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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

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 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

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.) 
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2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά τον καθαρισµό της περιοχής των έργων, 
τις πάσης φύσεως εκσκαφές περιλαµβανοµένων και των αντιστηρίξεων, την 
τακτοποίηση και διάθεση των προϊόντων εκσκαφής, την επίχωση των σκαµµάτων, τη 
διάστρωση και συµπύκνωση του υλικού επίχωσης, τη διάστρωση του πλεονάζοντος 
υλικού επίχωσης και την σταθεροποίηση των πρανών. 

 

2.1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Θα εφαρµοστούν οι ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) έργων 
οδοποιίας. Για τον έλεγχο των επιχώσεων θα εφαρµοστούν οι ακόλουθοι Κανονισµοί 
της ASTM - American Society for Testing and Materials. 

D1557: ∆οκιµές για τον καθορισµό της σχέσεως υγρασίας και ξηρού 
φαινόµενου βάρους εδαφών ή µίγµατος εδάφους αδρανών (∆οκιµές 
Proctor). 

D2049: ∆οκιµές για την εκτίµηση της σχετικής πυκνότητας µη συνεκτικών 
εδαφών. 

 

2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ  

Πριν από την έναρξη των εργασιών εκσκαφής ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην 
Υπηρεσία για έγκριση τα ακόλουθα στοιχεία : 

- Σχέδια εκσκαφής των έργων µε απεικόνιση του φυσικού εδάφους. 

- Προτάσεις που θα περιλαµβάνουν σχέδια και υπολογισµούς για όλα τα αναγκαία 
έργα είτε για τη διευθέτηση της ροής των επιφανειακών νερών προς αποµάκρυνσή 
τους από τον χώρο των εκσκαφών είτε για τη στεγανοποίηση των σκαµµάτων. 

- Σχέδια που να δείχνουν την ακριβή θέση όλων των έργων κοινής ωφέλειας που 
βρίσκονται στην άµεση περιοχή των εκσκαφών και έχουν καθοριστεί από έρευνες, 
περιλαµβανοµένων τυχόν ερευνητικών φρεάτων που έχουν εκσκαφθεί από την 
Υπηρεσία. 

- Πρόταση για τη µέθοδο συµπύκνωσης επιχωµάτων, στην οποία να 
περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα ελέγχου της πυκνότητας σε ξηρή κατάσταση 
και µε υγρασία, µετά από δοκιµές που θα εκτελεσθούν σε δοκιµαστικά επιχώµατα 
κατασκευασµένα επί τόπου. 

 

2.3 ΕΚΧΕΡΣΩΣΕΙΣ - ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ- ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 

Αντικείµενο 
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Γίνεται αναφορά στις εργασίες εκχερσώσεων, εκριζώσεων και της αφαίρεσης φυτικής 
γης που απαιτούνται για την κατασκευή των οικοδοµικών έργων του Χ.Υ.Τ.Α. 
συµπεριλαµβανοµένου των εκσκαφών διαµόρφωσης της λεκάνης διάθεσης 
απορριµµάτων. 

Εργασίες που θα εκτελεσθούν:  

 

- Εκχέρσωση 

Η περιοχή εκτέλεσης των έργων, η οποία περιλαµβάνει το χώρο που θα εκσκαφθεί 
για την κατασκευή των τεχνικών έργων και τις ζώνες που καταλαµβάνουν τα 
ορύγµατα για την τοποθέτηση των αγωγών, πρέπει να καθαριστεί από δέντρα, 
θάµνους και άλλα υλικά, εφόσον εµποδίζεται η εργασία εργατών και µηχανηµάτων. 
Τα προϊόντα εκχέρσωσης θα αποµακρύνονται και θα διατίθενται σε κατάλληλους 
χώρους που θα έχουν εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

- Εκρίζωση 

Η επιφάνεια του εδάφους µέσα στα όρια της ζώνης κατάληψης των ορυγµάτων του 
χώρου θεµελίωσης των προβλεπόµενων τεχνικών έργων και τοποθέτησης των 
αγωγών πρέπει να καθαριστεί από τις ρίζες δέντρων ή µεγάλων θάµνων σε βάθος 
µέχρι 0.60 m, εφόσον απ’ αυτές εµποδίζεται η εργασία εργατών και µηχανηµάτων. 
Τα προϊόντα της εκρίζωσης θα αποµακρύνονται και θα διατίθενται σε κατάλληλους 
χώρους που θα έχουν εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

- Αφαίρεση φυτικής γης 

Σε ειδικές περιπτώσεις όπου η διέλευση των εκσκαπτικών µηχανηµάτων είναι 
αδύνατη λόγω της ποιότητας του εδάφους και της πυκνής βλάστησης και µετά από 
άδεια της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα αφαιρεί τη φυτική γη σε βάθος 
τουλάχιστον 25 cm, αποµακρύνοντας ταυτόχρονα τα προϊόντα σε κατάλληλους 
χώρους που θα έχουν εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

2.4 ΧΑΡΑΞΕΙΣ - ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Με την εγκατάστασή του επί τόπου των έργων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
προβεί στη χάραξη, πασσάλωση και χωροστάθµηση του χώρου των έργων που θα 
κατασκευάσει τοποθετώντας τα αναγκαία σώµατα για τον καθορισµό της θέσης σε 
οριζοντιογραφία και κατά µήκος τοµή των έργων, βάσει της εγκεκριµένης µελέτης και 
του καθορισθέντος προγράµµατος εργασίας. 

 

2.5 ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

- Αντικείµενο - Ταξινόµηση 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αφορά τις κάθε είδους εκσκαφές που απαιτούνται για 
την κατασκευή όλων των έργων που προτείνονται στην µελέτη του Χ.Υ.Τ.Α. 
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συµπεριλαµβανοµένου των εκσκαφών διαµόρφωσης της λεκάνης διάθεσης 
απορριµµάτων. 

Οι εκσκαφές ταξινοµούνται ανάλογα µε το χαρακτήρα τους από τεχνική άποψη στις 
εξής βασικές κατηγορίες: 

α. Γενικές εκσκαφές, που περιλαµβάνουν το σύνολο των εκσκαφών που απαιτούνται 
για την θεµελίωση και κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και των τεχνικών 
έργων που εξυπηρετούνται (αποχέτευση, ύδρευση). 

β. Γενικές εκσκαφές, που περιλαµβάνουν το σύνολο των εκσκαφών που απαιτούνται 
για την κατασκευή των δρόµων εντός του γηπέδου του Χ.Υ.Τ.Α. 

Οι παραπάνω κατηγορίες των εκσκαφών, ανάλογα µε τη φύση του εδάφους, 
διακρίνονται σε: 

• Εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη. Τέτοια χαρακτηρίζονται όλα τα 
µαλακά ή ηµίσκληρα εδάφη, π.χ. τα χαλικοµιγή και γενικά κάθε έδαφος του 
οποίου είναι δυνατή η εκσκαφή µε σκαπάνη, ο σχιστόλιθος, αποσαθρωµένος ή 
όχι, οι µάργες, αποσαθρωµένες ή όχι, και τέλος τα εδάφη των οποίων είναι 
δυνατή µε συνήθη ισχυρά εκσκαπτικά µηχανήµατα (π.χ. εκσκαφέα, τσάπα, 
προωθητήρα) και µε τα οποία επί πλέον είναι δυνατή η άµεση αποµάκρυνση από 
το όρυγµα των προϊόντων εκσκαφής. 

• Εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη. Τέτοια χαρακτηρίζονται όλα τα συµπαγή 
πετρώµατα εκτός των προηγουµένων, όπως τα ασβεστολιθικά πετρώµατα, ο 
σκληρός σχιστόλιθος, τα γρανιτικά και κροκαλοπαγή πετρώµατα και γενικά κάθε 
έδαφος του οποίου η εκσκαφή επιτυγχάνεται είτε µε χρήση εκρηκτικών υλών, είτε 
µε συστηµατική χρήση αερόσφυρας, όταν απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών 
υλών για λόγους ασφαλείας. 

- Εκσκαφές τάφρων  

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες εκσκαφές για την κατασκευή τάφρων 
και άλλων συναφών έργων σε οποιασδήποτε κατηγορίας εδάφη και σύµφωνα µε τις 
απαιτούµενες διαστάσεις, µε τα χέρια ή µηχανικά µέσα ή εκρηκτικές ύλες ανάλογα µε 
τη φύση των εδαφών, τις τοπικές συνθήκες και τα υφιστάµενα εµπόδια. Ο Ανάδοχος 
µπορεί επίσης να επιλέξει οποιοδήποτε άλλο µέσο το οποίο θεωρεί προσφορότερο 
για την συγκεκριµένη περίπτωση χωρίς να δηµιουργείται στον Ανάδοχο δικαίωµα 
πρόσθετης αποζηµίωσης εκτός εκείνης που προκύπτει από τον χαρακτηρισµό του 
εκσκαφέντος εδάφους. 

Το συµβατικό πλάτος εκσκαφής των τάφρων θα ορίζεται σε σχέδιο τυπικής διατοµής 
σύµφωνα µε την µελέτη του Αναδόχου και τις ισχύουσες προδιαγραφές.  

- ∆ιάθεση προϊόντων εκσκαφής - Μεταφορές 

Η διάθεση των προϊόντων εκσκαφής θα εκτελείται “δια χειρών” ή µε µηχανικά µέσα 
και κατά προτίµηση προς τη µία πλευρά του ορύγµατος αφήνοντας λωρίδα 50 cm 
από το χείλος του ορύγµατος για την κυκλοφορία και ασφάλεια του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που εργάζεται µέσα σ’ αυτό. Τα πλέον κατάλληλα υλικά εκσκαφής θα 
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επαναχρησιµοποιηθούν για την επανεπίχωση του ορύγµατος. Τα υλικά που είναι 
κατάλληλα για υλικό επικάλυψης µπορούν να οδηγούνται στο Χ.Υ.Τ.Α.. 

- Χρήση εκρηκτικών υλών 

Προκειµένου να γίνει χρήση εκρηκτικών υλών ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει υπόψη 
του τις ισχύουσες Αστυνοµικές διατάξεις και να παίρνει όλα τα µέτρα για την 
ασφάλεια του προσωπικού, παντός τρίτου και των παρόδιων οικοδοµών, έχει δε 
ακέραια την ευθύνη, ποινική και αστική, για τυχόν ατύχηµα. 

Ο Ανάδοχος θα διατηρεί στο εργοτάξιο µόνο τα εκρηκτικά που απαιτούνται για τις 
εργασίες µιας ηµέρας. 

Τα καψούλια θα φυλάσσονται ιδιαίτερα σε ξεχωριστό χώρο και µακριά από τις 
εκρηκτικές ύλες. 

- Γενικές εκσκαφές για την θεµελίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων 

Οι γενικές εκσκαφές περιλαµβάνουν όλες τις απαιτούµενες εργασίες για την εκσκαφή 
του εδάφους µε κατάλληλα µέσα και µεθόδους στην συγκεκριµένη θέση και στον 
προβλεπόµενο όγκο, για την διαµόρφωση των ορυγµάτων θεµελίωσης και 
κατασκευής των υπογείων χώρων των κτιρίων. 

Στις εργασίες περιλαµβάνονται ακόµη: 

α. Όλες οι απαιτούµενες εργασίες για την εντός της ζώνης κατάληψη του 
κτίσµατος, εσχάρωση του εδάφους, δηλαδή την εκκαθάριση του εδάφους απ’ όλα τα 
δέντρα, θάµνους κλπ. 

β. Η µεταφορά και η κατάλληλη απόθεση των προϊόντων εκσκαφής στο χώρο 
του Χ.Υ.Τ.Α. για υλικό επικάλυψης. 

γ. Η χονδρική µόρφωση των επιφανειακών εκσκαφών για την αποφυγή 
καταπτώσεων 

- Αντιστηρίξεις 

Αντιστηρίξεις των παρειών των σκαµµάτων που ενδεχοµένως απαιτούνται για την 
ασφάλεια των εργασιών ή των έργων που εκτελούνται, θα εγκατασταθούν από τον 
Ανάδοχο µε ευθύνη του. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει τη χρήση 
αντιστηρίξεων ή την ενίσχυσή τους, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο. 

Στην περίπτωση που προκληθούν καταπτώσεις παρειών σκαµµάτων σε 
αντιστηριγµένες ή µη παρειές µε συνέπεια οποιαδήποτε εργατικά ατυχήµατα, ζηµιές 
προς τρίτους, ζηµιές έργων, µηχανολογικού εξοπλισµού κλπ., βαρύνεται 
αποκλειστικά ο Ανάδοχος, εφ’ όσον δεν προχώρησε στη λήψη απολύτως ασφαλών 
µέτρων αντιστήριξης. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει 
κάθε νόµιµη αποζηµίωση, να αποκαταστήσει κάθε βλάβη και υπέχει κάθε ποινική και 
αστική ευθύνη. 

Στην περίπτωση που θα προκληθούν ζηµίες σε γειτονικές κατασκευές λόγω µη 
ικανοποιητικής αντιστήριξης, οι απαραίτητες επισκευές ή κατασκευές θα γίνουν από 
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τον Ανάδοχο ή άλλο φορέα µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες των 
επισκευών ή των κατασκευών αυτών θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που θα γίνουν κεκλιµένα πρανή σκαµµάτων χωρίς αντιστήριξη, µετά 
από έγκριση της Υπηρεσίας, τα πρανή θα έχουν σταθερές κλίσεις. Κάθε πρόσθετη 
εκσκαφή θα θεωρηθεί ως πλεονάζουσα. Κάθε πρόσθετη εκσκαφή, απαραίτητη για 
ενίσχυση αντιστήριξης ή για δηµιουργία χώρου εργασίας θα θεωρηθεί ως 
πλεονάζουσα εκσκαφή. 

 

2.6 ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

Περιεχόµενο - Ταξινόµηση 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αφορά στις εργασίες που αφορούν την επίχωση µε 
κατάλληλα υλικά εκσκαφής  των οποιοδήποτε µορφής ορυγµάτων και των 
σκαµµάτων θεµελίωσης των τεχνικών έργων. 

Οι προδιαγραφόµενες εργασίες ταξινοµούνται ανάλογα µε τον χαρακτήρα αυτών από 
τεχνική άποψης τις ακόλουθες κατηγορίες: 

α. Επιχώσεις ορυγµάτων µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής (κοσκινισµένα ή 
όχι) 

β. Επιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων 

γ. Επιχώσεις ορυγµάτων µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής 

δ. Εργασίες που θα εκτελεσθούν - Υλικά 

Το µέρος του σκάµµατος που θα επιχωθεί µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής θα 
δίνεται στα σχέδια της µελέτης (τυπική διατοµή αγωγού) προσφοράς του Αναδόχου. 

Τα υλικά επίχωσης θα είναι απαλλαγµένα από οργανικές ουσίες, όπως φύλλα, χλόη, 
ρίζες κλπ. Για το χαρακτηρισµό των καταλλήλων για την επίχωση υλικών, ισχύει η 
κατάταξη των Αµερικανικών Προδιαγραφών του AASHO (AMERICAN 
ASSOCIATION OF STATE HIGWAY OFFICIAL MANUAL) σε συνδυασµό µε τα εξής: 

• Οργανικά εδάφη και εδάφη που περιέχουν διατοµική γη της οµάδας Α-5 του 
AASHO θεωρούνται ακατάλληλα για επιχώσεις 

• Για επιχώσεις θα χρησιµοποιούνται κοκκώδη εδαφικά υλικά, µε ή χωρίς συνδετική 
ύλη, κατατασσόµενα κατά AASHO στις οµάδες Α-1, Α-2-4, Α-2-5 ή Α-3 και 
συµπυκνούµενα τουλάχιστον εις το 95% της µέγιστης πυκνότητας, της 
λαµβανόµενης κατά την µέθοδο AASHO Τ-180-D. 

• Υλικά που κατά AASHO κατατάσσονται στις οµάδες Α-2-6, Α-2-7, Α-4, Α-6 ή Α-7  
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επίχωση εφόσον δοθεί ειδική προσοχή 
κατά την διάρκεια της κατασκευής, ούτως ώστε να επιτευχθεί πυκνότητα 
µεγαλύτερα του 95%  της µεγίστης τέτοιας λαµβανόµενης όπως παραπάνω, µε 
υγρασία 95% - 100% της βέλτιστης. 
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Η επίχωση θα εκτελείται κατά στρώσεις πάχους µέχρι 25 cm, οι οποίες θα 
διαβρέχονται κατάλληλα, προκειµένου το υλικό της στρώσης να αποκτήσει µετά την 
εργασία συµπύκνωσης την απαιτούµενη πυκνότητα. 

Ειδική φροντίδα θα πρέπει να ληφθεί κατά την συµπύκνωση του βαθύτερου 
τµήµατος του ορύγµατος κοντά στον αγωγό, προκειµένου να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε µετακίνηση ή ζηµιά του αγωγού. Για τούτο και η συµπύκνωση του κάθε 
είδους υλικών επίχωσης (άµµος ή κατάλληλο υλικό εκσκαφής) µέχρι ύψους 70 cm, 
υπεράνω της άνω γενέτειρας του αγωγού, θα γίνεται µε την βοήθεια χειροκόπανου. Η 
συµπύκνωση της επίχωσης πάνω από το ύψος αυτό θα γίνεται µε κατάλληλα 
µηχανικά µέσα (π.χ. δοµητική πλάκα). 

Η επίτευξη της απαιτούµενης πυκνότητας της επίχωσης θα ελέγχεται µε 
εργαστηριακές δοκιµασίες σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στην οδοποιία. Θα 
εκτελείται ένας τουλάχιστον έλεγχος συµπύκνωσης ανά 1.000 m3 συµπυκνωµένης 
στρώσης. Η Υπηρεσία πάντως διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την εκτέλεση 
περισσότερων ελέγχων εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 

Γενικά, ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα των ελέγχων που προδιαγράφηκαν πιο 
πάνω, ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν καθιζήσεις µετά την 
ολοκλήρωση της επίχωσης καθώς και για κάθε ζηµιά στους αγωγούς που οφείλεται 
στην συµπύκνωση της επίχωσης, είναι δε υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τη ζηµιά 
χωρίς αποζηµίωση. 

 

2.7 ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ AΜΜΟΥ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ AΜΜΟ 

Αντικείµενο  

Η Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την κατασκευή υποστρώµατος άµµου για την έδραση 
ή τον εγκιβωτισµό σωλήνων αποχέτευσης εφόσον απαιτηθεί, σύµφωνα µε τις 
εντολές του Επιβλέποντα µηχανικού. 

Υλικό - Τρόπος κατασκευής 

Η άµµος πρέπει να προέρχεται από κατάλληλη τοποθεσία ή λατοµείο που έχει 
εγκριθεί  από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και να αποτελείται από σκληρούς και 
ανθεκτικούς κόκκους απαλλαγµένους κατά το δυνατό από βώλους αργίλου και 
οργανικές ύλες. Οι κόκκοι της άµµου πρέπει να είναι κατά το δυνατό ίδιου µεγέθους, 
το δε εξερχόµενο ποσοστό του σείστρου υπ’ αριθµό 200 (0.074 mm) να µην είναι 
µεγαλύτερο από 5%. 

Μετά το τέλος της εκσκαφής του ορύγµατος και τον έλεγχο του από τον Επιβλέποντα 
µηχανικό, ακολουθεί η διάστρωση του υποστρώµατος άµµου σε µια στρώση και σε 
πάχος τουλάχιστον 15 cm. Η επιφάνεια της άµµου θα εξοµαλυνθεί µε τα χέρια χωρίς 
συµπίεση γενικά, ώστε να αποτελεί την έδραση των σωλήνων. 

Σε περιπτώσεις καθαρά γαιωδών εδαφών, η διάστρωση άµµου είναι δυνατό να 
παραλειφθεί. Αντιθέτως σε περιπτώσεις που ο Επιβλέπων µηχανικός κρίνει σκόπιµο 
µπορεί να επιβάλει εγκιβωτισµό των σωλήνων µε άµµο. 
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2.8 ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ 

Αντικείµενο 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στην κατασκευή υγιούς υποστρώµατος µε 
αµµοχάλικο για την έδραση του αγωγού και των τεχνικών έργων από σκυρόδεµα, την 
εξυγίανση του εδάφους κάτω από τεχνικά έργα του αγωγού αποχέτευσης σύµφωνα 
µε τα σχέδια της µελέτης ή µε εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και στις 
περιπτώσεις επίχωσης ορυγµάτων µέχρι την εγκεκριµένη στάθµη εκσκαφής στις 
περιπτώσεις που από τον Ανάδοχο διανοίχτηκαν ορύγµατα µε βάθος µεγαλύτερο του 
συµβατικού (στην τελευταία αυτή περίπτωση η προµήθεια και διάστρωση του 
αµµοχάλικου θα γίνει δαπάνη του Αναδόχου χωρίς καµία αποζηµίωση). 

Υλικό - Τρόπος κατασκευής 

Το αµµοχάλικο πρέπει να προέρχεται από κατάλληλη τοποθεσία ή λατοµείο που έχει 
εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και να αποτελείται από σκληρά, ανθεκτικά 
θραυστά υλικά, απαλλαγµένα από βόλους αργίλους και οργανικές ύλες, να 
ανταποκρίνεται δε στα κατωτέρω όρια διαβάθµισης. 

Άνοιγµα βροχίδος κόσκινου 
mm ίντσες 

∆ιερχόµενα ποσοστά 
επί τοις % του Βάρους 

50.8 2 100 
38.1 11/2 70-100 
31.7 11/4 - 
25.4 1 55-85 
19.1 3/4 50-80 
9.52 3/8 40-70 
4.76 Νο 4 30-60 

 

Η διάστρωση του αµµοχάλικου θα γίνεται µε προσοχή ώστε να αποφεύγονται ο 
διαχωρισµός του χονδρόκοκκου υλικού από το λεπτόκοκκο και η ανάµιξη του 
αµµοχάλικου µε τα γαιώδη υλικά των παρειών του ορύγµατος. Η συµπύκνωση θα 
γίνεται κατά στρώσεις µέγιστου πάχους 25 cm µε κατάλληλα µέσα, ώστε να 
επιτυγχάνεται ο επιδιωκόµενος σκοπός. 

 

2.9 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ 

Η παρούσα έχει εφαρµογή στην επένδυση των πρανών των επιχωµάτων του 
γηπέδου του Χ.Υ.Τ.Α. και της εσωτερικής οδοποιίας, καθώς και σε όποιο πρανές 
ορύγµατος υποδειχθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Για τις επενδύσεις των 
πρανών θα πρέπει να έχει προηγηθεί αποµάκρυνση των πλεοναζόντων χαλαρών 
υλικών, αποκάλυψη της συµπυκνωµένης επιφάνειας του πρανούς και προετοιµασία 
αυτής µε επιφανειακή εκτράχυνση και ελαφρά διαβροχή πριν από την τοποθέτηση 
του φυτικού εδάφους. 



K:\N0200\cons\tefhi\5186_TPro.doc                     - 12 –                                    Ν0200/5186/Β10 
 

Η διάστρωση του φυτικού εδάφους θα γίνει σε πάχος 20cm µε ελαφρά συµπύκνωση. 
Η διαµόρφωση της τελικής επιφάνειας πάχους 10cm συνιστάµενη από φυτική γη θα 
γίνεται χειρωνακτικά µε γεωργικές κτένες, προβλέπεται δε η σπορά µε κατάλληλο 
µείγµα σπόρων, η ελαφρά κυλίνδρωση καθώς και η αρχική άρδευσή της. Ως υλικό 
φυτικού εδάφους θα χρησιµοποιηθεί γόνιµο έδαφος, προερχόµενο από τα υλικά 
αφαίρεσης φυτικής γης, µετά από κατάλληλη επιλογή και κοσκίνισµα αν απαιτηθεί. Σε 
περίπτωση µη καταλληλότητας του υλικού αυτού, ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει άλλο 
κατάλληλο υλικό. 
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3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ : ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

3.1 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

Οι ελάχιστες τιµές των φυσικών χαρακτηριστικών των προσκοµιζοµένων φυσικών 
αργιλικών υλικών συνοψίζονται στον επόµενο πίνακα : (βλ. ΚΥΑ 114218/97 σελ. 
1294 παρ. 5.2.2). 

Πίνακας 1: Ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά προσκοµιζόµενης αργίλου 

Φυσικά και Χηµικά Χαρακτηριστικά Τιµές 
Οριο Υδαρότητας, LL, σε %  ≤ 40 
∆είκτης Πλασιµότητας, PI, σε % 10 – 25 
Περιεκτικότητα σε άργιλο (κλάσµα µε διάµετρο < 2 µm ), σε 
% 

≥ 20 

Ποσοστό οργανικού υλικού, σε % κ.β. < 5 
Ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου, σε % κ.β. < 20 
Μέγιστη ∆ιάσταση κόκκου, σε mm  32 
Ποσοστό χονδρόκοκκου υλικού % κατ΄ όγκο ≤ 40 

 

Στα αργιλικά υλικά που θα προσκοµίζονται από δανειοθαλάµους, θα 
πραγµατοποιούνται εργαστηριακοί έλεγχοι ποιότητας είτε σε εργαστήριο 
εγκατεστηµένο επί τόπου είτε σε αναγνωρισµένο εργαστήριο, µε τις συχνότητες που 
δίνονται στον επόµενο πίνακα : 

Πίνακας 2: Εργαστηριακοί έλεγχοι προσκοµιζόµενων αργιλικών υλικών 

∆οκιµή Προδιαγραφή ∆οκιµής Συχνότητα 
Κοκκοµετρική Ανάλυση µε κόσκινο και 
αραιόµετρο 

Ε 105-86 
A.A.S.H. TO T-11 
ASTM D 1140-71 
ASTM D 422 

1 / 800 m3 

 

Προσδιορισµός Ορίων Atterberg Ε 105-86 
A.A.S.H. TO 89/60 
A.A.S.H. TO 90/61 
ASTM D 4318 

1 / 1600 m3 

 

Προσδιορισµός Φυσικής Υγρασίας  1 / 800 m3 

Προσδιορισµός Ποσοστού Οργανικών  Σε αλλαγή 
δανειοθαλάµου 

Συµπύκνωση Ε 105-86 
A.A.S.H. TO T 180 
ASTM D 1557 

1 / 4000 m3 ή σε 
αλλαγή 
δανειοθαλάµου 

Προσδιορισµός ∆ιαπερατότητας Ε 105-86 
ASTM D 5084 

1 / 4000 m3 ή σε 
αλλαγή 
δανειοθαλάµου 

Τριαξονική ∆οκιµή CUPP ASTM 2850-82 
ASTM 4767-88 

Μία (1) ανά 
δανειοθάλαµο 
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Στην τεχνική µελέτη προσφοράς τους, οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποδείξουν 
δανειοθαλάµους από τους οποίους θα προµηθευτούν τα υλικά τόσο για την 
κατασκευή του αργιλικού φραγµού, όσο και για την στρώση αποστράγγισης. 

3.2 ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Εφόσον τα διαθέσιµα υλικά δεν µπορούν να προσφέρουν την επιθυµητή 
διαπερατότητα άρα δεν κρίνονται κατάλληλα, τότε µπορεί να γίνει ανάµειξή τους µε 
επεξεργασµένα υλικά, όπως ο µπεντονίτης ή/και να χρησιµοποιηθούν και συνθετικά 
(πολυµερή) αφού προηγουµένως αποδειχθεί µε επαρκή αριθµό δοκιµών µέτρησης 
διαπερατότητας η ισοτιµία του υλικού, ως προς τον απαιτούµενο συντελεστή 
υδροπερατότητας. 

Στην περίπτωση χρήσης µπεντονίτη, προτείνεται να χρησιµοποιηθεί µπεντονίτης σε 
µορφή σκόνης. Στον επόµενο πίνακα δίνονται οι φυσικοχηµικές ιδιότητες 
ενεργοποιηµένου νατριούχου µπεντονίτη ως ελάχιστες ενδεικτικές για την επιλογή 
του κατάλληλου µπεντονίτη. 

Πίνακας 3:Ιδιότητες και ενδεικτικές τιµές µπεντονίτη 

Ιδιότητα Τιµή 
Ειδικό Βάρος 2,52 
Φυσική Υγρασία (%) 15 
Κλάσµα < 75 µm (%) 85 
Κλάσµα < 2 µm (%) 75 
Οριο Υδαρότητας (%) 489 
Οριο Πλαστικότητας (%) 91 
∆είκτης Πλασιµότητας (%) 398 
Ενεργότητα  5,3 
Ειδική Επιφάνεια (m2/g) 632 
Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων, CEC (meq/100g) 81 
Echangeable Sodium Percentage, ESP (%) 65 
Προσροφηµένα Κατιόντα  
Νa+ (meq/100g) 53 
Ca2+ (meq/100g)  13 
K+ (meq/100g) 2 
Mg2+ (meq/100g) 13 
Σµεκτίτες (%) 75 
Χαλαζίας (%) 2 
Ανθρακικά (%) 9 
Οργανικά (%) 0,5 

 

Πριν από την κατασκευή του τεχνητού γεωλογικού φραγµού, θα κατασκευασθεί 
δοκιµαστικό επίχωµα µε διαστάσεις 10 m x 30 m και ύψους 0,50 m περίπου. Στο 
δοκιµαστικό επίχωµα θα διενεργηθεί ποιοτικός έλεγχος, ώστε να διερευνηθεί αν η 
επιλογή του µηχανήµατος συµπύκνωσης, το πάχος των διαδοχικών στρώσεων 
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συµπύκνωσης και ο αριθµός των περασµάτων επαρκούν για την επίτευξη των 
απαιτούµενων ιδιοτήτων του αργιλικού φραγµού οι οποίες θα έχουν ήδη καθοριστεί 
µε βάση τα διαθέσιµα υλικά. 

 

3.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 
ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ 

Eπάνω στη διαµορφωµένη επιφάνεια του πυθµένα του ΧΥΤA θα κατασκευαστεί σε 
δύο αλλεπάλληλες στρώσεις η στρώση συµπυκνωµένης αργίλου, συνολικού 
συµπυκνωµένου πάχους 0,50 m (βλ. ΚΥΑ 114218/97 σελ. 12949 παρ. 5.2.2). Η 
διάστρωση του υλικού θα πραγµατοποιείται µόνο όταν οι καιρικές συνθήκες το 
επιτρέπουν και εντός µικρού χρονικού διαστήµατος ώστε να αποφεύγεται η 
παρατεταµένη έκθεση της συµπυκνωµένης επιφάνειας στην ηλιακή ακτινοβολία. 

Η φυσική υγρασία του αργιλικού υλικού, κατά τη συµπύκνωση, είναι ελαφρώς 
µεγαλύτερη από τη βέλτιστη (κατά 2-3%) και θα κατανέµεται οµοιόµορφα σε όλο το 
πάχος και την έκταση της στρώσης. Η συµπύκνωση του φραγµού θα γίνεται σε 
στρώσεις αρχικού πάχους 20-25 cm και τελικού όχι µικρότερου από 15 cm µε βαθµό 
συµπύκνωσης ίσο ή µεγαλύτερο του 95% της µέγιστης ξηρής πυκνότητας κατά την 
Πρότυπη ∆οκιµή Proctor. (βλ. ΚΥΑ 114218/97 σελ. 12949 παρ. 5.2.2). 

Μετά την ολοκλήρωση της συµπύκνωσης, θα γίνονται οι έλεγχοι ιδιοτήτων που 
αναφέρονται στον επόµενο πίνακα µε τις αντίστοιχες συχνότητες. 

Πίνακας 4:Έλεγχοι Ιδιοτήτων Αργιλικού Φραγµού 

 
∆οκιµή 

 
Προδιαγραφή ∆οκιµής 

 
Συχνότητα 

Κοκκοµετρική Ανάλυση µε 
κόσκινο και αραιόµετρο 

Ε 105-86 
A.A.S.H. TO T-11 
ASTM D 1140-71 
ASTM D 422 

1 δοκιµή/4στρ./στρώση 

Προσδιορισµός Υγρασίας – 
Πυκνότητας (Proctor) 

Ε 105-86 
A.A.S.H. TO T 180 
ASTM D 1557 

1 δοκιµή/4στρ./στρώση 

Προσδιορισµός ∆ιαπερατότητας Ε 105-86 
ASTM D 5084 

1 καρότο/1στρ./στρώση 

Προσδιορισµός φυσικής 
Υγρασίας 

Ε 105-86 
ASTM D 2216 

1 δοκιµή σε καρότο/ 
1στρ./στρώση 

Προσδιορισµός επί τόπου 
πυκνότητας (µέθοδος κώνου)  

Ε 105-86 
A.A.S.H. TO T 1191-61 
ASTM D 1556 

1 δοκιµή σε καρότο/ 
1στρ./στρώση 

Επιπλέον των επί τόπου και εργαστηριακών δοκιµών, θα γίνονται µετρήσεις του 
πάχους και των επιφανειακών κλίσεων σε κάνναβο 20 m x 20 m κάθε στρώσης των 
25 cm. 
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3.4 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 

Στον επόµενο πίνακα δίνονται οι ελάχιστες τιµές των φυσικών και µηχανικών 
χαρακτηριστικών γεωµεµβράνης οι οποίες εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργικότητα 
της κατά την εγκατάσταση και λειτουργία της. (βλ. ΚΥΑ 114218/97 σελ. 12950 
Παράρτηµα I). 

Πίνακας 5:Προδιαγραφές γεωµεµβράνης 

Iδιότητα Προδιαγραφή ∆οκιµής Ελάχιστες Τιµές 
Eφελκυστική Αντοχή 
∆ιαρροής (N/mm2) 

DIN 53455 15 

Eφελκυστική Αντοχή Θραύσης 
(N/mm2) 

DIN 53455 24 

Επιµήκυνση σε ∆ιαρροή (%) DIN 53455 8 
Επιµήκυνση σε Θραύση (%) DIN 53455 600 
Αντοχή σε Εφελκυσµό κατά τη 
Θραύση (N/mm) 

DIN 53515 120 

Πολυαξονική Επιµήκυνση σε 
Θραύση (%) 

DIN 53861 15 

Οριο Σχισίµατος (Ν) DIN 53363 500 
Αντοχή σε σχίσιµο (Ν/mm2) DIN 53457 500 
Αντοχή σε διάτρηση (Ν/mm) DIN 16726 300 

 

Για την προστασία και την σωστή λειτουργία της στεγανοποιητικής στρώσης του 
Χ.Υ.Τ.Α., απαγορεύεται η διάτρησή της γεωµεµβράνης 

Τοποθέτηση Γεωµεµβράνης και Ποιοτικοί Έλεγχοι 

Η συγκόλληση των µεµβρανών θα γίνεται µε δύο τρόπους: 

• Με διπλή κόλληση τύπου «double hot wedge fusion welding» στις ευθείες 
επιφάνειες κόλλησης. 

• Με εξέλαση τύπου «fillet extrusion welding» στις περιοχές περιορισµένης έκτασης 
όπου δεν µπορεί να γίνει διπλή κόλληση (π.χ. σε κατασκευαστικές λεπτοµέρειες). 

Η διαδικασία της συγκόλλησης θα λαµβάνει χώρα υπό ατµοσφαιρικές συνθήκες 
κατάλληλες για την εργασία αυτή δηλ. σε θερµοκρασία 5 - 35οC και σε καµιά 
περίπτωση υπό βροχόπτωση. 

Έλεγχοι ποιότητας πριν από την τοποθέτηση 

Η µεµβράνη που θα χρησιµοποιηθεί θα συνοδεύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά, 
από εγκεκριµένα εργαστήρια, τα οποία θα αποδεικνύουν την εξασφάλιση των 
απαιτούµενων ιδιοτήτων του υλικού. (βλ. ΚΥΑ 114218/97 σελ. 12949 παρ. 5.2.3). 

Κάθε ρόλος υλικού που θα παραδίδεται στο εργοτάξιο, θα συνοδεύεται από ταµπέλα 
στην οποία θα αναγράφεται: 

- Ο κατασκευαστής της µεµβράνης 

- Η ηµεροµηνία παραγωγής 
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- Η χώρα προέλευσης 

- Ο τύπος της µεµβράνης και η παρτίδα παραγωγής 

- Η πρώτη ύλη παραγωγής 

 - Το πάχος της µεµβράνης. 

Από κάθε διαφορική παρτίδα παραγωγής που παραδίδεται στο εργοτάξιο θα 
λαµβάνεται 1 δείγµα για την εκτέλεση των παρακάτω εργαστηριακών δοκιµών: 

� Carbon Black Content (ASTM D 1603) 

� Πυκνότητα (Density) ASTM D 1505 

� Melt Flow Index ASTM D 1238, E 

� Carbon Black Dispersion ASTM D 2663. 

Κάθε 7-8 περίπου ρόλους που θα παραδίδονται στο εργοτάξιο θα λαµβάνεται 1 
δείγµα για την εκτέλεση των παρακάτω δοκιµών: 

� Dimensional Stability ASTM D 1204 

� Σκληρότητα (Hardness) ASTM D 2240, D 

� ∆ιαπερατότητα ASTM E 96. 

Έλεγχοι κατά την κατασκευή 

Οι έλεγχοι των κολλήσεων θα είναι χωρίς καταστροφή (non destructive) και µε 
καταστροφή (destructive).  

Οι έλεγχοι χωρίς καταστροφή θα γίνουν στο 10 % των κολλήσεων σε ελάχιστο 
πλάτος 10mm µε µία από τις παρακάτω µεθόδους: 

- ∆ιπλές κολλήσεις µε τη µέθοδο αέρα υπό πίεση (air pressure testing) ή µε τη 
µέθοδο του κενού (vacuum testing). 

- Απλές κολλήσεις µε τη µέθοδο του κενού ή µε τη µέθοδο της ηλεκτρικής 
αγωγιµότητας. 

Οι παραπάνω έλεγχοι θα γίνουν από εξειδικευµένο συνεργείο σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή της µεµβράνης. 

Σε πέντε (5) τουλάχιστον περιοχές θα ληφθούν κατάλληλα δείγµατα στα οποία θα 
πραγµατοποιηθούν έλεγχοι µε καταστροφή για τον προσδιορισµό της διατµητικής 
αντοχής της κόλλησης (Shear Strength, ASTM D 413). Σε άλλες πέντε (5) περιοχές 
θα ληφθούν δείγµατα για έλεγχο σε απόσχιση (Peel, ASTM D 882).  

 

3.5 ΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 

Ο σκοπός της τοποθέτησης της στρώσης αυτής είναι η µηχανική προστασία της 
επάνω επιφάνειας της γεωµεµβράνης από τυχόν «πληγώµατα» της σε επαφή µε 
τους γωνιώδεις χάλικες της στρώσης αποστράγγισης. Η προστασία θα εξασφαλιστεί 
µε την τοποθέτηση γεωυφάσµατος προστασίας . 



K:\N0200\cons\tefhi\5186_TPro.doc                     - 18 –                                    Ν0200/5186/Β10 
 

• Γεωύφασµα Προστασίας 

Το γεωύφασµα προστασίας θα είναι από πολυπροπυλαίνιο (PP), συνεχούς νήµατος 
(CF), µη υφαντό (ΝONWOVEN). 

Τα µηχανικά και φυσικά χαρακτηριστικά του προδιαγράφονται κατ’ ελάχιστον ως 
εξής: 

1. Βάρος 300g/m2. 

2. Πάχος 5mm σε 2 Kpa κατά ASTM D 1777. 

3. Αντοχή CBR Puncture resistance 3500 N κατά DIN 54307. 

4. Strip tensile strength 16/25 KN/m κατά ASTM D 4595. 

5. Επιµήκυνση στη θραύση 60/90%. 

Ο έλεγχος του γεωυφάσµατος προστασίας θα περιλαµβάνει τα εξής : 

• Μετρήσεις βάρους (σε δείγµατα) 

• Οπτικό έλεγχο για τυχόν βλάβες από τη µεταφορά 

• Κατάλληλη διάστρωση των φύλλων του γεωυφάσµατος µε 
αλληλοεπικάλυψη 0,50 m και χρήση βαρυδίων άµµου για τη στερέωση. 

Σε κάθε περίπτωση, οι απαιτήσεις σε ότι αφορά το βάρος του γεωυφάσµατος 
προστασίας θα πρέπει να προκύψουν από υπολογισµό και να είναι επαρκώς 
τεκµηριωµένος. 

 

• Στρώση Άµµου 

Η αµµώδης στρώση προστασίας της µεµβράνης θα συνίσταται από υλικό µε µέγιστη 
διάµετρο κόκκου Dmax = 8 mm. Το πάχος της στρώσης θα είναι 10cm. Σε ότι αφορά 
τον έλεγχο της στρώσης προστασίας αυτός θα περιλαµβάνει (βλ. ΚΥΑ 114218/97 
σελ. 12950 παρ. 5.2.3): 

- Κοκκοµετρική διαβάθµιση σε ένα δείγµα ανά 5.000 τ.µ 

- Προσδιορισµό ποσοστού ανθρακικού ασβεστίου σε ένα δείγµα ανά 
1000 τ.µ 

- Πάχος µία µέτρηση ανά 1000 τ.µ 

 

3.6 ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Πάνω από την στρώση προστασίας της γεωµεµβράνης θα διαστρωθεί η στρώση 
αποστράγγισης. Μέσα στη στρώση αυτή θα τοποθετηθούν οι κεντρικοί συλλεκτήριοι 
αγωγοί του πυθµένα. Το σύστηµα αποστράγγισης θα εκτείνεται σε όλη την έκταση 
του πυθµένα του Χ.Υ.Τ.Α.. Ο πυθµένας και τα πρανή της λεκάνης απόθεσης θα 
έχουν τέτοιες ρήσεις ώστε να επιτρέπεται η ευχερής αποστράγγιση και παροχέτευση 
των στραγγισµάτων στα σηµεία συλλογής των. 



K:\N0200\cons\tefhi\5186_TPro.doc                     - 19 –                                    Ν0200/5186/Β10 
 

Πάνω από την στεγανωτική στρώση του πυθµένα θα κατασκευαστεί στρώση 
αποστράγγισης, από σκληρό κατά προτίµηση στρογγυλό, αµµοχαλικώδες υλικό 
κατάλληλης διαβάθµισης (16-32mm ), πορώδες περίπου 40%, χωρίς οργανικές 
ουσίες και µέσο ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου 20% κ.β.. Το ποσοστό του υλικού 
του οποίου η σχέση µήκους : πάχους είναι > 3:1 δεν θα ξεπερνά το 20% κ.β. (βλ. 
ΚΥΑ 114218/97 σελ. 12950 παρ. 5.2.4). Το πάχος της στρώσης θα είναι τουλάχιστον 
50 cm. 

Ο συντελεστής υδροπερατότητας της στρώσης θα είναι της τάξης του 1x10-2 έως 
1x10-3 m/sec. Πριν από την κατασκευή της ζώνης αποστράγγισης απαιτείται έλεγχος 
µε επαρκή αριθµό δοκιµών µέτρησης υδροπερατότητας. 

Ο ποιοτικός έλεγχος της ζώνης αποστράγγισης κατά την κατασκευή θα περιλαµβάνει 
έλεγχο της κοκκοµετρικής διαβάθµισης και της ποσότητας του ανθρακικού ασβεστίου 
ανά 5 στρέµµατα και έλεγχο του πάχους της ζώνης ανά 1 στρέµµα. 

Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή εναλλακτικά και η χρήση άλλων ισοδύναµων 
υλικών. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά αναφέρεται η χρήση συνθετικού στραγγιστηρίου, 
επεξεργασίας δύο όψεων, µη υφαντό, το οποίο θα έχει κατ’ ελάχιστον τα εξής 
χαρακτηριστικά : 

1. Υλικό      HDPE 

2. Ελάχιστο Πάχος     8mm 

3. Ελάχιστη Αντοχή σε θραύση  250 ΚPa 

4. Ελάχιστη ∆ιαπερατότητα    4,7 x 10-3 m2/sec 

5. Ελάχιστη Παροχετευτικότητα  2,9 l/s/m 

6. Ελάχιστη Αντοχή σε εφελκυσµό  8,7 ΚΝ/m 

 

3.7 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΩΝ  

Η διάστρωση των φύλλων του γεωυφάσµατος θα γίνει µε αλληλοεπικάλυψη 0,50 m 
και θα χρησιµοποιηθούν βαρύδια άµµου για τη στερέωση. 

Το γεωύφασµα που θα χρησιµοποιηθεί θα συνοδεύεται από τα σχετικά 
πιστοποιητικά, από εγκεκριµένα εργαστήρια, τα οποία θα αποδεικνύουν την 
εξασφάλιση των απαιτούµενων ιδιοτήτων του υλικού. 

Κάθε ρόλος υλικού που θα παραδίδεται στο εργοτάξιο, θα συνοδεύεται από ταµπέλα 
στην οποία θα αναγράφεται: 

• Ο κατασκευαστής του γεωυφάσµατος 

• Η ηµεροµηνία παραγωγής 

• Η χώρα προέλευσης 

• Ο τύπος του υφάσµατος και η παρτίδα παραγωγής 

• Η πρώτη ύλη παραγωγής 
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• Το βάρος του υφάσµατος. 

Σε δέκα (10) δείγµατα που θα ληφθούν από τους ρόλους που θα παραδίδονται στο 
εργοτάξιο θα εκτελεστούν δοκιµές προσδιορισµού της εφελκυστικής αντοχής (ASTM 
D 4595). 

Σε δέκα (10) δείγµατα που θα ληφθούν από τους ρόλους που θα παραδίδονται στο 
εργοτάξιο θα εκτελεστούν δοκιµές αντοχής σε διάτρηση, CBR (DIN 54307). 

Σε πέντε (5) δείγµατα από τους ρόλους του υλικού θα εκτελεστούν δοκιµές 
διαπερατότητας (ASTM D 4491). 

Σε πέντε (5) δείγµατα από τους ρόλους του υλικού θα εκτελεστούν δοκιµές για τον 
προσδιορισµό του ενεργού µεγέθους πόρων (EOS, AOS, O95) κατά ASTM D 4751. 

Για κάθε είδος γεωυφάσµατος θα εκτελεστεί µία δοκιµή για αντίσταση σε χηµική 
αλλοίωση (ASTM D 543, D 1435). 

 

3.8 ΤΑΦΡΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 

Σκοπός της κατασκευής της τάφρου αγκύρωσης είναι η συγκράτηση της µεµβράνης 
και του τοποθετούµενου προστατευτικού γεωυφάσµατος έτσι ώστε αυτά να µην 
ολισθήσουν προς τον πυθµένα της λεκάνης ταφής. Η τάφρος αγκύρωσης θα 
κατασκευασθεί εσωτερικά της αποστραγγιστήριας τάφρου και περιµετρικά στο φρύδι 
των περιµετρικών πρανών. Όπου υπάρχουν αναχώµατα, η τάφρος αγκύρωσης θα 
κατασκευασθεί επάνω σε αυτά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το βάθος της τάφρου θα 
είναι της τάξης του 0,50µ. και το πλάτος της τάξης του 0,60µ.. Το µήκος αγκύρωσης 
θα είναι της τάξης του 1,5µ. Ωστόσο, το απαιτούµενο µήκος αγκύρωσης και το βάθος 
της τάφρου θα υπολογιστούν επί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνιζόµενους, 
θεωρώντας συντελεστή ασφαλείας F.S. = 1,5. 
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4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

 

Όλοι οι αγωγοί (κύριοι και δευτερεύοντες) του δικτύου συλλογής στραγγισµάτων θα 
είναι από υλικό υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE) τουλάχιστον 10 atm. Η 
ταχύτητα εντός των αγωγών πρέπει να ξεπερνά τα 0,6m/sec, το οποίο είναι και το 
κατώτατο όριο ώστε να µην έχουµε απόθεση φερτών υλικών εντός των αγωγών των 
στραγγισµάτων µε αποτέλεσµα την µείωση της παροχετευτικότητας τους. 

Για την πιστοποίηση της ποιότητας και της τήρησης των προδιαγραφών των 
προσκοµιζοµένων στο έργο των αγωγών HDPE, προς χρήση στα δίκτυα συλλογής 
στραγγισµάτων, θα διενεργείται έλεγχος των πιστοποιητικών ποιότητας των 
εργοστασίων παραγωγής τους και οπτικός έλεγχος των υλικών. 

