάζα (jelly) για στεγανότητα κατά τη διαµήκη 
διεύθυνση 

- Εσωτερική επένδυση: Φύλλο από διαφανές πλαστικό 

- Θωράκιση: Σωλήνες αλουµινίου µε συνθετική επικάλυψη 
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- Mανδύας: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας µαύρου χρώµατος 

- Τάση λειτουργίας: κορυφή 300 V 

- Περιοχή θερµοκρασιών: -30°C έως 70°C 

- Απόσβεση (800 Hz): 1,0 dB/km για 0,6 mm, 0,8 dB/km για 0,8 mm 

- Αµοιβαία χωρητικότητα (800 Hz): 52 nF/km για 0,6 mm, 55 nF/km για 0,8 mm 

3. Εκτέλεση εργασιών  

3.1. Εγκατάσταση και οδεύσεις καλωδίων 

Όλα τα καλώδια πρέπει να εγκατασταθούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τους 
κανόνες της τέχνης, ακολουθώντας κατά το δυνατόν ευθείες οδεύσεις. Ειδικότερα, θα 
εφαρµοστούν το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και τα VDE 100 και VDE 101. 

Οι σωλήνες διέλευσης των καλωδίων διανοµής θα είναι από PVC. Οι σωλήνες των 
καλωδίων από τους τοπικούς υποπίνακες έως τα µηχανήµατα που οδεύουν σε δοµικά 
στοιχεία θα είναι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες, χωρίς µονωτική επένδυση, µε διάµετρο και 
πάχος τοιχωµάτων σύµφωνο µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

Καλώδια που οδεύουν σε τοιχία µπορούν να τοποθετούνται σε κλειστές διάτρητες 
γαλβανισµένες σχάρες, που στερεώνονται στο τοιχίο µε εκτονωτικά βύσµατα. 

Όταν µία µονάδα του εξοπλισµού εξυπηρετείται από περισσότερα του ενός καλώδια, θα 
πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα ώστε να εξασφαλισθεί η όδευση των καλωδίων από µία 
κοινή κατεύθυνση και ο τερµατισµός τους µε κανονική σειρά και συµµετρία. 

Κάθε καλώδιο θα φέρει σε κάθε άκρο του σταθερή σήµανση µε τον αριθµό του ο οποίος 
αναφέρεται στους καταλόγους των υλικών. Οι αναγνωριστικές πινακίδες θα έχουν κατάλληλο 
µέγεθος και µορφή που θα εγκρίνει η Υπηρεσία µετά από πρόταση του Αναδόχου και θα 
είναι στερεωµένες κατά τρόπο ασφαλή επάνω στα καλώδια. 

Πινακίδες αναγνωρίσεως θα τοποθετηθούν επίσης στην είσοδο και έξοδο των καλωδίων από 
υπόγεια κανάλια, οικοδοµικά στοιχεία και γενικά σε κάθε περίπτωση αφανούς τοποθέτησης 
όπου απαιτείται να σηµειώνεται και να αναγνωρίζεται η όδευση των καλωδίων. Η χρήση 
πινακίδων στερεωµένων µε κόλλα απαγορεύεται. 

Τα σηµεία εξόδου και εισόδου των καλωδίων σε οικοδοµικά στοιχεία ή βάσεις εδράσεως 
πινάκων θα στεγανώνονται. Η στεγάνωση θα πραγµατοποιείται µε κατάλληλο ελαστοµερές 
υλικό και θα φέρει τελικό εξωτερικό στρώµα αδιάβροχης αποξειδικής ρητίνης πάχους όχι 
µικρότερου των 40 mm ή ελαφράς τσιµεντοκονίας κατά περίπτωση. Η εργασία αυτή θα γίνει 
και για κάθε εφεδρικό άνοιγµα. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και για την προσωρινή 
στεγάνωση κάθε οπής διελεύσεως καλωδίου από οικοδοµικό στοιχείο κατά τη διάρκεια του 
σταδίου κατασκευής για λόγους προστασίας έναντι κατακλύσεως. 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας στεγανώσεως θα πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή 
ώστε να µην υποστούν φθορές η επένδυση και η ενίσχυση του καλωδίου.  

Όλα τα καλώδια ισχύος θα συνδέονται προς τους πίνακες κατά τρόπο που θα διασφαλίζει ότι 
η σωστή διαδοχή φάσεων, οι αριθµοί των φάσεων και τα χρώµατα των αγωγών θα 
διατηρούνται σε όλη την εγκατάσταση. 

Οι αγωγοί των καλωδίων χαµηλής τάσεως θα ταυτίζονται µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• 1η Φάση L1 

• 2η Φάση L2 

• 3η Φάση L3 

• Ουδέτερος N ή µπλε αγωγός 

• Γείωση πράσινο ή κιτρινο/πράσινο 
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Τα µονοπολικά καλώδια ισχύος θα φέρουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ταύτισης: 

• Φάση  Καφέ 

• Ουδέτερος Μπλε 

• Γείωση Πράσινο ή κιτρινο/πράσινο 

Όλοι οι αγωγοί των καλωδίων θα τερµατίζουν σε κατάλληλες χάλκινες λαβές ή ορειχάλκινους 
δακτυλίους µε χρήση ειδικού εργαλείου. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται “κατσάρωµα” 
µε τα χέρια ή πένσα. 

Όλα τα καλώδια θα παραδοθούν σε στιβαρά στροφεία επάνω στα οποία θα αναγράφονται τα 
στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής, η διατοµή, το µήκος και η µόνωση και θα ελεγχθούν 
από την Υπηρεσία πριν από την εγκατάστασή τους. 

Τα άκρα των καλωδίων χαµηλής τάσεως θα στεγανώνονται κατάλληλα, όταν τα καλώδια 
βρίσκονται στα στροφεία, για να αποφεύγεται η είσοδος υγρασίας και όταν αποκόπτεται ένα 
κοµµάτι από το καλώδιο που είναι στο στροφείο, το τέρµα του καλωδίου που αποµένει θα 
στεγανώνεται αµέσως. 

Οι έλξεις κατά την διάρκεια της τοποθέτησης δεν πρέπει να υπερβούν τις προδιαγραφόµενες 
τιµές του κατασκευαστή, και σε περίπτωση ελλείψεως αυτής, δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 
6 kg/mm2 διατοµής. Για το σκοπό αυτό οι έλξεις θα γίνονται ή µε το χέρι, ή µηχανοκίνητα µε 
την προϋπόθεση όµως ότι διατίθεται όργανο ελέγχου της έλξης.  

Όλα τα µήκη των καλωδίων που κόβονται από το στροφείο πρέπει να τοποθετούνται αµέσως 
στις προβλεπόµενες θέσεις αλλιώς πρέπει να στεγανώνονται αµέσως τα άκρα των. 

Προκειµένου να κοπεί ένα τµήµα καλωδίου από το στροφείο, το στροφείο θα τοποθετείται σε 
κατάλληλη θέση ώστε να διευκολύνεται η αφαίρεση του καλωδίου και να αποφεύγονται 
στροφές και διπλώσεις. Όταν το αποκοπτόµενο µήκος καλωδίου είναι µεγάλο θα 
χρησιµοποιούνται κατάλληλα ράουλα ή φορεία έλξεως καλωδίων. Η όδευση των καλωδίων 
θα είναι σύµφωνη µε τα συµβατικά σχέδια. 

Επέκταση των καλωδίων (µάτισµα) µέσω κατάλληλων µουφών δεν επιτρέπεται παρά µόνο 
στις περιπτώσεις που το µήκος της γραµµής είναι µεγαλύτερο από το µέγιστο µήκος του 
καλωδίου ενός στροφείου και αφού ενηµερωθεί η Υπηρεσία. 

Οι αγωγοί κάθε καλωδίου που συνδέει στρεφόµενη µηχανή (κινητήρα ή γεννήτρια) θα 
φέρουν δακτυλίους µε τα χαρακτηριστικά σύµβολα, ώστε να διευκολύνεται η σωστή σύνδεση 
κάθε µηχανής. 

Όταν χρειάζεται να αφαιρεθεί η πλαστική επένδυση των καλωδίων, όπως π.χ. στο τέρµα των 
καλωδίων, θα αφαιρείται το ελάχιστο απαιτούµενο τµήµα και ο εκτιθέµενος αγωγός ή 
οπλισµός θα καλύπτεται επαρκώς µε κατάλληλο πλαστικό δακτύλιο. 

Τα καλώδια µε µόνωση από PVC ή XLPE θα στερεώνονται στο τέρµα τους µέσω µηχανικών 
στυπιοθλιπτών σύµφωνα µε το εφαρµοζόµενο πρότυπο. Οι στυπιοθλίπτες αυτοί θα είναι 
ορειχάλκινοι εκτός από τις περιπτώσεις καλωδίων µε οπλισµό από ταινία αλουµινίου, όπου 
οι στυπιοθλίπτες θα είναι από αλουµίνιο. Οι στυπιοθλίπτες θα εξασφαλίζουν επαρκή 
στερέωση των καλωδίων µέσω του µεταλλικού οπλισµού τους, εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως 
και πλήρη σύνδεση προς γη. Θα παραδοθούν πλήρεις, µε ορειχάλκινο στοιχείο σύνδεσης 
προς γη και κατάλληλο πλαστικό κάλυµµα µέσω του οποίου θα στεγανώνεται 
αποτελεσµατικά το µεταξύ επενδύσεων του καλωδίου και στυπιοθλίπτου διάκενο. 

3.2. Εκσκαφή χανδάκων τοποθέτησης καλωδίων 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει σχέδια µε τις ακριβείς διαστάσεις των χανδάκων στα οποία θα 
σηµειώνονται το πλάτος και το βάθος κάθε χάνδακα και οι λεπτοµέρειες των σωλήνων που 
θα χρησιµοποιηθούν για τη διασταύρωση των καλωδίων µε οδούς. 

Τα σχέδια θα συνταχθούν σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία και θα εγκριθούν γραπτώς πριν 
εφαρµοστούν επιτόπου. 
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Η τοποθέτηση όλων των καλωδίων πρέπει να ακολουθεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

i. Τα βάθη τοποθετήσεως των καλωδίων θα καθορίζονται από τη διαµορφωµένη στάθµη 
του εδάφους, εκτός αν διαταχθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία. Τα καλώδια χαµηλής 
τάσεως θα τοποθετηθούν σε βάθος τουλάχιστον 0,60 m.  

ii. Πριν από την τοποθέτηση των καλωδίων η Υπηρεσία θα επιθεωρήσει τους χάνδακες 
και θα βεβαιωθεί ότι το περίγραµµά τους είναι σταθερό και ο πυθµένας λείος χωρίς 
θραύσµατα από πέτρες. 

iii. Το στρώµα έδρασης των καλωδίων θα έχει πάχος 75 mm και θα δηµιουργηθεί από 
λεπτόκοκκη άµµο. 

iv. Τα καλώδια θα τοποθετηθούν στις κατάλληλες µεταξύ των αποστάσεις και όχι 
τεντωµένα, για να αποφευχθεί η δηµιουργία τάσεων, όταν αυτά θα κατακαθίσουν µε 
την επαναπλήρωση του χάνδακα. 

v. Πριν από τη διάστρωση της άµµου και την επαναπλήρωση, θα γίνεται έλεγχος από την 
Υπηρεσία, όπως επίσης και µετά τη διάστρωση της άµµου και την τοποθέτηση των 
προστατευτικών πλακών. 

vi. Μετά την τοποθέτηση των καλωδίων θα προστεθεί ένα νέο στρώµα άµµου πάχους 
75 mm, το οποίο θα καλύψει πλήρως τους αγωγούς χωρίς κενά στις κάτω παρειές 
τους. Για την εργασία αυτή δεν θα χρησιµοποιηθούν µηχανικά µέσα.  

vii. Μετά τη διάστρωση της άµµου θα τοποθετηθούν οι προστατευτικές πλάκες, οι οποίες 
θα επικαλύπτουν τα καλώδια µε ένα περιθώριο τουλάχιστον 75 mm εκατέρωθεν.  

viii. Ο Ανάδοχος θα προβεί στην επαναπλήρωση του χάνδακα, χωρίς να διαταράξει τις 
προστατευτικές πλάκες. Τα υλικά επαναπλήρωσης θα πρέπει να είναι απαλλαγµένα 
κατά το δυνατόν από µεγάλες πέτρες και άλλα στερεά µεγάλου σχήµατος. 

ix. Μετά την επαναπλήρωση του χάνδακα, ο Ανάδοχος θα προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες για τη δηµιουργία της τελικής στάθµης του εδάφους και θα τοποθετήσει 
δείκτες της όδευσης των καλωδίων. Οι δείκτες αυτοί θα τοποθετηθούν το πολύ ανά 
10 m διαδροµής και στα σηµεία αλλαγής κατευθύνσεως στους δείκτες θα αναγράφονται 
οι λέξεις “ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ” και η τάση λειτουργίας της γραµµής. 

3.3. Εσχάρες στηρίξεως καλωδίων 

Κατά τις οµαδικές οδεύσεις καλωδίων ισχυρών ρευµάτων ή γυµνών χάλκινων αγωγών, 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν, µεταλλικές σχάρες, από διάτρητη γαλβανισµένη λαµαρίνα, 
ανοικτού ή κλειστού τύπου κατά περίπτωση, µε τα ειδικά εξαρτήµατα για τη στήριξη τους. Ο 
Ανάδοχος θα προµηθεύσει και θα εγκαταστήσει όλες τις απαιτούµενες για την όδευση των 
καλωδίων εσχάρες. Για την επιλογή των εσχαρών στηρίξεως των καλωδίων και των 
οδεύσεών των θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

i. Ο αριθµός των καλωδίων ισχύος αυτοµατισµού και ελέγχου, που θα τοποθετηθούν σε 
κάθε εσχάρα, περιλαµβανοµένων και των µελλοντικών. 

ii. Αποφυγή περιοχών όπου θα γίνεται συντήρηση µηχανηµάτων, σωλήνων κτλ. και 
περιοχών όπου προβλέπεται επέκταση των εγκαταστάσεων του έργου. 

iii. Αποφυγή περιττών διαδροµών. 

iv. Όδευση των εσχαρών σε µεγάλο ύψος µε κατάλληλες καθόδους στις διάφορες 
καταναλώσεις. 

v. Όδευση εσχαρών σε οριζόντιες και κάθετες διευθύνσεις κατά το µέτρο του δυνατού. 

Οι εσχάρες οδεύσεως των καλωδίων θα κατασκευασθούν από χαλυβδοελάσµατα, θα 
φέρουν οµοίου τύπου στοιχεία σύνδεσης και θα εγκατασταθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
εργοστασίου κατασκευής τους. Θα ακολουθούν το παρακάτω διαστασιολόγιο: 
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Πίνακας 2: ∆ιαστασιολόγιο εσχαρών οδεύσεως 

Α/Α ∆ιαστάσεις [mm] Πάχος ελάσµατος [mm] 
1 2 3 

1 100 x 50, 200 x 50 1,00 

2 100 x 100, 200 x 100 1,25 

3 300 x 50, 400 x 50 1,50 

4 300 x 100, 400 x 100 1,50 

5 500 x 100 2,00 

6 600 x 100 2,00 

Οι καµπύλες και τα τεµάχια διακλάδωσης και σύνδεσης θα έχουν τυποποιηµένη µορφή και οι 
εσωτερικές ακτίνες καµπυλότητας δεν θα είναι µικρότερες από 300 mm. Το σύστηµα των 
εσχαρών θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο NEMA VE-1 και οι τιµές 
φόρτισης θα υπολογιστούν σύµφωνα µε το DIN 4114 µε συντελεστή ασφαλείας 1,7 κατ’ 
ελάχιστο. Το γαλβάνισµα θα είναι σύµφωνο µε το DIN EN 10412 µε βάρος επικάλυψης 
350 g/m2. Οι σχάρες θα είναι προγαλβανισµένες µε τη µέθοδο SENDZIMIR Z 275 σύµφωνα 
µε το DIN 17162. 

Οι εσχάρες θα έχουν επαρκές πλάτος ώστε τα καλώδια να τοποθετούνται σε ένα επίπεδο και 
στις κανονικές µεταξύ τους αποστάσεις χωρίς να αλληλεπικαλύπτονται εξασφαλίζοντας ότι το 
30% της επιφανείας του θα παραµένει κενό (εφεδρεία).  

Τα καλώδια θα ασφαλίζονται επάνω στις εσχάρες µε τη βοήθεια µονωτικών ιµάντων, οι 
οποίοι θα βιδώνονται επάνω στην εσχάρα µε πλαστικούς κοχλίες και ροδέλες. Θα 
στερεώνονται ανά διαστήµατα τέτοια που θα εξασφαλίζουν µια καθαρή και τακτοποιηµένη 
εγκατάσταση. 

Ειδική µέριµνα πρέπει να ληφθεί στις κατακόρυφα τοποθετηµένες εσχάρες, όπου πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν κατάλληλα και επαρκή στοιχεία στερεώσεως των καλωδίων, ώστε να 
επιτυγχάνεται ασφάλεια και καλή κατανοµή των φορτίων. Τα καλώδια που οδεύουν επάνω 
σε κατακόρυφες εσχάρες θα στερεωθούν κατά τρόπο ασφαλή ανά διαστήµατα το πολύ 
600 mm. 

Οι βραχίονες στηρίξεως των εσχαρών θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένο εν θερµώ 
χαλυβοέλασµα πάχους τουλάχιστον 2 mm και θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 1 cm 
µεγαλύτερο από το πλάτος της σχάρας που στηρίζουν και θα είναι υπολογισµένα για µέγιστο 
φορτίο 50 kg. Οι αποστάσεις µεταξύ τους θα είναι τέτοιες ώστε οι µεν σχάρες πλάτους 
100 mm – 300 mm να δέχονται φορτίο 100 kp/m ενώ οι σχάρες πλάτους 400 mm – 600 mm 
φορτίο 200 kp/m. Σε κάθε περίπτωση, η µεταξύ τους απόσταση δεν θα υπερβαίνει σε καµιά 
περίπτωση τα 1.200 mm. Η στερέωση των βραχιόνων αυτών θα είναι επαρκής για το 
µέγιστο φορτίο της εσχάρας.  

Γενικά η κατασκευή των εσχαρών θα είναι πολύ επιµεληµένη και θα γίνει µε τρόπο που θα 
επιτρέπει µικρή δύναµη πάνω σε αυτές χωρίς παραµορφώσεις των σχαρών, των βραχιώνων 
και των ορθοστατών. 

Οι ορθοστάτες θα είναι από χαλυβδοέλασµα γαλβανισµένο εν θερµώ πάχους τουλάχιστον 
3 mm διπλού «π» µονοί ή διπλοί ανάλογα µε τα φορτία των εσχαρών. Για εσχάρες πλάτους 
µεγαλύτερου από 200 mm µπορούν να χρησιµοποιηθούν ορθοστάτες µορφής. Οι 
ορθοστάτες αυτοί θα αναρτώνται από την οροφή και για την στήριξή τους θα 
χρησιµοποιηθούν κοινά βύσµατα µεταλλικά µε τις κατάλληλες βίδες. 

Οι βίδες που θα χρησιµοποιηθούν για τις συνδέσεις των εσχαρών, των ειδικών τεµαχίων κτλ. 
θα είναι ειδικής µορφής για να µην τραυµατίζονται τα καλώδια και πρέπει να είναι 
επιψευδαργυρωµένες. 
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Σε όποιες εσχάρες οδεύουν µαζί µε άλλα καλώδια σηµάτων, καλώδια που µεταφέρουν 
αναλογικά σήµατα (0-20mA ή 4-20mA) τότε θα τοποθετείται στην εσχάρα ειδικό διαχωριστικό 
εξάρτηµα κατά µήκος έτσι ώστε να διαχωρίζει την σχάρα σε δυο τµήµατα. Το ένα θα περιέχει 
τα καλώδια των αναλογικών σηµάτων και το άλλο τα υπόλοιπα καλώδια σηµάτων. 

3.4. Κουτιά διακλάδωσης 

Τα πλαστικά κουτιά διακλάδωσης θα είναι κατασκευασµένα από PVC, ιδίων προδιαγραφών 
κατασκευής µε τους ευθύγραµµους σωλήνες, µε κάλυµµα πρεσσαριστό ή βιδωτό που θα 
εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα. Η σύνδεσή τους µε τους σωλήνες θα γίνεται πάντοτε 
µέσω των ειδικών ρακόρ σύνδεσης. Τα κουτιά θα είναι διαστάσεων 62 mm x 62 mm, 
82 mm x 82 mm, 91 mm x 91 mm και 100 mm x 100 mm κατά περίπτωση προστασίας 
ΙΡ 55. 

Τα χαλύβδινα κουτιά θα είναι κατασκευασµένα από χαλυβδοέλασµα πάχους 3 mm 
γαλβανισµένα ή από άριστης ποιότητας χυτοσίδηρο, στεγανά προστασίας ΙΡ 55, τετράγωνα 
ή ορθογώνια, κατάλληλα για σύνδεση µε χαλύβδινους σωλήνες καλωδίων. Οι διαστάσεις 
τους θα είναι επαρκείς για την άνετη σύνδεση των καλωδίων ώστε να αποφεύγονται 
ανεπιθύµητα τσακίσµατα. 

