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1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1

Υποχρεωτική Εφαρµογή

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Εργοδότη για το σχεδιασµό του Έργου και τις συναφείς
υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται στο σύνολο των Συµβατικών Τευχών.
Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) περιλαµβάνει τους τεχνικούς
συµβατικούς όρους σύµφωνα µε τους οποίους σε συνδυασµό και µε τους όρους των
υπολοίπων συµβατικών τευχών θα εκπονηθούν οι απαραίτητες µελέτες και θα
εκτελεσθούν οι εργασίες του έργου. Επισηµαίνεται ότι οι Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και οι ΚΥΑ περί υποχρεωτικής ενσωµάτωσης υλικών µε
σήµανση CE , υπερισχύουν το τεχνικών προδιαγραφών που περιλαµβάνονται στο
παρόν τεύχος.
Αν ∆ιαγωνιζόµενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριµένου όρου των Τ.Π. από την
Κοινοτική Νοµοθεσία οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής
προθεσµίας εκπνέουσας (20) είκοσι ηµέρες πριν από την ηµέρα κατάθεσης των
Προσφορών, δια ειδικής επιστολής. Στην αντίθετη περίπτωση:
α. Στερείται του δικαιώµατος οποιασδήποτε οικονοµικής αποζηµίωσης
β. Στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να προβεί στην
εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών µε αποτέλεσµα την εναρµόνιση του
αποκλίνοντος όρου µε την Κοινοτική Νοµοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονοµική
του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαµβάνεται στον εύλογο
επιχειρηµατικό κίνδυνο.

1.2

Συµπληρωµατικές Προδιαγραφές

Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/ µεθόδους/ δοκιµές κλπ.)
θα εφαρµόζονται:
o Οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.)
o

Τα

θεσµοθετηµένα

εναρµονισµένα

πρότυπα,

όπως

αναφέρονται

στο

παράρτηµα 4 της ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04-10-2012
o

Τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, και απουσία αυτών, τα διεθνή
πρότυπα ISO και τα εθνικά πρότυπα (ASTM, BS, DIN, ΕΛΟΤ κλπ.)

1.3

Υποχρεώσεις ∆ιαγωνιζόµενων και Αναδόχου

Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος µε µόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι
προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του
Έργου και ότι αναλαµβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την
εφαρµογή τους.
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1.4

∆απάνες Αναδόχου

Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των όρων του παρόντος Τεύχους και των σχετικών
και/ή αναφερόµενων κωδικών/προδιαγραφών/κανονισµών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο
ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι.
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2

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2.1

Γενικά

Στην

παρούσα

παράγραφο

προδιαγράφονται

υλικά

και

εργασίες

των

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων που αφορούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις του
έργου.

2.1.1

Κανονισµοί

Τα ηλεκτροµηχανολογικά έργα θα µελετηθούν και θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τα
παρακάτω, διατάγµατα, εγκύκλιους, αποφάσεις, κανονισµούς, κλπ. του Ελληνικού
Κράτους, όπως ισχύουν σήµερα, καθώς και διεθνούς κύρους κανονισµοί ξένων κρατών:
1.

Περι γενικου οικοδοµικου κανονισµου νδ 8/ΦΕΚ Α 124/09.06.73

2.

Γενικος οικοδοµικος κανονισµος ν.1577/ΦΕΚ Α

3.

Περι εγκρισεως κανονισµου για τη θερµοµονωση των κτιριων ΦΕΚ ∆
362/04.07.79
Περι

4.

κανονισµου

εσωτερικων

υδραυλικων

εγκατα-στασεων

Β∆/ΦΕΚ

270/23.6.1936
Ερµηνευτικη εγκυκλιος επι του κανονισµου των εσωτερικων υδραυλικων

5.

εγκαταστασεων εγκ. υπ.συγκοινωνιων 61800/37
6.

Κανονισµος πυροπροστασιασ κτιριων Π.∆. 71/ΦΕΚ 32Α/17-02-88

7.

Κανονισµοι εσωτερικων ηλεκτρικων εγκαταστασεων ΥΑ 80225/19.11.5 ΦΕΚ Β
59/11.04.55 , ΕΛΟΤ HD 384.
Περι εγκρισεως κανονισµου τοποθετησεως και συντηρησεως δευτερευουσων

8.

εγκαταστασεων ΦΕΚ Β 269/08.04.71
Περι

9.

τροποποιησεως

κανονισµου

τοποθετησεως

και

συντηρησεως

δευτερευουσων τηλεφωνικων εγκαταστασεων ΦΕΚ Β 331/31.03.81 και ΦΕΚ Β
117/26.02.81
Νεος κανονισµος εσωτερικων τηλεπικοινωνιακων δικτυων οικοδοµων ΦΕΚ Β

10.

767/31.12.92
Τεχνικες οδηγιες ΤΕΕ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ:

11.
•

∆ιανοµη κρυου και ζεστου νερου Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86

•

Αποχετευσεις Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86

•

∆ικτυα διανοµησ ζεστου νερου πα θερµανση κτιριακων χωρων Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.
2421/86 ΜΕΡΟΣ 1

•

Λεβητοστασια παραγωγης ζεστου νερου Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86 ΜΕΡΟΣ 2

•

Κλιµατισµος κτιριακων χωρων Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86

•

Υπολογισµος φορτιων κλιµατισµο Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2425/86

•

Μονιµα πυροσβεστικα δικτυα µε νερο Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/86

•

∆ιανοµη καυσιµων αεριων Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2471/86

12.

Ελληνικος οργανισµος τυποποιησης (ΕΛΟΤ), ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

13.

Γερµανικο ινστιτουτο τυποποιησης (DIN)
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14.

Γερµανικοι κανονισµοι VDΕ

15.

ΝΑΤΙΟΝΑL STANDARD PLUMBING CODE

16.

ΝΑΤΙΟΝΑL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (ΝFΡΑ)

Οι κανονισµοί ξένων κρατών θα εφαρµόζονται στις περιπτώσεις, που οι Ελληνικοί
κανονισµοί σιγούν ή δεν υπάρχει αντίθεση µε τους ισχύοντες Ελληνικούς νόµους,
κανονισµούς, διατάγµατα κλπ.

Εγκατάσταση ύδρευσης

2.2

2.2.1
Το

Γενικά

σύνολο

των

εγκαταστάσεων

θα

περιλαµβάνει

όλες

εκείνες

τις

επιµέρους

εγκαταστάσεις, που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των κτιρίων και εγκαταστάσεων.
Οι υπολογισµοί της εγκατάστασης ύδρευσης θα γίνουν µε βάση την ΤΟΤΕΕ 2411/86.

2.2.2

∆ίκτυα ∆ιανοµής Νερού Χρήσης

Το δίκτυο διανοµής νερού χρήσης θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των χώρων υγιεινής, των
κτιρίων. Το δίκτυο σωληνώσεων θα είναι από χαλκοσωλήνα ή γαλβανισµένο
σιδηροσωλήνα.
Οι κατακόρυφες σωληνώσεις όπου είναι δυνατόν θα οδεύουν σε κοινά επισκέψιµα
κανάλια µε τις στήλες της αποχέτευσης. Οι σωληνώσεις µέσα στους χώρους υγιεινής θα
οδεύουν εντοιχισµένοι.
Στους κεντρικούς κλάδους εγκαθίστανται σφαιρικές βάνες διακοπής (Ball \/alves), για την
ευχερή αποµόνωση του δικτύου τροφοδοσίας.
Σε όλες τις παροχές κρύου και ζεστού νερού των ειδών υγιεινής, νεροχυτών κλπ. θα
προβλέπονται γωνιακοί διακόπτες.

2.2.3

Ζεστό Νερό

Η τροφοδοσία των νιπτήρων και νεροχυτών µε ζεστό νερό θα γίνεται από τοπικούς
ηλεκτρικούς θερµοσίφωνες. Το δίκτυο του ζεστού νερού θα µονώνεται κατάλληλα
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

2.2.3.1 Ηλεκτρικός Θερµοσίφωνας
Ο θερµοσίφωνας θα είναι τύπου εγκεκριµένου από το Υπουργείο Βιοµηχανίας και θα
φέρει τη σήµανση CE. Θα αποτελείται από δοχείο κατασκευασµένο από χαλυβδοέλασµα
πάχους 4mm εσωτερικά επενδεδυµένο µε εποξειδική επάλειψη για εξασφάλιση
αντιδιαβρωτικής προστασίας. Το δοχείο θα περιβάλλεται από µη υγροσκοπικό µονωτικό
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υλικό πάχους τουλάχιστον 5 cm. Εξωτερικά θα φέρει περίβληµα από φύλλο λαµαρίνας
επισµαλτωµένο.
•

Ο θερµοσίφωνας θα διαθέτει:

•

Εµβαπτιζόµενη ανοξείδωτη ηλεκτρική αντίσταση.

•

Αυτόµατο θερµοστάτη µεγάλης ακρίβειας µε εµβαπτιζόµενο στέλεχος.

•

Ηλεκτρική θερµική ασφάλεια.

•

Ασφαλιστική βαλβίδα διπλής ενέργειας.

•

Αντεπίστροφη βαλβίδα.

•

Θερµόµετρο ενδείξεως της θερµοκρασίας του νερού κυκλικό.

•

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας επαγωγική.

Ο θερµοσίφωνας θα φέρει επίσης αναµονές για την σύνδεση των σωληνώσεων
εισαγωγής Φ 1/2" και εξαγωγής Φ 3/4".
Ο θερµοσίφωνας θα είναι δοκιµασµένος σε υδραυλική πίεση 20 bar τουλάχιστον.

2.3

2.3.1

Εγκατάσταση αποχέτευσης

Γενικά

Η εγκατάσταση αυτή περιλαµβάνει τα παρακάτω συστήµατα αποχέτευσης:
• Αποχέτευση λυµάτων .
• Αποχέτευση οµβρίων.
Οι υπολογισµοί της εγκατάστασης αποχέτευσης θα γίνουν µε βάση την ΤΟΤΕΕ 2412/86.

2.3.2

Αποχέτευση Λυµάτων

2.3.2.1 Γενικές Προδιαγραφές
Η εγκατάσταση αυτή αφορά τα λύµατα όλων των χώρων υγιεινής.
Το σύνολο του συστήµατος αποχέτευσης των λυµάτων θα χαραχθεί µε στόχο τη γρήγορη
και άνετη αποµάκρυνση των λυµάτων από τα σηµεία παραγωγής τους, προς το κεντρικό
δίκτυο που θα οδεύει εκτός κτιρίου, σε διαδροµές µε όσο το δυνατόν λιγότερες καµπύλες.
Οι οριζόντιες σωληνώσεις των νιπτήρων θα συγκεντρώνονται σε σιφώνια και θα
ενώνονται µέσω αυτών µε την κατακόρυφη στήλη ή τον συλλεκτήριο αγωγό, ενώ οι
λεκάνες θα συνδέονται µε κλίση τουλάχιστον 2% απ' ευθείας µε την κατακόρυφη στήλη ή
τον συλλεκτήριο αγωγό.
Οι κατακόρυφες στήλες αποχέτευσης θα είναι επισκέψιµες και δεν θα ενοχλούν αισθητικά.
Το υψηλότερο σηµείο του οριζοντίου δικτύου αποχέτευσης σε κάθε όροφο θα αερίζεται µε
δίκτυο αερισµού το οποίο αρχίζει πριν από την τάπα καθαρισµού και καταλήγει στη
συλλεκτήριο στήλη αερισµού.
Τα σιφώνια δαπέδου θα είναι πλαστικά.
Τα φρεάτια επίσκεψης των ακαθάρτων θα κατασκευάζονται κτιστά ή χυτά από
σκυρόδεµα, θα επιστρώνονται εσωτερικά µε ισχυρή πατητή τσιµεντοκονία και θα
καλύπτονται µε διπλό χυτοσίδηρο κάλυµµα που µονώνεται µε λίπος.
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Στην απόληξη του σωλήνα αερισµού στο δώµα θα τοποθετείται συρµάτινη κεφαλή
αερισµού.
Τα λύµατα θα συγκεντρώνονται από τους διάφορους υδραυλικούς υποδοχείς και θα
οδηγούνται πάντα µε ελεύθερη ροή και µέσω κατακόρυφων στηλών και οριζοντίου
δικτύου προς το φρεάτιο του εξωτερικού υπογείου δικτύου αποχέτευσης. Από εκεί µέσω
µηχανοσίφωνα οδηγούνται στον κεντρικό αγωγό.
Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής και του δικτύου των σωληνώσεων θα εκτελεσθεί
σύµφωνα µε τον ισχύοντα "Κανονισµό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων", τις
υποδείξεις του κατασκευαστή και της επιβλέψεως, καθώς επίσης και τους κανόνες της
τεχνικής και της εµπειρίας, µε τις µικρότερες δυνατές φθορές των δοµικών στοιχείων του
κυρίου και µε πολύ επιµεληµένη δουλειά. Οι διατρήσεις πλακών, τοίχων και τυχόν λοιπόν
φερόντων στοιχείων του κτιρίου για την τοποθέτηση υδραυλικών υποδοχέων ή διέλευσης
σωληνώσεων θα εκτελούνται µετά από έγκριση της επιβλέψεως. Οι κανονισµοί µε τους
οποίους πρέπει να συµφωνούν τα τεχνικά στοιχεία των µηχανηµάτων, συσκευών και
υλικών των εγκαταστάσεων, αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και στις επιµέρους
προδιαγραφές των υλικών. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι καινούργια και
τυποποιηµένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται µε την παραγωγή
τους,

χωρίς

ελαττώµατα,

διαστάσεων

και

βάρους

όπως

προβλέπονται

στους

κανονισµούς, όταν δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές.

2.3.2.2 ∆ίκτυο σωληνώσεων
Το δίκτυο σωληνώσεων αποχετεύσεως των κτιρίων θα κατασκευασθεί µε βάση τους
ακόλουθους γενικούς όρους:
α) Η διαµόρφωση του δικτύου, η διάµετρος των διαφόρων τµηµάτων του και τα υλικά
κατασκευής θα είναι σύµφωνα µε τα σχέδια, ενώ παράλληλα θα τηρούνται οι διατάξεις
των επισήµων κανονισµών του Ελληνικού κράτους για "Εσωτερικές Υδραυλικές
Εγκαταστάσεις".
β) Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι σύµφωνα µε τους Γερµανικούς κανονισµούς κατασκευής
DΙΝ 8061/8062/19531.
γ) Τα µέσα στο έδαφος, οριζόντια τµήµατα του δικτύου θα κατασκευασθούν από
πλαστικούς σωλήνες PVC 6 atm.
δ) Οι κατακόρυφες στήλες αποχετεύσεως θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες
PVC 6 atm.
ε) Οι δευτερεύοντες σωλήνες των υποδοχέων ή σιφωνίων δαπέδων θα κατασκευασθούν
από πλαστικοσωλήνες.
στ) Οι δευτερεύοντες σωλήνες αερισµού θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες
PVC 4 atm διαστάσεων Φ 40mm.
ζ) Οι κατακόρυφοι σωλήνες αερισµού του δικτύου θα κατασκευασθούν από πλαστικούς
σωλήνες PVC 4 atm.
η)Οι οριζόντιοι πλαστικοί σωλήνες µέσα στο έδαφος θα τοποθετηθούν µε έδραση πάνω
σε βάση από σκυρόδεµα των 200kg τσιµέντου, αρκετού πάχους (10cm) και πλάτους το
οποίο θα διαστρωθεί στον πυθµένα του αντίστοιχου χαντακιού, µε την ίδια ρύση, όπως ο
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αποχετευτικός αγωγός. Μετά την τοποθέτηση και συναρµογή των πλαστικών σωλήνων
στο χαντάκι, αυτό θα γεµίσει πρώτο µε ισχνό σκυρόδεµα που θα καλύπτει τους σωλήνες
µέχρι το µισό της διαµέτρου τους και ύστερα µε τα προϊόντα της εκσκαφής που θα
κοσκινίζονται καλά.
θ) Τα φρεάτια που διαµορφώνονται για επίσκεψη και καθαρισµό κατά µήκος των
υπογείων αποχετευτικών αγωγών στις θέσεις αλλαγής κατεύθυνσης ή διακλάδωσης,
ανεξαρτήτως διαστάσεων, θα κατασκευάζονται ως εξής:
Ο πυθµένας του ορύγµατος στη θέση κάθε φρεατίου θα διαστρώνεται µε ισχνό
σκυρόδεµα περιεκτικότητας 200kg τσιµέντου ανά m3 σε πάχος 12cm πάνω στο οποίο θα
τοποθετηθεί µισό τεµάχιο πλαστικού σωλήνα Φ10cm (κοµµένο κατά µήκος δύο
γενέτειρων διαµετρικά αντιθέτων) ίσιου ή καµπύλου ή διακλαδώσεως για διαµόρφωση
κοίλης επιφάνειας ροής προσαρµοζόµενου στεγανό µε κανονική συναρµογή πάνω στους
συµβάλλοντες στο ύψος του πυθµένα αποχετευτικούς αγωγούς από τους οποίους ο ένας
πρέπει απαραίτητα να είναι ο γενικός αγωγός του κλάδου έτσι ώστε να µη διακόπτεται η
συνέχεια της ροής από τον γενικό αγωγό. Τα στόµια των απορρεόντων στο φρεάτιο
αγωγών από διάφορες διευθύνσεις θα τοποθετούνται χαµηλότερα του αυλακιού του
κυρίου αγωγού.
Τα τοιχώµατα του φρεατίου θα εδράζονται πάνω στη διάστρωση του πυθµένα από ισχνό
σκυρόδεµα θα κατασκευάζονται από δροµική οπτοπλινθοδοµή µε πλήρεις πλίνθους και
τσιµεντοκονία 1:2 µε τη δέουσα προσοχή, ώστε να µη µένουν κενά γύρω από τα στόµια
των σωλήνων που συνδέονται στα φρεάτια. Τα τοιχώµατα και ο πυθµένας του φρεατίου
θα επιχρίονται µε τσιµεντοκονία αναλογίας 1 µέρους τσιµέντου και 2 µέρη άµµου
θάλασσας, µε λείανση της επιφάνειας τους µε µυστρί, χωρίς όµως να καλύπτονται τα από
πλαστικά τεµάχια (διαµορφούµενα στον πυθµένα) αυλάκια. Τα τοιχώµατα των φρεατίων
µπορούν να κατασκευασθούν και από οπλισµένο σκυρόδεµα 300kg αντί πλινθοδοµής. Τα
φρεάτια θα φέρουν διπλό στεγανό χυτοσίδηρο κάλυµµα βαρέως τύπου και πλαίσιο. Για
εξασφάλιση της στεγανότητας µεταξύ καλυµµάτων και πλαισίων στις αυλακώσεις του
περιθωρίου θα τοποθετηθεί λίπος. Όσα φρεάτια βρίσκονται σε θέσεις που διέρχονται
οχήµατα θα φέρουν καλύµµατα τύπου και αντοχής αρκετής για το φορτίο τους.
•

Το βάθος του φρεατίου θα είναι συνάρτηση της κλίσεως του προς αυτό

οδηγούµενων σωλήνων που δεν πρέπει όµως να είναι µικρότερη από 1:100.
ι) Οι πλαστικοί σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια θα είναι βάρους σύµφωνου προς τους
κανονισµούς, ανθεκτικοί, απόλυτα κυλινδρικοί, χωρίς ρήγµατα και µε σταθερό πάχος
τοιχωµάτων.
ια) Οι πλαστικοί σωλήνες θα έχουν το πάχος που καθορίζεται στο σχέδιο θα είναι κατά το
δυνατό συνεχείς ενώ θα απορρίπτονται τυχόν αδικαιολόγητες ενώσεις. Για τον έλεγχο του
πάχους των χρησιµοποιηµένων πλαστικοσωλήνων καθορίζεται το ελάχιστο βάρος τους
κατά διάµετρο.
ιβ) Οι συνδέσεις των πλαστικοσωλήνων µεταξύ τους κατά προέκταση ή κατά διακλάδωση
για τον σχηµατισµό της σωληνώσεως θα επιτυγχάνεται µε µούφα διαµορφωµένη στο ένα
άκρο κάθε σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, ανθεκτικό, στην θερµοκρασία και
στα διάφορα λύµατα των οικιακών και των περισσοτέρων βιοµηχανικών αποχετεύσεων.
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ιγ) Η προσαρµογή ορειχάλκινων εξαρτηµάτων σε πλαστικοσωλήνες θα εκτελείται κατά
όµοιο τρόπο. Οι συνδέσεις πλαστικοσωλήνων κατά διακλάδωση πρέπει να εκτελούνται
λοξά σε γωνία 45o µε καµπύλωση του σωλήνα διακλάδωσης κοντά στο σηµείο
διακλάδωσης για διευκόλυνση της ροής σε αυτούς. Οι ενώσεις των πλαστικοσωλήνων µε
σιδηροσωλήνες θα γίνονται µε ειδικό ορειχάλκινο κοχλιωτό σύνδεσµο του οποίου το ένα
άκρο θα συνδεθεί στον πλαστικοσωλήνα µε τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, το
άλλο δε θα κοχλιώνεται στο σιδηροσωλήνα.
ιδ) Η προσαρµογή πωµάτων καθαρισµού και άλλων εξαρτηµάτων σε πλαστικοσωλήνες
πρέπει να εκτελείται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν ο στροβιλισµός
της ροής και η συσσώρευση τυχόν παρασυρµένων από τα αποχετευµένα νερά, στερεών
ουσιών σε θέσεις προσαρµογής των εξαρτηµάτων τους. Για τη στερέωση των
πλαστικοσωλήνων σε τοίχους ή δάπεδα µέσα στα αυλάκια εντοιχισµού τους θα
χρησιµοποιείται αποκλειστικά τσιµεντοκονία.
ιε) Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισµού ή των προεκτάσεων των στηλών
αποχετεύσεως πάνω από το δώµα θα προστατεύονται από κεφαλή µε πλέγµα από
γαλβανισµένο σύρµα, όπου στα σχέδια σηµειώνεται, όπως και όπου αυτό είναι αναγκαίο
θα προβλεφθούν στόµια καθαρισµού µε πώµα κοχλιωτό (τάπες). Οι διάµετροι των
στοµίων καθαρισµού θα είναι ίσες τις διαµέτρους των αντιστοίχων σωλήνων, όπου αυτό
είναι δυνατό.
ιστ) Οι πλαστικές κατασκευές (πχ. στραγγιστήρες δαπέδων κλπ) θα κατασκευασθούν από
φύλλο πλαστικού πάχους 4mm. Οι στραγγιστήρες (σιφωνίου) θα φέρουν ορειχάλκινες
σχάρες διαµέτρου 100mm. Το συνολικό βάρος χωρίς την ορειχάλκινη τάπα θα είναι 1.5kg
µε διάφραγµα (κόφτρα) η οποία θα φέρει κοχλιωτή ορειχάλκινη τάπα καθαρισµού Φ30.
Επειδή τα οικοδοµικά υλικά δεν προσβάλλουν τους πλαστικούς σωλήνες, δεν είναι
αναγκαία η επάλειψη τους µε προστατευτικά υλικά. Το σιφώνιο ουρητηρίων θα είναι
κλειστό µε ορειχάλκινο πώµα αντί σχάρας.
2.3.2.3 ∆οκιµές
∆οκιµή Στεγανότητας µε αέρα
Η δοκιµή του δικτύου αποχέτευσης µε αέρα έχει σκοπό την εξακρίβωση της
αεροστεγανότητας της εγκατάστασης, και εκτελείται για όλη την εγκατάσταση ταυτόχρονα.
Αφού γίνει η πλήρωση όλων των οσµοπαγίδων µε νερό και σφραγιστούν όλες οι
απολήξεις των στηλών αποχέτευσης στην οροφή του κτιρίου, εισάγεται στην εγκατάσταση
µέσω αντλίας, αέρας πίεσης 38mm ΣΥ και κλείνει η εισαγωγή αέρα. Για χρονικό διάστηµα
όχι µικρότερο των 3min, η πίεση πρέπει να διατηρηθεί σταθερή.
∆οκιµή ικανοποιητικής απόδοσης
Μετά την επιτυχή δοκιµή της στεγανότητας και για την εξακρίβωση της διατήρησης του
απαιτούµενου ύψους αποµόνωσης µέσα σε όλες τις οσµοπαγίδες, εκτελείται η δοκιµή
ικανοποιητικής απόδοσης κατά τµήµατα. Για την εκτέλεση της δοκιµής επιλέγεται αριθµός
υδραυλικών υποδοχέων που συνδέονται στον ίδιο κλάδο, οριζόντιο ή κατακόρυφο. Μετά
το πέρας των διαδοχικών δοκιµαστικών φορτίσεων κάθε στήλης, η εγκατάσταση
σφραγίζεται αεροστεγώς, όπως ακριβώς στην δοκιµή στεγανότητας µε αέρα, χωρίς να
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εισαχθεί νερό σε καµιά οσµοπαγίδα. Στην συνέχεια εισάγεται αέρας, όπως ακριβώς στην
δοκιµή στεγανότητας µε αέρα, αλλά µε πίεση µέχρι 25mm ΣΥ και κλείνεται η εισαγωγή του
αέρα. Η δοκιµή θεωρείται επιτυχηµένη όταν η πίεση διατηρηθεί σταθερή για 3min.
Για όλες τις δοκιµές θα συνταχθούν πρωτόκολλα δοκιµής και θα υπογραφούν από τον
επιβλέποντα και τον ανάδοχο.
2.3.2.4 Τοποθέτηση υπογείων σωλήνων αποχέτευσης ακαθάρτων
Οι υπόγειοι σωλήνες θα τοποθετηθούν εδραζόµενοι πάνω σε βάση σκυροδέµατος των
διακοσίων [200] kg τσιµέντου, πάχους τουλάχιστον 10 cm και πλάτους 30 cm το οποίο θα
διαστρωθεί στον πυθµένα του αντίστοιχου χαντακιού, µε την αυτή ρύση όπως ο
αποχετευτικός αγωγός.
Μετά την τοποθέτηση και συναρµογή σωλήνων στο χαντάκι, αυτό θα γεµίζεται µε ισχνό
σκυρόδεµα 200 kg πλήρως καλύπτον τους σωλήνες µέχρι και 10 cm πάνω από το άνω
µέρος τους και κατόπιν µε τα προϊόντα της εκσκαφής καλά κοσκινιζόµενα.
Τα κατά µήκος των υπόγειων αποχετευτικών αγωγών διαµορφούµενα φρεάτια
επισκέψεως και καθαρισµού, ανεξάρτητα διαστάσεων, θα κατασκευάζονται όπως
καθορίζεται πιο κάτω.
Ο πυθµένας του ορύγµατος στη θέση κάθε φρεατίου θα διαστρώνεται µε ισχνό
σκυρόδεµα περιεκτικότητας 200 kg τσιµέντου ανά m², σε πάχος 12 cm, πάνω στο οποίο
θα διαµορφώνεται αυλάκι µε ενσωµάτωση σ' αυτό µισού τεµαχίου σωλήνα ευθύ,
καµπύλου

ή

διακλαδώσεως

Υ

(κοµµένο

κατά

την

έννοια

του

άξονά

του),

προσαρµοζόµενου στεγανά µε κανονική συναρµογή στους συµβάλλοντες αποχετευτικούς
αγωγούς, στο ύψος του πυθµένα από τους οποίους ο ένας απαραίτητα θα είναι ο γενικός
αγωγός του κλάδου, ώστε να µη διακόπτεται η συνέχεια της ροής του γενικού αγωγού.
Τα στόµια των απορρεόντων στο φρεάτιο άλλων αγωγών από διάφορες διευθύνσεις θα
τοποθετούνται ψηλότερα του αυλακιού του κύριου αγωγού.
Τα τοιχώµατα του φρεατίου, εδραζόµενα στον από ισχνό σκυρόδεµα πυθµένα, θα
κατασκευάζονται από δροµική οπτοπλινθοδοµή µε τούβλα και τσιµεντοκονία 1:2, µε τη
δέουσα προσοχή, ώστε να µη µένουν κενά γύρω από τα στόµια των σωλήνων. Τα
τοιχώµατα και ο πυθµένας του φρεατίου θα επιχρίονται µε τσιµεντοκονία αναλογίας 1
µέρους τσιµέντο προς 2 µέρη άµµου θαλάσσης, µε λείανση της επιφάνειάς τους µε
µυστρί, χωρίς να καλύπτουν τα πλαστικά τεµάχια που διαµορφώνουν τους αύλακες στον
πυθµένα.
Τα φρεάτια θα φέρουν διπλό στεγανό χυτοσιδηρό κάλυµµα και πλαίσιο. Για εξασφάλιση
της στεγανότητας µεταξύ καλυµµάτων και πλαισίων θα επαλειφθεί λίπος.
Τα φρεάτια που τυχόν βρίσκονται σε θέσεις που διέρχονται οχήµατα, θα φέρουν
καλύµµατα τύπου και αντοχής επαρκούς για τα σχετικά φορτία.
Το βάθος των φρεατίων θα είναι συνάρτηση της κλίσεως των σωλήνων, που συντρέχουν
και που δεν πρέπει να είναι µικρότερη του 1:100.
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2.3.2.5 Φρεάτια αποχέτευσης από σκυρόδεµα
Ο πυθµένας του ορύγµατος στη θέση κάθε φρεατίου θα διαστρώνεται µε ισχνό
σκυρόδεµα περιεκτικότητας 200 kg τσιµέντου ανά m², σε πάχος 12 cm, πάνω στο οποίο
θα διαµορφώνεται αυλάκι µε ενσωµάτωση σ' αυτό µισού τεµαχίου σωλήνα ευθύ,
καµπύλου

ή

διακλαδώσεως

Υ

(κοµµένο

κατά

την

έννοια

του

άξονά

του),

προσαρµοζόµενου στεγανά µε κανονική συναρµογή στους συµβάλλοντες αποχετευτικούς
αγωγούς, στο ύψος του πυθµένα από τους οποίους ο ένας απαραίτητα θα είναι ο γενικός
αγωγός του κλάδου, ώστε να µη διακόπτεται η συνέχεια της ροής του γενικού αγωγού.
Τα στόµια των απορρεόντων στο φρεάτιο άλλων αγωγών από διάφορες διευθύνσεις θα
τοποθετούνται ψηλότερα του αυλακιού του κύριου αγωγού.
Τα τοιχώµατα του φρεατίου, εδραζόµενα στον από ισχνό σκυρόδεµα πυθµένα, θα
κατασκευάζονται από µπετόν πάχους 12 cm µε την δέουσα προσοχή, ώστε να µη µένουν
κενά γύρω από τα στόµια των σωλήνων. Τα τοιχώµατα και ο πυθµένας του φρεατίου θα
επιχρίονται µε τσιµεντοκονία αναλογίας 1 µέρους τσιµέντο προς 2 µέρη άµµου θαλάσσης,
µε λείανση της επιφάνειάς τους µε µυστρί, χωρίς να καλύπτουν τα πλαστικά τεµάχια που
διαµορφώνουν τους αύλακες στον πυθµένα.
Τα φρεάτια θα φέρουν διπλό στεγανό χυτοσιδηρό κάλυµµα και πλαίσιο. Για εξασφάλιση
της στεγανότητας µεταξύ καλυµµάτων και πλαισίων θα επαλειφθεί λίπος.
Τα φρεάτια που τυχόν βρίσκονται σε θέσεις που διέρχονται οχήµατα, θα φέρουν
καλύµµατα τύπου και αντοχής επαρκούς για τα σχετικά φορτία.
Το βάθος των φρεατίων θα είναι συνάρτηση της κλίσης των σωλήνων, που συντρέχουν
και που δεν πρέπει να είναι µικρότερη του 1:100.

2.3.3

Αποχέτευση Οµβρίων

Η εγκατάσταση αυτή θα αφορά την συλλογή των βρόχινων νερών από τη στέγη και τους
ακάλυπτους χώρους και την αποµάκρυνση τους από το κτίριο και τον περιβάλλοντα
χώρο. Οι υπολογισµοί γίνονται για ύψος βροχής 100 mm/h.
Η εγκατάσταση θα περιλαµβάνει τα στόµια απορροής και τις κατακόρυφες στήλες
οµβρίων (υδρορροές).
Οι κατακόρυφες στήλες θα είναι από πλαστικούς σωλήνες και οι ακριβείς θέσεις και
τρόπος όδευσης τους θα φαίνονται στα σχέδια της µελέτης. Οι κατακόρυφες στήλες θα
καταλήγουν σε φρεάτια οµβρίων. Για την απορροή των οµβρίων θα υπάρχει εξωτερικό
υπόγειο δίκτυο δίδυµο από κάθε φρεάτιο, που θα καταλήγει στο ρείθρο του.
Τα φρεάτια οµβρίων θα συνδέονται µε το ρείθρο του πεζοδροµίου µε σωλήνες PVC 10
atm.

2.4
2.4.1

Ειδη υγιεινής – κρουνοποιϊας
Βαλβίδες αντεπιστροφής

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι κατάλληλες για σωληνώσεις νερού θερµοκρασίας
120°C και πίεσης 10atm για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση. Για Φ<2" οι βαλβίδες
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θα είναι ορειχάλκινες κοχλιωτές. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα εξασφαλίσουν πλήρη
στεγανότητα στην αντίστροφη ροή του νερού. Η λειτουργία τους δεν πρέπει να προκαλεί
θόρυβο ή πλήγµα.
2.4.2

Είδη υγιεινής

Οι νιπτήρες, οι λεκάνες WC και τα υπόλοιπα είδη υγιεινής θα είναι από λευκή υαλώδη
πορσελάνη.
2.4.3

Νεροχύτης

Όπου προβλέπεται θα είναι από χάλυβα 18/8 πάχους πλάσµατος 0,8mm κατ' ελάχιστο,
κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση σε πάγκο µε µία ή δύο λεκάνες. Το πλάτους του
νεροχύτη θα είναι 50cm περίπου και το µήκος 80cm (µία λεκάνη) ή 120cm (δύο λεκάνες)
περίπου, θα συνοδεύονται δε από:
• Πλαστικό σιφώνιο - λιποσυλλέκτη (τύπου βαρελάκι).
• Επινικελωµένη βαλβίδα εκκένωσης πλήρη µε τάπα και αλυσίδα (µία ανά λεκάνη).
• ∆ιπλό κρουνό για την ανάµειξη θερµού-κρύου νερού ορειχάλκινο επιχρωµιωµένο.
• Πλαστικοσωλήνα υπερχειλίσεως (ένα ανά λεκάνη).

2.5
2.5.1

Εγκαταστασεις κλιµατισµου – θερµανσης
Γενικά

Το σύνολο αυτό των εγκαταστάσεων θα περιλαµβάνει αναλυτικά τις παρακάτω
εγκαταστάσεις :
• Εγκατάσταση κλιµατισµού-θέρµανσης χώρων γραφείων.
• Εγκατάσταση θέρµανσης σε όλους τους χώρους παραµονής του προσωπικού.

2.5.2

Εγκατάσταση κλιµατισµού-θέρµανσης χώρων γραφείων

Θα υπάρχει πλήρης εγκατάσταση κλιµατισµού-θέρµανσης όλων των χώρων γραφείων,
καθώς και των µόνιµων θέσεων εργασίας όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Για το σκοπό αυτό θα υπάρχει µία αντλία θερµότητας αέρα-αέρα διαιρούµενου τύπου για
κάθε γραφείο ή κεντρική ανά οµάδα εσωτερικών µονάδων.
Η θέρµανση των χώρων συνεργείων θα επιτυγχάνεται µε ηλεκτρικά θερµαντικά σώµατα
κατάλληλης ισχύος.
Τα ψυκτικά δίκτυα σωληνώσεων κλιµατισµού θα κατασκευασθούν από χαλκοσωλήνα. Τα
δίκτυα συµπυκνωµάτων θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα ή
πλαστικό PVC 6atm. Τα δίκτυα σωληνώσεων προσαγωγής και επιστροφής ψυκτικού
µέσου θα είναι κατάλληλα µονωµένα.
Τα κλιµατιστικά θα έχουν ψυκτικό ρευστό R407 και είναι τεχνολογίας Inverter. Θα φέρουν
τηλεχειρηστήριο , θερµοστάτη και όλες τις απαραίτητες ενδείξεις κατάστασης.
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Εγκατάσταση φωτισµού

2.6
2.6.1

Γενικά

Η εγκατάσταση φωτισµού θα έχει την απαιτούµενη ηλεκτρική ισχύ για τον πλήρη
εσωτερικό φωτισµό των κτιρίων.Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των κτιρίων υλικά
προδιαγραφές κανονισµοί δίνονται στην παράγραφο ηλεκτρολογικών εγκαταστασεων.
Στην εγκατάσταση θα περιλαµβάνονται τα φωτιστικά σώµατα, οι καλωδιώσεις και οι
διακόπτες και τα λοιπά όργανα ελέγχου του φωτισµού. Οι πίνακες περιλαµβάνονται στην
"Εγκατάσταση Κίνησης".

2.6.2

Στάθµες Φωτισµού

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

Γραφεία – εργαστήρια

400 LUX

•

Αίθουσα ελέγχου

300 LUX

•

Χώροι εργασίας, µηχανοστάσια,ηλεκτροστάσια

300 LUX

•

Γενικοί χώροι συνεργείων-χώροι υγιεινής-αποθήκες

100 LUX

•

Λοιποί βοηθητικοί χώροι και διάδροµοι

80 LUX

Η µελέτη εσωτερικού φωτισµού θα λάβει υπ' όψη της τα εξής:
Επαρκής φωτισµός στο επίπεδο εργασίας.
•

Σωστός φωτισµός στο σύνολο του χώρου.

•

Αισθητικά ικανοποιητικό αποτέλεσµα.

•

Οικονοµικότητα λειτουργίας.

•

Ευελιξία εγκατάστασης.

•

Ευκολία συντήρησης.

•

Οικονοµία ενέργειας.

•

Μεγάλη διάρκεια ζωής λαµπτήρων.

•

Σωστή χρωµατική απόδοση.

2.6.3

Κατασκευή - Γενικά

1. Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι άριστης ποιότητας και µορφής αντίστοιχης µε τους
καθοριζόµενους παρακάτω ενδεικτικούς τύπους, θα τεθούν δε οπωσδήποτε υπόψη της
επιβλέψεως προς έγκριση.
2. Η εγκατάσταση των φωτιστικών σωµάτων αρχίζει από την σύνδεση του τροφοδοτικού
καλωδίου και περιλαµβάνει τη σύνδεση µε τους διακλαδωτήρες (κλέµενς) που βρίσκονται
µέσα στο φωτιστικό, την προσαρµογή τους σε οροφές, ψευδοροφές, τοίχους κλπ. καθώς
επίσης και τα τυχόν απαιτούµενα µικρούλικα για τη στήριξη ή για την αποκατάσταση των
επιφανειών (µερεµέτια).
3. Τα φωτιστικά σώµατα νοούνται ότι συµπεριλαµβάνουν τις βάσεις τους, τα καλύµµατα
τους, όλα τα εξαρτήµατα στερεώσεως και αφής των λαµπτήρων (λυχνιολαβές, εκκινητές,
πυκνωτές BALLAST) τους λαµπτήρες (φθορισµού ή πυρακτώσεως) τις διατάξεις
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στερεώσεως ή αναρτήσεως µε µονωµένα ή σε συνεχείς σειρές (αλυσίδες, «κλιπς»,
κοχλίες ROW BOLTS ή κοινή κτλ).
4. Όλα τα εξαρτήµατα στερεώσεως και αφής των λαµπτήρων καθώς και οι λαµπτήρες θα
είναι άριστης ποιότητας, προελεύσεως χωρών ΕΕ και θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα
µε τους ισχύοντες κανονισµούς VDΕ.
5. Όλα τα φωτιστικά σώµατα, δύο ή τεσσάρων λαµπτήρων φθορισµού όσα δεν είναι
συνδεσµολογηµένα σε τριφασικά κυκλώµατα, προβλέπονται να φέρουν πυκνωτές σε
συνδεσµολογία DUO (εν σειρά).
6.

Όλα

τα

φωτιστικά

σώµατα

µε

ένα

λαµπτήρα

φθορισµού

όσα

δεν

είναι

συνδεσµολογηµένα σε τριφασικά κυκλώµατα προβλέπονται να φέρουν ανά δύο ένα
πυκνωτή εν σειρά (κατά DUO).
7. Οι µεταλλικές κατασκευές των σωµάτων θα είναι όπως αναλυτικά φαίνεται στα σχέδια
είτε από αλουµίνιο είτε από λαµαρίνα ντεκαπέ µε πάχος τουλάχιστον 0,8mm ή µεγαλύτερο
δηλαδή όσο απαιτείται για την επίτευξη ισχυρότατης κατασκευής χωρίς παραµορφώσεις ή
ίχνη κατεργασίας (πονταρισιές, κτυπήµατα κλπ) για επίτευξη απόλυτα λείας επιφάνειας,
κυρίως στις εµφανείς επιφάνειες τους.
8. Σε όλους τους χώρους µε πιθανή υγρασία θα εγκατασταθούν φωτιστικά σώµατα
στεγανά προστασίας ΙΡ 55.
9. Τα στεγανά φωτιστικά σώµατα φθορισµού θα έχουν απαραιτήτως στεγανές
λυχνιολαβές και προστασία του χώρου των οργάνων (πυκνωτών ballast κτλ) ΙΡ 43
τουλάχιστον µε κατάλληλη στεγανή διαµόρφωση του χώρου οργάνων και ελαστικά
παρεµβύσµατα.
10. Η αποδοχή του εκκινητή θα είναι από ισχυρά ελατήρια στερεώσεως και ακροδέκτες
συνδέσεως των αγωγών χωρίς συγκόλληση.
11. Στους χώρους µε πιθανή παρουσία αερίων θα εγκατασταθούν φωτιστικά σώµατα
αντιεκρηκτικού τύπου, προστασία ΙΡ ΕΧΡ.