Οι κύριοι αγωγοί συλλογής στραγγισµάτων πρέπει να έχουν ελάχιστη διάµετρο 
315mm σε µέγιστη απόσταση µεταξύ τους τα 30m και οι δευτερεύοντες θα έχουν 
διάµετρο 200mm κατ' ελάχιστο. Στην είσοδο και έξοδο των αγωγών, εκτός του 
απορριµµατικού αναγλύφου, πρέπει να δηµιουργηθούν σηµεία ελέγχου των αγωγών, 
από όπου θα είναι εφικτός και ο καθαρισµός τους. Η µελέτη προσφοράς θα 
περιγράφει τον τρόπο κατασκευής των σηµείων ελέγχου και την µεθοδολογία 
επίσκεψης και καθαρισµού των αγωγών. 

Οι αγωγοί συλλογής θα είναι από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) 
διάτρητοι κατά τα 2/3 της περιµέτρου τους, µε οπές ή σχισµές, µε µέγεθος 
ανοίγµατος που πληροί την παρακάτω γενική οδηγία: 

• για αγωγούς µε οπές: ∆ιάµετρος οπών 12 mm. ∆ιάταξη οπών σύµφωνα µε DIN 
4266. Επιφάνεια εισόδου στραγγισµάτων >100cm2/m  

• για αγωγούς µε σχισµές: Πλάτος σχισµής 6 mm. Μήκος σχισµής 80 mm. ∆ιάταξη 
σχισµών σύµφωνα µε DIN 4266. Επιφάνεια εισόδου στραγγισµάτων >100cm2/m 

Οι αγωγοί HDPE θα πληρούν τις προδιαγραφές DIN ή CEN και θα υποβληθούν 
υπολογισµοί αντοχής και πίεσης που θα λάβουν υπόψη το υπερκείµενο φορτίο 
απορριµµάτων και τις ποιοτικές προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής τους 
(κατά DIN ή κατά CEN).  

Επί ποινή αποκλεισµού, το δίκτυο συλλογής στραγγισµάτων πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα καθαρισµού του µε κατάλληλο πιεστικό µηχάνηµα και καταγραφής των 
προβληµάτων εµφράξεων µε βιντεοσκόπηση. Εναλλακτική στην περιγραφόµενη 
παραπάνω λύση είναι δυνατή, εφόσον επιτυγχάνει το ίδιο, ποιοτικά και ποσοτικά, 
αποτέλεσµα. 

Οι κύριοι αγωγοί συλλογής στραγγισµάτων θα καταλήγουν σε φρεάτια συλλογής και 
ελέγχου των στραγγισµάτων. Τα φρεάτια συλλογής µπορεί να κατασκευαστούν εντός 
ή εκτός της λεκάνης υποδοχής απορριµµάτων, ανάλογα µε τον σχεδιασµό του 
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χώρου. Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασµός των φρεατίων θα πρέπει να πληροί τις 
παρακάτω συνθήκες: 

• ελαχιστοποίηση του ενδεχόµενου διακοπής της υδραυλικής συνέχειας και 
καταστροφής της στεγανοποιητικής στρώσης  

• επισκεψιµότητα καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του χώρου και δυνατότητα 
καθαρισµού των αγωγών 

• εξασφάλιση από µηχανικές καταπονήσεις ή καταστροφές λόγω κίνησης βαρέων 
µηχανηµάτων 

 

Τα κατακόρυφα φρεάτια εντός του χώρου ταφής απορριµµάτων πρέπει γενικά να 
αποφεύγονται, αλλά αν απαιτείται η κατασκευή τους από τον τρόπο ανάπτυξης του 
χώρου, τότε θα πρέπει να υποβληθούν λεπτοµερή στοιχεία για τον τρόπο έδρασης 
των φρεατίων επί της στεγανοποιητικής στρώσης του πυθµένα. 

Όλα τα φρεάτια συλλογής στραγγισµάτων και διακλάδωσης δικτύου 
επανακυκλοφορίας στραγγισµάτων που θα κατασκευαστούν από σκυρόδεµα, πρέπει 
να φέρουν την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία. Για το σκυρόδεµα και τα 
αδρανή υλικά των σκυροδεµάτων ισχύει ο Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ.–97) και ο Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος 
2000 (ΕΚΟΣ 2000). 
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5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

 

Όλες οι δεξαµενές της µονάδας επεξεργασίας των στραγγισµάτων θα είναι 
κατασκευασµένες από οπλισµένο σκυρόδεµα. 

Για το σκυρόδεµα και τα αδρανή υλικά των σκυροδεµάτων ισχύει ο Νέος Κανονισµός 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ.–97) και ο Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου 
Σκυροδέµατος 2000 (ΕΚΩΣ 2000). 

Για τον αντισεισµικό σχεδιασµό των κατασκευών ισχύει ο Ελληνικός Αντισεισµικός 
Κανονισµός (ΕΑΚ-2000). 

Συµπληρωµατικά και εφόσον δεν αντίκεινται µε τα παραπάνω ισχύουν και οι 
Γερµανικοί Κανονισµοί DIN 1045, DIN 1047, DIN 1048 και DIN 4226. 

Ως προς τον τρόπο κατασκευής των ικριωµάτων, θα ισχύουν οι Ελληνικοί Κανονισµοί 
ασφαλείας εργαζοµένων σε οικοδοµικές εργασίες (Β. ∆/µα 17/2/56 ΦΕΚ Α-19/4/56) 
καθώς και το κεφάλαιο 20.3 του Ελληνικού Κανονισµού Ωπλισµένου Σκυροδέµατος 
2000 (ΕΚΩΣ 2000). 

Για το χάλυβα ισχύει ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 
ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000, οι διατάξεις περί χαλύβων των προτύπων ΕΛΟΤ 959 και 
ΕΛΟΤ 971 και ο Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος 2000 (ΕΚΩΣ 
2000). 

Για τους τσιµεντοσωλήνες ισχύει η Π.Τ.Π Τ110 του Υ.∆.Ε. 

 

5.1 ΑΝΤΛΙΕΣ 

Υποβρύχιες αντλίες 

Οι αντλίες πρέπει να είναι κατάλληλες για συνεχή λειτουργία (8000 ώρες / έτος) υπό 
πλήρες φορτίο. Η αντλία θα είναι εξοπλισµένη µε υποβρύχιο καλώδιο µήκους 
τουλάχιστον 10 µέτρων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υποβρυχίου καλωδίου ισχύος 
θα είναι σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς IEC. Η αντλία θα συνοδεύεται από 
πέλµα επικάθισης από χυτοσίδηρο, το οποίο θα πακτώνεται στον πυθµένα της 
δεξαµενής.  

Η αντλία θα συνδέεται σταθερά στο πέλµα επικάθισης και θα ολισθαίνει πάνω σε 
οδηγό ράβδο, εκτεινόµενη από την κορυφή του αντλιοστασίου µέχρι το πέλµα 
επικάθισης της αντλίας. 

Η διάταξη εγκατάστασης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην χρειάζεται είσοδος του 
προσωπικού στο υγρό φρεάτιο. Η στεγανότητα της αντλίας στο σηµείο επαφής µε το 
πέλµα επικάθισης πρέπει να επιτυγχάνεται µέσω µηχανικά επεξεργασµένης 
µεταλλικής υδατοστεγούς επαφής. Κανένα τµήµα της αντλίας δεν χρειάζεται στήριξη 
κατ΄ ευθείαν στον πυθµένα της δεξαµενής, παρά µόνο στο πέλµα επικάθισης. 
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Τα κύρια εξαρτήµατα της αντλίας θα είναι από γκρίζο χυτοσίδηρο, µε λείες επιφάνειες 
ελεύθερες από φυσαλίδες ή άλλες ανωµαλίες. Όλα τα εκτεθειµένα παξιµάδια, βίδες 
και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Όλες οι µεταλλικές επιφάνειες που 
έρχονται σε επαφή µε το αντλούµενο υγρό και δεν είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή 
ορείχαλκο θα πρέπει να προστατεύονται µε ειδική βαφή.  

Κρίσιµες µεταλλικές επιφάνειες όπου απαιτείται υδατοστεγανότητα θα είναι µηχανικά 
κατεργασµένες και συναρµολογηµένες µε στεγανοποιητικούς δακτύλιους από Nitrile  
rubber ή Viton. Η συναρµογή τους θα επιτυγχάνεται µε ελεγχόµενη επαφή και 
συµπίεση των στεγανοποιητικών δακτύλιων και στις τέσσερις πλευρές του αύλακά 
τους χωρίς να απαιτείται ειδική ροπή στήριξης στους κοχλίες που ασφαλίζουν τη 
συναρµογή. Ορθογωνικής διατοµής φλάντζες, που απαιτούν ειδική ροπή στρέψης ή 
στεγανοποιητικές ουσίες δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Ο κινητήρας πρέπει να είναι διαστασιολογηµένος έτσι ώστε να ψύχεται ικανοποιητικά  
µόνο από το περιβάλλον ρευστό.  

Ο σχεδιασµός του στυπιοθλίπτη εισόδου καλωδίου θα πρέπει να εξασφαλίζει 
υδατοστεγανότητα χωρίς να χρειάζεται ειδική σύσφιγξη µε συγκεκριµένη ροπή 
στρέψεως. Η είσοδος του καλωδίου θα αποτελείται από ένα κυλινδρικό ελαστικό 
δακτύλιο πλαισιωµένο από δύο ροδέλες και όλα µαζί θα είναι συναρµολογηµένα µε 
ακρίβεια ως  προς την εξωτερική διάµετρο του καλωδίου. Η συµπίεση του ελαστικού 
παρεµβύσµατος θα γίνεται µε τρόπο που θα αυτασφαλίζεται σε τυχόν τράβηγµα του 
καλωδίου. Εποξικές ουσίες και άλλα δευτερεύοντα συστήµατα στεγανοποίησης δεν 
θα γίνονται αποδεκτά (βουλκανισµός, σιλικόνες κ.λ.π.).  

Ο κινητήρας της αντλίας θα είναι επαγωγικός, τύπου βραχυκυκλωµένου δροµέα, 
τοποθετηµένος µέσα σε κέλυφος (περίβληµα), ο θάλαµος του οποίου θα είναι 
υδατοστεγής. Τα τυλίγµατα του στάτορα θα είναι µονωµένα µε µόνωση (κλάσης 
τουλάχιστον F) ανθεκτική στην υγρασία και υπολογισµένη για 155º C. Ο στάτορας θα 
είναι εµβαπτιζόµενος τρεις φορές σε ειδικό βερνίκι κατηγορίας F, τοποθετηµένος στο 
θάλαµο του κέλυφους αφού προηγουµένως το περίβληµα έχει θερµανθεί (συναρµογή 
σύσφιγξης).  

Ο κινητήρας θα είναι σχεδιασµένος για συνεχή λειτουργία άντλησης ρευστών 
θερµοκρασίας µέχρι 40 ºC και για 15 εκκινήσεις την ώρα. Θα διαθέτει θερµικούς 
διακόπτες ρυθµισµένους να ανοίγουν στους 125ºC και να κλείνουν στους 70ºC, θα 
είναι δε τοποθετηµένοι µέσα στα τυλίγµατα των αγωγών του στάτορα ώστε να 
ελέγχουν τη θερµοκρασία κάθε φάσης του τυλίγµατος. Ο κινητήρας και η αντλία θα 
είναι σχεδιασµένοι και συναρµολογηµένοι από τον ίδιο κατασκευαστή. Ο ενδιάµεσος 
συντελεστής εξυπηρέτησης (συνδυασµένο αποτέλεσµα τιµής τάσεως, συχνότητας και 
ειδικού βάρους) θα είναι τουλάχιστον 1.15. Ο κινητήρας θα µπορεί να λειτουργεί µε 
διακύµανση τάσεως της τάξης του 10%.Ο πίνακας του κινητήρα που θα παραδοθεί 
θα πρέπει να περιλαµβάνει τις εξής καµπύλες λειτουργίας: ροπής στρέψεως, 
ηλεκτρικής έντασης, συντελεστή ισχύος, βαθµού απόδοσης απορροφούµενης  
ισχύος καθώς και ισχύος στον άξονα. 
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Ο κινητήρας και το καλώδιο θα αντέχουν σε συνεχή υποβρύχια παραµονή χωρίς να 
χάνουν την υδατοστεγανότητά τους, σύµφωνα µε τον κανόνα προστασίας ΙΡ 68. Η 
ονοµαστική  ισχύς του κινητήρα θα είναι αρκετή ώστε η αντλία να µην υπερφορτίζεται 
σε όλη την περιοχή της καµπύλης λειτουργίας της αντλίας. 

Ό άξονας της αντλίας/ κινητήρα θα εδράζεται βάσει του κανόνα σταθερής πλωτής 
έδρασης σε τριβείς κύλισης, οι οποίοι θα διαθέτουν λίπανση για όλη τη διάρκεια της 
ζωής τους. Το άνω έδρανο θα είναι  ένας ένσφαιρος τριβέας απλής σειράς βαθιάς 
αυλάκωσης. Το κάτω έδρανο θα είναι ένας ένσφαιρος τριβέας διπλής σειράς 
γωνιακής επαφής για την αντιστάθµιση αξονικών και ακτινικών δυνάµεων.  

Κάθε αντλία θα είναι εφοδιασµένη µε ένα εν σειρά µηχανικό σύστηµα στεγανότητας 
άξονα, αποτελούµενο από δύο ανεξάρτητα συγκροτήµατα στυπιοθλιπτών. Οι 
στυπιοθλίπτες θα λειτουργούν µέσα σε δοχείο λαδιού το οποίο µε υδροδυναµικό 
τρόπο θα λιπαίνει τις λείες επιφάνειες τους µε σταθερό ρυθµό. 

Ο κάτω πρωτεύων στυπιοθλίπτης, µεταξύ του σαλίγκαρου  της αντλίας και του 
δοχείου λαδιού, θα παρέχει ένα στατικό και ένα περιστρεφόµενο δακτύλιο 
στεγανότητας από καρβίδιο του βολφραµίου. 

Ο άνω δευτερεύων στυπιοθλίπτης, τοποθετηµένος µεταξύ του δοχείου λαδιού και του 
περιβλήµατος του κινητήρα, θα περιέχει ένα στατικό και ένα περιστρεφόµενο 
δακτύλιο στεγανότητας από καρβίδιο του βολφραµίου. Η επαφή των λειασµένων 
επιφανειών σε κάθε σηµείο στεγανότητας θα επιτυγχάνεται µε δικό του σύστηµα 
ελατηρίων. Οι στυπιοθλίπτες δεν θα απαιτούν συντήρηση και ρύθµιση. 

Το κάτω µέρος του ελαιοδοχείου  θα  φέρει ελικοειδή διαµόρφωση (spiral groove), µε 
την οποία επιτυγχάνεται δραστική µείωση της φθοράς στο χώρο του εξωτερικού 
στυπιοθλίπτη, λόγω της δηµιουργούµενης ελικοειδούς κίνησης των αιωρούµενων 
στερεών στοιχείων του ρευστού, τα οποία, κατ΄ αυτόν τον τρόπο, αποµακρύνονται.  
Έτσι, αυξάνεται η διάρκεια ζωής λειτουργίας της αντλίας. 

Κάθε αντλία θα είναι εφοδιασµένη µε θάλαµο ελαίου για το σύστηµα στεγανοποίησης 
του άξονα. Οι τάπες επιθεώρησης του λαδιού θα είναι προσιτές από το εξωτερικό 
µέρος της αντλίας. Το λάδι θα µπορεί να λιπαίνει επίσης και τους στυπιοθλίπτες. Ο 
κινητήρας θα µπορεί να λειτουργήσει για ορισµένο χρονικό διάστηµα χωρίς λάδι, 
χωρίς το γεγονός αυτό να προκαλέσει βλάβη στους στυπιοθλίπτες. 

Ο άξονας της αντλίας και του κινητήρα θα είναι ενιαίος. Σύνδεσµοι δεν θα γίνονται 
αποδεκτοί.  

Η πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο, υδροδυναµικά ζυγοσταθµισµένη, ολιγοκάναλη, 
ανεµπόδιστης ροής (χωρίς εµφράξεις) µε οµαλή δίοδο στερεών χωρίς οξείες 
στροφές. Η πτερωτή θα µπορεί να χρησιµοποιείται για την άντληση υγρών που 
περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά και άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη 
ακάθαρτα νερά (λύµατα).  

Η πτερωτή θα είναι είτε µε πλήρη πτερύγια, είτε τύπου VORTEX (ανοικτή πτερωτή). 
Η πτερωτή θα συγκρατείται µε µπουλόνι κεφαλής Allen.  
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Το περίβληµα θα αποτελείται από ένα µόνο τεµάχιο από γκρίζο χυτοσίδηρο µη 
οµοκεντρικού τύπου µε διόδους (περάσµατα) λεία και αρκετά µεγάλα ώστε να 
περνούν στερεά. 

Τα καλώδια του κινητήρα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές IEC 245, να έχουν 
αντοχή στα λιπαντικά κατά VDE 0427 παράγραφος 803 και θα περιλαµβάνει δύο 
αγωγούς 1,5 mm² για την παρακολούθηση των θερµικών διακοπτών.  

Όλοι οι κινητήρες θα έχουν ενσωµατωµένους θερµικούς διακόπτες στο τύλιγµα κάθε 
φάσης, συνδεδεµένα σε σειρά. Οι θερµικοί διακόπτες θα ανοίγουν στους 125ºC και 
θα διακόπτουν τη λειτουργία του κινητήρα ενεργοποιώντας το συναγερµό (alarm). 

Για την ανέλκυση θα υπάρχει αλυσίδα από γαλβανισµένο χάλυβα της οποίας το άκρο 
θα είναι στερεωµένο κάτω από τη θυρίδα επίσκεψης του αντλιοστασίου, σε εύκολα 
προσιτή θέση. Για αντλίες βάρους πάνω από 60 Kg θα υπάρχει το κατάλληλο 
ανυψωτικό µηχάνηµα.  

 

Φυγοκεντρικές αντλίες 

Οι αντλίες πρέπει να είναι κατάλληλες για το αντλούµενο υγρό και για συνεχή 
λειτουργία (8000 ώρες/έτος) υπό πλήρες φορτίο και υπερθερµάνσεις, συντηρούµενες 
µόνο µε κανονική συντήρηση.  

Οι αντλίες πρέπει να παρέχουν χαρακτηριστική συνεχούς πτώσης φορτίου / παροχής 
για σταθερή παράλληλη λειτουργία και όταν τοπικές συνθήκες προβλέπουν πτώση 
µανοµετρικού ύψους από την καθορισµένη τιµή λειτουργίας στο µηδέν ή κοντά στο 
µηδέν, οι αντλίες να έχουν χαρακτηριστικές ισχύος που να µην προκαλούν 
υπερφόρτιση. Το απαιτούµενο NPSH (καθαρό θετικό ύψος αναρρόφησης) της 
αντλίας πρέπει να συµβιβάζεται µε αυτό που διατίθεται στο αντλιοστάσιο, για να 
εξασφαλίζεται αποδοτική λειτουργία χωρίς σπηλαίωση, σε όλη την έκταση της 
κλίµακας  παροχών, για όλες τις στάθµες αναρρόφησης υγρών και σε όλες τις 
συνθήκες. 

Οι αντλίες µε οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα δεν πρέπει να έχουν καµιά  κρίσιµη 
ταχύτητα στο πεδίο λειτουργίας. Η πιο κοντινή κρίσιµη ταχύτητα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 20% µεγαλύτερη από τη µέγιστη ταχύτητα λειτουργίας. 

Οι αντλίες µε κατακόρυφο άξονα πρέπει να έχουν στρεπτικές και καµπτικές κρίσιµες 
ταχύτητες τουλάχιστον 30% διαφορετικές από την ταχύτητα συνεχούς λειτουργίας. 

Το κέλυφος της αντλίας πρέπει να είναι χυτοσιδηρό για πεδίο ph 6-9 ή ανοξείδωτου 
χάλυβα για αλκαλικό ή όξινο περιβάλλον. Οι σύνδεσµοι αναρροφήσεως και 
καταθλίψεως πρέπει να είναι φλαντζωτοί σύµφωνα µε την προδιαγραφή ISO R 2084 
και για τις αντίστοιχες πιέσεις. Το κέλυφος πρέπει να έχει όλους τους αναγκαίους 
συνδέσµους, για εξαέρωση, εκκένωση, (αποχέτευση) και τοποθέτηση δείκτου 
πιέσεως ως και αυτά για την ανέλκυση ή υποδοχές κοχλιών για τον ίδιο λόγο. Το 
πλήρες κέλυφος της αντλίας, µε το ακροφύσιο καταθλίψεως, πρέπει να είναι 
µελετηµένο για να αντέχει σε πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 150% της τιµής του 
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µανοµετρικού ύψους στη διακοπή της παροχής της αντλίας. Η αντλία πρέπει να φέρει 
το βέλτιστο δυνατό να εγκατασταθεί στο κέλυφος, µέγεθος πτερωτής. Η πτερωτή 
πρέπει να είναι χυτοσιδηρή, κατασκευής ενιαίου τεµαχίου έχοντας το µικρότερο 
δυνατό αριθµό πτερυγίων και σχεδιασµένη να επιτρέπει τη διέλευση των στερεών και 
σχοινοειδών αντικειµένων που βρίσκονται στα λύµατα. Οι πτερωτές πρέπει να είναι 
ζυγοσταθµισµένες και ασφαλισµένες πάνω στον άξονα µε ασφάλεια και κλειδί. Ο 
άξονας της αντλίας πρέπει να είναι από µαγγανιούχο κράµµα χάλυβα, µε ακριβή 
µηχανουργική κατεργασία καθ’ όλο το µήκος του. Τα άκρα του άξονα πρέπει να είναι 
κανονικά κατεργασµένα για την υποδοχή της φτερωτής και του συνδέσµου. Ο άξονας 
πρέπει να προστατεύεται  από διάβρωση και φθορά στο κυτίο σαλαµαστρών µε ένα 
αντικαταστάσιµο χιτώνιο από ανοξείδωτο χάλυβα. Η στεγανοποίηση θα 
επιτυγχάνεται µε παρεµβύσµατα (σαλαµάστρες). Το κυτίο σαλαµαστρών της αντλίας 
πρέπει να είναι εύκολα προσιτό και κατάλληλο για στεγανοποίηση στο καθαρό νερό.  

Ο δακτύλιος των σαλαµαστρών θα είναι ορειχάλκινος, διαιρούµενου τύπου. Οι 
ένσφαιροι τριβείς της αντλίας πρέπει να είναι συναρµολογηµένοι σε χυτοσιδηρό 
αφαιρούµενο  πλαίσιο. Οι τριβείς αυτοί πρέπει να είναι τύπου ANTIFRICTION και 
τοποθετηµένοι, έτσι ώστε να εξαφανίζεται κάθε αξονικός τζόγος. 

 

5.2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑ∆ΕΥΣΗΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

Ο υποβρύχιος αεριστήρας στραγγιδίων εγκαθίσταται στην αντίστοιχη δεξαµενή µε 
σκοπό τον προαερισµό της εξισορροπηµένης παροχής των στραγγιδίων. Ο 
αεριστήρας αποτελείται από υποβρύχια φυγοκεντρική αντλία λυµάτων, τον αγωγό 
αναρρόφησης αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον και τον αγωγό κατάθλιψης αέρα 
και λυµάτων. 

Ο κινητήρας είναι κατακόρυφος ασύγχρονος, επαγωγικός, τριφασικός µε 
βραχυκυκλωµένο δροµέα. Εδράζεται πάνω στην κεφαλή του αντλητικού 
συγκροτήµατος και είναι ενσωµατωµένος στο ίδιο κέλυφος µε την αντλία.  

Το όλο συγκρότηµα θα µπορεί να ανυψωθεί σε ένα κοµµάτι και θα εδράζεται σε 
µεταλλική κατασκευή. Η κατασκευή έδρασης θα έχει υποστεί λευκή αµµοβολή και 
κατόπιν θα έχει βαφεί µε εποξειδικές βαφές ψευδαργύρου ή θα έχει υποστεί θερµό 
γαλβανισµό. 

 

5.3 ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

∆ικλείδες σύρτου ελαστικής έµφραξης 

∆ικλείδα σύρτου ελαστικής έµφραξης κατασκευασµένη για πίεση 10, 16 και 25 bar, 
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 7259 κατηγορία Α και Β, σε µήκος κατά DIN 3202 
σειρά F4 και F5. Η δικλείδα αποτελείται: 

Σώµα κάλυµµα και γλώσσα από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN 
1693 

Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα Χ20Cr 13   DIN 14021 
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Έδρα  ελαστικού (επένδυση γλώσσας) από NBR - EPDM  

Ο-RING στεγανοποίησης από NBR - EPDM 

Καπάκι από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN 1693 

Κουζινέτο άξονα από ορείχαλκο MS 58 

Μηχανισµός χειρισµού (τιµόνι) από διαµορφωµένο χάλυβα ST 42 

Κώνος προσαρµογής (κεφαλή) από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN 
1693 για να είναι είναι δυνατός ο χειρισµός της βάνας µε κλειδί 

Βαφή εποξειδική πάχους 300 µικρά 

Οι βάνες ελαστικής έµφραξης προτιµήθηκαν γιατί στην πλήρως ανοικτή θέση 
απελευθερώνουν πλήρη διατοµή ίση µε την ονοµαστική της διάµετρο. 
Επιπροσθέτως, σε περίπτωση ύπαρξης επικαθίσεων στο σηµείο έµφραξης, οι βάνες 
κλείνουν και αποµονώνουν πλήρως λόγω του ελαστικού υλικού. 

 

Βάννες αντεπιστροφής 

Η βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έµφραξης αποτελείται από δύο τµήµατα 
χυτοσιδηρά (είσοδος και έξοδος) καθώς και από τον κώνο πάνω στον οποίο 
στεγανοποιεί η ελαστική µεµβράνη. 

Τµήµατα εισόδου, εξόδου και κώνου στεγανοποίησης από χυτοσίδηρο GG-25 
DIN1691 για πίεση 10 bar ή σφυρήλατο χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG-40 
DIN 1693 για πίεσεις 16 & 25 ATM  

Ελαστική µεµβράνη από EPDM 

Περικόχλιο ασφαλείας από ορείχαλκο MS58 κατά DIN986 

Ντίζα σύσφιξης χαλύβδινη DIN 975 γαλβανισµένη 

Μπουζόνια σύσφιξης χαλύβδινα DIN 938 8G γαλβανισµένα 

Περικόχλια σύσφιγξης χαλύβδινα DIN 938 8G γαλβανισµένα 

Βαφή ηλεκτροστατική εποξειδική µε πάχος επικάλυψης 200µm εξωτερικά 

Βαφή ηλεκτροστατική εποξειδική µε πάχος επικάλυψης 200µm εσωτερικά κατάλληλη 
για πόσιµο νερό λευκού χρώµατος. 

Αντιπληγµατική βαλβίδα διαφραγµατικού τύπου ειδική για λύµατα 

Αντιπληγµατική βαλβίδα διαφραγµατικού τύπου κατάλληλη για δίκτυα λυµάτων, που 
αποτελείται από: 

Σώµα τύπου Υ ή γωνιακού κατασκευασµένο από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 
γραφίτη. 

GGG-40 DIN 1693 

Eνεργοποιητή από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN 1693 
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∆ιάφραγµα από νεοπρένιο ενισχυµένο µε πλαστικές ίνες 

Έδρα από αλουµινούχο ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα AISI 416 

Άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα Χ20Cr13 DIN 1.4021  

Έδρα φραγής από ελαστικό κατάλληλο για λύµατα  VITON 

Πνευµατικό ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα αναλόγων διαστάσεων  

Βαφή ηλεκτροστατική εποξειδική µε πάχος επικάλυψης 200µm τουλάχιστον. 

 

Τεµάχια εξάρµωσης 

Για την αφαίρεση και επανατοποθέτηση διαφόρων στοιχείων των δικτύων, χωρίς να 
θιγεί ο σωλήνας ή να καταστραφούν τα παρεµβάσµατα, για σωλήνες µεγαλύτερους 
των 80 χλστ. χρησιµοποιούνται ειδικά τεµάχια εξάρµωσης. 

Κάθε τεµάχιο εξάρµωσης αποτελείται από δύο τµήµατα κατασκευασµένα από 
συγκολλητά χαλυβδοελάσµατα, τα οποία παρουσιάζουν τη δυνατότητα αξονικής 
µετακίνησης του ενός ως προς το άλλο, έτσι ώστε το συνολικό µήκος του τεµαχίου να 
αυξοµειώνεται κατά 2 - 3 εκ. Η στεγάνωση µεταξύ των δύο τµηµάτων επιτυγχάνεται 
µε κατάλληλο ελαστικό δακτύλιο. Τα τµήµατα εξάρµωσης θα είναι φλαντζωτά και από 
τις δυο πλευρές. 

Για σωληνώσεις µικρότερες των 65 χλστ., στις αντίστοιχες περιπτώσεις, 
χρησιµοποιούνται σύνδεσµοι ταχείας αποσύνδεσης (ρακόρ). 

 

Αεροεξαγωγός 

Ο αεροεξαγωγός τοποθετείται στο υψηλότερα σηµεία του καταθλιπτικού αγωγού 
όπου υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα συγκέντρωσης αέρα. Ο αεροεξαγωγός 
εισαγωγής και εξαγωγής αέρα (διπλής ενέργειας) παλινδροµικού τύπου, ο οποίος 
δύναται να απελευθερώσει τον αέρα των σωληνώσεων κατά την πλήρωση και την 
λειτουργία του δικτύου και να εισάγει αέρα κατά την εκκένωση του δικτύου. 

Αποτελείται από : 

Κορµός από χυτοσίδηρο GGG 40 DIN 1693 για διατοµές Φ 50, Φ 80, Φ 100, Φ 150 
και Φ 200 

Πλωτήρας από πολυαµίδιο 

Μεµβράνη στεγανότητας από σιλικόνη 

∆ακτύλιος στεγανότητας από EPDM  

Άξονας από Ανοξείδωτο χάλυβα Χ20Cr13 DIN 1.4021 

Σύνδεση στο δίκτυο µε φλάντζες κατά ISO 7005-1/20 ISO 2531, DIN 2501/28604 έως 
28607, BS 4504/1772 NFE K29-103 UNI 2277-67, UNI 2278-67 και βιδωτοί 
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5.4 ΑΓΩΓΟΙ 

Σωλήνες και εξαρτήµατα από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο 
(Σκληρό PVC) 

• Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται σε σωλήνες και εξαρτήµατα από µη 
πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό ΡVC), για αγωγούς υπογείων 
αποχετεύσεων, οι οποίοι χρησιµοποιούνται σαν αγωγοί ελεύθερης ροής. 

Οι προβλεπόµενες από την παρούσα προδιαγραφή προς εκτέλεση εργασίες για την 
κατασκευή του µόνιµου υπογείου δικτύου, είναι οι παρακάτω: 

Προµήθεια των σωλήνων και ειδικών τεµαχίων µετά των απαιτούµενων αντίστοιχων 
συνδέσµων και των πάσης φύσεως δοκιµασιών στο εργοστάσιο. 

Οι πάσης φύσεως φορτοεκφορτώσεις µεταφορές από το εργοστάσιο ή την αποθήκη 
του προµηθευτή έως τον χώρο συγκέντρωσης του Φορέα. 

Οι τοποθετήσεις και οι συνδέσεις των σωλήνων εντός των ορυγµάτων. 

Οι πάσης φύσεως δοκιµασίες στεγανότητας και παραλαβής των σωλήνων. 

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν µε κάθε δυνατή επιµέλεια και σύµφωνα µε 
αυτά που καθορίζονται στην συνέχεια αυτής της Προδιαγραφής. 

Για την εκσκαφή, αντιστήριξη, επαναπλήρωση του χάνδακα καθώς και τις άρσεις 
ανακατασκευές οδοστρωµάτων ισχύουν οι σχετικές προδιαγραφές ΤΠ1, ΤΠ2, ΤΠ3, 
ΤΠ5, ΤΠ6, ΤΠ8 του παρόντος τεύχους. 

Για τον εγκιβωτισµό του σωλήνα µε άµµο ή σκυρόδεµα ισχύουν οι σχετικές 
προδιαγραφές ΤΠ5, ΤΠ11 του παρόντος τεύχους. 

• Γενικές απαιτήσεις  

Πρώτες ύλες 

Το υλικό κατασκευής του σωλήνα είναι πολυβινυλοχλωρίδιο χωρίς πλαστικοποιητές 
και πληρωτικά. 

Επιτρέπεται η χρήση εκείνων των προσθέτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την 
διευκόλυνση της παραγωγικής διαδικασίας και την παραγωγή σωλήνα στερεού, 
µακρόβιου, καλής εµφάνισης, καλής µηχανικής αντοχής και αδιαφανούς. ∆εν πρέπει να 
χρησιµοποιούνται υλικά ανεξέλεγκτης συστάσεως. 

Κανένα από τα παραπάνω πρόσθετα, είτε µόνο του, είτε σε συνδυασµό µε άλλα, δεν θα 
χρησιµοποιείται σε ποσότητες οι οποίες µπορούν να βλάψουν τις χηµικές ή φυσικές 
ιδιότητες (κυρίως τη µακροχρόνια µηχανική αντοχή και την αντοχή σε κρούση) όπως 
αυτές ορίζονται στο Πρότυπο αυτό. 

Εµφάνιση 
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Ο σωλήνας και τα εξαρτήµατα του πρέπει να έχουν, όσο γίνεται, κυκλική διατοµή, ο δε 
σωλήνας να είναι, όσο γίνεται, ευθύς. Τα άκρα του πρέπει να κόβονται κάθετα προς 
τον άξονα του. Η εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα πρέπει να είναι λεία και η 
εσωτερική πρέπει να είναι οµαλή και ο σωλήνας να µην έχει φυσαλίδες, 
κοιλότητες και ανοµοιογένειες. 

Ο χρωµατισµός του σωλήνα πρέπει να είναι οµοιόµορφος σε όλη τη µάζα του. Το 
χρώµα πρέπει να είναι κεραµιδί (RAL 8023) για τις σειρές 41 και 51 και γκρί ανοικτό 
(RAL 7032) για τις σειρές 81 και 127. 

Σήµανση 

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

α. Την ονοµαστική εξωτερική διάµετρο 

β. Το ελάχιστο πάχος τοιχώµατος ή τη σειρά 

γ. Το υλικό και το όνοµα ή το σήµα του κατασκευαστή 

δ. Τον αριθµό του παρόντος Προτύπου 

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

• ∆ιαστάσεις και ανοχές  

Σωλήνες 

Ονοµαστική εξωτερική διάµετρος (DΕ) 

Η εξωτερική διάµετρος ενός σωλήνα δίνεται στον πίνακα 1. 

Μέση εξωτερική διάµετρος (DΜ) 

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

Εξωτερική διάµετρος σε τυχαία θέση (DΙ) 

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

Απόκλιση της µέσης εξωτερικής διαµέτρου 

Είναι η  διαφορά της  µέσης  εξωτερικής  διαµέτρου  από  την  ονοµαστική  εξωτερική 
διάµετρο, δηλαδή η διαφορά (DΜ-DΕ). 

Η απόκλιση της µέσης εξωτερικής διαµέτρου είναι της µορφής +χ, -Ο και δίνεται στον 
πίνακα 1 (όπου χ=0,003.DΕ. σε mm στρογγυλευµένο στο αµέσως µεγαλύτερο 0,1 
mm). 

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

Πάγος τοιχώµατος σε τυχαία θέση (Εi) 

Είναι το πάχος τοιχώµατος που µετριέται µε πιθανό λάθος µέχρι 0,05mm ή όπως 
ορίζεται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ. 

Απόκλιση του πάγους τοιχώµατος 

Είναι η διαφορά του πάχους τοιχώµατος σε τυχαία θέση από το ονοµαστικό πάχος 
τοιχώµατος, δηλαδή η διαφορά (Εi-Ε). 

Η απόκλιση του πάχους τοιχώµατος είναι της µορφής +y -0 και δίνεται στον πίνακα 1 
(όπου ν=0,1·Ε+0,2 mm, στρογγυλευµένο στο αµέσως µεγαλύτερο 0,1 mm). 

Σειρές σωλήνων 

∆ίνονται στον πίνακα 1. Κάθε σειρά έχει περίπου σταθερό λόγο DΕ/Ε που αντιστοιχεί 
στον αριθµό της σειράς. Οι διάφορες σειρές χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τις 
συνθήκες φορτίου και του τρόπου τοποθέτησης. 

Ειδικότερα: 

Σειρά 127 

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

Σειρά 81 

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

Σειρά 51 και 41 

Αφορά σωλήνες οι οποίοι κατά την τοποθέτηση τους, πρέπει να περιβάλλονται από 
λεπτό υλικό, µη συνεκτικό (π.σ. άµµος). 

Οι σειρές αυτές χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τη σύσταση του εδάφους και τις 
συνθήκες κυκλοφοριακής κίνησης. 

α.    Οι   σωλήνες   της   σειράς 51 χρησιµοποιούνται   σε   περιπτώσεις   
συνηθισµένης συστάσεως εδάφους και για κανονική ως βαριά κυκλοφορία 
οχηµάτων. 

β.    Οι   σωλήνες  της σειράς 41 χρησιµοποιούνται   σε   συνηθισµένες  και   
δυσµενείς περιπτώσεις εδάφους, και για κανονική και βαριά κυκλοφορία οχηµάτων. 

Και για τις δύο σειρές το ελάχιστο βάρος επίχωσης είναι 100cm όταν αυτό µετριέται 
από την επιφάνεια του εδάφους ως την πάνω γενέτειρα του σωλήνα. 

Ωφέλιµο µήκος σωλήνα 

Είναι το µήκος που προκύπτει, αν από το ολικό µήκος του σωλήνα αφαιρεθεί το 
µήκος του βάθους του συνδέσµου υποδοχής. 

Τυπικά ωφέλιµα µήκη είναι 1, 2, 5, 6 και 10 µέτρα. 
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∆ιαφορετικά  µήκη  σωλήνων, µπορούν να  δοθούν  κατόπιν  συµφωνίας  µεταξύ  
των ενδιαφεροµένων. 

Οι διαστάσεις των συνδέσµων υποδοχής και των ελευθέρων άκρων, δίνονται στον 
πίνακα 2 για σύνδεση µε ελαστικό δακτύλιο και στον Πίνακα 3 για σύνδεση µε 
συγκόλληση. 

• Εξαρτήµατα 

Ονοµασία 

Καµπύλες 15°, 30°, 45°, 87° 

Ηµιταύ 45ο 

Σέλλες(κολλητές) 45° 

Μανσόν 

Συστολές 

Πώµατα 

∆ιπλές µούφες 

Εξαρτήµατα για τη σύνδεση µε σωλήνες από άλλα υλικά 

Ανοίγµατα επιθεωρήσεως 

Εξαρτήµατα συνδέσεως µε φρεάτια 

∆ιαστάσεις 

Ονοµαστική εξωτερική διάµετρος 

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

Πάχος τοιχώµατος 

Το πάχος τοιχώµατος του εξαρτήµατος πρέπει να είναι τουλάχιστο ίσο µε τις τιµές 
που δίνονται στον Πίνακα 1, για την αντίστοιχη σειρά σωλήνων. 

Τα ελάχιστα πάχη τοιχώµατος στη θέση του ενσωµατωµένου συνδέσµου πρέπει να 
είναι τουλάχιστον όπως ορίζονται στις επεξηγήσεις που ακολουθούν τους Πίνακες 
2 και 3. 

• Απαιτήσεις ποιότητας  

Μηχανικές 

Αντοχή σε κρούση 

Η δοκιµασία γίνεται σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 551. Ο πραγµατικός 
συντελεστής κρούσεως (ΤΙR) δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 5% σε 
θερµοκρασία δοκιµασίας Ο °C και 10% σε θερµοκρασία δοκιµασίας 20 °C. 

Αντοχή σε εσωτερική πίεση συναρτήσει του χρόνου. Η δοκιµή γίνεται σύµφωνα µε 
το ΕΛΟΤ 391 και ΙSΟ/R 1167. 
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Περιφερειακή Ελάχιστη διάρκεια Θερµοκρασία 

τάση πριν από τη θραύση δοκιµής 

(ΜΡα) Η βαθµ.(° C) 

420 1 20 

1000 1000 60 

Η δοκιµή των 1000 είναι υποχρεωτική µε για τον κατασκευαστή, ενώ στις δοκιµές 
παραλαβής είναι προαιρετική, µπορεί όµως αντί γι αυτή να γίνει δοκιµή διάρκειας 
µιας ώρας σε 60 °C, µε περιφερειακή τάση 170 ΜΡα. 

Εξαρτήµατα 

Παραγόµενα µε έγχυση (ΙΝJΕCΤΙΟΝ) 

Αντοχή σε πτώση 

Πέντε εξαρτήµατα του ίδιου τύπου αφήνονται να πέσουν ελεύθερα µε την µεγαλύτερη 
διατοµή παράλληλη προς την επιφάνεια κρούσεως, από ύψος 1) 0,5m πάνω σε 
πλάκα σκυροδέµατος, σε χρόνο λιγότερο από 10 S µετά την αποµάκρυνση τους 
από περιβάλλον θερµοκρασίας 0)1 °C, όπου παρέµειναν για 30 min. 

Τα εξαρτήµατα πρέπει να είναι αποδεκτά αν κανένα δοκίµιο δεν σπάσει ή 
παρουσιάσει ρωγµές. 

Η δοκιµή πρέπει να επαναληφθεί µε άλλα πέντε εξαρτήµατα, αν ένα εξάρτηµα 
παρουσιάσει βλάβη. Από τα πέντε νέα εξαρτήµατα κανένα δεν πρέπει να 
παρουσιάσει βλάβη. Σε περίπτωση που παρουσιάσει έστω και µία ρωγµή ή 
βλάβη, η παρτίδα απορρίπτεται. 

Φυσικές 

Θερµοκρασία µαλακύνσεως VICΑΤ 

Η δοκιµή γίνεται σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 287 ή κατά ΙSΟ/DIS 2507. 
Η θερµοκρασία µαλακύνσεως VICΑΤ, όπως ορίζεται στο παραπάνω Πρότυπο, δεν 
πρέπει να είναι µικρότερο από 79 °C. 

Προσδιορισµός θερµικής αντοχής 

Η δοκιµή γίνεται κατά το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 550, ή κατά ΙSΟ/DIS 2507, η δε 
ποσοστιαία µεταβολή κατά µήκος δεν πρέπει να ξεπερνά το 5%. 

Εξαρτήµατα 

Παραγόµενα µε έγχυση (ΙΝJECTION) 

Θερµοκρασία µαλακύνσεως 

Η δοκιµή γίνεται σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 290 ή ΙSΟ/DR 2508. Η 
θερµοκρασία µαλακύνσεως VICΑΤ, δεν πρέπει να είναι µικρότερη από : 

α. 77 °C, DE9160 mm. β. 72°C, DE>160mm. 

Προσδιορισµός θερµικής αντοχής 
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Η δοκιµή εκτελείται και ο έλεγχος γίνεται σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 
274 ή κατά ΙSΟ/R 580 και ΙSΟ/DR 2043. 

Εξαρτήµατα που κατασκευάζονται από σωλήνες 

• Ελεγχος συνδέσµων υποδοχής 

Σύνδεσµοι υποδοχής που στεγανοποιούνται µε ελαστικό δακτύλιο 

Απαιτήσεις δοκιµών 

- ∆οκιµή σε εσωτερική υδροσταστική πίεση 

Οταν δοκιµάζονται σύµφωνα µε την Παράγραφο 17.4.3.1.2.1, οι σύνδεσµοι πρέπει 
να παραµένουν στεγανοί σε εσωτερική υδροστατική πίεση 50 κΡα. 

- ∆οκιµή σε εξωτερική υδροστατική πίεση ή εσωτερική υποπίεση. 

Όταν δοκιµάζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 17.4.3.1.2.2, οι σύνδεσµοι πρέπει 
να παραµένουν στεγανοί σε εξωτερική υδροστατική πίεση από Ο έως και 40 κΡα 
ή σε ισοδύναµοι εσωτερική υποπίεση. 

- ∆οκιµή σε εσωτερική υδροστατική πίεση µε ταυτόχρονο φορτίο παραµορφώσεως 

Οταν δοκιµάζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 17.4.3.1.2.3 οι σύνδεσµοι πρέπει να 
παραµένουν σε εσωτερική υδροστατική πίεση από Ο ως και 50 κΡα. 

- ∆οκιµή σε γωνιακή εκτροπή 

Όταν δοκιµάζονται σύµφωνα µε την Παράγραφο 17.4.3.1.2.4 οι σύνδεσµοι πρέπει να 
παραµένουν στεγανοί σε εσωτερική υδροστατική πίεση από Ο ως και 50 κΡα. 

- Μέθοδοι δοκιµής 

Οι δοκιµές πρέπει να γίνονται σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος 20 °C και µε 
θερµοκρασία νερού 15)5 °C. 

- ∆οκιµή σε εσωτερική υδροστατική πίεση. 

Ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο ΕΛΟΤ 364 ή κατά ΙSO/ΡR 2044 µε 
τις παρακάτω ιδιαίτερες απαιτήσεις και µεταβολές. 

Η συσκευή πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε τα κατάλληλα πώµατα (βύσµατα) για την 
στεγανοποίηση των δοκιµών. Η στεγανοποίηση δεν πρέπει να δηµιουργεί αξονικά 
φορτία πάνω στην σύνδεση πριν την εφαρµογή της πίεσης δοκιµής. 

Ένα πώµα (βύσµα) πρέπει να συνδεθεί µε µία πηγή υδροστατικής πίεσης. Μία 
βαλβίδα εξαερώσεως πρέπει να χρησιµοποιηθεί για να επιτρέπει τη διαφυγή όλου 
του αέρα, όταν εφαρµόζεται υδροστατική πίεση. 

Η υδροστατική πίεση πρέπει να αυξάνεται σιγά έως την τιµή 50 κΡα µέσα σε 
χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο από 1 min και πρέπει να διατηρηθεί σ' αυτή την τιµή 
για 15 min τουλάχιστον. 

- ∆οκιµή σε εξωτερική υδροστατική πίεση ή εσωτερική υποπίεση 
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Η συσκευή δοκιµής έχει σκοπό την εξάσκηση εξωτερικής υδροστατικής πίεσης ή 
εναλλακτικά, τη δηµιουργία ανάλογης υποπιέσεως µέσα στη συναρµογή. Όταν η 
δοκιµή γίνεται µε υποπίεση, ή στεγανότητα πρέπει να µετριέται µε µανόµετρο 
ακρίβειας. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου δοκιµής των 15 min η εξωτερική υδροστατική πίεση δεν 
πρέπει να µειώνεται περισσότερο από 10% της πίεσης δοκιµής ή η µεταβολή 
της εσωτερικής υποπιέσεως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% της απαιτούµενης 
υποπιέσεως δοκιµής. 

- ∆οκιµή σε εσωτερική υδροστατική πίεση µε ταυτόχρονο φορτίο παραµορφώσεως. 

Το φορτίο παραµορφώσεως πρέπει να εφαρµοστεί µε µοχλό στο άνω µέρος της 
δοκού η οποία είναι ελεύθερη να κινείται σε επίπεδο κάθετο στον άξονα του σωλήνα. 

Μία συσκευή κεντρώσεως (καλίµπρα) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συγκρατεί 
τους σωλήνες που συνδέονται µε τους υποδοχείς του εξαρτήµατος αντίθετα προς 
την τελική ώση που οφείλεται στην πίεση δοκιµής. Η συσκευή δεν πρέπει να ενισχύει 
µε άλλο τρόπο τη σύνδεση κατά της εσωτερικής πίεσης δοκιµής. Το φορτίο 
παραµορφώσεως δεν πρέπει να εφαρµόζεται στον σωλήνα εστί, ώστε να προκαλεί 
ελάττωση κατά 5% της αρχικής εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα η οποία µετριέται 
σε απόσταση 0,5 D (µε ελάχιστο 100mm) από το στόµιο του συνδέσµου υποδοχής. 
Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του φορτίου παραµορφώσεως, η υδροστατική 
πίεση πρέπει να αυξάνεται σιγά έως την τιµή 50 κΡ µέσα σε χρονικό διάστηµα όχι 
µικρότερο από 1 min και πρέπει να διατηρηθεί σ' αυτή την τιµή τουλάχιστον 15 min. 

