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Α. ΓΔΝΙΚΑ 

Αληηθείκελν ηνπ ηεχρνπο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Μεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ είλαη ε 
δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ ηερληθψλ φξσλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 
εγθεθξηκέλα απφ ηνλ ΚηΔ ηεχρε θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζα εθηειεζηεί ην ππφςε έξγν.  

Σν παξφλ ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Μεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ απνηειείηαη απφ δχν 
επηκέξνπο ηκήκαηα. ηελ παξάγξαθν Β ηνπ παξφληνο παξαηίζεηαη πίλαθαο ησλ εγθεθξηκέλσλ 
Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηνλ παξφλ έξγν. Οη 
αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ησλ ΔΣΔΠ ππάξρνπλ αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ 
(www.ggde.gr). ηελ παξάγξαθν Γ ηνπ παξφληνο ππφ ηνλ ηίηιν πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο παξαηίζεληαη ζπκπιεξσκαηηθνί φξνη ησλ ΔΣΔΠ θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα 
αληηθείκελα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ΔΣΔΠ. 

 

http://www.ggde.gr/
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Β. ΠΙΝΑΚΑ ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 
(ΔΣΔΠ) 

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 2221/Β/30-07-2012) 
ηίζεηαη ππνρξεσηηθή ε εθαξκνγή ησλ ΔΣΔΠ (Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) ζε φια ηα Γεκφζηα 
Έξγα κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ ζρεηηθή εγθχθιην 26/04-10-2012 ηνπ ΤΠΟΜΔΓΗ.  

χκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Γ22/4193/2019 - ΦΔΚ 4607/Β/13-12-2019 «Έγθξηζε 
εβδνκήληα (70) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα 
Γεκφζηα Έξγα θαη Μειέηεο» σο ηζρχνπλ κεηά ηελ αλαζηνιή (ΦΔΚ 2524Β/16-08-16) θαη 
αληηθαηάζηαζε (Δγθχθιηνο ΤΠΟΜΔΓΗ 17/2016 ΓΚΠ/νηθ/1322/07-09-2016) κεξηθψλ εμ΄απηψλ κε ηηο 
αληίζηνηρεο Πξνζσξηλέο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Δ.ΣΔ.Π.) θαη ηελ ππ΄αξηζ. 367126 
Aπφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ - ΦΔΚ B’6366/15-12-2022, πεξί έγθξηζεο 
154 Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα θαη 
Μειέηεο. 

ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο αλσηέξσ λνκνζεζίαο έρεη ζπληαρζεί ην παξφλ ηεχρνο, ην νπνίν 
έρεη σο ζηφρν ηελ παξάζεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ΔΣΔΠ ζην έξγν αιιά θαη ηελ ζπκπιήξσζε 
ησλ εγθεθξηκέλσλ ΔΣΔΠ κε ζπκπιεξσκαηηθνχο φξνπο ή κε αληηθείκελα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ 
ηηο ΔΣΔΠ.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη πίλαθαο ησλ εγθεθξηκέλσλ Διιεληθψλ Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζην παξφλ έξγν.  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΣΔΠ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

Α/Α  
ΦΔΚ 

ΚΧΓ. ΔΣΔΠ 
"ΔΛΟΣ ΣΟ 
1501-" + 

ΣΙΣΛΟ ΔΣΔΠ ΑΠΟΓΟΗ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 

  04 Η/Μ ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ   

  04-01 Γίκηςα Τγπών ςπό Πίεζη   

66 04-01-01-00 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ 
πίεζε κε ραιπβδνζσιήλεο κε ξαθή 

Building piping systems under 
pressure with black welded steel tubes 

67 04-01-02-00 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ 
πίεζε κε ραιπβδνζσιήλεο άλεπ ξαθήο 

Building piping systems under 
pressure with seamless steel tubes 

68 04-01-03-00 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ 
ππφ πίεζε κε ραιθνζσιήλεο 

Building piping systems under 
pressure with copper tubes 

69 04-01-04-01 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ 
πίεζε κε ζσιήλεο πνιππξνππιελίνπ 

Building piping systems under 
pressure with polyethylene tubes 

70 04-01-04-02 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ 
πίεζε κε εχθακπηνπο εληζρπκέλνπο 
πιαζηηθνχο ζσιήλεο 

Building piping systems under 
pressure with flexible, reinforced 
plastic tubes 

71 04-01-05-00 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ 
πίεζε κε ραιπβδνζσιήλεο 
γαιβαληζκέλνπο κε ξαθή 

Building piping systems under 
pressure with welded, galvanized steel 
tubes 

72 04-01-06-00 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ 
πίεζε κε ραιπβδνζσιήλεο 
γαιβαληζκέλνπο άλεπ ξαθήο 

Building piping systems under 
pressure with seamless, galvanized 
steel tubes 

73 04-01-07-00 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ 
πίεζε κε αλνμείδσηνπο 

Building piping systems under 
pressure with stainless steel tubes 
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ραιπβδνζσιήλεο 

  04-02 Βαπςηικά Γίκηςα Τγπών   

74 04-02-01-01 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ κε 
επζχγξακκνπο πιαζηηθνχο ζσιήλεο 
ειεχζεξεο ξνήο 

Building piping systems with linear 
plastic tubes using free flow 

  04-04 Αποσέηεςζη   

80 04-04-04-01 
Γηαηάμεηο πδξνζπιινγήο δαπέδνπ κε 
νζκνπαγίδα 

Floor gullies, odour-trap 

81 04-04-04-02 
Γηαηάμεηο πδξνζπιινγήο δαπέδνπ ρσξίο 
νζκνπαγίδα 

Floor gullies, not odour-trap 

82 04-04-05-01 
Φξεάηηα δηθηχσλ απνρέηεπζεο εθηφο 
θηηξίνπ (αλνηθηήο ξνήο) 

Outdoor manholes of building 
sewerage systems 

83 04-04-05-02 
ηφκηα ειέγρνπ - θαζαξηζκνχ 
ζσιελψζεσλ απνρέηεπζεο θηηξίσλ, 
εληφο ή εθηφο θξεαηίνπ 

Inspection-cleaning outlets of 
buildings sewerage piping, inside or 
without manholes 

  4-05 Πςπόζβεζη   

84 04-05-01-01 Ππξνζβεζηηθέο θσιέεο Fire hose reels' cabins 

85 04-05-06-01 
Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο μεξάο θφλεσο 
θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

Dry powder and carbon dioxide 
portable fire extinguishers 

86 04-05-07-01 
Απηνδηεγεηξφκελνη ππξνζβεζηήξεο 
μεξάο θφλεσο 

Dry powder automatic fire 
extinguishers 

87 04-05-08-00 Ππξνζβεζηηθνί ζηαζκνί Fire stations (closets) 

  04-09 Λεβηηοζηάζια - Φςσποζηάζια   

91 04-09-02-00 Δγθαηάζηαζε Υαιπβδίλσλ Λεβήησλ Installation of steel boilers 

  08  ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΔΡΓΑ   

  08-06 υληνώζειρ - Γίκηςα   

201 08-06-02-02 
Γίθηπα απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο u-
PVC 

pressurized u-PVC pipe networks for 
sewage 

203 08-06-06-02 
Γίθηπα νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ 
ζσιήλεο ηλνηζηκέληνπ 

Fibre cement pipe networks fro 
drainage and sewage 

204 08-06-07-02 Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο Cast iron gate valves 

205 08-06-07-03 
Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ηχπνπ 
πεηαινχδαο 

Cast iron butterfly valves 

206 08-06-07-05 Σεκάρηα εμάξκσζεο ζπζθεπψλ 
Pipeline components dismantling 
joints 

207 08-06-07-06 Αληηπιεγκαηηθέο βαιβίδεο Pressure relief valves 

210 08-06-08-01 Σαηλίεο ζεκάλζεσο ππνγείσλ δηθηχσλ Warning tape above buried utilities 

  08-07 Μεηαλλικά ηοισεία και Καηαζκεςέρ   

216 08-07-01-02 
Δζράξεο πδξνζπιινγήο ραιχβδηλεο 
ειεθηξνζπγθνιιεηέο 

Hand welded gully tops 

217 08-07-01-03 
Δζράξεο πδξνζπιινγήο ραιχβδηλεο 
ειεθηξνπξεζζαξηζηέο 

Press welded gully tops 
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ΣΙΣΛΟ ΔΣΔΠ ΑΠΟΓΟΗ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 

218 08-07-01-04 
Δζράξεο πδξνζπιινγήο απφ ειαηφ 
ρπηνζίδεξν 

Ductile iron gully tops 

219 08-07-01-05 Βαζκίδεο θξεαηίσλ Manhole steps 

220 08-07-01-06 
Καλάιηα απνζηξάγγηζεο δαπέδσλ 
βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο 

Factory produced floor drainage 
channels 

221 08-07-02-01 
Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία 
ζηδεξνθαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ 

Rust protection of steel structures 
used in hydraulic works 

  08-08 Ανηλιοζηάζια   

224 08-08-01-00 
Αληιίεο αληιηνζηαζίσλ χδξεπζεο θαη 
άξδεπζεο 

Pumps for water supply and irrigation 
pumping stations 

225 08-08-02-00 
Ζιεθηξνθηλεηήξεο αληιηψλ 
αληιηνζηαζίσλ χδξεπζεο θαη άξδεπζεο 

Electric motor pumps for water supply 
and irrigation pumping stations 

228 08-08-05-00 
σιελψζεηο θαη ζπζθεπέο 
αληιηνζηαζίσλ 

Pipelines and control devices for water 
supply and irrigation pumping stations 
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Γ. ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

1. ΣΠ-ΗΜ-1: ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΗΜ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ  

1.1 Πεδίο Δθαπμογήρ – Οπιζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην έξγν. 
Όινο ν εμνπιηζκφο, θχξηνο θαη βνεζεηηθφο, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηελ παξνχζα 
Πξνδηαγξαθή θαη κε ηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο. Γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΔΝ 12255 
«Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ».  

Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηα ειιεληθά πξφηππα (ΔΛΟΣ). Ζ αλαθνξά ζηηο 
παξνχζεο Πξνδηαγξαθέο ζε άιια δηεζλή πξφηππα (DIN, BS θηι.), είλαη ελδεηθηηθή ηεο επηζπκεηήο 
πνηφηεηαο θαη ν Αλάδνρνο κπνξεί λα εθαξκφζεη ελαιιαθηηθά πξφηππα, εθ’ φζνλ απηά είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακα κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο παξνχζεο 
Πξνδηαγξαθέο. 

(1) Δμνπιηζκφο είλαη θάζε κεράλεκα ή δηάηαμε, πνπ κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ κε ην δνκηθφ 
έξγν ζην νπνίν εγθαζίζηαηαη, κπνξεί λα επηηχρεη ηελ πξνδηαγεγξακκέλε ιεηηνπξγία ηνπ.  

(2) Μνλάδα επεμεξγαζίαο είλαη ην δνκηθφ έξγν πνπ καδί κε ην ζχλνιν ηνπ εγθαζηζηάκελνπ ζε 
απηφ εμνπιηζκνχ ιεηηνπξγεί απηφλνκα ζαλ κία εληαία βαζκίδα επεμεξγαζίαο θαη είλαη 
δηαθξηηή απφ άιιεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο, νη νπνίεο βξίζθνληαη αλάληε ή θαηάληε (π.ρ. 
μήξαλζε, θηι.).  

(3) Ολνκαζηηθή θφξηηζε YN είλαη ε κέζε θφξηηζε ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ 
πιήξεο θνξηίν. 

