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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Αντικείμενο του παρόντος τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι η διατύπωση των ειδικών τεχνικών όρων 

σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τα λοιπά εγκεκριμένα από τον Κύριο του Έργου τεύχη, θα 

εκτελεστεί το υπόψη έργο.  

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν με τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της Επιστήμης και της Τεχνικής και 

βάσει με όσα ειδικότερα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν κυρίως τον ορθό τρόπο κατασκευής των έργων και την απαιτούμενη 

ποιότητα των υλικών. Για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας και για οποιοδήποτε υλικό, 

κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές κ.λ.π.), θα εφαρμόζονται με σειρά ισχύος οι 

κάτωθι προδιαγραφές: 

(1) οι αναφερόμενες ισχύουσες εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) και οι Προσωρινές 

Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Ε.ΤΕ.Π.), 

(2) οι αναφερόμενες συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές – Προδιαγραφές της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (για 

αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες Ε.ΤΕ.Π. και Π.Ε.ΤΕ.Π.), 

(3) τα θεσμοθετημένα εναρμονισμένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Τιμολογίου 

Δημοπράτησης, καθώς και στο Παράρτημα 4 της ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04.10.2012, 

(4) τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και, απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα ISO και τα εθνικά 

πρότυπα (EΛΟΤ, ASTM, BS, DIN, κ.λ.π.). 

Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους (Α, Β και Γ) που ακολουθούν, είναι δεσμευτικές για τον 

Ανάδοχο ως ελάχιστες απαιτήσεις στην κατασκευή του όλου έργου. 

Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι 

παρούσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε 

υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους. 
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Α. Ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) 

κατ’ εφαρμογή της Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ Β’ 2221/30-7-2012) 

Κωδ. Ε.ΤΕ.Π. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

Τίτλος Ε.ΤΕ.Π. 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

02-01-01-00 Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών 

02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 

02-05-00-00 Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων 

02-06-00-00 Ανάπτυξη – εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων 

03-03-01-00 Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου 

03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές 

03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα 

03-08-07-01 Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες 

03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 

03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 

03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών 

03-10-05-00 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 

08-03-02-00 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή 

08-05-01-04 Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα 

08-05-02-02 Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (waterstops) 

08-05-02-05 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά 

08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U 

08-06-08-01 Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων 

08-07-02-01 Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων 

08-08-03-00 Γερανογέφυρες αντλιοστασίων 

10-05-01-00 Φυτεύσεις δέντρων – θάμνων 

10-09-01-00 Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού 

12-03-02-00 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα υπογείων έργων και σηράγγων 

14-01-01-01 Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά  
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Κωδ. Ε.ΤΕ.Π. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

Τίτλος Ε.ΤΕ.Π. 

14-01-03-01 Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού 

14-01-03-02 Διάτρηση οπών σε στοιχεία σκυροδέματος με αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού 

14-01-04-00 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση 

του οπλισμού 

14-01-07-01 Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού εύρους 

14-01-11-00 Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα στοιχεία από σκυρόδεμα 

14-01-12-01 Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεμα 

14-01-12-02  Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεμα 

14-02-01-01 Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας 

15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 

15-02-02-02 Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους 

15-04-01-00 Μέτρα υγείας – ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις 

κατεδαφίσεις – καθαιρέσεις 

 

 

Β. Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Ε.ΤΕ.Π.) 

κατ’ εφαρμογή της Εγκυκλίου 17/7.9.2016 (ΦΕΚ 2524 Β/16.8.2016) 

Κωδ. Π.Ε.ΤΕ.Π. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

Τίτλος Π.Ε.ΤΕ.Π. 

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-03-00 Συντήρηση του σκυροδέματος 

01-01-04-00 Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

01-03-00-00 Ικριώματα 

03-02-02-00 Οπτοπλινθοδομές 

03-06-01-01 Στεγανώσεις δωμάτων - στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες 

03-06-02-02 Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων 

03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου 

05-02-02-00 Πλακοστρώσεις – λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών 

05-07-01-00 Υποδομή Οδοφωτισμού 

05-07-02-00 Ανωδομή οδοφωτισμού  
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Κωδ. Π.Ε.ΤΕ.Π. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

Τίτλος Π.Ε.ΤΕ.Π. 

08-05-01-02 Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες 

08-07-01-05 Βαθμίδες φρεατίων 

10-02-02-01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων 

 

 

Γ. Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές – Προδιαγραφές της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

(για αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες Ε.ΤΕ.Π. και Π.Ε.ΤΕ.Π.) 

Αριθμός Τ.Π. Τίτλος 

103 Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής 

201/02 Εγκατάσταση υδαταγωγών από χάλυβα 

201/03 Φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, μεταφορά χαλυβδοσωλήνων 

201/07 Θερμοσυστελλόμενο υλικό αποκατάστασης εξωτερικής επένδυσης χαλυβδοσωλήνων 

205 Καθαρισμός – απολύμανση αγωγών ύδρευσης 

 Τ.Π. Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 

 

Σημείωση: 

Συνημμένα (και σε έντυπη μορφή) περιλαμβάνονται μόνο οι προδιαγραφές της παραγράφου Γ ανωτέρω, ενώ 

όλες οι λοιπές προδιαγραφές (ως επίσημα εγκεκριμένα κείμενα) μπορούν να αναζητηθούν από τη σχετική 

ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (www.ggde.gr), κατ’ εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ Β’ 2221/30-7-2012) και της Εγκυκλίου 17/7.9.2016 (ΦΕΚ 2524 

Β/16.8.2016), καθώς και από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) όπου δημοσιεύεται η 

ανωτέρω Υπουργική Απόφαση. 

 

 

Αθήνα, Δεκέμβριος 2016 

 

Η Συντάξασα 

 

 

 

Δ. Μαραλέτου 

Πολιτικός Μηχανικός 

Η Προϊσταμένη της Υ.Ε.Τ.Υ. 

 

 

 

Αλ. Χείλαρη 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 
Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 
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1. Αντικείμενο 

 

Η ηερληθή πξνδηαγξαθή απηή αλαθέξεηαη ζηε θνξηνεθθόξησζε θαη κεηαθνξά πξντόλησλ 

εθζθαθώλ: 

 

- είηε αθαηάιιεισλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ή πιενλαδόλησλ, γηα απόξξηςε, ζε 

θαηάιιεινπο ρώξνπο απνδεθηνύο από ηηο Αξρέο θαη ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία, 

 

- είηε θαηάιιεισλ πνπ πξννξίδνληαη γηα επαλεπίρσζε ηάθξσλ ή ηερληθώλ έξγσλ ή 

θαηαζθεπή επηρσκάησλ θαηά κήθνο ηνπ έξγνπ, ζε ρώξνπο πξνζσξηλήο ελαπόζεζεο 

ηεο απνδνρήο ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο θαη ηελ ελ ζπλερεία θνξηνεθθόξησζε θαη 

κεηαθνξά ηνπο κέρξη ηε ζέζε ηνπ έξγνπ, όπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

 

Η Πξνδηαγξαθή απηή αθνξά θαη ζηε θνξηνεθθόξησζε θαη κεηαθνξά γηα απόξξηςε ησλ 

πξντόλησλ εθζθαθώλ πνπ πξνέξρνληαη από θαζαηξέζεηο ή απνμειώζεηο πιαθνζηξώζεσλ 

πεδνδξνκίσλ ή θξαζπέδσλ, ή αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ή ζθπξνδέκαηνο. 

 

Σε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο επηθαλεηαθήο ζηξώζεο ηνπ 

εδάθνπο (θπηηθή γε) γηα ηελ θάιπςε επηρσκάησλ θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ ηνπίνπ ζηε θπζηθή 

ηνπ κνξθή, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηα παξαθάησ: 

α) ηε θνξηνεθθόξησζε, κεηαθνξά θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηεο θπηηθήο γεο ζε 

ζεκείν θαηάιιειν, μερσξηζηά από ηα ππόινηπα πξντόληα γεληθώλ εθζθαθώλ, 

β) ηε θνξηνεθθόξησζε, κεηαθνξά θαη δηάζηξσζε ηεο θπηηθήο γεο ζε ζεκεία όπνπ 

πξνβιέπεηαη θαη κεηά ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. 

 

 

 

2. Εργασίες ποσ θα εκτελεστούν 

Οη θνξηνεθθνξηώζεηο ησλ πξνο κεηαθνξά πξντόλησλ εθζθαθήο ζα γίλνληαη είηε κε κεραληθά 

κέζα είηε κε ηα ρέξηα όηαλ ηα κεραληθά κέζα δελ κπνξνύλ λα πιεζηάζνπλ ή όηαλ ε πνζόηεηα 

ησλ πιηθώλ δελ είλαη κεγάιε γηα λα δηθαηνινγήζεη ηε κεηάβαζε θνξησηηθνύ κεραλήκαηνο. 

Σηελ εξγαζία εθθόξησζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηάζηξσζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο ζε 

ρώξνπο θαη κε ηξόπν πνπ εγθξίλνληαη από ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία. 

 

Τα πξντόληα πνπ ζα κεηαθεξζνύλ ζα πξνέξρνληαη είηε από εθζθαθέο, πνπ γίλνληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ, ησλ θξεαηίσλ ή από θαζαηξέζεηο ή απνμειώζεηο πιαθνζηξώζεσλ 

πεδνδξνκίσλ ή θξαζπέδσλ ή αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ή ζθπξνδέκαηνο είηε από 

δαλεηνζαιάκνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ηέηνηνη γηα ην παξαπάλσ έξγν. 

 

Εηδηθά θαηά ηελ εθζθαθή ηάθξσλ γηα ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα 

κεξηκλήζεη ώζηε ε απόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο λα κελ παξαθσιύεη, ηελ πξνζέγγηζε 

ησλ πξνο ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ, ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ηεο νδνύ, ηελ ειεύζεξε ξνή ησλ 

ηπρόλ νκβξίσλ πδάησλ πνπ πξνέξρνληαη από ηηο αλάληε πεξηνρέο όπσο επίζεο κεξηκλήζεη γηα 

ηελ απνθπγή εηζξνήο ησλ πδάησλ απηώλ κέζα ζηελ ηάθξν. Σε νπνηαδήπνηε θαηάθιηζε ησλ 

ηάθξσλ από λεξά, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη ρσξίο θακία άιιε απνδεκίσζε λα ηα αληιήζεη. 

 

Η απνθνκηδή ησλ πάζεο θύζεσο πξντόλησλ εθζθαθήο πνπ δελ ζα ρξεηαζζνύλ γηα ηελ 

επαλαπιήξσζε ησλ ηάθξσλ ή γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή αλαρσκάησλ ζα γίλεηαη από 

ηνλ Αλάδνρν ζε θαλνληθά δηαζηήκαηα θαη παξάιιεια κε ηελ εθζθαθή ηεο ηάθξνπ. 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 
Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 
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Η απνθνκηδή θαη ε ελαπόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο, πνπ πξνβιέπεηαη όηη ζα απαηηεζνύλ 

γηα ηελ επίρσζε ηάθξσλ ή ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή αλαρσκάησλ θαη κόλν γηα ηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ε νξγάλσζε εξγαζίαο ηνπ Αλαδόρνπ είλαη ηθαλή λα ζπγρξνλίζεη 

ηηο εξγαζίεο εθζθαθήο ηάθξσλ θαη ηηο εξγαζίεο επίρσζεο ηάθξσλ ζε άιιεο ζέζεηο ηνπ έξγνπ, 

έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε απαηηνύκελε ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή 104, ζπκπύθλσζε θαη ηειηθή δηακόξθσζε απηώλ, ζα γίλεηαη θαηεπζείαλ ζηε 

ζέζε θαηαζθεπήο απηώλ ζε ζπλερή ζεηξά παξά ην όξπγκα, κέρξη ηελ επαλεπίρσζε ησλ 

ηάθξσλ. Τα πιενλάδνληα πξντόληα εθζθαθήο ζα απνκαθξύλνληαη θαη ζα απνξξίπηνληαη ζε 

κέξε επηηξεπόκελα από ηηο Αξρέο θαη ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία. 

 

Εάλ δνζεί δηαθνξεηηθή εληνιή από ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη, 

ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή, λα θνξηώλεη, κεηαθέξεη θαη εθθνξηώλεη ηα πξντόληα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα επαλεπίρσζε, ζε ζέζεηο ηεο απνδνρήο ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. 

 

Σε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ηα απνθνκηδόκελα πξντόληα εθζθαθήο πνπ ζα απαηηεζνύλ 

αξγόηεξα, γηα ηελ επίρσζε ηάθξσλ θαη ηελ θαηαζθεπή αλαρσκάησλ ή επηρσκάησλ, ζα 

απνηίζεληαη πξνζσξηλά, ζε ρώξνπο πνπ επηηξέπνληαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο, γηα λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ. Τπρόλ 

απνζέζεηο από ηνλ Αλάδνρν πξντόλησλ εθζθαθήο, ζε ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ηελ άδεηα 

από ηηο Αξκόδηεο Αξρέο, δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ Ε.ΥΔ.Α.Π., λα ζηακαηήζεη ηελ πιεξσκή ηνπ 

Αλαδόρνπ θαη λα κελ επηζηξέςεη ηηο θξαηήζεηο κέρξη λα απνκαθξύλεη ηα πξντόληα εθζθαθήο, 

ζε ρώξν πνπ επηηξέπεηαη από ηηο Αξκόδηεο Αξρέο θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηνλδήπνηε ηξίην 

ζηγόκελν, ώζηε λα εμαζθαιηζζεί ε Ε.ΥΔ.Α.Π., από πηζαλή κειινληηθή αμίσζε ηνπ ζηγνκέλνπ 

από ηελ πξάμε απηή ηνπ Αλαδόρνπ. 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 
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1. Aνηικείμενο 

Η παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζ’ φιεο ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ησλ 

ραιπβδνζσιήλσλ ζην φξπγκα, εξγνηαμηαθέο ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, ζπλδέζεηο κε εηδηθά 

ηεκάρηα, ζηηο πξνζηαηεπηηθέο επελδχζεηο θαη ζηνπο ηειηθνχο ειέγρνπο θαη δνθηκέο. 

 

Οη εξγαζίεο εθζθαθψλ ησλ νξπγκάησλ, ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ θαη νη επηρψζεηο ηνπ 

νξχγκαηνο εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δθζθαθψλ θαη 

Δπηρψζεσλ. Η εθζθαθή θαη ε επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα 

ζρήκαηα ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

 

  

2. Τοποθέηηζη ηων ζωλήνων ζηο όπςγμα 

2.1. Η πξνκήζεηα θαη ε θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηελ Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 201/01. 

2.2. Η κεηαθνξά, θφξησζε-εθθφξησζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηελ 

Σερληθή Πξνδηαγξαθή 201/03. 

2.3. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε ηνπνζέηεζε ησλ επελδεδπκέλσλ ζσιήλσλ επάλσ ζε ζθιεξφ 

έδαθνο (κε εμνγθψκαηα, ζε βξάρνπο, θιπ.) αθφκα θαη πξνζσξηλά πξηλ ηελ θαηαβίβαζή 

ηνπο ζην φξπγκα. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά ησλ ζσιήλσλ, έζησ θαη γηα κηθξέο 

απνζηάζεηο, κε θχιηζε. 

2.4. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ θαη ηελ 

αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο, πξνο απνθπγή θαηνιηζζήζεσλ, ψζηε λα είλαη 

αζθαιείο νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη κέζα ζ’ απηφ ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή 

Δθζθαθψλ (Σ.Π.102). 

2.5. Πξηλ απφ ηνλ θαηαβηβαζκφ ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεηαη ε δηάλνημε ησλ απαηηνχκελσλ 

θσιεψλ γηα ηελ ειεθηξνζπγθφιιεζε. Οη θσιεέο (κνπξηάηδεο) πξέπεη λα αθήλνπλ 

ειεχζεξν ρψξν ηνπιάρηζηνλ 60 εθ. κεηαμχ ηνπ ζσιήλα θαη ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο 

θαη 40 εθ. κεηαμχ ηνπ ζσιήλα θαη ηνπ δαπέδνπ ηνπ νξχγκαηνο, ζε κήθνο 120 εθ. (60 εθ. 

εθαηέξσζελ ηεο ξαθήο. 

2.6. Πξηλ απφ ηνλ θαηαβηβαζκφ ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα, ζα γίλεη ιεπηνκεξήο εμέηαζε ηεο 

θαηαζηάζεσο ηεο πξνζηαηεπηηθήο επέλδπζεο θαη ζα απνθαηαζηαζεί θάζε βιάβε. 

2.7. Ο αγσγφο κέζα ζην φξπγκα ζα ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε ζηξψζε θαιά δηαζηξσκέλεο 

ζξαπζηήο άκκνπ ιαηνκείνπ, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 20 εθ., ζχκθσλα  κε ηα ζρέδηα ηεο 

εγθεθξηκέλεο κειέηεο. 

Η δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζα εθηειείηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμνκαιχλνληαη νη 

εδαθηθέο αλσκαιίεο ηνπ ππζκέλα θαη λα επηηπγράλεηαη νκνηφκνξθε έδξαζε ζε φιν ην 

κήθνο ηνπ αγσγνχ. 

2.8. Οη ζσιήλεο ζα ηνπνζεηνχληαη ν έλαο απφ ηνλ άιινλ κε απφιπηε αθξίβεηα, έηζη ψζηε λα 

είλαη επζχγξακκνη ηφζν ζηελ νξηδφληηα, φζν θαη ζηελ θαηαθφξπθε έλλνηα. Σν θελφ 

κεηαμχ ησλ ρεηιέσλ ησλ ζσιήλσλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ηελ πηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο. 

2.9. Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, θαλέλα κεηαιιηθφ εξγαιείν ή εμάξηεκα δελ 

πξέπεη λα έιζεη ζε επαθή κε ηελ επέλδπζε. Οη εξγαδφκελνη ζηα έξγα δελ επηηξέπεηαη λα 

βαδίδνπλ πάλσ ζηνπο ζσιήλεο. Αλ ηνχην θαηαζηεί γηα νπνηαδήπνηε αηηία αλαγθαίν, ην 

πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα έρεη ειαζηηθά ή πιαζηηθά παπνχηζηα. Οπσζδήπνηε πάλησο, 

θάζε βιάβε ή ζηξέβισζε ηνπ κεηάιινπ ή γεληθά παξακφξθσζε ηεο θπθιηθήο δηαηνκήο 

ηνπ ζσιήλα ή νπνηαδήπνηε δεκηά ή ηξαπκαηηζκφ ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 
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πξνζηαηεπηηθήο επέλδπζεο ηνπ ραιπβδνζσιήλα θαηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, ζα 

απνθαηαζηαζεί κε θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνζηαζία ηεο εζσηεξηθήο επέλδπζεο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε επέλδπζε ησλ ζσιήλσλ είλαη επνμεηδηθή βαθή, ιφγσ ηνπ κηθξνχ 

πάρνπο ηεο επηθάιπςεο. Οη εξγαδφκελνη δελ επηηξέπεηαη λα ζχξνπλ κεηαιιηθά εξγαιεία, 

εμαξηήκαηα θαη νηηδήπνηε άιια πνπ ζα πξνθαιέζεη δεκηά ζηελ εζσηεξηθή επέλδπζε ησλ 

ραιπβδνζσιήλσλ. 

 2.10 ε ραιπβδνζσιήλεο δηακέηξνπ έσο 250 ριζ. επηηξέπεηαη λα γίλεηαη ειεθηξνζπγθφιιεζε 

πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ηεκαρίνπ ζσιήλσλ έμσ απφ ην φξπγκα, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 2.11 Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αθαίξεζε ησλ ζηαπξψλ αθακςίαο ησλ 

ραιπβδνζσιήλσλ θαη ηελ παξάδνζε απηψλ ζε ρψξνπο πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

 Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζηελ πεξίπησζε ζσιήλσλ κε εζσηεξηθή επέλδπζε κε επνμεηδηθή 

βαθή είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αθαίξεζε ησλ απηνθφιιεησλ ηαηληψλ απφ ηα άθξα 

εζσηεξηθά ησλ ραιπβδνζσιήλσλ, θαζψο θαη γηα ηελ πεξηζπιινγή ησλ πιαζηηθψλ 

δηαθξαγκάησλ (ηάπεο) ζε θαηάιιειν ρψξν απνθνκηδήο θαη απφξξηςεο. 

  

ηελ πεξίπησζε ηεο νιηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ ζσιήλα θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, δελ ζα επηηξαπεί ε ρξεζηκνπνίεζε απηνχ. 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. ηελ πεξηγξαθή ησλ 

κεραλεκάησλ, ησλ εξγαιείσλ θαη φισλ ησλ κέζσλ πνπ γεληθά ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηνπο 

ρεηξηζκνχο ησλ ραιπβδνζσιήλσλ κέρξη ηελ νινθιεξσηηθή ζπγθφιιεζε απηψλ ζε εληαίν 

αγσγφ. 

 

Ύζηεξα απφ θάζε δηαθνπή εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ζσιήλσλ, ην ηειεπηαίν άθξν ζα  

θαιχπηεηαη, γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ μέλσλ ζσκάησλ, κηθξψλ δψσλ θιπ. 

 

 

3. Ειδικά ηεμάσια - Φλάνηζερ 

ε ζεκεία πνπ νξίδεη ε εγθεθξηκέλε κειέηε θαηά ηε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζα 

απαηηεζεί ε θαηαζθεπή δηαθφξσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, δειαδή θακππιψλ, ζπζηνιψλ, ηαπ, 

ζηαπξψλ, θ.ι.π. 

 

Tα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδένληαη κε ην ραιπβδνζσιήλα θαηά θαλφλα κε ειεθηξνζπγθφιιεζε. 

 

Οη ζπλδέζεηο ησλ ζπζθεπψλ αζθαιείαο, δηθιείδσλ, ηεκαρίσλ απνζπλαξκνιφγεζεο, θ.ι.π. ζα 

γίλνληαη κε θιάληδεο. 

 

Σα θάζε είδνπο εηδηθά ηεκάρηα ζα θαηαζθεπαζζνχλ κε ηα ίδηα πιηθά φπσο νη αληίζηνηρεο 

ζσιήλεο θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν AWWA-C208. (ρεηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή 

γηα Δηδηθά Σεκάρηα Υαιπβδνζσιήλσλ). 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ζηαπξψλ κε εηδηθφ ηεκάρην δχν δηαθνξεηηθψλ 

δηακέηξσλ έζησ θαη αλ δελ πξνβιέπεηαη ζην παξαπάλσ πξφηππν.  
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Η ηνπνζέηεζε ησλ ραιχβδηλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα εθηειείηαη ζπγρξφλσο κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ ραιπβδνζσιήλσλ ηνπ δηθηχνπ θαη ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Σα εηδηθά ηεκάρηα ζα 

αγθπξψλνληαη κε ζθπξφδεκα (ζψκα αγθχξσζεο) φπνπ νξίδεηαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε 

ή θαη κεηά απφ νδεγίεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 

 

4. Ηλεκηποζςγκολλήζειρ 

 

4.1 Γενικά 

Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη απαηηήζεηο γηα ηηο εξγαζίεο 

ειεθηξνζπγθφιιεζεο θαη ηνπο ειέγρνπο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα: 

 

 AWWA C200 

 AWWA C206 

 DIN 1626 

 EN 10025/DIN 17100 

 

Θα ηζρχνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα: 

- Οη εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αθφινπζεο   

παξαγξάθνπο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο. 

- Σα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αθφινπζεο επηκέξνπο παξαγξάθνπο. 

- Οη αλσηέξσ γεληθέο πξνδηαγξαθέο. 

- Όια ηα πξφηππα ζηα νπνία παξαπέκπνπλ άκεζα ή έκκεζα φιεο νη αλσηέξσ 

πξνδηαγξαθέο/πξφηππα. 

- Γηα νπνηνδήπνηε πξφηππν/πξνδηαγξαθή ηζρχεη ε ηειεπηαία αλαζεψξεζε 

(Revision) πνπ έρεη εθδνζεί πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ Αλάδνρν. 

 

4.2       Υλικά ζςγκόλληζηρ 

Ιζρχνπλ νη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ πξφηππα: 

 EN 499 (Δπηθαιπκκέλα ειεθηξφδηα γηα ζπγθφιιεζε κε ην ρέξη θνηλψλ θαη   

ιεπηφθνθθσλ ραιχβσλ). 

 EN 440 (χξκα γηα ζπγθφιιεζε κε πξνζηαζία αεξίνπ, θνηλψλ θαη ιεπηφθνθθσλ 

ραιχβσλ). 

 EN 439 (Αέξηα πξνζηαζίαο γηα ζπγθφιιεζε θαη θνπή). 

 EN 759 (Τιηθά ζπγθφιιεζεο – Γεληθέο απαηηήζεηο πξνκήζεηαο). 

 EN 1668 (Τιηθά ζπγθφιιεζεο γηα κέζνδν WIG θνηλψλ θαη ιεπηφθνθθσλ 

ραιχβσλ). 

 

- Όια ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο ζα έρνπλ ελ ηζρχ έγθξηζε ηχπνπ απφ έλα ηνπιάρηζηνλ 

δηεζλή νξγαληζκφ ειέγρνπ (TUV, GL, LR, AB, BV, DNV, CO, DB, OBB θ.ι.π.) ε 

νπνία ζα απνδεηθλχεηαη απφ αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, πνπ ζα πξνζθνκίδεηαη ζηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

- Σα πιηθά ζπγθφιιεζεο ζα είλαη θαηλνχξγηα, ζε θαιή θαηάζηαζε ζπζθεπαζίαο, 

ρσξίο ίρλε αιινίσζεο ηεο επηθάλεηάο ηνπο, ε δε απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζή ηνπο 

ζα αθνινπζεί ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο θαη ηα αληίζηνηρα 

πξφηππα (βι. θαησηέξσ). 
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- Όιεο νη παξηίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά εξγνζηαζίνπ ηχπνπ 3.1.Β 

θαηά EN 10204 φπνπ ζα αλαθέξνληαη θαη’ ειάρηζηνλ: 

 Ο αξηζκφο ηεο παξηίδαο (Lot No) πνπ ζα ηαπηίδεηαη κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ 

πάλσ ζε θάζε παθέην πιηθψλ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ρεκηθήο αλάιπζεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξηίδαο. 

 ε πεξίπησζε κε χπαξμεο απνηειεζκάησλ κεραληθψλ δνθηκψλ ζε θάζε Lot 

No, ε Δ.ΤΓ.Α.Π. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηεμάγεη δεηγκαηνιεπηηθνχο 

ειέγρνπο ηνπ πιηθνχ ζπγθφιιεζεο κέζσ δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

ΔΝ1597-1 (DIN 32525-1), κε ρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Γηα ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, δηαρείξηζεο θαη ζηεγλψκαηνο επηθαιπκκέλσλ 

ειεθηξνδίσλ ζα αθνινπζνχληαη ηα πξφηππα DVS 0504 θαη DVS 0944, εθφζνλ δελ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 

 Δηδηθά γηα ηα ειεθηξφδηα κε βαζηθή επέλδπζε επηζεκαίλνληαη νη παξαθάησ 

απαηηήζεηο (εθφζνλ δελ νξίδεηαη αιιηψο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο): 

 Απνζήθεπζε ζε ζηεγλφ θιεηζηφ ρψξν κε ειεγρφκελε ζεξκνθξαζία (min 

+18
o
C) θαη πγξαζία (max 60%). 

 Ξήξαλζε (ςήζηκν) ζε εηδηθφ θνχξλν γηα 2 ψξεο ηνπιάρηζηνλ ζε ζεξκνθξαζία 

min 250
o 

C (γηα ράιπβα κε φξην δηαξξνήο έσο θαη 355 N/mm
2
), ή 300

ν
-350

ν
 C 

(γηα ράιπβα κε φξην δηαξξνήο κεγαι. 355 Ν/mm
2
). Μέγηζηε ζπλνιηθή δηάξθεηα 

δηαδνρηθψλ μεξάλζεσλ 10 ψξεο. 

 πληήξεζε ζε αηνκηθά θνπξλάθηα ζηνπο 100
ν
-200

ν 
C γηα κηα βάξδηα εξγαζίαο 

ην πνιχ. 

 Δθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθή ζπζθεπαζία (Vacuum-pack) ηα ειεθηξφδηα ζα 

ηνπνζεηνχληαη θαηεπζείαλ ζηα θνπξλάθηα ζπληήξεζεο ρσξίο μήξαλζε. Μφλν 

εθφζνλ δηαθνπεί ε ζπληήξεζή ηνπο (κεηά κία βάξδηα) ζα ππνβάιινληαη 

ππνρξεσηηθά ζηε δηαδηθαζία ςεζίκαηνο πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. 

 Γηα φινπο ηνπο άιινπο ηχπνπο επηθαιπκκέλσλ ειεθηξνδίσλ ηζρχνπλ ηα 

αλαθεξφκελα ζην πξφηππν DVS 0504 φζνλ αθνξά ηελ απνζήθεπζε δηαρείξηζε θαη 

ζηέγλσκα (εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο). 

 

4.3       Πιζηοποίηζη μεθόδων 

 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζπγθφιιεζεο ν αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα έγθξηζε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Πξνθαηαξθηηθή Γηαδηθαζία πγθφιιεζεο (Pr.WPS) ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

ΔΝ 288-2. 

ηελ έληππε δηαδηθαζία πνπ ζα ππνβιεζεί ζα αλαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία 

πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί γηα ζπκπιήξσζε ζην παξάξηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξφηππνπ (Γείγκα θφξκαο). 

 Μεζνδνινγία ζπγθφιιεζεο ήηνη: εηξά ζπγθφιιεζεο, αξηζκφο ηαπηφρξνλα 

απαζρνινχκελσλ αλά ξαθή ζπγθνιιεηψλ, θνξά ζπγθφιιεζεο θνξδνληψλ 

ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηάζεηο θαη παξακνξθψζεηο ηεο δηαηνκήο ηνπ αγσγνχ. 

Δπίζεο  ειάρηζηνο βαζκφο νινθιήξσζεο κηαο ξαθήο πξηλ ηελ δηαθνπή ηεο 

εξγαζίαο (ζπγθφιιεζε ξίδαο ζεξκνχ πάζζνπ θαη ινηπψλ πάζζσλ) ψζηε λα κελ 

ππάξρεη θίλδπλνο απφ ζξαχζε ηεο εκηέηνηκεο ξαθήο έσο ην μεθίλεκα ησλ 

εξγαζηψλ νινθιήξσζεο ηεο ξαθήο ηελ επφκελε κέξα. 

 Καηάινγνο κε ηηο κεραλέο ζπγθφιιεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν κε 

ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηνλ νίθν πξνκήζεηαο ησλ πιηθψλ 

ζπγθφιιεζεο, ηνπο ειεθηξνζπγθνιιεηέο πνπ ζα απαζρνιεζνχλ θ.ι.π. 
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 Μεηά ηελ αξρηθή έγθξηζε απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ησλ παξαπάλσ 

ζηνηρείσλ ν αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο 

αλσηέξσ Γηαδηθαζίαο πγθφιιεζεο κέζσ δνθηκαζηηθήο ζπγθφιιεζεο (PQR) 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 288-3. 

 Η πηζηνπνίεζε ηφζν ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθφιιεζεο φζν θαη ησλ ζπγθνιιεηψλ ζα 

δηεμάγεηαη εληφο ηνπ νξχγκαηνο ή εθηφο απηνχ κε πξνζνκνίσζε ησλ ειάρηζησλ 

απαηηνπκέλσλ απνζηάζεσλ ζσιήλα – νξχγκαηνο (βι. παξ. 4.5.1). 

 Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε φισλ ησλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ην αλσηέξσ πξφηππν, ζα θαηαζηξσζεί κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ ε νξηζηηθή 

Γηαδηθαζία πγθφιιεζεο (WPS) ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 288-2. 