- ∆οκιµή σε γωνιακή εκτροπή  

Η συσκευή πρέπει να µπορεί να εκτρέπει αξονικά ένα συναρµολογηµένο 
σωλήνα µε σύνδεσµο είτε µε υποστήριξη του συνδέσµου υποδοχής του 
εξαρτήµατος και µετατόπιση των άκρων του σωλήνα, είτε µε υποστήριξη των άκρων 
του σωλήνα και µετατόπιση του συνδέσµου υποδοχής του εξαρτήµατος. 

Η συσκευή πρέπει επίσης να επιτρέπει την εφαρµογή της δοκιµής πίεσης όπως 
αυτή ορίζεται. Μία καλίµπρα πρέπει να τοποθετηθεί για να συγκρατεί τους σωλήνες 
που συνδέονται µε τους συνδέσµους υποδοχής του εξαρτήµατος κατά της τελικής 
ώσεως που οφείλεται στην υδροσταστική πίεση. Η συσκευή δεν πρέπει να 
ενισχύει µε άλλο τρόπο τη σύνδεση κατά της εσωτερικής πίεσης δοκιµής. Η 
µούφα πρέπει να βρίσκεται τελείως µέσα. 

Η ολική εκτροπή είναι α, β όπου α είναι η ελεύθερη γωνία και εξαρτάται από τον 
σύνδεσµο υποδοχής και δεν πρέπει να καθορισθεί εδώ. 

Η γωνία εκτροπής β (µετά από επαφή) πρέπει να είναι:  

για DΕ < 160 mm: β = 2°.  

Για DΕ> 160 mm : β= 1° 

Ο σωλήνας πρέπει να εκτραπεί και οριζόντια και κατακόρυφα. Ο σωλήνας πρέπει 
να γεµιστεί εντελώς µε νερό και να παραµείνει έτσι για 5 ΜIΝ τουλάχιστον αφού 
εφαρµοστεί η γωνιακή εκτροπή, η πίεση νερού πρέπει να αυξάνεται σιγά µέχρι την 
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τιµή 50 κΡα µέσα σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 1 ΜIΝ, και πρέπει να διατηρηθεί 
σ' αυτή την τιµή για 15 ΜIΝ τουλάχιστον. 

Σύνδεσµοι συγκολλητοί 

Η δοκιµή πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 686. 

Η δοκιµή πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 686. 

Οι δοκιµές είναι υποχρεωτικές µεν για τον κατασκευαστή, προαιρετικές δε κατά τις 
δοκιµές παραλαβής, όπου εκτελούνται µόνο, όταν δηµιουργείται από τις υπόλοιπες 
δοκιµές αµφιβολία ως προς την ποιότητα του υλικού και του συνδέσµου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κατά τη δοκιµή των σωλήνων των σειρών 81 και 127 σε εσωτερική 
υποπίεση ή εξωτερική υδροστατική πίεση, αυτοί πρέπει να υποστηρίζονται 
κατάλληλα, ώστε να αποφεύγονται οι αλλαγές όγκου, εξ αιτίας 
παραµορφώσεως. 

Χηµικές ιδιότητες 

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

Εκθεση δοκιµών 

Η έκθεση δοκιµών πρέπει να περιλαµβάνει : 

� παραποµπή στο επί µέρους πρότυπο 

� αναφορά στην έκθεση δοκιµής 

� οποιοδήποτε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που παρατηρήθηκε κατά τη δοκιµή. 

Σωλήνες και ειδικά τεµάχια από σκληρό πολυαιθυλαίνιο 

Οι σωλήνες που θα χρησιµοποιηθούν, οι σύνδεσµοι τους και τα ειδικά τεµάχια, θα 
ανταποκρίνονται πλήρως προς τις απαιτήσεις . 

Τα τυπικά ωφέλιµα µήκη των σωλήνων είναι 6,0 m. 

Στις προβλεπόµενες θέσεις των φρεατίων τοποθετούνται ειδικά εξαρτήµατα 
συνδέσεως των σωλήνων µε τα φρεάτια. Οι σύνδεσµοι που χρησιµοποιούνται 
είναι οι ειδικοί σύνδεσµοι φρεατίων από ΡVCµε ανώµαλη εξωτερική επιφάνεια ή 
σύνδεσµοι φρεατίου από ενισχυµένο πολυεστέρα (φαιµπερ γκλας). Οι ειδικοί 
σύνδεσµοι φρεατίων δεν αποζηµιώνονται ιδιαίτερα αλλά συµπεριλαµβάνονται στο 
µήκος σωλήνωσης. 

Οι σύνδεσµοι υποδοχής στεγανοποιούνται µε ελαστικό δακτύλιο. 

Εντός των κατοικηµένων περιοχών, όπου πρόκειται να γίνει απ' ευθείας σύνδεση των 
ιδιωτικών αποχετεύσεων µε τον αγωγό αποχέτευσης και σύµφωνα µε την σύµφωνη 
γνώµη του Φορέα ή της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας στα σηµεία σύνδεσης 
των σωλήνων του αγωγού, τοποθετείται ειδικό τεµάχιο υπονόµων από ΡVC. 
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Αυτό αποτελείται από ηµιταύ ή σαµάρι ανάλογα µε τις υποδείξεις του Φορέα ή της 
Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας γωνίας 90° και διαµέτρου διακλάδωσης 160 χλσ. 
Όπου δεν πραγµατοποιείται απ' ευθείας σύνδεση µε την ιδιωτική αποχέτευση 
υποχρεούται ο κατασκευαστής να τοποθετήσει πώµα από ΡVC (DΜ) για να 
προφυλάξει τον αγωγό αποχέτευσης από την διείσδυση χωµάτων και ξένων 
σωµάτων. 

- Ποιοτικός έλεγχος των σωλήνων από PVC και των συνδέσεων τους 

Ο ποιοτικός έλεγχος των σωλήνων, συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων θα διενεργείται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο µέρος µε µέριµνα και δαπάνη του 
Αναδόχου. Οι δοκιµασίες αντοχής των υλικών θα εκτελεσθούν στο εργοστάσιο 
παραγωγής ή σε εργαστήριο της έγκρισης του Εργοδότου. 

Από κάθε διάµετρο αγωγού και από κάθε είδος ειδικού τεµαχίου θα επιλέγονται τρεις 
(3) τουλάχιστον σωλήνες ή τεµάχια από τα οποία θα αποκόπτονται τρία (3) 
τουλάχιστο δοκίµια για την διεξαγωγή των ελέγχων που θα διατάξει η Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία. Το ίδιο θα επαναλαµβάνεται σε κάθε νέα µερίδα (παρτίδα) σωλήνων ή 
τεµαχίων. Μία µερίδα µπορεί να περιλαµβάνει τεµάχια µόνο της ίδιας διαµέτρου, σαν 
ελάχιστο µέγεθος µερίδας καθορίζονται 40 τεµάχια. 

Επίσης για κάθε διάµετρο συνδέσµων και για κάθε χιλιάδα συνδέσµων θα 
επιλέγονται δύο (2) τουλάχιστον σύνδεσµοι για την διεξαγωγή των ελέγχων. 

Το εργαστήριο εκλογής του Εργοδότη, µετά την δοκιµασία του υλικού εκδίδει σχετικό 
πιστοποιητικό, χωρίς το οποίο δεν είναι δυνατή η τελική αποδοχή τους από τον 
Εργοδότη. Σε περίπτωση κατά την οποία από το πιστοποιητικό ελέγχου του 
εργαστηρίου προκύπτει ότι ένα ή περισσότερα δοκίµια µιας µερίδας σωλήνων ή 
συνδέσµων ή ειδικών τεµαχίων δεν είναι ικανοποιητικά, ενεργείται ποιοτικός 
έλεγχος της ίδιας µερίδας σωλήνων ή συνδέσµων κλπ., µε την ίδια διαδικασία αλλά 
σε διπλάσιο αριθµό δοκιµίων. Αν κατά τον δεύτερο αυτό έλεγχο αστοχήσει και ένα 
µόνο δοκίµιο, τότε ολόκληρη η αντίστοιχη µερίδα απορρίπτεται οριστικά. 

Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τον ποιοτικό έλεγχο και παραλαβή των σωλήνων και 
συνδέσµων βαρύνουν τον Ανάδοχο. Στις δαπάνες αυτές η αξία των σωλήνων και 
γενικά των δοκιµίων, τα απαιτούµενα ειδικά εξαρτήµατα για την εκτέλεση του 
δοκιµίου στα εργαστήρια, η αξία των συνδέσµων και εξαρτηµάτων που 
καταστρέφονται κατά τις δοκιµές, τα έξοδα λήψης, συσκευασίας και επισήµανσης 
των δοκιµίων και κάθε δαπάνη που χρειάζεται για την σύµφωνα µε την 
προδιαγραφή αυτή, ποιοτική παραλαβή των σωλήνων, των συνδέσµων, και 
εξαρτηµάτων τους όπως και τα δικαιώµατα των εργαστηρίων για τις 
εκτελούµενες δοκιµές, τα οποία καταβάλλονται απ' ευθείας από τον Ανάδοχο. Στον 
εργοδότη, προσκοµίζονται οι σχετικές αποδείξεις εξόφλησης του εργαστηριακού 
ελέγχου κατά την τελική εκκαθάριση των λογαριασµών του έργου. 

- Μεταφορά - Αποθήκευση 
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Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται για την µεταφορά των σωλήνων 
πρέπει να έχουν καρότσα µε λείες επιφάνειες, χωρίς να προξενούν αιχµηρά σηµεία, 
που θα τραυµατίσουν τους σωλήνες. 

Για καλύτερη µεταφορά πρέπει να τοποθετούνται ξύλινες σανίδες στο δάπεδο και 
στις πλευρές του  αυτοκινήτου. 

Οι σωλήνες δεν πρέπει να προεξέχουν ελεύθεροι από την καρότσα του φορτηγού και 
πρέπει να τοποθετούνται στο αυτοκίνητο σε στρώσεις µε τις µούφες εναλλάξ. Οι 
σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια πρέπει να στηρίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται η κάµψη και η παραµόρφωση τους. 

Κατά τη διάρκεια της φόρτωσης της εκφόρτωσης και της µεταφοράς τους στο χώρο 
αποθήκευσης δεν ενδείκνυται να σύρονται επί του εδάφους ή επί του δαπέδου του 
φορτηγού. 

Η αποθήκευση των σωλήνων µπορεί να γίνεται στο ύπαιθρο. Για την καλή τους όµως 
κατάσταση πρέπει να ληφθούν οι εξής προφυλάξεις. 

Οι σωλήνες πρέπει να αποθηκεύονται σε έδαφος επίπεδο χωρίς πέτρες και αιχµηρά 
αντικείµενα. 

Οι σωλήνες πρέπει να βρίσκονται σε επαφή σε όλο το µήκος µε τις µούφες ελεύθερες 
(στρώσεις µε τις µούφες εναλλάξ). Εάν αυτό είναι αδύνατο, τότε θα τοποθετούνται 
κάτω από τους σωλήνες ξύλινοι δοκοί πλάτους τουλάχιστον 50 mm και σε απόσταση 
όχι µεγαλύτερη από 2 ιm µεταξύ τους. 

Σωλήνες διαφορετικών διαµέτρων πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά ή εάν αυτό 
είναι αδύνατο η µεγαλύτερη διάµετρος να τοποθετείται στην αρχή. 

Η αποθήκευση στο ύπαιθρο για µεγάλο διάστηµα απαιτεί προφύλαξη των σωλήνων 
από   τις   ηλιακές   ακτινοβολίες.   Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας πρέπει  να 
αποθηκεύονται σε µέρος δροσερό και µακρυά απ την επίδραση της ηλιακής 
ακτινοβολίας. 
Επίσης δεν πρέπει να έρχονται οι ελαστικοί δακτύλιοι σε επαφή µε λίπη (γράσσα), έλαια. 

Καλό θα είναι όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλότερη από τους Ο 
°c 
να αποφεύγονται τα απότοµα κτυπήµατα στους σωλήνες. 

- Κατασκευή του αγωγού από PVC 

Οι εργασίες εκσκαφής των ορυγµάτων για την τοποθέτηση του αγωγού θα 
εκτελεσθούν σύµφωνα µε την αντίστοιχη προδιαγραφή. Όλοι οι αγωγοί θα 
τοποθετηθούν επακριβώς οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά στις θέσεις που 
φαίνονται στα σχέδια της µελέτης. Ο πυθµένας της τάφρου πρέπει να είναι 
επίπεδος χωρίς πέτρες και άλλα αιχµηρά αντικείµενα. Στην συνέχεια 
δηµιουργείται στρώµα πάχους 10 cm από άµµο εκτός αν σύµφωνα µε την µελέτη ή 
τις υποδείξεις του Εργοδότη ή της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας ο 
εγκιβωτισµός γίνει µε σκυρόδεµα οπότε το στρώµα αυτό θα αποτελείται από 
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σκυρόδεµα και κατόπιν τοποθετούνται οι σωλήνες. Οι σωλήνες και τα ειδικά 
τεµάχια πρέπει να εφαρµόζουν καλά στο στρώµα της άµµου. 

Οι σωλήνες δεν πρέπει κατά την εγκατάσταση να κάµπτωνται κατά την 
κατακόρυφη έννοια για την δηµιουργία καµπύλης παρά µόνο οριζόντια και σε µέτρο 
που δίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές  

Η κατασκευή των αγωγών θα αρχίζει από το χαµηλότερο σηµείο προς το υψηλότερο. 
Οι σωλήνες από σκληρό ΡVC εγκιβωτίζονται µε άµµο εκτός αν σύµφωνα µε την 
µελέτη ή τις υποδείξεις του Εργοδότη ή της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας ο 
εγκιβωτισµός γίνει µε σκυρόδεµα. Πριν από την διάστρωση της άµµου ο 
πυθµένας του ορύγµατος θα διαβρέχεται καλά. 

Η προσέγγιση στην τάφρο των σωλήνων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων πρέπει να 
εκτελείται µε µεγάλη προσοχή και επιµέλεια, µε ειδικευµένο προσωπικό, για αποφυγή 
φθορών των σωλήνων ή µείωση της αντοχής των λόγω κρούσεων.  

Αρχικά οι σωλήνες θα τοποθετηθούν κατά µήκος του χείλους της τάφρου και θα 
επιθεωρηθούν µε προσοχή για εξακρίβωση ενδεχοµένων βλαβών από την µεταφορά 
τους και θα καθαρισθούν µε επιµέλεια από κάθε ξένη ουσία ιδιαίτερα στα άκρα, όπου 
γίνεται η σύνδεση. Οι σωλήνες που παρουσιάζουν ορισµένες βλάβες µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν, εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχει υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη 
ολόκληρης ο σωλήνας και αφού κοπεί µε επιµέλεια το κατεστραµµένο τµήµα τους, 
µε σιδηροπρίονο µαρµαροτροχό ή άλλο κατάλληλο εργαλείο και αφού τονισθεί το 
άκρο τους µε κατάλληλο τόρνο. 

Οι σύνδεσµοι µε τους ελαστικούς δακτυλίους πρέπει να είναι αποθηκευµένοι σε 
κλειστό χώρο µέχρι την ηµέρα της χρησιµοποιήσεως τους. Οι ελαστικοί δακτύλιοι 
πρέπει να παραµένουν µέσα στους σάκους ή κιβώτια που ήταν συσκευασµένοι κατά 
την προµήθεια τους. Πρέπει να προστατεύονται από το ηλιακό φως, από έλαια, λίπη, 
πηγές θερµότητας κλπ. 

Οι σωλήνες και οι σύνδεσµοι κατεβάζονται µε προσοχή στο όρυγµα ανάλογα µε το 
βάρος τους και το βάρος του ορύγµατος είτε µε τα χέρια είτε µε µηχανικά µέσα. Εάν 
το βάθος ξεπερνάει τα 2,0 m η καταβίβασή τους θα γίνεται µε τη βοήθεια σχοινιών ή 
µηχανικών µέσων. 

Η σύνδεση των σωλήνων θα εκτελεσθεί µε συνδέσµους µετά ελαστικού δακτυλίου. 
Η σύνδεση των σωλήνων µε το φρεάτιο θα γίνεται µε ειδικά τεµάχια από PVC ή 
πολυεστέρα και τα οποία ενσωµατώνονται στα τοιχώµατα του φρεατίου. 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διατάξει την αποσύνδεση συνδέσεων για να 
πιστοποιήσει το κανονικό της εκτέλεσης της εργασίας αυτής. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι η σύνδεση έγινε καλά θα πληρωθεί στον Ανάδοχο η δαπάνη της 
νέας σύνδεσης µε νέα τιµή. 

∆ιαφορετικά αυτή θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Το κόψιµο των σωλήνων πρέπει να 
εκτελείται µε σιδηροπρίονο χειροκίνητο ή µηχανοκίνητο. Η χρήση κοπίδος 
απαγορεύεται. 
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Η κοπή θα εκτελείται πάντοτε κάθετα στον άξονα µε την βοήθεια οδηγού. Θα γίνεται 
φρεζάρισµα του άκρου του σωλήνα κατά γωνία 15 µοιρών µε χοντρή λίµα ή ράσπα. 
Θα αποµακρύνονται τα γρέζια µε λεπίδα. 

Κατά την διάρκεια των διακοπών της εργασίας και ιδιαίτερα την νύκτα, το στόµιο του 
τελευταίου σωλήνα που τοποθετήθηκε θα φράσσεται µε ξύλινο πώµα ώστε να µην 
είναι δυνατή η διείσδυση χωµάτων, ξένων σωµάτων, οµβρίων υδάτων ή µικρών 
ζώων, µέσα στο σωλήνα. 

- ∆οκιµές Στεγανότητας των αγωγών από PVC  

• ∆οκιµή σε εσωτερική υδροστατική πίεση 

Μετά την πλήρη σύνδεση, αυτοτελούς τµήµατος του δικτύου θα διενεργείται µε 
δαπάνη του Αναδόχου, δοκιµή στεγανότητας και αντοχής των σωληνώσεων και των 
συνδέσµων µε εσωτερική υδραυλική πίεση. 

Μήκη δοκιµή λαµβάνονται τα µεταξύ των διαδοχικών φρεατίων τµήµατα αγωγών. 

Πριν από την δοκιµή ο αγωγός πρέπει να σταθεροποιηθεί µε επίχωση της τάφρου σε 
ύψος τουλάχιστον 0,30 m πάνω από την ψηλότερη γενέτειρα του σωλήνα για 
σωλήνα εξωτερικής διαµέτρου έως 200 mm και 0,50 m για σωλήνες µεγαλύτερης 
εξωτερικής διαµέτρου. 

Έτσι θα πρέπει να αποκλεισθεί κάθε µετακίνηση του κατά την διάρκεια της 
πληρώσεως µε ύδωρ και της δοκιµής που θα ακολουθήσει ώστε να αποκλειστεί 
κάθε βλάβη στην στεγανότητα των συνδέσµων. 

Ο αγωγός θα γεµίσει µε ύδωρ προσεκτικά και σιγά-σιγά και αν είναι δυνατόν εκ των 
κάτω προς τα άνω, ώστε να βγει τελείως ο αέρας. 

Μετά την πλήρωση µε ύδωρ τµήµατος του αγωγού που θα δοκιµασθεί και την 
πλήρη εξαέρωση του εφαρµόζεται υδροστατικά πίεση 0,5 ΚΡ/cm2 (5 m στήλης 
ύδατος) στο υψηλότερο (ανάντι) τµήµα του. Η πίεση αυτή διατηρείται τουλάχιστον επί 
15', κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού δεν πρέπει να εµφανισθούν διαρροές στους 
συνδέσµους. 

Εφ' όσον κατά την δοκιµή εµφανισθούν σηµεία µη στεγανά είτε στα τοιχώµατα 
των σωλήνων είτε στις συνδέσεις, πρέπει να διακοπεί ο έλεγχος και να εκκενωθεί 
βαθµιαία η σωλήνωση µέχρις ότου ελευθερωθούν όλα τα σηµεία διαρροής από το 
ύδωρ. Επίσης σε περίπτωση παρουσίας ελαττωµάτων κατά την δοκιµή πρέπει να 
παραµείνουν ακάλυπτοι οι σύνδεσµοι µέχρι της πλήρους αποκαταστήσεως της 
στεγανότητας του δικτύου. 

Η δοκιµή πρέπει να επαναρχίσει µόνο µετά την επισκευή όλων των ελαττωµάτων. 
Κάθε ατέλεια εγκαταστάσεως ή συνδέσεως η οποία διαπιστώνεται κατά τις 
δοκιµές, επανορθώνεται.  

Μετά το τέλος κάθε δοκιµής θα συντάσσεται πρωτόκολλο το οποίο θα γράφεται 
από τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο. Κανένα τµήµα της σωλήνωσης 
δεν θεωρείται ότι παραλήφθηκε εάν δεν έγινε η απαραίτητη δοκιµή πιέσεως και 
απαγορεύεται απόλυτα κάθε εγκιβωτισµός σωληνώσεως και επίχωση ορύγµατος, 
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µέσα στο οποίο να υπάρχει αγωγός που δεν έχει δοκιµασθεί. Μετά την επίχωση των 
ορυγµάτων, η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει επανάληψη της δοκιµής κατά τα 
ανωτέρω, εάν κρίνει ότι η επίχωση έγινε κατά τρόπο που θα ήταν δυνατό να 
προκαλέσει ζηµίες στους αγωγούς. 

• ∆οκιµή σε εξωτερική υδροστατική πίεση ή εσωτερική υποπίεση 

Η δοκιµή αυτή διενεργείται κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας, µε δαπάνη του 
Αναδόχου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ 476  

Η δοκιµή αυτή θα εκτελείται στην περίπτωση που ο αγωγός βρίσκεται εντός 
υδατοπερατών εδαφών και κάτω από υδροφόρο στρώµα. 

Η στεγανότητα θα ελέγχεται αφού αφαιρεθεί το νερό από το εσωτερικό του αγωγού 
και των φρεατίων. 

Οταν η δοκιµή γίνεται σε υποπίεση η στεγανότητα θα πρέπει να µετριέται µε 
µανόµετρο ακριβείας. Η µεταβολής της εσωτερικής υποπίεσης δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 10% της απαιτούµενης υποπίεσης δοκιµής. 

• ∆οκιµή καλής ροής εντός του δικτύου 

Η δοκιµή θα εκτελείται κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας µε δαπάνες του εργοδότη. 

Η δοκιµή θα εκτελείται στα σηµεία του δικτύου όπου η κλίση είναι µικρή ή όπου 
αλλού επιλέξει η Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή η καλή ροή εντός του αγωγού 
ελέγχεται µε παροχέτευση περιορισµένης ποσότητα νερού εντός ενός 
φρεατίου κατά διαστήµατα οπότε και παρατηρείται εάν το νερό διέρχεται από το 
κατάντι, φρεάτιο. Εφ' όσον κατά την δοκιµή εµφανιστούν τµήµατα αγωγών όπου 
δεν υπάρχει καλή ροή του δικτύου, ο Ανάδοχος µε ευθύνη και µε δαπάνες του θα 
προβεί στην ανακατασκευή του τµήµατος αυτού. 

 

Σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 

• Γενικά 

Οι αγωγοί πολυαιθυλενίου που θα κατασκευαστούν αντέχουν σε πιέσεις λειτουργίας 
µε νερό µέχρι τα 10 bar (PΝ10). Σαν ελάχιστη απαίτηση σε αντοχή στην εσωτερική 
πίεση και στον χρόνο είναι 50 χρόνια ζωής στους 20ο C. Οι αγωγοί θα έχουν λεία 
εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια και ειδικά στην περίπτωση των βαρυτικών 
αγωγών θα έχουν εσωτερικά δοµηµένο τοίχωµα προφίλ. 

• ∆ιεθνή πρότυπα 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας κατασκευάζονται 
σύµφωνα µε τα παρακάτω πρότυπα. 

DIN 16934    ως προς την χηµική αντίσταση 

DIN 8074 (1o µέρος)   ως προς τις διαστάσεις  

DIN 8075 (2o µέρος)   ως προς τον έλεγχο ποιότητας 
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DIN 16932 ως προς την µέθοδο και τις απαιτήσεις για την 
αυτογενή συγκόλληση σωλήνων 

DIN 4279 (1o µέρος έως 8ο µέρος) ως προς τις δοκιµές πίεσης στο εργοτάξιο 

• Υλικό 

Ιδιότητες πρώτης ύλης 

Το υλικό κατασκευής του σωλήνα θα είναι πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
HDPE 2ης γενιάς (663, MP58, PE 80) το οποίο θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας 
για τέτοιους σωλήνες και για την υπόψη χρήση του. 

Συνοπτικά δίνουµε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η πρώτη ύλη σε 
θερµοκρασία 20ο C και δίνονται από το DI 8075 (1ο µέρος). 

1. Πυκνότητα    0,945 – 0,955gr/cm3  

2. Τάση εφελκυσµού   περίπου 240 kgf/cm2 

3. Eπιµήκυνση   µικρότερη του 20% 

4. Μέτρο ελαστικότητας  περίπου 9.000 kgf/cm2 

5. Επιφανειακή αντίσταση  περίπου 10-15 Ωhm 

6. ∆είκτης ροής (19οC – 2,16)  1g / 10min 

7. Θερµική αγωγιµότητα  περίπου 0,40 Kcal / mhrC 

8. Συντελεστής θερµικής διαστολής περίπου 200 x 10-6C-1 

• Γενικές απαιτήσεις σωλήνων και εξαρτηµάτων  

Εµφάνιση 

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

Σήµανση 

Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήµανσης χρώµατος λευκού αντιδιαµετρικά 
τυπωµένες και ανά µέτρο µήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής µορφή: 

……………..ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ HDPE/Φ63 x 5.8 PN 10 XXXX=YYYY=όπου : 

HDPE:  πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

Φ63 x 5.8: εξωτερική διάµετρος x πάχος τοιχώµατος 

PN 10:  ονοµαστική πίεση 

XXXX: όνοµα κατασκευαστή 

YYYY: χρόνος παραγωγής από την µία πλευρά και άυξων αριθµός µήκους σωλήνα 
από την αντιδιαµετρική. 

∆ιαστάσεις και ανοχές σωλήνων 
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Οι διαστάσεις και ανοχές των σωλήνων περιγράφονται στο DIN 8074 (1o µέρος). 

•••• Ονοµαστική εξωτερική διάµετρος 

Η εξωτερική διάµετρος του σωλήνα δίνεται στο 1ο πίνακα. 

•••• Μέση εξωτερική διάµετρος 

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

•••• Εξωτερική διάµετρος σε τυχαία θέση  

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

•••• Απόκλιση τη µέσης εξωτερικής διαµέτρου 

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

•••• Ονοµαστικό πάχος τοιχώµατος 

Το ονοµατικό πάχος τοιχώµατος δίνεται στον 1ο πίνακα. 

•••• Πάχος τοιχώµατος σε τυχαία θέση 

Είναι το πάχος του τοιχώµατος που µετριέται µε πιθανό λάθος µέχρι 0,05µµ. 

•••• Απόκλιση του πάχους τοιχώµατος 

Είναι η διαφορά του πάχους τοιχώµατος σε τυχαία θέση από το ονοµαστικό πάχος 
τοιχώµατος. Η απόκλιση δίνεται στον 3ο πίνακα. 

•••• Μήκος σωλήνα 

Τυπικά µήκη σωλήνα είναι 6 έως 12 µέτρα. ∆ιαφορετικά µήκη σωλήνων µπορούν να 
δοθούν κατόπιν συµφωνίας µεταξύ των ενδιαφεροµένων. Για διαµέτρους µικρότερες 
των 125 χλσ δίνονται σε ρολό 560έως 100 µ. 

Επίσης στον 1ο πίνακα τα βάρη των σωλήνων για κάθε ονοµαστική διάµετρο και 
πίεση λειτουργίας. 
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Πίνακας 1ος 

∆ιαστάσεις και βάρη σωλήνων HDPE συναρτήσει της ονοµαστικής διαµέτρου 
Ονοµαστική Πίεση Λειτουργίας 
 2,5 ΑΤΜ 3,2 ΑΤΜ 4 ΑΤΜ 6 ΑΤΜ 10 ΑΤΜ 
Εξωτ/κή 
∆ιάµ. Σε 
χλσ 

Πάχο
ς σε 
χλσ 

Βάρο
ς 
χγρ/µ 

Πάχο
ς σε 
χλσ 

Βάρο
ς 
χγρ/µ 

Πάχο
ς σε 
χλσ 

Βάρο
ς 
χγρ/µ 

Πάχο
ς σε 
χλσ 

Βάρο
ς 
χγρ/µ 

Πάχο
ς σε 
χλσ 

Βάρος 
χγρ/µ 

160 3,9 1,95 5 2,47 6,2 3,04 9,1 4,35 14,6 6,67 
180 4,4 2,48 5,6 3,12 7 3,84 10,2 5,48 16,4 8,42 
200 4,9 3,05 6,2 3,84 7,7 4,69 11,4 6,79 18,2 10,4 
225 5,5 3,86 7 4,84 8,7 4,96 12,8 8,55 20,5 13,1 
250 6,1 4,76 7,8 5,99 9,7 7,37 14,2 10,6 22,8 16,2 
280 6,9 5,98 8,7 7,47 10,8 9,18 15,9 13,2 25,5 20,3 
315 7,7 7,51 9,8 9,45 12,2 11,7 17,9 16,7 28,7 25,7 
355 8,7 9,54 11,1 12,1 13,7 14,7 20,1 21,2 32,3 32,6 
400 9,8 12,1 12,4 15,2 15,4 18,7 22,7 26,9 36,4 41,4 
450 11 15,2 14 19,2 17,4 23,7 25,5 34 41 52,4 
500 12,2 18,8 15,5 23,7 19,3 29,2 28,3 41,9 45,5 64,6 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2ος 

Ανοχές πάχους τοιχώµατος αγωγών HDPE 
Πάχος τοιχώµατος 
σε χλσ 

Επιτρεπόµενη 
ανοχή πάχους 
τοιχώµατος σε χλσ 

Πάχος τοιχώµατος 
σε χλσ 

Επιτρεπόµενη 
ανοχή πάχους 
τοιχώµατος σε χλσ 

2 0,4 19,3 & 16,9 2,2 
2,2 έως 3 0,5 20,1 & 20,5 2,3 
3,1 έως 3,9 0,6 21,6& 22 2,4 
4,3 έως 5 0,7 22,1 έως 22,8 2,5 
5,1 έως 5,8 0,8 24,3 έως 24,9 2,7 
6,1 έως 7 0,9 25,5 2,8 
7,1 έως 8 1 27,4 & 28 3 
8,2 έως 8,7 1,1 28,3 & 28,7 3,1 
9,1 έως 10 1,2 30,8 3,3 
10,2 έως 11 1,3 31,1 & 31,7 3,4 
11,1 & 11,4 1,4 32,3 3,5 
12,2 & 12,8 1,5 34,7 3,7 
13,7 & 14 1,6 35,7 3,8 
14,2 & 14,6 1,7 36,4 3,9 
15,4 έως 15,9 1,8 38,5 4,1 
16,4 1,9 40,2 & 41 4,3 
17,4 & 17,9 2 45,3 & 45,5 4,8 
18,2 2,1   

 

 

 

Εξαρτήµατα 
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Χρησιµοποιούνται τα παρακάτω εξαρτήµατα: 

Καµπύλες 90ο µε R=D 

Καµπύλες 90ο , 60ο , 45ο , 30ο µε R=1,5D 

Καµπύλες 60ο, 45ο , 30ο µε R από (2,25 έως 4,5)D 

Ταυ 

Συστολές 

Φλάντζες 

Συσκευασία σωλήνων 

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

∆οκιµασίες 

•••• Γενικά 

Οι έλεγχοι θα γίνουν κατά DIN 8075 και 4279. 

•••• Ελεγχοι και δοκιµές σωλήνων 

Στους παραγόµενους σωλήνες θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι και οι δοκιµές που 
προβλέπονται από το DIN 8075M όπως περιγράφεται στην συνέχεια. Η 
Επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία θα παρακολουθήσει την παραγωγή των σωλήνων 
και τους εργαστηριακούς ελέγχους είτε µε το δικό της προσωπικό είτε αναθέτοντας 
την εργασία αυτή σε κατάλληλο συνεργάτη της. 

Ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει µε έγγραφό του την Επιβλέπουσα το έργο 
Υπηρεσία για την ηµεροµηνία έναρξης παραγωγής των σωλήνων, τουλάχιστον 10 
ηµέρες νωρίτερα. 

•••• Ελεγχος διαστάσεων και δοκιµών 

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

β. Θα ελέγχεται οπτικά στο φως όλη η παραγόµενη ποσότητα των σωλήνων. Οι 
σωλήνες θα πρέπει να είναι ελεύθεροι φυσαλίδων, κενών ή ανοµοιογενών. Το χρώµα 
τους πρέπει να είναι οµοιόµορφο σε όλο το µήκος. Επίσης, η επιφάνεια των 
σωλήνων πρέπει να είναι λεία εσωτερικά και εξωτερικά χωρίς αυλακώσεις και εσοχές 
ή εξοχές. 

γ. Θα ελεγχθούν οι διαστάσεις και οι επιτρεπόµενες ανοχές, που προβλέπεται από το 
DIN 8074, µε βάση τον τρόπο που καθορίζεται στο DIN 8074 (πιν. 1). Tέτοιοι έλεγχοι 
(µακροσκοπικοί και έλεγχοι διαστάσεων) θα γίνονται κάθε φορά που υπάρχει ένδειξη 
ή υποψία απόκλισης. Το αποτέλεσµα κάθε ελέγχου θα καταγράφεται σε ειδικό 
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έντυπο και θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο παραγωγής και τον εκπρόσωπο της 
Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας, εφόσον είναι παρών. Παραχθέντες, σωλήνες που 
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα προβλεπόµενα στο DIN 8074 θα απορρίπτονται. 

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

� Για σωλήνες σε κουλούρα Max D=1.06Dor 

� Για ευθύγραµµους σωλήνες Max D=1.02Dor όπου Dor= ονοµαστική 
διάµετρος. 

•••• ∆οκιµές αντοχής 

Στην συνέχεια, για τον έλεγχο αντοχής του σωλήνα, θα γίνουν οι προβλεπόµενες 
δοκιµές από το DIN 8075, δηλαδή έλεγχος αντοχής σε εσωτερική πίεση και έλεγχος 
µεταβολής κατά την θερµική επεξεργασία, καθώς και έλεγχος δοκιµιών σε εφελκυσµό 
µέχρι θραύση, ‘όπως περιγράφεται πιο κάτω. 

Σε περίπτωση αποτυχίας κάποιων από τους παραπάνω ελέγχους, θα απορρίπτεται 
όλη η µέχρι εκείνη τη στιγµή παραχθείσα ποσότητα σωλήνων της ίδιας διαµέτρου µε 
αυτήν ή αυτές των οποίων το δοκίµιο απέτυχε. 

Τα δοκίµια, που θα υποστούν τους δύο ελέγχους που προβλέπονται από το 
DIN8075, θα έχουν πιο πριν υποστεί squeeze – off και rerounding, όπως 
περιγράφεται παρακάτω στην παράγραφο 3.2.3. 

Οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν µία φορά για κάθε διάµετρο και κάθε µηχανή παραγωγής. 

Σε περιπτώσεις που έχουµε σταµάτηµα κα εκ νέου ξεκίνηµα κάποιας µηχανής θα 
γίνεται επανάληψη των ελέγχων για τον παραγόµενο σωλήνα της συγκεκριµένης 
µηχανής.  

Σε περίπτωση, που η παραγωγή του σωλήνα σε κάποια µηχανή συνεχιστεί πέραν 
των 70 ωρών, οι έλεγχοι θα επαναλαµβάνονται µε την συµπλήρωση κάθε 170 ωρών 
συνεχούς παραγωγής. 

Σε περίπτωση, που διαπιστώνεται αξιολόγηση απόκλιση µεταξύ διαδοχικών δοκιµιών 
σε εφελκυσµό (περιγράφεται παρακάτω), οι έλεγχοι αυτοί επαναλαµβάνονται, για την 
συγκεκριµένη µηχανή και διάµετρο που διαπιστώθηκε η απόκλιση. 

•••• Σύνδεση σωλήνων 

Η σύνδεση των σωλήνων και των εξαρτηµάτων HDPE γίνεται κυρίως µε δύο 
τρόπους: 

� Με φλάντζες 

� Με τη µέθοδο της αυτογενούς θερµοσυγκόλλησης (BULT WELDING) 

Η σύνδεση της φλάντζας µε το σωλήνα γίνεται µε θερµοσυγκόλληση αφού πρώτα 
γίνει αναγκαία η δηµιουργία αυτιών (STUB FLANDES) στο σωλήνα για την 
συγκράτηση (κοπράρισµα) των φλαντζών. 
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Η σύνδεση των σωλήνων εξαρτηµάτων θα γίνει µε την µέθοδο της αυτογενούς 
θερµοσυγκολλήσεως.  

Οι θερµοσυγκολλήσεις θα γίνουν από έµπειρο προσωπικό σύµφωνα µε τους 
κανόνες της τεχνικής, όπως προκύπτουν από διεθνώς αναγνωρισµένα σχετικά 
πρότυπα, όπως π.χ η προδιαγραφή του Ολλανδικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων 
(WELDING) N.I.L. «Προδιαγραφή για τη σύνδεση πλαστικών σωλήνων». 

Πάντως οι θερµοσυγκολλήσεις (BULT WELDING) των σωλήνων από πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούν τις απαιτήσεις του 
γερµανικού προτύπου DIN 16932. 

H θερµοσυγκόλληση επιτυγχάνεται µε την χρησιµοποίηση της θερµοσυγκολλητικής 
µηχανής, που περιλαµβάνει την κεντρική µονάδα, τη θερµαινόµενη πλάκα, τους 
δακτυλίους συγκρατήσεως – ευθυγραµµίσεως, την αντλία λαδιού, το ηλεκτροκίνητο 
µαχαίρι κοπής µε την ηλεκτροκίνητη πλάνη. 

Η κεντρική µονάδα συνδέεται µε πηγή ηλεκτρικού ρεύµατος 220 V/380 V 50Hz 
αναλόγου ισχύος µε την θερµαινόµενη πλάκα και µε την αντλία του νερού. 
Περιλαµβάνει το θερµόµετρο που αναγράφεται ψηφιακά ή αναλογικά η θερµοκρασία 
της πλάκας. 

� Το τερµατικό διακόπτη για την διακοπή και επαναλειτουργία της παροχής 
ηλεκτρικού ρεύµατος στην θερµαινόµενη πλάκα 

� Το πιεσόµετρο, όπου αναγράφεται η πίεση της αντλίας λαδιού 

� Το χειριστήριο για την ενεργοποίηση της αντλίας λαδιού 

Η θερµαινόµενη πλάκα αποτελείται από ηλεκτρικές αντιστάσεις οι οποίες είναι 
καλυµµένες µε τεφλόν, και από το αισθητήριο θερµοκρασίας του οποίου η ένδειξη 
αναγράφεται στην κεντρική µονάδα. 

Οι δακτύλιοι (κολάρα) συνδέονται οµοαξονικά και τοποθετούνται στους δύο σωλήνες 
προς συγκόλληση έτσι ώστε να έχουν οι σωλήνες πλήρη ευθυγράµµιση. Η κίνηση 
των δακτυλίων γίνεται µε υδραυλικά έµβολα λαδιού τα οποία τροφοδοτούνται από 
την αντλία λαδιού.  

Πάνω στους άξονες συνδέσεως των δακτυλίων υπάρχουν ειδικές θέσεις όπου 
προσαρµόζονται το µαχαίρι κοπής και ή η πλάνη. 

Η αντλία λαδιού συνδέεται µε την κεντρική µονάδα απ’ όπου ενεργοποιείται και στην 
οποία µεταβιβάζει την ένδειξη πιέσεως και µέσω εύκαµπτων σωλήνων πιέσεως 
τροφοδοτεί ή αναρροφά το λάδι από τα υδραυλικά έµβολα, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνονται οι δύο κινήσεις των δακτυλίων, σύγκλιση και αποµάκρυνση. 

Το µαχαίρι κοπής των σωλήνων είναι τύπου δίσκου κοπής µε δόντια. Τα δόντια είναι 
κατάλληλα διαµορφωµένα ώστε να κόβουν το υλικό. 

Για την εγκάρσια τοµή των σωλήνων, το µαχαίρι προσαρµόζεται σε ειδική θέση των 
εµβόλων. 
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Τέλος, η πλάνη είναι αµφίπλευρης λειτουργίας, µε κατάλληλο µηχανισµό πλανήσεως. 
Τοποθετείται σε ειδική θέση του άξονα των δακτυλίων ώστε να είναι εγκάρσια στο 
νοητό άξονα των σωλήνων και να επιτυγχάνει την οµοιόµορφη διαµόρφωση ως προς 
συγκόλληση των άκρων. Η λειτουργία της πλάνης γίνεται είτε µε εντολή από την 
κεντρική µονάδα, είτε τοπικά µέσω διακόπτου. Οι δύο σωλήνες συµπιέζονται πάνω 
στις δύο πλευρές της πλάνης έτσι ώστε µετά το πλάνισµα οι δύο επιφάνειες να έχουν 
απόλυτη συναρµογή, πράγµα απαραίτητο για την επιτυχηµένη θερµοσυγκόλληση.  

Η διαδικασία της θερµοσυγκολλήσεως περιλαµβάνει:  

� Ανύψωση των σωλήνων µε βαρούλκα για ευθυγράµµιση των αξόνων τους 

� Προσέγγιση των σωλήνων και τοποθέτηση τους πάνω στην συσκευή 
συγκρατήσεως – ευθυγραµµίσεως. Σύσφιξη των δακτυλίων. 

� Έλεγχος των µετώπων των σωλήνων και πιθανή κοπή αυτών. 

� Πλάνισµα των µετώπων ώστε αυτά να εφαρµόζουν απόλυτα (να µην υπάρχει 
κενό περιφερειακά). 

� Καθάρισµα των µετώπων µέχρι βάθους 50εκ. µε αποµάκρυνση των γρεζιών 
καθώς και καθαρισµός µε φωτιστικό οινόπνευµα για αποµάκρυνση λιπών και 
σκόνης. 

� Εισαγωγή της θερµαινόµενης πλάκας ανάµεσα στους σωλήνες και συµπίεση 
των σωλήνων πάνω στην πλάκα µέχρι πιέσεως 1,75ΑΤΜ. Η πλάκα έχει 
προθερµανθεί κατά τα προηγούµενα στάδια έτσι ώστε όταν τοποθετείται 
ανάµεσα στους δύο σωλήνες να έχει θερµοκρασία σταθερή 200+ -10ο C. 

� Ο χρόνος θερµάνσεως των µετώπων των σωλήνων ποικίλει ανάλογα µε το 
πάχος τοιχώµατος. Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται αναλυτικά όλα 
τα στοιχεία, δηλαδή ο χρόνος θερµάνσεως, το ύψος του κορδονιού από 
πλαστικοποιηµένο υλικό που σχετίζεται κ.λ.π. 

� Αφού επιτύχουµε τον οµοιόµορφο περιφερειακό σχηµατισµό κορδονιού 
υλικού, σύµφωνα µε τους πίνακες, αποσυµπιέζουµε τους σωλήνες και τους 
αποµακρύνουµε. Αµέσως αφαιρούµε την πλάκα και συµπιέζουµε τους 
σωλήνες µεταξύ τους µε πίεση 2 ΑΤΜ. Οι σωλήνες διατηρούνται υπό πίεση 
µέχρι η θερµοκρασία στο σηµείο συγκόλλησης να ελαττωθεί στην τιµή 
περιβάλλοντος. 

� Η πλάκα όταν αφαιρεθεί και κρυώσει καθαρίζεται µε φωτιστικό οινόπνευµα 
ώστε να είναι έτοιµη για την επόµενη κόλληση. 

� Μετά την ελάττωση της θερµοκρασίας στο σηµείο συγκόλλησης, οι σωλήνες 
απελευθερώνονται από τους δακτυλίους. 

� Ανά ορισµένες κολλήσεις είναι χρήσιµο να γίνεται ένας έλεγχος των 
κολλήσεων εξασκώντας εφελκυστικές τάσεις στους δύο σωλήνες εκατέρωθεν 
των κολλήσεων. 
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Ο χρόνος θέρµανσης και το ύψος του κορδονιού που θα σχηµατισθεί εξαρτάται από 
το πάχος του σωλήνα. Συγκεκριµένα παρακάτω δίνονται τα αναλυτικά στοιχεία. 

 

 

Σύµφωνα µε τους κανονισµούς η αντοχή των συγκολλήσεων σε θλίψη και εφελκυσµό 
είναι ίση µε το 70% της ονοµαστικής αντοχής των σωλήνων. 

Οι θερµοσυγκολλήσεις θα γίνουν σε χώρο προστατευµένο από βροχή και ανέµους 
ώστε να µην υπάρχει πιθανότητα αστοχίας των κολλήσεων. Γι’ αυτό όταν οι καιρικές 
συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές είναι απαραίτητο να κατασκευάζεται ένας πρόχειρος 
χώρος εργασίας κλειστός. 

Στις θερµοσυγκολλήσεις πρέπει να προσεχθεί: 

α. η ύπαρξη ξένων σωµάτων στα µέτωπα των σωλήνων,  

β. η παραµονή φυσαλίδων στα σηµεία συγκόλλησης επειδή µπορεί να δηµιουργηθεί 
αιτία αστοχίας. 

Επίσης πρέπει να προσεχθούν ώστε τα ειδικά τεµάχια που θα συγκολληθούν να 
παραγγελθούν µε ευθύ τµήµα µήκους 0,15 µ έως 0,30µ ώστε να υπάρχει δυνατότητα 
να συσφιχθούν από τους δακτυλίους. 

•••• Ελεγχος συγκολλήσεων και δοκιµών 

Τα δίκτυα διανοµής πόσιµου νερού από αγωγούς ΡΕ κατασκευάζονται για να 
λειτουργούν σε πίεση µέχρι και 6 bar. Εποµένως όλοι οι έλεγχοι και τα τεστ πρέπει 
να γίνεται σε σχέση µε τα 6 bar. 

Για να έχουµε ένα καλό αποτέλεσµα από τον έλεγχο, πρέπει να λάβουµε υπόψη τον 
µεγάλο συντελεστή θερµικής διαστολής και είναι απαραίτητο να σηµειώσουµε ότι 
κατά την διάρκεια των τεστ στεγανότητας, η θερµοκρασία δεν πρέπει να 
εναλλάσσεται σηµαντικά. 

••••  Έλεγχος αντοχής 

Το τεστ αντοχής πραγµατοποιείται στα 7 Bar και διαρκεί δύο ώρες. Το αποτέλεσµα 
του τεστ ελέγχεται από µανόµετρα και αν η απόλυτη πτώση της πίεσης είναι 
µικρότερη από 6 mbar, τότε ο έλεγχος θεωρείται ικανοποιητικός. 