3.5. Σωληνώσεις προστασίας των καλωδίων 

Οι σωληνώσεις προστασίας των καλωδίων, σταθερές και εύκαµπτες, πρέπει να γίνουν 
σύµφωνα µε τα πρότυπα: ΕΛΟΤ HD 384, ΕΝ 50086, ΕΝ 60423, ΙΕC 60023, ΙΕC 60614. 

Οι σταθεροί χαλυβοσωλήνες όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων θα είναι γαλβανισµένοι εν 
θερµώ (εντός και εκτός) µέσου τύπου (κόκκινη ετικέτα) υδραυλικοί ή ειδικοί ηλεκτρολογικοί 
σωλήνες και θα εγκαθίστανται µε πλήρη σειρά βιδωτών εξαρτηµάτων όπως στις υδραυλικές 
συνδέσεις. Θα είναι σύµφωνοι µε το ΙΕC 60423, µε ελάχιστο πάχος τοιχωµάτων 1,5 mm. 
Κουρµπάρισµα των σωλήνων επιτρέπεται µόνον µέσω καταλλήλου κουρµπαδόρου για 
γωνίες άνω των 90°. Οι γωνίες 90° θα γίνονται µε έτοιµες καµπύλες. Η σύνδεσή τους µε τα 
κουτιά διακλάδωσης θα γίνεται στεγανά µε περικόχλια µέσα – έξω. ∆εν θα γίνονται δεκτές 
άνω των δύο αλλαγών διεύθυνσης, χωρίς ενδιάµεσο κουτί διακλάδωσης. 

Σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις, οι σωληνώσεις προστασίας θα είναι επίτοιχες ή 
χωνευτές ή θαµµένες στο πάτωµα κατά περίπτωση και θα διαταχθούν σε καθαρούς και 
απλούς σχηµατισµούς, που θα εξασφαλίζουν εφεδρεία χώρου για µελλοντικές σωληνώσεις 
προς όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες. Στα σηµεία που τελειώνουν οι τοίχοι και οι οροφές, οι 
σωληνώσεις θα καλυφθούν κατάλληλα. 

Μη µεταλλικές εντοιχισµένες σωληνώσεις δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν εκτός των 
κτιρίων για γραφεία και των χώρων για γραφεία των λοιπών κτιρίων. Σε περίπτωση χρήσης 
τους, θα είναι από PVC, κατάλληλοι για εγκατάσταση στο έδαφος και για εγκιβωτισµό σε 
σκυρόδεµα, τυποποιηµένων διαµέτρων 23 mm, 29 mm κ.ο.κ. 

Οι ευθύγραµµοι πλαστικοί σωλήνες για εµφανή τοποθέτηση θα είναι από PVC, κατάλληλοι 
για εµφανή εγκατάσταση σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα IEC και τις προδιαγραφές 
ΕΛΟΤ 798.1 και 799. Οι σωλήνες θα είναι άκαυστοι, απρόσβλητοι από οξέα κτλ. και υψηλής 
αντοχής σε υπεριώδη ακτινοβολία. Θα συνοδεύονται από πλήρη σειρά εξαρτηµάτων όπως 
καµπύλες, µούφες, κολάρα, ρακόρ κτλ. 

Η πληρότητα των σωλήνων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%. ∆εν θα γίνονται δεκτές άνω 
των δύο αλλαγών διεύθυνσης, χωρίς ενδιάµεσο κουτί διακλάδωσης ή φρεάτιο. 

Τα ελάχιστα πάχη σε σχέση µε τις διαµέτρους θα είναι τα εξής: 
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Πίνακας 3: Ελάχιστα πάχη σωληνώσεων σε σχέση µε τις διαµέτρους 

Α/Α ∆ιάµετρος [mm] Πάχος [mm] 
1 2 3 

1 20 1,55  

2 25  1,80  

3 32  2,1  

4 40  2,30  

5 50  2,85  

6 100– 160  4,00  

7 200  6,00  

Οι χαλυβδοσωλήνες σπιράλ θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη σύνδεση 
µηχανηµάτων και οργάνων µε τα χαλύβδινα κουτιά διακλάδωσης. Οι σωλήνες θα είναι 
ανοξείδωτοι, επενδεδυµένοι µε µανδύα από PVC και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα 
εξαρτήµατα σύνδεσης. 

Οι διάµετροι των σωληνώσεων προστασίας θα καθοριστούν µε βάση τον αριθµό των 
καλωδίων που πρόκειται να διέλθουν µέσα απ’ αυτές, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
προτύπου IEC 60364, ή όπως απαιτηθεί για κάποια συγκεκριµένη θέση, σε καµία όµως 
περίπτωση δεν θα υπάρξει διάµετρος σωλήνα µικρότερη από 20 mm. 

Οι χωνευτές σωληνώσεις καθώς και αυτές που οδεύουν µέσα σε ψευδοροφές θα φέρουν τα 
απαραίτητα στοιχεία για τις διακλαδώσεις προς τα φωτιστικά σώµατα, τους διακόπτες, τους 
ρευµατοδότες κτλ. 

Όλες οι σωληνώσεις προστασίας θα εγκατασταθούν κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τον 
εξαερισµό και την αποστράγγιση τους. Οι καµπύλες θα γίνονται από την ίδια τη σωλήνωση. 
Κυτία διακλαδώσεων ή ενώσεων, δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν σε δυσπρόσιτα σηµεία. 

Ολόκληρο το σύστηµα των σωληνώσεων προστασίας θα καθαριστεί µε επιµέλεια και θα 
αποµακρυνθούν οποιαδήποτε άχρηστα υλικά και ρύποι, πριν από τη διέλευση των καλωδίων 
µέσα από αυτό. 

Στα σηµεία που οι σωλήνες συνδέονται µε κουτιά διακοπτών, θα φέρουν ειδική 
κοχλιοτοµηµένη υποδοχή, η οποία όταν σφιχθεί θα είναι πρόσωπο µε την εξωτερική παρειά 
του κουτιού. Οι σωλήνες θα στερεώνονται τότε επάνω στο κουτί µε τη βοήθεια ενός 
µπρούτζινου, εσωτερικώς κοχλιοτοµηµένου δακτυλίου, ο οποίος θα βιδώνεται από το 
εσωτερικό του κουτιού επάνω στην κοχλιοτοµηµένη υποδοχή της σωληνώσεως. Η στερέωση 
των σωλήνων επάνω στο κουτί µε χρήση κοχλιοτοµηµένων δακτυλίων απ’ ευθείας χωρίς 
χρήση της κοχλιοτοµηµένης υποδοχής επιτρέπεται.  

Όλα τα εκτεθειµένα στον αέρα τµήµατα των σπειρωµάτων, θα υποστούν ψυχρό γαλβάνισµα 
µετά την εγκατάστασή των. 

Οι επίτοιχες σωληνώσεις θα στηρίζονται κατά διαστήµατα σύµφωνα µε τον ακόλουθο 
πίνακα: 

Πίνακας 4: ∆ιαστήµατα επίτοιχων σωληνώσεων 

Α/Α ∆ιάµετρος [mm] ∆ιάστηµα [m] 
1 2 3 

1 20  2,50  

2 25  2,00  

3 30  1,20  

Στα σηµεία καµπυλώσεως, οι σωλήνες θα στερεώνονται αποτελεσµατικά σε απόσταση 
225 mm εκατέρωθεν της καµπύλης. Στα σηµεία συνδέσεων ή απότοµων αλλαγών 
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κατεύθυνσης και σε πρόσθετα σηµεία που θα κρίνει η Υπηρεσία, θα τοποθετηθούν 
κατάλληλα σταθερά ή αφαιρετά κουτιά συνδέσεως. Σε µεγάλου µήκους γραµµές θα 
τοποθετηθούν χαλύβδινα ή χυτοσιδηρά κουτιά µε θυρίδες επισκέψεως για να διευκολύνουν 
την έλξη των καλωδίων. Οι εγκιβωτισµένες στα δάπεδα σωληνώσεις θα είναι συνεχείς, χωρίς 
ενδιάµεσα κουτιά συνδέσεως, θαµµένα στο δάπεδο. Αν απαιτείται θα κατασκευαστούν 
φρεάτια από οπλισµένο σκυρόδεµα µε χαλύβδινο κάλυµµα. 

Στα σηµεία που οι σωληνώσεις διαπερνούν αρµούς διαστολής θα τοποθετηθούν ειδικά 
κουτιά σύνδεσης, που θα µπορούν να απορροφούν τις συστολές/διαστολές. Τα κουτιά αυτά 
θα φέρουν εκατέρωθεν ακροδέκτες γειώσεως µέσω των οποίων θα συνδέονται προς το 
σύστηµα γειώσεως µε καταλλήλου διατοµής πολύκλωνο χάλκινο αγωγό. Τα άκρα των 
σωληνώσεων οι οποίες εγκιβωτίζονται σε µπετόν, θα ταπώνονται προσωρινά πριν πέσει το 
µπετόν µε κατάλληλες ορειχάλκινες τάπες. 

∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση σωληνώσεων προστασίας επάνω στις εξωτερικές επιφάνειες 
των κτιρίων. 

Οι σωληνώσεις που οδεύουν κάτω από ψευδοπατώµατα ή πάνω από ψευδοροφές και 
γενικά οι καλυµµένες σωληνώσεις θα στηρίζονται σε ειδικά στοιχεία εγκεκριµένα από την 
Υπηρεσία. 

Τα καλύµµατα των εξαρτηµάτων των σωληνώσεων θα είναι επίπεδα και θα στερεώνονται 
στη µέση των µε ορειχάλκινες βίδες κωνικής κεφαλής. Κάθε εξάρτηµα θα συνοδεύεται και 
από ένα παρέµβυσµα από νεοπρένιο ή άλλο ισοδύναµο υλικό.  

Σε εξωτερικές σωληνώσεις και γενικά όπου προβλέπεται από τις Προδιαγραφές θα 
τοποθετηθούν στεγανά κουτιά συνδέσεων. 

Η εγκατάσταση των προστατευτικών σωληνώσεων θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την 
εύκολη αντικατάσταση των καλωδίων, χωρίς να απαιτούνται επεµβάσεις στα οικοδοµικά 
στοιχεία και µερεµέτια. 

Στις σωληνώσεις προστασίας µονοφασικών αγωγών φωτιστικών σωµάτων, ρευµατοδοτών, 
διακοπτών κτλ δεν επιτρέπεται στην ίδια σωλήνωση η συνύπαρξη δύο φάσεων. 

Οι σωληνώσεις προστασίας υπογείων καλωδίων καθώς και τα αντίστοιχα φρεάτια, θα 
πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

• Οι σωλήνες θα είναι από σκληρό PVC µε κατάλληλες συνδέσεις. 

• Θα χρησιµοποιηθούν χαλύβδινοι σωλήνες διαµέτρου 100 mm και 150 mm µε πάχος 
τοιχώµατος 6 mm και διαµέτρου 200 mm µε πάχος τοιχώµατος 8 mm ή σωλήνες από 
PVC τυποποιηµένων διαµέτρων. 

• Θα προβλεφθεί 20% εφεδρεία σωλήνων για κάθε όδευση και εν πάση περιπτώσει όχι 
λιγότερη από ένα σωλήνα ανά όδευση. 

• Θα χρησιµοποιηθούν µόνο ευθύγραµµα τµήµατα σωλήνων και οι αλλαγές κατευθύνσεως 
θα γίνονται µε φρεάτια, µε µόνη εξαίρεση τις καµπύλες 90° για την είσοδο σε κτίρια. 
Όπου χρησιµοποιούνται τέτοιες καµπύλες, η ακτίνα καµπυλότητας θα είναι 800 mm για 
σωλήνες διαµέτρου 100 mm και 1.000 mm για σωλήνες διαµέτρου 150 mm και 200 mm. 

• Οι σωλήνες προστασίας καλωδίων σε διασταυρώσεις µε οδούς θα επεκτείνονται ένα 
µέτρο τουλάχιστον εκατέρωθεν της οδού. 

Τα φρεάτια θα έχουν ελάχιστο βάθος από την επιφάνεια του εδάφους 800 mm προκειµένου 
για αγωγούς χαµηλής τάσεως. Σε περιπτώσεις που τα καλώδια περνούν σε ευθεία γραµµή 
µέσα από τα φρεάτια οι ελάχιστες διαστάσεις τους θα είναι 600 mm x 600 mm. Σε 
περιπτώσεις που το καλώδιο αλλάζει κατεύθυνση, οι ελάχιστες διαστάσεις του φρεατίου θα 
είναι 800 mm x 800 mm. Σε κάθε περίπτωση οι διαστάσεις των φρεατίων θα είναι επαρκείς 
για να πραγµατοποιείται η ελάχιστη απαιτητή ακτίνα καµπυλότητας κάθε καλωδίου. 
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Το φρεάτιο θα έχει δυνατότητα αποστραγγίσεως και θα φέρει χυτοσιδηρό κάλυµµα βαρέως 
τύπου. Θα υπάρχουν ενδιάµεσα φρεάτια ανά 30 το πολύ µέτρα και 5 το πολύ µέτρα πριν 
από την κατάληξη σε καµπύλη 90°. 

Μετά την εγκατάσταση των προστατευτικών σωληνώσεων και µέχρι την τοποθέτηση των 
καλωδίων, οι σωληνώσεις θα ταπωθούν για να µην εισχωρήσουν σ’ αυτές ξένες ύλες. 

Πριν από την τοποθέτηση των καλωδίων, ο Ανάδοχος θα καθαρίσει τελείως µε κατάλληλα 
µέσα τους σωλήνες. Όλοι οι σωλήνες θα σφραγιστούν κατάλληλα για να αποφευχθεί η 
είσοδος υγρασίας, ποντικών και άλλων επιβλαβών ζωυφίων. 

Στις περιπτώσεις που η τροφοδότηση µιας κατανάλωσης απαιτεί µη σταθερή σύνδεση 
(κινητήρες κτλ), ο αγωγός θα προστατεύεται στο µεταξύ του πέρατος της σταθερής 
σωλήνωσης και του κιβωτίου συνδέσεως τµήµα του µε εύκαµπτο προστατευτικό σωλήνα 
από PVC ή εύκαµπτο χαλυβδοσωλήνα επενδεδυµένο εσωτερικά µε PVC. 

Η σύνδεση του εύκαµπτου σωλήνα και στα δύο άκρα θα είναι τελείως στεγανή και θα 
πραγµατοποιηθεί µέσω καταλλήλων για τον σκοπό αυτό εξαρτηµάτων προσαρµογής. Το 
µήκος της εύκαµπτης σωλήνωσης, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 
400 mm.  

Ο ακροδέκτης γειώσεως της εξυπηρετούµενης κατανάλωσης θα συνδέεται µέσω ξεχωριστού 
αγωγού γειώσεως µε τη γείωση της σταθερής προστατευτικής σωλήνωσης. Απαγορεύεται η 
χρησιµοποίηση του εύκαµπτου χαλύβδινου αγωγού, ως στοιχείου γειώσεως.  

3.6. Οχετοί καλωδίων 

Οι οχετοί των καλωδίων θα κατασκευαστούν από βαρέως τύπου γαλβανισµένα εν θερµώ 
χαλυβοελάσµατα, σύµφωνα µε το πρότυπο ΝΕΜΑ VE-1. 

Κάθε τεµάχιο οχετού θα έχει διαµορφωµένα χείλη που θα επιτρέπουν την κατά µέτωπο 
σύνδεση µε τα άλλα τεµάχια και θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία συνδέσεως. 
Κάθε τεµάχιο οχετού θα φέρει ευκόλως αφαιρετά καλύµµατα τα οποία θα στερεώνονται στον 
οχετό µε γαλβανισµένες εν θερµώ βίδες. 

Το σύστηµα των οχετών καλωδίων θα φέρει επίσης τα απαραίτητα τεµάχια καµπύλων και 
διακλαδώσεων, η σχεδίαση και κατασκευή των οποίων θα επιτρέπει την εύκολη 
εγκατάσταση των καλωδίων και θα αποκλείει τη δηµιουργία καµπυλώσεως των καλωδίων µε 
µικρή και µη επιτρεπόµενη ακτίνα. Όλα τα εξαρτήµατα των οχετών θα είναι κατασκευασµένα 
στο εργοστάσιο και θα φέρουν κατάλληλα καλύµµατα. Η κατασκευή ή διαρρύθµιση 
εξαρτηµάτων οχετών επί τόπου του έργου απαγορεύεται. 

Σε περιπτώσεις κατακόρυφης όδευσης των οχετών, τα καλώδια θα στηρίζονται σε αυτούς µε 
κατάλληλα για το σκοπό αυτό στηρίγµατα, σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες από 500 mm. 

Ολόκληρο το σύστηµα οχετών θα έχει ηλεκτρική συνέχεια (γεφυρωµένο), περιλαµβανοµένου 
και του τροφοδοτούµενου εξοπλισµού µέσω µιας ταινίας χαλκού επαρκούς διατοµής, που θα 
συνδέεται µε ορειχάλκινους κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες. 

Όλοι οι οχετοί θα διαστασιολογηθούν ώστε να δέχονται άνετα όλα τα προβλεπόµενα καλώδια 
και µία περίσσεια εφεδρείας 25%, σε καµία όµως περίπτωση οι διαστάσεις των οχετών θα 
είναι µικρότερες από 50 mm x 50 mm. Όλες οι καµπύλες, οι διακλαδώσεις και τα λοιπά 
στοιχεία των οχετών θα φέρουν τις απαραίτητες ενισχύσεις και θα κατασκευαστούν σύµφωνα 
µε τα ίδια πρότυπα µε τα οποία θα κατασκευαστούν και οι οχετοί. 

Η στήριξη των οχετών στους τοίχους και στην οροφή θα γίνει µέσω καταλλήλων στιβαρών 
στοιχείων, που θα εξασφαλίσουν σταθερή και ασφαλή εγκατάσταση. Ο τρόπος και τα υλικά 
στήριξης θα εγκριθούν προηγουµένως από την Υπηρεσία. 

Όταν απαιτείται τεµαχισµός τυποποιηµένων τεµαχίων οχετών, οι δηµιουργούµενες νέες 
ακµές θα προστατεύονται µε ψυχρό γαλβάνισµα ή αντιοξειδωτική βαφή µινίου.  

Ολόκληρο το σύστηµα των οχετών θα κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και θα εγκατασταθεί 
στο έργο πριν από οποιαδήποτε εργασία τοποθετήσεως καλωδίων. 



K:\N1000b\cons\tefxi\TεχΠρο.doc   - 134 - Ν1000b/5151/B10 

3.7. Oικοδοµικές εργασίες 

Ο Ανάδοχος θα σηµειώσει όλες τις οπές και τα χαντρώµατα που απαιτούνται για την 
εγκατάσταση και θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή τοποθέτηση των στοιχείων στηρίξεως. Οι 
διανοίξεις και επαναπληρώσεις µε µπετόν καθώς και η αποκατάσταση της τοιχοποιίας και 
των σοβάδων αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος γενικά είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις απαιτούµενες οικοδοµικές εργασίες, 
π.χ. σκαψίµατα και διατρήσεις στα δάπεδα και στις οροφές που απαιτούνται για την 
στερέωση των καλωδίων, των εσχαρών και των σωληνώσεων προστασίας των καλωδίων 
κατά τρόπο που δεν θα βλάπτει τη στατική επάρκεια του οικοδοµικού µέρους του έργου. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β-13: ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις γειώσεις των κτιρίων και του εξοπλισµού των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και την 
προστασία ατόµων που έρχονται σε άµεση ή έµµεση επαφή µε αυτές και ειδικότερα 
περιλαµβάνει: 

i. Τη θεµελιακή γείωση των κτιρίων 

ii. Τις γειώσεις προστασίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των έργων 

iii. Τις γειώσεις των µεταλλικών µερών των εγκαταστάσεων. 

2. Υλικά 

2.1. Θεµελιακή γείωση 

Η εκλογή των υλικών γίνεται µε βάση την προστασία της θεµελιακής γείωσης έναντι 
διαβρώσεως και την διάρκεια ζωής αυτής. Ως αγωγός θεµελιακής γείωσης πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί ταινία χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη (St/tZn) κατά ΕΛΟΤ EN 50164-
2 ελάχιστης διατοµής 30 mm x 3,5 mm. Χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένα πρέπει να 
είναι και όλα τα ειδικά τεµάχια κατασκευής της θεµελιακής γείωσης, ήτοι: 

• οι ορθοστάτες ή στηρίγµατα ταινίας 

• οι σύνδεσµοι διακλαδώσεων ή κατά µήκος συνδέσεων 

• οι σφικτήρες ταινίας και κατακόρυφου αγωγού και  

• οι συνδετήρες ταινίας και οπλισµού θεµελίων. 

2.2 Γείωση προστασίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης  

Οι γυµνοί αγωγοί γειώσεως θα είναι κατασκευασµένοι από χαλκό γειώσεων µε αγωγιµότητα 
98% σε σχέση µε τον καθαρό χαλκό και θα είναι πολύκλωνοι.  

