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1. EΚΣΚΑΦΕΣ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ  

 

1.1 Χωµατουργικά  

Το παρόν εδάφιο αφορά τις χωµατουργικές εργασίες που απαιτούνται για την 
κατασκευή του υπόψη έργου.  

1.1.1 Αναγνώριση - Επισήµανση Εµποδίων - Επί Τόπου Χάραξη Έργων κ.λ.π. 

Πριν από την εκτέλεση του έργου ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε κατασκευαστική 
αναγνώριση του εδάφους όπου προβλέπεται η κατασκευή των έργων.  

Καταρχήν θα πρέπει να επαληθευτεί η όδευση των σχεδίων µελέτης των αγωγών. Οι 
εργασίες επαλήθευσης θα περιλαµβάνουν την επιθεώρηση της όδευσης των αγωγών, 
όπως αυτή φαίνεται στα Σχέδια της Τεχνικής Μελέτης για τον εντοπισµό, καταγραφή 
και αξιολόγηση των επιφανειακών εµποδίων, την επαλήθευση της θέσης των υπόγειων 
δικτύων που φαίνονται στους χάρτες των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, 
κ.λ.π) και την εξέταση πιθανών εδαφολογικών προβληµάτων (σύσταση εδάφους, 
διάβρωση, υπόγεια νερά, κ.λ.π). Όλα αυτά θα απεικονιστούν σε σχέδια κατάλληλης 
κλίµακας. 

Στη συνέχεια, εάν δεν υπάρχουν,  θα κατασκευάσει σταθερά πολυγωνικά ή 
τριγωνοµετρικά σηµεία, επαρκή τον αριθµό, µετά από συνεννόηση µε τον 
Επιβλέποντα, έτσι ώστε να είναι εύκολη και εξασφαλισµένη η διαπίστωση των 
συντεταγµένων και ο έλεγχος του υψοµέτρου κάθε σηµείου κατά τη διάρκεια των 
εργασιών. Τα σηµεία αυτά θα κατασκευαστούν πριν από την έναρξη των εργασιών και 
θα σχεδιασθούν µε απόλυτη ακρίβεια στο σχέδιο Γενικής ∆ιάταξης καθώς και στην 
Οριζοντιογραφία του Έργου (εγκαταστάσεων και δικτύου), µετά από ακριβή 
υπολογισµό των συντεταγµένων τους στο τοπικό αξονικό σύστηµα συντεταγµένων.  

Αν µετά την αξιολόγηση των εµποδίων, και εξαιτίας αυτών, προκύψει ανάγκη αλλαγής 
της αρχικής όδευσης είτε ανάγκη µετατόπισης των υπαρχόντων δικτύων υποδοµής ή 
ανάγκη λήψης πρόσθετων µέτρων προφύλαξης, ο κατασκευαστής θα υποβάλλει την 
πρόταση µέτρων, στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση και εν συνεχεία θα προβεί στις 
αντίστοιχες ενέργειες, σε συµφωνία µε τις υποδείξεις των αρµοδίων υπηρεσιών τους. 
Τα προτεινόµενα µέτρα θα περιγράφονται αναλυτικά σε σχέδια κατά τον τρόπο που 
περιγράφηκε παραπάνω. 

Όλα τα σταθερά τοπογραφικά σηµεία πρέπει να τηρηθούν µε φροντίδα κι ευθύνη του 
Αναδόχου, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Σε περίπτωση που για 
οποιοδήποτε λόγο καταστραφούν σταθερά σηµεία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα 
επανατοποθετήσει. Η ακρίβεια επανατοποθέτησης θα ελεγχθεί από τον επιβλέποντα 
και θα βεβαιωθεί στο ηµερολόγιο του Έργου. 

1.1.2 Προκαταρκτικές Εργασίες 

Πριν από την έναρξη εκτέλεσης των κυρίως έργων θα γίνει κοπή και εκρίζωση κάθε 
φύσεως θάµνων και δένδρων. Όσα δένδρα δεν εµποδίζουν τη λειτουργία της 
εγκατάστασης θα διατηρηθούν. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε ευθύνη του και µε 
έξοδά του να ζητήσει από τις αρµόδιες αρχές άδειες για τις παραπάνω εργασίες. Οι 
παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε όλους τους κανόνες ασφάλειας και 
τις σχετικές αστυνοµικές διατάξεις. Η µεταφορά και διάθεση των προϊόντων εκρίζωσης 
κ.λ.π. θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο "Καθαρισµός και Εκχέρσωση". 
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1.2 Εκσκαφές 

Οι εκσκαφές θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα Σχέδια και λοιπά στοιχεία της Τεχνικής 
Μελέτης ή όποιες τροποποιήσεις εγκριθούν από την Υπηρεσία. Οι εκσκαφές θα γίνουν 
µε κατάλληλα µηχανικά µέσα κατά την κρίση και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος δε 
δικαιούται ιδιαίτερης αποζηµίωσης εάν και σε οποιαδήποτε έκταση αναγκασθεί, για 
οποιονδήποτε λόγο, να εκτελέσει εκσκαφές µε τα χέρια. Χρήση εκρηκτικών υλών 
επιτρέπεται µόνο µετά από άδεια των αρµόδιων αστυνοµικών αρχών και σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες αστυνοµικές διατάξεις. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει 
κάθε ενδεικνυόµενο µέτρο για την ασφάλεια του εργαζόµενου προσωπικού και κάθε 
τρίτου όπως επίσης και για την ασφάλεια τυχόν γειτονικών τεχνικών έργων, οικοδοµών, 
κ.λ.π., φέρει δε ακέραια την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχηµα ή ζηµιά που 
τυχόν συµβεί. Ουδεµίας αποζηµιώσεως δικαιούται ο Ανάδοχος σε περίπτωση 
αρνήσεως των αστυνοµικών αρχών να χορηγήσουν άδεια χρησιµοποιήσεως 
εκρηκτικών. 

Οι εκσκαφές πρέπει να γίνουν εν ξηρώ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη 
αποζηµίωση, να προστατεύει το σκάµµα από επιφανειακά νερά µε την κατασκευή 
πρόχειρων αναχωµάτων και τάφρων κατά µήκος του σκάµµατος ή µε άντληση και να 
αποχετεύει τα υπεδάφια νερά µε άντληση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο. Τα 
σκάµµατα αγωγών θα εκσκαφθούν στο καθοριζόµενο από την Οριστική Τεχνική 
Μελέτη βάθος. Εάν τα σκάµµατα εκσκαφθούν βαθύτερα από όσο καθορίζεται στην 
Οριστική Τεχνική Μελέτη ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα επιχώσει µέχρι του 
οριζόµενου βάθους µε πλήρως µέχρι 100% συµπυκνωµένο κατάλληλο υλικό. Ως προς 
τα πλάτη των σκαµµάτων εγκαταστάσεως σωληνωτών αγωγών, ισχύουν οι τυπικές 
διατοµές της Τεχνικής Μελέτης για αγωγούς ύδρευσης. Το πλάτος του σκάµµατος από 
τον πυθµένα του µέχρι ύψους 0,50 m επάνω από το άνω εσωρράχιο του σωλήνα δεν 
πρέπει να είναι µεγαλύτερο από D + 0,70 m (όπου D η εξωτερική διάµετρος του 
σωλήνα). Εάν η εκσκαφή στο τµήµα τούτο του σκάµµατος υπερβεί σε πλάτος το 
παραπάνω όριο, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδείξει κατά ISO 2785 τη στατική 
επάρκεια των σωλήνων, και σε περίπτωση ανεπάρκειας αντοχής των σωλήνων να 
προβεί µε δαπάνη του κατασκευαστή στις απαραίτητες ενισχύσεις της αντοχής των 
σωλήνων (µε εγκιβωτισµό σε σκυρόδεµα, κ.α.). Το τµήµα του σκάµµατος από τη 
στάθµη του εδάφους µέχρι 0,50 m επάνω από το άνω εσωρράχιο του σωλήνα µπορεί 
να εκσκαφθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο, µε κατακόρυφες παρειές ή κεκλιµένα πρανή 
οποιασδήποτε κλίσεως, υπό την προϋπόθεση ότι οι εκσκαφές θα περιορισθούν µέσα 
στα όρια του διαθέσιµου χώρου, που θα έχουν ορισθεί από την Υπηρεσία. 

Ως προς τις εκσκαφές σκαµµάτων για την κατασκευή τεχνικών έργων (φρεατίων 
επισκέψεως, κ.λ.π.) ισχύουν τα εξής: 

1. Οι εκσκαφές θα πρέπει να είναι καθόλες τις διευθύνσεις τουλάχιστον κατά 0,80 
m µεγαλύτερες από τις εξωτερικές διαστάσεις των περιµετρικών τοιχωµάτων 
των τεχνικών έργων εφόσον προβλέπεται υποχρεωτική χρησιµοποίηση 
εξωτερικών ξυλότυπων. Μόνο σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιµοποιήσει 
κατά την κρίση του κατάλληλες αντιστηρίξεις (π.χ.σιδηρές πασσαλοσανίδες) 
που θα χρησιµοποιηθούν και ως εξωτερικός ξυλότυπος, επιτρέπεται οι 
εκσκαφές να είναι σύµφωνες µε τις εξωτερικές διαστάσεις των τεχνικών έργων.  

2. Για την κατασκευή φρεατίων επίσκεψης επιτρέπεται η χρησιµοποίηση του 
εδάφους ως εξωτερικού ξυλότυπου. Κατά τα λοιπά οι εκσκαφές µπορούν να 
εκτελεσθούν κατά οποιονδήποτε τρόπο, µε κατακόρυφες παρειές ή κεκλιµένα 
πρανή κατά την κρίση του Αναδόχου υπό την προϋπόθεση ότι πάντως θα 
περιορισθούν µέσα στα όρια του διαθέσιµου χώρου, που θα έχουν ορισθεί από 
την Υπηρεσία. 
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1.2.1 Απόρριψη Προϊόντων Εκσκαφών 

Τα πλεονάζοντα ή ακατάλληλα για επίχωση προϊόντα εκσκαφών ως επίσης και τα 
προϊόντα αποσυνθέσεως οδοστρωµάτων, κ.λ.π. θα µεταφέρονται σε οποιαδήποτε 
απόσταση για απόρριψη. 

1.2.2 Προσωρινή Αποµάκρυνση Προϊόντων Εκσκαφών 

Προϊόντα εκσκαφών τα οποία είναι µεν κατάλληλα και πρόκειται να χρησιµοποιηθούν 
για επιχώσεις, δεν µπορούν όµως να παραµείνουν κοντά στο σκάµµα για 
κυκλοφοριακούς ή άλλους λόγους, αποµακρύνονται προσωρινώς µεταφερόµενα µε 
ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου σ’ οποιαδήποτε απόσταση, αποτιθέµενα σε θέσεις 
επιτρεπόµενες από τις αρµόδιες Αρχές. Η σχετική άδεια θα πρέπει να εκδοθεί µε 
µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 

1.2.3 Περιφράξεις, ∆ιαβάσεις & Μέτρα Ασφάλειας 

Τα κατάλληλα σήµατα για την ηµέρα και λυχνίες ασφαλείας για τη νύχτα, πρέπει να 
τοποθετηθούν στα άκρα των ορυγµάτων και σκαµµάτων για την πρόληψη ατυχηµάτων. 
Κατά µήκος των ορυγµάτων και σκαµµάτων, πρέπει κατά την κρίση του Αναδόχου ως 
µόνου υπεύθυνου για κάθε ατύχηµα να τοποθετούνται ανθεκτικά συνεχή ξύλινα 
περιφράγµατα για την πρόληψη ατυχηµάτων από πτώση εργατών ή διαβατών, ή 
τροχοφόρων µέσα στο όρυγµα. Η µορφή των περιφραγµάτων και ο τρόπος στηρίξεως, 
πρέπει να τύχουν της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Τέλος, κατά µήκος των σκαµµάτων, ο 
Ανάδοχος οφείλει να δηµιουργήσει µικρού ύψους ξύλινα φράγµατα ικανά να 
συγκρατήσουν λίθους, ή χώµατα, ώστε να µη υφίσταται κίνδυνος ατυχηµάτων, για το 
εργαζόµενο µέσα στο όρυγµα προσωπικό. 

 

1.2.4 Υποστηρίξεις Αγωγών & Έργων Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας 

Ο Ανάδοχος θα προβαίνει κατά την κατασκευή των έργων στην κατάλληλη υποστήριξη 
ή ανάρτηση των αγωγών υδρεύσεως, παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεπικοινωνιών 
κ.λ.π. που θα συναντώνται στο σκάµµα και θα παίρνει κάθε απαραίτητο µέτρο 
προστασίας των αγωγών, ευθυνόµενος για κάθε βλάβη που θα προξενηθεί σ’ αυτούς 
από την εκτέλεση των έργων. Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντιστηρίξει όλους 
τους στύλους ∆ΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π. που βρίσκονται κοντά στις παρειές των σκαµµάτων, 
ευθυνόµενος για κάθε ζηµιά που µπορεί να προκληθεί σ’ αυτούς. Αν απαιτηθεί 
µετάθεση των αγωγών και στύλων, αυτή θα γίνει µε δαπάνες του Εργοδότη. 

Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης για καθυστέρηση ή 
άλλες δυσχέρειες που θα προκύψουν από τις ως άνω εργασίες. Τέλος, θα πρέπει να 
λάβει όλα τα µέτρα ασφαλείας του προσωπικού ή τρίτων από τη διατήρηση των 
αγωγών αυτών στην ύπαιθρο κατά το διάστηµα των εκτελούµενων εργασιών και είναι 
υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα από το λόγο αυτό. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται ν’ αποκαταστήσει τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, σε κάθε δε 
περίπτωση οι εργασίες εκσκαφής θα γίνουν παρουσία αρµοδίου υπαλλήλου του Φορέα 
του δικτύου.  

 

1.3 Αντιστηρίξεις Σκαµµάτων 

Όταν η φύση του εδάφους το απαιτεί, ο Ανάδοχος θα προβαίνει σε αντιστήριξη των 
παρειών του σκάµµατος, σύµφωνα µε τους κανόνες ασφαλείας (Π.∆. 1073/1981, ΦΕΚ 
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260Α, Άρθρο 9). Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον τρόπο αντιστήριξης και την 
έκτασή της, καθώς και για κάθε ζηµιά στο σκάµµα ή σε πρόσωπα, συνέπεια έλλειψης ή 
απουσίας αντιστήριξης. Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει κάθε ζηµιά και φέρει την απόλυτη 
αστική και ποινική ευθύνη. 

 

1.4 Επιχώσεις – Εργασίες Επαναφοράς 

Οι επιχώσεις των σκαµµάτων (πέραν του λεπτόκοκκου υλικού εγκιβωτισµού των 
σωλήνων που θα γίνει σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή της παραγράφου 2.5), 
θα γίνουν µε διαλεγµένα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής σύµφωνα µε τις παραγράφους 
2.9.2.1 και 2.9.2.2.3 της ΠΤΠ Χ-1. Η επίχωση θα γίνει σε στρώσεις πάχους το πολύ 25 
cm. Σε περίπτωση που τα προϊόντα των εκσκαφών δεν είναι αρκετά για την επίχωση, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται όπως αναζητήσει σ’ οποιαδήποτε απόσταση και 
χρησιµοποιήσει για επίχωση κατάλληλα δάνεια χώµατα. Σε κάθε περίπτωση ο 
Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά στους αγωγούς που θα οφείλεται στην 
συµπύκνωση καθώς και για κάθε καθίζηση του εδάφους µετά την αποπεράτωση της 
επίχωσης, οφείλει δε να επανορθώσει κάθε ζηµιά µε δικές του δαπάνες, χωρίς 
ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

 

1.5 Περιλαµβανόµενες Εργασίες 

Στις κατ’ αποκοπή τιµές µονάδας εκτέλεσης κάθε επί µέρους έργου περιλαµβάνονται 
ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι εργασίες που αναφέρονται στις παραπάνω 
παραγράφους, δηλαδή: 

1. Οι προκαταρκτικές εργασίες που αναφέρονται στη σχετική παράγραφο της εν λόγω 
προδιαγραφής.  

2. Η έκδοση των κάθε είδους αδειών, που απαιτούνται από οποιεσδήποτε αρµόδιες 
κατά περίπτωση αρχές.  

3. Οι πέρα από τις προβλεπόµενες, γενικές εκσκαφές που τυχόν θα εκτελέσει ο 
Ανάδοχος για διευκόλυνση της εργασίας του.  

4. Οι κάθε είδους αντλήσεις και εκσκαφές, και η προσωρινή ή οριστική αποµάκρυνση 
και διάθεση των προϊόντων εκσκαφών.  

5. Η υποστήριξη ή αντιστήριξη όλων των αγωγών κοινής ωφέλειας και στύλων ∆ΕΗ, 
ΟΤΕ, κ.λ.π. που θα απαιτηθούν.  

6. Οι κάθε είδους περιφράξεις, διαβάσεις, και λοιπά µέτρα ασφαλείας.  

7. Οι κάθε είδους αντιστηρίξεις των παρειών σκαµµάτων.  

8. Η άρση οποιωνδήποτε καταπτώσεων. 

9. Οι κάθε είδους απαιτούµενες δοκιµές και έλεγχοι.  

10. Η διαλογή των κατάλληλων για επίχωση προϊόντων εκσκαφών και η τυχόν 
συµπλήρωση τους από δάνεια χώµατα.  

11. Η διάστρωση, διαβροχή και συµπύκνωση στο σκάµµα των διαλεγµένων προϊόντων 
των εκσκαφών.  
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2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΦΡΕΑΤΙΑ 

2.1 Αντικείµενο 

Το παρόν εδάφιο αφορά τις απαιτήσεις σχετικά µε την προµήθεια και την εγκατάσταση 
σωληνώσεων, µε τα αναγκαία υδραυλικά εξαρτήµατα και ειδικά τεµάχια, για τη 
σύνδεση των διαφόρων επί µέρους τεχνικών έργων της εγκατάστασης, καθώς και για 
την κατασκευή των αγωγών που απαιτούνται (αγωγός µεταφοράς καθαρού νερού, 
άλµης, κ.λ.π). 

2.2 Υλικό 

Το υλικό των σωλήνων θα πρέπει να ακολουθεί τις αντίστοιχες ελληνικές ή διεθνείς 
προδιαγραφές. Ειδικότερα, οι καταθλιπτικοί αγωγοί καθαρού νερού θα είναι από HDPE 
3ης γενιάς, οι αγωγοί άλµης ελεύθερης ροής από HDPE. 

2.3 Μεταφορά & Αποθήκευση Υλικών 

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων θα γίνεται µε 
προσοχή για την αποφυγή φθορών. Τα οχήµατα µεταφοράς θα έχουν µήκος τέτοιο 
ώστε οι σωλήνες να µην εξέχουν από την καρότσα. 

Για τη φορτοεκφόρτωση θα χρησιµοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά µηχανήµατα. 
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση µε ανατροπή. Απαγορεύεται η 
χρήση συρµατόσχοινου ή αλυσίδων για τους χειρισµούς των σωλήνων. Οι χειρισµοί θα 
γίνονται υποχρεωτικά µε ιµάντες (σαµπάνια). 

Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους και θα τοποθετούνται σε 
τέτοια διάταξη (π.χ. διάταξη πυραµίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και 
παραµορφώσεις λόγω υπερκείµενου βάρους. Κάθε διάµετρος θα στοιβάζεται χωριστά. 
Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεµάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραµένουν στα 
κιβώτια συσκευασίας τους.  

Επισηµαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: 

i. Η µεγάλη παραµονή σε υψηλές θερµοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η µέγιστη 
παραµονή των µπλε σωλήνων στο ύπαιθρο σε καµία περίπτωση δεν θα 
υπερβαίνει τους τέσσερις µήνες. 

ii. Η ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας περιφερειακά στη διατοµή, καθ’ όσον 
µπορεί να προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισµό στο σωλήνα. 

iii.  Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον µπορεί να προκαλέσει παραµόρφωση 
(πλάτυνση) της διαµέτρου. 

iv. Το σύρσιµο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες 
φορτοεκφορτώνονται µε συρµατόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται 
κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις. 

v. Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευµένων σωλήνων (π.χ. εσφαλµένη 
στοίβαση). 

Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, µε επαφή των σωλήνων 
κατά γενέτειρα. Η κάτω στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ΄ 
όλο το µήκος των σωλήνων. Κατά την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και 
διαµέτρων, οι πλέον άκαµπτοι θα διατάσσονται στο κάτω µέρος της στοίβας. 

Αν οι σωλήνες έχουν προδιαµορφωµένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα 
αυτά θα προεξέχουν. Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για 
σύνδεση θα προστατεύονται από χτυπήµατα. 
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Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των σωλήνων θα 
έχουν καρότσα µε λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχµηρών αντικειµένων που θα 
µπορούσαν να τραυµατίσουν τους σωλήνες. 

 

2.4 Σύνδεση Σωλήνων 

Η µέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο µεταξύ τους όσο και µε τα 
ειδικά τεµάχια ΡΕ εξαρτάται από τη διάµετρο και την πίεση λειτουργίας τους. 

Για διαµέτρους σωλήνων έως και Φ225 και πίεση λειτουργίας έως 12,5 bar κατά 
κανόνα η σύνδεση γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding). 

Για µεγαλύτερες διαµέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας εφαρµόζεται η µετωπική 
θερµική συγκόλληση (butt fusion welding). Το ΡΕ συγκολλάται αυτογενώς. Σε 
κατάσταση τήξης, στους 220 οC και υπό πίεση δηµιουργούνται νέοι δεσµοί µεταξύ των 
µορίων του ΡΕ και έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο διαφορετικών τεµαχίων 
σωλήνων, η κατανοµή των φορτίων σε ολόκληρο το µήκος της σωληνογραµµής και η 
διατήρηση λείας εσωτερικής επιφάνειας. 

2.4.1 Ηλεκτροσυγκόλληση 

Η συγκόλληση επιτυγχάνεται µε χρήση ειδικού τεµαχίου από ΡΕ µε ενσωµατωµένη 
σπιροειδή διάταξη ηλεκτρικής αντίστασης: ηλεκτροµούφα (electrofusion socket). Η 
ηλεκτροµούφα τροφοδοτείται από ηλεκτρογεννήτρια, η έξοδος της οποίας ρυθµίζεται 
αναλόγως της διαµέτρου του σωλήνα. 

Προετοιµασία: οι άκρες του σωλήνα κόβονται κάθετα (υπό ορθή γωνία ως προς άξονα 
του σωλήνα) µε κατάλληλο εργαλείο κοπής σωλήνων επιστρωµάτων επιφανειακής 
οξείδωσης. Καθαρίζεται επιµελώς το επίστρωµα και στα δύο τµήµατα που πρόκειται να 
συγκολληθούν και σε µήκος κατά τουλάχιστον 10 mm µεγαλύτερο της ηµιδιάστασης 
της ηλεκτροµούφας. Οι επιφάνειες που έχουν αδροποιηθεί θα καθαρίζονται µε καθαρό 
ύφασµα χωρίς χνούδι ή µε µαλακό χαρτί εµποτισµένο σε απορρυπαντικό (π.χ. 
ασετόν). Σε κάθε περίπτωση θα αποφεύγεται η χρήση υλικών απόξεσης 
(γυαλόχαρτου, λίµας, τροχού λείανσης) καθώς και η χρήση διαλυτικών, που περιέχουν 
τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη, αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευµα).  

Τα προς σύνδεση τµήµατα θα ευθυγραµµίζονται και θα διατηρούνται οµοαξονικά µε 
χρήση συσφιγκτήρων, οι οποίοι θα παραµένουν µέχρι να ψυχθεί πλήρως η 
ηλεκτροµούφα.  

Κατά τη συγκόλληση δεν επιτρέπεται η µετακίνηση του συνδετήρα ευθυγράµµισης, η 
άσκηση πίεσης στο σηµείο σύνδεσης, καθώς και η απότοµη µεταβολή της 
θερµοκρασίας (µε νερό, πεπιεσµένο αέρα κ.λπ.). 

Για τη δοκιµή του συγκολληµένου σωλήνα είναι απαραίτητο να παρέλθει χρονικό 
διάστηµα τουλάχιστον δύο ωρών µετά την ηλεκτροσυγκόλληση. 

2.4.2 Μετωπική συγκόλληση 

Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιµελής προετοιµασία των άκρων που πρόκειται 
να συγκολληθούν. Τα προς σύνδεση τµήµατα σωλήνων εξαρτηµάτων θα στερεώνονται 
στις σιαγόνες στερέωσης της µηχανής µετωπικής συγκόλλησης και θα 
ευθυγραµµίζονται. Η απόκλιση από την ευθυγραµµία δεν θα υπερβαίνει το 10% του 
πάχους τοιχώµατος του σωλήνα ή τα 2 mm (ότι είναι µικρότερο). 
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Απόκλιση πέρα από αυτό το όριο θα αντιµετωπίζεται είτε µε αύξηση της πίεσης των 
σφιγκτήρων, είτε µε επαναπροσαρµογή των σωλήνων µέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη 
δυνατή επαφή και η µικρότερη δυνατή απόκλιση. 

Τα άκρα των σωλήνων / εξαρτηµάτων θα πλανίζονται πριν την κόλληση και θα 
καθαρίζονται µε απορρυπαντικό (ασετόν) από σκόνη, έλαια, υγρασία ή άλλες ξένες 
ουσίες. Επίσης θα καθαρίζεται και η θερµαντική πλάκα από ξένα σώµατα, σκόνη ή 
υπολείµµατα πολυαιθυλενίου όταν είναι ακόµη ζεστή και θα φυλάσσεται στην ειδική 
θήκη της, προς αποφυγή φθοράς της επικάλυψης από τεφλόν. 

Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγµατοποιείται σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγµένο 
από υγρασία και ρεύµατα αέρος, σε θερµοκρασίες στην περιοχή από – 5 οC έως + 40 
οC.  

Η συγκόλληση του πολυαιθυλενίου απαιτεί πίεση σύνδεσης της τάξης των 0,15 Ν/mm2, 
η οποία θα διατηρείται µέχρι να αρχίσει να σχηµατίζεται αναδίπλωση τηγµένου υλικού 
(κορδόνι) στο άκρο του σωλήνα / εξαρτήµατος, το ύψος του οποίου ποικίλει, ανάλογα 
µε το πάχος του τοιχώµατος του σωλήνα. Στη συνέχεια θα ελαττώνεται η πίεση στα 
0,02 Ν/mm2 περίπου, προκειµένου να αποφευχθεί η υπερχείλιση του υλικού η οποία 
επιδρά δυσµενώς στην ποιότητα της συγκόλλησης και συνεχίζεται η επιφανειακή 
θέρµανση. Μετά την παρέλευση του προβλεπόµενου από τον κατασκευαστή χρόνου 
αποµακρύνεται η θερµαντική πλάκα και τα άκρα των σωλήνων πλησιάζουν µεταξύ 
τους µε προσοχή ώστε να µην ωθηθεί όλο το τηγµένο υλικό εκτός της σύνδεσης µέχρι 
να επέλθει η ψύξη (χρονικό διάστηµα που εξαρτάται από τη διάµετρο και το πάχος 
τοιχώµατος του σωλήνα/ εξαρτήµατος). Μετά τη σταδιακή ψύξη της ζώνης 
συγκόλλησης θα αποσυναρµολογούνται οι συσφιγκτήρες. 

Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η απότοµη ψύξη των σωλήνων µε νερό, πεπιεσµένο 
αέρα κ.λπ. 

 

2.5 Εγκιβωτισµός Σωλήνων 

Ο εγκιβωτισµός των σωλήνων θα γίνεται µε λεπτόκοκκο υλικό (αµµοχάλικο). Το 
αµµοχάλικο θα προέρχεται από λατοµείο ή κοίτες χειµάρρων της εγκρίσεως της 
αρµόδιας Υπηρεσίας. Θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς και θα 
είναι απαλλαγµένο από βώλους αργίλου και οργανικών ουσιών. Το αµµοχάλικο πρέπει 
να ανταποκρίνεται προς τα κατωτέρω όρια διαβαθµίσεως: 

 

∆ιάµετρος κόσκινων (mm) ∆ιερχόµενα: Ποσοστό κατά βάρος, % 

30 100 

15 70 - 90 

7 50 - 85 

3 35 - 80 

 

Το αµµοχάλικο θα διαστρώνεται, διαβρέχεται και συµπυκνώνεται σε οµοιόµορφες 
στρώσεις τελικού πάχους κάθε στρώσης το πολύ 15 cm. Κατά τη διάστρωση θα 
πρέπει να αποφεύγεται ο διαχωρισµός του πλέον χονδρόκοκκου υλικού από τον πλέον 
λεπτόκοκκο. Η τύµπανση θα πρέπει να γίνεται µε τέτοια µέσα και τρόπο ώστε να µην 
προκληθεί φθορά στους σωλήνες και στην εξωτερική προστασία τους. Ο βαθµός 
συµπυκνώσεως δεν πρέπει να είναι κατώτερος από 95% (τροποποιηµένη δοκιµή 
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PROCTOR). Η συµπύκνωση θα ελέγχεται πάντως τουλάχιστον µια φορά ανά 
αυτοτελές έργο ή µια φορά ανά 50 m αγωγού. Οι σωλήνες θα εγκιβωτισθούν µε 
λεπτόκοκκο υλικό σε όλο το πλάτος του σκάµµατος. Το πάχος του λεπτόκοκκου υλικού 
για την έδραση και επικάλυψη των σωλήνων θα είναι όσο αναγράφεται στα σχέδια της 
µελέτης. 

Πάνω από τον αγωγό θα τοποθετηθεί προειδοποιητικό πλαστικό πλέγµα κατάλληλου 
χρώµατος, το οποίο θα επιλέξει η Υπηρεσία, για την επισήµανση του αγωγού.  

Επισηµαίνεται ότι οι τάφροι θα πληρούνται µέσα σε 24 ώρες από τη στιγµή που έχει 
τοποθετηθεί ο αγωγός, ενώ δεν θα µένουν ανοικτοί για µήκος µεγαλύτερο των 150 m. 
Μετά την επίχωση θα ακολουθούν οι εργασίες επαναφοράς των χώρων όπως 
αναφέρθηκε στη σχετική τεχνική προδιαγραφή. 

 

2.6 Ειδικά Τεµάχια 

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

Οι συνδέσεις των ειδικών τεµαχίων µε τα υδραυλικά µηχανήµατα και εξαρτήµατα και 
µεταξύ τους θα γίνουν µε φλάντζες που η κατασκευή τους και οι διαστάσεις θα είναι 
σύµφωνες µε τις προδιαγραφές DIN 2532 για 10 atm ή µε τις αντίστοιχες φλάντζες των 
αντλιών και υδραυλικών εξαρτηµάτων, οι οποίες πάντως πρέπει να είναι κατάλληλες 
για πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 10 atm. Η εσωτερική και η εξωτερική επιφάνεια των 
ειδικών τεµαχίων θα καθαριστεί, θα επιχριστεί µε PRIMER και θα επικαλυφθεί µε 
βερνίκι από άσφαλτο γαιανθράκων, σύµφωνα µε τις βασικές προδιαγραφές C-203 της 
AWWA. Οι δικλείδες και οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι κατάλληλες για δίκτυα 
ύδρευσης, χυτοσιδηρές, µε φλάντζες, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές DIN, ή BS 
(µετρικό). Η ονοµαστική πίεση λειτουργίας και στεγανότητας των δικλείδων και 
βαλβίδων θα είναι τουλάχιστον 10 atm και η πίεση δοκιµών τουλάχιστον 16 atm. Το 
σώµα και ο σύρτης δικλείδων ή η γλωττίδα των βαλβίδων αντεπιστροφής θα είναι από 
χυτοσίδηρο άριστης ποιότητας. Οι έδρες στεγανότητας καθώς και το βάκτρο των 
δικλείδων θα είναι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα. 

Ο χειρισµός των δικλείδων θα γίνεται µε µόνιµα προσαρµοσµένο χειροστρόφαλο από 
χυτοσίδηρο. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα έχουν στο κέλυφος τους πώµα 
στερεούµενο µε κοχλίες, ώστε ο καθαρισµός τους να είναι εύκολος, χωρίς να χρειάζεται 
η αποσύνδεσή του από τους ωθητικούς αγωγούς. Γενικά, ο χειρισµός των δικλείδων 
πρέπει να γίνεται µε ευχέρεια και όπου απαιτείται θα γίνεται µε τη βοήθεια στήλης 
επιµηκύνσεως τυποποιηµένης κατασκευής. Η κατασκευή του δικτύου των 
σωληνώσεων και η ακριβής τοποθέτηση των απαραίτητων δικλείδων, βαλβίδων κ.λ.π. 
θα γίνουν µε βάση τα Σχέδια Οριστικής Τεχνικής Μελέτης. 
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2.7 Σηµεία Στερεώσεως Καταθλιπτικών Αγωγών 

Τα σηµεία αλλαγής κατευθύνσεως των καταθλιπτικών αγωγών θα ασφαλίζονται από 
µετακινήσεις οφειλόµενες στη συνισταµένη πίεση µε µπλοκ αγκυρώσεως από 
οπλισµένο σκυρόδεµα, εφόσον πρόκειται για καταθλιπτικούς αγωγούς τοποθετηµένους 
στο έδαφος, µε βάση τα Σχέδια της Οριστικής Τεχνικής Μελέτης. 

 

2.8 Φρεάτια 

Στα δίκτυα ελεύθερης ροής φρεάτια προβλέπονται κατά κανόνα στα σηµεία συµβολής, 
αλλαγής διεύθυνσης ή αλλαγής κλίσης των αγωγών ή σε µεγάλες ευθείες ανά 50 m. Τα 
φρεάτια θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τη σχετική προδιαγραφή που ακολουθεί. Τα 
φρεάτια θα επιχρίονται ή θα προστατεύονται εσωτερικά ανάλογα µε τις συνθήκες του 
δικτύου. Τα φρεάτια θα είναι εξοπλισµένα µε καλύµµατα και βαθµίδες σύµφωνα µε τις 
σχετικές προδιαγραφές που ακολουθούν. 

 

2.9 ∆οκιµές Στεγανότητας 

2.9.1 Γενικά 

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

Οι δοκιµές διακρίνονται σε: 

i. προδοκιµασία, 

ii. κύρια δοκιµή υπό πίεση, 

iii. γενική δοκιµή ολόκληρου του δικτύου. 

Κατά τη διάρκεια των δοκιµών το µη επιχώµενο τµήµα των ορυγµάτων θα παραµένει 
ξηρό. Τυχόν εµφάνιση υδάτων στο όρυγµα θα αντιµετωπίζεται µε αντλήσεις. 

Το µήκος του τµήµατος δοκιµής θα είναι της τάξης των 500 έως 1000 m ανάλογα µε τις 
τοπικές συνθήκες και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα άκρα των τµηµάτων 
του προς δοκιµή δικτύου θα κλείνουν ερµητικά µε φλαντζωτές τάπες. 

Το προς δοκιµή τµήµα θα πληρούται µε νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η 
πλήρης εξαέρωσή του. 

Το αντλητικό συγκρότηµα εισπίεσης θα είναι εφοδιασµένο µε ογκοµετρική διάταξη 
(όργανο ή καταγραφικό) µετρήσεων, ακριβείας ± 1 lt και αυτογραφικό µανόµετρο µε 
ακρίβεια ανάγνωσης 0,1 atm. Τα όργανα θα φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 µηνών) 
πιστοποιητικό βαθµονόµησης από αναγνωρισµένο εργαστήριο. 

Η εκτέλεση της δοκιµασίας θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό. ∆εν επιτρέπεται να 
εκτελείται καµία εργασία στο σκάµµα κατά την ώρα που το τµήµα βρίσκεται υπό 
δοκιµασία. 

 

2.9.2 Προδοκιµασία 

Αφού πληρωθεί µε νερό το υπό δοκιµή τµήµα, παραµένει επί 24 περίπου ώρες υπό 
στατική πίεση. 
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Αν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σηµείο/α διαρροής, θα επισκευασθεί 
η ζηµία και θα επαναληφθεί η δοκιµή. 

2.9.3 Κυρίως δοκιµασία πίεσης 

Αν κατά την προδοκιµασία δεν παρατηρηθούν µετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές 
ύδατος, επακολουθεί η κυρίως δοκιµή υπό πίεση. 

