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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-1
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
Γενικός όρος - Ποιότητα - δείγµατα
Τα προσκοµιζόµενα προς χρήση υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, δοκιµασµένα,
σύµφωνα µε τα τιµολόγια και τις τεχνικές προδιαγραφές, καθοριζόµενα από τις ειδικές διαταγές της
υπηρεσίας και της απολύτου εγκρίσεως αυτής. Πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τον
προορισµό τους, απαλλαγµένα από κάθε ξένη πρόσµιξη ή κάθε ελαττώµατος, δυνάµενου να
µειώσει την αντοχή ή την εµφάνιση των έργων που κατασκευάζονται µε αυτά. ∆είγµατα των
υλικών πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση προτού χρησιµοποιηθούν εγκαίρως. Υλικά και
λοιπά είδη, χρησιµοποιηθέντα χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται εφόσον διαπιστωθεί η
ακαταλληλότητα τους και ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για την µη έγκαιρη υποβολή τους για
εξέταση.
Πάντα τα απαιτούµενα δείγµατα και περιγραφικά στοιχεία, θα λαµβάνονται εγκαίρως, πριν τη
χρήση, παρά της υπηρεσίας κατ΄ αντιπαράσταση µετά του ανάδοχου ή του ειδικός εντεταλµένου
αντιπροσώπου του και θα υποβάλλονται για εξέταση µε τον επιβλέποντα σε εργαστήριο δοκίµων
της αρεσκείας της υπηρεσίας µε δαπάνες του αναδόχου.
Νερό
Το νερό θα είναι γενικά καθαρό, διαυγές, δεν θα περιέχει ουσίες ικανές να παραβλάψουν την
ποιότητα των έργων, θα εκπληρώνει τις απαιτήσεις ΄΄περί κανονισµού για την µελέτη και εκτέλεση
οικοδοµικών έργων εξοπλισµένου σκυροδέµατος΄΄ εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στην
χρήση θαλάσσιου νερού.
Ασβέστης
Ο άνυδρος ασβέστης προβλέπεται ξυλοκάµινου ή φλόγας και πρέπει κατά την ενυδάτωση
να εγκαταλείπει ελάχιστες αδρανείς ουσίες στο κιβώτιο. Η ενυδάτωση θα γίνεται εντός κιβωτίου
κεκλιµένο προς λάκκο, µε άφθονο νερό, εφοδιασµένο στο στόµιο εκροής µε ειδικό κόσκινο
(κρησάρα λεπτή) για την συγκράτηση κάθε αδρανούς ουσίας.
Ο πολτός που επιτυγχάνεται κατά την ενυδάτωση πρέπει να είναι διπλάσιος από την
ενυδατούµενη άνυδρη άσβεστο, να εµφανίζει φύραµα γλοιώδες, οµογενές, χωρίς θρόµβους,
λίθους, άµµου ή άλλης αδρανούς ουσίας, ο δε λάκκος να καλύπτεται µε στρώµα άµµου 0,10 µ.
διατηρούµενου πάντοτε υγρού.
Η χρησιµοποίησης πολτού θα γίνεται µε κονιάµατα λιθοδοµής ή οπτοπλινθοδοµής
τουλάχιστον 10 ηµέρες από την ενυδάτωση και τα επιχρίσµατα τουλάχιστον µετά από 20 ηµέρες.
Τσιµέντο
Το τσιµέντο θα είναι πόρτλαντ, Ελληνικού τύπου, βραδύπηκτο, πληρούν τους όρους των
ισχυόντων κανονισµών δια την µελέτη και εκτέλεση έργων οπλισµένου σκυροδέµατος, θα φέρεται
µέσα σε χάρτινους σάκους, καλά σφραγισµένους φερόντων την σφραγίδα ασφαλείας του
εργοστασίου και θα αποθηκεύεται κατάλληλος, προφυλασσόµενο από την βροχή και την υγρασία.
Σάκος που θα περιέχει βολβούς ή όγκους µη ευκόλως διαλυµένους µε ελαφρά επαφή του χεριού,
χαρακτηρίζεται ακατάλληλος και απορρίπτεται, αποµακρυνόµενος του εργοταξίου.

Αδρανή Υλικά
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Η άµµος κτισµάτων πάσης προελεύσεως θα είναι καθαρή και απαλλαγµένη κάθε φυτικής ή
ζωικής ουσίας. Σφιγγόµενη στην παλάµη πρέπει να µην προσκολλάται και µη λερώνει αυτή,
αναµειγνυόµενη µε νερό θα το αφήνει καθαρό, αλλιώς θα απορρίπτεται κατά την κρίση του
επιβλέποντος ή θα πλένεται µέσα σε κιβώτια µέχρι να παρουσιάσει τις ανωτέρω ιδιότητες.
Γενικώς πρέπει να προέρχεται από πετρώµατα υγιή, σκληρά και ανθεκτικά και να είναι
απαλλαγµένη επιβλαβών προσµίξεων.

K:\N2000a\cons\tefhi\5247_TPro.doc

-4-

Ν2000a/5247/B10

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-2
ΕΚΣΚΑΦΕΣ
Γενικά
Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά τις πάσης φύσεως εκσκαφές που γίνονται για την
κατασκευή των κάθε είδους τεχνικών έργων, καθώς επίσης και των εκσκαφών για την κατασκευή
των πάσης φύσεως δικτύων.
Οι εκσκαφές περιλαµβάνουν όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την αφαίρεση των
συστατικών υλικών του εδάφους κάτω από την επιφάνειά του σε διαστάσεις που είναι αναγκαίες
για την κατασκευή των έργων, όπως αυτά φαίνονται στα σχέδια της µελέτης ή µε βάση τις οποίες
τροποποιήσεις ζητηθούν και εγκριθούν από την Υπηρεσία.
Οι εκσκαφές διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
• Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ή βραχώδες: οι εκσκαφές οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται
σαν εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων ή εκσκαφές αγωγών.
• Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων: η εκσκαφή πέραν της γραµµής διαχωρισµού εκσκαφών
(Σ.∆.Ε) προκειµένου να διαµορφωθούν οι επιφάνειες θεµελίωσης των τεχνικών έργων, καθώς
επίσης και όπου η συνολική επιφάνεια εκσκαφής είναι µικρότερη από 20 m2, ή το πλάτος του
σκάµµατος είναι µικρότερο από 3,00 m και δεν αναφέρεται ως εκσκαφή αγωγών. Η γραµµή
διαχωρισµού των εκσκαφών (Σ.∆.Ε) λαµβάνεται γενικά στην άνω στάθµη σκυροδέµατος του
πυθµένα της κατασκευής, εκτός εάν δείχνεται διαφορετικά στα σχέδια.
Οι εκσκαφές που βρίσκονται κάτω από την Σ.∆.Ε. θεωρούνται συµβατικά σαν εκσκαφές
θεµελίων τεχνικών έργων. Επίσης ως εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων θεωρούνται
συµβατικά και το σύνολο των εκσκαφών θεµελίωσης του κτιρίου µηχανικής πάχυνσης και των
διωρύγων (από την στάθµη εδάφους µέχρι την στάθµη θεµελίωσης).
• Εκσκαφές αγωγών: ορύγµατα σωληνώσεων.
Σηµείωση: Με τον όρο «µελέτη» σε κάθε Τεχνική Προδιαγραφή εννοείται η οριστική µελέτη
του έργου και όχι η προµελέτη, όπως αυτή θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία εκτός αν
διευκρινίζεται κάτι διαφορετικό.
Χαράξεις
Αµέσως µετά την εγκατάσταση, υποχρεούται ο Ανάδοχος να προβεί µε βάση την εγκεκριµένη
µελέτη στη χάραξη, πασσάλωση και χωροστάθµιση των αξόνων των υπό εκτέλεση έργων,
τοποθετώντας όλα τα αναγκαία σήµατα, για τον καθορισµό της σε οριζοντιογραφία και κατά µήκος
τοµή θέσεως κάθε έργου.
Εφ’ όσον προκύπτουν διαφορές µεταξύ των πραγµατικών υψοµέτρων εδάφους και των
αντίστοιχων υψοµέτρων της µελέτης, τέτοιες που να έχουν δυσµενή επίδραση επί της πιστής
εφαρµογής της µελέτης, τότε ο Ανάδοχος σε συνεννόηση και µε την έγκριση της Υπηρεσίας, θα
προβαίνει στις κατάλληλες διορθώσεις και προσαρµογές, µε στόχο την πιστότερη δυνατή
εφαρµογή της µελέτης. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν τα σχέδια οριζοντιογραφίας και µηκοτοµής
της τεχνικής προµελέτης µε ευθύνη του αναδόχου.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την εξασφάλιση των σταθερών υψοµετρικών αφετηριών, των
αξόνων και στοιχείων χάραξης και τον επί τόπου έλεγχο της ακριβούς εφαρµογής των
διαγραµµάτων εκτέλεσης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως µε δική του φροντίδα και δαπάνη
προβεί στην εκ νέου χάραξη, καθορισµό και αποκατάσταση αυτών σε περίπτωση βλάβης ή
καταστροφής τους από οποιαδήποτε αιτία. Τέλος ο Ανάδοχος υποχρεούται, οποτεδήποτε
περαστεί ανάγκη, να θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας το απαιτούµενο προσωπικό, τα εργαλεία
και υλικά για την επαλήθευση των χαράξεων.
Εάν κατά την εφαρµογή των σχεδίων ο Ανάδοχος αντιληφθεί λανθασµένη αναγραφή
υψοµέτρου, πρέπει να ενηµερώσει την Υπηρεσία για την σχετική διόρθωση. Ουδεµία τροποποίηση
δικαιολογείται χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση και έγκριση της Υπηρεσίας.
K:\N2000a\cons\tefhi\5247_TPro.doc