 Αληίγξαθν ηεο αλσηέξσ Γηαδηθαζίαο (WPS) ζα ππάξρεη ζπλερψο ζηνλ αξκφδην 

εξγνδεγφ ηνπ αλαδφρνπ ζην εξγνηάμην ψζηε λα είλαη δπλαηή αλά πάζα ζηηγκή ε 

επηζήκαλζε ηπρφλ απνθιίζεσλ εθαξκνγήο. 

 ηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ ζα ππάξρνπλ επηθνπξηθά (πξνκήζεηα αλαδφρνπ) ηα 

παξαθάησ φξγαλα: 

 Ακπεξνηζηκπίδα 

 Βνιηφκεηξν 

 Ηιεθηξνληθφ ζεξκφκεηξν επαθήο 

 Η πηζηνπνίεζε κεζφδσλ (WPS, PQR), νη αληίζηνηρεο δνθηκέο θαη έιεγρνη 

δηεμάγνληαη  (θαη επηθπξψλνληαη) παξνπζία εγθεθξηκέλνπ Φνξέα πηζηνπνηήζεσλ 

(TUV, BV, AB, GL, LR, θ.ι.π.) θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Όια ηα 

αλσηέξσ απνηεινχλ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ θαη γίλνληαη κε δηθά ηνπ έμνδα. 

 Μφλν κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ δχλαηαη λα 

μεθηλήζεη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο ζπγθφιιεζεο ξαθψλ, θαη εθφζνλ έρνπλ 

πηζηνπνηεζεί φινη νη ζπγθνιιεηέο ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν. 

 Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη, εθφζνλ ην θξίλεη 

ζθφπηκν, πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία ηεο κεζφδνπ 

επηζθεπήο ησλ ξαθψλ πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ ζην έξγν. 

 ε πεξίπησζε πνπ ζηελ εθαξκνγή έρνπκε κεηαβνιή παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο, 

πέξα απφ ηα νξηδφκελα φξηα ζην πξφηππν ΔΝ 288-3, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

επαλαιάβεη κε δηθά ηνπ έμνδα, φιε ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζε απηή ηελ παξάγξαθν. Μφλν κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ 

επαλαιεπηηθψλ ειέγρσλ / δνθηκψλ θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ν 

αλάδνρνο κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 

 

4.4 Πιζηοποίηζη ζςγκολληηών 

 Οη ζπγθνιιήζεηο ζα γίλνληαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα έρεη θαηαξρήλ 

ηα απαξαίηεηα πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ειιεληθή Ννκνζεζία. 

 Σν αλσηέξσ πξνζσπηθφ ζα πηζηνπνηεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα 

κε ηηο δηαδηθαζίεο, ειέγρνπο θαη δνθηκέο πνπ νξίδνληαη ζην πξφηππν ΔΝ 287-1, 

θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνηεκέλε νξηζηηθή δηαδηθαζία 

ζπγθφιιεζεο (WPS, παξ. 4.3).  

 Σεο πηζηνπνίεζεο κπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ (κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο) εθείλνη νη ζπγθνιιεηέο νη νπνίνη ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ 

εγθεθξηκέλν απφ θνξέα πηζηνπνηήζεσλ (TUV, BV, AB, GL, LR, θιπ) ην νπνίν ζα 

θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 287-1 φζνλ αθνξά ην έξγν θαη ζα είλαη 

ελ ηζρχ. 
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 Πέξα απφ ηα αλσηέξσ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

απνθιείεη ειεθηξνζπγθνιιεηέο νη νπνίνη θαηά ηελ θξίζε ηεο ζεσξνχληαη 

αθαηάιιεινη γηα ηελ πνηφηεηα ή ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο. 

 Η πηζηνπνίεζε  ζπγθνιιήζεσλ, νη αληίζηνηρεο δνθηκέο θαη έιεγρνη δηεμάγνληαη 

(θαη επηθπξψλνληαη) παξνπζία εγθεθξηκέλνπ Φνξέα πηζηνπνηήζεσλ (TUV, BV, 

AB, GL, LR, θ.ι.π.) θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Όια ηα αλσηέξσ 

απνηεινχλ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ θαη γίλνληαη κε δηθά ηνπ έμνδα. 

 Μφλν κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ θαη ηελ 

πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 287-1 

κπνξεί λα μεθηλήζεη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε ηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο. 

 

 

4.5 Διεξαγωγή ζςγκολλήζεων 

 

4.5.1 Πποκαηαπκηικέρ επγαζίερ 

 Οη πξνο ζπγθφιιεζε θξέδεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο αλνρέο πνπ νξίδνληαη ζην 

πξφηππν DIN 1626. 

 Όιεο νη θξέδεο ζα ηξνρίδνληαη γηα θαζαξηζκφ ηεο επηθάλεηαο θαη ζε απφζηαζε 

ηνπιάρηζηνλ 10 mm απφ ηελ αθκή ηεο θξέδαο (εθαηέξσζελ). Γξέδηα, εγθνπέο, 

ζθνπξηά, θαιακίλα, γξάζν, πγξαζία θ.ι.π. πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη (κε 

ηξφρηζκα ή ζέξκαλζε) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιή δηεμαγσγή ηεο 

ζπγθφιιεζεο. Η πνηφηεηα ηεο ηξνρηζκέλεο επηθάλεηαο ζα είλαη επηπέδνπ 

ηνπιάρηζηνλ ΙΙ θαηά EN ISO 9013 (DIN 2310/3). 

 ηελ πεξηνρή ηεο θξέδαο δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ νξαηά ίρλε αλαδίπισζεο 

(Lamination) ηνπ κεηάιινπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην πξνβιεκαηηθφ ηκήκα ηνπ 

ζσιήλα ζα απνθφπηεηαη. 

 Διάρηζηε απφζηαζε κεηαμχ παξεηψλ νξχγκαηνο θαη ζσιήλα 60 εθ., κεηαμχ 

δαπέδνπ νξχγκαηνο θαη ζσιήλα 40 εθ., ζε κήθνο 120 εθ. (60 εθ. εθαηέξσζελ ηεο 

ξαθήο). 

 Οη ζσιήλεο πξέπεη λα κνληάξνληαη έηζη, ψζηε: 

 Διηθνεηδείο ή νξηδφληηεο ξαθέο λα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο πεξηθεξεηαθά 

ηνπιάρηζηνλ ην πεληαπιάζην πάρνο ηνπ ιεπηφηεξνπ ζσιήλα ζην ζεκείν πνπ 

ζπλαληνχλ ηελ εγθάξζηα ξαθή. 

 Οη νξηδφληηεο ξαθέο λα επξίζθνληαη πξνο ην άλσ κέξνο ηνπ αγσγνχ (-

45
ν
/+45

ν
). 

 Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα κνληάξνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ 

δεκηνπξγείηαη αθηηληθή δηαθνξά ήηνη «ζθαινπάηη» (misolignment/θσδηθφο 

507 θαηά ΔΝ  ISO6520-1) κεγαιχηεξε απφ ηα παξαθάησ φξηα: 

 

- α. Μέγηζην εμσηεξηθφ «ζθαινπάηη» 

     Γηα πάρνο ζσιήλαο t10mm   : 0,3.t 

     Γηα πάρνο ζσιήλαο 10mm<t20mm  : 3mm 

 

- β. Μέγηζην εζσηεξηθφ «ζθαινπάηη» (ζηε ξίδα) 

    1mm ζε φιε ηελ πεξίκεηξν 

    2mm ηνπηθά ζε κήθνο ίζν κε κηα δηάκεηξν 

    2,5mm ηνπηθά ζε κήθνο ίζν κε 1/3 ηεο δηακέηξνπ 
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 Δθφζνλ ε ζπγθφιιεζε δηεμάγεηαη θαη απφ ηελ κέζα πιεπξά, ηζρχνπλ ηα φξηα ηεο 

παξαγξάθνπ α. 

 

4.5.2 Σςγκόλληζη 

 Η ζεξκνθξαζία πξνζέξκαλζήο ηεο πξνο ζπγθφιιεζε πεξηνρήο πιηθνχ εμαξηάηαη 

απφ ηελ πνηφηεηα θαη ην πάρνο ηνπ ζσιήλα. Θα ηεξνχληαη ηα φξηα 

πξνζέξκαλζεο/ζεξκ. ελδηάκεζσλ πάζζσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνηεκέλε 

Γηαδηθαζία πγθφιιεζεο (WPS) ηεο παξαγξάθνπ 4.3 θαη ζηα πξφηππα ηεο 

παξαγξάθνπ 4.1. 

 Σν πιάηνο ηεο δψλεο πξνζέξκαλζεο ζα είλαη ηέζζεξηο θνξέο ην πάρνο ηνπ 

ζσιήλα θαη ηνπιάρηζηνλ 80 mm. Γηα ηε κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιειε θηκσιία ή ειεθηξνληθφ ζεξκφκεηξν (πξνκήζεηα ηνπ 

αλαδφρνπ) θαη ζα εθαξκφδεηαη ην πξφηππν ΔΝ ΙSΟ 13916. Η ζεξκνθξαζία 

πξνζέξκαλζεο ζα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπγθφιιεζεο. 

 Η δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο ζα θηλείηαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πηζηνπνηεκέλε Γηαδηθαζία πγθφιιεζεο (WPS)  ηεο παξαγξάθνπ 4.3, ε νπνία ζα 

επξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ εξγνδεγνχ ηνπ αλαδφρνπ ζην ζεκείν πνπ δηεμάγνληαη νη 

ζπγθνιιήζεηο. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία (παξ. 4.3) φζνλ αθνξά: 

 ηνλ αξηζκφ ησλ ηαπηφρξνλα απαζρνινπκέλσλ αλά ξαθή ζπγθνιιεηψλ 

 ηε ζεηξά ζπγθφιιεζεο 

 ηε θνξά ζπγθφιιεζεο 

 ηελ Πηζηνπνηεκέλε Γηαδηθαζία (WPS) 

 ηνλ ειάρηζην βαζκφ νινθιήξσζεο κηαο ξαθήο πξηλ ηε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο 

(ζπγθφιιεζε ξίδαο, ζεξκ. πάζζνπ θαη ινηπψλ πάζζσλ), ψζηε λα κελ ππάξμεη 

θίλδπλνο απφ ζξαχζε ηεο εκηέηνηκεο ξαθήο έσο ην μεθίλεκα ησλ εξγαζηψλ 

ηελ επφκελε εκέξα. 

 Απαγνξεχεηαη ε έλαπζε ηφμνπ ζπγθφιιεζεο, ζηελ επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ. 

Σξαπκαηηζκνί απφ ηφμν ή αθαίξεζε βνεζεηηθψλ ιακψλ (θνθνξάθηα) ζα 

ηξνρίδνληαη επηκειψο, ζα ειέγρνληαη κε Γηεηζδπηηθά Τγξά θαη ζα αλαγνκψλνληαη 

κε ειεθηξφδην ηεο έγθξηζεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 ε πεξίπησζε αθαηάιιεισλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ (αέξαο, πγξαζία, θ.ι.π.) 

ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν θαηάιιεια ζθέπαζηξα, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε πξνζηαζία ηνπ ινπηξνχ ζπγθφιιεζεο. 

 

4.5.3 Επιδιόπθωζη ζςγκολλήζεων 

 πγθνιιήζεηο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνηνηηθέο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο 

πξνδηαγξαθήο ζα επηδηνξζψλνληαη ηνπηθά εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ξσγκέο ή 

ζπγθέληξσζε ζθαικάησλ. 

 πγθνιιήζεηο κε ξσγκέο πξέπεη λα θφβνληαη θαη λα ζπγθνιινχληαη απφ ηελ αξρή. 

Μφλν ζε δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, κε έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, 

κπνξεί λα γίλεη ηνπηθή επηδηφξζσζε ηεο πεξηνρήο ηεο ξσγκήο. 

 Σν ειάρηζην κήθνο επηδηφξζσζεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50 mm. Δθφζνλ γηα ηελ 

επηδηφξζσζε δελ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπλζήθεο ηεο αξρηθήο ζπγθφιιεζεο 

(WPS), ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ 

πηζηνπνίεζε κεζφδνπ επηζθεπήο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4.3) θαζψο θαη 

πηζηνπνίεζε ζπγθνιιεηψλ (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4.4). 
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 Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίδεη ηνλ ηξφπν αθαίξεζεο 

ηνπ πξνβιεκαηηθνχ πιηθνχ ηεο ζπγθφιιεζεο (ηξφρηζκα ή Arc-Air) θαζψο θαη ηνλ 

ηξφπν ειέγρνπ ηνπ παξακέλνληνο πιηθνχ (νπηηθφο έιεγρνο ή δηεηζδπηηθά πγξά). 

 Όιεο νη επηδηνξζψζεηο ζα ειέγρνληαη κε κε θαηαζηξνθηθή κέζνδν ειέγρνπ 

(ππέξερνη ή ξαδηνγξαθία), φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.7. 

 Η επηδηφξζσζε ζθαικάησλ ξίδαο κπνξεί λα γίλεηαη ζε φιν ηεο ην κήθνο εθφζνλ 

νη ζσιήλεο είλαη επηζθέςηκνη απφ κέζα θαη ιακβάλνληαη ππφςε ηα κέηξα 

αζθαιείαο. Δάλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ επηηξέπεηαη λα γίλεη ηνπηθή επηδηφξζσζε κε 

ζθάςηκν θαη ζπγθφιιεζε απέμσ θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 

φζνλ αθνξά ηε κέζνδν θαη ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο. 

 

 

4.6              Γπαθείο ποιοηικού ελέγσος 

 Ο αλάδνρνο κε ηε ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, ζα ππνβάιεη θαη θαηάινγν 

πξνηεηλνκέλσλ γξαθείσλ δηεμαγσγήο πνηνηηθψλ ειέγρσλ ησλ ζπγθνιιήζεσλ. 

 Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη φπνηνλ/φπνηνπο θαηά 

ηελ άπνςή ηεο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο (εκπεηξία, ζπλέπεηα, 

θεξεγγπφηεηα). Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηιέμεη έλαλ απφ ηνπο 

ελαπνκείλαληεο. 

 Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Γξαθείνπ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξνχζα πξνδηαγξαθή απνηεινχλ θαη ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ απέλαληη ζηελ 

Δ.ΤΓ.Α.Π. 

 Σν γξαθείν ειέγρνπ πξέπεη λα πιεξεί ηα παξαθάησ θαη’ ειάρηζην: 

 Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε πνηνηηθνχο ειέγρνπο ζπγθνιιήζεσλ / πιηθψλ 

δηθηχσλ ζσιελαγσγψλ αεξίνπ, λεξνχ ή θαπζίκσλ. 

 Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ βηνκεραληθψλ ξαδηνγξαθήζεσλ απφ ηελ 

Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Δ.Δ.Α.Δ.), εθφζνλ πξνβιέπνληαη 

ξαδηνγξαθηθνί έιεγρνη. 

 Πηζηνπνηεκέλνπο ειεγθηέο γηα φινπο ηνπο κε θαηαζηξνθηθνχο ειέγρνπο πνπ 

πξφθεηηαη λα δηεμαρζνχλ. Η πηζηνπνίεζε λα είλαη επηπέδνπ Level II θαηά EN 

473 ή ASNT-TC-1A, απφ έγθπξν θνξέα πηζηνπνίεζεο πνπ ζα ηχρεη ηεο 

έγθξηζεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 Σν γξαθείν πξέπεη λα δηαζέηεη βαζκνλνκεκέλν/δηαθξηβσκέλν (ζε εηήζηα 

βάζε ηνπιάρηζηνλ) εμνπιηζκφ γηα φινπο ηνπο ειέγρνπο απφ θξαηηθφ θνξέα 

(ΚΔΓΔ θ.α.) ή θνξέα δηαπηζηεπκέλν θαηά ΔΝ 45001. Σν γξαθείν ειέγρνπ 

δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί θαη άιιν γξαθείν γηα δηεμαγσγή κέξνπο ησλ 

ειέγρσλ κφλν εθφζνλ ηνχην γίλεη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηφ ζηε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία θαη εγθξηζεί. 

 Η δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ πξνζσπηθφ επηπέδνπ 

Level II σο αλαθέξεηαη πξνεγνπκέλσο. 

 

Δηδηθά γηα ηηο εξγαζίεο ξαδηνγξαθήζεσλ ηζρχνπλ ηα θάησζη: 

 Δπηθεθαιήο θάζε ζπλεξγείνπ ξαδηνγξαθήζεσλ (2 άηνκα) ζα είλαη ειεγθηήο 

επηπέδνπ Level II σο άλσ. 

 Οη εξγαζίεο ξαδηνγξαθήζεσλ ζα δηεμάγνληαη θάησ απφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη 

ηνπο φξνπο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (ΦΔΚ 216/Β/5-3-

2001). 
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 Δηδηθφηεξα ην ζπλεξγείν ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνλ εμνπιηζκφ 

αθηηλνπξνζηαζίαο πνπ νξίδεηαη απφ ην αλσηέξσ ΦΔΚ: Αηνκηθά δνζίκεηξα 

(ρνξεγνχκελα απφ ηελ Δ.Δ.Α.Δ.), ζηπινδνζίκεηξα, κεηξεηή πεδίνπ Geiger, 

βνκβεηέο αθηηλνβνιίαο (Bipper), ηαηλίεο απνθιεηζκνχ πεξηνρήο, πηλαθίδεο 

πξνεηδνπνίεζεο, θ.ι.π. 

 Οη εξγαζίεο ξαδηνγξάθεζεο ζα δηεμάγνληαη εκέξεο θαη ψξεο πνπ δελ ππάξρεη 

άιιν αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηελ άκεζε πεξηνρή ειέγρνπ φπσο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε κειέηε αθηηλνπξνζηαζίαο. 

 Δθφζνλ νη έιεγρνη ζα γίλνληαη ζε νδηθή αξηεξία ή θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή 

μεπεξλνχλ ζε δηάξθεηα ηνλ έλα (1) κήλα, απαηηείηαη ε ππνβνιή ζηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εηδηθήο κειέηεο αθηηλνπξνζηαζίαο εγθεθξηκέλεο απφ 

ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Δ.Δ.Α.Δ.) πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ. 

 Γηα ηηο εξγαζίεο ξαδηνγξάθεζεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θνξεηέο ζπζθεπέο 

αθηίλσλ –Υ ή –γ (ήηνη ξαδηντζφηνπα Ir-192 ή Se-75). 

 Με ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ξαδηνγξαθήζεσο, ν αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη 

(ζηνλ ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ) θνξεηή νζφλε αλάγλσζεο ησλ ξαδηνγξαθηθψλ 

θηικο θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξφηππνπ ΔΝ 25580.  

 Με ην πέξαο θάζε ειέγρνπ, θαη ην αξγφηεξν ηελ επφκελε εκέξα, ην γξαθείν 

ζα παξαδίδεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία αμηνινγεκέλα πξσηφθνιια θαη 

θηικο. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη άκεζε 

ηξνπνπνίεζε ησλ πξσηνθφιισλ (ρσξίο επηβάξπλζε) ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ 

ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ επηζπκεί λα ζπκπιεξψλνληαη, πέξα απφ ηηο απαηηήζεηο 

ησλ εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ ειέγρνπ. 

 Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηεξεί ην δηθαίσκα, λα απνξξίπηεη νπνηνλδήπνηε απφ 

ηνπο ειεγθηέο ηνπ Γξαθείνπ Διέγρνπ θξίλεη απηή ζαλ κε απνδεθηφ (ηθαλφηεηα, 

εκπεηξία, αζθαιή εξγαζία, αμηνπηζηία, ζπλέπεηα θ.ι.π.). 

 Δθφζνλ ην Γξαθείν Διέγρνπ δελ πξνβεί ζηελ άκεζε θάιπςε ηνπ θελνχ πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί (ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο) ζηε δηεμαγσγή ησλ 

ειέγρσλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηιέμεη άκεζα έλα απφ ηα ππφινηπα 

(εγθεθξηκέλα απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία) Γξαθεία Διέγρνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ (θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο) δεκηνπξγείηαη 

ρξνληθφ θψιπκα ζηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ θαη ηνπ έξγνπ, ε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα πξνρσξήζεη ζηε δηεμαγσγή κέξνπο ή φισλ ησλ ειέγρσλ 

κε δηθά ηεο κέζα ή κε επηινγή Γξαθείνπ Διέγρνπ, ρξεψλνληαο ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ησλ ειέγρσλ ζηνλ αλάδνρν. 

 

 

4.7 Ποιοηικοί έλεγσοι 

Η δηεμαγσγή ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ ζηηο εξγνηαμηαθέο ξαθέο ζα γίλεηαη κε ηελ 

παξαθάησ ζεηξά: 

 

Α.   Γηα πάρε ζσιήλσλ ηνπιάρηζηνλ 7,5mm θαη άλσ: 

 

1 100% έιεγρνο ησλ ζπγθνιιήζεσλ κε ππεξήρνπο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 

ΔΝ1712, ΔΝ1714 θαη ζπγθεθξηκέλα: 
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α) Μέζνδνο Διέγρνπ 1: 

Δπίπεδν Αλαθνξάο: 

 

Δπίπεδν Αμηνιφγεζεο: 

 

Δπίπεδν Διέγρνπ: 

Δπίπεδν Καηαγξαθήο: 

 

Κξηηήξηα Απνδνρήο/Απφξξηςεο: 

 

 

Μέζνδνο DAC 

Κακπχιε DAC γηα νπή δηακέηξνπ 

Φ3mm αλνηγκέλε πιεπξηθά 

Δπίπεδν Αλαθνξάο – 10dB (ήηνη 33% 

ηεο DAC) 

Β (θαηά ΔΝ 1714) 

Δπίπεδν Αλαθνξάο – 6dB (ήηνη 50% ηεο 

DAC) 

χκθσλα κε ην ΔΝ 288-9. 

 

ή  β) Μέζνδνο Διέγρνπ 2: 

Δπίπεδν Αλαθνξάο: 

 

 

Δπίπεδν Αμηνιφγεζεο: 

Δπίπεδν Διέγρνπ: 

Δπίπεδν Καηαγξαθήο: 

Κξηηήξηα Απνδνρήο/Απφξξηςεο: 

 

 

Μέζνδνο Ιζνδχλακσλ Γηακέηξσλ DGS 

Γηάκεηξνο Γηοθνεηδνχο Αλαθιαζηήξα 

Φ1mm γηα πάρε πιηθνχ 7,5t15mm θαη 

Φ1,5mm γηα πάρε πιηθνχ 15t40mm 

Δπίπεδν Αλαθνξάο – 4dB  

Β (θαηά ΔΝ 1714) 

Δπίπεδν Αλαθνξάο  

χκθσλα κε ην ΔΝ 288-9. 

 

 

 εκείσζε: Γηα ινηπέο ιεπηνκέξεηεο ηεο ηερληθήο ειέγρνπ κε ππεξήρνπο (π.ρ. 

δηφξζσζε κεηαθνξάο, επίπεδν ζνξχβνπ θ.ι.π.), κέζνδνη α ή β, ηζρχνπλ ηα 

πξφηππα ΔΝ 1712 θαη ΔΝ 1714. 

 Ο έιεγρνο κε ππεξήρνπο ζα δηεμάγεηαη παξνπζία ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο. Με ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ θαη ην αξγφηεξν πξηλ ηε δηεμαγσγή 

νπνηνπδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθνχ ή άιινπ ειέγρνπ ην Γξαθείν Διέγρνπ ζα 

παξαδίδεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηα ζπκπιεξσκέλα θαη αμηνινγεκέλα 

πξσηφθνιια ππεξήρσλ. 

 Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ πξσηνθφιισλ ππεξερεηηθνχ ειέγρνπ απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα μεθηλήζεη ε επφκελε θάζε (επηδηφξζσζε 

ξαθψλ θαη επαλέιεγρνο σο αλσηέξσ). 

 

 

2.   10% ξαδηνγξαθηθφο έιεγρνο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ζπγθνιιήζεσλ ηνπ 

έξγνπ. 

 Δθφζνλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ζπγθνιιήζεσλ ηνπ έξγνπ είλαη κηθξφηεξνο ησλ 

20 ξαθψλ ζα ξαδηνγξαθνχληαη 2 ξαθέο (θαη’αξρήλ). 

 Ο ξαδηνγξαθηθφο έιεγρνο κπνξεί λα μεθηλήζεη κφλν εθφζνλ πεξαηψζεθε ν 

έιεγρνο κε ππεξήρνπο (παξάγξαθνο 1) θαη έρνπλ παξαδνζεί θαη εγθξηζεί απφ 

ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηα πξσηφθνιια ππεξήρσλ. 

 Οη ξαδηνγξαθήζεηο αθνξνχλ νιφθιεξεο ξαθέο. 

 Η εθάζηνηε Οκάδα Διέγρνπ θαη ην Γείγκα, ζα νξίδνληαη πάληα απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

 Σν Γείγκα είλαη ππνζχλνιν ηεο Οκάδαο Διέγρνπ: π.ρ.: Γηα 100 ξαθέο 

(Οκάδα Διέγρνπ) ην Γείγκα αλαθέξεηαη ζε 10 ξαθέο (απφ ηηο 100). 

 Ο ξαδηνγξαθηθφο έιεγρνο ζα δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ πξφηππα: 
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 ΔΝ 1435, ΔΝ 444, ΔΝ 462-1, ΔΝ 584-1, ΔΝ 25580. 

 Πεγή αθηηλνβνιίαο:  Αθηίλεο – Υ ή – γ ( Ιr 192 ή Se 75). 

 Σχπνη θηικ:  Κιάζε C5 ηνπιάρηζηνλ, θαηά ΔΝ 584-1. 

 Ακαχξσζε θηικ: Σνπιάρηζηνλ 2,0. 

 Δπαηζζεζία ειέγρνπ, αξηζκφο – ζέζε – ηχπνο πελεηξακέηξσλ, ειάρηζηε 

απφζηαζε πεγήο/θηικ θ.ι.π. ζχκθσλα κε ηελ θιάζε Α ηνπ ΔΝ 1435. 

 Αμηνιφγεζε επξεκάησλ: χκθσλα κε ΔΝ 288-9. 

 Σα αμηνινγεκέλα πξσηφθνιια ξαδηνγξαθηθνχ ειέγρνπ θαη ηα θηικο ζα 

παξαδίδνληαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ ην αξγφηεξν 

ηελ επνκέλε εκέξα ηεο εθάζηνηε ξαδηνγξάθηζεο. 

 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ξαδηνγξαθηθνχ ειέγρνπ ε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία ζα απνθαίλεηαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ζπγθνιιήζεσλ (απνδεθηέο ε 

πξνο επηδηφξζσζε), θαζψο θαη γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ πξνεγεζέληνο 

ππεξερεηηθνχ ειέγρνπ. 

 ε πεξίπησζε κε απνδεθηψλ ξαθψλ ζην Γείγκα ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

επεθηείλεη ηνπο ξαδηνγξαθηθνχο ειέγρνπο ζηελ Οκάδα Διέγρνπ, πέξα απφ ην 

πνζνζηφ 10%, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ζρέδην: 

α) Δθφζνλ νη κηζέο θαη άλσ ξαθέο ηνπ Γείγκαηνο είλαη κε απνδεθηέο, 

ξαδηνγξαθνχληαη φιεο νη ξαθέο ηεο Οκάδαο Διέγρνπ. 

β) ε αληίζεηε (απφ ηελ παξ. α) πεξίπησζε, ξαδηνγξαθείηαη κία πξφζζεηε 

ξαθή ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, γηα θάζε κία ξαθή ηνπ Γείγκαηνο πνπ δελ 

είλαη απνδεθηή. 

γ) Γηα νπνηαδήπνηε πξφζζεηε ξαθή (ηεο παξ. β) πνπ δελ είλαη απνδεθηή, 

ξαδηνγξαθνχληαη 2 επηπιένλ ξαθέο ηεο Οκάδαο Διέγρνπ. 

Οη επηπιένλ απηέο ξαθέο πξέπεη λα είλαη απνδεθηέο, αιιηψο: 

Δπαλαιακβάλεηαη ζπλερψο ε αλσηέξσ δηαδηθαζία (παξ. γ) γηα θάζε κία 

κε απνδεθηή επηπιένλ ξαθή. 

 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ, ζα γίλνληαη νη 

επηδηνξζψζεηο θαη επαλαξαδηνγξαθήζεηο ησλ ζπγθνιιήζεσλ, πάληα θαηφπηλ 

έγθξηζεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 

3.   100% νπηηθφο έιεγρνο ησλ ζπγθνιιήζεσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ970. Η 

αμηνιφγεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 288-9.  

 Ο ξαδηνγξαθηθφο έιεγρνο κπνξεί λα μεθηλήζεη κφλν εθφζνλ πεξαηψζεθε ν 

έιεγρνο κε ππεξήρνπο θαη έρνπλ παξαδνζεί θαη εγθξηζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία ηα πξσηφθνιια ππεξήρσλ. 

 

Β. Γηα πάρε ζσιήλσλ κηθξφηεξα ησλ 7,5 mm: 

 25% ξαδηνγξαθηθφο έιεγρνο ησλ ζπγθνιιήζεσλ (νιφθιεξεο ξαθέο) εθείλσλ 

πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

 πλζήθεο δηεμαγσγήο ειέγρνπ, αμηνιφγεζεο, επαλειέγρνπ θαη ππφινηπνη φξνη 

φπσο ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο πεξίπησζεο Α (βιέπε αλσηέξσ). 

 100% νπηηθφο έιεγρνο ησλ ζπγθνιιήζεσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ970. Η 

αμηνιφγεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 288-9.  

 

Γ. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηεμάγεη φινπο ηνπο 

θαηαζηξνθηθνχο ειέγρνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζε κηα δνθηκή κεζφδνπ ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν ΔΝ 288-3 αλά 100 εξγνηαμηαθέο ξαθέο (γηα νλνκαζηηθή 
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δηάκεηξν ζσιήλσλ κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 500 mm) ή αλά 50 εξγνηαμηαθέο 

ξαθέο (γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν ζσιήλσλ αλψηεξε ησλ 500 mm). 

 Δθφζνλ ππάξμεη αζηνρία ζε έλα ηνπιάρηζηνλ δνθίκην, νη δνθηκέο 

δηεμάγνληαη ζε επαλαιεπηηθά δνθίκηα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 288-3. 

Δθφζνλ έλα απφ ηα επαλαιεπηηθά δνθίκηα αζηνρήζεη, ε ξαθή ζεσξείηαη 

κε απνδεθηή φζνλ αθνξά ηελ κεραληθή ηεο αληνρήο θαη πξέπεη λα 

αθαηξεζεί θαη ζπγθνιιεζεί εθ λένπ. 

 Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα εμεηάζεη εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη γηα 

επαλαπηζηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ζπγθφιιεζεο/πξνζσπηθνχ ή αθφκα θαη 

επέθηαζεο ησλ θαηαζηξνθηθψλ ειέγρσλ ζε άιιεο ξαθέο. 

 Η ππφδεημε ησλ πξνο έιεγρν (θαηαζηξνθηθφ) ξαθψλ (αξρηθψλ θαη 

πξφζζεησλ) θαη ησλ ζεκείσλ πξνο εμαγσγή δνθηκίσλ ζα γίλεηαη απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

 

 

4.8        Σςμπληπωμαηικοί όποι 

 Ο αλάδνρνο, κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλεο, ζα εθηειέζεη ηηο επηηφπνπ 

ζπγθνιιήζεηο ησλ αξκψλ αθνχ κεηαθέξεη, δηαθηλήζεη, ηνπνζεηήζεη, κνληάξεη ηηο 

ζσιήλεο ζηελ ζέζε ηνπο, αθνχ απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθιήζεθε 

απφ απηφλ, ιακβάλνληαο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία/θψδηθεο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή θαη πάληνηε κε ηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα αλαγθαία πιηθά, εξγαιεία, κεραλήκαηα, ζπζθεπέο θ.ι.π. 