Η εφαρµοστέα πίεση δοκιµής καθορίζεται από τη µελέτη ή ορίζεται σε 150% της 
ονοµαστικής πίεσης (ΡΝ) των σωλήνων. 

Κατά τη σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαµβάνεται πρόνοια για την αποφυγή 
δηµιουργίας θυλάκων αέρα. 

Η ολική διάρκεια της δοκιµασίας δεν θα είναι µικρότερη από 12 ώρες. 

Η κυρίως δοκιµή θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη 
από 0,10 atm και δεν παρατηρηθούν παραµορφώσεις του δικτύου. 

Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη του ορίου αυτού ελέγχεται οπτικά η 
σωλήνωση για τον εντοπισµό ενδεχοµένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές 
επισκευάζονται και η δοκιµασία επαναλαµβάνεται από την αρχή. Εάν δεν εντοπισθούν 
διαρροές ύδατος, παρά το ότι προστίθενται ποσότητες ύδατος για τη διατήρηση της 
πίεσης, σηµαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί αέρας στο δίκτυο, οπότε απαιτείται εκκένωση και 
επανάληψη της δοκιµής. 

2.9.4 Γενική δοκιµασία 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιµασίας θα επαναπληρώνεται πλήρως το 
όρυγµα κατά τµήµατα, χωρίς όµως να πληρωθούν οι θέσεις συνδέσεως µεταξύ των 
τµηµάτων του δικτύου που υποβλήθηκαν σε κυρίως δοκιµασία πίεσης. 

Κατά τη φάση αυτή η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα µικρότερα της 
ονοµαστικής προς διαπίστωση τυχόν πίεσης (η πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα 
µανόµετρα).  

Μετά την τµηµατική επαναπλήρωση των ορυγµάτων, οι σωληνώσεις θα υποστούν την 
τελική δοκιµασία µε πίεση ίση προς 150% της ονοµαστικής. 

Η διάρκεια της δοκιµασίας αυτής θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο 
των συνδέσεων µεταξύ των χωριστά δοκιµασθέντων τµηµάτων κατά την κυρίως δοκιµή 
πιέσεως. 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή και της δοκιµασίας αυτής πληρούνται και τα αφεθέντα 
µεταξύ των τµηµάτων κενά. 

2.9.5 Πρωτόκολλο δοκιµασιών 

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

 

2.10 Πλύση Και Αποστείρωση ∆ικτύου 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της γενικής δοκιµασίας θα εκτελεστεί η πλύση των 
αγωγών, έτσι ώστε να καθαρίσουν οι σωλήνες από ξένα και κυρίως λεπτόκοκκα υλικά. 

Το νερό πλύσης θα είναι πόσιµο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις από το έργο 
κεφαλής του δικτύου. Η εκκένωση του δικτύου θα γίνεται από τους εκκενωτές. Οι 
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πλύσεις θα επαναλαµβάνονται µέχρι να επιτευχθεί απόλυτη διαύγεια του εκρέοντος 
νερού, το οποίο θα πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς κόκκους άµµου ή άλλα αιωρούµενα 
συστατικά. 

Μετά την ολοκλήρωση της πλύσης του το δίκτυο, αποστειρώνεται µε την προσθήκη 
στο νερό πλήρωσης κατάλληλων απολυµαντών σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη 
µελέτη (π.χ. χλώριο). Το διάλυµα χηµικών προσθέτων θα εισαχθεί στο σύστηµα 
διανοµής και θα παραµείνει επί 3ωρο τουλάχιστον. Κατά τη διάρκεια του χρονικού 
διαστήµατος αυτού, όλες οι δικλείδες κ.λπ. θα είναι κλειστές. Μετά την πάροδο του 
3ώρου, θα γίνει έκπλυση των σωλήνων µε το νερό του δικτύου πόλεως. 

Μετά την εκ νέου απόπλυση του δικτύου µε καθαρό νερό θα ληφθούν δείγµατα νερού 
από 4 διαφορετικά σηµεία αυτού καθώς και από σηµεία τυχόν υφιστάµενου παλαιού 
δικτύου κοντά στο σηµείο τροφοδοσίας του νέου. Στα εντός του νέου δικτύου σηµεία το 
ποσοστό ελεύθερου χλωρίου θα υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό ελεύθερου χλωρίου 
του νερού πόλης. Σε περίπτωση που ο όρος αυτός δεν πληρούται, πρέπει να γίνει νέα 
έκπλυση όλης της εγκατάστασης και νέα δειγµατοληψία, έως ότου εκπληρωθεί η 
παραπάνω απαίτηση. 
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3. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ & ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΩΝ ΒΑΦΩΝ 

3.1 Αντικείµενο 

Το παρόν εδάφιο αφορά στην επίχριση επιφανειών σκυροδέµατος µε τσιµεντοκονία και 
εποξειδικές βαφές. 

 

3.2 Υλικά & Τρόπος Κατασκευής Τσιµεντοκονίας 

Η τσιµεντοκονία θα γίνει σε τρεις στρώσεις. Ως υλικά κατασκευής θα χρησιµοποιούνται 
τσιµέντο Πόρτλαντ Ελληνικού τύπου και άµµος θαλάσσης σε αναλογία 650 χργ. 
τσιµέντου σε 1,0 m3 άµµου για την πρώτη και δεύτερη στρώση και 900 χγρ. τσιµέντου 
σε 0,8 m3 άµµου για την τρίτη στρώση. Η άµµος πρέπει να είναι λεπτόκοκκη και 
τελείως απαλλαγµένη από γαιώδεις και οργανικές προσµίξεις. 

Εάν το κρίνει αναγκαίο η Υπηρεσία, µπορεί να διατάξει το πλύσιµο της άµµου. Η 
µέτρηση της άµµου πρέπει απαραίτητα να γίνεται µε κιβώτιο ορισµένου όγκου και το 
τσιµέντο να προστίθεται σε βάρος. 

Η ανάµιξη των υλικών και η παρασκευή των µιγµάτων πρέπει να γίνεται σε επίπεδες 
λαµαρίνες ή µε ειδικούς αναµικτήρες. Η πρώτη δόση της τσιµεντοκονίας θα είναι 
πεταχτή, η δε δεύτερη στρώση στρωτή και η τρίτη πατητή, θα συµπιέζεται δε και 
λειαίνεται µε το µυστρί. Το τελικό συµπιεστό πάχος της τσιµεντοκονίας πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 2 cm. Στις γωνίες θα διαµορφώνονται καµπύλες (λούκια) µε ειδικά 
εργαλεία. 

Κάθε στρώση θα καταβρέχεται επανειληµµένα µετά το πήξιµο του τσιµέντου. Πριν από 
τη διάστρωση κάθε στρώσης η επιφάνεια θα καθαρίζεται και θα πλένεται και τέλος θα 
διαβρέχεται µε γαλάκτωµα τσιµέντου (αριάνι). 

 

3.3 Επiχρισµα µε Εποξειδική Βαφή 

Αν ο Ανάδοχος επιχρίσει τις επιφάνειες από σκυρόδεµα µε εποξειδική βαφή, τότε αυτή 
θα γίνει σε δυο (2) στρώσεις και µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η στεγανότητα της 
κατασκευής και το λείο της επιφάνειας. 

Πριν τη διάστρωση της ρητίνης θα εξασφαλίζεται η στεγανότητα από υγρασία, 
καθαρότητα από ελαιώδεις ουσίες και σκόνη της επιφάνειας, η οποία θα επικαλυφθεί, 
ώστε να εξασφαλισθεί, η επαρκής πρόσφυση του υλικού επικαλύψεως. Η δεύτερη 
στρώση θα διαστρωθεί µετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης. 

Για να εξασφαλισθεί η στεγανότητα της κατασκευής θα χρησιµοποιηθεί εποξειδική 
ρητίνη δυο διαφορετικών χρωµάτων για κάθε µια από τις δυο επάλληλες στρώσεις, 
ώστε να είναι ορατές κατά την εφαρµογή οι τυχόν ατέλειες ή ασυνέχειες της 
διάστρωσης και να είναι δυνατή η διόρθωση τους. Οι δύο επάλληλες στρώσεις θα 
διαστρωθούν σταυρωτά (η µία µε κατακόρυφη κίνηση του εργαλείου και η άλλη µε 
οριζόντια).  

 

4. ΑΠΛΕΣ ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

4.1 Αντικείµενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση απλών 
σιδηρών εξαρτηµάτων για τα οποία δεν χρειάζεται ειδική εργασία µηχανουργείου. 
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4.2 Τρόπος Κατασκευής 

Τα σιδηρά εξαρτήµατα πρέπει να κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. Στις κατασκευές για τις οποίες δεν γίνεται ιδιαίτερη µνεία θα ακολουθείται η 
καθιερωµένη τεχνική. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την έντεχνη και σταθερή 
κατασκευή. Οι πάσης φύσεως συνδέσεις θα είναι άριστης κατασκευής, σύµφωνες προς 
τους κανόνες της τέχνης και της εµπειρίας. 

Όλα τα υλικά κατασκευής θα είναι άριστης ποιότητας, υποκείµενα στον έλεγχο και 
έγκριση της Υπηρεσίας. Ο σίδηρος θα είναι καινούργιος και θα έχει διαστάσεις που 
προβλέπεται στη µελέτη. Οι ενώσεις θα γίνονται µε ηλεκτροσυγκόλληση, οι δε 
ανώµαλες επιφάνειες θα εκχονδρίζονται. Όλα τα σιδηρά εξαρτήµατα θα πακτωθούν 
στερεώς στα τοιχώµατα των κατασκευών. Οι επιφάνειες των σιδηρών καλυµµάτων που 
θα είναι εκτεθειµένες στο ύπαιθρο θα βαφούν µε µίνιο και κατάλληλο ελαιόχρωµα ως 
εξής. 

Τα υλικά βαφής θα µεταφέρονται επί τόπου των έργων µέσα σε ειδικά δοχεία και θα 
είναι της καλύτερης ποιότητας και της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Η βαφή θα είναι καλά 
διαλυµένη, εύχρηστη για τις ψήκτρες, δεν θα πηγνύεται εντός των δοχείων, θα είναι 
κατάλληλη για εφαρµογή µε πιστολέτο µε προσθήκη 12% βάρους κατάλληλων 
αιθέριων ορυκτέλαιων και γενικώς συνθέσεως τοιαύτης, ώστε να ξηραίνεται εντός 18 
ωρών από της εφαρµογής της. 

Οι επιφάνειες των µεταλλικών µερών, τα οποία πρόκειται να βαφούν, θα καθοριστούν 
προσεκτικά από κάθε ξένο σώµα, σκωρία, λίπος κ.λ.π. δια ξεστήρων, 
συρµατοψηκτρών ή ειδικών αιθέριων ορυκτέλαιων, τουλάχιστον 30 λεπτά και το πολύ 
5 ώρες προ της εφαρµογής της βαφής. Η βαφή θα εφαρµοσθεί είτε µε ψήκτρες είτε µε 
πιστολέτο, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης. Σε καµία περίπτωση δεν θα 
εφαρµόζεται βαφή επί επιφανειών υγρών ή φερουσών στρώµα πάγου, ούτε υπό 
βροχερές ή οµιχλώδεις καιρικές συνθήκες άνευ κατάλληλων προστατευτικών µέτρων. 
Κατά την εφαρµογή της βαφής η θερµοκρασία της ατµόσφαιρας, στην άµεση γειτονιά 
της βαφόµενης επιφάνειας, πρέπει να µην είναι κατώτερη των 10ο C. Τα χαλύβδινα 
τεµάχια γενικά θα υποβάλλονται σε µία στρώση βαφής µινίου στο εργοστάσιο. Οι 
επιφάνειες, που µετά τη συναρµολόγηση είναι απροσπέλαστοι, θα βάφονται στο 
εργοστάσιο µε δύο στρώσεις βαφής µινίου. Μετά την επί τόπου τοποθέτηση θα 
εφαρµόζεται βαφή µινίου σε όλες τις θέσεις όπου το υφιστάµενο στρώµα υπέστη 
φθορά από κρούσεις ή απόξεση. Μετά την τοιαύτη συµπλήρωση της αρχικής 
στρώσεως µινίου, εφαρµόζεται σε δύο στρώσεις η τελική προστατευτική βαφή. 

Ως βαφή µπορούν να χρησιµοποιηθούν ελαιοχρώµατα ή χρώµατα από συνθετικές 
ρητίνες ή χρώµατα από χλωριούχο ελαστικό ή πλαστικά ελαιοχρώµατα. Η έγκριση του 
χρησιµοποιούµενου χρώµατος θα γίνεται από την Υπηρεσία. Οποιοδήποτε εκ των 
ανωτέρω χρωµάτων και αν χρησιµοποιηθεί, εις ουδεµία επιπρόσθετη αποζηµίωση 
δικαιούται ο Ανάδοχος από την αιτία αυτή. Οι χρησιµοποιούµενες βαφές πρέπει να 
προέρχονται από εργοστάσιο αναγνωρισµένης ικανότητας και εµπειρίας του 
εσωτερικού ή εξωτερικού. 

Όλες εντός των φρεατίων επιφάνειες σιδηρών εξαρτηµάτων θα πρέπει να 
προστατευθούν µε εποξειδική ρητίνη της εγκρίσεως της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Η 
εποξειδική επάλειψη θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή της 
εποξειδικής ρητίνης. 
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4.3 Περιλαµβανόµενες Εργασίες 

Στις απαιτούµενες εργασίες περιλαµβάνεται η προµήθεια του σιδήρου, η κατεργασία σε 
σιδηρουργείο, η µεταφορά επί τόπου, η πλήρης τοποθέτηση µε τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά, η βαφή µε µίνιο και ελαιόχρωµα των εκτεθειµένων στο ύπαιθρο επιφανειών 
των εξαρτηµάτων και η εποξειδική επάλειψη των εντός των φρεατίων επιφανειών των 
σιδηρών εξαρτηµάτων. 
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5. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 

5.1 Αντικείµενο 

Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται στην εκτέλεση εργασιών µε οπλισµένα ή 
άοπλα σκυροδέµατα και στους ξυλότυπους των αντίστοιχων έργων. 

 

5.2 Ισχύοντες  Κανονισµοί  

1. Ο “Νέος Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από 
Σκυρόδεµα” (ΦΕΚ 1068/Β/31.12.1991) (για το οπλισµένο σκυρόδεµα από 
01.07.1995 ισχύει αποκλειστικά και µόνο) 

2. Ο Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, (ΦΕΚ 315/Β’/17.04.1997) µε τις 
όποιες συµπληρώσεις, τροποποιήσεις ισχύουν σήµερα. 

3. Οι Ελληνικοί Κανονισµοί που αφορούν στην ασφάλεια των εργαζοµένων σε 
οικοδοµικές εργασίες (Π.∆.447 της 9/17-7-75, ΦΕΚ 142Α και Π.∆.1073 της 12/16-9-
81, ΦΕΚ 260Α) (για τον τρόπο κατασκευής ικριωµάτων). 

 

5.3 Κατηγορίες σκυροδέµατος 

Οι προβλεπόµενες κατηγορίες σκυροδέµατος σύµφωνα µε τον Νέο Ελληνικό 
Κανονισµό είναι:  

1. C12/15,  

2. C16/20,  

3. C20/25,  

4. C25/30,  

5. C30/37,  

όπου ο πρώτος αριθµός κάθε κατηγορίας ορίζει τη χαρακτηριστική αντοχή κυλίνδρου 
(fck), ενώ ο δεύτερος ορίζει τη χαρακτηριστική αντοχή κύβου (fck,cube) σε Mpα, στις 
28 ηµέρες. 
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5.4 Εκτέλεση της Εργασίας 

5.4.1 Μελέτη Συνθέσεως Σκυροδέµατος 

Για κάθε κατηγορία σκυροδέµατος θα γίνει µελέτη σύνθεσης µε µέριµνα και δαπάνη του 
εργολάβου. Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθεί εργοστασιακό σκυρόδεµα δεν θα γίνει 
µελέτη συνθέσεως από τον Ανάδοχο. Αν το εργοστάσιο διαθέτει κατάλληλες µελέτες θα 
χρησιµοποιηθούν αυτές, διαφορετικά θα γίνουν νέες µελέτες, προκειµένου η επίβλεψη 
να επιτρέψει την προµήθεια σκυροδέµατος από το συγκεκριµένο εργοστάσιο. Η 
περιεκτικότητα σε τσιµέντο και πρόσθετα θα καθορισθεί µε τη µελέτη συνθέσεως. Η 
πρόβλεψη για τη χρήση στεγανωτικού µάζας σε κάθε κατασκευή που περιέχει υγρά 
είναι υποχρεωτική. 

 

5.4.1.1  Σκυροδέµατα φρεατίων και αντλιοστασίων 

Για σκυροδέµατα φρεατίων και αντλιοστασίων, η ελάχιστη περιεκτικότητα ορίζεται σε 
300 χγρ.τσιµ./µ3 σκυροδέµατος, ο τύπος του τσιµέντου θα είναι I ή II και ο µέγιστος 
λόγος νερού προς τσιµέντο Ν/Τ θα είναι 0,58 για Τ έως 350 χγρ./µ3 και 0,50 για Τ = 
400χγρ/µ3 (µε γραµµική παρεµβολή για ενδιάµεσες περιεκτικότητες). 

Η ελάχιστη περιεκτικότητα τσιµέντου 300 χγρ./µ3 ισχύει για αδρανή µε µέγιστο κόκκο 
Φ50 χλσ. Για αδρανή µε µέγιστο κόκκο Φ30χλσ. η ελάχιστη περιεκτικότητα είναι 350 
χγρ/µ3 και για αδρανή µε µέγιστο κόκκο Φ15 η ελάχιστη περιεκτικότητα είναι 400 
χργ/µ3. 

Η διάµετρος του µεγίστου κόκκου αδρανών (15,30 ή 50 χλσ.) αν υπάρχει δυνατότητα 
επιλογής καθορίζεται από την επίβλεψη. Αν αναφέρεται στα σχέδια, η επίβλεψη 
δικαιούται να αλλάζει τη διάµετρο του µεγίστου κόκκου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
µεταφέρει τα απαιτούµενα αδρανή από οποιαδήποτε απόσταση. 

Η κοκκοµετρική καµπύλη του µίγµατος των αδρανών πρέπει να βρίσκεται στην 
υποζώνη ∆ και κατά το δυνατό κοντά στη µέση γραµµή αυτής της υποζώνης (ΚΤΣ 
παρ.4.3) 

Με τη µελέτη συνθέσεως θα εξασφαλισθεί η στεγανότητα των σκυροδεµάτων. 

 

5.4.1.2  Εκπόνηση της µελέτης συνθέσεως 

Η µελέτη συνθέσεως γίνεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του ΚΤΣ. Η κάθιση 
ορίζεται σε 10 - 12 cm Η επίβλεψη έχει το δικαίωµα να ορίσει µικρότερη κάθιση στα 
όρια που προβλέπει ο ΚΤΣ. Για τις περιπτώσεις σκυροδεµάτων φρεατίων γενικά θα 
καθορίζεται η περιεκτικότητα σε στεγανωτικό µάζας. Το στεγανωτικό µάζας θα είναι 
σύµφωνα µε τις παρ.4.5 του ΚΤΣ. 

5.4.2 Υλικά 

Τα υλικά θα είναι σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ΚΤΣ. 

 

5.4.2.1 Αδρανή 

5.4.2.1.1  Χρήση εργοστασιακού σκυροδέµατος 

Αν η επίβλεψη εγκρίνει τη χρησιµοποίηση εργοστασιακού σκυροδέµατος η τήρηση των 
απαιτήσεων για τα αδρανή καθορίζεται µε συµφωνία µεταξύ εργολάβου και 
εργοστασίου. 
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5.4.2.1.2  Χρήση εργοταξιακού σκυροδέµατος 

Αν χρησιµοποιείται εργοταξιακό σκυρόδεµα ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την 
τήρηση των απαιτήσεων του ΚΤΣ. Ο εργολάβος θα παραδίδει στην επίβλεψη όλα τα 
δελτία του λατοµείου (παρ. 4.3.4.9 ΚΤΣ). Κάθε φορτίο που δεν θα είναι σύµφωνο µε τη 
διαβάθµιση που ορίζεται σε αυτή την προδιαγραφή ή στον ΚΤΣ ή έχει συµφωνηθεί, θα 
αποµακρύνεται αµέσως από τον εργολάβο. 

Εκτός από τους ελέγχους που θα κρίνει ο εργολάβος, η επίβλεψη έχει το δικαίωµα να 
εκτελεί ξεχωριστούς ελέγχους και να απορρίπτει αδρανή, σύµφωνα µε τον ΚΤΣ. 

Οι επιτρεπόµενες ανοχές στην κοκκοµετρική διαβάθµιση του µίγµατος αδρανών 
καθορίζονται στην παρ. 5.6 του πρότυπου ΕΛΟΤ 408. 

Για την οµοιοµορφία διαβαθµίσεως κλασµάτων των αδρανών υλικών εφαρµόζονται οι 
παράγραφοι 4.3.4.3 του ΚΤΣ και 5.7 του προτύπου ΕΛΟΤ - 408. 

 

5.4.2.2  Νερό 

Για το νερό ισχύει η παρ. 4.4. του ΚΤΣ. ∆εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση θαλασσινού 
νερού. 

 

5.4.2.3  Πρόσθετα σκυροδέµατος 

Για τα πρόσθετα σκυροδέµατος ισχύει η παρ. 4.5 του ΚΤΣ. Τα πρόσθετα 
χρησιµοποιούνται όπου προβλέπεται από τη µελέτη ή δοθεί εντολή από την Επίβλεψη. 
Σε περίπτωση χρήσης εργοστασιακού σκυροδέµατος η επίβλεψη δικαιούται να ελέγχει 
την κανονική ανάµιξη των προσθέτων στο εργοστάσιο. 

 

5.4.2.3.1  Στεγανωτικό µάζας 

Στα σκυροδέµατα που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή φρεατίων γενικά θα 
προστεθεί στεγανωτικό µάζας. Η αναλογία πρόσµιξης θα καθορισθεί από την επίβλεψη 
µε βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή του πρόσθετου και τα αποτελέσµατα των 
µελετών συνθέσεως σκυροδέµατος. 

 

5.4.3 Ανάµιξη Σκυροδέµατος 

Για την ανάµιξη του σκυροδέµατος ισχύει το άρθρο 6 του ΚΤΣ. ∆ιευκρινίζεται ότι 
επιτρέπεται η µέτρηση των αδρανών σε όγκο µε εξαίρεση τα σκυροδέµατα που 
προσδιορίζονται για την κατασκευή δεξαµενών. Στη περίπτωση µέτρησης αδρανών σε 
όγκο θα ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Η απαιτούµενη αντοχή θα υπερβαίνει τη χαρακτηριστική κατά 11,6 Mpα (116 
Kg/cm2) αν χρησιµοποιούνται θραυστά αδρανή και 13,9 MPα (139 Kg/cm2) αν 
χρησιµοποιούνται φυσικά αδρανή. 

2. Η ποσότητα του αναµίγµατος θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθµό σάκων τσιµέντου. 

3. Τα δοχεία µετρήσεως των κλασµάτων (άµµου, γαρµπιλιού, σκύρων) θα έχουν 
σηµαδευτεί στο κατάλληλο ύψος, που θα προκύψει αφού οι ποσότητες κλασµάτων 
του πρώτου αναµίγµατος ζυγιστούν και τοποθετηθούν µέσα στα δοχεία. 
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4. Απαγορεύεται η χρήση αναµικτήρων κονιάµατος για οποιαδήποτε ποιότητα 
σκυροδέµατος. 

 

5.4.4 Μεταφορά και διάστρωση σκυροδέµατος 

Για τη µεταφορά και διάστρωση του σκυροδέµατος ισχύουν αντίστοιχα τα άρθρα 7 και 
8 του ΚΤΣ σκυροδέµατος. ∆ιευκρινίζεται ότι αν πρόκειται για έτοιµο σκυρόδεµα του 
οποίου η αποφόρτωση καθυστέρησε περισσότερο από µισή ώρα, το φορτίο θα 
αποµακρύνεται µε δαπάνη του εργολάβου. 

Επισηµαίνεται ότι εφόσον πρόκειται να διαστρωθεί στο έδαφος ένα οπλισµένο δοµικό 
στοιχείο, µε οπλισµό στην κάτω επιφάνεια του (π.χ. µια πλάκα θεµελίωσης) το έδαφος 
θα πρέπει να καλύπτεται µε µια στρώση σκυροδέµατος µέσου πάχους τουλάχιστον 50 
χλσ. Στη στρώση αυτή θα χρησιµοποιείται σκυρόδεµα το φορτίο της κατώτερης 
κατηγορίας που προβλέπεται στο έργο. 

 

5.4.5 Συµπύκνωση Σκυροδέµατος 

Για τη συµπύκνωση του σκυροδέµατος ισχύει το άρθρο 9 του ΚΤΣ. ∆ιευκρινίζεται ότι 
για τη συµπύκνωση δοµικών στοιχείων µεγάλου µεγέθους θα χρησιµοποιούνται 
εξωτερικοί δονητές (π.χ. για σκυροδέµατα θεµελιώσεων, υποστυλωµάτων και δοκών). 
Επιφανειακοί δονητές θα χρησιµοποιούνται για τη συµπύκνωση άοπλου σκυροδέµατος 
πλακών, πάχους µέχρι 25 cm µε οπλισµό στη µια πλευρά και δοµικών στοιχείων 
πάχους µέχρι 12 cm µε οπλισµό στις δύο πλευρές. 

Η χρήση δονητή ξυλότυπου επιτρέπεται µόνο µε άδεια της Επίβλεψης. 

Η δόνηση µε δονητή ξυλότυπου ή επιφάνειας εφαρµόζεται αφού εξασφαλισθεί η 
ακαµψία και η ευστάθεια του τύπου. 

 

5.4.6 Συντήρηση Σκυροδέµατος 

Η συντήρηση σκυροδέµατος δεξαµενών, γενικά θα αρχίζει αµέσως µετά τη διάστρωση 
και θα διαρκεί τουλάχιστον 14 ηµέρες. Για την εκτέλεση και έλεγχο της συντήρησης 
εφαρµόζεται το άρθρο 10 του ΚΤΣ. 

 

5.4.7 Ξυλότυποι 

Για τους ξυλότυπους, σιδηρότυπους και πλαστικότυπους ισχύει το άρθρο 11 του ΚΤΣ. 

 

5.4.8 Έτοιµο Σκυρόδεµα 

Το έτοιµο σκυρόδεµα είναι δυνατό να είναι εργοστασιακό ή εργοταξιακό. Η χρήση 
εργοστασιακού σκυροδέµατος επιτρέπεται µόνο αν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις 
αυτής της προδιαγραφής. Για να επιτραπεί η χρήση εργοστασιακού σκυροδέµατος θα 
πρέπει το εργοστάσιο να διαθέτει: 

1. Συσκευές για εργαστηριακούς ελέγχους 

2. ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό 
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Η επίβλεψη δικαιούται να ελέγχει την τήρηση αυτής της προδιαγραφής και του ΚΤΣ στο 
εργοστάσιο. Το εργοστάσιο θα κοινοποιεί στον εργολάβο και αυτός στην επίβλεψη τα 
αποτελέσµατα ελέγχων των υλικών. Τα παραπάνω θα εξασφαλίζονται στη συµφωνία 
µεταξύ εργολάβου και εργοστασίου. 

Η απόσταση µεταξύ εργοστασίου και έργου θα επιτρέπει τη µεταφορά και πλήρη 
εκφόρτωση σε χρόνο όχι µεγαλύτερο από 1,5 ώρες και πριν συµπληρωθούν 300 
περιστροφές της βαρέλας. Ο χρόνος µετριέται από το τέλος της προσθήκης του νερού 
ανάµιξης. Αν η προσθήκη γίνεται στο δρόµο τα παραπάνω όρια µετρούνται από τη 
στιγµή της προσθήκης του τσιµέντου στα αδρανή όταν αυτά είναι υγρά. Επιτρέπεται η 
αύξηση του παραπάνω χρόνου κατά 20 min όταν χρησιµοποιείται επιβραδυντικό. Ο 
εργολάβος θα παραδίδει στην επίβλεψη τα δελτία που συνοδεύουν κάθε φορτίο 
εργοστασιακού σκυροδέµατος. 

 

5.4.9 Σκυροδέτηση µε χαµηλή ή υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος 

Για τη σκυροδέτηση σε θερµοκρασία µικρότερη από 50 C ισχύει η παρ. 12.8 του ΚΤΣ. 

Για σκυροδέτηση σε υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος ισχύει η παρ. 12.9 του ΚΤΣ. 

∆ιευκρινίζεται ότι δεν ισχύει θερµοκρασία πάνω από την οποία πρέπει να ληφθούν 
ιδιαίτερα µέτρα προστασίας γιατί αυτό εξαρτάται και από τη σύγχρονη παρουσία άλλων 
δυσµενών συνθηκών. 

Τα µέτρα θα ληφθούν όταν το θεωρήσει σκόπιµο ο Εργολάβος ή πάρει εντολή από την 
Επίβλεψη. Η χρήση ειδικών πρόσθετων βαρύνει τον εργολάβο. Για κάθε σχετική 
κακοτεχνία ή ζηµιά υπεύθυνος είναι ο εργολάβος, που θα την αποκαταστήσει µε 
δαπάνη του. Αν η αποκατάσταση κατά τρόπο ικανοποιητικό είναι αδύνατη, ο 
εργολάβος θα κατεδαφίσει και θα επανακατασκευάσει το έργο. 

 

5.4.10 ∆ειγµατοληψίες - Έλεγχοι Συµµόρφωσης 

Για τις δειγµατοληψίες και τους ελέγχους συµµορφώσεως ισχύει το άρθρο 13 του ΚΤΣ. 
Στις δειγµατοληψίες θα χρησιµοποιούνται δοκίµια της ίδιας µορφής και διαστάσεων µε 
εκείνα που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη συνθέσεως. Όταν χρησιµοποιείται 
εργοστασιακό σκυρόδεµα, το εργοστάσιο θα προδιαγράφει τη µορφή και τις διαστάσεις 
των δοκιµίων που χρησιµοποίησε για τις µελέτες συνθέσεως. 

 

5.4.11 Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες 

Για τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες ισχύουν τα σχέδια και το άρθρο 14 του ΚΤΣ. 

Αν είναι απαραίτητη η δηµιουργία αρµών εργασίας, θα προσδιορισθεί από πριν η θέση 
τους. Η θέση των αρµών εργασίας θα πρέπει να συµπίπτει µε τα σηµεία µηδενισµού 
των ροπών κάµψεως. 

 

5.4.12  ∆οκιµαστικές φορτίσεις 

Αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διατάξει διενέργεια 
δοκιµαστικών φορτίσεων σε ορισµένα έργα από οπλισµένο σκυρόδεµα. Οι 
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δοκιµαστικές αυτές φορτίσεις πρέπει να γίνονται έπειτα από 30 τουλάχιστον µέρες από 
τη σκλήρυνση του σκυροδέµατος. Το δοκιµαστικό φορτίο καθορίζεται ως εξής: 

Για τις πλάκες η αύξηση της επιφορτίσεως θα είναι κατά 50% µεγαλύτερη συγκριτικά µε 
αυτή που έχει εξαχθεί από το στατικό υπολογισµό. Αν αυτή ξεπερνά τα 1000 Kg/m2 το 
δοκιµαστικό φορτίο λαµβάνεται ίσο µε αυτό που υπολογίσθηκε. Για έργα στα οποία η 
δηµιουργία στις ζώνες που εφελκύονται κρίνεται βλαβερή, το δοκιµαστικό φορτίο θα 
λαµβάνεται ίσο µε αυτό που έχει ληφθεί στους υπολογισµούς. Σε καµιά περίπτωση δεν 
επιτρέπεται η επιβάρυνση µε όλο το φορτίο αµέσως µετά την αφαίρεση των 
ξυλότυπων. 

Τα νεκρά φορτία που προβλέπονται, αλλά δεν πραγµατοποιήθηκαν κατά τον χρόνο της 
δοκιµαστικής φορτίσεως, θα προστεθούν στο δοκιµαστικό φορτίο που καθορίζεται 
προηγούµενα. 

Το δοκιµαστικό φορτίο θα πρέπει να παραµένει στο φορέα έξι (6) τουλάχιστον ώρες και 
στη συνέχεια θα γίνεται ανάγνωση στα βελόµετρα των βελών κάµψεως που 
πραγµατοποιήθηκαν. Το µόνιµο βέλος κάµψεως θα διαβάζεται πάνω στο βελόµετρο 
δώδεκα (12) ώρες µετά την αποµάκρυνση του δοκιµαστικού φορτίου. Το βέλος αυτό 
δεν πρέπει να ξεπερνά το ένα τέταρτο (1/4), της µέγιστης τιµής που έχει µετρηθεί κάτω 
από τους ίδιους όρους, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η επιρροή από τυχόν υποχώρηση 
των στηρίξεων. 

 

5.5 ∆απάνη Ελέγχου 

Η δαπάνη ελέγχων του σκυροδέµατος θα πληρωθεί από τον εργολάβο. Αν η επίβλεψη 
ζητήσει 12 δοκίµια από µια παρτίδα εργοστασιακού σκυροδέµατος, ο εργολάβος θα 
πληρώσει τη δαπάνη ελέγχου για τα 6 δοκίµια. Η δαπάνη για τα υπόλοιπα θα 
πληρωθεί από τον Εργοδότη. 
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6. ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

6.1 Αντικείµενο 

Το παρόν εδάφιο αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση χυτοσιδηρών βαθµίδων, 
καλυµµάτων φρεατίων ή άλλων χυτοσιδηρών τεµαχίων που να απαιτούν συναφή προς 
αυτά επεξεργασία. 

 

6.2 Ποιότητα Χυτοσίδηρου 

Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας. Η τοµή θραύσεως θα είναι φαιά, 
λεπτόκοκκος, πυκνή και οµοιόµορφος. Θα είναι επιµελώς χυτευµένος και δεν θα 
παρουσιάζει ρωγµές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες, ψυχρές σταγόνες ή άλλα ελαττώµατα, 
θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα µαλακός και ανθεκτικός, να κατεργάζεται ευχερώς δια 
της ρίνης ή του κόπτου και εύκολης διατρήσεως, η δε σκληρότητα αυτού να µην 
υπερβαίνει τις 210 µονάδες BRΙΝΕL. Η ποιότητα αυτή του χυτοσίδηρου θα 
διαπιστούται µε τις δοκιµές που καθορίζονται παρακάτω. Για κάθε είδος δοκιµής θα 
λαµβάνονται τουλάχιστον 3 δοκίµια ανά χύτευση. Ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων 
των δοκιµών δεν πρέπει να είναι κατώτερος της εκάστοτε οριζόµενης ελάχιστης τιµής, 
συγχρόνως όµως το αποτέλεσµα κάθε µεµονωµένης δοκιµής δεν θα δίδει τιµή 
µικρότερη κατά πλέον των 10% της ελάχιστα οριζόµενης. Υπό τους ανωτέρω όρους και 
εφόσον, πληρούνται και οι υπόλοιποι όροι της παρούσης, θα παραλαµβάνονται όλα τα 
προϊόντα της. Σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα προϊόντα της αντίστοιχης χύτευσης θα 
απορρίπτονται χωρίς άλλη εξέταση. 

 

6.3 Σήµα Εργοστάσιου 

Κάθε κάλυµµα και πλαίσιο θα φέρει αναγεγραµµένα επί της εµφανούς και µη 
εντοιχιζόµενης όψης στοιχεία ώστε η επιφάνεια των στοιχείων να είναι στο ίδιο επίπεδο 
µε την επιφάνεια του καλύµµατος ή του πλαισίου, τα οποία θα περιλαµβάνουν: 

1. Το σήµα ή το όνοµα του εργοστασίου κατασκευής 

2. Το έτος και το µήνα χύτευσης. 