2.6.4

Φωτιστικά Σώµατα

Η επιλογή των Φωτιστικών Σωµάτων (Φ.Σ.) θα γίνει µε βάση τα κριτήρια που αναφέρονται
σε προηγούµενη παράγραφο του κεφαλαίου αυτού. Σε γενικές γραµµές ο γενικός
φωτισµός των χώρων των κτιρίων θα πραγµατοποιείται µε Φ. Σ. φθορισµού µε
ηλεκτρονικό ballast και ενσωµατωµένο πυκνωτή βελτίωσης του συνηµίτονου του
φωτιστικού.
Στους χώρους γραφείων τα Φ. Σ. θα είναι εµφανή οροφής. Η διάταξη των Φ.Σ. στους
χώρους αυτούς θα ακολουθεί µία οµοιόµορφη κατανοµή. Τα Φ.Σ. γενικά θα
τροφοδοτούνται από τοπικούς πίνακες φωτισµού.
Ο έλεγχος του φωτισµού στους διάφορους χώρους του κτιρίου θα γίνεται ως εξής:
Γενικά τα Φ. Σ. των χώρων των γραφείων θα ελέγχονται από τοπικούς διακόπτες, ενώ θα
2

υπάρχει τουλάχιστον 2 διακόποτες σε χώρους άνω των 15m για ενεργοποίηση των
φωτιστικών σε οµάδες
Επί πλέον θα υπάρχει ένας ραγοδιακόπτης ανά κύκλωµα στον αντίστοιχο πίνακα.
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Με τον τρόπο αυτό η αφή και σβέση των Φ. Σ. θα είναι δυνατόν να γίνει από ένα σηµείο
και θα είναι εύκολο να γίνει από ένα άτοµο πριν και µετά την προσέλευση του
προσωπικού.
2.6.4.1 Φωτιστικά σώµατα φθορισµού
2.6.4.1.1

Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός

Εκκινητές (Starters)
Θα έχουν την µορφή γυάλινου σωλήνα µέσα στον οποίο βρίσκονται δύο διµεταλλικά
ηλεκτρόδια σε ατµόσφαιρα ευγενούς αερίου. Θα φέρουν παράλληλα συνδεσµολογηµένο
πυκνωτή χωρητικότητας 0,006 µέχρι 0,20 µF για την εξουδετέρωση ραδιοπαρασίτων. Όλο
το σύστηµα περικλείεται σε κυλινδρική θήκη από µονωτικό υλικό. Οι εκκινητές κατά την
λειτουργία του λαµπτήρα δεν θα καταναλίσκουν πρόσθετη ενέργεια. Θα έχουν την
ιδιότητα να θέτουν εκτός τον λαµπτήρα σε περίπτωση βλάβης και να αποφεύγεται το
ενοχλητικό άναµµα και σβήσιµο.
Στραγγαλιστικά πηνία
Θα είναι κλειστού τύπου. ηλεκτρονικά, εντελώς αθόρυβα µεγάλης διάρκειας ζωής
κατασκευασµένα σύµφωνα µε την προδιαγραφή Νο 82 της IEC.
Πυκνωτές διορθώσεως συνηµίτονου
Οι πυκνωτές θα είναι κατάλληλοι για την τοποθέτηση µέσα στα φωτιστικά σώµατα και
µεγέθους ικανού να επιτύχει συνηµίτονο τουλάχιστον 0,90. Θα φέρονται µέσα σε
κυλινδρικό, στεγανό περίβληµα από αλουµίνιο. Θα φέρουν αντίσταση εκφορτίσεως.
Λυχνιολαβές και βάσεις εκκινητών
Οι λυχνιολαβές και οι βάσεις των εκκινητών θα είναι κατασκευασµένες από σκληρό
πλαστικό υλικό ανθεκτικό στις θερµοκρασίες λειτουργίας των φωτιστικών σωµάτων. Θα
περιέχουν ικανοποιητική και ασφαλή στήριξη στους λαµπτήρες και τους εκκινητές, καλή
ηλεκτρική επαφή και ευχερή τοποθέτηση και αφαίρεση.
Καλωδιώσεις εσωτερικές
Οι εσωτερικές καλωδιώσεις θα είναι κατασκευασµένες από αγωγούς ΝΥΑ 1,5 mm² και θα
καταλήγουν σε κλέµµενς πορσελάνης. Η εσωτερική συνδεσµολογία θα είναι πλήρης, ώστε
για την λειτουργία να µην απαιτείται παρά µόνο η απλή σύνδεση του φωτιστικού σώµατος
µε τους αγωγούς φάσεως, ουδέτερου και γης.
Μεταλλική Κατασκευή
Το κέλυφος του φωτιστικού σώµατος θα είναι κατασκευασµένο από χαλυβδόφυλλο
κατάλληλα διαµορφωµένο. Το πάχος του χαλυβδόφυλλου θα είναι τουλάχιστον 0,75 mm.
Η µεταλλική κατασκευή θα υποστεί αντισκωριακή επεξεργασία και θα βαφεί µε δύο
στρώσεις βερνικοχρώµατος φούρνου. Η εσωτερική επιφάνεια του φωτιστικού σώµατος θα
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έχει χρώµα λευκό ώστε ο συντελεστής ανακλάσεως να υπερβαίνει το 80%. Μέσα στο
κέλυφος σε χώρο εύκολα επισκέψιµο θα είναι τοποθετηµένα τα όργανα αφής.
Κάλυµµα
Το κάλυµµα πρέπει να παρουσιάζει αντοχή στην θερµότητα και την υπεριώδη ακτινοβολία
και να µην αλλοιώνεται µε την πάροδο του χρόνου. Πρέπει να πετυχαίνει άριστη καµπύλη
διαχύσεως του φωτός και να µην προκαλεί θάµβωση στην επιφάνειά του. Το είδος του θα
είναι σύµφωνο µε τα προβλεπόµενα στην τεχνική περιγραφή ή σύµφωνα µε τις υποδείξεις
της επίβλεψης.
Γενικά
Τα φωτιστικά σώµατα φθορισµού µε άρτιο αριθµό λαµπτήρων θα συνδεσµολογηθούν σε
διάταξη "DUO" προκειµένου να περιοριστεί το στροβοσκοπικό φαινόµενο.

2.6.4.2 Φωτιστικά σώµατα πυρακτώσεως τύπου αρµατούρας
Οι βάσεις των φωτιστικών σωµάτων θα είναι κατασκευασµένες από πορσελάνη και θα
φέρουν λυχνιολαβή επίσης από πορσελάνη ανάλογα µε τον λαµπτήρα που προβλέπεται
για κάθε τύπο. Τα γυάλινα µατ καλύµµατα θα βιδώνονται στην βάση του φωτιστικού
σώµατος και µέσω ενός ελαστικού δακτυλίου θα στεγανοποιείται ο χώρος του λαµπτήρα.

2.6.4.3 Φωτιστικά Ασφαλείας
Στους χώρους εργασίας στις αίθουσες ελέγχου και τους διαδρόµους διαφυγής, θα
προβλέπεται η τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας, µε διάταξη αυτόµατου εναύσεως σε
περίπτωση διακοπής ρεύµατος και διάταξη αυτόµατου φορτίσεως των συσσωρευτών µε
ενδεικτική λυχνία. Η ισχύς των φορτιστών πρέπει να επαρκεί για ικανοποιητικό φωτισµό,
τουλάχιστο 90min από τη διακοπή του ρεύµατος. Τα φωτιστικά αυτά θα είναι
ενσωµατωµένα λειτουργικά στα υπόλοιπα κυκλώµατα φωτισµού, µε αφή και σβέση από
τους ιδίους µε αυτά διακόπτες, (σύνθετη λειτουργία των φωτιστικών αυτών ως κοινά
ασφαλείας).

2.7

2.7.1

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση-εγκατάσταση κίνησης

Γενικά

Στην παράγραφο αυτή δίνονται οι προδιαγραφές για τα συστήµατα διανοµής Χαµηλής
Τάσης (Χ.Τ.) µετά από τον Γενικό Πίνακα καθώς και όλη την εγκατάσταση κίνησης.
Ειδικότερες προδιαγραφές δίνονται στην παράγραφο των ηλεκτρολογικών έργων.

2.7.2

Σύστηµα ∆ιανοµής Χαµηλής Τάσης (Χ.Τ.)

Το σύστηµα διανοµής Χ.Τ. θα περιλαµβάνει:
1. Τους ηλεκτρικούς πίνακες.
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2. Το κύριο δίκτυο διανοµής.
3. Τα ακραία δίκτυα διανοµής.
Όλο το δίκτυο φωτισµού θα είναι ξεχωριστό από το δίκτυο κίνησης.

2.7.2.1 Ηλεκτρικοί Πίνακες
α) Τοπικοί Πίνακες Φωτισµού και Κίνησης
Σε κάθε κτίριο θα υπάρχει η εγκατάσταση ενός Πίνακα φωτισµού και κίνησης. Όλοι οι
πίνακες θα είναι τύπου SΤΑΒ, κατάλληλοι για χωνευτή ή επίτοιχη εγκατάσταση, ανάλογα
µε τη θέση εγκατάστασης. Η τροφοδοσία και ο έλεγχος των Φ. Σ. από τους πίνακες θα
γίνεται όπως περιγράφεται στην "Εγκατάσταση Φωτισµού". Οι ραγοδιακόπτες ελέγχου
των κυκλωµάτων φωτισµού θα τοποθετούνται σε ξεχωριστή σειρά από τα λοιπά όργανα
του πίνακα (µικροαυτοµάτους κ.α.), ώστε να είναι εύκολος ο χειρισµός των κυκλωµάτων
φωτισµού.
β) Όργανα Πινάκων
Σε όλους τους πίνακες για την προστασία, διακοπή κλπ. των ηλεκτρικών γραµµών θα
ακολουθείται η εξής µέθοδος :
•

Σε πίνακες τύπου SΤΑΒ θα εγκαθίστανται µικροαυτόµατοι µέχρι και 32Α και
διακόπτες PACCO µε ασφάλειες τήξης για µεγαλύτερες εντάσεις.

•

Οι γραµµές θερµοσιφώνων θα φέρουν επί πλέον διπολικούς ραγοδιακόπτες και
ενδεικτική λυχνία.

•

Στην είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας κάθε πίνακα θα εγκαθίστανται : Ένας
διακόπτης φορτίου ή PACCO, ένας τετραπολικός ή διπολικός (για τους
τριφασικούς και µονοφασικούς πίνακες αντίστοιχα) διακόπτης προστασίας
διαρροής και ενδεικτικές λυχνίες.

•

Σε όλους τους πίνακες και υποπίνακες θα υπάρχει πρόβλεψη εφεδρικού φορτίου
και κυκλωµάτων περίπου 20% για µελλοντική ζήτηση.

Οι πίνακες θα αποτελούνται από µεταλλικό κουτί λαµαρίνας D.K.P. και θα είναι
κατάλληλοι για την τοποθέτηση οργάνων µέσω φορέων σχήµατος ΩΜΕΓΑ. Η µετωπική
τους πλάκα θα είναι επίσης µεταλλική και θα φέρει τις απαραίτητες τρύπες για τα όργανα
του πίνακα. Προσαρµόζεται στο κουτί µέσω 4 χρωµιωµένων κοχλιών. Η µετωπική πλάκα
κάτω από κάθε όργανο θα φέρει πινακίδα µε χρωµιωµένο πλαίσιο και ζελατίνα για την
αναγραφή των κυκλωµάτων. Το πάχος της λαµαρίνας θα είναι τουλάχιστον 1,25 χλστ. Οι
πίνακες θα φέρουν πόρτες από διαφανές πλεξιγκλάς µε µαγνητικό κλείσιµο.
Οι πίνακες θα είναι βαµµένοι από το εργοστάσιο κατασκευής σε χρώµα γκρι σφυρήλατο
και θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή, ηµιχωνευτή ή επίτοιχη εγκατάσταση σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στα σχέδια και τις υποδείξεις της επίβλεψης.
Πρέπει να δοθεί µεγάλη προσοχή στην σωστή τοποθέτηση των οργάνων µέσα στον
πίνακα, ώστε αφ' ενός να παρέχει άνεση για την σύνδεση και όδευση των καλωδίων και
αφ' ετέρου να είναι αισθητικά και λειτουργικά σωστά γι αυτόν που τα χειρίζεται.
Εν γένει θα τηρηθούν οι εξής αρχές:
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•

Τα στοιχεία προσαγωγής θα είναι στο κάτω µέρος του πίνακα.

•

Ο γενικός διακόπτης και οι ασφάλειες θα είναι συµµετρικά ως προς κατακόρυφο
άξονα.

•

Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι διατεταγµένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές
συµµετρικά ως προς κατακόρυφο άξονα.

•

Τα καλώδια στο εσωτερικό του πίνακα θα ακολουθούν ευθείες και σύντοµες
διαδροµές και θα είναι στην άκρη τους καλά προσαρµοσµένα και σφιγµένα µε
βίδες και γκρόβερ.

•

Οι µπάρες χαλκού θα είναι επικασσιτερωµένες τυποποιηµένων διατοµών κατά
DIN 43671/9.53 και επιτρεπόµενης έντασης τουλάχιστον ίσης µε τον κεντρικό
διακόπτη του πίνακα.

•

Όλοι οι πίνακες θα φέρουν συλλεκτήρια µπάρα γειώσεως. Ισχύει και για τους
πίνακες η ίδια κωδικοποίηση χρωµάτων για φάσεις, γείωση και ουδέτερο που θα
ισχύσει για τους αγωγούς.

•

Μέσα στους πίνακες στο πάνω µέρος και σε οριζόντιες σειρές θα υπάρχουν
ακροδέκτες ("κλέµµενς"), στους οποίους θα οδηγηθούν εκτός των αγωγών
φάσεως και οι ουδέτεροι και οι γειώσεις κάθε γραµµής, ώστε οι αγωγοί κάθε
γραµµής εισαγόµενης στον πίνακα να συνδέονται µόνο σε κλέµµενς συνεχόµενα.

•

Η σειρά (ή οι σειρές) των κλέµµενς θα βρίσκεται σε απόσταση από την πάνω
πλευρά του πίνακα. Σε περίπτωση, που υπάρχουν περισσότερα από µία σειρά
κλέµµενς, κάθε υποκείµενη σειρά θα βρίσκεται σε µεγαλύτερη απόσταση από το
βάθος του πίνακα από την επόµενη υπερκείµενή της.

•

Οι εσωτερικές συρµατώσεις θα οδηγούνται προς τα κλέµµενς από την κάτω
πλευρά τους, ώστε η πάνω να είναι ελεύθερη για ευχερή σύνδεση των
εξωτερικών καλωδίων. Οι χαρακτηριζόµενες στα σχέδια εφεδρικές γραµµές θα
είναι και αυτές συνδεσµολογηµένες µέχρι τα κλέµµενς.

2.7.2.2 Κύριο ∆ίκτυο ∆ιανοµής
Τα καλώδια του κυρίου δικτύου διανοµής θα οδεύουν εντός κατακόρυφων σχαρών ή
χαλυβδοσωλήνων. Τα καλώδια τροφοδοσίας των πινάκων φωτισµού και κίνησης θα είναι
όλα τύπου ΝΥΥ. Οι διατοµές θα υπολογισθούν µε βάση τα φορτία, τις απαιτούµενες
πτώσεις τάσης, την πρόβλεψη για εφεδρεία περίπου 20% και την απαίτηση τα καλώδια να
µην φορτίζονται περισσότερο από 80% της επιτρεπόµενης έντασης.
2.7.2.3 Ακραία ∆ίκτυα ∆ιανοµής
Τα ακραία δίκτυα διανοµής θα περιλαµβάνουν όλες τις γραµµές τροφοδοσίας από τους
πίνακες προς όλες τις τελικές καταναλώσεις, δηλ. προς τα φωτιστικά σώµατα,
ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί θερµοσίφωνες µηχανήµατα κλιµατισµού, θέρµανσης και κάθε
άλλη συσκευή ή µηχάνηµα που απαιτεί ηλεκτρική τροφοδοσία.
Οι καλωδιώσεις των ακραίων δικτύων διανοµής θα είναι οι εξής :
•

Τροφοδοσία εσωτερικού φωτισµού, ρευµατοδοτών και συσκευών µε καλώδια
Α05VV- (παλίος τύπος ΝΥΜ).

K:\N1100a\cons\tefhi\TΠ_HM_5176.doc

- 19 -

Ν1100a/5176/B10

•

Τροφοδοσία µηχανηµάτων στα µηχανοστάσια µε καλώδια J1VV- (παλίος τύπος
ΝΥΥ).

Οι καλωδιώσεις θα οδεύουν σε χωνευτό πλαστικό σωλήνα βαρέως τύπου στους τοίχους,
σε χωνευτό χαλυβδοσωλήνα σε οροφές ή τοίχους από σκυρόδεµα και στους υγρούς
χώρους και σε χαλυβδοσωλήνα, ειδικά στηρίγµατα ή σε µεταλλικές σχάρες, όπου η
εγκατάσταση είναι ορατή (π.χ. Μηχανοστάσια κλπ.)
2.7.2.4 Όργανα Κυκλωµάτων Κίνησης εκτός Πινάκων
Στο κύκλωµα τροφοδοσίας κάθε µηχανήµατος από τη θέση του οποίου δεν υπάρχει
ορατότητα προς τον πίνακα από τον οποίο τροφοδοτείται, θα εγκαθίσταται διακόπτης
εντός στεγανού κιβωτίου σε θέση κοντά στο µηχάνηµα, για διακοπή σε περίπτωση
συντήρησης.
2.7.2.5 ∆ίκτυο Γειώσεων
Από τους Γενικούς Πίνακες για κάθε τροφοδότηση θα υπάρχει ιδιαίτερος αγωγός γείωσης
παράλληλα µε τους αντίστοιχους ρευµατοφόρους αγωγούς, που καταλήγει σε ιδιαίτερη
ράβδο γείωσης των τοπικών πινάκων. Θα γειωθούν όλα τα µεταλλικά µέρη των
φωτιστικών σωµάτων, των, πινάκων, των µηχανηµάτων, των εσχαρών και γενικώς όλων
των ηλεκτρικών συσκευών. Η γείωση αυτή θα επιτυγχάνεται µε ιδιαίτερο αγωγό µε
διατοµή σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Ο αγωγός θα οδεύει παράλληλα µε τις
τροφοδοτικές γραµµές και θα συνδέεται πάνω στην ράβδο γείωσης των πινάκων.

Τηλεφωνική εγκατάσταση

2.8

Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει την προµήθεια και εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισµού που απαιτείται και που θα αποτελείται από εσωτερικό δίκτυο µε διασύνδεση
προς το Εθνικό ∆ίκτυο του ΟΤΕ. Η µεταφορά του δικτύου από τον ΟΤΕ µέχρι το γήπεδο
του Χ.Υ.Τ.Α., γίνεται µε ευθύνη και δαπάνες του φορέα.

2.8.1

Εφαρµοστέοι Κανονισµοί και Πρότυπα

•

Πρότυπα ΕΛΟΤ

•

Πρότυπα ΟΤΕ

Όλος ο εξοπλισµός πρέπει να είναι εγκεκριµένος από τον ΟΤΕ ως προς τον τύπο και την
κατασκευή του.

2.8.2

Τηλεφωνική Εγκατάσταση

Το κτίριο ∆ιοίκησης το κτίριο συνεργείου και το φυλάκιο εισόδου, καθώς και όπου αλλού
κριθεί απαραίτητο από τον σχεδιασµό λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α, θα διαθέτουν τηλεφωνική
συσκευή συνδεδεµένη µε αυτόµατο τηλεφωνικό κέντρο στο κτίριο ∆ιοίκησης που θα δίνει
τη δυνατότητα αυτόµατης εσωτερικής επικοινωνίας µε κλήση αριθµού και µεταβίβαση
εξωτερικής κλήσης από µια συσκευή σε οποιαδήποτε άλλη. ∆υνατότητα εξωτερικής
κλήσης (αστικής ή υπεραστικής εξωτερικού) θα διαθέτει µόνο η συσκευή που βρίσκεται
στο κτίριο ∆ιοίκησης. Το κέντρο θα διαθέτει εσωτερικές και εξωτερικές γραµµές ανάλογα
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µε την µελέτη καθώς και αυτόµατο τηλεφωνητή για µετάδοση µηνυµάτων προς τηλέφωνα
αρµοδίων εκτός της εγκατάστασης. Οι τηλεφωνικές συσκευές θα είναι σύγχρονου τύπου,
µε δυνατότητα παλµικής και τονικής επιλογής. Το κέλυφος των συσκευών θα είναι
µονοκόµµατο, κατασκευασµένο από πλαστικό µεγάλης αντοχής σε κρούση. Το ακουστικό
θα κατασκευασθεί από το ίδιο υλικό και θα είναι απόλυτα ισορροπηµένο. Όλες οι
τηλεφωνικές καλωδιώσεις θα είναι τύπου UΤΡ/100 τεσσάρων ζευγών και θα διέρχονται
από ξεχωριστούς αγωγούς τοποθέτησης καλωδίων και µακριά από τους αγωγούς των
ηλεκτρικών γραµµών παροχής. Η εγκατάσταση θα δοκιµασθεί από τον ΟΤΕ για να
διαπιστωθεί ότι λειτουργεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του.

∆ΙΚΤΥΟ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ

2.9
Οι

παρακάτω

προδιαγραφές

αναφέρονται

στις

εγκαταστάσεις

Άρδευσης

του

Περιβάλλοντα Χώρου που απαιτούνται για άνετη, εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία των
δικτύων.

2.9.1

Γενικά

Για τις παροχές και τους υπολογισµούς εγκαταστάσεων θα ληφθούν υπ' όψιν οι Ελληνικοί
Κανονισµοί και σε όσα σηµεία δεν υπάρχουν σχετικοί κανονισµοί θα ληφθούν υπ' όψιν οι
Γερµανικοί ή Αµερικάνικοι Κανονισµοί και Προδιαγραφές.

2.9.2

Περιγραφή της Εγκατάστασης

Οι παρακάτω προδιαγραφές αφορούν στην εγκατάσταση άρδευσης. Αντικείµενο της
εγκατάστασης είναι:
•

Η παροχή νερού άρδευσης

• Τα κάθε φύσεως όργανα διακοπής (βάνες, διακόπτες, κλπ)
Το δίκτυο θα σχεδιασθεί και θα υπολογισθεί σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΤΟΤΕΕ
υπ' αριθµ. 2411/86. Η άρδευση του πρασίνου θα γίνεται µέσω δεξαµενής από οπλισµένο
σκυρόδεµα µε κατάλληλο πιεστικό συγκρότηµα. Η παροχή, µέσω του πιεστικού
συγκροτήµατος θα οδηγεί το νερό σε σηµεία υδροληψίας (φρεάτια), από τα οποία θα
ξεκινά το τριτεύον αρδευτικό δίκτυο. Το κύριο δίκτυο άρδευσης θα κατασκευαστεί µε
αγωγούς από HDPE Φ50 µε πίεση λειτουργίας 10bar. Η πίεση στα σηµεία υδροληψίας
του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης πρέπει να είναι 2 -2.5 ATM. Όταν η απόσταση µεταξύ
των φρεατίων είναι µεγάλη, ενδιάµεσα θα τοποθετηθούν δικλείδες ασφαλείας για τη
δυνατότητα άµεσης αποµόνωσης τµηµάτων του δικτύου για επισκευή. Το δίκτυο θα είναι
τοποθετηµένο στο έδαφος σε βάθος 50 cm. Η άρδευση θα γίνεται µε σύστηµα µε
σταλακτήρες παροχής 6LT/ώρα σε πίεση 1,0 BAR. Στα σηµεία όπου δεν τοποθετούνται
σταλλάκτες ο αγωγός θα τοποθετείται υπογείως.

2.9.3

Σωλήνες Άρδευσης

Θα χρησιµοποιηθούν οι παρακάτω σωλήνες για την άρδευση:
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•

Αγωγός από Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Ονοµαστικής ∆ιαµέτρου Φ50 για
Ονοµαστική Πίεση 10ΑΤΜ. Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου, διατοµής Φ50, µε
πίεση λειτουργίας 10 ατµοσφαιρών. Η τοποθέτηση του αγωγού γίνεται υπόγεια,
µετά της εκσκαφής χάνδακα και επανεπίχωσής του.

•

Αγωγός από Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Ονοµαστικής ∆ιαµέτρου Φ25 για
Ονοµαστική Πίεση 10atm. Εύκαµπτος πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου,
διατοµής Φ25, µε πίεση λειτουργίας 10 ατµοσφαιρών. Η τοποθέτηση του αγωγού
γίνεται επιφανειακά.

•

Αγωγός από Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Ονοµαστικής ∆ιαµέτρου Φ20 για
Ονοµαστική Πίεση 10atm. Εύκαµπτος πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου,
διατοµής Φ20, µε πίεση λειτουργίας 10 ατµοσφαιρών. Η τοποθέτηση του αγωγού
γίνεται επιφανειακά.

2.10 Πυροπροστασία εγκαταστάσεων

2.10.1 Πυρανίχνευση – Πυρόσβεση κτιρίων
Η εγκατάσταση πυρανίχνευσης - πυρόσβεσης θα είναι σύµφωνη µε τον "Κανονισµό
πυροπροστασίας κτιρίων". Για τον διάφορο εξοπλισµό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί,
ακολούθως αναφέρονται οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές του.

2.10.2 Περιγραφή συστηµάτων κατάσβεσης µε νερό
Αν από τις µελέτες απαιτηθεί τέτοιο σύστηµα, οι κεφαλές SPRINKLERS θα είναι
κατασκευασµένες από ένα ανεγνωρισµένο οίκο και εγκεκριµένες από τις αρµόδιες αρχές
της χώρας από την οποία προέρχονται. Αυτό θα αποδεικνύεται µε ανάλογο πιστοποιητικό
της εγκρίνουσας αρχής.
Οι κεφαλές θα αποτελούνται από µεταλλικό σκελετό µε κατάλληλο σπείρωµα για το
βίδωµα τους πάνω στο εξάρτηµα σωλήνα και µε κατάλληλα διαµορφωµένη θέση για την
γυάλινη αµπούλα, το σπάσιµο της οποίας θα επιτρέπει την διέλευση και τον καταιονισµό
του νερού.
Η αµπούλα περιέχει κατάλληλο υγρό, το οποίο σε ορισµένη θερµοκρασία, διαστελόµενο
σπάει την αµπούλα. Η κεφαλή ακόµη θα έχει στο ένα της άκρο κατάλληλα διαµορφωµένο
δίσκο για τον διασκορπισµό και τον καταιονισµό του νερού. Είναι ισχυρής κατασκευής
ανθεκτικής στα κτυπήµατα, κατάλληλη για ανάρτηση από το κάτω µέρος των σωλήνων
(Pendent Position).
θα φέρουν κατάλληλη επιφανειακή προστασία (που έχει γίνει από τον κατασκευαστικό
οίκο), έτσι ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε δηµιουργία οξείδωσης ή άλλου φαινοµένου
που θα µπορούσε να δηµιουργήσει εµπόδιο στην κανονική λειτουργία των κεφαλών, έστω
και µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα από την εγκατάσταση τους.
Όπου υπάρχουν ψευδοροφές και οι σωληνώσεις δεν είναι ορατές θα χρησιµοποιούνται
κεφαλές µε κατάλληλο αρµοκάλυπτρο (Flush Mounted Sprikler Heads).
Η θερµοκρασία λειτουργίας των κεφαλών είναι 68°C (115°F). Το υγρό περιεχόµενο της
γυάλινης αµπούλας είναι κόκκινο (κατά τους κανονισµούς F.O.C.). Εάν τοποθετηθεί
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κεφαλή SPRINKLER επάνω από κάποια συσκευή που παράγει θερµότητα τότε στο
σηµείο εκείνο τοποθετείται κεφαλή κατάλληλη για θερµοκρασία 79°C (175°F) ( µε υγρό
χρώµατος κίτρινου) ή και µεγαλύτερη.

2.10.3 Πυροσβεστικές Φωλιές
Θα είναι κατασκευασµένες κατά DΙΝ 14461.
Κάθε πυροσβεστική φωλιά θα αποτελείται από µεταλλικό ερµάριο διαστάσεων περίπου
0,70 Χ 0,50 Χ 0,18 m, θα είναι τύπου επίτοιχου και θα κατασκευασθούν από
χαλυβδοέλασµα πάχους 1.5 mm. Το εµπρόσθιο µέρος θα είναι διαµορφωµένο σε πόρτα.
Το πλαίσιο του ερµαρίου που στηρίζεται η πόρτα θα κατασκευάζεται µε στραντζάρισµα
της λαµαρίνας των πλευρικών τοιχωµάτων. Οι πλευρικές ενισχύσεις της πόρτας θα
γίνονται µε διπλό στραντζάρισµα. Το πλαίσιο της πόρτας θα είναι στο ίδιο επίπεδο µε το
πλαίσιο του ερµαρίου, όπου στηρίζεται η πόρτα.
Η πόρτα θα στηρίζεται σε δύο ισχυρούς µεντεσέδες που συγκολλούνται µε κατάλληλα
διαµορφωµένη υποδοχή στο εσωτερικό των πλαισίων ερµαρίου και πόρτας έτσι ώστε η
πόρτα να εφαρµόζει χωρίς διάκενο στο πλαίσιο της πυροσβεστικής φωλιάς. Η
µανδάλωση της πόρτας θα γίνεται µε χωνευτή περιστρεφόµενη χειρολαβή (που δεν εξέχει
από το εξωτερικό επίπεδο της πόρτας) και σύστηµα µανδάλωσης στο εσωτερικό του
ερµαρίου. Η χειρολαβή θα είναι κατασκευασµένη από ανοδειωµένο αλουµίνιο.
Η πυροσβεστική φωλιά θα είναι βαµµένη εσωτερικά και εξωτερικά µε αντισκωριακό
χρώµα (γραφιτούχο µίνιο) και µε δυο στρώσεις από ελαιόχρωµα σε κόκκινη απόχρωση
(RAL 3000). Στην πυροσβεστική φωλιά θα είναι επικολληµένο επίπεδο πλαστικό µε την
ένδειξη "ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ".
Κάθε πυροσβεστική φωλιά θα περιλαµβάνει:
α.

Ανέµη τύλιξης πυροσβεστικού σωλήνα διαµέτρου 470 mm και δυνατότητας

περιτύλιξης µέχρι 30 m πυροσβεστικού σωλήνα τύπου C, διαµέτρου 1-3/4".
Η ανέµη θα είναι κατασκευασµένη από χαλύβδινη λαµαρίνα πάχους 1 mm , που
πρεσσάρεται για την δηµιουργία οµόκεντρων περιφερειών και στηρίζεται µε σύστηµα
κατασκευασµένο από χαλύβδινα ελάσµατα στο ερµάριο της Π.Φ και έχει την δυνατότητα
εξερχόµενη της Π.Φ. να περιστραφεί κατά 270°.
Όλη η κατασκευή της ανέµης-συστήµατος στήριξης και περιστροφής γαλβανίζεται εν
θερµώ.
β.

Σωλήνα πυρόσβεσης διαµέτρου 1-3/4" µήκους 20 m κατά DIN 14811 τύπου C µε

εσωτερική διάµετρο 38 m, πίεσης καταστροφής 40 bar, µε εξωτερική επένδυση από διπλή
πλέξη συνθετικών ινών, από 100% πολυεστέρα, µε µέγιστη δυνατότητα κατά µήκος
επιµήκυνσης 5% και µε εσωτερική επένδυση από συνθετικό ελαστικό συγκολληµένο στην
εξωτερική επένδυση µε την µέθοδο της επαφής.
γ.

Αυλό εκτόξευσης πολλαπλών εφαρµογών κατασκευασµένο κατά DIN 14365, µε

µοχλό όπου το όργανο ζεύξης είναι έτσι κατασκευασµένο ώστε ξεκινώντας από τη θέση
της διακοπής (µοχλός κάθετα στη διεύθυνση της ροής) επιτρέπει την επιλογή εκτόξευσης
κατά συγκεκριµένη δέσµη ή κατά ακτίνα διασποράς.
Η γωνία εκτόξευσης του νερού θα είναι µεταβλητή από 0° έως 160°.
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Ο αυλός θα έχει την δυνατότητα καταιονικής προστασίας του χειριστή, και τούτο θα είναι
δυνατό ανεξάρτητα της επιλογής εκτόξευσης κατά δέσµη ή ακτινών διασποράς.
Σε περίπτωση κινδύνου θα µπορεί να διακοπεί ολόκληρη η ροή µε µια µοναδική κίνηση
του χειριστή.
Η λειτουργία του αυλού δεν θα επηρεάζεται από ακαθαρσίες ή διάφορα ινώδη υλικά.
Στο περίβληµα θα υπάρχει απλός, συµβολικός χαρακτηρισµός για τις διάφορες θέσεις του
διακόπτη (ηρεµία - συγκεντρωµένη δέσµη - ακτίνα διασποράς.
Ο αυλός θα είναι από κράµα αλουµινίου χωρίς χαλκό κατά DΙΝ 1725 µε επικάλυψη στη
θέση χειρολαβής µε ειδικό υλικό µε επιφάνεια κατάλληλη για χειρολαβή (όχι λεία) και θα
αντέχει σε κτυπήµατα, θα είναι αντιοξειδωτικός και ανθεκτικός στη θερµότητα.
Στον αυλό θα κοχλιούται ηµισύνδεσµος κατά DIN 14307 για την σύνδεση µε τον εύκαµπτο
σωλήνα, κατασκευασµένος από κράµα Α1-Mg-Si κατά DIN 1725.
δ.

Βάννα σύνδεσης εύκαµπτων αγωγών τύπου "Stop Valve" βαρέως τύπου κατά

DIN 14461 µε σύνδεση σπειρώµατος. Το σώµα, ο κοχλίας και ο δίσκος βάνας, είναι από
ορείχαλκο. Η βάνα συνδέεται µε το δίκτυο µε ρακόρ 2" και µε τον εύκαµπτο σωλήνα µε
ηµισύνδεσµο συµπλέκτη πίεσης (STORZ) κατασκευασµένο κατά DIN 14307 από κράµα
Α1-Mg-Si (DIN 1725).
ε.

Ο εύκαµπτος σωλήνας συνδέεται µε την βάννα και τον αυλό µε συµπλέκτες

ηµισύνδεσµους (STORZ) µε ουρά, κατασκευασµένους κατά DIN 14321, κατάλληλους για
εύκαµπτο αγωγό πίεσης, κατασκευασµένους από κράµα Α1-Mg-Si (DΙΝ 1725) µε
δακτυλίους στεγανοποίησης από ελαστικό.
Ο εύκαµπτος σωλήνας σφίγγεται στα Α1-Mg-Si µε σφιγκτήρες τύπου C από γαλβανισµένη
λαµαρίνα.

2.10.4 Αντλητικό Συγκρότηµα Πυρόσβεσης
2.10.4.1 Γενικά
Το αντλητικό συγκρότηµα πυρόσβεσης θα περιλαµβάνει δύο ηλεκτροκίνητες αντλίες
πυρόσβεσης (µία κύρια και µια βοηθητική – Jokey) και µία πετρελαιοκίνητη ίδιας
δυναµικότητας µε την κύρια ηλεκτροκίνητη, ένα πιεστικό δοχείο, συγκρότηµα βαλβίδας
συναγερµού, διακόπτη ροής και πίνακα αυτοµατισµού. Οι αντλίες πυρόσβεσης θα είναι
συγκροτηµένες πάνω σε κοινή µεταλλική βάση από σίδηρο ή χυτοσίδηρο.
2.10.4.2 Αντλίες
Οι αντλίες θα είναι προϊόντα ειδικού εργοστασίου και οι χαρακτηριστικές τους θα φαίνονται
σε έντυπα του κατασκευαστή. Η χαρακτηριστική καµπύλη της βοηθητικής - Jokey αντλίας
θα είναι τέτοια ώστε η αντλία να µπορεί να δώσουν το 1:50% της ζητούµενης παροχής σε
µανοµετρικό ύψος 100% του ζητούµενου. Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικές, πολυβάθµιες
και θα συνδέονται µε τον κινητήρα µε τη βοήθεια ελαστικού συνδέσµου. Οι στροφές δεν
θα υπερβαίνουν τις 2900 στρ./min. Οι αντλίες θα είναι κατάλληλες για πόσιµο νερό
συνηθισµένης θερµοκρασίας, θα είναι υπολογισµένες και κατασκευασµένες κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να αποκλείεται η διάβρωση των δροµέων και των κελυφών από το φαινόµενο
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της σπηλαίωσης (Cavitation). Το σώµα της αντλίας θα συνίσταται από πολλά όµοια
δακτυλοειδή τµήµατα αντίστοιχα µε τις βαθµίδες της (εκτός από τα ακραία), τα οποία
προσαρµόζονται µε κοχλίες οι οποίοι διαπερνούν από οµόκεντρες οπές. Το κέλυφος
(σώµα) της αντλίας και τα οδηγά πτερύγια κάθε βαθµίδας θα είναι κατασκευασµένα από
λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο (GG – 25). Ο άξονας της θα στηρίζεται πάνω σε αυτολιπαινόµενα
έδρανα τα οποία στερεώνονται στις ακραίες βαθµίδες. Τα έδρανα θα είναι τριβείς
ολίσθησης ή ένσφαιροι τριβείς και η διάρκεια της ζωής τους θα είναι τουλάχιστον 50.000
ώρες. Οι δίσκοι του δροµέα θα είναι κατασκευασµένοι από ειδικό ορείχαλκο και
κατεργασµένοι µε επιµέλεια. Η αντλία θα είναι εφοδιασµένη µε στυπιοθλίπτες, οι οποίοι
επιθεωρούνται

εύκολα

και

αποσυναρµολογούνται

για

αντικατάσταση

των

παρεµβυσµάτων, τα οποία θα είναι από υλικό κατάλληλο για πόσιµο νερό. Η αντλία θα
έχει διάταξη εξισορρόπησης της υδραυλικής πίεσης στο στυπιοθλίπτη της κατάθλιψης. Ο
δροµέας µε τον άξονα θα είναι ζυγοσταθµισµένος τουλάχιστον για την περιοχή µέχρι τον
αριθµό στροφών κανονικής λειτουργίας. Η αντλία θα έχει τους αναγκαίους κρουνούς
εξαερισµού και στόµιο εκκένωσης µε πώµα. Η σύνδεση της µε τις σωληνώσεις θα γίνεται
µε φλάντζες και θα συνοδεύεται από πρόσθετες κατάλληλες φλάντζες.
2.10.4.3 Ηλεκτροκινητήρες
Ο ηλεκτροκινητήρας της κάθε αντλίας θα είναι στεγανός ασύγχρονος βραχυ-κυκλωµένου
δροµέα, τριφασικός τάσης 400 V, 50 Hz. Η ισχύς του θα είναι κατά 20% τουλάχιστον
µεγαλύτερη από την απαιτούµενη στον άξονα της αντλίας, η οποία λειτουργεί µε τις
παραπάνω αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας. Η ισχύς θα είναι οπωσδήποτε επαρκής
για την κίνηση της αντλίας µε µανοµετρικό ύψος κατά 25% µικρότερο του κανονικού. Το
ρεύµα εκκίνησης δεν θα υπερβαίνει κατά 6 φορές το ονοµαστικό ρεύµα. Ο κινητήρας για
λόγους διαθεσιµότητας της εγκατάστασης δεν θα έχει θερµική προστασία έναντι
υπερφόρτωσης,