Οι αγωγοί γείωσης των ηλεκτρικών καλωδίων θα είναι µεµονωµένοι αγωγοί της αυτής 
µόνωσης και κατασκευής µε τους λοιπούς αγωγούς του κυκλώµατος. 

Οι συνδετήρες των αγωγών γειώσεως µε τις ράβδους γειώσεως θα είναι ορειχάλκινοι τύπου 
ασφαλείας και κατασκευασµένοι από το ίδιο εργοστάσιο που κατασκεύασε και τις ράβδους 
γειώσεως. 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 η διατοµή των αγωγών γείωσης, εφ’ όσον οι αγωγοί 
του κυκλώµατος έχουν διατοµή µικρότερη από 16 mm2, θα είναι της αυτής διατοµής. Εάν οι 
αγωγοί του κυκλώµατος έχουν διατοµή 16 ως 35 mm2, ο αγωγός γείωσης θα είναι 16 mm2, 
ενώ, για διατοµές αγωγών κυκλωµάτων µεγαλύτερες από 50 mm2 ο αγωγός γείωσης θα έχει 
διατοµή τουλάχιστον ίση προς το µισό της διατοµής των αγωγών του κυκλώµατος. 

Χάλκινη πλεξίδα γείωσης (µπλεντάζ) θα χρησιµοποιηθεί για να εξασφαλισθεί η µεταλλική 
συνέχεια των φλαντζωτών σωληνώσεων, των βιδωτών κατασκευών, των εσχαρών κτλ. και 
στις συνδέσεις µεταξύ πλακών και αγωγού από χαλκό και τις κατασκευές ή τις συσκευές που 
υπόκεινται σε κραδασµούς ή διαστολές. Η πλεξίδα πρέπει να είναι από γυµνό 
κασσιτερωµένο χαλκό, επίπεδη, πολύ εύκαµπτου τύπου. Οι συνδέσεις πρέπει να 
πραγµατοποιούνται εξ’ ολοκλήρου στον αέρα και το µήκος πρέπει να κυµαίνεται από 50 cm 
έως 20 cm.  

Ο αγωγός γείωσης, κατά τη διέλευση των δοµικών στοιχείων του έργου καθώς και τις 
υπαίθριες µεταλλικές κατασκευές (κιγκλιδώµατα κτλ), θα είναι J1VV (NYY) διατοµής 35 mm2. 

2.3. Γείωση προστασίας ουδέτερων κόµβων 
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Ο αγωγός γείωσης των ουδετέρων κόµβων θα είναι καλώδιο τύπου J1VV (NYY). Η διατοµή 
του καλωδίου γείωσης ουδετέρων κόµβων πρέπει να είναι ανάλογη µε τους ενεργούς 
αγωγούς και ποτέ µικρότερη των 35 mm2. 

2.4. Ηλεκτρόδια γείωσης 

Τα ηλεκτρόδια γείωσης πρέπει να είναι ραβδόµορφα διαµέτρου 17 mm και µήκους 1,5 m κατ’ 
ελάχιστο, από πυρήνα συµπαγούς χάλυβα µε ηλεκτρολυτική επικάλυψη στρώµατος χαλκού 
πάχους 250 µm, συγκολληµένου στον πυρήνα (όχι περαστού) µε τρόπο ώστε να προκύπτει 
µοριακή συνένωση των δυο υλικών αποκλείοντας το γαλβανικό φαινόµενο µεταξύ χαλκού και 
χάλυβα ή την ολίσθηση του χαλκού επικάλυψης πάνω στο σίδηρο. Η κεφαλή του 
ηλεκτροδίου θα είναι κωνική για την εύκολη εισαγωγή του περιλαίµιου γείωσης. Η άλλη άκρη 
του ηλεκτροδίου θα είναι αιχµηρή για την εύκολη διείσδυση του στο έδαφος. Και τα δύο άκρα 
θα φέρουν κοχλιοτόµηση ¾ in W για τη δυνατότητα επιµήκυνσής τους µε κοχλιωτή 
ορειχάλκινη µούφα. Το κάθε ηλεκτρόδιο θα συνοδεύεται από χάλκινο περιλαίµιο τύπου 
σύσφιξης µε τέσσερις κοχλίες για τη σύνδεση του αγωγού γείωσης σε αυτό.  

Τα ηλεκτρόδια θα είναι επεκτάσιµα, δηλαδή το µήκος τους θα µπορεί να επαυξάνεται µε 
κοχλίωση πρόσθετου τµήµατος όµοιου ηλεκτροδίου µήκους 1,5 m ορειχάλκινου συνδέσµου 
µε εσωτερικό σπείρωµα ¾ in W.  

2.5. Τρίγωνα γείωσης – πλάκες γείωσης 

Κάθε τρίγωνο γείωσης θα αποτελείται από τρεις ράβδους τύπου COOPERWELD που θα 
εµφυτεύονται στο έδαφος σε σχήµα ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 3 m. Οι αγωγοί 
συνδέσεως των ράβδων του τριγώνου θα είναι από γυµνό ηλεκτρολυτικό πολύκλωνο χαλκό. 

Οι µεταλλικές πλάκες γειώσεως χρησιµοποιούνται κυρίως στα τέρµατα των γραµµών 
δικτύων οδικού φωτισµού. Τα υλικά των γειώσεων αυτών αναφέρονται στην σχετική 
προδιαγραφή. 

3. Εκτέλεση Εργασιών 

3.1. Θεµελιακή γείωση  

Η θεµελιακή γείωση κατασκευάζεται στο αρχικό στάδιο των νεοαναγειρόµενων κτιρίων, υπό 
µορφή κλειστού δακτυλίου στην περίµετρο του κτιρίου. Η εγκατάσταση της θεµελιακής 
γειώσεως γίνεται σύµφωνα µε το DIN 18015 και την Υ.Α. 6242/185 (ΦΕΚ 1525/31-12-73).  

Η τοποθέτηση της ταινίας γίνεται κατακόρυφα, ώστε η µεγάλη διάσταση της ταινίας να είναι 
κάθετη προς την επιφάνεια του εδάφους. Η στήριξη της ταινίας γίνεται µε ειδικά στηρίγµατα 
(ορθοστάτες) που τοποθετούνται ανά 2 m. Επί της ταινίας και των ορθοστατών τοποθετείται 
στρώµα σκυροδέµατος (µπετόν καθαριότητας) πάχους 100 mm, ώστε να έχει µηδενική 
διάβρωση, µηχανική αντοχή και ελάχιστη αντίσταση διαβάσεως. 

Όσον αφορά τις συνδέσεις µεταξύ ταινιών ή ταινιών και κυκλικών αγωγών, αυτές θα γίνονται 
µε ειδικά τεµάχια που να εξασφαλίζουν αγώγιµη συνέχεια. Όπου υπάρχουν αρµοί διαστολής 
πρέπει εντός του κτιρίου και εκτός σκυροδέµατος να γεφυρωθούν τα τµήµατα της θεµελιακής 
γείωσης µε κατάλληλα διαστολικά ελάσµατα σύνδεσης, ώστε να εξασφαλίζεται αγώγιµη 
συνέχεια. Οι διακλαδώσεις ή κατά µήκος συνδέσεις αυτής πρέπει να γίνονται µε µηχανικό 
σύνδεσµο (σφικτήρα). 

3.1.1. Απαγωγοί γείωσης 

Σε κατάλληλα επιλεγµένα σηµεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό των χώρων κάθε κτιρίου θα 
κατασκευασθούν συγκεντρωτικοί απαγωγοί γειώσεων (υποδοχή γειώσεων). Για τη σύνδεση 
του εξισωτή δυναµικού µε τη θεµελιακή γείωση πρέπει να εγκατασταθεί ένας συγκεντρωτικός 
απαγωγός γείωσης µεταξύ τους που θα βρίσκεται στο χώρο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος 
(γενικός πίνακας χαµηλής τάσεως) του κτιρίου. 

Αυτός ο συγκεντρωτικός απαγωγός γείωσης πρέπει να εξέρχεται στον τοίχο του υπογείου και 
σε ύψος 50 cm από το δάπεδο και να έχει µήκος κατ’ ελάχιστον 1,50 m. Ο εν λόγω 
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απαγωγός θα επεκτείνεται από το σηµείο εξόδου του στον τοίχο, επίτοιχα, στερεούµενος µε 
ειδικά στηρίγµατα, µέχρι τον αντίστοιχο χώρο όπου υπάρχει ισοδυναµικός ζυγός. 

Με τη θεµελιακή γείωση πρέπει να συνδέονται σταθερά και αγώγιµα όλα τα µεταλλικά µέρη 
του κτιρίου. Οι γειώσεις των εγκαταστάσεων συνδέονται κατά περίπτωση, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο. 

3.1.2. Έλεγχος – Μέτρηση της θεµελιακής γείωσης 

Υπεύθυνος για τη σωστή κατασκευή της θεµελιακής γείωσης είναι ο εγκαταστάτης 
ηλεκτρολόγος του Αναδόχου και υπεύθυνος για τη µέτρηση και τη σωστή λειτουργία αυτής 
είναι ο επιτόπου του έργου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός αυτού. 

Απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης της θεµελιακής γείωσης είναι η δυνατότητα 
επιθεώρησης και ελέγχου (µέτρησης) αυτής, όταν απαιτηθεί. Η ύπαρξη µόνο της τερµατικής 
ταινίας συνδέσεως δεν πιστοποιεί και την ύπαρξη της θεµελιακής γείωσης και συνακόλουθα 
τη σωστή λειτουργία αυτής. 

Για να γίνει η µέτρηση της θεµελιακής γείωσης πρέπει να αποσυνδεθεί από τον εξισωτή 
δυναµικού. Κατά τη µέτρηση πρέπει να προσεχθεί ότι η τάση στον γειωτή δεν πρέπει να είναι 
µεγαλύτερη από την επιτρεπτή τάση επαφής (50 V AC ή 250 V AC). Η µέτρηση της 
αντίστασης γείωσης γίνεται µε ένα γειώµετρο. Ανάλογα µε την αντίσταση γείωσης που θα 
µετρηθεί διακρίνονται δύο περιπτώσεις. 

i. Αντίσταση γείωσης Ro < 1Ω: Σε αυτή την περίπτωση στη θεµελιακή γείωση του κτιρίου 
µπορεί να συνδεθεί και ο ουδέτερος της εγκατάστασης χαµηλής τάσης, ανεξάρτητα αν 
εφαρµόζεται σαν µέθοδος προστασίας από τάσεις επαφής η ουδετέρωση ή η άµεση 
γείωση. ∆ηλαδή η γείωση µεταλλικών µερών χαµηλής τάσης µπορεί να συνδέονται στη 
θεµελιακή γείωση. 

ii. Αντίσταση γείωσης Ro > 1Ω: Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει διαχωρισµός της 
γείωσης µεταλλικών µερών και ουδέτερου της χαµηλής τάσης. Η γείωση των 
ουδετέρων κόµβων της χαµηλής τάσης πρέπει να κατασκευάζεται χωριστά.  

Οι γειώσεις του ουδετέρου σε πίνακες της χαµηλής τάσης, πρέπει να έχουν συνολική 
συνισταµένη αντίσταση γείωσης χαµηλότερη των 10 Ω. 

Όλες οι µετρήσεις των αντιστάσεων γειώσεις που θα πραγµατοποιηθούν θα καταγραφούν 
στο Πρωτόκολλο ∆οκιµών Γειώσεων και θα συνυπογραφούν από την Υπηρεσία και τον 
Ανάδοχο. Το εν λόγω πρωτόκολλο θα αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος του Πρωτοκόλλου 
Προσωρινής Παραλαβής. 

3.2. Γείωση προστασίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης  

Οι συνδέσεις µεταξύ των γυµνών αγωγών θα είναι τύπου ασφαλείας και θα γίνονται ή µε 
θερµή συγκόλληση ή µε ειδικούς χάλκινους συνδετήρες. Εφόσον για την σύνδεση µεταξύ 
αγωγών επιλεγεί η µέθοδος µε θερµή συγκόλληση, αυτή πραγµατοποιείται µε την τήξη των 
υπό σύνδεση αγωγών σε µία ενιαία µάζα και δεν επιτρέπεται η συγκόλληση των αγωγών µε 
λιωµένο µέταλλο. Για να γίνει η σύνδεση, χρησιµοποιείται ένα ελαφρύ καλούπι από γραφίτη 
µέσα στο οποίο γίνεται η εξώθερµη αντίδραση της σύνδεσης. Η σύνδεση αυτή έχει ικανότητα 
διέλευσης ρεύµατος µεγαλύτερου από το επιτρεπόµενο να διέλθει από τον αγωγό. Η 
σύνδεση δεν µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του χρόνου και αντέχει κάτω από τις πιο 
δυσµενείς συνθήκες περιβάλλοντος. 

Σε κάθε πίνακα θα “φθάνει” καλώδιο γείωσης παράλληλα µε το παροχικό καλώδιο και θα 
υπάρχει ένα επιπλέον τρίγωνο γείωσης από το οποίο θα αναχωρεί ένα επιπλέον καλώδιο 
γείωσης για τον πίνακα το οποίο θα συνδέεται και αυτό µε την µπάρα γείωσης του πίνακα. 

Από τον συλλεκτήριο ζυγό γειώσεως των πεδίων Χ.Τ. αναχωρούν αγωγοί γείωσης 
κατάλληλης διατοµής προς κάθε σηµείο ρευµατοληψίας χωρίς να συνδέεται προς 
οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ή σύστηµα ή τον ουδέτερο. Όλα τα µεταλλικά µέρη των 
τοπικών πινάκων, συσκευών, µηχανηµάτων, κινητήρων, φωτιστικών σωµάτων κτλ θα 
γειωθούν επί του συστήµατος αυτού. 



K:\N1000b\cons\tefxi\TεχΠρο.doc   - 138 - Ν1000b/5151/B10 

Η σύνδεση της εύκαµπτης πλεξίδας γείωσης (µπλεντάζ) στις πλάκες ή στα καλώδια από 
χαλκό και στους οργανισµούς ή τις συσκευές πρέπει να πραγµατοποιηθούν, σύµφωνα µε τις 
περιγραφές της παρούσας. 

Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες, πρέπει να ενωθούν µε την γείωση µε αγωγό J1VV (NYY), 
σύµφωνα µε το IEC 60502, κατάλληλης διατοµής, σύµφωνα µε την µελέτη. 

Ο αγωγός γείωσης, κατά την διέλευση από τα δοµικά στοιχεί και τις υπαίθριες µεταλλικές 
κατασκευές, θα τοποθετηθεί σε χαλυβοσωλήνα βαρέως τύπου µέχρι το φρεάτιο, όπου θα 
συνδεθεί µε το ηλεκτρόδιο γείωσης. 

3.3. Ηλεκτρόδια γείωσης 

Η έµπηξη των ηλεκτροδίων στο έδαφος προβλέπεται χωρίς εκσκαφή, δηλαδή µε χρήση 
χειροκίνητης ή µηχανοκίνητης σφύρας. Η κορυφή των ηλεκτροδίων θα είναι επισκέψιµη µε 
φρεάτιο ελέγχου από σκυρόδεµα διαστάσεων 300 mm x 300 mm µε χυτοσιδηρό κάλυµµα. 

Σε περίπτωση εδάφους µε υψηλή ειδική αντίσταση και εφόσον θα κριθεί αναγκαίο από την 
Υπηρεσία, η αγωγιµότητα του εδάφους θα βελτιωθεί µε εκσκαφή δακτυλιοειδούς τάφρου 
διαµέτρου 200 mm και βάθους 400 mm γύρω από κάθε ηλεκτρόδιο και µε πλήρωση της 
τάφρου µε καρβουνόσκονη. 

Εάν απαιτηθούν περισσότερα ηλεκτρόδια γείωσης για την επίτευξη της απαιτούµενης 
αντίστασης γείωσης, θα επιζητηθεί µια ελάχιστη µεταξύ των ηλεκτροδίων απόσταση, ίση 
προς το διπλάσιο του ενεργού µήκους ενός µεµονωµένου ηλεκτροδίου. Επίσης, η τιµή της 
αντιστάσεως θα µπορεί να βελτιωθεί µε την επαύξηση του µήκους ηλεκτροδίων. 

3.4. Τρίγωνα γείωσης – πλάκες γείωσης 

Το άνω µέρος των ράβδων κάθε τριγώνου γείωσης θα είναι επισκέψιµο µέσα σε ειδικά 
φρεάτια. Οι αγωγοί συνδέσεως των ράβδων θα τοποθετηθούν σε βάθος 0,60 m από την 
επιφάνεια του εδάφους. Αν η διάταξη του τριγώνου γειώσεως δεν δίνει την απαιτούµενη 
αντίσταση τότε θα επεκταθούν σε µεγαλύτερο βάθος µε την χρησιµοποίηση και άλλων τριών 
ράβδων που θα συνδεθούν µε τις προηγούµενες ώστε το τελικό µήκος των ηλεκτροδίων 
γειώσεως να γίνει 3 m. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη στάθµη γειώσεως τότε πρέπει να 
κατασκευαστούν πρόσθετα τρίγωνα γείωσης. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β-14:  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 
ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ  

1. Πεδίο Εφαρµογής  

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στα στοιχεία µελέτης, στις προδιαγραφές κατασκευής 
και στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού προστασία του εξοπλισµού, των 
εγκαταστάσεων και των κτιρίων από τις ατµοσφαιρικές εκκενώσεις. 

2. Υλικά 

Γενικά όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι ειδικά για τις εγκαταστάσεις 
αλεξικεραύνων, αρίστης ποιότητας και σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες προδιαγραφές. Όλα τα 
µεταλλικά εξαρτήµατα θα είναι γαλβανασµένα ή χάλκινα. Η προµήθεια όλοον των υλικών και 
εξαρτηµάτων θα γίνει από ειδικευµένους κατασκευαστές στα θέµατα της προστασίας από 
κεραυνούς. 

3. Εκτέλεση εργασιών 

Για την αντικεραυνική προστασία του χώρου του Χ.Υ.Τ.Υ. θα εγκατασταθεί σε κατάλληλη 
θέση ένα αλεξικέραυνο ιονισµού για προστασία των εγκαταστάσεων και των κτιρίων από τις 
ατµοσφαιρικές εκκενώσεις. 

Ο ιονισµός θα επιτυγχάνεται µε την δηµιουργία ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας, τα οποία 
συγκρουόµενα µε τα µόρια του περιβάλλοντα χώρου, θα τον ιονίζουν. 

Το αλεξικέραυνο ιονισµού θα συνδεθεί µε τρίγωνο γείωσης µέσω κατάλληλου αγωγού 
καθόδου. 

To αλεξικέραυνο θα είναι µη ραδιενεργό και σύµφωνο µε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής 
ένωοης για τις εκποµπές ραδιενέργειας. 

Τέλος εντός των ηλεκτρικών πινάκων θα προβλέπονται οι κατάλληλες συοχευές - διατάξεις 
προοτασίας από υπερτάσεις (arresters). 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β-15:  ∆ΙΚΤΥΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

1. Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στα στοιχεία µελέτης, στις προδιαγραφές κατασκευής 
και στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού των δικτύων φωνής (VOICE), δεδοµένων 
(DATA) και σηµάτων (SIGNALS) του έργου. Οι Προδιαγραφές των καλωδιώσεων των 
αντιστοίχων δικτύων αναφέρονται στην προδιαγραφή ΗΜ-13 της παρούσας.  

2. Υλικά 

2.1. ∆ίκτυο τηλεφώνων 

Στο κτίριο διοίκησης των εγκαταστάσεων θα εγκατασταθεί η απαραίτητη υποδοµή για την 
δηµιουργία ενός δοµηµένου δικτύου φωνής και δεδοµένων. 

Ο κεντρικός κατανεµητής όπου και θα καταλήγει η παροχέτευση του ΟΤΕ και το τηλεφωνικό 
κέντρο θα εγκατασταθούν στο Κέντρο Ελέγχου (Control Room), του κτιρίου διοίκησης 
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης εφαρµογής του έργου. 

Προβλέπεται να υπάρχουν τηλεφωνικές παροχές που θα καταλήγουν από το τηλεφωνικό 
κέντρο στα σηµεία που φαίνονται στα σχέδια, µε τουλάχιστον δύο ζεύγη τηλεφωνικού 
καλωδίου από κάθε σηµείο. Μία τουλάχιστον τηλεφωνική σύνδεση θα υπάρχει σε κάθε 
κτίριο. 

Στον κατανεµητή και σε κάθε τηλεφωνική λήψη θα καταλήγει γείωση µε ειδικό αγωγό 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ∆’ του νέου κανονισµού εσωτερικών 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων του ΟΤΕ (Ν2280/92 ΦΕΚ 767β 31/12/92). Η γείωση αυτή θα 
είναι εντελώς ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες γειώσεις των εγκαταστάσεων και θα 
εγκατασταθεί σε απόσταση τουλάχιστον 25 m από αυτές. 