γηα φιεο ηηο εξγαζίεο παξαγσγήο, ειέγρνπ, βαζκνλφκεζεο απνηεινχλ κέξηκλα θαη 

δαπάλε ηνπ αλάδνρνπ. 

 Όινο ν παξαγσγηθφο θαη βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο ζπγθνιιήζεσλ ηνπ έξγνπ ζα 

είλαη δηαθξηβσκέλνο κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 Ακπεξφκεηξα, βνιηφκεηξα κεραλψλ ζπγθφιιεζεο. 

 Ρνφκεηξα παξνρήο αεξίνπ. 

 Φνχξλνη μήξαλζεο θαη ζπληήξεζεο ειεθηξνδίσλ θ.ι.π. 

 Η δηαθξίβσζε ζα γίλεηαη άκεζα ή έκκεζα θαη ζα απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ή Γειηίν: 

α)   Άκεζα απφ θνξέα δηαπηζηεπκέλν θαηά ΔΝ 45001 ή θξαηηθφ θνξέα (ΚΔΓΔ 

θ.ι.π.). 

 

 

β) Έκκεζα απφ ηνλ αλάδνρν κέζσ έγγξαθεο εζσηεξηθήο δηαδηθαζίαο 

δηαθξίβσζεο, ζπκπιήξσζεο Γειηίνπ δηαθξίβσζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο 

θαηάιιεινπ εμσηεξηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ αλαδφρνπ (π.ρ. ακπεξνηζηκπίδα) ν 

νπνίνο ζα είλαη δηαθξηβσκέλνο ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν α). 

 Ωο ηζρχο δηαθξίβσζεο ζεσξείηαη ην έλα έηνο απφ ηελ πξνεγνχκελε δηαθξίβσζε 

εθηφο εάλ ζπληξέρνπλ ζπλζήθεο ή ελδείμεηο γηα ζπρλφηεξε δηαθξίβσζε θαηά ηελ 

θξίζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 Οη κεραλέο ζπγθφιιεζεο ζα θέξνπλ πίλαθα φπνπ ζα είλαη επρεξήο ε αληηζηνηρία 

ξπζκίζεσλ θαη παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο (Volt, Ampere). 

 Όινη νη έιεγρνη, δνθηκέο, πηζηνπνηήζεηο κεζφδσλ/πξνζσπηθνχ ζα γίλνληαη θαζ’ 

ππφδεημε θαη παξνπζία ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ζα ππάξρεη ζρεηηθή 

πξνεηδνπνίεζε απφ ηνλ αλάδνρν ηνπιάρηζηνλ 2 εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπο. 
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 Σν θφζηνο φισλ ησλ πηζηνπνηήζεσλ (κέζνδνη ζπγθφιιεζεο, επηζθεπήο, 

πξνζσπηθνχ), δηαθξηβψζεσλ εμνπιηζκνχ, ειέγρσλ (αξρηθψλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ), 

δνθηκψλ, πηζηνπνηεηηθψλ, επηδηνξζψζεσλ ξαθψλ θαζψο θαη ησλ παξαγσγηθψλ 

θαη βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε απηνχο ή κε ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ αγσγνχ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

 

 

5. Πποζηαηεςηική επένδςζη απμών ζςγκολλήζεωρ και ειδικών ηεμασίων 

 

5.1. ηελ πεξίπησζε πνπ νη αγσγνί έρνπλ σο επέλδπζε αζθαιηηθή καζηίρε. 

 

Οη αξκνί πνπ ζα ειεθξνζπγθνιιεζνχλ ζην εξγνηάμην ζα πξνζηαηεπζνχλ εμσηεξηθά θαη 

εζσηεξηθά, έηζη ψζηε λα ππάξρεη κία ζπλέρεηα ζηελ ππάξρνπζα απφ ην εξγνζηάζην επέλδπζε. 

Πξνο ηνχην, κεηά ηελ ειεθηξνζπγθφιιεζε θαη κεηά ηνπο ππεξήρνπο θαη αθηηλνγξαθηθνχο 

ειέγρνπο, ζα θαζαξηζηεί επηκειψο ε επηθάλεηα γχξσ απφ ηνλ αξκφ έσο ηελ ππάξρνπζα 

εξγνζηαζηαθή κφλσζε θαη ζα επηζηξσζεί κε primer type B’ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα BS 534 

θαη BS 4147. 

 

Δζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κεηά ην primer ζα επηζηξσζεί κε καζηίρε αζθαιηηθήο βάζεο type 

2, grade B, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξφηππα. 

 

Δλαιιαθηηθά, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ν αγσγφο κπνξεί λα 

επελδπζεί εμσηεξηθά κε απηνθφιιεηε ηαηλία αζθαιηηθήο καζηίρεο κε εμσηεξηθή επέλδπζε 

πνιπαηζπιελίνπ πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 40εθ. ή ζεξκνζπζηειιφκελν πιηθφ ή άιιν θαηάιιειν 

πιηθφ, ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.  

 

Σα πάζεο θχζεσο εηδηθά ηεκάρηα, ιήςεηο, θιάληδεο, ζα πξνζηαηεπζνχλ θαη απηά εμσηεξηθά 

θαη εζσηεξηθά, θαζψο θαη νη ζπγθνιιήζεηο απηψλ. 

 

Μεηά ηελ ειεθηξνζπγθφιιεζε γηα ηελ ζχλδεζε απηψλ θαη ηνπο ππεξήρνπο θαη 

αθηηλνγξαθηθνχο ειέγρνπο ζα θαζαξηζηεί επηκειψο ε επηθάλεηα θαη ζα επηζηξσζεί αξρηθά κε 

primer type B θαη ζηε ζπλέρεηα κε καζηίρε αζθαιηηθήο βάζεο type 2 grade B ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα BS 534 θαη  BS 4147  εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. 

 

ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη ε λέα κφλσζε λα επηθαιχπηεη ηελ ππάξρνπζα απφ 

ην εξγνζηάζην κφλσζε ηνπιάρηζηνλ 5 cm ζε φιε ηελ πεξίκεηξν ηνπ ζσιήλα. 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ επέλδπζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ηελ θαιή 

πξφζθπζε ηεο επέλδπζεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο ππάξρνπζαο κε ηελ λέα 

επέλδπζε, κε Holiday detector. 

 

5.2. ηελ πεξίπησζε πνπ νη αγσγνί έρνπλ σο επέλδπζε ΡΔ εμσηεξηθά θαη επνμεηδηθή βαθή 

εζσηεξηθά. 

 

Μεηά ηελ ειεθηξνζπγθφιιεζε ησλ αγσγψλ ζην εξγνηάμην, ε πεξηνρή ησλ αγσγψλ 

εθαηέξσζελ ηεο ξαθήο ζα πξνζηαηεπζεί εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά, έηζη ψζηε λα ππάξρεη κία 

ζπλέρεηα ηεο ππάξρνπζαο εξγνζηαζηαθήο επέλδπζεο (πνιπαηζπιελίνπ εμσηεξηθά θαη 

επνμεηδηθήο βαθήο εζσηεξηθά). 
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Αθνχ νινθιεξσζνχλ νη έιεγρνη ηεο ξαθήο κε ππέξερνπο ή θαη κε ξαδηνγξαθίεο, ζα 

θαζαξηζζεί επηκειψο κε θαηάιιειεο κεζφδνπο ε επηθάλεηα ηνπ ραιπβδνζσιήλα έσο ηελ 

ππάξρνπζα εξγνζηαζηαθή επέλδπζε. 

Δμσηεξηθά ζα επηζηξσζεί αξρηθά κε primer ζπκβαηφ κε ηα πιηθά επέλδπζεο θαη αθνινχζσο 

ζα επελδπζεί κε απηνθφιιεηε ηαηλία αζθαιηηθήο καζηίρεο θαη εμσηεξηθή επέλδπζε 

πνιπαηζπιελίνπ ή κε ζεξκνζπζηειιφκελε ηαηλία ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ. Σφζν ην primer 

φζν θαη ην πιηθφ επέλδπζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο. 

Σν πιηθφ ηεο λέαο επέλδπζεο ζα έρεη παξφκνηα ειεθηξνκνλσηηθά θαη κεραληθά 

ραξαθηεξηζηηθά κε απηά ηεο ππάξρνπζαο επέλδπζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ. ηα ζεκεία ζχλδεζεο 

επζέσλ ηκεκάησλ ζσιήλσλ ην πιάηνο ηνπ πιηθνχ επέλδπζεο ζα είλαη 400mm ή κεγαιχηεξν, 

έηζη ψζηε λα ππεξθαιχπηεη ηελ ππάξρνπζα επέλδπζε ηνπιάρηζηνλ 50mm ζε θάζε πιεπξά θαη 

ζε φιε ηελ πεξίκεηξν ηνπ αγσγνχ. Η ίδηα εξγαζία ζα γίλεη θαη γηα ηελ εμσηεξηθή επέλδπζε 

ησλ πάζεο θχζεσο εηδηθψλ ραιχβδηλσλ ηεκαρίσλ θαη ησλ ζπγθνιιήζεσλ απηψλ, κε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ πιάηνπο ηνπ πιηθνχ επέλδπζεο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηθάιπςεο ησλ πεξηνρψλ ζπγθφιιεζεο ησλ αγσγψλ θαη ησλ 

πάζεο θχζεσο εηδηθψλ ραιχβδηλσλ ηεκαρίσλ, ζα γίλεη νπηηθφο έιεγρνο ηεο ππεξθάιπςεο θαη 

έιεγρνο ηεο ζπλέρεηαο ηεο κφλσζεο ηνπ αγσγνχ κε holiday detector. 

Δζσηεξηθά ε επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ εθαηέξσζελ ηεο ξαθήο αθνχ θαζαξηζζεί θαηαιιήισο, ζα 

επηζηξσζεί κε επνμεηδηθή βαθή πάρνπο μεξνχ θηικ DFT (Dry Film Thickness) ηνπιάρηζηνλ 

400κm θαη ζα έρεη επηθάιπςε κε ηελ ππάξρνπζα εξγνζηαζηαθή επέλδπζε 50mm απφ θάζε 

πιεπξά πεξηκεηξηθά εζσηεξηθά ηνπ αγσγνχ. Η επνμεηδηθή βαθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα 

έρεη παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ ππάξρνπζα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

πηζηνπνηεηηθφ επηζεψξεζεο (inspection certificate) ηχπνπ 3.1Β, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 

10204 γηα θάζε παξηίδα (batch) θαη κε πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ, ην 

νπνίν ζα έρεη εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν νίθν θαη ζα έρεη κεηαθξαζηεί ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. 

Η επνμεηδηθή βαθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ηερληθήο 

πξνδηαγξαθήο Σ.Π. 201/11 θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο. 

Η ίδηα εξγαζία ζα γίλεη θαη γηα ηελ εζσηεξηθή επέλδπζε ησλ πάζεο θχζεσο εηδηθψλ 

ραιχβδηλσλ ηεκαρίσλ ζηηο πεξηνρέο ζπγθνιιήζεσο απηψλ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ επηθάιπςεο ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ησλ πεξηνρψλ 

ζπγθφιιεζεο κε επνμεηδηθή βαθή, ζα γίλεη νπηηθφο έιεγρνο θαη έιεγρνο ηνπ πάρνπο ηεο 

επνμεηδηθήο βαθήο. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κε επνμεηδηθέο βαθέο. 

 

 

6. Επιζήμανζη και ενηοπιζμόρ ηος αγωγού 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ θαη ηνπ εγθηβσηηζκνχ κε ζξαπζηή άκκν ιαηνκείνπ, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πιήξσζεο ηνπ νξχγκαηνο, ζα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο 30 εθ. έσο 50 εθ. θάησ 

απφ ηελ ηειηθή ζηάζκε ηεο νδνχ, θαη θαηά κήθνο ηνπ νξχγκαηνο εηδηθή πιαζηηθή ηαηλία ή 

πιέγκα έληνλνπ κπιε ρξψκαηνο ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «Δ.ΤΓ.Α.Π. - 

ΠΡΟΟΥΗ ΑΓΩΓΟ ΤΓΡΔΤΗ», ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή 115 γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ αγσγνχ. 
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7. Σώμαηα αγκύπωζηρ 

Καηά ην ζηάδην ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιήλσλ ν Αλάδνρνο ζα θαηαζθεπάζεη ηα απαηηνχκελα 

ζψκαηα αγθχξσζεο. Σέηνηα ζψκαηα πξνβιέπνληαη λα θαηαζθεπαζζνχλ ζε φιεο ηηο ζέζεηο 

φπνπ ιφγσ ράξαμεο ηνπ αγσγνχ ή ιφγσ παξεκβνιήο εηδηθνχ ηεκαρίνπ (δηαθιάδσζεο, 

θακπχιεο ή ζπζηνιήο), δεκηνπξγείηαη ε ηάζε λα εθθχγνπλ νη ζσιήλεο απφ ηνπο αξκνχο ηνπο 

ή ηνπιάρηζηνλ λα κεηαηνπηζζνχλ απφ ηε ζεσξεηηθή γξακκή ηεο ράξαμεο θαη ηε κεθνηνκή 

ηνπο. 

 

ψκαηα αγθχξσζεο ζα θαηαζθεπαζζνχλ θαηαξρήλ ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπεη ε εγθεθξηκέλε 

κειέηε θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζε φζεο ζέζεηο νξίζεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Σα ζψκαηα 

αγθχξσζεο ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ζθπξφδεκα πνηφηεηαο C12/15 ή φπσο νξίδεη ε 

εγθεθξηκέλε κειέηε. Πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεο ν αλάδνρνο ζα 

ππνβάιιεη κειέηε εθαξκνγήο ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ηφζν ζε ζρέζε κε ηε ράξαμε ηνπ αγσγνχ φζν θαη ζε ζρέζε κε ηηο εδαθηθέο 

ζπλζήθεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ κεηά ηελ εθζθαθή. 

 

Η εθζθαθή γηα ηε ζεκειίσζε ησλ ζσκάησλ αγθπξψζεσο πξέπεη λα εθηειεζζεί νπσζδήπνηε 

πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε ηπρφλ βιάβε ζηηο 

ζσιελψζεηο. 

 

Η εθζθαθή ζα γίλεη κε δηαζηάζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην ζθπξνδεηνχκελν ηκήκα ησλ 

ζσκάησλ αγθπξψζεσο, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ην ζθπξφδεκα λα παθηψλεηαη κέζα ζην 

έδαθνο ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη μπιφηππνη έζησ θαη εάλ απαηηείηαη ε επαχμεζε ηνπ φγθνπ 

ηνπ ζψκαηνο αγθχξσζεο. ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ βάζνπο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ ζψκαηνο θξηζεί φηη ην δεκηνπξγνχκελν θελφ κεηαμχ παξεηάο νξχγκαηνο 

εδάθνπο θαη παξεηάο ζψκαηνο αγθχξσζεο είλαη κεγάιν, ηφηε κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί μπιφηππνο γηα ηελ έγρπζε ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο θαη ην θελφ λα γεκίζεη κε ζπκππθλσκέλν ακκνράιηθν ηερληθψλ έξγσλ κε 

ζπκπχθλσζε ζε ζηξψζεηο 25 εθ. κε βαζκφ ζπκππθλψζεσο 95% ηεο ηξνπνπνηνχκελεο 

κεζφδνπ PROCTOR. 

 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ ηχπσλ γηα έγρπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ ελ ζπλερεία 

δηάζηξσζε θαη θαηεξγαζία πξέπεη λα ιεθζεί ηδηαίηεξε επηκέιεηα γηα ηελ απνθπγή 

θηππεκάησλ πάλσ ζηνπο ζσιήλεο, πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δεκηέο ζηελ πξνζηαηεπηηθή 

επέλδπζε. Δπίζεο δελ πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ ζθπξφδεκα νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ, γηα 

λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο ζηεγαλφηεηάο ηνπο ζηηο δνθηκέο. 

 

Σνλίδεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε νπδεκία πξφζζεηε απνδεκίσζε δηθαηνχηαη ν Αλάδνρνο γηα 

εθζθαθέο, ζθπξνδέκαηα, ζηδεξφ νπιηζκφ, μπινηχπνπο, ζπκππθλσκέλν ακκνράιηθν ηερληθψλ 

έξγσλ θιπ. γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεο, γηαηί ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ 

απηψλ έρεη ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ εγθαηάζηαζεο αγσγψλ αλά κέηξν 

κήθνπο. 

 

  

8. Λοιπά ηεσνικά έπγα 

’ απηά πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα ηερληθά έξγα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή 

ηνπνζέηεζε ηνπ πδαηαγσγνχ θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 
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Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά: 

α)  Σερληθά έξγα δηάβαζεο ζεκαληηθψλ ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ. 

β) Σερληθά έξγα πξνζηαζίαο αγσγνχ ζε ζέζεηο κεησκέλεο επηθάιπςεο. 

γ) Σερληθά έξγα δηάβαζεο ρεηκάξξσλ ή ξεκάησλ. 

δ)       Σερληθά έξγα δηάβαζεο αγσγνχ θάησ ή πάλσ απφ αγσγφ Οξγαληζκνχ Κνηλήο Ωθέιεηαο 

(Γ.Δ.Η., Ο.Σ.Δ., Δ.ΤΓ.Α.Π., Γ.Δ.Π.Α., θ.ι.π.), Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο. 

ε) Αγσγνί απνζηξάγγηζεο θξεαηίσλ. 

 

Δθφζνλ απαηηεζεί ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπληάμεη εηδηθή κειέηε γηα θάζε έξγν θαη ζα ηελ 

ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ έξγσλ 

απηψλ, ν Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη ηδηαίηεξε ακνηβή. 

 

 

9. Δοκιμαζίερ ζηεγανόηηηαρ ζε εζωηεπική ςδπαςλική πίεζη 

 

9.1. Γεληθά 

 Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα, ηελ θαηαζθεπή ησλ 

ζσκάησλ αγθχξσζεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πάζεο θχζεσο εηδηθψλ ηεκαρίσλ, 

δηθιείδσλ θαη ζπζθεπψλ αζθαιείαο, επαλεπηρψλεηαη κεξηθψο ην φξπγκα, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή 104, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηελέξγεηα ησλ 

δνθηκαζηψλ ζηεγαλφηεηαο. 

 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, θ.ι.π.) ην φξπγκα επαλεπηρψλεηαη 

πιήξσο κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 

 Η δηαδηθαζία θαζψο θαη ν ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ δνθηκαζηψλ ζα θαζνξηζζεί ζηηο 

ιεπηνκέξεηέο ηεο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα 

θαησηέξσ. 

 

 Η δνθηκαζία ζα ζπλίζηαηαη: 

 ζηελ πξνδνθηκαζία, 

 ζηελ θπξίσο δνθηκαζία πηέζεσο θαη  

 ζηε γεληθή δνθηκαζία νινθιήξνπ ηνπ δηθηχνπ. 

 

 ε φιε ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ ην αλνηθηφ ηκήκα ησλ νξπγκάησλ πξέπεη λα 

παξακείλεη μεξφ. Σπρφλ εκθαληδφκελα λεξά ζα απνκαθξχλνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

 Σν κήθνο ηνπ ηκήκαηνο δνθηκήο ζα πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ 500 θαη 1000 κέηξσλ, 

αλαιφγσο ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. Δάλ απαηηεζεί ζα παθησζνχλ πξνζσξηλά ηα άθξα 

ησλ ζσιήλσλ κε 4 θαηάιιειεο αγθπξψζεηο, ψζηε λα αλαιακβάλνπλ ηηο 

αλαπηπζζφκελεο δπλάκεηο. 

 

 ηα άθξα ησλ ππφ δνθηκή ηκεκάησλ ηνπνζεηνχληαη κεηαιιηθά πψκαηα 

πξνζαξκνζκέλα θαηαιιήισο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη απφιπηε ζηεγαλφηεηα. ηα 

πψκαηα ππάξρνπλ δηαηάμεηο εμαεξηζκνχ θαη κάιηζηα ζην άθξν ηνπ πςειφηεξνπ 

ζεκείνπ ηνπ αγσγνχ. Δπίζεο, ζα ππάξρνπλ δηαηάμεηο κέηξεζεο ηεο πδξνπηέζεσο 
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πξνζαξκνζκέλεο θαη ζηα δχν πψκαηα άθξσλ, θαζψο επίζεο θαη δηαηάμεηο πιήξσζεο 

θαη εθθέλσζεο λεξνχ, κε δηθιείδεο ξχζκηζεο ηεο παξνρήο. 

 

 Σν πξνο δνθηκή ηκήκα πιεξνχηαη κε λεξφ, κε κηθξή παξνρή ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

πιήξεο εθδίσμε ηνπ αέξα απφ ηνλ πδαηαγσγφ. Η ηαρχηεηα πιεξψζεσο πξέπεη λα είλαη 

ην πνιχ 0,05 κ/δι., νπφηε ε αληίζηνηρε παξνρή πιεξψζεσο ζα είλαη Q (κ/ιεπηφ) = 

1,178 Υ D
2
 (D ζε κ.). 

 

 Οη αεξνεμαγσγνί πξέπεη λα είλαη αλνηθηνί θαηά ηελ πιήξσζε. 

 Η πδξαπιηθή πίεζε ζην ηκήκα δνθηκήο εμαζθείηαη κε θαηάιιειε αληιία, ηθαλή λα 

ιεηηνπξγεί ρσξίο δηαξξνέο κέρξη ηελ πίεζε δνθηκήο θαη κε βαιβίδα αζθαιείαο γηα 

πξφιεςε ππεξπηέζεσλ. 

 

 Η δεμακελή ηεο αληιίαο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε ζχζηεκα κεηξήζεσο ηνπ 

πξνζηηζέκελνπ φγθνπ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πηέζεσο κε αθξίβεηα + 1 ιίηξνπ. 

Μαλφκεηξν κε θαηαγξαθηθφ εγθαζίζηαηαη ζηε ζσιήλσζε θαηά πξνηίκεζε ζε ρακειφ 

ζεκείν. Η πίεζε ζα θαηαγξάθεηαη κε πξνζέγγηζε 0,1ΑΣΜ. πληζηάηαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε απηνγξαθηθψλ νξγάλσλ θαζψο επίζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθνχ 

καλνκέηξνπ γηα έιεγρν. 

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ ην νπνίν λα είλαη ζε ζέζε λα επέκβεη ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε εξγαζία κέζα ζηα νξχγκαηα φζν ην ηκήκα βξίζθεηαη ππφ 

δνθηκαζία. Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα πάξεη ηα θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο πξνο 

απνθπγή αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ή ζε ηξίηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ. 

 

 εκεηψλεηαη φηη ην λεξφ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο δνθηκέο θαη ηελ έθπιπζε 

ηνπ αγσγνχ ζα ρνξεγείηαη απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. ζε νπνηαδήπνηε ψξα ηνπ 

εηθνζηηεηξαψξνπ. 

 

 Ο Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο δνθηκψλ ζε νπνηαδήπνηε ψξα ηνπ 

εηθνζηηεηξαψξνπ, ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή. 

 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Αλάδνρνο ζα δηαζέζεη φια ηα εθφδηα θαη ηα πιηθά θαη ζα 

εθηειέζεη φιεο ηηο εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε δνθηκή ζε ζηεγαλφηεηα. 

 

 

9.2. Πξνδνθηκαζία 

 Μεηά ηελ πιήξσζε ηνπ ηκήκαηνο ππφ δνθηκή κε λεξφ, ζα γίλεηαη εμαεξηζκφο κε 

έιεγρν ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ηπρφλ ππαξρφλησλ απηνκάησλ αεξνβαιβίδσλ. Σν 

λεξφ απηφ παξακέλεη γηα 24 ψξεο κε ζηαηηθή πίεζε ίζε πξνο ηελ εθάζηνηε κέγηζηε 

ζηαηηθή πίεζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο (Ρν) φπσο νξίδεηαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 

 

 Η πεξίνδνο ηεο πξνδνθηκαζίαο αξρίδεη αθφηνπ επηηεπρζεί ε δηαηήξεζε ηεο πηέζεσο. 

Σα νξαηά κέξε ηνπ ηκήκαηνο επηζεσξνχληαη πξνο δηαπίζησζε ηπρφλ βιάβεο, 

δηαξξνήο θ.ι.π. 
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 Καηά ην ρξφλν απηφ ζα πξέπεη λα εμαληιεζεί ε ηπρφλ απαξαίηεηε ηθαλφηεηα ησλ 

ζσιήλσλ θαη λα εθηειεζηεί ε απνξξφθεζε ηνπ ηπρφλ ππνιεηπφκελνπ αέξα. 

 

 ε πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζησζεί θαηά ηελ πξνδνθηκαζία, κεηαηφπηζε ζσιήλα ή 

δηαθπγή λεξνχ, ε πίεζε δνθηκήο πξέπεη λα απμεζεί θαηά ην δπλαηφλ, κέρξη ηελ ηειηθή 

πίεζε δνθηκήο, ψζηε λα γίλεη επθνιφηεξε ε αλαγλψξηζε ηεο αηέιεηαο ζηε ζσιήλσζε. 

 

 

9.3. Κπξίσο δνθηκαζία πηέζεσο 

 Αλ θαηά ηελ πξνδνθηκαζία δελ παξαηεξεζνχλ κεηαηνπίζεηο ζσιήλσλ ή δηαθπγέο 

λεξνχ, επαθνινπζεί ε θπξίσο δνθηκαζία κε ηελ επηβνιή ηεο πίεζεο δνθηκήο. 

 

 Η πίεζε δνθηκήο ηεο θπξίσο δνθηκαζίαο νξίδεηαη ζε 1,5 Ρν, φπνπ Ρν ε κεγίζηε 

ζηαηηθή πίεζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο φπσο νξίδεηαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 

 

 Ο ρξφλνο δνθηκήο ζα είλαη κηζή ψξα γηα θάζε 50 κ. δνθηκαδνκέλνπ ηκήκαηνο, αιιά 

πνηέ ε νιηθή δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ 12 σξψλ νχηε 

κεγαιχηεξε ησλ 24 σξψλ. 

 

 ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζνχλ, θαηά ηελ θπξίσο δνθηκαζία, ζεκεία κε απνιχησο 

ζηεγαλά, δηαθπγέο αθφκε θαη ζηαγφλσλ, πξέπεη λα δηαθνπεί ε δνθηκαζία θαη λα 

εθθελσζεί αξγά ε ζσιήλσζε κέρξη λα απνκαθξπλζεί ην λεξφ απφ φιεο ηηο ζέζεηο φπνπ 

παξνπζηάδνληαη δηαξξνέο. 

 

 Η επαλάιεςε ηεο δνθηκαζίαο  ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη 

παξαπάλσ θαη κφλν αθνχ απνθαηαζηαζνχλ πιήξσο ηα ειαηησκαηηθά ζεκεία. 

 

 Καηά ηελ πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ δνθηκψλ θαη ζηηο ζέζεηο ζπλαξκνγήο δχν γεηηνληθψλ 

δνθηκαδνκέλσλ ηκεκάησλ επηηξέπεηαη ζην ηκήκα ζπλαξκνγήο λα παξαιεθζεί δνθηκή, 

εθφζνλ βέβαηα ην κήθνο ζπλαξκνγήο δελ θαιχπηεη πεξηζζφηεξνπο απφ ηξείο (3) 

αξκνχο. ε θάζε πεξίπησζε ηα ππφςε ηκήκαηα ζα επηζεκαλζνχλ ψζηε λα ειεγρζνχλ 

θαηά ηελ γεληθή δνθηκή ηνπ φινπ αγσγνχ. 

 

9.4. Γεληθή δνθηκαζία 

 Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο θπξίσο δνθηκαζίαο εθηειείηαη ε επαλαπιήξσζε ηνπ 

νξχγκαηνο θαηά ηκήκαηα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή Δπηρψζεσλ, 

ρσξίο λα θαιπθζνχλ νη ζέζεηο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ πνπ έρνπλ δνθηκαζζεί. 

 

 Οιφθιεξν ην δίθηπν ή κεγάιν ηκήκα ηνπ, (5 έσο 10 ρικ.), ππνβάιιεηαη ζηελ ηειηθή 

δνθηκαζία ηνπιάρηζηνλ γηα δχν ψξεο θαη ζε πίεζε ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηε κέγηζηε 

ζηαηηθή πίεζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ (Ρν). 

 

 Μεηά ηελ επηηπρή γεληθή δνθηκαζία, νινθιεξψλνληαη νη επηρψζεηο ζηα θελά πνπ 

έρνπλ αθεζεί κεηαμχ ησλ δνθηκαδνκέλσλ ηκεκάησλ. 

 

 

9.5. Πξσηφθνιιν δνθηκαζηψλ 
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 Γηα φιεο ηηο δνθηκαζίεο ζα θαηαξηηζζνχλ πξσηφθνιια ππνγξαθφκελα απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ηνλ Αλάδνρν. 

 

 Διαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηηο δνθηκαζίεο επηζθεπάδνληαη ακέζσο απφ ηνλ 

Αλάδνρν. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε βιαβέλησλ 

ηκεκάησλ θαηά ηηο  δνθηκαζίεο θαη ηελ επαλαζηεγάλσζε ησλ κε ζηεγαλψλ αξκψλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα νξίδεη ηελ εκεξνκελία 

επαλάιεςεο ηεο δνθηκαζίαο ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο ηεο ζσιελψζεσο. 

 

 

9.6. Γαπάλεο δνθηκαζηψλ 

 Όιεο νη πεξηγξαθφκελεο δνθηκαζίεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο (π.ρ. πξνζσξηλέο αγθπξψζεηο), δελ ακείβνληαη 

ηδηαίηεξα. Σα ζρεηηθά έμνδα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

 

 

10. Καθαπιζμόρ και απολύμανζη αγωγού 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαη έγθξηζε ηεο πδξαπιηθήο δνθηκήο ηνπ αγσγνχ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή 

205. 
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1. Αντικείμενο 

Η παξνύζα Τερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηε θόξησζε, κεηαθνξά, εθθόξησζε θαη 

απνζήθεπζε ησλ ραιπβδνζσιήλσλ κε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθό κέζν θαη ζε νπνηαδήπνηε 

απόζηαζε. 

 

 

2. Γενικά 

Καηά ηε θόξησζε, κεηαθνξά, εθθόξησζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζην όξπγκα πξέπεη ν 

θάζε ρεηξηζκόο θαη κεηαθίλεζε ησλ ζσιήλσλ λα γίλεηαη κε κεγάιε επηκέιεηα, ώζηε λα 

απνθεπρζεί θάζε βιάβε ή ζηξέβισζε ή παξακόξθσζε ηόζν ζηα κέηαιια ή ην θπθιηθό 

ζρήκα ηνπ ζσιήλα, όζν θαη ζηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή επέλδπζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ. 

 

Γεληθά εθαξκόδνληαη νη νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζρεηηθό εγρεηξίδην ηεο AWWA 

(A.W.W.A. M11-STEEL PIPE MANUAL έθδνζε 87, Κεθάιαην 12 κε ηίηιν “Transportation, 

Installation and Testing”). 

 

 

3. Φόρτωση 

Γηα ηε θόξησζε ησλ ραιπβδνζσιήλσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαξδηά θνκκάηηα από 

θαξαβόπαλν ή θαξδείο ειαζηηθνί ή πιαζηηθνί ηκάληεο, επαξθνύο αληνρήο, ώζηε λα 

απνθεύγεηαη ε δεκηά ζηελ εμσηεξηθή επέλδπζή ηνπο. 

 

Γπκλά θαιώδηα, αιπζίδεο, γάληδνη, κεηαιιηθέο κπάξεο ή ζηελνί ηκάληεο δελ επηηξέπεηαη λα 

έξρνληαη ζε επαθή νύηε κε ηελ εμσηεξηθή επέλδπζε ησλ ζσιήλσλ νύηε κε ηελ εζσηεξηθή 

ηνπο επηθάλεηα. 