θα

συνοδεύεται

όµως

από

αυτόµατο

προστασίας

έναντι

βραχυκυκλώµατος. Ο ηλεκτροκινητήρας θα έχει όλες τις απαραίτητες βοηθητικές επαφές
λειτουργίας των απαιτούµενων αυτοµατισµών. Ο κινητήρας θα είναι προστασίας ΙΡ23.
2.10.4.4 Πετραιλαιοκινητήρας
Ο πετρελαιοκινητήρας για την κίνηση της πετρελαιοκίνητης αντλίας θα είναι κατάλληλης
ισχύος και πάντα 20% µεγαλύτερης από αυτή που απορροφά ή αντλία. Θα έχει αυτόµατη
εκκίνηση µε εντολή από τον πίνακα του πιεστικού και θα εκκινεί όταν η ηλεκτροκίνητη
αντλία παρουσιάζει πρόβληµα ή έλλειψη τάσης. Θα έχει ενσωµατωµένη δεξαµενή
καυσίµου µε επάρκεια για συνεχόµενη λειτουργία τουλάχιστον µιας ώρας
2.10.4.5 Πιεστικό Συγκρότηµα ∆ιαφυγών (Jockey)
Αµέσως µετά τις κύριες αντλίες θα συνδέεται στο σύστηµα ένα µικρό πιεστικό συγκρότηµα
νερού µε αντλία και πιεστικό δοχείο µε µεµβράνη, για να διατηρεί σταθερή την πίεση στο
δίκτυο σωληνώσεων όταν υπάρχουν διαφυγές. Για την αντλία διαφυγών (Jokey Pump) θα
ισχύουν όσα αναφέρονται για τις αντλίες πυρόσβεσης. Η εγκατάσταση πιεστικού δοχείου
µεµβράνης θα εγκατασταθεί για να αποφεύγεται η συχνή λειτουργία της αντλίας διαφυγών
προκειµένου να διατηρείται σταθερή πίεση στο δίκτυο σωληνώσεων. Το πιεστικό δοχείο
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θα είναι ειδικής κατασκευής και κατάλληλο για πίεση λειτουργίας 10 atm. Η παροχή της
αντλίας διαφυγών και ο όγκος του πιεστικού δοχείου θα είναι µικρά και το ακριβές µέγεθος
τους θα καθορισθεί σε συνεργασία µε τον προµηθευτή του αντλητικού πυροσβεστικού
συγκροτήµατος.
2.10.4.6 ∆ιακόπτης Ροής (Flow Switch)
Ο διακόπτης ροής θα εγκατασταθεί στον συλλέκτη εκκίνησης των επί µέρους δικτύων
πυρόσβεσης και θα δίνει σήµα συναγερµού στον πίνακα πυρανίχνευσης, στον
πιεζοστατικό διακόπτη του συγκροτήµατος βαλβίδας συναγερµού και στον πίνακα
αυτοµατισµού των αντλιών µόλις υπάρξει ροή νερού. Ο διακόπτης ροής θα διαθέτει ένα
πνευµατικό σύστηµα καθυστέρησης που απορροφά τις στιγµιαίες ή λόγω µικροδιαρροών
αυξοµειώσεις στην πίεση του δικτύου για να αποφεύγονται οι λανθασµένοι συναγερµοί.
Θα είναι κατάλληλης κατασκευής, βαρέως βιοµηχανικού τύπου και µπορεί να
συνεργάζεται σε δίκτυα αυτόµατου καταιονισµού Sprinklers µε πίνακα πυρανίχνευσης. Το
µέγεθος του θα είναι αντίστοιχο µε την διατοµή του σωλήνα επάνω στον οποίο
εγκαθίσταται.
2.10.4.7 Πιεστικο δοχειο µεµβρανησ
Το δοχείο θα είναι κυλινδρικού σχήµατος µε ηµισφαιρικούς πυθµένες κατασκευασµένο
από χαλυβδοελάσµατα, δοκιµασµένο σε πίεση σύµφωνα µε τον Γερµανικό κανονισµό DIN
4810, κατάλληλο για την πίεση δοκιµής του δικτύου, όπως αυτή καθορίζεται στην τεχνική
περιγραφή ή τα σχέδια. Το δοχείο θα φέρει τρία µεταλλικά πόδια για στήριξή του επί του
δαπέδου σε κατακόρυφη θέση. Επίσης θα φέρει θυρίδα επισκέψεως ονοµαστικής
διαµέτρου Ø 125 mm στεγανά κλεισµένη µε τυφλή φλάντζα και κοχλίες. (Για χωρητικότητα
άνω των 400 l θα υπάρχουν 2 θυρίδες επισκέψεως). Θα φέρει ακόµα αναµονή για την
σύνδεση της σωληνώσεως, αναµονή για σύνδεση µανόµετρου, µανόµετρο µε δίσκο
διαµέτρου 100 mm, καθώς επίσης βαλβίδα για την συµπλήρωση ή αφαίρεση αερίου. Οι
συνδέσεις των χαλυβδελασµάτων θα είναι ηλεκτροσυγκολλητές. Το δοχείο θα έχει
υποστεί εσωτερικά και εξωτερικά σχολαστική αντιδιαβρωτική επεξεργασία από το
εργοστάσιο κατασκευής. Ειδικά το τµήµα του που έρχεται σε επαφή µε το νερό θα έχει
µανδύα από πολυπροπυλένιο κατάλληλο να έρχεται σε επαφή µε τρόφιµα, να µην
δηµιουργεί οσµές και να µην αλλοιώνει την γεύση και το χρώµα. Η διαχωριστική µεµβράνη
θα είναι από συνθετικό καουτσούκ επίσης κατάλληλο να έρχεται σε επαφή µε τα τρόφιµα,
να µην δηµιουργεί οσµές, ούτε αλλοίωση γεύσεως και χρώµατος. Η µεµβράνη θα
διαχωρίζει σε δύο τµήµατα το δοχείο και θα προσαρµόζεται κατά υδατοστεγή και
αεροστεγή τρόπο στο δοχείο. Το επάνω τµήµα του δοχείου θα έχει πληρωθεί µε άζωτο
από το εργοστάσιο κατασκευής. Η πίεση στον χώρο αυτό θα είναι 1,0 bar µικρότερη από
την κατώτερη πίεση λειτουργίας.
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2.10.5 Φορητά µέσα πυρόσβεσης
2.10.5.1 Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως
Οι πυροσβεστήρες θα είναι εγκεκριµένοι, βαµµένοι χρώµατος κόκκινου, κατάλληλης
χωρητικότητας και θα φέρουν πινακίδα µε όλα τα χαρακτηριστικά τους και τις οδηγίες
λειτουργίας, ενώ θα συνοδεύονται από ειδική ανθεκτική υποδοχή εξάρτησης για επίτοιχη
εγκατάσταση. Η φιάλη θα είναι κατασκευασµένη από χαλυβδοέλασµα. Η σκόνη φέρεται
σε ατµόσφαιρα CO2 ώστε να εξασφαλίζεται πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 12 bar. Η
φιάλη δοκιµάζεται σε πίεση που να αντιστοιχεί στα 5/3 της πιέσεως λειτουργίας. Επιπλέον
θα υπάρχει ασφαλιστικό µε ελατήριο που να µη επιτρέπει να αυξηθεί η πίεση µέσα στο
σώµα πάνω από το 0,90 της πίεσης δοκιµής. Θα φέρουν µόνο ένα άνοιγµα επί του
οποίου θα είναι κοχλιωµένη η βαλβίδα εκτόξευσης, η χειρολαβή και µανόµετρο ελέγχου
της εσωτερικής πίεσης µε έντονα και ευκρινή σύµβολα για τον άµεσο έλεγχο της πίεσης,
θα φέρουν σκόνη τύπου είτε Β.C.Ε. (150 ΚV) είτε Α.Β.C.Ε. (1000 V) µε αντίστοιχη ένδειξη.
Όπου απαιτηθεί µεγαλύτερη ποσότητα θα χρησιµοποιηθούν τροχήλατοι πυροσβεστήρες
25 ή 50 kg.
2.10.5.2 Πυροσβεστικοί: Σταθµοί (ΠΣ)
Οι σταθµοί αυτοί θα αποτελούνται από ένα ερµάριο µέσα στο οποίο εγκαθίστανται
ορισµένα Ειδικά Πυροσβεστικά Εργαλεία και Μέσα και θα περιλαµβάνουν:
α. ∆υο ατοµικές προσωπίδες.
β. ∆υο προστατευτικά κράνη.
γ. ∆υο ηλεκτρικά φανάρια µε µπαταρίες.
δ. Μια κουβέρτα διάσωσης (δύσφλεκτη).
ε. Ένα φτυάρι.
στ. Ένα τσεκούρι.
ζ. Μια αξίνα.
η. Ένα λοστό διάρρηξης.
θ. Ένα σκεπάρνι.
ι. Μία αναπνευστική συσκευή.
Τα παραπάνω θα είναι σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Παράρτηµα "∆" της
Πυροσβεστικής ∆ιάταξης Νο. 3. Τα ερµάρια των ΣΕΠΕ θα είναι κατάλληλα για
εγκατάσταση και σε εξωτερικό χώρο, κατασκευασµένο από λαµαρίνα ντεκαπέ πάχους 2
mm, µε ενισχύσεις µε σιδερογωνιές, βιοµηχανικού τύπου, συναρµολογηµένα στο
εργοστάσιο κατασκευής τους. Οι πόρτες των σταθµών θα έχουν άκαµπτο πλαίσιο και θα
εφάπτονται πολύ καλά και σφιχτά σ' όλα τα σηµεία µε το κύριο σώµα του σταθµού, ώστε
να αποφεύγεται η είσοδος βροχής στο εσωτερικό του. Για τον σκοπό αυτό, θα υπάρχει
επίσης περιφερειακά σε κάθε πόρτα ελαστικό παρέµβυσµα, σταθερά συγκολληµένο σ'
αυτή. Οι πόρτες θα φέρουν επίσης έκτυπες περσίδες για τον αερισµό του σταθµού. Στην
µπροστινή όψη, της δεξιάς πόρτας του σταθµού θα αναγράφει µε τυποποιηµένα
γράµµατα η λέξη "Π. Σ.". Η αναγραφή των γραµµάτων θα γίνει µε διπλή στρώση λευκού
ελαιοχρώµατος. Ο σταθµός εδράζεται πάνω σε βάση.
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Για την έδραση του, ο σταθµός θα φέρει περιφερειακά στη βάση του σιδηρογωνιά
50X50X5 mm. Στις 4 γωνίες θα υπάρχει συγκολληµένη στην σιδερογωνιά τριγωνική λάµα,
στην οποία ανοίγονται τρύπες για να βιδωθούν τα µπουλόνια στο δάπεδο ή σε βάση από
σκυρόδεµα. Οι πόρτες του σταθµού θα έχουν στους µεντεσέδες πυρρό ορειχάλκινο.
Επίσης θα έχουν µάνταλο (όχι κλειδαριά) άριστης εµφάνισης και θα ανοίγουν µε ευκολία.
Ο σταθµός (και όλα του τα εσωτερικά ελάσµατα, ράφια κλπ.) βάφεται µε χρώµα ερυθρό
(RAL 3000). Η βαφή θα γίνεται αφού πρώτα αποµακρυνθούν τελείως οι σκουριές, µε ένα
χρώµα ανοξειδωτικής βαφής και δύο χρώµατα ελαιοβαφής, χρώµατος κόκκινου,
κατάλληλου για θερµοκρασία µεγαλύτερη από 120°C. Για να επιτευχθεί µεγαλύτερη
0

αντοχή της βαφής, τα ερµάρια µπαίνουν σε κλίβανο σε 100-12 C επί 15-30 λεπτά. Για την
ανάρτηση εργαλείων πάνω στις πόρτες του σταθµού θα υπάρχουν ειδικές αναρτήσεις
(ελαστικές, λουριά, κλπ.) κατάλληλα στερεωµένες πάνω στις πόρτες.

2.10.6 ∆ίκτυο πυρόσβεσης - ∆εξαµενή πυρόσβεσης
Οι τιθέµενες εν προκειµένω προδιαγραφές έχουν σαν στόχο:
1.

Την ασφάλεια, εξυπηρέτηση και άνεση των χρησιµοποιούντων το έργο.

2.

Τη µεγάλη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων σε συνδυασµό µε χαµηλό (κατά το
δυνατόν) αρχικό κόστος, µικρή δαπάνη συντήρησης και εξασφάλιση της σωστής
και αξιόπιστης λειτουργίας κάθε εγκατάστασης.

3.

Την επισκεψιµότητα των εγκαταστάσεων για ταχεία πρόσβαση σε περίπτωση
ανάγκης και εύκολη συντήρηση.

Η τροφοδότηση του δικτύου πυρόσβεσης θα γίνεται µε νερό του δικτύου ύδρευσης µέσω
δεξαµενής επαρκούς όγκου και κατάλληλου πυροσβεστικού συγκροτήµατος. Για τις
παροχές και τους υπολογισµούς εγκαταστάσεων θα ληφθούν υπ' όψιν οι Ελληνικοί
Κανονισµοί και σε όσα σηµεία δεν υπάρχουν σχετικοί κανονισµοί θα ληφθούν υπ' όψιν
Γερµανικοί ή Αµερικάνικοι Κανονισµοί και Προδιαγραφές.
2.10.6.1 Κανονισµοί
•

Γενικός οικοδοµικός κανονισµός Γ.Ο.Κ

•

Κτιριοδοµικός κανονισµός

•

Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π∆ 71/88)

• Απόφαση 5905/Φ 15/839/95 "Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και
εκρηκτικών υλών"
•

Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε/ όπου αυτές είναι υποχρεωτικές)

•

Ελληνικά πρότυπα Ε.Λ.Ο.Τ

•

Γερµανικοί κανονισµοί DIN
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2.10.6.2 ∆ίκτυο πυρόσβεσης
Θα εγκατασταθεί πλήρες δίκτυο Πυρόσβεσης, το οποίο µέσω πιεστικού συγκροτήµατος
θα καλύπτει τόσο τα κτίρια όσο και τους υπαίθριους χώρους. Το δίκτυο υδροδοτείται από
δεξαµενή επαρκούς όγκου µε πυροσβεστικό συγκρότηµα που περιλαµβάνει:
•

Κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία κατάλληλης παροχής

•

Κύρια πετρελαιοκίνητη αντλία ίδιας παροχής

•

Βοηθητική αντλία (Jokey - Pump)

•

Πιεστικό δοχείο

Σηµειώνεται πως πετρελειοκίνητη αντλία θα τοποθετηθεί ανεξάρτητα µε την τοποθέτηση
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, για την καλύτερη ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Το δίκτυο
θα αναπτύσσεται, µε υπόγειο δίκτυο από γαλβανισµένους σωλήνες µέσα σε χαντάκι
βάθους 70cm σε στρώµα άµµου αφού επαλειφθούν µε διπλή στρώση πίσσας.
Εναλλακτικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν σωλήνες πολυαιθυλενίου. Στις διελεύσεις των
σωληνώσεων κάτω από δρόµους θα εγκιβωτίζονται επί πλέον µε σκυρόδεµα για τη
µηχανική προστασία τους. Το δίκτυο θα αναπτύσσεται σε κατάλληλους βρόγχους ώστε να
αποφευχθεί κάθε πιθανότητα σε περίπτωση σπασίµατος κάποιου σηµείου να µείνει
απροστάτευτο τµήµα της µονάδας. Από το δίκτυο θα αναχωρούν κλάδοι µόνιµου
συστήµατος πυρόσβεσης προς τα κτίρια. Στον περιβάλλοντα χώρο θα εγκατασταθούν
υπαίθρια δίκρουνα µε µία λήψη διατοµής 1 1/2" για χειρισµό από την οµάδα
πυροπροστασίας της µονάδας και µία λήψη 2 1/2" για χειρισµό από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία. Προς τον συλλέκτη του πυροσβεστικού συγκροτήµατος θα εξασφαλίζεται η
δυνατότητα τροφοδότησης του δικτύου µε νερό υπό πίεση µέσω κρουνού σύνδεσης των
οχηµάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

2.10.6.3 ∆εξαµενή πυρόσβεσης
Θα είναι κατασκευασµένη από οπλισµένο σκυρόδεµα και εσωτερικά επιστρώνεται µε
ισχυρή πατητή τσιµεντοκονία και φέρει στρώσεις από εποξειδική ρητίνη. Επίσης θα
κατασκευασθεί θυρίδα επίσκεψης µε υδατοστεγές και αεροστεγές κάλυµµα όπως και
γαλβανισµένη µεταλλική σκάλα που οδηγεί µέχρι τον πυθµένα της δεξαµενής. Η δεξαµενή
συνδέεται µε το αντλητικό συγκρότηµα µε γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα αναρρόφησης.
Τέλος η δεξαµενή θα .φέρει σύστηµα ελέγχου της στάθµης που δίδει και οπτικοακουστικό
σύστηµα συναγερµού, καθώς επίσης και σωλήνα εξαερισµού.
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3

∆ΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Παρακάτω προδιαγράφονται τα υλικά και οι τεχνικές εγκατάταστασης των υδραυλικών
δικτύων κατά περίπτωση οπου χρησιµοποιηθούν.

3.1

∆ικτυα σωληνωσεων απο γαλβανισµενο σιδηροσωληνα

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 Η αντιδιαβρωτική προστασία των γαλβανισµένων χαλυβδοσωλήνων θα
γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα. Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά τα ελάχιστα
πάχη των σωλήνων θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον Πίνακα:
Α/Α

Εσωτερική ∆ιάµετρος

ΠΑΧΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

[mm]

[mm]

1

< 10

2,35

2

15 –20

2,65

3

25 –40

3,25

4

50 –65

3,65

5

80

4,05

6

100

4,50

7

125 –150

4,85

Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα ακολουθήσει τις πιο κάτω διατάξεις:

3.1.1

Συνδέσεις

Η σύνδεση των διαφόρων τεµαχίων σωλήνων για σχηµατισµό των κλάδων του δικτύου θα
πραγµατοποιείται

αποκλειστικά

και

µόνο

µε

τη

χρήση

συνδέσµων

(µούφες)

γαλβανισµένων, µε ενισχυµένα χείλη στην περιοχή της εσωτερικής κοχλιώσεως
κορδονάτα και για τυχόν διαµέτρους µεγαλύτερες από 4", µε ζεύγος φλαντζών, επίσης
γαλβανισµένων, συνδεοµένων προς τους σωλήνες µε κοχλίωση. Απαγορεύεται απόλυτα
για

την

σύνδεση

σωλήνων

η

ηλεκτροσυγκόλληση

ή

οξυγονοκόλληση.

Υλικό

παρεµβύσµατος TEFLON.

3.1.2

Αλλαγές διευθύνσεως

Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων για επίτευξη της επιθυµητής αξονικής πορείας του
δικτύου, θα πραγµατοποιούνται κατά κανόνα µε ειδικά τεµάχια µεγάλης ακτίνας
καµπυλότητας, γαλβανισµένα, µε ενισχυµένα χείλη, εκτός από σωλήνες µικρής διαµέτρου,
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όπου επιτρέπεται η κάµψη τους χωρίς θέρµανση µε ειδικό εργαλείο (µέχρι και Φ 1").
Οπωσδήποτε µε την κάµψη του σωλήνα πρέπει να µη παραµορφώνεται η κυκλική
διατοµή του, και να µη προκαλείται η παραµικρή βλάβη ή αποκόλληση του στρώµατος
γαλβανίσµατος αυτού. Χρήση ειδικών τεµαχίων µικρής ακτίνας καµπυλότητας (γωνίες)
επιτρέπεται µόνο σε θέσεις όπου ανυπέρβλητα εµπόδια το επιβάλλουν, και πάντοτε µετά
από έγκριση της Επιβλέψεως. Οι διακλαδώσεις των σωλήνων για τροφοδότηση
αναχωρούντων κλάδων, θα εκτελείται οπωσδήποτε µε ειδικά εξαρτήµατα γαλβανισµένα
(ταύ, σταυροί), µε ενισχυµένα χείλη.

3.1.3

Στήριξη των σωληνώσεων

Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται µε ειδικά στηρίγµατα αγκυρούµενα σε
σταθερά οικοδοµικά στοιχεία, τα οποία στηρίγµατα θα επιτρέπουν την ελεύθερη κατά
µήκος συστολοδιαστολή τους, εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται αγκύρωση
προκειµένου

οι

συστολοδιαστολές

να

παραληφθούν

εκατέρωθεν

του

σηµείου

αγκυρώσεως. Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται πάνω σε σιδηρογωνιές µε την
βοήθεια στηριγµάτων τύπου Ω. Τα στηρίγµατα θα είναι από µορφοσίδηρο και θα
συνδέονται

προς

τις

σιδηρογωνιές

µέσω

κοχλιών,

περικοχλίων

και

γκρόβερ

γαλβανισµένων. Οι σιδηρογωνιές κατά περίπτωση θα στερεώνονται σε πλαϊνούς τοίχους
ή θα αναρτώνται από την οροφή. Η στερέωση στα οικοδοµικά υλικά θα γίνεται µε
εκτονωτικά βύσµατα µεταλλικά και κοχλίες. Σε περίπτωση αναρτήσεως πρέπει να
χρησιµοποιηθούν ράβδοι µεταλλικοί ή σιδηρογωνιές επαρκούς αντοχής για το
συγκεκριµένο εκάστοτε φορτίο αλλά πάντως όχι µικρότερης ισοδύναµης διατοµής από
την αναγραφόµενη στον κατωτέρω πίνακα. Ισχύουν και εδώ τα περί αγκυρώσεων για
λόγους συστολοδιαστολών.
3.1.4

Στήριξη στηριγµάτων

Ο πιο κάτω πίνακας θα εφαρµόζεται σε περιπτώσεις ευθειών διαδροµών σωλήνων και όχι
στα σηµεία όπου η χρησιµοποίηση βανών, φλαντζών κ.λ.π. δηµιουργεί συγκεντρωµένα
φορτία, οπότε και θα τοποθετούνται στηρίγµατα και από τις δύο πλευρές.
∆ιάµετρος σωλήνα

Μέγιστη απόσταση

Μέγιστη απόσταση

∆ιάµετρος

στηριγµάτων για

στηριγµάτων για

στηριγµάτων για

ράβδου

οριζόντιες

κατακόρυφες

οριζόντιες

στηρίξεως

σωληνώσεις

σωληνώσεις

σωληνώσεις

[ΕΛΑΧΙΣΤΗ]

Μέχρι Φ 1”

2,5 m

2,5 m

10 mm

Φ 1 1/4”

2,5 m

3,0 m

12 mm

Φ 1 1/2”

3,0 m

3,5 m

12 mm

Φ 2”

3,0 m

3,5 m

12 mm

Φ 2 1/2”

3,5 m

4,5 m

16 mm

Φ 3”

3,5 m και άνω

4,5 m

16 mm

Φ 4”

3,5 m

4,5 m

16 mm
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3.1.5

Aποσύνδεση σωληνώσεων

Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων θα κατασκευασθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι
ευχερής η αποσυναρµολόγηση οποιουδήποτε τµήµατος σωληνώσεων ή οργάνου ελέγχου
ροής για αντικατάσταση, τροποποίηση ή µετασκευή χωρίς χρήση εργαλείων κοπής,
οξυγόνου ή και ηλεκτροσυγκόλλησης. Για τον σκοπό αυτό σ' όλα τα σηµεία όπου τούτο θα
είναι αναγκαίο θα προβλέπονται λυόµενοι σύνδεσµοι (ρακόρ, φλάντζες) κατά τις
υποδείξεις της Επιβλέψεως.

3.1.6

∆ιέλευση σωλήνων από τοίχους και πλάκες

Κατά την διέλευση σωληνώσεων από τοίχους και δάπεδα αυτές θα καλύπτονται από
φύλλο µολύβδου πάχους 2 mm διαµορφωµένο σε κύλινδρο διαµέτρου κατά 3 mm
µεγαλύτερης από την διάµετρο του σωλήνα. 'Ετσι αποφεύγεται η συγκόλληση του σωλήνα
µε τα οικοδοµικά υλικά. Το διάκενο ανάµεσα στον σωλήνα και τον προστατευτικό
µολύβδινο µανδύα θα σφραγίζεται µε κατάλληλο υλικό π.χ. κορδόνι αµίαντου και σιλικόνη.
Εάν ο σωλήνας είναι µονωµένος τότε η µόνωση θα προστατεύεται στο σηµείο της
διατρήσεως µε κυλινδρικό µανδύα από φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 1,25
mm, ο οποίος θα εφάπτεται στην επιφάνεια της µονώσεως. Επιπλέον θα υπάρχει και
δεύτερος κυλινδρικός µανδύας από φύλλο µολύβδου πάχους 2 mm, για την αποφυγή
συγκολλήσεως µε τα οικοδοµικά υλικά. Μεταξύ των δύο µανδύων θα υπάρχει διάκενο 3
mm το οποίο θα σφραγισθεί µε κατάλληλο υλικό π.χ. σιλικόνη.

∆ίκτυα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο HDPE

3.2
3.2.1

Αντικείµενο Εργασιών

Οι εργασίες του παρόντος αφορούν στην κατασκευή υπογείων δικτύων ύδρευσης από
σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) κλάσης PE 100.

3.2.2

Κριτήρια Αποδοχής Ενσωµατωµένων Υλικών

Τα υλικά που ενσωµατώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο είναι:
•

Σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) από πρώτες ύλες 3ης
γενιάς

•

Ειδικά τεµάχια από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ίδιων ιδιοτήτων µε τους
σωλήνες, ή λοιπά υλικά.

Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και εξαρτηµάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των
Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (ΕΝ) και θα παράγονται σύµφωνα µε αυτές. Προϊόντα από
άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη-µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Τεχνική
Προδιαγραφή, θεωρούνται ισοδύναµα, συµπεριλαµβανοµένων των δοκιµών και ελέγχων
που διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής, όταν µε αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθµό
επαρκώς η απαιτούµενη στάθµη προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την
καταλληλότητα χρήσης. Για την αποδοχή των προτεινόµενων σωλήνων και εξαρτηµάτων
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προς ενσωµάτωση στο έργο ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση
φάκελο µε τα ακόλουθα στοιχεία:
•

παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων ΗDΡΕ

•

πιστοποιητικά από αναγνωρισµένο φορέα /εργαστήριο σύµφωνα µε τις ισχύουσες
κοινοτικές διατάξεις (ΕΝ ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the
competence of testing and calibration laboratories - Γενικές απαιτήσεις για την
επάρκεια των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων), από τα οποία θα
προκύπτει συµµόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων
προτύπων,

•

πίνακες/ στοιχεία αναλόγων εφαρµογών των προϊόντων,

•

πίνακες διαστάσεων/ χαρακτηριστικών των παραγοµένων προϊόντων,

•

σχέδια λεπτοµερειών των ειδικών τεµαχίων και των συνδέσµων του συστήµατος
που παράγει το εργοστάσιο,

•

οδηγίες εγκατάστασης/σύνδεσης.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ'
ελάχιστον θα περιλαµβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείµενα/στοιχεία στην
Αγγλική. Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα θα έχουν κατασκευαστεί µε πιστοποιηµένη κατά
ΕΝ ISO 9000:2000-12 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary Συστήµατα διαχείρισης ποιότητος - Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία.
Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας
για χρήση σε δίκτυα πόσιµου νερού, από επίσηµη Αρχή, Οργανισµό ή Ινστιτούτο χώρας
της ΕΕ (π.χ. DVGW, Drinking Water Inspectorate for use in Public Water Supply and
Swimming pools). Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάµηνο πριν την
προσκόµιση τους στο έργο προς τοποθέτηση.

3.2.3

Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων θα γίνεται µε
προσοχή για την αποφυγή φθορών. Τα οχήµατα µεταφοράς θα έχουν µήκος τέτοιο ώστε
οι σωλήνες να µην εξέχουν από την καρότσα.
Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιµοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά µηχανήµατα.
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση µε ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση
συρµατόσχοινου ή αλυσίδων για τους χειρισµούς των σωλήνων. Οι χειρισµοί θα γίνονται
υποχρεωτικά µε ιµάντες (σαµπάνια). Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους
χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη (π.χ. διάταξη πυραµίδας), ώστε να
αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραµορφώσεις λόγω υπερκείµενου βάρους. Κάθε
διάµετρος θα στοιβάζεται χωριστά. Μέχρι την τοποθέτηση τους τα τεµάχια σύνδεσης των
σωλήνων θα παραµένουν στα κιβώτια συσκευασίας τους.
Επισηµαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα:
α) Η µεγάλη παραµονή σε υψηλές θερµοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η µέγιστη
παραµονή των µπλε σωλήνων στο ύπαιθρο σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους
τέσσερις µήνες.
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β) Η ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας περιφερειακά στην διατοµή, καθ' όσον
µπορεί να προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισµό στον σωλήνα.
γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ' όσον µπορεί να προκαλέσει παραµόρφωση
(πλάτυνση) της διαµέτρου.
δ)

Το

σύρσιµο,

ρίψη

ή

στοίβαξη

σε

τραχείες

επιφάνειες.

Εάν

οι

σωλήνες

φορτοεκφορτώνονται µε συρµατόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από
εκδορές και χαράξεις.
ε) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευµένων σωλήνων (π.χ. εσφαλµένη στοίβαση).
Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, µε επαφή των σωλήνων κατά
γενέτειρα. Η κάτω στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ' όλο το
µήκος των σωλήνων. Κατά την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και
διαµέτρων, οι πλέον άκαµπτοι θα διατάσσονται στο κάτω µέρος της στοίβας. Αν οι
σωλήνες έχουν προδιαµορφωµένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά θα
προεξέχουν. Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα
προστατεύονται από χτυπήµατα. Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται για την
µεταφορά των σωλήνων θα έχουν καρότσα µε λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές
αιχµηρών αντικειµένων που θα µπορούσαν να τραυµατίσουν τους σωλήνες.

3.2.4

Τοποθέτηση Σωλήνων στο Όρυγµα

Ο πυθµένας του ορύγµατος θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα βάθη και
κλίσεις από την εγκεκριµένη µελέτη, θα είναι επίπεδος και απαλλαγµένος από πέτρες. Οι
σωλήνες τοποθετούνται επί αµµοχαλικώδους στρώσης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα
στην µελέτη. Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνεται µε χρήση ιµάντων. Η
χρήση µεταλλικών αλυσίδων, καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών εξαρτηµάτων που µπορεί
να βλάψουν την προστατευτική επένδυση απαγορεύεται. Η εκτροπή κάθε σωλήνα από
τον επόµενο, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψοµετρικά δεν θα υπερβαίνει τις γωνίες
που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος των χρησιµοποιουµένων συνδέσµων, και σε
ο

κάθε περίπτωση δε θα υπερβαίνει τις 30 :

3.2.5

Σύνδεση Σωλήνων

Η µέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο µεταξύ τους όσο και µε τα
ειδικά τεµάχια ΡΕ εξαρτάται από την διάµετρο και την πίεση λειτουργίας τους. Για
διαµέτρους σωλήνων έως και Φ225 και πίεση λειτουργίας έως 12,5 bar κατά κανόνα η
σύνδεση γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding). Για µεγαλύτερες
διαµέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας εφαρµόζεται η µετωπική θερµική
συγκόλληση (butt fusion welding). To ΡΕ συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση τήξης,
στους 220 °C και υπό πίεση δηµιουργούνται νέοι δεσµοί µεταξύ των µορίων του ΡΕ και
έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο διαφορετικών τεµαχίων σωλήνων, η κατανοµή των
φορτίων σε ολόκληρο το µήκος της σωληνογραµµής και η διατήρηση λείας εσωτερικής
επιφάνειας.
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3.2.5.1 Ηλεκτροσυγκόλληση
Η συγκόλληση επιτυγχάνεται µε χρήση ειδικού τεµαχίου από ΡΕ µε ενσωµατωµένη
σπιροειδή διάταξη ηλεκτρικής αντίστασης: ηλεκτροµούφα (electrofusion socket). Η
ηλεκτροµούφα τροφοδοτείται από ηλεκτρογεννήτρια, η έξοδος της οποίας ρυθµίζεται
αναλόγως της διαµέτρου του σωλήνα. Προετοιµασία: οι άκρες του σωλήνα κόβονται
κάθετα (υπό ορθή γωνία ως προς άξονα του σωλήνα) µε κατάλληλο εργαλείο κοπής
σωλήνων επιστρωµάτων επιφανειακής οξείδωσης. Καθαρίζεται επιµελώς το επίστρωµα
και στα δύο τµήµατα που πρόκειται να συγκολληθούν και σε µήκος κατά τουλάχιστον 10
mm µεγαλύτερο της ηµιδιάστασης της ηλεκτροµούφας. Οι επιφάνειες που έχουν
αδροποιηθεί θα καθαρίζονται µε καθαρό ύφασµα χωρίς χνούδι ή µε µαλακό χαρτί
εµποτισµένο σε απορρυπαντικό (π.χ. ασετόν). Σε κάθε περίπτωση θα αποφεύγεται η
χρήση υλικών απόξεσης (γυαλόχαρτου, λίµας, τροχού λείανσης) καθώς και η χρήση
διαλυτικών, που περιέχουν τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη, αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευµα).
Τα προς σύνδεση τµήµατα θα ευθυγραµµίζονται και θα διατηρούνται οµοαξονικά µε
χρήση συσφιγκτήρων, οι οποίοι θα παραµένουν µέχρι να ψυχθεί πλήρως η
ηλεκτροµούφα. Κατά την συγκόλληση δεν επιτρέπεται η µετακίνηση του συνδετήρα
ευθυγράµµισης, η άσκηση πίεσης στο σηµείο σύνδεσης, καθώς και η απότοµη µεταβολή
της θερµοκρασίας (µε νερό, πεπιεσµένο αέρα κλπ.). Για τη δοκιµή του συγκολληµένου
σωλήνα είναι απαραίτητο να παρέλθει χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο ωρών µετά την
ηλεκτροσυγκόλληση.
3.2.5.2 Μετωπική Συγκόλληση
Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιµελής προετοιµασία των άκρων που πρόκειται να
συγκολληθούν. Τα προς σύνδεση τµήµατα σωλήνων εξαρτηµάτων θα στερεώνονται στις
σιαγόνες στερέωσης της µηχανής µετωπικής συγκόλλησης και θα ευθυγραµµίζονται. Η
απόκλιση από την ευθυγραµµία δεν θα υπερβαίνει το 10% του πάχους τοιχώµατος του
σωλήνα ή τα 2mm (ό,τι είναι µικρότερο). Απόκλιση πέρα από αυτό το όριο θα
αντιµετωπίζεται είτε µε αύξηση της πίεσης των σφιγκτήρων, είτε µε επαναπροσαρµογή
των σωλήνων µέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή επαφή και η µικρότερη δυνατή
απόκλιση.
Τα άκρα των σωλήνων/ εξαρτηµάτων θα πλανίζονται πριν την κόλληση και θα
καθαρίζονται µε απορρυπαντικό (ασετόν) από σκόνη, έλαια, υγρασία ή άλλες ξένες
ουσίες. Επίσης θα καθαρίζεται και η θερµαντική πλάκα από ξένα σώµατα, σκόνη ή
υπολείµµατα πολυαιθυλενίου όταν είναι ακόµη ζεστή και θα φυλάσσεται στην ειδική θήκη
της, προς αποφυγή φθοράς της επικάλυψης από τεφλόν.
Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγµατοποιείται σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγµένο από
υγρασία και ρεύµατα αέρος, σε θερµοκρασίες στην περιοχή από - 5 °C έως + 40 °C. Η
συγκόλληση του πολυαιθυλενίου απαιτεί πίεση σύνδεσης της τάξης των 0,15 N/mm, η
οποία θα διατηρείται µέχρι να αρχίσει να σχηµατίζεται αναδίπλωση τηγµένου υλικού
(κορδόνι) στο άκρο του σωλήνα / εξαρτήµατος, το ύψος του οποίου ποικίλει, ανάλογα µε
το πάχος του τοιχώµατος του σωλήνα. Στην συνέχεια θα ελαττώνεται η πίεση στα 0,02
N/mm2 περίπου, προκειµένου να αποφευχθεί η υπερχείλιση του υλικού η οποία επιδρά
δυσµενώς στην ποιότητα της συγκόλλησης και συνεχίζεται η επιφανειακή θέρµανση. Μετά
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την παρέλευση του προβλεπόµενου από τον κατασκευαστή χρόνου αποµακρύνεται η
θερµαντική πλάκα και τα άκρα των σωλήνων πλησιάζουν µεταξύ τους µε προσοχή ώστε
να µην ωθηθεί όλο το τηγµένο υλικό εκτός της σύνδεσης µέχρι να επέλθει η ψύξη (χρονικό
διάστηµα που εξαρτάται από τη διάµετρο και το πάχος τοιχώµατος του σωλήνα/
εξαρτήµατος).

Μετά

την

σταδιακή

ψύξη

της

ζώνης

συγκόλλησης

θα

αποσυναρµολογούνται οι συσφιγκτήρες. Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η απότοµη
ψύξη των σωλήνων µε νερό, πεπιεσµένο αέρα κλπ.

3.2.6

∆οκιµές Στεγανότητας

Γενικά
Οι δοκιµές στεγανότητας θα γίνονται µετά από την τοποθέτηση και σύνδεση των
σωλήνων στο όρυγµα, την κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των
ειδικών τεµαχίων και συσκευών και την µερική επαναπλήρωση του ορύγµατος.
Οι δοκιµές διακρίνονται σε:
•

προδοκιµασία,

•

κύρια δοκιµή υπό πίεση,

•

γενική δοκιµή ολόκληρου του δικτύου.

Κατά την διάρκεια των δοκιµών το µη επιχώµενο τµήµα των ορυγµάτων θα παραµένει
ξηρό. Τυχόν εµφάνιση υδάτων στο όρυγµα θα αντιµετωπίζεται µε αντλήσεις. Το µήκος του
τµήµατος δοκιµής θα είναι της τάξης των 500 έως 1000 m ανάλογα µε τις τοπικές
συνθήκες και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα άκρα των τµηµάτων του προς
δοκιµή δικτύου θα κλείνουν ερµητικά µε φλαντζωτές τάπες. Το προς δοκιµή τµήµα θα
πληρούται µε νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης εξαέρωση του.
Το αντλητικό συγκρότηµα εισπίεσης θα είναι εφοδιασµένο µε ογκοµετρική διάταξη
(όργανο ή καταγραφικό) µετρήσεων, ακριβείας + 1 It και αυτογραφικό µανόµετρο µε
ακρίβεια ανάγνωσης 0,1 atm. Τα όργανα θα φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 µηνών)
πιστοποιητικό βαθµονόµησης

από αναγνωρισµένο εργαστήριο. Η

εκτέλεση της

δοκιµασίας θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό. ∆εν επιτρέπεται να εκτελείται καµία
εργασία στο σκάµµα κατά την ώρα που το τµήµα βρίσκεται υπό δοκιµασία.
3.2.6.1 Προδοκιµασία
Αφού πληρωθεί µε νερό το υπό δοκιµή τµήµα, παραµένει επί 24 περίπου ώρες υπό
στατική πίεση. Αν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σηµείο/α διαρροής, θα
επισκευασθεί η ζηµία και θα επαναληφθεί η δοκιµή.
3.2.6.2 Κυρίως δοκιµασία πίεσης
Αν κατά την προδοκιµασία δεν παρατηρηθούν µετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές ύδατος,
επακολουθεί η κυρίως δοκιµή υπό πίεση. Η εφαρµοστέα πίεση δοκιµής καθορίζεται από
την µελέτη ή ορίζεται σε 150% της ονοµαστικής πίεσης (ΡΝ) των σωλήνων. Κατά την
σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαµβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δηµιουργίας
θυλάκων αέρα. Η ολική διάρκεια της δοκιµασίας δεν θα είναι µικρότερη από 12 ώρες. Η
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κυρίως δοκιµή θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη από
0,10 atm και δεν παρατηρηθούν παραµορφώσεις του δικτύου. Εάν παρατηρηθεί πτώση
πίεσης µεγαλύτερη του ορίου αυτού ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση για τον εντοπισµό
ενδεχοµένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές επισκευάζονται και η δοκιµασία
επαναλαµβάνεται από την αρχή. Εάν δεν εντοπισθούν διαρροές ύδατος, παρά το ότι
προστίθενται ποσότητες ύδατος για την διατήρηση της πίεσης, σηµαίνει ότι έχει
εγκλωβισθεί αέρας στο δίκτυο, οπότε απαιτείται εκκένωση και επανάληψη της δοκιµής.
3.2.6.3 Γενική δοκιµασία
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιµασίας θα επαναπληρώνεται πλήρως το
όρυγµα κατά τµήµατα, χωρίς όµως να πληρωθούν οι θέσεις συνδέσεως µεταξύ των
τµηµάτων του δικτύου που υποβλήθηκαν σε κυρίως δοκιµασία πίεσης. Κατά τη φάση
αυτή η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα µικρότερα της ονοµαστικής προς
διαπίστωση τυχόν πίεσης (η πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα µανόµετρα). Μετά την
τµηµατική επαναπλήρωση των ορυγµάτων, οι σωληνώσεις θα υποστούν την τελική
δοκιµασία µε πίεση ίση προς 150% της ονοµαστικής. Η διάρκεια της δοκιµασίας αυτής θα
είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των συνδέσεων µεταξύ των χωριστά
δοκιµασθέντων τµηµάτων κατά την κυρίως δοκιµή πιέσεως. Μετά την επιτυχή διεξαγωγή
και της δοκιµασίας αυτής πληρούνται και τα αφηθέντα µεταξύ των τµηµάτων κενά.

3.2.7

Πρωτόκολλο δοκιµασιών

Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσµάτων δοκιµασιών θα καταρτίζονται
πρωτόκολλα που θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και του
Αναδόχου και θα αφορούν:.
•

Απαιτήσεις Ποιοτικών Ελέγχων για την Παραλαβή

•

Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωµατωµένων υλικών.

•

Έλεγχος

οριζοντιογραφικής

και

υψοµετρικής

τοποθέτησης

σωλήνων

και

συνδεσµολογίας τους σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.
•

Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιµών πιέσεως.

•

Έλεγχος της εγκατάστασης σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης,
ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόµενα εξαρτήµατα
και εάν έχουν τηρηθεί επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας).

Εξαρτήµατα που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται
αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών µε δαπάνες του Αναδόχου.

3.3

Υπόγεια δίκτυα από σωλήνες PVC

Η κατασκευή των σωλήνων από PVC που θα χρησιµοποιηθούν για υπόγεια δίκτυα θα
είναι σύµφωνη µε την προδιαγραφή DIN 8061/8062 και ΕΛΟΤ 9. Οσον αφορά την
κατασκευή των δικτύων ισχύουν τα κατωτέρω:

K:\N1100a\cons\tefhi\TΠ_HM_5176.doc

- 37 -

Ν1100a/5176/B10

3.3.1

∆ιάστρωση υποστρώµατος στον πυθµένα του ορύγµατος

Η τοποθέτηση του αγωγού θα γίνει πάνω σε υπόστρωµα από υλικό οδοστρωσίας 3Α
πάχους 0,20 m µετά από την πλήρη συµπύκνωσή του µε δονητή σε όλο το µήκος έτσι
ώστε να εξοµαλύνονται οι εδαφικές ανωµαλίες του πυθµένα και να επιτυγχάνεται
οµοιοµορφία έδρασης. Ο Ανάδοχος θα είναι επίσης υπεύθυνος για την καλή θεµελίωση
του αγωγού, παίρνοντας όλα τα µέτρα για την στερέωση των εδαφών προς αποφυγή
κατολισθήσεων κ.λ.π.

