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1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1.1  ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

1.1.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις 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. 
Οι εκσκαφές διακρίνονται στις κατηγορίες : 

• Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ή βραχώδες: οι εκσκαφές οι οποίες δεν 
χαρακτηρίζονται ως εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων ή εκσκαφές αγωγών. 

• Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων: οι εκσκαφές που πραγµατοποιούνται για 
την κατασκευή τεχνικών έργων (αντλιοστάσια, δεξαµενές κτλ.) καθώς επίσης 
και όπου η συνολική επιφάνεια εκσκαφής είναι µικρότερη από 20m2, ή το 
πλάτος του σκάµµατος είναι µικρότερο από 3,00m και δεν αναφέρεται ως 
εκσκαφή αγωγών, ή όπου αλλού ορίζεται ρητά στην Μελέτη. 

• Εκσκαφές ορυγµάτων αγωγών: οι εκσκαφές για την τοποθέτηση αγωγών 
καθώς και για την κατασκευή φρεατίων κάθε τύπου. 

 
Οι γενικές εκσκαφές χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.3.1 της Π.Τ.Π. 
Χ-1, αφ' ενός µεν σε εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη και ηµιβραχώδη, αφ' ετέρου δε σε 
εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη. Για την διαδικασία χαρακτηρισµού των εκσκαφών 
ισχύει η παράγραφος 1.3.1 της Π.Τ.Π Χ-1. 
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”.  

 

1.1.2 Εκτέλεση εργασιών 

1.1.2.1 Γενικά 
Αµέσως µετά την εγκατάσταση του ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί µε βάση την 
εγκεκριµένη µελέτη στη χάραξη, πασσάλωση και χωροστάθµηση των αξόνων των 
υπό εκτέλεση έργων, τοποθετώντας όλα τα αναγκαία σήµατα, για τον καθορισµό της 
σε οριζοντιογραφία και κατά µήκος τοµή θέσεως κάθε έργου. 
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 παραστεί 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 της Υπηρεσίας. 
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 κτλ., ώστε ο Ανάδοχος έγκαιρα να προγραµµατίσει, .ατά το 
δυνατόν, τις αντιστηρίξεις και αντλήσεις, καθώς επίσης και τις υποστηρίξεις 
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υφιστάµενων 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.  
Εάν κατά την διενέργεια των εκσκαφών συναντηθούν εµπόδια από σκυροδέµατα 
(άοπλα ή οπλισµένα), λιθοδοµές, πλινθοδοµές κτλ., 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, 
εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. 
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 οποίες θα γίνουν θεµελιώσεις τεχνικών 
έργων. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό και µέσα (π.χ. 
αντλίες, αναχώµατα κτλ.), για την αποµάκρυνση των νερών από τα έργα κατά τη 
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 κτλ. 

 

1.1.2.2 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. 
Πριν από την έναρξη των εκσκαφών, ο Ανάδοχος θα οριοθετήσει την περίµετρο της 
αντίστοιχης εκσκαφής, ώστε να ελεγχθεί από την Υπηρεσία. 

 

1.1.2.3 Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων 
Οι εκσκαφές των θεµελίων τεχνικών έργων θα γίνουν µε µηχανικά µέσα ή όχι και 
κατά τρόπο ώστε οι τελικές διαστάσεις, µετά την µόρφωση, να ανταποκρίνονται στις 
διαστάσεις των σχεδίων, µε ανοχή το πολύ 0,10m υπολογιζόµενη καθέτως ως προς 
τις γραµµές της διατοµής. 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, η εκσκαφή αυτή εκτείνεται µέχρι την στάθµη 
τοποθέτησης του σκυροδέµατος έδρασης (10cm 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. 
Επίσης ως εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων θεωρείται συµβατικά και το σύνολο 
των θεµελιώσεων των κτιριακών έργων, καθώς επίσης και των διωρύγων, δηλαδή η 
απαιτούµενη εκσκαφή από την επιφάνεια του εδάφους µέχρι την στάθµη 
τοποθέτησης του σκυροδέµατος έδρασης (10cm χαµηλότερα από την στάθµη 
θεµελίωσης). Το πλάτος της εκσκαφής στις δύο αυτές κατηγορίες τεχνικών έργων 
λαµβάνεται 1,00m µεγαλύτερο από κάθε παρειά της κατασκευής. 
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, ώστε να µην υφίστανται 
χαλάρωση του επιφανειακού εδαφικού υλικού και πρέπει να πάρουν τις ακριβείς 
διαστάσεις των σχεδίων. Καµία εργασία σκυροδέτησης δεν θα επιτραπεί να γίνει πριν 
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από την παραλαβή, από την Υπηρεσία, 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.  
Εάν η ποιότητα του εδάφους στη στάθµη θεµελίωσης οποιουδήποτε τεχνικού έργου, 
δεν κριθεί από την Υπηρεσία κατάλληλη για ασφαλή θεµελίωση, τότε ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προβεί σε πρόσθετη εκσκαφή, µέχρι οποιαδήποτε στάθµη ορίσει η 
Υπηρεσία και η πρόσθετη αυτή εκσκαφή θα γεµίσει µε κατάλληλο υλικό πλήρωσης, 
αποδεκτής συµπίεσης, ή µε σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα δοθούν. Οι 
σχετικές δαπάνες βαρύνουν την Υπηρεσία.  
Η επανεπίχωση των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων πρέπει να γίνει µε 
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην σχετική Τεχνική 
Προδιαγραφή. 

 

1.1.2.4 Εκσκαφή ορυγµάτων αγωγών 
∆εν θα ξεκινήσει η εκσκαφή ορύγµατος για την τοποθέτηση σωλήνωσης πριν 
καθοριστεί ο άξονας, τοποθετηθούν πάσσαλοι οριοθέτησης κατά µήκος της χάραξης 
και δοθεί η σχετική έγκριση από την Υπηρεσία.  
Τα σκάµµατα αγωγών θα εκσκαφθούν στις διαστάσεις που καθορίζονται στην µελέτη 
ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, µε ανοχή το πολύ 0.10m. Εάν τα 
σκάµµατα εκσκαφθούν σε µεγαλύτερο βάθος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα 
επιχώσει µέχρι του οριζοµένου βάθους µε λεπτόκοκκο υλικό. Τόσο για την επιπλέον 
εκσκαφή όσο και για την επιπλέον επίχωση 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. 

 

1.1.2.5 Αποκοµιδή Προϊόντων Εκσκαφής  
Οι αναπετάσεις γίνονται είτε µε τα χέρια µε δηµιουργία ενδιάµεσων ξύλινων δαπέδων 
(παταριών), είτε µε µηχανικά µέσα. Κατά την αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής 
πρέπει να αφήνεται χώρος τουλάχιστον 0,50m από το χείλος της τάφρου για την 
κυκλοφορία των εργατών και την ασφάλειά τους. 
Τα προϊόντα εκσκαφής θα µεταφέρονται σε οποιαδήποτε θέση στην περιοχή του 
έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για επανεπίχωση του αποµένοντος 
όγκου σκάµµατος αν είναι κατάλληλα ή για χρησιµοποίηση σε άλλες θέσεις ως 
υλικών επιχωµάτων ή θα µεταφέρονται εκτός του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση 
για οριστική αποµάκρυνση σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Αστυνοµία µετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας. 
Η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής σε κατάλληλα και ακατάλληλα σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης και την Π.Τ.Π. Χ1., γίνεται κατά την κρίση του 
Αναδόχου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας,  

1.1.2.6 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 υπεύθυνος για την επιλογή του κατάλληλου τρόπου, 
τύπου και της εκτάσεως των απαιτουµένων σε κάθε περίπτωση αντιστηρίξεων 
προκειµένου να εξασφαλίζονται στην εκσκαφή ασφαλείς συνθήκες εργασίας. 
Κάθε κατάπτωση παρειάς ορύγµατος σ' οποιαδήποτε περίπτωση και υπό 
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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 υποχρεωµένος σε κάθε νόµιµη αποζηµίωση και αποκατάσταση των ζηµιών και 
αναλαµβάνει κάθε γενικώς σχετική ποινική και αστική ευθύνη. 
Γενικά οι αντιστηρίξεις προβλέπονται από ξυλοζεύγµατα. Στις περιπτώσεις που 
επικρατούσες συνθήκες (νερό, χαλαρά εδάφη, κτλ.) καθιστούν την χρήση 
ξυλοζευγµάτων αδύνατη, ο Ανάδοχος µπορεί να προβεί στην αντιστήριξη των 
σκαµµάτων είτε µε µεταλλικές πασσαλοσανίδες, είτε µε ειδικά προκατασκευασµένα 
µεταλλικά στοιχεία (ενδεικτικού τύπου Krings). Στην περίπτωση αυτή, η πρόταση του 
Αναδόχου, πρέπει να συνοδεύεται από σχετική µελέτη. Η έγκριση από την Υπηρεσία 
του προτεινόµενου από τον Ανάδοχο τρόπου αντιστήριξης δεν τον απαλλάσσει από 
την αποκλειστική ευθύνη για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου. 

 

1.1.2.7 Περιφράξεις - ∆ιαβάσεις - Μέτρα ασφαλείας  
Για την πρόληψη ατυχηµάτων, όπου απαιτηθεί,  πρέπει να τοποθετηθούν στα άκρα 
των ορυγµάτων και σκαµµάτων κατάλληλα σήµατα για την ηµέρα και λυχνίες 
ασφαλείας για την νύχτα. 
Κατά µήκος των ορυγµάτων και σκαµµάτων, πρέπει κατά την κρίση του Αναδόχου 
ως µόνου υπεύθυνου 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 κτλ., για την αποφυγή 
πτώσεων εντός του ορύγµατος, ώστε να µην υφίσταται κίνδυνος ατυχηµάτων για 
τους εργαζόµενους, ή την πρόκληση της οποιασδήποτε ζηµιάς. 

 

1.1.2.8 Υφιστάµενοι αγωγοί και τεχνικά έργα  
Στα σχέδια ∆ηµοπράτησης 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 σχετική έγκριση της Υπηρεσίας, ερευνητικές τοµές, 
για να καθορίσει µε ακρίβεια την θέση των υφιστάµενων 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 κτλ., που συναντά και πρέπει να λάβει κάθε απαραίτητο µέτρο 
προστασίας και είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη, που προξενήσει σε αυτούς από την 
εκτέλεση των έργων. 
Η υποστήριξη αυτή, όπου παρίσταται ανάγκη, θα εκτελείται σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
Ιδιαίτερα 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 δε επισκευή, που 
θα απαιτηθεί θα γίνεται εις βάρος του Αναδόχου στον οποίο θα καταλογίζονται και 
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όλες οι προς τρίτους τυχόν αποζηµιώσεις, λόγω ζηµιών που έγιναν σε αυτούς από 
την παραπάνω αιτία. 
Οµοίως ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντιστηρίξει όλους τους στύλους ∆ΕΗ, ΟΤΕ κτλ. 
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 της Υπηρεσίας. Στην 
περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµιώσεως ως αποτέλεσµα 
προσθέτων 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. 
 

1.1.2.9 Εφαρµοστέοι κανονισµοί και πρότυπα 

Επιπλέον θα εφαρµοστούν και οι ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ): 

1501-02-02-01-00 

1501-02-03-00-00 

1501-02-04-00-00 

1501-02-05-00-00 

1501-02-07-01-00 

1501-02-07-02-00 

1501-02-07-03-00 

1501-02-07-05-00 

 Για τον έλεγχο των επιχώσεων θα εφαρµοστούν οι ακόλουθοι Κανονισµοί της ASTM 
- American Society for Testing and Materials. 

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

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

1.1.2.10 Στοιχεία προς υποβολή 

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

- Σχέδια εκσκαφής των έργων µε απεικόνιση του φυσικού εδάφους. 

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

- Σχέδια που να δείχνουν την ακριβή θέση όλων των έργων κοινής ωφέλειας που 
βρίσκονται στην άµεση περιοχή των εκσκαφών και έχουν καθοριστεί από 
έρευνες, περιλαµβανοµένων τυχόν ερευνητικών φρεάτων που έχουν εκσκαφθεί 
από την Υπηρεσία. 
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- Πρόταση για τη µέθοδο συµπύκνωσης επιχωµάτων, στην οποία να 
περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα ελέγχου της πυκνότητας σε ξηρή 
κατάσταση και µε υγρασία, µετά από δοκιµές που θα εκτελεσθούν σε 
δοκιµαστικά επιχώµατα κατασκευασµένα επί τόπου. 

 

1.1.2.11 Εκχερσώσεις - Εκριζώσεις- Αφαίρεση Φυτικής Γης 

Αντικείµενο 

Γίνεται αναφορά στις εργασίες εκχερσώσεων, εκριζώσεων και της αφαίρεσης φυτικής 
γης που απαιτούνται για την κατασκευή των οικοδοµικών έργων του ΧΥΤΑ πλην των 
εκσκαφών διαµόρφωσης της λεκάνης διάθεσης απορριµµάτων. 

Εργασίες που θα εκτελεσθούν: 

- Εκχέρσωση 

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

- Εκρίζωση 

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

- Αφαίρεση φυτικής γης 

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

 

1.1.2.12 Εφαρµοστέοι κανονισµοί και πρότυπα 

Επιπλέον θα εφαρµοστούν και οι ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ): 

1501-10-06-07-00 

1501-10-07-01-00 

1501-11-03-01-00 

1501-11-03-02-00 
 
 

1.1.2.13 Χαράξεις - Χωροσταθµίσεις - Προσαρµογή Μελέτης 
Αντικείµενο 

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

1.1.2.14 Εφαρµοστέοι κανονισµοί και πρότυπα 

Επιπλέον θα εφαρµοσθούν και οι αντίστοιχες ΕΤΕΠ των χωµατουργικών έργων. 

Ακόµη, ισχύουν και οι ακόλουθες ΕΤΕΠ: 

1501-08-01-01-00 

1501-08-01-02-00 

1501-08-01-03-01 

 

1.2 ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

1.2.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις πάσης φύσεως επιχώσεις που γίνονται 
στην περιοχή των έργων για την κατασκευή επιχωµάτων, καθώς και των επιχωµάτων 
πλήρωσης τάφρων και σκαµµάτων τεχνικών έργων, περιλαµβανοµένων των 
επιχώσεων µε θραυστό υλικό λατοµείου και τον εγκιβωτισµό σωλήνων µε άµµο 
λατοµείου.  

1.2.2 Υλικά 
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή τόσο των επιχωµάτων, όσο και 
την πλήρωση των σκαµµάτων, θα ληφθούν κατ' αρχή από κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφών γενικών ή/και θεµελίων τεχνικών έργων, µετακινούµενα ή µεταφερόµενα 
µε κατάλληλα µέσα, σε οποιαδήποτε απόσταση από τη θέση εκσκαφής, ή τη θέση 
της προσωρινής τους απόθεσης. 
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.  
Για το χαρακτηρισµό των κατάλληλων για την επίχωση υλικών, ισχύει η κατάταξη 
AASHΤO σε συνδυασµό µε τα εξής : 

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

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

• Υλικά, που κατά AASHTO κατατάσσονται στις οµάδες Α-2-6, Α-2-7, Α-4, Α-6 ή 
Α-7, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για επίχωση εφ’ όσον δοθεί ειδική προσοχή 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ούτως ώστε να επιτευχθεί πυκνότητα 
µεγαλύτερη του 95% της µέγιστης τέτοιας λαµβανόµενης όπως παραπάνω, µε 
υγρασία 95% - 100% της βέλτιστης. 

 
Η ζώνη του αγωγού, περιλαµβάνει το χώρο µεταξύ του δαπέδου και των τοιχωµάτων 
της τάφρου και µέχρι ύψος 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. Σε αυτή τη 
ζώνη οι απαιτήσεις κατασκευής συµπεριλαµβανοµένου του υλικού πληρώσεως και 
της συµπυκνώσεως είναι αυξηµένες, δεδοµένου ότι αυτές έχουν ουσιώδη επίδραση 
στην παραδοχή της στατικής και δυναµικής καταπονήσεως του αγωγού. 
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Η άµµος για τον εγκιβωτισµό των σωλήνων θα προέρχεται από χείµαρρο ή λατοµείο 
της έγκρισης της Υπηρεσίας. Θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς 
και θα είναι απαλλαγµένη από βώλους αργίλου και οργανικών ουσιών. Η 
κοκκοµετρική διαβάθµιση του υλικού πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω: 

∆ιάµετρος κοσκίνου [mm] ∆ιερχόµενο ποσοστό [%κ.β.] 

40 100 

30 70-100 

15 50-85 

7 35-80 

3 25-70 

0,075 (No 200) <12 
Το υλικό πρέπει να είναι καλώς διαβαθµισµένο, δηλαδή πρέπει να είναι: D60 / D10 ≥ 5, 
όπου: 

- D60 η διάµετρος του κόσκινου δια του οποίου διέρχεται το 60% (κατά βάρος) 
του υλικού 

- D10 η διάµετρος του κόσκινου δια του οποίου διέρχεται το 10% (κατά βάρος) 
του υλικού 

Εάν το ποσοστό (P) του λεπτόκοκκου υλικού (του διερχόµενου από το κόσκινο 
Νο 200) είναι 12%>Ρ>5%, τότε το λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη 
πλαστικότητας Ρ.Ι.≤10% 

 

1.2.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1.2.3.1 Γενικά 
Καµιά επίχωση δε θα γίνει πριν το σκυρόδεµα των τεχνικών έργων αποκτήσει την 
αντοχή του και εφ' όσον δεν ολοκληρωθούν µε επιτυχία οι δοκιµές στεγανότητας 
δεξαµενών και αγωγών.  
Γενικά για τις επιχώσεις θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών και σε 
περιπτώσεις που τα προϊόντα εκσκαφών είναι ακατάλληλα ή ανεπαρκή σε όγκο, τότε 
θα χρησιµοποιηθούν δάνεια χώµατα.  
Η συµπύκνωση των υλικών θα πραγµατοποιηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο, ώστε να 
επιτευχθεί ο ζητούµενος 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 κτλ.), από την θέση που γίνεται η 
συµπύκνωση, από το χώµα που διατίθεται για την κίνηση και λειτουργία των µέσων 
συµπύκνωσης κτλ.  
Κάθε ζηµιά κατά τη 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 30 cm. Συµπύκνωση 
µε µηχανικά µέσα επιτρέπεται σε ύψος µεγαλύτερο από 75 cm από την κορυφή του 
σωλήνα. Ο βαθµός συµπύκνωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 95% της 
τροποποιηµένης µεθόδου Proctor, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Μελέτη και τις  
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1.2.3.2 Ειδικές Προδιαγραφές.  
H 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. 
Ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο θα γίνει σύµφωνα µε τις σχετικές 
Προδιαγραφές. 
Η πλήρωση της τάφρου και η συµπύκνωση του υλικού πληρώσεως πρέπει να γίνεται 
ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές του αγωγού, για την αποφυγή µετατοπίσεως και 
υπερυψώσεως. Αυτό πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, όταν υπάρχουν 
σωλήνες που µπορούν να παραµορφωθούν. 
Για αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου µεγαλύτερης από 0,40m πρέπει η ζώνη του 
αγωγού να πληρωθεί και να συµπιεστεί σε περισσότερες από δύο φάσεις εργασίας. 
Για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου, Dεξ, µεγαλύτερης από 1,00m, λόγω 
των παρουσιαζοµένων δυσχερειών συµπύκνωσης του υλικού επίχωσης, θα πρέπει η 
κάτω στρώση του υλικού πλήρωσης, πάχους t=Dεξ/8 να κατασκευάζεται από 
σκυρόδεµα µε ελάχιστο πάχος tmin=0.15m 
Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες διαθέτοντας όλα τα αναγκαία µηχανήµατα, 
µεταφορικά µέσα, υλικά, εφόδια, εγκαταστάσεις και προσωπικό, για να επιτευχθεί η 
καλύτερη δυνατή διάθεση των ανωτέρω υλικών. 

 

1.2.3.3 ∆οκιµές Επιχώσεων 
Για τον έλεγχο της συµπύκνωσης που θα επιτευχθεί θα γίνονται δοκιµές σύµφωνα µε 
την µέθοδο AASHTO T-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 ή µικρότερο αυτοτελές τµήµα 
σωλήνωσης. 
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 προδιαγραφόµενες τιµές το επίχωµα δεν 
παραλαµβάνεται και ο Ανάδοχος οφείλει να µεταβάλει τον τρόπο εργασίας, ώστε να 
επιτευχθούν οι προδιαγραφόµενες τιµές συµπύκνωσης. 

 

1.2.3.4 ∆άνεια Χώµατα 
Όταν τα προϊόντα εκσκαφής δεν επαρκούν ή είναι ακατάλληλα για την κατασκευή 
επιχώσεων, τα χώµατα που λείπουν θα ληφθούν από δανειοθάλαµους µετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος θα προτείνει στην 
Υπηρεσία θέσεις διάνοιξης δανειοθαλάµων µε στοιχεία εργαστηριακής έρευνας από 
όπου να προκύπτει ότι το υλικό του δανειοθαλάµου είναι κατάλληλο για τον σκοπό 
που προορίζεται. 
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Η Υπηρεσία θα καθορίσει, µε έγγραφη εντολή της, 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. 
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 αναγνωριστεί καµία αξίωση για πληρωµή άλλης αποζηµίωσης 
λόγω προσθέτων τυχόν µεταφορών, ή δυσµενών συνθηκών µίσθωσης, αγοράς, 
βραχωδών εµφανίσεων ή λατοµείων, αποκάλυψης εκµετάλλευσης και απόδοσης 
τούτων κτλ. 
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 τη 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, καλλιέργειες, παρακείµενες εκτάσεις 
κτλ. 
Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του 
έργου, ότι ο δανειοθάλαµος ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ή αποθηκευτικός 
χώρος κτλ. δεν επαρκεί, είναι ακατάλληλος ή έγινε ακατάλληλος, τότε ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος µε φροντίδα του και δαπάνες του να εξεύρει νέο κατάλληλο 
χώρο, να πραγµατοποιήσει τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται ή να προβεί σε 
µεταφορά των εγκαταστάσεων που είχε ήδη κατασκευάσει ή/και λειτουργήσει, έτσι 
ώστε η εκτέλεση των οποιωνδήποτε εργασιών να είναι σύµφωνη µε τις 
προδιαγραφές και οι προθεσµίες που έχουν τεθεί να µείνουν αναλλοίωτες από τυχόν 
προβλήµατα που θα προκύψουν από αυτό το θέµα. 

1.2.3.5 Εφαρµοστέοι κανονισµοί και πρότυπα 

Επιπλέον των προαναφερθέντων, θα εφαρµοσθεί και η ΕΤΕΠ: 

1501-08-01-03-02 
 

1.2.3.6 Υπόστρωµα Αµµου - Εγκιβωτισµός Σωλήνων µε Αµµο 

Αντικείµενο 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την κατασκευή υποστρώµατος άµµου για την έδραση 
ή τον εγκιβωτισµό σωλήνων αποχέτευσης εφόσον απαιτηθεί, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην µελέτη του έργου. 

 

Υλικό - Τρόπος κατασκευής 

Η άµµος πρέπει να προέρχεται από κατάλληλη τοποθεσία ή λατοµείο που έχει 
εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και να αποτελείται από σκληρούς και 
ανθεκτικούς κόκκους απαλλαγµένους κατά το δυνατό από βώλους αργίλου και 
οργανικές ύλες. Οι κόκκοι της άµµου πρέπει να είναι κατά το δυνατό ίδιου µεγέθους, 
το δε εξερχόµενο ποσοστό του σείστρου υπ' αριθµ ό 200 (0.074 ΠΙΠΙ) να µην είναι 
µεγαλύτερο από 5%. 
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Μετά το τέλος της εκσκαφής του ορύγµατος και τον έλεγχο του από τον Επιβλέποντα 
µηχανικό, ακολουθεί η διάστρωση του υποστρώµατος άµµου σε µια στρώση και σε 
πάχος τουλάχιστον 15εκ. Η επιφάνεια της άµµου θα εξοµαλυνθεί µε τα χέρια χωρίς 
συµπίεση γενικά, ώστε να αποτελεί την έδραση των σωλήνων. 
 

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

 

1.2.3.7 Εφαρµοστέοι κανονισµοί και πρότυπα 

Επιπλέον θα εφαρµοσθούν και οι αντίστοιχες ΕΤΕΠ που προανεφέρθηκαν στα 
προηγούµενα κεφάλαια. 
 
 

1.2.3.8 Τεχνική Προδιαγραφή: Υπόστρωµα Αµµοχάλικου 

Αντικείµενο 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στην κατασκευή υγιούς υποστρώµατος µε 
αµµοχάλικο για την έδραση του αγωγού και των τεχνικών έργων από σκυρόδεµα, την 
εξυγίανση του εδάφους κάτω από τεχνικά έργα του αγωγού αποχέτευσης σύµφωνα 
µε τα σχέδια της µελέτης και στις περιπτώσεις επίχωσης ορυγµάτων µέχρι την 
εγκεκριµένη στάθµη εκσκαφής στις περιπτώσεις που από τον Ανάδοχο διανοίχτηκαν 
ορύγµατα µε βάθος µεγαλύτερο του συµβατικά προβλεφθέντος.  

 

Υλικό - Τρόπος κατασκευής 

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

Άνοιγµα βροχίδος 
κόσκινου 

∆ιερχόµενα ποσοστά 

MM/ ίντσες επί τοις % του Βάρους 
50.8/ 2 100 
38.1/ 11/2 70-100 
31.7/ 11/4 - 
25.4 /1 55-85 
19.1 / 3/4 50-80 
9.52/  3/8 40-70 
4.76/ Νο4 30-60 

 

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

Επιπλέον θα εφαρµοσθούν και οι αντίστοιχες ΕΤΕΠ που προανεφέρθηκαν στα 
προηγούµενα κεφάλαια. 
 

1.2.3.10 Επενδύσεις πρανών µε φυτική γη 

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

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

 

1.2.3.11 Εφαρµοστέοι κανονισµοί και πρότυπα 

Επιπλέον θα εφαρµοσθούν και οι αντίστοιχες ΕΤΕΠ που προανεφέρθηκαν στα 
προηγούµενα κεφάλαια. 

Ακόµη θα εφαρµοσθούν και οι ΕΤΕΠ: 

1501-10-09-01-00 

1501-10-08-01-00 
 

1.2.3.12 Τεχνική Προδιαγραφή: Στρώση εξοµάλυνσης αναγλύφου 

Για την εξοµάλυνση του τελικού απορριµµατικού αναγλύφου, πάνω από το 
διαµορφωµένο ανάγλυφο, τοποθετείται µετά α) από διάστρωση και συµπίεση των 
απορριµµάτων και β) τη δηµιουργία ενιαίων κλίσεων στο σώµα του Χ.Α.∆.Α., 
στρώση εξοµάλυνσης πάχους της τάξης 0,30 m, από οµοιογενή εδαφικά υλικά, µε 
κόκκους µεγίστης διαµέτρου 20 cm και χωρίς οργανικές ουσίες. 

Γενικά το υλικό εξοµάλυνσης θα είναι απαλλαγµένο από οργανικές ουσίες, όπως 
φύλλα, χλόη, ρίζες κλπ. Για το χαρακτηρισµό των κατάλληλων για την εξοµάλυνση 
υλικών, ισχύει η κατάταξη των Αµερικανικών Προδιαγραφών του AASHO 
(AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICIAL MANUAL) σε 
συνδυασµό µε τα εξής: 

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

• Υλικά που κατά AASHO κατατάσσονται στις οµάδες Α-2-6, Α-2-7, Α-4, Α-6 ή Α-
7 µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επίχωση εφόσον δοθεί ειδική προσοχή 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ούτως ώστε να επιτευχθεί πυκνότητα 
µεγαλύτερα του 95% της µεγίστης τέτοιας λαµβανόµενης όπως παραπάνω, µε 
υγρασία 95% - 100% της βέλτιστης. 
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Η διάστρωση θα εκτελείται κατά στρώσεις πάχους 15 cm, οι οποίες θα διαβρέχονται 
κατάλληλα, προκειµένου το υλικό της στρώσης να αποκτήσει µετά την εργασία 
συµπύκνωσης την απαιτούµενη πυκνότητα. 

 

1.2.4 Εφαρµοστέοι κανονισµοί και πρότυπα 

Επιπλέον θα εφαρµοσθούν και οι αντίστοιχες ΕΤΕΠ που προανεφέρθηκαν στα 
προηγούµενα κεφάλαια. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

2.1.1 Γεωσυνθετικός Αργιλικός Φραγµός 

2.1.1.1 Αντικείµενο 

Για τις εργασίες στεγάνωσης θα χρησιµοποιηθεί γεωσυνθετικός αργιλικός φραγµός 
(GCL). Είναι ενισχυµένου τύπου και αποτελείται από ένα στρώµα µπεντονίτη βάρους 
τουλάχιστον 5kgr/m2, ανάµεσα σε ένα υφαντό γεωύφασµα βάρους περίπου 100gr/m2 
και ένα µη υφαντό γεωύφασµα βάρους περίπου 200gr/m2 από πολυπροπυλενίο, τα 
οποία είναι ενωµένα µεταξύ τους µε τη µέθοδο της βελονοδιάτρησης 
(needlepunching). 

Ο γεωσυνθετικός φραγµός εξασφαλίζει διαπερατότητα k < 5.5 x 10-12 m/sec 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΧΡ Ρ 84-705. Η ελεύθερη διόγκωση της σκόνης µπεντονίτη 
είναι. > 24ml/2gr σύµφωνα µε το πρότυπο ASTM D 5890 και η απώλεια υγρών < 
18ml σύµφωνα µε το πρότυπο ASTM D 5891 και το πάχος του είναι 7,00 mm. Η 
αντοχή σε εφελκυσµό κατά την κύρια διεύθυνση είναι >8 KN/m σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΝ ISO 10319. 

Η συνολική µάζα του γεωσυνθετικού φραγµού είναι τουλάχιστον 5,3 Kgr/m2, ενώ τα 
ρολά θα παραδίδονται µε ελάχιστο πλάτος 5,0m και µήκος 40m ώστε να 
εξασφαλίζεται η γρήγορη και µε την όσο το δυνατόν λιγότερες επικαλύψεις 
εγκατάσταση του υλικού. 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 8-1: Προτεινόµενες µέθοδοι ελέγχου GCL 
  Ιδιότητα    Μέθοδος ελέγχου 
  Mass/Area    EN 14196 
  Tensile strength   EN ISO 10319 
  Enlogation    EN ISO 10319 
  Peel strength               ASTM D 6496 
  Permeability               XP P 84-705 
      
 

2.1.1.2 Τοποθέτηση Τεχνητού Γεωλογικού Φραγµού  

Για την ανύψωση και µεταφορά του ρολού του GCL χρησιµοποιείται δοκός η οποία 
περνά στον πυρήνα των ρολών και µε κατάλληλους ιµάντες ανυψώνεται από το 
µηχάνηµα. 

Το ρολό διαστρώνεται παράλληλα µε την κατεύθυνση των πρανών, από την κορυφή 
προς τα κατάντη. Η αλληλοεπικάλυψη των φύλλων κατά µήκος είναι 150mm. Για τις 
ενώσεις στην περιοχή της αλληλοεπικάλυψης χρησιµοποιείται κοκκώδης 
µπεντονίτης. Στο τέλος κάθε εργάσιµης ηµέρας λαµβάνεται µέριµνα για την 
πιθανότητα βροχής τη νύκτα µε την κάλυψη των ρολών που έχουν εγκατασταθεί µε 
προσωρινό αδιάβροχο µουσαµά. 
 
 

2.1.2 Προδιαγραφές Ποιότητας Γεωµεµβράνης 
Η στεγανοποιητική γεωµεµβράνη ΗDΡΕ τοποθετείται πάνω από τον τεχνητό 
γεωλογικό φραγµό, το υλικό κατασκευής της θα είναι υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο και θα έχει πάχος 1.5mm. 
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Τα προσκοµιζόµενα φύλλα γεωµεµβράνης θα είναι κατασκευασµένα σε γνωστό 
εργοστάσιο παραγωγής και θα καλύπτονται από τουλάχιστον 10ετή εγγύηση. Η 
µεµβράνη αυτή θα καλύπτει στεγανώς όλη την επιφάνεια του χώρου για 
εξασφάλιση απόλυτης στεγανότητας. 

Η γεωµεµβράνη τοποθετείται επί της πολύ προσεκτικά λειανθείσας επιφάνειας του 
τεχνητού γεωλογικού φραγµού, αφού προηγηθεί οπτικός έλεγχος αυτού και 
αποµάκρυνση ή λείανση τυχόν προεξεχόντων εκ της λείας επιφάνειας υλικών. Η 
γεωµεµβράνη θα προστατευθεί έναντι τυχόν φθορών από οποιαδήποτε αιτία, αλλά 
κυρίως από το υπερκείµενο αυτής στραγγιστήριο. 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται οι ελάχιστες προδιαγραφές που θα καλύπτουν 
τα προσκοµιζόµενα φύλλα γεωµεµβράνης: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8-2: Ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές και µέθοδοι εργαστηριακών 
ελέγχων γεωµεµβράνης από ΗDΡΕ.  

Ιδιότητες Μονάδα Μέθοδος 
ελέγχου 

Τιµή 

Εφελκυστική Αντοχή Θραύσης  Ν/mm2 53455 > 24 

Εφελκυστική Αντοχή ∆ιαρροής Ν/mm2 53455 > 15 
Επιµήκυνση σε θραύση % 53455 > 600 
Επιµήκυνση σε διαρροή % 53455 >8% 
Αντοχή σε σκίσιµο Ν/mm2 53457 > 500 
Αντοχή σε διάτρηση Ν/mm2 16726 > 300 
Αντοχή σε εφελκυσµό κατά θραύση Ν / m m  53515 > 120 
Όριο σχισίµατος Ν 53363 > 500 
Πολυαξονική επιµήκυνση σε θραύση % 53861 > 15 

 

Η αµφιπλεύρως τραχεία µεµβράνη ΗDΡΕ πάχους 1.5mm που προτείνεται να 
τοποθετηθεί πληροί όλες τις παραπάνω προδιαγραφές. Με την αµφιπλεύρως 
τραχεία αυτή µεµβράνη, λόγω των υψηλών γωνιών διεπιφανειών (σε σχέση µε µία 
λεία, ή τραχεία στην µια πλευρά µεµβράνη) αποτρέπεται η ολίσθηση µεταξύ των 
γεωσυνθετικών τριβών στα πρανή εγκιβωτισµού του ΧΥΤΑ. 

 

Οι βασικές ιδιότητες που πρέπει να πληροί η γεωµεµβράνη είναι: 

α. Αµελητέα υδροπερατότητα 

β. Αντοχή σε φυσική καταπόνηση 

γ. Αντοχή σε χηµική προσβολή 

δ. Αντοχή σε βιολογική προσβολή 

ε. Αντοχή σε χρονική γήρανση (µεγαλύτερη των 50 ετών) 

ζ. Ευκολία διαχείρισης (µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, προσκόµιση στο έργο) 

η. ευκολία διάστρωσης 

θ. ευκολία στον έλεγχο αξιοπιστίας 

Το πάχος της µεµβράνης µετρούµενο σε τυχαίες δειγµατοληψίες δεν θα πρέπει σε 
καµία από αυτές να είναι µικρότερο του ονοµαστικού. Επίσης το µέσο πάχος της 
µεµβράνης λαµβανόµενο από τουλάχιστον 20 δειγµατοληψίες τυχαία, δεν θα πρέπει 
να είναι µικρότερο του ονοµαστικού. 
 
Με την παραλαβή των υλικών επί τόπου του έργου θα υποβληθούν τα έγγραφα 
ελέγχου ποιότητας του 

εργοστασίου παραγωγής, τα οποία θα πρέπει να αναφέρουν: 

α. Τον αύξοντα αριθµό του ρολού και τον κωδικό αναγνώρισης αυτού και 
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β. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων ποιότητας του εργοστασίου παραγωγής, µε βάση 
τις διεθνείς µεθόδους του παραπάνω πίνακα . 

Η τοποθέτηση της γεωµεµβράνης θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και από εξειδικευµένο προσωπικό, µε τέτοιο τρόπο ώστε η επιφάνεια 
της µεµβράνης να παραµείνει λεία και µετά την διαδικασία της συγκόλλησης. 

Τα φύλλα θα µεταφέρονται στο εργοτάξιο σε ρολά και θα ξεφορτώνονται µε ειδικό 
γερανό ή τροποποιηµένη µπούµα εκσκαφέα. 

Για την αγκύρωση της µεµβράνης θα κατασκευασθεί τάφρος αγκύρωσης εντός 
του φυσικού εδάφους. Κατά την διάρκεια τοποθέτησης της µεµβράνης, επί τόπου 
του έργου, θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι ποιότητας των συγκολλήσεων-ραφών. Οι 
έλεγχοι ποιότητας της συγκόλλησης θα διεξάγονται στην αρχή και το τέλος κάθε 
εργάσιµης ηµέρας και περιλαµβάνουν όλα τα σηµεία συγκόλλησης, τα οποία 
πρέπει να έχουν την ίδια αντοχή σε µηχανικές και χηµικές καταπονήσεις και 
στεγανότητα µε αυτή των άλλων τµηµάτων της µεµβράνης.  

Πριν την τοποθέτηση της µεµβράνης θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

- Έλεγχος παραστατικών παράδοσης των µεµβρανών. 
- Έλεγχος τοποθέτησης των φύλλων γεωµεµβράνης. 

- Έλεγχος ραφών. 

- Έλεγχος των τάφρων αγκύρωσης. 

- Επιθεώρηση της επιφάνειας της γεωµεµβράνης.  

- Επιπλέον, ενδέχεται η διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων στα υλικά προ της 

τοποθέτησής τους στο έργο, σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές των µ εθόδων 

ASTM ή DIN όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα ενώ η συχνότητα δειγµατοληψίας 

µπορεί να είναι τουλάχιστον 1 δείγµα ανά 10.000m2 µεµβράνης. 

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ 8-3: Μέθοδοι εργαστηριακών ελέγχων µεµβρανών HDPE 

  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ   ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

  Πάχος   ASTM D-751 (τροπ. 54/1993)    DIN 53370 

  Πυκνότητα  ASTM D-1593 

     ASTM 1505, ASTM D-729 DIN 53455 

  Εφελκυστική αντοχή 

  στο σηµείο διαρροής ASTM D-638(54/93)  DIN 53455 

  Εφελκυστική αντοχή 

  στην θραύση  >>   >> 

  Επιµήκυνση στο σηµείο 

  διαρροής   >>   >> 

  Επιµήκυνση στην θραύση >>   >> 

  Αντοχή στν ψαλιδισµό ASTM D-1004  DIN 53455 

  ∆ιαστασιολογική 

  σταθερότητα  >>   DIN 5337 

  Αντοχή στην διάτρηση FTMS 101c M 2065  DIN 54307 

  Carbon black content ASTM D-4833, D-1063 

  Carbon black dispersion ASTM D-3015 (54/93) 

  Low temperature impact ASTM D-746(54/93), Proc. B DIN 53361 

  Enviromental stresscracking ASTM D-1693 

  Melt index  Condition B(54/93) 

     ASTM D-1238 
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Στρώση Προστασίας της Γεωµεµβράνης 

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

•  Γεωύφασµα Προστασίας 

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

 

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

1.  Βάρος 300g/m2. 

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

3.  Αντοχή CBR Puncture résistance 3500 Ν κατά DIN 54307. 

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

5.  Επιµήκυνση στη θραύση 60/90%. 

 

Ο έλεγχος του γεωυφάσµατος προστασίας θα περιλαµβάνει τα εξής: 

•  Μετρήσεις βάρους (σε δείγµατα) 

•  Οπτικό έλεγχο για τυχόν βλάβες από τη µεταφορά 

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

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

 

• Στρώση Άµµου 

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

- Κοκκοµετρική διαβάθµ ιση σε ένα δείγµα ανά 5.000 τ.µ 

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

- Πάχος µία µέτρηση ανά 1000 τ.µ  

 

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

Το γεωύφασµα που θα χρησιµοποιηθεί θα συνοδεύεται από τα σχετικά 
πιστοποιητικά, από εγκεκριµένα εργαστήρια, τα οποία θα αποδεικνύουν την 
εξασφάλιση των απαιτούµενων ιδιοτήτων του υλικού. 
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Κάθε ρόλος υλικού που θα παραδίδεται στο εργοτάξιο, θα συνοδεύεται από ταµπέλα 
στην οποία θα αναγράφεται: 

•  Ο κατασκευαστής του γεωυφάσµατος 

•  Η ηµεροµηνία παραγωγής 

•  Η χώρα προέλευσης 

•  Ο τύπος του υφάσµατος και η παρτίδα παραγωγής 

•  Η πρώτη ύλη παραγωγής 

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

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

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

Σε πέντε (5) δείγµατα από τους ρόλους του υλικού θα εκτελεστούν δοκιµές για τον 
προσδιορισµό του ενεργού µεγέθους πόρων (EOS, AOS, Ο95) κατά ASTM D 4751. 

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

2.1.3 Στρώση Αποστράγγισης Στραγγισµάτων 

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

Η στρώση αποστράγγισης θα έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
Πάχος (EN 9863-1):     6-8mm (σε πίεση 2Kpa) 
Αντοχή σε διάτρηση (EN ISO 12236):  5450N 
Εφελκυστική αντοχή (EN ISO 10319):  25KN/m 
Παροχετευτικότητα (j=1)(EN ISO 12958):  1,6*10-3 m2/s (20KPa) 
                  1,38*10-3 m2/s (100KPa) 
                  1,10*10-3 m2/s (200KPa) 

 

Το συνθετικό αυτό στραγγιστήριο, θα φέρει συγκολληµένο µε θερµική κατεργασία 
(χωρίς ρητίνες ή κόλες) από τη µια επιφάνειά του γεωύφασµα βάρους 300gr/m2, από 
παρθένο πολυπροπυλένιο, µη υφαντό κατασκευασµένο µε τη µέθοδο του 
βελονισµού. Το άνοιγµα των πόρων του γεωυφάσµατος δε θα είναι µεγαλύτερο των 
70µικ. 
Η παροχετευτικότητα (αποστραγγιστική ικανότητα) του υλικού θα ελέγχεται κατά ΕΝ 
ISO 12958 µε τη χρήση µαλακών επιφανειών επαφής για καλύτερη προσοµοίωση 
των συνθηκών των απορριµµάτων και στα 20 kPa έχει τιµή µεγαλύτερη από 1,60 
l/m/sec, στα 100 kPa µεγαλύτερη από 1,30 l/m/sec και στα 200 kPa µεγαλύτερη από 
1,10 l/m/sec. Η ροή για στήλη νερού 50mm δε θα πρέπει να είναι µικρότερη από 72 
1/m2/sec σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ISO 11058. Τέλος η αντοχή σε θραύση του 
γεωσύνθετου είναι > 500 Kpa. 
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Προκειµένου να διασφαλιστεί η υψηλή παροχετευτικότητα, στον πυρήνα του 
γεωσύνθετου θα πρέπει οι πυραµοειδείς προεξοχές να είναι σε παράλληλη διάταξη 
και σε µικρή απόσταση µεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση σε 
ευθεία ροή. 
Το γεωσύνθετο αποστράγγισης θα πρέπει να ελέγχεται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 
12225 για µικροβιολογική αντίσταση και σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 14030 για 
χηµική αντίσταση. Το ελάχιστο πλάτος των ρολών θα είναι 4,4m ώστε να 
περιορίζονται οι επικαλύψεις. 
Το γεωσύνθετο αποστράγγισης παράγεται ακολουθώντας τις διαδικασίες του 
προτύπου ∆ιασφάλισης Ποιότητας ISO 9001/2000 και θα πρέπει να φέρει CE 
MARKING. 
 
Έλεγχοι συνθετικού στραγγιστηρίου 
Η διάστρωση των φύλλων του συνθετικού στραγγιστηρίου θα γίνεται µε προσοχή, µε 
αλληλοεπικάλυψη φύλλων επί 50cm τουλάχιστον, ενώ η στερέωση έναντι του ανέµου 
θα γίνει µε βαρίδια από άµµο. 
Προκειµένου να διασφαλιστεί η υψηλή παροχετευτικότητα, στον πυρήνα του 
γεωσύνθετου θα πρέπει οι πυραµοειδείς προεξοχές να είναι σε παράλληλη διάταξη 
και σε µικρή απόσταση µεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση σε 
ευθεία ροή. 
 
Οι έλεγχοι ποιότητας θα περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον:  
α. Βάρος σε δείγµατα 
β. Οπτικό έλεγχο για τυχόν βλάβες από την µεταφορά 
γ. Στοιχεία ταυτότητας του εγκεκριµένου εργοστασίου παραγωγής, πιστοποιητικά 
ελέγχου και άδεια καταλληλότητας 
δ. Επικάλυψη των φύλλων συνθετικού στραγγιστηρίου και 
ε. ∆ιενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων στο συνθετικό στραγγιστήριο προ της 

τοποθέτησης του στο έργο σύµφωνα µε τις παρακάτω προδιαγραφές: 
- Σε δέκα (10) δείγµατα που θα ληφθούν από τους ρόλους που θα παραδίδονται 

στο εργοτάξιο θα εκτελεστούν δοκιµές προσδιορισµού της εφελκυστικής 
αντοχή; (ΕΝ ISO 10319). 

- Σε δέκα (10) δείγµατα που θα ληφθούν από τους ρόλους που θα παραδίδονται 
στο εργοτάξιο θα εκτελεστούν δοκιµές αντοχής σε διάτρηση, (ΝΡ Τ56-1 Ο1). 

- Σε πέντε (5) δείγµατα από τους ρόλους του υλικού θα 
εκτελεστούν δοκιµές διαπερατότητας (ΕΝ ISO 11058). 

- Σε πέντε (5) δείγµατα από τους ρόλους του υλικού θα 
εκτελεστούν δοκιµές παροχετευτικότητας (ΕΝ ISO 12958). 

- Σε πέντε (5) δείγµατα από τους ρόλους του υλικού θα εκτελεστούν δοκιµές για 
τον προσδιορισµό του ενεργού µεγέθους πόρων (EOS, AOS, 095) κατά ΕΝ 
ISO 12956. 

Το γεωσύνθετο αποστράγγισης θα πρέπει επίσης να ελέγχεται σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΝ 12225 για µικροβιολογική αντίσταση και σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 
14030 για χηµική αντίσταση. Το ελάχιστο πλάτος των ρολών θα πρέπει να είναι 4.4m 
ώστε να περιορίζονται οι επικαλύψεις. 
Το γεωσύνθετο αποστράγγισης θα πρέπει να παράγεται ακολουθώντας τις 
διαδικασίες του προτύπου ∆ιασφάλισης Ποιότητας ISO 9001/2000 και θα πρέπει να 
φέρει CE MARKING. 
Το συνθετικό στραγγιστήριο που θα χρησιµοποιηθεί θα συνοδεύεται από τα σχετικά 
πιστοποιητικά, από εγκεκριµένα εργαστήρια, τα οποία θα αποδεικνύουν την 
εξασφάλιση των απαιτούµενων ιδιοτήτων του υλικού, όπως π.χ.: 
α) Πρωτότυπο πιστοποιητικό παραγωγής από το εργοστάσιο παραγωγής το οποίο 

θα εγγυάται την 
ποιότητα της συγκεκριµένης παρτίδας των προτεινόµενων υλικών. 
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β) Εγγύηση για διάρκεια ζωής του προϊόντος τουλάχιστον 25 ετών υπογεγραµµένη 
από την εταιρεία παραγωγής και τον επίσηµο αντιπρόσωπο της κάθε εταιρείας. 

γ) Οι παραπάνω εγγυήσεις θα εκδοθούν για το συγκεκριµ ένο έργο και στο όνοµα 
της υπηρεσίας του συγκεκριµένου έργου. 

δ) Η εταιρεία παραγωγής θα ανήκει σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Κάθε ρολός υλικού που θα παραδίδεται στο εργοτάξιο, θα συνοδεύεται από ταµπέλα 
στην οποία θα αναγράφεται: 
• Ο κατασκευαστής του 
• Η ηµεροµηνία παραγωγής 
• Η χώρα προέλευσης 
• Ο τύπος του και η παρτίδα παραγωγής 
• Η πρώτη ύλη παραγωγής 
• Το βάρος του 

Τάφρος αγκύρωσης υλικών 
Σκοπός της κατασκευής της τάφρου αγκύρωσης είναι η συγκράτηση της 
µεµβράνης και του τοποθετούµενου προστατευτικού γεωυφάσµατος και του 
συνθετικού στραγγιστηρίου, έτσι ώστε αυτά να µην ολισθήσουν προς τον πυθµένα 
της λεκάνης ταφής. Η τάφρος αγκύρωσης θα κατασκευασθεί εσωτερικά της 
αποστραγγιστήριας τάφρου και περιµετρικά στο φρύδι των περιµετρικών πρανών. 
Όπου υπάρχουν αναχώµατα, η τάφρος αγκύρωσης θα κατασκευασθεί επάνω σε 
αυτά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το βάθος της τάφρου θα είναι της τάξης του 0,80µ. 
και το πλάτος της τάξης του 0,60µ .. Το µήκος αγκύρωσης θα είναι της τάξης του 
1,5 µ. 

 

2.1.4 Εφαρµοστέοι κανονισµοί και πρότυπα 
Επιπλέον των προαναφερθέντων, ισχύουν και οι ΕΤΕΠ: 

1501-08-05-03-00 

1501-08-05-03-02 

1501-08-05-03-04 

1501-08-05-03-05 

1501-08-05-03-06 
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3. ∆ΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

3.1.1.1 Γενικά  
Όλοι οι αγωγοί (κύριοι και δευτερεύοντες) του δικτύου συλλογής στραγγισµάτων 
θα είναι από υλικό υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE) τουλάχιστον 10 
atm. Η ταχύτητα εντός των αγωγών πρέπει να ξεπερνά τα 0,6m/sec, το οποίο είναι 
και το κατώτατο όριο ώστε να µην έχουµε απόθεση φερτών υλικών εντός των 
αγωγών των στραγγισµάτων µε αποτέλεσµα την µείωση της παροχετευτικότητας 
τους. 
Για την πιστοποίηση της ποιότητας και της τήρησης των προδιαγραφών των 
προσκοµιζοµένων στο έργο των αγωγών HDPE, προς χρήση στα δίκτυα συλλογής 
στραγγισµάτων, θα διενεργείται έλεγχος των πιστοποιητικών ποιότητας των 
εργοστασίων παραγωγής τους και οπτικός έλεγχος των υλικών. 
Οι κύριοι αγωγοί συλλογής στραγγισµάτων πρέπει να έχουν ελάχιστη διάµετρο 
180mm και οι αποστάσεις µεταξύ τους δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 40m. Στην 
είσοδο και έξοδο των αγωγών, εκτός του απορριµµατικού αναγλύφου, πρέπει να 
δηµιουργηθούν σηµεία ελέγχου των αγωγών, από όπου θα είναι εφικτός και ο 
καθαρισµός τους. Η µελέτη προσφοράς θα περιγράφει τον τρόπο κατασκευής των 
σηµείων ελέγχου και την µεθοδολογία επίσκεψης και καθαρισµού των αγωγών. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• εξασφάλιση από µηχανικές καταπονήσεις ή καταστροφές λόγω κίνησης βαρέων 
µηχανηµάτων  
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Τα κατακόρυφα φρεάτια εντός του χώρου ταφής απορριµµάτων πρέπει γενικά να 
αποφεύγονται, αλλά αν απαιτείται η κατασκευή τους από τον τρόπο ανάπτυξης του 
χώρου, τότε θα πρέπει να υποβληθούν λεπτοµερή στοιχεία για τον τρόπο έδρασης 
των φρεατίων επί της στεγανοποιητικής στρώσης του πυθµένα. 
Όλα τα φρεάτια συλλογής στραγγισµάτων και διακλάδωσης δικτύου 
επανακυκλοφορίας στραγγισµάτων που θα κατασκευαστούν από σκυρόδεµα, πρέπει 
να φέρουν την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία. Για το σκυρόδεµα και τα 
αδρανή υλικά των σκυροδεµάτων ισχύει ο Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ.-97) και ο Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος 
2000 (ΕΚΟΣ 2000). 
 

3.1.1.2 Εφαρµοστέοι κανονισµοί και πρότυπα 
 
Επιπλέον των προαναφερθέντων, ισχύουν και οι ακόλουθες ΕΤΕΠ:  
 
1501-08-03-06-00 
1501-08-04-03-00 
1501-08-05-01-04 
1501-08-06-08-06 
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4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

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

4.1.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην εκτέλεση τµηµάτων του έργου από 
άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα, το οποίο κατασκευάζεται από συνήθη αδρανή, 
φαινόµενου ειδικού βάρους 2,40 έως 3,00t/m3, που προσδιορίζεται σύµφωνα µε την 
ASTM C 127 και C 128. 
Για την παραγωγή, διάστρωση, συµπύκνωση, έλεγχο κτλ. των σκυροδεµάτων του 
παρόντος έργου ισχύουν οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ο Κανονισµός 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ ΦΕΚ 315Β/1997), ο Κανονισµός Τσιµέντων για 
έργα από σκυρόδεµα (Π∆.244/80) καθώς και οι σχετικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ, DIN, 
ASTM. 

4.1.2 Υλικά 

4.1.2.1 Νερό 
Το νερό που θα χρησιµοποιηθεί για την ανάµιξη και την παραγωγή του 
σκυροδέµατος θα είναι σύµφωνο µε το πρότυπο EΛΟΤ 345. Θαλασσινό νερό δεν 
επιτρέπεται για την παραγωγή σκυροδέµατος. 
Για τον υπολογισµό του νερού ανάµιξης πρέπει να λαµβάνεται υπ' όψη η 
επιφανειακή υγρασία των αδρανών και το νερό που περιέχουν τα πρόσθετα. Τα 
παραπάνω πρέπει να αφαιρούνται από την καθοριζόµενη ποσότητα του νερού 
ανάµιξης που έχει προσδιοριστεί από την µελέτη σύνθεσης. 
Η ποσότητα νερού ανάµιξης που θα προστίθεται στο µίγµα θα πρέπει να µετράται µε 
ειδική αυτόµατη συσκευή µέτρησης προσαρµοσµένη στον αναµικτήρα του 
σκυροδέµατος. 

4.1.2.2 Τσιµέντο 
Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή σκυροδέµατος ή για την 
κατασκευή κτιριακών έργων ή δεξαµενών θα είναι οπωσδήποτε Portland τύπου II ή 
IV (Sulfate Resisting) ανάλογα µε τις απαιτήσεις της Μελέτης και τις Ειδικές 
Προδιαγραφές. 
Το τσιµέντο στο εργοτάξιο θα αποθηκεύεται σε ειδικά µεταλλικά silo. Για 
µικροποσότητες τσιµέντου είναι δυνατό να επιτραπεί από την Υπηρεσία η 
προσκόµιση τσιµέντου σε χάρτινους σάκους των 50kg. Οι αποθήκες χαρτοσάκων 
τσιµέντου θα πρέπει να είναι κλειστές, αλλά να αερίζονται καλά. Η αποθήκευση θα 
πρέπει να γίνεται πάνω σε ξύλινα δάπεδα, που θα βρίσκονται τουλάχιστον 0,30m 
ψηλότερα από το έδαφος ώστε να µην κινδυνεύει το τσιµέντο από τις βροχές και την 
υγρασία. 
Πρέπει να γίνεται έγκαιρα η κατάλληλη πρόβλεψη, ώστε να υπάρχει πάντοτε στο 
εργοτάξιο αρκετή ποσότητα τσιµέντου για την απρόσκοπτη πρόοδο των έργων και 
την πρόληψη κάθε έλλειψής του. ∆ηλώνεται δε σαφώς, ότι κάθε καθυστέρηση των 
έργων από αυτή την αφορµή, θα βαρύνει τον Ανάδοχο και µόνον αυτόν. 
Επί πλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποθηκεύσει χωριστά τις διάφορες 
προµήθειες τσιµέντου, σε τρόπο ώστε να γίνεται δυνατή κάθε στιγµή η δειγµατοληψία 
τους και κατ' ακολουθία ο εντοπισµός των αποτελεσµάτων αυτής, σε τελείως 
καθορισµένη ποσότητα. Τσιµέντο που έχει υποστεί βλάβη από την πολυκαιρία, ή 
περιέχει όγκους ή βώλους που έχουν σκληρυνθεί, τόσο ώστε να µην διαλύονται µε 
ελαφριά συµπίεση του χεριού, θα αποµακρύνεται αµέσως από το εργοτάξιο. 
Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει ανά 50 τόνους τσιµέντου, εργαστηριακή δοκιµή του 
τσιµέντου, σύµφωνα προς τις διατάξεις του Π∆.244/1980, µε φροντίδα και δαπάνες 
του Αναδόχου. Με τις δοκιµές αυτές θα ελέγχεται : 

• µέτρηση αδιάλυτου υπολείµµατος 
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• ανάπτυξη αντοχής 

• συµπεριφορά σε πήξη (έναρξη και λήξη) 

• σταθερότητα του όγκου 

• λεπτότητα άλεσης 

• ανθεκτικότητα σε χηµικές προσβολές 

 

4.1.2.3 Αδρανή σκυροδέµατος 
Θα χρησιµοποιηθούν θραυστά αδρανή υλικά, σκληρά, ανθεκτικά, καθαρά και 
απαλλαγµένα από επιβλαβείς προσµίξεις και σύµφωνη µε το Άρθρο 4 του ΚΤΣ 1997. 
Τα θραυστά υλικά θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ - 
408. 
Ο Ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία την 
πηγή και τα χαρακτηριστικά των θραυστών υλικών που προτίθεται να 
χρησιµοποιήσει και ειδικότερα θα πρέπει να υποβάλει τα παρακάτω αποτελέσµατα 
δοκιµών: 

• κοκκοµετρική ανάλυση αδρανών (σύµφωνα µε Σ 320-84 ή ASTM C 136), 

• προσδιορισµός φαινόµενου βάρους και κενών στα αδρανή υλικά (σύµφωνα µε 
Σ322-84 ή ASTM C 24), 

• πετρογραφική εξέταση αδρανών (σύµφωνα µε Σ332-84 ή ASTM C 295), 

• οργανικές προσµίξεις σε λεπτόκοκκα αδρανή για σκυρόδεµα (σύµφωνα µε 
Σ315-84 ή ASTM C 40), 

• προσδιορισµός πιθανής δραστηριότητας των αδρανών µε τα αλκάλια του 
τσιµέντου (µέθοδος ράβδου κονιάµατος σύµφωνα µε Σ312-84 ή ASTM C 280 ή 
την χηµική µέθοδο Σ 317-84 ή ASTM C 627). 

Ο Ανάδοχος οφείλει µε δαπάνες του να προβαίνει σε κοκοµετρική ανάλυση αδρανών 
µετά την κατανάλωση 80 m3 σκύρων, 40 m3 γαρµπιλιού και 80 m3 άµµου, εκτός εάν 
κατά την διάστρωση µιας ηµέρας καταναλίσκονται µεγαλύτερες ποσότητες, οπότε ο 
έλεγχος θα επαναλαµβάνεται στην αρχή κάθε διάστρωσης.  
Η αποθήκευση, δειγµατοληψία και έλεγχος των αδρανών θα γίνεται σύµφωνα µε το 
Άρθρο 4, παρ. 4.3.4 του ΚΤΣ 1997. 

 

4.1.2.4 Πρόσθετα σκυροδέµατος  
Στεγανωτικό µάζας θα χρησιµοποιείται στα σκυροδέµατα κατηγορίας C20/25 ή 
ανώτερης που θα προορίζονται για την κατασκευή δεξαµενών και όπου αλλού 
δοθούν σχετικές Οδηγίες από την Υπηρεσία. Ο τύπος και η αναλογία πρόσµιξης του 
στεγανωτικού που θα χρησιµοποιηθεί θα προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί 
από την Υπηρεσία. 
Κατά τα λοιπά πρόσθετα σκυροδέµατος θα χρησιµοποιηθούν µόνο µετά από σχετική 
έγκριση της Υπηρεσίας και γενικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις σχετικές 
απαιτήσεις του Άρθρου 4, παρ. 4.5 του ΚΤΣ. Απαγορεύεται η χρήση πρόσθετων που 
δηµιουργούν ιόντα χλωρίου σε περίπτωση που στο σκυρόδεµα θα ενσωµατωθούν 
εξαρτήµατα από αλουµίνιο. 
Τα αερακτικά πρόσθετα πρέπει να συµφωνούν µε τις απαιτήσεις της Ειδικής 
Προδιαγραφής ΣΚ-307. Τα επιταχυντικά, επιβραδυντικά, ρευστοποιητικά, υπερ-
ρευστοποιητικά ή άλλα πρόσθετα πρέπει να συµφωνούν µε τις απαιτήσεις της 
Ειδικής Προδιαγραφής ΣΚ-308 για τον αντίστοιχο τύπο. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εφοδιάσει την Υπηρεσία µε τα πιστοποιητικά ελέγχου του 
πρόσθετου καθώς επίσης και µε τις ακόλουθες πληροφορίες : 
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• Λεπτοµερείς οδηγίες χρήσης. 

• Τυπική δόση και βλαβερές επιδράσεις σε περίπτωση χρησιµοποίησης 
µεγαλύτερης δόσης. 

• Χηµική ονοµατολογία των κυρίως ενεργών συστατικών του πρόσθετου. 

• Εάν το πρόσθετο προκαλεί ανάπτυξη φυσαλλίδων αέρα. 

• Τον επιτρεπόµενο χρόνο αποθήκευσης και οδηγίες για τις απαιτούµενες 
συνθήκες αποθήκευσης. 

• ∆ήλωση συµβατότητας των πρόσθετων σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται 
συγχρόνως δύο ή περισσότερα πρόσθετα. 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει πιστοποιητικό ελέγχου από το 
αναγνωρισµένο εργαστήριο της προτίµησής της. 
Η µελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος πρέπει να έχει γίνει µε πρόσµιξη του 
πρόσθετου ή των πρόσθετων, αν αυτά είναι περισσότερα. Το πρόσθετο ή τα 
πρόσθετα θα προστίθενται στο µίγµα µε την αναλογία που προβλέπει η Μελέτη 
σύνθεσης του σκυροδέµατος. Μεταβολή αυτής της αναλογίας µπορεί να γίνει µόνο 
µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. 
Τα πρόσθετα και οι χηµικές ενώσεις για τη συντήρηση του σκυροδέµατος πρέπει να 
διατηρούνται στις αρχικές τους συσκευασίες και να προστατεύονται από τις καιρικές 
συνθήκες, τις ακραίες θερµοκρασίες και την αλλοίωση. Για την αποθήκευση πρέπει 
να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. 
 

4.1.2.5 Στεγανωτικές ταινίες – Στεγανωτικά υλικά 
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. 
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.  
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 
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έχει άµεση επαναφορά στο 80%, όταν υγρανθεί. 

 

4.1.3 Εκτέλεση εργασιών 

4.1.3.1 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 νέου ΚΤΣ 1997.  
Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγµατοποιήσει σε αναγνωρισµένο εργαστήριο τις µελέτες 
για τις διάφορες κατηγορίες σκυροδεµάτων, σύµφωνα µε το Άρθρο 5 του ΚΤΣ και να 
υποβάλλει την σχετική µελέτη για έγκριση. Καµµιά σκυροδέτηση µονίµων έργων δεν 
θα επιτραπεί, πριν την έγκριση της µελέτης σύνθεσης από την Υπηρεσία. Η µελέτη 
σύνθεσης θα επαναλαµβάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις εκτός αν δοθούν άλλες 
οδηγίες από την Υπηρεσία: 

• όταν αλλάζει η πηγή λήψης αδρανών, 

• όταν τα αδρανή παρουσιάζουν διαφορετική διαβάθµιση από εκείνη που είχαν 
στη µελέτη σύνθεσης, 

• όταν αλλάζουν τα πρόσθετα ή ο τύπος του τσιµέντου. 

4.1.3.2 Ανάµιξη - Μεταφορά- ∆ιάστρωση - Συντήρηση 
Οι εργασίες ανάµιξης, µεταφοράς, διάστρωσης, συµπύκνωσης και συντήρησης 
πρέπει να εκτελεσθούν σύµφωνα µε σχετικά Άρθρα του ΚΤΣ 1997.  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στον Εργοδότη για έγκριση τα παρακάτω 
στοιχεία και πληροφορίες, για κάθε επιµέρους κατασκευή: 

• του συγκροτήµατος παραγωγής - ανάµιξης, 

• των µέσων µεταφοράς, 

• του τρόπου διάστρωσης, 

• των δονητών και της θέσης τους, 

• την µέθοδο συντήρησης. 
 
Ο Ανάδοχος µπορεί να εκτελέσει την σκυροδέτηση χρησιµοποιώντας αντλίες, µετά 
από έγκριση του Εργοδότη και σύµφωνα µε το Άρθρο 12, παρ.12.10 του ΚΤΣ 1997. 
Κατά τη σκυροδέτηση, πρέπει να υπάρχει επιτόπου ειδικευµένος τεχνίτης οπλισµού 
ο οποίος θα διευθετεί και θα διορθώνει τον οπλισµό που τυχόν µετακινήθηκε. 
Κατά την σκυροδέτηση θα πρέπει να συµπληρώνεται ο συννηµµένος Πίνακας 
Ελέγχου Ποιότητας Σκυροδέµατος (στο τέλος της Προδιαγραφής). 

4.1.3.3 ∆ειγµατοληψίες και έλεγχος σκυροδέµατος  
Για τα σκυροδέµατα κατηγορίας C16/20 ή ανώτερης οι δειγµατοληψίες και ο έλεγχος 
συµµόρφωσης θα είναι σύµφωνα µε το Άρθρο 13, του ΚΤΣ 1997.  
Το σκυρόδεµα εξοµάλυνσης θα ελέγχεται µόνο ως προς την περιεκτικότητά του σε 
τσιµέντο. 

4.1.3.4 Αρµοί 
Οι ταινίες στεγάνωσης πρέπει να τοποθετούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Θα πρέπει να είναι καλά στερεωµένες στη σωστή τους θέση κατά τη 
σκυροδέτηση και το σκυρόδεµα να συµπυκνώνεται καλά γύρω από αυτές, έτσι ώστε 
να µην υπάρξουν κενά. Όπου υπάρχει οπλισµός, θα πρέπει να αφεθεί κατάλληλη 
απόσταση µεταξύ αυτού και των ταινιών στεγάνωσης για να είναι δυνατό να γίνει 
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καλή συµπύκνωση του σκυροδέµατος στα σηµεία αυτά. Οι θέσεις των µέσων 
στήριξης των επιφανειακών ταινιών θα είναι σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 
κατασκευαστή. ∆εν επιτρέπεται να δηµιουργηθούν άλλες τρύπες δια µέσου των 
ταινιών στεγάνωσης. 
Οι συνδέσεις των ελαστικών ταινιών και των ταινιών από PVC θα 
πραγµατοποιούνται µε κατάλληλες θερµοσυγκολλητικές µεθόδους, σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 
Οι αρµοί των κατασκευών συγκράτησης νερού πρέπει να περαστούν µε αστάρι, που 
θα προµηθεύσει ο κατασκευαστής του υλικού, πριν τοποθετηθεί το στεγανωτικό. Τα 
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. 

(1) Αρµοί εργασίας  
          Εκτός από τις περιπτώσεις αναπόφευκτων αρµών (π.χ. στις βάσεις τοιχίων), οι 

αρµοί κατασκευής πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να αποφεύγονται, κατά 
το δυνατόν, περιοχές υψηλών τάσεων. Η θέση των αρµών εργασίας, στην 
περίπτωση που δεν καθορίζονται στα σχέδια, θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία 
µετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, πριν την έναρξη της σκυροδέτησης 
της υπόψη κατασκευής. 

         Οι αρµοί εργασίας θα προετοιµάζονται, σύµφωνα µε το Άρθρο 14, παρ. 3 του 
ΚΤΣ 1997 και σε κατασκευές που θα συγκρατούν νερό πρέπει να έχουν 
απαραίτητα στεγανωτική ταινία. 

         Λίγη ώρα µετά την σκυροδέτηση οι αρµοί εργασίας θα τρίβονται µε 
συρµατόβουρτσα, έτσι ώστε να αποµακρύνεται η τσιµεντοκονία και να 
απογυµνώνονται οι κόκκοι των αδρανών. Κατά τη διαδικασία αυτή θα πρέπει 
να προφυλάσσονται από την ενδεχόµενη βλάβη οι επιφάνειες σκυροδέµατος 
που δεν ανήκουν στον αρµό. 

         Πριν από τη νέα σκυροδέτηση οι αρµοί θα καθαρίζονται από κάθε ξένο σώµα 
και θα πλένονται µε νερό υπό πίεση. Κατά τη στιγµή της σκυροδέτησης οι 
αρµοί πρέπει να είναι κορεσµένοι χωρίς όµως να έχουν ελεύθερο νερό στις 
κοιλότητες της επιφάνειάς τους. Απαγορεύεται η επάλειψη των αρµών µε 
τσιµεντοκονία. 

          Αν υπάρχει κατακόρυφος αρµός η σκυροδέτηση θα αρχίζει από τη θέση του 
αρµού. Σε οριζόντιους αρµούς τοιχίων θα διαστρώνεται πρώτα µια στρώση 
µικρού πάχους σε όλο το µήκος του αρµού η οποία και θα δονείται προσεκτικά. 

(2) Αρµοί διαστολής και συστολής 
         Οι αρµοί διαστολής και συστολής θα γίνουν σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.  
         Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση, τα υλικά και τον 

τρόπο κατασκευής των αρµών διαστολής και συστολής, πριν την κατασκευή 
τους. Γενικά οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή των σχετικών υλικών. 

         Στους αρµούς πλήρους συστολής, ο κύριος οπλισµός της κατασκευής 
διακόπτεται. Οι όψεις του σκυροδέµατος θα είναι βαµµένες µε δύο στρώσεις 
ασφαλτικής βαφής και οι συνδετικοί ράβδοι (βλήτρα) των αρµών θα 
επαλειφθούν κατά το ήµισυ µε σύνθεση για την παρεµπόδιση της συνάφειας. 

          Στους αρµούς διαστολής, οι όψεις του σκυροδέµατος θα έχουν διάκενο, που 
θα µπορεί να παραλάβει την εκτιµώµενη θερµική διαστολή. Ο οπλισµός θα 
διακόπτεται και οι συνδετικοί ράβδοι (βλήτρα) θα επαλειφθούν κατά το ήµισυ µε 
σύνθεση για την παρεµπόδιση της συνάφειας. 
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4.1.3.5 ∆οκιµές στεγανότητας 
Όλες οι κατασκευές των οποίων οι εσωτερικές επιφάνειες µπορεί να έρχονται σε 
επαφή µε αποθηκευµένα ή µεταφερόµενα υγρά θα δοκιµάζονται για τη στεγανότητά 
τους µε δαπάνες του Αναδόχου. Οι δοκιµές στεγανότητας µε νερό θα γίνονται πριν 
γίνει η τυχόν επιχωµάτωση των εξωτερικών τοιχωµάτων και πριν τοποθετηθούν οι 
τυχόν υδατοστεγανές µεµβράνες στις εξωτερικές επιφάνειες. Όλες οι σωληνώσεις 



K:\N3800\cons\tefhi\5269_TPro.doc                                    32                                     N3800/5269/B10 

 

σύνδεσης και τα άλλα εξαρτήµατα που περνούν δια µέσου των κατασκευών που 
δοκιµάζονται, θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί πριν γίνουν οι δοκιµές. 
Οι κατασκευές θα γεµίσουν µε νερό και αφού περάσει µία περίοδος επτά ηµερών για 
απορρόφηση, θα µετρηθεί η στάθµη του νερού µε ένα όργανο µέτρησης στάθµης σε 
συνδυασµό µε ένα βερνιέρο ή µε άλλο εγκεκριµένο µέσο. Το νερό θα αφεθεί να 
παραµείνει επί επτά ηµέρες και η συνολικά επιτρεπόµενη πτώση της στάθµης της 
περιόδου αυτής, λαµβάνοντας υπόψη την εξάτµιση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 
1‰ του µέσου βάθους της γεµάτης δεξαµενής και σε κάθε περίπτωση όχι άνω των 
10 mm. 
Εάν η κατασκευή δεν ικανοποιήσει τις συνθήκες της δοκιµής αλλά η ηµερήσια πτώση 
της στάθµης µειώνεται, δύναται η περίοδος της δοκιµής να επεκταθεί για άλλες επτά 
ηµέρες και εφ' όσον κατά την περίοδο αυτή δεν ξεπεραστεί το καθορισµένο όριο, η 
κατασκευή µπορεί να θεωρηθεί ως ικανοποιητική. 
Παρά την ικανοποιητική διαδικασία της παραπάνω δοκιµής, οτιδήποτε εµφανείς 
διαρροές στην επιφάνεια της κατασκευής θα πρέπει να σταµατήσουν. Τυχόν 
καλαφατίσµατα ή επιδιορθώσεις ρωγµών θα γίνονται, όπου είναι εφικτό, από την 
εσωτερική πλευρά.  

Επίσης για το σκυρόδεµα και τα αδρανή υλικά των σκυροδεµάτων ισχύει ο Νέος 
Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ.-97) και ο Ελληνικός Κανονισµός 
Ωπλισµένου Σκυροδέµ ατος 2000 (ΕΚΩΣ 2000).  

Ακόµη για τον αντισεισµικό σχεδιασµό των κατασκευών ισχύει ο Ελληνικός 
Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ- 

2000). 

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

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

 

4.2 ΣΙ∆ΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ 

4.2.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµός  
Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά τον σιδηρού οπλισµό του σκυροδέµατος.  
Γενικά ισχύει ο ελληνικός ”Κανονισµός για την Μελέτη και Κατασκευή έργων από 
σκυρόδεµα E.Κ.Ω.Σ. 2000 (ΦΕΚ 1239Β – 18/10/2000), καθώς επίσης και ο 
"Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος" (ΦΕΚ 315Β/97).  

4.2.2 Υλικά 
Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στον ΚΤΧ 2000. 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. 

4.2.3 Εκτέλεση εργασιών 
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 
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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.  
Όλες οι διασταυρώσεις των ράβδων οπλισµού θα είναι γερά δεµένες µε 
γαλβανισµένο σύρµα. Τα άκρα του σύρµατος θα είναι γυρισµένα προς το κύριο σώµα 
του σκυροδέµατος και δεν θα έρχονται σε επαφή µε το καλούπι. Η συγκόλληση 
χαλύβδινου οπλισµού θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το DIN 4099 και επιτρέπεται 
µόνο µετά από έγκριση του Εργοδότη. 
Θα πρέπει να τηρηθεί µε προσοχή η απαιτούµενη, από τα σχέδια της µελέτης, 
επικάλυψη όλων των οπλισµών µε σκυρόδεµα. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα 
υποβάλλει για έγκριση λεπτοµέρειες του εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί. 
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. 
 

4.3 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

4.3.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στους ξυλότυπους και µεταλλότυπους 
που απαιτούνται για την κατασκευή των κατασκευών από σκυρόδεµα καθώς επίσης 
και στις εργασίες τελειωµάτων των επιφανειών του σκυροδέµατος. 

4.3.2 Υλικά 
Γενικά, για την κατασκευή µεταλλοτύπων και ξυλοτύπων πρέπει να εφαρµόζονται τα 
καθοριζόµενα στο Άρθρο 11 του ΚΤΣ 1997. 

4.3.3 Εκτέλεση Εργασιών  

4.3.3.1 Γενικά 
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 1997. 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 
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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. 
Σε περιπτώσεις οπών µικρότερων από 150 mm x 150 mm σε πλάκες και τοιχία, ο 
οπλισµός µπορεί να µετατοπιστεί τοπικά γύρω από το άνοιγµα. Σε περιπτώσεις 
µεγαλύτερων οπών θα πρέπει να τοποθετηθούν πρόσθετες ράβδοι οπλισµού, ίσες 
µε τις ράβδους που κόπηκαν, επιπροσθέτως δε θα πρέπει να τοποθετηθούν και 
διαγώνιες ράβδοι της ίδιας διαµέτρου περιβάλλοντας το άνοιγµα. 

4.3.3.2 Μόρφωση επιφανειών  
Τα επιφανειακά τελειώµατα σκυροδέµατος διακρίνονται σε : 

• Τελειώµατα επιφανειών σκυροδέµατος που προκύπτουν µετά την αποξήλωση 
των τύπων 

• Τελειώµατα ελεύθερων επιφανειών σκυροδέµατος τα οποία αναφέρονται σε 
επιφάνειες που δεν βρίσκονται σε επαφή µε ξυλότυπους και στις οποίες η 
επεξεργασία που τυχόν γίνεται εκτελείται κατά την περίοδο που το σκυρόδεµα 
είναι ακόµη "πλαστικό". 

(1) Μόρφωση επιφανειών από ξυλότυπο ή µεταλλότυπο  
 Γενικά όλες οι τελειωµένες επιφάνειες πρέπει να είναι καλής ποιότητας χωρίς 

φωλιές, κενά ή οπές. Μεγάλες ατέλειες µπορούν να προκαλέσουν την 
απόρριψη της κατασκευής του σκυροδέµατος. 

 Σε βάθος µικρότερο από 40 mm από την τελική εκτεθειµένη επιφάνεια 
σκυροδέµατος απαγορεύεται να υπάρχουν µεταλλικά αντικείµενα, εκτός από 
αυτά που τοποθετήθηκαν ειδικά για να βρίσκονται στην επιφάνεια. 

 Καµία επιδιόρθωση τελειωµένων επιφανειών δεν θα γίνεται εάν πρώτα οι 
επιφάνειες δεν επιθεωρηθούν από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία πρέπει να 
επιθεωρήσει τις περιοχές που παρουσιάζουν κυψελώσεις για να αποφασίσει αν 
πρόκειται για επιφανειακές ατέλειες, ή δοµικά ελαττώµατα. Τα τελευταία πρέπει 
να επιδιορθώνονται σύµφωνα µε τις µεθόδους που προτείνονται από τον 
Ανάδοχο και εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 

 Οι κοιλότητες πρέπει να καθαρίζονται µε επιµέλεια και να προετοιµάζονται µε 
ακµές περίπου κάθετες στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, να τρίβονται οι 
επιφάνειες για επιδιόρθωση µε τσιµεντοπολτό, και να γεµίζονται µε 
τσιµεντοκονίαµα και άµµο στις ίδιες αναλογίες µε αυτές του σκυροδέµατος που 
επιδιορθώνεται. Το κονίαµα πρέπει να συµπιεστεί καλά ώστε να γεµίσει τελείως 
την κοιλότητα και να υποβληθεί σε τελείωµα ώστε να παρουσιάζει υφή ίδια µε 
αυτή των γειτονικών επιφανειών. 

 Οι οπές µετά την αφαίρεση των συνδετικών ράβδων πρέπει να καθαριστούν µε 
επιµέλεια, να διαποτιστούν µε νερό και να γεµίσουν µε ισχυρή τσιµεντοκονία. 
Πριν από την εφαρµογή της τσιµεντοκονίας πρέπει να αποµακρυνθούν τα 
ελεύθερα νερά. 

 Το τελείωµα των επιφανειών σκυροδέµατος που προκύπτουν µετά την 
αποξήλωση των τύπων θα πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις. 
Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η Υπηρεσία για την ποιότητα της 
επιτευχθείσης µόρφωσης των επιφανειών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
παρακάτω, ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση να προβεί 
σε διάστρωση της επιφάνειας µε τσιµεντοκονίαµα, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας.  