(4) Μέγηζηε θφξηηζε Ymax είλαη ε θφξηηζε αηρκήο πνπ ζέηεη ηνλ εμνπιηζκφ «εθηφο ιεηηνπξγίαο», 
γηα παξάδεηγκα ε ηηκή ζηελ νπνία ξπζκίδεηαη ν δηαθφπηεο ππεξθφξηηζεο.   

(5) πληειεζηήο ιεηηνπξγηθήο αζθαιείαο KA είλαη ε παξάκεηξνο πνπ εθθξάδεη ηελ επίδξαζε ησλ 
ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ζηνλ θηλεηήξα ηνπ εμνπιηζκνχ. Ο ζπληειεζηήο ιεηηνπξγηθήο 
αζθαιείαο δίδεη έκκεζεο ή άκεζεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θφξηηζε, ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 
θαη ηελ ζεξκνθξαζία θαη είλαη ν ζπληειεζηήο πνπ ζπζρεηίδεη ηελ θφξηηζε κε ην νξηαθφ θνξηίν 
(load capacity).  

(6) Γηάξθεηα δσήο εμνπιηζκνχ είλαη ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζε νλνκαζηηθή 
θφξηηζε κέρξηο φηνπ έλα εμάξηεκά ηνπ θαηαζηξαθεί. Ζ δηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ δελ 
πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηνλ ρξφλν ζπληήξεζεο, νχηε κε ηνλ ρξφλν ιεηηνπξγίαο, πνπ 
ιακβάλεηαη ππφςε ζηηο ηερληθννηθνλνκηθέο κειέηεο.  

1.2 Γενικέρ απαιηήζειρ   

O εμνπιηζκφο, ζα πξνέξρεηαη απφ πξνκεζεπηέο νη νπνίνη είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζχκθσλα κε ην 
ISO 9001, εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα παξαδνζεί πξέπεη λα έρεη 
απνδεηθηηθά θαιήο θαη αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο ζε παξφκνηα έξγα, λα είλαη αλζεθηηθφο θαη απιφο 
ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ, θαη λα παξέρεηαη ζηελ αγνξά επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ. χκθσλα κε ηελ 
ΔΝ 12255-1, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ Τπεξεζία, φηη ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο 
θαιχπηεηαη απφ αληαιιαθηηθά γηα κηα 10εηία απφ ηελ εκέξα εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα αλήθεη ζηελ ζεηξά παξαγσγήο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα είλαη 
ζχκθσλνο κε ηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ζην 
εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή, πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ ζην εξγνηάμην θαη νη επί ηφπνπ εξγαζίεο ζα 
πεξηνξίδνληαη ζηελ αλέγεξζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζε κηθξέο κφλν πξνζαξκνγέο, νη νπνίεο είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ. 
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Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 
ηερληθήο θαη ζα πξέπεη λα είλαη πξψηεο εκπνξηθήο πνηφηεηαο. Σν θηλίξηζκά ηνπ ζα είλαη πξψηεο 
εκπνξηθήο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηελ πξφζθαηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη πξαθηηθέο. 

Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα είλαη ηα πιένλ θαηάιιεια γηα ηελ εξγαζία γηα ηελ 
νπνία πξννξίδνληαη, θαηλνχξγηα θαη πξψηεο εκπνξηθήο πνηφηεηαο, ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο, ρσξίο 
ειαηηψκαηα θαη επηιεγκέλα γηα κεγάιε δηάξθεηα δσήο κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή ζπληήξεζε. 

Όια ηα εμαξηήκαηα, πνπ ζα έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηα ρεκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά 
ηελ επεμεξγαζία, ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά ζηελ ηξηβή θαη ζηελ δηάβξσζε θαη λα δηαηεξνχλ ηηο 
ηδηφηεηεο ηνπο ρσξίο λα πθίζηαληαη γήξαλζε απφ ηνλ θαηξφ, ηελ έθζεζε ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ή 
απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δηάβξσζεο πνπ ζα νθείιεηαη ζηελ επαθή 
δηαθνξεηηθψλ κεηάιισλ. Όπνπ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη επαθή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 
κεηάιισλ, ηα κέηαιια απηά ζα επηιέγνληαη έηζη ψζηε ε δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ηνπο ζηελ 
ειεθηξνρεκηθή ζεηξά λα κελ είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,5 mV. Δάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφ, νη 
επηθάλεηεο επαθήο ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν κεηάιισλ ζα είλαη επηκεηαιισκέλεο (γαιβαληζκέλεο), ή 
επεμεξγαζκέλεο θαηά άιιν ηξφπν έηζη ψζηε ε δηαθνξά δπλακηθνχ λα έρεη ειαηησζεί κέζα ζηα 
επηηξεπηά φξηα, ή ελαιιαθηηθά ηα δχν κέηαιια ζα είλαη κνλσκέλα κεηαμχ ηνπο. 

Τιηθά θαη ζπζθεπέο πνπ πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε δηαβξσηηθφ ή εθξεθηηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη 
λα πιεξνχλ ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, φξνπο. 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΝ 12255-1, φια ηα εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο (κπνπιφληα, βίδεο, 
παμηκάδηα θηι.) πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ λεξνχ ή ζε δηαβξσηηθή αηκφζθαηξα ζα 
πξέπεη λα είλαη αλνμείδσηα θαηεγνξίαο Α2 ή Α4 ζχκθσλα κε ην ISO 3506-1 έσο 3506-3. Όια ηα 
παξφκνηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ελαιιάμηκα θαη αληηθαζηζηνχκελα, αθξηβή θαη εληφο 
ησλ πξνδηαγξαθφκελσλ αλνρψλ, έηζη ψζηε ηα αληαιιαθηηθά λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη ρσξίο 
θακία δπζθνιία. 

Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ρσξίο ππεξβνιηθνχο θξαδαζκνχο θαη κε ηνλ 
ειάρηζην δπλαηφ ζφξπβν. Όια ηα πεξηζηξεθφκελα κέξε ζα είλαη θαιά δπγνζηαζκηζκέλα, ηφζν 
ζηαηηθά φζν θαη δπλακηθά, έηζη ψζηε, φηαλ πεξηζηξέθνληαη κε ηηο θαλνληθέο ηαρχηεηεο θαη θνξηίν, 
λα κελ παξνπζηάδνπλ θξαδαζκνχο. 

Όια ηα κέξε ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ κπνξεί λα ππνζηνχλ θζνξά ή δεκηέο ιφγσ ζθφλεο, ζα είλαη 
ηειείσο θιεηζηνχ ηχπνπ κε πξνζηαηεπηηθφ πεξίβιεκα. 

Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο, κεραλήκαηα πνπ ζα είλαη 
ηνπνζεηεκέλα ζε ρψξνπο φπνπ ζα ππάξρεη πξνζσπηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλήζσλ δηεξγαζηψλ 
ιεηηνπξγίαο, ζα είλαη ζρεδηαζκέλα ή ζα θέξνπλ ζηγαζηήξεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ην 
πξνζσπηθφ δελ ζα ππφθεηηαη ζε πεξηζζφηεξν απφ ην ηζνδχλακν ζε ζηάζκε ζπλερνχο ήρνπ ησλ 
75 dB (A), φπσο θαζνξίδεηαη ζην πξφηππν ISO 1990. 

Ο εμνπιηζκφο πνπ επηηειεί παξφκνηα ιεηηνπξγία είλαη επηζπκεηφ λα είλαη ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη 
θαηαζθεπήο, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ ηα αλαγθαία απνζέκαηα αληαιιαθηηθψλ.  

1.3 Γιαζηαζιολόγηζη εξοπλιζμού  

χκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΔΝ 12255-1, νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο δηαζηαζηνιφγεζεο ζα 
δίλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ:  

i. Φνξηία (θηλεηά, ιεηηνπξγηθά θηι.)  

ii. Φνξηίζεηο (νλνκαζηηθή, κεγίζηε, εθηάθηνπ αλάγθεο) 

iii. πληειεζηήο ιεηηνπξγηθήο αζθαιείαο (service factor) 

iv. Σξφπνο ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ΔΝ 60034-1 

v. Βαζκφο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ, ζχκθσλα κε ΔΝ 60529 
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vi. Γηάξθεηα δσήο εμνπιηζκνχ 

Δθ’ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν ζπληειεζηήο ιεηηνπξγηθήο αζθαιείαο (service factor) 
ηνπ εμνπιηζκνχ επεμεξγαζίαο ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,50. χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Α.1 ηεο 
ΔΝ 12255-1 ε δηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ δηαθξίλεηαη ζηηο παξαθάησ 5 θαηεγνξίεο:  

Πίλαθαο 1 : Γηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ 

Καηεγνξί
α 

Γηάξθεηα δσήο 
[h] 

Βαζκίδα 
θαηαπφλεζεο 

Γηάξθεηα 
ιεηηνπξγίαο 

Φφξηηζε Σαρχηεηα 

1 - αζήκαληε κηθξή κηθξή κηθξή 

2 10.000 κηθξή κηθξή κέζε ηπραία 

3 20.000 θαλνληθή 
κέζε πςειή ηπραία 

κεγάιε κέζε ηπραία 

4 50.000 πςειή κεγάιε πςειή ηπραία 

5 80.000 
εμαηξεηηθά 

πςειή 
κεγάιε πςειή ηπραία 

1.4 Γιαδικαζία έγκπιζηρ ςλικών και εξοπλιζμού 

Κάζε πιηθφ ε εμνπιηζκφο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία έρεη ην δηθαίσκα 
απφξξηςεο νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ή/θαη εμνπιηζκνχ, ηνπ νπνίνπ ε πνηφηεηα ή ηα εηδηθά 
ραξαθηεξηζηηθά θξίλνληαη κε ηθαλνπνηεηηθά ή αλεπαξθή γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ φινπ έξγνπ θαη 
ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε ηηο παξαθάησ 
πιεξνθνξίεο : 

i. ν θαηαζθεπαζηήο θαη ν ηχπνο 

ii. ηερληθή πεξηγξαθή – πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο  

iii. πίλαθαο ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  

iv. ηα πιηθά θαη ε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία 

v. ηα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε θαη νη δηαζηάζεηο 

vi. ην πξφγξακκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

vii. εηθνλνγξαθεκέλα έληππα (prospectus) 

viii. πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξνχζεο Πξνδηαγξαθέο 

Πξηλ απφ ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ 
παξαγγειία ηνπ εμνπιηζκνχ. 

1.5 ςζκεςαζία και αποζηολή 

Ο εμνπιηζκφο, πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ απφ ην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην εξγνηάμην, ζα 
πξέπεη λα έρεη επαξθή πξνζηαζία θαηά ηεο δηάβξσζεο θαη ησλ ηπραίσλ δεκηψλ, πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αλέγεξζε ηνπ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηα παξαπάλσ θαη ζα πξέπεη λα πξνκεζεχζεη φια ηα 
απαξαίηεηα κέζα θαη πιηθά (θηβψηηα ζπζθεπαζίαο θηι.) θαη λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα, έηζη 
ψζηε ν εμνπιηζκφο λα θζάζεη ζην εξγνηάμην άζηθηνο θαη ρσξίο δεκηέο. 

Ζ ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα αληέμεη ζε ηπρφλ 
θαθνκεηαρεηξίζεηο θαηά ηελ κεηαθνξά ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο θαη λα 
είλαη θαηάιιειε γηα απνζήθεπζε. Όια ηα αληηθείκελα ζα καξθάξνληαη θαζαξά, έηζη ψζηε λα 
αλαγλσξίδνληαη ζηνλ θαηάινγν ζπζθεπαζίαο, πνπ ζα βξίζθεηαη κέζα ζε αδηάβξνρν θάθειν. Σα 
θηβψηηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ζεκεία αλαγλψξηζεο, πνπ λα ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ θάθειν ζπζθεπαζίαο 
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θαη λα καξθάξνληαη κε αδηάβξνρε κπνγηά, ψζηε λα θαίλεηαη ην βάξνο ηνπο θαη ηα ζεκεία 
ζηεξέσζεο ησλ ιαβψλ. 