•••• Ελεγχος στεγανότητας 

Πάχος 
τοιχώµατος χλσ 

Ύψος κορδονιού 
χλσ 

Χρόνος 
θερµάνσεως δτλ 

Χρόνος 
ανοίγµατος – 
κλεισίµατος δτλ 

Χρόνος ψύξης 
(θερµ. περιβ. 20ο 
C) λπτ 

2-3,9 0,5 30-40 3-5 4-5 
1,3-6,8 0,5 40-70 4-8 6-10 
7,1-11,4 1,0 70-120 8-10 10-16 
12,7-18,2 1,0 120-170 7-15 17-24 
20,1-25,5 1,5 170-210 10-20 25-32 
28,3-32,3 1,5 210-250 10-25 33-40 
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Μετά το τεστ πίεσης και αν το αποτέλεσµα του είναι ικανοποιητικό, η πίεση πέφτει 
µεταξύ 3 bar έως 5 bar, τουλάχιστον για 48 ώρες. Το αποτέλεσµα του τεστ ελέγχεται 
και πάλι από µανόµετρα. 

Μεταφορά σωλήνων ειδικών τεµαχίων 

Η όλη διακίνηση (µεταφορά, αποθήκευση κ.λ.π.) των σωλήνων και ειδικών τεµαχίων 
θα γίνει κατά τρόπο που να µην επηρεάζεται το υλικό αυτών. 

Ειδικότερα: 

� Η αποθήκευση των σωλήνων και ειδικών τεµαχίων θα γίνει σε 
προστατευµένο από τον ήλιο, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτού 
αυτών. 

� Η µεταφορά των σωλήνων και ειδικών τεµαχίων πρέπει να γίνει µε 
προσοχή. Κατά τη χρησιµοποίηση ανυψωτικών µηχανηµάτων ή άλλων 
µηχανικών µέσων τα συρµατόσχοινα ανυψώσεως πρέπει να έχουν 
προστασία  (από ελαστικό κ.λ.π.). 

� Σε καµία φάση της µεταφοράς επί τόπου τµηµάτων αγωγών που έχει 
σχηµατιστεί µε θερµοσυγκόλληση σωλήνων δεν πρέπει να 
δηµιουργηθούν ακτίνες καµπυλότητας µικρότερες από τις ελάχιστες 
επιτρεπόµενες. 

 

∆ιαδικασία εγκατάστασης αγωγών πολυαιθυλενίου στο χαντάκι 

•••• Επιλογή ∆ιαδροµής 

Η διαδροµή των Κεντρικών Αγωγών σχεδιάζεται, λαµβάνοντας υπόψη τον έλεγχο για 
τον εντοπισµό σωλήνων και καλωδίων άλλων Οργανισµών, από σχέδιά τους, από 
επιφανειακή έρευνα, δοκιµαστικές τοµές όπου υπάρχει ανάγκη και την δυνατότητα 
κάµψης του σωλήνα ΡΕ κατά την καταβίβασή του µέσα στο χαντάκι στα σηµεία 
αλλαγής της διαδροµής του όταν δεν χρησιµοποιείται καµπύλη. Σε αυτή την 
περίπτωση η ακτίνα κάµψης θα είναι έως 30 φορές η εξωτερική διάµετρος του 
αγωγού ΡΕ για θερµοκρασία περιβάλλοντος 20ο C. 

Πίνακας Επιτρεπόµενης Κάµψης Αγωγών ΡΕ 

Εξ. 
∆ιάµετρος 

Φ63 Φ90 Φ110 Φ125 Φ/160 

Ακτίνα (m) 1.90 2.70 3.30 3.75 Χρησιµοποιείτ
αι καµπύλη 

 

Όταν δεν µπορούµε λόγω εµποδίων, να χρησιµοποιήσουµε την καµπυλότητα που 
δίνει ο Πίνακας, τότε χρησιµοποιούµε εξάρτηµα καµπύλης. Επίσης, η ακτίνα (µ) 
αυξάνεται όταν η θερµοκρασία πέφτει χαµηλότερα από τους 20ο C.  

•••• Χαρακτηριστικά ορύγµατος 
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Το πλάτος και το βάθος του ορύγµατος φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο. Τα τοιχώµατα 
του χαντακιού πρέπει να είναι κατακόρυφα και πάντα απαλλαγµένα από κάθε υλικό 
και αντικείµενο ικανό να καταστρέψει ακόµα και να χαράξει τον αγωγό, το ίδιο ισχύει 
και για το δάπεδο του χαντακιού. Επειδή ο συνδυασµός του είδους και της ποιότητας 
του υλικού, που θα χρησιµοποιηθεί, είναι παράγοντας για την καλή υποστήριξη του 
αγωγού, το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί, είναι παράγοντας για την καλή υποστήριξη 
του αγωγού, το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για την υπόβαση (µαξιλάρι) και την 
αρχική επίχωση, πρέπει να είναι σταθερά και συνθετικά. 

Η υπόβαση πρέπει να παρέχει οµοιόµορφη υποστήριξη κάτω από τον αγωγό και 
καλή ευθυγράµµιση του αγωγού, ώστε να αποφεύγονται σιφωνισµοί. Το πάχος της 
υπόβασης πρέπει να είναι 0,10 µ για όλες τις περιπτώσεις. 

•••• Ποιότητα Αποκατάστασης Χαντακιού 

Η υπόβαση πρέπει να συµπιέζεται πριν την εγκατάσταση του αγωγού και ποτέ το 
πάχος της να µην είναι µικρότερο από 0,10µ µετά την συµπίεση. 

Η αρχική επίχωση συµπιέζεται σε δύο στρώσεις. Η πρώτη στρώση συµπίεσης είναι 
από το ¾ του αγωγού  και κάτω, ενώ η δεύτερη από το ¾ του αγωγού και άνω µέχρι 
0,20 ή 0,30µ. 

Η τελική επίχωση γίνεται σε στρώσεις των 0,30µ και µε παράλληλη διαβροχή των 
υλικών επίχωσης, όπου χρειάζεται. 

  

Χαλυβδοσωλήνες 

• Γενικά 

Οι χαλυβδοσωλήνες των αντλιοστασίων θα είναι από χάλυβα ST-37.2 κατά 
DIN17100 µε µια µόνο ραφή κατά µήκος. Οι µεταξύ τους συνδέσεις θα εκτελεσθούν 
µε εγκάρσιες συγκολλήσεις. Οι συνδέσεις µε ειδικά τεµάχια ,αντλίες κτλ θα 
εκτελεσθούν µε φλάντζες (ωτίδες) µε διαστάσεις αντίστοιχες προς το DIN2532 και το 
DIN2508. 

Η αξία των συγκολλήσεων και των φλαντζών των κοχλιών και των παρεµβυσµάτων 
τους περιλαµβάνεται στη τιµή των σωληνώσεων. 

Οι χαλυβδοσωλήνες θα φέρουν εσωτερικά και εξωτερικά ειδική προστατευτική 
επένδυση από υλικό εποξειδικής ρητίνης ή άλλο παρόµοιο για την προστασία από τη 
διάβρωση. Η µέθοδος προστασίας που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να τύχει της 
έγκρισης της Υπηρεσίας Επίβλεψης. Η επένδυση προστασίας όταν και όπου 
καταστρέφεται, αποκαθίσταται από τον Εργολάβο µε επιµέλεια και δαπάνες του. 

Ελάχιστο πάχος των χαλυβδοσωλήνων καθορίζονται τα έξι χιλιοστά του µέτρου για 
διαµέτρους έως Φ200 και τα οκτώ χιλιοστά του µέτρου για διαµέτρους άνω των 
Φ200. 

Αντί των χαλύβδινων σωλήνων είναι δυνατόν να τοποθετηθούν χυτοσίδηροι αντοχής 
σε πίεση τουλάχιστον 16 ατµοσφαιρών. 
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• Τεµάχια διέλευσης τοιχωµάτων 

Οι σωληνώσεις κατάθλιψης διέρχονται από τα τοιχώµατα των αντλιοστασίων µε 
κατάλληλα ειδικά τεµάχια που εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα. 

Τα τεµάχια διέλευσης αποτελούνται από τα εξής εξαρτήµατα 

α) ενσωµατωµένο στο σκυρόδεµα του αντλιοστασίου δακτύλιο πάχους 6 
χιλιοστών και µήκους ίσου µε το τοίχωµα του αντλιοστασίου. 

β) ζεύγος χαλύβδινων δακτυλίων πάχους 10 χιλιοστών, ο ένας δακτύλιος θα 
φέρει ελεύθερες οπές και ο άλλος οπές κοχλιοτοµηµενες ώστε να διέρχονται και να 
βιδώνουν οι κοχλίες σύσφιξης. 

γ) οι κοχλίες σύσφιξης (τουλάχιστον τέσσερις) 

δ) δακτύλιο στεγανότητας που τοποθετείται µεταξύ του ενσωµατωµένου 
δακτυλίου και των τοιχωµάτων του θαλάµου. 

Η σύνδεση θα εξασφαλίζει τη απόλυτη στεγανότητα µεταξύ του διερχόµενου σωλήνα 
και του τεµαχίου διέλευσης όπως και την αντίστοιχη στεγανότητα µεταξύ τεµαχίου 
διέλευσης και τοιχώµατος του θαλάµου που περιέχει τα λύµατα. 

Τα µεταλλικά µέρη των τεµαχίων διέλευσης έχουν υποστεί αντιοξειδωτική βαφή όπως 
αναφέρεται και στην Προδιαγραφή για τις σωληνώσεις. 

Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας θα είναι εγγυηµένης αντοχής για συνεχή 
παραµονή σε επίδραση λυµάτων. 

• Συνδέσεις µεταλλικών ειδικών τεµαχίων 

Αφορά τόσο στις συνδέσεις των φλαντζωτών χυτοσιδήρων τεµαχίων µεταξύ των και 
µε τις φλάντζες των διάφορων εξαρτηµάτων (δικλείδων, κτλ) στο χώρο των 
αντλιοστασίων και στα φρεάτια των καταθλιπτικών αγωγών του αποχετευτικού 
δικτύου όσο και στις εργασίες προσέγγισης των ειδικών τεµαχίων µέχρι την τελική 
θέση τους και την ενσωµάτωση τους στα δίκτυο. 

Ο απαιτούµενος αριθµός κοχλιών εκλέγεται ώστε να εξασφαλίζεται η οµοιόµορφη 
σύσφιξη των φλαντζών. Οι κοχλίες και τα περικόχλια είναι γαλβανισµένα 
(επικαδµιωµένα) για τη προστασία τους, επειδή τοποθετούνται σε διαβρωτικό 
περιβάλλον. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των κοχλιών και των παρεµβυσµάτων των ωτιδών 
ονοµαστικής πίεσης 16 ατµοσφαιρών δίδονται στο πίνακα που ακολουθεί:  
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ονοµαστική 

διάµ. σωλ. 

αριθµός 

οπών και 

κοχλιών 

διάµετρος 

οπών 

διάµετρος 

κοχλία 

µήκος 

κοχλία 

διάµετρος 

ελαστικού 

πάχος 

100 8 19 16 75 158 3 

125 8 19 16 75 188 3 

150 8 23 20 80 212 3 

200 12 23 20 90 268 3 

250 12 28 24 105 320 3 

300 12 28 24 110 370 3 

350 16 28 24 110 430 4 

 
Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι άριστης ποιότητας, κατασκευασµένοι από 
σκληρό χάλυβα επικαδµιωµένα. 

Το  ελαστικό παρέµβυσµα θα είναι µονοκόµµατο,  οπλισµένο και θα φέρει διάτρητες 
προεξοχές (οδηγούς) για τη ευχερή τοποθέτηση του. 

Όλα τα σωληνωτά φλαντζωτά τεµάχια όπως και τα εξαρτήµατα (δικλείδες κτλ) θα 
αγορασθούν, θα προσκοµισθούν και θα ενσωµατωθούν στα έργα από τον Εργολάβο 
αφού πριν την τοποθέτηση τους γίνουν αποδεκτά από την Υπηρεσία Επίβλεψης. 

Πριν τη σύνδεση των ωτιδών καθαρίζονται µε µεταλλική ψήκτρα οι επιφάνειες 
επαφής ώστε να αποκαλυφθούν οι ραβδώσεις των. 

Μέσα στο φρεάτιο οι ωτίδες βρίσκονται σε ικανή απόσταση από τα τοιχώµατα ώστε 
να µην παρεµποδίζεται η σύνδεση και αποσύνδεση των. 

Η τοποθέτηση του ελαστικού παρεµβύσµατος γίνεται µε τρόπο ώστε να καλύπτεται 
ολόκληρη η έδρα της φλάντζας, χωρίς να προεξέχει το ελαστικό στο εσωτερικό του 
αγωγού. 

Η σύσφιξη των κοχλιών και των περικοχλίων συντελείται προοδευτικά µε τα 
κατάλληλα κλειδιά. 

Η δοκιµή στεγανότητας των ωτιδών περιλαµβάνεται στο έλεγχο στεγανότητας του 
αγωγού. 

Κατά τη µετακίνηση των ειδικών τεµαχίων και συσκευών που έχουν σηµαντικό βάρος 
πρέπει να λαµβάνονται τα ανάλογα µέτρα ασφάλειας κατά τη µετακίνηση και τους 
χειρισµούς ώστε να προλαµβάνονται βλάβες ή ατυχήµατα από ανατροπή, 
πρόσκρουση κτλ. θα πρέπει όταν εγκαθίστανται τεµάχια µεγάλου βάρους να 
λαµβάνεται πρόνοια πρόσδεσης και στήριξης του σώµατος του τεµαχίου, που θα 
ακινητοποιείται και θα στερεώνεται µε επιµέλεια µε προσωρινά υποθέµατα που θα 
αφαιρούνται µετά την κατασκευή των µόνιµων υποθεµάτων. 

• ∆οκιµές 

Όλες οι σωληνώσεις µετά τη διαµόρφωση και ενσωµάτωση των ειδικών τεµαχίων θα 
δοκιµασθούν σε πίεση 16 ατµοσφαιρών. 
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Εάν κατά τις δοκιµές εµφανισθούν διαρροές οι ζηµίες θα αποκατασταθούν και θα 
επαναληφθεί η δοκιµασία. 

 

5.5 ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ 
Τα θυροφράγµατα, ανάλογα και µε το µέγεθος τους µπορούν να είναι από 
γαλβανισµένο χάλυβα, αλουµίνιο, χυτοσίδηρο, ή ενισχυµένο πολυεστέρα. Οι θύρες 
θα είναι ορθογωνικής µορφής και θα έχουν το κατάλληλο πάχος ή και ενίσχυση για 
την αντιµετώπιση των υδροστατικών πιέσεων µελέτης µε πλήρη στεγανότητα.. 

Οι οδηγοί θα είναι από αντίστοιχο υλικό και τέτοιου µεγέθους ώστε να µπορεί να 
γίνεται ο χειρισµός του χειροστρόφαλου σε επίπεδο 90 εκ. πάνω από το δάπεδο 
εργασίας. Οι οδηγοί πρέπει να είναι καλά πακτωµένοι µέσα στο σκυρόδεµα  έχοντας 
τοποθετηθεί µε ακρίβεια και στηριχθεί µε ασφάλεια κατά τη διάστρωσή του. Οι 
πλευρικοί οδηγοί θα είναι τελείως παράλληλοι µεταξύ τους και προσεκτικά 
γωνιασµένοι µε τον οδηγό του πυθµένα. 

Το στέλεχος θα είναι ανερχόµενου τύπου και τέτοιας διαµέτρου ώστε να αντέχει στις 
δυνάµεις που θα δηµιουργούνται κατά το άνοιγµα και κλείσιµο της θύρας, κάτω από 
την επίδραση των πιέσεων λειτουργίας. Το σπείρωµα θα είναι ορθογωνικής διατοµής 
και µεγάλου βήµατος ώστε η κίνηση του θυροφράγµατος να είναι ταχεία. 

Ο χειρισµός θα γίνεται µε χειροστρόφαλο (τιµόνι). Η µέγιστη δύναµη έλξης που θα 
απαιτείται στην περιφέρεια του τιµονιού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15 KG. Όπου είναι 
απαραίτητο, θα τοποθετείται σύστηµα οδοντωτών τροχών σε λιπαινόµενο στεγανό 
κιβώτιο. 
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6. ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦH:  ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αρχιτεκτονική των κτιριακών εγκαταστάσεων 
ώστε να ενταχθούν και να προσαρµοσθούν απόλυτα στο χώρο.  

Μια από τις βασικές προϋποθέσεις για αυτό είναι η καταγραφή των ήδη υπαρχόντων 
σύγχρονων µονάδων της περιοχής και η τήρηση µιας ενιαίας αρχιτεκτονικής γραµµής 
στο σύνολο της ευρύτερης περιοχής. Στα µεταλλικά κτίρια θα πρέπει οι επιφάνειες 
των παγιοκαλύψεων να είναι έγχρωµες µε κατάλληλα διαµορφωµένες αιχµές και 
αρµοκάλυπτρα πέριξ των παραθύρων δεµένα όλα αρµονικά µεταξύ των. 

Η διαστασιολόγηση των κτιριακών εγκαταστάσεων θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε 
βάση τις λειτουργικές ανάγκες, όπως προκύπτουν από τις  µελέτες προσφοράς των 
διαγωνιζοµένων και να είναι σύµφωνες µε την πολεοδοµική νοµοθεσία (κατά κανόνα 
ή κατά παρέκλιση) και τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ. 

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε η διάταξη των µονάδων στο οικόπεδο να 
αφήνει τους κατάλληλους χώρους για την ανάπτυξη χώρων πρασίνου που 
λειτουργικά και αισθητικά θα προσδίδουν στο σύνολο του έργου µία ενιαία διάσταση. 

 

6.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Όλα τα επί µέρους υλικά, θα επιλεγούν µε βάση τη συνεχή χρήση, την απλότητα και 
την στερεότητα της κατασκευής. 

Θα προβλεφθεί, µε ιδιαίτερη βαρύτητα, η ευχέρεια, όσον και η οικονοµία συντήρησης 
της κατασκευής. 

Η συντήρηση θα είναι εύκολη, χρησιµοποιώντας γι' αυτό τον σκοπό, προσωπικό 
χωρίς εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις. 

Τα χρησιµοποιούµενα οικοδοµικά υλικά θα έχουν αντίσταση στις καιρικές συνθήκες 
(θερµοκρασιακές µεταβολές, υγρασία κλπ.).  

Επίσης θα έχουν ικανότητα αντίστασης στις µηχανικές φθορές, στην ακτινοβολία των 
υπεριωδών ακτινών, στη φωτιά (µη αναφλεγόµενα  και µεταδίδοντα την φωτιά υλικά), 
ικανότητα διατήρησης του χρωµατισµού και αντίσταση σε ειδικές συνθήκες 
δυσµενούς µεταχείρισης (βανδαλισµοί κλπ.) 

Επίσης θα έχουν δυνατότητα άµεσης και εύκολης επισκευής και αντικατάστασης 
φθαρµένων τµηµάτων. 

Κατωτέρω, περιγράφονται αναλυτικά τα απαιτούµενα υλικά και εργασίες για την 
πλήρη και έντεχνη κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και τη διαµόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου. 
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•••• Χωµατουργικά 

Αντικείµενο 

Αντικείµενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η εκτέλεση των απαραίτητων 
χωµατουργικών εργασιών, για την θεµελίωση και κατασκευή των κτηρίων, την 
διάνοιξη τάφρων, ορυγµάτων, όπως και την εν γένει διαµόρφωση του εδάφους 
σύµφωνα µε τη µελέτη και το άρθρο 2000 "Προεργασίαι" του ΑΤΟΕ/1976. 

Γενικοί Όροι 

Όλες οι χωµατουργικές εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια 
και τις τυχόν έγγραφες οδηγίες και εντολές του Επιβλέποντος Μηχανικού, 
τηρουµένων αυστηρώς των αντιστοίχων σταθµών, κλίσεων και διαστάσεων. 

 

- Εκσκαφές 

Προβλέπονται: 

Γενικές εκσκαφές για την διαµόρφωση των επιπέδων εφαρµογής των κτιρίων. Τυχόν 
επιφανειακές φυτικές γαίες, θα αφαιρούνται έως βάθους 30 cm , ή σε όσο βάθος 
υπάρχουν και θα αποµακρύνονται από το εργοτάξιο. 

Εκσκαφές τάφρων και θεµελίων σε πάσης φύσεως έδαφος, µε οποιοδήποτε µέσον 
και σε οποιοδήποτε βάθος για την κατασκευή των ορυγµάτων των θεµελίων, καθώς 
και των υπογείων καναλιών διέλευσης των Η/Μ εγκαταστάσεων. 

Επίσης εκσκαφές για την θεµελίωση µικροκατασκευών του περιβάλλοντος χώρου 
(κρασπέδων, περιµετρικής περίφραξης, ιστών φωτισµού κ.λ.π.) 

Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα, αφ' ενός µεν για την προστασία των 
σκαµµάτων από την εισροή επιφανειακών υδάτων, αφ' ετέρου δε για την απαγωγή 
των οµβρίων υδάτων και αποµάκρυνσή των εκτός της περιοχής των εκσκαφών, µε 
δική του δαπάνη. 

Μετά την εκτέλεση των εκσκαφών, οι πυθµένες και τα εµφανή πρανή των ορυγµάτων 
θα διαµορφωθούν από τον Ανάδοχο σε επίπεδες επιφάνειες, χωρίς ανωµαλίες και µε 
τις ενδεδειγµένες κλίσεις. Το αυτό ισχύει και για τις παρειές των ορυγµάτων, οι οποίες 
πρόκειται να έλθουν σε επαφή µε κατασκευές από σκυρόδεµα. 

Στην περίπτωση εµφανίσεως υπογείων υδάτων, η δαπάνη της αντλήσεως βαρύνει 
τον Ανάδοχο, κατά την διάρκεια των γενικών εκσκαφών. Τα µέσα και ο τρόπος 
αντλήσεως, θα είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες του Επιβλέποντος Μηχανικού. 

- Επιχώσεις  

Οι επιχώσεις θα γίνουν µε τα καταλληλότερα, προς τούτο, προϊόντα των επί τόπου 
εκσκαφών ή µε δάνειες γαίες, κατά την απόλυτη κρίση του Επιβλέποντος Μηχανικού.  

Οι επιχώσεις συµπεριλαµβάνουν έκρριψη, διάστρωση κατά στρώσεις 30 cm , και 
κατάβρεγµα : 

α. διαµορφωµένων χώρων µέσα στην περίµετρο του κτηρίου, ή τον περιβάλλοντα 
χώρο, όπου κατασκευάζονται έργα για τη διαµόρφωση της στάθµης εφαρµογής της 
υπόβασης των δαπέδων. 

β. των κενών των ορυγµάτων µετά την κατασκευή των θεµελίων και λοιπών 
οικοδοµικών στοιχείων, που κατασκευάζονται µέσα στα ορύγµατα.  
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∆ιαµόρφωση µε µικροεκσκαφές ή µικροεπιχώσεις της επιφανείας του περιβάλλοντος 
χώρου, που έχει ήδη σκαφτεί ή επιχωµατωθεί για την απόκτηση του επιθυµητού 
γεωµετρικού σχήµατος και των απαιτουµένων κλίσεων.  

- ∆ιάστρωση υποδοµής µε θραυστό υλικό λατοµείου 

α. Θεµελιώσεις κτηρίων  

Προ της διαστρώσεως του gros beton καθαριότητος, εφ' όσον το έδαφος 
θεµελιώσεως απαιτεί εξυγίανση, προβλέπεται διάστρωση διαβαθµισµένου θραυστού 
υλικού (ΠΤΠ 0155) σε συµπυκνωµένο πάχος τουλάχιστον 15 cm  σε ολόκληρη την 
έκταση της θεµελιώσεως. Επ' αυτού θα διαστρωθεί το gros beton καθαριότητος, 
C12/15 πάχους 10 cm .  

β. Υπόβαση δαπέδων ισογείων χώρων 

Σε όλα τα δάπεδα των ισογείων χώρων µετά το πέρας των εκσκαφών - επιχώσεων 
επί της διαµορφωµένης επιφανείας, η οποία ευρίσκεται στην κατάλληλη στάθµη, 
διαστρώνεται στρώση κοκκοµετρικά διαβαθµισµένου υλικού (αµµοχάλικου), 
σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π. 150 και 0155 των Υ.∆.Ε., πάχους 30 cm.   

Ακολουθεί εξοµαλυντική στρώση άµµου λατοµείου πάχους 3 cm,  φύλλα νάιλον και 
θερµοµονωτικό υλικό, όπου απαιτείται (εφ’ όσον οι χώροι θερµαίνονται). 

 

- Ανοχές 

Εν γένει η εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών πρέπει να γίνει µε τέτοια ακρίβεια, 
ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή των οικοδοµικών και άλλων συναφών εργασιών 
εντός των αντιστοίχων ορίων ανοχής. Εν πάση περιπτώσει καθορίζονται οι 
παρακάτω ανοχές : 

για πλάτη θεµελίων ± 3% του πλάτους    

για στάθµες πυθµένων θεµελίων ± 2 εκ. 

για στάθµες στέψεων επιχώσεων ± 3 εκ. 

 

•••• Τοιχοποιίες 

Αντικείµενο 

Αντικείµενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η κατασκευή τοίχων από οπτόπλινθους. 

Είδη πλινθοδοµών 

α. Εξωτερικοί τοίχοι 

Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτηρίων θα κατασκευαστούν από διάτρητα τούβλα µε κατά 
µήκος οπές, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Εξωτερικοί τοίχοι µε θερµοµόνωση  κατασκευάζονται στους χώρους µόνιµης 
παραµονής προσωπικού. 

Θα κατασκευασθούν µε πλίνθους διαστάσεων 6Χ9Χ19 cm , οι οποίοι θα κτισθούν σε 
δύο παράλληλες δροµικές σειρές, πάχους 9 cm  εκάστη, οι οποίες θα απέχουν 
µεταξύ των 7 cm όπου και τοποθετείται σε επαφή µε τον εσωτερικό τοίχο 
θερµοµονωτικό υλικό (πλάκες υαλοβάµβακα) πάχους 5 cm. 

Το θερµοµονωτικό υλικό, το οποίο θα τοποθετηθεί στο διάκενο του τοίχου, θα 
στερεωθεί µε γαλβανισµένα σιδηρά στηρίγµατα (σύρµα, φουρκέτες κ.λ.π.) στην 
εξωτερική πλευρά της εσωτερικής δροµικής οπτοπλινθοδοµής. 
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β. Εσωτερικοί τοίχοι 

Οι εσωτερικοί τοίχοι θα κατασκευασθούν από οπτόπλινθους διαστάσεων 6Χ9Χ19 
cm , είτε δροµικοί, πάχους 9 cm , είτε πάχους 19 cm,  απλοί µπατικοί, όπως 
προβλέπεται στα σχέδια της µελέτης. 

Όπου τοποθετούνται ηλεκτρικοί πίνακες κτίζονται ένα δροµικό και ένα όρθιο τούβλο 
συνολικού πάχους 15 cm.  

Με όρθιο τούβλο επενδύονται και οι κατακόρυφες αποχετεύσεις, όπου είναι 
εµφανείς. 

Τρόπος εκτέλεσης - Ευπαθή σηµεία  

Πλινθοδοµές 
Κανόνες δόµησης: 

• Αρµοί έδρασης οριζόντιοι (πάχους 1 εκ. το πολύ). 

• Εγκάρσιες συνδέσεις µε χρήση συµπαγών πλίνθων. 

• Ισχυρά συµπλέγµατα στα τέρµατα, στις συναντήσεις και τις διασταυρώσεις 
τοίχων. 

• Οµοιόµορφη κατανοµή και κατάλληλη ποσότητα κονιάµατος. Το κονίαµα είναι 
ασβεστοκονίαµα 1:2,5 µε προσθήκη 150 KG τσιµέντου. 

• Αρµολόγηση στην περίπτωση εµφανούς τοιχοποιίας και εξασφάλιση 
στεγανότητας της κατασκευής. 

• Αποφυγή µηχανικών καταπονήσεων πριν την εξασφάλιση της αντοχής του. 

-  Σύνδεση µε στοιχεία Φ.Ο.: 

• Για την σύνδεση των οπτοπλινθοδοµών µε κατακόρυφα στοιχεία από 
σκυρόδεµα, προηγείται πεταχτή τσιµεντοκονία (1:3 κατ’ ελάχιστο. ασβέστη) στην 
επιφάνεια του σκυροδέµατος µετά προηγούµενο κατάβρεγµα. Κατά τη δόµηση των 
οπτοπλινθοδοµών θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην µη άµεση επαφή των πλίνθων 
µε το σκυρόδεµα, αλλά µε την παρεµβολή ισχυρού τσιµεντοκονιάµατος (  1 εκ. ). 

• Η σύνδεση µε τα οριζόντια στοιχεία του Φ.Ο. π.χ. ‘’πάτος’’ δοκού γίνεται µε 
σφήνωση λοφών τούβλων (διαστάσεων 6Χ9Χ19) και ισχυρή τσιµεντοκονία, αφού το 
κτίσιµο του κανονικού τοίχου σταµατήσει 10 εκ. κάτω του Φ.Ο. και µετά την 
παρέλευση του αναγκαίου χρόνου, για τη συστολή ξηράνσεως του κονιάµατος. 

• Ενισχύσεις: Προβλέπονται οριζόντια σενάζ. 

Έχουν πλάτος όσο το πάχος της αντίστοιχης οπτοπλινθοδοµής και ύψος 15 εκ. Ο 
οπλισµός θα είναι 4Φ10 (2Φ10 άνω και 2Φ10 κάτω) και θα φέρει εγκάρσιους 
συνδετήρες Φ6/20.  Στους υπό γωνία τοίχους θα κάµπτονται διαµήκεις συνδετήρες 
µέσα στο άλλο σενάζ µε άλλο σενάζ ή στοιχείο σκυροδέµατος τοποθετούνται τζινέτια 
µήκους τουλάχιστον 25 εκ., που ενσωµατώνονται στο σενάζ και  καρφώνονται στην 
επιφάνεια του σκυροδέµατος µε δύο HILTI. 

Τα σενάζ θα τοποθετηθούν  σε όλο το µήκος των τοίχων ως εξής: 

α) Στους εξωτερικούς τυφλούς τοίχους ένα σενάζ στη µέση. 

β) Στους εσωτερικούς τοίχους µε κούφωµα ένα σενάζ στο ύψος του υπέρθυρου. 

γ) Στους εξωτερικούς τυφλούς τοίχους ένα σενάζ στη µέση. 

δ) Στους εξωτερικούς τοίχους µε παράθυρα ένα σενάζ στην ποδιά και ένα στο ύψος 
του υπέρυθρου, εάν αυτό δεν ταυτίζεται µε τον πάτο των περιµετρικών δοκών. 
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ε) Στους εξωτερικούς τοίχους µε θύρα ένα σενάζ στο υπέρθυρο, εάν δεν ταυτίζεται 
µε τον πάτο της περιµετρικής δοκού. 

-  ∆ιαµόρφωση ανοιγµάτων: 

• Λαµπάδες: θα προβλέπονται, όπου είναι δυνατό, ενισχύσεις των 
παραστάδων µε τη δηµιουργία συµπλεγµάτων ή τη διαµόρφωση του τέρµατος του 
τοίχου, έτσι ώστε: 

- να ενισχύεται στο τελείωµα ο τοίχος 

- να προστατεύεται τυχόν θερµοµονωτικό υλικό και  

- να διαµορφώνονται οι κατάλληλες κατασκευαστικές συνθήκες για την 
τοποθέτηση του κουφώµατος. 

• Ποδιές παραθύρων (π.χ. από σκυρόδεµα) µε κατάλληλη διαµόρφωση για 
την: 

- εξασφάλιση του τελειώµατος της τοιχοποιίας  

- προστασία της µόνωσης  

-  προσαρµογή της κάτω κάσας του κουφώµατος 

 

•••• Επιχρίσµατα 

Αντικείµενο 

Αντικείµενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η κατασκευή επιχρισµάτων για την 
κάλυψη των επιφανειών των διαφόρων οικοδοµικών στοιχείων του έργου. 

∆ιακρίνονται σε εσωτερικά και εξωτερικά, σύµφωνα µε την Αρχιτεκτονική µελέτη. 

Εσωτερικά επιχρίσµατα 

Τα εσωτερικά επιχρίσµατα κατασκευάζονται µε µαρµαροκονιάµατα τριπτά, τριβιδιστά 
σε τρεις διαστρώσεις : 

Πρώτη στρώση, πεταχτό : µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg  τσιµέντου, µε άµµο 
λατοµείου µεσόκοκκη (1 : 3).Η στρώση αυτή καλύπτει όλες τις προς επίχριση 
επιφάνειες ώστε να µη διακρίνεται το υπόστρωµα. Πάχος στρώσης 6 mm.. 

∆εύτερη στρώση, λάσπωµα :   µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1 : 2 των 150 kg  
τσιµέντου ή 1 : 2,5 των 150 kg   τσιµέντου µε άµµο λατοµείου µεσόκοκκη. 
Κατασκευάζεται βάσει κατακόρυφων και συνεπιπέδων οδηγών πλάτους 10 cm , 24 
ώρες το λιγότερο, µετά το πεταχτό. Χρόνος στεγνώµατος τουλάχιστο 15 ηµέρες. 
Πάχος 15 mm. 

Τρίτη στρώση, τριπτό : µε µαρµαροκονίαµα 1 : 2 ( ή 2,5) των 150 kg  λευκού 
τσιµέντου µε λεπτόκοκκη άµµο λευκού µαρµάρου (µαρµαρόσκονη). Πάχος στρώσης 
4 mm. 

Για την παρασκευή του µαρµαροκονιάµατος (3η στρώση) χώρων υγιεινής γενικά, 
αντί νερού προστίθεται γαλάκτωµα µίγµατος νερού-πρώτης ύλης πλαστικού σε 
αναλογία 1 : 5. Προηγείται ελαφρά διαβροχή του λασπώµατος µε το ίδιο γαλάκτωµα. 
Πάχος στρώσης 6mm . 

Κατασκευάζεται σε δύο φάσεις, αστάρωµα - τελική στρώση.  

Μετά το τράβηγµα της τελικής στρώσης ακολουθεί τριβίδισµα µε ξύλινο τριβίδι 
ντυµένο µε λάστιχο, (απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλο τριβίδι), µε σύγχρονη 
διαβροχή της επιφάνειας. 
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Πάχος οροφοκονιαµάτων 12 έως 15 mm . 

Στα οροφοκονιάµατα δεν είναι απαραίτητοι οι οδηγοί. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην επιπεδότητα και κατακορυφότητα των 
επιχρισµάτων τοίχων, που θα επενδυθούν µε πλακίδια. 

Εξωτερικά επιχρίσµατα 

Τα εξωτερικά επιχρίσµατα κατασκευάζονται ανάλογα µε τα αντίστοιχα εσωτερικά σε 
τρεις διαστρώσεις, συνολικού πάχους 25  mm.   

Πρώτη στρώση, πεταχτό : τσιµεντοκονίαµα των 600 kg   κοινού τσιµέντου (1:3). 

∆εύτερη στρώση, λάσπωµα : µε το ίδιο όπως παραπάνω τσιµεντοκονίαµα,   
πάχος   πρώτης   και   δεύτερης   στρώσης 20 mm. 

Τρίτη στρώση, τριπτό : µαρµαροκονίαµα 1:2 των 150 Kg λευκού τσιµέντου µε 
λεπτόκοκκη άµµο λευκού µαρµάρου. Πάχος στρώσης 5 mm. 

Στην τρίτη στρώση, αντί νερού χρησιµοποιείται γαλάκτωµα πρώτης ύλης πλαστικού, 
όπως στα µαρµαροκονιάµατα, της προηγούµενης παραγράφου, για τοίχους χώρων 
υγιεινής. 

Ανοχές 

Για τα συµβατικά πάχη επιχρισµάτων 10%. 

Για την διαµόρφωση επιπέδων επιφανειών, 4 mm  επί πήχεως 4,00 m. 

Για την διαµόρφωση των ακµών των επιχρισµάτων, όπως επίσης και των 
επιφανειών ευθυγράµµων τραβηγµάτων 2 mm  επί πήχεως 4.00 m. 

 

•••• Μεταλλουργικά  

Αντικείµενο 

Το παρόν άρθρο αφορά τις σιδηρές κατασκευές και  τις κατασκευές από αλουµίνιο, 
όπως αυτές προβλέπονται στα σχέδια της µελέτης. 

Γενικώς σαν µεταλλουργικές εργασίες προβλέπονται: 

1. Η κατασκευή των σιδηρών κουφωµάτων (θυρών και παραθύρων) όπως 
προβλέπονται στη µελέτη. 

2. Οι υαλόθυρες και τα υαλοστάσια από αλουµίνιο. 

3. Η κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωµάτων. 

4. Η κατασκευή της περίφραξης της όλης εγκατάστασης και των θυρών της 
πύλης εισόδου. 

- Θυρόφυλλα σιδηρά και παράθυρα 

Σιδηρές µεταλλικές κατασκευάζονται οι εξωτερικές πόρτες  της δεξαµενής 
πυρόσβεσης και του κτιρίου συντήρησης οχηµάτων – µηχανηµάτων. 

Τα πλαίσια των θυρόφυλλων κατασκευάζονται από κοιλοδοκούς 40/40/3 mm  µε 
ενδιάµεση τρέσα 40/20/1,5 ανά 50 cm . 

Το συνολικό βάρος των κουφωµάτων είναι πάνω από 20 Kg/m 2. 

Το πλαίσιο επενδύεται προς την εξωτερική πλευρά µε φύλλα λαµαρίνας DKP 
πάχους 1,5 mm , που ηλεκτροσυγκολλούνται στο µεταλλικό σκελετό. 

Σε όλες τις πόρτες θα τοποθετηθούν κλειδαριές ασφαλείας. 
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Στις δίφυλλες θύρες θα τοποθετηθούν χωνευτοί σύρτες πάνω-κάτω, όπως και στις 
εξώπορτες. Στο δάπεδο θα τοποθετείται χωνευτό ορειχάλκινο δαχτυλίδι υποδοχής 
του σύρτου. 

Οι πόρτες µεταφέρονται στο εργοτάξιο βαµµένες µε αντισκωριακό. 

Επίσης, οι κάσες µετά την τοποθέτηση καθαρίζονται και ξαναπερνιόνται µε 
αντισκωριακό υλικό. 

- Κουφώµατα αλουµινίου 

Προδιαγραφές - Προεργασίες 

Οι κατασκευές αλουµινίου προτείνεται να κατασκευασθούν από κατάλληλες διατοµές 
αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής, µε πάχος τουλάχιστον 60 µ.  

Γενικά, για τις  διατοµές αλουµινίου θα ισχύουν τα εξής:  

Τα βουρτσάκια και λάστιχα αεροστεγανότητας στο κάτω τρέσο του κινητού φύλλου, 
πρέπει να είναι στερεωµένα στο φύλλο και όχι στην κάσσα. Προβλέπονται οριζόντιες 
σχισµές κατά µήκος του κατωκασιού, για την απορροή των νερών της βροχής. 

Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης βουρτσακιών, και 
λάστιχων αεροστεγανότητας κλπ. 

Τα συστήµατα ασφάλισης πρέπει να είναι εύχρηστα και ανθεκτικά στις κακώσεις. 

Όλα τα εξαρτήµατα (µεντεσέδες, πόµολα κ.λ.π.) θα είναι αρίστης ποιότητος, 
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές. 

Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου θα κατασκευασθεί και θα τοποθετηθεί 
στο έργο δείγµα του κουφώµατος και στη συνέχεια, µετά την έγκρισή του, θα 
κατασκευασθούν και θα τοποθετηθούν τα υπόλοιπα κουφώµατα. 

Υποχρεωτική είναι και η υποβολή δείγµατος για έγκριση από την Υπηρεσία, 
οποιουδήποτε λειτουργικού εξαρτήµατος του κουφώµατος, καθώς και του πλαστικού 
στόκου ή αφρώδους πλαστικού για την σφράγιση κάθε είδους αρµών. 

Ο Ανάδοχος θα εκδώσει και θα υποβάλλει στην Υπηρεσία και για κάθε είδος 
εγκεκριµένου κουφώµατος, πιστοποιητικά του Κ.Ε.∆.Ε., που να βεβαιώνουν : 

� Την σύµφωνα µε το άρθρο 6006 του ΑΤΟΕ ποιότητα του κράµατος. 

� Την επάρκεια για αντοχή σε ανεµοπίεση 100 kg/m 2 και βέλος κάµψης το 
πολύ 2%, λόγω στατικών φορτίσεων και κρούσεων κατά την λειτουργία. 

� Την στεγανότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 6006 του ΑΤΟΕ. 

� Ότι δεν θα παρουσιαστεί η παραµικρή µόνιµη παραµόρφωση, για δέκα 
απότοµες αυξοµειώσεις πίεσης µεταξύ 10 kg/m 2 και 100 kg/m 2. 

� Ότι τα κουφώµατα αλουµινίου δεν θα παρουσιάζουν κραδασµούς κατά την 
κυκλοφορία αυτοκινήτων και στις ανεµοπιέσεις, και ότι κανένα στοιχείο του 
κουφώµατος δεν θα παρουσιάσει αποσύνδεση ή και απλή χαλάρωση, µετά από 
7.000 ανοιγοκλεισίµατα. 

 

Τα πλαίσια (κάσσες) των κουφωµάτων από αλουµίνιο, στερεώνονται επάνω σε 
ψευτοκάσσες µε λαµαρινόβιδες ανοξείδωτες ή επικαδµιωµένες. 

Οι ψευτόκασσες είναι από στρατζαριστή λαµαρίνα γαλβανιζέ διατοµής 100/20 ή 
55/20 mm , πάχους τουλάχιστον 1,25 mm.  Ανάλογα µε το πλάτος της διατοµής της 
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κάσσας του κουφώµατος, τοποθετούνται απλές ή ηλεκτροσυγκολληµένες 
ζευγαρωτά. 

Ψευτόκασσα τοποθετείται µόνο στους λαµπάδες και στο πρέκι του ανοίγµατος. 

Οι ψευτόκασσες και τα στηρίγµατά τους, σε περίπτωση που η επιφάνεια αγκύρωσης 
επιχρίεται, είναι τζινέτια από λάµες 20/3. 

Οι ψευτόκασσες αποσκωριώνονται µε ειδικά υγρά και µετά χρωµατίζονται µε δύο 
τουλάχιστον στρώσεις ψυχρού γαλβανίσµατος. Απόχρωση δεύτερης στρώσης 
διαφορετική από την πρώτη, απαραίτητα. 

Η στερέωση ψευτοκασσών, σε ανεπίχριστες επιφάνειες σκυροδέµατος, γίνεται µε 
καρφιά ανά 70 cm  µήκους (τουλάχιστον τρία καρφιά ανά λαµπά και πρέκι).  

Το καρφί περνάει από κατάλληλα διαµορφωµένο άνοιγµα που δηµιουργείται στο 
πλατύ µέρος της ψευτόκασσας. 

Το κατωκάσσι του υαλοστασίου βιδώνεται απ' ευθείας στο οριζόντιο τµήµα της 
µαρµαροποδιάς. 

Η εξωτερική πλευρά του κατωκασιού πατάει σε ειδική ελαστική διατοµή. 

Σε περίπτωση ανεπίχριστου σκυροδέµατος, τοποθετούνται αρµοκάλυπτρα από 
γωνίες ανοδιωµένου αλουµινίου 25/20/2,  για να καλύψουν τις ψευτόκασσες. 

Η στερέωσή τους γίνεται µε πριτσίνια αλουµινίου, ανά 30 cm , αφού προηγουµένως 
γεµίσει ο αρµός µεταξύ ψευτόκασσας και σκυροδέµατος µε πλαστικό στόκο, 
ακρυλικής βάσης, µε ειδική σύριγγα. 

Συρτάκια ή αεροπλανάκια περιστρεφόµενων φεγγιτών από ανοδιωµένο αλουµίνιο ή 
ορειχάλκινα χρωµέ, που θα διαθέτουν δακτυλίδι έλξης και άγκιστρο ασφάλισης. Και 
αυτά αρίστης ποιότητος, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Χωνευτά κοµπάσα αρίστης 
ποιότητος. 

Οι κλειδαριές θα είναι βαρέως τύπου, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

- Σιδηρά κιγκλιδώµατα 

Αναφέρονται στα προστατευτικά κιγκλιδώµατα που θα κατασκευαστούν στην 
κλίµακα της δεξαµενής πυρόσβεσης. Αυτά θα είναι σωληνωτά, από σωλήνες βαρέως 
τύπου 2"  (Φ60).  

Οι ενώσεις θα γίνουν µε χρήση ειδικών καµπύλων τεµαχίων και 
ηλεκτροσυγκολλήσεις, ώστε το αποτέλεσµα να είναι αισθητικώς άψογο. 

Τα κιγκλιδώµατα αφού προηγουµένως καθαρισθούν προσεκτικά µε 
συρµατόβουρτσα, για την αφαίρεση τυχόν σκωρίας, θα βαφούν µε δύο στρώσεις µε 
αντισκωριακό αστάρι µετάλλων και δύο στρώσεις ριπολίνης, σε απόχρωση της 
εκλογής της επιβλέψεως. 

 

•••• Υαλουργικά 

Αντικείµενο 

Το παρόν άρθρο αφορά στην προµήθεια και πλήρη τοποθέτηση υαλοπινάκων κάθε 
κατηγορίας και προελεύσεως καθώς και των διαφόρων προϊόντων ύαλου,  όπως και 
όπου αυτά προβλέπονται στα σχέδια της µελέτης. 

Γενικοί Όροι 
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Σε όλα τα εξωτερικά κουφώµατα των κτιρίων µόνιµης παραµονής προσωπικού θα 
τοποθετούνται δίδυµοι υαλοπίνακες µε διάκενο. 

Υαλοπίνακες 

Οι υαλοπίνακες θα είναι γενικά κρύσταλλα, ελαχίστου πάχους 4 mm . 

Οι εξωτερικοί υαλοπίνακες θα είναι δίδυµοι, βιοµηχανοποιηµένοι, µε ελάχιστο 
πάχους κενού µεταξύ των 5 mm . Το κενό θα περιέχει ειδικά υγροσκοπικά άλατα, έτσι 
ώστε να µην υπάρχει υγρασία. 

Η τοποθέτηση γίνεται είτε µε ειδικές κουµπωτές διατοµές από ανοδιωµένο αλουµίνιο, 
είτε από ειδικές ελαστικές διατοµές από PVC ή από νεοπρένιο σε χρώµα γκρίζο. 

Η πίεση συγκράτησης του υαλοπίνακα δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 0,3 
kg/cm 2.  

Στις γωνίες των ελαστικών, αυτά κόβονται κατά 45 µοίρες, στο µισό του πλάτους 
τους. 

Κάθε υαλοπίνακας που δεν περιβάλλεται από λάστιχο κ.λ.π. σχήµατος Π και έχει 
διαστάσεις µεγαλύτερες από 1,00Χ0,50 m θα εδράζεται σε δύο µικρά "τακάκια" από 
µολυβδόφυλλο, πάχους τουλάχιστον 3 mm . 

Καθρέπτες 

Καθρέπτες από κρύσταλλο, πάχους 5 mm  και κατάλληλων διαστάσεων, 
προβλέπεται να τοποθετηθούν επάνω από τις εταζέρες των νιπτήρων σε όλους τους 
χώρους υγιεινής. 

 

•••• Επιστρώσεις- Επενδύσεις 

Αντικείµενο 

Το παρόν άρθρο αφορά τις επιστρώσεις δαπέδων, τις επενδύσεις τοίχων µε 
πλακίδια και τις µαρµαρικές εργασίες. 

Χυτό ∆άπεδο Μωσαϊκού 

Γαρµπιλόδεµα 

Χρησιµοποιείται γαρµπιλόδεµα 250 χγρ. τσιµέντου µε γαρµπίλι διαστάσεων 0,4 - 1 
εκ. Η τελική του επιφάνεια πρέπει να είναι απόλυτα επίπεδη. 

Μωσαϊκό 

Το µωσαϊκό θα έχει πάχος 3,5 εκ. και θα κατασκευαστεί µε κοινό τσιµέντο και 
µαρµαροψηφίδες έως Νο 6 λευκές ή µε προσθήκη ψηφίδων οιωνδήποτε άλλων 
χρωµάτωνς. Κατασκευάζεται σε δύο στρώσεις, στρώση υποστρώµατος και τελική. Η 
στρώση υποστρώµατος κατασκευάζεται σε πάχος 20 χιλ. 