 

Καηά ηε θόξησζε νη ζσιήλεο κε εμσηεξηθή επέλδπζε πξνζηαζίαο πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη 

θαηά ηξόπν ώζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε ζρεηηθή κεηαηόπηζή ηνπο θαη λα εμαζθαιίδνληαη ζε 

θξαδαζκνύο ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ. Οη ζσιήλεο ηνπνζεηνύληαη παξάιιεια κεηαμύ ηνπο, ζε 

ζσξνύο ρακεινύ ύςνπο. Τα κεηαμύ ηνπο ζεκεία ζηεξίμεσο θαζώο θαη ηα ζεκεία ζηεξίμεσο 

κε ην κεηαθνξηθό κέζν πξέπεη λα είλαη ισξίδεο από θανπηζνύθ ή καιαθό πιαζηηθό ή 

θαξαβόπαλν, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηά ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε επηθάλεηα ζηεξίμεσο 

θάζε ζσιήλα. 

 

Γηα ην δέζηκν ησλ ζσιήλσλ όπνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη αιπζίδεο, γπκλά θαιώδηα ή γάληδνη, 

ζα πξέπεη λα είλαη επελδεδπκέλα κε ειαζηηθό ή καιαθό πιαζηηθό ή λα παξεκβάιιεηαη 

θανπηζνύθ ή θαξαβόπαλν ή θαη επελδεδπκέλνη ηάθνη. 

 

Σηα ζεκεία πνπ ζηεξίδεηαη ή αλαξηάηαη ν ζσιήλαο, δελ πξέπεη λα έρνπκε παξακόξθσζε 

κεγαιύηεξε ηνπ 2% ηεο δηακέηξνπ ηνπ επελδεδπκέλνπ ζσιήλα. 

 

 

4. Μεταυορά 

Καηά ηε κεηαθνξά κε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθό κέζν πξέπεη λα απνθεπρζνύλ θξαδαζκνί ηνπ 

κεηαθνξηθνύ κέζνπ, ώζηε λα απνθιεηζζεί πηζαλή κεηαηόπηζε ηνπ θνξηίνπ. Σε νπνηαδήπνηε 

πεξίπησζε δεκηάο θαηά ηε κεηαθνξά, ε επζύλε βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν ν νπνίνο 

νθείιεη λα ηελ απνθαηαζηήζεη ρσξίο πξόζζεηε απνδεκίσζε. 
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Η κεηαθνξά ησλ ζσιήλσλ κε επέλδπζε κε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο άλσ ησλ 27
ν
C πξέπεη 

λα απνθεύγεηαη. 

 

 

5. Εκυόρτωση 

Καηά ηελ εθθόξησζε, όπσο θαη ζηε θόξησζε ησλ ζσιήλσλ, όπνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη 

αιπζίδεο, θαιώδηα, γάληδνη, ηάθνη, ζα πξέπεη απηνί λα είλαη επελδεδπκέλνη κε θανπηζνύθ ή 

καιαθό πιαζηηθό ή θαξαβόπαλν, ώζηε λα απνθεπρζνύλ δεκηέο ζηελ εμσηεξηθή ή εζσηεξηθή 

επηθάλεηά ηνπο. 

 

Σε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε απόηνκε εθθόξησζε ή ξίςε ησλ ζσιήλσλ. Σηελ 

εθθόξησζε λα ρξεζηκνπνηνύληαη απαξαίηεηα γεξαλνί ή αλπςσηηθά κεραλήκαηα. 

 

 

6. Αποθήκευση 

Αλ πξόθεηηαη νη ζσιήλεο λα ηνπνζεηεζνύλ ζε ζσξνύο, κέρξη ηελ ηειηθή ηνπνζέηεζή ηνπο, ζα 

πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε ίδηα κέζνδνο γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζσξνύο κε εθείλε πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν 3 γηα ηε θόξησζή ηνπο ζε κεηαθνξηθό κέζν. Θα 

απνθεπρζνύλ ςεινί ζσξνί ζσιήλσλ δηόηη κπνξεί λα πξνθιεζεί δεκηά ζην ζσιήλα ή ζηελ 

επέλδπζή ηνπ. 

 

Αλ πξόθεηηαη λα θαηαλεκεζνύλ θαηά κήθνο ηνπ έξγνπ, ζε έδαθνο βξαρώδεο ή ραιηθώδεο ηόηε 

ηα δύν άθξα ηνπ ζσιήλα ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε επελδεδπκέλεο μύιηλεο ζθήλεο, ή ζε 

άιια θαηάιιεια ζηεξίγκαηα, ώζηε ην εμσηεξηθό πεξίβιεκα ηνπ ζσιήλα λα κελ έξρεηαη ζε 

επαθή κε ην βξάρν ή ην ραιίθη. Επίζεο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζσξνύο άκκνπ. 

 

Οη ζσιήλεο κε εμσηεξηθή επέλδπζε πνιπαηζπιελίνπ δελ πξέπεη λα απνζεθεύνληαη γηα κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα εθηεζεηκέλνη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 
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1. Αντικείμενο 

 

 Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή καθορίζει τα χαρακτηριστικά του θερμοσυστελλόμενου 

υλικού αποκαταστάσης της εξωτερικής επένδυσης χαλυβδοσωλήνων, καθώς και τον τρόπο 

τοποθέτησης αυτού. Το υλικό αυτό έχει σκοπό την αντιδιαβρωτική προστασία της εξωτερικής 

επιφανείας των χαλυβδοσωλήνων στην περιοχή της συγκόλλησής τους. 

 

 

2. Γενικά 

 

Το θερμοσυστελλόμενο υλικό του περιβλήματος να είναι από πολυαιθυλένιο, το οποίο 

να έχει διαταθεί και θερμαινόμενο να επανέρχεται στην αρχική του διάσταση (θερμική 

μνήμη), σύμφωνα με το DIN 30 672 – B -30M. Αυτό, μετά την τοποθέτησή του γύρω από τον 

αγωγό με θέρμανση στους 120
ο
 C να συστέλλεται εξασφαλίζοντας την προσαρμογή και τη 

σύσφιξή του στην εξωτερική επιφάνεια του αγωγού, παρέχοντας αντιδιαβρωτική προστασία 

στους υπόγειους αγωγούς μεταφοράς ύδατος στην περιοχή συγκόλλησης σε θερμοκρασία έως 

και 30
ο
 C. 

 Το περίβλημα να παρέχεται σε ρολλό εύλογου μήκους, πλάτους 40cm και πάχους 

υμενίου πολυαιθυλενίου μετά την πλήρη θερμοσυστολή, 1mm. 

 Το περίβλημα να είναι επενδεδυμένο από την εσωτερική πλευρά με ασφαλτική 

μαστίχα πάχους 2mm μετά την πλήρη θερμοσυστολή. Με την θέρμανση η μαστίχα να 

αναγεννάται και να συγκολλάται τόσο σε γυμνό αγωγό, όσο και σε primer. 

 Το κάλυμμα να είναι από κατάλληλο υλικό, ώστε να συγκολλάται στα άκρα του 

περιβλήματος πολυαιθυλενίου και να τα συγκρατεί συνεχώς στη θέση τους ακόμα και μετά 

την συρρίκνωση του PE. 

 Το κάλυμμα να έχει πλάτος 10cm. 

 Κατόπιν καθαρισμού με συρματόβουρτσα, θέρμανσης με φλόγιστρο σε θερμοκρασία 

τουλάχιστον 60
o
 C της περιοχής ενδιαφέροντος του αγωγού, ελαφράς συγκόλλησης του 

περιβλήματος γύρω από τον αγωγό και τοποθέτησης του καλύμματος, με τη θέρμανση στους 

125
ο
 C να επιτυγχάνεται η αναγέννηση της ασφαλιστικής μαστίχας και συγχρόνως η 

συρρίκνωση του πολυαιθυλενίου. 

Το θερμοσυστελλόμενο υλικό να είναι ομοιογενές, χωρίς ρωγμές, οπές, 

εγκλωβισμένες φυσσαλίδες ή άλλες ατέλειες. 

Με την παράδοση του θερμοσυστελλόμενου υλικού να δοθούν στη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία οι προδιαγραφές που πληρεί, τα υλικά κατασκευής και οι οδηγίες χρήσεως στα 

ελληνικά. 
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1. Γενικά 

Ύζηεξα από ηελ ηθαλνπνηεηηθή νινθιήξσζε θαη έγθξηζε ηεο πδξνζηαηηθήο δνθηκήο ζηελ 

πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο λέσλ αγσγώλ ύδξεπζεο θαη ύζηεξα από ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηώλ επηζθεπήο ζηελ πεξίπησζε ζπληήξεζεο πθηζηακέλνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο, γίλεηαη 

θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε ησλ αγσγώλ κία βδνκάδα ην πνιύ πξηλ από ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ. 
 

Σα ζηάδηα ηεο εξγαζίαο θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο είλαη ηα παξαθάησ : 

 Καζαξηζκόο ή θαη πέξαζκα ηνπ αγσγνύ κε εηδηθό ζθνπγγάξη. 

 (Γίλεηαη απνθιεηζηηθά κόλνλ ζηηο πεξηπηώζεηο λέσλ δηθηύσλ). 

 Γέκηζκα κε λεξό θαη αθαίξεζε ηνπ αέξα (εμαέξσζε). 

 Πξνθαηαξηηθή έθπιπζε κε λεξό γηα ηελ απνκάθξπλζε ζθόλεο θαη ρώκαηνο. 

 Απνιύκαλζε κε δηάιπκα ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ. 

 Σειηθή έθπιπζε κε λεξό. 

 Δεηγκαηνιεςία γηα κηθξνβηνινγηθό έιεγρν ηεο πνηόηεηαο. 

 Πηζηνπνίεζε απνδνρήο. 

 Έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο. 

 

Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηώλ κε ηε ζεηξά πνπ ζα εθηειεζηνύλ, ππάξρεη ζηε 

ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ θαη βαζίδεηαη ζην πξόηππν ANSI / AWWA  C 651–86. 

 

 

2. Αναγκαίορ εξοπλιζμόρ και σημικέρ οςζίερ 

2.1.  Εηδηθό ηεκάρην εθθέλσζεο, κέηξεζεο παξνρήο θαη δεηγκαηνιεςίαο (ρ.1). Ελαιιαθηηθά, 

κεηξεηήο παξνρήο θαη θξνπλόο δεηγκαηνιεςίαο κε ραιθνζσιήλα Φ15 mm γηα ηε ιήςε 

δεηγκάησλ ζε ύςνο πεξίπνπ 1 m πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζε ζεκείν 

γεηηνληθό ζην ηέξκα ηνπ αγσγνύ. 

2.2.   Δνζνκεηξηθή αληιία ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ θαηάιιεια δηαζηαζηνινγεκέλε γηα 

έγρπζε ζηνλ αγσγό κε ηαρύηεηα λεξνύ 0.8 m/s θαη δνζνινγία 25 g/l ρισξίνπ. Η αληιία 

ζα έρεη βαζκνλνκεζεί πξηλ από ηελ ρξήζε ηεο. (Τπνινγίδεηαη, όηη γηα αγσγό Φ600 

είλαη αλαγθαία κηα δνζνκεηξηθή αληιία 200 l/ώξα). 

2.3.   Φηάιεο δεηγκαηνιεςίαο όγθνπ 250 ml άρξσκεο, δηαθαλείο, γπάιηλεο, κε εζκπξηζκέλν 

πώκα, γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαύγεηαο ηνπ λεξνύ θαηά ηελ έθπιπζε θαη ηε κέηξεζε ηνπ 

ππνιεηκκαηηθνύ ρισξίνπ. 

2.4. Φηάιεο δεηγκαηνιεςίαο, γπάιηλεο, γηα ηνλ κηθξνβηνινγηθό έιεγρν ηεο πνηόηεηαο. Οη 

θηάιεο απηέο είλαη απνζηεηξσκέλεο θαη παξαιακβάλνληαη από ην Μηθξνβηνινγηθό 

Εξγαζηήξην Ειέγρνπ Πνηόηεηαο Ύδαηνο ηεο Ε.ΤΔ.Α.Π.  

2.5. Υξσκαηνκεηξηθόο ζπγθξηηήο ηύπνπ LOVIBOND κε δίζθν 3/2 IOD, γηα ηε κέηξεζε 

ζπγθεληξώζεσλ ρισξίνπ από 5g/m
3
 σο 250 g/m

3 
κε πξνζζήθε νμεηθνύ νμένο θαη 

ησδηνύρνπ θαιίνπ. 

2.6.  Δεμακελή πνιπεζηεξηθή ή πνιπαηζπιελίνπ θαηάιιεια δηαζηαζηνινγεκέλε, κε 

δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ζηελ εμαγσγή βηδσηνύ δηαθόπηε θαη ζσιήλα γηα ηελ 

ηξνθνδνζία ηεο δνζηκεηξηθήο αληιίαο. 

2.7.   Τπνρισξηώδεο λάηξην νλνκαζηηθήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ελεξγό ριώξην 150g/l. 

 Η πξαγκαηηθή πεξηεθηηθόηεηα ζα είλαη κεγαιύηεξε από 110 g/l. 
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3. Εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ (επεξηγημαηική πεπιγπαθή επιλεγμένων ζηαδίων). 

3.1. Καηαζθεπή 

Η απνιύκαλζε ησλ δηθηύσλ απνηειεί ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ησλ. Όκσο ε 

πξνζηαζία ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ησλ αγσγώλ από ηελ ξύπαλζε θαηά ηα ζηάδηα ηεο 

θαηαζθεπήο απνηειεί ζεκαληηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο απνιύκαλζεο. 

 Σν εζσηεξηθό ηνπ αγσγνύ πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξό θαη ζηεγλό κε ηελ βνήζεηα 

πσκάησλ αλζεθηηθώλ ζην λεξό θαη ηα ηξσθηηθά. 

 Οη ζπλδέζεηο ζα έρνπλ νινθιεξσζεί πξηλ από ηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηώλ. 

 Όια ηα πιηθά γηα ηελ ζηεγαλνπνίεζε ζα είλαη θαηάιιεια γηα πόζηκν λεξό. Σα 

δαθηπιίδηα ζηεγαλόηεηαο ζα πξνθπιάζζνληαη από ηελ ξύπαλζε θαη ηα ιηπαληηθά γηα 

ηελ ζπλέλσζε ησλ ηκεκάησλ ζα είλαη θαηάιιεια γηα πόζηκν λεξό. 

 Αλ είλαη αδύλαην λα αθαηξεζνύλ ηα ππόγεηα λεξά από ηελ ηάθξν πξηλ από ηελ 

ζύλδεζε, ηόηε δηαηεξείηαη ην ππνιεηκκαηηθό ριώξην ησλ λεξώλ ηεο ηάθξνπ ζηα 25 

mg/l ην ιηγόηεξν κε ηελ πξνζζήθε ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ. 

 

3.2. Πξνθαηαξηηθή έθπιπζε κε λεξό γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζηεξώλ ζσκαηηδίσλ 

Ο αγσγόο γεκίδεηαη κε λεξό, αθαηξείηαη ν αέξαο θαη γίλεηαη έθπιπζε ηνπ αγσγνύ κε ηελ 

κεγαιύηεξε ηαρύηεηα λεξνύ πνπ είλαη δπλαηό λα επηηεπρζεί. Η ειάρηζηε ηαρύηεηα είλαη 

0,8 m/s. 

Αλ ππάξρεη ζηα ηνηρώκαηα ηνπ αγσγνύ ζηεξενπνηεκέλε ιάζπε ή άιιεο ζπγθνιιεκέλεο 

αθαζαξζίεο, δελ ζα απνκαθξπλζνύλ κε ηελ έθπιπζε αθόκε θαη ζε πνιύ κεγαιύηεξεο 

ηαρύηεηεο. 

Καηά ηα δηαζηήκαηα γίλεηαη δεηγκαηνιεςία θαη ειέγρεηαη ζε δηαθαλείο γπάιηλεο θηάιεο ε 

δηαύγεηα ηνπ λεξνύ. Η έθπιπζε ζπλερίδεηαη κέρξη λα κελ παξαηεξείηαη ζνιόηεηα ή 

αησξνύκελα ζσκαηίδηα ζην λεξό. 

 

3.3.  Απνιύκαλζε κε δηάιπκα ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ 

ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 3 κέηξσλ από ην ζεκείν ζύλδεζεο ηνπ λένπ αγσγνύ κε ην 

πθηζηάκελν δίθηπν, θαηαζθεπάδεηαη ην εμάξηεκα έγρπζεο ηνπ ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ. 

Η δνζνκεηξηθή αληιία ζπλδέεηαη κε ην εμάξηεκα θαη κε ην δνρείν ή δεμακελή ηνπ 

ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ. Ρπζκίδεηαη ε ηαρύηεηα ξνήο ηνπ λεξνύ ζε 0,4 m/s κε ηελ 

βνήζεηα ηεο βάλαο θαη ηνπ κεηξεηνύ παξνρήο. 

Αληίζηνηρα κε ηελ παξνρή ηνπ λεξνύ (Q) ξπζκίδεηαη ε παξνρή ηεο δνζνκεηξηθήο αληιίαο 

(q) ώζηε κε ηελ έθρπζε λα επηηπγράλεηαη ζπγθέληξσζε ππνιεηκκαηηθνύ 25 g/l ζην λεξό. 

 

Η παξνρή ηεο δνζνκεηξηθήο αληιίαο ππνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν: 

 

q(l/h)=[Q.(m
3
/h) x 25(g/m

3
)]/120(g/l) 

 

Καηά δηαζηήκαηα γίλεηαη δεηγκαηνιεςία θαη ειέγρεηαη ην ππνιεηκκαηηθό ριώξην. Η 

έγρπζε ζπλερίδεηαη κέρξη λα επηηεπρζεί ζπγθέληξσζε ρισξίνπ πεξίπνπ 25 g/l. ηακαηά ε 

δηνρέηεπζε λεξνύ θαη ε έγρπζε ηνπ ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ. Λακβάλεηαη ζε γπάιηλε 

θηάιε έλα δείγκα όγθνπ 250 ml ην νπνίν απνζηέιιεηαη εληόο δύν σξώλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ρισξίνπ ζην ρεκηθό εξγαζηήξην ηεο Ε.ΤΔ.Α.Π. θαη ν αγσγόο παξακέλεη 

θιεηζηόο γηα 24 πεξίπνπ ώξεο. 

 

 

3.4.  Σειηθή έθπιπζε κε λεξό 

Δηνρεηεύεηαη πόζηκν λεξό από ην δίθηπν ζην αγσγό θαη κε όκνην ηξόπν όπσο ζηελ 

πξνεγνύκελε παξάγξαθν ξπζκίδεηαη ε ηαρύηεηα ξνήο ηνπ λεξνύ ζηνλ αγσγό ζε 0,8 m/s. 
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Γίλνληαη δύν δηαδνρηθέο δεηγκαηνιεςίεο ζε δηαζηήκαηα 30 min. Λακβάλεηαη ζε γπάιηλε 

θηάιε έλα δείγκα όγθνπ 250 ml ην νπνίν απνζηέιιεηαη εληόο δύν σξώλ ζην ρεκηθό 

εξγαζηήξην ηεο Ε.ΤΔ.Α.Π. Αλ ην ππνιεηκκαηηθό ριώξην είλαη πεξηζζόηεξν από 10 g/m
3
 

ε έθπιπζε ζπλερίδεηαη κέρξη λα κεηξεζνύλ ηηκέο ππνιεηκκαηηθνύ ρισξίνπ όκνηεο κε 

εθείλεο ηνπ πόζηκνπ λεξνύ. Αλ ην ππνιεηκκαηηθό ριώξην είλαη ιηγόηεξν από 10 g/m
3
 ε 

έγρπζε ηνπ ρισξίνπ (7.2.3.) επαλαιακβάλεηαη, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ 

παξάγξαθν 3.3. ηεο παξνύζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

 

3.5. Δεηγκαηνιεςία γηα κηθξνβηνινγηθό έιεγρν πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ 

Από ηνλ θξνπλό δεηγκαηνιεςίαο ιακβάλεηαη έλα δείγκα όγθνπ 250 ml ζε γπάιηλε 

απνζηεηξσκέλε θηάιε κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία: 

 Η δεηγκαηνιεςία γίλεηαη απεπζείαο από ηνλ θξνπλό δεηγκαηνιεςίαο ½ in ή από 

ράιθηλν ζσιήλα 15 mm. ε θακία πεξίπησζε δελ ρξεζηκνπνηείηαη πιαζηηθόο ή 

ειαζηηθόο ζσιήλαο. 

 Αλνίγεηαη ηειείσο ν θξνπλόο γηα πεξίπνπ 15 δεπηεξόιεπηα κε πξνζνρή ώζηε θαηά ηελ 

πηώζε ηνπ λεξνύ ζην έδαθνο λα κελ επηκνιύλεηαη από εθηηλάμεηο ζηαγόλσλ ιάζπεο. 

 Πεξηνξίδεηαη ε ξνή ώζηε λα επηηπγράλεηαη ήξεκν γέκηζκα ηεο θηάιεο θαη ζε 10 

δεπηεξόιεπηα γεκίδεηαη ε θηάιε κέρξη ην ιαηκό. Σνπνζεηείηαη ην πώκα θαη ην 

πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα. 

 Η θηάιε κεηαθέξεηαη κε θαζαξό θνξεηό ςπγείν πάγνπ ην πνιύ εληόο 5 σξώλ ζην 

κηθξνβηνινγηθό εξγαζηήξην ηεο Ε.ΤΔ.Α.Π. ρσξίο λα εθηεζεί ζηνλ ήιην ε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο θαη ρσξίο λα ηνπνζεηεζεί αλεζηξακκέλε ή ζε πιάγηα ζέζε. 

 Σν δείγκα ειέγρεηαη νξγαλνιεπηηθά θαη κηθξνβηνινγηθά ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 

80/778 Ε.Ο.Κ. γηα ην πόζηκν λεξό. 

 

Η πηζηνπνίεζε ηεο απνδνρήο γίλεηαη κε ηελ έγγξαθε απάληεζε ηνπ Μηθξνβηνινγηθνύ 

Εξγαζηεξίνπ ηεο Ε.ΤΔ.Α.Π., ε νπνία δίδεηαη εληόο 48 σξώλ από ηελ παξαιαβή ηνπ 

δείγκαηνο. 
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1. ΥΛΙΚΑ ΕΓΟΥ  

 

Με τον όρο υλικά νοείται κάκε αυτοτελζσ υλικό ι κάκε ςφςτθμα υλικϊν, που διατίκεται ζτοιμο ςτο 
εμπόριο και μπορεί να ενςωματωκεί ςτο ζργο αυτοφςιο ι φςτερα από επεξεργαςία. 

Κανζνα υλικό δεν παραγγζλεται, αγοράηεται ι χρθςιμοποιείται χωρίσ να ζχει υποβλθκεί το απαιτοφμενο 
κατά περίπτωςθ δείγμα και να ζχει εγκρικεί εγγράφωσ θ χριςθ του από τον Εργοδότθ ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ του ζργου. 

 Πλα τα προςκομιηόμενα υλικά κα είναι κατάλλθλα ςυςκευαςμζνα, καινοφργια, αρίςτθσ ποιότθτασ 
και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τα εγκεκριμζνα πρότυπα. Θα ανταποκρίνονται ςτα 
εγκεκριμζνα δείγματα και κα ςυνοδεφονται από όλα τα προβλεπόμενα πιςτοποιθτικά ελζγχου των 
ιδιοτιτων τουσ και τθσ ποιότθτάσ τουσ και κα περιζχονται ςτο επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο τθσ 
εταιρείασ που τα παράγει. 

 Πλα τα ειςαγόμενα υλικά που κα υποβλθκοφν για ζγκριςθ ςτθν Υπθρεςία κα πρζπει να 
ςυνοδεφονται υποχρεωτικά με το ελλθνικό Τεχνικό Φυλλάδιο (μετάφραςθ), αλλά απαραίτθτα από 
το πρωτότυπο Τεχνικό Φυλλάδιο τθσ χϊρασ παραγωγισ 

 Πλα τα υλικά κα προςκομίηονται, κα αποκθκεφονται, κα διακινοφνται, κα χρθςιμοποιοφνται και κα 
ενςωματϊνονται ςτο ζργο ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ αυτζσ και τισ οδθγίεσ των παραγωγϊν ι 
των καταςκευαςτϊν τουσ. Ο ανάδοχοσ του ζργου κα πρζπει να μεριμνιςει με δικζσ του δαπάνεσ με 
τθν εξαςφάλιςθ αποκθκευτικϊν χϊρων. Θ Υπθρεςία ουδεμία υποχρζωςθ ζχει για τθν εξαςφάλιςθ 
αποκθκευτικϊν χϊρων, κακϊσ και καμία απολφτωσ ευκφνθ φφλαξθσ των υλικϊν του ζργου. Θ 
αποκλειςτικι ευκφνθ αποκικευςθσ και φφλαξθσ βαρφνει τον ανάδοχο 

 Οι ποςότθτεσ των προςκομιηόμενων και αποκθκευόμενων υλικϊν κα είναι τόςεσ ϊςτε να μθν 
διακόπτεται ο ρυκμόσ των εργαςιϊν από τισ ςυνθκιςμζνεσ διακυμάνςεισ τθσ αγοράσ και των 
μεταφορϊν και κα ανταποκρίνονται ςτισ προβλζψεισ για το ςυγκεκριμζνο λόγο. 

 Θ αποκικευςθ των υλικϊν ςτο εργοτάξιο κα γίνεται ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ με φροντίδα και 
δαπάνθ του αναδόχου. Για λόγουσ αςφαλείασ ο εργοδότθσ δικαιοφται να ηθτιςει τθν λιψθ 
πρόςκετων μζτρων κατά τθν αποκικευςθ υλικϊν. 

 Θ αποκικευςθ των προςκομιηόμενων υλικϊν κα γίνεται κατά τζτοιο τρόπο και τόςο χρονικό 
διάςτθμα, ϊςτε να αποφεφγεται και θ παραμικρι αλλοίωςθ ς’ αυτά (ςφςταςθ, φυςικι και χθμικι, 
αντοχζσ και λοιπζσ χαρακτθριςτικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ, εμφάνιςθ κ.τ.λ.) και κα ακολουκοφνται 
οι οδθγίεσ του παραγωγοφ ι καταςκευαςτι τουσ. 

 Θ αποκικευςθ των υλικϊν (θ οποία κα είναι εντόσ του εργοταξίου) κα γίνεται ζτςι ϊςτε να είναι 
δυνατόσ κάκε ςτιγμι οποιοςδιποτε ζλεγχοσ από τον εργοδότθ και να διευκολφνεται θ κατανάλωςι 
τουσ αντίςτοιχα με τθν ςειρά προςκόμιςισ τουσ. Θ προςκόμιςθ και διακίνθςθ των υλικϊν ςτο 
εργοτάξιο κα γίνεται κατά τουσ ενδεδειγμζνουσ τρόπουσ, ϊςτε αυτά να μθν υφίςτανται ηθμιζσ ι 
άλλεσ αλλοιϊςεισ. 

 Τα υλικά που δεν ανταποκρίνονται ςτα εγκεκριμζνα δείγματα και τισ προδιαγραφζσ αυτζσ ι 
αλλοιϊκθκαν κατά τθν μεταφορά, αποκικευςθ κ.λ.π., ι ζχουν χρθςιμοποιθκεί κατά τον άςτοχο 
τρόπο ςτο ζργο κα απομακρφνονται αμζςωσ από το εργοτάξιο και κα αντικακίςτανται με 
κατάλλθλα νζα. 

 Πλα τα υλικά που κα υποβλθκοφν για ζγκριςθ κα πρζπει να διαςφαλίηουν ςτακερι ποιότθτα και να 
ζχουν πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9002. 

 Στθν περίπτωςθ που θ εταιρεία παραγωγισ δεν διακζτει πιςτοποιθτικό κα πρζπει οι ςτακερζσ 
ςυνκικεσ παραγωγισ να διαπιςτϊνονται απο τον επιβλζποντα μθχανικό και το τμιμα Τεχνικισ 
Υποςτιριξθσ του Ε.Κ.ΕΦ.Ε. / “Δ”. 

 Για να εγκρικοφν τα υλικά κα πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό δοκιμϊν που πλθροφν 
όλεσ τισ επιμζρουσ απαιτιςεισ ενόσ και του αυτοφ κανονιςμοφ και από δφο δείγματα κάκε υλικοφ. 

 Θ τοποκζτθςθ των υλικϊν ςτο ζργο κα γίνεται από εκπαιδευμζνα ι εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία 
από τισ εταιρείεσ παραγωγισ ι τουσ νόμιμουσ αντιπροςϊπουσ τουσ και ςφμφωνα με τισ ιδιαίτερεσ 
λεπτομζρειεσ που αναφζρουν. 
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2. ΕΓΑΣΙΑ  

 Με τον όρο εργαςία νοείται οποιαδιποτε ενζργεια ζχει ςχζςθ με τθν κατεργαςία των υλικϊν, είτε 
ςτον χϊρο του εργοταξίου είτε αλλοφ και τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο. Καμία εργαςία δεν κα 
εκτελείται χωρίσ προθγουμζνωσ να ζχουν εγκρικεί από τον εργοδότθ οι μελζτεσ και τα υλικά 
ςφμφωνα με τισ οποίεσ κα εκτελεςκεί αυτι. 

 Καμία εργαςία δεν κα εκτελείται χωρίσ να ζχουν ελεγχκεί οι προθγοφμενεσ εργαςίεσ πριν 
καταςτοφν αφανείσ. Κατά τον ζλεγχο ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ειδοποιεί ζγκαιρα τθν 
επίβλεψθ και να παρζχει όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία, προςωπικό και μζςα ςτον ελεγκτι του 
εργοδότθ. 

 Μετά τθν αποπεράτωςθ κάκε εργαςίασ κα απομακρφνονται και τα άχρθςτα υλικά, κα κακαρίηονται 
οι χϊροι με προςοχι και κα καλφπτονται οι περατωμζνεσ εργαςίεσ για να μθν υποςτοφν φκορζσ 
κ.λ.π. μζχρι τθν παράδοςθ του ζργου. 

 

3. ΕΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΡΑΟΧΕΣ  

 

Θ εξαςφάλιςθ των απαραίτθτων για το εργοτάξιο παροχϊν ενζργειασ, νεροφ, τθλεπικοινωνιϊν και 
αποχζτευςθσ ομβριϊν και λυμάτων, είναι ευκφνθ του αναδόχου και βαρφνουν όλα τα ζξοδα εγκατάςταςθσ 
και λειτουργίασ αποκλειςτικά αυτοφ και μόνον. 
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4. ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 

4.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Οι εγκαταςτάςεισ που περιγράφονται είναι : 

 Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ ιςχυρϊν ρευμάτων 
 Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ αςκενϊν ρευμάτων 

 

4.2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

 

Χρθςιμοποιικθκαν οι εξισ κανονιςμοί : 

 Θλεκτρικι εγκατάςταςθ ιςχυρϊν ρευμάτων 
 Κανονιςμόσ εςωτερικϊν Θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
 Οδθγίεσ ΔΕΘ 
 Ρρότυπα: DIN, VDE, CIE, ΕΙΑ/ΤΙΑ-568 
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5. ΗΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΩΝ ΕΥΜΑΤΩΝ  

5.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Σκοπόσ 

Σκοπόσ τθσ εγκατάςταςθσ είναι θ εξαςφάλιςθ θλεκτρικισ ενζργειασ για τον φωτιςμό των χϊρων που κα 
ανακαταςκευαςκοφν και τθν λειτουργία διαφόρων ςυςκευϊν και μθχανθμάτων που κα εγκαταςτακοφν. 