 

6.4 Παρακολούθηση της Κατασκευής 

Ο Εργοδότης δικαιούται να παρακολουθεί µε αντιπρόσωπο του την κατασκευή των 
παραπάνω ειδών και να ελέγχει τα χρησιµοποιούµενα για την κατασκευή αυτών υλικά. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέψει την παρακολούθηση αυτή και να παρέχει κάθε 
διευκόλυνση για την πλήρη πραγµατοποίησή της. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον εργοδότη τέσσερις (4) ηµέρες 
τουλάχιστον πριν από κάθε τµηµατική χύτευση για να µπορεί να παρακολουθήσει την 
κατασκευή και να προβεί στη λήψη των δοκιµιών. Το δικαίωµα αυτό του εργοδότη, είτε 
ασκούµενο είτε µη, ουδόλως µειώνει την ευθύνη του εργολάβου για την ποιότητα του 
υλικού και τις λοιπές υποχρεώσεις του. 

 

6.5 ∆ιαστάσεις των Τεµαχίων 

Οι διαστάσεις των τεµαχίων θα είναι ακριβώς αυτές που ορίζονται στα σχέδια ή τα 
τεχνικά έντυπα που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος προς έγκριση στην Υπηρεσία. 
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Ως περιθώρια ανοχής ορίζονται: 

1. ∆ια το βάρος 8%. 

2. ∆ια το πάχος 8% ή 5%, µε µέγιστο όµως περιθώριο 2,5 mm ή 1,5 mm αντίστοιχα. 

 

6.6 Τοποθέτηση Καλυµµάτων και Βαθµίδων 

Οι επιφάνειες έδρασης των καλυµµάτων επί των πλαισίων αυτών θα είναι απολύτως 
επίπεδοι, µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται έδραση σε ολόκληρη την επιφάνεια και να 
µην ταλαντεύεται το κάλυµµα. Ο έλεγχος θα γίνεται για κάθε τεµάχιο, ενώ τα 
ελαττωµατικά ως προς την έδραση θα απορρίπτεται. Οι χυτοσιδηρές βαθµίδες πρέπει 
να πακτωθούν σε ικανοποιητικό βάθος µέσα στο σκυρόδεµα, ώστε να εξασφαλίζεται η 
σταθερή και µόνιµη τοποθέτησή τους. 

 

6.7 Παραλαβή τησ Προµήθειας 

Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα παραλαβής της προµήθειας από επιτροπή από 
αντιπροσώπους του εργοδότη, παρουσία και αντιπροσώπου του Αναδόχου. Ο 
Ανάδοχος οφείλει προς τούτο να παράσχει τα απαραίτητα µέσα, καθώς και κάθε 
πληροφορία και ευκολία για εξέταση και έλεγχο της παραδιδόµενης προµήθειας. ∆ια 
της προσωρινής και τµηµατικής παραλαβής, θα λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα 
των εργαστηριακών δοκιµών, επί των δοκιµίων της αντιστοίχου χυτεύσεως, τα δε 
παραδιδόµενα είδη θα εξετάζονται επιφανειακά. 

Η οριστική παραλαβή θα γίνει µετά την παράδοση ολόκληρης της προµήθειας και το 
νωρίτερο τρεις µήνες µετά την τελευταία παράδοση, εις τρόπον ώστε να είναι δυνατό 
κατά το διάστηµα τούτο, να εξακριβωθεί η τυχόν ύπαρξη µη φανερών ελαττωµάτων. 
∆εν είναι δυνατό να γίνει οριστική παραλαβή χυτοσιδηρών εξαρτηµάτων νωρίτερα από 
την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου. Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας 
ποσότητας των ειδών της προκείµενης προµήθειας, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 
εντός µηνός αντικατάστασή τους. Παρερχοµένης απράκτου της προθεσµίας αυτής, ο 
εργοδότης προβαίνει στην αγορά αντίστοιχου αριθµού κατ’ είδος τεµαχίων εις βάρος 
του εργολάβου. 

 

6.8 Μηχανικές ∆οκιµές Παραλαβής 

Για τον έλεγχο της ποσότητας του χυτοσίδηρου θα εκτελούνται σε κατάλληλο 
εργαστήριο δοκιµές κάµψεως, κρούσεως και σκληρότητας κατά BRINEL. Η τελευταία 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 210 µονάδες. Για κάθε χύτευση θα εκτελούνται 
τουλάχιστον τρεις δοκιµές κάθε είδους. Για τη δοκιµή κάµψεως θα χρησιµοποιηθούν 
απολύτως κυλινδρικά δοκίµια διαµέτρου 25 χλσ. και µήκους 600 χλσ. Το δοκίµιο θα 
τοποθετείται επί καταλλήλου µηχανής δοκιµής σε κάµψη, µεταξύ εδράνων απεχόντων 
αλλήλων κατά 500 χλσ. Θα πρέπει να δέχεται χωρίς να σπάσει συνολικό φορτίο 320 
χγρ. εφαρµοσµένο στο µέσον του µεταξύ των εδράνων ανοίγµατος. Τούτο αντιστοιχεί 
σε τάση 26 χργ. /χλσ2. Το βέλος τη στιγµή της θραύσεως, θα είναι τουλάχιστον 5 χλσ. 
Οι πλευρές των ακµών των εδράνων και του τµήµατος εφαρµογής του φορτίου θα 
σχηµατίζουν µεταξύ τους γωνία 450 και θα συνενούνται µε κύλινδρο ακτίνας 2 χλσ. Για 
τη δοκιµή κρούσεως θα χρησιµοποιηθεί απολύτως ορθογώνιο πρισµατικό δοκίµιο, 
πλευράς 40 χλσ. και µήκους 200 χλσ. Το δοκίµιο, θα τοποθετείται σε κατάλληλη 
µηχανή κρούσεως µε κριό, πάνω σε έδρανα που απέχουν αλλήλων κατά 160 χλσ. Το 
δοκίµιο θα πρέπει να υφίσταται, χωρίς να θραυσθεί, την κρούση κριού, βάρους 12 χργ. 
πίπτοντος ελευθέρως, από ύψους 400 χλσ., επί του δοκιµίου και ακριβώς στο µέσο του 
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µεταξύ των εδράνων ανοίγµατος. Η κεφαλή του κριού θα αποτελείται από κυλινδρικό 
τοµέα επικέντρου γωνίας 900 και ακτίνας 50 χλσ. Ο άξων του κυλίνδρου θα είναι 
οριζόντιος και κάθετος στον άξονα δοκιµίου. 

 

6.9  Περιλαµβανόµενες Εργασίες 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια, δοκιµή, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση των 
χυτοσιδηρών τεµαχίων καθώς και όλα τα µικροϋλικά που απαιτούνται για την ασφαλή 
στήριξη τους. 
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7. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 

7.1 Αντικείµενο 

Το παρόν εδάφιο αφορά στην κατασκευή περιφράξεων από συρµατόπλεγµα, γύρω 
από τους χώρους που υποδεικνύονται στα σχέδια της Μελέτης τουλάχιστον.  

 

7.2 Υλικό και Κατασκευή 

Οι περιφράξεις θα κατασκευασθούν στους άξονες που φαίνονται στα Σχέδια της 
Οριστικής µελέτης, όπως αυτή θα εγκριθεί. 

Η περίφραξη θα κατασκευασθεί µε δικτυωτό γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα Νο 17 
(διαµ. 3 mm. και βάρους 2,36 χργ./µ2) και µε πασσάλους στηρίξεως από ελαφρά 
οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15 διατοµής 7 x 9,5 cm ή ισοδύναµης κυκλικής. Ο 
οπλισµός θα αποτελείται από 4 Φ10 S220. Το ύψος της περίφραξης θα είναι 1,90 m. 
Οι πάσσαλοι θα τοποθετηθούν ανά αποστάσεις 2 m περίπου. Οι πάσσαλοι θα 
στηρίζονται σε βάσεις από άοπλο σκυρόδεµα C12/15 διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 
m. Οι πόρτες θα είναι δίφυλλες ολικού πλάτους 3 m. Το σχέδιο και οι σιδηρές διατοµές 
από τις οποίες θα κατασκευασθούν, θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. Οι πόρτες θα 
έχουν λουκέτο ασφαλείας, εξαρτήµατα ακινητοποίησης και θα χρωµατισθούν σύµφωνα 
µε τους όρους της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής ή τις οδηγίες της Επίβλεψης.  

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των περιφράξεων πρέπει να 
είναι αρίστης ποιότητας, υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
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8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΧΕΡΣΩΣΗ 

8.1 Γενικές Απαιτήσεις 

Αυτό το τµήµα καλύπτει όλες τις λειτουργίες σε συνδυασµό µε τον καθαρισµό του 
εργοταξίου. Οι περιοχές που θα καθαριστούν θα βρίσκονται µέσα στα όρια της 
κατασκευής που υποδεικνύονται στα Σχέδια. Ο καθαρισµός και εκχέρσωση θα 
περιλαµβάνουν τον καθαρισµό της βλάστησης, εµποδίων, ριζών και άλλων 
ακατάλληλων υλικών στους χώρους του καθαρισµού, την εκχέρσωση των ριζών καθώς 
και την αποµάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών. 

 

8.2 Εργασίες Καθαρισµού και Εκχερσώσεως 

Οι εργασίες αυτές θα γίνουν στις υποδεικνυόµενες περιοχές. Τα δένδρα που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία θα µείνουν όρθια και δεν θα πληγωθούν. Για να 
ελαχιστοποιηθούν οι ζηµιές στα δένδρα που παραµένουν, η πτώση των κοµµένων 
δένδρων θα γίνει προς το κέντρο της περιοχής που καθαρίζεται. 

 

8.3 ∆ιάθεση των άχρηστων Υλικών 

Όλοι οι δρόµοι, κορµοί, ρίζες, σάπια ξύλα και άλλα απορρίµµατα από τον καθαρισµό 
και την εκχέρσωση θα καούν ή θα διατεθούν έξω από τα όρια του έργου, όπως ορισθεί 
από την Υπηρεσία. Το κάψιµο θα γίνει σύµφωνα µε τους κανόνες ασφαλείας κατά της 
φωτιάς, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Οι σωροί που θα καούν θα 
τοποθετούνται κοντά ή στο κέντρο της περιοχής που θα γίνει αυτή η εργασία, σε 
ανοικτό χώρο, ώστε να µην µπορούν να προκληθούν ζηµιές σε άλλα δένδρα ή άλλη 
βλάστηση. Κατά κανόνα προτιµάται η διάθεση αυτή του καψίµατος. 

 

8.4 Μετακινήσεις 

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία δεν επιτρέψει στον Εργολάβο να αρχίσει το κάψιµο, ή 
απαιτήσει τη διακοπή του λόγω επικίνδυνων καιρικών συνθηκών ή άλλων αιτιών, το 
υλικό για κάψιµο που εµποδίζει επικείµενες ή µελλοντικές κατασκευαστικές εργασίες θα 
µετακινηθεί σε θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία όπου και θα παραµείνει µέχρι να 
αποφασισθεί η διάθεση του. 
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9. ΤΥΠΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΡΟΗΣ 

9.1 Αντικείµενο - Είδη φρεατίων 

Το παρόν εδάφιο αναφέρεται στα φρεάτια των αγωγών ελεύθερης ροής. Τα φρεάτια θα 
κατασκευασθούν από τον Ανάδοχο στις θέσεις που προκύπτουν από τα σχέδια της 
οριστικής µελέτης. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει φρεάτια στις αλλαγές κλίσεως 
διευθύνσεων και στις συµβολές των αγωγών. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η καµπύλωση 
των αγωγών µέσα στα επιτρεπόµενα από τον κατασκευαστή των σωλήνων όρια µε την 
παρακάτω προϋπόθεση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει χωρίς πρόσθετη 
αµοιβή µέσα επιθεώρησης και καθαρισµού του αγωγού κατάλληλα για καµπύλα 
τµήµατα. Τα µέσα αυτά θα είναι αποδεκτά από την Επίβλεψη. 

Τα τυπικά φρεάτια διακρίνονται σε δύο τύπους Α και Α1 από το ύψος του φρεατίου. 
Στον τύπο Α υπάγονται τα φρεάτια µε ύψος από 1,50 m και µεγαλύτερο. Για ύψος 
µικρότερο από 1,50 µ χρησιµοποιείται ο τύπος Α1. Ως ύψος φρεατίου Η ορίζεται η 
απόσταση του φυσικού εδάφους από το εξωρράχιο του αγωγού. Λαιµός 
κατασκευάζεται στα φρεάτια τύπου Α όταν το ύψος είναι µεγαλύτερο των 2,10 m. Στην 
περίπτωση που ένα φρεάτιο, τύπου Α ή Α1 τοποθετείται έξω από δρόµο, σε χώρους 
πρασίνου, κατασκευάζεται πάντα λαιµός που προεξέχει από το φυσικό έδαφος. Ο 
λαιµός αυτός έχει ύψος 0,35 m. Αν το φρεάτιο αυτό είναι τύπου Α µε ύψος µεγαλύτερο 
των 2,10 m, ο λαιµός κατασκευάζεται κατά 0,35 m υψηλότερος από ότι θα 
κατασκευαζόταν για τοποθέτηση σε δρόµο. Οι λαιµοί των φρεατίων τύπου Α είναι 
κυκλικοί και οι λαιµοί των φρεατίων τύπου Α1 ορθογωνικοί. Ο λαιµός που προεξέχει 
από το φυσικό έδαφος περιβάλλεται µε επίχωση τριγωνικής διατοµής. 

 

9.2 Τρόπος Κατασκευής και Εργασίες για εκτελεση 

Τα φρεάτια του δικτύου θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τα σχέδια της προµελέτης. 
Για τον καθορισµό των εφαρµοστέων υψοµέτρων των πυθµένων στις θέσεις των 
φρεατίων θα ληφθούν υπόψη τα σχέδια της οριστικής µελέτης όπως θα εγκριθούν. Ο 
πυθµένας και οι πλευρικοί τοίχοι των τυπικών φρεατίων προβλέπονται να 
κατασκευασθούν από άοπλο σκυρόδεµα, C12/15. 

Στην περίπτωση που η ύπαρξη ειδικών τοπικών συνθηκών επιβάλλει κατά την κρίση 
του Επιβλέποντος τον οπλισµό των πλευρικών τοίχων ή και του δαπέδου των 
φρεατίων, ο οπλισµός που θα τοποθετηθεί δεν πληρώνεται. Στη περίπτωση αυτή 
ολόκληρο το φρεάτιο θα κατασκευασθεί από σκυρόδεµα C16/20 και οπλισµό S400 και 
θα µονωθεί εξωτερικά µε ασφαλτικό υλικό. 

Το βάθος και η µορφή των αυλάκων προκύπτει από τα σχέδια. Η διαµόρφωση των 
αυλάκων θα γίνει συγχρόνως µε την κατασκευή της βάσης. Η κατασκευή των 
πλευρικών τοιχωµάτων δεν αρχίζει ενωρίτερα από 24 ώρες από τη διάστρωση του 
σκυροδέµατος της βάσης. Οι αρµοί διακοπής µεταξύ βάσεως και πλευρικών τοίχων θα 
καθαρίζονται επιµελώς µε έκπλυση και θα επιχρίωνται µε παχύ στρώµα 
πυκνόρρευστου διαλύµατος τσιµέντου και νερού (αριάνι) πριν από την διάστρωση του 
σκυροδέµατος των πλευρικών τοίχων ή µε ειδικές εποξειδικές ρητίνες αποδεκτές από 
την Υπηρεσία Επιβλέψεως. Η ίδια διαδικασία θα τηρηθεί και για τους υπόλοιπους 
αρµούς διακοπής εργασίας κατά την κατασκευή των πλευρικών τοίχων. 

Σε όλα τα φρεάτια θα τοποθετούνται χυτοσιδηρές βαθµίδες. Η τοποθέτηση των 
βαθµίδων θα γίνεται σε µετατιθέµενη διάταξη και σε καθ’ ύψος απόσταση 30 cm. Οι 
χυτοσιδηρές βαθµίδες θα τοποθετούνται µετά την σκλήρυνση των τοιχωµάτων των 
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φρεατίων µέσα σε ειδικές οπές που θα γεµίζονται µε τσιµεντοκονία αναλογίας 1:2. Το 
χυτοσιδηρό κάλυµµα θα εδράζεται σε χυτοσιδηρό πλαίσιο που θα ενσωµατώνεται στο 
επάνω µέρος του λαιµού των φρεατίων. 

Στο σκυρόδεµα των φρεατίων τα οποία θα κατασκευασθούν κάτω από την υπόγεια 
στάθµη θα γίνει πρόσµιξη στεγανωτικού µάζης χωρίς πρόσθετη πληρωµή. 

Πάντως τόσο για την χρησιµοποίηση στεγανωτικού υλικού όσο και για το είδος του 
υλικού που θα χρησιµοποιηθεί απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του επιβλέποντος. 

Η κατασκευή των φρεατίων απαιτεί την εκτέλεση των εξής βασικών εργασιών: 

1. Σκυρόδεµα C12/15 των 300 χγρ. τσιµ. 

2. Σκυρόδεµα C16/20 των 300 χγρ. τσιµ. 

3. Οπλισµός S400. 

4. Ξυλότυποι επίπεδης και καµπύλης επιφάνειας. 

5. Επίχριση εσωτερική µε τσιµεντοκονίαµα των 650/900 χγρ. τσιµ. 

6. Μόνωση µε ασφαλτικό υλικό. 

7. Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων και χυτοσιδηρές βαθµίδες. 

Για τις εργασίες αυτές ισχύουν οι αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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10. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ 

10.1 Αντικείµενο - εκτέλεση εργασίας 

Στις επιφάνειες οπλισµένων σκυροδεµάτων, οι οποίες έρχονται σε επαφή µε 
επιχώσεις, λιθορριπή ή αµµοχάλικα πληρώσεως ορυγµάτων τεχνικών έργων, και όπου 
αλλού ήθελε τυχόν καθορίσει η Υπηρεσία ή φαίνεται στα σχέδια θα γίνει επάλειψη σε 
δύο στρώσεις, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή, δια ασφαλτικού στεγανωτικού 
υλικού που έχει εφαρµοσθεί µε επιτυχία σε παρόµοιες περιπτώσεις. Πριν από την 
εφαρµογή της πρώτης στρώσης θα καθαριστεί καλά η επιφάνεια σε βαθµό αποδεκτό 
από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

 

10.2 Υλικό 

Το χρησιµοποιούµενο υλικό θα είναι αποδεκτό από την Υπηρεσία και πρέπει να έχει τις 
απαιτούµενες ιδιότητες, ώστε να προσκολλάται ισχυρώς στις επιφάνειες 
σκυροδεµάτων, να στεγνώνει το πολύ εντός 24 ωρών και να αντέχει στο νερό και στα 
αλκαλικά τα οποία κανονικά παρουσιάζονται στο έδαφος.  
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11. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  

11.1 Αντλιοστάσιο Καθαρού Νερού 

Πιεστικό συγκρότηµα µε αυτόµατη µεταβολή στροφών κινητήρα (inverter) 

Το αντλιοστάσιο καθαρού νερού θα διαθέτει πιεστικό συγκρότηµα µε αυτόµατη 
µεταβολή στροφών κινητήρα (inverter).  

Το συγκρότηµα, συνοπτικά αποτελείται από: 

• συλλέκτες (γαλβανισµένους) αναρρόφησης και κατάθλιψης. 

• µεταλλική βάση και βάση ηλεκτρικού πίνακα. 

• ηλεκτρικό πίνακα (µε µονάδα CU 351). 

• αισθητήριο πίεσης. 

• αντλίες CR. 

• µία βαλβίδα αντεπιστροφής ανά αντλία. 

• δύο βάνες αποµόνωσης ανά αντλία. 

• ένα µανόµετρο. 

• ένα πιεστικό δοχείο. 

Το πιεστικό συγκρότηµα παραδίδεται συναρµολογηµένο και δοκιµασµένο από το 
εργοστάσιο.  

Ενδεικτικά αναφέρεται: Πιεστικό συγκρότηµα Hydro MPC 2CR 32-4 της 
GRUNDFOS.  

 

11.1.1.1 Αντλίες Συγκροτήµατος 

Οι αντλίες είναι κατακόρυφες, πολυβάθµιες, τύπου in-line, φυγοκεντρικές, συζευγµένες 
µέσω λυοµένου συνδέσµου µε ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα EFF1 µε 
ονοµαστική τάση λειτουργίας 380-415V, 50Hz, διακύµανση τάσης +10-10% της 
ονοµαστικής, κλάση προστασίας ΙΡ55, κλάση µόνωσης F κατά IEC 85. 

Οι τριφασικοί κινητήρες (από 3kW και άνω) διαθέτουν ένα ενσωµατωµένο thermistor 
(PTC) κατά DIN 44 082. 

Υλικά κατασκευής αντλίας: 

ΜΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑΣ CR1, 3, 5, 10,15,20 CR 32, 45, 64, 90 

Κεφαλή /Βάση αντλίας 
Χυτοσίδηρος, 

EN-JL-1030/ ASTM A 48-30 B  

Χυτοσίδηρος, 

EN-JS-1050/ ASTM 
80-55-06 

Θάλαµος 

Εξωτερικό χιτώνιο 

Πτερωτή 

Ανοξείδωτος Χάλυβας DIN 1.4301/ ΑISI 304 

Άξονας Ανοξείδωτος Χάλυβας DIN 4057/ΑISI 431 

Στεγανοποίηση άξονα Μηχανικός Στυπιοθλίπτης 
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Η ονοµασία των αντλιών της σειράς CR αναλύεται ως εξής: 

CR Τ 3 -10* 

L τύπος L υλικό κατασκευής  

Τιτάνιο 

L ονοµαστική 
παροχή (m3/h)  

Lαριθµός πτερωτών 

 

Θερµοκρασία περιβάλλοντος : 60 C 

Θερµοκρασία υγρού : -20°C έως + 120°C 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 25bar 

 

Η στεγανοποίηση του άξονα γίνεται µε µηχανικό στυπιοθλίπτη το υλικό του οποίου 
διαφέρει ανάλογα µε τις απαιτήσεις του κυκλώµατος σε πίεση και θερµοκρασία. 

 

Εφαρµογές: 

Η αντλίες CR και CRT, µπορούν να χειριστούν ένα σηµαντικό αριθµό υγρών µε βάση 
το νερό µέχρι βιοµηχανικά υγρά, στα πλαίσια µιας ευρείας κλίµακας θερµοκρασίας, 
παροχής και πίεσης. 

Ενδεικτικός τύπος: GRUNDFOS ΣΕΙΡΑ CR 

 

11.1.1.2 Ηλεκτρικός Πίνακας CU 351 

Το συγκρότηµα περιλαµβάνει πλήρη ηλεκτρικό πίνακα µε µετατροπέα συχνότητας 
(inverter), µονάδα ελέγχου CU351 της GRUNDFOS, ρελέ, θερµικά, ασφαλειοδιακόπτες 
και λοιπά απαραίτητα ηλεκτρολογικά εξαρτήµατα. 

Το σύστηµα CU 351 πραγµατοποιεί τον έλεγχο περισσοτέρων της µιας αντλιών 
(n=2…6), συνδεδεµένων παράλληλα, ώστε να διατηρούν ένα δίκτυο υπό σταθερές 
συνθήκες. Αυτό επιτυγχάνεται όχι µόνο µεταβάλλοντας τον αριθµό των αντλιών που 
είναι σε λειτουργία αλλά ρυθµίζοντας και τις στροφές τους, ανάλογα µε τις ανάγκες του 
δικτύου. 

π.χ. (HYDRO MPC F, 3 x CR) δεδοµένη κατανάλωση προκαλεί πτώση πίεσης στο 
δίκτυο και ο πίνακας δίνει εντολή εκκίνησης της αντλίας #1. Οι στροφές της αντλίας 
αυξάνουν αναλόγως της ζήτησης µέχρι το 100%. Εφόσον η ζήτηση εξακολουθήσει να 
αυξάνει, ο πίνακας εκκινεί την αντλία #2 στο 100% των στροφών της και µειώνει τις 
στροφές της #1 ώστε το άθροισµα τους να ανταποκρίνεται στη ζήτηση του δικτύου. 
Καθώς η ζήτηση εξακολουθεί να αυξάνει, η αντλία #1 φτάνει το 100% των στροφών και 
τότε εµπλέκεται και η αντλία #3 στο 100% των στροφών της ενώ ο πίνακας ρίχνει για 
δεύτερη φορά τις στροφές της #1 ρυθµίζοντας τις αναλόγως της ζήτησης.  

Σηµείωση: κατά την επόµενη εκκίνηση του πιεστικού συγκροτήµατος, πρώτη (και µε 
έλεγχο των στροφών της) θα ξεκινήσει η αντλία 2. 

 

Η µονάδα ελέγχου CU 351 παρέχει: 

• Έλεγχο σταθερής πίεσης µέσω συνεχούς ρύθµισης των στροφών της αντλίας.  
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• Ελεγκτή PID, µε δυνατότητα µεταβολής των παραµέτρων (Kp + Ti) του 
ελεγκτή. 

• ∆ιατήρηση σταθερής πίεσης στο σηµείο λειτουργίας, ανεξαρτήτως της πίεσης 
εισόδου. 

• Λειτουργία ON / OFF σε πολύ µικρή παροχή. 

• Αυτόµατη διαδοχή των αντλιών σε κάθε κύκλο λειτουργίας για την βέλτιστη 
απόδοση τους. 

• Επιλογή του ελάχιστου χρόνου µεταξύ εκκίνησης και στάσης, αυτόµατη 
εναλλαγή των αντλιών και προτεραιότητα λειτουργίας αντλίας. 

• Αυτόµατος έλεγχος λειτουργίας των αντλιών για την προστασία τους από 
τυχόν παύση µεγάλης διάρκειας. 

• ∆υνατότητα εφεδρείας στις αντλίες. 

• ∆υνατότητα εφεδρικού αισθητήρα. 

• ∆υνατότητα χειροκίνητου έλεγχου. 

• ∆υνατότητα εξωτερικής ρύθµισης του σηµείου λειτουργίας.  

• ∆υνατότητα αποµακρυσµένου σηµείου ελέγχου µε τις εξής λειτουργίες: 

- ON / OFF του συγκροτήµατος. 

- Max, min ή σηµείο λειτουργίας.  

- Έως 7 εναλλακτικά σηµεία ρύθµισης. 

• ∆ιαµόρφωση ανεξάρτητων ψηφιακών εισόδων και εξόδων. 

• Παρακολούθηση στην οθόνη του συγκροτήµατος των παρακάτω: 

- Ελάχιστα και µέγιστα όρια της. 

- Πίεση εισόδου. 

- Προστασία κινητήρων. 

- Έλεγχος αισθητηρίων και καλωδίων του συστήµατος για τυχόν 
δυσλειτουργίες. 

- Καταγραφή των τελευταίων 24 συναγερµών. 

• Ενδείξεις των παρακάτω λειτουργιών: 

- Γραφική παράσταση ανάλυσης 320 x 240 pixels µε φωτιζόµενη οθόνη 
υγρών κρυστάλλων. 

- Πράσινη ενδεικτική λυχνία για κατάσταση λειτουργίας και κόκκινη για 
περίπτωση βλάβης. 

- Ψυχρές επαφές για λειτουργία και βλάβη. 

• GRUNDFOS bus communication. 

 

Τεχνικά στοιχεία: 

Τροφοδοσία : 3×400V, +N, +PE 50Hz +/-10% 

Θερµοκρασία περιβάλλοντος : 0 ως 40o C 
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Προστασία : ΙΡ 54 

Φίλτρο ηλεκτροµαγνητικών 
παρεµβολών  

: Σύµφωνα µε VDE 0875, group N (group G 
από 5.5kW) 

  

 

    

11.2 Αντλιοστάσιο Άλµης 

Αντλίες ∆απέδου 

Προβλέπεται µονοβάθµια φυγοκεντρική αντλία δαπέδου (monoblock), µε τα στόµια 
αναρρόφησης και κατάθλιψης να σχηµατίζουν µεταξύ τους γωνία 90°. 

Η αντλία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση µε υγρό θερµοκρασίας από 0 °C έως 
120 °C τουλάχιστον και η χαρακτηριστική καµπύλη θα είναι σύµφωνα µε το ISO 9906 
Annex A. 

Το σώµα/κέλυφος θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα (1.4517 DIN W-
NR) και θα φέρουν δακτυλίους φθοράς. Η πτερωτή θα είναι κατασκευασµένη από 
ανοξείδωτο χάλυβα (1.4517 DIN W-NR) και θα είναι δυναµικά ζυγοσταθµισµένη. Η 
στεγανοποίηση θα γίνεται από µηχανικό στυπιοθλίπτη για µεγαλύτερη αντοχή και 
ευκολία στην αντικατάσταση. 

Ο κινητήρας θα λειτουργεί µε ρεύµα 50 περιόδων (Hz) σε δίκτυο 3x380-415V µε 
διακύµανση τάσης +10-10% της ονοµαστικής, στις 1450 rpm ή τις 2900 rpm. Ο 
κινητήρας θα είναι EFF1, µε κλάση προστασίας IP 55, και κλάση µόνωσης F. 

Συνοδεύεται µε τον ηλεκτρικό πίνακα µε θέση τριών αντλιών και περιλαµβάνει διάταξη 
αυτόµατης εναλλαγής σειράς λειτουργίας των αντλιών, παρακολούθηση λειτουργίας 
αντλιών / επιτηρητή συµµετρίας φάσεων (υπερφόρτωση, βλάβη). 

Ενδεικτικός τύπος:  ΝΒ, της GRUNDFOS. 

 

11.3 Αντλιοστάσιο Θαλασσινού Νερού  

Αντλίες ∆απέδου  

Προβλέπεται η εγκατάσταση µονοβάθµιας φυγοκεντρικής αντλίας δαπέδου 
(monoblock) µε τα στόµια αναρρόφησης και κατάθλιψης να σχηµατίζουν µεταξύ τους 
γωνία 90o. 

Η αντλία είναι κατάλληλη για χρήση σε υγρό θερµοκρασίας από 0ο C έως 120ο C 
τουλάχιστον και η χαρακτηριστική καµπύλη θα είναι σύµφωνα µε το ISO 9906 Annex 
A.  

Το σώµα / κέλυφος θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα (1.4517 DIN W-
NR) και θα φέρουν δακτυλίους φθοράς. Η πτερωτή θα είναι κατασκευασµένη από 
ανοξείδωτο χάλυβα (1.4517 DIN W-NR) και θα είναι δυναµικά ζυγοσταθµισµένη. Η 
στεγανοποίηση θα γίνεται από µηχανικό στυπιοθλίπτη για µεγαλύτερη αντοχή και 
ευκολία στην αντικατάσταση.  

Ο κινητήρας θα λειτουργεί µε ρεύµα 50 περιόδων (Hz) σε δίκτυο 3x380-415V µε 
διακύµανση τάσης +10-10% της ονοµαστικής, στις 1450 rpm ή τις 2900 rpm. Ο 
κινητήρας θα είναι EFF1, µε κλάση προστασίας IP 55, και κλάση µόνωσης F. 
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Συνοδεύεται µε τον ηλεκτρικό πίνακα µε θέση τριών αντλιών και περιλαµβάνει διάταξη 
αυτόµατης εναλλαγής σειράς λειτουργίας των αντλιών, παρακολούθηση λειτουργίας 
αντλιών / επιτηρητή συµµετρίας φάσεων (υπερφόρτωση, βλάβη). 

Ενδεικτικός τύπος:  ΝΒ της GRUNDFOS. 

 

11.4 Υδραυλικά Εξαρτήµατα Αντλιοστασίων 

11.4.1 Βάνα τύπου πεταλούδας (Χειροκίνητη) 

Η βάνα θα είναι πλαστική (PVC), χειροκίνητη µε δίσκο σχεδιασµένη ειδικά για 
εφαρµογές µε νερό. Το σώµα της βάνας θα είναι φλαντζωτό µε οβάλ υποδοχές έτσι 
ώστε να ταιριάζει µε φλάντζες όλων των τύπων. Θα έχει εργονοµικό µοχλό χειρισµού 
µε µηχανισµό κλειδώµατος. 

Χαρακτηριστικά: 

• Πίεση λειτουργίας: Μέχρι 16 bar (232 psi) στους 20ο C 

• Υλικό σώµατος: PVC το οποίο δεν έρχεται σε επαφή µε το υγρό 

• Υλικό δίσκου: PVC 
 

∆ιαστάσεις 

 

 

Ενδεικτικός τύπος:  FEOV/LM της FIP 

 

11.4.2 Σφαιρική βάνα (φλαντζωτή ή βιδωτή) 

Σφαιρική πλαστική βάνα από PVC, χειροκίνητη, τύπου σφαιρικού κρουνού, µε µοχλό 
χειρισµού. 

Χαρακτηριστικά: 

• Πίεση λειτουργίας: Μέχρι 16 bar (232 psi) στους 20οC 

• ∆ιπλό σύστηµα κλειδώµατος. 

• Μεγάλη αντοχή σε δονήσεις ή θερµικές διαστολές. 

• Εύκολη συντήρηση 
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• Ταχεία αποµόνωση 

Αντιστοίχηση του σφαιρικού στοµίου µε την εσωτερική διάµετρο του σωλήνα. 

∆ιαστάσεις σφαιρικής βάνας βιδωτής 

 

 

 

Ενδεικτικός τύπος:  VKD της FIP 

 

∆ιαστάσεις σφαιρικής βάνας φλαντζωτής 

 

 

Ενδεικτικός τύπος:  VKDOV ISO-DIN της FIP 

 

 

Ενδεικτικός τύπος:  VKDOV ANSI της FIP  

 
 

11.4.3 Ανεπίστροφες βαλβίδες 

Θα είναι πλαστική από PVC (σώµα και δίσκος), ταλαντευόµενου συρτή (swing), 
σχεδιασµένη έτσι ώστε να τοποθετείται ανάµεσα από φλάντζες και stubs σύµφωνα µε 
το ISO/DIN. H βαλβίδα συγκρατείται αυτόµατα σε κεντρική θέση µε φλαντζωτής 
σύνδεσης βίδες.  

 

Χαρακτηριστικά  

Πίεση λειτουργίας: Μέχρι 5 bar (72,5 psi) στους 20°C 



 

K:\N0600a\cons\tefhi\ΤΠ_5222.doc                              - 41 -                               Ν0600a/5222/B10 

 

 
∆ιαστάσεις 

 

Ενδεικτικός τύπος:  CROV της FIP 
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12. ∆ΙΑΝΟΜΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

12.1 Κανονισµοί 

Οι εγκαταστάσεις των Ισχυρών Ρευµάτων θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τους 
ακόλουθους Κανονισµούς: 

α. Τον Ισχύοντα Ελληνικό Κανονισµό περί "Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων" 
ΕΛΟΤ HD 384 

β. Τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισµούς της ∆ΕΗ, του Υπουργείου Βιοµηχανίας 
και τους Κανονισµούς Ασφαλείας. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί σχέδια 
κανονισµών από Ελληνικά επίσηµα όργανα (π.χ. ΕΛΟΤ) αυτά θα εφαρµοσθούν. 

γ. Τους ∆ιεθνείς Κανονισµούς DIN, VDE και της IEC και ειδικότερα τους Κανονισµούς 
DIN VDE 0100/05.73, IEC 364 DIN 18382 και DIN 18384, εκτός εάν καλύπτονται 
από τους ανωτέρω Ελληνικούς Κανονισµούς και τις περιγραφές, τα σχέδια της 
παρούσας µελέτης, τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες της Επιβλέψεως. 

Συµπληρωµατικά στοιχεία, κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και τρόποι 
εγκαταστάσεως θα ληφθούν από τις οδηγίες του κατασκευαστή για την 
εγκατάσταση των διαφόρων συσκευών, µηχανηµάτων και οργάνων. 

Η ποιότητα και οι διαστάσεις των χρησιµοποιουµένων υλικών για την εκτέλεση των 
διαφόρων συστηµάτων πρέπει να είναι σύµφωνα προς τους ανωτέρω Κανονισµούς 
και τα κατωτέρω οριζόµενα. 

 

12.2 Αγωγοί - Σωλήνες 

12.2.1 Αγωγοί – Σωλήνες 

12.2.1.1 Τύποι Αγωγών και Σωλήνων 

• Αγωγοί µετά θερµοπλαστικής µονώσεως H07V-U ή H07V-R (NYA) συµφώνως 
προς τον Πίνακα ΙΙΙ άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55 κατηγορία (Ι) (α), ΕΛΟΤ 563.3, 
563.4, 563.5, VDE 0281. 