Επειδή η εφαρµογή της τελικής στρώσης του µωσαϊκού πρέπει να γίνει σε χρονικό 
διάστηµα πριν από την έναρξη της πήξης του υποστρώµατος, πρέπει να εισάγεται 
κατά την ανάµειξη του υλικού του υποστρώµατος επιβραδυντικό της πήξης. Για την 
τελική στρώση θα χρησιµοποιούνται ψηφίδες κατά το δυνατόν οµοιόµορφου 
µεγέθους, µαρµαρόσκονη, και κοινό τσιµέντο. 

Μετά παρέλευση 2 ηµερών από την εφαρµογή της τελικής στρώσης επιτρέπεται η 
πρώτη φάση τριψίµατος και συγχρόνως θα γίνει και στοκάρισµα µε παχύρρευστο 
τσιµεντοπολτό, ιδίου χρώµατος.  Η λεπτή λείανση θα γίνει τουλάχιστον µετά 10 
ηµέρες. Στη φάση αυτή θα γίνει ψιλοστοκάρισµα στις θέσεις που απαιτείται και 
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τρίψιµό τους µε λεπτό λειαστικό δίσκο. Η στίλβωση τέλος θα γίνει σε διάστηµα 1-3 
µηνών από τη διάστρωση της τελικής στρώσης µε χρήση φθοριοπυριτικών αλάτων. 

Αρµοί διαστολής 

- Όπου οι διαστάσεις του δαπέδου είναι µεγάλες και πάντως πάνω από επιφάνεια 
12,00 m2 πρέπει να κατασκευάζονται αρµοί διαστολής µε τοποθέτηση φιλέτων 
µαρµάρου λευκού διατοµής 50X20 mm . 

Περιµετρικά στους χώρους µε δάπεδο µωσαϊκό τοποθετούνται περιθώρια από λευκό 
µάρµαρο διαστάσεων 150X20 mm . 

Επενδύσεις µε µάρµαρο 

Μαρµαρικές εργασίες αποτελούν και η τοποθέτηση µαρµαροποδιών, και η 
τοποθέτηση φιλέτων και περιθωρίων στα δάπεδα µωσαϊκού. 

Οι επιστρώσεις ποδιών παραθύρων και φεγγιτών θα είναι πάχους 2 cm , θα εξέχουν 
προς τα έξω, κατά 3 cm  µε εγκοπή ποταµού στην κάτω επιφάνεια πλάτους 3 mm .  

Για µήκη έως και 2,00 m οι ποδιές θα είναι µονοκόµµατες ως προς το µήκος. Για 
µεγαλύτερα µήκη θα αποτελούνται από τρία κοµµάτια, µήκους α/2 το µεσαίο και α/4 
τα ακραία, όπου α το συνολικό µήκος ποδιάς.  

Στο πλάτος οι ποδιές δεν είναι µονοκόµµατες γενικά, και αποτελούνται από δύο 
επιµήκη τεµάχια (εσωτερικό - εξωτερικό), κολληµένα στα σοκορά τους µε ειδική 
κόλλα µαρµάρων.  

Το εσωτερικό τεµάχιο είναι οριζόντιο, ενώ το εξωτερικό πολύ λίγο κεκλιµένο για να 
φεύγουν τα νερά (2%-3%). Ο επιµήκης αρµός της κόλλησης, καλύπτεται από το  
κατωκάσι του κουφώµατος. 

Τα κατώφλια θα έχουν πάχους 3 cm  στη θέση των θυρών. 

Η τοποθέτηση όλων των µαρµάρων θα γίνει µε τσιµεντοκονίαµα 450 kg  τσιµέντου 
(1:3). Στις επιφάνειες ανεπίχριστου σκυροδέµατος, θα κολληθούν µε την 
προαναφερθείσα ειδική κόλλα, αφού προηγουµένως η επιφάνεια λειανθεί και 
καταστεί επίπεδη. 

Τα αρµολογήµατα γενικά θα γίνονται µε τσιµεντοκονίαµα 600 Kg  λευκού ή κοινού 
τσιµέντου (1:2), µε προσθήκη µεταλλικού χρώµατος, ή όχι, ανάλογα µε το χρώµα του 
µαρµάρου και πάντως σύµφωνα µε την εκλογή της Υπηρεσίας, τόσο για το είδος του 
τσιµέντου όσο και την απόχρωση του µεταλλικού χρώµατος. 

Οι ποταµοί θα είναι γενικά διπλής κόψης, πλάτους τουλάχιστον 6 mm , σε απόσταση 
1 cm από την ακµή.  

Προεξοχή σε ποδιές κ.λ.π. 2,5 - 3 cm . 

 

Ειδικό βιοµηχανικό δάπεδο 

Με ειδικό σκληρό δάπεδο χαλαζιακής συστάσεως διαστρώνεται το δάπεδο του 
κτιρίου συντήρησης οχηµάτων – µηχανηµάτων  

Κατασκευάζεται από στρώση γαρµπιλοµπετόν των 300 kg  τσιµέντου, ελαχίστου 
πάχους  3 cm , στη νωπή επιφάνεια του οποίου γίνεται επίπαση ειδικού έγχρωµου 
αντιολισθηρού υλικού, χαλαζιακής συνθέσεως, µεγάλης αντοχής σε τριβές και 
διάβρωση από ορυκτέλαια και χηµικά λιπαντηρίου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
του υλικού και του εργοστασίου παραγωγής. 
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Η ενσωµάτωση του υλικού µε το γαρµπιλοµπετό επιτυγχάνεται µε λειαντικές µηχανές 
τύπου ‘’ελικοπτέρου’’. 

 

Επίστρωση µε τσιµεντόπλακες 

Με τσιµεντόπλακες επιστρώνονται τµήµατα των πεζοδροµίων .  

Οι ανωτέρω πλάκες έχουν πάχος 4 cm  και είναι κατασκευασµένες από δύο 
στρώσεις κονιάµατος.  

Στην κάτω στρώση χρησιµοποιείται κοινό τσιµέντο και στην άνω λευκό, µε ή χωρίς 
προσθήκη χρώµατος. Η τελική τους επιφάνεια είναι αδρόκοκκη και αντιολισθηρή. Οι 
ραβδωτές τσιµεντόπλακες φέρουν διαγώνιες ραβδώσεις, ενώ οι βοτσαλόπλακες 
περιέχουν στρογγυλεµένα  βότσαλα  θαλάσσης. 

Οι διαστάσεις των πλακών είναι 50/50 cm . 

Οι πλάκες τοποθετούνται επί της βάσεως από σκυρόδεµα µε τσιµεντοκονίαµα των 
450 Kg  τσιµέντου (1:3). Το πάχος του τσιµεντοκονιάµατος θα είναι περίπου 3 cm. 

Οι αρµοί, πλάτους 10 mm  θα πληρωθούν µε τσιµεντοκονία λευκού τσιµέντου, 
περιεκτικότητας 450 Kg τσιµέντου ανά κυβικό µέτρο κονιάµατος.   

Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης 

Οι επενδύσεις θα γίνονται µε µονόχρωµα πλακίδια τοίχου, χρώµατος λευκού ή γκρι, 
διαστάσεων 20Χ20 cm ,.  Προβλέπεται να επενδυθούν  οι τοίχοι όλων των χώρων 
υγιεινής µέχρι ύψος 2,20µ. 

Η τοποθέτηση των πλακιδίων, γίνεται µε την εξής σειρά εργασιών: 

α. Επί των τοίχων τοποθετείται πατητή τσιµεντοκονία, των 450 Kg  τσιµέντου, 
πάχους 1.50 cm , η οποία θα αλφαδιαστεί προσεκτικά. 

β. Επί της ανωτέρω αδροκόκκου επιφανείας, θα τοποθετηθούν, µε κόλλα πλακιδίων, 
ενισχυµένη µε ρητίνη, τα πλακίδια, κολλητά. 

Ιδιαίτερη επιµέλεια απαιτείται στο αρµολόγηµα µεταξύ δαπέδου-τοίχου στην πίσω 
πλευρά των λεκανών W.C και των νιπτήρων, καθώς και στα σηµεία επαφής των 
ειδών υγιεινής µε τους τοίχους, όπου θα γίνει επιµελής τοποθέτηση σιλικόνης, για 
την πλήρη στεγανότητα µεταξύ ειδών υγιεινής και τοίχου. 

Η επάνω ακµή, της πρώτης σε επαφή µε το δάπεδο σειράς πλακιδίων, είναι τελείως 
οριζόντια. Η κάτω ακµή διαµορφώνεται κατάλληλα µε κόφτη και τρόχισµα, εφάπτεται 
του δαπέδου και ακολουθεί, φυσικά, την κλίση του. Στις κυρτές γωνίες, τα πλακίδια 
εφάπτονται σε φαλτσογωνιά, που γίνεται µε κατάλληλο τρόχισµα, και κολλιούνται 
µεταξύ τους µε κόλλα (στα σόκορα της φαλτοσογωνιάς). 

Σε περίπτωση µήκους µεγαλύτερου των 4,5 m διαµορφώνεται αρµός διαστολής, 
πλάτους 1 cm  που πληρούται µε ειδική σύριγγα µε λευκό στόκο σιλικόνης. 

Στους διαχωριστικούς τοίχους που δεν φθάνουν ως την οροφή, επενδύεται µε 
πλακίδια και η άνω οριζόντια επιφάνειά τους, που εγκιβωτίζεται µεταξύ των 
πλακιδίων της εκατέρωθεν ανώτατης σειράς. 

Οι αρµοί θα είναι απολύτως κατακόρυφοι και οριζόντιοι, πλάτους 1 mm τουλάχιστον. 

Το αρµολόγηµα θα γίνεται µε πολτό λευκού τσιµέντου και τσίγκου σε αναλογία 1 : 1  
µε ενίσχυση ρητίνης και νερού. 

Ιδιαίτερη επιµέλεια απαιτείται στο αρµολόγηµα του αρµού µεταξύ δαπέδου - τοίχου 
στην πίσω πλευρά των λεκανών W.C. 
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Οι σµαλτωµένες επιφάνειες θα είναι τελείως κατακόρυφες. 

Η επάνω ακµή, της πρώτης σε επαφή µε το δάπεδο σειράς, είναι τελείως οριζόντια. 
Η κάτω ακµή διαµορφώνεται κατάλληλα µε κόφτη και τρόχισµα, εφάπτεται του 
δαπέδου και ακολουθεί φυσικά την κλίση του. Στις κυρτές γωνίες, τα πλακίδια 
εφάπτονται σε φαλτσογωνία, που γίνεται µε κατάλληλο τρόχισµα, και κολλιούνται 
µεταξύ τους µε κόλλα µαρµάρου (στα σόκορα της φαλτοσογωνιάς). 

Σε περίπτωση µήκους µεγαλύτερου των 4,5 m διαµορφώνεται αρµός διαστολής, 
πλάτους 1 cm  που πληρούται µε ειδική σύριγγα µε λευκό στόκο σιλικόνης. 

Στους διαχωριστικούς τοίχους που δεν φθάνουν ως την οροφή, επενδύεται µε 
πλακίδια (ή και λωρίδες µαρµάρου) η άνω οριζόντια επιφάνειά τους, που 
εγκιβωτίζεται µεταξύ των πλακιδίων της εκατέρωθεν ανώτατης σειράς. 

Οι αρµοί θα είναι απολύτως κατακόρυφοι και οριζόντιοι, πλάτους 1mm   τουλάχιστον. 

Το αρµολόγηµα γίνεται µε πολτό λευκού τσιµέντου και τσίγκου, σε αναλογία 1:1 µε 
ενίσχυση ρητίνης και νερό. 

 

•••• Μονώσεις 

Αντικείµενο του παρόντος άρθρου, αποτελούν οι διαφόρων τύπων απαραίτητες, 
µονώσεις του έργου, π.χ. θερµοµονώσεις, υγροµονώσεις, στεγανοποιήσεις, 
σφραγίσεις αρµών κλπ. 

Υπόβαση – Υγροµόνωση - Θερµοµόνωση πατώµατος Ισογείου  

Οι στάθµες του εδάφους  στο ισόγειο του  κτηρίου, όπου αυτό έρχεται σε επαφή µε 
το έδαφος, θα διαµορφωθεί  χαµηλότερα από την αντίστοιχη στάθµη, της επάνω 
επιφάνειας του από σκυρόδεµα C 16/20.  

Η επιφάνεια του εδάφους που θα προκύψει από επίχωση θα κυλινδρωθεί 
καταλλήλως, ούτως ώστε να επιτευχθεί η συµπύκνωση που προβλέπεται στο περί 
επιχώσεων κεφάλαιο της παρούσης. 

Το κενό ύψους 33 cm  περίπου, θα πληρωθεί από κάτω προς τα πάνω µε στρώση 
θραυστού υλικού λατοµείου (ΠΤΠ 0155 - Αµµοχάλικο), πάχους 30 cm  καλώς 
συµπυκνωµένη. 

Ισοπεδωτική στρώση άµµου λατοµείου, πάχους περίπου 3 cm , λεπτόκοκκη καλώς 
κυλινδρωµένη, για την εξοµάλυνση της επιφανείας του θραυστού υλικού ΠΤΠ 0155.  

∆ιάστρωση τεντωµένων φύλλων πλαστικού (πολυαιθυλενίου), πλάτους 5 m, βάρους 
200 gr/m 2 .  

Τα φύλλα αλληλεπικαλύπτονται κατά 10 cm  τουλάχιστον και συγκολλούνται σε όλο 
το µήκος τους, µε ειδική αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας , πλάτους 5 cm , 
τουλάχιστον. 

Στρώση νταµωτών πλακών θερµοµονωτικού υλικού από σκληρές πλάκες 
διογκωµένης πολυστερόλης. 

Το πάχος των µονωτικών πλακών θα  καθορισθεί επακριβώς στη µελέτη 
θερµοµόνωσης. 

Στρώση σκυροδέµατος κατηγορίας C 16/20, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο  περί 
σκυροδεµάτων.  
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Η στρώση του σκυροδέµατος δαπέδου, δεν θα διακόπτει σε καµία περίπτωση τη 
συνέχεια, (από την άποψη κατηγορίας σκυροδέµατος), κατακόρυφα στοιχεία του 
φέροντος οργανισµού, ο οποίος κατασκευάζεται από οπλισµένο σκυρόδεµα  C 
16/20. 

Στην περίπτωση χώρων µη θερµαινόµενων, όπως το κτίριο συντήρησης δεν 
τοποθετείται η στρώση µε θερµοµονωτικές πλάκες. 

Θερµοµόνωση πλινθοδοµών 

Η τοποθέτηση του θερµοµονωτικού υλικού, στους εξωτερικούς τοίχους, όλων των 
θερµαινόµενων, κατά την µελέτη χώρων, γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο των 
πλινθοδοµών. 

Το πάχος του θερµοµονωτικού υλικού θα προβλεφθεί επακριβώς στη µελέτη 
θερµοµονώσεως του κτηρίου. 

Τα µέρη του φέροντος οργανισµού του κτηρίου, τα οποία χρήζουν θερµοµονώσεως, 
θα µονωθούν µε τη χρήση των αντιστοίχων θερµοµονωτικών πλακών. 

Υγροµόνωση θεµελιώσεων 

Όλα τα στοιχεία των θεµελιώσεων, πεδιλοδοκοί, τοιχεία υπογείων, συνδετήριοι δοκοί 
που µπαζώνονται, στεγανοποιούνται µε διπλή επάλειψη ελαστοµερούς ασφαλτικού 
γαλακτώµατος και προστασία του µε πλαστική λινάτσα για να µη τραυµατισθεί κατά 
τη φάση των επιχώσεων. 

•••• Είδη Υγιεινής  

Στα WC θα χρησιµοποιηθούν : 

α. Λεκάνη Ευρωπαϊκού τύπου, µε καζανάκι χαµηλής πιέσεως και εντοιχισµένη 
χαρτοθήκη.  

β. Νιπτήρας, διαστάσεων 58Χ46 cm , µε σαπωνοθήκη, άγγιστρο και καθρέπτη 
60Χ80 cm  και πάχους 4 mm. 

γ. Εταζέρα από πορσελάνη, βιδωτή στον τοίχο. 

δ. Αναµικτήρας (µπαταρία) ζεστού-κρύου νερού.  

Τα είδη υγιεινής θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ/41/ΟΕ (UDC 696.14). 

Στο εργαστήριο τοποθετείται νεροχύτης ανοξείδωτος µε πάγκο (στραγγιστήρι) και 
δύο γούρνες. 

 

•••• Χρωµατισµοί 

Αντικείµενο 

Το παρόν άρθρο αφορά τους χρωµατισµούς των επιφανειών των ανεπιχρίστων και 
επιχρισµένων τµηµάτων τοίχων και οροφών, των ξύλινων κατασκευών και των 
σιδηρών κατασκευών. 

Γενικοί Όροι 

Κατά κανόνα χρησιµοποιούνται έτοιµες κωδικοποιηµένες αποχρώσεις, χρωµάτων 
δειγµατολογίων και υλικά, αναγνωρισµένων για την ποιότητα τους εργοστασίων. 

Η εκλογή των αποχρώσεων µιας ή περισσοτέρων, που θα εφαρµοσθούν, είναι προς 
έγκριση από την Υπηρεσία Επιβλέψεως. 
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Όλες οι επιφάνειες που θα χρωµατισθούν, καθαρίζονται και τρίβονται αρχικά, µε 
πατόχαρτο οι τοίχοι, µε γυαλόχαρτο οι ξύλινες και µε σµυριδόχαρτο οι σιδερένιες. 

Χρωµατισµοί πλαστικού επί τοίχου 

Οι εξωτερικοί τοίχοι και οι επιχρισµένες οροφές θα βαφούν µε πλαστικό ακρυλικό 
χρώµα. 

Οι επιχρισµένες επιφάνειες που θα χρωµατισθούν µε πλαστικό επί τοίχου, ξύνονται 
µε σπάτουλα, σε δύο διασταυρούµενες διευθύνσεις και τρίβονται µε γυαλόχαρτο. 

Αφού καθαρισθούν από τις σκόνες, βάφονται µε µία στρώση αστάρι και κατόπιν µε 
δύο στρώσεις πλαστικό χρώµα. 

Χρωµατισµοί εµφανούς σκυροδέµατος  

Οι επιφάνειες ανεπιχρίστου σκυροδέµατος (δεξαµενές, υπόγειοι χώροι), αφού 
καθαρισθούν από τις σκόνες και στοκαριστούν τυχόν ανωµαλίες µε τσιµεντοκονίαµα 
των 600 Kg τσιµέντου, µε άµµο θαλάσσης και συγκολλητική ρητίνη, βάφονται µε µία 
πρώτη στρώση αστάρι. 

Ακολουθεί ο χρωµατισµός µε δύο στρώσεις ακρυλικού τσιµεντοχρώµατος. 

Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών 

Προβλέπονται να κατασκευασθούν µε βερνικόχρωµα ριπολίνης, αφού προηγηθεί 
σπατουλάρισµα, ως ακολούθως : 

Τρίψιµο µε ελαφρό γυαλόχαρτο (Νο 80 έως 100), για εξοµάλυνση και σπάσιµο των 
ακµών. 

Αστάρωµα µε µίγµα λινελαίου, νεφτιού και στεγνωτικού µε προσθήκη λίγου τσίγκου ή 
βελατούρας. 

Επικάλυψη ζωντανών ρόζων µε πυκνό διάλυµα γοµαλάκας. 

Αφαίρεση νεκρών ρόζων (µαύρων) και γέµισµα του κενού µε εποξειδικό στόκο (δύο 
συστατικών), ανακατεµένο µε πριονίδι ξύλου. 

Νέο τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και ξεσκόνισµα. 

Σπατουλάρισµα µε στόκο λινελαίου. 

Μετά το ξεσκόνισµα πάλι τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και ξεσκόνισµα. 

Πρώτο χέρι βελατούρας. 

Ελαφρό τρίψιµο, ξεσκόνισµα, δεύτερο χέρι βελατούρας. 

Ελαφρό τρίψιµο, ξεσκόνισµα, πρώτο χέρι ριπολίνης. 

Ελαφρό τρίψιµο µε ντουκόχαρτο Νο 400 και λίγο νερό, και κατόπιν δεύτερη στρώση 
ριπολίνης γυαλιστερής.. 

Χρωµατισµός µεταλλικών επιφανειών 

Προηγείται καθαρισµός µε σπάτουλα και συρµατόβουρτσα ή σµυριδόπανο. 

Ακολουθεί πρώτη επίστρωση µε αντισκωριακό και στη συνέχεια δεύτερη στρώση 
αντισκωριακό, διαφορετικής όµως απόχρωσης. 

Επακολουθούν δύο στρώσεις ριπολίνης, κατάλληλης για µεταλλικές επιφάνειες, οι 
οποίες διαφέρουν λίγο στην απόχρωση. Μεταξύ των δύο στρώσεων, θα 
µεσολαβήσει ελαφρό τρίψιµο µε ντουκόχαρτο και ξεσκόνισµα. 
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7. ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦH:  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
 

Τα κτιριακά έργα από οπλισµένο σκυρόδεµα θα πρέπει αν ακολουθούν τις εξής 
προδιαγραφές: 

 

7.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗΣ 

Η προδιαγραφή εργασιών για έργα από οπλισµένο σκυρόδεµα θα βασίζεται στους 
κατωτέρω κανονισµούς: 

- Πρότυπα  και  όλες  οι  Εγκύκλιοι,  Αποφάσεις,  Παραρτήµατα,  
Τροποποιήσεις,Αιτιολογικές Εκθέσεις και Σχόλια που τους συµπληρώνουν: 

- Ελληνικός Κανονισµός Φορτίσεων ∆οµικών Έργων (Β.∆. 1945) 

- DIN 1072 για φορτία Οχηµάτων 

- DIN 1054 για Θεµελιώσεις 

- Π.∆.244/29-2-1980 "Περί Κανονισµού Τσιµέντου για Έργα από Σκυρόδεµα" 

- Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 (ΚΤΣ 1997) 

- Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος 2000 (ΚΤΧ 2000) 

-Πρότυπο ΕΛΟΤ 971/1994 για Συγκολλήσιµους Χάλυβες Οπλισµού Σκυροδέµατος 

- Πρότυπο ΕΛΟΤ 1045/1988 για δοκιµή εφελκυσµού Μεταλλικών υλικών 

- Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ 2000)) 

- DIN 1000, DIN 7168 και DIN 8570 για την κατεργασία Μεταλλικών ∆ιατοµών 

- DIN 1025, DIN 1026, DIN 1028 και DIN 1029 για τις Μεταλλικές ∆ιατοµές 

- Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ 2000) 

- Πρότυπα ΕΛΟΤ: ΕΝ39, 344,  345, 408, 515, 516, 517, 520,  521, 555, 671,  722  
και 739 

- Αποφάσεις ΥΠΕΧΩ∆Ε: ΣΚ-301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 314,  
318, 344, 345, 346, 364, 408, 515 και 517 

- Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές: Χ1, Ο150, Ο155, Α201, Α202, Α203, Α205, 
Α260,  Α265 και Τ110 

- Σχετικά DIN και Ευρωκώδικες για θέµατα που δεν καλύπτονται από τους 
παραπάνω  Κανονισµούς, Πρότυπα κ.λ.π. 

 

7.2 ΈΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

Ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει έτοιµο σκυρόδεµα. Θα πρέπει όµως να 
προσκοµιστεί από αυτόν, µία βεβαίωση του κατασκευαστή του σκυροδέµατος που θα 
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αναφέρει τον τύπο και την αντοχή του σκυροδέµατος που θα χρησιµοποιηθεί στο 
Εργοτάξιο. 

Ξυλότυποι 

Οι ξυλότυποι για το σκυρόδεµα θα είναι µεταλλικοί ή ξύλινοι αρκετού πάχους για να 
αποτραπεί η παραµόρφωση. Θα πρέπει µνα είναι καθαροί, λείοι, χωρίς εξογκώµατα, 
ανωµαλίες, κτυπήµατα ή βαθουλώµατα. Θα είναι στεγανοί µε κλειστούς αρµούς και 
ευθυγραµµισµένοι για να εξασφαλίζουν λεία επιφάνεια. Η επάρκειά τους θα πρέπει 
να αποδεικνύεται από υπολογισµούς των ικριωµάτων και λοιπών στοιχείων µε την 
µέθοδο συνολικής αντοχής. 

Τσιµέντο 

Το τσιµέντο θα είναι τύπου Portland σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 69/Α/28-3-
809. Απαγορεύεται η χρήση δύο τύπων τσιµέντου. 

Αδρανή Υλικά 

Τα αδρανή υλικά όλων των κοκκοµετρικών διαβαθµίσεων θα πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις του ΦΕΚ 266/9-5-85. Ειδικότερα δεν θα πρέπει ο συντελεστής του Los 
Angeles να υπερβαίνει το 30 και η αποσάρθρωση θα είναι η προβλεπόµενη από τον 
Κ.Τ.Σ. –97. 

Ύδωρ  

Το προς ανάµιξη ύδωρ θα πρέπει να είναι καθαρό, φρέσκο και απαλλαγµένο από 
οργανικές ή άλλες επιβλαβείς προσµίξεις. Μόνο πόσιµο ύδωρ είναι αποδεκτό χωρίς 
έλεγχο. Τα έξοδα ελέγχου καταλληλότητας µη πόσιµου ύδατος επιβαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 

Χαλύβδινος οπλισµός 

Ράβδοι οπλισµού και συνδετήρες θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις των άρθρων 
του Κανονισµού Χαλύβδων Οπλισµού Σκυροδέµατος ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000. 

Πλέγµα οπλισµού 

Το πλέγµα θα πρέπει να είναι τύπου S500 και να πληροί τις απαιτήσεις του 
Ελληνικού Κανονισµού. Πλέγµα µε διάµετρο ράβδου µικρότερη των 3mm θα πρέπει 
να είναι γαλβανισµένο. 

Απαιτούµενες Κατηγορίες Σκυροδέµατος 

Κατηγορία Α 

Το σκυρόδεµα των κατασκευών θα είναι τύπου C20/25 εκτός εάν υποδεικνύεται 
διαφορετικά. 

Κατηγορία Β 

Το σκυρόδεµα για την κατασκευή τσιµεντοστρώσεων, πεζοδροµίων και κρασπέδων 
θα είναι ποιότητας C12/15. 

Υλικά για τη συντήρηση του Σκυροδέµατος 
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Αδιάβροχα φύλλα χαρτιού, διαφανή ή λευκά φύλλα πολυαιθυλενίου ή λινάτσες µε 
επάλειψη πολυαιθυλενίου. 

 

7.3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
Κατασκευή και Τοποθέτηση Ξυλοτύπων 

Θα προβλεφτούν ξυλότυποι, υποστηρίγµατα και σκαλωσιές για τη διάστρωση του 
σκυροδέµατος, εκτός αν από τη µελέτη προδιαγράφεται διαφορετικά. Οι τύποι θα 
τοποθετούνται έτσι ώστε να µη διαφεύγει το κονίαµα από τους αρµούς και να είναι 
σύµφωνα µε τις αποστάσεις, διαστάσεις και υψόµετρα της µελέτης. 

Σε όλες τις εκτεθειµένες γωνίες του σκυροδέµατος, των αρµών και των άκρων θα 
προβλεφτούν αποτιµήσεις 20Χ20 mm, εκτός αν δείχνεται διαφορετικά. Στις κολώνες, 
τοιχώµατα και άλλα παρόµοια στοιχεία µικρών διαστάσεων, θα προβλεφτούν οπές 
για τη σκυροδέτηση, την επιθεώρηση και την αποµάκρυνση των µπαζών. Ξυλότυποι 
εντός του νερού θα είναι στεγανοί. 

Οι ξυλότυποι θα µπορούν να αφαιρούνται εύκολα χωρίς κτυπήµατα ή εισχωρήσεις 
µέσα στο σκυρόδεµα. Πριν την τοποθέτηση του σκυροδέµατος, κοµµάτια παλιού 
σκυροδέµατος, ή ξένα υλικά θα αποξεσθούν και θα αφαιρεθούν από το εσωτερικό 
των ξυλοτύπων οι οποίοι θα αλειφθούν µε λάδι ή θα βραχούν. Λάδωµα θα 
χρησιµοποιηθεί µόνο όταν αναµένεται παγετός. 

Ανάµιξη 

Ο εξοπλισµός θα είναι τέτοιος, ώστε τα συστατικά του σκυροδέµατος να µετρούνται 
(ζυγίζονται) σταθερά και αµετάβλητα, εντός των κατωτέρω ανοχών: 1% για το 
τσιµέντο και το νερό, 2% για τα αδρανή και 3% για τα πρόσµικτα. Θα παραδίδεται 
υποχρεωτικά το πληροφοριακό δελτίο ανάµιξης για κάθε φορτίο έτοιµου 
σκυροδέµατος. 

 Μεταφορικά φορτηγά – Αναµικτήρες 

Μεταφορικά φορτηγά- Αναµικτήρες θα βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και 
δεν θα φορτώνονται περισσότερο από την ενδεικνυόµενη περιεκτικότητά τους. 
Σκυρόδεµα το οποίο έχει υποστεί σκλήρυνση θα απορρίπτεται. Η µεταφορά του 
µίγµατος θα γίνεται µε φορτηγά που φέρουν κυλίνδρους. Οι κύλινδροι των φορτηγών 
δεν θα ξεπλένονται ή καθαρίζονται µέσα στην περιοχή του Έργου. Τα µεταφορικά 
οχήµατα µίγµατος θα είναι εξοπλισµένα µε τα κατάλληλα µέσα (προεκτάσεις) για να 
γίνεται γρήγορα η εκφόρτωση του σκυροδέµατος. Εάν τα υλικά του σκυροδέµατος 
έχουν παραµείνει στον αναµικτήρα περισσότερο από 2 ώρες θα απορρίπτονται. 

Το σκυρόδεµα πρέπει να µεταφέρεται από τον αναµικτήρα στους ξυλότυπους το 
γρηγορότερο δυνατόν. Να προλαµβάνεται ο διαχωρισµός ή η απώλεια των υλικών 
του σκυροδέµατος. Να καθαρίζεται ο εξοπλισµός µεταφοράς πολύ καλά πριν από 
κάθε χαρµάνι. Να µη χρησιµοποιούνται σωλήνες ή κεκλιµένοι αγωγοί εκφορτώσεως 
από αλουµίνιο. Να αποµακρύνεται το σκυρόδεµα που έχει υποστεί διαχωρισµό των 
υλικών του κατά τη µεταφορά και να απορρίπτεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
Επιβλέποντα Μηχανικού. 
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Απαγορεύεται να προστεθεί επί πλέον νερό πέραν του νερού που έχει προστεθεί 
κατά την παραγωγή του σκυροδέµατος στην µονάδα παρασκευής. 

Τα πρόσµικτα πρέπει να διαλύονται µέσα στο νερό της αναµίξεως, και να 
αναµιγνύονται µέσα στο τύµπανο, έτσι ώστε να γίνεται οµοιόµορφη διανοµή των 
προσµίκτων σε όλη τη µάζα του νωπού σκυροδέµατος. 

∆ιάστρωση Σκυροδέµατος 

Το σκυρόδεµα θα διαστρώνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα µετά την επιθεώρηση 
και την έγκριση των ξυλοτύπων και του οπλισµού. ∆εν θα διαστρώνεται το 
σκυρόδεµα σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες εµποδίζουν την κατάλληλη και 
σωστή διάστρωση και συµπύκνωση, όπως σε υπαίθριες επιφάνειες κατά τη διάρκεια 
βροχών ή σε στάσιµα νερά. Πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος θα 
αφαιρούνται από τους ξυλότυπους όλοι οι ρύποι, ακαθαρσίες, τα µπάζα από την 
κατασκευή τους, το νερό, το χιόνι και ο πάγος. 

Το σκυρόδεµα θα τοποθετείται στους ξυλότυπους όσο το δυνατόν ταχύτερα ώστε να 
αποφευχθεί η απώλεια υλικών και δεν θα υπάρχει κάθετη πτώση σκυροδέµατος 
µεγαλύτερη από 2,00m, εκτός αν υπάρχουν κατάλληλα µηχανήµατα για να 
αποφευχθεί διαχωρισµός, πάντοτε όµως µετά από άδεια από τον Επιβλέποντα 
Μηχανικό. 

Το σκυρόδεµα θα πρέπει να τοποθετηθεί στους ξυλότυπους µέσα σε µία ώρα από 
την αρχική ανάµιξη µε το νερό, αλλά σε καµία περίπτωση µετά την αρχική 
σκλήρυνση. Το σκυρόδεµα δεν θα τοποθετείται όταν η θερµοκρασία αέρα είναι κάτω 
από 5 βαθµούς Κελσίου ή όταν η θερµοκρασία αέρα αναγγέλλεται ότι εντός 24 ωρών 
θα πέσει κάτω από την προαναφερθείσα θερµοκρασία. Επίσης δεν θα διαστρώνεται 
σε στρώσεις κατώτερες των 60 εκατοστών. 

 

∆όνηση 

Θα υπάρχει πάντοτε εφεδρικός δονητής στο εργοτάξιο όταν διαστρώνεται 
σκυρόδεµα. Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος, για πλάκες πάχους µεγαλύτερου 
από 10 cm  θα γίνεται µε µηχανικό δονητή υψηλής συχνότητας, εσωτερικό, 
υποβοηθούµενο µε χειροφτυάρισµα κια κοπάνισµα. Η συµπύκνωση του 
σκυροδέµατος για πλάκες πάχους 10 cm ή λιγότερο θα γίνεται µε ξύλινους 
κόπανους, µε φτυάρισµα και πηχάρισµα µε βαρύ επιπεδωτικό πήχη. 

Οι δονητές θα λειτουργούν µε το δονούµενο στοιχείο βυθισµένο στο σκυρόδεµα και 
συχνότητα όχι λιγότερη από 6000 παλµούς ανά πρώτο λεπτό, όταν είναι βυθισµένο. 

Οι δονητές δεν θα χρησιµοποιούνται για µετακίνηση και διάστρωση του 
σκυροδέµατος επί των ξυλοτύπων. Ο δονητής θα βυθίζεται και θα αποµακρύνεται 
ανά 45 cm. Ο δονητής θα εισέρχεται µέσα στην προηγούµενη στρώση του 
σκυροδέµατος, όταν σκυρόδεµα διαστρώνεται σε περισσότερες από µια στρώση. Το 
σκυρόδεµα θα διαστρώνεται µε στρώσεις πάχους το πολύ 45 cm. Θα 
χρησιµοποιούνται εξωτερικοί δονητές επί των εξωτερικών επιφανειών των 
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ξυλοτύπων, όταν η συµπύκνωση του σκυροδέµατος µε εσωτερικούς δονητές δεν 
είναι ικανοποιητική. 

Άντληση 

∆εν πρέπει η άντληση να συνεπάγεται το διαχωρισµό ή την απώλεια των υλικών του 
σκυροδέµατος, ούτε να δηµιουργεί διακοπές, ικανές να επιτρέψουν την απώλεια της 
πλαστικότητας µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων. Η απώλεια της κάθισης στον 
εξοπλισµό της άντλησης δεν θα υπερβαίνει τα 5 cm. Θα αποφεύγονται απότοµες 
αλλαγές στις διαµέτρους των σωλήνων. Το µεγαλύτερο µέγεθος του χονδρόκοκκου 
αδρανούς υλικού πρέπει να περιορίζεται στο 33% της διαµέτρου του σωλήνα. Το 
µεγαλύτερο µέγεθος των καλώς στρογγυλεµένων αδρανών υλικών πρέπει να 
περιορίζεται στο 40% της διαµέτρου του σωλήνα. Τα δείγµατα για δοκιµές θα 
λαµβάνονται στο σηµείο της εισόδου της αντλίας καθώς και στο τέλος της εκχύσεως. 

 Πρόσφυση και τοποθέτηση τσιµεντοκονίας 

Πριν από την τοποθέτηση  του νέου µίγµατος πάνω ή έναντι του σκυροδέµατος το 
οποίο έχει πήξει, οι υφιστάµενες επιφάνειες θα δεχθούν µία λεπτή στρώση καθαρής  
τσιµεντολάσπης. Το νέο µίγµα θα τοποθετηθεί πριν από την έναρξη πήξης του 
λεπτού στρώµατος τσιµέντου. 

Συντήρηση και προστασία 

Η συντήρηση πρέπει να αρχίσει αµέσως µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων. Το 
σκυρόδεµα πρέπει να προστατευθεί από την επιβλαβή δράση του ήλιου, της βροχής 
ρεόντων υδάτων, παγωνιάς, µηχανικών κακώσεων, από σηµάδια τροχών και κηλίδες 
ελαίου. ∆εν επιτρέπεται να αποξηρανθεί το σκυρόδεµα από τη στιγµή της 
διαστρώσεως µέχρι τη λήξη της προδιαγεγραµµένης περιόδου της συντηρήσεως. 

∆εν θα χρησιµοποιηθούν υγρά που σχηµατίζουν επιφανειακή µεµβράνη σε 
επιφάνειες; Όπου η εµφάνιση θα είναι δυσάρεστη ή σε επιφάνειες που πρόκειται να 
βαφούν, ή όπου επικαλύψεις πρόκειται να συνδεθούν µε το σκυρόδεµα, ή σε 
σκυρόδεµα όπου άλλα σκυροδέµατα θα προστεθούν. Εάν αφαιρεθούν οι ξυλότυποι 
πριν την λήξη της περιόδου της συντηρήσεως, να προβλεφτεί άλλη διαδικασία 
συντηρήσεως. 

 Συντήρηση Υγρασίας 

Θα αφαιρεθεί το νερό χωρίς διάβρωση ή ζηµιά στην κατασκευή. 

∆ηµιουργία λίµνης ή εµβάπτιση 

Το σκυρόδεµα θα εµβαπτίζεται συνεχώς καθ΄όλη την διάρκεια της περιόδου 
συντηρήσεως. Η θερµοκρασία του νερού θα είναι χαµηλότερη από 100   C, θα 
αυξάνεται η περίοδος συντηρήσεως κατά 50%. 

∆ιαβροχή οµίχλης ή ψεκασµός 

Θα διαβρέχεται οµοιόµορφα και συνεχώς καθ΄όλη τη διάρκεια της περιόδου 
συντηρήσεως. Για θερµοκρασίες µεταξύ 50 C και 100 C θα αυξάνεται η περίοδος 
συντηρήσεως κατά 50%. 
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∆ιαπερατά φύλλα 

Θα καλυφθεί η επιφάνεια και τα άκρα του σκυροδέµατος µε διπλά βρεγµένα φύλλα. Η 
επικάλυψη των γειτονικών φύλλων θα είναι 15 Cm. Το µήκος των φύλλων θα είναι 
τουλάχιστον, όσος το πλάτος της υπό συντήρησης επιφάνειας. Κατά τη διάρκεια της 
εφαρµογής αυτής, δεν θα σύρονται τα φύλλα πάνω από τα ήδη διαστρωµένα φύλλα. 
Θα διαβρέχονται τα φύλλα πλήρως και θα διατηρούνται υγρά καθ΄ λη τη περίοδο της 
συντηρήσεως. 

Αδιαπέρατα φύλλα 

Θα διαβρέχεται όλη η εκτεθειµένη επιφάνεια του σκυροδέµατος πλήρως, µε λεπτό 
ψεκασµό νερού και θα καλύπτεται µε αδιαπέρατα φύλλα καθ΄όλη τη διάρκεια της 
συντηρήσεως. Ακολούθως θα διαστρώνονται τα φύλλα απ ευθείας επί της επιφάνειας 
του σκυροδέµατος και θα επικαλύπτονται τα άκρα κατά 30 cm, τουλάχιστον. Τα 
φύλλα αυτά θα είναι τουλάχιστον 45 cm µεγαλύτερα από το πλάτος της υπό 
συντήρηση επιφάνειας. Θα στερεωθούν καλώς τα άκρα και οι εγκάρσιες επικαλύψεις, 
ώστε να σχηµατισθούν κλειστοί αρµοί. Θα επισκευασθούν τα σχισίµατα και οι ζηµιές 
των φύλλων, ή θα τοποθετηθούν καινούργια. Θα επικαλύπτονται ή θα περιτυλίγονται 
οι κολώνες, τα τοιχώµατα και άλλες κατακόρυφες κατασκευές,  από το επάνω µέρος 
προς τα κάτω µε αδιαπέρατα φύλλα./ Τα φύλλα αυτά θα επικαλύπτονται και οι αρµοί 
τους θα στερεώνονται (στεγανοποιούνται) µε συνεχείς ταινίες. Τέλος θα εισαχθεί 
αρκετό νερό, ώστε να διαβραχεί ολόκληρη η επιφάνεια πριν από το πλήρες κλείσιµο 
των φύλλων. 

Αδιάβροχος χάρτης 

Το σκυρόδεµα θα υγραίνεται συνεχώς, µετά θα σκεπάζεται µε στρώση 
κατασκευαστικού χάρτου εµποτισµένου από άσφαλτο τοποθετούµενο µε αρµούς που 
καλύπτονται κατά 20 cm. 

Αφαίρεση Ξυλοτύπων 

Ο καθορισµός του χρόνου της αφαίρεσης των ικριωµάτων και ξυλότυπων, όπως και 
η διακοπή των µέτρων προστασίας της σκλήρυνσης του σκυροδέµατος εξαρτάται 
από το είδος της κατασκευής, τις καιρικές και άλλες συνθήκες που επιδρούν στη 
σκλήρυνση, τα χρησιµοποιούµενα υλικά κ.λπ. 

Η αφαίρεση των ξυλότυπων θα γίνεται σύµφωνα µε τις φάσεις που προβλέπονται 
στη µελέτη, χωρίς κρούσεις και µε καθαρά στατικές δυνάµεις, όταν η σκλήρυνση του 
σκυροδέµατος είναι επαρκής, ώστε τα υπόψη δοµικό στοιχείο να µπορεί να αναλάβει 
µε ασφάλεια όλα τα φορτία, που επιβάλλονται σε αυτό κατά το χρόνο της αφαίρεσης 
των ξυλότυπων. 

Η αφαίρεση των ικριωµάτων θα γίνει λαµβάνοντας υπόψη τους χρόνους 
σκλήρυνσης, που είναι αναγκαίοι για την κατασκευή που αυτά στηρίζουν. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα δίνεται κατά την αφαίρεση των ικριωµάτων στις περιπτώσεις δοµικών 
στοιχείων τα οποία παίρνουν σχεδόν το σύνολο των φορτίων που πάρθηκε υπόψη 
στον υπολογισµό κατά τη στιγµή αφαίρεσης των ικριωµάτων (π.χ. στέγες, πλάκες 
ορόφων κ.λπ.). Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να είναι αναγκαία η διατήρηση 
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ορισµένων ικριωµάτων για λόγους γενικής ευστάθειας. Κανονικά ο χρόνος αφαίρεσης 
των ξυλότυπων ελέγχεται µε δοκίµια ελέγχου της σκλήρυνσης οπότε και οι ξυλότυποι 
και τα ικριώµατα µπορούν να αφαιρεθούν µόλις το σκυρόδεµα αποκτήσει την 
απαιτούµενη αντοχή, µετά από έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Στην περίπτωση που η εργασία δεν ελέγχεται µε δοκίµια ελέγχου ισχύει η 
παράγραφος 11.6 του Κ.Τ.Σ.-97.  

Η αφαίρεση των στύλων των ικριωµάτων θα γίνεται κατά τρόπο που να µην προκαλεί 
υπέρβαση των επιτρεπόµενων τάσεων και έτσι ώστε να φορτίζεται βαθµιαία και 
οµοιόµορφα η φέρουσα κατασκευή. Οι ξυλότυποι των στύλων, βάθρων και 
τοιχωµάτων θα αφαιρούνται πριν από τους ξυλότυπους των δοκών και πλακών που 
στηρίζονται πάνω σε αυτά. Γενικά ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η αφαίρεση 
ξυλότυπων και ικριωµάτων χωρίς την έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας σχετικά 
µε το χρόνο και τη µέθοδο αφαίρεσης. 

Ισχύει επίσης το άρθρο 11 του Κ.Τ.Σ.-97. 

Τοποθέτηση Σκυροδέµατος επί του Εδάφους 

Το Σκυρόδεµα θα τοποθετείται πάνω σε οµαλές και καθαρές επιφάνειες, ελεύθερες 
από παγετό, λάσπης και νερό. Πάνω σε ξηρό έδαφος, θα τοποθετείται πλαστικό 
φύλλο και κατόπιν θα διαστρώνεται το σκυρόδεµα. 

Τελειώµατα στις Επιφάνειες Σκυροδέµατος 

Αµέσως µετά την αποµάκρυνση των ξυλοτύπων, όλα τα ελεύθερα υλικά θα 
αποµακρύνονται, οπές διαµέτρου µεγαλύτερες από 12 mm θα βρέχονται και θα 
γεµίζονται µε τσιµεντοκονίαµα που θα  αποτελείται από 1 µέρος τσιµέντο και 2 µέρη 
λεπτόκοκκου αδρανούς. Το τσιµεντοκονίαµα θα τοποθετηθεί σε στρώσεις και κάθε 
στρώση και θα είναι ολοσχερώς συµπαγής. Η επιφάνεια της τελικής στρώσης θα 
είναι στο ίδιο επίπεδο µε την παραπλήσια. Οι επιδιορθώσεις θα βρέχονται για 72 
ώρες. Οι εµφανείς επιδιορθώσεις θα τριφτούν ή θα αποτελειωθούν κατάλληλα για να 
µην διαφέρουν από παραπλήσιες επιφάνειες. Η επιφάνεια των εµφανών 
σκυροδεµάτων πρέπει να είναι οµαλή, επίπεδη και οµοιόµορφη χωρίς ράχες και 
προεξοχές. 

 

7.4 ΠΛΑΚΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ 
Πορώδες επίχωµα 

Το πορώδες επίχωµα θα αποτελείται από καθαρό θραυστό πέτρωµα, θραυστούς ή 
άθραυστους  χάλικες ή άλλο εγκεκριµένο ελεύθερα αποστραγγιζόµενο υλικό, τέτοιου 
µεγέθους, ώστε να µπορεί αν διέλθει από κόσκινο οπής 50 mm  και να συγκροτείται 
από κόσκινο οπής 5mm. Το πορώδες επίχωµα θα είναι ελεύθερο από χώµα, άργιλο 
ή άλλη ξένη ύλη. Το επίχωµα θα οριζοντιώνεται και συµπυκνωµένη σε µία οριζόντια 
επιφάνεια και θα εγκρίνεται πριν τοποθετηθεί το σκυρόδεµα. Το υδατοστεγές χαρτί 
πρέπει να τοποθετείται πάνω στο πορώδες επίχωµα και ακολούθως να διαστρώνεται 
το σκυρόδεµα. 
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Πλάκα 

Το σκυρόδεµα θα σταθεροποιείται µέσω εσωτερικών δονητών συνοδευόµενων µε 
φτυάρωµα ώστε να µειωθούν τα κενά κατά µήκος των ξυλοτύπων. Σε συνέχεια θα 
κτυπάται µε ένα εγκεκριµένο τύπο σανίδας ώστε να σχηµατισθεί επίπεδη επιφάνεια 
και κατόπιν θα λειαίνεται µέσω ξύλου. Η τελική επιφάνεια θα διαµορφωθεί από 
βαρέως τύπου µηχάνηµα λείανσης φρεσκοτοποθετηµένου τσιµέντου (φτερωτή) 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του. Η τελική επιφάνεια θα είναι 
επίπεδη και ελεύθερη από ανυψωµένα σηµεία. 

Έλεγχος πλάκας 

Καµία πλάκα δεν θα παρουσιάσει διαφορά από την απαιτούµενη στάθµη 
περισσότερο του 1mm. 

 

7.5 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ισχύει ο Κανονισµός Χαλύβδων Οπλισµού Σκυροδέµατος ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000Ο 
χαλύβδινος οπλισµός ή πλέγµα θα κατασκευάζεται στα σχήµατα και διαστάσεις και 
θα τοποθετείται όπως θα παρουσιάζονται σε σχέδια. Πριν από την τοποθέτησή του, 
ο οπλισµός θα καθαριστεί επιµελώς από σκουριά, κοµµάτια σιδήρου ή και ξένων 
υλών συµπεριλαµβανοµένου και του πάγου, για να αποφευχθεί η µείωση της 
πρόσφυσης. 