 Η κατηγορία µόρφωσης επιφανειών σκυροδέµατος προσδιορίζεται 
µονοσήµαντα στα σχέδια της Μελέτης και διακρίνονται στις παρακάτω 
κατηγορίες: 
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i. Ξυλότυπος F1  
Οι επιφάνειες σκυροδέµατος επί των οποίων θα τοποθετηθεί και 
άλλο σκυρόδεµα ή θα επιχωθούν δεν πρέπει να έχουν εµφανείς 
ατέλειες. Μπορεί να εµφανίζονται επίσης µικρές ατέλειες 
(κοιλώµατα) προκαλούµενες από την παγίδευση αέρα ή νερού, 
αλλά η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγµένη από κενά, 
σπογγώδεις περιοχές και µεγάλες ατέλειες. 
Το διάκενο κάτω από οποιοδήποτε τµήµα κανόνα (ευθύγραµµου 
ή καµπύλου κατά περίπτωση), που τοποθετείται για τον έλεγχο 
µετά την κατασκευή και τις τυχόν επιδιορθώσεις δεν πρέπει να 
είναι µεγαλύτερο από 10 mm. 

ii. Ξυλότυπος F2  

Σε επιφάνειες επί των οποίων προβλέπονται προστατευτικές 
στρώσεις (π.χ. σοβάς) ή που µόνιµα ή περιοδικά θα βρίσκονται 
σε επαφή µε αποθηκευόµενα ή µεταφερόµενα υγρά δεν θα 
παρουσιάζουν προεξοχές.  
Οι προεξοχές που δηµιουργούνται θα αφαιρούνται όσο το 
σκυρόδεµα είναι νωπό και οι ατέλειες στην επιφάνεια θα 
διορθώνονται µε κονίαµα µε λευκό τσιµέντο, ώστε το τελικό 
χρώµα του επιδιορθωµένου τµήµατος να είναι το ίδιο µε αυτό της 
υπόλοιπης επιφάνειας. 
Το διάκενο κάτω από οποιοδήποτε τµήµα κανόνα (ευθύγραµµου 
ή καµπύλου κατά περίπτωση), που τοποθετείται για τον έλεγχο 
µετά την κατασκευή και τις τυχόν επιδιορθώσεις δεν πρέπει να 
είναι µεγαλύτερο από 5 mm. 

iii. Ξυλότυπος F3 
Όπου δείχνεται στα σχέδια και γενικά οι επιφάνειες που είναι 
εκτεθειµένες σε κοινή θέα (εµφανές σκυρόδεµα) πρέπει να είναι 
λείες µε ακριβείς και καθαρές ακµές. 
∆εν γίνονται αποδεκτά κοιλώµατα από παγίδευση αέρα ή νερού 
κηλίδες και αλλοίωση του χρώµατος. Προεξοχές και 
επιφανειακές ατέλειες που υπάρχουν πρέπει να αφαιρούνται 
όπως περιγράφηκε στον ξυλότυπο F2. 
Πρέπει να χρησιµοποιηθεί κατάλληλα µορφωµένος ξυλότυπος 
µε σκληρή και λεία επιφάνεια και το διάκενο κάτω από 
οποιοδήποτε τµήµα κανόνα δοκιµής δεν πρέπει να είναι 
µεγαλύτερο από 5 mm. 
Ιδιαίτερη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί για την επίτευξη 
ενιαίου χρώµατος στην επιφάνεια σκυροδέµατος. Επίσης πρέπει 
να δοθεί προσοχή στην εκλογή του διευκολυντικού αφαίρεσης 
των ξυλοτύπων για να εξασφαλισθεί ότι η επιφάνεια θα είναι 
απαλλαγµένη από κηλίδες ή χρωµατικές αλλοιώσεις. 

(2) Μόρφωση ελεύθερων επιφανειών  

 Η ελεύθερη επιφάνεια του σκυροδέµατος πρέπει να είναι καλά αλφαδιασµένη 
και συµπυκνωµένη. 

 Στους πυθµένες των δεξαµενών και γενικά όπου δεν πρόκειται να 
επακολουθήσει πρόσθετη στρώση από σκυρόδεµα ή από άλλο υλικό, η τελική 
επιφάνεια πρέπει να είναι οµαλή. 

 Η διάστρωση θα γίνεται µε µυστρί ή µε µηχανή και κατά περίπτωση µε επίπαση 
τσιµέντου. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας το διάκενο κάτω από κανόνα 
δοκιµής δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 5 mm. 
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4.3.3.3 Επιδιόρθωση επιφανειών σκυροδέµατος  
Στην περίπτωση που παρουσιαστούν ατέλειες στην επιφάνεια του σκυροδέµατος ο 
Ανάδοχος οφείλει να προβεί µε δαπάνες του σε επιδιορθώσεις. Για τον σκοπό αυτό 
θα προτείνει για έγκριση όλα τα υλικά που προτίθεται να χρησιµοποιήσει, µε τις 
ειδικές προδιαγραφές του κατασκευαστή. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ατέλειες ή ζηµιές στην µόρφωση του σκυροδέµατος 
επιδιορθώνονται µε τους παρακάτω τρόπους : 

α. επιφανειακές κυψελωτές ατέλειες : 

- αφαίρεση του χαλαρού υλικού, µέχρις ότου φανεί η υγιής επιφάνεια του 
σκυροδέµατος 

- καθαρισµός της επιφάνειας µε βούρτσα ή πεπιεσµένο αέρα 

- τοποθέτηση µε χρήση καλουπιού ή όχι και διάστρωση µε µυστρί 
κονιάµατος από µίγµα αντισυρρικνωτικής κονίας συγκολλητικού 
γαλακτώµατος νερού 

- εξοµάλυνση της επιφάνειας µε στοκάρισµα µε το ίδιο υλικό 

β. σπασίµατα από το ξεκαλούπωµα : 

- αφαίρεση του χαλαρού υλικού, µέχρις ότου φανεί η υγιής επιφάνεια του 
σκυροδέµατος 

- καθαρισµός της επιφάνειας µε βούρτσα ή πεπιεσµένο αέρα 

- τοποθέτηση µε χρήση καλουπιού ή όχι και διάστρωση µε µυστρί 
κονιάµατος από µίγµα εποξειδικής ρητίνης χαλαζιακής άµµου 

- εξοµάλυνση της επιφάνειας µε στοκάρισµα µε το ίδιο υλικό 

γ. φυσαλίδες αέρα στην επιφάνεια : 

- καθαρισµός της επιφάνειας µε βούρτσα ή πεπιεσµένο αέρα 

- τοποθέτηση µε χρήση καλουπιού ή όχι και διάστρωση µε µυστρί 
κονιάµατος από µίγµα αντισυρρικνωτικής κονίας συγκολλητικού 
γαλακτώµατος - νερού 

- εξοµάλυνση της επιφάνειας µε στοκάρισµα µε το ίδιο υλικό 

 

4.3.3.4 Στέψη δεξαµενών  
Η στέψη των δεξαµενών στις οποίες κινούνται παλινδροµικές ή περιστρεφόµενες 
γέφυρες θα πρέπει να κατασκευαστούν και διαµορφωθούν σύµφωνα µε οριζόµενα 
στον ΚΤΣ σχετικά µε την συντήρηση του σκυροδέµατος, τις υποδείξεις του 
προµηθευτή του εξοπλισµού και της Υπηρεσίας. 
Λόγω της µεγάλης µηχανικής καταπόνησης στον οποία υπόκειται η στέψη των 
δεξαµενών από τις κινούµενες γέφυρες θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση 
κονιαµάτων µε µεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. 
Γενικά η σκυροδέτηση θα πρέπει να γίνεται σε ψηλότερη στάθµη από αυτή που 
καθορίζεται στην Μελέτη (τουλάχιστον 1 cm ψηλότερα από προκαθορισµένη στάθµη 
µετά την συµπύκνωση. Το σκυρόδεµα, ενώ είναι ακόµη αρκετά πλαστικό, 
επαναδονείται σε βάθος περίπου 50 cm και το πλούσιο σε κονίαµα υλικό κόβεται 
στην επιθυµητή στάθµη, λειαίνεται χωρίς περαιτέρω ύγρανση και αν είναι απαραίτητο 
γίνεται ένα τελικό φινίρισµα της επιφάνειας µε βούρτσα.  
Εναλλακτικά µπορεί η στέψη των δεξαµενών να διαµορφωθεί από 
προκατασκευασµένα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή η σκυροδέτηση του τοιχείου 
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γίνεται µέχρι ύψους 30 cm χαµηλότερα της στάθµης στέψης, ενώ θα πρέπει να 
ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την στεγάνωση. 
Η τραχύτητα στην στέψη µπορεί να αυξηθεί µε την διασπορά σκληρών σωµατιδίων 
στο υγρό σκυρόδεµα. 
Εάν η συντήρηση γίνει µε µεµβράνη που σχηµατίζεται στην επιφάνεια του 
σκυροδέµατος θα πρέπει να εξασφαλίζεται ικανοποιητική σύνδεση ακόµη και σε υγρό 
σκυρόδεµα. 

4.3.3.5 Εσοχές και ανοίγµατα για ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις 

Κατά την προετοιµασία των τύπων ο Ανάδοχος πρέπει να προβλέψει και να 
εγκαταστήσει κιβωτοειδή ανοίγµατα ή τεµάχια σωλήνων στα τοιχώµατα κτλ. των 
τεχνικών έργων, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης Εφαρµογής, για την σύνδεση 
των δεξαµενών µε τα δίκτυα και την προσαρµογή του εξοπλισµού. Ιδιαίτερη προσοχή 
θα δοθεί για την διασφάλιση της υδατοστεγανότητας των κατασκευών. 

Σε περιπτώσεις οπών µικρότερων από 150 mm x 150 mm σε πλάκες και τοιχώµατα, 
ο οπλισµός µπορεί να µετατοπιστεί τοπικά γύρω από το άνοιγµα. Σε περιπτώσεις 
µεγαλύτερων οπών θα πρέπει να τοποθετηθούν πρόσθετες ράβδοι οπλισµού, ίσες 
µε τις ράβδους που κόπηκαν, επιπροσθέτως δε θα πρέπει να τοποθετηθούν και 
διαγώνιες ράβδοι της ίδιας διαµέτρου περιβάλλοντας το άνοιγµα. 

Οι βάσεις και τα µπουλόνια στήριξης των µηχανηµάτων θα πρέπει να πληρωθούν µε 
τσιµεντοκονίαµα µε κατάλληλο προσθετικό διαστολής. Στις περιπτώσεις, που 
ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα ανοµοιογενή µέταλλα σε κοντινή απόσταση το ένα 
µε το άλλο, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
παρουσιαστεί ηλεκτρολυτική διάβρωση.  
Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών και υλικών περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές 
των επιµέρους Άρθρων του Τιµολογίου. 
 

4.3.3.6 ∆οκιµές στεγανότητας 
Όλες οι κατασκευές των οποίων οι εσωτερικές επιφάνειες µπορεί να έρχονται σε 
επαφή µε αποθηκευµένα ή µεταφερόµενα υγρά θα δοκιµάζονται για τη στεγανότητά 
τους µε δαπάνες του Αναδόχου. Οι δοκιµές στεγανότητας µε νερό θα γίνονται πριν 
γίνει η τυχόν επιχωµάτωση των εξωτερικών τοιχωµάτων και πριν τοποθετηθούν οι 
τυχόν υδατοστεγανές µεµβράνες στις εξωτερικές επιφάνειες. Όλες οι σωληνώσεις 
σύνδεσης και τα άλλα εξαρτήµατα που περνούν δια µέσου των κατασκευών που 
δοκιµάζονται, θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί πριν γίνουν οι δοκιµές. 
Οι κατασκευές θα γεµίσουν µε νερό και αφού περάσει µία περίοδος επτά ηµερών για 
απορρόφηση, θα µετρηθεί η στάθµη του νερού µε ένα όργανο µέτρησης στάθµης σε 
συνδυασµό µε ένα βερνιέρο ή µε άλλο εγκεκριµένο µέσο. Το νερό θα αφεθεί να 
παραµείνει επί επτά ηµέρες και η συνολικά επιτρεπόµενη πτώση της στάθµης της 
περιόδου αυτής, λαµβάνοντας υπόψη την εξάτµιση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 
1‰ του µέσου βάθους της γεµάτης δεξαµενής και σε κάθε περίπτωση όχι άνω των 
10 mm. 
Εάν η κατασκευή δεν ικανοποιήσει τις συνθήκες της δοκιµής αλλά η ηµερήσια πτώση 
της στάθµης µειώνεται, δύναται η περίοδος της δοκιµής να επεκταθεί για άλλες επτά 
ηµέρες και εφ' όσον κατά την περίοδο αυτή δεν ξεπεραστεί το καθορισµένο όριο, η 
κατασκευή µπορεί να θεωρηθεί ως ικανοποιητική. 
Παρά την ικανοποιητική διαδικασία της παραπάνω δοκιµής, οτιδήποτε εµφανείς 
διαρροές στην επιφάνεια της κατασκευής θα πρέπει να σταµατήσουν. Τυχόν 
καλαφατίσµατα ή επιδιορθώσεις ρωγµών θα γίνονται, όπου είναι εφικτό, από την 
εσωτερική πλευρά.  
 

4.3.4 Εφαρµοστέοι κανονισµοί και πρότυπα 

Επιπλέον µε τα προαναφερθέντα, θα ισχύσουν και οι ΕΤΕΠ: 
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1501-08-06-02-02 

1501-08-06-07-03 

1501-08-06-07-02 

1501-08-06-07-05 

1501-08-07-02-01 

1501-08-04-02-00 

1501-08-06-02-01 

Καθώς επίσης και όλες οι προαναφερθείσες στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές 
της Προµελέτης ΕΤΕΠ, ανεξαρτήτως κεφαλαίου. 
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5. ΑΝΤΛΙΕΣ 

5.1.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις κάθε είδους αντλίες, που εγκαθίστανται 
στις επιµέρους µονάδες. 
Οι αντλίες θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα στα ΕΝ 809 και ΕΝ 752-6, 
ISO EN 9906 Παράρτ. Α, όσον αφορά τα ακάθαρτα και τα λύµατα. 

5.1.2 Υλικά 
Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα και τις 
επιµέρους Προδιαγραφές. 
Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τα µηχανικά και χηµικά 
χαρακτηριστικά του αντλούµενου υγρού, των συνθηκών λειτουργίας και της 
δυναµικότητας του αντλητικού συγκροτήµατος. 

5.1.3 Εκτέλεση εργασιών 
Η εγκατάσταση όλου του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
παρούσα και στις επιµέρους Προδιαγραφές καθώς επίσης και στις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Για τον σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην 
προσφορά του τις υπηρεσίες του κατασκευαστή του εξοπλισµού για την 
παρακολούθηση κατά την εγκατάσταση και την θέση του εξοπλισµού σε αποδοτική 
λειτουργία. 
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 ζυγοσταθµισθούν δυναµικά, µε ακρίβεια στο 
εργοστάσιο του κατασκευαστή. Όλες οι αντλίες πρέπει να µπορούν να λειτουργήσουν  
για µικρά χρονικά διαστήµατα µε τις δικλείδες εξόδου κλειστές.  
Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο κινητήρας της αντλίας θα είναι κατάλληλος 
για τουλάχιστον 15 εκκινήσεις/ώρα, επαρκούς εγκατεστηµένης ισχύος για την κάλυψη 
της απορροφούµενης ισχύος στον άξονα της αντλίας και η ονοµαστική ταχύτητα 
περιστροφής θα είναι µικρότερη από 2900 rpm, σε συχνότητα 50 Hz και τάση 400 V. 
Ο κινητήρας θα πρέπει να ικανοποιεί τα επίπεδα απόδοσης, σύµφωνα µε το 
εκάστοτε ισχύο πρότυπο IEC.    
H λίπανση θα γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή λιπαντικών 
στο αντλούµενο υγρό. Οι αντλίες θα  έχουν κατάλληλη µορφή στυπιοθλίπτη  (π.χ. 
µηχανικό στυπιοθλίπτη) ώστε να µην απαιτείται νερό και να µην υπάρχουν διαρροές 
από αυτό. 
Στους σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλιών θα πρέπει να 
εγκατασταθούν δικλείδες για την αποµόνωση και συντήρηση της αντλίας. Οι 
σωληνώσεις πρέπει  να έχουν  τα απαραίτητα τεµάχια εξάρµωσης, ώστε να είναι 
δυνατή η αφαίρεση των εξαρτηµάτων της σωληνογραµµής. Κάθε αντλία που θα 
εγκατασταθεί εν ξηρώ θα έχει στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη µία µούφα 1/2” 
µε τρίοδο ορειχάλκινη βάνα 1/2”. Η βάνα θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση του 
µανοµέτρου και για την λήψη δειγµάτων. Στην κατάθλιψη µετά την τρίοδο βάνα θα 
τοποθετηθεί ένα µανόµετρο διαφράγµατος µε ευανάγνωστο καντράν, κατάλληλα 
βαθµονοµηµένο, µε κλίµακα που θα υπερβαίνει τουλάχιστον κατά 25% το µέγιστο 
µανοµετρικό της αντλίας. Τα τµήµατα του µανοµέτρου, που έρχονται σε επαφή µε τα 
λύµατα, θα είναι ανοξείδωτα. 
Οι αντλίες θα πρέπει να συνοδεύονται από καµπύλες λειτουργίας οι οποίες θα 
καλύπτουν όλο το εύρος λειτουργίας (χαµηλότερο ή υψηλότερο σηµείο λειτουργίας), 
καθώς επίσης και καµπύλες απόδοσης κινητήρα, σύµφωνα µε το ISO 9906. 
ανεµιστήρων. Εάν απαιτείται εξωτερικός εξοπλισµός ψύξης του λιπαντικού του 
µειωτήρα, τότε αυτός θα πρέπει να προστεθεί  
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5.1.3.1 Υποβρύχιες αντλίες λυµάτων  
Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικές, υποβρύχιες κατάλληλες για λύµατα, και  για 
συνεχή λειτουργία κάτω από συνθήκες πλήρους ή µερικής εµβάπτισης. Οι καµπύλες 
των αντλιών θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO EN 9906 Παράρτ. Α. 
Η επιλογή της αντλίας θα πρέπει να γίνει µε βασικό κριτήριο τον βαθµό απόδοσης. 
Η πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο DIN GGG50.7 (EN-GJS-500.7) ή GG25 (EN-
GJL-250), υδροδυναµικά ζυγοσταθµισµένη, χωρίς οξείες στροφές, ανεµπόδιστης 
ροής (χωρίς εµφράξεις), για οµαλή δίοδο σφαιρικών στερεών της µέγιστης δυνατής 
διαµέτρου. Η πτερωτή θα µπορεί να χρησιµοποιείται για την άντληση υγρών που 
περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά και άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη 
ακάθαρτα νερά (λύµατα). 
Η πτερωτή µπορεί να είναι είτε ηµιανοικτού τύπου είτε κλειστού τύπου, µε πλήρη 
πτερύγια (full vaned), τύπου καναλιού, µονοκάναλη για αντλίες µε διάµετρο εξόδου 
ως DN 100 ή ολιγοκάναλη για µεγαλύτερες αντλίες είτε τύπου vortex (open impeller), 
όποτε αυτό είναι δυνατό ώστε ο υδραυλικός βαθµός απόδοσης να είναι υψηλός. Η 
πτερωτή θα διαθέτει ελεύθερο πέρασµα σφαιρικού στερεού µεγέθους τουλάχιστον 
ίσου µε το 80% της υδραυλικής διαµέτρου (στοµίου εξόδου), για αντλίες µε στόµιο 
εξόδου από DN 50 ως DN 100. Για αντλίες  µε στόµιο εξόδου DN 150 και 
µεγαλύτερο, το ελάχιστο ελεύθερο πέρασµα θα είναι 100 mm 
Η πτερωτή θα πρέπει να είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένη, στερεωµένη 
στον άξονα µε ασφαλή τρόπο, που θα επιτρέπει την εύκολη αποσυναρµολόγηση σε 
περίπτωση συντήρησης. Ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα , ποιότητας DIN 
1.4021 (AISI 420) ή καλύτερης. 
Οι τριβείς θα είναι επαρκώς γρασσαρισµένοι εφ’ όρου ζωής και υπολογισµένοι για 
συνεχή λειτουργία 50.000 ωρών, κατά ISO 281. 
H αντλία θα είναι εφοδιασµένη µε ένα µηχανικό σύστηµα στεγανοποίησης άξονα, το 
οποίο θα αποτελείται από δύο µηχανικούς στυπιοθλίπτες σε σειρά (άνω και κάτω) 
είτε θα είναι εφοδιασµένη µε ένα ενιαίο µπλόκ που θα περιλαµβάνει τους δύο 
µηχανικούς στυπιοθλίπτες διατεταγµένους εν σειρά, εγκιβωτισµένους σε κλειστό 
σωληνοειδές προστατευτικό κιβώτιο από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι µηχανικοί 
στυπιοθλίπτες σε κάθε περίπτωση θα είναι δύο και θα λειτουργούν ανεξάρτητα ο 
ένας από τον άλλο, αποµονώνοντας τον κινητήρα από το υδραυλικό τµήµα της 
αντλίας. 
Η αντλία πρέπει να είναι εφοδιασµένη θάλαµο λαδιού για το σύστηµα 
στεγανοποίησης του άξονα. Οι τάπες επιθεώρησης του λαδιού θα είναι προσιτές από 
το εξωτερικό µέρος της αντλίας. Το λάδι του συστήµατος στεγανοποίησης δεν θα 
περιέχει κυκλικούς υδρογονάνθρακες και θα είναι εγκεκριµένο από το FDA ή άλλο 
διεθνή οργανισµό. Το λάδι θα µπορεί να λιπαίνει επίσης και τους στυπιοθλίπτες. Ο 
κινητήρας θα µπορεί να λειτουργήσει για ορισµένο χρονικό διάστηµα χωρίς λάδι, 
χωρίς να προκαλείται βλάβη στους στυπιοθλίπτες. 
Ο κινητήρας θα είναι ασύγχρονος, επαγωγικός, τριφασικός, µε βραχυκυκλωµένο 
δροµέα, εδραζόµενος στην κεφαλή του αντλητικού συγκροτήµατος και 
ενσωµατωµένος στο ίδιο κέλυφος µε την αντλία.  Η κλάση µόνωσης θα είναι 
τουλάχιστον F και ο βαθµός προστασίας IP 68. Εάν δεν προδιαγράφεται 
διαφορετικά, ο κινητήρας θα είναι σχεδιασµένος για συνεχή λειτουργία άντλησης 
(κατηγορία S1) ρευστών θερµοκρασίας 40οC. 
Οι κινητήρες των αντλιών θα είναι επαναπεριελίξιµοι χωρίς να είναι συντηγµένοι σε 
ρητίνη, µε το σύρµα περιέλιξης να προστατεύεται από αδιάβροχο επικάλυψη και θα 
διαθέτουν αισθητήρια ανίχνευσης θερµοκρασίας σε κάθε φάση για την προστασία 
από την υπερθέρµανση. Η αντλία θα πρέπει να διαθέτει αισθητήρα για την ανίχνευση 
πιθανής διαρροής και σε περίπτωση ανίχνευσης υγρασίας ο κινητήρας να τίθεται 
εκτός λειτουργίας και/ή να ενεργοποιείται συναγερµός. Η αντλία θα πρέπει να 
συνοδεύεται από τα ηλεκτρονικά συστήµατα του κατασκευαστή στα οποία θα 
συνδέονται όλα τα αισθητήρια. 
Τα καλώδια θα αποτελούνται από εύκαµπτους χάλκινους αγωγούς 660/1000 Volt 
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µονωµένους και επενδυµένους µε µόνωση κατάλληλη για υποβρύχια χρήση. Θα είναι 
αιωρούµενα, επαρκούς µήκους, ώστε να εκτείνονται από το κουτί διακλάδωσης µέχρι 
το κουτί σύνδεσης στον κινητήρα. Το µήκος των καλωδίων θα είναι τέτοιο ώστε να 
υπάρχει τουλάχιστον 2,50 m εύρος από την άνω στάθµη σκυροδέµατος του 
φρεατίου. Τα καλώδια πρέπει να είναι µονοκόµµατα προς τους ηλεκτρικούς πίνακες 
και να αποφεύγονται οι υπαίθριες συζεύξεις. Όπου αυτές είναι αναπόφευκτες, πρέπει 
να είναι κατάλληλες για λειτουργία σε συνθήκες  καταιγισµού νερού (IP 65). 
Το κιβώτιο σύνδεσης των καλωδίων πρέπει να είναι ολοκληρωτικά σφραγισµένο, µε 
στυπιοθλίπτη, που θα εµποδίζει της είσοδο υγρού ή υγρασίας. 
Όταν η αντλία θα λειτουργεί συνεχώς καλυµµένη εξ’ ολοκλήρου από την στάθµη 
λυµάτων, ακόµη και στην χαµηλότερη στάθµη του αντλιοστασίου, ο κινητήρας θα 
ψύχεται από το περιβάλλον ρευστό. Προκειµένου για αντλία ξηρής εγκατάστασης ή 
για αντλία υγρής εγκατάστασης που λειτουργεί περιοδικά εκτός υγρού (στην 
χαµηλότερη στάθµη ο κινητήρας ή µέρος του αποκαλύπτεται), η ψύξη του κινητήρα 
θα πρέπει να γίνεται µε ένα σύστηµα ενεργής ψύξης, που θα περιλαµβάνει ερµητικά 
κλειστό και ανεξάρτητο κύκλωµα µανδύα ψύξης µε υγρό µίγµα νερού-γλυκόλης ή 
άλλο κατάλληλο ψυκτικό µέσο, πτερωτή ανακυκλοφορίας του ψυκτικού και εναλλάκτη 
θερµότητας που θα ψύχεται από το αντλούµενο υγρό. Εναλλακτικά ο κινητήρας θα 
βρίσκεται σε θάλαµο πληρωµένο µε ειδικό ιατρικό ψυκτικό λάδι (medical white oil) το 
οποίο θα κυκλοφορεί σε κλειστό κύκλωµα που θα περιλαµβάνει εναλλάκτη. Σε 
αντλίες µε µέγεθος µεγαλύτερο από DN 80, η ανακυκλοφορία του ψυκτικού λαδιού θα 
είναι εξαναγκασµένη. 
Σε κάθε περίπτωση το σύστηµα ψύξης θα πρέπει να επαρκεί για συνεχή λειτουργία 
της αντλίας σε περιβάλλοντα χώρο θερµοκρασίας µέχρι 40°C. Σύστηµα µε χιτώνιο 
ψύξης στο οποίο θα ανακυκλοφορεί το αντλούµενο λύµα, ως ψυκτικό µέσον, δεν θα 
γίνεται αποδεκτό. 
Τα κελύφη της αντλίας και του κινητήρα (ανεξάρτητα συζευγµένα µε στεγανή 
Φλάντζα) και τα κύρια εξαρτήµατα της αντλίας θα είναι από φαιό χυτοσίδηρο (grey 
cast iron) ή ελατό σφαιροειδή χυτοσίδηρο προδιαγραφών κατά DIN GG20 (EN-GJL-
200), GG25 (EN-GJL-250) ή GGG50.7 (EN-GJS-500.7), µε λείες επιφάνειες 
ελεύθερες από φυσαλίδες ή άλλες ανωµαλίες. Όλα τα εκτεθειµένα παξιµάδια, βίδες 
και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, προδιαγραφών AISI 316 (DIN 1.4401), 
ASTM A 276/A 182, ή 316 Gr F 316 ή καλύτερης ποιότητας. 
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 ή συρµατόσχοινο σε προσπελάσιµο σηµείο.  
Κρίσιµες µεταλλικές επιφάνειες όπου απαιτείται υδατοστεγανότητα θα είναι µηχανικά 
κατεργασµένες και συναρµολογηµένες µε στεγανοποιητικούς δακτύλιους. Η 
συναρµογή τους θα επιτυγχάνεται µε ελεγχόµενη επαφή και συµπίεση των 
στεγανοποιητικών δακτύλιων και στις τέσσερις πλευρές της αύλακάς τους, χωρίς να 
απαιτείται ειδική ροπή στήριξης στους κοχλίες που ασφαλίζουν τη συναρµογή. 
Ορθογωνικής διατοµής φλάντζες, που απαιτούν ειδική ροπή στρέψης ή 
στεγανοποιητικές ουσίες δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
H αντλία πρέπει να διαθέτει οδηγούς ανέλκυσης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. 
Οι οδηγοί θα είναι γερά στερεωµένοι µέχρι το άνοιγµα  επίσκεψης του φρεατίου. H 
αντλία θα µπορεί να ανυψωθεί έξω από τον θάλαµο χωρίς να χρειάζεται να 
αποσυνδεθούν οι συνδέσεις στην σωληνογραµµή κατάθλιψης. Πρέπει να υπάρχει 
αρκετό µήκος αλυσίδας ή συρµατόσχοινου, που θα είναι µόνιµα συνδεδεµένο µε την 
αντλία, για την ανύψωση της αντλίας στο επίπεδο εργασίας. 
Η αντλία υγρής εγκατάστασης θα περιλαµβάνει χυτοσιδηρό πέλµα και εξαρτήµατα 
στήριξης στους οδηγούς, για να διευκολύνεται η οµαλή και άνετη κίνηση των 
µονάδων στις τροχιές ανύψωσης, χωρίς κίνδυνο εµπλοκής. 
Η αντλία ξηρής εγκατάστασης θα εδράζεται σε χυτοσιδηρή βάση (duck foot), 
προµήθεια του κατασκευαστή, µέσω της οποίας θα συνδέεται στον αγωγό 
αναρρόφησης. Σε περίπτωση κάθετης τοποθέτησης του αντλητικού συγκροτήµατος η 
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καµπύλη αναρρόφησης της αντλίας θα είναι επίσης προµήθεια του κατασκευαστή. 
Οι αντλίες θα ανασύρονται από το επίπεδο εργασίας µε την βοήθεια ανυψωτικού 
µηχανισµού παλάγκου. Ο Ανάδοχος µαζί µε τα αντλητικά συγκροτήµατα, που θα 
εγκαταστήσει στο έργο, θα προµηθεύσει και ανυψωτικό µηχανισµό επαρκούς 
δυναµικότητας, ο οποίος θα βρίσκεται στην αποθήκη. Ο ανυψωτικός εξοπλισµός θα 
αποτελείται από εύκολα συναρµολογούµενα τµήµατα γαλβανισµένα εν θερµώ και 
από παλάγκο µε αλυσίδα, σύµφωνα µε τις σχετικές Προδιαγραφές.  
Ο Ανάδοχος θα εγκιβωτίσει στο δάπεδο του αντλιοστασίου σωλήνες µε φλάντζες ως 
υποδοχείς και βάση στήριξης του ανυψωτικού εξοπλισµού. Οι σωλήνες-υποδοχείς 
δεν θα προεξέχουν από το δάπεδο, και θα ταπώνονται µε κατάλληλα πώµατα, ώστε 
όταν δεν χρησιµοποιούνται να παραµένουν στεγνοί και καθαροί.  

5.1.3.2 Υποβρύχιες επίτοιχες αντλίες αξονικής ροής τύπου προπέλας 
Οι υποβρύχιες αντλίες τύπου προπέλας θα είναι οριζόντιες, κατάλληλες για επίτοιχη 
τοποθέτηση.  
Γενικά ισχύουν όλα τα αναφερόµενα για τους υποβρύχιους αναδευτήρες λυµάτων, 
αφού οι επίτοιχες αντλίες ανακυκλοφορίας αποτελούνται από έναν υποβρύχιο 
προωθητήρα µε προπέλα και ανοικτό αντλητικό σώµα (κώνο προώθησης).  
Ο κώνος κατάθλιψης (σώµα αντλίας) και το πλαίσιο ανάρτησης της αντλίας στον 
οδηγό θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Το συγκρότηµα θα είναι ανηρτηµένο σε ειδική διάταξη (οδηγό), ώστε να είναι δυνατή 
η τοποθέτησή του και η αποµάκρυνσή του από την δεξαµενή, χωρίς να είναι 
αναγκαία η εκκένωσή της. Θα µπορεί να ανυψωθεί έξω από τον θάλαµο χωρίς να 
χρειάζεται να αποσυνδεθούν οι συνδέσεις στην σωληνογραµµή κατάθλιψης. Για το 
σκοπό αυτό το κέλυφος της αντλίας πρέπει να διαθέτει κατάλληλο άγκιστρο, στο 
οποίο θα είναι µόνιµα προσδεδεµένη αλυσίδα ή συρµατόσχοινο ανέλκυσης επαρκούς 
µήκους. 
Για την στήριξη και οδήγηση του συγκροτήµατος στην θέση έδρασης θα 
χρησιµοποιείται ανοξείδωτη ή γαλβανισµένη κοιλοδοκός, διατοµής και µήκους 
οδηγών αναλόγων του φορτίου. Το συγκρότηµα θα στηρίζεται στη δοκό καθέλκυσης, 
µέσω ενός πλαισίου µε ράουλα ολίσθησης, κατασκευασµένου από ανοξείδωτο 
χάλυβα, το οποίο θα έχει την δυνατότητα οδήγησης - ολίσθησης του συνολικού 
βάρους του συγκροτήµατος. 

5.1.3.3 Υποβρύχιες αντλίες τύπου προπέλας 
Για την ήπια και ενεργειακά βέλτιστη άντληση ακαθάρτων ή λυµάτων σε µεγάλες 
παροχές και σχετικά µικρά µανοµετρικά, εγκαθίστανται υποβρύχιες αντλίες αξονικής 
ροής, ανοικτής προπέλας. 
Οι αντλίες θα είναι υποβρύχιες, συµπαγείς, ενιαίες µονάδες, µε κοινό άξονα αντλίας-
ηλεκτροκινητήρα. Θα αποτελούν συγκρότηµα από υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα  
κατάλληλης ισχύος και υδραυλικό σώµα αποτελούµενο από σύστηµα προπέλας 
αξονικής ροής προσαρµοσµένης σε υδραυλικό σώµα ανοικτού τύπου.  
Η ακριβής ρύθµιση της παροχής και ο καθορισµός του σηµείου λειτουργίας 
επιτυγχάνεται µε ρύθµιση της γωνίας των πτερυγίων µε το επίπεδο της προπέλας. Η 
ρύθµιση θα έχει γίνει στο εργοστάσιο κατασκευής, σύµφωνα µε το ζητούµενο σηµείο 
λειτουργίας. 
Οι αντλίες θα είναι συζευγµένες µε άξονα και ενσωµατωµένες σε κοινό κέλυφος από 
χυτοσίδηρο (grey cast iron), προδιαγραφών DIN GG25 (EN-GJL-250) µε τον 
κινητήρα. Η κίνηση θα µεταδίδεται απ’ ευθείας από τον ηλεκτροκινητήρα προς της 
αντλία, µέσω κοινού άξονα. 
Οι αντλίες θα είναι εξοπλισµένες µε υποβρύχιο καλώδιο µήκους 10 µέτρων. Τα 
καλώδια ισχύος και αυτοµατισµού θα είναι σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς 
IEC, επενδυµένα σε όλο τους το µήκος µε στεγανοποιητικό αδιάβροχο υλικό, µε 
αδένες συντηγµένους σε χυτή ρητίνη για πρόσθετη προστασία από φαινόµενα 
διείδυσης υγρασίας µέσω τριχοειδών φαινοµένων αναρρόφησης από τους κλώνους. 
Για να εξασφαλισθεί η αποφυγή επαφής του υποβρύχιου καλωδίου µε την προπέλα, 
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το καλώδιο πρέπει να ασφαλίζεται µε ειδικούς οδηγούς καλωδίων και clips. Ο 
κινητήρας και το καλώδιο θα είναι κατάλληλα στεγανοποιηµένα, ώστε να αντέχουν σε 
συνεχή υποβρύχια παραµονή σε βάθος έως και 15 m, χωρίς να χάνουν την 
υδατοστεγανότητά τους. Η είσοδος του καλωδίου θα πρέπει να αποτελεί ενιαίο και 
αναπόσπαστο τµήµα  του σώµατος του καλύµµατος του στάτη.  
Η διάταξη εγκατάστασης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην απαιτείται είσοδος του 
προσωπικού στο υγρό φρεάτιο ή την δεξαµενή και να διευκολύνεται η ανέλκυση και η 
καθέλκυση της αντλίας. Η αντλία τοποθετείται ολόκληρη µέσα στον κατακόρυφο 
καταθλιπτικό αγωγό, διαµέτρου ίσης µε αυτήν του σώµατος της αντλίας και στηρίζεται 
µε επικάθηση σε εσωτερικό δακτύλιο, που τοποθετείται στον καταθλιπτικό αγωγό σε 
κατάλληλο ύψος. Για την ανέλκυση-καθέλκυσή της αντλίας θα χρησιµοποιείται 
κατάλληλος ανυψωτικός µηχανισµός, αναλόγως φορτίου βάρους και µεγέθους του 
συγκροτήµατος. 
Το κοινό κέλυφος της αντλίας, του κινητήρα και του κιβωτίου µετάδοσης κίνησης θα 
είναι κατασκευασµένο από φαιό χυτοσίδηρο (grey cast iron) ποιότητας DIN GG25 
(EN-GJL-250) ή καλύτερης, µε εξωτερική βαφή από πολυµερή βαφή δύο 
συνιστωσών, µεγάλης διάρκειας προστασίας. 
Η προπέλα της αντλίας θα είναι κατασκευασµένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο 
χάλυβα υψηλών προδιαγραφών (DIN 1.4581), στατικά και δυναµικά 
ζυγοσταθµισµένη και σχεδιασµένη κατάλληλα, ώστε τα στερεά και ινώδη αντικείµενα 
που περιέχονται στο αντλούµενο ρευστό να µην επικολλώνται στην προπέλα ούτε να 
περιελίσσονται στον άξονα προξενώντας εµφράξεις, δυσλειτουργία ή βλάβη της 
αντλίας. 
Όλα τα εκτεθειµένα στο ρευστό παξιµάδια, βίδες και ροδέλες θα είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα.  
Ο σχεδιασµός στεγανοποίησης των κύριων τµηµάτων της αντλίας θα στηρίζεται στην 
απευθείας επαφή µηχανικά κατεργασµένων µεταλλικών επιφανειών. Κρίσιµες 
µεταλλικές επιφάνειες, όπου απαιτείται υδραυλική στεγανότητα θα είναι µηχανικά 
κατεργασµένες και συναρµολογηµένες µε στεγανοποιητικούς δακτυλίους από NBR ή 
άλλο κατάλληλο υλικό. 
Ο ηλεκτροκινητήρας της αντλίας θα είναι επαγωγικός, ασύγχρονος, τύπου 
βραχυκυκλωµένου δροµέα, τοποθετηµένος µέσα σε κέλυφος (περίβληµα), ο θάλαµος 
του οποίου θα είναι υδατοστεγής. Οι περιελίξεις του στάτη θα είναι µονωµένες 
(κατηγορία µόνωσης F ή καλύτερης). Η µόνωση του στάτη θα διασφαλίζει την  
απουσία µονωτικών κενών. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι σχεδιασµένος για συνεχή 
λειτουργία ανάδευσης ρευστών θερµοκρασίας µέχρι 40 ºC και ικανός για 8 εκκινήσεις 
την ώρα. Θα είναι κατάλληλα διαστασιολογηµένος, ώστε η ψύξη να επιτυγχάνεται 
επαρκώς από το περιβάλλον ρευστό. 
Ο θάλαµος του κινητήρα θα είναι ξηρός. Η στεγανοποίηση του κινητήρα θα 
επιτυγχάνεται µε ενδιάµεσο, ανεξάρτητο θάλαµο στεγανοποίησης, που θα είναι 
πληρωµένος µε ειδικό ιατρικό µη τοξικό ψυκτικό λάδι, στον οποίο θα βρίσκεται 
εγκατεστηµένη η διάταξη στεγανοποίησης, που θα αποτελείται από διπλό µηχανικό 
στυπιοθλίπτη, ανεξάρτητης φοράς στρέψης, εξ ολοκλήρου από καρβίδιο του πυριτίου 
(SiC) ή άλλο κατάλληλο υλικό, εντός ανοξείδωτου προστατευτικού κελύφους. Οι δύο 
στυπιοθλίπτες ψύχονται και λιπαίνονται µε το λάδι του θαλάµου στεγανοποίησης. Οι 
στυπιοθλίπτες δεν θα απαιτούν συντήρηση ούτε ρύθµιση και θα πρέπει να 
λειτουργούν χωρίς να προξενείται καταστροφή ή βλάβη τους, ανεξάρτητα µε τη φορά 
περιστροφής τους. 
Ο άξονας της αντλίας/κινητήρα θα εδράζεται βάσει του κανόνα σταθερής πλωτής 
έδρασης σε τριβείς κύλισης, οι οποίοι θα διαθέτουν λίπανση µε υψηλών 
προδιαγραφών γράσο, για όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Το εσωτερικό και το 
εξωτερικό κύριο έδρανο θα αποτελούν δύο βαθειάς αυλάκωσης ένσφαιροι τριβείς. 
Όλοι οι τριβείς θα είναι υπολογισµένοι για τουλάχιστον 50.000 ώρες συνεχούς 
λειτουργίας, κατά ISO 281. 
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5.1.3.4 Αντλίες θετικού εκτοπίσµατος 
Για την άντληση παχύρρευστης ιλύος (συγκέντρωση στερεών µεγαλύτερη από 3% ή 
30 kg/m3), ή όπου αλλού προδιαγράφεται σχετικά θα χρησιµοποιούνται αντλίες 
θετικού εκτοπίσµατος. Η ταχύτητα περιστροφής του ρότορα δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 2 m/s σύµφωνα µε την ΕΝ 12255 8. 
Οι αντλίες θα είναι αυτόµατης αναρρόφησης, τύπου προοδευτικής κοιλότητας µε 
περιστρεφόµενο ελικοειδή ρότορα και ελικοειδή σταθερό στάτορα. Ο ρότορας θα 
είναι υψηλής ακριβείας από ανοξείδωτο ή επιχωµιωµένο χάλυβα, κατάλληλης 
σκληρότητας, ο στάτορας θα είναι από νιτρίλιο ή άλλο υλικό έγκρισης της Υπηρεσίας. 
Στην περίπτωση που η αντλία χρησιµοποιείται για την άντληση χηµικών τα υλικά 
κατασκευής πρέπει να είναι κατάλληλα για το αντλούµενο υγρό. 
Ο ρότορας θα λαµβάνει κίνηση από τον άξονα του κινητήρα µέσω µιας διάταξης 
άξονα που περιλαµβάνει δύο συνδέσµους µε πείρους, λιπαινόµενους µέσω 
γράσσου, που διαθέτουν ελαστικά προστατευτικά χιτώνια. Ο άξονας σύνδεσης 
κινητήρα και αντλίας δεν θα παρεκκλίνει περισσότερο από 1,5°. 
Το σώµα της αντλίας θα είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο ποιότητας GG25 µε 
δυνατότητα προσαρµογής της κατεύθυνσης του στοµίου σε οριζόντια ή κάθετη θέση, 
θα πρέπει να διαθέτει αφαιρούµενα καλύµµατα και στόµιο εισαγωγής νερού (στην 
πλευρά της αναρρόφησης) για να είναι δυνατός ο καθαρισµός. 
Η στεγανοποίηση του άξονα θα γίνεται µε διπλό µηχανικό στυπιοθλίπτη. 
Η κίνηση θα µεταδίδεται από ηλεκτροµειωτήρα µε φλαντζωτό ηλεκτροκινητήρα, 
τριφασικό βραχυκυκλωµένου δροµέα 400 V, 50 Ηz, προστασίας ΙΡ55, κλάσης 
µόνωσης F. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά η εγκατεστηµένη ισχύς θα είναι 
20% µεγαλύτερη από την απορροφούµενη στον άξονα της αντλίας. Ο 
ηλεκτροµειωτήρας θα είναι απ’ ευθείας προσαρµοσµένος µέσω φλαντζών στο σώµα 
των αντλιών. Εφόσον οι αντλίες είναι µεταβλητής παροχής, η ρύθµιση της ταχύτητας 
περιστροφής θα γίνεται µέσω µετατροπέα συχνότητας (inverter), αυτόνοµου ή 
ενσωµατωµένου στον ηλεκτροκινητήρα των αντλιών. 
Το συγκρότηµα κινητήρας- αντλία θα είναι βιδωµένο µέσω κατάλληλων χαλυβδίνων 
στηριγµάτων σε βάση από σκυρόδεµα. 
Όλες οι αντλίες θετικής εκτόπισης θα προστατεύονται έναντι της ξηράς λειτουργίας. 
Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί µανδάλωση του κινητήρα µε 
αισθητήρες ροής, κατάλληλου τύπου, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των 
αντλιών. 

5.1.3.5 Φορητές αντλίες αποστράγγισης 
Σε ξηρούς θαλάµους αντλιοστασίων ή όπου αλλού προδιαγράφεται, θα πρέπει να 
εγκατασταθούν αντλίες αποστράγγισης.  
Η αντλία θα είναι ελεύθερα στηριζόµενη, σε ειδική βάση, κατακόρυφη, υποβρύχιου 
τύπου, κατάλληλη για την άντληση λυµάτων και ακαθάρτων καθώς και για τις 
αποστραγγίσεις φρεατίων. 
Οι αντλίες αποστράγγισης θα έχουν καλώδιο επαρκούς µήκους, τελείως στεγανό. Ο 
σωλήνας εξόδου της αντλίας θα είναι γαλβανισµένος σιδηροσωλήνας βαρέους τύπου 
και θα καταλήγει στον υγρό θάλαµο του αντλιοστασίου ή στο δίκτυο στραγγιδίων. 
Οι µονοφασικές αντλίες θα φέρουν ενσωµατωµένο φλοτεροδιακόπτη.  

 

5.1.3.6 ∆οσοµετρικές αντλίες 

5.1.3.7 ∆οσοµετρικές αντλίες διαφράγµατος  
Οι δοσοµετρικές αντλίες θα είναι τύπου διαφράγµατος και η ρύθµιση της παροχής θα 
γίνεται µε ρύθµιση του µήκους εµβολισµού µε µέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση 2%, 
σε όλο το πεδίο λειτουργίας της αντίστοιχης αντλίας (0% µέχρι 100% της παροχής). 
Τα υλικά κατασκευής των αντλιών καθώς επίσης και των εξαρτηµάτων που τις 
συνοδεύουν, θα πρέπει να είναι κατάλληλα για το αντλούµενο υγρό και τις 
επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες.  
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Η ρύθµιση της παροχής θα γίνεται χειροκίνητα, µε σερβοκινητήρα ή µέσω 
αναλογικού σήµατος 4-20 mA, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις Ειδικές Προδιαγραφές 
και την Μελέτη.  
Οι δοσοµετρικές αντλίες θα συνοδεύονται κατ’ ελάχιστον µε τον παρακάτω 
εξοπλισµό: 

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

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

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

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

• Σύστηµα ρύθµισης της παροχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Μελέτη  
Όλος ο παραπάνω εξοπλισµός δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, αλλά η σχετική δαπάνη 
περιλαµβάνεται στα αντίστοιχα Άρθρα του Τιµολογίου.  

5.1.3.8 ∆οσοµετρικές αντλίες περιστρεφοµένων λοβών  
Η αντλία περιστρεφόµενων λοβών (rotary lobe) είναι θετικής εκτόπισης αυτοµάτου 
αναρροφήσεως, µε ρότορες τριών λοβών µε γεωµετρία κοχλία, η οποία θα 
εξασφαλίζει οµοιόµορφη ροή του αντλούµενου µέσου, χωρίς παλµούς στην έξοδο. Οι 
λοβοί θα είναι µεταλλικοί από φαιό χυτοσίσηρο και είναι πλήρως καλυµµένοι από 
ελαστικό υλικό NBR ή άλλο κατάλληλο για το διακινούµενο υγρό. Το µεταλλικό µέρος 
των λοβών δεν θα έρχεται σε επαφή µε το αντλούµενο µέσο. 
Η είσοδος και έξοδος της αντλίας θα µπορούν να εναλλάσσονται άµεσα µε απλή 
εναλλαγή της φοράς περιστροφής του κινητήριου άξονα της αντλίας. 
Το σώµα της αντλίας θα είναι χυτό σε ένα κοµµάτι κατασκευασµένο από υψηλής 
ποιότητας χυτοσίδηρος (GG 25) ή καλύτερο. Το σώµα θα φέρει προστατευτικά 
επίπεδα καλύµµατα και στα δύο άκρα κατά µήκος του τα οποία είναι 
κατασκευασµένα από σκληρυµένο χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικό ή 
κεραµικό. Το εσωτερικό του σώµατος πρέπει να φέρει επιφανειακή επικάλυψη που 
θα το καθιστά ανθεκτικό στην φθορά. 
Η επισκευή και αντικατάσταση των βρεχόµενων εξαρτηµάτων της αντλίας θα 
επιτυγχάνεται επί τόπου, χωρίς να χρειαστεί αποσυναρµολόγηση από τις 
σωληνώσεις. Οι δύο άξονες της αντλίας θα είναι από κράµα χάλυβα, θα 
στεγανοποιούνται µε µηχανικούς στυπιοθλίπτες και δεν θα έρχονται σε επαφή µε το 
αντλούµενο µέσο αλλά λιπαίνονται. Ένας εκ των δύο αξόνων θα συνδέεται µε το 
σύστηµα κίνησης συνιστώµενο από µειωτήρα - ηλεκτροκινητήρα. Οι οδοντωτοί 
τροχοί και οι τριβείς κύλισης θα βρίσκονται εντός γραναζοκιβωτίου µε λουτρό ελαίου. 
Στο άνω µέρος του κιβωτίου θα υπάρχει αναπνευστικό για την πλήρωση µε λάδι, στη 
µία πλευρά θα υπάρχει δείκτης λαδιού και στο κάτω µέρος θα υπάρχει τάπα για την 
εκκένωση του λαδιού. 

5.1.3.9 Πιεστικό συγκρότηµα χρήσης επεξεργασµένων λυµάτων 
Τα πιεστικά συγκροτήµατα χρήσης επεξεργασµένου νερού, θα αποτελούνται από 
δύο ή περισσότερες πολυβάθµιες κατακόρυφες αντλίες, η µία εκ των οποίων θα 
είναι εφεδρική. Οι πτερωτές των αντλιών και όλα τα µέρη που θα έρχονται σε επαφή 
µε το νερό θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Όλο το πιεστικό συγκρότηµα θα είναι 
συναρµολογηµένο επάνω σε µεταλλική αντικραδασµική βάση µε ανοξείδωτους (AISI 
304 κατ’ ελάχιστο) συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης, δικλείδες αποµόνωσης 
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για κάθε αντλία στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη, βαλβίδες αντεπιστροφής για 
κάθε αντλία, βάνα εκκένωσης, ηλεκτρικό πίνακα διανοµής – ελέγχου, καθώς και 
δοχείο διαστολής, µανόµετρο και δύο πιεσοστάτες. 
Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου του συγκροτήµατος θα είναι τοποθετηµένος στη βάση 
του πιεστικού. Θα φέρει κατ’ ελάχιστο κεντρικό ασφαλειοδιακόπτη µε θέσεις ΟΝ / 
ΟFF, ξεχωριστό διακόπτη για κάθε αντλία µε θέσεις «χειροκίνητο – 0 - αυτόµατο, 
ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας, ενσωµατωµένη θερµική προστασία του κινητήρα και 
προστασία από έλλειψη νερού. Προαιρετικά δύναται να φέρει σειρήνα συναγερµού 
και ψυχρές επαφές για αναγγελία βλάβης στο κεντρικό σύστηµα ελέγχου. 
Η λειτουργία του συγκροτήµατος θα στηρίζεται στην αυτόµατη εναλλαγή των 
αντλιών, ενώ θα υπάρχει αυτόµατο ξεκίνηµα της επόµενης αντλίας σε περίπτωση 
βλάβης.  
 

5.1.4 Εφαρµοστέοι κανονισµοί και πρότυπα 
 
Επιπλέον θα ισχύουν και οι ΕΤΕΠ: 
1501-08-10-02-00 
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6. ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 
 
Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλες για την µέγιστη πίεση λειτουργίας του συστήµατος 
περιλαµβανοµένων και της πίεσης πλήγµατος. Όλες οι δικλείδες του ίδιου τύπου θα 
πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή. Οι διαστάσεις τους πρέπει να είναι 
σύµφωνες µε ΕΝ 558-1. 
 

6.1.1 Συρταρωτές δικλείδες (Gate valve) 
Οι συρταρωτές δικλείδες θα είναι σύµφωνες µε DIN 3352. Το σώµα, το κάλυµµα και 
ο σύρτης θα είναι από χυτοσίδηρο GG25 (για µέχρι και ΡΝ 10) και από ελατό 
χυτοσίδηρο GGG50 (για µεγαλύτερες πιέσεις λειτουργίας). 
Οι δικλείδες θα κλείνουν δεξιόστροφα µε χυτοσιδηρό χειροτροχό, επάνω στον οποίο 
θα υπάρχει η ένδειξη της φοράς περιστροφής για το κλείσιµο. Θα υπάρχει επίσης 
δείκτης, που θα δείχνει εάν η δικλείδα είναι ανοικτή ή κλειστή. 
Στην περίπτωση που οι δικλείδες τοποθετηθούν σε χαµηλά σηµεία θα πρέπει να 
έχουν ράβδο προέκτασης µε κατάλληλα στηρίγµατα, ώστε να είναι δυνατή η 
λειτουργία της δικλείδας από το επίπεδο εργασίας. 
Όπου απαιτηθεί ή ζητηθεί οι χειροκίνητες δικλείδες θα µπορούν να δεχθούν όργανα 
(τερµατικοί διακόπτες) για την τηλεένδειξη της θέσης τους. 
 

6.1.2 Μαχαιρωτές δικλείδες (Knife valve) 
Οι µαχαιρωτές δικλείδες θα είναι τύπου Wafer σύµφωνες µε ΕN 558-1. Το σώµα της 
δικλείδας θα είναι από χυτοσίδηρο GG25. Ο κορµός και οι υποδοχές για το έδρανο 
του άξονα θα είναι εξ ολοκλήρου χυτά µαζί µε το σώµα.  
Ο δίσκος και ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316, εκτός 
εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. Όλοι οι κοχλίες, παξιµάδια και ο εξοπλισµός 
στερέωσης θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. 
Οι στεγανωτικές διατάξεις του άξονα θα είναι από ελαστοµερές. Η έδρα της δικλείδας 
θα είναι από αντικαταστάσιµο ελαστοµερές. 
Οι δικλείδες µε διάµετρο έως και DN 200 θα έχουν χειροτροχό από χυτοσίδηρο, ενώ 
οι µεγαλύτερης διαµέτρου θα έχουν χειροτροχό µε µειωτήρα (gear box). Στον 
χειροτροχό θα υπάρχει ένδειξη της φοράς περιστροφής για το κλείσιµο και δείκτης 
που θα δείχνει εάν η δικλείδα είναι ανοικτή ή κλειστή. 
Στην περίπτωση που οι δικλείδες τοποθετηθούν σε χαµηλά σηµεία θα πρέπει να 
έχουν ράβδο προέκτασης µε κατάλληλα στηρίγµατα, ώστε να είναι δυνατή η 
λειτουργία της δικλείδας από το επίπεδο εργασίας. 
Όπου απαιτηθεί ή ζητηθεί, οι χειροκίνητες δικλείδες θα µπορούν να δεχθούν όργανα 
(τερµατικοί διακόπτες) για την τηλεένδειξη της θέσης τους. 
 

6.1.3 ∆ικλείδες πεταλούδας (butterfly valve) 
Οι δικλείδες πεταλούδας θα είναι Wafer ή lug type (για διαµέτρους µέχρι και 500 mm) 
και φλαντζωτές για µεγαλύτερες διαµέτρους. 
Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, το σώµα της δικλείδας θα είναι 
κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο GG25. Ο δίσκος θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 
ή σφαιροειδή χυτοσίδηρο GGG50 και ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα. Η έδρα θα 
είναι πλήρως αντικαταστάσιµη κατασκευασµένη από EPDM (για εφαρµογές σε νερό 
και λύµατα) και από Teflon (για εφαρµογές σε αέρα και βιοαέριο). 
Ο χειρισµός της δικλείδας θα γίνεται για διαµέτρους µέχρι 200 mm µε µοχλό και για 
µεγαλύτερες διαµέτρους µε χειροτροχό. 
Όπου απαιτηθεί ή ζητηθεί, οι χειροκίνητες δικλείδες θα µπορούν να δεχθούν όργανα 
(τερµατικοί διακόπτες) για την τηλεένδειξη της θέσης. 
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6.1.4 Σφαιρικές δικλείδες  
Οι σφαιρικές δικλείδες χρησιµοποιούνται στα δίκτυα βιοµηχανικού και πόσιµου 
νερού, όπως και στα δίκτυα αέρα και για διαστάσεις µέχρι 100mm. Το σώµα τους και 
η χειρολαβή θα είναι από χυτοσίδηρο ενώ η σφαίρα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 
και οι έδρες από ελαστικό υλικό. Η τελείως ανοικτή θέση της δικλείδας θα φαίνεται 
από την τελείως παράλληλη θέση της χειρολαβής µε τον άξονα ροής του ρευστού δια 
µέσου της δικλείδας. 
 

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

• Αντεπίστροφο τύπου Socla (για λύµατα και ιλύ). Το σώµα της βαλβίδας θα είναι 
κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο GG25 και η σφαίρα από χυτοσίδηρο µε 
επένδυση από ελαστικό. 

• Αντεπίστροφο τύπου Swing (για λύµατα και ιλύ). Το σώµα θα είναι 
κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο GG25 και η θύρα από χυτοσίδηρο µε 
επένδυση από ελαστικό. 

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

•  

6.1.6 Ανακουφιστικές δικλείδες (air relief valves) 
Οι ανακουφιστικές δικλείδες αέρα θα είναι διπλής ενέργειας µε σώµα από χυτοσίδηρο 
GG25, πλωτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα και στεγανοποιητικοί δακτύλιοι από 
ελασσοµερές (EPDM, NBR). 
 

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

6.1.8 Εφαρµοστέοι κανονισµοί και πρότυπα 

Επιπλέον θα ισχύσουν και οι σχετικές ΕΤΕΠ που προαναφέρθηκαν σε άλλο 
κεφάλαιο της παρούσας. 

 

6.1.9 Τεµάχια εξάρµωσης 
Οι σύνδεσµοι αποσυναρµολόγησης (τεµάχια εξάρµωσης), πρέπει να είναι έτσι 
κατασκευασµένοι, ώστε να είναι δυνατή η αποµάκρυνση των εξαρτηµάτων χωρίς να 
θιγούν οι σωλήνες ή να καταστραφούν οι φλάντζες. 
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Ο σύνδεσµος αποσυναρµολόγησης θα είναι τύπου KSB, θα αποτελείται από δύο 
µικρού µήκους σωληνωτά τεµάχια, από τα οποία το ένα θα έχει εσωτερική διάµετρο 
ίση µε την ονοµαστική διάµετρο του συνδέσµου και το άλλο µεγαλύτερη, ώστε να 
υπάρχει η δυνατότητα αξονικής µετακίνησης του ενός προς το άλλο, αυξοµειούµενου 
του συνολικού µήκους του συνδέσµου κατά 2,5 cm τουλάχιστον.  

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

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

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

 

6.1.10 Εφαρµοστέοι κανονισµοί και πρότυπα 

Επιπλέον θα ισχύσουν και οι ΕΤΕΠ που προαναφέρθηκα σε άλλο κεφάλαιο της 
παρούσας. 

 

6.1.11 Αεροεξαγωγός 
Οι ανακουφιστικές δικλείδες αέρα (αερεξαγωγοί), θα είναι διπλής ενέργειας µε σώµα 
από χυτοσίδηρο GG25, πλωτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα και στεγανοποιητικοί 
δακτύλιοι από ελασσοµερές (EPDM, NBR).  
Ο αεροεξαγωγός τοποθετείται στο υψηλότερα σηµεία του καταθλιπτικού αγωγού 
όπου υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα συγκέντρωσης αέρα. Ο αεροεξαγωγός 
εισαγωγής και εξαγωγής αέρα (διπλής ενέργειας) παλινδροµικού τύπου, ο οποίος 
δύναται να απελευθερώσει τον αέρα των σωληνώσεων κατά την πλήρωση και την 
λειτουργία του δικτύου και να εισάγει αέρα κατά την εκκένωση του δικτύου. 

Σύνδεση στο δίκτυο µε φλάντζες κατά ISO 7005-1/20 ISO 2531, DIN 2501/28604 έως 
28607, BS 4504/1772 ΝΡΕ Κ29-1 03 UNI 2277 -67, UNI 2278-67 και βιδωτοί. 
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7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ: ΣΩΛΗΝΕΣ ΗDΡΕ 

7.1.1 Σωλήνες από HDPE 3ης γενιάς 10 atm ή ανώτερης 
Οι σωλήνες από HDPE, ονοµαστικής πίεσης 10 atm., θα είναι τρίτης γενεάς θα 
κατασκευάζονται σύµφωνα µε την ΕΝ 12201. Οι συνδέσεις θα γίνονται : 

(1) Πολυαιθυλένιο - πολυαιθυλένιο 
 Mε µετωπική συγκόλληση (butt fusion), για διαµέτρους σωλήνων µεγαλύτερες 

από Φ110. Για µικρότερες από Φ110 διαµέτρους σωληνώσεων, είναι επιτρεπτή 
η σύνδεση των σωληνώσεων µε : 

- ηλεκτροσυγκόλληση (Electrofusion Welding). Η σύνδεση σε αυτή την 
περίπτωση γίνεται µέσω ειδικού εξαρτήµατος (ηλεκτροµούφα), 
κατάλληλων διαστάσεων ανάλογα µε τις διαµέτρους των σωληνώσεων 
και σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης και τις Ειδικές Προδιαγραφές.  

- µηχανικό τρόπο. Η σύνδεση σε αυτή την περίπτωση γίνεται µε 
συνδέσµους και ρακόρ από πολυπροπυλένιο. Ειδικά για την διακίνηση 
πόσιµου και βιοµηχανικού νερού και για διαµέτρους µέχρι και DN 32, η 
σύνδεση µπορεί να γίνει και µε ορειχάλκινους συνδέσµους και ρακόρ.  

(2) Πολυαιθυλένιο - PVC ή µε µεταλλικούς σωλήνες 
Η σύνδεση θα γίνεται µε χαλύβδινες φλάντζες. O υποδοχέας φλάντζας θα είναι 
από πολυαιθυλένιο. Η σύνδεση µε τον σωλήνα πολυαιθυλενίου θα γίνεται µε 
µετωπική συγκόλληση ή µε ηλεκτροσυγκόλληση (βλέπε παραπάνω 
προδιαγραφή “Σύνδεση πολυαιθυλένιο - πολυαιθυλένιο”). Εναλλακτικά µπορεί 
να χρησιµοποιηθούν ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια ζιµπώ.  

 

Οι αγωγοί πολυαιθυλενίου που θα κατασκευαστούν αντέχουν σε πιέσεις λειτουργίας 
µε νερό µέχρι τα 1Ο bar (ΡΝ1Ο). Σαν ελάχιστη απαίτηση σε αντοχή στην εσωτερική 
πίεση και στον χρόνο είναι 50 χρόνια ζωής στους 20° C. Οι αγωγοί θα έχουν λεία 
εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια και ειδικά στην περίπτωση των βαρυτικών 
αγωγών θα έχουν εσωτερικά δοµηµένο τοίχωµα προφίλ.   
 

 

7.1.2  Γενικές απαιτήσεις σωλήνων και εξαρτηµάτων  

Εµφάνιση 

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

 
Σήµανση 

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

........... ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ ΉDΡΕ/Φ63 x 5.8 ΡΝ 10 ΧΧΧΧ=ΥΥΥΥ=όπου : 

HDPE: πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

Φ63 x 5^: εξωτερική διάµετρος x πάχος τοιχώµατος 

P: ονοµαστική πίεση 

ΧΧΧΧ: όνοµα κατασκευαστή 
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ΥΥΥΥ: χρόνος παραγωγής από την µία πλευρά και αύξων αριθµός µήκους σωλήνα 
από την αντιδιαµετρική. 

∆ιαστάσεις και ανοχές σωλήνων  

Οι διαστάσεις και ανοχές των σωλήνων περιγράφονται στο  σχετικό DIN  . 

•  Ονοµαστική εξωτερική διάµετρος 

Η εξωτερική διάµετρος του σωλήνα δίνεται στο 1ο πίνακα. 

•  Μέση εξωτερική διάµετρος 

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

•  Εξωτερική διάµετρος σε τυχαία θέση 

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

•  Απόκλιση τη µέσης εξωτερικής διαµέτρου 

Είναι η διαφορά της µέσης εξωτερικής διαµέτρου από την ονοµαστική εξωτερική 
διάµετρο. Η απόκλιση δίνεται στο 20 πίνακα. 

•  Ονοµαστικό πάχος τοιχώµατος 

Το ονοµατικό πάχος τοιχώµατος δίνεται στον 1 ο πίνακα. 

•  Πάχος τοιχώµατος σε τυχαία θέση 

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

•  Απόκλιση του πάχους τοιχώµατος 

Είναι η διαφορά του πάχους τοιχώµατος σε τυχαία θέση από το ονοµαστικό πάχος 
τοιχώµατος. Η απόκλιση δίνεται στον 30 πίνακα. 

•  Μήκος σωλήνα 

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

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

Υποστηρικτική Μελέτη του έργου «Εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου»             

∆ιαστάσεις και βάρη σωλήνων ΗDΡΕ συναρτήσει της ονοµαστικής διαµέτρου 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2ος Ανοχές πάχους 
τοιχώµατος αγωγών ΗDΡΕ  

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

 

Συσκευασία σωλήνων 

Οι σωλήνες κατά την µεταφορά, τοποθέτηση και αποθήκευση θα είναι ταπωµένοι µε 

τάπες αρσενικές από LDPE και θα είναι συσκευασµένοι (1 µ x 1 m x το µήκος) κατά 

τέτοιο τρόπο που να µπορούν να αποθηκεύονται καθ' ύψος. Στην περίπτωση που οι 

αγωγοί βρίσκονται σε κουλούρες τότε η εσωτερική διάµετρος θα ισούται µε την 

ονοµαστική διάµετρο επί 20 φορές. 

 2,5ΑΤΜ 3,2ΑΤΜ 4ΑΤΜ 6ΑΤΜ 1ΟΑΤΜ 

Εξωτ/κή Πάχος Βάρος Πάχος Βάρος Πάχος Βάρος Πάχος Βάρος Πάχος Βάρος 
∆ιάµ. Σε σε χλσ χγρΙµ σεχλσ χγρ/µ σε χλσ χγρ/µ σε χλσ χγρ/µ σε χλσ χγρ/µ 

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

Ονοµαστική Πίεση Λειτουργίας 
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• Σύνδεση σωλήνων 

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

τρόπους:  

Με φλάντζες 

Με τη µέθοδο της αυτογενούς θερµοσυγκόλλησης (BULT WELDING) 

Η σύνδεση της φλάντζας µε το σωλήνα γίνεται µε θερµοσυγκόλληση αφού πρώτα 
γίνει αναγκαία η δηµιουργία αυτιών (STUB FLANDES) στο σωλήνα για την 
συγκράτηση των φλαντζών. 

Η σύνδεση των σωλήνων εξαρτηµάτων θα γίνει µε την µέθοδο της αυτογενούς 
θερµοσυγκολλήσεως. 

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

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

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

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

Στις θερµοσυγκολλήσεις πρέπει να προσεχθεί: 

α. η ύπαρξη ξένων σωµάτων στα µέτωπα των σωλήνων, 

β. η παραµονή φυσαλίδων στα σηµεία συγκόλλησης επειδή µπορεί να δηµιουργηθεί 
αιτία αστοχίας. Επίσης πρέπει να προσεχθούν ώστε τα ειδικά τεµάχια που θα 
συγκολληθούν να παραγγελθούν µε ευθύ τµήµα µ ήκους 0,15 µ έως 0,30µ ώστε να 
υπάρχει δυνατότητα να συσφιχθούν από τους δακτυλίους. 

•  Έλεγχος συγκολλήσεων και δοκιµών 

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

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

•  Έλεγχος αντοχής 

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

•  Έλεγχος στεγανότητας 
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Μετά το τεστ πίεσης και αν το αποτέλεσµα του είναι ικανοποιητικό, η πίεση πέφτει 
µεταξύ 3 bar έως 5 bar, τουλάχιστον για 48 ώρες. Το αποτέλεσµα του τεστ ελέγχεται 
και πάλι από µανόµετρα. 

Μεταφορά σωλήνων ειδικών τεµαχίων 
Η όλη διακίνηση (µεταφορά, αποθήκευση κ.λ.π.) των σωλήνων και ειδικών τεµαχίων 
θα γίνει κατά τρόπο 

που να µην επηρεάζεται το υλικό αυτών. 

Ειδικότερα: 

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

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

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

8.1.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στον εξοπλισµό συµπίεσης αέρα που 
εγκαθίσταται στο έργο, και ειδικότερα στους λοβοειδείς φυσητήρες. 
Υλικά 
Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα και τις 
επιµέρους Προδιαγραφές. 
Οι συµπιεστές πρέπει να είναι βιοµηχανικό προϊόν κατασκευαστή, πιστοποιηµένου 
µε ISO 9001 ή ισοδύναµο για τον σχεδιασµό και κατασκευή παρόµοιου εξοπλισµού. 
 

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

8.1.3 Λοβοειδείς φυσητήρες 
Οι φυσητήρες θα εγκαθίστανται εντός κτιρίου, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. 
Θα πρέπει να είναι τοποθετηµένοι σε επαρκή απόσταση µεταξύ τους, ώστε να 
διευκολύνεται η επιθεώρηση και η συντήρηση των µηχανηµάτων. Το κτίριο θα 
διαθέτει επαρκή αερισµό για την απαγωγή της θερµότητας, που εκλύουν στην 
αίθουσα οι φυσητήρες και κατάλληλη ηχοµόνωση, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις της Μελέτης και των Ειδικών Προδιαγραφών, όσον αφορά την στάθµη 
θορύβου και την µέγιστη θερµοκρασία στην αίθουσα φυσητήρων.  
Ο φυσητήρας θα είναι θετικής εκτόπισης, περιστροφικός, λοβοειδής, µε ρότορες 
τριών λοβών. Το κέλυφος θα είναι κατασκευασµένο από ειδικό λεπτόκοκκο 
χυτοσίδηρο ποιότητας GG20. Οι ρότορες θα είναι κατασκευασµένοι από σφυρήλατο 
χάλυβα.  
Κάθε φυσητήρας θα διαθέτει βαρέως τύπου έδρανα κυλίσεως υπολογισµένα για 
50.000 ώρες λειτουργίας στο ονοµαστικό φορτίο του φυσητήρα. Η λίπανση όλων των 
εδράνων και των οδοντωτών τροχών χρονισµού των λοβών θα γίνεται µε εκτίναξη 
ελαφρού ορυκτελαίου, που θα διατηρείται σε σταθερή στάθµη µέσα στο κέλυφος. Θα 
πρέπει να προβλεφθούν υαλόφρακτες θυρίδες επιθεώρησης της στάθµης ελαίου 
(µάτι) µε ενδείξεις για τις ανώτατη και κατώτατη στάθµη λειτουργίας, καθώς επίσης 
και πώµατα πλήρωσης και εκκένωσης. Η στεγανοποίηση των αξόνων θα γίνεται 
µέσω ειδικής διάταξης λαβύρινθων. 
Η µετάδοση κίνησης γίνεται µέσω συστήµατος τροχαλιών και τραπεζοειδών ιµάντων, 
βαρέως τύπου, ανθεκτικών στην ζέστη, αντιστατικών, υπολογισµένων για φορτίο ίσο 
µε το 125% του µέγιστου απαιτούµενου. Οι τροχαλίες θα είναι διαιρουµένου τύπου 
και ζυγοσταθµισµένες. Στη περίπτωση που οι φυσητήρες δεν διαθέτουν ηχοµονωτικό 
θάλαµο, οι ιµάντες µετάδοσης κίνησης πρέπει να καλύπτονται από κάλυµµα 
κατασκευασµένο από γαβανισµένο χάλυβα, εύκολα αφαιρούµενο, ώστε να είναι 
δυνατή η επιθεώρηση και η συντήρηση του εξοπλισµού. 
Ο κινητήρας θα είναι αερόψυκτος, ασύγχρονος, τύπου βραχυκυκλωµένου δροµέα, 
εγκατεστηµένης ισχύος 10% µεγαλύτερης της µέγιστης απορροφούµενης, µε 
απόδοση µεγαλύτερη από 85% στην ονοµαστική λειτουργία του και βαθµό 
προστασίας ΙΡ55. Το σύστηµα έδρασης του κινητήρα θα πρέπει να διασφαλίζει την 
αυτόµατη τάνυση των ιµάντων. 
Στην είσοδο του φυσητήρα πρέπει να υπάρχει σιγαστήρας απορροφητικού τύπου, µε 
αφαιρούµενο κάλυµµα για πρόσβαση στο εσωτερικό του. Ο σιγαστήρας θα φέρει και 
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φίλτρο αέρα και θα διαθέτει ανταλλάξιµα στοιχεία ηχοµόνωσης και φίλτρανσης. Το 
φίλτρο πρέπει να διαθέτει µανόµετρο για την παρακολούθηση της ρύπανσής του. 
Στην έξοδο του φυσητήρα πρέπει επίσης να υπάρχει σιγαστήρας.  
Η βάση του όλου συγκροτήµατος θα διαθέτει διπλούς οδηγούς στήριξης του κινητήρα 
και θα εδράζεται στο δάπεδο της αίθουσας πάνω σε ελαστικούς απορροφητήρες 
κραδασµών.  
Ο κάθε φυσητήρας θα πρέπει να περιλαµβάνει τον παρακάτω βοηθητικό εξοπλισµό 
προερχόµενο από τον ίδιο κατασκευαστή του φυσητήρα: 

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

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

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

• Μανόµετρο ωρολογιακού τύπου, στο στόµιο εξαγωγής  

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

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

Ο φυσητήρας θα είναι θετικής εκτοπίσεως, περιστροφικός, λοβοειδής, µε ρότορες 
τριών λοβών (τρίλοβος). Θα διαθέτει ειδική διαµόρφωση στο εσωτερικό του κελύφους 
του για την εξοµάλυνση των παλµών της πίεσης, µε σκοπό την µείωση του θορύβου 
και των κραδασµών εν γένει, που µεταδίδονται στο σύστηµα και στις σωληνώσεις και 
τη µείωση του κινδύνου εµφάνισης φαινοµένων συντονισµού κατά την παράλληλη 
λειτουργία των φυσητήρων. 

Το κέλυφος του φυσητήρα θα είναι κατασκευασµένο από ειδικό λεπτόκοκκο 
χυτοσίδηρο µε ισχυρές ενισχυτικές πτερυγώσεις. Οι εξωτερικές επιφάνειες των 
λοβών θα έχουν φρεζαριστεί και λειανθεί µε ακρίβεια ώστε να µπορούν να 
λειτουργούν µε µικρές ανοχές. Οι άξονες θα είναι χαλύβδινοι και θα εφαρµόζουν µε 
ασφάλεια. 

Κάθε φυσητήρας θα είναι εφοδιασµένος µε βαρέως τύπου έδρανα κυλίσεως µε 
διάρκεια ζωής τουλάχιστον 100,000 ωρών λειτουργίας κάτω από τις δυσµενέστερες 
συνθήκες λειτουργίας του φυσητήρα. 
 

Κάθε φυσητήρας θα διαθέτει οδοντωτούς τροχούς χρονισµού, που τοποθετούνται και 
συσφίγγονται µε υψηλή πίεση ελαίου σε άξονα κωνικής µορφής και θα διατηρούν την 
ακριβή θέση των λοβών. Οι οδοντωτοί τροχοί θα έχουν ελικοειδή οδόντωση µε ειδική 
επιφανειακή σκλήρυνση, ώστε να διασφαλίζεται διάρκεια ζωής κατά προσέγγιση ίση 
µε αυτήν των εδράνων. Θα είναι εγκλωβισµένοι σε στεγανό κέλυφος και θα 
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λιπαίνονται µε ελαφρό ορυκτέλαιο, που θα διατηρείται σε σταθερή στάθµη µέσα στο 
κέλυφος και θα εκτινάσσεται µέσω δίσκου λίπανσης, προσαρµοσµένου στο 
στρεφόµενο άξονα. Με το ίδιο ορυκτέλαιο θα λιπαίνονται και τα έδρανα αυτού του 
άκρου. 

Τα έδρανα του άλλου άκρου θα λιπαίνονται επίσης µε ορυκτέλαιο, κατά τον ίδιο 
τρόπο. 

Η στεγανοποίηση των αξόνων θα γίνεται µέσω ειδικής διάταξης λαβυρίνθων, 
εφοδιασµένης µε δακτυλίους προστασίας από το λιπαντικό έλαιο. 

Ο φυσητήρας θα είναι αερόψυκτος, ικανός να ψύχεται µε φυσική κυκλοφορία αέρα 
για θερµοκρασία αερίου στην κατάθλιψη µέχρι 15000 για τους φυσητήρες του κυρίου 
αερισµού. Σιγαστήρας αναρρόφησης/Φίλτρο αέρα 

Στην εισαγωγή κάθε φυσητήρα θα είναι προσαρµοσµένος κυλινδρικού τύπου 
χαλύβδινος σιγαστήρας περιορισµένων διαστάσεων µε αφαιρούµενο κάλυµµα, που 
επιτρέπει πρόσβαση στο εσωτερικό του και τη ρύθµιση των χαρακτηριστικών 
απόσβεσης του θορύβου ανάλογα µε την ταχύτητα περιστροφής του φυσητήρα. Ο 
σιγαστήρας θα φέρει φίλτρο αέρος καταλλήλου µεγέθους τοποθετηµένο µεταξύ του 
στοµίου του φυσητήρα και των ηχοαπορροφητικών στοιχείων του σιγαστήρα, ώστε 
να παρέχει πλήρη προστασία από σκόνη, ακαθαρσίες και ξένα σώµατα. 

 

8.1.4 Σιγαστήρας κατάθλιψης/ Βάση 

Ο φυσητήρας θα εδράζεται µέσω του στοµίου εξαγωγής στο σιγαστήρα 
κατάθλιψης, που αποτελεί ταυτόχρονα τη βάση του συγκροτήµατος. Ο σιγαστήρας 
θα διαθέτει θάλαµο σχεδιασµένο στις αρχές του συντονισµού για την αποκοπή 
θορύβων υψηλών συχνοτήτων, µε την ελάχιστη απώλεια πίεσης. Θα είναι εν σειρά 
συνδεδεµένος µε ειδική πρόσθετη -ρυθµιζόµενη ανάλογα µε τη ταχύτητα 
περιστροφής-διάταξη απόσβεσης του θορύβου χαµηλών συχνοτήτων, 
αξιοποιώντας το φαινόµενο της παρεµβολής κυµατοµορφών. 

Ο σιγαστήρας κατάθλιψης δεν θα έχει ηχοαπορροφητικό υλικό, έτσι ώστε να µην 
υπάρχει περίπτωση ρύπανσης του αέρα από το υλικό αυτό και να διασφαλίζεται 
σταθερή απόδοση του σιγαστήρα καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του φυσητήρα. 

Η βάση θα εδράζεται στο δάπεδο του µηχανοστασίου πάνω σε ελαστικούς 

απορροφητήρες κραδασµών. 

