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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-1: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1. Πεδίο εφαρµογής – Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στο σύνολο του εξοπλισµού, που ενσωµατώνεται στο 
έργο.  

Όλος ο εξοπλισµός, κύριος και βοηθητικός, πρέπει να είναι σύµφωνος µε την παρούσα 
Προδιαγραφή και µε τις επιµέρους Προδιαγραφές. Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην 
ΕΝ 12255 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων».  

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

Χρησιµοποιούνται οι παρακάτω όροι: 

1. Εξοπλισµός είναι κάθε µηχάνηµα ή διάταξη, που µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε το 
δοµικό έργο στο οποίο εγκαθίσταται, µπορεί να επιτύχει την προδιαγεγραµµένη 
λειτουργία του.  

2. Μονάδα επεξεργασίας είναι το δοµικό έργο που µαζί µε το σύνολο του εγκαθιστάµενου 
σε αυτό εξοπλισµού λειτουργεί αυτόνοµα σαν µία ενιαία βαθµίδα επεξεργασίας και είναι 
διακριτή από άλλες µονάδες επεξεργασίας, οι οποίες βρίσκονται ανάντη ή κατάντη (π.χ. 
εσχάρωση, εξάµµωση, βιολογικός αντιδραστήρας, αφυδάτωση κτλ.).  

3. Ονοµαστική φόρτιση YN είναι η µέση φόρτιση συνεχούς λειτουργίας του εξοπλισµού υπό 
πλήρες φορτίο. 

4. Μέγιστη φόρτιση Ymax είναι η φόρτιση αιχµής που θέτει τον εξοπλισµό «εκτός 
λειτουργίας», για παράδειγµα η τιµή στην οποία ρυθµίζεται ο διακόπτης υπερφόρτισης.   

5. Συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας KA είναι η παράµετρος που εκφράζει την επίδραση 
των συνθηκών λειτουργίας στον κινητήρα του εξοπλισµού. Ο συντελεστής λειτουργικής 
ασφαλείας δίδει έµµεσες ή άµεσες πληροφορίες για την φόρτιση, την διάρκεια 
λειτουργίας και την θερµοκρασία και είναι ο συντελεστής που συσχετίζει την φόρτιση µε 
το οριακό φορτίο (load capacity).  

6. ∆ιάρκεια ζωής εξοπλισµού είναι ο χρόνος λειτουργίας του εξοπλισµού σε ονοµαστική 
φόρτιση µέχρις ότου ένα εξάρτηµά του καταστραφεί. Η διάρκεια ζωής του εξοπλισµού 
δεν πρέπει να συγχέεται µε τον χρόνο συντήρησης, ούτε µε τον χρόνο λειτουργίας, που 
λαµβάνεται υπόψη στις τεχνικοοικονοµικές µελέτες.  

7. Το φορτίο σάρωσης [Ν/m] είναι το κύριο λειτουργικό φορτίο σε έναν σαρωτή και είναι το 
φορτίο που απαιτείται για την µεταφορά της ιλύος και για την κίνηση του σαρωτή µέσα 
στο νερό. 

2. Γενικές απαιτήσεις   

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

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

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

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

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

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

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

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

Όλα τα παρόµοια εξαρτήµατα πρέπει να είναι απόλυτα εναλλάξιµα και αντικαθιστάµενα, 
ακριβή και εντός των προδιαγραφόµενων ανοχών, έτσι ώστε τα ανταλλακτικά να µπορούν να 
τοποθετούνται χωρίς καµία δυσκολία. 

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

Όλα τα µέρη του εξοπλισµού, που µπορεί να υποστούν φθορά ή ζηµιές λόγω σκόνης, θα 
είναι τελείως κλειστού τύπου µε προστατευτικό περίβληµα. 
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Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις Ειδικές Προδιαγραφές, µηχανήµατα που θα είναι 
τοποθετηµένα σε χώρους όπου θα υπάρχει προσωπικό κατά τη διάρκεια των συνήθων 
διεργασιών λειτουργίας, θα είναι σχεδιασµένα ή θα φέρουν σιγαστήρες έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι το προσωπικό δεν θα υπόκειται σε περισσότερο από το ισοδύναµο σε 
στάθµη συνεχούς ήχου των 75 dB(A) όπως καθορίζεται στο πρότυπο ISO 1990. 

3. ∆ιαδικασία έγκρισης υλικών και εξοπλισµού 

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

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για κάθε υλικό και εξοπλισµό να υποβάλει στην Υπηρεσία 
για έγκριση τις παρακάτω πληροφορίες: 

• ο κατασκευαστής και ο τύπος 

• τα στοιχεία διαστασιολόγησης 

• οι εφαρµοζόµενες προδιαγραφές 

• τα υλικά και η αντιδιαβρωτική προστασία 

• τα χαρακτηριστικά µεγέθη και οι διαστάσεις 

• το πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου 

• εικονογραφηµένα έντυπα (prospectus) 

• πρόσθετες πληροφορίες, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις παρούσες Προδιαγραφές 

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

4. Συσκευασία και αποστολή  

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

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

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

Οι φλάντζες, οι δικλείδες και τα ειδικά τεµάχια θα πρέπει να προστατεύονται µε ξύλινους 
δίσκους, που θα είναι στερεωµένοι µε προσωρινά µπουλόνια (τα οποία όµως δεν θα 
χρησιµοποιηθούν κατά την εγκατάσταση του εξοπλισµού) ή µε άλλες δόκιµες µεθόδους. Τα 
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διάφορα µικροϋλικά όπως χιτώνια, δακτύλιοι, τσιµούχες, κοχλίες, περικόχλια κτλ., θα 
συσκευάζονται σε κιβώτια. 

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

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

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

5. Πινακίδες αναγνώρισης εξοπλισµού  

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

• Όνοµα και διεύθυνση κατασκευαστή 

• Ονοµασία εξαρτήµατος 

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

• Ισχύς ή άλλα σχετικά χαρακτηριστικά στοιχεία. 

Όλα τα εξαρτήµατα του εξοπλισµού που χρησιµεύουν για ένδειξη, συναγερµό και έλεγχο θα 
φέρουν κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε το ρόλο τους, τον τρόπο και τον τοµέα 
λειτουργίας τους. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. Πεδίο εφαρµογής – Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην εγκατάσταση του εξοπλισµού στο έργο. 

Η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις επιµέρους Προδιαγραφές και τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά 
του τις υπηρεσίες του κατασκευαστή του εξοπλισµού για την παρακολούθηση της 
συναρµολόγησης, ανέγερσης και την θέση του σε αποδοτική λειτουργία. 

2. Αποθήκευση του εξοπλισµού στο εργοτάξιο  

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

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

Τα µέσα αποθήκευσης θα πρέπει γενικά να συµφωνούν µε τις παρακάτω απαιτήσεις: 

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

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

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

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

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

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

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

3. Εξαρτήµατα στερέωσης  

Τα µπουλόνια, οι βίδες και τα περικόχλια πρέπει να έχουν καλό φινίρισµα και αντοχή στη 
διάβρωση όση και τα υλικά το οποία θα στερεώσουν. Στις περιπτώσεις που θα έρθουν σε 
επαφή διαφορετικά µέταλλα, πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατάλληλες µονωτικές ροδέλες και 
περικόχλια. 



 

K:\N2200\cons\tefhi\5245_TP-HM_.doc                                - 9 -                                          Ν2200/5245/Β10 

 

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

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

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

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

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

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

4. Ζηµίες και µη ικανοποιητική εργασία από τρίτους 

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

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

5. Ανέγερση εξοπλισµού  

Ο Ανάδοχος θα φροντίσει ο ίδιος για την εκφόρτωση του Εξοπλισµού που έχει µεταφερθεί 
στο Εργοτάξιο ή στις αποθήκες και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανόν θα 
υποστεί. 

Πριν αρχίσει την εργασία του, ο Ανάδοχος πρέπει να µελετήσει τις συνθήκες και να έρθει σε 
συνεννόηση µε την Υπηρεσία ώστε η εγκατάσταση του εξοπλισµού να γίνει χωρίς να 
παρενοχλούνται τα υπάρχοντα έργα επεξεργασίας. Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στο 
εργοτάξιο τα τεµάχια που θα ενσωµατωθούν στα έργα πολιτικού µηχανικού πριν από την 
εγκατάσταση του κυρίως εξοπλισµού. 

Γενικά η εγκατάσταση του εξοπλισµού πρέπει να γίνει σύµφωνα µε την καλύτερη σύγχρονη 
πρακτική και µεθόδους και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του αντίστοιχου 
εξοπλισµού. Τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν την εγκατάσταση του θα πρέπει να έχουν 
παραδοθεί στην Υπηρεσία οι οδηγίες εγκατάστασης (installation manual) του κατασκευαστή 
του εξοπλισµού. 

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

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

Αφού ο εξοπλισµός αλφαδιασθεί και ευθυγραµµισθεί, θα γίνει τελική επιθεώρηση από την 
Υπηρεσία και θα δοθεί γραπτή έγκριση για να αρχίσει η “ενσωµάτωση” του εξοπλισµού 
(σκυροδέτηση εδράνων, πλίνθοι στήριξης, επιχωµατώσεις κτλ.). 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-3: ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

1. Πεδίο εφαρµογής – Ορισµοί 

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

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

2. Εργαλεία  

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

3. Λιπαντικά  

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

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

Οι γρασαδόροι θα έχουν σφαιρική κεφαλή και πρέπει να βρίσκονται σε προσιτές θέσεις. 
Όπου µπορούν να συγκεντρωθούν πολλά σηµεία γρασαρίσµατος, θα στερεωθούν σε πλάκα 
συστοιχίας, σταθερής κατασκευής και κάθε σηµείο λίπανσης θα σηµειώνεται µε ευκρινή 
επιγραφή. Μόνιµη και ευκρινή επιγραφή πρέπει να έχει και κάθε συσκευή λίπανσης. 

Θα πρέπει να πρoβλεφθούν διατάξεις για την αποτροπή της υπερλίπανσης. Η λίπανση µε 
γράσο, θα γίνεται κατά προτίµηση µε πίεση και µε σύστηµα που δεν απαιτεί ρύθµιση και 
επαναγόµωση πάνω από µία φορά την εβδοµάδα. 

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

Οι δείκτες θα µπορούν να αποσυναρµολογούνται εύκολα για καθαρισµό. 
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Μετά το πέρας της λειτουργίας της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο, όλα τα µηχανήµατα και 
ο επιµέρους εξοπλισµός πρέπει να είναι πλήρης µε καινούργια λιπαντικά. 

4. Ανταλλακτικά  

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

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

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

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

Στα κιβώτια θα είναι ανεξίτηλα µαρκαρισµένα το ακριβές περιεχόµενο τους. Τα κιβώτια 
πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασµένα ώστε να διευκολύνει το άνοιγµα χωρίς να χρειάζεται 
αντικατάσταση της συσκευασίας. Όταν σε κιβώτιο έχουν συσκευασθεί περισσότερα από ένα 
ανταλλακτικά θα υπάρχει στο εξωτερικό του γενική περιγραφή του περιεχοµένου και µέσα 
λεπτοµερής κατάλογος. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-4: ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ – ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ 

1. Πεδίο εφαρµογής – Ορισµοί 

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

2. Κινητήρες  

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

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

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

Ο βαθµός προστασίας των κινητήρων θα είναι σύµφωνος µε τα οριζόµενα στην ΕΝ 60529. 
Γενικά και εφ’ όσον δεν αναφέρεται διαφορετικά στις επιµέρους Προδιαγραφές του 
εξοπλισµού, κινητήρες που εγκαθίστανται στο ύπαιθρο θα είναι κλειστού τύπου µε φυσικό 
αερισµό ή αυτοαεριζόµενοι και βαθµό προστασίας ΙΡ 55. Κινητήρες που εγκαθίστανται σε 
κλειστούς χώρους θα πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από την υγρασία και να 
αερίζονται µε φυσικό αερισµό ή να είναι αυτοαεριζόµενοι µε βαθµό προστασίας ΙΡ 44. 
Κινητήρες που βρίσκονται σε περιβάλλον αναθυµιάσεων (εκρηκτικών αερίων) πρέπει να είναι 
αντιεκρηκτικού τύπου, σύµφωνα µε την ΕΝ 50014. 

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

Κραδασµοί. Τα περιστρεφόµενα τµήµατα όλων των ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να 
είναι δυναµικά και στατικά ζυγοσταθµισµένα. 

Θερµική προστασία. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, κάθε κινητήρας ισχύος 
µεγαλύτερης από 4 kW θα πρέπει να διαθέτει θερµική προστασία, µε τρεις ανιχνευτές, ένα 
για κάθε φάση της περιέλιξης των κινητήρων. Το σύστηµα προστασίας θα είναι 
εγκατεστηµένο στον πίνακα του εκκινητή και θα ελέγχει τις θερµοκρασίες της περιελίξεως, 
θέτοντας σε λειτουργία βοηθητικά κυκλώµατα ή σύστηµα κινδύνου στις καθορισµένες 
θερµοκρασίες. 
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Πινακίδες. Όλες οι ηλεκτρικές µηχανές θα πρέπει να φέρουν πινακίδες µε τα χαρακτηριστικά 
λειτουργίας της µηχανής όπως π.χ. τάση, τύπο λιπαντικών, µόνωση, µέγιστη θερµοκρασία, 
κτλ. 

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

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

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

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

Ισχύς ηλεκτροκινητήρων. Η ισχύς των ηλεκτροκινητήρων πρέπει να υπερκαλύπτει τις 
απαιτήσεις ισχύος λειτουργίας της κινούµενης µηχανής και των τυχών βοηθητικών 
εξαρτηµάτων της σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά 
στις επιµέρους προδιαγραφές, κάθε κινητήρας θα είναι ονοµαστικής ισχύος 10% 
µεγαλύτερης από την µέγιστη απορροφώµενη υπό οποιαδήποτε συνθήκη λειτουργίας. 

3. Μειωτήρες  

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

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

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

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

Η ψύξη µπορεί να γίνεται δια µεταφοράς από το κέλυφος του µειωτήρα αλλά χωρίς τη 
βοήθεια πτερυγίων ψύξεως ή ανεµιστήρων. Άλλα κατάλληλα µέσα ψύξης θα εξασφαλίζονται 
ανάλογα µε την εφαρµογή. Το εξωτερικό του µειωτήρα θα είναι απαλλαγµένο από σκόνη ή 
από ουσίες που µαζεύουν υγρασία. 
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Στην πινακίδα χαρακτηριστικών των µειωτήρων πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του 
κατασκευαστή οι ονοµαστικές ταχύτητες των αξόνων, η ισχύς εξόδου και η µέγιστη επιτρεπτή 
θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

4. Προφυλακτήρες 

Κατάλληλοι προφυλακτήρες θα τοποθετηθούν σε όλους τους µηχανισµούς κίνησης. Όλα τα 
εξαρτήµατα που περιστρέφονται ή εκτελούν παλινδροµικές κινήσεις, οι ιµάντες κίνησης κτλ., 
θα προφυλάσσονται µε τρόπο που ικανοποιεί την Υπηρεσία και εξασφαλίζει την ασφάλεια 
τόσο του προσωπικού λειτουργίας όσο και του προσωπικού συντήρησης. Οι προφυλακτήρες 
πρέπει να είναι κατάλληλης και στιβαρής κατασκευής και εύκολα µετακινήσιµοι, ώστε να 
υπάρχει πρόσβαση στον εξοπλισµό χωρίς να χρειάζεται πρώτα να αφαιρεθεί ή να 
µετακινηθεί οποιοδήποτε από τα βασικά στοιχεία του. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-5: ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

1. Πεδίο εφαρµογής – Ορισµοί  

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

Για εξοπλισµό και µηχανήµατα ισχύει η παρούσα Προδιαγραφή, εφ’ όσον δεν προβλέπονται 
ιδιαίτερες απαιτήσεις για τον επιµέρους εξοπλισµό. 

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

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

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

Στην περίπτωση, που η εφαρµοζόµενη αντιδιαβρωτική προστασία δεν είναι σύµφωνη µε τις 
παρούσες προδιαγραφές και εγκρίσεις της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος οφείλει µε δαπάνες του 
να προβεί στις όποιες αποκαταστάσεις απαιτούνται.  

2. Κατηγορίες αντιδιαβρωτικής προστασίας  

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

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

∆ιακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες επιφανειών: 

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

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

Όλες οι επιστρώσεις για την αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών επιφανειών, δηλαδή 
υπόστρωµα (αστάρι) πρώτο χέρι καθώς επίσης και οι τελικές στρώσεις πρέπει να είναι 
µεταξύ τους συµβατές. Η τελικά διαµορφωµένη επιφάνεια πρέπει να είναι συνεχής, χωρίς 
πόρους και να αντέχει σε φυσική ή χηµική αποσύνθεση στο περιβάλλον στο οποίο πρόκειται 
να χρησιµοποιηθεί. Μόνον γαλβανισµένες εν θερµώ, καθώς επίσης και ανοξείδωτες 
επιφάνειες θα έρχονται σε επαφή µε το πόσιµο νερό. 

Η Υπηρεσία µπορεί να απαιτήσει στις περιπτώσεις που απαιτούνται διαδοχικές στρώσεις, το 
υλικό κάθε στρώσης (χεριού) να έχει χαρακτηριστικό και ξεχωριστό χρώµα, ώστε να υπάρχει 
η δυνατότητα άµεσης αναγνώρισης. 

Κατηγορία 01.1 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια 

Περιβάλλον  Κατηγορία Α 

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

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

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

Κατηγορία 01.2 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισµένη 

Περιβάλλον  Κατηγορία Α 

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

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

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

Κατηγορία 02.1 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια 

Περιβάλλον  Κατηγορία Β 

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

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

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

Μία στρώση µε πολυουρεθανικό επανόχρωµα δύο συστατικών 
µε βάση ακρυλικές ρητίνες και αλειφατικό ισοκυανικό σκληρυντή  
(ΠΞΣ 50 µ) 

Κατηγορία 02.2 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισµένη 

Περιβάλλον  Κατηγορία Β 

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

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

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

Κατηγορία 03.1 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια 

Περιβάλλον  Κατηγορία Γ 

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

Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού ψευδαργύρου δύο 
συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή 
και µεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 µ) 
∆ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις 
εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και 
λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 200 µ)  

Κατηγορία 03.2 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισµένη 

Περιβάλλον  Κατηγορία Γ 

Προετοιµασία επιφάνειας Η γαλβανισµένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να 
αφαιρεθούν τα οξείδια, τρίβεται µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο 
(µεσαίο νούµερο) και καθαρίζεται από τα λίπη. 
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Προστασίας  Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών µε βάση 
εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και επιλεγµένες 
αντισκωριακές ουσίες ελεύθερες µολύβδου (ΠΞΣ 50 µ) 

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

3. Υλικά 

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

4. Εκτέλεση Εργασιών 

4.1 Καθαρισµός µε αµµοβολή 

Στις επιφάνειες, που πρόκειται να καθαριστούν µε αµµοβολή, πρέπει να αφαιρούνται όλα τα 
λάδια, λίπη και οι άλλες ακάθαρτες ύλες µε ένα κατάλληλο καθαριστικό γαλάκτωµα που θα 
ανανεώνεται τακτικά. Τα τυχόν ελαττώµατα στην επιφάνεια, που είναι πιθανό να έχουν 
δυσµενείς επιπτώσεις στο σύστηµα βαφής (διαβρώσεις, ρωγµές, επιφανειακές απολεπίσεις 
κτλ.) πρέπει να εξαλείφονται. 

Οι επιφάνειες θα καθαρίζονται µε αµµοβολή σύµφωνα µε το BS 4232 (2η ποιότητα) ή 
SIS 055900, SA 2,5-3. Το χρησιµοποιούµενο υλικό θα είναι από καµινεύµατα νικελίου 
κοκκοµετρικής σύνθεσης από 0,3 - 2,5 mm µε το 60% περίπου στο 1 mm, πλυµένη µε max 
ποσοστό υγρασίας 1%, ή ρινίσµατα σκληρού σιδήρου σύµφωνα µε το BS 2451, κατά 
προτίµηση µε όµοιες διαστάσεις σωµατιδίων, ώστε να διέρχονται από κόσκινο Νο 30 
(άνοιγµα 0,50 mm) και να συγκρατούνται από κόσκινο Νο 36 (άνοιγµα 0,42 mm).  

Ο καθαρισµός µε αµµοβολή πρέπει να πραγµατοποιείται όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος 
είναι µεγαλύτερη από 5°C και η σχετική υγρασία µικρότερη από 85%. 

Μετά τον καθαρισµό µε αµµοβολή, η σκόνη και τα ρινίσµατα θα αφαιρούνται από τις 
επιφάνειες, κατά προτίµηση µε αναρρόφηση. Τα άκρα των εισεχουσών γωνιών και των 
ακµών που δεν θα κοπούν ή δεν θα συγκολληθούν µετά την αµµοβολή πρέπει να 
καθαρίζονται µε ιδιαίτερη επιµέλεια. 

Τυχόν επιφανειακά ελαττώµατα που φανερώνονται µετά την αµµοβολή και που θα 
µπορούσαν να δηµιουργήσουν εστία διάβρωσης κάτω από το προστατευτικό υπόστρωµα 
που θα επακολουθήσει (αλλά που δεν αποτελούν για άλλο λόγο αιτία απόρριψης του 
αντικειµένου) θα σηµειώνονται καθαρά και θα καθαρίζονται ξανά µε αµµοβολή ώστε να 
αποκτήσουν την απαιτούµενη υφή.  

Το αστάρι θα πρέπει να διαστρωθεί το πολύ µέσα σε τέσσερις ώρες από τον καθαρισµό µε 
αµµοβολή, αλλά σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να επέλθει νέα οξείδωση πριν από το 
αστάρωµα. 
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Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατάλληλες αφυγραντικές συσκευές ώστε οι καθαρισµένες 
µε αµµοβολή επιφάνειες να παραµείνουν άθικτες µέχρι να βαφούν και να εξασφαλιστούν οι 
απαραίτητες συνθήκες για την σκλήρυνση των επιστρώσεων. 

4.2 Μεταλλικές επιστρώσεις 

Οι µεταλλικές επιστρώσεις (γαλβάνισµα, επιψευδαργύρωση κτλ.) θα γίνονται µετά την 
ολοκλήρωση της κατασκευής περιλαµβανοµένων και τυχόν εργασιών διάτρησης, 
συγκόλλησης, λείανσης ξεφλουδίσµατος, ξακρίσµατος, λιµαρίσµατος, σφράγισης, κοπής και 
κάµψης, και µετά την αφαίρεση των επιφανειακών ελαττωµάτων. Οι ταπωµένες οπές θα 
ανοίγονται πριν από την βαφή. 

Όλα τα µπουλόνια, περιλαµβανοµένων και των προεντεταµένων κοχλιών, τα παξιµάδια και οι 
ροδέλες, αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά πρέπει να είναι γαλβανισµένα εν θερµώ. 

Οποιαδήποτε φθορά σε επιστρώσεις ψευδαργύρου, κατά την φάση της ανέγερσης του 
εξοπλισµού πρέπει να επιδιορθώνεται επί τόπου µε κατάλληλη σύνθεση ψυχρού 
γαλβανισµού αφού η επιφάνεια καθαριστεί µέχρι λευκό µέταλλο µε µηχανικά µέσα και µέχρις 
ότου εξασφαλιστεί ότι το πάχος της επίστρωσης που θα επιτευχθεί θα είναι τουλάχιστον ίσο 
µε το απαιτούµενο. Για τις επιφάνειες που πρόκειται να γαλβανιστούν εν ψυχρώ πρέπει να 
υπάρχει γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας. 

Γαλβάνισµα εν θερµώ.  Το γαλβάνισµα εν θερµώ θα γίνεται σύµφωνα µε την EN 1460 και 
την ΕΝ 1461. Το πάχος επικάλυψης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 65 µ (450 gr/m2) εκτός 
εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. Το γαλβάνισµα θα γίνεται µόνο µετά από αποσκωρίαση, 
εκτός εάν στις ιδιαίτερες Προδιαγραφές αναφέρεται άλλη προεπεξεργασία, ώστε να έχουν 
αποµακρυνθεί όλες οι σκουριές και τα οξείδια εξέλασης (καλαµίνα). 

Μεταλλικές επιστρώσεις µε ψεκασµό. Οι µεταλλικές επιστρώσεις µε ψεκασµό θα γίνονται 
σύµφωνα µε το BS 2569 και θα εφαρµόζονται σε µεταλλικές κατασκευές που έχουν 
καθαριστεί µε αµµοβολή όχι νωρίτερα από δύο ώρες και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει η 
επιφάνεια να εµφανίζει σηµάδια νέας οξείδωσης. 

4.3 Βαφή µεταλλικών επιφανειών 

Τα χρώµατα πρέπει να παραδίδονται από την αποθήκη έτοιµα προς χρήση και η τυχόν 
προσθήκη αραιωτικών θα γίνεται στην αποθήκη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσθήκη διαλυτικού να ξεπερνά το 10% κ.ό. Το 
χρώµα πρέπει να ανακατεύεται καλά πριν από την χρήση και κατά την διάρκεια της χρήσης 
του. Οι βαφές δύο συστατικών θα αναµιγνύονται µε µηχανικό αναµικτήρα. 

