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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΔΟΓΥΛ Ξ/Κ
1. ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΟΓΥΛ Ξ/Κ
1.1.

Διιεληθέο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο (ΔΡΔΞ / ΞΔΡΔΞ)

Ηζρχνπλ νη εγθεθξηκέλεο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΡΔΞ) / ΦΔΘ B‟2221/30-7-2012,
σο ηζρχνπλ κεηά ηελ αλαζηνιή (ΦΔΘ 2524Β/16-08-16) θαη αληηθαηάζηαζε (Δγθχθιηνο
ΤΠΟΚΔΓΗ 17/2016 ΓΘΠ/νηθ/1322/07-09-2016) κεξηθψλ εμ΄απηψλ κε ηηο αληίζηνηρεο
Πξνζσξηλέο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΞΔΡΔΞ), πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ έξγν.
Οη αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ησλ ΔΣΔΠ / ΠΔΣΔΠ ππάξρνπλ αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
ΓΓΓΔ (www.ggde.gr).
Οη πξφζζεηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο Σεχρνπο, ζπκπιεξψλνπλ θαη εμεηδηθεχνπλ
ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηηο ΔΣΔΠ / ΠΔΣΔΠ. ε πεξίπησζε εξγαζίαο ηνπ Σηκνινγίνπ, ε νπνία
δελ θαιχπηεηαη απφ ΔΣΔΠ / ΠΔΣΔΠ ή πξφζζεηε πξνδηαγξαθή ηνπ παξφληνο ηεχρνπο, ε
εξγαζία ζα εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ηηκνινγίνπ (ζε ζρέζε κε πξνδηαγξαθή
πιηθψλ, πξφηππα, ηξφπν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο) θαη ηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ παξφληνο.

1.2.

Ξαξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ην Ρηκνιόγην Κειέηεο

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηεο νηθείαο Γηαθήξπμεο (ζε ζρέζε κε ηε ζεηξά ηζρχνο
ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ), θαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηεο Δγθπθιίνπ 26/04-10-2012
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ, ζηε
ζεηξά ηζρχνο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ πξνεγείηαη ην Σηκνιφγην Κειέηεο απφ ηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο Σεχρνπο.
ην πιαίζην απηφ θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηα σο άλσ ζπκβαηηθά
ηεχρε φξσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηελ επηκέηξεζε θαη
πιεξσκή ηνπο, ππεξηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Σηκνιφγην Κειέηεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε,
φπνπ δελ ππάξρεη αζπκθσλία, ε πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ν ηξφπνο επηκέηξεζεο
θαη πιεξσκήο ηνπ Σηκνινγίνπ Κειέηεο αλαιχεηαη πεξαηηέξσ θαη ζπκπιεξψλεηαη φπνπ
απαηηείηαη, κε ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Σεχρνπο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
Σέινο αλαθέξεηαη φηη εξγαζίεο νη νπνίεο - βάζεη ηνπ Σηκνινγίνπ Κειέηεο - πεξηιακβάλνληαη
ζηελ ηηκή ελφο άξζξνπ Σηκνινγίνπ, δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο,
αλεμαξηήησο δηαθνξεηηθήο ζρεηηθήο αλαθνξάο ζην παξφλ Σεχρνο ησλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ.

1.3.

Ξεδίν εθαξκνγήο - Νξηζκνί

Οη παξφληεο γεληθνί φξνη ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ φξνη ησλ ινηπψλ νκάδσλ εξγαζηψλ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
(ΣΠ) πνπ αθνινπζνχλ παξεθθιίλνπλ απφ ηνπο γεληθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο, απηνί
ππεξηζρχνπλ ησλ γεληθψλ φξσλ ηεο παξνχζαο ΣΠ.

1.4.

ιηθά

1.4.1. Γεληθά
(α) ηηο εξγαζίεο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ, δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη
εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ε θφξησζε, κεηαθνξά, εθθφξησζε θαη απνζήθεπζε απηψλ ζην
εξγνηάμην.
(β) Τιηθά θαη ζηνηρεία ηα νπνία δηαζέηεη ν Δξγνδφηεο ζηνλ Αλάδνρν, πξέπεη λα δεηνχληαη
έγθαηξα απφ ηνλ Αλάδνρν.
(γ) Σα πιηθά θαη ζηνηρεία πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν, πξέπεη λα είλαη
θαηάιιεια γηα ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπο θαη λα είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο.
(δ) Κε ηελ δεκνζίεπζε ηεο ΘΤΑ ΤΠΑΛ – ΤΠΤΚΔΓΗ, ππ' αξηζ. 6690 ζην ΦΔΘ 1914 Β / 15-062012 (ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 334/94), αιιά θαη ησλ πξνγελέζηεξσλ ζρεηηθψλ
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ΘΤΑ, επξεία πνηθηιία πξντφλησλ ηα νπνία δηαθηλνχληαη ή δηαηίζεληαη γηα ρξήζε ζηηο δνκηθέο
θαηαζθεπέο εληφο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα
γηα θάζε πξντφλ Δλαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Πξφηππα πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζην Διιεληθφ
χζηεκα Σππνπνίεζεο, θαζψο θαη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε «CE». Δπηζεκαίλεηαη φηη ε

απαίηεζε ππνρξεσηηθήο ζήκαλζεο
πεξηιακβάλνληαη ζηελ σο άλσ ΘΤΑ.

«CE»,

αθνξά

απνθιεηζηηθψο

ηα

πξντφληα

πνπ

Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο ζηνηρείσλ απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηα πιηθά θαη έγθξηζεο απηψλ απφ ηεο
Τπεξεζία, θαζνξίδεηαη ζην ηεχρνο ηεο νηθείαο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (.Τ.).

1.4.2. Γείγκαηα
Τιηθά θαη δνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν σο δείγκαηα θαη δελ
ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν, επηηξέπεηαη λα είλαη κεηαρεηξηζκέλα ή ακεηαρείξηζηα θαη‟ επηινγή
ηνπ Αλαδφρνπ.

1.4.3. Ξξνκήζεηα
(α) Σα πιηθά θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία πξφθεηηαη, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ
Αλαδφρνπ, λα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα. Πξντφληα αλαθχθισζεο
ζεσξνχληαη θαηλνχξγηα, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1.4.1, εδάθην (γ).
(β) Οη δηαζηάζεηο θαη ε πνηφηεηα πιηθψλ θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία ππάξρνπλ
πξφηππεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο.

1.5.

Δθηέιεζε εξγαζηώλ

(α) ρεηηθά κε ηα ζπλαληψκελα εκπφδηα ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, π.ρ. αξραηνινγηθά επξήκαηα,
δίθηπα ΟΘΧ θηι., ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο θαη εληνιέο ησλ
αξκνδίσλ θνξέσλ.
(β) Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα θξαηά ειεχζεξνπο ηνπο δξφκνπο θαη ηηο ινηπέο θπθινθνξηαθέο
πξνζβάζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ξνήο ηεο θπθινθνξίαο. Ζ πξφζβαζε ζε
εγθαηαζηάζεηο ησλ ΟΘΧ, ζε εγθαηαζηάζεηο απφξξηςεο απνξξηκκάησλ, ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο
ππξνζβεζηηθήο, ησλ ζηδεξνδξφκσλ, ζε ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία θηι. πξέπεη λα παξακέλεη θαηά
ην δπλαηφλ αλεκπφδηζηε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζα θαηαβάιιεηαη
θάζε πξνζπάζεηα απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ νριήζεσλ.
(γ) ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, αλεβξεζνχλ επηθίλδπλα πιηθά, π.ρ.
ζην έδαθνο, ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο ή ζε δνκηθά ζηνηρεία θαη θαηαζθεπέο, ν Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ Δξγνδφηε ρσξίο θαζπζηέξεζε. ε πεξίπησζε άκεζνπ
θηλδχλνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη άκεζα φια ηα αλαγθαία κέηξα αζθαιείαο. Σπρφλ
αλαγθαία πξφζζεηα κέηξα ζα ζπκθσλεζνχλ απφ θνηλνχ κεηαμχ Δξγνδφηε θαη Αλαδφρνπ. Οη
δαπάλεο γηα ηα ιεθζέληα άκεζα κέηξα θαη ηα ηπρφλ πξφζζεηα πιεξψλνληαη πξφζζεηα ζηνλ
Αλάδνρν.

1.6.

Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή

1.6.1. Γεληθά
Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ κε ηε βνήζεηά
ηνπο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο
Τπεξεζίαο θαη ησλ ηπρφλ νξηδνκέλσλ αλνρψλ.
Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο,
πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιεη ν
Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν
εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ
ειέγρνπ.
Ζ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο, επηκεηξνχκελεο σο
αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή
θαζνξίδεηαη ζην Σηκνιφγην αθνχ εθαξκνζηεί ην εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο ηνπ Αλάδνρνπ ζηελ
αληίζηνηρε Οκάδαο εξγαζηψλ πνπ εληάζζεηαη ε εξγαζία.
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Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο
πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ
παξφληνο.
Αλ ε παξάγξαθνο «Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή» κηαο επηκέξνπο Σ.Π. ηνπ παξφληνο πνπ
αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα
ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, ηφηε νη ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο
δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην πιαίζην θακίαο άιιεο εξγαζίαο πνπ
εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην.

1.6.2. Δπηκέηξεζε πιηθώλ κε δύγηζε
Γηα ηα πιηθά ηα νπνία βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Σηκνινγίνπ, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη κε
βάξνο, ηφηε ε επηκέηξεζε θαη παξαιαβή ζα γίλεηαη είηε απφ πίλαθεο ηνπ αληίζηνηρνπ
πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηα ζρεηηθά άξζξα ηηκνινγίνπ ή/θαη
θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο) είηε κε δχγηζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ζα εθαξκφδεηαη ζε θακία

πεξίπησζε επηκέηξεζε κε δχγηζε γηα πιηθά / θαηαζθεπέο γηα ηα νπνία νξίδεηαη ξεηψο ζην
Σηκνιφγην ηεο κειέηεο ελφο Α.Σ. (π.ρ. ΤΓΡ 11.01.02 «Θαιχκκαηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν
(ductile iron)»), φηη ε επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε βάζε ηνπο πίλαθεο ηνπ πξνκεζεπηή.

ηελ πεξίπησζε επηκέηξεζεο θαη παξαιαβήο κε δχγηζε ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν
151 ηνπ Λ. 4412/16 σο ηζρχεη. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ηελ Δπηηξνπή ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ Λ. 4412/16, θαη ηνλ επηβιέπνληα, πξνθεηκέλνπ λα
πξνβνχλ απφ θνηλνχ ζηελ δχγηζε θαη λα ζπληάμνπλ πξσηφθνιιν δπγίζεσο.
Σν πξσηφθνιιν απηφ, ππνγξαθφκελν απφ ηνλ αλάδνρν, ηνλ Δπηβιέπνληα θαη ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ.

1.7.

Γνθηκέο ζηεγαλόηεηαο

Οη δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο γηα ην δίθηπν ησλ
πξνδηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ΣΠ 9. ηνπ παξφληνο.

θεληξηθψλ

θαηαζιηπηηθψλ

αγσγψλ,
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2.

ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ
ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
(ETEΞ)
–
ΞΟΝΠΥΟΗΛΔΠ ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
(ΞΔΡΔΞ)

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη πίλαθαο ησλ εγθεθξηκέλσλ Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
(ΔΡΔΞ) / ΦΔΘ B‟2221/30-7-2012, σο ηζρχνπλ κεηά ηελ αλαζηνιή (ΦΔΘ 2524Β/16-08-16) θαη
αληηθαηάζηαζε (Δγθχθιηνο ΤΠΟΚΔΓΗ 17/2016 ΓΘΠ/νηθ/1322/07-09-2016) κεξηθψλ εμ΄απηψλ
κε ηηο αληίζηνηρεο Πξνζσξηλέο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΞΔΡΔΞ), πνπ έρνπλ
εθαξκνγή ζηνλ έξγν.

Α/Α

1

2

3

4

5

6

7

Είδος Εργαζίας
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε
έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο. Με πιάηνο
ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ
πξντόλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ
ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά
ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. Γηα βάζνο
νξύγκαηνο έσο 4,00 m
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε
έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο. Με πιάηνο
ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ
πξντόλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ
ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά
ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. ΓΙα βάζνο
νξύγκαηνο 4,01 έσο 6,00 m
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε
έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο. Με πιάηνο
ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ
πξντόλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ
ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά
ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. Γηα βάζνο
νξύγκαηνο 6,01 έσο 8,00 m
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε
έδαθνο βξαρώδεο. Με πιάηνο ππζκέλα έσο
3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ
εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε
νπνηαδήπνηε απόζηαζε. Γηα βάζνο
νξύγκαηνο έσο 4,00 m
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε
έδαθνο βξαρώδεο. Με πιάηνο ππζκέλα έσο
3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ
εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε
νπνηαδήπνηε απόζηαζε. Γηα βάζνο
νξύγκαηνο 4,01 έσο 6,00 m
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε
έδαθνο βξαρώδεο. Με πιάηνο ππζκέλα έσο
3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ
εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε
νπνηαδήπνηε απόζηαζε. Γηα βάζνο
νξύγκαηνο 6,01 έσο 8,00 m
Πξνζαύμεζε ηηκώλ εθζθαθώλ νξπγκάησλ
ππνγείσλ δηθηύσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε
πξνζζέησλ δπζρεξεηώλ από δηεξρόκελα
θαηά κήθνο δίθηπα ΟΚΩ.

Κωδικός
Άρθροσ

Κωδ. ΕΣΕΠ

Αρ.
Σιμ.

Άρθρο
Αναθεώρηζης

Μονάδα

ΝΔΣ ΤΓΡΑ
3.10.2.1

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-0801-03-01

Α.01

ΤΓΡ 6081.1
100,00%

m3

ΝΔΣ ΤΓΡΑ
3.10.2.2

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-0801-03-01

Α.02

ΤΓΡ 6081.2
100,00%

m3

ΝΔΣ ΤΓΡΑ
3.10.2.3

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-0801-03-01

Α.03

ΤΓΡ 6081.3
100,00%

m3

ΝΔΣ ΤΓΡΑ
3.11.2.1

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-0801-03-01

Α.04

ΤΓΡ 6082.1
100,00%

m3

ΝΔΣ ΤΓΡΑ
3.11.2.2

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-0801-03-01

Α.05

ΤΓΡ 6082.2
100,00%

m3

ΝΔΣ ΤΓΡΑ
3.11.2.3

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-0801-03-01

Α.06

ΤΓΡ 6082.3
100,00%

m3

ΝΔΣ ΤΓΡΑ 3.12

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-0208-00-00

Α.07

ΤΓΡ 6087
100,00%

m
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Α/Α
8

9

10

11

12

13

14

15

Είδος Εργαζίας
Γηάζηξσζε πξνηόλησλ εθζθαθήο.
Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή
ηκεκάησλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν
ζθπξόδεκα. πλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε
αεξνζπκπηεζηώλ θιπ ζπκβαηηθώλ κέζσλ
(πδξαπιηθή ζθύξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ
αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ)
Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή
ηκεκάησλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν
ζθπξόδεκα. Με ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο
αθξηβείαο κε ρξήζε εηδηθνύ εμνπιηζκνύ
αδηαηάξαθηεο θνπήο ζθπξνδέκαηνο
(ζπξκαηνθνπή, δηζθνθνπή, θνπή κε ζεξκηθή
ιόγρε, πδαηνθνπή)
Καζαξηζκνί θνηηώλ πνηακώλ ή ξεκκάησλ
από θεξηά πιηθά ή απνξξίκκαηα. Με ηελ
θόξησζε ησλ πξντόλησλ επί απηνθηλήηνπ
θαη ηελ κεηαθνξά ζηνλ ρώξν απόζεζεο ή
απόξξηςεο ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε
Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ
λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ
ππνγείσλ δηθηύσλ.
Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε
δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό ακκνράιηθν
ιαηνκείνπ. Γηα ζπλνιηθό πάρνο επίρσζεο
έσο 50 cm
Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε
δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό ακκνράιηθν
ιαηνκείνπ. Γηα ζπλνιηθό πάρνο επίρσζεο
άλσ ησλ 50 cm
ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο
ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ

Κωδικός
Άρθροσ

Κωδ. ΕΣΕΠ

Αρ.
Σιμ.

Άρθρο
Αναθεώρηζης

Μονάδα

ΝΔΣ ΤΓΡΑ 3.16

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-0205-00-00

Α.08

ΤΓΡ 6070
100,00%

m3

ΝΔΣ ΤΓΡΑ 4.1.1

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-1502-01-01

Α.09

ΤΓΡ 6082.1
100,00%

m3

ΝΔΣ ΤΓΡΑ 4.1.2

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-1502-01-01

Α.10

ΤΓΡ 6082.1
100,00%

m3

ΝΔΣ ΤΓΡΑ 4.2.2

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-0801-02-00

Α.11

ΤΓΡ 6054
100,00%

m3

ΝΔΣ ΤΓΡΑ 4.10

ΠΔΣΔΠ 08-06-08-03

Α.17

ΤΓΡ 6804
100,00%

m2

ΝΔΣ ΤΓΡΑ 5.5.1

ΠΔΣΔΠ 08-01-03-02

Α.20

ΤΓΡ 6068
100,00%

m3

ΝΔΣ ΤΓΡΑ 5.5.2

ΠΔΣΔΠ 08-01-03-02

Α.21

ΤΓΡ 6068
100,00%

m3

ΝΔΣ ΤΓΡΑ 5.7

ΠΔΣΔΠ 08-01-03-02

Α.22

ΤΓΡ 6069
100,00%

m3

Β.01

ΤΓΡ 6301
100,00%

m2

Β.02

ΤΓΡ 6323
100,00%

m3

Β.03

ΤΓΡ 6327
100,00%

m3

Β.04

ΤΓΡ 6311
100,00%

Kg

16

Ξπιόηππνη ή ζηδεξόηππνη επηπέδσλ
επηθαλεηώλ

ΝΔΣ ΤΓΡΑ 9.1

17

Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε,
ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε
ζθπξνδέκαηνο. Γηα θαηαζθεπέο από
ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C8/10

ΝΔΣ ΤΓΡΑ 9.10.1

18

Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε,
ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε
ζθπξνδέκαηνο. Γηα θαηαζθεπέο από
ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20

ΝΔΣ ΤΓΡΑ 9.10.4

19

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνύ
νπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθώλ
έξγσλ

ΝΔΣ ΤΓΡΑ 9.26

ΠΔΣΔΠ 01-03-00-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-0104-00-00
ΠΔΣΔΠ 01-01-01-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-0101-02-00
ΠΔΣΔΠ 01-01-03-00
ΠΔΣΔΠ 01-01-04-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-0101-05-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-0101-07-00
ΠΔΣΔΠ 01-01-01-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-0101-02-00
ΠΔΣΔΠ 01-01-03-00
ΠΔΣΔΠ 01-01-04-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-0101-05-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-0101-07-00
ΠΔΣΔΠ 01-02-01-00
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Α/Α
20

21

22

23

Είδος Εργαζίας
Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ ζε
έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο.
Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ ζε
έδαθνο βξαρώδεο. Υσξίο ρξήζε
εθξεθηηθώλ πιώλ (κόλνλ κε θξνπζηηθό
εμνπιηζκό)
Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθώλ αληιεηηθώλ
ζπγθξνηεκάησλ. Αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα
diesel ή βελδηλνθίλεηα. Ιζρύνο 1,0 έσο 2,0
ΗΡ
Υαιύβδηλεο εμαξκώζεηο. Ολνκαζηηθήο
πίεζεο PN 10 at. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ
DN 250 mm

Κωδικός
Άρθροσ

Κωδ. ΕΣΕΠ

Αρ.
Σιμ.

Άρθρο
Αναθεώρηζης

Μονάδα

ΝΔΣ ΤΓΡΑ 3.17

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-0204-00-00

Γ1.01

ΤΓΡ 6054
100,00%

m3

ΝΔΣ ΤΓΡΑ 3.18.1

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-0204-00-00

Γ1.02

ΤΓΡ 6055
100,00%

m3

ΝΔΣ ΤΓΡΑ 6.1.1.2

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-0810-01-00
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-0810-02-00

Γ1.03

ΤΓΡ 6107
100,00%

h

ΝΔΣ ΤΓΡ
13.15.1.9

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-0806-07-05

ΗΜ.12

ΤΓΡ 6651.1
100,00%

Σεκ.
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3.
3.1.

ΦΝΟΡΝΔΘΦΝΟΡΥΠΖ
ΔΘΠΘΑΦΖΠ

&

ΚΔΡΑΦΝΟΑ

ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ

Αληηθείκελν

Ζ Σερληθή Πξνδηαγξαθή απηή αλαθέξεηαη ζηε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ
πιενλαδφλησλ θαη άρξεζησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ γηα ηελ απφζεζή ηνπο ζε θαηάιιεινπο
ρψξνπο, πνπ πξνβιέπνληαη ζπκβαηηθψο γηα ην δεκνπξαηνχκελν έξγν θαη ζα εγθξηζνχλ απφ
ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία.

3.2.

Δξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ

Οη θνξηνεθθνξηψζεηο ησλ πξνο κεηαθνξά πξντφλησλ εθζθαθήο ζα γίλνληαη είηε κε κεραληθά
κέζα είηε κε ηα ρέξηα φηαλ ηα κεραληθά κέζα δελ κπνξνχλ λα πιεζηάζνπλ ή φηαλ ε πνζφηεηα
ησλ πιηθψλ δελ είλαη κεγάιε γηα λα δηθαηνινγήζεη ηε κεηάβαζε θνξησηηθνχ κεραλήκαηνο.
Ο Αλάδνρνο δελ απνδεκηψλεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ θαζπζηέξεζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ
(ζηαιία) ζηε θνξηνεθθφξησζε επεηδή ε ακνηβή γη' απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο ηεο
πξνζθνξάο ηνπ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε απφζηαζε κεηαθνξάο ζα ινγίδεηαη κε ην
ζπληνκφηεξν δξφκν.

3.3.

Δπηκέηξεζε θαη Ξιεξσκή

Ζ επηκέηξεζε ελ γέλεη ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο γηα ηηο εξγαζίεο θνξηνεθθφξησζεο θαη
κεηαθνξάο ζα γίλεηαη ζε θπβηθά κέηξα (m3) φγθνπ νξχγκαηνο.
Όπνπ αλαθέξεηαη ξεηά ζην Σηκνιφγην, ε δαπάλε θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ
πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πεξηιακβάλεηαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ησλ εθζθαθψλ κε
θαηάιιειε πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ηεο εθζθαθήο.
Ζ ηηκή θαη πιεξσκή απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ
απαηηνχκελσλ κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ, εγθαηαζηάζεσλ εθνδίσλ, πιηθψλ θαη
εξγαζίαο.

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ηππηθψλ θξεαηίσλ ηνπ δηθηχνπ ησλ θαηαζιηπηηθψλ
αγσγψλ (εθθέλσζεο, αεξεμαγσγψλ, κεηξεηψλ παξνρήο θ.α.), ή/θαη φπνπ αιινχ πξνβιέπεηαη
απφ ην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ κειέηεο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο & κεηαθνξέο (θαη γηα ηε
δηάζηξσζε) δελ επηκεηξψλεηαη νχηε πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο, εθφζνλ νη εξγαζίεο απηέο
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ.

4.
4.1.

ΞΟΝΠΥΟΗΛΔΠ ΑΛΡΗΠΡΖΟΗΜΔΗΠ
Γεληθά πεξί αληηζηεξίμεσλ

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο εξγαζίεο αληηζηεξίμεσλ ησλ παξεηψλ ηνπ
ζθάκκαηνο. Βάζεη ηεο ΔΣΔΠ 08-01-03-01 «Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ», ηζρχνπλ
ηα αθφινπζα :






Όηαλ ε θχζε ησλ εδαθψλ ην απαηηεί, ζα εθαξκφδεηαη ε θαηάιιειε αληηζηήξημε ησλ
παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο, φπσο απηή επηβάιιεηαη απφ ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη
ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή κειέηε ή/ θαη ηηο νδεγίεο θαη εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο.
Γηα βάζε νξπγκάησλ κεγαιχηεξα ηνπ 1,75m επηβάιιεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε εθαξκνγή
θαηάιιειεο αληηζηήξημεο ησλ πξαλψλ ησλ νξπγκάησλ, ψζηε λα πιεξνχληαη νη θαλφλεο
αζθαιείαο γηα ην πξνζσπηθφ θαηά ηελ θαηαζθεπή.
Ζ πνξεία εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αληηζηήξημεο ησλ εθζθαθψλ ζα είλαη αλάινγε ηεο
πξνφδνπ ησλ εθζθαθψλ. Ζ θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο αληηζηήξημεο ζα αληαπνθξίλεηαη πξνο
φιεο ηηο θαηαζθεπαζηηθέο θνξηίζεηο κέρξη ηελ επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο.

Σν είδνο / ηχπνο ηεο αληηζηήξημεο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θάζε ηχπνπ αληηζηήξημεο,
θαζνξίδνληαη (πνηνηηθψο, θαζψο θαη σο πεδίν εθαξκνγήο) ζηελ Οξηζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 «Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ
δηθηχσλ», ε απαηηνχκελε θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ αληηζηεξίμεσλ αλά εθαξκνδφκελν ηχπν
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απνηειεί αληηθείκελν εηδηθήο κειέηεο (ε νπνία απηή εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ ζχληαμεο ησλ
θαηαζθεπαζηηθψλ κειεηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηνπο ΓΔΛΗΘΟΤ ΟΡΟΤ ηνπ Σηκνινγίνπ
κειέηεο).
Κε ηελ κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ ζα ηεξνχληαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηηο αληηζηεξίμεηο θαη ζα
ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν ην νπνίν ζα ππνγξάςεη θαη ν Δπηβιέπσλ ψζηε λα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ ζχληαμε ησλ επηκεηξήζεσλ γηα πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ.
Θαζνξίδεηαη ξεηψο φηη ζε πεξίπησζε αλάγθεο αληηζηεξίμεσλ ησλ παξεηψλ ησλ νξπγκάησλ ν
Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηελ ππφδεημε απηήο ηεο αλάγθεο ζηνλ Δπηβιέπνληα, ζε
πεξίπησζε άκεζνπ θηλδχλνπ λα εθηειεί απηέο ηηο εξγαζίεο ρσξίο πξνέγθξηζε ηνπ Δπηβιέπνληα
ν νπνίνο φκσο κπνξεί λα θξίλεη εθ ησλ πζηέξσλ γηα ην δηθαηνινγεκέλν ή κε ηεο άκεζεο θαη
ρσξίο πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Θάζε θαηάπησζε παξεηάο νξχγκαηνο ζε νπνηαδήπνηε πεξίζηαζε θαη ζε νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο
ζε αληηζηεξίμεηο ή κε θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο απφ απηή (εξγαηηθά αηπρήκαηα, δεκηέο πξνο
ηξίηνπο, δεκηέο έξγσλ θ.ιπ.) θαη ε νπνία δελ ήηαλ δπλαηφλ λα απνθεπρζεί γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν εθ' φζνλ δελ δήηεζε έγθαηξα ζρεηηθή έγθξηζε ή δελ
πξνέβε απηεπάγγειηα ζηελ έγθαηξε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο θαηάπησζεο. Ο
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη θάζε λφκηκε απνδεκίσζε, λα απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο
θαη λα αλαιάβεη θάζε πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε.
Ο Δπηβιέπσλ κπνξεί λα επηβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ εθηέιεζε πξφζζεησλ αληηζηεξίμεσλ, ή
ελίζρπζε ησλ ππαξρνπζψλ ζηα ζεκεία ηα νπνία απηφο ην θξίλεη απαξαίηεην.
Παξά ην δηθαίσκα απηφ, ν Αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε κφλνο θαη απφιπηνο ππεχζπλνο γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ εθζθαθψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ.

4.2.

ιηθά – Δθηέιεζε εξγαζηώλ

Σα πιηθά αληηζηήξημεο ζα είλαη θαηάιιειεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο θαη πνηφηεηαο γηα ηνλ ζθνπφ
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαη ζα παξακείλνπλ κεηά ηε ρξήζε ηνπο ζηελ θπξηφηεηα ηνπ
Αλαδφρνπ.
Οη αληηζηεξίμεηο ζα βεβαηψλνληαη σο «αθαλείο εξγαζίεο» απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. Γελ γίλνληαη δεθηέο γηα επηκέηξεζε αληηζηεξίμεηο, ε
πξαγκαηνπνίεζε ησλ νπνίσλ δελ είρε εγθαίξσο βεβαησζεί απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία.
ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ ηεο αλαγξαθφκελεο πνζφηεηαο θαη είδνπο
αληηζηήξημεο, ζα ζεκεηψλεηαη απαξαηηήησο ν ραξαθηεξηζκφο εδάθνπο πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα
ην επηκεηξνχκελν ζθάκκα, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί ε αλαθεξφκελε εξγαζία.
Γηα ηελ αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ ησλ νξπγκάησλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλά
πεξίπησζε ηα είδε πξνζσξηλήο αληηζηήξημεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα.

4.3. Δθαξκνδόκελνη ηύπνη αληηζηήξημεο ζην έξγν
4.3.1. Αληηζηήξημε κε μπινδεύγκαηα
Ζ επαθή κε ηηο παξεηέο γίλεηαη κε μπιεία θαη ε ζηήξημε κε δηακήθεηο δνθνχο θαη εγθάξζηεο
μχιηλεο αληεξίδεο ή ελαιιαθηηθψο κε κεηαιιηθέο θνριησηέο αληεξίδεο.
Δθαξκφδεηαη γηα ηελ αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ ησλ νξπγκάησλ θαη ζε πεξηπηψζεηο ζηαζεξψλ
εδαθψλ, ήηνη εδαθψλ ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο εθζθαθήο ηνπ νξχγκαηνο
ρσξίο ζεκαληηθέο θαηαπηψζεηο ζηηο παξεηέο, θαζψο θαη ηελ κεηέπεηηα πινπνίεζε ηεο
αληηζηήξημεο.
Σν επάλσ κέξνο ηεο αληηζηήξημεο πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ην
ιηγφηεξν θαηά 0,15m (σο ηζρχεη ζχκθσλα κε ην ρήκα 1, ηεο ΔΣΔΠ 08-01-03-01 «Δθζθαθέο
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ») εθηφο αλ γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηνπ πξνζσπηθνχ εξγαζίαο
εληφο ηνπ νξχγκαηνο απαηηεζεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κεγαιχηεξν χςνο.
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4.3.2. Αληηζηήξημε κε πξνθαηαζθεπαζκέλα κεηαιιηθά πεηάζκαηα
4.3.2.1.

Δηζαγσγή

Ζ αληηζηήξημε κε πξνθαηαζθεπαζκέλα κεηαιιηθά ζηνηρεία (κεηαιιηθά πεηάζκαηα ελδεηθηηθνχ
ηχπνπ KRINGS ή αλάινγνπ) εθαξκφδεηαη γηα νξχγκαηα αγσγψλ ή ηερληθψλ έξγσλ, ζηελ
πεξίπησζε πνπ νη επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο - ήηνη ραιαξά ή αζηαζή εδάθε - θαζηζηνχλ ηελ
ρξήζε μπινδεπγκάησλ αδχλαηε ή επηθίλδπλε.
χκθσλα κε ην ζπκβαηηθφ Άξζξν Σηκνινγίνπ (ΤΓΡ 7.06. «Αληηζηεξίμεηο παξεηψλ ράλδαθνο κε
κεηαιιηθά πεηάζκαηα»), ηζρχνπλ - εθηφο άιισλ - ηα αθφινπζα :
 Σν ζχζηεκα κεηαιιηθψλ ακθηπιεχξσλ πεηαζκάησλ ζα είλαη βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο,
ελδεηθηηθνχ ηχπνπ KRINGS ή αλαιφγνπ, κε ηελ απαηηνχκελε θέξνπζα ηθαλφηεηα γηα
ηελ παξαιαβή ησλ σζήζεσλ γαηψλ θαη ησλ πιεπξηθψλ επηθνξηίζεσλ απφ κφληκα ή
θηλεηά θνξηία θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ ή κεραλεκάησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε ηνπ έξγνπ ή ηελ κειέηε εθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ.
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ζηαδηαθή θαηαβίβαζε ησλ πεηαζκάησλ ζην πξνο
εθζθαθή φξπγκα θαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε βνεζεηηθή έκπεμε.
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ζηαδηαθή εμφιθπζε θαηά ηελ επίρσζε ηνπ
νξχγκαηνο.
 Σν ζρεηηθφ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ φηαλ πξνβιέπεηαη ξεηά ζηελ κειέηε ηνπ

έξγνπ.

ην πιαίζην απηφ :
 Ζ κεηαιιηθή αληηζηήξημε πνπ ζα εθαξκνζηεί ζην έξγν, ζα απνηειείηαη απφ
πξνθαηαζθεπαζκέλα κεηαιιηθά ζηνηρεία βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο αλαγλσξηζκέλνπ
νίθνπ (ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα απνηεινχλ ηδηνθαηαζθεπή), ελδεηθηηθνχ ηχπνπ
KRINGS ή αλαιφγνπ.
 Ζ πξνβιεπφκελε ζπκβαηηθψο εξγαζία αληηζηήξημεο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα
πινπνηείηαη ζε αζηαζή εδάθε, φπνπ δελ είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε ηεο εθζθαθήο θαη ε
κεηέπεηηα πινπνίεζε ηεο αληηζηήξημεο (φπσο γίλεηαη κε ηα μπινδεχγκαηα). Γηα ηνλ
ιφγν απηφ ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ, πξνβιέπεηαη ε εξγαζία αληηζηήξημεο
κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα ζε εδάθε γαηψδε – εκηβξαρψδε, φπνπ αλακέλνληαη
ζπλζήθεο αζηάζεηαο ησλ πξαλψλ ηνπ νξχγκαηνο θαη δελ κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ελ
γέλεη ε ζπκβαηηθή εξγαζία αληηζηήξημεο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα ζε βξαρψδε εδάθε.
 ε πεξίπησζε πνπ ζε έλα φξπγκα πξαγκαηνπνηεζεί ραξαθηεξηζκφο βξαρσδψλ
εδαθψλ ζε πνζνζηφ X%, ηφηε ε επκέηξεζε ηεο εξγαζίαο αληηζηήξημεο κε κεηαιιηθά
πεηάζκαηα – εθφζνλ έρεη εθαξκνζηεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε – δελ ζα
ππεξβαίλεη ην σο άλσ πνζνζηφ X% (επηκεηξνχκελν ζηελ κηα παξεηά ηνπ νξχγκαηνο),
αλεμαξηήησο εάλ ν αλάδνρνο εθάξκνζε αληηζηήξημε ζε κεγαιχηεξε επηθάλεηα πξνο
εμππεξέηεζε ηεο θαηαζθεπήο.
 Ζ εθαξκνγή ησλ αληηζηεξίμεσλ ηχπνπ κεηαιιηθψλ πεηαζκάησλ – σο πξνδηαγξάθεηαη
αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο Σ.Π. - ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ
εθζθαθή κε ηξφπν πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ επζηάζεηα ησλ πξαλψλ ηνπ νξχγκαηνο . Ζ
θαηαβίβαζή ηνπο ζα είλαη ζηαδηαθή θαη ζα πινπνηείηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ εθζθαθή
ηνπ νξχγκαηνο, ελψ ζα πξνβιέπεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο αζηαζψλ εδαθψλ ε ζηαδηαθή
έκπεμή ηνπο. Ζ αθαίξεζή ηνπο ζα γίλεηαη επίζεο ηαπηφρξνλα θαη παξάιιεια κε ηηο
εξγαζίεο εγθηβσηηζκνχ ηνπ αγσγνχ θαη επίρσζεο ηνπ νξχγκαηνο.
4.3.2.2.

Ρύπνη αληηζηεξίμεσλ κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα

Σα ζπζηήκαηα πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ
έξγνπ, ηηο ηπρφλ πιεπξηθέο επηθνξηίζεηο απφ κφληκα θνξηία ή θηλεηά θνξηία θπθινθνξίαο
απηνθηλήηνπ ή κεραλεκάησλ έξγσλ θαη ζα πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα εμαξηήκαηα,
φπσο κεηαιιηθνχο θαηαθφξπθνπο νδεγνχο – νξζνζηάηεο, ζπλδέζκνπο, αληεξίδεο, ζχζηεκα
παλέισλ θ.ιπ.
Σν ζχζηεκα αληηζηήξημεο ζα είλαη επίζεο θαηάιιειν γηα ηελ αληηκεηψπηζε εκπνδίσλ, φπσο
αγσγψλ, θαισδίσλ θ.ιπ. ηα νπνία δηέξρνληαη εγθαξζίσο ζην φξπγκα θαη πξέπεη λα
δηαηεξεζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή.

ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. ζει. 13

Γ.Δ..Α.Κ.Β.

ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΡΑΘΙΗΞΡΗΘΝ ΑΓΥΓΝ ΘΑΗ Α/Π ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΥΛ ΡΥΛ Γ.Δ.
Α. ΙΔΣΥΛΗΥΛ ΘΑΗ Θ. ΙΔΣΥΛΗΥΛ, ΓΗΑ ΡΖ ΠΛΓΔΠΖ ΚΔ ΡΖΛ ΔΔΙ ΡΖΠ ΓΔΑΚΒ
ΡΔΣΖ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ

Σα κεηαιιηθά πεηάζκαηα ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηελ απαίηεζε πινπνίεζεο ηεο
αληηζηήξημεο ηαπηφρξνλα κε ηελ εθζθαθή (σο νξίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ
κειέηεο) ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηαδηαθήο βχζηζεο – έκπεμεο θαηά ην ζηάδην ησλ
εθζθαθψλ θαη δηαθξίλνληαη ελ γέλεη ζε δχν ζπζηήκαηα :
α. Σν ζχζηεκα ησλ «ζηαζεξψλ αληεξίδσλ» (Trench Boxes), ζην νπνίν νη αληεξίδεο
ζπλδένληαη κε ζηαζεξφ / αξζξσηφ ηξφπν κε θαηαθφξπθνπο νξζνζηάηεο, νη νπνίνη θέξνπλ
ζηαζεξά εδξαζκέλα πεηάζκαηα (panels). Σν ζχζηεκα επηηξέπεη αληηζηήξημε κέρξη βάζνπο έσο
4,0m πεξίπνπ (αλάινγα κε ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ ζπζηήκαηνο).
β. Σν ζχζηεκα ησλ «πιεπξηθψλ νδεγψλ» (Side Rail). Σν ζχζηεκα απαξηίδεηαη απφ ηνπο
πιεπξηθνχο νδεγνχο / νξζνζηάηεο (γιχζηξεο) κε ηηο αληεξίδεο, νη νπνίνη ζα έρνπλ θαηάιιειε
δηακφξθσζε ψζηε εληφο απηψλ λα κπνξνχλ λα ζχξνληαη ηα πεηάζκαηα (panels). Σα
πεηάζκαηα (panels) κπνξεί λα είλαη κνλά ή δηπιά (επάιιεια) αλά παξεηά. Σν ζχζηεκα απηφ
επηηπγράλνληαη βάζε αληηζηήξημεο κέρξη θαη 8,0m (αλάινγα κε ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ
ζπζηήκαηνο).
Δπηζεκαίλεηαη φηη δηαηίζεληαη ζην εκπφξην ζπζηήκαηα ηχπνπ Trench box κε ζηαζεξή θαη φρη
αξζξσηή αληεξίδα θαη κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο κφλν ηνπ αλνίγκαηνο (πιάηνπο) ηνπ
ζπζηήκαηνο. Σα ζπζηήκαηα απηά πξνθαηαζθεπάδνληαη πιήξσο εθηφο ηνπ νξχγκαηνο θαη
ηνπνζεηνχληαη εθ ησλ πζηέξσλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε εθζθαθή
ζην επηζπκεηφ βάζνο, σο εθ ηνχηνπ δελ θαηαβηβάδνληαη ζηαδηαθά ζην φξπγκα κε ηαπηφρξνλε
πινπνίεζε ηεο εθζθαθήο θαη βνεζεηηθή έκπμεμε ηνπ πεηάζκαηνο. Δίλαη δπλαηή ε εθαξκνγή
ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ζην έξγν – κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο – κφλν ζε
πεξηπηψζεηο αζηαζψλ ζρεηηθά εδαθψλ, ηα νπνία φκσο επηηξέπνπλ ηελ εμαξρήο πινπνίεζε ηεο
εθζθαθήο ηνπ νξχγκαηνο ζην ζπκβαηηθφ πιάηνο νξχγκαηνο ηεο κειέηεο (θαη φρη ζε
κεγαιχηεξν ιφγσ π.ρ. θαηαπηψζεσλ θαηά ην ζηάδην ηεο εθζθαθήο). ηελ πεξίπησζε απηή
κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο εθζθαθήο έσο ην ζπκβαηηθφ βάζνο, ζα ηνπνζεηείηαη ε
πξνθαηαζθεπαζκέλε κνλάδα αληηζηήξημεο θαη ε ηπρφλ επέθηαζή ηεο εληφο ηνπ νξχγκαηνο ζα
επηρψλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ην θελφ κεηαμχ παξεηάο ηνπ νξχγκαηνο θαη πεηάζκαηνο θαη ζα
γίλεηαη θαηάιιειε ξχζκηζε ηεο αληεξίδαο ψζηε λα κεγαιψζεη ηνπ άλνηγκα θαη λα
αληηζηεξηρηεί πιήξσο ην φξπγκα. Γηα ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ
ηζρχνπλ, ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 4.5.1.2. ηεο παξνχζαο Σ.Π.
ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμαξηήησο ησλ πξναλαθεξφκελσλ, ε εμφιθπζε ηεο αληηζηήξημεο ζα
γίλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηελ επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο, θάζε θαηά ηελ νπνία ζα ζπληεινχληαη
παξάιιεια ε πξνβιεπφκελε ζπκβαηηθψο ζπκπίεζε ησλ πιηθψλ έδξαζεο - εγθηβσηηζκνχ ηνπ
αγσγνχ θαη επίρσζεο ηνπ νξχγκαηνο.
Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ αληηζηήξημεο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα πνπ ζα εθαξκνζηεί
ζην έξγν ζα απνδεηθλχεηαη απφ κειέηε εθαξκνγήο πνπ ζα ζπληάμεη ν Αλάδνρνο (βάζεη ησλ
ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ κεηαιιηθψλ πεηαζκάησλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπο) θαη ζα εγθξίλεη ε
Τπεξεζία. Αλεμαξηήησο ηεο έγθξηζεο απηήο, ν Αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε κφλνο θαη
απφιπηνο ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εθζθαθψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ.
4.3.2.3.

Γηαδηθαζία αξρηθήο εγθαηάζηαζεο

Αξρηθψο ζα γίλεηαη κηα πξνεθζθζθαθή πεξηνξηζκέλνπ βάζνπο (αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ
εδάθνπο) θαη κήθνπο ιίγν κεγαιχηεξνπ κε ην κήθνο ηεο κνλάδαο αληηζηήξημεο. ε πεξίπησζε
πνιχ αζηαζψλ εδαθψλ ε εθζθαθή απηή ζα αθνξά κφλν ηελ επηκειεκέλε θαζαίξεζε ησλ
νδνζηξσκάησλ (αζθαιηηθά νδνζηξψκαηα, νδνζηξψκαηα απφ ζθπξφδεκα θ.ιπ.).
ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο αξρήο ηεο εθζθαθήο θαη ηεο νινθιήξσζεο ηεο ηνπνζέηεζεο
ηνπ αξρηθνχ πεηάζκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζηελ δεκηνπξγία θαηαπηψζεσλ.
Σα πξαλή δελ ζα πξέπεη λα θαηαπνλνχληαη απφ εμσηεξηθά θηλεηά θνξηία (π.ρ. θπθινθνξία
κεραλεκάησλ θαη απηνθηλήησλ), κέρξη ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε ηεο θχξηαο (πξψηεο) κνλάδαο
ηεο αληηζηήξημεο, σο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα.
Σα ζπζηήκαηα ηχπνπ Trench Box θαζψο θαη πιεπξηθνί νδεγνί ησλ ζπζηεκάησλ ηχπνπ Side
Rail (νξζνζηάηεο – αληεξίδεο), ζα πξνζπλαξκνινγνχληαη θαη ζα ξπζκίδνληαη πιήξσο εθηφο
νξχγκαηνο, πξηλ ηελ ζηαδηαθή ηνπνζέηεζή ηνπο εληφο ηνπ νξχγκαηνο κε ηε δηαδηθαζία ηεο
έκπεμεο - βχζηζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα.
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ηα ζπζηήκαηα ηχπνπ Trench Box ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ αξρηθή
ηνπνζέηεζε ψζηε ην θάησ κέξνο ηεο ηνπνζεηεκέλεο κνλάδαο λα έρεη ειαθξψο κεγαιχηεξν
πιάηνο απφ ην πάλσ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή ησλ πεηαζκάησλ (εάλ απηφ δελ
εθαξκνζηεί, ηα δεπγάξηα ησλ πιαθψλ ηνπνζεηνχληαη κε κνξθή ζθελνεηδή θαη εκπνδίδεηαη ε
βχζηζή ηνπο, ελψ ζηξαβψλεη θαη ην δεχγνο ησλ πιαθψλ απφ ηελ πίεζε).
ηα ζπζηήκαηα ηχπνπ Side Rail, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ελδειερψο ε παξαιιειία ησλ
νξζνζηαηψλ θαη ησλ panels θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ πξνεθζθαθή θαη πξηλ
ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο έκπεμεο – βχζηζεο. Απηφ ζα γίλεηαη κε ην έιεγρν ηήξεζεο ίζεο
απφζηαζεο ζηα ηέζζεξα άθξα ηεο θάηνςεο ηεο δηάηαμεο ησλ ηεζζάξσλ νξζνζηαηψλ θαη ησλ
δχν παξάιιεισλ panels ηφζν παξάιιεια φζν θαη δηαγψληα.
4.3.2.4.

Γηαδηθαζία βύζηζεο (έκπεμεο)

ηε δηαδηθαζία βχζηζεο (έκπεμεο) νη κνλάδεο αληηζηήξημεο (panels) σζνχληαη ζην έδαθνο
ηαπηφρξνλα κε ηελ πινπνίεζε ηεο εθζθαθή, ζπλήζσο κε ηελ βνήζεηα ηνπ εθζθαθέα.
Αξρηθψο ζα ηνπνζεηεζεί θαη ζα βπζηζηεί πξψηα ε θχξηα (πξψηε) κνλάδα αληηζηήξημεο θαη ζηε
ζπλέρεηα νη επηθαζήκελεο κνλάδεο (επεθηάζεηο), εθφζνλ απηφ απαηηείηαη βάζεη ηνπ επηζπκεηνχ
βάζνπο εθζθαθήο.
Ζ βχζηζε ησλ κεηαιιηθψλ panels πξέπεη λα γίλεη ζε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξα βήκαηα (δελ
επηηξέπεηαη ην βάζνο ηεο εθζθαθήο λα ππεξβαίλεη ηα 0,50m ρσξίο λα αθνινπζεί ε έκπεμε),
ψζηε λα απνθεπρζεί αιιαγή ηνπ πιάηνπο ηνπο απφ ηηο δηάθνξεο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζην
έδαθνο.
Γηαδηθαζία θαηαβίβαζεο / βχζηζεο θαη έκπεμεο θχξηαο κνλάδαο
α. ηελ πεξίπησζε ζπζηεκάησλ ηχπνπ Trench Box ζα πηέδεηαη ελαιιάμ ην έλα panel ηεο
θχξηαο κνλάδαο θαη ζηε ζπλέρεηα ην παξάιιειν (νη αξζξσηέο αληεξίδεο εμαζθαιίδνπλ ηελ
δπλαηφηεηα απηή), έσο φηνπ ην πάλσ κέξνο ηεο θχξηαο κνλάδαο θζάζεη πεξίπνπ 10cm πάλσ
απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο κέζα ζην έδαθνο. Παξάιιεια κε ηελ έκπεμε απηή ζα
πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά θαη ε εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο κέζσ εθζθαθέα θαηάιιεινπ
πιάηνπο. Σα δχν παξάιιεια panels ηεο θχξηαο κνλάδαο ζα έρνπλ θαηάιιειε δηακφξθσζε
αηρκήο ζην θάησ άθξν ηνπο, ψζηε λα βπζίδνληαη κε επθνιία ζην ραιαξφ έδαθνο.
β. ηελ πεξίπησζε ζπζηεκάησλ ηχπνπ Side Rail ζα πηέδεηαη θαη ζα ηνπνζεηείηαη πξψηα ην έλα
πξνθαηαζθεπαζκέλν πιαίζην δεχγνπο νξζνζηαηψλ / αληεξίδσλ, θάζεηα ζην φξπγκα. Ο θάζε
κεηαιιηθφο νξζνζηάηεο ζα έρεη νξζνγσληθή δηαηνκή θαη ζε φιν ην κήθνο ζα είλαη
πξνζαξκνζκέλεο ππνδνρέο – νδεγνχο κέζα ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη νη θαζ‟
χςνο πιεπξέο ησλ κεηαιιηθψλ panels. ηε ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηνχληαη θαη ζα
επζπγξακκίδνληαη ηα δχν panels ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ νξχγκαηνο, ηα νπνία ζα πηέδνληαη θαη
ζα γιηζηξνχλ ζηνλ νξζνζηάηε - νδεγφ ψζηε λα θαηέιζνπλ έσο ζην πςφκεηξν ηνπ αξρηθνχ
βάζνπο εθζθαθήο. Θαηφπηλ ζα ηνπνζεηείηαη ην δεχηεξν πξνθαηαζθεπαζκέλν πιαίζην δεχγνπο
νξζνζηαηψλ / αληεξίδσλ θάζεηα ζην φξπγκα. Σα panels ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ νξχγκαηνο
πξέπεη λα είλαη επζπγξακκηζκέλα κε αθξίβεηα, ψζηε λα είλαη παξάιιεια (ζα ειεγρζεί ε
νξηδφληηα ε δηαγψληα απφζηαζε ζηα ηέζζεξα ηεο θάηνςεο ηνπ δηακνξθνχκελνπ πιαηζίνπ). ηε
ζπλέρεηα ζα πηέδνληαη θαηάιιεια θαη ελαιιάμ νη νξζνζηάηεο θαη ηα panels, έσο φηνπ ην πάλσ
κέξνο ηεο θχξηαο κνλάδαο θζάζεη πεξίπνπ 10cm πάλσ απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο κέζα ζην
έδαθνο. Παξάιιεια κε ηελ έκπεμε απηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά θαη ε εθζθαθή ηνπ
νξχγκαηνο. Σα δχν παξάιιεια panels ηεο θχξηαο κνλάδαο ζα έρνπλ θαηάιιειε δηακφξθσζε
αηρκήο ζην θάησ άθξν ηνπ, ψζηε λα βπζίδνληαη κε επθνιία ζην έδαθνο.
Γηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο θαη βχζηζεο κνλάδαο επέθηαζεο
Όηαλ ηνπνζεηεζεί ε θχξηα (πξψηε) κνλάδα θαη εθφζνλ ην πξνβιεπφκελν βάζνο ηνπ
νξχγκαηνο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην χςνο ηεο βαζηθήο κνλάδαο, ζα γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε
κνλάδαο επέθηαζεο.
ηελ πεξίπησζε ζπζηεκάησλ ηχπνπ Trench Box ε κνλάδα ζα είλαη πξνζπλαξκνινγεκέλε θαη
πιήξσο ξπζκηζκέλε εθηφο ηνπ νξχγκαηνο. ηελ πεξίπησζε ζπζηεκάησλ ηχπνπ Side Rail ζα
ηνπνζεηνχληαη επηπιένλ panels εληφο ησλ νδεγψλ, νη νπνίνη ζα έρνπλ εμαξρήο πξνβιεθζεί κε
ην θαηάιιειν κήθνο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
Ζ επηθαζήκελε κνλάδα ζα ζπλδέεηαη κε ηελ βαζηθή κε ζπλδεηήξεο, πχξνπο θαη αζθάιεηεο
(ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή) θαη ζα ζπλερίδεηαη ε ηνπνζέηεζε αληηζηήξημεο
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έσο ην επηζπκεηφ βάζνο, κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιειεο ψζεζεο. Παξάιιεια κε ηελ έκπεμε
απηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά θαη ε εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε έκπεμε ησλ κνλάδσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε πίεζε ζην πάλσ κέξνο ησλ
panels ή/θαη ζηνπο νξζνζηάηεο, ελψ απαγνξεχεηαη ε έκπεμε κε άζθεζε πίεζεο ζηηο αληεξίδεο.
4.3.2.5.

Γηαδηθαζία απεγθαηάζηαζεο (εμαγσγήο)

Κεηά ηελ πιήξε εθζθαθή έσο ην πξνβιεπφκελν βάζνο ηνπ νξχγκαηνο, πξαγκαηνπνηείηαη ε
ηνπνζέηεζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο ηνπ αγσγνχ. Θαηφπηλ αλπςψλνληαη ελαιιάμ νη νξζνζηάηεο
θαη ηα panels ησλ κνλάδσλ αληηζηήξημεο πάλσ απφ ην άλσ πςφκεηξν ηεο ζηξψζεο έδξαζεο,
πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ πιηθνχ έδξαζεο θαη ε ζπκπίεζε ηεο
ζηξψζεο έδξαζεο ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο πξνδηαγξαθέο.
ηε ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε αθξηβήο ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα ζχκθσλα κε ην
αληίζηνηρν ζρέδην κεθνηνκήο ηεο κειέηεο, θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ πιηθνχ εγθηβσηηζκνχ
πιεπξηθά ηνπ ζσιήλα θαη έσο ηελ άληπγα ηνπ αγσγνχ. Θαηφπηλ αλπςψλνληαη ελαιιάμ ηα
panels ησλ κνλάδσλ αληηζηήξημεο πάλσ απφ ην άλσ πςφκεηξν ηεο άληπγαο ηνπ αγσγνχ,
πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ πιηθνχ θαη ε ζπκπίεζε ηνπ πιηθνχ
ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο πξνδηαγξαθέο.
Ζ δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη έσο θαη ηελ πιήξε επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε αθαίξεζή ησλ αληηζηεξίμεσλ ηαπηφρξνλα κε ηελ επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ γηα ηελ αζθαιή θαη άξηηα πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ, είλαη
απαξαίηεην λα πινπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνκάθξπλζεο ηεο αληηζηήξημεο, δηαδνρηθά,
ηα παξαθάησ βήκαηα:
 κεξηθή επίρσζε ζην επηζπκεηφ χςνο
 εμαγσγή ηεο κνλάδαο αληηζηήξημεο έσο θαηάιιειν χςνο
 ζπκπιήξσζε πιηθνχ - ζπκπχθλσζε
 ζπλέρηζε κε ηελ ίδηα ζεηξά
4.3.2.6.

Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο

Θα αληηζηεξίδνληαη - εθφζνλ απαηηείηαη - θαη ηα κεησπηθά (θάζεηα ζηνλ άμνλα ηνπ νξχγκαηνο)
πξαλή. Απηφ έρεη ηδηαίηεξε εθαξκνγή γηα ηε θαηαζθεπή θξεαηίσλ έσο έλα φξην πιάηνπο
εθζθαθήο, ην νπνίν κπνξεί λα αλέιζεη έσο θαη 6,0m (αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ
πεηαζκάησλ).
Σν επάλσ κέξνο ησλ κνλάδσλ αληηζηήξημεο πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο
ην ιηγφηεξν θαηά 0,15m (ζχκθσλα κε ην ρήκα 1 ηεο ΔΣΔΠ 08-01-03-01 «Δθζθαθέο
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ») εθηφο αλ γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηνπ πξνζσπηθνχ εξγαζίαο
εληφο ηνπ νξχγκαηνο απαηηεζεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κεγαιχηεξν χςνο. ε φινπο ηνπο
ηχπνπο εδαθψλ εθηφο απφ βξάρνπο, επηηξέπεηαη λα ζηακαηά ε αληηζηήξημε ζηελ βξαρψδε
δψλε, αθνχ ε κνλάδα δελ κπνξεί λα βπζηζηεί ζε απηή.
Οη κνλάδεο αληηζηήξημεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ρσξίο θαλέλα θελφ δηάζηεκα κεηαμχ ηνπο.
Όηαλ νη κνλάδεο ηνπνζεηνχληαη ε κηα πάλσ ζηελ άιιε, πξέπεη λα ζπλδένληαη θαηάιιεια
κεηαμχ ηνπο, βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ κνλάδσλ αληηζηήξημεο.
Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, νη κνλάδεο πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα
αληηζηεξίδνπλ θαη ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζθάκκαηνο θαη ζε κήθνο ηφζν φζν θαη ην ζπλνιηθφ
κήθνο ηνπ αλνηθηνχ νξχγκαηνο.
Οη κνλάδεο αληηζηήξημεο πξέπεη λα ζηνηβάδνληαη θαη λα θπιάζζνληαη κε αζθάιεηα. Γηα λα
απνθεπρζνχλ ηπρφλ πηψζεηο ηνπο, ζα είλαη θαηάιιεια θαηαζθεπαζκέλεο έηζη ψζηε θαηά ηελ
ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επίπεδν έδαθνο, ε επηθάλεηά ηνπο λα κελ δεκηνπξγεί θιίζε άλσ ησλ 5
κνηξψλ ζε ζρέζε κε ηνλ νξηδφληην άμνλα. ε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα ζηεξεσζνχλ,
λα κεηαθνκηζζνχλ, ή λα βγνπλ απφ ηηο ηάθξνπο κε ηελ βνήζεηα ησλ αληεξίδσλ, επεηδή απηέο
δελ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
Δάλ ε κεηαθνξά ηνπο ζηελ ζέζε εγθαηάζηαζεο γίλεη ρεηξσλαθηηθά, ηφηε πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απαξαίηεηα θάπνηα βνεζεηηθά κέζα, φπσο π.ρ. ζρνηλί, αιπζίδεο,
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ζπξκαηφζρνηλν. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο κεηαθνξάο ησλ κνλάδσλ επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε
ηνπ θάδνπ ηνπ εθζθαθέα ή θάπνηνπ γεξαλνχ θαη κε ηελ βνήζεηα ζπξκαηφζρνηλνπ.
Οη κνλάδεο ζα εμεηάδνληαη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία γηα πηζαλέο ειιείςεηο
θαη ειαηηψκαηα. Δάλ δηαπηζησζνχλ κηθξέο βιάβεο, απηέο πξέπεη πξψηα λα επηζθεπαζζνχλ θαη
κεηά λα ηνπνζεηεζνχλ νη κνλάδεο. Δάλ νη βιάβεο δελ είλαη επηζθεπάζηκεο, ηφηε νη κνλάδεο δελ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη αλαληίξξεηα λα ηηο απνζχξεη.

4.4.

Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο
πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο

-

αζθάιεηαο

εξγαδνκέλσλ

θαη

Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 7 ηεο ΔΣΔΠ 08-01-03-01 «Δθζθαθέο νξπγκάησλ
ππνγείσλ δηθηχσλ».

4.5.

Ξεξηιακβαλόκελεο δαπάλεο - Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή

4.5.1.1.

Αληηζηήξημε κε μπινδεύγκαηα

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο αληηζηήξημεο κε μπινδεχγκαηα, ζαληδψκαηα, καδέξηα ή
παξεκθεξνχο ηχπνπ κεζνδνινγία ζε νπνηνδήπνηε πιάηνο ή βάζνο ζθάκκαηνο, κε ηα
απαηηνχκελα πιηθά θαη ζπλδέζκνπο θαζψο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, απνζχλδεζεο
θαη απνκάθξπλζεο ησλ πιηθψλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε.
Ζ επηκέηξεζε ησλ μπινδεχμεσλ αληηζηεξίμεσλ ζα γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m2) ηεο ζε
επαθή κε ηηο παξεηέο ηνπ ζθάκκαηνο επηθάλεηαο ηεο μπιείαο (ήηνη επηκεηξάηαη ε πξαγκαηηθή
αληηζηεξηδφκελε επηθάλεηα θαη φρη ην ζχλνιν ηνπ βάζνπο ηνπ ζθάκκαηνο).
ηελ πεξίπησζε αληηζηήξημεο παξεηψλ νξπγκάησλ αγσγψλ, ε επηκέηξεζε ζα
πξαγκαηνπνηείηαη γηα κήθνο νξχγκαηνο αθαηξνπκέλνπ ηνπ ηκήκαηνο εθζθαθήο γηα ηελ

πεξίπησζε ηππηθψλ θξεαηίσλ ηνπ δηθηχνπ ησλ θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ (εθθέλσζεο,
αεξεμαγσγψλ, κεηξεηψλ παξνρήο
θ.α.), νη εξγαζίεο αληηζηεξίμεηο ησλ νπνίσλ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηνπ ησλ θξεαηίσλ. Σν σο άλσ φξην εθζθαθήο νξίδεηαη
αθαηξψληαο θαηά ηελ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ αληηζηήξημεο νξπγκάησλ αγσγψλ, απφζηαζε
κήθνπο νξχγκαηνο ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 0,50m θαη΄ειάρηζην απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ
θξεαηίνπ, πξνο ηελ πιεπξά ηνπ εηζεξρφκελνπ θαη εμεξρφκελνπ αγσγνχ ζην θξεάηην.
Οη σο άλσ απνζηάζεηο ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα εθαξκφδνληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή
ησλ θξεαηίσλ δεδνκέλνπ φηη αμηνινγνχληαη νη ειάρηζηεο γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή ησλ
θξεαηίσλ.
Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ επηθάλεηα πνπ επηκεηξάηαη επί ηελ ηηκή ηνπ
Σηκνινγίνπ γηα αληηζηήξημε παξεηψλ ζθάκκαηνο κε μπινδεχγκαηα.
4.5.1.2.