  

8.1.5 Μετάδοση κίνησης 

Η µετάδοση κίνησης θα γίνεται µέσω συστήµατος τροχαλιών και τραπεζοειδών 
ιµάντων. Οι ιµάντες θα είναι τύπου Υ, βαρέως τύπου, ανθεκτικοί στη ζέστη και 
κατάλληλα επιλεγµένοι, ώστε να µεταδίδουν µε ασφάλεια την προβλεπόµενη ισχύ. 

Οι τροχαλίες θα είναι δυναµικά ζυγοσταθµισµένες εφ 'όσον η διάµετρος υπερβαίνει τα 
200 και θα προσαρµόζονται στον άξονα µε σύστηµα κωνικής σύσφιξης. 

Το σύστηµα µετάδοσης κίνησης θα είναι αυτοτανυόµενο, δηλ. σχεδιασµένο µε 
ειδικό τρόπο -µε ανακλινόµενα πέλµατα στήριξης του κινητήρα- ώστε να 
µειώνονται τα φορτία στα έδρανα φυσητήρα και κινητήρα και να διασφαλίζεται 
αυτόµατα η ορθή τάση ιµάντων, χωρίς την ανάγκη περιοδικής ρύθµισης. 

Οι τροχαλίες και οι ιµάντες θα καλύπτονται πλήρως µε κάλυµµα ασφαλείας 
(προφυλακτήρα) για την αποφυγή ατυχηµάτων. Το κάλυµµα θα είναι 
κατασκευασµένο από χαλύβδινο πλέγµα. 
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8.1.6 Ηλεκτροκινητήρας  

Κάθε φυσητήρας θα παίρνει κίνηση από ηλεκτροκινητήρα ασύγχρονο, τύπου 
βραχυκυκλωµένου δροµέα, τριφασικό, κατάλληλης ισχύος, µορφής Β3, 
τυποποιηµένο κατά ΙΕΚ, προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 54, κατάλληλο για λειτουργία 
σε τάση 380ν/50 ΗΖ. Ο κινητήρας θα είναι αερόψυκτος. 

 

8.1.7 ∆ικλείδα ασφαλείας 

Κάθε φυσητήρας θα διαθέτει δικλείδα ασφαλείας τοποθετηµένη στην έξοδο του 
φυσητήρα, για προστασία έναντι υπερπίεσης. Η δικλείδα θα είναι ρυθµισµένη ώστε 
να ανοίγει σε πίεση ελαφρά ανώτερη από την ονοµαστική πίεση λειτουργίας και θα 
έχει την δυνατότητα να παρέχει ικανή ποσότητα αέρα, σε περίπτωση ανάγκης, 
ώστε να αποφευχθεί τυχόν υπερφόρτωση του φυσητήρα ή του κινητήρα. Η 
δικλείδα θα είναι γαλβανισµένη και θα διαθέτει ειδικό κάλυµµα προστασίας για την 
αποφυγή ατυχηµάτων κατά την λειτουργία της, αλλά και για την δυνατότητα 
σύνδεσης µε αεραγωγό για την απόρριψη του εκτονούµενου αέρα σε άλλο χώρο. 

 

8.1.8 Βαλβίδα αντεπιστροφής 

Στην έξοδο του φυσητήρα θα τοποθετηθεί βαλβίδα αντεπιστροφής, που θα 
αποτρέπει την αντίθετη περιστροφή του φυσητήρα σε περίπτωση στάσης υπό 
φορτίο. Θα είναι ειδικά σχεδιασµένη, ώστε να έχει διατοµή πλήρους διέλευσης, όσο 
και η διατοµή της σωληνογραµµής, και θα φέρει ειδικό δίσκο από ανθεκτικό σε 
υψηλές θερµοκρασίες λάστιχο, µε εσωτερική µεταλλική ενίσχυση, για ελάχιστες 
απώλειες πίεσης και την αποφυγή θορύβου σε χαµηλές παροχές. 

 

8.1.9 Ελαστικός συνδετικός σωλήνας κατάθλιψης 

Το συγκρότηµα φυσητήρα θα φέρει στο στόµιο κατάθλιψης ελαστικό συνδετικό 
σωλήνα, που θα συνδέεται µε τη γραµµή δικτύου, ώστε να µην υπόκεινται σε 
κραδασµούς και φορτίσεις τα δίκτυα των συνδεδεµένων σωληνώσεων. 
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9. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ -  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ  

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

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

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

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

9.1.1 Υλικά και Εργασίες Κατασκευής 
Όλα τα επί µέρους υλικά, θα επιλεγούν µε βάση τη συνεχή χρήση, την απλότητα και 
την στερεότητα της κατασκευής. 
Θα προβλεφθεί, µε ιδιαίτερη βαρύτητα, η ευχέρεια, όσον και η οικονοµία συντήρησης 
της κατασκευής. Η συντήρηση θα είναι εύκολη, χρησιµοποιώντας γι' αυτό τον σκοπό, 
προσωπικό χωρίς εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις. 
Τα χρησιµοποιούµενα οικοδοµικά υλικά θα έχουν αντίσταση στις καιρικές συνθήκες 
(θερµοκρασιακές µεταβολές, υγρασία κλπ.). 

Επίσης θα έχουν ικανότητα αντίστασης στις µηχανικές φθορές, στην ακτινοβολία των 
υπεριωδών ακτινών, στη φωτιά (µη αναφλεγόµενα και µεταδίδοντα την φωτιά υλικά), 
ικανότητα διατήρησης του χρωµατισµού και αντίσταση σε ειδικές συνθήκες 
δυσµενούς µεταχείρισης (βανδαλισµοί κλπ.) 
Επίσης θα έχουν δυνατότητα άµεσης και εύκολης επισκευής και αντικατάστασης 
φθαρµένων τµηµάτων. Κατωτέρω, περιγράφονται αναλυτικά τα απαιτούµενα υλικά 
και εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και 
τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 
 

9.2 ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

9.2.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά τις οικοδοµικές εργασίες των κτιρίων του 
έργου. Γενικά τα κτιριακά έργα θα είναι κατασκευασµένα από οπλισµένο σκυρόδεµα 
και θα φέρουν τοιχοποιία πλήρωσης από οπτοπλινθοδοµές, σύµφωνα µε τις σχετικές 
προδιαγραφές. Εναλλακτικά τα κτίρια µπορούν να κατασκευαστούν από χαλύβδινο 
σκελετό µε επικάλυψη και πλαγειοκάλυψη από θερµοµονωτικά panels.  

9.2.2 Υλικά  
Τα χρησιµοποιούµενα υλικά για τις οικοδοµικές εργασίες θα είναι σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στις επιµέρους Προδιαγραφές και των αναφεροµένων παρακάτω.  
Όλα τα υλικά που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο πρέπει να προέρχονται από 
προµηθευτές εγκεκριµένους από την Υπηρεσία. Τα πάσης φύσεως υλικά 
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας, τα οποία υποβάλλονται 
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προς έγκριση από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία 
δείγµατα κάθε είδους υλικού προς έγκριση, τα οποία συνοδεύονται από τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου και όλες τις διαθέσιµες τεχνικές πληροφορίες του 
κατασκευαστή τους, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη παρ.7.8.4(2). Ο Ανάδοχος δεν 
δικαιούται επιπλέον αποζηµίωση για την προσκόµιση δειγµάτων και δοκιµίων. 

9.2.3 Κτίρια από χαλύβδινο σκελετό 
Όπου προβλέπεται από τις Ειδικές Προδιαγραφές, τα κτίρια θα κατασκευασθούν µε 
µεταλλικά στοιχεία από µορφοχάλυβα κατάλληλων διατοµών που θα προκύψουν 
από την Μελέτη Εφαρµογής του Αναδόχου.  
Ο χάλυβας που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι καινούργιος χωρίς ίχνη σκουριάς, 
απαλλαγµένος από λεπίσµατα, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα, εγγυηµένος για την 
χηµική σύνθεση, το κατεργάσιµο, την ευαισθησία έναντι ψαθυρής θραύσης, την 
καταλληλότητα για συγκόλληση και γενικά θα πληροί τις σχετικές Γερµανικές 
Πρότυπες Προδιαγραφές (DIΝ 17100, DIN 1000).  
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά για όλα τα µεταλλικά στοιχεία προβλέπεται η 
παρακάτω αντιδιαβρωτική προστασία: 
Η προστασία των επιφανειών από διάβρωση και οξείδωση θα γίνει ως εξής: 

• Αµµοβολή κατά Sa 21/2 

• Θερµό γαλβάνισµα πάχους ξηράς στρώσης 120 µm 

• Εποξικό primer πάχους ξηράς στρώσης (ΠΞΣ) 100 mµ 

• Βαφή µε εποξικό χρώµα ΠΞΣ 160 µm 

• Τελική στρώση µε αλειφατικού τύπου πολυουρεθάνη ΠΞΣ 40 µm  
Η οροφή και οι εξωτερικές επιφάνειες των κτιριακών έργων, που θα κατασκευαστούν 
από µορφοχάλυβα, θα επικαλυφθούν µε θερµοµονωτικά πάνελ. Τα πάνελ θα είναι 
σύνθετα – αυτοφερόµενα δοµικά στοιχεία από δύο διαµορφωµένα ελασµατόφυλλα 
µεταξύ των οποίων θα υπάρχει σκληρός αφρός πολυουρεθάνης, ελάχιστου πάχους 
4cm, ή µεγαλύτερου, σύµφωνα µε την µελέτη θερµοµόνωσης. Εάν δεν 
προδιαγράφεται διαφορετικά τα ελάσµατα θα είναι χαλύβδινα, ελάχιστου πάχους 
0,5mm, γαλβανισµένα εν θερµώ Ζ275 (275 gr/m2), σύµφωνα µε το ΕΝ 10147,  µε 
εποξειδικό υπόστρωµα πάχους 10µm και οργανική επίστρωση πάχους 25µm. 
Όπου απαιτείται, τα πάνελ θα είναι πυράντοχα µε πετροβάµβακα, ελάχιστου πάχους 
5cm 
Η µορφή των ελασµάτων και η χρωµατική απόχρωση θα καθοριστεί στην 
αρχιτεκτονική και θα είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

9.2.4 Τοιχοποιίες 
Οι εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες θα κατασκευαστούν από διάτρητους 
οπτόπλινθους. Τα υλικά και οι εργασίες κονιαµάτων τοιχοποιίας θα είναι σύµφωνα µε 
το ΕΝ 998. Οι αναλογίες για τα κονιάµατα τοιχοποιίας είναι τουλάχιστον 350 kg - 450 
kg τσιµέντο ανά m3 κονιάµατος και 0,08 m3 ασβέστη.  
Γενικά στα κονιάµατα λιθοδοµών ή πλακοστρώσεων κτλ., όπου το πάχος του 
κονιάµατος είναι µεγαλύτερο από 15 mm χρησιµοποιείται χονδρόκοκκη άµµος (0/7). 
Στην περίπτωση πάχους του αρµού ή της στρώσης 8 mm - 15 mm χρησιµοποιείται 
µεσόκοκκη άµµος (0/3). Στην περίπτωση πάχους µικρότερου από 8 mm η άµµος 
πρέπει να είναι λεπτόκοκκη (0/1). 
Οι τοιχοποιίες δεν θα κατασκευάζονται πριν περάσουν τουλάχιστον δύο εβδοµάδες 
από την αφαίρεση του ξυλοτύπου της φέρουσας κατασκευής. Ο Ανάδοχος ακολουθεί 
τα κατασκευαστικά σχέδια για την ανέγερση της τοιχοποιίας ή / και τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που τα κατασκευαστικά σχέδια δεν παρέχουν τις 
απαραίτητες πληροφορίες. 
Όλες οι τοιχοποιίες πρέπει να είναι αλφαδιασµένες, κατακόρυφες, και οµαλές, σε 
ορθές γωνίες µε πλήρεις στρώσεις κονιάµατος. Η εµπλοκή των πλίνθων πρέπει να 
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επιτυγχάνεται µε όσο το δυνατόν λιγότερες τεµαχισµένες πλίνθους. Ο τεµαχισµός 
των πλίνθων γίνεται µε την κοπή τους µε το ξυλουργικό ή άλλο ειδικό πριόνι, 
πριονοκορδέλα ή δισκοπρίονο. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κοπής. 
Το ύψος των σενάζ θα είναι τουλάχιστον 10 cm και ο ελάχιστος οπλισµός είναι 2Φ10 
άνω και 2Φ10 κάτω (S400) και συνδετήρες Φ8/25 (S220) στην περίπτωση 
τοιχοποιίας µέχρι πάχος µιας πλίνθου είτε µε 3Φ10 άνω και 3Φ10 κάτω (S400) και 
συνδετήρες Φ 8/20 (S220) στην περίπτωση τοιχοποιίας µεγαλύτερου πάχους. Σε 
κάθε περίπτωση η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει, κατά την κρίση της, 
την αύξηση του πλήθους ή / και της διατοµής και του οπλισµού των σενάζ και 
πρεκιών. 
Οι επιφάνειες επαφής µεταξύ τοιχοποιίας και κατασκευών από άοπλο ή οπλισµένο 
σκυρόδεµα θα πληρούνται µε τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 1:3 κατά βάρος τσιµέντου 
και άµµου. Οι επιφάνειες επαφής πρέπει να έχουν επιχρισθεί µε πεταχτή 
τσιµεντοκονία περιεκτικότητας 400kg τσιµέντου τουλάχιστον 24h πριν την κατασκευή 
της τοιχοποιίας.  
Πριν από την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης η επιφάνεια έδρασης καθαρίζεται 
από οποιαδήποτε ξένα υλικά και σκουπίζεται για την αφαίρεση σκόνης κτλ. Αν 
υπάρχουν εξογκώµατα στην επιφάνεια έδρασης, αφαιρούνται για να µην 
προκαλέσουν στρέβλωση της στρώσης. Εφόσον είναι κεκλιµένη ή ανώµαλη, η βάση 
της τοιχοποιίας εξοµαλύνεται µε τη διάστρωση εξισωτικής στρώσης σκυροδέµατος 
300 kg τσιµέντου, µε σκοπό την εξασφάλιση της οριζοντιότητας των αρµών. Η πρώτη 
στρώση των πλίνθων πρέπει να είναι απόλυτα οριζόντια, γιατί αποτελεί προϋπόθεση 
για τη σωστή διάστρωση των παραπάνω σειρών. 
Οι πλίνθοι θα τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην υπάρχουν σε δύο 
διαδοχικές στρώσεις αρµοί στην ίδια κατακόρυφο. Οι τοίχοι θα κτίζονται στις ακριβείς 
περασιές που προκύπτουν από τις διαστάσεις των κατόψεων σε κατακόρυφο 
επίπεδο και θα σφηνώνονται στο άνω µέρος µε την πλάκα ή τη δοκό. Όλες οι 
περασιές και γωνίες θα είναι καλά ζυγισµένες και σε λαµπάδες κανονικά 
διαµορφωµένοι. 
Οι διασταυρούµενοι τοίχοι θα έχουν σωστά συµπλέγµατα και εξασφάλιση της 
διασταύρωσης. Οι αρµοί των τοίχων δεν πρέπει να έχουν πάχος µεγαλύτερο από 
10mm. ∆ιασταυρούµενοι τοίχοι πρέπει να χτίζονται συγχρόνως ώστε να συνδέονται 
σε κάθε στρώση µε αµοιβαίες εισδοχές του ενός µέσα στον άλλον. ∆εν επιτρέπεται το 
µονοµερές χτίσιµο ακόµα και αν προβλεφθούν αναµονές ή υποδοχές. Οι 
πλινθοδοµές θα τελειώνουν 15cm κάτω από την ψηλότερη στάθµη τους, η τέλεια δε 
αποπεράτωση (σφήνωµα µε λοξά τούβλα στην οροφή) θα γίνεται αφού περάσουν 
δύο τουλάχιστον µέρες. 

 

9.2.4.1 Εσωτερικά και  Εξωτερικά Επιχρίσµατα 
Τα επιχρίσµατα θα είναι τριών στρώσεων. Γενικά, όσον αφορά την σύνθεση των 
επιχρισµάτων ισχύουν τα αντίστοιχα άρθρα του ΑΤΟΕ. Τα υλικά που θα 
χρησιµοποιούνται για τις δύο πρώτες στρώσεις θα είναι ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 
450kg τσιµέντου µε άµµο λατοµείου µεσόκοκκη σε αναλογία 1:3, ενώ η τρίτη στρώση 
µαρµαροασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 των 150kg τσιµέντου µε λεπτόκοκκη άµµο 
λευκού µαρµάρου (µαρµαρόσκονη).  
Η µαρµαρόσκονη πρέπει να προέρχεται από καθαρό µάρµαρο, να είναι λευκή, καλά 
λειοτριµµένη, κονιοποιηµένη και απαλλαγµένη από ξένες ουσίες. Επιλέγεται σε δύο 
κατηγορίες: την µερτιόκοκκη (κανονική) και τη λεπτή (πούδρα). Απαγορεύεται  
αυστηρά για την κατασκευή οποιουδήποτε επιχρίσµατος η χρησιµοποίηση πούδρας. 
Οι χρωστικές ουσίες που µπορεί να προσθέτονται στα κονιάµατα πρέπει να: 

• είναι λειοτριµµένες. 

• µην διαλύονται στο νερό. 
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• µην επηρεάζονται από τα αλκάλια. 

• µην επιδρούν στις συνδετικές ουσίες του κονιάµατος. 
Εφόσον το κονίαµα προέρχεται έτοιµο από βιοµηχανία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης του (π.χ. οδηγίες για την ποσότητα τσιµέντου και 
νερού που πρέπει να προστεθεί στο εργοτάξιο, του πρόσµικτου που ενδεχοµένως 
πρέπει να προστεθεί σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την 
προοριζόµενη χρήση κτλ.). 
Ειδικά όταν πρόκειται περί τσιµεντοκονιαµάτων, τα κονιάµατα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται αµέσως µετά την παρασκευή τους, γι’ αυτό και θα 
παρασκευάζονται πάντοτε σε ποσότητες τέτοιες, ώστε να µην ξηραίνονται πριν από 
τη χρήση τους. Κονίαµα που έχει σκληρυνθεί τόσο, ώστε να µην µπορεί να επανέλθει 
στην κανονική του κατάσταση, µόνο µε κατεργασία και χωρίς προσθήκη νερού, 
απορρίπτεται. Ο τρόπος επεξεργασίας των µερικώς σκληρυµένων µιγµάτων για την 
απόκτηση της επιθυµητής πλαστικότητας καθορίζεται από την Υπηρεσία. Οι µέγιστοι 
χρόνοι µεταξύ παρασκευής και χρήσης ανάλογα µε το είδος του κονιάµατος για 
εσωτερικούς χώρους είναι οι ακόλουθοι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την 
Υπηρεσία: 

• για ασβεστοκονίαµα µε πολτό ασβέστη 3,5h 

• για ασβεστοκονίαµα µε υδράσβεστο 5h 

• για κονιάµατα µε τσιµέντο 2,5h. 
Οι Αναλογίες των υλικών των κονιαµάτων πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν καθορίζονται οι αναλογίες στα υπόλοιπα Συµβατικά 
Τεύχη, ο Ανάδοχος θα τηρεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι συνήθεις αναλογίες 
κονιαµάτων αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Είδος Κονιάµατος Τσιµέντο 
[kg/m3] 

Ασβέστης 
(κ.ο.) Άµµος (κ.ο.) 

Ασβεστοκονίαµα 1:2 - 0,42 0,84 
Ασβεστοκονίαµα 1:2,5 - 0,36 0,90 
Ασβεστοκονίαµα 1:3 - 0,32 0,96 
Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 150 0,42 0,84 
Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 
1:2,5 300 0,36 0,90 

Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:3 450 0,32 0,96 
Τσιµεντοκονίαµα 350 350 0,10 1,12 
Τσιµεντοκονίαµα 400 450 0,10 1,06 
Τσιµεντοκονίαµα 600 600 0,10 1,00 
Το κονίαµα που χρησιµοποιείται στη δόµηση τοιχοποιιών και στα επιχρίσµατα είναι 
τουλάχιστον 350kg - 400kg ανά m3 κονιάµατος. Για τις εξωτερικές αρµολογήσεις 
χρησιµοποιούνται ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα που περιέχουν τουλάχιστον 450kg 
τσιµέντου ανά m3 κονιάµατος. 
Το κονίαµα θα παρασκευάζεται µε µηχανικό αναµικτήρα ανάλογα µε την απαιτούµενη 
ποσότητα. Η ανάµιξη θα διαρκεί επαρκές χρονικό διάστηµα, ώστε το µίγµα που 
προκύπτει κάθε φορά, να έχει οµοιογένεια σε όλη του τη µάζα. 
Σε κάθε επιφάνεια τα επιχρίσµατα εκτελούνται πάντοτε από πάνω προς τα κάτω. 
Ανάλογα µε το πάχος των επιχρισµάτων, µετά το λάσπωµα πρέπει να περάσουν 7-
10 µέρες ενώ στις άλλες στρώσεις περίπου 3 µέρες.  
Πριν από την έναρξη κατασκευής των επιχρισµάτων: 

• καθαρίζεται η επιφάνεια µε σάρωθρο, συρµάτινη βούρτσα κτλ. από κάθε ξένη 
ουσία, όπως αιθάλη, ίχνη λιπαρών ουσιών, εξανθίσεις. 
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• όπου έχει τοποθετηθεί υλικό µε διαφορετικό συντελεστή διαστολής (ξύλο,  
σίδηρος κτλ.), τότε αυτό καλύπτεται µε γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα ή λεπτό 
νεβροµετάλ. 

• οι εξωτερικές επιφάνειες λίγο πριν τη διάστρωση κάθε στρώσης (ειδικά της 
πρώτης) διαβρέχονται καλά. 

Το µέσο πάχος του πιτσιλιστού κυµαίνεται µεταξύ 6mm - 15mm, ενώ στις οροφές 
5mm-6mm. Τα κονιάµατα για το πιτσιλιστό παρασκευάζονται ρευστότερα από τα 
άλλα. Το πιτσιλιστό  
Μετά την αποξήρανση της πρώτης στρώσης, διαστρώνεται η δεύτερη (λάσπωµα). Το 
µέσο πάχος του λασπώµατος εξαρτάται από τις ανωµαλίες, της προς επίχριση, 
επιφάνειας. ∆εν πρέπει όµως να είναι µικρότερο των 0,8cm, ούτε µεγαλύτερο των 
2cm.  Ειδικά για τα επιχρίσµατα οροφών το ολικό πάχος µαζί µε τη δεύτερη στρώση 
ορίζεται σε 12mm. 
Η τελική στρώση πρέπει να εφαρµόζεται µετά την πάροδο 7-10 ηµερών από την 
εφαρµογή της δεύτερης στρώσης και το πάχος της δεν υπερβαίνει τα 5mm - 7mm.Η 
τελευταία στρώση πρέπει να έχει παντού την ίδια υφή και να είναι το ίδιο πορώδης 
ώστε ο χρωµατισµός της επιφάνειας να απορροφηθεί οµοιόµορφα. Απαγορεύεται η 
διόρθωση πιθανών ανωµαλιών του λασπώµατος κατά την εκτέλεση της τελευταίας 
στρώσης. Αν διαπιστωθεί κάποια τοπική ανωµαλία στο λάσπωµα, αυτή διορθώνεται 
µε την αφαίρεση µέρους του λασπώµατος και την ανακατασκευή του, σύµφωνα µε 
την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

9.2.4.2 Επιχρίσµατα Σαγρέ  
Εάν προδιαγράφεται σχετικά, επιχρίσµατα σαγρέ διαστρώνονται σε εξωτερικές 
επιφάνειες, κατά προτίµηση δηµιουργώντας αρµούς, ώστε ο λόγος µήκους προς 
ύψος να µην υπερβαίνει το 1,5 :1. Ο τύπος και το σχέδιο των αρµών πρέπει να έχει 
εγκριθεί από την Υπηρεσία.  
Όλες οι επιφάνειες σκυροδέµατος και οπτοπλινθοδοµών θα ψεκάζονται µε 
τσιµεντοκονίαµα 450kg τσιµέντου µε µεσόκοκκη άµµο (πεταχτό), το οποίο δεν θα 
απλώνεται µε το µυστρί. Η δεύτερη στρώση (λάσπωµα) επίσης αποτελείται επίσης 
από τσιµεντοκονίαµα 450kg τσιµέντου µε µεσόκοκκη άµµο, ενώ η τρίτη στρώση θα 
εκτελείται σε δύο φάσεις από άµµο σπυρωτή, µεσόκοκκη, ραντιστή (ριπτή) µε 
«θυµαράκι» ή ειδικό «µηχανάκι σαγρέ». 
Ενισχύσεις στα σαγρέ επιχρίσµατα τοποθετούνται σε εξωτερικές επιχρίσεις επί 
σκυροδέµατος. Ως ενίσχυση χρησιµοποιούνται γαλβανισµένα συρµάτινα πλέγµατα 
διαστάσεων οπής 25mm x 16mm που στερεώνονται µε 8 προσδέσεις ανά m2. Το 
πλέγµα θα απέχει 6mm από την επιφάνεια. ∆εν θα καλύπτονται οι αρµοί διαστολής. 
Η Υπηρεσία µπορεί να υποδείξει εναλλακτικές µεθόδους στερέωσης του πλέγµατος.  

9.2.4.3 Εσωτερικά Επιχρίσµατα Μαρµαροκονίας Τριπτά 
Εάν προδιαγράφεται σχετικά, τα εσωτερικά επιχρίσµατα θα είναι επιχρίσµατα 
µαρµαροκονίας, τριπτά. Για την τρίτη στρώση (ψιλό) χρησιµοποιείται 
ασβεστοκονίαµα 150 kg τσιµέντου ανά m3 κονιάµατος µε αναλογία κατ’ όγκο, 1 
µέρους πολτού ασβέστη ανά 2 µέρη µαρµαρόσκονη. Η τελική επιφάνεια του 
επιχρίσµατος επεξεργάζεται µε τριβίδι. Το πάχος της τρίτης στρώσεως είναι περίπου 
6 mm. Η τρίτη στρώση των τριπτών επιχρισµάτων εκτελείται σε δύο φάσεις.  
Κατά την πρώτη φάση (αστάρωµα) διαστρώνεται το κονίαµα σε λεπτό πάχος στο 
λάσπωµα. Το αστάρι δεν διαστρώνεται, αν η προηγούµενη στρώση δεν έχει 
«τραβήξει» αρκετά και δεν έχει διαβραχεί. Τοποθετείται «τραβηχτό» µε συνηθισµένο 
ξύλινο τριβίδι και σχηµατίζει µία αδρή επιφάνεια.  
Στη συνέχεια, καθώς συνδέεται µε την δεύτερη στρώση, διαστρώνεται ελαφρά η 
εξώτατη µεµβράνη (ψιλό) της τελευταίας στρώσης, µε ξύλινο τριβίδι επενδεδυµένο µε 
ελαστικό. Κατά το τριβίδισµα η επιφάνεια διαβρέχεται µε τη χρήση πινέλου, µε 
ασβεστόνερο (απαγορεύεται γαλάκτωµα άσβεστου). Η διαβροχή δεν πρέπει να είναι 
ούτε υπερβολική ούτε ανεπαρκής. Η επεξεργασία της επιφάνειας µε µαλακό υλικό 
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(αφρολέξ κτλ) χωρίς προηγούµενο τριβίδισµα µε ξύλινη σανίδα, δεν γίνεται 
αποδεκτή. Το τριβίδισµα συνεχίζεται µέχρι να γίνει η επιφάνεια λεία και επίπεδη, η δε 
συστολή του κονιάµατος µε την αποξήρανση δεν πρέπει να δηµιουργεί τριχιάσµατα. 

9.2.4.4 Εξωτερικά Πατητά Επιχρίσµατα Τσιµεντοµαρµαροκονίας 

Όπου προδιαγράφεται, θα εφαρµόζονται πατητά επιχρίσµατα τσιµεντοµαρ-
µαροκονίας.  
Για τη δεύτερη στρώση (λάσπωµα) χρησιµοποιείται κονίαµα 450 kg κοινού τσιµέντου, 
1,05 m3 άµµου και όχι περισσότερο από 0,07 m3 πολτού ασβέστη. Το πάχος της 
δεύτερης στρώσης είναι περίπου 15 mm. Η επιφάνεια του λασπώµατος χαράσσεται 
µε το µυστρί, ώστε να σχηµατίζονται πυκνά διασταυρούµενες γραµµές. 
Η τρίτη στρώση θα ολοκληρωθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις και αποτελείται από 
κονίαµα µε αναλογία κατ΄ όγκο 1 µέρος λευκού τσιµέντου ανά 2,5 - 3 µέρη 
µαρµαρόσκονης µε ή χωρίς προσθήκη ορυκτού χρώµατος. Η τελική επιφάνεια θα 
επεξεργαστεί αρχικά µε το τριβίδι και κατόπιν θα πατηθεί µε το µυστρί. 

9.2.4.5 Έτοιµα Επιχρίσµατα 
Η εφαρµογή των έτοιµων επιχρισµάτων γίνεται αµέσως µετά την ανάµιξη τους µε τη 
χρήση σωλήνα εκτόξευσης. Η απαιτούµενη ποσότητα εκτοξεύεται στην επιφάνεια του 
τοίχου, όπου έχουν τοποθετηθεί γαλβανισµένοι µεταλλικοί οδηγοί. Στη συνέχεια 
διαστρώνεται το επίχρισµα. Η επόµενη στρώση µπορεί να εφαρµοστεί λίγες ώρες 
αργότερα ή την επόµενη µέρα. Γενικά για την ανάµιξη και την εφαρµογή των έτοιµων 
κονιαµάτων ως επιχρίσµατα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί πιστά τις 
οδηγίες εφαρµογής των εργοστασίων παραγωγής των υλικών. Η προσθήκη χηµικών 
βελτιωτικών πρόσµικτων, χωρίς σχετική οδηγία του εργοστασίου παραγωγής του 
υλικού απαγορεύεται. 
Τα επιχρίσµατα από ακρυλικά κονιάµατα εφαρµόζονται επί όλων των σταθερών 
επιφανειών µε κατάλληλη µέθοδο ανάλογα µε την υφή της προς επίχριση επιφάνειας, 
σε 2 στρώσεις πεταχτού και τελικής στρώσης πάχους 12mm – 15mm αναλόγως των 
οδηγιών του εργοστασίου παραγωγής. Στην περίπτωση που οι προς επίχριση 
επιφάνειες έχουν µεγάλες ανωµαλίες, θα προηγείται η διάστρωση πρώτης και 
δεύτερης στρώσης µε ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα ικανού πάχους και κατόπιν θα 
διαστρώνεται το ακρυλικό κονίαµα µε πάχος 5mm – 6mm. 

 

9.2.4.6 Επιστρώσεις - Επενδύσεις 

9.2.4.6.1 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου  
Για τις επιστρώσεις των δωµάτων, θα χρησιµοποιηθούν λευκές ή έγχρωµες πλάκες 
τσιµέντου, σύµφωνα µε την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή και τις εντολές της 
Υπηρεσίας. Οι πλάκες τσιµέντου που θα χρησιµοποιηθούν για την επίστρωση 
δαπέδων, πρέπει να είναι Α΄ διαλογής, αρίστης ποιότητας, ευθύγραµµες, δίχως 
ρωγµές και µε οµοιόµορφες τις διαστάσεις τους. 
Το κονίαµα συγκολλήσεως των πλακών τσιµέντου προς επίστρωση των δωµάτων 
πρέπει να είναι περιεκτικότητας των 450kg τσιµέντου. Σε ότι αφορά στην παρασκευή 
του κονιάµατος, τις αναλογίες των αδρανών και των υλικών συγκόλλησης ισχύουν τα 
περί κονιαµάτων του ΑΤΟΕ.  
Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγµένη από κάθε 
άχρηστο υλικό και σωστά αλφαδιασµένη. Η τοποθέτηση των πλακών τσιµέντου ως 
τελική επίστρωση δώµατος γίνεται επί του γεωϋφάσµατος προστασίας. Το κονίαµα 
της επίστρωσης των πλακών τσιµέντου (τσιµεντοκονία των 450 kg) είναι πάχους 2cm 
– 3cm περίπου. Κατά την τοποθέτηση των πλακών τσιµέντου θα πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στην ευθυγράµµιση των αρµών (πάχους 2mm). Η πλήρωση των 
αρµών θα γίνει µε τσιµεντοπολτό των 600kg τσιµέντου. 

9.2.4.6.2 Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια  
Τα πλακίδια δαπέδου θα είναι µη εφυαλωµένα, σύµφωνα µε το ΕΝ 176, µε χαµηλή 
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υδατο-απορροφητικότητα (<3%). Όσον αφορά την αντιολισθηρότητα, τα πλακίδια 
στους χώρους υγιεινής θα είναι Κατηγορίας Β σύµφωνα µε το DIN 51097, ενώ στις 
αίθουσες κτιρίων εξυπηρέτησης και το εργαστήριο θα είναι κατηγορίας R11, 
σύµφωνα µε το DIN 51130. Όπου διακινούνται χηµικά (εργαστήριο, χώροι 
προετοιµασίας χηµικών κτλ.) τα πλακίδια πρέπει να είναι οξύµαχα.  
Τα πλακίδια τοίχου θα είναι εφυαλωµένα, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 177, µε 
µέτρια υδατο-απορροφητικότητα (3% ÷ 6%).  
Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγµένη από κάθε 
άχρηστο υλικό και σωστά αλφαδιασµένη. 
Η εργασία πλήρωσης των αρµών διαστολής των δαπέδων και τοίχων  (πάχους 3mm 
στα δάπεδα και 2mm στους τοίχους) επιτρέπεται µετά το πρώτο 24ωρο µε τα ειδικά 
υλικά αρµολόγησης. Για επιφάνειες που απαιτείται χηµική ή µηχανική αντοχή των 
αρµών, αυτοί πληρούνται µε κατάλληλο εποξειδικό υλικό. 
Εκτός των αρµών διαστολής των πλακιδίων, στις µεγάλες επιφάνειες των δαπέδων 
είναι απαραίτητοι και οι κατασκευαστικοί αρµοί διαστολής του δαπέδου, οι οποίοι 
κατασκευάζονται ανά 20m2 έως 25m2.  

9.2.4.6.3 Βιοµηχανικό δάπεδο  
Τα δάπεδα επιστρώνονται µε χηµικό σκληρυντικό αποτελούµενο από ειδικά 
πρόσµικτα και βελτιωτικά, χαλαζιακά αδρανή και τσιµέντο. Το σκληρυντικό υλικό θα 
πρέπει να έχει τις παρακάτω ιδιότητες: 

• αντοχή σε θλίψη µεγαλύτερη των 800 kg/cm2  

• αντοχή σε κάµψη µεγαλύτερη ή ίση των 70 kg/cm2 

• µεγάλη αντοχή σε φθορά (πάχος φθοράς 0,05cm σε διαδροµή 660m µε 
ταχύτητα 0,5 m/sec και φόρτιση 0,5 kg/cm2 (5000 kg/m2) 

• αντοχή σε κρούση (µετά 2000 κύκλους) 30% απώλεια βάρους 

• µέτρο ελαστικότητας 28000 Ν/m2 (28 ηµερών) 
Το σκληρυντικό υλικό µπορεί, εκτός των χρωστικών υλών, να δεχθεί και χηµικά 
πρόσθετα ώστε να µειωθεί η ποσότητα του νερού, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί η 
επιφανειακή στεγανοποίηση και η αντοχή του υλικού σε φθορά. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες για 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εφαρµογή, τη δοσολογία και λοιπά στοιχεία του 
προτεινόµενου σκληρυντικού. 
Όλα τα αδρανή, οι προσµίξεις και οι συγκολλητικές ουσίες θα είναι εγκεκριµένης 
ποιότητας και θα συνοδεύονται από επίσηµα πιστοποιητικά. Οι οδηγίες του 
κατασκευαστή κάθε υλικού θα τηρούνται αυστηρά. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος 
είναι ο µόνος υπεύθυνος για τις ουσίες και τα αδρανή που θα χρησιµοποιηθούν. Η 
χρήση προσµίξεων δεν πρέπει να προκαλεί οσµές ή οποιεσδήποτε άλλες ενοχλήσεις 
στο τελειωµένο κτίριο. 
Το υπόστρωµα επί του οποίου διαστρώνεται το βιοµηχανικό δάπεδο πρέπει να έχει 
σκληρυνθεί και εκτραχυνθεί πριν τη διάστρωση. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι 
η εξής: 

• Τοποθέτηση δοµικού πλέγµατος τουλάχιστον Τ131 και διάστρωση 
τσιµεντοκονίας των 300kg τσιµέντου, µε χονδρόκοκκη άµµο (0/7), συνεχούς 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης (η άµµος θα περιέχει όλα τα µεγέθη κόκκων και σε 
ποσοστά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις κοκκοµετρικές καµπύλες). Το 
συνολικό πάχος της στρώσης δεν θα είναι µεγαλύτερο από 80mm. 
Λαµβάνονται όλα τα µέτρα για την εξασφάλιση των απαραίτητων ρήσεων και 
της ενσωµάτωσης του εξοπλισµού.  

• Κατά το χρόνο που η τσιµεντοκονία είναι νωπή αλλά έχει αποκτήσει ικανή 
αντοχή (πρέπει να έχει κάθιση περίπου 4cm – 6cm και να ρευστοποιείται µε 
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ρευστοποιητή) διασπείρεται το σκληρυντικό σε 2 δόσεις. Ο ρευστοποιητής είναι 
απαραίτητος για την εξάλειψη της εξίδρωσης, λόγω της οποίας προκαλούνται 
επιφανειακές ρηγµατώσεις και µείωση της επιφανειακής µηχανικής αντοχής. 
Μετά κάθε διασπορά του σκληρυντικού υλικού στη τσιµεντοκονία, εφαρµόζεται 
συµπίεση µε µηχανικούς λειαντήρες, αποτέλεσµα της οποίας είναι η 
ενσωµάτωση του υλικού και η δηµιουργία µονολιθικού δαπέδου χωρίς κίνδυνο 
αποκόλλησης.  

Συνοπτικά τα στάδια εφαρµογής είναι τα ακόλουθα: 

• διαµόρφωση µε δονητικό πήχη της επιφάνειας της τσιµεντοκονίας 

• διασπορά του σκληρυντικού υλικού (2/3 της ποσότητας), κατά το πρώτο στάδιο 
της πήξης της τσιµεντοκονίας 

• επεξεργασία της επιφάνειας µε µηχανικό λειαντήρα 

• διασπορά του υπόλοιπου σκληρυντικού υλικού (υπόλοιπο 1/3 της ποσότητας) 

• φινίρισµα της επιφάνειας µε µηχανικό λειαντήρα προς κατασκευή λείας και 
αντιολισθηρής επίστρωσης 

• χάραξη και κοπή των ψευδοαρµών, διατοµής 5 mm x 10 mm (η βάθους ίσου µε 
το 1/4 του συνολικού πάχους της τσιµεντοκονίας), σε φάτνωµα περίπου 20 m2 - 
25 m2 

Οι ψευδοαρµοί πληρούνται µε ασφαλτικό υλικό. Μετά την ολοκλήρωση της 
διάστρωσης του βιοµηχανικού δαπέδου, θα πρέπει να προστατεύεται η 
διαστρωθείσα επιφάνεια προς αποφυγή ρηγµατώσεων: 

• µε βρεγµένες λινάτσες επί 7 ηµέρες,  

• από την ελαφρά κυκλοφορία πεζών για άλλες 36 h - 48 h  

• και από την κυκλοφορία οχηµάτων για άλλες 5 ηµέρες. 
Η στάθµη των καλυµµάτων και εσχάρων φρεατίων και σιφωνιών δαπέδου θα είναι 
κατά 5mm χαµηλότερη από την στάθµη του γύρω δαπέδου και σε καµία περίπτωση 
ίση ή υψηλότερη. 

9.2.4.7 Κουφώµατα  

9.2.4.7.1 Ψευτόκασες  
Οι ψευδόκασσες των σιδηρών κουφωµάτων και των κουφωµάτων από αλουµίνιο θα 
είναι από στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 2 mm διατοµής ορθογωνικής ή Π. Τα 
σιδηρά πλαίσια των κουφωµάτων σε εξωτερικούς χώρους θα είναι γαλβανισµένα, 
ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση.  
Η στερέωση των ψευδοκασσών στα δοµικά στοιχεία θα γίνεται µε τρόπο που να 
εξασφαλίζει την απόλυτη ενσωµάτωση τους σε αυτά. Χρησιµοποιούνται συνήθως 
ελάσµατα 40mm x 5 mm και τσιµεντοκονίαµα ή κοχλίες UPAT ή HILTI. Σε περίπτωση 
χρησιµοποίησης σιδηρών τµηµάτων τζινετιών, βιδών κτλ, αυτά θα πρέπει να είναι 
επικαδµιωµένα ή τουλάχιστον επιψευδαργυρωµένα. Η στερέωση των προφίλ 
αλουµινίου στις ψευδόκασσες θα γίνει µε ανοξείδωτους χρωµονικελιούχους κοχλίες. 
Τα σηµεία ηλεκτροκόλλησης θα καθαρίζονται και θα προστατεύονται µετά την 
ηλεκτροκόλληση µε δύο στρώµατα αντισκωριακού ή µε ψυχρό γαλβάνισµα, 
σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 
Η εξωτερική επιφάνεια της ψευδόκασσας βάφεται σε δύο στρώσεις (η µία στο 
σιδηρουργείο και η άλλη στο εργοτάξιο) µε έτοιµο αντισκωριακό χρώµα µε βάση το 
χρωµικό ψευδάργυρο. Τέλος πριν από τη συναρµολόγηση η ψευδόκασσα βάφεται µε 
2 στρώσεις χρώµατος αλκαλικής βάσεως. Επιτρέπεται η χρήση ψευδόκασσων 
αλουµινίου, εφ’ όσον προσαρµόζονται στις χρησιµοποιούµενες κάσσες. 

9.2.4.7.2 Σιδηρά κουφώµατα  
Τα υλικά για την κατασκευή των σιδηρών κουφωµάτων, θα είναι αρίστης ποιότητας, 
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απαλλαγµένα από ελαττώµατα και ατέλειες και θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τον 
πίνακα κουφωµάτων της Μελέτης Εφαρµογής του Αναδόχου και τις παρούσες 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Στα εξωτερικά σιδηρά κουφώµατα, η κάτω τραβέρσα του πλαισίου του ανοιγόµενου 
φύλλου, θα φέρει νεροχύτη από λαµαρίνα µε προεξοχή πλάτους µεγαλύτερου της 
κάσσας, ώστε να την καλύπτει, για την αποµάκρυνση των νερών της βροχής. 
Στα κατωκάσια των εξωτερικών σιδηρών κουφωµάτων, θα υπάρχει κατάλληλα 
διαµορφωµένη διατοµή από στραντζαριστή λαµαρίνα ή προφίλ, ανάλογου πάχους µε 
την κάσσα του κουφώµατος. Στο κατωκάσι θα συγκεντρώνονται τα νερά της βροχής 
τα οποία θα αποµακρύνονται µέσω προβλεποµένων οπών, εάν προηγούµενα δεν 
έχουν αποµακρυνθεί απο το νεροχύτη του κουφώµατος. 
Κατά την κατασκευή των σιδηρών κουφωµάτων (υαλοστασίων, φεγγιτών και θυρών), 
θα τοποθετηθούν πλαστικοελαστικά παρεµβύσµατα ή πλαστική µαστίχα για την 
στεγανότητα των κουφωµάτων από τα νερά της βροχής και από τον αέρα. 
Το κενό µεταξύ των δοµικών στοιχείων και κασσών θα πληρούται µε λεπτόρρευστη 
τσιµεντοκονία των 600 kg τσιµέντου. 

9.2.4.7.3 Κουφώµατα αλουµινίου 
Για να εξασφαλισθεί η ποιότητα των κατασκευών από προφίλ αλουµινίου του έργου, 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί προϊόντα εταιρειών αλουµινίου, 
εγκεκριµένες και αναγνωρισµένες από την Υπηρεσία που έχουν πιστοποιητικά 
ποιότητας και αντίστοιχο ενδεικτικό σήµα, τόσο για τα προϊόντα διέλασης όσο και για 
τα προϊόντα ανοδίωσης.  
Οι διατοµές αλουµινίου που χρησιµοποιούνται είναι κλειστές ανοδιωµένες, 
κατάλληλου κράµατος, από ολοκληρωµένο σύστηµα (σειρά) αναγνωρισµένου 
εργοστασίου παραγωγής. Η εξωτερική εµφάνιση της επιφάνειας των διατοµών 
αλουµινίου θα είναι λεία, χωρίς φυσαλίδες, αποφλοιώσεις, ρωγµές, στίγµατα ή ίχνη 
διάβρωσης και χωρίς τοπικές ή ολικές µεταβολές του χρωµατισµού. 
Τα προφίλ των αλουµινίων πριν από την τελική τοποθέτησή τους θα υποβάλλονται 
στη διαδικασία της επιφανειακής επεξεργασίας, µε ανοδική οξείδωση ή µε 
ηλεκτροστατική βαφή.  
Η ανοδίωση εκτελείται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12373 ή τους 
κανονισµούς EURAS-EWAA του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Ανοδιωτών ή κατά την 
Qualanod. Ο βαθµός ανοδίωσης θα είναι τουλάχιστον 25µm.  
Η ηλεκτροστατική βαφή εκτελείται µε πούδρα µεταλλοξειδίου πολυεστερική για τις 
εξωτερικές ή εσωτερικές επιφάνειες µε τη µέθοδο της ηλεκτροστατικής απόθεσης και 
πολυµερισµένα µε θερµική κατεργασία, πάχους στρώσης 60µm. 
Ο τρόπος στερέωσης των κουφωµάτων θα συµµορφώνεται µε τα κατασκευαστικά 
σχέδια ή/και τις οδηγίες των εργοστασίων παραγωγής των υλικών. Ο αριθµός των 
πακτώσεων εξαρτάται από τις διαστάσεις του κουφώµατος, από τον τρόπο 
λειτουργίας του, από τα υλικά από τα οποία αποτελείται το πλαίσιο, από το άνοιγµα 
και τον τρόπο στερέωσης του. Όλες οι συνδέσεις επιτυγχάνονται µε τα αντίστοιχα 
ειδικά τεµάχια και ισχυρή εποξειδική κόλλα δύο συστατικών, ώστε να εξασφαλίζεται 
το απαραµόρφωτο και η στεγανότητα των πλαισίων. Τα κινούµενα τµήµατα διατοµών 
αλουµινίου δεν εφάπτονται απ’ ευθείας µεταξύ τους, αλλά πάντοτε µέσω ειδικών 
παρεµβυσµάτων. 
Το κουφώµατα κατασκευάζονται και τοποθετούνται στα αντίστοιχα ανοίγµατα µε 
επαρκείς ανοχές (αέρας διαστάσεων) και όπου απαιτείται, µε αρµούς διαστολής στις 
συνδέσεις, ώστε να παρέχεται η ελευθερία µετακινήσεων λόγω θερµικών 
συστολοδιαστολών (λόγω καιρικών συνθηκών, εποχιακών και ηµερήσιων µεταβολών 
των θερµοκρασιών) χωρίς να προκαλούνται λυγισµοί, παραµορφώσεις αρµών κτλ.  

9.2.4.8 Στεγανώσεις 

9.2.4.8.1 Στεγάνωση δώµατος 
Στο άβατο δώµα θα ακολουθήσει η εξής σειρά εργασιών : 
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• Προσεκτικός καθαρισµός της φέρουσας πλάκας από σκόνες και ξένα 
αντικείµενα και στη συνέχεια κατασκευή περιµετρικού περιθωρίου (λούκι) από 
τσιµεντοκονία για άµβλυνση της γωνίας µεταξύ δώµατος και στηθαίου. 

• Επάλειψη (αστάρωµα) της φέρουσας πλάκας του δώµατος µε ρευστό 
ασφαλτικό γαλάκτωµα για την δηµιουργία φράγµατος υδρατµών.  

• Τοποθέτηση της θερµοµόνωσης µε πλάκες από εξηλασµένη πολυστερίνη, 
κατάλληλου πάχους, σύµφωνα µε την µελέτη θερµοµόνωσης.  

• Κατασκευή στρώσης ρύσεων από ελαφροσκυρόδεµα (π.χ. περλοπµπετόν) 
ελάχιστου πάχους 4cm. 

• Μετά την πλήρη ξήρανση του ελαφροσκυροδέµατος γίνεται επάλειψη της 
επιφανείας και των στηθαίων µε ασφαλτικό βερνίκι και ακολουθεί διάστρωση 
χωρίς κόλληση της  εξαεριστικής µεµβράνης. 

• Επικόλληση στεγανοποιητικής ελαστοεµερούς ασφαλτικής µεµβράνης σε όλη 
την επιφάνεια του δώµατος και µέχρι 15cm έως 20cm επί των κατακορύφων 
επιφανειών. Τα ασφαλτόπανα θα αλληλοεπικαλύπτονται σε όλο τους το µήκος 
κατά 10cm και θα κολληθούν µε φλόγιστρο.  

• ∆ιάστρωση της τελικής επιφάνειας µε βότσαλα ή ταρατσόπλακες, αφού 
προηγηθεί ειδικό προστατευτικό γεωϋφασµα πάνω από την στεγανωτική 
στρώση. 

9.2.4.8.2 Στεγάνωση στέγης  
Για την στεγάνωση και θερµοµόνωση της στέγης προβλέπονται οι παρακάτω 
εργασίες  

• Επάνω από πέτσωµα (σανίδωµα) της στέγης τοποθετείται το φράγµα 
υδρατµών παράλληλη προς τις απολήξεις της στέγης (δηλ. κάθετα προς τις 
ρύσεις), ξεκινώντας πάντα από το χαµηλότερο σηµείο. Η µεµβράνη 
στερεώνεται µε ξύλινους πήχεις επάνω στο πέτσωµα, ανά 60cm περίπου. Η 
αλληλοεπικάλυψη των φύλλων της µεµβράνης πρέπει να είναι τουλάχιστον 
10cm. 

• Στη συνέχεια τοποθετείται το θερµοµονωτικό υλικό, ανάµεσα στο κενό που 
αφήνουν τα πηχάκια µεταξύ τους. Το πάχος της θερµοµόνωσης θα προκύπτει 
από την σχετική µελέτη. Το ύψος των πήχεων πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 
το πάχος του θερµοµονωτικού υλικού, ώστε να παρεµβάλλεται στρώµα αέρα 
µεταξύ της θερµοµόνωσης και της επόµενης στρώσης. 

• Ακολουθεί η τοποθέτηση θερµοανακλαστικής, που στερεώνεται µε µια δεύτερη 
σειρά ξύλινων πήχεων, οι οποίοι καρφώνονται στα ίδια σηµεία µε την πρώτη 
σειρά πήχεων. 

• Ακολουθεί η τοποθέτηση µιας τρίτης σειράς ξύλινων πήχεων, κάθετα προς τη 
δεύτερη σειρά πήχεων, ανά 30cm περίπου, επάνω στην οποία πατάνε τα 
κεραµίδια.  

9.2.4.8.3 Στεγάνωση επιφανειών σε επαφή µε το έδαφος 
Οι περιµετρικές επιφάνειες οπλισµένου σκυροδέµατος που βρίσκονται σε επαφή µε 
το έδαφος πριν τις επιχώσεις στεγανοποιούνται ως εξής:  

• Σφράγιση τυχόν οπών, αρµών κτλ. µε ταχύπυκτο τσιµέντο, καθαρισµός της 
επιφανείας και διαβροχή της µέχρι κορεσµού 

• ∆ιάστρωση της επιφανείας σε δύο στρώσεις µε επαλειφόµενο στεγανωτικό 
τσιµεντοειδές  
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• ∆ιαµόρφωση στραγγιστηρίου περιµετρικά του κτιρίου για την συλλογή και 
διάθεση των οµβρίων υδάτων 

• Τοποθέτηση γεωφάσµατος για την προστασίου στου στραγγιστήρίου και 
προσεκτική επίχωση  

 

9.2.4.9 Χρωµατισµοί 

9.2.4.9.1 Υλικά  
Ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία πλήρη κατάλογο 
χρωµάτων που περιέχει τους χρωµατισµούς για όλα τα τελειώµατα και τις επιφάνειες 
στα πλαίσια της εγκεκριµένης µελέτης. Στον κατάλογο αυτόν αναγράφονται τα εξής 
στοιχεία για κάθε επιφάνεια:  

• η απαιτούµενη προετοιµασία 

• η ονοµασία και ο τύπος του χρώµατος 

• ο απαιτούµενος αριθµός στρώσεων.  
Τα αστάρια, οι πρώτες και οι τελικές στρώσεις για οποιαδήποτε επιφάνεια θα 
προέρχονται από τον ίδιο, αναγνωρισµένο και εγκεκριµένο από την Υπηρεσία 
κατασκευαστή. 
Όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία και συµβατά µε τις 
επιφάνειες, στις οποίες πρόκειται να εφαρµοσθούν. Πριν την οριστική επιλογή των 
αποχρώσεων των χρωµατισµών ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την υποβολή προς 
έγκριση στην Υπηρεσία δειγµάτων χρωµάτων σε µικρές επιφάνειες σύµφωνα µε το 
χρωµατολόγιο RAL και πιστοποιητικών από κάθε υλικό. Ο έλεγχος των δειγµάτων 
αφορά στο χρώµα και στα συστατικά του υλικού. Τα πιστοποιητικά επιβεβαιώνουν ότι 
τα υλικά ικανοποιούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές. Η Υπηρεσία αφού επιλέξει τις 
αποχρώσεις και εγκρίνει τα υλικά, δίνει έγγραφη εντολή στον Ανάδοχο να προβεί 
στην περαιτέρω εργασία των χρωµατισµών. 

9.2.5 Εκτέλεση εργασιών  
Οι χρωµατισµοί θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του 
εργοστασίου παραγωγής, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
∆εν επιτρέπεται η ανάµιξη ανοµοιογενών υλικών χρωµατισµών. Τα υλικά 
χρωµατισµών θα πρέπει να αναµιγνύονται καλά ώστε να αποκτούν µία οµαλή 
συνοχή και πυκνότητα προτού χρησιµοποιηθούν, εκτός αν το εργοστάσιο 
παραγωγής έχει υποδείξει διαφορετικά. Πριν από την ανάµιξη γίνεται ακριβής 
υπολογισµός της ποσότητας από τον Ανάδοχο, ώστε να αποφεύγονται οι πολλές 
αναµίξεις και να εξασφαλίζεται η οµοιοχρωµία. 
Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι εργασίες χρωµατισµών θα γίνονται, 
εφόσον οι θερµοκρασίας του περιβάλλοντος είναι από 10°C - 40°C. Εργασίες 
χρωµατισµού µεταλλικών επιφανειών δεν θα διεξάγονται, εάν η επιφανειακή 
θερµοκρασία του µετάλλου είναι µικρότερη από 3°C. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος 
υγροποίησης των υδρατµών επί της µεταλλικής επιφάνειας, επιτρέπεται η διεξαγωγή 
χρωµατισµών µέχρι θερµοκρασία 3°C µεγαλύτερης από το σηµείο υγροποίησης. 
Οι στρώσεις των χρωµατισµών εφαρµόζονται σε καθαρές στεγνές επιφάνειες υπό 
ξηρές ατµοσφαιρικές συνθήκες και κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. 
Κάθε στρώση εφαρµόζεται µόνο αφού ξηραθούν οι προηγούµενες στρώσεις.  
Το ψιλοστοκάρισµα εκτελείται µε πλαστικό στόκο. Ο πλαστικός στόκος ενδείκνυται 
και για τις σπατουλαριστές επιφάνειες και για κάθε άλλη εργασία που εκτελείται µε 
πλαστικό αστάρωµα, ώστε η επιφάνεια εφαρµογής των πλαστικών χρωµάτων να µην 
έχει ελαιώδη υφή. Αν το ψιλοστοκάρισµα παραλειφθεί για την απλούστευση της 
εργασίας, πρέπει οπωσδήποτε το υλικό της δεύτερης στρώσης σπατουλαρίσµατος 
να έχει αρκετή ποσότητα τερεβινθελαίου. 
Αν µετά την πρώτη στρώση βαφής διακρίνονται επιφανειακές ατέλειες, θα πρέπει 
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αυτές πριν τη δεύτερη στρώση να επιδιορθωθούν και η δεύτερη στρώση να 
ακολουθήσει µετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης και τον καθαρισµό από σκόνες και 
άλλες ουσίες της επιφάνειας. Αν διαπιστωθεί η παρουσία µυκήτων, λόγω 
κλιµατολογικών συνθηκών, µετά την πρώτη στρώση χρώµατος οι επιφάνειες 
πλένονται µε ειδικά µυκητοκτόνα διαλύµατα. 
Το επιθυµητό τελικό πάχος του χρώµατος πρέπει να επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή 
πολλών στρώσεων του υλικού και όχι µε την εφαρµογή µιας παχιάς στρώσης. 
Σε περίπτωση που η Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο να καλύψει µε άλλο 
χρωµατισµό µια ήδη χρωµατισµένη επιφάνεια τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν 
από το νέο χρωµατισµό να εφαρµόσει στρώσεις στερεωτικής ουσίας.  

Τα χρώµατα δεν εφαρµόζονται σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τα ακόλουθα 
ελαττώµατα: 

• µαλακό, φθαρµένο επίχρισµα 

• υγρό επίχρισµα 

• υγρή ξυλεία 

• λιπαρότητα ή σκουριά 

9.2.5.1 Προετοιµασία  
Ο Ανάδοχος προετοιµάζει τις επιφάνειες σύµφωνα µε τις υποδείξεις του εργοστασίου 
παραγωγής των χρωµάτων. Πριν την έναρξη των εργασιών χρωµατισµών 
αφαιρούνται από τις προς χρωµατισµό επιφάνειες τα διάφορα εξαρτήµατα που δεν 
πρόκειται να χρωµατιστούν (εξαρτήµατα παραθύρων, θυρών, πλακίδια από 
ηλεκτρικές πρίζες, διακόπτες κτλ), τα οποία θα επανατοποθετούνται µετά το πέρας 
των εργασιών. Όλες οι οπές, ρωγµές, αρµοί που είναι ελαττωµατικοί και άλλα 
ελαττώµατα των προς χρωµατισµό επιφανειών επιδιορθώνονται πριν την έναρξη της 
εργασίας.  
Αµέσως πριν από το χρωµατισµό καθαρίζονται όλες οι επιφάνειες, έτσι ώστε να 
αφαιρείται η σκόνη, τυχόν ακαθαρσίες και χαλαρά υλικά. Στις περιπτώσεις 
επαναχρωµατισµού θα πρέπει να αποµακρύνονται τα υπολείµµατα προηγούµενων 
χρωµάτων από την επιφάνεια µε σκληρή µεταλλική βούρτσα ή µε έκπλυση νερού ή 
ατµού υπό πίεση ή µε αµµοβολή. Ο καθαρισµός των επιφανειών από αέριους ή 
αερόφερτους ρύπους (αιθάλη, σκόνη κτλ) γίνεται συνήθως µε νερό από κάτω προς 
τα πάνω. Σε δύσκολες περιπτώσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί νερό υπό πίεση 
καθώς και κατάλληλα απορρυπαντικά. Στην περίπτωση που έχουν αναπτυχθεί 
µύκητες στην επιφάνεια, επιβάλλεται πλύσιµο µε µυκητοκτόνο. 
Η αποµάκρυνση των χαλαρών υλικών από τις σιδηρές επιφάνειες γίνεται µε σφυρί 
(µατσακόνι), ενώ σε ξύλινες επιφάνειες επιτυγχάνεται µε φλόγα καµινέτου, η οποία 
έχει το πλεονέκτηµα ότι ξηραίνει την επιφάνεια. Στις µεταλλικές επιφάνειες πρέπει 
συγχρόνως να γίνεται εκτράχυνση της επιφάνειας µε υαλόχαρτο, σµυριδόπανο ή 
αµµοβολή για την αύξηση της πρόσφυσης. 
Η προετοιµασία µεταλλικών επιφανειών για το χρωµατισµό τους ακολουθεί τα 
πρότυπα ΕΝ ISO 8501, 8502 και τα ΕΝ ISO 11924, 11925, 11926, 11927. Το 
σταθεροποιητικό υδατοδιαλυτό υλικό για την επεξεργασία των επιφανειών των 
µεταλλικών κουφωµάτων και λοιπών σιδηρών κατασκευών των κτιρίων, ώστε η 
οποιαδήποτε σκουριά να µετατρέπεται σε συµπαγές και σταθερό φιλµ, επαλείφεται 
στις επιφάνειες των µεταλλικών κουφωµάτων και λοιπών σιδηρών κατασκευών πριν 
από το χρωµατισµό τους, εφόσον υπάρξουν ίχνη σκουριάς, σύµφωνα τις 
προδιαγραφές του παρόντος, του εργοστασίου παραγωγής και τις εντολές της 
Υπηρεσίας. Η εφαρµογή του σταθεροποιητικού υλικού γίνεται µε ρολό ή πινέλο (15 
m2/kg - 20 m2/kg), αφού προηγουµένως αποµακρυνθεί η σαθρή σκουριά. Η 
σταθεροποίηση της σκουριάς µετά την εφαρµογή του υλικού, χαρακτηρίζεται από την 
αλλαγή του χρώµατος της σκουριασµένης επιφάνειας από καφεκόκκινο σε µπλε-
µαύρο και ολοκληρώνεται σε 2 h - 3 h, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
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εργοστασίου παραγωγής και τις εντολές της Υπηρεσίας. Στη συνέχεια η 
σταθεροποιηµένη επιφάνεια επαλείφεται µε µίνιο και τον τελικό χρωµατισµό της. Σε 
περίπτωση που και µετά την κατεργασία η σκουριά παραµένει, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να αποκαταστήσει τη µεταλλική κατασκευή µε µηχανικό τρόπο 
σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 
 

9.2.5.2 Χρωµατισµός Εξωτερικών Επιφανειών  
Το υλικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρωµατισµούς εξωτερικών επιφανειών, θα 
είναι υδατικής διασποράς, µικροπολυµερισµένο ελαστοµερές σε συνδυασµό µε 
ρητίνη, σε µορφή µαλακής πάστας και θα  παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• ανθεκτικό στους ατµούς, στα αλκάλια, στα οξέα και στα απορρυπαντικά και δεν 
θα επιτρέπει την διείσδυση του νερού 

• αντοχή σε έντονες κλιµατολογικές συνθήκες (π.χ. στην επίδραση υπερύθρων 
και υπεριωδών ακτινοβολιών ή αν το έργο είναι παραθαλάσσιο, αντοχή σε 
παραθαλάσσιο περιβάλλον – κατά ΕΛΟΤ 824) και στην ηλιακή ακτινοβολία 

• εξαιρετική αντοχή και πρόσφυση σε επιφάνειες µε αυξηµένη αλκαλικότητα 
(τσιµέντο, αµιαντοτσιµέντο, τσιµεντοκονία κτλ) κατά ΕΛΟΤ 788 και ΕΛΟΤ 856  

• αντοχή στην τριβή κατά ΑSΤΜ D-2486 (πρότυπη δοκιµή) και ΕΛΟΤ 788 

• µη εύφλεκτο και µη τοξικό  

• θα αναχαιτίζει τη συγκράτηση των ακαθαρσιών και της µούχλας  

• θα έχει µόνιµη ελαστικότητα που θα του επιτρέπει να συστελλο-διαστέλλεται 
χωρίς να ρηγµατώνεται  

• θα αναπνέει αφήνοντας τους υδρατµούς του υποστρώµατος να το 
διαπεράσουν και να εξέλθουν  

• δεν θα εµφανίζει ρωγµές, φουσκώµατα ή ξεφλουδίσµατα µε την πάροδο του 
χρόνου. 

Η εφαρµογή του υλικού γίνεται σε δύο στρώσεις µε πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι, 
αραιωµένο ή όχι ανάλογα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Η 
αναλογία κατανάλωσης του χρώµατος ανά m2 δίνεται από το εργοστάσιο 
παραγωγής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σταθερή, στεγνή επιφάνεια. Η σειρά 
των εργασιών είναι η ακόλουθη: 

• Καθαρισµός της επιφάνειας από λάδια, λίπη, ακαθαρσίες, φθορές, σκόνη, 
πούδρα σκυροδέµατος και κάθε ξένη ουσία. Στην περίπτωση εµφάνισης 
µούχλας ή ανιούσας υγρασίας ή υγρασίας λόγω συµπύκνωσης των υδρατµών 
εφαρµόζεται ειδικό µυκητοκτόνο πλαστικό χρώµα.  

• Αστάρωµα της επιφάνειας µε ειδικό αστάρι (του ίδιου εργοστασίου 
παραγωγής),εφόσον κριθεί απαραίτητο ανάλογα µε το είδος του χρωµατισµού 
και της επιφάνειας. 

• Εφαρµογή του χρώµατος σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρµόζεται 
αφού έχει στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ των 
στρώσεων δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο των 7 ηµερών.  

• Στην περίπτωση που προβλέπεται ειδική προστασία των εξωτερικών 
επιφανειών έναντι βροχής, εφαρµόζεται πάνω από την τελική στρώση 
χρωµατισµού, µια τελική στρώση διαφανούς, στεγανωτικού, σιλικονούχου 
υλικού. 
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9.2.5.3 Πλαστικοί Χρωµατισµοί 
Η σειρά των εργασιών χρωµατισµών µε πλαστικό χρώµα είναι η ακόλουθη: 

• λείανση της επιφάνειας των τοίχων από κάθε ανωµαλία µε σπάτουλα 

• ελαφρό τρίψιµο µε υαλόχαρτο, καθαρισµός από τη σκόνη και τις σαθρές ουσίες 
και στοκάρισµα 

• αστάρωµα µε ειδικό αστάρι, σε 2 στρώσεις µε τη χρήση πινέλου, ρολού ή 
βούρτσας 

• ψιλοστοκάρισµα µε καθαρό στόκο και επεξεργασία των ψιλοστοκαρισµένων 
επιφανειών µε ειδική ψήκτρα (ξεσκονίστρα) 

• εφαρµογή του πλαστικού χρώµατος σε δύο στρώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή 
δίνεται στα χρονικά διαστήµατα µεταξύ της εφαρµογής του ασταριού και των 2 
στρώσεων χρώµατος. 

 

9.2.5.4 Πλαστικοί Σπατουλαριστοί Χρωµατισµοί  
Η σειρά των εργασιών σπατουλαριστών χρωµατισµών µε πλαστικό χρώµα είναι η 
ακόλουθη: 

• Ξύσιµο της επιφάνειας µε σπάτουλα. 

• Καθαρισµός από τη σκόνη. 

• Χρωµατισµός µε δύο στρώσεις κάθετες µεταξύ τους (σπατουλάρισµα) µε 
ηµίρρευστο µίγµα «αντουί».  

• Εφαρµογή του πλαστικού χρώµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου 
παραγωγής του και σε δύο τουλάχιστον στρώσεις. 

 

9.2.5.5 Πλαστικά Τσιµεντοχρώµατα 
Τα τσιµεντοχρώµατα χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό εµφανών 
σκυροδεµάτων. Οι επιφάνειες που χρωµατίζονται µε τσιµεντοχρώµατα πρέπει να 
είναι ύφυγρες. Ο Ανάδοχος θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο χρονικό διάστηµα µεταξύ 
ξεκαλουπώµατος της επιφάνειας από σκυρόδεµα και του χρωµατισµού, ώστε η 
αλκαλικότητα της επιφάνειας να είναι µέσα στα επιτρεπόµενα από το εργοστάσιο 
παραγωγής του χρώµατος όρια. 
Το χρώµα θα είναι υδατοδιαλυτό µε ακρυλική πρώτη ύλη. Η σειρά των εργασιών 
πλαστικών τσιµεντοχρωµάτων είναι η ακόλουθη: 

• ψιλοστοκάρισµα, για να εξαλειφθούν τυχόν µικροφωλιές ή άλλη ατέλεια 

• καθαρισµός από σκόνες, ξένα σώµατα και τυχόν λίπη και λάδια 

• εφαρµογή της πρώτης στρώσης µε αραίωση 15% - 20% νερού ή κατά τις 
οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής 

• η επόµενη στρώση µε αραίωση 5%- 10% νερού ή κατά τις οδηγίες του 
εργοστασίου παραγωγής. 

 

9.2.5.6 Ελαιοχρωµατισµοί Σιδηρών Επιφανειών 
Προβλέπεται η ακόλουθη σειρά εργασιών: 

• τρίψιµο της επιφάνειας µε συρµατόβουρτσα ή σµυριδόπανο και καθαρισµός της 
από σκουριές, σκόνες, λάδια 

• δύο στρώσεις µίνιο 
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• σπατουλάρισµα σε δύο στρώσεις µε µίγµα αντουί και ψιλοστοκάρισµα (και τα 
δύο µόνο για τους σπατουλαριστούς ελαιοχρωµατισµούς) 

• χρωµατισµός µε ελαιόχρωµα δύο ή περισσότερες στρώσεις ανάλογα µε την 
επιφάνεια, τρίψιµο κάθε στρώσης, πλην της τελευταίας, µε λεπτόκοκκο 
γυαλόχαρτο. 

Στις σιδηρές επιφάνειες που χρωµατίζονται µε ριπολίνη, η εφαρµογή των στρώσεων 
µίνιου, γίνεται µετά τον καθαρισµό τους. Μετά την ξήρανση της γίνεται 
σπατουλάρισµα, όπως παραπάνω, και επίτριψη µε υαλόχαρτο. Η λοιπή διαδικασία 
είναι όµοια µε αυτή της εκτέλεσης χρωµατισµών ριπολίνης σε ξύλινες επιφάνειες. 
Στις περιπτώσεις ελαιοχρωµατισµών επιφανειών που δέχονται υψηλές 
θερµοκρασίες, χρησιµοποιούνται µόνο χρώµατα φωτιάς. Μετά το τρίψιµο των 
επιφανειών µε συρµατόβουρτσα ή σµυριδόπανο ακολουθεί αστάρωµα µε χρώµα 
φωτιάς, στοκάρισµα και τελική βαφή των επιφανειών µε ριπολίνη φωτιάς σε δύο 
στρώσεις.  

 

9.2.5.7 Βερνικώµατα Σιδηρών Επιφανειών 
Προβλέπεται η ακόλουθη σειρά εργασιών: 

• καθαρισµός των επιφανειών µε συρµατόβουρτσα και σµυριδόχαρτο ή 
σµυριδόπανο από σκουριές, σκόνες, λάδια 

• µία στρώση µίνιο µε υλικό ελαιοχρώµατος µίνιου 

• επίστρωση µε αντισκωριακό αστάρι προεργασίας (για πλαστικά βερνικώµατα), 
µετά την ξήρανση της στρώσης του µίνιου ή εναλλακτικά µια στρώση 
βελατούρας, ώστε το πλαστικό χρώµα να µην εφαρµοστεί σε ελαιώδες 
υπόστρωµα 

• δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος ή πλαστικού χρώµατος, µε πιστόλι ή / και πινέλο 

• εφαρµογή του βερνικοχρώµατος σε µια στρώση. 
 
Στους χρωµατισµούς σιδηρών επιφανειών εντάσσονται και οι εκτελούµενοι µε 
βερνικοχρώµατα αλουµινίου, που εφαρµόζονται σε ορατούς σιδηροσωλήνες 
ύδρευσης ή αερισµού ή χυτοσιδήρους σωλήνες αποχέτευσης ή σε εξωτερικά 
τοιχώµατα σιδηρών δεξαµενών και σε καπνοσυλλέκτες. Πριν την εφαρµογή του 
βερνικοχρώµατος αλουµινίου εκτελείται όπως περιγράφεται παραπάνω στρώση 
µίνιου, εκτός αν η επιφάνεια είναι γαλβανισµένη. 
Οι κοινοί χρωµατισµοί µε ντουκοχρώµατα εφαρµόζονται σε προετοιµασµένη 
επιφάνεια κατά τα προαναφερόµενα (κοινοί ελαιοχρωµατισµοί). Εφαρµόζεται µία 
στρώση ελαιοχρώµατος µίνιου και στη συνέχεια σε δύο στρώσεις ντουκοχρώµατος. 
Μετά από κάθε στρώση, πλην της τελευταίας, θα επακολουθεί τρίψιµο µε 
λεπτόκοκκο υαλόχαρτο (Νο 2 - Νο 0) και ψιλοστοκάρισµα. 

 

9.2.5.8 Ασβεστοχρωµατισµοί 
Τα ασβεστοχρώµατα χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό οροφών και τοίχων 
βοηθητικών χώρων, αποθηκών κτλ. ∆εν χρησιµοποιούνται σε εξωτερικές επιφάνειες. 
Εφαρµόζονται σε τραχείες επιφάνειες και αφού αυτές έχουν τριφτεί µε χόρτινη 
βούρτσα σε πολλές, λεπτές στρώσεις µε βούρτσα ή πινέλο. 

9.2.5.9 Ανάγλυφοι Χρωµατισµοί (ρελιέφ) 
Ανάγλυφοι χρωµατισµοί (ρελιέφ) χρησιµοποιούνται κυρίως στις εξωτερικές 
επιφάνειες. Ο χρωµατισµός αυτός εφαρµόζεται απευθείας επί του επιχρίσµατος 
χωρίς την παρεµβολή άλλου υποστρώµατος. Για τα ρελιέφ ισχύει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 
924  
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Αντί για τη χρήση ασταριού, εφαρµόζεται ως πρώτη στρώση στην επιφάνεια µε 
χοντρό πινέλο ή κοινό ρολό το ίδιο το χρώµα, αραιωµένο µε νερό κατά τις 
προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής του. 
Η δεύτερη στρώση είναι αυτή που δίνει την ανάγλυφη όψη στην επιφάνεια και 
εφαρµόζεται χωρίς αραίωση του χρώµατος (ώστε να δηµιουργηθεί χονδρό 
«µπιµπίκι») µε ειδικό ρολό για ρελιέφ (αφρώδες ή σφουγγάρι), πάντα από πάνω 
προς τα κάτω, µετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης στρώσης. 
Αν χρειάζονται επιδιορθώσεις, γίνονται πάντα µε το ίδιο υλικό (π.χ. στην περίπτωση 
αποκολλήσεων) και στη συνέχεια η επιφάνεια χρωµατίζεται µε ακρυλικό ή 
αντιµουχλικό τσιµεντόχρωµα. 

 

9.2.5.10 Προστασία 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί τους χρωµατισµούς µέχρι την οριστική 
παραλαβή του έργου, εκτός εάν οι παρουσιαζόµενες φθορές, κτλ. δεν οφείλονται σε 
λάθη και παραλείψεις που αφορούν τα υλικά, τον τρόπο προετοιµασίας της 
επιφάνειας, και την εφαρµογή των χρωµάτων, αλλά σε συνηθισµένη χρήση των 
χώρων. 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία των παρακείµενων επιφανειών και 
άλλων οικοδοµικών στοιχείων στις χρωµατιζόµενες επιφάνειες (από χτυπήµατα, 
πιτσιλίσµατα κτλ). Είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία υαλοπινάκων µε 
γραµµώσεις, υαλοπινάκων µε επεξεργασία αµµοβολής και αδιαφανών (τριµµένων) 
υαλοπινάκων από τα λιπαρά συστατικά των χρωµατισµών. Τα µέτρα προστασίας 
ισχύουν µέχρι την πλήρη περάτωση και παράδοση της εργασίας σε άριστη 
κατάσταση. Η ποιότητα της προστασίας θα πρέπει να είναι ανάλογη των συνθηκών 
λαµβανοµένων υπόψη της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της γενικής 
κατάστασης των οικοδοµικών εργασιών. Θα τοποθετούνται σήµατα «Προσοχή 
Χρώµατα» στο χώρο και εφόσον κριθεί απαραίτητο τοποθετούνται και προστατευτικά 
εµπόδια. 
Ο κάθε χώρος κατά τη διάρκεια του χρωµατισµού προστατεύεται από τη σκόνη 
οποθενδήποτε και αν προέρχεται αυτή. 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των ακόλουθων ειδικών µέτρων 
ασφαλείας που απαιτούνται για τη χρήση ψεκαστήρων (πιστόλια ψεκασµού) και για 
τον καθαρισµό µε αµµοβολή. Οι απαιτήσεις ασφαλείας για τη χρήση των 
ψεκαστήρων και των εκτοξευτήρων θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ ISO 1953. 

• Το προσωπικό που χρησιµοποιεί ψεκαστήρες πρέπει να φοράει προστατευτικά 
προσωπεία κατά τη διάρκεια του ψεκασµού. 

• Πρέπει να διασφαλίζεται συνεχής και επαρκής αερισµός των κλειστών χώρων 
κατά τη διάρκεια του ψεκασµού. 

• Στην περίπτωση ψεκασµού του εσωτερικού  δεξαµενών, και άλλων παρόµοιων 
περιορισµένων χώρων ζητείται η γνώµη µηχανικού ασφαλείας για τον 
προσδιορισµό του απαιτούµενου αερισµού. Η εργασία εκτελείται υπό τη 
συνεχή παρουσία εντεταλµένου ατόµου, το οποίο είναι εκτός του κλειστού 
χώρου και έχει συνεχή οπτική επαφή µε τα τεκταινόµενα µέσα στο χώρο. 

• Ο αερισµός ελέγχεται µετά τον ψεκασµό, ώστε να εξακριβώνεται ότι όλοι οι 
χώροι έχουν αεριστεί πλήρως, πριν επιτραπεί το κάπνισµα, η φωτιά ή η χρήση 
εξοπλισµού που µπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. 

• Κατά τη διάρκεια του καθαρισµού των επιφανειών µε αµµοβολή, το προσωπικό 
πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε τον απαιτούµενο προστατευτικό εξοπλισµό. 
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9.2.6 Έλεγχοι  
Πριν τη χρήση των υλικών επιθεωρείται από τον Ανάδοχο και από εκπρόσωπο της 
Υπηρεσίας η κατάσταση του χρώµατος µέσα στο δοχείο, ακόµα και αν έχει ελεγχθεί 
και εγκριθεί προηγουµένως. Το υλικό απορρίπτεται και αντικαθίσταται στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

• Αν έχει δηµιουργηθεί παχιά µεµβράνη από στερεοποιηµένο χρώµα, στην 
επιφάνεια του υλικού µέσα στο δοχείο (πέτσιασµα). 

• Αν έχει επέλθει χηµική αντίδραση των χρωστικών ουσιών µε άλλα συστατικά 
του χρώµατος που δηµιουργούν ηµι-σκληρυµένους σβώλους, οι οποίοι δεν 
µπορούν να εξουδετερωθούν και να επαναµιχθούν µε το υπόλοιπο υλικό 
(ζελατινοποίηση ή πήξιµο). 

• Αν εκλύονται αέρια που έχουν προκληθεί από χηµικές αντιδράσεις µεταξύ 
συστατικών του υλικού. Σχετικές ενδείξεις είναι φυσαλίδες αερίου στην 
επιφάνεια του υλικού και πιθανά ασυνήθης οσµή. Στα πλαστικά χρώµατα η 
έκλυση αερίων µπορεί να είναι ένδειξη ότι το υλικό υπέστη αρκετές εναλλαγές 
ψύχους - θέρµανσης. 