Οι εργασίες βαφής θα γίνονται µόνο όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι µεγαλύτερη 
από 10°C, η θερµοκρασία της επιφάνειας που πρόκειται να βαφεί 3°C µεγαλύτερη από το 
σηµείου δρόσου και όταν η σχετική υγρασία είναι µικρότερη από 90%. 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι εντελώς καθαρές και χωρίς σκουριά ή καλαµίνα, λάδια, λίπη, 
ακαθαρσίες, σκόνη κτλ. Όλες οι γαλβανισµένες επιφάνειες πρέπει επιπλέον να τρίβονται 
ελαφρά µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο νούµερο) πριν ασταρωθούν και βαφούν. Οι 
επιφάνειες πριν την βαφή τους πρέπει να είναι στεγνές και να παραµένουν χωρίς υγρασία 
µέχρις ότου ξεραθεί η στρώση ή σκληρυνθεί αρκετά, ώστε να αποφευχθούν επιβλαβείς 
επιπτώσεις στην µελλοντική εµφάνιση ή στην ικανοποιητική προστατευτική ιδιότητα της 
βαφής. 

Τα εργαλεία βαφής πρέπει να διατηρούνται καθαρά και οι επιφάνειες να είναι καθαρές και 
χωρίς σκόνες κατά την διάρκεια της βαφής. Οι βαφές δεν πρέπει να πραγµατοποιούνται 
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κοντά σε άλλες εργασίες που είναι δυνατό να δηµιουργούν σκόνη. Οι στρώσεις πρέπει να 
έχουν οµοιόµορφο χρώµα, και να µην εµφανίζουν ίχνη από πινελιές, τρεξίµατα, ή άλλα 
ελαττώµατα. 

Η κάθε στρώση πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει όσο χρόνο απαιτεί η προδιαγραφή του 
κατασκευαστή, θα τρίβεται και θα καθαρίζεται, εάν απαιτείται, πριν από το πέρασµα του 
επόµενου χεριού. 

Θα πρέπει να παρασχεθεί κάθε προληπτικό µέτρο για την προστασία των φρεσκοβαµµένων 
επιφανειών από φθορές που µπορούν να προέλθουν από οποιαδήποτε αιτία, 
περιλαµβανοµένης και της σκόνης που παρασύρει ο αέρας. Οι προφυλάξεις θα 
περιλαµβάνουν προειδοποιητικά σήµατα, φράγµατα και καλύµµατα. 

Αστάρωµα. Το αστάρωµα πρέπει να γίνεται όσο πιο σύντοµα είναι δυνατό µετά την 
ολοκλήρωση της εργασίας προετοιµασίας της επιφάνειας. 

Πλάκες, διατοµές χάλυβα, ακµές, γωνίες, σχισµές, ή οπές, που θα παραµείνουν σαν τµήµατα 
του έργου (µηχανήµατος) µετά την κατασκευή του και οι οποίες δεν θα αποτελέσουν τµήµα 
µιας συγκολληµένης σύνδεσης ή εσωτερικές επιφάνειες ενός ερµητικά κλειστού κενού, 
πρέπει να βαφούν µε πινέλο τοπικά (σε λουρίδα) µε πρόσθετο στρώµα εποξειδικού 
ασταριού, εκτός από το υπόστρωµα που χρησιµοποιήθηκε στην φάση της κατασκευής 
(συγκόλλησης) προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνέχεια της προστασίας του χάλυβα στην 
περιοχή αυτών των ακµών κτλ. Το τοπικό (σε λουρίδα) στρώµα θα έχει διαφορετικό χρώµα 
από το προηγούµενο και τα επόµενα στρώµατα. 

Εφαρµογή των προστατευτικών συστηµάτων βαφής. Οι βαφές θα χρησιµοποιούνται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους, στα πάχη που έχουν 
προδιαγραφεί, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις για τα χρονικά διαστήµατα που 
πρέπει να παρεµβάλλονται µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων. 

Τόσο η προετοιµασία της επιφάνειας, καθώς και η βαφή των µεταλλικών επιφανειών θα 
γίνεται στο εργοστάσιο. Επί τόπου του έργου θα γίνουν βαφές µόνο σε φθαρµένες κατά την 
ανέγερση επιφάνειες, εκτός εάν υπάρχει σχετική έγκριση από την Υπηρεσία. Πριν γίνει 
οποιαδήποτε εργασία χρωµατισµού επί τόπου το έργου επιπλέον των ανωτέρων οι 
επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν πρέπει πλυθούν καλά µε καθαρό νερό για να φύγουν 
όλα τα ίχνη αλάτων και όλες οι ακάθαρτες ύλες. Τα είδη και τα εξαρτήµατα που πρόκειται να 
αποσταλούν στο έργο πρέπει να συγκεντρώνονται σε κατάλληλες οµάδες και να 
συσκευάζονται σε κιβώτια, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η προστατευτική επεξεργασία που έγινε 
πριν από την αποστολή δεν θα καταστραφεί κατά την µεταφορά του έργου. 

4.4 Επεξεργασία συγκολλήσεων 

Μετά την λείανση των συγκολληµένων επιφανειών, πρέπει να αποµακρύνονται από την 
µεταλλική επιφάνεια τα πιτσιλίσµατα, τα υπολείµµατα της συγκόλλησης και όλα τα υλικά που 
έχουν επικαθίσει και οι επιβλαβείς προσµίξεις, και οι συγκολλήσεις και όλες οι άλλες 
µεταλλικές επιφάνειες που έχουν προβληθεί ή έχουν υποστεί φθορά από την συγκόλληση θα 
καθαρίζονται µε αµµοβολή. 

Το αστάρι πρέπει να διαστρώνεται στις επιφάνειες που έχουν καθαριστεί µε αµµοβολή, 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει η διάστρωση των 
υπολοίπων προστατευτικών στρώσεων, ώστε να εξασφαλιστεί προστασία στην περιοχή της 
ραφής και στις κατεστραµµένες περιοχές στον ίδιο βαθµό µε την υπόλοιπη µεταλλική 
επιφάνεια. Κάθε στρώση θα πρέπει να καλύπτει την αντίστοιχη υπάρχουσα στρώση κατά 
50 mm και από τις δύο µεριές της ραφής. 
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4.5 Επισκευή φθορών των συστηµάτων βαφής 

Οι βαµµένες επιφάνειες µεταλλικών κατασκευών, που κατά την ανέγερση υπέστησαν φθορά, 
θα τρίβονται µε µηχανικά µέσα, ώστε να εµφανιστεί το πλήρες γυµνό µέταλλο (whitemetal) 
και οι άκρες τους υγιούς χρώµατος. Στην συνέχεια οι επιφάνειες αυτές θα βάφονται επί 
τόπου µε αστάρι και προστατευτικές στρώσεις βαφής, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Η 
κάθε στρώση νέας βαφής πρέπει να υπερκαλύπτει την υφιστάµενη τουλάχιστον κατά 50 mm. 

Οι βαµµένες επιφάνειες που έχει στάξει υλικό συγκόλλησης, ή έχει πέσει σκυρόδεµα ή έχει 
κολλήσει άλλο υλικό, θα καθαρίζονται ή θα πλένονται ώστε να απαλλαγούν από τα 
προσκολληµένα υλικά αµέσως, και κάθε επισκευή ή αποκατάσταση της φθαρµένης 
επιφάνειας στην αρχική της µορφή θα γίνεται πριν χρωµατιστεί ξανά η επιφάνεια. 

Για την επισκευή φθαρµένων εποξειδικών επιστρώσεων θα χρησιµοποιείται κατάλληλο υλικό 
επισκευής, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Οι επιφάνειες που έχουν υποστεί φθορές του χρώµατος, πριν ξαναχρωµατισθούν, θα 
προετοιµάζονται πλήρως, θα καθαρίζονται και θα στεγνώνονται καλά. 

4.6 Προστασία εγκιβωτισµένων τεµαχίων 

Οι επιφάνειες των µεταλλικών κατασκευών πάνω στις οποίες πρόκειται να διαστρωθεί 
σκυρόδεµα πρέπει να λειανθούν µε συρµατόβουρτσα ώστε να αφαιρεθεί όλη η χαλαρή 
σκουριά και η καλαµίνα. Κατά την φάση της σκυροδέτησης οι µεταλλικές επιφάνειες πρέπει 
να είναι απαλλαγµένες από χρώµατα, λίπος, λάδια, ακάθαρτες ύλες κτλ.  

4.7 Αποδοχή χρωµατισµών  

Όλες οι τελικές επιστρώσεις θα έχουν αποχρώσεις της επιλογής της Υπηρεσίας, επιπλέον δε 
οι σωληνώσεις, ο εξοπλισµός και οι αγωγοί τοποθέτησης καλωδίων θα έχουν 
κωδικοποιηµένα χρώµατα και θα βάφονται, εξ ολοκλήρου µε το κατάλληλο κωδικό χρώµα. 

Για την αποδοχή του συστήµατος χρωµατισµού θα πρέπει το ΠΞΣ να είναι κατά µέσο όρο 
τουλάχιστον όσο προβλέπεται από την προδιαγραφή. 

Εκτός αυτού οι µετρήσεις κάτω του Μ.Ο. δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% του συνολικού 
αριθµού µετρήσεων ενώ ουδεµία µέτρηση επιτρέπεται να αποκλίνει, προς τα κάτω 
περισσότερο από το 20% του προδιαγραφόµενου Μ.Ο. 

Σε περίπτωση µη ικανοποίησης των ανωτέρω, θα πρέπει να επακολουθήσει επαναβαφή του 
συνόλου, σύµφωνα µε τις Οδηγίες της Υπηρεσίας. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-6: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Πεδίο εφαρµογής – Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις Ειδικές Απαιτήσεις της µελέτης και κατασκευής 
των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του έργου. Ειδικότερα γίνεται αναφορά στις κατασκευαστικές 
απαιτήσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα πρότυπα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπ’ 
όψη για τον σχεδιασµό, την προµήθεια, την εγκατάστασή του και την ολοκλήρωση των 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευµάτων. 

2. Γενικές απαιτήσεις 

Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/ µεθόδους/ δοκιµές κλπ.) θα 
εφαρµόζονται: 

o Οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) 

o Τα θεσµοθετηµένα εναρµονισµένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο παράρτηµα 4 

της ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04-10-2012 

o Τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, και απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα 

ISO και τα εθνικά πρότυπα (ASTM, BS, DIN, ΕΛΟΤ κλπ.) 

Το περιβάλλον εγκατάστασης του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού θεωρείται διαβρωτικό και 
βιοµηχανικό ενώ τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των στοιχείων του εξοπλισµού και οι 
διατοµές των καλωδίων θα καθορισθούν µε αναγωγή στις κλιµατολογικές συνθήκες (µέγιστη 
και ελάχιστη θερµοκρασία, µέση σχετική υγρασία) στη περιοχή του έργου, βάσει των 
συντελεστών που αναφέρονται στα εφαρµοζόµενα πρότυπα. 

Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα εκτελεσθούν από έµπειρο προσωπικό, που θα διαθέτει 
την απαιτούµενη άδεια (ειδικότητα και κατηγορία) εκτελέσεως των συγκεκριµένων εργασιών 
εκδιδοµένη από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Βιοµηχανίας. 

Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στην εµφάνιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης και στη 
βέλτιστη διευθέτηση των διαφόρων στοιχείων του εξοπλισµού, σύµφωνα µε τους κανόνες της 
τέχνης, µε ιδιαίτερη έµφαση στην καλή εµφάνιση και την ευθυγράµµιση των εξωτερικών 
ηλεκτρικών καλωδιώσεων, συσκευών και στοιχείων συνδέσεως, την αξιοπιστία και την 
ασφάλεια όλης της εγκατάστασης. 

Η πολικότητα όλων των ηλεκτρολογικών στοιχείων (οργάνων, συσκευών, µηχανηµάτων κτλ.) 
που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να καθορίζεται έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση οι φάσεις και 
ο ουδέτερος να διατηρούν την αυτή ακολουθία. 

3. Υλικά  

Όλα τα υλικά τα οποία θα ενσωµατωθούν στο έργο θα είναι τα πλέον κατάλληλα για τη 
λειτουργία για την οποία προορίζονται, θα είναι καινούρια και πρώτης εµπορικής ποιότητος, 
χωρίς ελαττώµατα και θα εξασφαλίζουν µεγάλη διάρκεια ζωής µε την απαιτούµενη 
συντήρηση. 

Η χρήση υλικών διαφορετικής ηλεκτροθετικότητος εν επαφή θα αποφεύγεται, για να µην 
δηµιουργούνται ηλεκτροχηµικές διεργασίες. Σε περίπτωση που αυτό δεν µπορεί να 
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αποφευχθεί, τα υλικά θα επιλεγούν έτσι ώστε να µην παρουσιάζουν φυσική διαφορά 
δυναµικού µεγαλύτερη των 250 mV. 

Για να περιοριστεί η ηλεκτροχηµική διαφορά δυναµικού στα επιθυµητά όρια, οι εν επαφή 
επιφάνειες θα υποστούν κατάλληλη επεξεργασία π.χ. ηλεκτρολυτική επιµετάλλωση και 
γενικά θα ληφθεί κάθε µέτρο καθοδικής προστασίας. 

Όλα τα υλικά κατασκευής και φινιρίσµατος θα επιλεγούν µε µεγάλη διάρκεια ζωής υπό τις 
κλιµατολογικές συνθήκες του έργου. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται σε χώρους 
αεριζόµενους ή κλιµατιζόµενους θα πρέπει να επιλεγούν έτσι ώστε να αντέχουν τις συνθήκες 
περιβάλλοντος και στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αερισµού ή κλιµατισµού δεν 
λειτουργούν. 

4. Ηλεκτρικές γραµµές 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κτιρίων θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε την αντίστοιχη 
Τεχνική Προδιαγραφή για καλώδια και οδεύσεις αυτών και τις παραγράφους που 
ακολουθούν. 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι ηλεκτρικές γραµµές προς τις καταναλώσεις θα 
κατασκευαστούν: 

• Με καλώδια A05VV-U (NYM) ή J1VV-U (ΝΥΥ) επάνω σε µεταλλική διάτρητη σχάρα. 

• Με καλώδιο A05VV-U (NYM) ή J1VV-U (ΝΥΥ) µέσα σε χαλύβδινο σωλήνα ή 
πλαστικό σωλήνα, ο οποίος θα εγκατασταθεί στην επιφάνεια του τοίχου, της οροφής 
ή του εδάφους ή εντός αυτών κατά περίπτωση. 

Οι ηλεκτρικές γραµµές των ηλεκτροκινητήρων, κατά το τελευταίο προς τον κινητήρα τµήµα 
τους, θα προστατεύονται από εύκαµπτο χαλύβδινο σωλήνα περιβεβληµένο από µανδύα 
PVC που θα φέρει στα δύο άκρα κατάλληλες απολήξεις (στυπιοθλίπτες) ώστε να συνδέεται 
στον σωλήνα και στο κιβώτιο του κινητήρα µε κοχλίωση. 

Κατά τις οµαδικές οδεύσεις καλωδίων ισχυρών ρευµάτων, θα χρησιµοποιηθούν, ανάλογα µε 
τις θέσεις και τις απαιτήσεις ασφαλείας, εσχάρες ανοιχτού ή κλειστού τύπου κατά περίπτωση. 

Ειδικά τονίζεται ότι τα καλώδια A05VV-U (NYM) ή J1VV-U (ΝΥΥ) για τροφοδότηση 
µηχανηµάτων πρέπει να είναι συνεχή από τον τοπικό πίνακα τροφοδοτήσεως τους µέχρι το 
προβλεπόµενο µηχάνηµα. 

Τα καλώδια θα τοποθετούνται φροντίζοντας να µην υποβληθούν σε µηχανικές και θερµικές 
δοκιµασίες διαφορετικές από τις προβλεπόµενες σύµφωνα µε τον τύπο του 
χρησιµοποιηµένου καλωδίου.  

Τα παραλλήλως ενωµένα καλώδια για την µετάδοση αυξηµένου ηλεκτρικού ρεύµατος, θα 
πρέπει να είναι πάντα του ίδιου τύπου και διατοµής, έτσι διατεταγµένα ώστε το συνολικό 
µήκος να είναι το ίδιο, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την ίδια πτώση τάσης. Ειδικά εάν 
χρησιµοποιηθούν περισσότερα παράλληλα καλώδια θα πρέπει να ενωθούν τα µονά ανά τρία 
και να στερεωθούν µε ταινίες nylon. 

Για τοποθέτηση του καλωδίου σε οχετούς θα τοποθετηθεί σταθερό στροφείο µονταρισµένο 
επί αµαξίου που να επιτρέπει την εύκολη περιστροφή. ∆εν επιτρέπεται να προωθηθεί το 
καλώδιο τραβώντας τις σπείρες του στροφείου. Επιτρέπεται η τοποθέτηση µε µετακινούµενο 
στροφείο µόνο στην περίπτωση τοποθέτησης του καλωδίου σε όρυγµα ή εκσκαφή. Κατά την 
τοποθέτηση των καλωδίων µε σταθερό στροφείο, το καλώδιο θα στηρίζεται σε αποστάσεις, 
ώστε να µην σύρεται επί του εδάφους. 
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Τα καλώδια θα πρέπει να τοποθετούνται µε κάποια φροντίδα το ένα παράλληλο µε το άλλο, 
αποκλείοντας το µπέρδεµα τους. Κατά την διάρκεια της τοποθέτησης θα πρέπει να 
καταβληθεί προσπάθεια για να αποφευχθούν τυχόν συµπτύξεις που δεν είναι άκρως 
αναγκαίες. 

Τα καλώδια ή οι αγωγοί που θα βρίσκονται στον ίδιο σωλήνα, υπόγειο αλλά και υπέργειο, θα 
πρέπει να ανήκουν στον ίδιο τύπο χρήσης. Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν ανεξάρτητες 
σωληνώσεις για: 

• Καλώδια ισχύος χαµηλής τάσης και εσωτερικής διανοµής 

• Καλώδια εντολής και εσωτερικής διανοµής 

• Καλώδια για σήµατα οργάνων 

• Καλώδια για εγκαταστάσεις φωτισµού και ρευµατοδοτών 

Κάθε σωλήνας θα πρέπει να έχει ένα µέγιστο αριθµό έξι (6) ενεργών αγωγών συγχρόνου 
λειτουργίας, ανεξάρτητα εάν δεν έχει ξεπεράσει τον οριζόµενο βαθµό πληρότητας. 

Για την διέλευση των καλωδίων µέσα στους σωλήνες θα χρησιµοποιούνται λιπαντικά. ∆εν θα 
χρησιµοποιηθεί ορυκτό λίπος, στη περίπτωση γυµνών καλωδίων από νεοπρένιο ή καλωδίων 
µε µη µεταλλικές εξωτερικές επενδύσεις.  

Για τις εξωτερικές µονάδες η είσοδος των καλωδίων πρέπει να γίνεται από το κάτω µέρος 
(π.χ. οι διακόπτες, κουτιά εντολής) µέσω κατάλληλου στυπιοθλίπτη. 

Συνδέσεις καλωδίων επιτρέπονται µόνο όταν το µήκος των καλωδίων υπερβαίνει τα µήκη 
που µπορούν να βρεθούν στην αγορά. Οι εργασίες σύνδεσης και τελειωµάτων των 
καλωδίων θα πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών των 
βοηθητικών υλικών που θα χρησιµοποιηθούν και θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω: 

Οι εργασίες θα εκτελούνται έτσι ώστε να διατηρείται ο βαθµός µόνωσης των καλωδίων στην 
ονοµαστική του τιµή. 

Για την εκτέλεση εργασιών επί των καλωδίων µιας κάποιας σπουδαιότητας, σε συνάρτηση µε 
τον βαθµό µόνωσης θα χρησιµοποιούνται πλευρικά προστατευτικά καλούπια έτσι ώστε να 
δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον µε ισχυρή προστασία από την υγρασία. 

Οι σύνδεσµοι θα πρέπει να είναι από υλικό που δεν είναι καλός αγωγός. 

Για την εκτέλεση των τελειωµάτων, τα καλώδια θα είναι κοµµένα µε τέτοιο περιθώριο µήκους 
που να επιτρέπει την άνετη εκτέλεση των εργασιών χωρίς ανωφελείς απώλειες. Για την 
εκτέλεση των τελειωµάτων σε καλώδια χαµηλής τάσης θα χρησιµοποιηθούν ακροδέκτες υπό 
πίεση (ακροδέκτες πρέσας) µε κατάλληλες µονωτικές ταινίες στην περίπτωση που δεν 
υπάρχουν µονωµένες αρχές καλωδίου. 

5. Τοποθέτηση οργάνων 

Όλα τα όργανα πρέπει να τοποθετηθούν σύµφωνα µε τις τυπικές περιγραφές τοποθέτησης 
του κατασκευαστή των οργάνων. Πρέπει να συναρµολογηθούν σύµφωνα µε τις περιγραφές 
του κατασκευαστή προσέχοντας ειδικά: 

• Την ευθυγράµµιση  

• Την συµβατότητα των κατασκευών 

• Την δυνατότητα προσέγγισης  
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Τα όργανα τα αισθητήρια και κατά περίπτωση ο ενισχυτής/µεταδότης θα πρέπει να είναι 
µονταρισµένα επί σταθερού στηρίγµατος (π.χ. κολώνες) αποφεύγοντας σε κάθε περίπτωση 
την παρουσία κραδασµών και την γειτνίασή τους µε άλλα καλώδια. Τα χρησιµοποιούµενα 
µεταλλικά τεµάχια θα πρέπει να προστατεύονται µε επιψευδαργύρωση εν θερµώ και στη 
συνέχεια µε κατάλληλο σύστηµα πρωτεύουσας βαφής (primer) και τελική βαφή 
(χρωµατισµό). Η θέση θα πρέπει να είναι εγκεκριµένη από τον κατασκευαστή των οργάνων 
σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες του κατασκευαστή των πινάκων στον οποίο θα 
ενσωµατωθούν. 

6. Επιθεώρηση και δοκιµές εγκαταστάσεων 

Το πρόγραµµα επιθεωρήσεων και δοκιµών καθορίζει η επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου µε 
βάση το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. Μετά το πέρας κάθε αυτοτελούς τµήµατος 
της ηλεκτρικής εγκατάστασης αυτό θα υποβάλλεται σε δοκιµή συνέχειας, δοκιµή διαρροής 
των κυκλωµάτων του και αντιστάσεως µονώσεων µεταξύ των φάσεων και ως προς γη. 

Οι δοκιµές επί τόπου του έργου θα περιλαµβάνουν δοκιµές πριν τη θέση της εγκατάστασης 
σε αποδοτική λειτουργία για όλο το ηλεκτρολογικό υλικό, τις καλωδιώσεις και τις βοηθητικές 
διατάξεις, καθώς και ενεργοποίηση του συστήµατος και δοκιµή ασφαλούς λειτουργίας υπό 
φορτίο. 

Όλες οι δοκιµές θα εκτελεσθούν µε δαπάνες, προσωπικό και όργανα του Αναδόχου, 
παρουσία της Υπηρεσίας. Μετά το πέρας κάθε δοκιµής αυτοτελούς τµήµατος των 
εγκαταστάσεων θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δοκιµής. Αυτό, εφ’ όσον η δοκιµή είναι 
επιτυχής θα υπογράφεται τόσο από τον Ανάδοχο όσο και από την Υπηρεσία, µε τις τυχόν 
παρατηρήσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείµενο της προσωρινής παραλαβής των 
εγκαταστάσεων. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-7: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
∆ΙΚΤΥΩΝ 

1. Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις σωληνώσεις και τα εξαρτήµατα δικτύων, που 
βρίσκονται εντός αντλιοστασίων και δοµικών έργων, καθώς επίσης και στο διακοπτικό υλικό 
(δικλείδες κτλ.). Επισηµαίνεται ότι οι σωληνώσεις δικτύων πεδίου και της µονάδας 
απόσµησης καλύπτονται από τις σχετικές προδιαγραφές. 