Αληηζηήξημε κε πξνθαηαζθεπαζκέλα κεηαιιηθά πεηάζκαηα

ηελ ηηκή κνλάδαο αληηζηεξίμεσλ κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα (άξζξν ΤΓΡ 7.06.)
πεξηιακβάλνληαη ε απνδεκίσζε γηα ηελ ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
απαηηνχκελσλ αληεξίδσλ, ζπλδέζκσλ θ.ιπ.) ε θζνξά, ε πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε θαη νη
κεηαθηλήζεηο απφ ζέζε ζε ζέζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ε εξγαζία ζπλαξκνιφγεζεο θαη
απνζπλαξκνιφγεζεο, ε απαζρφιεζε ησλ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελσλ κεραλεκάησλ γηα ηελ
ζηαδηαθή θαηαβίβαζε ησλ πεηαζκάησλ ζην πξνο εθζθαθή φξπγκα θαη ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε
βνεζεηηθή έκπεμε, ηε ζηαδηαθή εμφιθπζε/απνκάθξπλζε θαηά ηελ επίρσζε θαη θάζε άιιε
ζρεηηθή εξγαζία θαη δαπάλε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ.
Οη εξγαζίεο αληηζηήξημεο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξ. 4.3.2.
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο αμηνινγήζεη φηη, βάζεη ησλ ηνπηθψλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ θαηά
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, δελ είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε ηεο αληηζηήξημεο κε ηηο πξνβιεπφκελεο
ζην Σηκνιφγην κειέηεο εξγαζίεο, δειαδή
 νχηε κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή θαη ηνπο φξνπο
ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ ηνπ Σηκνινγίνπ ζρεηηθά κε ηελ αληηζηήξημε κε κεηαιιηθά
πεηάζκαηα (δειαδή λα πινπνηήζεη ηελ αληηζηήξημε κε ζηαδηαθή θαηαβίβαζε ησλ
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πεηαζκάησλ ζην πξνο εθζθαθή φξπγκα θαη ηε ζηαδηαθή εμφιθεζε απηψλ θαηά ηελ
επίρσζε),
νχηε κε μπινδεχγκαηα ζηηο πεξηπηψζεηο βξαρσδψλ -ζηαζεξψλ εδαθψλ, φπνπ δελ
κπνξεί λα πινπνηεζεί ε πξναλαθεξφκελε αληηζηήξημε κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα

ηφηε,

ζα πξνηείλεη έγθαηξα θαη ηεθκεξησκέλα ζηελ Τπεξεζία ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν πινπνίεζεο
ηεο εξγαζίαο αληηζηήξημεο (βι. σο άλσ παξ. 4.1). ηελ πεξίπησζε απηή ε Τπεξεζία ζα
αμηνινγεί ηελ δπλαηφηεηα πινπνίεζεο δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ αληηζηήξημεο βάζεη ησλ
ηνπηθψλ ζπλζεθψλ π.ρ.
 Αληηζηήξημε κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθζθαθήο ηνπ
νξχγκαηνο έσο ην ζπκβαηηθφ βάζνο, κε ηελ κεηέπεηηα θαηαβίβαζε
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ εμσηεξηθά ηνπ νξχγκαηνο κεηαιιηθψλ πεηαζκάησλ. ηελ
πεξίπησζε απηή γηα ηελ εξγαζία (ελδεηθηηθή πεξηγξαθή εξγαζίαο) "Αληηζηεξίμεηο

παξεηψλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα νη νπνίεο δελ πινπνηνχληαη ηαπηφρξνλα κε
ηελ εθζθαθή" ζα ζπληαρζεί ηηκή κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα



ζην άξζξν 156 ηνπ Λ. 4412/16, σο ηζρχεη. Δλαιιαθηηθά θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο κπνξεί λα ζπληαρζεί ηηκή κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ γηα ηελ
εξγαζία (ελδεηθηηθή πεξηγξαθή εξγαζίαο) «Δπη έιαηηνλ εξγαζία λένπ ηχπνπ
αληηζηεξίμεσλ παξεηψλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα», ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη
ηελ επί έιαηηνλ ηηκή ηεο ζπκβαηηθήο εξγαζίαο ηνπ άξζξνπ ΤΓΡ 7.06. ηνπ Σηκνινγίνπ
κειέηεο (σο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5. ηνπ Άξζξνπ 156, Λ. 4412/16 σο ηζρχεη).
Άιινπ ηχπνπ αληηζηήξημε, κε πξνβιεπφκελε ζην Σηκνιφγην κειέηεο. Θαη ζηελ
πεξίπησζε απηή, ζα ζπληαρζεί ηηκή κνλάδαο λέσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 156 ηνπ Λ. 4412/16 σο ηζρχεη.

Γηα ηελ εθηέιεζε ηπρφλ επεηγνπζψλ γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ λέσλ εξγαζηψλ αληηζηήξημεο,
ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Λ. 4412/16, σο ηζρχεη.
Δηδηθψο επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε αληηζηήξημεο παξεηψλ νξπγκάησλ αγσγψλ κε
κεηαιιηθά πεηάζκαηα, ε επηκέηξεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη γηα κήθνο νξχγκαηνο αθαηξνπκέλνπ

ηνπ ηκήκαηνο εθζθαθήο γηα ηελ πεξίπησζε ηππηθψλ θξεαηίσλ ηνπ δηθηχνπ ησλ θαηαζιηπηηθψλ
αγσγψλ (εθθέλσζεο, αεξεμαγσγψλ, κεηξεηψλ παξνρήο θ.α.), νη εξγαζίεο αληηζηεξίμεηο ησλ
νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηνπ ησλ θξεαηίσλ. Σν σο άλσ φξην εθζθαθήο νξίδεηαη
αθαηξψληαο θαηά ηελ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ αληηζηήξημεο νξπγκάησλ αγσγψλ, απφζηαζε
κήθνπο νξχγκαηνο ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 0,50m θαη΄ειάρηζην απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ
θξεαηίνπ, πξνο ηελ πιεπξά ηνπ εηζεξρφκελνπ θαη εμεξρφκελνπ αγσγνχ ζην θξεάηην.
Οη σο άλσ απνζηάζεηο ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα εθαξκφδνληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή
ησλ θξεαηίσλ δεδνκέλνπ φηη αμηνινγνχληαη νη ειάρηζηεο γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή ησλ
θξεαηίσλ.

Ζ επηκέηξεζε νινθιεξσκέλσλ εξγαζηψλ αληηζηεξίμεσλ κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα ζχκθσλα κε
ηα πξναλαθεξφκελα, ζα γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m2) επηθάλεηαο αληηζηήξημεο ζε επαθή
κε ηηο παξεηέο ηνπ ζθάκκαηνο/νξχγκαηνο (ήηνη επηκεηξάηαη ε πξαγκαηηθή αληηζηεξηδφκελε
επηθάλεηα θαη φρη ην ζχλνιν ηνπ βάζνπο ηνπ ζθάκκαηνο), επηκεηξνχκελεο κφλνλ ηεο κίαο
παξεηάο ηνπ ζθάκκαηνο απηνχ θαη γηα νπνηνδήπνηε βάζνο θαη πιάηνο νξχγκαηνο πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο.
Θα επηκεηξάηαη κφλν ην ηκήκα ησλ αληηζηεξίμεσλ πάλσ απφ ηελ ζηάζκε εθζθαθήο ηνπ
ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη 20cm πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. Έηζη ζε
πεξίπησζε, πνπ ηα κεηαιιηθά πεηάζκαηα πνπ ζα εθαξκνζηνχλ εμέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ
20cm απφ ηε ζηάζκε ηνπ εδάθνπο, ζα επηκεηξεζεί ηειηθψο χςνο 20cm θαη φρη πεξηζζφηεξν.
Δπηπιένλ, βάζεη ηεο ηεο ΔΣΔΠ ΔΙΟΣ ΣΠ 1501- 08-01-03-01 «Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ
δηθηχσλ», ζε φηη αθνξά ηελ επηκέηξεζε θαη ηελ πιεξσκή ησλ αληηζηεξίμεσλ κε κεηαιιηθά
πεηάζκαηα, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : Γεδνκέλνπ φηη νη αληηζηεξίμεηο παξεηψλ νξπγκάησλ
ηάθξσλ θαη δησξχγσλ κέρξη πνζνζηνχ 10% επί ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο απηψλ ζεσξνχληαη
αλεγκέλεο ζηηο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο ησλ εθζθαθψλ, ζα επηκεηξψληαη ην 90% ησλ
επηθαλεηψλ πνπ θαηά ηε κειέηε πξνβιέπεηαη λα αληηζηεξηρηνχλ.
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5.

ΔΞΑΛΔΞΗΣΥΠΖ ΝΟΓΚΑΡΥΛ ΞΝΓΔΗΥΛ ΓΗΘΡΥΛ

Έρεη εθαξκνγή ε ΠΔΣΔΠ 08-01-03-02 «Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππφγεησλ δηθηχσλ». ε
ζρέζε κε ηα νξηδφκελα ζηελ σο άλσ ΠΔΣΔΠ, επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα :
 χκθσλα κε ηελ παξ. 5.5 (Σάθξνη αγσγψλ κε αληηζηήξημε) ηεο ΠΔΣΔΠ 08-01-03-02,
ηζρχνπλ ηα αθφινπζα :
«Ζ ηνπνζέηεζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο ζα εθηειείηαη, αλάινγα κε ην είδνο

ηεο αληηζηήξημεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη
ε πιήξσζε κέρξη ηηο παξεηέο ηεο ηάθξνπ.
Γηα απηφ ην ιφγν, ζε πεξίπησζε νξηδφληησλ αληηζηεξίμεσλ (κπνπληέιηα) νη εγθάξζηνη
ζχλδεζκνη ζα απνκαθξχλνληαη ζηαδηαθά έηζη ψζηε λα ειεπζεξψλεηαη θαηά ηκήκαηα ε
δηαηνκή ηεο ηάθξνπ γηα ηελ πιήξσζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ πιηθνχ επίρσζεο.
Όκνηα, ζε πεξίπησζε θαηαθφξπθσλ αληηζηεξίμεσλ ηα ζηνηρεία απηήο (πεηάζκαηα ηχπνπ
Krings, παζζαινζαλίδεο θ.ιπ.) ζα αλαζχξνληαη ζηαδηαθά ζε ηέηνην χςνο ψζηε λα είλαη
δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ζε ζηξψζεηο ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο θαη ε ζπκπχθλσζε απηνχ.
ε θακία πεξίπησζε δελ ζα αθαηξνχληαη φιεο νη αληηζηεξίμεηο θαζ‟ χςνο. Ζ αθαίξεζε ζα
πεξηνξίδεηαη θάζε θνξά ζην χςνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξψζεο».

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγή πξνζσξηλήο αληηζηήξημεο
(αλεμαξηήησο ηχπνπ αληηζηήξημεο) ζηα νξχγκαηα ηνπνζέηεζεο ησλ αγσγψλ, είλαη

ππνρξεσηηθή ε ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ηεο αληηζηήξημεο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε
ζε ζηξψζεηο ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο ηνπ νξχγκαηνο θαη ε ζπκπχθλσζε απηνχ. Κε ηνλ ηξφπν
απηφ εμαζθαιίδεηαη ε άξηηα θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ θαη ε απνθπγή πξνβιεκάησλ θαζίδεζεο
ηνπ πιηθνχ επίρσζεο θαη παξακφξθσζεο ησλ ππφγεησλ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ.

 Βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ε επαλεπίρσζε ησλ νξπγκάησλ (κεηά
ηελ ζηξψζε άκκνπ πάλσ απφ ηνλ αγσγφ), ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε δηαβαζκηζκέλν
ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ.
 ε θάζε πεξίπησζε γηα λα γίλεη απνδεθηή ε εξγαζία επαλεπίρσζεο, αλεμαξηήησο πιηθνχ,
ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν νη έιεγρνη ηεο παξ. 6 «Γνθηκέο» ηεο
ΠΔΣΔΠ 08-01-03-02. Δηδηθψο γηα ηηο δνθηκέο ζπκπχθλσζεο επηζεκαίλεηαη φηη βάζεη ηεο σο
άλσ ΠΔΣΔΠ ν ειάρηζηνο αξηζκφο δνθηκψλ ζπκπχθλσζεο δελ ζα είλαη ζε θακία πεξίπησζε
κηθξφηεξνο απφ :
 κία δνθηκή αλά 100m κήθνπο νξχγκαηνο θαη γηα θάζε δηαθεθξηκέλε δψλε πιηθνχ
πιήξσζεο, ή
 κηθξφηεξνο απφ κία δνθηκή αλά 500 m3 δηαζηξσλφκελνπ πιηθνχ.
Οη δαπάλεο γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο εξγαζίεο δεηγκαηνιεςίαο, εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ θ.ιπ.
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο κνλάδνο ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ Σηκνινγίνπ πεξί επηρψζεσλ
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ.

6.
6.1.

ΘΑΘΑΗΟΔΠΖ ΘΑΗ ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ ΝΓΝΠΡΟΥΚΑΡΥΛ
Αληηθείκελν - Θαηεγνξίεο νδνζηξσκάησλ

Απηή ε Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν ηνκήο θαη επαλαθνξάο ησλ
νδνζηξσκάησλ ησλ νδψλ φπνπ αλνίγνληαη νξχγκαηα θιπ. γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ
θιπ. ηνπ δηθηχνπ ζσιελψζεσλ ή ζπλαθψλ Σερληθψλ Έξγσλ.
Σα νδνζηξψκαηα αλάινγα κε ην πιηθφ δηάζηξσζεο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε :
α) Οδνζηξψκαηα κε αζθαιηηθφ ηάπεηα
β) Θπβνιηζφζηξσηα νδνζηξψκαηα
γ) Οδνζηξψκαηα ιηζφζηξσηα κε πιάθεο ε ιίζνπο πνπ δελ έρνπλ θαλνληθφ ζρήκα
δ) Οδνζηξψκαηα απφ ζθπξφδεκα
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6.2. Ρξόπνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο - ιηθά
6.2.1. Νδνζηξώκαηα κε αζθαιηηθό ηάπεηα
Πξηλ αξρίζνπλ νη εθζθαθέο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα δεηήζεη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία άδεηα
ηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο. Οη δαπάλεο έθδνζεο ηεο άδεηαο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
Δλδερφκελε θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε ηεο άδεηαο απηήο απφ ππαηηηφηεηα ησλ αξκνδίσλ
Τπεξεζηψλ, έρεη ζαλ κφλε ζπλέπεηα γηα ηνλ Δξγνδφηε ηελ έγθξηζε αληίζηνηρεο παξάηαζεο ηεο
πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Άδεηεο ηνκήο ζα δεηνχληαη αθφκε θη φηαλ πξφθεηηαη γηα
ηνκή ρσκάηηλσλ ή αδηακφξθσησλ νδνζηξσκάησλ θαη γεληθά γηα εθηέιεζε εθζθαθψλ, αλ απηφ
απαηηείηαη απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ ρψξσλ, φπνπ ζα εθηειεζζνχλ νη εξγαζίεο.
Πξηλ γίλεη ε ηνκή, ζα ραξάδνληαη ηα φξηά ηεο ζην νδφζηξσκα κε κεράλεκα αδηαηάξαθηεο
θνπήο νδνζηξσκάησλ. Ζ απνζχλζεζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ζα γίλεη είηε κε ηα ρέξηα είηε κε
κεραληθά κέζα, πάλησο φκσο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε εξγαζία λα πεξηνξίδεηαη φζν ην δπλαηφλ
αθξηβέζηεξα ζηηο δηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ηελ εξγαζία
απνζχλζεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε απφζεζε ησλ άρξεζησλ πιηθψλ ή εθείλσλ πνπ ζα
μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, ζε ζέζεηο θνληά ζηα ζθάκκαηα, απ‟ φπνπ λα είλαη δπλαηή ε θφξησζε
ηνπο γηα λα απνκαθξπλζνχλ, ή ε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Όηαλ ε ηνκή γίλεηαη εγθάξζηα
ζηελ νδφ, ε θαζαίξεζε ζα γίλεηαη πξψηα ζην κηζφ πιάηνο ηεο θαη αθνχ ηειεηψζεη ε εθζθαθή
απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ζα γίλεη ε θαηάιιειε αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο θαη ζα
θαηαζθεπαζηνχλ μχιηλεο ε κεηαιιηθέο γεθπξψζεηο πάλσ απφ ηα νξχγκαηα γηα ηε δηέιεπζε
ησλ νρεκάησλ θαη ησλ πεδψλ.
ηε ζπλέρεηα ζα δηαλνίγεηαη ην άιιν κηζφ ηνπ πιάηνπο ηεο νδνχ, θαη αθνχ εγθαηαζηαζεί ν
αγσγφο θαη κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ ε ηάθξνο ζα επηρσζεί ακέζσο θαη ζα
ζπκππθλσζεί ην πιηθφ πιεξψζεσο.
παζκέλα θνκκάηηα νδνζηξψκαηνο θνληά ζηελ αθκή πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη κε λέα θνπή,
κε κεράλεκα θνπήο νδνζηξσκάησλ.
Θαηά ηελ εξγαζία ηεο επαλαθνξάο ηνπ νδνζηξψκαηνο, ην επίρσκα ηνπ ζθάκκαηνο πξέπεη λα
ζπκπηεζηεί ηφζν θαιά πξηλ ηνπνζεηεζεί ην ηειηθφ νδφζηξσκα ψζηε λα απνθιεηζηεί ε
πηζαλφηεηα θαζίδεζεο. Ο Αλάδνρνο έρεη ηε ζρεηηθή επζχλε κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ
έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηνχλ θαζηδήζεηο ζην νδφζηξσκα, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα
επηδηνξζψζεη ην ηκήκα κε δαπάλε ηνπ αθαηξψληαο ην ππάξρνλ νδφζηξσκα ή θαη ην επίρσκα
ηνπ ζθάκκαηνο θαη αλαθαηαζθεπάδνληάο ηα.
Ζ ζπκπχθλσζε ηνπ αλαθαηαζθεπαδφκελνπ επηρψκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε θξνπζηηθφ
πηζηνιέην, ζηελ αηρκή ηνπ νπνίνπ ζα έρεη ηνπνζεηεζεί δίζθνο δηακέηξνπ 20 εθ. ‟ απηή ηελ
πεξίπησζε ε πξψηε ζηξψζε ηεο επίρσζεο πξέπεη λα έρεη ηέηνην πάρνο πνπ λα κελ ππάξρεη
θίλδπλνο δεκηάο ζηνλ αγσγφ. Σελ επζχλε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αγσγψλ έρεη ν Αλάδνρνο, ν
νπνίνο νθείιεη ζε πεξίπησζε δεκηάο λα ηνπο αλαθαηαζθεπάζεη κε δαπάλε ηνπ. Δάλ ν
Δπηβιέπσλ κεραληθφο ην ζεσξήζεη απαξαίηεην, κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ ππεξεπίρσζε ηνπ
νξχγκαηνο κέρξη 15 εθ. θαη ηε ζπκπίεζε κε επαλεηιεκκέλεο δηαβάζεηο νδνζηξσηήξα θαη
ζχγρξνλε δηαβξνρή. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ ηα ρψκαηα πνπ πεξηζζεχνπλ,
ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο ζην απαηηνχκελν θάζε θνξά πάρνο.
Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή κνλάδαο απνθαηάζηαζεο ησλ
νδνζηξσκάησλ.
Ζ αλαθαηαζθεπή ησλ νδνζηξσκάησλ πνπ θάζε θνξά ηέκλνληαη ζα γίλεηαη ζε νξζνγσληζκέλα
ηκήκαηα θαη κε ηξφπν αλάινγν πξνο ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππφινηπνπ ηκήκαηνο ηνπ
νδνζηξψκαηνο, ψζηε κεηά ηελ απνθαηάζηαζε λα κελ ππάξρεη θαηά ην δπλαηφλ δηαθνξά
κεηαμχ ηνπ παιηνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηνπ ηκήκαηνο πνπ απνθαηαζηάζεθε. Έηζη νη ππνβάζεηο
ησλ αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ πνπ ήηαλ θαηαζθεπαζκέλεο απφ ζθπξφδεκα ζα
απνθαζίζηαηαη κε λέα ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο πνπ ζα εδξάδεηαη ζε ζηξψζε ζπκππθλσκέλνπ
ακκνράιηθνπ. Οη ππνβάζεηο - βάζεηο απφ αξγφ πιηθφ ζα απνθαζίζηαληαη κε ζηξψζεηο
ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ, βάζεη ησλ ηππηθψλ δηαηνκψλ πνπ θαίλνληαη ζηε κειέηε θαη
πεξηγξάθνληαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.
Πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απνθαηάζηαζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο ν Αλάδνρνο πξέπεη
λα ζπλελλνεζεί κε ηνλ θχξην ηεο νδνχ γηα ηνλ ηξφπν απνθαηάζηαζεο ηνπ ζηγφκελνπ
νδνζηξψκαηνο θαη λα ελεξγήζεη αλάινγα, ζε ζπλελλφεζε πάληνηε κε ηελ Δπηβιέπνπζα
Τπεξεζία.
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Πξηλ απφ ηελ δηάζηξσζε ηνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα, ζα γίλεηαη επάιεηςε ησλ άθξσλ ηεο ηνκήο
ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ςπρξή άζθαιην ε άιιν θαηάιιειν αζθαιηηθφ πιηθφ, γηα λα
εμαζθαιηζηεί ε ζχλδεζε ηνπ λένπ κε ην παιηφ νδφζηξσκα.
Ζ επαλαθνξά ησλ αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ (ζε αληηζηνηρία κε ην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ
Σηκνινγίνπ Κειέηεο, πεξί "Απνθαηάζηαζεο Αζθαιηηθψλ Οδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο
νξπγκάησλ ππφγεησλ δηθηχσλ") πεξηιακβάλεη:
 Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε πιηθνχ νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, θαηά
ζηξψζεηο πάρνπο έσο 15 cm θαη ζπλνιηθνχ πάρνπο ίζνπ κε ην πξνυπάξρνλ.
 Δθαξκνγή αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο.
 Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε
εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm
 Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε αζθαιηνκίγκαηνο παξαγφκελνπ ελ ζεξκψ ζε κφληκε
εγθαηάζηαζε, ζπλνιηθνχ πάρνπο ίζνπ κε ην πξνυπάξρνλ θαηά ζηξψζεηο
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο έσο 50 mm.
 Δθαξκνγή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο δηπιήο
αζθαιηηθήο ζηξψζεο.
Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηξψζεσλ κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ ηζρχεη ε ΠΔΣΔΠ 05-03-03-00
"ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά".
Γηα ηελ αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε ηζρχεη ε ΔΣΔΠ 05-03-11-01 "Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε".
Γηα ηηο αζθαιηηθέο ζηξψζεηο βάζεο θαη θπθινθνξίαο, ηζρχεη ε ΠΔΣΔΠ 05-03-11-04
"Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο".
ηελ εξγαζία πιήξνπο επαλαθνξάο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (m2) απνμεισζέληνο
αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ φισλ ησλ
ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ, ε ιήςε κέηξσλ γηα ηηο απαηηνχκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη ε
απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ε
ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο
κε ρξήζε κεραληθνχ ζαξψζξνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ.
Σα σο άλσ έρνπλ εθαξκνγή αλεμαξηήησο ηεο εθηάζεσο ησλ απνθαηαζηάζεσλ θαη ησλ
θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ ζηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.

6.2.2. Θπβνιηζόζηξσηα νδνζηξώκαηα
Γηα ηηο εξγαζίεο θαζαίξεζεο ησλ θπβνιηζφζηξσησλ νδνζηξσκάησλ ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη
ζηελ παξάγξαθν 6.2.1 γηα ηα αζθαιηηθά νδνζηξψκαηα.
Ζ επίρσζε ηεο ηάθξνπ ζα γίλεηαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ ζρεηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή.
Πάλσ απφ ηελ επίρσζε ζα θαηαζθεπαζηεί βάζε απφ ζθπξφδεκα ησλ 200 ργξ. ηζηκέληνπ κε
κέζν πάρνο 15 εθ. θαη πάλσ ζ‟ απηή, αθνχ ζθιεξπλζεί, ζα γίλεη επίζηξσζε κε ρνλδξφθνθθε
άκκν πνπ ζα έρεη ειάρηζην ζπκπηεζκέλν πάρνο 7 εθ. ηε ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηεζνχλ νη
θπβφιηζνη, πνπ ζα έρνπλ πξνεγνπκέλσο θαζαξηζηεί θαιά θαη ζα γίλεη ην αξκνιφγεκα ηνπο κε
άκκν θαη ε ηχπαλζε.
Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε θπβφιηζσλ ζε ζηάζκε ρακειφηεξε απφ ηελ θαλνληθή (επεηδή
ίζσο πξνβιέπεηαη ε ππνρψξεζε ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ). Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ
ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη θάζε ππνρψξεζε ηνπ θπβνιηζφζηξσηνπ πνπ ζα ζπκβεί σο ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ κε άξζε θαη αλαθαηαζθεπή, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, επεηδή
απηή ε εξγαζία, πνπ ζεσξείηαη ζπκβαηηθή, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
Αλαδφρνπ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ.
ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ θπβνιηζφζηξσηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο
ηεο ππφβαζεο, δηάζηξσζεο ηεο άκκνπ, κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ θπβφιηζσλ, νη
εξγαζίεο αξκνιφγεζεο θαη ηχπαλζεο θαζψο θαη ε εξγαζία θαζαξηζκνχ ηνπ νδνζηξψκαηνο
κεηά ην ηέινο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (φπσο ζθπξφδεκα, άκκνο,
θπβφιηζνη θιπ.).

6.2.3. Ιηζόζηξσηα νδνζηξώκαηα
Γηα ηηο εξγαζίεο θαζαίξεζεο ησλ ιηζφζηξσησλ νδνζηξσκάησλ ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηε
παξάγξαθν 6.2.1 γηα ηα αζθαιηηθά νδνζηξψκαηα.
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Ζ επίρσζε ηεο ηάθξνπ ζα γίλεη φπσο πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή Πξνδηαγξαθή ησλ επηρψζεσλ.
Πάλσ απφ ηελ επίρσζε ζα γίλεη δηάζηξσζε ρνλδξφθνθθεο άκκνπ ζε ζπκπηεζκέλν πάρνο 10 εθ.
Αθνινχζσο ζα ηνπνζεηεζνχλ νη πέηξεο πνπ ζα έρνπλ θαζαξηζηεί θαιά θαη ζηε ζπλέρεηα ζα
γίλεη ην αξκνιφγεκα ηνπο κε άκκν θαη ηχπαλζε.
Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ιίζσλ ζε ζηάζκε ςειφηεξε απφ ηελ θαλνληθή (επεηδή ίζσο
πξνβιέπεηαη ππνρψξεζε). Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη ηηο
ππνρσξήζεηο απηέο, πνπ ελδερφκελα ζα ζπκβνχλ σο ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, ρσξίο ηδηαίηεξε
απνδεκίσζε. ηελ εξγαζία θαηαζθεπήο ηνπ ιηζφζηξσηνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη εξγαζίεο
ζπκπίεζεο θαη θαζαξηζκνχ ηνπ, νη κεηαθνξέο ησλ ιίζσλ θαη ησλ άιισλ πιηθψλ θαζψο θαη ε
ηνπνζέηεζε ηνπο. Ο Αλάδνρνο δε ζα απνδεκησζεί ηδηαίηεξα γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο βάζεο
απφ άκκν κε πάρνο έσο 10 εθ. πνπ ζεσξείηαη φηη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.
Δπίζεο δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε απνδεκίσζε γηα ηελ αμία ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.

6.2.4. Νδνζηξώκαηα από ζθπξόδεκα
Γηα ηηο εξγαζίεο θαζαίξεζεο ησλ νδνζηξσκάησλ απφ ζθπξφδεκα ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη
ζηελ παξάγξαθν 6.2.1 γηα ηα αζθαιηηθά νδνζηξψκαηα.
Ζ επίρσζε ηεο ηάθξνπ ζα γίλεη φπσο πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή ησλ
επηρψζεσλ. Πάλσ ζηα ζπκππθλσκέλα επηρψκαηα ζα δηαζηξσζεί θαη ζα ζπκππθλσζεί ζηξψζε
απφ ακκνράιηθν ηειηθνχ πάρνπο 20 εθ. ηε ζπλέρεηα ζα δηαζηξσζεί άνπιν ή ειαθξά
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνηφηεηαο C12/16 θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 10εθ. Πξηλ απφ ηε
δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ν ππζκέλαο ηεο ζθάθεο θαη ηα ρείιε ηεο πξέπεη λα θαζαξηζηνχλ
θαιά θαη λα βξαρνχλ κε λεξφ. ηα ρείιε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ θφπεθε πξέπεη λα
εθαξκνζηνχλ θαηάιιειεο επνμεηδηθέο ξεηίλεο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαιή ζχλδεζε ηνπ
παιηνχ κε ην λέν ζθπξφδεκα.
Γελ γίλεηαη δεθηή νπνηαδήπνηε ππνρψξεζε ηνπ νδνζηξψκαηνο πνπ απνθαηαζηάζεθε κέρξη
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη ηηο ηπρφλ ππνρσξήζεηο πνπ ζα
ζπκβνχλ (κε άξζε θαη αλαθαηαζθεπή) ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε επεηδή ε εξγαζία απηή
ζεσξείηαη φηη είλαη ζπκβαηηθή θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ αλάδνρνπ λα
ζπληεξήζεη ην έξγν.

6.3. Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή
6.3.1. Θαζαίξεζε νδνζηξσκάησλ
Ζ θαζαίξεζε - απνμήισζε νδνζηξσκάησλ πεξηιακβάλεηαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ησλ Σηκνινγίσλ
ηεο εθζθαθήο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ (άξζξα ΤΓΡ 3.10.xx. θαη ΤΓΡ 3.11.xx).
Δπηζεκαίλεηαη φηη :

Ζ ρξήζε αξκνθφθηε γηα ηελ θνπή ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή
ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα, πεξηιακβάλεηαη ζηα νηθεία άξζξα εθζθαθψλ
ΤΓΡ. 3.10.xx θαη 3.11.xx ηνπ Σηκνινγίνπ.

Οη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν
ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηα νηθεία άξζξα ΤΓΡ. 3.11.xx, ηα
νπνία αθνξνχλ εθζθαθέο νξπγκάησλ ππφγεησλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο θαη
επηκεηξψληαη ζε θπβηθά κέηξα (m3), ζχκθσλα κε ηα σο άλσ άξζξα Σηκνινγίνπ.

Οη εθζθαθέο ζηξψζεσλ βάζεο θαη ππφβαζεο νδνζηξσζίαο απφ αδξαλή πιηθά
εληάζζνληαη ζηα άξζξα ΤΓΡ. 3.10.xx, ηα νπνία αθνξνχλ εθζθαθέο νξπγκάησλ
ππφγεησλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο - εκηβξαρψδεο θαη επηκεηξψληαη ζε θπβηθά
κέηξα (m3), ζχκθσλα κε ηα σο άλσ άξζξα Σηκνινγίνπ.

Ζ απνμήισζε πιηθψλ επίζηξσζεο (ηζηκεληνπιαθψλ, θπβνιίζσλ, ιηζνζσκάησλ,
καξκάξσλ θιπ.) ζα εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί
ην πνζνζηφ ζξαπνκέλσλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ.

6.3.2. Απνθαηάζηαζε νδνζηξσκάησλ
Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ νδνζηξσκάησλ ζα γίλεηαη γηα θάζε
ηχπν νδνζηξψκαηνο μερσξηζηά ζχκθσλα ζε m2 πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο πνπ εθηειέζηεθε.
Δηδηθφηεξα γηα ηελ θαηαζθεπή νδνζηξσκάησλ απφ ζθπξφδεκα ε επηκέηξεζε θαη ε πιεξσκή ζα
γίλεηαη ζε m3 θαηαζθεπαζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ζε kg ρξεζηκνπνηνχκελνπ νπιηζκνχ, βάζεη
ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ Σηκνινγίνπ.
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ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ε πιεξσκή ηνπ Αλάδνρνπ ζα γίλεηαη γηα ηελ επηθάλεηα πνπ
επηκεηξήζεθε κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο θαη ηνπο φξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ.
ε πεξίπησζε πνπ νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο πεξηιακβάλνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ κειέηεο, φπσο γηα ηελ πεξίπησζε ηππηθψλ θξεαηίσλ
θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ, θαζψο θαη ζε φπνηεο άιιεο εξγαζίεο πξνβιέπεηαη απφ ηα ζρεηηθά
άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ Κειέηεο, νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα
πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. ηελ πεξίπησζε απηή, απφ ηα κήθε ησλ νξπγκάησλ γηα ηα νπνία
απαηηείηαη αλαθαηαζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο ην νπνίν απνμειψζεθε θαηά ηελ εθζθαθή, ζα
αθαηξείηαη αλά θξεάηην κήθνο ίζν κε 0,50m θαη΄ειάρηζην απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ
θξεαηίνπ, πξνο ηελ πιεπξά ηνπ εηζεξρφκελνπ θαη εμεξρφκελνπ αγσγνχ ζην θξεάηην.
Οη ηηκέο γηα ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ νδνζηξσκάησλ, απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε
γηα ηελ παξνρή απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ
κέζσλ, εγθαηαζηάζεσλ, εθνδίσλ, πιηθψλ (π.ρ. άζθαιηνο, αδξαλή πιηθά θ.ιπ.) κε ηε ζηαιία
ηνπ απηνθηλήηνπ, θαη εξγαζίαο γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη
ζηελ αληίζηνηρε πξνεγνχκελε παξάγξαθν.

7.
7.1.

ΡΞΗΘΑ ΦΟΔΑΡΗΑ ΓΗΘΡΥΛ ΘΑΡΑΘΙΗΞΡΗΘΥΛ ΑΓΥΓΥΛ
Αληηθείκελν

Ζ Σερληθή απηή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ησλ ηππηθψλ θξεαηίσλ επί ησλ
δηθηχσλ ησλ θεληξηθψλ θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ ηνπ έξγνπ. Σα ηππηθά θξεάηηα δηαθξίλνληαη ζε:
 θξεάηηα αεξεμαγσγψλ
 θξεάηηα εθθέλσζεο
 θξεάηηα κεηξεηψλ παξνρήο
 θξεάηηα αληηπιεγκαηηθψλ βαιβίδσλ

7.2.

Ρξόπνο θαηαζθεπήο ησλ θξεαηίσλ

Σα δηάθνξα θξεάηηα ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζηηο ζέζεηο θαη κε ηε κνξθή, δηαζηάζεηο θ.ιπ.
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.
Οη επί κέξνπο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ (μπιφηππνη,
ζθπξνδέκαηα θ.ιπ.) ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα ηηο αληίζηνηρεο θαηά πεξίπησζε ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο.
Δάλ δελ θαζνξίδεηαη επαθξηβψο απφ ηε κειέηε ε ζέζε ελφο θξεαηίνπ, ε εάλ απαηηείηαη
αιιαγή ηεο πξνβιεπφκελεο ζέζεο, ιφγσ ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη
λα ην θαηαζθεπάζεη παξά κφλν θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηνπ Δπηβιέπνληα, ζηελ νπνία ζα
παξέρνληαη φια ηα αθξηβή θαη επαξθή ζηνηρεία. Δπίζεο, είλαη δπλαηφ λα απαηηνχληαη θαηά ηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κηθξν-ηξνπνπνηήζεηο ησλ θξεαηίσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο ηνπηθέο
ζπλζήθεο ή απφ ηα εκθαληδφκελα εκπφδηα, απφ εγθαηαζηάζεηο Δηαηξεηψλ Θνηλήο Χθέιεηαο
(αγσγνχο, θξεάηηα θ.ιπ). Οη κηθξνηξνπνπνηήζεηο απηέο είηε ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ αλάδνρν
ζηνλ Δπηβιέπνληα γηα έγθξηζε, ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη νηθνλνκηθέο ή άιιεο θχζεο αμηψζεηο
απφ ηνλ αλάδνρν.
Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηνηρσκάησλ ησλ θξεαηίσλ θαη ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί εμσηεξηθφο μπιφηππνο, απαγνξεπκέλεο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο παξεηάο ηεο
εθζθαθήο σο μπινηχπνπ.
Σα ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα ζα εδξάδνληαη ζηνπο ιαηκνχο ησλ θξεαηίσλ κε ηελ παξεκβνιή
πεξηιαηκίνπ κηθξνχ χςνπο απφ ζθπξφδεκα, πνπ πξννξίδεηαη λα ζπγθξαηεί ζηεξεά ζπλδεδεκέλν
ην πιαίζην ηνπ θαιχκκαηνο κε ην νδφζηξσκα. Ζ πνηφηεηα ηνπ ρπηνζηδήξνπ, ν ηξφπνο
ρχηεπζεο, νη δνθηκέο ειέγρνπ
θ.ιπ. πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ αληίζηνηρε
πξνδηαγξαθή. ρνιαζηηθή αθξίβεηα πξέπεη λα δνζεί ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πιαηζίνπ ππνδνρήο
ηνπ ρπηνζηδεξνχ θαιχκκαηνο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη θπθινθνξηαθέο αλσκαιίεο ζην
δξφκν θαη ε πξφθιεζε δπζηπρεκάησλ ή θζνξψλ ζηα νρήκαηα.
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7.3.

Δπηκέηξεζε - Ξιεξσκή

Ζ επηκέηξεζε ησλ θξεαηίσλ ζα γίλεη γηα ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ ηππηθψλ θξεαηίσλ αλά
ηχπν θξεαηίνπ πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ πιήξσο θαη ηθαλνπνηεηηθά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο.
Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε βάζε ηνλ θαηά ηα αλσηέξσ επηκεηξνχκελν αξηζκφ θξεαηίσλ αλά
ηχπν θξεαηίνπ, επί ηελ αληίζηνηρε ηηκή κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:

νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ

νη απαηηνχκελεο εθζθαθέο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα ή ρέξηα) ζε θάζε
είδνπο εδάθε, κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο,
θαζψο θαη ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ε
κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.

νη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο - απνμειψζεηο.

νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο.

νη απαηηνχκελεο εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ.

νη θαηαζθεπέο απφ άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ απαξηίδνπλ ην θξεάηην
(ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ζηδεξνπιηζκφο, μπιφηππνη, πξφζκηθηα),
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Κειέηεο.

νη απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο
Κειέηεο.

ε κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ ηνπ θξεαηίνπ κε αζθαιηηθή επάιεηςε.

ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ θαη ηνπ
θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Κειέηεο.

ε θαηαζθεπή δηάηαμεο απνρέηεπζεο ηνπ θξεαηίνπ πξνο θαηάιιειν απνδέθηε
(ζσιήλαο, εηδηθά ηεκάρηα, ζχλδεζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλα).

ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα αεξηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη).

ε επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ.

ε επαλαθνξά ηεο επηθαλείαο ηνπ νξχγκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε
(θαηάζηξσκα νδνχ ή πεδνδξφκην).

θάζε άιιε εξγαζία ή επηκέξνπο θαηαζθεπή γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ θξεαηίνπ,
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.
Δηδηθφηεξα γηα ην θξεάηην εθθέλσζεο θαη πιένλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ, ζηελ ηηκή
πεξηιακβάλνληαη ε θαηαζθεπή δηάηαμεο απνρέηεπζεο ηνπ θξεαηίνπ πξνο θαηάιιειν απνδέθηε
(ζσιήλαο, εηδηθά ηεκάρηα, ζχλδεζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλα).
Ζ παξαπάλσ ηηκή θαη πιεξσκή απνηειεί ηελ πιήξε απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή
φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
πξνδηαγξαθήο, ηελ ρξήζε κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ
αμία πιηθψλ θαη εξγαζίαο.
ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη ηα πδξαπιηθά εμαξηήκαηα ηνπ θξεαηίνπ (θαηά πεξίπησζε
δηθιείδεο, ηεκάρηα εμάξκσζεο, αεξεμαγσγνί, κεηξεηέο παξνρήο θ.ιπ.) πνπ πιεξψλνληαη κε ηα
αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.

8.
8.1.

ΣΡΝΠΗΓΖΟΑ ΘΑΙΚΚΑΡΑ
ΣΡΝΠΗΓΖΟΝ

ΦΟΔΑΡΗΥΛ

ΑΞΝ

ΔΙΑΡΝ

Αληηθείκελν

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαιπκκάησλ θξεαηίσλ κε πιαίζην
θαηεγνξίαο D400 (θφξηηζε δνθηκήο 400ΘΛ θαη‟ ειάρηζην), κε ειάρηζην θαζαξφ άλνηγκα
600mm απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε. Δπίζεο κε ηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή
θαιχπηνληαη θαη ηα ινηπά ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα εθηφο θαηαζηξσκάησλ νδψλ (π.ρ.
θαηεγνξίαο έσο C250).
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8.2.

Ηζρύνληα πξόηππα

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή ελζσκαηψλεη ην ελαξκνληζκέλν Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΛ 124 κε
ηίηιν «Θνξνλίδεο νρεηψλ θαη ζπξίδεο θξεαηίσλ επηζθέςεσο γηα πεξηνρέο πεδψλ θαη νρεκάησλ
- Απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ, Γνθηκή ηχπνπ, ήκαλζε», γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ
θαιπκκάησλ θξεαηίσλ, κεηά ησλ πιαηζίσλ ηνπο, ζην Έξγν. Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά, ζα
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αθφινπζα πξφηππα:
ISO 1083:2004-07 :
ΔΙΟΣ ΔΛ 1563

Spheroidal graphite cast irons – Classification
Υπηνζίδεξνο ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε - Σαμηλφκεζε.

Founding - Spheroidal graphite cast irons
Υπηεχζεηο - Υπηνζίδεξνο ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε.
Όπνπ παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ζε Διιεληθά ή Γηεζλή πξφηππα, νη πξνδηαγξαθέο απηέο
λννχληαη ηεο ηειεπηαίαο εθδφζεψο ηνπο. Όια ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα Σερληθή
πξνδηαγξαθή θαηηζρχνπλ θάζε άιιεο δηαηχπσζεο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ή πξνδηαγξαθψλ.
8.3.

:

Ξξόηππν θαηαζθεπήο

Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή, νη δνθηκέο, ε ζήκαλζε θαη γεληθφηεξα φινη νη έιεγρνη πνηφηεηαο,
ζα είλαη θαζ‟ φια ζχκθσλνη κε ηελ πξνδηαγξαθή ΔΛ124:1994 (ή λεφηεξεο έθδνζεο).
8.4.

Ξνηόηεηα πιηθνύ

Σα θαιχκκαηα θξεαηίσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε
αξίζηεο πνηφηεηαο ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο ISO
1083:2004-07 (ή λεφηεξεο έθδνζεο), θαηά πξνηίκεζε πνηφηεηαο 500-7. Απνδεθηή είλαη θαη ε
πνηφηεηα ρπηνζηδήξνπ 400-15.
Κεηά ηελ ρχηεπζε ηνπο ηα θαιχκκαηα ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ιεία επηθάλεηα δίρσο
ξσγκέο, ζπειαηψζεηο, θπζαιίδεο, δίρσο νπνηαδήπνηε άιια ειαηηψκαηα ή αζηνρίεο ρπηεξίνπ
ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο ζηελ ρξήζε. Πιήξσζε ησλ
φπνησλ θελψλ κε ηδία ή μέλε χιε, απαγνξεχεηαη ξεηψο.
8.5.

Θαηαζθεπή

Σα πξνζθεξφκελα θαιχκκαηα θξεαηίσλ ζα ζπλδένληαη επί ηνπ πιαηζίνπ ηνπο κέζσ
άξζξσζεο, ρσξίο ηελ ρξήζε θνριηψλ. Θα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλνίγνπλ θαη λα
παξακέλνπλ ζηηο 110ν- 130ν. Γε ζα κπνξνχλ λα αθαηξνχληαη απφ ην πιαίζην ελψ ε άξζξσζε
ζα παξέρεη ηελ κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα ζηνλ έρνληα εξγαζία εληφο ηνπ θξεαηίνπ,
κπινθάξνληαο ην θιείζηκν ηνπ θαιχκκαηνο ζηηο 90ν.
Σν θάιπκκα ζηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα θέξεη νδεγνχο, πνπ ζα
εμαζθαιίδνπλ ηελ απφιπηε εθαξκνγή επί ηνπ πιαηζίνπ, θαηά ην θιείζηκφ ηνπ. Δπίζεο, ζα
θέξεη ρπηή δηάηαμε (π.ρ. δαθηπιίδη), επί ηεο νπνίαο ζα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί αιπζίδα,
νχησο ψζηε λα απνηξέπεηαη ην πιήξεο άλνηγκα ηνπ θαιχκκαηνο, ζε πεξίπησζε ππεξρείιηζεο
ηνπ θξεαηίνπ.
Ζ ειάρηζηε εμσηεξηθή δηάζηαζε ηνπ πιαηζίνπ (θπθιηθφ, πνιπγσληθφ ή ηεηξαγσληθφ) ζα είλαη
780mm, ην ειάρηζην χςνο 100mm θαη ην ειάρηζην θαζαξφ άλνηγκα 600mm (αθνξά ηα
θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ επίζθεςεο ηνπ δηθηχνπ αθαζάξησλ ζηα θαηαζηξψκαηα νδψλ θαη
ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο φισλ ησλ ηχπσλ νρεκάησλ).
Ζ θαηαζθεπή ησλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
ζσζηή θαη θαιή εθαξκνγή ηνπο, πάλσ ζηηο βάζεηο έδξαζήο ηνπο. Οη εδξάζεηο απηέο ζα πξέπεη
λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο θαηά ηέηνην ηξφπν, νχησο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα
θαη ε απνπζία ζνξχβσλ, αλεμάξηεηα ησλ θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ. Πξνο ηνχην, κεηαμχ ηεο
επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ θαιχκκαηνο επί ηνπ πιαηζίνπ θαη ηνπ θαιχκκαηνο, ζα παξεκβάιιεηαη
εηδηθφο δαθηχιηνο απφ πνιπαηζπιέλην, ή EPDM, ή άιιν, απνδεδεηγκέλα θαιχηεξν, πιηθφ. Ο
δαθηχιηνο απηφο, ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη εχθνια, ρσξίο ηελ ρξήζε (εηδηθψλ γηα ην ζθνπφ
απηφ) εξγαιείσλ.
Ζ άλσ επηθάλεηα ηνπ θαιχκκαηνο ζα είλαη θαηάιιειεο αληηνιηζζεηηθήο θαηαζθεπήο (πνπ ζα
δηεπθνιχλεη ηελ απνκάθξπλζε ησλ φκβξησλ πδάησλ, ελψ φζνλ αθνξά ην χςνο θαη ην εκβαδφλ
ηεο αλάγιπθεο επηθάλεηαο, ζα ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΛ124:1994.
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Σα θαιχκκαηα θξεαηίσλ ζα παξαδίδνληαη κε κε ηνμηθή καχξε βαθή βάζεο λεξνχ, ζχκθσλα
κε ηελ πξνδηαγξαθή BS3416 θαη ζα απνδεηθλχεηαη - πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.
Θαιχκκαηα ρσξίο βαθή, δελ γίλνληαη απνδεθηά.
8.6.

Έιεγρνη - δνθηκέο

Σα θαιχκκαηα θξεαηίσλ ζα έρνπλ ππνβιεζεί ζε φινπο ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο δνθηκέο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή EN124:1994, ελψ ζα πξνηηκεζνχλ θαιχκκαηα θξεαηίσλ πνπ
έρνπλ ππνβιεζεί θαη ζε εθηεηακέλεο δνθηκέο επί δξφκνπ.
8.7.

Πήκαλζε

Σα πξνζθεξφκελα θαιχκκαηα θξεαηίσλ θαη ηα πιαίζηα ηνπο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ
αθφινπζε ζήκαλζε :

ηελ έλδεημε ΔΙΟΣ “ΔΛ 124” (σο έλδεημε ζπκθσλίαο κε ην πξφηππν)

ηελ θαηεγνξία (π.ρ. «C250», «D400»)

ην φλνκα ή/θαη ην ζήκα αλαγλψξηζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή

ηνλ αξηζκφ ρχηεπζεο

ην ινγφηππν Γ.Δ.Τ.Α.Κ.Β. θαη ην έηνο παξαγσγήο.
Όιεο νη σο άλσ αλαθεξφκελεο ζεκάλζεηο, πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηεο θαη αλζεθηηθέο ζηνλ
ρξφλν. Πξέπεη δε, λα είλαη ζε ζεκεία, πνπ λα είλαη νξαηέο θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο.
8.8.

Έιεγρνο πνηόηεηαο

Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθφ
Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηνο ζεηξάο ISO 9001:2000 ή αληίζηνηρν, πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηνλ
ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή θαιπκκάησλ θξεαηίσλ. Γηα λα απνδεηρζεί ε ζπκκφξθσζε απηή,
ν θαηαζθεπαζηήο ζα ρξεηαζηεί λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο εθδνζέληα απφ
αλεμάξηεην ηξίην θνξέα (ΔΙΟΣ, TUV, NF).
8.9.

Έιεγρνο ησλ πξνο εγθαηάζηαζε θαιπκκάησλ

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξάζρεη ηα απαξαίηεηα κέζα θαζψο θαη θάζε πιεξνθνξία θαη επθνιία
γηα ηελ εμέηαζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ θαιπκκάησλ. Τπνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ην
πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ην ΔΛ 124:1994, ην έληππν εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ησλ
δνθηκίσλ ζηε θάζε παξαγσγήο θαη έλα δείγκα γηα ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο γηα θάζε
παξηίδα.
ε πεξίπησζε απφξξηςεο θάπνηαο παξηίδαο, κεηά ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο, ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη ζηελ απνθαηάζηαζε απηψλ. Οη έιεγρνη πνπ ζα γίλνπλ ζα είλαη αθελφο
επηθαλεηαθνί θαη ζα αθνξνχλ ηελ εηθφλα θαη ηελ ζπλαξκνγή (πιαίζην - θαπάθη) ησλ ηεκαρίσλ
θαη αθεηέξνπ εξγαζηεξηαθνί θαη ζα αθνξνχλ ηελ αληνρή ηνπ θαη ελδερνκέλσο ηελ ζχζηαζή
ηνπ.
8.10.

Ξεξηερόκελν – δηάξζξσζε πξόηαζεο πξνζθεξόκελνπ θαιύκκαηνο

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο θαη ηειηθή επηινγή
ησλ θαιπκκάησλ πνπ πξνζθέξεη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε ησλ
παξαθάησ:
 Πιήξε ζηνηρεία θαηαζθεπαζηή θαη εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ
θαιπκκάησλ θξεαηίσλ θαη ησλ πιαηζίσλ ηνπο (επσλπκία, δηεχζπλζε).
 Πιήξε ζηνηρεία εκπνξηθήο εηαηξείαο πνπ ελδερνκέλσο κεζνιαβεί κεηαμχ ηνπ
εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο (επσλπκία, δηεχζπλζε).
 Πηζηνπνηεηηθφ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001:2000 ή αληίζηνηρν, ηνπ
θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ πξνζθεξφκελσλ θαιπκκάησλ
θξεαηίσλ.
 Πξσηφηππα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πξντφλησλ πνπ πξνηείλνληαη,
θαη ηα λφκηκα κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή αληίγξαθά ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα
δηάθνξα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά, δειψζεηο, θιπ. ησλ μελφγισζζσλ νίθσλ ζα είλαη
λφκηκα κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή.
 ρέδηα ηνπ πιαηζίνπ – θαιχκκαηνο ζε έληππε αιιά θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (αξρεία
pdf).
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Πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηχπνπ θαιχκκαηνο θξεαηίνπ κε
ηελ πξνδηαγξαθή ΔΛ 124 θαη δνθηκψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.
Πιήξε ζηνηρεία ηνπ Αλεμάξηεηνπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο (επσλπκία, δηεχζπλζε) θαζψο
επίζεο θαη ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηφηεηά ηνπ λα κπνξεί λα πηζηνπνηεί
απνηειέζκαηα δνθηκψλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ.



Βεβαίσζε ηνπ Αλεμάξηεηνπ Φνξέα φηη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ έγηλαλ ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 10.3.1 ηνπ ΔΛ 124.



Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο ηνπ Αλεμάξηεηνπ Φνξέα πνπ ζα πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ
πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 10.3.2 ηνπ ΔΛ 124, θαη ηα αθφινπζα:
ηηο αλεμάξηεηεο δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηα ηειηθά πξντφληα
ηνλ αξηζκφ αλαθνξάο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηχπνπ θαιχκκαηνο
αληίγξαθα ησλ δνθηκψλ ζε ζπλζήθεο δξφκνπ, εθφζνλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, πνπ
επνπηεχηεθαλ θαη ειέγρζεθαλ απφ ηνλ Αλεμάξηεην Φνξέα Πηζηνπνίεζεο
αλαθνξά ηνπ Αλεμάξηεηνπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο αλαθνξηθά κε ηνπο ειέγρνπο θαη
ηελ ρεκηθή αλάιπζε ηεο βαθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
έλα (1) ηνπιάρηζηνλ δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηχπνπ θαιχκκαηνο θξεαηίνπ κε
πιαίζην, κε κνλαδηθή απφθιηζε ηνπ απνηππψκαηνο ηεο επηθαλείαο ηνπ θαιχκκαηνο.






8.11.

Απνδνρή πξόηαζεο

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηνπ έξγνπ ειέγρεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ
θαιπκκάησλ θξεαηίσλ θαη ηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ
έξγνπ θαη πξνβαίλεη ζηελ απνδνρή ηεο πξφηαζεο.
Πξνηάζεηο νη νπνίεο δελ πιεξνχλ ηηο δεηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, απνθιείνληαη απφ ηελ
πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε, σο ηερληθά κε απνδεθηέο.
8.12.

Δπηκέηξεζε θαη Ξιεξσκή

Δθφζνλ νη εξγαζίεο ησλ ρπηνζηδεξψλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή
άιιεο εξγαζίαο, νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ρπηνζηδεξψλ θαιπκκάησλ απφ ειαηφ ρπηζίδεξν ζα
επηκεηξψληαη ζε ρηιηφγξακκα (kg) πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ θαη ε πιεξσκή ζα γίλεηαη
βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ Σηκνινγίνπ.
ηελ πεξίπησζε απηή, ε επηκέηξεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη, είηε βάζεη πηλάθσλ ηνπ
εγθεθξηκέλνπ πξνκεζεπηή (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ
Κειέηεο), είηε κε δχγηζε θαη ζρεηηθφ Γειηίν Επγίζεσο (βι. παξ. 1.6.2. παξφληνο Σεχρνπο).

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηα ηππηθά θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ, ζηελ ηηκή
κνλάδαο ησλ θξεαηίσλ πεξηιακβάλνληαη εθηφο άιισλ ηα ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα, σο εθ
ηνχηνπ δελ επηκεηξψληαη νχηε πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο.

9. ΠΥΙΖΛΔΠ ΞΝΙΑΗΘΙΔΛΗΝ ΞΗΔΠΔΥΠ
9.1.

Αληηθείκελν

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Σερληθήο πξνδηαγξαθήο είλαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε
(πεξηιακβαλνκέλεο θάζε εξγαζίαο, πιηθνχ θαη απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ) ζσιήλσλ πηέζεσο
πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο
ηνίρσκα θαηά ΔΙΟΣ ΔΛ 12201-2 θαη νλνκαζηηθή πίεζε (PN) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
Οη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ
αγσγψλ απφ ΡΔ είλαη νη εμήο:
 Ζ πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ.
 Όιεο νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ ην
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζηε ζέζε ηνπνζέηεζεο.
 Ζ ηνπνζέηεζε θαη ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ κέζα ζην φξπγκα.
 Οη θάζε είδνπο δνθηκαζίεο παξαιαβήο ησλ έηνηκσλ ζσιελψζεσλ ζην εξγνηάμην.
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Όιεο νη πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα
απηήο ηεο Πξνδηαγξαθήο.
Γηα φιεο ηηο άιιεο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ φπσο εθζθαθέο
θαη επαλεπηρψζεηο νξπγκάησλ, θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο πξντφλησλ εθζθαθήο,
θαηαζθεπή ππνζηξψκαηνο άκκνπ, θαηαζθεπή θξεαηίσλ θιπ. ηζρχνπλ νη αληίζηνηρεο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο.

9.2.

ιηθά

Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη ην ζθιεξφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο
ΖDPE. Οη ζσιήλεο ζα παξάγνληαη κε εμέιαζε. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ζα είλαη πςειήο
πνηφηεηαο, αλζεθηηθφ ζηε θζνξά, ηξηβή θ.ιπ. ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο
θαη δελ ζα παξνπζηάδεη ξσγκέο, πφξνπο, πξνζκίμεηο θ.ιπ.

9.3.

Θξηηήξηα απνδνρήο

9.3.1. Δκθάληζε
Οη άθξεο ησλ ζσιήλσλ ζα έρνπλ θνπεί φζν ην δπλαηφλ θάζεηα πξνο ηνλ δηακήθε άμνλά ηνπο.
Ο ζσιήλεο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ θνπζθάιεο, θνπζθψκαηα, δαξψκαηα, ηξχπεο ή
αλνκνηνγέλεηεο. Σν ρξψκα ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη καχξν (ρξήζε ζε αθάζαξηα).
Γείγκα : Όινη νη αγσγνί.

9.3.2. Γηαζηάζεηο
Ζ κέζε εμσηεξηθή δηάκεηξνο ζα έρεη αλνρή ± 0,1mm απφ ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν ηνπ
ζσιήλα θαη ζα ππνινγίδεηαη απφ ηε κέηξεζε ηεο εμσηεξηθήο πεξηκέηξνπ θαη ησλ δπν άθξσλ
ηνπ ζσιήλα.
Σν πάρνο ηνπ ζσιήλα ζα έρεη αλνρή ± 0,1mm απφ ην νξηδφκελν απφ ηνπο πίλαθεο θαη ζα
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηέζζεξηο κεηξήζεηο ζε θάζε άθξε ηνπ ζσιήλα, ζε πεξίπνπ ίζα δηαζηήκαηα
ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ.
Όιεο νη κεηξήζεηο ζα γίλνληαη ζε ζεξκνθξαζία 23± 2 C.
Σν ειάρηζην πάρνο ηνηρψκαηνο s πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ SDR (D/s) θαη ηελ
απαηηνχκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο, ε νπνία είλαη 10 atm.
Γείγκα : Γέθα ηνηο εθαηφ (10%) θάζε κεγέζνπο θαη ηχπνπ.

9.3.3. Αληνρή
Ζ αληνρή ηνπ ζσιήλα ζα νξίδεηαη ππνβάιινληάο ηνλ ζε εζσηεξηθή πίεζε θαη κεηξψληαο ηελ
παξακφξθσζε σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ. Ιεπηνκέξεηεο ηεο κεζφδνπ δνθηκήο βξίζθνληαη ζην
DIN 53759.

9.3.4. Θεξκνθξαζηαθή αλάθακςε
Ζ κέζε ζρεηηθή αιιαγή (ε) ηνπ κήθνπο ηνπ ζσιήλα ιφγσ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο ηνπ
(ζεξκνθξαζηαθή αλάθιεζε) ειέγρεηαη ζχκθσλα κε ην DIN 50011.

9.3.5. Ξηζηνπνηεηηθά
Έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζεηξάο φισλ ησλ δνθηκψλ ζα πξέπεη λα εθδίδεηαη απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή θαη λα παξαδίδεηαη ζηνλ εξγνδφηε.

9.4.

Σξεζηκνπνηνύκελα εμαξηήκαηα - Δλώζεηο

Σα εμαξηήκαηα-εηδηθά ηεκάρηα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα ζπλδένληαη κε ην ζσιήλα κε
απηνγελή ζεξκνζπγθφιιεζε. Σα εμαξηήκαηα (ηαπ, θακπχιεο) ζα είλαη απφ πνιπαηζπιέλην. Οη
ραιχβδηλεο θιάληδεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη πιαζηηθνπνηεκέλεο.

9.5.

Κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε

Ζ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε
νξηζκέλνπο θαλφλεο, έηζη ψζηε λα δηαηεξνχλ αθέξαηα ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα
πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο θπξηφηεξεο θαη πην ζπλεζηζκέλεο γηα ηα πιαζηηθά πξντφληα θαθψζεηο,
φπσο:
 Ζ θαθή κεηαρείξηζε ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο.
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Ζ παξακνλή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζε ζπλδπαζκφ κε θφξηηζε, αμνληθή ή εγθάξζηα, κπνξεί
λα πξνθαιέζεη παξακφξθσζε (πιάηπλζε - ovality) ηεο δηακέηξνπ. Δπίζεο ε αλνκνηφκνξθε
θαηαλνκή ζεξκνθξαζίαο πεξηθεξεηαθά ζηε δηαηνκή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζην ζσιήλα
ζηξέβισζε ή ιπγηζκφ. Οη ζπλζήθεο απηέο πξέπεη λα
απνθεχγνληαη θαηά ηε κεηαθνξά ή
ηελ απνζήθεπζε.
 Ζ ράξαμε απφ αηρκεξά αληηθείκελα.
Οη ζσιήλεο δελ πξέπεη λα ζέξλνληαη, λα ξίρλνληαη ή λα ζηνηβάδνληαη ζε αλψκαιεο επηθάλεηεο,
φπσο π.ρ. βξάρνη, θνθηεξέο αθκέο θ.ιπ. Δπίζεο, αλ θνξηνεθθνξηψλνληαη κε ζπξκαηφζρνηλα
ή αιπζίδεο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη θαηάιιεια απφ γδάξζηκν ή ράξαμε.
 Ζ παξακφξθσζε απφ εμσηεξηθά θνξηία.
Σα θνξηία απηά είλαη ζπλήζσο ην βάξνο ησλ ιαλζαζκέλα ζηνηβαγκέλσλ ζσιήλσλ θαη ηα
θηππήκαηα ζηε κεηαθνξά.
Γηα θαιχηεξε πξνζηαζία ζηε δηαθίλεζε πξέπεη:
 Σα επζέα κήθε λα εθάπηνληαη ζηελ θάησ ζηξψζε ζε επίπεδε θαζαξή επηθάλεηα θαη ζε φιν
ην κήθνο ηνπο. Αλ ππάξρνπλ δηαρσξηζηηθά μχιηλα δνθάξηα, απηά λα ζρεκαηίδνπλ θπςέιεο
χςνπο 1-1,5 m θαη πιάηνπο 1,5-2 m.
 Αλ νη ζηνηβαγκέλνη ζσιήλεο είλαη δηαθνξεηηθψλ ζεηξψλ θαη δηακέηξσλ, νη ηζρπξφηεξνη λα
ηνπνζεηνχληαη ζην θάησ κέξνο.
 Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ελφο ζσιήλα κέζα ζηνλ άιιν (nesting) λα κε γίλεηαη παξά κφλν ζηε
κεηαθνξά.
 Σα ξνιά λα απνζεθεχνληαη νξηδφληηα θαη δεκέλα, φπσο παξαδίδνληαη απφ ην εξγνζηάζην.
Αλ ρξεηάδεηαη λα κεηαθεξζνχλ φξζηα, λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηπρφλ ρηππήκαηα.
 Λα πξνζηαηεχνληαη απφ ρηππήκαηα ηα άθξα ησλ ζσιήλσλ, πνπ είλαη ηνξλαξηζκέλα θαη
έηνηκα γηα ζχλδεζε.

9.6. Ππλδέζεηο ζσιήλσλ
9.6.1. Γεληθά
Σν πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ζπγθνιιάηαη απηνγελψο. ε θαηάζηαζε ηήμεο, ζηνπο 220C θαη ζε
ζπλζήθεο πίεζεο, δεκηνπξγνχληαη λένη δεζκνί κεηαμχ ησλ κνξίσλ ηνπ ΡΔ θαη έηζη
επηηπγράλεηαη ε ζπγθφιιεζε δχν δηαθνξεηηθψλ ηεκαρίσλ ζσιήλσλ ΡΔ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ
επηηπγράλεηαη ε θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ ζε φιν ην κήθνο ηεο ζσιελνγξακκήο, ε ζπλέρεηα ηνπ
απξνζβιήηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ΡΔ απφ δηάβξσζε, ε δηαηήξεζε ηεο ιείαο εζσηεξηθήο
επηθάλεηαο ηνπ ζσιήλα.
Ζ δηαδηθαζία ζχλδεζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κε ηε κέζνδν ηεο κεησπηθήο
ζεξκνζπγθόιιεζεο είηε κε ηε ρξήζε ειεθηξνκνύθαο.

9.6.2. Κεησπηθή Θεξκνζπγθόιιεζε (butt welding)
Γηα ηελ απηνγελή κεησπηθή ζπγθφιιεζε είλαη απαξαίηεηε εηδηθή ζπζθεπή ζπγθφιιεζεο, ε
νπνία θέξεη ζεξκαληηθή πιάθα γηα ηε ζέξκαλζε ησλ κεηψπσλ ησλ επζέσλ άθξσλ ησλ πξνο
θφιιεζε ζσιήλσλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο απηνγελνχο κεησπηθήο ζπγθφιιεζεο έρεη σο εμήο :
Ζ ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ αγσγνχ θαη ησλ εμαξηεκάησλ λα βξίζθεηαη κεηαμχ
0C έσο 35C θαη κφλν ηφηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπγθνιιήζεηο PE κε PE.
Πιαλάξηζκα ησλ επζέσλ άθξσλ ησλ πξνο ζπγθφιιεζε ζσιήλσλ θαη επζπγξάκκηζή
ηνπο.
Δπαθή ησλ ζσιήλσλ κε ηε ζεξκαληηθή πιάθα, ππφ πίεζε Ρ θαη ηήμε ησλ κεηψπσλ ησλ
ζσιήλσλ, κέρξη ηνλ ζρεκαηηζκφ θνξδνληνχ πάρνπο 2 mm εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ησλ
ζσιήλσλ.
Πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ψζηε λα κελ κεηαθηλεζνχλ νη αγσγνί νχηε ηα εμαξηήκαηα θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο ςχμεο.
ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζπγθφιιεζεο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ
ζπλεξγείνπ αλάινγν ζρεηηθφ έληππν θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηνλ
επηβιέπνληα κεραληθφ.
Απνκάθξπλζε ησλ ζσιήλσλ απφ ηε ζεξκαληηθή πιάθα, απνκάθξπλζε ηεο ίδηαο απφ ηελ
πεξηνρή αλάκεζα ζηνπο ζσιήλεο θαη επαθή ησλ ιεησκέλσλ επηθαλεηψλ ησλ ζσιήλσλ
κε ηελ ίδηα πίεζε Ρ.
Φχμε ησλ ζσιήλσλ (δειαδή ησλ επηθαλεηψλ ζπγθφιιεζεο) ππφ ηελ ίδηα πίεζε Ρ.
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Ο ρξφλνο ςχμεο, ε πίεζε ηήμεο- ζπγθφιιεζεο θαη ην πάρνο ηνπ θνξδνληνχ εμαξηψληαη απφ
ηνλ ίδην ην ζσιήλα (δηάκεηξνο, πάρνο ηνηρψκαηνο).

9.6.3. Σξήζε ειεθηξνκνύθαο
Σα εηδηθά ηεκάρηα ηνπ πνιπαηζπιελίνπ πξηλ απφ ηε δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο δελ πξέπεη λα
εθηίζεληαη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπο λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 35C.
Γεληθφηεξα γηα λα γίλεη κηα θαιή ζπγθφιιεζε, πξέπεη ν αλάδνρνο λα δψζεη κεγάιε πξνζνρή
ζηα εμήο:
- Ζ ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ αγσγνχ θαη ησλ εμαξηεκάησλ λα βξίζθεηαη κεηαμχ
0C έσο 35C θαη κφλν ηφηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπγθνιιήζεηο PE κε PE.
- To θφςηκν ζηα άθξα ηνπ αγσγνχ λα είλαη πάληα θάζεηα πξνο ηνλ δηακήθε άμνλα θαη λα
ππάξρεη κία ινμνηφκεζε ηεο ηάμεο ηνπ 50 πξνο ηα έμσ.
- Λα θαζαξίδνληαη κε έλα ζηεγλφ θαη θαζαξφ παλί νη πξνο ζπγθφιιεζε επηθάλεηεο.
- Λα μχλεηαη πξνζεθηηθά φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ, πάλσ ζηελ νπνία ζα
ζπγθνιιεζνχλ ηα εμαξηήκαηα ζε κήθνο ιίγν κεγαιχηεξν απφ ην κήθνο ηεο
ειεθηξνκνχθαο.
- Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πάληνηε εξγαιείν μπζίκαηνο θαη φρη καραίξη. Σν μχζηκν γίλεηαη
κε παξάιιειεο θηλήζεηο πξνο ηνλ άμνλα ηνπ αγσγνχ θαη πάληα ρσξίο δηαθνπή.
- Πξψηα λα ειέγρεηαη ην εζσηεξηθφ ησλ εμαξηεκάησλ λα είλαη θαζαξφ θαη λα θαζαξίδνπκε
ηελ μπζκέλε επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ, ρξεζηκνπνηψληαο εμαηκηδφκελν δηαιχηε
(ηξηρισξναηζπιέλην) θαη θαζαξφ ραξηί.
- Σνπνζεηείηαη θάπνην εξγαιείν ζηαζεξνπνίεζεο (clamp) ηθαλφ λα επζπγξακκίδεη ηα άθξα
ηνπ αγσγνχ θαηά ηελ ζπγθφιιεζε θαη λα θξαηά ηνλ αγσγφ κε ηελ ειεθηξνκνχθα
ειεχζεξν απφ πηέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπγθφιιεζεο (ηήμεο) θαη ηελ πεξίνδν ςχμεο.
- Πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ψζηε λα κελ κεηαθηλεζνχλ νη αγσγνί νχηε ηα εμαξηήκαηα θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο ςχμεο.
- ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζπγθφιιεζεο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ
ζπλεξγείνπ αλάινγν ζρεηηθφ έληππν θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηνλ
επηβιέπνληα κεραληθφ.
- Γηα ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα γίλεη απηφκαηε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ζπγθφιιεζεο κέζσ
θαηαγξαθηθήο κνλάδαο ηεο ζπζθεπήο ζπγθφιιεζεο πνπ είλαη:
1.
Θσδηθφο έξγνπ
2.
Θσδηθφο εμαξηήκαηνο
3.
Θσδηθφο ηερλίηε
4.
Ζκεξνκελία εξγαζίαο
5.
Ώξα εξγαζίαο
6.
Αχμνληαο αξηζκφο ζπγθφιιεζεο
7.
Γηάκεηξνο αγσγνχ
8.
Δίδνο εμαξηήκαηνο
9.
Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο
10. Υξφλνο ζπγθφιιεζεο
11. Θαηαγξαθή ζηελ κλήκε ηνπ κεραλήκαηνο ηπρφλ δηαθνπήο ηεο ζπγθφιιεζεο
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηα ηξνπνπνηήζεη ηα δεηνχκελα ζηνηρεία θαηά ηελ δηάξθεηα
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Ζ ιήςε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαιφλ είλαη λα γίλεηαη κε ζχλδεζε ηεο ζπζθεπήο
ζπγθφιιεζεο κε πξνζσπηθφ ππνινγηζηή (P.C.) θαη λα απνδίδεη ηηο απνζεθεπφκελεο
πιεξνθνξίεο, ππνζηεξηδφκελν κε ην απαηηνχκελν ινγηζκηθφ.

9.7.

Έιεγρνη θαη Γνθηκέο

Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΔΣΔΠ ΔΙΟΣ ΣΠ 1501-08-06-02-01:2009 "Γίθηπα ππφ πίεζε
απφ ζσιήλεο u-PVC" (παξ. 6.).

9.8.

Πήκαλζε ππόγεησλ αγσγώλ

Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΣΠ 10. ηνπ παξφληνο ηεχρνπο.
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9.9.

Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο
πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο

-

αζθάιεηαο

εξγαδνκέλσλ

θαη

Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΔΣΔΠ ΔΙΟΣ ΣΠ 1501-08-06-02-01:2009 "Γίθηπα ππφ πίεζε
απφ ζσιήλεο u-PVC" (παξ. 7.).

9.10. Ξηζηνπνηεηηθά
Πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ θαη εηδηθψλ
ηεκαρίσλ ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή ή
αλαγλσξηζκέλνπ γξαθείνπ ειέγρνπ γηα ηελ πξψηε χιε ησλ ζσιήλσλ (ζχλζεζε, νλνκαζηηθή
πίεζε, ππθλφηεηα, δείθηεο ξνήο, ηάζε εθειθπζκνχ ζην φξην δηαξξνήο, ηάζε ζξαχζεο, νη
αληίζηνηρεο επηκεθχλζεηο θαη ε ηάζε «ζ») θαζψο θαη ηεο θαηαζθεπήο θαη ειέγρνπ ζσιήλσλ θαη
εηδηθψλ ηεκαρίσλ.

9.11. Δπηκέηξεζε – Ξιεξσκή
Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεη γηα ηα πξαγκαηηθά κέηξα κήθνπο αγσγνχ θαη είδνπο αγσγνχ

(νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο) πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηνλ ππζκέλα ηνπ
ράλδαθα ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο.
Ζ πιεξσκή ζα γίλεη γηα ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ αμνληθνχ κήθνπο ηνπ αγσγνχ πνπ
επηκεηξήζεθαλ κε ηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ.
ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη:
 Ζ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο
κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνχκελσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ
ηεκαρίσλ απφ ΡΔ.
 Ζ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ
ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα
αλαιψζηκα.
 Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη
ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απφ ΡΔ κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt
welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα
ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
 Ζ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ
ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή (ΣΠ 10. παξφληνο ηεχρνπο),
ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ε άκκνο εγθηβσηηζκνχ, ην ζθπξφδεκα εγθηβσηηζκνχ (φπνπ
ρξεζηκνπνηεζεί), ε θαηαζθεπή ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεο, νη δηαηάμεηο αλάξηεζεο/ζηεξέσζεο
ηνπ αγσγνχ ζε ηερληθά έξγα (εθφζνλ πξνβιέπνληαη), θαζψο θαη νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο
πνπ επηκεηξνχληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ Σηκνινγίνπ.
Ζ σο άλσ πιεξσκή, απνηειεί ηελ πιήξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα θάζε δαπάλε
πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο ζην εξγνηάμην θαη ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, δνθηκψλ θαζψο θαη ηε
δαπάλε θάζε πιηθνχ θαη κέζνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηα παξαπάλσ, ηε δαπάλε πξνζσπηθνχ θαη
εμνπιηζκνχ γηα ηελ άξηηα θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηε ζέζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα
ηεο κειέηεο.

10. ΠΖΚΑΛΠΖ ΞΝΓΔΗΥΛ ΘΑΡΑΘΙΗΞΡΗΘΥΛ ΑΓΥΓΥΛ
10.1. Γεληθά
Ζ παξνχζα ΣΠ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηαηληψλ ζεκάλζεσο ππφγεησλ δηθηχσλ
θαη γηα ην δεκνπξαηνχκελν έξγν απαηηνχληαη θαη΄ειάρηζην ηαηλίεο ζήκαλζεο γηα ηνπο
θεληξηθνχο θαηαζιηπηηθνχο αγσγνχο ησλ αληιηνζηαζίσλ αθαζάξησλ.
Γηα ηε ζήκαλζε ησλ αγσγψλ έρεη εθαξκνγή ε ΔΣΔΠ 08-06-08-01 «Σαηλίεο ζεκάλζεσο
ππνγείσλ δηθηχσλ».
Κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ηαηλίαο είλαη δπλαηή ε πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ χπαξμε ηνπ αγσγνχ ζε
πεξίπησζε εθηέιεζεο εθζθαθψλ απφ ηξίηνπο, ν εληνπηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ θαη ε απνθπγή
πξφθιεζεο δεκηάο ζε απηφλ.
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χκθσλα κε ηελ σο άλσ ΔΣΔΠ :
 Οη ηαηλίεο ζήκαλζεο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΙΟΣ ΔΛ 12613. Γίλνληαη
απνδεθηέο πξνο ηνπνζέηεζε ηαηλίεο ζήκαλζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ πηζηνπνηεκέλε
δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην ΔΙΟΣ ΔΛ ISO 9001.
 Σν ειάρηζην πιάηνο ηαηλίαο ζα είλαη:
- 25 ± 1 cm γηα ηνπο αγσγνχο ιπκάησλ δηακέηξνπ έσο 0,60m.
- 40 ± 1 cm γηα ηνπο αγσγνχο ιπκάησλ δηακέηξνπ απφ 0,60 m έσο 1,20m.
- 50 ± 1 cm γηα ηνπο αγσγνχο ιπκάησλ κε δηάκεηξν άλσ ησλ 1,20m.
 Κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ θαη ηελ θαηάιιειε επίρσζή ηνπ κε άκκν πάλσ
απφ ηελ ζηέςε ηνπ (ζην πάρνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα ζρεηηθά ζρέδηα ηεο κειέηεο),
ζα εθηπιίζζεηαη ρεηξσλαθηηθά ή κεραληθά επί ηεο επίρσζεο θαη θαηά κήθνο ηνπ
νξχγκαηνο ε ηαηλία ζήκαλζεο.
 Ζ ηαηλία ζήκαλζεο ζα ηνπνζεηείηαη πξνζεθηηθά πάλσ απφ ηνλ άμνλα ηνπ αγσγνχ θαη
ζα επηρψλεηαη θαηά δηαζηήκαηα κε ιίγε άκκν γηα λα παξακείλεη ζηελ ζέζε ηεο θαηά
ηελ ζπλέρηζε ηεο επαλεπίρσζεο κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε κειέηε πιηθά.
 Σν πιηθφ θαη ην ρξψκα ηεο ηαηλίαο ζήκαλζεο ζα είλαη αλζεθηηθά ζε κηθξννξγαληζκνχο
θαη γεληθφηεξα ζε φινπο ηνπο ρεκηθνχο παξάγνληεο πνπ ελππάξρνπλ ζην έδαθνο.
Πξνηείλεηαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο λα είλαη ην πνιππξνππιέλην ή ην πνιπαηζπιέλην θαη
ην ρξψκα λα είλαη θαθέ (ή ελαιιαθηηθά θφθθηλν).
 Οη ηαηλίεο ζήκαλζεο ησλ πιαζηηθψλ αγσγψλ, ζα δηαζέηνπλ αλζεθηηθφ ζε δηάβξσζε
ζχξκα απφ ρξσκηνληθειίλε ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ πνπ αληρλεχεηαη εχθνια κε
ειεθηξνκαγλεηηθέο ζπζθεπέο γηα λα θαζίζηαηαη δπλαηφο ν άκεζνο εληνπηζκφο
ζακκέλσλ πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ.

10.2. Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή
Οη εξγαζίεο ζήκαλζεο ησλ ππφγεησλ θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο αγσγνχο
πνιπαηζπιελίνπ ηνπ έξγνπ (άξζξα ΤΓΡ 12.14.1.i) πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν,
σο εθ ηνχηνπ δελ επηκεηξψληαη θαη δελ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο.

11. ΔΞΑΙΔΗΤΖ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ
11.1. Αληηθείκελν
Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ πξνζηαηεπηηθή επάιεηςε επηθαλεηψλ
ζθπξνδέκαηνο (γηα πγξνκφλσζε, πξνζηαζία θ.ιπ.) ησλ θξεαηίσλ ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ
ην δάπεδν εξγαζίαο, κε ην πξνβιεπφκελν, ζηελ νξηζηηθή κειέηε θαη ηα ζρεηηθά άξζξα
ηηκνινγίνπ, γηα θάζε ζέζε πιηθφ.
Σα πιηθά ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηε εθαξκνγή γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη, βάζεη βεβαίσζεο
θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ πνπ ζα πξνζθνκηζηεί πξηλ ηελ παξαγγειία,
θαζψο θαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο.

11.2. ιηθά - Ρξόπνο θαηαζθεπήο
χκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε ΣΠ 7. ηνπ παξφληνο ηεχρνπο, ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ
ησλ θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ (αεξεμαγσγψλ, εθθελσηψλ θ.ιπ.) ζα θέξνπλ εμσηεξηθή κφλσζε
κε αζθαιηηθή επάιεηςε.
Οη πξνο ζηεγαλνπνίεζε επηθάλεηεο ζα είλαη επίπεδεο, ζηεγλέο (έρνληαο ζρεηηθή πγξαζία ≤
6%) θαη απαιιαγκέλεο απφ ζθφλεο, ηέθξεο, ιάδηα, παξαθίλεο ή άιιεο μέλεο νπζίεο θαη ραιαξά
πιηθά.
Αξρηθά ζα γίλεηαη επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ραιαξά πιηθά θαη ξχπνπο κε
ρξήζε ζπξκαηφβνπξηζαο ή άιιν θαηάιιειν ηξφπν θαη ζηε ζπλέρεηα ε εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ πνπ ζα εθαξκνζηεί.
Σπρφλ αηέιεηεο ησλ επηθαλεηψλ ή αλσκαιίεο ηεο επηθάλεηαο ζα απνθαζίζηαληαη κε ηνπηθή
απφμεζε/απφηκεζε ή κε ηζρπξή ηζηκεληνθνλία.
Θα πξνβιεθζεί εμσηεξηθή επάιεηςε ησλ επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ησλ θξεαηίσλ κε
αζθαιηηθφ γαιάθησκα πδαηηθήο δηαζπνξάο (black bitumen paint) κε ρξήζε ξνινχ, βνχξηζαο
ή πηζηνιέηηνπ. Αξρηθψο ζα εθαξκνζηεί ππφζηξσκα (primer) κε αξαίσζε ηνπ γαιαθηψκαηνο
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κε λεξφ ζε αλαινγία 1:1 ή κε ρξήζε ηνπ πιηθνχ (πνπ ζπληζηά ν πξνκεζεπηήο) θαη αλάισζε
0,10 -0,15 lt/m2. Ζ εθαξκνγή ηνπ αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο ζα γίλεη ζε κηα ηνπιάρηζηνλ
ζηξψζε, κε αλάισζε (αλά ζηξψζε πνπ ηειηθψο ζα εθαξκνζηεί) ηνπιάρηζηνλ 0,15 lt/m2.

11.3. Δπηκέηξεζε - Ξιεξσκή
Οη εξγαζίεο κφλσζεο ησλ θξεαηίσλ ησλ θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ (εμσηεξηθά), δελ
επηκεηξψληαη θαη δελ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο δεδνκέλνπ φηη νη εξγαζίεο απηέο
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ησλ θξεαηίσλ απηψλ.
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΔΟΓΥΛ Ζ/Κ
12. ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ Ζ/Κ ΔΟΓΥΛ
12.1. Γεληθά
Όινο ν εμνπιηζκφο θαη ηα πιηθά πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζηα έξγα ζα πξνέξρνληαη απφ
αλαγλσξηζκέλν
θαη
θαηαμησκέλν
πξνκεζεπηή
/
θαηαζθεπαζηή.
Δηδηθφηεξα
ν
ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ ζα ελζσκαησζεί ζην έξγν ζα απνηειεί απαξαίηεηα
βηνκεραληθφ πξντφλ αλαγλσξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηή, πςειήο πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο κε
πινχζην πίλαθα αληίζηνηρσλ (κεγέζνπο, είδνπο, ηχπνπ) εθαξκνγψλ.

12.2. Διιεληθέο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο (ETEΞ) – Ξξνζσξηλέο Ρερληθέο
πξνδηαγξαθέο (ΞΔΡΔΞ)
ην παξφλ Σεχρνο πξαγκαηνπνηνχληαη εηδηθέο αλαθξνξέο ζε εγθεθξηκέλεο Διιεληθέο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο (ΔΡΔΞ / ΦΔΘ B‟2221/30-7-2012), σο ηζρχνπλ κεηά ηελ αλαζηνιή (ΦΔΘ
2524Β/16-08-16) θαη αληηθαηάζηαζε (Δγθχθιηνο ΤΠΟΚΔΓΗ 17/2016 ΓΘΠ/νηθ/1322/07-092016) κεξηθψλ εμ΄απηψλ κε ηηο αληίζηνηρεο Πξνζσξηλέο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
(ΞΔΡΔΞ), πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ έξγν.

12.3. Γηαδηθαζία έγθξηζεο
Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο ζηνηρείσλ απφ ηνλ αλάδνρν ησλ πιηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ θαη
έγθξηζεο απηψλ απφ ηεο Τπεξεζία, θαζνξίδεηαη ζηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (.Τ.) θαη ζην
παξφλ Σεχρνο.
Σα ζηνηρεία πνπ ζα ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ έξγνπ εμεηδηθεχνληαη
ζηηο επηκέξνπο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο.
Κε ηα ππνβαιιφκελα απφ ηνλ αλάδνρν ζηνηρεία πεξί πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη ζε θάζε
πεξίπησζε λα πξνθχπηεη φηη ν εμνπιηζκφο / πιηθά πνπ πξνζθέξεη αληαπνθξίλνληαη πιήξσο
ζηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο, ζηε ζπνπδαηφηεηα θαη ζεκαζία ηνπ έξγνπ, ζηελ ζπγθεθξηκέλε
εθαξκνγή θαζψο θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο Σεχρνπο.
Τπφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ε Τπεξεζία κπνξεί λα δψζεη ηελ έγθξηζή ηεο γηα ηελ
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ εμνπιηζκνχ / πιηθψλ.
Ζ έγθξηζε απηή δελ κπνξεί θαζφινπ λα εξκελεπζεί ζαλ απαιάζζνπζα ηνλ Αλάδνρν ησλ
επζπλψλ ηνπ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα, επάξθεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ εμνπιηζκνχ & πιηθψλ πνπ
ζα ελζσκαηψζεη ζην έξγν.
Ζ Τπεξεζία επηθπιάζζεη γη΄ απηήλ ην δηθαίσκα :
- λα ειέγμεη ηα ζηνηρεία ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηνλ αλάδνρν εμνπιηζκνχ / πιηθψλ θαζψο
θαη ην αλ απηφο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο απαηηήζεηο.
- λα απνξξίςεη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο ηηο πξνηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, εθφζνλ απηέο
είλαη ειιηπείο, αφξηζηεο ή αλ ν πξνηεηλφκελνο εμνπιηζκφο & πιηθά δελ αληαπνθξίλνληαη
πξνο ηα νξηδφκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ παξνχζα θαη δελ ηθαλνπνηνχλ ηνλ
επηζπκεηφ βαζκφ αζθάιεηαο.
ηε δεχηεξε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ηηο ηειηθέο ηνπ πξνηάζεηο
ζπκπιεξψλνληαο ή ηξνπνπνηψληαο πξνο ην θαιχηεξν ηηο αξρηθέο ηνηαχηεο, κέζα ζε εχινγν
ρξφλν κε δπλάκελνο λα ππεξβεί ην κήλα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο
ηεο Τπεξεζίαο.
Αλ ν Αλάδνρνο δελ ππνβάιιεη εληφο 20 εκεξψλ ηηο ηειηθέο πξνηάζεηο ηνπ, ή εάλ ηηο ππνβάιιεη
έγθαηξα αιιά απηέο πάιη απνξξηθζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία γηα ηνπο απηνχο ιφγνπο φπσο νη
αξρηθέο πξνηάζεηο ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ εμνπιηζκφ & πιηθά
εθινγήο ηεο Τπεξεζίαο ή εθ΄ φζνλ δηαθσλεί επηκέλνληαο ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ
πξνηεηλφκελσλ απ΄ απηφλ εμνπιηζκνχ / πιηθψλ, λα θαηαζέζεη εγγχεζε ηζφπνζεο αμίαο ηεο
δαπάλεο ησλ αληίζηνηρσλ εμνπιηζκνχ / πιηθψλ, παξακέλνπζα ζηα ρέξηα ηνπ Δξγνδφηε κέρξη
ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο.

ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. ζει. 34

Γ.Δ..Α.Κ.Β.

ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΡΑΘΙΗΞΡΗΘΝ ΑΓΥΓΝ ΘΑΗ Α/Π ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΥΛ ΡΥΛ Γ.Δ.
Α. ΙΔΣΥΛΗΥΛ ΘΑΗ Θ. ΙΔΣΥΛΗΥΛ, ΓΗΑ ΡΖ ΠΛΓΔΠΖ ΚΔ ΡΖΛ ΔΔΙ ΡΖΠ ΓΔΑΚΒ
ΡΔΣΖ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ

Απηή ζα θαηαπέζεη ζε φθεινο ηνπ Δξγνδφηε αλ θαηά ηηο δνθηκέο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
έξγνπ, δηαπηζησζεί ε κε ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ησλ εμνπιηζκνχ / πιηθψλ απηψλ θαη ηνχην
άζρεηα θαη πέξα απφ ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ επαλφξζσζε θάζε
πιεκκεινχο θαηαζθεπήο, κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή.

12.4. Άδεηα ιεηηνπξγίαο - ειεθηξνδόηεζεο εγθαηαζηάζεσλ
Ο Αλάδνρνο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο γηα ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, γηα ηνλ έγθαηξν έιεγρν
ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο απηψλ, εθφζνλ απηέο
απαηηνχληαη απφ ηνλ λφκν.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ν ίδηνο ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ έγθαηξε
ειεθηξνδφηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηελ ΓΔΖ θαη λα ππνδείμεη εγγξάθσο ζηνλ Δξγνδφηε
ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη απηφο, πξνζθνκίδνληαο ζ΄ απηφλ γηα ππνγξαθή ηα
απαηηνχκελα έληππα αηηήζεσλ, δειψζεσλ θιπ.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί θαη επηζπεχδεη θαηά ην δπλαηφλ ηελ πνξεία ηνπ δεηήκαηνο
ηεο ξεπκαηνδφηεζεο, εηδνπνηψληαο γηα φια εγγξάθσο ηνλ Δξγνδφηε θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο
ηπρφλ παξνπζηαδφκελεο δπζθνιίεο θαη πεξηπινθέο, ππνδεηθλχνληαο ζπγρξφλσο ην ηη πξέπεη λα
θάλεη γηα ηελ άξζε ηνπο.
Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα φιεο ηηο ζρεηηθέο άδεηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηεζνχλ ζε
άιινπο θνξείο θαη δεκφζηνπο νξγαληζκνχο φπσο Ππξνζβεζηηθή, ΟΣΔ, ΔΟΣ, Πνιενδνκία θ.ιπ.
Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
Ο Δξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ζηνπο παξαπάλσ νξγαληζκνχο ηηο ηπρφλ
δαπάλεο θαηαζθεπήο παξνρεηεχζεσλ θαη ηηο ηπρφλ ζρεηηθέο εγγπήζεηο.

12.5. Δπηκέηξεζε – πιεξσκή
12.5.1. Γεληθά
ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ, παξαηίζεληαη - εθηφο ησλ άιισλ - νη φξνη
επηκέηξεζεο θαη πιεξσκήο αλά επηκέξνπο εξγαζία. Όπνπ δελ αλαθέξνληαη νη σο άλσ φξνη,
ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα πεξί επηκέηξεζεο - πιεξσκήο ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ
Κειέηεο.
Ζ επηκέηξεζε ησλ Ζ/Κ εξγαζηψλ ζα γίλεη γηα πιήξσο εθηειεζζείζεο κνλάδεο εξγαζηψλ, φπσο
απηέο αλαθέξνληαη ζηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ ή/θαη ζην παξφλ ηεχρνο.
Ζ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη κε βάζε ηηο παξαπάλσ κνλάδεο εξγαζίαο θαη κε ηηο
αληίζηνηρεο ηηκέο ζηηο νπνίεο έρεη εθαξκνζηεί ην εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο ηεο θαηεγνξίαο
ησλ Ζ/Κ εξγαζηψλ ηνπ Αλάδνρνπ.
Ζ πιεξσκή ζα θαιχπηεη, πέξα απφ ηηο δαπάλεο πνπ ξεηψο θαηνλνκάδνληαη ζην Σηκνιφγην θαη
ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη θάζε πξφζζεηε δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή
ησ λ έξγσλ.

12.5.2. Δπηκέηξεζε πιηθώλ κε δύγηζε
Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1.6.2. ηνπ παξφληνο Σεχρνπο.

12.6. Γεληθά γηα ηηο Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο
12.6.1. Γεληθά
Οη εξγαζίεο πνπ πεξη\γξάθνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ ηε θαηαζθεπή, πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη δνθηκή φισλ ησλ
επί κέξνπο ηκεκάησλ ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ.
ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ αθνινπζνχλ, φπνπ γίλεηαη
κλεία πξνηχπσλ θαη θαλνληζκψλ, λνείηαη φηη απηά αλαθέξνληαη ζαλ νδεγνί γηα ηελ απνδεθηή
πνηφηεηα πιηθψλ θαη εξγαζίαο. Δλαιιαθηηθά πξφηππα είλαη απνδεθηά εθφζνλ πξνδηαγξάθνπλ
ηζνδχλακεο πνηφηεηεο πξντφλησλ θαη ζπκθσλνχλ κε ηα πξφηππα ηνπ ΔΙΟΣ θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο ΓΔΖ.
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12.6.2. Δθαξκνζηένη Θαλνληζκνί θαη Ξξόηππα
 Απφθαζε ηεο Πνιενδνκίαο 3046 / 304 / 30-1-1989 (Θηηξηνδνκηθφο Θαλνληζκφο) (Φ.Δ.Θ. 59
Γ / 3-2-1989) κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο
 Θαλνληζκφ εζσηεξηθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (ΘΔΖΔ) πνπ ηζρχεη ζηελ Διιάδα
 Θαλνληζκνί ΓΔΖ
 Θαλνληζκνί ΟΣΔ
 Δπξσπατθνί θαλνληζκνί EN θαη HD ηεο CENELEC
 Πξφηππα ΔΙΟΣ
 Γεξκαληθά πξφηππα DIN
 Γεξκαληθά πξφηππα VDE
 Βξεηαληθά πξφηππα BS
 Γηεζλή πξφηππα IEC
ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ παξαπάλσ πξνηχπσλ ηζρχεη ε παξαθάησ ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο :
 Πξφηππα ΔΙΟΣ
 Θαλνληζκνί ΓΔΖ
 Θαλνληζκνί ΟΣΔ
 Δπξσπατθνί θαλνληζκνί EN θαη HD ηεο CENELEC
 Ζ Παξνχζα Πξνδηαγξαθή

12.6.3. Γεδνκέλα
Γηαλνκή ελέξγεηαο
Θηλεηήξεο ηζρχνο >= 1 kW
Φσηηζκφο
Ρεπκαηνδφηεο θνηλνί (απινί θαη SCHUKO)
Ρεπκαηνδφηεο ηζρχνο
Κέγηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο

400 - 230 V - 50 Hz
400 V (3 θάζεηο)
230 V (1 θάζε)
230 V (1 θάζε)
400 V (3 θάζεηο)
40νC.

12.6.4. Δπηζεώξεζε θαη Γνθηκέο
Ζ φιε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θαη νη ζπζθεπέο ζα επηζεσξνχληαη θαη ζα δνθηκάδνληαη
ηαθηηθά παξνπζία ηνπ Δπηβιέπνληα Κεραληθνχ.
Οη δνθηκέο ζην εξγνζηάζην κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ βαζηθέο δνθηκέο απφδνζεο γηα θάζε
ηχπν ζπζθεπήο, ζπλήζεηο δνθηκέο πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη νη ζπζθεπέο έρνπλ
ζπλαξκνινγεζεί ζσζηά θαη ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά απφ άπνςε ειεθηξνινγηθή θαη
κεραλνινγηθή, δνθηκέο θαη κεηξήζεηο ησλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα αληίζηαζε
γεηψζεσο, γηα αληίζηαζε κφλσζεο θπθισκάησλ, γηα αληνρή κφλσζεο δηαθνπηψλ, αληνρή
θχξησλ γξακκψλ κεηαθνξάο, θηλεηήξσλ, γελλεηξηψλ θαη κεηαζρεκαηηζηψλ θαζψο θαη δνθηκέο
απνδνρήο απφ αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα ζπζηήζεη ν Δξγνδφηεο.
Οη δνθηκέο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζα πεξηιακβάλνπλ δνθηκέο, πξηλ ηε ζέζε ηνπ έξγνπ ζε
απνδνηηθή ιεηηνπξγία γηα φιν ην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ, θαισδηψζεηο θαη βνεζεηηθέο δηαηάμεηο,
θαζψο θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δνθηκή ππφ θνξηίν.
Όια ηα φξγαλα ζα δνθηκαζζνχλ θαηά ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο
φηαλ ελεξγνπνηεζνχλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε πεγή ελέξγεηαο.
Κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ζα ππνβιεζνχλ :
 Πηζηνπνηεηηθά ΓΔΖ
 Πηζηνπνηεηηθά ζπλήζσλ δνθηκψλ ησλ ζπζθεπψλ
 Πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ εγθαηαζηάζεσλ
 Πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ αγσγηκφηεηαο
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13. ΠΠΘΔΑΠΗΑ, ΚΔΡΑΦΝΟΑ
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ

&

ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ

ΙΗΘΥΛ

&

13.1. Γεληθά
ηελ πξνδηαγξαθή απηή αλαθέξνληαη νη απαηηήζεηο θαη ε κεζνδνινγία πνπ πξέπεη λα
εθαξκνζζνχλ γηα ηελ ζπζθεπαζία, κεηαθνξά, παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ θαη ηνπ
εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.

13.2. Ξξνδηαγξαθέο ιηθώλ
Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο θαη πιηθά, πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο
ειιεληθνχο ή μέλνπο, ή ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επί κέξνπο πξνδηαγξαθέο ησλ
πιηθψλ. Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, εμαξηήκαηα θαη πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα
είλαη θαηλνχξγηα, άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ηππνπνηεκέλα πξντφληα επψλπκσλ θαηαζθεπαζηψλ,
πνπ αζρνινχληαη θαλνληθά κε ηελ παξαγσγή ηέηνησλ πιηθψλ. Θα είλαη ρσξίο ειαηηψκαηα, δελ
ζα θζείξνληαη εχθνια θαη ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ηελ ειάρηζηε ζπληήξεζε.
Σα πιηθά ζα έρνπλ ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα βάξε πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο, φηαλ
δελ θαζνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πξνδηαγξαθέο.
Σα νκνεηδή εμαξηήκαηα ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ, πξέπεη λα κπνξνχλ λα ελαιιαρζνχλ κεηαμχ
ηνπο, φπσο θαη κε ηα αληαιιαθηηθά ηνπο.
Σα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα γηα εχθνιε
θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο θάιπςε ηνπ ηδηνθηήηε ησλ έξγσλ ζε αληαιιαθηηθά.

13.3. Κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ πξηλ ηελ Ξαξάδνζε
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνκεζεχζεη φια ηα πιηθά κέζα ζηα θηβψηηα ζπζθεπαζίαο πνπ είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ αληηθεηκέλσλ. Πξηλ απφ ηελ
απνζηνιή ηα αληηθείκελα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη θαηάιιεια κε βαθή ή άιιν εγθεθξηκέλν
ηξφπν γηα φιν ην δηάζηεκα κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο θαη εγθαηάζηαζεο θαηά ηεο δηάβξσζεο
θαη ηπραίαο θζνξάο θαζψο θαη ηελ έθζεζε ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηα αληηθείκελα πνπ ζπζθεπάδνληαη ψζηε λα θζάζνπλ
αλέπαθα θαη ζψα ζην ρψξν εξγαζίαο.
Ζ ζπζθεπαζία πξέπεη λα κειεηάηαη θαη λα εθηειείηαη έηζη ψζηε λα αληέρεη ζηελ θαθή
κεηαρείξηζε θαηά ηε κεηαθνξά, πξέπεη δε λα είλαη θαηάιιειε γηα απνζήθεπζε.
Οη θιάληδεο, νη δηθιείδεο θαη ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε μχιηλνπο δίζθνπο
πξνζαξκνζκέλνπο κε βνεζεηηθνχο θνριίεο ή κε άιια δφθηκα κέζα. Οη βνεζεηηθνί θνριίεο δελ
επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν.
Γηάθνξα εμαξηήκαηα φπσο θιάληδεο, ρηηψληα, δαθηχιηνη, ζηεγαλνπνηεηηθά, ηζηκνχρεο, θνριίεο,
πεξηθφριηα, ξνδέιεο θαη άιια κηθξά εμαξηήκαηα πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη ζε θηβψηηα.
Όια ηα αληηθείκελα πξέπεη λα καξθάξνληαη θαζαξά, ψζηε λα αλαγλσξίδνληαη ζηνλ θαηάινγν
ζπζθεπαζίαο.
Θάζε θαθάζη ή θηβψηην πξέπεη λα πεξηέρεη έλα θαηάινγν ζπζθεπαζίαο κέζα ζε αδηάβξνρν
θάθειν. Γχν αληίγξαθα ηνπ θαηαιφγνπ ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθψο
ζηνλ Δξγνδφηε, φηαλ δηεθπεξαηψλεηαη ε απνζηνιή ηνπ θηβσηίνπ.
Θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη, εάλ ηνπ
δεηεζεί, λα αλνίμεη ην νπνηνδήπνηε θηβψηην ή ζπζθεπαζία γηα έιεγρν απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη
κεηά λα πξνβεί ν ίδηνο ζηελ επαλαζπζθεπαζία ηνπ.
Σα θαθάζηα, ηα θηβψηηα θαη ηα παξφκνηα πξέπεη λα καξθάξνληαη θαζαξά κε αδηάβξνρε κπνγηά,
ψζηε λα θαίλεηαη ην βάξνο ηνπο θαη ην ζεκείν πνπ ζα ζηεξεσζνχλ νη ιαβέο θαη πξέπεη λα
θέξνπλ έλα αλεμίηειν ζεκάδη αλαγλψξηζεο πνπ λα ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ θαηάινγν
ζπζθεπαζίαο.

13.4. Απνζήθεπζε ζην Δξγνηάμην
Σα κέζα απνζήθεπζεο επί ηφπνπ πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηηο αθφινπζεο ειάρηζηεο
απαηηήζεηο.
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Ο ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πξέπεη λα απνζεθεχεηαη ζε θαζαξφ, θαιά αεξηδφκελν
θαη ρσξίο πγξαζία ζηεγαζκέλν ρψξν.
Σα πεξηζηξεθφκελα κεραληθά κέξε θαη νη δηθιείδεο πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλα.
Σα απνζεθεπφκελα αληηθείκελα πξέπεη λα δηαηαρζνχλ έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε
αλεχξεζή ηνπο.
Σα ζηνηβαγκέλα αληηθείκελα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ θζνξέο κε ζπζηήκαηα
δηαρσξηζκνχ ή ππνζηεξίγκαηα θαηαλνκήο ηνπ θνξηίνπ.
Σα κεηαιιηθά αληηθείκελα δελ πξέπεη λα απνζεθεχνληαη απ' επζείαο πάλσ ζην έδαθνο.
Ζ κεηαθνξά θαη ε απνζήθεπζε ησλ δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ψζηε
λα κελ ππνβάιινληαη ζε ππεξβνιηθέο θαηαπνλήζεηο θαη λα κελ θζείξνληαη ηα
πξνζηαηεπηηθά ηνπο επηρξίζκαηα θαη θηληξίζκαηα. Δπίζεο, ζα ηεξεζνχλ νη νδεγίεο
κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, φπνπ απηέο πθίζηαληαη.
Οη πιαζηηθνί ζσιήλεο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.

14. ΑΛΡΗΓΗΑΒΟΥΡΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΚΔΡΑΙΙΗΘΥΛ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ
Έρεη εθαξκνγή ε ΔΣΔΠ ΣΠ 1501-08-07-02-01 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ζηδεξνθαηαζθεπψλ
πδξαπιηθψλ έξγσλ". Βάζεη ηεο σο άλσ ΔΣΔΠ :

Όιεο νη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο ζε θηίξηα / νηθίζθνπο εμππεξέηεζεο ηνπ έξγνπ,
θαηαηάζζνληαη ζηελ Θαηεγνξία Α.

Όιεο νη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο εληφο ησλ ζαιάκσλ αληιηνζηαζίσλ, δεμακελψλ θ.ιπ. ή
θαη εμσηεξηθά επί ηεο ζηέςεο απηψλ θαηαηάζζνληαη ζηελ Θαηεγνξία Γ (κεηαιιηθέο
θαηαζθεπέο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ).
Σα πιηθά θαη ε εξγαζία εθαξκνγήο ηεο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε
ηηο απαηηήζεηο ησλ σο άλσ πξνδηαγξαθψλ.

15. ΓΝΘΗΚΔΠ & ΔΙΔΓΣΝΠ
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ

ΡΝ

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ

ΘΑΗ

ΡΥΛ

15.1. Γεληθά
Οη δνθηκέο θαη νη έιεγρνη θαηαιιειφηεηαο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζα γίλνπλ
απνθιεηζηηθά κε κέζα, φξγαλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, (εθηφο απφ ηελ θαηαλάισζε
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο) παξνπζία εθπξνζψπσλ ηεο Τπεξεζίαο.
Οη δνθηκέο απηέο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ζα γίλνπλ ζε 3 ζηάδηα :
α. Γνθηκέο επί ηφπνπ κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ
β. Γνθηκέο πξνζσξηλήο παξαιαβήο θαη
γ. Γνθηκέο νξηζηηθήο παξαιαβήο
Δάλ ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ ζηάδηα δνθηκψλ δηαπηζησζεί ε ειαηησκαηηθή ή ε έμσ
απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγία θάπνηνπ κεραλήκαηνο ή εμαξηήκαηνο, ν Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ βιάβε θαη ελδερφκελα λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ππφςε
εμνπιηζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή νη δνθηκέο επαλαιακβάλνληαη απφ ηελ αξρή. Δάλ θαηά ηηο
δνθηκέο πξνθιεζεί θζνξά ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο
απνθαηαζηήζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.

15.2. Γνθηκέο Δγθαηάζηαζεο
Οη δνθηκέο θαη νη έιεγρνη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κε ζθνπφ ηελ
πηζηνπνίεζε ηεο πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλνπλ γηα λα βεβαησζεί ε ηήξεζε ησλ ηερληθψλ
θαη ζπκβαηηθψλ πξνδηαγξαθψλ. Οη θπξηφηεξεο δνθηκέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ είλαη :
 Γνθηκέο δηαδνρηθψλ εθθηλήζεσλ θαη ζηάζεσλ θάζε θηλεηήξα ζηε κέγηζηε ζπρλφηεηα
φπσο θαη νκαιήο επηηάρπλζεο ρσξίο θξαδαζκνχο θαη ηαιαληψζεηο.
 Γνθηκή ζηάζκεο ζνξχβνπ ησλ κεραλεκάησλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
 Γνθηκή ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ρσξίο αδηθαηνιφγεηνπο ζνξχβνπο, ηαιαληψζεηο,
δηαξξνέο θ.ιπ.
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Γνθηκέο αληίζηαζεο κφλσζεο ησλ θαισδίσλ θαη κέηξεζεο αληίζηαζεο γείσζεο ε νπνία
ζα γίλεη 48 ψξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ ηειεπηαία βξνρφπησζε.
Γνθηκέο ππεξπίεζεο θαη ππνπίεζεο ζηηο ζσιελψζεηο ζε πεξίπησζε πδξαπιηθνχ
πιήγκαηνο.
Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο ησλ δηθηχσλ.
Γνθηκέο πίεζεο κε ην 2πιάζην (ηνπιάρηζηνλ) ηεο κέγηζηεο ιεηηνπξγίαο γηα φιν ηνλ
εμνπιηζκφ πνπ ππφθεηηαη ζε πίεζε.

15.3. Γνθηκέο Ξξνζσξηλήο Ξαξαιαβήο
Οη δνθηκέο απηέο ζα γίλνπλ ζε απηνηειή ηκήκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
Ο Αλάδνρνο κεηά ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ππφςε ηκήκαηνο γηα έλα ην πνιχ κήλα ψζηε
λα ξπζκίζεη θαηάιιεια ηνλ εμνπιηζκφ θαη λα επηβεβαηψζεη ηελ ζπλερψο νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ
κε ην νλνκαζηηθφ πδξαπιηθφ θνξηίν, πξνρσξεί ζηε ζπλέρεηα ζηηο δνθηκέο παξαηεξήζεσλ
παξνπζία ηεο ππεξεζίαο.
Θαηά ηε θάζε απηή επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία ε απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.
Δπηπξφζζεηα γηα ηηο αληιίεο αθαζάξησλ, ε δηαδηθαζία ησλ δνθηκψλ πξνζσξηλήο παξαιαβήο ζα
πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα :
 Πιήξσζε ηνπ ζαιάκνπ αλαξξφθεζεο κε λεξφ.
 Θιείζηκν ηεο βάλαο ζηελ θαηάζιηςε ηεο αληιίαο ζε ζέζε ζηα 2/3 πεξίπνπ.
 Δθθίλεζε ηεο αληιίαο κε ηαπηφρξνλε ακπεξνκέηξεζε (κε φξγαλν ηχπνπ Megger) ηνπ
θηλεηήξα ηεο αληιίαο (έλδεημε ακπέξ-Α πςειή).
 Πξννδεπηηθφ άλνηγκα ηεο βάλαο ζηελ θαηάζιηςε Βάλαο : ηα Α ηνπ θηλεηήξα ηεο
αληιίαο πέθηνπλ πξννδεπηηθά.
 Βάλα πιήξσο αλνηρηή : ε έλδεημε Α ηνπ θηλεηήξα ηεο αληιίαο ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ

ηηκή πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο.

Γηα ηηο σο άλσ δνθηκέο ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζηελ
Δπηηξνπή Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο.

15.4. Γνθηκέο Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο
Οη δνθηκέο θαη νη έιεγρνη απηνί ζα γίλνπλ απφ ηνλ Αλάδνρν πξηλ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη
δελ είλαη άιιεο απφ ηηο κεηξήζεηο θαη ειέγρνπο πνπ ζα γίλνληαη θαηά ηε θάζε ηεο θαλνληθήο
ιεηηνπξγίαο.
Θαηά ηελ θάζε απηή ζα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε θζνξέο ηνπ εμνπιηζκνχ (αληιίεο, βάλεο,
ηξηβείο, άμνλεο θ.ιπ.). Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα αληηθαηαζηήζεη ή επηδηνξζψζεη θάζε εμάξηεκα ή
θαη ζχζηεκα πνπ είηε δελ ηθαλνπνηεί ηηο εγγπήζεηο, είηε παξνπζηάδεη απαξάδεθηεο θζνξέο.
ε φια ηα παξαπάλσ ζηάδηα δνθηκψλ θαη ειέγρσλ ε Τπεξεζία δχλαηαη κε δηθά ηεο έμνδα λα
θάλεη θάζε επί πιένλ δνθηκή ή έιεγρν πέξα ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ
αλαδφρνπ παξνπζία ηνπ πξνθείκελνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ θαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ
έξγσλ.

16. ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΑ ΑΘΑΘΑΟΡΥΛ ΞΟΝΘΑΡΑΠΘΔΑΠΚΔΛΝ ΡΞΝ
16.1. Γεληθά
Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη δνθηκέο ιεηηνπξγίαο
πξνθαηαζθεπαζκέλνπ ηχπνπ αληιηνζηαζίσλ αθαζάξησλ, κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
θεξηψλ πιψλ θαη αληιίεο μεξήο εγθαηάζηαζεο, πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο πξνβιεπφκελεο
απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζέζεηο.
Σν αληιηνζηάζην ζα απνηειεί πξνθαηαζθεπαζκέλν θαη ηππνπνηεκέλν πξντφλ εκπνξίνπ, απφ
θαηαμησκέλν πξνκεζεπηηθφ νίθν κε πιήζνο αληίζηνηρσλ εθαξκνγψλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ
αληιηνζηαζίσλ αθαζάξησλ.
O Αλάδνρνο πξηλ ηελ παξαγγειία ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ αληιηνζηαζίνπ ζα ππνβάιιεη ζηελ
Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία πξνο έγθξηζε ηερληθή κειέηε ηνπ αληιηνζηαζίνπ απφ ηνλ πξνηεηλφκελν

ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. ζει. 39

Γ.Δ..Α.Κ.Β.

ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΡΑΘΙΗΞΡΗΘΝ ΑΓΥΓΝ ΘΑΗ Α/Π ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΥΛ ΡΥΛ Γ.Δ.
Α. ΙΔΣΥΛΗΥΛ ΘΑΗ Θ. ΙΔΣΥΛΗΥΛ, ΓΗΑ ΡΖ ΠΛΓΔΠΖ ΚΔ ΡΖΛ ΔΔΙ ΡΖΠ ΓΔΑΚΒ
ΡΔΣΖ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ

πξνκεζεπηηθφ νίθν, πνπ ζα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ζρέδηα ηνπ πποκατασκεςασμένος
αντλιοστασίος, στατική μελέτη τος αντλιοστασίος για τον έλεγσο τηρ υέποςσαρ ικανότηταρ τος
πξνθαηαζθεπαζκέλνπ ζαιάκνπ, εγγχεζε ηνπ πξνκεζεπηηθνχ νίθνπ γηα ηε ζηαηηθή επάξθεηα
ηνπ ζαιάκνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ γηα ηε βάζε έδξαζήο ηνπ
(εθφζνλ πξνβιέπεηαη) πίλαθα κε ηα αλαιπηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά (θαηαζθεπαζηήο,
ηχπνο, πιηθά θαηαζθεπήο, θ.ιπ.) ηερληθά θπιιάδηα, θαζψο θαη θάζε άιιε θαηαζθεπαζηηθή
ιεπηνκέξεηα είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ ε Τπεξεζία λα ειέγμεη ηελ ζπκβαηφηεηα κε ηελ
εγθεθξηκέλε κειέηε, κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο
απαηηήζεηο.

16.2. ιηθά θαη εμνπιηζκόο
Σα πξνθαηαζθεπαζκέλα αληιηνζηάζηα ζα είλαη απνιχησο θιεηζηά θαη ζηεγαλά. Θα είλαη
πξνθαηαζθεπαζκέλα απφ είηε HDPE, είηε απφ GRP, ην δε πιηθφ θαηαζθεπήο θαη ν ζρεδηαζκφο
ηνπ ζαιάκνπ ζα έρεη ζηαηηθψο θέξνπζα ηθαλφηεηα.
Θάζε αληιηνζηάζην ζα απνηειείηαη απφ ην εμσηεξηθφ θπιηλδξηθφ πεξίβιεκα, κέζα ζην νπνίν ζα
ππάξρεη ζε θαηάιιειε ελζσκαησκέλε δηάηαμε, ν ζηεγαλφο θαη δηαρσξηζκέλνο ζάιακνο άθημεο
θαη ζπιινγήο ησλ ιπκάησλ, θαηαζθεπαζκέλνο ν είηε HDPE, είηε απφ GRP. ηνλ ζάιακν απηφ
ζα θαηαιήγεη ν αγσγφο πξνζαγσγήο ησλ ιπκάησλ.
Ο αγσγφο πξνζαγσγήο ζα απνκνλψλεηαη κε ζπξφθξαγκα ή ζπξηαξσηή δηθιείδα, θαηάιιειεο
δηακέηξνπ. Ο ρεηξηζκφο ηνπ ζπξνθξάγκαηνο / δηθιείδαο, ζα γίλεηαη κε θαηάιιειε δηάηαμε, είηε
απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θξεαηίνπ, είηε απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.
Έμσ απφ ηνλ εζσηεξηθφ πγξφ ζάιακν ζπιινγήο ζα βξίζθεηαη ν εηδηθά δηακνξθσκέλνο μεξφο
ρψξνο εγθαηάζηαζεο ησλ αληιηψλ, ν νπνίνο κπνξεί λα έρεη έλα ή δχν επίπεδα.
ην επίπεδν ηνπ ππζκέλα, ζα βξίζθνληαη νη αληιίεο αθαζάξησλ, νη νπνίεο ζα είλαη θαηάιιειεο
γηα εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ελ μεξψ. Οη εγθαηεζηεκέλεο αληιίεο ζα είλαη δχν (2), εθ ησλ
νπνίσλ ε κία ζε εθεδξεία, ελψ ζα εμαζθαιίδεηαη απηφκαηε ελαιιαγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, γηα
ηελ νκνηφκνξθε θζνξά ηνπο. Οη αληιίεο ζα είλαη φκνηεο θαη ηζνδχλακεο αλά αληιηνζηάζην. Γηα
ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ αληιηψλ
ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ Σ.Π. 17. ηνπ παξφληνο Σεχρνπο.
Σα αληιηνζηάζηα ζα θέξνπλ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ θεξηψλ ζηεξεψλ, ην νπνίν δελ ζα
απαηηεί ηελ απνκάθξπλζε απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο, αιιά ζα επηηξέπεη ηε
κεηαθνξά ηνπο ζηε ζέζε απφδνζεο ηνπ θεληξηθνχ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ ηνπ αληιηνζηαζίνπ.
ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θεξηψλ, αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ
πξνθαηαζθεπαζκέλνπ αληιηνζηαζίνπ, κπνξεί ελαιιαθηηθά λα απνηειείηαη :


Δίηε απφ εηδηθά θιεηζηά δνρεία πξνζπγθξάηεζεο ησλ θεξηψλ ηα νπνία (θεξηά) ζα
κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ, ζηε ζέζε απφδνζεο.