3.3.2

Μεταφορά, αποθήκευση, κατέβασµα στο όρυγµα και σύνδεση σωλήνων

Κατά την φόρτωση και µεταφορά οι σωλήνες θα στοιβάζονται σε διαδοχικές σειρές και όχι
σε σχήµα πυραµίδας. Πριν από την φόρτωση θα τοποθετηθούν σανίδες στο δάπεδο και
στα πλαϊνά παραπέτα του αυτοκινήτου για να αποφευχθεί ο τραυµατισµός των σωλήνων.
Τα οχήµατα µεταφοράς θα έχουν τέτοιο µήκος ώστε οι σωλήνες να µην εξέχουν από την
καρότσα. Η εκφόρτωση των σωλήνων θα γίνει µε γερανό και σχοινιά ή κεκλιµένο επίπεδο
45° και σχοινιά. Σε όλες τις µετακινήσεις των σωλήνων πρέπει να δίνεται η δέουσα
προσοχή για την αποφυγή τραυµατισµού τους. Η κύλιση θα γίνεται επάνω σε µαδέρια. Οι
σωλήνες µέχρι  200 µπορούν να ξεφορτωθούν µε το χέρι, χωρίς µηχανικά µέσα.
Απαγορεύεται η εκφόρτωση µε ανατροπή του αυτοκινήτου. Αν χρησιµοποιούνται
άγκιστρα θα πρέπει να καλύπτονται τα άκρα µε λάστιχο για να µην καταστρέφονται τα
χείλη των σωλήνων. Για ανύψωση µε γερανό απαγορεύεται η χρήση συρµατόσχοινων.
Σωλήνες και υλικά που έχουν υποστεί χτυπήµατα θα δοκιµάζονται µε σφυρί για την
διαπίστωση αρτιότητας ή µη. Όταν τοποθετηθούν οι σωλήνες στο όρυγµα θα πρέπει να
εφάπτονται στον πυθµένα εκτός από µήκη 0,2 m για τις συνδέσεις µεταξύ τους. Η
τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνει µε γερανό. Πριν την τοποθέτηση του κάθε
τεµαχίου θα ελέγχεται το προηγούµενο τεµάχιο και θα καθαρίζεται από ξένα σώµατα.
'Οταν διακόπτονται οι εργασίες για οποιοδήποτε διάστηµα, θα σφραγίζονται τα άκρα των
σωλήνων για την παρεµπόδιση εισόδου ξένων σωµάτων και ζώων. Η κοπή τεµαχίων
σωλήνα σε µήκη µικρότερα του ονοµαστικού θα γίνεται µε ειδική κοπτική µηχανή και η
επεξεργασία των τοµών θα γίνεται µε ειδικό µηχάνηµα για την επίτευξη τέλειας εφαρµογής
των συνδέσµων. Πριν τοποθετηθούν οι ελαστικοί δακτύλιοι των συνδέσµων θα
καθαρίζονται επιµελώς οι υποδοχές τους. Πριν από την σύνδεση των σωλήνων, θα
αλείφονται τα άκρα και οι δακτύλιοι στεγανότητας µε ρευστό σαπούνι. Αν απαιτείται γωνία
µεταξύ δύο µηκών σωλήνα, θα γίνει µετά την σύνδεση. Η απόκλιση από την ευθεία
απαγορεύεται να υπερβαίνει τις 6° ( δικλείδες κ.λ.π.). Τα ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια πρέπει
να είναι στεγανά και να λειτουργούν ικανοποιητικά. Οι συνδέσεις των ειδικών τεµαχίων θα
γίνουν µε φλάντζες, κοχλίες και ελαστικά παρεµβύσµατα οπλισµένα µε λινό πάχους
κατάλληλου για την πίεση λειτουργίας των σωλήνων. Το παρέµβυσµα θα αποτελείται από
ένα τεµάχιο χωρίς ενώσεις. 'Όλες οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους και προς τα
ειδικά τεµάχια θα γίνουν µε ελαστικούς στεγανωτικούς δακτύλιους στις µούφες.
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3.3.3

Σώµατα αγκύρωσης

Στο πλαίσιο των εργασιών τοποθέτησης των σωλήνων, ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει τα
απαιτούµενα σώµατα αγκύρωσης. Τέτοια σώµατα θα κατασκευαστούν στις θέσεις όπου,
λόγω παρεµβολής ειδικού τεµαχίου διακλάδωσης, καµπύλης ή συστολής υπάρχει
πιθανότητα µετακίνησης του σωλήνα από την προβλεπόµενη θέση του. Τα σώµατα
αγκύρωσης πρέπει να εξασφαλίζουν την πλήρη σταθερότητα των σωληνώσεων σε
µέγιστη πίεση 16 ατµοσφαιρών µε ικανά περιθώρια ασφάλειας. Οι υπολογισµοί και τα
σχέδια των αγκυρώσεων πρέπει να εγκριθούν από τον επιβλέποντα πριν την κατασκευή.
Θα κατασκευαστούν από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. Οι διαστάσεις των αγκυρώσεων
θα υπολογίζονται από τον εργολάβο για τις επιτόπιες συνθήκες µε την παραδοχή πίεσης
16 ατµοσφαιρών. Η εκσκαφή για την θεµελίωση των αγκυρώσεων θα γίνει πριν από την
τοποθέτηση των σωλήνων σε χρόνο όµως που να επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισµό
της θέσης τους. Οι θέσεις θα είναι τέτοιες που να µην καλυφθούν µε σκυρόδεµα οι
συνδέσεις των σωλήνων. Κατά την κατασκευή τους πρέπει να αποφευχθεί το χτύπηµα
σωλήνων.

3.3.4

Επίχωση

Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων και πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και
ειδικών τεµαχίων στο όρυγµα και την κατασκευή των αγκυρώσεων, θα γίνει επίχωση
αφήνοντας ακάλυπτες τις συνδέσεις για τις απαιτούµενες δοκιµές. Η επίχωση θα γίνει µε
υλικό οδοστρωσίας 3Α. Οι σωλήνες θα σφηνωθούν (µπουραρισθούν) αρχικά και στην
συνέχεια θα επιχωθούν και από τις δύο πλευρές συγχρόνως κατά στρώσεις πάχους έως
0,30 m πριν την συµπίεση. Ο σωλήνας θα πρέπει τελικά να καλυφθεί κατά τουλάχιστον
0,20 m. Το υλικό επίχωσης θα βρέχεται και θα συµπυκνώνεται µε µηχανικό δονητή κατά
στρώση. Η συµπύκνωση πρέπει να φτάσει έως 95% κατά προκτόρ. Η συµπύκνωση θα
ελέγχεται από τον επιβλέποντα, ο οποίος θα κάνει µε δαπάνη του εργολάβου και µία
εργαστηριακή δοκιµή για την εξακρίβωση του βαθµού συµπύκνωσης ανά 1.000 m3
επίχωσης. Το γέµισµα του υπόλοιπου ορύγµατος θα γίνει µετά την δοκιµή πίεσης του
αγωγού, όπως περιγράφεται παρακάτω.

3.3.5

∆οκιµασίες στεγανότητας έτοιµων αγωγών

Κατά τµήµατα, µη υπερβαίνοντα τα 500 m πλήρως τοποθετηµένου αγωγού θα
διενεργούνται δοκιµές αντοχής και στεγανότητας σωλήνων, πάσης φύσεως εξαρτηµάτων
και ειδικών εξαρτηµάτων και αρµών, καθώς και της ικανότητας των σωµάτων αγκύρωσης
να φέρουν τις δυνάµεις που επιδρούν στο δίκτυο. Θα γίνουν επίσης και οι λοιποί ποιοτικοί
έλεγχοι. Η πίεση δοκιµής ορίζεται στις 15 ατµόσφαιρες. Ο εργολάβος θα διαθέσει όλα τα
εφόδια και υλικά και θα εκτελέσει όλες τις εργασίες για την πλήρη δοκιµή στεγανότητας. Οι
επί µέρους εργασίες είναι οι παρακάτω:
•

Ειδικά πώµατα άκρων δοκιµαζόµενου τµήµατος.

•

∆ιάταξη εξαερισµού σε όλα τα πώµατα και στο ψηλότερο σηµείο του αγωγού.

•

∆ιατάξεις µέτρησης πίεσης νερού, µανόµετρο σε κάθε πώµα, µε ακρίβεια

ανάγνωσης 0,1 kg/cm².
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•

∆ιάθεση και χρήση πιεστικού συστήµατος νερού, ικανού να λειτουργήσει έως την

πίεση δοκιµής χωρίς διαρροές, µε βαλβίδα ασφαλείας.
•

∆ιατάξεις πλήρωσης εκκένωσης νερού σε όλα τα πώµατα µε βάνες ρύθµισης

παροχής και τάπες απόλυτης στεγανότητας.
Κατά την δοκιµή ο εργολάβος θα διαθέσει προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευµένο για
περίπτωση ανάγκης. Μετά το γέµισµα µε νερό πρέπει να επιχειρηθεί εξαερισµός για τον
έλεγχο καλής λειτουργίας αυτοµάτων εξαεριστικών. Στην συνέχεια το υπό δοκιµή τµήµα
υποβάλλεται στην προδοκιµασία µε την κατά την µελέτη µέγιστη στατική πίεση. Στο
διάστηµα αυτό πρέπει να εξαντληθεί η τυχόν απορροφητική ικανότητα των σωλήνων και
πρέπει να απορροφηθεί ο τυχόν υπολειπόµενος αέρας. Εάν κατά την προδοκιµασία
διαπιστωθούν διαρροές ή µετατοπίσεις σωλήνων, η πίεση δοκιµής πρέπει να αυξηθεί
µέχρι της τελικής πίεσης δοκιµής, αν είναι δυνατόν, για τον καλύτερο εντοπισµό των
ατελειών. Αν κατά την προδοκιµασία δεν διαπιστωθούν µετατοπίσεις ή διαρροές νερού,
µπορεί να επακολουθήσει η κύρια δοκιµή µε την επιβολή της πίεσης δοκιµής. Η διάρκεια
της κύριας δοκιµής ορίζεται σε τουλάχιστον µισή ώρα ανά 100 m δοκιµαζόµενου
τµήµατος. Εάν παρατηρηθούν διαρροές ή "ίδρωµα" κατά την κύρια δοκιµή, πρέπει να
διακοπεί η δοκιµή και να εκκενωθεί ο αγωγός αργά έως ότου αποµακρυνθεί το νερό από
όλα τα σηµεία διαρροών. Η επανάληψη της δοκιµής θα γίνει µόνο αφού αποκατασταθούν
πλήρως τα ελαττωµατικά σηµεία. Τα σηµεία συναρµογής µεταξύ δύο δοκιµαζόµενων
τµηµάτων µπορούν να παραληφθούν χωρίς δοκιµή εφόσον δεν περιλαµβάνουν πάνω
από τρεις αρµούς. Τα σηµεία αυτά πρέπει όµως να σηµειωθούν για δοκιµή µαζί µε τον
ολοκληρωµένο αγωγό κατά την γενική δοκιµή. Μετά την κατασκευή ολόκληρου του
αγωγού ή µεγάλου µήκους πρέπει να γίνει συµπληρωµατική δοκιµή, επί δίωρο υπό την
µέγιστη στατική πίεση τουλάχιστον, για τον έλεγχο των ενώσεων µεταξύ των επί µέρους
ήδη δοκιµασθέντων τµηµάτων. Οι εν λόγω ενώσεις θα αφήνονται ακάλυπτες µέχρι το
πέρας της συµπληρωµατικής αυτής δοκιµής. Θα συνταχθούν πρωτόκολλα για τις δοκιµές
που θα υπογραφούν από τον επιβλέποντα και τον Ανάδοχο. Ελαττώµατα που
παρουσιάζονται κατά τις δοκιµές θα επιδιορθώνονται αµέσως από τον Ανάδοχο. Ο
επιβλέπων µπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση σωλήνων, πού έπαθαν βλάβες κατά τις
δοκιµές, και την επαναστεγάνωση των µη στεγανών αρµών. Συγχρόνως ορίζει την
ηµεροµηνία νέας δοκιµής του τµήµατος αυτού του σωλήνα. 'Όλα τα έξοδα δοκιµών και
εκπλύσεων βαρύνουν τον εργολάβο.

3.3.6

Επαναπλήρωση ορύγµατος

Η επαναπλήρωση των τάφρων θα γίνει µετά την αποκοµιδή πλεοναζόντων υλικών
εκσκαφής, µε υλικό 3Α. Η επίχωση θα γίνεται από µηχανήµατα ή εργάτες σε στρώσεις
0,25 m πλήρως συµπυκνωµένες. Η συµπύκνωση θα γίνεται µε µηχανικά µέσα. Στα
τµήµατα που ο αγωγός περνάει κάτω από δρόµο θα κατασκευαστεί υπόβαση πάνω από
το υλικό επικάλυψης 3Α µέχρι 0,15m κάτω από την επιφάνεια του οδοστρώµατος. Η
περαιτέρω επίχωση µε θραυστό υλικό (Π.Τ.Π. 0-155) (3Α) µετά την πλήρη συµπύκνωση
του υλικού κάλυψης του αγωγού θα γίνεται κατά στρώσεις όχι µεγαλύτερες από 0,25 m. Η
συµπύκνωση θα γίνεται πλήρως, µε µηχανικούς δονητές, µε παράλληλο βρέξιµο. Η
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συµπύκνωση πρέπει να γίνεται περισσότερο στις πλευρές του ορύγµατος. Η
συµπύκνωση θα φθάνει βαθµό 95% (Proctor).

3.4

∆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.

3.4.1

Συρταρωτές δικλείδες (Gate valve)

Οι συρταρωτές δικλείδες θα είναι σύµφωνες µε DIN 3352. Το σώµα, το κάλυµµα και ο
σύρτης θα είναι από χυτοσίδηρο GG25 (για µέχρι και ΡΝ 10) και από ελατό χυτοσίδηρο
GGG50 (για µεγαλύτερες πιέσεις λειτουργίας). Οι δικλείδες θα κλείνουν δεξιόστροφα µε
χυτοσιδηρό χειροτροχό, επάνω στον οποίο θα υπάρχει η ένδειξη της φοράς περιστροφής
για το κλείσιµο. Θα υπάρχει επίσης 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.

3.4.2

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. 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.

3.4.3

∆ικλείδες πεταλούδας (butterfly value)

Οι δικλείδες πεταλούδας θα είναι Wafer ή lug type (για διαµέτρους µέχρι και 500 mm) και
φλαντζωτές για µεγαλύτερες διαµέτρους. Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, το σώµα
της δικλείδας θα είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο GG25. Ο δίσκος θα είναι από
ανοξείδωτο χάλυβα ή σφαιροειδή χυτοσίδηρο GGG50 και ο άξονας από ανοξείδωτο
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χάλυβα. Η έδρα θα είναι πλήρως αντικαταστάσιµη κατασκευασµένη από EPDM (για
εφαρµογές σε νερό και λύµατα) και από Teflon (για εφαρµογές σε αέρα και βιοαέριο). Ο
χειρισµός της δικλείδας θα γίνεται για διαµέτρους µέχρι 200 mm µε µοχλό και για
µεγαλύτερες διαµέτρους µε χειροτροχό. Όπου απαιτηθεί ή ζητηθεί, οι χειροκίνητες
δικλείδες θα µπορούν να δεχθούν όργανα (τερµατικοί διακόπτες) για την τηλεένδειξη της
θέσης.

3.4.4

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.

3.4.5

∆ικλείδες αντεπιστροφής

Οι δικλείδες αντεπιστροφής θα έχουν µεγάλη ταχύτητα κλεισίµατος, µε ελάχιστο πλήγµα
και µικρές τοπικές απώλειες. Θα χρησιµοποιηθούν:
•

Αντεπίστροφο τύπου Socla (για στραγγίσµατα και ιλύ). Το σώµα της βαλβίδας θα

είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο GG25 και η σφαίρα από χυτοσίδηρο µε επένδυση
από ελαστικό.
•

Αντεπίστροφο τύπου Swing (για στραγγίσµατα και ιλύ). Το σώµα θα είναι

κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο GG25 και η θύρα από χυτοσίδηρο µε επένδυση από
ελαστικό.
•

Αντεπίστροφο τύπου σάντουιτς (Wafer check valve) για την περίπτωση πόσιµου

νερού – βιοµηχανικού νερού. Το σώµα της βαλβίδας θα είναι κατασκευασµένο από
χυτοσίδηρο GG25, ο δίσκος (διαιρετός σε δύο µέρη) όπως και το ελατήριο επαναφοράς
θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο δακτύλιος στεγανότητας θα είναι από EPDM.

3.4.6

Ανακουφιστικές δικλείδες (air relief values)

Οι ανακουφιστικές δικλείδες αέρα θα είναι διπλής ενέργειας µε σώµα από χυτοσίδηρο
GG25, πλωτήρα

από

ανοξείδωτο χάλυβα

και

στεγανοποιητικοί δακτύλιοι

από

ελασσοµερές (EPDM, NBR).

3.4.7

∆ικλείδες ελέγχου πίεσης

Οι δικλείδες ελέγχου πίεσης θα είναι σύµφωνες µε ISO 4126. Η λειτουργία τους θα γίνεται
µε τη χρήση ενός ενσωµατωµένου βοηθητικού ενεργοποιητικού µηχανισµού κατάλληλου
για την κατά περίπτωση εφαρµογή. Για διαµέτρους µικρότερες των 80mm µπορεί να
χρησιµοποιηθεί βαλβίδα άµεσα ελεγχόµενη µε ελατήριο. Οι βαλβίδες θα έχουν το
κατάλληλο µέγεθος ώστε να ελέγχουν την απαιτούµενη για την εφαρµογή διαφορική ροή
και πίεση, µε ακρίβεια ± 2½ % της καθορισµένης τιµής. Θα µπορούν να λειτουργούν σε
συνεχή πίεση, που υπερβαίνει κατά 20% την ονοµαστική πίεση λειτουργίας. Οι βαλβίδες
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θα έχουν τέτοιο µέγεθος που θα εξασφαλίζει ότι η πλήρης απόδοσή τους υπερκαλύπτει
την επιθυµητή µέγιστη ροή υπό την ελάχιστη απαιτούµενη διαφορική πίεση.

3.4.8

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. Θα είναι
κατασκευασµένοι από χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα.

3.4.9

Θυροφράγµατα

Τα θυροφράγµατα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το DIN 19569-4 και θα µπορούν ανάλογα
µε τις ανάγκες να εγκατασταθούν είτε σε διώρυγα (στεγάνωση στις τρεις πλευρές) ή να
είναι επίτοιχα (στεγάνωση και από τις τέσσερις πλευρές). Τα θυροφράγµατα που θα
τοποθετηθούν στα κανάλια θα έχουν βάση πλαισίου αλφάδι µε τον πυθµένα. Κάθε
θυρόφραγµα θα διαθέτει χειροκίνητο τροχό κατάλληλης διαµέτρου, µε σύστηµα
οδοντωτών τροχών, (όπου αυτό είναι αναγκαίο), ώστε να εξασφαλίζεται ότι η απαιτούµενη
δύναµη χειρισµού στη στεφάνη του τροχού δεν θα υπερβαίνει τα 250 N και στην
περίπτωση συχνά λειτουργούντων θυροφραγµάτων τα 100 Ν. Ο τροχός θα είναι
κατασκευασµένος από χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα και θα βρίσκεται σε ύψος
περίπου 1000 mm πάνω από το επίπεδο εργασίας. Τα θυροφράφµατα πλάτους
µεγαλύτερου από 2,00 m θα πρέπει να έχουν δύο άξονες, µε κατάλληλο χειριστήριο (π.χ.
τύπου βαρούλκου). Οι άξονες θα φέρουν ανθεκτικά σπειρώµατα τετράγωνης ή
τραπεζοειδούς διατοµής και θα είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι
σύνδεσµοι των αξόνων επέκτασης θα είναι τύπου «χιτωνίου».
Κάθε θυρόφραγµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε δύο τερµατικούς διακόπτες, που θα
σηµαίνουν την τελείως ανοιχτή και την τελείως κλειστή θέση του θυροφράγµατος. Τα
θυροφράγµατα µη ανυψούµενου άξονα, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη διάταξη από
ανοξείδωτο χάλυβα για την ένδειξη της

θέσης του θυροφράγµατος. Εξάλλου, τα

θυροφράγµατα ανυψούµενου άξονα θα πρέπει να προβλεφθεί διαφανές κάλυµµα για την
προστασία του άξονα από τις καιρικές συνθήκες. Το πλαίσιο και οι θύρες των
θυροφραγµάτων θα είναι κατασκευασµένες:
•

Από χυτοσίδηρο GG20 σύµφωνα µε την ΕΝ 1561

•

Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304

Οι άξονες θα είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι επιφάνειες στεγάνωσης
θα διαµορφώνονται:
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Από µεταλλικές, µηχανικά κατεργασµένες λάµες ορείχαλκου, οι οποίες θα είναι

•

καλά στερεωµένες εντός µηχανικά κατεργασµένων αυλακώσεων του πλαισίου και της
θύρας.
Από υψηλής ποιότητας ελαστοµερές (EPDM, Neoprene κτλ.) κατάλληλα

•

διαµορφωµένο, ώστε να µπαίνει στις εγκοπές του πλαισίου ή της θύρας, εύκολα
αντικαταστάσιµο
Όλα τα στηρίγµατα κοχλίες κτλ. θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας Α2 ή Α4
σύµφωνα µε το ISO 3506. Όλα τα τεµάχια, που συναρµολογούνται επί τόπου, όπως
άξονες, κοχλίες κτλ πρέπει να είναι κατάλληλα σηµαδεµένα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το
σωστό ταίριασµα. Τα θυροφράγµατα θα είναι υδατοστεγή κάτω από τις συνθήκες
λειτουργίας τους και την κατεύθυνση της πίεσης στο σηµείο τοποθέτησης (on seating και
off seating). Η διαρροή από την επιφάνεια στεγάνωσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά,
θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του DIN 19569-4 και ειδικότερα:
Τα θυροφράγµατα που εγκαθίστανται σε διώρυγες (µε στεγάνωση από τις τρεις

•

πλευρές) θα εξασφαλίζουν στεγανότητα τύπου 3 (max διαρροή 6 L/min/m εµβαπτιζοµένου
µήκους)
Τα θυροφράγµατα που είναι επίτοιχα (µε στεγάνωση και από τις τέσσερις

•

πλευρές) θα εξασφαλίζουν στεγανότητα τύπου 4 (max διαρροή 3 L/min/m εµβαπτιζοµένου
µήκους)
Η διάρκεια δοκιµής διαρκεί 10 min και αναφέρεται στην πίεση λειτουργίας του αντιστοίχου
θυροφράγµατος.

3.4.10 Συρταροθυρίδες
Για την αποµόνωση των διωρύγων µπορεί να χρησιµοποιηθούν συρταροθυρίδες, εφόσον
προδιαγράφεται σχετικά. Γενικά οι συρταροθυρίδες θα πρέπει να έχουν επιφάνεια µέχρι
2

1,00 m , µέγιστο πλάτος 2,00 m και µέγιστο βάθος 1,00 m. Για µεγαλύτερες διαστάσεις θα
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά θυροφράγµατα. Το πλαίσιο και η θύρα θα είναι
κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Η στεγανοποίηση θα γίνεται και από υψηλής
ποιότητας ελαστοµερές (EPDM, Neoprene κτλ) και θα πρέπει να ικανοποιεί τις απατήσεις
του DIN 19569-4 εξασφαλίζοντας στεγανότητα τύπου 2 (max διαρροή 18 L/min/m
εµβαπτιζοµένου µήκους). Όλα τα στηρίγµατα κοχλίες κτλ. θα είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα ποιότητας Α2 ή Α4, σύµφωνα µε το ISO 3506. Στο άνω µέρος της θύρας θα
πρέπει να διαµορφωθεί λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα για να διευκολύνεται ο χειρισµός.
Στην περίπτωση πλάτους µεγαλύτερου από 1,00 m θα πρέπει η συρταροθυρίδα να
διαθέτει δύο λαβές.

3.4.11 ∆οκίδες έµφραξης (stop logs)
Οι δοκίδες έµφραξης θα έχουν πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι δοκίδες θα είναι
κατασκευασµένες από στρατζαριστά προφίλ από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουµίνιο (AlMgSi
0,5), µε κατάλληλες εγκοπές για να θηλυκώνουν µεταξύ τους. Εναλλακτικά οι δοκίδες
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µπορεί να είναι κατασκευασµένες από χαλύβδινα κυψελωτά προφίλ επενδεδυµένα
εξωτερικά µε σκληρό πρεσσαριστό πλαστικό, το οποίο δεν θα αλλοιώνεται από την
υπεριώδη ακτινοβολία και δεν θα είναι τοξικό. Η στεγανοποίηση των δοκίδων µε το
πλαίσιο και των δοκίδων µεταξύ τους θα γίνεται από υψηλής ποιότητας ελαστοµερές
(EPDM, Neoprene κτλ.) και θα πρέπει να ικανοποιεί τις απατήσεις του DIN 19569-4
εξασφαλίζοντας στεγανότητα τύπου 1 (max διαρροή 60 L/min/m µήκους εµβαπτιζόµενης
περιµέτρου πλαισίου).

3.4.12 Κλαπέ (Flap valves)
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.

3.4.13 Μεταδότες κίνησης
Οι µεταδότες κίνησης δικλείδων και θυροφραγµάτων θα πρέπει να σχεδιάζονται για
κατηγορία χρόνου ζωής 2, σύµφωνα µε την EN 12255-1. Γενικά, η ταχύτητα ανοίγµατος ή
κλεισίµατος ενός θυροφράγµατος θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του DIN 19569-4
και να κυµαίνεται µεταξύ 10 έως 50 cm/min, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην Μελέτη.
3.4.13.1 Ηλεκτρικοί µεταδότες κίνησης (electrical actuators)
Οι µεταδότες κίνησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν το πλήρες κλείσιµο της δικλείδας ή του
θυροφράγµατος 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 τύπου
βραχυκυκλωµένου δροµέα, µε µόνωση

κλάσεως “F”, προστασία IP 67 ή καλύτερη,

ανάλογα µε τις επικρατούσες στο έργο συνθήκες, και θα έχει στην 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. 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
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κάλυµµα. Εάν το απαιτούν οι τοπικές συνθήκες, θα πρέπει να προβλεφθούν θερµαντήρες
για την αποφυγή συµπυκνωµάτων κατά την στάση του ηλεκτροκινητήρα. Όταν ο
µεταδότης θα λειτουργεί, ο θερµαντής θα τίθεται εκτός. Ο ηλεκτροκίνητος µεταδότης
κίνησης (actuator) θα διαθέτει:
•

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

«Κλειστό»
•

1 σετ διακοπτών µέγιστης ροπής (torque switch) για τις θέσεις «Ανοικτό», και

«Κλειστό» µε δυνατότητα ρύθµισης
•

Ένδειξη θέσης: µηχανική, ψηφιακή (σε περιπτώσεις επικοινωνίας µε το κέντρο

ελέγχου της εγκατάστασης) και αναλογική (σε περίπτωση που η δικλείδα ή το
θυρόφραγµα ορίζεται ως «ρυθµιστική»)
•

Τριπολικούς διακόπτες µε µαγνητικές επαφές, µε πηνίο ελλείψεως τάσεως και

ηλεκτρική και µηχανική µανδάλωση
•

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

•

∆ιακόπτης αναστροφής

•

Επιλογικό διακόπτη τριών θέσεων: «τοπικός έλεγχος» - «τηλεχειρισµός» -

«εκτός» στη περίπτωση που απαιτείται τηλεχειρισµός του actuator
Τα παραπάνω θα βρίσκονται είτε σε τοπικό πίνακα (εφόσον υπάρχει οπτική επαφή µε τον
actuator) ή επί του actuator. Στην περίπτωση, που απαιτείται η επικοινωνία του
µηχανισµού κίνησης των θυροφραγµάτων µε το κέντρο ελέγχου της εγκατάστασης, θα
πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα σειριακής επικοινωνίας (π.χ. Profibus).
3.4.13.2 Πνευµατικοί µεταδότες κίνησης (pneumatic actuators)
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. Γενικά οι πνευµατικοί µεταδότες θα είναι διπλής ενέργειας και
εφ’όσον προδιαγράφεται σχετικά µονής ενέργειας µε ελατήριο (spring type). Ο
πνευµατικός

µεταδότης

θα

µπορεί

να

αποµακρύνεται,

χωρίς

την

ανάγκη

αποσυναρµολόγησης και της δικλείδας, και να αντικαθίσταται από χειροτροχό. Η βάση
στήριξης θα είναι σύµφωνη µε το ISO 5211.
Ο πνευµατικός µεταδότης θα διαθέτει:
•

Ένδειξη θέσης: µηχανική, ψηφιακή (σε περιπτώσεις επικοινωνίας µε το κέντρο

ελέγχου της εγκατάστασης) και αναλογική (σε περίπτωση που η δικλείδα ορίζεται ως
«ρυθµιστική»)
•

2 τουλάχιστον οριακούς διακόπτες (limit switch) για τις θέσεις «Ανοικτό»,

«Κλειστό»
Όταν απαιτείται αναλογική λειτουργία αυτή θα επιτυγχάνεται είτε:
•

µε πνευµατικό σήµα 3-15 psi και έξοδο 4-20 mA

•

µε είσοδο σήµατος 4-20 mA και έξοδο 4-20 mA (feedback position)
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Το µέσο λειτουργίας θα είναι πεπιεσµένος αέρας, φιλτραρισµένος. Στη γραµµή του αέρα
θα πρέπει να προβλεφθεί µεταψύκτης και ξηραντής, καθώς επίσης και διατάξεις
ελαιοπαγίδας και υδατοπαγίδας. Η πίεση λειτουργίας θα είναι µικρότερη από 10 bar.
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4

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

4.1

Γενικά

Οι παρακάτω προδιαγραφές καλύπτουν την µελέτη και κατάσκευή των ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν στο έργο, τόσο εντός όσο και εκτός κτιρίων. Η
τροφοδοσία του Γενικού πίνακα του έργου θα γίνει από το δίκτυο της ∆.Ε.Η., και αν
απαιτηθεί θα κατασκευαστεί σταθµός υποβιβασµού τάσης σε ειδικά στεγασµένο και
θερµοµονωµένο χώρο. Τα έργα αφορούν το αντικείµενο µέσα στο γήπεδο και µέχρι τα
όρια του οικοπέδου στην είσοδο του Χ.Υ.Τ.Α. Η σύνδεση µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η., και ο
τρόπος µηχανικής προστασίας του θα υποδειχθούν από αυτήν. Το δίκτυο µέχρι την
είσοδο του γηπέδου έρχεται µε ευθύνη του φορέα και της ∆ΕΗ, µε δαπάνες του φορέα. Οι
εργασίες που περιγράφονται σε αυτές τις Προδιαγραφές περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων,
τη µελέτη, κατασκευή, προµήθεια, εγκατάσταση και δοκιµή όλων των επί µέρους
τµηµάτων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του έργου.
Η εγκατάσταση θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και τα εξής:
•

Υποσταθµό υποβιβασµού τάσης (αν απαιτηθεί).

•

∆ίκτυο διανοµής ενέργειας χαµηλής τάσης.

•

Πίνακες διανοµής κινητήρων.

•

Εξωτερικό φωτισµό.

•

Εγκατάσταση γείωσης.

•

Τηλεφωνική εγκατάσταση.

•

Εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων.

•

∆οκιµές λειτουργίας.

Εφαρµοστέοι Κανονισµοί και Πρότυπα

4.2

Στις προδιαγραφές που ακολουθούν, όπου γίνεται µνεία προτύπων και κανονισµών,
νοείται ότι αυτά αναφέρονται σαν οδηγοί για την αποδεκτή ποιότητα υλικών και εργασίας.
Εναλλακτικά πρότυπα είναι αποδεκτά εφόσον προδιαγράφουν ισοδύναµες ποιότητες
προϊόντων και συµφωνούν µε τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και τις προδιαγραφές της ∆ΕΗ.
•

Προδιαγραφές ΕΛΟΤ HD384

•

Ηλεκτρολογικές προδιαγραφές ∆ΕΗ

•

Γερµανικά πρότυπα VDΕ

•

Γερµανικά πρότυπα DΙΝ

•

∆ιεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή ICΕ και ∆ιεθνής Οργάνωση Τυποποίησης ISO.

•

∆ιεθνής Επιτροπή Πιστοποίησης Συµβατότητας Ηλεκτρολογικού Εξοπλισµού
CΕΕ

•

∆ιεθνής Επιτροπή Φωτισµού CΙΕ
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Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των παραπάνω προτύπων ισχύει η παρακάτω σειρά
προτεραιότητας:
1. Προδιαγραφές ΕΛΟΤ
2. Ηλεκτρολογικές Προδιαγραφές ∆ΕΗ
3. Η Παρούσα Προδιαγραφή

4.3

Κινητήρες

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

4.3.1

Εφαρµοστέοι Κανονισµοί και Πρότυπα

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

4.3.2

Κατασκευή, Εγκατάσταση και Λειτουργία

Για ισχύ µεγαλύτερη του 1 ΚW, οι ηλεκτρικοί κινητήρες θα είναι κλειστού τύπου µε φυσικό
αερισµό ή αυτοαεριζόµενοι και βαθµό προστασίας ΙΡ 55. Κινητήρες που εγκαθίστανται σε
κλειστό χώρο θα πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από τα νερά και να αερίζονται ή
να είναι αυτοαεριζόµενοι, µε βαθµό προστασίας ΙΡ 44. Κινητήρες που βρίσκονται σε
περιβάλλον αναθυµιάσεων εκρηκτικών αερίων πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου. Οι
περιελίξεις των κινητήρων θα είναι κατάλληλες ώστε να λειτουργούν και να αντέχουν στις
επικρατούσες συνθήκες λειτουργίας. Όλοι οι κινητήρες αντλιών θα είναι εφοδιασµένοι µε
τερµατικά κουτιά για καλώδια ισχύος, θερµική προστασία και γείωση. Τα τερµατικά κουτιά
των υποβρυχίων κινητήρων θα είναι απόλυτα υδατοστεγή. Οι κινητήρες θα είναι
κατάλληλα µονωµένοι και θα φέρουν πινακίδα µε τα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους. Τα
περιστρεφόµενα τµήµατα των ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να είναι δυναµικά και
στατικά ζυγοσταθµισµένα. Η ισχύς των κινητήρων πρέπει να υπερκαλύπτει (κατ' ελάχιστο)
τις απαιτήσεις ισχύος λειτουργίας της κινούµενης µηχανής και των τυχόν βοηθητικών
εξαρτηµάτων της σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα.
Κινητήρες

µέχρι 20kW

κατά 20%

Κινητήρες

20kW – 55kW

κατά 10%

Κινητήρες

55kW και άνω

κατά 5%
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∆ηλαδή η ονοµαστική µέγιστη ισχύς του κινητήρα θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από
αυτήν που απορροφά η κινούµενη µηχανή στο σηµείο λειτουργίας της (αντλία,
αναδευτήρας, συµπιεστής κλπ) κατά το προαναφερθέν ποσοστό, ώστε να εξασφαλιστεί
ότι ο κινητήρας δεν λειτουργεί στο όριό του.

4.4

4.4.1

Εγκατάσταση ∆ιανοµής

Γενικός πίνακας χαµηλής τάσης

Ο Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης της εγκατάστασης (ΓΠΧΤ) θα είναι τύπου πεδίων και
θα αποτελείται από τυποποιηµένα και προκατασκευασµένα ερµάρια (κυψέλες), κατάλληλα
για ελεύθερη έδραση πάνω σε δοκούς από σίδηρο µορφής, τοποθετηµένους στην στέψη
του καναλιού καλωδιώσεων. Οι πίνακες τύπου πεδίου θα είναι σταθερού τύπου και θα
έχουν προστασία ΙΡ 40 (ή µεγαλύτερη) κατά DΙΝ 40050 και ΙΕC 144.

4.4.2

Μεταλλικά Ερµάρια (κυψέλες)

Τα µεταλλικά ερµάρια θα είναι κατασκευασµένα από λαµαρίνα DΚΡ πάχους 2χιλ. και
πλαίσια από χαλύβδινα ελάσµατα διατοµής C ή L και θα προβλέπονται και πλήρη
διαχωριστικά τοιχώµατα µεταξύ των διαδοχικών ερµαρίων από λαµαρίνα ή µονωτικό
υλικό. Οι ενδεικτικές διαστάσεις των τυποποιηµένων ερµαρίων θα είναι:
α) Πλάτος: 800χιλ
β) Βάθος : 500-600χιλ. ανάλογα µε το ονοµαστικό ρεύµα
V) Ύψος : 2000-2200χιλ.
4.4.2.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Οι πίνακες Χ. Τ. τύπου πεδίου θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και θα πληρούν τις
παρακάτω απαιτήσεις:
1.

Ονοµαστική τάση: 500V, για το σύστηµα 3 φάσεων, 4 αγωγών µε γειωµένο
ουδέτερο.

2.

Ονοµαστική ένταση: Σύµφωνα µε τη µελέτη.

3.

Είδος και αριθµός ζυγών: 5 χάλκινοι ζυγοί ορθογωνικής διατοµής (3 φάσεις,
ουδέτερου και ζυγός γειώσεως). Οι ζυγοί ουδέτερου και γειώσεως θα έχουν
πλήρη διατοµή όπως οι ζυγοί των φάσεων.

4.

Αντοχή σε βραχυκύκλωµα: Σύµφωνα µε την µελέτη.

5.

Συνθήκες λειτουργίας: σε εσωτερικούς χώρους 35 βαθµ.C, σε εξωτερικούς
χώρους 45 βαθµ.C

6.

στ) Ισχύοντες κανονισµοί: VDΕ 0660 , ΙΕC 439, ΕΛΟΤ HD 384.

7.

Όργανα: Πλήρης σειρά µε Αµπερόµετρα, Βολτόµετρα, µετρητής συνηµίτονου
Μετρητής Ισχύος κλπ.

4.4.2.2 Ειδικές Απαιτήσεις
Ο πίνακας τύπου πεδίου θα είναι απόλυτα συντονισµένος µε τον πίνακα µέσης τάσεως
του υποσταθµού (εφόσον απαιτηθεί υποβιβασµός τάσης) σ' ότι αφορά τα χαρακτηριστικά
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(καµπύλη χρόνου - εντάσεως) ή τη ρύθµιση των οργάνων προστασίας (επιλογική
προστασία). Ο πίνακας τύπου πεδίου θα είναι κατασκευασµένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε
σε κάθε ερµάριο οι αυτόµατοι ή οι ασφαλειοαποζεύκτες , οι ζυγοί, τα όργανα και οι θέσεις
των απερχόµενων καλωδίων να βρίσκονται σε τελείως αποµονωµένους χώρους που θα
χωρίζονται µεταξύ τους από χαλυβδοελάσµατα ή διαχωριστικό µονωτικό υλικό. Κάθε ένας
από τους παραπάνω χώρους θα πρέπει να είναι επισκέψιµος χωρίς να διαταράσσονται οι
υπόλοιποι. Ο πίνακας τύπου πεδίου θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά
εξαρτήµατα, ανταλλακτικά κλπ
α) Μια πλήρη σειρά διαγραµµάτων και λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του
πίνακα
β) Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων οργάνων
του πίνακα.
γ) Οδηγίες λειτουργίας ρυθµίσεως και συντηρήσεως.
Ο Γενικός Πίνακας χαµηλής τάσης θα περιλαµβάνει επίσης κεντρικό σύστηµα πυκνωτών
διορθώσεως του συντελεστού ισχύος (cosΦ), κατάλληλα διαστασιολογηµένο, µε
διαδοχικά βήµατα σύνδεσης των επιµέρους πυκνωτών και τοποθετηµένο σε ξεχωριστό
ερµάριο σε παρακείµενη θέση. Η επιλογή του συστήµατος διορθώσεως του συντελεστού
ισχύος (cosΦ) θα τεκµηριώνεται στη σχετική µελέτη.

4.4.3

Τοπικοί πίνακες τύπου ερµαρίου (απλοί και στεγανοί)

Οι τοπικοί πίνακες διανοµής/ελέγχου θα τροφοδοτούνται από το Γενικό Πίνακα Χαµηλής
Τάσης, θα έχουν αναχωρήσεις προς τους επιµέρους πίνακες διανοµής ή µηχανήµατα. Σε
ξεχωριστά πεδία των πινάκων διανοµής πρέπει να εγκατασταθεί εξοπλισµός για τις
επιµέρους αναχωρήσεις, θα πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητα πεδία για τα κυκλώµατα
φωτισµού, θέρµανσης, εξαερισµού, ρευµατοδοτών κλπ, βοηθητικού εξοπλισµού. Κάθε
είσοδος θα έχει αµπερόµετρο, βολτόµετρο και ενδεικτικές λυχνίες παροχής. Εξάλλου στον
πίνακα πρέπει να εγκατασταθεί ο παρακάτω εξοπλισµός:
•

Εξοπλισµός ελέγχου και αυτόµατης λειτουργίας (όπου προδιαγράφεται σχετικά)

•

Εκκινητήρες ,soft starter ,διατάξεις αστέρα τριγώνου κλπ (για όλους τους
κινητήρες µε ισχύ µεγαλύτερη από 3KW) και αυτόµατος διακόπτης µε θερµικό (για
όλους τους κινητήρες µε ισχύ µεγαλύτερη από 1kW).

•

Ασφαλειοδιακόπτες, αυτόµατοι διακόπτες κλπ.

•

Άλλα µικρούλικα όπως ασφάλειες, συνδέσεις βοηθητικών κυκλωµάτων κλπ.

Οι πίνακες πρέπει να τοποθετηθούν σε τελείως κλειστό χώρο, για την προστασία τους
από δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι πίνακες αυτοί δεν θα τοποθετούνται σε
χώρους που επικρατούν ανεπιθύµητες συνθήκες θερµοκρασίας, υγρασίας, σκόνης κλπ.
Κάθε πίνακας θα πρέπει να είναι κατάλληλα τοποθετηµένος, ώστε ο ίδιος αλλά και ο
χειριστής του να µην βρίσκεται κοντά σε διαδρόµους ή προσβάσεις και να µην
παρενοχλούν ή παρενοχλούνται από οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ή δραστηριότητα. Σε
περίπτωση που ο πίνακας δεν µπορεί να τοποθετηθεί σε κλειστό χώρο, τότε πρέπει να
κατασκευασθούν ειδικά µεταλλικά περιβλήµατα (πίλλαρ) για την στέγαση του. Τα πίλλαρ
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θα είναι από λαµαρίνα µε πόρτες που θα κλειδώνουν µε κατάλληλες διαστάσεις ώστε να
µπορούν να φιλοξενήσουν µελλοντικές επεκτάσεις σε εξοπλισµό. Τα πίλλαρ θα είναι
σχεδιασµένα, ώστε να παρέχουν προστασία ΙΡ 55, σε όλες τις επιφάνειες ακόµη και στον
πυθµένα.

Οι πίνακες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για δίκτυο 400/230V, 50ΗΖ και θα

αποτελούνται από τα παρακάτω µέρη:
•

Μεταλλικά ερµάρια κατάλληλα για ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση σύµφωνα µε τα
σχέδια

•

Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα

•

Μεταλλική πλάκα

•
4.4.3.1 Μεταλλικό Ερµάριο
Το µεταλλικό ερµάριο θα κατασκευαστεί από λαµαρίνα DΚΡ πάχους 2,0χιλ. Η πόρτα θα
κατασκευαστεί επίσης από λαµαρίνα DΚΡ πάχους 2,0χιλ και θα φέρει κλειδαριά
ασφαλείας. Στο εσωτερικό µέρος της πόρτας θα στερεωθεί, µέσα σε ζελατίνα,
σχεδιάγραµµα µε τη λεπτοµερή συνδεσµολογία του πίνακα.
4.4.3.2 Μεταλλική Πλάκα
Η µεταλλική πλάκα θα καλύπτει το µπροστινό µέρος του πίνακα και θα κατασκευασθεί και
αυτή από λαµαρίνα DΚΡ πάχους τουλάχιστον 1,5χιλ. Η πλάκα θα προσαρµόζεται στο
πλαίσιο της πόρτας µε 4 ανοξείδωτες επινικελωµένες βίδες που θα πρέπει να µπορούν να
ξεβιδωθούν εύκολα χωρίς να χρειάζεται να χρησιµοποιηθεί ειδικό εργαλείο. Πάνω στη
µεταλλική πλάκα θα ανοιχθούν οι κατάλληλες τρύπες για τα όργανα του πίνακα και θα
υπάρχουν πινακίδες µε επινικελωµένο πλαίσιο για την αναγραφή των κυκλωµάτων. Η
αφαίρεση της πλάκας µπορεί να γίνεται χωρίς να χρειάζεται να βγει η πόρτα του πίνακα.