Οπλισµός µε µειωµένη διατοµή δεν θα χρησιµοποιηθεί. Εάν επέλθει σοβαρή 
καθυστέρηση στην εργασία, ο οπλισµός ο οποίος έχει ήδη τοποθετηθεί θα 
επιθεωρηθεί και θα καθαριστεί από την αρχή. Οπλισµός µε γόνατα ή κάµψεις που 
δεν φαίνονται στα σχέδια, δεν θα χρησιµοποιηθεί. Ο οπλισµός µόλις φθάσει στο 
Εργοτάξιο θα τοποθετείται σε ξύλινους δοκούς στο έδαφος και θα καλύπτεται µε 
πλαστικά φύλλα ή άλλα αδιάβροχα υλικά για την προστασία του. Σκουριασµένος 
οπλισµός δεν θα χρησιµοποιηθεί. Ο οπλισµός δεν θα ζεσταθεί για να καµφθεί. 

Υπερκάλυψη Οπλισµών 

Οι υπερκαλύψεις θα προσδένονται µε σύρµατα και θα έχουν το απαιτούµενο µήκος 
για την µεταβίβαση των τάσεων. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα σχέδια, το 
ελάχιστο µήκος υπερκάλυψης θα είναι σύµφωνο µε το Νέο Κανονισµό για τη Μελέτη 
και Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεµα. Υπερκαλύψεις σε γειτονικές ράβδους θα 
είναι εναλλασσόµενοι. 

Ελάχιστη επικάλυψη Ράβδων Οπλισµού από το Σκυρόδεµα 

Ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νέου Κανονισµού για τη Μελέτη και Κατασκευή 
Έργων από Σκυρόδεµα. 

Οι πιο πάνω επικαλύψεις θα τηρούνται οπωσδήποτε, αν δεν αναφέρονται στα σχέδια 
ακόµη µεγαλύτερες αυτών. Λίθινες επενδύσεις δεν λαµβάνονται υπόψη σαν 
επικάλυψη. 

Αρµοί διακοπής 
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Οι αρµοί διακοπής εργασίας θα γίνονται όπου προβλέπονται στα σχέδια. Αρµοί σε 
άλλη θέση µπορούν να γίνουν ύστερα από έγκριση της Επίβλεψης. ∆εν επιτρέπεται 
αλλαγή θέσης αρµού σε στοιχεία σκυροδέµατος που θα µείνουν ανεπίχριστα. 

Πριν την νέα σκυροδέτηση η επιφάνεια του υφιστάµενου σκυροδέµατος θα 
καθαριστεί πλήρως από όλα τα χαλαρά στοιχεία. 

Οι αρµοί ελέγχου των ρωγµών θα διαµορφωθούν µε κοπή του σκυροδέµατος 
τέσσερις ώρες µετά την σκυροδέτηση και θα γεµιστούν µε µαστίχη. Η διαµόρφωση 
του οπλισµού στις θέσεις των αρµών αυτών θα γίνει όπως προβλέπεται στα σχέδια. 

∆οκιµές  

Οι δοκιµές θα διεξάγονται βάσει του ΦΕΚ 315/Β/97.ν όπλα τα αποτελέσµατα των 
εργαστηριακών ∆οκιµών Καθίσεως, Θερµοκρασίας και Θλιπτικής Αντοχής σύµφωνα 
µε το ΦΕΚ 266/9-5-85, θα προσκοµίζονται από τον Ανάδοχο στον Επιβλέποντα 
Μηχανικό για έγκριση. 
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8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

Η εν λόγω προδιαγραφή διέπει τις απαιτήσεις για την προµήθεια, βιοµηχανοποίηση 
και ανέγερση µορφοχάλυβα για τον φέροντα οργανισµό και τις βοηθητικές 
κατασκευές του κτιρίου. Εκτός εάν ειδικώς αναφέρεται, οι εργασίες και τα υλικά θα 
περιλαµβάνουν λαµαρίνες και σχάρες πατωµάτων, φορείς κλιµάκων, πλατυσκάλων, 
σκαλοπάτια, κιγκλιδώµατα και άλλες βοηθητικές σιδηροκατασκευές που δείχνονται 
στα σχέδια. 

 

8.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Όλες οι εργασίες και όλα τα υλικά που καλύπτονται από την εν λόγω προδιαγραφή 
θα είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα DIN  και τον εν ισχύει ευρωκώδικα. Οι τελευταίες 
εκδόσεις και αναθεωρήσεις έως και την ηµεροµηνία της εν λόγω προδιαγραφής, των 
κατωτέρω κανονισµών και προτύπων αποτελούν αναπόσταστο µέρος της παρούσας 
προδιαγραφής. 

Βιοµηχανοποίηση, Κατασκευή και Ανέγερση από 
Μορφοχάλυβα 

DIN10000 

Μορφοχάλυβας για γενική ∆οµική Χρήση DIN 17100 
Σιδηρές κατασκευές: Υπολογισµοί και 
Κατασκευαστική ∆ιαµόρφωση 

DIN 18800 

∆οµικός χάλυβας για κτίρια: Υπολογισµός και 
Κατασκευαστική ∆ιαµόρφωση 

DIN 18801 

Κοχλίες, Βίδες, Περικόχλια DIN 267 
Κοχλίες Υψηλής Αντοχής DIN 6914 
Εξάγωνοι Κοχλίες µε εξαγωνικά Περικόχλια για 
Σιδηρές Κατασκευές 

DIN 7990 

Προδιαγραφές και Υπολογισµός DIN 4100 

 

8.2 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

• Οι εργασίες θα ελεγχθούν στον χώρο βιοµηχανοποίησης ως επί τόπου του έργου 
από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 

• Οι ανοχές ανέγερσης θα είναι σύµφωνες µε το DIN 18800. 

• Οι συγκολλήσεις θα ελεγχθούν σύµφωνα µε το DIN 8563 ως ακολούθως: Κάθε 
συγκόλληση θα ελεγχθεί οπτικώς 

• Όλες οι επιφάνειες συγκολλήσεως θα ελεγχθούν µε τη µέθοδο των υπερήχων ως 
ακολούθως: 

1. Πέλµατα δοκών 100% 

2. Ψυχές δοκών 10% 
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• Αντίγραφο της κάθε εγκεκριµένης διαδικασίας συγκόλλησης θα κατατίθεται προ 
της έναρξης συγκόλλησης και θα είναι σύµφωνος µε το DIN 8563 

• Πιστοποιητικά ελέγχου και ποιότητας του εργοστασίου παραγωγής σύµφωνα µε 
το DIN 50049 τα οποία θα αποδεικνύουν ότι ο χρησιµοποιούµενος 
µορφοχάλυβας είναι σύµφωνος µε τις προδιαγραφές, θα δίδονται στον Κύριο του 
Έργου. 

• Το 10% του συνολικού αριθµού των προεντεταµένων κοχλίων υψηλής αντοχής 
θα ελεγχθούν µε δυναµόκλειδο σύµφωνα µε το DIN 18800, Μέρος 7. Οι κοχλίες 
που δεν τηρούν την άνω προδιαγραφή θα αφαιρούνται και συγχρόνως θα 
ελέγχονται δύο επί πλέον κοχλίες στην ίδια σύνδεση. 

Κατασκευαστικά Σχέδια 

Κατασκευαστικά σχέδια που θα περιέχουν τις απαιτούµενες πληροφορίες για την 
βιοµηχανοποίηση και ανέγερση των στοιχείων της µεταλλικής κατασκευής 
περιλαµβανοµένων και την θέση, είδος και µέγεθος όλων των συνδέσεων, θα πρέπει 
να εκπονηθούν προ της έναρξης των εργασιών κατασκευής του κτιρίου. 

Παράδοση Μορφοχάλυβα 

Ο µορφοχάλυβας θα παραδοθεί σύµφωνα µε το DIN 18800 και χωρίς οποιαδήποτε 
ζηµιά. 

Υλικά 

Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια και σύµφωνα µε τις παρακάτω απαιτήσεις εκτός εάν 
ισοδύναµες αντικαταστάσεις έχουν εγκριθεί ή προδιαγραφεί από τον Κύριο του 
Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να φέρει αποδείξεις ότι όλα τα µεταλλικά στοιχεία είναι 
σύµφωνα µε το DIN 17100. 

 

8.3 ΜΟΡΦΟΧΑΛΥΒΑΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Γενικά 

Ο µορφοχάλυβας για κύριες και βοηθητικές κατασκευές θα είναι ποιότητος RSt-37,2 
σύµφωνα µε το DIN17100 

Ο Εργολάβος υποχρεούται να δώσει, µε δικό του κόστος, Πιστοποιητικά Ελέγχου και 
Ποιότητας του Εργοστασίου Παραγωγής όπου θα πιστοποιείται ότι τα 
προµηθευόµενα υλικά σύµφωνα µε την εν λόγω προδιαγραφή. 

Χωροδικτυώµατα 

Όλα τα µεταλλικά στοιχεία θα είναι σύµφωνα µε το DIN 17100. 

Οι µεταλλικοί κόµβοι συνδέσεως θα είναι ποιότητος Grade RSt-52,2 σύµφωνα µε το 
DIN 1117100. Οι µεταλλικοί κόµβοι θα είναι τύπου “MERO” ή ισοδύναµοι. 

Οι κοχλίες συνδέσεως θα είναι υψηλής αντοχής, ποιότητα 10,9 σύµφωνα µε το DIN 
6914. 
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Κοχλίες Περικόχλια και ∆ακτύλιοι 

Όλοι οι χρησιµοποιούµενοι κοχλίες, περικόχλια και δακτύλιοι θα είναι σύµφωνα το 
DIN7. Όλοι οι κοχλίες θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα περικόχλια και δακτυλίους. 
Όλα τα υλικά συνδέσεως θα φυλάσσονται σε διαφορετικά κουτιά σύµφωνα µε το 
είδος και το µέγεθός τους. 

Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στους κοχλίες Υψηλής Αντοχής οι οποίοι πρέπει να 
φυλάσσονται και να διατηρούνται σύµφωνα µε το Dast-010. 

• Κοχλίες, Περικόχλια και ∆ακτύλιοι Υψηλής Αντοχής 

Όλοι οι κοχλίες Υψηλής Αντοχής θα είναι σύµφωνοι µε το DIN 694, τα αντίστοιχα 
περικόχλια µε το DIN 6915 και οι αντίστοιχοι δακτύλιοι µε τα  DIN 6916 ή DIN 6917 ή 
DIN6918. 

Οι κοχλίες Υψηλής Αντοχής θα τοποθετούνται χωρίς προένταση, εκτός όπου ρητά 
αναφέρεται η απαίτηση προέντασης στα κατασκευαστικά σχέδια. 

Όπου απαιτείται προστασία των κοχλιών, αυτή θα γίνεται σύµφωνα µε το DIN 18800, 
µέρος 7 και η επιφάνεια των συνδεοµένων στοιχείων θα είναι καθαρή (χωρίς λάδια, 
βαφές, σκουριά κ.λ.π.) 

• Κοινοί Κοχλίες, Περικόχλια και ∆ακτύλιοι 

Όλοι οι κοινοί κοχλίες θα είναι ποιότητας 4,6 σύµφωνα µε το DIN 7990,τα αντίστοιχα 
περικόχλια µε το DIN 555 και οι αντίστοιχοι δακτύλιοι µε το DIN 7989. 

• Ηλεκτρόδια Συγκολλήσεων 

Όλα τα ηλεκτρόδια συγκολλήσεων θα είναι σύµφωνα µε το DIN 1913. 

Σκαλοπάτια Κλιµάκων 

Τα σκαλοπάτια θα αποτελούνται από σχάρα συγκολλητών ελασµάτων. Τα φέροντα 
ελάσµατα θα έχουν πάχος 5mm και πλάτος 32mm κατ' ελάχιστον και θα απέχουν 
µεταξύ τους όχι περισσότερο από 30mm. Τα εγκάρσια ελάσµατα θα είναι ελαχίστου 
εµβαδού 32cm2 και θα απέχουν µεταξύ τους όχι περισσότερο από 100mm. Τα 
σκαλοπάτια θα περιλαµβάνουν φέροντα ελάσµατα πάχουν 5mm κατ' ελάχιστον. Οι 
ακµές των σκαλοπατιών θα φέρουν µπακλαβωτή λαµαρίνα. Τα σκαλοπάτια θα 
βάφονται µε ένα χέρι εργαστασιακής βαφής σύµφωνα µε την εν λόγω προδιαγραφή. 

Σχάρες Πατωµάτων 

Οι σχάρες θα αποτελούνται από συγκολλητά ορθογωνικά ελάσµατα. Εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά στα κατασκευαστικά σχέδια, τα φέροντα ελάσµατα θα είναι 
διαστάσεων 30x5mm και θα απέχουν µεταξύ τους 30mm. Τα εγκάρσια ελάσµατα θα 
απέχουν µεταξύ τους 100mm.  

Όλα τα ελεύθερα άκρα και οι οπές των σχαρών θα περικλείονται από ελάσµατα ιδίου 
µεγέθους µε αυτό των φερόντων ελασµάτων και θα συγκολλούνται επί τόπου. Οι 
σχάρες θα γαλβανίζονται σύµφωνα µε την εν λόγω προδιαγραφή. 

Μπακλαβωτή Λαµαρίνα 
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 Οι λαµαρίνες πατωµάτων θα είναι "µπακλαβωτού" τύπου χωρίς στρεβλώσεις και 
καµπυλότητες. Το πάχος της λαµαρίνας θα είναι αυτό που αναφέρεται στα 
κατασκευαστικά σχέδια. Οι λαµαρίνες πατωµάτων θα βάφονται σύµφωνα µε την εν 
λόγω προδιαγραφή. 

Κιγκλιδώµατα 

 Τα κιγκλιδώµατα θα κατασκευάζονται από σωλήνα ως αναφέρεται στα 
κατασκευαστικά σχέδια. Τα κιγκλιδώµατα θα βιοµηχανοποιούνται στο εργοστάσιο και 
θα µεταφέρονται τµηµατικά. Ο µορφοχάλυβας των κιγκλιδωµάτων θα είναι ποιότητος 
St.39-2 ή St.33 ή σύµφωνα µε το DIN 17100. 

Βιοµηχανοποίηση 

Ο δοµικός µορφοχάλυβας θα βιοµηχανοποιείται σύµφωνα µε τα DIN 1000, DIN 
18800. Οι κατασκευαστικές ανοχές θα είναι σύµφωνες µε τα DIN 1024, DIN 1025, 
DIN 1026, DIN 1028 και DIN 1029. 

• Εργασίες 

Πριν από οποιαδήποτε κατεργασία, τα στοιχεία µορφοχάλυβα και οι λαµαρίνες θα 
είναι ευθυγραµµισµένες και επίπεδες, χωρίς καµπύλες και στρεβλώσεις. Οι εργασίες 
θα είναι σύµφωνες µε το DIN 18800 και θα είναι οι ακόλουθες: 

Κοπή και Προετοιµασία για Συγκόλληση 

Η κοπή και προετοιµασία των µεταλλικών στοιχείων για συγκόλληση θα είναι 
σύµφωνη µε τα DIN 2310, Μέρος 4 και DIN 8551 και τις απαιτήσεις που αναφέρονται 
στην εν λόγω προδιαγραφή. Τα στοιχεία που πρόκειται να συνδεθούν µε 
συγκόλληση πρέπει να κόβονται µε ακρίβεια. Τα άκρα θα κόβονται µε οξυγόνο ή 
µηχανικά και σε κατάλληλη µορφή ανάλογα µε τον τρόπο συγκόλλησης. Οι κοµµένες 
επιφάνειες πρέπει να είναι ελεύθερες από ελαττώµατα του µετάλλου και η σκουριά 
λόγω κοπής µε οξυγόνο να αφαιρείται προ της συγκολλήσεως. Οι προς συγκόλληση 
επιφάνειες πρέπει να είναι ελεύθερες από σκουριά, βαφή ή γράσο και άλλες 
επικαλύψεις εκτός από ειδικά αστάρια µετάλλου, ειδικά για συγκολλήσεις. 

∆ιάτρηση Οπών Κοχλιών 

Όλες οι οπές θα είναι κυλινδρικές, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά στα 
κατασκευαστικά σχέδια, κάθετες στα συνδεόµενα στοιχεία και θα τρυπιούνται χωρίς 
να αφήνουν ανώµαλες και χαραγµένες ακµές. Οι οπές θα ανοίγονται στο µέγεθος 
που δείχνεται στα σχέδια. Οι οπές θα σηµειώνονται και θα ανοίγονται µε ακρίβεια και 
προσοχή. Τυχόν ρινίσµατα κατά την διάνοιξη των οπών θα τροχίζονται. 

Εργοστασιακή βιοµηχανοποίηση 

 Τα κύρια τεµάχια θα τρυπιούνται στα πέλµατα και τις ψυχές για την σύνδεση των 
δευτερευόντων στοιχείων επ' αυτών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα σχέδια. 
Ελάσµατα βάσης των στύλων, ενισχύσεως δοκών και νευρώσεως θα συγκολλούνται 
στα δοµικά στοιχεία. 

Υπολογισµοί 
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Οσον αφορά τους στατικούς υπολογισµούς ακολουθούνται οι κάτωθι κανονισµοί και 
πρότυπα: 

Κανονισµοί και άλλα πρότυπα 

Για το σκυρόδεµα και τα αδρανή υλικά των σκυροδεµάτων ισχύει ο Νέος Κανονισµός 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ.–97) και ο Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου 
Σκυροδέµατος 2000 (ΕΚΩΣ 2000). 

Για τον αντισεισµικό σχεδιασµό των κατασκευών ισχύει ο Ελληνικός Αντισεισµικός 
Κανονισµός (ΕΑΚ-2000) 

Συµπληρωµατικά και εφόσον δεν αντίκεινται µε τα παραπάνω ισχύουν και οι 
Γερµανικοί Κανονισµοί DIN 1045, DIN 1047, DIN 1048 και DIN 4226. 

Ως προς τον τρόπο κατασκευής των ικριωµάτων, θα ισχύουν οι Ελληνικοί Κανονισµοί 
ασφαλείας εργαζοµένων σε οικοδοµικές εργασίες (Β. ∆/µα 17/2/56 ΦΕΚ Α-19/4/56) 
καθώς και το κεφάλαιο 20.3 του Ελληνικού Κανονισµού Ωπλισµένου Σκυροδέµατος 
2000 (ΕΚΩΣ 2000). 

Για το χάλυβα ισχύει ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 
ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000, οι διατάξεις περί χαλύβων των προτύπων ΕΛΟΤ 959 και 
ΕΛΟΤ 971 και ο Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος 2000 (ΕΚΩΣ 
2000). 

Για τους τσιµεντοσωλήνες ισχύει η Π.Τ.Π Τ110 του Υ.∆.Ε. 

Για την επάλειψη µε ασφαλτικό µονωτικό υλικό ισχύει η Π.Τ.Π. 110. 

Φορτίσεις (µόνιµα & ακίνητα) 

• Οπλισµένο σκυρόδεµα 25,0 ΚΝ/m3 

• Άοπλο σκυρόδεµα  20,0 KN/m3 
• Ιδιο βάρος ολόσωµου φορέα Όπως προκύπτει 
• Επιστέγασµα τραπεζοειδούς λαµαρίνας 

0,5χιλ 
0,05 ΚΝ/m2 

• Χιόνι (κινητό) (ΦΕΚ Α' 10.31/12/45) 0,65KN/ m2 
• Ανεµοπίεση κατά DIN 1055  Ανάλογα µε το ύψος της 

κατασκευής 
• Εγκαταστάσεις (αεραγωγοί) 0,05 ΚΝ/m2 

• Φορτίο δαπέδου (γενικώς) 5 ΚΝ/m2 

• Φορτίο δαπέδων βιοµηχανικών 
εγκαταστάσεων 

7,5 ΚΝ/m2 

• Φορτίο Η/Μ εξοπλισµού  Όπως δίδεται από τον 
κατασκευαστή 

• Φορτίο επιχώµατος 18,0 KN/m3 

• Επιτρεπόµενη τάση εδάφους εδαφοτεχνική Όπως προκύπτει από την µελέτη 

 

Υλικά κατασκευής 

- Σκυρόδεµα καθαρότητας 5-10εκ.    C12/15 

- Σκυρόδεµα δαπέδων και σκυροδέτηση β' βάσης  C16/20 
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- Σκυρόδεµα φερόντων στοιχείων    C 20/25 

- Χάλυβας       S 500 

- ∆οµικό πλέγµα      S 500 

Επικαλύψεις οπλισµού 

- Στοιχεία σε επαφή µε έδαφος ή διαβρωτικό υλικό  4cm 

- ∆οκοί και υποστηλώµατα (κύριος οπλισµός)   3cm 

- Πλάκες        2cm 

Οι ελάχιστες αλληλοεπικαλύψεις οπλισµού διανοµής όπου δεν αναφέρονται θα είναι 
για Φ10=0,60Μ, Φ12=0,75Μ 

Φορτίσεις 

Οι παραδοχές φορτίσεων θα είναι σύµφωνες µε τον Ελληνικό κανονισµό φορτίσεων 
για δοµικά έργα (ΦΕΚ 325 Α' 10 31'/12/45) 

Σεισµός  

Για τις κατασκευές θα πρέπει να εφαρµοστεί ο νέος Ελληνικός Αντισεισµικός 
Κανονισµός (ΕΑΚ - 2000) 

Ανεµοπίεση 

Η ανεµοπίεση θα ληφθεί σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό.  

Οι µεταλλικές κατασκευές λόγω της ελαφρότητάς τους θα ελεγχθούν για φορτία που 
προέρχονται από ανεµοπίεση, θετική και αρνητική (υποπίεση) ώστε να εξασφαλίζεται 
στο σύνολό της, αλλά και τα επί µέρους τµήµατα εκάστης κατασκευής. 
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9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ: ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙAΣ 
 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αυτές αφορούν τα έργα εσωτερικής οδοποιίας και τις 
ασφαλτοστρώσεις όπου απαιτείται. Αφού εκτελεστούν οι χωµατουργικές εργασίες και 
προπαρασκευαστεί η επιφάνεια έδρασης θα κατασκευαστούν: 

Υπόβαση, βάση και ερείσµατα. 

Ασφαλτική προεπάλειψη. 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας  

Aσφαλτική συγκολλητική επάλειψη. 

Ασφαλτική αντιολισθηρή στρώση συµπυκνωµένου 

Οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές είναι οι ακόλουθες: 

Κατασκευή υπόβασης:     ΠΤΠ Ο150 

Κατασκευή βάσης:     ΠΤΠ Ο155 

Κατασκευή ερεισµάτων:    ΠΤΠ Ο160 

Ασφαλτική στρώση βάσης:    ΠΤΠ Α260 

Ασφαλτική προεπάλειψη:    ΠΤΠ ΑΣ-11 

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη:   ΠΤΠ 201 και ΑΣ-12 

Όσο αφορά την αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση ισχύουν οι «Τεχνικές οδηγίες για 
την κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης από ασφαλτικό σκυρόδεµα» 
(ΕΚ2/ΟΙΚ/5595/571/31-7-1986), η ΠΤΠ Α265. όσο αφορά την τοποθέτηση σήµανσης 
ισχύει ο ΚΜΕ/1991. 

• Κατασκευή υπόβασης και βάσης 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την πλήρη κατασκευή της υπόβασης και 
βάσης των έργων εσωτερικής οδοποιίας µε αδρανή υλικά λατοµείου 
σταθεροποιηµένου τύπου, σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π. Ο150 και Ο155. 

Η υπόβαση και η βάση του οδοστρώµατος θα κατασκευαστούν σε στρώσεις ο 
αριθµός και το πάχος των οποίων θα καθοριστεί στη µελέτη οδοστρώµατος που θα 
εκπονήσει ο Ανάδοχος όπως αυτή θα εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Η προπαρασκευή της επιφάνειας έδρασης της βάσης και της υπόβασης, η 
διάστρωση των αδρανών υλικών. η συµπύκνωση, η ποιότητα των υλικών και ο 
τελικός έλεγχος των στρώσεων θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Π.ΤΠ. Ο 
150 για  υπόβαση και στην Π.ΤΠ. Ο 155 για τη βάση. 

• Κατασκευή ερεισµάτων 

Η παρούσα αφορά την κατασκευή των ερεισµάτων των έργων εσωτερικής οδοποιίας 
σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Ο160. Όσο αφορά τις απαιτήσεις του θραυστού υλικού, 
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προπαρασκευή της επιφάνειας έδρασης. την ποιότητα των υλικών και την κατασκευή 
ισχύουν τα οριζόµενα στην Π.Τ.Π. Ο160. 

• Ασφαλτική στρώση βάσης 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά τη σύνθεση και την κατασκευή ασφαλτικών 
βάσεων µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ, οι οποίες  χρησιµοποιούνται 
στην κατασκευή του οδοστρώµατος των έργων εσωτερικής οδοποιίας. 

Τα υλικά κατασκευής. η σύνθεση και η παρασκευή του ασφαλτοµίγµατος µεταφορά 
και η διάστρωσή του καθώς και η προετοιµασία της στρώσης έδρασης συµπύκνωση, 
οι συναρµογές και ο τελικός έλεγχος των στρώσεων θα γίνει σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στην Π.Τ.Π. Α260. 

∆ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος µε δικές του δαπάνες πρέπει να διατηρεί Εργοταξιακό 
Εργαστήριο για τη συνεχή εξέταση των υλικών και την εκτέλεση των εργασιών υπό 
ελεγχόµενες εργαστηριακές συνθήκες σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην ΠΤΠ Α260. 

• Ασφαλτική προεπάλειψη 

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά την προεπάλειψη της άνω επιφάνειας της 
τελευταίας στρώσης βάσης µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο. Η ποιότητα των 
υλικών, ο µηχανικός εξοπλισµός, η προετοιµασία της βάσης και η διάστρωση της 
προεπάλειψης θα γίνουν µε όσα ορίζονται στην ΠΤΠ ΑΣ-11. 

• Συγκολλητική επάλειψη 

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά την εφαρµογή ασφαλτικού υλικού σε ασφαλτική 
επιφάνεια σε όλο το πλάτος στο οποίο θα κατασκευαστεί ασφαλτική επίστρωση. 
Επίσης στις περιπτώσεις όπου η προεπάλειψη έχει εκτελεστεί ικανό χρονικό 
διάστηµα πριν την κατασκευή της επίστρωσης θα εφαρµόζεται σε αυτήν µε εντελή 
καθαρισµό ελαφρά συγκολλητική επάλειψη. Η ποιότητα των υλικών, ο 
χρησιµοποιούµενος µηχανικός εξοπλισµός, η προετοιµασία της βάσης και η 
επάλειψη θα γίνονται σύµφωνα µε την ΠΤΠ ΑΣ-12. 

• Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

Η επιφάνεια της ασφαλτικής βάσης όπου θα επιστρωθεί ο τάπητας κυκλοφορίας θα 
πρέπει να είναι απαλλαγµένη από στάσιµα νερά και κάθε χαλαρό υλικό και θα 
δοκιµαστεί για την ακρίβεια κατασκευής. Αµέσως πριν διαστρωθεί ο τάπητας 
κυκλοφορίας η επιφάνεια θα επικαλυφθεί µε συγκολλητική επάλειψη από ασφαλτικό 
γαλάκτωµα ταχείας εξάτµισης ή σφραγιστική επάλειψη διαστρωµένη εν θερµώ µε 
εγκεκριµένου τύπου πιεστικό ψεκαστήρα σε ποσότητα 0,25 λίτρα/µ2. 

Η συγκολλητική επάλειψη θα γίνει σε όλες τις επιφάνειες σκυροδέµατος, καλύµµατα 
φρεατίων επίσκεψης και πλαίσια φρεατίων υδροσυλλογής (εσχαρών) και στις 
επιφάνειες µε τις οποίες θα έλθει σε επαφή ο τάπητας κυκλοφορίας, 
συµπεριλαµβανοµένων των άκρων των διαστρωµένων προηγουµένως λωρίδων του 
τάπητα κυκλοφορίας. Η ποιότητα των υλικών, ο χρησιµοποιούµενος µηχανικός 
εξοπλισµός, η προετοιµασία της βάσης και η επάλειψη θα γίνονται σύµφωνα µε την 
ΠΤΠ Α265. 
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• Επίστρωση πεζοδροµίων µε προκατασκευασµένες πλάκες από 
σκυρόδεµα 

Η επίστρωση πεζοδροµίων όπου απαιτεί η µελέτη θα γίνει από προκατασκευασµένες 
πλάκες από σκυρόδεµα που θα τοποθετηθούν πάνω σε βάση από υλικό κοκκώδους 
βάσεως, πάχους 100mm. Οι πλάκες θα εδράζονται πάνω σε άµµο πάχους 50mm. 
Όταν οι πλάκες δεν είναι της πρέσσας θα τοποθετούνται µε αρµούς 10mm που θα 
γεµίζονται µε αριάνι αναλογίας 1 µέρος τσιµέντο προς 12 άµµο. Αν οι πλάκες είναι 
της πρέσσας θα τοποθετούνται µε κλειστούς αρµούς. 

Η τελειωµένη επιφάνεια πρέπει να είναι ενιαία και καµιά πλάκα δεν πρέπει να 
προεξέχει από την διπλανή της ή να βρίσκεται ψηλότερα ή χαµηλότερα από την 
επάνω επιφάνεια του κρασπέδου περισσότερο από 3mm. 

Για την κατασκευή των προκατασκευασµένων πλακών πεζοδροµίου ισχύει η Τεχνική 
Προδιαγραφή Β9 (προκατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα). 

• Προκατασκευασµένα κρασπεδόρειθρα κλπ από σκυρόδεµα 

Κατασκευή 

Για την κατασκευή των προκατασκευασµένων κρασπεδορείθρων κλπ ισχύουν τα όσα 
ορίζονται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή (Προκατασκευασµένα στοιχεία από 
σκυρόδεµα). 

Τοποθέτηση και σύνδεση 

Τα προκατασκευασµένα ρείθρα και τεταρτοκύκλια θα τοποθετούνται όπου και όπως 
προκύπτει από τα εγκεκριµένα σχέδια και θα εδράζονται σαι αντιστηρίζονται στις 
σωστές τους ευθυγραµµίες και στάθµες. 

Τα κρασπεδόρειθρα θα εδράζονται σε στρώση κονιάµατος 3 µερών άµµου, 1 µέρους 
τσιµέντου, πάχους 13mm πάνω σε θεµελίωση από σκυρόδεµα κατηγορίας C 8/10 και 
θα αντιστηρίζονται µε σκυρόδεµα διαµορφωµένο στο σχήµα της απαιτούµενης 
διατοµής. 

Τα κρασπεδόρειθρα θα τοποθετούνται µε αρµό 5χστ. και θα συνδέονται µε 
τσιµεντοκονίαµα 1:3 πάνω από τη στάθµη του δρόµου µόνο, εκτός ενός αρµού στους 
δέκα που θα µείνει εντελώς ασύνδετος σαν αρµός διαστολής και που θα γεµίζεται µε 
προδιαµορφωµένο “φίλλερ” πάχους 12mm. Οι αρµοί διαστολής θα συνεχίζουν και 
µέσα στο σκυρόδεµα αντιστήριξης και θεµελίωσης. 

Σε καµπύλες ακτίνας 12m ή και µικρότερης θα χρησιµοποιούνται ειδικά καµπύλα 
προκατασκευασµένα τεµάχια. 

• Οριζόντια σήµανση 

Η οριζόντια σήµανση θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τον Κ.Μ.Ε./1991 για 
δευτερεύουσες οδούς κατηγορίας Ζ ή ανώτερης και για ισόπεδους κόµβους κάθε 
τύπου που περιλαµβάνει: 

∗ τις κάθε είδους διαγραµµίσεις (διαµήκης, συνεχείς ή διακεκοµµένες, τύπου 
«ΖΕΒΡΑ» κλπ) 
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∗ τις αναγραφές βελών κυκλοφορίας, ενδείξεων STOP κλπ, επί του 
οδοστρώµατος. 

∗ Η οριζόντια σήµανση όλων των παραπάνω έργων θα γίνει µε «λευκό 
ανακλαστικό χρώµα διαγράµµισης οδών» σύµφωνα µε την προδιαγραφή 
Π.Τ.Π. ΧΡ-1 (Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ΒΜ5/0/30042/13-1-79, ΦΕΚ 
Β/190/23-2-79). 

∗ Οι διαγραµµίσεις θα είναι γενικά σύµφωνες µε τις προδιαγραφές τ. Υ∆Ε 
Σ307-75 (∆ιαγραµµίσεις Οδοστρωµάτων) και Σ308-75 (Προδιαγραφαί 
διαγραµµίσεων οδοστρωµάτων (χάραξη – σχεδίαση)) εκτός από όσα 
αναφέρονται στα παρακάτω, τα οποία αποτελούν εξειδικεύσεις, 
διευκρινήσεις και διαφοροποιήσεις σχετικά µε τις παραπάνω 
προδιαγραφές. 

∗ Τα βέλη κυκλοφορίας και οι ενδείξεις STOP θα είναι σύµφωνα µε τα βέλη 
που δείχνονται στο υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στον Κ.Μ.Ε./1991. Για 
τα βέλη αυτά η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαιτήσει 
µικρές διαφοροποιήσεις του πάχους των γραµµών ή άλλων λεπτοµερειών. 

∗ Το ελάχιστο πλάτος γραµµής διαγράµµισης θα είναι ίσο προς 0,12µ. 

∗ Στη διαγράµµιση τύπου «ΖΕΒΡΑ» το πλάτος της χρωµατισµένης λωρίδας 
θα είναι ίσο προς b1=0,50-1,00µ και το πλάτος της αχρωµάτιστης λωρίδας 
θα είναι ίσο προς b2=2b1. 

Πριν από την εφαρµογή της οριζόντιας σήµανσης ο Ανάδοχος θα συντάξει τη σχετική 
µελέτη που θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις της παρούσας Τ.Π. και τις 
ισχύουσες προδιαγραφές και που θα εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η 
µελέτη θα εφαρµοστεί όπως θα εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
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10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

10.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Α. ΡΕΥΜΑΤΑ 

� Κανονισµός ΕΛΟΤ HD385 
� Γ.Ο.Κ.  
� ∆ιεθνείς κανονισµοί και τροποποιήσεις καθώς και πρότυπα όπως DIN, VDE. NΤSC,   

ISO   κλπ.   για   θέµατα   που   δεν   καλύπτονται   από   τους   ελληνικούς 
κανονισµούς. 

� Κανονισµοί   Εσωτερικών   Ηλεκτρικών   Εγκαταστάσεων   ΥΑ   80225/ΦΕΚ   Β 
59/11.04.55, όπως ισχύουν σήµερα. 

 

Β. Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΟΜΒΡΙΩΝ 

� Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86 
� Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86 
� Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/86 
� Κανονισµός εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (Β.∆  1936  ΦΕΚ 207 

Α/23.06.36).  
� Γ.Ο.Κ 
� DIN 1986  
� DIN 1988 
 

Γ. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

� Π∆71 (Φ.Ε.Κ. 32/Α/της 17-2-88/ 
� Παραρτήµατα Πυροσβεστικής ∆ιάταξης Νο3 της 19/1/81 
� Φορητοί πυροσβεστήρες, Υπ.Αποφ. 22745/314(ΦΕΚ Β 264/8.4.71Κ 
� Εθνικά Ελληνικά Πρότυπα (NHS) περί φορητών πυροσβεστήρων 
� Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ2: Κατηγορίες πυρκαγιών 
� Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ3: Φορητοί πυροσβεστήρες 
� Πρότυπο ΕΛΟΤ 54 : Εξαρτήµατα συστηµάτων αυτόµατης ανίχνευσης 
� Πρότυπο ΕΛΟΤ 571: ∆οκιµασίες αντοχής σε φωτιά 
� ∆οµικά στοιχεία, 2 Κουφώµατα, 3. Στοιχεία από γυαλί 
� ∆ιεθνείς κανονισµοί ISO - Standards: 64/1974, R336, R1338, 2546/1973 
� Αµερικάνικοι κανονισµοί:NFPA 12, Carbon Dioxide Extinguishing Systems NFPA 

72E-1984 'Automatic Fire detectors NFPA 75 Electronic Computer/ Data Processing 
Equipment 

 

∆. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

� Ελληνικοί κανονισµοί "Εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων" ΦΕΚ 551 τεύχος 
Β/11.4.55 και όλων των τροποποιήσεων αυτών που έχουν ήδη εκδοθεί, 

� Κανονισµοί του ΟΤΕ περί "Μελέτης, Κατασκευής, Ελέγχου και Συντηρήσεως 
Τηλεπικοινωνιακών ∆ικτύων Οικοδοµών" (ΦΕΚ 767 Τεύχος Β 31.12.92) 

� Κανονισµοί "Τοποθετήσεως και Συντηρήσεως ∆ευτερευουσών 
Εγκαταστάσεων"(Απ. 1179/22.1.71 ΦΕΚ269/Β/8.4.71 και Απ. 1610/22.1.80 ΦΕΚ 
331/Β/31.3.80). 
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10.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι ακόλουθες προδιαγραφές αναφέρονται στον γενικό προσδιορισµό των ηλεκτρικών 
µεγεθών στις εγκαταστάσεις φωτισµού και κίνησης.  

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κτιρίων, αντλιοστασίων  και του περιβάλλοντος 
χώρου,  του Χ.Υ.Τ.Α.  που ξεκινούν από τον Κεντρικό Ηλεκτρικό Πίνακα (Κ.Η.Π.) 
περιλαµβάνουν την κεντρική ηλεκτρική διανοµή , τους πίνακες διανοµής, την 
εγκατάσταση διανοµής εφεδρικής παροχής (ΕΗΖ), την εγκατάσταση κανονικού 
εφεδρικού φωτισµού, την εγκατάσταση φωτισµού ασφαλείας, καθώς και κάθε υλικό 
και όργανο που απαιτείται για την κανονική και ασφαλή λειτουργία των 
εγκαταστάσεων. 

Κοντά στον µετρητή θα κατασκευασθεί  γείωση (τρίγωνο γείωσης) η οποία θα 
συνδεθεί µε αγωγό γείωσης σε χαλυβδοσωλήνα η γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα µε 
την µπάρα γείωσης των µπαροκιβωτίων. Η είσοδος του καλωδίου της ∆.Ε.Η. και ο 
τρόπος µηχανικής προστασίας του θα υποδειχθούν από την ∆.Ε.Η.   

 Στη συνέχεια αναφέρονται στοιχεία για τις εγκαταστάσεις: 

- φωτισµού 

- ρευµατοδοτών 

- τροφοδοσίας φορτίων κίνησης 

- πινάκων διανοµής ή / και αυτοµατισµού 

• Παραδοχές  

α) Τα κυκλώµατα των ρευµατοδοτών θα είναι ανεξάρτητα από τα κυκλώµατα του 
φωτισµού 

β)Επιτρέπεται κατ΄ ανώτατο όριο  η σύνδεση τριών (3) ρευµατοδοτών ανά κύκλωµα 
και 2,00 ΚW ανά κύκλωµα, εκτός αν πρόκειται για ενισχυµένους ρευµατοδότες οπότε 
προβλέπεται ένας (1) ρευµατοδότης ανά κύκλωµα. 

γ) Τα κυκλώµατα φωτισµού των χώρων του κτιρίου θα ασφαλίζονται µε 10 Α και τα 
κυκλώµατα των ρευµατοδοτών και των ενισχυµένων ρευµατοδοτών µε 16 Α. 

δ) Στο συνεργείο θα εγκατασταθούν και ρευµατοδότες 24 V  ή 42 V για φορητό 
φωτισµό, µπαλαντέζες (3 τεµάχια ), κλπ. 

•    Φωτισµός 

Η ποιότητα και η ποσότητα του φωτισµού θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως 
στάθµη φωτισµού, κατανοµή της λαµπρότητας, θάµβωση, χρωµατικά και 
µορφολογικά στοιχεία που σχετίζονται µε τον χώρο. Έτσι ο σωστός φωτισµός θα 
προσδιοριστεί όχι µόνο από τους υπολογισµούς και τους κανονισµούς αλλά και από 
το βέλτιστο αποτέλεσµα. 

Η επιθυµητή στάθµη φωτισµού θα εξαρτάται από το είδος και τη χρήση του κάθε 
χώρου. Οι συνιστώµενες εντάσεις φωτισµού είναι ενδεικτικά: 

- Γραφεία     300   LUX  
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- ∆ιάδροµοι, είσοδοι   150 LUX 

- WC, βοηθητικοί χώροι   100  LUX 

- Συνεργείο – γενικός φωτισµός      300  LUX 

- Συνεργείo – τοπικός φωτισµός    1000  LUX 

Ο φωτισµός των διαφόρων χώρων του κτιριακού συγκροτήµατος θα γίνει κυρίως µε 
φωτιστικά σώµατα λαµπτήρων φθορισµού εκτός από κάποιους βοηθητικούς χώρους 
που θα τοποθετηθούν λαµπτήρες πυράκτωσης. 

Η επιλογή των κατάλληλων για κάθε περίπτωση λαµπτήρων φθορισµού θα γίνει µε 
βάση τα φωτοτεχνικά στοιχεία κάθε φωτιστικού σώµατος σε συνδυασµό µε τις 
ανάγκες του χώρου. 

Στα γραφεία θα τοποθετηθούν κυρίως φωτιστικά σώµατα φθορισµού µε 
διακοσµητικές περσίδες. 

Στα WC και στα αποδυτήρια θα χρησιµοποιηθούν στεγανά φωτιστικά σώµατα, 
φθορισµού µε πλαστικό κάλυµµα ή επίτοιχα τύπου αρµατούρας 75-100 W. 

Στις ράµπες του συνεργείου τα φωτιστικά θα είναι απολύτως στεγανά και θα 
λειτουργούν στα 24 ή 42 V. Eσωτερικά του συνεργείου µπορούν να τοποθετηθούν 
φωτιστικά σώµατα τύπου καµπάνας. 

Η εγκατάσταση των φωτιστικών σωµάτων αρχίζει από τη σύνδεσή τους µε το 
τροφοδοτικό καλώδιο και περιλαµβάνει τη σύνδεση προς τους διακλαδωτήρες 
("κλέµενς") ευρισκόµενους εντός του φωτιστικού, προσαρµογή αυτών στις οροφές, 
ψευδοροφές, τοίχους κλπ, , ανάρτηση ή στήριξη αυτών κλπ., όπως επίσης και τα 
απαιτούµενα µικρουλικά για τη στήριξη ή για την αποκατάσταση των επιφανειών 
("µερεµέτια").Τα φωτιστικά σώµατα συµπεριλαµβάνουν τις βάσεις των, καλύµµατα 
και τα πάσης φύσης εξαρτήµατα στερέωσης και αφής των λαµπτήρων λυχνιολαβές, 
εκκινητές, πυκνωτές, BALLAST), τους λαµπτήρες (φθορισµού ή πυράκτωσης), τις 
διατάξεις στερέωσης ή ανάρτησης µεµονωµένων ή σε συνεχείς σειρές (αλυσίδα, 
"κλιπς", κοχλίες ROW BALTS ή κοινοί κλπ).Όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης και αφής 
των λαµπτήρων, καθώς και οι λαµπτήρες θα είναι άριστης ποιότητας και θα είναι 
κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς VDE. Όλα τα φωτιστικά 
σώµατα µε λαµπτήρα φθορισµού προβλέπονται να φέρουν πυκνωτή διόρθωσης του 
συν φ, ώστε το συν φ φωτιστικού σώµατος να µην είναι µικρότερο από 
0,95.∆ιευκρινίζεται ότι τα φωτιστικά σώµατα µπορεί να είναι και από ισχυρό 
πλαστικό. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αποκλείεται ο κατατεµαχισµός του από 
κρούσεις και πιέσεις, λόγω σκόπιµων ενεργειών. Οι µεταλλικές κατασκευές των 
σωµάτων θα είναι από λαµαρίνα DCP, πάχους τουλάχιστον 0,8 ΜΜ ή µεγαλυτέρου ή 
όσου απαιτείται για την επίτευξη ισχυρής κατασκευής χωρίς παραµορφώσεις ή ίχνη 
κατεργασίας. 

Η εγκατάσταση φωτισµού ασφαλείας χαµηλής τάσης θα γίνει όπου απαιτείται και θα 
εξασφαλίζει φωτισµό τουλάχιστον 5 LUMEN/ m2 για την περίπτωση διακοπής του 
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δικτύου της ∆ΕΗ αυτόµατα και θα γίνει µε την εγκατάσταση συσκευών µε 
συσσωρευτή που θα τροφοδοτείται από το δίκτυο. 

Εγκατάσταση φωτισµού ασφαλείας θα γίνει και στο αντλιοστάσιο στραγγισµάτων. 

• Ρευµατοδότες 

Σε όλους τους χώρους θα τοποθετηθούν ρευµατοδότες απλοί ή ενισχυµένοι γενικής 
χρήσης και θα είναι µονοφασικοί τύπου ΣΟΥΚΟ 16Α - 250 V. 

Ρευµατοδότες µονοφασικοί και τριφασικοί θα τοποθετηθούν επίσης σε χώρους όπου 
αυτό είναι δυνατόν και θα είναι στεγανοί µε κάλυµµα χυτοσιδήρου, βιοµηχανικού 
τύπου  25Α/220 V/ 380 V. 

Στο συνεργείο θα υπάρχουν ρευµατοδότες µε δυνατότητα για 24 ή 42 V για φορητό 
φωτισµό (µπαλαντέζα). 

• Καλωδιώσεις 

Αγωγοί ΝΥΑ θα χρησιµοποιηθούν µόνο σε εσωτερικούς χώρους στις χωνευτές 
οδεύσεις µέσα σε ηλεκτρολογικούς σωλήνες. 

Αγωγοί ΝΥΜ θα χρησιµοποιηθούν στις: 

- ορατές οδεύσεις των εσωτερικών χώρων 

- χωνευτές οδεύσεις (µέσα σε σωλήνα) στις διαδροµές σε µπετόν (οροφές, δάπεδα, 
τοιχεία, δοκάρια κλπ) 

Αγωγοί ΝΥΥ θα χρησιµοποιηθούν στις: 

- οδεύσεις εξωτερικών χώρων 

- σε όλες τις παροχές πινάκων και υποπινάκων χωνευτές (µέσα σε σωλήνα) ή ορατές  

• Σωληνώσεις 

Οι σωληνώσεις που θα χρησιµοποιηθούν κατά περίπτωση θα είναι: 

- πλαστικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες PVC ευθείς ή σπιράλ σε ξηρούς χώρους σε όλες 
τις χωνευτές διαδροµές σε τοίχους από τούβλα. 

- πλαστικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες εύκαµπτοι τύπου Heliflex (µαλακό PVC) σε όλες 
τις οδεύσεις του δικτύου µέσα σε µπετόν ή άλλα κονιάµατα. 

Τα µεγέθη των σωλήνων, ανάλογα µε την διατοµή του καλωδίου, δίνονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

Καλώδια          Σωλήνας 

     3x1.5 mm          Φ 13.5mm 

3x2.5 mm, 5x1.5 mm                   Φ 16  mm 

      3x4   mm, 5x2.5 mm                    Φ 21 η Φ 23mm 

      3x6   mm, 5x4   mm          Φ 21 η Φ 23mm 

     3x10  mm, 5x6   mm                     Φ 29mm 
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     3x16  mm, 5x10  mm                    Φ 36mm 

- πλαστικοί υδραυλικοί σωλήνες PVC, 6 atm µέσα σε µπετόν σε όλες τις υπαίθριες 
οδεύσεις 

- χαλύβδινοι ηλεκτρολογικοί σωλήνες ευθείς ή σπιράλ στις οδεύσεις που έχουν 
υψηλή απαίτηση στεγανότητας (WC κλπ) 

- επιπλέον θα τοποθετηθούν ηλεκτρολογικοί πλαστικοί σωλήνες στις θέσεις εργασίας 
των γραφείων του κεντρικού κτιρίου για τις µελλοντικές εγκαταστάσεις δικτύου 
υπολογιστών. 