Αντικείμενο 

Στο αντικείμενο τθσ εργολαβίασ περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργαςίεσ : 

1)Τοποκζτθςθ νζου ακραίου δικτφου φωτιςμοφ και κίνθςθσ το οποίο κα περιλαμβάνει πίνακεσ, διακόπτεσ 
,ρευματοδότεσ ,φωτιςτικά ςϊματα φκοριςμοφ, φωτιςτικά δϊματα ανάγκθσ. 

2)Θ διανομι των καλωδίων που κα τοποκετθκοφν κα γίνει με μεταλλικζσ εςχάρεσ και πλαςτικά κανάλια. 

Κανονιςμοί 

Οι κανονιςμοί που κα ακολουκθκοφν για τον ςχεδιαςμό των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων είναι: 

 Κτιριοδομικόσ κανονιςμόσ (Απόφαςθ 3046/304/30.1.89 ΦΕΚ Τεφχοσ Δ 59/3.2.89). 
 Κανονιςμόσ εςωτερικϊν θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων θλεκτρικϊν ςυςκευϊν. 
 VDE - D 100/12.65 Ρερί εγκαταςτάςεωσ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν. 
 DIN 5053 B1 1 που κακορίηει τθν ςτάκμθ φωτιςμοφ ςτουσ διάφορουσ χϊρουσ. 

 

5.2. ΣΥΣΤΘΜΑ  

 

Φωτιςμόσ - Ζλεγχοσ φωτιςμοφ 

Ανάλογα με τθν χριςθ του χϊρου, κα εγκαταςτακοφν φωτιςτικά ςϊματα φκοριςμοφ διαφόρων τφπων. 

ευματοδότεσ 

 Θα προβλεφκοφν μονοφαςικοί ρευματοδότεσ. 
 Οι γραμμζσ των ρευματοδοτϊν κα είναι ςαφζςτατα διαχωριςμζνεσ από αυτζσ του φωτιςμοφ. 
 Για τθν καλφτερθ αυτονομία ςτθν τροφοδοςία των χϊρων, κα ςυνδεκοφν μόνο τρείσ ρευματοδότεσ 

ςε κάκε γραμμι πριηϊν. 

Συςκευζσ 

 Οι μόνιμεσ ςυςκευζσ κα τροφοδοτοφνται από τουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ με μόνιμεσ παροχζσ. 
 Ο ζλεγχόσ τουσ γίνεται ι αυτόματα, ι χειροκίνθτα. 
 Οι αναχωριςεισ τουσ από τουσ πίνακεσ, φζρουν ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ. 

Διακόπτεσ 

 Οι γενικοί και μερικοί διακόπτεσ ζνταςθσ μζχρι και 40 A, κα είναι τφπου ράγασ. 
 Πμοιοι με τουσ παραπάνω διακόπτεσ, κα τοποκετθκοφν και για τον ζλεγχο των γραμμϊν 
 φωτιςμοφ, όταν αυτόσ γίνεται από πίνακα. 
 Επίςθσ όμοιοι διακόπτεσ κα τοποκετθκοφν ςαν γενικοί διακόπτεσ ςτουσ μικροφσ πίνακεσ φωτιςμοφ. 
 Οι διακόπτεσ (μερικοί ι γενικοί) των πινάκων ζνταςθσ μεγαλφτερθσ των 40 A κα είναι 

αςφαλειοαποηεφκτεσ φορτίου. 
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5.3. ΑΚΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ  

 

Το ακραίο δίκτυο αποτελοφν οι γραμμζσ που αναχωροφν από τον πίνακα και καταλιγουν ςτισ 
καταναλϊςεισ. 

 Οι γραμμζσ κα είναι από καλϊδια τφπου NYM. 
 Το δίκτυο τροφοδοτεί τόςο τα φωτιςτικά ςϊματα και τουσ ρευματοδότεσ όςο και τισ ςυςκευζσ. 
 Οι γραμμζσ φωτιςμοφ κα γίνουν με καλϊδια NYM 3x1,5mm2. 
 Οι ρευματοδότεσ τροφοδοτοφνται με γραμμζσ ανεξάρτθτεσ από αυτζσ του φωτιςμοφ και με 

καλϊδια NYM 3x2,5mm2 εκτόσ από τισ τριφαςικζσ που τροφοδοτοφνται με καλϊδια NYM 
5x2,5mm2. 

 

5.4. ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ  

 

Τα πλαςτικά κανάλια κα τοποκετθκοφν περιμετρικά ςτουσ τοίχουσ των χϊρων, περιμετρικά ςε φψοσ που 
κα κακοριςκεί από τθν επίβλεψθ. Εντόσ των πλαςτικϊν καναλιϊν τοποκετοφνται τα καλϊδια τροφοδοςίασ 
των φωτιςτικϊν ςωμάτων και των ρευματοδοτϊν. Το κανάλι αυτό είναι καταςκευαςμζνο από ςκλθρό PVC 
και αποτελείται από δφο κφρια μζρθ, το κάτω τμιμα και το καπάκι. 

 Το κάτω τμιμα ζχει ςχιμα U και μπορεί να φζρει οριηόντιεσ διαχωριςτικζσ λωρίδεσ, ϊςτε όλο το 
κανάλι να χωρίηεται ςε δφο ανεξάρτθτα κανάλια, που το κακζνα να δζχεται καλϊδια διαφορετικισ 
εγκαταςτάςεωσ (ιςχυρά ρεφματα, τθλζφωνα, ενδοεπικοινωνίεσ κ.λ.π.). 

 Στα πάνω χείλθ θ βάςθ κακϊσ και οι διαχωριςτικζσ λωρίδεσ ζχουν τρφπεσ, ϊςτε να κουμπϊνουν 
μζςα ςε αυτι κατά διαςτιματα ςτθρίγματα απόςταςθσ, που να κρατοφν τα καλϊδια μζςα ςτα 
κανάλια πρίν μποφν τα καπάκια και να ςτακεροποιοφν γενικά το κανάλι. 

 Το καπάκι, κουμπϊνει ςτθ βάςθ πάνω από τα ςτθρίγματα απόςταςθσ, ςτα κατάλλθλα 
διαμορφωμζνα χείλθ τθσ βάςθσ. 

 Το επίτοιχο κανάλι ςυνοδεφεται πάντοτε με τα ειδικά τεμάχια για διαμόρφωςθ εςωτερικισ ι 
εξωτερικισ γωνίασ, διαμόρφωςθ “Ταφ”, τάπα για το τζρμα κακϊσ και εςωτερικά διαχωριςτικά τα 
οποία ειδικά τεμάχια ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι του καναλιοφ. 

 

5.5. ΦΩΤΙΣΜΟΣ  

 

Τα φωτιςτικά ςϊματα κα είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηουν τθν καλφτερθ επαναπόδοςθ των χρωμάτων 
και ταυτοχρόνωσ να είναι μεγάλθσ ηωισ και μικρισ κατανάλωςθσ. 

Φωτιςτικά φκοριςμοφ 

Σε όλουσ τουσ χϊρουσ κα τοποκετθκοφν φωτιςτικά ςϊματα φκοριςμοφ. 

Τα φωτιςτικά των χϊρων υγιεινισ κα είναι ςτεγανά τφπου χελϊνασ ιςχφοσ 1x20 W, ανάλογα με το χϊρο. 

Οι λαμπτιρεσ κα ζχουν χρωματικι απόδοςθ που κα ανικει ςτθν 1 βακμίδα ϊςτε θ επαναπόδοςθ των 
χρωμάτων να είναι από 85-100% (τζτοιεσ αποδόςεισ ζχουν ο χρωματιςμόσ 84 τθσ PHILIPS ι ιςοδυνάμου). Οι 
λαμπτιρεσ κα είναι ενδεικτικοφ τφπου “LID” τθσ PHILIPS ι LUMINLUX τθσ OSRAM για καλφτερθ φωτιςτικι 
απόδοςθ ανά Watt. 

Πλα τα φωτιςτικά φκοριςμοφ κα φζρουν θλεκτρονικό ballast κατάλλθλου μεγζκουσ για διόρκωςθ του 
ςυντελεςτι ιςχφοσ, ϊςτε αυτόσ να είναι μεγαλφτεροσ του 0.95 . 

Φωτιςμόσ αςφαλείασ 

Θα τοποκετθκοφν φωτιςτικά ςϊματα αςφαλείασ πάνω από τισ πόρτεσ και ςε επίκαιρα ςθμεία του κτιρίου. 
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Φωτιςτικό ςϊμα αςφαλείασ ιςχφοσ 2Χ18 W και φωτεινισ ζνταςθσ 300 LUMENS, με ξθροφ τφπου 
ςυςςωρευτι Ν1 - Cd, αυτόματθσ φόρτιςθσ με τθν βοικεια ανορκωτι, με αυτόματο άναμμα μετά τθν 
διακοπι του ρεφματοσ, με μζγιςτο χρόνο λειτουργίασ μίασ ϊρασ μετά τθν διακοπι του ρεφματοσ, δθλαδι 
φωτιςτικό ςϊμα πλιρεσ με λαμπτιρεσ και μικροχλικά και εργαςία πλιρθσ εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ για 
κανονικι λειτουργία. 

 Καταςκευαςτικά - Λοιπά 

Οι ςυνδζςεισ των καλωδίων από φωτιςτικό ςε φωτιςτικό κα γίνουν μζςα ςτθν κλζμμα του φωτιςτικοφ, που 
κατά τον κανονιςμό, είναι ςθμείο διακλαδϊςεωσ. Τα καλϊδια ςφνδεςθσ κα είναι κερμοάντοχα με μονωτικι 
επζνδυςθ ςιλικόνθσ. 

 

5.6. ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ  

 

 Πλοι οι ρευματοδότεσ κα είναι με γείωςθ. Ειδικά ςτουσ υγροφσ και πρόςκαιροσ υγροφσ χϊρουσ κα 
τοποκετθκοφν ρευματοδότεσ ςτεγανοί. 

 Κάκε γραμμι ρευματοδοτϊν, ςτα εργαςτιρια κα τροφοδοτεί μόνον τρείσ ρευματοδότεσ, ενϊ όλεσ 
οι άλλεσ γραμμζσ δεν κα τροφοδοτοφν περιςςότερουσ από 4 ζωσ 5 ρευματοδότεσ. 

 Ειδικά οι ρευματοδότεσ για τισ αυτόνομεσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ κα είναι ςε ανεξάρτθτθ γραμμι. 
 Πλοι οι ρευματοδότεσ κα είναι SCHUKO για να διευκολφνεται θ πικανι χριςθ διαφόρων ςυςκευϊν. 
 Οι ςτεγανοί ρευματοδότεσ κα είναι διμερείσ χωνευτοί ιςχυρισ καταςκευισ με βάςθ από πορςελάνθ 

με πλευρικζσ επαφζσ γείωςθσ (SCHUKO) με εμπρόςκιο κάλυμμα προςταςίασ των επαφϊν. 
 Οι ρευματοδότεσ όπου απαιτθκεί κα είναι χωνευτοί ςε κανάλι ι επίτοιχοι και θ βάςθ τουσ για 

τοποκζτθςθ ςε πλαςτικό κανάλι κα περιλαμβάνεται ςτθν τιμι του πλαςτικοφ καναλιοφ. 

 

5.7. ΣΩΛΘΝΩΣΕΙΣ  

 

Τφποι ςωλινων 

Οι ςωλινεσ μζςα ςτουσ οποίουσ κα τοποκετοφνται θλεκτρικοί αγωγοί και καλϊδια, ανάλογα με το είδοσ 
τουσ είναι οι παρακάτω: 

 Σωλινεσ πλαςτικοί απλοί ι ενιςχυμζνοι. 
 Χαλυβδοςωλινεσ με ςυγκολλθμζνθ ραφι, κοχλιοτομθμζνοι, με μονωτικι επζνδυςθ ςφμφωνα με το 

άρκρο 146, παράγραφοσ 5 ΦΕΚ 598/55. 
 Σπιράλ πλαςτικοί ι Χαλυβδοςωλινεσ όπου θ φφςθ τθσ εγκατάςταςθσ το επιβάλλει.  

Εγκατάςταςθ ςωλθνώςεων 

 Οι ςωλινεσ κα εγκαταςτακοφν ζτςι που να μποροφν να τοποκετθκοφν ι αφαιρεκοφν τα καλϊδια 
χωρίσ να καταςτραφοφν. 

 Θ ελάχιςτθ ονομαςτικι διάμετροσ ςωλινα που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είναι Φ 13,5mm ι Φ ½’’. 
Οι διάμετροι των ςωλινων ανάλογα με τθν διατομι των διερχομζνων καλωδίων ι αγωγϊν κα είναι 
ςφμφωνοι με τουσ πίνακεσ του παρόντοσ Φ.Τ.Ρ. 

 Ππου οι εν λόγω πίνακεσ δεν προβλζπουν διάμετρο ςωλινα, θ επιλογι 1,5 φορά μεγαλφτερθ από 
τθν εξωτερικι διάμετρο του καλωδίου. 

 Οι ςωλθνϊςεισ κα τοποκετοφνται παράλλθλα ι κάκετα με τισ πλευρζσ των τοίχων ι ορόφων. 
Σωλινεσ που οδεφουν παράλλθλα κα απζχουν μεταξφ τουσ τουλάχιςτον όςο θ διάμετρόσ τουσ. 

 Σωλινεσ θλεκτρικζσ που οδεφουν παράλλθλα με άλλεσ διαφορετικϊν εγκαταςτάςεων κα απζχουν 
απ’ αυτζσ τουλάχιςτον 300mm. 

 Οι αλλαγζσ διεφκυνςθσ κα γίνονται με ειδικά τυποποιθμζνα εξαρτιματα, ι με κάμψθ των ςωλινων 
μζςω ειδικισ ςυςκευισ ι με κουτιά διακλάδωςθσ. 

 Οι καμπφλεσ των ςωλινων κα ζχουν ακτίνα τουλάχιςτον ζξι φορζσ τθν διάμετρο του ςωλινα. 
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 Μεταξφ δφο κουτιϊν διακλάδωςθσ επιτρζπονται το πολφ τρείσ καμπφλεσ και μία ζνωςθ ανά τρία 
μζτρα. 

 Πταν θ απόςταςθ των κουτιϊν διακλάδωςθσ δεν ξεπερνάει το ζνα μζτρο απαγορεφεται να υπάρχει 
ζνωςθ. 

 Τα κομμάτια των ςωλινων μζςα ςτο πάχοσ των τοίχων ι οροφϊν δεν κα ζχουν ζνωςθ. 
 Οι ςωλινεσ κα τοποκετοφνται ςτθν πιό ςφντομθ διαδρομι, χωρίσ περιττζσ αλλαγζσ κατεφκυνςθσ, 

χωρίσ παραμόρφωςθ ι ςφνκλιψθ, με μικρι κλίςθ πρόσ τα κουτιά διακλάδωςθσ χωρίσ παγίδεσ 
(ςιφϊνια). 

 Στθν περίπτωςθ ενϊςεων ςιδθροςωλινων ι χαλυβδοςωλινων και όταν διακόπτεται θ ςυνζχειά 
τουσ πρζπει να αποκακιςτάται θ θλεκτρικι ςυνζχεια με διάταξθ γεφφρωςθσ. 

 Τα ςυςτιματα ςωλθνϊςεων μζςα ςτο ζδαφοσ ι ςτο δάπεδο κα είναι ςτεγανά. 

 

5.8. ΤΥΡΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΑΓΩΓΩΝ  

 

 Ρολυπολικά αδιάβροχα καλϊδια με κερμοπλαςτικι επζνδυςθ NYM ςφμφωνα με τον Ρίνακα ΙΙΙ του 
άρκρου 135 ΦΕΚ 598/55, κατθγορία (3) (α), VDE 0250, 0283 και DIN 47705. 

 Υπόγεια πολυπολικά καλϊδια με μόνωςθ και μανδφα από κερμοπλαςτικό υλικό NYY ςφμφωνα με 
τον κανονιςμό VDE 0271. 

 Πλοι οι παραπάνω αγωγοί κα είναι χάλκινοι μονόκλωνοι για διατομι μζχρι και 4mm2 και 
πολφκλωνοι για διατομι 6mm2 και πάνω. 

 

5.9. ΣΥΜΑΤΩΣΕΙΣ Θ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΛΘΝΕΣ  

 

 Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ διατομι ενόσ αγωγοφ είναι 1,5mm2. 
 Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ διατομι ενόσ αγωγοφ που χρθςιμοποιείται ςε κφκλωμα ρευματοδοτϊν ι 

κίνθςθσ είναι 2,5mm2. 
 Πλοι οι αγωγοί κα ζχουν τθν μόνωςθ τουσ χρωματιςμζνθ με τα αντίςτοιχα χρϊματα για τισ τρείσ 

φάςεισ, τον ουδζτερο και τθν γείωςθ. 
 Πλοι οι αγωγοί κα είναι μονοκόμματοι μεταξφ τουλάχιςτον δφο διαδοχικϊν κουτιϊν διακλάδωςθσ. 

Οι ςυνδζςεισ των αγωγϊν μζςα ςτα κουτιά διακλάδωςθσ κα γίνονται με πλαςτικοφσ 
διακλαδωτιρεσ. 

 Καλϊδια που ςυνδζουν πίνακεσ μεταξφ τουσ κα είναι οπωςδιποτε μονοκόμματα. Κουτιά 
διακλάδωςθσ που τυχόν κα υπάρχουν χρθςιμοποιοφνται μόνο ςαν κουτιά διζλευςθσ. 

 Θ διατομι των αγωγϊν ενόσ κυκλϊματοσ είναι θ ίδια ςε όλο τουσ το μικοσ. 
 Οι αγωγοί του ουδετζρου και τθσ γείωςθσ κα τοποκετοφνται ςυνικωσ, εκτόσ αν αναφζρεται αλλιϊσ 

ςτα ςχζδια, μαηί με τουσ αγωγοφσ των φάςεων μζςα ςτον ίδιο ςωλινα ι καλϊδιο. 

 

5.10. ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΟΑΤΕΣ  

 

 Ιςχφουν τα ίδια που αναφζρονται ςτθν παραπάνω για τισ ελάχιςτεσ επιτρεπόμενεσ διατομζσ, τα 
χρϊματα των μονϊςεων και τισ ενϊςεισ. 

 Θα καταςκευαςκοφν από καλϊδια NYM και κα ςτθρίηονται ςε τοίχουσ ι οροφζσ με ειδικά διμερι 
πλαςτικά ςτθρίγματα απόςταςθσ που κα τοποκετοφνται ανά 300mm. 

 Τα πλαςτικά ςτθρίγματα κα ςτερεϊνονται ςτα οικοδομικά ςτοιχεία με ειδικζσ βίδεσ εκτόνωςθσ απ’ 
ευκείασ ι μζςω ςιδθροδρόμων. 

 Ππου οι ςυνκικεσ το επιβάλλουν τα καλϊδια μπορεί να τοποκετθκοφν πάνω ςε μεταλλικι ςχάρα. 
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5.11. ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΘΣ  

 

 Θα είναι κυκλικά, τετραγωνικά ι ορκογωνικά κατάλλθλα για τον τφπο του ςωλινα ι του καλωδίου. 
 Σε υγροφσ ι ςκονιηόμενουσ χϊρουσ τα κουτιά κα είναι ςτεγανά. 
 Θ ςφνδεςθ κουτιϊν με κοχλιοτομθμζνουσ ςωλινεσ κα γίνεται με βίδωμα των ςωλινων πάνω ςτα 

κουτιά. 
 Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κυκλικά κουτιά διαμζτρου τουλάχιςτον 80mm και μζχρι το πολφ 

τεςςάρων διευκφνςεων. 

 

 

5.12. ΚΟΥΤΙΑ ΡΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΘΝΩΝ  

 Θα είναι από χυτοπρεςςαριςτό πλαςτικό με καπάκι ιςχυρισ καταςκευισ ςτερεωμζνο με βίδα. 

 

5.13. ΚΟΥΤΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ NYM  

 Θα είναι από βακελίτθ με ςτεγανό καπάκι και ςτυπιοκλίπτεσ κατάλλθλθσ διαμζτρου για τα 
ςυνδεόμενα καλϊδια. 

 

5.14. ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ  

 

Μονοφαςικοί 

 Θα είναι πλαςτικοί διμερείσ με βάςθ από πορςελάνθ ι ιςχυρό πλαςτικό και τετραγωνικό κάλυμμα 
βαρζοσ τφπου, κατάλλθλοι για εναλλαςςόμενο ρεφμα 250V και ονομαςτικι ζνταςθ 16A. 

 Θα ζχουν πλευρικζσ επαφζσ γείωςθσ δθλαδι κα είναι τφπου SHUKO. 
 Ο βακμόσ ςτεγανότθτάσ τουσ κα είναι ανάλογοσ με τθν κατθγορία του χϊρου ςτον οποίο 

βρίςκονται. 

Τριφαςικοί 

 Θα είναι πλαςτικοί διμερείσ με βάςθ από πορςελάνθ ι ιςχυρό πλαςτικό και τετραγωνικό κάλυμμα 
βαρζωσ τφπου, κατάλλθλοι για εναλλαςςόμενο ρεφμα 400V και ονομαςτικι ζνταςθ 16A. 

 Θα ζχουν πλευρικζσ επαφζσ γείωςθσ δθλαδι κα είναι τφπου SHUKO. 
 Ο βακμόσ ςτεγανότθτάσ τουσ κα είναι ανάλογοσ με τθν κατθγορία του χϊρου ςτον οποίο 

βρίςκονται. 

 

5.15. ΑΓΩΓΟΙ ΓΕΙΩΣΕΩΝ  

 

 Θα είναι τελείωσ ίδιοι με τουσ υπόλοιπουσ αγωγοφσ των κυκλωμάτων ςαν καταςκευι και μόνωςθ 
είτε γυμνοί πολφκλωνοι αγωγοί. 

 Πταν χρθςιμοποιείται χαλυβδοςωλινασ ι γαλβανιςμζνοσ ςιδθροςωλινασ για τθν προςταςία των 
αγωγϊν γείωςθσ, που δεν τοποκετοφνται μαηί με τουσ αγωγοφσ φάςεων και τον ουδζτερο, πρζπει 
να εξαςφαλίηεται θ θλεκτρικι ςυνζχεια του ςωλινα αφ’ ενόσ και θ ςφνδεςθ του αγωγοφ ςτα άκρα 
του με τον ςωλινα αφ’ ετζρου. 

 Γυμνοί αγωγοί γείωςθσ μζςα ςτο ζδαφοσ πρζπει να είναι καςςιτερομζνοι. 
 Οι ςυνδζςεισ των αγωγϊν γείωςθσ κα είναι αςφαλείσ με ςυγκόλλθςθ εν κερμϊ ι με ειδικοφσ 

χάλκινουσ ςυνδετιρεσ. 
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5.16. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΙΣΜΟΥ.  

 

Γενικά 

Τα φωτιςτικά ςϊματα κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και απόδοςθσ αντίςτοιχθσ αυτϊν που κακορίηονται ςτθ 
μελζτθ, αλλά κα φζρουν ακρυλικό κάλυμμα επιλεγμζνο και προςαρμοςμζνο ςτθ βάςθ, ϊςτε να 
επιτυγχάνεται θ απαιτοφμενθ ςτάκμθ φωτιςμοφ και να είναι εφκολθ θ ςυντιρθςθ και θ αλλαγι των 
θλεκτρικϊν ςτοιχείων του ςϊματοσ. 

Θ μεταλλικι βάςθ κα είναι καταςκευαςμζνθ από χαλυβδοζλαςμα DKP εξαιρετικισ ποιότθτασ, ελάχιςτου 
πάχουσ 0,5 χλςτ. Σφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ DIN 1623/1624. Θ μεταλλικι βάςθ κα υποςτεί ειδικι 
επεξεργαςία για να αντζχει ςτθ ςκουριά, όπωσ αναφζρεται παρακάτω: 

 απολίπανςθ και αποβολι ςκουριάσ με ειδικά διαλυτικά κακαριςμοφ 
 φωςφάτωςθ όλων των επιφανειϊν 
 επικάλυψθ με ιςχυρό αντιδιαβρωτικό υπόςτρωμα 
 τελικι βαφι με θλεκτροςτατικι μζκοδο, που κα είναι ομοιόμορφθ χωρίσ ελαττϊματα, φυςςαλίδεσ 

ι ξζνα ςϊματα 
 ςτερζωςθ τθσ θλεκτροςτατικισ βαφισ με ψιςιμο ςε κατάλλθλο κλίβανο ςε κερμοκραςία 140οC 

ζωσ 180οC χωρίσ τοπικζσ υπερκερμάνςεισ. 

Θ βάςθ κα φζρει κατάλλθλθ εξαγωγικι τρφπα για το παξιμάδι γείωςθσ, τρφπεσ ειδικισ μορφισ για τθν 
ανάρτθςθ του φωτιςτικοφ από τθν οροφι και τρφπεσ ειδικισ μορφισ για τθν ανάρτθςθ του φωτιςτικοφ απο 
τθν οροφι και τρφπεσ διζλευςθσ των καλωδίων τροφοδοςίασ. 

Στθ βάςθ υπάρχουν κατάλλθλεσ υποδοχζσ για τθν ςτιριξθ των ςτραγγαλιςτικϊν πθνίων, λυχνιολαβϊν και 
βάςεων εκκινθτϊν. 

Στθν όλθ καταςκευι δεν κα υπάρχουν κολλιςεισ των μετάλλων αλλά κατάλλθλεσ κάμψεισ πολφ καλισ 
εφαρμογισ. 

Θ βαφι των ελαςμάτων που ςχθματίηουν το χϊρο των λαμπτιρων φκοριςμοφ κα ζχει τθν ποιότθτα που 
προδιαγράφεται πιο πάνω και θ απόχρωςι τθσ κα είναι λευκι με ςυντελεςτι ανάκλαςθσ τουλάχιςτον 85%. 

Τυχόν μθ βαμμζνο μεταλλικό τμιμα τθσ βάςθσ κα ζχει υποςτεί επιφανειακι χθμικι οξείδωςθ για να 
προςτατεφεται από τθ ςκουριά. 

Ανάρτθςθ 

Το φωτιςτικό ςϊμα κα τοποκετείται ςτθν οροφι ι κα κρεμιζται με αλυςίδεσ εάν το φψοσ του χϊρου είναι 
αντίςτοιχα μικρό ι μεγάλο. Θ ςχετικι εντολι κα δίνεται από τθν επίβλεψθ. 

Ρλαςτικό κάλυμμα 

Το πλαςτικό κάλυμμα κα είναι από διαφανζσ Plexiglass με ομοιόμορφο πάχοσ και άριςτθ ποιότθτα, ϊςτε να 
μθν αλλοιϊνεται ι κιτρινίηει με τθν πάροδο του χρόνου. Το κάλυμμα κα είναι ενιςχυμζνο ςτισ ακμζσ και κα 
ζχει υποςτεί ειδικι αντιςτατικι επεξεργαςία, ϊςτε να μθν ζλκει τθν ςκόνθ. 

Θα προςαρμόηεται ςτθν μεταλλικι βάςθ με παρεμβολι αφρϊδουσ πλαςτικοφ, ϊςτε, μετά τθν τοποκζτθςθ 
του πλαςτικοφ καλφμματοσ να αποκλείεται θ είςοδοσ ςκόνθσ. 

Θ ςφςφιξθ του πλαςτικοφ καλφμματοσ πάνω ςτθ βάςθ κα γίνεται χωρίσ τθν χρθςιμοποίθςθ εργαλείων ι 
αποκοχλίωςθ κοχλιϊν, αλλά με τθν βοικεια ειδικϊν ελατθρίων ι μοχλϊν ςυγκράτθςθσ που 
ενςωματϊνονται ςτθ βάςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. 

Ηλεκτρικά όργανα - λαμπτιρεσ 

Πλα τα μεταλλικά όργανα και οι λαμπτιρεσ κα είναι του ιδίου οίκου, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ςωςτι 
λειτουργία, μεγάλθ διάρκεια ηωισ και ευχζρεια ανταλλακτικϊν. 

Στθν θλεκτρικι εξάρτθςθ κάκε φωτιςτικοφ ςϊματοσ φκοριςμοφ για όλουσ τουσ τφπουσ κα τοποκετείται 
θλεκτρονικό ballast. 
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Στραγγαλιςτικά πθνία 

Το ςτραγγαλιςτικό πθνίο κα είναι ακόρυβθσ λειτουργίασ κατάλλθλο για τθν ονομαςτικι ιςχφ του λαμπτιρα 
φκοριςμοφ και κα είναι θλεκτρονικό . 

Ο ςυνδυαςμόσ ςτραγγαλιςτικοφ πθνίου και πυκνωτοφ κα εξαςφαλίηει ςτο ςφςτθμα ςυν Φ=0,95 
τουλάχιςτον. 

Ζτςι θ κερμοκραςία του τυλίγματοσ κα διατθρείται ςε χαμθλά επίπεδα με τθν εξαςφάλιςθ μεγάλθσ 
επιφάνειασ απαγωγισ τθσ κερμότθτασ και όχι με ελάττωςθ του ρεφματοσ από το τφλιγμα. 

Κατά τα λοιπά κα πλθροφνται οι προδιαγραφζσ CIE ζκδοςθ 82 ι VDE 0712. 

Λυχνιολαβζσ 

Ο λαμπτιρασ κα ςυγκρατείται ακίνθτοσ με λυχνιολαβζσ βαρειάσ καταςκευισ, περιςτροφικοφ τφπου 
αςφαλείασ με ειδικι διάταξθ ελατθρίου και κινθτι κεντρικι κεφαλι που κα εξζρχεται ςτθ κζςθ λειτουργίασ 
του λαμπτιρα. Οι επαφζσ των λυχνιολαβϊν κα είναι επαργυρωμζνεσ για να αποφεφγεται θ αλλοίωςθ από 
θλεκτρικό τόξο κατά τθν ζναυςθ των λαμπτιρων. Ο κάλυκασ του λαμπτιρα κα είναι 6 13. 

Λαμπτιρεσ 

Οι λαμπτιρεσ φκοριςμοφ ανάλογα με το φωτιςτικό κα είναι ονομαςτικισ ιςχφοσ 18W, υπό ςτοιχεία 
λειτουργίασ 220V, AC, 50Hz και απόδοςθ για χρϊματα PHILIPS 84 ι OSRAM 21 ςε LUMEN : 

Ρυκνωτζσ 

Οι πυκνωτζσ κα ειναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ VDE 0560 για κερμοκραςία 
περιβάλλοντοσ από -25οC ζωσ 85oC και κα περιλαμβάνουν αντίςταςθ εκφόρτιςθσ που κα ςυνδζεται 
παράλλθλα. 

Εκκινθτζσ 

Ο εκκινθτισ κα είναι ικανόσ για αρκετζσ χιλιάδεσ εναφςεων, κα φζρει ενςωματωμζνο αντιπαραςιτικό 
πυκνωτι και κα είναι κατάλλθλοσ για τθν ζναυςθ των αντίςτοιχων λαμπτιρων. 

Ρροβολζασ εξωτερικοφ χώρου 

Θα είναι πλιρωσ ςτεγανόσ, με λαμπτιρα LED 70W, εργοςταςιακισ καταςκευισ. 