4.4.4

Γενικές Οδηγίες Κατασκευής και ∆ιαµορφώσεως των Πινάκων

Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα διάφορα όργανα τους να είναι
εύκολα προσιτά µετά την αφαίρεση της µεταλλικής πλάκας και τοποθετηµένα σε κανονικές
αποστάσεις µεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και
επανατοποθέτηση τους χωρίς να µεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. Η
εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε χάλκινες µπάρες που θα έχουν επιτρεπόµενη ένταση
τουλάχιστον ίση µε την ονοµαστική ένταση του γενικού διακόπτη του πίνακα. Η
χρησιµοποίηση καλωδίων ή αγωγών για την εσωτερική διανοµή του πίνακα επιτρέπεται
µόνο στους µικρούς πίνακες (ονοµαστική ένταση γενικού διακόπτη 40Α ή µικρότερη) και
στα τµήµατα εκείνα των µεγάλων πινάκων που προστατεύονται από µερικές ασφάλειες µε
ονοµαστική ένταση µικρότερη ή ίση µε 35Α. Στη περίπτωση αυτή η διατοµή των καλωδίων
ή αγωγών δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 10mm2. Όλοι οι πίνακες ανεξάρτητα από το
µέγεθος τους θα έχουν ζυγό (µπάρα) ουδέτερου µε πλήρη διατοµή και ζυγό γειώσεως. Η
συναρµολόγηση και η εσωτερική συνδεσµολογία των πινάκων θα γίνει στο εργοστάσιο
κατασκευής των.
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Επειδή δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί η σειρά µε την οποία θα φθάνουν τα κυκλώµατα
στην πάνω πλευρά του πίνακα θα πρέπει να αφεθεί χώρος (5 τουλάχιστον εκατοστών
ανάµεσα στα κλέµµες (βλέπε παρακάτω) και στην πλευρά των πινάκων. Για τον ίδιο λόγο
δεν θα ανοιχθούν τρύπες αλλά µόνο θα κτυπηθούν (KNOCK OUTS) ώστε να µπορούν να
ανοιχθούν αυτές µετά µε ένα απλό κτύπηµα. Σηµειώνεται ότι θα κτυπηθούν τρύπες τόσο
για τις εφεδρικές γραµµές όσο και για την τροφοδοτική γραµµή κάθε πίνακα. για την
είσοδο των καλωδίων όπου απαιτείται, θα τοποθετηθούν στυπιοθλίπτες.
Μέσα στους πίνακες στο πάνω µέρος τους θα υπάρχουν σε συνεχή σειρά κλέµµες στις
οποίες θα έχουν οδηγηθεί εκτός από τους αγωγούς φάσης και ο ουδέτερος και η γείωση
κάθε κυκλώµατος. Οι αγωγοί κάθε κυκλώµατος θα συνδέονται µόνο σε κλέµµες και
µάλιστα συνεχόµενες που θα έχουν κατάλληλη πινακίδα για την αναγραφή των
κυκλωµάτων. Στην περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες από µια κλέµµες η δεύτερη
σειρά θα τοποθετηθεί κάτω από την πρώτη σε απόσταση µεγαλύτερη ή το πολύ ίση µε το
βάθος του πίνακα. Η εσωτερική διανοµή για τη δεύτερη σειρά των κλεµµών θα γίνει στην
κάτω πλευρά τους ώστε η πάνω πλευρά αυτών να είναι ελεύθερη για την σύνδεση των
αγωγών των κυκλωµάτων. Η εσωτερική διανοµή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ένα
προκαθορισµένα σύστηµα σηµάνσεως των φάσεων ώστε η ίδια φάση να έχει πάντα την
ίδια θέση (πχ ή R αριστερά, ή S στη µέση και η Τ δεξιά) και το ίδιο χρώµα. Επίσης τα δύο
άκρα των καλωδίων ή αγωγών της εσωτερικής διανοµής θα πρέπει να φέρουν
χαρακτηριστικά αριθµούς.
4.4.4.1 Βαφή Πινάκων
Οι πίνακες θα βαφούν µε 2 στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και µε µια τελική στρώση µε
βερνίκι, µε απόχρωση που θα εγκριθεί από τον επιβλέποντα µηχανικό.
4.4.4.2 Ειδικές Απαιτήσεις
Για να εξασφαλισθεί η καλή κατασκευή των πινάκων από τεχνική και αισθητική πλευρά ο
εργολάβος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει πριν από την κατασκευή τους σχέδια που
δείχνουν τα παρακάτω:
•

Τις εσωτερικές διαστάσεις του ερµαρίου

•

Την διάταξη των οργάνων του πίνακα

•

Τις αποστάσεις µεταξύ των διαφόρων οργάνων

4.4.5

Στεγανοί Μεταλλικοί Πίνακες Τύπου Ερµαρίου

Οι πίνακες θα είναι απόλυτα όµοιοι µε τους παραπάνω µε την διαφορά ότι θα παρέχουν
προστασία ΙΡ 54 σύµφωνα µε του κανονισµού DIN 40050 και ΙΕC 144. Η προστασία αυτή
θα επιτευχθεί µε την στεγανοποίηση του ερµαρίου, των εισόδων των κυκλωµάτων και της
πόρτας του πίνακα µε την βοήθεια κατάλληλων παρεµβυσµάτων από πλαστικό.
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Όργανα πινάκων διανοµής

4.5

4.5.1

Αυτόµατοι διακόπτες ισχύος

Αυτόµατοι διακόπτες ισχύος θα τοποθετηθούν, στην είσοδο πινάκων κίνησης και
φωτισµού µε απαίτηση ρεύµατος έντασης µεγαλύτερη από 63Α, εφοδιασµένοι µε
ρυθµιζόµενα θερµικά και µαγνητικά στοιχειά για την προστασία έναντι υπερέντασης και
βραχυκυκλώµατος.
•

Θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς VDE 0660 και VDE 113 και θα έχουν τα
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

•

Τάση µονώσεως 1000V

•

Ονοµαστική τάση λειτουργίας 500V 50 Hz

•

Κλάση µόνωσης C σύµφωνα µε VDE 0110.

•

Ικανότητα διακοπής τουλάχιστον το ρεύµα της στάθµης βραχυκυκλώµατος που
αντιστοιχεί στον πίνακα που ανήκει και µάλιστα µε τον κύκλο δοκιµής Ο-Τ-C/O-TC/O κατά VDE 0660/IEC 157-1.

•

∆ιάρκεια ζωής τουλάχιστον 6000-10000 χειρισµών σε φόρτιση AC1

•

Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 40οC

•

Θα είναι εξοπλισµένοι µε βοηθητικές επαφές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

•

Θα έχουν την δυνατότητα µα εργαστούν µε πηνία εργασίας ή έλλειψης τάσεως.

•

Ο

διακόπτης

θα

έχει

δύο

θέσεις

¨ΑΝΟΙΚΤΟΣ¨

-¨ΚΛΕΙΣΤΟΣ¨

πλήρως

διακεκριµένες και σηµειούµενες στην µπροστινή επιφάνεια.

4.5.2

Κοχλιωτές Ασφάλειες

Οι συντηκτικές ασφάλειες θα τοποθετηθούν σε σειρά µετά από τους διακόπτες φορτίου
τύπου

pacco

ή

τους

ραγοδιακόπτες

φορτίου

µε

στόχο

την

προστασία

από

βραχυκυκλώµατα και υπερεντάσεις. Μια πλήρης σειρά αποτελείται από:
•

Την βάση

•

Την µήτρα

•

Το δακτύλιο

•

Το πώµα

•

Το φυσίγγιο.

Η βάση θα είναι από πορσελάνη κατάλληλη για τάση 500 V σύµφωνα µε τους
κανονισµούς DIN 49510 ως 49511 και 49352. Θα είαναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε
ράγα πίνακα ή θα είναι χωνευτού τύπου στερεούµενη µε βίδες.
Βάση

Ένταση ρεύµατος (Α)

Φυσίγγιο (Α)

Ε16 τύπου µινίον

ως 25

6,10,16,20,25

Ε27

ως 25

6,10,16,20,25

Ε33

ως 63

35,50,63

R 1 ¼”

ως 100

80,100
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Το φυσίγγιο τοποθετείται µέσα στη µήτρα η οποία είναι κατάλληλης διαµέτρου ώστε να
µην είναι δυνατή η τοποθέτηση φυσιγγίου µεγαλύτερης διαµέτρου. Τα συντηκτικά φυσίγγια
είανι τάσεως 500V σύµφωνα µε DIN 49360 και DIN 49515 και µε τις προδιαγραφές VDE
0635 για ασφάλειες αγωγών µε κλειστό συντηκτικό αγωγό 500 V.
Τα φυσίγγια ανάλογα µε το είδος του φορτίου που προστατεύουν θα είναι δύο τύπων :
Φυσίγγια ταχείας τήξεως για υπερφορτίσεις ως προς την ονοµαστική τους ένταση

•

µικρής διάρκειας.
Φυσίγγια βραδείας τήξεως για υπερφορτίσεις ως προς την ονοµαστική τους

•

ένταση µεγαλύτερης διάρκειας.

4.5.3

Μαχαιρωτές Ασφάλειες

Οι µαχαιρωτές ασφάλειες θα χρησιµοποιηθούν για εντάσεις πάνω από 100Α και θα είναι
σύµφωνες µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς DIN 43260 και µεγέθους Ι για ονοµαστικές
εντάσεις από 125-Α µέχρι 200Α.

4.5.4

Ραγοδιακόπτες

Οι ραγοδιακόπτες µονοπολικοί, διπολικοί τριπολικοί ή τετραπολικοί (400/230 V 50ΗΖ) θα
έχουν εξωτερική µορφή όµοια µε αυτήν των µικροαυτόµατων του τύπου «L» της
παρακάτω παραγράφου. Η στερέωση τους θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες µε την
βοήθεια κατάλληλου µανδάλου (ραγουλικά). Οι ραγοδιακόπτες θα χρησιµοποιηθούν σαν
διακόπτης χειρισµού φωτιστικών σωµάτων στους πίνακες τύπου ερµαρίου ,σαν µερικοί
διακόπτες κυκλωµάτων ονοµαστικής εντάσεων 16Α και 25Α και σαν γενικοί διακόπτες
µικρών πινάκων εντάσεως έως 40Α. Το κέλυφος των ρσγοδιακοπτών θα είναι από
συνθετική ύλη ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες.

4.5.5

Περιστροφικοί ∆ιακόπτες Τύπου «ΡΑCCΟ»

Οι γενικοί ή µερικοί διακόπτες των πινάκων τύπου ερµαρίου ή τύπου πεδίου µε ένταση
40Α, 63Α και 100Α θα είναι περιστροφικοί τύπου «ΡΑCCΟ». Οι διακόπτες αυτοί θα είναι
περιστροφικοί βαρέως τύπου τάσης λειτουργίας 500V σύµφωνα µε τους κανονισµούς IEC
947-3. Οι διακόπτες θα είναι κατάλληλοι για δίκτυο 230/400V 50 Ηz και θα έχουν µεγάλη
διάρκεια ζωής τουλάχιστον 40.000 χειρισµούς ζεύξης απόζευξης και ισχύ διακοπής
τουλάχιστον ίση µε την ονοµαστική τους ένταση,ενώ θα έχουν αντοχή σε βραχυκύκλωµα
κατ’ ελάχιστον 25KA. Οι διακόπτες αυτοί θα χειρίζονται από µπροστά µέσω λαβής επί
µονωτικής ροζέτας που φέρει κατάλληλη ένδειξη της θέσης του διακόπτη.
•

Τετραπολικοί για τις τριφασικές γραµµές

•

∆ιπολικοί για τις µονοφασικές γραµµές

•

Ονοµαστική τάση λειτουργίας 500 V

4.5.6

Μαχαιρωτοί ∆ιακόπτες

Οι διακόπτες µε ονοµαστική ένταση µεγαλύτερη από 100 Α θα είναι µαχαιρωτοί, σύµφωνα
µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς VDΕ 0660, και θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
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α. Ονοµαστική τάση: 500V (εναλλασσόµενη)
β. Ονοµαστική ένταση: Σύµφωνα µε την µελέτη
γ. Ισχύ ζεύξεως: Τουλάχιστον 5 φορές την ονοµαστική τους ένταση
δ. ∆ύο θέσεων: Κλειστός - Ανοικτός
ε. ∆ιάρκεια ζωής: Τουλάχιστον 30.000 χειρισµών
στ. Με δυνατότητα ακινητοποίησης στην θέση «ανοικτός» µε τη βοήθεια κατάλληλου
κλειδιού ή λουκέτου

4.5.7

Μικροαυτόµατοι (αυτόµατοι ασφαλειοδιακόπτες)

Μικροαυτόµατοι θα τοποθετηθούν στις γραµµές των πινάκων, για την προστασία τους
από υπερφορτίσεις

σχετικά

µεγάλης

διάρκειας

και βραχυκυκλώµατα. Θα

είναι

εφοδιασµένοι µε θερµικά και µαγνητικά στοιχεία και θα πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές των κανονισµών κατά VDE 0641 και CEE 19. Οι µικροαυτόµατοι θα είναι
τύπου τύπου «Β» για τα κυκλώµατα φωτισµού και ρευµατοδοτών και τύπου «Κ» για τα
κυκλώµατα µικρών κινητήρων κατασκευής κατά IEC 947.2 και EN 60898. Θα έχουν
ονοµαστική τάση λειτουργίας 400 V, ισχύ διακοπής τουλάχιστον 6kA. Θα έχουν πλήκτρο
ζεύξης και απόζευξης µε ενδείξεις για τις αντίστοιχες θέσεις και σύστηµα µανδάλωσης για
την εγκατάσταση τους σε ράγα πίνακα. Περιλαµβάνουν διµεταλλικό στοιχείο για
προστασία έναντι υπέρτασης και µαγνητικό πηνίο ταχείας απόζευξης για προστασία από
βραχυκύκλωµα. Θα είναι µονοπολικοί 10 και 16 Α για τα µονοφασικά κυκλώµατα και
τριπολικοί 10 και 16 Α για τα τριφασικά κυκλώµατα.

4.5.8

Ενδεικτικές Λυχνίες

Ενδεικτικές λυχνίες θα τοποθετηθούν εντός του πίνακα για την ένδειξη κατάστασης της
γραµµής µετά από τις διατάξεις ασφαλείας καθώς και για την ένδειξη κατάστασης
λειτουργίας διαφόρων διατάξεων αυτοµατισµού. Θα έχουν διάµετρο 22mm. Οι λυχνίες και
οι υποδοχές τους θα συµφωνούν µε τους κανονισµούς IEC 204 και θα πληρούν τους
κανονισµούς VDE. Θα είναι βιδωτές έχουν τάση λειτουργίας 230V τύπου νήµατος ισχύος
2w ονοµαστικού ρεύµατος 2A, µία για κάθε φάση για τριφασικά κυκλώµατα.
Οι χρωµατισµοί τους θα είναι ως εξής:
Κόκκινο:

κατάσταση όχι κανονική

Πράσινο ή άσπρο:

Μηχανή έτοιµη προς λειτουργία

Ενώ θα έχουν προστασία IP65 κατά DIN 40050

4.5.9

Ηλεκτρονόµοι ∆ιαρροής

∆ιακόπτες διαρροής (ηλεκτρονόµοι διαρροής) θα τοποθετηθούν σε σειρά µε τους
διακόπτες φορτίου και τις συντηκτικές ασφάλειες ως µέτρο προστασίας από ρεύµατα
διαρροής 30 mA για τα µεγέθη µέχρι 63A. Οι ηλεκτρονόµοι διαρροής θα είναι διπολικοί ή
τετραπολικοί ονοµαστικής τάσεως 400/230V και θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε
τους κανονισµούς VDE 0660 VDE 0100 και IEC 1008 BS 4293 ,CEE 27. Θα έχουν
πλήκτρο ζεύξης και απόζευξης , κοµβίο δοκιµής και θα φέρουν ένδειξη της
συνδεσµολογίας τους. Θα περιλαµβάνουν µετασχηµατιστή έντασης στον οποίο διέρχονται
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οι φάσεις και ο ουδέτερος των κυκλωµάτων που προστατεύουν. Όταν υπάρξει επικίνδυνη
διαρροή, η τάση που δηµιουργείται εξ επαγωγής στο δευτερεύον κύκλωµα του
µετασχηµατιστή ,επενεργεί σε πηνίο απόζευξης και και έτσι επιτυγχάνεται η ακαριαία
διακοπή του. Η απαιτούµενη αντίσταση γείωσης RE καθορίζεται από την σχέση
RE=±24V / Ι∆Ν ; όπου Ι∆Ν είναι η ένταση διαρροής προς την γή.
•

Για κυκλώµατα µε προστασία µέχρι 63 Α πρέπει Ι∆Ν≤30mA και ο χρόνος

διακοπής του κυκλώµατος t ≤ 0,04 sec για Ι∆Ν ≥ 0,25 Α
•

Για κυκλώµατα µε προστασία άνω των 63 Α πρέπει Ι∆Ν≤300mA και ο χρόνος

διακοπής του κυκλώµατος t ≤ 0,3 sec για Ι∆Ν ≥ 1,5 Α

4.5.10 Ενδεικτικά Όργανα (Αµπερόµετρα - Βολτόµετρα)
Τα ενδεικτικά όργανα θα είναι κινητού σιδήρου, βιοµηχανικού τύπου, κατηγορία 1,5
σύµφωνα µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς VDΕ 0410, κατάλληλα για κατακόρυφη
τοποθέτηση σε τετράγωνη πλάκα πλευράς 96Χ96χιλ. Το πεδίο µετρήσεως των
παραπάνω οργάνων πρέπει να αναγράφεται στα σχέδια της µελέτης. Κάθε βολτόµετρο θα
είναι εφοδιασµένο και µε µεταγωγικό διακόπτη 7 θέσεων (εκτός 3 φασικές τάσεις, 3
πολικές τάσεις). Τα αµπερόµετρα θα συνδεθούν µε την βοήθεια κατάλληλων
µετασχηµατιστών εντάσεως ξηρού τύπου. Ο λόγος µετασχηµατισµού πρέπει να
αναγράφεται στα σχέδια της µελέτης.

4.5.11 Αυτόµατοι ∆ιακόπτες Φορτίου (Ισχύος)
Αυτόµατοι θερµοµαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων θα τοποθετηθούν σε όλες
τις γραµµές που τροφοδοτούν κινητήρες ισχύος πάνω από 1 kw. Οι διακόπτες αυτοί θα
φέρουν µε ρυθµιζόµενα θερµικά και σταθερά µαγνητικά στοιχειά για την προστασία έναντι
υπερέντασης και βραχυκυκλώµατος.
Θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς VDE 0660 και VDE 113 και θα έχουν τα
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
•

Τάση µονώσεως 1000V

•

Ονοµαστική τάση λειτουργίας 500V 50 Hz

•

Κλάση µόνωσης C σύµφωνα µε VDE 0110.

H ικανότητα διακοπής τους σε βραχυκύκλωµα θα είναι τουλάχιστον 16kΑ και θα φέρουν
περιστροφικό χειριστήριο.

4.5.12 Τηλεχειριζόµενοι ∆ιακόπτες (ρελέ)
Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες (ρελέ ) θα είναι ονοµαστικής έντασης 16 Α σύµφωνα µε
τους κανονισµούς NFC 61-110 NFC 61-112 IEC 669-1 IEC 669-2. Οι τηλεχειριζόµενοι
διακόπτες θα έχουν βοηθητική επαφή αυτοσυγκράτησης και τις απαιτούµενες επαφές
χειρισµού.
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4.5.13 Ηλεκτρονόµοι Ισχύος (CONTRACTORS)
Τηλεχειριζόµενοι

διακόπτες

θα

τοποθετηθούν

για

την

εξυπηρέτηση

της

αυτοµατοποιηµένης λειτουργίας των µηχανηµάτων και θα είναι κατάλληλοι για έλεγχο
τριφασικών κινητήρων ισχύος έως 690V. Θα µπορούν να οδηγηθούν απευθείας από
διατάξεις αυτοµατισµού ή εµµέσως από βοηθητικά κυκλώµατα. Για το λόγο αυτό θα
φέρουν και βοηθητικές επαφές.
Θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•

Ονοµαστική τάση λειτουργίας :

400V

•

Μεγιστη θερµοκρασία λειτουργίας:

40οC

Οι διακόπτες αυτοί, ή αλλιώς ηλεκτρονόµοι ισχύος, θα είναι εναλλασσόµενου ρεύµατος
για δίκτυο 230/400V 50Ηz τάσης µόνωσης 400V κατηγορίας λειτουργίας AC 7a και
σύµφωνοι µε τους κανονισµούς EN 61.095 και IEC 1095. Η ονοµαστική ένταση των
ηλεκτρονόµων δεικνύεται στα σχέδια. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι εφοδιασµένοι µε
ηλεκτροµαγνητικό πηνίο έλξης και επαφή αυτοσυγκράτησης µε κύριες επαφές ικανότητας
ζεύξης και απόζευξης τουλάχιστον ίσης µε την ονοµαστική τους ένταση. Οι ηλεκτρονόµοι
ισχύος που θα χρησιµοποιηθούν για ζεύξη και απόζευξη κινητήρων θα είναι εφοδιασµένοι
µε θερµικά υπερέντασης, κατάλληλης περιοχής ρύθµισης.

4.5.14 Τηλεχειριζόµενοι ∆ιακόπτες Αστέρα - Τριγώνου
Για τους κινητήρες ισχύος άνω των 3kW προβλέπεται διάταξη εκκίνησης αστέρα
τριγώνου. Η διάταξη αυτή αποτελείται από τρείς τριπολικούς τηλεχειριζόµενους διακόπτες
αέρος, ένα τριπολικό χρονοδιακόπτη και έναν θερµικό διακόπτη µε ρύθµιση ως εξής:
Ένας τριπολικός τηλεχειριζόµενος διακόπτης αέρα για την κύρια γραµµή µε 1 κανονικά
ανοικτή βοηθητική επαφή, ένας τριπολικός τηλεχειριζόµενος διακόπτης αέρα τριγώνου µε
1 κανονικά κλειστή βοηθητική επαφή, ένας τριπολικός τηλεχειριζόµενος διακόπτης αέρα
αστέρα µε 1 κανονικά ανοικτή και 1 κανονικά κλειστή βοηθητική επαφή.
Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•

Ονοµαστική τάση λειτουργίας:

400V

•

Μεγίστη θερµοκρασία λειτουργίας:

40 C

ο

Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι τριπολικοί ,εναλλασσόµενου ρεύµατος για δίκτυο
230/400V 50Ηz τάσης µόνωσης 400V κατηγορίας λειτουργίας AC 7a και σύµφωνοι µε
τους κανονισµούς EN 61.095 και IEC 1095. Η ονοµαστική ένταση των ηλεκτρονόµων
δεικνύεται στα σχέδια. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι εφοδιασµένοι µε ηλεκτροµαγνητικό πηνίο
έλξης και επαφή αυτοσυγκράτησης µε κύριες επαφές ικανότητας ζεύξης και απόζευξης
τουλάχιστον ίσης µε την ονοµαστική τους ένταση.
Ο χρονοδιακόπτης θα έχει ρυθµιζόµενη χρονική καθυστέρηση 0-30sec. Η ρύθµιση του
θερµικού διακόπτη θα γίνει σε ένταση Ι=0,58xIον του κινητήρα που τροφοδοτεί κατά
συνέπεια το θερµικό θα είναι αντίστοιχου έυρους. Κάθε ένας από τους διακόπτες θα είναι
κατάλληλος για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα και θα είναι κατάλληλοι για θερµοκρασία
λειτουργίας έως 55οC .

K:\N1100a\cons\tefhi\TΠ_HM_5176.doc

- 58 -

Ν1100a/5176/B10

4.5.15 Απαγωγείς υπερτάσεων
Απαγωγείς υπερτάσεων θα τοποθετηθούν στην είσοδο του γενικού πίνακα σε σειρά µε τις
υπόλοιπες διατάξεις προστασίας. Σκοπός τους είναι η εκτροπή µεγάλων ρευµάτων, που
µπορεί να δηµιουργηθούν από βραχυκυκλώµατα ή κεραυνοπληξίες ,στην γείωση του
πίνακα. Θα αποτελούνται από τέσσερα στοιχεία (τριών φάσεων και ουδετέρου) και θα
είναι κλάσεως Ι+ΙΙ ονοµαστικής εντάσεως τουλάχιστον 15 kA κατά EN 61643-11 .

4.6

∆ίκτυο ηλεκτρικών καλωδίων ενέργειας και αυτοµατισµού - Σωλήνες Κουτιά διακλαδώσεως - Τροφοδοσία συσκευών

Όλες οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικών γραµµών ισχυρών ή ασθενών ρευµάτων θα πληρούν,
κατά προτεραιότητα, τους σχετικούς ελληνικούς κανονισµούς ή προδιαγραφές, καθώς
επίσης και τις ενδεχόµενες απαιτήσεις ή οδηγίες της ∆ΕΗ. Τα φορτία των καλωδίων
πρέπει να καθοριστούν λαµβάνοντας υπόψη τις µεταβολές των συντελεστών ισχύος,
καθώς επίσης και την µελλοντική ανάπτυξη των έργων. Οι συντελεστές µείωσης της
ονοµαστικής τιµής λόγω της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος πρέπει να είναι σύµφωνοι
µε τις συστάσεις του κατασκευαστή και τους κανονισµούς καλωδιώσεων ΙΕΕ. Οι
ονοµαστικές τιµές των καλωδίων, µετά την εφαρµογή των συντελεστών µείωσης, δεν
πρέπει να είναι µικρότερες από τις αντίστοιχες των κυκλωµάτων προστασίας.
Για την τροφοδότηση των πινάκων διανοµής και των µηχανηµάτων που βρίσκονται εκτός
κτιρίων θα χρησιµοποιηθούν, καλώδια ΝΥΥ, που θα- εγκαθίστανται µέσα σε πλαστικούς
σωλήνες ΡVC εντός του εδάφους. Όπου υπάρχουν διακλαδώσεις ή αλλαγές κατεύθυνσης
τοποθετούνται φρεάτια. Για την τροφοδότηση των µηχανηµάτων στα µηχανοστάσια θα
χρησιµοποιηθούν καλώδια ΝΥΥ εντός σιδηροσωλήνων επίτοιχα ή χωνευτά στο δάπεδο
εντός σωλήνων σπιράλ. Τα καλώδια αυτοµατισµού θα είναι εύκαµπτα, µε µόνωση ΡVC,
πολύκλωνα, αριθµηµένα µε ονοµαστική τάση λειτουργίας300/500V, τάση δοκιµής τα
3000V βάσει των προδιαγραφών VDE0812/0281. Τα καλώδια για τα αναλογικά σήµατα
θα είναι τύπου LIYCY σύµφωνα µε τις προδιαγραφές VDΕ 0812.

4.6.1

Καλώδια

α) Αγωγοί τύπου«HO7V-…»(παλιός τύπος ΝΥΑ): Οι αγωγοί τύπου «ΝΥΑ» θα έχουν
θερµοπλαστική µόνωση και θα είναι απόλυτα σύµφωνοι µε τον πίνακα III, άρθρο 135
κατηγορία 1α των ελληνικών κανονισµών και του γερµανικούς κανονισµούς VDE 0250,
0283 και DΙΝ 47102. Είναι κατάλληλα για εσωτερικές εγκαταστάσεις.
β) Καλώδια τύπου «A05VV-…» (παλιός τύπος ΝΥM): Τα καλώδια τύπου «ΝΥΜ» θα
έχουν θερµοπλαστική επένδυση και θα είναι απόλυτα σύµφωνα µε τον πίνακα III άρθρο
135 κατηγορία 3α των Ελληνικών κανονισµών και τους Γερµανικούς κανονισµούς VDΕ
0250, 0233 και DΙΝ 47705. Είναι κατάλληλο για εσωτερικές εγκαταστάσεις,
γ) Καλώδια τύπου «J1VV-...» (παλιός τύπος ΝΥY): Τα καλώδια τύπου «ΝΥΥ» θα έχουν
µανδύα και επένδυση από θερµοπλαστικό σύµφωνα µε τους Γερµανικούς κανονισµούς
VDΕ 0271. Είναι κατάλληλα για µεταφορά ενέργειας δεν επιτρέπεται όµως να
καταπονούνται µηχανικά.
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δ) Καλώδια τύπου ΝΥFG by: Τα καλώδια του τύπου αυτού θα είναι κατασκευασµένα κατά
VDΕ 0271 και θα έχουν οπλισµό. Τα καλώδια αυτά µπορούν να τοποθετηθούν κατευθείαν
στο έδαφος και είναι κατάλληλα για µεταφορά ενέργειας.
ε) Καλώδια τύπου «Ν2ΥSΥ»: Τα καλώδια τύπου «Ν2ΥSΥ» είναι καλώδια µέσης τάσης
20ΚV, µονοπολικά κατά VDΕ 0298, µε αγωγό πολύκλωνο κατασκευασµένο από
συρµατίδιο ανοπτηµένου χαλκού και ουδέτερο µονωµένο χάλκινο περίβληµα.

4.6.2

Σωλήνες

Οι σωλήνες προστασίας των καλωδίων σ' όλο το µήκος τους, (από τους πίνακες ως τις
συσκευές που τροφοδοτούν ή ελέγχουν) θα είναι σύµφωνα µε τους παρακάτω τύπους:
α) Χαλυβδοσωλήνες (ευθείς): Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι µε ραφή και θα αποτελούνται
από χαλύβδινο σωλήνα πάχους τουλάχιστον 1,5mm που στο εσωτερικό του θα έχει
µονωτική επένδυση, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384. Οι χαλυβδοσωλήνες θα
βιδώνουν µεταξύ τους και µε τα εξαρτήµατα τους (µούφες, καµπύλες, διακλαδωτήρες,
ταυ, συστολές, κουτιά διακλάδωσης κλπ) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα
στους αγωγούς που παρέχουν.
β)

Εύκαµπτοι

χαλυβδοσωλήνες

(σπιράλ):

Οι

εύκαµπτοι

χαλυβδοσωλήνες

θα

αποτελούνται από ένα διπλό µεταλλικό οπλισµό από λεπτό έλασµα που θα περιβάλλει
την µονωτική επένδυση.
γ) Σκληροί µονωτικοί σωλήνες (ευθείς): Οι σκληροί µονωτικοί σωλήνες θα είναι από
πλαστικό σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.
δ) Εύκαµπτοι µονωτικοί σωλήνες (σπιράλ): Οι εύκαµπτοι µονωτικοί σωλήνες θα είναι
επίσης από σκληρό πλαστικό όπως και οι παραπάνω.
Η διάµετρος των σωλήνων θα είναι κατάλληλη για τον αριθµό και τη διατοµή των
καλωδίων που οδεύουν σ' αυτούς, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.. Καλώδια που
οδεύουν σε εξωτερικά τοιχία µπορούν να τοποθετούνται σε σχάρα, πλάτους 10mm, που
στερεώνεται στο τοιχίο µε εκτονωτικά βύσµατα.

4.6.3

Κουτιά ∆ιακλαδώσεων

Τα κουτιά διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά ή ορθογωνικά ή τετράγωνα και κατάλληλα για
τον τύπο του σωλήνα ή καλωδίου που προορίζονται. Η ελάχιστη διάταση των κουτιών
διακλαδώσεως καθορίζεται ανεξάρτητα του σχήµατος τους σε 70mm.

4.7

Τροφοδοσία Συσκευών

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

Συνθήκες λειτουργίας

Πτώση
τάσης

Τα καλώδια τροφοδοσίας των

Κινητήρας

κινητήρων

ονοµαστική ισχύ

Στους

ακροδέκτες

των

που

λειτουργεί

στην

5%

Κατά την διάρκεια εκκίνησης του

25%

κινητήρα

(σηµ.Ι)

Κατά την διάρκεια εκκίνησης του

15%

τροφοδοσίας των κινητήρων

πιο µεγάλου κινητήρα

(σηµ.ΙΙ)

Στα καλώδια τροφοδοσίας των

Με max προβλεπόµενο φορτίο

2%

κινητήρων κατά την εκκίνηση
σε βραχυκύκλωµα
Στις

µπάρες

των

πινάκων

πινάκων φωτισµού
Σηµείωση Ι
α. Η διαθέσιµη τάση στους ακροδέκτες των κινητήρων κατά τη διάρκεια της εκκίνησης θα
είναι τέτοια που να εγγυάται µια σίγουρη εκκίνηση των κινητήρων, ακόµη και για ΜΑΧ
φορτίο, χωρίς βλάβη των κινητήρων.
β. Η ΜΑΧ τιµή των 25% εννοείται σαν άθροισµα των πτώσεων τάσης στα καλώδια και τις
µπάρες των πινάκων τροφοδοσίας των κινητήρων.
γ. Για κινητήρες µέσης τάσης, η αναγκαία τάση τους ακροδέκτες κατά την εκκίνηση θα
είναι γενικά µεγαλύτερη από 75% της τάσης παροχής και γι' αυτό οι συνθήκες εκκίνησης
θα είναι αντικείµενο επαλήθευσης κατά περίπτωση, θα ικανοποιείται όµως παντού η
συνθήκη του προηγούµενου σηµείου (α) αυτής της σηµείωσης.
Σηµείωση II
Η διαθέσιµη τάση στις µπάρες θα είναι τέτοια ώστε να µην εµποδίζει την λειτουργία των
κινητήρων που είναι ήδη αναµµένοι και αν επιτρέπει το κλείσιµο των επαφών των
κινητήρων. Η παροχή των καλωδίων θα είναι όπως παρακάτω, λαµβάνοντας υπόψη τον
τύπο, τις θερµοκρασίες, το είδος, το έδαφος κλπ.
α. Τα καλώδια για τροφοδοσία µετασχηµατιστών θα έχουν παροχή µεγαλύτερη από το
ονοµαστικό ρεύµα των µετασχηµατιστών.
β. Τα καλώδια τροφοδοσίας ενός συστήµατος από µπάρες µιας διατοµής θα έχουν
παροχή µεγαλύτερη από το απαιτούµενο ρεύµα του συστήµατος.
γ. Τα καλώδια τροφοδοσίας ενός συστήµατος από µπάρες πολλών διατοµών,
συζευγµένες, θα έχουν διατοµή τέτοια ώστε να αντέχουν στην ΜΑΧ απαιτούµενη παροχή.
δ. Τα καλώδια τροφοδοσίας των κινητήρων θα έχουν παροχή µεγαλύτερη από το
ονοµαστικό ρεύµα των κινητήρων.
ε. Όλα τα υπόλοιπα καλώδια που δεν αναφέρονται παραπάνω θα έχουν παροχή
µεγαλύτερη από την ΜΑΧ απαιτούµενη για διάρκεια µεγαλύτερη της µίας ώρας.
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5

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

5.1

Γενικά

Οι παρακάτω προδιαγραφές καλύπτουν την µελέτη και την εγκατάσταση των έργων που
θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του εξωτερικού φωτισµού του έργου, δηλαδή των
εξωτερικών χώρων όπου αυτό απαιτήται. Ο εξωτερικός φωτισµός θα τοποθετηθεί στους
προσπελάσιµους

δρόµους

της

εγκατάστασης,

στους

χώρους

που

εγκαθίσταται

εξοπλισµός και στην είσοδο των εγκαταστάσεων. Τα φωτιστικά θα είναι τελείως κλειστού
τύπου µε λαµπτήρες νατρίου υψηλής πιέσεως 70W - 250W και θα τοποθετηθούν σε
µεταλοιστούς κατάλληλου ύψους (6-9m) µε µεταλλικό βραχίονα. Το άναµα και σβήσιµο
του φωτισµού θα γίνεται χειροκίνητα και αυτόµατα µε φωτοκύτταρο. Ο εξωτερικός
φωτισµός θα πρέπει να έχει µια µέση ένταση φωτισµού 20LUX. Η αφή και η σβέση των
φωτιστικών θα γίνεται από τον πίνακα του εξωτερικού φωτισµού που θα βρίσκεται στο
κτίριο διοίκησης ή σε άλλο κατάλληλο στεγασµένο χώρο.
Στάθµες φωτισµού
Οι απαιτούµενες στάθµες φωτισµού στους εξωτερικούς χώρους θα είναι σε συµφωνία µε
τα πρότυπα ΕΝ 12464-2 για τον φωτισµό των εξωτερικών χώρων εργασίας και ΕΛΟΤ ΕΝ
13201 για τις οδούς και σε γενικές κατευθύνσεις θα είναι οι εξής:
•

Χώροι εκκένωσης απορριµµατοφόρων (σε περίπτωση
νυκτερινής εργασίας)

80 LUX

•

Χώροι δεξαµενών, χώροι εργασίας (γενικός φωτισµός)

20 LUX

•

Χώροι γύρω από κτίρια

10 LUX

•

Πλατείες και δρόµοι µεγάλης Κυκλοφορίας

0,75cd/m

•

∆ρόµοι µικρής κυκλοφορίας (εσωτερικό οδικό δίκτυο)

10lux

5.2

2

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.

5.2.1

Κέλυφος

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.
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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.

5.2.2

∆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.
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5.2.3

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. 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 VDE 0710. 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
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εκτός κυκλώµατος. Ο εναυστήρας θα λειτουργήσει µόνο όταν διακοπεί και επανέλθει η
τάση του δικτύου.

5.2.4

∆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.

5.2.5

Λαµπτήρας

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν λαµπτήρες απιοειδούς ή σωληνωτής µορφής τύπου
ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 70 W, 100 W, 150 W, 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, µπορούν να χρησιµοποιηθούν
λαµπτήρες απιοειδούς µορφής µε επικάλυψη ή σωληνωτής µορφής διαφανείς και θα
αποδίδουν φωτεινή ροή από 5.500 lumen έως 56.500 lumen. Ο ελάχιστος χρόνος της
”οικονοµικής ζωής’’ των λαµπτήρων

Να .Υ.Π. θα είναι ίσος προς 15,000 ώρες

λειτουργίας.
Ως ’’οικονοµική ζωή’’ (Τe) των λαµπτήρων ορίζεται ο χρόνος λειτουργίας µίας
εγκατάστασης, στον οποίο ο διατηρούµενος φωτισµός, σαν αποτέλεσµα της µείωσης
φωτεινής ροής (σε σχέση µε την ονοµαστική φωτεινή ροή του λαµπτήρα στις 100 ώρες
λειτουργίας) σε συνδυασµό µε τις αστοχίες λαµπτήρων, είναι κατά ελάχιστον 70% του
φωτισµού σχεδιασµού της εγκατάστασης.

5.2.6

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 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%.

5.3

5.3.1

Ίστοι Φωτισµού

Μεταλλοιστοί

Για την υλοποίηση του εξωτερικού φωτισµού θα χρησιµοποιηθούν σιδηροϊστοί συνεχώς
µεταβαλλόµενης διατοµής (taper) µε σχήµα διατοµής οκταγωνικό, σύµφωνα µε τα
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ευρωπαικά πρότυπα ΕΝ-40. Το συνολικό ύψος τους, µαζί µε τον βραχίoνα, θα είναι 6-7
µέτρα χωρίς ενδιάµεση ένωση. Το ελάχιστο πάχος ελάσµατος σε κάθε περίπτωση θα
είναι 4 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.
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 ελάχιστού πάχους 60µm,.
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.

5.3.2

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
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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 µέγιστου µήκους, 2,5m, οριζόντιας
προβολής µεταξύ του κέντρου του φωτιστικού και του άξονα του ιστού. Θα είναι καµπύλος
σωλήνας διαµέτρου 50 mm in µε πάχος τοιχώµατος 3,65 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.

5.3.3

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), 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 ΝΥΥ 4x16 mm²,
στο άνω δε µέρος θα φέρει δύο οπές διέλευσης καλωδίων µέχρι 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

K:\N1100a\cons\tefhi\TΠ_HM_5176.doc

- 67 -

Ν1100a/5176/B10

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.

Βάσεις Σιδηροιστών

5.3.4

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 κοχλιών) 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 κοχλιών και χιαστί λίγο πριν
από το σπείρωµά τους. Το σύστηµα των κοχλιών 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 γαλβάνισµα (µε την προβλεπόµενη φυγοκέντριση
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.

5.4

Τροφοδοσία και γείωση εξωτερικού φωτισµού

Για την τροφοδοσία του εξωτερικού φωτισµού θα χρησιµοποιηθούν καλώδια κατάλληλης
διατοµής «J1VV-...» (πρώην ΝΥY). Πρόσθετα προβλέπεται εγκατάσταση για την µείωση
της έντασης φωτισµού (dimming) είτε βάση χρονοπρόγραµµατος είτε βάση έντασης
φωτισµού.. Εντός του µεταλλοϊστού αµέσως µετά το ακροκιβώτιο διακλάδωσης το
2

καλώδιο τροφοδοσίας θα είναι διατοµής 3x1.5mm . Για την γείωση της γραµµής

K:\N1100a\cons\tefhi\TΠ_HM_5176.doc

- 68 -

Ν1100a/5176/B10

εξωτερικού φωτισµού θα χρησιµοποιηθεί ξεχωριστός αγωγός από γυµνό χαλκό ελάχιστης
2

διατοµής ίσης µε την διατοµή του ουδέτερου και πάντα όχι µικρότερη από 50mm . Σε
κάθε ακροκιβώτιο θα υπάρχουν οι ασφάλειες προστασίας των καλωδίων προς τα
φωτιστικά σώµατα, οι ακροδέκτες συνδέσεως των εισερχοµένων και εξερχόµενων
καλωδίων, γειώσεις κλπ. Το ακροκιβώτιο του κάθε ιστού θα συνδέεται µε τον κύριο αγωγό
γειώσεως, µε ένα γυµνό χάλκινο αγωγό ενδεικτικής διατοµής 6mm

2

µε κατάλληλο

γαλβανισµένο σφικτήρα. Στο τέλος της τροφοδοτικής γραµµής, µετά τον τελευταίο ιστό ο
κύριος αγωγός γειώσεως θα γειώνεται ξανά µέσω κατάλληλης γείωσης/εων (τρίγωνο
γείωσης, πάσσαλος γείωσης), ανεξάρτητης από τις γειώσεις των κτιρίων και σε απόσταση
τουλάχιστον 30 µέτρων από αυτές και η οποία θα περιγραφθεί και θα αποδοθεί στα
υποβαλλόµενα σχέδια.