Δίηε απφ απηφκαην αιεζηή ησλ θεξηψλ εγθαηεζηεκέλν εληφο ηνπ πγξνχ ζαιάκνπ ηνπ
αληιηνζηαζίνπ. Ο αιεζηήο ζα έρεη δπλακηθφηεηα αληίζηνηρε κε ηελ δπλακηθφηεηα ηνπ
αληιηνζηαζίνπ. Ο αιεζηήο ζα εμαζθαιίδεη πςειή απφδνζε ηεκαρηζκνχ,
θνληνξηνπνίεζεο θαη άιεζεο ησλ ζηεξεψλ θεξηψλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα
κεηαθέξνληαη κέζσ ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζηε ζέζε απφδνζεο ηνπ
θεληξηθνχ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ. ε πεξίπησζε πξφβιεςεο αιεζηή, απηφο δελ
απαηηείηαη λα πξνέξρεηαη απφ ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηηθφ νίθν κε ην πξνθαηαζθεπαζκέλν
αληιηνζηάζην, ζα πξνέξρεηαη φκσο απφ νίθν κε πινχζηα εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο
εθαξκνγέο. Ο αιεζηήο ζα δηαζέηε ππνβξχρην ειεθηξνθηλεηήξα IP68 ηνπνζεηεκέλν
πάλσ ζε ζχζηεκα νδεγψλ ξάβδσλ. Ζ βάζε έδξαζεο ηνπ κεραληθνχ αιεζηή ζα είλαη
αλνμείδσηε (AISI 3014) θαη ζα θέξεη σο εθεδξεία, αλνμείδσην θάδν ζπιινγήο
θεξηψλ πιηθψλ κε αλνμείδσηε ζράξα ζην πάλσ κέξνο, ζηνλ νπνίν ζα ζπγθξαηνχληαη
ηπρφλ θεξηά πιηθά ζε πεξίπησζε βιάβεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληθνχ αιεζηή. Ζ
αλέιθπζε θαη ε θαζέιθπζε ηνπ αιεζηή ζηνλ πγξφ ζάιακν γίλεηαη απφ ην πάλσ κέξνο
ηνπ αληιηνζηαζίνπ, ρσξίο λα είλαη ε απαξαίηεηε ε είζνδνο πξνζσπηθνχ ζηνλ πγξφ
ζάιακν.
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Σν θξεάηην ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα είλαη θιεηζηφ θαη ζα θέξεη θαηάιιειε νξνθή, κε
δηακνξθσκέλν άλνηγκα ή αλνίγκαηα εηζφδνπ θαη πξφζβαζεο ζηνλ εμνπιηζκφ. ηα αλνίγκαηα
απηά ζα πξνβιεθζνχλ κεηαιιηθά πδαηνζηεγαλά θαιχκκαηα, ηα νπνία ζα θέξνπλ κεραληζκφ
αζθαιείαο. Σα θαιχκκαηα απηά έρνπλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο πδαηνζηεγαλφηεηαο θαη ζα
ζπλνδεχνληαη απφ ζρεηηθή εγγχεζε ηνπ πξνκεζεπηηθνχ νίθνπ ηνπ αληιηνζηαζίνπ.
Ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πξνθαηαζθεπαζκέλν αληιηνζηάζην ρσξνζεηείηαη θάησ απφ δξφκν,
ζα ππάξρνπλ θαιχκκαηα επί ηνπ επηπέδνπ ηνπ δξφκνπ, ηα νπνία ζα είλαη είηε ρπηνζηδεξά είηε
απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο ηνπιάρηζηνλ AISI 304, βαξέσο ηχπνπ (θαηεγνξίαο D400).
Σα θαιχκκαηα επί ηνπ δξφκνπ κπνξεί λα είλαη ηα ίδηα κε ηα θαιχκκαηα επί ηεο νξνθήο ηνπ
ππφγεηνπ ζαιάκνπ ή αλεμάξηεηα απφ απηά.
Ζ πξφζβαζε θαη θαηάβαζε ζην αληιηνζηάζην ζα γίλεηαη κέζσ κηα ή πεξηζζφηεξσλ θιηκάθσλ,
νη νπνίεο ζα ζηεξίδνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνίρσκα ηνπ θξεαηίνπ. Ζ θιίκαθα ζα είλαη
θαηαζθεπαζκέλε απφ πιηθά αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε, ήηνη είηε απφ ζπλζεηηθά πιηθά, είηε απφ
αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο ηνπιάρηζηνλ AISI 304, είηε απφ αινπκίλην.
Δπί ηνπ αγσγνχ αλαξξφθεζεο θάζε αληιίαο ζα πξνβιεθζεί δηθιείδα απνκφλσζεο ηχπνπ
ζχξηε ή καραηξσηή. Δπί ηνπ αγσγνχ θαηάζιηςεο ζα πξνβιεθζνχλ ελ ζεηξά βαιβίδα
αληεπηζηξνθήο ηχπνπ κπίιηαο ή ηχπνπ θιαπέ κε αληίβαξν επαλαθνξάο θαη δηθιείδα
απνκφλσζεο ηχπνπ ζχξηε ή καραηξσηή. Οη δχν αλεμάξηεηνη θαηαζιηπηηθνί αγσγνί ζα
ζπλδένληαη ζε ζπιιέθηε απ΄ φπνπ ζα εθθηλεί ν θεληξηθφο θαηαζιηπηηθφο αγσγφο ηνπ
αληιηνζηαζίνπ. Αλάληε ηνπ θεληξηθνχ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ θαη εληφο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα
ππάξρεη δηθιείδα απνκφλσζεο ζχξηε ή καραηξσηή. Σν ζχλνιν ησλ εζσηεξηθψλ αγσγψλ ηνπ
αληιηνζηαζίνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316 ή απφ HDPE
ειάρηζηεο νλνκαζηηθήο πίεζεο 10atm.
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε. Ζ εληνιή γηα εθθίλεζε
θαη παχζε ιεηηνπξγίαο ζα δίλεηαη απφ αλαινγηθφ φξγαλν κέηξεζεο ζηάζκεο πδξνζηαηηθνχ
ηχπνπ, ηνπνζεηεκέλν ζηνλ πγξφ ζάιακν ελψ ζα ππάξρνπλ θαη δηαθφπηεο ζηάζκεο σο
εθεδξεία ηνπ θχξηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο ηεο ζηάζκεο.
Σν πξνθαηαζθεπαζκέλν αληιηνζηάζην ζα απνηειείηαη θαη‟ ειάρηζην απφ ηα αθφινπζα :
 Αληιίεο ιπκάησλ, νη νπνίεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα εγθαηάζηαζε ελ μεξψ.
 Θάιακν πξνθαηαζθεπαζκέλνπ αληιηνζηαζίνπ θαη αλεμάξηεην εζσηεξηθφ ζάιακν
ζπιινγήο ιπκάησλ, θαζψο θαη ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ θεξηψλ ζχκθσλα κε ηα
πξναλαθεξφκελα.
 Πιήξεο πδξαπιηθφ δίθηπν αγσγψλ αλαξξφθεζεο θαη θαηάζιηςεο, απνηεινχκελν απφ
ηνπο αγσγνχο θαη ηα απαηηνχκελα πδξαπιηθά εμαξηήκαηα, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο
κειέηεο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηηθνχ νίθνπ.
 Γίθηπν αεξηζκνχ θαη εμαεξηζκνχ.
 Γίθηπν θσηηζκνχ ηνπ μεξψλ ρψξσλ.
 Ζιεθηξνινγηθφ πίλαθα θίλεζεο θαη θαισδηψζεηο.
 Δπηηεξεηέο ηάζεσο θαη ζεξκηθά πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ γηα ηηο αληιίεο.
 Ρπζκηζηέο ζπρλφηεηαο ιεηηνπξγίαο (frequency inverter), γηα θάζε αληιία.
 χζηεκα απηνκαηηζκνχ κε δπλαηφηεηα αζχξκαηεο ηειεκεηάδνζεο θαη ηειερεηξηζκνχ
ησλ δεδνκέλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ αληιηνζηαζίνπ.
 Φίιηξν απφζκεζεο εληφο θξεαηίνπ, κε ηνπο απαξαίηεηνπο αγσγνχο απαγσγήο αέξα

16.3. Δθηέιεζε εξγαζηώλ
Μετά την ςλοποίηση των απσικών σωματοςπγικών επγασιών εκσκαυών, αντιστηπίξεων, κ.λπ.
ην πξνθαηαζθεπαζκέλν θαη πξνζπλαξκνινγεκέλν αληιηνζηάζην ζα θαζειθχεηαη ζην φξπγκα,
ζα ηνπνζεηείηαη θαη ζα νξζνζηαζκίδεηαη θαηαθφξπθα ζηνλ ππζκέλα. Δθφζνλ απαηηείηαη βάζε ησλ νδεγηψλ ηνπ πξνκεζεπηηθνχ νίθνπ - ζα πξνβιέπεηαη βάζε απφ ζθπξφδεκα γηα ηελ
έδξαζε απηνχ ή/θαη γηα ηελ αληηζηάζκηζε ηεο άλσζεο πνπ αζθείηαη απφ ηνλ πδξνθφξν
νξίδνληα. Σα ζηνηρεία έδξαζεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα παξνπζηάδνληαη ζηε κειέηε ηνπ
πξνκεζεπηηθνχ νίθνπ.
Κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ αληιηνζηαζίνπ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ
ζπλδέζεσλ κε ηα εμσηεξηθά δίθηπα, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε εμσηεξηθή επίρσζε - ζπκπχθλσζε
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κε ζξαπζηφ πιηθφ θαη νη απαξαίηεηεο απνθαηαζηάζεηο (νδνζηξσκάησλ, πιαθνζηξψζεσλ,
θξαζπεδφξεηζξσλ θ.ιπ.).

16.4. Δπηκέηξεζε - Ξιεξσκή
Ζ επηκέηξεζε θαη πιεξσκή ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ αληιηνζηαζίσλ, ζα γίλεηαη αλά ηεκάρην
εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν άξζξν Σηκνινγίνπ.
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη :
 Ζ ηερληθή κειέηε ηνπ αληιηνζηαζίνπ απφ ηνλ επηιεγφκελν πξνκεζεπηηθφ νίθν,
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή.
 Οη θάζε είδνπο εξγαζίεο θαη πιηθά έδξαζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
πξνκεζεπηηθνχ νίθνπ θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή.
πκπεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή πιάθαο ζεκειίσζεο ηνπ ζαιάκνπ απφ νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα.
 Ζ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ε ηνπνζέηεζε,
νη ζπλδέζεηο κε ηα εμσηεξηθά δίθηπα ιπκάησλ (πξνζαγσγήο θαη θαηαζιηπηηθψλ
αγσγψλ) θαη κε ηα εμσηεξηθά δίθηπα αεξηζκνχ θαη εμαεξηζκνχ θαη ε πιήξεο
εγθαηάζηαζε ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ αληιηνζηαζίνπ ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηελ
παξνχζα πξνδηαγξαθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ :
ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ,
ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θεξηψλ θαη ησλ ζπλνδψλ έξγσλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ πιήξε εγθαηάζηαζή ηνπ (ζε πεξίπησζε πξφβιεςεο αιεζηή ιπκάησλ ζε
εμσηεξηθφ ηνπ αληιηνζηαζίνπ θξεάηην, πεξηιακβάλεηαη θαη ε πιήξεο θαηαζθεπή ηνπ
θξεαηίνπ απηνχ),
ηνπ ζπξνθξάγκαηνο ή ηεο δηθιείδαο απνκφλσζεο επί ηνπ αγσγνχ πξνζαγσγήο
ιπκάησλ,
ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζσιελψζεσλ αεξηζκνχ θαη εμαεξηζκνχ,
έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αλεκηζηήξεο εμαεξηζκνχ θαη απφζκεζεο,
ησλ θάζε είδνπο εζσηεξηθψλ ζσιελψζεσλ θαη πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ,
ηνπ ηνπηθνχ ειεθηξηθνχ πίλαθα ηνπ αληιηνζηαζίνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο
απηνκαηηζκνχ, ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ, θαζψο θαη ησλ θαισδηψζεσλ
δηαζχλδεζεο ηνπ πίλαθα κε ην αληιηνζηάζην.
ηνπ θίιηξνπ απφζκεζεο εληφο αλεμάξηεηνπ θξεαηίνπ
 Ζ θαηαζθεπή αλεμάξηεηνπ θξεαηίνπ απφ ζθπξφδεκα κε κεηαιιηθφ εζραξσηφ
θάιπκκα, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θίιηξνπ απφζκεζεο.
 Οη απνθαηαζηάζεηο ησλ νδνζηξσκάησλ, πιαθνζηξψζεσλ, θξαζπέδσλ θ.ιπ. κεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ επηρψζεσλ κε ζξαπζηφ πιηθφ.
 Οη απαξαίηεηεο δνθηκέο.
 Ζ ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ.
 Θάζε άιιε εξγαζία, πιηθφ θαη κηθξνυιηθφ απαηηεζεί γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ
παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.
Δπηπξφζζεηα, ε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή ησλ πιαζηηθψλ ππφγεησλ αεξαγσγψλ αλαξξφθεζεο
θαη απφξξηςεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφζκεζεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην
αληίζηνηρν άξζξν ηηκνινγίνπ ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ αληιηνζηαζίνπ. Γηα ηνπο παξαπάλσ
αγσγνχο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ζηνλ ηφπν ηνπ
έξγνπ, ηα ζηεξίγκαηα, ηα κηθξνυιηθά ζηήξημεο θαη ηα θάζε είδνπο ζηεξίγκαηά ηνπο, νη δνθηκέο,
θαζψο θαη φηη άιιν ρξεηαζηεί γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο.

17. ΑΛΡΙΗΔΠ
17.1. Γεληθέο Απαηηήζεηο
Ζ πξνδηαγξαθή απηή θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη
ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ άληιεζεο αθαζάξησλ. Οη αληιίεο ζα πξέπεη λα
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είλαη ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα ζηα ΔΛ 809 θαη ΔΛ 752-6, ISO EN 9906 Παξάξη. Α, φζνλ
αθνξά ηα αθάζαξηα θαη ηα ιχκαηα.
Όιεο νη αληιίεο ηνπ έξγνπ, ζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην πξνκεζεπηηθφ νίθν.
Ζ εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα
θαζψο επίζεο θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Ο θηλεηήξαο ηεο αληιίαο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ηνπιάρηζηνλ 15 εθθηλήζεηο/ψξα, επαξθνχο
εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο γηα ηελ θάιπςε ηεο απνξξνθνχκελεο ηζρχνο ζηνλ άμνλα ηεο αληιίαο.
Ζ νλνκαζηηθή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 1.500rpm, ζε ζπρλφηεηα 50 Hz
θαη ηάζε 400 V.
Ο θηλεηήξαο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηα επίπεδα απφδνζεο, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ
πξφηππν IEC.
Οη αληιίεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ θακπχιεο ιεηηνπξγίαο νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ φιν
ην εχξνο ιεηηνπξγίαο (ρακειφηεξν ή πςειφηεξν ζεκείν ιεηηνπξγίαο), θαζψο επίζεο θαη
θακπχιεο απφδνζεο θηλεηήξα, ζχκθσλα κε ην ISO 9906.

17.2. Δθαξκνζηένη Θαλνληζκνί θαη Ξξόηππα
Βξεηαληθά Ξξόηππα (BS)
499
4082
5257
5316

Κέζνδνη δνθηκψλ - Αληιίεο
Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο γηα θαηαθφξπθεο θπγνθεληξηθέο αληιίεο ζε ζεηξά.
Οξηδφληηεο θπγνθεληξηθέο αληιίεο αμνληθήο αλαξξφθεζεο.
Γνθηκέο παξαιαβήο γηα αληιίεο θπγνθεληξηθέο, κηθηήο ξνήο θαη αμνληθήο ξνήο.

Γεξκαληθό Ηλζηηηνύην (DIN)

1944 Γνθηκέο παξαιαβήο θπγνθεληξηθψλ αληιηψλ (θαλνληζκνί VDI γηα θπγνθεληξηθέο
αληιίεο).
4325 Γνθηκέο παξαιαβήο αληιηψλ απνζήθεπζεο., ζχκβνια, κνλάδεο.
45635 Κεηξήζεηο ζνξχβνπ.
622
Αληηηξηβηθνί (ANTIFRICTION) ηξηβείο.
3760 Γαθηπιηνεηδείο ζηππηνζιίπηεο.
24253 Φπγνθεληξηθέο αληιίεο ρακειήο θαη κέζεο πίεζεο.
2532 Κνξθέο θαη είδε θιαληδψλ.

Γηεζλήο Νξγαληζκόο Ρππνπνίεζεο (ISO)

2548 Αληιίεο θπγνθεληξηθέο κηθηήο ξνήο θαη αμνληθήο ξνήο - Θψδηθεο δνθηκψλ
παξαιαβήο.

17.3. ιηθά - Δθηέιεζε εξγαζηώλ
Οη αληιίεο ζα θαηάιιειεο γηα εθαξκνγή ζε αλεπεμέξγαζηα ιχκαηα. Βάζεη ηεο κειέηεο, νη
αληιίεο ιπκάησλ ζα είλαη μεξήο εγθαηάζηαζεο.
Ζ αληιία μεξήο εγθαηάζηαζεο ζα εδξάδεηαη ζε ρπηνζηδεξή βάζε (duck foot), πξνκήζεηα ηνπ
θαηαζθεπαζηή, κέζσ ηεο νπνίαο ζα ζπλδέεηαη ζηνλ αγσγφ αλαξξφθεζεο. ε πεξίπησζε
θάζεηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ε θακπχιε αλαξξφθεζεο ηεο αληιίαο
ζα είλαη επίζεο πξνκήζεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο αληιίαο.
Ζ πηεξσηή ηεο αληιίαο ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν DIN GGG50.7 (EN-GJS-500.7) ή GG25 (ENGJL-250), πδξνδπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλε, ρσξίο νμείεο ζηξνθέο θαη αλεκπφδηζηεο ξνήο
(ρσξίο εκθξάμεηο). Ζ πηεξσηή ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άληιεζε πγξψλ πνπ
πεξηέρνπλ ζηεξεά απφβιεηα, ηλψδε πιηθά θαη άιιεο χιεο πνπ πεξηέρνληαη ζε ζπλήζε αθάζαξηα
λεξά (ιχκαηα).
Ζ πηεξσηή ζα πξέπεη λα είλαη ζηαηηθά θαη δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλε, ζηεξεσκέλε ζηνλ άμνλα
κε αζθαιή ηξφπν, πνπ ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε απνζπλαξκνιφγεζε ζε πεξίπησζε
ζπληήξεζεο. Ο άμνλαο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα, πνηφηεηαο AISI 316 ή θαιχηεξεο.
H αληιία ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε έλα κεραληθφ ζχζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο άμνλα, ην νπνίν ζα
απνηειείηαη απφ δχν κεραληθνχο ζηππηνζιίπηεο ζε ζεηξά (άλσ θαη θάησ) είηε ζα είλαη
εθνδηαζκέλε κε έλα εληαίν κπιφθ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο δχν κεραληθνχο ζηππηνζιίπηεο
δηαηεηαγκέλνπο ελ ζεηξά, εγθηβσηηζκέλνπο ζε θιεηζηφ ζσιελνεηδέο πξνζηαηεπηηθφ θηβψηην
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απφ αλνμείδσην ράιπβα. Οη κεραληθνί ζηππηνζιίπηεο ζε θάζε πεξίπησζε ζα είλαη δχν θαη ζα
ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα ν έλαο απφ ηνλ άιιν, απνκνλψλνληαο ηνλ θηλεηήξα απφ ην
πδξαπιηθφ ηκήκα ηεο αληιίαο.
Οη αληιίεο μεξήο εγθαηάζηαζεο ησλ αληιηνζηαζίσλ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ ηχπνπ ζα δηαζέηνπλ
θιεηζηφ ζχζηεκα ςχμεο κε θπθινθνξία θαηάιιεινπ ςπθηηθνχ πγξνχ.
Σν ζχζηεκα ςχμεο ζα πξέπεη λα επαξθεί γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο ζε πεξηβάιινληα
ρψξν ζεξκνθξαζίαο κέρξη 40°C.
Ζ αληιία πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε ζάιακν ιαδηνχ γηα ην ζχζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ
άμνλα. Οη ηάπεο επηζεψξεζεο ηνπ ιαδηνχ ζα είλαη πξνζηηέο απφ ην εμσηεξηθφ κέξνο ηεο
αληιίαο. Σν ιάδη ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεγαλνπνίεζεο δελ ζα πεξηέρεη θπθιηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο
θαη ζα είλαη εγθεθξηκέλν απφ ην FDA ή άιιν δηεζλή νξγαληζκφ. Σν ιάδη ζα κπνξεί λα ιηπαίλεη
επίζεο θαη ηνπο ζηππηνζιίπηεο. Ο θηλεηήξαο ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα ρσξίο ιάδη, ρσξίο λα πξνθαιείηαη βιάβε ζηνπο ζηππηνζιίπηεο.
Ο θηλεηήξαο ζα είλαη αζχγρξνλνο, επαγσγηθφο, ηξηθαζηθφο, κε βξαρπθπθισκέλν δξνκέα,
εδξαδφκελνο ζηελ θεθαιή ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη ελζσκαησκέλνο ζην ίδην
θέιπθνο κε ηελ αληιία. Ζ θιάζε κφλσζεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ F θαη ν βαζκφο πξνζηαζίαο IP
68. Ο θηλεηήξαο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία άληιεζεο (θαηεγνξία S1)
ξεπζηψλ ζεξκνθξαζίαο 40νC.
Οη θηλεηήξεο ησλ αληιηψλ ζα είλαη επαλαπεξηειίμηκνη ρσξίο λα είλαη ζπληεγκέλνη ζε ξεηίλε, κε
ην ζχξκα πεξηέιημεο λα πξνζηαηεχεηαη απφ αδηάβξνρν επηθάιπςε θαη ζα δηαζέηνπλ αηζζεηήξηα
αλίρλεπζεο ζεξκνθξαζίαο ζε θάζε θάζε γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ ππεξζέξκαλζε. Ζ αληιία
ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αηζζεηήξα γηα ηελ αλίρλεπζε πηζαλήο δηαξξνήο θαη ζε πεξίπησζε
αλίρλεπζεο πγξαζίαο ν θηλεηήξαο λα ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη/ή λα ελεξγνπνηείηαη
ζπλαγεξκφο. Ζ αληιία ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ηνπ
θαηαζθεπαζηή ζηα νπνία ζα ζπλδένληαη φια ηα αηζζεηήξηα.
Σν θηβψηην ζχλδεζεο ησλ θαισδίσλ πξέπεη λα είλαη νινθιεξσηηθά ζθξαγηζκέλν, κε
ζηππηνζιίπηε, πνπ ζα εκπνδίδεη ηεο είζνδν πγξνχ ή πγξαζίαο.
Σα θειχθε ηεο αληιίαο θαη ηνπ θηλεηήξα (αλεμάξηεηα ζπδεπγκέλα κε ζηεγαλή Φιάληδα) θαη ηα
θχξηα εμαξηήκαηα ηεο αληιίαο ζα είλαη απφ θαηφ ρπηνζίδεξν (grey cast iron) ή ειαηφ
ζθαηξνεηδή ρπηνζίδεξν πξνδηαγξαθψλ θαηά DIN GG20 (EN-GJL-200), GG25 (EN-GJL-250) ή
GGG50.7 (EN-GJS-500.7), κε ιείεο επηθάλεηεο ειεχζεξεο απφ θπζαιίδεο ή άιιεο αλσκαιίεο.
Όια ηα εθηεζεηκέλα παμηκάδηα, βίδεο θαη ξνδέιεο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα,
πξνδηαγξαθψλ AISI 316 (DIN 1.4401), ASTM A 276/A 182, ή 316 Gr F 316 ή θαιχηεξεο
πνηφηεηαο.
Θξίζηκεο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο φπνπ απαηηείηαη πδαηνζηεγαλφηεηα ζα είλαη κεραληθά
θαηεξγαζκέλεο θαη ζπλαξκνινγεκέλεο κε ζηεγαλνπνηεηηθνχο δαθηχιηνπο. Ζ ζπλαξκνγή ηνπο
ζα επηηπγράλεηαη κε ειεγρφκελε επαθή θαη ζπκπίεζε ησλ ζηεγαλνπνηεηηθψλ δαθηπιίσλ θαη
ζηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηεο αχιαθάο ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη εηδηθή ξνπή ζηήξημεο ζηνπο
θνριίεο πνπ αζθαιίδνπλ ηε ζπλαξκνγή. Οξζνγσληθήο δηαηνκήο θιάληδεο, πνπ απαηηνχλ εηδηθή
ξνπή ζηξέςεο ή ζηεγαλνπνηεηηθέο νπζίεο δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο.

17.4. Σαξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο
Σα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο
εξγνιαβίαο (αληιηνζηάζην Α3), παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί :
m3/h

223

l/s

61,9

Αξ. εγθαηεζηεκέλσλ αληιηψλ

Λν

2

Αξ. αληιηψλ ζε ιεηηνπξγία

Λν

1

Δπηιεγφκελε παξνρή αληιίαο

3

m /h

223

πλνιηθή παξνρή ζρεδηαζκνχ αληιηνζηαζίνπ

m3/h

223

m

27

Παξνρή ζρεδηαζκνχ

Καλνκεηξηθφ αληιηνζηαζίνπ ζην ζεκείν ιεηηνπξγίαο
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17.5. Δπηκέηξεζε - Ξιεξσκή
Σα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα ησλ αληιηνζηαζίσλ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ ηχπνπ, δελ
επηκεηξψληαη νχηε πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο, δεδνκέλνπ φηη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ζρεηηθά
Άξζξα Σηκνινγίνπ ησλ αληιηνζηαζίσλ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ ηχπνπ.

18. ΠΥΙΖΛΥΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ
18.1. Γεληθά
Ζ πξνδηαγξαθή απηή αθνξά ηηο δηάθνξεο εζσηεξηθέο ζσιελψζεηο (εληφο ησλ νξίσλ ηνπ
αληιηνζηαζίνπ θαη εληφο ησλ νξίσλ εηδηθψλ θξεαηίσλ) ηνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
δηθιείδσλ, αεξεμαγσγψλ, εηδηθψλ ηεκαρίσλ, ζπξνθξαγκάησλ θ.ιπ..

18.1.1. Πσιελώζεηο
Σα πιηθά θαη ηα πάρε ησλ ζσιελψζεσλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο κειέηεο.
Γηα ηηο δηάθνξεο ζσιελψζεηο ηφζν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο φζν θαη γηα δηάθνξνπο ειέγρνπο
θαη δνθηκέο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηε ζπλέρεηα Πξφηππα ή άιια αλαγλσξηζκέλα πξφηππα
θαζψο θαη νη εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε δηθηχνπ.
Όπνπ ζηηο ζσιελψζεηο ππάξρνπλ ζπλδέζεηο εμαξηεκάησλ, βάλεο, δηαθφπηεο, ζπζθεπέο θ.ιπ.
ηνπνζεηνχληαη ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, ηεκάρηα εμάξκσζεο
ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αθαίξεζε θαη ε επαλαηνπνζέηεζε δηαθφξσλ ζηνηρείσλ γξήγνξα θαη
ρσξίο βιάβεο ησλ ζσιελψζεσλ ή ησλ παξεκβπζκάησλ θαη ρσξίο παξάιιεια λα πξνθχπηεη
πξφβιεκα ζηήξημεο ησλ ζσιελψζεσλ. Θα ηνπνζεηεζνχλ ηεκάρηα εμάξκσζεο φπνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε Οξηζηηθή κειέηε.

18.2. Δθαξκνζηένη Θαλνληζκνί θαη Ξξόηππα
Διιεληθόο Νξγαληζκόο Ρππνπνίεζεο (ΔΙΝΡ)

266
Υαιχβδηλνη ζχλδεζκνη (κνχθεο) θνριηνηνκεκέλνη ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΙΟΣ 267.
267-1 πεηξψκαηα ζσιήλσλ γηα ζηεγαλέο ππφ πίεζε ζπλδέζεηο - Κέξνο 1 :
Υαξαθηεξηζκφο, δηαζηάζεηο θαη αληνρέο.
267-2 Υαιπβδνζσιήλεο θαηάιιεινη γηα θνριηνηφκεζε ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΙΟΣ 267 εηξά βαξέσο ηχπνπ.
269
Υαιπβδνζσιήλεο θαηάιιεινη γηα θνριηνηφκεζε ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΙΟΣ 267 εηξά κεζαίνπ ηχπνπ.
279
Υαιχβδηλνη ζσιήλεο γεληθήο ρξήζεο κε απιά άθξα.
284
Δπηςεπδαξγχξσζε ραιχβδηλσλ ζσιήλσλ. Σερληθνί φξνη παξάδνζεο γηα επηθαιχςεηο
ζσιήλσλ.
348
Δμαξηήκαηα κε πιαζηηθνπνηεκέλνπ ρισξηνχρνπ πνιπβηλπιίνπ (PVC) κε απιή
θεθαιή, γηα ζσιελψζεηο πίεζεο, Γηαζηάζεηο θεθαιψλ - Κεηξηθή ζεηξά.
496
Υαιχβδηλνη ζσιήλεο. Πάρε ηνηρσκάησλ.
497
Υαιχβδηλνη ζσιήλεο. Δμσηεξηθέο δηάκεηξνη.
504
Ζιεθηξνζπγθνιιεκέλνη ή άξαθνη ραιχβδηλνη ζσιήλεο γηα χδξεπζε, απνρέηεπζε θαη
αέξηα.
541
Υαιχβδηλνη ζσιήλεο. πζηήκαηα αληνρψλ.
542
Υαιχβδηλνη ζσιήλεο κε απιά άθξα, ειεθηξνζπγθνιιεκέλνη θαη άξαθνη. Γεληθνί πίλαθεο
δηαζηάζεσλ θαη κάδαο αλά κνλάδα κήθνπο.
567
Δμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ απφ καιαθφ ρπηνζίδεξν, κε ζπεηξψκαηα ζχκθσλα κε ην
Πξφηππν ISO R7.
616
Υάιθηλνη ζσιήλεο θπθιηθήο δηαηνκήο - Γηαζηάζεηο.
617
Δμαξηήκαηα ηξηρνεηδνχο ζπγθνιιήζεσο γηα ράιθηλνπο ζσιήλεο. Γηαζηάζεηο
εθαξκνγήο θαη δνθηκέο.
619
Θεξκνπιαζηηθνί ζσιήλεο γηα ηελ κεηαθνξά πγξψλ. Ολνκαζηηθέο εμσηεξηθέο
δηάκεηξνη θαη πηέζεηο
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Γεξκαληθό Ηλζηηηνύην Ξξνηύπσλ (DIN)

1928 Έιεγρνο πίεζεο ζσιελψζεσλ λεξνχ.
2440 Θνριηνηνκεκέλνη ραιχβδηλνη ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα, κεζαίνπ ηχπνπ.
2441 Θνριηνηνκεκέλνη ραιχβδηλνη ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα, βαξέσο ηχπνπ.
2448 Υαιχβδηλνη ζσιήλεο άλεπ ξαθήο.
2590 Δμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ θαη ζχλδεζε ειαζηηθψλ ζσιελψζεσλ γεληθά.
2600 Δμαξηήκαηα απνρεηεχζεσλ
2620 Υπηνζηδεξά εμαξηήκαηα.
2680 σιήλεο λεξνχ θαη ιπκάησλ.
2700 Υπηνζηδεξνί ζσιήλεο.
2710 Υαιχβδηλνη ζσιήλεο.
2720 Κε ζηδεξνί ζσιήλεο.
2800 πκπαγείο ζχλδεζκνη ζσιελψζεσλ.
2810 Φιαληδσηνί ζχλδεζκνη ζσιελψζεσλ γεληθά.
2850 Φιάληδεο ρπηνζηδεξέο ή ραιχβδηλεο.
2860 Βηδσηέο θιάληδεο.
2920 Βηδσηνί ζχλδεζκνη ζσιελψζεσλ παξνρήο λεξνχ.
2960 Δμαξηήκαηα βηδσηψλ ζπλδέζκσλ ζσιελψζεσλ.
3030 Βαιβίδεο γεληθά.
3050 Βαιβίδεο θαη ξπζκηζηέο παξνρήο λεξνχ.
3204 πξηνθιείδεο εξπζξνχ νξεηράιθηλνπ, ζηαζεξνχ άμνλα.
8061 Άθακπηα εμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ απφ PVC.
18381 Δζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο αεξίνπ, λεξνχ θαη απνρέηεπζεο.
19500-19508 Υπηνζηδεξνί ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα.
50961 Ζιεθηξηθή επηθάιπςε - Δπηθάιπςε ςεπδαξγχξνπ ζε ζίδεξν ή ράιπβα.
50976 Αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία - Δπηγαιβάληζε ελ ζεξκψ ζε πξντφληα ζηδήξνπ απαηηήζεηο θαη δνθηκέο.
18165 Θεξκνκνλσηηθά πιηθά απφ ζχλζεηεο ίλεο.

Γηεζλήο Νξγαληζκόο Ρππνπνίεζεο (ISO)

7/1-1982 πεηξψκαηα ζσιελψζεσλ θαηάιιεια γηα ζπλδέζκνπο πίεζεο. Κέξνο 1 : Οξηζκνί,
δηαζηάζεηο θαη αληνρέο.
7/2-1982 πεηξψκαηα ζσιελψζεσλ θαηάιιεια γηα ζπλδέζκνπο πίεζεο. Κέξνο 2 :
Δμαθξίβσζε κε νξηαθνχο κεηξεηέο.
49-1983 Δμαξηήκαηα καιαθνχ ρπηνζηδήξνπ κε ζπεηξψκαηα ζχκθσλα πξνο ην ISO 7/1.
50-1977 Κεηαιιηθνί ζσιήλεο. Υαιχβδηλεο θεθαιέο κε ζπεηξψκαηα ζχκθσλα πξνο ην ΗSO 7.
274-1975 Υαιθνζσιήλεο θπθιηθήο δηαηνκήο. Γηαζηάζεηο.
2016-1981 Δμαξηήκαηα ηξηρνεηδνχο ζπγθφιιεζεο γηα ραιθνζσιήλεο. Γηαζηάζεηο ζπλαξκνγήο
θαη έιεγρνη.
161/1-1978 Θεξκνπιαζηηθνί ζσιήλεο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πγξψλ. Ολνκαζηηθέο εμσηεξηθέο
δηάκεηξνη θαη πηέζεηο. Κέξνο 1 : Κεηξηθή ζεηξά.
264-1976 Δμαξηήκαηα κε πιαζηηθνπνηεκέλνπ ρισξηνχρνπ πνιπβηλπιίνπ (PVC) κε απιή
θεθαιή γηα ζσιελψζεηο πίεζεο. Κήθε ηνπνζέηεζεο. Κεηξηθή ζεηξά.
3514-1976 σιελψζεηο θαη εμαξηήκαηα ρισξησκέλνπ ρισξηνχρνπ πνιπβηλπιίνπ (PVC).
Πξνδηαγξαθή θαη πξνζδηνξηζκφο ππθλφηεηαο.
3604-1976 Δμαξηήκαηα γηα ζσιελψζεηο πίεζεο κε πιαζηηθνπνηεκέλνπ
ρισξηνχρνπ
πνιπβηλπιίνπ (PVC) κε ζθξάγηζε ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ. Έιεγρνο
ζηεγαλφηεηαο
ππφ
ζπλζήθεο εμσηεξηθήο πδξαπιηθήο πίεζεο.
3606-1976 σιελψζεηο κε πιαζηηθνπνηεκέλνπ ρισξηνχρνπ πνιπβηλπιίνπ (PVC).
Αλνρέο
εμσηεξηθψλ δηακέηξσλ θαη πάρε ηνηρσκάησλ.
7387/1-1983 Θφιιεο κε δηαιπηηθά γηα ηελ ζπλαξκνγή ζηνηρείσλ ζσιελψζεσλ απφ UPVC.
Υαξαθηεξηζκφο. Κέξνο 1 : Βαζηθέο κέζνδνη ειέγρνπ.
4126-1981 Βαιβίδεο αζθαιείαο. Γεληθέο απαηηήζεηο.
2441-1975 Φιάληδεο ζσιελψζεσλ γεληθήο ρξήζεο. ρήκαηα θαη δηαζηάζεηο επηθαλεηψλ
ζηεγαλψλ ππφ πίεζε.
2604/4-1975 Υαιχβδηλα πξντφληα γηα ρξήζεηο πίεζεο. Πνηνηηθέο απαηηήζεηο. Κέξνο IV
:Διάζκαηα
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3419-1981 Ζιεθηξνζπγθνιιεηηθά εμαξηήκαηα απφ ράιπβα θαη θξάκαηα ράιπβα.
4200-1981 Υαιχβδηλνη ζσιήλεο απιψλ άθξσλ, ειεθηξνζπγθνιιεκέλνη θαη ρσξίο ξαθή. Γεληθνί
πίλαθεο δηαζηάζεσλ θαη κάδαο αλά κνλάδα κήθνπο.
5251-1981 Ζιεθηξνζπγθνιιεηηθά εμαξηήκαηα απφ αλνμείδσην ράιπβα.
5252-1981 Υαιχβδηλνη ζσιήλεο. πζηεκάησλ αλνρψλ.
6761-1981
Υαιχβδηλνη
ζσιήλεο.
Πξνεηνηκαζία
άθξσλ
θαη
εμαξηεκάησλ
γηα
ειεθηξνζπγθφιιεζε.
7186-1983 σιήλεο κνξθνζηδήξνπ θαη εμαξηήκαηα γηα αγσγνχο ρσξίο πίεζε.
7268-1983 Δμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ. Οξηζκφο ηεο νλνκαζηηθήο πίεζεο.
7369-1983 σιελψζεηο. Δχθακπηνη κεηαιιηθνί ζσιήλεο. Ιεμηιφγην γεληθψλ φξσλ ηεο
δίγισζζεο έθδνζεο.
7598-1982 σιήλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα, θαηάιιειεο γηα ζχλδεζε κε ζπείξσκα ζχκθσλα
κε ην ISO 7/1.

18.3. ιηθά
18.3.1. Πσιήλεο
Αλνμείδσηνη ζσιήλεο
Ζ πνηφηεηα ηνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα ζα είλαη AISI 316L.
Οη θιάληδεο ζα είλαη γεληθά ζχκθσλεο κε ην ΔΛ 1514-1 έσο 4. Όια ηα εμαξηήκαηα (θακπχιεο,
ηαπ, ζπζηνιέο θηι.) ζα είλαη ηχπνπ κεηαιιηθήο ζπγθφιιεζεο. Οη θακπχιεο ζα είλαη ζχκθσλεο
κε ηελ ΔΛ 10253, θαηεγνξίαο 3 (R=1,5D).
Όιεο νη ξαθέο κεηά ην ηέινο ηεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα θαζαξηζηνχλ κε ζπξκαηφβνπξηζα.
Θαηφπηλ ζα αθνινπζήζεη θαζαξηζκφο κε θαηάιιειν κέζν επάιεηςεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ
θακέλσλ, ιφγσ ηεο ζπγθφιιεζεο επηθαλεηψλ.
Σα ειάρηζηα πάρε ησλ ζσιήλσλ (πιήξεο γθάκα δηακέηξσλ) ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ
αθφινπζν Πίλαθα:
Ξίλαθαο 1 : Διάρηζηα πάρε ησλ αλνμείδσησλ ζσιήλσλ
DN
DEX
e
Din
mm
in.
mm
mm
mm
15
1/2
21,30
2,60
16,10
20
3/4
26,90
3,00
20,90
25
1
33,70
3,00
27,70
32
1 1/4
42,40
3,00
36,40
40
1 1/2
48,30
3,00
42,30
50
2
60,30
4,00
52,30
65
2 1/2
76,10
4,00
68,10
80
3
88,90
4,00
80,90
100
4
114,30
4,00
106,30
125
5
139,70
4,00
131,70
150
6
168,30
4,00
160,30
200
8
219,10
4,00
211,10
250
10
273,00
4,00
265,00
300
12
323,90
4,00
315,90
350
14
355,60
4,00
347,60
400
16
406,40
4,00
398,40
450
18
457,20
4,00
449,20
500
18
508,00
4,00
500,00
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18.3.2. Γηθιείδεο - Δμαξηήκαηα
Οη δηθιείδεο – βαιβίδεο θάζε είδνπο, ζα είλαη γηα εθαξκνγή ζε αλεπεμέξγαζηα ιχκαηα θαη ζα
έρνπλ ειάρηζηε νλνκαζηηθή πίεζε PN 10atm. Όιεο νη δηθιείδεο ηνπ ίδηνπ ηχπνπ, ζα πξέπεη λα
είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή. Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ δηθιείδσλ θαη εμαηεκάησλ γηα ηελ
ζπγθεθξηκέλβε εθαξκνγή γηα ηε νπνία πξννξίδνληαη ζνη έξγν ζα απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε
ηνπ επηιεγφκελνπ πξνκεζεπηή.
Καραηξσηέο δηθιείδεο (knife valve)
Οη καραηξσηέο δηθιείδεο ζα είλαη ηχπνπ Wafer ζχκθσλεο κε ΔN 558-1. Σν ζψκα ηεο δηθιείδαο
ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν GG25. Ο θνξκφο θαη νη ππνδνρέο γηα ην έδξαλν ηνπ άμνλα ζα είλαη εμ
νινθιήξνπ ρπηά καδί κε ην ζψκα.
Ο δίζθνο θαη ν άμνλαο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο AISI 316, εθηφο εάλ
πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. Όινη νη θνριίεο, παμηκάδηα θαη ν εμνπιηζκφο ζηεξέσζεο ζα είλαη
απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316.
Οη ζηεγαλσηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άμνλα ζα είλαη απφ ειαζηνκεξέο. Ζ έδξα ηεο δηθιείδαο ζα είλαη
απφ αληηθαηαζηάζηκν ειαζηνκεξέο.
Οη δηθιείδεο κε δηάκεηξν έσο θαη DN 200 ζα έρνπλ ρεηξνηξνρφ απφ ρπηνζίδεξν, ελψ νη
κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ ζα έρνπλ ρεηξνηξνρφ κε κεησηήξα (gear box). ηνλ ρεηξνηξνρφ ζα
ππάξρεη έλδεημε ηεο θνξάο πεξηζηξνθήο γηα ην θιείζηκν θαη δείθηεο πνπ ζα δείρλεη εάλ ε
δηθιείδα είλαη αλνηθηή ή θιεηζηή.
Οη δηθιείδεο ζα κπνξνχλ λα δερζνχλ φξγαλα (ηεξκαηηθνί δηαθφπηεο) γηα ηελ ηειεέλδεημε ηεο
ζέζεο ηνπο.
Πθαηξηθέο δηθιείδεο
Οη ζθαηξηθέο δηθιείδεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθψο γηα ηελ απνκφλσζε δηαηάμεσλ
εγθαηάζηαζεο ησλ αλαινγηθψλ πηεζφκεηξσλ, γηα νλνκαζηηθέο δηακέηξνπο έσο 1 ½‟‟ φπσο
πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Οη δηθιείδεο ζα είλαη νλνκαζηηθήο πίεζεο 10atm.
Γηθιείδεο αληεπηζηξνθήο
Οη δηθιείδεο αληεπηζηξνθήο, ζα είλαη ηχπνπ κπίιηαο ή αησξνχκελνπ δίζθνπ – θιαπέ (swing
check) κε εμσηεξηθφ βξαρίνλα θαη αληίβαξν θαη κε ζχζηεκα απφζβεζεο ησλ ηαιαληψζεσλ. Σν
ζψκα ηεο βαιβίδαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνζίδεξν θαη΄ειάρηζην GG25 θαη ν δίζθνο
απφ αλνμείδσην ράιπβα.
Οη δηθιείδεο αληεπηζηξνθήο ζα έρνπλ θαηάιιειε ηαρχηεηα θιεηζίκαηνο, κε ειάρηζην πιήγκα
θαη κηθξέο ηνπηθέο απψιεηεο.
Αεξεμαγσγνί
Οη αεξεμαγσγνί ζα είλαη "δηπιήο ελεξγείαο", θαηάιιεινη γηα εθαξκνγή ζε αλεπεμέξγαζηα
ιχκαηα, κε ζψκα απφ ρπηνζίδεξν GG25, πισηήξα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη
ζηεγαλνπνηεηηθνί δαθηχιηνη απφ ειαζηνκεξέο (EPDM, NBR).
πγθεθξηκέλα, ζε θαηάιιεια «πςειά» ζεκεία ηνπ δηθηχνπ ησλ θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ ζα
εγθαηαζηαζνχλ βαιβίδεο εηζαγσγήο – εμαγσγήο αέξα (αεξεμαγσγνί δηπιήο ελέξγεηαο), εληφο
θαηαιιήινπ θξεαηίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα.
Οη αεξεμαγσγνί ζα είλαη απηφκαηνη θηλεκαηηθνί δηπιήο ελέξγεηαο. Θαηά ηελ πιήξσζε ηνπ
δηθηχνπ, ν αέξαο ζα απειεπζεξψλεηαη κέζσ ηνπ ζαιάκνπ θαη ηνπ ζηνκίνπ εμφδνπ ηνπ
αεξεμαγσγνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ην λεξφ ζα αλπςψλεη κία πξψηε ζεηξά πισηήξσλ θαη θξάζζεη
εξκεηηθά ην ζηφκην εμφδνπ. Ο απηφκαηνο αεξεμαγσγφο ζα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία, φηαλ
ζπγθεληξψλνληαη θπζαιίδεο αέξνο, νη νπνίεο ζα δηαθεχγνπλ κέζσ ησλ νπψλ ηνπ πισηήξα.
Θαηά ηελ εθθέλσζε ηνπ δηθηχνπ, θαη φηαλ ε πίεζε ειαρηζηνπνηείηαη νη πισηήξεο ηνπ
αεξεμαγσγνχ ζα θαηεβαίλνπλ ιφγσ ηνπ βάξνπο ηνπο, θαη ζα ειεπζεξψλνπλ ην ζηφκην ηνπ. Σν
δίθηπν γεκίδεη κε αέξα, ν νπνίνο δξα επεξγεηηθά πξνθπιάζζνληαο ηηο ζσιελψζεηο απφ
θαηαζηξνθέο ιφγσ ηεο ππνπίεζεο.
Κε ηνλ ηξφπν απηφ νη αεξεμαγσγνί ζα επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή απνκάθξπλζε αέξα πνπ
απειεπζεξψλεηαη απφ ην πγξφ φηαλ κεηψλεηαη ε πίεζε, ελψ ζπγρξφλσο ζα είλαη ηθαλνί λα
απνκαθξχλνπλ ηνλ αέξα πνπ ζπγθεληξψλεηαη θαηά ηελ πιήξσζε ηνπ δηθηχνπ θαη λα
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επηηξέπνπλ ηελ είζνδν επαξθψλ πνζνηήησλ αέξα θαηά ηελ εθθέλσζε ησλ ζσιελψζεσλ, ψζηε
λα απνθεπρζνχλ ππνπηέζεηο ζηα δίθηπα.
Οη βαιβίδεο ζα είλαη νλνκαζηηθήο πίεζεο 16bar. Οη βαιβίδεο ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο
βίαην θιείζηκν ηνπ πισηήξα, ζε δηαθνξέο πίεζεο κέρξη θαη ΓΡ=0,8 m ζην ζηφκην.
Οη βαιβίδεο ζα είλαη ηέηνηαο θαηαζθεπήο ψζηε λα απνθιείνληαη βιάβεο απφ ζθνχξηαζκα
θηλεηψλ κεξψλ θαη νδεγψλ θαη λα εμαζθαιίδνπλ πιήξε ζηεγαλφηεηα εθφζνλ δελ είλαη
αλνηθηέο γηα απνκάθξπλζε αέξα.
Σέινο, νη βαιβίδεο ζα θέξνπλ αλάληε δηθιείδα απνκφλσζεο, επί ηνπ αγσγνχ ηξνθνδνζίαο ηνπ
αεξεμαγσγνχ.
Πύλδεζκνη απνζπλαξκνιόγεζεο (Ρεκάρηα εμάξκσζεο)
Οη ζχλδεζκνη απνζπλαξκνιφγεζεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα εθαξκνγή ζε αλεπεμέξγαζηα
ιχκαηα θαη πξέπεη λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλνη, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απνκάθξπλζε ησλ
εμαξηεκάησλ ρσξίο λα ζηγνχλ νη ζσιήλεο ή λα θαηαζηξαθνχλ νη θιάληδεο. Σν εχξνο ξχζκηζεο
ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 50 mm (2‟‟). Σα ηεκάρηα εμάξκσζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα
ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-07-05 "Σεκάρηα εμάξκσζεο ζπζθεπψλ".

18.3.3. Θπξνθξάγκαηα
Όπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε, ζα εγθαηαζηαζεί ζπξφθξαγκα απνκφλσζεο ππνβξχρηαο
νπήο.
Σν πιαίζην θαη νη ζχξεο ησλ ζπξνθξαγκάησλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην
ράιπβα AISI 304. Οη άμνλεο ζα είλαη επίζεο θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλνμείδσην ράιπβα.
Σα ζπξνθξάγκαηα ζα είλαη επίηνηρα κε ζηεγάλσζε θαη απφ ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο θαη
πδαηνζηεγή θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ δηαξξνή απφ ηελ επηθάλεηα
ζηεγάλσζεο, ζα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ DIN 19569-4 θαη εηδηθφηεξα ζα εμαζθαιίδεηαη
ζηεγαλφηεηα θιάζεο 4 (max δηαξξνή 3 lt/min/m εκβαπηηδνκέλνπ κήθνπο). Ζ δηάξθεηα δνθηκήο
ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 min θαη ζα αλαθέξεηαη ζε πίεζε πνπ αληηζηνηρεί ζε χςνο λεξνχ κε
κέγηζηε πιήξσζε ηνπ πγξνχ ζαιάκνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπξνθξάγκαηνο.
Οη επηθάλεηεο ζηεγάλσζεο ζα κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ ελαιιαθηηθψο :
 Απφ κεηαιιηθέο, κεραληθά θαηεξγαζκέλεο ιάκεο νξείραιθνπ, νη νπνίεο ζα είλαη θαιά
ζηεξεσκέλεο εληφο κεραληθά θαηεξγαζκέλσλ απιαθψζεσλ ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο
ζχξαο.
 Απφ πςειήο πνηφηεηαο ειαζηνκεξέο (EPDM, Neoprene θηι.) θαηάιιεια
δηακνξθσκέλν, ψζηε λα κπαίλεη ζηηο εγθνπέο ηνπ πιαηζίνπ ή ηεο ζχξαο, εχθνια
αληηθαηαζηάζηκν
 Απφ θαηεξγαζκέλν πνιπαηζπιέλην (PE-UHMW) πνιχ πςεινχ κνξηαθνχ βάξνπο.
ε φηη αθνξά ηνλ ρεηξηζκφ ηνπο, ηα ζπξνθξάγκαηα δηαθξίλνληαη ζε ρεηξνθίλεηα θαη
ειεθηξνθίλεηα (αλάινγα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο νξηζηηθήο κειέηεο) :
Σα ρεηξνθίλεηα ζπξνθξάγκαηα ζα δηαζέηνπλ ρεηξνθίλεην ηξνρφ θαηάιιειεο δηακέηξνπ, κε
ζχζηεκα νδνλησηψλ ηξνρψλ, (εθφζνλ απηφ είλαη αλαγθαίν), ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε
απαηηνχκελε δχλακε ρεηξηζκνχ ζηε ζηεθάλε ηνπ ηξνρνχ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 250 N. Ο
ηξνρφο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ρπηνζίδεξν θαη ζα βξίζθεηαη ζε χςνο ηεο ηάμεσο ησλ
900 mm πάλσ απφ ην επίπεδν εξγαζίαο.
ε πεξίπησζε ειεθηξνθίλεηνπ ζπξνθξάγκαηνο, ν ρεηξηζκφο ζα γίλεηαη απηφκαηα κέζσ
θαηάιιεινπ ειεθηξηθνχ κεηαδφηε θίλεζεο (electrical actuator) ν νπνίνο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο
γηα θαηεγνξία ρξφλνπ δσήο 2, ζχκθσλα κε ηελ EN 12255-1. Ζ ηαρχηεηα αλνίγκαηνο ή
θιεηζίκαηνο ηνπ ζπξνθξάγκαηνο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ DIN 19569-4 θαη
λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 10 έσο 50 cm/min. Οη κεηαδφηεο θίλεζεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ην
πιήξεο θιείζηκν ηεο ηνπ ζπξνθξάγκαηνο γηα ηε δηαθνξηθή πίεζε ζρεδηαζκνχ. Σν δηαζέζηκν
πεξηζψξην ηζρχνο γηα ην άλνηγκα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 150% ηεο κέγηζηεο
ξνπήο θιεηζίκαηνο ή αλνίγκαηνο, φπνηα απφ ηηο δχν είλαη κεγαιχηεξε. Ο θηλεηήξαο ζα είλαη
ηχπνπ βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα, κε κφλσζε θιάζεσο “F”, πξνζηαζία IP 67 ή θαιχηεξε,
αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο ζην έξγν ζπλζήθεο, θαη ζα έρεη ζηελ πεξηέιημε ηνπ ζπζηήκαηα
πξνζηαζίαο (ζεξκνδηαθφπηε ή thermistor) απφ ηηο ππεξζεξκάλζεηο (έλα ζε θάζε θάζε).
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Θα πξέπεη λα ππάξρεη επίζεο δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο θίλεζεο (ρεηξνζηξφθαινο) γηα
πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. Ο θηλεηήξαο ζα απνζπλδέεηαη απηφκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο. Σν ζχλνιν ηνπ κεηαδφηε θίλεζεο ζα βξίζθεηαη ζε θνηλφ, ζηηβαξήο
θαηαζθεπήο ζηεγαλφ θέιπθνο. Σν θέιπθνο ζα θέξεη αθξνδέθηεο θαη επαθέο γηα ηελ
ξεπκαηνδφηεζε. Οη ηξηθαζηθνί αθξνδέθηεο ζα πξνζηαηεχνληαη απφ ρσξηζηά κνλσηηθά
θαιχκκαηα. Ο πίλαθαο ησλ αθξνδεθηψλ ζα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλνο, ψζηε νη ξπζκηζηήξεο πνπ
πεξηιακβάλεη λα κελ πθίζηαληαη βιάβε απφ πγξαζία, φηαλ έρεη αθαηξεζεί ην θάιπκκα.
Ο ειεθηξνθίλεηνο κεηαδφηεο θίλεζεο (actuator) ζα δηαζέηεη:
 2 ζεη νξηαθψλ δηαθνπηψλ (limit switch) γηα ηηο ζέζεηο OPEN - CLOSE
 1 ζεη δηαθνπηψλ κέγηζηεο ξνπήο (torque switch) γηα ηηο ζέζεηο OPEN - CLOSE κε
δπλαηφηεηα ξχζκηζεο.
 Έλδεημε ζέζεο
 1 ζεη θνκβίσλ ρεηξηζκνχ γηα ηηο ζέζεηο OPEN - CLOSE
 Γηαθφπηε αλαζηξνθήο
 Δπηινγηθφ δηαθφπηε δχν ζέζεσλ: LOCAL – OFF.
Σα παξαπάλσ ζα βξίζθνληαη επί ηνπ actuator.

18.4. Δθηέιεζε Δξγαζηώλ
18.4.1. Δγθαηάζηαζε ζσιελώζεσλ
Οη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ θάζε ζσιελνγξακκήο πξέπεη λα γίλεη
ζχκθσλα κα ηα ζρέδηα ηεο Οξηζηηθήο κειέηεο θαζψο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ
πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα εθαξκφζεη ηηο ηερληθέο
νδεγίεο ησλ επηκέξνπο θαηαζθεπαζηψλ.
Θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζσιήλσλ, ησλ δηθιείδσλ, ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ
πξέπεη λα ιεθζνχλ θαηάιιεια κέηξα, ψζηε λα κελ επελεξγνχλ θνξηία νηαζδήπνηε
πξνέιεπζεο πάλσ ζηηο θιάληδεο αληιηψλ θα ινηπνχ εμνπιηζκνχ. Οη ζπλδέζεηο πξέπεη λα
γίλνληαη απζηεξά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη νη επηθάλεηεο ζχλδεζεο
πξέπεη λα είλαη απφιπηα θαζαξέο θαη ζηεγλέο θαη λα δηαηεξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απηή, έσο
φηνπ νη ζπλδέζεηο πεξαησζνχλ.
χλδεζε νπνηνπδήπνηε είδνπο δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη κέζα ζε ηνηρία, δάπεδα, ηνίρνπο θηι., ή
ζε άιιε ζέζε, φπνπ είλαη δχζθνιε ε πξφζβαζε γηα ζπληήξεζε.
Κεηαμχ θιαληδψλ ζα πξνβιέπεηαη παξέκβπζκα απφ πεξκαλίηεο ρσξίο απιαθψζεηο ή απφ
ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ πιηθφ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2,5mm.
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε γηα ην δηεμνδηθφ θαζαξηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ φισλ
ησλ ζσιελψζεσλ, πξηλ θαη θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε θαη πξηλ ε εγθαηάζηαζε ηεζεί ζε
ιεηηνπξγία. Ο θαζαξηζκφο ζα πεξηιακβάλεη ηελ αθαίξεζε φιεο ηεο ζθφλεο, ηεο ζθνπξηάο, ησλ
ππνιεηκκάησλ θαη ησλ άηεθησλ κεηαιιηθψλ νπζηψλ απφ ηηο ζπγθνιιήζεηο πνπ έγηλαλ επί
ηφπνπ ζην εξγνηάμην.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαιχκκαηα ή πψκαηα γηα λα κελ εηζρσξήζνπλ ζθφλεο,
λεξφ θαη άιια μέλα ζψκαηα κέζα ζηνπο ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα. Οη πιάθεο, ηα πψκαηα
θαη ηα θαιχκκαηα δελ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ κε ζπγθφιιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε
κέζνδν πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνμελήζεη βιάβε ζηηο άθξεο ησλ ζσιήλσλ. Σα θαιχκκαηα θαη
ηα πψκαηα ζα εγθαζίζηαληαη κεηά ην πέξαο ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο ή φπνηε ε εξγαζία
πξφθεηηαη λα δηαθνπεί γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Όια ηα δίθηπα ησλ εζσηεξηθψλ ζσιελψζεσλ ζα δηαζέηνπλ φια ηα αλαγθαία ζηεξίγκαηα
πεξηιακβαλφκελσλ ησλ βάζεσλ έδξαζεο, ησλ αγθίζηξσλ, θνριηψλ ζηεξέσζεο θαη πάθησζεο,
ζηνηρείσλ ζηεξέσζεο θαη αγθχξσζεο θ.ιπ.. Σα ζηεξίγκαηα ζα είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο
θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα (αλεμαξηήησο ηνπ πιηθνχ ηνπ αγσγνχ). Γελ είλαη
επηηξεπηή ε θαηαζθεπή ζηεξηγκάησλ κε ζπγθνιιήζεηο πάλσ ζε κεηαιιηθνχο αγσγνχο.
Ζ ζηήξημε ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ησλ δηθηχσλ ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα
ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε απνζηάζεηο κηθξφηεξεο ησλ 2 m. Οη δηθιείδεο, νη
κεηξεηέο θαη ηα άιια πδξαπιηθά εμαξηήκαηα θαη φξγαλα ζα ππνζηεξίδνληαη αλεμάξηεηα απφ
ηνπο ζσιήλεο κε ηνπο νπνίνπο είλαη ζπλδεδεκέλεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ αληίζηνηρσλ
πξνκεζεπηψλ.
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18.4.2. Γνθηκέο
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο κίαο πιήξνπο ζσιελνγξακκήο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη
φισλ ησλ εμαξηεκάησλ θαη νξγάλσλ (π.ρ. κεηξεηέο παξνρήο) ζα δνθηκάδεηαη πδξαπιηθά ε
αληίζηνηρε ζσιελνγξακκή ζε πίεζε ηνπιάρηζηνλ 1,5 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ πίεζε
ιεηηνπξγίαο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλακελφκελσλ ππεξπηέζεσλ) κε ειάρηζηε πίεζε
δνθηκήο ηα 15bar. Δηδηθψο ηα πιαζηηθά δίθηπα ππφ πίεζε, ζα δνθηκαζηνχλ κεηά ηελ
απνπεξάησζή ηνπο ζε πηέζεηο θαηά 50% κεγαιχηεξεο ηεο νλνκαζηηθήο πίεζεο ηνπ ζσιήλα
(PN).

18.5. Δπηκέηξεζε – Ξιεξσκή
Οη ζσιελψζεηο, ηα πδξαπιηθά εμαξηήκαηα θαη νη θιάληδεο ζχλδεζεο ηνπ έξγνπ, δελ
επηκεηξψληαη
ηδηαηηέξσο,
αιιά
πεξηιακβάλνληαη
ζην
άξζξν
ηηκνινγίνπ
ηνπ
πξνθαηαζθεπαζκέλνπ αληιηνζηαζίνπ.

19. ΑΙΔΠΡΔΠ
19.1. Γεληθέο Απαηηήζεηο – ιηθά – εθηέιεζε εξγαζηώλ
Ζ πξνδηαγξαθή απηή θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη
ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ αιεζηψλ αλεπεμέξγαζησλ ιπκάησλ.
ηε είζνδν ησλ αληιηνζηαζίσλ αθαζάξησλ θαη φπνπ πξνβιέπεηαη ζηε κειέηε, ζα
εγθαηαζηαζεί απηφκαηνο αιεζηήο. Ζ ειάρηζηε δπλακηθφηεηα θάζε αιεζηή θαζνξίδεηαη ζηελ
Οξηζηηθή κειέηε.
Ο αιεζηήο ζα απνηειείηαη απφ ηνπο θνπηήξεο, ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα, ηνλ κεησηή ζηξνθψλ,
θαζψο θαη ειεθηξνινγηθφ πίλαθα – πίλαθα απηνκαηηζκνχ, ν νπνίνο ζα απνηειεί πξντφλ ηνπ
ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ κε ηνλ αιεζηή. Ο πίλαθαο απηφο, ζα εγθαηαζηαζεί παξάπιεπξα
ηνπ θεληξηθνχ πίλαθα ηνπ αληιηνζηαζίνπ.
Οη αιεζηέο ζα εμαζθαιίδνπλ πςειή απφδνζε ηεκαρηζκνχ, θνληνξηνπνίεζεο θαη άιεζεο ησλ
ζηεξεψλ θεξηψλ. Οη θνπηήξεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο δηαρείξηζεο ησλ θεξηψλ
πνπ ππάξρνπλ ζηα αλεπεμέξγαζηα ιχκαηα, επηηξέπνληαο ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ
αληιηνζηαζίνπ.
Ο αιεζηήο ζα θέξεη δηπιφ αμνληθφ ζχζηεκα ρακειήο πεξηζηξνθηθήο ηαρχηεηαο θαη πςειήο
ξνπήο, θαζψο θαη θνπηήξεο πςειήο ξνπήο θαη ειηθνεηδνχο / πεξηζηξνθηθήο ιεηηνπξγίαο. Οη
δχν άμνλεο ζα πεξηζηξέθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο θαη ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ
ηαρχηεξνπ εθ ησλ δχν δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 100 rpm.
Οη θνπηήξεο θαη νη άμνλεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ θαηάιιειν θξάκα ράιπβα ή
αλνμείδσην ράιπβα πςειήο πνηφηεηαο. Οη θνπηήξεο ζα έρνπλ ππνζηεί θαηάιιειε επεμεξγαζία
ζθιήξπλζεο ηεο επηθάλεηάο ηνπο. Σν πιαίζην ηνπ αιεζηή ζα είλαη ρπηνζηδεξφ.
Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο – πίλαθαο απηνκαηηζκνχ ηνπ αιεζηή ζα πεξηιακβάλεη PLC κε ηηο
απαξαίηεηεο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο θαη ιεηηνπξγίαο. Ο πίλαθαο ζα παξέρεη απηφκαηε πξνζηαζία
ζηελ πεξίπησζε «κπινθαξίζκαηνο» ιφγσ έκθξαμεο απφ θεξηά πιηθά, κέζσ ηεο ειεγρφκελεο
αλαζηξνθήο ηεο πεξηζηξνθήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο επαλαθνξάο ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία. Ο
πίλαθαο απηφο ζα πξνέξρεηαη απφ ηνλ νίθν ηνπ αιεζηή.
Ο ειεθηξνθηλεηήξαο ηνπ αιεζηή, ζα είλαη εκβαπηηδφκελνπ ηχπνπ, ηξηθαζηθφο, κε πξνζηαζία
IP68 Zone 1 (ΑΣΔΥ).
Ο αιεζηήο ζα θέξεη δηάηαμε ππεξρείιηζεο αζθαιείαο κε ξάβδνπο εζράξσζεο, γηα ηελ
πεξίπησζε βιάβεο ή έκθξαμεο.
Σν ζχλνιν ηεο βάζεο ζηήξημεο ηνπ αιεζηή, ηεο δηάηαμεο ππεξρείιηζεο αζθαιείαο θαζψο θαη
ηεο εζράξαο πεξηζηξεθφκελσλ δίζθσλ (εθφζνλ πξνβιεθζεί), ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ
αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο θαη΄ ειάρηζην AISI 304.
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Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλέιθπζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζην ππέξγεην επίπεδν εξγαζίαο θαη
επαλαηνπνζέηεζήο ηνπ, κέζσ θαηάιιεινπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ. Όια ηα κεηαιιηθά
ηκήκαηα ηνπ κεραληζκνχ αλέιθπζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα
πνηφηεηαο θαη΄ ειάρηζην AISI 304.
Γηα ηελ σο άλσ δηάηαμε ηνπ αιεζηή ν αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε θαηαζθεπαζηηθά
ζρέδηα – ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ, βάζεη ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνκεζεπηή ηνπ εμνπιηζκνχ.
Ζ ειάρηζηε δπλακηθφηεηα ησλ αιεζηψλ αλά ζέζε εγθαηάζηαζεο, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα
πνπ αθνινπζεί :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΛΑΥΙΣΗ ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΑΛΔΣΗ

Μ.Μ.