-5-

Ν2000a/5247/B10

Εκτέλεση εργασιών
2.3.1 Γενικά
Πριν από την έναρξη εκτέλεσης των κυρίως εκσκαφών, θα πρέπει να εκτελεσθούν
ερευνητικές τοµές για την εξακρίβωση της σύστασης του εδάφους και την διερεύνηση τυχόν
εµποδίων, δικτύων κλπ. ώστε ο Ανάδοχος έγκαιρα να προγραµµατίσει, κατά το δυνατόν, τις
αντιστηρίξεις και αντλήσεις, καθώς επίσης και τις υποστηρίξεις υφισταµένων τεχνικών έργων και
δικτύων. Οι ερευνητικές αυτές τοµές θα εκτελεσθούν κατά την κρίση και µε δαπάνες του
Εργολάβου.
Οι εκσκαφές θα γίνουν µε κατάλληλα µηχανικά µέσα ή µε χέρια, κατά την κρίση και ευθύνη
του Αναδόχου, ο οποίος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αποζηµίωσης εάν και σε οποιαδήποτε έκταση
αναγκασθεί για οποιονδήποτε λόγο να εκτελέσει εκσκαφές µε τα χέρια. ∆εν επιτρέπεται η χρήση
εκρηκτικών υλών.
Εάν κατά την διενέργεια των εκσκαφών συναντηθούν εµπόδια από σκυροδέµατα (άοπλα ή
οπλισµένα), λιθοδοµές, πλινθοδοµές κλπ., αυτά πρέπει να καθαιρεθούν και τα προϊόντα της
καθαίρεσης να αποµακρυνθούν, µεταφερόµενα σ’ οποιαδήποτε απόσταση και απορριπτόµενα σε
θέσεις που επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προστατεύει τα ορύγµατα από τα επιφανειακά νερά καθώς επίσης και
να αποχετεύει τα υπόγεια νερά, ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η «εν ξηρώ» κατασκευή
του έργου.
Για τον λόγο αυτό τα σκάµµατα θα διατηρούνται πάντοτε χωρίς νερά µε την χρήση αντλιών ή
άλλων µέσων, ώστε να αφαιρείται το νερό από τις εκσκαφές, ή να προλαµβάνεται η είσοδός του σε
αυτές. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην προστασία των επιφανειών επάνω ή σε επαφή µε τις
όποιες θα γίνουν θεµελιώσεις τεχνικών έργων.
Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό και µέσα (π.χ. αντλίες,
αναχώµατα κλπ.), για την αποµάκρυνση των νερών από τα έργα κατά την διάρκεια της
κατασκευής. Επιπλέον των παραπάνω, ο Ανάδοχος θα φροντίσει για την αποµάκρυνση από το
έργο και την διάθεση όλων των νερών και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εγκαταστήσει
προσωρινούς αγωγούς, να κατασκευάσει ειδικές προστατευτικές τάφρους κλπ.
Θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε τα αποµακρυνόµενα νερά να µην προκαλούν
οποιαδήποτε βλάβη σε παρακείµενες εγκαταστάσεις
Απαγορεύεται η χρήση της παρειάς του σκάµµατος αντί εξωτερικού ξυλότυπου.
2.3.2 Γενικές εκσκαφές
Στις γενικές εκσκαφές περιλαµβάνονται και όλες οι εκσκαφές που θα γίνουν για την αφαίρεση
του ακατάλληλου επιφανειακού υλικού σε όλη την έκταση κατασκευής του έργου, καθώς επίσης και
η εκρίζωση δένδρων και θάµνων. Στις γενικές εκσκαφές περιλαµβάνονται επίσης οι εκσκαφές που
γίνονται για την κατασκευή των διαφόρων µονάδων και οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται ως
εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων (δηλ. οι εκσκαφές που γίνονται υπεράνω της Σ.∆.Ε.). Το
πλάτος της εκσκαφής µετράται κατά 1,00 m µεγαλύτερο από τις παρειές του αντίστοιχου τεχνικού
έργου.
Πριν από την έναρξη των εκσκαφών, ο Ανάδοχος θα πασσαλώσει την περίµετρο της
αντίστοιχης εκσκαφής, ώστε να ελεγχθεί από την Υπηρεσία.
2.3.3 Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων
Οι εκσκαφές των θεµελίων τεχνικών έργων θα γίνουν µε επιµέλεια µε µηχανικά µέσα ή όχι
και κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι τελικές διαστάσεις, µετά την µόρφωση, να ανταποκρίνονται στις
διαστάσεις των σχεδίων, µε ανοχή το πολύ 0,10 m υπολογιζόµενη καθέτως προς τις γραµµές της
διατοµής.
Η εκσκαφή αυτή εκτείνεται µέχρι την στάθµη τοποθέτησης του σκυροδέµατος έδρασης (10
cm χαµηλότερα από την στάθµη θεµελίωσης του αντίστοιχου τεχνικού έργου). Το πλάτος των
εκσκαφών αυτών λαµβάνεται συµβατικά 1,00 m µεγαλύτερο από κάθε παρειά της κατασκευής.
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Οποιαδήποτε επιπλέον εκσκαφή θα γεµιστεί µέχρι την σωστή στάθµη µε σκυρόδεµα
ποιότητας C8/10, και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο.
Οι πυθµένες των θεµελιώσεων θα διαµορφωθούν µε επιµέλεια, ώστε να µην υφίστανται
χαλάρωση του επιφανειακού εδαφικού υλικού και πρέπει να πάρουν τις ακριβείς διαστάσεις των
σχεδίων. Καµία εργασία σκυροδέµατος δεν θα επιτραπεί να γίνει πριν από την παραλαβή, από τον
Εργοδότη, της επιφάνειας θεµελίωσης.
Σε περίπτωση που η επιφάνεια, που έχει εκσκαφθεί, χαλαρώσει λόγω παρατεταµένης
έκθεσης πριν την σκυροδέτηση, θα πρέπει να γίνει πρόσθετη εκσκαφή, σύµφωνα µε τις Οδηγίες
της Υπηρεσίας και το κενό που θα δηµιουργηθεί θα γεµίσει, µε δαπάνες του Αναδόχου, από
σκυρόδεµα C8/10.
Η επανεπίχωση των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων πρέπει να γίνει µε κατάλληλα
προϊόντα εκσκαφής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην σχετική Τεχνική Προδιαγραφή.
2.3.4 Εκσκαφή ορυγµάτων αγωγών (σωληνώσεων)
Τα σκάµµατα αγωγών θα εκσκαφθούν στο βάθος που καθορίζεται στην µελέτη ή σύµφωνα
µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, µε ανοχή το πολύ 0,10 m και πάντως σε βάθος τουλάχιστον 1,0 m.
Οι αγωγοί θα εδράζονται σε στρώµα άµµου πάχους τουλάχιστον 10 cm. Η άµµος θα
προέρχεται από λατοµείο και θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς και θα είναι
απαλλαγµένη από κόκκους αργίλου και οργανικών ουσιών. Η άµµος θα διαστρωθεί σε όλο το
πλάτος του πυθµένα ώστε να καλύπτει οµοιόµορφα όλο το πλάτος του σκάµµατος. Η όλη εργασία
της διάστρωσης πρέπει να γίνει χωρίς την παρουσία νερού.
Εάν τα σκάµµατα εκσκαφθούν βαθύτερα από το βάθος αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα
επιχώσει µέχρι του οριζοµένου βάθους µε λεπτόκοκκο υλικό. Τόσο για την επιπλέον εκσκαφή όσο
και για την επίχωση µε λεπτόκοκκο υλικό ο Ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται ιδιαιτέρως.
Ο πυθµένας του ορύγµατος θα βαθαίνει και το πλάτος θα αυξάνει τοπικά στις συνδέσεις και
όπου αλλού είναι αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια τοποθέτηση των σωλήνων. Όλα τα
σκορπισµένα ή θρυµµατισµένα υλικά πρέπει να αποµακρύνονται από τον πυθµένα του ορύγµατος,
έτσι ώστε το υλικό εγκιβωτισµού της σωληνογραµµής να εδράζεται σε σταθερό και καθαρό
έδαφος.
Χαρακτηρισµός εκσκαφών
Ο καθορισµός του είδους του εδάφους για την κατάταξη του είδους εκσκαφής αυτού σε µία
από τις κάτωθι τρεις κατηγορίες που είναι εκσκαφή γαιών πάσης φύσεως, ηµιβραχώδους και
βραχώδους εδάφους, γίνεται κατά τις καταµετρήσεις από κοινού της επιβλεπούσης υπηρεσίας και
του αναδόχου, µη λαµβανοµένων ύπ΄ όψη των τευχών κατά τον προϋπολογισµό κλπ.
αναγραφόµενων αναλογιών, που αυτές είναι απλώς ενδεικτικές.
• Γαίαι πάσης φύσεως θεωρούνται τα πάσης φύσεως εδάφη των οποίων η εκσκαφή είναι δυνατή
µόνο µε την χρήση της σκαπάνης.
• Ηµίβραχος θεωρείται ο σχιστόλιθος αποσαθρωµένος ή µη, ή µάργα σαθρωµένη ή µη, ο
πωρόλιθος αποσαθρωµένος ή µη, συµπυκνωµένος και συµπαγές
• Βράχος θεωρείται κάθε πέτρωµα εκτός των ανωτέρω εφ΄ όσον είναι συµπαγές.
Οι εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων δεν χαρακτηρίζονται από πλευράς εδάφους και
θεωρείται ότι εκτελούνται «σε κάθε είδους έδαφος» όπου περιλαµβάνονται αδιακρίτως και οι δύο
παραπάνω κατηγορίες «γαίες, ηµίβραχος και βράχος».
Αποκοµιδή προϊόντων εκσκαφής
Τα προϊόντα εκσκαφών θα µεταφέρονται µε οποιοδήποτε µέσο µηχανικά ή µε τα χέρια, θα
απορρίπτονται και διαστρώνονται σε θέσεις που θα καθορίζονται από την Υπηρεσία µέχρι
απόσταση 10 km. Η επιµέτρηση και η πληρωµή γίνονται από τα σχετικά άρθρα του τιµολογίου.
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Αντιστηρίξεις
Ο Ανάδοχος οφείλει µε δικά του µέσα και δαπάνες να αντιστηρίξει όλες τις παρειές των
σκαµµάτων, όπως επιβάλλουν οι κανόνες ασφαλείας.
Ο Ανάδοχος είναι µοναδικός και αποκλειστικός υπεύθυνος για την επιλογή του κατάλληλου
τρόπου, τύπου και της εκτάσεως των απαιτούµενων σε κάθε περίπτωση αντιστηρίξεων
προκειµένου να εξασφαλίζονται στην εκσκαφή ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους
εργαζόµενους.
Κάθε κατάπτωση παρειάς ορύγµατος σ’ οποιαδήποτε περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε
συνθήκες και εάν έγινε, σε αντιστηριζόµενες ή όχι παρειές και οι οποιεσδήποτε συνέπειές της
(όπως π.χ. εργατικά ατυχήµατα, ατυχήµατα τρίτων ή οποιεσδήποτε άλλες ζηµιές) βαρύνουν
αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένο σε κάθε νόµιµη αποζηµίωση και
αποκατάσταση των ζηµιών και αναλαµβάνει κάθε γενικών σχετική ποινική και αστική ευθύνη.
∆ιαβάσεις –περιφράξεις-Μέτρα ασφαλείας
Για την πρόληψη ατυχηµάτων πρέπει να τοποθετηθούν στα άκρα των ορυγµάτων και
σκαµµάτων κατάλληλα σήµατα για την ηµέρα και φανοί ασφαλείας για την νύχτα.
Κατά µήκος των ορυγµάτων και σκαµµάτων, πρέπει κατά την κρίση του Αναδόχου ως µόνου
υπευθύνου για κάθε ατύχηµα να τοποθετούνται ανθεκτικά συνεχή ξύλινα περιφράγµατα προς
πρόληψη ατυχηµάτων εκ πτώσεως εργατών ή διαβατών ή τροχοφόρων εντός του ορύγµατος. Η
µορφή των περιφραγµάτων και ο τρόπος στηρίξεως θα πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία. Ο
Ανάδοχος, οφείλει επίσης να εξασφαλίσει την επικοινωνία µεταξύ των δύο πλευρών των
σκαµµάτων κατασκευάζοντας σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας προσωρινές
πεζογέφυρες.
Τέλος, και κατά µήκος των σκαµµάτων ο Ανάδοχος οφείλει να δηµιουργήσει µικρού ύψους
ξύλινα φράγµατα για την συγκράτηση λίθων, σκύρων κλπ., για την αποφυγή πτώσεων εντός του
ορύγµατος, ώστε να µην υφίσταται κίνδυνος ατυχηµάτων για τους εργαζόµενους, ή την πρόκληση
της οποιαδήποτε ζηµιάς.
Υφιστάµενα δίκτυα αγωγών και Τεχνικά έργα
Στα σχέδια της µελέτης παρουσιάζονται τα υφιστάµενα έργα και οι αγωγοί, που διέρχονται
στην περιοχή των εργασιών. Η πληρότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών αυτών δεν
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την πλήρη προστασία και αποκατάσταση από τυχόν ζηµιές των
έργων αυτών.
Όπου απαιτείται ο Ανάδοχος θα διανοίξει µε δαπάνες του, πριν την έναρξη των εργασιών
εκσκαφής και µετά από σχετικά έγκριση του Εργοδότη, ερευνητικές τοµές, για να καθορίσει µε
ακρίβεια την θέση των υφισταµένων έργων. Οι εκσκαφές κάτω και δίπλα από τα έργα κοινής
ωφελείας θα γίνονται, εφ’ όσον απαιτείται, µε τα χέρια.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει µε δαπάνες του κατά την κατασκευή των έργων στην
κατάλληλη υποστήριξη ή ανάρτηση των αγωγών ύδρευσης, αποχέτευσης, διακίνησης λυµάτων και
ιλύος, παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, φωτισµού, τηλεπικοινωνιών κλπ., που συναντά και πρέπει
να λάβει κάθε απαραίτητο µέτρο προστασίας και είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη, που θα
προξενήσει σε αυτούς από την εκτέλεση των έργων.
Η υποστήριξη αυτή, όπου παρίσταται ανάγκη, θα εκτελείται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.
Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να ληφθεί κατά την επίχωση των σκαµµάτων στα οποία βρίσκονται
τέτοιοι αγωγοί, για να αποφευχθούν τυχόν υποχωρήσεις, θραύση ή γενικά παραµόρφωση των
αγωγών. Κάθε βλάβη στους αγωγούς αυτούς, η οποία θα διαπιστωθεί ακόµη και µετά την
επίχωση, βαρύνει τον Ανάδοχο, η ∆ε επισκευή, που θα απαιτηθεί θα γίνεται εις βάρος του
Αναδόχου στον οποίο θα καταλογίζονται και όλες οι προς τρίτους τυχόν αποζηµιώσεις, λόγω
ζηµιών που έγιναν σε αυτούς από την παραπάνω αιτία.
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Οµοίως ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντιστηρίξει όλους τους στύλους ∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ. που
βρίσκονται κοντά στις παρειές σκαµµάτων, ευθυνόµενος για κάθε ζηµιά που µπορεί να προκληθεί
σε αυτούς.
Σε περίπτωση κατά την οποία η θέση των αγωγών και στύλων είναι τέτοια, ώστε να
απαιτηθεί η µετάθεσή τους, αυτή θα εκτελείται µε δαπάνες του Εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, ο
Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµιώσεις σαν αποτέλεσµα πρόσθετων δυσχερειών ή καθυστέρησης
δοθέντος ότι κατά την υποβολή της προσφοράς του επισκέφθηκε την περιοχή, έλαβε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες και εκτίµησε τις δυσχέρειες και τις τυχόν καθυστερήσεις τις οποίες θα
του επιφέρει τυχόν µετάθεση αγωγών και δικτύων.
Τέλος ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κάθε µέτρο για την εξασφάλιση του προσωπικού του, ή
τρίτων από την διατήρηση των αγωγών αυτών στο ύπαιθρο για όσο διάστηµα απαιτηθεί,
παραµένοντας µόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που τυχόν προκληθεί από τον λόγο αυτόν.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-3
ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
Γενικά
Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά τις κάθε φύσης επιχώσεις που γίνονται στην περιοχή
των έργων για την κατασκευή επιχωµάτων, καθώς επίσης και των επιχωµάτων πλήρωσης
τάφρων, σκαµµάτων τοποθέτησης αγωγών και σκαµµάτων τεχνικών έργων.
Οι επιχώσεις διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
• Κατασκευή συµπιεσµένου επιχώµατος µε βαθµό συµπύκνωσης µεγαλύτερο από 90%, όπως
προσδιορίζεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Ρroctor,
• Επιχώσεις πλήρωσης: επίχωση των σκαµµάτων τεχνικών έργων και αγωγών, µετά την
ολοκλήρωση της κατασκευής τους, ή την τοποθέτηση των αγωγών, και µετά την επιτυχή
ολοκλήρωση των δοκιµών στεγανότητας.
Προέλευση υλικών
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή τόσο των επιχωµάτων, όσο και την
πλήρωση των σκαµµάτων, θα ληφθούν κατ’ αρχή από κατάλληλα προϊόντα εσκαφών γενικών ή
θεµελίων τεχνικών έργων, µετακινούµενα ή µεταφερόµενα µε κατάλληλα µέσα, σε οποιαδήποτε
απόσταση από την θέση εκσκαφής, ή την θέση της προσωρινής τους εναπόθεσης.
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των επιχωµάτων πρέπει να µην
περιέχουν κλάδους, ρίζες, λίθους µεγάλων διαστάσεων, οποιοδήποτε είδος οργανικών ουσιών και
να µην αποσυντίθεται στις ατµοσφαιρικές επιδράσεις.
Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες διαθέτοντας όλα τα αναγκαία µηχανήµατα, µεταφορικά
µέσα, υλικά, εφόδια, εγκαταστάσεις και προσωπικό, έτσι ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη διάθεση
των ανωτέρω προϊόντων εκσκαφής.
Εργασίες
Καµία επίχωση δεν θα γίνει πριν το σκυρόδεµα των τεχνικών έργων αποκτήσει την αντοχή
του και πριν ολοκληρωθούν µε επιτυχία οι δοκιµές στεγανότητας δεξαµενών και αγωγών.
Γενικά θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών και σε περιπτώσεις που τα
προϊόντα εκσκαφών είναι ακατάλληλα ή ανεπαρκή σε όγκο, τότε θα χρησιµοποιηθούν δάνεια
χώµατα ή θραυστό υλικό λατοµείων.
Η συµπύκνωση των υλικών θα πραγµατοποιηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο, ώστε να
επιτευχθεί ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης, χωρίς ταυτόχρονα να παραλείπεται η εφαρµογή
οποιουδήποτε όρου από τα συµβατικά τεύχη.
Η εκλογή του µέσου το οποίο θα χρησιµοποιηθεί σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από την
ποιότητα του εδάφους και από την πιθανή φθορά που µπορεί να πάθουν τα έργα που είναι πολύ
κοντά (αγωγοί, σωληνώσεις κλπ.), από την θέση που γίνεται η συµπύκνωση, από το χώµα που
διατίθεται για την κίνηση και λειτουργία των µέσων συµπύκνωσης κλπ.
Γενικά κάθε ζηµιά κατά την συµπύκνωση στους αγωγούς ή σε οποιοδήποτε έργο µέσα στο
επίχωµα βαρύνει τον Ανάδοχο.
Η τοποθέτηση και η συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης θα πρέπει να γίνεται µε τέτοιο
τρόπο, ώστε κανένα τµήµα του τεχνικού έργου να µην υπερενταθεί, εξασθενήσει, υποστεί ζηµιά ή
βρεθεί σε κίνδυνο κατάρρευσης. Για τον λόγο αυτό οι σχετικές εργασίες θα ξεκινούν, αφού πρώτα
το σκυρόδεµα αποκτήσει την καθορισµένη αντοχή του και θα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η
φόρτιση στα τεχνικά έργα να είναι συµµετρική.
Η επίχωση θα γίνεται σε στρώσεις ασυµπίεστου υλικού το πολύ 25 cm. Συµπύκνωση µε
µηχανικά µέσα επιτρέπεται σε ύψος µεγαλύτερο από 30 cm από την κορυφή του υπάρχοντος
σωλήνα. Ο βαθµός συµπύκνωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 95% της τροποποιηµένης µεθόδου
Proctor, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις Επιµέρους Προδιαγραφές.
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Η τοποθέτηση και συµπύκνωση του υλικού πληρώσεως πρέπει να γίνεται µε τρόπο ανάλογο
προς το είδος της αντιστηρίξεως που χρησιµοποιείται κάθε φορά. Η συναρµογή και συνεργασία
του υλικού πλήρωσης και των παρειών της τάφρου πρέπει να είναι εξασφαλισµένη, ανεξάρτητα
προς το είδος της αντιστηρίξεως. Για τον λόγο αυτό και σε περίπτωση οριζόντιας αντιστήριξης
πρέπει τα τµήµατα αυτής να αποµακρύνονται τµηµατικά, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η
άµεση πλήρωση του τµήµατος της τάφρου που ελευθερώθηκε µε κατάλληλο υλικό πληρώσεως σε
στρώσεις και η συµπύκνωσή του.
Σε περίπτωση κατακόρυφης αντιστηρίξεως, πρέπει τα κατακόρυφα τµήµατα αυτής (δοκοί
τάφρων, πασσαλοσανίδες) να ανασύρονται τµηµατικά, σε τόσο ύψος κάθε φορά, ώστε στο τµήµα
της τάφρου που ελευθερώθηκε να είναι δυνατή η τοποθέτηση, σε στρώσεις του υλικού
πληρώσεως, και η συµπύκνωσή του.
∆οκιµές επιχώσεων
Για τον έλεγχο της συµπύκνωσης που θα επιτευχθεί θα γίνονται δοκιµές σύµφωνα µε την
µέθοδο ΑΑSHOT-147.
Στην περίπτωση επιχώσεων πλήρωσης µία τουλάχιστον δοκιµή θα γίνεται στο
κατασκευασµένο επίχωµα πίσω από πλευρικούς τοίχους κατασκευής καθώς επίσης και για κάθε
100 m µήκους τάφρου αγωγού. Στην περίπτωση του κοινού επιχώµατος, δοκιµές θα
πραγµατοποιούνται για κάθε 1000 m3 ετοίµου επιχώµατος. Εάν οι τιµές βαθµού συµπύκνωσης
που εξακριβώθηκαν µε τους παραπάνω ελέγχους είναι µικρότερες από τις προδιαγραφές τιµές το
επίχωµα δεν παραλαµβάνεται και ο Ανάδοχος οφείλει να µεταβάλει τον τρόπο εργασίας, ώστε να
επιτευχθούν οι προδιαγραφόµενες τιµές συµπύκνωσης.
∆άνεια χώµατα
Όταν τα προϊόντα εκσκαφής δεν επαρκούν ή είναι ακατάλληλα για την κατασκευή
επιχώσεων, τα χώµατα που υπολείπονται θα ληφθούν από δανειοθάλαµους µετά από έγκριση
του Εργοδότη. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος θα προτείνει στον Εργοδότη θέσεις διάνοιξης
δανειοθαλάµων µε στοιχεία εργαστηριακής έρευνας από όπου να προκύπτει ότι το υλικό του
δανειοθαλάµου είναι κατάλληλο για τον σκοπό που προορίζεται.
Ο Εργοδότης θα καθορίσει, µε έγγραφη εντολή του, τη θέση και τον όγκο λήψης των δανείων
κατά περίπτωση. Η εκσκαφή θα γίνεται σύµφωνα µε την ΠΤΠ Χ1 του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Μετά την
αποπεράτωση των εργασιών οι θάλαµοι δανείων θα διευθετηθούν και οι τελικές τους επιφάνειες θα
διαµορφωθούν ώστε να γίνουν αρκετά οµαλές και να εξασφαλίζεται κατά το δυνατό η αποχέτευση
των όµβριων υδάτων και η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.
Αντί χωµάτων µπορεί να χρησιµοποιηθεί θραυστό υλικό λατοµείο κατόπιν σχετικής έγκρισης
της υπηρεσίας. Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση στην τιµή της προσφοράς του Αναδόχου
περιλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών που θα απαιτηθούν για την
προσπέλαση και µεταφορά των υλικών που θα ληφθούν από οποιαδήποτε πηγή.
Στον Ανάδοχο δεν θα αναγνωρισθεί καµία αξίωση για πληρωµή άλλης αποζηµίωσης λόγω
πρόσθετων τυχόν µεταφορών, ή δυσµενών συνθηκών µίσθωσης, αγοράς, βραχωδών εµφανίσεων
ή λατοµείων, αποκάλυψης εκµετάλλευσης και απόδοσης τούτων κλπ.
Επίσης σηµειώνεται ότι στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι
οποιεσδήποτε δαπάνες χρειασθούν για την διαµόρφωση του διατιθέµενου χώρου (σύµφωνα µε τις
ανάγκες του Αναδόχου και κάτω από τους περιορισµούς της κείµενης Νοµοθεσίας και των
Αρµοδίων Αρχών) για την διαµόρφωση των συνδέσεων προς υπάρχουσες οδούς για την
προστασία, αναγκαία µεταφορά, αποκατάσταση βλαβών σε οποιαδήποτε δίκτυα και εγκαταστάσεις
κοινής ωφελείας, βλαβών ή προκλήσεις αποθετικών ζηµιών σε κτίσµατα, καλλιέργειας,
παρακείµενες εκτάσεις κλπ.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-4
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
Τεχνική περιγραφή
1. Αντικείµενο.
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά τον τρόπο εκτελέσεως των εργασιών µε άοπλο ή
οπλισµένο σκυρόδεµα
2. Ισχύοντες Κανονισµοί.
Για την παραγωγή, διάστρωση, συµπύκνωση, έλεγχο κτλ. των σκυροδεµάτων του παρόντος
έργου ισχύουν ο Ελληνικός Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ΚΤΣ-97 (ΦΕΚ 315/Β/17.4.97)
προσαρµοσµένος στις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων για το τσιµέντο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 - 1
(ΦΕΚ 537/Β/01.05.02) καθώς και οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) ΦΕΚ 2221 Β/30-72012 Εγκύκλιος 26, Αρ. Πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/4-10-2012.
Γενικά
ισχύει
ο
Ελληνικός
Κανονισµός
Σκυροδέµατος
E.Κ.Ω.Σ. 2000
(ΦΕΚ 1329/Β/16/11/2000) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την απόφαση
∆17α/10/26/ΦΝ 429/5.04.04 (ΦΕΚ Β 447/5.04.04) και ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός ΕΑΚ
2000 (ΦΕΚ 2184/Β/20-12-1999), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε (ΦΕΚ 781/Β/18-6-03)
και την ∆17α/115/9/ΦΝ275/03 και λόγω αναθεώρησης του χάρτη σεισµικής επικινδυνότητας (ΦΕΚ
1154/Β/12-8-03).