K:\N1100a\cons\tefhi\TΠ_HM_5176.doc

- 69 -

Ν1100a/5176/B10

6

ΓΕΙΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

6.1

Γενικά

Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει την εγκατάσταση γειώσεων και αντικεραυνικής
προστασίας που απαιτείται στο έργο. Το σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) θα
καλύπτει όλα τα κτίρια του Χ.Υ.Τ.Α και όπου αλλού θεωρηθεί απαραίτητο από την µελέτη
και θα περιλαµβάνει:
Το εξωτερικό Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας που αποτελείται από το συλλεκτήριο
σύστηµα, τους αγωγούς καθόδου και το σύστηµα γειώσεως και προορίζεται να δέχεται
τους κεραυνούς να διοχετεύει και διασκορπίζει στο έδαφος µε ασφάλεια το ρεύµα του
κεραυνού, µπορεί να είναι τύπου κλωβού ή µεµονωµένα αλεξικέραυνα ή συνδυασµός
τους.

6.2

Γειώσεις.

Για την γείωση λειτουργίας και προστασίας, θα κατασκευαστεί στον χώρο που θα
τοποθετηθεί ο γενικός πίνακας χαµηλής τάσης (Γ.Π.Χ.Τ) θεµελιακή γείωση σύµφωνα µε
το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Θεµελιακή γείωση θα κατασκευαστεί επίσης σε κάθε κτίριο.
Σε περίπτωση που απαιτηθεί υποσταθµός µετασχηµατισµού τάσης θα πρέπει στον
υποσταθµό να κατασκευαστεί και ισοδυναµικό πλέγµα «δαρινκγ».
6.2.1

Θεµελειακή γείωση

Η εγκατάσταση θεµελιακής γείωσης θα γίνει ως ακολούθως :
Εντός των πέδιλων και των πεδιλοδοκών από σκυρόδεµα και στο κάτω µέρος αυτών
τοποθετείται ταινία γείωσης χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυροµένη 40x4mm, η οποία ανά
2 m θα στερεωθεί πάνω στον οπλισµό των θεµελίων του κτιρίου µε κατάλληλους
συνδετήρες, ενώ ανά 3m στηρίζεται σε κατάλληλους πασσάλους οι οποίοι είναι
καρφωµένοι στο έδαφος. Σε κατάλληλο σηµείο συνδέεται η ταινία µέσω κατάλληλου
συνδέσµου µε τρίγωνο γείωσης, ώστε να επιτευχθεί τιµή αντίστασης κάτω από 1 Ω .
Σηµειώνεται πώς ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενισχύσεις της
θεµελιακής γείωσης, ώστε να επιτευχθεί τιµή αντίστασης κάτω από 1 Ω.
6.2.1.1 Υλικά γείωσης
Όπου απαιτείται η σύνδεση ανόµοιων ηλεκτροχηµικών υλικών (χαλκός-αλουµίνιο ή
χαλκός χάλυβας) θα παρεµβάλλεται διµεταλλική επαφή CUPAL και για συνδέσεις µόνο
στον αέρα. Εναλλακτικά ως διµεταλλική επαφή µπορεί vα χρησιµοποιηθεί και ανοξείδωτος
χάλυβας ποιότητας Α2. Όπου οι αγωγοί είναι χάλκινοι, τα στηρίγµατα και οι σύνδεσµοι θα
είναι χάλκινα, ενώ στους θερµά επιψευδαργυρωµένους αγωγούς χαλύβδινους ή κράµατος
AlMgSi,

τα

στηρίγµατα

και

ο

σύνδεσµοι

πρέπει

να

είναι

χαλύβδινα

θερµά

επιψευδαργυρωµένα. Οι βίδες και τα περικόχλια στα χάλκινα εξαρτήµατα θα είναι
ανοξείδωτα ποιότητας Α2 για δε τα χαλύβδινα ανοξείδωτα για τους λυόµενους
συνδέσµους και χαλύβδινα θερµό επιψευδαργυρωµένα για τα υπόλοιπα υλικά.
6.2.1.1.1

Αγωγοί γης
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2

Θα είναι διαµέτρου 8mm (διατοµής 50mm ), από γυµνό ανοπτηµένο χαλκό ή χαλύβδινοι
θερµά επιψευδαργυρωµένοι.
6.2.1.1.2

Στηρίγµατα αγωγών συνδέσεως

Θα είναι από γαλβανισµένο χάλυβα µε τους κοχλίες τους και µε τεµάχιο µολύβδου πάχους
1mm στα σηµεία επαφής των χάλκινων αγωγών. Τα στηρίγµατα θα είναι φτιαγµένα ειδικά
από αγωγούς Φ8, µήκους 30cm και κατάλληλα για πάκτωση σε κατασκευή από
σκυρόδεµα.
6.2.1.1.3

Τεµάχια διακλαδώσεως – Ταυ – Τεµάχια συνδέσεως

Θα είναι από ορείχαλκο ή γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα, πλήρη µε τους κοχλίες τους
κατάλληλα για αγωγούς Φ8.
6.2.1.1.4

Σύνδεσµοι

Θα είναι από γαλβανισµένο χάλυβα µε τους κοχλίες τους και κατάλληλοι για συνδέσεις Φ8
µε Φ16. Θα φέρουν και τεµάχιο µολύβδου πάχους 1mm στα σηµεία επαφής µε τους
χάλκινους αγωγούς.
6.2.1.1.5

Αγωγοί προς γη

Θα χρησιµοποιηθούν για την σύνδεση µε την θεµελιακή γείωση, θα είναι δε από
γαλβανισµένο χάλυβα διαµέτρου 16mm, µήκους 1,75m, µε πεπλατισµένα άκρα που θα
φέρουν δύο οπές για την σύνδεση.
6.2.1.1.6

∆ιαχωριστικά τεµάχια

Θα τοποθετηθούν επάνω από τους αγωγούς προς γη και χρησιµεύουν νια την
αποσύνδεση των γειώσεων (για έλεγχο). Η κατασκευή αυτών θα είναι από ορείχαλκο ή
γαλβανισµένο χάλυβα και θα φέρουν κανονικούς συνδέσµους.

6.2.2

Τρίγωνο Γειώσεως

Τρίγωνο γείωσης θα τοποθετηθεί όπου απαιτηθεί από την εγκεκριµένη µελέτη (π.χ στον
ουδέτερο του Η/Ζ ,επικουρικά της θεµελιακής, µετασχηµατιστής τάσης). Τα ηλεκτρόδια
γείωσης του τριγώνου θα είναι ράβδοι γείωσης τύπου COOPERWELD διαµέτρου
τουλάχιστον Φ19 και µήκους 2.5m. υποχρεωτικά από χαλύβδινο πυρήνα µεγάλης
µηχανικής αντοχής που θα περιβάλλεται από µανδύα από χαλκό πάχους τουλάχιστον ίσο
µε το 1/10 της διαµέτρου της ράβδου.
Η σύνδεση των ηλεκτροδίων µεταξύ τους θα γίνεται µέσο ορειχάλκινων σωληνωτών
συνδετήρων µε κωνικές ή κοχλιωτές υποδοχές. Τα τρία ηλεκτρόδια θα συνδεθούν µεταξύ
2

τους µε αγωγό 70mm σε βάθος 1m. Οι τρεις ράβδοι γείωσης θα τοποθετηθούν σε
διάταξη ισόπλευρου τριγώνου, µε απόσταση 3m η µία από την άλλη. Ο κεντρικός αγωγός
2

γείωσης θα έχει διατοµή τουλάχιστον 16mm και σε κάθε περίπτωση όχι µικρότερη από
την διατοµή του ουδετέρου του αγωγού της κύριας παροχής. Στο ηλεκτρόδιο γείωσης στο
οποίο συνδέεται ο κεντρικός αγωγός γείωσης, θα συνδεθεί µέσω µονωµένου καλωδίου
κατάλληλης διατοµής θυσιαζόµενο ανόδιο ψευδαργύρου για την προστασία του τριγώνου
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και το οποίο θα επιθεωρείται τακτικά. Το ανόδιο ψευδαργύρου θα είναι τοποθετηµένο σε
απόσταση 1.00m από το ηλεκτρόδιο γείωσης. Ο κεντρικός αγωγός γείωσης, ο αγωγός
γείωσης από ηλεκτρόδιο σε ηλεκτρόδιο, όπως και ο αγωγός σύνδεσης από το ηλεκτρόδιο
στο ανόδιο, θα οδεύουν σε βάθος 60cm από την επιφάνεια του εδάφους, µέσα σε χαντάκι
βάθους 1.00m και πλάτους 0.50m. Επάνω από κάθε ηλεκτρόδιο και από το ανόδιο
ψευδαργύρου θα υπάρχει κτιστό ή προκατασκευασµένο πλαστικό φρεάτιο 30x30cm µε
χυτοσιδηρό κάλυµµα.

Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας

6.3

Για την προστασία των κτιριακών εγκαταστάσεων από τις επιπτώσεις ενός κεραυνού
προβλέπεται η εγκατάσταση Συστήµατος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) σύµφωνα µε
τα παρακάτω πρότυπα :
•

ΕΛΟΤ 1197-1/2002, ΕΛΟΤ 1412Β, ΕΛΟΤ HD384

•

DIN 57185 / VDE 0185

•

IEC 1024-1/1990

•

ΕΝ 61024-1

•

NF 17100

•

CENELEC

•

ANSI- NFPA 78

•

BS 6651

•

CEI-81

6.3.1

Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας τύπου κλωβού

Στην οροφή και ειδικότερα στις ακµές και αιχµές των διαφόρων τµηµάτων των κτιρίων
τοποθετείται το συλλεκτήριο σύστηµα αποτελούµενο από αγωγούς που σχηµατίζουν
βρόγχους διαστάσεων 5x5m και στερεώνονται επί της οροφής µε κατάλληλα στηρίγµατα,
ανάλογα µε την φύση της στέγης κάθε ένα µέτρο. Οι καπνοδόχοι κλπ αιχµές - εξάρσεις δοκιµών στοιχείων προστατεύονται µε ακίδα που τοποθετείται στην κατακόρυφη
επιφάνεια, και συνδέεται µε το συλλεκτήριο σύστηµα. Μεταλλικές εξάρσεις ή κατασκευές
συνδέονται στο συλλεκπριο σύστηµα εάν υπάρχει µια από τις συνθήκες:
•

Προεξέχουν από την προστατευόµενη περιοχή >30m

•

Περικλείουν µια επιφάνεια >1m2 ή έχουν µήκος >2m

•

Απέχει <50cm από το συλλεκτήριο σύστηµα

Στα σηµεία διασταυρώσεως των συλλεκτήριων αγωγών ή σε ευθύγραµµα τµήµατα των
20m τοποθετείται διάταξη απορρόφησης συστολών - διαστολών. Οι αγωγοί καθόδου
συνδέουν τα συλλεκτήριο σύστηµα µε το σύστηµα γειώσεως (θεµελιακή γείωση του
κτιρίου) οδεύουν κατακόρυφα ή και οριζόντια στις στέγες κατωτέρων επιπέδων, µε µέση
απόσταση µεταξύ τους µέχρι 20m (για κτίρια συνήθους χρήσεως).
Οι αγωγοί καθόδου µπορεί να είναι:
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α.

Ορατοί, οπότε κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό του συλλεκτήριου συστήµατος,
στερεώνονται µε κατάλληλα στηρίγµατα σε αποστάσεις 1m και συνδέονται µε το
σύστηµα γείωσης µε προστατευτικούς αγωγούς.

β.

Εγκιβωτισµένοι

στα

υποστυλώµατα

σκυροδέµατος

του

κτίσµατος

οπότε

κατασκευάζονται από χαλύβδινο επιψευδαργυρωµένο αγωγό Φ 10mm και
στερεώνονται µε κατάλληλα στηρίγµατα σε αποστάσεις 2m στον οπλισµό και
συνδέονται µε το συλλεκτήριο σύστηµα και το σύστηµα γειώσεως µε κατάλληλες
υποδοχές.
γ.

Από

τα

φυσικά

στοιχεία

του

κτιρίου,

µεταλλικές

κατασκευές,

εφόσον

εξασφαλίζονται οι αντίστοιχες διατοµές των αγωγών καθόδου το πάχος του είναι
>2mm και εξασφαλίζεται ηλεκτρική συνέχεια είτε µετά ειδικά εξαρτήµατα είτε είναι
εκ κατασκευής συνεχόµενα.
Ειδικότερα υδρορροές οµβρίων µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως φυσικοί αγωγοί
καθόδου µέχρι το 50% του συνόλου και εξασφαλίζεται η ηλεκτρική συνέχεια των
τµηµάτων µε τα ειδικά κολλάρα. Μεταλλικά προεξέχοντα στοιχεία από τους τοίχους
συνδέονται µε τους αγωγούς καθόδου αν έχουν επιφάνεια >5m2 ή συνολικό µήκος >10m
ανεξάρτητα της αποστάσεως των από αυτούς. Μεταλλικές κατασκευές ή καλώδια
ηλεκτρικής ενέργειας κλπ που απέχουν απόσταση (D σε m) µικρότερη του R/5 (R=
αντίσταση γειώσεως σε Ohm) από τους αγωγούς καθόδου πρέπει να γεφυρώνονται µε
αυτός άµεσα ή µέσω αλεξικέραυνων υπερτάσεων όπως περιγράφεται πιο κάτω, και
αγωγούς της ίδιας διατοµής µε τους αγωγούς καθόδου. Στο σηµείο σύνδεσης µε το
σύστηµα γειώσεως πρέπει αν τοποθετείται σε κάθε αγωγό καθόδου ένας σύνδεσµος
ελέγχου (λυόµενος). Το σύστηµα γειώσεως αποτελείται από την θεµελιακή γείωση του
κτιρίου συνδεδεµένη µε εξωτερικό βρόχο (περιµετρικά του κάθε κτιρίου) από χαλύβδινο
2

επικασσιτερωµένο αγωγό διατοµής 70mm . Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε χάνδακα
βάθους 60 cm που θα επιχωθεί µε δύο στρώσεις κοσκινισµένου χώµατος ολικού πάχους
20 cm, και κατά το υπόλοιπο µε λοιπά προϊόντα εκσκαφής, απαλλαγµένα από µεγάλες
πέτρες. Κάθε στρώση θα βρέχεται και θα κοσκινίζεται επιµελώς. Ο εξωτερικός βρόχος θα
συνδεθεί, µέσω ειδικών τεµαχίων, µε την θεµελιακή γείωση του κτιρίου σε τέσσερα κατ'
ελάχιστο σηµεία µε επικασσιτερωµένο χάλκινο αγωγό διαµέτρου 8mm, και µε τους
αγωγούς καθόδου.Για την ενίσχυση της γειώσεως, εφόσον απαιτείται τοποθετούνται
τρίγωνα γείωσης σε διάφορα σηµεία και συνδέονται µε το υπόλοιπο σύστηµα
γειώσεως.Οι διάφορες συνδέσεις στο σύστηµα γειώσεως µέσα στο έδαφος ή στο
σκυρόδεµα πραγµατοποιούνται µε βαρέως τύπου σφικτήρες.

6.3.1.1 Υλικά
Η εκλογή του υλικού των αγωγών και των λοιπών βοηθητικών εξαρτηµάτων γίνεται
έχοντας υπόψη την πιθανότητα διάβρωσης τόσο της προστατευόµενης κατασκευής όσο
και του ΣΑΠ. Όπου απαιτείται η σύνδεση ανόµοιων ηλεκτροχηµικών υλικών (χαλκός αλουµίνιο ή χαλκός - χάλυβας) θα παρεµβάλλεται διµεταλλική επαφή CUPAL. και για
συνδέσεις µόνο στον αέρα, ενώ η σύνδεση των στο έδαφος ή σκυρόδεµα απαγορεύεται.
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Ως διµεταλλική επαφή µπορεί αν χρησιµοποιήθηκε ανοξείδωτος χάλυβας ποιότητας Α2. Η
χρήση µολύβδου ως παρεµβαλλόµενο υλικό µεταξύ χαλκού κι άλλων υλικών ή κάρβουνου
ή ρινισµάτων σιδήρου, άλατος κλπ. στη γείωση απαγορεύεται. Όπου οι αγωγοί είναι
χάλκινοι, τα στηρίγµατα και οι σύνδεσµοι πρέπει να είναι χάλκινοι, για θερµά
επιψευδαργυρωµένους αγωγούς χαλύβδινους ή κράµατος AlMgSi, τα στηρίγµατα και οι
σύνδεσµοι πρέπει να είναι χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένα. Οι βίδες και τα
περικόχλια στα χάλκινα εξαρτήµατα πρέπει να είναι ανοξείδωτα ποιότητας Α2, για δε τα
χαλύβδινα

ανοξείδωτα

για

τους

λυόµενους

συνδέσµους

και

χαλύβδινα

θερµά

επιψευδαργυρωµένα για τα υπόλοιπα υλικά.

6.3.2

Αλεξικέραυνα επι Ιστού.

Το σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας µπορεί να υπολοποιήθεί µε µεµονωµένα
αλεξικέραυνα επι ιστού. Το αλεξικέραυνο θα είναι τύπου ιονισµού υψηλής ατµοσφαιρικής
τάσης, µη ραδιενεργό. Η τοποθέτηση του αλεξικεραυνου θα γίνεται επί ιστού κατάλληλου
ύψους ώστε να παρέχει απόλυτη προστασία σε όλα τα απαιτούµενα σηµεία. Το κάθε
αλεξικέραυνο θα αποτελείται από τα εξής µέρη :
•

Ακίδα από ειδικό κράµα ορείχαλκου

•

∆ίσκος ατµοσφαιρικής τάσεως από ορείχαλκο

•

Σπινθήρες ανάλωσης φορτίου (διάκενο διασπάσεως τόξου)

•

Μηχανισµό ιονισµού

•

Στέλεχος (σωληνωτή ράβδος) ειδικού ορειχάλκινου κράµατος.

•

Μεταλλικός ιστός, τηλεσκοπικός, από σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου άνευ ραφής
(Mannesmann) και αντιοξειδωτική βαφή κατάλληλης διαµέτρου.

Απαιτουµενα τεχνικά χαρακτηριστικά του αλεξικεραύνου :
•

Αυτεπαγωγή :

>20Η

•

Χωρητικότητα :

200pF

•

Σταθερά L/C :

8-10msec

•

∆ιάκενο οδηγού σπινθηριστή :

0,1mm

•

∆ιάκενο διαφυγής κεραυνικού ρεύµατος (εσ.):

2mm

•

∆ιάκενο διαφυγής κεραυνικού ρεύµατος (εξ.):

40mm
2

Ο αγωγός καθόδου είναι από ηλεκτρολυτικό χαλκό πολύκλωνο, διατοµής 70mm . Επί του
αγωγού καθόδου του αλεξικέραυνου θα εγκατασταθεί µια κάρτα µαγνητικής καταγραφής
κεραυνικών πληγµάτων, (ΟΒΟ). Ανάλογα µε τη θέση τοποθέτησης θα επιλεγεί κατάλληλο
σύστηµα γείωσης.

6.3.3

Έλεγχοι

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του κτιρίου πρέπει αν γίνονται έλεγχοι για τυχόν ζηµιές στο
σύστηµα γειώσεως και ειδικότερα όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν φυσικά στοιχεία
στην εγκατάσταση του ΣΑΠ.
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•

Μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου περιοδικά επαναλαµβανόµενος έλεγχος σε
χρονικά διαστήµατα που καθορίζονται ανάλογα µε την φύση του κτιρίου και των
προβληµάτων διάβρωσης.

•

Προσθετός έλεγχος γίνεται µετά από τροποποιήσεις ή επισκέψεις των κτιριακών
εγκαταστάσεων ή όταν είναι γνωστό ότι το κτίριο δέχθηκε κεραυνό.

6.3.4

Συντήρηση

Έλεγχοι σε τακτικά διαστήµατα είναι από τους βασικούς παράγοντες για µια αξιόπιστη
συντήρηση ενός ΣΑΠ. Όλα τα σφάλµατα που παρατηρήθηκαν πρέπει αν επισκευάζονται
χωρίς καθυστέρηση.
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7

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

7.1

Γενικά

Λόγω της µεγάλης ποικιλίας και της εκτάσεως των εγκαταστάσεων καθώς και της
σπουδαιότητας της διατήρησης τους σε καλή λειτουργία και της έγκαιρης ανίχνευσης και
επισκευής τυχόν σφαλµάτων, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός πλήρους συστήµατος
κεντρικής παρακολούθησης και ελέγχου. Ειδικότερα το κέντρο του συστήµατος (Κεντρικός
Πίνακας Έλεγχου) θα εγκατασταθεί σε χώρο του Κτιρίου ∆ιοίκησης, θα περιλαµβάνει όλες
τις κεντρικές συσκευές που χρειάζονται (όπως τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή
κ.λπ.). Το σύστηµα τροφοδοτήσεως του όλου συστήµατος µε την ενέργεια που χρειάζεται
για τη λειτουργία του, καθώς και τα µέσα ενδείξεων, καταγραφής και χειρισµών. Το
σύστηµα θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία. Η εγκατάσταση του
Κεντρικού πίνακα (Κ.Σ.Ε), καθώς και των περιφερειακών µονάδων (Τ.Σ.Ε), που θα
καθοριστούν από τον Ανάδοχο του έργου, όπως και η σχετική καλωδίωση, θα γίνει κάτω
από τον άµεσο έλεγχο και επίβλεψη εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου των
συσκευών. Επίσης το ξεκίνηµα λειτουργίας του συστήµατος καθώς και η παράδοσης του
σε λειτουργίας θα γίνει από ειδικό µηχανικό του αντιπροσώπου. Από το σύστηµα θα
παρακολουθούνται οι λειτουργίες των παρακάτω συστηµάτων:
•

Γεφυροπλάστιγγα

•

Σύστηµα διαχειρίσεως στραγγιδίων

•

Εξωτερικός φωτισµός

•

Ύπαρξη τάσης-Λειτουργία Η/Ζ

•

Σύστηµα διαχείρισης βιοαερίου

•

Σύστηµα άρδευσης

•

Μετεωρολογικός σταθµός

Όλα τα τµήµατα του επί µέρους εξοπλισµού πρέπει να είναι συµβατά µεταξύ τους και
πρέπει να είναι βιοµηχανικά προϊόντα κατασκευαστών πιστοποιηµένων κατά ISO 9001,
µε αποδεδειγµένη καλή και αξιόπιστη λειτουργία σε παρόµοια έργα. Η περιγραφή του
συστήµατος που ακολουθεί είναι ενδεικτική ως ελάχιστο (και όχι περιοριστική).

7.2

Γενική Περιγραφή

Το Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου και Παρακολουθήσεως που περιγράφεται παρακάτω,
πρέπει να αποτελείται από υλικό τελείως «στερεάς δοµής» (solid state) κατασκευασµένο
µε την «άµεση ψηφιακή τεχνολογία» των ηλεκτρονικών διερευνητών (DDG) προκειµένου
να εξασφαλισθεί η αξιοπιστία, η µακροζωία κα η συντήρηση του συστήµατος µε χαµηλό
κόστος. Όλες οι µονάδες που θα χρησιµοποιηθούν θα συγκρατούνται από βυσµατωτά
(PLUG – IN) συστήµατα. Η εγκατάσταση θα περιέχει όλα τα βασικά και περιφερειακά
όργανα, συσκευές, αισθητήρια κ.λπ., που απαιτούνται για την κατασκευή ενός πλήρους
σε λειτουργία συστήµατος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των εγκαταστάσεων που θα
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καθοριστούν αναλυτικά από τον ανάδοχο. Η χωρητικότητα του διερευνητή και του κάθε
υποπίνακα Συλλογής Στοιχείων (DGP) της εγκαταστάσεως θα είναι ικανή να περιλάβει
όλες τις λειτουργίες, µε δυνατότητα αυξήσεως τουλάχιστον 20% για πιθανή επέκταση του
συστήµατος. Όλα τα όργανα και συσκευές που αποτελούν το σύστηµα, δηλαδή ο
ηλεκτρονικός διερευνητής, η οθόνη (MONITOR), το πληκτρολόγιο, ο εκτυπωτής, οι
πίνακες φωτεινών ενδείξεων και οι υποπίνακες συλλογής πληροφοριών, πρέπει να είναι
σχεδιασµένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορούν να λειτουργήσουν από σύστηµα
εφεδρικής τροφοδοτήσεως (συσσωρευτές κ.λπ.). Το σύστηµα πρέπει να περνάει
αυτοµάτως στη λειτουργία από την εφεδρική τροφοδότηση, µόλις διακοπεί η κανονική
ηλεκτροδότησή του, χωρίς διαταραχή λειτουργίας ή απώλεια πληροφοριών, δηλαδή θα
είναι «Σύστηµα Αδιαλείπτου Τροφοδοτήσεως (UPS – UNINTERRUPTED POWER
SUPPLY). Στα χειριστήρια πρέπει να υπάρχει ένδειξη ότι το σύστηµα λειτουργεί από την
Αρχή Ηλεκτρισµού. ή το σύστηµα UPS, η οποία ένδειξη θα εκτυπώνεται και στους
εκτυπωτές. Το όλο σύστηµα πρέπει να περιλαµβάνει και το πλήρες τροφοδοτικό σύστηµα,
µε την αντίστοιχη συστοιχία συσσωρευτών, που θα επαρκεί για λειτουργία τουλάχιστον 30
λεπτών σε περίπτωση διακοπής της τάσεως από το δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισµού. Το
σύστηµα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να συνδεθεί µε µιµικό διάγραµµα ή συσκευή
προβολής (projector) για την απεικόνιση όλων των εγκαταστάσεων. Για την επίτευξη
υψηλής απόδοσης είναι απαραίτητο κάθε πληροφορία να περιέχει και στοιχεία που θα
καθοριστούν για την αξιολόγησή της, όπως και συγκεντρωτικά µεγέθη (π.χ. όγκος ύδατος
3

σε m / µήνα) για να υπάρχει δυνατότητα συγκρίσεως για κάθε µήνα ή τους αντίστοιχους
µήνες κάθε έτους.

∆ιάρθρωση του συστήµατος

7.3

Το σύστηµα θα αποτελείται από τις παρακάτω συσκευές:
α)Τους προγραµµατιζόµενους λογικούς ελεγκτές (PLC) του κεντρικού σταθµού ελέγχου
(Κ.Σ.Ε) και των τοπικών σταθµών ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) όπου θα βρίσκονται οι υποπίνακες
συλλογής στοιχείων (DATA GATHERING PANELS), που θα κατανεµηθούν σε διάφορες
θέσεις και ο αριθµός των οποίων θα καθοριστεί από τον ανάδοχο του έργου.
β) Τη διάταξη τροφοδοτήσεως (POWER SUPPLY) του όλου συστήµατος ελέγχου και
παρακολουθήσεως.
γ) Τα αισθητήρια (SENSORS), τα οποία θα αντιλαµβάνονται καταστάσεις ή θα µετρούν
µεγέθη κ.λπ. όπως π.χ. θερµοστάτες, πρεσοστάτες κ.λπ., τα όργανα εκτελέσεως εντολών
όπως π.χ. επαφείς (CONTACTORS), σειρήνες συναγερµού κ.λπ.
δ) Το δίκτυο διασύνδεσης των επιµέρους ελεγκτών
ε) Τον κεντρικό υπολογιστή όπου θα γίνεται ο κεντρικός έλεγχος και ο οποίος θα
περιλαµβάνει:
•

Το χειριστήριο

•

Τον εκτυπωτή (PRINTER)

•

Την οθόνη του κεντρικού ενδείκτη (MONITOR)

•

Το λογισµικό τηλεελέγχου
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7.3.1
Κάθε

Προγραµµατιζόµενοι λογικοί ελεγκτές (ΡLC)
Τοπικός

Σταθµός

Ελέγχου

(ΤΣΕ)

είναι

µία

προγραµµατιζόµενη

µονάδα

αυτοµατισµού (Προγραµµατιζόµενος Λογικός Ελεγκτής, PLC) η οποία αποτελείται από
ανεξάρτητες, εναλλάξιµες κάρτες (modular system). Ειδικότερα για την επικοινωνίαδιασύνδεση µε το περιβάλλον (συλλογή πληροφοριών και αποστολή εντολών), το PLC θα
διαθέτει τυποποιηµένες κάρτες (modules):
•

ψηφιακών εισόδων (DI) για την συλλογή πληροφοριών τύπου ON-OFF από
επαφές RELAY ελεύθερες δυναµικού. Οι κάρτες ψηφιακών εισόδων θα είναι των
16 εισόδων τουλάχιστον η κάθε µία και θα λειτουργούν στα 24 V DC. Θα υπάρχει
δε γαλβανική αποµόνωση µε το εσωτερικό κύκλωµα του προγραµµατιζόµενου
ελεγκτή (PLC).

•

ψηφιακών εξόδων (DΟ) για την αποστολή εντολών σε κατάλληλες µονάδες. Οι
κάρτες ψηφιακών εξόδων θα είναι των 16 εξόδων τουλάχιστον η κάθε µία και θα
λειτουργούν στα 24 V DC. Η δυνατότητα εξόδου της κάθε εισόδου θα είναι 250
mA. Η κάρτα θα αυτοπροφυλάσεται από υπερεντάσεις και υπερτάσεις και θα έχει
γαλβανική αποµόνωση από το εσωτερικό κύκλωµα του PLC.

•

αναλογικών εισόδων (AI) για την συλλογή µετρήσεων από όργανα τα οποία
παρέχουν αναλογικό σήµα. Οι κάρτες αναλογικών εισόδων θα είναι 2 ή 8 εισόδων
µε γαλβανική αποµόνωση κάθε εισόδου από το εσωτερικο κύκλωµα του PLC και
ανάλυση 12 bit τουλάχιστον. Γίνονται δεκτά και σήµατα από άλλες βιοµηχανικές
τυποποιήσεις 0-10 V DC ή απευθείας από θερµοαντιστάσεις.

•

αναλογικών εξόδων (AΟ) για την ρύθµιση ειδικών µονάδων. Οι κάρτες
αναλογικών εξόδων θα είναι 2 ή 4 εξόδων µε λειτουργία στην περιοχή 0/4...20 mA
µε ανάλυση 11 bit τουλάχιστον, µε προστασία βραχυκύκλωσης και γαλβανική
αποµόνωση από το εσωτερικό κύκλωµα του PLC. Ολα τα καλώδια που φτάνουν
στα PLC απαγορεύεται να συνδέονται απ’ ευθείας στις κάρτες, αλλά θα
τερµατίζουν σε αριθµηµένες κλεµµοσειρές του κάθε πίνακα.

Τα PLC θα διαθέτουν επίσης:
• θύρα επικοινωνίας ethernet για την επικοινωνία µεταξύ ΤΣΕ και ΚΣΕ
• σειριακή θύρα επικοινωνίας για τη δυνατότητα τοπικής πρόσβασης και
προγραµµατισµού τους.
• διπλά τροφοδοτικά (για εφεδρεία σε περίπτωση αστοχίας του ενός).
Τα PLC θα έχουν την δυνατότητα επικοινωνίας, ενηµέρωσης και προγραµµατισµού από
τον κεντρικό Η/Υ του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου (ΚΣΕ). Όλα τα PLC θα είναι του
ίδιου κατασκευαστή και θα διαφέρουν µόνο ως προς το πραγµατικό πλήθος των
αναλογικών και ψηφιακών εισόδων και εξόδων που απαιτείται ανάλογα µε τις ανάγκες
κάθε εγκατάστασης. Ο πηγαίος κώδικας θα είναι δυνατόν να "φορτωθεί" σε όλα χωρίς
µεταφράσεις (source code compatible)
Θα πρέπει να παραδοθούν όλα τα PLC µε διαθέσιµη εφεδρεία +20% σε σηµεία ελέγχου
για να καλυφθούν µελλοντικές ανάγκες. Όλα τα προγράµµατα θα είναι γραµµένα σε µη
πτητικό µέσο (non volative) EPROM, EEPROM, FLASH EPROM, χωρίς να είναι
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απαραίτητη η χρήση µπαταρίας για την συντήρηση των δεδοµένων. Μόνο για το ρολόι
πραγµατικού χρόνου θα είναι απαραίτητη η µπαταρία, αλλά το ρολόι πραγµατικού χρόνου
θα συγχρονίζεται µέσω του κεντρικού PLC. Κάθε PLC πρέπει να έχει τα εξής τεχνικά
χαρακτηριστικά:
•

Τα προγράµµατα λειτουργίας του ελεγκτή θα πρέπει να µπορούν να
αποθηκευτούν εναλλακτικά σε µνήµη RAM, EPROM ή EEPROM. Η εναλλακτική
τοποθέτησή τους θα πρέπει να γίνεται µε απλό και γρήγορο τρόπο χωρίς να
απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή µεταφορά της συσκευής σε εργαστήριο.

•

Ο ελεγκτής θα είναι κατασκευασµένος µε τρόπο ώστε να µπορεί να επεκτείνεται
µε πρόσθεση ανεξάρτητων µονάδων εισόδου/εξόδου (modular). Η επέκταση του
ελεγκτή θα πρέπει να γίνεται µε απλό τρόπο χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία
ή µεταφορά της συσκευής σε εργαστήριο.

•

Η µνήµη του ελεγκτή θα πρέπει να έχει µέγεθος 48 bytes τουλάχιστον.

•

Ο τυπικός χρόνος σάρωσης θα πρέπει να είναι µικρότερος τoυ 1 ms/kb.

•

Η οργάνωση των προγραµµάτων λειτουργίας του ελεγκτή θα γίνεται µε
προγράµµατα δοµηµένα σε ενότητες.

Ο ελεγκτής θα είναι σύµφωνος µε το IEC 1131 και θα υποστηρίζει τις παρακάτω εντολές:
•

∆υαδικές λογικές πράξεις (AND, OR, NOT)

•

Σύγκριση για ισότητα, ανισότητα, µεγαλύτερο, µικρότερο, µεγαλύτερο ή ίσο,
µικρότερο ή ίσο

•

Αριθµητικές πράξεις (16 bit πράξεις µέχρι και εύρεση τετραγωνικής ρίζας)

•

Απαρίθµηση

•

Set/Reset εσωτερικών σηµαίων και εξόδων

•

Ολίσθηση κατά θέσεις δεξιά ή αριστερά

•

Χρονικά καθυστέρησης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης, παλµού

•

Σύγκριση

•

Μανδάλωση (RS, Flip-Flop)

•

∆ιακλάδωση υπό συνθήκη και χωρίς συνθήκη

•

Πράξεις επί πινάκων

•

Μεταφορά ελέγχου σε υποπρογράµµατα

•

Στιγµιαία διέγερση των εξόδων (pulse output)

•

Κατά τον προγραµµατισµό θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να δίνονται
λογικές εκφράσεις, οι οποίες να περιέχουν συνδυασµό όλων των παραπάνω
εντολών, υπό την µορφή παρενθέσεων

Η συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 64 απαριθµητές για εσωτερικά
γεγονότα και τουλάχιστον 128 εσωτερικά χρονικά για µέτρηση περιόδων. Η συσκευή θα
πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 2048 εσωτερικές σηµαίες για εσωτερικά γεγονότα ή
δεδοµένα, να έχει µπαταρία για διατήρηση των στοιχείων της RAM και ενσωµατωµένο
ρολόι πραγµατικού χρόνου. Ο προγραµµατιζόµενος ελεγκτής θα διαθέτει θύρα σύνδεσης
µε φορητό µικροϋπολογιστή (συσκευή προγραµµατισµού) για επιτόπιο ή από απόσταση:
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Θα παρέχει ένδειξη καταστάσεως κάθε ψηφιακής εισόδου/εξόδου µε LED και δυνατότητα
προσοµοίωσης (SIMULATION) κάθε ψηφιακής και αναλογικής εισόδου/εξόδου.
Οι κάρτες ψηφιακών εισόδων θα έχουν τάση εισόδου 24 V DC και προστασία από
υπερτάσεις.
Οι ψηφιακές έξοδοι θα είναι 24 V DC κατ' ελάχιστον 250 mA, ενώ οι αναλογικές είσοδοι θα
διαθέτουν διακριτική ικανότητα (resolution) τουλάχιστον 12 bits, προστασία από
υπερτάσεις, ανίχνευση κοµµένου καλωδίου αισθητηρίου και δυνατότητες επιλογής (π.χ.
µε jumpers) του αναλογικού σήµατος (π.χ. 0/4...20 mA, 10 V κτλ.).
Είναι επιτρεπτή η αντικατάσταση του κεντρικού PLC µε µορφή κάρτας για ΙΒΜ συµβατό.
Στην περίπτωση αυτή η CPU-κάρτα θα τοποθετηθεί σε ανεξάρτητο passive backplane µε
δικό του κουτί (case) και τροφοδοτικό. Στον (ή στους) server θα είναι εγκατεστηµένο το
απαραίτητο προσαρµοστικό (interface) για την σύνδεση µε το passive backplane ώστε να
ενισχυθεί η αξιοπιστία της λύσης.

7.3.2

Τροφοδοτικό αδιάλειπτης Παροχής (UPS)

Στον Κεντρικό σταθµό ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) αλλά και σε κάθε τοπικό σταθµό ελέγχου (Τ.Σ.Ε)
θα τοποθετηθεί σύστηµα µη διακοπτόµενης ηλεκτρικής τροφοδότησης που θα
ενεργοποιείται αυτόµατα όταν υπάρχει διακοπή ρεύµατος και το οποίο θα καλύπτει όλο
τον σχετικό εξοπλισµό που θα εγκατασταθεί στον κάθε σταθµό, για 30 λεπτά. Το UPS του
Κ.Σ.Ε θα έχει ισχύ τουλάχιστον 3 kVA και θα διαθέτει θερµική προστασία, προστασία από
υπερτάσεις, δυνατότητα λειτουργίας µε διακυµάνσεις της τάσεως ±20%, αυτόµατη
µεταγωγή από το δίκτυο της ∆ΕΗ. Στον κεντρικό υπολογιστή θα λειτουργεί και το
αντίστοιχο πρόγραµµα για το οµαλό κλεισιµό του, λόγω διακοπής της τροφοδοσίας του
UPS από την ∆ΕΗ .

7.3.3

∆ίκτυο PLC

Για την επικοινωνία των ΤΣΕ και ΚΣΕ θα σχηµατιστεί ένα δίκτυο Ethernet τοπολογίας
βρόχου (ring). Ως δίαυλο επικοινωνίας θα χρησιµοποιεί καλώδια οπτικής ίνας για λόγους
ανοσίας από τοπικές υπερτάσεις (π.χ. κεραυνούς, σφάλµα ως προς γη.) και για απαλειφή
των επιπτώσεων των παρεµβολών από ηλεκτροµαγνητικό θόρυβο.
Τα καλώδια οπτικών ινών θα πρέπει να είναι κατάλληλα για εγκατάσταση εξωτερικού
χώρου. Το δίκτυο των PLC θα χρησιµοποιήσει κατά µέγιστο 4 οπτικές ίνες για την
διασύνδεση δύο κόµβων του δικτύου. Το υπόγειο καλώδιο οπτικών ινών προβλέπεται να
συνίσταται από τουλάχιστον 6 διαφορετικές οπτικές ίνες, ώστε:
•

να υπάρχουν ανά πάσα στιγµή εφεδρικές οπτικές ίνες για το δίκτυο των PLC

•

να είναι δυνατή, οποιαδήποτε στιγµή αυτό απαιτηθεί, η µεταφορά διαφόρων
σηµάτων (audio/video/µετρήσεις, κτλ.) από και προς το κέντρο ελέγχου, µέσω
αυτών των οπτικών ινών. Στην περίπτωση ύπαρξης τέτοιας ανάγκης θα πρέπει
να εγκατασταθεί εξοπλισµός µετατροπής οπτικού / ηλεκτρικού σήµατος, σύµφωνα
µε τις συγκεκριµένες ανάγκες, χωρίς να απαιτούνται εκτεταµένες χωµατουργικές
εργασίες.
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Για το σχηµατισµό του δικτύου µεταξύ των Σταθµών Ελέγχου θα χρησιµοποιηθούν
µεταγωγείς Industrial Ethernet (µε δύο οπτικές θύρες ο καθένας, για το σχηµατισµό της
τοπολογίας δακτυλίου και αριθµό θυρών χαλκού όπως απαιτείται για τις συνδέσεις, µε
πρόβλεψη για µία τουλάχιστον διαθέσιµη εφεδρική θύρα). Θα υποστηρίζουν κατάλληλο
πρωτόκολλο για ταχεία αναδροµολόγηση σε περίπτωση διακοπής του δακτυλίου.

7.3.4

Κεντρικός υπολογιστής - θέσεις εργασίας – περιφερειακά

Ο κεντρικός υπολογιστής (server) θα είναι υπεύθυνος για τις επικοινωνίες του συστήµατος
και θα λειτουργεί ως πλήρες fault-tolerant, ενώ παράλληλα θα έχει τον ρόλο Θέσης
Εργασίας στον ΚΣΕ.
7.3.4.1 Κεντρικός Υπολογιστής
Γενικά Χαρακτηριστικά Συστήµατος:
•

Τεχνολογία/Αρχιτεκτονική είτε Athlon είτε Pentium ή νεότερο, µε δυνατότητες
αναβάθµισης του προσφερόµενου µοντέλου

•

Το λογισµικό συστήµατος θα επαρκεί για 10 τουλάχιστον on-line χρήστες.

•

Θα υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του ίδιου µοντέλου σε περισσότερους πολλαπλούς επεξεργαστές π.χ. SMP

Ειδικά χαρακτηριστικά συστήµατος:
•

Ταχύτητα επεξεργαστή 2.8 GΗz.

•

Απαιτούµενη ελάχιστη κεντρική µνήµη RAM DDR3 2 Gb µε δυνατότητα
επέκτασης

•

Σκληρός δίσκος αποθήκευσης SATA χωρητικότητας 500 Gb

•

Οι controllers των δίσκων θα είναι τύπου SCSI (SCSI, SCSI-2, κτλ.)

•

Floppy disk drive 3.5’’, τουλάχιστον 1.44 Mb

•

DVD-ROM+RW drive πενηνταδιπλής (52x) ταχύτητας

•

Κάρτα γραφικών µε ανάλυση 1280x1024 µε τουλάχιστον 256 χρώµατα στα 75 Hz.

•

Χειριστήριο (MOUSE) για µετακίνηση του αλφαριθµητικού και γραφικού δροµέα.

•

Τροφοδοτικό ισχύος 550W

7.3.4.2 Λειτουργικό σύστηµα
Tα ελάχιστα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να πληροί το προσφερόµενο λειτουργικό
σύστηµα του κεντρικού υπολογιστή και κάθε σταθµού εργασίας του κεντρικού ελέγχου,
είναι τα εξής
•

Λειτουργικό σύστηµα UNIX ή Windows NT, τελευταίας έκδοσης µε υποστήριξη ΧWindows.

•

Συµβατότητα Λειτουργικού συστήµατος UNIX µε: ΙΕΕΕ 1003.1, 1003.2, POSIX
ISO 9945/1 90, X/OPEN, FIPS 151-1, OSF.