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

2. Υλικά 

2.1 Σωλήνες 

2.1.1. Χαλυβοσωλήνες  

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

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

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

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

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

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

Η αντιδιαβρωτική προστασία και τα υλικά βαφής των χαλυβοσωλήνων και των ειδικών 
τεµαχίων θα γίνεται ως εξής: 

i. Προετοιµασία επιφάνειας µε συρµατόβουρτσα για την αφαίρεση ακαθαρσιών, 
στιγµάτων συγκόλλησης κτλ. 

ii. Αµµοβολή κατά BS 4232, 2η ποιότητα, ή SIS 055900, Sa 2,5-3 

iii. Εσωτερική προστασία:  
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• µία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού ψευδαργύρου δύο συστατικών 
(ΠΞΣ 75 µm) 

• µία στρώση µε εποξειδική βαφή δύο συστατικών µε λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 200 
µm) 

iv. Εξωτερική προστασία:(για σωλήνες εκτός νερού) 

• µία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών (ΠΞΣ 50 µm) 

• δύο στρώσεις µε εποξειδική βαφή δύο συστατικών (ΠΞΣ 100 µm) 

• µία στρώση µε βαφή πολυουρεθάνης δύο συστατικών (ΠΞΣ 50 µm) για 
εκτεθειµένες σωληνώσεις στην ηλιακή ακτινοβολία 

v. Εξωτερική προστασία:(για σωλήνες εντός νερού) 

• µία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού ψευδαργύρου δύο συστατικών 
(ΠΞΣ 75 µm) 

• δύο στρώσεις µε εποξειδική βαφή δύο συστατικών µε λιθανθρακόπισσα 
(ΠΞΣ 200 µm) 

Οι προκατασκευασµένες σωληνώσεις, µαζί µε τα ειδικά τεµάχια µπορεί να είναι 
γαλβανισµένες εν θερµώ µετά την συναρµολόγηση, σύµφωνα µε ΕΝ 10240 µε ποιότητα 
προστασίας Α1 (ελάχιστο ΠΞΣ 55 µm). Εφόσον στην Ειδική Τεχνική Προδιαγραφή δεν 
προδιαγράφεται διαφορετικά δεν απαιτείται πρόσθετη προστασία. 

2.1.2. Aνοξείδωτοι σωλήνες 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά ο χάλυβας θα είναι ποιότητας AISI 304. 

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

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

2.1.3. Γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες µε ραφή 

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

Όλα τα εξαρτήµατα (µαστοί, µούφες, καµπύλες βόλτας, ρακόρ κτλ.) θα είναι σύµφωνα µε το 
DIN 2980. Οι φλάντζες θα είναι βόλτας µε πατούρα 10 atm, από χάλυβα St 37-2. 

Οι σωλήνες θα πρέπει να είναι γαλβανισµένοι εν θερµώ σύµφωνα µε την ΕΝ 10240, µε 
ποιότητα προστασίας Α1 και Β1 (ελάχιστο ΠΞΣ 55 µm). 

2.2 ∆ικλείδες – Εξαρτήµατα 

Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλες για την µέγιστη πίεση λειτουργίας του συστήµατος 
περιλαµβανοµένων και της πίεσης πλήγµατος. Όλες οι δικλείδες του ίδιου τύπου θα πρέπει 
να είναι του ίδιου κατασκευαστή.  
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2.2.1. Συρταρωτές δικλείδες (Gate valve) 

Οι συρταρωτές δικλείδες θα είναι σύµφωνες µε το DIN 3352. Το σώµα, το κάλυµµα και ο 
σύρτης θα είναι από χυτοσίδηρο EN-JL 1040 (πρώην DIN 0.6125 GG25) για ονοµαστική 
πίεση ως και ΡΝ 10 και από ελατό χυτοσίδηρο EN-JS 1050 (πρώην DIN 0.7050 GGG50) για 
µεγαλύτερες πιέσεις λειτουργίας. 

Οι δικλείδες θα κλείνουν δεξιόστροφα µε χυτοσιδηρό χειροτροχό, επάνω στον οποίο θα 
υπάρχει η ένδειξη της φοράς περιστροφής για το κλείσιµο. Θα υπάρχει επίσης δείκτης, που 
θα δείχνει εάν η δικλείδα είναι ανοικτή ή κλειστή. 

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

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

2.2.2. Μαχαιρωτές δικλείδες (Knife valve) 

Οι µαχαιρωτές δικλείδες θα είναι τύπου wafer σύµφωνες µε το ΕN 558-1. Το σώµα της 
δικλείδας θα είναι από χυτοσίδηρο EN-JL 1040 (πρώην DIN 0.6125 GG25). Ο κορµός και οι 
υποδοχές για το έδρανο του άξονα θα είναι εξ ολοκλήρου χυτά µαζί µε το σώµα.  

Ο δίσκος και ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316, εκτός εάν 
προδιαγράφεται διαφορετικά. Όλοι οι κοχλίες, παξιµάδια και ο εξοπλισµός στερέωσης θα 
είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. 

Οι στεγανωτικές διατάξεις του άξονα θα είναι από ελαστοµερές. Η έδρα της δικλείδας θα είναι 
από αντικαταστάσιµο ελαστοµερές. 

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

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

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

2.2.3. ∆ικλείδες πεταλούδας (butterfly valve) 

Οι δικλείδες πεταλούδας θα χρησιµοποιούνται µόνο για το δίκτυο διακίνησης νερού. Θα είναι 
wafer ή lug type για διαµέτρους µέχρι και 500 mm και φλαντζωτές για µεγαλύτερες 
διαµέτρους και. 

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, το σώµα της δικλείδας θα είναι κατασκευασµένο από 
χυτοσίδηρο EN-JL 1040 (πρώην DIN 0.6125 GG25). Ο δίσκος θα είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα ή σφαιροειδή χυτοσίδηρο EN-JS 1050 (πρώην DIN 0.7050 GGG50) και ο άξονας 
από ανοξείδωτο χάλυβα. Η έδρα θα είναι πλήρως αντικαταστάσιµη κατασκευασµένη από 
EPDM (για εφαρµογές σε νερό και λύµατα) και από Teflon (για εφαρµογές σε αέρα). 

Ο χειρισµός της δικλείδας θα γίνεται για διαµέτρους µέχρι 200 mm µε µοχλό και για 
µεγαλύτερες διαµέτρους µε χειροτροχό. 

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

Οι σφαιρικές δικλείδες χρησιµοποιούνται στα δίκτυα βιοµηχανικού και πόσιµου νερού, όπως 
και στα δίκτυα αέρα και για διαστάσεις µέχρι 100 mm. Το σώµα τους και η χειρολαβή θα είναι 
από χυτοσίδηρο ενώ η σφαίρα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και οι έδρες από ελαστικό 
υλικό. Η τελείως ανοικτή θέση της δικλείδας θα φαίνεται από την τελείως παράλληλη θέση 
της χειρολαβής µε τον άξονα ροής του ρευστού δια µέσου της δικλείδας. 

2.2.5. ∆ικλείδες αντεπιστροφής 

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

• Αντεπίστροφο τύπου Socla (για λύµατα και ιλύ). Το σώµα της βαλβίδας θα είναι 
κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο EN-JL 1040 (πρώην DIN 0.6125 GG25) και η 
σφαίρα από χυτοσίδηρο µε επένδυση από ελαστικό. 

• Αντεπίστροφο τύπου Swing (για λύµατα και ιλύ). Το σώµα θα είναι κατασκευασµένο 
από χυτοσίδηρο EN-JL 1040 (πρώην DIN 0.6125 GG25) και η θύρα από χυτοσίδηρο 
µε επένδυση από ελαστικό. 

• Αντεπίστροφο τύπου σάντουιτς (Wafer check valve)  για την περίπτωση πόσιµου 
νερού – βιοµηχανικού νερού. Το σώµα της βαλβίδας θα είναι κατασκευασµένο από 
χυτοσίδηρο EN-JL 1040 (πρώην DIN 0.6125 GG25), ο δίσκος (διαιρετός σε δύο µέρη) 
όπως και το ελατήριο επαναφοράς θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο δακτύλιος 
στεγανότητας θα είναι από EPDM. 

2.2.6. Ανακουφιστικές δικλείδες (air relief valves) 

Οι ανακουφιστικές δικλείδες αέρα θα είναι διπλής ενέργειας µε σώµα από χυτοσίδηρο EN-JL 
1040 (πρώην DIN 0.6125 GG25), πλωτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα και στεγανοποιητικοί 
δακτύλιοι από ελαστοµερές (EPDM, NBR ή ισοδύναµο). 

2.2.7. ∆ικλείδες ελέγχου πίεσης 

Οι δικλείδες ελέγχου πίεσης θα είναι σύµφωνες µε ISO 4126. Η λειτουργία τους θα γίνεται µε 
τη χρήση ενός ενσωµατωµένου βοηθητικού ενεργοποιητικού µηχανισµού κατάλληλου για την 
κατά περίπτωση εφαρµογή. Για διαµέτρους µικρότερες των 80mm µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
βαλβίδα άµεσα ελεγχόµενη µε ελατήριο. 

Οι βαλβίδες θα έχουν το κατάλληλο µέγεθος ώστε να ελέγχουν την απαιτούµενη για την 
εφαρµογή διαφορική ροή και πίεση, µε ακρίβεια ±2,5%  της καθορισµένης τιµής. Θα 
µπορούν να λειτουργούν σε συνεχή πίεση, που υπερβαίνει κατά 20% την ονοµαστική πίεση 
λειτουργίας. 

Οι βαλβίδες θα έχουν τέτοιο µέγεθος που θα εξασφαλίζει ότι η πλήρης απόδοσή τους 
υπερκαλύπτει την επιθυµητή µέγιστη ροή υπό την ελάχιστη απαιτούµενη διαφορική πίεση. 

2.2.8. Σύνδεσµοι αποσυναρµολόγησης 

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

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

Τα θυροφράγµατα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το DIN 19569-4 και θα µπορούν  ανάλογα µε 
τις ανάγκες να εγκατασταθούν είτε σε διώρυγα (στεγάνωση στις τρεις πλευρές) ή να είναι 
επίτοιχα (στεγάνωση και από τις τέσσερις πλευρές). Τα θυροφράγµατα που θα 
τοποθετηθούν στα κανάλια θα έχουν βάση πλαισίου αλφάδι µε τον πυθµένα. 

Κάθε θυρόφραγµα θα διαθέτει χειροκίνητο τροχό κατάλληλης διαµέτρου, µε σύστηµα 
οδοντωτών τροχών, (όπου αυτό είναι αναγκαίο) ώστε να εξασφαλίζεται ότι η απαιτούµενη 
δύναµη χειρισµού στη στεφάνη του τροχού δεν θα υπερβαίνει τα 250 N και στην περίπτωση 
συχνά λειτουργούντων θυροφραγµάτων τα 100 Ν. Ο τροχός θα είναι κατασκευασµένος από 
χυτοσίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα και θα βρίσκεται σε ύψος περίπου 1.000 mm πάνω 
από το επίπεδο εργασίας. Τα θυροφράφµατα πλάτους µεγαλύτερου από 2,00 m θα πρέπει 
να έχουν δύο άξονες µε κατάλληλο χειριστήριο (π.χ. τύπου βαρούλκου). 

Οι άξονες θα φέρουν ανθεκτικά σπειρώµατα τετράγωνης ή τραπεζοειδούς διατοµής και θα 
είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι σύνδεσµοι των αξόνων επέκτασης θα 
είναι τύπου «χιτωνίου». 

Κάθε θυρόφραγµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε δύο  τερµατικούς διακόπτες, που θα 
σηµαίνουν την τελείως ανοιχτή και την τελείως κλειστή θέση του θυροφράγµατος. 

Τα θυροφράγµατα µη ανυψούµενου άξονα, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη  διάταξη από 
ανοξείδωτο χάλυβα  για την ένδειξη της θέσης του θυροφράγµατος. Στα θυροφράγµατα 
ανυψούµενου άξονα θα πρέπει να προβλεφθεί διαφανές κάλυµµα για την προστασία του 
άξονα από τις καιρικές συνθήκες.  

Το πλαίσιο και οι θύρες των θυροφραγµάτων θα είναι κατασκευασµένες από χυτοσίδηρο EN-
JL 1030 (πρώην GG20 σύµφωνα µε την ΕΝ 1561) ή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Οι 
άξονες θα είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Οι επιφάνειες στεγάνωσης θα διαµορφώνονται:  

• Από µεταλλικές, µηχανικά κατεργασµένες λάµες ορείχαλκου, οι οποίες θα είναι καλά 
στερεωµένες εντός µηχανικά κατεργασµένων αυλακώσεων του πλαισίου και της 
θύρας.  

• Από υψηλής ποιότητας ελαστοµερές (EPDM, Neoprene κτλ.) κατάλληλα 
διαµορφωµένο, ώστε να µπαίνει στις εγκοπές του πλαισίου ή της θύρας, εύκολα 
αντικαταστάσιµο 

Όλα τα στηρίγµατα κοχλίες κτλ. θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας Α2 ή Α4 
σύµφωνα µε το ISO 3506. Όλα τα τεµάχια, που συναρµολογούνται επί τόπου, όπως άξονες, 
κοχλίες κτλ πρέπει να είναι κατάλληλα σηµαδεµένα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το σωστό 
ταίριασµα. 

Τα θυροφράγµατα θα είναι υδατοστεγή κάτω από τις συνθήκες λειτουργίας τους και την 
κατεύθυνση της πίεσης στο σηµείο τοποθέτησης (on seating και off seating). Η διαρροή από 
την επιφάνεια στεγάνωσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, θα πρέπει να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του DIN 19569-4 και ειδικότερα:  

• Τα θυροφράγµατα που εγκαθίστανται σε διώρυγες (µε στεγάνωση από τις τρεις 
πλευρές) θα εξασφαλίζουν στεγανότητα τύπου 3 (max διαρροή 6 L/min/m 
εµβαπτιζοµένου µήκους) 

• Τα θυροφράγµατα που είναι επίτοιχα (µε στεγάνωση και από τις τέσσερις πλευρές) θα 
εξασφαλίζουν στεγανότητα τύπου 4 (max διαρροή 3 L/min/m εµβαπτιζοµένου µήκους) 
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Η διάρκεια δοκιµής διαρκεί 10 min και αναφέρεται στην πίεση λειτουργίας του αντιστοίχου 
θυροφράγµατος. 

2.4 Συρταροθυρίδες 

Για την αποµόνωση των διωρύγων µπορεί να χρησιµοποιηθούν συρταροθυρίδες, εφ’όσον 
προδιαγράφεται σχετικά. Γενικά οι συρταροθυρίδες θα πρέπει να έχουν επιφάνεια µέχρι 
1,00 m2, µέγιστο πλάτος 2,00 m και µέγιστο βάθος 1,00 m. Για µεγαλύτερες διαστάσεις θα 
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά θυροφράγµατα.  

Το πλαίσιο και η θύρα θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Η στεγανοποίηση 
θα γίνεται και από υψηλής ποιότητας ελαστοµερές (EPDM, Neoprene κτλ.) και θα πρέπει να 
ικανοποιεί τις απατήσεις του DIN 19569-4 εξασφαλίζοντας στεγανότητα τύπου 2 (max 
διαρροή 18 L/min/m εµβαπτιζοµένου µήκους).  

Όλα τα στηρίγµατα κοχλίες κτλ. θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας Α2 ή Α4, 
σύµφωνα µε το ISO 3506. 

Στο άνω µέρος της θύρας θα πρέπει να διαµορφωθεί λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα για να 
διευκολύνεται ο χειρισµός. Στην περίπτωση πλάτους µεγαλύτερου από 1,00 m θα πρέπει η 
συρταροθυρίδα να διαθέτει δύο λαβές.  

2.5 ∆οκίδες έµφραξης (stop logs) 

Οι δοκίδες έµφραξης θα έχουν πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι δοκίδες θα είναι 
κατασκευασµένες από στρατζαριστά προφίλ από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουµίνιο 
(AlMgSi 0,5) µε κατάλληλες εγκοπές για να θηλυκώνουν µεταξύ τους.  Εναλλακτικά οι 
δοκίδες µπορεί να είναι κατασκευασµένες από χαλύβδινα κυψελωτά προφίλ επενδεδυµένα 
εξωτερικά µε σκληρό πρεσσαριστό πλαστικό, το οποίο δεν θα αλλοιώνεται από την 
υπεριώδη ακτινοβολία και δεν θα είναι τοξικό.  

Η στεγανοποίηση των δοκίδων µε το πλαίσιο και των δοκίδων µεταξύ τους θα γίνεται από 
υψηλής ποιότητας ελαστοµερές (EPDM, Neoprene κτλ.) και θα πρέπει να ικανοποιεί τις 
απατήσεις του DIN 19569-4 εξασφαλίζοντας στεγανότητα τύπου 1 (max διαρροή 60 L/min/m 
µήκους εµβαπτιζόµενης περιµέτρου πλαισίου).  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-8: ANTΛIEΣ 

1. Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

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

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

2. Υλικά 

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

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

3. Εκτέλεση εργασιών 

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

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

Ανάλογα µε το διακινούµενο υγρό το ελάχιστο µέγεθος των σωληνώσεων και των αντλιών 
(ελεύθερο πέρασµα στερεών) θα πρέπει να συµφωνεί µε τις τιµές του παρακάτω Πίνακα: 

Πίνακας: Ελάχιστο µέγεθος των σωληνώσεων και των αντλιών 

Ελάχιστη διάσταση [mm] 
∆ιακινούµενο υγρό 

Αντλία Σωλήνας 

Μίγµα άµµου-νερού 70 80 

Επιπλέοντα 70 80 

Ενεργός ιλύς 70 80 

Παχυµένη ιλύς 100 100 

Αεραντλίες - 100 

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο κινητήρας της αντλίας θα είναι κατάλληλος για 
τουλάχιστον 10 εκκινήσεις/ώρα, εγκατεστηµένης ισχύος 15% µεγαλύτερης από την 
απορροφούµενη στον άξονα της αντλίας και η ονοµαστική ταχύτητα περιστροφής θα είναι 
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µικρότερη από 1500 rpm, σε συχνότητα 50 Hz και τάση 400 V. Η απόδοση του ηλεκτρικού 
κινητήρα θα είναι µεγαλύτερη από 80% στην ονοµαστική λειτουργία του. 

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

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

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

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

3.1 Υποβρύχιες αντλίες λυµάτων  

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

Η πτερωτή θα είναι ανοικτού τύπου, µονοκάναλη ή τύπου Vortex, αυτοκαθαριζόµενη, µη 
εµφρασσόµενη. Θα είναι κατασκευασµένη από χυτοσίδηρο EN-JL 1040 (πρώην DIN 0.6125 
GG25). Θα πρέπει να είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένη, στερεωµένη στον άξονα 
µε ασφαλή τρόπο, που θα επιτρέπει την εύκολη αποσυναρµολόγηση σε περίπτωση 
συντήρησης. Ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

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

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

Ο κινητήρας θα είναι ασύγχρονος, επαγωγικός, τριφασικός, µε βραχυκυκλωµένο δροµέα, 
εδραζόµενος στην κεφαλή του αντλητικού συγκροτήµατος και ενσωµατωµένος στο ίδιο 
κέλυφος µε την αντλία. Η απόδοση του ηλεκτρικού κινητήρα θα είναι µεγαλύτερη από 80% 
στην ονοµαστική λειτουργία του. Η κλάση µόνωσης θα είναι F και ο βαθµός προστασίας 
IP 68. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο κινητήρας θα είναι σχεδιασµένος για συνεχή 
λειτουργία άντλησης (κατηγορία S1) ρευστών θερµοκρασίας 40οC. 

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

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

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

Το κέλυφος της αντλίας θα είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο EN-JL 1040 (πρώην DIN 
0.6125 GG25), µε λείες τις επιφάνειες ροής και θα περιλαµβάνει τα απαραίτητα πέλµατα και 
εξαρτήµατα στήριξης στους οδηγούς, για να διευκολύνεται η οµαλή και άνετη κίνηση των 
µονάδων στις τροχιές ανύψωσης, χωρίς κίνδυνο εµπλοκής.  

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

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

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

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

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

3.2 Υποβρύχιες αντλίες τύπου προπέλας 

Οι υποβρύχιες αντλίες τύπου προπέλας θα είναι οριζόντιες κατάλληλες για επίτοιχη 
τοποθέτηση.  

Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα για τις υποβρύχιες αντλίες λυµάτων. Τα πτερύγια θα είναι 
πλατειά, λεπτής διατοµής, λείας επιφάνειας, κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI 316.  

Το σύστηµα κατάθλιψης (δακτύλιος προσαρµογής) και το σύστηµα ανάρτησης της αντλίας 
θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα.  

3.3 Φυγοκεντρικές αντλίες εγκατεστηµένες εν ξηρώ 

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι φυγοκεντρικές αντλίες, που εγκαθίστανται σε ξηρό 
θάλαµο, θα πρέπει να είναι τοποθετηµένες σε κοινή βάση µαζί µε τους κινητήρες τους.  Η 
αντλία πρέπει να αποτελεί στιβαρό σύνολο, που θα λειτουργεί οµαλά, χωρίς κραδασµούς και 
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ταλαντώσεις και θα πρέπει να είναι ευχερής η επιτόπου συναρµολόγηση και 
αποσυναρµολόγηση των διαφόρων µερών της. 

Η πτερωτή θα είναι µονοκάναλη, ανοικτού τύπου, ή τύπου Vortex, αυτοκαθαριζόµενη, µη 
εµφρασσόµενη, κατασκευασµένη από χυτοσίδηρο EN-JL 1040 (πρώην DIN 0.6125 GG25). 
Θα πρέπει να είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένη, στερεωµένη στον άξονα µε 
ασφαλή τρόπο, που θα επιτρέπει την αποσυναρµολόγηση σε περίπτωση συντήρησης. Ο 
άξονας θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Οι αντλίες θα πρέπει να διαθέτουν δύο µηχανικούς στυπιοθλίπτες που θα λειτουργούν 
ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, αποµονώνοντας τον κινητήρα από το υδραυλικό τµήµα της 
αντλίας. Οι τριβείς θα είναι επαρκώς γρασσαρισµένοι για 50.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας. 

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

Ο κινητήρας θα είναι ασύγχρονος, επαγωγικός, τριφασικός, µε βραχυκυκλωµένο δροµέα, 
εδραζόµενος στην κεφαλή του αντλητικού συγκροτήµατος και ενσωµατωµένος στο ίδιο 
κέλυφος µε την αντλία. Η κλάση µόνωσης θα είναι F και ο βαθµός προστασίας ΙΡ54 ή ΙΡ68 
σε περίπτωση που προδιαγράφεται σχετικά.  

Κάθε αντλία πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε τα απαραίτητα επιστόµια, κρουνούς, µανόµετρα 
και γενικά µε όλα τα βοηθητικά στοιχεία, τα οποία είναι αναγκαία για την λειτουργία της 
αντλίας. Ειδικά στο στόµιο κατάθλιψης της αντλίας πρέπει να συνδεθεί µανόµετρο 4”, 
κατάλληλης κλίµακας εφοδιασµένο µε τρίοδο κρουνό αποµόνωσης και εξαέρωσης. Επίσης 
µία αντίστοιχη τρίοδο βάνα για µανόµετρο πρέπει να τοποθετηθεί στην αναρρόφηση της 
αντλίας. Κοντά στο στόµιο αναρρόφησης και κατάθλιψης της αντλίας, θα πρέπει να 
υπάρχουν πώµατα εύκολης επιθεώρησης για καθαρισµό χωρίς αποσυναρµολόγηση.  

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι υποβρύχιες αντλίες ισχύος µεγαλύτερης από 5 
kW, που εγκαθίστανται σε ξηρό θάλαµο,  θα πρέπει να διαθέτουν µανδύα ψύξης (cooling 
jacket). Εάν το αντλούµενο υγρό έχει πυκνότητα µεγαλύτερη από 1,5% (15 kg/m3) ή όταν 
έχει θερµοκρασία µεγαλύτερη από 40ΟC, τότε δεν θα χρησιµοποιείται το αντλούµενο υγρό 
σαν µέσο ψύξης, αλλά θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση µε το δίκτυο βιοµηχανικού νερού. 
Στην περίπτωση αυτή η γραµµή σε κάθε αντλία θα διαθέτει µία σωληνοειδή δικλείδα η οποία 
θα ανοίγει αυτόµατα, όταν η αντλία τεθεί σε λειτουργία, καθώς επίσης και δείκτη ροής.  

Ο µανδύας ψύξης πρέπει να εξαερώνεται αυτόµατα κατά την εκκίνηση της αντλίας και θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται η ανεµπόδιστη ροή του ψυκτικού υγρού µέσα από τις αυλακώσεις 
και τις οπές. 

3.4 Αντλίες θετικού εκτοπίσµατος 

Για την άντληση παχύρρευστης ιλύος (συγκέντρωση στερεών µεγαλύτερη από 3% ή 
30 kg/m3) ή όπου αλλού προδιαγράφεται σχετικά θα χρησιµοποιούνται αντλίες θετικού 
εκτοπίσµατος. Η ταχύτητα περιστροφής του ρότορα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 m/s 
σύµφωνα µε την ΕΝ 12255 8. 

Οι αντλίες θα είναι αυτόµατης αναρρόφησης, τύπου προοδευτικής κοιλότητας µε 
περιστρεφόµενο ελικοειδή ρότορα και ελικοειδή σταθερό στάτορα. Ο ρότορας θα είναι 
υψηλής ακριβείας από ανοξείδωτο ή επιχωµιωµένο χάλυβα, κατάλληλης σκληρότητας, ο 
στάτορας θα είναι από νιτρίλιο ή άλλο υλικό έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Στην περίπτωση που η αντλία χρησιµοποιείται για την άντληση χηµικών τα υλικά κατασκευής 
πρέπει να είναι κατάλληλα για το αντλούµενο υγρό. 
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Ο ρότορας θα λαµβάνει κίνηση από τον άξονα του κινητήρα µέσω µιας διάταξης άξονα που 
περιλαµβάνει δύο συνδέσµους µε πείρους, λιπαινόµενους µέσω γράσου, που διαθέτουν 
ελαστικά προστατευτικά χιτώνια. Ο άξονας σύνδεσης κινητήρα και αντλίας δεν θα 
παρεκκλίνει περισσότερο από 1,5°. 