Οι εσωτερικές τηλεφωνικές εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν µε καλώδια J-Y (St)Y 
2 x 2 x 0,6 mm2 κατά VDE 0815 εκτός από το κτίριο διοίκησης στο οποίο θα χρησιµοποιηθεί 
καλώδιο UTP Category 5 ή καλύτερης. Κάθε τηλεφωνική λήψη θα καταλήγει σε 
τηλεφωνοδότη τύπου RJ145-IDC µε προστατευτική διάταξη από υπερτάσεις. Σε κάθε σηµείο 
εγκατάστασης τηλεφωνικής λήψης θα εγκαθίσταται και ρευµατοδότης από τον πίνακα του 
αντίστοιχου χώρου, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση fax ή οποιασδήποτε άλλης 
συσκευής που χρησιµοποιεί ηλεκτρικό ρεύµα για την λειτουργία της (modem, Η/Υ, 
τηλεφωνητής κτλ). 

Σε εξωτερικούς χώρους θα χρησιµοποιηθούν καλώδια τύπου Α-2ΥF(L)2Y κατ’ ελάχιστον 
4 x 2 x 0,6 mm2 κατά VDE 0816 µε γέµιση από πετρελαϊκή µάζα τα οποία είναι κατάλληλα 
για απευθείας ή µέσα σε σωλήνα ταφή στο έδαφος. 

2.1.1 Τηλεφωνικό κέντρο 

Το τηλεφωνικό κέντρο (Τ/Κ) θα πρέπει να είναι πλήρως ηλεκτρονικό, ελεγχόµενο από 
ενταµιευµένο πρόγραµµα (SPC) και µε επιλογικό πεδίο διέλευσης χρόνου (time division 
multiplexing) και ψηφιακό ζευκτικό πεδίο PCM. 

Η τεχνολογία των Τ/Κ θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την σύνδεση σε αυτό όσο 
το δυνατόν περισσοτέρων από τις παρακάτω συσκευές (µε τα λιγότερα δυνατά εξαρτήµατα 
και διατάξεις προσαρµογής): 

• Αναλογικών τηλεφωνικών συσκευών, δεκαδικής παλµοδοτικής επιλογής ή επιλογής 
DTMF (χωρίς οποιασδήποτε διάταξης προσαρµογής) 

• Ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών (2 B+D) 

• Ηλεκτρονικών τηλεφωνικών συσκευών HYBRID 

• Οποιωνδήποτε άλλων σύγχρονων αναλογικών ή ψηφιακών συσκευών 

Επίσης θα πρέπει να επιτρέπει: 
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• Τη σύνδεσή του µε σύστηµα αναζήτησης προσώπων 

• Την ζεύξη του µε computer 

• Την διαβίβαση µέσω αυτού τουλάχιστον 19,2 Kbs data 

Συνοψίζοντας, το Τ/Κ δεν θα παρέχει µόνο δυνατότητες ροής και εξυπηρέτησης φωνής αλλά 
πληροφοριών γενικότερα (δηλ. στοιχείων, κειµένων, εικόνων κτλ.) ώστε να αποτελεί τη βάση 
ενός ενιαίου δικτύου επικοινωνιών. 

Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να δέχεται, στο αρχικό στάδιο, την σύνδεση σε αυτό 
τουλάχιστον (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά): 

• 2 γραµµών κέντρου πόλης 

• 8 εσωτερικών παροχών 

Θα πρέπει να µπορεί να επεκταθεί σε 12/30 γραµµές και να µπορεί να εξοπλισθεί µε 
µεταλλακτικές συσκευές. 

Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε τις αντίστοιχες µονάδες συνεχούς 
αυτοελέγχου, αυτοδιάγνωσης και αυτόµατης σηµατοδότησης βλαβών. 

Εκτός της κλασικής διάταξης ηλεκτροδότησης το Τ/Κ θα είναι εξοπλισµένο και µε διάταξη 
αδιάλειπτου λειτουργίας που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πλήρη λειτουργία του για 4 
ώρες. 

Το τηλεφωνικό κέντρο θα είναι εξοπλισµένο µε ειδικό τερµατικό κέντρο κατανεµητή πλήρως 
εξοπλισµένο και κατάλληλης χωρητικότητας, στο οποίο θα καταλήγει όλο το εσωτερικό και 
εξωτερικό δίκτυο και στο οποίο θα είναι συνδεδεµένο εξ αρχής µε τις µονάδες του Τ/Κ. 

Χωρίς πρόσθετη διάταξη, το Τ/Κ θα πρέπει να δίνει στοιχεία που αναφέρονται στην 
εξερχόµενη και εισερχόµενη επικοινωνία και θα αφορούν (µε τα κατάλληλα reports) τον 
έλεγχο του φορτίου του ως εξής: 

• ανά γραµµή πόλης 

• ανά εσωτερική παροχή 

• χρόνους κατάληψης 

• ανταπόκριση των τηλεφωνητών στις κλήσεις 

• κατεύθυνση των κλήσεων 

• οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, η χρήση του οποίου θα βοηθά στη σωστότερη αξιοποίηση 
και εκµετάλλευση του Τ/Κ. 

2.1.2. Ειδικά χαρακτηριστικά τηλεφωνικού κέντρου 

Το σύστηµα θα πρέπει να ακολουθεί τα εξής ειδικά χαρακτηριστικά: 

• Λειτουργία µε µία, περισσότερες ή καµία µεταλλακτική συσκευή νυκτερινής σύνδεσης. 

• Κατηγορίες περιορισµών και δυνατοτήτων ως προς την πρόσβαση στην εξερχόµενη 
επικοινωνία (µε ειδικότερο ενδιαφέρον στο υπεραστικό και διεθνές δίκτυο) και στη 
ζευκτική επικοινωνία. 

• Συνοπτική σύνδεση εσωτερικών παροχών. 

• Ειδικές δυνατότητες ∆ιευθυντού / Γραµµατέα. 

• Εισερχόµενες διεπιλογικές κλήσεις, θα είναι δυνατόν, αν δεν απαντηθούν εντός 
ορισµένου χρόνου, να µετάγονται σε άλλη εσωτερική παροχή (που θα ορίζεται στο 
πρόγραµµα) ή στην µεταλλακτική τράπεζα  

• Το τηλεφωνικό κέντρο θα δέχεται σύνδεση γενικής απαντητικής διάταξης στις 
εισερχόµενες κλήσεις (Square Connection) 
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• Το τηλεφωνικό κέντρο θα είναι εξοπλισµένο έτσι ώστε µε την προσθήκη κοινού 
κασετόφωνου να δίνει µουσική και τυχόν τυποποιηµένα µηνύµατα στους εσωτερικούς 
συνδροµητές που έχουν τεθεί σε αναµονή από τη µεταλλακτική τράπεζα ή από το κέντρο 
αυτόµατα ή από εσωτερική παροχή. 

• Συντετµηµένη επιλογή από µεταλλακτική τράπεζα των εσωτερικών συνδροµητών. 

• Το σύστηµα θα επιτρέπει συντετµηµένη επιλογή κατ’ ελάχιστο 50 γραµµών. 

• Το σύστηµα θα είναι εξοπλισµένο εξ αρχής µε τα αναγκαία υλικά και προγράµµατα ώστε 
να επιτρέπει τόσες ταυτόχρονες ώστε τα συστήµατα να λειτουργούν Non-blocking και 
στην τελική χωρητικότητα. 

Το σύστηµα θα πρέπει να ακολουθεί τα εξής ειδικά χαρακτηριστικά ως προς τις εσωτερικές 
επικοινωνίες: 

• Εισερχόµενη, διεπιλογική ή µέσω µεταλλακτικής τράπεζας επικοινωνία. 

• Εξερχόµενη επικοινωνία (υπό τους περιορισµούς της κατηγορίας που υπάγεται η κάθε 
παροχή ως προς την εξερχόµενη επικοινωνία). 

• Επικοινωνία µε την µεταλλακτική τράπεζα. 

• Θέση εξωτερικού συνδροµητή σε αναµονή. 

• Ενδιάµεση ερώτηση. 

• Μεταφορά εξωτερικής κλήσης. 

• ∆υνατότητα εισόδου σε συνδιάλεξη εσωτερικών ή εσωτερικών / εξωτερικών 
συνδροµητών µε εκποµπή ειδικού σήµατος. 

• Κατά επιθυµία απαγόρευση δυνατότητας στην µεταλλακτική τράπεζα ή σε εσωτερική 
παροχή να εισέρχεται στις συνδιαλέξεις, έστω και µε ειδικό προειδοποιητικό ηχόσηµα. 

• ∆υνατότητα επανεπιλογής του τελευταίου κληθέντος αριθµού µε µονοψήφιο αριθµό 
κλήσης, ακόµη και από συσκευή µε δίσκο επιλογής. 

• ∆υνατότητα «µην ενοχλείτε». 

• ∆υνατότητα «ακολούθησέ µε». 

• ∆υνατότητα «κάλεσε ξανά» σε εσωτερική και εξωτερική κλήση. 

• ∆υνατότητα “call pick-up». 

• ∆υνατότητα «camp on». 

Οι µεταλλακτικές τράπεζες (Μ.Τ.)θα πρέπει να έχουν τα εξής ειδικά χαρακτηριστικά: 

• Υπαρξη οθόνης 48 χαρακτήρων, µε τις δυνατές περισσότερες ενδείξεις για τη λειτουργία 
του κέντρου, κατηγορίες συνδροµητών, εξελίξεις κλήσεων, χρόνο αναµονής, έλεγχο 
λειτουργίας µεταλλακτικών τραπεζών Τ/Κ. 

• Πλήρη επιλογή για εισερχόµενες και εξερχόµενες κλήσεις. 

• Συντετµηµένη - κωδικοποιηµένη επιλογή για πολλούς εξωτερικούς αριθµούς κλήσεων και 
εύκολη (µε επιλογή µονοψήφιου αριθµού) επανεπιλογή του τελευταίου κληθέντος από 
την Μ.Τ. εξωτερικού συνδροµητή. 

• Οδήγηση εισερχοµένων κλήσεων στην νυκτερινή σύνδεση αν δεν απαντηθούν από την 
τηλεφωνήτρια εντός ορισµένου χρόνου. 

• Επικοινωνία µεταξύ Μ.Τ. 

• Αυτόµατη κατανοµή των κλήσεων στις Μ.Τ. (αν είναι περισσότερες από µία) είτε “µία 
προς µία” είτε ανάλογα µε τον στιγµιαίο φόρτο της κάθε µίας. 
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• ∆υνατότητα εξόδου της Μ.Τ. σε δεδοµένη συνδιάλεξη (µε σύγχρονη εκποµπή ειδικού 
ηχοσήµατος) για επείγουσα ειδοποίηση, για όσες παροχές δεν έχουν την δυνατότητα ή 
έχουν την δυνατότητα αλλά δεν έχουν ενεργοποιήσει την κατάσταση της επανεπιλογής 
του τελευταίου κληθέντος αριθµού. 

• Προσωρινή αλλαγή κατηγορίας εσωτερικού συνδροµητή ή γραµµή πόλης από την Μ.Τ. 

• ∆υνατότητα της Μ.Τ. να µετάσχει σε συσκέψεις. 

• Η Μ.Τ. θα µπορεί να ενεργοποιεί το τυχόν υπάρχον σύστηµα αυτόµατης (από 
µαγνητόφωνο) απάντησης εισερχοµένων κλήσεων ή και καταγραφή µηνυµάτων, για 
οµάδες γραµµών πόλης 

• Θέση µέχρι 2 τουλάχιστον εξωτερικών κλήσεων σε θέση αναµονής. 

2.1.3. Τηλεφωνικές συσκευές 

Οι τηλεφωνικές συσκευές (γραφείου ή επίτοιχες) θα είναι κατασκευασµένες από ανθεκτικό σε 
κρούσεις θερµοπλαστικό υλικό και θα διαθέτουν πληρκτρολόγιο, κουµπί γειώσεως και 
ρυθµιστή έντασης κουδουνισµού. 

Θα συνοδεύονται µε καλώδιο σύνδεσης συσκευής – τηλεφωνοδότη, για τη σύνδεση της 
συσκευής µε τηλεφωνοδότη τύπου RJ45. 

Οι τηλεφωνικές συσκευές θα είναι εγκεκριµµένου τύπου από την Ε.Ε.Τ. και θα είναι του ίδιου 
οίκου κατασκευής µε τον κατασκευαστή του τηλεφωνικού κέντρου. 

Κατά τα λοιπά θα έχουν τις πιο κάτω δυνατότητες: 

• Πλήκτρο επανάληψης (REDIAL) του τελευταίου αριθµού 

• Πλήκτρο σήµατος RECAL-FLASH 

• Σύστηµα επιλογής µε παλµούς ή συχνότητες (PULSE/TONE) 

• ∆ιαλείµµατα (παύσεις) κατά την επιλογή σε οποιαδήποτε θέση του καλούµενου αριθµού 

• Ρυθµιζόµενος ήχος κλήσης 

2.2. ∆οµηµένη καλωδίωση 

Βασική απαίτηση των δικτύων ∆οµηµένης καλωδίωσης αποτελεί η τυποποίηση των υλικών 
και η κατασκευή τους βάσει προδιαγραφών. Υλικά εκτός προδιαγραφών δεν γίνονται δεκτά. 
Τα κύρια χαρακτηριστικά του δικτύου είναι τα ακόλουθα: 

i. Το δίκτυο πρέπει να καλύπτει επιτυχώς τις απαιτήσεις των τηλεπικοινωνιακών 
συσκευών και ακολουθεί το κτίριο για περισσότερο από 10 χρόνια, χωρίς την ανάγκη 
µετατροπών. 

ii. Οι επεκτάσεις του δικτύου να είναι εύκολες χωρίς διαταραχές στο υφιστάµενο δίκτυο. 

iii. Τα υλικά του δικτύου να είναι τυποποιηµένα. 

iv. Το δίκτυο να είναι τελείως ανεξάρτητο από την τεχνολογία και την προέλευση των 
µηχανηµάτων που θα συνδεθούν µε αυτό. 

v. Όλα τα µηχανήµατα πλην των τερµατικών συσκευών να είναι συγκεντρωµένα, ώστε η 
διαχείριση και η συντήρηση να γίνονται ταχύτερα και απλούστερα. 

vi. Η αρχιτεκτονική του δικτύου να είναι Ιεραρχικού Αστέρος, δηλαδή όλα τα καλώδια 
ξεκινούν από τον κατανεµητή και καταλήγουν στις πρίζες χωρίς ενδιάµεσες συνδέσεις 
ή διακλαδώσεις. 

2.2.1. Πρότυπα δικτύων 

Η κατασκευή δικτύων δοµηµένης καλωδίωσης πρέπει να ακολουθεί το Αµερικάνικο πρότυπο 
ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α Comercial Building Telecommunication Wiring Standard από την επιτροπή 
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ΕΙΑ/ΤΙΑ (Electonic Industry Association / Telecommuication Industry Association), το ∆ιεθνές 
πρότυπο ISO/IEC 11801 και το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50173. 

Το δίκτυο δοµηµένης καλωδίωσης θα ακολουθεί µε καλώδια και υλικά Class D, Cat 3 – 
Κατηγορία 3 (ανώτερο όριο συχνότητας 100MHz). 

2.2.2. Κύρια υλικά κατασκευής δικτύου 

Για τα καλώδια UTP (Unshielded Twisted Pair – Αθωράκιστα) και FTP (Foiled Twisted Pair – 
Θωρακισµένα) ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ. 674 της παρούσας.  

• Καµπίνα καλωδιώσεων και ενεργού εξοπλισµού δικτύου - Rack 19" 

Η καµπίνα καλωδίωσης και εξοπλισµού θα εγκατασταθεί πλησίον του PLC του κέντρου 
ελέγχου ώστε να είναι δυνατή η χωρίς ενδιάµεσες συνδέσεις οπτικών ινών πρόσβαση στο 
καλώδιο οπτικών ινών που συνδέει τα PLC µεταξύ τους. Θα πρέπει να προβλεφθεί 
επαρκής χώρος για την µελλοντική εγκατάσταση διαφόρων συσκευών επικοινωνίας, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις Ειδικές Προδιαγραφές και την Μελέτη.  

Τα χαρακτηριστικά της καµπίνας καλωδιώσεων είναι τα κάτωθι:  

- Χαλύβδινη µε ηλεκτροστατική βαφή 

- Προστασία ΙΡ 55 

- Επιδαπέδια στήριξη 

- ∆ιαφανή πόρτα απο κρύσταλλο ασφαλείας για προστασία. 

- Κλειδαριά ασφαλείας  

- Πίσω και πλαϊνά πάνελ αποσπώµενα  

- Ράγες στήριξης εξοπλισµού στην εµπρόσθια και στην πίσω όψη της καµπίνας  

- Εσχάρα στήριξης των καλωδίων δικτύου εντός της καµπίνας  

- Εισαγωγή των καλωδίων από την βάση και να διαθέτει ρυθµιζόµενο καπάκι για το 
διάκενο 

- Ανεµιστήρες οροφής χαµηλού θορύβου . 

- Panel τροφοδοσίας πλάτους 19" µε διακόπτη και φωτεινή ένδειξη µε 6 
ρευµατοδότες Schucko 

- ∆υνατότητα πλευρικής σύνδεσης  

- ∆υνατότητα στήριξης ραφιών σταθερών ή κινητών για την τοποθέτηση 
µηχανηµάτων ή λοιπού εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών. 

- ∆υνατότητα µεταβολής του βάθους µέσω µεταβλητών ραγών στήριξης 

• Πεδίο βυσµατικής διαχείρισης  

Patch Panel 64 και 48 θέσεων RJ45 Cat 5. 

- Tύπος υποδοχής RJ45 κατά ISO 8877 

- Πλήθος υποδοχών 96 

- Κατηγορία 5 (Cat 5) 

- Πλάτος 19" 

- Υψος 4 U (17,78 cm) 

- Tύπος συνδέσµου καλωδίου IDC 110 Type 

- Tρόπος στήριξης υποδοχής RJ45 σε τυπωµένο κύκλωµα PCB 
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- Πιστοποίηση: UL 1863 (Undewriters Laboratories UL(c)) 

- Tερµατισµός - Pin Assignment: κατά ΤΙΑ Α  

Το πεδίο βυσµατικής διαχείρισης θα πρέπει επιπλέον να διαθέτει αρίθµηση των 
υποδοχών και στην όψη για την διευκόλυνση των µικτονοµήσεων αλλά και στην πίσω 
πλευρά για διευκόλυνση κατά τον τερµατισµό των καλωδίων. 

Στην όψη πρέπει να έχει τυπωµένη την κατηγορία του υλικού (Cat 5) και να διαθέτει 
έγχρωµα ενδεικτικά για το διαχωρισµό των χρήσεων σύµφωνα µε την Προδιαγραφή 
ΕΙΑ/ΤΙΑ 606. 

Οι ΙDC Connectors στους οποίους θα τερµατιστούν τα καλώδια θα πρέπει να έχουν 
χρωµατική διάκριση για κάθε ζεύγος. 

Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να ακολουθούν και αυτά τις γενικές 
Προδιαγραφές Υλικού σύνδεσης όπως αυτές αναφέρονται στο EIA/TIA 568 και στο 
TSB 40 A. Θα πρέπει να συνοδεύεται: 

- Έγγραφη Πιστοποίηση για UL 1863 (Undewriters Laboratories UL(c)) 

- Transmission Performance Report - Category 5 Compliance 

• Πλαίσια διευθέτησης καλωδίων  

Τα πλάισια πρέπει να έχουν τυποποιηµένη διάσταση στο πλάτος 19" και ύψος ακέραιο 
πολλαπλάσιο των 44,45 mm. (1U = 44,45 mm). 

Τα πλαίσια διευθέτησης καλωδίων θα πρέπει να διαθέτουν µεταλλικά ή πλαστικά 
άγκιστρα συγκράτησης των καλωδίων-patch cords ώστε να συγκρατούν τις καλωδιώσεις 
συνδέσεως δύο ή περισσοτέρων πεδίων µέσα στον κατανεµητή. 

• Πρίζα διπλή RJ45 Cat 5, εντοιχιζόµενη 

Η πρίζα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

- Τύπος υποδοχής RJ45 κατά ISO 8877 

- Πλήθος υποδοχών  2 

- Κατηγορία  5 (Cat 5) 

- Πλάτος 80 mm 

- Υψος 80 mm 

Οι διαστάσεις των παραπάνω πριζών πρέπει να είναι κατά DIN ώστε να εναρµονίζονται 
µε τις διαστάσεις των ρευµατοδοτών και να στηρίζεται σε κοινό κυτίο διακόπτου. 

- Tύπος συνδέσµου καλωδίου IDC 110 Type 

- Tρόπος στήριξης υποδοχής RJ45 σε τυπωµένο κύκλωµα PCB  

- Χρώµατος κατά προτίµηση Λευκό  

- Πιστοποίηση UL 1863 Undewriters Laboratories UL(c) 

- Tερµατισµός - Pin Assignment: κατά ΤΙΑ Α  

Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει επισήµανση αρίθµησης των υποδοχών στην όψη, να έχει 
τυπωµένη την κατηγορία του υλικού στην πίσω όψη (Cat5) και να διαθέτει έγχρωµα 
πλαστικά σήµατα για να είναι ευδιάκριτο εάν στην υποδοχή συνδέεται data terminal ή 
voice terminal σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΙΑ/ΤΙΑ 606. 