• Αν υπάρχει εκτεταµένη καθίζηση, δηλαδή καθίζηση των χρωστικών στον 
πυθµένα του δοχείου, σε σηµείο που το στερεοποιηµένο χρώµα να µην 
διαλύεται µε τις συνήθεις αναδευτικές διαδικασίες. Μικρής έκτασης καθιζήσεις 
είναι αναµενόµενες στα περισσότερα χρώµατα, αλλά η χρωστική που έχει 
καθιζάνει, πρέπει κανονικά να διαλύεται αµέσως µε ανάδευση ή ανατάραξη. 

Οι τελειωµένες επιφάνειες επιθεωρούνται από την Υπηρεσία για περίσσεια υλικού 
που δεν διαστρώθηκε ή / και απορροφήθηκε οµοιόµορφα, πινελιές, διαφορές στο 
χρώµα, στην υφή και στην τελική εµφάνιση. Οι χρωµατισµοί κρίνονται απορριπτέοι 
όταν: 

• οι επιδιορθώσεις διακρίνονται έστω και αµυδρά 

• η επιφάνεια διακρίνεται κάτω από το χρώµα, όταν δηλαδή το χρώµα είναι 
διαφανές («φάγκρισµα»). 

• το χρώµα της χρωµατισµένης επιφάνειας δεν είναι τελείως οµοιόµορφο 

• παρουσιάζει έστω και µικρής έκτασης φθορές (τριχοειδείς ρωγµές, 
αποκόλληση, παρουσία φυσαλίδων κτλ) 

• διακρίνονται οι «µατίσεις» των τµηµάτων του χρώµατος µιας επιφάνειας 

• διακρίνονται οι διαδροµές του πινέλου που χρησιµοποιήθηκε για τη διάστρωση 

• οι γραµµές συνάντησης των χρωµατισµών διαφορετικών αποχρώσεων δεν 
είναι τελείως ευθύγραµµες 

• η υφή, ή η απόχρωση δεν είναι αυτή που απαιτείται από τη µελέτη ή / και την 
Υπηρεσία 

• το πάχος και η επιφάνεια κάλυψης κάθε στρώσης δεν είναι οµοιόµορφα 

• τα κενά, οι πόροι και οι ρωγµές των προς χρωµατισµό τοιχοποιιών δεν έχουν 
πληρωθεί  

• η εργασία στις γωνίες, στις ακµές, στις συγκολλήσεις, στις συνδέσεις, στις 
ρωγµές κτλ δεν είναι ίδιας ποιότητας µε την εργασία στις υπόλοιπες επιφάνειες 

• τα σφραγιστικά υλικά των αρµών έχουν χρωµατιστεί 
Ο Ανάδοχος οφείλει να επιδιορθώσει τις ατέλειες και τις επιφάνειες, χωρίς επιπλέον 
αποζηµίωση και µετά την έγκριση της Υπηρεσίας. 
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9.2.7 Υδραυλικές  εγκαταστάσεις κτιριακών έργων  
Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει και θα παραδώσει σε λειτουργία τις υδραυλικές 
εγκαταστάσεις των κτιριακών έργων, δηλαδή: 

• πλήρη δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, εξαερισµού, απορροής οµβρίων µε 
τους υδραυλικούς υποδοχείς και τα εξαρτήµατά τους (νιπτήρες, λεκάνες 
ασιατικού ή ευρωπαϊκού τύπου, καζανάκια πλύσεως, ουρητήρια, νεροχύτες, 
νιπτήρες εργαστηρίων, υδροπίδακες, ποδόλουτρα, SINK, µπαταρίες, κάνουλες, 
σιφώνια, βαλβίδες, καθίσµατα λεκανών, εταζέρες, καθρέπτες, σαπουνοθήκες, 
αντλίες κτλ.)  

• τις απαραίτητες σωληνώσεις (πλαστικοί σωλήνες πίεσης 6atm, γαλβανισµένοι 
σιδηροσωλήνες υπερβαρέως τύπου - πράσινη ετικέτα, τσιµεντοσωλήνες, 
µολυβδοσωλήνες κτλ.),  

• τα διάφορα εξαρτήµατα και µέσα σύνδεσης (φρεάτια µε χυτοσιδηρά διπλά 
καλύµµατα, γωνίες, ταυ, µούφες, καπέλλα εξαερισµού, µπαταρίες νιπτήρων και 
καταιωνιστήρων, διακόπτες, βάννες σιφώνια, οχετοί, κανάλια, εσχάρες 
καναλιών, εσχάρες οµβρίων, ταρατσοµόλυβα κτλ.)  

• τους χρωµατισµούς (τελικό χρώµα δικτύου ύδρευσης µπλέ)  

• και κάθε άλλη εργασία, υλικά και µικροϋλικά που απαιτούνται. 
 

9.2.8 Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει και θα παραδώσει σε λειτουργία τις ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων, δηλαδή σωληνώσεις, καλώδια, αγωγοί 
κουτιά διακλαδώσεων, εξαρτήµατα σύνδεσης, φωτιστικά πυρακτώσεως µε τους 
λαµπτήρες και τα καλύµµατα, φωτιστικά φθορισµού µε τους λαµπτήρες, τους 
εκκινητές, τους πυκνωτές, φωτιστικά για τον εξωτερικό φωτισµό µε τους λαµπτήρες, 
εξαεριστήρες, θερµοσίφωνες, ρευµατοδότες ασφαλείας για τα γραφεία, τις αίθουσες 
και τα εργαστήρια, ηλεκτρικοί πίνακες τύπου STAB ή παρεµφερείς (µετά των 
απαραιτήτων διακοπτών, ασφαλείας, ασφαλειοδιακοπτών, ρελέ διαφυγής, θυρών, 
ενδεικτικών λυχνιών), ηλεκτρικοί διακόπτες, ηλεκτρικά κουδούνια, τηλεφωνικό δίκτυο, 
τρίγωνο γείωσης, φωτισµό ασφαλείας, πυροσβεστήρες, πίνακες συναγερµού (όπου 
απαιτούνται), καθώς και κάθε άλλη εργασία, υλικά και µικροϋλικά, που απαιτούνται. 
 

9.2.9 Εφαρµοστέοι κανονισµοί και πρότυπα 
Επιπλέον των προαναφερθέντων θα εφαρµοσθούν και οι ΕΤΕΠ: 
1501-03-02-02-00 
1501-03-03-01-00 
1501-03-05-01-00 
1501-03-06-01-01 
1501-03-06-01-02 
1501-03-06-02-01 
1501-03-06-02-02 
1501-03-06-02-03 
1501-03-07-02-00 
1501-03-07-06-02 
1501-03-08-01-00 
1501-03-08-02-00 
1501-03-08-03-00 
1501-03-08-04-00 
1501-03-08-07-01 
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1501-03-08-07-02 
1501-03-10-01-00 
1501-03-10-02-00 
1501-03-10-03-00 
1501-03-10-05-00 
1501-04-01-05-00 
1501-04-01-04-01 
1501-04-04-01-01 
1501-04-04-01-02 
1501-04-04-03-01 
1501-04-04-03-03 
1501-04-04-04-01 
1501-04-04-05-01 
1501-04-05-01-01 
1501-04-05-06-01 
1501-04-20-01-01 
1501-04-20-01-06 
1501-04-20-02-01 
1501-04-23-05-00 
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10. ΠΜ - ΣΤΑΤΙΚΑ  

10.1 Κανονισµοί εκτέλεσης εργασιών σκυροδέτησης 
Η προδιαγραφή εργασιών για έργα από οπλισµένο σκυρόδεµα θα βασίζεται στους 
κατωτέρω κανονισµούς, πρότυπα και όλες τις Εγκυκλίους, Αποφάσεις, 
Παραρτήµατα, Τροποποιήσεις,Αιτιολογικές Εκθέσεις και Σχόλια που τους 
συµπληρώνουν: 

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

- DIN 1072 για φορτία Οχηµάτων 

- DIN 1054 για Θεµελιώσεις 

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

- Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 (ΚΤΣ 1997) 

- Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος 2000 (ΚΤΧ 2000)  

-    Πρότυπο ΕΛΟΤ 971/1994 για Συγκολλήσιµους Χάλυβες  Οπλισµού Σκυροδέµατος 

- Πρότυπο ΕΛΟΤ 1045/1988 για δοκιµή εφελκυσµού Μεταλλικών υλικών 

- Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ 2000) 

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

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

- Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ 2000) 

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

739 

- Αποφάσεις ΥΠΕΧΩ∆Ε: ΣΚ-301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 
314, 318,344,345,346, 364,408,515 και517 

- Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές: ΧΙ, 0150, 0155, Α201, Α202, Α203, Α205, 
Α260, Α265 και Τ110 

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

 

10.2 Κανονισµοί και άλλα πρότυπα 

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

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

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

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

Για το χάλυβα ισχύει ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 
ΦΕΚ 381/Β/24-32000, οι διατάξεις περί χαλύβων των προτύπων ΕΛΟΤ 959 και 
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ΕΛΟΤ 971 και ο Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος 2000 (ΕΚΩΣ 
2000). 
 

10.3 Υλικά κατασκευής 

- Σκυρόδεµα καθαρότητας 5-10εκ. 

- Σκυρόδεµα δαπέδων και σκυροδέτηση β' βάσης 

- Σκυρόδεµα φερόντων στοιχείων 

- Χάλυβας 

- ∆οµικό πλέγµα  

- Επικαλύψεις οπλισµού 

- Στοιχεία σε επαφή µε έδαφος ή διαβρωτικό υλικό 

- ∆οκοί και υποστηλώµατα (κύριος οπλισµός) 

- Πλάκες 

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

Φ12=0,75Μ 

 

10.4 Φορτίσεις 

Οι παραδοχές φορτίσεων θα είναι σύµφωνες µε τον Ελληνικό κανονισµό φορτίσεων 
για δοµικά έργα (ΦΕΚ325 Α' 10 31'/12/45)  

 

10.5 Σεισµός 

Για τις κατασκευές θα πρέπει να εφαρµοστεί ο νέος Ελληνικός Αντισεισµικός 

Κανονισµός (ΕΑΚ - 2000)  

 

10.6 Ανεµοπίεση 

Η ανεµοπίεση θα ληφθεί σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό. 

Οι µεταλλικές κατασκευές λόγω της ελαφρότητάς τους θα ελεγχθούν για φορτία που 
προέρχονται από ανεµοπίεση, θετική και αρνητική (υποπίεση) ώστε να εξασφαλίζεται 
στο σύνολό της, αλλά και τα επί µέρους τµήµατα εκάστης κατασκευής. 

 

4cm 

3cm 

2cm 
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11. ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ 
 

11.1 Οδοστρώµατα  
Οι εκσκαφές και τα επιχώµατα για την κατασκευή των οδοστρωµάτων θα γίνουν 
σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 
H 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 συµπυκνώσεως 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. 
Όλες οι εργασίες στρώσης υπόβασης και βάσης θα γίνουν σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στις ΠTΠ 0150 και 0155 του YΠEXΩ∆E. 
Όλη η εσωτερική οδοποιία στην εγκατάσταση θα επιστρωθεί µε ασφαλτικό τάπητα, 
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Ειδικότερα προβλέπονται οι στρώσεις: 

• Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m κατά την 
Π.Τ.Π. Α-265. 

• Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη κατά την Π.Τ.Π. ΑΣ-12 και Α-201. 

• Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m κατά την Π.Τ.Π. Α-
260. 

• Ασφαλτική προεπάλειψη κατά την Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και Α-201. 

11.2 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 
µικρότερης των 5m θα χρησιµοποιούνται ειδικά καµπύλα προκατασκευασµένα 
τεµάχια. 
Τα ρείθρα και στερεά εγκιβωτισµού θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχέδια της 
µελέτης και θα τοποθετούνται στις σωστές τους ευθυγραµµίες και στάθµες. Όποια 
τµήµατα βρεθούν µε σφάλµα ευθυγραµµίας ή στάθµης µεγαλύτερο από 3 mm θα 
καθαιρούνται και θα ανακατασκευάζονται. 

11.3 Πεζοδρόµια 
Η πλακόστρωση των πεζοδροµίων, νησίδων, πλατειών κλπ. θα γίνει µε 
αντιολισθητικές τσιµεντένιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι), σύµφωνα µε 
τα σχέδια της Μελέτης.  
Η βάση έδρασης της πλακόστρωσης θα γίνει µε κοκκώδες υλικό της ΠΤΠ-0150, 
διαβάθµισης ∆ ή Ε, το οποίο θα τοποθετηθεί µεταξύ της επιφανείας της στρώσης 
έδρασης και της έδρασης των πλακών πεζοδροµίου, ελαχίστου ύψους 58 cm. Η 
βάση έδρασης θα συµπυκνωθεί σε ποσοστό 90% της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας 
που λαµβάνεται κατά την τροποποιηµένη µέθοδο PROCTOR.  
Η τοποθέτηση των τσιµεντοπλακών θα γίνει πάνω σε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 
πάχους 2,5 έως 3,0 cm, το οποίο αποτελείται από ένα µέρος ασβέστη και πέντε µέρη 
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καθαρής άµµου και 180 kg/m3 τσιµέντου. Η αρµολόγηση των πλακών θα γίνει µε 
τσιµεντοµαρµαροκονία από λευκό τσιµέντο αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 
µαρµαροκονίας.  

•  Οριζόντια σήµανση 

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

*   τις κάθε είδους διαγραµµίσεις (διαµήκης, συνεχείς ή διακεκοµµ ένες, τύπου 
«ΖΕΒΡΑ» κλπ) 

*   τις αναγραφές βελών κυκλοφορίας, ενδείξεων STOP κλπ, επί του 
οδοστρώµατος. 

*   Η οριζόντια σήµανση όλων των παραπάνω έργων θα γίνει µε «λευκό 
ανακλαστικό χρώµα διαγράµµισης οδών» σύµφωνα µε την προδιαγραφή 
Π.Τ.Π. ΧΡ-1 (Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. BM5/0/30042/13-1-79, ΦΕΚ Β/190/23-2-
79). 

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

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

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

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

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

 

11.4 Εφαρµοστέοι κανονισµοί και πρότυπα 
Επιπλέον των προαναφερθέντων θα εφαρµοσθούν και οι ΕΤΕΠ: 
1501-05-02-01-00 
1501-05-02-02-00 
1501-05-03-01-00 
1501-05-03-03-00 
1501-05-03-11-01 
1501-05-03-11-04 
1501-08-07-01-01 
1501-08-07-01-00 
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12. ΕΡΓΑ Η/Μ 
 
 

12.1  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

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

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

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

12.1.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

12.1.1.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις µελέτης και κατασκευής των 
ηλεκτρικών πινάκων χαµηλής τάσης (Χ.Τ.).  
Στους ηλεκτρικούς πίνακες χαµηλής τάσης περιλαµβάνονται ο Γενικός Πίνακας 
διανοµής Χαµηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) και οι πίνακες διανοµής που εγκαθίστανται όπου 
υπάρχουν οµαδοποιηµένες καταναλώσεις ανά είδος χώρου ή ανά είδος 
καταναλώσεων σύµφωνα µε τη Μελέτη και τις Ειδικές Προδιαγραφές. 
Οι πίνακες θα είναι πλήρως πιστοποιηµένα – τυποποιηµένα συστήµατα διανοµής 
χαµηλής τάσης «verified assemblies», σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νέου πρότυπο 
IEC 61439-1 και IEC 61439-2. 
Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των πινάκων είναι τα ακόλουθα: 

• Ονοµαστική ένταση λειτουργίας 
σύµφωνα µε την µελέτη εφαρµογής 

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

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

• Τάση µόνωσης κύριων ζυγών 
1.000 V 

• Τάση δοκιµής 
2.500 V 

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

• Σύστηµα γείωσης 
TN (ή TT, IT) 

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

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

25 kA κατ’ ελάχιστον και σύµφωνα µε τα 
µεγέθη που θα προκύψουν από την µελέτη 
επιλεκτικότητας και τους υπολογισµούς 
βραχυκυκλωµάτων Χ.Τ. 

Ο πίνακας θα φέρει υποχρεωτικά τη σήµανση “CE“ σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες Νέας Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 93/68. Η σήµανση “CE” πρέπει να 
βρίσκεται πάνω στην πινακίδα αναγνώρισης του ηλεκτρικού πίνακα. Μόνο όταν 
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υλοποιούνται οι απαιτήσεις των πιο πάνω Ευρωπαϊκών Οδηγιών επιτρέπεται η 
σήµανση “CE”. Επίσης ο κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να διαθέτει 
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας για την κατασκευή-συναρµολόγηση πινάκων 
χαµηλής τάσης. 
Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες, που θα αποσταλούν στο εργοτάξιο, πρέπει να 
συνοδεύονται µε τα απαραίτητα έγγραφα του κατασκευαστή, που θα αποδεικνύουν 
ότι έχουν πραγµατοποιηθεί επιτυχώς οι έλεγχοι και οι δοκιµές. 

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

12.1.1.2.1 Γενικός αυτόµατος διακόπτης 
Ο γενικός αυτόµατος διακόπτης πρέπει να είναι ικανότητας διακοπής 25 kΑ 
τουλάχιστον, για τάση 400 V µε θερµικά και µαγνητικά στοιχεία επιλεγµένα για τη 
συγκεκριµένη εφαρµογή, σύµφωνα µε τα πρότυπα IEC 60947.2 και IEC 60157.1. 
Κάθε γενικός διακόπτης εγκαταστάσεως θα φέρει τη σχετική ένδειξη και θα 
διακρίνεται από τους άλλους διακόπτες µε κατάλληλο χρώµα ή άλλο πρόσφορο 
µέσο, ώστε να εντοπίζεται εύκολα σε περίπτωση ανάγκης. 
Όταν σε ένα χώρο υπάρχουν περισσότεροι του ενός γενικοί διακόπτες, θα 
τοποθετείται στον καθένα πινακίδα ενδεικτική της εγκαταστάσεως ή του τµήµατος 
που αυτός ελέγχει. 
Ο γενικός διακόπτης ενός γενικού πίνακα διανοµής θα τοποθετείται σε ξεχωριστό 
πεδίο, αποµονωµένος από τον υπόλοιπο εξοπλισµό του πίνακα και θα είναι 
επισκέψιµος εκ των έµπροσθεν. 
Στην περίπτωση που ο γενικός πίνακας χαµηλής τάσεως συνδέεται απευθείας, 
(χωρίς ενδιάµεσο µέσο άµεσης αυτόµατης διακοπής) προς την πλευρά της χαµηλής 
του µετασχηµατιστού, ο γενικός διακόπτης ή θα είναι αυτόµατος συρόµενου τύπου ή 
(εάν αυτό δεν είναι δυνατόν) θα προτάσσονται αµέσως της εισόδου του διακόπτου 
ασφάλειες υψηλής ικανότητας διακοπής (H.R.C.) και στις τρεις φάσεις και αφαιρετά 
στοιχεία αποµονώσεως. 
Στο πεδίο εισόδου (όπου εφαρµόζεται) θα τοποθετούνται µόνο τα εισερχόµενα 
καλώδια τροφοδοσίας. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση καλωδίων 
διανοµής. 
Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες ο γενικός διακόπτης θα τοποθετείται σε ύψος 
τουλάχιστον 900 mm από τη στάθµη του δαπέδου. 

12.1.1.2.2 Αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων  
Η προστασία κινητήρων από βραχυκύκλωµα θα επιτυγχάνεται µε αυτόµατους 
διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου. Ο συντονισµός µε συσκευές ελέγχου θα πρέπει να 
είναι τύπου 2, όπως ορίζεται από το πρότυπο IEC 60947-4.1. 
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος για προστασία κινητήρων, θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στους κανονισµούς IEC 60947-1 και 60947-2 ή µε τους 
αντίστοιχους κανονισµούς των χωρών µελών (VDE 0660, BS 4752, NF EN 60947-
1και 2), ήτοι: 

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

• θα πρέπει να είναι ονοµαστικής τάσης 690 V AC (50/60 Hz) 

• θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για απόζευξη, όπως ορίζεται από τους 
κανονισµούς IEC 60947-2, παράγραφος 7-27. 
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• θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η 
οριζόντια ή κάθετη στήριξή τους, χωρίς δυσµενείς συνέπειες στην απόδοσή 
τους 

• θα είναι δυνατόν να τροφοδοτούνται είτε από την πλευρά της άφιξης είτε της 
αναχώρησης 

• θα πρέπει να έχουν κλάση µόνωσης ΙΙ (σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 
60335-1) µεταξύ της πρόσοψης και των εσωτερικών κυκλωµάτων ισχύος. 

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

• έχει ανοίξει  

• έχει πέσει λόγω θερµικού, 
Είναι δεκτός και διακόπτης που δεν έχει σε ανεξάρτητη επαφή το θερµικό αλλά τότε 
θα πρέπει µετά το ρελέ ισχύος να τοποθετηθεί ιδιαίτερο θερµικό προστασίας του 
κινητήρα µε ξεχωριστές ανεξάρτητες επαφές για τη σήµανση.  
Οι αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων πρέπει να έχουν τα πιο κάτω 
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: 

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

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

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

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

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

- στη θέση OFF η λαβή να δείχνει την κατάσταση απόζευξης 

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

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

• η ονοµαστική ένταση του αυτόµατου διακόπτη, το µπουτόν αφόπλισης, η 
αναγνώριση του κυκλώµατος αναχώρησης και η ένδειξη της θέσης της επαφής, 
πρέπει να είναι ευκρινώς ορατές και να έχουν πρόσβαση από την πρόσοψη, 
µέσω του µπροστινού µέρους ή της πόρτας του πίνακα 
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• οι αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων θα πρέπει να έχουν πολύ 
υψηλή ικανότητα περιορισµού των ρευµάτων. Η ηλεκτρική αντοχή των 
αυτοµάτων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου, όπως ορίζεται από τα 
IEC 60947-2, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 φορές το ελάχιστο απαιτούµενο 
από τους κανονισµούς. 

• θα πρέπει να είναι δυνατόν οι αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων να 
εξοπλισθούν µε ένα περιστροφικό χειριστήριο όπου θα µπορεί να τοποθετηθεί 
εύκολα µία επαφή ζεύξης (µε επικάλυψη) 

• οι αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων θα πρέπει να είναι έτσι 
σχεδιασµένοι, ώστε να εγκαθίστανται µε ασφάλεια επί τόπου τα βοηθητικά 
εξαρτήµατα όπως πηνία εργασίας ή έλλειψης τάσης και βοηθητικές επαφές. 

Ειδικότερα για τα βοηθητικά εξαρτήµατα: 

• θα είναι αποµονωµένα από τα κυκλώµατα ισχύος 

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

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

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

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

Κινητήρες µε ονοµαστική ισχύ µέχρι 2 kW θα προστατεύονται µε τριπολικό θερµικό 
στοιχείο υπερεντάσεως και έναντι διακοπής φάσεως. 
Κινητήρες µε ονοµαστική ισχύ µεγαλύτερη των 2 kW και µέχρι 75 kW θα 
προστατεύονται µε τριπολικό θερµικό στοιχείο υπερεντάσεως, έναντι διακοπής 
φάσεως και ρυθµιζόµενα µαγνητικά τυλίγµατα. Εναλλακτικά µπορούν να 
προστατεύονται από τριφασικό ηλεκτρονόµο προστασίας κινητήρων. 
Κινητήρες µε ονοµαστική ισχύ µεγαλύτερη των 75 kW θα προστατεύονται µε 
ηλεκτρονική µονάδα προστασίας κινητήρος. Η µονάδα αυτή θα περιέχει ένα 
ισοδύναµο θερµικό κύκλωµα, αθροιστικό των απωλειών σιδήρου και χαλκού του 
κινητήρα. Βάσει των απωλειών αυτών θα παράγει τη χαρακτηριστική καµπύλη 
θερµοκρασίας του κινητήρα κατά το στάδιο της εκκίνησης, της λειτουργίας και της 
ψύξεως. Η µονάδα πρέπει να παρακολουθεί τη χαρακτηριστική αυτή και κατά τη 
διακοπή της ρευµατοδοτήσεως και να αναλαµβάνει πάλι στο σωστό σηµείο της 
καµπύλης µόλις η ηλεκτροδότηση αποκατασταθεί. Η χαρακτηριστική αυτή καµπύλη 
πρέπει να επιδέχεται ρύθµιση, ώστε να ανταποκρίνεται σε διαφορετικούς χρόνους 
εκκίνησης του κινητήρα, ως εξής: 

• Προστασία έναντι υπερφορτώσεως (1,50 – 1,15 Ιn) 

• Προστασία έναντι σφάλµατος προς γη (0,1 – 0,35 Ιn) 

• Προστασία έναντι διακοπής φάσεως (2 – 3 sec) 

• Προστασία έναντι υπερτάσεων κατά τη διαδικασία της εκκινήσεως και ενώ ο 
κινητήρας δεν έχει αρχίσει ακόµη να περιστρέφεται (stalled rotor)(50 ms σε 6–
10 Ιn) 

• Προστασία επιτυχούς εκκινήσεως έναντι πτώσεως θερµικών  
Θα διαθέτει ένα κεντρικό ηλεκτρονόµο που θα διεγείρεται και λειτουργεί στις 
περιπτώσεις, υπερφορτίσεως, διακοπής µίας φάσεως και σφάλµατος προς τη γη.  

12.1.1.2.3 Αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται σύµφωνα µε τα Πρότυπα IEC 60947-2 ή τα αντίστοιχα Πρότυπα 
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των διαφόρων χωρών-µελών Ευρωπαϊκής Ένωσης (VDE 0660, BS 4752, 
UTE C63120) ή µε τα Πρότυπα UL 489. Τα πιστοποιητικά ικανότητας διακοπής των 
αυτόµατων διακοπτών ισχύος θα πρέπει να διατίθενται για την κατηγορία Β των 
προαναφερθέντων κανονισµών. Η δοκιµή θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε την 
ικανότητα διακοπής σε λειτουργία (lcs) να είναι τουλάχιστον ίση µε το 50% της 
ικανότητας διακοπής µέγιστου βραχυκυκλώµατος (lcu) και το ονοµαστικό ρεύµα 
αντοχής βραχέως χρόνου (lcw) να είναι µε 25 kA/0,5 sec. Οι αυτόµατοι διακόπτες 
ισχύος θα πρέπει να έχουν ονοµαστική τάση λειτουργία 690 V – 50 Hz και 
ονοµαστική τάση µόνωσης 750 V – 50 Hz. 
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος θα µπορεί να είναι βυσµατικού τύπου ή συροµένου σε 
φορείο τριπολικοί ή τετραπολικοί. 
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου ως 630Α θα πρέπει να είναι 
κατηγορίας Α µε ικανότητα διακοπής σε λειτουργία (lcs) ίση µε την ικανότητα 
διακοπής µεγίστου βραχυκυκλώµατος (lcu) σε όλο το εύρος τάσης λειτουργίας για 
ονοµαστικές εντάσεις έως 250 Α και έως τα 500 V για µεγαλύτερες ονοµαστικές 
εντάσεις. Θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για απόζευξη, όπως ορίζεται από τους 
κανονισµούς IEC 60947-2, παράγραφος 7-27. 
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου από 630Α έως 1600Α θα πρέπει να 
είναι κατηγορίας Β των κανονισµών µε ικανότητα διακοπής σε λειτουργία 
βραχυκυκλώµατος (Icu) και το ονοµαστικό ρεύµα αντοχής βραχέως χρόνου (Icu) να 
είναι 25 kΑ/0,5 sec (εκτός των αυτόµατων διακοπτών τύπου περιοριστή ρεύµατος). 
Για τους αυτόµατους διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου άνω των 1600 Α θα πρέπει η 
ικανότητα διακοπής µεγίστου βραχυκυκλώµατος (Icu) να είναι τουλάχιστον ίση µε το 
αναµενόµενο ρεύµα βραχυκύκλωσης (Isc) στο σηµείο της ηλεκτρικής εγκατάστασης 
όπου προορίζεται, εκτός αν ο ανάντη αυτόµατος διακόπτης ισχύος εξασφαλίζει 
συνεργασία σύµφωνα µε το IEC 947-2 Παράρτηµα Α. 
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η οριζόντια ή κάθετη στήριξη, χωρίς δυσµενείς συνέπειες στην απόδοση 
τους. Θα πρέπει να είναι δυνατή η αντίστροφη τροφοδοσία του αυτόµατου διακόπτη 
ισχύος χωρίς µείωση της απόδοσης του έως τα 500 V AC. 
Ο µηχανισµός λειτουργίας θα πρέπει να είναι τύπου ταχείας ζεύξης – ταχείας 
απόζευξης, µε τη λειτουργία µηχανικά ανεξάρτητη από την λαβή χειρισµού ώστε να 
εµποδίζονται οι επαφές να παραµένουν κλειστές σε συνθήκες υπερφόρτισης ή 
βραχυκύκλωσης. Ο µηχανισµός λειτουργίας θα είναι κατασκευασµένος έτσι ώστε να 
κινεί συγχρόνως όλους τους πόλους ενός πολυπολικού αυτόµατου διακόπτη σε 
περιπτώσεις ανοίγµατος, κλεισίµατος ή αφόπλισης. 
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος θα πρέπει να χειρίζονται από µία λαβή η οποία θα 
δείχνει ευκρινώς τις τρεις κύριες θέσεις της συσκευής: συσκευή σε λειτουργία (ON), 
συσκευή εκτός λειτουργίας (OFF), συσκευή σε αφόπλιση (TRIPPED). Εφόσον 
απαιτείται, ο αυτόµατος διακόπτης θα είναι εφοδιασµένος µε περιστροφικό 
χειριστήριο. 
Ο µηχανισµός λειτουργίας θα είναι έτσι κατασκευασµένος ώστε η λαβή του 
αυτόµατου διακόπτη να δείχνει την πραγµατική κατάσταση των επαφών ώστε να 
εξασφαλίζεται η ένδειξη θετικής απόζευξης. 
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να έχουν µεγάλη ικανότητα 
περιορισµού του ρεύµατος. Για βραχυκυκλώµατα, η µέγιστη θερµική καταπόνηση I2t 
θα πρέπει να περιορίζεται σε: 

• 10.000.000 A2s για ονοµαστικές εντάσεις ρεύµατος έως 250 Α 

• 5.000.000 A2s για ονοµαστικές εντάσεις ρεύµατος 400 Α έως 630 Α 
Αυτά τα χαρακτηριστικά θα επιτρέπουν υψηλή απόδοση για την τεχνική της 
ενισχυµένης προστασίας (cascading) µε τη χρήση στην αναχώρηση αυτοµάτων 
διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου ή µικροαυτοµάτων διακοπτών ράγας. 
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου, οι ονοµαστικές εντάσεις των οποίων 
είναι ίσες µε τις ονοµαστικές εντάσεις των µονάδων ελέγχου τους, θα πρέπει να 
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εξασφαλίζουν την επιλεκτική συνεργασία για οποιοδήποτε ρεύµα σφάλµατος έως 
τουλάχιστον 35 Ka rms, µε οποιοδήποτε αυτόµατο διακόπτη στην αναχώρηση µε 
ονοµαστική ένταση µικρότερη ή ίση µε το 0,4 της ονοµαστικής έντασης του 
αυτόµατου διακόπτη που βρίσκεται προς την άφιξη. Η ηλεκτρική αντοχή των 
αυτόµατων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου, όπως ορίζει ο κανονισµός IEC 60947-
2, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε 3 φορές την ελάχιστη απαιτούµενη από τους 
κανονισµούς. 
Οι αυτόµατοι διακόπτες θα έχουν διπλή µόνωση στην πρόσοψη επιτρέποντας έτσι 
την επιτόπου εγκατάσταση βοηθητικών εξαρτηµάτων χωρίς να χρειάζεται να 
αποµονωθεί η συσκευή. 
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) θα τοποθετούνται σε πεδία 
πινάκων και θα εξασφαλίζεται βαθµός προστασίας ΙΡ30 από την µπροστινή πλευρά 
του διακόπτη ισχύος (όταν αυτός είναι τοποθετηµένος στον πίνακα), βαθµός 
προστασίας ΙΡ20 για τα υπόλοιπα µέρη του (πλην των ακροδεκτών) και δυνατότητα 
επίτευξης βαθµού προστασίας ΙΡ54 από την µπροστινή πλευρά του διακόπτη µε 
κατάλληλους µηχανισµούς προσαρµογής. 
Όλα τα βοηθητικά ηλεκτρικά εξαρτήµατα, όπως πηνίο εργασίας, πηνίο έλλειψης τάση 
και βοηθητικές επαφές, θα πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να µπορούν να 
τοποθετηθούν εύκολα στον αυτόµατο διακόπτη. Όλα τα ηλεκτρικά βοηθητικά 
εξαρτήµατα θα έχουν ενσωµατωµένους ακροδέκτες ελέγχου. 
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου µε ονοµαστικές εντάσεις ως 250 Α θα 
πρέπει να διαθέτουν θερµοµαγνητική µονάδα ελέγχου (θερµική για προστασία 
υπερφόρτισης, µαγνητική για προστασία βραχυκλώσεως) ή εναλλακτικά ηλεκτρονική. 
Οι διακόπτες µε ονοµαστικές εντάσεις µεγαλύτερες των 630 Α θα πρέπει να 
διαθέτουν ηλεκτρονική προστασία. Οι ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου θα πρέπει να 
συµφωνούν µε τους κανονισµούς IEC 60947-2, παράρτηµα F (µέτρηση rms τιµών 
ρεύµατος, ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα κτλ). Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα θα 
πρέπει να αντέχουν σε θερµοκρασίες έως 125oC. 
Οι ηλεκτρονικές και θερµοµαγνητικές µονάδες ελέγχου θα πρέπει να είναι 
ρυθµιζόµενες και θα είναι δυνατή η προσαρµογή καλυµµάτων, µε σκοπό την 
αποφυγή τυχαίας επέµβασης στις ρυθµίσεις. Οι ρυθµίσεις προστασίας θα ισχύουν 
για όλους τους πόλους του αυτόµατου διακόπτη. 
Οι θερµοµαγνητικές µονάδες ελέγχου θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• ρυθµιζόµενη θερµική προστασία 

• σταθερή µαγνητική προστασία για ονοµαστικές εντάσεις έως 100 Α 

• ρυθµιζόµενη µαγνητική προστασία (5 έως 10 φορές την ονοµαστική ένταση) για 
ονοµαστικές εντάσεις µεγαλύτερες από 100 Α 

• δυνατότητα προστασίας του ουδετέρου 

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

Οι ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

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

• προστασία βραχέως χρόνου (ST) µε ρυθµιζόµενη τιµή Ιm από 2 έως 10 φορές 
τη θερµική ρύθµιση Ιr και δυνατότητα χρονικής καθυστέρησης αντίδρασης σε 
βραχυκύκλωµα 

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

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

Για διακόπτες έντασης µεγαλύτερης από 630 A, τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής 
µονάδας έλεγχου θα είναι τα εξής: 

• Προστασία µακρού χρόνου (LT) ρυθµιζόµενη σε βήµατα της ονοµαστικής 
έντασης και µε ρυθµιζόµενη χρονική καθυστέρηση. 

• Προστασία βραχέως χρόνου (ST) ρυθµιζόµενη σε πολλαπλάσια βήµατα της 
ονοµαστικής έντασης και µε ρυθµιζόµενη χρονική καθυστέρηση. 

• Στιγµιαία προστασία (INST) ρυθµιζόµενη έως 15 φορές το ονοµαστικό ρεύµα 
και µε θέση OFF. 

• Εξοπλισµός “test”- στοιχείο για έλεγχο σωστής λειτουργίας της µονάδας 
ελέγχου 

• Επίσης θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα προστασίας έναντι σφάλµατος γης 
(εφόσον αποκτείται) µε χρονική καθυστέρηση. 

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

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

• Ονοµαστική τάση λειτουργίας 690 V / 50 Hz  

• Ονοµαστική κρουστική τάση 8 kV 

• Ονοµαστική ένταση βραχέως χρόνου (Icw για 1 sec), ως εξής: 

- Ονοµαστική ένταση (A) Icw (kA) 

- ως 80 3 

- 80 – 160 6 

- 250 8,5 

- 400 – 630 12 

- 800 25 

- 1.000 – 1.250 35 

- 1.600 – 2.500 50 
 
Επιπλέον, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο πρότυπο IEC 68230 κύκλος Τ2 (ζεστό 
και υγρό περιβάλλον).  
Θα διατίθενται σε δυο τύπους πλαισίων µε 3 ή 4 πόλους αντίστοιχα. 
 
Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των διακοπών φορτίου είναι τα εξής: 

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

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

• Οι διακόπτες φορτίου θα είναι διπλά µονωµένοι και σχεδιασµένοι για να 
προσαρµόζονται δύο βοηθητικές επαφές. 

• Οι διακόπτες φορτίου θα αναφέρονται σε κατηγόρια χρήσης AC 23 A χωρίς 
µείωση απόδοσης στα 440 V AC για τα µεγέθη ως 80A και στα 500 V AC για 
τους µεγαλύτερους διακόπτες ως 400 A. Για τους διακόπτες φορτίου πάνω από 
τα 1000 Α θα ανταποκρίνονται στην κατηγόρια χρήσης AC 22 χωρίς µείωση 
της απόδοσης στα 415 V AC. 

Όσον αφορά την εγκατάσταση των διακοπών φορτίου πρέπει αυτοί να εγκαθίστανται 
είτε σε συµµετρική ράγα είτε σε πλάτη πίνακα. Το περιστροφικό χειριστήριο θα 
διατίθεται στην πρόσοψη ή πλευρικά µε δυνατότητα προέκτασης και στις δυο 
περιπτώσεις. 
Η προστασία έναντι υπερφορτίσεων ή βραχυκυκλωµάτων θα διασφαλίζεται από τον 
ανάντι αυτόµατο διακόπτη ισχύος µε βάση τους πίνακες επιλογής που θα δίνονται 
από τον κατασκευαστή. 

12.1.1.2.5 Ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου στροφών κινητήρων (inverters) 
Οι µονάδες ελέγχου συχνότητας πρέπει να είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε 
πίνακα και να συµφωνούν µε τα πιο κάτω πρότυπα: 

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

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

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

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

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

• ΕΝ 50178 για χαµηλή τάση 

• IEC 68-2-6 για αντοχή από δονήσεις και IEC 68-2-27 για αντοχή από σοκ 

• IEC 664-1 και ΕΝ 50718 για βαθµό 2 αντοχής σε µέγιστη περιβαλλοντική 
µόλυνση 

• Low Voltage Derective 73/23/EEC µε τροποποιήσεις 

• Ο ρυθµιστής ταχύτητας θα έχει την έγκριση κατά UL και CSA 
Για τη µετατροπή των ρευµάτων θα χρησιµοποιείται η τεχνολογία IGBT ή άλλη 
καλύτερη που θα εξασφαλίζει εξ’ ίσου µικρές παραµορφώσεις του ρεύµατος και τις 
τάσης. 
Η ονοµαστική τάση λειτουργίας των οµαλών εκκινητών θα είναι τουλάχιστον 380V / 
415V, συχνότητας 48 ως 63 Hz, µε συντελεστή ισχύος της τάξης του 0,95 για όλη την 
κλίµακα ρύθµισης της συχνότητας και θα µπορούν να εργάζονται κανονικά στις 
κλιµατικές συνθήκες του έργου. Το πεδίο λειτουργίας τους θα καλύπτει την 
ονοµαστική ισχύ των κινητήρων των οποίων τη λειτουργία θα ρυθµίζει. 
Ο ρυθµιστής ταχύτητας στεγάζεται σε κιβώτιο χωρίς κίνδυνο τυχαίας επαφής, ενώ 
όλες οι µονάδες µε βοηθητικές λειτουργίες θα προσαρµόζονται βυσµατωτά. 
Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν σήµανση CE και πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας. Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των µονάδων που αφορούν την έξοδο 
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προς κινητήρα, τις εισόδους – εξόδους ελέγχου, τις δυνατότητες λειτουργίας, τις 
προστασίες και τις συνθήκες περιβάλλοντος για την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία 
είναι κατ’ ελάχιστον τα πιο κάτω: 

• Έξοδος κινητήρα: 3 Φάσεις, 0V έως τάση δικτύου, συχνότητας 0 έως 250 Ηz µε 
χρόνο επιτάχυνση και χρόνο επιβράδυνσης 0,1 έως 1.800 sec. 

• Είσοδοι / Έξοδοι ελέγχου: ∆ύο προγραµµατιζόµενες αναλογικές είσοδοι, 
τάσεως 0/2...10 V, εντάσεως 0/4...20 mA µε χρόνο απόκρισης ≤ 60 ms, 
ανάλυση 0,1%, ακρίβεια ±1%. Μία προγραµµατιζόµενη αναλογική έξοδος 
έντασης 0/4...20 mA. Τρεις προγραµµατιζόµενες ψηφιακές είσοδοι 24 V DC, µε 
χρόνο απόκρισης ≤ 9 ms. ∆ύο προγραµµατιζόµενες ψηφιακές έξοδοι τύπου 
ρελέ τάσης λειτουργίας 12 έως 250 V AC / 30 V DC. Ρελέ εξόδου θα 
χρησιµοποιούνται για τις ενδείξεις καταστάσεων (αφόπλιση λόγω σφάλµατος, 
οµαλή εκκίνηση, προειδοποίηση θερµικού κλπ). 

• Βοηθητικές τάσεις: 10 V DC, 10 mA για χρήση µε γραµµικά ποτενσιόµετρα. 

• ∆υνατότητες: Περιορισµός ρεύµατος και συχνότητας, δύο ρυθµιζόµενες ράµπες 
εκκίνησης – στάσης, λειτουργία PID, εκκίνηση σε συγχρονισµό µε 
περιστρεφόµενο φορτίο (Flying start), πέντε προγραµµατιζόµενες σταθερές 
ταχύτητες, αντιστάθµιση IR, αντιστάθµιση ολίσθησης. 

• Προστασίες: Υπερφόρτιση µετατροπέα, ανύψωση θερµοκρασίας µετατροπέα, 
βραχυκύκλωµα στην έξοδο του µετατροπέα, υπέρταση δικτύου, απώλεια 
φάσης δικτύου, υπερφόρτιση κινητήρα, µηχανικό µπλοκάρισµα κινητήρα, 
σφάλµα ως προς γη. 

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις σφάλµατος θα επισηµαίνονται µε λυχνίες και µέσω 
ρελέ εξόδων του επεξεργαστή θα µπορούν να µεταδοθούν ως ψηφιακές είσοδοι στο 
δίκτυο αυτοµατισµού. Όσον αφορά της ενδείξεις και λοιπές σηµατοδοτήσεις θα 
περιλαµβάνουν ενδεικτικές λυχνίες σήµανσης της θέσης υπό τάση και γενικού 
σφάλµατος. 
Οι πληροφορίες λειτουργίας και σφαλµάτων θα εµφανίζονται σε ψηφιακή οθόνη. 
Ο inverter θα έχει µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος 40°C και µέγιστη 
υγρασία 90% και θα µπορεί να λειτουργεί από -15% έως +10% της ονοµαστικής 
τάσης. Θα µπορεί να αποδίδει την ονοµαστική ισχύ του για όλη την κλίµακα ρύθµισης 
της συχνότητας από 30-100% της ονοµαστικής συχνότητας (50 Hz). 
Εφόσον απαιτείται από τη Μελέτη οι ρυθµιστές στροφών θα περιλαµβάνουν 
δυνατότητα επικοινωνίας µε βιοµηχανικά δίκτυα ή προγραµµατιζόµενους λογικούς 
ελεγκτές. 
Οι µονάδες ελέγχου συχνότητας θα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες προστατευτικές 
διατάξεις που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο εκκινητής αναστροφής. 
Επιπλέον, θα διαθέτουν στην είσοδο πηνίο περιορισµού των αρµονικών και των 
αιχµών καθώς και φίλτρο ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (Radio Interference 
Suppression Filter RFI) από τις τοπικές συνθήκες. 
Οι µονάδες θα έχουν την δυνατότητα να παίρνουν ψηφιακό σήµα για να ξεκινούν και 
να σταµατούν τον κινητήρα και να τον οδηγούν σε όποια συχνότητα έχει ρυθµιστεί. 
Ο προµηθευτής των ρυθµιστών στροφών θα συνοδεύει αυτούς µε γραπτές οδηγίες 
λειτουργία και συντήρησης οι οποίες µε ευθύνη του αναδόχου θα ενσωµατώνονται 
στα «Τεύχη Οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης» του έργου, τα οποία οφείλει να 
συντάξει και να παραδώσει στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου µε δική του δαπάνη. 

 

12.1.1.2.6 Ηλεκτρονόµοι 

12.1.1.2.7 Ηλεκτρονόµοι προστασίας  
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα προστατεύονται έναντι βραχυκυκλώµατος ή 
υπερεντάσεων µέσω ηλεκτρονόµων οι οποίοι θα ενεργοποιούν τους αυτόµατους 
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διακόπτες χαµηλής τάσεως. Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προτεινόµενα από αυτόν 
µέσα προστασίας συµφωνούν µε τις απαιτήσεις της ∆ΕΗ. 
Όλοι οι ηλεκτρονόµοι θα είναι σύµφωνοι µε την τελευταία έκδοση του προτύπου 
IEC 60255. Θα είναι κατάλληλοι για τις κλιµατικές συνθήκες και τις συνθήκες του 
έργου. 
Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι κατάλληλοι για να εργάζονται µε το ρεύµα των βοηθητικών 
κυκλωµάτων και θα φέρουν όλες τις απαιτούµενες επαφές και ακροδέκτες για τη 
συνεργασία τους µε τους αυτοµατισµούς και τα συστήµατα συναγερµού και ενδείξεων 
του έργου για τη σύνδεσής τους µε τα συνεργαζόµενα εξωτερικά κυκλώµατα. 
Για λόγους δοκιµών θα είναι δυνατή η εύκολη, µέσω βυσµατικών ακροδεκτών, 
σύνδεση µε ανεξάρτητους µετασχηµατιστές τάσεως ή εντάσεως. ∆ιακοπή ή 
αποσύνδεση οποιασδήποτε µόνιµης καλωδίωσης δεν επιτρέπεται. 

12.1.1.2.8 Ηλεκτρονόµοι ισχύος 
Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες αέρος (ηλεκτρονόµοι ισχύος) θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στους κανονισµούς IEC 60947-1, 60947-4 ή σε ισοδύναµους 
κανονισµούς χωρών – µελών της Ε.Ε. (VDE 0660, BS 5424, NFC 63-110) ή 
κανονισµούς UL/JIS. 
Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονοµαστικής τάσης λειτουργίας µέχρι 
660 V AC, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύµατος χρήσης θα πρέπει να είναι 
25...400 Hz. Η ονοµαστική τάση µόνωσης θα είναι 1000 V AC (50/60 Hz) και η 
ονοµαστική τάση ελέγχου 12 έως 660 V AC ή DC. Όλοι οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες 
θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε τροπικά κλίµατα. 
Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα είναι ονοµαστικής έντασης ως 780 Α (AC3) ή 1.600 Α 
(AC1). Θα διατίθενται σε 3 ή 4 πόλους ανάλογα τη Μελέτη. Τα όρια της τάσης 
ελέγχου στην λειτουργία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,85 έως 1,1 της 
ονοµαστικής τάσης. Θα πρέπει να έχουν µηχανική διάρκεια ζωής τουλάχιστον 
5.000.000 χειρισµών για θερµοκρασία περιβάλλοντος από –5°C έως 55°C. Θα 
πρέπει να έχουν την δυνατότητα να δέχονται µπλοκ βοηθητικών και χρονικών 
επαφών. 

12.1.1.2.9 Βοηθητικά ρελέ 
Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες (βοηθητικά ρελέ) θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στους κανονισµούς IEC 60947-1 ή σε ισοδύναµους κανονισµούς 
χωρών - µελών της Ε.Ε. (VDE 0660, BS 4794, NFC 63-140). Θα είναι ονοµαστικής 
τάσης λειτουργίας µέχρι 660 V AC, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύµατος χρήσης θα 
πρέπει να είναι 25-400 Hz. Η ονοµαστική τάση µόνωσης θα είναι 690 V και η 
ονοµαστική τάση ελέγχου 12 έως 660 V AC και 12-60 V DC. Όλοι οι βοηθητικοί 
τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε τροπικά 
κλίµατα. 
Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι ονοµαστικής έντασης Ith=10 A και 
θα διατίθενται σε 4 επαφές (συνδυασµός NO και NC). Τα όρια της τάσης ελέγχου 
στην λειτουργία θα πρέπει να είναι 0,5 έως 1,1 της ονοµαστικής τάσης. Οι βοηθητικοί 
τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα πρέπει να έχουν µηχανική διάρκεια ζωής τουλάχιστον 
10.000.000 χειρισµών για θερµοκρασία περιβάλλοντος από –5 °C έως 55°C. 

12.1.1.2.10 Χρονικά αστέρος - τριγώνου 
Τα χρονικά ρελέ αστέρος – τριγώνου πρέπει να είναι ηλεκτρονικά περιοχής 0,5 έως 
10 sec, κατάλληλα για γενική χρήση σε συστήµατα ελέγχου και µηχανολογικές 
εφαρµογές. Η τάση ελέγχου λειτουργίας τους θα είναι 230V AC, 50/60 Hz. Η κλειστή 
και η ανοικτή επαφή δεν θα κλείνουν ποτέ ταυτόχρονα. 

 

12.1.1.2.11 Μεταγωγικοί διακόπτες – ∆ιακόπτες ράγας 

12.1.1.2.12 Μεταγωγικοί διακόπτες I-0-II 
Πρέπει να είναι κατάλληλοι για εµφανή εγκατάσταση και θα διαθέτουν τόσες επαφές 
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NO/NC όσες είναι αναγκαίες για την κατασκευή του αυτοµατισµού που εξυπηρετούν.  

12.1.1.2.13 ∆ιακόπτες ράγας 
Οι διακόπτες ράγας µονοπολικοί, διπολικοί ή τριπολικοί (400/230 V – 50 Hz) θα 
έχουν κατά προτίµηση εξωτερική µορφή όµοια µε αυτήν των µικροαυτόµατων 
διακοπτών (MCB) επόµενης παραγράφου. Η στερέωση τους θα γίνεται πάνω σε 
τυποποιηµένες ράγες DIN µε την βοήθεια κατάλληλου µανδάλου. Οι ραγοδιακόπτες 
θα χρησιµοποιηθούν σαν διακόπτες χειρισµού φωτιστικών σωµάτων στους πίνακες 
διανοµής ή σαν µερικοί διακόπτες κυκλωµάτων ονοµαστικής εντάσεως ως 160 Α. Το 
κέλυφος των ραγοδιακοπτών θα είναι από συνθετική ύλη ανθεκτική σε υψηλές 
θερµοκρασίες. 
Οι διακόπτες ράγας πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC 408 και 449-1 ή 
ισοδύναµα πρότυπα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (BS 5419 και VDE 0660). Τα 
λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα είναι τα ακόλουθα: 

• Μηχανική αντοχή Ι =  20 – 32 Α : 300.000 κύκλοι λειτουργίας 
40 – 63 Α  :  150.000 κύκλοι λειτουργίας 
– 100 Α  :  100.000 κύκλοι λειτουργίας 

• Ηλεκτρική αντοχή Ι = 20 – 32 Α  : 30.000 κύκλοι λειτουργίας 
40 – 63 Α  :  10.000 κύκλοι λειτουργίας 
80 – 100 Α  : 7.500 κύκλοι λειτουργίας 

• Αντοχή βαρέως χρόνου: 20 x In / 1 sec 

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

• Λοιπά στοιχεία: Ένδειξη θετικής απόζευξης 

12.1.1.2.14 Αυτόµατες ασφάλειες (µικροαυτόµατοι διακόπτες MCB) 
Για την προστασία των γραµµών που αναχωρούν από τους πίνακες θα 
χρησιµοποιηθούν αυτόµατες ασφάλειες (µικροαυτόµατοι διακόπτες MCB).  
Οι µικροαυτόµατοι διακόπτες (MCB) θα πρέπει να συµµορφώνονται µε το πρότυπο 
IEC / EN 60947-2 ή IEC / EN 60898. Η συµµόρφωση µε τα πρότυπα θα πρέπει να 
πιστοποιείται από αναγνωρισµένο οργανισµό (π.χ. VDE) και η σήµανση ποιότητάς 
του πρέπει να είναι ορατή πάνω στις συσκευές. Τα χαρακτηριστικά για κάθε συσκευή 
θα πρέπει να φαίνονται στο µονογραµµικό σχέδιό της σύµφωνα µε το παραπάνω 
πρότυπο: αριθµός πόλων, ονοµαστικό ρεύµα, ικανότητα διακοπής, τύπος σύµφωνα 
µε την κατηγοριοποίηση στιγµιαίας αφόπλισης. 
Οι µικροαυτόµατοι διακόπτες  θα πρέπει να στηρίζονται σε συµµετρική ράγα DIN 
πλάτους 35 mm και θα είναι µονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί, ή τετραπολικοί. Οι 
ικανότητες διακοπής των διακοπτών MCB θα πρέπει να είναι ίσες τουλάχιστον µε την 
αναµενόµενη τιµή σφάλµατος στο σηµείο του συστήµατος διανοµής όπου 
εγκαθίστανται, εκτός εάν µεσολαβεί άλλος διακόπτης προς την άφιξη (τεχνική 
cascading – ενισχυµένης προστασίας). 
Ο µηχανισµός λειτουργίας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος µηχανικά από τη λαβή 
χειρισµού, ώστε να αποφεύγεται οι επαφές να παραµένουν κλειστές σε συνθήκες 
βραχυκύκλωσης ή υπερφόρτισης. Θα πρέπει να είναι τύπου “αυτόµατου 
επανοπλισµού”. 
Ο µηχανισµός λειτουργίας κάθε πόλου σε έναν πολυπολικό µικροαυτόµατο διακόπτη 
(MCB) θα πρέπει να συνδέεται απευθείας µε τον εσωτερικό µηχανισµό του διακόπτη 
και όχι µε τη λαβή χειρισµού. Το χειριστήριο θα πρέπει να είναι τύπου “γλώσσας” 
(λαβής), µε δυνατότητα κλειδώµατος. Κάθε πόλος θα πρέπει να έχει ένα διµεταλλικό 
θερµικό στοιχείο, για προστασία κατά υπερφόρτισης και ένα µαγνητικό στοιχείο, για 
προστασία κατά βραχυκυκλώµατος. Για την ονοµαστική ένταση µικρο-αυτόµατου 
διακόπτη παρέχονται από τον κατασκευαστή πίνακες επιλογής ανάλογα µε τον τύπο 
του φορτίου και το µέγεθος αυτού. Οι ακροδέκτες θα είναι τύπου σήραγγος (ΙΡ 20) 
ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος άµεσης επαφής. Θα πρέπει να είναι δυνατή η 
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επιτόπου προσαρµογή βοηθητικών εξαρτηµάτων όπως: πηνίο εργασίας, πηνίο 
έλλειψης τάσης, επαφή ON-OFF, επαφή σηµατοδότησης ανάγκης (alarm) ή συσκευή 
ανίχνευσης ρεύµατος διαρροής 30 mA ή 300 mA µε δυνατότητα ελέγχου από 
απόσταση (αφόπλιση από απόσταση). 
Οι διακόπτες θα είναι σύµφωνοι µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς VDE 0641 και 
0643, µε χαρακτηριστικά διακοπής καµπύλης «C» (κατά IEC / EN 60898) για τα 
κυκλώµατα φωτισµού και ρευµατοδοτών και καµπύλων «C» ή «D» (κατά IEC / EN 
60898) για τα κυκλώµατα µικρών κινητήρων. Οι αυτόµατες ασφάλειες θα είναι 
κατάλληλες για ονοµαστική τάση 230 V – 400 V σε 50 Hz, µε ισχύ διακοπής 
τουλάχιστον 3 kΑ για τα κυκλώµατα φωτισµού και ρευµατοδοτών και ισχύ διακοπής 
τουλάχιστον 6 kΑ για τα κυκλώµατα κινητήρων σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 947,2. 
Θα είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά στοιχεία προστασίας από υπερεντάσεις και 
ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκυκλώµατα τα οποία θα 
διεγείρονται από εντάσεις ρεύµατος ίσες µε 5 - 14 φορές την ονοµαστική για τις 
τύπου «C» και 10 - 20 φορές την ονοµαστική για τις τύπου «D». Ο ελάχιστος αριθµός 
κύκλων λειτουργίας είναι 20.000. 

12.1.1.2.15 ∆ιακόπτες διαρροής (RCD) 
Για την προστασία εγκαταστάσεων και συσκευών από υπερφόρτιση ή βλαβών έναντι 
διαρροής προς γη θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλοι διακόπτες διαρροής (διαφυγής 
έντασης). Θα ενεργοποιούνται µε βάση το διανυσµατικό άθροισµα των ρευµάτων των 
φάσεων και του ουδετέρου. Θα πρέπει να µετρούν τα εναλλασσόµενα και παλµικά 
συνεχή ρεύµατα (CBR, τρόπος κατασκευής Α κατά IEC 60947-2). 
Οι διακόπτες διαρροής θα πρέπει να συµµορφώνονται µε το πρότυπο IEC / EN 
61008. Η συµµόρφωση µε τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από 
αναγνωρισµένο οργανισµό και η σήµανσή του πρέπει να είναι ορατή πάνω στις 
συσκευές. Τα χαρακτηριστικά για κάθε συσκευή θα πρέπει να φαίνονται σε 
µονογραµµικό διάγραµµα σύµφωνα µε το παραπάνω πρότυπο: αριθµός πόλων, 
ονοµαστικό ρεύµα λειτουργίας, ονοµαστικό ρεύµα διαρροής. 
Η ονοµαστική τιµή της ικανότητας διακοπής και αποκατάστασης θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ίση µε 1,5 kA τόσο για ρεύµα βραχυκύκλωσης ενεργών αγωγών (Im) 
όσο και για ρεύµα βραχυκύκλωσης γης (Im). 
Τα ονοµαστικά υποθετικά ρεύµατα βραχυκύκλωσης (Inc και Ic) πρέπει να είναι 
µεγαλύτερα ή ίσα µε το αναµενόµενο ρεύµα βραχυκύκλωσης στο σηµείο της 
εγκατάστασης (Isc σύµφωνα µε το IEC 60364). Ο κατασκευαστής πρέπει να εγγυάται 
ότι αυτές οι τιµές δεν διαφέρουν από την ονοµαστική ικανότητα διακοπής του 
µικροαυτόµατου διακόπτη που παρέχει προστασία έναντι βραχυκυκλώµατος στο 
διακόπτη διαρροής. 
Οι διακόπτες διαρροής θα πρέπει να αφοπλίζουν για ρεύµατα σφάλµατος µε DC 
συνιστώσες (τύπος A σύµφωνα µε το IEC 60755). Το ίδιο απαιτείται για διακόπτες 
διαρροής που βρίσκονται µετά από UPS. 
Οι διακόπτες διαρροής που προστατεύουν τριφασικούς ρυθµιστές στροφών πρέπει 
να είναι τύπου B σύµφωνα µε το IEC 60755. 
Σύµφωνα µε το πρότυπο IEC / EN 60364 όταν µικροαυτόµατοι διακόπτες 
υποδιανοµής προστατεύουν ρευµατοδότες γενικής χρήσης, µε ονοµαστικό ρεύµα 
που δεν υπερβαίνει τα 20A, πρέπει να παρέχουν επιπρόσθετα προστασία έναντι 
άµεσης επαφής. Αυτές οι συσκευές πρέπει να συµµορφώνονται µε το πρότυπο IEC / 
EN 61009 και πρέπει να έχουν ονοµαστικό ρεύµα διαρροής 30 mA. 
Οι διακόπτες διαρροής µπορεί να παρεµβαίνουν στην λειτουργία του διακόπτη είτε 
µηχανικά είτε ηλεκτρικά. Θα πρέπει να διακρίνονται από: 

• Απλότητα στην συναρµολόγηση. 

• Ύπαρξη πλήκτρου δοκιµής απόζευξης (test), ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος 
λειτουργίας της µονάδας. 
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• Ύπαρξη οπτικής ένδειξης (LED ή άλλης), η οποία καθιστά εφικτή την οπτική 
επιτήρηση της µονάδας. 

• Ύπαρξη βοηθητικής επαφής συναγερµού, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
συνεργασίας µε σύστηµα αυτοµατισµού. 

• Η λειτουργία της µονάδας δεν πρέπει να επηρεάζει τις ιδιότητες λειτουργίας του 
διακόπτη ισχύος µε τον οποίο συνεργάζεται η µονάδα. 

• Ονοµαστική τάση λειτουργίας της µονάδας 230V AC ή 400V AC. 

• ∆ιαφορικό ρεύµα διαρροής 30 mA, 300 mA ή 500 mA σταθερό ή ρυθµίσιµο 
(ανάλογα την απαίτηση προστασίας) ως εξής: α) Για διακόπτες µε ονοµαστική 
ένταση ρεύµατος µέχρι 160 Α: 0...50 mA, β) Για διακόπτες µε ονοµαστική 
ένταση ρεύµατος µεγαλύτερη από 160 Α: 0...3 Α. 

• Άµεση ενεργοποίηση ή ρύθµιση χρονικής καθυστέρησης (ανάλογα την 
απαίτηση προστασίας) ως εξής: α) Για διακόπτες µε ονοµαστική ένταση 
ρεύµατος µέχρι 160 Α: 0...0,5 sec, β) Για διακόπτες µε ονοµαστική ένταση 
ρεύµατος µεγαλύτερη από 160 Α: 0...1 sec. 

Όλοι οι διακόπτες διαρροής θα πρέπει να αυτοπροστατεύονται από ανεπιθύµητες 
διακοπές που οφείλονται σε µαταβατικές υπερτάσεις (κεραυνοί, διαταραχές στο 
δίκτυο κλπ). 

12.1.1.2.16 Ασφαλειοαποζεύκτες 
Για την προστασία κυκλωµάτων ως 250 A είναι δυνατή η χρήση φυσιγγίων τήξεως 
σύµφωνα µε το πρότυπο IEC / EN 60947-3 σε κατάλληλες ασφαλειοθήκες οι οποίες 
θα ακολουθούν το πρότυπο IEC / EN 60269. Θα είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε 
πίνακα, θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10.000 ζεύξεις και αποζεύξεις και θα 
είναι των κάτωθι περιγραφοµένων τεχνικών χαρακτηριστικών: 

Για ονοµαστική ένταση 32A, ικανότητα διακοπής 500 A & αντοχή σε βραχυκύκλωµα 25 kA 
 63A, ικανότητα διακοπής 800 A & αντοχή σε βραχυκύκλωµα 25 kA 
 100A, ικανότητα διακοπής 1.000A & αντοχή σε βραχυκύκλωµα 35 kA 
 250A, ικανότητα διακοπής 1.500A & αντοχή σε βραχυκύκλωµα 50 kA 
Η ικανότητα διακοπής νοείται για ονοµαστική τάση ως 500V, συχνότητα 40...60Hz και 
συνφ = 0,7. 
Για τον υπολογισµό του ρεύµατος λειτουργίας θα λαµβάνεται υπ’ όψη η θερµοκρασία 
του περιβάλλοντος και η αλληλεπίδραση µε γειτονικά υλικά, πάντα σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. 
Το άνοιγµα της φυσιγγειοθήκης θα γίνεται όταν διακοπεί το κύκλωµα. Όπου 
απαιτείται θα χρησιµοποιούνται ωστήρες ώστε όταν καεί ένα φυσίγγι να προκαλείται 
διακοπή όλων των φάσεων. 

12.1.1.2.17 Πυκνωτές αντιστάθµισης 
Ο σχεδιασµός του πίνακα αυτόµατης αντιστάθµισης θα πρέπει να συµµορφώνεται µε 
τις απαιτήσεις των τελευταίων εκδόσεων των παρακάτω προτύπων καθώς και µε τις 
ειδικές απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής. 

• IEC 60831 Πυκνωτές ισχύος µε ιδιότητες αυτοεπούλωσης για A.C. 
συστήµατα ονοµαστικής τάσης µέχρι και 1 kV. 

• IEC 61921 Πυκνωτές για διόρθωση συντελεστή ισχύος. Συστοιχίες 
πυκνωτών χαµηλής τάσης. 

• IEC 60439-1 Συναρµολόγηση διακοπτικού εξοπλισµού και εξοπλισµού 
ελέγχου χαµηλής τάσης. 

• IEC 60947 ∆ιακοπτικός εξοπλισµός χαµηλής τάσης. 

• IEC 60269 Ασφάλειες Χ. Τ. 
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• IEC 60289 Πηνία 

• UL 810 Πυκνωτές 
Ο πίνακας αυτόµατης αντιστάθµισης Χ.Τ. θα πρέπει να σχεδιάζεται για εγκατάσταση 
σε υψόµετρο µέχρι και 2000 µέτρα. Η αντοχή του εξοπλισµού στην υγρασία θα 
πρέπει να είναι σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 60439-1: 50% υγρασία και µέγιστη 
θερµοκρασία 40°C. Ο πίνακας θα πρέπει να µπορεί να λειτουργεί σε περιβάλλον µε 
µέγιστο βαθµό ρύπανσης κλάσης 3, όπως αυτός ορίζεται από το πρότυπο IEC 
60815 και να σχεδιάζεται ώστε να αντέχει στην µόλυνση λόγω αρµονικών καθώς και 
να αποφεύγεται η ενίσχυση των αρµονικών. 

Οι ακόλουθοι κανόνες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. 

• Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται πυκνωτές µε ονοµαστική τάση λειτουργίας 415 
V (για δίκτυο 400 V) εάν η ισχύς σε kVA, των φορτίων που παράγουν 
αρµονικές, είναι µικρότερη ή ίση του 15 % της ισχύς του µετασχηµατιστή 
(THD(I) ≤ 5%). 

• Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται πυκνωτές µε ονοµαστική τάση λειτουργίας 480 
V (για δίκτυο 400 V) εάν η ισχύς σε kVA, των φορτίων που παράγουν 
αρµονικές, είναι µεταξύ 15 και 25 % της ισχύς του µετασχηµατιστή ( 5% ≤ 
THD(I) ≤ 10%). 

• Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται πυκνωτές µε ονοµαστική τάση λειτουργίας 480 
V σε συνδυασµό µε στραγγαλιστικά πηνία µε συχνότητα συντονισµού στα 135, 
190 ή 215 Hz εάν η ισχύς σε kVA, των φορτίων που παράγουν αρµονικές, είναι 
µεταξύ 25 και 50 % της ισχύς του µετασχηµατιστή ( 10% ≤ THD(I) ≤ 20%). 

• Λύσεις φιλτραρίσµατος αρµονικών θα πρέπει να χρησιµοποιούνται εάν η ισχύς 
σε kVA, των φορτίων που παράγουν αρµονικές, είναι µεγαλύτερη από 50 % 
της ισχύς του µετασχηµατιστή (THD(I) > 20%). 

Οι τριφασικές µονάδες πυκνωτών θα πρέπει να είναι χαµηλών απωλειών, ελεγµένες 
σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 60831 µέρη 1 & 2 και θα αποτελούνται από 
µονοφασικά στοιχεία. Κάθε µονοφασικό στοιχείο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο 
από ξηρή µεµβράνη επιµεταλλωµένου πολυπροπυλενίου µε ιδιότητα 
αυτοεπούλωσης και να τοποθετείται σε ξεχωριστό περίβληµα. Το πλαστικό υλικό θα 
πρέπει να είναι τύπου V0, αυτοσβενόµενο, σύµφωνα το πρότυπο UL 810. Θα πρέπει 
να διαθέτει ενσωµατωµένο σύστηµα προστασίας το οποίο θα πρέπει να 
περιλαµβάνει µία ασφάλεια HRC, ένα διακόπτη υπερπίεσης και µια εσωτερική 
αντίσταση εκφόρτισης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο πυκνωτής θα εκφορτίζεται 
υπό τάση η οποία δεν θα ξεπερνά τα 50 V (µέτρηση στους ακροδέκτες του πυκνωτή) 
ένα λεπτό µετά την αποσύνδεση από την παροχή ισχύος. 

Κάθε µονάδα πυκνωτή θα πρέπει να παρέχεται µε τρεις ακροδέκτες σύνδεσης ενώ 
δεν θα απαιτείται σύνδεση γείωσης. 

Το όργανο αυτόµατης αντιστάθµισης θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικού τύπου µε 
ικανότητα ελέγχου της σύνδεσης και αποσύνδεσης κατάλληλου αριθµού βηµάτων 
πυκνωτών, µέσω των αντίστοιχων ρελέ πυκνωτών. Η επιλογή των βηµάτων θα 
πραγµατοποιείται µε βάση την ισχύ του πίνακα αυτόµατης αντιστάθµισης. 

Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ηλεκτρονόµοι, για την µεταγωγή των πυκνωτών 
εντός και εκτός λειτουργίας, οι οποίοι θα πρέπει να συµµορφώνονται µε το πρότυπο 
IEC 60947 – 4 ενώ η ισχύς τους θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την απαιτούµενη 
λειτουργία.  

Σε περίπτωση δικτύου µολυσµένου λόγω αρµονικών θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται, επιπρόσθετα, στραγγαλιστικά πηνία που συµµορφώνονται µε το 
πρότυπο IEC 60289. 
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12.1.1.2.18 Αντικεραυνικά 
Τα αντικεραυνικά θα πρέπει να εγκαθίστανται κοντά στην αρχή της εγκατάστασης ή 
στον γενικό πίνακα Χ.Τ., ωστόσο όταν η απόσταση από το γενικό αντικεραυνικό ως 
τον επόµενο πίνακα διανοµής είναι µεγάλη (> 30m) θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν 
πρόσθετα αντικεραυνικά για προστασία του εξοπλισµού. Τα αντικεραυνικά «κατάντι» 
προστασίας πρέπει να συνεργάζονται µε τα αντικεραυνικά «ανάντι» υλοποιώντας µια 
επιλεκτικότητα όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας τους. 

Απαιτείται η εκπλήρωση των ακόλουθων προτύπων: 

• EN 61643-11 Τύπος (Class) 1, Τύπος 2 και Τύπος 3. Αντικεραυνικά που 
συνδέονται σε συστήµατα διανοµής ενέργειας χαµηλής τάσης. Η συµµόρφωση 
θα πρέπει να αποδεικνύεται µε την σήµανση ποιότητας NF ή ισοδύναµη επάνω 
στη συσκευή. 

• IEC 61643-1 ∆οκιµή: Κλάσης I, Κλάσης II και Κλάσης III Έκδοση 2 (Μάρτιος 
2005): Αντικεραυνικά που συνδέονται σε συστήµατα διανοµής ενέργειας 
χαµηλής τάσης. 

• IEC 60364-4-44 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων – Μέρος 4-443: Προστασία 
έναντι υπερτάσεων ατµοσφαιρικής προέλευσης ή από αλλαγές κατάστασης 
(ζεύξη – απόζευξη) διακοπτικού εξοπλισµού. 

• IEC 60364-5-53 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων – Μέρος 5-534 Συσκευές για 
προστασία έναντι υπερτάσεων. 

Τα αντικεραυνικά Τύπου 2 θα αποτελούνται από αποσπώµενα φυσίγγια, µε µέγιστο 
ρεύµα εκφόρτισης 8 kA. Θα περιορίζουν την τάση ώστε ποτέ να µην υπερβαίνει τα 
1,4 kV µεταξύ φάσης γης και το 1,0 kV µεταξύ φάσης ουδετέρου. Η τάση λειτουργίας 
Uc δεν θα είναι µικρότερη από 340 V µεταξύ φάσης γης καθώς και µεταξύ φάσης 
ουδετέρου. Το αντικεραυνικό θα τοποθετείται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
απόσταση µεταξύ του ακροδέκτη γης του αντικεραυνικού και του ακροδέκτη γης 
εισόδου να µην υπερβαίνει τα 15 cm. Εναλλακτικά θα χρησιµοποιηθούν 
αντικεραυνικά µε µεταλλικό περίβληµα, βαθµού προστασίας IP 65 (NEMA 4) µε 
οµοιογενές δισκίο βαρίστορ µεταλλικού οξειδίου πιστοποιηµένα από UL 1449 (3η 
έκδοση), IEC 61643-1 ed. 2:2005, EN 61643-A11:2005, IEEE, NEMA LS-1 ή άλλο 
αναγνωρισµένο οργανισµό. 
Η διάταξη του αντικεραυνικού θα είναι κατάλληλη για το σύστηµα γείωσης της 
εγκατάστασης. 

Σύµφωνα µε το EN 61643-11, το αντικεραυνικό θα πρέπει να συνδυάζεται µε έναν 
αποζεύκτη (ασφάλεια), του οποίου η αφόπλιση δε θα επηρεάζει τη διακοπή της 
τροφοδοσίας σε οποιοδήποτε φορτίο που βρίσκεται στα κατάντι. Αυτός ο αποζεύκτης 
µπορεί να συνίσταται σε µικροαυτόµατο διακόπτη, σε συµφωνία µε το πρότυπο IEC / 
EN 60898. Ο συντονισµός/συνεργασία του αντικεραυνικού µε τον αποζεύκτη 
πιστοποιείται από τον κατασκευαστή. Εναλλακτικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
αντικεραυνικά αναγνωρισµένα κατά UL 1449 (3η έκδοση) που λειτουργούν ασφαλώς 
χωρίς εσωτερικές ασφάλειες.  

12.1.1.2.19 Ρελέ θερµικής προστασίας 
Τα ρελέ θερµικής προστασίας (θερµικά) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα 
IEC 60947-1, IEC 60947-4 ή σε ισοδύναµα πρότυπα χωρών – µελών της Ε.Ε. (ΝFC 
63-650, VDE 0660) ή µε τα πρότυπα UL. 
Η ονοµαστική τάση µόνωσης θα είναι 660 V, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύµατος 
λειτουργίας θα πρέπει να είναι από 50/60 Hz. 
Θα πρέπει να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνεχές ή εναλλασσόµενο ρεύµα. 
Όλα τα ρελέ θερµικής προστασίας θα είναι πλήρως ικανά να λειτουργούν σε τροπικά 
κλίµατα και να είναι αντισταθµισµένα στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος και 
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διαφορικά. 
Τα ρελέ θερµικής προστασίας θα διατίθενται σε 3 πόλους. 
Θα πρέπει να διατίθενται σε 2 κλάσεις ενεργοποίησης, σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς IEC 60947–4 (κλάση ενεργοποίησης 10,20). 
Η θερµοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία θα πρέπει να είναι από –25°C 
έως 55°C. 
Θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένα ώστε να µπορούν να στηριχθούν 
ανεξάρτητα από το ρελέ ισχύος. 
Το ρελέ θερµικής προστασίας θα διαθέτουν: 

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

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

• Σηµατοδότηση της ενεργοποίησης 

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

• Λειτουργία «stop» µε δυνατότητα µανδάλωσης 

• Λειτουργία «test» µε προσοµοίωση ενεργοποίησης του θερµικού 
Η ενεργοποίηση θα πρέπει να γίνεται µέσω βοηθητικών επαφών (1NO+1NC) µε 
lth=5A. 

12.1.1.2.20 Μπουτόν τηλεχειρισµού – ενδεικτικές λυχνίες 
Τα µπουτόν τηλεχειρισµού και οι ενδεικτικές λυχνίες που θα τοποθετηθούν στις 
θύρες πινάκων τύπου πεδίων θα είναι διαµέτρου οπής εγκατάστασης 22 mm και 
βάθους 60 mm. Οι λυχνίες θα είναι αίγλης 24 V DC. Οι πλήρεις συσκευές θα είναι 
σύµφωνες µε το πρότυπο VDE 0660 µε βαθµό προστασίας ΙΡ65. 
Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων τύπου πεδίων θα πρέπει να συνδέονται µε την 
παρεµβολή κατάλληλων ασφαλειών (τύπου ταµπακέρας) µε τις φάσεις που 
ελέγχουν. Το κάλυµµα των λυχνιών θα έχει κόκκινο χρώµα και θα φέρει κατάλληλο 
επινικελωµένο πλαίσιο. Σε περίπτωση ένδειξης πολλών λειτουργιών (λειτουργία, 
στάση, βλάβη κ.ά.) το κάλυµµα των αντίστοιχων λυχνιών θα µπορεί να είναι κόκκινο, 
πράσινο, πορτοκαλί κ.ά. Η αλλαγή των λαµπτήρων των ενδεικτικών λυχνιών θα 
πρέπει να µπορεί γίνεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί η µπροστινή 
µεταλλική πλάκα των πινάκων. 
Στα κυκλώµατα εναλλασσοµένου ρεύµατος οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι τύπου 
χαµηλής τάσεως µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή. Για να εξασφαλιστεί µεγάλος 
χρόνος ζωής των λυχνιών, αυτές δεν πρέπει να λειτουργούν υπό τάση µεγαλύτερη 
του 90% της ονοµαστικής τους. 
Στα κυκλώµατα συνεχούς ρεύµατος κατάλληλες αντιστάσεις θα συνδέονται εν σειρά 
προς τη λυχνία. 
Προς διευκόλυνση του ελέγχου οι λυχνίες πρέπει να είναι τύπου ελέγχου δια πιέσεως 
(push to test) ή θα προβλέπεται σε κάθε πίνακα τύπου πεδίων κοµβίο ελέγχου. 
Οι ενδεικτικές λυχνίες που θα εγκατασταθούν σε τυποποιηµένες ράγες DIN θα είναι 
σύµφωνες µε το πρότυπο IEC 62094-1, τύπου µε φωτοδίοδο (LED). Θα λειτουργούν 
µε ονοµαστική τάση 230 V AC ή 12 – 48 V AC/DC. Η αντοχή τους σε κρουστική τάση 
θα είναι τουλάχιστον 4 kV (2 kV για ενδεικτικά 12 – 48 V). Θα διαθέτουν υψηλή 
ποιότητα στην απόδοση των χρωµάτων και της φωτεινότητας και διάρκεια ζωής 
τουλάχιστον 50.000 h. Η κατανάλωση ισχύος δεν ξεπερνά το 0,8 W. 

12.1.1.2.21 Όργανα µετρήσεως 
Τα όργανα µετρήσεως γενικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές VDE 
0410 και τα πρότυπα IEC 51 και IEC 521. 
Τα όργανα µετρήσεως για πίνακες θα ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των DIN 
43700 και DIN 43718, οι περιοχές µετρήσεως στο DIN 43701 και οι αντιστάσεις 
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µετρήσεως στο DIN 43703. Η τάση δοκιµής για την αντοχή των οργάνων µετρήσεως 
θα είναι η κατάλληλη για την αντίστοιχη περιοχή µέτρησης σε σχέση µε την 
απαιτούµενη κλάση ακρίβειας. Η κλάση ακριβείας θα αναφέρεται για την 
θερµοκρασία +20οC σύµφωνα µε τους κανονισµούς VDE 0410. 
Το περίβληµα των οργάνων θα είναι στεγανό, για εκτόξευση νερού και σκόνης. Κάθε 
όργανο θα έχει διάταξη διορθώσεως της µηδενικής θέσεως ώστε ο δείκτης να δείχνει 
µε ακρίβεια την µηδενική θέση σε ηρεµία. Η στήριξη των οργάνων στους πίνακες θα 
είναι σύµφωνη προς το DIN 43835 και θα εξασφαλίζει εύκολη ανάγνωση. Κατά 
συνέπεια το ύψος τοποθέτησης από το διαµορφωµένο δάπεδο δε θα είναι µικρότερο 
από 400 mm και µεγαλύτερο από 2.000 mm. 
Η βαθµίδα µετρήσεως θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DIN 43802 και η 
διάταξη των ακροδεκτών ηλεκτρικής συνδέσεως στις προδιαγραφές DIN 43807. 
Οι καλωδιώσεις των οργάνων θα προστατεύονται από ασφάλειες HRC και όπου 
προβλέπεται θα προστατεύονται από ιδιαίτερες ασφάλειες έναντι βραχυκυκλώµατος. 