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ
Α3

m3/h

230,00

19.2. Δπηκέηξεζε - Ξιεξσκή
Οη αιεζηέο ιπκάησλ δελ επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο, αιιά πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν
ηηκνινγίνπ ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ αληιηνζηαζίνπ (εθφζνλ ην πξνθαηαζθεπαζκέλν
αληιηνζηάζην πνπ ζα εθαξκνζηεί ζην έξγν, έρεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο θεξηψλ κε αιεζηή –
βι. Σ.Π. 16. παξφληνο Σεχρνπο).

20. ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΑΞΝΠΚΖΠΖΠ
20.1. Γεληθά
ην αληηθείκελν πεξηιακβάλεηαη ε εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ απφζκεζεο ζηα αληιηνζηάζηα
αθαζάξησλ.

20.2. ιηθά – Δθηέιεζε εξγαζηώλ
Οη κνλάδεο απφζκεζεο ζα είλαη ηνπ ηχπνπ θίιηξνπ γξακκήο, ζρεδηαζκέλεο γηα θαηαθφξπθε
ξνή ηνπ αέξα θαη ζα δηαζέηνπλ θαηάιιειν ρεκηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ θαηαθξάηεζε αεξίσλ
ξχπσλ.
Ζ δηάξθεηα δσήο ησλ ρεκηθψλ θίιηξσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ γηα 12 κήλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
αληιηνζηαζίνπ.
Σα θίιηξα απφζκεζεο ζα εμαζθαιίζνπλ πνζνζηφ απνκείσζεο ηνπιάρηζηνλ 95% ζηελ έμνδν
ηνπ ζπζηήκαηνο, πηνζεηψληαο ηηο αθφινπζεο ζπγθεληξψζεηο νζκεξψλ νπζηψλ ζηελ είζνδν:
Τδξφζεην 20ppm, Ακκσλία 10ppm, Ινηπέο νπζίεο ≤5ppm.
Σα ρεκηθά θίιηξα ζα είλαη άθαπζηα, κε ηνμηθά, εχθνια απνξξηπηφκελα, ζα αληέρνπλ ζε
πγξαζία έσο 95% θαη ζα δηαζέηνπλ δείθηεο θνξεζκνχ.
Σν θίιηξν απφζκεζεο ζα εγθαηαζηαζεί εληφο θαηάιιεινπ θξεαηίνπ κε εζραξσηφ θάιπκκα.
Οη αεξαγσγνί ζα είλαη θπθιηθήο δηαηνκήο, θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI
316L ή απφ HDPE ζε πεξίπησζε ππφγεηαο φδεπζεο.

20.3. Δπηκέηξεζε - Ξιεξσκή
Σν θίιηξν απφζκεζεο θαη νη αεξαγσγνί πξνζαγσγήο θαη απφξξηςεο ηνπ αέξα ζην
αληιηνζηάζην, δελ επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο, αιιά πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν ηηκνινγίνπ ηνπ
πξνθαηαζθεπαζκέλνπ αληιηνζηαζίνπ.

21. ΝΟΓΑΛΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝ
21.1. Γεληθά
Όια ηα φξγαλα θαη ν ζπλαθήο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη βηνκεραληθά πξντφληα
πξνεξρφκελα απφ θαηαζθεπαζηέο πηζηνπνηεκέλνπο θαηά ISO 9001 ή αληίζηνηρν, κε
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απνδεδεηγκέλε θαιή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ζε παξφκνηα έξγα. Θάζε ζπζθεπή ζα
ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθά θπιιάδηα εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο.
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
Όια ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ δφθηκα πιηθά, αλζεθηηθήο
θαηαζθεπήο, αμηφπηζηα, εληαίνπ ηχπνπ θαη κειεηεκέλα έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε
ζπληήξεζε θαη ε επηζθεπή. Σα γπαιηά φισλ ησλ ελδεηθηηθψλ νξγάλσλ πξέπεη λα είλαη ηχπνπ
καη, κε αλαθιαζηηθά. Σα αλαινγηθά φξγαλα ζα έρνπλ έμνδν 0/4…20 mA, θαη ζα πξέπεη λα
είλαη θαηάιιεια γηα κεηξήζεηο ηνπ ξεπζηνχ κέζνπ γηα ην νπνίν πνπ πξννξίδνληαη
(αλεπεμέξγαζηα ιχκαηα).
Σα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγάλσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηα αθφινπζα:
 Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε εθαξκνγήο (24V DC ή 230 V
AC).
 Σα φξγαλα ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηε ζήκαλζε “CE“ ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο
Οδεγίεο Λέαο Πξνζέγγηζεο 73/23, 89/336 θαη 93/68. Κφλν φηαλ πινπνηνχληαη νη
απαηηήζεηο ησλ πην πάλσ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ επηηξέπεηαη ε ζήκαλζε “CE”.
 Σα φξγαλα κεηξήζεσο γεληθά πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο VDE 0410
θαη ηα πξφηππα IEC 51 θαη IEC 521.
 Ζ ηάζε δνθηκήο γηα ηελ αληνρή ησλ νξγάλσλ κεηξήζεσο ζα είλαη ε θαηάιιειε γηα ηελ
αληίζηνηρε πεξηνρή κέηξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ απαηηνχκελε θιάζε αθξίβεηαο. Ζ θιάζε
αθξηβείαο ζα αλαθέξεηαη γηα ηελ ζεξκνθξαζία +20°C ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο
VDE 0410.
 Σν πεξίβιεκα ησλ νξγάλσλ ζα είλαη ζηεγαλφ, γηα εθηφμεπζε λεξνχ θαη ζθφλεο.
 Ζ βαζκίδα κεηξήζεσο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43802 θαη ε δηάηαμε
ησλ αθξνδεθηψλ ειεθηξηθήο ζπλδέζεσο ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43807.
 Σα φξγαλα πνπ πξνγξακκαηίδνληαη ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε
θνξεηφ ππνινγηζηή γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη λα δηαζέηνπλ ππνδνρή θαη ηα
αλαγθαία εμαξηήκαηα γηα ηελ δηαζχλδεζε απηή. Δπίζεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα
αληίζηνηρα ινγηζκηθά γηα λα είλαη δπλαηφο ν πξνγξακκαηηζκφο απφ ηελ Τπεξεζία.
 Οη θαισδηψζεηο ησλ νξγάλσλ ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αζθάιεηεο.
Σέινο, ζε φηη αθνξά ηα αλαινγηθά φξγαλα κέηξεζεο επηζεκαίλεηαη φηη κεηαηξνπέαο /
εληζρπηήο πνπ ζα απνηειεί θαη ηνλ πίλαθα ηνπ νξγάλνπ, ζα ηνπνζεηεζεί επί ηνπ ηνπηθνχ
ειεθηξηθνχ πίλαθα. Οη ελδείμεηο ζηνλ πίλαθα ηνπ νξγάλνπ ζα είλαη ςεθηαθέο. Οη ζπλδέζεηο
κεηαμχ αηζζεηεξίνπ-ζψκαηνο θαη πίλαθα ηνπ νξγάλνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ εηδηθψλ
θαισδίσλ δηπιήο ζσξάθηζεο έλαληη ειεθηξνκαγλεηηθψλ παξεκβνιψλ, ηα νπνία ζα
εμαζθαιίδνπλ ηελ κεηαθνξά ηνπ ζήκαηνο ρσξίο απψιεηεο. ε θάζε πεξίπησζε ζα
δηαζθαιίδεηαη ειάρηζηε πξνζηαζία ΗΡ 65.

21.2. Κεηξεηέο παξνρήο
Ο κεηξεηήο παξνρήο ζα είλαη ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ θαη δελ ζα παξεκβάιεη θαλέλα
εκπφδην ζηε ξνή ηνπ πγξνχ (κεδεληθή πηψζε πηέζεσο), δελ ζα έρεη θηλνχκελα κέξε, ζα είλαη
θαηάιιεινο γηα κεηξήζεηο ζε δηαβξσηηθά πγξά θαη πγξά κε αησξήκαηα. Ζ κέηξεζε πξέπεη λα
είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο κεηαβνιέο ππθλφηεηαο, ημψδνπο, πηέζεσο θαη ζεξκνθξαζίαο κε
δπλαηφηεηα κέηξεζεο θαη θαηά ηηο δχν θαηεπζχλζεηο.
Ζ επέλδπζε ησλ αηζζεηεξίσλ ζα είλαη απφ ζθιεξφ θανπηζνχθ ή λενπξέλην θαη ηα ειεθηξφδηα
απφ θαηάιιειν πιθηθφ (π.ρ. αλνμείδσην ράιπβα AISI 316) κε πξνζηαζία ΗΡ 67. Σν αηζζεηήξην
ζα έρεη ζχλδεζε κε θιάληδα θαηά DIN θαη ζηε πεξίπησζε πνπ ε δηάκεηξνο είλαη κηθξφηεξε ηεο
αληίζηνηρεο ζσιήλσζεο (ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε), πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε
ηεκάρηα ζπζηνιήο – δηαζηνιήο κε κέγηζηε ζπλνιηθή θιίζε 8 απφ ην νξηδφληην, ψζηε λα κελ
δηαηαξάζζεηαη ε ξνή.
ηελ πεξίπησζε κε αγψγηκνπ παξεκβχζκαηνο ή νξγάλνπ, ζα ζπλδέεηαη αγσγφο ζπλέρεηαο
γείσζεο κεηαμχ ησλ θιαληδψλ δηαηνκήο 6 mm2.
Ζ πεξηνρή κέηξεζεο ζα είλαη απφ 10% έσο 125% ηεο νλνκαζηηθήο παξνρήο.
Ο κεηαηξνπέαο ζα δηαζέηεη:
- πιεθηξνιφγην πξνγξακκαηηζκνχ θαη νζφλε γηα ηελ έλδεημε ηεο ζηηγκηαίαο έλδεημεο (m3/h),
ηεο αζξνηζηηθήο παξνρήο θαη ησλ ζθαικάησλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ
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ηελ δπλαηφηεηα αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κεηξεηή
παξνρήο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο
- ζήκα εμφδνπ 0/4…20 mA αλάινγν ηεο ζηηγκηαίαο παξνρήο
- αθξίβεηα κέηξεζεο 0,5% ηεο πξαγκαηηθήο κέηξεζεο παξνρήο
- ζήκα παικψλ πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξνρήο
- έλδεημε γηα ηελ ζήκαλζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αγσγνχ φηαλ απηφο είλαη άδεηνο
- έλδεημε ζθάικαηνο νξγάλνπ
- ηξνθνδνζία 230 V / 50 Hz
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ νξγάλνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο
νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ εγθαηάζηαζε ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε αθξίβεηα
ηεο κέηξεζεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ απφ παξαθείκελνπο αγσγνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
(κέζε ή ρακειή ηάζε), ηειεθσληθά θαιψδηα θαη άιινπο ππάξρνληεο αγσγνχο, κε βάζε ηηο
πξνδηαγξαθέο ΔΛ 50081-1, ΔΛ50082-2 πνπ αθνξνχλ ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα.
-

21.3. Κεηξεηέο ζηάζκεο
Ο κεηξεηήο ζηάζκεο ζα είλαη ηχπνπ πδξνζηαηηθήο πίεζεο θαη ζα απνηειεί ην θχξην φξγαλν
ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε αληιηνζηαζίνπ. Σν φξγαλν ζα είλαη θαηάιιειν γηα εθαξκνγή
ζε αλεπεμέξγαζηα ιχκαηα.
Ζ κέηξεζε πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο κεηαβνιέο ππθλφηεηαο θαη πηέζεσο θαη ην
φξγαλν ζα πξέπεη λα ξπζκηζηεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε.
Σν φξγαλν ζα πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
- πξνβιεπφκελν πξνο κέηξεζε εχξνο.
- αθξίβεηα κέηξεζεο ±0,2% ηεο πιήξνπο θιίκαθαο κέηξεζεο.
- ζψκα αηζζεηεξίνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316L / DIN 1.4404.
- πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ ιεηηνπξγίαο –5 C σο +50 C
- αλαινγηθφ ζήκα εμφδνπ 0/4...20mA αλάινγν πξνο ηελ κεηξνχκελε ζηάζκε.
- φξγαλν κε δχν ςεθηαθέο εμφδνπο γηα ηε ζεκαηνδφηεζε ηεο ειάρηζηεο & ηεο κέγηζηεο
ζηάζκεο.
- γαιβαληθή απνκφλσζε ζε φιεο ηηο εηζφδνπο θαη εμφδνπο κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ απηψλ θαη
ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή.
- ηάζε ηξνθνδνζίαο 230 V / 50 Hz
- δπλαηφηεηα αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ξπζκίζεσλ) ηνπ
νξγάλνπ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο.
Ο κεηξεηήο ζα έρεη ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα ζχκθσλα κε ην EN/IEC 61326.
Σν θαιψδην ηνπ νξγάλνπ ζα νδεχεη εληφο θαηαθφξπθνπ πιαζηηθνχ ζσιήλα κε ζηεξίγκαηα απφ
αλνμείδσην ράιπβα, θαηάιιειεο δηακέηξνπ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απνκάθξπλζε ηνπ
αηξζεηεξίνπ.

21.4. Γηαθόπηεο Πηάζκεο
Οη δηαθφπηεο ζηάζκεο ζα εγθαηαζηαζνχλ εληφο ηνπ αληιηνζηαζίνπ, θαη ζα απνηεινχλ ηελ
εθεδξεία ηνπ θπξίνπ νξγάλνπ κέηξεζεο θαη ξχζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ. Οη
δηαθφπηεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα εθαξκνγή ζε ιχκαηα.
Ο δηαθφπηεο ζα είλαη ηχπνπ πισηήξα κε θαηάιιειν δηαθφπηε πδξαξγχξνπ. Σν θαιψδην ζα
νδεχεη εληφο θαηαθφξπθνπ πιαζηηθνχ ζσιήλα κε ζηεξίγκαηα απφ αλνμείδσην ράιπβα,
θαηάιιειεο δηακέηξνπ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απνκάθξπλζε ηνπ πισηήξα.
Σν φξγαλν ζα παξέρεη ςεθηαθφ (δηαθνπηηθφ) ζήκα On/Off θαηάιιειν γηα ζχλδεζε ζε θχθισκα
ρακειήο ηζρχνο.

21.5. Δθηέιεζε Δξγαζηώλ
21.5.1. Γεληθά
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο νδεγίεο ηνπ
αληίζηνηρνπ θαηαζθεπαζηή.
Σα φξγαλα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ κε ηδηαίηεξε ζρνιαζηηθφηεηα ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ν
βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπο σο πξνο ηελ ζηεγαλφηεηα, ε ζσζηή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο
θαη ε θαιαίζζεηε εκθάληζε ηνπο.
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ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο εληφο πηλάθσλ, ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θαλνληθέο απνζηάζεηο
κεηαμχ ηνπο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε άλεηε αθαίξεζε, επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπο,
ρσξίο κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο ησλ παξαθείκελσλ νξγάλσλ. Θα δηαζθαιίδεηαη επίζεο άλεζε
ρψξνπ εηζφδνπ γηα ηελ ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ ησλ θπθισκάησλ θαη ζπκκεηξηθή εκθάληζε.
Όπνπ πξνβιέπεηαη ηνπνζέηεζε εθηφο πηλάθσλ, ε ζηήξημε ησλ κεηαδνηψλ/εληζρπηψλ ζα
γίλεηαη ζε αλνμείδσηεο κηθξνθαηαζθεπέο, φπνπ ηα κπνπιφληα, βίδεο θηι. πιηθά ζηεξέσζεο
πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα.
Ζ αθξηβήο ζέζε ηνπνζέηεζεο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη
εγθεθξηκέλε απφ ηελ Τπεξεζία.
Σα φξγαλα θαη φια ηα εμαξηήκαηά ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη επηζεσξήζηκα ηελ πεξίνδν πνπ
ηνπνζεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ. Ζ ηνπνζέηεζε, ξχζκηζε θαη νη δνθηκέο
ζα γίλνπλ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.

21.5.2. Γνθηκέο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ
Ο Αλάδνρνο νθείιεη κε πξνεηδνπνίεζε δχν ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδσλ λα ελεκεξψζεη ηελ
Τπεξεζία γηα ηηο δνθηκέο ησλ νξγάλσλ πνπ πξφθεηηαη λα πξνβεί.
Δπί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη‟ ειάρηζηνλ νη παξαθάησ έιεγρνη θαη
δνθηκέο θαη λα εθδνζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ:
- Γεληθφο νπηηθφο έιεγρνο ησλ νξγάλσλ (ηνπνζεηεκέλσλ εληφο ή εθηφο πηλάθσλ).
- Έιεγρνο ζσζηήο ηνπνζέηεζεο ησλ νξγάλσλ θαη ζχλδεζεο ησλ εμσηεξηθψλ θαισδίσλ ζ‟
απηά.
- Έιεγρνο ηεο ζσζηήο αξίζκεζεο ησλ θιψλσλ ησλ θαισδίσλ.
- Αθνινπζία εζσηεξηθψλ ζπλδέζεσλ.
- Έιεγρνο ζσζηήο ζπλεξγαζίαο ησλ παξερφκελσλ ζεκάησλ απφ ηα φξγαλα κε ην PLC.
ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο κεηά ηελ ζέζε ησλ νξγάλσλ ζε ιεηηνπξγία ε Τπεξεζία κπνξεί
λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν λα επαλαιάβεη φζεο δνθηκέο έρνπλ ζρέζεηο κε ηελ δπζιεηηνπξγία.
Οη δνθηκέο απηέο ζα γίλνπλ κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ.

21.6. Δπηκέηξεζε - Ξιεξσκή
Σν ζχλνιν ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο, πιηθψλ ζηήξημεο ησλ νξγάλσλ, θαισδηψζεηο θαη αγσγνί
απηνκαηηζκνχ, δελ επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο, αιιά πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν ηηκνινγίνπ ηνπ
πξνθαηαζθεπαζκέλνπ αληιηνζηαζίνπ.

22. ΖΙΔΘΡΟΗΘΝΗ ΞΗΛΑΘΔΠ ΘΑΗ ΙΗΘΑ ΣΑΚΖΙΖΠ ΡΑΠΖΠ
22.1. Ξεδίν Δθαξκνγήο - Νξηζκνί
Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ησλ ειεθηξηθψλ
πηλάθσλ ρακειήο ηάζεο (Υ.Σ.) ηνπ αληιηνζηαζίνπ.
Οη πίλαθεο ζα είλαη πιήξσο πηζηνπνηεκέλα – ηππνπνηεκέλα ζπζηήκαηα δηαλνκήο ρακειήο
ηάζεο «verified assemblies», ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ πξφηππν IEC 61439-1 θαη
IEC 61439-2.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηλάθσλ είλαη ηα αθφινπζα:
ηξηθαζηθφ + γείσζε + νπδέηεξνο ή κνλνθαζηθφ
χζηεκα δηαλνκήο
+ γείσζε + νπδέηεξνο
400 V (10%) ή 230 V
Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο
1.000 V
Σάζε κφλσζεο θχξησλ δπγψλ
2.500 V
Σάζε δνθηκήο
50 Hz (-4%, +2%)
πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο
TN (ή TT, IT)
χζηεκα γείσζεο
24 V DC γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη απ‟
Σάζε βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ
επζείαο κε ην PLC θαη/ή 230 V AC γηα ηα ινηπά
θπθιψκαηα
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Αληνρή ζε ξεχκα βξαρπθπθιψκαηνο
(kΑrms/sec) ζην ζεκείν πνπ δίδεηαη ε
ειεθηξηθή ελέξγεηα (πίλαθαο
αθξνδεθηψλ)

25 kA θαη‟ ειάρηζηνλ θαη ζχκθσλα κε ηα κεγέζε
πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ κειέηε
επηιεθηηθφηεηαο θαη ηνπο ππνινγηζκνχο
βξαρπθπθισκάησλ Υ.Σ.

Ο πίλαθαο ζα θέξεη ππνρξεσηηθά ηε ζήκαλζε “CE“ ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο Λέαο
Πξνζέγγηζεο 73/23, 89/336 θαη 93/68. Ζ ζήκαλζε “CE” πξέπεη λα βξίζθεηαη πάλσ ζηελ
πηλαθίδα αλαγλψξηζεο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα. Κφλν φηαλ πινπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ πην
πάλσ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ επηηξέπεηαη ε ζήκαλζε “CE”.

22.2. ιηθά
22.2.1. Γεληθά
Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα απνηειεί πξντφλ πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο
ηνπ πξνκεζεπηηθνχ νίθνπ ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ αληιηνζηαζίνπ, θαη ν εζσηεξηθφο
εμνπιηζκφο (πιηθά πηλάθσλ) πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα είλαη
πξνκήζεηα ελφο θαη κφλν νίθνπ θαηαζθεπήο απηνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ελαιιαμηκφηεηα
απηνχ.
Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα είλαη εμσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο θαη ζα εγθαηαζηαζεί εληφο θαηάιιεινπ
κεηαιιηθνχ εξκαξίνπ (PILLAR), πνπ ζα αζθαιίδεη κε θιεηδαξηά. Θα εδξάδεηαη επί βάζεο απφ
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζην θάησ κέξνο ηεο νπνίαο ζα γίλεηαη ε αλαρψξεζε – άθημε ησλ
θαισδίσλ εληφο αγσγψλ φδεπζεο απφ HDPE 6 atm.

22.2.2. Γεληθόο απηόκαηνο δηαθόπηεο
Ο γεληθφο απηφκαηνο δηαθφπηεο πξέπεη λα είλαη ηθαλφηεηαο δηαθνπήο 25 kΑ ηνπιάρηζηνλ, γηα
ηάζε 400 V κε ζεξκηθά θαη καγλεηηθά ζηνηρεία επηιεγκέλα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή,
ζχκθσλα κε ηα πξφηππα IEC 60947.2 θαη IEC 60157.1, θαη ζα δηαζέηεη ειεθηξνληθή κνλάδα
ειέγρνπ.
Θάζε γεληθφο δηαθφπηεο εγθαηαζηάζεσο ζα θέξεη ηε ζρεηηθή έλδεημε θαη ζα δηαθξίλεηαη απφ
ηνπο άιινπο δηαθφπηεο κε θαηάιιειν ρξψκα ή άιιν πξφζθνξν κέζν, ψζηε λα εληνπίδεηαη
εχθνια ζε πεξίπησζε αλάγθεο.

22.2.3. Απηόκαηνη δηαθόπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ
Ζ πξνζηαζία θηλεηήξσλ απφ βξαρπθχθισκα ζα επηηπγράλεηαη κε απηφκαηνπο δηαθφπηεο
ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ. Ο ζπληνληζκφο κε ζπζθεπέο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ 2, φπσο
νξίδεηαη απφ ην πξφηππν IEC 60947-4.1.
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο γηα πξνζηαζία θηλεηήξσλ, ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο
θαλνληζκνχο IEC 60947-1 θαη 60947-2 ή κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο ησλ ρσξψλ κειψλ
(VDE 0660, BS 4752, NF EN 60947-1θαη 2), ήηνη:


ζα πξέπεη λα είλαη θαηεγνξίαο Α, κε ηθαλφηεηα δηαθνπήο ζε ιεηηνπξγία (lcs) ίζε κε ηελ
ηθαλφηεηα δηαθνπήο κεγίζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο (lcu)



ζα πξέπεη λα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο 690 V AC (50/60 Hz)



ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα απφδεπμε, φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο
IEC 60947-2, παξάγξαθνο 7-27.



ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε νξηδφληηα ή
θάζεηε ζηήξημή ηνπο, ρσξίο δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ απφδνζή ηνπο



ζα είλαη δπλαηφλ λα ηξνθνδνηνχληαη είηε απφ ηελ πιεπξά ηεο άθημεο είηε ηεο
αλαρψξεζεο

ζα πξέπεη λα έρνπλ θιάζε κφλσζεο ΗΗ (ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΟΣ EN 60335-1)
κεηαμχ ηεο πξφζνςεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ θπθισκάησλ ηζρχνο.
Όινη νη θηλεηήξεο ζα πξνζηαηεχνληαη απφ εηδηθνχο απηφκαηνπο δηαθφπηεο κε ξπζκηδφκελε
ζεξκηθή θαη ζηαζεξή καγλεηηθή πξνζηαζία θαη ηηο απαξαίηεηεο βνεζεηηθέο επαθέο (ζήκαλζε
πηψζεο ζεξκηθνχ, βξαρπθπθιψκαηνο θαη δηαθφπηεο θιεηζηφο) ψζηε λα ππάξρεη απφιπηε
πξνζηαζία φρη κφλν απφ ππεξθφξηηζε θαη βξαρπθχθισκα θαη λα θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο
DIN VDE 0110 – 0660 θαη IEC 292-1.
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Ο θάζε δηαθφπηεο ζα πξέπεη λα δίλεη ζε μερσξηζηέο αλεμάξηεηεο επαθέο ηελ ζήκαλζε φηη:


έρεη αλνίμεη

έρεη πέζεη ιφγσ ζεξκηθνχ,
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ πξέπεη λα έρνπλ ηα πην θάησ θαηαζθεπαζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά:




γηα κέγηζηε αζθάιεηα, νη επαθέο ηζρχνο ζα πξέπεη λα είλαη κέζα ζε πεξίβιεκα απφ
ζεξκναλζεθηηθφ πιηθφ, αλεμάξηεηεο απφ άιιεο ιεηηνπξγίεο φπσο ν κεραληζκφο
ιεηηνπξγίαο, ην ζψκα, ε κνλάδα ειέγρνπ θαη ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα.



ν κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ απηνκάησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα
πξέπεη λα είλαη ηχπνπ ηαρείαο δεχμεο – ηαρείαο απφδεπμεο, κε δπλαηφηεηα αθφπιηζεο
ζε ζθάικα πνπ ζα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. Όινη νη πφινη ζα
πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα θαηά ην θιείζηκν, άλνηγκα θαη αθφπιηζε ηνπ
απηφκαηνπ δηαθφπηε.



νη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηνχληαη απφ κία
ιαβή πνπ επθξηλψο απνδεηθλχεη ηηο ηξεηο δπλαηέο ζέζεηο: θιεηζηφο (ΟΛ), αλνηθηφο
(OFF) θαη αθφπιηζε (TRIPPED).



γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ηθαλφηεηα απφδεπμεο ζχκθσλα κε IEC 60947-2, παξάγξαθνο 727 πξέπεη:
- ν κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο λα έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε ε ιαβή λα είλαη ζηε
ζέζε OFF (O) κφλνλ εάλ νη επαθέο ηζρχνο είλαη απνρσξηζκέλεο
- ζηε ζέζε OFF ε ιαβή λα δείρλεη ηελ θαηάζηαζε απφδεπμεο



νη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα κπνξνχλ λα δερζνχλ ζηε ζέζε
«απφδεπμεο» εμάξηεκα θιεηδψκαηνο



νη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα δηαζέηνπλ έλα κπνπηφλ αθφπιηζεο,
«push to trip», γηα έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ αλνίγκαηνο ησλ πφισλ



ε νλνκαζηηθή έληαζε ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε, ην κπνπηφλ αθφπιηζεο, ε αλαγλψξηζε
ηνπ θπθιψκαηνο αλαρψξεζεο θαη ε έλδεημε ηεο ζέζεο ηεο επαθήο, πξέπεη λα είλαη
επθξηλψο νξαηέο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε απφ ηελ πξφζνςε, κέζσ ηνπ κπξνζηηλνχ
κέξνπο ή ηεο πφξηαο ηνπ πίλαθα



νη απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ πνιχ πςειή
ηθαλφηεηα πεξηνξηζκνχ ησλ ξεπκάησλ. Ζ ειεθηξηθή αληνρή ησλ απηνκάησλ
δηαθνπηψλ ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ, φπσο νξίδεηαη απφ ηα IEC 60947-2, ζα πξέπεη λα
είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 θνξέο ην ειάρηζην απαηηνχκελν απφ ηνπο θαλνληζκνχο.



ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ νη απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ λα
εμνπιηζζνχλ κε έλα πεξηζηξνθηθφ ρεηξηζηήξην φπνπ ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί εχθνια
κία επαθή δεχμεο (κε επηθάιπςε)

νη απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλνη,
ψζηε λα εγθαζίζηαληαη κε αζθάιεηα επί ηφπνπ ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα φπσο πελία
εξγαζίαο ή έιιεηςεο ηάζεο θαη βνεζεηηθέο επαθέο.
Δηδηθφηεξα γηα ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα:




ζα είλαη απνκνλσκέλα απφ ηα θπθιψκαηα ηζρχνο



φια ηα ειεθηξηθά βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ζα είλαη ηχπνπ «snap-in», κε θιεκνζεηξέο



φια ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ζα είλαη θνηλά γηα φιε ηελ γθάκα ησλ δηαθνπηψλ



βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη αθξνδέθηεο ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη κφληκα πάλσ ζην
πιαίζην ηνπ δηαθφπηε θαζψο θαη πάλσ ζην ίδην ην βνεζεηηθφ εμάξηεκα

ε πξνζζήθε ησλ βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ δελ ζα πξέπεη λα απμάλεη ηηο δηαζηάζεηο
ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε.
Θηλεηήξεο κε νλνκαζηηθή ηζρχ κέρξη 2 kW ζα πξνζηαηεχνληαη κε ηξηπνιηθφ ζεξκηθφ ζηνηρείν
ππεξεληάζεσο θαη έλαληη δηαθνπήο θάζεσο.
Θηλεηήξεο κε νλνκαζηηθή ηζρχ κεγαιχηεξε ησλ 2 kW θαη κέρξη 75 kW ζα πξνζηαηεχνληαη κε
ηξηπνιηθφ ζεξκηθφ ζηνηρείν ππεξεληάζεσο, έλαληη δηαθνπήο θάζεσο θαη ξπζκηδφκελα
καγλεηηθά ηπιίγκαηα. Θηλεηήξεο κε νλνκαζηηθή ηζρχ κεγαιχηεξε ησλ 75 kW ζα
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πξνζηαηεχνληαη κε ειεθηξνληθή κνλάδα πξνζηαζίαο θηλεηήξα. Ζ κνλάδα απηή ζα πεξηέρεη έλα
ηζνδχλακν ζεξκηθφ θχθισκα, αζξνηζηηθφ ησλ απσιεηψλ ζηδήξνπ θαη ραιθνχ ηνπ θηλεηήξα.
Βάζεη ησλ απσιεηψλ απηψλ ζα παξάγεη ηε ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε ζεξκνθξαζίαο ηνπ
θηλεηήξα θαηά ην ζηάδην ηεο εθθίλεζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ςχμεσο. Ζ κνλάδα πξέπεη λα
παξαθνινπζεί ηε ραξαθηεξηζηηθή απηή θαη θαηά ηε δηαθνπή ηεο ξεπκαηνδνηήζεσο θαη λα
αλαιακβάλεη πάιη ζην ζσζηφ ζεκείν ηεο θακπχιεο κφιηο ε ειεθηξνδφηεζε απνθαηαζηαζεί. Ζ
ραξαθηεξηζηηθή απηή θακπχιε πξέπεη λα επηδέρεηαη ξχζκηζε, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζε
δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο εθθίλεζεο ηνπ θηλεηήξα, σο εμήο:
i.
Πξνζηαζία έλαληη ππεξθνξηψζεσο (1,50 – 1,15 Ηn)
ii.
Πξνζηαζία έλαληη ζθάικαηνο πξνο γε (0,1 – 0,35 Ηn)
iii.
Πξνζηαζία έλαληη δηαθνπήο θάζεσο (2 – 3 sec)
iv.
Πξνζηαζία έλαληη ππεξηάζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθθηλήζεσο θαη ελψ ν
θηλεηήξαο δελ έρεη αξρίζεη αθφκε λα πεξηζηξέθεηαη (stalled rotor)(50 ms ζε 6–
10 Ηn)
v.
Πξνζηαζία επηηπρνχο εθθηλήζεσο έλαληη πηψζεσο ζεξκηθψλ
Θα δηαζέηεη έλα θεληξηθφ ειεθηξνλφκν πνπ ζα δηεγείξεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηηο πεξηπηψζεηο,
ππεξθνξηίζεσο, δηαθνπήο κίαο θάζεσο θαη ζθάικαηνο πξνο ηε γε.

22.2.4. Απηόκαηνη δηαθόπηεο ηζρύνο θιεηζηνύ ηύπνπ (MCCB)
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ (MCCB) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη
ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα IEC 60947-2 ή ηα αληίζηνηρα Πξφηππα ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ-κειψλ
Δπξσπατθήο Έλσζεο (VDE 0660, BS 4752, UTE C63120) ή κε ηα Πξφηππα UL 489. Σα
πηζηνπνηεηηθά ηθαλφηεηαο δηαθνπήο ησλ απηφκαησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο ζα πξέπεη λα
δηαηίζεληαη γηα ηελ θαηεγνξία Β ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαλνληζκψλ. Ζ δνθηκή ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηθαλφηεηα δηαθνπήο ζε ιεηηνπξγία (lcs) λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην
50% ηεο ηθαλφηεηαο δηαθνπήο κέγηζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο (lcu) θαη ην νλνκαζηηθφ ξεχκα
αληνρήο βξαρέσο ρξφλνπ (lcw) λα είλαη κε 25 kA/0,5 sec. Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο ζα
πξέπεη λα έρνπλ νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγία 690 V – 50 Hz θαη νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο
750 V – 50 Hz.
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ σο 630Α ζα πξέπεη λα είλαη θαηεγνξίαο Α κε
ηθαλφηεηα δηαθνπήο ζε ιεηηνπξγία (lcs) ίζε κε ηελ ηθαλφηεηα δηαθνπήο κεγίζηνπ
βξαρπθπθιψκαηνο (lcu) ζε φιν ην εχξνο ηάζεο ιεηηνπξγίαο γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο έσο
250 Α θαη έσο ηα 500 V γηα κεγαιχηεξεο νλνκαζηηθέο εληάζεηο. Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη
γηα απφδεπμε, φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο IEC 60947-2, παξάγξαθνο 7-27.
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε
νξηδφληηα ή θάζεηε ζηήξημε, ρσξίο δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ απφδνζε ηνπο. Θα πξέπεη λα
είλαη δπλαηή ε αληίζηξνθε ηξνθνδνζία ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε ηζρχνο ρσξίο κείσζε ηεο
απφδνζεο ηνπ έσο ηα 500 V AC.
Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ ηαρείαο δεχμεο – ηαρείαο απφδεπμεο, κε ηε
ιεηηνπξγία κεραληθά αλεμάξηεηε απφ ηελ ιαβή ρεηξηζκνχ ψζηε λα εκπνδίδνληαη νη επαθέο λα
παξακέλνπλ θιεηζηέο ζε ζπλζήθεο ππεξθφξηηζεο ή βξαρπθχθισζεο. Ο κεραληζκφο
ιεηηνπξγίαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο έηζη ψζηε λα θηλεί ζπγρξφλσο φινπο ηνπο πφινπο ελφο
πνιππνιηθνχ απηφκαηνπ δηαθφπηε ζε πεξηπηψζεηο αλνίγκαηνο, θιεηζίκαηνο ή αθφπιηζεο.
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο ζα πξέπεη λα ρεηξίδνληαη απφ κία ιαβή ε νπνία ζα δείρλεη
επθξηλψο ηηο ηξεηο θχξηεο ζέζεηο ηεο ζπζθεπήο: ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία (ON), ζπζθεπή εθηφο
ιεηηνπξγίαο (OFF), ζπζθεπή ζε αθφπιηζε (TRIPPED). Δθφζνλ απαηηείηαη, ν απηφκαηνο
δηαθφπηεο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε πεξηζηξνθηθφ ρεηξηζηήξην.
Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλνο ψζηε ε ιαβή ηνπ απηφκαηνπ
δηαθφπηε λα δείρλεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ επαθψλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έλδεημε
ζεηηθήο απφδεπμεο.
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε ηθαλφηεηα
πεξηνξηζκνχ ηνπ ξεχκαηνο. Γηα βξαρπθπθιψκαηα, ε κέγηζηε ζεξκηθή θαηαπφλεζε I2t ζα
πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε:


10.000.000 A2s γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο ξεχκαηνο έσο 250 Α



5.000.000 A2s γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο ξεχκαηνο 400 Α έσο 630 Α
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Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα επηηξέπνπλ πςειή απφδνζε γηα ηελ ηερληθή ηεο εληζρπκέλεο
πξνζηαζίαο (cascading) κε ηε ρξήζε ζηελ αλαρψξεζε απηνκάησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο θιεηζηνχ
ηχπνπ ή κηθξναπηνκάησλ δηαθνπηψλ ξάγαο.
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ, νη νλνκαζηηθέο εληάζεηο ησλ νπνίσλ είλαη ίζεο
κε ηηο νλνκαζηηθέο εληάζεηο ησλ κνλάδσλ ειέγρνπ ηνπο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ
επηιεθηηθή ζπλεξγαζία γηα νπνηνδήπνηε ξεχκα ζθάικαηνο έσο ηνπιάρηζηνλ 35 Ka rms, κε
νπνηνδήπνηε απηφκαην δηαθφπηε ζηελ αλαρψξεζε κε νλνκαζηηθή έληαζε κηθξφηεξε ή ίζε κε
ην 0,4 ηεο νλνκαζηηθήο έληαζεο ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε πνπ βξίζθεηαη πξνο ηελ άθημε. Ζ
ειεθηξηθή αληνρή ησλ απηφκαησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ, φπσο νξίδεη ν
θαλνληζκφο IEC 60947-2, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 3 θνξέο ηελ ειάρηζηε
απαηηνχκελε απφ ηνπο θαλνληζκνχο.
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ζα έρνπλ δηπιή κφλσζε ζηελ πξφζνςε επηηξέπνληαο έηζη ηελ
επηηφπνπ εγθαηάζηαζε βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα απνκνλσζεί ε
ζπζθεπή.
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ (MCCB) ζα ηνπνζεηνχληαη ζε πεδία πηλάθσλ
θαη ζα εμαζθαιίδεηαη βαζκφο πξνζηαζίαο ΗΡ30 απφ ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ δηαθφπηε
ηζρχνο (φηαλ απηφο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηνλ πίλαθα), βαζκφο πξνζηαζίαο ΗΡ20 γηα ηα
ππφινηπα κέξε ηνπ (πιελ ησλ αθξνδεθηψλ) θαη δπλαηφηεηα επίηεπμεο βαζκνχ πξνζηαζίαο
ΗΡ54 απφ ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ δηαθφπηε κε θαηάιιεινπο κεραληζκνχο πξνζαξκνγήο.
Όια ηα βνεζεηηθά ειεθηξηθά εμαξηήκαηα, φπσο πελίν εξγαζίαο, πελίν έιιεηςεο ηάζε θαη
βνεζεηηθέο επαθέο, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ
εχθνια ζηνλ απηφκαην δηαθφπηε. Όια ηα ειεθηξηθά βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ζα έρνπλ
ελζσκαησκέλνπο αθξνδέθηεο ειέγρνπ.
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ κε νλνκαζηηθέο εληάζεηο σο 250 Α ζα πξέπεη
λα δηαζέηνπλ ζεξκνκαγλεηηθή κνλάδα ειέγρνπ (ζεξκηθή γηα πξνζηαζία ππεξθφξηηζεο,
καγλεηηθή γηα πξνζηαζία βξαρπθιψζεσο) ή ελαιιαθηηθά ειεθηξνληθή.
Οη ειεθηξνληθέο θαη ζεξκνκαγλεηηθέο κνλάδεο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη ξπζκηδφκελεο θαη ζα
είλαη δπλαηή ε πξνζαξκνγή θαιπκκάησλ, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηπραίαο επέκβαζεο ζηηο
ξπζκίζεηο. Οη ξπζκίζεηο πξνζηαζίαο ζα ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο πφινπο ηνπ απηφκαηνπ
δηαθφπηε.
Οη ζεξκνκαγλεηηθέο κνλάδεο ειέγρνπ ζα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:


ξπζκηδφκελε ζεξκηθή πξνζηαζία



ζηαζεξή καγλεηηθή πξνζηαζία γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο έσο 100 Α



ξπζκηδφκελε καγλεηηθή πξνζηαζία (5 έσο 10 θνξέο ηελ νλνκαζηηθή έληαζε) γηα
νλνκαζηηθέο εληάζεηο κεγαιχηεξεο απφ 100 Α



δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο ηνπ νπδεηέξνπ

ε ηηκή ξχζκηζεο ηεο αθφπιηζεο ζα είλαη ίζε κε απηή ησλ θάζεσλ ή έλα πνζνζηφ
απηήο ηεο ηηκήο (γεληθά 50% ηεο ξχζκηζεο ησλ θάζεσλ).
Οη ειεθηξνληθέο κνλάδεο ειέγρνπ ζα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:




πξνζηαζία καθξνχ ρξφλνπ (LT) κε ξπζκηδφκελε ηηκή Ηr κε βήκαηα απφ 40% έσο
100% ηεο νλνκαζηηθήο έληαζεο ηεο κνλάδαο ειέγρνπ



πξνζηαζία βξαρέσο ρξφλνπ (ST) κε ξπζκηδφκελε ηηκή Ηm απφ 2 έσο 10 θνξέο ηε
ζεξκηθή ξχζκηζε Ηr θαη δπλαηφηεηα ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο αληίδξαζεο ζε
βξαρπθχθισκα



ζηηγκηαία πξνζηαζία (INST) κε ξχζκηζε ζηαζεξή κεηαμχ 12 σο 19 θνξέο ην Ηn,
αλάινγα ηεο νλνκαζηηθήο έληαζεο



νη ηεηξαπνιηθέο ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ξπζκίζεηο 3 ζέζεσλ γηα πξνζηαζία
νπδεηέξνπ: κε πξνζηαηεπφκελνο νπδέηεξνο-πξνζηαζία νπδεηέξνπ ξπζκηζκέλε ζην
50% απηήο ησλ θάζεσλ-πξνζηαζία νπδεηέξνπ κε ξχζκηζε ίζε κε απηή ησλ θάζεσλ.

Δπίζεο ζα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο έλαληη ζθάικαηνο γεο (εθφζνλ
απνθηείηαη) κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε.
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22.2.5. Γηαθόπηεο θνξηίνπ
Οη δηαθφπηεο θνξηίνπ θιεηζηνχ ηχπνπ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα IEC 609471 θαη 60947-3 ή ηα αληίζηνηρα πξφηππα ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
(UTE, BS, VDE) κε ηα πην θάησ θχξηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:


Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 690 V / 50 Hz

Ολνκαζηηθή θξνπζηηθή ηάζε 8 kV
Ολνκαζηηθή έληαζε βξαρέσο ρξφλνπ (Icw γηα 1 sec), σο εμήο:
Νλνκαζηηθή έληαζε (A)
σο 80
80 – 160
250

Icw (kA)
3
6
8,5

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζην πξφηππν IEC 68230 θχθινο Σ2 (δεζηφ θαη πγξφ
πεξηβάιινλ).
Θα δηαηίζεληαη ζε δπν ηχπνπο πιαηζίσλ κε 3 ή 4 πφινπο αληίζηνηρα.
Σα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθνπηψλ θνξηίνπ είλαη ηα εμήο:


Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθφπηε θνξηίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ ηαρείαο
δεχμεο – απφδεπμεο θαη ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην πξφηππν IEC 60947-3, παξάγξαθνο
2-12. Όινη νη πφινη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νπδεηέξνπ ζα πξέπεη λα
ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα θαηά ην άλνηγκα-θιείζηκν ζχκθσλα κε ην IEC 60947-3.



Θα εμαζθαιίδεηαη ε ηθαλφηεηα απφδεπμεο ζχκθσλα κε IEC 60947-3 παξ. 7-27. Ο
κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο έηζη ψζηε ην ρεηξηζηήξην λα
κπνξεί λα είλαη ζηελ ζέζε OFF κφλνλ εάλ νη επαθέο ηζρχνο είλαη φιεο αλνηθηέο. Οη
δηαθφπηεο θνξηίνπ ζα κπνξνχλ λα δέρνληαη έλα εμάξηεκα θιεηδψκαηνο κε ινπθέην
γηα ηελ ζέζε απφδεπμεο.

Οη δηαθφπηεο θνξηίνπ ζα είλαη δηπιά κνλσκέλνη θαη ζρεδηαζκέλνη γηα λα πξνζαξκφδνληαη δχν
βνεζεηηθέο επαθέο.
Οη δηαθφπηεο θνξηίνπ ζα αλαθέξνληαη ζε θαηεγφξηα ρξήζεο AC 23 A ρσξίο κείσζε απφδνζεο
ζηα 440 V AC γηα ηα κεγέζε σο 80A θαη ζηα 500 V AC γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο δηαθφπηεο σο
400 A. Γηα ηνπο δηαθφπηεο θνξηίνπ πάλσ απφ ηα 1000 Α ζα αληαπνθξίλνληαη ζηελ θαηεγφξηα
ρξήζεο AC 22 ρσξίο κείσζε ηεο απφδνζεο ζηα 415 V AC.
Όζνλ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηαθνπψλ θνξηίνπ πξέπεη απηνί λα εγθαζίζηαληαη είηε ζε
ζπκκεηξηθή ξάγα είηε ζε πιάηε πίλαθα. Σν πεξηζηξνθηθφ ρεηξηζηήξην ζα δηαηίζεηαη ζηελ
πξφζνςε ή πιεπξηθά κε δπλαηφηεηα πξνέθηαζεο θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο.
Ζ πξνζηαζία έλαληη ππεξθνξηίζεσλ ή βξαρπθπθισκάησλ ζα δηαζθαιίδεηαη απφ ηνλ αλάληε
απηφκαην δηαθφπηε ηζρχνο κε βάζε ηνπο πίλαθεο επηινγήο πνπ ζα δίλνληαη απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή.

22.2.6. Ζιεθηξνλόκνη
Ζιεθηξνλφκνη πξνζηαζίαο

Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξνζηαηεχνληαη έλαληη βξαρπθπθιψκαηνο ή ππεξεληάζεσλ
κέζσ ειεθηξνλφκσλ νη νπνίνη ζα ελεξγνπνηνχλ ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο ρακειήο ηάζεσο.
Ο Αλάδνρνο ζα εγγπεζεί φηη ηα πξνηεηλφκελα απφ απηφλ κέζα πξνζηαζίαο ζπκθσλνχλ κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο ΓΔΖ.
Όινη νη ειεθηξνλφκνη ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ IEC 60255.
Θα είλαη θαηάιιεινη γηα ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ.
Οη ειεθηξνλφκνη ζα είλαη θαηάιιεινη γηα λα εξγάδνληαη κε ην ξεχκα ησλ βνεζεηηθψλ
θπθισκάησλ θαη ζα θέξνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο επαθέο θαη αθξνδέθηεο γηα ηε ζπλεξγαζία
ηνπο κε ηνπο απηνκαηηζκνχο θαη ηα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ θαη ελδείμεσλ ηνπ έξγνπ γηα ηε
ζχλδεζήο ηνπο κε ηα ζπλεξγαδφκελα εμσηεξηθά θπθιψκαηα.
Γηα ιφγνπο δνθηκψλ ζα είλαη δπλαηή ε εχθνιε, κέζσ βπζκαηηθψλ αθξνδεθηψλ, ζχλδεζε κε
αλεμάξηεηνπο κεηαζρεκαηηζηέο ηάζεσο ή εληάζεσο. Γηαθνπή ή απνζχλδεζε νπνηαζδήπνηε
κφληκεο θαισδίσζεο δελ επηηξέπεηαη.
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Ζιεθηξνλφκνη ηζρχνο

Οη ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο αέξνο (ειεθηξνλφκνη ηζρχνο) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη
ζηνπο θαλνληζκνχο IEC 60947-1, 60947-4 ή ζε ηζνδχλακνπο θαλνληζκνχο ρσξψλ – κειψλ ηεο
Δ.Δ. (VDE 0660, BS 5424, NFC 63-110) ή θαλνληζκνχο UL/JIS.
Οη ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο αέξνο ζα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο κέρξη 660 V AC,
ελψ ηα φξηα ζπρλφηεηαο ηνπ ξεχκαηνο ρξήζεο ζα πξέπεη λα είλαη 25...400 Hz. Ζ νλνκαζηηθή
ηάζε κφλσζεο ζα είλαη 1000 V AC (50/60 Hz) θαη ε νλνκαζηηθή ηάζε ειέγρνπ 12 έσο 660 V
AC ή DC. Όινη νη ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο ζα είλαη πιήξσο ηθαλνί λα ιεηηνπξγνχλ ζε
ηξνπηθά θιίκαηα.
Οη ειεθηξνλφκνη ηζρχνο ζα είλαη νλνκαζηηθήο έληαζεο σο 780 Α (AC3) ή 1.600 Α (AC1). Θα
δηαηίζεληαη ζε 3 ή 4 πφινπο αλάινγα ηε Κειέηε. Σα φξηα ηεο ηάζεο ειέγρνπ ζηελ ιεηηνπξγία
ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,85 έσο 1,1 ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο. Θα πξέπεη λα έρνπλ
κεραληθή δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 5.000.000 ρεηξηζκψλ γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απφ
–5C έσο 55C. Θα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δέρνληαη κπινθ βνεζεηηθψλ θαη
ρξνληθψλ επαθψλ.

Βνεζεηηθά ξειέ

Οη βνεζεηηθνί ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο (βνεζεηηθά ξειέ) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη
ζηνπο θαλνληζκνχο IEC 60947-1 ή ζε ηζνδχλακνπο θαλνληζκνχο ρσξψλ - κειψλ ηεο Δ.Δ. (VDE
0660, BS 4794, NFC 63-140). Θα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο κέρξη 660 V AC, ελψ ηα
φξηα ζπρλφηεηαο ηνπ ξεχκαηνο ρξήζεο ζα πξέπεη λα είλαη 25-400 Hz. Ζ νλνκαζηηθή ηάζε
κφλσζεο ζα είλαη 690 V θαη ε νλνκαζηηθή ηάζε ειέγρνπ 12 έσο 660 V AC θαη 12-60 V DC.
Όινη νη βνεζεηηθνί ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο ζα είλαη πιήξσο ηθαλνί λα ιεηηνπξγνχλ ζε
ηξνπηθά θιίκαηα.
Οη βνεζεηηθνί ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο ζα είλαη νλνκαζηηθήο έληαζεο Ith=10 A θαη ζα
δηαηίζεληαη ζε 4 επαθέο (ζπλδπαζκφο NO θαη NC). Σα φξηα ηεο ηάζεο ειέγρνπ ζηελ ιεηηνπξγία
ζα πξέπεη λα είλαη 0,5 έσο 1,1 ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο. Οη βνεζεηηθνί ηειερεηξηδφκελνη
δηαθφπηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ κεραληθή δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 10.000.000 ρεηξηζκψλ γηα
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απφ –5 °C έσο 55°C.

22.2.7. Κεηαγσγηθνί δηαθόπηεο – Γηαθόπηεο ξάγαο
Κεηαγσγηθνί δηαθφπηεο I-0-II

Πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα εκθαλή εγθαηάζηαζε θαη ζα δηαζέηνπλ ηφζεο επαθέο NO/NC
φζεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ απηνκαηηζκνχ πνπ εμππεξεηνχλ.

Γηαθφπηεο ξάγαο

Οη δηαθφπηεο ξάγαο κνλνπνιηθνί, δηπνιηθνί ή ηξηπνιηθνί (400/230 V – 50 Hz) ζα έρνπλ θαηά
πξνηίκεζε εμσηεξηθή κνξθή φκνηα κε απηήλ ησλ κηθξναπηφκαησλ δηαθνπηψλ (MCB) επφκελεο
παξαγξάθνπ. Ζ ζηεξέσζε ηνπο ζα γίλεηαη πάλσ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN κε ηελ βνήζεηα
θαηάιιεινπ καλδάινπ. Οη ξαγνδηαθφπηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ δηαθφπηεο ρεηξηζκνχ
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζηνπο πίλαθεο δηαλνκήο ή ζαλ κεξηθνί δηαθφπηεο θπθισκάησλ
νλνκαζηηθήο εληάζεσο σο 160 Α. Σν θέιπθνο ησλ ξαγνδηαθνπηψλ ζα είλαη απφ ζπλζεηηθή χιε
αλζεθηηθή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο.
Οη δηαθφπηεο ξάγαο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα IEC 408 θαη 449-1 ή ηζνδχλακα
πξφηππα ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (BS 5419 θαη VDE 0660). Σα ινηπά ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζα είλαη ηα αθφινπζα:
Κεραληθή αληνρή Η =

20 – 32 Α
40 – 63 Α
– 100 Α

Ζιεθηξηθή αληνρή Η = 20 – 32 Α
40 – 63 Α
80 – 100 Α

:
:
:

300.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο
150.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο
100.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο

:
:
:

30.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο
10.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο
7.500 θχθινη ιεηηνπξγίαο

Αληνρή βαξέσο ρξφλνπ: 20 x In / 1 sec
πλζήθεο πεξηβάιινληνο: 95% ζρεηηθή πγξαζία ζηνπο 55°C (ηχπνπ 2)
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Ινηπά ζηνηρεία: Έλδεημε ζεηηθήο απφδεπμεο

22.2.8. Απηόκαηεο αζθάιεηεο (κηθξναπηόκαηνη δηαθόπηεο MCB)
Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γξακκψλ πνπ αλαρσξνχλ απφ ηνπο πίλαθεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
απηφκαηεο αζθάιεηεο (κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο MCB).
Οη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο (MCB) ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC / EN
60947-2 ή IEC / EN 60898. Ζ ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ
αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ (π.ρ. VDE) θαη ε ζήκαλζε πνηφηεηάο ηνπ πξέπεη λα είλαη νξαηή
πάλσ ζηηο ζπζθεπέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα θαίλνληαη ζην
κνλνγξακκηθφ ζρέδηφ ηεο ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πξφηππν: αξηζκφο πφισλ, νλνκαζηηθφ
ξεχκα, ηθαλφηεηα δηαθνπήο, ηχπνο ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζηηγκηαίαο αθφπιηζεο.
Οη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε ζπκκεηξηθή ξάγα DIN πιάηνπο 35
mm θαη ζα είλαη κνλνπνιηθνί, δηπνιηθνί, ηξηπνιηθνί, ή ηεηξαπνιηθνί. Οη ηθαλφηεηεο δηαθνπήο
ησλ δηαθνπηψλ MCB ζα πξέπεη λα είλαη ίζεο ηνπιάρηζηνλ κε ηελ αλακελφκελε ηηκή ζθάικαηνο
ζην ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο φπνπ εγθαζίζηαληαη, εθηφο εάλ κεζνιαβεί άιινο
δηαθφπηεο πξνο ηελ άθημε (ηερληθή cascading – εληζρπκέλεο πξνζηαζίαο).
Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο κεραληθά απφ ηε ιαβή ρεηξηζκνχ,
ψζηε λα απνθεχγεηαη νη επαθέο λα παξακέλνπλ θιεηζηέο ζε ζπλζήθεο βξαρπθχθισζεο ή
ππεξθφξηηζεο. Θα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ “απηφκαηνπ επαλνπιηζκνχ”.
Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο θάζε πφινπ ζε έλαλ πνιππνιηθφ κηθξναπηφκαην δηαθφπηε (MCB) ζα
πξέπεη λα ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηνλ εζσηεξηθφ κεραληζκφ ηνπ δηαθφπηε θαη φρη κε ηε ιαβή
ρεηξηζκνχ. Σν ρεηξηζηήξην ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ “γιψζζαο” (ιαβήο), κε δπλαηφηεηα
θιεηδψκαηνο. Θάζε πφινο ζα πξέπεη λα έρεη έλα δηκεηαιιηθφ ζεξκηθφ ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία
θαηά ππεξθφξηηζεο θαη έλα καγλεηηθφ ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία θαηά βξαρπθπθιψκαηνο. Γηα
ηελ νλνκαζηηθή έληαζε κηθξν-απηφκαηνπ δηαθφπηε παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή πίλαθεο
επηινγήο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ θνξηίνπ θαη ην κέγεζνο απηνχ. Οη αθξνδέθηεο ζα είλαη
ηχπνπ ζήξαγγνο (ΗΡ 20) ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο άκεζεο επαθήο. Θα πξέπεη λα
είλαη δπλαηή ε επηηφπνπ πξνζαξκνγή βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ φπσο: πελίν εξγαζίαο, πελίν
έιιεηςεο ηάζεο, επαθή ON-OFF, επαθή ζεκαηνδφηεζεο αλάγθεο (alarm) ή ζπζθεπή
αλίρλεπζεο ξεχκαηνο δηαξξνήο 30 mA ή 300 mA κε δπλαηφηεηα ειέγρνπ απφ απφζηαζε
(αθφπιηζε απφ απφζηαζε).
Οη δηαθφπηεο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηνπο Γεξκαληθνχο Θαλνληζκνχο VDE 0641 θαη 0643, κε
ραξαθηεξηζηηθά δηαθνπήο θακπχιεο «Β» (θαηά IEC / EN 60898) γηα ηα θπθιψκαηα θσηηζκνχ
θαη ξεπκαηνδνηψλ θαη θακπχισλ «C» ή «D» (θαηά IEC / EN 60898) γηα ηα θπθιψκαηα κηθξψλ
θηλεηήξσλ. Οη απηφκαηεο αζθάιεηεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα νλνκαζηηθή ηάζε 230 V – 400 V
ζε 50 Hz, κε ηζρχ δηαθνπήο ηνπιάρηζηνλ 3 kΑ γηα ηα θπθιψκαηα θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ
θαη ηζρχ δηαθνπήο ηνπιάρηζηνλ 6 kΑ γηα ηα θπθιψκαηα θηλεηήξσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν
IEC 947,2. Θα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζεξκηθά ζηνηρεία πξνζηαζίαο απφ ππεξεληάζεηο θαη
ειεθηξνκαγλεηηθά ζηνηρεία πξνζηαζίαο απφ βξαρπθπθιψκαηα ηα νπνία ζα δηεγείξνληαη απφ
εληάζεηο ξεχκαηνο ίζεο κε 5 - 14 θνξέο ηελ νλνκαζηηθή γηα ηηο ηχπνπ «C» θαη 10 - 20 θνξέο
ηελ νλνκαζηηθή γηα ηηο ηχπνπ «D». Ο ειάρηζηνο αξηζκφο θχθισλ ιεηηνπξγίαο είλαη 20.000.