- σωλήνες πλαστικοί ηλεκτρολογικοί για τη εγκατάσταση  κεντρικής RTV. 

• Ηλεκτρικοί πίνακες 

Ο   Χ.Υ.Τ.Α.  θα τροφοδοτηθεί από το Ηλεκτρικό ∆ίκτυο Χαµηλής Τάσης 380 V, 50 
Hz της ∆ΕΗ. Το κεντρικό καλώδιο θα τροφοδοτεί τον Κεντρικό Ηλεκτρικό Πίνακα 
(Κ.Η.Π.) που θα είναι επίτοιχος, µεταλλικός  τύπου πεδίων και θα τοποθετηθεί στο 
κτίριο διοίκησης. 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. θα ξεκινούν από τον ΚΗΠ, περιλαµβάνουν 
δε την κεντρική ηλεκτρική διανοµή χαµηλής τάσης, τους πίνακες διανοµής, την 
εγκατάσταση διανοµής κανονικής παροχής (∆ΕΗ), την εγκατάσταση διανοµής 
εφεδρικής παροχής (ΕΗΖ). Θα πρέπει να γίνει εξαρχής διαχωρισµός των φορτίων σε 
κύρια και εφεδρικά. 

Από τον Κ.Η.Π. θα αναχωρούν οι παροχές µε καλώδια ΝΥΥ προς τους γενικούς 
πίνακες των άλλων κτιρίων  παροχής  και διαφόρων εξωτερικών εγκαταστάσεων για 
τις διανοµές κανονικής παροχής ενώ από τον Γ.Πίνακα εφεδρικής παροχής (ΓΠΖ) θα 
αναχωρούν οι παροχές µε καλώδια ΝΥΥ προς πίνακες κτιρίων η εξωτερικών 
εγκαταστάσεων για τις διανοµές εφεδρικής παροχής. 

Όλες οι υπόγειες διαδροµές από τον Κ.Η.Π.,τον Γ.Π.Ζ. και από τους Γενικούς Πίνακες 
θα τοποθετηθούν εντός πλαστικού σωλήνα PVC, 6 atm, ελάχιστης διατοµής Φ 100 
mm. 

Για την διέλευση των καλωδίων θα γίνει εκσκαφή για την διαµόρφωση χάνδακα, 0,7 
µ.  βάθους και 0,4 µ. πλάτους, εντός του οποίου θα τοποθετηθούν πλαστικοί 
σωλήνες PVC Φ 100, 6 atm. 

Στον πυθµένα του χάνδακα θα στρωθεί άµµος 0,10 µ. Κατόπιν θα τοποθετηθεί ο 
σωλήνας ο οποίος θα καλύπτεται από το επάνω µέρος µε άλλα 0,20 µ. άµµου και 
τέλος 0,40 µ. από την επιφάνεια του εδάφους µε προϊόντα εκσκαφής. Σε περίπτωση 
που έχουµε παράλληλη όδευση σωλήνων ισχυρών και ασθενών ρευµάτων ,οι 
σωλήνες των ασθενών θα τοποθετούνται 0,2 µ. πάνω από τους σωλήνες ισχυρών. 
Μέσα στους σωλήνες θα υπάρχει ένας οδηγός από γαλβανισµένο σύρµα για την 
διέλευση των καλωδίων. 

Σε όλες τις αλλαγές κατεύθυνσης θα τοποθετηθούν φρεάτια ελάχιστων διαστάσεων 
30x30 cm για το τράβηγµα των καλωδίων τα οποία θα στεγανοποιούνται και θα 
ασφαλίζονται. 
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Οι γενικοί πίνακες των κτιρίων (κύριοι και εφεδρικοί) θα είναι µεταλλικοί χωνευτοί ή 
επίτοιχοι ενδεικτικού τύπου STAMB SIEMENS µε κλειδαριά και κλείθρο. Οι 
υποπίνακες φωτισµού - ρευµατοδοτών, πυρανίχνευσης κλπ θα είναι χωνευτοί. Κάθε 
κτίριο θα έχει έναν πίνακα κύριο και έναν εφεδρικό. 

Από τους πίνακες του κτιρίου διοίκησης θα τροφοδοτούνται όλες οι καταναλώσεις 
φωτισµού, ρευµατοδοτών και κίνησης του κεντρικού κτιρίου.  

Οι πίνακας του συνεργείου θα είναι ενισχυµένος ώστε να καλύπτει και τις µελλοντικές 
ανάγκες του συνεργείου. 

Ανάλογα µε τη διάταξη του περιβάλλοντα χώρου θα υπάρχουν τότοι υποπίνακες όσοι 
είναι απαραίτητοι ώστε να  καλύπτουν  τις ανάγκες των εγκαταστάσεων συλλογής, 
επεξεργασίας και ανακυκλοφορίας των στραγγιδίων.   

Ως γενικό µέσω διακοπής και προστασίας του Κ.Η.Π., Γ.Π.Ζ., και των πινάκων 
κίνησης θα είναι  αυτόµατος διακόπτης ισχύος µε σταθερά θερµικά και µαγνητικά 
στοιχεία προστασίας (από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωµα). Όλες οι αναχωρήσεις 
προς τους  υπόλοιπους υποπίνακες προβλέπονται µε ασφάλειες και διακόπτες 
φορτίου, ενώ οι αναχωρήσεις προς τους κινητήρες προβλέπονται µε αυτόµατους 
διακόπτες ισχύος µε ρυθµιζόµενα θερµικά και µαγνητικά στοιχεία προστασίας. 

Στην είσοδο κάθε υποπίνακα προτάσσεται γενικός διακόπτης φορτίου (µαχαιρωτός ή 
περιστροφικός) και γενικές ασφάλειες. Αυτόµατοι διακόπτες προστασίας από 
διαρροές θα τοποθετηθούν στους πίνακες φωτισµού – ρευµατοδοτών.  Η διανοµή 
της ηλεκτρική ισχύος θα είναι ανεξάρτητη για κάθε πίνακα και ακτινικής µορφής. Σε 
κάθε πίνακα προβλέπονται ενδεικτικές λυχνίες ύπαρξης τάσης στο τροφοδοτικό 
καλώδιο.  Στους Κ.Η.Π., Γ.Π.Ζ. πρέπει να προβλέπονται Βολτόµετρα, αµπερόµετρα 
και όργανο µέτρησης συντελεστή ισχύος. 

Όλες οι µονοφασικές αναχωρήσεις των πινάκων θα ασφαλίζονται µε µικροαυτόµατες 
ασφάλειες, εκτός από τις αναχωρήσεις για τους υποπίνακες µονοφασικής 
τροφοδότησης που θα ασφαλίζονται µε διακόπτη PACCO και συντηκτικές ασφάλειες, 
και της γραµµής τροφοδοτήσεως ταχυθερµοσίφωνα που θα ασφαλίζεται µε διπολικό 
PACCO και συντηκτικές αφάλειες. 

Όλες οι τριφασικές αναχωρήσεις θα ασφαλίζονται µε τριπολικό PACCO και 
συντηκτικές ασφάλειες. 

Όλοι οι πίνακες θα φέρουν µία ή τρεις ενδεικτικές λυχνίες, ανάλογα εάν  είναι 
µονοφασικοί ή τριφασικοί αντίστοιχα, καθώς και διακόπτη (ρελέ) διαρροής, ανάλογα 
µε την ισχύ τους. 

• Κίνηση 

Οι  τροφοδοσίες των µηχανηµάτων θα γίνονται µε καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ. Αυτά θα 
είναι ορατά τοποθετηµένα σε σχάρα ή εντός σκληρών πλαστικών ή µεταλλικών 
εύκαµπτων σωλήνων ή σε ειδικά κανάλια. Όλοι οι κινητήρες θα προστατεύονται 
έναντι βραχυκυκλώµατος, υπερεντάσεως και ελλείψεως τάσεως. Για την εκκίνηση 
κινητήρων πάνω από 3 KW θα χρησιµοποιούνται διακόπτες αστέρα- τριγώνου. 
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• Γειώσεις  

Η γείωση των µεταλλικών µερών όλης της ηλεκτρικής εγκατάστασης του 
συγκροτήµατος επιτυγχάνεται µέσω τριγώνου γείωσης. Το τρίγωνο γείωσης θα 
αποτελείται από τρεις σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους (ηλεκτρόδιο) διαµέτρου 2΄΄. 
Τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται κατακόρυφα σε ισάριθµα φρεάτια που απέχουν µεταξύ 
τους κατά 3 µ. σε διάταξη ισόπλευρου τριγώνου. Η  σύνδεση µεταξύ τους θα γίνει µε 
γυµνό χαλκό µέσω περιλαιµίων. Το τρίγωνο γείωσης θα κατασκευασθεί στον 
περιβάλλοντα χώρο (σε απόσταση µεγαλύτερη των 25m από τη θέση του Η/Ζ ή του 
αλεξικέραυνου). Το Η/Ζ θα φέρει δικό του τρίγωνο γείωσης, όπως και το 
αλεξικέραυνο προστασίας. 

Όλα οι ρευµατοδότες, διακόπτες, συσκευές, µηχανήµατα θα είναι γειωµένα µέσω του 
αγωγού γείωσης του καλωδίου τροφοδοσίας τους. Όλες οι ηλεκτρικές γραµµές 
συνοδεύονται από αγωγό γειώσεις διατοµής ίσης µε του κυρίως αγωγού ως το 
µέγεθος 16τ.χ. και για µεγαλύτερο µέγεθος κυρίου αγωγού ίσης µε το µισό της 
διατοµής του κυρίως αγωγού.  Η ωµική αντίσταση προς έδαφος που θα επιτευχθεί µε 
το σύστηµα γείωσης πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους αντίστοιχους κανονισµούς. 

• ∆οκιµές Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισµού-κίνησης 

Οι δοκιµές θα περιλαµβάνουν : 

• ∆οκιµή αντιστάσεως µονώσεως 

• ∆οκιµή λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

• ∆οκιµή αντιστάσεως γειώσεως 

 

10.3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Αυτές θα τροφοδοτούνται µε υπόγειο δίκτυο. Όλα τα εξωτερικά δίκτυα θα µονωθούν 
καταλλήλως βάση προδιαγραφών έτσι ώστε να προφυλάσσονται από υγρασία, 
ψύχος, ηλιακή ακτινοβολία κλπ. 

Για την διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων και των καλωδίων ασθενών ρευµάτων θα 
γίνει εκσκαφή για την διαµόρφωση χάνδακα, 0,7 µ. βάθους και 0,4 µ. πλάτους ή 
µεγαλύτερο, εντός του οποίου θα τοποθετηθούν πλαστικοί σωλήνες PVC ελάχιστης 
διατοµής Φ 100, 6 atm. 

Στον πυθµένα του χάνδακα θα στρωθεί άµµος 0,10 µ. Κατόπιν θα τοποθετηθεί ο 
σωλήνας ο οποίος θα καλύπτεται από το επάνω µέρος µε άλλα 0,20 µ. άµµου και 
τέλος 0,40 µ. από την επιφάνεια του εδάφους µε προϊόντα εκσκαφής. Σε περίπτωση 
που έχουµε παράλληλη όδευση σωλήων ισχυρών και ασθενών ρευµάτων ,οι 
σωλήνες των ασθενών θα τοποθετούνται 0,2 µ. πάνω από τους σωλήνες ισχυρών. 
Μέσα στους σωλήνες θα υπάρχει ένας οδηγός από γαλβανισµένο σύρµα για την 
διέλευση των καλωδίων. 
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Όλες οι συνδέσεις και οι αλλαγές κατεύθυνσης των υπογείων δικτύων θα γίνουν µέσα 
σε φρεάτια ελάχιστων διαστάσεων 30x30 cm τα οποία θα στεγανοποιούνται και θα 
ασφαλίζονται κατάλληλα. 

 

10.4 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 

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

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

Το Η/Ζ θα πρέπει  είναι συµπαγούς κατασκευής µε ενιαία µεταλλική βάση και θα 
αποτελεί αυτοτελή µονάδα πλήρη και έτοιµη για λειτουργία. Θα φέρει σήµανση C.E. 
(Ευρωπαϊκή Ένωση) βάσει της οδηγίας της Κοµισιόν 73/23. Επίσης θα φέρει 
ενσωµατωµένα τα παρακάτω µέρη και παρελκόµενα : 

1. Τον πετρελαιοκινητήρα. 

2. Την ηλεκτρογεννήτρια. 

3. Τον ειδικό σύνδεσµο ζεύξεως και τον συνδεσµοθάλαµο 

4. Τον πίνακα ελέγχου και αυτοµατισµού (πεδίο ενδείξεων) επί του Η/Ζ. 

4α. Πεδίο προστασίας της γεννήτριας (επί του Η/Ζ). 

4β. Πεδίο ισχύος (µεταγωγής) επιτοίχιο ή επιδαπέδιο. 

5. Την ειδική χαλύβδινη συγκολλητή βάση µε αντικραδασµικά στηρίγµατα. 

6. Τους συσσωρευτές και το σύστηµα φόρτισης τους. 

7. Το επικουρικό σύστηµα συντηρητικής φόρτισης συσσωρευτών µέσω ∆ΕΗ. 

8. Τη δεξαµενή καυσίµου µε τα εξαρτήµατα της. 

9. Τον αποσιωπητήρα βιοµηχανικού τύπου. 

10. Tο ψυγείο του πετρελαιοκινητήρα ειδικής σχεδιάσεως και κατασκευής για 
τροπικά κλίµατα. 
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11. Τους απαραίτητους διακόπτες, ακροδέκτες και τις ασφάλειες για τα κύρια και 
βοηθητικά κυκλώµατα των συσκευών του Η/Ζ µε τις απαιτούµενες καλωδιώσεις 
του πίνακα. 

12. Κατάλληλα στηρίγµατα απόσβεσης ταλαντώσεων για ικανοποιητική λειτουργία 
και συµπεριφορά ως ευσταθές σύστηµα σε τυχόν διαταραχές του δικτύου 
(απότοµες ζεύξεις ή αποζεύξεις φορτίων, βραχυκυκλώµατα). 

13. Ηλεκτρολογικά σχέδια πίνακα, εγχειρίδιο ηλεκτρικών πινάκων στα Ελληνικά, 
εγχειρίδια συντηρήσεως στα Ελληνικά και βιβλία κινητήρα καί γεννήτριας. 

14. Πιστοποιητικό δοκιµών του Η/Ζ. 

Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι βιοµηχανικού τύπου, τετράχρονος, υδρόψυκτος, και θα 
φέρει χιτώνια ευκόλως αντικαθιστώµενα. Η ψύξη του κινητήρα θα γίνεται µε γλυκό νερό, 
σε κύκλωµα κλειστής κυκλοφορίας µέσω αντλίας. Για την ψύξη του νερού, θα υπάρχει 
ειδικό βιοµηχανικό κυψελωτό ψυγείο, κατάλληλο και για τροπικά κλίµατα, ανεµιστήρας 
που θα κινείται από τον κινητήρα και ειδικός θερµοστάτης σε περίπτωση 
υπερθέρµανσης του νερού. Η λίπανση του κινητήρα θα γίνεται µε εξαναγκασµένη 
κυκλοφορία του λαδιού λίπανσης µέσω γραναζωτής αντλίας εξοπλισµένης µε 
ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης. Ο ρυθµιστής στροφών θα είναι µηχανικού τύπου µε 
µεγάλη ευαισθησία κατάλληλος για τη διατήρηση των στροφών του κινητήρα σύµφωνα 
µε τα πρότυπα BS 5514 Class A1. Η µεταβολή του αριθµού των στροφών δε θα είναι 
µεγαλύτερη του 4,5% για οµαλή µεταβολή του φορτίου του κινητήρα από 0 έως 100%. 

 

Η γεννήτρια θα είναι συνεχούς λειτουργίας, σχεδιασµένη και κατασκευασµένη από 
ευφήµως γνωστό εργοστάσιο σύµφωνα µε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Θα είναι 
σύγχρονη, ηλεκτρονικού τύπου, αυτορρυθµιζόµενη, αυτοδιεγειρόµενη, µε ηλεκτρονική 
διέγερση στον ίδιο άξονα. Θα είναι χωρίς ψήκτρες µε πλήρως αλληλοσυνδεόµενα 
αποσβεστικά τυλίγµατα. Τα κύρια στοιχεία της γεννήτριας θα είναι : τάση εξόδου 
400/230 V, 50 Hz, 1500 rpm, τριών φάσεων και 4 καλωδίων µε συνφ = 0,8. 

Ο βαθµός απόδοσης της γεννήτριας για συνφ = 0,8 δε θα πρέπει να είναι µικρότερος 
του 0.8 %. Η γεννήτρια ως standard εξοπλισµό θα φέρει σε θέση εύκολα 
επιθεωρούµενη αυτόµατο ηλεκτρονικό και πλήρως στεγανό ρυθµιστή τάσεως. Σε 
συνδυασµό µε το επιπλέον αισθητήριο εντοπισµού και εξοµάλυνσης τάσης των τριών 
φάσεων θα καλύπτει τις απαιτήσεις για σταθεροποίηση της τάσης εντός της 
ονοµαστικής τιµής σε οποιαδήποτε µεταβολή του φορτίου και του συντελεστή ισχύος 
από 0,8 έως 1 (επαγωγικό), συµπεριλαµβανοµένης και της µεταβολής των στροφών 
±4%. 

Βάση 

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

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

Αντικραδασµικές βάσεις 

Αντικραδασµικές βάσεις θα παρεµβάλλονται µεταξύ του πλαισίου και των στηριγµάτων 
κινητήρα / γεννήτριας που θα εξασφαλίζουν την πλήρη αποµόνωση των κραδασµών 
των περιστρεφόµενων µερών, επιτρέποντας το Η/Ζ να εγκατασταθεί και σε ανώµαλη 
επιφάνεια άνευ επιβλαβών συνεπειών. 

∆εξαµενή καυσίµου 

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

√ Αυτόµατο  

√ Χειροκίνητο 

√ ∆οκιµή 

√ Reset 

√ Επιλογέας ψηφιακής απεικόνισης µετρήσεων   

Πεδίο Μεταγωγής - Ισχύος 

Θα πρέπει να είναι µεταλλικό επιτοίχειο ή επιδαπέδιο ερµάριο κλειστού τύπου 
επισκέψιµο από εµπρός που θα περιλαµβάνει : 

1. ∆ύο αυτόµατους τετραπολικούς διακόπτες φορτίου (ρελέ)   ίσης ισχύος µε την 
ισχύ του Η/Ζ µε τις κατάλληλες βοηθητικές επαφές για το δίκτυο της κεντρικής 
παροχής και της γεννήτριας 

2.  Σύστηµα ηλεκτρικής και µηχανικής µανδάλωσης των δύο ως άνω αυτοµάτων 
διακοπτών του συστήµατος µεταγωγής για τον αποκλεισµό της ταυτόχρονης 
ρευµατοδότησης των εγκαταστάσεων από την κεντρική παροχή και του Η/Ζ. 

3.  Λυχνίες ενδεικτικές παροχής ρεύµατος από το δίκτυο κεντρικής παροχής ή από 
Η/Ζ. 

4 Καλώδια µε τους ακροδέκτες τους για τη σύνδεση του πεδίου ενδείξεων µε το 
πεδίο ισχύος µε την κατάλληλη αρίθµηση για την σωστή σύνδεση στις 
αντίστοιχες θέσεις στα δύο πεδία. 

Το Η/Ζ θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδικό ηχοµονωτικό κάλυµµα. 
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10.5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Ο εξωτερικός φωτισµός είναι απαραίτητος για λόγους ασφαλείας και κυκλοφορίας 
κατά την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. τις βραδινές ώρες. 

Ο εξωτερικός φωτισµός αφορά: 

•  την περιοχή εισόδου του Χ.Υ.Τ.Α. 

•  σύστηµα φωτισµού µε προβολείς ή φωτιστικά σώµατα τύπου 
βραχίονα επί ιστού (ή επί κτιρίου) µε λαµπτήρες ατµών Νατρίου υψηλής 
πίεσης, για την επόπτευση του Χ.Υ.Τ.Α. πλησίον των κτιρίων και της 
εγκατάστασης συλλογής και επεξεργασίας των στραγγιδίων. 

Η µέση στάθµη φωτισµού θα είναι περίπου στα 30 LUX. 

Όπου τοποθετηθούν ιστοί  (τσιµεντοιστοί ή γαλβανισµένοι εν θερµώ) αυτοί θα είναι 
ελάχιστου ύψους 6µ. κατάλληλοι για Φ.Σ. βραχίονα µε αποστάσεις µεταξύ των 
περίπου 25 µέτρα. Για την τοποθέτηση των ιστών θα γίνει εκσκαφή για την 
κατασκευή βάσεως θεµελιώσεως. 

Ο βραχίονας θα είναι καµπύλος µονός, κατασκευασµένος από σιδηροσωλήνα 
γαλβανισµένο κατά DIN 2440 οριζόντιας προβολής 1,80m, διαµέτρου σωλήνα 2΄΄ και 
πάχους 3,65mm. 

Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι τύπου βραχίονα για µία λυχνία ατµών νατρίου υψηλής 
πιέσεως, ισχύος 250 W. Η τροφοδότηση του εξωτερικού φωτισµού των κτιριακών 
εγκαταστάσεων θα γίνει από ξεχωριστό γενικό πίνακα, που θα βρίσκεται στο κτίριο 
διοίκησης, µε καλώδια ΝΥΥ 5x4mm2 , και 5x2,5mm2 ή µεγαλύτερα , ανάλογα µε ότι 
θα προβλέπει η µελέτη εξωτερικού φωτισµού. Τα καλώδια θα τοποθετηθούν µέσα 
στο έδαφος σε βάθος περίπου 0,70µ. σε χαντάκια και θα οδεύουν µέσα σε 
πλαστικούς σωλήνες από σκληρό PVC 6 Atm. Από τη διανοµή θα ξεκινάει ο αγωγός 
γειώσεως για κάθε τροφοδοτική γραµµή, ο οποίος θα είναι γυµνός χαλκός διατοµής 
τουλάχιστον 25 τ.χ. Ο αγωγός γείωσης θα τοποθετηθεί στο ίδιο χαντάκι µε τον 
σωλήνα και το καλώδιο.  Το ακροκιβώτιο του κάθε στύλου θα συνδέεται µε τον κύριο 
αγωγό γειώσεως, µ΄ έναν γυµνό χάλκινο αγωγό διατοµής 6 τ.χ. µε κατάλληλο 
γαλβανισµένο σφικτήρα.  

Η τροφοδότηση του εξωτερικού φωτισµού του αντλιοστασίου συλλογής-ανύψωσης 
στραγγισµάτων και της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων θα γίνει από τον ίδιο 
πίνακα, σύµφωνα µε τα παραπάνω. Από το ακροκιβώτιο κάθε ιστού θα αναχωρεί  
καλώδιο ενδεικτικά ΝΥΜ 3x1,5 mm  για την τροφοδότηση κάθε Φ.Σ. 

Σε κάθε ακροκιβώτιο θα υπάρχουν οι ασφάλειες προστασίας των καλωδίων προς τα 
Φ.Σ., 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 6mm2 µε κατάλληλο 
γαλβανισµένο σφικτήρα. 
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Στο τέλος της τροφοδοτικής γραµµής, µετά τον τελευταίο ιστό ο κύριος αγωγός 
γειώσεως (6mm2) θα γειώνεται ξανά µέσω ενός ηλεκτροδίου (χαλκός) διατοµής Φ22 
ή πλάκα γείωσης 500X500X3 mm. 

Η εγκατάσταση θα λειτουργεί αυτόµατα µε την βοήθεια φωτοκύτταρου σε συνδυασµό 
µε χρονοδιακόπτη (µε επάρκεια έναντι διακοπής ρεύµατος). Θα πρέπει πάντα να 
εξασφαλίζεται η απαραίτητη στεγανότητα σε όλες τις πραγµατοποιούµενες 
ηλεκτρολογικές συνδέσεις ( εντός ακροκιβωτίων κλπ). 

Για την ηλεκτρική τροφοδοσία της εγκατάστασης εξωτερικού φωτισµού προβλέπεται 
υπόγειο δίκτυο καλωδιώσεων τύπου ΝΥΥ κατάλληλα τοποθετηµένου καθ΄ όλο το 
µήκος της διαδροµής του εξωτερικού φωτισµού. 

Όσον αφορά το σύστηµα των προβολέων, ο ανάδοχος καλείται να προσφέρει τη 
βέλτιστη λύση, σύµφωνα µε τον δικό του σχεδιασµό. Η λύση αυτή θα αξιολογηθεί στα 
πλαίσια της συνολικής προσφοράς του αναδόχου. 

 

10.6 ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Θα εγκατασταθεί σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας µε αλεξικέραυνο ιονισµού 
υψηλής ατµοσφαιρικής τάσης, µη ραδιενεργό. Το προσφερόµενο αλεξικέραυνο θα 
είναι κατάλληλα διατεταγµένο ώστε να παρέχει απόλυτη προστασία σ’ όλα τα σηµεία 
των µονίµων εγκαταστάσεων (κτίρια), τα σηµεία όπου γενικώς θα ασκείται έντονη 
ανθρώπινη δραστηριότητα.  

Το  πλήρες σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας θα  αποτελείται από δύο τµήµατα. 
Το πρώτο θα καλύπτει την  εξωτερική αντικεραυνική προστασία και το δεύτερο την 
εσωτερική αντικεραυνική προστασία.  

• Εξωτερική Αντικεραυνική προστασία 

Εγκατάσταση αλεξικέραυνου επί ιστού κατάλληλου ύψους και ακτίνας προστασίας. Ο 
αγωγός καθόδου θα είναι χάλκινος ελάχιστης διατοµής 50mm2 και θα οδεύσει µε τη 
βοήθεια ειδικών στηριγµάτων προς τη γείωση του συστήµατος. 

Τέλος προβλέπεται η κατασκευή ανεξάρτητης γείωσης (τρίγωνο), έτσι ώστε να 
επιτευχθεί συνολική αντίσταση κάτω από αυτήν που προβλέπεται από τους 
αντίστοιχους κανονισµούς. 

• Εσωτερική Αντικεραυνική προστασία 

Για την προστασία των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού από 
επικίνδυνες κρουστικές υπερτάσεις, πρέπει να γίνει η  εγκατάσταση αποχετευτών, 
κάνοντας χρήση δύο βαθµίδων προστασίας, όπως προβλέπεται από τον κανονισµό 
IEC 1312. 

Στον γενικό πίνακα διανοµής χαµηλής τάσης και σε κάθε υποπίνακα πρέπει να γίνει  
εγκατάσταση αποχετευτών , ένα σε κάθε φάση και έναν στον ουδέτερο.  

• Περιγραφή λειτουργίας-εγκατάστασης αλεξικέραυνου ιονισµού υψηλής 
ατµοσφαιρικής τάσης 
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Το αλεξικέραυνο θα αποτελεί αυτόνοµη µονάδα (δεν θα χρειάζεται εξωτερική πηγή 
ενέργειας) και θα ιονίζει τον περιβάλλοντα χώρο, εκµεταλλευόµενο την ενέργεια του 
ηλεκτρικού πεδίου που αναπτύσσεται στην ατµόσφαιρα κατά την φάση εξελίξεως της 
καταιγίδας. 

Ο ιονισµός θα επιτυγχάνεται µε την δηµιουργία ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας 
(πλάσµα), τα οποία συγκρουόµενα µε τα µόρια του περιβάλλοντα χώρου τον 
ιονίζουν, µε αποτέλεσµα ο κεραυνός να προσελκύεται επιλεκτικά και να οδηγείται 
ακίνδυνα στο έδαφος. 

Το αλεξικέραυνο θα αποτελείται από τα εξής µέρη: 

-ακίδα από ειδικό κράµα ορείχαλκου 

-δίσκος ατµοσφαιρικής τάσεως από ορείχαλκο 

-διάκενο διασπάσεως τόξου 

-στεγανός κύλινδρος µε περίβληµα ειδικού κράµατος ορείχαλκου που θα περιέχει 
επαγωγικό πηνίο, εναλλάκτη τάσης, γεννήτρια υψηλής, καθώς και διακοπτικό 
στοιχείο για την δηµιουργία των παλµών υπέρτασης. 

-στέλεχος (σωληνωτή ράβδος) ειδικού ορειχάλκινου κράµατος 

-µεταλλικός ιστός, τηλεσκοπικός, από τµήµατα σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο, ISO-
MEDIUM, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), ελάχιστης διαµέτρου 1 1/2``και 2``. 

-αγωγός καθόδου από ηλεκτρολυτικό χαλκό πολύκλωνο, ελάχιστης διατοµής 50 
mm2. 

-γείωση µέσω τριών ηλεκτροδίων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα, διαµέτρου Φ 2 
1/2`` και ελάχιστου µήκους 3m, µπηγµένων στο έδαφος σε κορυφές ισοπλεύρου 
τριγώνου και συνδεοµένων µεταξύ τους από χαλκό τουλάχιστον 50 mm2 σε βάθος 1 
m, και επισκέψιµων µέσω φρεατίων 25Χ25 cm (τριγωνική γείωση). 

-χάλκινα εξαρτήµατα στερεώσεως και συνδέσεως συστήµατος γειώσεως όπως 
στηρίγµατα και ειδικά περιλαίµια που θα πληρούν τις προδιαγραφές. 

 

10.7 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Τα ακόλουθα αναφέρονται στις παρακάτω εσωτερικές και εξωτερικές υδραυλικές 
εγκαταστάσεις : 

α) Ύδρευσης 

β) Αποχέτευσης 

γ) Απορροής οµβρίων υδάτων 

δ) Ποτίσµατος πρασίνου 

ε) Πυρόσβεσης 
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• Εγκατάσταση ύδρευσης 

Η εγκατάσταση ύδρευσης θα περιλαµβάνει: 

- κεντρικό υδροδοτικό δίκτυο διανοµής, από το δηµόσιο δίκτυο υδροδότησης και 
εναλλακτικά από δεξαµενή νερού (για ύδρευση) 

- πιεστικό συγκρότηµα 

- το δίκτυο νερού χώρων υγιεινής 

- το δίκτυο ποτίσµατος πρασίνου 

- σύστηµα παραγωγής ζεστού νερού ( θερµοσίφωνες) 

- εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης για την τροφοδοσία µε κρύο και ζεστό νερό των 
διαφόρων υποδοχέων 

- υδραυλικούς υποδοχείς, διακόπτες κλπ. 

Κοντά στη δεξαµενή ύδρευσης –πυρόσβεσης θα προβλεφθεί στεγασµένος χώρος 
κατάλληλων διαστάσεων (ανάλογα µε την επιλογή και διάταξη του εξοπλισµού)  στον 
οποίο  τοποθετείται το πιεστικό συγκρότηµα και το πυροσβεστικό συγκρότηµα. Θα 
υπάρχει συλλέκτης στην κατάθλιψη των αντλιών όπου θα εξυπηρετεί µε διαφορετικό 
κλάδο την άρδευση και την ύδρευση  και θα υπάρχει και εφεδρεία. 

Η δεξαµενή ύδρευσης-πυρόσβεσης θα τροφοδοτείται από βυτίο και θα 
διαστασιολογείται µε βάση τις ανάγκες για ύδρευση-άρδευση-πυρόσβεση. 

 

• Υδροδότηση 

Το νερό των κτιρίων θα διοχετεύεται από το δηµόσιο δίκτυο υδροδότησης και 
εναλλακτικά µε σύστηµα αυτόµατης λειτουργίας από τη δεξαµενή  ύδρευσης, η οποία 
θα βρίσκεται εντός της ιδιοκτησίας του Χ.Υ.Τ.Α..  

Η δεξαµενή θα είναι από κατάλληλο υλικό ή θα τοποθετηθεί έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η αντοχή της στις εξωτερικές συνθήκες θερµοκρασίας, δράση 
υπεριωδών ακτινών, κλπ.. 

Για τον έλεγχο στάθµης θα χρησιµοποιηθούν απιοειδή φλοτέρ στάθµης, µπίλιας ή 
υγρού, πληρώσεως.  

 

• Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης 

Το εξωτερικό  δίκτυο ύδρευσης θα αποτελείται από τα εξής βασικά τµήµατα: 

- κεντρικές παροχές δικτύων χώρων υγιεινής από τη δεξαµενή ύδρευσης  προς τα 
δίκτυα κάθε κτιρίου  

- κεντρική παροχή ποτίσµατος πρασίνου προς τους κρουνούς ποτίσµατος πρασίνου 

- όλες οι ανωτέρω παροχές θα αναχωρούν µετά τo αντίστοιχο πιεστικό συγκρότηµα 
και τον συλλέκτη που βρίσκεται µετά την κατάθλιψη των αντλιών. 
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Όλοι οι κεντρικοί αγωγοί θα κατασκευαστούν  από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης 
Γενιάς και θα τοποθετηθούν υπόγεια σε χάνδακα ελάχιστου βάθους 0,50 µ. 

Οι συνδέσεις, οι αλλαγές κατεύθυνσης και οι αλλαγές διατοµών των αγωγών όπου 
απαιτηθούν θα γίνονται µέσα σε κατάλληλα φρεάτια όπου θα τοποθετηθούν βάνες 
(διακόπτες)  αντίστοιχης διατοµής. 

 

• Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης 

Οι υπολογισµοί των σωληνώσεων των δικτύων ύδρευσης θα γίνουν σύµφωνα µε τις 
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86. Οι κεντρικές παροχές πριν την είσοδό τους στα κτίρια θα 
καταλήγουν σε επισκέψιµα φρεάτια όπου θα συνδέοντα µε χαλκοσωλήνες  
κατάλληλων διατοµών. 

Όλο το εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων ύδρευσης θα γίνει κατά το δυνατόν χωνευτό 
εντός της τοιχοποιίας από χαλκοσωλήνες. 

Οι σωλήνες διανοµής  του ζεστού νερού θα οδεύουν παράλληλα µε τους σωλήνες 
διανοµής του κρύου νερού.   

Όλα τα όργανα διακοπής (βάνες, διακόπτες) θα είναι ορειχάλκινα σφαιρικού τύπου 
(BALL VALVES) . Θα τοποθετηθούν διακόπτες πριν από την σύνδεση των σωλήνων 
ύδρευσης µε τα είδη υγιεινής. Επίσης θα τοποθετηθούν βάνες και στις αναχωρήσεις 
των δικτύων από τον συλλέκτη.  

Οι σωληνώσεις θα είναι χάλκινες κατά DIN 1786 και θα χρησιµοποιηθούν για όλα τα 
µεγέθη. Θα είναι χωρίς ραφή (solid drawn) και θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες 
από υλικό κατά DIN 17671 φύλλο 1. Τα εξαρτήµατα θα είναι τριχοειδούς κολλήσεως 
κατά DIN 12856 - DIN 12872 για µεγέθη µέχρι εξωτερική διάµετρο 54 mm. 

Μεγέθη σωληνώσεων και πάχος σε mm. 
Ον. ∆ιαµ.(mm) Πάχος 
15 0.8 
18 0.8 
22 0.9 
28 0.9 
35 1 
42 1.5 
54 2.0 

Οι σωληνώσεις σε καµία περίπτωση δεν θα είναι επανατραβηγµένοι από 
χρησιµοποιηµένους σωλήνες. Οι σωλήνες θα αποτελούν  ευθεία µήκη µε τα άκρα 
τους καθαρά και ορθογωνισµένα ως προς τον άξονα του σωλήνα. Το πάχος των 
σωληνώσεων δεν θα µεταβάλλεται περισσότερο από 10% για τις ονοµαστικές 
διαµέτρους που προαναφέρθηκαν. 

Εξαρτήµατα για σωληνώσεις χαλκού 

Τα εξαρτήµατα στις σωληνώσεις χαλκού θα είναι είτε τριχοειδούς συγκόλλησης είτε 
µε συµπίεση βιδωτά ή φλαντζωτά σύµφωνα µε τους κανονισµούς DIN. Οι καµπύλες 
θα κατασκευαστούν από υλικό των ίδιων προδιαγραφών µε τον παρακείµενο 
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σωλήνα και θα συγκολληθούν είτε µε ασηµοκόλληση είτε µε χαλκοκόλληση. 
Φορµαρισµένες καµπύλες µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν όπου είναι δυνατόν 
αλλά θα έχουν την ίδια οµοκεντρική διάµετρο χωρίς κανένα ζάρωµα ή στένωµα στη 
ροή του νερού.  

Το κράµα της κόλλησης που θα χρησιµοποιηθεί για τις τριχοειδείς ενώσεις θα είναι 
αυτό που συνίσταται από τον κατασκευαστή του εξαρτήµατος για την πίεση 
λειτουργίας και θερµοκρασίας που απαιτείται. 

Εξαρτήµατα µε συµπίεση είναι αυτά όπου απαιτείται προετοιµασία των άκρων των 
σωληνώσεων εκτός από ότι πρέπει να κοπούν ορθογώνια και να αφαιρεθούν αιχµές 
υλικού και στα οποία η σύνδεση γίνεται µε την συµπίεση ενός δαχτυλίου ή ενός 
χιτωνίου στην εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα. Τα εξαρτήµατα µε συµπίεση πρέπει 
να είναι κατάλληλα για τις µέγιστες συνθήκες εργασίας του συστήµατος. 

Τα εξαρτήµατα και τα µέρη τους όταν συναρµολογούνται µε µικρά κοµµάτια από 
χαλκοσωλήνα θα είναι ικανά να αντιστέκονται σε µία εσωτερική υδραυλική πίεση των 
16 bar, χωρίς να εµφανίζεται κανένα σηµάδι διαρροών ή άλλων ελαττωµάτων στο 
εξάρτηµα ή στην ένωση. Η πίεση δοκιµή θα διατηρείται για 15 λεπτά. Κατά η διάρκεια 
του χρόνου αυτού το εξάρτηµα ή η σύνδεση θα πρέπει να διατηρούν την µόνιµή τους 
κατάσταση χωρίς ίχνη διαρροής. Οι φλάντζες θα πρέπει να είναι από µπρούντζινο 
χυτευτό και θα είναι κατάλληλες για χαλκόλληση επί του σωλήνα. Φλάντζες µέχρι 76 
χλστ. µπορούν να συνδεθούν µε τον σωλήνα µε τριχοειδή κόλληση ή µε συµπίεση. 
Ρακόρ θα χρησιµοποιηθούν για την σύνδεση σωλήνων µε παγίδες, φίλτρα ή άλλα 
µέρη του εξοπλισµού.  

Εγκατάσταση ζεστού νερού 

Στο κτίριο ∆ιοίκησης θα εγκατασταθεί θερµοσίφωνας στον χώρο WC.   

Το δίκτυο του ζεστού νερού θα κατασκευαστεί από χαλκοσωλήνες. Θα διανέµεται δε 
σε όλους τους αναµίκτες. Ο ηλεκτρικός θερµοσίφωνας,  χωρητικότητας τουλάχιστον 
60Lt και ισχύος 3Kw,  θα είναι εγχώριος,  τύπου  εγκεκριµένου  από το  Υπουργείο  
Βιοµηχανίας.  

Θα  φέρει  διπλά  τοιχώµατα  από  χαλυβδοελάσµατα. Το  εσωτερικό  τοίχωµα  θα  
είναι  γαλβανισµένο  εν  θερµό  εντός  λουτρού,  µετά  την  κατασκευή  και  
συγκόλληση  του. 

Θα έχει  ισχυρή  µόνωση  από  µη  υγροσκοπικό  µονωτικό  υλικό  πάχους  
τουλάχιστον 5 cm.  Το  εξωτερικό  περίβληµα  θα  είναι  επισµαλµατωµένο. 

Ο  θερµοσίφωνας  θα  διαθέτει: 

Εµβαπτιζόµενη  ανοξείδωτη  ηλεκτρική  αντίσταση. 

Αυτόµατο  θερµοστάτη µεγάλης ακρίβειας µε εµβαπτιζόµενο στέλεχος. 

Ηλεκτρική  θερµική  ασφάλεια . 

Ασφαλιστική  βαλβίδα  διπλής  ενέργειας.   

Αντεπίστροφη  βαλβίδα. 
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Θερµόµετρο  κυκλικό,  ενδείξεως  της  θερµοκρασίας  του  νερού. 

Ενδεικτική  λυχνία  λειτουργίας.               

Ο  θερµοσίφωνας  θα  φέρει  επίσης  αναµονές  για  την  σύνδεση  των  
σωληνώσεων  εισαγωγής   1/2΄΄  και  εξαγωγής   3/4΄΄. 

Ο  θερµοσίφωνας  θα  είναι  δοκιµασµένος  σε  υδραυλική  πίεση  20 ATM. 

Είδη υγιεινής - κρουνοποιίας 

Οι νιπτήρες θα είναι εφοδιασµένοι µε ορειχάλκινες βαλβίδες αποχέτευσης Φ 1 1/4”, 
όπως και µε επιχρωµιωµένο σιφώνιο Φ 1 1/4” µε λυόµενο σπείρωµα. 

Οι λεκάνες των λουτρών θα είναι από πορσελάνη και θα συνδέονται µε το καζανάκι 
χαµηλής πίεσης µε µολυβδοσωλήνα Φ 30/36. Το καζανάκι θα έχει χωρητικότητα 15 lt 
νερού,  θα φέρει αυτόµατη βαλβίδα µε πλωτήρα και θα συνδέεται µε το δίκτυο κρύου 
νερού µε χαλκοσωλήνα Φ12. 

Οι λουτήρες θα είναι από χυτοσίδηρο ή χυτοχάλυβα µε επικάλυψη εµαγέ,  θα φέρουν 
σιφώνι Φ 1 1/2” ,  βαλβίδα υπερχείλισης,  αναµικτήρα ζεστού - κρύου νερού,  κινητό 
“καταιωνητήρα” (τηλέφωνο) και σαπουνοθήκη - σπογγοθήκη µε λαβή από 
πορσελάνη. 

Οι αναµίκτες (µπαταρίες) νερού θα εγκατασταθούν στους νεροχύτες,  στους λουτήρες 
και στους νιπτήρες.  Θα είναι ορειχάλκινοι επιχρωµιωµένοι Φ 1/2” και θα φέρουν 
χειρολαβές χειρισµού µε τις ενδείξεις “ κρύο - ζεστό”.  Ο διακόπτης στο καζανάκι θα 
είναι Φ 1/2’ τύπου καµπάνας. 

Οι νεροχύτες θα είναι 2 σκαφών, από ανοξείδωτο χάλυβα. Στους νεροχύτες θα 
προσαρµοσθεί λιποσυλλέκτης από PVC µε ορειχάλκινη τάπα καθαρισµού Φ100. 
Στον λιποσυλλέκτη αυτό προσαρµόζεται ορειχάλκινο τρυπητό Φ 100. 

 

• Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης 

Τα κατακόρυφα και οριζόντια δίκτυα των διαφόρων υδραυλικών υποδοχέων θα 
κατασκευασθούν µε πλαστικούς σωλήνες κατάλληλης διατοµής και πίεσης. 

Η αποχέτευση του σιφωνίου δαπέδου θα γίνεται µε πλαστικοσωλήνα Φ63mm ο 
οποίος θα ενώνεται µε την κατακόρυφη στήλη µε ειδικό τεµάχιο (ηµιτάφ). 

Οι αποχετεύσεις των νιπτήρων θα γίνονται µε πλαστικοσωλήνες Φ40mm,  των ντους 
µε Φ50 mm, των νεροχυτών µε Φ 63 mm και των λεκανών WC µε Φ100 mm. 

Σε κατάλληλα σηµεία του δικτύου θα τοποθετηθούν τάπες καθαρισµού ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου. 

Για τις αλλαγές πορείας θα χρησιµοποιούνται ειδικά εξαρτήµατα. Τα οριζόντια 
τµήµατα του δικτύου θα έχουν κλίση τουλάχιστον 2%. 

Για τον εξαερισµό του δικτύου αποχέτευσης θα επεκταθούν όλες οι κατακόρυφες 
στήλες αποχέτευσης σε ύψος 1,50 πάνω από την στέγη. Ο εξαερισµός έτσι των 
υδραυλικών παγίδων θα γίνει µε το σύστηµα του κύριου αερισµού .  
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Για τον υπολογισµό των εγκαταστάσεων αποχέτευσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
το απασχολούµενο στο Χ.Υ.Τ.Α. προσωπικό. 

 

• Εγκατάσταση απορροής οµβρίων 

Η αποχέτευση  των οµβρίων υδάτων των κεραµιδοσκεπών στεγών θα γίνει 
περιµετρικά και σε  επιλεγµένες θέσεις µε ιδιαίτερο δίκτυο αγωγών ηµικυκλικών 
λουκιών από γαλβανισµένη λαµαρίνα. Τα λούκια αυτά θα καταλήγουν µε κλίση σε 
κατακόρυφες υδροροές οι οποίες θα οδηγούνται στο ισόγειο όπου θα αποχετεύονται 
προς τον περιβάλλον χώρο. Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η δυνατότητα συλλογής των 
οµβρίων και χρήση αυτών στα δίκτυα ποτίσµατος και πυρόσβεσης. 

∆εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση των αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων για την 
απορροή οµβρίων και αντίστροφα η χρησιµοποίηση των αγωγών απορροής οµβρίων 
για την αποχέτευση ακαθάρτων. 

Ο υπολογισµός για την διατοµή των υδρορροών και σωληνώσεων απορροής των 
βρόχινων νερών θα γίνει µε βάση τον πίνακα 9 της ΤΟΤΕΕ 2412/86 την βροχόπτωση 
τουλάχιστον 300 1t/sec. ha και τις επιφάνειες που θα αποχετευτούν. 

Για την  υποβοήθηση της αποχέτευσης των οµβρίων στις µη κεραµιδοσκεπείς στέγες, 
κλπ είναι αναγκαίο να δοθούν κλίσεις 1:100 στα δάπεδά τους. Όπου από τους 
κανονισµούς απαιτούνται θα τοποθετηθούν και παγίδες. 

Γενικές παρατηρήσεις  

Να προβλεφτεί αναµονή αποχετευτικού σωλήνα Φ 50mm για την αποχέτευση των 
ψυκτών νερού όπου προβλέπονται. 

Τα είδη υγιεινής θα περιλαµβάνονται στην κατασκευή της εγκατάστασης και θα είναι 
αρίστης ποιότητας µε όλα τα εξαρτήµατα σε πλήρη λειτουργία. 

Τα λύµατα από τα διάφορα κτίρια του Χ.Υ.Τ.Α.  θα συλλέγονται µέσω φρεατίων 
κατάλληλου είδους και κατάλληλων διαστάσεων και θα οδηγούνται στη Μονάδα 
Επεξεργασίας Στραγγισµάτων. Στο κτίριο του συνεργείου τα απόνερα πριν την 
προσαγωγή τους στον αγωγό αποχέτευσης θα περάσουν µέσα από λιποσυλλέκτη 
τύπου φρεατίου. 

Το δίκτυο ακαθάρτων  λυµάτων θα κατασκευασθεί εξολοκλήρου από PVC  (τόσο το 
εσωτερικό όσο και το εξωτερικό δίκτυο). Πρέπει να υπάρχει υπολογισµός του 
εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης (διατοµή σωληνώσεων και κλίσεις) . 

Φρεάτια  ελέγχου  του  γενικού  οριζόντιου εξωτερικού δικτύου  αποχέτευσης  θα  
τοποθετούνται  στην  βάση  των  κατακόρυφων  αγωγών,  στις  θέσεις  συµβολής  
οριζοντίων  αγωγών,  αλλαγής  διεύθυνσης  οριζοντίων  αγωγών  και  στα  
ευθύγραµµα  οριζόντια  τµήµατα,  σε  αποστάσεις  µεταξύ  τους  όχι  περισσότερο  
από  30 m. 