Για το τσιµέντο ισχύει ο Κανονισµός Τσιµέντων για έργα από σκυρόδεµα (Π.∆. 244/29.2.80,
ΦΕΚ 69/α/28.3.80).
Ως προς τον τρόπο κατασκευής των ικριωµάτων θα ισχύουν οι Ελληνικοί Κανονισµοί
ασφάλειας εργαζοµένων σε οικοδοµικές εργασίες.
3. Ποιότητα σκυροδέµατος.
Οι αναλογίες των υλικών για την παρασκευή σκυροδέµατος θα καθοριστούν από εργαστηριακή
µελέτη σύνθεσης. Η µελέτη σύνθεσης είναι υποχρεωτική για τα σκυροδέµατα κατηγορίας C16/20 ή
ανώτερης.
Σε όλες τις κατασκευές που µόνιµα ή προσωρινά αποθηκεύονται ή διακινούνται υγρά θα
χρησιµοποιείται σκυρόδεµα µειωµένης υδατοπερατότητας µεγάλων έργων και διέπεται από τα
καθοριζόµενα του ΚΤΣ-97.
Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγµατοποιήσει σε αναγνωρισµένο εργαστήριο τις µελέτες για τις
διάφορες κατηγορίες σκυροδεµάτων, σύµφωνα µε το Άρθρο 5 του ΚΤΣ-97 και να υποβάλλει την
σχετική µελέτη για έγκριση. Καµιά σκυροδέτηση µονίµων έργων δεν θα επιτραπεί, πριν την
έγκριση της µελέτης σύνθεσης από την Υπηρεσία.
4. Υλικά παρασκευής σκυροδέµατος
α. Τσιµέντο
Το χρησιµοποιούµενο τσιµέντο θα είναι Πόρτλαντ ή Πόρτλαντ Ελληνικού τύπου εκτός εάν
ρητώς αναφέρεται διαφορετικά για κάποια κατασκευή.
β. Αδρανή υλικά :
Θα χρησιµοποιηθούν θραυστά αδρανή υλικά, σκληρά, ανθεκτικά, καθαρά και απαλλαγµένα από
επιβλαβείς προσµίξεις σύµφωνα µε τον ΚΤΣ-97.
Επίσης η αποθήκευση, δειγµατοληψία και έλεγχος των αδρανών θα γίνεται σύµφωνα µε τον
ΚΤΣ-97.
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γ. Νερό
Όλα τα φυσικά νερά εκτός του θαλασσινού είναι κατάλληλα για την παρασκευή
σκυροδέµατος, εφ’ όσον δεν περιέχουν επιβλαβείς προσµίξεις.
Τέτοιες προσµίξεις είναι κυρίως :
• ελεύθερα οργανικά ή ανόργανα οξέα.
• φυτικές και γενικότερα οργανικές ουσίες και άργιλος εν αιώρηση.
• διαλυτά σάκχαρα σε περιεκτικότητα µεγαλύτερη των 0,25%.
διαλυτά άλατα κυρίως θειικά, όπως θειικό νάτριο και θειικό µαγνήσιο και ορισµένα χλωριούχα
όπως το χλωριούχο µαγνήσιο σε πυκνότητα µεγαλύτερη του 3%.
Χρησιµοποίηση θαλάσσιου νερού για την παρασκευή σκυροδέµατος δεν επιτρέπεται.
Αρµοί
4.2.1 Αρµοί κατασκευής
Οι αρµοί κατασκευής δηµιουργούνται αναπόφευκτα για να γίνει η κατασκευή του έργου.
Αρµός κατασκευής θεωρείται κάθε επιφάνεια που προκύπτει από αρκετά παρατεταµένη διακοπή
διάστρωσης σκυροδέµατος και η σκλήρυνση της οποίας δεν επιτρέπει την διείσδυση δονητή.
Για την διαµόρφωση των αρµών ισχύουν τα αναφερόµενα στον ΚΤΣ-97. Στους αρµούς οι
οπλισµοί δεν διακόπτονται και λαµβάνονται όλα τα µέτρα που προβλέπει ο ΚΤΣ-97 για την
εξασφάλιση της συνέχειας.
Η κατασκευή των κατακόρυφων αρµών προβλέπεται να γίνει µε την χρήση τερµατικών
σανίδων έτσι ώστε να µπορεί να γίνεται η σωστή συµπύκνωση του σκυροδέµατος.
Η επιφάνεια του αρµού θα καθαρίζεται και θα τραχύνεται µε αµµοβολή ή πλύσιµο µε
εκτόξευση νερού-αέρα υπό πίεση και βούρτσισµα, µε σκοπό την αποµάκρυνση του κονιάµατος
από την επιφάνεια, αφαιρώντας χαλαρά µέρη και αποκαλύπτοντας τα µεγάλα αδρανή.
Σε όλους τους αρµούς εργασίας κατασκευών που συγκρατούν υγρά θα τοποθετείται και
εποξειδική ρητίνη συγκόλλησης σκληρυµένου ή νωπού σκυροδέµατος.
4.2.2 Αρµοί διαστολής και συστολής
Η διαµόρφωση των διαφόρων τύπου αρµών θα γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.
Στους αρµούς διαστολής και πλήρους συστολής κανένα µεταλλικό τεµάχιο ή οπλισµός,
ενσωµατωµένο στο σκυρόδεµα, δεν θα συνεχίζεται σε καµία περίπτωση, εκτός αν δείχνεται σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις στα κατασκευαστικά σχέδια (βλήτρα-dowels).
Οι απέναντι παρειές που σχηµατίζουν τον αρµό θα είναι τελείως αποχωρισµένες.
Οι αρµοί διαστολής θα µορφωθούν µε παρεµβολή στο σκυρόδεµα σε όλο το πάχος της
πλάκας από διογκωµένη πολυστερίνη.
Πριν από την τοποθέτηση του υλικού σφράγισης θα αφαιρείται η διογκωµένη πολυστερίνη,
ώστε να προκύψει διατοµή υλικού πλήρωσης ή σφράγισης, θα καθαρίζονται καλά οι επιφάνειες
του αρµού µε πεπιεσµένο αέρα ή ψήκτρες ή και µε τα δύο και θα επαλείφονται µε ειδικό υλικό
(ΡRIMER), τέτοιας σύνθεσης ώστε να διασφαλίζεται πλήρης πρόσφυση του υλικού πλήρωσης ή
σφράγισης και των επιφανειών από σκυρόδεµα.
Σαν υλικό πλήρωσης και σφράγισης προβλέπονται ειδικά υλικά που θα έχουν καλή
πρόσφυση µε το σκυρόδεµα, θα αντέχουν σε χηµική και βιολογική προσβολή κα θαλάσσιο νερό
και θα είναι σύµφωνα µε το ΒS 8007.
Ξυλότυποι - ικριώµατα
Α) Ισχύοντες κανονισµοί-Γενικά
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στους ξυλότυπους που απαιτούνται για την
κατασκευή των κατασκευών από σκυρόδεµα.
Γενικά, για την κατασκευή ξυλότυπων πρέπει να εφαρµόζονται τα καθοριζόµενα στον ΚΤΣ97.
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Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται από σίδηρο ή ξύλο, PVC ή άλλο υλικό. Tο
υλικό και η ποιότητα των ικριωµάτων και των ξυλότυπων εγκρίνονται από την Υπηρεσία. Η
παραπάνω έγκριση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την πλήρη και απόλυτη ευθύνη για την
έντεχνη, ασφαλή και σύµφωνη µε τα συµβατικά τεύχη κατασκευή των ικριωµάτων και ξυλοτύπων.
Οι ξυλότυποι θα πρέπει να είναι στερεοί και συµπαγείς για να αποφεύγεται η απώλεια
κονιάµατος από το σκυρόδεµα και να διατηρηθεί η σωστή θέση και οι διαστάσεις της κατασκευής.
Οι ξυλότυποι πρέπει να αφαιρούνται από το διαστρωµένο σκυρόδεµα χωρίς να δηµιουργούνται
κρούσεις ή δονήσεις στην κατασκευή. Θα πρέπει να προβλεφθούν ανοίγµατα στα καλούπια για να
είναι δυνατή η πρόσβαση των δονητών σε όλες τις περιοχές. Οι ξυλότυποι θα πρέπει να είναι
κατάλληλα διαταγµένοι ώστε να επιτρέπουν την πρόσβαση για την προετοιµασία των επιφανειών
των αρµών πριν σκληρυνθεί το σκυρόδεµα.
∆εν επιτρέπεται να γίνεται σκυροδέτηση απ' ευθείας επάνω σε επιφάνειες εκσκαφής, εκτός εάν
προηγηθεί σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.
Ο χρόνος αφαίρεσης των τύπων θα καθοριστεί από τον Ανάδοχο και γενικά θα είναι σύµφωνος µε
τα καθοριζόµενα στον ΚΤΣ-97. Οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί από την πρόωρη αφαίρεση των
καλουπιών και ακόµη οποιαδήποτε µη αποδεκτή παρέκκλιση, λόγω συστολών και ερπυσµού, θα
επιδιορθωθεί από τον Ανάδοχο µε δική του επιβάρυνση.
Κατά την προετοιµασία των τύπων ο Ανάδοχος πρέπει να προβλέψει και να εγκαταστήσει
κιβωτοειδή ανοίγµατα ή τεµάχια σωλήνων στα τοιχεία κτλ. των τεχνικών έργων, σύµφωνα µε τα
σχέδια της µελέτης, για την σύνδεση των δεξαµενών µε τα δίκτυα και την προσαρµογή του
εξοπλισµού.
Μετά την σκυροδέτηση πρέπει να προβεί στις σχετικές εργασίες σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα
στην σχετική Τεχνική Προδιαγραφή για την τοποθέτηση των σωλήνων και ειδικών τεµαχίων. Τα
κενά θα συµπληρωθούν µε δευτερογενές σκυρόδεµα δηµιουργώντας οµαλό φινίρισµα. Ιδιαίτερη
προσοχή θα δοθεί για την διασφάλιση της υδατοστεγανότητας των κατασκευών.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-5
ΣΙ∆ΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Αντικείµενο.
Η παρούσα τεχνική µελέτη αφορά τον σιδηρούν οπλισµό του σκυροδέµατος.
Ισχύοντες κανονισµοί
Γενικά ισχύει ο Ελληνικός Κανονισµός Σκυροδέµατος E.Κ.Ω.Σ. 2000 (ΦΕΚ 1329/Β/16/11/2000)
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την απόφαση ∆17α/10/26/ΦΝ 429/5.04.04 (ΦΕΚ Β
447/5.04.04), καθώς επίσης και ο Ελληνικός Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ΚΤΣ-97
(ΦΕΚ 315/Β/17.4.97) προσαρµοσµένος στις απαιτήσεις των Ευρωπαικών Προτύπων για το
τσιµέντο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 - 1 (ΦΕΚ 537/Β/01.05.02).
Κατηγορίες χάλυβα
Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στον Νέο Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού
Σκυροδέµατος ΚΤΧ 2008 (ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 και ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008). Ο σιδηρούς
οπλισµός θα είναι καινούριος, καθαρός, ευθύς και χωρίς σκουριά. Θα αποθηκεύεται πάνω σε
υποθέµατα ή θα προφυλάσσεται από την άµεση επαφή µε το έδαφος µε άλλο τρόπο, εγκεκριµένο
από την Υπηρεσία.
Πριν την αποστολή του υλικού στο εργοτάξιο, ο Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία
αντίγραφο όλων των εκθέσεων ελέγχων που έγιναν στο εργαστήριο του κατασκευαστή ή σε άλλο
αναγνωρισµένο εργαστήριο.
Τοποθετήσεις οπλισµών.
Ο χάλυβας, πριν τοποθετηθεί στα έργα, πρέπει να καθαρίζεται από τυχόν συστατικά που πιθανόν
να βλάψουν τη συνάφεια µε το σκυρόδεµα όπως π.χ. ακαθαρσίες, λίπη και χαλαρές σκουριές.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τήρηση της µορφής και της θέσης του οπλισµού, όπως
προβλέπεται στα σχέδια της µελέτης καθώς και στην καλή σύνδεση µε σύρµα των συνεχών
εφελκυόµενων ή θλιβόµενων χαλύβδινων ράβδων (κύριοι οπλισµοί) µε τον οπλισµό διανοµής και
τους συνδετήρες. Οι σχετικές εργασίες, τα µήκη επικάλυψης και αγκύρωσης καθώς και ελάχιστες
ακτίνες καµπυλότητας του οπλισµού θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ε.Κ.Ω.Σ. 2000.
Οι διασταυρώσεις των ράβδων οπλισµού θα είναι γερά δεµένες µε σύρµα ή συγκολλητές κατά
διαστήµατα. Τα άκρα του σύρµατος θα είναι γυρισµένα προς το κύριο σώµα του σκυροδέµατος και
δεν θα έρχονται σε επαφή µε το καλούπι.
Θα πρέπει να τηρηθεί µε προσοχή η απαιτούµενη, από τα σχέδια της Μελέτης Εφαρµογής,
επικάλυψη όλων των οπλισµών µε σκυρόδεµα.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην πλευρική επικάλυψη συνδετήρων, ενώ ο πάνω
οπλισµός των πλακών και δοκών πρέπει να εξασφαλίζεται από την βύθιση µέσα στο σκυρόδεµα.
Οι οπλισµοί πρέπει να περιβάλλονται πυκνά από την µάζα του σκυροδέµατος. Κατά την
σκυροδέτηση δεν θα πρέπει να διαταραχθεί ο οπλισµός. Σε περίπτωση µετακίνησης του
οπλισµού, ο οπλισµός θα επαναφερθεί στην θέση του από ειδικευµένο τεχνίτη. Εάν βρεθεί ότι έχει
µετακινηθεί ο οπλισµός, αφού σκληρυνθεί το σκυρόδεµα, και κατά την άποψη της Υπηρεσίας η
σταθερότητα ή η αντοχή της κατασκευής είναι δυνατό να διαταραχθεί, τότε ο Ανάδοχος οφείλει να
καθαιρέσει το ελαττωµατικό τµήµα και να το ανακατασκευάσει στην σωστή του µορφή.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-6
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΩΝ
Γενικά
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση τα χαρακτηριστικά των υλικών
που θα χρησιµοποιήσει για την κατασκευή των αρµών, µαζί µε τα χαρακτηριστικά των ταινιών
στεγάνωσης.
∆εν θα επιτραπεί να ξεκινήσουν οι εργασίες σκυροδέτησης εάν δεν έχουν εγκριθεί από την
Υπηρεσία τα παραπάνω υλικά. Τα υλικά πρέπει να είναι συµβατά µεταξύ τους.
Στεγανωτικές ταινίες
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι στεγανωτικές ταινίες που θα χρησιµοποιηθούν σε αρµούς
διακοπής εργασίας ή µερικής συστολής, πρέπει να είναι από ελαστικό ή PVC, ανθεκτικό στη
φθορά από γήρανση, στις µηχανικές τριβές και στις προσβολές από νερό, οικιακά λύµατα και
φυσικά άλατα. Οι ταινίες που θα χρησιµοποιηθούν σε αρµούς συστολής/διαστολής πρέπει να
έχουν ελάχιστο πλάτος 240 mm και κατά τα λοιπά θα είναι όµοιες µε τις προηγούµενες.
Οι εσωτερικές ταινίες στεγάνωσης στους αρµούς διαστολής και σε αρµούς πλήρους συστολής
πρέπει να έχουν κεντρικό κοίλο βολβό, ενώ οι επιφανειακές ταινίες στεγάνωσης πρέπει να είναι
τύπου διαστολής και θα τοποθετούνται µόνο κάτω από πλάκες βάσεως.
Τα ελαστοµερή στεγανωτικά θα είναι πολυθειούχα ή παρόµοιων συνθέσεων, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του πρότυπου BS 4254 κατάλληλα για εφαρµογή σε κατακόρυφους και οριζόντιους
αρµούς, µε καλή πρόσφυση στο σκυρόδεµα, κατάλληλες για εµβύθιση στο νερό και µε αντοχή σε
διαλυµένα οξέα και βάσεις, ζωικά, φυτικά και ορυκτά έλαια. Τα στεγανωτικά που θα έρχονται σε
άµεση επαφή µε τα λύµατα θα πρέπει να έχουν αντοχή σε βιολογική προσβολή.
Τα µαστιχοειδή στεγανωτικά θα πρέπει να παρέχουν καλή πρόσφυση σε ξύλο, γυαλί και
σκυρόδεµα και να παραµένουν ελαστικά και στεγανά σε µετακίνηση, κρούση ή κραδασµούς. Το
υλικό θα πρέπει να παρουσιάζει µεγαλύτερη από 100% επιµήκυνση αλλά µικρή επαναφορά,
δηλαδή κάτω του 10%.
Στις κατασκευές συγκράτησης του νερού θα χρησιµοποιούνται υλικά πλήρωσης µε συνδετική
ασφαλτική ύλη. Το υλικό δεν θα πρέπει να είναι απορροφητικό και πρέπει να δύναται να υποστεί
συµπίεση µέχρι του 50% του αρχικού του πάχους και µετά να έχει άµεση επαναφορά στο 80%,
όταν υγρανθεί.
Σφραγιστικά αρµών
Τα σφραγιστικά θα τοποθετούνται γενικά στους αρµούς σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
Τα ελαστοµερή στεγανωτικά θα είναι πολυθειούχα ή παρόµοιων συνθέσεων, σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του πρότυπου BS 4254 κατάλληλα για εφαρµογή σε κατακόρυφους και οριζόντιους
αρµούς, µε καλή πρόσφυση στο σκυρόδεµα, κατάλληλες για εµβύθιση στο νερό και µε αντοχή σε
διαλυµένα οξέα και βάσεις, ζωικά, φυτικά και ορυκτά έλαια. Τα στεγανωτικά που θα έρχονται σε
άµεση επαφή µε τα λύµατα θα πρέπει να έχουν αντοχή σε βιολογική προσβολή.
Οι αρµοί των κατασκευών συγκράτησης νερού πρέπει να περαστούν µε αστάρι, που θα
προµηθεύσει ο κατασκευαστής του υλικού, πριν τοποθετηθεί το στεγανωτικό. Το πολυθειούχα
στεγανωτικά δεν πρέπει να τοποθετούνται απ’ ευθείας επάνω σε υλικά πλήρωσης αρµών που
έχουν βάση την άσφαλτο, χωρίς τη χρησιµοποίηση ενός υλικού για τη διάλυση της συνάφειας,
σύµφωνα µε τις συστάσεις του κατασκευαστή.
Τα µαστιχοειδή στεγανωτικά θα πρέπει να παρέχουν καλή πρόσφυση σε ξύλο, γυαλί και
σκυρόδεµα και να παραµένουν ελαστικά και στεγανά σε µετακίνηση, κρούση ή κραδασµούς. Το
υλικό θα πρέπει να παρουσιάζει µεγαλύτερη από 100% επιµήκυνση αλλά µικρή επαναφορά,
δηλαδή κάτω του 10%.
Στις κατασκευές συγκράτησης του νερού θα χρησιµοποιούνται υλικά πλήρωσης µε συνδετική
ασφαλτική ύλη. Το υλικό δεν θα πρέπει να είναι απορροφητικό και πρέπει να δύναται να υποστεί
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συµπίεση µέχρι του 50% του αρχικού του πάχους και µετά να έχει άµεση επαναφορά στο 80%,
όταν υγρανθεί.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-7
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Γενικά.
Ο εργολάβος θα προµηθεύσει, θα µεταφέρει επί τόπου, θα εγκαταστήσει και θα δοκιµάσει
όλες τις πλαστικές σωληνώσεις λυµάτων από PVC, HDPE, PP κλπ., κατάλληλης ποιότητας και
διατοµής όπως αυτές προσδιορίζονται στην µελέτη εφαρµογής, τοποθετώντας αυτές µέσα σε
κατάλληλα χαντάκια τα οποία θα ανοίξει και θα επανεπιχώσει, σύµφωνα µε τις σχετικές
προδιαγραφές µετά την ικανοποιητική τοποθέτηση των σωλήνων.
Οι σωληνογραµµές εντός αντλιοστασίων και κτιριακών έργων καλύπτονται από την αντίστοιχη
Προδιαγραφή ΗΜ.
Οι σωλήνες ύδρευσης θα είναι από HDPE (πολυαιθυλένιο) ονοµαστικής πίεσης 16 bar θα
είναι τρίτης γενιάς σύµφωνοι µε το ISO 4065 και ISO/DIS 4427.
Οι σύνδεσµοι θα γίνονται µε µετωπική συγκόλληση, ενώ η σύνδεση του µε αγωγούς από
άλλο υλικό θα γίνεται µε φλάντζες.
Καταλληλότητα των υλικών.
Μετά την υπογραφή του εργολαβικού συµφωνητικού ο ανάδοχος υποχρεούται να θέσει στην
έγκριση της υπηρεσίας το είδος των σωλήνων και των ειδικών συνδέσµων, στεγανώσεως αυτών
ως και το όνοµα του κατασκευαστή και τα προϊόντα που προτίθεται να χρησιµοποιήσει ο
εργολάβος.
Στην προσφορά θα επισυναφθούν πιστοποιητικά περί επιτυχούς εκτελέσεως ανάλογων
σωληνώσεων µε τα προϊόντα του κατασκευαστή τον οποίο προτείνει ο εργολάβος, πιστοποιητικά
εργαστηρίου αναγνωρισµένης εγκυρότητας από τα οποία θα προκύπτει ότι τα προϊόντα αυτά είναι
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές DIN 19532, DIN 8061 και DIN 8062 όσο αφορά τις µηχανικές
αντοχές. Στην προσφορά θα επισυναφθούν και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ικανά να
πιστοποιήσουν το δόκιµο των προτεινόµενων προς εφαρµογή υλικών και την εν γένει εµπειρία του
κατασκευαστή. Οµοίως θα δοθούν στοιχεία για την υδραυλική τραχύτητα των σωλήνων.
Με την χορήγηση της εγκρίσεως της, η υπηρεσία δέχεται κατ’ αρχήν την καταλληλότητα και
δοκιµότητα του προτεινόµενου συστήµατος κατασκευής από τον εργολάβο, και την καταλληλότητα
του κατασκευαστή.
Σύνδεσµοι
Οι σύνδεσµοι µεταξύ των σωλήνων θα είναι απολύτως στεγανοί υπό τις πιέσεις δοκιµασίας
στο χαντάκι και θα επιτρέπουν την τοποθέτηση δύο εφεξής τεµαχίων σωλήνων µε απόκλιση από
την ευθυγραµµία του ενός από αυτούς κατά 3 % τουλάχιστον.
Η αντοχή αυτών θα είναι τουλάχιστον ίση προς την αντοχή των χρησιµοποιούµενων
σωλήνων και θα πιστοποιείται από το εργοστάσιο µε σποραδικές δοκιµασίες θραύσεως λόγο
εσωτερικής πιέσεως υπό αυτές τις συνθήκες όταν πρόκειται για σωλήνες.
Μεταφορά και τοποθέτηση σωλήνων - Σώµατα αγκυρώσεως.
Κατά την µεταφορά των σωλήνων θα ληφθεί πρόνοια για την αποφυγή κρούσεων ικανών να
µειώσουν την µηχανική αντοχή των σωλήνων. Σωλήνες υφιστάµενοι παρόµοιες κρούσεις θα
δοκιµάζονται αµέσως πριν την διαπίστωση του αρραγούς του υλικού.
Η τοποθέτηση των σωλήνων εντός των χαντακιών θα γίνει µε την βοήθεια ανυψωτικών
µηχανηµάτων ή µε τα χέρια και κατά οµαλό τρόπο. Πριν την τοποθέτηση νέου σωλήνα θα
ελέγχεται επιµελώς ο ήδη τοποθετηµένος σωλήνας και θα καθαρίζεται από τυχόν διεισδύσαντα
ξένα σώµατα. Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν σε υπόστρωµα από λεπτόκοκκο µη αργιλώδες υλικό,
άµµος λατοµείου, για την οµοιόµορφη κατανοµή των πιέσεων. Το υπόστρωµα αυτό θα έχει
ελάχιστο πάχος όχι µικρότερο από 0,10µ. Η επακριβής επίτευξη των απαιτούµενων υψοµέτρων
των αξόνων των σωλήνων θα διευκολυνθεί µε την χρησιµοποίηση σφηνών. Απαγορεύεται η
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χρησιµοποίηση λίθων για το σκοπό αυτό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιτευχθεί απόλυτα
συνεχής και οµοιόµορφη έδραση των σωλήνων σε όλο το µήκος τους. Όπου είναι απαραίτητο,
όπως στις θέσεις των αρµών εφ’ όσον αυτοί εξέχουνε από τον σωλήνα, πρέπει να δηµιουργείται
στο τυχόν υπόστρωµα κατάλληλη φωλιά. Κατά την τοποθέτηση των σωλήνων θα διατηρηθούν
επακριβώς οι κλίσεις που προκύπτουν από τα σχέδια εκτελέσεως και θα αποφευχθούν
οποιεσδήποτε τοπικές κοιλότητες ή εξάρσεις της γραµµής των αξόνων. Πριν κάθε πλήρωση των
σκαµµάτων θα γίνει λεπτοµερής έλεγχος των υψοµέτρων των σωλήνων. Σε οποιαδήποτε διακοπή
της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων, τα ανοιχτά άκρα τους θα σφραγίζονται προσωρινώς µε
πώµατα καταλλήλου διαµέτρου, για την αποφυγή εισόδου ζώων, στερεών σωµάτων κλπ. εντός
των αγωγών.
Στο πλαίσιο της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων ο εργολάβος θα κατασκευάσει τα
απαιτούµενα σώµατα αγκυρώσεως. Τέτοια σώµατα θα προβλεφθούν σε όλες τις θέσεις όπου
λόγο χαράξεως του αγωγού ή λόγο παρεµβολής ειδικού τεµαχίου διακλαδώσεως ή συστολής
δηµιουργείται η τάση να εκφύγουν οι σωλήνες εκτός των συνδέσµων αυτών ή να εκφύγουν από
την θεωρητική γραµµή της χαράξεως και µηκοτοµής τους. Τα σώµατα αγκυρώσεων πρέπει να
είναι ικανά να εξασφαλίσουν την πλήρη σταθερότητα της χαράξεως και µηκοτοµής των
σωληνώσεων υπό την µέγιστη πίεση λειτουργίας, προς τούτο θα διαθέτουν ικανά περιθώρια
ασφαλείας.
Τα δεικνυόµενα εις τα σχέδια εκτελέσεως σώµατα αγκυρώσεως δεν είναι κατά την µορφή, τις
διαστάσεις ή το τυχόν αυτών υποχρεωτικά για τον εργολάβο. Πάντως θα προβλεφθούν σώµατα
αγκυρώσεως σε όλες τις θέσεις όπου προβλέπει τέτοια η εγκεκριµένη µελέτη και πάντως σε κάθε
θέση αλλαγής διεύθυνσης του αγωγού ύδρευσης, καθώς και σε αντίστοιχες θέσεις σε περίπτωση
τροποποιήσεως των χαράξεων ή των µηκοτοµών και σε όσες συµπληρωµατικές θέσεις τυχόν θέλει
να ζητήσει την κατασκευή τους ο επιβλέπων.
Καθορίζεται ότι ο συντελεστής ασφαλείας έναντι υποχωρήσεως του σώµατος αγκυρώσεως
λόγο υπερβάσεως της παθητικής ωθήσεως των γαιών ( φ= 30 , γξ= 2,0 , γυ= 1,0 ) και της τριβής
(συν. τριβής = 0,60) πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος προς 1,20 υπό συνθήκες πίεσης δοκιµασίας
των σωλήνων µέσα σε χαντάκι και σε περίπτωση στάθµης υπόγειου νερού σε βάθος 1 µ. από την
επιφάνεια του εδάφους.
∆ιακίνηση και αποθήκευση σωλήνων
Οι σωλήνες θα µεταφέρονται και θα διακινούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι σωλήνες πρέπει να µεταφέρονται διατεταγµένοι για να µην προκαλούνται ζηµιές κατά την
µεταφορά τους στο εργοστάσιο. Οι σωλήνες πρέπει να τοποθετούνται στο αυτοκίνητο σε στρώσεις
µε τις µούφες εναλλάξ.
Η αποθήκευση στο εργοτάξιο θα γίνεται σε οµαλές και επίπεδες επιφάνειες και οι σωλήνες
πρέπει να προστατεύονται από την απ’ ευθείας έκθεσή τους στον ήλιο χρησιµοποιώντας
καλύµµατα ή στέγαστρα.
Οι σωλήνες θα στοιβάζονται εναλλάξ του αρσενικού και θηλυκού άκρου και µε τις κεφαλές
προεξέχουσες ώστε να εφάπτονται µεταξύ τους κατά το µήκος µίας γενέτειρας. Εναλλακτικά, οι
σωλήνες µπορούν να στοιβάζονται σταυρωτά ώστε κάθε στρώση να είναι σε ορθή γωνία σε σχέση
µε την προηγούµενη, η ∆ε κάτω στρώση πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωµένη ώστε να είναι
αδύνατη η κύλιση των σωλήνων.
Σωλήνες διαφορετικών διαµέτρων πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά, ή εάν αυτό είναι
αδύνατο οι µεγαλύτερες διάµετροι πρέπει να τοποθετούνται στις κάτω στρώσεις. Το συνολικό
ύψος των στρώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 µέτρο. Οι ελαστικοί δακτύλιοι πρέπει να
αποθηκεύονται σε δροσερό µέρος, µακριά από την ηλιακή ακτινοβολία κα να παραµένουν µέσα
στους σάκους ή τα κιβώτια συσκευασίας µέχρι την χρησιµοποίησή τους.