Οι ΙDC Connectors στους οποίους θα τερµατιστούν τα καλώδια θα πρέπει να έχουν 
χρωµατική διάκριση για κάθε ζεύγος. 
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Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να ακολουθούν και αυτά τις γενικές 
Προδιαγραφές Υλικού σύνδεσης όπως αυτές αναφέρονται στο EIA/TIA 568 και στο TSB 
40A. Θα πρέπει να συνοδεύεται από: 

- Έγγραφη Πιστοποίηση για UL 1863 (Undewriters Laboratories UL(c)) 

- Transmission Performance Report - Category 5 Compliance 

• Κεντρικός Κατανεµητής Φωνής MTC  

Ο Κεντρικός Κατανεµητής Φωνής MTC πρέπει να παρέχει άµεσα τη δυνατότητα 
τερµατισµού 2000 ζευγών και να έχει δυνατότητα µελλοντικών επεκτάσεων (να δηλωθεί 
η προβλεφθείσα επέκταση) . 

Ο Κεντρικός Κατανεµητής Φωνής MTC θα αποτελείται από:  

i. Το κιβώτιο κατανεµητή 

ii. Τα πλαίσια µικτονόµησης 

iii. Τις οριολωρίδες 

Κιβώτιο κατανεµητή. Το Κιβώτιο κατανεµητή θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο ως 
κάτωθι: 

- Να είναι χαλύβδινο, βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή 

- Να είναι κατασκευασµένο από λαµαρίνα πάχους 2 mm 

- Να έχει προστασία ΙΡ 55 

- Να διαθέτει 4 σηµεία στήριξης στον τοίχο και δυνατότητα στήριξης στο έδαφος 

- Να διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας 

- Να διαθέτει πόρτα που ανοίγει είτε δεξιά είτε αριστερά 

- Να διαθέτει πλάτη στήριξης των οριολωρίδων από το ίδιο υλικό, για την ευχερή και 
στιβαρή ανάρτηση των οριολωρίδων. 

- O κατανεµητής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα εισόδου των καλωδίων από το 
άνω και κάτω µέρος, ώστε να υπάρχει ευκαµψία στην επιλογή της κατεύθυνσης της 
εισόδου των καλωδίων, µε οπές οι οποίες θα φέρουν χείλη µε κατάλληλη προστασία 
έναντι τραυµατισµού, των διερχοµένων καλωδίων. 

- Τα διάκενα µεταξύ της ράχης του κατανεµητή και των οριολωρίδων καθώς και των 
οριολωρίδων µεταξύ τους να είναι επαρκή για την διέλευση των καλωδίων και να 
ευνοούν την εργασία. 

- Σε περίπτωση επέκτασης του κατανεµητή, να προβλέπεται η δυνατότητα αφαίρεσης 
των παρειών που εφάπτονται, για την δηµιουργία ενιαίου χώρου κατανεµητή. 

- Να προβλέπεται σηµείο στο οποίο να οδηγείται η γείωση προστασίας του ∆ικτύου 
και των λοιπών µεταλλικών µερών της κατασκευής. 

Πλαίσια µικτονόµησης. Ο κατανεµητής θα πρέπει να περιέχει µεταλλικά ή πλαστικά 
άγκιστρα συγκράτησης των καλωδίων µικτονόµησης ή των patch cords στην περίπτωση 
που αυτά χρησιµοποιούνται. Βοηθούν στο να συγκρατούν τις µικτονοµήσεις, δηλαδή τις 
καλωδιώσεις συνδέσεως, δύο ή περισσοτέρων πεδίων µέσα στον κατανεµητή. 

Θα πρέπει η όψη των οριολωρίδων να είναι απαλλαγµένη από τα καλώδια και στις 
οδεύσεις τις οποίες δηµιουργούνται µεταξύ των οριολωρίδων να περνούν τα καλώδια 
χωρίς να µπλέκονται και χωρίς να κρέµονται ελεύθερα µε το φόβο να τραβηχτούν και να 
διακοπεί η σύνδεση. 

Οριολωρίδες τερµατισµού καλωδίων (Connecting blocks). Θα πρέπει να διαθέτουν 
επισήµανση της αρίθµησης των καλωδίων στην όψη για την διευκόλυνση των 
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µικτονοµήσεων και τον τερµατισµό των καλωδίων. Πρέπει να έχει τυπωµένη την 
κατηγορία του υλικού (Cat 5) και θα πρέπει να διαθέτει έγχρωµα ενδεικτικά καρτελάκια για 
τον διαχωρισµό των χρήσεων σύµφωνα µε την Προδιαγραφή ΕΙΑ/ΤΙΑ 606. Οι ΙDC 
Connectors, στους οποίους θα τερµατιστούν τα καλώδια, θα πρέπει να έχουν χρωµατική 
διάκριση για κάθε ζεύγος. 

Θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

- Tύπος συνδέσµου καλωδίου IDC 110 Type 

- Κατηγορία 5 (Cat 5) 

- Χωρητικότητα σε ζεύγη 25 (min) - 300 (max) 

- Πιστοποίηση UL 1863 (Undewriters Laboratories UL(c)) 

Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να ακολουθούν και αυτά τις γενικές 
Προδιαγραφές Υλικού σύνδεσης όπως αυτές αναφέρονται στο EIA/TIA 568 και στο 
TSB 40A. Επιπλέον θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω: 

- Να επιδέχονται καλώδια διαµετρήµατος AWG 22 έως AWG 26. 

- Να παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασής τους µε ή χωρίς βάση ανάλογα µε το 
σηµείο από το οποίο πρέπει να περάσουν τα καλώδια 

- Να υπάρχει η δυνατότητα χρησιµοποίησης Patch Cord 1,2,3 ή 4 ζευγών. 

Απαραίτητα το υλικό πρέπει να συνοδεύεται από: 

- Έγγραφη Πιστοποίηση για UL 1863 (Undewriters Laboratories UL(c)) 

- Transmission Performance Report - Category 5 Compliance 

• Κατανεµητές εισαγωγής ΟΤΕ 

Ο κατανεµητής εισαγωγής ΟΤΕ θα αποτελείται από:  

i. Το κιβώτιο κατανεµητή (ως άνω) 

ii. Τα πλαίσια µικτονόµησης (ως άνω) 

iii. Τις διαχωριστικές οριολωρίδες 

Οι διαχωριστικές οριολωρίδες, τερµατισµού καλωδίων (Connecting blocks), θα έχουν τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά:  

- Tύπος συνδέσµου καλωδίου IDC KRONE 

- Κατηγορία  5 (Cat 5) 

- Χωρητικότητα σε ζεύγη  300 (30x10) 

Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν επισήµανση αρίθµησης των καλωδίων στην όψη για 
την διευκόλυνση των µικτονοµήσεων και τον τερµατισµό των καλωδίων και να 
ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις:  

- Να έχουν δυνατότητα διακοπής του δευτερεύοντος και να δίνουν την δυνατότητα 
ελέγχου του εισερχοµένου σήµατος από το δίκτυο πόλης. 

- Να παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασής τους µε ή χωρίς βάση ανάλογα µε το 
σηµείο από το οποίο πρέπει να περάσουν τα καλώδια 

- Να διαθέτουν Πιστοποίηση Ασφάλειας σύµφωνα µε UL 1863  

- Να παρέχει την δυνατότητα τοποθέτησης ∆ευτερεύουσας Προστασίας από 
Υπερτάσεις και Υπερεντάσεις µε χρόνο διακοπής µικρότερη του 10-6 sec και να 
είναι τεχνολογίας solid state για τον λόγο οτι αυτές προστατεύουν ευπαθή ψηφιακά 
κυκλώµατα. 
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- Να δίδεται η δυνατότητα διακοπής του κυκλώµατος µε την αφαίρεση της ασφάλειας. 

3. Εκτέλεση Εργασιών 

3.1. ∆ίκτυο τηλεφώνων 

Η εγκατάσταση θα γίνει σύµφωνα µε τους κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους περί 
‘’Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων’’ και των κανονισµών του Ο.Τ.Ε. περί “Μελέτης, 
Κατασκευής, Ελέγχου και Συντηρήσεως Τηλεπικοινωνιακών ∆ικτύων Οικοδοµών” (ΦΕΚ 260 
τεύχος Β 3.4.71), “Τοποθετήσεως και Συντηρήσεως ∆ευτερευουσών Εγκαταστάσεων“ 
(ΦΕΚ 269 τεύχος Β 8.4.71) και του «Νέου κανονισµού εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων οικοδοµών» (ΦΕΚ 767 τεύχος Β 31-12-92). 

Θα σχηµατιστεί ένα ακτινικό τηλεφωνικό δίκτυο µε κέντρο το τηλεφωνικό κέντρο που θα 
εγκατασταθεί στο κτίριο διοίκησης. Θα υπάρχει εφεδρεία τουλάχιστον 100% στα τηλεφωνικά 
καλώδια. 

Οι αγωγοί από τους κατανεµητές µέχρι τις συσκευές θα είναι συνεχείς. Τυχόν αναπόφευκτες 
ενώσεις θα πραγµατοποιούνται είτε στους κατανεµητές είτε µόνο µε έγγραφη άδεια του 
επιβλέποντος δια συγκολλήσεως οµαδικώς επί οριολωρίδων (ρεγλέτες) σε θέσεις προσιτές, 
µέσα σε κουτιά διακλαδώσεων. 

Γενικά θα πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης ευχέρεια χειρισµών και εποπτεία της λειτουργίας, 
επιθεώρησης των εγκαταστάσεων, ελέγχου της λειτουργίας και της κατάστασής τους, 
συντήρησης, επισκευών και αντικατάστασης εξαρτηµάτων. 

Όες οι εργασίες θα εκτελεσθούν µε µεγάλη προσοχή και επιµέλεια περιοριζόµενων στο 
ελάχιστο των φθορών στα οικοδοµικά στοιχεία. 

3.2. Εγκατάσταση δικτύου δοµηµένης καλωδίωσης  

3.2.1. Καµπίνες κατανεµητών µε ικριώµατα (Racks) 19” 

Τα καλώδια θα οργανώνονται σε δέσµες µε όχι περισσότερα των 24 καλωδίων 4 ζευγών. 
Οργανωτές patch cords πρέπει να χρησιµοποιούνται ανά 48 θύρες patch panel. 

Τα καλώδια πρέπει να τοποθετούνται σε κατακόρυφες εσχάρες καλωδίων. Μεταξύ των 
καλωδίων τροφοδοτήσεως 220 V-50 Hz και των τηλεπικοινωνιακών που είναι εγκατεστηµένα 
µέσα στην καµπίνα ή το rack, θα πρέπει να υπάρχει η κατά το δυνατόν µεγαλύτερη 
απόσταση διαχωρισµού. 

3.2.2. Καλωδιώσεις 

Τα καλώδια πρέπει να ακολουθούν καθορισµένες οριζόντιες ή κατακόρυφες διαδροµές. 

Το µέγιστο επιτρεπόµενο µήκος του οριζοντίου σταθερά εγκατεστηµένου καλωδίου (basic 
link) είναι 90 m. Οι δέσµες των καλωδίων δε µπορεί να αποτελούνται από περισσότερα από 
48 καλώδια 4 ζευγών και πρέπει να στερεώνονται στις οριζόντιες διαδροµές ανά 30 cm µε 
πλαστικά διµερή στηρίγµατα (εφ’ όσον δεν περιέχονται σε κλειστά κανάλια). 

Το δέσιµο των καλωδίων πρέπει να γίνεται µε πλαστικούς σφιχτήρες (ράντες) χωρίς να 
εξασκείται υπερβολική πίεση. 

Τα καλώδια, όταν δεν περιέχονται σε κανάλια, πρέπει να είναι στερεωµένα κατά µήκος της 
διαδροµής τους. Υλικά προστασίας καλωδίων όπως χιτώνια προστασίας, πλαστικά 
δαχτυλίδια, ελαστικοί στυπιοθλίπτες κτλ. πρέπει να χρησιµοποιούνται για προστασία των 
καλωδίων από πάσης φύσης φθορές. 

Τα κατακόρυφα καλώδια, όταν αποτελούν δέσµες από περισσότερα των 24 καλωδίων 
4 ζευγών, πρέπει να στερεώνονται. Η στερέωση πρέπει να γίνεται κάθε 40 cm σε 
περιπτώσεις ανοιχτών εσχαρών, ενώ σε περιπτώσεις κλειστών καναλιών κάθε 90 cm κατά 
µέγιστο. 

Η ελάχιστη ακτίνα καµπυλότητος για οριζόντιο καλώδιο 4 ζευγών είναι 4 φορές η διάµετρος 
του καλωδίου και για καλώδιο κορµού πολύζευγο, 10 φορές η διάµετρος του καλωδίου. 
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Τα καλώδια ισχύος θα πρέπει να έχουν φυσικό διαχωρισµό από τηλεπικοινωνιακά καλώδια 
τουλάχιστον κατά 6,0 cm και τουλάχιστον κατά 12,7 cm από εξαρτήµατα λαµπτήρων 
φθορισµού. 

Για καλώδια στερεωµένα στην οροφή η µέγιστη απόσταση µεταξύ σηµείων στερεώσεως είναι 
120 cm. Τα καλώδια δεν επιτρέπεται να στηρίζουν τίποτε άλλο εκτός από το δικό τους 
βάρος. Από απλά σηµεία στερεώσεως µόνο 4 καλώδια 4 ζευγών επιτρέπεται να κρέµονται. 
Ειδικά κατασκευασµένα σηµεία αναρτήσεως καλωδίων µπορούν να στηρίζουν µέχρι 48 
καλώδια 4 ζευγών. Σε περιπτώσεις που περισσότερα των 48 καλωδίων 4 ζυγών πρόκειται 
να αναρτηθούν, τότε είναι υποχρεωτική η χρήση σύρµατος ενδυνάµωσης της µηχανικής 
αντοχής της δέσµης ώστε τα καλώδια να µην στηρίζουν εξ’ ολοκλήρου το βάρος τους και να 
µην επιµηκύνονται λόγω εφελκυστικών τάσεων. 

3.2.3. Τερµατισµοί 

Το µήκος του συνεστραµένου ζεύγους που µπορεί να αποσυστραφεί σε ένα καλώδιο Cat 5 
προκειµένου να γίνει ο τερµατισµός δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο του 1,3 cm. Η 
απογύµνωση από τον µανδύα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο µήκος. Οι αγωγοί του 
ζεύγους δεν επιτρέπεται να έχουν τσακίσµατα και κακώσεις στα σηµεία τερµατισµού. Μόνο 
υλικά τερµατισµού IDC (Insulation Displacement Contact-Επαφή µε µετατόπιση της 
µονώσεως) είναι αποδεκτά στη ∆οµηµένη Καλωδίωση. Οι αγωγοί του ζεύγους πρέπει να 
είναι πολύ καλά σφηνωµένοι στις εγκοπές IDC και τα τµήµατα που περισσεύουν πρέπει να 
κόβονται. Πρέπει να υπάρχει αρκετό εφεδρικό µήκος καλωδίου για τυχόν επανασυνδέσεις. 

Το καλώδιο πρέπει να στερεώνεται και σε άλλο σηµείο στον µηχανισµό της πρίζας εκτός από 
τις επαφές IDC. 

Σε περιπτώσεις πριζών και patch panels FTP, πρέπει ο θώρακας του καλωδίου να 
τερµατίζεται µέσω του γυµνού αγωγού συνέχειας του θώρακα, εντός των ειδικών υποδοχών. 

Επιβάλλεται η χρήση τυποποιηµένης ποιότητος patch cord εργοστασιακής κατασκευής. Εάν 
σε αυτή την κατηγορία των κατανεµητών έχει επιλεγεί η χρήση οριολωρίδων πρέπει να 
δίδεται ιδιαίτερη φροντίδα ώστε τα ζεύγη να µην ξεστρίβονται περισσότερο από τα επιτρεπτά 
όρια. 

3.2.4. Γειώσεις 

Τα κουτιά των κατανεµητών, πρέπει να είναι γειωµένα για την ασφάλεια του προσωπικού, 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς ασφαλείας. Καλώδια FTP γειώνονται µόνο µέσω 
του patch panel και όχι από άλλα ενδιάµεσα σηµεία του καλωδίου ή της πρίζας. 

Τα patch panels γειώνονται σε ειδικό αγωγό γειώσεως επάνω στον οποίο συνδέεται επίσης 
το σώµα του ικριώµατος, το κουτί, οι πόρτες κτλ. Οι συνδέσεις γίνονται µε πολύκλωνα 
καλώδια γειώσεων ελαχίστης διατοµής 2,5 mm2. Ο αγωγός της γειώσεως του κουτιού ή του 
ικριώµατος (Rack) συνδέεται σε κάποιο κύριο σηµείο γείωσης της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως 
µε πολύκλωνα καλώδια γειώσεων ελάχιστης διατοµής 6 mm2. 

Στην περίπτωση που υπάρχουν στο δίκτυο πολλές γειώσεις πρέπει να είναι ισοδυναµικές ή 
να µην υπάρχει µεταξύ τους διαφορά τάσης µεγαλύτερη του 1V RMS. 

3.2.5. Σήµανση 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στη διευθέτηση και την σήµανση των καλωδίων και των 
σηµείων τερµατισµού, µε ιδιαίτερη έµφαση στους κατανεµητές. 

Πρέπει το δίκτυο να είναι εύκολα αναγνωρίσιµο, για να ελαχιστοποιούνται τα προβλήµατα 
που µπορεί να δηµιουργηθούν. Για την σήµανση του δικτύου πρέπει να ακολουθείται η 
προδιαγραφή ANSI/TIA/EIA-606 µε ιδιαίτερη έµφαση στα εξής: 

i. Τα διάφορα πεδία του κατανεµητού πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισµένα και να 
φέρουν ευκρινή σήµανση. 

ii. Τα patch panels και οι πρίζες πρέπει να φέρουν ετικέτες µε την ταυτότητά του και εάν 
απαιτείται και µε την χρήση τους. 
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iii. Τα καλώδια πρέπει να φέρουν πινακίδες ή ειδικά εξαρτήµατα σηµάνσεως και στην 
άκρη της πρίζας και στην άκρη του patch panel. ∆εν επιτρέπεται η σήµανση µε 
µαρκαδόρο επάνω στο καλώδιο. 

iv. Όλες οι σηµάνσεις πρέπει να είναι διαρκείς και ευανάγνωστες. 

3.2.6. ∆οκιµές αποδοχής 

Το δίκτυο πρέπει µετά την εγκατάστση να ελέγχεται και το σχετικό πρωτόκολλο να το 
συνυπογράφουν ο Ανάδοχος και η Υπηρεσία. Στις δοκιµές πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα 
παρακάτω: 

• Οι δοκιµές πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε την οδηγία ΕΙΑ/ΤΙΑ TSΒ67. 

• Το µηχάνηµα ελέγχου πρέπει να είναι προγραµµατισµένο και να ανταποκρίνεται στην 
παραπάνω οδηγία. 

• Η διακρίβωση (καλιµπράρισµα) πρέπει να έχει γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστού. 

• Το δίκτυο πρέπει να ελέγχεται 100%. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β-16:  ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

1. Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στον ηλεκτροφωτισµό του Έργου και ειδικότερα: στον 
κύριο εσωτερικό φωτισµό των κτιρίων και στον φωτισµό ασφαλείας, στον εξωτερικό φωτισµό 
των οδών προσπέλασης των µονάδων και στον τοπικό φωτισµό (προβολείς). 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι απαιτούµενες µέσες στάθµες φωτισµού ή 
λαµπρότητας των διαφόρων χώρων και οι χρησιµοποιούµενοι λαµπτήρες είναι: 

• Γραφεία - εργαστήρια 500 lux Φθορισµός 

• Αίθουσα ελέγχου 500 lux Φθορισµός 

• Χώροι εργασίας και ασφάλειας,  
χώροι συνεργείων, χώροι παραγωγής ενέργειας 300 lux Φθορισµός 

• Χώροι υγιεινής, αποθήκες 250 lux Φθορισµός 

• ∆ιάδροµοι 200 lux Φθορισµός 

• Λοιποί βοηθητικοί χώροι 200 lux  Φθορισµός 

• Οδικός φωτισµός 1,5 cd/m2 Νατρίου Υ.Π. 

2. Υλικά  

Οι ιστοί, οι βραχίονες και τα φωτιστικά σώµατα θα παράγονται από βιοµηχανίες που 
κατέχουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος σύµφωνα µε τη σειρά προτύπων ISO 9000.  

2.1. Ιστοί 

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι ιστοί που θα χρησιµοποιηθούν για τον εξωτερικό 
φωτισµό θα έχουν ενιαίο ύψος 6 m έως 12 m, κατασκευασµένοι από σκυρόδεµα ή µεταλλικοί 
ιστοί.  