Το σώµα της αντλίας θα είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο EN-JL 1040 (πρώην DIN 
0.6125 GG25) µε δυνατότητα προσαρµογής της κατεύθυνσης του στοµίου σε οριζόντια ή 
κάθετη θέση, θα πρέπει να διαθέτει αφαιρούµενα καλύµµατα και στόµιο εισαγωγής νερού 
(στην πλευρά της αναρρόφησης) για να είναι δυνατός ο καθαρισµός. 

Η στεγανοποίηση του άξονα θα γίνεται µε διπλό µηχανικό στυπιοθλίπτη. 

Η κίνηση θα µεταδίδεται από ηλεκτροµειωτήρα µε φλαντζωτό ηλεκτροκινητήρα, τριφασικό 
βραχυκυκλωµένου δροµέα 400 V, 50 Ηz, προστασίας ΙΡ55, κλάσης µόνωσης F. Εάν δεν 
προδιαγράφεται διαφορετικά η εγκατεστηµένη ισχύς θα είναι 20% µεγαλύτερη από την 
απορροφούµενη στον άξονα της αντλίας. Ο ηλεκτροµειωτήρας θα είναι απ’ ευθείας 
προσαρµοσµένος µέσω φλαντζών στο σώµα των αντλιών. Εφόσον οι αντλίες είναι 
µεταβλητής παροχής, η ρύθµιση της ταχύτητας περιστροφής θα γίνεται µέσω µετατροπέα 
συχνότητας (inverter) αυτόνοµου ή ενσωµατωµένου στον ηλεκτροκινητήρα των αντλιών. 

Το συγκρότηµα κινητήρας- αντλία θα είναι βιδωµένο µέσω κατάλληλων χαλύβδινων 
στηριγµάτων σε βάση από σκυρόδεµα. 

Όλες οι αντλίες θετικής εκτόπισης θα προστατεύονται έναντι της ξηράς λειτουργίας. Για τον 
σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί µανδάλωση του κινητήρα µε αισθητήρες ροής, 
κατάλληλου τύπου, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των αντλιών. 

3.5 Αντλίες αποστράγγισης 

Στους ξηρούς θαλάµους αντλιοστασίων ή όπου αλλού προδιαγράφεται, θα πρέπει να 
εγκατασταθούν αντλίες αποστράγγισης. Η αντλία θα είναι ελεύθερα στηριζόµενη, 
κατακόρυφη, υποβρύχιου τύπου, κατάλληλη για την άντληση λυµάτων.  

Οι αντλίες αποστράγγισης θα έχουν καλώδιο επαρκούς µήκους, τελείως στεγανό. Ο 
σωλήνας εξόδου της αντλίας θα είναι γαλβανισµένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου και θα 
καταλήγει στον υγρό θάλαµο του αντλιοστασίου ή στο δίκτυο στραγγιδίων.  

Η αντλία θα είναι πλήρης, µε διακόπτη στάθµης (φλοτεροδιακόπτη). Στο σωλήνα κατάθλιψης 
θα υπάρχει βαλβίδα αντεπιστροφής και σφαιρικός κρουνός για την εγκατάσταση µανοµέτρου.  

3.6 ∆οσοµετρικές αντλίες 

Οι δοσοµετρικές αντλίες θα είναι τύπου διαφράγµατος και η ρύθµιση της παροχής θα γίνεται 
µε ρύθµιση του µήκους εµβολισµού µε µέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση 2%, σε όλο το πεδίο 
λειτουργίας της αντίστοιχης αντλίας (0% µέχρι 100% της παροχής). 

Τα υλικά κατασκευής των αντλιών καθώς επίσης και των εξαρτηµάτων που τις συνοδεύουν, 
θα πρέπει να είναι κατάλληλα για το αντλούµενο υγρό και τις επικρατούσες περιβαλλοντικές 
συνθήκες.  

Η ρύθµιση της παροχής θα γίνεται χειροκίνητα, µε σερβοκινητήρα ή µέσω αναλογικού 
σήµατος 0/4...20 mA, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις Ειδικές Προδιαγραφές και την Μελέτη.  

Οι δοσοµετρικές αντλίες θα συνοδεύονται κατ’ ελάχιστον µε τον παρακάτω εξοπλισµό: 

• ∆ικλείδες αποµόνωσης στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη της κάθε αντλίας 



 

K:\N2200\cons\tefhi\5245_TP-HM_.doc                                - 38 -                                          Ν2200/5245/Β10 

 

• Βαλβίδα ασφαλείας έναντι υπερπίεσης τοποθετηµένη στην κατάθλιψη της κάθε 
αντλίας πριν από την δικλείδα αποµόνωσης. Εναλλακτικά η βαλβίδα ασφαλείας 
µπορεί να είναι ενσωµατωµένη στην κεφαλή της αντλίας. Η έξοδος της βαλβίδας 
ασφαλείας θα είναι συνδεδεµένη µε το δίκτυο στραγγιδίων της µονάδας.  

• Κλειστό δοχείο εκτόνωσης πίεσης για την προστασία του δικτύου. Το δοχείο µπορεί 
να είναι κοινό, στην κατάθλιψη όλων των αντλιών οι οποίες λειτουργούν παράλληλα.  

• Βαλβίδα σταθερής αντίθλιψης στην εκροή του δοσοµετρούµενου υγρού, για 
εξασφάλιση ακρίβειας στην δοσοµέτρηση.  

• Σύστηµα ρύθµισης της παροχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Μελέτη  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-9: ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ 

1. Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στους λοβοειδείς φυσητήρες, που εγκαθίστανται στο 
έργο.  

2. Υλικά 

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

Οι φυσητήρες πρέπει να είναι βιοµηχανικό προϊόν κατασκευαστή, πιστοποιηµένου µε ISO. 

Οι φυσητήρες θα εγκαθίστανται εντός κτιρίου, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. Θα 
πρέπει να είναι τοποθετηµένοι σε επαρκή απόσταση µεταξύ τους, ώστε να διευκολύνεται η 
επιθεώρηση και η συντήρηση των µηχανηµάτων. Το κτίριο θα διαθέτει επαρκή αερισµό για 
την απαγωγή της θερµότητας, που εκλύουν στην αίθουσα οι φυσητήρες και κατάλληλη 
ηχοµόνωση, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Μελέτης και των Ειδικών 
Προδιαγραφών, όσον αφορά την στάθµη θορύβου και την µέγιστη θερµοκρασία στην 
αίθουσα φυσητήρων.  

Ο φυσητήρας θα είναι θετικής εκτόπισης, περιστροφικός, λοβοειδής, µε ρότορες τριών 
λοβών. Το κέλυφος θα είναι κατασκευασµένο από ειδικό λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο χυτοσίδηρο 
EN-JL 1030 (αντίστοιχο του GG25). Οι ρότορες θα είναι κατασκευασµένοι από σφυρήλατο 
χάλυβα EN-JS 1030 (πρώην DIN 0.7040 GGG40). 

Κάθε φυσητήρας θα διαθέτει βαρέως τύπου έδρανα κυλίσεως υπολογισµένα για 100.000 
ώρες λειτουργίας στο ονοµαστικό φορτίο του φυσητήρα. Η λίπανση όλων των εδράνων και 
των οδοντωτών τροχών χρονισµού των λοβών θα γίνεται µε εκτίναξη ελαφρού ορυκτελαίου, 
που θα διατηρείται σε σταθερή στάθµη µέσα στο κέλυφος. Θα πρέπει να προβλεφθούν 
υαλόφρακτες θυρίδες επιθεώρησης της στάθµης ελαίου (µάτι) µε ενδείξεις για τις ανώτατη και 
κατώτατη στάθµη λειτουργίας και πώµατα πλήρωσης και εκκένωσης. Η στεγανοποίηση των 
αξόνων θα γίνεται µέσω ειδικής διάταξης λαβύρινθων. 

Η µετάδοση κίνησης γίνεται µέσω συστήµατος τροχαλιών και τραπεζοειδών ιµάντων, 
ανθεκτικών στη θερµότητα, αντιστατικών, υπολογισµένων για φορτίο ίσο µε το 125% του 
µέγιστου απαιτούµενου. Οι τροχαλίες θα είναι διαιρουµένου τύπου και ζυγοσταθµισµένες. Οι 
ιµάντες µετάδοσης κίνησης πρέπει να καλύπτονται από κάλυµµα κατασκευασµένο από 
γαλβανισµένο πλέγµα µαλακού χάλυβα εύκολα µετακινούµενου, ώστε να είναι δυνατή η 
επιθεώρηση και η συντήρηση του εξοπλισµού. 

Ο κινητήρας θα είναι αερόψυκτος, ασύγχρονος, τύπου βραχυκυκλωµένου δροµέα, 
εγκατεστηµένης ισχύος 10% µεγαλύτερης της µέγιστης απορροφούµενης, µε απόδοση 
µεγαλύτερη από 85% στην ονοµαστική λειτουργία του και βαθµό προστασίας ΙΡ55. Το 
σύστηµα έδρασης του κινητήρα θα πρέπει να διασφαλίζει την αυτόµατη τάνυση των ιµάντων. 

Στην είσοδο του φυσητήρα πρέπει να τοποθετηθεί σιγαστήρας απορροφητικού τύπου, µε 
αφαιρούµενο κάλυµµα για πρόσβαση στο εσωτερικό του. Ο σιγαστήρας θα φέρει και φίλτρο 
αέρα και θα διαθέτει ανταλλάξιµα στοιχεία ηχοµόνωσης και φίλτρανσης. Το φίλτρο πρέπει να 
διαθέτει µανόµετρο για την παρακολούθηση της ρύπανσής του.  

Στην έξοδο του φυσητήρα θα τοποθετηθεί επίσης σιγαστήρας, χωρίς ηχοαπορροφητικά 
υλικά, τα οποία µπορεί να επιβαρύνουν τον αέρα εξόδου.  
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Η βάση του συγκροτήµατος θα διαθέτει διπλούς οδηγούς στήριξης του κινητήρα και θα 
εδράζεται στο δάπεδο της αίθουσας επάνω σε ελαστικούς απορροφητήρες κραδασµών.  

Κάθε φυσητήρας θα πρέπει να περιλαµβάνει τον παρακάτω βοηθητικό εξοπλισµό 
προερχόµενο κατά προτίµηση από τον ίδιο κατασκευαστή του φυσητήρα: 

• ∆ικλείδα ασφαλείας τοποθετηµένη στην έξοδο του φυσητήρα για προστασία έναντι της 
υπερπίεσης. Η δικλείδα θα ανοίγει σε πίεση µεγαλύτερη από την ονοµαστική και θα 
έχει την δυνατότητα παροχέτευσης όλης της ποσότητας αέρα. Θα διαθέτει ειδικό 
κάλυµµα προστασίας για την αποφυγή ατυχηµάτων και εφ’ όσον προδιαγράφεται 
σχετικά, σύνδεση µε αεραγωγό για την απόρριψη του εκτονούµενου αέρα σε άλλο 
χώρο.  

• ∆ικλείδα αντεπιστροφής, τύπου κλαπέ, µε διατοµή διέλευσης ίση µε την διάµετρο του 
στοµίου κατάθλιψης. 

• Ελαστικό αντικραδασµικό σύνδεσµο για την σύνδεσή του µε την σωληνογραµµή 
κατάθλιψης 

• Ανακουφιστική δικλείδα άφορτης εκκίνησης, στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι 
φυσητήρες λειτουργούν εν παραλλήλω. Η δικλείδα θα είναι αυτόµατης λειτουργίας, 
χωρίς την ύπαρξη ηλεκτρικών µηχανισµών. Θα τοποθετείται πριν την δικλείδα 
αντεπιστροφής και θα επιτρέπει την εκτόνωση όλης της παροχής του φυσητήρα κατά 
την φάση της εκκίνησης.  

• Μανόµετρο γλυκερίνης ωρολογιακού τύπου, στο στόµιο εξαγωγής  

• ∆ικλείδα αποµόνωσης  

Στην περίπτωση, που απαιτείται από την Μελέτη και τις Ειδικές Προδιαγραφές ο φυσητήρας 
θα πρέπει να συνοδεύεται από ηχοµονωτικό κλωβό. Ο ηχοµονωτικός κλωβός πρέπει να 
προέρχεται από τον κατασκευαστή του φυσητήρα και θα αποτελείται από εύκολα 
συναρµολογούµενα στοιχεία από γαλβανισµένη λαµαρίνα και άφλεκτο ηχοµονωτικό υλικό 
πολυουρεθάνης.  

Ο κλωβός πρέπει να διαθέτει ανεµιστήρα για την αποφυγή ανάπτυξης υψηλών 
θερµοκρασιών στο εσωτερικό του και ηχοπαγίδες στα στόµια εισόδου και εξόδου του αέρα. 

Θα πρέπει να προβλεφθεί ηλεκτρική µανδάλωση σταµατήµατος του φυσητήρα σε 
περίπτωση αύξηση της θερµοκρασίας. Οι ανεµιστήρες θα είναι θερµοστατικά ελεγχόµενοι, 
και πρέπει να προβλέπεται και δεύτερος θερµοστάτης, που θα θέτει τον φυσητήρα “εκτός” σε 
περίπτωση υπέρβασης της θερµοκρασίας. 

3. Εκτέλεση Εργασιών 

Η εγκατάσταση όλου του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα 
και στις επιµέρους Προδιαγραφές καθώς επίσης και στις οδηγίες του κατασκευαστή. Για τον 
σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τις υπηρεσίες του 
κατασκευαστή του εξοπλισµού για την παρακολούθηση κατά την εγκατάσταση και την θέση 
του εξοπλισµού σε αποδοτική λειτουργία. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-10: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

1. Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στα συστήµατα µεταφοράς, που εγκαθίσταται στις 
επιµέρους µονάδες και ειδικότερα στους ταινιοδρόµους και τους κοχλιοµεταφορείς.  

2. Υλικά 

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

Τα συστήµατα µεταφοράς πρέπει να είναι βιοµηχανικό προϊόν κατασκευαστή, 
πιστοποιηµένου µε ISO. Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, τα συστήµατα µεταφοράς 
σχεδιάζονται για κατηγορία χρόνου ζωής 3, σύµφωνα µε την ΕΝ 12255-1. 

3. Εκτέλεση εργασιών 

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

3.1 Ταινιόδροµοι  

Οι µεταφορικές ταινίες θα έχουν το κατάλληλο πλάτος για την απαιτούµενη κατά περίπτωση 
δυναµικότητα.  

Τα ικριώµατα στήριξης θα είναι χαλύβδινα, µε κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία, 
κατηγορίας 03, σύµφωνα µε τις σχετικές Προδιαγραφές, στερεάς κατασκευής και κατάλληλα 
να δεχτούν τα στατικά και δυναµικά φορτία. Η µεταφορική ταινία θα µπορεί να τεθεί σε 
λειτουργία και όταν είναι πλήρως φορτωµένη  

Ο ιµάντας θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος µε ενισχυµένα στρώµατα από nylon ή 
ισοδύναµο ύφασµα και να µπορεί να παραλαµβάνει κρουστικά φορτία, τα οποία προέρχονται 
από το µεταφερόµενο υλικό. Ο ιµάντας θα είναι συνεχής µε συγκολλήσεις δια βουλκανισµού 
(vulcanized splicing).  

H σκάφη της ταινίας πρέπει έχει ικανοποιητική διατοµή µε εγκάρσια κλίση µικρότερη από 
30°. 

Τα ράουλα κίνησης και επαναφοράς θα είναι στεγανού τύπου, κατασκευασµένα από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Τα ράουλα επαναφοράς θα πρέπει να φέρουν ελαστικούς δακτυλίους 
αυτοκαθαρισµού. Η απόσταση µεταξύ των ράουλων κίνησης δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη 
από 1,00 m, ενώ στα σηµεία φόρτωσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 500 mm.  

To τύµπανο, στα άκρα της µεταφορικής ταινίας, πρέπει να είναι κλειστού τύπου, 
κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη 
τάνυσης µε ανοξείδωτες ντίζες. Στο άκρο της ταινίας θα πρέπει να τοποθετηθούν 
καθαριστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, µε αντίβαρο και δυνατότητα ρύθµισης.  
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Οι ποδιές της ταινίας στα σηµεία απόρριψης και όπου είναι πιθανόν να υπάρξουν 
υπερχειλίσεις θα είναι κατασκευασµένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.  

Οι σύνδεσµοι του συστήµατος µετάδοσης κίνησης πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασµένοι, 
για να µπορούν να παραλάβουν το συνεχές πλήρες φορτίο περιλαµβανόµενης και της ροπής 
εκκίνησης του κινητήρα (250% της ροπής πλήρους φορτίου του κινητήρα). 

Η µεταφορική ταινία πρέπει να διαθέτει σύρµα ασφαλείας, που θα την θέτει εκτός 
λειτουργίας, όταν τραβηχτεί (χαλινοδιακόπτης). 

3.2 Κοχλιοµεταφορείς 

Οι κοχλίες θα έχουν το κατάλληλο µέγεθος για την απαιτούµενη κατά περίπτωση 
δυναµικότητα. 

Τα ικριώµατα στήριξης θα είναι χαλύβδινα, µε κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία, 
κατηγορίας 03, σύµφωνα µε τις σχετικές Προδιαγραφές, στερεάς κατασκευής και κατάλληλα 
να δεχτούν τα στατικά και δυναµικά φορτία. Οι κοχλιοµεταφορείς θα µπορούν να τεθούν σε 
κίνηση και όταν είναι πλήρως φορτωµένοι. 

Οι κοχλίες θα είναι κατασκευασµένοι από σπείρες ειδικού χάλυβα, κατάλληλου σχεδιασµού 
και υποχρεωτικά του τύπου άνευ άξονος. Η κλίση τους προς την οριζόντια δεν θα είναι 
µεγαλύτερη των 30°, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. Οι σπείρες θα είναι υψηλής 
αντοχής, ψυχρής εξέλασης και θα φέρουν εσωτερική νεύρωση για ενίσχυση της αντοχής 
τους. 

Τα κελύφη των κοχλιών θα είναι σχήµατος U από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και θα 
διαθέτουν αφαιρούµενα καλύµµατα για επιθεώρηση.  

Οι σύνδεσµοι του συστήµατος µετάδοσης κίνησης πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασµένοι, 
για να µπορούν να παραλάβουν το συνεχές πλήρες φορτίο περιλαµβανόµενης και της ροπής 
εκκίνησης του κινητήρα (250% της ροπής πλήρους φορτίου του κινητήρα). 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-11: ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1. Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στον ανυψωτικό εξοπλισµό, που εγκαθίσταται στις 
επιµέρους µονάδες και ειδικότερα στους φορητούς γερανούς, τις γερανοδοκούς και τις 
γερανογέφυρες.  

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στις Ειδικές Προδιαγραφές, ο Ανάδοχος οφείλει να 
εγκαταστήσει ανυψωτικό εξοπλισµό ή να προβλέψει την χρήση φορητού για την 
αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση από το έργο όλου του εγκαθιστάµενου εξοπλισµού 
για λόγους συντήρησης. Ο µηχανισµός ανύψωσης πρέπει να διαστασιολογηµένος για την 
ανύψωση και µεταφορά του βαρύτερου τµήµατος εξοπλισµού, εφόσον είναι δυνατή η 
αποσυναρµολόγησή του, ή ολόκληρου µηχανήµατος, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή 
δράσης του. 

Σε όλους µηχανισµούς ανύψωσης θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η ανυψωτική 
ικανότητα.  

2. Υλικά 

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

Ο ανυψωτικός µηχανισµός πρέπει να είναι βιοµηχανικό προϊόν κατασκευαστή, 
πιστοποιηµένου µε ISO. 

3. Εκτέλεση εργασιών 

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

3.1 Φορητοί γερανοί 

Όπου προδιαγράφεται, θα πρέπει να προβλεφθούν φορητοί γερανοί κατάλληλης ανυψωτικής 
ικανότητας. Γενικά φορητοί γερανοί θα χρησιµοποιούνται για την ανέλκυση στο επίπεδο 
εργασίας των υποβρύχιων αντλιών και των υποβρύχιων αναδευτήρων που εγκαθίστανται 
στο έργο. Ο γερανός δεν θα ζυγίζει περισσότερο από 35 kg και εάν απαιτείται θα πρέπει να 
αποτελείται από εύκολα συναρµολογούµενα τµήµατα, που το κάθε ένα δεν θα ξεπερνά τα 
35 kg. 

Το χειροκίνητο βαρούλκο για την ανύψωση του φορτίου θα πρέπει να έχει την δυνατότητα 
αυτόµατης αυτοσυγκράτησης (µέσω µεταδόσεως µε ατέρµονα κοχλία) και θα είναι κατάλληλο 
για συρµατόσχοινα ή αλυσίδα.  

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι φορητοί γερανοί κατατάσσονται στην Κατηγορία Α1 
και το βαρούλκο στην κατηγορία Μ2, σύµφωνα µε το ISO 4301-4.  
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3.2 Γερανοδοκοί 

Το συγκρότηµα ανυψώσεως πρέπει να κρέµεται από ένα φορείο σχεδιασµένο έτσι ώστε να 
κινείται κατά µήκος της γερανοδοκού. Κάθε άκρο της δοκού πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε 
ρυθµιζόµενο εµπόδιο τέρµατος (stop). 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά το βαρούλκο κατατάσσεται στην κατηγορία Μ2, 
σύµφωνα µε το ISO 4301-5. Το βαρούλκο µπορεί να είναι χειροκίνητο (για ανυψωτική 
ικανότητα µέχρι 2 t) και θα πρέπει να φέρει πινακίδα πάνω στην οποία θα αναγράφεται το 
φορτίο ασφαλούς λειτουργίας. 

Η οριζόντια κίνηση του βαρούλκου θα γίνεται µέσω διάταξης τροχαλιών και τροχών στην 
περίπτωση που το φορτίο ασφαλούς λειτουργίας ξεπερνά τα 500 kgr. 

Οι κινητήρες των ηλεκτροκίνητων βαρούλκων πρέπει να είναι κατάλληλοι για δύο ταχύτητες 
ανύψωσης από τις οποίες η ταχύτητα ερπυσµού θα είναι το 1/10 της µεγάλης ταχύτητας. Θα 
πρέπει να διαθέτουν φρένο που θα συγκρατεί αυτόµατα, ακαριαία και σταθερά, το 
αναρτηµένο βάρος όταν διακοπεί το ρεύµα είτε ηθεληµένα είτε λόγω βλάβης του δικτύου. 

Η µεγάλη και µικρή ταχύτητα ανυψώσεως/καθόδου του ανυψωτήρα πρέπει να ελέγχεται µε 
ηλεκτροκίνητο τρόπο από το επίπεδο εργασίας µέσω πλήρως µονωµένου κρεµαστού 
χειριστηρίου χαµηλής τάσεως βαριάς χρήσεως, που λειτουργεί µε διακόπτες - κουµπιά. 
Πρέπει επίσης να προβλεφθεί διακόπτης - κουµπί κινδύνου. Το κρεµαστό χειριστήριο πρέπει 
να είναι ορθολογικά τοποθετηµένο ώστε ο χειρισµός να γίνεται από οποιοδήποτε σηµείο του 
χώρου ανύψωσης ανεξάρτητα από τη θέση που βρίσκεται το φορείο ανύψωσης. Τα πλήκτρα 
χειρισµού θα έχουν εµφανή σήµατα για την κατεύθυνση της διαδροµής. 

Πρέπει να προβλεφθούν περιοριστικοί διακόπτες για να αποκλείουν την υπερβολική 
ανύψωση ή κάθοδο. Ο µηχανισµός πρέπει να έχει συστήµατα αυτόµατης επαναφοράς. Και οι 
δύο περιοριστικοί διακόπτες πρέπει να µπορούν να ρυθµιστούν µέσα στην περιοχή της 
κανονικής διαδροµής του γάντζου. 

3.3 Ηλεκτροκίνητες γερανογέφυρες 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι γερανογέφυρες κατατάσσονται στην Κατηγορία Α1, ο 
µηχανισµός διαµήκους κίνησης και το βαρούλκο στην κατηγορία Μ2, ενώ ο µηχανισµός της 
κατά το πλάτος κίνησης του βαρούλκου στην κατηγορία Μ1, σύµφωνα µε το ISO 4301-5.  

Οι κινητήρες των ηλεκτροκίνητων γερανογεφυρών πρέπει να είναι κατάλληλοι για δύο 
ταχύτητες ανυψώσεως από τις οποίες η ταχύτητα ερπυσµού θα είναι το 1/10 της µεγάλης 
ταχύτητας. Επίσης θα έχει µηχανισµούς πορείας για το φορείο του βαρούλκου (κατά πλάτος 
κίνηση) και ανεξάρτητους µηχανισµούς πορείας στο κάθε φορείο της γέφυρας (κατά µήκος 
κίνηση). Ο καθένας από τους παραπάνω µηχανισµούς πορείας θα έχει δυο ταχύτητες 
κίνησης.  