Ειδικά τεµάχια
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Στις σωληνώσεις από PVC , θα χρησιµοποιηθούν ειδικά τεµάχια (καµπύλες, ταυ, κλπ.) από
PVC. Όλα τα ειδικά τεµάχια θα είναι κατασκευασµένα από PVC της ιδίας αντοχής πίεσης µε τους
σωλήνες PVC.
∆οκιµή ετοίµων σωλήνων
Όλες οι δαπάνες για την δοκιµή των αγωγών σύµφωνα µε τα αναφερόµενα παρακάτω,
περιλαµβανοµένης και την προµήθειας των απαραίτητων για την δοκιµή οργάνων, βαρύνουν τον
Ανάδοχο.
7.7.1 ∆ίκτυα πίεσης
Μετά την πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση των αγωγών και των διαφόρων ειδικών τεµαχίων
και εξαρτηµάτων θα εκτελείται δοκιµή στεγανότητας και αντοχής των σωληνώσεων και των
συνδέσµων σε εσωτερική υδραυλική πίεση. Η δοκιµή θα γίνεται κατά τµήµατα, µετά από πρόταση
του Αναδόχου και σχετική έγκριση του Εργοδότη.
Πριν από την δοκιµή σε πίεση, η σωλήνωση θα επιχωθεί κατά τµήµατα, εκτός των
συνδέσεων, των διακλαδώσεων και των καµπύλων, που θα µείνουν ακάλυπτες, θα στερεωθεί και
θα αγκυρωθεί, ώστε να µην µετακινηθεί κατά την διάρκεια της δοκιµής. Για το σφράγισµα των
άκρων της σωλήνωσης δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται δικλείδες, αλλά τυφλές φλάντζες ή
πώµατα. Η σωλήνωση θα γεµίσει µε καθαρό νερό, προσεκτικά και αργά, από το χαµηλότερο
σηµείο ώστε να εξέλθει τελείως ο αέρας. Μεταξύ πλήρωσης και δοκιµής πρέπει να µεσολαβήσει
αρκετό διάστηµα (περίπου 24 ώρες), ώστε να δοθεί καιρός σε αέρα που έχει µείνει µέσα στη
σωλήνωση να αποµακρυνθεί βαθµιαία. Η αντλία θα τοποθετηθεί στο χαµηλότερο σηµείο της
σωλήνωσης.
Στην περίπτωση που διαπιστωθούν κατά την φάση αυτή µετατοπίσεις των σωλήνων, είτε
διαφυγές νερού, η διαδικασία δοκιµών θα σταµατήσει προκειµένου να αποκατασταθούν οι βλάβες.
Μετά τις επιδιορθώσεις η διαδικασία θα αρχίσει από την αρχή. Πριν τη δοκιµή για λόγους
ασφαλείας θα διακόπτεται η εκτέλεση εργασιών εντός της τάφρου. Κατόπιν τούτων για κάθε τµήµα
µήκους 200 m, εφαρµόζουµε τα εξής:
1. Πίεση ελέγχου: 1 ½ φορές η πίεση λειτουργίας του δικτύου και όχι µικρότερη των 5 Αtm.
2. ∆ιάρκεια ελέγχου: 30 λεπτά για 100 µέτρα σωλήνων.
3. Μικρότερη διάρκεια: 2 ώρες.
Αν παρατηρηθούν διαρροές νερού ή παραµορφώσεις δικτύου ή πτώση πίεσης µεγαλύτερη
από 0,1 Atm η δοκιµή διακόπτεται, γίνεται αποκατάσταση των βλαβών και η δοκιµή ξαναγίνεται
µέχρι που να επιτύχει τελικά.
Η δοκιµή του κάθε τµήµατος θα επαναλαµβάνεται έως ότου επιτευχθεί ο καθορισθείς βαθµός
στεγανότητας.
7.7.2 ∆ίκτυα βαρύτητας
Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων θα γίνει δοκιµή στεγανότητας του δικτύου.
Σαν µήκος δοκιµής λαµβάνεται το µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων τµήµα του αγωγού. Ο κορµός
του σωλήνα εγκιβωτίζεται µε άµµο ή σκυρόδεµα αλλά οι σύνδεσµοι µένουν ακάλυπτοι για τον
έλεγχο κατά την δοκιµή.
Πριν την δοκιµή τα δύο άκρα του αγωγού κλείνονται µε στεγανά πώµατα που να επιτρέπουν
από το γέµισµα της γραµµής µε νερό, καθώς επίσης και την εξαέρωση. Το γέµισµα γίνεται αργά
ώστε να εξασφαλίζεται η εξαγωγή του αέρα. Το νερό µπαίνει από το χαµηλότερο σηµείο. Η
εξαέρωση γίνεται στο υψηλότερο άκρο.
Όταν γεµίσει ο αγωγός νερό και γίνει πλήρης εξαέρωση ανεβάζεται η πίεση στις 0,4 atm ( 4µ
ύψος νερού) στο ψηλότερο άκρο του αγωγού. Η πίεση αυτή διατηρείται 30’ στη διάρκεια των
οποίων δεν πρέπει να εµφανιστούν διαρροές στους συνδέσµους.
Εφ’ όσον κατά την δοκιµή εµφανιστούν σηµεία µη στεγανά, είτε στα τοιχώµατα των
σωλήνων, είτε τις συνδέσεις, πρέπει να διακοπεί ο έλεγχος και να αδειάσει βαθµιαία ο αγωγός, να
γίνει η επισκευή των ελαττωµάτων και µετά να ξαναρχίσει.
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Κάθε ατέλεια εγκατάστασης ή σύνδεσης που διαπιστώνεται κατά τις δοκιµές διορθώνεται
από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δικά του
έξοδα να προβεί στην αντικατάσταση σωλήνων ή συνδέσµων που έπαθαν ζηµιές κατά την δοκιµή.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-8
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΧΑΡΕΣ
Αντικείµενο
Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση χυτοσιδηρών
καλυµµάτων φρεατίων, εσχάρων, στοµίων υδροσυλλογής, βαθµίδων ή άλλων χυτοσιδηρών
τεµαχίων, που να απαιτούν ανάλογη προς αυτά επεξεργασία του χυτοσιδήρου.
Τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΛΟΤ EN124.
Ποιότητα χυτοσιδήρου
Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας.
Η τοµή θραύσεως αυτού θα πρέπει να παρουσιάζει επιφάνεια φαιά και µάζα συµπαγή και
οµοιόµορφη που να αποτελείται από λεπτούς κόκκους. ∆εν πρέπει να παρουσιάζει ρωγµές,
φυσαλίδες ή άλλα ελαττώµατα. Ο χυτοσίδηρος πρέπει να είναι ανθεκτικός αλλά και αρκετά
µαλακός ώστε να είναι εύκολη η διάτρηση, η κοπή και η κατεργασία του µε λίµα, τρυπάνι, κλπ.
Η σκληρότητά του πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 210 µονάδες Brinel.
Το υλικό κατά την έγχυση πρέπει να γεµίζει πλήρως τα καλούπια, ώστε η επιφάνεια των
τεµαχίων να είναι τελείως οµαλή χωρίς φυσαλίδες, ρωγµές, σκουριές, αρµούς τήξεως και διακοπής
της εργασίας, κλπ. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε εκ των υστέρων πλήρωση κοιλοτήτων που τυχόν
εµφανιστούν, µε ξένη ύλη.
Σε κάθε τεµάχιο και σε όψη που δεν θα εντοιχιστεί πρέπει να αναγράφεται το σήµα ή το
όνοµα του εργοστασίου κατασκευής το έτος και ο µήνας που έγινε η χύτευση
Μηχανικές δοκιµές παραλαβής
Για τον έλεγχο της ποιότητας του χυτοσιδήρου πρέπει να πραγµατοποιούνται σε
αναγνωρισµένο εργαστήριο δοκιµές κάµψης, κρούσης και σκληρότητας κατά Brinel.
Για τη δοκιµή κάµψης θα χρησιµοποιηθούν απολύτως κυλινδρικά δοκίµια διαµέτρου 25 mm,
και µήκους 600 mm. Το δοκίµιο θα τοποθετείται επί καταλλήλου µηχανής δοκιµής σε κάµψη,
µεταξύ εδράνων που να απέχουν µεταξύ τους κατά 500 mm. Το δοκίµιο πρέπει να δέχεται χωρίς
να θραυστεί ολικό φορτίο 320 kg. εφαρµοσµένο στο µέσο του µεταξύ των εδράνων ανοίγµατος.
Τούτο αντιστοιχεί σε τάση 26 kg/mm2.
To βέλος την στιγµή της θραύσης, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 mm. Οι πλευρές των
ακµών των εδράνων και του τµήµατος εφαρµογής του φορτίου, θα σχηµατίζουν µεταξύ τους γωνία
π/4 και θα ενώνονται µε κύλινδρο ακτίνας 2 mm.
Για τη δοκιµή κρούσης θα χρησιµοποιηθεί απολύτως ορθογώνιο πρισµατικό δοκίµιο,
πλευράς 40 mm και µήκους 200 mm. To δοκίµιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη µηχανή κρούσεως
µε κριό επί εδράνων που να απέχουν µεταξύ τους κατά 160 mm. Το δοκίµιο θα πρέπει να
υφίσταται, χωρίς να θραυστεί, την κρούση κριού, βάρους 12 kg που να πέφτει ελεύθερα, από ύψος
400 mm, επί του δοκιµίου και ακριβώς στο µέσο του µεταξύ των εδράνων ανοίγµατος. Η κεφαλή
του κριού θα αποτελείται από κυλινδρικό τοµές επικέντρου γωνίας π/2 και ακτίνας 50 mm. Ο
άξονας του κυλίνδρου θα είναι οριζόντιος και κάθετος επί τον άξονα του δοκιµίου.
Για κάθε είδος δοκιµής θα λαµβάνονται τουλάχιστον 3 δοκίµια ανά χύτευση. Ο µέσος όρος
των αποτελεσµάτων των δοκιµών δεν πρέπει να είναι κατώτερος της εκάστοτε οριζόµενης
ελάχιστον τιµής, συγχρόνως όµως το αποτέλεσµα κάθε µεµονωµένης δοκιµής δεν θα δίνει τιµή
µικρότερη του 10% της ελάχιστης οριζόµενης. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν οι παραπάνω
όροι, όλα τα προϊόντα της αντίστοιχης χύτευσης θα απορρίπτονται.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-9
ΦΡΕΑΤΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
Αντικείµενο
Η τεχνική περιγραφή αναφέρεται στα φρεάτια δικτύου ακαθάρτων και τα φρεάτια ύδρευσης.
Τα φρεάτια θα κατασκευασθούν από τον ανάδοχο στις θέσεις που προβλέπονται από την τεχνική
προµελέτη σύµφωνα µε τα σχετικά σχέδια της οριζοντιογραφίας των δικτύων, όπου
αποτυπώνονται οι θέσεις των φρεατίων.
Τα φρεάτια διακρίνονται σε διάφορους τύπους όπως αναφέρονται στα σχέδια της
εγκεκριµένης µελέτης και δίδονται στα αντίστοιχα σχέδιά τους.
Κατασκευή φρεατίων
Τα φρεάτια θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια και τις υποδείξεις του
επιβλέποντα µηχανικού. Οι αναγραφόµενες στα σχέδια εσωτερικές διαστάσεις των φρεατίων
αναφέρονται στις παρειές του σκυροδέµατος.
Ο πυθµένας η οροφή και οι πλευρικοί τοίχοι θα κατασκευάζονται από σκυρόδεµα σύµφωνα
µε τα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης.
Στο δάπεδο του φρεατίου αποχέτευσης θα εγκιβωτίζεται ο σωλήνας µέχρι το µέσον στο
σκυρόδεµα και θα ανοίγεται το επάνω µέρος του ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισµός των
σωλήνων σε περίπτωση απόφραξής των. Το δάπεδο θα έχει κατάλληλη κλίση ώστε να µην
αποτίθενται στερεά υπολείµµατα, αλλά σε περίπτωση υπερχείλισης όλα τα λύµατα να οδεύουν
πάλι στο εσωτερικό του ανοιχτού σωλήνα. Οι εσωτερικές επιφάνειες των φρεατίων θα επιχρισθούν
µε πατητή τσιµεντοκονία 650/900 kg τσιµέντου πάχους 2 cm.
Σε όλα τα φρεάτια αποχέτευσης βάθους µεγαλύτερου του 1 m θα τοποθετούνται βαθµίδες
σύµφωνα µε τα σχετικά σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης. Οι χυτοσιδηρές βαθµίδες θα
τοποθετούνται µετά την σκλήρυνση των τοιχωµάτων των φρεατίων µέσα σε ειδικές οπές που θα
γεµίζονται µε τσιµεντοκονία αναλογίας 1:2. Το χυτοσιδηρό κάλυµµα θα εδράζεται σε χυτοσιδηρό
πλαίσιο που θα ενσωµατώνεται στο επάνω µέρος του λαιµού των φρεατίων.
Για την επίτευξη στεγανότητας στη σύνδεση των πλαστικών σωλήνων αποχέτευσης µε τα
φρεάτια σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης θα χρησιµοποιείται ειδικός σύνδεσµος
στεγανότητας ή θα γίνεται αγρίεµα του άκρου του σωλήνα που θα πακτωθεί στο φρεάτιο και θα
γίνει επάλειψή του µε εποξειδική ρητίνη και άµµο.
Για την κατασκευή των φρεατίων θα χρησιµοποιηθεί εξωτερικός ξυλότυπος και δεν θα
σκυροδετηθούν τα τοιχώµατα σε επαφή µε παρειές της εκσκαφής.
Όλες οι χωµατουργικές εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή των φρεατίων, όπως
εκσκαφές, επιχώσεις, ανακατασκευή οδοστρωµάτων θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις σχετικές
προδιαγραφές.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-10
ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ
Αντικείµενο
Η τεχνική αυτή περιγραφή αναφέρεται
ύδρευσης.

στην κατασκευή σωµάτων αγκυρώσεως αγωγών

Γενικά
Σώµατα αγκυρώσεως θα κατασκευασθούν σε όλες τις θέσεις του αγωγού ύδρευσης όπου
λόγω αλλαγής διεύθυνσης ή τοποθέτησης ειδικού τεµαχίου ή µεγάλης κλίσης εδάφους υπάρχει
κίνδυνος να µετακινηθούν οι σωλήνες ύδρευσης. Τα σώµατα αγκύρωσης θα πρέπει να είναι ικανά
να εξασφαλίζουν την πλήρη στερεότητα του αγωγού, τόσο στη συνήθη πίεση όσο και για την πίεση
δοκιµής. Τα σώµατα αγκύρωσης θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Ο εργολάβος πάντως είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία που θα υποστεί ο
αγωγός λόγω της έλλειψης σωµάτων αγκύρωσης, εφ΄ όσον δεν ζήτησε εγκαίρως την έγκριση από
την επιβλέπουσα υπηρεσία για να τα κατασκευάσει.
Τρόπος κατασκευής
Τα σώµατα αγκύρωσης θα κατασκευασθούν από σκυρόδεµα C 12/15. Η εκσκαφή για την
κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης θα γίνει ακριβώς στις απαιτούµενες διαστάσεις ώστε η βάση
και οι κατακόρυφες πλευρές των σωµάτων να εφάπτονται του φυσικού εδάφους.
Η εκσκαφή για την κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης θα γίνει πριν από την τοποθέτηση
των σωλήνων. Τα σώµατα αγκύρωσης δεν θα τοποθετούνται στις συνδέσεις των σωληνώσεων
ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των διαρροών.
Κατά την κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια
ώστε να αποφευχθούν κρούσεις επί των σωλήνων που µπορούν να µειώσουν την αντοχή τους.
Περιλαµβανόµενες δαπάνες
Στη τιµή µονάδας του τιµολογίου για τα σώµατα αγκυρώσεως περιλαµβάνονται οι δαπάνες
για όλες τις εργασίες, υλικά και χρήση κάθε είδους εξοπλισµό, που απαιτείται για την πλήρη και
έντεχνη κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης, εκτέλεση των
σχετικών εργασιών.
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι δαπάνες για,
1. Τις επιπλέον εκσκαφές και επιχώσεις πλέον αυτών της κατασκευής του σκάµµατος σε
οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους.
2. Το σκυρόδεµα C 12/15, περιλαµβανόµενου και του επιπλέον λόγω υπερεκσκαφών.
3. Τους ξυλότυπους.
4. την αποκοµιδή πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-11
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Αντικείµενο
Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά την κατασκευή και τοποθέτηση σιδερένιων
κατασκευών: κιγκλιδώµατα, σκάλες και δάπεδα διαδροµών.
Υλικά-Προδιαγραφές
Όλα τα υλικά κατασκευής θα είναι από St 37 γαλβανισµένα εν θερµώ σύµφωνα µε το BS
729.
Το γαλβάνισµα θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του υπόψη αντικειµένου
περιλαµβανοµένων των εργασιών διάτρησης, συγκόλλησης, τριβής κλπ., και µετά την αφαίρεση
των επιφανειακών ελαττωµάτων και αφού προηγηθεί προσεκτικός καθαρισµός των επιφανειών.
Το γαλβάνισµα των επιφανειών θα γίνεται δι’ εµβαπτίσεως εν θερµώ, σύµφωνα µε το BS
5493 και το βάρος της επικάλυψης θα είναι τουλάχιστον 600 γραµµάτια ανά τετραγωνικά µέτρο.
Οποιαδήποτε φθορά σε επιστρώσες ψευδαργύρου, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του
εξοπλισµού θα επιδιορθώνεται µε κατάλληλη σύνδεση ψυχρού γαλβανισµού πάχους τουλάχιστον
10 µm, ώστε να επιτευχθεί ισοδύναµη προστασία.
Μετά την εγκατάσταση όλες οι σιδηρές επιφάνειες θα περασθούν µε ειδικό προς τούτο
αντιδιαβρωτικό χρώµα (µίνιο), αφού πρώτα καθαριστούν από λιπαρές ουσίες, λάδια κλπ. Στη
συνέχεια οι επιφάνειες θα επιστρωθούν µε µία στρώση ελαιοχρώµατος.
Όλα τα υλικά στερέωσης θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
Κιγκλιδώµατα
Όπου δείχνονται στα σχέδια και γενικά όπου υπάρχει υψοµετρική διαφορά µεγαλύτερη από
0,50 m θα εγκατασταθούν κιγκλιδώµατα. Τα κιγκλιδώµατα θα έχουν ενιαία µορφή σε όλη την
εγκατάσταση και θα αποτελούνται από κατακόρυφους γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες 1 ½ ιντσών
και οριζόντιους 1 ίντσας.
∆άπεδα διαδρόµων
Όπου δείχνονται στα σχέδια και γενικά στις περιοχές, όπου είναι αναγκαία η οπτική
παρακολούθηση κάτω από το δάπεδο εργασίας θα τοποθετούνται δάπεδα από πλέγµα ( εσχάρες
). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα δάπεδα θα έχουν αντιολισθητική επιφάνεια (µπακλαβαδωτή
λαµαρίνα). Τα πλαίσια του δαπέδου θα σχηµατίζονται από λάµες, που θα συγκολλώνται και οι
οπές θα είναι καλά τροχισµένες στις γωνίες.
Το δάπεδα µε αντιολισθητική επιφάνεια καθώς και τα δάπεδα µε πλέγµα (εσχάρες) θα έχουν
ενιαία µορφή και θα πρέπει να φέρουν 500 kg/m2 µε µέγιστο βέλος κάµψης 2 mm.
Σκάλες
Όπου δείχνεται στα σχέδια και γενικά όπου απαιτείται πρόσβαση για λειτουργία, συντήρησης
ή επιθεώρηση σε επίπεδο µε διαφορά µεγαλύτερη από 50 cm από το επίπεδο εργασίας πρέπει να
εγκατασταθούν µεταλλικούς σκάλες.
Οι κεκλιµένες σκάλες (µε γωνία από 650 έως 750) θα έχουν πατήµατα από µπακλαβαδωτή
λαµαρίνα µήκους 0,50 m και πλάτους 0,09 m. Το πάχος της λαµαρίνας θα είναι 5/7 mm.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-11Α
ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΕΣ
Αντικείµενο-Ισχύουσες προδιαγραφές
Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά την προµήθεια και εγκατάσταση υπερχειλιστών στις
διάφορες µονάδες του έργου. Όπου δείχνεται στα σχέδια πρέπει να εγκατασταθούν υπερχειλιστές.
Οι υπερχειλιστές θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΙSΙ 304, πάχους 2 mm.
Η µορφή των υπερχειλιστών και των διαφραγµάτων αφρού πρέπει να είναι σύµφωνη µε το
DIN 19558 και τα σχέδια της µελέτης.
Τα περεµβύσµατα θα είναι από φύλλο neopren, πάχους 10 mm και οι βίδες από ανοξείδωτο
χάλυβα. Στις θέσεις στερέωσης πρέπει να υπάρχουν ελλειψοειδείς οπές που θα επιτρέπουν την
κατακόρυφη ρύθµιση + 25 mm.
Η εγκατάσταση θα γίνει µε χρήση χωροβάτη, για την επακριβή τοποθέτηση στην οριζόντια
θέση του υπερχειλιστή.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-12
ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
Αντικείµενο
Στο άρθρο αυτό, καθορίζονται οι βασικές απαιτήσεις που αφορούν τα υλικά και τον τρόπο
κατασκευής των κτιριακών έργων και πάσης φύσεως οικοδοµικών εργασιών. Όλες οι κτιριακές
εγκαταστάσεις θα είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού
(Ν4067/2012).
Ο Εργολάβος πρέπει να φροντίσει για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου στο έργο των
απαραίτητων υλικών και απαραίτητων µηχανηµάτων. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι άριστα
ποιοτικά. Στις υποχρεώσεις του Εργολάβου περιλαµβάνονται και κάθε µικροκατασκευή που είναι
απαραίτητη για τη σωστή κατασκευή των έργων. Όλα τα κτίρια της εγκατάστασης θα είναι µε
φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25.
Τοίχοι
Οι εξωτερικοί τοίχοι θα κατασκευασθούν από οπτοπλινθοδοµή πάχους 25 cm (µπατικές ή
δύο δροµικές µε ενδιάµεση µόνωση) µε διάτρητους οπτόλινθους άριστης ποιότητας διαστάσεων 6
χ 9 χ 19 cm , σύµφωνα µε το Άρθρο ΠΜ 4623 του Α.Τ.Ο.Ε., θα κατασκευαστεί µε διάζωµα (σενάζι)
από σκυρόδεµα διαστάσεων 0,25 Χ 0,15 m στο ύψος των υπερθύρων.
Οι εσωτερικοί τοίχοι θα κατασκευασθούν από οπτοπλινθοδοµή πάχους 10 cm (δροµική) µε
οπτόλινθους διάτρητους άριστης ποιότητας διαστάσεων 6 Χ 9 Χ 19 cm, σύµφωνα µε το Άρθρο
ΠΜ 4622 µε ενίσχυση σενάζ από σκυρόδεµα 9 Χ 15 m.
Επιχρίσµατα
Εξωτερικά θα εκτελεσθούν επιχρίσµατα, εκτός από τα µέρη των ορατών σκυροδεµάτων,
αρτιφισιέλ πάχους 33-35 mm σε τρείς στρώσεις από τις οποίες η πρώτη πάχους 5 mm µε πεταχτό
τσιµεντοκονίαµα 450 kgr και µεσόκοκκη άµµο, η δεύτερη λάσπωµα µε τσιµεντοκονίαµα πάχους 14
mm και η τρίτη πάχους 18 mm µε αλλεπάλληλο τσιµεντοµαρµαροκονίαµα 450 kgr λευκού
τσιµέντου, µετά λοξεύσεως µε κτένα σύµφωνα µε τα άρθρα 7168 και 7178 του Α.Τ.Ο.Ε.
Εσωτερικά θα εκτελεσθούν επιχρίσµατα µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα αναλογίας 1:2
περιεκτικότητας 150 mm τσιµέντου σε τρεις στρώσεις, ολικού πάχους 2,5 cm, σύµφωνα µε το
Άρθρο ΠΜ 7116 του Α.Τ.Ο.Ε. Τα οροφοκονιάµατα θα εκτελεσθούν µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα
αναλογίας 1:2 των 150 kgr σε τρείς στρώσεις πάχους τουλάχιστον 1,5 cm σύµφωνα µε το Άρθρο
ΠΜ 7111 του Α.Τ.Ο.Ε.
Χρωµατισµοί
12.4.1 Γενικές Υποχρεώσεις
Όλα τα υλικά και εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας και θα έχουν
εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Υλικά και εργαλεία που θα κριθούν από την
Επιβλέπουσα Υπηρεσία σαν ακατάλληλα θα αποµακρύνονται αµέσως, από τον Ανάδοχο, από το
εργοτάξιο. Το χρώµα και η απόχρωση των χρωµατιστών θα καθοριστεί από την Επίβλεψη µε
βάση δείγµατα που θα κατασκευάσει ο Ανάδοχος πάνω στις κατά περίπτωση επιφάνειες (τµήµατα
τοίχου, κουφωµάτων κλπ.) και τα οποία θα διατηρηθούν όσο χρονικό διάστηµα υποδείξει η
επίβλεψη, για σύγκριση µε τους χρωµατισµούς που εκτελούνται. Ανεξάρτητα από το µέγεθος της
επιφάνειας, ο χρωµατισµός της θα είναι οµοιόµορφος χωρίς λεκέδες, κόκκους ή λοιπά ελαττώµατα.
Ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση των χρωµατισµών να προφυλάσσει τις επιστρώσεις των
δαπέδων, υαλοπίνακες κλπ. από κάθε ρύπανση και να παραδώσει αυτά απόλυτα καθαρά.
12.4.2 Υδροχρωµατισµοί Κοινοί
Θα εκτελούνται µε διάλυµα καθαρού ασβέστη, ο οποίος θα χρησιµοποιείται τουλάχιστον 2
εβδοµάδες µετά την σβέση. Στο κάθε κυβικό µέτρο διαλύµατος θα προσθέτονται 7,5 kgr καθαρό
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ωµό λινέλαιο. Η εκτέλεση του υδροχρωµατισµού θα γίνεται µε ψήκτρα σε τρείς στρώσεις µετά την
προκαταρκτική επίστρωση µε αραιό γαλάκτωµα ασβέστη. Πριν από τον υδροχρωµατισµό θα
γίνεται επισκευή και τρίψιµο των φθορών και γενικός καθαρισµός των επιχρισµάτων. Κατά την
έναρξη του χρωµατισµού, τα επιχρίσµατα θα είναι τελείως στεγνά.
12.4.3 Υδροχρωµατισµοί µε πλαστικά χρώµατα
Τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αντοχής σε τριβή και γαλάκτωση (δηλαδή
χρωµατισµένη επιφάνεια δεν θα σχηµατίζει γαλάκτωµα µετά από προστριβή µε υγρό σπόγγο). Τα
βασικά χαρακτηριστικά τους θα είναι η πλαστική ύλη «βινύλ» και το ελαστικό κόµµι. Τα πλαστικά
χρώµατα θα προσκοµίζονται µέσα στα σφραγισµένα δοχεία της αρχικής τους συσκευασίας. Η
προετοιµασία της επιφάνειας των επιχρισµάτων θα γίνεται όπως και στους υδροχρωµατισµούς, οι
δε δύο τελικές στρώσεις θα εκτελούνται µε αµιγή χρώµατα προστιθέµενων σταγόνων µόνο νερού.
Εάν µε την δεύτερη στρώση δεν επιτευχθεί ισότονος και οµοιόµορφος χρωµατισµός, επιβάλλεται
και τρίτη στρώση χρώµατος.
12.4.4 Ελαιοχρωµατισµοί
Τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι παρασκευασµένα από άριστες φυτικές ή
ορυκτές χρωστικές ουσίες για την επίτευξη της κάθε φοράς επιζητούµενης απόχρωσης, το δε
λινέλαιο (ωµό ή βρασµένο) θα είναι της καλύτερης ποιότητας και όχι πρόσφατο. Το λινέλαιο θα
φέρεται µέσα σε αεροστεγώς σφραγισµένα δοχεία. Η λειότριψη των υλικών θα είναι τέτοια ώστε
µικρή ποσότητα εξαπλούµενη πάνω σε γυαλί να µην εµφανίζει κοκκία. Η χρήση τερεβινθελαίου και
στεγνωτικών θα γίνεται σε ποσότητες που θα καθορίζονται από την Επίβλεψη. Οι αναλογίες
σύνθεσης των διαφόρων µιγµάτων θα είναι σύµφωνες µε τις τεχνικές προδιαγραφές των
βιοµηχανιών παραγωγής τους και σε κάθε περίπτωση πρέπει να τυχαίνουν της έγκρισης της
Επίβλεψης.
Όταν πρόκειται για ελαιοχρωµατισµό ξύλινων επιφανειών θα προηγείται πλήρης καθαρισµός
αυτών και θα ακολουθεί αστάρωµα , αφαίρεση όλων των ρόζων µέχρι βάθους 2 mm και κάψιµο
των κεφαλών αυτών µε ειδικό καµινέτο. Εάν αυτό το θεωρήσει η Επίβλεψη αναγκαίοι, οι ρόζοι θα
επικαλυφθούν µε ειδικό βερνίκι (SIBEDLAC). Στη συνέχεια θα ακολουθεί στοκάρισµα µε στόκο
που περιέχει και τσίγκο ή λευκό τιτάνιο. Στην περίπτωση απλών ελαιοχρωµατισµών ξύλινων
επιφανειών ακολουθεί τρίψιµο µε υαλόχαρτο, διαστρώνεται η πρώτη στρώση ελαιοχρώµατος και
ακολουθεί ψιλοστοκάρισµα, µετά δε από την ξήρανση τρίβονται πάλι οι επιφάνειες µε υαλόχαρτο
και διαστρώνονται οι υπόλοιπες δύο στρώσεις του ελαιοχρώµατος. Κάθε στρώση εκτελείται µόνον
όταν η προηγούµενη έχει ξηρανθεί καλά (24ωρο για τα εσωτερικά και 48ωρο για τα εξωτερικά).
Στην περίπτωση σπατουλαριστών ελαιοχρωµατισµών, µετά το κόψιµο των ρόζων και το
στοκάρισµα θα ακολουθεί σπατουλάρισµα µε µαλακό επίπλασµα (αντουί) που περιέχει 50%
τσίγκο, ή λευκό τιτάνιο, τρίψιµο µε υαλόχαρτο, διάστρωση χρώµατος, ψιλοστοκάρισµα νέο τρίψιµο
και τέλος πέρασµα δύο στρώσεων ελαιοχρώµατος. Αν µετά από το πέρασµα κάθε στρώσης
παρουσιάζονται ανώµαλες επιφάνειες γίνεται νέο ψιλοστοκάρισµα ή τρίψιµο µε υαλόχαρτο. Στην
περίπτωση ελαιοχρωµατισµών µε ριπολίνη, η Τρίτη διάστρωση χρώµατος αντικαθίσταται µε ειδικό
παρασκεύασµα (βελατούρα) και ακολουθεί µία διάστρωση ριπολίνης.
Οι σπατουλαριστοί ελαιοχρωµατισµοί τοίχων εκτελούνται ως εξής:
Μετά από επιµελή καθαρισµό των επιφανειών γίνεται αστάρωµα µε λινέλαιο και
σπατουλάρισµα µε αντουί που αποτελείται από στόκο, τσίγκο 30% ή λευκό τιτάνιο, λινέλαιο,
τερεβινθέλαιο σε δύο σταυρωτές διαστρώσεις που η δεύτερη που πιέζεται ισχυρά µε την σπάτουλα
ώστε να προκύπτει επιφάνεια λεία και χωρίς κυµατισµούς. Στη συνέχεια η επιφάνεια τρίβονται µε
υαλόχαρτο και ακολουθεί η πρώτη διάστρωση χρώµατος, ψιλοστοκάρισµα, νέο τρίψιµο και τέλος
το πέρασµα των δύο υπόλοιπων στρώσεων ελαιοχρώµατος, όπως στην περίπτωση που
περιγράφεται για τις ξύλινες επιφάνειες.
Οι χρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών µε ντούκο πιστολέτο θα εκτελούνται ως εξής:
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Προηγείται καθαρισµός µε µεταλλική ψήκτρα και σµυριδόπανο, ώστε η σιδηρά επιφάνεια να
απαλλαγεί από την σκουριά και τις προσκολληµένες ύλες και στην συνέχεια εκτελείται µε µία
στρώση µε σύνθεση 1 kg λινέλαιο βρασµένο, 6 kgr µίνιο σε σκόνη, 0,5 kgr τσίγκο, 230 gr
τερεβινθέλαιο και 150 gr στεγανωτικό.
Ακολουθεί σπατουλάρισµα µε ντουκόστοκο και τρίψιµο µε υαλόχαρτο, αστάρωµα µε ντούκο
και δύο στρώσεις ντούκο µε πιστολέτο. Πριν από τον χρωµατισµό µε ντούκο θα γίνεται επάλειψη
µε ειδικό αντισκωριακό.
12.4.5 ∆άπεδα
Το είδος των δαπέδων των κτιρίων θα είναι ανάλογο της χρήσης τους.
Τα δάπεδα βιοµηχανικού τύπου θα διαµορφωθούν µε επεξεργασία νωπού σκυροδέµατος.
2
Θα χρησιµοποιηθεί σκληρυντικό υλικό σε αναλογία τουλάχιστον 6 kg/m και χρώµατος που θα
καθορισθεί από την Υπηρεσία. Η τοποθέτηση αυτών θα γίνει σύµφωνα µε το Άρθρο ΠΜ 7331,
7452 και 7431 του Α.Τ.Ο.Ε.
12.4.6 Κουφώµατα
Το είδος των κουφωµάτων των κτιρίων θα είναι ανάλογο της χρήσης τους.
Ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή θα δοθεί στην καλή στερέωση των κουφωµάτων στα
τοιχώµατα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης πάκτωση και στροφή των φύλλων
κραδασµού σε συνδυασµού µε την ελάχιστη δυνατή διατάραξη της εσωτερικής εµφανίσεως του
κτιρίου.
Τα κουφώµατα από αλουµίνιο θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τους όρους των αντίστοιχων
προδιαγραφών του Α.Τ.Ο.Ε. (άρθρα 6501, 6502, 6503) και λαµβάνοντας υπόψη τις πολεοδοµικές
διατάξεις που ισχύουν στη περιοχή. Τα µεταλλικά κουφώµατα, πόρτες και παράθυρα απλού
σχεδίου θα κατασκευασθούν από στραντζαριστή λαµαρίνα και φύλλα πάχους 2mm , θα
εξασφαλίζουν ισχυρό σκελετό και το απαροµόρφωτο του φύλλο σε οποιασδήποτε θέση
λειτουργίας τους και θα είναι εφοδιασµένα µε όλα τα εξαρτήµατα, στροφείς, κλειδαριές, λαβές κλπ.
σύµφωνα µε τους όρους των αντίστοιχων προδιαγραφών του Α.Τ.Ο.Ε. (άρθρα 6201 και 6221).
Οι κυλιόµενες µεταλλικές θύρες θα κατασκευασθούν από σκελετό και φύλλα επικαλύψεως
από στραντζαριστή λαµαρίνα µετά του κλείθρου, του µηχανισµού αναρτήσεως και κυλίσεως
άριστης ποιότητας και κατασκευής της εγκρίσεως της υπηρεσίας σύµφωνα µε το Άρθρο ΠΜ 6225
του Α.Τ.Ο.Ε.
Τα µεταλλικά κουφώµατα θα ελαιοχρωµατισθούν µε ντούκο πιστολέτου µία στρώση µίνιου,
µία στρώση αντουί και δύο στρώσεις ντούκο σύµφωνα µε τα άρθρα 7745 και 7746 του Α.Τ.Ο.Ε.
Μαρµάρινες εργασίες
Οι επενδύσεις βαθµίδων θα κατασκευασθούν από λευκό µάρµαρο πάχους 3 cm και οι
ποδιές των παραθύρων από λευκό µάρµαρο πάχους 2 cm.
Υγροµόνωση δώµατος
Η υγροµόνωση του δώµατος και η στεγάνωση αυτού θα εκτελεσθεί όπως πιο κάτω.
∆ιπλή στρώση ασφαλτικού γαλακτώµατος επί της άνω επιφάνειας της πλάκας.
Κατασκευή σκυροδέµατος κλίσεων στο δώµα ελάχιστου πάχους 0,10 cm στην άκρη του
δώµατος, περιεκτικότητας 100 kgr τσιµέντου σύµφωνα µε το Άρθρο ΠΜ 3512 του Α.Τ.Ο.Ε.
Στρώση ασφαλτόπανου µε ψηφίδα µε επικάλυψη 0.10 µ.