12.1.1.2.22 Αµπερόµετρα 
Τα τεχνικά στοιχεία των αµπεροµέτρων πρέπει να είναι τα κάτωθι:  

• Θα είναι εναλλασσοµένου ρεύµατος τύπου στρεφόµενου σιδήρου ή ψηφιακά, 
για συχνότητες λειτουργίας 45 Hz – 65 Hz. 

• Οι διαστάσεις θα είναι 96 mm x 96 mm όταν τοποθετούνται σε θύρα πίνακα 
τύπου πεδίων ή 70 mm (πλάτος) όταν τοποθετούνται σε τυποποιηµένη ράγα 
DIN. 

• Η κλάση ακρίβειας θα είναι 1,5%. 

 

12.1.1.2.23 Βολτόµετρα 
Τα τεχνικά στοιχεία των βολτοµέτρων πρέπει να είναι τα κάτωθι:  

• Θα είναι εναλλασσόµενου ρεύµατος στρεφόµενου σιδήρου ή ψηφιακά, για 
συχνότητες λειτουργίας 45 Hz – 65 Hz. 

• Οι διαστάσεις θα είναι 96 mm x 96 mm όταν τοποθετούνται σε θύρα πίνακα 
τύπου πεδίων ή 70 mm (πλάτος) όταν τοποθετούνται σε τυποποιηµένη ράγα 
DIN. 

• Η κλάση ακρίβειας θα είναι 1,5%. 

12.1.1.2.24 Ηλεκτρονικά πολυόργανα 
Είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών οργάνων µέτρησης, τα οποία θα αντικαθιστούν 
τα αναλογικά όργανα µέτρησης τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις παραπάνω 
αναφερόµενες ακρίβειες µετρήσεων και να εκτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες. 
Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

• Μέτρηση φασικών τάσεων (φάσεις – ουδέτερος) µέχρι 275V AC 50/60 Hz.  

• Μέτρηση πολικών τάσεων (φάση – φάση) µέχρι 475V AC 50/60 Hz. 

• Κλάση ακρίβειας 1,5%. 

• Τάση λειτουργίας 230V AC ή 400V AC. 

• Μέτρηση ρευµάτων και για τις τρείς φάσεις µε την χρήση µετασχηµατιστή 
έντασης. 

• H απεικόνιση των µετρήσεων θα γίνεται σε οθόνη υγρών κρυστάλλων (τύπος 
LCD). 

• Να έχει τη δυνατότητα µετάδοσης των µετρήσεων σε PLC. 
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12.1.1.2.25 Μετασχηµατιστές εντάσεως 
Οι µετασχηµατιστές εντάσεως θα είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο IEC 185, µε τύλιγµα 
στο πρωτεύον ή δακτυλιοειδούς τύπου, ανάλογα µε την επιθυµητή σχέση 
µετασχηµατισµού και θα είναι κατάλληλοι για τροφοδότηση µετρητών, ενδεικτικών 
οργάνων και διατάξεων προστασίας. 
Οι µετασχηµατιστές εντάσεως θα χρησιµοποιούνται για τις µετρήσεις εντάσεως 
εναλλασσόµενου ρεύµατος πάνω από 30 Α και θα είναι σύµφωνα προς τις 
προδιαγραφές DIN 42600 και VDE 0414/12.70.  
Τα τεχνικά στοιχεία του µετασχηµατιστή εντάσεως θα είναι: 

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

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

• Η µόνωση θα είναι ξηρή, για εσωτερικό χώρο, σύµφωνα προς VDE 

• Η ονοµαστική συχνότητα θα είναι 50 Ηz 

• Η τάση λειτουργίας έως 600 V 

• Η τάση δοκιµής θα είναι 3 kV 

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

• Αντοχή βραχυκυκλώµατος Ι θερµική ένταση: Ith = 60 In  

• ∆υναµική ένταση: Idyn = 150 In  

• Συνεχής υπερφόρτωση: 20% 

• Κρουστική υπερφόρτιση 60 Ιn (για 1 sec) 
Κάθε µετασχηµατιστής εντάσεως θα φέρει πινακίδα στοιχείων στην οποία θα 
αναγράφονται ο τύπος, η σχέση µετασχηµατισµού, το ονοµαστικό φορτίο κτλ. 
Κατά προτίµηση πρέπει να τοποθετούνται µετασχηµατιστές δακτυλιοειδούς τύπου 
αντί αυτών µε τύλιγµα. 
Οι µετασχηµατιστές εντάσεως πρέπει να αντέχουν, χωρίς βλάβη, στην ένταση και τον 
χρόνο βραχυκυκλώµατος που θα µπορούσε να συµβεί στη θέση που είναι 
τοποθετηµένοι. Η ως άνω αντοχή δεν πρέπει να είναι µικρότερη από αυτή του 
υπόλοιπου εξοπλισµού του πίνακα. 
Για την εύκολη συντήρηση ή αντικατάσταση των µετασχηµατιστών εντάσεως 
προβλέπεται η τοποθέτηση λυοµένων συνδέσµων σε κάθε φάση του πρωτεύοντος. 

 

12.1.1.2.26 Μετασχηµατιστές τάσεως 
Οι µετασχηµατιστές τάσεως θα είναι κατασκευασµένοι κατά IEC 186. Τα τυλίγµατα 
των µετασχηµατιστών τάσεως θα είναι εµβαπτισµένα και θα µονώνονται µε εποξική 
χυτορητίνη. Θα έχουν τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά, ήτοι λόγο µετασχηµατισµού, 
ονοµαστική τάση εξόδου, ονοµαστική ισχύ κτλ. η απόκλιση από την ονοµαστική τάση 
και ισχύ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5%. 
Μετασχηµατιστές τάσεως χρησιµοποιούµενοι σε πεδία µέσης τάσεως θα µπορούν να 
αποµονωθούν και θα αντέχουν σε κρουστική τάση 75 kV. 
Οι σταθερές επαφές των µετασχηµατιστών θα καλύπτονται αυτοµάτως µε 
διαφράγµατα ασφαλείας όταν οι µετασχηµατιστές αποζευγνύονται. Τα διαφράγµατα 
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θα έχουν κίτρινο χρώµα και θα φέρουν την επιγραφή «ΚΥΚΛΩΜΑ» όταν οι επαφές 
ζευγνύονται προς την πλευρά των τροφοδοτικών αγωγών. 
Τα πρωτεύοντα τυλίγµατα θα προστατεύονται µε ασφάλειες HRC σύµφωνα µε το 
πρότυπο IEC 60282 και µαζί µε τις καλωδιώσεις µεταξύ των ασφαλειών και των 
αγωγών του πρωτεύοντος θα πρέπει να αντέχουν στην ένταση βραχυκυκλώµατος 
στο σηµείο που είναι τοποθετηµένος ο µετασχηµατιστής. 
Η πρόσβαση στις ασφάλειες του πρωτεύοντος θα είναι αδύνατη, αν δεν έχει 
αποµονωθεί πλήρως ο µετασχηµατιστής από την τροφοδοτούσα το πρωτεύον πηγή. 
Τα τυλίγµατα του δευτερεύοντος θα προστατεύονται επίσης µε ασφάλειες των 
οποίων η αντικατάσταση πρέπει να είναι ασφαλής και εύκολη. 

12.1.1.2.27 Βαττόµετρα 
Οι µετρητές θα είναι τριφασικοί και η κατασκευή τους θα είναι σύµφωνη µε το IEC 
1036. Η ακρίβεια θα είναι κλάσης 2 και θα διαθέτουν οθόνη υγρών κρυστάλλων έξι 
ψηφίων στην οποία θα εµφανίζεται η ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας σε kWh. Η 
σύνδεσή τους θα γίνεται είτε άµεσα είτε µέσω τριών µετασχηµατιστών έντασης 
κατάλληλου λόγου µετασχηµατισµού. 

12.1.1.2.28 Ωροµετρητές 
Οι ωροµετρητές θα είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο IEC, µηχανικού τύπου, πέντε 
τουλάχιστον ψηφίων για παράλληλη σύνδεση µε το φορτίο, κλάσης ακρίβειας 2, µε 
τάση λειτουργίας 230V και ονοµαστική συχνότητα 50 Ηz. 

12.1.1.2.29 Επιτηρητές τάσης 
Οι επιτηρητές τάσης θα παρακολουθούν την τάση και θα δίνουν σε ελεύθερη τάσης 
µεταγωγική επαφή σήµανση της ανωµαλίας. 
Θα επισηµαίνεται η απώλεια φάσης, η αλλαγή στην ακολουθία των φάσεων, η 
ασυµµετρία φάσης σε υπόταση σε ρυθµιζόµενο ποσοστό 85 ... 95%, η ασυµµετρία 
φάσης σε υπέρταση σε ρυθµιζόµενο ποσοστό 105 ... 115%, η συµµετρική υπόταση 
και υπέρταση στα ίδια ρυθµιζόµενα ποσοστά. 
Η επιτήρηση θα γίνεται µε την χρήση και του ουδέτερου, θα υπάρχει υστέρηση, ενώ 
η επαφή θα µετάγεται σε ρυθµιζόµενο µετά την ανωµαλία χρόνο 0,1 έως 10 sec. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ένας επιτηρητής που να εκτελεί όλα τα ανωτέρω 
γίνονται δεκτοί και δύο µαζί που θα επιτελούν το σύνολο των ανωτέρω ελέγχων. 

12.1.2 Εκτέλεση εργασιών 
Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να κατασκευασθούν σύµφωνα µε την παρούσα 
προδιαγραφή και µε τα τεχνικά στοιχεία που επισυνάπτονται στα λοιπά συµβατικά 
τεύχη.  
Πέραν της παρούσας προδιαγραφής οι ηλεκτρικοί πίνακες χαµηλής τάσης πρέπει να 
είναι σύµφωνοι µε τα εξής: 

• Ισχύοντες Νόµους και ∆ιατάγµατα του Ελληνικού Κράτους. 

• Ισχύοντες οδηγίες ∆ΕΗ 

• Πρότυπα 

- IEC / EN 60909 µε τα συµπληρωµατικά τµήµατά του Μέρη 1 και 2, όπου 
αναφέρεται ο τρόπος υπολογισµού του ρεύµατος βραχυκυκλώσεως µιας 
εγκατάστασης. 

- IEC 61439-1 και IEC 61439-2  που αναφέρονται στις δοκιµές τύπου 
(«routine verifications») και σειράς («design verifications») σύµφωνα µε 
το νέο πρότυπο. 

- IEC 60529 που αναφέρει το βαθµό προστασίας ενός περιβλήµατος, 
ενάντια σε ξένα σωµατίδια και ενάντια στο νερό. 
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• Ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάγµατα και κανονισµούς για την πρόληψη των 
ατυχηµάτων. 

Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες θα προσκοµίζονται στο έργο για την τελική τοποθέτησή 
τους πλήρως περατωµένοι µε τον περιεχόµενο σε αυτούς εξοπλισµό και τις 
εσωτερικές συρµατώσεις αυτών έτοιµοι για σύνδεση µε τα καλώδια εισόδου και τις 
αναχωρήσεις ή διανοµές προς τους υποπίνακες ή τα φορτία αυτών. 
Με την κατασκευή των πινάκων θα εξασφαλίζεται ότι τα όργανα διακοπής, χειρισµού, 
ασφαλείας, ενδείξεως κλπ θα είναι εύκολα προσιτά, τοποθετηµένα σε κανονικές 
αποστάσεις µεταξύ τους ώστε να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και 
επανατοποθέτηση τους, χωρίς µεταβολή της κατάστασης των παρακείµενων 
οργάνων. Θα παρέχεται επίσης άνεση χώρου εισόδου για την σύνδεση των 
καλωδίων των κυκλωµάτων. 

12.1.2.1 Βαθµός προστασίας 
Οι πίνακες πρέπει να εξασφαλίζουν κατά περίπτωση βαθµό προστασίας IP 21, 30, 
31, 40, 44 και 55 κατά IEC 60529 εκτός από όσους εγκαθίστανται σε εξωτερικούς 
χώρους, που θα πρέπει να εξασφαλίζουν ελάχιστο βαθµό προστασίας IP 65, 
σύµφωνα µε το πρότυπο EN 60529. Ο βαθµός προστασίας θα δηλώνεται στα 
πιστοποιητικά δοκίµων τύπου και η κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοια 
ώστε να επιτυγχάνεται ο βαθµός προστασίας µε πλαίσιο/πόρτα µε άµεση πρόσβαση 
στο χειρισµό του διακοπτικού υλικού. O βαθµός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα 
έναντι µηχανικών κρούσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ΙΚ 07, όπως αυτός 
ορίζεται στα πρότυπα IEC 62262 ή EN 62262 (πρώην IEC/EN 50102). 

 

12.1.2.2 ∆οµή πινάκων Χαµηλής Τάσης 

12.1.2.3 Μεταλλικά µέρη 
Η συµπαγής µεταλλική δοµή είναι κατασκευασµένη από στρατζαριστή και 
ηλεκτροσυγκολλητή λαµαρίνα µε ασηµοκόλληση decappe ελάχιστου πάχους 1,5 mm. 
Κάθε πίνακας θα είναι τύπου κλειστού ερµαρίου µε σκελετό από µορφοσίδηρο 
(γωνιά) 40 mm x 40 mm x 4 mm. 
Το εσωτερικό του πίνακα όπου βρίσκονται τα όργανα πρέπει να είναι προσθαφαιρετό 
(τύπος ενιαίου ταµπλά). Οι µετωπικές µεντεσεδένιες πόρτες θα έχουν κλειδαριά. Στην 
εσωτερική άκρη της πόρτας πρέπει να υπάρχει ειδικό κανάλι, εις τρόπον ώστε να 
τοποθετείται προστατευτικό λάστιχο, ελαχίστου πλάτους 1 cm. Στο εσωτερικό των 
πινάκων θα γίνει πρόβλεψη για την στήριξη των καλωδίων που αναχωρούν µε την 
τοποθέτηση ειδικών στηριγµάτων από γαλβανισµένα διάτρητα ελάσµατα. Η πίσω, 
πλάι και πάνω πλευρές των πινάκων πρέπει να είναι κλειστές από 
ηλεκτροσυγκολλητές λαµαρίνες, οι οποίες θα εξασφαλίζουν την στεγανοποίησή τους 
από νερό και σκόνη. Η είσοδος των καλωδίων στον πίνακα θα γίνεται από την κάτω 
πλευρά του (που αποτελείται από µια µετακινούµενη µεταλλική πλάκα) η οποία είναι 
τέτοια ώστε να επιτρέπει την είσοδο των καλωδίων αποκλείοντας ταυτόχρονα την 
είσοδο τρωκτικών. Οι πίνακες θα είναι εφοδιασµένοι µε κατάλληλες µάπες ώστε να 
µπορούν να υπερυψωθούν χωρίς να σηµειώνεται η παραµικρή µόνιµη 
παραµόρφωση ή µερική καταστροφή της µεταλλικής κατασκευής. Ο κάθε πίνακας θα 
αποτελεί ένα ενιαίο συγκρότηµα χωριζόµενο σε πεδία και θα είναι εγκατεστηµένος 
πάνω σε µεταλλική βάση ύψους 10 ως 15 cm. 
Εναλλακτικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν τυποποιηµένων διαστάσεων µεταλλικά 
ερµάρια από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 12/10 που στηρίζεται σε ορθοστάτες 
από λαµαρίνα πάχους 15/10, µε αφαιρούµενα πλαϊνά συνδεδεµένα µεταξύ τους σε 
µία κατασκευή, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 60439-1. H ονοµαστική τάση µόνωσης 
θα είναι 690 V AC και η ονοµαστική αντοχή σε βραχυκύκλωµα τουλάχιστον 35 kA. 
Οι θύρες των ερµαρίων θα είναι µεταλλικές αδιαφανείς ή διαφανείς. Στη δεύτερη 
περίπτωση θα φέρουν σκληρυµένο κρύσταλλο ελάχιστου πάχους 4 mm, 
επικολληµένο µε χυτό στεγανωτικό πολυουρεθάνης. 
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Οι πίνακες θα βαφούν µε µια στρώση αντιδιαβρωτικής βαφής και στη συνέχεια θα 
υποστούν ηλεκτροστατική βαφή µε χρώµα του οποίου η απόχρωση θα αποφασιστεί 
από την Υπηρεσία.  
Όπου απαιτούνται ανοξείδωτοι πίνακες, η µεταλλική κατασκευή (θύρες, µεντεσέδες, 
πλάκα στήριξης και επικάλυψης οργάνων κτλ.) θα είναι εξ’ ολοκλήρου από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, µε ελάχιστο πάχος 1,5 mm  
Η κατασκευή των πινάκων θα είναι τέτοια ώστε τα µέσα σ’ αυτούς όργανα διακοπής, 
χειρισµού, ασφαλίσεως, ενδείξεως κτλ., να είναι εύκολα προσιτά, τοποθετηµένα σε 
κανονικές θέσεις και να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και 
επανατοποθέτησή τους χωρίς µεταβολή της καταστάσεως των παρακειµένων 
οργάνων. Θα διασφαλίζει τον ικανοποιητικό αερισµό, ώστε να απάγεται η εκλυόµενη 
θερµότητα κατά την λειτουργία της εγκατάστασης µε φυσική κυκλοφορία µεταξύ των 
τοιχωµάτων του πίνακα προς τα ανοίγµατα του καλύµµατος. 
Στην περίπτωση που για τεχνικούς λόγους ή για λόγους µεταφοράς οι πίνακες θα 
πρέπει να παραδοθούν σε περισσότερα του ενός τεµάχια, θα είναι φροντίδα του 
Αναδόχου η µηχανική ενοποίηση των διαφόρων πλευρών και η αποκατάσταση των 
ηλεκτρικών συνδέσεων εσωτερικά των πινάκων. 

12.1.2.4 Κύριοι ζυγοί διανοµής 
Η διανοµή ενέργειας µέσα στον πίνακα θα γίνεται χρησιµοποιώντας τέσσερις ζυγούς 
σε οριζόντια διάταξη στο επάνω µέρος του πίνακα ή σε ανεξάρτητο ερµάριο σε 
κάθετη διάταξη. Οι ζυγοί θα είναι ένας για κάθε φάση και ένας για τον ουδέτερο, θα 
τοποθετηθούν µε οριζόντια την µεγάλη πλευρά της διατοµής τους και µετά την 
τοποθέτησή τους και την εκτέλεση συνδέσεων, θα µονωθούν µε εποξειδικές ρητίνες ή 
άλλο κατάλληλο τρόπο, θα βαφτούν µε χρώµατα όµοια προς αυτά που θα 
χρησιµοποιηθούν για την διάκριση των φάσεων και στους άλλους πίνακες φέροντας 
τις ενδείξεις R,S,T, PE ή L1, L2, L3, PE, ανά 1,50 m περίπου. Εναλλακτικά η µπάρα 
ουδετέρου µπορεί να είναι παράλληλη µε την µπάρα της γείωσης. 
Οι ζυγοί διανοµής θα είναι κατασκευασµένοι από µπάρες ηλεκτρολυτικού χαλκού 
τύπου ΕΤΡ ορθογωνικής διατοµής. Η διατοµή των κυριών ζυγών διανοµής θα πρέπει 
να είναι επαρκής για την µεταφορά του ονοµαστικού ρεύµατος µέσα στα αποδεκτά 
όρια ανύψωσης θερµοκρασίας όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 60439-1 και να 
αντέχουν τις ηλεκτρικές και µηχανικές καταπονήσεις σε πλήρη ισχύ 
βραχυκυκλώµατος. Η επιλογή της διατοµής και του αριθµού των µπαρών χαλκού θα 
γίνει λαµβάνοντας υπόψη το ονοµαστικό ρεύµα συνεχούς λειτουργίας του, την 
αντοχή σε βραχυκύκλωµα, την επιθυµητή θερµοκρασία λειτουργίας και τον βαθµό 
προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα χαµηλής τάσης. 
Η στήριξη των ζυγών διανοµής θα γίνεται µε την χρήση κατάλληλου αριθµού 
µονωτήρων ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούµενες µονωτικές και µηχανικές 
ιδιότητες. Επίσης το υλικό κατασκευής των µονωτήρων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό 
σε φωτιά και σε θερµότητα παραγόµενη από εσωτερικά ηλεκτρικά φαινόµενα 
σύµφωνα µε το IEC 60695-2.1 (960oC 30 s/30 s). Οι ζυγοί θα προστατεύονται έναντι 
τυχαίας επαφής µε αφαιρούµενα φύλλα διάφανου πλεξιγκλάς, στερεωµένου 
κατάλληλα. 

12.1.2.5 Μπάρες Ουδετέρου – Γείωσης 
Οι απλοί, ενός πεδίου, πίνακες θα φέρουν έναν ακροδέκτη γειώσεως ή ένα ζυγό 
γειώσεως. Μεγάλοι πίνακες, µε περισσότερα του ενός πεδία, θα φέρουν συνεχή ζυγό 
γειώσεως, ο οποίος θα διατρέχει όλο το µήκος τους και προς τον οποίο θα συνδέεται 
όλος ο πίνακας. 
Στο κάτω µέρος του πίνακα τύπου πεδίων θα τοποθετηθεί η µπάρα γείωσης και 
εναλλακτικά και η µπάρα ουδετέρου του πίνακα. Η µπάρα της γείωσης θα είναι 
διαστάσεων ίσων µε το ήµισυ των µπαρών των φάσεων και τουλάχιστον 
12 mm x 5 mm. Θα συνδεθεί αγώγιµα προς την σιδηροκατασκευή σε όλες τις θέσεις 
στήριξης της, θα γειωθεί πάνω στο δίκτυο γειώσεως και θα συνδεθούν µε αυτήν οι 
αγωγοί γείωσης των γραµµών που αναχωρούν καθώς και το εσωτερικό µέρος 
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(ταµπλάς) κάθε ερµαρίου. Η µπάρα γείωσης θα είναι διάτρητη σε κανονικές 
αποστάσεις για την εκτέλεση των συνδέσεων πάνω της και θα βαφτεί µε κίτρινο 
χρώµα. 
Για όλα τα ξεχωριστά σταθερά µεταλλικά µέρη (δηλαδή µετωπικές πλάκες, βάσεις 
στήριξης του διακοπτικού υλικού, πλευρικά µεταλλικά καλύµµατα κτλ.) θα πρέπει να 
υπάρχει ηλεκτρική συνέχεια τόσο µεταξύ τους όσο και µε τον αγωγό γείωσης του 
ηλεκτρικού πίνακα εξασφαλίζοντας την γείωση όλων των σταθερών µεταλλικών 
µέρων του. 
Σε όλα τα κινούµενα µεταλλικά µέρη (π.χ. πόρτες, ανοιγµένες µετώπες) θα πρέπει να 
τοποθετηθεί αγωγός προστασίας (π.χ. πλεξίδα γειώσεως) διατοµής 6 mm2 σύµφωνα 
µε το ΙΕC 60364-5-54. 
Η µπάρα του ουδετέρου θα είναι διαστάσεων ίδιων µε αυτές των µπαρών των 
φάσεων και θα συνδέονται µε αυτή οι ουδέτεροι αγωγοί όλων των γραµµών του 
πίνακα που χρησιµοποιούν ουδέτερο. 

12.1.2.6 Εσωτερικές καλωδιώσεις πινάκων 
Μέσα στον πίνακα η όδευση των καλωδίων γίνεται µέσα σε κανάλια από άκαυστο 
PVC, όπως ορίζουν οι κανονισµοί. Η µία πλευρά του καναλιού θα είναι κλειστή µε 
προσθαφαιρετές πλάκες, προσαρµοσµένες για την είσοδο καλωδίων. Αν οι διατοµές 
των καλωδίων είναι µεγάλες επιτρέπεται διαδροµή έξω από το κανάλι αρκεί αυτή να 
ασφαλίζεται επαρκώς µε την βοήθεια γάντζων. Αγωγοί διαφορετικής τάσης θα 
τοποθετούνται σε διαφορετικά κανάλια. 
Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε χάλκινες µπάρες επιτρεπόµενης έντασης κατ’ 
ελάχιστο ίσης µε αυτή του διακόπτη του πίνακα από τον οποίο τροφοδοτούνται ή τον 
οποίο τροφοδοτούν. Η χρησιµοποίηση καλωδίων ή αγωγών επιτρέπεται µόνο για 
διακόπτες µε ονοµαστική ένταση ως 125 A.  
Οι συνδέσεις των βοηθητικών κυκλωµάτων χειρισµών, µετρήσεων, προστασίας και 
ενδείξεων πρέπει να πραγµατοποιούνται µε εύκαµπτους αγωγούς µε ελάχιστη 
διατοµή 1,5 mm2, ενώ αυτές των σηµάτων προς και από το PLC πρέπει να 
πραγµατοποιούνται µε εύκαµπτους αγωγούς µε ελάχιστη διατοµή 1,0 mm2. 
Οι συνδέσεις των κυκλωµάτων ισχύος πρέπει να πραγµατοποιούνται µε εύκαµπτους 
αγωγούς µε ελάχιστη διατοµή 2,5 mm2. Για τον προσδιορισµό των διατοµών θα 
πρέπει να ληφθούν υπ' όψη οι πραγµατικές συνθήκες τοποθέτησης και φορτίου. 
Από τις κεντρικές µπάρες θα τροφοδοτούνται τα πεδία µε µονοπολικούς µονωµένους 
αγωγούς µε κατάλληλα χρώµατα (αυτά που τηρούνται ενιαία για την διάκριση των 
φάσεων και του ουδέτερου) και διατοµής ίσης τουλάχιστον µε την διατοµή της 
εξυπηρετούµενης γραµµής. Οι συνδέσεις προς τους ζυγούς θα γίνονται µε περαστές 
βίδες ανοξείδωτες ½ in x 40 mm µε την παρεµβολή ανοξείδωτης «ροδέλας» προς 
την πλευρά της κεφαλής της βίδας και ανοξείδωτης ασφαλιστικής ροδέλας 
(«γρόβερ») προς την πλευρά του περικόχλιου. 
Τα χρώµατα των µονώσεων των αγωγών θα είναι όµοια για αγωγούς ίδαας 
ονοµαστικής τάσης σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

Ονοµαστική τάση καλωδίου Χρώµα καλωδίου 
400 V, 230 V AC µαύρο 
24 V DC γκρι ή κόκκινο 
Καλώδιο ουδετέρου µπλε 
Καλώδιο γείωσης κίτρινο ή κίτρινο/πράσινο 

Όλα τα σηµεία υπό τάση µε το γενικό διακόπτη στην ανοικτή θέση, πρέπει να 
προστατεύονται µε κινητές ισχυρές µονώσεις ΙΡ 20 µε αποδεδειγµένο αποτέλεσµα, 
φέροντας το συµβολισµό "επικίνδυνο". 
Όλοι οι αγωγοί του πίνακα πρέπει να είναι εφοδιασµένοι και στα δύο άκρα τους µε 
ειδική πλαστική περιτύλιξη σήµανσης καλωδίων που φέρει την αρίθµηση των 
αγωγών, µε ανεξίτηλα γράµµατα ή αριθµούς όµοια µε τα λειτουργικά διαγράµµατα. Η 
αρίθµηση των καλωδίων θα γίνει και στα υπόλοιπα υλικά (πηνία, επαφές, όργανα 
ενδείξεως και χειρισµού, ρελέ ισχύος, αυτόµατους διακόπτες, θερµικά, βολτόµετρα, 
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αµπερόµετρα, κλέµµες κτλ.) και στα δυο άκρα των καλωδίων καθώς και στα κουτιά 
σύνδεσης των κινητήρων.  
Η είσοδος και έξοδος των καλωδίων θα γίνεται κατά την κάθετη διεύθυνση και πρέπει 
να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος για να διαµορφώνονται οι αναγκαίες καµπυλότητες 
στα καλώδια. 

12.1.2.7 Συνδέσεις καλωδίων 
Για όλες τις συνδέσεις ισχύος και αυτοµατισµού οι πολύκλωνοι αγωγοί θα 
εφοδιάζονται µε χάλκινο επικασσιτερωµένο ακροδέκτη («κος»), κατάλληλου 
µεγέθους. 
Όλες οι είσοδοι και έξοδοι καλωδίων στον πίνακα θα γίνονται µέσω κατάλληλων 
αριθµηµένων κλεµµών ράγας κατά VDE 0611 teil 01/11.77, σε χώρο εντός του 
πίνακα, που θα καλύπτει την τελική ανάπτυξη του πίνακα για τα µελλοντικά 
µηχανήµατα. 
Οι κλέµµες πρέπει να είναι µε διαιρετούς ακροδέκτες, ελάχιστης διατοµής 2,5 mm2, 
µε διαφράγµατα όπου είναι απαραίτητο (π.χ. σε συνάρτηση των διαφόρων τάσεων 
λειτουργίας). Οι κλέµµες πρέπει να είναι αριθµηµένες. Στις συνδέσεις των κλεµµών 
που βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του πίνακα, πρέπει να τοποθετείται ένας 
µόνο αγωγός σε κάθε κλέµµα. Οι κλέµµες πρέπει να είναι του τύπου που η βίδα 
πίεσης πιέζει σε προστατευτικό λαµάκι (ή παρόµοιο) και όχι απ΄ ευθείας στον αγωγό. 
Τα χρώµατα των κλεµµών θα είναι τα ακόλουθα: 
Είδος κλέµµας χρώµα 
κλέµµα σύνδεσης καλωδίου 400 V, 230 V µπεζ 
κλέµµα σύνδεσης καλωδίου 24 V DC, αναλογικών 
σηµάτων 

κόκκινη 

κλέµµα σύνδεσης καλωδίου ουδετέρου µπλε 
κλέµµα σύνδεσης καλωδίου γείωσης κίτρινη ή κίτρινη/πράσινη 

12.1.2.8 Πρόσθετος εξοπλισµός πινάκων τύπου πεδίων 
Σε κάθε πίνακα τύπου ισταµένων πεδίων θα υπάρχουν αντιστάσεις για αφύγρανση 
του πίνακα (θα ενεργοποιούνται από έναν υγροστάτη) και ανεµιστήρες για την ψύξη 
του (θα ενεργοποιούνται από ένα θερµοστάτη) και εσωτερικά φωτιστικά, ένα για κάθε 
πεδίο, τα οποία θα ανάβουν µε έναν ανεξάρτητο διακόπτη που θα βρίσκεται πάνω 
στο φωτιστικό.  
Η κατασκευή θα διασφαλίζει τον ικανοποιητικό αερισµό, ώστε να απάγεται η 
εκλυόµενη θερµότητα κατά την λειτουργία της εγκατάστασης µε φυσική κυκλοφορία 
µεταξύ των τοιχωµάτων του πίνακα προς τα ανοίγµατα του καλύµµατος. 

12.1.2.9 Πεδία 
Τα πεδία ενός πίνακα τύπου ισταµένων πεδίων χωρίζονται σε τρεις τύπους ως προς 
την ηλεκτρική τους σύνδεση (συνδεσµολογία τους): το πεδίο εισόδου, το πεδίο 
τροφοδοσίας κινητήρων (πεδίο εκκινητών) και τέλος το πεδίο αυτοµατισµού και 
οργάνων (τα οποία πληρούν όλα τα παραπάνω): 
 
Πεδίο εισόδου.  
Το πεδίο εισόδου είναι το πρώτο πεδίο κάθε πίνακα. 
Από το κάτω µέρος του πίνακα εισχωρεί το παροχικό καλώδιο, το οποίο συνδέεται 
κατευθείαν πάνω στον γενικό διακόπτη του πίνακα (ένα γενικό θερµοµαγνητικό 
διακόπτη µε ρυθµιζόµενα µαγνητικά και θερµικά στοιχεία κατάλληλο για προστασία 
καταναλώσεων για την προστασία του πίνακα από υπερφόρτωση και 
βραχυκύκλωµα) ο οποίος βρίσκεται στο αριστερό µέρος του πεδίου. Το επάνω µέρος 
του διακόπτη συνδέεται µε τις µπάρες χαλκού, κατάλληλων διατοµών και χρωµάτων, 
από την έξοδο του αυτόµατου διακόπτη εισόδου του πίνακα µέχρι τους ζυγούς. Για 
σύνδεση µπάρας – µπάρας θα χρησιµοποιούνται δύο βίδες χαλύβδινες ανοξείδωτες 
½ in x 40 mm, τοποθετηµένες διαγώνια στην σύνδεση. Γενικά θα καταβληθεί µεγάλη 
προσπάθεια για την επίτευξη άριστης συνδεσµολογίας από άποψη τεχνικής και 
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αισθητικής, δηλαδή µε σύντοµες και ευθείες, κατά το δυνατό, διαδροµές µπαρών, 
καλή προσαρµογή και σύσφιξη στις συνδέσεις, αποφυγή αδικαιολογήτων 
διασταυρώσεων κτλ. 
Στο ίδιο µέρος του πεδίου θα βρίσκονται και τα εξής: 

• Τρεις µετασχηµατιστές κατάλληλης εντάσεως ένας για κάθε φάση  

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

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

Στο ίδιο πεδίο θα υπάρχουν και τα όργανα ένδειξης (τουλάχιστον τρία αµπερόµετρα, 
ένα βολτόµετρο µε µεταγωγικό διακόπτη ή αντίστοιχο πολυόργανο µέτρησης), οι 
λυχνίες ύπαρξης τάσης και ένα µπουτόν κινδύνου, το οποίο όταν πατηθεί διακόπτει 
την παροχή ρεύµατος στον πίνακα. 
 
Πεδία εκκινητών.  
Από τις θα αναχωρούν καλώδια, τα οποία θα συνδέονται µε ασφάλειες (στο επάνω 
µέρος του ενιαίου ταµπλά κάθε πεδίου), οι οποίες τροφοδοτούν οµάδες εκκινητών 
πετυχαίνοντας έτσι καλύτερη επιλογική συνεργασία µεταξύ του γενικού διακόπτη του 
πίνακα µε τον επιµέρους θερµοµαγνητικό διακόπτη κάθε εκκινητή. 
Με την βοήθεια καναλιών που θα τοποθετηθούν στο εσωτερικό του πίνακα θα 
δηµιουργηθούν διακεκριµένοι χώροι τύπου “κορνίζας” µέσα στον καθένα από τους 
οποίους θα υπάρχει ό,τι χρειάζεται για κάθε εκκινητή κινητήρα (διακόπτες, ρελέ, 
χρονικά κτλ.). Σηµειώνεται ότι σε κάθε ένα τέτοιο διακριτό χώρο θα υπάρχει µόνο 
ένας εκκινητής έτσι, ώστε ανοίγοντας την πόρτα του πεδίου να είναι ευδιάκριτοι όλοι 
οι εκκινητές του πεδίου. 
Οι πινάκες θα εξοπλισθούν για κάθε εκκινητή µε επιλογικό διακόπτη τουλάχιστον δύο 
θέσεων AUTO/MANUAL, µπουτόν «START» (χρώµατος πράσινου) για εκκίνηση στο 
χειροκίνητο (το οποίο θα είναι για τις βάνες και τα θυροφράγµατα µε ηλεκτρικό 
επενεργητή η εντολή να ανοίξουν), µπουτόν «STOP» (χρώµατος κόκκινου) για 
σταµάτηµα στο χειροκίνητο (το οποίο θα είναι για τις βάνες και τα θυροφράγµατα η 
εντολή να κλείσουν). Για τροφοδοσία θυροφραγµάτων θα υπάρχουν επιπλέον 
ενδεικτική λυχνία «RUN» (χρώµατος πράσινου) για την ένδειξη λειτουργίας και 
ενδεικτική λυχνία «FAIL» (χρώµατος κόκκινου) για ένδειξη σφάλµατος. Έτσι, στην 
θέση AUTO (αυτόµατη λειτουργία) ο αυτοµατισµός και οι διατάξεις προστασίας των 
κινητήρων θα λειτουργούν µέσω PLC, ενώ στην θέση MANUAL (χειροκίνητη 
λειτουργία) η εντολή θα δίνεται τοπικά. Στην περίπτωση εκκίνησης µέσω ρυθµιστή 
στροφών θα υπάρχει για κάθε ρυθµιστή (επιπλέον του επιλογικού διακόπτη) ένα 
ποτενσιόµετρο το οποίο θα ρυθµίζει τις στροφές του ρυθµιστή όταν ο επιλογικός 
διακόπτης βρίσκεται στην θέση MANUAL. 
Στην εξωτερική όψη της πόρτας κάθε πεδίου εκκινητών θα βρίσκονται για κάθε 
εκκινητή ο επιλογικός διακόπτης, τα µπουτόν και οι ενδεικτικές λυχνίες. Σηµειώνεται 
ότι στην πόρτα του κάθε πεδίου θα βρίσκονται τα χειριστήρια των εκκινητών του 
πεδίου και µόνο αυτού. 
Οι τύποι των εκκινητών που θα χρησιµοποιηθούν είναι οι εξής: εκκινητής αστέρος – 
τριγώνου, εκκινητής απ’ ευθείας εκκίνησης, εκκινητής µέσω ρυθµιστή στροφών ή 
οµαλού εκκινητή, εκκινητής αναστροφής, εκκινητής απλής παροχής. 
(1)  Ο εκκινητής αποτελείται από έναν τριπολικό θερµοµαγνητικό διακόπτη µε 

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

(2) εκκινητής αστέρα – τριγώνου 

Ο εκκινητής αποτελείται από έναν τριπολικό θερµοµαγνητικό διακόπτη µε 
ρυθµιζόµενα θερµικά και σταθερά ή ρυθµιζόµενα µαγνητικά στοιχεία και δύο 
επαφές µια ΝΟ και µια ΝC, τρία τριπολικό ρελέ ισχύος µε βοηθητικές επαφές 
(προκύπτουν από την µελέτη εφαρµογής), ένα θερµικό το οποίο συνδέεται στο 
ρελέ δικτύου του εκκινητή, ένα χρονικό ρελέ καθυστέρησης, ένα µικροαυτόµατο 
6 Α για την τροφοδοσία του βοηθητικού κυκλώµατος και λοιπά βοηθητικά ρελέ. 

(3) εκκινητής µέσω ρυθµιστή στροφών ή οµαλού εκκινητή 

όµοιος µε τον απ’ ευθείας εκκίνησης χωρίς το τριπολικό ρελέ, εκτός αν 
απαιτείται για bypass του εκκινητή σε περίπτωση που δεν διαθέτει αυτός 
ενσωµατωµένο. 

(4) εκκινητής αναστροφής 

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

(5) Εκκινητής απλής παροχής 
Ο εκκινητής τύπου απλής παροχής αποτελείται από έναν τριπολικό θερµοµαγνητικό 
διακόπτη µε ρυθµιζόµενα θερµικά και σταθερά ή ρυθµιζόµενα µαγνητικά στοιχεία και 
δύο επαφές µια ΝΟ και µια ΝC. 
Κάθε εκκινητής θα έχει ωροµετρητή που θα πληροφορεί για το χρόνο λειτουργίας του 
κινητήρα τον οποίο τροφοδοτεί. 
 
Πεδίο αυτοµατισµού και οργάνων.  
Το πεδίο αυτό θα είναι το τελευταίο κάθε πίνακα. Σ’ αυτό το πεδίο θα βρίσκεται το 
τροφοδοτικό 24 V DC για το κύκλωµα PLC, το PLC και οι τροφοδοσίες των οργάνων 
του πίνακα. 
Στο κάτω µέρος του πεδίου θα βρίσκονται οι κλέµµες σύνδεσης των εξωτερικών 
καλωδίων των κυκλωµάτων 24 V DC και των αναλογικών σηµάτων, τα οποία 
καταλήγουν µέσω των κλεµµών αυτών στις κάρτες του PLC. Υπάρχουν επίσης οι 
κλέµµες που συνδέονται µε τα εξωτερικά καλώδια των κυκλωµάτων τροφοδοσίας 
των οργάνων. 
Στην εξωτερική όψη της πόρτας του πεδίου θα βρίσκονται ένα µπουτόν «RESET» 
(χρώµατος πράσινου) το οποίο θα επαναφέρει τον πίνακα σε κατάσταση λειτουργίας 
µετά από σφάλµα, µια ενδεικτική λυχνία που δείχνει την ύπαρξη δικτύου και µια 
ενδεικτική λυχνία επικοινωνίας (χρώµατος πράσινου). 
Όλα τα τεµάχια στον εσωτερικό χώρο του πίνακα πρέπει να είναι σηµειωµένα 
σύµφωνα µε τα σχέδια «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ» που τον συνοδεύουν. Στην 
πλάκα στο βάθος του πίνακα όλα τα όργανα ενός εκκινητή ή µηχανήµατος ή οργάνου 
πρέπει να είναι ξεκάθαρα αναγνωρίσιµα από τα όργανα των άλλων εκκινητών, 
µηχανηµάτων ή οργάνων και θα αναγράφεται ο ίδιος κωδικός µε τα σχέδια. Τυχόν 
µεταβολές στις συνδέσεις του πίνακα θα αποτυπωθούν στα σχέδια «OΠΩΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ». 
Στην µετωπική όψη θα υπάρχουν πλαστικές ή µεταλλικές πινακίδες στερεωµένες µε 
ανοξείδωτες βίδες που θα περιγράφουν το κάθε όργανο και κινητήρα και θα έχουν 
τον αντίστοιχο κωδικό τους. 

12.1.2.10 Χωνευτοί και επίτοιχοι πίνακες µικρής ισχύος 
Πίνακες µικρής ισχύος για διανοµή � 125 A δεν απαιτείται να είναι τύπου ισταµένων 
πεδίων, αλλά µπορούν να είναι κατασκευασµένοι από θερµοπλαστικό ή 
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πολυκαρβονικό υλικό ή από µεταλλικό υλικό ή συνδυασµό τους και θα εγκαθίστανται 
χωνευτοί ή επίτοιχοι. Το πλαστικό ή πολυκαρβονικό υλικό θα είναι ανθεκτικό σε 
υψηλές θερµοκρασίες και φωτιά ως 650°C και σε θερµότητα παραγόµενη από 
εσωτερικά ηλεκτρικά φαινόµενα και θα έχει υποστεί δοκιµές σύµφωνα µε το πρότυπο 
IEC 60695-2-1. Κάθε πίνακας θα είναι κλάσης κλάση µόνωσης ΙΙ (σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60335-1) µεταξύ της πρόσοψης και των εσωτερικών 
κυκλωµάτων ισχύος. Όλοι οι πίνακες θα συµµορφώνονται µε το πρότυπο EN 60439-
3. 
Κάθε πίνακας θα αποτελείται από την πλάτη (χωνευτή ή µη), το εσωτερικό 
αφαιρούµενο κάλυµµα του εξοπλισµού (µετώπη) και το πλαίσιο µε τη θύρα. 
Εσωτερικά θα είναι εξοπλισµένος µε τυποποιηµένες ράγες DIN και/ή κατάλληλες 
µεταλλικές πλάκες για τη στήριξη του εξοπλισµού. 

12.1.2.11 Έλεγχος και δοκιµές  
Οι ηλεκτρικοί πίνακες και όλα τα εξαρτήµατά τους θα πρέπει να είναι επιθεωρήσιµα 
την περίοδο που κατασκευάζονται από την Υπηρεσία επίβλεψης του έργου, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη παρούσα προδιαγραφή . 
Οι έλεγχοι και οι δοκιµές θα γίνουν µε µέριµνα και µε έξοδα του Αναδόχου στα 
εργαστήρια του προµηθευτή του εξοπλισµού ή από εξειδικευµένο οργανισµό ή 
εργαστήριο το οποίο θα καθοριστεί και θα είναι της αποδοχής της Υπηρεσίας. Ο 
Ανάδοχος οφείλει µε προειδοποίηση δύο εβδοµάδων να ανακοινώσει στην Υπηρεσία 
για τις δοκιµές του πίνακα ή των επιµέρους εξαρτηµάτων του, που πρόκειται να 
προβεί για να παραστεί η Υπηρεσία εάν το επιθυµεί. 
Οι δοκιµές έγκρισης των πινάκων και των εξαρτηµάτων τους θα πραγµατοποιηθούν 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς IEC (για τις αποδόσεις) και µε τους κανονισµούς 
UNEL (για τις διαστάσεις) και µε όλους τους εν ισχύει νόµους και διατάγµατα. Θα 
πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισµένα 
διεθνή εργαστήρια. 
Οι πίνακες θα πρέπει να υποστούν κατ’ ελάχιστον τις πιο κάτω δοκιµές τύπου 
σύµφωνα µε το πρότυπο EN 60439-1 και να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό 
δοκιµών τύπου: 

• ∆οκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας 

• ∆οκιµή αντοχής σε βραχυκυκλώµατα (δυναµική καταπόνηση) 

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

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

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

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

• ∆οκιµή του βαθµού προστασίας ΙΡ (σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 60529) 
Επίσης θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω δοκιµές σειράς 
και να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιµών σειράς: 

• Έλεγχος της συνδεσµολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωµάτων 

• ∆ιηλεκτρική δοκιµή («Test Υψηλής Τάσης») 

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

Θα πρέπει να γίνουν οι εξής έλεγχοι µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των 
Ηλεκτρικών Πινάκων και τις δοκιµές αυτών µε ευθύνη του Αναδόχου: 

• Έλεγχος αντιστοιχίας πινάκων και σχεδίων «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ» 

• Γενικός έλεγχος πίνακα 
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• Έλεγχος βαφής 
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας µετά την θέση των πινάκων σε λειτουργία η Υπηρεσία 
µπορεί να ζητήσει από τον Ανάδοχο να επαναλάβει τις δοκιµές όσων έχουν σχέσεις 
µε την δυσλειτουργία. Οι δοκιµές αυτές θα γίνουν µε δαπάνες του Αναδόχου. 

12.1.2.12 Κατασκευαστικά σχέδια – πιστοποιητικά 
Πριν την παραγγελία του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην 
Υπηρεσία για έγκριση, αν του ζητηθεί, τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες:  

• Αντίγραφα των Πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστών 
πινάκων και του εγκαθιστάµενου εξοπλισµού. 

• Πιστοποιητικά δοκιµών τύπου και δοκιµών σειράς που αναφέρονται στις 
προηγούµενες παραγράφους της παρούσας. 

Ο Ανάδοχος πριν την προσκόµιση των πινάκων Χαµηλής Τάσης στο έργο, θα πρέπει 
να υποβάλει στην Υπηρεσία τα κατασκευαστικά σχέδια και λεπτοµερή ηλεκτρολογικά 
διαγράµµατα.  
Μετά την τοποθέτηση των πινάκων Χαµηλής Τάσης πρέπει να συντάξει τα εγχειρίδια 
λειτουργίας και συντήρησης τόσο των επιµέρους τµηµάτων του εξοπλισµού, όσο και 
των πλήρως κατασκευασµένων πινάκων.  
 

12.1.3 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 

12.1.3.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ανάγκης που 
εγκαθίσταται στο έργο.  
 

12.1.3.2 Γενικά 
Το Η/Ζ θα είναι επαρκούς ισχύος για την αυτόνοµη λειτουργία του απαιτούµενου Η/Μ 
εξοπλισµού σε περίπτωση διακοπής της παροχής. 
Το συγκρότηµα του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα αποτελείται από τα παρακάτω 
µέρη: 
α) Τον πετρελαιοκινητήρα 
β) Την γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος 
γ)  Τη δεξαµενή καυσίµου 
δ) Τον πίνακα ελέγχου και αυτοµατισµού εκκινήσεως 
ε) Την κοινή βάση στηρίξεως και τον ηχοµονωτικό κλωβό (όπου εφαρµόζεται) 
Το Η/Ζ θα είναι αυτοµάτου λειτουργίας, συνεχούς ισχύος σύµφωνης µε τους 
υπολογισµούς της µελέτης (κατά ISO 8528), µε περιθώριο υπερφορτίσεως κατά 10% 
ως stand-by για µία ώρα ανά δώδεκα ώρες λειτουργίας (κατά ISO 3046). Θα φέρει 
τετράχρονο, υδρόψυκτο πετρελαιοκινητήρα, αυτορρυθµιζόµενη, αυτοδιεγειρόµενη 
γεννήτρια τύπου brushless, κλάσης µόνωσης H, κλάσης αύξησης θερµοκρασίας F, 
µετά ηλεκτρονικού σταθεροποιητή τάσεως αντίστοιχης ισχύος, δεξαµενή καυσίµου 
όγκου ικανού να καλύψει τη λειτουργία των απαιτούµενων φορτίων επί οκτώ ώρες, 
ενσωµατωµένη στη βάση του και πίνακα ελέγχου και αυτοµατισµού. 
Το Η/Ζ πρέπει να είναι βιοµηχανικό προϊόν κατασκευαστή πιστοποιηµένου µε ISO 
9001. 

12.1.3.3 Περιγραφή 
Ο πετρελαιοκινητήρας θα πρέπει να παρέχει την κατάλληλη ισχύ ώστε να 
εξασφαλίζει την ονοµαστική ισχύ της γεννήτριας σε cosφ = 0,80 σε συνεχή λειτουργία 
και εγκατάσταση σε κλειστό χώρο µε µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος 40°C. Θα 
έχει τέσσερις τουλάχιστον κυλίνδρους σε διάταξη εν σειρά ή σε διάταξη «V». Θα 
πρέπει να συνοδεύεται τουλάχιστον από εξής παρελκόµενα: 
α) Φίλτρο λαδιού 
β) Φυγοκεντρικό ρυθµιστή στροφών (governor) 
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γ) Ψυγείο λαδιού 
δ) Φυγοκεντρική αντλία κυκλοφορίας νερού 
ε) Κέλυφος σφονδύλου, σφόνδυλο για βαθµό ανοµοιοµορφίας 1/250 
στ) Φίλτρα αέρα 
ζ) Γραναζωτή αντλία καυσίµου 
η) ∆ιπλό φίλτρο καυσίµου 
θ) Λεκάνη ελαίου 
ι) Ηλεκτρικό εκκινητή 24V, DC κατάλληλης ισχύος µε αµπερόµετρο φορτίσεως και 

ενδεικτική λυχνία βλάβης 
ια) Γεννήτρια (δυναµό) 230 V / 24 V για φόρτιση των συσσωρευτών 
ιβ) Ψυγείο µε ανεµιστήρα για θερµοκρασία 40°C µε προστατευτικό κάλυµµα, 

οδηγά πτερύγια και σωληνώσεις 
ιγ) Μεγάλης ικανότητας µεταψύκτη 
ιδ) Σιγαστήρα καυσαερίων µε φλάντζες παρεµβύσµατα και κοχλίες συνδέσεως 
ιε) Σειρά ανταλλακτικών για δύο έτη σύµφωνα µε πρόταση του κατασκευαστή 
ιστ) Σωληνοειδές για το σταµάτηµα της µηχανής 
ιζ) Συστοιχία συσσωρευτών 24V DC κατάλληλη για 7 τουλάχιστον διαδοχικές 

εκκινήσεις του ζεύγους 
ιη) ∆ιάταξη ψυχρής εκκίνησης 
 
Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι εφοδιασµένος τουλάχιστον µε τα παρακάτω όργανα 
αυτοµατισµού για την προστασία και εύρυθµη λειτουργία του: πιεζοστάτη, µανόµετρο 
και θερµόµετρο λιπαντελαίου, θερµοστάτη και θερµόµετρο νερού ψύξεως, 
θερµαντική αντίσταση λαδιού και νερού µε κατάλληλο θερµοστάτη για την αυτόµατη 
προθέρµανσή τους, δείκτη στροφών και µετρητή ωρών λειτουργίας. 
Η γεννήτρια θα είναι εναλλασσοµένου ρεύµατος 50 Hz ±2% ισχύος ικανής να 
τροφοδοτήσει τα φορτία και να εκκινήσει τον µεγαλύτερο κινητήρα, τάσεως 400 V / 
230 V, αυτοδιεγειρόµενη, αυτορυθµιζόµενη, χωρίς ψήκτρες (BRUSHLESS). Ο 
αυτόµατος ηλεκτρονικός ρυθµιστής τάσης θα πρέπει να διατηρεί την τάση σταθερή 
±3% της ονοµαστικής τιµής για µεταβολή φορτίου από 0 - 100% µε σύγχρονη 
µεταβολή της συχνότητας ±2% και του συντελεστή ισχύος. Ο χρόνος 
αποκαταστάσεως της τάσης δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 2 sec. 
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα φέρει ηλεκτρονικό διερευνητή φορτίσεων, προστασία έναντι 
υπερστροφίας – υπερσυχνότητας, στροφόµετρο, µετρητή ωρών λειτουργίας, 
θερµόµετρο νερού, θερµόµετρο ελαίου λίπανσης, µανόµετρο ελαίου λίπανσης και  
αµπερόµετρο φορτίσεως συσσωρευτών. 

Η δεξαµενή καυσίµου θα είναι χωρητικότητας ικανής για οκτάωρη λειτουργία του Η/Ζ, 
θα είναι ενσωµατωµένη στη βάση του Η/Ζ και φέρει ηλεκτρικό διακόπτη στάθµης 
τύπου πλωτήρα µε οπτική ένδειξη της χαµηλής στάθµης του καυσίµου. 
Ο πετρελαιοκινητήρας και η γεννήτρια θα είναι συναρµολογηµένες επάνω σε κοινή 
βάση στηρίξεως που θα συνοδεύεται από κατάλληλα αντικραδασµικά ελατήρια. 
Ο πίνακας ελέγχου και αυτοµατισµού του ζεύγους θα είναι µεταλλικός, 
ενσωµατωµένος σε αυτό και θα περιλαµβάνει όλα τα όργανα αυτοµατισµού και 
προστασίας. 
Η εκκίνηση του ζεύγους θα γίνεται αυτόµατα χωρίς φορτίο, όταν η τάση 
οποιασδήποτε φάσης του δικτύου διακοπεί ή κατέλθει κάτω από ένα 
προκαθορισµένο (ρυθµιζόµενο) όριο. Η παραλαβή των επιθυµητών φορτίων θα 
γίνεται επίσης αυτόµατα κατόπιν εντολής του κεντρικού συστήµατος αυτοµατισµού, 
κατά τρόπο ώστε τα φορτία να είναι πάντα εντός των ορίων ισχύος του Η/Ζ. Η 
µεταγωγή του φορτίου γίνεται µε κατάλληλο ηλεκτροκίνητο διακόπτη τριών θέσεων 
(∆ΕΗ - ΕΚΤΟΣ - Η/Ζ), ωστόσο θα υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης εκκίνησης µε 
τοπικό χειρισµό. 
Ο µεταγωγικός διακόπτης θα αποτελείται από δύο τετραπολικούς διακόπτες ισχύος 
µε ηλεκτροκινητήρες, µε µηχανική και ηλεκτρική µανδάλωση (interlocking), ώστε να 
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αποκλείεται το ταυτόχρονο κλείσιµο και των δύο. Οι κινητήρες των διακοπτών θα 
είναι εναλλασσοµένου ρεύµατος 400 V – 50 Hz κατάλληλης ονοµαστικής εντάσεως 
µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Κατηγορία λειτουργίας AC 1. 

• Συνολικός χρόνος ζεύξεως: 0,2 sec. 

• ∆ιάρκεια ζωής: τουλάχιστον 30.000 χειρισµοί. 

• Μέγιστη συχνότητα χειρισµών: τουλάχιστον 20 χειρισµοί ανά ώρα. 

• Στιγµιαία ακύρωση λειτουργίας εφεδρικής πηγής 
Η διαδικασία µεταγωγής (άνοιγµα διακόπτη – µεταγωγή φορτίου) θα γίνεται µε 
ρυθµιζόµενη χρονική καθυστέρηση για το άνοιγµα του διακόπτη, ώστε να 
αποφεύγονται οι άσκοπες αποζεύξεις στις περιπτώσεις στιγµιαίων διακυµάνσεων της 
τάσης. Στην περίπτωση που η τάση του δικτύου της ∆ΕΗ αποκατασταθεί εντός του 
προκαθορισµένου χρόνου, τότε η εντολή ανοίγµατος του διακόπτη µεταγωγής του 
φορτίου θα ακυρώνεται όχι όµως και η εντολή εκκινήσεως του ζεύγους, το οποίο θα 
εκκινεί κανονικά και θα λειτουργεί για λίγα λεπτά πριν σταµατήσει. 
Η µεταγωγή του φορτίου στο ζεύγος δεν µπορεί να γίνει προτού αυτό ξεκινήσει και 
αναπτύξει µία προκαθορισµένη τάση που θα µπορεί να ρυθµιστεί κατά βούληση. 
Η επαναφορά του φορτίου στη θέση κανονικής τροφοδοτήσεως θα γίνεται όταν 
αποκατασταθεί η τάση του δικτύου σε µία προκαθορισµένη τιµή. Η διαδικασία 
µεταγωγής θα γίνεται µε ρυθµιζόµενη καθυστέρηση. Μετά την µεταγωγή του φορτίου 
στη θέση κανονικής τροφοδοτήσεως το ζεύγος θα συνεχίζει τη λειτουργία του για λίγα 
ακόµη λεπτά. 
Η εκκίνηση του ζεύγους θα πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια κατάλληλης συσκευής 
που θα δίνει µέχρι τρεις το πολύ διαδοχικές εντολές εκκινήσεως. Ο αυτοµατισµός θα 
πρέπει να δίνει τη δυνατότητα κράτησης του πετρελαιοκινητήρα στις παρακάτω 
περιπτώσεις σφαλµάτων: 

• αποτυχία εκκινήσεως (µετά τις 3 διαδοχικές προσπάθειες) 

• χαµηλή πίεση λαδιού 

• υπερβολική ταχύτητα περιστροφής 

• υψηλή θερµοκρασία νερού 
Το κράτηµα της µηχανής στις παραπάνω περιπτώσεις θα αποκλείει οποιαδήποτε νέα 
εντολή εκκινήσεως εάν δεν εντοπισθεί προηγουµένως η βλάβη και θα συνοδεύεται 
από κατάλληλη οπτική και ηχητική σήµανση. 
Σε περίπτωση ανάγκης θα υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητου κρατήµατος του 
πετρελαιοκινητήρα από τον πίνακα, κατά την αυτόµατη λειτουργία, µε ταυτόχρονο 
αποκλεισµό εντολής νέας εκκινήσεως. 
Όλα τα όργανα, συσκευές και εξαρτήµατα αυτοµατισµού που έχουν περιγραφεί θα 
περιλαµβάνονται στον ηλεκτρικό πίνακα του ζεύγους. Επιπλέον, θα είναι 
εφοδιασµένος µε βολτόµετρο και µεταγωγικό διακόπτη, τρία αµπερόµετρα, 
συχνόµετρο, µετρητή στιγµιαίας κατανάλωσης ισχύος και ενδεικτικές λυχνίες 
σφαλµάτων (χαµηλή τάση µπαταριών, χαµηλή θερµοκρασία ή στάθµη καυσίµου, 
θέση διακοπτών µεταγωγής φορτίου, κλπ) µε διάταξη ελέγχου της καλής 
καταστάσεως τους. 
Σε περίπτωση που το Η/Ζ εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο ή όταν δεν καλύπτονται 
οι απαιτήσεις ηχοµόνωσης, το Η/Ζ θα φέρει ηχοµονωτικό κλωβό. Ο ηχοµονωτικός 
κλωβός θα είναι ενσωµατωµένος στη βάση του Η/Ζ και θα αποτελεί µε αυτό ενιαίο 
σύνολο. Θα φέρει θύρες πρόσβασης µε κλειδαριές ασφαλείας και περσιδωτά 
ανοίγµατα. Εσωτερικά θα είναι επενδεδυµένος µε κατάλληλο ηχοαπορροφητικό υλικό 
και εξωτερικά θα είναι βαµµένος µε αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική βαφή. 
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12.1.3.4 Εγκατάσταση 
Η εγκατάσταση του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα 
και στις επιµέρους Προδιαγραφές καθώς επίσης και στις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Για τον σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τις 
υπηρεσίες του κατασκευαστή του εξοπλισµού για την παρακολούθηση κατά την 
εγκατάσταση και την θέση του εξοπλισµού σε αποδοτική λειτουργία.  
 

12.2 ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Ο∆ΕΥΣΕΩΣ 

12.2.1.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις κάθε είδους καλωδιώσεις (ισχυρών και 
ασθενών ρευµάτων) που πραγµατοποιούνται στο έργο. 

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

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

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

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

• VDE 0272 Καλώδια µε µόνωση Πολυαιθυλένιο (2Y) 

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

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

• VDE 0282 Αγωγοί µε µόνωση PVC 

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

• IEC 60502-2 Καλώδια ισχύος µε µόνωση PVC 
 
Πριν την αποστολή των καλωδίων στον τόπο του έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλει 
στην Υπηρεσία προς έγκριση τα πιστοποιητικά δοκιµών του εργοστασίου 
παραγωγής των καλωδίων (ανάλογα τον τύπο καλωδίων και σύµφωνα µε τον 
ΕΛΟΤ). 
Για να είναι εγγυηµένη η µακροχρόνια σωστή λειτουργία και αξιοπιστία των 
καλωδίων µέσης και χαµηλής τάσης πρέπει να υποστούν τις δοκιµές, σύµφωνα µε 
τον ΕΛΟΤ 1099, 843, 757, 698. 

Η  εκλογή  των  καλωδίων και των συντελεστών αποµειώσεως θα βασισθούν στα 
ακόλουθα: 

• Θερµοκρασία εδάφους. 

• Θερµική αγωγιµότητα εδάφους. 

• Βάθος τοποθετήσεως καλωδίων χαµηλής τάσεως 0,6 m. 

• Οµαδοποίηση καλωδίων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 
384 και της ∆ΕΗ. 

• Εναέρια τοποθέτηση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 
και της ∆ΕΗ. 

Κάθε καλώδιο θα επιλεγεί ώστε να καλύπτει µε επάρκεια τις συνθήκες µεγίστου 
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φόρτου  λειτουργίας και βραχυκυκλώµατος καθώς και τις κλιµατικές και λοιπές 
συνθήκες του τόπου του έργου. 
Για τον καθορισµό της διατοµής των καλωδίων θα ληφθούν υπόψη κατ' ελάχιστον οι 
ακόλουθοι παράγοντες: 

• Στάθµη βραχυκυκλώµατος 

• Θερµοκρασία περιβάλλοντος και τρόπος εγκαταστάσεως 

• Πτώση τάσεως 

• Πτώση τάσεως στα κυκλώµατα των κινητήρων, οφειλόµενη στην εφαρµοζόµενη 
µέθοδο εκκινήσεως. 

• Ρύθµιση θερµικών στοιχείων των αυτόµατων διακοπτών. 

• Τοποθέτηση καλωδίων εναέρια, υπόγεια ή µέσα σε κανάλι. 

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

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

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

• Για τις παροχές των πινάκων κίνησης XLPE/PVC οπλισµένα, ονοµαστικής 
τάσεως 600/1000 V και κατασκευής κατά IEC 502. 

• Για την τροφοδοσία των υποβρύχιων αντλιών και αναδευτήρων τα καλώδια θα 
είναι H07RN-F, ονοµαστικής τάσεως 450 V / 750 V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 
623 και VDE 0282. 

Επιπλέον, κάθε καλώδιο ισχύος για την τροφοδοσία ηλεκτροκινητήρα θα έχει 
ελάχιστη ονοµαστική διατοµή 2,5 mm2, ενώ τα καλώδια ισχύος για την τροφοδοσία 
των φωτιστικών σωµάτων ή οργάνων δύνανται να έχουν ελάχιστη ονοµαστική 
διατοµή 1,5 mm2. Η διατοµή του ουδέτερου θα είναι σύµφωνη µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 
HD 384. 
Κάθε καλώδιο ισχύος θα συνοδεύεται από αγωγό γειώσεως καταλλήλου διατοµής, ο 
οποίος θα είναι ενσωµατωµένος στο καλώδιο ή θα είναι ξεχωριστό καλώδιο µε 
θερµοπλαστική µόνωση (PVC), πράσινου/κίτρινου χρώµατος, µε διατοµή 
καθορισµένη σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 60364 και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Η 
χρησιµοποίηση του χαλύβδινου οπλισµού των καλωδίων, των σωληνώσεων 
προστασίας των αγωγών των σωληνώσεων νερού κτλ. ως µοναδικών µέσων 
γειώσεων, απαγορεύεται αυστηρά.  
Τα καλώδια θα είναι συνεχή. Ενδιάµεση σύνδεση (µάτισµα) δεν επιτρέπεται.  
Η τοποθέτηση των καλωδίων µέσα σε σωληνώσεις ή εναέρια κανάλια, θα είναι 
σύµφωνη µε τις απαιτήσεις της ∆ΕΗ και του προτύπου IEC 60364. 
Τα καλώδια θα είναι πολυπολικά σύµφωνα το VDE 0250/69, 0271/69 (DIN 47705). 
Οι αγωγοί των καλωδίων µπορούν να είναι µονόκλωνοι µέχρι διατοµής 4 mm2 αλλά 
θα είναι πολύκλωνοι από 6 mm2 και άνω. 
Οι επιτρεπόµενες µέγιστες πτώσεις τάσης για τα διάφορα µέρη ενός ηλεκτρικού 
συστήµατος φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 4.2-1: Επιτρεπόµενες µέγιστες πτώσεις τάσης 
Α/
Α 

Στοιχεία του συστήµατος Συνθήκες λειτουργίας Πτώση 
τάσης 

1 2 3 4 

1 
Στα καλώδια τροφοδοσίας των 
κινητήρων 

Κινητήρας που λειτουργεί στην 
ονοµαστική ισχύ 5% 

2 

Στους ακροδέκτες των 
κινητήρων κατά την εκκίνηση 
σε βραχυκύκλωµα 

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

3 
Στις µπάρες των πινάκων 
τροφοδοσίας των κινητήρων 

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

4 
Στα καλώδια τροφοδοσίας των 
πινάκων φωτισµού 

Με µέγιστο προβλεπόµενο 
φορτίο 1% 

5 
Στα καλώδια τροφοδοσίας των 
φωτιστικών σωµάτων  2% 

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

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

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

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

 
Για τα καλώδια µεταφοράς ενέργειας υποβρυχίων βυθιζόµενων συγκροτηµάτων θα 
χρησιµοποιηθούν εύκαµπτα καλώδια µε µήκος επαρκές, ώστε να εκτείνονται από το 
κουτί συνδέσεως του κινητήρα µέχρι το κουτί συνδέσεως που βρίσκεται στο επίπεδο 
του ανοίγµατος επισκέψεως της δεξαµενής. Τα εύκαµπτα καλώδια θα αποτελούνται 
από εύκαµπτους, χάλκινους αγωγούς 450 V / 750 V µονωµένους µε ελαστικό µανδύα 
µε εύκαµπτη µόνωση από ελαστικό κατάλληλο για υποβρύχια χρήση. 
Τα εύκαµπτα καλώδια ηλεκτρικού ρεύµατος θα είναι υπολογισµένα ώστε να δέχονται 
όλο το ρεύµα που χρειάζεται ο κινητήρας για να λειτουργήσει κάτω από τις 
επικρατούσες συνθήκες θερµοκρασίας και υγρού περιβάλλοντος. 
Οι συζεύξεις καλωδίων θα είναι πλήρως υδατοστεγείς σε συνθήκες καταιγισµού 
νερού και τροπικά κλίµατα. Τα παρεµβύσµατα εισόδου των καλωδίων θα πρέπει να 
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είναι τελείως στεγανά. 
Το σώµα των συζευκτήρων θα είναι από αλουµίνιο, ορείχαλκο ή άλλο υλικό 
ανθεκτικό στην διάβρωση. Θα είναι επίσης εφοδιασµένο µε κρίκους για να κλειδώνει 
µε λουκέτο ώστε να αποφεύγονται οι περιπτώσεις επέµβασης από αναρµόδια άτοµα, 
βανδαλισµού κτλ. 
Τα καλώδια θα παρέχουν τη δυνατότητα αποσυνδέσεως. Τα κουτιά αποσυνδέσεως 
θα είναι από χυτοσίδηρο, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, µε χοντρούς 
ορειχάλκινους ακροδέκτες ώστε να διευκολύνεται η αποσύνδεση των καλωδίων 
ρεύµατος / προστασίας της αντλίας κατά την αφαίρεσή της. Το κουτί θα είναι πλήρες, 
µε υδατοστεγή παρεµβύσµατα για τα καλώδια ρεύµατος / προστασίας της αντλίας. 

12.2.1.2.2 Καλώδια οργάνων και ελέγχου 
Τα καλώδια που θα χρησιµοποιηθούν για τη σύνδεση οργάνων και τα κυκλώµατα 
ελέγχου θα είναι πολύκλωνα κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές κατά 
VDE 0271 ονοµαστικής διατοµής 1,5 mm2 µε αριθµηµένους κλώνους για σήµανση 
αναγνώρισης σε όλο το µήκος τους. Στα άκρα των καλωδίων θα στερεωθούν 
δακτύλιοι µε τα κωδικά στοιχεία τους. Σε σηµεία διασύνδεσης των αγωγών, όπου η 
αλλαγή κωδικών είναι αναπόφευκτη, κάθε αγωγός θα φέρει διπλούς δακτυλίους 
σηµάνσεως. Κάθε αλλαγή αρίθµησης θα σηµειώνεται επάνω στο ηλεκτρικό 
διάγραµµα της εγκαταστάσεως στην οποία έγινε η αλλαγή. 
Όπου προβλέπονται κυτία συνδέσεως ή διακλαδώσεως για τη διαλογή και σύνθεση 
της οµάδας καλωδίων οργάνων και ελέγχου µιας µονάδος του εξοπλισµού, τα κυτία 
αυτά θα είναι κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και για επίτοιχη τοποθέτηση 
και θα φέρουν δύο σειρές ακροδεκτών τύπου κώς. 

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

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

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

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

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

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

• Συνεστραµµένοι αγωγοί: σε ζεύγη 

• Θωράκιση: Πλέγµα επικασσιτερωµένου χαλκού µε κάλυψη >90% 

• Εξωτερικός µανδύας: PVC χρώµατος γκρί, βραδύκαυστο κατά IEC 332.1 

• Τάση λειτουργίας: 250 V (κορυφή 500 V) 

• Περιοχή θερµοκρασιών: -30°C έως 80°C 
 
Η κατασκευή των καλωδίων UTP-FTP πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές 
ISO/IEC DIS 11801 Class D, TIA/EIA 568A και TSB 36 και έχει ως ακολούθως: 

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

• Μόνωση αγωγών: Πολυαιθυλένιο (PΕ) µε κωδικοποίηση χρωµατισµών 

• Συνεστραµµένοι αγωγοί: σε ζεύγη µε πολύ µικρό βήµα στρέψης. 
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• Θωράκιση (FTP µόνο): Φύλλο αλουµινίου µε συνθετική επικάλυψη και αγωγός 
συνέχειας από επικασσιτερωµένο χαλκό. 

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

• Περιοχή θερµοκρασιών: -30 °C έως 80 °C 
 
Τα καλώδια θα είναι συνεστραµµένα (twist pair) 4 ή 25 αγωγών συχνότητας 100 ΜΗz 
χωρητικότητας 46 pF/m, σύνθετης αντίστασης 100 Ω ± 15 Ω µε απόσβεση 
21,98 dB/100 m στα 100 MHz. 
Εναλλακτικά, για την δικτύωση των PLC και µονάδων κατανεµηµένων 
εισόδων/εξόδων θα χρησιµοποιηθεί καλώδιο οπτικών ινών. Το καλώδιο θα είναι 
κατάλληλο για εγκατάσταση εντός προστατευτικής σωλήνωσης.  
Με βάση την τοπολογία του δικτύου απαιτούνται 2 οπτικές ίνες ανά καλώδιο. 
Προβλέπεται η ύπαρξη τουλάχιστον 4 ακόµη εφεδρικών οπτικών ινών ανά καλώδιο. 
∆εν επιτρέπονται ενώσεις στην διαδροµή του καλωδίου.  
Ο τερµατισµός των καλωδίων, οι ενώσεις και οποιαδήποτε άλλη εργασία, δοκιµή και 
η θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία θα γίνει από πλήρως εξοικειωµένο µε την 
χρήση οπτικών ινών, ειδικών εργαλείων και υλικών, προσωπικό του αναδόχου.  
Η απόσβεση κάθε οπτικής ίνας θα µετρηθεί µετά την εγκατάστασή του καλωδίου και 
θα εκδοθεί σχετικό πιστοποιητικό µε ευθύνη του αναδόχου. Σε καµία περίπτωση δεν 
θα γίνει δεκτή εξασθένιση µεγαλύτερη από 12 dB. 
Θα υπάρχει ειδική σήµανση καθ’ όλο το µήκος του καλωδίου, που θα εγκριθεί από 
την Υπηρεσία, ώστε να διακρίνεται το είδος του καλωδίου από κοινά ηλεκτρολογικά 
καλώδια. 
Το καλώδιο θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Είδος οπτικών ινών  : πολύτροπη, glass, 62.5/125 µm 

• Αριθµός οπτικών ινών  : >6 

• Εξασθένιση : 850nm, <3,1 dB/km 

•  : 1300nm <0,8 dB/km 

• Εξωτερικός µανδύας  : µαύρο πολυαιθυλένιο (PE) υψηλής 
πυκνότητας 

• Ελάχιστη ακτίνα κάµψης : 20 φορές η διάµετρος του καλωδίου 

• Αντοχή σε εφελκυσµό  : τουλάχιστον 700 Ν 

• Αντίσταση θραύσης : 400 Ν/m κατά IEC 794-1-E3 

• Θερµοκρασία λειτουργίας : -40°C έως +70°C 
 

Κάθε ξεχωριστή οπτική ίνα του καλωδίου θα σηµαίνεται ξεχωριστά µε αριθµό ή µε µη 
επαναλαµβανόµενο χρώµα, θα περιέχεται σε σωλήνα διαφορετικού χρωµατισµού µε 
γέµιση από πετρελαϊκή µάζα (water repellent gel filling) για προστασία έναντι 
υγρασίας. Οι ξεχωριστοί σωλήνες θα είναι συνεστραµµένοι γύρω από ένα κεντρικό 
συνθετικό (µη µεταλλικό) στοιχείο ενίσχυσης και θα περιβάλλονται από ίνες αραµίδης 
που χρησιµεύουν σαν στοιχείο απορρόφησης µηχανικών τάσεων. 

12.2.1.2.4 Καλώδια τηλεφωνικών εγκαταστάσεων 
Τα τηλεφωνικά καλώδια θα είναι τύπου J-Y(St)Y σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
VDE 0815 ή A-2YF(L)2Y / A-2Y(L)2Y σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΟΤΕ 0/2.6/Γ/4-
22. 
Για τη σύνδεση κατανεµητών στα τηλεφωνικά κέντρα θα χρησιµοποιείται καλώδιο 
τύπου S-Y(St)Y κατά VDE 0813 διαµέτρου αγωγών 0,6 mm. 