Οη θιάληδεο, νη δηθιείδεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε μχιηλνπο δίζθνπο, 
πνπ ζα είλαη ζηεξεσκέλνη κε πξνζσξηλά κπνπιφληα (ηα νπνία φκσο δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά 
ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ), ή κε άιιεο δφθηκεο κεζφδνπο. Σα δηάθνξα κηθξνυιηθά φπσο 
ρηηψληα, δαθηχιηνη, ηζηκνχρεο, θνριίεο, πεξηθφριηα θηι., ζα ζπζθεπάδνληαη ζε θηβψηηα. 

Οη ειεθηξνλφκνη, ηα φξγαλα θηι. πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηεξεσκέλνη κε θνριίεο ή/θαη ζθηγθηήξεο 
κεηαθνξάο κε επδηάθξηηε ζήκαλζε, ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε θίλεζε ησλ θηλεηψλ κέξσλ ηνπο.  

Δμνπιηζκφο, πνπ πξννξίδεηαη γηα εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε, φπσο είλαη νη ειεθηξηθνί θηλεηήξεο, νη 
δηαθφπηεο θαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ, ηα φξγαλα θαη νη πίλαθεο, ηα ζηνηρεία κεραλψλ θηι., ζα 
πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλα κε θχιια αινπκηλίνπ ή πνιπαηζπιελίνπ, εξκεηηθά θιεηζκέλα ζηηο 
ζπλδέζεηο ηνπο θαη ε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κε θαηάιιειν πγξνζθνπηθφ πιηθφ.   

Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, 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. 

1.6 Κινηηήπερ - Μειυηήπερ 

1.6.1 Γεληθά  

Οη θηλεηήξεο θαη νη κεησηήξεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο επηκέξνπο 
Πξνδηαγξαθέο. Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπνληαη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο 
ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. 

1.6.2 Κηλεηήξεο 

Οη πεξηειίμεηο ησλ θηλεηήξσλ ζα είλαη θαηάιιειεο ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ηηο 
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην έξγν θαη θαηάιιεια ζπλδεδεκέλεο ψζηε λα αληέρνπλ 
ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, φινη νη θηλεηήξεο ζα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ξνπή 
εθθίλεζεο ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 150% ηεο ξνπήο ππφ πιήξεο θνξηίν. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα 
πεξηνξίδεηαη ε ξνπή εθθίλεζεο κε ρξήζε θαηάιιεισλ εθθηλεηψλ θαη κεζφδσλ εθθίλεζεο.  

Σα ηεξκαηηθά θπηία ησλ ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηειείσο πδαηνζηεγαλά. Όιεο νη 
πεξηζηξεθφκελεο κεραλέο, εθηφο απφ ηηο πνιχ κηθξέο, ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε 
εμαξηήκαηα αλπςψζεψο ηνπο. Οη πεξηζηξεθφκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο ζα πξέπεη επίζεο λα 
θέξνπλ κέζα πξνζηαζίαο απφ αηπρήκαηα, ζε πεξίπησζε επαθήο αηφκσλ κε δηάθνξα θηλνχκελα ή 
ειεθηξνθφξα κέξε. 

Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ησλ θηλεηήξσλ ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΝ 60529. Γεληθά 
θαη εθ’ φζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ, θηλεηήξεο 
πνπ εγθαζίζηαληαη ζην χπαηζξν ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ κε θπζηθφ αεξηζκφ ή απηναεξηδφκελνη θαη 
βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ 55. Κηλεηήξεο πνπ εγθαζίζηαληαη ζε θιεηζηνχο ρψξνπο ζα πξέπεη λα 
πξνζηαηεχνληαη θαηάιιεια απφ ηελ πγξαζία θαη λα αεξίδνληαη κε θπζηθφ αεξηζκφ ή λα είλαη 
απηναεξηδφκελνη κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ 44. Κηλεηήξεο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηβάιινλ 
αλαζπκηάζεσλ (εθξεθηηθψλ αεξίσλ) πξέπεη λα είλαη αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ, ζχκθσλα κε ηελ 
ΔΝ 50014. 

Σπιβείρ. Όιεο νη πεξηζηξεθφκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο, νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο, πξέπεη λα 
θέξνπλ ηξηβείο ηθαλνχο ψζηε λα αληέρνπλ ζε φιεο ηηο αθηηλσηέο ή αμνληθέο σζήζεηο. Οη νξηδφληηεο ή 
θαηαθφξπθεο πεξηζηξεθφκελεο κεραλέο ζα πξέπεη λα θέξνπλ θπιηλδξηθνχο ή έλζθαηξνπο ηξηβείο 
ιηπαηλφκελνπο κε γξάζζν. Μεγάινη θαηαθφξπθνη θηλεηήξεο ζα πξέπεη λα έρνπλ αεξνςπρψκελνπο 
ιηπαηλφκελνπο ηξηβείο. Οινη νη ηξηβείο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη ελαληίνλ εηζρψξεζεο ζθφλεο ή 
λεξνχ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 
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Κπαδαζμοί. Σα πεξηζηξεθφκελα ηκήκαηα φισλ ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ζα πξέπεη λα είλαη 
δπλακηθά θαη ζηαηηθά δπγνζηαζκηζκέλα. 

Θεπμική πποζηαζία. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, θάζε θηλεηήξαο ηζρχνο κεγαιχηεξεο 
απφ 5 ΖΡ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζεξκηθή πξνζηαζία, κε ηξεηο αληρλεπηέο, έλα γηα θάζε θάζε ηεο 
πεξηέιημεο ησλ θηλεηήξσλ. Σν ζχζηεκα πξνζηαζίαο ζα είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ πίλαθα ηνπ 
εθθηλεηή θαη ζα ειέγρεη ηηο ζεξκνθξαζίεο ηεο πεξηειίμεσο, ζέηνληαο ζε ιεηηνπξγία βνεζεηηθά 
θπθιψκαηα ή ζχζηεκα θηλδχλνπ ζηηο θαζνξηζκέλεο ζεξκνθξαζίεο. 

Πινακίδερ. Όιεο νη ειεθηξηθέο κεραλέο ζα πξέπεη λα θέξνπλ πηλαθίδεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο φπσο π.ρ. ηάζε, ηχπν ιηπαληηθψλ, κφλσζε, κέγηζηε ζεξκνθξαζία, θηι. 

Σεπμαηικά. Όιεο νη πεξηζηξεθφκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε 
ηεξκαηηθά θπηία γηα θαιψδηα ηζρχνο, θαη αηζζεηήξεο αλίρλεπζεο ζεξκνθξαζίαο. Δπίζεο ζα πξέπεη 
λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε θαηάιιεια ηεξκαηηθά θπηία γεηψζεσο. 

Χπομεηπηηέρ. Θα ππάξρνπλ σξνκεηξεηέο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο γηα φινπο 
ηνπο θχξηνπο ειεθηξνθηλεηήξεο. 

Γιακόπηερ αζθαλείαρ. Δθ’ φζνλ ν δηαθφπηεο κε ηνλ νπνίν δηαθφπηεηαη ε ηάζε ζηνλ θηλεηήξα δελ 
είλαη ζε απφζηαζε κέρξη 5 κέηξα θαη νξαηφο απφ ηε ζέζε ηνπ θηλεηήξα, πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη 
θνληά ζηνλ θηλεηήξα δηαθφπηεο κε ηνλ νπνίν ζα δηαθφπηεηαη ε ηξνθνδφηεζε ηνπ ξεχκαηνο ζηνλ 
θηλεηήξα. Ο δηαθφπηεο απηφο ζα είλαη ηχπνπ αθαηξεηνχ θιεηδηνχ, ψζηε λα κπνξεί λα καληαιψλεηαη 
ε δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο. 

ε θηλεηήξεο πνπ πξέπεη λα ρεηξίδνληαη θνληά απφ ηελ εγθαηεζηεκέλε θπζηθή ζέζε ηνπο ην 
αλσηέξσ θπηίν κε θιεηδί ζα δηαζέηεη επηπιένλ θαη κπνπηφλ start. 

Ιζσύρ ηλεκηποκινηηήπυν. Ζ ηζρχο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ πξέπεη λα ππεξθαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο 
ηζρχνο ιεηηνπξγίαο ηε θηλνχκελεο κεραλήο θαη ησλ ηπρφλ βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ ηεο ζχκθσλα 
κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο πξνδηαγξαθέο, ε 
ζπλερήο κέγηζηε θφξηηζε θάζε θηλεηήξα ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ παξαθάησ 
Πίλαθα : 

Πίνακαρ 4 : Μέγιζηη θόπηιζη κινηηήπα 

Κινηηήπαρ Ιζσύρ 

Κηλεηήξαο ηζρχνο κέρξη 75 kW  
10% κεγαιχηεξε ηζρχο απφ ηελ κέγηζηε απνξξνθψκελε 
ππφ νπνηαδήπνηε ζπλζήθε ιεηηνπξγίαο 

Κηλεηήξαο ηζρχνο άλσ ησλ 75 kW 
5% κεγαιχηεξε ηζρχο απφ ηελ κέγηζηε απνξξνθψκελε 
ππφ νπνηαδήπνηε ζπλζήθε ιεηηνπξγίαο 

1.6.3 Μεησηήξεο 

Οη κεησηήξεο ζα είλαη εληειψο ζηεγαλνί, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη θαηάιιεινη γηα ζπλερή θαη βαξηά 
ιεηηνπξγία. Θα θέξνπλ έλζθαηξνπο ή θπιηλδξηθνχο ηξηβείο. Σα σζηηθά θνξηία ζα θέξνληαη απφ 
θαηάιιεινπο σζηηθνχο θσληθνχο ηξηβείο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ εχθνιε 
επηζεψξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζηηβαξνχο θξίθνπο αλχςσζεο. 

Οη άμνλεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζα ζηεγαλνπνηνχληαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, ψζηε λα 
παξεκπνδίδεηαη ε δηαθπγή ιηπαληηθνχ θαη ε είζνδνο ζθφλεο, άκκνπ θαη πγξαζίαο. Οη νπέο ή νη 
ζσιήλεο εμαεξηζκνχ ζα ζθξαγίδνληαη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε είζνδνο νπζηψλ πνπ ξππαίλνπλ ην 
ιηπαληηθφ. 

Οη κεησηήξεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ παιφθξαθηεο ζπξίδεο ειέγρνπ ηεο ζηάζκεο ειαίνπ θαηάιιεια 
πξνζηαηεπκέλεο κε ελδείμεηο γηα ηελ αλψηεξε θαη θαηψηεξε ζηάζκε ιεηηνπξγίαο θαη πιήξσζεο 
θαζψο επίζεο θαηάιιεια πψκαηα πιήξσζεο θαη εθθέλσζεο. 

Ζ ιίπαλζε ησλ ηξηβέσλ θηι. ζα γίλεηαη είηε κε ζχζηεκα ςεθαζκνχ είηε κε ζχζηεκα βεβηαζκέλεο 
ηξνθνδνζίαο. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ην ιηπαληηθφ νπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην αξρηθφ 
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γέκηζκα θαη πνπ νξίδεηαη ζηηο νδεγίεο ζπληήξεζεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα παξαηεηακέλε 
ιεηηνπξγία ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο κέρξη 45°C ρσξίο λα πξνθαιείηαη ππεξζέξκαλζε. 