Ύδρευση και αποχέτευση
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Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης των κτιρίων θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε
αυτή την προδιαγραφή, τους Ελληνικούς Κανονισµούς Εσωτερικών υδραυλικών Εγκαταστάσεων
που ισχύουν.
Το δίκτυο ύδρευσης θα κατασκευασθεί από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες ή σωλήνες
PVC µε αντοχή σε πίεση το λιγότερο 10 ατµόσφαιρες.
Το οριζόντιο και κατακόρυφο δίκτυο αποχέτευσης, θα κατασκευασθεί από πλαστικούς
σωλήνες αποχέτευσης πίεσης 6 atm. Οι αποχετεύσεις των υδραυλικών υποδοχέων (νιπτήρων
κλπ.) µέχρι τα σιφώνια δαπέδου, θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες αποχέτευσης
πίεσης 6 atm. Οι διακλαδώσεις θα γίνονται µε κατάλληλα ειδικά τεµάχια. Τα σιφώνια των νιπτήρων
θα είναι ορειχάλκινα και επιχρωµιωµένα, ενώ τα σιφώνια δαπέδου θα είναι πλαστικά. Οι οριζόντιες
σωληνώσεις αποχέτευσης εντός των κτιρίων θα πρέπει να έχουν κατά µήκος κλίση όχι µικρότερη
του 1% και θα εδράζονται σε ισχνό σκυρόδεµα. Τα φρεάτια επίσκεψης εντός των κτιρίων θα
αποφεύγονται και αν αυτό δεν είναι δυνατόν θα είναι ξηρού τύπου µε τάπα καθαρισµού. Εκτός των
κτιρίων θα κατασκευασθούν από σκυρόδεµα µε εσωτερική επίχριση µε τσιµεντοκονία. Αυτά θα
καλύπτονται µε διπλό χυτοσιδηρό κάλυµµα και θα είναι στεγανά.
Οι υδρορροές από το δώµα θα έχουν κυκλική ή ορθογωνική διατοµή από πλαστικό. Οι
γλάστρες συλλογής των βρόχινων νερών θα είναι κατασκευασµένες από µολυβδόφυλλα πάχους 3
mm.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-13
ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
Αντικείµενο ισχύουσες προδιαγραφές
Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αφορά την κατασκευή των έργων οδοποιίας, πεζοδρόµια και
την περίφραξη των εγκαταστάσεων. Γενικά ισχύουν οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ)
του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε.
Οδόστρωµα
Οι εκσκαφές και τα επιχώµατα θα γίνουν σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές και τα
σχέδια της µελέτης.
Η σκάφη πρέπει να διαµορφωθεί και να συµπυκνωθεί στις διαστάσεις, που αναγράφονται
στα σχέδια της µελέτης. Κάθε ανωµαλία ή κοίλωµα που δηµιουργείται στην επιφάνεια της σκάφης
κατά την διάρκεια της συµπύκνωσης θα διορθώνεται µε αναµόχλευση της επιφάνειας και µε
προσθήκη, αφαίρεση ή αντικατάσταση του υλικού και στην συνέχεια νέα συµπύκνωση, έτσι ώστε
να προκύψει λεία και οµοιόµορφη επιφάνεια.
Στην περίπτωση που η επιφάνεια της σκάφης χαλαρώσει ή υποστεί άλλου είδους φθορά,
πριν αρχίσει η επόµενη εργασία, πρέπει να επισκευάζεται ή να ανακατασκευάζεται. Μετά την
αποπεράτωση της συµπύκνωσης και πριν αρχίσει η επόµενη εργασία, η επιφάνεια της σκάφης
πρέπει να έχει τις ανοχές που έχουν προδιαγραφεί.
Εάν, λόγω συνθηκών εδάφους, είναι αδύνατη η συµπύκνωση της σκάφης, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, το ακατάλληλο υλικό θα αφαιρείται και θα αντικαθίσταται µε υπόβαση από κοκκώδες
υλικό.
Το οδόστρωµα θα αποτελείται από τα εξής:
Α. Υπόβαση συνολικού τελικού πάχους τουλάχιστον (δύο στρώσεις των 10 cm)
κατασκευαζόµενης σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο 150, µε θραυστό υλικό διαβαθµίσεως Β ή Γ, είτε από
ασβεστολιθικό υλικό λατοµείου, είτε προελεύσεως χειµάρρου.
Β. Βάση συνολικού τελικού πάχους τουλάχιστον 20 cm (δύο στρώσεις των 10 cm)
κατασκευαζόµενης σύµφωνα µε την ΠΤΠ 155, µε θραυστό υλικό διαβαθµίσεως Β ή Γ, είτε από
ασβεστολιθικό υλικό λατοµείου, είτε προελεύσεως χειµάρρου.
Γ. Ασφαλτική προεπάλειψη επί της βάσεως.
∆. Ασφαλτικό οδόστρωµα συνολικού τελικού πάχους τουλάχιστον 5 cm σε δύο στρώσεις, εκ
των οποίων η κάτω ασφαλτική στρώση βάσεως θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε την ΠΤΠ Α 260,
τύπου Β σε συµπυκνωµένο πάχος τουλάχιστον 2,5 cm από αδρανές ασβεστολιθικό υλικό
λατοµείου και η επάνω στρώση κυκλοφορίας θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε την ΠΤΠ Α 265,
τύπου Β σε συµπυκνωµένο πάχος τουλάχιστον 2,5 cm από αδρανές ασβεστολιθικό υλικό
λατοµείου.
Η επιφάνεια, σε κάθε φάση κατασκευής των δρόµων πρέπει να συµφωνεί µε τα παρακάτω
όρια αποκλίσεων:
Επιφάνεια
Απόκλιση σε mm
Σκάφη
από 0 έως – 50
Κοκκώδης υπόβαση
από 0 έως - 50
Κοκκώδης βάση
από 5 έως - 25
Τάπητας κυκλοφορίας
από 5 έως - 5
Κρασπεδόρειθρα και στερεά εγκιβωτισµού
Στερεά εγκιβωτισµού θα τοποθετηθούν στην εξωτερική οριογραµµή των περιφερειακών
δρόµων στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια της µελέτης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα
τοποθετηθούν κρασπεδόρειθρα. Σε καµπύλες ακτίνας µικρότερη των 8µ θα χρησιµοποιούνται
ειδικά καµπύλα προκατασκευασµένα τεµάχια.
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Τα ρείθρα και στερεά εγκιβωτισµού θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης
και θα τοποθετούνται στις σωστές τους ευθυγραµµίες και στάθµες. Οποία τµήµατα βρεθούν µε
σφάλµα ευθυγραµµίας ή στάθµης µεγαλύτερο από 3 mm θα καθαιρούνται και θα ανακατασκευάζονται.
Πεζοδρόµια
Περιµετρικά των δρόµων θα κατασκευασθούν πεζοδρόµια πλακόστρωτα µε τσιµεντόπλακες
πεζοδροµίου 50 x 50 cm και πάχος 5 cm µε την ΠΤΠ 87 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Η επίστρωση θα γίνεται πάνω σε βάση από υλικό κοκκώδους βάσης, πάχους 100 mm. Οι
πλάκες θα εδράζονται πάνω σε άµµο πάχους 50 mm.
Εάν δεν χρησιµοποιηθούν πλάκες πρέσας πρέπει να γίνονται αρµοί 10 mm, που θα
γεµίζονται µε αριάνι αναλογίας 1 (τσιµέντο)/12 (άµµο).
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-14
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
Η περίφραξη θα πρέπει να περιλαµβάνει το σύνολο των εγκαταστάσεων ενώ θα πρέπει να
υπάρχουν τουλάχιστον δύο είσοδοι κατάλληλων διαστάσεων. Η περίφραξη θα πρέπει να είναι από
κατάλληλα υλικά, γαλβανισµένο πλέγµα ώστε να αποφεύγεται η διάβρωσή του. Οι στύλοι
υποστήριξης του πλέγµατος θα είναι χαλύβδινοι γαλβανισµένοι εν θερµώ. Το ύψος της περίφραξης
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 µέτρα. Κατά µήκος της περίφραξης θα πρέπει να
τοποθετηθούν δένδρα που θα περιορίζουν την ορατότητα αλλά και τη µεταφορά φερτών υλικών
από και προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΜ-15
∆ΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
Χαλυβδοσωλήνες ελικοειδούς ραφής
Όπου απαιτούνται µεταλλικές σωληνώσεις θα κατασκευασθούν από χαλυβδοσωλήνες
ελικοειδούς ραφής, σπειροειδούς συγκόλλησης SAW process, σύµφωνα µε το DIN 1626/10 atm.
Ο τύπος του ελάσµατος θα είναι ST 37-2 σύµφωνα µε το DIN 17100. Ο παραγωγός των σωλήνων
θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001.
Οι φλάντζες, όπου απαιτηθούν, θα είναι τόρνου (κατά DIN 2576) από χάλυβα St 37-2. Όλα
τα χρησιµοποιούµενα εξαρτήµατα θα είναι τύπου µεταλλικής συγκόλλησης (κατά DIN 3216 και
ANSI B16.0). Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι κατασκευασµένα από χάλυβα σε θερµό
γαλβάνισµα (κατά DIN 2507). Όλα τα άκρα των σωλήνων πριν την συγκόλληση θα υποστούν
ο
ο
φρεζάρισµα υπό γωνία 30 -35 και θα συγκολληθούν εξωτερικά και εσωτερικά.
Αντιδιαβρωτική προστασία
Οι χαλυβδοσωλήνες θα φέρουν πλήρη εσωτερική και εξωτερική αντιδιαβρωτική προστασία
σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 30670.
Οι επιφάνειες θα προετοιµάζονται µε συρµατόβουρτσα για αφαίρεση ακαθαρσιών κλπ. και
αµµοβολή κατά BS 4232.
Εσωτερικά θα προστατεύονται µε:
• Μία στρώση µε εποξικό primer
• ∆ύο στρώσεις µε εποξική βαφή
Εξωτερικά θα προστατεύονται µε επένδυση µε πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας σύµφωνα
µε DIN 30670.
Στα σηµεία των συγκολλήσεων ο αγωγός θα καλύπτεται µε ταινία (DIN 30672)
πολυαιθυλενίου 3 στρωµάτων, συνολικού πάχους τουλάχιστον 3,2 mm.
∆οκιµή
Μετά την τοποθέτηση των αγωγών και την σύνδεση των διαφόρων εξαρτηµάτων, θα
εκτελείται µε δαπάνες του αναδόχου, έλεγχος στεγανότητας της συγκεκριµένης γραµµής σωλήνων
σύµφωνα µε τη προδιαγραφή ΠΜ-7.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-1
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Γενικά
Ο σχεδιασµός και η κατασκευή όλου του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε τους κανόνες
της επιστήµης και τεχνικής και σύµφωνα µε αναγνωρισµένα ελληνικά ή διεθνή πρότυπα. Η
αναφορά στις παρούσες προδιαγραφές σε πρότυπα (DIN, BS κλπ.), είναι ενδεικτική της
επιθυµητής ποιότητας και ο Ανάδοχος µπορεί να εφαρµόσει εναλλακτικά πρότυπα, όπως για
παράδειγµα ISO, ANSI, εφ' όσον αυτά είναι τουλάχιστον ισοδύναµα µε τα αναφερόµενα στις
παρούσες προδιαγραφές.
Ο µηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισµός, θα προέρχεται κατά προτίµηση από
προµηθευτές οι οποίοι είναι πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε το ISO 9001 ή τουλάχιστον κατά ISO
9002. O εξοπλισµός που θα παραδοθεί πρέπει να έχει αποδεικτικά καλής και αξιόπιστης
λειτουργίας σε παρόµοια έργα, να έχει µεγάλη διάρκεια αξιόπιστης λειτουργίας και να είναι απλός
στην χρήση του. Τέλος θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη τεχνική υποστήριξη για συντήρηση και
επάρκεια ανταλλακτικών. Ο µηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισµός πρέπει να είναι
κατάλληλος για 24ωρη συνεχή λειτουργία κάτω από τις συνθήκες, που επικρατούν στην περιοχή
του έργου, και για τη συγκεκριµένη εφαρµογή. Ο χρόνος αξιόπιστης λειτουργίας του θα πρέπει να
είναι 15 έτη.
Ο εξοπλισµός θα πρέπει 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 τοποθέτηση του εξοπλισµού και σε
µικρές µόνο προσαρµογές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση και λειτουργία του.
∆ιαδικασία έγκρισης των υλικών και του εξοπλισµού, συσκευασία, αποστολή
Κάθε υλικό ή εξοπλισµός θα πρέπει να εγκρίνεται από την Υπηρεσίας, η οποία έχει το
δικαίωµα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού 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:
1. Τον οίκο κατασκευής και τον τύπο του
2. Τα υλικά κατασκευής του
3. Την αντι-διαβρωτική προστασία
4. Τις εφαρµοζόµενες προδιαγραφές
5. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη λειτουργίας και τις διαστάσεις
6. Τις αποδεκτές ανοχές κατασκευής και λειτουργίας
7. Το πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου
8. Το πρόγραµµα συντήρησής του
9. Τον τρόπο εγκατάστασής του (installation manual)
10. Τις δοκιµές λειτουργίας
Επί πλέον των παραπάνω ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει, πριν από την
παραγγελία, εικονογραφηµένα έντυπα (prospectus) µε τα παραπάνω στοιχεία των κατασκευών.
Πριν από την σχετική έγκριση της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος δεν µπορεί να προχωρήσει στην
παραγγελία των υλικών.
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.
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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 φά-κελο
συσκευασίας και να µαρκάρονται µε αδιάβροχη µπογιά, ώστε να φαίνεται το βάρος τους και τα
σηµεία στερέ-ωσης 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
διάφορα µικροϋλικά όπως χιτώνια, δακτύλιοι, τσιµούχες, κοχλίες, περι-κόχλια 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 µερών
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.
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.
Εκτέλεση εργασιών
Η εκτέλεση της εργασίας και η ποιότητα και µορφή του εξοπλισµού θα είναι πρώτης
εµπορικής ποιότητας και σύµφωνα µε τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και πρακτικές. Θα
υπάρχει τυποποίηση των εξαρτηµάτων έτσι ώστε όλα τα παρόµοια εξαρτήµατα µίας µονάδας θα
είναι απόλυτα εναλλάξιµα µεταξύ τους. Θα πρέπει να µπορούν να τοποθετούνται εντός των
προδιαγραφόµενων ανοχών, 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 και
φθορές πέραν των φυσιολογικών.
Όλα τα µέρη, που µπορεί να υποστούν φθορά ή ζηµιές λόγω σκόνης, θα είναι τελείως
κλειστού τύπου µε προστατευτικό περίβληµα. Μηχανήµατα που θα είναι τοποθετηµένα σε χώρους
όπου θα υπάρχει προσωπικό κατά την διάρκεια των συνήθως 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 75dB (A), όπως
καθορίζεται στο πρότυπο ISO 1990.
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Υλικά κατασκευής
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο 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 αξιόπιστης 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, χηµική προσβολή ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Υλικά και συσκευές που πρόκειται να λειτουργήσουν σε διαβρωτικό περιβάλλον πρέπει να
πληρούν τους προβλεπόµενους από τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές, όρους.
Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι µεταλλικές ράβδοι και φύλλα που θα
χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισµού θα πρέπει να είναι ισοδύναµα µε τις
απαιτήσεις του προτύπου BS 4360 grade 43/50 Β/50 C. Όπου προβλέπεται η χρήση ανοξείδωτου
χάλυβα αυτός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τύπου SS 316 L.
Ο χυτοσίδηρος θα πρέπει να είναι φαιάς ποιότητας και τουλάχιστον ισοδύναµος µε αυτόν
που αναφέρεται στο πρότυπο BS 1452 Class 14 Θα πρέπει να αποφεύγεται στις κατασκευές
γενικά
η επαφή διαφορετικών µετάλλων. Όπου αυτό είναι απαραίτητο θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται µέταλλα µε διαφορά κανονικά δυναµικού οξειδοαναγωγής µικρότερη από 0,5
mV.
Ανταλλακτικά
Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι καινούργια και απόλυτα ανταλλάξιµα µε εκείνα θα
αντικαταστήσουν. Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει πίνακα µε τα απαιτούµενα ανταλλακτικά σε
ετήσια βάση για την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Τα ανταλλακτικά θα
αποθηκεύονται σε κατάλληλο χώρο και συνθήκες και θα φέρουν τις κατάλληλες ενδείξεις, τόσο τα
ανταλλακτικά όσο και τα δοχεία αποθήκευσής τους. Για συντηρήσεις που απαιτούν ειδικά εργαλεία
και ιδιο-κατασκευές, θα παραδοθούν από τον ανάδοχο δύο (2) αχρησιµοποίητες σειρές .
Συσκευασία και µεταφορά
Ο εξοπλισµός, πριν την αποστολή του από το εργοστάσιο του κατασκευαστή στο
εργοτάξιο, θα πρέπει να συσκευασθεί κατάλληλα ώστε να έχει επαρκή προστασία κατά της
διάβρωσης και των τυχαίων ζηµιών, που µπορεί να προκύψουν κατά την µεταφορά, την
αποθήκευση και την τοποθέτησή του.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα παραπάνω και θα πρέπει να
προµηθεύσει όλα τα απαραίτητα µέσα και υλικά (κιβώτια συσκευασίας κλπ.) 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 υπ' όψη και τις πιθανές καθυστερήσεις και να
είναι κατάλληλη για αποθήκευση. Οι αντλίες, φλάντζες, οι δικλείδες και τα ειδικά τεµάχια θα πρέπει
να προστατεύονται µε ξύλινους δίσκους, που θα είναι στερεωµένοι µε προσωρινά µπουλόνια (τα
οποία όµως δεν θα χρησιµοποιηθούν κατά την εγκατάσταση του εξοπλισµού) ή µε άλλες δόκιµες
µεθόδους. Τα διάφορα µικρο-υλικά, όπως χιτώνια, δακτύλιοι, τσιµούχες, κοχλίες, περικόχλια κλπ.,
θα συσκευάζονται σε κιβώτια µέσα σε κατάλληλα αδρανή προστατευτικά υλικά.
Όλα τα αντικείµενα θα φέρουν όνοµα, 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.
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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 επανα-συσκευασία του.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-2
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αποθήκευση εξοπλισµού στο εργοτάξιο
Ο Ανάδοχος µε δικά του µέσα και ευθύνη θα εξασφαλίσει επαρκή και κατάλληλο χώρο για
την αποθήκευση του εξοπλισµού µετά την άφιξη του στο εργοτάξιο. Για τον σκοπό αυτό ο
Ανάδοχος πρέπει να προγραµµατίσει χρονικά τις παραδόσεις του εξοπλισµού, 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 σε κατάλληλη θερµοκρασία και χωρίς υγρασία στεγασµένο χώρο.
• Τα αποθηκευόµενα αντικείµενα πρέπει να είναι τοποθετηµένα έτσι ώστε να διευκολύνεται η
ανεύρεσή τους και να προστατεύονται από φθορές ή καταστροφές.
• Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα στηρίγµατα για την κατανοµή του φορτίου.
• Η µεταφορά και αποθήκευση των διαφόρων αντικειµένων πρέπει να γίνεται µε συµβατό τρόπο
προς τη κατασκευή και συσκευασία τους ώστε να µην υποβάλλονται σε υπερβολικές
καταπονήσεις και να µην φθείρονται εξωτερικά.
• 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 επάνω στο έδαφος.
• Η τοποθέτησή τους στο χώρο αποθήκευσης θα γίνεται ανάλογα µε τη σειρά που θα
χρησιµοποιηθούν.
Τοποθέτηση εξοπλισµού
Για τα µηχανήµατα, συσκευές, όργανα και άλλα είδη προµήθειας από τον Ανάδοχο, ορίζεται
ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την εγκατάστασή τους να υποβάλει για έγκριση τα γενικά
σχέδια που θα δείχνουν µέσα στους προβλεπόµενους χώρους, µε κατάλληλη κλίµακα, τη διάταξη
των µηχανηµάτων, συσκευών και οργάνων αναφέροντας τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις τους και
τα βάρη τους, Η έγκριση των παραπάνω σχεδίων δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη
του για την καλή εγκατάσταση των µηχανηµάτων που θα αποδειχθεί στις δοκιµές για την
παραλαβή τους.
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.
Πριν την πιστοποίηση του κύριου εξοπλισµού και τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν την εγκατάστασή
του θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στην Υπηρεσία οι οδηγίες εγκατάστασης (installation manual),
οι οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας (operation and maintenance manual) και ο κατάλογος των
απαιτούµενων ανταλλακτικών. Τα παραπάνω θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή στην
Αγγλική εάν ο εξοπλισµός εισάγεται στην Ελλάδα.
Όλα τα είδη και υλικά που προσκοµίζονται από τον Ανάδοχο στο εργοτάξιο για την
ενσωµάτωσή τους στο έργο θα είναι καινούργια, αχρησιµοποίητα χωρίς ελαττώµατα. Η επίβλεψη
έχει κάθε δικαίωµα να ελέγχει όλα τα υλικά που προσκοµίζονται και να δίνει άµεση εντολή για να
αποµακρυνθεί κάθε είδος ή υλικό που δεν είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές τις Προδιαγραφές.
Για την εγκατάσταση του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει το απαραίτητο
ειδικευµένο προσωπικό, να διαθέσει τον αναγκαίο βοηθητικό εξοπλισµό όπως: γερανού, παλάγκα,
αναρτήσεις, 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
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Ανάδοχος υποχρεούται, επίσης, να διαθέσει το αναγκαίο προσωπικό και χρόνο για την εκπαίδευση
του προσωπικού του Εργοδότη στο χειρισµό και συντήρηση των εγκαταστάσεων.
Ο τοποθετούµενος 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 κλπ., για να διευκολυνθεί η τοποθέτηση 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 κλπ.)
Απαραίτητα για την παραλαβή του έργου ή κάθε επί µέρους µονάδας, ο Ανάδοχος θα
πρέπει να υποβάλλει τα σχέδια των εγκαταστάσεων που έγιναν τελικά, σχηµατικά, µονογραµµικά
και αξονοµετρικά διαγράµµατα των δικτύων που κατασκευάσθηκαν και σχέδια κατόψεων και
σχηµατικά διαγράµµατα (γενικό και µερικά) των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που
κατασκευάσθηκαν.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει έγκαιρα, κάνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες στις
αρµόδιες Κρατικές Αρχές για όσες από τις εγκαταστάσεις προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία, ώστε
να πάρει:
• Έγκριση κατασκευής των εγκαταστάσεων
• Πιστοποιητικό ελέγχου για τις εγκαταστάσεις που τοποθετήθηκαν (π.χ. ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις).
• Άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων
Όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την λειτουργία του έργου πρέπει να προσκοµισθούν
στην Υπηρεσία, η οποία θα περιορισθεί στην υπογραφή των εγγράφων που απαιτούν υπογραφή
του ιδιοκτήτη.
Πινακίδες αναγνώρισης εξοπλισµού και ανακοινώσεις ασφαλείας
Κάθε εξάρτηµα του εξοπλισµού θα φέρει µόνιµα στερεωµένη σε εµφανή θέση µία πινακίδα
αναγνώρισης ανθεκτική στις συνθήκες του περιβάλλοντος όπου θα υπάρχουν τουλάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία:
1. Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή
2. Περιγραφή του εξαρτήµατος
3. Χαρακτηριστικά λειτουργίας, τάση λειτουργίας, Ισχύς κλπ.
Τα εξαρτήµατα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στη λειτουργία τους και εγκυµονούν
κινδύνους για τους εργαζόµενους θα φέρουν τις κατάλληλες προς τούτο πινακίδες, µε τις
επισηµάνσεις και τα µέτρα προστασίας που θα πρέπει να ληφθούν
Εξαρτήµατα στερέωσης
Τα µπουλόνια, οι βίδες και τα παξιµάδια πρέπει να έχουν καλό φινίρισµα και αντοχή κατά της
διάβρωσης ανάλογη εκείνης των υλικών τα οποία θα στερεώσουν. Στις περιπτώσεις που θα
έρθουν σε επαφή διαφορετικά µέταλλα, πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατάλληλες µονωτικές
ροδέλες και περικόχλια. Όπου υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης, τα µπουλόνια και οι ακέφαλοι κοχλίες
θα σχεδιαστούν, ώστε η τάση που εφαρµόζεται στο µπουλόνι και το 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
αντικραδσµικές διατάξεις. Μπουλόνια αγκύρωσης τύπου διαστολής ή ρητίνης για στηρίξεις σε
σκυρόδεµα θα πρέπει να έχουν ανοχή απόσχισης όχι µικρότερη από την αντοχή εφελκυσµού του
µπουλονιού.
Όλα τα µπουλόνια, παξιµάδια και οι βίδες που πρόκειται να ρυθµίζονται ή αφαιρούνται
συχνά κατά την διάρκεια συντηρήσεων και επισκευών καθώς και αυτά που έχουν διάµετρο
µικρότερη από Μ14 θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
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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.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-3
ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Γενικά
Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει την προετοιµασία της επιφάνειας των µετάλλων σιδήρου, 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 προδιαγραφές, που αναφέρονται στο τεύχος των Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών.
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 του εξοπλισµού, 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 τοποθέτηση επιφανειών, εκτός εάν υπάρχει σχετική
γραπτή έγκριση από την Υπηρεσία.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να επισκεφθεί και να ελέγξει τους χώρους στο
εργοστάσιο, όπου γίνονται οι εργασίες αντιδιαβρωτικής προστασίας και ο Ανάδοχος οφείλει να
διευκολύνει τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας στον παραπάνω έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση η
Υπηρεσία, µε δαπάνες της, µπορεί να προβεί σε όποιους ελέγχους κρίνει σκόπιµο, ώστε να
επιβεβαιώσει ότι οι σχετικές εργασίες γίνονται σύµφωνα µε τις παρούσες προδιαγραφές. Στην
περίπτωση, που η εφαρµοζόµενη αντιδιαβρωτική προστασία δεν είναι σύµφωνη µε τις παρούσες
προδιαγραφές και εγκρίσεις της Υπηρεσίας. ο Ανάδοχος οφείλει µε δαπάνες του να προβεί στις
όποιες αποκαταστάσεις απαιτούνται και να καταβάλλει στην Υπηρεσία την αντίστοιχη δαπάνη των
δοκιµών και ελέγχων. Για τις πρόσθετες αυτές εργασίες ο Ανάδοχος δεν δικαιούται παράταση ή επί
πλέον αποζηµίωση.
Υλικά και στρώµατα βαφής
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 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 και πιστοποίησης.
Τα υλικά βαφής πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές και υπόκεινται
στην έγκριση του Εργοδότη. Υλικά βαφής που δεν έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, δεν θα γίνουν
δεκτά και καµία εργασία στην οποία θα χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά υλικά δεν θα εκτελεσθεί, αν
δεν έχει δοθεί προηγούµενη σχετική έγκριση. Τα διάφορα υλικά που χρησιµοποιούνται θα πρέπει,
όπου αυτό είναι εφικτό, να προέρχονται από το ίδιο εργοστάσιο, το οποίο θα ασχολείται µόνιµα µε
την κατασκευή παρόµοιων υλικών προστασίας για βιοµηχανικές εφαρµογές.
Αποθήκευση
Τα χρώµατα θα παραδίδονται και θα αποθηκεύονται σε σφραγισµένα δοχεία στα οποία θα
αναγράφονται και οι παρακάτω πληροφορίες:
• Όνοµα του εργοστασίου (αρχικά ή σήµα κατατεθέν)
• Ονοµασία του προϊόντος.
• Είδος: Υπόστρωµα (αστάρι), πρώτο χέρι ή τελική στρώση.
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Χρήση: Εσωτερική ή εξωτερική.
Μέθοδο χρήσης π.χ. µε χρήση πινέλου, σπρέι (συµβατικού ή airless) ή ρολού.
Αριθµό παρτίδας και ηµεροµηνίας κατασκευής.
Επιτρεπόµενος µέγιστος χρόνος αποθήκευσης.
Τα χρώµατα θα αποθηκεύονται σε σφραγισµένα δοχεία, και θα διατηρούνται σε
θερµοκρασία από 4°C έως 30°C. Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι τυχόν ειδικές συνθήκες
αποθήκευσης χρωµάτων που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
Τα δοχεία για κάθε κατηγορία χρώµατος πρέπει να χρησιµοποιούνται µε αυστηρή τήρηση
της σειράς παραλαβής τους. Κανένα χρώµα δεν θα χρησιµοποιηθεί αργότερα από την παρέλευση
του µέγιστου χρόνου αποθήκευσης που προδιαγράφεται στο δοχείο.
Στο τέλος κάθε περιόδου εργασίας, κατά την διάρκεια της οποίας θα γίνει χρήση του
χρώµατος, όλα τα αστάρια δύο συστατικών και οι συναφείς χηµικά σκληρυνόµενες βαφές µε µικρό
χρόνο ζωής του µίγµατος, που έχουν αναµιχθεί αλλά και δεν έχουν χρησιµοποιηθεί, θα
απορρίπτονται. Οι άλλοι τύποι χρωµάτων θα επιστρέφονται στην αποθήκη και θα φυλάσσονται σε
σφραγισµένα δοχεία, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