• Πολυπολικά αδιάβρωτα καλώδια µετά θερµοπλαστικής επενδύσεως H05VV-
Un ή HO5VV-R (ΝΥΜ), συµφώνως προς Πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55, 
κατηγορία (ΙΙΙ) (α), VDE 0281, ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5. 

• Υπόγεια πολυπολικά καλώδια (ΝΥΥ) µονώσεως θερµοπλαστικής και µανδύου 
θερµοπλαστικού συµφώνως προς VDΕ 0271, ΕΛΟΤ 843/85. 

• Σωλήνες πλαστικοί εγκεκριµένου τύπου από το Υπουργείο Βιοµηχανίας 
σπιράλ ή ευθείς. 

• Χαλυβδοσωλήνες συγκεκολληµένης ραφής, κοχλιοτοµηµένοι µετά µονωτικής 
επενδύσεως, όπως στο άρθρο 146, παραγρ. 4, ΦΕΚ 59Β/55. 

• Σιδεροσωλήνες συγκεκολληµένης ραφής, κοχλιοτοµηµένοι χωρίς µονωτική 
επένδυση, γαλβανισµένοι. Οι διδόµενες διαστάσεις των σωλήνων αυτών 
αναφέρονται στην ονοµαστική διάµετρό τους. Πάχος τοιχωµάτων συµφώνως 
προς τους κανονισµούς εσωτερικών Υδραυλικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 
270Α/23.6.1936, Β.∆. 13.5.36) Πίνακας ΙΙ. 

• Πλαστικοί σωλήνες τύπου Heliflex για ενσωµάτωση στο µπετόν. 
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• Σωλήνες πλαστικοί από σκληρό PVC, άκαυστοι, για στεγανή ορατή 
εγκατάσταση, µεγάλης µηχανικής αντοχής σε κρούση. 

 

Όλοι οι σωλήνες θα συνοδεύονται µε τα αντίστοιχα εξαρτήµατά τους (καµπύλες, 
γωνιές, κουτιά διακλάδωσης, κλπ), επίσης άκαυστα. 

 

12.2.2 Συρµατώσεις, Σωληνώσεις, Εξαρτήµατα 

12.2.2.1 Γενικά 

• Ο τύπος και η διατοµή σωλήνων και αγωγών κάθε κυκλώµατος αναγράφονται 
στην Τεχνική Περιγραφή και τα Σχέδια. 

• Ο ουδέτερος και ο αγωγός γειώσεως κάθε κυκλώµατος θα έχουν την ίδια 
µόνωση µε τους υπόλοιπους αγωγούς του κυκλώµατος και θα τοποθετηθούν 
στον ίδιο σωλήνα µε τους υπόλοιπους αγωγούς εκτός αν διαφορετικά 
σηµειώνεται στα σχέδια. 

• Η διατοµή των αγωγών κάθε κυκλώµατος θα είναι η ίδια σε όλο το µήκος του. 
Απαγορεύεται η µεταβολή της διατοµής χωρίς την παρεµβολή στοιχείων 
ασφαλίσεως. 

• Η ελάχιστη διάµετρος των σωλήνων θα είναι Φ 21 mm ή 3/4". 

• Η ελάχιστη διατοµή των κυκλωµάτων φωτισµού θα είναι 1,5 mm2 και η 
αντίστοιχη ρευµατοδοτών και κίνησης 2,5 mm2. 

• Οι αγωγοί πάνω από 4 mm2 θα είναι πολύκλωνοι. 

• Οι επιτρεπόµενες καµπυλώσεις χωρίς τη µεσολάβηση κουτιών διακλάδωσης 
θα είναι κατά ανώτατο όριο τρεις (3). 

• Οι σωληνώσεις θα συναντούν κάθετα τα κουτιά διακλάδωσης στα σηµεία 
εισόδου τους. 

• Όλες οι σωληνώσεις ανεξάρτητα µε την τάση της εγκατάστασης θα 
τοποθετούνται µε µικρή κλίση προς τα κουτιά και θα είναι απαλλαγµένες 
σιφωνίων, ώστε να αποφεύγεται ενδεχόµενη συσσώρευση νερού. 

• Σωληνώσεις µεταξύ κουτιών θα έχουν το πολύ δύο (2) ενώσεις ανά τρία (3) 
µέτρα και δεν έχουν ένωση για απόσταση κουτιών µικρότερη από ένα (1) 
µέτρο. Απαγορεύεται η ένωση σε τµήµατα σωληνώσεων που βρίσκονται µέσα 
στο πάχος τοίχων ή οροφών. 

• Όλοι οι αγωγοί των κυκλωµάτων θα φέρουν σαφώς τους χρωµατισµούς των 
φάσεων ουδέτερου και γείωσης σύµφωνα µε το ΦΕΚ/Β/61/2.2.77. 

• Η ένωση και διακλάδωση µέσα στα κουτιά θα γίνεται µε διακλαδωτήρες "καψ" 
ή ακροδέκτες στα κουτιά για σχετικά µεγάλες διατοµές, ενώ απαγορεύεται 
ένωση και διακλάδωση µε συστροφή των άκρων των αγωγών. 

• Προσοχή θα δίνεται στην απογύµνωση των άκρων των αγωγών, ώστε να µην 
δηµιουργούνται εγκοπές σε αυτούς µε αποτέλεσµα την ελάττωση της 
µηχανικής αντοχής τους. 

• Οι ακριβείς θέσεις και τα ύψη των διαφόρων εξαρτηµάτων ορίζονται από την 
επίβλεψη. 
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• Η ελάχιστη διάµετρος των κουτιών διακλάδωσης ορίζεται σε 70 mm. 

• Η ελάχιστη απόσταση των ηλεκτρικών γραµµών από γραµµές ζεστού νερού 
ορίζεται σε 30 cm. 

• Όταν πολλές γραµµές οδεύουν παράλληλα θα τοποθετηθούν σε αποστάσεις 3 
cm τουλάχιστο, εκτός αν τοποθετούνται πάνω σε σχάρες. 

 

12.2.2.2 Ορατές Σωληνώσεις – Καλωδιώσεις 

α. Στήριξη απευθείας επί τοίχων ή οροφών 

• Καλωδιώσεις ορατές θα στηρίζονται σε κατάλληλα στηρίγµατα ανά 20 cm. το 
πολύ. 

• Σωληνώσεις ορατές θα στηρίζονται σε κατάλληλα στηρίγµατα ανά 1,0 m το 
πολύ. 

• Τα διάφορα εξαρτήµατα για την στερέωση των σωληνώσεων επί των 
επιφανειών του κτιρίου όπως στηρίγµατα τοίχου, αναρτήρες οροφής, 
ελάσµατα αναρτήσεως ή άλλα ελάσµατα ειδικής µορφής πρέπει να είναι 
µεταλλικά, εγκεκριµένου τύπου και όπου απαιτείται από την κατηγορία του 
χώρου γαλβανισµένα. Τα στηρίγµατα θα στερεωθούν επί τοιχοποιίας µε 
διάκενο µε κοχλίες µε εγκάρσια στελέχη συγκράτησης, επί επιφανειών 
σκυροδέµατος ή τοιχοποιίας από πλίνθους µε κοχλίες αγκυρούµενους δια 
διαστολής, επί µεταλλικών επιφανειών µε βίδες µετάλλου και επί ξυλείας µε 
ξυλόβιδες. 

β. Στήριξη µέσω σιδηροτροχιών 

Οι καλωδιώσεις και σωληνώσεις θα στηρίζονται ανά 25 εκατ. το πολύ στις 
σιδηροτροχιές. 

• Στηρίγµατα Καλωδίων. 

Τα στηρίγµατα καλωδίων θα είναι διµερή ισχυράς κατασκευής από συνθετική 
ρητίνη ή από ανθεκτικό πλαστικό, κατάλληλα για στερέωση σε σιδηροτροχιές. Οι 
κοχλίες σύσφιγξης των δύο τµηµάτων των στηριγµάτων και οι κοχλίες 
στερέωσης θα είναι επινικελωµένοι ή επικαδµιωµένοι ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

• Σιδητροχιές στήριξης (ράγες). 

Οι σιδηροτροχιές θα έχουν κατάλληλη διατοµή από έλασµα πάχους 1 mm και θα 
είναι ισχυρά γαλβανισµένες ηλεκτρολυτικά. 

H στήριξη των σιδηροτροχιών στα δοµικά στοιχεία του έργου θα γίνει µε 
γαλβανισµένους κοχλίες εκτόνωσης και πλαστικό UPAT. 

 

12.2.2.3 Καλωδιώσεις επί Εσχαρών 

Οι σχάρες καλωδίων θα είναι µεταλλικές από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε ελάχιστο 
πάχος γαλβανίσµατος 30 µm, µε πλευρικό ύψος 35 mm και 60 mm. 

Οι σχάρες και τα στηρίγµατά τους θα έχουν ελάχιστο πάχος ελάσµατος σύµφωνα µε 
τον ακόλουθο πίνακα: 
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ΕΣΧΑΡΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 

Πλάτος Εσχάρας 

Ελάχιστο 
πάχος 

ελάσµατο
ς 

Μέγιστη 
απόσταση 
µεταξύ τους 

Ελάχιστο 
πάχος 

ελάσµατο
ς 

Ελάχιστο 
πάχος 

ελάσµατος 

mm mm mm mm mm 

100 1,00 1000 2,0 2,0 

200 1,25 1500 2,0 2,0 

300 1,50 1500 2,0 2,0 

400 1,50 1500 2,0 2,0 

500 2,00 1500 2.5 2.5 

600 2,00 1500 2.5 2.5 

 

Εάν τα βάρη των καλωδίων ύστερα από υπολογισµό απαιτήσουν µεγαλύτερα πάχη 
ελασµάτων τότε οι εσχάρες θα κατασκευαστούν µε τα πάχη αυτά. 

Τα στηρίγµατα πλέον του βάρους των καλωδίων - εσχαρών θα υπολογιστούν µε 
πρόσθετο φορτίο 75kg. 

Οι σχάρες καλωδίων θα συνοδεύονται και µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα σχηµατισµού ή 
στήριξής τους (καµπύλες, συστολές, διακλαδώσεις, ορθοστάτες, βραχίονες στήριξης, 
ταυ, υλικά σύνδεσης και στερέωσης, κλπ.) επίσης γαλβανισµένων. Γενικά θα 
παρουσιασθεί ένα ενιαίο σύστηµα αποκλειόµενων των ιδιοκατασκευών. 

Για τη στήριξη των ορθοστατών θα χρησιµοποιηθούν κατ' ελάχιστον δύο (2) µεταλλικά 
βύσµατα µε τις κατάλληλες βίδες διαµέτρου όχι µικρότερης των 10 mm. 

Οι εσχάρες θα υπολογισθούν ώστε να έχουν εφεδρική χωρητικότητα σε καλώδια 20% 
σε βάρος καλωδίων και ελεύθερο χώρο σχάρας. 

Οι εσχάρες ασθενών ρευµάτων θα είναι κλειστού τύπου, (χωρίς τρύπες) µε καπάκι που 
θα στερεώνεται µε κλιπς σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες του 1 m. 

Τα διαχωριστικά σχαρών θα είναι από γαλβανισµένη λαµαρίνα στο ύψος της σχάρας. 

Οι εσχάρες θα γειώνονται στην αρχή και στο τέλος της διαδροµής τους µε αγωγό γης 
κατ ' ελάχιστο 16 mm2. 

Τα καλώδια θα στερεώνονται σύµφωνα µε τις ανάγκες του εργοταξίου, µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να είναι σε ευθεία γραµµή, µε σφικτήρες τύπου Legrand σε απόσταση το πολύ 2 
m µεταξύ τους. 

Το είδος του γαλβανίσµατος θα επιλεγεί σύµφωνα µε τον τρόπο εγκατάστασης των 
εσχαρών. Ηλεκτρολυτικό γαλβάνισµα χρησιµοποιείται εντός του κτιρίου και θερµό 
γαλβάνισµα για εγκαταστάσεις εκτός του κτιρίου ή σε βεβαρηµένη από οξειδωτική 
ατµόσφαιρα. 
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12.2.2.4 Σωλήνες προστασίας καλωδίων 

 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 

τύπος καλωδίου πλαστικοί σωλήνες 

NYY 
ελαφρού 
τύπου 

βαρέως 
τύπου  PVC 

σιδηροσωλήνες 

3x1,5 Φ19 Φ20   Φ3/4΄΄ 

3x2,5 Φ20 Φ20   Φ3/4΄΄ 

3x4 Φ23 Φ25   Φ1΄΄ 

3x6 Φ29 Φ25   Φ 11/4΄΄ 

3x10 Φ29 Φ32   Φ 11/4΄΄ 

3x16   Φ32   Φ 11/2΄΄ 

3x25+16 + 1x16     Φ75 Φ3΄΄ 

3x35+16 + 1x16     Φ75 Φ3΄΄ 

3x50+25 + 1x25     Φ75 Φ3΄΄ 

3x70+35 + 1x35     Φ75 Φ3΄΄ 

3x95+50 + 1x50     Φ100 Φ4΄΄ 

3x120+70 + 1x70     Φ100 Φ4΄΄ 

3x150+70 + 1x70     Φ100 Φ4΄΄ 

3x185+95 + 1x95     Φ125 Φ5΄΄ 

3x240+120 + 1x120     Φ125 Φ5΄΄ 

5x1,5 Φ23 Φ20   Φ1΄΄ 

5x2,5 Φ23 Φ25   Φ1΄΄ 

5x4 Φ29 Φ32   Φ 11/4΄΄ 

5x6 Φ29 Φ32   Φ 11/4΄΄ 

5x10   Φ32     

5x16   Φ40     
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ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 

τύπος καλωδίου πλαστικοί σωλήνες 

NYM ελαφρού τύπου βαρέως τύπου  
σιδηροσωλήνες 

3x1,5 Φ16 Φ16 Φ3/4΄΄ 

3x2,5 Φ19 Φ20 Φ3/4΄΄ 

3x4 Φ19 Φ20 Φ1΄΄ 

3x6 Φ23 Φ20 Φ1΄΄ 

3x10 Φ29 Φ32 Φ 11/4΄΄ 

3x16   Φ40 Φ 11/4΄΄ 

5x1,5 Φ19 Φ20 Φ3/4΄΄ 

5x2,5 Φ19 Φ20 Φ1΄΄ 

5x4 Φ23 Φ32 Φ1΄΄ 

5x6 Φ29 Φ32 Φ 11/4΄΄ 

5x10   Φ40 Φ 11/4΄΄ 

5x16   Φ40 Φ 11/2΄΄ 

 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 

τύπος καλωδίου πλαστικοί σωλήνες 

NYΑ ελαφρού τύπου βαρέως τύπου  
σιδηροσωλήνες 

3NYA 1x1,5 Φ13,5 Φ16 Φ1/2΄΄ 

3NYA 1x2,5 Φ16 Φ16 Φ3/4΄΄ 

3NYA 1x4 Φ19 Φ20 Φ3/4΄΄ 

3NYA 1x6 Φ23 Φ25 Φ1΄΄ 

3NYA 1x10   Φ32 Φ 11/4΄΄ 

3NYA 1x16   Φ40 Φ 11/2΄΄ 

5NYA 1x1,5 Φ23 Φ25 Φ1΄  

5NYA 1x2,5 Φ29 Φ32 Φ 11/4΄΄ 

5NYA 1x4   Φ32 Φ 11/4΄΄ 

5NYA 1x6   Φ40 Φ 11/2΄΄ 

5NYA 1x10   Φ50 Φ2΄  

5NYA 1x16     Φ3΄  
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12.3 Κουτιά ∆ιακλάδωσης 

Τα κουτιά διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά ή τετραγωνικά ή ορθογωνικά και κατάλληλα 
για τον τύπο του σωλήνα ή του καλωδίου, για τον οποίο χρησιµοποιούνται. 

Η σύνδεση κοχλιοτοµηµένων σωλήνων µε τα κουτιά θα εκτελεσθεί µε κοχλίωση του 
σωλήνα στο κουτί. Το άνοιγµα των οπών των πλαστικών κουτιών θα γίνει µε φορητή 
πρέσσα και όχι µε τέµνον εργαλείο. Κυκλικά κουτιά θα χρησιµοποιηθούν για τέσσερις 
(4) διευθύνσεις το πολύ. 

Σε καµιά περίπτωση δεν θα χρησιµοποιηθούν κουτιά διαµέτρου µικρότερης από 70 
mm. Τα κουτιά τροφοδότησης των φωτιστικών θα έχουν επίπεδη επιφάνεια και θα 
τοποθετηθούν πίσω από τα φωτιστικά, ώστε να είναι κατά το δυνατό αθέατα, θα 
βαφούν δε σύµφωνα µε τις οδηγίες του Επιβλέποντα. Tα πλαστικά κουτιά θα είναι από 
άκαυστο υλικό. 

 

12.4 ∆ιακόπτες - Ρευµατοδότες 

12.4.1 ∆ιακόπτες - Ρευµατοδότες - Μπουτόν 

Οι διακόπτες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι γενικά µε πλήκτρο, και θα είναι 
ικανότητας διακοπής τουλάχιστον 10 Α και βαθµού στεγανότητας όπως απαιτείται από 
την χρήση του χώρου. ∆ηλαδή στους χώρους που ανήκουν κατά τους κανονισµούς 
στην κατηγορία των ξηρών, οι διακόπτες θα είναι χωνευτοί, λευκοί, τετράγωνοι, και 
στους χώρους της κατηγορίας των πρόσκαιρα ή µόνιµα υγρών, οι διακόπτες θα είναι 
στεγανοί, (µε πλήκτρο επίσης). 

 

Ενδεικτικοί τύποι των διακοπτών που θα χρησιµοποιηθούν είναι: 

• Για τους ξηρούς χώρους ενδεικτικός τύπος SIEMENS 5TA07 (ΤΕΜΡΟ 
Mega). 

• Για τους υγρούς χώρους ενδεικτικός τύπος SIEMENS 5TA7 (για ορατή 
εγκατάσταση). 

• Για τους υγρούς χώρους ενδεικτικός τύπος SIEMENS 5UBO (για χωνευτή 
εγκατάσταση). 

Οι ρευµατοδότες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι γενικά έντασης λειτουργίας 16 Α. 
Στους χώρους γραφείων, κλπ. οι ρευµατοδότες θα είναι χωνευτοί, τετράγωνοι, λευκοί, 
τύπου ΣΟΥΚΟ, ενδεικτικού τύπου 5UBO του εργοστασίου SIEMENS. 

Στους χώρους που πρέπει η εγκατάσταση να είναι στεγανή, οι ρευµατοδότες θα είναι 
στεγανοί, τετράγωνοι, λευκοί, ΣΟΥΚΟ, ενδεικτικού τύπου 5UBO του εργοστασίου 
SIEMENS (για ορατή εγκατάσταση). 

Σε χώρους όπου απαιτούνται διπλοί ρευµατοδότες θα προβλεφθούν κατάλληλα κουτιά 
οργάνων διακοπής, µε δύο ρευµατοδότες ενδεικτικού τύπου 5UBO του εργοστασίου 
SIEMENS. 

Τα πιεστικά κουµπιά (µπουτόν) που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι έντασης λειτουργίας 
6 Α. 
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Γενικά οι τύποι των διακοπτών, ρευµατοδοτών, κλπ. που θα εγκατασταθούν, θα 
εκλεγούν από την επίβλεψη, στην οποία ο ανάδοχος θα υποβάλλει σειρές δειγµάτων, 
τριών τουλάχιστον κατασκευαστών. 

Τα ύψη που θα εγκατασταθούν οι διακόπτες, ρευµατοδότες, µπουτόν από το 
τελειωµένο δάπεδο ύστερα από συµφωνία µε τον Αρχιτέκτονα θα είναι: 

• Οι διακόπτες σε ύψος h = 1,20 m 

• Τα µπουτόν σε ύψος h = 1,20 m 

• Οι ρευµατοδότες σε ύψος h=0,30 m (στα γραφεία, στους διαδρόµους και σε 
άλλους γενικής χρήσης χώρους). 

 

Στις περιπτώσεις που σε µια χωνευτή εγκατάσταση πρέπει να τοποθετηθεί στεγανός 
διακόπτης ή ρευµατοδότης, τότε η βάση του οργάνου θα χωνευτεί στο τοίχο. 

Οι ρευµατοδότες και διακόπτες γειτονικών δωµατίων θα αποφεύγεται να 
εγκατασταθούν σε διαµπερείς αποστάσεις µικρότερες των 30 cm, για λόγους 
ακουστικής µόνωσης. 

 

12.4.2 Ρευµατοδότες Τριφασικοί 

Οι τριφασικοί ρευµατοδότες θα είναι επίσης στεγανοί, σε χυτοσιδερένια θήκη, 
τετραπολικοί, βιοµηχανικού τύπου 16Α/380V κατάλληλοι για επίτοιχη χρήση. Οι 
ρευµατοδότες θα συνοδεύονται από τους αντίστοιχους ρευµατολήπτες τους. 
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12.5  Πίνακες 380/220v 

12.5.1 Μεταλλικά Μέρη 

'Όλα τα µεταλλικά µέρη των πινάκων θα βάφουν µε δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής 
βαφής µε απόχρωση που θα εγκριθεί από την επίβλεψη. 

'Όλα τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης (χαλύβδινα ελάσµατα, σιδηροτροχιές, κοχλίες 
κλπ.) θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική 
προστασία (π.χ. γαλβάνισµα). 

Ειδικά για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης µεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι 
επινικελωµένες. 

 

12.5.2 Γενικές Απαιτήσεις 

α.  Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και 
συσκευές να είναι εύκολα προσιτά µετά την αφαίρεση των καλυµµάτων και 
τοποθετηµένα σε κανονικές αποστάσεις µεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η 
άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς να µεταβάλλεται η 
κατάσταση των γειτονικών οργάνων. 

β.  Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε µπάρες από ηλεκτρολυτικό χαλκό κατάλληλης 
ορθογωνικής διατοµής και επιτρεπόµενης έντασης συνεχούς λειτουργίας 
τουλάχιστον ίσης µε την ονοµαστική ένταση του γενικού διακόπτη. Θα 
υπολογισθούν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 45°C καθώς και τα καλώδια 
εσωτερικής συνδεσµολογίας. 

Οι µπάρες των τριών φάσεων θα είναι στο πάνω µέρος των πινάκων ενώ του 
ουδέτερου και της "γης" στο κάτω µέρος των πινάκων και θα έχουν διατοµή την 
µισή εκείνης των φάσεων. 

Σε στάθµη βραχυκυκλώµατος τουλάχιστον ίση µε την αναγραφόµενη σε κάθε 
πίνακα η ανύψωση θερµοκρασίας των ζυγών και η µηχανική τους αντοχή 
συνδυαζόµενη και µε εκείνη των µονωτήρων στήριξης θα πρέπει να βρίσκεται στα 
όρια που προβλέπουν οι κανονισµοί VDΕ. 

γ.  Η συναρµολόγηση, η εσωτερική συνδεσµολογία και η δοκιµή των πινάκων θα 
πρέπει απαραίτητα να ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Στον τόπο 
του έργου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε εργασία σχετικά µε τις παραπάνω.  

Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών µε τα όργανα του πίνακα θα γίνει 
µε τη βοήθεια των κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών. 

Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις µπάρες θα γίνει µε ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά 
εξαρτήµατα. 

Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες οι συνδέσεις µεταξύ των µπαρών διανοµής 
προς τους διακόπτες αναχώρησης και από εκεί προς τα άκρα του πίνακα και για 
εντάσεις από 100Α µέχρι και 630Α θα γίνουν µε εύκαµπτες µονωµένες χάλκινες 
µπάρες ονοµαστικής έντασης τουλάχιστον εκείνης του διακόπτη και τάσης 
λειτουργίας τουλάχιστον 500V. 

Οι εύκαµπτες µονωµένες µπάρες περιέχουν τον αγωγό ο οποίος αποτελείται από 
πολλές χάλκινες λωρίδες λεπτού πάχους ώστε να αποτελέσουν εύκαµπτο σώµα 
και περιβάλλονται από θερµοπλαστική µόνωση. 
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δ.  Η σύνδεση των εισερχόµενων και απερχόµενων γραµµών θα γίνει σε κατάλληλες 
αριθµηµένες κλέµµες (τρεις φάσεις, ουδέτερος και γείωση). 

Εξαίρεση και µόνον µπορεί να υπάρξει όταν η ονοµαστική ένταση των 
αναχωρήσεων είναι πάνω από 100Α και υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις: 

• Το όργανο διακοπής στο οποίο συνδέεται η αναχώρηση ή η άφιξη να είναι 
προς το κάτω µέρος του πίνακα και εύκολα προσιτό. 

• Τα όργανα διακοπής να έχουν κατάλληλους ακροδέκτες ώστε τα καλώδια ή 
µπάρες που θα συνδεθούν σε αυτούς να µην χρειάζονται ακροδέκτες. 

ε.  Η εγκατάσταση των κλεµµών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και 
γι’ αυτές ο ίδιος βαθµός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα µέρη 
του πίνακα. 

Για τις τρεις φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισµένο σύστηµα σήµανσης, 
ώστε η κάθε φάση να έχει πάντα την ίδια θέση και το ίδιο χρώµα. 

Στη µπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες µόνιµες πινακίδες µε 
την αναγραφή των τµηµάτων και των κυκλωµάτων κάθε πίνακα (όπως αναφέρονται 
στο αντίστοιχο κεφάλαιο). 

Οι κλέµµες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα φέρουν 
γλωσσίδα προστασίας του αγωγού από τη βίδα σύσφιγξης. 

Όλα τα υλικά στήριξης των οργάνων των πινάκων θα είναι επινικελωµένα ή 
επιφωσφατωµένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

στ. Η κατασκευή και διαµόρφωση των πινάκων θα είναι σύµφωνη προς τους εξής 
Κανονισµούς και Προδιαγραφές:  

• Ελληνικούς Κανονισµούς 

• VDΕ 0100, 0110, 0660 

• ΙΕΕ. Κανονισµοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισµό κτιρίων (14η έκδοση) 

• ΙΕC 439. Προκατασκευασµένοι πίνακες Χ.Τ 

ζ.  Όλοι οι πίνακες Χ.Τ. θα είναι επισκέψιµοι και επιθεωρήσιµοι από µπροστά. 

Όλοι οι διακόπτες µε χειριστήρια θα είναι αιωρούµενου τύπου δηλ. χωριστά το 
σώµα του διακόπτη µε τον µοχλό χειρισµού και χωριστά η χειρολαβή, ώστε όταν 
ανοίγουµε την πόρτα του πίνακα ή αφαιρούµε το κάλυµµα ενός κιβωτίου του 
πίνακα να µην χρειάζεται καµία επέµβαση στον διακόπτη. 

Σε αυτή την περίπτωση η χειρολαβή του διακόπτη παραµένει πάνω στην πόρτα ή 
στο κάλυµµα του κιβωτίου του πίνακα. 

Οι µικροαυτόµατοι θα είναι επισκέψιµοι µέσω ειδικών θυρίδων που θα 
εξασφαλίζουν τον ίδιο βαθµό προστασίας µε τον υπόλοιπο πίνακα. 

η. Οι πόρτες και οι µετωπικές πλάκες των πινάκων θα είναι µεταλλικές της αυτής 
κατασκευής µε το υπόλοιπο σώµα του πίνακα και θα φέρουν: 

• Κλείστρο ειδικό για πίνακες (µεταλλικό) το οποίο θα είναι όµοιο για όλους τους 
πίνακες του έργου (PAS PARTOUT). 

• Ειδικούς µεντεσέδες (µεταλλικούς) για πίνακες. 

• Κατάλληλη θήκη από διαφανές πλαστικό στην εσωτερική πλευρά της πόρτας 
για την τοποθέτηση των σχεδίων του πίνακα. 
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• Ακροδέκτη γείωσης. 

θ.  Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο και υλικά για 30% των απαιτήσεων της 
µελέτης για µελλοντική επέκταση. 

ι.  Η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται µε µεταλλικούς στυπιοθλήπτες 
κατάλληλης διαµέτρου. 

ια.  Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήµατα, 
ανταλλακτικά, σχέδια κλπ. τα οποία θα παραδοθούν πριν τη βεβαίωση περάτωσης. 

• Μια πλήρη σειρά διαγραµµάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων 
του πίνακα. 

• Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων 
συσκευών του πίνακα. 

• Οδηγίες λειτουργίας, ρύθµισης και συντήρησης. 

 

12.5.3 Μεταλλικοί Πίνακες Φωτισµού - Ρευµατοδοτών Στεγανοί  

Θα πληρούν την προδιαγραφή ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ. 

Οι πίνακες του τύπου αυτού θα είναι ηλεκτρικώς ακίνδυνοι, εµπρόσθιας όψης, τύπου 
ερµαρίου, µετά εµπρόσθιας πόρτας προστασίας ΙΡ54 κατά DΙΝ 40050. 

Η προστασία ΙΡ54 θα επιτυγχάνεται µε στεγανοποίηση του ερµαρίου και της πόρτας 
αυτού. Οι στεγανοί µεταλλικοί πίνακες θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση. 

Η διάταξη και συναρµολόγηση των οργάνων εντός αυτών θα γίνεται µε 
προετοιµασµένα στοιχεία ζυγών κλπ. 

Οι πίνακες αυτοί θα είναι ενδεικτικού τύπου STAB SIEMENS και θα αποτελούνται 
από τα παρακάτω στοιχεία: 

• Πλαίσιο επί του οποίου θα συναρµολογηθούν τα διάφορα όργανα. 

• Μεταλλικό εµπρόσθιο κάλυµµα του πλαισίου (ηλεκτρικά ακίνδυνο) µετωπική. 

• Μεταλλικό κλειστό ερµάριο εντός του οποίου τοποθετείται το πλαίσιο. 

• Μεταλλική θύρα. 

 

Το ερµάριο και η µεταλλική πόρτα θα αποτελούνται από λαµαρίνα ικανοποιητικού 
πάχους, κατ' ελάχιστο 1,5 mm και θα έχουν προστασία έναντι διάβρωσης. 

Οι εξωτερικές επιφάνειες του πίνακα θα φέρουν τελική βαφή ηλεκτροστατική, 
απόχρωσης της αρεσκείας της επίβλεψης. 

Στο εσωτερικό τµήµα της πόρτας θα υπάρχει καρτέλα προστατευµένη από διαφανές 
πλαστικό, επί της οποίας θα αναγράφονται όλα τα κυκλώµατα. 

Η µεταλλική κατασκευή των πινάκων δυνατό να είναι εγχώρια πανοµοιότυπη όµως 
προς την κατασκευή των πινάκων "STAB SIEMENS". 

Προκειµένου για εγχώρια κατασκευή πρέπει εκ των προτέρων να προσκοµισθεί 
σχετικό δείγµα προς έγκριση στην επίβλεψη. 

Οι µεταλλικοί πίνακες θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση. 
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12.5.4 Μεταλλικοί Πίνακες Τύπου Πεδίου  

12.5.4.1 Γενικά 

Θα πληρούν την προδιαγραφή "ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ". 

Θα αποτελούνται από τυποποιηµένα και προκατασκευασµένα µεταλλικά ερµάρια 
κλειστού τύπου, κατάλληλα για ελεύθερη έδραση πάνω στο δάπεδο. 

Οι πίνακες θα έχουν βαθµό προστασίας ΙΡ 54. Κατά DΙΝ 40050/ΙΕC 144. 

Στη µπροστινή τους επιφάνεια θα υπάρχει πόρτα από λαµαρίνα DΚΡ µε εξαρτήµατα 
ταχείας ασφάλισης και κλειδαριά. 

Τα µεταλλικά ερµάρια θα είναι κατασκευασµένα από λαµαρίνα DΚΡ πάχους 2 mm και 
πλαίσια από χαλύβδινα ελάσµατα διατοµής C ή L. 

Ενδεικτικές διαστάσεις των τυποποιηµένων ερµαριών θα είναι: 

• πλάτους 800 ή 1200 mm. 

• βάθους 500 ή 600 mm. 

• ύψους 2100 mm.  

 

12.5.4.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

• Ονοµαστική τάση: 500 V για σύστηµα 3 φάσεων τεσσάρων αγωγών µε 
γειωµένο ουδέτερο. 

• Ονοµαστική ένταση και αντοχή σε βραχυκύκλωµα: σύµφωνα µε τα σχέδια. 

• Συνθήκες λειτουργίας: σε εσωτερικούς χώρους µε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος 35 οC. 

 

12.5.5 Πίνακες Αυτοµατισµού 

α.  Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα 
αυτοµατισµού να είναι εύκολα προσιτά µετά την αφαίρεση των καλυµµάτων και 
τοποθετηµένα σε κανονικές αποστάσεις µεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η 
άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους, χωρίς να µεταβάλλεται η 
κατάσταση των γειτονικών οργάνων θα συµφωνούν µε τις απαιτήσεις του 
κεφαλαίου Α15. 

β.  Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε εύκαµπτους πολύκλωνους αγωγούς από χαλκό 
µε θερµοπλαστική µόνωση, που θα τοποθετούνται µέσα σε ειδικά πλαστικά 
κανάλια θερµοκρασία περιβάλλοντος 45 °C. 

γ.  Η συναρµολόγηση και η εσωτερική συρµάτωση των πινάκων θα πρέπει 
απαραίτητα να ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Στον τόπο του 
έργου απαγορεύεται ρητά να γίνει οποιαδήποτε εργασία σχετική µε τα παραπάνω. 

δ.  Οι συνδέσεις των διαφόρων αγωγών µε τα όργανα αυτοµατισµού θα γίνει µε τη 
βοήθεια κατάλληλων ακροδεκτών κατά προτίµηση τύπου βύσµατος 
απαγορευµένης οποιασδήποτε απευθείας σύνδεσης εκτός αν αποδεδειγµένα οι 
ακροδέκτες των οργάνων έχουν κατάλληλη διαµόρφωση που να επιτρέπουν την 
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απευθείας σύνδεση. Όλοι οι αγωγοί θα φέρουν σήµανση (σύµφωνα µε το σχέδιο 
αυτοµατισµού). 

ε.  Η σύνδεση των εισερχόµενων και απερχόµενων γραµµών θα γίνει σε κατάλληλες 
αριθµηµένες κλέµµες τύπου σιδηροτροχιάς (ράγας) µε εσωτερική γλωσσίδα 
προστασίας του αγωγού από τη βίδα σύσφιξης. 

στ. Η εγκατάσταση των κλεµµών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι 
αυτές ο ίδιος βαθµός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα µέρη του 
πίνακα. 

ζ.  Η εσωτερική διανοµή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ένα προκαθορισµένο 
σύστηµα σήµανσης των φάσεων ή της πολικότητας. Επίσης τα δύο άκρα των 
αγωγών της εσωτερικής συρµάτωσης θα πρέπει να φέρουν χαρακτηριστικούς 
αριθµούς εντός ειδικών δακτυλίων απαγορευµένης της χρήσης αυτοκόλλητων 
ταινιών. 

η.  Στη µπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες µόνιµες πινακίδες µε 
την αναγραφή των κυκλωµάτων και των τµηµάτων κάθε πίνακα. 

θ.  Όλα τα υλικά στήριξης θα είναι επινικελωµένα ή επιφωσφατωµένα ή από 
ανοξείδωτο χάλυβα. 

ι.  Οι πλάκες έδρασης των ρελέ θα πρέπει να φέρουν αντιδονητική προστασία. 

 

12.6 Υλικά Πινάκων 

12.6.1 Ασφάλειες 

Οι ασφάλειες και οι βάσεις αυτών θα είναι για εντάσεις έως και 63Α από πορσελάνη, 
συντηκτικές, κοχλιωτής βάσης και πώµατος, κατά DΙΝ 49360 και 49515.  

Οι ασφάλειες αυτές θα είναι ταχείας τήξεως εκτός εάν άλλως ρητώς αναφέρεται. 

Οι ασφάλειες άνω των 80 Α όπου υπάρχουν θα είναι µαχαιρωτές µε αφαιρούµενη 
λαβή, µε τριπολική υποδοχή ή 3 µονοπολικές, βραδείας τήξεως κατά VDΕ 0660 και 
DΙΝ 43620. 

 

12.6.2 Μικροαυτόµατοι 

Θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισµών VDΕ 0641 και CΕΕ 19. 