Ζ ςχμε κπνξεί λα γίλεηαη δηα κεηαθνξάο απφ ην θέιπθνο ηνπ κεησηήξα αιιά ρσξίο ηε βνήζεηα 
πηεξπγίσλ ςχμεσο ή αλεκηζηήξσλ. Άιια θαηάιιεια κέζα ςχμεο ζα εμαζθαιίδνληαη αλάινγα κε 
ηελ εθαξκνγή. Σν εμσηεξηθφ ηνπ κεησηήξα ζα είλαη απαιιαγκέλν απφ ζθφλε ή απφ νπζίεο πνπ 
καδεχνπλ πγξαζία. 

ηελ πηλαθίδα ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κεησηήξσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 
θαηαζθεπαζηή νη νλνκαζηηθέο ηαρχηεηεο ησλ αμφλσλ, ε ηζρχο εμφδνπ θαη ε κέγηζηε επηηξεπηή 
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 

1.6.4 Πξνθπιαθηήξεο 

Καηάιιεινη πξνθπιαθηήξεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε φινπο ηνπο κεραληζκνχο θίλεζεο. Όια ηα 
εμαξηήκαηα πνπ πεξηζηξέθνληαη ή εθηεινχλ παιηλδξνκηθέο θηλήζεηο, νη ηκάληεο θίλεζεο θηι., ζα 
πξνθπιάζζνληαη κε ηξφπν πνπ ηθαλνπνηεί ηελ Τπεξεζία θαη εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ηφζν ηνπ 
πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο. Οη πξνθπιαθηήξεο πξέπεη λα είλαη 
θαηάιιειεο θαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη εχθνια κεηαθηλήζηκνη, ψζηε λα ππάξρεη πξφζβαζε ζηνλ 
εμνπιηζκφ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη πξψηα λα αθαηξεζεί ή λα κεηαθηλεζεί θαλέλα απφ ηα βαζηθά 
ζηνηρεία ηνπ. 

1.7 Δπγαλεία – Ανηαλλακηικά – Λιπανηικά  

1.7.1 Γεληθά  

O Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεχζεη καδί κε ηνλ εμνπιηζκφ εξγαιεία, ιηπαληηθά θαη αληαιιαθηηθά 
ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία φινπ ηνπ εγθαζηζηάκελνπ 
εμνπιηζκνχ. Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν «ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε 
απνδνηηθή ιεηηνπξγία» θαζψο θαη ηελ «ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ηνλ 
Αλάδνρν» εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. 

Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη έλα ιεπηνκεξή 
πίλαθα ησλ ιηπαληηθψλ, εξγαιείσλ θαη αληαιιαθηηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ απξφζθνπηε 
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. 

1.7.2 Δξγαιεία 

Ο Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη κέζα ζε κεηαιιηθφ θνπηί κε θιεηδαξηά δχν πιήξεηο ζεηξέο ραιχβδηλσλ 
θιεηδηψλ θαηάιιεισλ γηα φια ηα πεξηθφριηα ηνπ εμνπιηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνριηψλ 
παθηψζεσο θαη ησλ θνριηψλ ησλ ζπλδέζκσλ. Απφ ηηο ζεηξέο απηέο ε κία ζα έρεη αλνηθηά θιεηδηά 
θαη ε άιιε θιεηζηά ηχπνπ δαθηπιίνπ. Θα παξαδψζεη επίζεο θάζε άιιν εηδηθφ εξγαιείν, π.ρ. 
εμνιθείο θηι. πνπ απαηηείηαη γηα ηε γεληθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη έλα γξαζαδφξν 
ρεξηνχ γηα θάζε είδνο ιηπαληηθνχ. 

1.7.3 Ληπαληηθά 

Ο Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ηα πξνηεηλφκελα ιηπαληηθά θαη αλαιψζηκα πιηθά, ζε πνζφηεηεο πνπ ζα 
επαξθνχλ κέρξη θαη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ «δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο» εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη 
δηαθνξεηηθά. 

Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ειάρηζηνη δπλαηνί ηχπνη θαη δηαβαζκίζεηο ιηπαληηθψλ, νη νπνίνη 
πξέπεη λα είλαη ηππνπνηεκέλνη θαη εχθνια δηαζέζηκνη ζηελ ηνπηθή αγνξά. ε ηεκάρηα ηνπ Ζ/Μ 
εμνπιηζκνχ γηα ηα νπνία ν θαηαζθεπαζηήο δίλεη πίλαθα εγθεθξηκέλσλ ιηπαληηθψλ - αληηςπθηηθψλ - 
γξάζζσλ, ζα πξέπεη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ιηπαληηθά λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνηεηλφκελα. 
Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο ιηπαληηθψλ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO. 

Οη γξαζαδφξνη ζα έρνπλ ζθαηξηθή θεθαιή θαη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε πξνζηηέο ζέζεηο. Όπνπ 
κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ πνιιά ζεκεία γξαζαξίζκαηνο, ζα ζηεξεσζνχλ ζε πιάθα ζπζηνηρίαο, 
ζηαζεξήο θαηαζθεπήο θαη θάζε ζεκείν ιίπαλζεο ζα ζεκεηψλεηαη κε επθξηλή επηγξαθή. Μφληκε θαη 
επθξηλή επηγξαθή πξέπεη λα έρεη θαη θάζε ζπζθεπή ιίπαλζεο. 
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Θα πξέπεη λα πξoβιεθζνχλ δηαηάμεηο γηα ηελ απνηξνπή ηεο ππεξιίπαλζεο. Ζ ιίπαλζε κε γξάζζν, 
ζα γίλεηαη θαηά πξνηίκεζε κε πίεζε θαη κε ζχζηεκα πνπ δελ απαηηεί ξχζκηζε θαη επαλαγφκσζε 
πάλσ απφ κία θνξά ηελ εβδνκάδα. 

Σα δνρεία, πνπ ζα πεξηέρνπλ ην ιηπαληηθφ ζα έρνπλ δείθηεο ζηάζκεο απφ γπαιί θαη φπνπ απηφ δελ 
είλαη εθηθηφ, βέξγα ζηάζκεο. Θα πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί φηη νη δείθηεο ζα είλαη εχθνια νξαηνί απφ 
ηελ ζηάζκε εξγαζίαο θαη ζα δείρλνπλ ηελ ζηάζκε ζε φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο, πνπ πηζαλφλ λα 
επηθξαηνχλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ππ’ φςε εμνπιηζκνχ. 

Οη δείθηεο ζα κπνξνχλ λα απνζπλαξκνινγνχληαη εχθνια γηα θαζαξηζκφ. 

Μεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν, φια ηα κεραλήκαηα θαη ν 
επηκέξνπο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη πιήξεο κε θαηλνχξγηα ιηπαληηθά. 

1.7.4 Αληαιιαθηηθά 

Σα αληαιιαθηηθά πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, αρξεζηκνπνίεηα θαη αληαιιάμηκα κε ηα ηεκάρηα πνπ 
πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηήζνπλ, θαη ζα θέξνπλ εκθαλείο ελδείμεηο κε ηελ πεξηγξαθή ηνπο θαη ηνλ 
πξννξηζκφ ηνπο. 

Πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ 
εμνπιηζκνχ, πξέπεη λα εηνηκάζεη ιεπηνκεξή θαηάινγν κε ηα απαηηνχκελα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ ζε εηήζηα βάζε θαη ζα αλαθέξεη ηπρφλ απαηηήζεηο 
γηα καθξνπξφζεζκεο ζεκαληηθέο επηζθεπέο θαη ζα ππνδείμεη ηηο αλάγθεο γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε/ρξεζηκνπνίεζε αληαιιαθηηθψλ πέξαλ ησλ αλσηέξσ. 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα 
πνπ ζα θαιχπηνπλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ κέρξη θαη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 
«δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο». 

Σα αληαιιαθηηθά πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε μχιηλα θηβψηηα θαηά ηξφπν θαηάιιειν γηα 
καθξνρξφληα απνζήθεπζε θάησ απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη λα έρνπλ επαξθή πξνζηαζία θαηά ηεο δηάβξσζεο, ηεο πγξαζίαο, ηεο 
ζεξκνθξαζίαο, ησλ κπθήησλ, ησλ επηβιαβψλ δψσλ θαη ησλ εληφκσλ. 

ηα θηβψηηα ζα είλαη αλεμίηεια καξθαξηζκέλα ζηα Διιεληθά ην αθξηβέο πεξηερφκελν ηνπο. Σα 
θηβψηηα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα ψζηε λα δηεπθνιχλεη ην άλνηγκα ρσξίο λα 
ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπαζίαο. 

Όηαλ ζε θηβψηην έρνπλ ζπζθεπαζζεί πεξηζζφηεξα απφ έλα αληαιιαθηηθά ζα ππάξρεη ζην εμσηεξηθφ 
ηνπ γεληθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη κέζα ιεπηνκεξήο θαηάινγνο. 

1.8 Δγκαηάζηαζη εξοπλιζμού  

1.8.1 Γεληθά  

Ζ εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο 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 ηεο ζπλαξκνιφγεζεο, αλέγεξζεο θαη ηελ 
ζέζε ηνπ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία. 

1.8.2 Απνζήθεπζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζην εξγνηάμην 

Ο Αλάδνρνο κε δηθά ηνπ κέζα θαη επζχλε ζα εμαζθαιίζεη επαξθή ρψξν γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ κεηά ηελ άθημε ηνπ ζην εξγνηάμην. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα εηνηκάζεη 
θαηάιιειν πξφγξακκα παξαδφζεσλ, ψζηε ε εγθαηάζηαζε ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ λα είλαη ζπκβαηή κε ηνπο δηαηηζέκελνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ζην εξγνηάμην. 

Ζ Τπεξεζία ζα εμεηάζεη ηνπο δηαηηζέκελνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη ζα ζπκθσλήζεη κε ηνλ 
ηξφπν θαη ηε ζεηξά πνπ ζα αθνινπζήζεη ε εγθαηάζηαζε, ψζηε ν εμνπιηζκφο λα κπνξεί λα 
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εγθαζίζηαηαη κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο παξελνριήζεηο θαη θαζπζηεξήζεηο, αθνινπζψληαο ην γεληθφ 
πξφγξακκα θαηαζθεπήο. 

Σα κέζα απνζήθεπζεο ζα πξέπεη γεληθά λα ζπκθσλνχλ κε ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο : 

 Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα απνζεθεχεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ, ζε 
θαζαξφ, θαιά αεξηδφκελν θαη ρσξίο πγξαζία ζηεγαζκέλν ρψξν. 

 Σα απνζεθεπφκελα αληηθείκελα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια δηαηεηαγκέλα, ψζηε λα 
δηεπθνιχλεηαη ε αλεχξεζε ηνπο θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ θζνξέο. 

 Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θαηάιιεια ζηεξίγκαηα γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ. 

 Ζ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν 
ψζηε λα κελ ππνβάιινληαη ζε ππεξβνιηθέο θαηαπνλήζεηο θαη λα κελ θζείξεηαη ε βαθή θαη ην 
θηλίξηζκα ηνπο. 

 Όια ηα πεξηζηξεθφκελα κεραληθά κέξε ζα πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλα. 

 Οη πιαζηηθνί ζσιήλεο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 

 Σα κεηαιιηθά αληηθείκελα δελ πξέπεη λα απνζεθεχνληαη απ’ επζείαο πάλσ ζην έδαθνο. 