Για την επιλογή των κινητήρων πορείας πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

• για το φορείο τιµές επιτάχυνσης από 0,2 έως 0,3 m/s2 και χρόνος µέχρι το φορείο να 
αποκτήσει σταθερή ταχύτητα πορείας  3 έως 5 sec  

• για την γέφυρα τιµές επιτάχυνσης από 0,4 έως 0,7 m/s2 και χρόνος µέχρι η γέφυρα να 
αποκτήσει σταθερή ταχύτητα πορείας 3 έως 5 sec 

Ο γερανογέφυρα πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε φρένο που θα συγκρατεί αυτόµατα, 
ακαριαία και σταθερά, το αναρτηµένο βάρος όταν διακοπεί το ρεύµα είτε ηθεληµένα είτε 
λόγω βλάβης του δικτύου.  
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Η µεγάλη και µικρή ταχύτητα ανυψώσεως/καθόδου του ανυψωτήρα, η µεγάλη και µικρή 
ταχύτητα της κατά το πλάτος κίνησης (αριστερά/δεξιά) του φορείου, καθώς επίσης και οι 
ταχύτητες της διαµήκους κίνησης της γέφυρας  πρέπει να ελέγχονται µε ηλεκτροκίνητο τρόπο 
από το επίπεδο εργασίας µέσω πλήρως µονωµένου κρεµαστού χειριστηρίου χαµηλής 
τάσεως βαριάς χρήσεως, που λειτουργεί µε διακόπτες - κουµπιά. Πρέπει επίσης να 
προβλεφθεί διακόπτης - κουµπί κινδύνου. Το κρεµαστό χειριστήριο πρέπει να είναι 
ορθολογικά τοποθετηµένο ώστε ο χειρισµός να γίνεται από οποιοδήποτε σηµείο του χώρου 
ανύψωσης ανεξάρτητα από τη θέση που βρίσκεται το φορείο ανύψωσης και η γέφυρα. Τα 
πλήκτρα χειρισµού θα έχουν εµφανή σήµατα για την κατεύθυνση της διαδροµής. 

Πρέπει να προβλεφθούν περιοριστικοί διακόπτες για να αποκλείουν την υπερβολική 
ανύψωση ή κάθοδο, όπως επίσης και περιοριστικοί διακόπτες σε όλες τις διευθύνσεις 
κίνησης της γέφυρας και του φορείου. Ο µηχανισµός πρέπει να έχει συστήµατα αυτόµατης 
επαναφοράς. 

Το συγκρότηµα ανυψώσεως στους κινητούς µηχανισµούς πρέπει να κρέµεται από ένα 
φορείο σχεδιασµένο έτσι ώστε να κινείται κατά µήκος της γερανογέφυρας. Κάθε άκρο των 
τροχιών, όπως και της γέφυρας πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ρυθµιζόµενο εµπόδιο 
τέρµατος (stop). 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-12: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ  

1. Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

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

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

Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των πινάκων είναι τα ακόλουθα: 

Ονοµαστική ένταση λειτουργίας σύµφωνα µε την µελέτη εφαρµογής 

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

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

Τάση µόνωσης κύριων ζυγών 1.000 V 

Τάση δοκιµής 2.500 V 

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

Σύστηµα γείωσης TN (ή TT–IT) 

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

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

25 kA κατ’ ελάχιστον και σύµφωνα µε τα 
µεγέθη που θα προκύψουν από την 
µελέτη εφαρµογής 

Ο πίνακας θα φέρει υποχρεωτικά τη σήµανση “CE“ σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 
Νέας Προσέγγισης 73/23, 89/336 και  93/68. Η σήµανση “CE” πρέπει να βρίσκεται πάνω 
στην πινακίδα αναγνώρισης του ηλεκτρικού πίνακα. Μόνο όταν υλοποιούνται οι απαιτήσεις 
των πιο πάνω Ευρωπαϊκών Οδηγιών επιτρέπεται η σήµανση “CE”.  

Επίσης ο κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας για την κατασκευή-συναρµολόγηση πινάκων χαµηλής τάσης.  

2. Υλικά 

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

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

Ο γενικός αυτόµατος διακόπτης πρέπει να είναι ικανότητας διακοπής 35 kΑ τουλάχιστον, για 
τάση 400 V µε ηλεκτρονικά ρυθµιζόµενα θερµικά και µαγνητικά στοιχεία, σύµφωνα µε τα 
πρότυπα IEC 60947.2 και IEC 60157.1. 

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

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

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

Στην περίπτωση που ο γενικός πίνακας χαµηλής τάσεως συνδέεται απευθείας, (χωρίς 
ενδιάµεσο µέσο άµεσης αυτόµατης διακοπής) προς την πλευρά της χαµηλής του 
µετασχηµατιστή, ο γενικός διακόπτης ή θα είναι αυτόµατος συρόµενου τύπου ή (εάν αυτό δεν 
είναι δυνατόν) θα προτάσσονται αµέσως της εισόδου του διακόπτου ασφάλειες υψηλής 
ικανότητας διακοπής (H.R.C.) και στις τρεις φάσεις και αφαιρετά στοιχεία αποµονώσεως. 

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

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

2.2 Αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων  

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

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

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

• ονοµαστικής τάσης 690 V AC (50/60 Hz) 

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

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

• τροφοδοτούµενοι είτε από την πλευρά της άφιξης είτε της αναχώρησης 

• κλάσης µόνωσης ΙΙ (σύµφωνα µε IEC 664) µεταξύ της πρόσοψης και των 
εσωτερικών κυκλωµάτων ισχύος. 

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

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

• έχει ανοίξει  

• έχει πέσει λόγω θερµικού, 

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

Οι αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων πρέπει να έχουν τα πιο κάτω κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά: 

• οι επαφές ισχύος θα πρέπει να είναι µέσα σε περίβληµα από θερµοανθεκτικό υλικό, 
ανεξάρτητες από άλλες λειτουργίες όπως ο µηχανισµός λειτουργίας, το σώµα, η 
µονάδα ελέγχου και τα βοηθητικά εξαρτήµατα. 

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

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

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

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

o στη θέση OFF η λαβή να δείχνει την κατάσταση απόζευξης 

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

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

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

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

• θα πρέπει να είναι δυνατόν οι αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων να 
εξοπλισθούν µε ένα περιστροφικό χειριστήριο όπου θα µπορεί να τοποθετηθεί εύκολα 
µία επαφή ζεύξης (µε επικάλυψη) 
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• οι αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένοι, 
ώστε να εγκαθίστανται µε ασφάλεια επί τόπου τα βοηθητικά εξαρτήµατα όπως πηνία 
εργασίας ή έλλειψης τάσης και βοηθητικές επαφές. 

Ειδικότερα για τα βοηθητικά εξαρτήµατα: 

• θα είναι αποµονωµένα από τα κυκλώµατα ισχύος 

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

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

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

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

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

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

2.3 Αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 

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

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

Οι αυτόµατοι διακόπτες  ισχύος  θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι δυνατή  η 
οριζόντια ή κάθετη στήριξη, χωρίς δυσµενείς συνέπειες στην απόδοση τους. Θα πρέπει να 
είναι δυνατή η αντίστροφη τροφοδοσία του  αυτόµατου διακόπτη ισχύος  χωρίς µείωση της 
απόδοσης του έως τα 500 V AC. 

Ο αυτόµατος διακόπτης ισχύος θα µπορεί να είναι βυσµατικού τύπου ή συροµένου σε φορείο 
τριπολικός ή τετραπολικός. 

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

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

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

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

• 10.000.000 A2s για ονοµαστικές εντάσεις ρεύµατος έως 250 Α 

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

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

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

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

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

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

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου µε ονοµαστικές εντάσεις ως 250 Α θα πρέπει 
να διαθέτουν µία από τις δύο µονάδες ελέγχου (που µπορούν να εναλλάσσονται): 

• θερµο-µαγνητική (θερµική για προστασία υπερφόρτισης, µαγνητική για προστασία 
βραχυκύκλωσης)  

• ηλεκτρονική 
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Οι διακόπτες µε ονοµαστικές εντάσεις µεγαλύτερες των 250 Α θα πρέπει να διαθέτουν 
ηλεκτρονική προστασία. Οι ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου θα πρέπει να συµφωνούν µε τους 
κανονισµούς IEC 60947-2, παράρτηµα F (µέτρηση rms τιµών ρεύµατος, ηλεκτροµαγνητική 
συµβατότητα κτλ). Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα θα πρέπει να αντέχουν σε θερµοκρασίες 
έως 125oC. 

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

Οι θερµοµαγνητικές µονάδες ελέγχου θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• ρυθµιζόµενη θερµική προστασία 

• σταθερή µαγνητική προστασία για ονοµαστικές εντάσεις έως 200 Α 

• ρυθµιζόµενη µαγνητική προστασία (5 έως 10 φορές την ονοµαστική ένταση) για 
ονοµαστικές εντάσεις µεγαλύτερες από 200 Α 

• δυνατότητα προστασίας του ουδετέρου 

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

Οι ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

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

• προστασία βραχέως χρόνου (ST) µε ρυθµιζόµενη τιµή Ιm από 2 έως 10 φορές τη 
θερµική ρύθµιση Ιr και χρονική καθυστέρηση θα είναι προρυθµισµένη στα 40 ms 

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

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

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

2.4 ∆ιακόπτες φορτίου 

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

• Ονοµαστική τάση λειτουργίας 690 V / 50 Hz  

• Ονοµαστική κρουστική τάση 8 kV 

• Ονοµαστική ένταση βραχέως χρόνου (Icw για 1 sec) ως εξής: 
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Ονοµαστική ένταση (A) ≤80 80 – 160 250 400 630 

Icw (kA) 3 5,5 8,5 12 25 

Επιπλέον, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο πρότυπο IEC 68 – 230 κύκλος Τ2 (ζεστό και 
υγρό περιβάλλον).  

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

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των διακοπών φορτίου είναι τα εξής: 

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

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

• Οι διακόπτες φορτίου θα είναι δίπλα µονωµένοι και σχεδιασµένοι έτσι ώστε να 
προσαρµόζονται δύο βοηθητικές επαφές. 

• Οι διακόπτες φορτίου θα αναφέρονται σε κατηγόρια χρήσης AC 23 A χωρίς µείωση 
απόδοσης στα 440 V AC για τα µεγέθη ως 80A και στα 500 V AC για τους 
µεγαλύτερους διακόπτες ως 400 A.  

Όσον αφορά την εγκατάσταση των διακοπών φορτίου πρέπει αυτοί να εγκαθίστανται είτε σε 
συµµετρική ράγα είτε σε πλάτη πίνακα, θα έχουν σταθερό εµπρόσθιο µήκος 45 mm και οι 
ακροδέκτες των διακοπτών φορτίου θα εφαρµόζονται είτε σε µπάρες είτε όχι. Το 
περιστροφικό χειριστήριο θα διατίθεται στην πρόσοψη ή πλευρικά µε δυνατότητα 
προέκτασης και στις δυο περιπτώσεις. 

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

2.5 Ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου στροφών κινητήρων (inverters) 

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

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

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

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

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

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

• ΕΝ 50178 για χαµηλή τάση 

• IEC 68-2-6 για αντοχή από δονήσεις και IEC 68-2-27 για αντοχή από σοκ 
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• IEC 664-1 και ΕΝ 50718 για βαθµό 2 αντοχής σε µέγιστη περιβαλλοντική µόλυνση 

• Low Voltage Directive 73/23/EEC µε τροποποιήσεις 

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

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

Τροφοδοσία: 

Τάση 1 Φάση, 200 έως 240 V +/- 10% 
3 Φάσεις, 380 έως 480 V +/- 10% 

Συχνότητα  48 έως 63 Ηz 

Συντελεστής ισχύος  ~ 0,98 

Έξοδος Κινητήρα: 

Τάση εξόδου 3 Φάσεις, 0 έως τάση δικτύου 

Συχνότητα εξόδου  0 έως 250 Ηz 

Χρόνος επιτάχυνσης 0,1 έως 1800 sec 

Χρόνος επιβράδυνσης 0,1 έως 1800 sec 

Είσοδοι / Έξοδοι ελέγχου 

(1) ∆ύο προγραµµατιζόµενες αναλογικές είσοδοι  

Τάσεως  0/2...10 V 

Εντάσεως 0/4...20 mA 

Χρόνος απόκρισης  ≤ 60 ms 

Ανάλυση 0,1% 

Ακρίβεια ± 1% 

vi. Μια προγραµµατιζόµενη αναλογική έξοδος έντασης 0/4...20 mA, αντίσταση εισόδου 
<500 Ω 

vii. Πέντε προγραµµατιζόµενες ψηφιακές είσοδοι  

Τάσεως  24 V DC, σύνδεση ως PNP ή NPN 

Αντίσταση εισόδου 1,5 kΩ 

Χρόνος απόκρισης  ≤ 9 ms 

∆ύο προγραµµατιζόµενες ψηφιακές έξοδοι τύπου ρελέ τάσης λειτουργίας 12 έως 250 V AC / 
30 V DC 

∆υνατότητες 

Περιορισµός ρεύµατος και συχνότητας 

∆ύο ράµπες εκκίνησης – στάσης 
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Λειτουργία PID 

Εκκίνηση σε συγχρονισµό µε περιστρεφόµενο φορτίο (Flying start) 

Επτά προγραµµατιζόµενες σταθερές ταχύτητες 

∆ύο προγραµµατιζόµενες περιοχές συχνοτήτων αποφυγής µηχανικών συντονισµών 

Αντιστάθµιση IR 

Αντιστάθµιση ολίσθησης 

Προστασίες 

Υπερφόρτιση µετατροπέα 

Ανύψωση θερµοκρασίας µετατροπέα  

Βραχυκύκλωµα στην έξοδο του µετατροπέα 

Υπέρταση δικτύου 

Απώλεια φάσης δικτύου 

Υπερφόρτιση κινητήρα 

Μηχανικό µπλοκάρισµα κινητήρα 

Σφάλµα προς γη 

Συνθήκες λειτουργίας 

• Θερµοκρασία περιβάλλοντος 0 - 40°C  

• Υψόµετρο:  0 -1000 m  

• Σχετική υγρασία < 95% 
• Βαθµός προστασίας:  ΙΡ21 (ΙΡ54 εφόσον και ο λοιπός 

εξοπλισµός του πίνακα στον οποίο θα 
τοποθετηθεί είναι ΙΡ54) 

Όσον αφορά της ενδείξεις και λοιπές σηµατοδοτήσεις θα περιλαµβάνουν ενδεικτικές λυχνίες 
σήµανσης της θέσης υπό τάση και γενικού σφάλµατος. 

Οι πληροφορίες λειτουργίας και σφαλµάτων θα εµφανίζονται σε ψηφιακή οθόνη. 

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

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

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

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

2.6.1. Ηλεκτρονόµοι προστασίας  

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα προστατεύονται έναντι βραχυκυκλώµατος ή υπερεντάσεων 
µέσω ηλεκτρονόµων οι οποίοι θα ενεργοποιούν τους αυτόµατους διακόπτες µέσης και 
χαµηλής τάσεως. 

Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προτεινόµενα από αυτόν µέσα προστασίας συµφωνούν µε τις 
απαιτήσεις της ∆ΕΗ. 

Όλοι οι ηλεκτρονόµοι θα είναι σύµφωνοι µε την τελευταία έκδοση του προτύπου IEC 255. Θα 
είναι κατάλληλοι για τις κλιµατικές συνθήκες και τις συνθήκες του έργου και θα είναι στεγανοί 
έναντι εισχωρήσεως σκόνης και ρύπων σε βαθµό προστασίας ΙΡ55. 

Οι ηλεκτρονόµοι προστασίας θα είναι κατάλληλοι για µετωπική τοποθέτηση, θα 
προστατεύονται από µεταλλική θήκη µε υάλινο παράθυρο, θα έχουν τους απαιτούµενους 
ακροδέκτες συνδέσεως και θα τοποθετηθούν επάνω σε ανθεκτικά και σταθερά πλαίσια. 

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

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

Κάθε αυτοτελές στοιχείο των ηλεκτρονόµων θα φέρει ενσωµατωµένο οπτικό ενδείκτη 
λειτουργίας, ο οποίος θα µπορεί να επαναρυθµίζεται µε εξωτερικό κοµβίον, τοποθετηµένο 
στο πρόσωπο της θήκης του ηλεκτρονόµου. 

Κάθε ηλεκτρονόµος θα έχει δυνατότητα και θα διαθέτει τους απαραίτητους ακροδέκτες για τη 
σύνδεσή του µε τα συνεργαζόµενα εξωτερικά κυκλώµατα. 

2.6.2. Ηλεκτρονόµοι ισχύος 

Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες αέρος (ηλεκτρονόµοι ισχύος) θα πρέπει να ανταποκρίνονται 
στους κανονισµούς IEC 60947-1, 60947-4 ή σε ισοδύναµους κανονισµούς χωρών - µελών 
της Ε.Ε. (VDE 0660, BS 5424, NFC 63-110) ή κανονισµούς UL/JIS. 

Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονοµαστικής τάσης λειτουργίας µέχρι 660 V AC, 
ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύµατος χρήσης θα πρέπει να είναι 25-400 Hz. Η ονοµαστική 
τάση µόνωσης θα είναι 1000 V AC (50/60 Hz) και η ονοµαστική τάση ελέγχου 12 έως 660 V 
AC ή DC. Όλοι οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε 
τροπικά κλίµατα. 

Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα είναι ονοµαστικής έντασης ως 780 Α (AC3) ή 1.600 Α (AC1). Θα 
διατίθενται σε 3 ή 4 πόλους ανάλογα τη Μελέτη. Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,85 έως 1,1 της ονοµαστικής τάσης. Θα πρέπει να έχουν 
µηχανική διάρκεια ζωής τουλάχιστον 5.000.000 χειρισµών για θερµοκρασία περιβάλλοντος 
από –5°C έως 55°C. Θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να δέχονται  µπλοκ βοηθητικών και 
χρονικών επαφών. 

2.6.3. Βοηθητικά ρελέ 

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

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

2.7 Χρονικά αστέρος - τριγώνου 

Τα χρονικά ρελέ αστέρος - τριγώνου πρέπει να είναι ηλεκτρονικά περιοχής 0,5 έως 10 sec. 

2.8 Μεταγωγικοί διακόπτες – ∆ιακόπτες ράγας – Αυτόµατες ασφάλειες  

2.8.1. Μεταγωγικοί διακόπτες I-0-II 

Πρέπει να είναι κατάλληλοι για εµφανή εγκατάσταση και θα διαθέτουν τόσες επαφές NO/NC 
όσες είναι αναγκαίες για την κατασκευή του αυτοµατισµού που εξυπηρετούν και επιπλέον 
1 NC+1 NO για µελλοντική εφεδρεία.  

2.8.2. ∆ιακόπτες ράγας 

Οι διακόπτες ράγας µονοπολικοί, διπολικοί ή τριπολικοί (400/230 V – 50 Hz) θα έχουν 
εξωτερική µορφή όµοια µε αυτήν των µικροαυτόµατων διακοπτών (MCB) επόµενης 
παραγράφου. Η στερέωση τους θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες DIN µε την βοήθεια 
κατάλληλου µανδάλου. Οι ραγοδιακόπτες θα χρησιµοποιηθούν σαν διακόπτες χειρισµού 
φωτιστικών σωµάτων στους πίνακες τύπου ερµαρίου ή ακόµη και σαν µερικοί διακόπτες 
κυκλωµάτων ονοµαστικής εντάσεως ως 100 Α. Το κέλυφος των ραγοδιακοπτών θα είναι από 
συνθετική ύλη ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες. 

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

Μηχανική αντοχή Ι = 20 - 32 Α : 300.000 κύκλοι λειτουργίας 

  40 - 63 Α : 150.000 κύκλοι λειτουργίας 

    -100 Α  : 100.000 κύκλοι λειτουργίας 

Ηλεκτρική αντοχή  Ι = 20 - 32 Α  : 30.000 κύκλοι λειτουργίας 

  40 - 63 Α : 10.000 κύκλοι λειτουργίας 

  80 - 100 Α : 7.500 κύκλοι λειτουργίας 

Αντοχή βραχέως χρόνου: 20 x In / 1 sec 

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

Λοιπά στοιχεία: Ένδειξη θετικής απόζευξης 

2.8.3. Αυτόµατες ασφάλειες (µικροαυτόµατοι διακόπτες MCB) 

Για την προστασία των γραµµών που αναχωρούν από τους πίνακες θα χρησιµοποιηθούν 
αυτόµατες ασφάλειες (µικροαυτόµατοι διακόπτες MCB).  
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Οι µικροαυτόµατοι διακόπτες (MCB) θα πρέπει να ανταποκρίνονται  στο  πρότυπο           
IEC 60947-2 ή IEC 60898. Θα πρέπει να στηρίζονται σε συµµετρική ράγα DIN πλάτους 
35mm και θα είναι µονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί ή τετραπολικοί. Οι ικανότητες διακοπής 
των διακοπτών MCB θα πρέπει να είναι ίσες τουλάχιστον µε την αναµενόµενη τιµή 
σφάλµατος στο σηµείο του συστήµατος διανοµής όπου εγκαθίστανται, εκτός εάν µεσολαβεί 
άλλος διακόπτης προς την άφιξη (τεχνική cascading-ενισχυµένης προστασίας). 

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

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

Οι διακόπτες θα είναι σύµφωνοι µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς VDE 0641 και 0643, µε 
χαρακτηριστικά διακοπής καµπύλης «C» (κατά EN 60-898) για τα κυκλώµατα φωτισµού και 
ρευµατοδοτών και καµπύλων «C» ή «D» (κατά EN 60-898) για τα κυκλώµατα µικρών 
κινητήρων. Οι αυτόµατες ασφάλειες θα είναι κατάλληλες για ονοµαστική τάση 230 V – 400 V 
σε 50 Hz, µε ισχύ διακοπής τουλάχιστον 3 kΑ για τα κυκλώµατα φωτισµού και ρευµατοδοτών 
και ισχύ διακοπής τουλάχιστον 6kΑ για τα κυκλώµατα κινητήρων σύµφωνα µε το πρότυπο 
IEC 947,2. Θα είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά στοιχεία προστασίας από υπερεντάσεις και 
ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκυκλώµατα τα οποία θα διεγείρονται από 
εντάσεις ρεύµατος ίσες µε 5 - 14 φορές την ονοµαστική για τις τύπου «C» και 10 - 20 φορές 
την ονοµαστική για τις τύπου «D». Ο ελάχιστος αριθµός κύκλων λειτουργίας είναι 20.000. 

2.9 Ρελέ θερµικής προστασίας 

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

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

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

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

Τα ρελέ θερµικής προστασίας θα διατίθενται σε 3 πόλους. 

Θα πρέπει να διατίθενται σε 2 κλάσεις ενεργοποίησης, σύµφωνα µε τους κανονισµούς 
IEC 947–4 (κλάση ενεργοποίησης 10,20). 

Η θερµοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία θα πρέπει να είναι από –25°C έως 
55°C. 
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Θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένα ώστε να µπορούν να στηριχθούν ανεξάρτητα από 
το ρελέ ισχύος. 

Το ρελέ θερµικής προστασίας θα διαθέτουν: 

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

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

• Σηµατοδότηση της ενεργοποίησης 

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

• Λειτουργία «stop» µε δυνατότητα µανδάλωσης 

• Λειτουργία «test» µε προσοµοίωση ενεργοποίησης του θερµικού 

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

2.10 Μπουτόν τηλεχειρισµού - ενδεικτικές λυχνίες 

Θα είναι διαµέτρου οπής εγκατάστασης 22 mm και βάθους 60 mm. Οι λυχνίες θα είναι αίγλης 
24 V DC. Οι πλήρεις συσκευές θα είναι σύµφωνες  µε το πρότυπο VDE 0660 µε βαθµό 
προστασίας ΙΡ65. 

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

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

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

Προς διευκόλυνση του ελέγχου οι λυχνίες πρέπει να είναι τύπου ελέγχου δια πιέσεως (push 
to test). 

2.11 Όργανα µετρήσεως 

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

Τα όργανα µετρήσεως για πίνακες θα ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των DIN 43700 και 
DIN 43718, οι περιοχές µετρήσεως στο DIN 43701 και οι αντιστάσεις µετρήσεως στο DIN 
43703. Η τάση δοκιµής για την αντοχή των οργάνων µετρήσεως θα είναι η κατάλληλη για την 
αντίστοιχη περιοχή µέτρησης σε σχέση µε την απαιτούµενη κλάση ακρίβειας. Η κλάση 
ακριβείας θα αναφέρεται για την θερµοκρασία +20οC σύµφωνα µε τους κανονισµούς VDE 
0410. 
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Το περίβληµα των οργάνων θα είναι στεγανό, για εκτόξευση νερού και σκόνης. Κάθε όργανο 
θα έχει διάταξη διορθώσεως της µηδενικής θέσεως ώστε ο δείκτης να δείχνει µε ακρίβεια την 
µηδενική θέση σε ηρεµία. Η στήριξη των οργάνων στους πίνακες θα είναι σύµφωνη προς το 
DIN 43835 και θα εξασφαλίζει εύκολη ανάγνωση. Κατά συνέπεια το ύψος τοποθέτησης από 
το διαµορφωµένο δάπεδο δε θα είναι µικρότερο από 400 mm και µεγαλύτερο από 2.000 mm. 