2.1.1. Τσιµεντοϊστοί 

Οι τσιµεντοϊστοί θα είναι κατασκευασµένοι µε την φυγοκεντρική µέθοδο από λευκό τσιµέντο 
και θα είναι κατάλληλοι για την εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος κορυφής ή βραχίονα. Θα 
έχουν εξωτερική διάµετρο στην βάση τους 260 mm και στην κορυφή 100 mm. Θα φέρουν 
οπή και πλαίσιο από ορείχαλκο ή αλουµίνιο, µία θυρίδα κατάλληλων διαστάσεων σε ύψος 
περίπου 80 cm πάνω από το έδαφος για την εγκατάσταση ακροκιβωτίου και οπή στο κάτω 
µέρος για την εύκολη διέλευση του υπογείου καλωδίου. Ο τρόπος κατασκευής του ιστού και 
ο οπλισµός του θα ανταποκρίνονται σε ανηγµένο οριζόντιο φορτίο στην κορυφή Ρ = 200 kg 
και συντελεστή ασφαλείας ν = 3, δηλαδή:  

• Για φορτίο κορυφής 200 kg o ιστός θα επανέρχεται στην αρχική του θέση µε 
παραµένουσα απόκλιση (βέλος) µέχρι 10 mm και χωρίς ρωγµές ορατές µε γυµνό µάτι. 

• Για φορτίο µεγαλύτερο από 200 kg µέχρι και 600 kg θα εµφανίζονται ρωγµές που θα 
είναι γυµνές µε γυµνό µάτι και ο ιστός δεν θα σπάζει.  

Οι ιστοί θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό δοκιµών, σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα, 
από αναγνωρισµένο εργαστήριο. 

2.1.2. Μεταλλικοί ιστοί 

Θα χρησιµοποιηθούν σιδηροϊστοί συνεχώς µεταβαλλόµενης διατοµής (taper) µε σχήµα 
διατοµής οκταγωνικό. Το ελάχιστο πάχος ελάσµατος σε κάθε περίπτωση θα είναι 5 mm 
ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις του στατικού και δυναµικού υπολογισµού του ιστού. 

Η τυχόν διαµήκης ραφή θα πρέπει να είναι ευθύγραµµη, αφανής, στεγανή, µε συνεχή 
ηλεκτροσυγκόλληση (όχι επαγωγική συγκόλληση) σε λοξοτοµηµένα ελάσµατα, σύµφωνα µε 
τους κανονισµούς. Απαγορεύεται η χρήση τµηµάτων µε ελικοειδή ραφή. 
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Για ιστούς συνεχώς µεταβαλλόµενης διατοµής είναι δυνατή µία καθ’ ύψος ένωση για ύψος 
µέχρι 9,0 m. Για ιστούς ύψους µεγαλύτερου των 9,0 m επιτρέπεται µιά επιπλέον καθ’ ύψος 
ένωση ανά 6,0 m πρόσθετου ύψους. Η διάµετρος περιγεγραµµένου κύκλου στο ανώτατο 
άκρο των ιστών συνεχώς µεταβαλλόµενης διατοµής δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη των 
90 mm. Οι τυχόν καθ’ ύψος ενώσεις θα κατασκευάζονται µε συνεχή αφανή στεγανή ραφή 
«πρόσωπο µε πρόσωπο» που θα είναι ενισχυµένη µε την παρεµβολή εσωτερικού 
ελάσµατος πάχους 6 mm εξασφάλισης της συνέχειας, το οποίο θα εισέρχεται τουλάχιστον 
0,20 m µέσα σε κάθε ένα από τα δύο συνδεόµενα τµήµατα και θα είναι 
ηλεκτροσυγκολληµένο σε κάθε άκρο του προς το αντίστοιχο τµήµα του συνδεόµενου ιστού. 

Οι µεταλλικοί ιστοί θα φέρουν δύο οπές, µία υπόγεια για την εισαγωγή των καλωδίων και µία 
υπέργεια, περίπου 80cm από τη βάση τους, για τις συνδέσεις των καλωδίων, µε κατάλληλη 
θυρίδα για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου διακλάδωσης. Για την αποκατάσταση της 
αντοχής του ιστού στην περιοχή της θύρας θα κατασκευάζεται εσωτερική ενίσχυση µε 
έλασµα πάχους 6 mm ηλεκτροσυγκολληµένο σε κάθε άκρο του προς το αντίστοιχο τµήµα 
του ιστού. Στην περίπτωση αυτή το άκρο του ελάσµατος θα εισέρχεται κατ’ ελάχιστον 0,20 m 
στον ιστό κανονικής διατοµής εκατέρωθεν των άκρων της θυρίδας. 

Οι ελάχιστες διαστάσεις της θυρίδας θα είναι ύψος 300 mm και πλάτος 100 mm. Η θυρίδα θα 
κλείνει µε κατάλληλο πορτάκι από λαµαρίνα ίδιου πάχους µε τον υπόλοιπο ιστό, που στην 
κλειστή θέση δεν θα εξέχει του ελάσµατος του σιδηροϊστού. Οι κοχλίες της θυρίδας επί του 
ιστού θα είναι ορειχάλκινοι. 

Οι σιδηροϊστοί θα προστατευθούν εσωτερικά µε ασφαλτικό αστάρι (primer). Εξωτερικά οι 
σιδηροϊστοί θα προστατευθούν µε βαφή ως ακολούθως: 

Πριν τη βαφή τους θα υποστούν αµµοβολή σύµφωνα µε τα πρότυπα SVESK STANDARD 
SID 055.900 του βαθµού SA-3. Σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 12 ωρών µετά την 
αµµοβολή θα περαστούν µε µια στρώση αντιδαβρωτικού εποξειδικού ασταριού και δύο 
στρώσεις γυαλιστερού εποξειδικού χρώµατος ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες (το 
συνολικό πάχος βαφής δεν θα είναι µικρότερο από 0,4 mm) απόχρωσης ανοιχτού γκρι 
χρώµατος ή ανάλογης προς το χρώµα του γαλβανίσµατος ανάλογα µε τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας Εναλλακτικά γίνεται δεκτή προστασία του σιδηροϊστού µε θερµό βαθύ 
γαλβάνισµα, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας. 

Ο σιδηροϊστός θα τοποθετείται πάνω σε βάση που θα φέρει και τα µπουλόνια για τη 
στερέωσή του. Μετά την τοποθέτηση του ιστού πάνω στη βάση, θα γίνεται η τελική 
διαµόρφωση της επιφάνειας της βάσης, δηλαδή κάλυψη των περικοχλίων µε γράσσο ή 
βαζελίνη και τελική πλήρωση µε τσιµεντοκονία. 

2.2. Βραχίονες φωτιστικών σωµάτων  

Οι βραχίονες θα είναι σύµφωνοι µε όσα αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-1 ως -9 και 
πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό δοκιµών σύµφωνα µε το ΕΝ 40-8 από 
αναγνωρισµένο εργοστάσιο. Γίνονται δεκτοί και βραχίονες που έχουν κατασκευαστεί 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις αποφάσεις ΕΝ1/0/481/2-7-86 και ΕΝ1/0/123/8-3-1988 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., που έχουν δηµοσιευτεί αντίστοιχα στα Φ.Ε.Κ. 573Β/9-9-86 και 177Β/31-
3-88 ή αναφέρονται στα Π.Κ.Ε. (Πρότυπα Κατασκευής Εργων) και έχουν συνταχθεί µε βάση 
τις αποφάσεις αυτές. 

Πάνω σε κάθε ιστό προβλέπεται η εγκατάσταση ενός µονού ή διπλού βραχίονα, ανάλογα τη 
µελέτη, για τα φωτιστικά σώµατα. Ο βραχίονας θα είναι κατασκευασµένος από 
σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο κατά DIN 2440 στερεούµενος στην κορυφή του ιστού µε ειδικό 
µεταλλικό περιλαίµιο (χοάνη) συναρµολογούµενος µε ανοξείδωτα µπουλόνια ή κοχλίες 
στερέωσης ½in. Η χοάνη αυτή κατασκευάζεται από γαλβανισµένο σωλήνα τούµπο, 
διαµέτρου κατάλληλης για την προσαρµογή της στο τελευταίο τµήµα του ιστού και µήκους 
500 mm. 

Ο σιδηροσωλήνας του βραχίονα των φωτιστικών σωµάτων θα είναι ευθύγραµµου ή 
καµπύλου σχήµατος αναλόγως του µήκους, d, οριζόντιας προβολής µεταξύ του κέντρου του 
φωτιστικού και του άξονα του ιστού. Ειδικότερα, θα είναι ως ακολούθως: 
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Για d ≤ 2,50 m : Θα είναι καµπύλος σωλήνας διαµέτρου 50 mm in µε πάχος 
τοιχώµατος 3,65 mm 

Για 2,50 m < d ≤ 3,00 m : Θα είναι ευθύγραµµος σωλήνας διαµέτρου 75 mm in µε πάχος 
τοιχώµατος 4,05 mm και θα κατασκευάζεται από σιδηρά ράβδο 
Ø12 mm 

Για d > 3,00 m : Θα είναι ευθύγραµµος σωλήνας διαµέτρου 75 mm µε πάχος 
τοιχώµατος 4,05 mm και θα κατασκευάζεται και ελκυστήρας 
από σιδηρά ράβδο ∅12 mm 

Η κλίση του βραχίονα θα είναι όση που απαιτείται για το προτεινόµενο φωτιστικό σώµα και 
πάντως όχι µεγαλύτερη των 15 µοιρών. 

Η βάση του βραχίονα θα κατασκευαστεί από γαλβανισµένο σωλήνα τούµπο, τέτοιας 
διαµέτρου, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προσαρµογή στο τελευταίο τµήµα του ιστού. 

Κάθε βραχίονας στο άκρο του θα καταλήγει σε ειδική µεταλλική υποδοχή για την υποδοχή 
του φωτιστικού σώµατος. Το µήκος και η διάµετρος υποδοχής θα κατασκευαστεί ώστε να 
δέχεται το φωτιστικό σώµα που θα προτείνεται για την τοποθέτηση. 

Ο βραχίονας µαζί µε τη χοάνη, προ της εγκατάστασης θα βαφτούν µε ειδικό χρώµα 
αλουµινίου για επίτευξη οµοιοµορφίας του χρώµατος. Τα σηµεία ηλεκτροσυγκολλήσεως του 
βραχίονα στη χοάνη θα κατεργασθούν επιµελώς προ της βαφής. Κάθε στέλεχος του 
βραχίονα θα αποτελείται από συνεχή σωλήνα απαγορευµένης της κατασκευής βραχίονα µε 
συγκόλληση περισσοτέρων τµηµάτων. 

2.3. Ακροκιβώτια σύνδεσης 

Τα ακροκιβώτια σύνδεσης των ιστών θα είναι σύµφωνα µε την παράγραφο 3 της Απόφασης 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ΕΗ1/0/481/2.7.86 (ΦΕΚ 573/Β9.9.86) ή νεώτερης, ως ακολούθως: 

Μέσα σε κάθε ιστό θα εγκατασταθεί ένα ακροκιβώτιο για την τροφοδότηση των φωτιστικών 
σωµάτων, κατασκευασµένο από κράµα αλουµινίου ή από ειδικό πλαστικό, το οποίο θα φέρει 
στο κάτω µέρος του διαιρούµενο ποτήρι µε οπές για καλώδιο µέχρι J1VV (πρώην 
ΝΥΥ) 4x16 mm², στο άνω δε µέρος θα φέρει δύο οπές διέλευσης καλωδίων µέχρι J1VV 
(πρώην ΝΥΥ) 4x2,5 mm² και µεταλλικούς στυπιοθλίπτες. 

Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες προκειµένου να εξασφαλιστεί σταθερή 
επαφή των αγωγών. Οι διακλαδωτήρες θα είναι στηριγµένοι πάνω σε βάση και µεταξύ αυτών 
και του σώµατος του ακροκιβωτίου, θα µεσολαβεί κατάλληλη µόνωση. Επίσης θα υπάρχουν 
ασφάλειες, τύπου «ταµπακιέρας», πλήρεις και ορειχάλκινοι κοχλίες, οι οποίοι θα κοχλιούνται 
σε σπείρωµα που θα υπάρχει στο σώµα του ακροκιβωτίου. Οι κοχλίες αυτοί θα φέρουν 
παξιµάδια, ροδέλες κτλ για την πρόσδεση του χαλκού γείωσης και της γείωσης του 
φωτιστικού σώµατος. 

Το όλο κιβώτιο θα στηρίζεται σε κατάλληλη βάση πάνω στον ιστό µε τη βοήθεια δύο κοχλιών 
και θα κλείνει µε πώµα, το οποίο θα στηρίζεται στο σώµα του κιβωτίου µε τη βοήθεια δύο 
ορειχάλκινων κοχλιών. Το πώµα θα φέρει περιφερειακό στεγανοποιητικό αύλακα µε ελαστική 
ταινία στεγάνωσης από EPDM σταθερά συγκολληµένη σε αυτή για την πλήρη εφαρµογή του 
πώµατος. 

2.4. Φωτιστικό σώµα ατµών Νατρίου υψηλής πίεσης 

Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα ΕΝ 60598-1-2-3 και θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά δοκιµών που 
προβλέπονται από τα πρότυπα από το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΕΡΥΕΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ της 
∆.Ε.Η. ή άλλου διαπιστευµένου φορέα για τέτοιου είδους δοκιµές. Θα είναι κατάλληλα για 
τοποθέτηση σε βραχίονα, για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος από –20 °C ως +30 °C, χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών του 
στοιχείων, και δυσµενή επίδραση στο χρόνο ζωής των οργάνων του φωτιστικού σώµατος. 

2.4.1. Κέλυφος 
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Το κέλυφος του φωτιστικού σώµατος θα αποτελείται από ένα ή περισσότερα τµήµατα από 
χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου µε λείες επιφάνειες χωρίς επιφανειακές ανωµαλίες, 
κατασκευασµένο δι’ εγχύσεως υπό πίεση, σε µεταλλικές µήτρες.  

Οποιαδήποτε άλλα µεταλλικά εξαρτήµατα θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα 
ή θα έχουν υποστεί ηλεκτρολυτικά αντιδιαβρωτική επεξεργασία. 

Το κέλυφος θα είναι βαµµένο εξωτερικά µε δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής φούρνου 
(χρώµατος ανοικτού γκρι) και εσωτερικά µε βαφή φούρνου λευκού χρώµατος, εκτός και εάν 
εσωτερικά εκτός από τα κάτοπτρα υπάρχει άλλη ανακλαστική επιφάνεια. 

∆ιευκρινίζεται ότι η επιφανειακή επεξεργασία (βαφή, ψευδαργύρωση κτλ) των κοινών 
µετάλλων που υπόκεινται σε διάβρωση ή σκούριασµα, που χρησιµοποιούνται για την 
κατασκευή εξωτερικών µερών του φωτιστικού σώµατος δεν νοείται ότι αντικαθιστά τα κατά τα 
ανωτέρω αναφερόµενα µέταλλα. 

Το φωτιστικό σώµα θα φέρει απαραίτητα κάτοπτρα για τη δηµιουργία ασύµµετρης κατανοµής 
φωτισµού. Το κάτοπτρο δύναται να είναι ολόσωµο ή να αποτελείται από δύο πλευρικά 
κάτοπτρα. Το κάτοπτρο ή τα κάτοπτρα θα είναι κατασκευασµένα από χηµικά καθαρό 
αλουµίνιο καθαρότητας 99,9% ανοδειωµένα ή στιλβωµένα. Η στερέωση των κατόπτρων στο 
κέλυφος θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η µετακίνηση των κατόπτρων για τη ρύθµιση της 
εκπεµπόµενης φωτεινής ισχύος. 

∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση του ολόσωµου κατόπτρου η ρύθµιση της φωτεινής ροής 
θα γίνεται µε την µετακίνηση της λυχνιολαβής της οποίας η στήριξη στο κέλυφος θα γίνεται 
µε ειδικό εξάρτηµα, ώστε να είναι δυνατή αυτή η µετακίνηση. 

Το πίσω µέρος του κέλυφους θα είναι διαµορφωµένο σε υποδοχή βραχίονος, εξωτερικής 
διαµέτρου 60 mm. 

Η στήριξη του φωτιστικού σώµατος στο βραχίονα θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
επιτυγχάνεται πλήρης εξασφάλιση του σώµατος (σταθερή στερέωση) και ευθυγράµµιση του 
άξονα του φωτιστικού µε τον άξονα του βραχίονα. 

2.4.2. ∆ιαφανής κώδωνας  

Κάθε φωτιστικό θα κλείεται στο κάτω µέρος µε κώδωνα από ειδικό διαφανές πλαστικό ή 
πυρίµαχο γυαλί, ανθεκτικό σε συνήθεις µηχανικές καταπονήσεις και χωρίς ελκτικές ιδιότητες 
σκόνης, ώστε να µη ρυπαίνεται από αυτή. 

Ο κώδωνας θα πρέπει να φέρει περιφερειακά παρέµβυσµα από ελαστικό EPDM ή άλλο 
υλικό ανθεκτικό στο ύπαιθρο, στις έντονες καιρικές µεταβολές και στη θερµοκρασία 
λειτουργίας του φωτιστικού σώµατος. 

Ο συνδυασµός διαφανούς κώδωνα και κελύφους θα αποτελεί το χώρο του λαµπτήρα και θα 
εξασφαλίζει κατ’ ελάχιστο προστασία IP 44 κατά IEC 144. Ο χώρος των οργάνων θα φέρει 
ιδιαίτερο κάλυµµα και θα έχει προστασία κατ’ ελάχιστον IP 23 κατά IEC 144. 

Η στερέωση του καλύµµατος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
ασφαλούς κλεισίµατος και σε περίπτωση που σπάσει εύκολα να αντικατασταθεί, να δύναται 
δε αυτό κατά το άνοιγµα του φωτιστικού σώµατος, για συντήρηση ή αντικατάσταση του 
λαµπτήρα, να παραµένει συνδεδεµένο µε το υπόλοιπο σώµα του φωτιστικού ώστε να 
επιτρέπει στον εργαζόµενο να χρησιµοποιεί και τα δύο χέρια. Η αντικατάσταση του 
λαµπτήρα πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται χωρίς τη χρησιµοποίηση κάποιου εργαλείου. 

2.4.3. Ηλεκτρική µονάδα  

Όλα τα ηλεκτρικά όργανα του φωτιστικού σώµατος, δηλαδή στραγγαλιστικό πηνίο, 
εναυστήρας, πυκνωτής διόρθωσης συνηµιτόνου, κλέµµα, λυχνιολαβή και αντιπαρασιτική 
διάταξη θα είναι τοποθετηµένα µέσα στο κέλυφος σε ξεχωριστό µέρος από το χώρο του 
λαµπτήρα, διαχωριζόµενο από αυτόν µε διάφραγµα που θα εµποδίζει την άµεση επίδραση 
στα όργανα από τη θερµότητα που δηµιουργείται από τον λαµπτήρα. Ο χώρος των οργάνων 
θα βρίσκεται στην προέκταση του χώρου του λαµπτήρα και οπωσδήποτε όχι πάνω απ’ 
αυτόν. 
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Για την απαγωγή της θερµότητας, ο χώρος των οργάνων πρέπει να αερίζεται αρκετά και η 
εξωτερική επιφάνεια του να είναι ικανών διαστάσεων. Η θερµοκρασία στο εσωτερικό του 
χώρου των οργάνων πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον 10°C χαµηλότερα από την επιτρεπτή 
θερµοκρασία λειτουργίας των διαφόρων οργάνων για όλη την περιοχή θερµοκρασιών 
λειτουργίας του φωτιστικού σώµατος. 

Η συνδεσµολογία των διαφόρων ηλεκτρικών οργάνων θα πραγµατοποιείται µε εύκαµπτους 
αγωγούς µε µόνωση σιλικόνης που θα αντέχει σε υψηλή θερµοκρασία, θα είναι γενικώς 
τέτοια ώστε να εξασφαλίζει στο φωτιστικό σώµα ηλεκτρική προστασία κλάσης µονώσης Ι 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 60335-1. Όλα τα ηλεκτρικά όργανα θα προέρχονται κατά το δυνατό από τον 
ίδιο κατασκευαστικό οίκο, αλλιώς θα πρέπει, απαραιτήτως να είναι εγκεκριµένα από δύο 
τουλάχιστον διεθνώς γνωστούς οίκους κατασκευής λαµπτήρων και θα πρέπει να φέρουν έπ’ 
αυτών το σήµα εγκρίσεως. 

Ειδικότερα: 

• Το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλο για τον λαµπτήρα που προορίζεται, για 
τροφοδότηση ονοµαστικής τάσης 230 V υπό συχνότητα 50 Hz, οι δε απώλειές του δεν θα 
υπερβαίνουν το 10% της ονοµαστικής του ισχύος. Κατά τα λοιπά το στραγγαλιστικό 
πηνίο πρέπει να είναι κατασκευασµένο κατά τους κανονισµούς VDE 0712 και να φέρει το 
σχετικό σήµα εγκρίσεως των κανονισµών αυτών. 

• Ο πυκνωτής θα είναι κατάλληλος για χρήση σε συνδιασµό µε το στραγγαλιστικό πηνίο 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει συντελεστή ισχύος µεγαλύτερο ή ίσο µε 0,85. Σε 
περίπτωση που για κάθε φωτιστικό χρησιµοποιηθούν περισσότεροι του ενός πυκνωτές 
αυτοί πρέπει να είναι συνδεδεµένοι παράλληλα. Οι χρησιµοποιούµενοι πυκνωτές πρέπει 
να είναι κατασκευασµένοι για θερµοκρασία περιβάλλοντος κατ’ ελάχιστο 85°C και να 
φέρουν αντίσταση εκφορτίσεως. Κατά τα λοιπά οι πυκνωτές πρέπει να είναι 
κατασκευασµένοι κατά τους κανονισµούς VDE 0560 ή παρεµφερείς και να φέρουν το 
σήµα της εγκρίσεως των κανονισµών τούτων. 