22.2.9. Γηαθόπηεο δηαξξνήο (RCD)
Γηα ηελ πξνζηαζία εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζθεπψλ απφ ππεξθφξηηζε ή βιαβψλ έλαληη δηαξξνήο
πξνο γε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεινη δηαθφπηεο δηαξξνήο (δηαθπγήο έληαζεο). Θα
ελεξγνπνηνχληαη κε βάζε ην δηαλπζκαηηθφ άζξνηζκα ησλ ξεπκάησλ ησλ θάζεσλ θαη ηνπ
νπδεηέξνπ. Θα πξέπεη λα κεηξνχλ ηα ελαιιαζζφκελα θαη παικηθά ζπλερή ξεχκαηα (CBR,
ηξφπνο θαηαζθεπήο Α θαηά IEC 60947-2).
Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC / EN 61008. Ζ
ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ θαη ε
ζήκαλζή ηνπ πξέπεη λα είλαη νξαηή πάλσ ζηηο ζπζθεπέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ζπζθεπή
ζα πξέπεη λα θαίλνληαη ζε κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πξφηππν:
αξηζκφο πφισλ, νλνκαζηηθφ ξεχκα ιεηηνπξγίαο, νλνκαζηηθφ ξεχκα δηαξξνήο.
Ζ νλνκαζηηθή ηηκή ηεο ηθαλφηεηαο δηαθνπήο θαη απνθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 1,5 kA ηφζν γηα ξεχκα βξαρπθχθισζεο ελεξγψλ αγσγψλ (Im) φζν θαη γηα
ξεχκα βξαρπθχθισζεο γεο (Im).
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Σα νλνκαζηηθά ππνζεηηθά ξεχκαηα βξαρπθχθισζεο (Inc θαη Ic) πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξα ή
ίζα κε ην αλακελφκελν ξεχκα βξαρπθχθισζεο ζην ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο (Isc ζχκθσλα κε
ην IEC 60364). Ο θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα εγγπάηαη φηη απηέο νη ηηκέο δελ δηαθέξνπλ απφ
ηελ νλνκαζηηθή ηθαλφηεηα δηαθνπήο ηνπ κηθξναπηφκαηνπ δηαθφπηε πνπ παξέρεη πξνζηαζία
έλαληη βξαρπθπθιψκαηνο ζην δηαθφπηε δηαξξνήο.
Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα πξέπεη λα αθνπιίδνπλ γηα ξεχκαηα ζθάικαηνο κε DC ζπληζηψζεο
(ηχπνο A ζχκθσλα κε ην IEC 60755). Σν ίδην απαηηείηαη γηα δηαθφπηεο δηαξξνήο πνπ
βξίζθνληαη κεηά απφ UPS.
Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηξηθαζηθνχο ξπζκηζηέο ζηξνθψλ πξέπεη λα είλαη
ηχπνπ B ζχκθσλα κε ην IEC 60755.
χκθσλα κε ην πξφηππν IEC / EN 60364 φηαλ κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ππνδηαλνκήο
πξνζηαηεχνπλ ξεπκαηνδφηεο γεληθήο ρξήζεο, κε νλνκαζηηθφ ξεχκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα
20A, πξέπεη λα παξέρνπλ επηπξφζζεηα πξνζηαζία έλαληη άκεζεο επαθήο. Απηέο νη ζπζθεπέο
πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC / EN 61009 θαη πξέπεη λα έρνπλ νλνκαζηηθφ
ξεχκα δηαξξνήο 30 mA.
Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο κπνξεί λα παξεκβαίλνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηαθφπηε είηε κεραληθά
είηε ειεθηξηθά. Θα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ:


Απιφηεηα ζηελ ζπλαξκνιφγεζε.



Ύπαξμε πιήθηξνπ δνθηκήο απφδεπμεο (test), ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο
ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο.



Ύπαξμε νπηηθήο έλδεημεο (LED ή άιιεο), ε νπνία θαζηζηά εθηθηή ηελ νπηηθή
επηηήξεζε ηεο κνλάδαο.



Ύπαξμε βνεζεηηθήο επαθήο ζπλαγεξκνχ, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο
κε ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ.

Ζ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο δελ πξέπεη λα επεξεάδεη ηηο ηδηφηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθφπηε
ηζρχνο κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδεηαη ε κνλάδα.
Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο 230V AC ή 400V AC.
Γηαθνξηθφ ξεχκα δηαξξνήο 30 mA, 300 mA ή 500 mA ζηαζεξφ ή ξπζκίζηκν (αλάινγα ηελ
απαίηεζε πξνζηαζίαο) σο εμήο: α) Γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο κέρξη 160 Α:
0...50 mA, β) Γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο κεγαιχηεξε απφ 160 Α: 0...3 Α.
Άκεζε ελεξγνπνίεζε ή ξχζκηζε ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο (αλάινγα ηελ απαίηεζε πξνζηαζίαο)
σο εμήο: α) Γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο κέρξη 160 Α: 0...0,5 sec, β) Γηα
δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο κεγαιχηεξε απφ 160 Α: 0...1 sec.
Όινη νη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα πξέπεη λα απηνπξνζηαηεχνληαη απφ αλεπηζχκεηεο δηαθνπέο
πνπ νθείινληαη ζε κεηαβαηηθέο ππεξηάζεηο (θεξαπλνί, δηαηαξαρέο ζην δίθηπν θιπ.).

22.2.10. Αληηθεξαπληθά
Απαηηείηαη ε εθπιήξσζε ησλ αθφινπζσλ πξνηχπσλ:


EN 61643-11
Σχπνο (Class) 1, Σχπνο 2 θαη Σχπνο 3. Αληηθεξαπληθά πνπ ζπλδένληαη
ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο. Ζ ζπκκφξθσζε ζα πξέπεη λα
απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζήκαλζε πνηφηεηαο NF ή ηζνδχλακε επάλσ ζηε ζπζθεπή.



IEC 61643-1
Γνθηκή: Θιάζεο I, Θιάζεο II θαη Θιάζεο III Έθδνζε 2 (Κάξηηνο
2005): Αληηθεξαπληθά πνπ ζπλδένληαη ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο ελέξγεηαο ρακειήο
ηάζεο.



IEC 60364-4-44 Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ – Κέξνο 4-443: Πξνζηαζία έλαληη
ππεξηάζεσλ αηκνζθαηξηθήο πξνέιεπζεο ή απφ αιιαγέο θαηάζηαζεο (δεχμε –
απφδεπμε) δηαθνπηηθνχ εμνπιηζκνχ.

IEC 60364-5-53 Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ – Κέξνο 5-534 πζθεπέο γηα
πξνζηαζία έλαληη ππεξηάζεσλ.
Σα αληηθεξαπληθά Σχπνπ 2 ζα απνηεινχληαη απφ απνζπψκελα θπζίγγηα, κε κέγηζην ξεχκα
εθθφξηηζεο 8 kA. Θα πεξηνξίδνπλ ηελ ηάζε ψζηε πνηέ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 1,4 kV κεηαμχ
θάζεο γεο θαη ην 1,0 kV κεηαμχ θάζεο νπδεηέξνπ. Ζ ηάζε ιεηηνπξγίαο Uc δελ ζα είλαη
κηθξφηεξε απφ 340 V κεηαμχ θάζεο γεο θαζψο θαη κεηαμχ θάζεο νπδεηέξνπ. Σν
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αληηθεξαπληθφ ζα ηνπνζεηείηαη έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ
αθξνδέθηε γεο ηνπ αληηθεξαπληθνχ θαη ηνπ αθξνδέθηε γεο εηζφδνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 15
cm. Δλαιιαθηηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληηθεξαπληθά κε κεηαιιηθφ πεξίβιεκα, βαζκνχ
πξνζηαζίαο IP 65 (NEMA 4) κε νκνηνγελέο δηζθίν βαξίζηνξ κεηαιιηθνχ νμεηδίνπ πηζηνπνηεκέλα
απφ UL 1449 (3ε έθδνζε), IEC 61643-1 ed. 2:2005, EN 61643-A11:2005, IEEE, NEMA LS-1 ή
άιιν αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ. Ζ δηάηαμε ηνπ αληηθεξαπληθνχ ζα είλαη θαηάιιειε γηα ην
ζχζηεκα γείσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο.
χκθσλα κε ην EN 61643-11, ην αληηθεξαπληθφ ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε έλαλ απνδεχθηε
(αζθάιεηα), ηνπ νπνίνπ ε αθφπιηζε δε ζα επεξεάδεη ηε δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο ζε
νπνηνδήπνηε θνξηίν πνπ βξίζθεηαη ζηα θαηάληε. Απηφο ν απνδεχθηεο κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζε
κηθξναπηφκαην δηαθφπηε, ζε ζπκθσλία κε ην πξφηππν IEC / EN 60898. Ο
ζπληνληζκφο/ζπλεξγαζία ηνπ αληηθεξαπληθνχ κε ηνλ απνδεχθηε πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή. Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληηθεξαπληθά αλαγλσξηζκέλα θαηά
UL 1449 (3ε έθδνζε) πνπ ιεηηνπξγνχλ αζθαιψο ρσξίο εζσηεξηθέο αζθάιεηεο.

22.2.11. Οειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο
Σα ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο (ζεξκηθά) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα
IEC 60947-1, IEC 60947-4 ή ζε ηζνδχλακα πξφηππα ρσξψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ. (ΛFC 63-650,
VDE 0660) ή κε ηα πξφηππα UL.
Ζ νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο ζα είλαη 660 V, ελψ ηα φξηα ζπρλφηεηαο ηνπ ξεχκαηνο
ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη απφ 50/60 Hz.
Θα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε ζπλερέο ή ελαιιαζζφκελν ξεχκα.
Όια ηα ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ζα είλαη πιήξσο ηθαλά λα ιεηηνπξγνχλ ζε ηξνπηθά θιίκαηα
θαη λα είλαη αληηζηαζκηζκέλα ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δηαθνξηθά.
Σα ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ζα δηαηίζεληαη ζε 3 πφινπο.
Θα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε 2 θιάζεηο ελεξγνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο
IEC 60947–4 (θιάζε ελεξγνπνίεζεο 10,20).
Ζ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα είλαη απφ –25°C έσο
55°C.
Θα πξέπεη λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλα ψζηε λα κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ αλεμάξηεηα απφ ην
ξειέ ηζρχνο.
Σν ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ζα δηαζέηνπλ:


Δχθνιε θαη αθξηβή ξχζκηζε δπλαηφηεηα καλδάισζεο ηεο ξχζκηζεο κε δηαθαλέο
πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα



Δπηινγέα ζέζεο «ρεηξνθίλεηνπ επαλνπιηζκνχ» θαη ζέζε «απηφκαηνπ επαλνπιηζκνχ»



εκαηνδφηεζε ηεο ελεξγνπνίεζεο



Ιεηηνπξγία «επαλνπιηζκνχ», αλεμάξηεηε απφ ηελ ιεηηνπξγία «start»



Ιεηηνπξγία «stop» κε δπλαηφηεηα καλδάισζεο

 Ιεηηνπξγία «test» κε πξνζνκνίσζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζεξκηθνχ
Ζ ελεξγνπνίεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ βνεζεηηθψλ επαθψλ (1NO+1NC) κε lth=5A.

22.2.12. Κπνπηόλ ηειερεηξηζκνύ – ελδεηθηηθέο ιπρλίεο
Σα κπνπηφλ ηειερεηξηζκνχ θαη νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο ζχξεο πηλάθσλ
ηχπνπ πεδίσλ ζα είλαη δηακέηξνπ νπήο εγθαηάζηαζεο 22 mm θαη βάζνπο 60 mm. Οη ιπρλίεο
ζα είλαη αίγιεο 24 V DC. Οη πιήξεηο ζπζθεπέο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην πξφηππν VDE 0660 κε
βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ65.
Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ησλ πηλάθσλ ηχπνπ πεδίσλ ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηελ παξεκβνιή
θαηάιιεισλ αζθαιεηψλ (ηχπνπ ηακπαθέξαο) κε ηηο θάζεηο πνπ ειέγρνπλ. Σν θάιπκκα ησλ
ιπρληψλ ζα έρεη θφθθηλν ρξψκα θαη ζα θέξεη θαηάιιειν επηληθεισκέλν πιαίζην. ε πεξίπησζε
έλδεημεο πνιιψλ ιεηηνπξγηψλ (ιεηηνπξγία, ζηάζε, βιάβε θ.ά.) ην θάιπκκα ησλ αληίζηνηρσλ
ιπρληψλ ζα κπνξεί λα είλαη θφθθηλν, πξάζηλν, πνξηνθαιί θ.ά. Ζ αιιαγή ησλ ιακπηήξσλ ησλ
ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ ζα πξέπεη λα κπνξεί γίλεηαη εχθνια ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζεί ε
κπξνζηηλή κεηαιιηθή πιάθα ησλ πηλάθσλ.
ηα θπθιψκαηα ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ζα είλαη ηχπνπ ρακειήο
ηάζεσο κε ελζσκαησκέλν κεηαζρεκαηηζηή. Γηα λα εμαζθαιηζηεί κεγάινο ρξφλνο δσήο ησλ
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ιπρληψλ, απηέο δελ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ππφ ηάζε κεγαιχηεξε ηνπ 90% ηεο νλνκαζηηθήο
ηνπο.
ηα θπθιψκαηα ζπλερνχο ξεχκαηνο θαηάιιειεο αληηζηάζεηο ζα ζπλδένληαη ελ ζεηξά πξνο ηε
ιπρλία.
Πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ νη ιπρλίεο πξέπεη λα είλαη ηχπνπ ειέγρνπ δηα πηέζεσο (push to
test) ή ζα πξνβιέπεηαη ζε θάζε πίλαθα ηχπνπ πεδίσλ θνκβίν ειέγρνπ.
Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN ζα είλαη ζχκθσλεο
κε ην πξφηππν IEC 62094-1, ηχπνπ κε θσηνδίνδν (LED). Θα ιεηηνπξγνχλ κε νλνκαζηηθή ηάζε
230 V AC ή 12 – 48 V AC/DC. Ζ αληνρή ηνπο ζε θξνπζηηθή ηάζε ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4 kV (2
kV γηα ελδεηθηηθά 12 – 48 V). Θα δηαζέηνπλ πςειή πνηφηεηα ζηελ απφδνζε ησλ ρξσκάησλ θαη
ηεο θσηεηλφηεηαο θαη δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 50.000 h. Ζ θαηαλάισζε ηζρχνο δελ μεπεξλά
ην 0,8 W.

22.2.13. Όξγαλα κεηξήζεσο
Σα φξγαλα κεηξήζεσο γεληθά πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο VDE 0410 θαη ηα
πξφηππα IEC 51 θαη IEC 521.
Σα φξγαλα κεηξήζεσο γηα πίλαθεο ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαζηάζεηο ησλ DIN 43700 θαη DIN
43718, νη πεξηνρέο κεηξήζεσο ζην DIN 43701 θαη νη αληηζηάζεηο κεηξήζεσο ζην DIN 43703. Ζ
ηάζε δνθηκήο γηα ηελ αληνρή ησλ νξγάλσλ κεηξήζεσο ζα είλαη ε θαηάιιειε γηα ηελ
αληίζηνηρε πεξηνρή κέηξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ απαηηνχκελε θιάζε αθξίβεηαο. Ζ θιάζε
αθξηβείαο ζα αλαθέξεηαη γηα ηελ ζεξκνθξαζία +20νC ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο VDE
0410.
Σν πεξίβιεκα ησλ νξγάλσλ ζα είλαη ζηεγαλφ, γηα εθηφμεπζε λεξνχ θαη ζθφλεο. Θάζε φξγαλν
ζα έρεη δηάηαμε δηνξζψζεσο ηεο κεδεληθήο ζέζεσο ψζηε ν δείθηεο λα δείρλεη κε αθξίβεηα ηελ
κεδεληθή ζέζε ζε εξεκία. Ζ ζηήξημε ησλ νξγάλσλ ζηνπο πίλαθεο ζα είλαη ζχκθσλε πξνο ην
DIN 43835 θαη ζα εμαζθαιίδεη εχθνιε αλάγλσζε. Θαηά ζπλέπεηα ην χςνο ηνπνζέηεζεο απφ ην
δηακνξθσκέλν δάπεδν δε ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 400 mm θαη κεγαιχηεξν απφ 2.000 mm.
Ζ βαζκίδα κεηξήζεσο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43802 θαη ε δηάηαμε ησλ
αθξνδεθηψλ ειεθηξηθήο ζπλδέζεσο ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43807.
Οη θαισδηψζεηο ησλ νξγάλσλ ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αζθάιεηεο HRC θαη φπνπ πξνβιέπεηαη
ζα πξνζηαηεχνληαη απφ ηδηαίηεξεο αζθάιεηεο έλαληη βξαρπθπθιψκαηνο.

Ακπεξφκεηξα

Σα ηερληθά ζηνηρεία ησλ ακπεξνκέηξσλ πξέπεη λα είλαη ηα θάησζη:
i.
Θα είλαη ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ηχπνπ ζηξεθφκελνπ ζηδήξνπ ή ςεθηαθά,
γηα ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο 45 Hz – 65 Hz.
ii.
Οη δηαζηάζεηο ζα είλαη 96 mm x 96 mm φηαλ ηνπνζεηνχληαη ζε ζχξα πίλαθα
ηχπνπ πεδίσλ ή 70 mm (πιάηνο) φηαλ ηνπνζεηνχληαη ζε ηππνπνηεκέλε ξάγα
DIN.
iii.
Ζ θιάζε αθξίβεηαο ζα είλαη 1,5%.

Βνιηφκεηξα

Σα ηερληθά ζηνηρεία ησλ βνιηνκέηξσλ πξέπεη λα είλαη ηα θάησζη:
i.
Θα είλαη ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ζηξεθφκελνπ ζηδήξνπ ή ςεθηαθά, γηα
ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο 45 Hz – 65 Hz.
ii.
Οη δηαζηάζεηο ζα είλαη 96 mm x 96 mm φηαλ ηνπνζεηνχληαη ζε ζχξα πίλαθα
ηχπνπ πεδίσλ ή 70 mm (πιάηνο) φηαλ ηνπνζεηνχληαη ζε ηππνπνηεκέλε ξάγα
DIN.
iii.
Ζ θιάζε αθξίβεηαο ζα είλαη 1,5%.

Ζιεθηξνληθά πνιπφξγαλα

Δίλαη δπλαηή ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ κέηξεζεο, ηα νπνία ζα αληηθαζηζηνχλ ηα
αλαινγηθά φξγαλα κέηξεζεο ηα νπνία ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο
αθξίβεηεο κεηξήζεσλ θαη λα εθηεινχλ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο.
Θα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο:


Κέηξεζε θαζηθψλ ηάζεσλ (θάζεηο – νπδέηεξνο) κέρξη 275V AC 50/60 Hz.



Κέηξεζε πνιηθψλ ηάζεσλ (θάζε – θάζε) κέρξη 475V AC 50/60 Hz.
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Θιάζε αθξίβεηαο 1,5%.



Σάζε ιεηηνπξγίαο 230V AC ή 400V AC.



Κέηξεζε ξεπκάησλ θαη γηα ηηο ηξείο θάζεηο κε ηελ ρξήζε κεηαζρεκαηηζηή έληαζεο.



H απεηθφληζε ησλ κεηξήζεσλ ζα γίλεηαη ζε νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ (ηχπνο LCD).



Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα κεηάδνζεο ησλ κεηξήζεσλ ζε PLC.

Κεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο

Οη κεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ην πξφηππν IEC 185, κε ηχιηγκα ζην
πξσηεχνλ ή δαθηπιηνεηδνχο ηχπνπ, αλάινγα κε ηελ επηζπκεηή ζρέζε κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ζα
είλαη θαηάιιεινη γηα ηξνθνδφηεζε κεηξεηψλ, ελδεηθηηθψλ νξγάλσλ θαη δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο.
Οη κεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο κεηξήζεηο εληάζεσο
ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο πάλσ απφ 30 Α θαη ζα είλαη ζχκθσλα πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο DIN
42600 θαη VDE 0414/12.70.
Σα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ κεηαζρεκαηηζηή εληάζεσο ζα είλαη:
i.
Σν δεπηεξεχνλ πελίν ζα είλαη νλνκαζηηθήο εληάζεσο 5 Α ελψ ην πξσηεχνλ ζα
πξέπεη λα θαιχπηεη ην άζξνηζκα ησλ θνξηίσλ πνπ εμππεξεηεί.
ii.
Ζ θιάζε αθξίβεηαο ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηε ιεηηνπξγία πνπ πξννξίδνληαη.
Δηδηθφηεξα γηα ηξνθνδφηεζε κεηξεηψλ, ε απαηηνχκελε θιάζε αθξηβείαο ζα
είλαη 1, γηα ηξνθνδφηεζε ελδεηθηηθψλ νξγάλσλ 3 θαη γηα ηξνθνδφηεζε
δηαηάμεσλ αζθαιείαο 5, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. ε πεξίπησζε πνπ ν
κεηαζρεκαηηζηήο εληάζεσο εθηειεί πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ιεηηνπξγίεο, ζα
πξέπεη λα είλαη ηεο αλσηέξαο ησλ απαηηνχκελσλ θιάζεσο αθξηβείαο.
iii.
Ζ κφλσζε ζα είλαη μεξή, γηα εζσηεξηθφ ρψξν, ζχκθσλα πξνο VDE
iv.
Ζ νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα ζα είλαη 50 Ζz
v.
Ζ ηάζε ιεηηνπξγίαο έσο 600 V
vi.
Ζ ηάζε δνθηκήο ζα είλαη 3 kV
vii.
Ο ζπληειεζηήο ππεξεληάζεσο Κ5 (-15 % ζπλνιηθφ ζθάικα ζε 5xΗΛ), φπνπ IN ε
νλνκαζηηθή έληαζε
viii.
Αληνρή βξαρπθπθιψκαηνο Η ζεξκηθή έληαζε: Ith = 60 In
ix.
Γπλακηθή έληαζε: Idyn = 150 In
x.
πλερήο ππεξθφξησζε: 20%
xi.
Θξνπζηηθή ππεξθφξηηζε 60 Ηn (γηα 1 sec)
Θάζε κεηαζρεκαηηζηήο εληάζεσο ζα θέξεη πηλαθίδα ζηνηρείσλ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ν
ηχπνο, ε ζρέζε κεηαζρεκαηηζκνχ, ην νλνκαζηηθφ θνξηίν θηι.
Θαηά πξνηίκεζε πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κεηαζρεκαηηζηέο δαθηπιηνεηδνχο ηχπνπ αληί απηψλ
κε ηχιηγκα.
Οη κεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο πξέπεη λα αληέρνπλ, ρσξίο βιάβε, ζηελ έληαζε θαη ηνλ ρξφλν
βξαρπθπθιψκαηνο πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί ζηε ζέζε πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη. Ζ σο άλσ
αληνρή δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ ππφινηπνπ εμνπιηζκνχ ηνπ πίλαθα.
Γηα ηελ εχθνιε ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ εληάζεσο πξνβιέπεηαη ε
ηνπνζέηεζε ιπφκελσλ ζπλδέζκσλ ζε θάζε θάζε ηνπ πξσηεχνληνο.

Κεηαζρεκαηηζηέο ηάζεσο

Οη κεηαζρεκαηηζηέο ηάζεσο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη θαηά IEC 186. Σα ηπιίγκαηα ησλ
κεηαζρεκαηηζηψλ ηάζεσο ζα είλαη εκβαπηηζκέλα θαη ζα κνλψλνληαη κε επνμηθή ρπηνξεηίλε.
Θα έρνπλ ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά, ήηνη ιφγν κεηαζρεκαηηζκνχ, νλνκαζηηθή ηάζε
εμφδνπ, νλνκαζηηθή ηζρχ θηι. ε απφθιηζε απφ ηελ νλνκαζηηθή ηάζε θαη ηζρχ δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ην 0,5%.
Οη ζηαζεξέο επαθέο ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ζα θαιχπηνληαη απηνκάησο κε δηαθξάγκαηα
αζθαιείαο φηαλ νη κεηαζρεκαηηζηέο απνδεπγλχνληαη. Σα δηαθξάγκαηα ζα έρνπλ θίηξηλν ρξψκα
θαη ζα θέξνπλ ηελ επηγξαθή «ΘΤΘΙΧΚΑ» φηαλ νη επαθέο δεπγλχνληαη πξνο ηελ πιεπξά ησλ
ηξνθνδνηηθψλ αγσγψλ.
Σα πξσηεχνληα ηπιίγκαηα ζα πξνζηαηεχνληαη κε αζθάιεηεο HRC ζχκθσλα κε ην πξφηππν
IEC 60282 θαη καδί κε ηηο θαισδηψζεηο κεηαμχ ησλ αζθαιεηψλ θαη ησλ αγσγψλ ηνπ
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πξσηεχνληνο ζα πξέπεη λα αληέρνπλ ζηελ έληαζε βξαρπθπθιψκαηνο ζην ζεκείν πνπ είλαη
ηνπνζεηεκέλνο ν κεηαζρεκαηηζηήο.
Ζ πξφζβαζε ζηηο αζθάιεηεο ηνπ πξσηεχνληνο ζα είλαη αδχλαηε, αλ δελ έρεη απνκνλσζεί
πιήξσο ν κεηαζρεκαηηζηήο απφ ηελ ηξνθνδνηνχζα ην πξσηεχνλ πεγή.
Σα ηπιίγκαηα ηνπ δεπηεξεχνληνο ζα πξνζηαηεχνληαη επίζεο κε αζθάιεηεο ησλ νπνίσλ ε
αληηθαηάζηαζε πξέπεη λα είλαη αζθαιήο θαη εχθνιε.

Βαηηφκεηξα

Οη κεηξεηέο ζα είλαη ηξηθαζηθνί θαη ε θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη ζχκθσλε κε ην IEC 1036. Ζ
αθξίβεηα ζα είλαη θιάζεο 2 θαη ζα δηαζέηνπλ νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ έμη ςεθίσλ ζηελ νπνία
ζα εκθαλίδεηαη ε έλδεημε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε kWh. Ζ ζχλδεζή ηνπο ζα γίλεηαη είηε
άκεζα είηε κέζσ ηξηψλ κεηαζρεκαηηζηψλ έληαζεο θαηάιιεινπ ιφγνπ κεηαζρεκαηηζκνχ.

Χξνκεηξεηέο

Οη σξνκεηξεηέο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ην πξφηππν IEC, κεραληθνχ ηχπνπ, πέληε ηνπιάρηζηνλ
ςεθίσλ γηα παξάιιειε ζχλδεζε κε ην θνξηίν, θιάζεο αθξίβεηαο 2, κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230V
θαη νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα 50 Ζz.

22.2.14. Δπηηεξεηέο ηάζεο
Οη επηηεξεηέο ηάζεο ζα παξαθνινπζνχλ ηελ ηάζε θαη ζα δίλνπλ ζε ειεχζεξε ηάζεο
κεηαγσγηθή επαθή ζήκαλζε ηεο αλσκαιίαο.
Θα επηζεκαίλεηαη ε απψιεηα θάζεο, ε αιιαγή ζηελ αθνινπζία ησλ θάζεσλ, ε αζπκκεηξία
θάζεο ζε ππφηαζε ζε ξπζκηδφκελν πνζνζηφ 85 ... 95%, ε αζπκκεηξία θάζεο ζε ππέξηαζε ζε
ξπζκηδφκελν πνζνζηφ 105 ... 115%, ε ζπκκεηξηθή ππφηαζε θαη ππέξηαζε ζηα ίδηα
ξπζκηδφκελα πνζνζηά.
Ζ επηηήξεζε ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θαη ηνπ νπδέηεξνπ, ζα ππάξρεη πζηέξεζε, ελψ ε επαθή
ζα κεηάγεηαη ζε ξπζκηδφκελν κεηά ηελ αλσκαιία ρξφλν 0,1 έσο 10 sec.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη έλαο επηηεξεηήο πνπ λα εθηειεί φια ηα αλσηέξσ γίλνληαη
δεθηνί θαη δχν καδί πνπ ζα επηηεινχλ ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ.

22.3. Δθηέιεζε εξγαζηώλ
Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή
θαη κε ηα ηερληθά ζηνηρεία πνπ επηζπλάπηνληαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε.
Πέξαλ ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο νη ειεθηξηθνί πίλαθεο ρακειήο ηάζεο πξέπεη λα είλαη
ζχκθσλνη κε ηα εμήο:


Ηζρχνληεο Λφκνπο θαη Γηαηάγκαηα ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο.



Ηζρχνληεο νδεγίεο ΓΔΖ



-



Πξφηππα
IEC / EN 60909 κε ηα ζπκπιεξσκαηηθά ηκήκαηά ηνπ Κέξε 1 θαη 2, φπνπ
αλαθέξεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ ξεχκαηνο βξαρπθπθιψζεσο κηαο
εγθαηάζηαζεο.
IEC 61439-1 θαη IEC 61439-2 πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δνθηκέο ηχπνπ («routine
verifications») θαη ζεηξάο («design verifications») ζχκθσλα κε ην λέν πξφηππν.
IEC 60529 πνπ αλαθέξεη ην βαζκφ πξνζηαζίαο ελφο πεξηβιήκαηνο, ελάληηα ζε
μέλα ζσκαηίδηα θαη ελάληηα ζην λεξφ.
Ηζρχνληεο Λφκνπο, Γηαηάγκαηα θαη θαλνληζκνχο γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ.

22.3.1. Βαζκόο πξνζηαζίαο
Οη πίλαθεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ειάρηζην βαζκφ πξνζηαζίαο IP 54, ζχκθσλα κε ην
πξφηππν EN 60529. Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ζα δειψλεηαη ζηα πηζηνπνηεηηθά δνθίκσλ ηχπνπ θαη
ε θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν βαζκφο
πξνζηαζίαο κε πιαίζην/πφξηα κε άκεζε πξφζβαζε ζην ρεηξηζκφ ηνπ δηαθνπηηθνχ πιηθνχ. O
βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα έλαληη κεραληθψλ θξνχζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ ΗΘ 07, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηα πξφηππα IEC 62262 ή EN 62262 (πξψελ IEC/EN
50102).
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22.3.2. Γνκή πηλάθσλ Σακειήο Ράζεο
Κεηαιιηθά κέξε

Ζ ζπκπαγήο κεηαιιηθή δνκή είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ζηξαηδαξηζηή θαη ειεθηξνζπγθνιιεηή
ιακαξίλα κε αζεκνθφιιεζε decappe ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 mm. Θάζε πίλαθαο ζα είλαη ηχπνπ
θιεηζηνχ εξκαξίνπ κε ζθειεηφ απφ κνξθνζίδεξν (γσληά) 40 mm x 40 mm x 4 mm.
Σν εζσηεξηθφ ηνπ πίλαθα φπνπ βξίζθνληαη ηα φξγαλα πξέπεη λα είλαη πξνζζαθαηξεηφ (ηχπνο
εληαίνπ ηακπιά). Οη κεησπηθέο κεληεζεδέληεο πφξηεο ζα έρνπλ θιεηδαξηά. ηελ εζσηεξηθή άθξε
ηεο πφξηαο πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθφ θαλάιη, εηο ηξφπνλ ψζηε λα ηνπνζεηείηαη πξνζηαηεπηηθφ
ιάζηηρν, ειαρίζηνπ πιάηνπο 1 cm. ην εζσηεξηθφ ησλ πηλάθσλ ζα γίλεη πξφβιεςε γηα ηελ
ζηήξημε ησλ θαισδίσλ πνπ αλαρσξνχλ κε ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ζηεξηγκάησλ απφ
γαιβαληζκέλα δηάηξεηα ειάζκαηα. Ζ πίζσ, πιάη θαη πάλσ πιεπξέο ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα
είλαη θιεηζηέο απφ ειεθηξνζπγθνιιεηέο ιακαξίλεο, νη νπνίεο ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ
ζηεγαλνπνίεζή ηνπο απφ λεξφ θαη ζθφλε. Ζ είζνδνο ησλ θαισδίσλ ζηνλ πίλαθα ζα γίλεηαη απφ
ηελ θάησ πιεπξά ηνπ (πνπ απνηειείηαη απφ κηα κεηαθηλνχκελε κεηαιιηθή πιάθα) ε νπνία είλαη
ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ησλ θαισδίσλ απνθιείνληαο ηαπηφρξνλα ηελ είζνδν
ηξσθηηθψλ. Οη πίλαθεο ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε θαηάιιειεο κάπεο ψζηε λα κπνξνχλ λα
ππεξπςσζνχλ ρσξίο λα ζεκεηψλεηαη ε παξακηθξή κφληκε παξακφξθσζε ή κεξηθή θαηαζηξνθή
ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο. Ο θάζε πίλαθαο ζα απνηειεί έλα εληαίν ζπγθξφηεκα ρσξηδφκελν
ζε πεδία θαη ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνο πάλσ ζε κεηαιιηθή βάζε χςνπο 10 σο 15 cm.
Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ κεηαιιηθά εξκάξηα
απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 12/10 πνπ ζηεξίδεηαη ζε νξζνζηάηεο απφ ιακαξίλα
πάρνπο 15/10, κε αθαηξνχκελα πιατλά ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο ζε κία θαηαζθεπή, ζχκθσλα
κε ην πξφηππν EN 60439-1. H νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο ζα είλαη 690 V AC θαη ε νλνκαζηηθή
αληνρή ζε βξαρπθχθισκα ηνπιάρηζηνλ 35 kA.
Οη ζχξεο ησλ εξκαξίσλ ζα είλαη κεηαιιηθέο αδηαθαλείο ή δηαθαλείο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε
ζα θέξνπλ ζθιεξπκέλν θξχζηαιιν ειάρηζηνπ πάρνπο 4 mm, επηθνιιεκέλν κε ρπηφ
ζηεγαλσηηθφ πνιπνπξεζάλεο.
Οη πίλαθεο ζα βαθνχλ κε κηα ζηξψζε αληηδηαβξσηηθήο βαθήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ππνζηνχλ
ειεθηξνζηαηηθή βαθή κε ρξψκα ηνπ νπνίνπ ε απφρξσζε ζα απνθαζηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία.
Όπνπ απαηηνχληαη αλνμείδσηνη πίλαθεο, ε κεηαιιηθή θαηαζθεπή (ζχξεο, κεληεζέδεο, πιάθα
ζηήξημεο θαη επηθάιπςεο νξγάλσλ θηι.) ζα είλαη εμ‟ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI
304, κε ειάρηζην πάρνο 1,5 mm
Ζ θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε ηα κέζα ζ‟ απηνχο φξγαλα δηαθνπήο,
ρεηξηζκνχ, αζθαιίζεσο, ελδείμεσο θηι., λα είλαη εχθνια πξνζηηά, ηνπνζεηεκέλα ζε θαλνληθέο
ζέζεηο θαη λα είλαη δπλαηή ε άλεηε αθαίξεζε, επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπο ρσξίο
κεηαβνιή ηεο θαηαζηάζεσο ησλ παξαθεηκέλσλ νξγάλσλ. Θα δηαζθαιίδεη ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ
αεξηζκφ, ψζηε λα απάγεηαη ε εθιπφκελε ζεξκφηεηα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο κε
θπζηθή θπθινθνξία κεηαμχ ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ πίλαθα πξνο ηα αλνίγκαηα ηνπ θαιχκκαηνο.
ηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηερληθνχο ιφγνπο ή γηα ιφγνπο κεηαθνξάο νη πίλαθεο ζα πξέπεη λα
παξαδνζνχλ ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηεκάρηα, ζα είλαη θξνληίδα ηνπ Αλαδφρνπ ε κεραληθή
ελνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ πιεπξψλ θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ ειεθηξηθψλ ζπλδέζεσλ
εζσηεξηθά ησλ πηλάθσλ.

Θχξηνη δπγνί δηαλνκήο

Ζ δηαλνκή ελέξγεηαο κέζα ζηνλ πίλαθα ζα γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηέζζεξηο δπγνχο ζε
νξηδφληηα δηάηαμε ζην επάλσ κέξνο ηνπ πίλαθα ή ζε αλεμάξηεην εξκάξην ζε θάζεηε δηάηαμε.
Οη δπγνί ζα είλαη έλαο γηα θάζε θάζε θαη έλαο γηα ηνλ νπδέηεξν, ζα ηνπνζεηεζνχλ κε
νξηδφληηα ηελ κεγάιε πιεπξά ηεο δηαηνκήο ηνπο θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ηελ
εθηέιεζε ζπλδέζεσλ, ζα κνλσζνχλ κε επνμεηδηθέο ξεηίλεο ή άιιν θαηάιιειν ηξφπν, ζα
βαθηνχλ κε ρξψκαηα φκνηα πξνο απηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δηάθξηζε ησλ θάζεσλ
θαη ζηνπο άιινπο πίλαθεο θέξνληαο ηηο ελδείμεηο R,S,T, PE ή L1, L2, L3, PE, αλά 1,50 m
πεξίπνπ. Δλαιιαθηηθά ε κπάξα νπδεηέξνπ κπνξεί λα είλαη παξάιιειε κε ηελ κπάξα ηεο
γείσζεο.
Οη δπγνί δηαλνκήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ κπάξεο ειεθηξνιπηηθνχ ραιθνχ ηχπνπ ΔΣΡ
νξζνγσληθήο δηαηνκήο. Ζ δηαηνκή ησλ θπξηψλ δπγψλ δηαλνκήο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα
ηελ κεηαθνξά ηνπ νλνκαζηηθνχ ξεχκαηνο κέζα ζηα απνδεθηά φξηα αλχςσζεο ζεξκνθξαζίαο
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φπσο απηά νξίδνληαη ζην πξφηππν ΔΛ 60439-1 θαη λα αληέρνπλ ηηο ειεθηξηθέο θαη κεραληθέο
θαηαπνλήζεηο ζε πιήξε ηζρχ βξαρπθπθιψκαηνο. Ζ επηινγή ηεο δηαηνκήο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ
κπαξψλ ραιθνχ ζα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε ην νλνκαζηηθφ ξεχκα ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ,
ηελ αληνρή ζε βξαρπθχθισκα, ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ βαζκφ
πξνζηαζίαο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ρακειήο ηάζεο.
Ζ ζηήξημε ησλ δπγψλ δηαλνκήο ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ αξηζκνχ κνλσηήξσλ
ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη απαηηνχκελεο κνλσηηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο. Δπίζεο ην πιηθφ
θαηαζθεπήο ησλ κνλσηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ ζε θσηηά θαη ζε ζεξκφηεηα
παξαγφκελε απφ εζσηεξηθά ειεθηξηθά θαηλφκελα ζχκθσλα κε ην IEC 60695-2.1 (960oC
30 s/30 s). Οη δπγνί ζα πξνζηαηεχνληαη έλαληη ηπραίαο επαθήο κε αθαηξνχκελα θχιια
δηάθαλνπ πιεμηγθιάο, ζηεξεσκέλνπ θαηάιιεια.

Κπάξεο Οπδεηέξνπ – Γείσζεο

Οη απινί, ελφο πεδίνπ, πίλαθεο ζα θέξνπλ έλαλ αθξνδέθηε γεηψζεσο ή έλα δπγφ γεηψζεσο.
Κεγάινη πίλαθεο, κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πεδία, ζα θέξνπλ ζπλερή δπγφ γεηψζεσο, ν νπνίνο
ζα δηαηξέρεη φιν ην κήθνο ηνπο θαη πξνο ηνλ νπνίν ζα ζπλδέεηαη φινο ν πίλαθαο.
ην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα ηχπνπ πεδίσλ ζα ηνπνζεηεζεί ε κπάξα γείσζεο θαη ελαιιαθηηθά
θαη ε κπάξα νπδεηέξνπ ηνπ πίλαθα. Ζ κπάξα ηεο γείσζεο ζα είλαη δηαζηάζεσλ ίζσλ κε ην
ήκηζπ ησλ κπαξψλ ησλ θάζεσλ θαη ηνπιάρηζηνλ 12 mm x 5 mm. Θα ζπλδεζεί αγψγηκα πξνο
ηελ ζηδεξνθαηαζθεπή ζε φιεο ηηο ζέζεηο ζηήξημεο ηεο, ζα γεησζεί πάλσ ζην δίθηπν γεηψζεσο
θαη ζα ζπλδεζνχλ κε απηήλ νη αγσγνί γείσζεο ησλ γξακκψλ πνπ αλαρσξνχλ θαζψο θαη ην
εζσηεξηθφ κέξνο (ηακπιάο) θάζε εξκαξίνπ. Ζ κπάξα γείσζεο ζα είλαη δηάηξεηε ζε θαλνληθέο
απνζηάζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπλδέζεσλ πάλσ ηεο θαη ζα βαθηεί κε θίηξηλν ρξψκα.
Γηα φια ηα μερσξηζηά ζηαζεξά κεηαιιηθά κέξε (δειαδή κεησπηθέο πιάθεο, βάζεηο ζηήξημεο
ηνπ δηαθνπηηθνχ πιηθνχ, πιεπξηθά κεηαιιηθά θαιχκκαηα θηι.) ζα πξέπεη λα ππάξρεη ειεθηξηθή
ζπλέρεηα ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνλ αγσγφ γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα
εμαζθαιίδνληαο ηελ γείσζε φισλ ησλ ζηαζεξψλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ηνπ.
ε φια ηα θηλνχκελα κεηαιιηθά κέξε (π.ρ. πφξηεο, αλνηγκέλεο κεηφπεο) ζα πξέπεη λα
ηνπνζεηεζεί αγσγφο πξνζηαζίαο (π.ρ. πιεμίδα γεηψζεσο) δηαηνκήο 6 mm2 ζχκθσλα κε ην ΗΔC
60364-5-54.
Ζ κπάξα ηνπ νπδεηέξνπ ζα είλαη δηαζηάζεσλ ίδησλ κε απηέο ησλ κπαξψλ ησλ θάζεσλ θαη ζα
ζπλδένληαη κε απηή νη νπδέηεξνη αγσγνί φισλ ησλ γξακκψλ ηνπ πίλαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
νπδέηεξν.

Δζσηεξηθέο θαισδηψζεηο πηλάθσλ

Κέζα ζηνλ πίλαθα ε φδεπζε ησλ θαισδίσλ γίλεηαη κέζα ζε θαλάιηα απφ άθαπζην PVC, φπσο
νξίδνπλ νη θαλνληζκνί. Ζ κία πιεπξά ηνπ θαλαιηνχ ζα είλαη θιεηζηή κε πξνζζαθαηξεηέο
πιάθεο, πξνζαξκνζκέλεο γηα ηελ είζνδν θαισδίσλ. Αλ νη δηαηνκέο ησλ θαισδίσλ είλαη
κεγάιεο επηηξέπεηαη δηαδξνκή έμσ απφ ην θαλάιη αξθεί απηή λα αζθαιίδεηαη επαξθψο κε ηελ
βνήζεηα γάληδσλ. Αγσγνί δηαθνξεηηθήο ηάζεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά θαλάιηα.
Ζ εζσηεξηθή δηαλνκή ζα γίλεηαη κε ράιθηλεο κπάξεο επηηξεπφκελεο έληαζεο θαη‟ ειάρηζην ίζεο
κε απηή ηνπ δηαθφπηε ηνπ πίλαθα απφ ηνλ νπνίν ηξνθνδνηνχληαη ή ηνλ νπνίν ηξνθνδνηνχλ.
Ζ ρξεζηκνπνίεζε θαισδίσλ ή αγσγψλ επηηξέπεηαη κφλν γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε
σο 125 A.
Οη ζπλδέζεηο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ ρεηξηζκψλ, κεηξήζεσλ, πξνζηαζίαο θαη ελδείμεσλ
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε εχθακπηνπο αγσγνχο κε ειάρηζηε δηαηνκή 1,5 mm2, ελψ
απηέο ησλ ζεκάησλ πξνο θαη απφ ην PLC πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε εχθακπηνπο
αγσγνχο κε ειάρηζηε δηαηνκή 1,0 mm2.
Οη ζπλδέζεηο ησλ θπθισκάησλ ηζρχνο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε εχθακπηνπο αγσγνχο
κε ειάρηζηε δηαηνκή 2,5 mm2. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαηνκψλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ'
φςε νη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο θαη θνξηίνπ.
Απφ ηηο θεληξηθέο κπάξεο ζα ηξνθνδνηνχληαη ηα πεδία κε κνλνπνιηθνχο κνλσκέλνπο αγσγνχο
κε θαηάιιεια ρξψκαηα (απηά πνπ ηεξνχληαη εληαία γηα ηελ δηάθξηζε ησλ θάζεσλ θαη ηνπ
νπδέηεξνπ) θαη δηαηνκήο ίζεο ηνπιάρηζηνλ κε ηελ δηαηνκή ηεο εμππεξεηνχκελεο γξακκήο. Οη
ζπλδέζεηο πξνο ηνπο δπγνχο ζα γίλνληαη κε πεξαζηέο βίδεο αλνμείδσηεο ½ in x 40 mm κε ηελ
παξεκβνιή αλνμείδσηεο «ξνδέιαο» πξνο ηελ πιεπξά ηεο θεθαιήο ηεο βίδαο θαη αλνμείδσηεο
αζθαιηζηηθήο ξνδέιαο («γξφβεξ») πξνο ηελ πιεπξά ηνπ πεξηθφριηνπ.
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Σα ρξψκαηα ησλ κνλψζεσλ ησλ αγσγψλ ζα είλαη φκνηα γηα αγσγνχο ίδηαο νλνκαζηηθήο ηάζεο
ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Ολνκαζηηθή ηάζε θαισδίνπ
400 V, 230 V AC
24 V DC
Θαιψδην νπδεηέξνπ
Θαιψδην γείσζεο

Υξψκα θαισδίνπ
καχξν
γθξη ή θφθθηλν
κπιε
θίηξηλν ή θίηξηλν/πξάζηλν

Όια ηα ζεκεία ππφ ηάζε κε ην γεληθφ δηαθφπηε ζηελ αλνηθηή ζέζε, πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη
κε θηλεηέο ηζρπξέο κνλψζεηο ΗΡ 20 κε απνδεδεηγκέλν απνηέιεζκα, θέξνληαο ην ζπκβνιηζκφ
"επηθίλδπλν".
Όινη νη αγσγνί ηνπ πίλαθα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη θαη ζηα δχν άθξα ηνπο κε εηδηθή
πιαζηηθή πεξηηχιημε ζήκαλζεο θαισδίσλ πνπ θέξεη ηελ αξίζκεζε ησλ αγσγψλ, κε αλεμίηεια
γξάκκαηα ή αξηζκνχο φκνηα κε ηα ιεηηνπξγηθά δηαγξάκκαηα. Ζ αξίζκεζε ησλ θαισδίσλ ζα
γίλεη θαη ζηα ππφινηπα πιηθά (πελία, επαθέο, φξγαλα ελδείμεσο θαη ρεηξηζκνχ, ξειέ ηζρχνο,
απηφκαηνπο δηαθφπηεο, ζεξκηθά, βνιηφκεηξα, ακπεξφκεηξα, θιέκκεο θηι.) θαη ζηα δπν άθξα
ησλ θαισδίσλ θαζψο θαη ζηα θνπηηά ζχλδεζεο ησλ θηλεηήξσλ.
Ζ είζνδνο θαη έμνδνο ησλ θαισδίσλ ζα γίλεηαη θαηά ηελ θάζεηε δηεχζπλζε θαη πξέπεη λα
ππάξρεη ν θαηάιιεινο ρψξνο γηα λα δηακνξθψλνληαη νη αλαγθαίεο θακππιφηεηεο ζηα θαιψδηα.

πλδέζεηο θαισδίσλ

Γηα φιεο ηηο ζπλδέζεηο ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ νη πνιχθισλνη αγσγνί ζα εθνδηάδνληαη κε
ράιθηλν επηθαζζηηεξσκέλν αθξνδέθηε («θνο»), θαηάιιεινπ κεγέζνπο.
Όιεο νη είζνδνη θαη έμνδνη θαισδίσλ ζηνλ πίλαθα ζα γίλνληαη κέζσ θαηάιιεισλ αξηζκεκέλσλ
θιεκκψλ ξάγαο θαηά VDE 0611 teil 01/11.77, ζε ρψξν εληφο ηνπ πίλαθα, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ
ηειηθή αλάπηπμε ηνπ πίλαθα γηα ηα κειινληηθά κεραλήκαηα.
Οη θιέκκεο πξέπεη λα είλαη κε δηαηξεηνχο αθξνδέθηεο, ειάρηζηεο δηαηνκήο 2,5 mm2, κε
δηαθξάγκαηα φπνπ είλαη απαξαίηεην (π.ρ. ζε ζπλάξηεζε ησλ δηαθφξσλ ηάζεσλ ιεηηνπξγίαο).
Οη θιέκκεο πξέπεη λα είλαη αξηζκεκέλεο. ηηο ζπλδέζεηο ησλ θιεκκψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ
εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ πίλαθα, πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη έλαο κφλν αγσγφο ζε θάζε θιέκκα. Οη
θιέκκεο πξέπεη λα είλαη ηνπ ηχπνπ πνπ ε βίδα πίεζεο πηέδεη ζε πξνζηαηεπηηθφ ιακάθη (ή
παξφκνην) θαη φρη απ΄ επζείαο ζηνλ αγσγφ. Σα ρξψκαηα ησλ θιεκκψλ ζα είλαη ηα αθφινπζα:
Δίδνο θιέκκαο
θιέκκα ζχλδεζεο θαισδίνπ 400 V, 230 V
θιέκκα ζχλδεζεο θαισδίνπ 24 V DC, αλαινγηθψλ ζεκάησλ
θιέκκα ζχλδεζεο θαισδίνπ νπδεηέξνπ
θιέκκα ζχλδεζεο θαισδίνπ γείσζεο

ρξψκα
κπεδ
θφθθηλε
κπιε
θίηξηλε ή θίηξηλε/πξάζηλε

22.3.3. Έιεγρνο θαη δνθηκέο
Οη πίλαθεο ζα πξέπεη λα ππνζηνχλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηηο πην θάησ δνθηκέο ηχπνπ ζχκθσλα κε ην
πξφηππν EN 60439-1 θαη λα εθδνζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ ηχπνπ:


Γνθηκή αλχςσζεο ζεξκνθξαζίαο



Γνθηκή αληνρήο ζε βξαρπθπθιψκαηα (δπλακηθή θαηαπφλεζε)



Γνθηκή δηειεθηξηθήο ζηάζκεο («Test Τςειήο Σάζεο»)



Γνθηκή αμηνπηζηίαο ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο (κπάξα ή αγσγφο γείσζεο)



Γνθηκή ησλ απνζηάζεσλ πεξηζσξίσλ θαη εξππζκνχ (κεηαμχ ελεξγψλ αγσγψλ θαη
κεηαμχ ελεξγψλ αγσγψλ θαη γείσζεο)



Γνθηκή ηεο κεραληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ θηλεηψλ κεξψλ (αλνηγνθιεηζίκαηα)

 Γνθηκή ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο ΗΡ (ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 60529)
Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη‟ ειάρηζηνλ νη παξαθάησ δνθηκέο ζεηξάο θαη λα
εθδνζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ ζεηξάο:


Έιεγρνο ηεο ζπλδεζκνινγίαο θαη έιεγρνο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ



Γηειεθηξηθή δνθηκή («Test Τςειήο Σάζεο»)
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Έιεγρνο ησλ ζπζθεπψλ πξνζηαζίαο θαη ζπλέρεηαο ηνπ θπθιψκαηνο γείσζεο (Megger
Test)



Θα πξέπεη λα γίλνπλ νη εμήο έιεγρνη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ
Ζιεθηξηθψλ Πηλάθσλ θαη ηηο δνθηκέο απηψλ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ:



Έιεγρνο αληηζηνηρίαο πηλάθσλ θαη ζρεδίσλ «Χ ΘΑΣΑΘΔΤΑΘΖΘΔ»



Γεληθφο έιεγρνο πίλαθα



Έιεγρνο βαθήο

ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο κεηά ηελ ζέζε ησλ πηλάθσλ ζε ιεηηνπξγία ε Τπεξεζία κπνξεί λα
δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν λα επαλαιάβεη ηηο δνθηκέο φζσλ έρνπλ ζρέζεηο κε ηελ
δπζιεηηνπξγία. Οη δνθηκέο απηέο ζα γίλνπλ κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ.

22.4. Δπηκέηξεζε - Ξιεξσκή
Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο, ηα εζσηεξηθά φξγαλα πξνζηαζίαο, ηα φξγαλα κέηξεζεο, νη εζσηεξηθέο
θαισδηψζεηο, ην εξκάξην ηχπνπ PILLAR θαη ε βάζε ηνπ πίλαθα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα δελ
επηκεηξψληαη
ηδηαηηέξσο,
αιιά
πεξηιακβάλνληαη
ζην
άξζξν
ηηκνινγίνπ
ηνπ
πξνθαηαζθεπαζκέλνπ αληιηνζηαζίνπ.

23. ΟΘΚΗΠΡΔΠ ΠΣΛΝΡΖΡΑΠ (FREQUENCY INVERTER)
23.1. Ζιεθηξνληθέο κνλάδεο ειέγρνπ ζηξνθώλ θηλεηήξσλ (inverters)
Οη κνλάδεο ειέγρνπ ζπρλφηεηαο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπνζέηεζε ζε πίλαθα θαη λα
ζπκθσλνχλ κε ηα πην θάησ πξφηππα:
 IEC 1000-4-2/EN 61000-4-2 επίπεδν 3 (ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC)
 IEC 1000-4-3/EN 61000-4-3 επίπεδν 3 (ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC)
 IEC 1000-4-4/EN 61000-4-4 επίπεδν 4 (ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC)
 IEC 1000-4-5/EN 61000-4-5 επίπεδν 3 (ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC)
 IEC 1800-3/EN 61800-3 γηα πεξηβάιινλ βηνκεραληθφ ή δεκφζηνπ ηνκέα
 ΔΛ 50178 γηα ρακειή ηάζε
 IEC 68-2-6 γηα αληνρή απφ δνλήζεηο θαη IEC 68-2-27 γηα αληνρή απφ ζνθ
 IEC 664-1 θαη ΔΛ 50718 γηα βαζκφ 2 αληνρήο ζε κέγηζηε πεξηβαιινληηθή κφιπλζε
 Low Voltage Derective 73/23/EEC κε ηξνπνπνηήζεηο
Ο ξπζκηζηήο ηαρχηεηαο ζα έρεη ηελ έγθξηζε θαηά UL θαη CSA. Γηα ηε κεηαηξνπή ησλ
ξεπκάησλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερλνινγία IGBT ή άιιε θαιχηεξε πνπ ζα εμαζθαιίδεη εμ‟ ίζνπ
κηθξέο παξακνξθψζεηο ηνπ ξεχκαηνο θαη ηηο ηάζεο.
Ζ νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ησλ νκαιψλ εθθηλεηψλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 380V / 415V,
ζπρλφηεηαο 35 σο 50 Hz, κε ζπληειεζηή ηζρχνο ηεο ηάμεο ηνπ 0,95 γηα φιε ηελ θιίκαθα
ξχζκηζεο ηεο ζπρλφηεηαο θαη ζα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη θαλνληθά ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο
ηνπ έξγνπ. Σν πεδίν ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα θαιχπηεη ηελ νλνκαζηηθή ηζρχ ησλ θηλεηήξσλ ησλ
νπνίσλ ηε ιεηηνπξγία ζα ξπζκίδεη.
Ο ξπζκηζηήο ηαρχηεηαο ζηεγάδεηαη ζε θηβψηην ρσξίο θίλδπλν ηπραίαο επαθήο, ελψ φιεο νη
κνλάδεο κε βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζα πξνζαξκφδνληαη βπζκαησηά. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα
δηαζέηνπλ ζήκαλζε CE θαη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Σα θχξηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνλάδσλ πνπ αθνξνχλ ηελ έμνδν πξνο θηλεηήξα, ηηο εηζφδνπο – εμφδνπο
ειέγρνπ, ηηο δπλαηφηεηεο ιεηηνπξγίαο, ηηο πξνζηαζίεο θαη ηηο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο γηα ηελ
αμηφπηζηε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα πην θάησ:
 Έμνδνο θηλεηήξα: 3 Φάζεηο, 0V έσο ηάζε δηθηχνπ, ζπρλφηεηαο 0 έσο 250 Ζz κε
ρξφλν επηηάρπλζε θαη ρξφλν επηβξάδπλζεο 0,1 έσο 1.800 sec.
 Δίζνδνη / Έμνδνη ειέγρνπ: Γχν πξνγξακκαηηδφκελεο αλαινγηθέο είζνδνη, ηάζεσο
0/2...10 V, εληάζεσο 0/4...20 mA κε ρξφλν απφθξηζεο ≤ 60 ms, αλάιπζε
0,1%, αθξίβεηα ±1%. Κία πξνγξακκαηηδφκελε αλαινγηθή έμνδνο έληαζεο
0/4...20 mA. Σξεηο πξνγξακκαηηδφκελεο ςεθηαθέο είζνδνη 24 V DC, κε ρξφλν
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απφθξηζεο ≤ 9 ms. Γχν πξνγξακκαηηδφκελεο ςεθηαθέο έμνδνη ηχπνπ ξειέ ηάζεο
ιεηηνπξγίαο 12 έσο 250 V AC / 30 V DC. Ρειέ εμφδνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο
ελδείμεηο θαηαζηάζεσλ (αθφπιηζε ιφγσ ζθάικαηνο, νκαιή εθθίλεζε,
πξνεηδνπνίεζε ζεξκηθνχ θ.ιπ.).
 Βνεζεηηθέο ηάζεηο: 10 V DC, 10 mA γηα ρξήζε κε γξακκηθά πνηελζηφκεηξα.
 Γπλαηφηεηεο: Πεξηνξηζκφο ξεχκαηνο θαη ζπρλφηεηαο, δχν ξπζκηδφκελεο ξάκπεο
εθθίλεζεο – ζηάζεο, ιεηηνπξγία PID, εθθίλεζε ζε ζπγρξνληζκφ κε πεξηζηξεθφκελν
θνξηίν (Flying start), πέληε πξνγξακκαηηδφκελεο ζηαζεξέο ηαρχηεηεο,
αληηζηάζκηζε IR, αληηζηάζκηζε νιίζζεζεο.
 Πξνζηαζίεο: Τπεξθφξηηζε κεηαηξνπέα, αλχςσζε ζεξκνθξαζίαο κεηαηξνπέα,
βξαρπθχθισκα ζηελ έμνδν ηνπ κεηαηξνπέα, ππέξηαζε δηθηχνπ, απψιεηα θάζεο
δηθηχνπ, ππεξθφξηηζε θηλεηήξα, κεραληθφ κπινθάξηζκα θηλεηήξα, ζθάικα σο
πξνο γε.
Όιεο νη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζθάικαηνο ζα επηζεκαίλνληαη κε ιπρλίεο θαη κέζσ ξειέ
εμφδσλ ηνπ επεμεξγαζηή ζα κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ σο ςεθηαθέο είζνδνη ζην δίθηπν
απηνκαηηζκνχ. Όζνλ αθνξά ηεο ελδείμεηο θαη ινηπέο ζεκαηνδνηήζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ
ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ζήκαλζεο ηεο ζέζεο ππφ ηάζε θαη γεληθνχ ζθάικαηνο.
Οη πιεξνθνξίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζθαικάησλ ζα εκθαλίδνληαη ζε ςεθηαθή νζφλε.
Ο inverter ζα έρεη κέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο πεξηβάιινληνο 40C θαη κέγηζηε πγξαζία
90% θαη ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απφ -15% έσο +10% ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο. Θα κπνξεί λα
απνδίδεη ηελ νλνκαζηηθή ηζρχ ηνπ γηα φιε ηελ θιίκαθα ξχζκηζεο ηεο ζπρλφηεηαο απφ 30100% ηεο νλνκαζηηθήο ζπρλφηεηαο (50 Hz).
Οη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα πεξηιακβάλνπλ δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε βηνκεραληθά δίθηπα ή
πξνγξακκαηηδφκελνπο ινγηθνχο ειεγθηέο.
Οη κνλάδεο ειέγρνπ ζπρλφηεηαο ζα δηαζέηνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο
πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν εθθηλεηήο αλαζηξνθήο. Δπηπιένλ, ζα δηαζέηνπλ
ζηελ είζνδν πελίν πεξηνξηζκνχ ησλ αξκνληθψλ θαη ησλ αηρκψλ θαζψο θαη θίιηξν
ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο (Radio Interference Suppression Filter RFI) απφ ηηο ηνπηθέο
ζπλζήθεο.
Οη κνλάδεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παίξλνπλ ςεθηαθφ ζήκα γηα λα μεθηλνχλ θαη λα
ζηακαηνχλ ηνλ θηλεηήξα θαη λα ηνλ νδεγνχλ ζε φπνηα ζπρλφηεηα έρεη ξπζκηζηεί.
Ο πξνκεζεπηήο ησλ ξπζκηζηψλ ζηξνθψλ ζα ζπλνδεχεη απηνχο κε γξαπηέο νδεγίεο ιεηηνπξγία
θαη ζπληήξεζεο νη νπνίεο κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζα ελζσκαηψλνληαη ζηα «Σεχρε Οδεγηψλ
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο» ηνπ έξγνπ, ηα νπνία νθείιεη λα ζπληάμεη θαη λα παξαδψζεη ζηελ
Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ κε δηθή ηνπ δαπάλε.

23.2. Δπηκέηξεζε - Ξιεξσκή
Οη ξπζκηζηέο ζπρλφηεηαο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηνπ
αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηνπ
πξνθαηαζθεπαζκέλνπ αληιηνζηαζίνπ. ηελ ηηκή απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα,
κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, νη εζσηεξηθέο θαισδηψζεηο, ε
εγθαηάζηαζε, νη ξπζκίζεηο – επηζεσξήζεηο – δνθηκέο θαη φηη άιιν πιηθφ θαη κηθξνυιηθφ
απαηηεζεί γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.