1.8.3 Δμαξηήκαηα ζηεξέσζεο 

Σα κπνπιφληα, νη βίδεο θαη α παμηκάδηα πξέπεη λα έρνπλ θαιφ θηλίξηζκά θαη αληνρή θαηά ηεο 
δηάβξσζεο φζε θαη ηα πιηθά ην νπνία ζα ζηεξεψζνπλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα έξζνπλ ζε επαθή 
δηαθνξεηηθά κέηαιια, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιειεο κνλσηηθέο ξνδέιεο θαη πεξηθφριηα. 

Όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο δηάβξσζεο, ηα κπνπιφληα θαη νη αθέθαινη θνριίεο ζα ζρεδηαζηνχλ, ψζηε ε 
ηάζε πνπ εθαξκφδεηαη ζην κπνπιφλη θαη ηα παμηκάδη λα κελ ππεξβαίλεη ην κηζφ ηεο ηάζεο ηνπ 
θξίζηκνπ ζεκείνπ ειαζηηθφηεηαο ηνπ πιηθνχ ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο εθαξκνγήο. 

Όπνπ είλαη απαξαίηεην, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια ζπζηήκαηα αζθάιηζεο θαη 
αληηδνλεηηθέο δηαηάμεηο. Μπνπιφληα αγθχξσζεο ηχπνπ δηαζηνιήο ή ξεηίλεο γηα ζηεξίμεηο ζε 
ζθπξφδεκα ζα πξέπεη λα έρνπλ αλνρή απφζρηζεο φρη κηθξφηεξε απφ ηελ αληνρή εθειθπζκνχ ηνπ 
κπνπινληνχ. 

Όια ηα κπνπιφληα, παμηκάδηα θαη νη βίδεο πνπ πξφθεηηαη λα ξπζκίδνληαη ή αθαηξνχληαη ζπρλά θαηά 
ηελ δηάξθεηα ζπληεξήζεσλ θαη επηζθεπψλ θαζψο θαη απηά πνπ έρνπλ δηάκεηξν κηθξφηεξε απφ Μ14 
ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα.  

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΝ 12255-1, φια ηα εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο (κπνπιφληα, βίδεο, 
παμηκάδηα θηι.) πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ λεξνχ ή ζε δηαβξσηηθή αηκφζθαηξα ζα 
πξέπεη λα είλαη αλνμείδσηα θαηεγνξίαο Α2 ή Α4 ζχκθσλα κε ην ISO 3506-1 έσο 3506-3. 

Όια ηα εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο πξέπεη λα είλαη εκθαλψο καξθαξηζκέλα γηα λα εμαζθαιηζζεί ε 
ζσζηή επηηφπηα ζπλαξκνιφγεζε. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κπνπιφληα πεξλνχλ απφ θέξνληα κέιε θαηαζθεπψλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
θσληθέο ξνδέιεο (taper washers), ψζηε λα εμαζθαιηζζεί φηη δελ ζα κεηαδίδεηαη ξνπή θάκςεο ζην 
κπνπιφλη. 

1.8.4 Εεκηέο θαη κε ηθαλνπνηεηηθή εξγαζία απφ ηξίηνπο 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ν εμνπιηζκφο, πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ζα ηχρεη ηεο ζσζηήο 
κεηαρείξηζεο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ. 

Γηα νπνηαδήπνηε κε ηθαλνπνηεηηθή εξγαζία, θαθή ηερληθή πξαθηηθή, θαθνκεηαρείξηζε ή δεκηέο ζηνλ 
εμνπιηζκφ, ν Αλάδνρνο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή θαη πιήξε επζχλε θαη νθείιεη λα ελεκεξψζεη άκεζα 
ηελ Τπεξεζία. 
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1.8.5 Αλέγεξζε εμνπιηζκνχ 

Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη ν ίδηνο γηα ηελ εθθφξησζε ηνπ Δμνπιηζκνχ πνπ έρεη κεηαθεξζεί ζην 
Δξγνηάμην ή ζηηο απνζήθεο θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ ζα ππνζηεί. 

Πξηλ αξρίζεη ηελ εξγαζία ηνπ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα κειεηήζεη ηηο ζπλζήθεο θαη λα έξζεη ζε 
ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία ψζηε ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ λα γίλεη ρσξίο λα 
παξελνρινχληαη  ππάξρνληα έξγα επεμεξγαζίαο. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδψζεη ζην εξγνηάμην 
ηα ηεκάρηα πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζηα έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
θπξίσο εμνπιηζκνχ. 

Γεληθά ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ θαιχηεξε ζχγρξνλε 
πξαθηηθή θαη κεζφδνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ. 
Σνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ παξαδνζεί ζηελ Τπεξεζία 
νη νδεγίεο εγθαηάζηαζεο (installation manual), ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή ζηελ Αγγιηθή εάλ ν εμνπιηζκφο 
εηζάγεηαη ζηελ Διιάδα. 

Γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέζεη ην απαξαίηεην εηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ, λα δηαζέζεη ηνλ αλαγθαίν βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ φπσο: γεξαλνχο, παιάγθα, αλαξηήξεο, 
ζπλδεηήξεο, κέγγελεο, ρσξνβάηεο, φξγαλα δνθηκψλ, κνλάδεο ζπγθφιιεζεο, κνλάδεο νμπγφλνπ - 
αζεηηιίλεο, θαζψο θαη φια ηα αλαιψζηκα πιηθά θαη γεληθά νηηδήπνηε παξφκνην πιηθφ, ην νπνίν είλαη 
απαξαίηεην γηα ηελ αλέγεξζε, ηηο επηηφπηεο δνθηκέο θαη ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία. 

Ο εγθαζηζηάκελνο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη αιθαδηαζκέλνο θαη επζπγξακκηζκέλνο, ψζηε λα 
ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλνρέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επαξθή 
πξνζσξηλά παξεκβχζκαηα, ζηεξίγκαηα θηι., γηα λα δηεπθνιπλζεί ε αλέγεξζε θαη ε επζπγξάκκηζή 
ηνπ θαη λα εμαζθαιηζηεί φηη ζα παξακείλεη ακεηαθίλεηνο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θνληάκαηνο, ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο, ή ηηο επηρσκαηψζεηο. 

Αθνχ ν εμνπιηζκφο αιθαδηαζζεί θαη επζπγξακκηζζεί, ζα γίλεη ηειηθή επηζεψξεζε απφ ηελ 
Τπεξεζία θαη ζα δνζεί γξαπηή έγθξηζε γηα λα αξρίζεη ε “ελζσκάησζε” ηνπ εμνπιηζκνχ 
(ζθπξνδέηεζε εδξάλσλ, πιίλζνη ζηήξημεο, επηρσκαηψζεηο θηι.). 

1.8.6 Πηλαθίδεο αλαγλψξηζεο εμνπιηζκνχ 

Κάζε επηκέξνπο εμάξηεκα ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα έρεη κφληκα ζηεξεσκέλε, ζε εκθαλή ζέζε, 
πηλαθίδα αλαγλψξηζεο αλζεθηηθή ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, πάλσ ζηελ νπνία ζα έρνπλ ηππσζεί ή 
ραξαρζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή νη αθφινπζεο ηνπιάρηζηνλ πιεξνθνξίεο: 

 Όλνκα θαηαζθεπαζηή 

 Ολνκαζία εμαξηήκαηνο 

 Αχμσλ αξηζκφο ηεο θαηαζθεπήο, ζηνηρεία αλαθνξάο θαηαζθεπήο θαη /ή εξγαζίαο. 

 Ηζρχο ή άιια ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία. 

Όια ηα εμαξηήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα έλδεημε, ζπλαγεξκφ θαη έιεγρν ζα 
θέξνπλ θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπο, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ηνκέα ιεηηνπξγίαο 
ηνπο. 
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2. ΣΠ-ΗΜ-2: ΑΝΣΙΓΙΑΒΡΧΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΜΔΣΑΛΛΙΚΧΝ 
ΔΠΙΦΑΝΔΙΧΝ 

2.1 Πεδίο Δθαπμογήρ – Οπιζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ θαη ηελ 
εθαξκνγή ησλ πξνζηαηεπηηθψλ επηζηξψζεσλ ή ησλ ζπζηεκάησλ βαθήο γηα ηελ αληηδηαβξσηηθή 
πξνζηαζία ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ εμνπιηζκνχ θαη θαηαζθεπψλ.  

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία φισλ ησλ κεηαιιηθψλ 
κεξψλ. Όπνπ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ζα παξέρνπλ ειάρηζηε 
δηάξθεηα δσήο 15 εηψλ, κε θζνξά θαηεγνξίαο Ri3 ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 4628/3. 

Δθηφο εάλ εγθξηζεί δηαθνξεηηθά, ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο θαζψο θαη ε βαθή ησλ δηαθφξσλ 
ζηξψζεσλ ζα γίλεη ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή ζε ζηεγαζκέλν ρψξν κε ειεγρφκελεο 
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο θαη πγξαζίαο ζχκθσλα κε ην BS 5493 ή άιιν ηζνδχλακν 
πξφηππν. Δπί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ κφλν βαθέο απνθαηάζηαζεο, θαζψο θαη βαθέο ζε 
θζαξκέλεο θαηά ηελ αλέγεξζε επηθάλεηεο, εθηφο εάλ ππάξρεη ζρεηηθή γξαπηή έγθξηζε απφ ηελ 
Τπεξεζία. 

Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζθεθζεί θαη λα ειέγμεη ηνπο ρψξνπο ζην εξγνζηάζην, φπνπ 
γίλνληαη νη εξγαζίεο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο θαη ν Αλάδνρνο νθείιεη λα δηεπθνιχλεη ηνπο 
εθπξνζψπνπο ηεο Τπεξεζίαο ζηνλ παξαπάλσ έιεγρν. ε θάζε πεξίπησζε ε Τπεξεζία, κε 
δαπάλεο ηεο, κπνξεί λα πξνβεί ζε φπνηνπο ειέγρνπο θξίλεη ζθφπηκν, ψζηε λα επηβεβαηψζεη φηη νη 
ζρεηηθέο εξγαζίεο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο. 

ηελ πεξίπησζε, πνπ ε εθαξκνδφκελε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία δελ είλαη ζχκθσλε κε ηηο 
παξνχζεο πξνδηαγξαθέο θαη εγθξίζεηο ηεο Τπεξεζίαο, ν Αλάδνρνο νθείιεη κε δαπάλεο ηνπ λα 
πξνβεί ζηηο φπνηεο απνθαηαζηάζεηο απαηηνχληαη θαη λα θαηαβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ηελ αληίζηνηρε 
δαπάλε ησλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ.  

2.2 Καηηγοπίερ ανηιδιαβπυηικήρ πποζηαζίαρ 

Ζ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία θαη ηα πιηθά βαθήο ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ, κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη ινηπψλ θαηαζθεπψλ, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΝ 12255 θαη λα 
εμαζθαιίδεη ειάρηζηε δηάξθεηα δσήο 15 εηψλ, κε θζνξά θαηεγνξίαο Ri3, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν 
ISO 4628. 

Παξαθάησ θαη ζηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο δίλνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο αληηδηαβξσηηθήο 
πξνζηαζίαο αλάινγα κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα 
πξνηείλεη ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα, πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακε αληηδηαβξσηηθή 
πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ινηπψλ θαηαζθεπψλ.  