Για την απόσβεση των ραδιοφωνικών παρασίτων που παράγονται από τον λαµπτήρα και το 
πηνίο και την προστασία των γραµµών, η ηλεκτρική µονάδα, εφόσον προδιαγράφεται, θα 
φέρει αντιπαρασιτική διάταξη σύµφωνα µε τους κανονισµούς DIN 0875 και 0876 και τις 
προδιαγραφές MIL-I-16910 A και MIL-I-26600. 

Το φωτιστικό σώµα θα φέρει, ηλεκτρονικό εναυστήρα χωρίς κινούµενα µέρη και χωρίς 
εκκινητή σπινθηρισµών, για την έναυση του λαµπτήρα. Ο εναυστήρας θα είναι 
αυτοδιακοπτόµενης λειτουργίας, δηλαδή µόλις τεθεί υπό τάση θα τροφοδοτεί µε υψηλή τάση 
τον λαµπτήρα επί 90sec και µετά θα θέτει εαυτόν εκτός κυκλώµατος. Ο εναυστήρας θα 
λειτουργήσει µόνο όταν διακοπεί και επανέλθει η τάση του δικτύου. 

2.4.4. ∆ιακλαδωτήρας 

Κάθε φωτιστικό σώµα θα πρέπει να φέρει διακλαδωτήρα πορσελάνης σταθερά 
προσαρµοσµένο µέσα στο κέλυφος. Όλες οι ηλεκτρικές συνδεσµολογίες µέσα στο φωτιστικό 
σώµα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί έως τον διακλαδωτήρα αυτόν, ώστε µε απλή 
ηλεκτρική σύνδεση του διακλαδωτήρα µε το δίκτυο της ∆ΕΗ το φωτιστικό να µπορεί να 
λειτουργήσει. 

2.4.5. Λαµπτήρας 

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν λαµπτήρες απιοειδούς ή σωληνωτής µορφής τύπου ατµών 
νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250 W ή 400 W ανάλογα µε τη µελέτη. 

Ο λαµπτήρας θα είναι διορθωµένου φάσµατος µε λυχνολαβή πορσελάνης Ε40, κάλυκα Ε40, 
τάσεως τροφοδοσίας 230 V, 50 Hz και θα αποδίδει φωτεινή ροή τουλάχιστον 25.000 lumen. 
Ο ελάχιστος χρόνος ζωής του θα είναι 6.000 ώρες. 

2.4.6. Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά 

Το φωτιστικό σώµα θα είναι αυστηρώς του τύπου CUT-OFF σύµφωνα µε την CIE (1965). Τα 
φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώµατος, θα είναι τέτοια ώστε το φωτιστικό 
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σώµα, τοποθετούµενο σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην µελέτη του έργου, να επιτυγχάνει 
τις ζητούµενες µέσες στάθµες φωτισµού που καθορίζει η παρούσα τεχνική προδιαγραφή στα 
γενικά της στοιχεία. 

∆ιευκρινίζεται ότι τα ζητούµενα από τη µελέτη φωτοτεχνικά αποτελέσµατα είναι τα ελάχιστα 
αποδεκτά, µε ανοχή 5% σε κάθε µέγεθος. Σε κανένα µεµονωµένο µέγεθος δεν επιτρέπεται 
να υπολείπεται περισσότερο από 5% από τα καθοριζόµενα στην µελέτη µε εξαίρεση του 
δείκτου θαµβώσεως, ο οποίος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος του προδιαγραφοµένου 
πέραν του 5%. 

2.5. Καλώδια – Σωλήνες – Ηλεκτρικό υλικό 

Οι σωλήνες διεύλευσης των καλωδίων θα είναι από PVC, εξωτερικής διαµέτρου 100 mm, 
ονοµαστικής πίεσης 6 ατµοσφαιρών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε για τον 
οδικό φωτισµό (Απόφαση ΕΗ1/0/123ΦΕΚ 177Β/31388). 

Το υπόγειο δίκτυο θα κατασκευαστεί µε καλώδια τύπου J1VV-U (κατά ΕΛΟΤ 843) διατοµής 
4 x 10 mm2 ή µεγαλύτερης ανάλογα µε τη σχετική µελέτη. 

Η τροφοδότηση κάθε φωτιστικού σώµατος οδικού φωτισµού από το ακροκιβώτιο του ιστού, 
θα γίνεται µε ένα καλώδιο διατοµής 3 x 2,5 mm2 για κάθε βραχίονα φωτιστικού. Κάθε 
φωτιστικό του ίδιου ιστού θα τροφοδοτείται από διαφορετική φάση του τριφασικού καλωδίου 
κατά τρόπο ώστε οι φάσεις του δικτύου να είναι κατά το δυνατόν όµοια φορτισµένες. Η 
είσοδος του τροφοδοτικού καλωδίου στον ιστό θα γίνεται από οπή στο θεµέλιό του και το 
καλώδιο θα συνδέεται στο ακροκιβώτιο του ιστού. Εντός του φρεατίου στη βάση του ιστού θα 
αφήνεται καλώδιο µήκους 1m. 

Για το τράβηγµα των καλωδίων στο υπόγειο δίκτυο θα προβλεφθούν προκατασκευασµένα 
φρεάτια από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, πάχους 10 cm, οπλισµένο µε πλέγµα Τ196. Τα 
φρεάτια θα έχουν ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις 40 cm x 40cm x 70cm (βάθος) και θα 
φέρουν χυτοσιδηρό κάλυµµα µε στεγάνωση. Η έλξη των καλωδίων θα γίνεται µε 
γαλβανισµένο σύρµα – οδηγό διατοµής 5 mm2. 

2.6. Γειώσεις 

Για την γείωση της εγκατάστασης οδικού φωτισµού θα προβλεφθεί γυµνός χάλκινος 
πολύκλωνος αγωγός διατοµής 25 mm².  

Το ακροκιβώτιο κάθε ιστού θα συνδέεται µε τον αγωγό γείωσης µέσω γυµνού χάλκινου 
µονόκλωνου αγωγού διατοµής 6 mm².  

Οι πλάκες γείωσης θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένη λαµαρίνα διαστάσεων 
500 mm x 1000 mm πάχους 3 mm.  

2.7. Ηλιακό φωτιστικό σύστηµα 

Κάθε ηλιακό φωτιστικό θα είναι αυτόνοµο και θα αποτελείται από: φωτιστικό σώµα, 
φωτοβολταϊκό πλαίσιο ή συστοιχία πλαισίων, ρυθµιστή φόρτισης, συσσωρευτή ή συστοιχία 
συσσωρευτών και πυλώνα στήριξης. 

Το φωτιστικό σώµα θα έχει ισχύ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τους υπολογισµούς και θα 
λειτουρεί µε τάση 12 V / 24 V DC. Θα αποτελείται από συστοιχία LED υπερυψηλής 
φωτεινότητας, ανεξάρτητα µεταξύ τους και εστιακούς οπτικούς φακούς για τη διάχυση του 
φωτός, ανάλογα του ύψους εγκατάστασης. Τα φωτιστικά θαν έχουν δείκτη χρώµατος Ra > 
75, χρόνο έναυσης ως 2 sec, συντελεστή ισχύος τουλάχιστον 0,99 και διάρκεια ζωής 
τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας. 

Το φωτοβολταίκό πλαίσιο θα είναι σχεδιασµένο για να καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες του 
ηλιακού φωτιστικού. Θα είναι κατασκευασµένο από στιβαρό πλαίσιο αλουµινίου ή άλλο υλικό 
ανθεκτικό στη διάβρωση και στους ισχυρούς ανέµους. 

Ο ρυθµιστής φόρτισης θα ρυθµίζει τη φόρτιση του συσσωρευτή εξασφαλίζοντας τη µέγιστη 
απόδοση κατά την εκφόρτιση. Θα διαθέτει αυτόµατη αναγνώριση τάσης, χαµηλό ρεύµα 
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αυτοκατανάλωσης, θα καταγράφει τις ηλεκτρικές παραµέτρους και τιµές κατά τη φόρτιση και 
εκφόρτιση του συσσωρευτή και θα συγκεντρώνει τις πληροφορίες ενός έτους. 

Ο συσσωρευτής θα είναι τεχνολογίας µολύβδου, κλειστού τύπου, χωρίς απαιτήσεις 
συντήρησης, µε βαλβίδα ασφαλείας. 

Ο πυλώνας στήριξης θα είναι σύµφωνος µε τον Ευρωκώδικα 3 (EC 3) και τον νέο κανονισµό 
οπλισµένου σκυροδέµατος ΕΚΩΣ. 

Αν δεν προδιαγράφεατι διαφορετικά θα παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας του φωτιστικού 
σώµατος µε παροχή 230 V AC / 50 Hz. 

2.8. Φωτιστικά σώµατα εσωτερικών χώρων  

Τα φωτιστικά σώµατα εσωτερικού χώρου των χώρων επεξεργασίας θα είναι φθορισµού 
βιοµηχανικού τύπου µε κάλυµµα βαθµού στεγανότητας ανάλογης των απαιτήσεων του 
χώρου στον οποίο θα τοποθετηθούν. Σε όλους τους χώρους µε πιθανή υγρασία, θα 
εγκατασταθούν φωτιστικά σώµατα στεγανά, προστασίας ΙΡ 65. Στους χώρους µε πιθανή 
παρουσία αερίων, θα εγκατασταθούν φωτιστικά σώµατα αντιεκρηκτικού τύπου, προστασίας 
ΙΡ 55. Το σώµα θα είναι κατασκευασµένο από χαλύβδινη λαµαρίνα, κατά DIN 1623/1624 
ελάχιστου πάχους 0,5 mm, ηλεκτροστατικά βαµµένη σε χρώµα λευκό. Τα καλύµµατα θα είναι 
από διαφανές πλαστικό υλικό υψηλής θερµικής αντοχής και µηχανικής αντοχής και θα 
εφαρµόζουν σε ειδικό ελαστικό στεγανοποιητικό παρέµβυσµα. 

Τα φωτιστικά σώµατα των χώρων γραφείων θα είναι φθορισµού και θα φέρουν παραβολικό 
ανταυγαστήρα για την κατεύθυνση της φωτεινής ροής κατασκευασµένο από χαλύβδινη 
λαµαρίνα ηλεκτροστατικά βαµµένη ή από προανοδειωµένο αλουµίνιο. Ο ανταυγαστήρας 
δύναται να είναι ενιαίος µε το σώµα ή να προσάπτεται σε αυτό. Τα φωτιστικά σώµατα θα 
εφάπτονται στην οροφή ή θα αναρτώνται κατάλληλα από αυτή. Η τάση λειτουργίας τους θα 
είναι 230 V/50 Hz και θα διαθέτουν µέσα στη βάση τους χώρο για ηλεκτρική εξάρτηση 
αποτελούµενη από εκκινητές (strarters), πυκνωτή διόρθωσης του συντελεστή ισχύος, 
λυχνιολαβές βαρειάς κατασκευής από πορσελάνη, στραγγαλιστικά πηνία κλειστού τύπου 
σύµφωνα µε το IEC 82, ακροδέκτες πορσελάνης, συρµατώσεις µε υψηλή θερµική και 
µηχανική αντοχή µέσα σε µονωτικό µανδύα (µακαρόνι). Ανάλογα µε τη µελέτη τα σώµατα θα 
φέρουν έναν ή δύο λαµπτήρες κυλινδρικής µορφής, τύπου Τ8, τυποποιηµένης ισχύος (18 W, 
36 W ή 58 W έκαστος). 

Τα σώµατα των φωτιστικών σωµάτων θα φέρουν έλασµα και κλέµµα για τη σύνδεση του 
αγωγού γείωσης του δικτύου φωτισµού µε το µεταλλικό µέρος των φωτιστικών σωµάτων. 

2.9. Τοπικός φωτισµός (προβολείς) 

Ο τοπικός φωτισµός (προβολείς) θα εγκατασταθεί σε συγκεκριµένες περιοχές του έργου 
όπου κρίνεται απαραίτητο και τα φωτιστικά θα έχουν λαµπτήρα ιωδίνης, ισχύος σύµφωνα µε 
τη µελέτη. Τα φωτιστικά σώµατα τύπου προβολέα ιωδίνης θα αποτελούνται από: 

• Κέλυφος από χυτό κράµα αλουµινίου βαµµένο µε ειδική ηλεκτροστατική και εποξειδική 
βαφή φούρνου µε πτερύγια ψύξης του φωτιστικού. 

• Κάτοπτρο παραβολικό από σφυρήλατο αλουµίνιο. 

• Κάλυµµα από πυρίµαχο γυαλί ανθεκτικό στις θερµοκρασιακές µεταβολές που εφαρµόζει 
στεγανά στο κέλυφος µέσω καταλλήλου ελαστικού παρεµβύσµατος για στεγανότητα 
βαθµού ΙΡ55. 

• Στήριξη µέσω αρθρωτού πλαισίου από αλουµίνιο που συγκρατείται στο κέλυφος µε 
ανοξείδωτους κοχλίες. 

• Ακροκιβώτιο σύνδεσης από αλουµίνιο µε τους απαιτούµενους στυπειοθλίπτες τόσο στο 
καπάκι, όσο και στο σηµείο εισόδου των καλωδίων. 

2.10. Φωτιστικά ασφαλείας  
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Ο φωτισµός ασφαλείας θα γίνεται µε αυτόνοµα φωτιστικά λυχνιών φθορίου ισχύος 8 W, που 
θα εξασφαλίζουν σε όλα τα σηµεία των οδεύσεων διαφυγής και της εξόδου κινδύνου 
ελάχιστη ένταση φωτισµού 15 lux. Η διακοπή του φωτισµού, στην διάρκεια της αλλαγής από 
µία ενέργεια σε άλλη, δεν θα υπερβαίνει τα 10 sec. Σε περίπτωση διακοπής το σύστηµα του 
φωτισµού ασφαλείας, θα πρέπει να διατηρεί τον προβλεπόµενο φωτισµό για 1 ½ ώρες µέσω 
συσσωρευτών ξηρού τύπου Ni-Cd ικανότητας 1,2 V / 1,7 Ah. 

3. Εκτέλεση Εργασιών 

Η αφή και η σβέση του εξωτερικού φωτισµού θα γίνεται κεντρικά από το σύστηµα ελέγχου 
της εγκατάστασης, σύµφωνα µε κατάλληλο ηµερολογιακό και χρονικό προγραµµατισµό ή 
από εντολή φωτοκυττάρου, ανάλογα µε την αντίστοιχη προδιαγραφή αυτοµατισµών. Αν δεν 
προδιαγράφεται διαφορετικά, η εντολή αφής/σβέσης θα µεταφέρεται µέσω του δικτύου και σε 
κάθε τοπικό πίνακα παρέχεται η δυνατότητα τοπικής ενεργοποίησης του εξωτερικού 
φωτισµού µέσω κατάλληλου διακόπτη, σύµφωνα µε την λογική Τοπικού 
χειροκίνητου/Κεντρικά χειροκίνητου/Αυτόµατου ελέγχου, όπως αυτό περιγράφεται στην 
σχετική Προδιαγραφή. 

3.1. Βάσεις ιστών 

3.1.1. Βάσεις τσιµεντοϊστών 

Οι βάσεις πάκτωσης των ιστών θα έχουν διαστάσεις 1,00 m x 1,00 m x 1,50 m (βάθος), θα 
κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα C16/20. Στο κέντρο της βάσης θα τοποθετηθεί 
κατακόρυφα τσιµεντοσωλήνα Φ40cm µε κατάλληλη πλευρική οπή µε πλαστικό σωλήνα PVC 
Φ110 για την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Ο χώρος 
γύρω από τον τσιµεντοσωλήνα θα πληρωθεί µε σκυρόδεµα C16/20. Μετά την τοποθέτηση 
του ιστού, ο χώρος µεταξύ αυτού και του τσιµεντοσωλήνα θα πληρωθεί µε άµµο µέχρι 
0,15 m από την επιφάνεια της βάσεως. Τα υπόλοιπα 0,15 m θα πληρωθούν µε σκυρόδεµα 
C16/20. Στο σκυρόδεµα θα ενσωµατωθεί σιδηρούς οπλισµός που θα αποτελείται από 12 
ράβδους Φ15, τρεις ράβδοι για κάθε ακµή της βάσεως, κεκαµµένες κατά τρόπο που να 
συνδέονται ανά τρεις σε κάθε κορυφή της βάσεως. 

3.1.2. Βάσεις µεταλλικών ιστών 

Οι βάσεις των σιδηροϊστών θα είναι διαστάσεων 1,00 m x 1,00 m x 1,50 m (βάθος), θα έχουν 
προκατασκευασθεί από οπλισµένο σκυρόδεµα C16/20 και θα είναι έτοιµες για τοποθέτηση. 
Στη βάση κάθε ιστού προβλέπεται ένα φρεάτιο ενσωµατωµένο σε αυτήν διαστάσεων 
500 mm x 500 mm µε χυτοσιδηρό κάλυµµα. Για τη διέλευση (προσαγωγή - επιστροφή) του 
καλωδίου παροχής από το φρεάτιο στη βάση του ιστού θα ενσωµατωθούν στο σκυρόδεµα 
της βάσης του ιστού δύο σωλήνες τύπου Helitlex διαµέτρου Φ63. 

Ο κορµός του ιστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 500 mm x 500 mm και 
πάχους 20 mm καλά ηλεκτροσυγκολληµένος σ’ αυτή. Θα φέρει τέσσερα ενισχυτικά πτερύγια 
στήριξης πάχους 16 mm, σχήµατος ορθογώνιου τριγώνου ύψους 300 mm και βάσης 
200 mm. Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή διαµέτρου 80 mm για τη διέλευση των 
καλωδίων και του αγωγού γείωσης και τέσσερις οπές σχήµατος έλλειψης 30 mm x 60 mm 
για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (µπουλόνια) διαµέτρου 27 mm. 

Οι τέσσερις κοχλίες αγκύρωσης του σιδηροϊστού που πακτώνονται στη βάση από οπλισµένο 
σκυρόδεµα θα έχουν διάµετρο 27 mm και ελάχιστο µήκος µέσα στη βάση από σκυρόδεµα 
ίσο προς 800 mm, θα καταλήγουν δε σε σπείρωµα στο πάνω τους άκρο (έξω από τη βάση) 
σε µήκος 150 mm καλά επεξεργασµένο. Οι τέσσερις κοχλίες θα τοποθετούνται σε διάταξη 
τετραγώνου µε πλευρές (µεταξύ των κέντρων των κοχλίων) ίσες προς 280 mm. Οι τέσσερις 
κοχλίες αγκύρωσης θα συγκρατούνται µε σιδηρογωνίες 30 mm x 30 mm x 30 mm που θα 
είναι ηλεκτροσυγκολληµένες πάνω σ’ αυτούς και οι οποίες θα έχουν διάταξη σχήµατος 
τετραγώνου στο κάτω µέρος των κοχλίων και χιαστί λίγο πριν από το σπείρωµά τους. 

Το σύστηµα των κοχλίων αγκύρωσης στο εκτεθειµένο τους τµήµα και επιπλέον σε τµήµα 
100 mm που βυθίζεται στο σκυρόδεµα της βάσης όπως επίσης και τα περικόχλια (δύο σε 
κάθε κοχλία αγκύρωσης) και παρεµβλήµατα θα είναι προστατευµένα µε θερµό βαθύ 
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γαλβάνισµα (µε την προβλεπόµενη φυγοκέντρηση σύµφωνα µε το πρότυπο NF E 27-005), 
µε µέσο πάχος επένδυσης (σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 1461-1973 (F) και την 
προδιαγραφή NF A 91-122) ίσο προς 375 gr ανά τετραγωνικό µέτρο προστατευόµενης 
επιφάνειας. 

Η θεµελίωση και ο ιστός θα πρέπει να είναι κατάλληλα υπολογισµένα ώστε να 
παραλαµβάνουν τα φορτία λόγω ανέµου και ιδίου βάρους. 

3.2. Καλωδιώσεις  

Το ηλεκτρικό δίκτυο από κάθε ηλεκτρικό πίνακα τροφοδοσίας µέχρι τα φωτιστικά σώµατα 
που τροφοδοτεί θα είναι υπόγειο και θα προστατεύεται από µονοπολική αυτόµατη ασφάλεια 
ή ασφάλειες. Τα υπόγεια καλώδια θα προστατεύονται µε την τοποθέτησή τους µέσα σε 
σωλήνες.  

Οι σωλήνες διεύλευσης των καλωδίων θα τοποθετούνται σε βάθος περίπου 70 cm. Σε 
περιπτώσεις που απαιτείται ιδιαίτερη µηχανική αντοχή των σωλήνων (λόγω αιτιολογηµένων 
ειδικών συνθηκών) το δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευάζεται µε γαλβανισµένους 
σιδηροσωλήνες τύπου ISO MEDIUM - Πράσινη ετικέτα διαµέτρου 65 mm ή/και θα 
εγκιβωτίζεται σε οπλισµένο σκυρόδεµα. 