K:\N3800\cons\tefhi\5269_TPro.doc                                    116                                     N3800/5269/B10 

 

(6) Καλώδια J-Y(St)Y 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των καλωδίων αυτών για τις εσωτερικές 
τηλεφωνικές εγκαταστάσεις των κτιρίων είναι: 

- Αγωγοί: Μονόκλωνα συρµατίδια ηλεκτρολυτικού χαλκού διαµέτρου 
0,60 mm 

- Μόνωση αγωγών: PVC  

- Κωδικοποίηση χρωµάτων: VDE 0815 

- Θωράκιση: Φύλλο αλουµινίου µε συνθετική επικάλυψη και αγωγός 
συνέχειας από καθαρό χαλκό 

- Mανδύας: Ειδικό PVC χρώµατος γκρί, βραδύκαυστο κατά IEC 332.1 

- Τάση λειτουργίας: κορυφή 300 V 

- Περιοχή θερµοκρασιών: -5°C έως 70°C 

- Απόσβεση (800 Hz): 1,7 dB/km  

- Αµοιβαία χωρητικότητα (800 Hz): 100 nF/km 

(7) Καλώδια A-2YF(L)2Y / A-2Y(L)2Y 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των καλωδίων αυτών για τις εξωτερικές τηλεφωνικές 
εγκαταστάσεις των γηπέδων είναι: 

- Αγωγοί: Μονόκλωνα συρµατίδια ηλεκτρολυτικού καθαρού χαλκού 

- Μόνωση αγωγών: Πολυαιθυλένιο (PE)  

- Κωδικοποίηση χρωµάτων: VDE 0816 

- Επικάλυψη µόνωσης: Πετρελαϊκή µάζα (jelly) για στεγανότητα κατά τη 
διαµήκη διεύθυνση 

- Εσωτερική επένδυση: Φύλλο από διαφανές πλαστικό 

- Θωράκιση: Σωλήνες αλουµινίου µε συνθετική επικάλυψη 

- Mανδύας: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας µαύρου χρώµατος 

- Τάση λειτουργίας: κορυφή 300 V 

- Περιοχή θερµοκρασιών: -30°C έως 70°C 

- Απόσβεση (800 Hz): 1,0 dB/km για 0,6 mm, 0,8 dB/km για 0,8 mm 

- Αµοιβαία χωρητικότητα (800 Hz): 52 nF/km για 0,6 mm, 55 nF/km για 0,8 
mm 

12.2.1.3 Εκτέλεση εργασιών  

12.2.1.3.1 Εγκατάσταση και οδεύσεις καλωδίων 
Όλα τα καλώδια πρέπει να εγκατασταθούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς 
και τους κανόνες της τέχνης, ακολουθώντας κατά το δυνατόν ευθείες οδεύσεις. 
Ειδικότερα, θα εφαρµοστούν το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και τα VDE 100 και 
VDE 101. 
Οι σωλήνες διέλευσης των καλωδίων διανοµής θα είναι από PVC. Οι σωλήνες των 
καλωδίων από τους τοπικούς υποπίνακες έως τα µηχανήµατα που οδεύουν σε 
δοµικά στοιχεία θα είναι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες, χωρίς µονωτική επένδυση, 
µε διάµετρο και πάχος τοιχωµάτων σύµφωνο µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 
Καλώδια που οδεύουν σε τοιχία µπορούν να τοποθετούνται σε κλειστές διάτρητες 
γαλβανισµένες σχάρες, που στερεώνονται στο τοιχίο µε εκτονωτικά βύσµατα. 
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Όταν µία µονάδα του εξοπλισµού εξυπηρετείται από περισσότερα του ενός καλώδια, 
θα πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα ώστε να εξασφαλισθεί η όδευση των καλωδίων 
από µία κοινή κατεύθυνση και ο τερµατισµός τους µε κανονική σειρά και συµµετρία. 
Κάθε καλώδιο θα φέρει σε κάθε άκρο του σταθερή σήµανση µε τον αριθµό του ο 
οποίος αναφέρεται στους καταλόγους των υλικών. Οι αναγνωριστικές πινακίδες θα 
έχουν κατάλληλο µέγεθος και µορφή που θα εγκρίνει η Υπηρεσία µετά από πρόταση 
του Αναδόχου και θα είναι στερεωµένες κατά τρόπο ασφαλή επάνω στα καλώδια. 
Πινακίδες αναγνωρίσεως θα τοποθετηθούν επίσης στην είσοδο και έξοδο των 
καλωδίων από υπόγεια κανάλια, οικοδοµικά στοιχεία και γενικά σε κάθε περίπτωση 
αφανούς τοποθέτησης όπου απαιτείται να σηµειώνεται και να αναγνωρίζεται η 
όδευση των καλωδίων. Η χρήση πινακίδων στερεωµένων µε κόλλα απαγορεύεται. 
Τα σηµεία εξόδου και εισόδου των καλωδίων σε οικοδοµικά στοιχεία ή βάσεις 
εδράσεως πινάκων θα στεγανώνονται. Η στεγάνωση θα πραγµατοποιείται µε 
κατάλληλο ελαστοµερές υλικό και θα φέρει τελικό εξωτερικό στρώµα αδιάβροχης 
αποξειδικής ρητίνης πάχους όχι µικρότερου των 40 mm ή ελαφράς τσιµεντοκονίας 
κατά περίπτωση. Η εργασία αυτή θα γίνει και για κάθε εφεδρικό άνοιγµα. Ο 
Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και για την προσωρινή στεγάνωση κάθε οπής διελεύσεως 
καλωδίου από οικοδοµικό στοιχείο κατά τη διάρκεια του σταδίου κατασκευής για 
λόγους προστασίας έναντι κατακλύσεως. 
Κατά τη διάρκεια της εργασίας στεγανώσεως θα πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε να µην υποστούν φθορές η επένδυση και η ενίσχυση του καλωδίου.  
Όλα τα καλώδια ισχύος θα συνδέονται προς τους πίνακες κατά τρόπο που θα 
διασφαλίζει ότι η σωστή διαδοχή φάσεων, οι αριθµοί των φάσεων και τα χρώµατα 
των αγωγών θα διατηρούνται σε όλη την εγκατάσταση. 
Οι αγωγοί των καλωδίων χαµηλής τάσεως θα ταυτίζονται µε τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

• 1η Φάση L1 

• 2η Φάση L2 

• 3η Φάση L3 

• Ουδέτερος N ή µπλε αγωγός 

• Γείωση πράσινο ή κιτρινο/πράσινο 
Τα µονοπολικά καλώδια ισχύος θα φέρουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ταύτισης: 

• Φάση          Καφέ 

• Ουδέτερος Μπλε 

• Γείωση          Πράσινο ή κιτρινο/πράσινο 
 
Όλοι οι αγωγοί των καλωδίων θα τερµατίζουν σε κατάλληλες χάλκινες λαβές ή 
ορειχάλκινους δακτυλίους µε χρήση ειδικού εργαλείου. Σε καµία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται “κατσάρωµα” µε τα χέρια ή πένσα. 
Όλα τα καλώδια θα παραδοθούν σε στιβαρά στροφεία επάνω στα οποία θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής, η διατοµή, το µήκος και η 
µόνωση και θα ελεγχθούν από την Υπηρεσία πριν από την εγκατάστασή τους. 
Τα άκρα των καλωδίων µέσης και χαµηλής τάσεως θα στεγανώνονται κατάλληλα, 
όταν τα καλώδια βρίσκονται στα στροφεία, για να αποφεύγεται η είσοδος υγρασίας 
και όταν αποκόπτεται ένα κοµµάτι από το καλώδιο που είναι στο στροφείο, το τέρµα 
του καλωδίου που αποµένει θα στεγανώνεται αµέσως. 
Οι έλξεις κατά την διάρκεια της τοποθέτησης δεν πρέπει να υπερβούν τις 
προδιαγραφόµενες τιµές του κατασκευαστή, και σε περίπτωση ελλείψεως αυτής, δεν 
πρέπει να ξεπερνούν τα 6 kg/mm2 διατοµής. Για το σκοπό αυτό οι έλξεις θα γίνονται 
ή µε το χέρι, ή µηχανοκίνητα µε την προϋπόθεση όµως ότι διατίθεται όργανο ελέγχου 



K:\N3800\cons\tefhi\5269_TPro.doc                                    118                                     N3800/5269/B10 

 

της έλξης.  
Όλα τα µήκη των καλωδίων που κόβονται από το στροφείο πρέπει να τοποθετούνται 
αµέσως στις προβλεπόµενες θέσεις αλλιώς πρέπει να στεγανώνονται αµέσως τα 
άκρα των. 
Προκειµένου να κοπεί ένα τµήµα καλωδίου από το στροφείο, το στροφείο θα 
τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε να διευκολύνεται η αφαίρεση του καλωδίου και 
να αποφεύγονται στροφές και διπλώσεις. Όταν το αποκοπτόµενο µήκος καλωδίου 
είναι µεγάλο θα χρησιµοποιούνται κατάλληλα ράουλα ή φορεία έλξεως καλωδίων. Η 
όδευση των καλωδίων θα είναι σύµφωνη µε τα συµβατικά σχέδια. 
Επέκταση των καλωδίων (µάτισµα) µέσω κατάλληλων µουφών δεν επιτρέπεται παρά 
µόνο στις περιπτώσεις που το µήκος της γραµµής είναι µεγαλύτερο από το µέγιστο 
µήκος του καλωδίου ενός στροφείου και αφού ενηµερωθεί η Υπηρεσία. 
Οι αγωγοί κάθε καλωδίου που συνδέει στρεφόµενη µηχανή (κινητήρα ή γεννήτρια) θα 
φέρουν δακτυλίους µε τα χαρακτηριστικά σύµβολα, ώστε να διευκολύνεται η σωστή 
σύνδεση κάθε µηχανής. 
Όταν χρειάζεται να αφαιρεθεί η πλαστική επένδυση των καλωδίων, όπως π.χ. στο 
τέρµα των καλωδίων, θα αφαιρείται το ελάχιστο απαιτούµενο τµήµα και ο εκτιθέµενος 
αγωγός ή οπλισµός θα καλύπτεται επαρκώς µε κατάλληλο πλαστικό δακτύλιο. 
Τα καλώδια µε µόνωση από PVC ή XLPE θα στερεώνονται στο τέρµα τους µέσω 
µηχανικών στυπιοθλιπτών σύµφωνα µε το εφαρµοζόµενο πρότυπο. Οι 
στυπιοθλίπτες αυτοί θα είναι ορειχάλκινοι εκτός από τις περιπτώσεις καλωδίων µε 
οπλισµό από ταινία αλουµινίου, όπου οι στυπιοθλίπτες θα είναι από αλουµίνιο. Οι 
στυπιοθλίπτες θα εξασφαλίζουν επαρκή στερέωση των καλωδίων µέσω του 
µεταλλικού οπλισµού τους, εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως και πλήρη σύνδεση προς 
γη. Θα παραδοθούν πλήρεις, µε ορειχάλκινο στοιχείο σύνδεσης προς γη και 
κατάλληλο πλαστικό κάλυµµα µέσω του οποίου θα στεγανώνεται αποτελεσµατικά το 
µεταξύ επενδύσεων του καλωδίου και στυπιοθλίπτου διάκενο. 
Τα καλώδια µέσης τάσης θα στερεώνονται στο τέρµα τους µέσω συρρικνουµένων 
υπό την επίδραση της θερµότητας (heat shrink) στοιχείων, τα οποία θα έχουν 
υποστεί πλήρη εξοµάλυνση τάσεων. 

12.2.1.3.2 Εκσκαφή χανδάκων τοποθέτησης καλωδίων 
Ο Ανάδοχος θα συντάξει σχέδια µε τις ακριβείς διαστάσεις των χανδάκων στα οποία 
θα σηµειώνονται το πλάτος και το βάθος κάθε χάνδακα και οι λεπτοµέρειες των 
σωλήνων που θα χρησιµοποιηθούν για τη διασταύρωση των καλωδίων µε οδούς. 
Τα σχέδια θα συνταχθούν σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία και θα εγκριθούν 
γραπτώς πριν εφαρµοστούν επιτόπου. 
Η τοποθέτηση όλων των καλωδίων πρέπει να ακολουθεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

• Τα βάθη τοποθετήσεως των καλωδίων θα καθορίζονται από τη διαµορφωµένη 
στάθµη του εδάφους, εκτός αν διαταχθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία. Τα 
καλώδια µέσης τάσεως θα τοποθετηθούν σε βάθος τουλάχιστον 1,00 m και τα 
χαµηλής τάσεως σε βάθος τουλάχιστον 0,60 m. Τα καλώδια µέσης και χαµηλής 
τάσεως µπορούν να τοποθετηθούν στον ίδιο χάνδακα, αλλά σε διαφορετικά 
οριζόντια και κατακόρυφα επίπεδα. Όταν τα καλώδια οδεύουν µέσα σε 
σωλήνες επιτρέπεται κατακόρυφη τοποθέτηση µε τα καλώδια µέσης τάσεως 
στο µεγαλύτερο βάθος. 

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

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



K:\N3800\cons\tefhi\5269_TPro.doc                                    119                                     N3800/5269/B10 

 

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

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

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

• Μετά τη διάστρωση της άµµου θα τοποθετηθούν οι προστατευτικές πλάκες, οι 
οποίες θα επικαλύπτουν τα καλώδια µε ένα περιθώριο τουλάχιστον 75 mm 
εκατέρωθεν. Όταν τοποθετούνται στον ίδιο χάνδακα καλώδια µέσης και 
χαµηλής τάσεως, κάθε καλώδιο θα έχει ξεχωριστές πλάκες προστασίας. 

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

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

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

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

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

• Αποφυγή περιττών διαδροµών. 

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

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

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



K:\N3800\cons\tefhi\5269_TPro.doc                                    120                                     N3800/5269/B10 

 

Πίνακας 4.3-1: ∆ιαστασιολόγιο εσχαρών οδεύσεως 
Α/
Α 

∆ιαστάσεις [mm] Πάχος ελάσµατος [mm] 

1 2 3 
1 100 x 50, 200 x 50 1,00 
2 100 x 100, 200 x 100 1,25 
3 300 x 50, 400 x 50 1,50 
4 300 x 100, 400 x 100 1,50 
5 500 x 100 2,00 
6 600 x 100 2,00 
Οι καµπύλες και τα τεµάχια διακλάδωσης και σύνδεσης θα έχουν τυποποιηµένη 
µορφή και οι εσωτερικές ακτίνες καµπυλότητας δεν θα είναι µικρότερες από 300 mm. 
Το σύστηµα των εσχαρών θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο NEMA 
VE-1 και οι τιµές φόρτισης θα υπολογιστούν σύµφωνα µε το DIN 4114 µε συντελεστή 
ασφαλείας 1,7 κατ’ ελάχιστο. Το γαλβάνισµα θα είναι σύµφωνο µε το DIN EN 10412 
µε βάρος επικάλυψης 350 g/m2. Οι σχάρες θα είναι προγαλβανισµένες µε τη µέθοδο 
SENDZIMIR Z 275 σύµφωνα µε το DIN 17162. 
Οι εσχάρες θα έχουν επαρκές πλάτος ώστε τα καλώδια να τοποθετούνται σε ένα 
επίπεδο και στις κανονικές µεταξύ τους αποστάσεις χωρίς να αλληλεπικαλύπτονται 
εξασφαλίζοντας ότι το 30% της επιφανείας του θα παραµένει κενό (εφεδρεία).  
Τα καλώδια θα ασφαλίζονται επάνω στις εσχάρες µε τη βοήθεια µονωτικών ιµάντων, 
οι οποίοι θα βιδώνονται επάνω στην εσχάρα µε πλαστικούς κοχλίες και ροδέλες. Θα 
στερεώνονται ανά διαστήµατα τέτοια που θα εξασφαλίζουν µια καθαρή και 
τακτοποιηµένη εγκατάσταση. 
Ειδική µέριµνα πρέπει να ληφθεί στις κατακόρυφα τοποθετηµένες εσχάρες, όπου 
πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατάλληλα και επαρκή στοιχεία στερεώσεως των 
καλωδίων, ώστε να επιτυγχάνεται ασφάλεια και καλή κατανοµή των φορτίων. Τα 
καλώδια που οδεύουν επάνω σε κατακόρυφες εσχάρες θα στερεωθούν κατά τρόπο 
ασφαλή ανά διαστήµατα το πολύ 600 mm. 
Οι βραχίονες στηρίξεως των εσχαρών θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένο εν 
θερµώ χαλυβοέλασµα πάχους τουλάχιστον 2 mm και θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 
1 cm µεγαλύτερο από το πλάτος της σχάρας που στηρίζουν και θα είναι 
υπολογισµένα για µέγιστο φορτίο 50 kg. Οι αποστάσεις µεταξύ τους θα είναι τέτοιες 
ώστε οι µεν σχάρες πλάτους 100 mm – 300 mm να δέχονται φορτίο 100 kp/m ενώ οι 
σχάρες πλάτους 400 mm – 600 mm φορτίο 200 kp/m. Σε κάθε περίπτωση, η µεταξύ 
τους απόσταση δεν θα υπερβαίνει σε καµιά περίπτωση τα 1.200 mm. Η στερέωση 
των βραχιόνων αυτών θα είναι επαρκής για το µέγιστο φορτίο της εσχάρας.  
Γενικά η κατασκευή των εσχαρών θα είναι πολύ επιµεληµένη και θα γίνει µε τρόπο 
που θα επιτρέπει µικρή δύναµη πάνω σε αυτές χωρίς παραµορφώσεις των σχαρών, 
των βραχιώνων και των ορθοστατών. 
Οι ορθοστάτες θα είναι από χαλυβδοέλασµα γαλβανισµένο εν θερµώ πάχους 
τουλάχιστον 3 mm διπλού «π» µονοί ή διπλοί ανάλογα µε τα φορτία των εσχαρών. 
Για εσχάρες πλάτους µεγαλύτερου από 200 mm µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
ορθοστάτες µορφής. Οι ορθοστάτες αυτοί θα αναρτώνται από την οροφή και για την 
στήριξή τους θα χρησιµοποιηθούν κοινά βύσµατα µεταλλικά µε τις κατάλληλες βίδες. 
Οι βίδες που θα χρησιµοποιηθούν για τις συνδέσεις των εσχαρών, των ειδικών 
τεµαχίων κτλ. θα είναι ειδικής µορφής για να µην τραυµατίζονται τα καλώδια και 
πρέπει να είναι επιψευδαργυρωµένες. 
Σε όποιες εσχάρες οδεύουν µαζί µε άλλα καλώδια σηµάτων, καλώδια που 
µεταφέρουν αναλογικά σήµατα (0-20mA ή 4-20mA) τότε θα τοποθετείται στην 
εσχάρα ειδικό διαχωριστικό εξάρτηµα κατά µήκος έτσι ώστε να διαχωρίζει την σχάρα 
σε δυο τµήµατα. Το ένα θα περιέχει τα καλώδια των αναλογικών σηµάτων και το 
άλλο τα υπόλοιπα καλώδια σηµάτων. 
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12.2.1.3.4 Κουτιά διακλάδωσης 
Τα πλαστικά κουτιά διακλάδωσης θα είναι κατασκευασµένα από PVC, ιδίων 
προδιαγραφών κατασκευής µε τους ευθύγραµµους σωλήνες, µε κάλυµµα 
πρεσσαριστό ή βιδωτό που θα εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα. Η σύνδεσή τους 
µε τους σωλήνες θα γίνεται πάντοτε µέσω των ειδικών ρακόρ σύνδεσης. Τα κουτιά 
θα είναι διαστάσεων 62 mm x 62 mm, 82 mm x 82 mm, 91 mm x 91 mm και 
100 mm x 100 mm κατά περίπτωση προστασίας ΙΡ 55. 
Τα χαλύβδινα κουτιά θα είναι κατασκευασµένα από χαλυβδοέλασµα πάχους 3 mm 
γαλβανισµένα ή από άριστης ποιότητας χυτοσίδηρο, στεγανά προστασίας ΙΡ 55, 
τετράγωνα ή ορθογώνια, κατάλληλα για σύνδεση µε χαλύβδινους σωλήνες 
καλωδίων. Οι διαστάσεις τους θα είναι επαρκείς για την άνετη σύνδεση των 
καλωδίων ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύµητα τσακίσµατα. 

12.2.1.3.5 Σωληνώσεις προστασίας των καλωδίων 
Οι σωληνώσεις προστασίας των καλωδίων, σταθερές και εύκαµπτες, πρέπει να 
γίνουν σύµφωνα µε τα πρότυπα: ΕΛΟΤ HD 384, ΕΝ 50086, ΕΝ 60423, ΙΕC 60023, 
ΙΕC 60614. 
Οι σταθεροί χαλυβοσωλήνες όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων θα είναι γαλβανισµένοι 
εν θερµώ (εντός και εκτός) µέσου τύπου (κόκκινη ετικέτα) υδραυλικοί ή ειδικοί 
ηλεκτρολογικοί σωλήνες και θα εγκαθίστανται µε πλήρη σειρά βιδωτών εξαρτηµάτων 
όπως στις υδραυλικές συνδέσεις. Θα είναι σύµφωνοι µε το ΙΕC 60423, µε ελάχιστο 
πάχος τοιχωµάτων 1,5 mm. Κουρµπάρισµα των σωλήνων επιτρέπεται µόνον µέσω 
καταλλήλου κουρµπαδόρου για γωνίες άνω των 90°. Οι γωνίες 90° θα γίνονται µε 
έτοιµες καµπύλες. Η σύνδεσή τους µε τα κουτιά διακλάδωσης θα γίνεται στεγανά µε 
περικόχλια µέσα – έξω. ∆εν θα γίνονται δεκτές άνω των δύο αλλαγών διεύθυνσης, 
χωρίς ενδιάµεσο κουτί διακλάδωσης. 
Σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις, οι σωληνώσεις προστασίας θα είναι επίτοιχες ή 
χωνευτές ή θαµµένες στο πάτωµα κατά περίπτωση και θα διαταχθούν σε καθαρούς 
και απλούς σχηµατισµούς, που θα εξασφαλίζουν εφεδρεία χώρου για µελλοντικές 
σωληνώσεις προς όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες. Στα σηµεία που τελειώνουν οι 
τοίχοι και οι οροφές, οι σωληνώσεις θα καλυφθούν κατάλληλα. 
Μη µεταλλικές εντοιχισµένες σωληνώσεις δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν εκτός 
των κτιρίων για γραφεία και των χώρων για γραφεία των λοιπών κτιρίων. Σε 
περίπτωση χρήσης τους, θα είναι από PVC, κατάλληλοι για εγκατάσταση στο έδαφος 
και για εγκιβωτισµό σε σκυρόδεµα, τυποποιηµένων διαµέτρων 23 mm, 29 mm κ.ο.κ. 
Οι ευθύγραµµοι πλαστικοί σωλήνες για εµφανή τοποθέτηση θα είναι από PVC, 
κατάλληλοι για εµφανή εγκατάσταση σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα IEC και τις 
προδιαγραφές ΕΛΟΤ 798.1 και 799. Οι σωλήνες θα είναι άκαυστοι, απρόσβλητοι 
από οξέα κτλ. και υψηλής αντοχής σε υπεριώδη ακτινοβολία. Θα συνοδεύονται από 
πλήρη σειρά εξαρτηµάτων όπως καµπύλες, µούφες, κολάρα, ρακόρ κτλ. 
Η πληρότητα των σωλήνων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%. ∆εν θα γίνονται δεκτές 
άνω των δύο αλλαγών διεύθυνσης, χωρίς ενδιάµεσο κουτί διακλάδωσης ή φρεάτιο. 
Τα ελάχιστα πάχη σε σχέση µε τις διαµέτρους θα είναι τα εξής: 
Πίνακας 4.3-2: Ελάχιστα πάχη σωληνώσεων σε σχέση µε τις διαµέτρους 
Α/Α ∆ιάµετρος [mm] Πάχος [mm] 
1 2 3 
1 20 1,55  
2 25  1,80  
3 32  2,1  
4 40  2,30  
5 50  2,85  
6 100– 160  4,00  
7 200  6,00  
Οι χαλυβδοσωλήνες σπιράλ θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη σύνδεση 
µηχανηµάτων και οργάνων µε τα χαλύβδινα κουτιά διακλάδωσης. Οι σωλήνες θα 
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είναι ανοξείδωτοι, επενδεδυµένοι µε µανδύα από PVC και θα συνοδεύονται από τα 
απαραίτητα εξαρτήµατα σύνδεσης. 

Οι διάµετροι των σωληνώσεων προστασίας θα καθοριστούν µε βάση τον αριθµό των 
καλωδίων που πρόκειται να διέλθουν µέσα απ’ αυτές, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
προτύπου IEC 60364, ή όπως απαιτηθεί για κάποια συγκεκριµένη θέση, σε καµία 
όµως περίπτωση δεν θα υπάρξει διάµετρος σωλήνα µικρότερη από 20 mm. 
Οι χωνευτές σωληνώσεις καθώς και αυτές που οδεύουν µέσα σε ψευδοροφές θα 
φέρουν τα απαραίτητα στοιχεία για τις διακλαδώσεις προς τα φωτιστικά σώµατα, 
τους διακόπτες, τους ρευµατοδότες κτλ. 
Όλες οι σωληνώσεις προστασίας θα εγκατασταθούν κατά τρόπο που να εξασφαλίζει 
τον εξαερισµό και την αποστράγγιση τους. Οι καµπύλες θα γίνονται από την ίδια τη 
σωλήνωση. Κυτία διακλαδώσεων ή ενώσεων, δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν σε 
δυσπρόσιτα σηµεία. 
Ολόκληρο το σύστηµα των σωληνώσεων προστασίας θα καθαριστεί µε επιµέλεια και 
θα αποµακρυνθούν οποιαδήποτε άχρηστα υλικά και ρύποι, πριν από τη διέλευση 
των καλωδίων µέσα από αυτό. 
Στα σηµεία που οι σωλήνες συνδέονται µε κουτιά διακοπτών, θα φέρουν ειδική 
κοχλιοτοµηµένη υποδοχή, η οποία όταν σφιχθεί θα είναι πρόσωπο µε την εξωτερική 
παρειά του κουτιού. Οι σωλήνες θα στερεώνονται τότε επάνω στο κουτί µε τη 
βοήθεια ενός µπρούτζινου, εσωτερικώς κοχλιοτοµηµένου δακτυλίου, ο οποίος θα 
βιδώνεται από το εσωτερικό του κουτιού επάνω στην κοχλιοτοµηµένη υποδοχή της 
σωληνώσεως. Η στερέωση των σωλήνων επάνω στο κουτί µε χρήση 
κοχλιοτοµηµένων δακτυλίων απ’ ευθείας χωρίς χρήση της κοχλιοτοµηµένης 
υποδοχής επιτρέπεται.  
Όλα τα εκτεθειµένα στον αέρα τµήµατα των σπειρωµάτων, θα υποστούν ψυχρό 
γαλβάνισµα µετά την εγκατάστασή των. 
Οι επίτοιχες σωληνώσεις θα στηρίζονται κατά διαστήµατα σύµφωνα µε τον ακόλουθο 
πίνακα: 
Πίνακας 4.3-3: ∆ιαστήµατα επίτοιχων σωληνώσεων 
Α/
Α 

∆ιάµετρος [mm] ∆ιάστηµα [m] 

1 2 3 
1 20  2,50  
2 25  2,00  
3 30  1,20  
Στα σηµεία καµπυλώσεως, οι σωλήνες θα στερεώνονται αποτελεσµατικά σε 
απόσταση 225 mm εκατέρωθεν της καµπύλης. Στα σηµεία συνδέσεων ή απότοµων 
αλλαγών κατεύθυνσης και σε πρόσθετα σηµεία που θα κρίνει η Υπηρεσία, θα 
τοποθετηθούν κατάλληλα σταθερά ή αφαιρετά κουτιά συνδέσεως. Σε µεγάλου 
µήκους γραµµές θα τοποθετηθούν χαλύβδινα ή χυτοσιδηρά κουτιά µε θυρίδες 
επισκέψεως για να διευκολύνουν την έλξη των καλωδίων. Οι εγκιβωτισµένες στα 
δάπεδα σωληνώσεις θα είναι συνεχείς, χωρίς ενδιάµεσα κουτιά συνδέσεως, θαµµένα 
στο δάπεδο. Αν απαιτείται θα κατασκευαστούν φρεάτια από οπλισµένο σκυρόδεµα 
µε χαλύβδινο κάλυµµα. 
Στα σηµεία που οι σωληνώσεις διαπερνούν αρµούς διαστολής θα τοποθετηθούν 
ειδικά κουτιά σύνδεσης, που θα µπορούν να απορροφούν τις συστολές/διαστολές. 
Τα κουτιά αυτά θα φέρουν εκατέρωθεν ακροδέκτες γειώσεως µέσω των οποίων θα 
συνδέονται προς το σύστηµα γειώσεως µε καταλλήλου διατοµής πολύκλωνο χάλκινο 
αγωγό. Τα άκρα των σωληνώσεων οι οποίες εγκιβωτίζονται σε µπετόν, θα 
ταπώνονται προσωρινά πριν πέσει το µπετόν µε κατάλληλες ορειχάλκινες τάπες. 
∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση σωληνώσεων προστασίας επάνω στις εξωτερικές 
επιφάνειες των κτιρίων. 
Οι σωληνώσεις που οδεύουν κάτω από ψευδοπατώµατα ή πάνω από ψευδοροφές 
και γενικά οι καλυµµένες σωληνώσεις θα στηρίζονται σε ειδικά στοιχεία εγκεκριµένα 
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από την Υπηρεσία. 
Τα καλύµµατα των εξαρτηµάτων των σωληνώσεων θα είναι επίπεδα και θα 
στερεώνονται στη µέση των µε ορειχάλκινες βίδες κωνικής κεφαλής. Κάθε εξάρτηµα 
θα συνοδεύεται και από ένα παρέµβυσµα από νεοπρένιο ή άλλο ισοδύναµο υλικό.  
Σε εξωτερικές σωληνώσεις και γενικά όπου προβλέπεται από τις Προδιαγραφές θα 
τοποθετηθούν στεγανά κουτιά συνδέσεων. 
Η εγκατάσταση των προστατευτικών σωληνώσεων θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει 
την εύκολη αντικατάσταση των καλωδίων, χωρίς να απαιτούνται επεµβάσεις στα 
οικοδοµικά στοιχεία και µερεµέτια. 
Στις σωληνώσεις προστασίας µονοφασικών αγωγών φωτιστικών σωµάτων, 
ρευµατοδοτών, διακοπτών κτλ δεν επιτρέπεται στην ίδια σωλήνωση η συνύπαρξη 
δύο φάσεων. 
Οι σωληνώσεις προστασίας υπογείων καλωδίων καθώς και τα αντίστοιχα φρεάτια, 
θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

• Οι σωλήνες θα είναι από σκληρό PVC µε κατάλληλες συνδέσεις. 

• Θα χρησιµοποιηθούν χαλύβδινοι σωλήνες διαµέτρου 100 mm και 150 mm µε 
πάχος τοιχώµατος 6 mm και διαµέτρου 200 mm µε πάχος τοιχώµατος 8 mm ή 
σωλήνες από PVC τυποποιηµένων διαµέτρων. 

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

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

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

Τα φρεάτια θα έχουν ελάχιστο βάθος από την επιφάνεια του εδάφους 800 mm 
προκειµένου για αγωγούς χαµηλής τάσεως και 1.200 mm προκειµένου για αγωγούς 
µέσης τάσεως. Σε περιπτώσεις που τα καλώδια περνούν σε ευθεία γραµµή µέσα από 
τα φρεάτια οι ελάχιστες διαστάσεις τους θα είναι 600 mm x 600 mm. Σε περιπτώσεις 
που το καλώδιο αλλάζει κατεύθυνση, οι ελάχιστες διαστάσεις του φρεατίου θα είναι 
800 mm x 800 mm. Σε κάθε περίπτωση οι διαστάσεις των φρεατίων θα είναι 
επαρκείς για να πραγµατοποιείται η ελάχιστη απαιτητή ακτίνα καµπυλότητας κάθε 
καλωδίου. 
Το φρεάτιο θα έχει δυνατότητα αποστραγγίσεως και θα φέρει χυτοσιδηρό κάλυµµα 
βαρέως τύπου. Θα υπάρχουν ενδιάµεσα φρεάτια ανά 30 το πολύ µέτρα και 5 το 
πολύ µέτρα πριν από την κατάληξη σε καµπύλη 90°. 
Μετά την εγκατάσταση των προστατευτικών σωληνώσεων και µέχρι την τοποθέτηση 
των καλωδίων, οι σωληνώσεις θα ταπωθούν για να µην εισχωρήσουν σ’ αυτές ξένες 
ύλες. 
Πριν από την τοποθέτηση των καλωδίων, ο Ανάδοχος θα καθαρίσει τελείως µε 
κατάλληλα µέσα τους σωλήνες. Όλοι οι σωλήνες θα σφραγιστούν κατάλληλα για να 
αποφευχθεί η είσοδος υγρασίας, ποντικών και άλλων επιβλαβών ζωυφίων. 
Στις περιπτώσεις που η τροφοδότηση µιας κατανάλωσης απαιτεί µη σταθερή 
σύνδεση (κινητήρες κτλ), ο αγωγός θα προστατεύεται στο µεταξύ του πέρατος της 
σταθερής σωλήνωσης και του κιβωτίου συνδέσεως τµήµα του µε εύκαµπτο 
προστατευτικό σωλήνα από PVC ή εύκαµπτο χαλυβδοσωλήνα επενδεδυµένο 
εσωτερικά µε PVC. 
Η σύνδεση του εύκαµπτου σωλήνα και στα δύο άκρα θα είναι τελείως στεγανή και θα 
πραγµατοποιηθεί µέσω καταλλήλων για τον σκοπό αυτό εξαρτηµάτων 
προσαρµογής. Το µήκος της εύκαµπτης σωλήνωσης, σε καµία περίπτωση δεν 
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µπορεί να είναι µικρότερο από 400 mm.  
Ο ακροδέκτης γειώσεως της εξυπηρετούµενης κατανάλωσης θα συνδέεται µέσω 
ξεχωριστού αγωγού γειώσεως µε τη γείωση της σταθερής προστατευτικής 
σωλήνωσης. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση του εύκαµπτου χαλύβδινου αγωγού, 
ως στοιχείου γειώσεως.  

12.2.1.3.6 Οχετοί καλωδίων 
Οι οχετοί των καλωδίων θα κατασκευαστούν από βαρέως τύπου γαλβανισµένα εν 
θερµώ χαλυβοελάσµατα, σύµφωνα µε το πρότυπο ΝΕΜΑ VE-1. 
Κάθε τεµάχιο οχετού θα έχει διαµορφωµένα χείλη που θα επιτρέπουν την κατά 
µέτωπο σύνδεση µε τα άλλα τεµάχια και θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία 
συνδέσεως. Κάθε τεµάχιο οχετού θα φέρει ευκόλως αφαιρετά καλύµµατα τα οποία θα 
στερεώνονται στον οχετό µε γαλβανισµένες εν θερµώ βίδες. 
Το σύστηµα των οχετών καλωδίων θα φέρει επίσης τα απαραίτητα τεµάχια 
καµπύλων και διακλαδώσεων, η σχεδίαση και κατασκευή των οποίων θα επιτρέπει 
την εύκολη εγκατάσταση των καλωδίων και θα αποκλείει τη δηµιουργία 
καµπυλώσεως των καλωδίων µε µικρή και µη επιτρεπόµενη ακτίνα. Όλα τα 
εξαρτήµατα των οχετών θα είναι κατασκευασµένα στο εργοστάσιο και θα φέρουν 
κατάλληλα καλύµµατα. Η κατασκευή ή διαρρύθµιση εξαρτηµάτων οχετών επί τόπου 
του έργου απαγορεύεται. 
Σε περιπτώσεις κατακόρυφης όδευσης των οχετών, τα καλώδια θα στηρίζονται σε 
αυτούς µε κατάλληλα για το σκοπό αυτό στηρίγµατα, σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες 
από 500 mm. 
Ολόκληρο το σύστηµα οχετών θα έχει ηλεκτρική συνέχεια (γεφυρωµένο), 
περιλαµβανοµένου και του τροφοδοτούµενου εξοπλισµού µέσω µιας ταινίας χαλκού 
επαρκούς διατοµής, που θα συνδέεται µε ορειχάλκινους κοχλίες, περικόχλια και 
ροδέλες. 
Όλοι οι οχετοί θα διαστασιολογηθούν ώστε να δέχονται άνετα όλα τα προβλεπόµενα 
καλώδια και µία περίσσεια εφεδρείας 25%, σε καµία όµως περίπτωση οι διαστάσεις 
των οχετών θα είναι µικρότερες από 50 mm x 50 mm. Όλες οι καµπύλες, οι 
διακλαδώσεις και τα λοιπά στοιχεία των οχετών θα φέρουν τις απαραίτητες 
ενισχύσεις και θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τα ίδια πρότυπα µε τα οποία θα 
κατασκευαστούν και οι οχετοί. 
Η στήριξη των οχετών στους τοίχους και στην οροφή θα γίνει µέσω καταλλήλων 
στιβαρών στοιχείων, που θα εξασφαλίσουν σταθερή και ασφαλή εγκατάσταση. Ο 
τρόπος και τα υλικά στήριξης θα εγκριθούν προηγουµένως από την Υπηρεσία. 
Όταν απαιτείται τεµαχισµός τυποποιηµένων τεµαχίων οχετών, οι δηµιουργούµενες 
νέες ακµές θα προστατεύονται µε ψυχρό γαλβάνισµα ή αντιοξειδωτική βαφή µινίου.  
Ολόκληρο το σύστηµα των οχετών θα κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και θα 
εγκατασταθεί στο έργο πριν από οποιαδήποτε εργασία τοποθετήσεως καλωδίων. 

12.2.1.3.7 Oικοδοµικές εργασίες 
Ο Ανάδοχος θα σηµειώσει όλες τις οπές και τα χαντρώµατα που απαιτούνται για την 
εγκατάσταση και θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή τοποθέτηση των στοιχείων 
στηρίξεως. Οι διανοίξεις και επαναπληρώσεις µε µπετόν καθώς και η αποκατάσταση 
της τοιχοποιίας και των σοβάδων αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου. 
Ο Ανάδοχος γενικά είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις απαιτούµενες οικοδοµικές 
εργασίες, π.χ. σκαψίµατα και διατρήσεις στα δάπεδα και στις οροφές που 
απαιτούνται για την στερέωση των καλωδίων, των εσχαρών και των σωληνώσεων 
προστασίας των καλωδίων κατά τρόπο που δεν θα βλάπτει τη στατική επάρκεια του 
οικοδοµικού µέρους του έργου.  
 

12.2.1.3.8 ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

12.2.1.4 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις γειώσεις των κτιρίων, των Υποσταθµών, 
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των ηλεκτρικών πινάκων των µετασχηµατιστών κτλ. εξοπλισµού των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και 
την προστασία ατόµων που έρχονται σε άµεση ή έµµεση επαφή µε αυτές και 
ειδικότερα περιλαµβάνει: 

• Τη θεµελιακή γείωση των κτιρίων 

• Την ισοδυναµική προστασία των δαπέδων έναντι βηµατικών τάσεων 

• Τις γειώσεις προστασίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των έργων 

• Τις γειώσεις των ουδετέρων κόµβων στη χαµηλή τάση των µετασχηµατιστών 

• Τις γειώσεις των µεταλλικών µερών των εγκαταστάσεων. 

 

12.2.1.5 Υλικά 

12.2.1.5.1 Θεµελιακή γείωση 
Η εκλογή των υλικών γίνεται µε βάση την προστασία της θεµελιακής γείωσης έναντι 
διαβρώσεως και την διάρκεια ζωής αυτής. Ως αγωγός θεµελιακής γείωσης πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί ταινία χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη (St/tZn) κατά ΕΛΟΤ EN 
50164-2 ελάχιστης διατοµής 30 mm x 3,5 mm. Χαλύβδινα θερµά 
επιψευδαργυρωµένα πρέπει να είναι και όλα τα ειδικά τεµάχια κατασκευής της 
θεµελιακής γείωσης, ήτοι: 

- οι ορθοστάτες ή στηρίγµατα ταινίας 

- οι σύνδεσµοι διακλαδώσεων ή κατά µήκος συνδέσεων 

- οι σφικτήρες ταινίας και κατακόρυφου αγωγού και  

- οι συνδετήρες ταινίας και οπλισµού θεµελίων. 

 

12.2.1.5.2 Ισοδύναµικο πλέγµα  
Το ισοδυναµικό πλέγµα είναι δοµικό πλέγµα ∆άριγκ που τοποθετείται στο δάπεδο σε 
βάθος 5 cm και είναι συνδεδεµένο µε τη γείωση του Υποσταθµού. Το δοµικό πλέγµα 
πρέπει να αποτελείται από χαλύβδινα σύρµατα διαµέτρου 5 mm ή 6 mm 
συγκολληµένα σε κόµβους µε ανοίγµατα το πολύ 150 mm x 150 mm. Η περιµετρική 
ταινία γείωσης θα είναι χάλκινη, διατοµής 30 mm x 3,5 mm. 

12.2.1.5.3 Γείωση προστασίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης  
Οι γυµνοί αγωγοί γειώσεως θα είναι κατασκευασµένοι από χαλκό γειώσεων µε 
αγωγιµότητα 98% σε σχέση µε τον καθαρό χαλκό και θα είναι πολύκλωνοι.  
Οι αγωγοί γείωσης των ηλεκτρικών καλωδίων θα είναι µεµονωµένοι αγωγοί της 
αυτής µόνωσης και κατασκευής µε τους λοιπούς αγωγούς του κυκλώµατος. 
Οι συνδετήρες των αγωγών γειώσεως µε τις ράβδους γειώσεως θα είναι ορειχάλκινοι 
τύπου ασφαλείας και κατασκευασµένοι από το ίδιο εργοστάσιο που κατασκεύασε και 
τις ράβδους γειώσεως. 
Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 η διατοµή των αγωγών γείωσης, εφ’ όσον οι 
αγωγοί του κυκλώµατος έχουν διατοµή µικρότερη από 16 mm2, θα είναι της αυτής 
διατοµής. Εάν οι αγωγοί του κυκλώµατος έχουν διατοµή 16 ως 35 mm2, ο αγωγός 
γείωσης θα είναι 16 mm2, ενώ, για διατοµές αγωγών κυκλωµάτων µεγαλύτερες από 
50 mm2 ο αγωγός γείωσης θα έχει διατοµή τουλάχιστον ίση προς το µισό της 
διατοµής των αγωγών του κυκλώµατος. 
Χάλκινη πλεξίδα γείωσης (µπλεντάζ) θα χρησιµοποιηθεί για να εξασφαλισθεί η 
µεταλλική συνέχεια των φλαντζωτών σωληνώσεων, των βιδωτών κατασκευών, των 
εσχαρών κτλ. και στις συνδέσεις µεταξύ πλακών και αγωγού από χαλκό και τις 
κατασκευές ή τις συσκευές που υπόκεινται σε κραδασµούς ή διαστολές. Η πλεξίδα 
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πρέπει να είναι από γυµνό κασσιτερωµένο χαλκό, επίπεδη, πολύ εύκαµπτου τύπου. 
Οι συνδέσεις πρέπει να πραγµατοποιούνται εξ’ ολοκλήρου στον αέρα και το µήκος 
πρέπει να κυµαίνεται από 50 cm έως 20 cm.  
Ο αγωγός γείωσης, κατά τη διέλευση των δοµικών στοιχείων του έργου καθώς και τις 
υπαίθριες µεταλλικές κατασκευές (κιγκλιδώµατα κτλ), θα είναι J1VV (NYY) διατοµής 
35 mm2. 

12.2.1.5.4 Γείωση προστασίας ουδέτερων κόµβων 

Ο αγωγός γείωσης των ουδετέρων κόµβων θα είναι καλώδιο τύπου J1VV (NYY). Η 
διατοµή του καλωδίου γείωσης ουδετέρων κόµβων πρέπει να είναι ανάλογη µε τους 
ενεργούς αγωγούς και ποτέ µικρότερη των 35 mm2. 

12.2.1.5.5 Ηλεκτρόδια γείωσης 
Τα ηλεκτρόδια γείωσης πρέπει να είναι ραβδόµορφα διαµέτρου 17 mm και µήκους 
1,5 m κατ’ ελάχιστο, από πυρήνα συµπαγούς χάλυβα µε ηλεκτρολυτική επικάλυψη 
στρώµατος χαλκού πάχους 250 µm, συγκολληµένου στον πυρήνα (όχι περαστού) µε 
τρόπο ώστε να προκύπτει µοριακή συνένωση των δυο υλικών αποκλείοντας το 
γαλβανικό φαινόµενο µεταξύ χαλκού και χάλυβα ή την ολίσθηση του χαλκού 
επικάλυψης πάνω στο σίδηρο. Η κεφαλή του ηλεκτροδίου θα είναι κωνική για την 
εύκολη εισαγωγή του περιλαίµιου γείωσης. Η άλλη άκρη του ηλεκτροδίου θα είναι 
αιχµηρή για την εύκολη διείσδυση του στο έδαφος. Και τα δύο άκρα θα φέρουν 
κοχλιοτόµηση ¾ in W για τη δυνατότητα επιµήκυνσής τους µε κοχλιωτή ορειχάλκινη 
µούφα. Το κάθε ηλεκτρόδιο θα συνοδεύεται από χάλκινο περιλαίµιο τύπου σύσφιξης 
µε τέσσερις κοχλίες για τη σύνδεση του αγωγού γείωσης σε αυτό.  
Τα ηλεκτρόδια θα είναι επεκτάσιµα, δηλαδή το µήκος τους θα µπορεί να επαυξάνεται 
µε κοχλίωση πρόσθετου τµήµατος όµοιου ηλεκτροδίου µήκους 1,5 m ορειχάλκινου 
συνδέσµου µε εσωτερικό σπείρωµα ¾ in W.  

12.2.1.5.6 Τρίγωνα γείωσης – πλάκες γείωσης 
Κάθε τρίγωνο γείωσης θα αποτελείται από τρεις ράβδους τύπου COOPERWELD 
που θα εµφυτεύονται στο έδαφος σε σχήµα ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 3 m. Οι 
αγωγοί συνδέσεως των ράβδων του τριγώνου θα είναι από γυµνό ηλεκτρολυτικό 
πολύκλωνο χαλκό. 
Οι µεταλλικές πλάκες γειώσεως χρησιµοποιούνται κυρίως στα τέρµατα των γραµµών 
δικτύων οδικού φωτισµού. Τα υλικά των γειώσεων αυτών αναφέρονται στην σχετική 
προδιαγραφή. 

 

12.2.1.6 Εκτέλεση Εργασιών 

12.2.1.6.1 Θεµελιακή γείωση  
Η θεµελιακή γείωση κατασκευάζεται στο αρχικό στάδιο των νεοαναγειρόµενων 
κτιρίων, υπό µορφή κλειστού δακτυλίου στην περίµετρο του κτιρίου. Η εγκατάσταση 
της θεµελιακής γειώσεως γίνεται σύµφωνα µε το DIN 18015 και την Υ.Α. 6242/185 
(ΦΕΚ 1525/31-12-73).  
Η τοποθέτηση της ταινίας γίνεται κατακόρυφα, ώστε η µεγάλη διάσταση της ταινίας 
να είναι κάθετη προς την επιφάνεια του εδάφους. Η στήριξη της ταινίας γίνεται µε 
ειδικά στηρίγµατα (ορθοστάτες) που τοποθετούνται ανά 2 m. Επί της ταινίας και των 
ορθοστατών τοποθετείται στρώµα σκυροδέµατος (µπετόν καθαριότητας) πάχους 
100 mm, ώστε να έχει µηδενική διάβρωση, µηχανική αντοχή και ελάχιστη αντίσταση 
διαβάσεως. 
Όσον αφορά τις συνδέσεις µεταξύ ταινιών ή ταινιών και κυκλικών αγωγών, αυτές θα 
γίνονται µε ειδικά τεµάχια που να εξασφαλίζουν αγώγιµη συνέχεια. Όπου υπάρχουν 
αρµοί διαστολής πρέπει εντός του κτιρίου και εκτός σκυροδέµατος να γεφυρωθούν τα 
τµήµατα της θεµελιακής γείωσης µε κατάλληλα διαστολικά ελάσµατα σύνδεσης, ώστε 
να εξασφαλίζεται αγώγιµη συνέχεια. Οι διακλαδώσεις ή κατά µήκος συνδέσεις αυτής 
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πρέπει να γίνονται µε µηχανικό σύνδεσµο (σφικτήρα). 

12.2.1.6.2 Απαγωγοί γείωσης 
Σε κατάλληλα επιλεγµένα σηµεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό των χώρων κάθε 
κτιρίου θα κατασκευασθούν συγκεντρωτικοί απαγωγοί γειώσεων (υποδοχή 
γειώσεων). Για τη σύνδεση του εξισωτή δυναµικού µε τη θεµελιακή γείωση πρέπει να 
εγκατασταθεί ένας συγκεντρωτικός απαγωγός γείωσης µεταξύ τους που θα βρίσκεται 
στο χώρο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (γενικός πίνακας χαµηλής τάσεως) του 
κτιρίου. 
Αυτός ο συγκεντρωτικός απαγωγός γείωσης πρέπει να εξέρχεται στον τοίχο του 
υπογείου και σε ύψος 50 cm από το δάπεδο και να έχει µήκος κατ’ ελάχιστον 1,50 m. 
Ο εν λόγω απαγωγός θα επεκτείνεται από το σηµείο εξόδου του στον τοίχο, επίτοιχα, 
στερεούµενος µε ειδικά στηρίγµατα, µέχρι τον αντίστοιχο χώρο όπου υπάρχει 
ισοδυναµικός ζυγός. 
Με τη θεµελιακή γείωση πρέπει να συνδέονται σταθερά και αγώγιµα όλα τα 
µεταλλικά µέρη του κτιρίου. Οι γειώσεις των εγκαταστάσεων συνδέονται κατά 
περίπτωση, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο. 

 

12.2.1.6.3 Έλεγχος – Μέτρηση της θεµελιακής γείωσης 
Υπεύθυνος για τη σωστή κατασκευή της θεµελιακής γείωσης είναι ο εγκαταστάτης 
ηλεκτρολόγος του Αναδόχου και υπεύθυνος για τη µέτρηση και τη σωστή λειτουργία 
αυτής είναι ο επιτόπου του έργου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός αυτού. 
Απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης της θεµελιακής γείωσης είναι η δυνατότητα 
επιθεώρησης και ελέγχου (µέτρησης) αυτής, όταν απαιτηθεί. Η ύπαρξη µόνο της 
τερµατικής ταινίας συνδέσεως δεν πιστοποιεί και την ύπαρξη της θεµελιακής γείωσης 
και συνακόλουθα τη σωστή λειτουργία αυτής. 
Για να γίνει η µέτρηση της θεµελιακής γείωσης πρέπει να αποσυνδεθεί από τον 
εξισωτή δυναµικού. Κατά τη µέτρηση πρέπει να προσεχθεί ότι η τάση στον γειωτή 
δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την επιτρεπτή τάση επαφής (50 V AC ή 
250 V AC). Η µέτρηση της αντίστασης γείωσης γίνεται µε ένα γειώµετρο. Ανάλογα µε 
την αντίσταση γείωσης που θα µετρηθεί διακρίνονται δύο περιπτώσεις. 

•  Αντίσταση γείωσης Ro < 1Ω: Σε αυτή την περίπτωση στη θεµελιακή γείωση 
του κτιρίου µπορεί να συνδεθεί και ο ουδέτερος της εγκατάστασης χαµηλής 
τάσης, ανεξάρτητα αν εφαρµόζεται σαν µέθοδος προστασίας από τάσεις 
επαφής η ουδετέρωση ή η άµεση γείωση. ∆ηλαδή η γείωση µεταλλικών µερών 
µέσης και χαµηλής τάσης και οι ουδέτεροι κόµβοι της χαµηλής τάσης των 
µετασχηµατιστών µπορεί να συνδέονται στη θεµελιακή γείωση. 

•    Αντίσταση γείωσης Ro > 1Ω: Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει 
διαχωρισµός της γείωσης µεταλλικών µερών και ουδέτερου της χαµηλής τάσης. 
∆ηλαδή η γείωση µεταλλικών µερών µέσης τάσης θα ενώνεται µε τη θεµελιακή 
γείωση. Η γείωση των ουδετέρων κόµβων της χαµηλής τάσης πρέπει να 
κατασκευάζεται χωριστά. Οι γειωτές της χαµηλής τάσης πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 20 m µακριά από τους γειωτές της µέσης τάσης, ώστε να µην 
αλληλοεπηρεάζονται οι δύο εγκαταστάσεις γείωσης. 

Και στις δύο περιπτώσεις τα ισοδυναµικά πλέγµατα που τοποθετούνται στο δάπεδο 
των Υποσταθµών θα γειώνονται στη µέση τάση. 
Η αντίσταση γείωσης των γειωτών µέσης τάσης πρέπει να είναι µικρότερη από 40 Ω. 
Η γείωση του ουδετέρου των µετασχηµατιστών και οι γειώσεις του ουδετέρου σε 
πίνακες της χαµηλής τάσης, πρέπει να έχουν συνολική συνισταµένη αντίσταση 
γείωσης χαµηλότερη των 10 Ω. 
Πρέπει να γίνεται προσπάθεια για την επίτευξη χαµηλής αντίστασης γείωσης του 
Υποσταθµού. Για το σκοπό αυτό πρέπει η ταινία της θεµελιακής γείωσης να 
συνδέεται κατά διαστήµατα µε πρόσθετα ηλεκτρόδια γείωσης καρφωµένα στο 
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έδαφος κάτω από τα θεµέλια. 
Όλες οι µετρήσεις των αντιστάσεων γειώσεις που θα πραγµατοποιηθούν θα 
καταγραφούν στο Πρωτόκολλο ∆οκιµών Γειώσεων και θα συνυπογραφούν από την 
Υπηρεσία και τον Ανάδοχο. Το εν λόγω πρωτόκολλο θα αποτελέσει αναπόσπαστο 
µέρος του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. 

12.2.1.6.4 Ισοδύναµικο πλέγµα  
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, στον εσωτερικό χώρο του Υποσταθµού πρέπει 
να κατασκευαστεί ισοδυναµικό πλέγµα γείωσης. Το πλέγµα αυτό πρέπει να εκτείνεται 
σε όλα τα δάπεδα των χώρων µέσης τάσης (άφιξη και µέτρηση ∆ΕΗ, χώρος πεδίων 
µέσης τάσης, χώρος µετασχηµατιστών). Το ισοδυναµικό πλέγµα στο εσωτερικό του 
Υποσταθµού προστατεύει το προσωπικό από τις βηµατικές τάσεις. 
Σε τέσσερα σηµεία κάθε επιµέρους χώρου θα εξέρχονται µέχρι ύψους 50 cm, 
χαλύβδινα σύρµατα της ίδιας διατοµής µε το ισοδυναµικό πλέγµα. Στο κάτω µέρος 
τους θα είναι συγκολληµένα µε αυτό, ενώ στο πάνω µέρος τους θα συνδέονται µε την 
περιµετρική ταινία γείωσης του χώρου. 
Η περιµετρική ταινία γείωσης θα στερεώνεται στον τοίχο σε ύψος 40 cm ή 50 cm από 
το δάπεδο µε ειδικά χάλκινα στηρίγµατα. Στην ταινία γείωσης πέραν του 
ισοδυναµικού πλέγµατος πρέπει να συνδέονται οι ακροδέκτες γείωσης των 
µετασχηµατιστών, τα πεδία µέσης τάσης, οι εσχάρες καλωδίων µέσης τάσης, τα 
µεταλλικά περιβλήµατα των καλωδίων, οι κόµβοι γείωσης των µεταλλικών µερών και 
της θεµελιακής γείωσης και το σύστηµα αλεξικεραύνων των µετασχηµατιστών. 
Επίσης πρέπει να συνδέονται µε αυτήν µέσω χάλκινου εύκαµπτου αγωγού 
(µπλεντάζ) όλα τα µεταλλικά µέρη του κτιρίου του Υποσταθµού (πόρτες και 
παράθυρα) που δεν ανήκουν στον ηλεκτρολογικό εξοπλισµό αυτού. 

12.2.1.6.5 Γείωση προστασίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης  
Οι συνδέσεις µεταξύ των γυµνών αγωγών θα είναι τύπου ασφαλείας και θα γίνονται ή 
µε θερµή συγκόλληση ή µε ειδικούς χάλκινους συνδετήρες. Εφόσον για την σύνδεση 
µεταξύ αγωγών επιλεγεί η µέθοδος µε θερµή συγκόλληση, αυτή πραγµατοποιείται µε 
την τήξη των υπό σύνδεση αγωγών σε µία ενιαία µάζα και δεν επιτρέπεται η 
συγκόλληση των αγωγών µε λιωµένο µέταλλο. Για να γίνει η σύνδεση, 
χρησιµοποιείται ένα ελαφρύ καλούπι από γραφίτη µέσα στο οποίο γίνεται η 
εξώθερµη αντίδραση της σύνδεσης. Η σύνδεση αυτή έχει ικανότητα διέλευσης 
ρεύµατος µεγαλύτερου από το επιτρεπόµενο να διέλθει από τον αγωγό. Η σύνδεση 
δεν µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του χρόνου και αντέχει κάτω από τις πιο 
δυσµενείς συνθήκες περιβάλλοντος. 
Σε κάθε πίνακα θα “φθάνει” καλώδιο γείωσης παράλληλα µε το παροχικό καλώδιο 
και θα υπάρχει ένα επιπλέον τρίγωνο γείωσης από το οποίο θα αναχωρεί ένα 
επιπλέον καλώδιο γείωσης για τον πίνακα το οποίο θα συνδέεται και αυτό µε την 
µπάρα γείωσης του πίνακα. 
Από τον συλλεκτήριο ζυγό γειώσεως των πεδίων Χ.Τ. αναχωρούν αγωγοί γείωσης 
κατάλληλης διατοµής προς κάθε σηµείο ρευµατοληψίας χωρίς να συνδέεται προς 
οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ή σύστηµα ή τον ουδέτερο. Όλα τα µεταλλικά µέρη 
των τοπικών πινάκων, συσκευών, µηχανηµάτων, κινητήρων, φωτιστικών σωµάτων 
κτλ θα γειωθούν επί του συστήµατος αυτού. 
Η σύνδεση της εύκαµπτης πλεξίδας γείωσης (µπλεντάζ) στις πλάκες ή στα καλώδια 
από χαλκό και στους οργανισµούς ή τις συσκευές πρέπει να πραγµατοποιηθούν, 
σύµφωνα µε τις περιγραφές της παρούσας. 
Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες, πρέπει να ενωθούν µε την γείωση µε αγωγό J1VV (NYY), 
σύµφωνα µε το IEC 60502, κατάλληλης διατοµής, σύµφωνα µε την µελέτη. 
Ο αγωγός γείωσης, κατά την διέλευση από τα δοµικά στοιχεί και τις υπαίθριες 
µεταλλικές κατασκευές, θα τοποθετηθεί σε χαλυβοσωλήνα βαρέως τύπου µέχρι το 
φρεάτιο, όπου θα συνδεθεί µε το ηλεκτρόδιο γείωσης. 

12.2.1.6.6 Γείωση προστασίας ουδέτερων κόµβων 
Η γείωση των ουδετέρων κόµβων της Χ/Τ των µετασχηµατιστών πρέπει να γίνεται 
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υπό της παρακάτω συνθήκες: 

• Ο αγωγός γείωσης από τον ουδέτερο κόµβο µέχρι το ηλεκτρόδιο γείωσης θα 
είναι υποχρεωτικά µονωµένος. Η µόνωσή του πρέπει να αντέχει σε υγρό 
περιβάλλον 

• Τα ηλεκτρόδια γείωσης πρέπει να απέχουν από το µετασχηµατιστή κατ’ 
ελάχιστον 25 m. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται ανάµεσα στη γείωση του 
ουδετέρου και αυτή των µεταλλικών µερών της εγκατάστασης, ώστε να µην 
υπάρχει αλληλεπίδραση ηλεκτρικών πεδίων. 

• Η αντίσταση γείωσης των ουδετέρων κόµβων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
πιο µικρή και σε καµία περίπτωση να µην ξεπερνά τα 2 Ω. 

Η γείωση προστασίας των κυψελών Μ.Τ. και των µεταλλικών µερών των 
µετασχηµατιστών µπορεί να συνδεθεί µε τη γείωση των ουδετέρων κόµβων µόνο αν 
προκύπτει συνολική αντίσταση γείωσης µικρότερη του 1 Ω. 
Αν αυτές οι γειώσεις είναι χωριστές, οι αντιστάσεις στους γειωτές για τη Μ.Τ. και τον 
ουδέτερο πρέπει να είναι µικρότερες των 40 Ω και 10 Ω αντίστοιχα. 

12.2.1.6.7 Ηλεκτρόδια γείωσης 
Η έµπηξη των ηλεκτροδίων στο έδαφος προβλέπεται χωρίς εκσκαφή, δηλαδή µε 
χρήση χειροκίνητης ή µηχανοκίνητης σφύρας. Η κορυφή των ηλεκτροδίων θα είναι 
επισκέψιµη µε φρεάτιο ελέγχου από σκυρόδεµα διαστάσεων 300 mm x 300 mm µε 
χυτοσιδηρό κάλυµµα. 
Σε περίπτωση εδάφους µε υψηλή ειδική αντίσταση και εφόσον θα κριθεί αναγκαίο 
από την Υπηρεσία, η αγωγιµότητα του εδάφους θα βελτιωθεί µε εκσκαφή 
δακτυλιοειδούς τάφρου διαµέτρου 200 mm και βάθους 400 mm γύρω από κάθε 
ηλεκτρόδιο και µε πλήρωση της τάφρου µε καρβουνόσκονη. 
Εάν απαιτηθούν περισσότερα ηλεκτρόδια γείωσης για την επίτευξη της απαιτούµενης 
αντίστασης γείωσης, θα επιζητηθεί µια ελάχιστη µεταξύ των ηλεκτροδίων απόσταση, 
ίση προς το διπλάσιο του ενεργού µήκους ενός µεµονωµένου ηλεκτροδίου. Επίσης, η 
τιµή της αντιστάσεως θα µπορεί να βελτιωθεί µε την επαύξηση του µήκους 
ηλεκτροδίων. 

12.2.1.6.8 Τρίγωνα γείωσης – πλάκες γείωσης 
Το άνω µέρος των ράβδων κάθε τριγώνου γείωσης θα είναι επισκέψιµο µέσα σε 
ειδικά φρεάτια. Οι αγωγοί συνδέσεως των ράβδων θα τοποθετηθούν σε βάθος 
0,60 m από την επιφάνεια του εδάφους. Αν η διάταξη του τριγώνου γειώσεως δεν 
δίνει την απαιτούµενη αντίσταση τότε θα επεκταθούν σε µεγαλύτερο βάθος µε την 
χρησιµοποίηση και άλλων τριών ράβδων που θα συνδεθούν µε τις προηγούµενες 
ώστε το τελικό µήκος των ηλεκτροδίων γειώσεως να γίνει 3 m. Εάν δεν επιτευχθεί η 
απαιτούµενη στάθµη γειώσεως τότε πρέπει να κατασκευαστούν πρόσθετα τρίγωνα 
γείωσης. 
 

12.2.2 ∆ΙΚΤΥΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

12.2.2.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στα στοιχεία µελέτης, στις προδιαγραφές 
κατασκευής και στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού των δικτύων φωνής 
(VOICE), δεδοµένων (DATA) και σηµάτων (SIGNALS) του έργου.  
 

12.2.2.2 Υλικά 

12.2.2.2.1 ∆ίκτυο τηλεφώνων 
Στο κτίριο διοίκησης των εγκαταστάσεων θα εγκατασταθεί η απαραίτητη υποδοµή για 
την δηµιουργία ενός δοµηµένου δικτύου φωνής και δεδοµένων. 
Ο κεντρικός κατανεµητής όπου και θα καταλήγει η παροχέτευση του ΟΤΕ και το 
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τηλεφωνικό κέντρο θα εγκατασταθούν στο Κέντρο Ελέγχου (Control Room), του 
κτιρίου διοίκησης σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης εφαρµογής του έργου. 
Προβλέπεται να υπάρχουν τηλεφωνικές παροχές που θα καταλήγουν από το 
τηλεφωνικό κέντρο στα σηµεία που φαίνονται στα σχέδια, µε τουλάχιστον δύο ζεύγη 
τηλεφωνικού καλωδίου από κάθε σηµείο. Μία τουλάχιστον τηλεφωνική σύνδεση θα 
υπάρχει σε κάθε κτίριο. 
Στον κατανεµητή και σε κάθε τηλεφωνική λήψη θα καταλήγει γείωση µε ειδικό αγωγό 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ∆’ του νέου κανονισµού εσωτερικών 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων του ΟΤΕ (Ν2280/92 ΦΕΚ 767β 31/12/92). Η γείωση αυτή 
θα είναι εντελώς ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες γειώσεις των εγκαταστάσεων και θα 
εγκατασταθεί σε απόσταση τουλάχιστον 25 m από αυτές. 
Οι εσωτερικές τηλεφωνικές εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν µε καλώδια J-Y (St)Y 
2 x 2 x 0,6 mm2 κατά VDE 0815 εκτός από το κτίριο διοίκησης στο οποίο θα 
χρησιµοποιηθεί καλώδιο UTP Category 5 ή καλύτερης. Κάθε τηλεφωνική λήψη θα 
καταλήγει σε τηλεφωνοδότη τύπου RJ145-IDC µε προστατευτική διάταξη από 
υπερτάσεις. Σε κάθε σηµείο εγκατάστασης τηλεφωνικής λήψης θα εγκαθίσταται και 
ρευµατοδότης από τον πίνακα του αντίστοιχου χώρου, ώστε να είναι δυνατή η 
τοποθέτηση fax ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής που χρησιµοποιεί ηλεκτρικό ρεύµα 
για την λειτουργία της (modem, Η/Υ, τηλεφωνητής κτλ). 
Σε εξωτερικούς χώρους θα χρησιµοποιηθούν καλώδια τύπου Α-2ΥF(L)2Y κατ’ 
ελάχιστον 4 x 2 x 0,6 mm2 κατά VDE 0816 µε γέµιση από πετρελαϊκή µάζα τα οποία 
είναι κατάλληλα για απευθείας ή µέσα σε σωλήνα ταφή στο έδαφος. 

12.2.2.2.2 Τηλεφωνικό κέντρο 
Το τηλεφωνικό κέντρο (Τ/Κ) θα πρέπει να είναι πλήρως ηλεκτρονικό, ελεγχόµενο 
από ενταµιευµένο πρόγραµµα (SPC) και µε επιλογικό πεδίο διέλευσης χρόνου (time 
division multiplexing) και ψηφιακό ζευκτικό πεδίο PCM. 
Η τεχνολογία των Τ/Κ θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την σύνδεση σε 
αυτό όσο το δυνατόν περισσοτέρων από τις παρακάτω συσκευές (µε τα λιγότερα 
δυνατά εξαρτήµατα και διατάξεις προσαρµογής): 

• Αναλογικών τηλεφωνικών συσκευών, δεκαδικής παλµοδοτικής επιλογής ή 
επιλογής DTMF (χωρίς οποιασδήποτε διάταξης προσαρµογής) 

• Ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών (2 B+D) 

• Ηλεκτρονικών τηλεφωνικών συσκευών HYBRID 

• Οποιωνδήποτε άλλων σύγχρονων αναλογικών ή ψηφιακών συσκευών 
Επίσης θα πρέπει να επιτρέπει: 

• Τη σύνδεσή του µε σύστηµα αναζήτησης προσώπων 

• Την ζεύξη του µε computer 

• Την διαβίβαση µέσω αυτού τουλάχιστον 19,2 Kbs data 
Συνοψίζοντας, το Τ/Κ δεν θα παρέχει µόνο δυνατότητες ροής και εξυπηρέτησης 
φωνής αλλά πληροφοριών γενικότερα (δηλ. στοιχείων, κειµένων, εικόνων κτλ.) ώστε 
να αποτελεί τη βάση ενός ενιαίου δικτύου επικοινωνιών. 
Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να δέχεται, στο αρχικό στάδιο, την σύνδεση σε αυτό 
τουλάχιστον (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά): 

• 2 γραµµών κέντρου πόλης 

• 8 εσωτερικών παροχών 
Θα πρέπει να µπορεί να επεκταθεί σε 12/30 γραµµές και να µπορεί να εξοπλισθεί µε 
µεταλλακτικές συσκευές. 
Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε τις αντίστοιχες µονάδες 
συνεχούς αυτοελέγχου, αυτοδιάγνωσης και αυτόµατης σηµατοδότησης βλαβών. 
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Εκτός της κλασικής διάταξης ηλεκτροδότησης το Τ/Κ θα είναι εξοπλισµένο και µε 
διάταξη αδιάλειπτου λειτουργίας που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πλήρη 
λειτουργία του για 4 ώρες. 
Το τηλεφωνικό κέντρο θα είναι εξοπλισµένο µε ειδικό τερµατικό κέντρο κατανεµητή 
πλήρως εξοπλισµένο και κατάλληλης χωρητικότητας, στο οποίο θα καταλήγει όλο το 
εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο και στο οποίο θα είναι συνδεδεµένο εξ αρχής µε τις 
µονάδες του Τ/Κ. 
Χωρίς πρόσθετη διάταξη, το Τ/Κ θα πρέπει να δίνει στοιχεία που αναφέρονται στην 
εξερχόµενη και εισερχόµενη επικοινωνία και θα αφορούν (µε τα κατάλληλα reports) 
τον έλεγχο του φορτίου του ως εξής: 

• ανά γραµµή πόλης 

• ανά εσωτερική παροχή 

• χρόνους κατάληψης 

• ανταπόκριση των τηλεφωνητών στις κλήσεις 

• κατεύθυνση των κλήσεων 

• οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, η χρήση του οποίου θα βοηθά στη σωστότερη 
αξιοποίηση και εκµετάλλευση του Τ/Κ. 

12.2.2.2.3 Ειδικά χαρακτηριστικά τηλεφωνικού κέντρου 
Το σύστηµα θα πρέπει να ακολουθεί τα εξής ειδικά χαρακτηριστικά: 

• Λειτουργία µε µία, περισσότερες ή καµία µεταλλακτική συσκευή νυκτερινής 
σύνδεσης. 

• Κατηγορίες περιορισµών και δυνατοτήτων ως προς την πρόσβαση στην 
εξερχόµενη επικοινωνία (µε ειδικότερο ενδιαφέρον στο υπεραστικό και διεθνές 
δίκτυο) και στη ζευκτική επικοινωνία. 

• Συνοπτική σύνδεση εσωτερικών παροχών. 

• Ειδικές δυνατότητες ∆ιευθυντού / Γραµµατέα. 

• Εισερχόµενες διεπιλογικές κλήσεις, θα είναι δυνατόν, αν δεν απαντηθούν εντός 
ορισµένου χρόνου, να µετάγονται σε άλλη εσωτερική παροχή (που θα ορίζεται 
στο πρόγραµµα) ή στην µεταλλακτική τράπεζα  

• Το τηλεφωνικό κέντρο θα δέχεται σύνδεση γενικής απαντητικής διάταξης στις 
εισερχόµενες κλήσεις (Square Connection) 

• Το τηλεφωνικό κέντρο θα είναι εξοπλισµένο έτσι ώστε µε την προσθήκη κοινού 
κασετόφωνου να δίνει µουσική και τυχόν τυποποιηµένα µηνύµατα στους 
εσωτερικούς συνδροµητές που έχουν τεθεί σε αναµονή από τη µεταλλακτική 
τράπεζα ή από το κέντρο αυτόµατα ή από εσωτερική παροχή. 

• Συντετµηµένη επιλογή από µεταλλακτική τράπεζα των εσωτερικών 
συνδροµητών. 

• Το σύστηµα θα επιτρέπει συντετµηµένη επιλογή κατ’ ελάχιστο 50 γραµµών. 

• Το σύστηµα θα είναι εξοπλισµένο εξ αρχής µε τα αναγκαία υλικά και 
προγράµµατα ώστε να επιτρέπει τόσες ταυτόχρονες ώστε τα συστήµατα να 
λειτουργούν Non-blocking και στην τελική χωρητικότητα. 

Το σύστηµα θα πρέπει να ακολουθεί τα εξής ειδικά χαρακτηριστικά ως προς τις 
εσωτερικές επικοινωνίες: 

• Εισερχόµενη, διεπιλογική ή µέσω µεταλλακτικής τράπεζας επικοινωνία. 
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• Εξερχόµενη επικοινωνία (υπό τους περιορισµούς της κατηγορίας που υπάγεται 
η κάθε παροχή ως προς την εξερχόµενη επικοινωνία). 

• Επικοινωνία µε την µεταλλακτική τράπεζα. 

• Θέση εξωτερικού συνδροµητή σε αναµονή. 

• Ενδιάµεση ερώτηση. 

• Μεταφορά εξωτερικής κλήσης. 

• ∆υνατότητα εισόδου σε συνδιάλεξη εσωτερικών ή εσωτερικών / εξωτερικών 
συνδροµητών µε εκποµπή ειδικού σήµατος. 

• Κατά επιθυµία απαγόρευση δυνατότητας στην µεταλλακτική τράπεζα ή σε 
εσωτερική παροχή να εισέρχεται στις συνδιαλέξεις, έστω και µε ειδικό 
προειδοποιητικό ηχόσηµα. 

• ∆υνατότητα επανεπιλογής του τελευταίου κληθέντος αριθµού µε µονοψήφιο 
αριθµό κλήσης, ακόµη και από συσκευή µε δίσκο επιλογής. 

• ∆υνατότητα «µην ενοχλείτε». 

• ∆υνατότητα «ακολούθησέ µε». 

• ∆υνατότητα «κάλεσε ξανά» σε εσωτερική και εξωτερική κλήση. 

• ∆υνατότητα “call pick-up». 

• ∆υνατότητα «camp on». 
Οι µεταλλακτικές τράπεζες (Μ.Τ.)θα πρέπει να έχουν τα εξής ειδικά χαρακτηριστικά: 

• Υπαρξη οθόνης 48 χαρακτήρων, µε τις δυνατές περισσότερες ενδείξεις για τη 
λειτουργία του κέντρου, κατηγορίες συνδροµητών, εξελίξεις κλήσεων, χρόνο 
αναµονής, έλεγχο λειτουργίας µεταλλακτικών τραπεζών Τ/Κ. 

• Πλήρη επιλογή για εισερχόµενες και εξερχόµενες κλήσεις. 

• Συντετµηµένη - κωδικοποιηµένη επιλογή για πολλούς εξωτερικούς αριθµούς 
κλήσεων και εύκολη (µε επιλογή µονοψήφιου αριθµού) επανεπιλογή του 
τελευταίου κληθέντος από την Μ.Τ. εξωτερικού συνδροµητή. 

• Οδήγηση εισερχοµένων κλήσεων στην νυκτερινή σύνδεση αν δεν απαντηθούν 
από την τηλεφωνήτρια εντός ορισµένου χρόνου. 

• Επικοινωνία µεταξύ Μ.Τ. 

• Αυτόµατη κατανοµή των κλήσεων στις Μ.Τ. (αν είναι περισσότερες από µία) 
είτε “µία προς µία” είτε ανάλογα µε τον στιγµιαίο φόρτο της κάθε µίας. 

• ∆υνατότητα εξόδου της Μ.Τ. σε δεδοµένη συνδιάλεξη (µε σύγχρονη εκποµπή 
ειδικού ηχοσήµατος) για επείγουσα ειδοποίηση, για όσες παροχές δεν έχουν 
την δυνατότητα ή έχουν την δυνατότητα αλλά δεν έχουν ενεργοποιήσει την 
κατάσταση της επανεπιλογής του τελευταίου κληθέντος αριθµού. 

• Προσωρινή αλλαγή κατηγορίας εσωτερικού συνδροµητή ή γραµµή πόλης από 
την Μ.Τ. 

• ∆υνατότητα της Μ.Τ. να µετάσχει σε συσκέψεις. 

• Η Μ.Τ. θα µπορεί να ενεργοποιεί το τυχόν υπάρχον σύστηµα αυτόµατης (από 
µαγνητόφωνο) απάντησης εισερχοµένων κλήσεων ή και καταγραφή 
µηνυµάτων, για οµάδες γραµµών πόλης 

• Θέση µέχρι 2 τουλάχιστον εξωτερικών κλήσεων σε θέση αναµονής. 
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12.2.2.2.4 Τηλεφωνικές συσκευές 
Οι τηλεφωνικές συσκευές (γραφείου ή επίτοιχες) θα είναι κατασκευασµένες από 
ανθεκτικό σε κρούσεις θερµοπλαστικό υλικό και θα διαθέτουν πληρκτρολόγιο, κουµπί 
γειώσεως και ρυθµιστή έντασης κουδουνισµού. 
Θα συνοδεύονται µε καλώδιο σύνδεσης συσκευής – τηλεφωνοδότη, για τη σύνδεση 
της συσκευής µε τηλεφωνοδότη τύπου RJ45. 
Οι τηλεφωνικές συσκευές θα είναι εγκεκριµµένου τύπου από την Ε.Ε.Τ. και θα είναι 
του ίδιου οίκου κατασκευής µε τον κατασκευαστή του τηλεφωνικού κέντρου. 
Κατά τα λοιπά θα έχουν τις πιο κάτω δυνατότητες: 

• Πλήκτρο επανάληψης (REDIAL) του τελευταίου αριθµού 

• Πλήκτρο σήµατος RECAL-FLASH 

• Σύστηµα επιλογής µε παλµούς ή συχνότητες (PULSE/TONE) 

• ∆ιαλείµµατα (παύσεις) κατά την επιλογή σε οποιαδήποτε θέση του καλούµενου 
αριθµού 

• Ρυθµιζόµενος ήχος κλήσης 

12.2.2.2.5 ∆οµηµένη καλωδίωση 
Βασική απαίτηση των δικτύων ∆οµηµένης καλωδίωσης αποτελεί η τυποποίηση των 
υλικών και η κατασκευή τους βάσει προδιαγραφών. Υλικά εκτός προδιαγραφών δεν 
γίνονται δεκτά. Τα κύρια χαρακτηριστικά του δικτύου είναι τα ακόλουθα: 

• Το δίκτυο πρέπει να καλύπτει επιτυχώς τις απαιτήσεις των τηλεπικοινωνιακών 
συσκευών και ακολουθεί το κτίριο για περισσότερο από 10 χρόνια, χωρίς την 
ανάγκη µετατροπών. 

• Οι επεκτάσεις του δικτύου να είναι εύκολες χωρίς διαταραχές στο υφιστάµενο 
δίκτυο. 

• Τα υλικά του δικτύου να είναι τυποποιηµένα. 

• Το δίκτυο να είναι τελείως ανεξάρτητο από την τεχνολογία και την προέλευση 
των µηχανηµάτων που θα συνδεθούν µε αυτό. 

• Όλα τα µηχανήµατα πλην των τερµατικών συσκευών να είναι συγκεντρωµένα, 
ώστε η διαχείριση και η συντήρηση να γίνονται ταχύτερα και απλούστερα. 

• Η αρχιτεκτονική του δικτύου να είναι Ιεραρχικού Αστέρος, δηλαδή όλα τα 
καλώδια ξεκινούν από τον κατανεµητή και καταλήγουν στις πρίζες χωρίς 
ενδιάµεσες συνδέσεις ή διακλαδώσεις. 

12.2.2.2.6 Πρότυπα δικτύων 
Η κατασκευή δικτύων δοµηµένης καλωδίωσης πρέπει να ακολουθεί το Αµερικάνικο 
πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α Comercial Building Telecommunication Wiring Standard από 
την επιτροπή ΕΙΑ/ΤΙΑ (Electonic Industry Association / Telecommuication Industry 
Association), το ∆ιεθνές πρότυπο ISO/IEC 11801 και το Ευρωπαϊκό πρότυπο 
ΕΝ 50173. 
Το δίκτυο δοµηµένης καλωδίωσης θα ακολουθεί µε καλώδια και υλικά Class D, Cat 3 
– Κατηγορία 3 (ανώτερο όριο συχνότητας 100MHz). 

12.2.2.2.7 Κύρια υλικά κατασκευής δικτύου 
Για τα καλώδια UTP (Unshielded Twisted Pair – Αθωράκιστα) και FTP (Foiled 
Twisted Pair – Θωρακισµένα) ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ. 674 της 
παρούσας.  

• Καµπίνα καλωδιώσεων και ενεργού εξοπλισµού δικτύου - Rack 19" 
 Η καµπίνα καλωδίωσης και εξοπλισµού θα εγκατασταθεί πλησίον του PLC του 

κέντρου ελέγχου ώστε να είναι δυνατή η χωρίς ενδιάµεσες συνδέσεις οπτικών 
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ινών πρόσβαση στο καλώδιο οπτικών ινών που συνδέει τα PLC µεταξύ τους. 
Θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής χώρος για την µελλοντική εγκατάσταση 
διαφόρων συσκευών επικοινωνίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις Ειδικές 
Προδιαγραφές και την Μελέτη.  

 Τα χαρακτηριστικά της καµπίνας καλωδιώσεων είναι τα κάτωθι:  

- Χαλύβδινη µε ηλεκτροστατική βαφή 

- Προστασία ΙΡ 55 

- Επιδαπέδια στήριξη 

- ∆ιαφανή πόρτα απο κρύσταλλο ασφαλείας για προστασία. 

- Κλειδαριά ασφαλείας  

- Πίσω και πλαϊνά πάνελ αποσπώµενα  

- Ράγες στήριξης εξοπλισµού στην εµπρόσθια και στην πίσω όψη της 
καµπίνας  

- Εσχάρα στήριξης των καλωδίων δικτύου εντός της καµπίνας  

- Εισαγωγή των καλωδίων από την βάση και να διαθέτει ρυθµιζόµενο 
καπάκι για το διάκενο 

- Ανεµιστήρες οροφής χαµηλού θορύβου . 

- Panel τροφοδοσίας πλάτους 19" µε διακόπτη και φωτεινή ένδειξη µε 6 
ρευµατοδότες Schucko 

- ∆υνατότητα πλευρικής σύνδεσης  

- ∆υνατότητα στήριξης ραφιών σταθερών ή κινητών για την τοποθέτηση 
µηχανηµάτων ή λοιπού εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών. 

- ∆υνατότητα µεταβολής του βάθους µέσω µεταβλητών ραγών στήριξης 

• Πεδίο βυσµατικής διαχείρισης  
 Patch Panel 64 και 48 θέσεων RJ45 Cat 5. 

- Tύπος υποδοχής RJ45 κατά ISO 8877 

- Πλήθος υποδοχών 96 

- Κατηγορία 5 (Cat 5) 

- Πλάτος 19" 

- Υψος 4 U (17,78 cm) 

- Tύπος συνδέσµου καλωδίου IDC 110 Type 

- Tρόπος στήριξης υποδοχής RJ45 σε τυπωµένο κύκλωµα PCB 

- Πιστοποίηση: UL 1863 (Undewriters 
Laboratories UL(c)) 

- Tερµατισµός - Pin Assignment: κατά ΤΙΑ Α  
Το πεδίο βυσµατικής διαχείρισης θα πρέπει επιπλέον να διαθέτει αρίθµηση των 
υποδοχών και στην όψη για την διευκόλυνση των µικτονοµήσεων αλλά και 
στην πίσω πλευρά για διευκόλυνση κατά τον τερµατισµό των καλωδίων. 
Στην όψη πρέπει να έχει τυπωµένη την κατηγορία του υλικού (Cat 5) και να 
διαθέτει έγχρωµα ενδεικτικά για το διαχωρισµό των χρήσεων σύµφωνα µε την 
Προδιαγραφή ΕΙΑ/ΤΙΑ 606. 
Οι ΙDC Connectors στους οποίους θα τερµατιστούν τα καλώδια θα πρέπει να 



K:\N3800\cons\tefhi\5269_TPro.doc                                    135                                     N3800/5269/B10 

 

έχουν χρωµατική διάκριση για κάθε ζεύγος. 
Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να ακολουθούν και αυτά τις 
γενικές Προδιαγραφές Υλικού σύνδεσης όπως αυτές αναφέρονται στο 
EIA/TIA 568 και στο TSB 40 A. Θα πρέπει να συνοδεύεται: 

- Έγγραφη Πιστοποίηση για UL 1863 (Undewriters Laboratories UL(c)) 

- Transmission Performance Report - Category 5 Compliance 

• Πλαίσια διευθέτησης καλωδίων  
Τα πλάισια πρέπει να έχουν τυποποιηµένη διάσταση στο πλάτος 19" και ύψος 
ακέραιο πολλαπλάσιο των 44,45 mm. (1U = 44,45 mm). 
Τα πλαίσια διευθέτησης καλωδίων θα πρέπει να διαθέτουν µεταλλικά ή 
πλαστικά άγκιστρα συγκράτησης των καλωδίων-patch cords ώστε να 
συγκρατούν τις καλωδιώσεις συνδέσεως δύο ή περισσοτέρων πεδίων µέσα 
στον κατανεµητή. 