Γηαθξίλνληαη νη παξαθάησ θαηεγνξίεο επηθαλεηψλ: 

Καηηγοπία Α. Δπηθάλεηεο πάλσ απφ ηελ ζηάζκε πγξνχ, πνπ δελ δηαηξέρνπλ θίλδπλν δηαβξνρήο, 
κε εθηεζεηκέλεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία 

Καηηγοπία Β. Δπηθάλεηεο πάλσ απφ ηελ ζηάζκε πγξνχ, πνπ δελ δηαηξέρνπλ θίλδπλν δηαβξνρήο, 
εθηεζεηκέλεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία 

Καηηγοπία Γ. Δπηθάλεηεο θάησ απφ ηελ ζηάζκε πγξνχ ή επηθάλεηεο πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν 
δηαβξνρήο 

Όιεο νη επηζηξψζεηο γηα ηελ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ, δειαδή 
ππφζηξσκα (αζηάξη), πξψην ρέξη θαζψο επίζεο θαη νη ηειηθέο ζηξψζεηο πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 
ηνπο ζπκβαηέο. Ζ ηειηθά δηακνξθσκέλε επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, ρσξίο πφξνπο θαη λα 
αληέρεη ζε θπζηθή ή ρεκηθή απνζχλζεζε ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί. 
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Μφλνλ γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ, θαζψο επίζεο θαη αλνμείδσηεο επηθάλεηεο ζα έξρνληαη ζε επαθή 
κε ην πφζηκν λεξφ. 

Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα απαηηήζεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχληαη δηαδνρηθέο ζηξψζεηο, ην πιηθφ 
θάζε ζηξψζεο (ρεξηνχ) λα έρεη ραξαθηεξηζηηθφ θαη μερσξηζηφ ρξψκα, ψζηε λα ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα άκεζεο αλαγλψξηζεο. 

Πίνακαρ 1 : Καηηγοπία 01.1 

Υαπακηηπιζηικό Πεπιγπαθή 

Δπηθάλεηα εθαξκνγήο Μεηαιιηθή επηθάλεηα. 

Πεξηβάιινλ  Καηεγνξία Α 

Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο Καζαξηζκφο κε ακκνβνιή θαηά BS 4232 ή SIS 055900 Sa 2 1/2. 

Πξνζηαζία  

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ δχν 
ζπζηαηηθψλ κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή 
θαη κεηαιιηθφ ςεπδάξγπξν (ΠΞ 75 κm) 

Γχν ζηξψζεηο κε επνμεηδηθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε ηηο 
επνμεηδηθέο ξεηίλεο θαη πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή (ΠΞ 100 κm) 

Πίνακαρ 2 : Καηηγοπία 01.2 

Υαπακηηπιζηικό Πεπιγπαθή 

Δπηθάλεηα εθαξκνγήο Μεηαιιηθή επηθάλεηα γαιβαληζκέλε 

Πεξηβάιινλ  Καηεγνξία Α 

Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο 
Ζ γαιβαληζκέλε επηθάλεηα πιέλεηαη, βνπξηζίδεηαη γηα λα 
αθαηξεζνχλ ηα νμείδηα, ηξίβεηαη κε αδηάβξνρν γπαιφραξην (κεζαίν 
λνχκεξν) θαη θαζαξίδεηαη απφ ηα ιίπε. 

Πξνζηαζία 

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε 
επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή θαη επηιεγκέλεο 
αληηζθσξηαθέο νπζίεο ειεχζεξεο κνιχβδνπ (ΠΞ 50 κm) 

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε ηηο 
επνμεηδηθέο ξεηίλεο θαη πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή (ΠΞ 100 κm) 

Πίνακαρ 3 : Καηηγοπία 02.1 

Υαπακηηπιζηικό Πεπιγπαθή 

Δπηθάλεηα εθαξκνγήο Μεηαιιηθή επηθάλεηα. 

Πεξηβάιινλ  Καηεγνξία Β 

Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο Καζαξηζκφο κε ακκνβνιή θαηά BS 4232 ή SIS 055900 Sa 2 1/2. 

Πξνζηαζία 

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ δχν 
ζπζηαηηθψλ κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή 
θαη κεηαιιηθφ ςεπδάξγπξν (ΠΞ 75 κm) 

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε ηηο 
επνμεηδηθέο ξεηίλεο θαη πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή (ΠΞ 150 κm) 

Μία ζηξψζε κε πνιπνπξεζαληθφ επαλφρξσκα δχν ζπζηαηηθψλ κε 
βάζε αθξπιηθέο ξεηίλεο θαη αιεηθαηηθφ ηζνθπαληθφ ζθιεξπληή  
(ΠΞ 50 κm) 
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Πίνακαρ 4 : Καηηγοπία 02.2 

Υαπακηηπιζηικό Πεπιγπαθή 

Δπηθάλεηα εθαξκνγήο Μεηαιιηθή επηθάλεηα γαιβαληζκέλε 

Πεξηβάιινλ  Καηεγνξία Β 

Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο Ζ γαιβαληζκέλε επηθάλεηα πιέλεηαη, βνπξηζίδεηαη γηα λα 
αθαηξεζνχλ ηα νμείδηα, ηξίβεηαη κε αδηάβξνρν γπαιφραξην (κεζαίν 
λνχκεξν) θαη θαζαξίδεηαη απφ ηα ιίπε. 

Πξνζηαζία Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε 
επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή θαη επηιεγκέλεο 
αληηζθσξηαθέο νπζίεο ειεχζεξεο κνιχβδνπ (ΠΞ 50 κm) 

Γχν ζηξψζεηο κε πνιπνπξεζαληθφ επαλφρξσκα δχν ζπζηαηηθψλ κε 
βάζε αθξπιηθέο ξεηίλεο θαη αιεηθαηηθφ ηζνθπαληθφ ζθιεξπληή  
(ΠΞ 50 κm) 

Πίλαθαο 5 : Καηεγνξία 03.1 

Υαπακηηπιζηικό Πεπιγπαθή 

Δπηθάλεηα εθαξκνγήο Μεηαιιηθή επηθάλεηα. 

Πεξηβάιινλ Καηεγνξία Γ 

Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο Καζαξηζκφο κε ακκνβνιή θαηά BS 4232 ή SIS 055900 Sa 2 1/2. 

Πξνζηαζία 

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ δχν 
ζπζηαηηθψλ κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή 
θαη κεηαιιηθφ ςεπδάξγπξν (ΠΞ 75 κm) 

Γχν ζηξψζεηο κε επνμεηδηθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε ηηο 
επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή θαη ιηζαλζξαθφπηζζα 
(ΠΞ 200 κm) 

Πίλαθαο 6 : Καηεγνξία 03.2 

Υαπακηηπιζηικό Πεπιγπαθή 

Δπηθάλεηα εθαξκνγήο Μεηαιιηθή επηθάλεηα γαιβαληζκέλε 

Πεξηβάιινλ  Καηεγνξία Γ 

Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο 
Ζ γαιβαληζκέλε επηθάλεηα πιέλεηαη, βνπξηζίδεηαη γηα λα 
αθαηξεζνχλ ηα νμείδηα, ηξίβεηαη κε αδηάβξνρν γπαιφραξην (κεζαίν 
λνχκεξν) θαη θαζαξίδεηαη απφ ηα ιίπε. 

Πξνζηαζίαο  

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε 
επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή θαη επηιεγκέλεο 
αληηζθσξηαθέο νπζίεο ειεχζεξεο κνιχβδνπ (ΠΞ 50 κm) 

Γχν ζηξψζεηο κε επνμεηδηθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε ηηο 
επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή θαη ιηζαλζξαθφπηζζα 
(ΠΞ 200 κm)  

2.3 Τλικά 

Σα πιηθά βαθήο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ππφθεηληαη ζηελ 
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Τιηθά βαθήο πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία, δελ ζα γίλνπλ 
δεθηά θαη θακία εξγαζία ζηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθά πιηθά δελ ζα εθηειεζηεί, αλ 
δελ έρεη δνζεί πξνεγνχκελε ζρεηηθή έγθξηζε. Σα δηάθνξα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξέπεη, 
φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, λα πξνέξρνληαη απφ ην ίδην εξγνζηάζην, κε εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή 
πιηθψλ πξνζηαζίαο γηα βηνκεραληθέο εθαξκνγέο. 
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2.3.1 ηνηρεία πξνο ππνβνιή 

Σα πιηθά θαη ε εξγαζία εθαξκνγήο ηεο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηηο 
απαηηήζεηο ησλ Πξνδηαγξαθψλ. Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ ηξφπνπ αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο, θαζψο επίζεο θαη ησλ 
πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε ζην εξγνζηάζην είηε επί ηφπνπ. Δηδηθφηεξα ζα ππνβάιεη ζηελ 
Τπεξεζία ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

i. Σξφπνο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο θαη πξνεηνηκαζία απηήο. 

ii. Πεξηβάιινλ εθαξκνγήο (εξγνζηάζην ή/θαη επί ηφπνπ). 

iii. Όλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνχ επίζηξσζεο θαη εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ πξντφληνο 

iv. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξέρεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ πιηθνχ, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ 
ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ επηρξίζκαηνο ή ηελ ζχλζεζε ηεο βαθήο πνπ 
πξνηείλεηαη θαζψο επίζεο θαη ε απφρξσζή ηεο θάζε επίζηξσζεο. 

v. Σν ειάρηζην Πάρνο Τγξήο ηξψζεο - Π.Τ.. (Wet Film Thickness - WFT), θαζψο επίζεο 
θαη ην ειάρηζην Πάρνο Ξεξάο ηξψζεο - Π.Ξ.. (Dry Film Thickness - DFT), πνπ ζπληζηάηαη 
θαηά πεξίπησζε. 

vi. πληζηψκελν ηξφπν εθαξκνγήο (ζπξέυ, ξφιν θηι.). 

vii. Ππθλφηεηα ηεο βαθήο γηα θάζε ζηξψζε (ρέξη) θαη επηθάλεηα θάιπςεο αλά κνλάδα φγθνπ. 

viii. Πεξηεθηηθφηεηα ζε ζηεξεά θαηά φγθν (Solids by Volume). 

ix. Υξφλν δσήο κεηά ην άλνηγκα ησλ δνρείσλ θαη αλάκεημε (pot life). Ζ αλάκεημε ζε θάζε 
πεξίπησζε ζα γίλεηαη κε κεραληθφ αλαδεπηήξα. 

x. Διάρηζην θαη κέγηζην ρξφλν γηα επηθάιπςε (overcoating time). 

xi. Δίδνο ζπληζηψκελνπ δηαιπηηθνχ. 

2.3.2 Απνζήθεπζε 

Σα ρξψκαηα ζα παξαδίδνληαη θαη ζα απνζεθεχνληαη ζε ζθξαγηζκέλα δνρεία ζηα νπνία ζα 
αλαγξάθνληαη θαη νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

 Όλνκα ηνπ εξγνζηαζίνπ (αξρηθά ή ζήκα θαηαηεζέλ). 

 Ολνκαζία ηνπ πξντφληνο. 

 Δίδνο: Τπφζηξσκα (αζηάξη), πξψην ρέξη ή ηειηθή ζηξψζε. 

 Υξήζε: εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή. 

 Μέζνδν ρξήζεο π.ρ. κε ρξήζε πηλέινπ, ζπξέη (ζπκβαηηθνχ ή airless) ή ξνινχ. 

 Αξηζκφ παξηίδαο θαη εκεξνκελία θαηαζθεπήο. 

 Δπηηξεπφκελνο κέγηζηνο ρξφλνο απνζήθεπζεο. 

Σα ρξψκαηα ζα απνζεθεχνληαη ζε ζθξαγηζκέλα δνρεία, θαη ζα δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία απφ 
4

ν
C έσο 30

ν
C. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’φςε νη ηπρφλ εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο 

ρξσκάησλ πνπ ζπληζηψληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.  

Σα δνρεία γηα θάζε θαηεγνξία ρξψκαηνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε απζηεξή ηήξεζε ηεο 
ζεηξάο παξαιαβήο ηνπο. Καλέλα ρξψκα δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί αξγφηεξα απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ 
κέγηζηνπ ρξφλνπ απνζήθεπζεο πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζην δνρείν. 