Ο  πυθµένας  του  φρεατίου  θα  διαστρωθεί  µε  γκρο-µπετόν  αναλογίας  200 kg  
τσιµέντου  ανά  Μ3 ,  σε  πάχος  12 cm  πάνω  στο  οποίο  θα  διαµορφωθεί  αυλάκι  
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µε  ενσωµάτωση  µέσα  στο  γκρο-µπετόν  µισού  τεµαχίου  PVC,  ευθέως,  
καµπύλου  ή  διακλάδωσης .Αυτό  προσαρµόζεται  στεγανά  µε  την  συναρµολόγηση  
πάνω  στους  κύριους  αποχετευτικούς  αγωγούς,  στο  ύψος  του  πυθµένα. 

Τα  στόµια  που  απορρέουν  στο  φρεάτιο  των  υπόλοιπων  δευτερευόντων  
αγωγών,  θα  τοποθετούνται  ψηλότερα  από  το  αυλάκι  του  κύριου  αγωγού. Τα  
τοιχώµατα  των  φρεατίων  ανάλογα  µε  το  βάθος  τους,  θα  κατασκευασθούν: 

Από  δροµική  πλινθοδοµή,  µε  πλήρεις  πλίνθους  και  τσιµεντοκονία  400 kg/m3 ,  
µε  άµµο  θάλασσας  για  βάθη  έως  0.30 m.l 

Από  µπατική  πλινθοδοµή,  και  κατά  τα  άλλα  όπως  πιο  πάνω  για  βάθη  0.30-
0.90 m και από  οπλισµένο  σκυρόδερµα,  για  µεγαλύτερα  βάθη. 

Τα  τοιχώµατα  και  ο  πυθµένας  του  φρεατίου  θα  επιχρισθούν  µε  τσιµεντοκόνια  
πατητή  600 kg/m3  µε  άµµο  θάλασσας,  πάχους  2 cm  (αναλογίας  1/2  τσιµέντου  
µε  άµµο  θάλασσας),  µε  λείανση  της  επιφάνειας  µε  µυστρί. 

Οι  διαστάσεις  των  φρεατίων  εξαρτώνται  από  το  βάθος  τους  και  τον  αριθµό  
των  αγωγών  που  συµβάλουν  σ’ αυτά.  

Τα  φρεάτια  καλύπτονται  µε χυτοσιδερένια  καλύµµατα  διαστάσεων  όµοιων  προς  
την  διατοµή  τους. 

 

10.8 ∆ΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

H πυρόσβεση µε νερό περιλαµβάνει: 

α) τους υποδοχείς πυρόσβεσης. 

β) ∆ίκτυο σωληνώσεων κατάλληλων διατοµών 

Οι σωληνώσεις ξεκινούν από τον συλλέκτη του πυροσβεστικού συγκροτήµατος 

Η κατασκευή του µονίµου πυροσβεστικού δικτύου θα είναι σύµφωνη µε τις 
πυροσβεστικές διατάξεις. Η παροχή και η πίεση των αντλιών και η διαστασιολόγηση 
του δικτύου σωληνώσεων θα εξασφαλίζουν παροχή 380 lt/min και πίεση 4.5 bar στη 
δυσµενέστερη φωλιά κάθε κλάδου. 

Oι σωλήνες του δικτύου πυρόσβεσης θα είναι από  Χάλυβδοσωλήνα. Οι σωλήνες 
πρέπει να συνδέονται µε σπειρώµατα, συγκόλληση, φλάντζες ή ειδικούς συνδέσµους 
και να είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ 268, ΕΛΟΤ 269, ΕΛΟΤ 281, ΙSO R/65 ή 
άλλα αντίστοιχα. Οι σωλήνες πρέπει να προστατεύονται εξωτερικά από τη διάβρωση. 
Οι υπόγειες σωληνώσεις κατασκευάζονται από σωλήνες που πρέπει να είναι 
σύµφωνα µε τα πρότυπα DIN 28610, DIN 2460, DIN 19800 ή άλλα αντίστοιχα. Mετά 
την κατασκευή και τον εσωτερικό καθαρισµό των σωληνώσεων, αυτές υποβάλλονται 
σε υδραυλική πίεση δοκιµής 14 bar για 24 ώρες. Το δίκτυο πυρόσβεσης θα είναι από 
γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα τύπου ISO-MEDIUM σύµφωνα µε τους Ελληνικούς 
κανονισµούς , µε ραφή και µε ελάχιστα πάχη τοιχωµάτων αντίστοιχα : 
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∆ιάµετρος Πάχος 
½’’ 2,65 mm 
¾’’ 2,65 mm 
1’’ – 1 ½’’ 3,25 mm 
2’’ – 2 ½’’ 3,65 mm 
3’’ 4,05 mm 
4’’ 4,50 mm 

Για τις συνδέσεις των σιδηροσωλήνων µεταξύ τους , τις γωνίες, τις διακλαδώσεις, τις 
αλλαγές διατοµών κλπ. θα χρησιµοποιηθούν εξαρτήµατα από µαλακό χυτοσίδηρο, 
µε ενισχυµένα χείλη, αναλόγως αντοχής γαλβανισµένα. 

Οι λυόµενοι σύνδεσµοι θα είναι τύπου ρακόρ µε κωνική έδραση από 
µαλακτοποιηµένο χυτοσίδηρο, γαλβανισµένοι για σωλήνες διαµέτρου µέχρι και 3’’ και 
τύπου φλαντζών µε παρέµβυσµα στεγανότητας, χαλύβδινες γαλβανισµένες και 
συνδεόµενες στους σωλήνες µε συγκόλληση για διαµέτρους σωλήνων µεγαλύτερες 
από 3’’. 

Το πυροσβεστικό συγκρότηµα θα περιλαµβάνει αντλίες αυτόµατης αναρρόφησης και 
συγκεκριµένα :  

1.Ηλεκτροκίνητη αντλία 

 2. Πετρελαιοκίνητη αντλία 

      3. Αντλία Jockey 

Οι αντλίες συνδέονται προς το δίκτυο µέσω πιεστικού δοχείου µεµβράνης 
κατάλληλης χωρητικότητας. Οι αντλίες θα παίρνουν εντολή από τους πιεζοστάτες 
µέσω του πίνακα ελέγχου µε τέτοιο τρόπο ώστε όταν η πτώση πίεσης στο δίκτυο 
είναι µικρή να τίθεται σε λειτουργία η αντλία jockey, ενώ όταν η πτώση πίεσης είναι 
µεγαλύτερη να τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτροκίνητη αντλία πυρόσβεσης. Η 
πετρελαιοκίνητη αντλία είναι εφεδρική και τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση 
διακοπής ρεύµατος ή σε περίπτωση βλάβης της κύριας ηλεκτροκίνητης αντλίας. 

Από το συλλέκτη του πυροσβεστικού συγκροτήµατος θα αναχωρούν  κλάδοι για το 
µόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο και   κλάδοι για το δίδυµο στόµιο σύνδεσης 
πυροσβεστικών οχηµάτων. Ο συλλέκτης κατάθλιψης συνδέεται επίσης µε τις αντλίες 
και το πιεστικό δοχείο. Η διαστασιολόγηση του δικτύου θα γίνει για τουλάχιστον 
ταυτόχρονη λειτουργία 2 Π.Φ . 

Για την σύνδεση των πυροσβεστικών οχηµάτων προς το δίκτυο σωληνώσεων 
πυροσβέσεως µε νερό, πρέπει να  προβλέπεται η εγκατάσταση σε κατάλληλη θέσεις 
δύο δίδυµων στόµιων Φ2 ½’’ Χ 2 ½’’ – 4’’ µε τάπες ορειχάλκινες, επιχρωµιωµένες 
που συγκρατούνται µε αλυσίδες, και µε στόµιο διαµέτρου 4’’ για σύνδεση προς το 
δίκτυο. Ολόκληρο το εξάρτηµα θα είναι ορειχάλκινο επιχρωµιωµένο. Θα συνδέεται µε 
τις σωληνώσεις του µόνιµου υδροδοτικού δικτύου µέσω βάνας και βαλβίδας 
αντεπιστροφής η οποία θα επιτρέπει τη ροή του νερού µόνο από το πυροσβεστικό 
όχηµα προς το δίκτυο πυρόσβεσης. 
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Οι πυροσβεστικές φωλιές θα είναι µεταλλικά ερµάρια, διαστάσεων 0.60x0.70x0.18 m 
από λαµαρίνα D.K.P πάχους 1.5 mm µε τις αναγκαίες ενισχύσεις, βαµµένα µε 2 
στρώσεις χρώµατος ερυθρού, κατάλληλα για εντοιχισµένη τοποθέτηση. 

Στην µπροστινή όψη θα υπάρχει πόρτα από ηµιδιαφανές γυαλί πάχους 5 mm στην 
οποία θα αναγράφονται µε ερυθρό χρώµα τα γράµµατα Π.Φ. 

Κάθε πυροσβεστική φωλιά θα φέρει: 

α) Ειδική δικλείδα (κρουνός ορειχάλκινος) διαµέτρου 2", τύπου πυροσβεστικής, το 
ένα άκρο της οποίας θα συνδέεται µε το δίκτυο και στο άλλο θα φέρει διάταξη για 
την προσαρµογή σε αυτήν συνδέσµου του εύκαµπτου πυροσβεστικού σωλήνα. 

β) ∆ιπλωτήρα ή τυλικτήρα, για να δέχεται διπλωµένο ή τυλιγµένο τον εύκαµπτο 
πυροσβεστικό σωλήνα. 

γ) Εύκαµπτο πυροσβεστικό σωλήνα από πλέγµα συνθετικών ινών µε εσωτερική 
επένδυση ελαστικού, διαµέτρου 1 3/4", µήκους 20 m, ο οποίος µέσω ειδικού 
συνδέσµου θα είναι µόνιµα συνδεδεµένος στην παραπάνω δικλείδα. 

δ) Ακροφύσιο εκτόξευσης νερού, ειδικού τύπου (αυλός πυρόσβεσης από ειδικό 
κράµα αλουµινίου) µε δυνατότητα ρύθµισης της παροχής (βολής) καθώς και 
δηµιουργίας προπετάσµατος για την προστασία του χειριστή, µόνιµα συνδεδεµένο 
στο άκρο του εύκαµπτου πυροσβεστικού σωλήνα. 

 

 

10.9   ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την άρτια και έγκαιρη σύνταξη των µελετών παθητικής 
και ενεργητικής πυροπροστασίας για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας των κτιρίων 
του Χ.Υ.Τ.Α., σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις οδηγίες της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από την οποία θα εγκριθούν. 

Η εγκατάσταση θα περιλαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα από τη σχετική νοµοθεσία 
µέτρα πυρασφάλειας. 

Το κτίριο ∆ιοίκησης θα εξετασθεί ως χώρος γραφείων. 

Για το εξωτερικό δίκτυο πυρόσβεσης έχει γίνει αναφορά σε προγενέστερο σηµείο της 
παρούσας περιγραφής. 

Γενικά, η εγκατάσταση πυρόσβεσης εσωτερικά των κτιρίων θα αποτελείται από 
φορητούς (ή αυτοδιαγειρόµενους όπου απαιτείται) πυροσβεστήρες κόνεως (ή και 
διοξειδίου του άνθρακα όπου απαιτείται)  ανάλογα µε τη χρήση του χώρου και τις 
απαιτήσεις της Π.Υ. Οι πυροσβεστήρες θα είναι κατανεµηµένοι έτσι ώστε κάθε 
σηµείο των ορόφων να απέχει από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα το πολύ 15m. 

Όπου απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία σύστηµα πυρανίχνευσης θα αποτελείται 
από τα ακόλουθα: 

✔ Τους πυρανιχνευτές των χώρων 
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✔ Κοµβία συναγερµού και φωτεινοί επαναλήπτες 

✔ Τις ηχητικές σειρήνες και τους φωτεινούς επαναλήπτες 

✔ Τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης 

✔ Την καλωδίωση  

Φωτισµός Ασφαλείας 

Σε επίκαιρες θέσεις µέσα στα κτίρια και όπου απαιτείται  τοποθετούνται φωτιστικά µε 
τις επιγραφές "ΕΞΟ∆ΟΣ" ή µε βέλη κατευθύνσεων εξόδων διαφυγής . Τα φωτιστικά 
αυτά σώµατα έχουν επαναφορτιζόµενες µπαταρίες Cd-Ni και έτσι εξασφαλίζεται η 
αυτόνοµη λειτουργία τους µέχρι 90 min, από την στιγµή που θα διακοπεί η ηλεκτρική 
τροφοδοσία τους. 

 

 

10.10 ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) 

Το αντικείµενο αυτού του κεφαλαίου περιλαµβάνει τις παρακάτω εγκαταστάσεις: 

α)  τηλεφωνική εγκατάσταση (εφόσον ο ΟΤΕ δύναται να τροφοδοτήσει την 
εγκατάσταση) 

β)  ασύρµατη επικοινωνία. 

•••• Τηλεφωνική Εγκατάσταση 

Η µελέτη και η εγκατάσταση θα γίνει σύµφωνα µε τους κανονισµούς περί 
«Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» και τους κανονισµούς του ΟΤΕ. 

Ο κατανεµητής ΟΤΕ θα εγκατασταθεί στο κτίριο διοίκησης. Ο τρόπος άφιξης του 
κεντρικού καλωδίου καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία (διατοµή, σωλήνας, κλπ) θα 
υποδειχθούν από τον Ο.Τ.Ε. 

Στους χώρους γραφείων του κτιρίου ∆ιοίκησης θα τοποθετηθεί από µία τηλεφωνική 
πρίζα. 

Η εσωτερική τηλεφωνική εγκατάσταση θα γίνει µε καλώδια JYY-e 2 x 0.8 mm. 

Θα τοποθετηθούν κόρνες ηχητικού σήµατος βιοµηχανικού τύπου σε κατάλληλα 
σηµεία στους εξωτερικούς χώρους, ώστε να γίνεται αµέσως αντιληπτό το 
εισερχόµενο τηλεφώνηµα. 

•••• Τηλεφωνικές συσκευές 

Στο προσφερόµενο τηλεφωνικό δίκτυο θα µπορούν να συνδεθούν τόσο κοινές 
τηλεφωνικές συσκευές µε δίσκο επιλογής όσο και συσκευές πλήκτρων. 

Οι τηλεφωνικές συσκευές θα είναι σύγχρονες, καλαίσθητες, κατασκευασµένες από 
θερµοπλαστικό υλικό µε επαρκή αντοχή σε κρούση και µη χαρασσόµενη εύκολα και 
θα συνοδεύεται από κορδόνι για τη σύνδεση µε το δίκτυο του κτιρίου, µήκους 2,5 m. 
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Ολες οι συσκευές θα φέρουν κάψες µικροφώνου και ακουστικού κλάσης ΙΙ και ΙΙΙ 
αντίστοιχα. Τα µεταλλικά µέρη των συσκευών θα είναι κατεργασµένα για πλήρη 
προστασία σε διαβρώσεις. Οι επιτραπέζιες συσκευές θα είναι εφοδιασµένες µε 
στηρίγµατα από ελαστικό, µε ικανή πρόσφυση ώστε οι συσκευές να παραµένουν 
ακίνητες κατά την επιλογή.  

Το κουδούνι θα λειτουργεί µε δύο σήµαντρα βασικής συχνότητας ενώ η ένταση του 
ήχου θα µπορεί να ρυθµίζεται εξωτερικά από τη συσκευή. 

Οι συσκευές θα είναι κατάλληλες για την εσωτερική επικοινωνία αλλά και για 
επικοινωνία του εθνικού δικτύου για αστικές, υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις, θα 
είναι δε εφοδιασµένες µε κοµβίο γης. 'Ολα τα υπόλοιπα τεχνικά στοιχεία των 
συσκευών όπως απόκριση συχνότητας, ηλεκτροακουστική ευστάθεια, 
θερµοκρασιακή ευστάθεια, χαρακτηριστική µετάδοσης καταληπτότητα κλπ. θα είναι 
απόλυτα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΟΤΕ για συσκευές δικτύου πόλης. 

Ολα τα εξαρτήµατα των τηλεφωνικών συσκευών, πλην των κελύφων θα είναι τα ίδια 
και θα µπορούν να εναλλάσσονται. 

Οι επίτοιχες τηλεφωνικές λήψεις προβλέπονται από ένα κουτί χωνευτής 
εγκατάστασης µε τετραγωνικό κάλυµµα και κεντρική οπή διέλευσης του καλωδίου της 
συσκευής πολυτελούς εµφάνισης. 

 

 

10.11 ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Για την άνετη διαµονή και εργασία στο κτιριακό συγκρότηµα του Χ.Υ.Τ.Α. 
προβλέπεται η  εγκατάσταση ψύξης-θέρµανσης στο κτίριο διοίκησης για τους χώρους 
γραφείων και διαµονής προσωπικού. Θα χρησιµοποιηθούν κλιµατιστικές µονάδες 
τοίχου διαιρούµενου τύπου (split units).  

• Συνθήκες υπολογισµού 

Επιθυµητές εσωτερικές θερµοκρασίες για θέρµανση : 

- γραφεία, εντευκτήριο 20 0C  

- διάδροµοι, κλιµακοστάσια 18 0C 

- λουτρά , WC, αποδυτήρια 22 0C 

Επιθυµητές εσωτερικές θερµοκρασίες για ψύξη : 

- γραφεία, εντευκτήριο 25-26 0C  

Για λόγους ασφαλείας από τυχόν αστοχία της θερµοµόνωσης και για λόγους 
εξοικονόµησης ενέργειας κατά την λειτουργία του κτιριακού συγκροτήµατος οι τιµές 
των συντελεστών θερµοπερατότητας επιθυµητό είναι να ληφθούν λογικά 
προσαυξηµένες από τις τιµές που θα δώσει η εφαρµογή του Κανονισµού 
Θερµοµόνωσης. 

• Περιγραφή κλιµατιστικής µονάδος (split -unit) 
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Θα είναι αυτοτελής προσυγκροτηµένη µονάδα παραγωγής θερµού- ψυχρού αέρα. Η 
µονάδα θα είναι διαιρούµενου τύπου και θα περιλαµβάνει εξωτερικό και εσωτερικό 
τµήµα. 

Η µονάδα θα είναι αυτόµατης λειτουργίας, συγκροτηµένη στο εργοστάσιο κατασκευής 
και θα περιέχει τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις, σωληνώσεις και το ψυκτικό µέσο R-22 
(FREON 22). 

Για τη λειτουργία της µονάδας θα απαιτούνται η κατάλληλη στήριξη της, η 
διασύνδεση µεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών  τµηµάτων µε µονωµένο 
χαλκοσωλήνα και η σύνδεση της µε τα ηλεκτρικά δίκτυα και τα δίκτυα αποχέτευσης. 

Η µονάδα προβλέπεται να συνοδεύεται µε κατάλληλο χειριστήριο κατασκευής του 
ιδίου εργοστασίου. 
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11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ: ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

 

Για το έργο του Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Κέας, οι παραγόµενες ποσότητες βιοαερίου είναι 
εξαιρετικά µικρές, τόσο για αξιοποίηση όσο και για την επένδυση επιπλέον δαπανών 
για την συλλογή και καύση του βιοαερίου πολύ δε περισσότερο για την ενεργειακή 
αξιοποίηση του. Για µονάδες αυτού του µεγέθους, καθώς και για αυτή την τάξη 
µεγέθους παραγόµενου βιοαερίου, που αντιστοιχεί στην µέγιστη συγκέντρωση 
απορριµµάτων, βέλτιστη οικονοµοτεχνικά θεωρείται η παθητική διαχείριση του 
βιοαερίου, δηλαδή η ελεγχόµενη απαγωγή του από τον όγκο των απορριµµάτων 
προς την ατµόσφαιρα. 

 

11.1 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ 

Το δίκτυο συλλογής του βιοαερίου που θα κατασκευαστεί θα αποτελείται από 
κατακόρυφα φρεάτια απαγωγής τα οποία θα αναπτύσσονται καθ’ ύψος σταδιακά, 
ακολουθώντας δηλαδή την καθ’ ύψος ανάπτυξη του απορριµµατικού αναγλύφου. 
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα λειτουργίας που θα προτείνουν οι διαγωνιζόµενοι, η 
κατασκευή των φρεατίων θα ξεκινήσει δύο µέτρα από το επίπεδο του 
διαµορφωµένου πυθµένα (δηλ. από τις στεγανοποιητικές στρώσεις), τα φρεάτια θα 
εδραστούν επάνω σε απορριµµατικές αποθέσεις.  

Η διάταξη των φρεατίων θα είναι σε σχήµα ισόπλευρου τριγώνου µε µέγιστη ακτίνα 
επιρροής 25m περίπου. Η απόσταση µεταξύ των φρεατίων καθορίζεται από την 
ακτίνα επιρροής κάθε φρεατίου. Συνεπώς, τα φρεάτια αυτά θα τοποθετηθούν σε 
αποστάση  όχι µεγαλύτερη των 50 m.  

Τα φρεάτια θα αποτελούνται από διάτρητους κατακόρυφους τσιµεντοσωλήνες Φ600. 
Οι τσιµεντοσωλήνες θα αποτελούνται από τεµάχια µήκους 1m και θα τοποθετηθούν 
εξ’ αρχής πάνω στη βάση της χωµατερής πριν την απόθεση απορριµµάτων. Όταν η 
στάθµη των απορριµµάτων φθάσει στο ύψος του τσιµεντοσωλήνα θα προστίθενται 
πάνω σε αυτόν και ένα νέο τµήµα και έτσι οι τσιµεντοσωλήνες θα ανέρχονται 
ταυτόχρονα µε την άνοδο του επιπέδου των απορριµµάτων. 

Τα φρεάτια θα είναι σωληνωµένα µε πλαστικό διάτρητο σωλήνα HDPE αντοχής 10 
atm, διαµέτρου Φ125. Η επιφάνεια του σωλήνα θα φέρει οπές σε ποσοστό 20-30% 
περίπου. Η επιλογή του HDPE γίνεται επειδή το υλικό αυτό είναι χηµικά αδρανές και 
δεν είναι ευάλωτο στο βιοαέριο όπως οι αγωγοί από PVC. Στα τελευταία 3m κάθε 
φρεατίου (τελικό ανάγλυφο) ο αγωγός θα είναι τυφλός (δεν θα φέρει οπές). Ο χώρος 
που δηµιουργείται µεταξύ φρεατίου και του σωλήνα, στο µη διάτρητο τµήµα του θα 
πληρωθεί µε  άργιλο κατάλληλα συµπυκνωµένη, µε σκοπό την παρεµπόδιση της 
εισόδου ατµοσφαιρικού αέρα στο εσωτερικό του. Γύρω από τον τσιµεντοσωλήνα και 
εξωτερικά αυτού και σε έναν δακτύλιο 30cm θα τοποθετηθεί χονδρόκκοκο υλικό µε 
σκοπό την προστασία των οπών του τσιµεντοσωλήνα από τυχούσα φραγή, ενώ ο 
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χώρος (κενό) που δηµιουργείται µεταξύ του φρεατίου/ τσιµεντοσωλήνα και του 
σωλήνα HDPE, στο διάτρητο τµήµα του, θα πληρωθεί µε χαλίκι 16/32 από µη 
ασβεστολιθικό πέτρωµα. Το φρεάτιο στηρίζεται πάνω σε «βάση» από χαλίκια 
πάχους 30 cm. Η κατασκευή των φρεατίων γίνεται σταδιακά, παράλληλα µε την 
πλήρωση του κυττάρου µε απορρίµµατα. Η σταδιακή κατασκευή του φρεατίου γίνεται 
µε την τοποθέτηση και σύνδεση νέων τµηµάτων του διάτρητου αγωγού στον 
υπάρχοντα, µε την ανύψωση του τσιµεντοσωλήνα. 
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12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ: ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

Για την εξασφάλιση της βέλτιστης επιτήρησης ενός Χ.Υ.Τ.Α. - που πρωταρχικά έχει να 
κάνει µε το αν τα έργα υποδοµής του Χ.Υ.Τ.Α. λειτουργούν σωστά και προστατεύουν 
επαρκώς το περιβάλλον - σε κάθε χώρο διάθεσης απορριµµάτων πρέπει να 
εγκαθίσταται συστήµατα παρακολούθησης, µέσω των οποίων θα ελέγχεται εάν η 
λειτουργία του χώρου έχει  - ποιες και σε ποιο βαθµό - επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Ιδιαίτερη  έµφαση δίνεται σε δύο σηµεία : 

• στη διαδικασία εξασφάλισης υψηλής προστασίας για τους εργαζόµενους και 
τους επισκέπτες του χώρου, η οποία προσδιορίζεται µέσω του εντοπισµού 
των περιοχών υψηλού κινδύνου, την καθιέρωση ορίων συναγερµού και την 
τροποποίηση, ανάλογα µε το πρόβληµα που θα παρουσιαστεί, της 
διαχείρισης του χώρου. 

• στην παρακολούθηση της ποιότητας των υπογείων υδάτων και τον άµεσο 
εντοπισµό διαφυγών στραγγισµάτων µέσα σε αυτά, λόγω της µεγάλης 
σηµασίας των υδροφόρων οριζόντων της περιοχής. 

Σε γενικές γραµµές, η υλοποίηση ενός προγράµµατος παρακολούθησης, έχει σαν 
αποτέλεσµα τη σαφή απεικόνιση των διεργασιών που συντελούνται στο χώρο. Η 
γνώση αυτή είναι απαραίτητη για την επίτευξη της ασφαλούς λειτουργίας και 
αποκατάστασης του χώρου. 

Όλες οι µετρήσεις είναι σκόπιµο να καταχωρούνται σε βάση δεδοµένων. Με τον 
τρόπο αυτό διαµορφώνεται ένα ιστορικό αρχείο, πολύ χρήσιµο για την επιστηµονική 
µελέτη της εξέλιξης του Χ.Υ.Τ.Α.. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν όλα τα συστατικά 
µέρη του προγράµµατος παρακολούθησης. 

 

12.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ 
Το πρόγραµµα παρακολούθησης των καθιζήσεων αφορά την περιοχή του Χ.Υ.Τ.Α., 
που τερµατίζει τη λειτουργία της. Σήµερα υπάρχουν διάφοροι γνωστοί τρόποι για την 
παρακολούθηση και διαχρονική καταγραφή των καθιζήσεων. 

Η προτεινόµενη, για τον υπό µελέτη Χ.Υ.Τ.Α., συνίσταται στην εγκατάσταση ενός 
δικτύου “µαρτύρων”, σε συνδυασµό µε ορισµένες αφετηρίες χωροστάθµησης 
(repere). 

Για τον έλεγχο των υποχωρήσεων θα τοποθετηθούν επί των πρανών του Χ.Υ.Τ.Α., 
µάρτυρες παρακολούθησης µετακινήσεων των απορριµµάτων (κατά x,y,z) σε 
κάνναβο 20 περίπου µέτρων, ενώ θα δοθεί προσοχή σε περιοχές που σύµφωνα µε 
την προτεινόµενη λύση απαιτούνται πρόσθετα µέτρα.  

Ο κάθε µάρτυρας συντίθεται από µεταλλική βάση (0,30m2 περίπου) από λαµαρίνα 4 
mm και έναν ιστό ύψους 2 m (σωλήνα 2΄΄). Ο ιστός είναι κολληµένος στο κέντρο της 
µεταλλικής βάσης. Η βάση τοποθετείται σε µία ρηχή εκσκαφή 0,50 m περίπου µέσα 
στη στρώση της τελευταίας κάλυψης, πάνω σε σκυρόδεµα καθαριότητας 5cm 
Ακολουθεί σκυρόδεµα (έρµα) 15 cm επάνω από την πλάκα. Η υπόλοιπη εκσκαφή 
επιχώνεται µε αµµοχάλικο κάλυψης.  

Ιδιαίτερη σηµασία προσδίδεται στην αντισκωριακή προστασία, έτσι ώστε το υλικό να 
διατηρεί την ακεραιότητά του σε περίοδο τουλάχιστον 20 χρόνων. 
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Ο κωδικός µάρτυρα θα συµφωνείται µε την αρµόδια υπηρεσία και θα φέρεται 
χαραγµένος στο πλευρό του σωλήνα ακριβώς κάτω από το πώµα. Πριν από την 
κατασκευή της γεωκάλυψης ο ιστός θα προεξέχει από το έδαφος. 

Οι µάρτυρες χωροσταθµούνται µε απλές γεωδαιτικές µεθόδους (γεωµετρική 
χωροστάθµιση) σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η συχνότητα µετρήσεων στους 
µάρτυρες προτείνεται να είναι στην αρχή µηνιαία, από την έναρξη των εργασιών ως 
την περάτωσή τους, στη συνέχεια τριµηνιαία για ένα έτος και τέλος 6µηνιαία µέχρι το 
πέρας της επιτήρησης του έργου. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται η αξιοποίηση των 
αρχικών µετρήσεων για τον έλεγχο των θεµελιώσεων και των διαµορφώσεων που θα 
γίνουν κατά τις εργασίες διαµόρφωσης του χώρου.  

Οι µετρήσεις από την καταγραφή των µετακινήσεων θα καταχωρούνται σε βάση 
δεδοµένων. 

 

12.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 

Η ανεξέλεγκτη και απροσδιόριστη κατακόρυφη διήθηση των στραγγισµάτων 
µεταφέρει ρύπους στον υδροφόρο ορίζοντα και ενδέχεται να προκαλεί υψηλές 
συγκεντρώσεις τοξικών ουσιών µε αναπόφευκτα δυσµενή περιβαλλοντικά και 
οικολογικά αποτελέσµατα στις κατάντη περιοχές υπόγειας ροής. 

Εξ άλλου η Οδηγία 31/99 της ΕΕ, σχετικά µε τη διάθεση των αποβλήτων, ορίζει µε 
σαφήνεια στο Παράρτηµα IV “∆ιαδικασίες ελέγχου κατά τη λειτουργία και τη µετέπειτα 
φάση της Επιτήρησης, ότι από τα πλευροδιηθούµενα στραγγίσµατα που 
συγκεντρώνονται στη δεξαµενή θα πρέπει να διατίθεται ανά µήνα δείγµα 10 λίτρων 
κατά τη φάση λειτουργίας ενός Χ.Υ.Τ.Α.. Στο δείγµα αυτό θα γίνεται (κατά µήνα) 
πλήρης ποιοτικός προσδιορισµός µε ιδιαίτερη βαρύτητα σε ορισµένες τοξικές 
οργανικές και ανόργανες ενώσεις. Η διαδικασία αυτή θα συνεχισθεί σε εξαµηνιαία 
βάση και µετά το “κλείσιµο” του Χ.Υ.Τ.Α. επί µία δεκαετία. Τόσο κατά τη 
δειγµατοληψία όσο και κατά τις αναλύσεις και την καταχώρηση και διατήρηση των 
αποτελεσµάτων απαιτείται η αυστηρή τήρηση συγκεκριµένου πρωτοκόλλου για 
αυξηµένο κύρος και αξιοπιστία. 

∆είγµατα µετρήσεων για τη σύσταση των στραγγιδίων θα λαµβάνονται από το 
φρεάτιο στα κατάντη των λεκανών απόθεσης των απορριµµάτων και από τη δεξαµενή 
αποθήκευσης στραγγιδίων. 

Για την παρακολούθηση της ποιότητας του υπογείου νερού καθώς και της στάθµης 
του υδροφόρου ορίζοντα απαιτούνται τρία (3) σηµεία παρακολούθησης εκτός του 
χώρου διάθεσης των απορριµµάτων, ένα στα ανάντη του χώρου και δύο στα κατάντη. 

Η εκτέλεση των γεωτρήσεων θα περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 

1. Αρχική διάτρηση: Θα χρησιµοποιηθεί κοπτήρας Φ8’’ σε όλο το βάθος. 

2. ∆ιεύρυνση : Θα χρησιµοποιηθεί διευρυντήρας Φ 14-16’’ σε όλο το βάθος. 

3. Καθαρισµός γεώτρησης θα γίνει µε θετική κυκλοφορία και µε τα διευρυντήρα Φ 
14-16’’ σταδιακά µέχρι το τελικό βάθος της γεώτρησης. 

4. Τοποθέτηση προσωρινής σωλήνωσης: Θα τοποθετηθεί προσωρινά για την 
εσωτερική επένδυση των τοιχωµάτων της γεώτρησης µε σκοπό την προστασία 
της από τις καταπτώσεις, εφ’ όσον αυτό απαιτηθεί. 

5. Τοποθέτηση οριστικής σωλήνωσης: Η σωλήνωση θα αποτελείται εξ’ ολοκλήρου 
από χαλύβδινα γαλβανισµένα φίλτρα Φ 8’’. 
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6. Τοποθέτηση πιεζοµετρικής στήλης: Θα τοποθετηθεί µαζί µε την οριστική 
σωλήνωση και θα αποτελείται από σωλήνες Φ 2’’. Η στήλη αυτή θα τοποθετηθεί 
έξω από την οριστική σωλήνωση, µέσα στο δακτυλιοειδή χώρο, το δε κάτω άκρο 
της θα συνδέεται µε θέση της σωλήνωσης της γεώτρησης που θα φέρει ειδική 
οπή. Σκοπός της πιεζοµετρικής στήλης είναι να γίνονται µετρήσεις της στάθµης 
στη γεώτρηση στην περίπτωση άντλησης. 

7. Χαλίκωση: Θα τοποθετηθεί χαλικόφιλτρο µεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας των 
σωλήνων οριστικής σωλήνωσης και τοιχωµάτων της γεώτρησης. Το χαλικόφιλτρο 
θα αποτελείται από διαβαθµισµένους χάλικες, στρογγυλούς και απαλλαγµένους 
από αργιλικό κλάσµα. Για την αποφυγή δηµιουργίας γεφυρών, το χαλικόφιλτρο θα 
τοποθετηθεί µε ιδιαίτερη προσοχή και µε ανάστροφη κυκλοφορία.       

Σε ότι αφορά στον έλεγχο των γεωτρήσεων των υπογείων υδάτων αυτός θα µπορεί 
να διεξάγεται ως εξής: 

• Είτε µέσω αυτοµατοποιηµένου συστήµατος ελέγχου παραµέτρων 
υπογείων υδάτων και µετεωρολογικών στοιχείων, το οποίο θα είναι 
τοποθετηµένο σε κάθε γεώτρηση και θα καταγράφει: στάθµη νερού, 
σχετική πίεση, θερµοκρασία, αγωγιµότητα, και pH και το οποίο θα 
συνδέεται µε τον κεντρικό υπολογιστή για την περαιτέρω επεξεργασία 
των στοιχείων, 

• Είτε µέσω δειγµάτων που θα λαµβάνονται από τις γεωτρήσεις µε τη 
βοήθεια εµβαπτιζόµενης αντλίας. 

Οι γεωτρήσεις θα παρακολουθούνται ακόµη κι αν δε έχουν υδροφορία. 

Επίσης, όσον αφορά την παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων, αυτή διεξάγεται 
σε τρία τουλάχιστον σηµεία, ένα ανάντη του Χ.Υ.Τ.Α. και δύο κατάντη. Στην 
περίπτωση του µελετώµενου Χ.Υ.Τ.Α., στην περιοχή ανάντη του χώρου θα γίνεται µε 
λήψη δειγµάτων από την περιφερειακή τάφρο συλλογής οµβρίων.  

Στα κατάντη µπορεί να συλλέγεται δείγµα από σχηµατιζόµενα ρυάκια ή παρακείµενα 
ρέµατα, όταν παρατηρείται ροή, µε χρήση δοκιµαστικού σωλήνα. 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, λήψη δειγµάτων για χηµικές αναλύσεις θα 
γίνονται ανά τρίµηνο ενώ µέτρηση της στάθµης των υπογείων υδάτων θα γίνεται ανά 
τετράµηνο. Κατά τη φάση της µεταφροντίδας, µετρήσεις της στάθµης των υπογείων 
υδάτων και λήψη δειγµάτων για χηµικές αναλύσεις θα γίνονται ανά εξάµηνο. Οι 
παραπάνω συχνότητες είναι πιθανό να αλλάξουν (τα διαστήµατα να γίνουν 
µικρότερα), εφόσον κριθεί ανάγκη. Σε κάθε δειγµατοληψία θα λαµβάνονται δύο 
δείγµατα, ένα στην επιφάνεια του υδροφόρου ορίζοντα και ένα σε βάθος 5m από την 
επιφάνειά του. 

Οι θέσεις των γεωτρήσεων ελέγχου των υπογείων υδάτων θα καθοριστούν από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε συνεργασία µε τον Ανάδοχο του Έργου. 

 

12.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 
Το πρόγραµµα παρακολούθησης του βιοαερίου έχει βασικά δύο κύριους στόχους: 

1.  Την διαχρονική γνώση της ποσότητας και ποιότητας του βιοαερίου. 

2.  Την ανίχνευση των διόδων υπόγειας µετανάστευσης του βιοαερίου στον 
περιβάλλοντα χώρο, του ρυθµού µετανάστευσης και της σύνθεσης του 
µεταναστεύοντος βιοαερίου. 
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Οι µετρήσεις που περιγράφονται στη συνέχεια, θα γίνονται στα φρεάτια ανίχνευσης 
βιοαερίου, και στο δίκτυο απαγωγής, µε αφαίρεση του καλύµµατός τους (εάν 
πρόκειται για κατακόρυφο δίκτυο µε σύστηµα άντλησης).  

 

Φρεάτια παρακολούθησης 

Για τον έλεγχο πιθανής µετανάστευσης και το συνολικό monitoring του βιοαερίου θα 
γίνει διάνοιξη γεωτρήσεων ελέγχου περιµετρικά τόσο του Χ.Υ.Τ.Α.. 

Θα γίνει διάτρηση µε περιστροφικό γεωτρύπανο, σε βάθος 5 µέτρων και θα 
τοποθετηθεί προσωρινή σωλήνωση από χαλυβδοσωλήνα. Στο εσωτερικό της 
προσωρινής σωλήνωσης και στο κέντρο θα προσαρµοστεί ένας άλλος 
γαλβανισµένος χαλυβδοσωλήνας µικρότερης διαµέτρου, ο οποίος θα προεξέχει από 
το έδαφος κατά 0.30 µ. 

Ο σωλήνας στο κατώτερο τµήµα του και για µήκος 4 µέτρων από τον πυθµένα θα 
είναι διάτρητος µε οπές κυκλικές διαµέτρου 3 mm. Οι οπές θα έχουν πυκνότητα 1 οπή 
/100 cm2.  

Στο κατώτερο τµήµα του διατρηθέντος εδάφους και για µήκος 4 µέτρων θα γίνει 
χαλίκωση εξωτερικά του εσωτερικού σωλήνα , έτσι ώστε να καλυφθεί µε αυτή 
πλήρως το διάτρητο τµήµα. Ακολούθως θα αφαιρεθεί ο εξωτερικός σωλήνας και το 
κενό που θα προκύψει µέχρι τον εσωτερικό σωλήνα θα γεµίσει µε καλά 
συµπυκνωµένο εδαφικό υλικό. Με αυτό τον τρόπο θα αποτρέπεται εισρόφηση 
ατµοσφαιρικού αέρα κατά τις δειγµατοληψίες του βιοαερίου. Το στόµιο του 
εσωτερικού σωλήνα ταπώνεται αεροστεγώς µε αφαιρούµενη τάπα. 

Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν περιµετρικά και εξωτερικά της λεκάνης απόθεσης των 
απορριµµάτων, µε µεταξύ τους απόσταση 50-70 περίπου µέτρων. 

Οι µετρήσεις για την παρακολούθηση του βιοαερίου θα γίνονται µε δύο τρόπους. Με 
εξωτερικό φορητό αναλυτή και µε δειγµατολήπτη.  

 

Μετρήσεις µε εξωτερικό αναλυτή 

Ο Αναλυτής που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι σχεδιασµένος για να δέχεται 
και να αναλύει ποσοτικά, δείγµατα βιοαερίου από συστήµατα άντλησης ή απλά τη 
διάχυση του βιοαερίου σε κλειστούς χώρους ή γεωτρήσεις.  

Με τον εξωτερικό αναλυτή θα γίνονται οι µετρήσεις της σύστασης, της πίεσης και της 
θερµοκρασίας και της παροχής των φρεατίων ανίχνευσης. Οι µετρήσεις αυτές θα 
καταχωρούνται στη βάση δεδοµένων. 

Από την επεξεργασία των µετρήσεων, όπου θα µετρούνται CH4, CO2, CO, O2, οι 
οποίες πέρα από τα φρεάτια ανίχνευσης θα γίνονται και στα φρεάτια απαγωγής του 
βιοαερίου, θα προκύψουν σοβαρά αποτελέσµατα όσον αφορά την υπεδάφια 
µετανάστευση του βιοαερίου, τη σύσταση αυτού κ.ο.κ. 

Οι δυνατότητες που θα παρέχει το προσφερόµενο όργανο θα είναι: 

� Μέτρηση CH4, CO2 και Ο2  

� Μέτρηση θερµοκρασίας αερίου  

� ∆υνατότητα αποθήκευσης µετρήσεων µε τον κωδικό τους 

� Αυτόµατη καταγραφή χρόνου και ηµεροµηνίας κάθε αποθηκευόµενης στη µνήµη 
µέτρησης 

� Μέτρηση κενού σε συστήµατα συλλογής/αναρρόφησης παραγόµενου αερίου. 

� Μέτρηση ατµοσφαιρικής πίεσης και αυτόµατη αντιστάθµηση µετρήσεων 
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� ∆υνατότητα αυτόµατης/προγραµµατιζόµενης δειγµατοληψίας και αποθήκευσης 
των αποτελεσµάτων (data logging). 

� Ισχυρή ενσωµατωµένη αντλία (για αναρρόφηση από δίκτυα µε υποπίεση µέχρι 
1400 mm WC). 

� ∆υνατότητα βαθµονόµησης από το χρήστη 

� Επικοινωνία µε PC 

� ∆υνατότητα µέτρησης άλλων αερίων  

� Θερµοκρασία λειτουργίας 0-400 C 

� Αυτονοµία µπαταρίας 8-10 ώρες 

� Περιοχή µετρήσεων  CH4  / 0-100% 

CO2 / 0-50% 

O2 / 0-21% 

 

 

Μετρήσεις µε δειγµατολήπτη 

Το σύστηµα µετρήσεων µε δειγµατολήπτη θα χρησιµοποιηθεί για τη µεσοπρόθεσµη 
αποθήκευση και ανάλυση στο εργαστήριο (χρωµατογράφο) δείγµατος βιοαερίου. Το 
σύστηµα θα αποτελείται από χειροκίνητη αντλία, ειδικό σωληνάκι δειγµατοληψίας, 
φυσίγγια µε δύο βαλβίδες και χωρητικότητα περίπου 500 ml αερίου σε κανονικές 
συνθήκες έκαστο, ειδικό εξάρτηµα έκπλυσης των φυσιγγίων, ενδείκτη πλήρωσης και 
βαλιτσάκι µε οδηγίες χρήσης.  

Όλα τα υλικά που θα έρχονται σε επαφή µε το αέριο, θα είναι κατάλληλα επιλεγµένα 
ώστε να µην αντιδρούν µε τα συστατικά. Οι παράµετροι οι οποίες θα µετρώνται είναι 
οι προαναφερόµενες.  

 

Σύστηµα επιτήρησης εκρηκτικών συγκεντρώσεων µεθανίου 

Στον οικίσκο ελέγχου, στο κτίριο διοίκησης, το συνεργείο, την αποθήκη υλικών 
καυσίµων, τα αντλιοστάσια, τη δεξαµενή πυρόσβεσης τη µονάδα επεξεργασίας 
στραγγιδίων, κ.λ.π. θα τοποθετηθεί επιτηρητής εκρηκτικής συγκέντρωσης µεθανίου. 

Θα τοποθετείται στον υπό επιτήρηση χώρο (επιφάνειας έως 30 m2 ανά αισθητήρα) 
και θα συνδέεται µε σύστηµα οπτικού και ακουστικού σήµατος συναγερµού. Μόλις η 
συγκέντρωση µεθανίου στο χώρο ξεπεράσει το κατώτατο εκρηκτικό όριο, 
ενεργοποιείται το σύστηµα συναγερµού. Η τοποθέτηση των επιτηρητών θα 
συνοδευτεί από την εγκατάσταση κεντρικής κονσόλας, η οποία θα ελέγχει κεντρικά τις 
επιµέρους µονάδες και θα ενεργοποιεί, µέσω τηλεµετάδοσης, το σύστηµα 
συναγερµού. Η κονσόλα θα είναι εγκατεστηµένη στο κτίριο διοίκησης. Σηµειώνεται 
πως η κάθε κονσόλα ελέγχου θα  συνδέεται µε 4 αισθητήρια το πολύ. 

Με την τοποθέτηση των συστηµάτων επιτήρησης επιτυγχάνεται υψηλός 
βαθµός ασφαλείας για τις ανθρώπινες δραστηριότητες του χώρου. Σε 
συνδυασµό µε τις τακτικές µετρήσεις µε τον εξωτερικό αναλυτή, το 
αποτέλεσµα θα είναι η πλήρης παρακολούθηση της συµπεριφοράς του 
βιοαερίου. 
Τέλος, θα προβλέπονται ειδικές θεµελιώσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων µε σκοπό 
την εκτροπή του βιοαερίου από τυχόν διαφυγές.  
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12.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
Τα µετεωρολογικά δεδοµένα που θα παρακολουθούνται καθώς και η συχνότητα των 
µετρήσεων θα είναι αυτά που αναφέρονται στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής. Οι 
µετρήσεις θα γίνονται µέσω αυτόνοµου µετεωρολογικού σταθµού που θα 
προσφερθεί και θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο σηµείο του χώρου. 

 

12.5 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
Για τη συνολική παρακολούθηση και καταγραφή των παραµέτρων του χώρου, θα 
προβλέπεται κατάλληλα σχεδιασµένη βάση δεδοµένων.  

Η δηµιουργία µίας Βάσης ∆εδοµένων (Β∆) προσθέτει αξιοπιστία στο πρόγραµµα 
παρακολούθησης του Χ.Υ.Τ.Α. αφού µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται: 

1. Έγκυρη παρακολούθηση του Χ.Υ.Τ.Α. 

2. Κωδικοποίηση των παραµέτρων που πρέπει να µετρούνται και να 
καταγράφονται 

3. Εύκολη και γρήγορη σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων για την λειτουργία του 
Χ.Υ.Τ.Α. 

Η Β∆ θα λειτουργεί σε περιβάλλον Windows, γεγονός που θα την καθιστά φιλική και 
εύκολη για κάθε χρήστη και θα περιλαµβάνει σε γενικές γραµµές κατ΄ ελάχιστον τα 
ακόλουθα: 

1. Γενικά και Τεχνικά στοιχεία του Χ.Υ.Τ.Α.: θέση, συντεταγµένες, 
εξυπηρετούµενος πληθυσµός. χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες π.χ. σχέδιο 
διαχείρισης βιοαερίου, σχέδιο λειτουργίας του χώρου, συστήµατα µετρήσεων 
και ελέγχου κ.λ.π 

2. Οικονοµικά στοιχεία: Εδώ συγκεντρώνονται όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για τον ακριβή υπολογισµό του κόστους λειτουργίας του έργου 

3. Στοιχεία ζυγιστηρίου όπου περιέχονται µεταξύ άλλων: στοιχεία εισερχοµένων 
φορτίων, στοιχεία εισερχοµένων οχηµάτων, ανάλυση εισερχοµένων 
απορριµµάτων ανά ηµέρα, κ.λ.π 

4. Στοιχεία που αφορούν στην παρακολούθηση του χώρου: 
παρακολουθούµενες παράµετροι, µετρώµενες τιµές, παρατηρούµενες 
αστοχίες, επεξεργασία καταχωρούµενων δεδοµένων, κ.λ.π 

5. Παρακολούθηση: αφορά ότι δεν περιλαµβάνεται στο σηµείο 4, όπως 
µετεωρολογικά στοιχεία, µετρήσεις καθιζήσεων , κ.λ.π 

 

 

 

 

 

 

 

 



K:\N0200\cons\tefhi\5186_TPro.doc                     - 121 –                                    Ν0200/5186/Β10 
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