• Πρίζα διπλή RJ45 Cat 5, εντοιχιζόµενη 

Η πρίζα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

- Τύπος υποδοχής RJ45 κατά ISO 8877 

- Πλήθος υποδοχών  2 

- Κατηγορία  5 (Cat 5) 

- Πλάτος 80 mm 

- Υψος 80 mm 
Οι διαστάσεις των παραπάνω πριζών πρέπει να είναι κατά DIN ώστε να 
εναρµονίζονται µε τις διαστάσεις των ρευµατοδοτών και να στηρίζεται σε κοινό 
κυτίο διακόπτου. 

- Tύπος συνδέσµου καλωδίου IDC 110 Type 

- Tρόπος στήριξης υποδοχής RJ45 σε τυπωµένο κύκλωµα PCB  

- Χρώµατος κατά προτίµηση Λευκό  

- Πιστοποίηση UL 1863 Undewriters 
Laboratories UL(c) 

- Tερµατισµός - Pin Assignment: κατά ΤΙΑ Α  
Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει επισήµανση αρίθµησης των υποδοχών στην 
όψη, να έχει τυπωµένη την κατηγορία του υλικού στην πίσω όψη (Cat5) και να 
διαθέτει έγχρωµα πλαστικά σήµατα για να είναι ευδιάκριτο εάν στην υποδοχή 
συνδέεται data terminal ή voice terminal σύµφωνα µε την προδιαγραφή 
ΕΙΑ/ΤΙΑ 606. 
Οι ΙDC Connectors στους οποίους θα τερµατιστούν τα καλώδια θα πρέπει να 
έχουν χρωµατική διάκριση για κάθε ζεύγος. 
Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να ακολουθούν και αυτά τις 
γενικές Προδιαγραφές Υλικού σύνδεσης όπως αυτές αναφέρονται στο EIA/TIA 
568 και στο TSB 40A. Θα πρέπει να συνοδεύεται από: 

- Έγγραφη Πιστοποίηση για UL 1863 (Undewriters Laboratories UL(c)) 

- Transmission Performance Report - Category 5 Compliance 

• Κεντρικός Κατανεµητής Φωνής MTC  
Ο Κεντρικός Κατανεµητής Φωνής MTC πρέπει να παρέχει άµεσα τη 
δυνατότητα τερµατισµού 2000 ζευγών και να έχει δυνατότητα µελλοντικών 
επεκτάσεων (να δηλωθεί η προβλεφθείσα επέκταση) . 
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Ο Κεντρικός Κατανεµητής Φωνής MTC θα αποτελείται από:  

i. Το κιβώτιο κατανεµητή 

ii. Τα πλαίσια µικτονόµησης 

iii. Τις οριολωρίδες 
 
Κιβώτιο κατανεµητή. Το Κιβώτιο κατανεµητή θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο ως 
κάτωθι: 

- Να είναι χαλύβδινο, βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή 

- Να είναι κατασκευασµένο από λαµαρίνα πάχους 2 mm 

- Να έχει προστασία ΙΡ 55 

- Να διαθέτει 4 σηµεία στήριξης στον τοίχο και δυνατότητα στήριξης στο έδαφος 

- Να διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας 

- Να διαθέτει πόρτα που ανοίγει είτε δεξιά είτε αριστερά 

- Να διαθέτει πλάτη στήριξης των οριολωρίδων από το ίδιο υλικό, για την ευχερή 
και στιβαρή ανάρτηση των οριολωρίδων. 

- O κατανεµητής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα εισόδου των καλωδίων από 
το άνω και κάτω µέρος, ώστε να υπάρχει ευκαµψία στην επιλογή της 
κατεύθυνσης της εισόδου των καλωδίων, µε οπές οι οποίες θα φέρουν χείλη µε 
κατάλληλη προστασία έναντι τραυµατισµού, των διερχοµένων καλωδίων. 

- Τα διάκενα µεταξύ της ράχης του κατανεµητή και των οριολωρίδων καθώς και 
των οριολωρίδων µεταξύ τους να είναι επαρκή για την διέλευση των καλωδίων 
και να ευνοούν την εργασία. 

- Σε περίπτωση επέκτασης του κατανεµητή, να προβλέπεται η δυνατότητα 
αφαίρεσης των παρειών που εφάπτονται, για την δηµιουργία ενιαίου χώρου 
κατανεµητή. 

- Να προβλέπεται σηµείο στο οποίο να οδηγείται η γείωση προστασίας του 
∆ικτύου και των λοιπών µεταλλικών µερών της κατασκευής. 

Πλαίσια µικτονόµησης. Ο κατανεµητής θα πρέπει να περιέχει µεταλλικά ή πλαστικά 
άγκιστρα συγκράτησης των καλωδίων µικτονόµησης ή των patch cords στην 
περίπτωση που αυτά χρησιµοποιούνται. Βοηθούν στο να συγκρατούν τις 
µικτονοµήσεις, δηλαδή τις καλωδιώσεις συνδέσεως, δύο ή περισσοτέρων πεδίων 
µέσα στον κατανεµητή. 
Θα πρέπει η όψη των οριολωρίδων να είναι απαλλαγµένη από τα καλώδια και στις 
οδεύσεις τις οποίες δηµιουργούνται µεταξύ των οριολωρίδων να περνούν τα καλώδια 
χωρίς να µπλέκονται και χωρίς να κρέµονται ελεύθερα µε το φόβο να τραβηχτούν και 
να διακοπεί η σύνδεση. 
Οριολωρίδες τερµατισµού καλωδίων (Connecting blocks). Θα πρέπει να διαθέτουν 
επισήµανση της αρίθµησης των καλωδίων στην όψη για την διευκόλυνση των 
µικτονοµήσεων και τον τερµατισµό των καλωδίων. Πρέπει να έχει τυπωµένη την 
κατηγορία του υλικού (Cat 5) και θα πρέπει να διαθέτει έγχρωµα ενδεικτικά 
καρτελάκια για τον διαχωρισµό των χρήσεων σύµφωνα µε την Προδιαγραφή 
ΕΙΑ/ΤΙΑ 606. Οι ΙDC Connectors, στους οποίους θα τερµατιστούν τα καλώδια, θα 
πρέπει να έχουν χρωµατική διάκριση για κάθε ζεύγος. 
Θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

- Tύπος συνδέσµου καλωδίου IDC 110 Type 

- Κατηγορία 5 (Cat 5) 
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- Χωρητικότητα σε ζεύγη 25 (min) - 300 (max) 

- Πιστοποίηση UL 1863 (Undewriters 
Laboratories UL(c)) 

Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να ακολουθούν και αυτά τις 
γενικές Προδιαγραφές Υλικού σύνδεσης όπως αυτές αναφέρονται στο EIA/TIA 568 
και στο TSB 40A. Επιπλέον θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω: 

- Να επιδέχονται καλώδια διαµετρήµατος AWG 22 έως AWG 26. 

- Να παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασής τους µε ή χωρίς βάση ανάλογα µε το 
σηµείο από το οποίο πρέπει να περάσουν τα καλώδια 

- Να υπάρχει η δυνατότητα χρησιµοποίησης Patch Cord 1,2,3 ή 4 ζευγών. 

Απαραίτητα το υλικό πρέπει να συνοδεύεται από: 

- Έγγραφη Πιστοποίηση για UL 1863 (Undewriters Laboratories UL(c)) 

- Transmission Performance Report - Category 5 Compliance 

• Κατανεµητές εισαγωγής ΟΤΕ 
Ο κατανεµητής εισαγωγής ΟΤΕ θα αποτελείται από:  

Το κιβώτιο κατανεµητή (ως άνω) 

Τα πλαίσια µικτονόµησης (ως άνω) 

Τις διαχωριστικές οριολωρίδες 
Οι διαχωριστικές οριολωρίδες, τερµατισµού καλωδίων (Connecting blocks), θα έχουν 

τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

- Tύπος συνδέσµου καλωδίου IDC KRONE 

- Κατηγορία  5 (Cat 5) 

- Χωρητικότητα σε ζεύγη  300 (30x10) 
Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν επισήµανση αρίθµησης των καλωδίων στην όψη 
για την διευκόλυνση των µικτονοµήσεων και τον τερµατισµό των καλωδίων και να 
ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις:  

- Να έχουν δυνατότητα διακοπής του δευτερεύοντος και να δίνουν την 
δυνατότητα ελέγχου του εισερχοµένου σήµατος από το δίκτυο πόλης. 

- Να παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασής τους µε ή χωρίς βάση ανάλογα µε το 
σηµείο από το οποίο πρέπει να περάσουν τα καλώδια 

- Να διαθέτουν Πιστοποίηση Ασφάλειας σύµφωνα µε UL 1863  

- Να παρέχει την δυνατότητα τοποθέτησης ∆ευτερεύουσας Προστασίας από 
Υπερτάσεις και Υπερεντάσεις µε χρόνο διακοπής µικρότερη του 10-6 sec και 
να είναι τεχνολογίας solid state για τον λόγο οτι αυτές προστατεύουν ευπαθή 
ψηφιακά κυκλώµατα. 

- Να δίδεται η δυνατότητα διακοπής του κυκλώµατος µε την αφαίρεση της 
ασφάλειας. 

 

 

12.2.2.3 Εκτέλεση Εργασιών 

12.2.2.3.1 ∆ίκτυο τηλεφώνων 
Η εγκατάσταση θα γίνει σύµφωνα µε τους κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους περί 
‘’Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων’’ και των κανονισµών του Ο.Τ.Ε. περί 
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“Μελέτης, Κατασκευής, Ελέγχου και Συντηρήσεως Τηλεπικοινωνιακών ∆ικτύων 
Οικοδοµών” (ΦΕΚ 260 τεύχος Β 3.4.71), “Τοποθετήσεως και Συντηρήσεως 
∆ευτερευουσών Εγκαταστάσεων“ (ΦΕΚ 269 τεύχος Β 8.4.71) και του «Νέου 
κανονισµού εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδοµών» (ΦΕΚ 767 τεύχος 
Β 31-12-92). 
Θα σχηµατιστεί ένα ακτινικό τηλεφωνικό δίκτυο µε κέντρο το τηλεφωνικό κέντρο που 
θα εγκατασταθεί στο κτίριο διοίκησης. Θα υπάρχει εφεδρεία τουλάχιστον 100% στα 
τηλεφωνικά καλώδια. 
Οι αγωγοί από τους κατανεµητές µέχρι τις συσκευές θα είναι συνεχείς. Τυχόν 
αναπόφευκτες ενώσεις θα πραγµατοποιούνται είτε στους κατανεµητές είτε µόνο µε 
έγγραφη άδεια του επιβλέποντος δια συγκολλήσεως οµαδικώς επί οριολωρίδων 
(ρεγλέτες) σε θέσεις προσιτές, µέσα σε κουτιά διακλαδώσεων. 
Γενικά θα πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης ευχέρεια χειρισµών και εποπτεία της 
λειτουργίας, επιθεώρησης των εγκαταστάσεων, ελέγχου της λειτουργίας και της 
κατάστασής τους, συντήρησης, επισκευών και αντικατάστασης εξαρτηµάτων. 
Όες οι εργασίες θα εκτελεσθούν µε µεγάλη προσοχή και επιµέλεια περιοριζόµενων 
στο ελάχιστο των φθορών στα οικοδοµικά στοιχεία. 

12.2.2.3.2 Εγκατάσταση δικτύου δοµηµένης καλωδίωσης  

12.2.2.3.3 Καµπίνες κατανεµητών µε ικριώµατα (Racks) 19” 
Τα καλώδια θα οργανώνονται σε δέσµες µε όχι περισσότερα των 24 καλωδίων 4 
ζευγών. Οργανωτές patch cords πρέπει να χρησιµοποιούνται ανά 48 θύρες patch 
panel. 
Τα καλώδια πρέπει να τοποθετούνται σε κατακόρυφες εσχάρες καλωδίων. Μεταξύ 
των καλωδίων τροφοδοτήσεως 220 V-50 Hz και των τηλεπικοινωνιακών που είναι 
εγκατεστηµένα µέσα στην καµπίνα ή το rack, θα πρέπει να υπάρχει η κατά το 
δυνατόν µεγαλύτερη απόσταση διαχωρισµού. 

12.2.2.3.4 Καλωδιώσεις 
Τα καλώδια πρέπει να ακολουθούν καθορισµένες οριζόντιες ή κατακόρυφες 
διαδροµές. 
Το µέγιστο επιτρεπόµενο µήκος του οριζοντίου σταθερά εγκατεστηµένου καλωδίου 
(basic link) είναι 90 m. Οι δέσµες των καλωδίων δε µπορεί να αποτελούνται από 
περισσότερα από 48 καλώδια 4 ζευγών και πρέπει να στερεώνονται στις οριζόντιες 
διαδροµές ανά 30 cm µε πλαστικά διµερή στηρίγµατα (εφ’ όσον δεν περιέχονται σε 
κλειστά κανάλια). 
Το δέσιµο των καλωδίων πρέπει να γίνεται µε πλαστικούς σφιχτήρες (ράντες) χωρίς 
να εξασκείται υπερβολική πίεση. 
Τα καλώδια, όταν δεν περιέχονται σε κανάλια, πρέπει να είναι στερεωµένα κατά 
µήκος της διαδροµής τους. Υλικά προστασίας καλωδίων όπως χιτώνια προστασίας, 
πλαστικά δαχτυλίδια, ελαστικοί στυπιοθλίπτες κτλ. πρέπει να χρησιµοποιούνται για 
προστασία των καλωδίων από πάσης φύσης φθορές. 
Τα κατακόρυφα καλώδια, όταν αποτελούν δέσµες από περισσότερα των 24 
καλωδίων 4 ζευγών, πρέπει να στερεώνονται. Η στερέωση πρέπει να γίνεται κάθε 
40 cm σε περιπτώσεις ανοιχτών εσχαρών, ενώ σε περιπτώσεις κλειστών καναλιών 
κάθε 90 cm κατά µέγιστο. 
Η ελάχιστη ακτίνα καµπυλότητος για οριζόντιο καλώδιο 4 ζευγών είναι 4 φορές η 
διάµετρος του καλωδίου και για καλώδιο κορµού πολύζευγο, 10 φορές η διάµετρος 
του καλωδίου. 
Τα καλώδια ισχύος θα πρέπει να έχουν φυσικό διαχωρισµό από τηλεπικοινωνιακά 
καλώδια τουλάχιστον κατά 6,0 cm και τουλάχιστον κατά 12,7 cm από εξαρτήµατα 
λαµπτήρων φθορισµού. 
Για καλώδια στερεωµένα στην οροφή η µέγιστη απόσταση µεταξύ σηµείων 
στερεώσεως είναι 120 cm. Τα καλώδια δεν επιτρέπεται να στηρίζουν τίποτε άλλο 
εκτός από το δικό τους βάρος. Από απλά σηµεία στερεώσεως µόνο 4 καλώδια 4 
ζευγών επιτρέπεται να κρέµονται. Ειδικά κατασκευασµένα σηµεία αναρτήσεως 
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καλωδίων µπορούν να στηρίζουν µέχρι 48 καλώδια 4 ζευγών. Σε περιπτώσεις που 
περισσότερα των 48 καλωδίων 4 ζυγών πρόκειται να αναρτηθούν, τότε είναι 
υποχρεωτική η χρήση σύρµατος ενδυνάµωσης της µηχανικής αντοχής της δέσµης 
ώστε τα καλώδια να µην στηρίζουν εξ’ ολοκλήρου το βάρος τους και να µην 
επιµηκύνονται λόγω εφελκυστικών τάσεων. 

12.2.2.3.5 Τερµατισµοί 
Το µήκος του συνεστραµένου ζεύγους που µπορεί να αποσυστραφεί σε ένα καλώδιο 
Cat 5 προκειµένου να γίνει ο τερµατισµός δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο του 1,3 cm. 
Η απογύµνωση από τον µανδύα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο µήκος. Οι 
αγωγοί του ζεύγους δεν επιτρέπεται να έχουν τσακίσµατα και κακώσεις στα σηµεία 
τερµατισµού. Μόνο υλικά τερµατισµού IDC (Insulation Displacement Contact-Επαφή 
µε µετατόπιση της µονώσεως) είναι αποδεκτά στη ∆οµηµένη Καλωδίωση. Οι αγωγοί 
του ζεύγους πρέπει να είναι πολύ καλά σφηνωµένοι στις εγκοπές IDC και τα τµήµατα 
που περισσεύουν πρέπει να κόβονται. Πρέπει να υπάρχει αρκετό εφεδρικό µήκος 
καλωδίου για τυχόν επανασυνδέσεις. 
Το καλώδιο πρέπει να στερεώνεται και σε άλλο σηµείο στον µηχανισµό της πρίζας 
εκτός από τις επαφές IDC. 
Σε περιπτώσεις πριζών και patch panels FTP, πρέπει ο θώρακας του καλωδίου να 
τερµατίζεται µέσω του γυµνού αγωγού συνέχειας του θώρακα, εντός των ειδικών 
υποδοχών. 
Επιβάλλεται η χρήση τυποποιηµένης ποιότητος patch cord εργοστασιακής 
κατασκευής. Εάν σε αυτή την κατηγορία των κατανεµητών έχει επιλεγεί η χρήση 
οριολωρίδων πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη φροντίδα ώστε τα ζεύγη να µην ξεστρίβονται 
περισσότερο από τα επιτρεπτά όρια. 

12.2.2.3.6 Γειώσεις 
Τα κουτιά των κατανεµητών, πρέπει να είναι γειωµένα για την ασφάλεια του 
προσωπικού, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς ασφαλείας. Καλώδια FTP 
γειώνονται µόνο µέσω του patch panel και όχι από άλλα ενδιάµεσα σηµεία του 
καλωδίου ή της πρίζας. 
Τα patch panels γειώνονται σε ειδικό αγωγό γειώσεως επάνω στον οποίο συνδέεται 
επίσης το σώµα του ικριώµατος, το κουτί, οι πόρτες κτλ. Οι συνδέσεις γίνονται µε 
πολύκλωνα καλώδια γειώσεων ελαχίστης διατοµής 2,5 mm2. Ο αγωγός της γειώσεως 
του κουτιού ή του ικριώµατος (Rack) συνδέεται σε κάποιο κύριο σηµείο γείωσης της 
ηλεκτρικής εγκαταστάσεως µε πολύκλωνα καλώδια γειώσεων ελάχιστης διατοµής 
6 mm2. 
Στην περίπτωση που υπάρχουν στο δίκτυο πολλές γειώσεις πρέπει να είναι 
ισοδυναµικές ή να µην υπάρχει µεταξύ τους διαφορά τάσης µεγαλύτερη του 1V RMS. 

12.2.2.3.7 Σήµανση 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στη διευθέτηση και την σήµανση των καλωδίων 
και των σηµείων τερµατισµού, µε ιδιαίτερη έµφαση στους κατανεµητές. 
Πρέπει το δίκτυο να είναι εύκολα αναγνωρίσιµο, για να ελαχιστοποιούνται τα 
προβλήµατα που µπορεί να δηµιουργηθούν. Για την σήµανση του δικτύου πρέπει να 
ακολουθείται η προδιαγραφή ANSI/TIA/EIA-606 µε ιδιαίτερη έµφαση στα εξής: 

• Τα διάφορα πεδία του κατανεµητού πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισµένα και 
να φέρουν ευκρινή σήµανση. 

• Τα patch panels και οι πρίζες πρέπει να φέρουν ετικέτες µε την ταυτότητά του 
και εάν απαιτείται και µε την χρήση τους. 

• Τα καλώδια πρέπει να φέρουν πινακίδες ή ειδικά εξαρτήµατα σηµάνσεως και 
στην άκρη της πρίζας και στην άκρη του patch panel. ∆εν επιτρέπεται η 
σήµανση µε µαρκαδόρο επάνω στο καλώδιο. 

• Όλες οι σηµάνσεις πρέπει να είναι διαρκείς και ευανάγνωστες. 
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12.2.2.3.8 ∆οκιµές αποδοχής 
Το δίκτυο πρέπει µετά την εγκατάστση να ελέγχεται και το σχετικό πρωτόκολλο να το 
συνυπογράφουν ο Ανάδοχος και η Υπηρεσία. Στις δοκιµές πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη τα παρακάτω: 

• Οι δοκιµές πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε την οδηγία ΕΙΑ/ΤΙΑ TSΒ67. 

• Το µηχάνηµα ελέγχου πρέπει να είναι προγραµµατισµένο και να 
ανταποκρίνεται στην παραπάνω οδηγία. 

• Η διακρίβωση (καλιµπράρισµα) πρέπει να έχει γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του κατασκευαστού. 

• Το δίκτυο πρέπει να ελέγχεται 100%. 

12.2.2.3.9 ∆ίκτυο PLC 
Για την επικοινωνία των PLC θα εγκατασταθεί ένα βραγχοειδές δίκτυο οπτικών ινών 
εξωτερικού χώρου. Όπως περιγράφεται στην σχετική προδιαγραφή, το δίκτυο των 
PLC θα χρησιµοποιήσει κατά µέγιστο 4 οπτικές ίνες για την διασύνδεση δύο κόµβων 
του δικτύου. Το υπόγειο καλώδιο οπτικών ινών προβλέπεται να συνίσταται από 
τουλάχιστον 6 διαφορετικές οπτικές ίνες, ώστε: 

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

• να είναι δυνατή, οποιαδήποτε στιγµή αυτό απαιτηθεί, η µεταφορά διαφόρων 
σηµάτων (audio/video/µετρήσεις, κτλ.) από και προς το κέντρο ελέγχου, µέσω 
αυτών των οπτικών ινών. Στην περίπτωση ύπαρξης τέτοιας ανάγκης θα πρέπει 
να εγκατασταθεί εξοπλισµός µετατροπής οπτικού / ηλεκτρικού σήµατος, 
σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες, χωρίς να απαιτούνται εκτεταµένες 
χωµατουργικές εργασίες.  
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13. ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 

Ο εξωτερικός φωτισµός είναι απαραίτητος για λόγους ασφαλείας και κυκλοφορίας 
κατά την λειτουργία του ΧΥΤΑ τις βραδινές ώρες. 

 

13.1 Τεχνική περιγραφή εγκατάστασης εξωτερικού φωτισµού 

Ο εξωτερικός φωτισµός αφορά: 
• την περιοχή εισόδου του ΧΥΤΑ 

• την εσωτερική οδό της εγκατάστασης 

• σύστηµα φωτισµού µε προβολείς ή φωτιστικά σώµατα τύπου βραχίονα επί 
ιστού (ή επί κτιρίου) µε λαµπτήρες ατµών Νατρίου υψηλής πίεσης, για την 
επόπτευση του ΧΥΤΑ πλησίον των κτιρίων και της εγκατάστασης συλλογής 
και επεξεργασίας των στραγγιδίων. 

Η µέση στάθµη φωτισµού θα είναι περίπου στα 30 LUX. 
 

13.2 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στον ηλεκτροφωτισµό του Έργου και 
ειδικότερα: στον κύριο εσωτερικό φωτισµό των κτιρίων και στον φωτισµό ασφαλείας, 
στον εξωτερικό φωτισµό των οδών προσπέλασης των µονάδων και στον τοπικό 
φωτισµό (προβολείς). 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι απαιτούµενες µέσες στάθµες φωτισµού ή 
λαµπρότητας των διαφόρων χώρων και οι χρησιµοποιούµενοι λαµπτήρες είναι: 

• Γραφεία - εργαστήρια 500 lux
 Φθορισµός 

• Αίθουσα ελέγχου 500 lux
 Φθορισµός 

• Χώροι εργασίας και ασφάλειας,  
χώροι συνεργείων, χώροι παραγωγής ενέργειας 300 lux
 Φθορισµός 

• Χώροι υγιεινής, αποθήκες 250 lux
 Φθορισµός 

• ∆ιάδροµοι 200 lux
 Φθορισµός 

• Λοιποί βοηθητικοί χώροι 200 lux 
 Φθορισµός 

• Οδικός φωτισµός 1,5 cd/m2

 Νατρίου Υ.Π. 
Η επιλογή του αριθµού και του τύπου των φωτιστικών σωµάτων (φωτεινότητα, ισχύς 
κτλ.) σε κάθε εσωτερικό χώρο επιφάνειας µεγαλύτερης από 8 m2 και στις οδούς 
εντός του γηπέδου του Έργου θα πρέπει να τεκµηριώνεται από φωτοτεχνική µελέτη. 
Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία: 

• Τεύχη φωτοτεχνικών υπολογισµών για κάθε χώρο επιφάνειας µεγαλύτερης 
από 8 m2. 
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• Κατόψεις των εσωτερικών χώρων όπου θα φαίνονται οι θέσεις και οι τύποι των 
φωτιστικών σωµάτων. 

• Γενική διάταξη του γηπέδου του Έργου όπου θα φαίνονται οι θέσεις και οι 
τύποι (µονού ή διπλού βραχίονα) των φωτιστικών ιστών, η όδευση του 
καλωδίου παροχής, τα φρεάτια και οι γειώσεις. 

13.3 Υλικά  
Οι ιστοί, οι βραχίονες και τα φωτιστικά σώµατα θα παράγονται από βιοµηχανίες που 
κατέχουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος σύµφωνα µε τη σειρά προτύπων 
ISO 9000.  

13.3.1 Ιστοί 
Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι ιστοί που θα χρησιµοποιηθούν για τον 
εξωτερικό φωτισµό θα έχουν ενιαίο ύψος 6 m έως 12 m, κατασκευασµένοι από 
σκυρόδεµα ή µεταλλικοί ιστοί.  

13.3.1.1.1 Τσιµεντοϊστοί 
Οι τσιµεντοϊστοί θα είναι κατασκευασµένοι µε την φυγοκεντρική µέθοδο από λευκό 
τσιµέντο και θα είναι κατάλληλοι για την εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος κορυφής 
ή βραχίονα. Θα έχουν εξωτερική διάµετρο στην βάση τους 260 mm και στην κορυφή 
100 mm. Θα φέρουν οπή και πλαίσιο από ορείχαλκο ή αλουµίνιο, µία θυρίδα 
κατάλληλων διαστάσεων σε ύψος περίπου 80 cm πάνω από το έδαφος για την 
εγκατάσταση ακροκιβωτίου και οπή στο κάτω µέρος για την εύκολη διέλευση του 
υπογείου καλωδίου. Ο τρόπος κατασκευής του ιστού και ο οπλισµός του θα 
ανταποκρίνονται σε ανηγµένο οριζόντιο φορτίο στην κορυφή Ρ = 200 kg και 
συντελεστή ασφαλείας ν = 3, δηλαδή:  

• Για φορτίο κορυφής 200 kg o ιστός θα επανέρχεται στην αρχική του θέση µε 
παραµένουσα απόκλιση (βέλος) µέχρι 10 mm και χωρίς ρωγµές ορατές µε 
γυµνό µάτι. 

• Για φορτίο µεγαλύτερο από 200 kg µέχρι και 600 kg θα εµφανίζονται ρωγµές 
που θα είναι γυµνές µε γυµνό µάτι και ο ιστός δεν θα σπάζει.  

Οι ιστοί θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό δοκιµών, σύµφωνα µε τα ισχύοντα 
πρότυπα, από αναγνωρισµένο εργαστήριο. 

13.3.1.1.2 Μεταλλικοί ιστοί 
Θα χρησιµοποιηθούν σιδηροϊστοί συνεχώς µεταβαλλόµενης διατοµής (taper) µε 
σχήµα διατοµής οκταγωνικό. Το ελάχιστο πάχος ελάσµατος σε κάθε περίπτωση θα 
είναι 5 mm ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις του στατικού και δυναµικού υπολογισµού 
του ιστού. 
Η τυχόν διαµήκης ραφή θα πρέπει να είναι ευθύγραµµη, αφανής, στεγανή, µε συνεχή 
ηλεκτροσυγκόλληση (όχι επαγωγική συγκόλληση) σε λοξοτοµηµένα ελάσµατα, 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Απαγορεύεται η χρήση τµηµάτων µε ελικοειδή ραφή. 
Για ιστούς συνεχώς µεταβαλλόµενης διατοµής είναι δυνατή µία καθ’ ύψος ένωση για 
ύψος µέχρι 9,0 m. Για ιστούς ύψους µεγαλύτερου των 9,0 m επιτρέπεται µιά 
επιπλέον καθ’ ύψος ένωση ανά 6,0 m πρόσθετου ύψους. Η διάµετρος 
περιγεγραµµένου κύκλου στο ανώτατο άκρο των ιστών συνεχώς µεταβαλλόµενης 
διατοµής δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη των 90 mm. Οι τυχόν καθ’ ύψος ενώσεις 
θα κατασκευάζονται µε συνεχή αφανή στεγανή ραφή «πρόσωπο µε πρόσωπο» που 
θα είναι ενισχυµένη µε την παρεµβολή εσωτερικού ελάσµατος πάχους 6 mm 
εξασφάλισης της συνέχειας, το οποίο θα εισέρχεται τουλάχιστον 0,20 m µέσα σε κάθε 
ένα από τα δύο συνδεόµενα τµήµατα και θα είναι ηλεκτροσυγκολληµένο σε κάθε 
άκρο του προς το αντίστοιχο τµήµα του συνδεόµενου ιστού. 
Οι µεταλλικοί ιστοί θα φέρουν δύο οπές, µία υπόγεια για την εισαγωγή των καλωδίων 
και µία υπέργεια, περίπου 80cm από τη βάση τους, για τις συνδέσεις των καλωδίων, 
µε κατάλληλη θυρίδα για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου διακλάδωσης. Για την 
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αποκατάσταση της αντοχής του ιστού στην περιοχή της θύρας θα κατασκευάζεται 
εσωτερική ενίσχυση µε έλασµα πάχους 6 mm ηλεκτροσυγκολληµένο σε κάθε άκρο 
του προς το αντίστοιχο τµήµα του ιστού. Στην περίπτωση αυτή το άκρο του 
ελάσµατος θα εισέρχεται κατ’ ελάχιστον 0,20 m στον ιστό κανονικής διατοµής 
εκατέρωθεν των άκρων της θυρίδας. 
Οι ελάχιστες διαστάσεις της θυρίδας θα είναι ύψος 300 mm και πλάτος 100 mm. Η 
θυρίδα θα κλείνει µε κατάλληλο πορτάκι από λαµαρίνα ίδιου πάχους µε τον υπόλοιπο 
ιστό, που στην κλειστή θέση δεν θα εξέχει του ελάσµατος του σιδηροϊστού. Οι κοχλίες 
της θυρίδας επί του ιστού θα είναι ορειχάλκινοι. 
Οι σιδηροϊστοί θα προστατευθούν εσωτερικά µε ασφαλτικό αστάρι (primer). 
Εξωτερικά οι σιδηροϊστοί θα προστατευθούν µε βαφή ως ακολούθως: 
Πριν τη βαφή τους θα υποστούν αµµοβολή σύµφωνα µε τα πρότυπα SVESK 
STANDARD SID 055.900 του βαθµού SA-3. Σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 12 
ωρών µετά την αµµοβολή θα περαστούν µε µια στρώση αντιδαβρωτικού εποξειδικού 
ασταριού και δύο στρώσεις γυαλιστερού εποξειδικού χρώµατος ανθεκτικού στις 
καιρικές συνθήκες (το συνολικό πάχος βαφής δεν θα είναι µικρότερο από 0,4 mm) 
απόχρωσης ανοιχτού γκρι χρώµατος ή ανάλογης προς το χρώµα του γαλβανίσµατος 
ανάλογα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας Εναλλακτικά γίνεται δεκτή προστασία του 
σιδηροϊστού µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της 
Υπηρεσίας. 
Ο σιδηροϊστός θα τοποθετείται πάνω σε βάση που θα φέρει και τα µπουλόνια για τη 
στερέωσή του. Μετά την τοποθέτηση του ιστού πάνω στη βάση, θα γίνεται η τελική 
διαµόρφωση της επιφάνειας της βάσης, δηλαδή κάλυψη των περικοχλίων µε γράσσο 
ή βαζελίνη και τελική πλήρωση µε τσιµεντοκονία. 

13.3.1.1.3 Βραχίονες φωτιστικών σωµάτων  
Οι βραχίονες θα είναι σύµφωνοι µε όσα αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-1 
ως -9 και πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό δοκιµών σύµφωνα µε το 
ΕΝ 40-8 από αναγνωρισµένο εργοστάσιο. Γίνονται δεκτοί και βραχίονες που έχουν 
κατασκευαστεί σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις αποφάσεις ΕΝ1/0/481/2-7-86 και 
ΕΝ1/0/123/8-3-1988 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., που έχουν δηµοσιευτεί αντίστοιχα στα 
Φ.Ε.Κ. 573Β/9-9-86 και 177Β/31-3-88 ή αναφέρονται στα Π.Κ.Ε. (Πρότυπα 
Κατασκευής Εργων) και έχουν συνταχθεί µε βάση τις αποφάσεις αυτές. 
Πάνω σε κάθε ιστό προβλέπεται η εγκατάσταση ενός µονού ή διπλού βραχίονα, 
ανάλογα τη µελέτη, για τα φωτιστικά σώµατα. Ο βραχίονας θα είναι 
κατασκευασµένος από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο κατά DIN 2440 στερεούµενος 
στην κορυφή του ιστού µε ειδικό µεταλλικό περιλαίµιο (χοάνη) συναρµολογούµενος 
µε ανοξείδωτα µπουλόνια ή κοχλίες στερέωσης ½in. Η χοάνη αυτή κατασκευάζεται 
από γαλβανισµένο σωλήνα τούµπο, διαµέτρου κατάλληλης για την προσαρµογή της 
στο τελευταίο τµήµα του ιστού και µήκους 500 mm. 
Ο σιδηροσωλήνας του βραχίονα των φωτιστικών σωµάτων θα είναι ευθύγραµµου ή 
καµπύλου σχήµατος αναλόγως του µήκους, d, οριζόντιας προβολής µεταξύ του 
κέντρου του φωτιστικού και του άξονα του ιστού. Ειδικότερα, θα είναι ως ακολούθως: 

Για d ≤ 2,50 m : Θα είναι καµπύλος σωλήνας διαµέτρου 50 mm 
in µε πάχος τοιχώµατος 3,65 mm 

Για 2,50 m < d ≤ 3,00 m : Θα είναι ευθύγραµµος σωλήνας διαµέτρου 
75 mm in µε πάχος τοιχώµατος 4,05 mm και 
θα κατασκευάζεται από σιδηρά ράβδο Ø12 mm 

Για d > 3,00 m : Θα είναι ευθύγραµµος σωλήνας διαµέτρου 
75 mm µε πάχος τοιχώµατος 4,05 mm και θα 
κατασκευάζεται και ελκυστήρας από σιδηρά 
ράβδο ∅12 mm 

Η κλίση του βραχίονα θα είναι όση που απαιτείται για το προτεινόµενο φωτιστικό 
σώµα και πάντως όχι µεγαλύτερη των 15 µοιρών. 
Η βάση του βραχίονα θα κατασκευαστεί από γαλβανισµένο σωλήνα τούµπο, τέτοιας 
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διαµέτρου, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προσαρµογή στο τελευταίο τµήµα του 
ιστού. 
Κάθε βραχίονας στο άκρο του θα καταλήγει σε ειδική µεταλλική υποδοχή για την 
υποδοχή του φωτιστικού σώµατος. Το µήκος και η διάµετρος υποδοχής θα 
κατασκευαστεί ώστε να δέχεται το φωτιστικό σώµα που θα προτείνεται για την 
τοποθέτηση. 
Ο βραχίονας µαζί µε τη χοάνη, προ της εγκατάστασης θα βαφτούν µε ειδικό χρώµα 
αλουµινίου για επίτευξη οµοιοµορφίας του χρώµατος. Τα σηµεία 
ηλεκτροσυγκολλήσεως του βραχίονα στη χοάνη θα κατεργασθούν επιµελώς προ της 
βαφής. Κάθε στέλεχος του βραχίονα θα αποτελείται από συνεχή σωλήνα 
απαγορευµένης της κατασκευής βραχίονα µε συγκόλληση περισσοτέρων τµηµάτων. 

13.3.1.1.4 Ακροκιβώτια σύνδεσης 
Τα ακροκιβώτια σύνδεσης των ιστών θα είναι σύµφωνα µε την παράγραφο 3 της 
Απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ΕΗ1/0/481/2.7.86 (ΦΕΚ 573/Β9.9.86) ή νεώτερης, ως 
ακολούθως: 
Μέσα σε κάθε ιστό θα εγκατασταθεί ένα ακροκιβώτιο για την τροφοδότηση των 
φωτιστικών σωµάτων, κατασκευασµένο από κράµα αλουµινίου ή από ειδικό 
πλαστικό, το οποίο θα φέρει στο κάτω µέρος του διαιρούµενο ποτήρι µε οπές για 
καλώδιο µέχρι J1VV (πρώην ΝΥΥ) 4x16 mm², στο άνω δε µέρος θα φέρει δύο οπές 
διέλευσης καλωδίων µέχρι J1VV (πρώην ΝΥΥ) 4x2,5 mm² και µεταλλικούς 
στυπιοθλίπτες. 
Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες προκειµένου να εξασφαλιστεί 
σταθερή επαφή των αγωγών. Οι διακλαδωτήρες θα είναι στηριγµένοι πάνω σε βάση 
και µεταξύ αυτών και του σώµατος του ακροκιβωτίου, θα µεσολαβεί κατάλληλη 
µόνωση. Επίσης θα υπάρχουν ασφάλειες, τύπου «ταµπακιέρας», πλήρεις και 
ορειχάλκινοι κοχλίες, οι οποίοι θα κοχλιούνται σε σπείρωµα που θα υπάρχει στο 
σώµα του ακροκιβωτίου. Οι κοχλίες αυτοί θα φέρουν παξιµάδια, ροδέλες κτλ για την 
πρόσδεση του χαλκού γείωσης και της γείωσης του φωτιστικού σώµατος. 
Το όλο κιβώτιο θα στηρίζεται σε κατάλληλη βάση πάνω στον ιστό µε τη βοήθεια δύο 
κοχλιών και θα κλείνει µε πώµα, το οποίο θα στηρίζεται στο σώµα του κιβωτίου µε τη 
βοήθεια δύο ορειχάλκινων κοχλιών. Το πώµα θα φέρει περιφερειακό 
στεγανοποιητικό αύλακα µε ελαστική ταινία στεγάνωσης από EPDM σταθερά 
συγκολληµένη σε αυτή για την πλήρη εφαρµογή του πώµατος. 

13.3.1.1.5 Φωτιστικό σώµα ατµών Νατρίου υψηλής πίεσης 
Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 60598-1-2-3 και θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά 
δοκιµών που προβλέπονται από τα πρότυπα από το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ 
ΕΡΥΕΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ της ∆.Ε.Η. ή άλλου διαπιστευµένου φορέα για τέτοιου 
είδους δοκιµές. Θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε βραχίονα, για συνεχή 
λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος από –20 °C ως +30 °C, 
χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών του στοιχείων, και δυσµενή επίδραση στο 
χρόνο ζωής των οργάνων του φωτιστικού σώµατος. 

13.3.1.1.6 Κέλυφος 
Το κέλυφος του φωτιστικού σώµατος θα αποτελείται από ένα ή περισσότερα τµήµατα από 
χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου µε λείες επιφάνειες χωρίς επιφανειακές 
ανωµαλίες, κατασκευασµένο δι’ εγχύσεως υπό πίεση, σε µεταλλικές µήτρες.  
Οποιαδήποτε άλλα µεταλλικά εξαρτήµατα θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο 
χάλυβα ή θα έχουν υποστεί ηλεκτρολυτικά αντιδιαβρωτική επεξεργασία. 
Το κέλυφος θα είναι βαµµένο εξωτερικά µε δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής 
φούρνου (χρώµατος ανοικτού γκρι) και εσωτερικά µε βαφή φούρνου λευκού 
χρώµατος, εκτός και εάν εσωτερικά εκτός από τα κάτοπτρα υπάρχει άλλη 
ανακλαστική επιφάνεια. 
∆ιευκρινίζεται ότι η επιφανειακή επεξεργασία (βαφή, ψευδαργύρωση κτλ) των κοινών 
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µετάλλων που υπόκεινται σε διάβρωση ή σκούριασµα, που χρησιµοποιούνται για την 
κατασκευή εξωτερικών µερών του φωτιστικού σώµατος δεν νοείται ότι αντικαθιστά τα 
κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα µέταλλα. 
Το φωτιστικό σώµα θα φέρει απαραίτητα κάτοπτρα για τη δηµιουργία ασύµµετρης 
κατανοµής φωτισµού. Το κάτοπτρο δύναται να είναι ολόσωµο ή να αποτελείται από 
δύο πλευρικά κάτοπτρα. Το κάτοπτρο ή τα κάτοπτρα θα είναι κατασκευασµένα από 
χηµικά καθαρό αλουµίνιο καθαρότητας 99,9% ανοδειωµένα ή στιλβωµένα. Η 
στερέωση των κατόπτρων στο κέλυφος θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η 
µετακίνηση των κατόπτρων για τη ρύθµιση της εκπεµπόµενης φωτεινής ισχύος. 
∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση του ολόσωµου κατόπτρου η ρύθµιση της φωτεινής 
ροής θα γίνεται µε την µετακίνηση της λυχνιολαβής της οποίας η στήριξη στο 
κέλυφος θα γίνεται µε ειδικό εξάρτηµα, ώστε να είναι δυνατή αυτή η µετακίνηση. 
Το πίσω µέρος του κέλυφους θα είναι διαµορφωµένο σε υποδοχή βραχίονος, 
εξωτερικής διαµέτρου 60 mm. 
Η στήριξη του φωτιστικού σώµατος στο βραχίονα θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
να επιτυγχάνεται πλήρης εξασφάλιση του σώµατος (σταθερή στερέωση) και 
ευθυγράµµιση του άξονα του φωτιστικού µε τον άξονα του βραχίονα. 

13.3.1.1.7 ∆ιαφανής κώδωνας  
Κάθε φωτιστικό θα κλείεται στο κάτω µέρος µε κώδωνα από ειδικό διαφανές 
πλαστικό ή πυρίµαχο γυαλί, ανθεκτικό σε συνήθεις µηχανικές καταπονήσεις και 
χωρίς ελκτικές ιδιότητες σκόνης, ώστε να µη ρυπαίνεται από αυτή. 
Ο κώδωνας θα πρέπει να φέρει περιφερειακά παρέµβυσµα από ελαστικό EPDM ή 
άλλο υλικό ανθεκτικό στο ύπαιθρο, στις έντονες καιρικές µεταβολές και στη 
θερµοκρασία λειτουργίας του φωτιστικού σώµατος. 
Ο συνδυασµός διαφανούς κώδωνα και κελύφους θα αποτελεί το χώρο του λαµπτήρα 
και θα εξασφαλίζει κατ’ ελάχιστο προστασία IP 44 κατά IEC 144. Ο χώρος των 
οργάνων θα φέρει ιδιαίτερο κάλυµµα και θα έχει προστασία κατ’ ελάχιστον IP 23 κατά 
IEC 144. 
Η στερέωση του καλύµµατος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
ασφαλούς κλεισίµατος και σε περίπτωση που σπάσει εύκολα να αντικατασταθεί, να 
δύναται δε αυτό κατά το άνοιγµα του φωτιστικού σώµατος, για συντήρηση ή 
αντικατάσταση του λαµπτήρα, να παραµένει συνδεδεµένο µε το υπόλοιπο σώµα του 
φωτιστικού ώστε να επιτρέπει στον εργαζόµενο να χρησιµοποιεί και τα δύο χέρια. Η 
αντικατάσταση του λαµπτήρα πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται χωρίς τη 
χρησιµοποίηση κάποιου εργαλείου. 

13.3.1.1.8 Ηλεκτρική µονάδα  
Όλα τα ηλεκτρικά όργανα του φωτιστικού σώµατος, δηλαδή στραγγαλιστικό πηνίο, 
εναυστήρας, πυκνωτής διόρθωσης συνηµιτόνου, κλέµµα, λυχνιολαβή και 
αντιπαρασιτική διάταξη θα είναι τοποθετηµένα µέσα στο κέλυφος σε ξεχωριστό 
µέρος από το χώρο του λαµπτήρα, διαχωριζόµενο από αυτόν µε διάφραγµα που θα 
εµποδίζει την άµεση επίδραση στα όργανα από τη θερµότητα που δηµιουργείται από 
τον λαµπτήρα. Ο χώρος των οργάνων θα βρίσκεται στην προέκταση του χώρου του 
λαµπτήρα και οπωσδήποτε όχι πάνω απ’ αυτόν. 
Για την απαγωγή της θερµότητας, ο χώρος των οργάνων πρέπει να αερίζεται αρκετά 
και η εξωτερική επιφάνεια του να είναι ικανών διαστάσεων. Η θερµοκρασία στο 
εσωτερικό του χώρου των οργάνων πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον 10°C 
χαµηλότερα από την επιτρεπτή θερµοκρασία λειτουργίας των διαφόρων οργάνων για 
όλη την περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας του φωτιστικού σώµατος. 
Η συνδεσµολογία των διαφόρων ηλεκτρικών οργάνων θα πραγµατοποιείται µε 
εύκαµπτους αγωγούς µε µόνωση σιλικόνης που θα αντέχει σε υψηλή θερµοκρασία, 
θα είναι γενικώς τέτοια ώστε να εξασφαλίζει στο φωτιστικό σώµα ηλεκτρική 
προστασία κλάσης µονώσης Ι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 60335-1. Όλα τα ηλεκτρικά όργανα θα 
προέρχονται κατά το δυνατό από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο, αλλιώς θα πρέπει, 
απαραιτήτως να είναι εγκεκριµένα από δύο τουλάχιστον διεθνώς γνωστούς οίκους 
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κατασκευής λαµπτήρων και θα πρέπει να φέρουν έπ’ αυτών το σήµα εγκρίσεως. 
Ειδικότερα: 

• Το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλο για τον λαµπτήρα που 
προορίζεται, για τροφοδότηση ονοµαστικής τάσης 230 V υπό συχνότητα 50 Hz, 
οι δε απώλειές του δεν θα υπερβαίνουν το 10% της ονοµαστικής του ισχύος. 
Κατά τα λοιπά το στραγγαλιστικό πηνίο πρέπει να είναι κατασκευασµένο κατά 
τους κανονισµούς VDE 0712 και να φέρει το σχετικό σήµα εγκρίσεως των 
κανονισµών αυτών. 

• Ο πυκνωτής θα είναι κατάλληλος για χρήση σε συνδιασµό µε το 
στραγγαλιστικό πηνίο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει συντελεστή 
ισχύος µεγαλύτερο ή ίσο µε 0,85. Σε περίπτωση που για κάθε φωτιστικό 
χρησιµοποιηθούν περισσότεροι του ενός πυκνωτές αυτοί πρέπει να είναι 
συνδεδεµένοι παράλληλα. Οι χρησιµοποιούµενοι πυκνωτές πρέπει να είναι 
κατασκευασµένοι για θερµοκρασία περιβάλλοντος κατ’ ελάχιστο 85°C και να 
φέρουν αντίσταση εκφορτίσεως. Κατά τα λοιπά οι πυκνωτές πρέπει να είναι 
κατασκευασµένοι κατά τους κανονισµούς VDE 0560 ή παρεµφερείς και να 
φέρουν το σήµα της εγκρίσεως των κανονισµών τούτων. 

Για την απόσβεση των ραδιοφωνικών παρασίτων που παράγονται από τον 
λαµπτήρα και το πηνίο και την προστασία των γραµµών, η ηλεκτρική µονάδα, 
εφόσον προδιαγράφεται, θα φέρει αντιπαρασιτική διάταξη σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς DIN 0875 και 0876 και τις προδιαγραφές MIL-I-16910 A και MIL-I-
26600. 
Το φωτιστικό σώµα θα φέρει, ηλεκτρονικό εναυστήρα χωρίς κινούµενα µέρη και 
χωρίς εκκινητή σπινθηρισµών, για την έναυση του λαµπτήρα. Ο εναυστήρας θα είναι 
αυτοδιακοπτόµενης λειτουργίας, δηλαδή µόλις τεθεί υπό τάση θα τροφοδοτεί µε 
υψηλή τάση τον λαµπτήρα επί 90sec και µετά θα θέτει εαυτόν εκτός κυκλώµατος. Ο 
εναυστήρας θα λειτουργήσει µόνο όταν διακοπεί και επανέλθει η τάση του δικτύου. 

13.3.1.1.9 ∆ιακλαδωτήρας 
Κάθε φωτιστικό σώµα θα πρέπει να φέρει διακλαδωτήρα πορσελάνης σταθερά 
προσαρµοσµένο µέσα στο κέλυφος. Όλες οι ηλεκτρικές συνδεσµολογίες µέσα στο 
φωτιστικό σώµα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί έως τον διακλαδωτήρα αυτόν, 
ώστε µε απλή ηλεκτρική σύνδεση του διακλαδωτήρα µε το δίκτυο της ∆ΕΗ το 
φωτιστικό να µπορεί να λειτουργήσει. 

13.3.1.1.10 Λαµπτήρας 
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν λαµπτήρες απιοειδούς ή σωληνωτής µορφής τύπου 
ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250 W ή 400 W ανάλογα µε τη µελέτη. 
Ο λαµπτήρας θα είναι διορθωµένου φάσµατος µε λυχνολαβή πορσελάνης Ε40, 
κάλυκα Ε40, τάσεως τροφοδοσίας 230 V, 50 Hz και θα αποδίδει φωτεινή ροή 
τουλάχιστον 25.000 lumen. Ο ελάχιστος χρόνος ζωής του θα είναι 6.000 ώρες. 

13.3.1.1.11 Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά 
Το φωτιστικό σώµα θα είναι αυστηρώς του τύπου CUT-OFF σύµφωνα µε την CIE 
(1965). Τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώµατος, θα είναι τέτοια 
ώστε το φωτιστικό σώµα, τοποθετούµενο σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην µελέτη 
του έργου, να επιτυγχάνει τις ζητούµενες µέσες στάθµες φωτισµού που καθορίζει η 
παρούσα τεχνική προδιαγραφή στα γενικά της στοιχεία. 
∆ιευκρινίζεται ότι τα ζητούµενα από τη µελέτη φωτοτεχνικά αποτελέσµατα είναι τα 
ελάχιστα αποδεκτά, µε ανοχή 5% σε κάθε µέγεθος. Σε κανένα µεµονωµένο µέγεθος 
δεν επιτρέπεται να υπολείπεται περισσότερο από 5% από τα καθοριζόµενα στην 
µελέτη µε εξαίρεση του δείκτου θαµβώσεως, ο οποίος δεν πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος του προδιαγραφοµένου πέραν του 5%. 

13.3.1.1.12 Καλώδια – Σωλήνες – Ηλεκτρικό υλικό 
Οι σωλήνες διεύλευσης των καλωδίων θα είναι από PVC, εξωτερικής διαµέτρου 
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100 mm, ονοµαστικής πίεσης 6 ατµοσφαιρών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε για τον οδικό φωτισµό (Απόφαση ΕΗ1/0/123ΦΕΚ 177Β/31388). 
Το υπόγειο δίκτυο θα κατασκευαστεί µε καλώδια τύπου J1VV-U (κατά ΕΛΟΤ 843) 
διατοµής 4 x 10 mm2 ή µεγαλύτερης ανάλογα µε τη σχετική µελέτη. 
Η τροφοδότηση κάθε φωτιστικού σώµατος οδικού φωτισµού από το ακροκιβώτιο του 
ιστού, θα γίνεται µε ένα καλώδιο διατοµής 3 x 2,5 mm2 για κάθε βραχίονα φωτιστικού. 
Κάθε φωτιστικό του ίδιου ιστού θα τροφοδοτείται από διαφορετική φάση του 
τριφασικού καλωδίου κατά τρόπο ώστε οι φάσεις του δικτύου να είναι κατά το 
δυνατόν όµοια φορτισµένες. Η είσοδος του τροφοδοτικού καλωδίου στον ιστό θα 
γίνεται από οπή στο θεµέλιό του και το καλώδιο θα συνδέεται στο ακροκιβώτιο του 
ιστού. Εντός του φρεατίου στη βάση του ιστού θα αφήνεται καλώδιο µήκους 1m. 
Για το τράβηγµα των καλωδίων στο υπόγειο δίκτυο θα προβλεφθούν 
προκατασκευασµένα φρεάτια από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, πάχους 10 cm, 
οπλισµένο µε πλέγµα Τ196. Τα φρεάτια θα έχουν ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις 
40 cm x 40cm x 70cm (βάθος) και θα φέρουν χυτοσιδηρό κάλυµµα µε στεγάνωση. Η 
έλξη των καλωδίων θα γίνεται µε γαλβανισµένο σύρµα – οδηγό διατοµής 5 mm2. 

13.3.1.1.13 Γειώσεις 
Για την γείωση της εγκατάστασης οδικού φωτισµού θα προβλεφθεί γυµνός χάλκινος 
πολύκλωνος αγωγός διατοµής 25 mm².  
Το ακροκιβώτιο κάθε ιστού θα συνδέεται µε τον αγωγό γείωσης µέσω γυµνού 
χάλκινου µονόκλωνου αγωγού διατοµής 6 mm².  
Οι πλάκες γείωσης θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένη λαµαρίνα διαστάσεων 
500 mm x 1000 mm πάχους 3 mm.  

13.3.1.1.14 Ηλιακό φωτιστικό σύστηµα 
Κάθε ηλιακό φωτιστικό θα είναι αυτόνοµο και θα αποτελείται από: φωτιστικό σώµα, 
φωτοβολταϊκό πλαίσιο ή συστοιχία πλαισίων, ρυθµιστή φόρτισης, συσσωρευτή ή 
συστοιχία συσσωρευτών και πυλώνα στήριξης. 
Το φωτιστικό σώµα θα έχει ισχύ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τους υπολογισµούς 
και θα λειτουρεί µε τάση 12 V / 24 V DC. Θα αποτελείται από συστοιχία LED 
υπερυψηλής φωτεινότητας, ανεξάρτητα µεταξύ τους και εστιακούς οπτικούς φακούς 
για τη διάχυση του φωτός, ανάλογα του ύψους εγκατάστασης. Τα φωτιστικά θαν 
έχουν δείκτη χρώµατος Ra > 75, χρόνο έναυσης ως 2 sec, συντελεστή ισχύος 
τουλάχιστον 0,99 και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας. 
Το φωτοβολταίκό πλαίσιο θα είναι σχεδιασµένο για να καλύπτει τις ενεργειακές 
ανάγκες του ηλιακού φωτιστικού. Θα είναι κατασκευασµένο από στιβαρό πλαίσιο 
αλουµινίου ή άλλο υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση και στους ισχυρούς ανέµους. 
Ο ρυθµιστής φόρτισης θα ρυθµίζει τη φόρτιση του συσσωρευτή εξασφαλίζοντας τη 
µέγιστη απόδοση κατά την εκφόρτιση. Θα διαθέτει αυτόµατη αναγνώριση τάσης, 
χαµηλό ρεύµα αυτοκατανάλωσης, θα καταγράφει τις ηλεκτρικές παραµέτρους και 
τιµές κατά τη φόρτιση και εκφόρτιση του συσσωρευτή και θα συγκεντρώνει τις 
πληροφορίες ενός έτους. 
Ο συσσωρευτής θα είναι τεχνολογίας µολύβδου, κλειστού τύπου, χωρίς απαιτήσεις 
συντήρησης, µε βαλβίδα ασφαλείας. 
Ο πυλώνας στήριξης θα είναι σύµφωνος µε τον Ευρωκώδικα 3 (EC 3) και τον νέο 
κανονισµό οπλισµένου σκυροδέµατος ΕΚΩΣ. 
Αν δεν προδιαγράφεατι διαφορετικά θα παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας του 
φωτιστικού σώµατος µε παροχή 230 V AC / 50 Hz. 

13.3.1.1.15 Φωτιστικά σώµατα εσωτερικών χώρων  
Τα φωτιστικά σώµατα εσωτερικού χώρου των χώρων επεξεργασίας θα είναι 
φθορισµού βιοµηχανικού τύπου µε κάλυµµα βαθµού στεγανότητας ανάλογης των 
απαιτήσεων του χώρου στον οποίο θα τοποθετηθούν. Σε όλους τους χώρους µε 
πιθανή υγρασία, θα εγκατασταθούν φωτιστικά σώµατα στεγανά, προστασίας ΙΡ 65. 
Στους χώρους µε πιθανή παρουσία αερίων, θα εγκατασταθούν φωτιστικά σώµατα 
αντιεκρηκτικού τύπου, προστασίας ΙΡ 55. Το σώµα θα είναι κατασκευασµένο από 



K:\N3800\cons\tefhi\5269_TPro.doc                                    148                                     N3800/5269/B10 

 

χαλύβδινη λαµαρίνα, κατά DIN 1623/1624 ελάχιστου πάχους 0,5 mm, 
ηλεκτροστατικά βαµµένη σε χρώµα λευκό. Τα καλύµµατα θα είναι από διαφανές 
πλαστικό υλικό υψηλής θερµικής αντοχής και µηχανικής αντοχής και θα εφαρµόζουν 
σε ειδικό ελαστικό στεγανοποιητικό παρέµβυσµα. 
Τα φωτιστικά σώµατα των χώρων γραφείων θα είναι φθορισµού και θα φέρουν 
παραβολικό ανταυγαστήρα για την κατεύθυνση της φωτεινής ροής κατασκευασµένο 
από χαλύβδινη λαµαρίνα ηλεκτροστατικά βαµµένη ή από προανοδειωµένο αλουµίνιο. 
Ο ανταυγαστήρας δύναται να είναι ενιαίος µε το σώµα ή να προσάπτεται σε αυτό. Τα 
φωτιστικά σώµατα θα εφάπτονται στην οροφή ή θα αναρτώνται κατάλληλα από αυτή. 
Η τάση λειτουργίας τους θα είναι 230 V/50 Hz και θα διαθέτουν µέσα στη βάση τους 
χώρο για ηλεκτρική εξάρτηση αποτελούµενη από εκκινητές (strarters), πυκνωτή 
διόρθωσης του συντελεστή ισχύος, λυχνιολαβές βαρειάς κατασκευής από 
πορσελάνη, στραγγαλιστικά πηνία κλειστού τύπου σύµφωνα µε το IEC 82, 
ακροδέκτες πορσελάνης, συρµατώσεις µε υψηλή θερµική και µηχανική αντοχή µέσα 
σε µονωτικό µανδύα (µακαρόνι). Ανάλογα µε τη µελέτη τα σώµατα θα φέρουν έναν ή 
δύο λαµπτήρες κυλινδρικής µορφής, τύπου Τ8, τυποποιηµένης ισχύος (18 W, 36 W 
ή 58 W έκαστος). 
Τα σώµατα των φωτιστικών σωµάτων θα φέρουν έλασµα και κλέµµα για τη σύνδεση 
του αγωγού γείωσης του δικτύου φωτισµού µε το µεταλλικό µέρος των φωτιστικών 
σωµάτων. 

13.3.1.1.16 Τοπικός φωτισµός (προβολείς) 
Ο τοπικός φωτισµός (προβολείς) θα εγκατασταθεί σε συγκεκριµένες περιοχές του 
έργου όπου κρίνεται απαραίτητο και τα φωτιστικά θα έχουν λαµπτήρα ιωδίνης, 
ισχύος σύµφωνα µε τη µελέτη. Τα φωτιστικά σώµατα τύπου προβολέα ιωδίνης θα 
αποτελούνται από: 

• Κέλυφος από χυτό κράµα αλουµινίου βαµµένο µε ειδική ηλεκτροστατική και 
εποξειδική βαφή φούρνου µε πτερύγια ψύξης του φωτιστικού. 

• Κάτοπτρο παραβολικό από σφυρήλατο αλουµίνιο. 

• Κάλυµµα από πυρίµαχο γυαλί ανθεκτικό στις θερµοκρασιακές µεταβολές που 
εφαρµόζει στεγανά στο κέλυφος µέσω καταλλήλου ελαστικού παρεµβύσµατος 
για στεγανότητα βαθµού ΙΡ55. 

• Στήριξη µέσω αρθρωτού πλαισίου από αλουµίνιο που συγκρατείται στο 
κέλυφος µε ανοξείδωτους κοχλίες. 

• Ακροκιβώτιο σύνδεσης από αλουµίνιο µε τους απαιτούµενους στυπειοθλίπτες 
τόσο στο καπάκι, όσο και στο σηµείο εισόδου των καλωδίων. 

13.3.1.1.17 Φωτιστικά ασφαλείας  
Ο φωτισµός ασφαλείας θα γίνεται µε αυτόνοµα φωτιστικά λυχνιών φθορίου ισχύος 
8 W, που θα εξασφαλίζουν σε όλα τα σηµεία των οδεύσεων διαφυγής και της εξόδου 
κινδύνου ελάχιστη ένταση φωτισµού 15 lux. Η διακοπή του φωτισµού, στην διάρκεια 
της αλλαγής από µία ενέργεια σε άλλη, δεν θα υπερβαίνει τα 10 sec. Σε περίπτωση 
διακοπής το σύστηµα του φωτισµού ασφαλείας, θα πρέπει να διατηρεί τον 
προβλεπόµενο φωτισµό για 1 ½ ώρες µέσω συσσωρευτών ξηρού τύπου Ni-Cd 
ικανότητας 1,2 V / 1,7 Ah. 

13.3.1.1.18 Εκτέλεση Εργασιών 
Η αφή και η σβέση του εξωτερικού φωτισµού θα γίνεται κεντρικά από το σύστηµα 
ελέγχου της εγκατάστασης, σύµφωνα µε κατάλληλο ηµερολογιακό και χρονικό 
προγραµµατισµό ή από εντολή φωτοκυττάρου, ανάλογα µε την αντίστοιχη 
προδιαγραφή αυτοµατισµών. Αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, η εντολή 
αφής/σβέσης θα µεταφέρεται µέσω του δικτύου και σε κάθε τοπικό πίνακα παρέχεται 
η δυνατότητα τοπικής ενεργοποίησης του εξωτερικού φωτισµού µέσω κατάλληλου 
διακόπτη, σύµφωνα µε την λογική Τοπικού χειροκίνητου/Κεντρικά 
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χειροκίνητου/Αυτόµατου ελέγχου, όπως αυτό περιγράφεται στην σχετική 
Προδιαγραφή. 

13.3.1.1.19 Βάσεις ιστών 

13.3.1.1.20 Βάσεις τσιµεντοϊστών 
Οι βάσεις πάκτωσης των ιστών θα έχουν διαστάσεις 1,00 m x 1,00 m x 1,50 m 
(βάθος), θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα C16/20. Στο κέντρο της 
βάσης θα τοποθετηθεί κατακόρυφα τσιµεντοσωλήνα Φ40cm µε κατάλληλη πλευρική 
οπή µε πλαστικό σωλήνα PVC Φ110 για την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου 
και του χαλκού γειώσεως. Ο χώρος γύρω από τον τσιµεντοσωλήνα θα πληρωθεί µε 
σκυρόδεµα C16/20. Μετά την τοποθέτηση του ιστού, ο χώρος µεταξύ αυτού και του 
τσιµεντοσωλήνα θα πληρωθεί µε άµµο µέχρι 0,15 m από την επιφάνεια της βάσεως. 
Τα υπόλοιπα 0,15 m θα πληρωθούν µε σκυρόδεµα C16/20. Στο σκυρόδεµα θα 
ενσωµατωθεί σιδηρούς οπλισµός που θα αποτελείται από 12 ράβδους Φ15, τρεις 
ράβδοι για κάθε ακµή της βάσεως, κεκαµµένες κατά τρόπο που να συνδέονται ανά 
τρεις σε κάθε κορυφή της βάσεως. 

13.3.1.1.21 Βάσεις µεταλλικών ιστών 
Οι βάσεις των σιδηροϊστών θα είναι διαστάσεων 1,00 m x 1,00 m x 1,50 m (βάθος), 
θα έχουν προκατασκευασθεί από οπλισµένο σκυρόδεµα C16/20 και θα είναι έτοιµες 
για τοποθέτηση. Στη βάση κάθε ιστού προβλέπεται ένα φρεάτιο ενσωµατωµένο σε 
αυτήν διαστάσεων 500 mm x 500 mm µε χυτοσιδηρό κάλυµµα. Για τη διέλευση 
(προσαγωγή - επιστροφή) του καλωδίου παροχής από το φρεάτιο στη βάση του 
ιστού θα ενσωµατωθούν στο σκυρόδεµα της βάσης του ιστού δύο σωλήνες τύπου 
Helitlex διαµέτρου Φ63. 
Ο κορµός του ιστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 
500 mm x 500 mm και πάχους 20 mm καλά ηλεκτροσυγκολληµένος σ’ αυτή. Θα 
φέρει τέσσερα ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 16 mm, σχήµατος ορθογώνιου 
τριγώνου ύψους 300 mm και βάσης 200 mm. Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική 
οπή διαµέτρου 80 mm για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης και 
τέσσερις οπές σχήµατος έλλειψης 30 mm x 60 mm για τη στερέωση του ιστού σε 
ήλους κοχλίωσης (µπουλόνια) διαµέτρου 27 mm. 
Οι τέσσερις κοχλίες αγκύρωσης του σιδηροϊστού που πακτώνονται στη βάση από 
οπλισµένο σκυρόδεµα θα έχουν διάµετρο 27 mm και ελάχιστο µήκος µέσα στη βάση 
από σκυρόδεµα ίσο προς 800 mm, θα καταλήγουν δε σε σπείρωµα στο πάνω τους 
άκρο (έξω από τη βάση) σε µήκος 150 mm καλά επεξεργασµένο. Οι τέσσερις κοχλίες 
θα τοποθετούνται σε διάταξη τετραγώνου µε πλευρές (µεταξύ των κέντρων των 
κοχλίων) ίσες προς 280 mm. Οι τέσσερις κοχλίες αγκύρωσης θα συγκρατούνται µε 
σιδηρογωνίες 30 mm x 30 mm x 30 mm που θα είναι ηλεκτροσυγκολληµένες πάνω σ’ 
αυτούς και οι οποίες θα έχουν διάταξη σχήµατος τετραγώνου στο κάτω µέρος των 
κοχλίων και χιαστί λίγο πριν από το σπείρωµά τους. 
Το σύστηµα των κοχλίων αγκύρωσης στο εκτεθειµένο τους τµήµα και επιπλέον σε 
τµήµα 100 mm που βυθίζεται στο σκυρόδεµα της βάσης όπως επίσης και τα 
περικόχλια (δύο σε κάθε κοχλία αγκύρωσης) και παρεµβλήµατα θα είναι 
προστατευµένα µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα (µε την προβλεπόµενη φυγοκέντρηση 
σύµφωνα µε το πρότυπο NF E 27-005), µε µέσο πάχος επένδυσης (σύµφωνα µε το 
πρότυπο ISO 1461-1973 (F) και την προδιαγραφή NF A 91-122) ίσο προς 375 gr 
ανά τετραγωνικό µέτρο προστατευόµενης επιφάνειας. 
Η θεµελίωση και ο ιστός θα πρέπει να είναι κατάλληλα υπολογισµένα ώστε να 
παραλαµβάνουν τα φορτία λόγω ανέµου και ιδίου βάρους. 

13.3.1.1.22 Καλωδιώσεις  
Το ηλεκτρικό δίκτυο από κάθε ηλεκτρικό πίνακα τροφοδοσίας µέχρι τα φωτιστικά 
σώµατα που τροφοδοτεί θα είναι υπόγειο και θα προστατεύεται από µονοπολική 
αυτόµατη ασφάλεια ή ασφάλειες. Τα υπόγεια καλώδια θα προστατεύονται µε την 
τοποθέτησή τους µέσα σε σωλήνες.  
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Οι σωλήνες διεύλευσης των καλωδίων θα τοποθετούνται σε βάθος περίπου 70 cm. 
Σε περιπτώσεις που απαιτείται ιδιαίτερη µηχανική αντοχή των σωλήνων (λόγω 
αιτιολογηµένων ειδικών συνθηκών) το δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευάζεται µε 
γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες τύπου ISO MEDIUM - Πράσινη ετικέτα διαµέτρου 
65 mm ή/και θα εγκιβωτίζεται σε οπλισµένο σκυρόδεµα. 
Για την περίπτωση διέλευσης καλωδίων σε γέφυρα το δίκτυο θα κατασκευάζεται µε 
γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες διαµέτρου 65 mm που θα τοποθετούνται µέσα στα 
πάχη του πεζοδροµίου της γέφυρας. Οι σωλήνες αυτοί θα έχουν διακλαδώσεις προς 
τα φωτιστικά σώµατα σε θέσεις ειδικών µεταλλικών φρεατίων. Οµοια, στους αρµούς 
διαστολής της γέφυρας θα κατασκευάζονται ειδικά µεταλλικά φρεάτια διαµέτρου 
150 mm µε διάταξη παραλαβής των συστολών/διαστολών.  
Στις διαβάσεις των δρόµων θα προβλέπεται πάντοτε ένας επιπλέον σωλήνας, 
διέλευσης καλωδίου οδικού φωτισµού οι δε σωλήνες στην περίπτωση αυτή θα 
προστατεύονται µε εγκιβωτισµό τους µέσα σε οπλισµένο σκυρόδεµα. Τα άκρα των 
σωλήνων αυτών θα καταλήγουν πάντα σε φρεάτιο καλωδίων. 
Σε κάθε σωλήνα θα τοποθετείται ένα µόνο καλώδιο οδικού φωτισµού. Ο γυµνός 
αγωγός γείωσης τρέχει εκτός του σωλήνα επί φυσικού εδάφους για καλύτερο 
επίπεδο γειώσεως του δικτύου. 
Οι συνδέσεις των τροφοδοτικών καλωδίων θα γίνονται αποκλειστικά στα ακροκιβώτια 
των ιστών, δηλαδή το καλώδιο θα µπαίνει σε κάθε ιστό, θα συνδέεται στο 
ακροκιβώτιο και θα βγαίνει για την τροφοδοσία του επόµενου ιστού. ∆ιακλαδώσεις 
εκτός του ιστού απαγορεύονται. 
Μέσα στο φρεάτιο που είναι ενσωµατωµένο στη βάση κάθε ιστού, θα αφήνεται µήκος 
καλωδίου τουλάχιστον 1,0 m. 
Το καλώδιο παροχής που εισέρχεται στο φωτιστικό σώµα πρέπει να συγκρατείται µε 
σφιγκτήρα (περιλαίµιο) ώστε να µην καταπονείται ο ακροδέκτης των φωτιστικών 
σωµάτων και να µην υπάρχει κίνδυνος χαλαρώσεως της συσφίγξεως του 
παροχετευτικού καλωδίου σε περίπτωση που τεντώνεται το καλώδιο. 
Ένα φρεάτιο από οπλισµένο σκυρόδεµα θα κατασκευάζεται στην 
προκατασκευασµένη βάση κάθε ιστού ενσωµατωµένο σε αυτή, διαστάσεων 
500 mm x 500 mm, µε χυτοσιδηρό κάλυµµα. Μεµονωµένα φρεάτια προβλέπονται 
στις διελεύσεις δρόµων, για την προσέγγιση του πρώτου φωτιστικού σώµατος στις 
αλλαγές κατευθύνσεως κτλ. διαστάσεων 600 mm x 600 mm µε χυτοσιδηρό κάλυµα 
βαρέως τύπου. 

13.3.1.1.23 Γειώσεις 
Ο αγωγός γείωσης θα εγκατασταθεί µέσα στο έδαφος και θα οδεύει παράλληλα µε το 
τροφοδοτικό καλώδιο των ιστών. 
Η σύνδεση του αγωγού γείωσης της εγκατάστασης οδικού φωτισµού µε τον αγωγό 
γείωσης κάθε ακροκιβωτίου θα γίνεται µε τη βοήθεια κατάλληλων γαλβανισµένων 
σφιγκτήρων µέσα στο φρεάτιο της βάσης του σιδηροϊστού, από όπου περνάει και ο 
αγωγός γείωσης. 
Ο αγωγός γείωσης για κάθε τροφοδοτική γραµµή θα ξεκινά από τον πίνακα 
τροφοδότησης κάθε γραµµής εξωτερικού φωτισµού. Στο άλλο άκρο θα συνδέεται µε 
µία πλάκα γείωσης στο τέλος κάθε τροφοδοτικής γραµµής. 
Οι πλάκες γείωσης θα εγκατασταθούν κατακόρυφα µέσα στο έδαφος σε βάθος 
1,0 m. Οι αγωγοί γειώσεως θα συνδέονται µε τις πλάκες γειώσεως διερχόµενοι κατά 
τη διαγώνιο αυτών µε µολυβδοκασσιτεροκόλληση και θα βιδώνονται στο άκρο αυτών 
µε ορειχάλκινο σφικτήρα 5/16in για µηχανική συγκράτηση του αγωγού στην πλάκα 
γειώσεως. Οι µεταλλικές πλάκες γειώσεως τοποθετούνται κατακόρυφα σε όρυγµα 
βάθους µεγαλύτερου του 1,50 m και πλάτους µεγαλύτερου από 1,00 m. Η επίχωση 
του ορύγµατος γίνεται µε άµµο θαλάσσης ή ποταµίσια (ποτέ νταµαρίσια) 
ανακατεµένη µε κοσκινισµένο χώµα από την εκσκαφή και ψηλή καρβουνόσκονη. 
Ταυτόχρονα γίνεται βρέξιµο και συµπίεση του επιχώµατος. 
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13.3.1.2 Εφαρµοστέοι κανονισµοί και πρότυπα 
Επιπλέον των προαναφερθέντων θα εφαρµοσθούν και οι ΕΤΕΠ: 
1501-05-07-01-00 
1501-05-07-02-00 
 
 



K:\N3800\cons\tefhi\5269_TPro.doc                                    152                                     N3800/5269/B10 

 

14. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

14.1  Περιγραφή λειτουργίας-εγκατάστασης αλεξικέραυνου ιονισµού 
υψηλής ατµοσφαιρικής τάσης  

Το αλεξικέραυνο θα αποτελεί αυτόνοµη µονάδα (δεν θα χρειάζεται εξωτερική πηγή 
ενέργειας) και θα ιονίζει τον περιβάλλοντα χώρο, εκµεταλλευόµενο την ενέργεια του 
ηλεκτρικού πεδίου που αναπτύσσεται στην ατµόσφαιρα κατά την φάση εξελίξεως της 
καταιγίδας. 

Ο ιονισµός θα επιτυγχάνεται µε την δηµιουργία ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας 
(πλάσµα), τα οποία συγκρουόµενα µε τα µόρια του περιβάλλοντα χώρου τον 
ιονίζουν, µε αποτέλεσµα ο κεραυνός να προσελκύεται επιλεκτικά και να οδηγείται 
ακίνδυνα στο έδαφος. Το αλεξικέραυνο θα αποτελείται από τα εξής µέρη: 

- ακίδα από ειδικό κράµα ορείχαλκου 

- δίσκος ατµοσφαιρικής τάσεως από ορείχαλκο 

- διάκενο διασπάσεως τόξου 

- στεγανός κύλινδρος µε περίβληµα ειδικού κράµατος ορείχαλκου που θα περιέχει 
επαγωγικό πηνίο, εναλλάκτη τάσης, γεννήτρια υψηλής, καθώς και διακοπτικό 
στοιχείο για την δηµιουργία των παλµών υπέρτασης. 

- µεταλλικός ιστός, τηλεσκοπικός, από τµήµατα σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο, ISO-
MEDIUM, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), ελάχιστης διαµέτρου 1 1/2"και 2". 

- αγωγός καθόδου από ηλεκτρολυτικό χαλκό πολύκλωνο, ελάχιστης διατοµής 50 
mm2. 

- γείωση µέσω τριών ηλεκτροδίων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα, διαµέτρου Φ 
2 1/2" και ελάχιστου µήκους 3m, µπηγµένων στο έδαφος σε κορυφές ισοπλεύρου 
τριγώνου και συνδεοµένων µεταξύ τους από τουλάχιστον 50 mm2 σε βάθος 1 m, 
και επισκέψιµων µέσω φρεατίων 25Χ25 cm (τριγωνική γείωση). 

- χάλκινα εξαρτήµατα στερεώσεως και συνδέσεως συστήµατος γειώσεως όπως 
στηρίγµατα και ειδικά περιλαίµια που θα πληρούν τις προδιαγραφές. 

14.2 Εφαρµοστέοι κανονισµοί και πρότυπα 
Επιπλέον των προαναφερθέντων θα εφαρµοσθούν και οι ΕΤΕΠ: 

1501-04-50-01-00 

1501-04-50-02-00 
 
 

15. ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

15.1  Περιγραφή κλιµατιστικής µονάδος (splft unit) 

Θα είναι αυτοτελής προσυγκροτηµένη µονάδα παραγωγής θερµού- ψυχρού αέρα. Η 
µονάδα θα είναι διαιρούµενου τύπου και θα περιλαµβάνει εξωτερικό και εσωτερικό 
τµήµα. 

Η µονάδα θα είναι αυτόµατης λειτουργίας, συγκροτηµένη στο εργοστάσιο κατασκευής 
και θα περιέχει τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις, σωληνώσεις και το ψυκτικό µέσο R-22 
(FREON 22). 
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Για τη λειτουργία της µονάδας θα απαιτούνται η κατάλληλη στήριξη της, η 
διασύνδεση µεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών τµηµάτων µε µονωµένο 
χαλκοσωλήνα και η σύνδεση της µε τα ηλεκτρικά δίκτυα και τα δίκτυα αποχέτευσης. 

Η µονάδα προβλέπεται να συνοδεύεται µε κατάλληλο χειριστήριο κατασκευής του 
ιδίου εργοστασίου. 
 
 

16. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

16.1 Γενικά  

Το δίκτυο πόσιµου νερού της εγκατάστασης (εξωτερικά των κτιρίων) θα 
αποτελείται από αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς ΡΕ 100, 10 ατµ. 

Οι συνδέσεις (ενώσεις) θα γίνονται µε µετωπική αυτογενή συγκόλληση στον τόπο 
εγκαταστάσεως, ώστε να δηµιουργείται συνεχόµενος αγωγός χωρίς συνδέσµους. 
Ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν και άλλοι τρόποι αυτογενούς συγκολλήσεως, όπως η 
επιφανειακή µούφα (µούφα - ευθύ άκρο) και η σύνδεση µε ειδικά εξαρτήµατα ΡΕ που 
φέρουν ενσωµατωµένες αντιστάσεις. Επίσης, οι συνδέσεις µπορούν να γίνουν µε 
ειδικά εξαρτήµατα (φλάντζες, µούφες, ρακόρ κ.λ.π.).  