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

Οι καλωδιώσεις των οργάνων θα προστατεύονται από ασφάλειες HRC και όπου προβλέπει 
η Ειδική Προδιαγραφή θα προστατεύονται από ιδιαίτερες ασφάλειες έναντι 
βραχυκυκλώµατος. 

Όλα τα όργανα που θα εγκατασταθούν στους πίνακες θα είναι κατασκευής γνωστού 
εργοστασίου κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού, που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ και για τον λοιπό εξοπλισµό των 
ηλεκτρικών πινάκων. 

2.11.1. Αµπερόµετρα 

Τα τεχνικά στοιχεία των αµπεροµέτρων πρέπει να είναι τα κάτωθι:  

Θα είναι εναλλασσοµένου ρεύµατος τύπου στρεφόµενου σιδήρου, για συχνότητες 15 Hz – 
100 Hz. 

Οι διαστάσεις θα είναι 96 mm x 96 mm. 

Η κλάση ακρίβειας θα είναι 1,5%. 

2.11.2. Βολτόµετρα 

Τα τεχνικά στοιχεία των βολτοµέτρων πρέπει να είναι τα κάτωθι: 

Θα είναι εναλλασσόµενου ρεύµατος 50 Hz (για περιοχή 15 Hz ως 100 Hz) 

Οι διαστάσεις θα είναι: 96 mm x 96 mm. 

Η κλάση ακρίβειας θα είναι 1,5%. 

2.11.3. Μετασχηµατιστές εντάσεως 

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

Οι µετασχηµατιστές εντάσεως θα χρησιµοποιούνται για τις µετρήσεις εντάσεως 
εναλλασσόµενου ρεύµατος πάνω από 5 Α και θα είναι σύµφωνα προς τις προδιαγραφές DIN 
42600 και VDE 0414/12.70.  

Τα τεχνικά στοιχεία του µετασχηµατιστή εντάσεως θα είναι: 

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

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

• Η ονοµαστική συχνότητα θα είναι 50 Ηz 

• Η τάση λειτουργίας έως 600 V 

• Η τάση δοκιµής θα είναι 3 kV 

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

• Αντοχή βραχυκυκλώµατος Ι θερµική ένταση: Ith = 60 In  

• ∆υναµική ένταση: Idyn = 150 In  

• Συνεχής υπερφόρτωση: 20% 

• Κρουστική υπερφόρτιση 60 Ιn (για 1 sec) 

Κάθε µετασχηµατιστής εντάσεως θα φέρει πινακίδα στοιχείων στην οποία θα αναγράφονται ο 
τύπος, η σχέση µετασχηµατισµού, το ονοµαστικό φορτίο κτλ. 

Κατά προτίµηση πρέπει να τοποθετούνται µετασχηµατιστές δακτυλιοειδούς τύπου αντί αυτών 
µε τύλιγµα. 

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

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

Μετασχηµατιστές έντασης τοποθετηµένοι σε πεδία µέσης τάσης πρέπει να αντέχουν σε 
κρουστική τάση 75 kV. 

2.11.4. Μετασχηµατιστές τάσεως 

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

Μετασχηµατιστές τάσεως χρησιµοποιούµενοι σε πεδία µέσης τάσεως θα µπορούν να 
αποµονωθούν και θα αντέχουν σε κρουστική τάση 75 kV. 

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

Τα πρωτεύοντα τυλίγµατα θα προστατεύονται µε ασφάλειες H.R.C. σύµφωνα µε το πρότυπο 
IEC 282 και µαζί µε τις καλωδιώσεις µεταξύ των ασφαλειών και των αγωγών του 
πρωτεύοντος θα πρέπει να αντέχουν στην ένταση βραχυκυκλώµατος στο σηµείο που είναι 
τοποθετηµένος ο µετασχηµατιστής. 

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

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

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

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

• Ισχύοντες Νόµους και ∆ιατάγµατα του Ελληνικού Κράτους. 

• Ισχύοντες οδηγίες ∆ΕΗ 

Πρότυπα 

• IEC 909 µε τα συµπληρωµατικά τµήµατά του Μέρη 1 και 2, όπου αναφέρεται ο 
τρόπος υπολογισµού του ρεύµατος βραχυκύκλωσης µιας εγκατάστασης. 

• IEC 439-1 που αναφέρεται στις δοκιµές τύπου και σειράς 

• IEC 529 που αναφέρει το βαθµό προστασίας ενός περιβλήµατος, ενάντια σε 
ξένα σωµατίδια και ενάντια στο νερό. 

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

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

3.1 Βαθµός προστασίας 

Οι πίνακες πρέπει να εξασφαλίζουν κατά περίπτωση βαθµό προστασίας IP 20, 30, 40, 43 
και 54 κατά IEC 529 εκτός από όσους εγκαθίστανται σε εξωτερικούς χώρους, που θα πρέπει 
να εξασφαλίζουν ελάχιστο βαθµό προστασίας IP 56, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 60529. Ο 
βαθµός προστασίας θα  δηλώνεται  στα  πιστοποιητικά  δοκίµων  τύπου  και  η  κατασκευή 
του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται ο βαθµός προστασίας µε 
πλαίσιο/πόρτα µε άµεση πρόσβαση στο χειρισµό του διακοπτικού υλικού. O βαθµός 
προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα έναντι µηχανικών κρούσεων θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ΙΚ 07, όπως αυτός ορίζεται στο πρότυπο ΕΝ 50102. 

3.2 ∆οµή πινάκων Χαµηλής Τάσης 

3.2.1. Μεταλλικά µέρη 

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

To εσωτερικό του πίνακα όπου βρίσκονται τα όργανα (επίσης από λαµαρίνα 1,5 mm) πρέπει 
να είναι προσθαφαιρετό (τύπος ενιαίου ταµπλά). Οι µετωπικές πόρτες θα στερεώνονται µε 
µεντεσέδες και θα φέρουν κλειδαριά. Στην εσωτερική άκρη της πόρτας πρέπει να υπάρχει 
ειδικό κανάλι, εις τρόπον ώστε να τοποθετείται προστατευτικό λάστιχο, ελαχίστου πλάτους 
1 cm. Στο εσωτερικό των πινάκων θα γίνει πρόβλεψη για την στήριξη των καλωδίων που 
αναχωρούν µε την τοποθέτηση ειδικών στηριγµάτων από γαλβανισµένα διάτρητα ελάσµατα. 
Η πίσω, πλάι και πάνω πλευρές των πινάκων πρέπει να είναι κλειστές από 
ηλεκτροσυγκολλητές λαµαρίνες, οι οποίες θα εξασφαλίζουν την στεγανοποίησή τους από 
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νερό και σκόνη. Η είσοδος των καλωδίων στον πίνακα θα γίνεται από την κάτω πλευρά του 
(που αποτελείται από µια µετακινούµενη µεταλλική πλάκα) η οποία είναι τέτοια ώστε να 
επιτρέπει την είσοδο των καλωδίων αποκλείοντας ταυτόχρονα την είσοδο τρωκτικών. Οι 
πίνακες θα είναι εφοδιασµένοι µε κατάλληλες µάπες ώστε να µπορούν να υπερυψωθούν 
χωρίς να σηµειώνεται η παραµικρή µόνιµη παραµόρφωση ή µερική καταστροφή της 
µεταλλικής κατασκευής. Ο κάθε πίνακας θα αποτελεί ένα ενιαίο συγκρότηµα χωριζόµενο σε 
πεδία και θα είναι εγκατεστηµένος πάνω σε µεταλλική βάση ύψους 10 cm. 

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

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

Η κατασκευή των πινάκων θα είναι τέτοια ώστε τα µέσα σ’ αυτούς όργανα διακοπής, 
χειρισµού, ασφαλίσεως, ενδείξεως κτλ., να είναι εύκολα προσιτά, τοποθετηµένα σε κανονικές 
θέσεις και να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς 
µεταβολή της καταστάσεως των παρακειµένων οργάνων. 

3.2.2. Κύριοι ζυγοί διανοµής 

Η διανοµή ενέργειας µέσα στον πίνακα θα γίνεται χρησιµοποιώντας στο επάνω µέρος του 
πίνακα τρεις ζυγούς. Οι ζυγοί θα είναι ένας για κάθε φάση και θα τοποθετηθούν µε οριζόντια 
την µεγάλη πλευρά της διατοµής τους και µετά την τοποθέτησή τους και την εκτέλεση 
συνδέσεων, θα µονωθούν µε εποξειδικές ρητίνες ή άλλο κατάλληλο τρόπο, θα βαφτούν µε 
χρώµατα όµοια προς αυτά που θα χρησιµοποιηθούν για την διάκριση των φάσεων και στους 
άλλους πίνακες φέροντας τις ενδείξεις R,S,T ή L1, L2, L3. 

Οι ζυγοί διανοµής θα είναι κατασκευασµένοι από µπάρες ηλεκτρολυτικού χαλκού τύπου ΕΤΡ 
ορθογωνικής διατοµής. Η διατοµή των κυριών ζυγών διανοµής θα πρέπει να είναι επαρκής 
για την µεταφορά του ονοµαστικού ρεύµατος µέσα στα αποδεκτά όρια ανύψωσης 
θερµοκρασίας όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο  ΕΝ 60439-1 και να αντέχουν τις 
ηλεκτρικές και µηχανικές καταπονήσεις σε πλήρη ισχύ βραχυκυκλώµατος. 

Η επιλογή της διατοµής και του αριθµού των µπαρών χαλκού θα γίνει λαµβάνοντας υπόψη 
το ονοµαστικό ρεύµα συνεχούς λειτουργίας του, την αντοχή σε βραχυκύκλωµα, την 
επιθυµητή θερµοκρασία λειτουργίας και τον βαθµό προστασίας  του ηλεκτρικού πίνακα 
χαµηλής τάσης. 

Η στήριξη των ζυγών διανοµής θα γίνεται µε την χρήση κατάλληλου αριθµού µονωτήρων 
ώστε να εξασφαλίζονται οι µονωτικές και µηχανικές ιδιότητες (ονοµαστική τάση µόνωσης και 
αντοχή σε βραχυκύκλωµα που αναφέρθησαν στην προηγούµενη παράγραφο). Επίσης το 
υλικό κατασκευής των µονωτήρων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε φωτιά και σε θερµότητα 
παραγόµενη από εσωτερικά ηλεκτρικά φαινόµενα σύµφωνα µε το IEC 695-2.1 (960°C 
30 s/30 s). 

Οι µπάρες θα διανύουν τα πεδία κατά πλάτος στο πάνω µέρος και θα σταµατούν πριν το 
τελευταίο πεδίο, το οποίο θα είναι το πεδίο του αυτοµατισµού και των οργάνων. 

3.2.3. Μπάρες Ουδετέρου – Γείωσης 

Στο κάτω µέρος του πίνακα θα τοποθετηθούν δύο µπάρες, οι οποίες θα αποτελέσουν την 
µπάρα του ουδετέρου και την µπάρα της γείωσης του πίνακα. Η µπάρα της γείωσης θα είναι 
διαστάσεων 60 mm x 10 mm, θα συνδεθεί αγώγιµα προς την σιδηροκατασκευή σε όλες τις 
θέσεις στήριξης της, θα γειωθεί πάνω στο δίκτυο γειώσεως και θα συνδεθούν µε αυτήν οι 
αγωγοί γείωσης των γραµµών που αναχωρούν καθώς και το εσωτερικό µέρος (ταµπλάς) 
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κάθε ερµαρίου. Η µπάρα γείωσης θα είναι διάτρητη σε κανονικές αποστάσεις για την 
εκτέλεση των συνδέσεων πάνω της και θα βαφτεί µε κίτρινο χρώµα. 

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

Τόσο η µπάρα γείωσης όσο και αυτή του ουδετέρου θα διανύουν τον πίνακα κατά πλάτος. 

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

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

3.2.4. Εσωτερικές καλωδιώσεις πινάκων 

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

Οι συνδέσεις των βοηθητικών κυκλωµάτων χειρισµών, µετρήσεων, προστασίας και 
ενδείξεων πρέπει να πραγµατοποιούνται µε εύκαµπτους αγωγούς µε ελάχιστη διατοµή 
1,5 mm2. 

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

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

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

Όλοι οι αγωγοί του πίνακα πρέπει να είναι εφοδιασµένοι και στα δύο άκρα τους µε ειδική 
πλαστική περιτύλιξη σήµανσης καλωδίων που φέρει την αρίθµηση των αγωγών, µε 
ανεξίτηλα γράµµατα ή αριθµούς όµοια µε τα λειτουργικά διαγράµµατα. Η αρίθµηση των 
καλωδίων θα γίνει και στα υπόλοιπα υλικά (πηνία, επαφές, όργανα ενδείξεως και χειρισµού, 
ρελέ ισχύος, αυτόµατους διακόπτες, θερµικά, βολτόµετρα, αµπερόµετρα, κλέµµες κτλ.) και 
στα δυο άκρα των καλωδίων καθώς και στα κουτιά σύνδεσης των κινητήρων. Η αρίθµηση 
αυτή θα είναι ίδια µε αυτή των σχεδίων «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ», που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 της παρούσας προδιαγραφής. 
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Η είσοδος και έξοδος των καλωδίων θα γίνεται κατά την κάθετη διεύθυνση και πρέπει να 
υπάρχει ο κατάλληλος χώρος για να διαµορφώνονται οι αναγκαίες καµπυλότητες στα 
καλώδια. 

3.2.5. Συνδέσεις καλωδίων 

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

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

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

Είδος κλέµµας   χρώµα 

κλέµµα σύνδεσης καλωδίου 400 V, 230 V   µπεζ 

κλέµµα σύνδεσης καλωδίου 24 V DC, αναλογικών σηµάτων  κόκκινη 

κλέµµα σύνδεσης καλωδίου ουδετέρου  µπλε 

κλέµµα σύνδεσης καλωδίου γείωσης  κίτρινη ή κίτρινη/πράσινη 

3.2.6. Πρόσθετος εξοπλισµός πινάκων τύπου πεδίων 

Σε κάθε πίνακα τύπου πεδίων θα υπάρχουν αντιστάσεις για αφύγρανση του πίνακα (θα 
ενεργοποιούνται από έναν υγροστάτη) και ανεµιστήρες για την ψύξη του (θα ενεργοποιούνται 
από ένα θερµοστάτη) και εσωτερικά φωτιστικά, ένα για κάθε πεδίο, τα οποία θα ανάβουν µε 
έναν ανεξάρτητο διακόπτη που θα βρίσκεται πάνω στο φωτιστικό. Το εξωτερικό κέλυφος 
κάθε πίνακα θα έχει περσιδωτά ανοίγµατα κυκλοφορίας αέρα στο άνω µέρος, έτσι ώστε το 
κεκλιµένο κάλυµµα να µην επιτρέπει την διαβροχή των εσωτερικών τοιχωµάτων και θυρών 
επίσκεψης του πίνακα.  

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

3.2.7. Πεδία  

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

Πεδίο εισόδου. Το εσωτερικό (ο ενιαίος ταµπλάς) του πεδίου εισόδου - το οποίο θα είναι και 
το πρώτο πεδίο κάθε πίνακα- διαιρείται σε δύο µέρη από ένα κανάλι από PVC (κατάλληλων 
κάθε φορά διαστάσεων) το οποίο χρησιµοποιείται για την διέλευση των καλωδίων.  

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

Στο ίδιο µέρος του πεδίου θα βρίσκονται και τα εξής: 

• Τρεις µετασχηµατιστές κατάλληλης εντάσεως ένας για κάθε φάση  

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

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

Στην πόρτα του πεδίου υπάρχουν τα όργανα ένδειξης (τρία αµπερόµετρα, ένα βολτόµετρο µε 
µεταγωγικό διακόπτη) διαστάσεων 96 mm x 96 mm και ένα µπουτόν κινδύνου, το οποίο όταν 
πατηθεί διακόπτει την παροχή ρεύµατος στον πίνακα. 

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

Από αριστερά, δεξιά και στην µέση σε κάθε πεδίο θα υπάρχουν κανάλια καλωδίων µέσα από 
τα οποία θα γίνονται τα κατακόρυφα “περάσµατα” των καλωδίων του πεδίου. 

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

Οι πινάκες θα εξοπλισθούν για κάθε εκκινητή µε επιλογικό διακόπτη AUTO/OFF/MANUAL, 
µπουτόν “START” (χρώµατος πράσινου) για εκκίνηση στο χειροκίνητο (το οποίο θα είναι για 
τις βάνες και τα θυροφράγµατα η εντολή να ανοίξουν, “open”) µπουτόν “STOP” (χρώµατος 
κόκκινου) για σταµάτηµα στο χειροκίνητο (το οποίο θα είναι για τις βάνες και τα 
θυροφράγµατα η εντολή να κλείσουν, “close”). Για τροφοδοσία θυροφραγµάτων θα 
υπάρχουν επιπλέον ενδεικτική λυχνία “RUN” (χρώµατος πράσινου) για την ένδειξη 
λειτουργίας και  ενδεικτική λυχνία “FAIL” (χρώµατος κόκκινου) για ένδειξη σφάλµατος. Έτσι, 
στην θέση AUTO (αυτόµατη λειτουργία) ο αυτοµατισµός και οι διατάξεις προστασίας των 
κινητήρων θα λειτουργούν µέσω PLC, ενώ στην θέση MANUAL (χειροκίνητη λειτουργία) οι 
αυτοµατισµοί των κινητήρων θα λειτουργούν συµβατικά. Στην περίπτωση εκκίνησης µέσω 
ρυθµιστή στροφών θα υπάρχει για κάθε ρυθµιστή επιλογικός διακόπτης 
AUTO/OFF/MANUAL και ένα ποτενσιόµετρο το οποίο θα ρυθµίζει τις στροφές του ρυθµιστή 
όταν ο επιλογικός διακόπτης βρίσκεται στην θέση MANUAL. 

Στην εξωτερική όψη της πόρτας κάθε πεδίου εκκινητών θα βρίσκονται για κάθε εκκινητή ο 
επιλογικός διακόπτης, τα µπουτόν και οι ενδεικτικές λυχνίες. Σηµειώνεται ότι στην πόρτα του 
κάθε πεδίου θα βρίσκονται τα χειριστήρια των εκκινητών του πεδίου και µόνο αυτού. 
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Στο κάτω µέρος του πεδίου βρίσκονται οι κλέµµες σύνδεσης των εκκινητών µε τα εξωτερικά 
καλώδια τροφοδοσίας των κινητήρων. 

Κάθε πίνακας θα έχει ένα πεδίο εκκινητή για εφεδρεία. 

Οι τύποι των εκκινητών που θα χρησιµοποιηθούν είναι οι εξής: εκκινητής αστέρος - τριγώνου, 
εκκινητής απ’ ευθείας εκκίνησης, εκκινητής µέσω ρυθµιστή στροφών, εκκινητής αναστροφής. 

1. Εκκινητής απ’ ευθείας εκκίνησης 

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

2. Εκκινητής αστέρα - τριγώνου 

Ο εκκινητής αποτελείται από έναν τριπολικό θερµοµαγνητικό διακόπτη µε 
ρυθµιζόµενα θερµικά και σταθερά µαγνητικά στοιχεία και δύο επαφές µια ΝΟ και µια 
ΝC, τρία τριπολικό ρελέ ισχύος µε βοηθητικές επαφές (προκύπτουν από την µελέτη 
εφαρµογής) ένα θερµικό το οποίο τοποθετείται “κουµπώνει” στο ρελέ δικτύου του 
εκκινητή, ένα χρονικό ρελέ, ένα ρελέ 24 V DC για το κύκλωµα του PLC και ένα 
µικροαυτόµατο 6 Α για την τροφοδοσία του βοηθητικού κυκλώµατος. 

3. Εκκινητής µέσω ρυθµιστή στροφών 

Όµοιος µε τον απ’ ευθείας εκκίνησης. 

4. Εκκινητής αναστροφής 

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

5. Εκκινητής απλής παροχής 

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

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

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

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

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

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

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

3.3 Έλεγχος και δοκιµές  

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

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

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

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

• ∆οκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας 

• ∆οκιµή αντοχής σε βραχυκυκλώµατα (δυναµική καταπόνηση) 

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

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

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

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

• ∆οκιµή του βαθµού προστασίας ΙΡ (σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 529) 

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

• Έλεγχος της συνδεσµολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωµάτων 

• ∆ιηλεκτρική δοκιµή («Test Υψηλής Τάσης») 

• Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώµατος γείωσης (Megger 
Test)  

• Θα πρέπει να γίνουν οι εξής έλεγχοι µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των 
Ηλεκτρικών Πινάκων και τις δοκιµές αυτών µε ευθύνη του Αναδόχου: 
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• Έλεγχος αντιστοιχίας πινάκων και σχεδίων «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ» 

• Γενικός έλεγχος πίνακα 

• Έλεγχος βαφής 

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας µετά την θέση των πινάκων σε λειτουργία η Υπηρεσία µπορεί 
να ζητήσει από τον Ανάδοχο να επαναλάβει τις δοκιµές όσων έχουν σχέσεις µε την 
δυσλειτουργία. Οι δοκιµές αυτές θα γίνουν µε δαπάνες του Αναδόχου. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-13: ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ  

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

α) Τον πετρελαιοκινητήρα. 

β) Την γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος. 

γ)  Τη δεξαµενή καυσίµου. 

δ) Τον πίνακα ελέγχου και αυτοµατισµού εκκινήσεως. 

ε) Την κοινή βάση στηρίξεως. 

Το Η/Ζ θα είναι αυτοµάτου λειτουργίας, συνεχούς ισχύος 80 kVA (κατά ISO 8528) µε 
περιθώριο υπερφορτίσεως κατά 10% ως stand-by για µία ώρα ανά δώδεκα ώρες λειτουργίας 
(κατά ISO 3046). Θα φέρει τετράχρονο, υδρόψυκτο πετρελαιοκινητήρα, αυτορρυθµιζόµενη, 
αυτοδιεγειρόµενη γεννήτρια τύπου brushless, κλάσης µόνωσης H, µετά ηλεκτρονικού 
σταθεροποιητή τάσεως αντίστοιχης ισχύος, δεξαµενή καυσίµου όγκου τουλάχιστον 700 lt 
ενσωµατωµένη στη βάση του και πίνακα ελέγχου και αυτοµατισµού. 

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

α) Φίλτρο λαδιού 

β) Φυγοκεντρικό ρυθµιστή στροφών (governor) 

γ) Ψυγείο λαδιού 

δ) Φυγοκεντρική αντλία κυκλοφορίας νερού 

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

στ) Φίλτρα αέρα 

ζ) Γραναζωτή αντλία καυσίµου 

η) ∆ιπλό φίλτρο καυσίµου 

θ) Λεκάνη ελαίου 

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

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

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

ιγ) Μεγάλης ικανότητας µεταψύκτη 

ιδ) Σιγαστήρα καυσαερίων µε φλάντζες παρεµβύσµατα και κοχλίες συνδέσεως 

ιε) Σειρά ανταλλακτικών όπως: δύο (2) ακροφύσια, δύο (2) βαλβίδες εισαγωγής, δύο (2) 
βαλβίδες εξαγωγής, µία (1) σειρά τραπεζοειδών ιµάντων, τρεις (3) γοµώσεις φίλτρων 
καυσίµου από κάθε είδος, µία (1) σειρά ελατηρίων εµβόλων κινητήρα, µία (1) πλήρη 
σειρά παρεµβυσµάτων 

ιστ) Σωληνοειδές για το σταµάτηµα της µηχανής 
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ιζ) Συστοιχία συσσωρευτών 24V DC κατάλληλη για 7 τουλάχιστον διαδοχικές εκκινήσεις 
του ζεύγους 

ιη) ∆ιάταξη ψυχρής εκκίνησης 

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

Η γεννήτρια θα είναι εναλλασσοµένου ρεύµατος 50 Hz ±2% ισχύος τουλάχιστον 80 kVA (σε 
cosφ = 0,80) σε συνεχή λειτουργία, τάσεως 400 V / 230 V, αυτοδιεγειρόµενη, 
αυτορυθµιζόµενη, χωρίς ψήκτρες (BRUSHLESS). Ο αυτόµατος ηλεκτρονικός ρυθµιστής 
τάσης θα πρέπει να διατηρεί την τάση σταθερή ±3% της ονοµαστικής τιµής για µεταβολή 
φορτίου από 0% - 100% µε σύγχρονη µεταβολή της συχνότητας ±2% και του συντελεστή 
ισχύος. Ο χρόνος αποκαταστάσεως της τάσης δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 
2 sec. 

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

Η δεξαµενή καυσίµου θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 180 lt, θα είναι ενσωµατωµένη στη 
βάση του Η/Ζ και θα φέρει ηλεκτρικό διακόπτη στάθµης τύπου πλωτήρα µε οπτική ένδειξη 
της χαµηλής στάθµης του καυσίµου. 