 

5.17. ΡΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΘΛΘΣ ΤΑΣΕΩΣ  

 

Ο γενικόσ πίνακασ χαμθλισ τάςεωσ κα είναι εργοςταςιακισ τυποποιθμζνθσ καταςκευισ ςειράσ ςφμφωνα 
με τουσ κανονιςμοφσ : 

 VDE 0600 Μζροσ 500 (Τ500) 
 DIN E 60439-1 
 IEC 60439-1 

υπό τον γενικό τίτλο : 

 Low voltage switchgear and controlgear assemblies 
 Niederspannungs-schaltgeraetekombinationen 
 Typgepruefte und partiell typgepruefte kombinationen (TSK) 

Τα βαςικά τεχνικά χαρακτθριςτικά του κα είναι : 

 Ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ : ζωσ 690 V, 50 Hz 
 Ονομαςτικι τάςθ μονϊςεωσ : 1000 V 
 Τάςθ δοκιμϊν : 3 kV 
 Αντοχι ςε ζνταςθ κρουςτικοφ ρεφματοσ Js :  50 kA 
 Βακμόσ προςταςίασ κατά DIN 40050 : IP 40 
 : 1,25mm 
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 Επικάλυψθ ποφδρασ κατά DIN 43656 
 Σκελετόσ : θλεκτρογαλβανιςμζνοσ 
 Απόχρωςθ χρϊματοσ βαφισ : κατά RAL 7032 (ανοικτό γκρί) 
 Θζςθ πίνακα : ελεφκερα ιςτάμενοσ 
 Είςοδοσ – ζξοδοσ καλωδίων : από τθν κάτω πλευρά του πίνακα μζςω επιςκεψίμων καναλίων 
 Χειριςτιρια διακοπϊν : από τθν εμπρόςκια πλευρά 

Εγκατάςταςθ γενικών πινάκων Χ.Τ. 

Θ εγκατάςταςθ των πινάκων χαμθλισ τάςεωσ ςτθν τελικι τουσ κζςθ κα πραγματοποιθκεί με τθν 
τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ τουσ επί κατάλλθλα διαμορφωμζνων βάςεων .Γενικϊσ προβλζπεται 
απαιτοφμενου κενοφ χϊρου για τθν τοποκζτθςθ και διευκζτθςθ των εισ αυτόν προςερχομζνων και 
απερχομζνων καλωδίων. 

 

Χρωματιςμόσ φάςεων 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει με μεγάλθ ςχολαςτικότθτα τον υπό των επιςιμων κανονιςμϊν του 
Ελλθνικοφ Κράτουσ (ιτοι Υπουργείου Βιομθχανίασ, Δ.Ε.Θ.) προβλεπόμενον χρωματιςμόν των τριϊν 
φάςεων, του ουδετζρου και τθσ γειϊςεωσ. 

Απαγορεφεται ρθτϊσ θ αλλαγι χρωματιςμοφσ των φάςεων κακ’ όςον τοφτο κα ιταν δυνατό να προξενιςει 
ςθμαντικζσ ηθμίεσ τόςον ςτθν υψθλι όςον και ςτθν χαμθλι τάςθ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτον 
απαραίτθτο ζλεγχο των εγκαταςτάςεων με τθν βοικεια οργάνων διαδοχισ φάςεων (ςτθν χαμθλι τάςθ) 
προκειμζνου να βεβαιωκεί περί τθσ ςωςτισ διαδοχισ. 

Στθν Μ.Τ. κα ζχουμε τουσ εξισ χρωματιςμοφσ : 

 Φάςθ R κίτρινθ (Χρωματιςμόσ κατά DIN 5381 – RAL 1012) 
 Φάςθ S πράςινθ (Χρωματιςμόσ κατά DIN 5381 – RAL 6010) 
 Φάςθ T λιλά (Χρωματιςμόσ κατά DIN 5381 – RAL 4001) 
 Ουδζτερο Ο λευκό (Χρωματιςμόσ κατά DIN 5381 - RAL 9002) 
 Γείωςθ : Μαφρεσ λοξζσ γραμμζσ ςε άςπρο φόντο (ηζβρα). 

Στθν χαμθλι τάςθ κα ακολουκθκοφν οι κανονιςμοί του Υπουργείου Βιομθχανίασ Κ.Ε.Θ.Ε. (κωδικόσ 
διακριτικϊν χρωμάτων αγωγϊν φάςεων πολυπολικϊν καλωδίων), ιτοι κα ζχουμε : 

 Φάςθ R (U) Χρϊματοσ μαφρου 
 Φάςθ S (V) Χρϊματοσ κόκκινου 
 Φάςθ T (W) Χρϊματοσ καφζ 
 Ουδζτεροσ Χρϊματοσ γκρί 
 Γείωςθ Χρϊματοσ κίτρινου 

 

Αυτόματοι τριπολικοί διακόπτεσ ιςχφοσ 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ κα είναι εργοςταςιακισ καταςκευισ ςειράσ και κα ανταποκρίνονται προσ : 

Τουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ EN 60947-2 

Τουσ Διεκνείσ κανονιςμοφσ IEC 60974-2 

Τουσ Γερμανικοφσ κανονιςμοφσ DIN EN 60947-2 

μθχανικϊσ χειριηόμενοι, με κερμοκραςία περιβάλλοντοσ χϊρου 40oC με αντιςτακμιςμζνεσ μονάδεσ 
αφόπλιςθσ προκειμζνου να μθν υποβακμιςκεί θ λειτουργικι ικανότθτα. 

Ο κφκλοσ χειριςμοφ, δθλαδι θ ςυχνότθσ ενόσ αυτομάτου διακόπτθ ιςχφοσ για τθν όπλιςθ αφόπλιςι του 
υπό τισ εντάςεισ ρευμάτοσ για τισ οποίεσ ζχει καταςκευαςκεί και ςε ποία κατάςταςθ πρζπει να βρίςκεται ο 
διακόπτθσ φςτερα από τον προδιαγραφόμενο κφκλο χειριςμϊν, κα είναι κατθγορίασ 2 ςφμφωνα με τουσ 
κανονιςμοφσ IEC 947 (ρεφμα Jcs). 
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Κατά τθν επιλογικι των αυτομάτων διακοπτϊν πρζπει να λθφκοφν υπόψθ από τον ανάδοχο καταςκευαςτι 
και προμθκευτι των υλικϊν οι παρακάτω παράμετροι. 

Θ ικανότθσ διακοπισ του βραχυκυκλϊματοσ από τον αυτόματο διακόπτθ ιςχφοσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο 
τοποκετιςεϊσ του, ςφμφωνα με το μονογραμμικό ςχζδιο του υποςτακμοφ, κα είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ τθσ 
τιμισ του ςτο ςθμείο αυτό εμφανιςκθςομζνου τριπολικοφ ι και μονοπολικοφ (περίπτωςθ μετά τον 

 

Ππου NAV : Θ ικανότθσ διακοπισ (αφόπλιςθσ) του διακόπτθ ιςχφοσ ςε βραχυκφκλωμα, Breaking capacity, 
Nennausschaltvermogen 

Θ ικανότθσ ηεφξεωσ υπό ςυνκικεσ βραχυκυκλϊματοσ του αυτομάτου διακόπτθ ιςχφοσ ςτο ςυγκεκριμζνο 
ςθμείο τοποκετιςεϊσ του, ςφμφωνα με το μονογραμμικό ςχζδιο του υποςτακμοφ, κα είναι ίςθ ι 
μεγαλφτερθ του ςτο ςθμείο αυτό αναμενομζνου κρουςτικοφ ρεφματοσ βραχυκυκλϊςεωσ, ιτοι 

NEV < Jcm (τιμι κορυφισ) 

Ππου NEV : Θ ικανότθσ ηεφξεωσ (όπλιςθσ) του διακόπτθ ιςχφοσ υπό βραχυκφκλωμα, Making capacity, 
Nenneinschaltvermogen 

Θ ςχζςθ <n> μεταξφ των τιμϊν τθσ ικανότθτασ ηεφξεωσ προσ αυτιν τθν διακοπισ υπό βραχυκφκλωμα των 
τοποκετθκθςομζνων διακοπτϊν ιςχφοσ πρζπει ν ικανοποιοφν τουσ κανονιςμοφσ κατά DIN EN 60947-2 και 
VDE 0660 T.101, δθλαδι τισ ςχζςεισ 

Για 10<J<20kA cosφ=0,3 n=2,0 

Για 20<J<50kA cosφ=0,25 n=2,1 

Το κερμικό βραχυκυκλϊςεωσ Jcw διαρκείασ 1s (1’’) πρζπει να είναι μεγαλφτερο του αναμενόμενου 
μεγίςτου ρεφματοσ βραχυκυκλϊςεωσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο. 

Επειδι είναι δυνατόν να υφίςτανται διαφορζσ ςε επιμζρουσ τεχνικά ςτοιχεία των αυτομάτων διακοπτϊν 
μεταξφ των καταςκευαςτικϊν οίκων παρατίκενται ςτοιχεία τα οποία πρζπει να φζρουν οι διακόπτεσ. 

Θα φζρουν τριπολικι κερμικι προςταςία με αντιςτάκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ για κερμοκραςία 
περιβάλλοντοσ 40oC εξωτερικά ρυκμιηόμενθ με εφροσ ρυκμίςεωσ ……………… και τιμζσ αφοπλίςεωσ 
(αποηεφξεωσ) όπωσ δίδονται ςτουσ Γερμανικοφσ κανονιςμοφσ EN 57660 Μζροσ 102 / VDE 0660 Μζροσ 101. 

Εκτιμάται ότι για διακόπτεσ μζχρι 300 Α περίπου θ κζρμανςθ των ςτοιχείων υπερεντάςεωσ κα 
πραγματοποιείται απευκείασ για δε διακόπτεσ μεγαλυτζρασ εντάςεωσ κα πραγματοποιείται μζςω 
μεταςχθματιςτϊν εντάςεωσ. 

Θα φζρουν επίςθσ μαγνθτικι προςταςία με εξωτερικά ρυκμιηόμενα ςτοιχεία και με δυνατότθτα ρυκμίςεωσ 
του χρόνου κακυςτζρθςθσ τθσ αφόπλιςθσ. Εδϊ τονίηεται θ υποχρζωςθ του αναδόχου καταςκευαςτι να 
λάβει υπόψθ αφ’ ενόσ μεν τθν βακμονόμθςθ του χρόνου αποκρίςεωσ των αυτομάτων διακοπτϊν οι οποίοι 
λειτουργοφν εν ςειρά (τεμ.4) αφ’ ετζρου δε τον μζγιςτο χρόνο καταπονιςεωσ των μεταςχθματιςτϊν ιςχφοσ 
ο οποίοσ δίδεται με 2s (2’’) κατά τουσ κανονιςμοφσ DIN VDE 0532 μζροσ 5. 

 

Μεταςχθματιςτζσ εντάςεωσ 

Ο ανάδοχοσ τθσ καταςκευισ των πινάκων υποχρεοφται όπωσ υπολογίςει με ακρίβεια τθ απαιτοφμενθ ιςχφ 
των προσ εγκατάςταςθ μεταςχθματιςτϊν εντάςεωσ βάςει των χαρακτθριςτικϊν των διακοπτϊν και των 
καταναλϊςεων των οργάνων ενδείξεωσ. 

Επειδι δεν είναι από τοφδε γνωςτι θ προμθκεφτρια των μεταςχθματιςτϊν εντάςεωσ αυτοί πρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ VDE 0414 Μζροσ 1 ζωσ 3. 

Στισ πινακίδεσ τουσ πρζπει να αναγράφεται : 

 Θ μεγίςτθ τάςθ λειτουργίασ και θ τάςθ μονϊςεωσ των τυλιγμάτων (0,5/3kV). 
 Θ κλάςθ μονϊςεωσ για τθν μεγίςτθ επιτρεπομζνθ κερμοκραςία τόςον ςτο πρωτεφον όςον και ςτο 

δευτερεφον τφλιγμα (120oC, κλάςθ Ε). 
 Θ ονομαςτικι ζνταςθ 
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 Θ ονομαςτικι ιςχφσ 
 Θ αντοχι ςε βραχυκφκλωμα (Jth/Jdyn). 
 Θ ςυμπεριφορά του Μ/Σ ςτθν περιοχι υπερεντάςεωσ 
 Θ κλάςθ ακριβείασ. 

Ρεριγραφι των επιμζρουσ πεδίων του γενικοφ πίνακα χαμθλισ τάςεωσ. 

Ππωσ απεικονίηεται ςτο ςχζδιο τθσ Υπθρεςίασ . 

 

Καταςκευαςτικά ςτοιχεία - Ρροδιαγραφζσ 

Ηλεκτρικοί πίνακεσ διανομισ, μεταλλικοί, τφπου STAB (ΓΕΝΙΚΑ) 

Οι πίνακεσ αυτοί κα είναι κατάλλθλοι για χωνευτι, θμιχωνευτι ι επίτοιχθ εγκατάςταςθ, ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ Επιβλζψεωσ ενδεικτικοφ τφπου STAB (STAB VERTEILUNGEN) τθσ εταιρείασ SIEMENS, 
καταςκευαςμζνοι και εξοπλιςμζνοι ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτισ παρακάτω παραγράφουσ. 

Οι πίνακεσ αυτοί κα αποτελοφνται : 

(α) Από μεταλλικό ερμάριο από λαμαρίνα ψυχρισ εξελάςεωσ για τθν τοποκζτθςθ των οργάνων του πίνακα, 
με τθ χριςθ φορζων ςχιματοσ διπλοφ Ρ, τα οποία ερμάρια κα ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ γεωμετρικι 
διάςταςθ με τουσ υπάρχοντεσ πίνακεσ οι οποίοι κα αποξθλωκοφν .Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι κα 
παραμείνει θ υπάρχουςα θλεκτρικι εγκατάςταςθ και κα αναςυνδεκεί ςτουσ νζουσ πίνακεσ. Κατά τθν 
αποξιλωςθ των παλαιϊν κα πρζπει να προβλεφκεί θ αςφαλι εκτοποκζτθςθ των καλωδιϊςεων οι οποίεσ 
κα επανατοποκετθκοφν.Θ οποιαδιποτε πρόςκετθ καλωδίωςθ για τθν ςφνδεςθ των νζων πινάκων δεν κα 
πλθρωκεί χωριςτά και ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν τιμι των νζων πινάκων . 

(β) Από μεταλλικό πλαίςιο, τοποκετθμζνο ςτο μπροςτινό μζροσ του πίνακα πάνω ςτον οποίο κα 
ςτερεϊνεται θ μετωπικι πλάκα. 

(γ) Από μεταλλικι μετωπικι πλάκα, πάνω ςτθν οποία κα ανοιχκοφν οι κατάλλθλεσ κάκε φορά τρφπεσ για τα 
όργανα του πίνακα. Ράνω ςτθ πλάκα αυτι κα υπάρχουν πινακίδεσ από ηελατίνα με επιχρωμιωμζνο πλαίςιο 
νια τθν αναγραφι των κυκλωμάτων. Θ πλάκα αυτι κα προςαρμόηεται πάνω ςτο πλαίςιο με τζςςερισ 
τουλάχιςτον επιχριωμζνεσ ι ανοξείδωτεσ βίδεσ, που κα μποροφν να ξεβιδωκοφν και να βιδωκοφν εφκολα 
με το χζρι, χωρίσ να υπάρχει .ανάγκθ να αφαιρεκεί θ πόρτα του πίνακα. Το πάχοσ τθσ λαμαρίνασ του 
ερμαρίου, του πλαιςίου και τθσ μπροςτινισ πλάκασ κα είναι τουλάχιςτον 1,5mm. 

(δ) Ρροκειμζνου για γραμμζσ που περιλαμβάνουν μαχαιρωτζσ αςφάλειεσ (δθλαδι, για γραμμζσ πάνω από 
100Α) ι τθλεχειριηομζνουσ διακόπτεσ αζροσ ι επαφείσ (CONTACTORS), ςτον πίνακα κα προβλζπεται 
ιδιαίτερο διαμζριςμα, που κα χωρίηεται από το υπόλοιπο εςωτερικό του πίνακα με χαλφβδινα ελάςματα 
(λαμαρίνεσ). Κάκε τζτοιο διαμζριςμα κα είναι επιςκζψιμο από τθν μετωπικι όψθ του πίνακα, μζςω 
ιδιαίτερθσ κφρασ. Σε κάκε τζτοιο διαμζριςμα, κα υπάρχουν μόνο τα όργανα κλπ. χειριςμοφ, προςταςίασ, 
μετριςεων και ενδείξεων για, μόνο, τθν αντίςτοιχθ αναχϊρθςθ. 

Σθμειϊνεται ότι οι. ςτεγανοί μεταλλικοί πίνακεσ κα είναι γενικά καταςκευαςμζνοι όπωσ και οι όχι ςτεγανοί 
πίνακεσ με τθ διαφορά ότι : 

 οι ειςερχόμενεσ και εξερχόμενεσ απ' αυτοφσ γραμμζσ κα προςαρμόηονται ςτεγανά πάνω ςε αυτοφσ 
με ςτυπιοκλίπτεσ 

 κα ζχουν, υποχρεωτικά, πόρτα που κα προςαρμόηεται ςτεγανά πάνω ςτο πλαίςιό τθσ με τθ 
βοικεια ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων, κα παρζχουν δε γενικά βακμό προςταςίασ, κατά IEC 144,       
Ι 54. ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΙΝΑΚΕΣ ΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΥΓΑΣΙΑ. 

Οι πίνακεσ κα βαφτοφν με δφο ςτρϊςεισ αντιςκωρικοφσ βαφισ και με μια τελικι ςτρϊςθ με ελαιόχρωμα 
φοφρνου τθσ εγκρίςεωσ τθσ Επιβλζψεωσ 

Θ καταςκευι των πινάκων κα είναι τζτοια ϊςτε τα μζςα ς' αυτοφσ όργανα διακοπισ, χειριςμοφ, 
αςφαλίςεωσ, ενδείξεων κλπ. να είναι προςιτά εφκολα, μετά από τθν αφαίρεςθ τθσ μετωπικισ πλάκασ των 
πινάκων, να είναι τοποκετθμζνα ςε κανονικζσ κζςεισ και να είναι δυνατι θ άνετθ αφαίρεςθ, επιςκευι και 
επανατοποκζτθςι τουσ, χωρίσ να μεταβάλλεται θ κατάςταςθ των γειτονικϊν οργάνων. 
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Οι ηυγοί των πινάκων ("μπάρεσ") κατά DΙΝ 43671/9.53 κα είναι επιτρεπόμενθσ εντάςεωσ ίςθσ τουλάχιςτον 
με το κεντρικό διακόπτθ του πίνακα και κατάλλθλοι για ςτερζωςθ πάνω ςε αυτοφσ αςφαλειϊν, 
μικροαυτομάτων, προςαγωγι και απαγωγι ρεφματοσ κλπ. 

Πλοι οι πίνακεσ κα ζχουν και "μπάρα" γειϊςεωσ από χαλκό, μπάρα ουδετζρου και μπάρεσ φάςεων. 

Οι πίνακεσ κα είναι ςυναρμολογθμζνοι ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ τουσ, κα ζχουν άνεςθ χϊρου για τθν 
είςοδο, και για τθν ςφνδεςθ των καλωδίων των κυκλωμάτων, κα δοκεί δε μεγάλθ ςθμαςία ςτθ καλι και 
ςφμμετρθ εμφάνιςθ των πινάκων. Γι' αυτό πρζπει να τθρθκοφν οι παρακάτω γενικζσ αρχζσ: 

(α) Τα ςτοιχεία προςαγωγισ των πινάκων κα βρίςκονται ςτο κάτω μζροσ του πίνακα. 

(β) Τα γενικά ςτοιχεία του πίνακα (διακόπτθσ, αςφάλειεσ) κα τοποκετθκοφν ςυμμετρικά ωσ προσ τον 
κατακόρυφο άξονα. 

(γ) Τα υπόλοιπα ςτοιχεία κα είναι τοποκετθμζνα ςε κανονικζσ οριηόντιεσ ςειρζσ, ςυμμετρικά ωσ προσ τον 
κατακόρυφο άξονα του πίνακα. 

Ππωσ φαίνεται ςτα ςχζδια, όπου τα φϊτα πολλϊν χϊρων ελζγχονται όχι από τοπικοφσ διακόπτεσ αλλά απ' 
ευκείασ από τουσ πίνακεσ. Ζτςι, ςτουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ φωτιςμοφ κα τοποκετθκοφν και οι αντίςτοιχοι 
διακόπτεσ χειριςμοφ, κατάλλθλοι για τθ χριςθ που προορίηονται. 

Για να αποφφγουμε ανωμαλίεσ κατά τθν εκτζλεςθ των χειριςμϊν, οι δφο ομάδεσ (μικροαυτομάτων και 
διακοπτϊν χειριςμοφ) πρζπει να τοποκετθκοφν ςε ςαφϊσ ξεχωριςμζνεσ μεταξφ τουσ κζςεισ ςτον πίνακα. 

Επειδι δεν είναι από τϊρα γνωςτι θ ςειρά, με τθν οποία κα φκάνουν οι γραμμζσ, ςτθν πάνω πλευρά του 
πίνακα κα αφεκεί χϊροσ (5 τουλάχιςτον εκατοςτϊν), μεταξφ τθσ ςειράσ των κλζμενσ (βλζπε παρακάτω) και 
του πάνω άκρου των πινάκων. Για τον ίδιο λόγο δεν κα ανοιχκοφν τρφπεσ ςτθν πάνω πλευρά των πινάκων 
αλλά απλϊσ κα "χτυπθκοφν" (KNOCKOUTS), ϊςτε να μποροφν να ανοιχκοφν με ζνα απλό χτφπθμα. Οι 
τρφπεσ αυτζσ κα είναι όςον αφορά τον αρικμό όςεσ χρειάηονται για κάκε πίνακα (αφοφ λθφκοφν υπ' όψθ 
και τα καλϊδια προςαγωγισ κακϊσ και οι εφεδρικζσ γραμμζσ και τα ιδιαίτερα καλϊδια γειϊςεωσ, όπου 
υπάρχουν τζτοια, ςφμφωνα με τα ςχζδια), όςον αφορά δε τθν διάμετρο ίςεσ προσ τθν μικρότερθ διάμετρο 
που απαιτείται για κάκε πίνακα, κα ζχουν όμωσ αρκετι απόςταςθ μεταξφ τουσ, ϊςτε να μποροφν να 
μεγαλϊςουν όςο χρειάηεται για το πζραςμα και των μεγαλφτερθσ διαμζτρου καλωδίων. Ππου είναι 
απαραίτθτο, οι τρφπεσ μποροφν να διαταχκοφν και ςε περιςςότερεσ από μια ςειρζσ. 

Μζςα ςτουσ πίνακεσ, ςτο πάνω μζροσ και ςε ςυνεχι οριηόντια ςειρά (ι ςειρζσ) κα υπάρχουν ακροδζκτεσ 
("κλζμενσ") από κεραμικό υλικό. ςτουσ οποίουσ κα ζχουν οδθγθκεί εκτόσ από τουσ αγωγοφσ φάςεωσ, και οι 
ουδζτεροι και οι γειϊςεισ για κάκε γραμμι που αναχωρεί ι φκάνει ςτον πίνακα ςε τρόπο ϊςτε κάκε 
γραμμι που μπαίνει ι βγαίνει από τον πίνακα να ςυνδζεται με όλουσ τουσ αγωγοφσ τθσ μόνο ςε κλζμενσ 
και μάλιςτα ςυνεχόμενα. Θ ςειρά (ι ςειρζσ) των κλζμενσ κα βρίςκονται, όπωσ και παραπάνω αναφζρκθκε, 
ςε απόςταςθ από τθν πάνω πλευρά του πίνακα. 

Σε περίπτωςθ που υπάρχουν περιςςότερεσ από μια ςειρζσ κλζμενσ, κάκε υποκείμενθ κα βρίςκεται ςε 
μεγαλφτερθ απόςταςθ από το βάκοσ του πίνακα από τθν αμζςωσ υπερκείμενθ τθσ, οι δε εςωτερικζσ 
ςυρματϊςεισ κα οδθγοφνται προσ τα κλζμενσ από το πίςω μζροσ, ςε τρόπο ϊςτε θ πάνω επιφάνειά τουσ να 
είναι ελεφκερθ για τθν ευχερι ςφνδεςθ των εξωτερικϊν καλωδίων. Οι χαρακτθριηόμενεσ ςτα ςχζδια ςαν 
εφεδρικζσ γραμμζσ κα είναι και αυτζσ πλιρεισ και θλεκτρικόσ ςυνεχείσ μζχρι τα κλζμενσ. 

Θ εςωτερικι ςυνδεςμολογία των πινάκων κα είναι άριςτθ από τεχνικισ και αιςκθτικισ απόψεωσ, δθλαδι 
τα καλϊδια κα ακολουκοφν ομαδικά ι μεμονωμζνα, ευκείεσ και ςφντομεσ διαδρομζσ, κα είναι δε ςτα άκρα 
τουσ καλϊσ προςαρμοςμζνα και ςφιγμζνα με κατάλλθλεσ βίδεσ και ροδζλεσ, δεν κα παρουςιάηουν 
αδικαιολόγθτεσ διαςταυρϊςεισ κλπ. και κα φζρουν χαρακτθριςτικοφσ αρικμοφσ και ςτα δφο άκρα τουσ. 
Ακόμα μεγάλθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί από αιςκθτικι και λογικι άποψθ ςτθν άρτια πρόςδεςθ των 
καλωδίων ςε ομάδεσ, όπου αυτό χρειάηεται. 

Οι ηυγοί (μπάρεσ) χαλκοφ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τυποποιθμζνων διατομϊν επικαςςιτερωμζνοι. 
Οι διατομζσ των καλωδίων και των χάλκινων ράβδων εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ κα είναι επαρκείσ και κα 
ςυμφωνοφν κατ' ελάχιςτο προσ τισ αναφερόμενεσ ςτα ςχζδια για τισ αντίςτοιχεσ γραμμζσ που φκάνουν ι 
αναχωροφν. 
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Θα τθρθκεί ζνα προκακοριςμζνο ςφςτθμα όςον αφορά τθ ςιμανςθ των φάςεων. Ζτςι θ ίδια φάςθ κα 
ςθμαίνεται πάντοτε με το ίδιο χρϊμα και επί πλζον ςτισ τριφαςικζσ διανομζσ κάκε φάςθ. κα εμφανίηεται 
πάντοτε ςτθν ίδια κζςθ ωσ προσ τισ άλλεσ και κα τθρείται θ ίδια πάντοτε (π.χ. θ L1 αριςτερά, θ L2 ςτο μζςο, 
θ L3 δεξιά), όςον αφορά ςτισ αςφάλειεσ και ςτα κλζμενσ. 

Γενικά, θ ςυνδεςμολογία των πινάκων κα είναι πλιρθσ, κατά τρόπο ϊςτε να μθν χρειάηεται για τθ 
λειτουργία τουσ παρά μόνο θ τοποκζτθςι τουσ, θ ςτερζωςι τουσ και θ ςφνδεςι τουσ με τισ γραμμζσ που 
μπαίνουν και βγαίνουν. 

Θα λθφκεί ειδικι πρόνοια ςτισ κζςεισ διελεφςεωσ των καλωδίων και τισ διαδρομζσ τουσ μζςα ςτον πίνακα, 
ςε ςχζςθ με τα ςθμεία ειςόδου των γραμμϊν παροχισ ι των εξερχομζνων γραμμϊν προσ/ από τον πίνακα. 

Οι πίνακεσ κα παραδοκοφν με όλα τα εξαρτιματα που φαίνονται ςτα ςχζδια (μιτρεσ και φυςίγγια 
αςφαλειϊν. ενδεικτικζσ λυχνίεσ κλπ.) και επί πλζον και με κάκε άλλθ ςυμπλθρωματικι διάταξθ αςφάλειασ 
ι βοθκθτικι ςυςκευι ι όργανο αναγκαίο για τθν 

αςφαλι και κανονικι λειτουργία τουσ (ζςτω και αν αυτά δεν αναφζρονται ςτα ςχζδια και τισ περιγραφζσ), 
κακϊσ και με τισ τυχόν απαιτοφμενεσ ςυνδεςμολογίεσ αλλθλο-εξαρτιςεωσ των διαφόρων μθχανθμάτων. 

Σθμειϊνεται ότι ιδιαίτερθ μζριμνα πρζπει να λθφκεί από τον Ανάδοχο ϊςτε ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 
Επιβλζψεωσ να δϊςει ςτουσ πίνακεσ μορφι καλαίςκθτθ. 

Επίςθσ οι πίνακεσ κα ζχουν δοκιμαςκεί και υποςτεί ζλεγχο μονϊςεωσ, που τα αποτελζςματά τουσ κα 
γνωςτοποιθκοφν με ζγγραφο ςτθν Επίβλεψθ κατά τθν παράδοςθ των πινάκων. Τα αποτελζςματα αυτά κα 
ςυμφωνοφν κατ' ελάχιςτο με αυτά που κακορίηονται από τουσ επίςθμουσ Κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ 
Κράτουσ. 

Πςοι πίνακεσ τοποκετθκοφν εντόσ ερμαρίων που κλειδϊνουν (ξφλινων θ γυψοςανίδασ με ξφλινα φφλλα) 
δεν κα ζχουν πόρτεσ και οι χειριςμοί κα γίνονται από τθ μετϊπθ. Πςοι είναι εμφανείσ κα διακζτουν 
ολομεταλλικι κφρα που κλειδϊνει. Οι διακόπτεσ χειριςμϊν φωτιςμοφ και οι ενδεικτικζσ λυχνίεσ και τα 
όργανα κα βρίςκονται πάνω ςτθ κφρα. 

‘Ολοι οι πίνακεσ κα πρζπει να διακζτουν κυρίδεσ εξαεριςμοφ κακϊσ και πρόβλεψθ για εφκολθ προςκικθ 
κατάλλθλου πρόςκετου ανεμιςτιρα απαγωγισ κερμότθτασ. 

Επίςθσ κα πρζπει να εκτελεςτοφν οι παρακάτω δοκιμζσ ςειράσ και να εκδοκεί το αντίςτοιχο πρωτόκολλο 
δοκιμϊν ςειράσ: 

 Ζλεγχοσ τθσ ςυνδεςμολογίασ και ζλεγχοσ των βοθκθτικϊν κυκλωμάτων. 
 Διθλεκτρικι δοκιμι. 
 Ζλεγχοσ των ςυςκευϊν προςταςίασ και ςυνζχειασ του κυκλϊματοσ γείωςθσ. 

Οι πίνακεσ κα ςυνοδεφονται απαραίτθτα από πιςτοποιθτικά δοκιμϊν κακϊσ και από λεπτομερι 
καταςκευαςτικά ςχζδια γραμμϊν ιςχφοσ και αυτοματιςμοφ. 

Ο πίνακασ κα φζρει υποχρεωτικά τθν ςιμανςθ ‘’CE’’ ςφμφωνα με τισ Ευρωπαικζσ Οδθγίεσ Νζασ 
Ρροςζγγιςθσ 73/23, 89/336 και 93/68. 

Ο καταςκευαςτισ θλεκτρικϊν πινάκων κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001 
και ISO 14001 για τθν καταςκευι-ςυναρμολόγθςθ πινάκων χαμθλισ τάςθσ. Το τμιμα ποιοτικοφ ελζγχου 
του καταςκευαςτι κα είναι υπεφκυνο για τθν διεξαγωγι των δοκιμϊν ςειράσ που αναφζρκθκαν ςτθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδοντασ το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

Επίςθσ μαηί με τον πίνακα κα πρζπει να παραδοκοφν μονογραμμικά και πολυγραμμικά θλεκτρολογικά 
ςχζδια ιςχφοσ και αυτοματιςμϊν του. 

Διαςφάλιςθ ποιότθτασ 

Ο πίνακασ κα φζρει υποχρεωτικά τθν ςιμανςθ “ CE “ ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ Νζασ 
Ρροςζγγιςθσ 73/23 , 89/336 και 93/68. 

Ο καταςκευαςτισ θλεκτρικϊν πινάκων κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ΙSO 9001 
και ΙSO 14001 για τθν καταςκευι-ςυναρμολόγθςθ πινάκων χαμθλισ τάςθσ. Το τμιμα ποιοτικοφ ελζγχου 
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του καταςκευαςτι κα είναι υπεφκυνο για τθν διεξαγωγι των δοκιμϊν ςειράσ που αναφζρκθκαν ςτθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδοντασ το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

Επίςθσ μαηί με τον θλεκτρικό πίνακα χαμθλισ τάςθσ κα πρζπει να παραδοκοφν μονογραμμικά και 
πολυγραμμικά θλεκτρολογικά ςχζδια καταςκευισ του θλεκτρικοφ πίνακα χαμθλισ τάςθσ. 