Οι µικροαυτόµατοι είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά και µαγνητικά στοιχεία, ώστε 
αυτόµατα να διακόπτουν µέσες υπερφορτίσεις σχετικά µεγάλης διάρκειας και 
βραχυκυκλώµατα.  

Η χαρακτηριστική καµπύλη αυτόµατης απόζευξης θα είναι τύπου L εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά. 
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Προδιαγραφές που 
καλύπτουν τη 

χαρακτηριστική τους 

Ονοµαστικό 
ρεύµα 

ΙΝ 

Ελάχιστ
ο ρεύµα 
δοκιµής 

Μέγιστο 
ρεύµα 
δοκιµής 

Ρεύµα στο 
οποίο 

επενεργούν τα 
µαγνητικά 

Τύπος L ή Η µέχρι 10Α 1.5 ΙΝ 1.9 ΙΝ 3ΧΙΝ (Η) 

VDΕ 0641 

CEE ΡUΒL.19 

πάνω από 
10Α 

1.4 ΙΝ 1.75ΙΝ 5ΧΙΝ (Ι) 

CΕΕ ΡUΒL.19 G. 6 έως 32Α 1.05ΙΝ 1.35ΙΝ 10ΧΙΝ 

Επεξηγήσεις 

α.  Ελάχιστο ρεύµα δοκιµής. 

Στο ρεύµα αυτό και για χρονικό διάστηµα 1 ώρας, ο µικροαυτόµατος δεν ανοίγει. 

β.  Μέγιστο ρεύµα δοκιµής. 

Στο ρεύµα αυτό και σε χρονικό διάστηµα 1 ώρας, ο µικροαυτόµατος οπωσδήποτε 
πρέπει να ανοίξει. 

Οι µικροαυτόµατοι που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής 
µεγαλύτερη ή ίση από τη στάθµη βραχυκυκλώµατος στον πίνακα που 
χρησιµοποιούνται και θα είναι τύπου "Περιορισµού έντασης" (CURRΕΝΤ 
LΙΜΙΤΙΝG) και όχι "µηδενικού σηµείου" ZERO POINT SWITCH. 

Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν µικροαυτόµατοι µικρότερης ισχύος διακοπής 
από τη στάθµη βραχυκυκλώµατος του πίνακα στον οποίο ανήκουν, τότε πριν από 
αυτούς θα προταχθεί συντηκτική ασφάλεια της οποίας η µέγιστη ονοµαστική της 
τιµή δίνεται ενδεικτικά από τον παρακάτω πίνακα (Θα πρέπει όµως να εξετασθεί 
ποιες ονοµαστικές τιµές φυσιγγίων συνιστά ο κατασκευαστής των 
µικροαυτόµατων). 

γ.  Πίνακας µέγιστων ονοµαστικών τιµών συντηκτικών ασφαλειών που προτάσσονται 
των µικροαυτοµάτων 

 

Στάθµη 

βραχυκυκλώµατος 

Ισχύς διακοπής του µικροαυτόµατου, 

σύµφωνα µε VDE 0641 

A 1.5 KA 3 KA 5 KA 7 KA 10 KA 

≤ 1.500 ∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 

≤ 3.000 35 A     

≤ 5.000  50 A    

≤ 7.000   63 A   

≤ 10.000    80 A  

> 10.000     100 A 

 

δ.  Επιλογική λειτουργία µεταξύ µικροαυτόµατων και ασφαλειών  
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Στην περίπτωση που θα προταχθούν ασφάλειες πριν από τους µικροαυτόµατους 
θα πρέπει µεταξύ των δύο αυτών στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία µε τις 
παρακάτω απαιτήσεις. 

• Σε περίπτωση σφάλµατος π.χ. βραχυκύκλωµα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το 
µικρότερο µέρος του συστήµατος. 

• Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωµα ο µικροαυτόµατος τότε αυτό 
το αναλαµβάνει το προηγούµενο στοιχείο προστασίας, η συντικτική ασφάλεια, 
και µάλιστα µε τον ελαχιστότατο κίνδυνο για πρόκληση βλάβης στο σύστηµα. 

 

12.6.3 Αµπερόµετρα - Βολτόµετρα 

• Τύπος: στρεφόµενου σιδήρου για εναλλασσόµενο ρεύµα 15-60 ΗΖ µε 
ορθογωνική πλάκα διαστάσεων 96 x 96. 

• Κλάση: 1,5 

• Εδραση: µέσω ηµιαξόνων. 

• Ιδιοκατανάλωση: αµπερόµετρα 0.1 έως 1 VΑ, βολτόµετρα 1 έως 5 VΑ. 

• Υπερφόρτιση: συνεχώς 20% του ονοµαστικού ρεύµατος ή τάσης αµπερόµετρα 
50πλή επί 15, 4πλή επί 2-3 min, 2πλή επί 10 min. βολτόµετρα: 2πλή επί 1 
min. 

• Περιοχή µέτρησης: ανάλογα µε τη χρήση. 

• Τα βολτόµετρα θα συνοδεύονται από µεταγωγικό διακόπτη επτά θέσεων. 

• Τα αµπερόµετρα θα είναι κατάλληλα για απευθείας σύνδεση ή µέσω 
µετασχηµατιστή /5Α για περιοχή µετρήσεων πάνω από 60Α. 

 

12.6.4 Συχνόµετρα 

Τα συχνόµετρα θα είναι κατάλληλα για σύνδεση σε δίκτυο 220V µε ορθογωνική πλάκα 
διαστάσεων 96Χ96. 

Θα έχουν σύστηµα µέτρησης από δονούµενα 13-17 ελάσµατα µε διαφορετική 
ιδιοσυχνότητα το καθένα. Τα ελάσµατα θα είναι στερεωµένα σε µια κτένα και 
διεγείρονται µηχανικά µέσω ηλεκτροµαγνήτη και πάλλονται ανάλογα µε την συχνότητα 
της συνδεδεµένης τάσης. 

• ονοµαστική συχνότητα   :  50 ΗΖ 

• ανοχή ένδειξης    :  ± 0,5% της ονοµαστικής 

• ιδιοκατανάλωση    :  1 - 3 VΑ 

• επιτρεπτή διακύµανση τάσης  : +20% 

Εναλλακτικά δύνανται να χρησιµοποιηθούν και όργανα µε δείκτη. 

 

12.6.5 Όργανα Μέτρησης Συντελεστού Ισχύος (συνφ) 

Θα είναι όργανα µε ηλεκτροδυναµικό σύστηµα πηλίκου κατάλληλα για τριφασικό 
ανοµοιόµορφο όµοιου φορτίου 40 - 60 ΗΖ. 
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Θα φέρουν ορθογωνική πλάκα διαστάσεων 96 x 96. 

• έδραση: µέσω ηµιαξόνων χωρίς επανατατικά ελατήρια 

• τοποθέτηση: κάθετη 

• ιδιοκατανάλωση: πηνίο τάσης 1 VΑ σε 100V πηνίο έντασης 3 VΑ σε 5Α και 0.8 
VΑ σε 1Α 

• συνδεσµολογία: απευθείας σε τάση 3Χ380V και µέσω 1 Μ/Σ /5Α 

• περιοχή µέτρησης: χωρ. 0.85 ως 1 ως 0 επαγ. 

 

12.6.6 Βαττόµετρα 

Θα µετρούν την πραγµατική ισχύ µε ηλεκτροδυναµικό σύστηµα µέτρησης για τριφασικό 
δίκτυο 4 αγωγών (µε ουδέτερο) και ανοµοιόµορφο φορτίο, για συχνότητα 45 - 65 ΗΖ, 
διαστάσεων 96Χ96. 

• ιδιοκατανάλωση: πηνίο τάσης 10 VΑ έντασης 1.5 VΑ 

• περιοχή µέτρησης: 0,6 έως 1,2 φαινόµενης ισχύος 

• σύνδεση: σε 380/220V και 3 Μ/Σ 5/Α 

 

12.7 Στοιχεία ∆ιακοπής  

12.7.1 Αυτόµατοι ∆ιακόπτες Ισχύος 

α.  Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος στη θέση που τοποθετούνται έχουν σκοπό την 
προστασία των µετασχηµατιστών, γραµµών, κινητήρων κλπ. Περιλαµβάνουν 
θερµικά και µαγνητικά στοιχεία, από ένα σε κάθε πόλο, ρυθµιζόµενα για την 
προστασία έναντι υπερθέρµανσης και βραχυκυκλώµατος ηλεκτρονικού τύπου µε 
ρυθµίσεις από 0,4 Ιn έως 1,0 In. 

β.  Θα είναι σύµφωνοι µε τους Κανονισµούς VDΕ 0660 και VDΕ 0113 IEC 439 και θα 
έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• τάση µόνωσης 1000 V ~ 

• ονοµαστική τάση λειτουργίας: τουλάχιστον 500V, 50ΗΖ. 

• κλάση µόνωσης C σύµφωνα µε VDΕ 0110 

• ονοµαστική ένταση την αναγραφόµενη στα σχέδια 

• ικανότητα διακοπής: τουλάχιστον το ρεύµα της στάθµης βραχυκυκλώµατος 
που αντιστοιχεί στον πίνακα που ανήκει και µάλιστα σύµφωνα µε τον κύκλο 
της δοκιµής 0 - Τ - C/0 - Τ - C/0 κατά VDΕ 0660/ΙΕC 157. 

• διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 10.000 χειρισµοί σε φόρτιση ΑC1 - µέγιστη 
θερµοκρασία λειτουργίας: 40°βαθµοί C 

• θα είναι εξοπλισµένοι µε 2ΝΟ+2ΝC βοηθητικές επαφές ή και άλλες πρόσθετες 
επαφές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις. 

• θα έχουν τη δυνατότητα να εξοπλισθούν µε πηνία εργασίας ή έλλειψης τάσης. 

• Ο διακόπτης θα έχει τρεις θέσεις: "ΑΝΟΙΚΤΟΣ", "ΚΛΕΙΣΤΟΣ", "ΤRΙΡ" πλήρως 
διακεκριµένες, και σηµειούµενες στην µπροστινή του επιφάνεια. 
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• Κάθε λειτουργική θέση του διακόπτη δείχνεται καθαρά από τη θέση 
χειρολαβής. 

• Η χειρολαβή θα έχει τη δυνατότητα για αλληλοµανδάλωση του διακόπτη στη 
θέση "ΚΛΕΙΣΤΟΣ" µε την πόρτα ή το κάλυµµα του πίνακα και ν' ασφαλισθεί µε 
τρία το πολύ λουκέτα. 

• Αυτόµατος διακόπτης ισχύος ονοµαστικής έντασης θα µπορούν να διακόψουν 
οποιοδήποτε βραχυκύκλωµα περιορίζοντας την τιµή του κάτω εκείνης της 
ικανότητας διακοπής τους. 

 

12.7.2 Αυτόµατοι ∆ιακόπτες Ισχύος µε Ρυθµιζόµενη Χρονική Καθυστέρηση 

Η χρησιµοποίηση των διακοπτών αυτών έχουν σαν σκοπό την επιτυχία διακεκριµένης 
επιλογικής λειτουργίας σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος των αυτόµατων διακοπτών, 
που σε σειρά τροφοδοτούν µια εγκατάσταση, δηλ. στην απόζευξη του 
βραχυκυκλώµατος από τον πλησιέστερο αυτόµατο διακόπτη προς αυτό.  

Όλα τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι όµοια µε των αυτόµατων διακοπτών ισχύος 
που ήδη περιγράφηκαν. Επιπλέον όµως περιλαµβάνουν διάταξη που καθυστερεί την 
µετάδοση της εντολής για το άνοιγµα του διακόπτη σε βραχυκύκλωµα που ανιχνεύεται 
από τα µαγνητικά στοιχεία του διακόπτη. 

Η παραπάνω χρονική καθυστέρηση είναι ρυθµιζόµενη, µε ενδεικτική περιοχή ρύθµισης 
0 έως 180 ms. 

 

12.7.3 Ηλεκτρονόµοι Ισχύος (CΟΝΤΑCΤΟRS) (Αυτόµατοι ∆ιακόπτες Αέρος) 

• Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα έχουν πηνίο σε ονοµαστική τάση 220V, 50ΗΖ. 

• Εκείνοι που τροφοδοτούν κινητήρες βραχυκυκλωµένου δροµέα θα πρέπει να 
εκλεγούν έτσι, ώστε το ονοµαστικό τους ρεύµα σε φόρτιση ΑC3 και για 
διάρκεια ζωής ένα εκατοµµύριο χειρισµούς είναι τουλάχιστον ίσο προς το 
ονοµαστικό ρεύµα που διαρρέει τον κλάδο όπου τοποθετούνται. 

• Αντίστοιχα ισχύουν για εκείνους που τροφοδοτούν περίπου ωµικό φορτία 
(CΟSφ _ 0, 95) η ονοµαστική τους ένταση όµως θα αναφερθεί σε κατηγορία 
φόρτισης ΑC1, ΑC2, ΑC2', ΑC3, ΑC4 σύµφωνα µε VDΕ 0660 και ΙΕC 158). 

Τα παραπάνω αναφερόµενα είναι απλώς ενδεικτικά για την σωστή εκλογή των 
ηλεκτρονόµων ισχύος. Σε ποια κατηγορία λειτουργίας (φόρτισης) θα καταταγεί το 
φορτίο θα καθοριστεί από τις πληροφορίες του κατασκευαστή του µηχανήµατος και της 
επίβλεψης, οπότε τότε θα εκλεγεί το σωστό µέγεθος του ηλεκτρονόµου ισχύος για ένα 
εκατοµµύριο χειρισµούς. 

• Όλοι οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα είναι εφοδιασµένοι µε 2ΝΟ και 2ΝC 
τουλάχιστον βοηθητικές επαφές. 

• Η τάση έλξης του ηλεκτρονόµου ισχύος θα είναι 0,75 έως 1,1 της ονοµαστικής 
τάσης λειτουργίας του πηνίου, ενώ η τάση αποδιέγερσης 0,4 έως 0,6 
αντίστοιχα. 

• Η αρίθµηση των ακροδεκτών θα είναι σύµφωνη µε τους Κανονισµούς DΙΝ 
46199. 
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• Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τους 
Κανονισµούς VDΕ 0660/ΙΕC 158. 

• Η µηχανική τους διάρκεια ζωής να είναι τουλάχιστον δέκα εκατοµµύρια 
χειρισµοί. 

• Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος όπου θα τοποθετηθούν: 40° C. 

• Στάθµη θορύβου 30 dB. 

 

12.7.4 Απλοί ∆ιακόπτες Φορτίου 

Όλοι οι διακόπτες ως 100Α θα είναι τάσης 500V, έντασης συνεχούς ροής, ισχύος 
ζεύξης και απόζευξης κατ' ελάχιστο ίσης προς την αντιστοιχούσα στην ονοµαστική 
ένταση συνεχούς ροής υπό τάση 220V/380V, αριθµού χειρισµών ελάχιστο κατά VDΕ. 

Οι διακόπτες άνω των 100Α θα είναι µαχαιρωτοί, κατά VDΕ 0660, τάσης 500V, µε 
µοχλό χειρισµού. Εφόσον µετά το µαχαιρωτό διακόπτη δεν υπάρχει αυτόµατος 
διακόπτης, ο µαχαιρωτός θα είναι εφοδιασµένος µε θάλαµο σβέσης τόξου, και η 
ικανότητα ζεύξης και απόζευξης αυτού υπό συν φ = 0.7 θα ισούται προς ένταση 
συνεχούς ροής υπό τάση 220/380V. 

Η κατασκευή τους και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι όµοια προς εκείνα των 
αυτόµατων διακοπτών ισχύος, εκτός από τις παρακάτω διαφορές: 

• Ο διακόπτης έχει δύο διακεκριµένες θέσεις λειτουργίας "ΚΛΕΙΣΤΟΣ" - 
"ΑΝΟΙΚΤΟΣ". 

• ∆εν περιλαµβάνει θερµικά και µαγνητικά στοιχεία. 

• ∆εν περιλαµβάνει πηνίο εργασίας ή πηνία έλλειψης τάσης. 

• Η ικανότητα διακοπής των στα 380V θα είναι τουλάχιστον έξι φορές το 
ονοµαστικό τους ρεύµα. 

 

Παρατήρηση: Οι παραπάνω διακόπτες θα έχουν ικανότητα ζεύξης τουλάχιστον το 
ρεύµα βραχυκύκλωσης στο τµήµα του δικτύου όπου τοποθετούνται. 

12.7.5 ∆ιακόπτης Ασφαλείας 

Κατά τη διάρκεια καθαρισµού ή συντήρησης µηχανηµάτων που κινούνται από 
κινητήρες είναι απαραίτητο προτού αρχίσει η εργασία να αποµονωθεί ο κινητήρας από 
το κύκλωµα ελέγχου και από την παροχή ρεύµατος. Συχνά αυτό γίνεται αφαιρώντας τις 
ασφάλειες που τροφοδοτούν τον κινητήρα (Εάν υπάρχουν) ή την αποσύνδεση του 
κινητήρα από το καλώδιο τροφοδοσίας του. 

Η τοποθέτηση του διακόπτη ασφαλείας έχει σαν σκοπό να προσφέρει µια ασφαλή 
προστασία όπως παρακάτω. 

Οι διακόπτες ασφαλείας θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ικανότητα διακοπής ΑC4 σύµφωνα µε VDΕ 0660 µέρος Ι, στο κύκλωµα του 
κινητήρα. 

• Χαρακτηριστικές ιδιότητες αποµόνωσης σύµφωνα µε VDΕ 0660 µέρος 1. 

• Να διακόπτει όλους τους ενεργούς αγωγούς τροφοδοσίας του κινητήρα. 
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• Να µπορεί να κλειδωθεί µόνον στη θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" µέχρι και µε τρία 
λουκέτα. 

• Η χειρολαβή να δείχνει ευκρινώς και αλάνθαστα τη θέση του διακόπτη. 

• Η θέση των κύριων επαφών να είναι ορατή ευκρινώς. 

• Τα εσωτερικά του διακόπτη όταν είναι κλειδωµένος στην θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" 
να µην είναι επισκέψιµο παρά µόνο µε καταστροφή του διακόπτη. 

• Το κάλυµµα του κιβωτίου τοποθέτησης του διακόπτη να µην µπορεί να 
αυξήσει όταν ο διακόπτης είναι στη θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" 

• Κλάση µόνωσης C σύµφωνα µε VDΕ 0110. 

• Βοηθητική επαφή ΝΟ για την αλληλοµανδάλωση του διακόπτη ασφαλείας µε 
το αυτόµατο ρελέ ισχύος της τροφοδοσίας του κινητήρα. 

 

12.7.6 Pαγοδιακόπτες (Xωνευτοί ∆ιακόπτες Πινάκων)  

α.  Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός πινάκων και µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν ως γενικοί και µερικοί διακόπτες µέχρι έντασης 60Α. 

β.  Έχουν το ίδιο σχήµα και διαστάσεις όπως οι µικροαυτόµατοι, η δε τοποθέτησή τους 
επιτυγχάνεται δι ενός µανδάλου επί ραγών στήριξης ή µε την βοήθεια δύο κοχλιών 
επί πλακός. 

γ.  Προς διάκριση των υπάρχει στη µετωπική πλευρά το σύµβουλο του αποζεύκτου. 

δ.  Το κέλυφός τους είναι από συνθετική ύλη. 

12.7.7 ∆ιακόπτες ∆ιαρροής 

Θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε VDΕ 0660 και θα xρησιµοποιούνται για 
προστασία από ρεύµα διαρροής σύµφωνα µε VDΕ 0100. Το ονοµαστικό ρεύµα 
διαρροής θα είναι 30mΑ. Ονοµαστικό ρεύµα λειτουργίας 25A, 40Α, 60Α, 100Α. 
Ενδεικτικός τύπος SIEMENS 5SM1, F360/F660 ABB. 

 

12.7.8 Ασφαλειοδιακόπτες Φορτίου 

• Θα είναι τριπολικοί και θα δέχονται µαχαιρωτά φυσίγγια µεγεθών 00....3 κατά 
DIN 43620. 

• Θα έχουν χειριστήριο µε ένδειξη ΟΝ-OFF. 

• Η διακοπή θα γίνεται µε την βοήθεια ελατηρίων. 

• Θα είναι πλήρους ασφαλείας µε αποµόνωση και των δύο άκρων του φυσιγγίου 
όταν βρίσκεται στην θέση OFF. 

• Θα είναι κατασκευασµένοι κατά VDE 0660, 0113 IEC 947-1/3. 

• Eνδεικτικού τύπου 3NPS της SIEMENS, SLBM ABB. 
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12.7.9 ∆ιακόπτες Προστασίας Κινητήρων (Motor - Starters) 

Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ράγα και θα φέρουν θερµικά πηνία 
υπερφόρτισης µε αντιστάθµιση θερµοκρασίας και µαγνητικά στοιχεία υπερέντασης. 

Η ρύθµιση των θερµικών στοιχείων υπερφόρτισης θα είναι λεπτοµερής ώστε να 
καλύπτει πλήρως τα διάφορα µεγέθη ηλεκτροκινητήρων. 

Η ισχύς βραχυκυκλώσεως θα είναι η κατάλληλη για τον πίνακα που θα εγκατασταθούν. 

Η µηχανική διάρκεια ζωής θα είναι κατ' ελάχιστον 100.000 χειρισµοί και η ηλεκτρική 
διάρκεια ζωής (AC3) 50.000 χειρισµοί. 

Η κατασκευή τους θα είναι κατά DIN 0660 IEC 947-2, IEC 947-4. 

Ενδεικτικός τύπος:  3RV1 της SIEMENS, MS 325 ABB. 

 

12.8 Βοηθητικά Κυκλώµατα Ελέγχου - Αυτοµατισµού 

12.8.1 Μεταγωγικοί ∆ιακόπτες (Αυτόµατα-Ο-Χειροκίνητα)  

Αυτοί θα είναι ονοµαστικής τάσης 220V τριών θέσεων (Α.Ο.Μ) κατάλληλοι για 
εγκατάσταση σε πίνακα και ειδικά για βοηθητικά κυκλώµατα. Οι διακόπτες θα 
περιλαµβάνουν το χειριστήριο και τη µετωπική πλάκα στην οποία θα είναι χαραγµένα 
τα γράµµατα των θέσεων. 

Θα είναι ονοµαστικής έντασης κατάλληλης για το εξυπηρετούµενο φορτίο. 

 

12.8.2 Βοηθητικοί Ηλεκτρονόµοι (Auxiliary Relays) 

Οι ηλεκτρονόµοι θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και θα πληρούν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις: 

α.  Τάση λειτουργίας 220 V AC 50 Ηz (εκτός αν σηµειώνεται διαφορετική στα σχέδια). 

β.  Ονοµαστική ένταση διακοπής κάθε επαφής: ανάλογα µε τη φόρτιση 

5 Α ΑC 1 / 220 V, 50 ΗΖ. 

7,5 Α DC 22 / 50 V, D.C. 

5 Α  DC 11 / 24 V, D.C. 

εκτός αν σηµειώνεται διαφορετικά στα σχέδια. 

γ.  Αριθµός επαφών: Σύµφωνα µε τα Σχέδια συµπεριλαµβανοµένου και ποσοστού 
εφεδρείας 25% - 30%. 

δ.  Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας: - 20οC µέχρι 50οC. 

ε.  Μηχανική διάρκεια ζωής: 15 x 106 χειρισµοί τουλάχιστον 

στ. Τάση διέγερσης: 80% µέχρι 110% της ονοµαστικής. 

ζ.  Τάση αποδιέγερσης: 40% µέχρι 60% της ονοµαστικής. 

η.  Με διάταξη περιορισµού του ρεύµατος. Για όλους τους ηλεκτρονόµους που 
λειτουργούν σε συνεχές ρεύµα (π.χ. αντίσταση οικονοµίας και επαφή ηρεµίας µε 
καθυστέρηση ή ισοδύναµη διάταξη). 

θ.  Ισχύοντες κανονισµοί: VDΕ 0660 µέρος 2ο, DΙΝ 46199 (σήµανση επαφών). 
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ι.  Στάθµη θορύβου: 30 dB. 

 

12.8.3 Χρονικοί Ηλεκτρονόµοι 

α. Προβλέπονται χρονικοί Η/Ν ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί για λειτουργία σε 
ΑC ή DC. Σε λειτουργία ΑC είναι δυνατόν να είναι ηλεκτροµηχανικοί µε σύγχρονο 
κινητήρα οι οποίοι όµως αν έχουν συντελεστή λειτουργίας (DUΤΥ FΑCΤΟR) 
µικρότερο των 100% θα αποµονώνονται από το κύκλωµα χειρισµού µετά την 
εκτέλεση του κύκλου λειτουργίας τους. Οι ηλεκτρονόµοι που λειτουργούν σε DC θα 
µπορούν να παραµένουν διεγερµένοι για οσοδήποτε χρονικό διάστηµα. 

β. Οι χρονικοί ηλεκτρονόµοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

• Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ και ΙΕC. 

• Ονοµαστική τάση µόνωσης: 

• Για λειτουργία σε ΑC: 500 V 

• Για λειτουργία σε DC: 250 V 

• Ονοµαστική ένταση ζεύξης και διακοπής: τουλάχιστον 20 Α. 

• Ονοµαστική ένταση: τουλάχιστον 2Α/ΑC11/220V 0,3Α/DC11/60V. 

• ∆ιάρκεια ζωής: Με σύγχρονο κινητήρα: 100.000 χειρισµούς. Ηλεκτρονικοί: 10 
x 106 χειρισµούς. 

• Συντελεστής λειτουργίας (DUΤΥ FΑCΤΟR): µε σύγχρονο κινητήρα: 20%. 
ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί: 100%. 

• Ακρίβεια επανάληψης: Με σύγχρονο κινητήρα: ±0,5 SΕC. Ηλεκτρονικοί ή 
ηλεκτροπνευµατικοί: ±1%. 

• Χρόνος αποκατάστασης: Με σύγχρονο κινητήρα 100 ms. Ηλεκτρονικοί ή 
ηλεκτροπνευµατικοί: 60 ms. 

 

12.8.4 Χρωµατισµοί Μπουτόν - Ενδεικτικών Λυχνιών 

Τα χρώµατα των πινακίδων των χειριστηρίων στα µπουτόν καθώς και τα χρώµατα των 
ενδεικτικών λυχνιών θα πρέπει να συµφωνούν προς τις απαιτήσεις των κανονισµών 
VDΕ 0113 και ΙΕC - 204 δηλ. 

• ΚΟΚΚΙΝΟ   : κίνδυνος 

• ΚΙΤΡΙΝΟ   : προειδοποίηση 

• ΠΡΑΣΙΝΟ 'Η ΑΣΠΡΟ : ασφαλής λειτουργία 

• ∆ΙΑΦΑΝΕΣ   : θέση λειτουργίας 

• ΑΣΠΡΟ   : ουδέτερο, γενική πληροφορία 

• ΜΠΛΕ   : ειδική πληροφορία 

 



 

K:\N0600a\cons\tefhi\ΤΠ_5222.doc                              - 63 -                               Ν0600a/5222/B10 

 

12.8.5 Μπουτόν Τηλεχειρισµού 

α.  Τα διάφορα µπουτόν χειρισµού κατά προτίµηση θα έχουν διάµετρο 22 mm. 

β.  Στους πίνακες µε πλαστικά ή µεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού απαιτείται τα 
µπουτόν θα είναι διαιρούµενου τύπου δηλ. το µπλοκ των επαφών θα είναι 
στερεωµένο στην πλάκα συναρµολόγησης του κιβωτίου, ενώ το χειριστήριο στο 
κάλυµµα του κιβωτίου ώστε κατά την αφαίρεση του καλύµµατος να µην χρειάζεται 
καµία επέµβαση στα µπουτόν. 

γ.  Τα χειριστήρια θα περιβάλλονται από ειδικό προστατευτικό κολάρο ή θα είναι 
ισοδύναµης κατασκευής, ώστε να αποκλείεται ο χωρίς πρόθεση τυχαίος χειρισµός 
τους (π.χ. από την πρόσκρουση αντικειµένου πάνω σε αυτά). Εξαιρούνται τα 
µπουτόν ανάγκης τύπου µανιταριού που µανδαλώνουν στη θέση εντός (Emergency 
Push Button).  

Για τα χρώµατα των πινακίδων των χειριστηρίων των µπουτόν προβλέπονται τα 
εξής χρώµατα: 

ΚΟΚΚΙΝΟ SΤΟΡ 

 

SΤΟΡ ανάγκης 

Σταµάτηµα ενός ή περισσότερων 
κινητήρων ή µονάδων της µηχανής. 

Σταµάτηµα ενός κύκλου λειτουργίας  

Σταµάτηµα της µηχανής σε περίπτωση 
ανάγκης (πινακίδα περιγραφής 
λειτουργίας κίτρινη). 

ΠΡΑΣΙΝΟ Ξεκίνηµα SΤΑRΤ 

(Προετοιµασία) 

Θέση σε ετοιµότητα του κυκλώµατος 
χειρισµού 

Ξεκίνηµα ενός ή περισσότερων 
βοηθητικών κινητήρων. 

Ξεκίνηµα διαφόρων επιµέρους 
µονάδων µιας µηχανής. 

ΠΡΑΣΙΝΟ ή 
ΜΑΥΡΟ 

Ξεκίνηµα SΤΑRΤ 

(κύρια λειτ.) 

Ξεκίνηµα ενός κύκλου ή µέρους κύκλου 
λειτουργίας ή παραγωγής 

∆ιακοπτόµενη λειτουργία κινητήρα 
(Inching) 

ΚΙΤΡΙΝΟ Εντολή για 
επαναφορά στο 
αρχικό σηµείο 
του κύκλου 
λειτουργίας ή 
εντολή 
απάλειψης µιας 
κατάστασης 
κινδύνου 

 

ΑΣΠΡΟ ή ΜΠΛΕ Άλλες λειτουργίες 
εκτός από τις 
παραπάνω 

 

 

δ.  Σε κύκλους λειτουργίας µε µπουτόν "SΤΑRΤ" και "SΤΟΡ", το µπουτόν "SΤΟΡ" να 
τοποθετείται στ' αριστερά ή κάτω από το µπουτόν "SΤΑRΤ". 
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ε.  Τα διάφορα µπουτόν θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ ή ΙΕC. 

• Μηχανική διάρκεια ζωής: 106 χειρισµοί. 

• Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας: -20° C έως +40° C. 

• Ονοµαστική τάση µόνωσης: 500 VΑC - Κλάση µόνωσης C/VDΕ 0110. 

• Ονοµαστικό ρεύµα: 10Α/ΑC11/220V. 

• ∆ιάρκεια ζωής επαφών: 

- Για 50 VΑ τουλάχιστον  10 x 106 χειρισµοί 

- Για 100 VΑ τουλάχιστον  8 x 106 χειρισµοί 

- Για 250 VΑ τουλάχιστον  3 x 106 χειρισµοί 

- Για 750 VΑ τουλάχιστον 1.2 x 106 χειρισµοί 

- Για 1500 VΑ τουλάχιστον 0.3 x 106 χειρισµοί 

• Ονοµαστικό ρεύµα επαφών: τουλάχιστον 1Α/DC11/60 VDC. 

• Βαθµός προστασίας χειριστηρίου: ΙΡ 54 (ή ΙΡ 65), DΙΝ 40050/ΙΕC 144. 

 

12.8.6 Ενδεικτικές Λυχνίες 

α.  Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων θα έχουν διάµετρο 22 mm. 

β.  Οι τοποθετηµένες σε πίνακες µε πλαστικά ή µεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού 
απαιτείται θα είναι διαιρούµενου τύπου µε το µπλοκ των ακροδεκτών και της 
υποδοχής της λυχνίας συναρµολογηµένα στην πλάκα συναρµολόγησης του 
κιβωτίου, ενώ το υπόλοιπο τµήµα µε τον διακοσµητικό δακτύλιο, το αντιδαµβωτικό 
κολάρο και τον φακό "γυαλάκι" θα είναι συναρµολογηµένα στο κάλυµµα του 
κιβωτίου, ώστε κατά την αφαίρεση του καλύµµατος να µην χρειάζεται καµία 
επέµβαση στην ενδεικτική λυχνία. 

γ.  Τα λαµπάκια και οι υποδοχές τους θα συµφωνούν προς τους κανονισµούς ΙΕC 204 
και θα είναι τύπου Bayonet.  

Τα λαµπάκια θα είναι νήµατος ισχύος 2 W. 

δ.  Τα χρώµατα των ενδεικτικών λυχνιών θα εκλεγούν σύµφωνα µε την λειτουργία που 
δείχνουν ως εξής: 

 

ΚΟΚΚΙΝΟ Κατάσταση όχι κανονική Ένδειξη ότι η µηχανή σταµάτησε 
από σφάλµα (υπερένταση, 
υπερτάχυνση κ.λπ.) 

Εντολή σταµατήµατος 

ΚΙΤΡΙΝΟ Προσοχή-
Προειδοποίηση 

Ορισµένα µεγέθη πλησιάζουν τη 
µέγιστη ή ελάχιστη επιτρεπόµενη 
τιµή τους (ρεύµα, θερµοκρασία, 
στάθµη, πίεση κ.λπ.) 
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ΠΡΑΣΙΝΟ ή 
ΑΣΠΡΟ 

Μηχανή έτοιµη προς 
λειτουργία 

Ετοιµότητα µηχανής 

Όλος ο απαραίτητος βοηθητικός 
εξοπλισµός λειτουργεί 

Τα διάφορα µεγέθη έχουν την 
κανονική τιµή τους 

Ο κύκλος λειτουργίας τελείωσε και 
υπάρχει ετοιµότητα για 
επαναλειτουργία 

∆ΙΑΦΑΝΕΣ 
ΑΣΠΡΟ 

Κύκλωµα χειρισµού 
υγιές 

Κανονική λειτουργία 

Κύριος διακόπτης στη θέση 
κλειστός 

Επιµέρους ή βοηθητικός 
εξοπλισµός σε λειτουργία 

Λειτουργία µηχανής 

ΜΠΛΕ Όλες οι υπόλοιπες 
περιπτώσεις 

 

 

ε.  Επίσης οι ενδεικτικές λυχνίες θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

• Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ και ΙΕC. 

• Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας: -20° έως +40° C. 

• Ονοµαστική τάση µόνωσης 250 V: Κλάση µόνωσης C/VDΕ 0110. 

• Ονοµαστικό ρεύµα: 2Α 

• Μέση διάρκεια ζωής στην ονοµαστική τάση: Τουλάχιστον 5.000 ώρες. 

• Βαθµός προστασίας µπροστινής επιφάνειας: ΙΡ65 DΙΝ 40050 (ΙΕC 144). 

 

12.8.7 Θερµικά Στοιχεία Υπερέντασης 

α.  Τα θερµικά στοιχεία προστατεύουν τα κυκλώµατα έναντι υπερεντάσεων.  

Τα θερµικά στοιχεία είτε προκαλούν την απόζευξη του κατάλληλου οργάνου 
διακοπής µέσω της ενεργοποίησης µιας βοηθητικής επαφής (π.χ. ηλεκτρονόµος 
ισχύος που τροφοδοτεί κινητήρα), είτε απευθείας µηχανικά προκαλούν την 
απόζευξη του διακόπτη (αυτόµατοι διακόπτες ισχύος). 

Τα θερµικά στοιχεία προστατεύουν τους κινητήρες από: 

• υπερφόρτωση στη φάση της εκκίνησης 

• υπερφόρτωση στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας 

• στην περίπτωση που ενώ τροφοδοτείται ο κινητήρας, ο δροµέας δεν 
περιστρέφεται 

• κατά τη µονοφασική λειτουργία τριφασικού κινητήρα, λόγω διακοπής της 
τάσης µιας φάσης  
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β.  Τα θερµικά στοιχεία θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας µορφής ΙΙΙ σύµφωνα µε VDΕ 0660/Ι.  

- τάση µόνωσης: τουλάχιστον 500V, ΑC 

- κλάση µόνωσης: C/VDΕ 0110 

- περιοχή και κλίµακα ρύθµισης: να περιέχει το ονοµαστικό ρεύµα του κλάδου 
στον οποίο παρεµβάλλονται τα θερµικά στοιχεία 

- µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος: 40° C 

Τα θερµικά στοιχεία που οδηγούν σε απόζευξη του οργάνου διακοπής µέσω 
βοηθητικής επαφής να είναι εφοδιασµένα µε: 

1. Μοχλό επαναφοράς µε θέσεις ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ. 