ην ηέινο θάζε θάζεο εξγαζίαο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα γίλεη ρξήζε ηνπ ρξψκαηνο, φια 
ηα αζηάξηα δχν ζπζηαηηθψλ θαη νη ζπλαθείο ρεκηθά ζθιεξπλφκελεο βαθέο κε κηθξφ ρξφλν δσήο ηνπ 
κίγκαηνο, πνπ έρνπλ αλακηρζεί αιιά θαη δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, ζα απνξξίπηνληαη. Οη άιινη 
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ηχπνη ρξσκάησλ ζα επηζηξέθνληαη ζηελ απνζήθε θαη ζα θπιάζζνληαη ζε ζθξαγηζκέλα δνρεία, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 

2.4 Δκηέλεζη Δπγαζιών 

2.4.1 Καζαξηζκφο κε ακκνβνιή 

ηηο επηθάλεηεο, πνπ πξφθεηηαη λα θαζαξηζηνχλ κε ακκνβνιή, πξέπεη λα αθαηξνχληαη φια ηα ιάδηα, 
ιίπε θαη νη άιιεο αθάζαξηεο χιεο κε έλα θαηάιιειν θαζαξηζηηθφ γαιάθησκα πνπ ζα αλαλεψλεηαη 
ηαθηηθά. Σα ηπρφλ ειαηηψκαηα ζηελ επηθάλεηα, πνπ είλαη πηζαλφ λα έρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο 
ζην ζχζηεκα βαθήο (δηαβξψζεηο, ξσγκέο, επηθαλεηαθέο απνιεπίζεηο θηι.) πξέπεη λα εμαιείθνληαη. 

Οη επηθάλεηεο ζα θαζαξίδνληαη κε ακκνβνιή ζχκθσλα κε ην BS 4232 (2ε πνηφηεηα) ή SIS 055900, 
Sa 2,5-3. Σν ρξεζηκνπνηνχκελν πιηθφ ζα είλαη απφ θακηλεχκαηα ληθειίνπ θνθθνκεηξηθήο ζχλζεζεο 
απφ 0,3 - 2,5 mm κε ην 60% πεξίπνπ ζην 1 mm, πιπκέλε κε max πνζνζηφ πγξαζίαο 1%, ή 
ξηλίζκαηα ζθιεξνχ ζηδήξνπ ζχκθσλα κε ην BS 2451, θαηά πξνηίκεζε κε φκνηεο δηαζηάζεηο 
ζσκαηηδίσλ, ψζηε λα δηέξρνληαη απφ θφζθηλν Νν 30 (άλνηγκα 0,50 mm) θαη λα ζπγθξαηνχληαη απφ 
θφζθηλν Νν 36 (άλνηγκα 0,42 mm).  

Ο θαζαξηζκφο κε ακκνβνιή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη 
κεγαιχηεξε απφ 5

ν
C θαη ε ζρεηηθή πγξαζία κηθξφηεξε απφ 85%. 

Μεηά ηνλ θαζαξηζκφ κε ακκνβνιή, ε ζθφλε θαη ηα ξηλίζκαηα ζα αθαηξνχληαη απφ ηηο επηθάλεηεο, 
θαηά πξνηίκεζε κε αλαξξφθεζε. Σα άθξα ησλ εηζεξρνπζψλ γσληψλ θαη ησλ αθκψλ πνπ δελ ζα 
θνπνχλ ή δελ ζα ζπγθνιιεζνχλ κεηά ηελ ακκνβνιή πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα. 

Σπρφλ επηθαλεηαθά ειαηηψκαηα πνπ θαλεξψλνληαη κεηά ηελ ακκνβνιή θαη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ εζηία δηάβξσζεο θάησ απφ ην πξνζηαηεπηηθφ ππφζηξσκα πνπ ζα επαθνινπζήζεη 
(αιιά πνπ δελ απνηεινχλ γηα άιιν ιφγν αηηία απφξξηςεο ηνπ αληηθεηκέλνπ), ζα ζεκεηψλνληαη 
θαζαξά θαη ζα θαζαξίδνληαη μαλά κε ακκνβνιή ψζηε λα απνθηήζνπλ ηελ απαηηνχκελε πθή.  

Σν αζηάξη ζα πξέπεη λα δηαζηξσζεί ην πνιχ κέζα ζε ηέζζεξηο ψξεο απφ ηνλ θαζαξηζκφ κε 
ακκνβνιή, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα επέιζεη λέα νμείδσζε πξηλ απφ ην 
αζηάξσκα. 

Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιειεο αθπγξαληηθέο ζπζθεπέο ψζηε νη θαζαξηζκέλεο κε 
ακκνβνιή επηθάλεηεο λα παξακείλνπλ άζηθηεο κέρξη λα βαθνχλ θαη λα εμαζθαιηζηνχλ νη 
απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ ζθιήξπλζε ησλ επηζηξψζεσλ. 

2.4.2 Μεηαιιηθέο επηζηξψζεηο 

Οη κεηαιιηθέο επηζηξψζεηο (γαιβάληζκα, επηςεπδαξγχξσζε θηι.) ζα γίλνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηεο θαηαζθεπήο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ εξγαζηψλ δηάηξεζεο, ζπγθφιιεζεο, ιείαλζεο 
μεθινπδίζκαηνο, μαθξίζκαηνο, ιηκαξίζκαηνο, ζθξάγηζεο, θνπήο θαη θάκςεο, θαη κεηά ηελ αθαίξεζε 
ησλ επηθαλεηαθψλ ειαηησκάησλ. Οη ηαπσκέλεο νπέο ζα αλνίγνληαη πξηλ απφ ηελ βαθή. 

Όια ηα κπνπιφληα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνεληεηακέλσλ θνριηψλ, ηα παμηκάδηα θαη νη 
ξνδέιεο, αλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά πξέπεη λα είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ. 

Οπνηαδήπνηε θζνξά ζε επηζηξψζεηο ςεπδαξγχξνπ, θαηά ηελ θάζε ηεο αλέγεξζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 
πξέπεη λα επηδηνξζψλεηαη επί ηφπνπ κε θαηάιιειε ζχλζεζε ςπρξνχ γαιβαληζκνχ αθνχ ε 
επηθάλεηα θαζαξηζηεί κέρξη ιεπθφ κέηαιιν κε κεραληθά κέζα θαη κέρξηο φηνπ εμαζθαιηζηεί φηη ην 
πάρνο ηεο επίζηξσζεο πνπ ζα επηηεπρζεί ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην απαηηνχκελν. Γηα ηηο 
επηθάλεηεο πνπ πξφθεηηαη λα γαιβαληζηνχλ ελ ςπρξψ πξέπεη λα ππάξρεη γξαπηή έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο. 

(1) Γαλβάνιζμα εν θεπμώ.  Σν γαιβάληζκα ελ ζεξκψ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ EN 1460 θαη 
ηελ ΔΝ 1461. Σν πάρνο επηθάιπςεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 65 κm (450 gr/m

2
), 

εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. Σν γαιβάληζκα ζα γίλεηαη κφλν κεηά απφ 
απνζθσξίαζε, εθηφο εάλ ζηηο ηδηαίηεξεο Πξνδηαγξαθέο αλαθέξεηαη άιιε πξνεπεμεξγαζία, 
ψζηε λα έρνπλ απνκαθξπλζεί φιεο νη ζθνπξηέο θαη ηα νμείδηα εμέιαζεο (θαιακίλα). 
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(2) Μεηαλλικέρ επιζηπώζειρ με τεκαζμό. Οη κεηαιιηθέο επηζηξψζεηο κε ςεθαζκφ ζα γίλνληαη 
ζχκθσλα κε ην BS 2569 θαη ζα εθαξκφδνληαη ζε κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ 
θαζαξηζηεί κε ακκνβνιή φρη λσξίηεξα απφ δχν ψξεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ πξέπεη ε 
επηθάλεηα λα εκθαλίδεη ζεκάδηα λέαο νμείδσζεο. 

2.4.3 Βαθή κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ 

Σα ρξψκαηα πξέπεη λα παξαδίδνληαη απφ ηελ απνζήθε έηνηκα πξνο ρξήζε θαη ε ηπρφλ πξνζζήθε 
αξαησηηθψλ ζα γίλεηαη ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. ε θάζε 
πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε δηαιπηηθνχ λα μεπεξλά ην 10% θ.φ. Σν ρξψκα πξέπεη λα 
αλαθαηεχεηαη θαιά πξηλ απφ ηελ ρξήζε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ. Οη βαθέο δχν 
ζπζηαηηθψλ ζα αλακηγλχνληαη κε κεραληθφ αλακηθηήξα. 

Οη εξγαζίεο βαθήο ζα γίλνληαη κφλν φηαλ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη κεγαιχηεξε απφ 
10

ν
C, ε ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο πνπ πξφθεηηαη λα βαθεί 3

ν
C κεγαιχηεξε απφ ην ζεκείνπ 

δξφζνπ (Dew point) θαη φηαλ ε ζρεηηθή πγξαζία είλαη κηθξφηεξε απφ 90 %. 

Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη εληειψο θαζαξέο θαη ρσξίο ζθνπξηά ή θαιακίλα, ιάδηα, ιίπε, 
αθαζαξζίεο, ζθφλε θηι. Όιεο νη γαιβαληζκέλεο επηθάλεηεο πξέπεη επηπιένλ λα ηξίβνληαη ειαθξά κε 
αδηάβξνρν γπαιφραξην (κεζαίν λνχκεξν) πξηλ αζηαξσζνχλ θαη βαθνχλ. Οη επηθάλεηεο πξηλ ηελ 
βαθή ηνπο πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο θαη λα παξακέλνπλ ρσξίο πγξαζία κέρξηο φηνπ μεξαζεί ε 
ζηξψζε ή ζθιεξπλζεί αξθεηά, ψζηε λα απνθεπρζνχλ επηβιαβείο επηπηψζεηο ζηελ κειινληηθή 
εκθάληζε ή ζηελ ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαηεπηηθή ηδηφηεηα ηεο βαθήο. 

Σα εξγαιεία βαθήο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη νη επηθάλεηεο λα είλαη θαζαξέο θαη ρσξίο 
ζθφλεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο βαθήο. Οη βαθέο δελ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη θνληά ζε άιιεο 
εξγαζίεο πνπ είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγνχλ ζθφλε. Οη ζηξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ νκνηφκνξθν 
ρξψκα, θαη λα κελ εκθαλίδνπλ ίρλε απφ πηλειηέο, ηξεμίκαηα, ή άιια ειαηηψκαηα. 

Ζ θάζε ζηξψζε πξέπεη λα αθήλεηαη λα ζηεγλψζεη φζν ρξφλν απαηηεί ε πξνδηαγξαθή ηνπ 
θαηαζθεπαζηή, ζα ηξίβεηαη θαη ζα θαζαξίδεηαη, εάλ απαηηείηαη, πξηλ απφ ην πέξαζκα ηνπ επφκελνπ 
ρεξηνχ. 

Θα πξέπεη λα παξαζρεζεί θάζε πξνιεπηηθφ κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία λα θξεζθνβακκέλσλ 
επηθαλεηψλ απφ θζνξέο πνπ κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πεξηιακβαλνκέλεο 
θαη ηεο ζθφλεο πνπ παξαζχξεη ν αέξαο. Οη πξνθπιάμεηο ζα πεξηιακβάλνπλ πξνεηδνπνηεηηθά 
ζήκαηα, θξάγκαηα θαη θαιχκκαηα. 