•

Υποστήριξη πλήρους ελληνολατινικού set 256 χαρακτήρων.

•

Πλήρης υποστήριξη των εργαλείων ανάπτυξης.

•

Υποστήριξη ιδεατής µνήµης (τεχνικής Segmentation και Paging).
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•

∆εν πρέπει να υπάρχουν περιορισµοί στον αριθµό των tasks που τρέχουν
ταυτόχρονα

σε

περιβάλλον

BATCH,

INTERACTIVE,

TRANSACTION

PROCESSING, MANY COMPILERS, DATA ENTRY, DB INQUIRES/UPDATES,
PROGRAM CREATION.
•

Καθορισµός

προτεραιοτήτων

στους

τύπους

επεξεργασίας

BATCH,

INTERACTIVE, TRANSACTION PROCESSING.
•

Λογιστική καταγραφή και χρέωση για εµφάνιση και δραστηριότητες των χρηστών.

•

Προστασία και ασφάλεια (security & protection) τουλάχιστον σε επίπεδο
συστήµατος, συνόλου αρχείων, συγκεκριµένου αρχείου, χρήστη, οµάδας
χρηστών.

•

Επαναλειτουργία µετά από διακοπή ρεύµατος.

•

Καταγραφή αλλαγών, προσθηκών κτλ σε αρχεία για τον µετέπειτα έλεγχο,
επαναφορά κτλ (Auditing, Recovery).

•

Ταυτόχρονη αποθήκευση (back-up) µε κανονική λειτουργία του συστήµατος.

•

∆υνατότητα ενεργοποίησης ΤEST για το σύστηµα και το δίκτυο επικοινωνιών online και off-line.

•

Υποστήριξη της τυποποίησης χαρακτήρων (Character Set) ΕΛΟΤ 928 ή
νεότερου. Συµβατότητα µε προσωπικούς υπολογιστές, εκτυπωτές κτλ.

•

Υποστήριξη-συνεργασία

µε

το

προβλεπόµενο-απαιτούµενο

λογισµικό

επικοινωνιών.
7.3.4.3 Οθόνη ενδείξεων (MONITOR)
Το σύστηµα πρέπει να είναι ικανό για τη σύνδεση µία οθόνης ενδείξεων (MONITOR) για
τον Κεντρικό Πίνακα. Η οθόνη θα είναι επίπεδη έγχρωµη, µε ελάχιστη διαγώνιο 20’’, µε
σχέδια και διαγράµµατα κατόψεων των ελεγχόµενων εγκαταστάσεων και διαγράµµατα
των αντίστοιχων µηχανηµάτων.
Στην έγχρωµη οθόνη θα δίδονται οδηγίες αµέσου ενέργειας για το χειριστή. Οι
παραστάσεις και οδηγίες, οι αντίστοιχες προς το ζητούµενο από το χειριστή σηµείο, ή
προς το σηµείο που βρίσκεται σε κατάσταση συναγερµού, θα προβάλλονται αυτοµάτως.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να περιλάβει στην εργασία και τη σχεδίαση,
προγραµµατισµό (SOFTWARE) και ένταξη στο σύστηµα της οθόνης (MONITOR), µίας
πλήρους σειράς παραστάσεων και οδηγιών όλων των ελεγχόµενων από το κέντρο
συστηµάτων.
7.3.4.4 Χειριστήριο
∆ια µέσου του πληκτρολογίου του χειριστηρίου, πρέπει να είναι δυνατόν να δίνονται κατ’
ελάχιστο οι παρακάτω εντολές για τα υπό έλεγχο συστήµατα:
•

Εντός

•

Εκτός

•

Καταγραφή περιληπτική συναγερµών

•

Ψηφιακή ένδειξη πληροφοριών

•

Καταγραφή εντός

•

Καταγραφή εκτός
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•

Έλεγχος χρόνου

•

Ένδειξη χρόνου

•

Συγκεντρωτικά µεγέθη ανά µήνα ή σε χρόνους που θα καθοριστούν

•

Συγκριτικά µεγέθη

Τα χειριστήρια πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε τρία (3) τουλάχιστον στάδια ασφαλείας µε
κλειδιά, για την αλλαγή προγράµµατος, έτσι ώστε η αλλαγή αυτή να είναι δυνατή µόνο
από το ειδικό εξουσιοδοτηµένο προσωπικό.
7.3.4.5 Εκτυπωτής
Ο εκτυπωτής θα είναι έγχρωµος τύπου laser και θα καταγράφει κάθε σηµείο, που
βρίσκεται έξω από τα επιθυµητά όρια µεταβολής της τιµής του, την έναρξη και στάση
λειτουργίας των κινητήρων που συνδέονται µε το σύστηµα, κάθε αλλαγή καταστάσεως
(συναγερµός) ή αποκατάσταση στην προηγούµενη λειτουργία, γνωστοποίησης λήψεως
συναγερµού από χειριστή µε τα εξής:
•

Ειδικός αριθµός σηµείου

•

Ώρα

•

Ειδική κατάσταση π.χ. συναγερµός, αποκατάσταση, έναρξη ή στάση λειτουργίας
κ.λπ.)

•

Επίσης κατ’ επιθυµία, θα µπορεί να εκτυπώνονται τα στοιχεία και η κατάσταση
όλων των σηµείων ή µόνον των σηµείων συναγερµού κ.λπ. µε ειδικό χειρισµό (και
µια ή πολλές φορές, κατά προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα).

Λογισµικό τηλεελέγχου-τηλεχειρισµού

7.4

Η κατάσταση του συστήµατος θα απεικονίζεται γραφικά στην οθόνη του Η/Υ του
κεντρικού σταθµού ελέγχου και θα καταχωρείται στα αντίστοιχα αρχεία. Το πακέτο
λογισµικού SCADA που θα εγκατασταθεί στον Η/Υ θα πρέπει να είναι γενικά σύµφωνο µε
τα παρακάτω:
•

Να είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής και να δύνανται να επικοινωνεί µε µεγάλο αριθµό
προγραµµατιζόµενων ελεγκτών (PLC) διαφορετικού τύπου και κατασκευαστών

•

Να διαθέτει άµεση βοήθεια (on-line help) ώστε να δίνει απάντηση σε οποιαδήποτε
απορία του χρήστη, µε ένα απλό χειρισµό του

"ποντικιού" (mouse) και

δυνατότητα για σχόλια (hints)
•

Να αναβαθµίζεται εύκολα στο µέγιστο αριθµό µεταβλητών χωρίς να χάνονται
προηγούµενα δεδοµένα

•

Να αναπτύσσονται γρήγορα και εύκολα οι γραφικές οθόνες της εγκατάστασης µε
τα δυναµικά στοιχεία αυτών.

•

Γρήγορη ανανέωση δυναµικών παραστάσεων ακόµη και εάν το λογισµικό
ανταλλάσσει δεδοµένα µε την εγκατάσταση (on-line configuration)

•

Να διαθέτει βιβλιοθήκη αντικειµένων όπως αντλίες, βαλβίδες, πίνακες, όργανα,
µπουτόν, κοµβία επιλογής κτλ., τα οποία θα τροποποιούνται, θα εµπλουτίζονται
και θα αποθηκεύονται εύκολα στην βιβλιοθήκη
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•

Να διαθέτει την δυνατότητα λειτουργίας σε "hot backup - fault tolerant"

•

Να διαθέτει γλώσσα εντολών (command language) ώστε να παρέχει την
δυνατότητα δηµιουργίας απλών ή σύνθετων ακολουθιών εντολών καθώς και την
επεξεργασία αριθµητικών και αλφαριθµητικών πράξεων

•

Να διαθέτει την ικανότητα γραφικών παραστάσεων µε γραφήµατα πραγµατικού
χρόνου και ιστορικά (real time and historical trending)

•

Να είναι πολυδιεργασιακό (multi-tasking)

•

Να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει δεδοµένα µε τις γνωστότερες σχεσιακές
βάσεις δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο (real time)

•

Να διαθέτει δυνατότητα στατιστικού ελέγχου διεργασίας να ενηµερώνει τους
χειριστές για οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα στατιστικά δεδοµένα και να
προβαίνει σε κατάλληλη διορθωτική ενέργεια.

•

Να διαχειρίζεται τα σήµατα συναγερµών (καταγραφή, παρουσίαση, εκτύπωση,
στατιστική ανάλυση)

•

Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε επίπεδα πρόσβασης στο πρόγραµµα και 64
τουλάχιστον διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης.

•

Να είναι εύκολη η εκµάθησή του ώστε ακόµη και ο µη έµπειρος χρήστης µέσα σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα να γνωρίζει όλα τα βασικά στοιχεία του προγράµµατος
και να είναι ικανός να δηµιουργήσει τις οθόνες εξοµοίωσης του συστήµατος που
επιθυµεί ώστε να εµφανίζεται όλη η εγκατάσταση γραφικά στην οθόνη του Η/Υ µε
τον πιο ρεαλιστικό τρόπο

•

Να είναι λογισµικό τουλάχιστον 32 bit και να τρέχει σε WIN NT ή

UNIX

workstation.
•

Εφόσον πρόκειται για επέκταση υφισταµένων εγκαταστάσεων ο Ανάδοχος του
έργου, πέραν των ανωτέρων, οφείλει να λάβει υπόψη του κάθε στοιχείο ή
πληροφορία που κρίνει απαραίτητο ώστε να εξασφαλίζεται η συµβατότητα νέων
και παλαιών εγκαταστάσεων για τη εύρυθµη λειτουργία του συνόλου του έργου.

7.4.1

Λογισµικό επικοινωνίας

Συνίσταται σύστηµα οθονών θα ακολουθεί την δοµή αντεστραµµένου δέντρου. Στην
αρχική / κεντρική οθόνη (Ρίζα) θα παριστάνεται γραφικά το σύνολο της εγκατάστασης.
Εδώ θα απεικονίζονται φιλτραρισµένες οι πληροφορίες που αφορούν κάθε ΠΣΕ όπως:
•

Ύπαρξη επικοινωνίας µε τον ΤΣΕ.

•

Αναγνωρισµένη έλλειψη επικοινωνίας µε τον ΤΣΕ.

•

Λειτουργία έστω και µίας κινητήριας µονάδας στην περιοχή ευθύνης του ΤΣΕ.

•

Όλες οι κινητήριες µονάδες υπό τον ΤΣΕ σε στάση.

•

Βλάβη έστω και µίας µονάδας στην περιοχή ευθύνης του ΤΣΕ.

•

Επίπεδο τιµών των δύο-τριών πιο σηµαντικών µεγεθών της περιοχής του ΚΣΕ.

•

Πρόβληµα στην διεργασία (π.χ. µια µονάδα απαραίτητη στην διεργασία δεν είναι
στην αυτόµατη επιλογή και δεν έχει σφάλµα σαν µονάδα).

Κάθε µία υπό-οθόνη που αφορά την περιοχή του κάθε ΚΣΕ και πρέπει να παριστά:
•

Σχηµατικό διάγραµµα της εγκατάστασης ευθύνης του ΤΣΕ
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•

Γραφική παρουσίαση όλων των ηλεκτροδοτούµενων µονάδων, της µεταξύ τους
σύνδεσης και άλλων βασικών στοιχείων

•

Κάθε µονάδα θα συνοδεύεται από την κωδική της ονοµασία

•

Πλαίσια σταθερού κειµένου (π.χ. πινακίδες, σχόλια )

•

Πίνακες παραµετροποιήσεων

•

Πεδία δυναµικά µεταβαλλόµενων τιµών (αναλογικά π.χ. µπάρες και ψηφιακά π.χ.
ενδεικτικά, µετρητές)

•

Σηµάνσεις κατάστασης µονάδων (λειτουργία, σφάλµα, επιλογή σε αυτόµατο,
εκτός, χειροκίνητο ή τηλεχειρισµό)

Με την προσέγγιση και παραµονή του δείκτη του ποντικιού πάνω από υπό έλεγχο
αντικείµενο θα παρουσιάζονται σε «αναβλύζον παράθυρο» (pop up) πληροφορίες µε
διαρκή ενηµέρωση (κατ’ ελάχιστο: ώρες λειτουργίας, τελευταία πέντε σφάλµατα µε την
ηµεροµηνία τους, πέντε τελευταίες ενεργοποιήσεις, στάσεις, στάθµη παραµέτρου που
επηρεάζεται από το αντικείµενο).
Με πάτηµα του ποντικιού µε τον δείκτη πάνω από το υπό έλεγχο αντικείµενο (mouse up)
θα ανοίγει το παράθυρο τηλεχειρισµών. Ανάλογα µε τα δικαιώµατα του κάθε χρήστη θα
είναι δυνατή ή όχι η θέση της µονάδας σε τηλε-εκκίνηση ή τηλε-στάση ή η λειτουργία σε
χρονοπρόγραµµα ή η ενηµέρωση του πίνακα παραµετροποιήσεων µε νέες τιµές.
Σε άλλο παράθυρο θα παρουσιάζονται οι πληροφορίες για τα όργανα. Σε κάθε οθόνη
οργάνου θα αναφέρονται τα στοιχεία του οργάνου (κωδικός, κατασκευαστής, σειριακός
αριθµός, ηµεροµηνία προηγούµενης και επόµενης συντήρησης, περιοχή µέτρησης,
τελευταίες πέντε ενηµερώσεις, σφάλµατα) και θα εµφανίζεται το διάγραµµα των
µετρήσεων του οργάνου. Σε κάθε διάγραµµα θα απεικονίζονται η µέγιστη, ελάχιστη και
µέση τιµή των µετρήσεων και χρωµατισµένες µε ιδιαίτερο χρώµα οι περίοδοι µε
παραβίαση τιµής ενηµέρωσης και τιµής συναγερµού. Με χρήση παράθυρου επιλογών θα
µπορεί να υπερθέσει ο χειριστής άλλα διαγράµµατα για να γίνει πιο κατανοητή η
διαδικασία. Οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες θα µπορούν να ανοίξουν το ιστορικό αρχείο
καταγραφών για να δουν διαγράµµατα παρελθόντων ηµερών. Σε ξεχωριστό παράθυρο θα
παρουσιάζονται οι σηµάνσεις σφαλµάτων, συναγερµών κτλ. Θα χωρίζονται σε
τουλάχιστον τρία επίπεδα:
•

Επίπεδο ενηµέρωσης π.χ.:

- Κάποιος τοπικά στον ΤΣΕ έθεσε την µονάδα σε επιλογή εκτός
- Η δεξαµενή έχει υπερβεί κατά την "τιµή ενηµέρωσης" την τιµή µιας παραµέτρου.
•

Επίπεδο βλάβης π.χ.:

- Κάποια κινητήρια µονάδα έχει σφάλµα υπερέντασης
- Νερό στο δοχείο λαδιού υποβρύχιας αντλίας
- Όργανο κατά τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο ανακάλυψε σφάλµα
•

Επίπεδο συναγερµού π.χ.:

-Η δεξαµενή έχει υπερβεί την "τιµή συναγερµού" µιας παραµέτρου
-Η στατιστική ανάλυση αναγνωρίζει σοβαρή παρέκκλιση.
Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω αναφορές:

K:\N1100a\cons\tefhi\TΠ_HM_5176.doc

- 85 -

Ν1100a/5176/B10

•

Ενεργοί συναγερµοί

•

Ιστορικό συναγερµών οριζόµενου εύρους από τον χρήστη.

•

Εκτύπωση διαγραµµάτων

•

Ενέργειες που εκτέλεσε κάποιος συγκεκριµένος χρήστης σε παραµετροποιήσιµο
βάθος χρόνου.

•

Στατιστικά εµφάνισης βλαβών

•

Ψηφιακές τιµές οργάνων σε παραµετροποιήσιµο βάθος χρόνου.

•

Ώρες λειτουργίας κινητήρων

•

Κατανάλωση ενέργειας

•

Εργασίες συντήρησης που πρέπει να εκτελεστούν

•

Αριθµός εκκίνησης κινητήρων

7.4.2

Βάση δεδοµένων

Στην βάση δεδοµένων θα υπάρχουν τα παρακάτω είδη αρχείων :
•

Προσωρινό αρχείο ηµέρας

•

Αρχείο επτά ηµερών

•

Αρχείο µηνός

•

Αρχείο έτους

Κάθε µήνα θα αντιγράφεται σε µη σβέσιµη µορφή (CD Recordable). Η χρήση του αρχείου
έτους είναι κυρίως για στατιστική ανάλυση. Η βάση δεδοµένων θα παραδοθεί από τον
Ανάδοχο στον Εργοδότη στη φάση της Μελέτης Εφαρµογής του έργου.

7.5

ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Ο φορητός αναλυτής για βιοαέριο (LFG), θα είναι τεχνολογίας infra-red, κατάλληλος για
τον προσδιορισµό CH4 , CO2 και Ο2 (0-100% CH4 ) µε µέτρηση ατµοσφαιρικής και
σχετικής πίεσης. Το όργανο θα παραδίδεται έτοιµο για δειγµατοληψία, µε σωλήνα και
ρύγχος αναρρόφησης, υδατοπαγίδα, φίλτρο εισόδου, επαναφορτιζόµενη µπαταρία,
φορτιστή και πλήρες φυλλάδιο οδηγιών.
Ελάχιστα Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Πιστοποιητικό αντιεκρηκτικής προστασίας Eex ibe IIB T3.
•

Μέτρηση θερµοκρασίας, CH4 , CO2, Ο2, CO και H2S.

•

Μέτρηση θερµοκρασίας αερίου µε παρελκόµενο αισθητήρα.

•

∆υνατότητα αποθήκευσης περίπου 850 σετ µετρήσεων µε τον κωδικό τους.

•

Αυτόµατη καταγραφή χρόνου και ηµεροµηνίας κάθε αποθηκευόµενης στη µνήµη
µέτρησης.

•

Μέτρηση κενού σε συστήµατα συλλογής/αναρρόφησης παραγοµένου αερίου (έως
120 mbar).

•

Μέτρηση ατµοσφαιρικής πίεσης και αυτόµατη αντιστάθµιση των µετρήσεων.

•

∆υνατότητα µετάδοσης αποτελεσµάτων ( Data logging).
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•

Ισχυρή ενσωµατωµένη αντλία ( για αναρρόφηση από δίκτυα µε υποπίεση µέχρι 120
mbar).

•

∆υνατότητα βαθµονόµησης από τον χρήστη.

•

Επικοινωνία µε PC.

•

∆υνατότητα µέτρησης άλλων αερίων µε παρελκόµενες ηλεκτροχηµικές κυψέλες ( gas
pods).

•

Θερµοκρασία λειτουργίας: 0-40 °C

•

Αυτονοµία µπαταρίας: 8-10 ώρες.

•

Περιοχή µετρήσεων:

CH4

0-100%

CO2

0-50%

Ο2

0-21%

ατµοσφ. πίεση 900-1100 mbar

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

7.6

Το εργαστήριο θα χωροθετηθεί εντός του κτιρίου ∆ιοίκησης. Το έργο θα διαθέτει χηµικοµικροβιολογικό εργαστήριο κατάλληλο για την ανάλυση χηµικών αναλύσεων σε νερά
καθώς και σε υγρά απόβλητα, εξοπλισµένο κατ’ ελάχιστον µε τα ακόλουθα, τα οποία θα
προσφέρουν οι διαγωνιζόµενοι:
• ΦΟΡΗΤΟ ΜΕΤΡΗΤΗ PH – ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ
•

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

•

ΦΟΡΗΤΟ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ

•

ΘΕΡΜΟΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΑ

•

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ BOD ME TH MANOMETΡΙΚΗ ΜΕΘΟ∆Ο

•

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ

•

ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΡΥΠΑΣΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

Επιπλέον

στα

πλαίσια

του

ολοκληρωµένου

προγράµµατος

περιβαλλοντικής

παρακολούθησης το έργο θα εξοπλιστεί µε :
•

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ
ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
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8

ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

8.1

Σταθµοί άντλησης και καύσης

8.1.1

Γενικοί κανονισµοί

Θα εγκατασταθεί συγκρότηµα πυρσών καύσης η συνολική δυναµικότητα του οποίου θα
έιναι ίση µε τη µέγιστη ανακτώµενης παραγωγής βιοαερίου πολλαπλασιασµένη µε
συντελεστή ασφαλείας 1,5. Το συγκρότηµα των πυρσών άντλησης του βιοαερίου
τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο κατάλληλων διαστάσεων σε σταθερό και περιφραγµένο
έδαφος. Θα περιλαµβάνει διατάξεις αφύγρανσης, ανάσχεσης φλόγας, ελέγχου παροχών,
δειγµατοληψίας αερίου, ρύθµισης φλόγας και αυτοµατισµούς λειτουργίας. Ο ηλεκτρικός
κινητήρας θα είναι αντιεκρηκτικού τύπου και όλες οι σωληνώσεις γαλβανισµένες. Ο
ο

πυρσός καύσης θα είναι υψηλής θερµοκρασίας ελάχιστης θερµοκρασίας, 850 C.

8.1.2

Προδιαγραφές σταθµών άντλησης και καύσης

Ο σταθµός άντλησης θα εγκατασταθεί σε σταθερό και περιφραγµένο έδαφος. Θα
αποτελείται από τον χώρο του ηλεκτροστασίου και το χώρο του µηχανοστασίου.
Η εγκατάσταση συνδεσµολογίας οι ρευµατοδότες καθώς και η εγκατάσταση φωτισµού θα
είναι αντιεκρηκτικού τύπου.
Ο σταθµός άντλησης θα είναι εξοπλισµένος µε ένα λοβοειδή φυσητήρα µε ανάλογη ισχύ
µεταφοράς και διαφορά πίεσης επαρκή για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου, όπως
θα αποδεικνύεται µε τους αντίστοιχους υπολογισµούς πτώσης πίεσης στη µελέτη
Τεχνικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων.
Η αεραντλία θα αποµονώνεται από το σύστηµα εξαγωγής του βιοαερίου µε βάνες
αποµόνωσης. Ακριβώς πριν και µετά την αεραντλία, τοποθετούνται φλογοπαγίδες.
Μεταξύ των φλογοπαγίδων και των συλλεκτών, η πίεση (υποπίεση στην πλευρά
αναρρόφησης και πίεση στην πλευρά κατάθλιψης) και η θερµοκρασία παρακολουθούνται
για

λόγους

ασφαλείας.

Αποσβεστήρες

τοποθετούνται

για

την

απόσβεση

των

ταλαντώσεων.
Το συλλεγόµενο βιοαέριο θα καίγεται σε πυρσό καύσης, υψηλής θερµοκρασίας
o

(Τουλάχιστον 850 C), µε τις ανάλογες δικλείδες ταχύτητας, σύστηµα αυτόµατης
ανάφλεξης και παρακολούθησης.
Η λειτουργία του πυρσού καύσης θα υποστηρίζεται από σύστηµα µέτρησης της ροής.

8.1.3

Παρακολούθηση – Μέτρα ασφαλείας

8.1.3.1 Γενικά
Εξωτερικά της επιφάνειας διάθεσης εκεί που η µορφολογία το επιτρέπει συνίσταται να
κατασκευαστούν γεωτρήσεις παρακολούθησης για πιθανές διαρροές βιοαερίου.

K:\N1100a\cons\tefhi\TΠ_HM_5176.doc

- 88 -

Ν1100a/5176/B10

Σε περίπτωση που εµφανιστεί βιοαέριο στις γεωτρήσεις παρακολούθησης απαιτείται:
α. Να εντοπιστεί η αιτία διαρροής.
β. Να αυξηθεί ο έλεγχος για όλη την περιοχή.
γ. Να ληφθούν µέτρα ασφαλείας για τους εργαζόµενους και τον Χ.Υ.Τ.Α.
Προκειµένου να αποφευχθεί η αναρρόφηση αέρα πρέπει η υποπίεση που εφαρµόζεται
κατά την άντληση να είναι όσο το δυνατό χαµηλή (50/100 hPa).
∆ιατάξεις ελέγχου και αυτοµατισµοί πρέπει να υπάρχουν από τον αγωγό προς το κέντρο
άντλησης προκειµένου να διακόπτεται η άντληση όταν υπάρχει υπέρβαση των ορίων. Η
µονάδα άντλησης ως και η µονάδα καύσης να έχει αντιεκρηκτικού τύπου εξοπλισµό.
8.1.3.2 Φλογοπαγίδες
Τοποθετούνται πριν και µετά τα σηµεία όπου δύναται να δηµιουργηθούν αναφλέξεις
(πυρσός, περιοχή υποπίεσης, περιοχή συµπύκνωσης). Οι φλογοπαγίδες πρέπει να
συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου και να τοποθετούνται βάσει των προδιαγραφών
του κατασκευαστικού οίκου.
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

9

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ

9.1

9.1.1

Γενικες προδιαγραφες Η/Μ εξοπλισµου διαχείρισης στραγγισµάτων

Βιοµηχανικά Προϊόντα

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή εκτός από τα έργα διαχείρισης στραγγισµάτων, ισχύει
και γενικότερα στο σύνολο του έργου, όπου υπάρχουν αντίστοιχες εργασίες.

9.1.2

Γενικά

Ο σχεδιασµός και η κατασκευή όλου του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε όλους τους
κανόνες της τεχνικής και σύµφωνα µε αναγνωρισµένα ελληνικά ή διεθνή πρότυπα. Η
αναφορά στις παρούσες προδιαγραφές σε πρότυπα (DIN. BS κλπ), είναι ενδεικτική της
επιθυµητής ποιότητας και ο Ανάδοχος µπορεί να εφαρµόσει εναλλακτικά πρότυπα,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα αλλού στις προδιαγραφές αυτές.
Ο εξοπλισµός που θα παραδοθεί πρέπει να έχει αποδεικτικά καλής και αξιόπιστης
λειτουργίας σε παρόµοια έργα, να είναι ανθεκτικός και απλός στην λειτουργία του, να
παρέχεται στην αγορά

επάρκεια

συντήρησης

του

(SERVICE)

ανταλλακτικών και εξασφαλισµένη δυνατότητα

εξοπλισµού.

Ο

µηχανολογικός

και

ηλεκτρολογικός

εξοπλισµός πρέπει να είναι κατάλληλος για 24ωρη συνεχή λειτουργία κάτω από τις
κλιµατολογικές συνθήκες, που επικρατούν στην περιοχή του έργου, και θα µελετηθεί έτσι
ώστε να µη χρειασθεί ολική αντικατάστασή του τουλάχιστον για µια 15ετία µετά την θέση
σε αποδοτική λειτουργία. Εκτός από τα αναλώσιµα είδη, τα άλλα τµήµατα του
εξοπλισµού, που υπόκεινται σε φθορές του χρόνου θα είναι σχεδιασµένα, για διάρκεια
ζωής τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε συνθήκες συνεχούς λειτουργίας.
Η κατασκευή του εξοπλισµού πρέπει να ολοκληρώνεται στο εργοστάσιο του προµηθευτή,
πριν την αποστολή του στο εργοτάξιο.
Οι επί τόπου εργασίες θα περιορίζονται στην ανέγερση του εξοπλισµού και σε µικρές
µόνο µετατροπές και προσαρµογές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εγκατάστασή του.
Όπου υπάρχει η δυνατότητα, ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει µηχανολογικό και
ηλεκτρολογικό εξοπλισµό, που να ανήκει στην σειρά παραγωγής του κατασκευαστή. Στις
περιπτώσεις που ο προτεινόµενος εξοπλισµός δεν είναι τυποποιηµένος, όσον αφορά τον
κατασκευαστή και τον τύπο, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στον
Εργοδότη τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία, ώστε να αιτιολογήσει την επιλογή του. Στην
περίπτωση αυτή ο Εργοδότης δύναται να απορρίψει ή να αποδεχθεί τον εν λόγω
εξοπλισµό. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προµηθεύσει ηλεκτρολογικό ή µηχανολογικό
εξοπλισµό παρόµοιας κατασκευής και από τον ίδιο κατασκευαστή (π.χ. ηλεκτρικοί
κινητήρες), ώστε να είναι εφικτή η εναλλαξιµότητά του.
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9.1.3

Υλικά

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι καινούργια και πρώτης εµπορικής
ποιότητας, χωρίς ελαττώµατα και επιλεγµένα για µεγάλη διάρκεια ζωής µε την ελάχιστη
δυνατή συντήρηση. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι τα υλικά θα πρέπει να είναι συµβατά µεταξύ
τους και να έχουν τύπο και ποιότητα συµβιβαστό για την χρήση που προορίζονται.
Τα παρακάτω υλικά δεν θα χρησιµοποιηθούν σε επαφή µε πετρελαιοειδή προϊόντα:
•

µόλυβδος

•

χαλκός και κράµατα χαλκού

•

ψευδάργυρος και κράµα ψευδαργύρου

•

επικαδµίωση και γαλβάνισµα µε κάδµιο

•

φυσικό ελαστικό

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 ιδιότητές τους χωρίς να υφίστανται γήρανση από τον
καιρό, την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
9.1.3.1 Χάλυβας
Οι µεταλλικές ράβδοι και τα φύλλα που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του
εξοπλισµού θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του BS 4360 GRADE 43/50. Ο ανοξείδωτος
χάλυβας θα πρέπει να παρουσιάζει αντίσταση στην ατµοσφαιρική διάβρωση τουλάχιστον
ίση µε αυτή που παρέχεται από χάλυβα 18% χρώµιο και 8% νικέλιο.
9.1.3.2 Χυτοσίδηρος και άλλα χυτά υλικά
Ο χυτοσίδηρος θα είναι ανθεκτικός, πυκνόκοκκος, σύµφωνα µε το BS 1452 CLASS 14. Η
χύτευσή του θα έχει γίνει µε επιµέλεια και δεν θα παρουσιάζει ρωγµές, σπηλαιώσεις,
φυσαλίδες ή άλλα ελαττώµατα. Θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα µαλακός και ανθεκτικός
και εύκολα κατεργάσιµος. Οι επιφάνειες που δεν θα είναι µηχανικά κατεργασµένες θα
πρέπει να υποστούν κατάλληλη επεξεργασία για την αφαίρεση των ανωµαλιών από το
χυτήριο. Εάν η αφαίρεση µετάλλου για τις τυχόν επιδιορθώσεις ελαττώσει την διατοµή
περισσότερο από το 25%, ή µέχρι τέτοιου σηµείου, ώστε η τάση να υπερβεί την
επιτρεπόµενη τάση περισσότερο από 50%, το εν λόγω χυτό υλικό θα απορρίπτεται.
9.1.3.3 Αλουµίνιο
Ο εξοπλισµός που θα κατασκευασθεί από κράµατα αλουµινίου θα πρέπει να προέρχεται
από έναν ειδικευµένο κατασκευαστή παρόµοιου εξοπλισµού και να είναι σύµφωνος µε το
DIN 1725. Oι εργασίες συγκόλλησης πρέπει να γίνουν από ειδικευµένο προσωπικό στο
εργοστάσιο, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Όλα τα τεµάχια από αλουµίνιο,
που θα έρχονται σε επαφή µε το σκυρόδεµα, θα καλύπτονται µε δύο στρώσεις
ασφαλτικής βαφής.
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9.1.3.4 ∆ιαφορετικά υλικά
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή διάβρωσης που θα οφείλεται
στην επαφή διαφορετικών µετάλλων. Οπου 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 MILLIVOLT. Εάν
αυτό δεν είναι δυνατό, οι επιφάνειες επαφής του ενός ή και των δύο µετάλλων θα είναι
γαλβανισµένες, ή κατάλληλα επεξεργασµένες ώστε η διαφορά δυναµικού να βρίσκεται
µέσα στα επιτρεπτά όρια. Εναλλακτικά µπορεί τα δύο µέταλλα να είναι µονωµένα µεταξύ
τους µε µία εγκεκριµένη µέθοδο.
9.1.3.5 Χηµική διάβρωση
Όλα τα εξαρτήµατα, που θα έρχονται σε άµεση επαφή µε τα στραγγίσµατα ή µε τα χηµικά
που χρησιµοποιούνται στην επεξεργασία, θα είναι ανθεκτικά στις διαβρώσεις και τις
τριβές, που προκαλούνται από αυτά και θα πρέπει να διατηρούν τις ιδιότητές τους χωρίς
να υφίστανται γήρανση από τον καιρό, την έκθεση στο φως, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.

9.1.4

Εκτέλεση εργασίας

Η εκτέλεση της εργασίας και το φινίρισµα του εξοπλισµού θα είναι πρώτης εµπορικής
ποιότητας και σύµφωνα µε την πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και πρακτικές. Όλα τα
παρόµοια εξαρτήµατα µίας µονάδας θα είναι απόλυτα εναλλάξιµα και αντικαθιστούµενα,
ακριβή και εντός των προδιαγραφοµένων 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,
ώστε όταν περιστρέφονται µε τις κανονικές ταχύτητες και φορτίο να µην παρουσιάζουν
κραδασµούς. Όλα τα µέρη, που µπορεί να υποστούν φθορά ή ζηµιές λόγω σκόνης, θα
είναι τελείως κλειστού τύπου µε προστατευτικό περίβληµα.

9.1.5

Εξαρτήµατα στερέωσης

Τα µπουλόνια, βίδες, παξιµάδια κ.λ.π. πρέπει να έχουν αντοχή κατά της διάβρωσης
αντίστοιχη µε τα υλικά που θα στερεώσουν. Στην περίπτωση που θα έρθουν σε επαφή
διαφορετικά µέταλλα, προς αποφυγή διάβρωσης, θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλες
µονωτικές ροδέλες και περικόχλια. Όλα τα µπουλόνια, παξιµάδια και βίδες που πρόκειται
να ρυθµίζονται ή να αφαιρούνται συχνά κατά την διάρκεια συντηρήσεων ή επισκευών,
καθώς επίσης και εξαρτήµατα στήριξης µικρότερα από Μ10, θα είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα. Τα άλλα εκτεθειµένα εξαρτήµατα στήριξης θα είναι από γαλβανισµένο χάλυβα. Τα
µπουλόνια εφαρµογής θα πρέπει να περνούν εύκολα και µε µικρή ανοχή µέσα από τις
τρύπες, το δε σπείρωµα θα έχει κατάλληλη διάµετρο, ώστε να µην προκαλείται φθορά
κατά την εφαρµογή. Στις περιπτώσεις που τα µπουλόνια διέρχονται µέσα από φέροντα
µέλη κατασκευών, θα χρησιµοποιούνται κατάλληλες ροδέλες (ΤAPER WASHER), ώστε να
µην µεταδίδεται ροπή κάµψης στο µπουλόνι. Όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης θα έρχονται
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εµφανώς µαρκαρισµένα στο εργοτάξιο, για να εξασφαλισθεί η σωστή επιτόπια
συναρµολόγηση.

9.1.6

Λίπανση

Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι ελάχιστοι δυνατοί τύποι και διαβαθµίσεις λιπαντικών, οι
οποίοι πρέπει να είναι τυποποιηµένοι και εύκολα διαθέσιµοι στην τοπική αγορά. Οι
γρασαδόροι θα έχουν σφαιρική κεφαλή και θα 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. Θα
πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για την αποτροπή της υπερλίπανσης. Η λίπανση µε
γράσο, όπου δεν απαιτείται ρύθµιση πάνω από µία φορά την εβδοµάδα, θα γίνεται κατά
προτίµηση µε πίεση. 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 υπάρχουν κατά την λειτουργία του υπόψη
εξοπλισµού.

9.1.7

Εγκατάσταση Εξοπλισµού

9.1.7.1 Συσκευασία
Ο εξοπλισµός, πριν την αποστολή του από τις εγκαταστάσεις 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 κ.λ.π.) 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
κακοµεταχειρίσεις κατά την µεταφορά λαµβάνοντας υπόψη και τις πιθανές καθυστερήσεις
και να είναι κατάλληλη για αποθήκευση. 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 χρησιµοποιηθούν κατά την εγκατάσταση του
εξοπλισµού), ή µε άλλες δόκιµες µεθόδους. Τα διάφορα µικρούλικα όπως χιτώνια,
δακτύλιοι, τσιµούχες, κοχλίες, περικόχλια κ.λ.π., θα συσκευάζονται σε κιβώτια. 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. 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 στη επανασυσκευασία του.
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9.1.7.2 Αποθήκευση του εξοπλισµού
Η παράδοση του εξοπλισµού στο εργοτάξιο, θα πρέπει να ακολουθήσει ένα κατάλληλο
πρόγραµµα, που θα ετοιµάσει ο Ανάδοχος, έτσι ώστε ο εξοπλισµός να παραδίδεται, να
αποθηκεύεται και στην συνέχεια να εγκαθίσταται µε τις λιγότερες δυνατές παρενοχλήσεις
και καθυστερήσεις, σύµφωνα µε το πρόγραµµα κατασκευής των έργων. Ο Ανάδοχος µε
δικά του µέσα και ευθύνη θα εξασφαλίσει επαρκή χώρο για την αποθήκευση του
εξοπλισµού µετά την άφιξη του στο εργοτάξιο. Ο Εργοδότης θα εξετάσει τους διάφορους
χώρους αποθήκευσης του εξοπλισµού και θα συµφωνήσει µε τον τρόπο και το
πρόγραµµα παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισµού.
Τα µέσα αποθήκευσης θα πρέπει γενικά να συµφωνούν µε τις παρακάτω απαιτήσεις:
•

Ο εξοπλισµός πρέπει να αποθηκεύεται σε καθαρό, καλά αεριζόµενο και χωρίς
υγρασία στεγασµένο χώρο.

•

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

•

Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα υποστηρίγµατα για την παραλαβή του
φορτίου.

•

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

•

Τα περιστρεφόµενα µηχανικά µέρη θα πρέπει να είναι καλυµµένα.

•

Οι πλαστικοί σωλήνες θα πρέπει να προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία,
ενώ όλοι οι µεταλλικοί σωλήνες θα είναι ταπωµένοι προς αποφυγή εισόδου
υγρασίας και σκόνης.

•

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

9.1.7.3 Εγκατάσταση εξοπλισµού
Ο Ανάδοχος θα διαθέσει το απαραίτητο ειδικευµένο προσωπικό για την εγκατάσταση του
εξοπλισµού. Η εγκατάσταση του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε την καλύτερη σύγχρονη
πρακτική και µεθόδους και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισµού.
Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει εξάλλου και όλον τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισµό
όπως: ηλεκτοπαραγωγά ζεύγη, γερανούς, παλάγκα, αναρτήρες, συνδετήρες κ.λ.π.
φορτηγά και µέγγενες σωλήνων/εξοπλισµού, χωροβάτες, ωρολόγια συγκρίσεως, όργανα
δοκιµών, µονάδες συγκόλλησης, µονάδες οξυγόνου/ασετυλίνης, καθώς και όλα τα
αναλώσιµα υλικά και γενικά οτιδήποτε παρόµοιο υλικό που είναι απαραίτητο για την
ανέγερση επιτόπιες δοκιµές και θέση σε λειτουργία. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος
χρησιµοποιήσει τον ανυψωτικό εξοπλισµό που θα προµηθεύσει για την εγκατάσταση, θα
πρέπει να φροντίσει να ζητήσει από τον κατασκευαστή του ανυψωτικού εξοπλισµού να
τον ελέγξει µετά την εγκατάσταση του, για να εξασφαλισθεί ότι η εγγύηση του
κατασκευαστή είναι σε πλήρη ισχύ.
Ο εξοπλισµός θα είναι αλφαδιασµένος και ευθυγραµµισµένος, ώστε να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις και τις ανοχές του κατασκευαστή. Θα χρησιµοποιηθούν επαρκή προσωρινά
παρεµβύσµατα, στηρίγµατα κ.λ.π. για να διευκολυνθεί η ανέγερση και η ευθυγράµµιση
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του εξοπλισµού και να εξασφαλισθεί ότι θα παραµείνει αµετακίνητος κατά την τοποθέτηση
του κονιάµατος, του σκυροδέµατος, ή της επιχωµατώσεως. Αφού ο εξοπλισµός
αλφαδιασθεί και ευθυγραµµισθεί, θα γίνει τελική επιθεώρηση από τον Εργοδότη και θα
δοθεί γραπτή έγκριση για να αρχίσει η "ενσωµάτωση" του εξοπλισµού (σκυροδέτηση
εδράνων, πλίνθοι στήριξης, επιχωµατώσεις κ.λ.π.).