 

Πργανα θλεκτρικών πινάκων (ενδεικτικοφ τφπου SIEMENS) 

Καταςκευι-λειτουργία-περιβάλλον 

Για μζγιςτθ αςφάλεια, οι επαφζσ ιςχφοσ κα πρζπει να είναι μονωμζνεσ, μζςα ςε περίβλθμα από 
κερμοανκεκτικό υλικό, από άλλεσ λειτουργίεσ όπωσ ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ, το περίβλθμα, θ μονάδα 
ελζγχου και βοθκθτικά εξαρτιματα. 

Ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ των αυτομάτων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να είναι τφπου 
ταχείασ ηεφξθσ - ταχείασ απόηευξθσ, με δυνατότθτα αφόπλιςθσ ςε ςφάλμα που κα είναι ανεξάρτθτθ από τθ 
χειροκίνθτθ λειτουργία. Πλοι οι πόλοι κα πρζπει να λειτουργοφν ταυτόχρονα κατά το κλείςιμο, άνοιγμα και 
αφόπλιςθ του αυτόματου διακόπτθ. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα ενεργοποιοφνται με μία μπαρζττα ι μία λαβι που 
ευκρινϊσ κα δείχνει τισ τρεισ κζςεισ: ON, OFF και TRIPPED (κλειςτόσ, ανοικτόσ και αφόπλιςθ αντίςτοιχα). 

Ρεριοριςμόσ ρεφματοσ, επιλεκτικότθτα, αντοχι: 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να ζχουν μεγάλθ ικανότθτα περιοριςμοφ του 
ρεφματοσ. Για βραχυκυκλϊματα, θ μζγιςτθ κερμικι καταπόνθςθ I2t κα πρζπει να περιορίηεται ςε: 

* 106 A2s για ονομαςτικζσ εντάςεισ ρεφματοσ ζωσ 250 Α 

* 5x106 A2s για ονομαςτικζσ εντάςεισ ρεφματοσ 400 Α ζωσ 630 Α 

Αυτά τα χαρακτθριςτικά κα επιτρζπουν υψθλι απόδοςθ για τθν τεχνικι τθσ ενιςχυμζνθσ προςταςίασ 
(cascading) με τθ χριςθ ςτθν αναχϊρθςθ αυτομάτων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου ι μικροαυτομάτων 
διακοπτϊν ράγασ. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα ςυμπεριλαμβάνουν ζνα εξάρτθμα ςχεδιαςμζνο να 
αφοπλίηει το διακόπτθ ςτθν περίπτωςθ πολφ υψθλϊν ρευμάτων βραχυκφκλωςθσ. Το εξάρτθμα αυτό κα 
είναι ανεξάρτθτο από τθ κερμο-μαγνθτικι. Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου, οι ονομαςτικζσ 
εντάςεισ των οποίων είναι ίςεσ με τισ ονομαςτικζσ εντάςεισ των μονάδων ελζγχου τουσ, κα πρζπει να 
εξαςφαλίηουν τθν επιλεκτικι ςυνεργαςία για οποιοδιποτε ρεφμα ςφάλματοσ ζωσ τουλάχιςτον 35 kA RMS, 
με οποιοδιποτε αυτόματο διακόπτθ ςτθν αναχϊρθςθ με ονομαςτικι ζνταςθ μικρότερθ ι ίςθ με το 0.4 τθσ 
ονομαςτικισ ζνταςθσ του αυτόματου διακόπτθ που βρίςκεται προσ τθν άφιξθ. 

Θ θλεκτρικι αντοχι των αυτόματων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου, όπωσ ορίηει ο κανονιςμόσ IEC 
60947-2, κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςθ με 3 φορζσ τθν ελάχιςτθ απαιτοφμενθ από τουσ κανονιςμοφσ. 

Αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ 

Γενικά 

Θ προςταςία από βραχυκφκλωμα κα επιτυγχάνεται με αυτόματουσ διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου. ο 
ςυντονιςμόσ με ςυςκευζσ ελζγχου κα πρζπει να είναι τφπου 2, όπωσ ορίηεται από τα πρότυπα IEC 60947-
4.1 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ για προςταςία κινθτιρων, κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτα πρότυπα IEC 
60947-1 και 60947-2 ι με τουσ αντίςτοιχα πρότυπα των χωρϊν μελϊν (VDE 0660, BS 4752, NF EN 60 947-
1/2): 

* κα πρζπει να είναι κατθγορίασ Α, με ικανότθτα διακοπισ ςε λειτουργία (Ics) ίςθ με τθν 

* ικανότθτα διακοπισ μεγίςτου βραχυκυκλϊματοσ (Icu). 

* κα πρζπει να είναι ονομαςτικισ τάςθσ 690 V AC (50/60 Hz) 

* κα πρζπει να είναι ονομαςτικισ τάςθσ μόνωςθσ 750 V AC (50/60 Hz) 
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* κα πρζπει να είναι κατάλλθλοι για απόηευξθ, όπωσ ορίηεται από τουσ κανονιςμοφσ IEC 60947-2, 
παράγραφοσ 7-27. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα πρζπει να παραδίδονται ςε ςυςκευαςία από 
ανακυκλοφμενο υλικό ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ. Ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να εφαρμόςει 
διαδικαςίεσ που δεν μολφνουν το περιβάλλον, δθλαδι δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται CFc’s, 
χλωριοφχοι υδρογονάνκρακεσ, μελάνι για ςυςκευαςίεσ από χαρτόνι κ.λπ. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα πρζπει να προςαρμόηονται εφκολα ςτα ςτοιχεία 
ελζγχου. Γι’ αυτό οι χαρακτθριςτικζσ διαςτάςεισ και κυρίωσ το πλάτοσ, κα πρζπει να είναι παρόμοιεσ με 
αυτζσ των άλλων εξαρτθμάτων ελζγχου κινθτιρων. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα πρζπει να ζχουν ςχεδιαςτεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 
είναι δυνατι θ οριηόντια ι κάκετθ ςτιριξθ τουσ, χωρίσ δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτθν απόδοςθ τουσ. Θα είναι 
δυνατόν να τροφοδοτοφνται, είτε από τθν πλευρά τθσ άφιξθσ, είτε τθσ αναχϊρθςθσ (ανάντι/ κατάντι). 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα πρζπει να ζχουν κλάςθ μόνωςθσ ΙΙ (ςφμφωνα με IEC 
664) μεταξφ τθσ πρόςοψθσ και των εςωτερικϊν κυκλωμάτων ιςχφοσ. 

Καταςκευι, λειτουργία, περιβάλλον 

Πλοι οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα ζχουν τισ ίδιεσ διαςτάςεισ, ανεξαρτιτωσ τθσ 
ονομαςτικισ ζνταςθσ από 1,5 ζωσ 80 Α. 

Για μζγιςτθ αςφάλεια, οι επαφζσ ιςχφοσ κα πρζπει να είναι μονωμζνεσ, μζςα ςε περίβλθμα από 
κερμοανκεκτικό υλικό, από άλλεσ λειτουργίεσ όπωσ ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ, το ςϊμα, θ μονάδα ελζγχου 
και τα βοθκθτικά εξαρτιματα. 

Ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ των αυτομάτων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να είναι τφπου 
ταχείασ ηεφξθσ - ταχείασ απόηευξθσ, με δυνατότθτα αφόπλιςθσ ςε ςφάλμα που κα είναι ανεξάρτθτθ από τθ 
χειροκίνθτθ λειτουργία. Πλοι οι πόλοι κα πρζπει να λειτουργοφν ταυτόχρονα κατά το κλείςιμο, άνοιγμα και 
αφόπλιςθ του αυτόματου διακόπτθ. Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να 
ενεργοποιοφνται από μία μπαρζττα ι λαβι που ευκρινϊσ επιδεικνφει τισ τρεισ δυνατζσ κζςεισ: κλειςτόσ 
(ON), ανοικτόσ (OFF), και αφόπλιςθ (TRIPPED). 

Τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ (ρελζ ιςχφοσ) για ζλεγχο κινθτιρων από 9 - 95 Α (AC3) (ενδεικτικοφ 
τφπου εταιρείασ SIEMENS) 

Γενικά 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ (ρελζ ιςχφοσ) κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτα Ρρότυπα IEC 60947-
1, 60947-4, ι ςε ιςοδφναμα πρότυπα χωρϊν - μελϊν (VDE 0660, BS 5424, NFC 63-110). Ρροαιρετικά μπορεί 
να ςυμφωνοφν με τα πρότυπα UL/JIS. 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ κα είναι ονομαςτικισ τάςθσ λειτουργίασ μζχρι 660V AC, ενϊ τα όρια 
ςυχνότθτασ του ρεφματοσ χριςθσ κα πρζπει να είναι 25-400 Hz. 

Θ ονομαςτικι τάςθ μόνωςθσ κα είναι 1000 V AC (50/60 Hz). 

H ονομαςτικι τάςθ ελζγχου κα πρζπει να είναι 12 ζωσ 660 V AC ι DC. 

Πλοι οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ κα είναι πλιρωσ ικανοί να λειτουργοφν ςε τροπικά κλίματα (ΤΘ). 

Καταςκευι 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ κα είναι ονομαςτικισ ζνταςθσ από 9 ζωσ 95 Α (AC3) ι 25 ζωσ 125 Α 
(AC1). 

Θα διατίκενται ςε 3 ι 4 πόλουσ. 

Τα όρια τθσ τάςθσ ελζγχου ςτθν λειτουργία κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 0,85 ζωσ 1,1 τθσ ονομαςτικισ 
τάςθσ. 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ ελζγχου αζροσ κα πρζπει να ζχουν μθχανικι διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 
δζκα εκατομμυρίων χειριςμϊν. 
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Θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ για λειτουργία κα πρζπει να είναι από -5 ζωσ 55οC. 

Oι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ κα πρζπει να είναι ζτςι καταςκευαςμζνοι ϊςτε, να είναι δυνατι θ ςτιριξθ 
τουσ με κλίςθ ± 30 ςε ςχζςθ με τον κάκετο άξονα ςτιριξθσ. 

Θα πρζπει να ζχουν τθν δυνατότθτα να δζχονται μπλόκ βοθκθτικϊν επαφϊν ( με Ith=10 A) μετωπικά ι 
πλευρικά, κακϊσ επίςθσ και μπλόκ χρονικϊν επαφϊν. 

Λοιπά υλικά πινάκων (ενδεικτικοφ τφπου SIEMENS) 

Μικροαυτόματοι 

Για τθ προςταςία των γραμμϊν που αναχωροφν από τουσ πίνακεσ κα χρθςιμοποιθκοφν μικροαυτόματοι, Οι 
μικροαυτόματοι κα είναι γενικά ονομαςτικισ εντάςεωσ 6Α ζωσ 63Α. Οι μικροαυτόματοι κα είναι ςφμφωνα 
με τα VDE 0641, κατάλλθλοι για τάςθ μζχρι 380V Ε.. με κερμικι προςταςία ςε υπερζνταςθ και 
θλεκτρομαγνθτικό ςτοιχείο προςταςίασ ςε βραχυκφκλωμα, το οποίο κα διεγείρεται για τιμζσ ρεφματοσ 4 
ζωσ 6 φορζσ το ονομαςτικό. Ζνταςθ διακοπισ τουλάχιςτον 6 ΚΑ, για τάςθ 380V Ε.. (ενδεικτικοφ τφπου 
καταςκευισ Merlin-Gerin) . 

Κοχλιωτζσ αςφάλειεσ 

Οι αςφάλειεσ αυτζσ κα είναι τφπου ΕΗ και κα αποτελοφνται από βάςθ πορςελάνθσ κατά ΟΙΝ 49510,49511 
και 49325, πϊμα κατά ΟΙΝ 49360 και 48365, ςυντθκτικό φυςίγγιο κατά ΟΙΝ 49360 και ΟΙΝ 0635, δακτφλιο 
και λοιπά απαραίτθτα εξαρτιματα για τθν άψογθ λειτουργία τουσ. 

αγοδιακόπτεσ 

Οι διακόπτεσ φορτίου μζχρι 100Α κα είναι ραγοδιακόπτεσ, δθλαδι διακόπτεσ που εγκακίςτανται πάνω ςτισ 
ράγεσ του πίνακα, όπωσ και οι μικροαυτόματοι, με τουσ οποίουσ είναι όμοιοι μορφολογικά. Οι διακόπτεσ 
αυτοί κα είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με το VDE 0632 και το CEE Publ.14 για τισ εντάςεισ μζχρι 63Α και 
με το VDE 0660, Τeil 1/8-69 για τισ εντάςεισ 80 και 100Α και κα είναι τάςεωσ λειτουργίασ 250V 
(μονοπολικοί) και 415V (οι υπόλοιποι). Εταιρεία καταςκευισ Merlin-Gerin . 

Αυτόματοι προςτατευτικοί διακόπτεσ διαρροισ 

Αυτοί κα είναι κατάλλθλοι για τοποκζτθςθ μζςα ςτον πίνακα. Θα διακζτουν μπουτόν για τον ζλεγχο τθσ 
ετοιμότθτάσ τουσ και κα ζχουν ευαιςκθςία 30mA. Θα είναι ακαριαίασ διακοπισ (μζγιςτοσ χρόνοσ 0,03 
δευτερόλεπτα). Ενδεικτικοφ τφπου Εταιρεία καταςκευισ Merlin-Gerin. 

Τθλεδιακόπτεσ χειριςμοφ φωτιςμοφ (ωςτικοί θλεκτρονόμοι) 

Για το χειριςμό κυκλωμάτων φωτιςμοφ με τθλεχειριςμό από δφο-τρία ι και περιςςότερα ςθμεία, όπου 
προβλζπεται τζτοια διάταξθ, κα χρθςιμοποιθκοφν τθλεδιακόπτεσ ονομαςτικισ εντάςεωσ 16Α μονοπολικοί 
ι διπολικοί, τάςεωσ χειριςμοφ 220V AC, 50 ΘΗ. Θ διάρκεια ηωισ των επαφϊν τουσ, ανάλογα με το είδοσ του 
φορτίου. κα ανζρχεται τουλάχιςτον ςτον αρικμό ηεφξεων και αποηεφξεων που κακορίηεται πιο κάτω: 

ι. Για ωμικό φορτίο ι για λαμπτιρεσ φκοριςμοφ ςε 75000 

ιι. Για λαμπτιρεσ φκοριςμοφ με παράλλθλθ αντιςτάκμιςθ ςε 40000 

ιιι. Για λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ ςε 30000 

Οι τθλεδιακόπτεσ κα είναι εγκατεςτθμζνοι μζςα ςτουσ πίνακεσ, πάνω ςε ειδικι ράβδο (ράγα) ειδικισ 
διατομισ, κατά ΟΙΝ 46277, όπωσ και οι μικροαυτόματοι. 

Εταιρεία καταςκευισ Merlin-Gerin . 

Μεταςχθματιςτζσ τροφοδοςίασ βοθκθτικών κυκλωμάτων ελζγχου 

Θα είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα προσ VDE 0550 Τ3, τάςθσ δοκιμισ 2,5KV, κλειςτοφ τφπου. Θ 
κερμοκραςία λειτουργίασ κα φκάνει τουσ 80°C. Θ ςυχνότθτα λειτουργίασ είναι 50Hl. Θα υπάρχουν λιψεισ 
ςτθν είςοδό τουσ για +5% ονομαςτικισ τάςεωσ. 

 

 

 



Τεχνικζς Προδιαγραφζς Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 
 

Σελίδα 22 από 33 
 

Διπλό κουμπί χειριςμοφ (ON-OFF) 

Θα είναι καταςκευαςμζνο από κερμοπλαςτικι φλθ κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε πίνακα, τάςεωσ 
λειτουργίασ επαφϊν 380V, και ονομαςτικισ εντάςεωσ 6Α. Το κουμπί κα είναι ςφμφωνο προσ τισ 
προδιαγραφζσ IEC 337-1, VDE 0113, DΙΝ 43602. 

Aςφάλειεσ ενδεικτικών λυχνιών 

Οι αςφάλειεσ των ενδεικτικϊν λυχνιϊν κα είναι τφπου "ταμπακιζρασ" και τα πϊματά τουσ κα βρίςκονται 
ςτο εςωτερικό του πίνακα (δεν ,κα διαπερνοφν τθν μετωπικι πλάκα), Ζτςι για τθν αντικατάςταςθ ενόσ 
καμμζνου φυςιγγίου από τισ αςφάλειεσ αυτζσ, κα χρειαςκεί αφαίρεςθ τθσ μετωπικισ πλάκασ του πίνακα. 

Ενδεικτικζσ λυχνίεσ 

Στουσ πίνακεσ διανομισ και μετά τισ γενικζσ αςφάλειεσ, κα εγκαταςτακοφν τρεισ ενδεικτικζσ λυχνίεσ μία για 
κάκε φάςθ ενϊ ςτισ αναχωριςεισ των θλεκτροκινθτιρων κα εγκαταςτακοφν τρεισ ενδεικτικζσ λυχνίεσ 
(πράςινθ=ΛΕIΤΟΥΓΙΑ κόκκινθ=ΒΛΑΒΘ και πορτοκαλί=ΣΤΑΣΘ). 

Οι λυχνίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα ςυνδεκοφν ςτο δευτερεφον τφλιγμα μεταςχθματιςτι χαμθλισ 
τάςεωσ και κα ζχουν ζγχρωμο γυαλί ι πλαςτικοφσ φακοφσ. 

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι κατά τθν εργαςία αποξιλωςθσ των παλαιϊν και τοποκζτθςθσ των νζων 
πινάκων οποιαδιποτε ηθμία ςυμβεί ςτθν υπάρχουςα υποδομι κτιριακι και Θ/Μ ι ςε υπάρχοντα 
μθχανιματα δεν κα αποηθμιωκοφν από τθν Υπθρεςία ι τθν Επίβλεψθ παρά μόνο και αποκλειςτικά από τον 
Ανάδοχο. 

Οι Ρίνακεσ κα ζχουν ακριβϊσ τισ ίδιεσ διαςτάςεισ με τουσ παλαιοφσ. 

Οποιαδιποτε πρόςκετθ καλωδίωςθ ι υλικό και μικρουλικό (μοφφεσ, ακροδζκτεσ κ.τ.λ.π) δεν κα πλθρωκεί 
ξεχωριςτά αλλά. αποκλειςτικά από τον Ανάδοχο 

Διακόπτεσ 

1) Οι κεντρικοί διακόπτεσ των πινάκων και υποπινάκων κα είναι με αυτόματουσ διακόπτεσ αζρα κλειςτοφ 
τφπου 4 με κερμικι και θλεκτρομαγνθτικι προςταςία με τεχνικά ςτοιχεία τα οποία αναγράφονται πάνω 
ςτο μονογραμμικό ςχζδιο των θλεκτρικϊν πινάκων. 

2) Οι μερικοί διακόπτεσ των πινάκων κα είναι αυτόματοι μικροαυτόματοι με κερμικι και θλεκτρομαγνθτικι 
προςταςία με καμπφλθ D ςτα 10ΚΑ. 

3) Στισ αναχωριςεισ οι οποίεσ τροφοδοτοφν κινθτιρεσ και οι οποίεσ περιζχουν κερμικι ι αυτοματιςμοφσ ι 
οποιαδιποτε άλλθ διάταξθ. Θα αλλαχκεί και αυτι και υπολογιςτεί μζςα ςτθν τιμι του εκάςτοτε πίνακα. 

4) Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ τα παραπάνω να τα πραγματοποιιςει 
υποβάλλοντασ τθσ ςτθν αρχι εκτζλεςθσ του ζργου και να πάρει τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιβλζπουςασ 
Αρχισ. 

Οι νζοι πίνακεσ του κτιρίου κα είναι τφπου STAB και όπου απαιτείται κα κλείνουν με πόρτα μεταλλικι 
ςτεγανι. 

Στθν τιμι των νζων πινάκων περιλαμβάνεται θ αποςφνδεςθ και επαναςφνδεςθ των υπαρχουςϊν γραμμϊν, 
δθλαδι ότι υλικό και μικροχλικό απατθκεί (καλϊδια, μοφφεσ, ακροδζκτεσ κ.λ.π.) κακϊσ και θ εργαςία 
τοποκζτθςισ τουσ. 

Πτι οικοδομικζσ εργαςίεσ απαιτθκοφν εφόςον προκλικθκε από τον ανάδοχο κα αποκαταςτακεί πλιρωσ. 
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6. ΗΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΥΜΑΤΩΝ  

6.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΝΘΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  - ΚΑΛΩΔΙΩΣΘ  

 

Θ οριηόντια καλωδίωςθ, κα πρζπει να διακζτει αρχιτεκτονικι αςτζρα (star) ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα 
Δομθμζνθσ Καλωδίωςθσ. Κεντρικό ςθμείο τθσ ακτινωτισ αυτισ δομισ είναι ο κατανεμθτισ του ιςογείου, 
μζςα ςτον οποίο τοποκετοφνται patch panels χαλκοφ RJ-45 κατθγορίασ 6. Κάκε 2-πλι πρίηα χρθςιμεφει για 
τθ ςφνδεςθ των τερματικϊν ςυςκευϊν ενόσ χριςτθ (π.χ. υπολογιςτισ και τθλζφωνο) μζςω RJ-45 patch 
cords. Mε τον τρόπο αυτό, όλοι οι χριςτεσ “φτάνουν” ςτα patch panel του κατανεμθτι του ιςογείου (2 links 
για κάκε χριςθ). Θ δομι αυτι τθσ οριηόντιασ καλωδίωςθσ επιτρζπει τθν ταυτόχρονθ υποςτιριξθ DATA και 
VOICE για όλουσ τουσ χριςτεσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ. Θ οριηόντια καλωδίωςθ χαλκοφ κα πρζπει ςαν 
ενιαίο ςφνολο να πλθροί όλεσ τισ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ εγκατάςταςθσ και απόδοςθσ του προτφπου 
ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-B.2-1 που αφοροφν τθν κατθγορία 6 (Category 6). 

Eίναι επίςθσ υποχρεωτικό όλα τα μζρθ τθσ οριηόντιασ καλωδίωςθσ (πρίηεσ, καλϊδια, patch panels, patch 
cords) να προζρχονται αποκλειςτικά από ζνα και μόνο καταςκευαςτι, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μζγιςτθ 
δυνατι ποιότθτα, ομοιογζνεια και απόδοςθ του ςυςτιματοσ. 
Το μικοσ όλων των καλωδίων, μεταξφ του κατανεμθτι και των τθλεπικοινωνιακϊν πριηϊν, δεν πρζπει ςε 
καμιά περίπτωςθ να υπερβαίνει τα 100 μζτρα, ενϊ όλα τα καλϊδια τόςο ςτισ πρίηεσ όςο και ςτα patch 
panels κα πρζπει να είναι πλιρωσ τερματιςμζνα. 
 

Ακολουκοφν οι προδιαγραφζσ όλων των προϊόντων που απαρτίηουν τθν Οριηόντια Καλωδίωςθ 

 

6.2. ΟΙΗΟΝΤΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 4 ΗΕΥΓΩΝ, ΑΘΩΑΚΙΣΤΟ (UTP), CAT-6, PVC 

 

Το ηθτοφμενο καλϊδιο πρζπει να πλθροί τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ : 

 Ακωράκιςτο (UTP) καλϊδιο, 4 ςυνεςτραμμζνων ηευγϊν, 100 Ohm, εξωτερικοφ μανδφα από PVC, 
αγωγοφσ 24 AWG, μονόκλωνο. 

 Ρλιρωσ ςυμβατό με τισ προτάςεισ των ISO/IEC & ΕΙΑ/ΤΙΑ για τθν κατθγορία 6, κατ’ ελάχιςτο. 
 100% κατάλλθλο για πρωτόκολλα μεγάλθσ ταχφτθτασ που χρθςιμοποιοφν full duplex μετάδοςθ και 

ςτα 4 ηεφγθ του καλωδίου ταυτόχρονα (όπωσ το GigaBit Ethernet). 
 Ειδικά θ τιμι των παραμζτρων “ΝΕΧT” (Near-End-Crosstalk) και “ACR” (Attenuation-to-Crosstalk 

Ratio), πρζπει να είναι θ κάκε μια, μεγαλφτερεσ από τθν ελάχιςτα απαιτοφνενθ τιμι που 
κακορίηεται ςτο standard ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-B.2-1, των Διεκνϊν Ρροτφπων ISO/IEC 111801 και EIA/TIA 
568Α, για όλο το φάςμα ςυχνοτιτων ζωσ και τα 250 MHz (αναλυτικζσ τιμζσ ςτον πίνακα 
χαρακτθριςτικϊν μετάδοςθσ που ακολουκεί). 

 Ονομαςτικι Ταχφτθτα Διάδοςθσ (Nominal Velocity of Propagation – NVP) (%) : 70 

Στα επόμενα αναφζρονται λεπτομερϊσ θ δομι/καταςκευι του καλωδίου, οι διαςτάςεισ και τα ςυςτατικά 
του μζρθ, τα χαρακτθριςτικά μετάδοςθσ και τα θλεκτρικά χαρακτθριςτικά του, και τζλοσ θ ςιμανςι του και 
ο χρωματικόσ του κϊδικασ. 
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6.3. ΤΘΛ/ΚΕΣ ΡΙΗΕΣ 2 RJ-45 ΘΥΩΝ, ΑΘΩΑΚΙΣΤΕΣ (UNSHIELDED), ΚΑΤΘΓΟ. 6  

 

Οι ηθτοφμενεσ πρίηεσ πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ : 

 Ρλιρωσ ςυμβατζσ με τισ προτάςεισ των ISO/IEC & ΕΙΑ/ΤΙΑ για τθν “Κατθγορία 6”, κατ’ ελάχιςτο. 
 100% κατάλλθλεσ για πρωτόκολλα μεγάλθσ ταχφτθτασ που χρθςιμοποιοφν full duplex μετάδοςθ και 

ςτα 4 ηεφγθ του καλωδίου ταυτόχρονα (όπωσ το GigaBit Ethernet). 
 Ειδικά θ τιμι τθσ παραμζτρου “ΝΕΧT” πρζπει να είναι τουλάχιςτον 33,1 db ςτα 250 MHz, ενϊ θ τιμι 

τθσ παραμζτρου “POWER SUM NEXT” να είναι τουλάχιςτον 30,2 db ςτα 250 ΜHz. 
 Κατάλλθλεσ για φωνι και δεδομζνα και με δυνατότθτα ςφνδεςθσ κάκε είδουσ τερματικοφ είτε 

απ’ευκείασ μζςω patch cord, είτε με χριςθ ειδικϊν προςαρμογϊν. 
 Κατάλλθλεσ για εντοιχιςμζνθ & ενδοκανάλια τοποκζτθςθ, κακϊσ και για επίτοιχθ τοποκζτθςθ με τθ 

χριςθ ειδικοφ επίτοιχου κουτιοφ ίδιων διαςτάςεων. 
 Να διακζτουν εικονίδια (icons) και ετικζτεσ (labels) για τθ ςωςτι και εποπτικι καταγραφι, ςιμανςθ 

και διαχείριςι τουσ (αρίκμθςθ κάκε μιασ πόρτασ και ζνδειξθ τφπου ςφνδεςθσ ανά πόρτα π.χ. φωνι 
ι δεδομζνα). Επιπλζον ςτθ πρόςοψθ τθσ πρίηασ να είναι τυπωμζνο το όνομα του καταςκευαςτι. 

 Να υποςτθρίηουν και τα 2 πρότυπα ςυνδεςμολογίασ T568A και T568B. 
 Στα επόμενα δίνεται ςε διάγραμμα οι διαςτάςεισ και θ εποπτικι εικόνα τθσ ηθτοφμενθσ πρίηασ, 

κακϊσ και ο πίνακασ χαρακτθριςτικϊν απόδοςθσ των RJ-45 κυρϊν. 

6.4. PATCH PANELS 

 

Οι κατανεμθτζσ (patch-panels ) ορόφου τοποκετοφνται ςε ικριϊματα 19 ιντςϊν και προτείνεται να 
υπάρχουν ειδικά κλιματιηόμενα δωμάτια για τα ικριϊματα και τον εξοπλιςμό κάκε ορόφου. Oι κατανεμθτζσ 
είναι επίςθσ cat6 με ανάλογο αρικμό κυρϊν (16-24-48-96) για να καλφψουν τισ αντίςτοιχεσ πρίηεσ. 
Ρροτείνεται να γίνεται διαχωριςμόσ κατά τον τερματιςμό ϊςτε όλα τα καλϊδια κζςεων data να 
τερματίηονται ςε μια ςυςτοιχία κατανεμθτϊν και όλα τα καλϊδια κζςεων voice ςε άλλθ. Ζτςι επιτυγχάνεται 
ευκολότερθ μικτονόμθςθ. 

Σε κάκε κζςθ τερματίηεται πλιρωσ με «κάρφωμα» ςε υποδοχζσ τφπου 110 το αντίςτοιχο καλϊδιο 
τεςςάρων ηευγϊν. H ςυνδεςμολογία του καλωδίου είναι θ 568B με αντιςτοιχία ηευγϊν ςφμφωνα με τον 
χρωματικό κϊδικα. Δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε το μικοσ καλωδίου χωρίσ ςυςτροφι που απαιτείται για 
τον τερματιςμό να μθν ξεπερνά τα 1.5-2 cm. 

Θ ςφνδεςθ μεταξφ κατανεμθτϊν τθσ οριηόντιασ καλωδίωςθσ με τισ ςυςκευζσ μεταγωγισ (switches) του 
δικτφου Ethernet γίνεται με ςυνδετικά καλϊδια UTP κατθγορίασ 6 μικουσ 1 μζτρου. 

6.5. PATCH CORDS 

 

Τα ηθτοφμενα patch cords πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ : 

 Ακωράκιςτα (UTP) patch cord, 4 ςυνεςτραμμζνων ηευγϊν, RJ-45 ςε RJ-45, 100 Ohm, εξωτερικοφ 
μανδφα από PVC, και πολφκλωνουσ (stranded) αγωγοφσ 24 AWG υποχρεωτικά. 

 Ρλιρωσ ςυμβατά με τισ προτάςεισ των ISO/IEC & ΕΙΑ/ΤΙΑ για τθν “Enhanced Κατθγορία 6”, κατ’ 
ελάχιςτο. 

 100% κατάλλθλα για πρωτόκολλα μεγάλθσ ταχφτθτασ που χρθςιμοποιοφν full duplex μετάδοςθ και 
ςτα 4 ηεφγθ του καλωδίου ταυτόχρονα (όπωσ το GigaBit Ethernet). 

 Εργοςταςιακισ καταςκευισ (όχι ιδιοκαταςκευζσ). 
 Μικουσ 1 μζτρου (περίπου) για μικτονόμθςθ ςε καμπίνα και 3 μζτρων (περίπου) για ςφνδεςθ 

τερματικϊν ςτισ τθλεπικοινωνιακζσ πρίηεσ 
 Να φζρει ειδικζσ βάςεισ ςτα 2 άκρα (boots), οι οποίεσ να ελαχιςτοποιοφν τισ αςκοφμενεσ τάςεισ ςτα 

RJ-45 βφςματα (strain relief boots). 
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6.6. ΚΑΝΑΛΙΑ  

 

Τα καλϊδια αςκενϊν ρευμάτων οδεφουν εντόσ πλαςτικϊν καναλιϊν τφπου Legrand που είναι 
τοποκετθμζνα πάνω από το ςοβατεπί. Τα κανάλια ζχουν εςωτερικό διαχωριςτικό, ϊςτε να χωρίηονται τα 
καλϊδια αςκενϊν ρευμάτων από εκείνα των ιςχυρϊν ρευμάτων. Στθ ςυνζχεια κατακόρυφα μζςω των 
καναλιϊν οδθγοφνται μζχρι τισ ςχάρεσ ςτθν οροφι του αντίςτοιχου ορόφου. 