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

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

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

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

• Κατηγορία λειτουργίας AC 1. 

• Συνολικός χρόνος ζεύξεως: 0,2 sec. 

• ∆ιάρκεια ζωής: τουλάχιστον 30.000 χειρισµοί. 

• Μέγιστη συχνότητα χειρισµών: τουλάχιστον 20 χειρισµοί ανά ώρα. 

• Στιγµιαία ακύρωση λειτουργίας εφεδρικής πηγής 

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

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

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

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

• αποτυχία εκκινήσεως (µετά τις 3 διαδοχικές προσπάθειες) 

• χαµηλή πίεση λαδιού 

• υπερβολική ταχύτητα περιστροφής 

• υψηλή θερµοκρασία νερού 

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

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

Όλα τα όργανα, συσκευές και εξαρτήµατα αυτοµατισµού που έχουν περιγραφεί θα 
περιλαµβάνονται στον ηλεκτρικό πίνακα του ζεύγους. Επιπλέον, θα είνια εφοδιασµένος µε 
βολτόµετρο και µεταγωγικό διακόπτη, τρία αµπερόµετρα, συχνόµετρο, µετρητή στιγµιαίας 
κατανάλωσης ισχύος και ενδεικτικές λυχνίες σφαλµάτων (χαµηλή τάση µπαταριών, χαµηλή 
θερµοκρασία ή στάθµη καυσίµου, θέση διακοπτών µεταγωγής φορτίου, κλπ) µε διάταξη 
ελέγχου της καλής καταστάσεως τους. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-14: ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Ο∆ΕΥΣΕΩΝ  

1. Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

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

2. Υλικά  

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

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

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

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

• VDE 0272 Καλώδια µε µόνωση Πολυαιθυλένιο (2Y) 

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

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

• VDE 0282 Αγωγοί µε µόνωση PVC 

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

• IEC 60502-2 Καλώδια ισχύος µε µόνωση PVC 

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

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

2.1 Καλώδια χαµηλής τάσης 

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

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

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

• Για τις παροχές των πινάκων κίνησης XLPE/PVC οπλισµένα, ονοµαστικής τάσεως 
600/1000 V και κατασκευής κατά IEC 502. 
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• Για την τροφοδοσία των υποβρύχιων αντλιών και αναδευτήρων τα καλώδια θα είναι 
H07RN-F, ονοµαστικής τάσεως 450 V / 750 V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 623 και 
VDE 0282. 

Επιπλέον, κάθε καλώδιο ισχύος για την τροφοδοσία ηλεκτροκινητήρα θα έχει ελάχιστη 
ονοµαστική διατοµή 2,5 mm2, ενώ τα καλώδια ισχύος για την τροφοδοσία των φωτιστικών 
σωµάτων ή οργάνων δύνανται να έχουν ελάχιστη ονοµαστική διατοµή 1,5 mm2. 

Η διατοµή του ουδέτερου θα είναι σύµφωνη µε το άρθρο 19 του Κ.Ε.Η.Ε. 

Κάθε καλώδιο ισχύος θα συνοδεύεται από αγωγό γειώσεως καταλλήλου διατοµής, ο οποίος 
θα είναι ενσωµατωµένος στο καλώδιο ή θα είναι ξεχωριστό καλώδιο µε θερµοπλαστική 
µόνωση (PVC) πράσινου/κίτρινου χρώµατος, µε διατοµή καθορισµένη σύµφωνα µε το 
πρότυπο IEC 364 και τον Κ.Ε.Η.Ε. Η χρησιµοποίηση του χαλύβδινου οπλισµού των 
καλωδίων, των σωληνώσεων προστασίας των αγωγών των σωληνώσεων νερού κτλ. ως 
µοναδικών µέσων γειώσεων, απαγορεύεται αυστηρά.  

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

Η τοποθέτηση των καλωδίων µέσα σε σωληνώσεις ή εναέρια κανάλια, θα είναι σύµφωνη µε 
τις απαιτήσεις της ∆ΕΗ και του προτύπου IEC 364. 

Τα καλώδια θα είναι πολυπολικά σύµφωνα µε τον πίνακα ΙΙΙ του άρθρου 135 κατηγορίας 3α, 
και VDE 0250/69, 0271/69 (DIN 47705). Οι αγωγοί των καλωδίων µπορούν να είναι 
µονόκλωνοι µέχρι διατοµής 4 mm2 αλλά θα είναι πολύκλωνοι από 6 mm2 και άνω. 

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

Πίνακας: Επιτρεπόµενες µέγιστες πτώσεις τάσης 

Α/Α Στοιχεία του συστήµατος Συνθήκες λειτουργίας Πτώση 
τάσης 

1 Στα καλώδια τροφοδοσίας των 
κινητήρων 

Κινητήρας που λειτουργεί στην 
ονοµαστική ισχύ 5% 

2 Στους ακροδέκτες των κινητήρων κατά 
την εκκίνηση σε βραχυκύκλωµα 

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

3 Στις µπάρες των πινάκων 
τροφοδοσίας των κινητήρων 

Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης του 
πιο µεγάλου κινητήρα (σηµ. ΙΙ) 15% 

4 Στα καλώδια τροφοδοσίας των 
πινάκων φωτισµού Με µέγιστο προβλεπόµενο φορτίο 1% 

5 Στα καλώδια τροφοδοσίας των 
φωτιστικών σωµάτων  2% 

Σηµ. Ι α. Η διαθέσιµη τάση στους ακροδέκτες των κινητήρων κατά τη διάρκεια της εκκίνησης θα είναι τέτοια που να 
εγγυάται µία σίγουρη εκκίνηση των κινητήρων, ακόµη και για µέγιστο φορτίο, χωρίς βλάβη των κινητήρων. 

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

γ. Για κινητήρες µέσης τάσης, η αναγκαία τάση στους ακροδέκτες κατά την εκκίνηση θα είναι γενικά µεγαλύτερη 
από 75% της τάσης παροχής και έτσι οι συνθήκες εκκίνησης θα είναι αντικείµενο επαλήθευσης κατά 
περίπτωση. Θα ικανοποιείται όµως παντού η συνθήκη του προηγούµενου σηµείου (α) αυτής της σηµείωσης. 

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

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

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

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

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

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

2.2 Καλώδια οργάνων και ελέγχου 

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

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

2.3 Καλώδια µεταφοράς δεδοµένων 

Για τη µεταφορά των δεδοµένων θα χρησιµοποιηθούν καλώδια µε χάλκινους αγωγούς 
χάλκινους αγωγούς µονόκλωνους ή πολύκλωνους των πιο κάτω τύπων:  

• LiYCY(TP) όταν απαιτείται ηλεκτρική θωράκιση του µεταφεροµένου σήµατος. 

• UTP-FTP CATEGORY 5 σε εφαρµογές που δεν αναµένονται ηλεκτροµαγνητικές 
παρεµβολές στη µετάδοση των δεδοµένων. 

Η κατασκευή των καλωδίων LiYCY(TP) πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές VDE 
0812 και 0814 και έχει ως ακολούθως: 

• Αγωγοί: Λεπτοπολύκλωνα συρµατίδια χαλκού (VDE 0295 class 5) 

• Μόνωση αγωγών:  Από PVC µε κωδικοποίηση χρωµατισµών κατά DIN 47100 χωρίς 
επανάληψη χρωµάτων 

• Συνεστραµµένοι αγωγοί: σε ζεύγη 

• Θωράκιση: Πλέγµα επικασσιτερωµένου χαλκού µε κάλυψη >90% 
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• Εξωτερικός µανδύας: PVC χρώµατος γκρι, βραδύκαυστο κατά  IEC 332.1 

• Τάση λειτουργίας: 250 V (κορυφή 500 V) 

• Περιοχή θερµοκρασιών: -30°C έως 80°C 

Η κατασκευή των καλωδίων UTP-FTP πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές 
IEC DIS 11801 Class D και έχει ως ακολούθως: 

• Αγωγοί: Μονόκλωνα συρµατίδια καθαρού χαλκού διαµέτρου 0,5 mm (24 ΑWG) 

• Μόνωση αγωγών: Πολυαιθυλένιο (PΕ) µε κωδικοποίηση χρωµατισµών 

• Συνεστραµµένοι αγωγοί: σε ζεύγη µε πολύ µικρό βήµα στρέψης. 

• Θωράκιση (FTP µόνο): Φύλλο αλουµινίου µε συνθετική επικάλυψη και αγωγός 
συνέχειας από επικασσιτερωµένο χαλκό. 

• Εξωτερικός µανδύας: PVC χρώµατος γκρι, βραδύκαυστος κατά ΙΕC 332.1 

• Περιοχή θερµοκρασιών: -30 °C έως 80 °C 

Τα καλώδια θα είναι συνεστραµµένα (twist pair) 4 ή 25 αγωγών συχνότητας 100 ΜΗz 
χωρητικότητας 46 pF/m, σύνθετης αντίστασης 100 Ω ± 15 Ω µε απόσβεση 21,98 dB/100 m 
στα 100 MHz. 

3. Εκτέλεση εργασιών  

3.1 Εγκατάσταση και οδεύσεις καλωδίων 

Όλα τα καλώδια πρέπει να εγκατασταθούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τους 
κανόνες της τέχνης, ακολουθώντας κατά το δυνατόν ευθείες οδεύσεις. Ειδικότερα, θα 
εφαρµοστούν το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και τα VDE 100 και VDE 101. 

Οι σωλήνες διέλευσης των καλωδίων διανοµής θα είναι από PVC. Οι σωλήνες των καλωδίων 
από τους τοπικούς υποπίνακες έως τα µηχανήµατα που οδεύουν σε δοµικά στοιχεία θα είναι 
γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες, χωρίς µονωτική επένδυση, µε διάµετρο και πάχος 
τοιχωµάτων σύµφωνο µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

Καλώδια που οδεύουν σε τοιχία µπορούν να τοποθετούνται σε κλειστές διάτρητες  
γαλβανισµένες σχάρες, που στερεώνονται στο τοιχίο µε εκτονωτικά βύσµατα. 

Όταν µία µονάδα του εξοπλισµού εξυπηρετείται από περισσότερα του ενός καλώδια, θα 
πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα ώστε να εξασφαλισθεί η όδευση των καλωδίων από µία 
κοινή κατεύθυνση και ο τερµατισµός τους µε κανονική σειρά και συµµετρία. 

Κάθε καλώδιο θα φέρει σε κάθε άκρο του σταθερή σήµανση µε τον αριθµό του ο οποίος 
αναφέρεται στους καταλόγους των υλικών. Οι αναγνωριστικές πινακίδες θα έχουν κατάλληλο 
µέγεθος και µορφή που θα εγκρίνει η Υπηρεσία µετά από πρόταση του Αναδόχου και θα 
είναι στερεωµένες κατά τρόπο ασφαλή επάνω στα καλώδια. 

Πινακίδες αναγνωρίσεως θα τοποθετηθούν επίσης στην είσοδο και έξοδο των καλωδίων από 
υπόγεια κανάλια, οικοδοµικά στοιχεία και γενικά σε κάθε περίπτωση αφανούς τοποθέτησης 
όπου απαιτείται να σηµειώνεται και να αναγνωρίζεται η όδευση των καλωδίων. Η χρήση 
πινακίδων στερεωµένων µε κόλλα απαγορεύεται. 

Τα σηµεία εξόδου και εισόδου των καλωδίων σε οικοδοµικά στοιχεία ή βάσεις εδράσεως 
πινάκων θα στεγανώνονται.  
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Η στεγάνωση θα πραγµατοποιείται µε κατάλληλο ελαστοµερές υλικό και θα φέρει τελικό 
εξωτερικό στρώµα αδιάβροχης αποξειδικής ρητίνης πάχους όχι µικρότερου των 40 mm ή 
ελαφριάς τσιµεντοκονίας κατά περίπτωση. Η εργασία αυτή θα γίνει και για κάθε εφεδρικό 
άνοιγµα. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και για την προσωρινή στεγάνωση κάθε οπής διελεύσεως 
καλωδίου από οικοδοµικό στοιχείο κατά τη διάρκεια του σταδίου κατασκευής για λόγους 
προστασίας έναντι κατακλύσεως. 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας στεγανώσεως θα πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή 
ώστε να µην υποστούν φθορές η επένδυση και η ενίσχυση του καλωδίου.  

Όλα τα καλώδια ισχύος θα συνδέονται προς τους πίνακες κατά τρόπο που θα διασφαλίζει ότι 
η σωστή διαδοχή φάσεων, οι αριθµοί των φάσεων και τα χρώµατα των αγωγών θα 
διατηρούνται σε όλη την εγκατάσταση. 

Οι αγωγοί των καλωδίων χαµηλής τάσεως θα ταυτίζονται µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• 1η Φάση L1 

• 2η Φάση L2 

• 3η Φάση L3 

• Ουδέτερος N ή µπλε αγωγός 

• Γείωση πράσινο ή κιτρινο/πράσινο 

Τα µονοπολικά καλώδια ισχύος θα φέρουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ταύτισης: 

• Φάση Καφέ 

• Ουδέτερος Μπλε 

• Γείωση Πράσινο ή κιτρινο/πράσινο 

Όλοι οι αγωγοί των καλωδίων θα τερµατίζουν σε κατάλληλες χάλκινες λαβές ή ορειχάλκινους 
δακτυλίους µε χρήση ειδικού εργαλείου. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται “κατσάρωµα” 
µε τα χέρια ή πένσα. 

Όλα τα καλώδια θα παραδοθούν σε στιβαρά στροφεία επάνω στα οποία θα αναγράφονται τα 
στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής, η διατοµή, το µήκος και η µόνωση και θα ελεγχθούν  
από την Υπηρεσία πριν από την εγκατάστασή τους. 

Τα άκρα των καλωδίων θα στεγανοποιούνται κατάλληλα, όταν τα καλώδια βρίσκονται στα 
στροφεία, για να αποφεύγεται η είσοδος υγρασίας και όταν αποκόπτεται ένα κοµµάτι από το 
καλώδιο που είναι στο στροφείο, το τέρµα του καλωδίου που αποµένει θα στεγανοποιούνται 
αµέσως. 

Οι έλξεις κατά την διάρκεια της τοποθέτησης δεν πρέπει να υπερβούν τις προδιαγραφόµενες 
τιµές του κατασκευαστή, και σε περίπτωση ελλείψεως αυτής, δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 
6 kg/mm2 διατοµής. Για το σκοπό αυτό οι έλξεις θα γίνονται ή µε το χέρι, ή µηχανοκίνητα µε 
την προϋπόθεση όµως ότι διατίθεται όργανο ελέγχου της έλξης.  

Όλα τα µήκη των καλωδίων που κόβονται από το στροφείο πρέπει να  τοποθετούνται 
αµέσως στις προβλεπόµενες θέσεις αλλιώς πρέπει να στεγανοποιούνται αµέσως τα άκρα 
των. 

Προκειµένου να κοπεί ένα τµήµα καλωδίου από το στροφείο, το στροφείο θα τοποθετείται σε 
κατάλληλη θέση ώστε να διευκολύνεται η αφαίρεση του καλωδίου και να αποφεύγονται 
στροφές και διπλώσεις. Όταν το αποκοπτόµενο µήκος καλωδίου είναι µεγάλο θα 
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χρησιµοποιούνται κατάλληλα ράουλα ή φορεία έλξεως καλωδίων. Η όδευση των καλωδίων 
θα είναι σύµφωνη µε τα συµβατικά σχέδια. 

Επέκταση των καλωδίων (µάτισµα) µέσω κατάλληλων µουφών δεν επιτρέπεται παρά µόνο 
στις περιπτώσεις που το µήκος της γραµµής είναι µεγαλύτερο από το µέγιστο µήκος του 
καλωδίου ενός στροφείου και αφού ενηµερωθεί η Υπηρεσία. 

Οι αγωγοί κάθε καλωδίου που συνδέει στρεφόµενη µηχανή (κινητήρα ή γεννήτρια) θα 
φέρουν δακτυλίους µε τα χαρακτηριστικά σύµβολα, ώστε να διευκολύνεται η σωστή σύνδεση 
κάθε µηχανής. 

Όταν χρειάζεται να αφαιρεθεί η πλαστική επένδυση των καλωδίων, όπως π.χ. στο τέρµα των 
καλωδίων, θα αφαιρείται το ελάχιστο απαιτούµενο τµήµα και ο εκτιθέµενος αγωγός ή 
οπλισµός θα καλύπτεται επαρκώς µε κατάλληλο πλαστικό δακτύλιο. 

Τα καλώδια µε µόνωση από PVC ή XLPE θα στερεώνονται στο τέρµα τους µέσω µηχανικών 
στυπιοθλιπτών σύµφωνα µε το εφαρµοζόµενο πρότυπο. Οι στυπιοθλίπτες αυτοί θα είναι 
ορειχάλκινοι εκτός από τις περιπτώσεις καλωδίων µε οπλισµό από ταινία αλουµινίου, όπου 
οι στυπιοθλίπτες θα είναι από αλουµίνιο. Οι στυπιοθλίπτες θα εξασφαλίζουν επαρκή 
στερέωση των καλωδίων µέσω του µεταλλικού οπλισµού τους, εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως 
και πλήρη σύνδεση προς γη. Θα παραδοθούν πλήρεις, µε ορειχάλκινο στοιχείο σύνδεσης 
προς γη και κατάλληλο πλαστικό κάλυµµα µέσω του οποίου θα στεγανώνεται 
αποτελεσµατικά το µεταξύ επενδύσεων του καλωδίου και στυπιοθλίπτου διάκενο. 

3.2 Εκσκαφή χανδάκων τοποθέτησης καλωδίων 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει σχέδια µε τις ακριβείς διαστάσεις των χανδάκων στα οποία θα 
σηµειώνονται το πλάτος και το βάθος κάθε χάνδακα και οι λεπτοµέρειες των σωλήνων που 
θα χρησιµοποιηθούν για τη διασταύρωση των καλωδίων µε οδούς. 

Τα σχέδια θα συνταχθούν σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία και θα εγκριθούν γραπτώς πριν 
εφαρµοστούν επιτόπου. 

Η τοποθέτηση όλων των καλωδίων πρέπει να ακολουθεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

• Τα βάθη τοποθετήσεως των καλωδίων θα καθορίζονται από τη διαµορφωµένη 
στάθµη του εδάφους, εκτός αν διαταχθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία. Τα καλώδια 
χαµηλής τάσεως θα τοποθετηθούν σε βάθος τουλάχιστον 0,60 m.  

• Πριν από την τοποθέτηση των καλωδίων η Υπηρεσία θα επιθεωρήσει τους χάνδακες 
και θα βεβαιωθεί ότι το περίγραµµά τους είναι σταθερό και ο πυθµένας λείος χωρίς 
θραύσµατα από πέτρες. 

• Το στρώµα έδρασης των καλωδίων θα έχει πάχος 75 mm και θα δηµιουργηθεί από 
λεπτόκοκκη άµµο. 

• Τα καλώδια θα τοποθετηθούν στις κατάλληλες µεταξύ των αποστάσεις και όχι 
τεντωµένα, για να αποφευχθεί η δηµιουργία τάσεων, όταν αυτά θα κατακαθίσουν µε 
την επαναπλήρωση του χάνδακα. 

• Πριν από τη διάστρωση της άµµου και την επαναπλήρωση, θα γίνεται έλεγχος από 
την Υπηρεσία, όπως επίσης και µετά τη διάστρωση της άµµου και την τοποθέτηση 
των προστατευτικών πλακών. 

• Μετά την τοποθέτηση των καλωδίων θα προστεθεί ένα νέο στρώµα άµµου πάχους 
75 mm, το οποίο θα καλύψει πλήρως τους αγωγούς χωρίς κενά στις κάτω παρειές 
τους. Για την εργασία αυτή δεν θα χρησιµοποιηθούν µηχανικά µέσα.  



 

K:\N2200\cons\tefhi\5245_TP-HM_.doc                                - 78 -                                          Ν2200/5245/Β10 

 

• Μετά τη διάστρωση της άµµου θα τοποθετηθούν οι προστατευτικές πλάκες, οι οποίες 
θα επικαλύπτουν τα καλώδια µε ένα περιθώριο τουλάχιστον 75 mm εκατέρωθεν.  

• Ο Ανάδοχος θα προβεί στην επαναπλήρωση του χάνδακα, χωρίς να διαταράξει τις 
προστατευτικές πλάκες. Τα υλικά επαναπλήρωσης θα πρέπει να είναι απαλλαγµένα 
κατά το δυνατόν από µεγάλες πέτρες και άλλα στερεά µεγάλου σχήµατος. 

• Μετά την επαναπλήρωση του χάνδακα, ο Ανάδοχος θα προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες για τη δηµιουργία της τελικής στάθµης του εδάφους και θα τοποθετήσει 
δείκτες της όδευσης των καλωδίων. Οι δείκτες αυτοί θα τοποθετηθούν το πολύ ανά 
10 m διαδροµής και στα σηµεία αλλαγής κατευθύνσεως στους δείκτες θα 
αναγράφονται οι λέξεις “ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ” και η τάση λειτουργίας της γραµµής. 

3.3 Εσχάρες στηρίξεως καλωδίων 

Κατά τις οµαδικές οδεύσεις καλωδίων ισχυρών ρευµάτων ή γυµνών χάλκινων αγωγών, 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν, µεταλλικές σχάρες, από διάτρητη γαλβανισµένη λαµαρίνα, 
ανοικτού ή κλειστού τύπου κατά περίπτωση, µε τα ειδικά εξαρτήµατα για τη στήριξη τους. Ο 
Ανάδοχος θα προµηθεύσει και θα εγκαταστήσει όλες τις απαιτούµενες για την όδευση των 
καλωδίων εσχάρες. Για την επιλογή των εσχάρων στηρίξεως των καλωδίων και των 
οδεύσεών των θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

• Ο αριθµός των καλωδίων ισχύος αυτοµατισµού και ελέγχου, που θα τοποθετηθούν σε 
κάθε εσχάρα, περιλαµβανοµένων και των µελλοντικών. 

• Αποφυγή περιοχών όπου θα γίνεται συντήρηση µηχανηµάτων, σωλήνων κτλ. και 
περιοχών όπου προβλέπεται επέκταση των εγκαταστάσεων του έργου. 

• Αποφυγή περιττών διαδροµών. 

• Όδευση των εσχάρων σε µεγάλο ύψος µε κατάλληλες καθόδους στις διάφορες 
καταναλώσεις. 

• Όδευση εσχάρων σε οριζόντιες και κάθετες διευθύνσεις κατά το µέτρο του δυνατού. 

Οι εσχάρες οδεύσεως των καλωδίων θα κατασκευασθούν από χαλυβοελάσµατα, θα φέρουν 
οµοίου τύπου στοιχεία σύνδεσης και θα εγκατασταθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
εργοστασίου κατασκευής τους. Θα ακολουθούν το παρακάτω διαστασιολόγιο: 

Πίνακας: ∆ιαστασιολόγιο εσχάρων οδεύσεως 

∆ιαστάσεις [mm] 100 x 50 200x 50 300x 50 400x 50 500 x 50 600x 50 

Πάχος ελάσµατος [mm] 1,00 1,50 2,00 

Οι καµπύλες και τα τεµάχια διακλάδωσης και σύνδεσης θα έχουν τυποποιηµένη µορφή και οι 
εσωτερικές ακτίνες καµπυλότητας δεν θα είναι µικρότερες από 300 mm. Το σύστηµα των 
εσχάρων θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο NEMA VE-1 και οι τιµές 
φόρτισης θα υπολογιστούν σύµφωνα µε το DIN 4114 µε συντελεστή ασφαλείας 1,7 κατ’ 
ελάχιστο. Το γαλβάνισµα θα είναι σύµφωνο µε το DIN EN 10412 µε βάρος επικάλυψης 
350 g/m2. Οι σχάρες θα είναι προγαλβανισµένες  µε τη µέθοδο SENDZIMIR Z 275 σύµφωνα 
µε το DIN 17162. 

Οι εσχάρες θα έχουν επαρκές πλάτος ώστε τα καλώδια να τοποθετούνται σε ένα επίπεδο και 
στις κανονικές µεταξύ τους αποστάσεις χωρίς να αλληλεπικαλύπτονται εξασφαλίζοντας ότι το 
30% της επιφανείας του θα παραµένει κενό (εφεδρεία).  
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Τα καλώδια θα ασφαλίζονται επάνω στις εσχάρες µε τη βοήθεια µονωτικών ιµάντων, οι 
οποίοι θα βιδώνονται επάνω στην εσχάρα µε πλαστικούς κοχλίες και ροδέλες. Θα  
στερεώνονται ανά διαστήµατα τέτοια που θα εξασφαλίζουν µια καθαρή και τακτοποιηµένη 
εγκατάσταση. 

Ειδική µέριµνα πρέπει να ληφθεί στις κατακόρυφα τοποθετηµένες εσχάρες, όπου πρέπει να  
χρησιµοποιηθούν κατάλληλα και επαρκή στοιχεία στερεώσεως των καλωδίων, ώστε να 
επιτυγχάνεται ασφάλεια και καλή κατανοµή των φορτίων. Τα καλώδια που οδεύουν επάνω 
σε κατακόρυφες εσχάρες θα στερεωθούν κατά τρόπο ασφαλή ανά διαστήµατα το πολύ 
600 mm. 