9.1.8

Βαφή και αντιδιαβρωτική προστασία

9.1.8.1 Γενικά
Όλα τα µεταλλικά µέρη των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού θα πρέπει να
προστατευθούν από την διάβρωση και ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την κατάλληλη
αντιδιαβρωτική προστασία. Τα συστήµατα προστασίας θα πρέπει να παρέχουν διάρκεια
ζωής 30 ετών, µε φθορά κατηγορίας Ri3, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 4628/3. Tα
αναφερόµενα παραπάνω θεωρούνται σαν οι ελάχιστες απαιτήσεις και ο Ανάδοχος θα
πρέπει σε κάθε περίπτωση να ικανοποιήσει τον Εργοδότη ότι τα εφαρµοζόµενα
συστήµατα βαφής και αντιδιαβρωτικής προστασίας των υλικών και του εξοπλισµού είναι
τουλάχιστον ισοδύναµα µε τα προδιαγραφόµενα.
Όλες οι σχετικές εργασίες, που θα γίνουν στο εργοστάσιο του προµηθευτή του
εξοπλισµού και επί τόπου, θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν από πεπειραµένους τεχνίτες.
Όλα τα υλικά, που θα χρησιµοποιηθούν, θα πρέπει να έχουν εγκριθεί πριν την εφαρµογή
τους και δεν επιτρέπεται αλλαγή του προµηθευτή, εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά. Η
προετοιµασία και η βαφή του εξοπλισµού θα γίνει στο εργοστάσιο του προµηθευτή, σε
στεγασµένο χώρο, µε ελεγχόµενη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Ο Aνάδοχος θα υποβάλει
στον Εργοδότη για έγκριση πίνακα µε τον µηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισµό,
που προτίθεται να βάψει στο εργοτάξιο. ∆εν θα γίνονται εργασίες βαφής στο εργοτάξιο,
εφόσον η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι µικρότερη από 5οC και η σχετική υγρασία
µεγαλύτερη από το 85%. Ο Aνάδοχος θα πρέπει να λάβει κατάλληλα µέτρα, ώστε να
εξασφαλίσει ότι τα χρώµατα δεν θα καλύπτουν πινακίδες αναγνώρισης, οδηγιών κ.λ.π.,
που βρίσκονται στον ηλεκτρολογικό και µηχανολογικό εξοπλισµό.
9.1.8.2 Γενικές Προφυλάξεις
Όλα τα χρώµατα θα αναµιγνύονται και χρησιµοποιούνται αυστηρά σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστή και τα αστάρια θα εναρµονίζονται µε το τελικό χρώµα. Όπου
είναι δυνατόν, οι τύποι των χρωµάτων θα είναι τυποποιηµένοι για να διευκολύνεται η
µελλοντική συντήρηση.
Κάθε στρώση βαφής θα εφαρµόζεται µόλις στεγνώσει η προηγούµενη. Το χρονικό
διάστηµα µεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων βαφής θα είναι τουλάχιστον 24 ώρες, εκτός
εάν ο κατασκευαστής αναφέρει διαφορετικά. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε να
αποφεύγονται τρεξίµατα χρωµάτων, ή υπερβολικό πάχος στρώσης. Οι στρώσεις βαφής
θα πρέπει να έχουν διαφορετικές αποχρώσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη
της στρώσης από την επόµενη. Τα διάφορα

εργαλεία (βούρτσες κλπ), που

χρησιµοποιούνται για την βαφή, θα πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα
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σε διαλυτικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών βαφής. Γενικά όλες
οι εργασίες (προετοιµασία και βαφή) θα γίνονται σύµφωνα µε το BS 5493, εκτός εάν
προδιαγράφεται διαφορετικά.
9.1.8.3 Βαφή µηχανολογικού εξοπλισµού
Η βαφή και η αντιδιαβρωτική προστασία των µεταλλικών επιφανειών του εξοπλισµού θα
γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα παρακάτω, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά.
Στιλπνά µεταλλικά µέρη, που συνήθως δεν βάφονται (άξονες, σπειρώµατα κ.λ.π.) θα
προστατεύονται µε επάλειψη δύο στρώσεων διαφανούς βερνικιού ή άλλης σύνθεσης. Τα
εξαρτήµατα θα πρέπει να προστατεύονται επιπλέον από ζηµιές, που µπορούν να
προκληθούν κατά την µεταφορά τους, περιτυλίγοντας τα µε αδρανή υλικά.
9.1.8.3.1

Προετοιµασία

Οι µεταλλικές επιφάνειες θα καθαρίζονται προσεκτικά από χρώµατα λάδια, λίπη κ.λπ. µε
κατάλληλο διαλυτικό και στην συνέχεια, εκτός από αυτές που εγκιβωτίζονται µέσα σε
σκυρόδεµα, θα υποβάλλονται σε αµµοβολή, σύµφωνα µε το σουηδικό πρότυπο SA 2.5. O
καθαρισµός µε αµµοβολή θα γίνεται µόνο όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι
τουλάχιστον 5o C και η σχετική υγρασία κάτω από 85%. Μετά την αµµοβολή η σκόνη και
τα ρινίσµατα θα αφαιρούνται από τις επιφάνειες µε αναρρόφηση. Οι παραπάνω
προετοιµασµένες επιφάνειες θα περασθούν µε αστάρι (PRIMER) µέσα σε τέσσερις (4)
ώρες από τον καθαρισµό µε αµµοβολή και οπωσδήποτε πριν επέλθει νέα οξείδωση.
9.1.8.3.2

Βαφή

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλες οι προετοιµασµένες µεταλλικές επιφάνειες,
που βρίσκονται επάνω από την επιφάνεια του νερού θα βάφονται ως εξής:
πάχος στεγνού στρώµατος στο εργοστάσιο:

(µικρά)

µία (1) στρώση ουρεθάνης ερυθρό µίνιο µολύβδου

40

µία (1) στρώση ουρεθάνης µαρµαρυγιακού οξειδίου του σιδήρου

75

επί τόπου:
µία (1) στρώση ουρεθάνης αστάρι

75

µία (1) στρώση ουρεθάνης γυαλιστερό

30

Υλικά που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού ή που θα υπόκεινται σε
πιτσιλίσµατα:
στο εργοστάσιο:
µία (1) στρώση εποξειδικό αστάρι µε βάση ψευδάργυρο

50

µία (1) στρώση εποξειδική βαφή µε λιθανθρακόπισσα

75

επί τόπου:
µία (1) στρώση εποξειδικό αστάρι µε λιθανθρακόπισσα (καφέ)

200

µία (1) στρώση εποξειδική βαφή µε λιθανθρακόπισσα (µαύρο)

200

9.1.8.3.3

Πίνακες ελέγχου
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Μετά την περάτωση της µεταλλικής κατασκευής των πινάκων ελέγχου, θα γίνεται η
παρακάτω προετοιµασία και επεξεργασία:
•

αµµοβολή ποιότητας SA 2,5, σύµφωνα µε τις Σουηδικές προδιαγραφές.

•

επιψευδαργύρωση µε ψεκασµό θερµού ψευδαργύρου ελάχιστου πάχους
στρώσης 100 µικρά.

•

δύο (2) στρώσεις µε αστάρι φούρνου (STOVE PRIMER)

•

µία (1) στρώση µε επισµάλτωση φούρνου (STOVE ENAMEL)

Ο Aνάδοχος µπορεί να προσφέρει και άλλο δοκιµασµένο σύστηµα προστασίας για
έγκριση, εάν µε τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ισοδύναµη προστασία.
9.1.8.3.4

Σωλήνες

Όλοι οι χυτοσιδηροί σωλήνες και τα εξαρτήµατα διαµέτρου µεγαλύτερης από 75 χλσ., που
θα τοποθετηθούν κάτω από την επιφάνεια του νερού θα καθαρισθούν σύµφωνα µε την
συνήθη πρακτική και στην συνέχεια θα υποβληθούν στην διαδικασία της θερµής
εµβάπτισης, εσωτερικά και εξωτερικά, σε δόκιµα εφαρµοσµένο ασφαλτούχο διάλυµα, το
οποίο θα πρέπει να είναι συµβατό µε τα διακινούµενα υγρά. Οι χυτοσιδηροί σωλήνες, που
θα είναι ελεύθεροι στην θέα, θα επικαλυφθούν σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα
προηγούµενα. Σωλήνες, που θα εντοιχισθούν, δεν θα βαφούν εκεί που διέρχονται µέσα
από τοίχους. Οι χαλύβδινοι σωλήνες και τα εξαρτήµατα θα προστατευθούν µε δύο
στρώσεις από µία δόκιµα εφαρµοσµένη εποξειδική επικάλυψη, συνολικού πάχους
στεγνού στρώµατος τουλάχιστον 200 µικρά.
9.1.8.3.5

Γαλβάνισµα

Γαλβάνισµα των µεταλλικών µερών γίνεται όταν η βαφή δεν αποτελεί από µόνη της
επαρκή προστασία για ορισµένες συνθήκες περιβάλλοντος και χρήσεις, ή όπου
προδιαγράφεται σχετικά. Το γαλβάνισµα θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής
του υπόψη αντικειµένου, περιλαµβανοµένων των εργασιών διάτρησης, συγκόλλησης,
τριβής κ.λ.π. και µετά την αφαίρεση των επιφανειακών ελαττωµάτων και αφού προηγηθεί
προσεκτικός καθαρισµός των επιφανειών. Το γαλβάνισµα των επιφανειών θα γίνεται δι
εµβαπτίσεως εν θερµώ, σύµφωνα µε το BS 729 και το βάρος της επικάλυψης θα είναι
τουλάχιστον 800 γραµµάρια ψευδαργύρου ανά τετραγωνικό µέτρο. Η επιψευγαργύρωση
των επιφανειών δια θερµάνσεως θα γίνεται σύµφωνα µε το BS 4921. Οποιαδήποτε
φθορά σε επιστρώσεις ψευδαργύρου, κατά την διάρκεια της τοποθέτησης του εξοπλισµού
θα επιδιορθώνεται µε κατάλληλη σύνθεση ψυχρού γαλβανισµού, επαρκούς πάχους, ώστε
να επιτευχθεί ισοδύναµη προστασία.
9.1.8.3.6

Αλουµίνιο

Η προστασία των επιφανειών από αλουµίνιο θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Γενικά το αλουµίνιο µε αντοχή σε διαβρώσεις δεν θα βάφεται, εκτός από
τις τρύπες που θα περάσουν και τις επιφάνειες που θα ακουµπήσουν τα µπουλόνια. Στις
περιοχές αυτές θα γίνεται στρώση µε αστάρι χρωµικού ψευδαργύρου (ZINC CHROMATE
PRIMER).
9.1.8.3.7

Βαφή µετά την εγκατάσταση του εξοπλισµου
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Οι βαµµένες επιφάνειες, που πρόκειται να συνδεθούν επί τόπου, θα βάφονται µε µία
πρόσθετη στρώση και στη συνέχεια θα γίνεται η σύνδεση, όταν ακόµα η βαφή είναι υγρή.
Οι βαµµένες επιφάνειες µεταλλικών κατασκευών, που κατά την ανέγερση υπέστησαν
φθορά, θα τρίβονται µε µηχανικά µέσα, ώστε να καθαρισθεί το γυµνό µέταλλο και οι άκρες
του υγειούς χρώµατος και στη συνέχεια θα λειαίνεται µε γυαλόχαρτο και θα καθαρίζεται
από άλατα, λάδια κ.λ.π. Στη συνέχεια οι επιφάνειες αυτές θα βάφονται επί τόπου µε
αστάρι και την τελική στρώση, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Το κάθε στρώµα της νέας
βαφής θα υπερκαλύπτει το υφιστάµενο τουλάχιστον κατά 50 χλσ.

9.1.9

Πινακίδες αναγνώρισης και µέτρα προστασίας

9.1.9.1 Πινακίδες αναγνώρισης εξοπλισµού
Κάθε εξάρτηµα του εξοπλισµού θα φέρει µόνιµα στερεωµένη σε εµφανή θέση πινακίδα
αναγνώρισης, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, επάνω στην οποία θα έχουν τυπωθεί ή
χαραχθεί στα αγγλικά και ελληνικά οι ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:
•

όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή

•

περιγραφή του εξαρτήµατος

•

αύξοντας αριθµός της κατασκευής, στοιχεία της κατασκευής και/ή της εργασίας

•

ισχύς και άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία

•

ότι πρόσθετα στοιχεία αφορούν ειδικά το υπόψη εξάρτηµα

Όλα τα εξαρτήµατα ου εξοπλισµού, που χρησιµεύουν για ένδειξη, συναγερµό και έλεγχο
πρέπει να φέρουν κατάλληλες πληροφορίες, σχετικά µε τον ρόλο τους, τον τρόπο και τον
τοµέα λειτουργίας. Οι πινακίδες θα είναι άσπρες µε µαύρα χαραγµένα γράµµατα και
αριθµούς.
9.1.9.2 Αναγνώριση σωληνώσεων
Οι σωληνώσεις και οι αγωγοί, που µεταφέρουν είτε επικίνδυνα είτε ακίνδυνα ρευστά, ή
περιέχουν καλώδια κ.λ.π., θα είναι βαµµένοι µε κωδικό χρώµα και χαρακτηρισµένοι
σύµφωνα µε το πρότυπο BS 1710. Τα κωδικά χρώµατα, εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά,
θα είναι τα παρακάτω:
•

πόσιµο νερό:

τυρκουάζ

•

νερό άρδευσης, επεξεργασίας και έκπλυσης:

µπλε

•

λύµατα, επιπολάζοντα υγρά:

βαθύ πράσινο

•

λάσπη:

καφέ

•

λάδι και πετρέλαιο:

πορτοκαλί

•

χηµικά αντιδραστήρια:

άσπρο

•

πεπιεσµένος αέρας:

γκρίζο

Σε εµφανείς θέσεις των εγκαταστάσεων θα τοποθετηθούν πίνακες, οι οποίοι θα δείχνουν
τα χρώµατα και τα τυχόν ενδεικτικά γράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν για τις διάφορες
κατηγορίες σωληνώσεων.
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9.1.9.3 Ανακοινώσεις ασφάλειας
Ο Aνάδοχος θα τοποθετήσει πινακίδες ανακοίνωσης κινδύνου, προσοχής και οδηγιών,
όπου κριθεί απαραίτητο, για την ασφάλεια του προσωπικού και την καλή λειτουργία των
επιµέρους µονάδων. Οι ανακοινώσεις θα είναι γραµµένες στα ελληνικά και αγγλικά. Γενικά
οι ανακοινώσεις "Κινδύνου " θα είναι γραµµένες µε άσπρα γράµµατα σε µαύρο φόντο, οι
ανακοινώσεις για "Προσοχή" θα είναι µε κόκκινα γράµµατα σε άσπρο φόντο και τέλος οι
ανακοινώσεις µε οδηγίες θα είναι µε µαύρα γράµµατα σε άσπρο φόντο.
9.1.9.4 Μέτρα προστασίας
Ο Aνάδοχος οφείλει, όπου απαιτείται, να λάβει τα απαραίτητα µέτρα, για την προστασία
του προσωπικού λειτουργίας.
Ειδικότερα:
•

Όλα τα περιστρεφόµενα µέρη, τα προεξέχοντα ακραξόνια και κάθε επικίνδυνα
κινούµενο µέρος του εξοπλισµού θα έχει προστατευτικά καλύµµατα από πλάκες
µαλακού χάλυβα, επαρκούς πάχους και καλά στερεωµένα. Στις περιπτώσεις που
απαιτείται πρόσβαση στον εξοπλισµό, θα υπάρχουν ανοίγµατα µε κινητά
καλύµµατα.

•

Οποιοδήποτε τµήµα του εξοπλισµού, στο οποίο η θερµοκρασία µπορεί να
ο

ξεπεράσει τους 80

C, θα πρέπει να θωρακισθεί µε δικτυωτό ή συµπαγές

παραπέτασµα, για να αποφευχθεί η τυχούσα επαφή µε το προσωπικό.
•

Όλα τα συστήµατα µετάδοσης κίνησης µε ιµάντες ή συρµατόσχοινα θα πρέπει να
είναι προστατευµένα µε άκαµπτο δικτυωτό παραπέτασµα. Οι αναγνώσεις της
ταχύτητας περιστροφής των µηχανών θα πρέπει να γίνεται χωρίς την αφαίρεση
του προφυλακτήρα.

•

Όλα τα συστήµατα µετάδοσης κίνησης µε αλυσίδα πρέπει να είναι εφοδιασµένα
µε καλύµµατα, από χαλύβδινα φύλλα, µε µέσα λίπανσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες
του κατασκευαστή της αλυσίδας. Όλες οι ενώσεις πρέπει να προστατεύονται από
την σκόνη και να αποσυναρµολογούνται εύκολα. Κάθε κάλυµµα θα έχει θυρίδα
πρόσβασης και οπή στράγγισης.

•

Εξοπλισµός, που θα βρίσκεται σε χώρους που θα υπάρχει προσωπικό για τις
συνήθεις εργασίες λειτουργίας, θα είναι κατάλληλα σχεδιασµένος ή θα έχει
σιγαστήρες, έτσι ώστε το προσωπικό να µην υπόκειται σε θόρυβο µεγαλύτερο
από ισοδύναµο συνεχούς ήχου 85 DBA, όπως καθορίζεται στο πρότυπο ISO
1999.

•

Σε όλες τις δεξαµενές, φρεάτια, κανάλια κ.λ.π., όπου διέρχονται ή αποθηκεύονται
ρευστά, θα υπάρχουν κιγκλιδώµατα εφόσον η στάθµη εργασίας είναι χαµηλότερα
από 50 εκ. από την στέψη των αντίστοιχων κατασκευών.

•

Οι σκάλες, που υπερβαίνουν τα 3 µέτρα σε ύψος, θα έχουν στεφάνια ασφαλείας
µέχρι 2,5 µέτρα πάνω από το επίπεδο αφετηρίας και πλατύσκαλα σε αποστάσεις,
που δεν θα υπερβαίνουν τα 6 µέτρα.
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9.2

9.2.1

ΑΝΤΛΙΕΣ

Γενικά

Η µελέτη των αντλιών και τρόπος υποστήριξης των περιστρεφόµενων τµηµάτων πρέπει
να εξασφαλίζει ότι η πλησιέστερη κρίσιµη ταχύτητα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20%
µεγαλύτερη από την µέγιστη ταχύτητα λειτουργίας. Τα περιστρεφόµενα µέρη πρέπει να
ζυγοσταθµίζονται δυναµικά, µε ακρίβεια στο εργοστάσιο του κατασκευαστή. Ολες οι
αντλίες πρέπει να µπορούν να λειτουργήσουν για µικρά χρονικά διαστήµατα µε τις
δικλείδες εξόδου κλειστές.
Το απαιτούµενο NPSH (καθαρό θετικό ύψος αναρρόφησης) της αντλίας πρέπει να
συµβιβάζεται µε αυτό που διατίθεται στο αντλιοστάσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η
λειτουργία χωρίς σπηλαίωση για όλο το εύρος των παροχών και τις στάθµες
αναρρόφησης του υγρού. Οι αντλίες θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργούν σε όλη
την κλίµακα των παροχών χωρίς να κινδυνεύει να αποσυνδεθεί κάποιο τµήµα της, λόγω
αντίστροφης περιστροφής. Η λίπανση θα γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η
διαφυγή λιπαντικών στο αντλούµενο υγρό.
Στην έξοδο κάθε αντλίας θα υπάρχει δικλείδα αντεπιστροφής. Επίσης θα προβλέπονται
δικλείδες στον σωλήνα κατάθλιψης για την αποµόνωση και συντήρηση της αντλίας, οι
σωληνώσεις θα έχουν τις απαραίτητες εύκαµπτες συνδέσεις, για να είναι δυνατή η
αφαίρεση των ειδικών τεµαχίων. Οι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια (δικλείδες, γωνίες
κ.λ.π.) θα υποστηρίζονται και θα τοποθετούνται έτσι ώστε να επιτρέπουν την ασφαλή
πρόσβαση για έλεγχο και συντήρηση.
9.2.1.1 Τριβείς
Όλοι οι τριβείς πρέπει να υπολογισθούν µε µεγάλο περιθώριο αντοχής και να δύναται να
φέρουν το βάρος του περιστρεφόµενου συστήµατος καθώς και την υδραυλική ωστική
δύναµη και τα ακτινικά φορτία. Θα πρέπει να εξασφαλίζουν ικανοποιητική και σταθερή
λειτουργία χωρίς δονήσεις για όλο το εύρος λειτουργίας της αντλίας. Η ελάχιστη διάρκεια
ζωής υπολογισµού των τριβέων θα ανέρχεται σε 40.000 ώρες λειτουργίας, εκτός εάν
προδιαγράφεται διαφορετικά. Οι τριβείς πρέπει να είναι, όσο αφορά τις διαστάσεις τους,
σύµφωνα µε τα πρότυπα SI του ISO.
9.2.1.2 Kινητήρες
Οι κινητήρες θα είναι γενικά σύµφωνοι µε τις σχετικές προδιαγραφές και εάν δεν
καθορίζεται διαφορετικά, θα πρέπει να αποδίδουν µέγιστη συνεχή ισχύ ίση τουλάχιστον
µε το 110% της µέγιστης απαιτούµενης. Σαν µέγιστη ισχύ ορίζεται η ισχύς που απαιτείται
για την οποιαδήποτε δυνατή ταχύτητα λειτουργίας της αντλίας, συµπεριλαµβάνοντας και
την ισχύ που απορροφάται για την µετάδοση της κίνησης. Οι κινητήρες αντλίών µε
απορροφούµενη ισχύ µεγαλύτερη από 3kW θα εκκινούν µε διάταξη αστέρα τριγώνου ,
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον κατασκευαστή, ενώ για ισχύ µεγαλύτερη από
1kW θα είναι υποχρεωτικά τριφασικοί. Ολοι οι κινητήρες θα έχουν θερµική προστασία και
δυνατότητα για τουλάχιστον 15 εκκινήσεις την ώρα.
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9.2.2

Mανόµετρα

Τόσο στον κλάδο αναρροφήσεως, όσο και στον κλάδο εξόδου θα υπάρχει ανοξείδωτο
µανόµετρο µε καντράν διαµέτρου 150 χιλ. Τα µανόµετρα θα προσαρµόζονται απευθείας
πάνω στις σωληνώσεις και θα προβλέπονται κατάλληλες δικλείδες αποµονώσεως. Η
βαθµονόµηση των µανοµέτρων θα είναι σε µέτρα στήλης ύδατος και θα είναι τέτοια, ώστε
ο µετρητής να µην χρησιµοποιείται συνεχώς σε περιοχές πέρα από το 70% της µέγιστης
διαβαθµίσεως.

9.2.3

Προφυλακτήρες

Θα πρέπει να προβλεφθούν προφυλακτήρες που θα περιβάλλουν πλήρως όλα τα
περιστρεφόµενα τµήµατα. Τα πλέγµατα πρέπει να αφαιρούνται εύκολα για τη συντήρηση
και την επιθεώρηση του εξοπλισµού. Τα πλέγµατα πρέπει να είναι γαλβανισµένα ή µε
άλλο τρόπο προστατευµένα, από την επίδραση του περιβάλλοντος.

9.3

Υποβρύχιες αντλίες

Οι υποβρύχιες αντλίες λυµάτων και µεταφοράς στραγγιδίων και ιλύος θα είναι µιας
βαθµίδας, µονοκάναλες, ελικοειδείς µε φτερωτές ακτινοειδούς ή µικτής ροής ή τύπου
Voertx και κατάλληλες για συνεχή λειτουργία κάτω από συνθήκες πλήρους ή µερικής
εµβάπτισης. Θα είναι ειδικά σχεδιασµένες για να διακινούν λύµατα µε στερεά διαµέτρου
50 χιλιοστών κατά ελάχιστον, κουρέλια ινώδη υλικά, άµµο και άλλα απόβλητα. Η
προτιµητέα µεγίστη ταχύτητα θα είναι 1500 στρ/λεπτό, ενώ για τα ανεπεξέργαστα ρευστά
θα προτιµηθούν αντλίες µε πέρασµα στερεών µεγαλύτερο από 70 χιλιοστά. Η αντλία, για
την ανέλκυση της, θα πρέπει να έχει γαλβανισµένο οδηγό/τροχιά και η στήριξη της στον
πυθµένα

του φρεατίου-δεξαµενής θα

γίνεται µε

γαλβανισµένο πέδιλο/οδηγό ή

οποιαδήποτε άλλη εύκαµπτη σύνδεση. Οι οδηγοί θα είναι γερά στερεωµένοι µέχρι το
άνοιγµα επίσκεψης της δεξαµενής ακαθάρτων-στραγγισµάτων. Η αντλία θα µπορεί να
ανυψωθεί έξω από το θάλαµο χωρίς να χρειάζεται να αποσυνδεθούν οι συνδέσεις στην
σωλήνωση κατάθλιψης. Πρέπει να υπάρχει αρκετό µήκος αλυσίδας, που θα είναι µόνιµα
συνδεδεµένη µε την αντλία, για την ανύψωση της αντλίας στο επίπεδο εργασίας.

9.3.1

Κέλυφος

Το κέλυφος θα είναι από χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα µε άνετες διαστάσεις και λείες
τις επιφάνειες ροής. Τα κελύφη θα είναι κοχλιωµένα στα καλύµµατα των κινητήρων και το
σύνολο 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.

9.3.2

Φτερωτή

Η φτερωτή θα έχει απλή ή διπλή ενίσχυση µε λείες επιφάνειες ροής. Πίσω προς την
πλευρά της κατάθλιψης θα υπάρχουν βοηθητικά πτερύγια για να ελαχιστοποιηθεί η
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είσοδος υλικών που µπορούν να προκαλέσουν εκδορές στο στυπιοθλίπτη του άξονα. Ο
άξονας θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα µε επαρκή ακαµψία και δεν
πρέπει να έρχεται σε επαφή µε το αντλούµενο υγρό. Όλοι οι ήλοι, τα µπουλόνια, τα
παξιµάδια, οι κοχλίες κ.λ.π., που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των µονάδων
της αντλίας, θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

9.3.3

Κινητήρες - ηλεκτρική εγκατάσταση

Η αντλία και ο κινητήρας πρέπει να είναι απ ευθείας συζευγµένα και να αποτελούν ένα
στεγανό αντλητικό συγκρότηµα. Ο κινητήρας θα είναι τύπου βραχυκυκλωµένου δροµέα,
σύµφωνος µε τις σχετικές προδιαγραφές, µε κλάση µόνωσης F και βαθµό προστασίας
ΙΡ68. Μεταξύ κινητήρα και αντλίας πρέπει να υπάρχει σύστηµα στεγανότητας
αποτελούµενο από µηχανικό στυπιοθλήπτη. Ο κινητήρας θα φέρει ενσωµατωµένους
θερµικούς διακόπτες , σε κάθε τύλιγµα, για την διακοπή του σε περίπτωση υπέρτασης
o

(140 C), ενώ θα είναι ικανός για τουλάχιστον 15 εκκινήσεις την ώρα. Οι αντλίες µε
απορροφούµενη ισχύ µεγαλύτερη από 3kW θα εκκινούν µε διάταξη αστέρα τριγώνου ,
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον κατασκευαστή, ενώ για ισχύ µεγαλύτερη από
1kW θα είναι υποχρεωτικά τριφασικοί. Τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύµατος θα αποτελούνται
από εύκαµπτους χάλκινους αγωγούς 400/600 VOLT µονωµένους και επενδυµένους µε
µόνωση κατάλληλη για υποβρύχια χρήση. Θα είναι αιωρούµενα, µε επαρκές µήκος ώστε
να εκτείνονται από το ρευµατοδότη µέχρι το κουτί σύνδεσης στον κινητήρα. Οι συζεύξεις
των καλωδίων πρέπει να είναι κατάλληλες για λειτουργία σε συνθήκες καταιγισµού νερού.
Τα κουτιά αποσύνδεσης θα είναι από χυτοσίδηρο, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, µε
χοντρούς ορειχάλκινους ακροδέκτες, ώστε να διευκολύνεται η αποσύνδεση των καλωδίων
κατά την αφαίρεση της αντλίας. Τα κουτιά θα πρέπει να είναι τελείως στεγανά και
αδιάβροχα και όλα τα εξωτερικά στεγανοποιητικά παρεµβρύσµατα θα πρέπει να δύνανται
να αποτρέπουν τη διείσδυση του υγρού.

9.4
9.4.1

Φυγοκεντρικές αντλίες
Γενικά

Οι αντλίες θα είναι οριζόντια τοποθετηµένες στον ξηρό θάλαµο του αντλιοστασίου και
συζευγµένες µε τον ηλεκτροκινητήρα που θα βρίσκεται απ' ευθείας πάνω στην αντλία. Οι
αντλίες θα είναι κατάλληλες για να διακινούν λύµατα και στραγγίσµατα ανεπεξέργαστα
χωρίς εσχάρωση ή λάσπη (ανάλογα µε την περίπτωση) µε στερεά διαµέτρου µεγαλύτερη
από 50 χιλ. και κατά προτίµηση άνω των 70 χιλ για τα ανεπεξέργαστα λύµµατα, η
ταχύτητα περιστροφής, δεν θα υπερβαίνει τις 1450 στρ/λ. Η ρύθµιση των ανοχών µεταξύ
της φτερωτής και του κελύφους πρέπει να είναι δυνατή χωρίς να απαιτείται η
αποσυναρµολόγηση της αντλίας ή του άξονα.

9.4.2

Κέλυφος

Το κέλυφος της αντλίας θα είναι από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε το ΒS 1452
χωρίς οπές ή άλλα ελαττώµατα που δηµιουργούνται κατά την κατασκευή µε άνετες
διαστάσεις και λείες επιφάνειες ροής ή από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα υπάρχουν
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κατάλληλες οπές στην αναρρόφηση και την κατάθλιψη για να περνούν τα χέρια ώστε να
διευκολύνεται ο καθαρισµός της φτερωτής. Στο πάνω µέρος του κελύφους θα υπάρχει
εξόγκωση µε ταπωµένη οπή για την τοποθέτηση του σωλήνα εξαερώσεως διαµέτρου 25
χιλ. Θα υπάρχουν επίσης στους κλάδους αναρροφήσεως και καταθλίψεως ταπωµένοι και
επίπεδοι οµφαλοί για την τοποθέτηση των µανοµέτρων. Το ραχιαίο κάλυµµα του
κελύφους θα έχει αφαιρέσιµη πλάκα ώστε να είναι δυνατή η παροχέτευση καθαρού νερού
στην πίσω πλευρά της φτερωτής.

9.4.3

Φτερωτή

Η φτερωτή θα έχει απλή και διπλή ενίσχυση µε λείες επιφάνειες ροής και θα έχει
υποβληθεί σε δυναµική ζυγοστάθµιση. Πίσω από την πλευρά της καταθλίψεως θα
υπάρχουν βοηθητικά πτερύγια. Η φτερωτή θα είναι κατασκευασµένη από χρώµιο µολυβδένιο χάλυβα και θα προσαρµόζεται στον άξονα µε σφήνες και περιµετρικά
περικόχλια.

9.4.4

Άξονες

Οι άξονες θα είναι µεγάλης διαµέτρου θα έχουν επαρκή ακαµψία και θα είναι
κατασκευασµένοι από χάλυβα υψηλής αντοχής στο εφελκυσµό. Οι άξονες θα είναι στατικά
και δυναµικά ζυγοσταθµισµένοι. Οι µονάδες µε άµεση σύνδεση θα κινούνται µε
συνδέσµους τύπου εύκαµπτου πείρου. Σε περίπτωση που θα υπάρχει προέκταση του
άξονα (µεταξύ κινητήρα και αντλίας) θα υπάρχει ελεύθερη άρθρωση (π.χ σταυρός). Το
συνολικό βάθος του άξονα θα παραλαµβάνεται από τα έδρανα του κινητήρα. Το πλαίσιο
των τριβέων της φτερωτής και του άξονα θα µπορούν να αφαιρούνται χωρίς να απαιτείται
η αποσυναρµολόγηση του κελύφους ή των συνδεδεµένων σωλήνων.

9.4.5

Εξαέρωση

Κάθε αντλία θα έχει σωλήνα εξαερώσεως γαλβανισµένο από µαλακό χάλυβα, µε
διακόπτη, αυτόµατη βαλβίδα, ταυ και σταυρούς για τον εύκολο καθαρισµό καθώς και
συνδέσµους αποσυναρµολογήσεως (ρακόρ). Η εκροή του σωλήνα θα γίνεται επάνω από
τη µέγιστη στάθµη του θαλάµου αναρροφήσεως.

9.4.6

Έδραση αντλιών

Η έδραση των οριζοντίων αντλιών αξονικής ροής και διαιρούµενου κελύφους, γίνεται
πάνω σε βάσεις που θα κατασκευασθούν από µαλακό χάλυβα και θα δύνανται να φέρουν
το πλήρες συγκρότηµα αντλία - κινητήρα. Θα είναι έτσι σχεδιασµένες ώστε να
τοποθετηθούν σε προετοιµασµένη επιφάνεια από σκυρόδεµα.

9.5

Αντλίες θετικής µετατόπισης

Οι αντλίες θετικής µετατόπισης ή προοδευτικής κοιλότητας θα έχουν ελικοειδή ρότορα,
έκκεντρο, κοχλία, θα είναι αυτόµατης αναρρόφησης και δε θα φράσσουν. Οι αντλίες θα
είναι τοποθετηµένες οριζόντια και θα κινούνται από ηλεκτρονικό ενσωµατωµένο κινητήρα,
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µέσω µόνιµης σύνδεσης. Το σώµα της αντλίας, ο εξωτερικός κορµός και το κάλυµµα του
άκρου θα είναι κατασκευασµένα από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα
ανάλογα µε τις απαιτήσεις του διακινούµενου ρευστού. Ο ρότορας, ο άξονας και η ράβδος
σύζευξης θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα πρέπει να υπάρχουν
κατάλληλα ανοίγµατα στην πλευρά της αναρρόφησης, για να µπορεί να γίνει ο
καθαρισµός από φραξίµατα. Οι κινητήρες θα είναι αερόψυκτοι, µε µόνωση κλάσεως "F"
και κατάλληλη προστασία για τις συνθήκες λειτουργίας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
αλλού στις προδιαγραφές αυτές. Θα πρέπει να υπάρχει µηχανισµός ασφαλείας, που θα
θέτει την αντλία "Εκτός" σε συνθήκες µηδενικής ροής καθώς επίσης και διακόπτης, για να
θέτει την αντλία "Εκτός" σε περίπτωση υψηλής πίεσης. Το συγκρότηµα κινητήρας/αντλία
θα είναι βιδωµένο σε βάση από µαλακό χάλυβα ή από χυτοσίδηρο πάνω σε βάση από
σκυρόδεµα. Οι κινητήρες αντλιών µε απορροφούµενη ισχύ µεγαλύτερη από 3kW θα
εκκινούν µε διάταξη αστέρα τριγώνου , εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον
κατασκευαστή, ενώ για ισχύ µεγαλύτερη από 1kW θα είναι υποχρεωτικά τριφασικοί.

9.6

∆οσοµετρικές αντλίες

Οι αντλίες πρέπει να είναι κατάλληλες για συνεχή λειτουργία (8000 ώρες/έτος). Η αντλία
πρέπει να έχει δυνατότητα παροχής µε µέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση 10% σε όλο το
πεδίο λειτουργίας της (0% περίπου 100% της παροχής). Επιπλέον θα έχει την δυνατότητα
ρύθµισης της παροχής της µε µηχανικό ή ηλεκτρονικό τρόπο (inverter). Η κατασκευή των
αντλιών, αλλά και των εξαρτηµάτων και τα ηλεκτρολογικά τµήµατά τους που τις
συνοδεύουν, πρέπει να είναι από υλικό κατάλληλο για το αντλούµενο υγρό, τις
περιβαλλοντικές συνθήκες και το χώρο εγκατάστασής τους. Οι αντλίες δεν θα είναι
ηλεκτροµαγνητικές ή πνευµατικές.

9.7

9.7.1

Επιφανειακοί Αεριστήρες

Γενικά

Για τον αερισµό των ανοιχτών δεξαµενών θα χρησιµοποιηθούν επιφανειακοί αεριστήρες.
Οι αεριστήρες θα είναι πλωτοί µε κατακόρυφο ενσωµατωµένο κινητήρα και πτερωτή
(στροφείο) κατάλληλης διαµέτρου. Θα στερεωθούν σε τουλάχιστον 3 σταθερά σηµεία µε
αλυσίδα ή συρµατόσκοινο. Οι αεριστήρες θα διαστασιολογηθούν κατάλληλα ώστε να
παρέχουν την απαιτούµενη από τους υπολογισµούς ποσότητα οξυγόνου στο υπο
επεξεργασία λύµµα. Ο ονοµαστικός λόγος αερισµού που θα επιτυγχάνεται θα είναι
τουλάχιστον 1,8kgO2/h kW ισχύος του αεριστήρα.
9.7.1.1 Στροφείο
Το στροφείο του αεριστηρα θα είναι ανοικτού τύπου, πλήρως κατασκευασµένο από
πλαστικό υλικό ή ανοξείδωτο χάλυβα και αποτελείται από προπέλλα ανάστροφου κωνικού
σχήµατος που φέρει πτερύγια τοποθετηµένα ακτινικά και εξωτερικά από το κέντρο µέχρι
εκτός του κώνου. Οι εξωτερικές άκρες των πτερυγίων θα έχουν ειδικά διαµορφωµένο
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σχήµα και είναι υποστηριζόµενες.

Το στροφείο συνδέεται απευθείας µε τον

ηλεκτροµειωτήρα µε άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα.
9.7.1.2 Ηλεκτροµειωτήρας
Ο κινητήρας θα είναι ασύγχρονος τριφασικός βραχυκυκλωµένου δροµέα, κατάλληλος για
λειτουργία σε διαβρωτικό περιβάλλον. Θα είναι εφοδιασµένος µε ρουλεµάν βαθειάς
αυλάκωσης που λιπαίνονται µε γράσσο. Ο κινητήρας θα είναι προσαρµοσµένος µέσω
φλάντζας στο προεκτεταµένο κέλυφος έδρασης. Ο σχεδιασµός του κινητήρα είναι
σύµφωνα µε τις IEC προδιαγραφές. Το κέλυφος θα είναι φτιαγµένο µε φαιό περλιτικό
χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα.
Τα χαρακτηριστικά του ηλεκτροκινητήρα θα είναι :
Στροφές (max):

1500 rprn

Τάση:

400V

Συχνότητα:

50Hz

Κλάση µόνωσης:

F

Προστασία ελάχιστη:

IP 55

Μεταξύ

ηλεκτροκινητήρα

και

στροφείου

θα

παρεµβάλεται

µειωτήρας

στροφών

υποβάθµισης στροφών ώστε οι µέγιστες στροφές του στροφείου να µην υπερβαίνουν τις
100 σ.α.λ.
9.7.1.3 Πλαίσιο έδρασης
Κάθε αεριστήρας εδράζεται .σε πλαίσιο το οποίο θα φέρει 3 πλωτήρες, κυλινδρικού
σχήµατος. Κάθε πλωτήρας είναι κατασκευασµένος από χαλύβδινο έλασµα µε έναν
κεντρικό σωλήνα, ο οποίος είναι διαµορφωµένος σε δοχείο για την πλήρωση µε υλικό
εξισορρόπησης. Κάθε πλαίσιο θα φέρει διάταξη υποστήριξης, για να εµποδίσει την
καταστροφή του αεριστήρα σε περίπτωση εκκένωσης της δεξαµενής. Η εσωτερική
πλευρά κάθε πλωτήρα φέρει αντιδιαβρωτική προστασία.

9.8

9.8.1

Υποβρύχιοι αναδευτήρες

Γενικά

Για την ανάδευση των στραγγισµάτων κατά την διαδικασία επεξεργασίας τους και εφόσον
αυτό απαιτηθεί από την µελέτη θα χρησιµοποιηθούν υποβρύχιοι αναδευτήρες. Οι
υποβρύχιοι αναδευτήρες θα φέρουν πτερωτή (προπέλα) και άξονα από χυτοσίδηρο ή
ανοξείδωτο χάλυβα, ενσωµατωµένο υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα και οδηγό από
ανοξείδωτο ή γαλβανισµένο χάλυβα για την ανέλκυση τους.

9.8.2

Κινητήρας

Ο κινητήρας θα είναι τριφασικός, ασύγχρονος, επαγωγικός, βραχυκυκλωµένου δροµέα και
µπορεί να έχει µέχρι και 15 εκκινήσεις την ώρα. Η κλάση µόνωσής του είναι “ F’’. Θα φέρει
θερµικούς διακόπτες συνδεδεµένους εν σειρά, οι οποίοι ανοίγουν στους 140°C και
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ρίχνουν το ρελέ στον πίνακα (εκκινητή), διακόπτοντας έτσι τη λειτουργία του αναδευτήρα.
Η εκκίνηση τους για ισχύ µεγαλύτερη από 3kW θα γίνεται µε διάταξη αστέρα τριγώνου
εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο κατασκευαστής. Το κιβώτιο σύνδεσης των καλωδίων θα
είναι σφραγισµένο IP68.

9.8.3

Στεγανοποίηση.-Ένσφαιροι τριβείς.

Ο αναδευτήρας θα φέρει µηχανικό στυπιοθλίπτη από κατάλληλο υλικό που θα επιτρέπει
την έγκαιρη αντικατάσταση του. Ενώ ο άξονας θα εδράζει σε γωνιακούς ένσφαιρους
τριβείς γρασαρισµένους για τουλάχιστον 80.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας.

Οργανο µέτρησης διαλυµένου οξυγόνου (D.O)

9.9

Το όργανο θα αποτελείται από αισθητήριο, ενισχυτή και την απαραίτητη καλωδίωση. Η
µέτρηση του διαλυµένου οξυγόνου γίνεται από ηλεκτρόδιο κατάλληλου µήκους µε
ενσωµατωµένο αισθητήριο για αντιστάθµιση της θερµοκρασίας. Η µέτρηση θα γίνεται µε
την αµπεροµετρική µέθοδο. Το ηλεκτρόδιο θα τοποθετείται σε ειδικό κάλυµµα από
πολυπροπυλένιο για να είναι δυνατή η αφαίρεσή του για αντικατάσταση/συντήρηση. Θα
συνδέεται ηλεκτρικά µε τον µεταδότη µε ειδικό πολύκλωνο καλώδιο µεγάλης ακρίβειας
µέτρησης, κατάλληλα προστατευµένο από την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία του
περιβάλλοντος.
•

Το όργανο πρέπει να έχει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

•

ελάχιστη µέτρηση 0,015 mg/L σε 40°C ή 0,070 mg/L σε 5 °C

•

εύρος µέτρησης 0 - 20 mg/L ή 0 - 20% SAT

•

ανάλυση ενισχυτή/µεταδότη 0,01 mg/L

•

ακρίβεια µέτρησης 0,5%

•

αισθητήριο θερµοκρασίας ενσωµατωµένο NTC, 10 kΩ σε 25 °C

•

δύο έξοδοι 0/4...20 mA (υπολ/κού χλωρίου και θερµοκρασίας) ανάλογες των
περιοχών µέτρησης

•

δύο ρυθµιζόµενες µεταγωγικές επαφές ορίου

•

ένδειξη σφάλµατος

•

σύστηµα αυτοδιάγνωσης

Το όργανο θα συνοδεύεται από µονάδα αυτόµατου καθαρισµού των αισθητηρίων µε
διάταξη εκτόξευσης διαλύµατος καθαρισµού και ηλεκτρονική µονάδα προγραµµατισµού
του καθαρισµού.

9.10 Όργανο µέτρησης pH
Το αισθητήριο θα έχει ενσωµατωµένη θερµοαντίσταση Pt 100 και ηλεκτρολύτη υπό µορφή
πήγµατος, χωρίς ανάγκη συµπληρώσεως, περιοχής θερµοκρασιών 0 °C-80 °C.

Το

αισθητήριο θα τοποθετηθεί σε σωλήνα από PVC ή άλλο υλικό της έγκρισης της
Υπηρεσίας και να διαθέτει σύστηµα αυτόµατου καθαρισµού. Ο ενισχυτής/µεταδότης
πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•

ψηφιακή ένδειξη της µέτρησης,
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•

περιοχή µέτρησης 0-14,

•

αυτόµατη αντιστάθµιση της µέτρησης συναρτήσει της θερµοκρασίας,

•

σήµα εξόδου 0/4...20 mA ανάλογη της περιοχής µέτρησης,

•

δύο ρυθµιζόµενες µεταγωγικές επαφές ορίου,

•

τάση τροφοδοσίας 230 V / 50 Hz, βαθµό προστασίας ΙΡ 65,

•

σύστηµα αυτοδιάγνωσης.
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