Στη θέση ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ µετά την ενεργοποίηση των θερµικών  στοιχείων 
είναι απαραίτητο για να ξαναλειτουργήσουν να γίνει επαναφορά µέσω του 
µπουτόν επαναφοράς, ενώ στη θέση ΑΥΤΟΜΑΤΟ η επαναφορά γίνεται 
αυτόµατα. 

2. Μπουτόν επαναφοράς. 

3. Μοχλό δοκιµής. 

γ.  Σε περίπτωση φάσης εκκίνησης κινητήρα µε µεγάλη διάρκεια, είναι πιθανόν, 
προτού ολοκληρωθεί η φάση της εκκένωσης να ενεργοποιούνται τα θερµικά 
στοιχεία και να διακόπτουν την λειτουργία του κινητήρα. 

Σε αυτή τη περίπτωση, εκτός από τη διάταξη εκκίνησης που περιγράφεται στο 
σχετικό σχέδιο (βραχυκύκλωση των θερµικών κατά τη φάση της εκκίνησης) είναι 
δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ειδική διάταξη θερµικών στοιχείων µέσω τριών 
µετασχηµατιστών έντασης κορεσµένου πυρήνα. 

Ο λόγος µετασχηµατισµού των µετασχηµατιστών έντασης Ι1:Ι2 είναι σταθερός 
µέχρι 1,2 φορές το ονοµαστικό ρεύµα. Σε αυτή την περιοχή η λειτουργία των 
θερµικών δεν διαφέρει. 

Μετά το σηµείο 1,2 φορές το ονοµαστικό ρεύµα, το ρεύµα του δευτερεύοντος, λόγω 
του κορεσµού. 

Η όχι γραµµική αύξηση του ρεύµατος του δευτερεύοντα δίνει µεγαλύτερους 
χρόνους απόζευξης στην περιοχή εντάσεων µεγαλύτερων 1,2 φορές της 
αντίστοιχης ονοµαστικής και συνεπώς επιτρέπει µεγαλύτερες χρονικές διάρκειες της 
φάσης εκκίνησης των κινητήρων. 

 

12.8.8 Μετασχηµατιστές Τροφοδοσίας Βοηθητικών Κυκλωµάτων Ελέγχου  

Οι µετασχηµατιστές υποβιβασµού τάσης χρησιµοποιούνται για τη τάση αυτοµατισµού 
σε όλους τους πίνακες όπου έχουµε ηλεκτρονόµους ισχύος ή και βοηθητικούς όταν 
αυτοί δεν τροφοδοτούνται από το κεντρικό σύστηµα τάσης αυτοµατισµού. 

Οι µετασχηµατιστές που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι δύο ξεχωριστών τυλιγµάτων 
κλειστού τύπου, οι δε πυρήνες τους θα είναι κατασκευασµένοι από άριστης ποιότητας 
ελάσµατα µετασχηµατιστών ώστε οι απώλειες λειτουργίας να µην υπερβαίνουν το 8% 
της ονοµαστικής ισχύος. 

Τα δε τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι τα παρακάτω: 
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• Κανονισµοί: VDE 0550 T3 

• Τάση πρωτεύοντος: 380 V 50 Hz 

• Τάση δευτερεύοντος: 220 V ή διαφορετική όπως φαίνεται στα σχέδια 

• Ονοµαστική ισχύς: αυτή καθορίζεται από την απαιτούµενη ισχύ των πηνίων 
έλξης των ηλεκτρονόµων αυξηµένη κατά 50% 

• Θερµοκρασία λειτουργίας: 80°C 

• Στάθµη θορύβου:30 db 

• Τάση δοκιµής:2,5 KV 

 

Κάθε µετασχηµατιστής θα είναι εφοδιασµένος µε ένα διπολικό διακόπτη στο πρωτεύον 
και δύο ασφάλειες στο δευτερεύον. 

 

12.9 Φωτιστικά 

12.9.1 Φωτιστικά Σώµατα Φθορισµού - Γενικά 

Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση και συνεχή λειτουργία σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κατά περίπτωση και θα παρέχουν τη δυνατότητα 
ανάρτησης ή τοποθέτησης επί οροφής ή τοίχου. 

Θα είναι κατάλληλα για τροφοδοσία 220 V στα 50 Hz και για λαµπτήρες ονοµαστικής 
ισχύος από 18 W έως 58 W. 

 

12.9.2 Ηλεκτρικά Όργανα - Λαµπτήρες 

12.9.2.1 Στραγγαλιστικά Πηνία 

Το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλο για την ονοµαστική ισχύ του λαµπτήρα. 
Το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι πλήρως ηλεκτρονικό (Full Electronic Control Gear), 
κατάλληλο για λαµπτήρες STANDARD Φ 26 mm χωρίς Starter και πυκνωτή. 

Το συν φ πρέπει να είναι 0,95. 

Το στραγγαλιστικό πηνίο θα έχει µακρά διάρκεια ζωής. Έτσι, η θερµοκρασία του 
τυλίγµατος θα διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα µε την εξασφάλιση µεγάλης επιφάνειας 
απαγωγής της θερµότητας και όχι µε ελάττωση του ρεύµατος από το τύλιγµα. 

Κατά τα λοιπά θα πληρούνται οι προδιαγραφές VDΕ 0712. - Τ22 

 

12.9.2.2 Λυχνιολαβές 

Ο λαµπτήρας θα συγκρατείται ακίνητος µε λυχνιολαβές βαριάς κατασκευής, 
περιστροφικού τύπου ασφαλείας µε ειδική διάταξη ελατηρίου και κινητή κεντρική 
κεφαλή που θα εξέρχεται στη θέση λειτουργίας του λαµπτήρα. 

Οι επαφές των λυχνιολαβών θα είναι επαργυρωµένες για να αποφεύγεται η αλλοίωση 
από ηλεκτρικό τόξο κατά την έναυση των λαµπτήρων. Ο κάλυκας του λαµπτήρα θα 
είναι G13. 
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12.9.2.3 Λαµπτήρες 

Όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια θα χρησιµοποιηθούν, είτε ηλεκτρονικοί 
λαµπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας ενδεικτικού τύπου Master Pl electronic της Philips, 
ισχύος 23W, 1550 lumen, ή ενδεικτικού τύπου Ambiance Pro ή PLEPro ισχύος 23W, 
1380 lumen.  

Όπως επίσης φαίνεται στα σχέδια θα χρησιµοποιηθούν και οι λαµπτήρες φθορισµού 
ονοµαστικής ισχύος 58W, υπό στοιχεία λειτουργίας 220V ΑC, 50Ηz και απόδοση για 
χρώµατα 83, 84 ΡΗΙLΙΡS σε LUΜΕΝ. 

 

Χρώµα 83 + 84  

• Λαµπτήρα 58W  5400  

 

Οι εσωτερικές συρµατώσεις θα έχουν µόνωση ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες 
(150°C).  

Όλα τα ηλεκτρικά όργανα και ει δυνατόν οι λαµπτήρες θα είναι εύφηµου οίκου, ώστε να 
εξασφαλισθεί η σωστή λειτουργία και µεγάλη διάρκεια ζωής. 

 

12.9.2.4 Συνδεσµολογία Λαµπτήρων 

Τα φωτιστικά σώµατα φθορισµού θα συνδεθούν ως εξής: 

α. Όπου θα τοποθετηθούν σε σειρά φωτιστικά σώµατα µε λαµπτήρες 1 x 36W ή 1 x 
58W θα συνδεθούν σε διάταξη IND-CAP (INDUCTIVE-CAPACITIVE), ώστε να 
επιτυγχάνεται αντιστροβοσκοπική διάταξη υψηλού συνηµίτονου. Η ένδειξη ΙΝD έχει 
ηλεκτρικό κύκλωµα επαγωγικό, ενώ η ένδειξη CΑΡ έχει χωρητικό. 

Ο συντελεστής ισχύος που επιτυγχάνεται µε την συνδεσµολογία αυτής θα είναι της 
τάξης του 0.95. 

β. Τα ίδια αποτελέσµατα επιτυγχάνονται µε τη διάταξη DU.Ο σε περίπτωση που τα 
φωτιστικά σώµατα διαθέτουν λαµπτήρες 2 x 18W, 2 x 36W, 2 x 58W. 

 

12.9.3 Φωτιστικά σώµατα φθορισµού στεγανά ΙΡ55  

12.9.3.1 Γενικά  

Τα φωτιστικά σώµατα θα έχουν πλαστικό ακρυλικό κάλυµµα.  

 

12.9.3.2 Βάση  

Θα έχει µεγάλη αντοχή σε διαβρωτικές επιδράσεις και θα είναι κατασκευασµένη από 
fiberglass ενισχυµένο µε πολυεστέρα. Θα είναι εφοδιασµένη µε κλιπς για την στερέωση 
και το σφίξιµο του καλύµµατος στη βάση. Θα έχει δύο τρύπες στα άκρα Φ 13.5 mm για 
την είσοδο καλωδίου, στεγανοποιηµένες µε ελαστικό δακτύλιο. Θα φέρει εξωτερικούς 
κρίκους για την εύκολη ανάρτησή του.  

12.9.3.3 Κάλυµµα  

Το κάλυµµα θα είναι κατασκευασµένο από πλαστικό ακρυλικό υλικό (polythacrylate), το 
οποίο δεν θα αλλοιώνει τα χρώµατα. Η επιφάνεια του καλύµµατος θα είναι ανώµαλη. 
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12.9.3.4 Ηλεκτρικά Όργανα - Λαµπτήρες 

Όλα τα µεταλλικά όργανα και οι λαµπτήρες θα είναι του ίδιου οίκου, ώστε να 
εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία, µεγάλη διάρκεια ζωής και ευχέρεια ανταλλακτικών.  

Στην ηλεκτρική εξάρτηση κάθε φωτιστικού σώµατος φθορισµού για όλους τους τύπους 
θα τοποθετείται πυκνωτής αντισταθµίσεως του επαγωγικού φορτίου και 
αντιπαρασιτικός πυκνωτής.  

 

12.10 Εκσκαφές, Σωληνώσεις, Καλωδιώσεις Υπόγειων Ηλεκτρικών ∆ικτύων & 
Εξωτερικού Φωτισµού 

12.10.1 Εκσκαφές Χανδάκων, Βάσεων Ιστών και ∆ιαβάσεων Οδών 

Το πλάτος και το βάθος των χανδάκων διέλευσης καλωδίων θα είναι 50 cm και το 
βάθος 80 cm. Στα χανδάκια που πιθανόν να τοποθετηθούν και καλώδια του ΟΤΕ, το 
πλάτος θα γίνει 60 cm και το βάθος 90 cm. 

Οι παραπάνω διαστάσεις θα τηρηθούν κανονικά, εκτός εάν ο επιβλέπων δώσει 
συµπληρωµατικές οδηγίες και εγκρίνει σε ορισµένες περιπτώσεις, διάφορο πλάτος ή 
βάθος εξαιτίας δυσχερειών που δεν µπορούν να προβλεφθούν στο στάδιο σύνταξης 
της µελέτης. 

Οι χάνδακες θα ανοιχτούν, ανάλογα µε την περίπτωση, µε µηχανικά µέσα ή σκαπάνη ή 
και αεροσυµπιεστές. 

Η διάνοιξη των χανδάκων θα γίνει παράπλευρα των βάσεων των ιστών. 

Σε περίπτωση συνάντησης εµποδίων κατά τη διάνοιξη των χανδάκων µπορεί ο 
επιβλέπων να αυξοµειώσει την απόσταση µεταξύ χάνδακα και βάσης ιστού. 

Ο εργολάβος υποχρεούται για τη διευθέτηση και οµαλοποίηση (µόρφωση) του 
πυθµένα και των παρειών των χανδάκων, έτσι ώστε να µην υπάρξουν προβλήµατα 
στην τοποθέτηση των σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων και στην τοποθέτηση των 
διαφόρων φρεατίων. 

Μετά τις εργασίες τοποθέτησης των σωληνώσεων, καλωδίων, φρεατίων, κλπ. θα γίνει 
πλήρωση των χανδάκων µε τα προϊόντα εκσκαφής. 

Τα προϊόντα εκσκαφής θα κτυπηθούν και θα συµπιεστούν µέχρι πλήρους 
σταθεροποίησης του εδάφους. Τα υπόλοιπα προϊόντα µαζί µε τα προϊόντα από τις 
εκσκαφές των βάσεων των ιστών κλπ. θα αποµακρυνθούν εκτός περιοχής σε τόπο 
όπου επιτρέπεται από την Αστυνοµία η απόρριψή τους. 

 

12.10.2 Πλαστικοί Σωλήνες PVC Φ 100 mm, 4 atm, προστασίας καλωδίων οδοφωτισµού. 

Για τη διέλευση των καλωδίων ΝΥΥ, µέσα στα χαντάκια και από το φρεάτιο στη βάση 
του ιστού, θα χρησιµοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες πίεσης από σκληρό PVC µε 
κεφαλή, εξωτερικής διαµέτρου 90 mm, πάχους τοιχώµατος τουλάχιστον 1,8 mm και 
πίεσης λειτουργίας 4 atm. 

Στις σωλήνες αυτές επιτρέπεται η διέλευση µέχρι δύο (2) καλωδίων ηλεκτροφωτισµού 
ΝΥΥ 
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Ο πυθµένας κάθε χάνδακα θα διευθετηθεί και θα οµαλοποιηθεί κατάλληλα έτσι ώστε να 
µην υπάρξουν προβλήµατα στην τοποθέτηση και ευθυγράµµιση των πλαστικών 
σωλήνων. 

Ο επιβλέπων θα δώσει µεγάλη σηµασία στη σωστή τοποθέτηση των πλαστικών 
σωλήνων για να αποφευχθούν µελλοντικές δυσκολίες στην εξαγωγή και 
επανατοποθέτηση τυχόν κατεστραµµένων καλωδίων. 

Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι εξάµετροι και θα συνδέονται µεταξύ τους στα σηµεία 
ένωσης µε ειδική κόλλα. 

Η στερέωση (αγκύρωση) του πλαστικού σωλήνα στον πυθµένα του χάνδακα θα 
επιτυγχάνεται µε ζώνες τσιµεντοκονιάµατος, κάθε 3 m. 

Η συνέχεια του πλαστικού σωλήνα θα διακόπτεται από τα φρεάτια των ιστών. Ο 
πλαστικός σωλήνας θα εισέρχεται µέσα στα φρεάτια σε βάθος περίπου 5 cm µέσα από 
τις ειδικές οπές διαµέτρου 10 cm που έχουν προβλεφθεί στην κατασκευή του φρεατίου. 

Στα σηµεία εισόδου του πλαστικού σωλήνα στο φρεάτιο θα γίνουν κατάλληλες 
εργασίες αρµολογήµατος (µόνωση) µε τσιµεντοκονία των 650 kg. 

 

12.10.3 Ηλεκτροφόρα Καλώδια (Καλώδια ΝΥΜ και ΝΥΥ) τροφοδοσίας ιστών 

Τα καλώδια που θα xρησιµοποιηθούν στην εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού θα είναι 
απαραιτήτως εγκεκριµένα από το Υπουργείο Βιοµηxανίας και θα είναι δύο τύπων: 

• Αγωγοί HO5W (ΝΥΜ) έως 500 Volt µε πλαστική επένδυση. Oι αγωγοί αυτοί 
µονώνονται µε πλαστικό ειδικής xηµικής σύνθεσης και περιβάλλονται από 
µονωτική βάση. Εξωτερικά της µονωτικής µάζας υπάρxει περίβληµα από 
πλαστικό µανδύα ο οποίος xαρακτηρίζεται για τη µεγάλη διάρκεια ζωής του, τη 
δυσκολία ανάφλεξής του και την ανθεκτικότητά του στο πετρέλαιο. 

• Υπόγεια καλώδια JIVV (ΝΥΥ) έως 1000 Volt, ανθυγρά, αποτελούµενα από 
xάλκινους αγωγούς κυκλικής διατοµής, οι οποίοι είναι µονωµένοι µε πλαστικό 
ειδικής xηµικής σύνθεσης. Οι ανωτέρω αγωγοί περιβάλλονται µε περίβληµα 
από µονωτική µάζα. 

Τόσο οι αγωγοί όσο και η µάζα περιβάλλονται από πλαστικό µανδύα χρώµατος 
µαύρου ή γκρι της ίδιας xηµικής σύνθεσης όπως και η µόνωση των αγωγών. 

Οι αγωγοί ΝΥΜ θα τοποθετηθούν µέσα στον ιστό και θα τροφοδοτήσουν το φωτιστικό 
σώµα από τα ακροκιβώτια του ιστού. 

Τα καλώδια ΝΥΥ θα τοποθετηθούν µέσα σε σωλήνες που βρίσκονται µέσα στους 
χάνδακες και θα ηλεκτροδοτήσουν από τους πίνακες φωτισµού όλα τα φωτιστικά 
σώµατα. 

Σε κάθε ηλεκτρική γραµµή και καθ’ όλο το µήκος της, απαγορεύεται η αλλαγή διατοµής 
των αγωγών καλωδίου. 

Από κάθε ηλεκτρική γραµµή τροφοδότησης ο ένας από τους αγωγούς του καλωδίου 
ΝΥΥ θα χρησιµοποιείται ως αγωγός επιστροφής (ουδέτερος). 

Ο εργολάβος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση των καλωδίων. 

Απλός τραυµατισµός αυτών µπορεί να επιφέρει µε την παρέλευση του χρόνου 
ανωµαλία στη λειτουργία της εγκατάστασης, την οποία οφείλει ο εργολάβος να 
αποκαταστήσει πλήρως κατά το χρόνο εγγύησης του έργου. 
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Για την ηλεκτροδότηση των φωτιστικών σωµάτων τα υπόγεια καλώδια ΝΥΥ από το 
φρεάτιο, θα εισέρχονται µέσα στον ιστό µέσω της ειδικής υποδοµής που έχει γίνει γι' 
αυτό (οπές διέλευσης, πλαστική σωλήνα, κλπ.). Θα ανέρχονται µέχρι το ακροκιβώτιο 
του ιστού, όπου θα πραγµατοποιείται η διακλάδωση και το κόψιµο των καλωδίων και 
εν συνεχεία από τον ίδιο ακριβώς δρόµο θα επιστρέφουν στο φρεάτιο για να 
συνεχίσουν µέσω του χάνδακα µέχρι το επόµενο φρεάτιο ιστού. 

Οι διακλαδώσεις των καλωδίων µέσα στο έδαφος µε χυτοσιδηρούς ή πλαστικούς 
διακλαδωτήρες (µούφες) κατά βάση απαγορεύονται. 

Σε ορισµένες µόνο περιπτώσεις και εφόσον δεν µπορεί να εφαρµοστεί άλλη λύση θα 
χρησιµοποιηθούν µούφες ΧΥΤΟΡΗΤΙΝΗΣ άριστης ποιότητας, τα δε µουφαρίσµατα θα 
γίνονται µέσα στα φρεάτια. 

Κυρίως οι διακλαδώσεις προς άλλη γραµµή θα γίνονται στο ακροκιβώτιο του ιστού. Για 
τις περιπτώσεις αυτές θα λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα από τον εργολάβο στα 
ακροκιβώτια διακλάδωσης. 

 

12.11 Φωτιστικά Σώµατα Εξωτερικού Φωτισµού 

12.11.1 Γενικές Απαιτήσεις Φωτιστικών Σωµάτων Εξωτερικού Φωτισµού 

12.11.1.1 Μεταλλικά Μέρη 

• Το κράµα του αλουµινίου από το οποίο θα κατασκευασθούν τα διάφορα τµήµατα 
των φωτιστικών σωµάτων πρέπει να έχει µικρή περιεκτικότητα σε χαλκό (κάτω 
από 0,05%) για να εξασφαλίζεται η υψηλή αντοχή αυτού σε διαβρώσεις. 

• Όλα τα υπόλοιπα µεταλλικά τµήµατα και εξαρτήµατα των φωτιστικών σωµάτων 
θα είναι βαµµένα µε δύο στρώσεις υποστρώµατος υψηλής πρόσφυσης και δύο 
στρώσεις ελαιοχρώµατος που θα ψηθεί σε υψηλή θερµοκρασία (βαφή φούρνου). 
Ειδικά δε για τα µεταλλικά µέρη που συµµετέχουν έµµεσα ή άµεσα στην 
ανάκλαση του φωτός των λαµπτήρων η βαφή θα πρέπει να είναι λευκού 
χρώµατος, στιλπνή και να µην αλλοιώνεται (κιτρινίζει) ούτε από την θερµότητα 
των λαµπτήρων ούτε από τις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου ή του ίδιου του 
φωτιστικού. 

 

12.11.1.2  Καλύµµατα 

• Τα υάλινα καλύµµατα των φωτιστικών σωµάτων θα είναι µονοκόµµατα (χωρίς 
ραφές) και κατασκευασµένο από διάφανες γυαλί µε διαπερατότητα πάνω από 90 
%. 

• Τα πλαστικά καλύµµατα των φωτιστικών σωµάτων θα είναι επίσης µονοκόµµατα 
και κατασκευασµένα από διάφανες ακρυλικό ή πολυκαρβονικό πλαστικό µε 
διαπερατότητα πάνω από 90%, χωρίς φυσαλίδες ή γραµµές ή άλλα ελαττώµατα. 
Τα πλαστικά καλύµµατα δεν πρέπει να υφίστανται παραµορφώσεις ή αλλοιώσεις 
(κιτρίνισµά) ούτε από την θερµότητα ούτε από τις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου ή 
του ίδιου του φωτιστικού. 

• Η στερέωση των καλυµµάτων πάνω στο κέλυφος θα γίνεται µε τη βοήθεια 
κατάλληλων µάνδαλων µε ελατήριο ασφαλείας. 

  

12.11.1.3 Προστασία – Παρεµβύσµατα Στεγανότητας 
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• Τα παρεµβύσµατα στεγανότητας θα είναι από NEOPRENE, αιθυλιπροπυλένιο ή 
πυριτιούχο πλαστικό ανθεκτικό στην θερµότητα και στις καιρικές επιδράσεις. 

• Τα φωτιστικά σώµατα τύπου βραχίονα στην υποδοχή στερέωσης πάνω στον 
ιστό θα φέρουν ειδικό αφρώδες πλαστικό στεγανοποιήσεως που θα επιτρέπει 
την διέλευση µόνο του τροφοδοτικού καλωδίου και θα αποκλείει την είσοδο 
σκόνης, εντόµων κλπ µέσα στα φωτιστικά. 

• Τα φωτιστικά σώµατα προστασίας Ρ44 (DIN 40050) και πάνω θα φέρουν και 
κατάλληλους στυπιοθλίπτες για την στεγανοποίηση της εισόδου του 
τροφοδοτικού καλωδίου. 

 

12.11.1.4  Ηλεκτρικά Όργανα – Εσωτερικές Καλωδιώσεις 

• Τα όργανα αφής προβλέπονται γενικά µέσα στα φωτιστικά σώµατα σε ιδιαίτερο 
χώρο που πρέπει να είναι εύκολα επισκέψιµός και ειδικά µελετηµένος για την 
απαγωγή της εκλυόµενης θερµότητας. 

• Οι λυχνιολαβές θα είναι βαρείας κατασκευής από πορσελάνη ή κατάλληλο 
αµιαντούχο υλικό. Οι λυχνιολαβές των λαµπτήρων που απαιτούν υψηλή τάση για 
το άναµµά τους θα πρέπει να έχουν ονοµαστική τάση ίση τουλάχιστον µε την 
τάση εναύσεως. 

• Για τη διανοµή του ρεύµατος µέσα στα φωτιστικά θα πρέπει να υπάρχει 
κατάλληλος ακροδέκτης από πορσελάνη ή βακελίτη. Οι εσωτερικές συρµατώσεις 
των φωτιστικών σωµάτων πρέπει να έχουν υψηλή θερµική και µηχανική αντοχή 
γι΄ αυτό προβλέπονται µε αµιαντούχο ή πυριτιούχο (SILICONE) µονωτικό 
µανδύα. Τα φωτιστικά σώµατα θα πρέπει επίσης να έχουν ακροδέκτη γειώσεως 
από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα. 

• Όσα φωτιστικά, τέλος προβλέπονται µε λαµπτήρες που απαιτούν υψηλή τάση 
εναύσεως θα πρέπει να φέρουν ειδική διάταξη αυτόµατης διακοπής της 
τροφοδοτήσεως αυτών µόλις ανοίξει οποιοδήποτε τµήµα τους (π.χ. κάλυµµα 
κλπ.. 

• Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι διπλής µονώσεως όσον αφορά τα όργανα αφής 
αυτών. 

  

12.11.1.5 Γενικά Χαρακτηριστικά Φωτιστικών Σωµάτων Εξωτερικών Φωτισµού 

Φωτιστικό σώµα εξωτερικού φωτισµού σχήµατος απιδιού, λαµπτήρων νατρίου υψηλής 
πιέσεως κατάλληλο για τοποθέτηση στην προέκταση µεταλλικού βραχίονα σε 
τσιµεντοιστό ή µεταλλικό ιστό ή και σε τοίχο. Το φωτιστικό σώµα θα αποτελείται από τα 
παρακάτω µέρη: 

• Κέλυφος 

• Οπτικό σύστηµα 

• ∆ιαφανές κάλυµµα 

• Όργανα 

• Τη µεταλλική πλάκα διαχωρισµού του χώρου των οργάνων από τον χώρο του 
λαµπτήρα. 
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12.11.1.6  Κέλυφος 

Το κέλυφος δηλαδή ενιαίο µεταλλικό περίβληµα από χυτοπρεσσαριστό κράµα 
αλουµινίου ανθεκτικό σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

Το πίσω µέρος του κελύφους είναι διαµορφωµένο σε ρυθµιζόµενη υποδοχή βραχίονα 
κατάλληλη για βραχίονα εξωτερικής 40 mm έως 60 mm. 

 

12.11.1.7  Οπτικό Σύστηµα (Κάτοπτρο – Ανακλαστήρας) 

Το κάτοπτρο και ο ανακλαστήρας θα αποτελούν ενιαίο σύνολο που θα είναι 
κατασκευασµένο από πρεσσαριστό φύλλο αλουµινίου µε βαθµό καθαρότητας 99,9 %. 
Η εσωτερική επιφάνεια θα πρέπει να έχει υποστεί ηλεκτρολυτική επεξεργασία. Το 
σχήµα του ανακλαστήρα θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυµητή 
κατανοµή του φωτός. 

 

12.11.1.8 ∆ιαφανές Κάλυµµα 

Το διαφανή κώδωνα, ο οποίος είναι κατασκευασµένος από ειδική διαφανή ακρυλική ή 
πυρίµαχο ύαλο, ανθεκτική σε µηχανικές καταπονήσεις. 

Η στερέωση του κώδωνα στο κέλυφος γίνεται µέσω κατάλληλου παρεµβύσµατος 
ανθεκτικού σε έντονες καιρικές µεταβολές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται προστασία στο 
µεν χώρο του λαµπτήρα ΙΡ 44 στον δε χώρο των οργάνων ΙΡ 23 κατά DIN 40050. 

 

12.11.1.9  Όργανα Αφής 

Τα απαραίτητα όργανα αφής του λαµπτήρα όπως: 

• στραγγαλιστικό πηνίο. 

• πυκνωτή βελτίωσης COS φ. 

• εναυστήρα κατάλληλο για λυχνίες Na. 

• αντιπαρασιτική διάταξη. 

• ακροδέκτη σύνδεσης. 

• ασφάλεια 6 Α. 

• πλήρη ηλεκτρική συνδεσµολογία κατάλληλη για φωτιστικό σώµα κλάσης 
µόνωσης Ι κατά VDE 0710, ώστε µε την τοποθέτηση του λαµπτήρα και απλή 
σύνδεση στο δίκτυο να µπορεί να λειτουργήσει. 

Όλα τα όργανα αφής θα είναι ενσωµατωµένα στο φωτιστικό και θα πρέπει να µπορούν 
να επιθεωρηθούν εύκολα. Η προδιαγραφή των οργάνων αφής (στραγγαλιστικά πηνία 
κλπ.) συσκευές εναύσεως, πυκνωτές διορθώσεις συντελεστού ισχύος, γίνεται 
αναλυτικά στην αντίστοιχη προδιαγραφή. 

 

12.11.1.10 Φωτοτεχνικά Χαρακτηριστικά – Προστασία 

Η κατανοµή του φωτός πρέπει να είναι συµµετρική τύπου CUT – OFF σύµφωνα µε την 
CIE και η προστασία του φωτιστικού σώµατος ΙΡ 44 (Ρ33) σύµφωνα µε την IEC 144 
(DIN 40050). 
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12.11.1.11 Χώρος Λαµπτήρα 

Το χώρο του λαµπτήρα στον οποίο υπάρχει λυχνιολαβή Ε40 και κάτοπτρο από 
χηµικώς καθαρό αλουµίνιο το οποίο έχει υποστεί επιφανειακή σκλήρυνση, στίλβωση 
και αντιδιαβρωτική επεξεργασία. 

 

12.11.1.12 Λοιπές Απαιτήσεις 

Τα διάφορα µέρη του φωτιστικού σώµατος θα πρέπει να πληρούν επίσης και την 
προδιαγραφή ΄΄ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ΄΄. 

 

 

12.11.2 Λαµπτήρες Νατρίου υψηλής πίεσης και όργανα αφής 

12.11.2.1 Λαµπτήρες Νατρίου Υψηλής Πίεσης 250 W 

• Οι λαµπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης θα έχουν κοχλιωτή βάση (Ε40) και ο 
γυάλινος κώδωνας µε σχήµα απιδιού θα είναι κατασκευασµένος από σκληρό 
γαλακτερό αδιαφανές γυαλί. 

• Η διάρκεια ζωής των λαµπτήρων θα είναι τουλάχιστον 9000 ώρες. Τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των λαµπτήρων θα είναι σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 

 150 W 250 W 400 W 1000 W 

Ρεύµα λαµπτήρα 1.8 A 3.0 A 4.45 A 10.30 A 

Ρεύµα γραµµής (µε πυκνωτή διόρθωσης 
cos φ) 0.85 A 1.4 A 2.20 A 5.60 A 

Ελάχιστη επιτρεπόµενη τάση δικτύου 200 V 200 V 200 V 200 V 

Χρόνος έναυσης 5 λεπ. 5 λεπ. 5 λεπ. 5 λεπ. 

Φωτεινή ροή µετά 100 ώρες λειτουργίας 
(LUMENS) 5.800 13.500 25.000 125.000 

 

12.11.2.2 Στραγγαλιστικά Πηνία 

• Τα στραγγαλιστικά πηνία θα αποτελούνται από µεταλλικό περίβληµα µέσα στο 
οποίο θα βρίσκεται ο πυρήνας των, εµποτισµένος σε πολυεστερική ρητίνη. Τα 
στραγγαλιστικά πηνία θα φέρουν απαραίτητα και ακροδέκτη γειώσεως και θα 
είναι κατάλληλα για λειτουργία σε θερµοκρασίες περιβλήµατος µέχρι 80 οC. 

• Τα στραγγαλιστικά πηνία θα πρέπει να έχουν επίσης τα ακόλουθα ειδικά 
χαρακτηριστικά (χωρίς ενσωµατωµένο πυκνωτή διόρθωσης του cos φ): 

 ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 

 150 W 250 W 400 W 1000 W 
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Μέγιστη απώλεια ισχύος 18 W  24 W 32 W 55 W 

Μέγιστο ρεύµα έναυσης 2.4 A 4.5 A 6.5 A 14.00 A 

Μέγιστο ρεύµα κανονικής λειτουργίας 1.8 A 3.0 A 4.45 A 7.30 A 

Ελάχιστος συντελεστής ισχύος 0.4 0.45 0.45 0.45 

12.11.2.3  Πυκνωτές ∆ιορθώσεως Συντελεστή Ισχύος  

Όλα τα φωτιστικά θα φέρουν απαραίτητα πυκνωτή διόρθωσης του συντελεστή ισχύος 
σε 0,9 ή παραπάνω, ενώ κάθε πυκνωτής θα φέρει παράλληλα προς τους ακροδέκτες 
του κατάλληλη αντίσταση εκφορτίσεως. 

Μετά την τοποθέτηση των πυκνωτών η τιµή του ρεύµατος κατά την έναυση των 
λαµπτήρων θα πρέπει να περιορίζεται σε 1,2 Α για τους λαµπτήρες των 150 W, 2.30 Α 
για τους λαµπτήρες των 250 W, 3.60 Α για τους λαµπτήρες των 400 W και σε 7, 30 Α 
για τους λαµπτήρες 1000 W. 

 

12.11.2.4 Συσκευές Έναυσης 

Οι συσκευές εναύσεως των λαµπτήρων νατρίου υψηλής πίεσης θα είναι ηλεκτρονικού 
τύπου µε κρυσταλλολυχνίες πυριτίου (THYRISTORS), ή άλλου τύπου. 

 

12.11.2.5 Φωτοηλεκτρικός ∆ιακόπτης 

Θα είναι ερµητικά σφραγισµένο φωτοκύτταρο θειούχου καδµίου, ή άλλου ισοδύναµου 
υλικού, κατάλληλου µεγέθους, µε επαφές µονής δράσης των 1000 W. Η µονάδα θα 
είναι τοποθετηµένη σε στεγανό περίβληµα χυτού αλουµινίου. Η µονάδα θα τίθεται σε 
λειτουργία µόλις η ένταση φωτισµού ηµέρας κατέβει κάτω από 55 LUX και θα σταµατά 
όταν η ένταση φωτισµού ηµέρας ανέβει πάνω από 55 LUX. Ηλεκτρονόµος 
ετεροχρονισµού θα εµποδίζει την τυχαία διακοπή λόγω επίδρασης παροδικών πηγών 
φωτός. Στο µπροστινό µέρος του κυττάρου θα υπάρχει κατευθυντήριος φακός που θα 
εµποδίζει τις σταθερές πηγές φωτός από το να προκαλέσουν διακοπή λειτουργίας. 

 

12.12 ΣιδηροΪστοί 

Οι σιδηροιστοί θα είναι εξαγωνικής διατοµής από έλασµα πάχους 6 mm, ύψους 9 m. 
Θα είναι κολουροκωνικού σχήµατος διατοµής κανονικού εξαγώνου πλευράς κορυφής 6 
cm κατασκευασµένου από ελάσµατα όχι µικρότερα των 5 m για να αποφευχθούν όσο 
είναι δυνατό πολλές ηλεκτροσυγκολλήσεις που θα πρέπει εξάλλου να εκτελεσθούν µε 
επιµέλεια για να εξασφαλισθεί ικανοποιητική αισθητική εµφάνιση. Ο κορµός του 
σιδηροιστού θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεως διαστάσεων 0,60 x 
0,60 m, πάχους 20 mm καλά ηλεκτροσυγκολληµένη σε αυτόν και µε έξι (6) ενισχυτικά 
πτερύγια πάχους 16 mm σχήµατος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των καθέτων 
πλευρών αυτού 0,20 και 0,30 m. Η πλάκα εδράσεως θα πρέπει να φέρει ανάλογη 
κεντρική οπή για τη διέλευση του υπόγειου καλωδίου καθώς και τεσσάρες οπές 
διαµέτρου 1 ins η κάθε µία. Ο σιδηροιστός θα συνοδεύεται από µία βάση αγκυρώσεως 
που θα αποτελείται από τέσσερις ήλους µήκους 1,00 m και διατοµής 1 ins που θα 
καταλήγουν σε σπείρωµα µήκους 0,20 m καλά επεξεργασµένο. Οι τέσσαρες ήλοι 
πρέπει να είναι συνδεµένοι µεταξύ τους µε ηλεκτροσυγκολληµένες πάνω τους γωνίες 
30 / 30 / 3 mm σε σχήµα τετραγώνου στη βάση τους και χιαστί προ του σπειρώµατος 
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τους για να αποφευχθεί µετακίνηση τους κατά την ενσωµάτωσή τους µέσα στην βάση 
από σκυρόδεµα. Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 0,80 m από τη βάση του οπή για την 
τοποθέτηση του ακροκιβωτίου που θα κλείνει µε κατάλληλη θυρίδα από λαµαρίνα 
πάχους 6 mm. Οι ελάχιστες διαστάσεις της θύρας θα είναι ύψους 300 mm και πλάτους 
85 mm. Οι κοχλίες στηρίξεως της θύρας επί του ιστού θα είναι ορειχάλκινοι. Στους 
τέσσαρες ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πριν από την ανύψωση του 
ιστού από ένα περικόχλιο 1 ins για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς 
σφήνες ζυγοστάθµιση του στερεούµενη µε δύο περικόχλια από πάνω σε κάθε θέση. Ο 
ιστός στα τελευταία 0,40 m θα φέρει σιδηροσωλήνα η τούµπο από έλασµα του ιδίου 
πάχους µε το έλασµα του σιδηροιστού που θα προεκτείνεται µέσα στον ιστό κατά 0,40 
m ακόµη κατάλληλα ηλεκτροσυγκολληµένο για την τοποθέτηση και την στερέωση 
πάνω του βραχίονα ή απευθείας του φωτιστικού σώµατος. Η όλη κατασκευή θα πρέπει 
να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να µην παρουσιάζει ελαττώµατα. 