•
•
•
•

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 ή διαλύτη που
θα ανανεώνεται τακτικά. Τα τυχόν ελαττώµατα στην επιφάνεια, που είναι πιθανό να έχουν
δυσµενείς επιπτώσεις στο σύστηµα βαφής (διαβρώσεις, ρωγµές, επιφανειακές απολεπίσεις κλπ.)
πρέπει να εξαλείφονται.
Οι επιφάνειες θα καθαρίζονται µε αµµοβολή σύµφωνα µε το BS 4232 (1η ή 2η ποιότητα,
ανάλογα µε την εφαρµοζόµενη κατηγορία αντιδιαβρωτικής προστασίας). Το χρησιµοποιηµένο
υλικά 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).
H επιφανειακή τραχύτητα των επιφανειών που καθαρίζονται µε αµµοβολή θα είναι:
- 1η ποιότητα: 25-50 µm, µε επιθυµητή τιµή 25-40 µm
- 2η ποιότητα: 25-100 µm
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 εισερχοµένων 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. 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.
Μεταλλικές επιστρώσεις
Οι µεταλλικές επιστρώσεις (γαλβάνισµα, επιψευδαργύρωση κλπ.) θα γίνονται µετά την
ολοκλήρωση της κατασκευής περιλαµβανοµένων και τυχόν εργασιών διάτρησης, συγκόλλησης,
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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 έγκριση της
Υπηρεσίας.
Γαλβάνισµα εν θερµώ και µεταλλικές επιστρώσεις µε ψεκασµό
Το γαλβάνισµα εν θερµώ θα γίνεται σύµφωνα µε το ΒS 729 και το πάχος επικάλυψης θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον 120 µm, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. Το γαλβάνισµα θα
γίνεται µόνο µετά από από-σκωρίαση, εκτός εάν στις ιδιαίτερες Προδιαγραφές αναφέρεται άλλη
προεπεξεργασία, ώστε να έχουν αποµακρυνθεί όλες οι σκουριές και τα οξείδια εξέλασης
(καλαµίνα). 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.
Βαφή µηχανολογικού εξοπλισµού και κατασκευών
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 και
κάτω από την επίβλεψη της Υπηρεσίας. 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, ώστε να είναι οµογενές. Οι βαφές δύο συστατικών θα
αναµιγνύονται µε µηχανικό αναµικτήρα.
Οι εργασίες βαφής θα γίνονται µόνο όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι µεγαλύτερη
από 100C, η θερµοκρασία της επιφάνειας που πρόκειται να βαφεί 30 C µεγαλύτερη από το σηµείο
δρόσου (Dew point) και όταν η σχετική υγρασία είναι µικρότερη από 900.
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι εντελώς καθαρές και χωρίς σκουριά ή καλαµίνα, λάδια, λίπη
ακαθαρσίες, σκόνη κλπ. 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 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.
Τα εποξειδικά χρώµατα των βαφών θα είναι αναγνωρισµένου οίκου µε σχετικές
προδιαγραφές και θα πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία για έγκριση. Η υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωµα να απορρίψει υλικά που κατά τη γνώµη της δεν καλύπτουν τις σχετικές προδιαγραφές.
Το αστάρωµα πρέπει να γίνεται όσο πιο σύντοµα είναι δυνατό µετά την ολοκλήρωση της εργασίας
προετοιµασίας της επιφάνειας.
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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 µίας
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 κλπ.
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 του έργου επιπλέον των ανωτέρων οι επιφάνειες
που πρόκειται να βαφτούν πρέπει να 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.
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 50mm και στις δύο µεριές της ραφής.
Ειδικότερα για τα επί µέρους εξαρτήµατα θα εφαρµόζονται τα εξής:
Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου
Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του πίνακα θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:
1. Αµµοβολή
2. Στρώση µε ψεκασµό θερµού ψευδαργύρου
3. Στρώσεις µε αστάρι φούρνου (stove primer)
4. Στρώσεις φινιρίσµατος µε επισµάλτωση φούρνου (stove enamel)
Ο ανάδοχος µπορεί να προσφέρει άλλη διαδικασία αναλόγων αποτελεσµάτων και
προστασίας µε τα παραπάνω.
Βαφή γαλβανισµένων εξαρτηµάτων
Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι απόλυτα καθαρές και θα προηγείται επίστρωση µε αστάρι
πριν γίνει η εφαρµογή του κατάλληλου επιστρώµατος.
Αλουµίνιο
Το αλουµίνιο θα χρησιµοποιείται κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας. ∆εν θα βάφεται εκτός των
περιπτώσεων όπου έρχεται σε επαφή µε µπουλόνια, οπότε στα σηµεία αυτά θα γίνεται επίστρωση
µε αστάρι χρωµικού ψευδαργύρου.

K:\N2000a\cons\tefhi\5247_TPro.doc

- 45 -

Ν2000a/5247/B10

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-4
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
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 την θέση της εγκατάστασης σε αποδοτική λειτουργία, ο Ανάδοχος
πρέπει να ετοιµάσει λεπτοµερή κατάλογο µε τα απαιτούµενα για την λειτουργία των
εγκαταστάσεων ανταλλακτικών και αναλωσίµων σε ετήσια βάση και θα αναφέρει τυχόν απαιτήσεις
για µακροπρόθεσµες σηµαντικές επισκευές και συντηρήσεις και θα υποδείξει τις ανάγκες για
πιθανή απαιτούµενη χρησιµοποίηση ανταλλακτικών πέραν των ανωτέρω.
Ο Ανάδοχος πρέπει να προµηθεύσει όλα τα ανταλλακτικά, τα οποία χρειάζονται για την θέση
των εγκαταστάσεων σε δοκιµαστική λειτουργία. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον
Ανάδοχο και περιλαµβάνεται στο σχετικό Άρθρο Τιµολογίου για την λειτουργία των εγκαταστάσεων
από τον Ανάδοχο.
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 µαρκαρισµένο στα Ελληνικά το ακριβές περιεχόµενό 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.
Λίπανση
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην υπηρεσία έγκαιρα πλήρη κατάλογο µε τους τύπους των
απαιτούµενων λιπαντικών. Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι ελάχιστοι δυνατοί τύποι και
διαβαθµίσεις λιπαντικών, οι οποίοι πρέπει να είναι τυποποιηµένοι και εύκολα διαθέσιµοι στην
τοπική αγορά. Οι γρασαδόροι θα έχουν σφαιρική κεφαλή και 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 προβλεφθούν διατάξεις για την αποτροπή της υπερ-λίπανσης. Η λίπανση µε
γράσο, θα γίνεται κατά προτίµηση µε πίεση και µε σύστηµα που δεν απαιτεί ρύθµιση και
επανογόµωση 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 υπόψη του εξοπλισµού. Οι δείκτες θα µπορούν να
αποσυναρµολογούνται εύκολα για καθαρισµό.
.Οι δαπάνες των λιπαντικών για την δοκιµαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων βαρύνουν
τον Ανάδοχο και πληρώνονται µε το Άρθρο του Τιµολογίου που προβλέπεται για τη λειτουργία των
εγκαταστάσεων από τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει πιστόλια λίπανσης µε µόνιµες επιγραφές για κάθε τύπο
στοµίου και γράσου που θα χρησιµοποιείται. Μετά το πέρας της λειτουργίας της εγκατάστασης
από τον Ανάδοχο, όλα τα µηχανήµατα και ο επιµέρους εξοπλισµός πρέπει να είναι πλήρης µε
καινούργια λιπαντικά.
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Μέτρα προφύλαξης
Όλα τα περιστρεφόµενα και κινούµενα µέρη στα οποία µπορεί να υπάρξει πρόσβαση θα
φέρουν τους κατάλληλους προφυλακτήρες σύµφωνα µε το πρότυπο Β.S. 5304 ή άλλο ανάλογο
πρότυπο. Οποιοδήποτε τµήµα του εξοπλισµού θερµαίνεται σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 80ο C
θα πρέπει να φέρει ειδικό δικτυωτό κάλυµµα ώστε να µην είναι δυνατή η επαφή του προσωπικού
µε αυτό.
Τα µηχανήµατα που προκαλούν συνεχή θόρυβο µε στάθµη ήχου µεγαλύτερη των 85 dB σε
σηµεία που βρίσκεται προσωπικό, θα φέρουν σιγαστήρες.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-5
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Υλικά
Οι σωληνώσεις των αντλιοστασίων και φυσητήρων θα είναι κατασκευασµένοι από PVC ή
HDPE κατάλληλης διατοµής και πάχους τοιχωµάτων ώστε να αντέχουν πίεση 16 bar. Για τους
σωλήνες ισχύει η προδιαγραφή ΗΜ-7. Οι σωληνώσεις θα είναι πλήρεις µε όλα τα απαραίτητα
στηρίγµατα (άγκιστρα, µπρατσόλια κλπ.). όπου απαιτείται (εµφανείς σωλήνες, υψηλή εξωτερική
καταπόνηση) θα χρησιµοποιούνται χαλυβδοσωλήνες σύµφωνα µε την ΠΜ-15.
Οι συνδέσεις των σωληνώσεων µεταξύ τους και µε τις αντλίες και φυσητήρες θα γίνεται µε
φλάντζες. Κατά την εγκατάσταση των σωλήνων και των δικλείδων, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα
µέτρα, ώστε να µην επενεργούν φορτία οιασδήποτε προέλευσης πάνω στις φλάντζες αντλιών κλπ.
εξοπλισµού. Οι συνδέσεις πρέπει να γίνονται αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή
και οι επιφάνειες σύνδεσης πρέπει να είναι απόλυτα καθαρές και στεγνές και να διατηρούνται στην
κατάσταση αυτή, έως ότου οι συνδέσεις περατωθούν µε την τοποθέτηση των κατάλληλων
παρεµβυσµάτων.
Θα πρέπει να υπάρχουν σύνδεσµοι αποσυναρµολόγησης, ώστε να µπορούν να αφαιρούνται
τα διάφορα εξαρτήµατα (αντλίες, δικλείδες, µετρητές παροχής κλπ.), χωρίς να χρειάζεται να
διαταραχθούν οι εντοιχισµένοι σωλήνες. Τα τεµάχια εξάρµωσης θα είναι 10 atm. µε φλάντζες .
Σύνδεση οποιουδήποτε είδους δεν επιτρέπεται να γίνει µέσα σε τοιχία, δάπεδα, τοίχους κλπ.,
ή σε άλλη θέση, όπου είναι δύσκολη η πρόσβαση για συντήρηση.
Στήριξη σωληνώσεων
Όλα τα δίκτυα σωληνώσεων πρέπει να διαθέτουν όλα τα αναγκαία στηρίγµατα
περιλαµβανόµενων των βάσεων έδρασης, των δοµικών χαλυβδοκατασκευών, των αγκίστρων,
σαγµάτων, πεδίλων ολίσθησης, σαµπανιών, κοχλιών στερέωσης και πάκτωσης, στοιχείων
στερέωσης και αγκύρωσης κλπ.
Η στήριξη των σωληνώσεων και των εξαρτηµάτων των δικτύων θα στηρίζονται σε
αποστάσεις µικρότερες τω 2 m. Οι µετρητές και τα άλλα υδραυλικά εξαρτήµατα και όργανα θα
υποστηρίζονται ανεξάρτητα από τους σωλήνες µε τους οποίους είναι συνδεµένες. Κανένα τεµάχιο
διέλευσης των σωλήνων από δάπεδα, τοίχους και τοιχία δεν θα χρησιµοποιηθεί σαν σηµείο
στήριξης των σωληνώσεων.
Εξαρτήµατα δικτύων
∆ικλείδες
Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλες για την µέγιστη πίεση λειτουργίας του συστήµατος
περιλαµβανοµένων και την πίεσης πλήγµατος. Όλες οι δικλείδες του ίδιου τύπου θα πρέπει να
είναι του ίδιου κατασκευαστή.
Σφαιρικές δικλείδες
Η ονοµαστική τους πίεση θα είναι στις 10atm και θα χρησιµοποιηθούν στα δίκτυα νερού
εξυπηρέτησης-πόσιµου νερού, όπως και στα δίκτυα αέρα και για διαστάσεις µέχρι DN 100. Θα
είναι κατασκευασµένες από PVC. Η τελείως ανοιχτή θέση της δικλείδας θα φαίνεται από την
τελείως παράλληλη θέση της χειρολαβής µε τον άξονα ροής του ρευστού δια µέσου της δικλείδας.
∆ικλείδες πεταλούδας
Οι δικλείδες πεταλούδας θα είναι για ονοµαστική πίεση 16 atm µε φλάντζες στα άκρα τους,
από επώνυµα εργοστάσια. Η στήριξη των δικλείδων θα γίνεται µεταξύ δύο φλαντζών της
σωληνογραµµής και η σύσφιξη θα γίνεται από κοχλίες µεγάλου µήκους (ντίζες). Για διαµέτρους
µεγαλύτερες από DN 200 οι δικλείδες θα φέρουν οπές οδηγούς. Η στεγανοποίηση θα
επιτυγχάνεται µε ελαστικό παρέµβυσµα στεγανότητας. Το υλικό κατασκευής τους θα είναι PVC.
Ηλεκτροκίνητες δικλείδες
Τα χαρακτηριστικά των δικλείδων θα είναι όπως περιγράφονται παραπάνω.
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Ο ηλεκτροκινητήρας θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά.: Η τάση λειτουργίας του θα είναι 380
V/50 Hz ή εναλλακτικά 220 V/50 Hz. Ο κινητήρας θα έχει και χειροτροχό για χειροκίνητη
λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Ο κινητήρας θα έχει δύο διακόπτες ροπής και δύο
οριοδιακόπτες θέσης για την έγκαιρη διακοπή λειτουργίας του στις θέσεις ανοιχτό/κλειστό µε
δυνατότητα τοπικής και αποµακρυσµένης ένδειξης θέσης του δίσκου από την µελέτη ως
«ρυθµιστικής ροής», ο κινητήρας θα πρέπει να οδηγείται από αναλογικό σήµα 4-20 mA.
∆ικλείδες αντεπιστροφής
Οι δικλείδες αντεπιστροφής πρέπει να έχουν µεγάλη ταχύτητα κλεισίµατος µε ελάχιστο
πλήγµα στο κλείσιµο της βαλβίδας και µικρές τοπικές απώλειες. Θα είναι:
Αντεπίστροφο τύπου σφαίρας (ball check value) για την περίπτωση λυµάτων και λάσπης.
Το σώµα της βαλβίδας και η σφαίρα θα είναι κατασκευασµένα από PVC ενώ θα υπάρχει ειδικός
ελαστικός δακτύλιος για στεγανότητα.
Αντεπίστροφο τύπου σάντουιτς (Wafer check valve) για την περίπτωση πόσιµου νερούνερού εξυπηρέτησης. Το σώµα της βαλβίδας θα είναι κατασκευασµένο PVC , ο δίσκος (διαιρετός
σε δύο µέρη) όπως και το ελατήριο επαναφοράς θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο δακτύλιος
στεγανότητας θα είναι από ελαστικό EPDM.
Oι δικλείδες αντεπιστροφής πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντιους κλάδους σωληνώσεων
και αυτές µε ονοµαστική διάµετρο µεγαλύτερη από 300 mm θα πρέπει να έχουν δικά τους
στηρίγµατα και δεν θα στηρίζονται στις σωληνώσεις.
Σύνδεσµοι αποσυναρµολόγησης
Οι σύνδεσµοι αποσυναρµολόγησης πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένοι, ώστε να είναι
δυνατή η αποµάκρυνση των εξαρτηµάτων χωρίς να θιγούν οι σωλήνες ή να καταστραφούν οι
φλάντζες.
Ο σύνδεσµος αποσυναρµολόγησης θα είναι ονοµαστικής πίεσης 10atm. 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, αυξοµειωµένου του συνολικού µήκους του
συνδέσµου κατά 2,5 cm τουλάχιστον.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-6
ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ
H παρούσα τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στα θυροφράγµατα που εγκαθίστανται στις
µονάδες επεξεργασίας των λυµάτων. Όλα τα θυροφράγµατα θα έχουν αυτοφερόµενο πλαίσιο. Η
βάση του θυροφράγµατος πρέπει να τοποθετηθεί εντός κατάλληλης εσοχής, ώστε να «έρχεται
πρόσωπο» µε τον πυθµένα της διώρυγας.
Η θύρα, το πλαίσιο και ο άξονας των θυροφραγµάτων θα είναι κατασκευασµένοι από
ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 (DIN 1.4301). Oι θύρες πρέπει να είναι επίπεδες,
κατάλληλης διατοµής και όπου χρειάζεται θα φέρουν νευρώσεις για να ανθίστανται στις υδραυλικές
και λειτουργικές φορτίσεις. Το παξιµάδι του άξονα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 150 mm
ψηλότερα από την άνω επιφάνεια της θύρας, ώστε να προστατεύεται από αφρούς ακαθαρσίες
κλπ.
Η στεγάνωση της θύρας θα γίνεται µε κατάλληλο ελαστικό (EPDM, Perbunan) κατάλληλης
διατοµής, που θα σχεδιαστεί ώστε να δίδει µέγιστη διαρροή 30 Ι/h ανά µέτρο εµβαπτισµένου
µήκους. Οι επιφάνειες, που έρχονται σε επαφή µε υγρά θα είναι από συµβατό υλικό, ώστε να
αποφεύγονται προβλήµατα κατά την ολίσθηση.
Όλα τα στηρίγµατα κοχλίες κλπ. θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Όλα τα τεµάχια, που
συναρµολογούνται επί τόπου, όπως άξονες, κοχλίες κλπ. θα είναι κατάλληλα σηµαδεµένα, έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται το σωστό ταίριασµα.
Θα υπάρχει κατάλληλη διάταξη από ανοξείδωτο χάλυβα για την ένδειξη της θέσης του
θυροφράγµατος. Κάθε θυροφράγµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε δύο τερµατικούς διακόπτες,
που θα σηµαίνουν την τελείως ανοιχτή και την τελείως κλειστή θέση του θυροφράγµατος.
Όσα από τα θυροφράγµατα θα είναι ηλεκτροκίνητα πρέπει να διαθέτουν και χειροκίνητο
τροχό κατάλληλης διαµέτρου, µε σύστηµα οδοντωτών τροχών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η
απαιτούµενη δύναµη χειρισµού στη στεφάνη του τροχού δεν θα υπερβαίνει τα 250 Ν. Ο τροχός θα
είναι κατασκευασµένος από χυτοσίδηρο και θα βρίσκεται σε ύψος περίπου 1000 mm πάνω από το
επίπεδο εργασίας.
Τα θυροφράγµατα που θα τοποθετηθούν σε κανάλι πλάτους 2m ή µεγαλύτερο και αυτά που
θα έχουν ύψος 1,8 m ή µεγαλύτερο θα πρέπει να είναι διπλού βάκτρου µε χρόνο ανοίγµατος ή
κλεισίµατος όχι µεγαλύτερους από 11min για χειροκίνητη λειτουργία και 4min για ηλεκτροκίνητη
λειτουργία 2min (είτε σε χειροκίνητη είτε σε ηλεκτροκίνητη λειτουργία).

K:\N2000a\cons\tefhi\5247_TPro.doc

- 50 -

Ν2000a/5247/B10

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-7
ΑΝΤΛΙΕΣ-ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ-ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΕΣ
Γενικά
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις αντλίες, που πρόκειται να εγκατασταθούν
στο έργο.
Οι αντλίες και η στήριξη των περιστρεφόµενων τµηµάτων πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένες,
ώστε να εξασφαλίζεται ότι η πλησιέστερη κρίσιµη ταχύτητα να είναι τουλάχιστον 25% µεγαλύτερη
από την µέγιστη ταχύτητα λειτουργίας. Τα περιστρεφόµενα µέρη πρέπει να ζυγοσταθµιστούν
δυναµικά, µε ακρίβεια στο εργοστάσιο του κατασκευαστή. Όλες οι αντλίες πρέπει να µπορούν να
λειτουργήσουν για µικρά χρονικά διαστήµατα µε τις δικλείδες εξόδου κλειστές.
Οι αντλίες πρέπει να είναι βιοµηχανικό προϊόν κατασκευαστή, πιστοποιηµένου κατά ISO
9001, µε αποδεδειγµένη καλή και αξιόπιστη λειτουργία σε παρόµοια έργα. Η εγκατάσταση όλου
του παραπάνω εξοπλισµού θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε 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 κατά την συναρµολόγηση, τη θέση του
έργου σε λειτουργία και τις δοκιµές του εξοπλισµού.
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. µηχανική) ώστε να
µην απαιτείται νερό ψύξης και να µην υπάρχουν διαρροές από αυτό.
Πρέπει να προβλεφθούν δικλείδες στους σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης για την
αποµόνωση και συντήρηση της αντλίας και αντεπίστροφες βαλβίδες. Οι σωληνώσεις πρέπει να
έχουν τεµάχια εξάρµωσης, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση των ειδικών τεµαχίων. Οι σωλήνες,
καθώς και τα εξαρτήµατα πρέπει να υποστηρίζονται και να τοποθετούνται έτσι ώστε να επιτρέπουν
την ασφαλή πρόσβαση για έλεγχο και συντήρηση.
Οι µετρητές πίεσης των εν ξηρώ αντλιών πρέπει να προσαρµόζονται απ’ ευθείας στους
αγωγούς κατάθλιψης και αναρρόφησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στις
υποβρύχιες αντλίες, τα όργανα µέτρησης θα συνδέονται στο σύστηµα σωληνώσεων εξόδου,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά οι αντλίες θα πρέπει να επιτρέπουν ελεύθερο
πέρασµα στερεών σφαίρας 100 mm.
O κινητήρας θα είναι κατάλληλος για τουλάχιστον 10 εκκινήσεις /ώρα.
Άρθρο 7.2
Υποβρύχιες αντλίες
Οι αντλίες θα είναι κατάλληλες για λύµατα, µε ελάχιστο ελεύθερο πέρασµα στερεών 100 mm
και κατάλληλες για συνεχή λειτουργία κάτω από συνθήκες πλήρους ή µερικής εµβάπτισης. Οι
αντλίες θα είναι αξονικά συζευγµένες σε υποβρύχιο κινητήρα, κατάλληλες για µακρά λειτουργία,
χωρίς να απαιτείται καθαρισµός ή συντήρηση. Θα πρέπει να παρεµβάλλεται κατάλληλη µηχανική
στεγάνωση µεταξύ αντλίας και κινητήρα, που θα λιπαίνεται για τουλάχιστον 50.000 ώρες συνεχούς
λειτουργίας.
Ο βαθµός απόδοσης στο πεδίο λειτουργίας της αντλίας δεν θα είναι µικρότερος από 65%.
∆εν θα χρησιµοποιηθούν οπές υδραυλικής ζυγοστάθµισης και η πτερωτή πρέπει να
ζυγοσταθµιστεί δυναµικά και στατικά. Η πτερωτή πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωµένη στον
άξονα, ώστε να αποκλείεται η περιστροφή της σε σχέση µε τον άξονα και θα στερεωθεί
περιµετρικά µε περικόχλιο µε στρογγυλεµένες γωνίες και σύστηµα ασφάλισης.
Ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως προστατευµένος από κάθε επαφή µε τα
αντλούµενα λύµατα. Το κέλυφος θα είναι από χυτοσίδηρο µε λείες τις επιφάνειες ροής. Τα κελύφη
θα είναι κοχλιωµένα στα καλύµµατα των κινητήρων και το σύνολο θα περιλαµβάνει τα απαραίτητα
πέλµατα και εξαρτήµατα στήριξης στους οδηγούς, για να διευκολύνεται η οµαλή και άνετη κίνηση
των µονάδων στις τροχιές ανύψωσης, χωρίς κίνδυνο εµπλοκής.
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Οι κινητήρες των υποβρυχίων αντλιών θα είναι τριφασικοί 380 V, 50 Hz, κλάσεως µόνωσης
‘F’, πλήρεις µε υποβρύχια καλώδια και συνδέσεις. Οι κινητήρες θα είναι τύπου βραχυκυκλωµένου
δροµέα, κατάλληλοι για υποβρύχια χρήση, προστασίας ΙΡ68, ονοµαστικής ισχύος τουλάχιστον
10% πέραν της µέγιστης ισχύος λειτουργίας. Οι περιελίξεις θα προστατεύονται από αδιάβροχο
επικάλυψη και θα περιλαµβάνουν thermistor σε κάθε φάση για την προστασία από την
υπερθέρµανση. Οι κινητήρες πρέπει να διαθέτουν αυτόµατο διακόπτη συνδεδεµένο µε ανιχνευτή
εξωγενών υγρών στον ελαιοθάλαµο των µηχανικών στεγανώσεων.
Τα καλώδια θα αποτελούνται από εύκαµπτους χάλκινους αγωγούς 660/1000 Volt
µονωµένους και επενδυµένους µε µόνωση κατάλληλη για υποβρύχια χρήση. Θα είναι αιωρούµενα,
µε επαρκές µήκος ώστε να εκτείνονται από το κουτί διακλάδωσης µέχρι το κουτί σύνδεσης στον
κινητήρα και να είναι δυνατή η εξαγωγή των αντλιών για συντήρηση ή επισκευή. Το µήκος των
καλωδίων θα είναι τέτοιο ώστε να υπάρχει τουλάχιστον 2,50 εύρος από την άνω στάθµη
σκυροδέµατος του φρεατίου. Οι υπαίθριες συζεύξεις των καλωδίων πρέπει να είναι κατάλληλες για
λειτουργία σε συνθήκες καταιγισµού νερού (ΙΡ 65).
Το κιβώτιο σύνδεσης της αντλίας πρέπει να είναι ολοκληρωτικά σφραγισµένο, µε
στυπιοθλίπτη, που θα εµποδίζει την είσοδο υγρού ή υγρασίας.
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 κλπ., που θα χρησιµοποιηθούν για την
κατασκευή των µονάδων της αντλίας, θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316.
H αντλία πρέπει να έχει οδηγούς ανέλκυσης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI316 , και
ανοξείδωτο πέδιλο. Οι οδηγοί θα είναι γερά στερεωµένοι µέχρι το άνοιγµα επίσκεψης του
φρεατίου. Η αντλία θα µπορεί να ανυψωθεί έξω από τον θάλαµο χωρίς να χρειάζεται να
αποσυνδεθούν οι συνδέσεις στην σωλήνωση κατάθλιψης. Πρέπει να υπάρχει αρκετό µήκος
αλυσίδας, που θα είναι µόνιµα συνδεδεµένη µε την αντλία, για την ανύψωση της αντλίας στο
επίπεδο εργασίας.
Οι αντλίες θα ανασύρονται από το επίπεδο εργασίας µε την βοήθεια ανυψωτικού µηχανισµού
παλάγκου. Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει ένα ανυψωτικό µηχανισµό επαρκούς ανυψωτικής
ικανότητας για το σύνολο των υποβρυχίων αντλιών και των αναδευτήρων, ο οποίος θα βρίσκεται
στην αποθήκη. Ο ανυψωτικός εξοπλισµός θα αποτελείται από εύκολα συναρµολογούµενα τµήµατα
κατάλληλης αντοχής, γαλβανισµένα εν θερµώ και από παλάγκο µε αλυσίδα.
Ο Ανάδοχος θα διαµορφώσει κατάλληλα το σκυρόδεµα και θα εγκαταστήσει σωλήνες µε
φλάντζες ως υποδοχείς για την στήριξη της βάσης του ανυψωτικού εξοπλισµού, οποίος µπορεί να
είναι και µόνιµος. Σε κάθε περίπτωση εφ΄ όσον η ισχύς της αντλίας είναι µεγαλύτερη του 1 kW θα
χρησιµοποιείται soft start και soft stop.
Φορητές υποβρύχιες αντλίες λυµάτων
Οι φορητές αντλίες λυµάτων θα είναι σύµφωνες µε τα προδιαγραφόµενα παραπάνω, πλην
όµως θα είναι ελεύθερα στηριζόµενες στον πυθµένα των δεξαµενών και θα συνοδεύονται µε
εύκαµπτο σωλήνα ελάχιστου µήκους 20 µέτρων. Για το κατέβασµα της αντλίας σε δεξαµενή ή
φρεάτια θα υπάρχουν δύο ανοξείδωτα συρµατόσχοινα µήκους 10 µέτρων και κατάλληλης
διατοµής.
Οι κινητήρες θα είναι σύµφωνοι µε τις σχετικές προδιαγραφές και θα λειτουργούν µε
τριφασικό ρεύµα 50Ηz, θα έχουν εύκαµπτο εξάκλωνο καλώδιο (µε φάση/γείωση και προστασία),
µήκους 20 µέτρων, που θα συνδέεται µε τον εκκινητή µε ρευµατολήπτη. Ο ρευµατολήπτης θα
πρέπει να ταιριάζει στις κανονικές πρίζες. Ο εκκινητής θα είναι στερεωµένος σε ανεξάρτητο
πλαίσιο από γαλβανισµένο χάλυβα και θα έχει εύκαµπτο τριφασικό καλώδιο, που θα καταλήγει σε
ρευµατολήπτη (GIS), που θα ταιριάζει στον τριφασικό ρευµατοδότη (πρίζα) του πίνακα.