 

6.7. ΣΧΑΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  

 

Τα καλϊδια του κάκε χϊρου μζςω των καναλιϊν καταλιγουν ςτισ ςχάρεσ αςκενϊν ρευμάτων. Οι ςχάρεσ 
διαςτάςεων 100mmx60mm οδεφουν ψθλά κοντά ςτθν οροφι δίπλα ςτισ ςχάρεσ ιςχυρϊν ρευμάτων. 

 

6.8. ΣΩΛΘΝΩΣΕΙΣ  

Οι ςωλινεσ, όπου κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι πλαςτικοί ι χαλφβδινοι με διαςτάςεισ που κακορίηει ο 
κανονιςμόσ του ΟΤΕ. 

 

6.9. ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΘΣ  

Τα κουτιά διακλάδωςθσ κα είναι πλαςτικά, τετράγωνα, με πλευρά 7,5cm για 1-10 ηεφγθ και 10cm, για 11-20 
ηεφγθ. 

 

6.10. ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ  

 

Ο φάκελοσ πιςτοποίθςθσ που παραδίδεται περιζχει : 

 Σχζδια καλωδιϊςεων (ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι Visio). 
 Αρίκμθςθ ανάλογα με τθ ςιμανςθ (κατα TIA/EIA 606). 
 Σχζδια ικριωμάτων με κατανεμθτζσ και άλλα ςτοιχεία (wire managers, πολφπριηα, UPS, switches) 

που περιλαμβάνουν. 
 Σχζδια διάταξθσ ενεργϊν ςυνδζςεων. 
 Αποτελζςματα μετριςεων και ελζγχου καλωδίωςθσ χαλκοφ (NEXT, wire map, attenuation, μικοσ) 

και οπτικϊν ινϊν (μετριςεισ) ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα πρότυπα TSB-36 και TSB-40. 
 Ριςτοποιθτικά των εγκαταςτατϊν τθσ καλωδίωςθσ. 
 Φωτογραφίεσ υποδομισ κατά τθν παράδοςθ του ζργου. 

 

ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (SWITCH)  

Ο ενεργόσ εξοπλιςμόσ που κα εγκαταςτακεί ςτον τθλεπικοινωνιακό κατανεμθτι του κτιρίου και 
ςυγκεκριμζνα ο μεταγωγζασ (switch), κα είναι επϊνυμου καταςκευαςτι, όπωσ, ενδεικτικά αναφζρεται, 
3Com ι Cisco, και κα διακζτει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Δυνατότθτα ςτερζωςθσ εντόσ του τθλεπικοινωνιακοφ κατανεμθτι (Rack mountable) με μζγιςτο 
φψοσ 1RU 

 Απευκείασ ςφνδεςθ με παροχι ρεφματοσ χωρίσ τθν χριςθ εξωτερικοφ τροφοδοτικοφ 
 24 κφρεσ UTP, ταχφτθτασ 1000/100/10 Mbits/sec, με δυνατότθτα αυτόματθσ ανίχνευςθσ τθσ 

μζγιςτθσ ταχφτθτασ ςφνδεςθσ (auto sensing) 
 Αυτόματθ ανίχνευςθ τθσ κατεφκυνςθσ επικοινωνίασ (half/full duplex) 
 Τρόποσ διαμεταγωγισ: store & forward 
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 Ρροτεραιότθτα διαμεταγωγισ για εφαρμογζσ ιχου και εικόνασ ςφμφωνα με το πρωτόκολλο 802.1p 
(priority queuing): 4 queues ςε κάκε κφρα 

 Δυνατότθτα αποκικευςθσ τουλάχιςτον 32.000 MAC διευκφνςεων 
 Αυτόματθ ρφκμιςθ κάκε κφρασ κατά MDI/MDIX 
 Δυνατότθτα δθμιουργίασ εικονικϊν τοπικϊν δικτφων (VLANs) 
 Ενδεικτικζσ λυχνίεσ ςε κάκε κφρα που κα απεικονίηουν τθν ταχφτθτα ςφνδεςθσ, τθν κατεφκυνςθ 

επικοινωνίασ κακϊσ και τθν κατάςταςθ τθσ κάκε κφρασ 
 Μζγιςτθ κατανάλωςθ ενζργειασ: 50W 
 Μζγιςτθ εκλειόμενθ κερμότθτα: 130 BTU/h 
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7. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ  - ΕΞΑΕΙΣΜΟΣ  

7.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Το ςφςτθμα κλιματιςμοφ κα είναι απ’ ευκείασ εκτόνωςθσ, πολυδιαιροφμενο, πολλαπλϊν κλιματιηόμενων 
ηωνϊν μεταβλθτοφ όγκου ψυκτικοφ μζςου (Variable Refrigerant Volume Inverter Type). Θα εγκαταςτακεί ςε 
χϊρουσ των Εργαςτθρίων και των Γραφείων τθσ Εδαφοπονίασ. Στο χϊρο του server κα τοποκετθκεί 
αυτόνομθ μονάδα split heat pump. 

Το ςφςτθμα κα αποτελείται από μία εξωτερικι μονάδα (αντλία κερμότθτασ) και αντίςτοιχα πολλαπλζσ 
εςωτερικζσ μονάδεσ από τισ οποίεσ κάκε μια κα ζχει τθν δυνατότθτα αυτόνομθσ λειτουργίασ ανάλογα με 
τισ απαιτιςεισ των χϊρων. 

Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ κα βαςίηεται ςτθ χριςθ δφο (2) πιεηοςτατϊν για το ψυκτικό μζςο (ζνασ για 
τθν χαμθλι κι ζνασ για τθν υψθλι πίεςθ), ϊςτε να ελζγχεται θ λειτουργιά των ςυμπιεςτϊν και θ παροχι 
ψυκτικοφ μζςου προσ τισ εςωτερικζσ μονάδεσ. 

Θ εξωτερικι μονάδα κα μπορεί να ςυνδεκεί με εςωτερικζσ μονάδεσ διαφορετικϊν τφπων και αποδόςεων, 
οι οποίεσ κα μποροφν να ςυνδεκοφν ςε ζνα ψυκτικό κφκλωμα και να ελζγχονται ανεξάρτθτα. Θ εξωτερικι 
μονάδα κα διακζτει ςυμπιεςτζσ ερμθτικοφ τφπου scroll, αποκλειςτικά τφπου INVERTER για μεγαλφτερθ 
ευελιξία και οικονομία κατά τθ λειτουργία. Ο ςυμπιεςτισ μεταβλθτισ ςυχνότθτασ κα είναι ικανόσ να 
μεταβάλλει τθν ταχφτθτα περιςτροφισ του γραμμικά με ανάλογθ κατανάλωςθ ιςχφοσ ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ των ψυκτικϊν ι κερμικϊν φορτίων, εξαςφαλίηοντασ αυτονομία λειτουργίασ κακϊσ και 
ανεξάρτθτθ ρφκμιςθ κερμοκραςίασ ςε κάκε χϊρο. 

Για μεγαλφτερθ οικονομία ςε μερικά φορτία και για τθν απόκριςθ ακόμθ και ςε λειτουργία μιασ μόνο 
εςωτερικισ μονάδασ θ εξωτερικι μονάδα κα ζχει δυνατότθτα ελζγχου απόδοςθσ τουλάχιςτον 25-100%. 

Σε περίπτωςθ λειτουργίασ μιασ μόνο εςωτερικισ μονάδασ του ςυςτιματοσ, θ εξωτερικι μονάδα κα πρζπει 
να λειτουργεί κανονικά και όχι ON-OFF λόγω αδυναμίασ ελζγχου απόδοςθσ με αποτζλεςμα το πάγωμα του 
ςτοιχείου. 

Σε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ και επαναφοράσ κάκε ςφςτθμα πρζπει να επανζρχεται αυτόματα ςτισ 
αρχικζσ ρυκμίςεισ λειτουργίασ των εςωτερικϊν μονάδων 9auto power failure restart). Θ δυνατότθτα 
αυτόματθσ επανεκκίνθςθσ κα πρζπει να μπορεί να απενεργοποιθκεί, αν αυτό είναι επικυμθτό, για κάκε 
μεμονωμζνθ εςωτερικι μονάδα, για τθν περίπτωςθ μερικισ υποςτιριξθσ τoυ ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ από 
Θ/Η. H εξωτερικι μονάδα κα είναι πιςτοποιθμζνο κατά EUROVENT. 
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7.2. ΕΣΩΤΕΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

Οι εςωτερικζσ μονάδεσ κα πρζπει: 

 Να είναι τφπου δαπζδου ι τοίχου, εμφανοφσ τφπου, κατάλλθλων διαςτάςεων για τθν εφκολθ 
προςαρμογι τουσ, ςυναρμολογθμζνεσ από τον καταςκευαςτι και να περιλαμβάνουν περίβλθμα από 
γαλβανιςμζνο χαλυβδοζλαςμα, εναλλάκτθ κερμότθτασ, λεκάνθ ςυμπυκνωμάτων, αντλία 
ςυμπυκνωμάτων και να είναι ζτοιμεσ για ςφνδεςθ με τα δίκτυα ψυκτικοφ μζςου, τθσ αποχζτευςθσ 
ςυμπυκνωμάτων και θλεκτρικοφ ρεφματοσ και να είναι απολφτωσ ςυμβατζσ με τθν εξωτερικι μονάδα. 

 Να είναι ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ ΚΛΑΣΘΣ > Α+ 

 Κάκε εςωτερικι μονάδα να είναι κατάλλθλθ για τροφοδοςία από το θλεκτρικό δίκτυο 1ph/230V ςτα 
50Hz. 

 Θ ςτάκμθ κορφβου τθσ κάκε εςωτερικισ μονάδασ δεν κα ξεπερνά τα 38 db για τισ μζχρι 3,6 KW και 45 
db για τισ μεγαλφτερεσ, ςτθν υψθλι ταχφτθτα του ανεμιςτιρα , μετρθμζνεσ ςε άθχο δωμάτιο ςε 
απόςταςθ 1,5m και 1,5m φψοσ από τθ εςωτερικι μονάδα. 

 Κάκε εςωτερικι μονάδα κα είναι εφοδιαςμζνθ από κατάλλθλθ εκτονωτικι βαλβίδα για ανεξάρτθτο 
ζλεγχο ροισ του ψυκτικοφ μζςου. 

 Οι εςωτερικζσ μονάδεσ κα πρζπει να τθροφν τισ παρακάτω ςυνκικεσ 

 Ψφξθ: Εςωτερικι Θερ. 27 οC DB / 19 οC WB , Εξωτερικι Θερ. 35 οC DB 

 Θζρμανςθ: Εςωτερικι Θερ. 20 οC DB , Εξωτερικι Θερ. 7 οC DB / 6 οC WB 

 Να υπάρχουν διακζςιμα όλα τα τεχνικά εγχειρίδια, τα εγχειρίδια χριςθσ, τα prospectus του 
καταςκευαςτι όπωσ και τα φφλλα ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι ωσ προσ τουσ κανονιςμοφσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (CE). 

 Κάκε εςωτερικι μονάδα κα ςυνδεκεί με δικό τθσ επίτοιχο χειριςτιριο και μζςω αυτοφ κα ελζγχεται 
πλιρωσ ο κλιματιςμόσ του χϊρου. 

 Το χειριςτιριο κα πρζπει να διακζτει αιςκθτιριο κερμοκραςίασ του χϊρου για καλφτερθ αίςκθςθ και 
παρακολοφκθςθ από τθ μονάδα. 

 Το χειριςτιριο κα ζχει οκόνθ υγροφ κρυςτάλλου με ενδείξεισ κερμοκραςίασ, λειτουργίασ και βλάβθσ, 
διακόπτθ ON – OFF και πλικτρα προγραμματιςμοφ. 
 Οι δυνατότθτεσ του remote controller κα είναι τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ: 
 Δυνατότθτα εναλλαγισ τθσ λειτουργίασ του εξωτερικοφ μθχανιματοσ (ψφξθ / κζρμανςθ), ςε 

περίπτωςθ που αποφαςιςτεί το χειριςτιριο αυτό να είναι χειριςτιριο πιλότοσ. 
 Λειτουργία (ψφξθ, κζρμανςθ, αφφγρανςθ, ανεμιςτιρασ, ζνδειξθ απόψυξθσ). 
 Ζνδειξθ ταχφτθτασ (υψθλι – χαμθλι) 
 φκμιςθ κερμοκραςίασ ανά 1ο C 
 φκμιςθ τθσ γωνίασ των πτερυγίων τθσ μονάδασ ςε μια ςτακερι κζςθ ι επιλογι αυτόματθσ 

περιςτροφισ. 
 Χρονοδιακόπτθ ρφκμιςθσ λειτουργίασ με διαβακμίςεισ ανά ϊρα και δυνατότθτα ρφκμιςθσ μζχρι 72 

ϊρεσ. 
 Ζνδειξθ ρφπανςθσ φίλτρου 
 Διακόπτθ ελζγχου – δοκιμϊν 
 Ζνδειξθ βλάβθσ με κωδικό αρικμό για εφκολο και γριγορο προςδιοριςμό τθσ. 
 Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με κεντρικό πίνακα ελζγχου (χειριςτιριο) και αντίςτοιχθ ζνδειξθ εφόςον 

υπάρχει κεντρικι ςφνδεςθ. Στθν περίπτωςθ ςφνδεςθσ με κεντρικό πίνακα ελζγχου κα πρζπει εκτόσ 
των άλλων να υπάρχει θ δυνατότθτα χρονικοφ προγραμματιςμοφ για κάκε εςωτερικι μονάδα 
ξεχωριςτά. 
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7.3. TEXNIKA ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΘΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ  

 

Οι ψυκτικζσ ςωλθνϊςεισ κα πρζπει: 

 Να είναι εξ’ ολοκλιρου από χαλκοςωλινα άνευ ραφισ υπζρβαρου τφπου, μονωμζνεσ με μονωτικό 
υλικό τφπου armaflex ελάχιςτου πάχουσ 9mm κατάλλθλο για κερμοκραςίεσ άνω των 120˚C 

 Στισ εξωτερικζσ όδευςθσ του χαλκοςωλινα οι μονϊςεισ κα πρζπει να προςτατεφονται ζναντι 
ακτινοβολίασ και χτυπθμάτων. 

 Στο δίκτυο τθσ ψυκτικισ εγκατάςταςθσ κα χρθςιμοποιθκοφν διακλαδωτιρεσ του αυτοφ τφπου με τισ 
ςωλθνϊςεισ, ειδικισ καταςκευισ (joints).Κάκε τζτοιο ςετ διακλαδωτιρα κα περιλαμβάνει τθ μόνωςι 
του, καπάκια και ειδικι ςτεγανοποιθτικι και ςτακεροποιθτικι ταινία. 

 Ραράλλθλα με τθν εγκατάςταςθ των ψυκτικϊν ςωλθνϊςεων κα οδεφςει και καλϊδιο αυτοματιςμοφ, 
δθλαδι το καλϊδιο επικοινωνίασ των εςωτερικϊν με το εξωτερικό μθχάνθμα, το οποίο κα βρίςκεται 
εντόσ πλαςτικοφ θλεκτρολογικοφ ςωλινα και κα είναι διατομισ 2x1mm2 ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 
του οίκου καταςκευισ των μθχανθμάτων. Θ ςτιριξθ των ςωλθνϊςεων και των καλωδίων κα γίνει ωσ 
κάτωκι : τα κατακόρυφα ςτθρίγματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι από βζργα γαλβανιςμζνθ, 
ςτθριγμζνθ με ντίηεσ ςτον τοίχο των φρεατίων πάνω ςτθν οποία κα προςαρμοςτοφν ςτθρίγματα 
χαλκοςωλινα. Οι κατακόρυφεσ ςωλθνϊςεισ κα είναι αλφαδιαςμζνεσ ωσ προσ τθν κατακόρυφο. Για το 
καλφτερο αιςκθτικό αποτζλεςμα κα χρθςιμοποιθκεί ςωλινα ευκφγραμμου τφπου και ψυκτικά 
εξαρτιματα όπωσ γωνίεσ, καμπφλεσ κτλ. μόνο για τισ κάκετεσ διαδρομζσ και για τθν ςωλινα του αερίου 
(χοντρι διατομι). Θ όδευςθ των ςωλθνϊςεων ςτθν οροφι των χϊρων κα γίνεται ςτο ψθλότερο ςθμείο 
αυτισ (πλθςίων του ταβανιοφ), προκειμζνου να μθν ενοχλεί τισ λοιπζσ εγκαταςτάςεισ όπωσ φωτιςτικά, 
κανάλια κτλ. και κα ςτθρίηονται με ςτθρίγματα χαλκοςωλινασ. Σε κάκε ςτιριγμα κατακόρυφο ι 
οριηόντιο κα προςαρμόηεται θ ςωλινα του αερίου. Θ δε ςωλινα του υγροφ (ψιλι ςωλινα), κακϊσ και 
το καλϊδιο του αυτοματιςμοφ κα ςτθρίηεται δεμζνο πάνω ςτθν ςωλινα του αερίου. Οι κζςεισ των 
εςωτερικϊν μονάδων φαίνονται ενδεικτικά ςτο επιςυναπτόμενο ςχζδιο. 

 

7.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΑΓΩΓΩΝ  

 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ αεραγωγϊν διαφόρων διατομϊν με τφπο μόνωςθσ ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ μασ. 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ plenum απαγωγισ ςτομίων. 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ των ςτομίων απαγωγισ κλιματιςμοφ από ανοδιωμζνο αλουμίνιο, 
διαςτάςεων όπωσ ορίηεται ςτα ςχζδια. 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ όλων των υλικϊν και μικροχλικϊν (damper, ςτθρίγματα κτλ) ςφμφωνα με 
τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ του Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. και με τισ προδιαγραφζσ που κακορίηει το ζργο. 

 Πλα τα ςτόμια κλιματιςμοφ κα είναι καταςκευαςμζνα από ανοδειωμζνο προφίλ αλουμινίου. 

 

7.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ  

 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ τοποκζτθςθσ όλων των υλικϊν κα γίνει θ διαδικαςία τθσ εκκίνθςθσ και παράδοςθσ 
των μθχανθμάτων, που περιλαμβάνει τθ δθμιουργία κενοφ ςτο ψυκτικό κφκλωμα, τθν πλιρωςθ του 
ςυςτιματοσ με ψυκτικό υγρό εάν αυτό απαιτείται, τον προγραμματιςμό και τθ ρφκμιςθ των παραμζτρων 
λειτουργίασ, τθν εκκίνθςθ και τθ δοκιμαςτικι λειτουργία ςε ψφξθ και κζρμανςθ κακϊσ και τθν παροχι 
οδθγιϊν ςτον χριςτθ για τθν ορκι λειτουργία και ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων 
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7.6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΡΟΤΥΡΑ  

 

Οι εργαςίεσ τα υλικά, κφρια ι βοθκθτικά, οι κάκε είδουσ ςυςκευζσ και μθχανιματα που περιλαμβάνονται 
ςτθν κατθγορία αυτι, κα πρζπει κατ ελάχιςτον να πλθροφν τουσ 

κανονιςμοφσ και να είναι ςφμφωνα με τα Ρρότυπα, Ευρωπαϊκά, Ελλθνικά ι Διεκνι, όπωσ αυτά ιςχφουν, 
ςυμπλθρωμζνα ι και τροποποιθμζνα, κατά τθν εκτζλεςθ των αντίςτοιχων εργαςιϊν ςε ότι αφορά τον 
τρόπο καταςκευισ τουσ, τα πρωτογενι υλικά που τα ςυνιςτοφν, τισ ιδιότθτεσ, αποδόςεισ, χαρακτθριςτικά 
κ.λ.π. κακϊσ και τθν αςφάλεια κατά τθν χριςθ τουσ. Από τουσ κανονιςμοφσ και τα πρότυπα αυτά, 
κυριότερα είναι τα ακόλουκα, με ςειρά ιςχφοσ ςε περίπτωςθ αντιφάςεων, που κα κακορίηεται κατά 
περίπτωςθ από τον Εργοδότθ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του. 

 Οι Ελλθνικοί Κανονιςμοί, τα Ρρότυπα, κακϊσ και οι οδθγίεσ του ΕΛΟΤ. 

 Οι Ευρωπαϊκοί Κανονιςμοί και τα Ρρότυπα που ζχουν καταςτεί υποχρεωτικά, κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ 
Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ. 

 Οι Ευρωπαϊκοί Κανονιςμοί και τα Ρρότυπα των οποίων θ εφαρμογι δεν ζχει ακόμα καταςτεί 
υποχρεωτικι. 

 Οι Εκνικοί Κανονιςμοί και τα Εκνικά Ρρότυπα, όπωσ Γερμανικά (DIN κ.λ.π/), 

 Βρετανικά (BS κ.λ.π.), Γαλλικά (NF κ.λ.π.), Θνωμζνων Ρολιτειϊν (ASTM κ.λ.π.), τα των λοιπϊν Κρατϊν 
Μελϊν τθσ Ε.Ε., κακϊσ και τα Διεκνι (ISO κ.λ.π.), ειδικότερα δε, οι Κανονιςμοί και τα Ρρότυπα τθσ 
χϊρασ προςζλευςθσ του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ, εάν δεν καλφπτονται από τα πιο πάνω 
αναφερόμενα 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυνοδεφει κάκε προςκομιηόμενο ςτο ζργο υλικό ι μθχάνθμα με τα αντίςτοιχα 
πιςτοποιθτικά ελζγχου αποδόςεωσ από τον καταςκευαςτι. Εάν τυχόν δεν προςκομίηονται, μετά από 
αίτθςθ τθσ επίβλεψθσ, κα μπορεί θ επίβλεψθ να μθν πιςτοποιεί για πλθρωμι τα αντίςτοιχα είδθ, μζχρι τθν 
άφιξθ των ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν. 

Τα πιςτοποιθτικά δοκιμϊν για όλα τα μθχανιματα και ςυςκευζσ (λζβθτεσ, πιεςτικά δοχεία, αντλίεσ κλπ), 
πρζπει να προζρχονται από τον καταςκευαςτι και κα ςυνοδεφουν τα μθχανιματα. 
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8. ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΓΕΑΝΟΓΕΦΥΕΣ 

 

Οτιδιποτε αφορά θλεκτρικζσ ανυψωτικζσ διατάξεισ τφπου γερανογζφυρασ κα είναι ςφμφωνα με  
ΡΕΤΕΡ:08-08-03-00 (ΥΔΑΥΛΙΚΑ ΕΓΑ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ - ΓΕΑΝΟΓΕΦΥΕΣ) 

 

9. ΑΝΤΙΚΕΑΥΝΙΚΗ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 

9.1. ΡΟΤΥΡΑ  

 

Εξωτερικό ΣΑΡ 

Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 : 2006, “Protection against lightning. Physical damage to structures 
and life hazard”. 

Ελλθνικό Ρρότυπο ΕΛΟΤ 1412, “ Ρροςταςία καταςκευϊν από κεραυνοφσ- Οδθγία Α : Εκτίµθςθ κινδφνου 
κεραυνοπλθξίασ και επιλογι επιπζδου προςταςίασ του ΣΑΡ. 

 

Υλικών 

Υλικά Εξωτερικισ Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ 

Τα προϊόντα που κα χρθςιµοποιθκοφν να ζχουν υποςτεί µε επιτυχία τισ εργαςτθριακζσ δοκιμζσ όπωσ 
προβλζπονται από τα κάτωκι πρότυπα : 

 Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164 – 1, “Lightning Protection Components (LPC), Part 1 : 
Requirements for connection components”. 

 Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164 – 2, “Lightning Protection Components (LPC), Part 2 : 
Requirements for conductors, and earth electrodes”. 

Απαγωγοί Κρουςτικών Υπερτάςεων 

 Ευρωπαϊκό Ρρότυπο EN 61643 – 11, “Low voltage surge protective devices Part 11: SPDs connected 
to low voltage power distribution systems Performance requirements and testing methods”. 

 Ευρωπαϊκό Ρρότυπο EΝ 61643 – 21, “Low voltage surge protective devices Part 22: SPDs connected 
to telecommunication and signaling networks Performance requirements and testing methods” 

Θ ανάγκθ εγκατάςταςθσ Συςτιματοσ Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ (ΣΑΡ) και θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ 
Στάκμθσ Ρροςταςίασ για το ςχεδιαςμό του, γίνεται βάςει του Ρροτφπου ΕΛΟΤ 1412/1998. Στθν περίπτωςθ 
ανάγκθσ εγκατάςταςθσ ΣΑΡ προβαίνουμε ςτον ςχεδιαςμό τθσ Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ ςφμφωνα με το 
Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 : 2006 και ςτθν υλοποίθςι τθσ με υλικά που πρζπει να ικανοποιοφν τα 
Ευρωπαϊκά Ρρότυπα ΕΝ 50164 – 1 και ΕΝ 50164 – 2.  
 

9.2. ΣΥΣΤΘΜΑ  

Το ςυλλεκτιριο ςφςτθμα που ςκοπό ζχει να ςυλλζξει το κεραυνικό ρεφμα και να το διοχετεφςει μζςω των 
αγωγϊν κακόδου ςτο ςφςτθμα γείωςθσ με αςφάλεια. Αποτελείται από ράβδουσ (ακίδεσ), τεταμζνα 
ςφρματα, πλζγμα αγωγϊν (βρόχοι), μεμονωμζνα ι ςε ςυνδυαςμό. Τουσ αγωγοφσ κακόδου που ςκοπό 
ζχουν να οδθγιςουν το κεραυνικό ρεφμα από το ςυλλεκτιριο, με αςφάλεια ςτο ςφςτθμα γείωςθσ. 
Αποτελείται από αγωγοφσ διατεταγμζνουσ ςυνικωσ περιμετρικά τθσ καταςκευισ ορατοφσ ι μθ. 

Το ςφςτθμα γείωςθσ που ςκοπόσ του είναι να επιτευχκεί θ διάχυςθ του κεραυνικοφ ρεφματοσ μζςα ςτθ γθ, 
με αςφάλεια χωρίσ να δθμιουργοφνται επικίνδυνεσ υπερτάςεισ. Αποτελείται από οριηόντια ι κατακόρυφα 
θλεκτρόδια γείωςθσ, τοποκετθμζνα εντόσ του εδάφουσ ι εγκιβωτιςμζνα ςε ςκυρόδεμα. 
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Σφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 : 2006 : 

α. Ανάλογα τθσ απαιτοφμενθσ ςτάκμθσ προςταςίασ οι διαςτάςεισ των βρόχων του 

ςυλλεκτθρίου ςυςτιματοσ, θ γωνία προςταςίασ ακίδοσ που πικανόν να περιζχεται ςε αυτό κακϊσ 

επίςθσ θ μζςθ απόςταςθ των αγωγϊν κακόδου, ορίηονται ςτον πίνακα 1 και ςτο διάγραμμα 1.  
 

 

β. Ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ γείωςθσ ςε ςχζςθ με τθν απαιτοφμενθ ςτάκμθ προςταςίασ απαιτεί 
ελάχιςτα μικθ θλεκτροδίων που φαίνονται ςτο διάγραμμα 2. Τα ελάχιςτα μικθ μποροφν να μθ λθφκοφν 

υπ’ όψθ με τθν προχπόκεςθ ότι ζχει επιτευχκεί μία αντίςταςθ γείωςθσ μικρότερθ από 10Ω. 

  

Ελάχιςτο µικοσ L1 οριηόντιων θλεκτροδίων γείωςθσ, ανάλογα µε τθ ςτάκµθ προςταςίασ και τθν ειδικι 
αντίςταςθ του εδάφουσ, ςφµφωνα µε το Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 : 2006. Οι ςτάκµεσ προςταςίασ III και 
IV είναι ανεξάρτθτεσ από τθν ειδικι αντίςταςθ του εδάφουσ. Για τα κατακόρυφα θλεκτρόδια το ελάχιςτο 
µικοσ γειωτι είναι 0,5L1. 
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10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1) Ο ανάδοχοσ κα εξαςφαλίςει όλο το εργατικό προςωπικό, κα προμθκεφςει και κα εγκαταςτιςει όλα τα 
υλικά και τον εξοπλιςμό που απαιτοφνται για τθν ικανοποιθτικι καταςκευι και ολοκλιρωςθ του ζργου. 

Στισ εργαςίεσ περιλαμβάνεται θ προμικεια όλων των αναγκαίων Θ/Μ υλικϊν, ςυςκευϊν και μθχανθμάτων, 
κακϊσ και θ φόρτωςθ, μεταφορά, εκφόρτωςθ και αποκικευςθ αυτϊν ςτο εργοτάξιο κακϊσ και κάκε 
είδουσ οικοδομικϊν εργαςιϊν που κα απαιτθκοφν (οπζσ ςε τοίχουσ ι οροφζσ ,διαμόρφωςθ ανοίγματοσ ςε 
γυψοςανίδεσ κακϊσ και ςτιριξθ αυτϊν, βαφζσ, κ.λ.π.) για τθν τοποκζτθςθ και τθν πλιρθ λειτουργία του 
ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει τα τελικά λεπτομερι ςχζδια των εγκαταςτάςεων «Ππωσ 
καταςκευάςτθκαν» (as built) και να τα υποβάλλει ςτον Εργοδότθ. 

Τα ςχζδια αυτά κα περιλαμβάνουν κατόψεισ, τομζσ, διαγράμματα και γενικά όλα τα ςτοιχεία που 
επιτρζπουν ςε κάποιον που δεν ζχει αςχολθκεί ειδικά με το ζργο να ενθμερϊνεται εφκολα για το πωσ και τι 
επακριβϊσ ζχει καταςκευαςκεί. Ιδιαίτερα τονίηεται ότι επί των ςχεδίων αυτϊν κα φαίνονται το ςφνολο των 
δικτφων, οι ακριβείσ τουσ διαςτάςεισ και κζςεισ ςε ςχζςθ με τα οικοδομικά ςτοιχεία. Επίςθσ κα 
απεικονίηεται κάκε εξάρτθμα, διακλάδωςθ, όργανο διακοπισ κλπ, ςε τρόπο ϊςτε να είναι δυνατόσ ο 
άμεςοσ εντοπιςμόσ οιουδιποτε ςτοιχείου των εγκαταςτάςεων. 

2) Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να παραδϊςει λεπτομερείσ οδθγίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των 
εγκαταςτάςεων, γραμμζνεσ απαραίτθτα ςε κατανοθτι ελλθνικι γλϊςςα. Πςεσ οδθγίεσ προζρχονται από 
ξζνο καταςκευαςτι μποροφν να είναι και ςε Αγγλικι γλϊςςα. Οι οδθγίεσ κα είναι δακτυλογραφθμζνεσ και 
βιβλιοδετθμζνεσ ςε τεφχθ με αφξοντα αρικμό εντφπου. Θ φλθ των οδθγιϊν κα είναι κατανεμθμζνθ λογικά 
ςε κεφάλαια, αντίςτοιχα προσ τα διάφορα τμιματα των εγκαταςτάςεων και κα τισ καλφπτει πλιρωσ. Στο 
τζλοσ κάκε κεφαλαίου των οδθγιϊν κα δίδεται πλιρθσ πίνακασ των ςχετικϊν περιλαμβανομζνων 
μθχανθμάτων, με όλα τα χαρακτθριςτικά τουσ και τα ςτοιχεία καταςκευισ τουσ (καταςκευαςτισ, τφποσ, 
μοντζλο, μζγεκοσ, αρικμόσ ςειράσ καταςκευισ, αποδόςεισ, λεπτομερι ςτοιχεία θλεκτροκινθτιρων, 
ςυνιςτϊμενα ανταλλακτικά κα). 

Οι οδθγίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων κα περιλαμβάνουν: 

Πλα τα πιςτοποιθτικά των αρχϊν επικεϊρθςθσ, πιςτοποιθτικά δοκιμϊν και ςτοιχεία ςχετικά με τθν 
ποιότθτα. 

Τεχνικι Ρεριγραφι κάκε μθχανικοφ ςυςτιματοσ. 

Κατάλογο όλου του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ με τεχνικά ςτοιχεία, τφπουσ, αρικμοφσ μοντζλων και 
αρικμοφσ ςειράσ. 

 