Οι σιδηροιστοί πριν τη βαφή τους θα υποστούν αµµοβολή σύµφωνα µε τα πρότυπα 
SVENSK STANDARD SIS 055. 900 του 1967 βαθµού SA - 3 µετά και όχι σε διάστηµα 
µεγαλύτερο των 12 ωρών θα περαστούν µε µία στρώση αντιδιαβρωτικού εποξειδικού 
ασταριού και δύο στρώσεις εποξειδικού χρώµατος ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες, 
απόχρωσης ανοικτού γκρι χρώµατος (το συνολικό πάχος βαφής δεν θα είναι µικρότερο 
από 0,4 mm) 

Ο σιδηροιστός θα τοποθετείται πάνω σε βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα που θα 
φέρει και τα µπουλόνια για την στερέωση του. 

Μετά την τοποθέτηση του ιστού πάνω στη βάση, θα γίνεται η τελική διαµόρφωση της 
επιφανείας της βάσεως, δηλαδή κάλυψη των περικοχλίων µε γράσο ή βαζελίνη και 
τελική πλήρωση µε τσιµεντοκονία. 

Πρέπει να υποβληθεί πλήρης στατικός υπολογισµός για τον ιστό και τη βάση 
στηρίξεως του.  

Εφόσον από τον υπολογισµό προκύψουν πάχη ελασµάτων και σωλήνων µικρότερα 
από τα προβλεπόµενα θα εφαρµοσθούν τα πάχη τα προβλεπόµενα από την 
προδιαγραφή. Εφόσον όµως προκύψουν µεγαλύτερα από τα προβλεπόµενα θα 
εφαρµοσθούν τα του υπολογισµού.  

 

12.12.1 Βραχίονες Φωτιστικών Σωµάτων 

Πάνω σε κάθε ιστό προβλέπεται η εγκατάσταση ενός µονού ή διπλού ή πολλαπλού 
βραχίονα για τα φωτιστικά σώµατα. 

Ο βραχίονας θα είναι κατασκευασµένος από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο κατά DIN 
2440 Φ 2΄ και πάχους 3,65 mm στερεούµενος στην κορυφή του ιστού µε ειδικό 
µεταλλικό περιλαίµιο (χοάνη) συναρµολογούµενος µε µπουλόνια ή κοχλία στερεώσεως 
1/2 ανοξείδωτα. 

Η βάση αυτή του βραχίονα θα κατασκευασθεί από γαλβανισµένο σωλήνα τούµπο, 
τέτοιας διαµέτρου, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προσαρµογή στο τελευταίο 
τµήµα του ιστού. 

Κάθε βραχίονας στο άκρο του θα καταλήγει σε ειδική µεταλλική υποδοχή για την 
υποδοχή του φωτιστικού σώµατος. Το µήκος και η διάµετρος υποδοχής θα 
κατασκευασθεί ώστε να δέχεται το φωτιστικό σώµα που προτείνεται για τοποθέτηση. 

Ο βραχίονας µαζί µε τη χοάνη προ της εγκαταστάσεως θα βαφούν µε ειδικό χρώµα 
αλουµινίου για επίτευξη οµοιοµορφίας του χρώµατος. Τα σηµεία 
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ηλεκτροσυγκολλήσεως του βραχίονα στη χοάνη θα κατεργασθούν επιµελώς προ της 
βαφής. Κάθε σκέλος του βραχίονα θα αποτελείται από συνεχή σωλήνα απαγορευµένης 
της κατασκευής βραχίονα µε συγκόλληση περισσοτέρων τµηµάτων. 

Ο βραχίονας θα είναι ευθυγράµµου σχήµατος οριζόντιας προβολής και κλίσεως 
αναλόγου προς την κλίση που απαιτείται για το προτεινόµενο φωτιστικό σώµα και 
πάντως όχι µεγαλύτερη των 15 ο. 

 

12.12.2 Ακροκιβώτια Ιστών 

Μέσα σε κάθε ιστό θα εγκατασταθεί ένα ακροκιβώτιο, για την τροφοδότηση των 
φωτιστικών σωµάτων, κατασκευασµένο από κράµα αλουµινίου, το οποίο θα φέρει στο 
κάτω µέρος του διαιρούµενο ποτήρι µε τρεις τρύπες για καλώδιο µέχρι NYY 4 X 10 
mm2 στο πάνω δε µέρος θα φέρει δύο τρύπες για διέλευση καλωδίων µέχρι ΝΥΜ 4 Χ 
2,5 mm2 και µεταλλικούς στυπιοθλίπτες. 

Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες βαρέως τύπου προκειµένου να 
εξασφαλισθεί σταθερή επαφή των αγωγών. 

Επίσης θα υπάρχουν ασφάλειες, τύπου ταµπακέρας πλήρεις, καθώς και κοχλίες 
ορειχάλκινοι, οι οποίοι θα κοχλιούνται σε σπείρωµα που θα υπάρχει στο σώµα του 
ακροκιβωτίου. Οι κοχλίες αυτοί θα φέρουν παξιµάδια, ροδέλες κ.λ.π. για την πρόσδεση 
του χαλκού γείωσης και του αγωγού γείωσης του φωτιστικού σώµατος. 

Το όλο κιβώτιο θα στηρίζεται σε κατάλληλη βάση πάνω στον ιστό µε τη βοήθεια δύο 
κοχλιών και θα κλείνει µε πώµα το οποίο θα στηρίζεται στο σώµα του κιβωτίου µε τη 
βοήθεια δύο ορειχάλκινων κοχλιών.  

Το πώµα θα φέρει περιφερειακά στεγανοποιητική αύλακα µε ελαστική ταινία, σταθερά 
συγκολληµένη σε αυτήν για την πλήρη εφαρµογή του πώµατος.  
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13. ∆ΙΚΤΥΟ ΓΕΙΩΣΕΩΝ 

13.1 Θεµελιακή Γείωση 

13.1.1 Γενικά 

Προβλέπεται η κατασκευή θεµελιακού δικτύου µε χαλύβδινη θερµά 
επιψευδαργυρωµένη ταινία διαστάσεων 4 x 40 mm για τα δύο αντλιοστάσια, σύµφωνα 
µε τους ελληνικούς κανονισµούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων και VDΕ 
0185.  

Η ταινία θα τοποθετηθεί µέσα στο µπετόν των θεµελίων σύµφωνα µε τα Σχέδια. 

 

13.1.2 Κατασκευαστικές Λεπτοµέρειες 

α. Η αντίσταση γείωσης προβλέπεται να είναι λιγότερο από 1 Ω, γι αυτό η γείωση των 
πινάκων. και υποπινάκων, τα µεταλλικά µέρη του εξοπλισµού και οργάνων 
(κινητήρες κλπ.) θα συνδεθούν στην θεµελιακή γείωση. 

β. Οι αγωγοί γείωσης θα είναι σύµφωνοι προς τα αναγραφόµενα στα σxέδια. Έτσι θα 
είναι µονωµένοι αγωγοί της αυτής µόνωσης και κατασκευής µε τους λοιπούς 
αγωγούς του κυκλώµατος ή ακόµα µπορεί να είναι γυµνοί πολύκλωνοι αγωγοί µέσα 
σε σωλήνες ή ορατοί επί στηριγµάτων ή εσχαρών. 

Γενικά, η διατοµή των αγωγών γείωσης θα είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς και 
τα σχέδια, δηλ. εφόσον οι αγωγοί του κυκλώµατος έχουν διατοµή µικρότερη από 16 
mm2 ο αγωγός γείωσης θα έχει την ίδια διατοµή. 

Εάν οι αγωγοί του κυκλώµατος έχουν διατοµή 16 έως 35 mm2 ο αγωγός γείωσης θα 
είναι 16 mm2 ενώ για διατοµές αγωγών κυκλωµάτων 50 mm2 και άνω ο αγωγός 
γείωσης θα έχει διατοµή τουλάχιστον ίση προς το µισό της διατοµής των αγωγών 
του κυκλώµατος. 

γ. Γεφυρώσεις σε όλα τα δίκτυα σωληνώσεων και µεταλλικές κατασκευές θα 
εξασφαλίζουν συνέχεια της γαλβανικής σύνδεσης (ισοδυναµική προστασία). 

δ. Θα υπάρχουν αναµονές εξωτερικά του κτιρίου µέσα σε κατάλληλα φρεάτια για τη 
µέτρηση της αντίστασης γείωσης. Στους χώρους των αντλιοστασίων και γενικά τους 
µηχανολογικούς χώρους θα υπάρχουν δύο αναµονές από τη θεµελιακή γείωση και 
ισοδυναµική γέφυρα για τη σύνδεση εξοπλισµού συνδεόµενη προς τη θεµελιακή 
γείωση. 
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14. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΈΛΕΓΧΟΥ 

14.1 Προδιαγραφές προγραµµατιζόµενων λογικών ελεγκτών (PLC). 

Ενδεικτικός τύπος: PLC SIMATIC S7-300 

Ο τοπικός σταθµός είναι ελεύθερα προγραµµατιζόµενη µονάδα αυτοµατισµού 
(Προγραµµατιζόµενος Λογικός Ελεγκτής, PLC), αποτελούµενη από ανεξάρτητες 
µονάδες, εναλλάξιµες κάρτες (modular system).PLC αυτού του τύπου θα εγκατασταθεί 
στο αντλιοστάσιο πόσιµου. Πιο συγκεκριµένα, για την επικοινωνία - διασύνδεση µε το 
περιβάλλον (συλλογή πληροφοριών και αποστολή εντολών), το PLC θα διαθέτει 
τυποποιηµένες κάρτες (modules): 

• ψηφιακών εισόδων (DI) για τη συλλογή πληροφοριών τύπου ON-OFF από 
επαφές RELAY ελεύθερης τάσης 

• ψηφιακών εξόδων (DO) για την αποστολή εντολών σε κατάλληλες µονάδες 

• αναλογικών εισόδων (AI) για τη συλλογή µετρήσεων από αισθητήρια 
παρέχουν αναλογικό σήµα 

• αναλογικών εξόδων (AO) για τη ρύθµιση ειδικών µονάδων 

 

Επιπλέον θα έχει τη δυνατότητα: 

• Επικοινωνίας µε Κεντρικό Η/Υ ή/και άλλο PLC ασύρµατης επικοινωνίας ή/και 
µέσω γραµµής ΟΤΕ (leased data line) ή DIALUP LINE. 

• Σύνδεσης µε καταγραφικό (εκτυπωτή, Floppy Drive κλπ). 

• Ενηµέρωσης προγράµµατος και δυνατότητα Remote προγραµµατισµού από 
το Κέντρο Ελέγχου και οποιουδήποτε Σταθµού Ελέγχου, µέσω τού 
τηλεφωνικού δικτύου µε Standard Modems (AT- Commands). 

• Ενηµέρωσης προγράµµατος και προγραµµατισµού µέσω φορητού 
µικροϋπολογιστή. 

• Η επικοινωνία της CPU µε το φορητό µικρουπολογισή θα γίνεται µε 9-pin MPI 
(Multi-point-Interface) που θα ικανοποιεί τo RS485 πρωτόκολλο και ταχύτητες 
µετάδοσης µέχρι 187.500 bps. 

• Mε το ΜPI Interface και φίσσα που θα έχει 2 Interfaces και που θα 
τοποθετείται πάνω στην CPU θα πρέπει να συνδέονται ταυτόχρονα µε τον 
φορητό µικροϋπολογιστή (για λειτουργίες ελέγχου και εκσφαλµάτωση του 
προγράµµατος της CPU)και OPERATION PANEL για την εµφάνιση στην 
οθόνη του µιµικών διαγραµµάτων, της δυνατότητας αλλαγής των παραµέτρων 
λειτουργίας, των ενδείξεων λειτουργίας κινητήρων και τη δυνατότητα 
χειροκίνητης λειτουργίας. 

• Στο ΜPI Interface της CPU θα µπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα µέχρι 16 
MPI Stations (όπως CPUS φορητού µικροϋπολογιστή, OPs) µε µέγιστη 
απόσταση µεταξύ 2 γειτονικών MPI σταθµών 

- 50 m χωρίς repeater  

- 1100 m µε 2 repeaters  

- 11000 m µε 10 repeaers σε σειρά και 

- 93 km µέσω οπτικών ινών (Fiber optics). 
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• Mε το MPI θα µπορούν να ανταλλαχθούν µικρά Set δεδοµένων µεταξύ 
διαφόρων CPU’s µε απλό τρόπο. 

Όλα τα PLC πρέπει να είναι όµοια και εναλλάξιµα ως προς τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, την επεκτασιµότητα και τον µέγιστο αριθµό καρτών επέκτασης. 
Θα διαφέρουν µόνο ως προς το πραγµατικό πλήθος των αναλογικών και 
ψηφιακών εισόδων και εξόδων που απαιτείται ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε 
εγκατάστασης. Ο σηµερινός αριθµός των εισόδων - εξόδων πρέπει να µπορεί να 
αυξηθεί ώστε να καλύπτει µελλοντικές απαιτήσεις, µόνο µε την προσθήκη 
επιπλέον καρτών. 

• Τα προγράµµατα λειτουργίας του ελεγκτή θα πρέπει να µπορούν να 
αποθηκευτούν σε εξωτερική ή ενσωµατωµένη EEPROM ή FEPROM. Ο 
ελεγκτής θα πρέπει να υποστηρίζει υποχρεωτικά αυτόν τον τύπο µνήµης. 

Η Μνήµη τού ελεγκτή θα διαιρείται σε  

- Ενσωµατωµένη RAM εργασίας (Working Memory) 

- Ενσωµατωµένη RAM φορτώµατος (Load memory) 

- Εξωτερική Flash EPROM φορτώµατος (Load memory) που θα επεκτείνει 
την ενσωµατωµένη. 

Η Load µνήµη θα περιλαµβάνει όλα τα Block Λογικής (συµπεριλαµβανοµένων 
και Block που δεν απαιτούνται για την εκτέλεση του προγράµµατος πχ. Block 
Header),µπλοκ δεδοµένων και δεδοµένων παραµετροποίησης που δεν χάνονται 
ούτε µε το Reset της µνήµης ούτε µε την απώλεια µπαταρίας του τροφοδοτικού. 
Mε την Μεταγωγή της CPU από κατάσταση Stop - κατάσταση εκτέλεσης του 
προγράµµατος θα µεταφέρονται από την Load µνήµη στην Working µνήµη µόνο 
τα κοµµάτια των µπλοκ λογικής και δεδοµένων που είναι απαραίτητα για την 
εκτέλεση του προγράµµατος. Η working µνήµη είναι γρηγορότερη από την Load 
µνήµη και θα σβήνει µε το µπουτόν Reset memory της CPU ή αν πέσει η 
µπαταρία του τροφοδοτικού.  

• Ο ελεγκτής θα είναι κατασκευασµένος µε τρόπο ώστε να µπορεί να 
επεκτείνεται µε πρόσθεση ανεξάρτητων µονάδων εισόδου/εξόδου (modular) 
που θα επικοινωνούν µε τις γειτονικές µονάδες µε Bus connectors. Oί µονάδες 
εισόδου/εξόδου θα πρέπει να αλλάζουν ενώ το PLC θα εκτελεί το πρόγραµµα 
χωρίς να δηµιουργείται πρόβληµα Η επέκταση του ελεγκτή θα πρέπει να 
γίνεται µε απλό τρόπο χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή µεταφορά της 
συσκευής σε εργαστήριο. Η συναρµολόγηση της συσκευή θα πρέπει να γίνεται 
επί κοινής ηλεκτρολογικής ράγας (Ω). 

• Η CPU θα εµπεριέχει Status Leds και Leds σφαλµάτων ενώ ο τρόπος 
λειτουργίας της θα επιλέγεται µε κλειδί (KEY). Όταν το κλειδί µετακινηθεί ο 
τρόπος λειτουργίας της CPU δεν θα µπορεί να αλλάξει. Αυτή η δυνατότητα θα 
προστατεύει το πρόγραµµα της εφαρµογής από µη εξουσιοδοτηµένη αλλαγή ή 
διαγραφή του. Επίσης, µε το πακέτο προγραµµατισµού και µε τη δυνατότητα 
password protection ο χρήστης θα προστατεύει αποτελεσµατικά το Know how 
έναντι µη εξουσιοδοτηµένων αλλαγών και αντιγραφή των προγραµµάτων του. 

Η CPU θα περιλαµβάνει διαγνωστική µνήµη µήκους 100-120 µηνυµάτων που 
δεν θα σβήνεται ούτε µε την πτώση τάσης ούτε µε το Reset της µνήµης και θα 
καταγράφονται µε ώρα και ηµεροµηνία γεγονότα που συνδέονται µε: 

- Σφάλµατα της CPU 

- Σφάλµατα συστήµατος της CPU 
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- Σφάλµατα περιφερειακών modules. 

- Μεταγωγή από κατάσταση Stop-Εκτέλεση προγράµµατος (RUN) -Stop. 

- Προγραµµατιστικά λάθη στο πρόγραµµα εφαρµογής. 

Η διαγνωστική µνήµη θα µπορεί να διαβασθεί ON-LINE τοπικά µε τον φορητό 
ηλεκτρονικό υπολογιστή  

Επίσης η CPU θα περιλαµβάνει ∆ιαγνωστικό Alarm µπλοκ στο οποίο 
προγραµµατίζοντας την ∆ιεύθυνση µιας οποιασδήποτε κάρτας εισόδου / εξόδου 
θα λαµβάνονται διαγνωστικά bit για την κάρτα όπως:  

- Βλάβη κάρτας 

- Εσωτερικό εξωτερικό σφάλµα 

- Πρόβληµα σε κάποιο κανάλι της κάρτας 

- Έλλειψη εξωτερικής τάσης 

- Έλλειψη φίσσας καλωδίων, Bit που µπορούν συνολικά να ενηµερώσουν 
τοπική λυχνία ή να µεταφερθούν µέσω του δικτύου των οπτικών ινών 
στους ΚΣ. Ειδικά, στις κάρτες αναλογικών εισόδων αν στο στάδιο αρχικής 
παραµετροποίησης της κάρτας ενεργοποιήσει ο χρήστης την ανίχνευση 
κοµµένου καλωδίου τότε είτε µε την ενεργοποίηση του διαγνωστικού 
Alarm µπλοκ είτε µε την µη ενεργοποίηση του αλλά οπτικά σε εξωτερικό 
LED της κάρτας (System Fault) ειδοποιείται τοπικά ή remote το σύστηµα 
για το κοµµένο καλώδιο οποιοδήποτε αναλογικού οργάνου (4....20mA). 

• Η κεντρική µνήµη εργασίας (Working Memory) του ελεγκτή θα πρέπει να έχει 
µέγεθος 20 Kbytes τουλάχιστον. 

• Η ενσωµατωµένη µνήµη φορτώµατος (Load Memory) του ελεγκτή θα πρέπει 
να έχει µέγεθος 40 Kbytes τουλάχιστον. 

• Ο τυπικός χρόνος σάρωσης θα πρέπει να είναι µικρότερος των 0.6 ms/Kb. 

• θα υπάρχει ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου 

• θα υπάρχουν ενσωµατωµένοι τουλάχιστον 8 Ωρωµετρητές λειτουργίας 

• θα υποστηρίζονται Γλώσσες προγραµµατισµού όπως LAD (LADDER) CSF 
(Πύλες) STL (λίστα εντολών) σύµφωνα µε τα διεθνή Standards IEC 1131-3 
Part 3 αλλά και επιπλέον γλώσσες προγραµµατισµού µε τη χρήση Optional 
Software πακέτων όπως: 

- SCL (Standard Control Language, Pascal like language) 

- GRAPH, Higraph, CFC (Continuous Function Chart) γραφικές γλώσσες 
προγραµµατισµού. 
Όλες οι επιπλέον γλώσσες προγραµµατισµού µε µικρό ποσό 
µετάφρασης (Compilation) θα µεταφράζονται στις γλώσσες LAD, CSF, 
STL. 

- θα υποστηρίζεται δοµηµένος προγραµµατισµού µε την ύπαρξη ειδικών 
µπλοκ οργάνωσης Block δεδοµένων, Block λειτουργιών, Block 
Λειτουργιών συστήµατος και Block δεδοµένων συστήµατος. 

• Ο ελεγκτής θα πρέπει να υποστηρίζει υποχρεωτικά τις παρακάτω εντολές: 

- Λογικής bit BOOLEAN (AND, OR). 

- Λογικής Word boolean (AND, OR) µε 16 bit-Σταθερές. 
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- Λογικής Double Boοlean (AND,OR) µε 32 bit- Σταθερές  

- Εντολές παλµού. 

- Set / Reset bit (πχ. Inputs, Outputs, Flags). 

- Εντολές ολίσθησης ∆εξιά, αριστερά και κυκλικής ολίσθησης. 

- Set /Reset bit (π.χ. Inputs, Outputs, flags). 

- Εντολές ολίσθησης δεξιά, αριστερά και κυκλικής ολίσθησης. 

- Εντολές χρονικών και απαριθµητών.  

- Αποθήκευσης και µεταφοράς τιµών από και προς καταχωρητές byte, 
Word, Doubleword. 

- Εντολές σύγκρισης (16bit, 32 bit ακέραιων αριθµών, 32 bit δεκαδικών 
αριθµών). 

- Αριθµητικές πράξεις όπως: 

α) Πρόσθεση/ πολλαπλασιασµό 16bit ακέραια. 

β) Πρόσθεση/ πολλαπλασιασµό 32 bit ακέραια. 

γ) Πρόσθεση/ πολλαπλασιασµό 32 bit δεκαδικών. 

- Εύρεση τετραγωνικής ρίζας, Λογαριθµικές πράξεις, τριγωνοµετρικές 
λειτουργίες. 

- Εντολές αλλαγής ελέγχου του προγράµµατος από µπλοκ σε µπλοκ και 
από εντολή σε εντολή µέσα στο ίδιο µπλοκ. 

- Εντολές µετατροπής κώδικα (πχ BCD σε 16 bit Ακέραια). 

- Εντολές αλλαγής τρόπου εκτέλεσης του προγράµµατος όπως κυκλικός, 
ελεγχόµενος από γεγονός ή από χρόνο. 

- Ένδειξη µεγίστου - ελαχίστου- µέσου κύκλου εκτέλεσης προγράµµατος. 

- Υποστήριξη αναλογικό - ολοκληρωτικό- διαφορικού ελεγκτή κλειστού 
βρόχου (PID Controller) µε την βοήθεια επιπλέον πακέτου 
παραµετροποίησης και πακέτου Block Λειτουργίας. 

• Η συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 64 απαριθµητές για εσωτερικά 
γεγονότα (µε απαρίθµηση 0-999) και 128 τουλάχιστον εσωτερικούς χρονικούς 
απαριθµητές για απαρίθµηση χρόνου από 10 msec - 9990 sec.  

- Όλα τα χρονικά και οι απαριθµητές θα µπορούν να είναι µόνιµα 
(διατήρηση περιεχοµένου τους σε περίπτωση διακοπής τάσης ή 
µεταγωγής της CPU από RUN-Stop- RUN.). 

• Η συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει 2048 τουλάχιστον εσωτερικά βοηθητικά ρελέ 
(Flags), για εσωτερικά γεγονότα ή δεδοµένα.Όλα τα Flags θα µπορούν να είναι 
µόνιµα. 

• Τάση τροφοδοσίας 24 Vdc. 

• Η συσκευή θα πρέπει να έχει µπαταρία για διατήρηση των προγραµµάτων της 
RAM. 

• Η συσκευή, σε πλήρη επέκταση, πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 512 ψηφιακές 
εισόδους / εξόδους. 



 

K:\N0600a\cons\tefhi\ΤΠ_5222.doc                              - 83 -                               Ν0600a/5222/B10 

 

• Η συσκευή σε πλήρη επέκταση, πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 64 αναλογικές 
εισόδους / εξόδους. 

• Η συγκράτηση των αγωγών στις κλεµοσειρές των καρτών να είναι βιδωτή. 

• Η αλλαγή των καρτών πρέπει να είναι δυνατή χωρίς αποσύνδεση και 
επανασύνδεση καλωδίων. Τα καλώδια θα συρµατώνονται σε φίσσα (connector), 
όταν θα τοποθετείται για πρώτη φορά στην κάρτα. Μηχανικό στοιχείο 
κωδικοποίησης (Key) θα επιτρέπει τη φίσσα να τοποθετείται σε κάρτες τού ιδίου 
τύπου.   

• Ένδειξη κατάστασης κάθε ψηφιακής εισόδου / εξόδου µε LED. 

• ∆υνατότητα προσοµοίωσης (SIMULATION) κάθε ψηφιακής και αναλογικής εισόδου 
/ εξόδου. 

• Γαλβανική αποµόνωση ψηφιακών εισόδων / εξόδων. 

• Για τις κάρτες ψηφιακών εισόδων απαιτείται: 

α) Τάση εισόδου 24V 

β) Προστασία από υπερτάσεις 

• Για τις αναλογικές εισόδους απαιτείται: 

α) ∆ιακριτική ικανότητα (resolution) τουλάχιστον 12 bits 

β) Προστασία από υπερτάσεις 

 γ) να µπορούν να επεξεργασθούν αναλογικά σήµατα από αισθητήρια που 
µετρούν βασικές περιοχές τάσης, ρεύµατος όπως:  

- ± 1V /10 ΜΩ Αντίσταση εισόδου 

- ±10V/100 ΜΩ Αντίσταση εισόδου 

- 1..5V/100 ΜΩ Αντίσταση εισόδου, περιοχές ρεύµατος 

- 4...20mA/25 Ω Αντίσταση εισόδου 

- ±20mA/ 25 Ω Αντίσταση εισόδου 

- 0...20mA/ 25 Ω Αντίσταση εισόδου, θερµοστοιχεία E,N,J,K και Standard 
PT100 ή N100 

αλλάζοντας τον τύπο της µέτρησης µε µηχανικά jumbers πάνω στην κάρτα 
και ρυθµίζοντας διάφορα µεγέθη (πχ πάνω κάτω) από το πακέτο 
προγραµµατισµού του ελεγκτή. 

δ) Ο κύκλος ολοκλήρωσης / µετατροπής για κάθε κανάλι να είναι το µέγιστο 
17/25 msec. 

• Η θερµοκρασιακή περιοχή λειτουργίας του ελεγκτή θα πρέπει να είναι 0° C έως 
60° C σε συνθήκες υγρασίας µέχρι 95%. 

 

14.2 Λογισµικό Προγραµµατισµού PLC's 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : SIEMENS 

ΤΥΠΟΣ : SIMATIC STEP 7 Pro 
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To SIMATIC S7 Manager είναι το πακέτο λογισµικού που χρησιµοποιείται για τον 
προγραµµατισµό των PLC της SIEMENS για την σειρά S7-300. 

 

14.2.1 Λειτουργίες τυποποιηµένης συσκευασίας 

Το τυποποιηµένο λογισµικό υποστηρίζει όλες τις φάσεις της διαδικασίας δηµιουργιών 
ενός στόχου αυτοµατοποίησης, όπως:  

• Προγράµµατα σύστασης και διαχείρισης. 

• ∆ιαµόρφωση και ανάθεση των παραµέτρων στο υλικό και τις επικοινωνίες.  

• ∆ιαχείριση των συµβόλων. 

• ∆ηµιουργία προγραµµάτων. 

• Μεταφόρτωση των προγραµµάτων στους προγραµµατιζόµενους ελεγκτές.  

• ∆ιάγνωση. 

 

To SIMATIC S7 Manager ανταποκρίνεται σε λειτουργικό WinXP Professional και σε 
Win2000 Professional. Τα WinXP Professional και Win2000 Professional προσφέρουν 
ταυτόχρονα άνοιγµα πολλών παραθύρων (πχ Editor, Status), δυνατότητα για άνοιγµα 
του editor και άλλων συναρτήσεων όπως copy, paste, εκτεταµένα αρχεία βοήθειας 
(όπως user documentations, tutorial, πληροφορίες κ.α) που διευκολύνουν και τον 
αρχάριο και τον εξειδικευµένο χρήστη να δουλέψουν µε αυτό το δυναµικό πρόγραµµα. 

∆ιαχείριση όλων των δεδοµένων από τα Project (πχ δεδοµένα παραµετροποίησης και 
configuration, σύµβολα) που αναφέρεται σε µια κεντρική βάση δεδοµένων στην οποία 
έχουν πρόσβαση και άλλα εργαλεία του προγράµµατος. Προαιρετικά πακέτα 
εφαρµογών που φορτώνονται επάνω στον Step7 Manager και προσφέρουν 
προγραµµατισµό. 

α) High-level (S7-SCL Standard Control Language PASCAL-like language) 

β) Γραφικό προγραµµατισµό (πχ. GRAPH - Higraph) -CFC (Continuous Function 
Chart) 

γ) OFF-line Simulation του προγράµµατος (Πακέτο PLC-SIM) χωρίς την ανάγκη 
σύνδεσης φορητού προγραµµατιστή µε την CPU. 

Οι γλώσσες προγραµµατισµού S7 ικανοποιούν το Standard IEC 1131-3 (Ladder, STL, 
Function Block, Graph). 

Ο κώδικας LADDER είναι µια γραφική αντιπροσώπευση της γλώσσας 
προγραµµατισµού STEP 7. Η σύνταξη της είναι παρόµοια µε ένα διάγραµµα λογικής 
ηλεκτρονόµων. 

Η STL είναι µια κειµενική αντιπροσώπευση της γλώσσας προγραµµατισµού STEP 7, 
παρόµοια µε τον κώδικα µηχανών. Εάν ένα πρόγραµµα γράφεται στον κατάλογο 
δήλωσης, οι µεµονωµένες οδηγίες αντιστοιχούν στα βήµατα µε τα οποία η CPU εκτελεί 
το πρόγραµµα. Για να καταστήσει τον προγραµµατισµό ευκολότερο, ο κατάλογος 
δήλωσης έχει επεκταθεί για να περιλάβει µερικές γλωσσικές κατασκευές highlevel 

Η FBD χρησιµοποιεί τα κιβώτια λογικής εξοικειωµένα από την άλγεβρα Μπουλ για να 
αντιπροσωπεύσει τη λογική. 

Άλλες γλώσσες προγραµµατισµού είναι διαθέσιµες ως προαιρετικές συσκευασίες. 
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Ο SIMATIC MANAGER αποτελείται από το Hardware configuration tool που 
χρησιµοποιείται για 

α) το configuration του συστήµατος αυτοµατισµού όπου τα modules επιλέγονται από 
ηλεκτρονικό κατάλογο και τα επιλεγµένα modules καταχωρούνται σε επιθυµητές 
θέσεις των πλαισίων τού PLCβ) To Configuration των Distributed I/O και µη 
Distributed l/Os 

γ) Παραµετροποίηση των CPU (χαρακτηριστικά όπως εκκίνησης, monitoring του 
κύκλου σάρωσης, κλπ µπορούν να ρυθµισθούν µε την βοήθεια Menu. 

δ) Παραµετροποίηση των hardware modules όπου ρυθµίσεις µέσω DIP Switches 
γίνονται µη αναγκαίες 

ε) Παραµετροποίηση των function modules (FM) και των καρτών επικοινωνιών (CP) 
που χρησιµοποιείται για την:  

i. Επιλογή των nodes της επικοινωνίας µέσω ΜΡΙ πρωτοκόλλου. 

ii. Κυκλική µετάδοση µέσω ΜΡΙ (οδηγούµενη από χρόνο). 

iii. Μετάδοση που ξεκινά από event και λαµβάνει χώρα µέσω ΜΡΙ. 

iv. Ορισµός των communications links. 

v. Εισαγωγή των Data Sources και Data destination σε έναν πίνακα. 

vi. Επιλογή communications blocks (CFB) από τις ενσωµατωµένες block 
Library. 

 

Info tools που περιλαµβάνει τα εξής: 

i. Εµφάνιση των CPU data (CPU version, χωρητικότητα σε µνήµη, µέγιστος 
αριθµός σε Inputs, Outputs, Flags). 

ii. Εµφάνιση της κατειληµµένης και ελεύθερης µνήµης. 

iii. Εµφάνιση των CPU διαγνωστικών µηνυµάτων από το διαγνωστικό buffer. 

iv. Εµφάνιση των στοιχείων του κύκλου (µεγαλύτερος, µικρότερος και τελευταίος 
κύκλος). 

v. Αιτίες δυσλειτουργίας ενός προγράµµατος. 
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15. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 

 

15.1 ∆εξαµενισµός 

Αρχικά το νερό θα αποθηκεύεται σε δεξαµενή όγκου τουλάχιστον 15κ.µ/σύστηµα, 

ώστε να επιτυγχάνεται καθίζηση των αιωρούµενων στερεών, καθώς και επιτυχής 

χλωρίωση.  

Τα υλικά κατασκευής της δεξαµενής δεν θα επηρεάζουν την ποιότητα του νερού και 

την λειτουργία της µονάδας επεξεργασίας. Ο όγκος της δεξαµενής (ή των δεξαµενών) 

θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τέτοιος (αλλά κατ’ελάχιστον 15κ.µ/σύστηµα) που θα 

επιτρέπει την αποθήκευση του νερού τουλάχιστον για 30 λεπτά πριν αυτό οδηγηθεί 

στην επεξεργασία.   

Στη δεξαµενή θα υπάρχουν εγκατεστηµένοι αυτοµατισµοί που θα διακόπτουν την 

τροφοδοσία νερού προς το σύστηµα, στην περίπτωση χαµηλής στάθµης του στη 

δεξαµενή, προκειµένου να προστατεύονται οι αντλίες τροφοδοσίας του συστήµατος 

από ξηρά λειτουργία, και παράλληλα δεν θα επιτρέπουν την υπέρβαση της ανώτερης 

στάθµης υπερχείλισής της. 

 

15.2 ∆ιάταξη Χλωρίωσης 

Το νερό κατά την είσοδό του στη δεξαµενή ακατέργαστου νερού, θα χλωριώνεται µε 

διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου.  Η χλωρίωση θα επιτυγχάνεται µε (κατάλληλης 

ικανότητας και παροχής) δοσιµετρική αντλία, η οποία θα δοσιµετρεί χλώριο όταν 

εισέρχεται νερό στη δεξαµενή του ακατέργαστου. Όταν η αντλία λήψης θαλασσινού 

νερού τίθεται σε λειτουργία, θα γίνεται ταυτόχρονα δοσιµέτρηση και τροφοδοσία της 

απαιτούµενης ποσότητας χλωρίου.  Θα εγκατασταθούν δύο (2) δοσιµετρικές αντλίες, 

η µία εφεδρική της άλλης σε πλήρη και «θερµή» εφεδρεία. 

Το σύστηµα χλωρίωσης θα αποτελείται από: 

• ∆οσιµετρική αντλία 

Τύπος: 

Η δοσιµετρική αντλία θα είναι διαφραγµατικού τύπου µε ενσωµατωµένο κινητήρα. 

Υλικά: 

Ο κινητήρας θα είναι τοποθετηµένος µέσα σε πλαστικό κέλυφος που θα τον 

προστατεύει από τις διαβρωτικές ιδιότητες των χηµικών.  Όλα τα τµήµατα που 
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έρχονται σε επαφή µε το διάλυµα θα είναι κατασκευασµένα από υλικό αντοχής 

στις συνθήκες λειτουργίας. 