K:\N2000a\cons\tefhi\5247_TPro.doc

- 52 -

Ν2000a/5247/B10

Επιφανειακές φυγοκεντρικές αντλίες
Οι αντλίες θα είναι οριζόντιες µε απ’ ευθείας συζευγµένο ηλεκτροκινητήρα. Οι αντλίες πρέπει
να διαθέτουν πτερωτή µη φρασόµενου τύπου (non clogging), που θα εξασφαλίζει την ανεµπόδιστη
δίοδο στερεών µε διάµετρο σφαίρας 100mm.
Η αντλία πρέπει να αποτελεί στιβαρό σύνολο, που θα λειτουργεί οµαλά, χωρίς κραδασµούς
και ταλαντώσεις και θα πρέπει να είναι ευχερής η επιτόπου συναρµολόγηση και
αποσυναρµολόγηση των διαφόρων µερών της. Οι αντλίες µαζί µε τους κινητήρες τους πρέπει να
είναι τοποθετηµένες σε κοινή βάση.
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 και την
εκτέλεση των δοκιµών. Ειδικά στο στόµιο κατάθλιψης της αντλίας πρέπει να συνδεθεί µανόµετρο
δίσκου 4’’, κατάλληλης κλίµακας εφοδιασµένο µε 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.
Το κέλυφος της αντλίας θα είναι από χυτοσίδηρο επαρκούς πάχους και στο κάτω µέρος θα
φέρει πέλµατα για την ασφαλή και στέρεα στήριξη της αντλίας στην βάση της. Οι αντλίες πρέπει να
είναι εφοδιασµένες µε προστατευτικά δακτυλίδια τριβής στο κέλυφός τους, που θα είναι στέρεα
προσαρµοσµένα και µε δυνατότητα αντικατάστασης σε περίπτωση φθοράς.
Οι πτερωτές πρέπει να είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένες, θα στερεώνονται πάνω
στον άξονα µε ασφαλή τρόπο, που θα επιτρέπει την αποσυναρµολόγηση σε περίπτωση ανάγκης.
∆οσοµετρικές αντλίες
Οι δοσοµετρικές αντλίες θα είναι πλήρεις µε δικλείδες αναρρόφησης και κατάθλιψης. Πρέπει
να είναι κατάλληλες για συνεχή λειτουργία 10.000 ώρες/έτος. Η αντλία πρέπει να έχει δυνατότητα
παροχής µε µέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση 5%, σε όλο το πεδίο λειτουργίας της (0% µέχρι 100%
της παροχής). Η παροχή της θα είναι κατάλληλη για τη δεδοµένη εφαρµογή.
Η κατασκευή των αντλιών, αλλά και των εξαρτηµάτων και τα ηλεκτρολογικά τµήµατά τους
που τις συνοδεύουν, πρέπει να είναι κατάλληλο υλικό για το αντλούµενο υγρό, τις περιβαλλοντικές
συνθήκες και το χώρο εγκατάστασή τους.
Οι δοσοµετρικές αντλίες πρέπει να είναι θετικές εκτόπισης τύπου mono µε δυνατότητα
ρύθµισης της παροχής, µέσω inverter . Οι δικλείδες αναρρόφησης και κατάθλιψης πρέπει να είναι
κατασκευασµένες από ΡΤFΕ. Οι δοσοµετρικές αντλίες για τη ρύθµιση του pH και χλωρίου θα
πρέπει να έχουν αισθητήρα ώστε πλήρως αυτόµατα να ρυθµίζεται η δοσοµετρία ώστε να
επιτυγχάνεται η ζητούµενη τιµή pΗ ή συγκέντρωσης χλωρίου.
Φυσητήρες
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στα διάφορα συστήµατα παροχής αέρα για την
οξυγόνωση των λυµάτων που θα τοποθετηθούν σε επί µέρους µονάδες της εγκατάστασης
επεξεργασίας λυµάτων.
Επιφανειακός φυσητήρας κατακόρυφου άξονα
Ο επιφανειακός φυσητήρας κατακόρυφου άξονα θα πρέπει να είναι κατάλληλος για
λειτουργία στην ύπαιθρο και όλα τα τµήµατά του, µε εξαίρεση το σύστηµα µετάδοσης κίνησης, να
έχουν αντιδιαβρωτική προστασία της κατηγορίας υλικών που βρίσκονται κάτω από το νερό.
Ο φυσητήρας θα είναι βραδύστροφος µε ταχύτητα περιστροφής µέχρι 60rpm και θα
παρέχεται πλήρης µε ηλεκτροκινητήρα, σύστηµα µετάδοσης κίνησης, στροφείο αερισµού µε τα
κατάλληλα πτερύγια, βάση στήριξης και όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά για την στήριξή του. Θα
είναι εγκατεστηµένος επάνω σε γέφυρα από σκυρόδεµα και κατάλληλος για συνεχή λειτουργία
8.000 ωρών ανά έτος.
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Ο κινητήρας θα είναι ασύγχρονος, τριφασικό βραχυκυκλωµένου δροµέα, 750-1.500 rpm µε
βαθµό απόδοσης 0,8 – 0,9. Ο κινητήρας θα είναι στεγανού τύπου, προστασίας ΙΡ 55, αερόψυκτος,
κατάλληλος για λειτουργία σε διαβρωτικό περιβάλλον και θα διαθέτει επί τόπου διακόπτη
λειτουργίας. Για τον κινητήρα ισχύει και η αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
Ο φυσητήρας θα παίρνει κίνηση από το ηλεκτροκινητήρα µέσω µειωτήρα και θα υπάρχει
σύνδεση εύκαµπτου πείρου µεταξύ κινητήρα και µειωτήρα. Ο µειωτήρας θα είναι σχεδιασµένος
σύµφωνα µε τα πρότυπα της ΑGMA.
Τριβείς
Οι τριβείς θα είναι υπολογισµένοι ώστε να έχουν ελάχιστη διάρκεια ζωής 100.000 ώρες στο
125% της µέγιστης ροπής του µειωτήρα στις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και σε
συνδυασµό µε όλα τα εξωτερικά φορτία που ασκούνται, σύµφωνα µε την προδιαγραφή AGMA
420.04. Oι τριβείς ειδικότερα των βουρτσών θα είναι αυτοευθυγραµµιζόµενοι και θα έχουν τη
δυνατότητα προσαρµογής σε όλες τις φυσιολογικές στρεβλώσεις που προκαλούνται από θερµικές
διαστολές και συστολές. Οι τριβείς θα λιπαίνονται µε ορυκτέλαιο και θα έχουν τσιµούχες για την
αποφυγή διαρροών.
∆οκιµές απόδοσης φυσητήρα
Η απόδοση του φυσητήρα θα είναι εγγυηµένη και θα προσκοµισθούν πιστοποιητικά από το
εργοστάσιο κατασκευής που θα αποδεικνύουν την απόδοση σε συνολική παροχή οξυγόνου ανά
kWh, σε καθαρό νερό µε µηδενική περιεκτικότητα οξυγόνου σε θερµοκρασία 200C.
∆ιαφράγµατα
Σε κατάλληλες θέσεις της δεξαµενής αερισµού θα τοποθετηθούν διαφράγµατα για τη
βελτίωση της κυκλοφορίας και της ανάµιξης των υγρών, που θα είναι στερεωµένα µε ασφάλεια για
την αποφυγή της µετατόπισής τους κατά τη λειτουργία.
Στέγαστρα
Οι επιµήκεις φυσητήρες θα προστατεύονται µε στέγαστρα για να ελαχιστοποιούνται οι
συστολές και οι διαστολές από υπερβολής έκθεσή τους στην ηλιακή ακτινοβολία.
Αναδευτήρες
Η ανάδευση διαλυµάτων, των λυµάτων και ιλύος όπου απαιτείται θα επιτυγχάνεται µε
µηχανικούς αναδευτήρες οριζόντιου ή κατακόρυφου άξονα. Οι αναδευτήρες θα παρέχονται πλήρεις
µε ηλεκτροκινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων, άξονα, πτερωτές, µικροϋλικά σύνδεσης περιλαµβανόµενα
σε µία ενιαία µονάδα, κατάλληλη για λειτουργία εξ ολοκλήρου κάτω από την επιφάνεια του υγρού.
Οι κατακόρυφοι αναδευτήρες θα στηρίζονται σε γέφυρα και σε κεντρικό έδρανο στον
πυθµένα της δεξαµενής. Τόσο ο κινητήρας όσο και ο µειωτήρας πρέπει να τοποθετούν πάνω στη
γέφυρα, ώστε να παρέχετε η δυνατότητα συντήρησης. Οι αναδευτήρες οριζόντιου άξονα θα είναι
βυθισµένοι και θα φέρονται από κατακόρυφο µεταλλικό στύλο, στερεωµένο στον πυθµένα της
δεξαµενής. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα της µετακίνησης του αναδευτήρα καθ’ ύψος,
ώστε να είναι δυνατή η ρύθµιση του επί τόπου. Ο κατακόρυφος στύλος πρέπει να έχει παλάγκο
κατάλληλης δυναµικότητας για την ανύψωση και τη συντήρηση του αναδευτήρα από τη γέφυρα.
Οι αναδευτήρες πρέπει να προέρχονται από ειδικευµένο προµηθευτικό οίκο, µε αποδεδειγµένη
καλή λειτουργία σε παρόµοιας φύσης έργα. Θα πρέπει να είναι συναρµολογηµένοι στο εργοστάσιο
του κατασκευαστή, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επιτόπια συναρµολόγηση.
Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες στην Υπηρεσία,
ώστε να αποδείξει την ικανοποιητική λειτουργία του προσφερόµενου εξοπλισµού, σύµφωνα και τις
παρούσες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις ελάχιστης ισχύος ανάδευσης. Όσον αφορά την
επιλογή του τύπου της αντιδιαβρωτικής προστασίας, όλος ο εξοπλισµός θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται
κάτω από το νερό.

K:\N2000a\cons\tefhi\5247_TPro.doc

- 54 -

Ν2000a/5247/B10

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-8
ΕΣΧΑΡΩΣΗ
Αυτοκαθαριζόµενη Εσχάρα
Η µηχανική εσχάρα θα είναι ηλεκτροκίνητη, αυτοκαθαριζόµενη. Η διάταξη και οι κύριες
διαστάσεις της εσχάρας θα είναι σύµφωνα µε το DIN 19554. Όλα τα κινούµενα µέρη πρέπει να
είναι εύκολα προσιτά και επάνω από τη στάθµη των λυµάτων. Οι µονάδες που απαιτούν τη χρήση
βυθισµένων εδράνων δεν θα γίνουν αποδεκτές. Όλα τα σηµεία λίπανσης θα είναι εύκολα προσιτά
και όπου είναι αναγκαίο θα πρέπει να προβλεφθεί σωλήνας προέκτασης.
Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ώστε η µηχανοκίνητα εσχάρα να καθαρίζεται και µε το
χέρι, είτε µε χειροκίνητη λειτουργία του βραχίονα της εσχάρας από το δάπεδο εργασίας, είτε µε
βραχίονα µε χειρολαβές και δόντια που να ταιριάζουν στις αποστάσεις των ράβδων. Η εσχάρα
πρέπει να είναι προϊόν αναγνωρισµένου οίκου, µε αποδεδειγµένη καλή λειτουργία σε παρόµοιας
φύσης έργα και θα πρέπει να είναι συναρµολογηµένη στο εργοστάσιο του κατασκευαστή, έτσι
ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επιτόπια συναρµολόγησή της.
Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες στην
Υπηρεσία, ώστε να αποδείξει την ικανοποιητική λειτουργία του προσφερόµενου εξοπλισµού,
σύµφωνα και τις παρούσες προδιαγραφές. Η εσχάρα θα αποτελείται από τον κινητήρα, το
µειωτήρα, το χτένι και όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα περιλαµβανοµένου και του συστήµατος
αφαίρεσης των προϊόντων εσχάρωσης. Οι ράβδοι της εσχάρας πρέπει να έχουν πάχος περί τα
10mm και να είναι λεπτυνόµενης διατοµής, ώστε να ελαττωθεί ο κίνδυνος φραξίµατος.
Ο βραχίονας πρέπει να έχει σύστηµα προστασίας έναντι της υπερφόρτωσης καθώς και
δυνατότητα παράκαµψης των αντικειµένων που τυχόν θα σφηνωθούν στις ράβδους και που
ενδεχόµενα προκαλέσουν ζηµιές. Οι τυχόν συσσωρεύσεις
εσχαρωµάτων θα πρέπει να
αποµακρύνονται σταδιακά για να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερπλήρωσης της εσχάρας. Όλα τα
µεταλλικά εξαρτήµατα που έρχονται σε επαφή µε τα λύµατα θα είναι κατασκευασµένα από
ανοξείδωτο χάλυβα.
Χειροκίνητη εσχάρα
Η χειροκίνητη εσχάρα θα τοποθετηθεί µε κλίση 700 περίπου στο παρακαµπτήριο κανάλι της
εσχάρωσης και θα καθαρίζεται µε ειδική για το σκοπό αυτό τσουγκράνα, από τον εργάτη που θα
έχει την ευθύνη της συντήρησης των εγκαταστάσεων Η εσχάρα θα είναι στιβαρής κατασκευής
χωρίς οριζόντιες ενισχύσεις. Οι ράβδοι θα έχουν πάχος τουλάχιστον 10 mm, µε λεπτυνόµενη
διατοµή, για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εµφράξεων. Το υλικό κατασκευής θα είναι ανοξείδωτος
χάλυβας.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-9
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Γενικά
Ο σκοπός του συστήµατος είναι να συλλέγει πληροφορίες και στοιχεία για την κατάσταση
λειτουργίας των επιµέρους µονάδων, να ετοιµάζει και να τυπώνει δεδοµένα, διαγράµµατα, εκθέσεις
και περιλήψεις και να ρυθµίζει τη λειτουργία των µονάδων όπου προβλέπεται. Η ρύθµιση θα
γίνεται µε ανθρώπινη επέµβαση χειροκίνητα και αυτόµατα. Ο σχετικός εξοπλισµός πρέπει να
προέρχεται από κατασκευαστή µε επαρκή εµπειρία, να έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία σε
παρόµοια έργα και να είναι κατάλληλος για τις απαιτήσεις λειτουργίας και τις παρούσες
προδιαγραφές και να παρουσιάζει υψηλή αξιοπιστία. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων θα πρέπει
να γίνεται και µέσω συστήµατος SCADA µε κατάλληλο λογισµικό και εξοπλισµό.
Ο Η/Υ του συστήµατος πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας, αποδεδειγµένης
αποδοτικότητας, µε µεγάλο βαθµό αξιοπιστίας. Όλος ο εξοπλισµός πρέπει να εξασφαλίζει 10ετή
διάρκεια χρήσης, χωρίς να απαιτηθεί ολική αντικατάσταση. Το όλο σύστηµα θα είναι κατάλληλο για
να λειτουργήσει µέσα στην αίθουσα ελέγχου του Κτιρίου ∆ιοίκησης, όπου θα υπάρχουν
ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά συστήµατα.
Το σύστηµα θα πρέπει να συνοδεύεται µε πλήρη εγχειρίδια, που θα περιλαµβάνουν
λεπτοµερείς περιγραφές όλου του εξοπλισµού και των προγραµµάτων (Hardware και Software),
των συστηµάτων ελέγχου κλπ., περιλαµβανοµένων και των οδηγιών εντοπισµού σφαλµάτων,
συντήρησης και επισκευής.
Το σύστηµα θα πρέπει να περιλαµβάνει:
1. Η/Υ µε τον εκτυπωτή του
2. Μονάδα PLC
3. Κατάλληλο λογισµικό
4. Μιµικό διάγραµµα της διεργασίας
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-10
Υ∆ΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΧΗΜΕΙΟΥ
Υδραυλική εγκατάσταση
Στο κτίριο διοίκησης θα κατασκευαστούν µε σωλήνα πολυαιθυλενίου (τουµπόραµα) και PVC
τα παρακάτω δίκτυα:
1. κρύου πόσιµου νερού
2. ζεστού νερού
3. αποχέτευσης οµβρίων
Οι συνδέσεις θα γίνουν µόνο µε τη χρήση µπρούτζινων συνδέσµων (ρακόρ). Οι αλλαγές
διεύθυνσης και διακλαδώσεις του δικτύου ύδρευσης θα γίνουν µε ειδικά µπρούτζινα τεµάχια,
γωνίες, ταυ κλπ.
Οι στηρίξεις θα γίνονται µε ειδικά στηρίγµατα που θα επιτρέπουν αξονική κίνηση των
αγωγών.
Όπου απαιτείται, ανάλογα µε το µήκος, πρέπει να διαµορφωθούν οι σωλήνες σε Πι ή Ωµέγα
αξονικά για διαµέτρους πάνω από 2΄΄ ή θα γίνουν µετατοπίσεις αξονικές (σίγµατα) για διαµέτρους
κάτω από 1 ½.΄΄
Οι αποφρακτικές δικλείδες θα είναι:
Για διαµέτρους µέχρι και 3’’ : ball valve, βιδωτές, µε ορειχάλκινο σώµα, έδρα από TEFLON
και σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα ανοιγοκλείνουν µε ¼ στροφής (900) και θα είναι
ονοµαστικής πίεσης 10 ατµοσφαιρών.
Για διάµετρο 4’’: Συρταρωτές (βάνες), βιδωτές, ορειχάλκινες, ονοµαστικής πίεσης 10
ατµοσφαιρών.
Οι συλλέκτες διανοµής νερού πρέπει να κατασκευασθούν από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή
µε φλαντζωτούς πυθµένες, µε συγκολληµένους επάνω τους µαστούς για την σύνδεση των
διαφόρων κλάδων. Αφού τελειώσει η κατασκευή τους πρέπει να γαλβανισθούν εσωτερικά και
εξωτερικά εν θερµώ.
Οι αναµικτήρες πρέπει να είναι διαµέτρους ½’’ ή ¾’’, ορειχάλκινες, επιχρωµιωµένες, τύπου
εσωτερικής αναµίξεως, µε διαστάσεις ανάλογες του νεροχύτη/νιπτήρα που εξυπηρετούν.
Οι χειρολαβές των διακοπτών τύπου «σταυρού» πρέπει να έχουν ενδεικτικό σήµα του
προορισµού τους.
Οι αναµικτήρες θα συνοδεύονται από ροζέτες επικάλυψης των θέσεων τοποθέτησης.
Οι αναµικτήρες λουτήρων και λεκανών ντούς θα είναι διαµέτρου ½'', ορειχάλκινοι,
επιχρωµιώµενοι, τύπου κινητού καταιονιστήρα και θα στηρίζονται µε εύκαµπτο σωλήνα σπιράλ
στον τοίχο, µήκους 1,20 m, µε µοχλό για τη ρύθµιση της εκροής του νερού (καταιονιστήρας ή
ράµφος εκροής).
Οι χειρολαβές των διακοπτών τύπου «σταυρού» πρέπει να έχουν ενδεικτικό σήµα του
προορισµού τους.
Οι αναµικτήρες θα συνοδεύονται από ροζέτες επικάλυψης των θέσεων τοποθέτησης.
Ο θερµοσίφωνας ηλιακός ή απλός, θα είναι τάσεως λειτουργίας 220V-50Hz, µε διπλά
τοιχώµατα, µόνωση από υαλοβάµβακα. Εξωτερικά ο θερµοσίφωνας πρέπει να είναι
επισµαλτωµένος και εσωτερικά εφυαλωµένος. Πρέπει να είναι τύπου εγκεκριµένου από το Υπ.
Βιοµηχανίας, εφοδιασµένος µε όλα τα όργανα ασφαλείας και ενδείξεων (ενδεικτική λυχνία,
θερµόµετρο, βαλβίδα αντεπιστροφής, βαλβίδα ασφαλείας, θερµοστάτη κλπ.).
∆ίκτυα αποχέτευσης
Οι σωλήνες (κατακόρυφοι ή οριζόντιοι) και τα ειδικά τους τεµάχια θα είναι κατασκευασµένα
από σκληρό πλαστικό PVC 100 σύµφωνα µε τον κανονισµό DIN 19534. Τα τοιχώµατα των
σωλήνων και των εξαρτηµάτων τους θα είναι ισοπαχή και λεία.
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Οι συνδέσεις θα γίνονται πάντα µε δακτύλιο στεγανότητας µέσα στην κατάλληλα
διαµορφωµένη µούφα στο άκρο του σωλήνα, του ειδικού τεµαχίου ή του ειδικού εξαρτήµατος
σύνδεσης.
Οι αλλαγές διεύθυνσης θα γίνονται µόνο µε ειδικά τεµάχια, τοποθετώντας πάντοτε και τάπες
καθαρισµού. Απαγορεύεται απόλυτα το τρύπηµα των σωλήνων για οποιαδήποτε σύνδεση.
Στον πόδα κατακόρυφων στηλών αποχέτευσης πριν τη συµβολή τους σε υπόγειο δίκτυο,
µέσα στα κτίρια, θα τοποθετείται σωληνοστόµιο κατακόρυφου τύπου.
Η κατασκευή των δικτύων εξαερισµού θα γίνει µε σωλήνες και εξαρτήµατα PVC 6 atm. Οι
συνδέσεις του δευτερεύοντος δικτύου εξαερισµού προς το κύριο, θα γίνουν µε ειδικά ορειχάλκινα
τεµάχια βιδωτά-κολλητά (ουρές) ή µε πλαστικά εξαρτήµατα.
Οι σωληνώσεις των δευτερευόντων δικτύων αποχετεύσεις και εξαερισµού θα είναι πλαστικές
και θα χρησιµοποιούνται πλαστικά σωλήνες αποχέτευσης και οι συνδέσεις θα γίνονται µε
συγκόλληση και ειδικά εξαρτήµατα.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-11
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Τηλεφωνικό κέντρο
Όλα τα εξαρτήµατα του τηλεφωνικού κέντρου πρέπει να προέρχονται από ένα και µόνο
κατασκευαστή γνωστού οίκου. Η εγκατάσταση θα είναι πλήρως συµβατή µε το δίκτυο του ΟΤΕ, µε
το οποίο και θα συνδεθεί και ο εξοπλισµός πρέπει να είναι εγκεκριµένος από τον ΟΤΕ, ως προς
τον τύπο και την κατασκευή του. Η εγκατάσταση θα δοκιµασθεί από τον ΟΤΕ για να διαπιστωθεί
ότι λειτουργεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του. Μετά την δοκιµή, οποιαδήποτε εργασία κριθεί
απαραίτητη θα γίνει µε δαπάνη του Αναδόχου.
Η καλωδίωση µεταξύ του τηλεφωνικού κέντρου και των σηµείων σύνδεσης των τηλεφωνικών
συσκευών, θα πρέπει να έχει χωρητικότητα κατάλληλη για µελλοντικές επεκτάσεις (τουλάχιστον για
µία πρόσθετη συσκευή).Όλες οι τηλεφωνικές καλωδιώσεις θα διέρχονται από ξεχωριστούς
αγωγούς τοποθέτησης καλωδίων και µακριά από τους αγωγούς των ηλεκτρικών γραµµών
παροχής.
Άρθρο ΗΜ 11.2
Τηλεφωνικές συσκευές
Οι τηλεφωνικές συσκευές πρέπει να είναι ανθεκτικές σε κρούση, µε πληκτρολόγιο, κουµπί
γειώσεως και ρυθµιστή έντασης κουδουνιού.
Το κορδόνι σύνδεσης της συσκευής µε το µικροτηλέφωνο θα είναι σπιράλ η δε συσκευή θα
συνοδεύεται από καλώδιο µε ειδικό βύσµα για σύνδεση της συσκευής µε την κατάλληλη πρίζα
τηλεφώνου.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-12
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θα εγκατασταθεί ένα αλεξικέραυνο ιονισµού τύπου ατµοσφαιρικής τάσεως µε ακτίνα
προστασίας 100 m. Όλα τα υλικά, εξαρτήµατα και παρελκόµενα θα προέρχονται από την κανονική
παραγωγή ενός και µόνο ειδικού κατασκευαστή.
Ειδικότερα, το συγκρότηµα αλεξικέραυνου θα αποτελείται από τα εξής επί µέρους τµήµατα:
• Την ακίδα η οποία είναι κατασκευασµένη από ειδικό κράµα ορειχάλκου, µε διαστάσεις
υπολογίσιµες θεωρητικά και εργαστηριακά δοκιµασµένες για να καλύπτουν την ως άνω
περιοχή.
• Το δίσκο ατµοσφαιρικής τάσεως που πρέπει και αυτό να είναι κατασκευασµένος από
ορείχαλκο µε διαστάσεις και µορφή κατάλληλη ώστε να µπορεί να θέσει υπό τάση το
σύστηµα.
• Τον κύλινδρο, ο οποίος περικλείει το επαγωγικό πηνίο, τον εναλλάκτη τάσεως, τη γεννήτρια
υψηλής τάσεως καθώς και στοιχείο διακοπής για τη δηµιουργία παλµών υπερτάσεως.
• Το στέλεχος στερεώσεως του παραπάνω κυλίνδρου και του δίσκου ατµοσφαιρικής τάσεως,
επίσης από ειδικό κράµα ορειχάλκου.
• Το ιστό που πρέπει να είναι κατασκευασµένος από µαύρη χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής και
στην βάση του να φέρει ειδική βάση για την ανάκλισή του. Ο ιστός θα βαφεί µε δύο
στρώσεις αντιοξειδωτικού χρώµατος.
• Τον αγωγό καθόδου διατοµής 50mm2 από γυµνό ηλεκτρολυτικό χαλκό.
• Το τρίγωνο γειώσεως µε αντίσταση γειώσεως µέχρι 10 Ω, κατασκευασµένο µε ηλεκτρόδια
χαλκού.
• Τα εξαρτήµατα στερεώσεως και συνδέσεως του συστήµατος γειώσεως που είναι
κατασκευασµένα από χαλκό.
Εναλλακτικά είναι δυνατόν να κατασκευασθεί σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας (Σ.Α.Π.)
για κάθε ένα κτίριο ή υπέργεια κατασκευή µε αλεξικέραυνο τύπου «κλωβού Faraday».
Η κατασκευή των αλεξικέραυνων θα γίνει σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ 1197-1 και τους
Γερµανικούς κανονισµούς DIN 57185/VDE 0185.
Η εγκατάσταση θα περιλαµβάνει :
• την θεµελιακή γείωση
• τους αγωγούς καθόδου
• τους αγωγούς συλλογής και
• τις ακίδες συλλογής
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-13
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Eσωτερικός φωτισµός
Όλα τα φωτιστικά σώµατα θα είναι φθορισµού, πλήρη µε τις λυχνίες τους. Τα φωτιστικά θα
επιλεγούν από την κανονική παραγωγή του αυτού εργοστασίου. Τα εξαρτήµατα των φωτιστικών
πρέπει να παραδοθούν πλήρη, µε όλα τα παρελκόµενα που υποδεικνύει ο κατασκευαστής καθώς
και όσα άλλα προαιρετικά παρελκόµενα, είναι απαραίτητα.
Τα σώµατα, οι ανακλαστήρες, οι οχετοί καλωδίων, τα καλύµµατα και χυτά τµήµατα των
φωτιστικών σωµάτων θα πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο κατασκευασµένα ώστε να µην
επιτρέπουν κάµψεις ή παραµορφώσεις. Τα µεταλλικά φωτιστικά σώµατα πρέπει να έχουν γείωση.
Οι προστατευτικές επικαλύψεις και βαφές πρέπει να γίνουν στο εργοστάσιο κατασκευής των
φωτιστικών. Τα καλύµµατα θα είναι µονοκόµµατα ακρυλικά κοµµάτια ή πολυεστερικά πλαστικά
σταθεροποιηµένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Οι βάσεις των φωτιστικών σωµάτων φθορισµού θα είναι κατασκευασµένες από
χαλυβδοέλασµα, ελάχιστου πάχους 0,8 mm, σύµφωνα µε το DIN 1624, το οποίο θα πρέπει να έχει
υποστεί ειδική επεξεργασία (απολίπανση, φωσφάτωση, ηλεκτροστατική βαφή, ψήσιµο σε φούρνο
µε υπέρυθρη ακτινοβολία σε θερµοκρασία 180°C).
Η µεταλλική βάση θα χωρίζεται µε όµοιο χαλυβδοέλασµα, εύκολα αφαιρετό, σε δύο χώρους.
Στον επάνω χώρο, από τον οποίο θα γίνεται και η απαγωγή της εκλυόµενης θερµότητας, πρέπει
να τοποθετηθεί η ηλεκτρική εξάρτηση του σώµατος (καλωδιώσεις, στραγγαλιστικά πηνία,
εκκινητές, τροφοδοτικά στοιχεία κλπ.). Στον κάτω χώρο πρέπει να τοποθετηθούν οι σωλήνες
φθορισµού. Η βαφή των ελασµάτων, τα οποία σχηµατίζουν το χώρο των λαµπτήρων πρέπει να
είναι λευκή, µε συντελεστή ανακλάσεως τουλάχιστον 85%.
Τα στραγγαλιστικά πηνία (ballast) πρέπει να είναι σχεδόν αθόρυβα, σύµφωνα µε το VDE
0712. Οι πυκνωτές θα είναι µε το VDE 0560 για θερµοκρασία περιβάλλοντος –25°C έως +85°C, θα
περιλαµβάνουν αντίσταση εκφόρτισης συνδεδεµένη παράλληλα µε αυτούς και πρέπει να
επιτυγχάνουν τελική τιµή συντελεστή ισχύος 0,90.
Στην περίπτωση που εντός του ίδιου φωτιστικού σώµατος ευρίσκονται περισσότεροι από
ένας λαµπτήρας, τότε αυτοί θα πρέπει να είναι συνδεδεµένοι σε κύκλωµα DUO (ένα χωρητικό και
ένα επαγωγικό ballast) για µείωση των αυξοµειώσεων της φωτεινής εντάσεως (στροβοσκοπικό
φαινόµενο).
Οι λυχνιολαβές πρέπει να είναι βαριάς κατασκευής, τύπου ασφαλείας έναντι πτώσεως των
λαµπτήρων και οι επαφές τους πρέπει να είναι επαργυρωµένες. Οι εκκινητές πρέπει να
περιλαµβάνουν αντιπαρασιτικό πυκνωτή.
Το χρώµα των λυχνιών θα είναι ένα από τα υπ’ αριθµ. 33 και 84 της PHILIPS ή οποιοδήποτε
άλλο αντίστοιχο µε αυτά.
Άρθρο ΗΜ 13.2
Εξωτερικός φωτισµός
Ιστοί Φωτιστικών Σωµάτων
Οι ιστοί φωτισµού θα είναι σύµφωνοι µε όσα αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40 -1-23-4-5-6-7-8 και πρέπει να παράγονται από βιοµηχανία που κατέχει Πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης
Ποιότητας (Quality Assurance), σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001 σχετικά µε την οργάνωση
λειτουργίας της επιχείρησης και θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό δοκιµών σύµφωνα
µε το ΕΝ 40-8 από διεθνώς αναγνωρισµένο ή κρατικό εργαστήριο.
Οι ιστοί θα είναι χαλύβδινοι (σιδηροϊστοί) γαλβανισµένοι εν θερµώ, σύµφωνα µε το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-3. Οι ιστοί θα έχουν ύψος 8, 10, 12, 15 και 18 µ. σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
40-2. Θα χρησιµοποιηθούν σιδηροϊστοί συνεχώς µεταβαλλόµενης διατοµής (taper) µε σχήµα
διατοµής οκταγωνικό ή κυκλικό. Το ελάχιστο πάχος ελάσµατος σε κάθε περίπτωση θα είναι ίσο
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προς 4mm, ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις του στατικού ή/και δυναµικού υπολογισµού του ιστού.
Η τυχόν διαµήκης ραφή θα πρέπει να είναι ευθύγραµµη, αφανής, στεγανή, µε συνεχή
ηλεκτροσυγκόλληση (όχι επαγωγική συγκόλληση) σε λοξοτµηµένα ελάσµατα σύµφωνα µε τους
κανονισµούς, απαγορευµένης της χρήσης τµηµάτων µε ελικοειδή ραφή.
Η διαµόρφωση του ανώτατου άκρου των ιστών δηλ. διάµετρος και µήκος αυτού σε σχέση µε
τον τύπο των χρησιµοποιουµένων φωτιστικών (επικαθήµενα ή φωτιστικά βραχίονα), θα πρέπει να
είναι σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.
Ο κορµός των ιστών µέχρι και ύψος 12µ. θα είναι κατασκευασµένος χωρίς ενδιάµεση ένωση.
Στους ιστούς µε µεγαλύτερο ύψος (15µ. και 18µ.) επιτρέπεται µόνον µία ενδιάµεση ένωση. Η
ένωση αυτή θα γίνεται µε σφικτή συναρµογή, η οποία δεν θα επιτρέπει την περιστροφή, κλίση ή
ταλάντωση του επάνω µέρος του ιστού. Απαγορεύεται ενδιάµεση ένωση µε συγκόλληση. Η
ενδιάµεση ένωση θα έχει τουλάχιστον την ίδια αντοχή µε αυτήν του κορµού του ιστού. Τα δύο
τεµάχια του κορµού θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.
Απαγορεύεται η χρήση «ψυχρού» γαλβανίσµατος.
Ο ιστός σε κατάλληλη απόσταση από τη βάση του θα έχει µεταλλική θύρα επαρκών
διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου του ιστού. Οι διαστάσεις
της θύρας θα επιλέγονται από τον πίνακα διαστάσεων µεταλλικών θυρών της ΕΝ 40-2
παράγραφος 4. Οι ελάχιστες διαστάσεις της θύρας θα είναι ύψους 300 mm και αντίστοιχου
πλάτους 85 mm, κατά τα λοιπά δε σύµφωνα µε τον πίνακα της παραγράφου 4 του προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.
Ο ιστός (εσωτερικά και εξωτερικά) και όλα του εξαρτήµατα του (βραχίονες, πλάκα έδρασης,
θυρίδα, αγκυρόβιδες κλπ.) θα γαλβανίζονται εν θερµώ σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο του ΕΛΟΤ
ΕΝ 40-4.1. Πριν το γαλβάνισµα θα γίνεται καλή προετοιµασία των επιφανειών µε απόξεση,
τρόχισµα και χηµικό καθαρισµό. Το γαλβάνισµα θα γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές BS 729,
DIN 50976/E/1988, ASTM A-123 & GR-181 (∆ΕΗ). Το πάχος της επικάλυψης, σύµφωνα µε το
πρότυπο ISO 1461 – 1973 F και την προδιαγραφή NF A 91 – 122, θα είναι 500 gr/m² ή 60 µm,
εκτός και αν η µελέτη προβλέπει ισχυρότερη προστασία.
Ο σιδηροϊστός θα τοποθετείται πάνω σε βάση που θα φέρνει τους κοχλίες αγκύρωσης για
τη στερέωσή του. Μετά την τοποθέτηση του ιστού πάνω στη βάση, την «κατακορύφωση»
(αλφάδιασµα) και την σύσφιγξη των κοχλιών, θα γίνεται πλήρωση του κενού ανάµεσα από το
πέλµα και την βάση µε µη συρρικνούµενη τσιµεντοκονία. Τα σπειρώµατα των κοχλιών θα
προστατεύονται µε καλύµµατα από αλουµίνιο.
Βάσεις Ιστών Οδοφωτισµού
Οι βάσεις θα κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα και θα µελετώνται και θα
σχεδιάζονται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 & 6.
Βραχίονες Φωτιστικών Σωµάτων
Για τους βραχίονες των φωτιστικών σωµάτων θα έχουν εφαρµογή τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 40
/ 1-2-3-4-5-6-7-8.
Οι βραχίονες αυτοί θα κατασκευάζονται από χαλύβδινους σωλήνες µε µεταλλικό περιλαίµιο
(χοάνη) διαµέτρου d2 = Φ42 ή Φ60mm µε αντίστοιχα µήκη, σύµφωνα µε τα σχέδια 10a και 10b και
τον σχετικό πίνακα της παραγράφου 7 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7, µε την ισχύουσα
παρατήρηση της παραγράφου 1 του ιδίου προτύπου.
Μετά την κατασκευή ο βραχίονας µαζί µε τη χοάνη ή τη συστολή, θα προστατευθούν µε
θερµό βαθύ γαλβάνισµα όπως αυτό των ιστών που προαναφέρθηκε µε πάχος επικάλυψης 500
gr/m² ή 60 µm.
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Φωτιστικά Σώµατα και Λαµπτήρες
Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι ειδικά για εγκατάσταση εξωτερικού χώρου και θα
προορίζονται για λαµπτήρες Νατρίου Υψηλής Πίεσης (NaHP) ή τεχνολογίας LED
Για τα φωτιστικά σώµατα, όπως και τους λαµπτήρες, θα ισχύουν οι γενικές προδιαγραφές
που αναφέρονται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3.
Τα φωτιστικά θα είναι ειδικού τύπου για φωτισµό εξωτ. χώρων, πλήρη µε όλα τα όργανα
έναυσης, στεγανά µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ54 για τον χώρο του λαµπτήρα & ΙΡ43 για
τον χώρο των ηλεκτρικών.
Τα κελύφη των φωτιστικών σωµάτων µπορεί να απαρτίζονται από περισσότερο του ενός
τεµάχια (πολυµελή) χωρίς να είναι υποχρεωτικό να είναι ενιαία (µονοµελή) .
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TEΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-14
∆ΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ηλεκτρικοί Πίνακες-Γενικά
Η κατασκευή των πινάκων, τα εξαρτήµατά τους (ζυγοί, µονωτήρες κλπ.), τα όργανα και
γενικά όλος ο εξοπλισµός τους θα πληρούν τους όρους των προδιαγραφών της διεθνούς
ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (ΙΕC), των γερµανικών προδιαγραφών (VDE, DIN), καθώς επίσης και
των ηλεκτρολογικών προδιαγραφών και απαιτήσεων της ∆ΕΗ.
Με βάση τους κανονισµούς αυτούς, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει, ότι κάθε στοιχείο
του εξοπλισµού και σε όλες τις θέσεις των πινάκων υπάρχει περίσσεια θερµικής και µονωτικής
αντοχής καθώς και ασφάλεια έναντι ατυχηµάτων, για όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Τα
αναφερόµενα στις παρούσες προδιαγραφές δεν είναι περιοριστικά και ο Ανάδοχος οφείλει να τα
συµπληρώσει ή να τα προσαρµόσει κατάλληλα, ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις των παραπάνω
εφαρµοζόµενων κανονισµών.
Ο εξοπλισµός των πινάκων πρέπει να αποτελείται από δοκιµασµένου τύπου προϊόντα
σειράς γνωστών κατασκευαστών παρόµοιου εξοπλισµού, που προµηθεύουν δηµόσιες
επιχειρήσεις ηλεκτρισµού χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύνθεση του εξοπλισµού και η
κατασκευή των πινάκων πρέπει επίσης να γίνει από γνωστούς και εξειδικευµένους
κατασκευαστικούς οίκους της έγκρισης του Εργοδότη. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει ο Ανάδοχος
να υποβάλει στον Εργοδότη, όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά.
Ρητά καθορίζεται ότι ο οµοειδής εξοπλισµός θα προέρχεται από τον ίδιο κατασκευαστή ή
προµηθευτή και ο Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει στον Εργοδότη, ότι υπάρχει επάρκεια
ανταλλακτικών του προσφερόµενου εξοπλισµού στην τοπική αγορά.
Κάτω από κάθε χειριστήριο, όργανο, ενδεικτική λυχνία κλπ., θα πρέπει να τοποθετηθούν
ευκρινείς µεταλλικές πινακίδες, στις οποίες θα αναγράφονται οι χρήσεις. Σε κατάλληλα σηµεία
πάνω στους πίνακες ή στους χώρους των πινάκων, θα πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδες µε
οδηγίες και διαγράµµατα συνδεσµολογιών. Εκτιµάται ότι δεν απαιτείται η ύπαρξη υποσταθµού.
Γενικός πίνακας χαµηλής τάσης
Ο πίνακας θα είναι τύπου πεδίων, εδραζόµενος στα δάπεδο ή στον τοίχο, κλειστός από όλες
τις πλευρές. Η είσοδος των καλωδίων θα γίνεται από κάτω, µέσα από κατάλληλο άνοιγµα στα
δάπεδο, ή από πάνω από τα καλώδια θα οδεύουν σε εσχάρα οροφής.
Κατασκευή
Ο πίνακας θα είναι τύπου πεδίου και θα αποτελείται από τυποποιηµένα ερµάρια. Θα
κατασκευαστεί από χαλυβδοελάσµατα πάχους 2 mm, που θα στηρίζονται σε ισχυρή κατασκευή
από σιδηρογωνιές µε ενισχύσεις, όπου χρειάζεται, για τη στήριξη του εξοπλισµού και την αντοχή
στις καταπονήσεις µεταφοράς και εγκατάστασης.
Το συνολικό ύψος του πίνακα δεν θα υπερβαίνει τα 2 µέτρα. Κανένα εξάρτηµα χειρισµού ή
ένδειξης δεν πρέπει να βρίσκεται χαµηλότερα από 600 mm, ή ψηλότερα από 1,8 m από την
στάθµη δαπέδου.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι :
• ονοµαστική τάση :
500 V
• ονοµαστική ένταση :
50 Α σύµφωνα µε τη µελέτη
• είδος και αριθµός ζυγών : 5 χάλκινοι διατοµής σύµφωνα µε τη µελέτη
• αντοχή σε βραχυκύκλωµα : 50 ΚΑ
• συνθήκες λειτουργίες :
εσωτερικού χώρου 40°C
Zυγοί
Οι ζυγοί θα είναι από επικασσιτερωµένο χαλκό. Οι ενεργοί ζυγοί θα τοποθετηθούν στο
επάνω µέρος του πίνακα και θα συγκροτούνται µε µονωτήρες, που θα εξασφαλίζουν σταθερότητα
στερέωσης και σύνδεσης ώστε να µην δηµιουργούνται τόξα µεταξύ αυτών ή των πλευρών των
πεδίων. Οι ζυγοί της γείωσης και του ουδέτερου πρέπει να τοποθετηθούν στο κατώτερο δυνατό
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σηµείο και θα καταλήγουν σε κοινό κόµβο στα πεδία εισαγωγής. Ο ζυγός γείωσης θα έχει ελάχιστη
διατοµή 25 × 4 mm και θα πρέπει να διατρέχει όλο το µήκος του πίνακα και όλα τα δευτερεύοντα
τµήµατα του πίνακα θα πρέπει , το καθένα ξεχωριστά, να είναι συνδεδεµένα µε το ζυγό αυτό.
Όλοι οι ζυγοί θα πρέπει να βαφούν µε χαρακτηριστικά χρώµατα, για την αναγνώρισή τους:
• γείωση:
κίτρινο
• ουδέτερο: γκρι
• φάσεις:
κόκκινο, καφέ, µπλε
Οι συνδέσεις των ζυγών προς και από τους διακόπτες θα έχουν τον ίδιο κώδικα
χρωµατισµού.
Πεδία πίνακα
Τα πεδία πρέπει να έχουν από έναν ασφαλειοδιακόπτη, για να µπορεί να αποµονώνεται η
παροχή τους. Ο ασφαλειοδιακόπτης θα είναι αλληλοµανδαλωµένος µε τη λαβή της πόρτας, που
θα µανδαλώνει στη θέση «εκτός».
Όλες οι καλωδιώσεις των πεδίων καθώς και στο εσωτερικό των πεδίων πρέπει σε κάθε άκρη
να έχουν φορετό αριθµηµένο δακτύλιο. Οι καλωδιώσεις θα οδηγούνται σε διάτρητες κρεβατίνες µε
κουµπωτό κάλυµµα, που πρέπει να έχουν χώρο για 20% επιπλέον καλώδια για το µέλλον, χωρίς
να υπερβαίνει το 45% του συντελεστή πλήρωσης του χώρου.
Εξοπλισµός πίνακα χαµηλής τάσης
Ο εξοπλισµός πρέπει να έχει κατάλληλη διάταξη και να είναι στερεωµένος µε τέτοιο τρόπο,
ώστε η αφαίρεση και η αντικατάσταση να µην απαιτεί πρόσβαση σε άλλα πεδία, ή την
παρενόχληση άλλου εξοπλισµού ή καλωδιώσεων. Εξάλλου όλος ο εξοπλισµός του κάθε πεδίου θα
έχει σηµάνσεις µε γράµµατα και αριθµούς, κατ’ αντιστοιχία µε τα αναφερόµενα στα παραστατικά
διαγράµµατα, ώστε να είναι εύκολη η παρακολούθηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης και η
ανεύρεση βλάβης.
Κάθε αναχώρηση τροφοδοσίας θα πρέπει να έχει ασφαλοδιακόπτη, που θα βρίσκεται σε
ξεχωριστό πεδίο. Ο χειρισµός θα µπορεί να γίνεται µόνο όταν ανοίξει η θύρα του πεδίου. Ο
ασφαλοδιακόπτης θα έχει βοηθητικό διακόπτη µε επαφές για την ένδειξη της θέσης του. Ένα
ηλεκτρονόµος (ρελέ) πτώσης της τάσης θα τοποθετηθεί σε κάθε τµήµα των ζυγών. Οι
καταναλώσεις που τροφοδοτούνται από τους ζυγούς θα πρέπει να είναι έτσι κατανεµηµένες, ώστε
τα φορτία του µετασχηµατιστή να είναι περίπου ίσα. Ο διακόπτης ζυγών θα είναι αποζεύκτης
φορτίου. Πρέπει να έχει µηχανική µανδάλωση µε τις εισόδους παροχής, έτσι ώστε τα δευτερεύοντα
των µετασχηµατιστών να µην µπορούν να ζευχθούν. Ο γενικός πίνακας χαµηλής τάσης πρέπει να
είναι εφοδιασµένος µε τα παρακάτω όργανα µέτρησης:
στην είσοδο
• βολτόµετρο µεγάλης κλίµακας, τύπου κινητού πυρήνα, µε επιλογέα έξι θέσεων και «εκτός»,
κλάσεως 1,5
• ενδεικτικές λυχνίες για την ένδειξη της θέσης του αυτόµατου διακόπτη στις αναχωρήσεις
• τρία αµπερόµετρα µικρής κλίµακας, τύπου κινητού πηνίου, µε ανορθωτή και επιλογέα τριών
θέσεων και «εκτός», κλάσεως 1,5
Τα κυκλώµατα ελέγχου θα τροφοδοτούνται από µονοφασικό ρεύµα σε τάση 110 V, 50 Ηz, µε
κεντρική γείωση. Οι απαραίτητοι µετασχηµατιστές εντάσεως και τάσεως πρέπει να έχουν
κατάλληλα χαρακτηριστικά για την προστασία και την τροφοδότηση των οργάνων µέτρησης. Η
κλάση ακριβείας τους θα είναι 0,5.