24. ΖΙΔΘΡΟΝΞΑΟΑΓΥΓΑ ΕΔΓΖ
24.1. Γεληθά
Σν Ζιεθηξνπαξαγσγφ Εεχγνο (Ζ/Ε), ζα είλαη ηξνρήιαην, εμσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο, εληφο
θαηάιιεινπ ερνκνλσηηθνχ θισβνχ.
Σν Ζ/Ε ζα είλαη επαξθνχο ηζρχνο γηα ηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ηνπ
αληιηνζηαζίνπ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο.
Σν ζπγθξφηεκα ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο ζα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ κέξε:
α) Σνλ πεηξειαηνθηλεηήξα
β) Σελ γελλήηξηα παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
γ) Σε δεμακελή θαπζίκνπ
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δ) Σνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνχ εθθηλήζεσο
ε) Σελ θνηλή βάζε ζηεξίμεσο θαη ηνλ ερνκνλσηηθφ θισβφ
Σν Ζ/Ε ζα είλαη απηνκάηνπ ιεηηνπξγίαο, ζπλερνχο ηζρχνο ζχκθσλεο κε ηνπο ππνινγηζκνχο
ηεο κειέηεο (θαηά ISO 8528), κε πεξηζψξην ππεξθνξηίζεσο θαηά 10% σο stand-by γηα κία
ψξα αλά δψδεθα ψξεο ιεηηνπξγίαο (θαηά ISO 3046). Θα θέξεη πδξφςπθην πεηξειαηνθηλεηήξα,
απηνξξπζκηδφκελε, απηνδηεγεηξφκελε γελλήηξηα, θιάζεο κφλσζεο H, θιάζεο αχμεζεο
ζεξκνθξαζίαο F, κεηά ειεθηξνληθνχ ζηαζεξνπνηεηή ηάζεσο αληίζηνηρεο ηζρχνο, θαη δεμακελή
θαπζίκνπ.
Σν Ζ/Ε πξέπεη λα είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ θαηαζθεπαζηή πηζηνπνηεκέλνπ κε ISO 9001.

24.2. Ξεξηγξαθή
Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ θαηάιιειε ηζρχ ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ
νλνκαζηηθή ηζρχ ηεο γελλήηξηαο ζε cosθ = 0,80 ζε ζπλερή ιεηηνπξγία θαη εγθαηάζηαζε ζε
θιεηζηφ ρψξν κε κέγηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 40°C. Θα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη
ηνπιάρηζηνλ απφ εμήο παξειθφκελα:
α)
Φίιηξν ιαδηνχ
β)
Φπγνθεληξηθφ ξπζκηζηή ζηξνθψλ (governor)
γ)
Φπγείν ιαδηνχ
δ)
Φπγνθεληξηθή αληιία θπθινθνξίαο λεξνχ
ε)
Θέιπθνο ζθνλδχινπ, ζθφλδπιν γηα βαζκφ αλνκνηνκνξθίαο 1/250
ζη) Φίιηξα αέξα
δ)
Αληιία θαπζίκνπ
ε)
Φίιηξν θαπζίκνπ
ζ)
Ιεθάλε ειαίνπ
η)
Ζιεθηξηθφ εθθηλεηή θαηάιιειεο ηζρχνο
ηα)
Γελλήηξηα (δπλακφ) γηα θφξηηζε ησλ ζπζζσξεπηψλ
ηβ)
Φπγείν κε αλεκηζηήξα γηα ζεξκνθξαζία 40°C κε πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα,
νδεγά πηεξχγηα θαη ζσιελψζεηο
ηγ)
ηγαζηήξα θαπζαεξίσλ κε θιάληδεο παξεκβχζκαηα θαη θνριίεο ζπλδέζεσο
ηδ)
εηξά αληαιιαθηηθψλ γηα δχν έηε ζχκθσλα κε πξφηαζε ηνπ θαηαζθεπαζηή
ηε)
σιελνεηδέο γηα ην ζηακάηεκα ηεο κεραλήο
ηζη) πζηνηρία ζπζζσξεπηψλ
ηδ)
Γηάηαμε ςπρξήο εθθίλεζεο
Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο ηνπιάρηζηνλ κε ηα παξαθάησ φξγαλα
απηνκαηηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ: πηεδνζηάηε, καλφκεηξν θαη
ζεξκφκεηξν ιηπαληειαίνπ, ζεξκνζηάηε θαη ζεξκφκεηξν λεξνχ ςχμεσο, ζεξκαληηθή αληίζηαζε
ιαδηνχ θαη λεξνχ κε θαηάιιειν ζεξκνζηάηε γηα ηελ απηφκαηε πξνζέξκαλζή ηνπο, δείθηε
ζηξνθψλ θαη κεηξεηή σξψλ ιεηηνπξγίαο.
Ζ γελλήηξηα ζα είλαη ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο 50 Hz ±2% ηζρχνο ηθαλήο λα ηξνθνδνηήζεη
ηα θνξηία θαη λα εθθηλήζεη ηνλ κεγαιχηεξν θηλεηήξα, ηάζεσο 400 V / 230 V,
απηνδηεγεηξφκελε, απηνξπζκηδφκελε. Ο απηφκαηνο ειεθηξνληθφο ξπζκηζηήο ηάζεο ζα πξέπεη
λα δηαηεξεί ηελ ηάζε ζηαζεξή ±3% ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο γηα κεηαβνιή θνξηίνπ απφ 0 100% κε ζχγρξνλε κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο ±2% θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο. Ο ρξφλνο
απνθαηαζηάζεσο ηεο ηάζεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 2 sec.
Ο πίλαθαο ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνχ ηνπ δεχγνπο ζα είλαη κεηαιιηθφο, ελζσκαησκέλνο ζε
απηφ θαη ζα πεξηιακβάλεη φια ηα φξγαλα απηνκαηηζκνχ θαη πξνζηαζίαο.
Ζ εθθίλεζε ηνπ δεχγνπο ζα γίλεηαη απηφκαηα ρσξίο θνξηίν, φηαλ ε ηάζε νπνηαζδήπνηε θάζεο
ηνπ δηθηχνπ δηαθνπεί ή θαηέιζεη θάησ απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν (ξπζκηδφκελν) φξην. Ζ
παξαιαβή ησλ επηζπκεηψλ θνξηίσλ ζα γίλεηαη επίζεο απηφκαηα θαηφπηλ εληνιήο ηνπ
θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ, θαηά ηξφπν ψζηε ηα θνξηία λα είλαη πάληα εληφο ησλ
νξίσλ ηζρχνο ηνπ Ζ/Ε. Ζ κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ γίλεηαη κε θαηάιιειν ειεθηξνθίλεην δηαθφπηε
ηξηψλ ζέζεσλ (ΓΔΖ - ΔΘΣΟ - Ζ/Ε), σζηφζν ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο εθθίλεζεο
κε ηνπηθφ ρεηξηζκφ.
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Ο κεηαγσγηθφο δηαθφπηεο ζα απνηειείηαη απφ δχν ηεηξαπνιηθνχο δηαθφπηεο ηζρχνο κε
ειεθηξνθηλεηήξεο, κε κεραληθή θαη ειεθηξηθή καλδάισζε (interlocking), ψζηε λα απνθιείεηαη
ην ηαπηφρξνλν θιείζηκν θαη ησλ δχν.
Ζ δηαδηθαζία κεηαγσγήο (άλνηγκα δηαθφπηε – κεηαγσγή θνξηίνπ) ζα γίλεηαη κε ξπζκηδφκελε
ρξνληθή θαζπζηέξεζε γηα ην άλνηγκα ηνπ δηαθφπηε, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη άζθνπεο
απνδεχμεηο ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηγκηαίσλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ηάζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηάζε
ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ απνθαηαζηαζεί εληφο ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηφηε ε εληνιή
αλνίγκαηνο ηνπ δηαθφπηε κεηαγσγήο ηνπ θνξηίνπ ζα αθπξψλεηαη φρη φκσο θαη ε εληνιή
εθθηλήζεσο ηνπ δεχγνπο, ην νπνίν ζα εθθηλεί θαλνληθά θαη ζα ιεηηνπξγεί γηα ιίγα ιεπηά πξηλ
ζηακαηήζεη.
Ζ κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ ζην δεχγνο δελ κπνξεί λα γίλεη πξνηνχ απηφ μεθηλήζεη θαη αλαπηχμεη
κία πξνθαζνξηζκέλε ηάζε πνπ ζα κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαηά βνχιεζε.
Ζ επαλαθνξά ηνπ θνξηίνπ ζηε ζέζε θαλνληθήο ηξνθνδνηήζεσο ζα γίλεηαη φηαλ
απνθαηαζηαζεί ε ηάζε ηνπ δηθηχνπ ζε κία πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. Ζ δηαδηθαζία κεηαγσγήο ζα
γίλεηαη κε ξπζκηδφκελε θαζπζηέξεζε. Κεηά ηελ κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ ζηε ζέζε θαλνληθήο
ηξνθνδνηήζεσο ην δεχγνο ζα ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ γηα ιίγα αθφκε ιεπηά.
Ζ εθθίλεζε ηνπ δεχγνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιειεο ζπζθεπήο πνπ ζα
δίλεη κέρξη ηξεηο ην πνιχ δηαδνρηθέο εληνιέο εθθηλήζεσο. Ο απηνκαηηζκφο ζα πξέπεη λα δίλεη
ηε δπλαηφηεηα θξάηεζεο ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο ζθαικάησλ:
 απνηπρία εθθηλήζεσο (κεηά ηηο 3 δηαδνρηθέο πξνζπάζεηεο)
 ρακειή πίεζε ιαδηνχ
 ππεξβνιηθή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο
 πςειή ζεξκνθξαζία λεξνχ
Σν θξάηεκα ηεο κεραλήο ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζα απνθιείεη νπνηαδήπνηε λέα εληνιή
εθθηλήζεσο εάλ δελ εληνπηζζεί πξνεγνπκέλσο ε βιάβε θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειε
νπηηθή θαη ερεηηθή ζήκαλζε.
ε πεξίπησζε αλάγθεο ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηνπ θξαηήκαηνο ηνπ
πεηξειαηνθηλεηήξα απφ ηνλ πίλαθα, θαηά ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία, κε ηαπηφρξνλν
απνθιεηζκφ εληνιήο λέαο εθθηλήζεσο.
Όια ηα φξγαλα, ζπζθεπέο θαη εμαξηήκαηα απηνκαηηζκνχ πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ζα
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ δεχγνπο.

24.3. Δγθαηάζηαζε
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα θαη ζηηο
επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο θαζψο επίζεο θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γηα ηνλ ζθνπφ
απηφ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηο ππεξεζίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ζέζε
ηνπ εμνπιηζκνχ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία.

24.4. Δπηκέηξεζε - Ξιεξσκή
Ζ επηκέηξεζε θαη πιεξσκή ησλ ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ ηνπ Έξγνπ, ζα γίλεηαη αλά
ηεκάρην εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν άξζξν Σηκνινγίνπ. ηελ ηηκή
ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ε
εγθαηάζηαζε, ν πίλαθαο απηφκαηεο κεηαγσγήο, νη ξπζκίζεηο – επηζεσξήζεηο – δνθηκέο θαη φηη
άιιν πιηθφ θαη κηθξνυιηθφ απαηηεζεί γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ παξάδνζε ζε θαλνληθή
ιεηηνπξγία.

25. ΘΑΙΥΓΗΑ ΘΑΗ ΙΗΘΑ ΝΓΔΠΔΥΠ
25.1. Ξεδίν Δθαξκνγήο – Νξηζκνί
Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο θάζε είδνπο θαισδηψζεηο (ηζρπξψλ θαη αζζελψλ
ξεπκάησλ) πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην έξγν.
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25.2. ιηθά
25.2.1. Γεληθά
Όια ηα θαιψδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα
ζπκθσλνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αθνινχζσλ πξνηχπσλ, εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη
δηαθνξεηηθά:


VDE 0207, Teile 1-24 Πξνδηαγξαθέο κνλσηηθψλ πιηθψλ θαη καλδπψλ γηα θαιψδηα.



VDE 0250, Teile 1, 102, ..., 818 Θαλνληζκνί γηα κνλσκέλνπο αγσγνχο εγθαηαζηάζεσλ
ηζρχνο θαη θσηηζκνχ.



VDE 0271 Θαιψδηα κε κφλσζε PVC, (Y).



VDE 0272 Θαιψδηα κε κφλσζε Πνιπαηζπιέλην (2Y)



VDE 0273 Θαιψδηα κε κφλσζε Γηθηπσκέλν Πνιπαηζπιέλην (2Υ)



VDE 0278 Δμαξηήκαηα, κνχθεο, αθξνθεθαιέο γηα θαιψδηα κέρξη 30 KV



VDE 0282 Αγσγνί κε κφλσζε PVC



VDE 0298 Υξήζε θαη επηηξεπφκελεο θνξηίζεηο γηα θαιψδηα ηάζεσο κέρξη 30 KV

 IEC 60502-2 Θαιψδηα ηζρχνο κε κφλσζε PVC
Πξηλ ηελ απνζηνιή ησλ θαισδίσλ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ
Τπεξεζία πξνο έγθξηζε ηα πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ θαισδίσλ
(αλάινγα ηνλ ηχπν θαισδίσλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ ΔΙΟΣ).
Ζ εθινγή ησλ θαισδίσλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ απνκεηψζεσο ζα βαζηζζνχλ ζηα αθφινπζα:


Θεξκνθξαζία εδάθνπο.



Θεξκηθή αγσγηκφηεηα εδάθνπο.



Βάζνο ηνπνζεηήζεσο θαισδίσλ ρακειήο ηάζεσο 0,6 m.



Οκαδνπνίεζε θαισδίσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΙΟΣ HD 384 θαη
ηεο ΓΔΖ.



Δλαέξηα ηνπνζέηεζε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΙΟΣ HD 384 θαη ηεο
ΓΔΖ.



Θάζε θαιψδην ζα επηιεγεί ψζηε λα θαιχπηεη κε επάξθεηα ηηο ζπλζήθεο κεγίζηνπ
θφξηνπ ιεηηνπξγίαο θαη βξαρπθπθιψκαηνο θαζψο θαη ηηο θιηκαηηθέο θαη ινηπέο
ζπλζήθεο ηνπ ηφπνπ ηνπ έξγνπ.

25.2.2. Θαιώδηα ρακειήο ηάζεο
Σα θαιψδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα έρνπλ ράιθηλνπο κνλφθισλνπο ή πνιχθισλνπο
αγσγνχο κέζα ζε ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε απφ PVC ή δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην XLPE θαη
εμσηεξηθφ καλδχα απφ PVC. Ζ θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη ζχκθσλε κε ην πξφηππν IEC 60502-2.
Οη ηχπνη ησλ θαισδίσλ ζα είλαη:


Γηα ην θσηηζκφ J1VV-U (κνλφθισλα), νλνκαζηηθήο ηάζεσο 600/1000 V θαη
θαηαζθεπήο θαηά ΔΙΟΣ 843.



Γηα ηνπο θηλεηήξεο ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ J1VV-U (κνλφθισλα) ή J1VV-R (πνιχθισλα),
νλνκαζηηθήο ηάζεσο 600/1000 V θαη θαηαζθεπήο θαηά ΔΙΟΣ 843.



Γηα ηηο παξνρέο ησλ πηλάθσλ θίλεζεο J1VV-U (κνλφθισλα) ή J1VV-R (πνιχθισλα),
νλνκαζηηθήο ηάζεσο 600/1000 V θαη θαηαζθεπήο θαηά ΔΙΟΣ 843

Γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ ππνβξχρησλ αληιηψλ θαη αλαδεπηήξσλ ηα θαιψδηα ζα είλαη
J1VV-U (κνλφθισλα) ή J1VV-R (πνιχθισλα), νλνκαζηηθήο ηάζεσο 600/1000 V θαη
θαηαζθεπήο θαηά ΔΙΟΣ 843.
Δπηπιένλ, θάζε θαιψδην ηζρχνο γηα ηελ ηξνθνδνζία ειεθηξνθηλεηήξα ζα έρεη ειάρηζηε
νλνκαζηηθή δηαηνκή 2,5 mm2, ελψ ηα θαιψδηα ηζρχνο γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ θσηηζηηθψλ
ζσκάησλ ή νξγάλσλ δχλαληαη λα έρνπλ ειάρηζηε νλνκαζηηθή δηαηνκή 1,5 mm2. Ζ δηαηνκή
ηνπ νπδέηεξνπ ζα είλαη ζχκθσλε κε ην πξφηππν ΔΙΟΣ HD 384.
Θάζε θαιψδην ηζρχνο ζα ζπλνδεχεηαη απφ αγσγφ γεηψζεσο θαηαιιήινπ δηαηνκήο, ν νπνίνο ζα
είλαη ελζσκαησκέλνο ζην θαιψδην ή ζα είλαη μερσξηζηφ θαιψδην κε ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε
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(PVC), πξάζηλνπ/θίηξηλνπ ρξψκαηνο, κε δηαηνκή θαζνξηζκέλε ζχκθσλα κε ην πξφηππν
IEC 60364 θαη ην πξφηππν ΔΙΟΣ HD 384. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ραιχβδηλνπ νπιηζκνχ ησλ
θαισδίσλ, ησλ ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο ησλ αγσγψλ ησλ ζσιελψζεσλ λεξνχ θηι. σο
κνλαδηθψλ κέζσλ γεηψζεσλ, απαγνξεχεηαη απζηεξά.
Σα θαιψδηα ζα είλαη ζπλερή. Δλδηάκεζε ζχλδεζε (κάηηζκα) δελ επηηξέπεηαη.
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ κέζα ζε ζσιελψζεηο ή ελαέξηα θαλάιηα, ζα είλαη ζχκθσλε κε
ηηο απαηηήζεηο ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ πξνηχπνπ IEC 60364.
Σα θαιψδηα ζα είλαη πνιππνιηθά ζχκθσλα ην VDE 0250/69, 0271/69 (DIN 47705). Οη αγσγνί
ησλ θαισδίσλ κπνξνχλ λα είλαη κνλφθισλνη κέρξη δηαηνκήο 4 mm2 αιιά ζα είλαη πνιχθισλνη
απφ 6 mm2 θαη άλσ.
Οη επηηξεπφκελεο κέγηζηεο πηψζεηο ηάζεο γηα ηα δηάθνξα κέξε ελφο ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο
θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Α/Α
1
2
3
4
5

Ξίλαθαο 1: Δπηηξεπόκελεο κέγηζηεο πηώζεηο ηάζεο
Πηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο
Ππλζήθεο ιεηηνπξγίαο
ηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ησλ
θηλεηήξσλ
ηνπο αθξνδέθηεο ησλ θηλεηήξσλ
θαηά ηελ εθθίλεζε ζε
βξαρπθχθισκα
ηηο κπάξεο ησλ πηλάθσλ
ηξνθνδνζίαο ησλ θηλεηήξσλ
ηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ησλ
πηλάθσλ θσηηζκνχ
ηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ησλ
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ

Θηλεηήξαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ
νλνκαζηηθή ηζρχ
Θαηά ηελ δηάξθεηα εθθίλεζεο ηνπ
θηλεηήξα (ζεκ. Η)
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθίλεζεο ηνπ
πην κεγάινπ θηλεηήξα (ζεκ. ΗΗ)
Κε κέγηζην πξνβιεπφκελν θνξηίν

Ξηώζε ηάζεο
4%
25%
15%
2%
2%

εκ. Η α. Ζ δηαζέζηκε ηάζε ζηνπο αθξνδέθηεο ησλ θηλεηήξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθίλεζεο ζα
είλαη ηέηνηα πνπ λα εγγπάηαη κία ζίγνπξε εθθίλεζε ησλ θηλεηήξσλ, αθφκε θαη γηα κέγηζην
θνξηίν, ρσξίο βιάβε ησλ θηλεηήξσλ.

β. Ζ κέγηζηε ηηκή ησλ 25% ελλνείηαη ζαλ άζξνηζκα ησλ πηψζεσλ ηάζεο ζηα θαιψδηα θαη ηηο
κπάξεο ησλ πηλάθσλ ηξνθνδνζίαο ησλ θηλεηήξσλ απφ ηνλ αληίζηνηρν Γεληθφ Πίλαθα Υακειήο
Σάζεο κέρξη ηελ θαηαλάισζε.
γ. Γηα θηλεηήξεο κέζεο ηάζεο, ε αλαγθαία ηάζε ζηνπο αθξνδέθηεο θαηά ηελ εθθίλεζε ζα είλαη
γεληθά κεγαιχηεξε απφ 75% ηεο ηάζεο παξνρήο θαη έηζη νη ζπλζήθεο εθθίλεζεο ζα είλαη
αληηθείκελν επαιήζεπζεο θαηά πεξίπησζε. Θα ηθαλνπνηείηαη φκσο παληνχ ε ζπλζήθε ηνπ
πξνεγνχκελνπ ζεκείνπ (α) απηήο ηεο ζεκείσζεο.
εκ. ΗΗ
Ζ δηαζέζηκε ηάζε ζηηο κπάξεο ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ εκπνδίδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ
θηλεηήξσλ πνπ είλαη ήδε αλακκέλνη θαη λα επηηξέπεη ην θιείζηκν ησλ επαθψλ ησλ θηλεηήξσλ.

Γηα ηα θαιψδηα κεηαθνξάο ελέξγεηαο ππνβξπρίσλ βπζηδφκελσλ θηλεηήξσλ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ εχθακπηα θαιψδηα κε κήθνο επαξθέο, ψζηε λα εθηείλνληαη απφ ην θνπηί
ζπλδέζεσο ηνπ θηλεηήξα κέρξη ην θνπηί ζπλδέζεσο πνπ βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηνπ αλνίγκαηνο
επηζθέςεσο ηνπ πγξνχ ζαιάκνπ. Σα εχθακπηα θαιψδηα ζα απνηεινχληαη απφ εχθακπηνπο,
ράιθηλνπο αγσγνχο 450 V / 750 V κνλσκέλνπο κε ειαζηηθφ καλδχα κε εχθακπηε κφλσζε απφ
ειαζηηθφ θαηάιιειν γηα ππνβξχρηα ρξήζε.
Σα εχθακπηα θαιψδηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζα είλαη ππνινγηζκέλα ψζηε λα δέρνληαη φιν ην
ξεχκα πνπ ρξεηάδεηαη ν θηλεηήξαο γηα λα ιεηηνπξγήζεη θάησ απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο
ζεξκνθξαζίαο θαη πγξνχ πεξηβάιινληνο.
Οη ζπδεχμεηο θαισδίσλ ζα είλαη πιήξσο πδαηνζηεγείο ζε ζπλζήθεο θαηαηγηζκνχ λεξνχ θαη
ηξνπηθά θιίκαηα. Σα παξεκβχζκαηα εηζφδνπ ησλ θαισδίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηειείσο
ζηεγαλά.
Σν ζψκα ησλ ζπδεπθηήξσλ ζα είλαη απφ αινπκίλην, νξείραιθν ή άιιν πιηθφ αλζεθηηθφ ζηελ
δηάβξσζε. Θα είλαη επίζεο εθνδηαζκέλν κε θξίθνπο γηα λα θιεηδψλεη κε ινπθέην ψζηε λα
απνθεχγνληαη νη πεξηπηψζεηο επέκβαζεο απφ αλαξκφδηα άηνκα, βαλδαιηζκνχ θηι.
Σα θαιψδηα ζα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα απνζπλδέζεσο. Σα θνπηηά απνζπλδέζεσο ζα είλαη
απφ ρπηνζίδεξν, αλζεθηηθά ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, κε ρνληξνχο νξεηράιθηλνπο αθξνδέθηεο
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ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε απνζχλδεζε ησλ θαισδίσλ ξεχκαηνο / πξνζηαζίαο ηεο αληιίαο θαηά
ηελ αθαίξεζή ηεο. Σν θνπηί ζα είλαη πιήξεο, κε πδαηνζηεγή παξεκβχζκαηα γηα ηα θαιψδηα
ξεχκαηνο / πξνζηαζίαο ηεο αληιίαο.

25.2.3. Θαιώδηα νξγάλσλ θαη ειέγρνπ
Σα θαιψδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζχλδεζε νξγάλσλ θαη ηα θπθιψκαηα ειέγρνπ ζα
είλαη πνιχθισλα θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαηά VDE 0271 νλνκαζηηθήο
δηαηνκήο 1,5 mm2 κε αξηζκεκέλνπο θιψλνπο γηα ζήκαλζε αλαγλψξηζεο ζε φιν ην κήθνο ηνπο.
ηα άθξα ησλ θαισδίσλ ζα ζηεξεσζνχλ δαθηχιηνη κε ηα θσδηθά ζηνηρεία ηνπο. ε ζεκεία
δηαζχλδεζεο ησλ αγσγψλ, φπνπ ε αιιαγή θσδηθψλ είλαη αλαπφθεπθηε, θάζε αγσγφο ζα θέξεη
δηπινχο δαθηπιίνπο ζεκάλζεσο. Θάζε αιιαγή αξίζκεζεο ζα ζεκεηψλεηαη επάλσ ζην ειεθηξηθφ
δηάγξακκα ηεο εγθαηαζηάζεσο ζηελ νπνία έγηλε ε αιιαγή.
Όπνπ πξνβιέπνληαη θπηία ζπλδέζεσο ή δηαθιαδψζεσο γηα ηε δηαινγή θαη ζχλζεζε ηεο νκάδαο
θαισδίσλ νξγάλσλ θαη ειέγρνπ κηαο κνλάδνο ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα θπηία απηά ζα είλαη
θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη θαη γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε θαη ζα θέξνπλ δχν
ζεηξέο αθξνδεθηψλ.

25.2.4. Θαιώδηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ
Γηα ηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιψδηα κε ράιθηλνπο αγσγνχο
ράιθηλνπο αγσγνχο κνλφθισλνπο ή πνιχθισλνπο ησλ πην θάησ ηχπσλ:


LiYCY(TP) φηαλ απαηηείηαη ειεθηξηθή ζσξάθηζε ηνπ κεηαθεξνκέλνπ ζήκαηνο.

UTP-FTP θαη‟ ειάρηζηνλ CATEGORY 5 ζε εθαξκνγέο πνπ δελ αλακέλνληαη
ειεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο ζηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ.
Ζ θαηαζθεπή ησλ θαισδίσλ LiYCY(TP) πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο VDE
0812 θαη 0814 θαη έρεη σο αθνινχζσο:




Αγσγνί: Ιεπηνπνιχθισλα ζπξκαηίδηα ραιθνχ (VDE 0295 class 5)



Κφλσζε αγσγψλ: Απφ PVC κε θσδηθνπνίεζε ρξσκαηηζκψλ θαηά DIN 47100 ρσξίο
επαλάιεςε ρξσκάησλ



πλεζηξακκέλνη αγσγνί: ζε δεχγε



Θσξάθηζε: Πιέγκα επηθαζζηηεξσκέλνπ ραιθνχ κε θάιπςε >90%



Δμσηεξηθφο καλδχαο: PVC ρξψκαηνο γθξί, βξαδχθαπζην θαηά IEC 332.1



Σάζε ιεηηνπξγίαο: 250 V (θνξπθή 500 V)

 Πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ: -30C έσο 80C
Ζ θαηαζθεπή ησλ θαισδίσλ UTP-FTP πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο
ISO/IEC DIS 11801 Class D, TIA/EIA 568A θαη TSB 36 θαη έρεη σο αθνινχζσο:


Αγσγνί: Κνλφθισλα ζπξκαηίδηα θαζαξνχ ραιθνχ δηακέηξνπ 0,5 mm (24 ΑWG)



Κφλσζε αγσγψλ: Πνιπαηζπιέλην (PΔ) κε θσδηθνπνίεζε ρξσκαηηζκψλ



πλεζηξακκέλνη αγσγνί: ζε δεχγε κε πνιχ κηθξφ βήκα ζηξέςεο.



Θσξάθηζε (FTP κφλν): Φχιιν αινπκηλίνπ κε ζπλζεηηθή επηθάιπςε θαη αγσγφο
ζπλέρεηαο απφ επηθαζζηηεξσκέλν ραιθφ.



Δμσηεξηθφο καλδχαο: PVC ρξψκαηνο γθξη, βξαδχθαπζηνο θαηά ΗΔC 332.1

 Πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ: -30 C έσο 80 C
Σα θαιψδηα ζα είλαη ζπλεζηξακκέλα (twist pair) 4 ή 25 αγσγψλ ζπρλφηεηαο 100 ΚΖz
ρσξεηηθφηεηαο 46 pF/m, ζχλζεηεο αληίζηαζεο 100 Χ  15 Χ κε απφζβεζε 21,98 dB/100 m
ζηα 100 MHz.

25.3. Δθηέιεζε εξγαζηώλ
25.3.1. Δγθαηάζηαζε θαη νδεύζεηο θαισδίσλ
Όια ηα θαιψδηα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ηνπο
θαλφλεο ηεο ηέρλεο, αθνινπζψληαο θαηά ην δπλαηφλ επζείεο νδεχζεηο. Δηδηθφηεξα, ζα
εθαξκνζηνχλ ην πξφηππν ΔΙΟΣ HD 384 θαη ηα VDE 100 θαη VDE 101.
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Οη ζσιήλεο ησλ θαισδίσλ απφ ηνπο ηνπηθνχο ππνπίλαθεο έσο ηα κεραλήκαηα πνπ νδεχνπλ ζε
δνκηθά ζηνηρεία ζα είλαη γαιβαληζκέλνη ζηδεξνζσιήλεο, ρσξίο κνλσηηθή επέλδπζε, κε
δηάκεηξν θαη πάρνο ηνηρσκάησλ ζχκθσλν κε ην πξφηππν ΔΙΟΣ HD 384.
Όηαλ κία κνλάδα ηνπ εμνπιηζκνχ εμππεξεηείηαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θαιψδηα, ζα
πξέπεη λα ιεθζεί εηδηθή κέξηκλα ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε φδεπζε ησλ θαισδίσλ απφ κία θνηλή
θαηεχζπλζε θαη ν ηεξκαηηζκφο ηνπο κε θαλνληθή ζεηξά θαη ζπκκεηξία.
Θάζε θαιψδην ζα θέξεη ζε θάζε άθξν ηνπ ζηαζεξή ζήκαλζε κε ηνλ αξηζκφ ηνπ ν νπνίνο
αλαθέξεηαη ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ πιηθψλ. Οη αλαγλσξηζηηθέο πηλαθίδεο ζα έρνπλ θαηάιιειν
κέγεζνο θαη κνξθή πνπ ζα εγθξίλεη ε Τπεξεζία κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα είλαη
ζηεξεσκέλεο θαηά ηξφπν αζθαιή επάλσ ζηα θαιψδηα.
Πηλαθίδεο αλαγλσξίζεσο ζα ηνπνζεηεζνχλ επίζεο ζηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ θαισδίσλ απφ
ππφγεηα θαλάιηα, νηθνδνκηθά ζηνηρεία θαη γεληθά ζε θάζε πεξίπησζε αθαλνχο ηνπνζέηεζεο
φπνπ απαηηείηαη λα ζεκεηψλεηαη θαη λα αλαγλσξίδεηαη ε φδεπζε ησλ θαισδίσλ. Ζ ρξήζε
πηλαθίδσλ ζηεξεσκέλσλ κε θφιια απαγνξεχεηαη.
Σα ζεκεία εμφδνπ θαη εηζφδνπ ησλ θαισδίσλ ζε νηθνδνκηθά ζηνηρεία ή βάζεηο εδξάζεσο
πηλάθσλ ζα ζηεγαλψλνληαη. Ζ ζηεγάλσζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάιιειν ειαζηνκεξέο
πιηθφ θαη ζα θέξεη ηειηθφ εμσηεξηθφ ζηξψκα αδηάβξνρεο επνμεηδηθήο ξεηίλεο πάρνπο φρη
κηθξφηεξνπ ησλ 40 mm ή ειαθξάο ηζηκεληνθνλίαο θαηά πεξίπησζε. Ζ εξγαζία απηή ζα γίλεη
θαη γηα θάζε εθεδξηθφ άλνηγκα. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο θαη γηα ηελ πξνζσξηλή
ζηεγάλσζε θάζε νπήο δηειεχζεσο θαισδίνπ απφ νηθνδνκηθφ ζηνηρείν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ζηαδίνπ θαηαζθεπήο γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο έλαληη θαηαθιίζεσο.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζηεγαλψζεσο ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή
ψζηε λα κελ ππνζηνχλ θζνξέο ε επέλδπζε θαη ε ελίζρπζε ηνπ θαισδίνπ.
Όια ηα θαιψδηα ηζρχνο ζα ζπλδένληαη πξνο ηνπο πίλαθεο θαηά ηξφπν πνπ ζα δηαζθαιίδεη φηη ε
ζσζηή δηαδνρή θάζεσλ, νη αξηζκνί ησλ θάζεσλ θαη ηα ρξψκαηα ησλ αγσγψλ ζα
δηαηεξνχληαη ζε φιε ηελ εγθαηάζηαζε.
Οη αγσγνί ησλ θαισδίσλ ρακειήο ηάζεσο ζα ηαπηίδνληαη κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
 1ε Φάζε
L1
 2ε Φάζε
L2
 3ε Φάζε
L3
 Οπδέηεξνο
N ή κπιε αγσγφο
 Γείσζε
πξάζηλν ή θίηξηλν/πξάζηλν
Σα κνλνπνιηθά θαιψδηα ηζρχνο ζα θέξνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ηαχηηζεο:
 Φάζε
Θαθέ
 Οπδέηεξνο Κπιε
 Γείσζε
Πξάζηλν ή θίηξηλν/πξάζηλν
Όινη νη αγσγνί ησλ θαισδίσλ ζα ηεξκαηίδνπλ ζε θαηάιιειεο ράιθηλεο ιαβέο ή νξεηράιθηλνπο
δαθηπιίνπο κε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη “θαηζάξσκα” κε
ηα ρέξηα ή πέλζα.
Όια ηα θαιψδηα ζα παξαδνζνχλ ζε ζηηβαξά ζηξνθεία επάλσ ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα
ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, ε δηαηνκή, ην κήθνο θαη ε κφλσζε θαη ζα ειεγρζνχλ
απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο.
Σα άθξα ησλ θαισδίσλ ζα ζηεγαλψλνληαη θαηάιιεια, φηαλ ηα θαιψδηα βξίζθνληαη ζηα
ζηξνθεία, γηα λα απνθεχγεηαη ε είζνδνο πγξαζίαο θαη φηαλ απνθφπηεηαη έλα θνκκάηη απφ ην
θαιψδην πνπ είλαη ζην ζηξνθείν, ην ηέξκα ηνπ θαισδίνπ πνπ απνκέλεη ζα ζηεγαλψλεηαη
ακέζσο.
Οη έιμεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο δελ πξέπεη λα ππεξβνχλ ηηο πξνδηαγξαθφκελεο
ηηκέο ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαη ζε πεξίπησζε ειιείςεσο απηήο, δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηα
6 kg/mm2 δηαηνκήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη έιμεηο ζα γίλνληαη ή κε ην ρέξη, ή κεραλνθίλεηα κε
ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη δηαηίζεηαη φξγαλν ειέγρνπ ηεο έιμεο.
Όια ηα κήθε ησλ θαισδίσλ πνπ θφβνληαη απφ ην ζηξνθείν πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ακέζσο
ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο αιιηψο πξέπεη λα ζηεγαλψλνληαη ακέζσο ηα άθξα ησλ.
Πξνθεηκέλνπ λα θνπεί έλα ηκήκα θαισδίνπ απφ ην ζηξνθείν, ην ζηξνθείν ζα ηνπνζεηείηαη ζε
θαηάιιειε ζέζε ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αθαίξεζε ηνπ θαισδίνπ θαη λα απνθεχγνληαη
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ζηξνθέο θαη δηπιψζεηο. Όηαλ ην απνθνπηφκελν κήθνο θαισδίνπ είλαη κεγάιν ζα
ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια ξάνπια ή θνξεία έιμεσο θαισδίσλ. Ζ φδεπζε ησλ θαισδίσλ ζα
είλαη ζχκθσλε κε ηα ζπκβαηηθά ζρέδηα.
Δπέθηαζε ησλ θαισδίσλ (κάηηζκα) κέζσ θαηάιιεισλ κνπθψλ δελ επηηξέπεηαη παξά κφλν
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην κήθνο ηεο γξακκήο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην κέγηζην κήθνο ηνπ
θαισδίνπ ελφο ζηξνθείνπ θαη αθνχ ελεκεξσζεί ε Τπεξεζία.
Οη αγσγνί θάζε θαισδίνπ πνπ ζπλδέεη ζηξεθφκελε κεραλή (θηλεηήξα ή γελλήηξηα) ζα θέξνπλ
δαθηπιίνπο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζχκβνια, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζσζηή ζχλδεζε θάζε
κεραλήο.
Όηαλ ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζεί ε πιαζηηθή επέλδπζε ησλ θαισδίσλ, φπσο π.ρ. ζην ηέξκα ησλ
θαισδίσλ, ζα αθαηξείηαη ην ειάρηζην απαηηνχκελν ηκήκα θαη ν εθηηζέκελνο αγσγφο ή
νπιηζκφο ζα θαιχπηεηαη επαξθψο κε θαηάιιειν πιαζηηθφ δαθηχιην.
Σα θαιψδηα κε κφλσζε απφ PVC ή XLPE ζα ζηεξεψλνληαη ζην ηέξκα ηνπο κέζσ κεραληθψλ
ζηππηηνζιηπηψλ ζχκθσλα κε ην εθαξκνδφκελν πξφηππν. Οη ζηππηνζιίπηεο απηνί ζα είλαη
νξεηράιθηλνη εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαισδίσλ κε νπιηζκφ απφ ηαηλία αινπκηλίνπ, φπνπ νη
ζηππηνζιίπηεο ζα είλαη απφ αινπκίλην. Οη ζηππηνζιίπηεο ζα εμαζθαιίδνπλ επαξθή ζηεξέσζε
ησλ θαισδίσλ κέζσ ηνπ κεηαιιηθνχ νπιηζκνχ ηνπο, εμαζθαιίδνληαο ηαπηνρξφλσο θαη πιήξε
ζχλδεζε πξνο γε. Θα παξαδνζνχλ πιήξεηο, κε νξεηράιθηλν ζηνηρείν ζχλδεζεο πξνο γε θαη
θαηάιιειν πιαζηηθφ θάιπκκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ζηεγαλψλεηαη απνηειεζκαηηθά ην κεηαμχ
επελδχζεσλ ηνπ θαισδίνπ θαη ζηππηηνζιίπηνπ δηάθελν.

25.3.2. Θνπηηά δηαθιάδσζεο
Σα θνπηηά ζα είλαη δηαζηάζεσλ 62 mm x 62 mm, 82 mm x 82 mm, 91 mm x 91 mm θαη
100 mm x 100 mm θαηά πεξίπησζε πξνζηαζίαο ΗΡ 55.
Σα ραιχβδηλα θνπηηά ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 3 mm
γαιβαληζκέλα ή απφ άξηζηεο πνηφηεηαο ρπηνζίδεξν, ζηεγαλά πξνζηαζίαο ΗΡ 55, ηεηξάγσλα ή
νξζνγψληα, θαηάιιεια γηα ζχλδεζε κε ραιχβδηλνπο ζσιήλεο θαισδίσλ. Οη δηαζηάζεηο ηνπο ζα
είλαη επαξθείο γηα ηελ άλεηε ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ ψζηε λα απνθεχγνληαη αλεπηζχκεηα
ηζαθίζκαηα.

25.3.3. Πσιελώζεηο πξνζηαζίαο ησλ θαισδίσλ
Οη ζσιελψζεηο πξνζηαζίαο ησλ θαισδίσλ, ζηαζεξέο θαη εχθακπηεο, πξέπεη λα γίλνπλ
ζχκθσλα κε ηα πξφηππα: ΔΙΟΣ HD 384, ΔΛ 50086, ΔΛ 60423, ΗΔC 60023, ΗΔC 60614.
Οη ζηαζεξνί ραιπβδνζσιήλεο φδεπζεο ειεθηξηθψλ θαισδίσλ ζα είλαη γαιβαληζκέλνη ελ ζεξκψ
(εληφο θαη εθηφο) κέζνπ ηχπνπ (θφθθηλε εηηθέηα) πδξαπιηθνί ή εηδηθνί ειεθηξνινγηθνί ζσιήλεο
θαη ζα εγθαζίζηαληαη κε πιήξε ζεηξά βηδσηψλ εμαξηεκάησλ φπσο ζηηο πδξαπιηθέο ζπλδέζεηο.
Θα είλαη ζχκθσλνη κε ην ΗΔC 60423, κε ειάρηζην πάρνο ηνηρσκάησλ 1,5 mm. Θνπξκπάξηζκα
ησλ ζσιήλσλ επηηξέπεηαη κφλνλ κέζσ θαηαιιήινπ θνπξκπαδφξνπ γηα γσλίεο άλσ ησλ 90. Οη
γσλίεο 90 ζα γίλνληαη κε έηνηκεο θακπχιεο. Ζ ζχλδεζή ηνπο κε ηα θνπηηά δηαθιάδσζεο ζα
γίλεηαη ζηεγαλά κε πεξηθφριηα κέζα – έμσ. Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλσ ησλ δχν αιιαγψλ
δηεχζπλζεο, ρσξίο ελδηάκεζν θνπηί δηαθιάδσζεο.
Οη επζχγξακκνη πιαζηηθνί ζσιήλεο γηα εκθαλή ηνπνζέηεζε ζα είλαη απφ PVC, θαηάιιεινη γηα
εκθαλή εγθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα IEC θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΙΟΣ 798.1
θαη 799. Οη ζσιήλεο ζα είλαη άθαπζηνη, απξφζβιεηνη απφ νμέα θηι. θαη πςειήο αληνρήο ζε
ππεξηψδε αθηηλνβνιία. Θα ζπλνδεχνληαη απφ πιήξε ζεηξά εμαξηεκάησλ φπσο θακπχιεο,
κνχθεο, θνιάξα, ξαθφξ θηι.
Ζ πιεξφηεηα ησλ ζσιήλσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 40%. Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλσ
ησλ δχν αιιαγψλ δηεχζπλζεο, ρσξίο ελδηάκεζν θνπηί δηαθιάδσζεο ή θξεάηην.
Οη ραιπβδνζσιήλεο ζπηξάι ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε ζχλδεζε κεραλεκάησλ
θαη νξγάλσλ κε ηα ραιχβδηλα θνπηηά δηαθιάδσζεο. Οη ζσιήλεο ζα είλαη αλνμείδσηνη,
επελδεδπκέλνη κε καλδχα απφ PVC θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα
ζχλδεζεο.
Οη δηάκεηξνη ησλ ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο ζα θαζνξηζηνχλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ
θαισδίσλ πνπ πξφθεηηαη λα δηέιζνπλ κέζα απ‟ απηέο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξνηχπνπ IEC 60364, ή φπσο απαηηεζεί γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε, ζε θακία φκσο
πεξίπησζε δελ ζα ππάξμεη δηάκεηξνο ζσιήλα κηθξφηεξε απφ 20 mm.
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Όιεο νη ζσιελψζεηο πξνζηαζίαο ζα εγθαηαζηαζνχλ θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη ηνλ
εμαεξηζκφ θαη ηελ απνζηξάγγηζε ηνπο. Οη θακπχιεο ζα γίλνληαη απφ ηελ ίδηα ηε ζσιήλσζε.
Θπηία δηαθιαδψζεσλ ή ελψζεσλ, δελ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε δπζπξφζηηα ζεκεία.
Οιφθιεξν ην ζχζηεκα ησλ ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο ζα θαζαξηζηεί κε επηκέιεηα θαη ζα
απνκαθξπλζνχλ νπνηαδήπνηε άρξεζηα πιηθά θαη ξχπνη, πξηλ απφ ηε δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ
κέζα απφ απηφ.
ηα ζεκεία πνπ νη ζσιήλεο ζπλδένληαη κε θνπηηά δηαθνπηψλ, ζα θέξνπλ εηδηθή
θνριηνηνκεκέλε ππνδνρή, ε νπνία φηαλ ζθηρζεί ζα είλαη πξφζσπν κε ηελ εμσηεξηθή παξεηά
ηνπ θνπηηνχ. Οη ζσιήλεο ζα ζηεξεψλνληαη ηφηε επάλσ ζην θνπηί κε ηε βνήζεηα ελφο
κπξνχηδηλνπ, εζσηεξηθψο θνριηνηνκεκέλνπ δαθηπιίνπ, ν νπνίνο ζα βηδψλεηαη απφ ην
εζσηεξηθφ ηνπ θνπηηνχ επάλσ ζηελ θνριηνηνκεκέλε ππνδνρή ηεο ζσιελψζεσο. Ζ ζηεξέσζε
ησλ ζσιήλσλ επάλσ ζην θνπηί κε ρξήζε θνριηνηνκεκέλσλ δαθηπιίσλ απ‟ επζείαο ρσξίο
ρξήζε ηεο θνριηνηνκεκέλεο ππνδνρήο επηηξέπεηαη.
Όια ηα εθηεζεηκέλα ζηνλ αέξα ηκήκαηα ησλ ζπεηξσκάησλ, ζα ππνζηνχλ ςπρξφ γαιβάληζκα
κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ησλ.
Οη επίηνηρεο ζσιελψζεηο ζα ζηεξίδνληαη θαηά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα:
Α/Α
1
2
3

Ξίλαθαο 4: Γηαζηήκαηα επίηνηρσλ ζσιελώζεσλ
Γηάκεηξνο [mm]
Γηάζηεκα [m]
20
2,50
25
2,00
30
1,20

ηα ζεκεία θακππιψζεσο, νη ζσιήλεο ζα ζηεξεψλνληαη απνηειεζκαηηθά ζε απφζηαζε
225 mm εθαηέξσζελ ηεο θακπχιεο. ηα ζεκεία ζπλδέζεσλ ή απφηνκσλ αιιαγψλ
θαηεχζπλζεο θαη ζε πξφζζεηα ζεκεία πνπ ζα θξίλεη ε Τπεξεζία, ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεια
ζηαζεξά ή αθαηξεηά θνπηηά ζπλδέζεσο. ε κεγάινπ κήθνπο γξακκέο ζα ηνπνζεηεζνχλ
ραιχβδηλα ή ρπηνζηδεξά θνπηηά κε ζπξίδεο επηζθέςεσο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ έιμε ησλ
θαισδίσλ. Οη εγθηβσηηζκέλεο ζηα δάπεδα ζσιελψζεηο ζα είλαη ζπλερείο, ρσξίο ελδηάκεζα
θνπηηά ζπλδέζεσο, ζακκέλα ζην δάπεδν. Αλ απαηηείηαη ζα θαηαζθεπαζηνχλ θξεάηηα απφ
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε ραιχβδηλν θάιπκκα.
ηα ζεκεία πνπ νη ζσιελψζεηο δηαπεξλνχλ αξκνχο δηαζηνιήο ζα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθά θνπηηά
ζχλδεζεο, πνπ ζα κπνξνχλ λα απνξξνθνχλ ηηο ζπζηνιέο/δηαζηνιέο. Σα θνπηηά απηά ζα
θέξνπλ εθαηέξσζελ αθξνδέθηεο γεηψζεσο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα ζπλδένληαη πξνο ην ζχζηεκα
γεηψζεσο κε θαηαιιήινπ δηαηνκήο πνιχθισλν ράιθηλν αγσγφ. Σα άθξα ησλ ζσιελψζεσλ νη
νπνίεο εγθηβσηίδνληαη ζε κπεηφλ, ζα ηαπψλνληαη πξνζσξηλά πξηλ πέζεη ην κπεηφλ κε
θαηάιιειεο νξεηράιθηλεο ηάπεο.
ε εμσηεξηθέο ζσιελψζεηο θαη γεληθά φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο Πξνδηαγξαθέο ζα
ηνπνζεηεζνχλ ζηεγαλά θνπηηά ζπλδέζεσλ.
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ζσιελψζεσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη ηελ
εχθνιε αληηθαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ, ρσξίο λα απαηηνχληαη επεκβάζεηο ζηα νηθνδνκηθά
ζηνηρεία θαη κεξεκέηηα.
ηηο ζσιελψζεηο πξνζηαζίαο κνλνθαζηθψλ αγσγψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, ξεπκαηνδνηψλ,
δηαθνπηψλ θηι. δελ επηηξέπεηαη ζηελ ίδηα ζσιήλσζε ε ζπλχπαξμε δχν θάζεσλ.
Οη ζσιελψζεηο πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα θξεάηηα, ζα πιεξνχλ
ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο:


Οη ζσιήλεο ζα είλαη απφ πνιπαηζπιέλην (PE) κε θαηάιιειεο ζπλδέζεηο.



Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν επζχγξακκα ηκήκαηα ζσιήλσλ θαη νη αιιαγέο
θαηεπζχλζεσο ζα γίλνληαη κε θξεάηηα, κε κφλε εμαίξεζε ηηο θακπχιεο 90° γηα ηελ
είζνδν ζε θηίξηα. Όπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηέηνηεο θακπχιεο, ε αθηίλα θακππιφηεηαο
ζα είλαη 800 mm γηα ζσιήλεο δηακέηξνπ 100 mm θαη 1.000 mm γηα ζσιήλεο
δηακέηξνπ 150 mm θαη 200 mm.



Οη ζσιήλεο πξνζηαζίαο θαισδίσλ ζε δηαζηαπξψζεηο κε νδνχο ζα επεθηείλνληαη έλα
κέηξν ηνπιάρηζηνλ εθαηέξσζελ ηεο νδνχ.
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Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ, ν Αλάδνρνο ζα θαζαξίζεη ηειείσο κε θαηάιιεια
κέζα ηνπο ζσιήλεο. Όινη νη ζσιήλεο ζα ζθξαγηζηνχλ θαηάιιεια γηα λα απνθεπρζεί ε
είζνδνο πγξαζίαο, πνληηθψλ θαη άιισλ επηβιαβψλ δσπθίσλ.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηξνθνδφηεζε κηαο θαηαλάισζεο απαηηεί κε ζηαζεξή ζχλδεζε
(θηλεηήξεο θηι.), ν αγσγφο ζα πξνζηαηεχεηαη ζην κεηαμχ ηνπ πέξαηνο ηεο ζηαζεξήο
ζσιήλσζεο θαη ηνπ θηβσηίνπ ζπλδέζεσο ηκήκα ηνπ κε εχθακπην πξνζηαηεπηηθφ ζσιήλα απφ
PVC ή εχθακπην ραιπβδνζσιήλα επελδεδπκέλν εζσηεξηθά κε PVC.
Ζ ζχλδεζε ηνπ εχθακπηνπ ζσιήλα θαη ζηα δχν άθξα ζα είλαη ηειείσο ζηεγαλή θαη ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ θαηαιιήισλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ εμαξηεκάησλ πξνζαξκνγήο. Σν κήθνο
ηεο εχθακπηεο ζσιήλσζεο, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 400 mm.
Ο αθξνδέθηεο γεηψζεσο ηεο εμππεξεηνχκελεο θαηαλάισζεο ζα ζπλδέεηαη κέζσ μερσξηζηνχ
αγσγνχ γεηψζεσο κε ηε γείσζε ηεο ζηαζεξήο πξνζηαηεπηηθήο ζσιήλσζεο. Απαγνξεχεηαη ε
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εχθακπηνπ ραιχβδηλνπ αγσγνχ, σο ζηνηρείνπ γεηψζεσο.

25.3.4. Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο
Ο Αλάδνρνο ζα ζεκεηψζεη φιεο ηηο νπέο θαη ηα ραληξψκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εγθαηάζηαζε θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηεξίμεσο. Οη
δηαλνίμεηο θαη επαλαπιεξψζεηο κε κπεηφλ θαζψο θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο ηνηρνπνηίαο θαη ησλ
ζνβάδσλ απνηεινχλ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ.
Ο Αλάδνρνο γεληθά είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο απαηηνχκελεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο,
π.ρ. ζθαςίκαηα θαη δηαηξήζεηο ζηα δάπεδα θαη ζηηο νξνθέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζηεξέσζε
ησλ θαισδίσλ, ησλ εζραξψλ θαη ησλ ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο ησλ θαισδίσλ θαηά ηξφπν
πνπ δελ ζα βιάπηεη ηε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ νηθνδνκηθνχ κέξνπο ηνπ έξγνπ.

25.4. Δπηκέηξεζε - Ξιεξσκή
Ζ επηκέηξεζε θαη πιεξσκή ησλ θαισδηψζεσλ, πιηθψλ φδεπζεο θαισδίσλ, θνπηηψλ
δηαθιάδσζεο θαη ινηπψλ κηθξνχιηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή,
πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν Σηκνινγίνπ ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ αληιηνζηαζίνπ.

26. ΓΔΗΥΠΔΗΠ
26.1. Ξεδίν Δθαξκνγήο - Νξηζκνί
Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο γεηψζεηο ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θηι. εμνπιηζκνχ
ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
πξνζηαζία αηφκσλ πνπ έξρνληαη ζε άκεζε ή έκκεζε επαθή κε απηέο θαη εηδηθφηεξα
πεξηιακβάλεη:
- Σηο γεηψζεηο πξνζηαζίαο ησλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ έξγσλ
- Σηο γεηψζεηο ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.

26.2. ιηθά
26.2.1. Γείσζε πξνζηαζίαο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο
Οη γπκλνί αγσγνί γεηψζεσο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ραιθφ γεηψζεσλ κε αγσγηκφηεηα
98% ζε ζρέζε κε ηνλ θαζαξφ ραιθφ θαη ζα είλαη πνιχθισλνη.
Οη αγσγνί γείσζεο ησλ ειεθηξηθψλ θαισδίσλ ζα είλαη κεκνλσκέλνη αγσγνί ηεο απηήο
κφλσζεο θαη θαηαζθεπήο κε ηνπο ινηπνχο αγσγνχο ηνπ θπθιψκαηνο.
Οη ζπλδεηήξεο ησλ αγσγψλ γεηψζεσο κε ηηο ξάβδνπο γεηψζεσο ζα είλαη νξεηράιθηλνη ηχπνπ
αζθαιείαο θαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ην ίδην εξγνζηάζην πνπ θαηαζθεχαζε θαη ηηο ξάβδνπο
γεηψζεσο.
χκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΟΣ HD 384 ε δηαηνκή ησλ αγσγψλ γείσζεο, εθ‟ φζνλ νη αγσγνί
ηνπ θπθιψκαηνο έρνπλ δηαηνκή κηθξφηεξε απφ 16 mm2, ζα είλαη ηεο απηήο δηαηνκήο. Δάλ νη
αγσγνί ηνπ θπθιψκαηνο έρνπλ δηαηνκή 16 σο 35 mm2, ν αγσγφο γείσζεο ζα είλαη 16 mm2,
ελψ, γηα δηαηνκέο αγσγψλ θπθισκάησλ κεγαιχηεξεο απφ 50 mm2 ν αγσγφο γείσζεο ζα έρεη
δηαηνκή ηνπιάρηζηνλ ίζε πξνο ην κηζφ ηεο δηαηνκήο ησλ αγσγψλ ηνπ θπθιψκαηνο.
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Υάιθηλε πιεμίδα γείσζεο (κπιεληάδ) ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εμαζθαιηζζεί ε κεηαιιηθή
ζπλέρεηα ησλ θιαληδσηψλ ζσιελψζεσλ, ησλ βηδσηψλ θαηαζθεπψλ, ησλ εζραξψλ θηι. θαη
ζηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ πιαθψλ θαη αγσγνχ απφ ραιθφ θαη ηηο θαηαζθεπέο ή ηηο ζπζθεπέο πνπ
ππφθεηληαη ζε θξαδαζκνχο ή δηαζηνιέο. Ζ πιεμίδα πξέπεη λα είλαη απφ γπκλφ θαζζηηεξσκέλν
ραιθφ, επίπεδε, πνιχ εχθακπηνπ ηχπνπ. Οη ζπλδέζεηο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη εμ‟
νινθιήξνπ ζηνλ αέξα θαη ην κήθνο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 50 cm έσο 20 cm.
Ο αγσγφο γείσζεο, θαηά ηε δηέιεπζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηηο
ππαίζξηεο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο (θηγθιηδψκαηα θηι.), ζα είλαη J1VV (NYY) δηαηνκήο 35 mm2.

26.2.2. Ζιεθηξόδηα γείσζεο
Σα ειεθηξφδηα γείσζεο πξέπεη λα είλαη ξαβδφκνξθα δηακέηξνπ 17 mm θαη κήθνπο 1,5 m θαη‟
ειάρηζην, απφ ππξήλα ζπκπαγνχο ράιπβα κε ειεθηξνιπηηθή επηθάιπςε ζηξψκαηνο ραιθνχ
πάρνπο 250 κm, ζπγθνιιεκέλνπ ζηνλ ππξήλα (φρη πεξαζηνχ) κε ηξφπν ψζηε λα πξνθχπηεη
κνξηαθή ζπλέλσζε ησλ δπν πιηθψλ απνθιείνληαο ην γαιβαληθφ θαηλφκελν κεηαμχ ραιθνχ θαη
ράιπβα ή ηελ νιίζζεζε ηνπ ραιθνχ επηθάιπςεο πάλσ ζην ζίδεξν. Ζ θεθαιή ηνπ ειεθηξνδίνπ
ζα είλαη θσληθή γηα ηελ εχθνιε εηζαγσγή ηνπ πεξηιαίκηνπ γείσζεο. Ζ άιιε άθξε ηνπ
ειεθηξνδίνπ ζα είλαη αηρκεξή γηα ηελ εχθνιε δηείζδπζε ηνπ ζην έδαθνο. Θαη ηα δχν άθξα ζα
θέξνπλ θνριηνηφκεζε ¾ in W γηα ηε δπλαηφηεηα επηκήθπλζήο ηνπο κε θνριησηή νξεηράιθηλε
κνχθα. Σν θάζε ειεθηξφδην ζα ζπλνδεχεηαη απφ ράιθηλν πεξηιαίκην ηχπνπ ζχζθημεο κε
ηέζζεξηο θνριίεο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ γείσζεο ζε απηφ.
Σα ειεθηξφδηα ζα είλαη επεθηάζηκα, δειαδή ην κήθνο ηνπο ζα κπνξεί λα επαπμάλεηαη κε
θνριίσζε πξφζζεηνπ ηκήκαηνο φκνηνπ ειεθηξνδίνπ κήθνπο 1,5 m νξεηράιθηλνπ ζπλδέζκνπ κε
εζσηεξηθφ ζπείξσκα ¾ in W.

26.2.3. Ρξίγσλα γείσζεο – πιάθεο γείσζεο
Θάζε ηξίγσλν γείσζεο ζα απνηειείηαη απφ ηξεηο ξάβδνπο ηχπνπ COOPERWELD πνπ ζα
εκθπηεχνληαη ζην έδαθνο ζε ζρήκα ηζνπιεχξνπ ηξηγψλνπ πιεπξάο 3 m. Οη αγσγνί ζπλδέζεσο
ησλ ξάβδσλ ηνπ ηξηγψλνπ ζα είλαη απφ γπκλφ ειεθηξνιπηηθφ πνιχθισλν ραιθφ.
Οη κεηαιιηθέο πιάθεο γεηψζεσο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηα ηέξκαηα ησλ γξακκψλ δηθηχσλ
νδηθνχ θσηηζκνχ. Σα πιηθά ησλ γεηψζεσλ απηψλ αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή πξνδηαγξαθή.

26.3. Δθηέιεζε Δξγαζηώλ
26.3.1. Γείσζε πξνζηαζίαο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο
Οη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ γπκλψλ αγσγψλ ζα είλαη ηχπνπ αζθαιείαο θαη ζα γίλνληαη ή κε
ζεξκή ζπγθφιιεζε ή κε εηδηθνχο ράιθηλνπο ζπλδεηήξεο. Δθφζνλ γηα ηελ ζχλδεζε κεηαμχ
αγσγψλ επηιεγεί ε κέζνδνο κε ζεξκή ζπγθφιιεζε, απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηήμε ησλ
ππφ ζχλδεζε αγσγψλ ζε κία εληαία κάδα θαη δελ επηηξέπεηαη ε ζπγθφιιεζε ησλ αγσγψλ κε
ιησκέλν κέηαιιν. Γηα λα γίλεη ε ζχλδεζε, ρξεζηκνπνηείηαη έλα ειαθξχ θαινχπη απφ γξαθίηε
κέζα ζην νπνίν γίλεηαη ε εμψζεξκε αληίδξαζε ηεο ζχλδεζεο. Ζ ζχλδεζε απηή έρεη ηθαλφηεηα
δηέιεπζεο ξεχκαηνο κεγαιχηεξνπ απφ ην επηηξεπφκελν λα δηέιζεη απφ ηνλ αγσγφ. Ζ ζχλδεζε
δελ κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη αληέρεη θάησ απφ ηηο πην δπζκελείο
ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο.
ε θάζε πίλαθα ζα “θζάλεη” θαιψδην γείσζεο παξάιιεια κε ην παξνρηθφ θαιψδην θαη ζα
ππάξρεη έλα επηπιένλ ηξίγσλν γείσζεο απφ ην νπνίν ζα αλαρσξεί έλα επηπιένλ θαιψδην
γείσζεο γηα ηνλ πίλαθα ην νπνίν ζα ζπλδέεηαη θαη απηφ κε ηελ κπάξα γείσζεο ηνπ πίλαθα.
Απφ ηνλ ζπιιεθηήξην δπγφ γεηψζεσο ησλ πεδίσλ Υ.Σ. αλαρσξνχλ αγσγνί γείσζεο θαηάιιειεο
δηαηνκήο πξνο θάζε ζεκείν ξεπκαηνιεςίαο ρσξίο λα ζπλδέεηαη πξνο νπνηαδήπνηε άιιε
εγθαηάζηαζε ή ζχζηεκα ή ηνλ νπδέηεξν. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ ηνπηθψλ πηλάθσλ,
ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ, θηλεηήξσλ, θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θηι. ζα γεησζνχλ επί ηνπ
ζπζηήκαηνο απηνχ.
Ζ ζχλδεζε ηεο εχθακπηεο πιεμίδαο γείσζεο (κπιεληάδ) ζηηο πιάθεο ή ζηα θαιψδηα απφ ραιθφ
θαη ζηνπο νξγαληζκνχο ή ηηο ζπζθεπέο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο
πεξηγξαθέο ηεο παξνχζαο.
Όινη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο, πξέπεη λα ελσζνχλ κε ηελ γείσζε κε αγσγφ J1VV (NYY), ζχκθσλα
κε ην IEC 60502, θαηάιιειεο δηαηνκήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
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Ο αγσγφο γείσζεο, θαηά ηελ δηέιεπζε απφ ηα δνκηθά ζηνηρεί θαη ηηο ππαίζξηεο κεηαιιηθέο
θαηαζθεπέο, ζα ηνπνζεηεζεί ζε ραιπβδνζσιήλα βαξέσο ηχπνπ κέρξη ην θξεάηην, φπνπ ζα
ζπλδεζεί κε ην ειεθηξφδην γείσζεο.