Η τοποθέτηση και η στήριξη των σωλήνων και η κατασκευή των δικτύων, γίνεται 
ανάλογα µε το είδος της εγκατάστασης, σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 

 

16.2 Υπόγεια δίκτυα (µέσα στο έδαφος) 

Το βάθος τοποθετήσεως του σωλήνα επηρεάζεται από τα στατικά και δυναµικά 
φορτία, την σύσταση του εδάφους και την συµπίεση αυτού και πρέπει να είναι 
µεγαλύτερο από τη διάµετρο του σωλήνα τουλάχιστον κατά: 

50 cm : για κτήµατα χωρίς κυκλοφορία οχηµάτων. 

60 cm : για δρόµους ελαφριάς κυκλοφορίας. 

80 cm : για δρόµους συνηθισµένης ή βαριάς κυκλοφορίας. 

Το πλάτος της τάφρου πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 cm µεγαλύτερο από την 
εξωτερική διάµετρο του σωλήνα. Ο πυθµένας της τάφρου πρέπει να είναι επίπεδος 
χωρίς πέτρες και άλλα αιχµηρά αντικείµενα. Στον πυθµένα, µετά την θεµελίωση (εάν 
απαιτείται), δηµιουργείται στρώµα πάχους 10 cm από άµµο ή καλά κοσκινισµένο 
χώµα ή στρώµα από υλικό οδοστρωσίας 3Α µετά από την πλήρη συµπύκνωσή του 
µε δονητή σε όλο το µήκος έτσι ώστε να εξοµαλύνονται οι εδαφικές ανωµαλίες του 
πυθµένα και να επιτυγχάνεται οµοιοµορφία έδρασης, και κατόπιν τοποθετούνται οι 
σωλήνες. Οι σωλήνες και τα τεµάχια πρέπει να εδράζονται καλά στο στρώµα της 
άµµου. 

Οι σωλήνες τοποθετούνται στο όρυγµα, αφού συγκολληθούν στην επιφάνεια του 
εδάφους, µε προσοχή ώστε 

να µην δηµιουργηθεί στροφή και να µην γίνουν ανεπίτρεπτες καταπονήσεις. 
Τα ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια πρέπει να είναι στεγανά και να λειτουργούν 
ικανοποιητικά. 

Αγκυρώσεις είναι απαραίτητες µόνον όπου χρησιµοποιούνται εξαρτήµατα µε 
ελαστικό δακτύλιο ή στα σηµεία όπου συνδέονται βάνες. Όταν συνδέονται 
εξαρτήµατα µε αυτογενή συγκόλληση δεν απαιτείται γενικά αγκύρωση. 
Οι σωλήνες ΡΕ σε θερµοκρασία περιβάλλοντος µπορούν να σχηµατίσουν 
καµπύλες µε ακτίνα κάµψεως R=12-20d (DIN 16933) φορές µεγαλύτερη από την 
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εξωτερική τους διάµετρο. Οπωσδήποτε λόγω της ευκαµψίας, αποφεύγεται ένας 
αριθµός εξαρτηµάτων. 

Μετά την σύνδεση και την τοποθέτηση των σωλήνων και των πάσης φύσεως 
εξαρτηµάτων και ειδικών τεµαχίων στο όρυγµα (τάφρο) και την κατασκευή των 
αγκυρώσεων, θα γίνει το γέµισµα της τάφρου (επίχωση) αφήνοντας ακάλυπτες τις 
συνδέσεις για τις απαιτούµενες διατοµές. 

Κατά την επίχωση, γεµίζεται η τάφρος µε άµµο ή χώµα κοσκινισµένο που δεν 
περιέχει πέτρες µεγαλύτερες από 20mm.Οι σωλήνες θα σφηνωθούν αρχικά και στην 
συνέχεια θα επιχωθούν και από τις δύο πλευρές συγχρόνως κατά στρώσεις πάχους 
µέχρι 30 cm πριν από την συµπίεση. Η κάλυψη θα πρέπει να είναι µέχρι 30 cm 
επάνω από τον σωλήνα. 

Το υλικό της επίχωσης θα βρέχεται και θα συµπυκνώνεται µε µηχανικό δονητή 
κατά στρώση. Η συµπύκνωση πρέπει να φθάσει έως 95% proctor (κατά DIN 
4033).Η συµπύκνωση θα ελέγχεται από τον επιβλέποντα, ο οποίος θα κάνει µε 
δαπάνη του Αναδόχου και µία εργαστηριακή δοκιµή για την εξακρίβωση του 
βαθµού συµπύκνωσης ανά 1000 m3 επίχωσης. 

Στην περίπτωση εγκαταστάσεως δικτύου σε µη σταθερά εδάφη (µαλακό έδαφος, 
υψηλός υδάτινος ορίζοντας κ. λ. π.) θα πρέπει πρώτα να δηµιουργηθεί η κατάλληλη 
θεµελίωση. 

Το υπόλοιπο ύψος της τάφρου θα γεµισθεί µετά την αποκοµιδή πλεοναζόντων 
υλικών εκσκαφής, µε κοινό χώµα. Η επίχωση θα γίνεται από µηχανήµατα ή 
εργάτες σε στρώσεις 0.25 m πλήρως συµπυκνωµένες. Η συµπύκνωση θα γίνεται 
µε µηχανικά µέσα. Στα τµήµατα που ο αγωγός περνάει κάτω από τον δρόµο, θα 
κατασκευασθεί υπόβαση πάνω από το υλικό επικάλυψης (το χώµα), µέχρι 0.15 m 
κάτω από την επιφάνεια του οδοστρώµατος. Η περαιτέρω επίχωση µετά την 
πλήρη συµπύκνωση του υλικού κάλυψης του αγωγού θα γίνεται κατά στρώσεις όχι 
µεγαλύτερες από 0.25m. Η συµπύκνωση θα γίνεται πλήρως, µε µηχανικούς 
δονητές, µε παράλληλο βρέξιµο. Η συµπύκνωση πρέπει να γίνεται περισσότερο 
στις πλευρές του ορύγµατος. Η συµπύκνωση θα φθάνει σε βαθµό 95% proctor 
(κατά DIN 4033). 

Η δοκιµή του δικτύου είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνει πριν από την ολική 
επίχωση. Η πίεση δοκιµής θα είναι 1.5 φορές µεγαλύτερη από την ονοµ αστική πίεση 
λειτουργίας του σωλήνα και θα εφαρµ οσθεί για χρόνο τουλάχιστον 1 ώρας αλλά όχι 
µεγαλύτερο των 24 ωρών. 

 

16.3 Εξαρτήµατα 

Ολα τα όργανα και εξαρτήµατα του δικτύου θα είναι αντοχής σε πίεση 10bar. Τα 
όργανα (βάννες, φίλτρα κτλ) θα είναι µέχρι διατοµής Φ-2" από χυτό ορείχαλκο, 
κοχλιωτά. Για διατοµές µεγαλύτερες θα είναι χυτοσιδηρά µε φλάντζες. 

Οι γενικές βάννες θα είναι χυτοσιδηρές, θα έχουν ορειχάλκινο άξονα και σύρτες. Τα 
σηµεία στεγανοποίησης θα είναι από λάστιχο. Η κατασκευή των βαννών θα είναι 
κατά DIN-2532. 

16.4 • Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης 

Το πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης περιλαµβάνει:  

- την δεξαµενή νερού. 

- 2 ηλεκτροκίνητες φυγοκεντρικές αντλίες  

- το πιεστικό δοχείο  

- τους αυτοµατισµούς και 
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- τις σωληνώσεις. 

Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικού τύπου, πολυβάθµιες και θα συνδέονται µε 
ελαστικό σύνδεσµο απ'ευθείας στον ηλεκτροκινητήρα. Κάθε συγκρότηµα αντλίας-
κινητήρα θα έχει ενιαία βάση. Θα είναι αθόρυβης λειτουργίας, κατάλληλη για 
πόσιµο νερό µε κατάλληλα διαµορφωµένες πτερωτές, ώστε να µην εµφανίζεται το 
φαινόµενο της σπηλαίωσης (cavitation). 

Το κέλυφος θα είναι όπως και τα οδηγά πτερύγια κάθε βαθµίδας, ήτοι από 
λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο. Ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα έχει 
προστατευτικά χιτώνια στις θέσεις των στυπιοθλιπτών. Οι δίσκοι της πτερωτής θα 
είναι κατασκευασµένοι από ορείχαλκο. Θα υπάρχουν επίσης µηχανικοί 
στυπιοθλίπτες από χρωµιούχο χυτοσίδηρο/γραφίτη και ελατήρια από ειδικό χάλυβα 
ελατηρίων. 

Η αντλία θα έχει διάταξη εξισορρόπησης της πίεσης στον στυπιοθλίπτη, θα έχει 
πτερωτή και άξονα στατικά και δυναµ ικά ζυγοσταθµισµένους και δεν θα εµφανίζει 
κρίσιµη περιοχή συντονισµού στην περιοχή του αριθµού στροφών της κανονικής 
λειτουργίας της. Το σώµα της αντλίας θα αποτελείται από δακτύλιους που θα 
αντιστοιχούν στις βαθµίδες της και θα προσαρµόζονται µε σύσφιξη µε περαστές 
βίδες.  

Ολα τα φθειρόµενα µέρη (πτερωτή, χυτώνια, ρουλεµάν κτλ) θα πρέπει να µπορούν 
να αντικαθίστανται εύκολα και επίσης να µπορεί να ρυθµίζεται ο στυπιοθλίπτης ή να 
αντικαταθίστανται τα παρεµβύσµατά του. 

Ο ηλεκτροκινητήρας της αντλίας θα είναι στεγανός, ασύγχρονος, βραχυκυκλωµένου 
δροµέα, τριφασικός, τάσης 380ν/50ΗΖ, 1450ΣΤΡ µε βαθµό προστασίας ΙΡ-44.  

Η αντλία θα έχει σύστηµα εξαερισµού µε κρουνό και τάπα αδειάσµατος, η δε 
σύνδεσή της µε το δίκτυο σωληνώσεων θα είναι µε φλάντζες. 

Κάθε αντλία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω εξαρτήµατα και ανταλλακτικά: 

- δύο (2) εύκαµπτους συνδέσµους (για την αναρρόφηση και την κατάθλιψη). 

- τους απαραίτητους κοχλίες για την αγκύρωση. 

- µία (1) εφεδρική πλήρη βαθµ ίδα ανταλλακτικών παρεµβυσµάτων (φλαντζών). 

Το πιεστικό δοχείο θα είναι κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο από χαλυβδοέλασµα 
ποιότητας υλικού 8137.2, κατάλληλου πάχους για πίεση λειτουργίας 10atm. Τα 
ελάσµατα θα υποστούν αµµοβολή (µέσα-έξω) και θα βαφτούν εσωτερικά µε τρεις 
(3) στρώσεις χρώµατος από εποξειδικές ρητίνες απόλυτα ανθεκτικές και αβλαβείς 
για ζεστό νερό, εξωτερικά δε µε µία (1) στρώση γραφιτούχου µινίου και δύο (2) 
στρώσεις ελαιοχρώµατος φούρνου. Ο πυθµένας θα είναι κυρτός . 
 
Το πιεστικό δοχείο θα φέρει τα παρακάτω:  

- στόµιο για την είσοδο του νερού. 
- στόµιο για άδειασµα. 

- ανθρωποθυρίδα 3ΟΟχ4ΟΟmm, ελλειπτική, µε στεγανό κάλυµµα και διαµόρφωση 

χείλους. 

- υποδοχές και δείκτη στάθµης γυάλινο µε δύο (2) κρουνούς αποµόνωσης. 

- ασφαλιστική δικλείδα. 

- δύο (2) στόµια για την σύνδεση του σωλήνα οργάνων αυτοµατισµού. 
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Οι διαστάσεις, και γενικά η µορφή του, θα είναι σύµφωνες µε τους γερµανικούς 
κανονισµούς DIN -4810 για πιεστικά δοχεία. 

Το σύστηµα αυτοµατισµού περιλαµβάνει: 

- πιεζοστάση µε ρυθµιζόµενη διαφορική πίεση. 

- διακόπτες στάθµης τύπου πλωτήρα. 

- αυτοµατισµό εναλλαγής της σειράς λειτουργίας των αντλιών. 

- ηλεκτρονικό όργανο ελέγχου της στάθµης του νερού στο πιεστικό δοχείο που 
ελέγχει την λειτουργία του αεροσυµπιεστή. 

- βαλβίδα ασφάλειας ρυθµισµένη στην πίεση λειτουργίας, που πρέπει να διοχετεύει 
παροχή ίση µε την παροχή του αεροσυµπιεστή. 

Θα τοποθετηθεί σωλήνας παροχής από την αντλία προς το πιεστικό δοχείο µε 
σφαιρική βάννα. Κατακόρυφος σωλήνας για την τοποθέτηση των οργάνων 
αυτοµατισµού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή κατά DIN-2448. Ο σωλήνας θα 
γαλβανιστεί σε θερµό λουτρό και θα συνδέεται προς το πιεστικό δοχείο µε δύο (2) 
γαλβανισµένους σωλήνες, που θα έχουν σφαιρικές βάννες αποµόνωσης.  

16.5 Εξαρτήµατα 

Ολα τα όργανα και εξαρτήµατα του δικτύου θα είναι αντοχής σε πίεση 10ατµ. Τα 
όργανα (βάννες, φίλτρα κτλ) θα είναι µέχρι διατοµής Φ-2" από χυτό ορείχαλκο, 
κοχλιωτά. Για διατοµές µεγαλύτερες θα είναι χυτοσιδηρά µε φλάντζες. 

Οι γενικές βάννες θα είναι χυτοσιδηρές, θα έχουν ορειχάλκινο άξονα και σύρτες. Τα 
σηµεία στεγανοποίησης θα είναι από λάστιχο. Η κατασκευή των βαννών θα είναι 
κατά DΙΝ-2532.  

• Ηλεκτρικός Θερµοσίφωνας 

Για την κάλυψη των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσεως προβλέπεται η εγκατάσταση 
ηλεκτρικού θερµοσιφώνα στο κτίριο διοίκησης και ελέγχου. Ο θερµοσίφωνας θα είναι 
εφοδιασµένος µε ηλεκτρικές αντιστάσεις θερµόµετρο θερµοστάτη περιοχής µέχρι 90 
βαθµών C και ασφαλιστική δικλείδα και θα είναι κατακόρυφου ή οριζόντιου τύπου, 
όπως αναφέρεται στα σχέδια. Στην εγκατάσταση του θερµοσίφωνα 
συµπεριλαµβάνεται τα στηρίγµατά τους στα οικοδοµικά στοιχεία οι χαλκοσωλήνες 
συνδέσεως προς το δίκτυο κλπ. 
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17. ∆ΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
Ο Ανάδοχος θα συντάξει και υποβάλλει την µελέτη της πυροπροστασίας του ΧΥΤΑ, η 
οποία αφού εγκριθεί, θα εφαρµοσθεί µε ακρίβεια. 
Ενδεικτικά θα κατασκευασθούν: 
 

17.1 Πυροσβεστική Φωλιά 

Οι πυροσβεστικές φωλιές είναι ερµάρια µεταλλικά. Το ερµάριο θα κατασκευασθεί 
από λαµαρίνα DKP, πάτους 1.5 mm, µε τις αναγκαίες ενισκύσεις στις θέσεις στήριξης 
των περιεχοµένων εξαρτηµάτων, πόρτες κλπ. και θα βαφεί µε δυο στρώσεις 
γραφιτούκου µινίου και επιπλέον, κατά τις εµφανείς του, µε δυο στρώσεις 
ελαιόχρωµα. 

Η πόρτα θα φέρει πλαίσιο επαρκούς ακαµψίας, γιγγλισµό βαρέως τύπου, 
υαλοπίνακα από PLEXIGLASS πάτους 3 mm, χρωµ ατισµού µατ και µάνδαλο (όχι 
κλειδί) αρίστης εµφάνισης που θα ανοίγει εύκολα.  

Στο εσωτερικό κάθε φωλιάς προβλέπονται: 

• Ειδική αποφρακτική δικλείδα 2" µε κεκλιµένη έδρα και επιστόµιο χειρισµού. 
• Σωλήνας πυρόσβεσης (µάνικα) διαµέτρου 1 3/4" και µήκους 30 m, που φέρει 

εσωτερική ελαστική επένδυση και στα άκρα του έχει ειδικά ορειχάλκινα 
εξαρτήµατα (ή κράµα αλουµινίου), ρακόρ ταχείας σύνδεσης κλπ. για την 
σύνδεσή τους προς την παραπάνω βαλβίδα και τον παρακάτω αυλό 
εκτόξευσης νερού. Ο σωλήνας είναι αντοχής 25 Atm. 

• Ειδική ανέµη περιτύλιξης του ευκάµπτου σωλήνα. 
• Αυλό εκτόξευσης νερού ορειχάλκινο ή από κράµα αλουµινίου, µε ελαστική 

χειρολαβή και µε ρυθµιζόµενη οπή εξόδου νερού, και δυνατότητα να δίνει 
προπέτασµα νερού. Ο αυλός φέρει στο άλλο άκρο ηµισύνδεσµο για σύνδεση 
στον ελαστικό σωλήνα. 

• Αντιασφυξιογόνες µάσκες 
• Κάθε πυροσβεστική φωλιά θα τοποθετηθεί σε ύψος 1.5 m από το δάπεδο και 

θα φέρει ένδειξη Π.Φ. ή ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ στο εξωτερικό µέρος της 
πόρτας. 

  

17.2 Πυροσβεστικός σταθµός 

Αποτελείται από ένα ερµάριο παρόµοιας κατασκευής µε τις πυροσβεστικές φωλιές 
εντός του οποίου θα βρίσκονται: 

1 λοστός διάρρηξης, 1 πέλεκυς µεγάλος, 1 φτυάρι, 1 αξίνα, 1 σκεπάρνι, 
κουβέρτα διάσωσης και 2 ηλεκτρικοί φανοί χειρός και ένας τροχήλατος 
πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως.  

 

17.3 ∆ίκρουνα Πυρόσβεσης  

Τα πυροσβεστικά δίκρουνα για τροφοδοσία του συλλεκτήριου αγωγού του 
πυροσβεστικού συγκροτήµατος θα είναι από αλουµίνιο, µε βαφή από µίνιο 
εσωτερικά και επικάλυψη κόκκινο RAL 3000. 

∆οκιµή πίεσης 16bar 

 

17.4 Τεχνικές προδιαγραφές 
Για την σύνδεση των οχηµάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, διατίθενται δύο 
στόµια των 2 1/2". Κεντρική παροχή 4" . 



K:\N3800\cons\tefhi\5269_TPro.doc                                    158                                     N3800/5269/B10 

 

Η σύνδεση µε το πυροσβεστικό δίκτυο γίνεται µέσω βάνας και αντεπίστροφης 
βαλβίδας (ορειχάλκινη µε σπείρωµα), η οποία και επιτρέπει τη ροή του νερού µόνο 
από το πυροσβεστικό όχηµα προς το δίκτυο πυρόσβεσης και µε σύνδεση 1x4" 
σπείρωµα θηλυκό. 

Το πυροσβεστικό δίκρουνο είναι για την αποκλειστική χρήση από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία και είναι απόλυτα κατάλληλο γι' αυτό το σκοπό. Λόγω της ύπαρξης του 
αντεπίστροφου δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για λήψη νερού. 

 
 

17.5 Πιεστικό συγκρότηµα πυρόσβεσης 

Το πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης περιλαµβάνει:  

- την δεξαµενή νερού. 

- 2 ηλεκτροκίνητες φυγοκεντρικές αντλίες  

- το πιεστικό δοχείο  

- τους αυτοµατισµούς και 

- τις σωληνώσεις. 

Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικού τύπου, πολυβάθµιες και θα συνδέονται µε 
ελαστικό σύνδεσµο απ'ευθείας στον ηλεκτροκινητήρα. Κάθε συγκρότηµα αντλίας-
κινητήρα θα έχει ενιαία βάση. Θα είναι αθόρυβης λειτουργίας, κατάλληλο για 
πόσιµο νερό µε κατάλληλα διαµορφωµένες πτερωτές, ώστε να µην εµφανίζεται το 
φαινόµενο της σπηλαίωσης (cavitation). 

Το κέλυφος θα είναι όπως και τα οδηγά πτερύγια κάθε βαθµίδας, ήτοι από 
λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο. Ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα έχει 
προστατευτικά χιτώνια στις θέσεις των στυπιοθλιπτών. Οι δίσκοι της πτερωτής θα 
είναι κατασκευασµένοι από ορείχαλκο. Θα υπάρχουν επίσης µηχανικοί 
στυπιοθλίπτες από χρωµιούχο χυτοσίδηρο/γραφίτη και ελατήρια από ειδικό χάλυβα 
ελατηρίων. 

Η αντλία θα έχει διάταξη εξισορρόπησης της πίεσης στον στυπιοθλίπτη, θα έχει 
πτερωτή και άξονα στατικά και δυναµ ικά ζυγοσταθµισµ ένους και δεν θα εµφανίζει 
κρίσιµ η περιοχή u963 συντονισµού στην περιοχή του αριθµού στροφών της 
κανονικής λειτουργίας της. Το σώµα της αντλίας θα αποτελείται από δακτύλιους 
που θα αντιστοιχούν στις βαθµίδες της και θα προσαρµόζονται µε σύσφιξη µε 
περαστές βίδες.  

Ολα τα φθειρόµενα µέρη (πτερωτή, χυτώνια, ρουλεµάν κτλ) θα πρέπει να µπορούν 
να αντικαθίστανται εύκολα και επίσης να µπορεί να ρυθµίζεται ο στυπιοθλίπτης ή να 
αντικαταθίστανται τα παρεµβύσµατά του. 

Ο ηλεκτροκινητήρας της αντλίας θα είναι στεγανός, ασύγχρονος, 

βραχυκυκλωµένου δροµ έα, τριφασικός, τάσης 380ν/50Ηζ, 1450Γριιι µε βαθµό 
προστασίας ΙΡ-44. 

Η αντλία θα έχει σύστηµα εξαερισµού µε κρουνό και τάπα αδειάσµατος, η δε 
σύνδεσή της µε το δίκτυο σωληνώσεων θα είναι µε φλάντζες. 

Κάθε αντλία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω εξαρτήµατα και ανταλλακτικά:  

-  δύο (2) εύκαµπτους συνδέσµους (για την αναρρόφηση και την κατάθλιψη). 

- τους απαραίτητους κοχλίες για την αγκύρωση. 

- µία (1) εφεδρική πλήρη βαθµ ίδα ανταλλακτικών παρεµβυσµάτων (φλαντζών). 
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Το πιεστικό δοχείο θα είναι κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο από χαλυβδοέλασµα 
ποιότητας υλικού St37.2, κατάλληλου πάχους για πίεση λειτουργίας 10atm. Τα 
ελάσµατα θα υποστούν αµµοβολή (µέσα-έξω) και θα βαφτούν εσωτερικά µε τρεις (3) 
στρώσεις χρώµατος από εποξειδικές ρητίνες απόλυτα ανθεκτικές και αβλαβείς για 
ζεστό νερό, εξωτερικά δε µε µία (1) στρώση γραφιτούχου µινίου και δύο (2) στρώσεις 
ελαιοχρώµατος φούρνου. Ο πυθµένας θα είναι κυρτός (τύπος Kloepper). 

Το πιεστικό δοχείο θα φέρει τα παρακάτω: 

- στόµιο για την είσοδο του νερού. 

- στόµιο για άδειασµα. 

- ανθρωποθυρίδα 300x400mm, ελλειπτική, µε στεγανό κάλυµµα και διαµόρφωση 

χείλους. 

- υποδοχές και δείκτη στάθµης γυάλινο µε δύο (2) κρουνούς αποµόνωσης. 

- ασφαλιστική δικλείδα. 

- δύο (2) στόµια για την σύνδεση του σωλήνα οργάνων αυτοµατισµού. 

Οι διαστάσεις, και γενικά η µορφή του, θα είναι σύµφωνες µε τους γερµανικούς 
κανονισµ ούς DIN -4810 για πιεστικά δοχεία. 

Το σύστηµα αυτοµατισµού περιλαµβάνει: 

- πιεζοστάση µε ρυθµιζόµενη διαφορική πίεση. 

- διακόπτες στάθµης τύπου πλωτήρα. 

- αυτοµατισµό εναλλαγής της σειράς λειτουργίας των αντλιών. 

- ηλεκτρονικό όργανο ελέγχου της στάθµης του νερού στο πιεστικό δοχείο που 
ελέγχει την λειτουργία του αεροσυµπιεστή. 

- βαλβίδα ασφάλειας ρυθµισµένη στην πίεση λειτουργίας, που πρέπει να διοχετεύει 
παροχή ίση µε την παροχή του αεροσυµπιεστή. 

Θα τοποθετηθεί σωλήνας παροχής από την αντλία προς το πιεστικό δοχείο µε 
σφαιρική βάννα. Κατακόρυφος σωλήνας για την τοποθέτηση των οργάνων 
αυτοµατισµού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή κατά DIN-2448. Ο σωλήνας θα 
γαλβανιστεί σε θερµό λουτρό και θα συνδέεται προς το πιεστικό δοχείο µε δύο (2) 
γαλβανισµένους σωλήνες, που θα έχουν σφαιρικές βάννες αποµόνωσης. 

 

17.6 Εφαρµοστέοι κανονισµοί και πρότυπα 
Επιπλέον των προαναφερθέντων θα εφαρµοσθούν και οι ΕΤΕΠ: 

1501-04-05-08-00 

1501-08-08-01-00 

1501-08-08-02-00 

1501-08-08-04-00 

1501-08-08-05-00 
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18. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

18.1 Βάννα διακοπής ροής θυρίδας 1" 

Βάνα διακοπής ροής µεταλλική, θυρίδας µε τοποθέτηση πάνω στον κεντρικό αγωγό 
και πριν από τις ηλεκτροβάνες εντός του φρεατίου τους. Επίσης βάνα διακοπής ροής 
τοποθετείται µετά το σταθµό άρδευσης, εντός ειδικού πλαστικού φρεατίου. 

18.2 Βάνα εκκένωσης µπίλιας 

Βάνα µπίλιας για την εκκένωση του κεντρικού αγωγού, µε πολυγωνικά ρακόρ και 
λοιπά συνδετικά υλικά. Τοποθετείται στο τέλος του κεντρικού αγωγού εντός ειδικού 
πλαστικού φρεατίου. 

 

18.3 Εξαερωτής µονής ενέργειας 

Εξαερωτής µ ονής ενέργειας 1 1/2" τοποθετείται στο τέλος του κεντρικού αγωγού 
εντός ειδικού πλαστικού φρεατίου. 

 

18.4 Φρεάτιο από πλαστικό 

Οι βάνες διακοπής ροής και εκκένωσης και ο εξαερωτής µονής ενέργειας 
τοποθετούνται εντός ειδικών φρεατίων. Τα φρεάτια αυτά είναι κατασκευασµένα από 
υψηλής αντοχής πλαστικό HDPE, εξωτερικών διαστάσεων 0,30 Χ 0,55 Χ 0,40, µε 
ανοιγόµενο κάλυµα ασφαλείας και κατάλληλα πλευρικά ανοίγµατα για τη δίοδο των 
σωληνώσεων άρδευσης. Στον πυθµένα του φρεατίου τοποθετούνται 5 εκατοστά 
χαλίκι για καλύτερη απορροή. 

 

18.5 Σωλήνας ΡΕ, 16 ΑΤΜ. 

Εύκαµπτος πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλένιου HDPE (14102) κατά DIN 8074, µε 
πίεση λειτουργίας 6 ατµοσφαιρών, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για 
την άρδευση. Ο αγωγός τοποθετείται υπόγεια µετά την εκσκαφή χάνδακα 
διαστάσεων 0,5 µέτρα βάθος και 0,3 πλάτος και µετά την εγκατάσταση επιχώνεται. 

 

18.6 Ηλεκτροβάννα  

θα είναι κατασκευασµένη από νάιλον µε επίστρωση γυαλιού, µε ονοµαστική αντοχή 
έως 14bar, µε ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα και δυνατότητα ελέγχου ροής (flow 
control). 

Θα είναι γραµµική, διαφραγµατικού τύπου και ηλεκτρικά ελεγχόµενη. Η πίεση 
λειτουργίας είναι από 1,4 έως 7 ατµ και η παροχή από 0,06 έως 9,08 κυβ/ ώρα. Το 
πηνίο ενεργοποίησης της Η/Β θα λειτουργεί σε τάση 24VAC. 

Η εκτόνωση της Η/Β θα γίνεται εσωτερικά µε την περιστροφή του πηνίου. 

Το διάφραγµα της βαλβίδας θα είναι από ενισχυµένο πλαστικό και το σπείρωµα 
εισόδου και εξόδου του νερού θα είναι 1'' . 

Όλα τα µέρη της ΗΙΒ θα µπορούν να αντικατασταθούν εύκολα χωρίς την ανάγκη 
αποµάκρυνσης της ηλεκτροβάννας. 
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18.7 Σταλλάκτης 
 
Σταλλάκτης καρφωτός σταθερής παροχής 2,87 -7 ,76 lit/h και πίεσης λειτουργίας 0,5-
3,5 atm. (41t/hr) 

Σταλλάκτης καρφωτός σταθερής παροχής 5,18-12,15 lit/h και πίεσης λειτουργίας 0,5-
3,5 atm. (81t/hr) Στην εκπόνηση του σχεδίου άρδευσης έχουν υπολογιστεί δύο 
σταλλάκτες 81t/hr ανά δένδρο και ένας σταλλάκτης 41t/hr ανά θάµνο. 

 

18.8 Μειωτής πίεσης 

Μειωτές πίεσης ορειχάλκινοι, µε σπείρωµα εισόδου και εξόδου του νερού διαµέτρου 
1'' και 2'' 

 

18.9 Καλώδιο σύνδεσης ηλεκτροβαννών 

Το καλώδιο σύνδεσης κάθε βάννας µε τον αντίστοιχο κεντρικό ελεγκτή, θα είναι 
τύπου ΝΥΥ 3x1,5 mm2, µε προδιαγραφές για υπόγεια όδευση µέσα σε πλαστικό 
σωλήνα προστασίας. 

 

18.10 Εφαρµοστέοι κανονισµοί και πρότυπα 
Επιπλέον των προαναφερθέντων θα εφαρµοσθούν και οι ΕΤΕΠ: 

1501-10-06-02-01 

1501-08-06-07-10 
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19. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 
(Θα εφαρµοσθεί εκεί όπου θα προβλεφθεί από την εγκεκριµένη από την Υπηρεσία 
µελέτη). 
 

19.1 Φορητοί Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως (A,B,C) 

Οι φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως θα είναι κατασκευασµένοι µε επεξεργασία 
βαθείας εξελάσεως, ραφή συγκολλήσεως στο µέσο, µε σώµα από χάλυβα (ειδικής 
βαθείας εξελάσεως) και δοκιµασµένοι σε 25 bar. 

Θα περιλαµβάνουν ορειχάλκινο κάλυµµα κεφαλής, βαµµένο γκρι, φιαλίδιο αερίου 
(C02) από πρεσσαριστό χάλυβα και λαβή επικαδµιωµένη, επίσης κοµβίο 
επικρουστήρα υψηλής αντοχής σε κρούση, πλαστικό, και ασφάλεια συγκρατήσεως 
από πολυπροπυλένιο. Το φιαλίδιο θα έχει υποστεί δοκιµασία σε υδραυλική πίεση 
250 ατµοσφαιρών. 

Κάθε πυροσβεστήρας θα είναι εφοδιασµένος µε εύκαµπτο σωλήνα υψηλής πιέσεως 
από νεοπρένιο ενισχυµένο µε υφασµένη ενίσχυση, ένα διακοπτόµενο πλαστικό 
πιστόλι πυροσβεστήρα και ακροσωλήνιο. Εξωτερικά θα είναι προστατευµένος µε 
αντιοξειδωτικό και εποξειδική βαφή κόκκινου χρώµατος. Θα είναι πλήρης µε το 
άγκιστρο τοίχου, έτοιµος προς χρήση, κατάλληλος για κατηγορία πυρκαϊάς Α, Β, C 
κατά τους ελληνικούς κανονισµούς χωρητικότητας 6 ή 12 Kg. 

Η κατασκευή και η σήµανση του πυροσβεστήρα ( οδηγίες χρήσεως κ.λ.π.) θα είναι 
σύµφωνη µε τους Ελληνικούς και ∆ιεθνείς Κανονισµούς. 

 
 

19.2 • Φορητός Πυροσβεστήρας C02 

Ο Φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα αποτελείται από την φιάλη 
υψηλής πίεσης, το κλείστρο µε το σιφωνικό σωλήνα εκτόξευσης µε την χοάνη . Η 
φιάλη κατασκευάζεται από ειδικό µαγγανιούχο χάλυβα ή ειδικό κράµα αλουµινίου, 
απαγορεύεται δε να φέρει οποιαδήποτε συγκόλληση .Η πίεση δοκιµής της είναι 25 
atm. Η φιάλη συνοδεύεται υποχρεωτικά από πιστοποιητικό ποιότητας και αντοχής 
εκδιδόµενο από επίσηµο γραφείο ελέγχου ή κρατική υπηρεσία. 
Το κλείστρο είναι κατασκευασµένο από ορείχαλκο σφυρήλατο ή αλουµίνιο και 
πρέπει να είναι αυτοκλείστρου τύπου . Η φιάλη διαθέτει ασφάλεια υπερπίεσης . Η 
ασφάλεια είναι ένας δίσκος διάρρηξης που τοποθετείται σε υποδοχή του 
κλείστρου και διαρρηγνύεται σε πίεση +/- 19 atm. Στο κλείστρο προσαρµόζεται ο 
σωλήνας εκτόξευσης µε την χοάνη. Ο σωλήνας είναι πίεσης δοκιµής 30 atm , 
ενισχυµένος µε συρµάτινο πλέγµα. Η χοάνη έχει σκοπό να σχηµατίζει µια 
συγκεντρωµένη δέσµη διοξειδίου του άνθρακα και είναι κατασκευασµένη από 
ειδικό ελαστικό ώστε να αντέχει στην δηµιουργούµενη ψύξη κατά την εκτόξευση. 
 

19.3 Αυτόµατος Πυροσβεστήρας Κόνεως 12 Kg 

Ο πυροσβεστήρας θα είναι εγκεκριµένος, βαµµένος, χρώµατος κόκκινου και θα φέρει 
πινακίδα µε όλα τα χαρακτηριστικά του και τις οδηγίες λειτουργίας. 

Θα είναι κατασκευής κόνεως κατάλληλος για υγρά και αέρια καύσιµα παρουσία 
ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Θα είναι κατασκευασµένος µε επεξεργασία βαθείας εξελάσεως, ραφή συγκολλήσεως 
στο µέσο, µε σώµα από χάλυβα (ειδικής βαθείας εξελάσεως) και δοκιµασµένος σε 25 
bar. 
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Ο αυτόµατος πυροσβεστήρας οροφής θα συνοδεύεται από ειδική ανθεκτική βάση 
για την ανάρτησή του από την οροφή του χώρου. Θα τοποθετείται εύκολα στην 
οροφή του χώρου, και ανάλογα µε το ύψος τοποθέτησης θα καλύπτει δραστικά 
περίπου 15 m2 επιφάνεια. 

Το µεγάλο πλεονέκτηµα του αυτόµατου πυροσβεστήρα είναι ότι δεν απαιτείται 
παρουσία ανθρώπου στο σηµείο της φωτιάς, χάρις στο ειδικό όργανο SPRINKLER 
που ενεργοποιείται µέσω αισθητηρίου στοιχείου θερµότητας µόλις η θερµοκρασία 
του χώρου φθάσει στους 68°C, και βάζει σε λειτουργία τον πυροσβεστήρα. Το 
µανόµετρο που είναι τοποθετηµένο στον πυροσβεστήρα, δείχνει κάθε στιγµή αν είναι 
έτοιµος να λειτουργήσει. 

 

19.4 Φωτισµός Ασφαλείας 

Θα πρέπει να είναι 8 Watt. Με συσσωρευτή NI-CD τουλάχιστον 4 ΑΗ, 4,8 µε 
λυχνία φθορισµού µε τροφοδοσία 220 V, διάταξη φορτίσεως και αυτοµατισµό 
αφής κατά την διακοπή τροφοδοσίας των 220 V, µε αυτονοµία λειτουργίας 90 
λεπτών. 

 

19.5 Φωτιστικά Ενδείξεων 

Είναι όµοια µε την προηγούµενη παράγραφο και φέρουν στο πολυπρισµατικό 
κάλυµµα την ένδειξη ΈΧΙΤ -ΕΞΟ∆ΟΣ», µε βέλος κατευθύνσεως ή όχι. Η λυχνία 
φθορισµού σ' αυτήν την περίπτωση ανάβει συνεχώς µε 220V, και σε περίπτωση 
διακοπής τάσεως συνεχίζει ν' ανάβει µε µπαταρία καδµίου νικελίου 6V 2,8 ΑΗ, µε 
ικανότητα φωτιστική 320 LUMENS. 

 

19.6 Σειρήνα συναγερµού 

Η σειρήνα θα είναι επίτοιχη κατάλληλη για εσωτερική ή εξωτερική τοποθέτηση και θα 
φέρεται µέσα σε πλαστικό κέλυφος από αδιάβρωτο υλικό. 

Θα διαθέτει 2 εναλλασσόµενους τόνους σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς για 

σήµα πυρκαγιάς. Η ακουστική ισχύς θα είναι περίπου 100 db σε απόσταση 3 m. Η 

λειτουργία της προβλέπεται σε ρεύµα 24 V DC. 

 

19.7 Κοµβίο Συναγερµού 

Το κοµβίο συναγερµού τοποθετείται σε επίκαιρες θέσεις των προστατευοµένων 
χώρων για την συµπλήρωση χειροκινήτου λειτουργίας του συστήµατος 
πυρανιχνεύσεως ή κατασβέσεως. 

Το κοµβίο φέρει υάλινη πρόσθια όψη η οποία χρειάζεται αντικατάσταση µετά από 
κάθε χρήση. Κατά την πίεση της επιφάνειας του υαλόφρακτου κοµβίου αυτοµάτως 
ενεργοποιείται συναγερµός. Το κοµβίο µπορεί να τοποθετηθεί επίτοιχα ή και 
εντοιχισµένο. 

Το κοµβίο διαθέτει κλειδί ελέγχου. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

./ Ισχυρή πλαστική κατασκευή (engineering plastic) ερυθρού χρώµατος για 
συστήµατα πυρανίχνευσης και κίτρινου χρώµατος για συστήµατα κατάσβεσης 

./ Αντιδιαβρωτική προστασία ΙΡ54 . 

./ Είσοδος καλωδίων µε οπή 20 mm (άνω, κάτω και  οπίσθια πλευρά)  
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./ Ακροδέκτες διπλοί µε προστασία καλωδίου (καλώδιο έως 4 mm) 

./ ∆υνατότητα διελεύσεως ρεύµατος απο τις επαφές µέχρι και 250 VAC / 10Α ή 12/24 
VDC-10A ή 48 VDC/3A. Το υλικό είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις Βρεττανικές 
προδιαγραφές (BS 5839 Pt 8). 

 

19.8 Πίνακας Πυρανίχνευσης 

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα αποτελείται: 

•  Από ερµάριο από χαλυβδέλασµα ισχυρής κατασκευής διπλής βαφής φούρνου. 

•  Από στοιχεία τροφοδοσίας και ελέγχου. 

•  Από στοιχεία ζωνών. 

•  Από στοιχεία εντολών. 

Ολα τα στοιχεία είναι βυσµατικά και ηλεκτρονικής κατασκευής SOLID STATE. 

Ο πίνακας θα τροφοδοτείται από εναλλασσόµενο ρεύµα 220 V, το οποίο 
µετασχηµατίζεται στο στοιχείο τροφοδοσίας. Στο στοιχείο αυτό θα υπάρχει 
µετασχηµατιστής υποβιβασµού [220 V - 24 V], θα υπάρχουν επίσης διατάξεις 
ανόρθωσης, εξοµάλυνσης και σταθεροποίησης. Ακόµα θα υπάρχει διάταξη 
προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις σε περίπτωση επαγωγικών ρευµάτων 
από πτώση κεραυνού. Θα υπάρχουν ακόµη διατάξεις φορτίσεως και εναλλαγής 
από κύρια τροφοδοσία σε εφεδρική. Στο ίδιο στοιχείο θα υπάρχουν οι κάτωθι 
διατάξεις ελέγχου µε αντίστοιχες ενδείξεις καθώς και διακόπτες χειρισµών: 

•  Ένδειξη συναγερµού 
Είναι φωτεινή ένδειξη σε περίπτωση συναγερµού οιασδήποτε ζώνης. 

•  Ένδειξη διακοπής καλωδιώσεως ανιχνευτή 
Είναι φωτεινή ένδειξη σε περίπτωση που υπάρξει διακοπή σε οποιοδήποτε σηµείο 
των καλωδιώσεων των βρόχων των ανιχνευτών. 

•  Ένδειξη διακοπής καλωδιώσεως σειρήνων 
Είναι φωτεινή ένδειξη σε περίπτωση που υπάρξει διακοπή σε οποιοδήποτε σηµείο 
των καλωδιώσεων προς σειρήνες. 

•  Ένδειξη διακοπής τροφοδοσίας 
Είναι φωτεινή ένδειξη σε περίπτωση διακοπής της κύριας τροφοδοσίας [π.χ. βλάβη 
µετασχηµατιστή, βλάβη ανορθωτή]. 

•  Ένδειξη βλάβης 
Είναι φωτεινή και ηχητική [βοµβητής εσωτερικός] ένδειξη και ανάβει όταν συµβεί µία 
ή περισσότερες από τις ανωτέρω περιπτώσεις β. γ. δ, 

•  ∆ιακόπτης σειρήνας 
Είναι χειροκίνητος διακόπτης και αποµονώνει την ή τις γενικές σειρήνες. 

•  ∆ιακόπτης βοµβητή 
Είναι χειροκίνητος διακόπτης και αποµονώνει τον βοµβητή βλάβης. 

•  ∆ιακόπτης ισχύος 
Είναι χειροκίνητος διακόπτης και επέχει θέση γενικού διακόπτη του πίνακα. Ο 
διακόπτης αυτός λειτουργεί µε ειδική ηλεκτρική κλειδαριά και κλείθρο ασφαλείας. 

•  Ενδεικτικό όργανο 
Είναι βολτόµετρο για την ένδειξη της τάσεως τροφοδοσίας του πίνακα και της τάσεως 
των συσσωρευτών. 
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Ο πίνακας θα περιλαµβάνει στοιχεία ζώνης ισάριθµα µε τις ζώνες [βρόχους] των 
ανιχνευτών και κοµβίων συναγερµού. Κάθε στοιχείο ζώνης τροφοδοτεί µε διπολικό 
καλώδιο τους αντίστοιχους ανιχνευτές. 
 

Κάθε στοιχείο ζώνης περιλαµβάνει τα κάτωθι: Ένδειξη βλάβης: 

Είναι φωτεινή ένδειξη σε περίπτωση διακοπής της καλωδιώσεως της 

γραµµής των ανιχνευτών .  

./ Ένδειξη συναγερµού φωτεινή ένδειξη σε περίπτωση συναγερµού της ζώνης . 

./ ∆ιακόπτη σειρήνας: 

Είναι χειροκίνητος διακόπτης και αποµονώνει την σειρήνα της αντίστοιχης ζώνης .  

./ ∆ιακόπτη ζώνης: 

Είναι χειροκίνητος διακόπτης και αποµονώνει το κύκλωµα ανίχνευσης της αντίστοιχης 

ζώνης από το υπόλοιπο κύκλωµα . 

./ Κοµβίο ελέγχου: 

Είναι κοµβίο που ελέγχει την ζώνη πατώντας το διεγείρεται συναγερµός στην 
αντίστοιχη ζώνη]. Στον πίνακα θα περιλαµβάνονται στοιχεία εντολών. 
Τα στοιχεία αυτά έχουν προορισµό να εκτελούν ορισµένες ειδικές εντολές καθώς 
επίσης να ελέγχουν και επαληθεύουν ψευδή ή όχι συναγερµό. 

Οι ειδικές εντολές έχουν σκοπό να ενεργοποιούν σε διάφορα σηµεία µηχανήµατα και 
συσκευές που διευκολύνουν την κατάσβεση της πυρκαϊάς, την εκκένωση των 
χώρων, την σήµανση κ.λ.π. 

Οι ειδικές εντολές περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή. 

Ο πίνακας περιλαµβάνει επίσης και συσσωρευτή φορτιζόµενο νικελίου καδµίου, 
µεγέθους κατάλληλου για την απρόσκοπτη λειτουργία του πίνακα σε περιπτώσεις 
διακοπής τροφοδοσίας. 
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20. ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 
 
Η κατασκευή και η λειτουργία του δικτύου συλλογής του βιοαερίου του ΧΥΤΑ θα γίνει 
µε τη µέθοδο της καθ' ύψους ανάπτυξης. Ουσιαστικά η καθ' ύψος ανάπτυξη των 
φρεατίων ακολουθεί την καθ' ύψος ανάπτυξη του απορριµµατικού ανάγλυφου. 

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα λειτουργίας που θα προτείνει ο Ανάδοχος η κατασκευή 
των φρεατίων θα ξεκινήσει 1,5 µέτρα από το επίπεδο του διαµορφωµένου πυθµένα 
(δηλαδή από τις στεγανοποιητικές στρώσεις), τα φρεάτια θα εδραστούν επάνω σε 
απορριµµατικές αποθέσεις. 

Σε ότι αφορά τα φρεάτια απαερίωσης του ΧΑ∆Α, προβλέπεται η διάνοιξη 
γεωτρήσεων, οι οποίες θα κατασκευαστούν µε τις εργασίες αποκατάστασης. 
 

20.1 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ 
 

Η προτεινόµενη µέθοδος της απαγωγής και επεξεργασίας του βιοαερίου είναι η 
άντληση µέσω κάθετων αγωγών. Κατά την ανάπτυξη του αναγλύφου παράλληλα 
µε την διαδικασία ταφής θα δηµιουργηθούν κατακόρυφα φρεάτια άντλησης του 
βιοαερίου. Κατασκευάζονται σε ροµβική διάταξη κατά τέτοιο τρόπο ώστε η ακτίνα 
επιρροής του καθενός να είναι µικρότερη των 23Μ και να καλύπτεται το σύνολο του 
χώρου. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι οι αποστάσεις µεταξύ των φρεατίων δεν 
ξεπερνούν τα 40Μ. 

Κάθε φρεάτιο συλλογής του αερίου δηµιουργείται τµηµατικά µε την τοποθέτηση 
διάτρητων τσιµεντοσωλήνων Φ500 επί των αποθέσεων. Όταν το βάθος των 
αποθέσεων φτάσει περίπου στα 1,5Μ αρχίζει η κατασκευή του φρεατίου. Όταν η 
στάθµη αποθέσεων φτάσει στο ύψος του τσιµεντοσωλήνα προστίθεται σε αυτόν και 
ένα νέο τµήµα, έτσι ώστε το βάθος του πηγαδιού να αυξάνεται παράλληλα µε την 
άνοδο της στάθµης των απορριµµάτων. 

Τα φρεάτια στο εσωτερικό τους θα είναι σωληνωµ ένα µε πλαστικό σωλήνα ΗDΡΕ Φ 
110, αντοχής 10 atm. Η επιλογή του ΗDΡΕ έγινε επειδή το υλικό αυτό είναι χηµικά 
αδρανές και δεν είναι ευάλωτο στο βιοαέριο όπως οι αγωγοί από ΡVC. Η επιφάνεια 
του σωλήνα είναι διάτρητη µε ποσοστό διάτρητης επιφάνειας προς την εσωτερική 
του σωλήνα 9-12%. Η µορφή των οπών θα είναι παραλληλόγραµµο πλάτους 10 – 
12χιλ ανοιγόµενων σε τρεις ή τέσσερις σειρές µε µετατόπιση η µία προς την άλλη. 

Περιµετρικά του σωλήνα ΗDΡΕ και εσωτερικά του τσιµεντοσωλήνα, γίνεται πλήρωση 
του κενού, µε χαλίκι κατά προτίµηση µη ανθρακικής προέλευσης δηλαδή να µην 
αποτελείται από ασβεστολιθικά αλλά πυριτικά υλικά. Ο χώρος (κενό) που 
δηµιουργείται µεταξύ του φρεατίου / τσιµεντοσωλήνα και του σωλήνα ΗDΡΕ Φ110 θα 
πληρωθεί µε χαλίκι 16/32 από µη ασβεστολιθικό πέτρωµα. 

Η κορυφή του φρεατίου συνδέεται στο πλάι µέσω εύκαµπτου συνδέσµου µε οριζόντιο 
συµπαγή αγωγό ΗDΡΕ µεταφοράς του βιοαερίου, µε χειροκίνητη βαλβίδα ασφαλείας. 
Στην κεφαλή τοποθετείται στρώση αργίλου. Η άργιλος αποτρέπει την αναρρόφηση 
του ατµοσφαιρικού αέρα από την επιφάνεια µεταξύ του κατακόρυφου αγωγού και του 
ανοίγµατος. 

Ο αγωγός είναι αδιάτρητος (τυφλός) στα τελευταία µέτρα. Ο χώρος που 
δηµιουργείται µεταξύ φρεατίου και του αδιάτρητου σωλήνα θα πληρωθεί µε 
µπεντονίτη, µε σκοπό την παρεµπόδιση της εισόδου ατµοσφαιρικού αέρα στο 
εσωτερικό του. Μετά την έξοδο του από το τελικό επιφανειακό στρώµα, θα γίνεται 
προσαρµογή κατάλληλης προστατευτικής διάταξης, που θα απαγορεύει την είσοδο 
αντικειµένων η όµβριων στο εσωτερικό του σωλήνα. Συγκεκριµένα, θα τοποθετείται 
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τσιµεντοσωλήνας Φ1000 στο ανώτερο τµήµα των φρεατίων στην κορυφή του οποίου 
θα υπάρχει καπάκι από PVC. 

Αντίστοιχα θα κατασκευαστούν και τα φρεάτια απαερίωσης του ΧΑ∆Α, µε τη 
διαφορά ότι δεν κατασκευάζονται µε τη µέθοδο της καθ' ύψους ανάπτυξης, αφού 
πρόκειται για ήδη πληρωµένο και υπό αποκατάσταση χώρο, αλλά µε διάνοιξη 
γεωτρήσεων, όπως αυτές απεικονίζονται σε σχετικό σχέδιο. 
 

20.2 ΚΕΦΑΛΕΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Το ελεύθερο άκρο του αγωγού άντλησης κάθε φρεατίου θα φέρει κεφαλή. Η 
κεφαλή κάθε φρεατίου θα φέρει βραχίονα από σκληρό πολυαιθυλένιο - HDPE , 
10atm, για τη σύνδεση του κατακόρυφου αγωγού του φρεατίου µε τον αντίστοιχο 
οριζόντιο αγωγό µεταφοράς µέσω εύκαµπτου συνδέσµου µε τον αντίστοιχο 
οριζόντιο αγωγό µεταφοράς, µε χειροκίνητη βαλβίδα ασφαλείας, ενώ παράλληλα 
θα φέρει καπάκι µε εισόδους µέτρησης διαφόρων παραµέτρων και είσοδο για 
αντλία στραγγισµάτων και σταθµήµετρο. Οι αγωγοί άντλησης καταλήγουν σε 
τάπες, στις οποίες θα τοποθετείται βαλβίδα ασφαλείας για έλεγχο της υπερπίεσης. 
Η βαλβίδα αυτή τίθεται σε λειτουργία όταν η πίεση φθάσει τα 100mbar. Η κεφαλή 
(wellhead) κάθε φρεατίου θα φέρει βαλβίδα ελέγχου και θα συνδέεται σε εύκαµπτο 
σωλήνα HDPE ανάλογα µε το φρεάτιο και την διαστασιολόγηση του δικτύου. 

Η τοποθέτηση ανακουφιστικής βαλβίδας σε κάθε φρεάτιο κρίνεται απαραίτητη, για 
λόγους ασφαλείας. Επιπρόσθετα, στο τµήµα µεταξύ της κεφαλής του φρεατίου και 
της σύνδεσής του µε τον οριζόντιο αγωγό µεταφοράς του αερίου από HDPE, θα 
τοποθετείται χειροκίνητη βαλβίδα / πεταλούδα, εφοδιασµένη µε µετρητή 
υποπίεσης. µε την οποία µπορεί να αποµονώνεται το φρεάτιο από το υπόλοιπο 
σύστηµα άντλησης και να ρυθµίζεται η παροχή του βιοαερίου από κάθε φρεάτιο. 
 

20.3 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ - ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Τα φρεάτια συγκέντρωσης και ελέγχου όπου γίνεται η συλλογή του LFG των 
φρεατίων συλλογής βιοαερίου τοποθετούνται έτσι ώστε, η επιθεώρηση και 
συντήρηση να είναι ευχερής. Σε αυτές τις µονάδες αναλύεται το βιοαέριο από τα 
διαφορετικά φρεάτια που συντρέχουν σε αυτές (CH4, C02, Ο2, CO, H2S) και 
γίνεται µέτρηση της πίεσης µέσω κατάλληλου εξοπλισµού µέτρησης. 

Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να ληφθούν δείγµατα για πρόσθετες αναλύσεις στο 
εργαστήριο. Στα φρεάτια αυτά θα συλλέγονται και τα συµπυκνώµατα µέσω 
κατάλληλης διάταξης σιφωνισµού που διαθέτουν τα φρεάτια. Όταν η στάθµη των 
συµπυκνωµάτων ανέλθει θα υπάρχει alarm, που θα δίδει ηχητικό και θα 
προειδοποιεί για την εκκένωση τους. 

Ο κάθε υποσταθµός θα αποτελείται από σωλήνα µεταφοράς από HDPE, 10atm 
κατάλληλου µήκους και διαµέτρου ώστε να συνδέονται µε αυτόν οι αγωγοί των 
κλάδων του οριζόντιου δικτύου µεταφοράς. Στη µια άκρη ο αγωγός θα φέρει 
φλάντζα ενώ η άλλη άκρη του συνδέεται µε τον πυρσό. Οι αγωγοί µεταφοράς του 
βιοαερίου θα είναι από HDPE, 10atm και θα συνδέουν τα κατακόρυφα φρεάτια 
συλλογής βιοαερίου µε τα φρεάτια συλλογής και ελέγχου καθώς και τα φρεάτια 
ελέγχου µε τον καυστήρα. Κατά την διαστασιολόγησή τους θα ληφθεί υπόψη η 
ανάγκη διατήρησης οµοιόµορφων χαµηλών πιέσεων µέσα στους αγωγούς. Η 
ταχύτητα κίνησης του αερίου πρέπει να είναι µικρότερη από 10m/sec. 
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20.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ 

Το αέριο µόλις εξέρχεται από τις απορριµµατικές αποθέσεις είναι κορεσµένο από 
υδρατµούς. Για τον λόγο αυτό απαιτείται σύστηµα αφύγρανσης για την 
κατακράτηση των συµπυκνωµάτων. Τα συµπυκνώµατα έχουν έντονα διαβρωτικές 
ιδιότητες, και η µη αφαίρεσή τους δηµιουργεί προβλήµατα στις συσκευές και τα 
όργανα του δικτύου. Η αφύγρανση θα γίνεται στα χαµηλότερα σηµεία του δικτύου 
ενώ τόσο οι πυρσοί όσο και η εγκατάσταση αξιοποίησης θα περιλαµβάνουν 
σύστηµα αποµάκρυνσης συµπυκνωµάτων. Σε όσα σηµεία κριθεί απαραίτητο θα 
διαµορφωθούν κλίσεις των αγωγών της τάξης του 2% για να διευκολύνουν την 
συλλογή συµπυκνωµάτων. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος 
µπλοκαρίσµατος των σωληνώσεων από τα συµπυκνώµατα, χρησιµοποιείται η 
τεχνική reverse blowing όπου το αέριο οδηγείται κατά διαστήµατα προς την 
αντίθετη κατεύθυνση του δικτύου. Λόγω της υψηλής πίεσης και της µεγάλης 
διαθέσιµης ποσότητας βιοαερίου, το αέριο κινείται τόσο γρήγορα ώστε 
συµπαρασύρει τα συµπυκνώµατα προς τα σηµεία αποµάκρυνσης 
συµπυκνωµάτων. 
 

20.5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ: ΠΥΡΣΟΣ ΚΑΥΣΗΣ 

Οι συλλεκτήριοι αγωγοί από τα φρεάτια συγκέντρωσης οδεύουν υπογείως προς 
τον σταθµό άντλησης και καύσης. Η βαθµονόµηση του βιοαερίου θα είναι 
τουλάχιστον 600m3/h. Θα περιλαµβάνει πινακα µετρήσεων ο οποίος θα 
αποτελείται από: 

- Χρονοδιακόπτη. 

- ∆ιακόπτη εναλλαγής µεταξύ λειτουργίας σε συνθήκες καύσης του αερίου και 

απλής απαερίωσης.  

- ∆ιακόπτη ανάγκης. 

Επίσης θα είναι εφοδιασµένος µε τα παρακάτω εξαρτήµατα: 

- Βαλβίδα µόνωσης. 

- Κατάλληλου µεγέθους σηµείο µετρήσεων της παροχής. 

- Σηµεία δειγµατοληψιών, στην είσοδο και την έξοδο. 

Η διαδικασία της καύσης θα γίνεται σε ελεγχόµενη εγκατάσταση (flaring stack), η 
οποία πρέπει να προβλέπεται σε κάθε περίπτωση, ακόµα και σε περίπτωση χρήσης 
του αερίου. Ο λόγος για τον οποίο αυτή η λύση επιβάλλεται είναι ότι σε περιπτώσεις 
που στο σύστηµα διανοµής παρουσιάζονται προβλήµατα ή υπάρχει µεγαλύτερη 
στιγµιαία παροχή, η περίσσεια ή και ολόκληρη η ποσότητα του παραγόµενου 
βιοαερίου πρέπει να καίγεται.  

Θα πρέπει επίσης να προβλέπεται η δυνατότητα διακοπής της λειτουργίας του 
πυρσού σε περιπτώσεις εκρηκτικών συγκεντρώσεων. 

Η αντλία που θα συνοδεύει τον πυρσό καύσης, θα είναι ηλεκτροκίνητη, 
αντιεκρηκτική, φυγοκεντρική, ειδική για βιοαέριο. Θα προβλέπεται η δυνατότητα 
χρήσης µιας ή δύο αντλιών, ανάλογα µε τις ανάγκες του δικτύου άντλησης. Ο 
πυρσός θα εγκατασταθεί µε τις ανάλογες εφεδρικές αντλίες. Όλα τα εξαρτήµατα θα 
είναι βαµµένα µε βαφές που αντέχουν σε σκωρίες και στην διάβρωση. 

Το σύνολο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (καλωδίων, διακοπτών, 
συνδέσεων κλπ.) θα πρέπει να τοποθετηθούν µέσα σε σωλήνες PVC, για 
προστασία από τα τρωκτικά. 
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21. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 

21.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ 

Το πρόγραµµα παρακολούθησης των καθιζήσεων αφορά την περιοχή του ΧΥΤΑ, 
που τερµατίζει τη λειτουργία της.  

Η προτεινόµενη, για τον υπό µελέτη ΧΥΤΑ, συνίσταται στην εγκατάσταση ενός 
δικτύου "µαρτύρων", σε συνδυασµό µε ορισµένες αφετηρίες χωροστάθµησης 
(repere). 

Για τον έλεγχο των υποχωρήσεων θα τοποθετηθούν επί των πρανών του ΧΥΤ Α, 
µάρτυρες παρακολούθησης µετακινήσεων των απορριµµάτων (κατά Χ,Υ,Ζ) σε 
κάνναβο 20 περίπου µέτρων, ενώ θα δοθεί προσοχή σε περιοχές που σύµφωνα µε 
την προτεινόµενη λύση απαιτούνται πρόσθετα µέτρα. 

Ο κάθε µάρτυρας συντίθεται από µεταλλική βάση (0,30Μ2 περίπου) από λαµαρίνα 
4 ΧΙΛ και έναν ιστό ύψους 2 µ (σωλήνα 2"). Ο ιστός είναι κολληµένος στο κέντρο 
της µεταλλικής βάσης. Η βάση τοποθετείται σε µία ρηχή εκσκαφή 0,50 Μ περίπου 
µέσα στη στρώση της τελευταίας κάλυψης, πάνω σε σκυρόδεµα καθαριότητας 5ΕΚ 
Ακολουθεί σκυρόδεµα (έρµα) 15 ΕΚ επάνω από την πλάκα. Η υπόλοιπη εκσκαφή 
επιχώνεται µε αµµοχάλικο κάλυψης. 

Ιδιαίτερη σηµ ασία προσδίδεται στην αντισκωριακή προστασία, έτσι ώστε το υλικό να 
διατηρεί την ακεραιότητά του σε περίοδο τουλάχιστον 20 χρόνων. 

Ο κωδικός µάρτυρα θα συµφωνείται µε την αρµόδια υπηρεσία και θα φέρεται 
χαραγµένος στο πλευρό του σωλήνα ακριβώς κάτω από το πώµα. Πριν από την 
κατασκευή της γεωκάλυψης ο ιστός θα προεξέχει από το έδαφος. 

Οι µάρτυρες χωροσταθµούνται µε απλές γεωδαιτικές µεθόδους (γεωµετρική 
χωροστάθµιση) σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η συχνότητα µετρήσεων στους 
µάρτυρες προτείνεται να είναι στην αρχή µηνιαία, από την έναρξη των εργασιών 
ως την περάτωσή τους, στη συνέχεια τριµηνιαία για ένα έτος και τέλος 6µηνιαία 
µέχρι το πέρας της επιτήρησης του έργου. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται η 
αξιοποίηση των αρχικών µετρήσεων για τον έλεγχο των θεµελιώσεων και των 
διαµορφώσεων που θα γίνουν κατά τις εργασίες διαµόρφωσης του χώρου. 

Οι µετρήσεις από την καταγραφή των µετακινήσεων θα καταχωρούνται σε βάση 
δεδοµένων. 
 

21.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ 
Υ∆Α ΤΩΝ 

Η ανεξέλεγκτη και απροσδιόριστη κατακόρυφη διήθηση των στραγγισµάτων 
µεταφέρει ρύπους στον υδροφόρο ορίζοντα και ενδέχεται να προκαλεί υψηλές 
συγκεντρώσεις τοξικών ουσιών µε αναπόφευκτα δυσµενή περιβαλλοντικά και 
οικολογικά αποτελέσµατα στις κατάντη περιοχές υπόγειας ροής. 
 

Εξ άλλου η Οδηγία 31/99 της ΕΕ, σχετικά µε τη διάθεση των αποβλήτων, ορίζει µε 
σαφήνεια στο Παράρτηµ α IV "∆ιαδικασίες ελέγχου κατά τη λειτουργία και τη 
µετέπειτα φάση της Επιτήρησης”, ότι από τα πλευροδιηθούµενα στραγγίσµατα που 
συγκεντρώνονται στη δεξαµενή θα πρέπει να διατίθεται ανά µήνα δείγµα 10 λίτρων 
κατά τη φάση λειτουργίας ενός ΧΥΤΑ. Στο δείγµα αυτό θα γίνεται (κατά µήνα) 
πλήρης ποιοτικός προσδιορισµός µε ιδιαίτερη βαρύτητα σε ορισµένες τοξικές 
οργανικές και ανόργανες ενώσεις. Η διαδικασία αυτή θα συνεχισθεί σε εξαµηνιαία 
βάση και µετά το "κλείσιµο" του ΧΥΤΑ επί µία δεκαετία. Τόσο κατά τη 



 

K:\N3800\cons\tefhi\5269_TPro.doc                                    170                                     N3800/5269/B10 

 

δειγµατοληψία όσο και κατά τις αναλύσεις και την καταχώρηση και διατήρηση των 
αποτελεσµάτων απαιτείται η αυστηρή τήρηση συγκεκριµένου πρωτοκόλλου για 
αυξηµένο κύρος και αξιοπιστία. 

∆είγµατα µετρήσεων για τη σύσταση των στραγγιδίων θα λαµβάνονται από το 
φρεάτιο στα κατάντη των λεκανών απόθεσης των απορριµµάτων και από τη 
δεξαµενή αποθήκευσης στραγγιδίων. 

Για την παρακολούθηση της ποιότητας του υπογείου νερού καθώς και της στάθµης 
του υδροφόρου ορίζοντα απαιτούνται τρία (3) σηµεία παρακολούθησης εκτός του 
χώρου διάθεσης των απορριµµάτων, ένα στα ανάντη του χώρου και δύο στα 
κατάντη. 

Η εκτέλεση των γεωτρήσεων θα περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 

1. Αρχική διάτρηση: Θα χρησιµοποιηθεί κοπτήρας Φ8" σε όλο το βάθος. 

2. ∆ιεύρυνση: Θα χρησιµοποιηθεί διευρυντήρας Φ 14-16" σε όλο το βάθος. 

3. Καθαρισµός γεώτρησης θα γίνει µε θετική κυκλοφορία και µε τα διευρυντήρα Φ 
14-16" σταδιακά µέχρι το τελικό βάθος της γεώτρησης. 

4. Τοποθέτηση προσωρινής σωλήνωσης: Θα τοποθετηθεί προσωρινά για την 
εσωτερική επένδυση των τοιχωµάτων της γεώτρησης µε σκοπό την προστασία 
της από τις καταπτώσεις, εφ' όσον αυτό απαιτηθεί. 

5. Τοποθέτηση οριστικής σωλήνωσης: Η σωλήνωση θα αποτελείται εξ' ολοκλήρου 
από χαλύβδινα γαλβανισµένα φίλτρα Φ 8". 

6. Τοποθέτηση πιεζοµετρικής στήλης: Θα τοποθετηθεί µαζί µε την οριστική 
σωλήνωση και θα αποτελείται από σωλήνες Φ2". Η στήλη αυτή θα τοποθετηθεί 
έξω από την οριστική σωλήνωση, µέσα στο δακτυλιοειδή χώρο, το δε κάτω 
άκρο της θα συνδέεται µε θέση της σωλήνωσης της γεώτρησης που θα φέρει 
ειδική οπή. Σκοπός της πιεζοµετρικής στήλης είναι να γίνονται µετρήσεις της 
στάθµης στη γεώτρηση στην περίπτωση άντλησης. 

7. Χαλίκωση: Θα τοποθετηθεί χαλικόφιλτρο µεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας των 
σωλήνων οριστικής σωλήνωσης και τοιχωµάτων της γεώτρησης. Το χαλικόφιλτρο 
θα αποτελείται από διαβαθµισµένους χάλικες, στρογγυλούς και απαλλαγµένους 
από αργιλικό κλάσµα. Για την αποφυγή δηµιουργίας γεφυρών, το χαλικόφιλτρο θα 
τοποθετηθεί µε ιδιαίτερη προσοχή και µε ανάστροφη κυκλοφορία. 

Σε ότι αφορά στον έλεγχο των γεωτρήσεων των υπογείων υδάτων αυτός θα µπορεί 
να διεξάγεται ως εξής:  

• Είτε µέσω αυτοµατοποιηµένου συστήµατος ελέγχου παραµέτρων υπογείων 
υδάτων και µετεωρολογικών στοιχείων, το οποίο θα είναι τοποθετηµένο σε 
κάθε γεώτρηση και θα καταγράφει: στάθµη νερού, σχετική πίεση, θερµοκρασία, 
αγωγιµότητα, και PΗ και το οποίο θα συνδέεται µε τον κεντρικό υπολογιστή για 
την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων, 

•  Είτε µέσω δειγµάτων που θα λαµβάνονται από τις γεωτρήσεις µε τη βοήθεια 
εµβαπτιζόµενης αντλίας. 

Οι γεωτρήσεις θα παρακολουθούνται ακόµη κι αν δεν έχουν υδροφορία. 

Επίσης, όσον αφορά την παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων, αυτή 
διεξάγεται σε τρία τουλάχιστον σηµεία, ένα ανάντη του ΧΥΤΑ και δύο κατάντη. Στην 
περίπτωση του µελετώµενου ΧΥΤΑ, στην περιοχή ανάντη του χώρου θα γίνεται µε 
λήψη δειγµάτων από την περιφερειακή τάφρο συλλογής οµβρίων. 
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Στα κατάντη µπορεί να συλλέγεται δείγµα από σχηµατιζόµενα ρυάκια ή παρακείµενα 
ρέµατα, όταν παρατηρείται ροή, µε χρήση δοκιµαστικού σωλήνα. 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, λήψη δειγµάτων για χηµικές αναλύσεις θα 
γίνονται ανά τρίµηνο ενώ µέτρηση της στάθµης των υπογείων υδάτων θα γίνεται ανά 
τετράµηνο. Κατά τη φάση της µεταφροντίδας, µετρήσεις της στάθµης των υπογείων 
υδάτων και λήψη δειγµάτων για χηµικές αναλύσεις θα γίνονται ανά εξάµηνο. Οι 
παραπάνω συχνότητες είναι πιθανό να αλλάξουν (τα διαστήµατα να γίνουν 
µικρότερα), εφόσον κριθεί ανάγκη. Σε κάθε δειγµατοληψία θα λαµβάνονται δύο 
δείγµατα, ένα στην επιφάνεια του υδροφόρου ορίζοντα και ένα σε βάθος 5m από την 
επιφάνειά του. 

Οι θέσεις των γεωτρήσεων ελέγχου των υπογείων υδάτων θα καθοριστούν από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε συνεργασία µε τον Ανάδοχο του Έργου. 
 

21.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 
Το πρόγραµµα παρακολούθησης του βιοαερίου έχει βασικά δύο κύριους στόχους: 

1. Την διαχρονική γνώση της ποσότητας και ποιότητας του βιοαερίου. 

2. Την ανίχνευση των διόδων υπόγειας µετανάστευσης του βιοαερίου στον 
περιβάλλοντα χώρο, του ρυθµού µετανάστευσης και της σύνθεσης του 
µεταναστεύοντος βιοαερίου. 

Οι µετρήσεις που περιγράφονται στη συνέχεια, θα γίνονται στα φρεάτια ανίχνευσης 
βιοαερίου, και στο δίκτυο απαγωγής, µε αφαίρεση του καλύµµατός τους (εάν 
πρόκειται για κατακόρυφο δίκτυο µε σύστηµα άντλησης). 
 

21.3.1 Φρεάτια παρακολούθησης 

Για τον έλεγχο πιθανής µετανάστευσης και το συνολικό monitoring του βιοαερίου θα 
γίνει διάνοιξη γεωτρήσεων ελέγχου περιµετρικά τόσο του ΧΥΤΑ. 

Θα γίνει διάτρηση µε περιστροφικό γεωτρύπανο, σε βάθος 5 µέτρων και θα 
τοποθετηθεί προσωρινή σωλήνωση από χαλυβδοσωλήνα. Στο εσωτερικό της 
προσωρινής σωλήνωσης και στο κέντρο θα προσαρµοστεί ένας άλλος 
γαλβανισµένος χαλυβδοσωλήνας µικρότερης διαµέτρου, ο οποίος θα προεξέχει από 
το έδαφος κατά 0.30 µ. 

Ο σωλήνας στο κατώτερο τµήµα του και για µήκος 4 µέτρων από τον πυθµένα θα 
είναι διάτρητος µε οπές κυκλικές διαµέτρου 3 mm. Οι οπές θα έχουν πυκνότητα 1 
οπή /100 cm2. 

Μέχρι το µέσο του βάθους του διατρηθέντος εδάφους θα γίνει χαλίκωση εξωτερικά 
του εσωτερικού σωλήνα και εσωτερικά του εξωτερικού σωλήνα, έτσι ώστε να 
καλυφθεί µε αυτή πλήρως το διάτρητο τµήµα. Ακολούθως θα αφαιρεθεί ο 
εξωτερικός σωλήνας και το κενό που θα προκύψει µέχρι τον εσωτερικό σωλήνα θα 
γεµίσει µε καλά συµπυκνωµένο εδαφικό υλικό. Με αυτό τον τρόπο θα αποτρέπεται 
εισρόφηση ατµοσφαιρικού αέρα κατά τις δειγµατοληψίες του βιοαερίου. Το στόµιο 
του εσωτερικού σωλήνα ταπώνεται αεροστεγώς µε αφαιρούµενη τάπα. 

Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν περιµετρικά και εξωτερικά της λεκάνης απόθεσης 
των απορριµµάτων, µε µεταξύ τους απόσταση 50-70 περίπου µέτρων. Ενδεικτικά 
αναφέρεται, σύµφωνα µε το σχέδιο του τελικού αναγλύφου και τον προτεινόµενο 
σχεδιασµό, ότι ο αριθµός των φρεατίων ελέγχου του βιοαερίου φθάνει τα 7. 
Οι µετρήσεις για την παρακολούθηση του βιοαερίου θα γίνονται µε δύο τρόπους. Με 
εξωτερικό φορητό αναλυτή και µε δειγµατολήπτη. 

Μετρήσεις µε εξωτερικό αναλυτή 
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Ο Αναλυτής που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι σχεδιασµένος για να δέχεται 
και να αναλύει ποσοτικά, δείγµατα βιοαερίου από συστήµατα άντλησης ή απλά τη 
διάχυση του βιοαερίου σε κλειστούς χώρους ή γεωτρήσεις. 

Με τον εξωτερικό αναλυτή θα γίνονται οι µετρήσεις της σύστασης, της πίεσης και της 
θερµοκρασίας και της παροχής των φρεατίων ανίχνευσης. Οι µετρήσεις αυτές θα 
καταχωρούνται στη βάση δεδοµένων. 

Από την επεξεργασία των µετρήσεων, όπου θα µετρούνται CH4, CO2, CO, Ο2, οι 
οποίες πέρα από τα φρεάτια ανίχνευσης θα γίνονται και στα φρεάτια απαγωγής του 
βιοαερίου, θα προκύψουν σοβαρά αποτελέσµατα όσον αφορά την υπεδάφια 
µετανάστευση του βιοαερίου, τη σύσταση αυτού κ.ο.κ. 

Οι δυνατότητες που θα παρέχει το προσφερόµενο όργανο θα είναι: 

>  Μέτρηση CH4, οο, και 02 

>  Μέτρηση θερµοκρασίας αερίου 

>  ∆υνατότητα αποθήκευσης µετρήσεων µε τον κωδικό τους 

>  Αυτόµατη καταγραφή χρόνου και ηµεροµηνίας κάθε 

αποθηκευόµενης στη µνήµη µέτρησης  

>  Μέτρηση κενού σε συστήµατα συλλογής/αναρρόφησης 

παραγόµενου αερίου. 

>  Μέτρηση ατµοσφαιρικής πίεσης και αυτόµατη αντιστάθµηση µετρήσεων 

>  ∆υνατότητα αυτόµατης/προγραµµατιζόµενης δειγµατοληψίας και 

αποθήκευσης των αποτελεσµάτων (data logging). 

> Ισχυρή ενσωµατωµένη αντλία µε υποπίεση µέχρι 1400    mm WC).  

>       ∆υνατότητα βαθµονόµησης από το χρήστη Υ Επικοινωνία µε PC  

>       ∆υνατότητα µέτρησης άλλων αερίων  
 

21.3.2 Μετρήσεις µε δειγµατολήπτη 

Το σύστηµα µετρήσεων µε δειγµατολήπτη θα χρησιµοποιηθεί για τη µεσοπρόθεσµη 
αποθήκευση και ανάλυση στο εργαστήριο (χρωµατογράφο) δείγµατος βιοαερίου. Το 
σύστηµα θα αποτελείται από χειροκίνητη αντλία, ειδικό σωληνάκι δειγµατοληψίας, 
φυσίγγια µε δύο βαλβίδες και χωρητικότητα περίπου 500 ML αερίου σε κανονικές 
συνθήκες έκαστο, ειδικό εξάρτηµα έκπλυσης των φυσιγγίων, ενδείκτη πλήρωσης και 
βαλιτσάκι µε οδηγίες χρήσης. 

Όλα τα υλικά που θα έρχονται σε επαφή µε το αέριο, θα είναι κατάλληλα επιλεγµένα 
ώστε να µην αντιδρούν µε τα συστατικά. Οι παράµετροι οι οποίες θα µετρώνται είναι 
οι προαναφερόµενες. 

 

21.3.3 Σύστηµα επιτήρησης εκρηκτικών συγκεντρώσεων µεθανίου 

Στον οικίσκο ελέγχου, στο κτίριο διοίκησης, το συνεργείο, την αποθήκη υλικών 
καυσίµων, τα αντλιοστάσια, τη δεξαµενή πυρόσβεσης τη µονάδα επεξεργασίας 
στραγγιδίων, κ.λ.π. θα τοποθετηθεί επιτηρητής εκρηκτικής συγκέντρωσης µεθανίου. 

Θα τοποθετείται στον υπό επιτήρηση χώρο (επιφάνειας έως 30 Μ2 ) και θα συνδέεται 
µε σύστηµα οπτικού και ακουστικού σήµατος συναγερµού. Μόλις η συγκέντρωση 
µεθανίου στο χώρο ξεπεράσει το κατώτατο εκρηκτικό όριο, ενεργοποιείται το 
σύστηµα συναγερµού. Η τοποθέτηση των επιτηρητών θα συνοδευτεί από την 
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εγκατάσταση κεντρικής κονσόλας, η οποία θα ελέγχει κεντρικά τις επιµέρους µονάδες 
και θα ενεργοποιεί, µέσω τηλεµετάδοσης, το σύστηµα συναγερµού. Η κονσόλα θα 
είναι εγκατεστηµένη στο κτίριο διοίκησης. 

Με την τοποθέτηση των συστηµάτων επιτήρησης επιτυγχάνεται υψηλός βαθµός 
ασφαλείας για τις ανθρώπινες δραστηριότητες του χώρου. Σε συνδυασµό µε τις 
τακτικές µετρήσεις µε τον εξωτερικό αναλυτή, το αποτέλεσµα θα είναι η πλήρης 
παρακολούθηση της συµπεριφοράς του βιοαερίου. 

Τέλος, θα προβλέπονται ειδικές θεµελιώσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων µε σκοπό 
την εκτροπή του βιοαερίου από τυχόν διαφυγές. 
 

21.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

Τα µετεωρολογικά δεδοµένα που θα παρακολουθούνται καθώς και η συχνότητα των 
µετρήσεων θα είναι αυτά που αναφέρονται πιο πάνω. Οι µετρήσεις θα γίνονται µέσω 
αυτόνοµου µετεωρολογικού σταθµού που θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο σηµείο του 
χώρου. 
 
Ο Σταθµός θα φέρει κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες διατάξεις: 

- αισθητήριο σχετικής υγρασίας 
- αισθητήριο θερµοκρασίας 

- Ανεµόµετρο ταχύτητας 

- Ανεµόµετρο διεύθυνσης 

- βροχόµετρο 

- αισθητήριο βαροµετρικού 

- ∆ιάταξη µέτρησης εξάτµισης 

- Αισθητήριο υγρασίας εδάφους 

- Data Logger για συλλογή και µετάδοση δεδοµένων 

 

21.5 Επιπλέον Εφαρµοστέοι κανονισµοί και πρότυπα 
 
Επιπλέον των συνολικά προαναφερθέντων θα εφαρµοσθούν και οι ΕΤΕΠ: 
1501-10-05-01-00 
1501-10-05-07-00 
1501-10-05-09-00 
1501-10-06-01-00 
1501-08-02-01-00 
1501-08-03-02-00 
1501-08-03-03-00 
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Θεσσαλονίκη, Aύγουστος 2013                                                    
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