Τοπικοί πίνακες διανοµής και ελέγχου

K:\N2000a\cons\tefhi\5247_TPro.doc

- 65 -

Ν2000a/5247/B10

Οι πίνακες θα είναι κατασκευασµένοι στο εργοστάσιο, κατάλληλοι για δίκτυο 380/220 V, µε
βαθµό προστασίας ΙΡ 52. Οι διακόπτες εισόδου και ζεύξης των ζυγών θα είναι αυτόµατοι. Κάθε
είσοδος θα έχει αµπερόµετρο, βολτόµετρο και ενδεικτικές λυχνίες παροχής.
Οι πίνακες θα είναι κατασκευασµένοι από χαλύβδινη λαµαρίνα DKP και πάχους 1,5 mm και η
στερέωση των διαφόρων οργάνων του πίνακα θα γίνει πάνω στο ερµάριο µε τη βοήθεια
κατάλληλου ικριώµατος συναρµολόγησης. Η πόρτα θα βρίσκεται στο µπροστινό µέρος του πίνακα
και θα έχει κλειδαριά ασφαλείας. Στο εσωτερικό µέρος της πόρτας, µέσα σε ζελατίνα, θα υπάρχει
σχεδιάγραµµα µε τη συνδεσµολογία του πίνακα. Μία µεταλλική πλάκα θα καλύπτει το µπροστινό
µέρος του πίνακα, στην οποία θα έχουν ανοιχτεί τρύπες κατάλληλου µεγέθους και σχήµατος για
την τοποθέτηση των οργάνων του πίνακα. Η αφαίρεση της πλάκας θα πρέπει να µπορεί να γίνεται,
χωρίς να χρειάζεται να βγει η πόρτα του πίνακα.
Η εσωτερική διανοµή πρέπει να γίνεται µε χάλκινες επικασσιτερωµένες µπάρες (ζυγούς),
που θα έχουν ονοµαστική ένταση τουλάχιστον ίση µε την ένταση του γενικού διακόπτη του πίνακα.
Η χρησιµοποίηση καλωδίων ή αγωγών για την εσωτερική διανοµή του πίνακα, επιτρέπεται στους
µικρούς µόνο πίνακες (ονοµαστική ένταση του γενικού διακόπτη µικρότερη από 40Α). Όλοι οι
πίνακες, ανεξάρτητα από το µέγεθός τους πρέπει να έχουν ζυγό ουδετέρου µε πλήρη διατοµή και
ζυγό γείωσης.
Στοιχειώδες ηλεκτρολογικό υλικό
Πλαστικοί σωλήνες
Είναι πλαστικοί, ελαφροί µονωτικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες ευθείς ή σπιράλ, κατάλληλοι τόσο για
αγωγούς όσο και για καλώδια και τοποθετούνται σε ξηρούς χώρους και σε σηµεία που δεν
απαιτείται µηχανική αντοχή. Ελάχιστη διάµετρος Φ13.5 mm.
Χαλυβδοσωλήνες
Είναι ειδικοί σωλήνες για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χαλύβδινοι µε ραφή πάχους τουλάχιστον
1 mm, µε εσωτερική µόνωση σύµφωνα µε το άρθρο 146 παρ. Φ1 598/55. Οι σωλήνες αυτοί
χρησιµοποιούνται όπου απαιτείται µηχανική αντοχή ή υπάρχει υγρασία. Σε αυτή τη περίπτωση θα
πρέπει να χρησιµοποιούνται και τα κατάλληλα κουτιά, τα οποία θα βιδώνονται µε τους αγωγούς.
Ελάχιστη διάµετρος Φ16 mm.
Εύκαµπτοι σωλήνες PVC τύπου Heliflex ηλεκτρολογικοί
Είναι κατασκευασµένοι εξωτερικά από µαλακό PVC και φέρουν εσωτερικά σπείρα από σκληρό
PVC. Χρησιµοποιούνται όταν απαιτείται µηχανική αντοχή και ευκαµψία.
Γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες
Είναι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες µε λεπτά τοιχώµατα κατά ISO R65/1971 series II, BSS
1387/67. Οι συνδέσεις τους θα πρέπει να γίνονται όπως των υδραυλικών σωλήνων. Απαγορεύεται
η τοποθέτηση αγωγών εντός αυτών. Επιτρέπεται µόνο η τοποθέτηση καλωδίων.
Κουτιά διακλαδώσεων
Τα κουτιά διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά ή τετράγωνα από το ίδιο υλικό µε τους σωλήνες που
συνδέει.
Αγωγοί-καλώδια
Θα είναι ονοµαστικής τάσης 1kV. Οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι µονόκλωνοι ή πολύκλωνοι, ανάλογα
µε τη διατοµή τους µε µόνωση από θερµοπλαστική ύλη από PVC. Η εσωτερική επένδυση του
καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Το καλώδιο θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε
το VDE 0271.Το καλώδιο επιτρέπεται να εντοιχίζεται εφόσον καλύπτεται η αρχή της διπλής
µόνωσης. Τα ΝΥΜ δεν επιτρέπονται σε υγρούς χώρους.
∆ιακόπτες
Οι διακόπτες θα είναι µε πλήκτρο. Το κάλυµµά τους θα είναι από άθραυστο θερµοπλαστικό
αντιστατικό υλικό. Οι διακόπτες θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση ικανότητας διακοπής
10 Α 220 V.
Ρευµατοδότες
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Θα έχουν πλευρικές επαφές γείωσης (τύπος SHUKO). Θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή
τοποθέτηση ικανότητας παροχής 15 Α, 220 V.
Οι ρευµατοδότες (πρίζες) θα είναι των ακολούθων τύπων:
• Μονοφασικοί , 15 Α, 220 V, τριών αγωγών, µίας φάσης µε ουδέτερο και γείωση για χρήση σε
συνήθεις εσωτερικούς χώρους
• Μονοφασικοί, 15 Α, 220 V, τριών αγωγών, µίας φάσης µε ουδέτερο και γείωση, για χρήση σε
υγρούς εσωτερικούς χώρους (η γείωση επιτυγχάνεται µε δύο πλευρικές επαφές)
• Μονοφασικοί, 15 Α, 220 V, τριών αγωγών, µίας φάσης µε ουδέτερο και γείωση, για χρήση σε
υγρούς εξωτερικούς µε κάλυµµα (η γείωση επιτυγχάνεται µε δύο πλευρικές επαφές)
Αυτόµατος διακόπτης ισχύος
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος τοποθετούνται µε σκοπό την προστασία γραµµών, κινητήρων
κλπ. περιλαµβάνει θερµικά κα8ι µαγνητικά στοιχεία, από ένα σε κάθε πόλο ρυθµιζόµενη για
προστασία από υπερένταση και βραχυκύκλωµα.
Πρέπει να υπάρχει µηχανικός δείκτης της κατάστασης του διακόπτη (ανοικτός ή κλειστός). Ο
χειρισµός του διακόπτη θα µπορεί να γίνεται τοπικά, µε µηχανικώς συνδεδεµένα πλήκτρα και
αυτόµατα µε πηνία συνδεδεµένα στα προστατευτικά ρελέ και το σύστηµα τηλεχειρισµού.
Ένας διακόπτης γείωσης θα πρέπει να υπάρχει στην κυψέλη του αυτόµατου διακόπτη, ώστε
κάθε εισερχόµενο ή εξερχόµενο καλώδιο να µπορεί να γειωθεί. Οι διακόπτες γείωσης και φορτίου
θα είναι αλληλοµανδαλωµένοι, έτσι ώστε να µπορούν να επιλεγούν οι παρακάτω θέσεις:
• «ζεύξη» :
έτοιµος για λειτουργία
• «αποµόνωση»: µόνο οι κύριες επαφές «εντός», µπορεί να γίνει δοκιµή του αυτόµατου διακόπτη
«γείωση»: διακόπτης γείωσης «εκτός»
Γείωση των µεταλλικών µερών
Θα γίνεται µε ζυγό διατοµής 50 τ.χ. σύµφωνα µε τον κανονισµό IEC 298, πάνω στον οποίο θα
συνδεθούν µε εύκαµπτους ή σταθερούς αγωγούς από χαλκό όλα τα µεταλλικά µέρη και η αγώγιµη
θωράκιση των πλαστικών καλωδίων. Ελάχιστη διατοµή εύκαµπτων ή σταθερών αγωγών
σύνδεσης 10 τ.χ.
Ηλεκτρονόµοι (ρελέ προστασίας)
Στον πίνακα θα εγκατασταθεί ένα πλήρες σύστηµα ηλεκτρονόµων (ρελέ) προστασίας, που
θα προστατεύουν την εγκατάσταση και ελαχιστοποιούν τη ζηµιά από διακοπή και συχνό άνοιγµα
κλείσιµο των συστηµάτων µεγάλης ισχύος, ή ζηµία που θα οφείλεται σε βραχυκύκλωµα. Οι
ηλεκτρονόµοι θα πρέπει να είναι ηλεκτροµηχανικού τύπου και να προέρχονται από την κανονική
παραγωγή ενός και µόνο διεθνώς αναγνωρισµένου και εξειδικευµένου κατασκευαστή.
∆ιακόπτες και ασφάλειες πινάκων
Οι γενικοί ή µερικοί διακόπτες πινάκων τύπου ερµαρίου ή τύπου πεδίων θα είναι των
ακόλουθων τύπων:
• Μέχρι ονοµαστική ένταση 100Α, θα είναι περιστροφικοί, τύπου PACO, σύµφωνα µε το VDE
0660.
• Οι διακόπτες µε ονοµαστική ισχύ πάνω από 125 Α θα είναι µαχαιρωτοί, µε ή χωρίς
ασφάλειες, ανάλογα µε τις απαιτήσεις
Οι ασφάλειες θα είναι των ακόλουθων τύπων:
• Οι ασφάλειες χαµηλής τάσης και έντασης µέχρι 100 Α, θα είναι συντηκτικές από πορσελάνη,
µε βάση και βιδωτό κάλυµµα, σύµφωνα µε το DIN 49360 και µε το DIN 0635
• Για εντάσεις µεγαλύτερες από 100 Α θα χρησιµοποιηθούν µαχαιρωτές ασφάλειες, σύµφωνα
µε το DIN 43620
• Οι ασφάλειες µέσης τάσης, άνω των 1000 V, θα είναι µαχαιρωτές.
Εξοπλισµός µέτρησης
Τα ενδεικτικά όργανα θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο VDE 0410 , ακρίβεια κλάσεως 1,5 ή
καλύτερη. Καµία κλίµακα δεν θα έχει µήκος µικρότερο από 65 mm και στις περιπτώσεις οργάνων
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µεγάλης κλίµακας, µήκος µικρότερο από 100 mm. Τα όργανα πρέπει να τοποθετηθούν µετωπικά,
να έχουν περίβληµα προστασίας ΙΡ 54 και όλα τα όργανα , που θα τοποθετηθούν στον ίδιο
πίνακα, να έχουν οµοιόµορφη εµφάνιση.
Τα αµπερόµετρα για τους κινητήρες θα είναι µικρής κλίµακας, µε κινητό πυρήνα και πλήρη
απόκλιση 6 φορές το κανονικό φορτίο. Όπου το ρεύµα πλήρους φορτίου υπερβαίνει τα 30Α. Τα
αµπερόµετρα θα τροφοδοτούνται από µετασχηµατιστές εντάσεως.
Τα βολτόµετρα θα έχουν µεταγωγικό διακόπτη 7 θέσεων (εκτός, τριφασικές, τριπολικές
τάσεις).
Τα όργανα µέτρησης της ενέργειας θα είναι επαγωγικού δίσκου, κατάλληλα για µετωπική
τοποθέτηση, προφυλαγµένα από σκόνη.
Ενδεικτικές λυχνίες
Οι ενδεικτικές λυχνίες δεν θα πρέπει να µαυρίζουν από τη λειτουργία τους και θα συνδέονται
µε την παρεµβολή κατάλληλων ασφαλειών, τύπου ταµπακιέρας. Η αλλαγή των λαµπτήρων των
ενδεικτικών λυχνιών θα πρέπει να µπορεί να γίνεται εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί η
µπροστινή µεταλλική πλάκα. Θα χρησιµοποιηθούν τα παρακάτω ενδεικτικά χρώµατα:
- κόκκινη λυχνία : ο αυτόµατος διακόπτης του κινητήρα έχει πέσει
- άσπρη λυχνία : ο κινητήρας λειτουργεί
- µπλε λυχνία : η τάση παροχής είναι εντός
- πορτοκαλί λυχνία : προσοχή (ένδειξη κινδύνου)
Θα πρέπει να υπάρχει πλήκτρο για τη δοκιµή των λυχνιών.
Καλωδιώσεις
Οι καλωδιώσεις πρέπει να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς του
Ελληνικού κράτους και τις ειδικότερες απαιτήσεις της ∆ΕΗ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ελληνικοί κανονισµοί, οι οποίοι να καλύπτουν ορισµένα
επιµέρους θέµατα, τότε θα χρησιµοποιηθούν οι γερµανικοί κανονισµοί DIN και VDE.
Τύποι καλωδίων και υλικά
Τα καλώδια πρέπει να επιλεγούν από την κανονική παραγωγή ενός και µόνου
κατασκευαστή. Όλα τα καλώδια θα είναι κατάλληλα για τη θέση στην οποία πρόκειται να
εγκατασταθούν και τελείως ανθεκτικά σε όλες τις αναµενόµενες συνθήκες λειτουργίας τους, όπως:
θερµοκρασία περιβάλλοντος, χηµική προσβολή, φυσικές καταπονήσεις, κλπ. Τα παραπάνω θα
επιτευχθούν είτε µέσω της κατασκευής τους, είτε µέσω προστατευτικών µέτρων, που θα ληφθούν
κατά την τοποθέτησή τους.
Τα καλώδια µέσης τάσης θα είναι τύπου YHSY. Ο αγωγός πρέπει να είναι πολύκλωνος
κατασκευασµένος από συρµατίδια ανοπτηµένου χαλκού, πάνω στον οποίο θα ελίσσεται
ηµιαγώγιµη ταινία µε επαρκή επικάλυψη και ακολουθεί θερµοπλαστική ύλη PVC Hard Grade.
Η θωράκιση θα αποτελείται από :
• ηµιαγώγιµη ταινία ελικοειδώς περιελιγµένη µε επαρκή επικάλυψη.
• Συρµατίδια ανοπτηµένου χαλκού ελικοειδώς περιελιγµένα
• Ταινία ανοπτηµένου χαλκού κατάλληλου πλάτους, η οποία περιελίσσεται σε ανοιχτή
ελίκωση και µε αντίστροφη φορά από τα συρµατιδια της θωράκισης.
• Εξωτερική επένδυση από θερµοπλαστική ύλη PVC
Τα καλώδια χαµηλής τάσης θα είναι:
Καλώδια τύπου ΝΥΥ:
Οι αγωγοί θα είναι πολύκλωνοι από συνεστραµµένα συρµατίδια ανοπτηµένου χαλκού.
Καθένας αγωγός θα καλύπτεται από µόνωση PVC, ακολουθεί εσωτερική επένδυση εξ ελαστικού
και τέλος εξωτερική επένδυση από θερµοπλαστική ύλη PVC
Καλώδια τύπου ΝΥΜ:
Θα είναι πολυπολικά αδιάβρωτα µε θερµοπλαστική επένδυση σύµφωνα προς τον Πίνακα ΙΙΙ,
Άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55, Κατηγορία (ΙΙΙ) (α) και VDE 0250, 0283, 0293 (DIN 47705).
Αγωγοί ΝΥΑ:
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Θα είναι αγωγοί µε θερµοπλαστική µόνωση (ΝΥΑ) σύµφωνα προς τον πίνακα Ι Άρθρο 135,
ΦΕΚ 59Β/55 κατηγορίας (Ι) (α) και VDE 0250, 0283, 0293 (DIN 47702).
Oι σωλήνες µέσα στους οποίους θα τοποθετηθούν ηλεκτρικοί αγωγοί, ανάλογα µε το είδος
τους θα είναι οι παρακάτω:
• Σωλήνες πλαστικοί ενισχυµένοι
• Χαλυβδοσωλήνες µε ραφή, κοχλιοτοµηµένοι, µε µονωτική επένδυση σύµφωνα µε το Άρθρο
146, παρ. 4 (ΦΕΚ 598/55).
• Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι, κοχλιοτοµηµένοι, χωρίς µονωτική επένδυση, τύπου
ύδρευσης.
• Πλαστικοί σωλήνες spiral τύπου DURAFLEX ή HELIFLEX
Εξωτερικές καλωδιώσεις
Οι οδεύσεις των καλωδίων θα πρέπει να είναι οριζόντιες ή κατακόρυφες, εκτός από ειδικές
περιπτώσεις, έτσι ώστε:
• Να ελαχιστοποιείται ο αριθµός των αλλαγών κατεύθυνσης και το συνολικό µήκος όδευσης
• Να εξασφαλίζεται ικανοποιητική πρόσβαση στα καλώδια
Τα εξωτερικά υπόγεια καλώδια θα οδεύουν µέσα από σωλήνες και φρεάτια, µε ελάχιστο
βάθος κάλυψης 600 mm και θα πρέπει να προστατεύονται στις εξόδους και στις εισόδου από τα
δοµικά στοιχεία.
Τοποθέτηση καλωδίων απ’ ευθείας στο έδαφος δεν επιτρέπεται. Θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται µόνο ευθύγραµµα τµήµατα σωλήνων και οι αλλαγές κατεύθυνσης θα γίνεται
µόνο σε φρεάτια. Η µόνη εξαίρεση είναι καµπύλες 900, που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την
είσοδο του καλωδίου µέσα σε κτίριο. Οι σωληνωτοί αγωγοί, που καταλήγουν σε δάπεδο κτιρίου θα
προεξέχουν 40 mm πάνω από την τελική στάθµη του δαπέδου.
Τα φρεάτια θα έχουν διαστάσεις κατάλληλες για τη διατήρηση των ελάχιστων ακτίνων
καµπυλότητας, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή, ο πυθµένας τους θα πρέπει να έχει
τέτοια διαµόρφωση, ώστε να µπορεί να αποστραγγίζει και θα καλύπτεται από κατάλληλο
φλαντζωτό χυτοσιδηρό κάλυµµα βαρέως τύπου.
Οι αγωγοί πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση µεγαλύτερη από 300 mm από
σωληνώσεις νερού ή ατµού. Επίσης αγωγοί για καλώδια διαφορετικών χρήσεων πρέπει να
τοποθετούνται σε απόσταση µεγαλύτερη των 600 mm µεταξύ τους.
Τα καλύµµατα των φρεατίων διέλευσης καλωδίων θα είναι από µπακλαβωτή λαµαρίνα
πάχους 4 mm, ανακλινόµενα µε µεντεσέδες βαρέως τύπου και κλείστρου.
Εσωτερικές καλωδιώσεις
Το κύριο µέρος των καλωδίων, που θα βρίσκονται µέσα σε κτίρια θα τοποθετηθεί σε
γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες ή µη µεταλλικούς σωλήνες. Όπου
απαιτείται θα
χρησιµοποιηθούν ανθυγρά κυτία διακλαδώσεων, που θα έχουν τους κατάλληλους διακλαδωτήρες
και στυπιοθλίπτες.
Όλοι οι αγωγοί στο εξωτερικό των κτιρίων θα είναι εφοδιασµένοι µε κατάλληλα εξαρτήµατα,
ώστε να εξασφαλίζουν υδατοστεγανότητα στο πρώτο µετά το κτίριο φρεάτιο. Ειδικά οι αγωγοί για
τα καλώδια σήµανσης συναγερµού πυρκαγιάς, θα πρέπει να είναι από χάλυβα µέχρι το πρώτο
φρεάτιο µετά το κτίριο. Οι αγωγοί που τροφοδοτούν ηλεκτρικές συσκευές κραδαινόµενες θα
απολήγουν σε σωλήνες τύπου φλεξίµπλ, στεγανούς.
Σωληνώσεις
Οι σωληνώσεις θα κατασκευασθούν έτσι ώστε να µπορούν να τοποθετηθούν ή να
αφαιρεθούν τα καλώδια χωρίς να καταστραφούν. Γενικά οι διάµετροι των σωλήνων πρέπει να
ακολουθούν τις υποδείξεις του Πίνακα IV, Αρθ.169 (ΦΕΚ 598/55). Όπου ο παραπάνω Πίνακας δεν
προβλέπει διάµετρο σωλήνα, η επιλογή θα γίνεται έτσι ώστε η διάµετρος του σωλήνα να είναι
τουλάχιστον διπλάσια από την εξωτερική διάµετρο του καλωδίου. Η ελάχιστη ονοµαστική
διάµετρος σωλήνα πρέπει να είναι Φ13,5 mm ή ½’’.
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Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται κάθετα ή παράλληλα µε τις πλευρές των τοίχων και
οροφών. Σωλήνες που οδεύουν παράλληλα θα απέχουν µεταξύ τους τουλάχιστον όσο η διάµετρός
τους, ενώ σωλήνες που οδεύουν παράλληλα µε άλλες διαφορετικών εγκαταστάσεων πρέπει να
απέχουν τουλάχιστον 300 mm.
Οι αλλαγές διεύθυνσης πρέπει να γίνονται µε ειδικά τεµάχια ή µε κουτιά διακλάδωσης. Οι
συνδέσεις των σωλήνων στα κουτιά διακλάδωσης πρέπει να είναι περαστές στην περίπτωση
πλαστικών σωλήνων και βιδωτές για τις χαλύβδινες σωληνώσεις.
Όταν η απόσταση των κουτιών διακλάδωσης δεν ξεπερνά το ένα µέτρο απαγορεύεται να
υπάρχει ένωση. Εξ’άλλου τµήµατα σωλήνων µέσα σε τοιχοποιία δεν πρέπει να έχουν ένωση.
Στην περίπτωση ενώσεων σιδηροσωλήνων ή χαλυβδοσωλήνων και όταν διακόπτεται η
συνέχειά τους πρέπει να αποκαθίσταται η ηλεκτρική συνέχεια µε διάταξη γεφύρωσης. Οι ορατές
σωληνώσεις πρέπει να κατασκευασθούν από χαλυβδοσωλήνες ή σιδηροσωλήνες και να
στηρίζονται σε αποστάσεις το πολύ ανά 1,20 m µε ειδικά γαλβανισµένα στηρίγµατα από
σιδηροέλασµα , έτσι ώστε να απέχουν από τους τοίχους και τις οροφές τουλάχιστον 20 mm.
Οι εντοιχισµένοι σωλήνες και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων διακοπής πρέπει να
τοποθετούνται µετά την ξήρανση της δεύτερης στρώσης των επιχρισµάτων και σε αρκετό βάθος,
ώστε να σκεπάζονται πλήρως οι σωλήνες (µετά τα µερεµέτια) και να εξέχουν τα κουτιά τόσο όσο
χρειάζεται για να έλθουν τα χείλια τους στο ίδιο επίπεδο µε την τελευταία στρώση των
επιχρισµάτων. Η στερέωση σωλήνων και κουτιών θα γίνεται µόνο µε τσιµέντο. Απαγορεύεται η
χρήση γύψου.
Όλες οι απολήξεις σωλήνων πίσω από πίνακες, στις θέσεις για την τροφοδότηση φωτιστικών
σωµάτων και στις αναµονές πρέπει να έχουν προστόµια από πορσελάνη.
Κουτιά διακλάδωσης
Τα κουτιά διακλάδωσης πρέπει να είναι στεγανά, τετράγωνους ή ορθογωνικά, κατάλληλα για
τον τύπο του σωλήνα ή του καλωδίου που προορίζονται. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν κυκλικά
κουτιά ελάχιστης διαµέτρου 70 mm και µέχρι τεσσάρων το πολύ διευθύνσεων.
Τα κουτιά των πλαστικών σωλήνων πρέπει να είναι χυτοπρεσσαριστά µε καπάκι ισχυρής
κατασκευής στερεωµένο µε βίδα. Τα κουτιά των καλωδίων ΝΥΜ και ΝΥΥ πρέπει να είναι από
βακελίτη, µε στεγανό καπάκι και στυπιοθλίπτες κατάλληλης διαµέτρους για τα συνδεόµενα
καλώδια.
Κανάλι διέλευσης καλωδίων
Τα κανάλια διέλευσης καλωδίων θα είναι κατασκευασµένα από PVC , κατάλληλα για επίτοιχη
τοποθέτηση, στα οποία θα ενσωµατώνονται µε τη βοήθεια ειδικών κουτιών σύνδεσης, όπως
διακόπτες, ρευµατοδότες κλπ.
Εσωτερικά πρέπει να έχουν ένα ή περισσότερα χωρίσµατα για τη διέλευση καλωδίων
διαφορετικού τύπου (ισχυρά, ασθενή πληροφοριών).
Καλώδια - Αγωγοί
Τύποι καλωδίων-αγωγών
• Αγωγοί µε θερµοπλαστική µόνωση ΝΥΑ σύµφωνα µε τον Πίνακα ΙΙΙ του Άρθρου 135
ΦΕΚ598/55, κατηγορία (1) (α), VDE 0250, 0283 και DIN 47102.
• Πολυπολικά αδιάβροχα καλώδια µε θερµοπλαστική επένδυση ΝΥΜ σύµφωνα µε τον Πίνακα
ΙΙΙ του Άρθρου ΦΕΚ598/55, κατηγορία (3) (α), VDE 0250, 0283 και DIN47705.
• Υπόγεια πολυπολικά καλώδια µε µόνωση και µανδύα από θερµοπλαστικό υλικό ΝΥΥ
σύµφωνα µε τον κανονισµό VDE 0271.
• Καλώδια ειδικής χρήσης.
• Γυµνοί αγωγοί πολύκλωνοι.
Όλοι οι παραπάνω αγωγοί θα είναι χάλκινοι µονόκλωνοι για διατοµή µέχρι και 4 mm2 και
πολύκλωνοι και διατοµή 6 mm2 και πάνω.
Συρµατώσεις ή καλωδιώσεις µέσα σε σωλήνες
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Η ελάχιστη επιτρεπόµενη διατοµή ενός αγωγού είναι 1,5 mm . Η ελάχιστη επιτρεπόµενη
2
διατοµή ενός αγωγού που χρησιµοποιείται σε κύκλωµα ρευµατοδοτών ή κίνησης είναι 2,5 mm . Η
ελάχιστη επιτρεπόµενη διατοµή ενός αγωγού που χρησιµοποιείται τροφοδότηση πίνακα είναι 4
mm2.
Όλοι οι αγωγοί θα έχουν τη µόνωσή τους χρωµατισµένη µε τα αντίστοιχα χρώµατα για τις
τρείς φάσεις, τον ουδέτερο για τη γείωση. Όλοι οι αγωγοί θα είναι µονοκόµµατοι µεταξύ
τουλάχιστον δύο διαδοχικών κουτιών διακλάδωσης. Οι συνδέσεις των αγωγών µέσα στα κουτιά
διακλάδωσης θα γίνονται µε πλαστικούς διακλαδωτήρες.
Καλώδια που συνδέουν πίνακες µεταξύ τους θα είναι οπωσδήποτε µονοκόµµατα. Κουτιά
διακλάδωσης που τυχόν θα υπάρχουν χρησιµοποιούνται µόνο σαν κουτιά διέλευσης. Η διατοµή
των αγωγών ενός κυκλώµατος είναι η ίδια σε όλο τους το µήκος. Οι αγωγοί του ουδέτερου και της
γείωσης θα τοποθετούνται συνήθως, εκτός αν αναφέρεται αλλιώς, στα σχέδια, µαζί µε τους
αγωγούς των φάσεων µέσα στον ίδιο σωλήνα ή καλώδιο. Για τις επιτρεπόµενες διαµέτρους
σωληνώσεων ανάλογα µε τον τύπο και το πλήθος των διερχοµένων καλωδίων βλέπε σχετικό
φύλλο λεπτοµερειών.
Καλωδιώσεις ορατές
Ισχύουν τα ίδια που αναφέρονται στην παραπάνω παρ. 7.7.2 για τις ελάχιστες
επιτρεπόµενες διατοµές, τα χρώµατα των µονώσεων και τις ενώσεις.
Θα κατασκευασθούν από καλώδια ΝΥΜ και ΝΥΥ και θα στηρίζονται σε τοίχους ή οροφές µε
ειδικά διµερή πλαστικά στηρίγµατα απόστασης ανά 350 mm.
Όπου οι συνθήκες το επιβάλλουν τα καλώδια µπορεί να τοποθετηθούν πάνω σε µεταλλικές
εσχάρες καλωδίων γαλβανισµένες.
Τοποθέτηση καλωδίων
Τα καλώδια πρέπει να παραδίδονται επί τόπου µε το πιστοποιητικό του κατασκευαστού, το
οποίο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη µεταφορά,
εκφόρτωση φύλαξη και διακίνηση των καλωδίων επί τόπου.
Των έργων και θα πρέπει εξασφαλίσει τα απαραίτητα µέσα, ώστε τα καλώδια να έχουν τη
σωστή προστασία.
Οι ακτίνες καµπυλότητας των καλωδίων θα είναι σύµφωνα µε τις υποδείξεις του
κατασκευαστή και όχι λιγότερο από οκτώ φορές τη συνολική διάµετρο. Οι στηρίξεις των καλωδίων,
εκτός εάν τοποθετούνται σε κρεβατίνες ή σχάρες, δεν θα υπερβαίνουν τα 350 mm. Τα πλαστικά
στηρίγµατα πρέπει να στερεώνονται στα οικοδοµικά στοιχεία µε ειδικές βίδες εκτόνωσης
απ’ευθείας ή µέσω σιδηροδρόµων.
Ρευµατοδότες-∆ιακόπτες
Οι µη στεγανοί διακόπτες θα είναι διµερείς, τύπου χωνευτού,µε µοχλίσκο (TUMBLER),
εξαιρετικά ισχυρής κατασκευής, µε βάση από πορσελάνη, 10 Α/250 V, µε τετράγωνο κάλυµµα.
Οι στεγανοί διακόπτες πρέπει να είναι διµερείς µε µοχλίσκο, βαρέως τύπου, µε βάση από
πορσελάνη, κατάλληλοι για ορατή εγκατάσταση και τοποθετούµενοι εντός του επιχρίσµατος, 10
Α/250 V, προστασίας ΙΡ 31 κατά DIN 40050.
Οι µη στεγανοί ρευµατοδότες πρέπει να είναι διµερείς, χωνευτοί, εξαιρετικά ισχυρής
κατασκευής, µε βάση από πορσελάνη, πλευρικές επαφές γείωσης (SCHUKO), δύο ακροδεκτών,
µε τετράγωνο κάλυµµα, 16 A/250 V.
Oι στεγανοί ρευµατοδότες θα είναι µετά πλευρικών επαφών γείωσης (SCHUKO) δύο
ακροδεκτών, εξαιρετικά ισχυρής κατασκευής, µε βάση από πορσελάνη εµπρόσθιο κάλυµµα
προστασίας, κατάλληλοι για ορατή εγκατάσταση και τοποθετούµενοι χωνευτοί, 16 A/250 V.
Οι στεγανοί µεταλλικοί ρευµατοδότες πρέπει να έχουν κοχλιωτό πώµα, θα είναι διπολικοί, µε
πλευρικές επαφές SCHUKO 16 A/250 V.
Οι τριφασικοί ρευµατοδότες θα είναι χυτοσιδηροί, βιοµηχανικού τύπου, τετραπολικοί, 16
Α/380 V, µε επαφή γείωσης.
Αγωγοί γειώσεων
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Οι αγωγοί γειώσεων θα είναι τελείως ίδιοι µε τους υπολοίπους αγωγούς των κυκλωµάτων. Η
διατοµή των αγωγών γείωσης θα ακολουθεί τη διατοµή των κυρίων αγωγών του κυκλώµατος µέχρι
2
τη διατοµή των 16 mm . Στην περίπτωση µεγαλυτέρων διατοµών καλωδίων, ο αγωγός γείωσης
πρέπει να έχει τυποποιηµένη διατοµή, τουλάχιστον ίση µε τη µισή των κυρίων αγωγών. Γυµνοί
αγωγοί γείωσης µέσα στο έδαφος πρέπει να είναι κασσιτερωµένοι.
Οι συνδέσεις των αγωγών γείωσης πρέπει να είναι ασφαλείς µε συγκόλληση εν θερµώ ή µε
ειδικούς χάλκινους συνδετήρες.
Τα περιλαίµια γείωσης πρέπει να είναι κασσιτερωµένα εν θερµώ, µε κατάλληλη υποδοχή για
την υποδοχή του χαλκού γείωσης και δύο βίδες για το σφίξιµο πάνω στον σωλήνα.
Το πάχος του χάλκινου ελάσµατος του περιλαιµίου πρέπει να είναι σύµφωνα µε το DIN 2440
(3 έως 4mm).
Τρίγωνο γείωσης
Η γείωση θα κατασκευασθεί από τρία (3) ηλεκτρόδια γειώσεως, µπηγµένα κατακόρυφα µέσα
στο έδαφος. Κάθε ηλεκτρόδιο θα αποτελείται από µορφοσίδηρο διατοµής σταυρού διαστάσεων 50
x 50Χ3 mm, µήκους 2,5 m επιψευδαργυρωµένο εν θερµώ (DIN 48852). Tο ηλεκτρόδιο πρέπει να
έχει ακροδέκτη για τη σύνδεσή του µε τον αγωγό γειώσεως µέσω κολάρου. Οι κορυφές των
ηλεκτροδίων θα συνδεθούν µεταξύ τους µε χάλκινο γυµνό αγωγό και θα αποτελούν τις κορυφές
ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 3m.
Η κεφαλή κάθε ηλεκτροδίου θα βρίσκεται µέσα σε φρεάτιο διαστάσεων 30 x 30 x 30 cm µε
κάλυµµα από χυτοσίδηρο, ή πλαστικό. Η µέτρηση της αντίστασης γειώσεως της εγκατάστασης θα
γίνει τουλάχιστον 48 ώρες µετά την τελευταία βροχόπτωση και η επιθυµητή στάθµη είναι 1Ω.
Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να προστεθεί κατάλληλος αριθµός ηλεκτροδίων ώστε να
επιτευχθεί η πιο πάνω τιµή.
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TEΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-15
ΕΞΑΜΜΩΣΗ
Γενικά
Η προδιαγραφή αυτή αφορά την παλινδροµική γέφυρα, το συγκρότηµα έκπλυσης και το
διαχωριστή άµµου. Το σύστηµα αερισµού και οι αντλίες περιγράφονται σε σχετική προδιαγραφή.
Τα ανωτέρω αναφερόµενα θα πρέπει να είναι από αναγνωρισµένο κατασκευαστή εσωτερικού ή
εξωτερικού µε αποδεδειγµένη καλή εµπειρία σε ανάλογα έργα. Θεωρείται σκόπιµη η
ελαχιστοποίηση των εργασιών συναρµολόγησης του αναφερόµενου εξοπλισµού στις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων
Γέφυρα εξάµµωσης
Η παλινδροµική γέφυρα θα κινείται κατά µήκος της δίδυµης εξάµµωσης, θα είναι
κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουµίνιο. Το ελάχιστο πλάτος της γέφυρας θα είναι
750 mm και θα πρέπει να µπορεί να φέρει ωφέλιµο φορτίο 150 kg/m2. Το σύστηµα θα κινείται σε
σιδηροτροχιές µε χαλύβδινους τροχούς µε αύλακα. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι κατάλληλης
ισχύος και θα φέρει µειωτήρα στροφών ώστε να επιτυγχάνεται ταχύτητα 2-4 m/min. Η γέφυρα θα
φέρει τον κατάλληλο αυτοµατισµό ώστε να είναι δυνατή η αλλαγή φοράς σε προκαθορισµένα
τερµατικά σηµεία.
∆ιαχωριστής άµµου
Ο διαχωριστής άµµου αποτελείται από κεκλιµένο κοχλία ο οποίος τροφοδοτεί το στεγνό
προϊόν σε κάδο. Οι έλικες θα είναι από µαλακό χάλυβα µε κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία
συγκολληµένες στον κεντρικό άξονα. Θα φέρει κατάλληλα έδρανα τα οποία θα λιπαίνονται διά
χειρός.
Στο κοίλωµα της βάσης θα υπάρχει υπερχειλιστής για την αποµάκρυνση του νερού και των
οργανικών. Η κίνηση του διαχωριστή θα γίνεται µέσω ιµάντων τύπου Υ, όνο το σύστηµα κίνησης
θα φέρει προστατευτικό κάλυµµα.
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TEΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-16
∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ
Γενικά
Η προδιαγραφή αυτή αφορά τις τρεις (3) δεξαµενές καθίζησης, οι οποίες για λόγους
τυποποίησης κατασκευάζονται ακριβώς οι ίδιες. Σε κάθε δεξαµενή καθίζησης θα εγκατασταθεί
περιστρεφόµενο ακτινικό σύστηµα σάρωσης ιλύος, µε σύστηµα συλλογής και αποµάκρυνσης των
επιπλεόντων µε περιστρεφόµενη γέφυρα.
Ο σαρωτής ιλύος θα εκτείνεται µέχρι το κέντρο της δεξαµενής όπως και η περιστρεφόµενη
γέφυρα. Το σύστηµα σάρωσης ιλύος θα είναι ανθεκτικό και θα πρέπει να µπορεί να οδηγεί την ιλύ
στην κεντρική χοάνη και θα φέρει την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία σύµφωνα µε τη
σχετική προδιαγραφή.
Τα ανωτέρω αναφερόµενα θα πρέπει να είναι από αναγνωρισµένο κατασκευαστή
εσωτερικού ή εξωτερικού µε αποδεδειγµένη καλή εµπειρία σε ανάλογα έργα. Θεωρείται σκόπιµη η
ελαχιστοποίηση των εργασιών συναρµολόγησης του αναφερόµενου εξοπλισµού στις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων
Σωλήνες ιλύος-υπερχειλιστές.
Ο σωλήνας τροφοδότησης και ο σωλήνας απαγωγής ιλύος θα είναι χαλυβδοσωλήνας
ελικοειδούς ραφής σύµφωνα µε τη σχετική προδιαγραφή. Θα είναι εγκιβωτισµένος σε σκυρόδεµα
και θα φέρει την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία. Οι υπερχειλιστές θα είναι κατασκευασµένη
από ανοξείδωτο χάλυβα.
Περιστρεφόµενη γέφυρα-Σύστηµα κίνησης
Η γέφυρα θα στηρίζεται στο κέντρο της δεξαµενής και στην περιφέρεια, θα είναι
κατασκευασµένη από χαλύβδινους δοκούς µε εγκάρσια στηρίγµατα και διάδροµο προσπέλασης
µέχρι το κέντρο από µπακλαβαδωτή λαµαρίνα και προστατευτικό κιγκλίδωµα. Η γέφυρα θα µπορεί
να φέρει ωφέλιµο φορτίο 300 kg/m2, µε βέλος κάµψης µικρότερο από το 1/325 του ανοίγµατος.
Το σύστηµα κίνησης της γέφυρας θα στηρίζεται σε πλαίσιο στο εξωτερικό άκρο της γέφυρας,
κατάλληλο για τοποθέτηση στην ύπαιθρο. Θα αποτελείται από ηλεκτροκινητήρα, µειωτήρα ,
µηχανισµό περιορισµού της ροπής στρέψης και δύο τροχούς µε ελαστική επίστρωση πλήρως
εναλλάξιµους που θα κινούνται στο περιφερειακό τοιχίο της δεξαµενής, το οποίο θα πρέπει να είναι
απόλυτα οριζόντιο και λείο. Ο µπροστινός τροχός θα είναι κινητήριος µε ταχύτητα µικρότερη των 2
m.min.
Το κεντρικό έδρανο θα έχει ένσφαιρη στεφάνη περιστροφής, βαριάς χαλύβδινης κατασκευής
και θα πρέπει να µπορεί να παραλαµβάνει µικροµετακινήσεις στην κίνηση της γέφυρας, λόγω
πιθανών ανωµαλιών στη στέψη της δεξαµενής καθίζησης.
Ο ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε την σχετική προδιαγραφή και να φέρει
διακόπτη ΟΝ-OFF µε ενδεικτικές λυχνίες για έκτακτη ανάγκη.
Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα είναι σύµφωνη µε τις σχετικές προδιαγραφές µε όλα τα σχετικά
εξαρτήµατα αυτοµατισµού και τη δυνατότητα ελέγχου και επίβλεψης µέσω του PLC.
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TEΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-17
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ Η/Ζ
Γενικά
Στο κτίριο του υποσταθµού και ανεξάρτητο Θάλαµο θα εγκατασταθεί, ηλεκτροπαραγωγό
ζεύγος αποτελούµενο από τα εξής κύρια µέρη:
α. Πετρελαιοκινητήρα
β. Τριφασική γεννήτρια
γ. Βάση επάνω στην οποία είναι συνεζευγµένα γεννήτρια και κινητήρας
δ. Ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου και µεταγωγής, πλήρη, εξοπλισµένο µε όλες τις διατάξεις, τα
όργανα αυτοµατισµού και τις συσκευές που απαιτούνται για τη λειτουργία και προστασία του
ηλεκτροπαραγωγού συγκροτήµατος, καθώς επίσης και όλον τον απαραίτητο εξοπλισµό για την
αυτόµατη και χωρίς επίβλεψη λειτουργία του.
2.Λειτουργικά στοιχεία
Όταν η τάση µίας ή περισσοτέρων φάσεων του δικτύου παίρνει τιµές έξω των άνω και κάτω
οποίων 242 V, (220V-15%), το H\Z θα τίθεται αυτοµάτως σε λειτουργία και θα αναλαµβάνει την
τροφοδότηση των µονάδων που έχουν καθορισθεί να λειτουργούν σε έκτακτες περιπτώσεις.
Η µεταγωγή των καταναλώσεων από το δίκτυο στο H\Z θα γίνεται αυτοµάτως µέσω δύο
αυτοµάτων διακοπτών ασφαλώς αλληλοελεγχοµένων. Οι διακόπτες µεταγωγής θα είναι
οπωσδήποτε τετραπολικοί, δηλαδή θα αποµονώνουν και τον ουδέτερο αγωγό του δικτύου. Πριν
από τους αυτόµατους διακόπτες µεταγωγής πρέπει να υπάρχει και χειροκίνητος διακόπτης επίσης
τετραπολικός ( ένας για το δίκτυο και ένας για το H\Z)
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, ο πετρελαιοκινητήρας του H\Z πρέπει να προστατεύεται
από:
α. Χαµηλής τάσεως ελαίου λιπάνσεως και
β. Υψηλής θερµοκρασίας
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, η ηλεκτρογεννήτρια του H\Z θα προστατεύεται έναντι
υπερφορτίσεως και βραχυκύκλωσες.
Σε περίπτωση εµφανίσεως έστω και µίας από τις παραπάνω ανωµαλίες, η λειτουργία του
H\Z θα διακόπτεται αυτόµατα επισηµαινοµένης της εν λόγω ανωµαλίας επάνω στον πίνακα
ελέγχου µε οπτική και ακουστική σήµανση.
Σε περίπτωση επαναφοράς της τάσεως και στις τρεις φάσεις του δικτύου µέσα στα
προκαθορισµένα όρια, το H\Z θα εξακολουθεί να τροφοδοτεί τους καταναλωτές για µικρό
ρυθµιζόµενο χρονικό διάστηµα, µετά την παρέλευση του οποίου οι καταναλωτές θα µετάγονται
αυτόµατα στο δίκτυο. Μετά τη µεταγωγή των καταναλώσεων στο δίκτυο, το H\Z θα εξακολουθεί να
λειτουργεί σε κενό για µικρό χρονικό διάστηµα (το απαιτούµενο για την οµαλή ψύξη του
πετρελαιοκινητήρα) και µετά διακόπτεται η λειτουργία του. Η θέση σε λειτουργία του H\Z, η
µεταγωγή των καταναλώσεων από το δίκτυο στο H\Z θα µπορούν να γίνουν και χειροκίνητα. Το
H\Z πρέπει να ξεκινάει ηλεκτρικά µε τη βοήθεια εκκινητήρα και συσσωρευτών εκκινήσεως. Θα
προβλέπεται κατάλληλη αυτόµατη διάταξη για τη φόρτιση και τη διατήρηση σε κατάσταση πλήρους
φορτίσεως των συσσωρευτών εκκινήσεως του H\Z. Για τον έλεγχο της φορτίσεως των συστοιχιών
εκκινήσεως, θα είναι εφοδιασµένη µε βολτόµετρο και αµπερόµετρο. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς
εκκινήσεως του H\Z τούτο θα επισηµαίνεται στον πίνακα ελέγχου µε οπτική και ακουστική
σήµανση.
Το H\Z πρέπει να εδράζεται αντικραδασµικά, έτσι ώστε κατά τη λειτουργία του να µην
µεταδίδονται κραδασµοί στο δάπεδο, θα συνδεθεί µε τη δεξαµενή πετρελαίου µε σωλήνα
γαλβανισµένη Φ1’’, η οποία έχει στα άκρα της βάνες. Η έλλειψη καυσίµου θα επισηµαίνεται επί του
πίνακα ελέγχου µε οπτική σήµανση.
Το H\Z πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε όλα εξαρτήµατα τα απαραίτητα για την κανονική
λειτουργία του. Η ηλεκτρογεννήτρια του H\Z και ο πίνακας θα προστατεύονται έναντι πτώσεως
ύδατος και ξένων σωµάτων µέτριου µεγέθους στο εσωτερικό των (προστασία Ρ11 κατά VDE 0530)
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Ο πίνακας ελέγχου και µεταγωγής θα έχει τουλάχιστον τα όργανα, κλάσεως 1,5:
α. ∆ύο βολτόµετρα µε επιλογικούς διακόπτες 7 θέσεων για τη µέτρηση της τάσεως από τη
γεννήτρια.
β. Τρία αµπερόµετρα για τη µέτρηση της ρέουσας σε κάθε φάση εντάσεως προς
κατανάλωση.
γ. Συχνόµετρο µε επιλογικό διακόπτη 3 θέσεων (δίκτυο – εκτός - γεννήτρια).
Η ηλεκτρογεννήτρια πρέπει να αυτορρύθµιστη, αυτοδιεγειρόµενη χωρίς ψήκτρες.
Το H\Z θα είναι δυνατόν να υπερφορτισθεί κατά 10% επί µία ώρα ανά εξάωρο λειτουργίας
(ισχύς Α κατά DIN 627).
3 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος πρέπει να έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ονοµαστικός αριθµός στροφών 1500 rpm.
∆ιακύµανση του αριθµού στροφών µε σταθερό φορτίο όχι µεγαλύτερη του 2 %.
Μεταβολή αριθµού στροφών για µεταβολή του φορτίου από 10% έως 100% όχι µεγαλύτερη
του 4%.
∆ιακύµανση της τάσεως µε σταθερό φορτίο όχι µεγαλύτερη από 2,5%
Η τάση πρέπει να ρυθµίζεται και χειροκίνητα τουλάχιστον κατά +5% της ονοµαστικής της τιµής.
Η ελάχιστη πραγµατική ισχύς της ηλεκτρογεννήτριας υπό συνφ = 0,8 (επαγωγικό) θα είναι
τουλάχιστον 150% της µέγιστης ισχύος λειτουργίας της εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση η
ισχύς του Η/Ζ θα καλύπτει τις ανάγκες της πλήρους οµαλής λειτουργίας της εγκατάστασης
σύµφωνα µε τον εγκατασταθέντα εξοπλισµού του αναδόχου µε την µελέτη εφαρµογής.
4.∆εξαµενή Πετρελαίου
Η δεξαµενή πετρελαίου πρέπει να είναι σιδηρά, κυκλικής διατοµής, ηλεκτροσυγκολλητή,
κατασκευασµένη από χαλυβδοέλασµα πάχους 3 mm, χωρητικότητος 1000 lt, σύµφωνα µε το
DIN 6616. Μετά την κατασκευή της η δεξαµενή θα βαφεί εξωτερικά µε αντιδιαβρωτικό υλικό για
την προστασία της από οξείδωση. Η δεξαµενή πρέπει να διαθέτει:
α. Τα απαραίτητα στόµια πληρώσεώς, λήψεως καυσίµου, µετρήσεως στάθµης καυσίµου και
εξαερισµού φ 1’’
β. Ανθρωποθυρίδα επισκέψεως, µε κάλυµµα
γ. Τα απαραίτητα εξαρτήµατα (δείκτη, στάθµης, βάνες κλπ.).
Όλοι οι σωλήνες που συνδέονται µε τη δεξαµενή πρέπει να είναι γαλβανισµένοι.
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση µαύρων σωλήνων.
Τα πώµατα των σωλήνων πληρώσεώς και µετρήσεως της πρέπει να είναι ορειχάλκινα ή
αλουµινένια ώστε να µην είναι δυνατόν να προκληθεί από τυχαίο κτύπηµα τους µε άλλες
σιδηρές επιφάνειες και να µην διαβρώνονται από τα στοιχεία του καυσίµου.
Τα πώµατα αυτά πρέπει ή να είναι βιδωτά ή να προσαρµόζονται αεροστεγώς µε µηχανισµό
ταχείας συνδέσεως.
Η δεξαµενή πρέπει να εδράζεται σε δύο βάθρα από µπετόν ή από µεταλλικά στοιχεία
σιδηροκατασκευής, ύψους 30 cm περίπου από το δάπεδο. Πριν από την κάλυψη της µε
αντιδιαβρωτικό υλικό πρέπει απαραίτητα να γειωθεί.
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TEΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕ-1
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ευθύνη µελέτης
Ο Εργοδότης φέρει την ευθύνη για τις παροχές και τα χαρακτηριστικά των λυµάτων που θα
επεξεργασθούν καθώς και για τις απαιτήσεις εκροών όπως αυτές περιγράφονται στο τεύχος της
τεχνικής προµελέτης και τα Τεύχη δηµοπράτησης. Ο Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για
την µελέτη και κατασκευή των έργων και την διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων µε τις
προδιαγραφές που έχει εγγυηθεί, οι οποίες δεν µπορεί να είναι χαµηλότερης ποιότητας από αυτές
που αναγράφονται στην τεχνική προµελέτη και τα Τεύχη δηµοπράτησης
Η έγκριση της οριστικής µελέτης από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, την οποία θα υποβάλλει ο
ανάδοχος, δεν απαλλάσσουν αυτόν από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την
σύµβαση που έχει υπογράψει.
Η µελέτη εφαρµογής των έργων θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τη µελέτη προσφοράς του
αναδόχου . Οι διαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων στην τεχνική προµελέτη είναι ενδεικτικές. Ο
ανάδοχος µπορεί να προτείνει βελτιώσεις οι οποίες θα συµπεριληφθούν στην σύµβαση
κατασκευής του έργου.
Γενικά της µελέτης
Το έργο θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε την µελέτη εφαρµογής που θα εκπονήσει ο
Ανάδοχος και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία. Η µελέτη εφαρµογής θα πρέπει να
είναι σύµφωνη µε όσα αναφέρονται στα τεύχη δηµοπράτησης.
Τα έργα Πολιτικού Μηχανικού καθώς και τα κτιριακά θα σχεδιασθούν για διάρκεια ζωής
τουλάχιστον 40 ετών. Ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός θα είναι σχεδιασµένος και
κατασκευασµένος για 24ωρη λειτουργία στις κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν στον χώρο
εκτέλεσης του έργου. Η µελέτη θα λάβει υπόψη την συνεχή λειτουργία του εξοπλισµού χωρίς
αντικατάσταση για τουλάχιστον 15 έτη. Τα µέρη του έργου που υπόκεινται σε φθορά θα πρέπει να
λειτουργούν χωρίς αντικατάσταση για τουλάχιστον 5 έτη.
Η µελέτη εφαρµογής θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι ο σχεδιασµός θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να είναι εύκολη η λειτουργία, επιθεώρηση και συντήρηση των εγκαταστάσεων, ενώ
ταυτόχρονα θα πρέπει να προσφέρονται συνθήκες ασφάλειας για τους εργαζόµενους.

Περιεχόµενα της µελέτης εφαρµογής
Η µελέτη εφαρµογής θα αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον τεύχη µε τα αντίστοιχα σχέδια
µαζί µε οτιδήποτε άλλο περιληφθεί στην σύµβαση ανάθεσης του έργου. Ειδικότερα κάθε τεύχος θα
περιλαµβάνει τα εξής:
Τεύχος 1
Τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων.
• Θα περιγράφεται µε λεπτοµέρεια τα επί µέρους τµήµατα των εγκαταστάσεων µε τη
δυναµικότητα, βαθµό απόδοσης κλπ.
• Περιγραφή όλων των κατασκευών
• Το είδος των υλικών
• Αναλυτική περιγραφή Η/Μ εξοπλισµού
• Περιγραφή εσωτερικών χώρων εγκαταστάσεων
• Λειτουργία των εγκαταστάσεων.
• Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόµενους.
Τεύχος 2
Υπολογισµοί
Στο τεύχος θα δίνονται όλοι οι υπολογισµοί που αφορούν:
• Υγιεινολογική µελέτη
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• Υδραυλική µελέτη
• Μελέτη έργων Πολιτικού Μηχανικού
• Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη
Τεύχος 3
• Σχέδια των εγκαταστάσεων, µονογραµµικά σχέδια, κατόψεις, τοµές κλπ.
Οι δαπάνες της µελέτης εφαρµογής βαρύνουν τον ανάδοχο, αφού έχουν συµπεριληφθεί στις κατ΄
αποκοπή δαπάνες στο αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου.
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Θεσσαλονίκη, Aπρίλιος 2013
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