Για την περίπτωση διέλευσης καλωδίων σε γέφυρα το δίκτυο θα κατασκευάζεται µε 
γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες διαµέτρου 65 mm που θα τοποθετούνται µέσα στα πάχη 
του πεζοδροµίου της γέφυρας. Οι σωλήνες αυτοί θα έχουν διακλαδώσεις προς τα φωτιστικά 
σώµατα σε θέσεις ειδικών µεταλλικών φρεατίων. Οµοια, στους αρµούς διαστολής της 
γέφυρας θα κατασκευάζονται ειδικά µεταλλικά φρεάτια διαµέτρου 150 mm µε διάταξη 
παραλαβής των συστολών/διαστολών.  

Στις διαβάσεις των δρόµων θα προβλέπεται πάντοτε ένας επιπλέον σωλήνας, διέλευσης 
καλωδίου οδικού φωτισµού οι δε σωλήνες στην περίπτωση αυτή θα προστατεύονται µε 
εγκιβωτισµό τους µέσα σε οπλισµένο σκυρόδεµα. Τα άκρα των σωλήνων αυτών θα 
καταλήγουν πάντα σε φρεάτιο καλωδίων. 

Σε κάθε σωλήνα θα τοποθετείται ένα µόνο καλώδιο οδικού φωτισµού. Ο γυµνός αγωγός 
γείωσης τρέχει εκτός του σωλήνα επί φυσικού εδάφους για καλύτερο επίπεδο γειώσεως του 
δικτύου. 

Οι συνδέσεις των τροφοδοτικών καλωδίων θα γίνονται αποκλειστικά στα ακροκιβώτια των 
ιστών, δηλαδή το καλώδιο θα µπαίνει σε κάθε ιστό, θα συνδέεται στο ακροκιβώτιο και θα 
βγαίνει για την τροφοδοσία του επόµενου ιστού. ∆ιακλαδώσεις εκτός του ιστού 
απαγορεύονται. 

Μέσα στο φρεάτιο που είναι ενσωµατωµένο στη βάση κάθε ιστού, θα αφήνεται µήκος 
καλωδίου τουλάχιστον 1,0 m. 

Το καλώδιο παροχής που εισέρχεται στο φωτιστικό σώµα πρέπει να συγκρατείται µε 
σφιγκτήρα (περιλαίµιο) ώστε να µην καταπονείται ο ακροδέκτης των φωτιστικών σωµάτων 
και να µην υπάρχει κίνδυνος χαλαρώσεως της συσφίγξεως του παροχετευτικού καλωδίου σε 
περίπτωση που τεντώνεται το καλώδιο. 

Ένα φρεάτιο από οπλισµένο σκυρόδεµα θα κατασκευάζεται στην προκατασκευασµένη βάση 
κάθε ιστού ενσωµατωµένο σε αυτή, διαστάσεων 500 mm x 500 mm, µε χυτοσιδηρό 
κάλυµµα. Μεµονωµένα φρεάτια προβλέπονται στις διελεύσεις δρόµων, για την προσέγγιση 
του πρώτου φωτιστικού σώµατος στις αλλαγές κατευθύνσεως κτλ. διαστάσεων 600 mm 
x 600 mm µε χυτοσιδηρό κάλυµα βαρέως τύπου. 

3.3. Γειώσεις 

Ο αγωγός γείωσης θα εγκατασταθεί µέσα στο έδαφος και θα οδεύει παράλληλα µε το 
τροφοδοτικό καλώδιο των ιστών. 

Η σύνδεση του αγωγού γείωσης της εγκατάστασης οδικού φωτισµού µε τον αγωγό γείωσης 
κάθε ακροκιβωτίου θα γίνεται µε τη βοήθεια κατάλληλων γαλβανισµένων σφιγκτήρων µέσα 
στο φρεάτιο της βάσης του σιδηροϊστού, από όπου περνάει και ο αγωγός γείωσης. 



K:\N1000b\cons\tefxi\TεχΠρο.doc   - 160 - Ν1000b/5151/B10 

Ο αγωγός γείωσης για κάθε τροφοδοτική γραµµή θα ξεκινά από τον πίνακα τροφοδότησης 
κάθε γραµµής εξωτερικού φωτισµού. Στο άλλο άκρο θα συνδέεται µε µία πλάκα γείωσης στο 
τέλος κάθε τροφοδοτικής γραµµής. 

Οι πλάκες γείωσης θα εγκατασταθούν κατακόρυφα µέσα στο έδαφος σε βάθος 1,0 m. Οι 
αγωγοί γειώσεως θα συνδέονται µε τις πλάκες γειώσεως διερχόµενοι κατά τη διαγώνιο 
αυτών µε µολυβδοκασσιτεροκόλληση και θα βιδώνονται στο άκρο αυτών µε ορειχάλκινο 
σφικτήρα 5/16in για µηχανική συγκράτηση του αγωγού στην πλάκα γειώσεως. Οι µεταλλικές 
πλάκες γειώσεως τοποθετούνται κατακόρυφα σε όρυγµα βάθους µεγαλύτερου του 1,50 m 
και πλάτους µεγαλύτερου από 1,00 m. Η επίχωση του ορύγµατος γίνεται µε άµµο θαλάσσης 
ή ποταµίσια (ποτέ νταµαρίσια) ανακατεµένη µε κοσκινισµένο χώµα από την εκσκαφή και 
ψηλή καρβουνόσκονη. Ταυτόχρονα γίνεται βρέξιµο και συµπίεση του επιχώµατος. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Β-17:  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 

1. Ερπυστριοφόρος προωθητής 

Η προδιαγραφή αφορά ερπυστριοφόρο προωθητή γαιών µε κατάλληλο εξοπλισµό για 
λειτουργία σε χωµατερή εξοπλισµένο µε πετρελαιοκινητήρα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΕΕ , καθαρής ιπποδύναµης τουλάχιστον 150 hp 
σύµφωνα µε το 80/1269/EEC και το ISO9249. 

Το υπό προµήθεια µηχάνηµα θα είναι καινούργιο, αµεταχείριστο, από τα κυκλοφορούντα 
ευρέως στην Ελλάδα, αναγνωρισµένου τύπου γνωστού και µε καλή φήµη εργοστασίου. Ο 
τύπος του µηχανήµατος θα είναι χαρακτηρισµένος από το εργοστάσιο κατασκευής ως ειδικά 
κατασκευασµένος για χρήση του µηχανήµατος σε χώρους διαχείρισης απορριµάτων. 

Το πλαίσιο θα είναι ισχυράς κατασκευής, ικανό να απορροφά φορτία πρόσκρουσης και 
δυνάµεις στρέβλωσης. 

Η επιφάνεια θώρακα (ποδιά) θα φέρει κατάλληλη κατασκευή που θα αποτρέπει την είσοδο 
σκουπιδιών. 

Το βάρος του µηχανήµατος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15.000kg. 

Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι γνωστού και αναγνωρισµένου οίκου, κατασκευασµένος να 
παρέχει εξαιρετική απόδοση ισχύος και να ικανοποιεί τους παγκόσµιους κανονισµούς 
εκποµπών ρύπων (EPA Tier 3, EU Stage IIIA). 

Ο κινητήρας θα πρέπει να λιπαίνεται επαρκώς και κυρίως σε εργασία σε κεκλιµένα επίπεδα. 

Η διάταξη των φίλτρων αέρα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την αποφυγή της εισόδου 
σωµατισίων/σκουπιδιών. 

Η χωρητικότητα της δεξαµενής καυσίµου θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 300 λίτρων. 

Το σύστηµα κύλισης θα περιλαµβάνει ερπύστριες πλάτους τουλάχιστον 560mm. 

Η καµπίνα θα είναι ασφαλείας ROPS/FOPS, ηχοµονωµένη, θερµοµονωµένη και µε 
κλιµατισµό.  

Ο πίνακας οργάνων θα φέρει ηλεκτρονικό σύστηµα προειδοποίησης και πρόληψης βλαβών 
και όλες τις απαραίτητες για την εποπτεία της ασφαλής λειτουργίας του µηχανήµατος 
ενδείξεις. 

Η λεπίδα θα είναι τύπου SU, µε δυνατότητα πλευρικής κλίσης. Θα φέρει καθ’ύψος ειδική 
σχάρα για τη διαχείριση απορριµάτων και η χωρητικότητα της θα είναι τουλάχιστον 5,00m3. 

Το µηχάνηµα θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους 
ανεξάρτητων ωρών εργασίας. Η αποκατάσταση των ζηµιών θα γίνεται απαραίητα στον τόπο 
που εργάζεται το όχηµα και η µετάβαση του συνεργείου για την αποκατάσταση των βλαβών 
θα γίνεται εντός πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. 

Ο προµηθευτής θα εγγυηθεί εγγράφως την εξασφάλιση των απαιτούµενων ανταλλακτικών 
για µία δεκαετία. 

Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το όχηµα είναι (α) βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης 
στην ελληνική γλώσσα και (β) εγχειρίδιο ανταλλακτικών. Κατά τη παράδοση του οχήµατος θα 
γίνει εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, µε βάση τα τεχνικά έντυπα 
που θα χορηγηθούν από τον κατασκευαστή του οχήµατος. 
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2. Βυτιοφόρο όχηµα 

Η προδιαγραφή αφορά σε βυτιοφόρο όχηµα µεταφοράς νερού χωρητικότητας δεξαµενής 
τουλάχιστον 6 κυβικών µέτρων, καθαρής ιπποδύναµης τουλάχιστον 200HP. 

Το υπό προµήθεια µηχάνηµα θα είναι καινούργιο, αµεταχείριστο, από τα κυκλοφορούντα 
ευρέως στην Ελλάδα, αναγνωρισµένου τύπου γνωστού και µε καλή φήµη εργοστασίου. 

Η καµπίνα θα είναι ηχοµονωµένη, θερµοµονωµένη και µε κλιµατισµό.  

Ο πίνακας οργάνων θα φέρει ηλεκτρονικό σύστηµα προειδοποίησης και πρόληψης βλαβών 
και όλες τις απαραίτητες για την εποπτεία της ασφαλής λειτουργίας του οχήµατος ενδείξεις. 

Η δεξαµενή θα είναι κατασκευασµένη από γαλβανισµένη λαµαρίνα εν θερµώ, πάχους 3mm. 
Η δεξαµενή θα εδράζεται σε ψευδοπλαίσιο. Η στήριξη της δεξαµενής επί του ψευδοπλαισίου 
θα γίνεται µε χαλυβδοελάσµατα ή µορφοδοκούς, όµοιας καµπυλότητας µε αυτή του πλαισίου 
και µε την παρεµβολή σκληρού ελαστικού υλικού. Το σύστηµα συγκράτησης θα είναι τέτοιο 
ώστε να επιτρέπει την ταχεία αποσύνδεση του βυτίου από το όχηµα. Εσωτερικά της 
δεξαµενής τα σηµεία συγκόλλησης θα επικαλυφθούν µε ψυχρό γαλβάνισµα για καλύτερη 
προστασία έναντι της διάβρωσης. Για την ασφαλή πλήρωση και εκκένωση της δεξαµενής, θα 
υπάρχει µόνιµος εξαερισµός στο επάνω µέρος της.  

Στο εσωτερικό της δεξαµενής θα κατασκευασθούν τουλάχιστον δύο (2) διαφράγµατα για την 
ενίσχυση της δεξαµενής και το περιορισµό της παλινδρόµησης του νερού. Τα διαµερίσµατα 
θα φέρουν κατάλληλα ανοίγµατα για διέλευση προσωπικού συντήρησης. 

Στο πάνω µέρος της δεξαµενής θα υπάρχει ανθρωποθυρίδα διαµέτρου Φ400 mm, ενώ στην 
οροφή της δεξαµενής θα υπάρχει αντιολισθητικός διάδροµος. Για την εξασφάλιση της 
πρόσβασης στο επάνω µέρος της δεξαµενής, θα τοποθετηθεί σκάλα µε αντιολισθητικά 
σκαλοπάτια. Σε κατάλληλο σηµείο της δεξαµενής θα τοποθετηθεί ένδειξη στάθµης-
πλήρωσης από διαφανές υλικό και πλωτήρα εµφανούς χρώµατος. 

Η πλήρωση της δεξαµενής θα είναι δυνατή είτε µε φυσική ροή, είτε από κρουνό είτε από το 
δίκτυο ύδρευσης είτε µέσω άντλησης από βάθος έως 6m. Για τη τροφοδοσία της δεξαµενής 
από οποιαδήποτε εξωτερική πηγή, θα υπάρχει ταχυσύνδεσµος αλουµινίου 2 ½’’ . 

Η εκκένωση της δεξαµενής θα επιτυγχάνεται µέσω βάνας 2 1/2’’ τοποθετηµένης κατάλληλα 
για την πλήρη εκκένωση της δεξαµενής. Στη γραµµή κατάθλιψης θα φέρει ταχυσύνδεσµο 
αλουµινίου 2 ½’’ και ένα άλλο στο άκρο διατοµής 1 ¾’’ για την προσαρµογή µάνικων. Όλες οι 
σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήµατα θα είναι αντοχής τουλάχιστον PN16 (ISO2084-
DIN2501). 

Το όχηµα θα φέρει εγκατεστηµένη φυγοκεντρική αντλία µέγιστης πίεσης 8,5 bar, παροχής 
21m3/h. Η αντλία θα συνοδεύεται από βαλβίδα ασφαλείας υπερπίεσης BYPASS, ενώ η 
κίνηση θα δίνεται από το συναµολήπτη (PTO) του οχήµατος. Θα είναι εξοπλισµένη µε 
καθαριζόµενο φίλτρο στην εισαγωγή για την κατακράτηση σκουπιδιών και µικροαντικειµένων. 

Σε κατάλληλη θέση του οχήµατος θα τοποθετηθεί ηλεκτροκίνητη εκτυλίκτρια (ανέµη) για την 
περιέλιξη του σωλήνα νερού µήκους 40m και διαµέτρου 1 ¼’’ .  

Στο εµπρόσθιο ή στο οπίσθιο µέρος του οχήµατος θα υπάρχει µπάρα κατάβρεξης 
αποτελούµενο από ορειχάλκινα ακροφύσια. Ο χειρισµός της µπάρας κατάβρεξης θα γίνεται 
από την καµπίνα του οδηγού. 

Το όχηµα θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους 
ανεξάρτητων ωρών εργασίας. Η αποκατάσταση των ζηµιών θα γίνεται απαραίητα στον τόπο 
που εργάζεται το όχηµα και η µετάβαση του συνεργείου για την αποκατάσταση των βλαβών 
θα γίνεται εντός πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. 

Ο προµηθευτής θα εγγυηθεί εγγράφως την εξασφάλιση των απαιτούµενων ανταλλακτικών 
για µία δεκαετία. 
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Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το όχηµα είναι (α) βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης 
στην ελληνική γλώσσα και (β) εγχειρίδιο ανταλλακτικών. Κατά τη παράδοση του οχήµατος θα 
γίνει εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, µε βάση τα τεχνικά έντυπα 
που θα χορηγηθούν από τον κατασκευαστή του οχήµατος. 

 

 

3. Εξοπλισµός εργαστηρίου 
 
Όλα τα φορητά όργανα µέτρησης και ο συναφής εξοπλισµός θα πρέπει να είναι βιοµηχανικά 
προϊόντα προερχόµενα από κατασκευαστές πιστοποιηµένους κατά ISO 9001, µε 
αποδεδειγµένη καλή και αξιόπιστη λειτουργία σε παρόµοια έργα. Θα φέρουν υποχρεωτικά τη 
σήµανση “CE“ σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 
93/68. 
Όλα τα εξαρτήµατα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από δόκιµα υλικά, ανθεκτικής 
κατασκευής, αξιόπιστα, ενιαίου τύπου και µελετηµένα έτσι ώστε να διευκολύνεται η 
συντήρηση και η επισκευή. Τα όργανα θα πρέπει να είναι κατάλληλα για µετρήσεις του 
ρευστού µέσου για το οποίο που προορίζονται και για όλο το εύρος θερµοκρασιών του. 
Πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα standard διαλύµατα βαθµονόµησης και όποια 
άλλα διαλύµατα απαιτούνται για τη λειτουργία και συντήρησή τους. 
 
3.1. Φορητός µετρητής pH 
Ο φορητός µετρητής θα είναι αδιάβροχος µε προστασία IP 67, θα είναι κατάλληλος για 
µετρήσεις πεδίου και θα τροφοδοτείται από µπαταρίες. Θα δέχεται αισθητήρια µέτρησης 
ψηφιακής τεχνολογίας. Η αναγνώριση των αισθητηρίων πρέπει να είναι αυτόµατη, µε 
τεχνολογία plug n’ play, µε αυτόµατη ανάκληση των στοιχείων του αισθητηρίου από τον 
µετρητή. 
Ο µετρητής θα έχει την δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 250 µετρήσεων και θα έχει τα 
ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

� εύρος κλίµακας pH 0,00...14,00 
� εύρος κλίµακας θερµοκρασίας 0,0...80,0ｰC 
�  ακρίβεια +/-0,01 pH (+/-0,2οC για τη θερµοκρασία) 
� επιλογή αυτόµατης ή χειροκίνητης αντιστάθµισης θερµοκρασίας 
� αυτόµατη επιλογή κλίµακας 
� έξοδο µε θύρα USB 
�  

3.2. Φασµατοφωτόµετρο 
Το φασµατοφωτόµετρο θα είναι κατάλληλο για µετρήσεις πεδίου και θα λειτουργεί σε 
περιοχή µηκών κύµατος 380...810 nm. Η αναγνώριση της µεθόδου και η επιλογή του 
κατάλληλου µήκους κύµατος ανάλογα µε τη χρησιµοποιούµενο µέθοδο ανάλυσης θα γίνεται 
αυτόµατα (µε ανάγνωση barcode), ενώ θα έχει αποθηκευµένες τουλάχιστον 150 µεθόδους 
µε έτοιµες χηµείες και αντιδραστήρια. 
Το όργανο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 250 µετρήσεων. Θα 
πρέπει να συνοδεύεται από προσαρµογείς για διάφορους τύπους κυψελίδων , όπως 
τετράγωνες οπτικής διαδροµής 10 mm, 50 mm, τετράγωνες 1 in, κυλινδρικές 1 in και 
σωληνάρια COD διαµέτρου 13 mm. Τα αποτελέσµατα θα εµφανίζονται σε οθόνη υγρών 
κρυστάλλων (LCD). Η λειτουργία του οργάνου πρέπει να είναι αυτόµατη. 
Το φασµατοφωτόµετρο θα πρέπει να έχει φωτοµετρική ακρίβεια +/-1,5% (για εύρος 0,1...2,0 
Abs). Η έξοδος θα γίνεται µε υπεριώδη ακτινοβολία για σύνδεσησε δίκτυο και συνεργασία µε 
Η/Υ ή µέσω θύρα USB. 
 
3.3. Συσκευή προσδιορισµού BOD 
Η συσκευή προσδιορισµού BOD θα λειτουργεί µε βάση τη µανοµετρική µέθοδο και σε εύρος 
θερµοκρασίας +2οC…+40οC. Θα φέρει έξι ανεξάρτητες θέσεις για ισάριθµα δοχεία και θα 
συνοδεύεται από κλίβανο µίας θέσης. Θα διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) όπου θα 
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εµφανίζεται η καµπύλη των αποτελεσµάτων. 
 
3.4. Κλίβανος ξήρανσης 
Ο κλίβανος θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 50 lt και θα διαθέτει δύο ράφια. Θα λειτουργεί 
σε εύρος θερµοκρασίας +40οC…+200οC µε ακρίβεια κατανοµής 3,5%. 
 
3.5. Ζυγός ακριβείας 
Ο ζυγός ακριβείας θα µπορεί να ζυγίσει βάρος τουλάχιστον 200 gr µε ακρίβεια 0,001 gr. Θα 
διαθέτει δίσκο ζύγισης. 
 
3.6. Εργαστηριακός πάγκος 
Ο εργαστηριακός πάγκος θα είναι µιας θέσης, από οξύµαχο υλικό πάχους τουλάχιστον 
20mm µε κατάλληλη επένδυση από κεραµικά οξύµαχα πλακίδια, µε ντουλάπα στο κάτω 
µέρος. Στην επιφάνεια του πάγκου θα είναι ενσωµατωµένος µονός νεροχύτης από οξύµαχη 
λευκή πορσελάνη µε κρουνό νερού οξυάντοχης βαφής. 
 
3.7. Λοιπός εξοπλισµός 
Προβλέπονται ένας γυάλινος ξηραντήρας και ογκοµετρικοί κύλινδροι διαφόρων 
διαβαθµίσεων. 
 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια, βαθµονόµηση, δοκιµές, ελέγχους, 
ρυθµίσεις, εγχειρίδια και κάθε είδους παροχή πληροφοριών για παράδοση σε καλή 
λειτουργία. 
 
Η επιµέτρηση και πληρωµή του εξοπλισµού του εργαστηρίου γίνεται µε ιδιαίτερο Άρθρο 
Τιµολογίου. 
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