26.3.2. Ζιεθηξόδηα γείσζεο
Ζ έκπεμε ησλ ειεθηξνδίσλ ζην έδαθνο πξνβιέπεηαη ρσξίο εθζθαθή, δειαδή κε ρξήζε
ρεηξνθίλεηεο ή κεραλνθίλεηεο ζθχξαο. Ζ θνξπθή ησλ ειεθηξνδίσλ ζα είλαη επηζθέςηκε κε
θξεάηην ειέγρνπ απφ ζθπξφδεκα δηαζηάζεσλ 300 mm x 300 mm κε ρπηνζηδεξφ θάιπκκα.
ε πεξίπησζε εδάθνπο κε πςειή εηδηθή αληίζηαζε θαη εθφζνλ ζα θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ
Τπεξεζία, ε αγσγηκφηεηα ηνπ εδάθνπο ζα βειηησζεί κε εθζθαθή δαθηπιηνεηδνχο ηάθξνπ
δηακέηξνπ 200 mm θαη βάζνπο 400 mm γχξσ απφ θάζε ειεθηξφδην θαη κε πιήξσζε ηεο
ηάθξνπ κε θαξβνπλφζθνλε.
Δάλ απαηηεζνχλ πεξηζζφηεξα ειεθηξφδηα γείσζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο απαηηνχκελεο
αληίζηαζεο γείσζεο, ζα επηδεηεζεί κηα ειάρηζηε κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ απφζηαζε, ίζε πξνο
ην δηπιάζην ηνπ ελεξγνχ κήθνπο ελφο κεκνλσκέλνπ ειεθηξνδίνπ. Δπίζεο, ε ηηκή ηεο
αληηζηάζεσο ζα κπνξεί λα βειηησζεί κε ηελ επαχμεζε ηνπ κήθνπο ειεθηξνδίσλ.

26.3.3. Ρξίγσλα γείσζεο – πιάθεο γείσζεο
Σν άλσ κέξνο ησλ ξάβδσλ θάζε ηξηγψλνπ γείσζεο ζα είλαη επηζθέςηκν κέζα ζε εηδηθά
θξεάηηα. Οη αγσγνί ζπλδέζεσο ησλ ξάβδσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε βάζνο 0,60 m απφ ηελ
επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Αλ ε δηάηαμε ηνπ ηξηγψλνπ γεηψζεσο δελ δίλεη ηελ απαηηνχκελε
αληίζηαζε ηφηε ζα επεθηαζνχλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε θαη άιισλ ηξηψλ
ξάβδσλ πνπ ζα ζπλδεζνχλ κε ηηο πξνεγνχκελεο ψζηε ην ηειηθφ κήθνο ησλ ειεθηξνδίσλ
γεηψζεσο λα γίλεη 3 m. Δάλ δελ επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε ζηάζκε γεηψζεσο ηφηε πξέπεη λα
θαηαζθεπαζηνχλ πξφζζεηα ηξίγσλα γείσζεο.

26.4. Δπηκέηξεζε - Ξιεξσκή
Ζ επηκέηξεζε θαη πιεξσκή ησλ ζπζηεκάησλ γείσζεο ησλ αληιηνζηαζίσλ, πεξηιακβάλεηαη ζην
άξζξν Σηκνινγίνπ ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ αληιηνζηαζίνπ. Ζ επηκέηξεζε θαη πιεξσκή ησλ
γεηψζεσλ ηνπ κεηξεηή ΓΔΖ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηηκνινγίνπ.

27. ΠΠΡΖΚΑ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝ
27.1. Ξεδίν Δθαξκνγήο - Νξηζκνί
Σν αληηθείκελν αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ηειεκεηξίαο θαη απηνκαηηζκψλ
ηειειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αληιηνζηαζίνπ.
Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ κέηξεζεο θαη ζεκάλζεσλ, πξέπεη λα εμαζθαιίζεη απηφκαηα ηελ
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ θαη ζε πεξίπησζε αλσκαιηψλ ιεηηνπξγίαο λα εηδνπνηεί
θαηάιιεια έηζη ψζηε λα πξνθπιάζζεη ηελ εγθαηάζηαζε απφ βιάβεο. Γηα ηελ εθπιήξσζε
απηνχ ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ, ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ πξέπεη λα παξέρεη απαξαίηεηα ηηο
δπλαηφηεηεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Θα ππάξρεη έλαο (1) Ρνπηθόο Πηαζκόο Διέγρνπ (ΡΠΔ). Ο ΣΔ ζα ειέγρεη, ηελ απηφκαηε
ιεηηνπξγία θαη ηηο βιάβεο ησλ αληιηψλ, ησλ αιεζηψλ (ζε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο), ηα φξγαλα
κέηξεζεο θαη ειέγρνπ, ηνπο κεηξεηέο πίεζεο. Οη ηηκέο πνπ ζα ζπιιέγνληαη απφ ηνλ ΣΔ ζα
κεηαθέξνληαη ζηνλ Θεληξηθό Πηαζκό Διέγρνπ (ΘΠΔ) πνπ ζα βξίζθεηαη ζηελ ΔΔΙ ηεο
ΓΔΤΑΚΒ.

27.2. ιηθά
27.2.1. Ξξνγξακκαηηδόκελνη ινγηθνί ειεγθηέο (PLC)
Όια ηα PLC πξέπεη λα είλαη φκνηα θαη ελαιιάμηκα σο πξνο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ
επεθηαζηκφηεηα, θαη ηνλ κέγηζην αξηζκφ πξνζαξηψκελσλ θαξηψλ. Θα δηαθέξνπλ κφλν σο
πξνο ην πξαγκαηηθφ πιήζνο ησλ αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ απαηηείηαη
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε εγθαηάζηαζεο. Ο ζεκεξηλφο αξηζκφο ησλ εηζφδσλ - εμφδσλ
πξέπεη λα κπνξεί λα επαπμεζεί ψζηε λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ κειινληηθψλ θάζεσλ, κε
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κφλε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ θαξηψλ. Σα PLC ζα αθνινπζνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ
παξαηίζεληαη παξαθάησ .
O θαηαζθεπαζηήο PLC ζα δηαζέηεη ππνρξεσηηθά:
- χζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ΗSO 9001 πηζηνπνηεκέλν απφ
επίζεκν
νξγαληζκφ θαη πιήξε ζεηξά ζπζθεπψλ θαη πιηθψλ/ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο.
- Πηζηνπνηεηηθά UL γηα ηα πξντφληα ηνπ
Ο ειεγθηήο είλαη ειεχζεξα πξνγξακκαηηδφκελε κνλάδα απηνκαηηζκνχ (Πξνγξακκαηηδφκελνο
Ινγηθφο Διεγθηήο, PLC). Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ επηθνηλσλία - δηαζχλδεζε κε ην πεξηβάιινλ
(ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη απνζηνιή εληνιψλ), ην PLC ζα δηαζέηεη :
 Κνλάδεο Φεθηαθψλ εηζφδσλ (DI) γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ηχπνπ ON-OFF απφ
επαθέο RELAY ειεχζεξεο ηάζεο.
 Κνλάδεο ςεθηαθψλ εμφδσλ (DO) γηα ηελ απνζηνιή εληνιψλ.
 Αλαινγηθψλ εηζφδσλ (AI) γηα ηελ ζπιινγή κεηξήζεσλ απφ αηζζεηήξηα φξγαλα πνπ
παξέρνπλ αλαινγηθφ ζήκα.
 Αλαινγηθψλ εμφδσλ (AO) γηα ηελ ξχζκηζε εηδηθψλ κνλάδσλ.
Ζ δηάηαμε ηνπ PLC ζηνλ ΣΔ πξέπεη θαη‟ ειάρηζην λα απνηειείηαη απφ :
α) ην ηξνθνδνηηθφ
β) ηελ CPU (Θεληξηθή Κνλάδα Δπεμεξγαζίαο)
γ) ηηο θάξηεο Δηζφδσλ θαη Δμφδσλ
δ) ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ επηθνηλσλία ζπζθεπέο
Σα παξαπάλσ πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ξάγα ζηήξημεο κεγάιεο κεραληθήο αληνρήο,
πάλσ ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο θάξηεο. Ζ δηαζχλδεζε απηψλ ζα
επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε (backplane). Οη ζπλδέζεηο ησλ θαισδίσλ ησλ Δηζφδσλ θαη
Δμφδσλ γίλνληαη ζε θηλνχκελεο (αξζξσηέο) θηζέηηεο πάλσ ζηε ξάγα ηνπ PLC, ηνπνζεηεκέλεο
ζην εκπξφζζην κέξνο ησλ θαξηψλ, γηα εχθνιε θαη γξήγνξε ζχλδεζε θαη απνζχλδεζε ησλ
I/O's απφ ηελ θάξηα πνπ ηα εμππεξεηεί, γηα ηηο πεξηπηψζεηο αιιαγψλ ή επηδηνξζψζεσλ.
Πεξηζζφηεξα ηεο κηαο ξάγαο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο
κεγαιχηεξνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ ρξήζε ελφο απινχ θαισδίνπ ρσξίο ηε ρξήζε εηδηθψλ
interface.
Ο ειεγθηήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο κε ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα επεθηείλεηαη θαη κε
πξφζζεζε αλεμάξηεησλ κνλάδσλ εηζφδνπ/εμφδνπ πνχ ζα επηθνηλσλνχλ κε ηηο γεηηνληθέο
κνλάδεο κε Bus . Ζ επέθηαζε ηνπ ειεγθηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε απιφ ηξφπν ρσξίο λα
απαηηνχληαη εηδηθά εξγαιεία ή κεηαθνξά ηεο ζπζθεπήο ζε εξγαζηήξην.
Ζ CPU ζα εκπεξηέρεη Leds θαηάζηαζεο θαη Leds ζθαικάησλ. Δπίζεο κε ην παθέην
πξνγξακκαηηζκνχ θαη κε ηελ δπλαηφηεηα password protection ν ρξήζηεο ζα πξνζηαηεχεηαη
απνηειεζκαηηθά έλαληη κε εμνπζηνδνηεκέλσλ αιιαγψλ θαη αληηγξαθή ησλ πξνγξακκάησλ
ηνπ.
Ζ CPU ζα πεξηιακβάλεη δηαγλσζηηθή κλήκε πνπ δελ ζα ζβήλεηαη νχηε κε ηελ πηψζε ηάζεο
νχηε κε ην Reset ηεο κλήκεο θαη ζα θαηαγξάθνληαη κε ψξα θαη εκεξνκελία γεγνλφηα πνπ
ζπλδένληαη κε :
- θάικαηα ηεο CPU
- θάικαηα ζπζηήκαηνο ηεο CPU
- θάικαηα πεξηθεξεηαθψλ modules.
- Κεηαγσγή απφ θαηάζηαζε Stop-Δθηέιεζε πξνγξάκκαηνο (RUN) -Stop.
- Πξνγξακκαηηζηηθά ιάζε ζην πξφγξακκα εθαξκνγήο.
Ο ηππηθφο ρξφλνο ζάξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 0,40κs/εληνιή.
Ζ κλήκε RAM ηνπ ειεγθηή (κλήκε απνζήθεπζεο πξνγξάκκαηνο θαη δεδνκέλσλ) πξέπεη λα έρεη
κέγεζνο 24 kbytes ηνπιάρηζηνλ.
Θα ππάξρεη ελζσκαησκέλν ξνιφτ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ
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Θα ππνζηεξίδνληαη Γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ φπσο LAD (LADDER)
εληνιψλ) ζχκθσλα κε ηα δηεζλή Standards IEC 1131-3 Part 3

είηε STL (ιίζηα

Ο ειεγθηήο ζα είλαη 32 bit θαη ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ππνρξεσηηθά ηηο παξαθάησ εληνιέο:
- Ινγηθήο bit BOOLEAN (AND, OR)
- Ινγηθήο Word boolean (AND, OR) κε 16 bit-ηαζεξέο.
- Ινγηθήο Double Boνlean (AND,OR) κε 32 bit- ηαζεξέο
- Δληνιέο παικνχ.
- Set / Reset bit (πρ. Inputs, Outputs, Flags)
- Δληνιέο νιίζζεζεο Γεμηά, αξηζηεξά θαη θπθιηθήο νιίζζεζεο.
- Set /Reset bit (π.ρ. Inputs, Outputs, flags)
- Δληνιέο νιίζζεζεο δεμηά, αξηζηεξά θαη θπθιηθήο νιίζζεζεο
- Δληνιέο ρξνληθψλ θαη απαξηζκεηψλ
- Απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο ηηκψλ απφ θαη πξνο θαηαρσξεηέο byte, Word, Doubleword.
- Δληνιέο ζχγθξηζεο (16bit, 32 bit αθέξαησλ αξηζκψλ, 32 bit δεθαδηθψλ αξηζκψλ).
- Αξηζκεηηθέο πξάμεηο φπσο
α) Πξφζζεζε/πνιιαπιαζηαζκφ 16bit αθέξαηα
β) Πξφζζεζε/πνιιαπιαζηαζκφ 32 bit αθέξαηα
γ) Πξφζζεζε/πνιιαπιαζηαζκφ 32 bit δεθαδηθψλ
- Δχξεζε ηεηξαγσληθήο ξίδαο, Ινγαξηζκηθέο πξάμεηο, ηξηγσλνκεηξηθέο ιεηηνπξγίεο.
- Δληνιέο αιιαγήο ειέγρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ κπινθ ζε κπινθ θαη απφ εληνιή ζε εληνιή
κέζα ζην ίδην κπινθ .
- Δληνιέο κεηαηξνπήο θψδηθα (πρ BCD ζε 16 bit Αθέξαηα)
- Δληνιέο αιιαγήο ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο θπθιηθφο, ειεγρφκελνο απφ
γεγνλφο ή απφ ρξφλν
- Έλδεημε κεγίζηνπ - ειαρίζηνπ- κέζνπ θχθινπ εθηέιεζεο πξνγξάκκαηνο
- Τπνζηήξημε αλαινγηθνχ - νινθιεξσηηθνχ- δηαθνξηθνχ ειεγθηή θιεηζηνχ βξφρνπ (PID
Controller) κε ηελ βνήζεηα ελζσκαησκέλσλ ζηελ CPU ιεηηνπξγηψλ ή κε ηελ ρξήζε επηπιένλ
παθέηνπ παξακεηξνπνίεζεο.
 Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ 256 απαξηζκεηέο θαη 256 ρξνληθά.
Ζ ζπζθεπή, ζε πιήξε επέθηαζε, πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ 128 ςεθηαθέο
εηζφδνπο / εμφδνπο.
 Ζ ζπζθεπή ζε πιήξε επέθηαζε, πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ 32 αλαινγηθέο
εηζφδνπο / εμφδνπο.
 Ζ ζπγθξάηεζε ησλ αγσγψλ ζηηο θιεκνζεηξέο ησλ θαξηψλ λα είλαη βηδσηή.
 Έλδεημε θαηάζηαζεο θάζε ςεθηαθήο εηζφδνπ / εμφδνπ κε LED.
 Γπλαηφηεηα πξνζνκνίσζεο (SIMULATION) θάζε ςεθηαθήο θαη αλαινγηθήο εηζφδνπ /
εμφδνπ.
 Γαιβαληθή απνκφλσζε ςεθηαθψλ εηζφδσλ / εμφδσλ.
Οη θάξηεο ςεθηαθψλ εηζφδσλ πξέπεη λα έρνπλ:
α) ηάζε εηζφδνπ 10 - 30 V DC
Θάζε θάξηα ςεθηαθήο εηζφδνπ έρεη LED, ηα νπνία δείρλνπλ ηελ θαηάζηαζε θάζε κίαο εηζφδνπ.
Όηαλ έλα LED αλάβεη, ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ηάζε ζην αληίζηνηρν terminal. Σν module παξέρεη
απηήλ ηελ πιεξνθνξία ζην πίζσ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ (PLC motherboard ή backplane), γηα λα
δηαβαζηεί απφ ηνλ επεμεξγαζηή.
Οη θάξηεο αλαινγηθψλ εηζφδσλ πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
α) Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, κέηξεζεο αλαινγηθψλ ζεκάησλ είηε ηάζεο είηε ξεχκαηνο.
β) Ζ δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα (RESOLUTION) πξέπεη λα είλαη 11 bits.
γ) Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο θνκκέλνπ θαισδίνπ.
Ζ ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγθηή ζα πξέπεη λα είλαη 0°C έσο 55°C ζε
ζπλζήθεο πγξαζίαο κέρξη 95%.
Ο πξνγξακκαηηδφκελνο ειεγθηήο ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δχν ζχξεο επηθνηλσλίαο γηα ηε
δηαζχλδεζε ηφζν κε ηε κνλάδα πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ, φζν θαη κε ην Θεληξηθφ χζηεκα
Διέγρνπ.
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Ζ θάξηα ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο RS 485

Θα ηθαλνπνηεί ηα θάησζη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
 εηξηαθή κεηάδνζε δεδνκέλσλ, είηε ειεχζεξνπ πξνγξακκαηηδφκελνπ ηχπνπ, είηε
ηππνπνηεκέλσλ πξσηνθφιισλ
 Σαρχηεηα επηθνηλσλίαο έσο 19,2 Θbps
 Κέγηζην πιήζνο frame 1024 bytes.

Ζ θάξηα ςεθηαθψλ εηζφδσλ 32 είζνδνη Υ24 VDC ή 16 είζνδνη Υ24 VDC

ζα ηθαλνπνηεί ηα ραξαθηεξηζηηθά
 Σάζε εηζφδνπ, νλνκαζηηθή ηηκή 24 VDC
 Δπηηξεπηή πεξηνρή, 20.4 - 28.8 VDC
 Γαιβαληθή απνκφλσζε
 Έλδεημε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζήκαηνο ηεο θάζε ςεθηαθήο εηζφδνπ κε LED.
 Δπηπξφζζεηε θίζζα θαισδίσζεο πνπ κεηαθηλείηαη απιά θαη ρσξίο θίλδπλν λα
ηνπνζεηεζεί ζε ιάζνο ηχπν θάξηαο (πεξηιακβάλεη Key πνιηθφηεηαο).
 Κέγηζηνο ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζηελ νλνκαζηηθή ηάζε εηζφδνπ:1.2 -4.8 ms
 Γπλαηφηεηα ζπιινγήο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο κέρξη 1000m κε κπιεληαξηζκέλν
θαιψδην, 600 m ρσξίο κπιεληαξηζκέλν θαιψδην.

Ζ θάξηα ςεθηαθψλ εμφδσλ 32X24VDC είηε

ζα ηθαλνπνηεί ηα ραξαθηεξηζηηθά
 Σάζε ηξνθνδνζίαο 24VDC
 Γαιβαληθή απνκφλσζε
 Δπηηξεπηή πεξηνρή ηάζεο 20.4...28.8 V DC
 πλνιηθφ ξεχκα εμφδνπ ( αλά νκάδα εμφδσλ ) 2Α.
 Φνξηίν Ιακπηήξα 5W.
 πρλφηεηα δεχμεσλ επαθψλ.
 Χκηθψλ: 100ΖΕ.
 Δπαγσγηθψλ: 0.5ΖΕ.
 Φνξηία ελδείμεσο: 100ΖΕ.
 Έλδεημε θαηάζηαζεο ηνπ ζήκαηνο ηεο θάζε ςεθηαθήο εμφδνπ κε LED.
 Δπηπξφζζεηε θίζζα θαισδίσλ.
 Ζιεθηξνληθή πξνζηαζία απφ βξαρπθχθισκα.
 Γπλαηφηεηα απνζηνιήο εληνιήο κέρξη 600m ρσξίο κπιεληαξηζκέλν θαιψδην θαη
1000m κε κπιεληαξηζκέλν.

Οη αλαινγηθέο θάξηεο εηζφδσλ 8 θαλάιηα













Κπνξεί λα επεμεξγαζζεί 8 αηζζεηήξηα κε δπλαηφηεηα κεηξήζεσλ βαζηθψλ πεξηνρψλ
ηάζεο:
 1V /200 ΘΧ Αληίζηαζε εηζφδνπ
10V/200 ΘΧ Αληίζηαζε εηζφδνπ
1..5V/200 ΘΧ Αληίζηαζε εηζφδνπ θαη πεξηνρψλ ξεχκαηνο
4...20mA/80Χ Αληίζηαζε εηζφδνπ
20mA/ 80Χ Αληίζηαζε εηζφδνπ
Ζ αλάιπζε ηνπ A/D κεηαηξνπέα ηεο θάξηαο είλαη 15 bits (unipolar ) θαη 14 bits +
πξφζεκν (bipolar)
Ο θχθινο νινθιήξσζεο / κεηαηξνπήο γηα θάζε θαλάιη 2.5 msec
Σν κήθνο θαισδίνπ κέρξη ην αηζζεηήξην ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 200m κε
κπιεληαξηζκέλν θαιψδην
Έρεη γαιβαληθή απνκφλσζε
Πξνζηαζία έλαληη αλαζηξφθνπ πνιηθφηεηαο
Δπηηξεπηή ηάζε εηζφδνπ γηα θαλάιη ηάζεο 20V
Δπηηξεπηφ ξεχκα εηζφδνπ γηα θαλάιη ξεχκαηνο 40mA
Αληηζηάζκηζε Θεξκνθξαζίαο, εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή κε κνληνχι αληηζηάζκηζεο.
Όξην ζθάικαηνο ιεηηνπξγίαο (πάλσ απφ ηελ πεξηνρή ζεξκνθξαζίαο πνπ αλαθέξεηαη
ζηελ πεξηνρή εηζφδνπ ) max +-1%
Όξην Βαζηθνχ ζθάικαηνο (Όξην ζθάικαηνο ιεηηνπξγίαο ζηα 25° πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
πεξηνρή εηζφδνπ ) max +- 0.6 %
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Γπλαηφηεηα δηάγλσζεο κέζσ θφθθηλνπ Led γηα ζθάικαηα θαλαιηψλ
Φίζζα θαισδίσλ κε ζηνηρείν θσδηθνπνίεζεο.

Αλαινγηθέο θάξηεο εμφδσλ 4 θαλάιηα ή 2 θαλάιηα

Πεξηιακβάλνπλ:
 Σάζε ηξνθνδνζίαο 24VDC
 Γαιβαληθή απνκφλσζε
 Πεξηνρέο εμφδνπ ηάζεο 10V, 0-10V 1-5V θαη πεξηνρέο εμφδνπ ξεχκαηνο 4..20mA,
20mA, 0-20mA
 Αληίζηαζε θνξηίνπ γηα ηα θαλάιηα ηάζεο min 1ΘΧ.
 Αληίζηαζε θνξηίνπ γηα ηα θαλάιηα ξεχκαηνο max 0.5 ΘΧ.
 Υσξεηηθά θνξηία max 1κF.
 Δπαγσγηθά θνξηία max 1 mH.
 Πξνζηαζία απφ βξαρπθχθισκα κε ξεχκα βξαρπθχθισζεο 25mA γηα εμφδνπο ηάζεο.
 Ηζρχο εμφδνπ κε ηάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο 18V
 Ζ αλάιπζε ηνπ D/A Converter είλαη 11 bits+Πξφζεκν (10V, 4..20mA, 20mA, 1-5V)
, 12 Bits (0-10V, 0-20mA).
 Όξηα ιεηηνπξγίαο (0..60C ζηελ πεξηνρή εμφδνπ)
 Σάζε 0,5%
 Ρεχκα  0.6%
 Βαζηθφ ζθάικα (0-25C ζηελ πεξηνρή εμφδνπ)
 Σάζε 0,2%
 Ρεχκα 0,3%
 Σν κήθνο θαισδίνπ κέρξη ην ζηνηρείν ελεξγνπνίεζεο είλαη 200κ κε κπιεληαξηζκέλν
θαιψδην.
 Φίζζα θαισδίνπ κε ηελ ίδηα ινγηθή φπσο ηεο αλαινγηθήο θάξηαο εηζφδνπ.
 Γπλαηφηεηα δηάγλσζεο κέζσ θφθθηλνπ Led γηα ζθάικαηα θαλαιηψλ.

27.2.2. Γηαηάμεηο Αζύξκαηεο Δπηθνηλσλίαο
Ραδηνκφληεκ

Σν radio modem ζα πξέπεη λα είλαη εμσηεξηθνχ ηχπνπ (αλεμάξηεηε ζπζθεπή ζπλδεφκελε κε
ηνλ ειεγθηή ζεηξηαθά κέζσ ζχξαο).
Tα απαηηνχκελα radiomodems πξέπεη λα είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα γηα ρξήζε ζε δίθηπα
αζχξκαηεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (ηειεκεηξίαο).
Σα radio-modem γεληθά, πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
- Σαρχηεηα κεηάδνζεο 9600 bps
- RS-232 ή RS-485 ζεηξηαθφ interface
- δηάθνξνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ζαλ αλακεηαδφηεο
- πεξηνρή ζπρλνηήησλ απφ 400-470ΚΖz
- Δπηινγή θαλαιηνχ RF, δηεχζπλζεο θαη επίπεδν ηζρχνο ηνπ ζήκαηνο κεηάδνζεο
- Interface Βaud rate 0,3-19,2K, ξπζκηδφκελν
- Data Buffer (Σx, Rx) 1 kbytes
- Γνκή δεδνκέλσλ θαη έιεγρνο ζθαικάησλ ζπκβαηά κε ηα πξφηππα MPT1327 θαη
Δπξσπατθφ CEPT
- LED ελδείθηεο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο radio, ηζρχο ζήκαηνο θαη θαηάζηαζεο ζεηξηαθήο γξακκήο
- Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -15 έσο 50ν C
- Τγξαζία ιεηηνπξγίαο:
0% έσο 95% RΖ
- Ηζρχο εθπνκπήο ≥500 mWatt
Ζ αζχξκαηε επηθνηλσλία πξέπεη λα γίλεηαη ζε πεξηνρέο ζπρλνηήησλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία. Δάλ απαηηείηε άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ην ππνπξγείν κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ ή
νπνηαδήπνηε αξρή ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηελ εθδψζεη.
Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Radio modem ζα γίλνπλ κεηξήζεηο πεδίνπ ζηηο ζέζεηο πνπ ζα
εγθαηαζηαζνχλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ζέζεηο φπνπ δελ ππάξρεη θαιή επηθνηλσλία κε
ηνλ ΘΔ, αιιά θαη ζπρλφηεηεο ζηηο νπνίεο έρνπκε παξεκβνιέο.

Θεξαίεο
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Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ θεξαίεο ησλ Radio modem,
θαηάιιειεο ελίζρπζεο (dB) θαη θαηάιιεινπ ηχπνπ (θαηεπζπληηθέο ή πνιπθαηεπζπληηθέο) γηα
ηελ απξφζθνπηε επηθνηλσλία ησλ Σνπηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ κε ηνλ Θεληξηθφ ηαζκφ
Διέγρνπ:
 Απνιαβή
≥ 5dB
 Δκπέδεζε
50 Ohm
 Πφισζε
Θαηαθφξπθε / Οξηδφληηα
 ηάζηκα θχκαηα (VSWR)
< 1,5
 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο
-35νC …. + 60oC
 Τιηθφ θαηαζθεπήο
Αινπκίλην
Ζ θάζνδνο ηεο θεξαίαο ζα είλαη νκναμνληθφ θαιψδην πςειψλ ζπρλνηήησλ θαηάιιειν γηα
ηειεπηθνηλσληαθέο εθαξκνγέο
 Δζσηεξηθφο αγσγφο: γπκλφο κνλφθισλνο εθ ζπξκαηηδίσλ ραιθνχ
 Κφλσζε εζσηεξηθνχ αγσγνχ: πνιπαηζπιέλην
 Δμσηεξηθφο αγσγφο: Γπκλφ πιέγκα ραιθνχ
 Καλδχαο: PVC
 Αληίζηαζε θαισδίνπ: 50Χ
 Απφζβεζε: ≤9 dB/100m ζηα 450ΚΖz
Δπίζεο, ε ζπλνιηθή δηάηαμε επηθνηλσλίαο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
-Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία εηζφδνπ Radiomodem
-Σξνθνδνηηθφ 12VDC/2A ή 24VDC
-Ηζηφ ζηήξημεο, αληεξίδεο θιπ.
Οη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο δελ πξέπεη λα παξεκπνδίδνπλ ηε κεηάδνζε ηνπ ζήκαηνο νχηε λα
αιινηψλνπλ ηελ πιεξνθνξία. Σέινο, δελ πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα δπζιεηηνπξγίαο
ηνπ δηθηχνπ (π.ρ. ε επηηξεπηή "κπάληα" ζπρλνηήησλ δελ πξέπεη λα κεηψλεη ην εχξνο ηνπ
κεηαθεξφκελνπ ζήκαηνο θ.ν.θ.).
Σα πξνζθεξφκελα Radiomodem ζα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθά Δπξσπατθά.

27.2.3. Ππζηήκαηα Αληηθεξαπληθήο Ξξνζηαζίαο
α) Γηα ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ησλ πνκπνδεθηώλ - radiomodems νη ζπζθεπέο
πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:






Κέγηζην ξεχκα εθθφξηηζεο : 20 ΘΑ ( ζε θπκαηνκνξθή 8/20 κsec)
Ολνκαζηηθφ ξεχκα εθθφξηηζεο : 10 ΘΑ (ζε θπκαηνκνξθή 8/20 κsec)
Υξφλνο απφθξηζεο < 100 nsec
Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο : - 40C έσο + 80C
Οη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεοεγθαηάζηαζεο ζηα Διιεληθά θαη λα θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE.
 Λα έρνπλ insertion loss 4db
β) Γηα ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία γξακκώλ ηξνθνδνζίαο 220V νη ζπζθεπέο πξέπεη
λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:









Κέγηζην ξεχκα εθθφξηηζεο : 40 ΘΑ (ζε θπκαηνκνξθή 8/20 κsec)
Ολνκαζηηθφ ξεχκα εθθφξηηζεο : 15 ΘΑ (ζε θπκαηνκνξθή 8/20 κsec)
Υξφλνο απφθξηζεο < 25 n sec
Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο : - 40C έσο + 80C
Δλδεηθηηθφ ζήκα θαιήο ιεηηνπξγίαο.
Οη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο πξέπεη λα έρνπλ ηθαλφηεηα ζχλδεζεο κε ην εληαίν ζχζηεκα
γείσζεο, δελ πξέπεη λα εκπνδίδνπλ ή λα δηαθφπηνπλ ηε ζπλερή ιεηηνπξγία ηεο
ειεθηξηθήο παξνρήο θαη λα κελ απμάλνπλ ηελ αληίζηαζε ηεο ππφ πξνζηαζία γξακκήο.
Δπίζεο νη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε κεραληζκφ
απνκφλσζεο απφ ην δίθηπν (κε εηδηθή ζεξκηθή επαθή) ζε πεξίπησζε πνπ
παξνπζηαζηνχλ δηαξξνέο ξεχκαηνο πξνο ηε γείσζε.
Πξέπεη λα δηαζέηεη ειεχζεξεο επαθέο γηα δπλαηφηεηα ηειεέλδεημεο ηεο ιεηηνπξγηθήο
θαηάζηαζεο ησλ δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο.
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Οη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο εγθαηάζηαζεο ζηα Διιεληθά θαη λα θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE.
γ) Γηα ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ησλ γξακκώλ δεδνκέλσλ (αλαινγηθά όξγαλα 420mA) νη ζπζθεπέο πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:





Nα
Λα
Nα
Λα

αληέρνπλ πιήγκα 10ΘΑ
έρνπλ insertion loss ην πνιχ 3db
έρνπλ κηθξφ risetime
είλαη θαηάιιειεο θαη γηα γξακκέο δεδνκέλσλ RS 232, RS 422 θηι.

27.2.4. Θαισδηώζεηο Νξγάλσλ Θαη Διέγρνπ
Σα θαιψδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζχλδεζε νξγάλσλ θαη ηα θπθιψκαηα ειέγρνπ ζα
είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα εθαξκνδφκελα πξφηππα. Οη αγσγνί ηνπ θάζε θαισδίνπ
ζα θέξνπλ θαζ‟ φιν ην κήθνο ηνπο ζήκαλζε αλαγλψξηζεο. ηα άθξα ησλ θαισδίσλ ζα
ζηεξεσζνχλ δαθηχιηνη κε ηα θψδηθα ζηνηρεία ησλ. ε ζεκεία δηαζχλδεζεο ησλ αγσγψλ, φπνπ
ε αιιαγή θσδηθψλ είλαη αλαπφθεπθηε, θάζε αγσγφο ζα θέξεη δηπινχο δαθηπιίνπο ζεκάλζεσο.
Θάζε αιιαγή αξίζκεζεο ζα ζεκεηψλεηαη επάλσ ζην ειεθηξηθφ δηάγξακκα ηεο εγθαηαζηάζεσο
ζηελ νπνία έγηλε ε αιιαγή.
Όπνπ πξνβιέπνληαη θπηία ζπλδέζεσο ή δηαθιαδψζεσο γηα ηε δηαινγή θαη ζχλζεζε ηεο νκάδαο
θαισδίσλ νξγάλσλ θαη ειέγρνπ κηαο κνλάδνο ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα θπηία απηά ζα είλαη
θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη θαη γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε, θαη ζα θέξνπλ δχν
ζεηξέο αθξνδεθηψλ.
Όινη νη εηζεξρφκελνη αγσγνί ζα θέξνπλ δαθηπιίνπο αλαγλσξίζεσο κε θσδηθνχο ζχκθσλα κε
ηα δηαγξάκκαηα ζπλδεζκνινγηψλ.

27.3. Δθηέιεζε Δξγαζηώλ
27.3.1. Ρνπηθνί ζηαζκνί ειέγρνπ (ΡΠΔ)
Ζ αζχξκαηε επηθνηλσλία κε ηνλ Θεληξηθό Πηαζκό Διέγρνπ (ΘΠΔ) επηηπγράλεηαη κε ηελ
ηνπνζέηεζε ηεο θεξαίαο ηνπ ζηαζκνχ επί ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ηχπνπ PILLAR ή επί ηεο
πξνθαηαζθεπαζκέλεο βάζεο ηνπ κεηξεηή ΓΔΖ, εμσηεξηθά ηνπ Σνπηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ. Ζ
ζέζε ηεο εθιέγεηαη έηζη ψζηε λα ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε. Ζ ζηήξημε ηεο θεξαίαο ζα γίλεη
έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κεραληθή ηεο αληνρή ζηηο θαηξηθέο θαηαπνλήζεηο. Γεληθφηεξα
φιεο νη νδεχζεηο θαη νη εξγαζίεο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο θαη ηε ζχκθσλε
γλψκε ηεο ππεξεζίαο.
Ο εμνπιηζκφο ηνπ ηνπηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ (ΣΔ), ζα πεξηιακβάλεη :
- Ρειέ δηαθπγήο, εληαίν κε απηφκαηε αζθάιεηα 20A, γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ πίλαθα κε
220V AC
- Δπηκέξνπο αζθάιεηα ξάγαο ηξνθνδνζίαο ηνπ ηξνθνδνηηθνχ ηνπ PLC
- Δπηκέξνπο αζθάιεηα ξάγαο ηξνθνδνζίαο ηνπ RF Modem
- Δπηκέξνπο αζθάιεηα ξάγαο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ξεπκαηνδφηε ηνπ πίλαθα
- Κνλάδα αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο (UPS) ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 1 kVA ή ελαιιαθηηθά
κνλάδα DC-UPS κε ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ (ηνπιάρηζηνλ 2 Υ 12 AH), γηα ηελ
ηξνθνδνζία ηνπ PLC ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ.
- Έλδεημε ζην PLC ηπρφλ δηαθνπήο ηεο ηξνθνδνζίαο απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ.
- Θιέκκεο απηνκαηηζκνχ
- Θεληξηθή κνλάδα PLC
- RF Modem 400-470Mhz, ηνπιάρηζηνλ 500mw
- Σξνθνδνηηθφ γηα ην PLC
- Κνλνθαζηθφ ξεπκαηνδφηε
- Θεξαία, θαιψδην θαη ηζηφο
- Όξγαλα
- Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ησλ ειεθηξνληθψλ αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ ζπζθεπψλ ηνπ
πίλαθα. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε απαγσγψλ ππεξηάζεσλ ζηελ
ηξνθνδνζία ηνπ πίλαθα κε 220V AC (θάζε θαη νπδέηεξν). Δπίζεο ηνπνζεηνχληαη
απαγσγνί ππέξηαζεο ηφζν ζην θαιψδην ηεο θεξαίαο, φζν θαη ζηα θαιψδηα πνπ
κεηαθέξνπλ ηα αλαινγηθά ζήκαηα κέηξεζεο 4-20 mA.
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Ο ΣΔ δέρεηαη εληνιέο απφ ηνλ ΘΔ γηα ηελ κεηάδνζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ
(ζρέζε peer to peer) αθνινπζψληαο κηα πξνθαζνξηζκέλε θπθιηθή ζάξσζε. ηε δηάξθεηα απηήο
ζα πξέπεη λα επηηεινχληαη νη εμήο ιεηηνπξγίεο :
- Ο ΣΔ λα είλαη ελεξγφο, δει. λα δέρεηαη εληνιή γηα κεηάδνζε θαη λα αληαπνθξίλεηαη
(ζπλνκηιία).
- Ζ ηνπηθή κνλάδα PLC λα δέρεηαη δεδνκέλα κέζσ αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ ζεκάησλ,
ζηηο αλαινγηθέο θαη ςεθηαθέο εηζφδνπο πνπ δηαζέηεη. ηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο ζεηξηαθήο
ηνπ ζχξαο ζα επηθνηλσλεί κε ηελ ζεηξηαθή ζχξα ηνπ RF Modem, ην νπνίν ζα
απνζηέιιεη ηα δεδνκέλα ζηνλ ΘΔ.
Σα δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνλ ΘΔ ελζσκαηψλνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ
ηνπ (SCADA) θαη είλαη δηαζέζηκα ζηα πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο γηα επεμεξγαζία.
Πηνλ ηνπηθό ζηαζκό ειέγρνπ ν αλάδνρνο ζα ηνπνζεηήζεη, ζα εγθαηαζηήζεη, ζα ζπλδέζεη
θαη ζα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ :
 Δμνπιηζκφ απηνκαηηζκνχ (κεηξεηέο, φξγαλα, θ.ιπ. ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα
ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα νξγάλσλ)
 Ζιεθηξνινγηθφ πίλαθα απηνκαηηζκνχ PLC
 Πξνγξαµµαηηδφµελν Ινγηθφ Διεγθηή (PLC)
 Δπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ (RADIOMODEM, ΘΔΡΑΗΑ)
 πζηήκαηα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο
 Σξνθνδνηηθφ Αδηάιεηπηεο Ιεηηνπξγίαο (UPS)
 πζηήκαηα ειέγρνπ εηζφδνπ ζηνπο ρψξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ
 Θαιψδηα δηαζχλδεζεο
 Eξµάξηα εγθαηάζηαζεο
Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα ζπιιέγνληαη απφ ηελ ηνπηθή κνλάδα απηνκαηηζκνχ (PLC), αιιά
θαη νη εληνιέο πνπ πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ λα δίδνληαη απφ απηήλ είλαη θαη‟ ειάρηζην:
 Ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ησλ θηλεηήξσλ γεληθφηεξα
(ON/OFF).
 Δληνιή εθθίλεζεο / ζηάζεο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ησλ θηλεηήξσλ
γεληθφηεξα (START/STOP).
 Θέζε ηνπ επηινγηθνχ δηαθφπηε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ
θαη ησλ θηλεηήξσλ γεληθφηεξα, δειαδή ζηάζε / απηφκαηε ιεηηνπξγία / ρεηξνθίλεηε
ιεηηνπξγία (OFF/AUTO/MANUAL).
 Βιάβε ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ησλ θηλεηήξσλ γεληθφηεξα (βνεζεηηθή επαθή
ηνπ ζεξκηθνχ).
 Γεδνκέλα κέηξεζεο ηεο ζηάζκεο ζηνπο πγξνχο ζαιάκνπο ησλ αληιηνζηαζίσλ
 πιινγή ησλ αλαινγηθψλ ζεκάησλ απφ ηα φξγαλα, ήηνη:
- Γηαηάμεηο κέηξεζεο ηεο παξνρήο ζε αγσγφ.
- Γηαηάμεηο κέηξεζεο ηεο ηάζεο, έληαζεο, ζπλθ, θιπ. κέζσ πνιπνξγάλνπ ζηα
αληιηνζηάζηα
 ήκαηα εμφδνπ γηα ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θαηάζηαζεο ή θαηαζηάζεηο ζπλαγεξκνχ (alarms).
Δπίζεο, πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζηνλ ρξήζηε πιεξνθφξεζε πνπ λα αθνξά ζηηο ψξεο
ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ θαη ησλ θηλεηήξσλ γεληθφηεξα, αιιά θαη ζηηο ρξνληθέο „‟ηακπέιεο‟‟
(ι.ρ. εκεξνκελία) πνπ αθνξνχλ εληνιέο πνπ δίδεη ν ρξήζηεο, φπνηε θαη γηα φζεο απηφο ην
επηζπκεί.
Δηδηθά γηα ηηο δηαηάμεηο κέηξεζεο ησλ ειεθηξηθψλ κεγεζψλ ηάζεο, έληαζεο, ζπλθ, πξέπεη λα
ππάξρεη δπλαηφηεηα κέζσ ειεθηξηθνχ πνιπνξγάλνπ λα δίλεηαη ε κέηξεζε ηεο ελεξγνχ ηζρχνο
θαη νη θαηαλαιηζθφκελεο KWH.

27.3.2. Ινγηζκηθό Δθαξκνγήο ησλ PLC
Ζ κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηνπ Ινγηζκηθνχ Δθαξκνγήο ησλ PLC πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη ην
ζχλνιν ησλ πξνγξαµµάησλ θαη εηδηθά απηά ησλ επηθνηλσληψλ µε ηνλ ΘΔ είλαη πιήξσο
παξαµεηξνπνηήζηµα θαη ελαιιάμηκα.
Σν πξφγξαµµα ησλ PLC πξέπεη λα έρεη απαξαίηεηα ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
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Θα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ µε επεμεξγαζία πξαγκαηηθνχ
ρξφλνπ (REAL TIME).
 Θα είλαη θαηά ηνλ δπλαηφλ εληαίν γηα φια ηα PLC µε πςειφ βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο.
Οη ηηκέο ησλ απαηηνχκελσλ µεγεζψλ θαζψο θαη ηα πξνγξάµµαηα εθαξκνγήο πνπ εμεηδηθεχνπλ
ην πξφγξαµµα ζε θάζε PLC (CUSTOMIZATION) ζα νξίδνληαη µέζσ ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ
επηθνηλσλίαο είηε απφ ηνλ ΘΔ είηε ηνπηθά ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ζα γίλεηαη ρξήζε
θνξεηνχ Ζ/Τ. Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο, πξνζαξκνγήο, θφξησζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ
πξνγξάµµαηνο πξέπεη:
 λα είλαη απινχζηαηε, δεδνκέλνπ φηη ζα επηηειείηαη απφ πξνζσπηθφ µε εηδηθεπκέλν ή
εθπαηδεπκέλν ζηελ Πιεξνθνξηθή.
 λα αθνινπζεί ηελ µέζνδν ησλ εξσηαπνθξίζεσλ πξνβιέπνληαο ηελ θαιχηεξε δπλαηή
θαζνδήγεζε ηνπ ρξήζηε µέζσ θαηαιφγσλ επηινγψλ θαη
πξνηεηλφκελσλ
ελεξγεηψλ/ηηκψλ.

λα µελ απαηηεί ζε θακία πεξίπησζε ρεηξηζκφ δηαθνπηψλ θαξηψλ ή άιισλ DEEP
SWITCHES ή γεληθά επέκβαζε ζην HARDWARE ηνπ PLC.
To πξφγξαµµα θαη ηα αξρεία παξακεηξηθψλ ηηκψλ πξέπεη λα δηαθπιάζζνληαη, ψζηε λα είλαη
δηαζέζηκα ζε πεξίπησζε επαλεθθίλεζεο (RESTART) ρσξίο λα απαηηείηαη επαλαθφξηηζε ή
επαλεηζαγσγή ηηκψλ.
Ζ πξνζζήθε ςεθηαθψλ ή αλαινγηθψλ εηζφδσλ, µλήµεο RAM, ή άιισλ ζηνηρείσλ HARDWARE
πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη απηφκαηα θαη λα ελεξγνπνηείηαη.
Ο πξνγξαµµαηηζµφο ησλ PLC πξέπεη λα παξέρεη ηελ απαηηνχκελε επειημία θαη πιεξφηεηα
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηφζν ε παξαµεηξηθφηεηα ησλ ζηαζεξψλ ηηκψλ µέζσ αξρείσλ, φζν θαη
ε δεκηνπξγία ζχλζεησλ πξνγξαµµάησλ ηα νπνία ζα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζην PLC θαη ζε
πεξίπησζε απψιεηαο ηεο επηθνηλσλίαο µε ηνλ ΘΔ (STAND ALONE MODE) λα θαιχπηεη ηηο
δπλαηέο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη θαηά πεξίπησζε λα επηιέγεη θαη λα εθηειεί δηαθνξεηηθά,
πξνθαζνξηζκέλα ππνπξνγξάµµαηα ιεηηνπξγίαο (απηφλνµε ιεηηνπξγία).
Σν ζχζηεκα ζα ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, ζα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ
θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ επί κέξνπο κνλάδσλ θαζψο θαη ηηο ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ
κέηξεζεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ, θαη κεηά απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία ζα δίλεη ηηο
θαηάιιειεο εληνιέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ ρσξίο λα είλαη ππνρξεσηηθή ε
παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή.
Ο ρεηξηζηήο ηεο κνλάδαο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ξπζκίδεη ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο
θαη ζα κπνξεί εχθνια λα αιιάδεη ηηο ξπζκίζεηο απηέο.
Σν ζχζηεκα ζα παξέρεη ζηνλ ρεηξηζηή ηεο κνλάδαο δπλαηφηεηα ηειειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ
απφ ηνλ ΘΔ.
Θάζε ηνπηθή κνλάδα ειέγρνπ δηαζέηεη :
 Ινγηζκηθφ ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο , πνπ κε ηελ κνξθή ξνπηηλψλ θαη
κε ηελ ρξήζε παξακέηξσλ πινπνηεί ηηο απαηηνχκελεο ιεηηνπξγίεο θαη ειέγρνπο ηνπ
ηνπηθνχ ζηαζκνχ.
 Ινγηζκηθφ Δπηθνηλσλίαο ην νπνίν θξνληίδεη λα απνζηέιιεη ηφζν ζην Θέληξν Διέγρνπ φζν
θαη ζηηο άιιεο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο (αλ απαηηείηαη) φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο
θαη κεηξήζεηο. Δπηπξφζζεηα, ην ίδην ινγηζκηθφ αλαιακβάλεη ηελ ιήςε ησλ απαξαίηεησλ
παξακέηξσλ θαη ρεηξηζκψλ απφ ηνλ ΘΔ φπσο θαη ηελ απνζήθεπζε - ζπκπίεζε ησλ
δεδνκέλσλ φηαλ δελ ππάξρεη επηθνηλσλία κε ηνλ ΘΔ.
Όηαλ ιεηηνπξγεί ε ηνπηθή κνλάδα ειέγρνπ θαη ππάξρεη ζχλδεζε κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα
ειέγρνπ ηα πξναλαθεξζέληα ινγηζκηθά ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια. Ζ ηνπηθή κνλάδα ειέγρνπ
ελεκεξψλεη θαη ελεκεξψλεηαη απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ θαη ηαπηφρξνλα πινπνηεί ηνπο
απαξαίηεηνπο αιγνξίζκνπο ειέγρνπ ησλ δηαδηθαζηψλ. Ο ρεηξηζηήο ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο
κπνξεί λα παξέκβεη ζηελ ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνηψληαο δηάθνξα “ζελάξηα”
ιεηηνπξγίαο.
Όηαλ ιεηηνπξγεί ε ηνπηθή κνλάδα ειέγρνπ θαη δελ ππάξρεη ζχλδεζε κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα
ειέγρνπ ηα πξναλαθεξζέληα ινγηζκηθά ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια πάιη, κε ηελ δηαθνξνπνίεζε
φηη ην ινγηζκηθφ επηθνηλσληψλ θξνληίδεη λα απνζεθεχεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ΣΔ θαη λα
ηηο απνζηέιιεη φηαλ απνθαζίζηαηαη ε ζχλδεζε.
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Σν ινγηζκηθφ ησλ PLCs, πνπ ζα είλαη θνξησκέλν ζηελ κλήκε ηνπ θάζε ηνπηθνχ PLC, ζα
πξέπεη λα αλαπηπρζεί κεηά απφ ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ πνπ ζα γίλεη
ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο κεραληθνχο ηεο Τπεξεζίαο. Θα πξέπεη λα παξαδνζεί ειεχζεξα ν
πεγαίνο θψδηθαο θαη κε πιήξε ζρφιηα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. To ινγηζκηθφ εθαξκνγήο ζα
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο θαηάιιειεο ξνπηίλεο ειέγρνπ γηα φια ηα εμαξηήκαηα ησλ
επηκέξνπο κνλάδσλ.
Έηζη ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ξνπηίλεο γηα:


Έιεγρν Δπηθνηλσληώλ

Ζ ξνπηίλα απηή ζα ειέγρεη ζπλερψο ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ ΘΔ θαη ζα ζεκαίλεη ηνλ αξηζκφ
ησλ απνηπρεκέλσλ πξνζπαζεηψλ ή ηελ δηαθνπή ηεο.


Έιεγρν θαη Δπεμεξγαζία Αλαινγηθώλ Πεκάησλ

Ζ ξνπηίλα απηή ζα αζρνιείηαη κε ηελ ιήςε θαη επεμεξγαζία ησλ αλαινγηθψλ ζεκάησλ.
Αλαιπηηθφηεξα ζα ιακβάλεη ηελ ηηκή, ζα ηελ κεηαηξέπεη ζε θπζηθφ κέγεζνο, ζα ειέγρεη ηελ
χπαξμε θνκκέλνπ θαισδίνπ, ζα ζεκαίλεη θαη ζα θαηαγξάθεη άλσ θαη θάησ ππεξβάζεηο ησλ
αλαινγηθψλ ηηκψλ. Όπνπ απαηηείηαη επίζεο ζα εμνκαιχλεη ηα κεγέζε θαη ζα ππνινγίδεη κέζεο
ηηκέο.


Πελάξηα Ιεηηνπξγίαο

Απηή ε ξνπηίλα ζα είλαη θαη ε θαξδηά ηνπ πξνγξάκκαηνο κηα θαη ζα απνθαζίδεη ηελ ιεηηνπξγία
ηεο εγθαηάζηαζεο κε βάζε ηελ πξνθαζνξηζκέλε επηζπκεηή απφ ηνλ ρξήζηε ζπκπεξηθνξά
απηήο.
Σν ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ ζα αλαπηπρζνχλ αθνινπζψληαο ηελ ινγηθή ηεο πιήξνπο
παξακεηξνπνίεζεο θαη ελαιιαμηκφηεηαο. Έηζη ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ ππεξεζία λα
εγθαηαζηήζεη θαη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηα πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο ζηα ππφινηπα PLC ρσξίο λα
ρξεηάδεηαη επαλαπξνγξακκαηηζκφο ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ ζχλδεζή ηνπο κε ηνπο Ζ/Τ ηνπ ΘΔ.


Έιεγρν Αληιηώλ

Ζ ξνπηίλα απηή ζα ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
Αλαιπηηθφηεξα ζα ιακβάλεη εληνιή εθθίλεζεο ηεο αληιίαο θαη αθνχ δηαπηζηψζεη φηη ππάξρνπλ
νη πξνυπνζέζεηο εθθίλεζεο (δελ έρεη ζεκαλζεί ε αληιία κε βιάβε, δελ εθθηλεί ηαπηφρξνλα
άιιε αληιία, ν δηαθφπηεο απηφκαην / ρεηξνθίλεην βξίζθεηαη ζηελ ζσζηή ζέζε, επηηξέπεηαη
απφ ελεξγεηαθήο άπνςεο ε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο, δελ έρεη ηεζεί εθηφο κε εληνιή ηνπ ΘΔ ..
θ.ιπ.) ζα εθθηλεί ηελ αληιία.
Κεηά ηελ εληνιή εθθίλεζεο ζα ειέγρεη φηη φλησο εθθίλεζε ζσζηά ειέγρνληαο επαθέο θπξίσο
ξειέ θαη ηξηγψλνπ, κεηαβνιέο παξνρήο θαη πίεζεο, ηα απνξξνθνχκελα ακπέξ, ηελ ηάζε
ιεηηνπξγίαο, ην cosθ θαη αλ απαηηείηαη ζα ηελ ζηακαηά. Δπηπιένλ ζα παξαηεξεί δηαξθψο ηελ
αληιία γηα ηελ χπαξμε αλσκάισλ θαηαζηάζεσλ, ζα θαηαγξάθεη ψξεο ιεηηνπξγίαο (ζε
πεξηπηψζεηο πνιιαπιψλ αληιηψλ ζα εθθηλεί ηελ αληιία κε ηηο ιηγφηεξεο ψξεο ιεηηνπξγίαο)
θαζψο θαη αξηζκφ επηηπρεκέλσλ θαη απνηπρεκέλσλ εθθηλήζεσλ.

27.3.3. Δπηθνηλσλίεο
Γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ θεληξηθψλ Ζ/Τ θαη ΣΔ πνπ ζα είλαη κε Radio modem πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιειν πξσηφθνιιν, ζε ζπλελλφεζε θαη κε ηελ ππεξεζία.
Σν παξαπάλσ πξσηφθνιιν πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηα ηζρχνληα πξφηππα, φζνλ αθνξά ηελ
αζθάιεηα επηθνηλσλίαο θαη είλαη δνθηκαζκέλν γηα πάξα πνιιά ρξφληα ζε εγθαηαζηάζεηο
απηνκαηηζκνχ.
Σα
Radio modem πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα
αλακεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ έλα ζηαζκφ ζηνλ άιιν.
Ζ αζχξκαηε επηθνηλσλία πξέπεη λα γίλεηαη ζε πεξηνρέο ζπρλνηήησλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία.
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Δάλ απαηηείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ην Τπνπξγείν Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ή
νπνηαδήπνηε αξρή ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηελ εθδψζεη.
Ζ ππεξεζία έρεη ηελ ππνρξέσζε ζηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο ειέγρνπ θαη κφλν ζηνπο ελ ιφγσ
ρψξνπο λα έρεη ζχλδεζε κε ηελ ΓΔΖ.
Όζνλ αθνξά ζηνλ ηχπν ηνπ πξσηνθφιινπ επηθνηλσλίαο, πξέπεη λα είλαη πνιππαξακεηξηθφ
πξσηφθνιιν γηα multidrop ζεηξηαθή επηθνηλσλία.
Οη παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξσηνθφιινπ πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ
λα επηιέγνληαη απφ ηνλ ρξήζηε.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ:
α. Baud rate, parity, start bit, stop bit .
β. Error check κε αιγφξηζκν BCC ή CRC.
γ. Δπηινγή ηεο κεζφδνπ ηνπ FLOW CONTROL.
δ. Αξηζκφο πξνζπαζεηψλ επαλαζχλδεζεο.
ε. Δθπνκπή κελπκάησλ ζηαζκψλ κεηά απφ POLL αιιά θαη έθηαθηα αλ απαηηείηαη.
Αλαιπηηθφηεξα, ην ηειεπηθνηλσληαθφ ζχζηεκα πξέπεη λα πινπνηεζεί µε ηέηνην ηξφπν
ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηε µέγηζηε δπλαηή αμηνπηζηία θαηά ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ
αλάδεζα ζηνπο Σνπηθνχο ηαζκνχο Διέγρνπ θαη ηνπ Θεληξηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ.
Ο εμνπιηζκφο θαη ην ινγηζκφ ηειεπηθνηλσληψλ πνπ ζα ζπλδένπλ ηνλ ΘΔ µε ηνπο
άιινπο ζηαζκνχο ειέγρνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αθφινπζεο ειάρηζηεο ιεηηνπξγηθέο
απαηηήζεηο:
α) Θα δηαζθαιίδεη ζπλερή επηθνηλσλία µεηαμχ ησλ Σνπηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ (ΣΔ) θαη
ηνπ Θεληξηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ (ΘΔ).
β) Θα πξνζθέξεη αζχξκαηε δεχμε µεηαμχ ησλ ΣΔ θαη ηνπ ΘΔ µέζσ θαηάιιεινπ
ζπζηήκαηνο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο εγθαηεζηεκέλνπ ζε θάζε ζηαζκφ.
Αθφκε, ην ηειεπηθνηλσληαθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ζπλερψο αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε
γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπλδέζεσλ µεηαμχ φισλ ησλ ζεκείσλ
πνπ αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα.
Ο ρξφλνο θχθινπ ζάξσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ ζεκάησλ εηζφδνπ θάζε ΣΔ,
δειαδή ν ρξφλνο µεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ θαηαγξαθψλ ηνπ ηδίνπ νξγάλνπ (ςεθηαθή είζνδνο ή
αλαινγηθή είζνδνο), έρνληαο παξεκβιεζεί νη αληίζηνηρεο θαηαγξαθέο φισλ ησλ άιισλ
νξγάλσλ ηνπ ΣΔ, ζα είλαη µηθξφηεξνο ησλ 90 δεπηεξνιέπησλ.

27.3.4. Ινγηζκηθό επηθνηλσληώλ
Σν ινγηζκηθφ επηθνηλσληψλ ζα δηαζθαιίδεη ηελ απξφζθνπηε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ
ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ αιιά θαη ηνλ ρεηξηζκφ έθαζηνπ ζηαζκνχ απφ
ην θέληξν ειέγρνπ.
To ινγηζκηθφ επηθνηλσληψλ ζα παξέρεη ηα παξαθάησ:




Ακθίδξνκε επηθνηλσλία θέληξνπ κε ηνπηθνχο ζηαζκνχο κε δηαδηθαζία ζάξσζεο (κέζνδνο
polling )
Γηαθνπή ηεο ζάξσζεο ιφγν απαίηεζεο παξέκβαζεο απφ ην θέληξν ζε ζπγθεθξηκέλν ηνπηθφ
ζηαζκφ εμαηηίαο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ( εληνιή,… ) θαη επαλαθνξά ζηελ πξνεγνχκελε
θαηάζηαζε ζάξσζεο.
Σαπηφρξνλε απνζηνιή παξακεηξνπνηεκέλεο εληνιήο απφ ην θέληξν πξνο φινπο ηνπο
ηνπηθνχο ζηαζκνχο θαη ελεκέξσζε απφ φινπο ηνπο ζηαζκνχο πξνο ην θέληξν φηη απηφ
επηηειέζηεθε (broadcasting).

27.4. Δπηκέηξεζε - Ξιεξσκή
Ζ επηκέηξεζε θαη πιεξσκή ησλ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκψλ, ηειειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ,
ζα γίλεηαη αλά ηεκάρην εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν άξζξν
Σηκνινγίνπ. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε
ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ε εγθαηάζηαζε, νη θαισδηψζεηο δεδνκέλσλ, ηα πιηθά φδεπζεο
θαισδηψζεσλ, ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη ξπζκίζεηο – επηζεσξήζεηο – δνθηκέο, νη
πξφζζεηεο εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ππνδνκψλ ζηνλ ρψξν ηνπ ΘΔ θαη φηη άιιν πιηθφ
θαη κηθξνυιηθφ απαηηεζεί γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.
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