∆υναµικότητα: 

Η δυναµικότητα της δοσιµετρικής αντλίας θα αποδεικνύεται ότι είναι τέτοια ώστε 

να καλύπτονται οι ανάγκες της διεργασίας. 

Παροχή: 

Η παροχή της δοσιµετρικής αντλίας θα είναι ρυθµιζόµενη µε έναν διακόπτη, από 

0% έως 100% της µέγιστης παροχής.  Θα διαθέτει δυνατότητα υψηλής ακρίβειας 

ρύθµισης ακόµα και για χαµηλές παροχές δοσιµέτρησης. 

Προστασίες: 

Η δοσιµετρική αντλία δεν θα καταστρέφεται σε περίπτωση ξηράς λειτουργίας.  Ο 

κινητήρας της θα διαθέτει βαθµό προστασίας ΙΡ65. 

Συµπληρωµατικός εξοπλισµός: 

Η δοσιµετρική αντλία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από σωληνάκια 

αναρρόφησης και κατάθλιψης καθώς και από τις απαιτούµενες βαλβίδες 

(κατάθλιψης, αντεπιστροφής, εξαέρωση, κλπ). 

• Κάδο διαλύµατος από όπου θα αναρροφάται το διάλυµα, ο οποίος θα είναι 

κατασκευασµένος από ανθεκτικό στις ουσίες αυτές πλαστικό υλικό και θα φέρει 

δείκτη στάθµης.  Η επάρκειά του δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από τις 

ανάγκες πέντε (5) ηµερών. 

 

15.3 Αντλία Προώθησης Ακατέργαστου Νερού 

Η προώθηση του ακατέργαστου νερού προς τη µονάδα επεξεργασίας θα 

πραγµατοποιείται µε κατάλληλης ικανότητας και παροχής, αντλία και µία εφεδρική σε 

πλήρη και «θερµή» εφεδρεία, η οποία θα καταθλίβει το προς επεξεργασία νερό σε 

αγωγό κατάλληλης διαµέτρου και µανοµετρικού, από πολυαιθυλένιο ή PVC. 

Η λειτουργία της αντλίας θα ελέγχεται από ηλεκτρικό φλοτέρ στη δεξαµενή.  

Ειδικότερα η αντλία θα πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

Τύπος  : Πολυβάθµια φυγοκεντρική η περιστροφική θετικής εκτόπισης 

Υλικό              : 316 L SS ή ανθεκτικότερο στη διάβρωση του θαλασσινού  νερού 
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Κινητήρας : Ο κινητήρας θα είναι τριφασικός (400V, 50Hz), ενώ η ονοµαστική του 

ισχύς θα  είναι µεγαλύτερη από την απορροφώµενη ισχύ της αντλίας 

που   οδηγεί, κατά 10% τουλάχιστον. 

Στην κατάθλιψη της αντλίας, η σωλήνωση θα είναι εφοδιασµένη µε βάνα 

αποµόνωσης και βαλβίδα αντεπιστροφής. 

 

15.4 Φίλτρανση µε Αυτόµατα Πολυστρωµατικά Φίλτρα Θολότητας 

Από την αντλία προώθησης, το νερό θα καταθλίβεται σε κατάλληλης ικανότητας και 

παροχής φίλτρα, όπου θα κατακρατούνται η θολότητα, τα διάφορα αιωρούµενα 

σωµατίδια, ο σίδηρος και άλλες βλαπτικές για την επεξεργασία ουσίες και θα 

περιορίζεται η ρυπαρότητα του ακατέργαστου νερού (SDI) εντός των αποδεκτών για 

τις µεµβράνες ορίων. 

Τα φίλτρα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά καταλληλότητάς τους 

για πόσιµο νερό. Τα πιστοποιητικά θα υποβληθούν µε την µελέτη εφαρµογής. 

 

15.5 Λειτουργία Φίλτρου: 

Το προς επεξεργασία νερό θα εισέρχεται στο φίλτρο από το πάνω µέρος του και θα 

εξέρχεται από το κάτω µέρος του αφού διατρέξει τα υλικά πλήρωσης µε ταχύτητα 

που δεν θα υπερβαίνει τα 14 m/h για την επίτευξη άριστης ποιότητας φίλτρανσης. 

Τα φίλτρα θα καθαρίζονται ανάλογα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.  Το 

πλύσιµο θα πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια αυτοµατισµών που θα αντιστρέφουν τη 

ροή εντός των φίλτρων (backwash) παρασύροντας τις επικαθίσεις.  Κατόπιν τα 

φίλτρα θα ξεπλένονται και κατά την κανονική ροή, παρασύροντας οποιαδήποτε 

επικάθιση που τυχόν δεν αποµακρύνθηκε προετοιµάζοντάς τα πάλι για κανονική 

λειτουργία. 

Θα πρέπει να προβλεφθεί αρκετό ελεύθερο ύψος στο δοχείο του φίλτρου ώστε να 

πραγµατοποιείται η βέλτιστη ανάδευση των πληρωτικών υλικών κατά το αντίστροφο 

πλύσιµο.  Οι έξοδοι των αποχετεύσεων των φίλτρων (αντίστροφης πλύσης και 

κανονικής πλύσης) θα είναι εφοδιασµένες µε ρυθµιστές ροής για την τήρηση των 

σωστών παροχών. 

Η λειτουργία θα ελέγχεται από κατάλληλους αυτοµατισµούς από ηλεκτρονικό πίνακα, 

ο οποίος θα προγραµµατίζεται και θα εκτελεί  αυτόµατα τους κύκλους απόπλυσης.  

Με τον προγραµµατισµό θα είναι δυνατός ο προορισµός της διάρκειας και της 
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περιοδικότητας κάθε κύκλου.  Οι διαδικασίες αυτές θα µπορούν να γίνονται και µε 

χειροκίνητες εντολές όταν ο χειριστής το επιθυµεί.  Οι αυτοµατισµοί θα λειτουργούν 

για λόγους ασφαλείας σε χαµηλή τάση.  Το κάθε φίλτρο θα είναι αυτόνοµο και θα έχει 

τον δικό του ηλεκτρικό πίνακα και το δικό του αυτοµατισµό έκπλυσης. 

Για τον έλεγχο της πτώσης πίεσης διαµέσου του φίλτρου, θα τοποθετηθεί µανόµετρο 

στην είσοδο και έξοδο του φίλτρου. 

 

15.6 Υλικά Κατασκευής: 

Τα φίλτρα θα είναι οπωσδήποτε από βαρέως βιοµηχανικού τύπου συνθετικό υλικό µε 

µεγάλη αντοχή στη διάβρωση και αντοχή στην πίεση λειτουργίας. 

Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήµατα, θα είναι κατασκευασµένα από 

PVC ή άλλο υλικό υψηλής αντοχής στη διάβρωση και τις πιέσεις λειτουργίας. 

 

15.7 Υλικά Πλήρωσης: 

Για τη φίλτρανση, θα χρησιµοποιούνται τρία τουλάχιστον διαφορετικής κοκκοµετρίας 

υλικά, τα οποία θα διαστρώνονται διαδοχικά µέσα στα φίλτρα.   Το νερό θα 

εισέρχεται από το πάνω µέρος των φίλτρων και αφού διαπεράσει όλα τα στρώµατα, 

θα εξέρχεται από το κάτω µέρος.  Ο προµηθευτής θα προσδιορίσει στην µελέτη 

εφαρµογής που θα υποβάλει για έγκριση µετά την υπογραφή της σύµβασης, 

αναλυτικά τα υλικά πλήρωσης του φίλτρου και τις απαιτούµενες ποσότητες που 

περιέχονται σ'αυτά. 

Τα υλικά αυτά, θα έχουν πολύ καλές ιδιότητες κατακράτησης των ουσιών που 

προορίζονται να συλλέγουν, δεν θα προσδίδουν στο νερό οσµή, χρώµα ή βλαβερές 

ουσίες και θα διαθέτουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό. 

Η ποσότητα των υλικών πλήρωσης, θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η 

κατάλληλη ταχύτητα διέλευσης και θα υπάρχει κατ' ελάχιστο ύψος κλίνης 1 m (υλικά 

φίλτρανσης και υποστρώµατα χαλικιών). 

 

15.8 Αυτοµατισµός Πλυσίµατος: 

Η λειτουργία κάθε φίλτρου θα ελέγχεται από βαλβίδα έκπλυσης και ηλεκτρονικό 

πίνακα, ο οποίος θα προγραµµατίζεται και θα εκτελεί αυτόµατα τους κύκλους 

απόπλυσης.  

Οι βαλβίδες πεταλούδας θα ελέγχονται από τρίοδες ηλεκτροµαγνητικές βάνες.  
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Η τάση λειτουργίας των αυτοµατισµών για λόγους ασφαλείας θα είναι 12V ή 24 VAC. 

Τέλος, θα υπάρχει δυνατότητα συχνότητας πλυσίµατος οποιαδήποτε ηµέρα της 

εβδοµάδας και δυνατότητα έναρξης πλυσίµατος και οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου. 

 

15.9 Σύστηµα Μέτρησης Sdi 

Με το σύστηµα αυτό, θα ελέγχεται το SDI (δείκτης ρυπαρότητας του νερού). Για την 

καλύτερη δυνατή µέτρηση, θα υπάρχουν αναµονές δειγµατοληψίας στην είσοδο και 

έξοδο κάθε φίλτρου στην προκατεργασία. 

 

15.10 Σύστηµα ∆οσιµετρησης Αντικαθαλατωτικου 

Το σύστηµα δοσιµέτρησης αντικαθαλατωτικού κρίνεται απαραίτητο κατά το 

σχεδιασµό της µονάδας για την προστασία µεµβρανών από επικαθίσεις.  Θα 

αποτελείται από: 

• ∆ύο (2) δοσιµετρικές αντλίες (η µία εφεδρική σε πλήρη και «θερµή» 

εφεδρεία) 

Τύπος: 

Η δοσιµετρική αντλία θα είναι διαφραγµατικού τύπου µε ενσωµατωµένο κινητήρα. 

Υλικά: 

Ο κινητήρας θα είναι τοποθετηµένος µέσα σε πλαστικό κέλυφος που θα τον 

προστατεύει από τις διαβρωτικές ιδιότητες των χηµικών.  Όλα τα τµήµατα που 

έρχονται σε επαφή µε το διάλυµα θα είναι κατασκευασµένα από υλικό αντοχής 

στις συνθήκες λειτουργίας. 

∆υναµικότητα: 

Η δυναµικότητα της δοσιµετρικής αντλίας θα αποδεικνύεται ότι είναι τέτοια ώστε 

να καλύπτονται οι ανάγκες της διεργασίας. 

Παροχή: 

Η παροχή της δοσιµετρικής αντλίας θα είναι ρυθµιζόµενη, από 0% έως 100% της 

µέγιστης παροχής.  Θα διαθέτει δυνατότητα υψηλής ακρίβειας ρύθµισης ακόµα 

και για χαµηλές παροχές δοσιµέτρησης. 

Προστασίες: 

Η δοσιµετρική αντλία δεν θα καταστρέφεται σε περίπτωση ξηράς λειτουργίας.  Ο 

κινητήρας της θα διαθέτει βαθµό προστασίας ΙΡ65. 
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Συµπληρωµατικός εξοπλισµός: 

Η δοσιµετρική αντλία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από σωληνάκια 

αναρρόφησης και κατάθλιψης καθώς και από τις απαιτούµενες βαλβίδες 

(κατάθλιψης, αντεπιστροφής, εξαέρωση, κλπ). 

• Κάδος διαλύµατος, από τον οποίο θα αναρροφάται το διάλυµα του χηµικού 

προεπεξεργασίας. Θα είναι κατασκευασµένος από υψηλής αντοχής συνθετικό 

υλικό και θα περιλαµβάνει δείκτη στάθµης.  Η επάρκειά του δεν θα πρέπει να 

είναι µικρότερη από τις ανάγκες πέντε (5) ηµερών. 

• Σύστηµα απόλυτης εξασφάλισης της µονάδας αντίστροφης ώσµωσης ότι 

θα λειτουργεί µόνον εφόσον δοσιµετρείται συνεχώς και σε σωστή ποσότητα το 

διάλυµα προεπεξεργασίας στο νερό τροφοδοσίας.  Αυτό θα επιτυγχάνεται µέσω 

αυτοµατισµών ελέγχου µε PLC. Αν ο ρυθµός δοσιµέτρησης είναι µικρότερος του 

κανονικού, ή η στάθµη του υγρού στον κάδο διαλύµατος είναι χαµηλή, θα 

διακόπτεται η λειτουργία της µονάδας. 

Επισηµαίνεται, διότι είναι κρίσιµος παράγοντας για την απρόσκοπτη λειτουργία, ότι 

για κανένα λόγο δεν θα τροφοδοτηθεί η αντίστροφη ώσµωση µε νερό, στο οποίο θα 

έχει γίνει λανθασµένη δοσιµέτρηση χηµικού προεπεξεργασίας. 

Η έγχυση του αντικαθαλατωτικού θα γίνεται στη σωλήνωση πριν την είσοδο των 

φίλτρων σακούλας της µονάδας αντίστροφης ώσµωσης. 

Τα χηµικά που θα προταθούν και θα χρησιµοποιηθούν στη φάση αυτή, θα πρέπει να 

είναι πιστοποιηµένα από αναγνωρισµένο οργανισµό για το πόσιµο νερό (NSF, 

KIWA, U.K. Dept of Environment κ.λπ.).  Τα πιστοποιητικά αυτά θα κατατεθούν από 

τον προµηθευτή στην υποβολή της µελέτης εφαρµογής.  Στην µελέτη εφαρµογής, ο 

προµηθευτής θα αναφέρει αναλυτικά το είδος των χηµικών πρόσθετων 

(αντικαθαλατωτικά), που θα προτείνει να χρησιµοποιηθούν και την προβλεπόµενη 

κατανάλωσή τους σε gr χηµικού πρόσθετου ανά m3 παραγόµενου αφαλατωµένου 

νερού της µονάδας αντίστροφης ώσµωσης. 

 

15.11 Σύστηµα ∆οσιµετρησης Όξινου Θειώδους Νατρίου Για Αποχλωρίωση 

Σκοπός είναι η αποµάκρυνση από το νερό του υπολειµµατικού χλωρίου, το οποίο 

καταστρέφει τις µεµβράνες της αντίστροφης ώσµωσης.  Η αποχλωρίωση θα 

πραγµατοποιείται µε δοσιµέτρηση όξινου θειώδους νατρίου.  Το σύστηµα 

τροφοδότησης, θα είναι ίδιο µε αυτό της τροφοδότησης του αντικαθαλατωτικού, 

όπως περιγράφεται παραπάνω.  Επιπλέον για τον έλεγχο της αποτελεσµατικής 
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αποχλωρίωσης θα περιλαµβάνει και σύστηµα συνεχούς µέτρησης του δυναµικού 

οξειδοαναγωγής (REDOX), που θα διακόπτει µέσω του κεντρικού πίνακα ελέγχου 

την λειτουργία της µονάδας, αν η τιµή υπερβεί κάποιο όριο. 

 

15.12 Φίλτρανση µέσω φίλτρων ασφαλείας 

Η τελική φίλτρανση θα επιτυγχάνεται µε κατάλληλα φίλτρα ασφαλείας φυσιγγίων.  Τα 

φίλτρα θα έχουν ως σκοπό την κατακράτηση όλων των σωµατιδίων, µεγέθους 

µεγαλύτερου των 5 µm, που τυχόν διέφυγαν από τα προηγούµενα στάδια 

φίλτρανσης ή προστέθηκαν κατά την έκχυση των χηµικών διαλυµάτων.  Τα φίλτρα θα 

είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλο για χρήση σε θαλασσινό 

νερό. Όταν οι φύσιγγες λερωθούν θα αντικαθίστανται. 

 

15.13 Κύρια Επεξεργασία/Αφαλάτωση Του Νερού Με Την Μέθοδο Της 
Αντίστροφης Ώσµωσης 

Η αφαλάτωση του νερού θα πραγµατοποιείται στο κυρίως σύστηµα αντίστροφης 

ώσµωσης, που θα αποτελείται από: 

• Κατάλληλο αντλητικό συγκρότηµα για την επίτευξη της υψηλής πίεσης η οποία 

είναι απαραίτητη για την πραγµατοποίηση της αντίστροφης ώσµωσης, το οποίο 

θα καταθλίβει το προς επεξεργασία νερό στις µεµβράνες όπου θα 

πραγµατοποιηθεί η αφαλάτωση.  Ειδικότερα το αντλητικό συγκρότηµα θα πληροί 

τις παρακάτω προδιαγραφές: 

Τύπος  : Περιστροφική θετικής εκτόπισης η πολυβάθµια φυγοκεντρική 

Υλικό : DUPLEX SS για αντοχή στη διάβρωση του θαλασσινού    

                                νερού. 

Κινητήρας       : Ο κινητήρας θα είναι τριφασικός (400V, 50Hz) ενώ η ονοµαστική 

του ισχύς θα είναι µεγαλύτερη από την απορροφώµενη ισχύ  

της αντλίας που οδηγεί κατά 10% τουλάχιστον. 

Ο Ανάδοχος θα αναφέρει λεπτοµερώς στην µελέτη εφαρµογής που θα υποβάλει 

µετά την υπογραφή της σύµβασης, κάθε τεχνικό στοιχείο (παροχή – βαθµό 

απόδοσης) της λειτουργίας της προσφερόµενης αντλίας, λαµβάνοντας βέβαια υπόψη 

το συνδυασµό µε τον προσφερόµενο ηλεκτροκινητήρα που την οδηγεί. 

• Τις ωσµωτικές µεµβράνες στις οποίες θα εισέρχεται το νερό µετά την αντλία 

υψηλής πίεσης, όπου θα διαχωρίζεται α) στο αφαλατωµένο νερό (προϊόν) που 
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εξέρχεται για επιπλέον επεξεργασία και β) στην άλµη (συµπύκνωµα), που αφού 

ανακτηθεί η ενέργεια που εµπεριέχει, αποβάλλεται. 

  Το κυρίως τµήµα της επεξεργασίας θα περιλαµβάνει: 

 

15.13.1 Συστοιχία Ωσµωτικών Μεµβρανών 

Ο συνολικός αριθµός των µεµβρανών που θα απαιτηθούν, εξαρτάται από τον τύπο 

τους και τον όλο σχεδιασµό της µονάδας, µε την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται 

πλήρως κατά το σχεδιασµό τα όρια λειτουργίας και οι περιορισµοί του κατασκευαστή 

των µεµβρανών.  Οι µεµβράνες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι υψηλής 

απόρριψης σε άλατα (τουλάχιστον 99%). 

Οι µεµβράνες θα βρίσκονται τοποθετηµένες µέσα σε µεµβρανοθήκες από βαρέως 

τύπου συνθετικό υλικό, µε πλευρικές συνδέσεις και σηµεία δειγµατοληψίας για το 

παραγόµενο νερό κάθε µεµβρανοθήκης. 

Ο χρόνος ζωής των µεµβρανών δεν θα είναι µικρότερος των τριών ετών. 

 

15.13.2 ∆ιάταξη Ενέργειας (Energy Recovery) 

Η µονάδα θα διαθέτει οπωσδήποτε διάταξη ανάκτησης ενέργειας (energy 

recovery)τύπου τροχού Pelton η ισοδύναµη. Αυτή θα εκµεταλλεύεται την υψηλή 

πίεση του απορριπτόµενου από τις µεµβράνες νερού (άλµη), προσδίδοντας επιπλέον 

ενέργεια στο σύστηµα κατάθλιψης υψηλής πίεσης, µε αποτέλεσµα την αύξησή της 

στα απαιτούµενα λειτουργικά επίπεδα και εξοικονόµηση εποµένως σηµαντικού 

ποσού ενέργειας το οποίο δεν θα πρέπει να είναι µικρότερο του 30%.  

Αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται στην µελέτη εφαρµογής που θα υποβληθεί µετά 

την υπογραφή της σύµβασης. 

 

15.13.3 Όργανα Ελέγχου 

Για το συνεχή έλεγχο της λειτουργίας της µονάδας αντίστροφης ώσµωσης, θα 

περιλαµβάνονται κατ’ελάχιστον: 

• Μανόµετρα πριν την αντλία υψηλής πίεσης, πριν την είσοδο στις µεµβράνες, στην 

έξοδο της άλµης από τις µεµβράνες και στην γραµµή του παραγόµενου νερού. 

• Ψηφιακοί µετρητές pH στην γραµµή προεπεξεργασµένου (αν γίνεται διόρθωση 

pH) και πόσιµου νερού. 



 

K:\N0600a\cons\tefhi\ΤΠ_5222.doc                              - 94 -                               Ν0600a/5222/B10 

 

• Θερµόµετρο προεπεξεργασµένου νερού πριν τις µεµβράνες. 

• Μετρητής παροχής παραγόµενου νερού. 

• Mετρητής παροχής άλµης µε set-point. 

• Ψηφιακό αγωγιµόµετρο στην παραγωγή της αντίστροφης ώσµωσης µε set-point. 

• Πρεσσοστάτης στην είσοδο της αντλίας υψηλής πίεσης. 

• Πρεσσοστάτης στην είσοδο των µεµβρανών. 

• Πρεσσοστάτης στη γραµµή παραγόµενου. 

• Τελικό ψηφιακό αγωγιµόµετρο 0-2000 µS/cm, στην γραµµή του τελικά 

παραγόµενου νερού µετά την µετακατεργασία. 

• Οποιοδήποτε ακόµη όργανο δεν αναφέρεται, αλλά κρίνεται απαραίτητο για τον 

πλήρη έλεγχο και την προστασία της µονάδας και του προσωπικού. 

Τα όργανα ελέγχου, µε κατάλληλα αισθητήρια, θα διακόπτουν τη λειτουργία της 

µονάδας, αν υπάρξει κάποιο πρόβληµα, ή υπέρβαση καθορισµένων ορίων. 

 

15.13.4 Σωληνώσεις Σύνδεσης 

Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήµατα υψηλής πίεσης του νερού 

τροφοδοσίας (εισαγωγή των µεµβρανών) και της άλµης (εξαγωγή) όπως και της 

γραµµής του αφαλατωµένου νερού (προϊόν), θα είναι κατασκευασµένα από 

κατάλληλο υλικό για τις συνθήκες λειτουργίας. 

Οι σωληνώσεις χαµηλής πίεσης και τα εξαρτήµατά τους (γραµµή παροχής νερού 

τροφοδοσίας, έξοδος παραγόµενου πόσιµου νερού κ.λπ.) θα είναι από PVC ή 

πολυαιθυλένιο HDPE µη τοξικό, κατάλληλο για εγκαταστάσεις πόσιµου νερού, 

υψηλής αντοχής στη διάβρωση . 

Οι σωληνώσεις µετά την αντλία υψηλής πίεσης και στην απόρριψη, θα είναι 

κατασκευασµένες από κατάλληλο υλικό αντοχής στις πιέσεις λειτουργίας για την 

αλατότητα του διερχόµενου νερού (AISI 904 ή ανθεκτικότερο). 

 

15.13.5 Βάσεις Στήριξης 

Οι βάσεις στήριξης όλων των εξαρτηµάτων της µονάδας, θα είναι κατασκευασµένες 

µε δοκούς από ικανής διατοµής  χάλυβα κατάλληλα επενδυµένο ώστε να 

προστατεύεται από διαβρώσεις, και αντικραδασµικά συστήµατα όπου απαιτούνται.  
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15.13.6 Πίνακας Ελέγχου Συστήµατος 

Η µονάδα θα φέρει τον δικό της πίνακα λειτουργίας. Με τον πίνακα θα συνδέονται 

όλες οι διατάξεις ασφαλείας και τα όργανα ελέγχου, ώστε να είναι δυνατός ο πλήρης 

έλεγχος της µονάδας.  Θα είναι ηλεκτρονικός, µε ενσωµατωµένο, επεκτάσιµο µε 

πρόσθετη κάρτα, PLC βιοµηχανικού τύπου και ενσωµατωµένο λογισµικό 

κατασκευασµένο ειδικά για µονάδα αφαλάτωσης και θα ελέγχει απόλυτα τον κύκλο 

λειτουργίας, δηλαδή προεπεξεργασία νερού αφαλάτωσης, τελική επεξεργασία 

παραγόµενου νερού. Το σύστηµα θα µπορεί να λειτουργήσει και σαν τηλεχειριζόµενο 

µέσω modem από αποµακρυσµένο κέντρο ελέγχου. Στον πίνακα θα απεικονίζονται 

όλες οι απαραίτητες ενδείξεις λειτουργίας οι οποίες θα καταγράφονται και σε 

ανεξάρτητο Η/Υ. 

Οι λειτουργίες και οι συναγερµοί (alarm) θα παρουσιάζονται στον πίνακα µε 

ενδεικτικές λυχνίες και αντίστοιχες ενδείξεις. 

Ο πίνακας θα έχει τη δυνατότητα να διακόπτει αυτόµατα τη λειτουργία της µονάδας, 

αν ξεπεραστούν κάποια όρια, ή παρουσιαστεί δυσλειτουργία γενικότερα.  

Ο Ανάδοχος θα συµπεριλάβει αναλυτικά στην µελέτη εφαρµογής που θα υποβάλει 

µετά την υπογραφή της σύµβασης, τις διατάξεις αυτοµατισµού και επιτήρησης. 

 

15.13.7 Μονάδα Χηµικού Καθαρισµού- Έκπλυσης Των Μεµβρανών 

Είναι απαραίτητο στο σύστηµα των µεµβρανών, να γίνεται όποτε απαιτείται 

καθαρισµός µε χηµικά µέσα, για την αποµάκρυνση ακαθαρσιών και επικαθίσεων, 

που µπορεί να οδηγήσουν σε έµφραξη και καταστροφή των µεµβρανών. 

Το σύστηµα χηµικού καθαρισµού θα αποτελείται από: 

– ∆οχείο αποθήκευσης χηµικών ουσιών, από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής στη 

διάβρωση, η χωρητικότητα του οποίου θα επαρκεί πλήρως για τον καθαρισµό 

όλων των µεµβρανών του συστήµατος. 

– Κατάλληλη φυγοκεντρική αντλία τροφοδοσίας από ανοξείδωτο χάλυβα άριστης 

ποιότητας AISI 316 ή ανώτερης ποιότητας.  Η παροχή της προτεινόµενης αντλίας 

θα επαρκεί για τον ταυτόχρονο χηµικό καθαρισµό όλων των µεµβρανών της 

µονάδας. 

– Ροόµετρο και βάνα ρύθµισης ρυθµού ανακυκλοφορίας. 

Η επάρκεια του δοχείου και της αντλίας θα επιλεγεί, µε βάση τις οδηγίες για τον 

καθαρισµό του κατασκευαστή των µεµβρανών. 
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Το εξερχόµενο από τις µεµβράνες χηµικό διάλυµα, καθώς και τυχόν µικρές 

ποσότητες προϊόντος θα επιστρέφουν στο δοχείο αποθήκευσης για 

επανακυκλοφορία. 

Το ίδιο σύστηµα (µονάδα χηµικών καθαρισµών) θα χρησιµοποιείται και για την 

απόπλυση των µεµβρανών, των αντλιών και της γραµµής υψηλής πίεσης και 

απόρριψης άλµης, µε παραγόµενο αφαλατωµένο νερό. 

Η πλύση αυτή θα γίνεται αυτόµατα κάθε φορά που σταµατά η λειτουργία της 

αντίστροφης ώσµωσης ή και περιοδικά - προγραµµατισµένα κατά την κρίση του 

προµηθευτή. 

 

15.13.8 Σύστηµα Μετακατεργασίας 

Ο σχεδιασµός του συστήµατος θα είναι τέτοιος ώστε τελικά να εξασφαλίζεται 

αυτοτελώς η ηµερήσια παραγωγή νερού αντίστροφης ώσµωσης, κατάλληλου για 

πόσιµο χωρίς ανάµειξη µε φρέσκο νερό, σύµφωνα µε την ισχύουσα υγειονοµική 

διάταξη του ελληνικού κράτους. Επιπλέον το τελικά παραγόµενο νερό δεν θα πρέπει 

να είναι διαβρωτικό.  Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί διάταξη προσθήκης στο 

παραγόµενο νερό όλων εκείνων των στοιχείων (σκληρότητα, αλκαλικότητα κλπ) που 

το καθιστούν κατάλληλο για πόση. 

 

15.13.9 Σύστηµα Μεταχλωρίωσης 

Θα χρησιµοποιείται για την χλωρίωση του παραγόµενου πόσιµου νερού στη 

δεξαµενή του ∆ήµου από την µονάδα και θα αποτελείται από: 

• ∆ύο (2) δοσιµετρικές αντλίες (η µία εφεδρική σε πλήρη και «θερµή» εφεδρεία), 

ίδιες µε αυτές που προδιαγράφηκαν στην προχλωρίωση. 

• Κάδο υποχλωριώδους νατρίου (µπορεί να χρησιµοποιηθεί κοινός κάδος µε την 

προχλωρίωση, αν επαρκεί). 

 

15.13.10 Προσωρινή Αποθήκευση Πόσιµου Νερού 

Το παραγόµενο πόσιµο νερό θα αποθηκεύεται προσωρινά σε δεξαµενή κατάλληλου 

όγκου, όχι µικρότερου των 15κ.µ, τα υλικά της οποίας δεν θα είναι επιβλαβή στην 

ποιότητα του πόσιµου νερού.  
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Στη δεξαµενή θα υπάρχουν εγκατεστηµένοι αυτοµατισµοί που θα διακόπτουν την 

τροφοδοσία νερού προς το δίκτυο, σε περίπτωση χαµηλής στάθµης του νερού 

σ’αυτή.  Έτσι θα προστατεύονται οι αντλίες προώθησης του πόσιµου νερού προς τη 

δεξαµενή του ∆ήµου από ξηρά λειτουργία. 

 

15.13.11 ∆ιατάξεις Ασφαλείας 

Για την απόλυτη προστασία της µονάδας σε περίπτωση λειτουργίας της εκτός των 

προδιαγραφόµενων παραµέτρων, θα υπάρχουν διατάξεις ασφαλείας, οι οποίες µέσω  

του πίνακα ελέγχου θα σηµαίνουν συναγερµό ή θα διακόπτουν τη λειτουργία της αν 

αυτό απαιτηθεί. 

Οι διατάξεις αυτές θα είναι κατ’ελάχιστον: 

– ∆ιακόπτης χαµηλής στάθµης στη δεξαµενή ακατέργαστου νερού, 

– Θερµικός διακόπτης προστασίας σε κάθε ηλεκτροκινητήρα, 

– ∆ιακόπτης χαµηλής στάθµης στα δοχεία χηµικών διαλυµάτων, 

– ∆ιακόπτης χαµηλής πίεσης στην είσοδο της αντλίας υψηλής πίεσης, 

– ∆ιακόπτης υψηλής πίεσης στη γραµµή παραγόµενου, 

– Συναγερµός υψηλής τιµής REDOX στην είσοδο της αντίστροφης ώσµωσης, 

– Συναγερµός υψηλής αγωγιµότητας παραγόµενου νερού στην έξοδο των 

µεµβρανών, 

– Αυτοµατισµός διακοπής λόγω χαµηλού ρυθµού τροφοδότησης αντικαθα-

λατωτικού και διαλύµατος όξινου θειώδους νατρίου. 

– Οποιαδήποτε διάταξη αυτοµατισµού κριθεί απαραίτητη για τη σωστή και ασφαλή 

λειτουργία της µονάδας και την προστασία του προσωπικού. 

 

15.13.12 Πίνακας Ισχύος 

Θα είναι µεταλλικός τύπου καµπίνας µε κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία και θα 

περιλαµβάνει τα κυκλώµατα ισχύος των αντλιών τροφοδοσίας, της αντλίας υψηλής 

πίεσης και των δοσιµετρικών αντλιών, µε τους αντίστοιχους διακόπτες (αυτόµατους, 

προστασίας, αστεροτρίγωνα, τηλεχειριζόµενους ισχύος, κλπ).  Θα παρέχει ηλεκτρική 

τροφοδοσία σε όλα τα ηλεκτρονικά όργανα του συστήµατος, καθώς και ηλεκτρική 

τροφοδοσία στους εξαεριστήρες και στα φώτα του container.  Τέλος, θα 

συνεργάζεται αµφίδροµα µε τους αυτοµατισµούς του πίνακα ελέγχου και 

αυτοµατισµών. 
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15.13.13 Μεταλλικά Containers  

H µονάδα (εκτός των δεξαµενών) θα βρίσκεται εργονοµικά εγκαταστηµένη εντός 

καινούργιου µεταλλικού κιβωτίου ή κιβωτίων (containers) των οποίων οι διαστάσεις 

και ο αριθµός θα είναι επαρκείς.  

To κάθε κιβώτιο θα είναι κατασκευασµένο εξολοκλήρου από χάλυβα του οποίου τα 

χαρακτηριστικά θα προσδιορίζονται στην µελέτη εφαρµογής που θα υποβληθεί για 

έγκριση µετά την υπογραφή της σύµβασης, θα φέρει δύο θύρες (µία από κάθε 

πλευρά) που θα επιτρέπουν την είσοδο και επίσκεψη κάθε σηµείου του και αν 

απαιτείται κατάλληλες καταπακτές. 

 Επειδή  η µονάδα θα εγκατασταθεί σε κοντινή απόσταση από την θάλασσα, ο 

Ανάδοχος οφείλει να παρέχει γραπτώς πενταετή (5ετή)  εγγύηση αντισκωριακής 

προστασίας ενσωµατωµένη στην µελέτη εφαρµογής.  

Κάθε container θα φέρει πλήρη διάταξη ηχοµόνωσης, ώστε οι εκποµπές θορύβου 

τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του µέρος να συµφωνούν απόλυτα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

Για την εξασφάλιση των άνετων συνθηκών εργασίας εντός του κιβωτίου κάθε κιβώτιο 

θα φέρει διάταξη εξαερισµού (για την απαγωγή θερµότητας) συνδεδεµένο µε 

θερµοστάτη χώρου και σύστηµα κλιµατισµού (θέρµανση, ψύξη), το οποίο θα 

λειτουργεί κατά βούληση. 

 

15.13.14 Λειτουργία και Συντήρηση 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µετά την ολοκλήρωση του έργου , στην 

προσκόµιση όλων των απαραίτητων εγχειριδίων και οδηγιών και στην σύνδεση των 

συστηµάτων αφαλάτωσης στα δίκτυα αναρρόφησης, κατάθλιψης απόρριψης άλµης 

και ∆ΕΗ , να εκπαιδεύσει δύο τεχνικούς του ∆ήµου η άλλου φορέα που θα του 

υποδειχθεί για χρονικό διάστηµα δύο εβδοµάδων στην λειτουργία και συντήρηση του 

συγκροτήµατος. 

Οι δαπάνες σύνδεσης του συγκροτήµατος µε το δίκτυο της ∆ΕΗ, δεν βαρύνουν τον 

Ανάδοχο, ο οποίος όµως υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα απαιτούµενα σχέδια 

και να προωθήσει την διαδικασία. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει σαν ακολούθηµα της µελέτης εφαρµογής, 

την στατική µελέτη της βάσης στήριξης. 

Το συγκρότηµα θα παραδοθεί µε τόσες ποσότητες από όλα τα απαιτούµενα χηµικά 

και λοιπά υλικά, ώστε αυτό να µπορεί να λειτουργήσει αυτόνοµα για χρονικό 

διάστηµα δύο εβδοµάδων. Στο χρονικό αυτό διάστηµα ο ∆ήµος θα πρέπει να 

προµηθευθεί όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα χηµικά για την περαιτέρω 

λειτουργία του.  

Ο Ανάδοχος, στο διάστηµα έως την οριστική παραλαβή, είναι υποχρεωµένος να 

παρέχει τεχνική υποστήριξη στον λειτουργό του συστήµατος, ανταποκρινόµενος 

άµεσα για την αντιµετώπιση οποιουδήποτε προβλήµατος που (τυχόν ) θα 

παρουσιασθεί, χωρίς επί πλέον αµοιβή. 

Για το ίδιο χρονικό διάστηµα, ανεξάρτητα από τις εγγυήσεις του εξοπλισµού από τους 

επί µέρους κατασκευαστές (αντλίες, φίλτρα κλπ), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

παρέχει πλήρη εγγύηση για το σύνολο του εξοπλισµού και θα επισκευάσει η και 

αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτηµα η συσκευή απαιτηθεί. 
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