Οι βραχίονες στηρίξεως των εσχαρών θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένο εν θερµώ 
χαλυβοέλασµα πάχους τουλάχιστον 2 mm και θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 1 cm 
µεγαλύτερο από το πλάτος της σχάρας που στηρίζουν και θα είναι υπολογισµένα για µέγιστο 
φορτίο 50 kg. Οι αποστάσεις µεταξύ τους θα είναι τέτοιες ώστε οι µεν σχάρες πλάτους 
100 mm – 300 mm να δέχονται φορτίο 100 kp/m ενώ οι σχάρες πλάτους 400 mm – 600 mm 
φορτίο 200 kp/m. Σε κάθε περίπτωση, η µεταξύ τους απόσταση δεν θα υπερβαίνει σε καµιά 
περίπτωση τα 1.200 mm. Η στερέωση των βραχιόνων αυτών θα είναι επαρκής για το µέγιστο 
φορτίο της εσχάρας.  

Γενικά η κατασκευή των εσχάρων θα είναι πολύ επιµεληµένη και θα γίνει µε τρόπο που θα 
επιτρέπει µικρή δύναµη πάνω σε αυτές χωρίς παραµορφώσεις των σχαρών, των βραχιόνων 
και των ορθοστατών. 

Οι ορθοστάτες θα είναι από χαλυβοέλασµα γαλβανισµένο εν θερµώ πάχους τουλάχιστον 
3 mm διπλού «π» µονοί ή διπλοί ανάλογα µε τα φορτία των εσχάρων. Για εσχάρες  πλάτους 
µεγαλύτερου από 200 mm µπορούν να χρησιµοποιηθούν ορθοστάτες µορφής. Οι 
ορθοστάτες αυτοί θα αναρτώνται από την οροφή και για την στήριξή τους  θα 
χρησιµοποιηθούν κοινά βύσµατα µεταλλικά µε τις κατάλληλες βίδες. 

Οι βίδες που θα χρησιµοποιηθούν για τις συνδέσεις των εσχάρων, των ειδικών τεµαχίων κτλ. 
θα είναι ειδικής µορφής για να µην τραυµατίζονται τα καλώδια και πρέπει να είναι 
επιψευδαργυρωµένες. 

3.4 Κουτιά διακλάδωσης 

Τα πλαστικά κουτιά διακλάδωσης θα είναι κατασκευασµένα από PVC, ιδίων προδιαγραφών 
κατασκευής µε τους ευθύγραµµους σωλήνες, µε κάλυµµα πρεσσαριστό ή βιδωτό που θα 
εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα. Η σύνδεσή τους µε τους σωλήνες θα γίνεται πάντοτε 
µέσω των ειδικών ρακόρ σύνδεσης. Τα κουτιά θα είναι διαστάσεων 62 mm x 62 mm, 
82 mm x 82 mm, 91 mm x 91 mm και 100 mm x 100 mm κατά περίπτωση προστασίας ΙΡ 55. 

Τα χαλύβδινα κουτιά θα είναι κατασκευασµένα από χαλυβοέλασµα πάχους 3 mm 
γαλβανισµένα ή από άριστης ποιότητας χυτοσίδηρο, στεγανά προστασίας ΙΡ 55, τετράγωνα 
ή ορθογώνια, κατάλληλα για σύνδεση µε χαλύβδινους σωλήνες καλωδίων. Οι διαστάσεις 
τους θα είναι επαρκείς για την άνετη σύνδεση των καλωδίων ώστε να αποφεύγονται 
ανεπιθύµητα τσακίσµατα. 

3.5 Σωληνώσεις προστασίας των καλωδίων 

Οι σωληνώσεις προστασίας των καλωδίων, σταθερές και εύκαµπτες, πρέπει να γίνουν 
σύµφωνα µε τα πρότυπα: ΕΛΟΤ HD 384, ΕΝ 50086, ΕΝ 60423, ΙΕC 23, ΙΕC 614. 

Οι σταθεροί χαλυβοσωλήνες όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων θα είναι γαλβανισµένοι εν 
θερµώ (εντός και εκτός) µέσου τύπου (κόκκινη ετικέτα) υδραυλικοί ή ειδικοί ηλεκτρολογικοί 
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σωλήνες και θα εγκαθίστανται µε πλήρη σειρά βιδωτών εξαρτηµάτων όπως στις υδραυλικές 
συνδέσεις. Θα είναι σύµφωνοι µε το ΙΕC 423, µε ελάχιστο πάχος τοιχωµάτων 1,5 mm. 
Κουρµπάρισµα των σωλήνων επιτρέπεται µόνον µέσω καταλλήλου κουρµπαδόρου για 
γωνίες άνω των 90°. Οι γωνίες 90° θα γίνονται µε έτοιµες καµπύλες. Η σύνδεσή τους µε τα 
κουτιά διακλάδωσης θα γίνεται στεγανά µε περικόχλια µέσα – έξω. ∆εν θα γίνονται δεκτές 
άνω των δύο αλλαγών διεύθυνσης, χωρίς ενδιάµεσο κουτί διακλάδωσης. 

Σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις, οι σωληνώσεις προστασίας θα είναι επίτοιχες ή 
χωνευτές ή θαµµένες στο πάτωµα κατά περίπτωση και θα διαταχθούν σε καθαρούς και 
απλούς σχηµατισµούς, που θα εξασφαλίζουν εφεδρεία χώρου για µελλοντικές σωληνώσεις 
προς όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες. Στα σηµεία που τελειώνουν οι τοίχοι και οι οροφές, οι 
σωληνώσεις θα καλυφθούν κατάλληλα. 

Μη µεταλλικές εντοιχισµένες σωληνώσεις δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν εκτός των 
κτιρίων για γραφεία και των χώρων για γραφεία των λοιπών κτιρίων. Σε περίπτωση χρήσης 
τους, θα είναι από PVC, κατάλληλοι για εγκατάσταση στο έδαφος και για εγκιβωτισµό σε 
σκυρόδεµα, τυποποιηµένων διαµέτρων 23 mm, 29 mm κ.ο.κ. 

Οι ευθύγραµµοι πλαστικοί σωλήνες για εµφανή τοποθέτηση θα είναι από PVC, κατάλληλοι 
για εµφανή εγκατάσταση σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα IEC και τις προδιαγραφές 
ΕΛΟΤ 798.1 και 799. Οι σωλήνες θα είναι άκαυστοι, απρόσβλητοι από οξέα κτλ. και υψηλής 
αντοχής σε υπεριώδη ακτινοβολία. Θα συνοδεύονται από πλήρη σειρά εξαρτηµάτων όπως 
καµπύλες, µούφες, κολάρα, ρακόρ κτλ. 

Η πληρότητα των σωλήνων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%. ∆εν θα γίνονται δεκτές άνω 
των δύο αλλαγών διεύθυνσης, χωρίς ενδιάµεσο κουτί διακλάδωσης ή φρεάτιο. 

Τα ελάχιστα πάχη σε σχέση µε τις διαµέτρους θα είναι τα εξής: 

Πίνακας: Ελάχιστα πάχη σωληνώσεων σε σχέση µε τις διαµέτρους 

∆ιάµετρος [mm] 20 25 32 40 50 100– 160 200 

Πάχος [mm] 1,55 1,80 2,1 2,30 2,85 4,00 6,00 

Οι χαλυβοσωλήνες σπιράλ θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη σύνδεση µηχανηµάτων 
και οργάνων µε τα χαλύβδινα κουτιά διακλάδωσης. Οι σωλήνες θα είναι ανοξείδωτοι, 
επενδεδυµένοι µε µανδύα από PVC και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα εξαρτήµατα 
σύνδεσης. 

Οι διάµετροι των σωληνώσεων προστασίας θα καθοριστούν µε βάση τον αριθµό των 
καλωδίων που πρόκειται να διέλθουν µέσα απ’ αυτές, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
προτύπου IEC 364, ή όπως απαιτηθεί για κάποια συγκεκριµένη θέση, σε καµία όµως 
περίπτωση δεν θα υπάρξει διάµετρος σωλήνα µικρότερη από 20 mm. 

Οι χωνευτές σωληνώσεις καθώς και αυτές που οδεύουν µέσα σε ψευδοροφές θα φέρουν τα 
απαραίτητα στοιχεία για τις διακλαδώσεις προς τα φωτιστικά σώµατα, τους διακόπτες, τους 
ρευµατοδότες κτλ. 

Όλες οι σωληνώσεις προστασίας θα εγκατασταθούν κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τον 
εξαερισµό και την αποστράγγιση τους. Οι καµπύλες θα γίνονται από την ίδια τη σωλήνωση. 
κιτία διακλαδώσεων ή ενώσεων, δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν σε δυσπρόσιτα σηµεία. 

Ολόκληρο το σύστηµα των σωληνώσεων προστασίας θα καθαριστεί µε επιµέλεια και θα 
αποµακρυνθούν οποιαδήποτε άχρηστα υλικά και ρύποι, πριν από τη διέλευση των καλωδίων 
µέσα από αυτό. 

Στα σηµεία που οι σωλήνες συνδέονται µε κουτιά διακοπτών, θα φέρουν ειδική 
κοχλιοτοµηµένη υποδοχή, η οποία όταν σφιχτεί θα είναι πρόσωπο µε την εξωτερική παρειά 
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του κουτιού. Οι σωλήνες θα στερεώνονται τότε επάνω στο κουτί µε τη βοήθεια ενός 
µπρούτζινου, εσωτερικώς κοχλιοτοµηµένου δακτυλίου, ο οποίος θα βιδώνεται από το 
εσωτερικό του κουτιού επάνω στην κοχλιοτοµηµένη υποδοχή της σωληνώσεως. Η στερέωση 
των σωλήνων επάνω στο κουτί µε χρήση κοχλιοτοµηµένων δακτυλίων απ’ ευθείας χωρίς 
χρήση της κοχλιοτοµηµένης υποδοχής επιτρέπεται.  

Όλα τα εκτεθειµένα στον αέρα τµήµατα των σπειρωµάτων, θα υποστούν ψυχρό γαλβάνισµα 
µετά την εγκατάστασή των. 

Οι επίτοιχες σωληνώσεις θα στηρίζονται κατά διαστήµατα σύµφωνα µε τον ακόλουθο 
πίνακα: 

Πίνακας: ∆ιαστήµατα επίτοιχων σωληνώσεων 

∆ιάµετρος [mm] 20 25 30 

∆ιάστηµα [m] 2,50 2,00 1,20 

Στα σηµεία καµπυλώσεως, οι σωλήνες θα στερεώνονται αποτελεσµατικά σε απόσταση 
225 mm εκατέρωθεν της καµπύλης. Στα σηµεία συνδέσεων ή απότοµων αλλαγών 
κατεύθυνσης και σε πρόσθετα σηµεία που θα κρίνει η Υπηρεσία, θα τοποθετηθούν 
κατάλληλα σταθερά ή αφαιρετά κουτιά συνδέσεως. Σε µεγάλου µήκους γραµµές θα 
τοποθετηθούν χαλύβδινα ή χυτοσιδηρά κουτιά µε θυρίδες επισκέψεως για να διευκολύνουν 
την έλξη των καλωδίων. Οι εγκιβωτισµένες στα δάπεδα σωληνώσεις θα είναι συνεχείς, χωρίς 
ενδιάµεσα κουτιά συνδέσεως, θαµµένα στο δάπεδο. Αν απαιτείται θα κατασκευαστούν 
φρεάτια από οπλισµένο σκυρόδεµα µε χαλύβδινο κάλυµµα. 

Στα σηµεία που οι σωληνώσεις διαπερνούν αρµούς διαστολής θα τοποθετηθούν ειδικά 
κουτιά σύνδεσης, που θα µπορούν να απορροφούν τις συστολές/διαστολές. Τα κουτιά αυτά 
θα φέρουν εκατέρωθεν ακροδέκτες γειώσεως µέσω των οποίων θα συνδέονται προς το 
σύστηµα γειώσεως µε καταλλήλου διατοµής πολύκλωνο χάλκινο αγωγό. Τα άκρα των 
σωληνώσεων οι οποίες εγκιβωτίζονται σε µπετόν, θα ταπώνονται προσωρινά πριν πέσει το 
µπετόν µε κατάλληλες ορειχάλκινες τάπες. 

∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση σωληνώσεων προστασίας επάνω στις εξωτερικές επιφάνειες 
των κτιρίων. 

Οι σωληνώσεις που οδεύουν κάτω από ψευδοπατώµατα ή πάνω από ψευδοροφές και 
γενικά οι καλυµµένες σωληνώσεις θα στηρίζονται σε ειδικά στοιχεία εγκεκριµένα από την 
Υπηρεσία. 

Τα καλύµµατα των εξαρτηµάτων των σωληνώσεων θα είναι επίπεδα και θα στερεώνονται 
στη µέση των µε ορειχάλκινες βίδες κωνικής κεφαλής. Κάθε εξάρτηµα θα συνοδεύεται και 
από ένα παρέµβυσµα από νεοπρένιο ή άλλο ισοδύναµο υλικό.  

Σε εξωτερικές σωληνώσεις και γενικά όπου προβλέπεται από τις Προδιαγραφές θα 
τοποθετηθούν στεγανά κουτιά συνδέσεων. 

Η εγκατάσταση των προστατευτικών σωληνώσεων θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την 
εύκολη αντικατάσταση των καλωδίων, χωρίς να απαιτούνται επεµβάσεις στα οικοδοµικά 
στοιχεία και µερεµέτια. 

Στις σωληνώσεις προστασίας µονοφασικών αγωγών φωτιστικών σωµάτων, ρευµατοδοτών, 
διακοπτών κτλ δεν επιτρέπεται στην ίδια σωλήνωση η συνύπαρξη δύο φάσεων. 

Οι σωληνώσεις προστασίας υπογείων καλωδίων καθώς και τα αντίστοιχα φρεάτια, θα 
πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

• Οι σωλήνες θα είναι από σκληρό PVC µε κατάλληλες συνδέσεις. 
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• Θα χρησιµοποιηθούν µόνο σωλήνες διαµέτρου 100 mm και 150 mm µε πάχος 
τοιχώµατος 6 mm και διαµέτρου 200 mm µε πάχος τοιχώµατος 8 mm. 

• Θα προβλεφθεί 20% εφεδρεία σωλήνων για κάθε όδευση και εν πάση περιπτώσει όχι 
λιγότερη από ένα σωλήνα ανά όδευση. 

• Θα χρησιµοποιηθούν µόνο ευθύγραµµα τµήµατα σωλήνων και οι αλλαγές 
κατευθύνσεως θα γίνονται µε φρεάτια, µε µόνη εξαίρεση τις καµπύλες 90° για την 
είσοδο σε κτίρια. Όπου χρησιµοποιούνται τέτοιες καµπύλες, η ακτίνα καµπυλότητας 
θα είναι 800 mm για σωλήνες διαµέτρου 100 mm και 1.000 mm για σωλήνες 
διαµέτρου 150 mm και 200 mm. 

• Οι σωλήνες προστασίας καλωδίων σε διασταυρώσεις µε οδούς θα επεκτείνονται ένα 
µέτρο τουλάχιστον εκατέρωθεν της οδού. 

Τα φρεάτια θα έχουν ελάχιστο βάθος από την επιφάνεια του εδάφους 800 mm προκειµένου 
για αγωγούς χαµηλής τάσεως και 1.200 mm προκειµένου για αγωγούς µέσης τάσεως. Σε 
περιπτώσεις που τα καλώδια περνούν σε ευθεία γραµµή µέσα από τα φρεάτια οι ελάχιστες 
διαστάσεις τους θα είναι 800 mm x 600 mm. Σε περιπτώσεις που το καλώδιο αλλάζει 
κατεύθυνση, οι ελάχιστες διαστάσεις του φρεατίου θα είναι 800 mm x 800 mm. Σε κάθε 
περίπτωση οι διαστάσεις των φρεατίων θα είναι επαρκείς για να πραγµατοποιείται η ελάχιστη 
απαιτητή ακτίνα καµπυλότητας κάθε καλωδίου. 

Το φρεάτιο θα έχει δυνατότητα αποστραγγίσεως και θα φέρει χυτοσιδηρούν κάλυµµα βαρέως 
τύπου. Θα υπάρχουν ενδιάµεσα φρεάτια ανά 30 το πολύ µέτρα και 5 το πολύ µέτρα πριν 
από την κατάληξη σε καµπύλη 90°. 

Μετά την εγκατάσταση των προστατευτικών σωληνώσεων και µέχρι την τοποθέτηση των 
καλωδίων, οι σωληνώσεις θα ταπωθούν για να µην εισχωρήσουν σ’ αυτές ξένες ύλες. 

Πριν από την τοποθέτηση των καλωδίων, ο Ανάδοχος θα καθαρίσει τελείως µε κατάλληλα 
µέσα τους σωλήνες. Όλοι οι σωλήνες θα σφραγιστούν κατάλληλα για να αποφευχθεί η 
είσοδος υγρασίας, ποντικών και άλλων επιβλαβών ζωυφίων. 

Στις περιπτώσεις που η τροφοδότηση µιας κατανάλωσης απαιτεί µη σταθερή σύνδεση 
(κινητήρες κτλ) ο αγωγός θα προστατεύεται στο µεταξύ του πέρατος της σταθερής 
σωλήνωσης και του κιβωτίου συνδέσεως τµήµα του µε εύκαµπτο προστατευτικό σωλήνα 
από PVC ή εύκαµπτο χαλυβοσωλήνα επενδυµένο εσωτερικά µε PVC. 

Η σύνδεση του εύκαµπτου σωλήνα και στα δύο άκρα θα είναι τελείως στεγανή και θα 
πραγµατοποιηθεί µέσω καταλλήλων για τον σκοπό αυτό εξαρτηµάτων προσαρµογής. Το 
µήκος της εύκαµπτης σωλήνωσης, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 
400 mm.  

Ο ακροδέκτης γειώσεως της εξυπηρετούµενης κατανάλωσης θα συνδέεται µέσω ξεχωριστού 
αγωγού γειώσεως µε τη γείωση της σταθερής προστατευτικής σωλήνωσης. Απαγορεύεται η 
χρησιµοποίηση του εύκαµπτου χαλύβδινου αγωγού, ως στοιχείου γειώσεως.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-15: ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1. Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην προµήθεια και την εγκατάσταση των οργάνων 
µέτρησης στις επιµέρους µονάδες επεξεργασίας. 

2. Υλικά 

Όλα τα όργανα και ο συναφής εξοπλισµός θα πρέπει να είναι βιοµηχανικά προϊόντα 
προερχόµενα από κατασκευαστές πιστοποιηµένους κατά ISO 9001, µε αποδεδειγµένη καλή 
και αξιόπιστη λειτουργία σε παρόµοια έργα.  

Όλα τα εξαρτήµατα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από δόκιµα υλικά, ανθεκτικής 
κατασκευής, αξιόπιστα, ενιαίου τύπου και µελετηµένα έτσι ώστε να διευκολύνεται η 
συντήρηση και η επισκευή. Τα γυαλιά όλων των ενδεικτικών οργάνων πρέπει να είναι τύπου 
µατ, µη ανακλαστικά. Τα όργανα θα έχουν αναλογική έξοδο 0/4…20 mA, εκτός αν 
προδιαγράφεται διαφορετικά και θα πρέπει να είναι κατάλληλα για µετρήσεις του ρευστού 
µέσου για το οποίο που προορίζονται και για όλο το εύρος θερµοκρασιών του. Τα όργανα 
πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα standard διαλύµατα βαθµονόµησης και όποια 
άλλα διαλύµατα απαιτούνται για τη λειτουργία και συντήρησή τους. 

2.1 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου 

Ο µετρητής παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου δεν θα παρεµβάλει κανένα εµπόδιο στη ροή 
του υγρού (µηδενική πτώση πιέσεως) δεν θα έχει κινούµενα µέρη, θα είναι κατάλληλος για 
µετρήσεις σε διαβρωτικά υγρά και υγρά µε αιωρήµατα. Η µέτρηση πρέπει να είναι 
ανεξάρτητη από τις µεταβολές πυκνότητας, ιξώδους, πιέσεως και θερµοκρασίας µε 
δυνατότητα µέτρησης και κατά τις δύο κατευθύνσεις. 

Η επένδυση των αισθητηρίων θα είναι από σκληρό καουτσούκ ή νεοπρένιο και τα ηλεκτρόδια 
από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 µε προστασία ΙΡ 67. Το αισθητήριο θα έχει σύνδεση µε 
φλάντζα κατά DIN και στη περίπτωση που η διάµετρος είναι µικρότερη της αντίστοιχης 
σωλήνωσης, πρέπει να συνοδεύεται µε τεµάχια συστολής – διαστολής µε µέγιστη συνολική 
κλίση 8° από το οριζόντιο.  

Στην περίπτωση µη αγώγιµου παρεµβύσµατος ή οργάνου, θα συνδέεται αγωγός συνέχειας 
γείωσης µεταξύ των φλαντζών διατοµής 6 mm2. 

Ο µετατροπέας/ενισχυτής πρέπει να είναι κατάλληλος για εγκατάσταση αποµακρυσµένα από 
το αισθητήριο µε αναλογικό σήµα εξόδου 0/4…20 mA, θα έχει ακρίβεια µέτρησης ±0,5% και 
προστασία ΙΡ 67. Η περιοχή µέτρησης θα είναι κατ’ ελάχιστο από 20% έως 125% της 
ονοµαστικής παροχής.  

Ο µετατροπέας θα διαθέτει: 

• πληκτρολόγιο προγραµµατισµού και ενσωµατωµένο display για την ένδειξη της 
στιγµιαίας ένδειξης (m3/h) της αθροιστικής παροχής και των σφαλµάτων κατά την 
λειτουργία του οργάνου, 

• τη δυνατότητα ασφαλούς αποθήκευσης των τεχνικών χαρακτηριστικών του µετρητή 
παροχής σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος, 

• σήµα εξόδου 0/4…20 mA ανάλογο της στιγµιαίας παροχής, 
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• σήµα παλµών που θα αντιστοιχεί στην ολοκλήρωση της παροχής (παραµετροποίηση 
µετά από ενηµέρωση και σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας), 

• σήµα σφάλµατος οργάνου, 

• τροφοδοσία 230 V / 50 Hz, 

• δυνατότητα λειτουργίας σε περιοχή θερµοκρασιών -20°C ως 60°C, 

• ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα σύµφωνα µε IEC801/VDE 0843. 

Η εγκατάσταση του οργάνου θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή.  

2.2 Μετρητές παροχής σε κανάλι 

Η µέτρηση παροχής σε κανάλι θα γίνεται µε όργανο µέτρησης στάθµης µε υπερήχους. Το 
όργανο µέτρησης θα αποτελείται από το αισθητήριο και τον ενισχυτή/µεταδότη, µε τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά:  

• ψηφιακή ένδειξη της στάθµης στον µεταδότη, 

• σήµα εξόδου 0/4...20 mΑ ανάλογη της στάθµης, 

• δύο µεταγωγικές επαφές ορίου ρυθµιζόµενες. 

• αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας του όλου συστήµατος και παροχή σήµατος σε 
περίπτωση βλάβης. 

• τάση τροφοδοσίας 230 V / 50 Hz 

• περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας -20°C ως +60°C 

Τα όργανα θα καλύπτουν τα European EMC Standards EN 50 081-1 for interference 
emission και EN 50 082-2 for interference immunity. 

2.3 Μετρητές διαλ/νου οξυγόνου 

Το όργανο θα αποτελείται από αισθητήριο, ενισχυτή και την απαραίτητη καλωδίωση. Η 
µέτρηση του διαλυµένου οξυγόνου γίνεται από ηλεκτρόδιο κατάλληλου µήκους µε 
ενσωµατωµένο αισθητήριο για αντιστάθµιση της θερµοκρασίας. Η µέτρηση θα γίνεται µε την 
αµπεροµετρική µέθοδο. 

Το ηλεκτρόδιο θα τοποθετείται σε ειδικό κάλυµµα από πολυπροπυλένιο για να είναι δυνατή η 
αφαίρεσή του για αντικατάσταση/συντήρηση. Θα συνδέεται ηλεκτρικά µε τον µεταδότη µε 
ειδικό πολύκλωνο καλώδιο µεγάλης ακρίβειας µέτρησης, κατάλληλα προστατευµένο από την 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία του περιβάλλοντος. 

Το όργανο πρέπει να έχει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

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

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

• ανάλυση ενισχυτή/µεταδότη 0,01 mg/L 

• ακρίβεια µέτρησης 0,5% 

• αισθητήριο θερµοκρασίας ενσωµατωµένο NTC, 10 kΩ σε 25°C 

• δύο έξοδοι 0/4...20 mA (υπολ/κού χλωρίου και θερµοκρασίας) ανάλογες των 
περιοχών µέτρησης  
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• δύο ρυθµιζόµενες µεταγωγικές επαφές ορίου 

• ένδειξη σφάλµατος 

• σύστηµα αυτοδιάγνωσης 

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