(1) Αζηάπυμα. Σν αζηάξσκα πξέπεη λα γίλεηαη φζν πην ζχληνκα είλαη δπλαηφ κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο πξνεηνηκαζίαο ηεο επηθάλεηαο. 

Πιάθεο, δηαηνκέο ράιπβα, αθκέο, γσλίεο, ζρηζκέο, ή νπέο, πνπ ζα παξακείλνπλ ζαλ 
ηκήκαηα ηνπ έξγνπ (κεραλήκαηνο) κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη νη νπνίεο δελ ζα απνηειέζνπλ 
ηκήκα κηαο ζπγθνιιεκέλεο ζχλδεζεο ή εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ελφο εξκεηηθά θιεηζηνχ θελνχ, 
πξέπεη λα βαθνχλ κε πηλέιν ηνπηθά (ζε ινπξίδα) κε πξφζζεην ζηξψκα επνμεηδηθνχ 
αζηαξηνχ, εθηφο απφ ην ππφζηξσκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο 
(ζπγθφιιεζεο), πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ζπλέρεηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ράιπβα ζηελ 
πεξηνρή απηψλ ησλ αθκψλ θηι. Σν ηνπηθφ (ζε ινπξίδα) ζηξψκα ζα έρεη δηαθνξεηηθφ ρξψκα 
απφ ην πξνεγνχκελν θαη ηα επφκελα ζηξψκαηα. 

(2) Δθαπμογή ηυν πποζηαηεςηικών ζςζηημάηυν βαθήρ. Οη βαθέο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπο, ζηα πάρε πνπ έρνπλ 
πξνδηαγξαθεί, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο απαηηήζεηο γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ 
πξέπεη λα παξεκβάιινληαη κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ ζηξψζεσλ. 

Σφζν ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο, θαζψο θαη ε βαθή ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ ζα 
γίλεηαη ζην εξγνζηάζην. Δπί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ βαθέο κφλν ζε θζαξκέλεο θαηά ηελ 
αλέγεξζε επηθάλεηεο, εθηφο εάλ ππάξρεη ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία. Πξηλ γίλεη 
νπνηαδήπνηε εξγαζία ρξσκαηηζκνχ επί ηφπνπ ην έξγνπ επηπιένλ ησλ αλσηέξσλ νη 
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επηθάλεηεο πνπ πξφθεηηαη λα βαθηνχλ πξέπεη πιπζνχλ θαιά κε θαζαξφ λεξφ γηα λα θχγνπλ 
φια ηα ίρλε αιάησλ θαη φιεο νη αθάζαξηεο χιεο. Σα είδε θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα 
απνζηαινχλ ζην έξγν πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη ζε θαηάιιειεο νκάδεο θαη λα 
ζπζθεπάδνληαη ζε θηβψηηα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ε πξνζηαηεπηηθή επεμεξγαζία πνπ έγηλε 
πξηλ απφ ηελ απνζηνιή δελ ζα θαηαζηξαθεί θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ έξγνπ. 

2.4.4 Δπεμεξγαζία ζπγθνιιήζεσλ 

Μεηά ηελ ιείαλζε ησλ ζπγθνιιεκέλσλ επηθαλεηψλ, πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ κεηαιιηθή 
επηθάλεηα ηα πηηζηιίζκαηα, ηα ππνιείκκαηα ηεο ζπγθφιιεζεο θαη φια ηα πιηθά πνπ έρνπλ επηθαζίζεη 
θαη νη επηβιαβείο πξνζκίμεηο, θαη νη ζπγθνιιήζεηο θαη φιεο νη άιιεο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο πνπ 
έρνπλ πξνβιεζεί ή έρνπλ ππνζηεί θζνξά απφ ηελ ζπγθφιιεζε ζα θαζαξίδνληαη κε ακκνβνιή. 

Σν αζηάξη πξέπεη λα δηαζηξψλεηαη ζηηο επηθάλεηεο πνπ έρνπλ θαζαξηζηεί κε ακκνβνιή, ζχκθσλα 
κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα γίλεη ε δηάζηξσζε ησλ ππνινίπσλ 
πξνζηαηεπηηθψλ ζηξψζεσλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί πξνζηαζία ζηελ πεξηνρή ηεο ξαθήο θαη ζηηο 
θαηεζηξακκέλεο πεξηνρέο ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηελ ππφινηπε κεηαιιηθή επηθάλεηα. Κάζε ζηξψζε ζα 
πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ αληίζηνηρε ππάξρνπζα ζηξψζε θαηά 50 mm θαη απφ ηηο δχν κεξηέο ηεο 
ξαθήο. 

2.4.5 Δπηζθεπή θζνξψλ ησλ ζπζηεκάησλ βαθήο 

Οη βακκέλεο επηθάλεηεο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ, πνπ θαηά ηελ αλέγεξζε ππέζηεζαλ θζνξά, ζα 
ηξίβνληαη κε κεραληθά κέζα, ψζηε λα εκθαληζηεί ην πιήξεο γπκλφ κέηαιιν (whitemetal) θαη νη 
άθξεο ηνπο πγηνχο ρξψκαηνο. ηελ ζπλέρεηα νη επηθάλεηεο απηέο ζα βάθνληαη επί ηφπνπ κε αζηάξη 
θαη πξνζηαηεπηηθέο ζηξψζεηο βαθήο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. Ζ θάζε ζηξψζε λέαο βαθήο 
πξέπεη λα ππεξθαιχπηεη ηελ πθηζηάκελε ηνπιάρηζηνλ θαηά 50 mm. 

Οη βακκέλεο επηθάλεηεο πνπ έρεη ζηάμεη πιηθφ ζπγθφιιεζεο, ή έρεη πέζεη ζθπξφδεκα ή έρεη 
θνιιήζεη άιιν πιηθφ, ζα θαζαξίδνληαη ή ζα πιέλνληαη ψζηε λα απαιιαγνχλ απφ ηα 
πξνζθνιιεκέλα πιηθά ακέζσο, θαη θάζε επηζθεπή ή απνθαηάζηαζε ηεο θζαξκέλεο επηθάλεηαο 
ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή ζα γίλεηαη πξηλ ρξσκαηηζηεί μαλά ε επηθάλεηα. 

Γηα ηελ επηζθεπή θζαξκέλσλ επνμεηδηθψλ επηζηξψζεσλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιειν πιηθφ 
επηζθεπήο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 

Οη επηθάλεηεο πνπ έρνπλ ππνζηεί θζνξέο ηνπ ρξψκαηνο, πξηλ μαλαρξσκαηηζζνχλ, ζα 
πξνεηνηκάδνληαη πιήξσο, ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα ζηεγλψλνληαη θαιά. 

2.4.6 Πξνζηαζία εγθηβσηηζκέλσλ ηεκαρίσλ 

Οη επηθάλεηεο ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ πάλσ ζηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα δηαζηξσζεί ζθπξφδεκα 
πξέπεη λα ιεηαλζνχλ κε ζπξκαηφβνπξηζα ψζηε λα αθαηξεζεί φιε ε ραιαξή ζθνπξηά θαη ε 
θαιακίλα. Καηά ηελ θάζε ηεο ζθπξνδέηεζεο νη κεηαιιηθέο επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη 
απαιιαγκέλεο απφ ρξψκαηα, ιίπνο, ιάδηα, αθάζαξηεο χιεο θηι.  

2.4.7 Απνδνρή ρξσκαηηζκψλ  

Όιεο νη ηειηθέο επηζηξψζεηο ζα έρνπλ απνρξψζεηο ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο, επηπιένλ δε νη 
ζσιελψζεηο, ν εμνπιηζκφο θαη νη αγσγνί ηνπνζέηεζεο θαισδίσλ ζα έρνπλ θσδηθνπνηεκέλα 
ρξψκαηα θαη ζα βάθνληαη, εμ νινθιήξνπ κε ην θαηάιιειν θσδηθφ ρξψκα. 

Γηα ηελ απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο ρξσκαηηζκνχ ζα πξέπεη ην ΠΞ λα είλαη θαηά κέζν φξν 
ηνπιάρηζηνλ φζν πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνδηαγξαθή. 

Δθηφο απηνχ νη κεηξήζεηο θάησ ηνπ Μ.Ο. δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ 
αξηζκνχ κεηξήζεσλ ελψ νπδεκία κέηξεζε επηηξέπεηαη λα απνθιίλεη, πξνο ηα θάησ πεξηζζφηεξν 
απφ ην 20% ηνπ πξνδηαγξαθφκελνπ Μ.Ο. 

ε πεξίπησζε κε ηθαλνπνίεζεο ησλ αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα επαθνινπζήζεη επαλαβαθή ηνπ 
ζπλφινπ, ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 
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2.5 ήμανζη ζυληνώζευν  

Όιεο νη ζσιελψζεηο θαη ν εμνπιηζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλνμείδσησλ, ζα έρνπλ 
επίζεο ρξσκαηηζκέλεο πηλαθίδεο πνπ ζα αλαγξάθνπλ θαη ηνλ θσδηθφ ηνπο.  

ΟΗ πηλαθίδεο ζηηο ζσιελψζεηο ζα έρνπλ θαη βέιε πνπ ζα δείρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε ξνήο κέζα ζηηο 
ζσιελψζεηο ή ελαιιαθηηθά ηα βέιε ζα ζεκεηψλνληαη πάλσ ζηηο ζσιελψζεηο. ηηο πνξηνθαιί, 
θίηξηλεο, άζπξεο γθξίδεο, αινπκηλέληεο θαη πξάζηλεο πηλαθίδεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ καχξα 
γξάκκαηα. ελψ ζηηο θφθθηλεο θαη ηηο κπιε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ άζπξα. Οη πηλαθίδεο ζα 
ηνπνζεηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δίπια ζε θάζε θιάληδα ή ζχλδεζκν απνζπλαξκνιφγεζεο. ζηα ζεκεία 
πνπ ε ζσιήλσζε πεξλάεη κέζα απφ ηνηρνπνηία (θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ηνίρνπ, δάπεδα, 
δηαζρίδεη εηζφδνπο ή άιιεο πξνζβάζεηο θαη θαηά δηαζηήκαηα, ζε ζσιελψζεηο φπνπ έρνπλ κεγάιν 
κήθνο).  

Οη πηλαθίδεο ζα είλαη πιαζηηθέο κεγέζνπο ψζηε λα είλαη επθξηλή ε αλάγλσζε απφ απφζηαζε  δχν 
κέηξσλ  θαη ζα  ζηεξεψλνληαη κε αλνμείδσην ζχξκα ε βίδεο πάλσ ζηηο ζσιήλεο θαη ηνλ εμνπιηζκφ 
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3. ΣΠ-ΗΜ-3: ΧΛΗΝΧΔΙ ΚΑΙ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΓΙΚΣΤΧΝ 

3.1 Πεδίο Δθαπμογήρ - Οπιζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο ζσιελψζεηο θαη ηα εμαξηήκαηα δηθηχσλ, πνπ βξίζθνληαη 
εληφο αληιηνζηαζίσλ ή δνκηθψλ έξγσλ, ζην δηαθνπηηθφ πιηθφ (δηθιείδεο, θηι.), θαζψο επίζεο θαη 
ζηνπο κεηαδφηεο θίλεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιελψζεηο δηθηχσλ πεδίνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ 
ζρεηηθή πξνδηαγξαθή ησλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ.  

Ζ νλνκαζηηθή πίεζε ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ εμαξηεκάησλ ζα είλαη κεγαιχηεξε 
απφ ηελ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο. Ζ νλνκαζηηθή πίεζε ηνπ δηαθνπηηθνχ πιηθνχ πξέπεη λα είλαη 
κεγαιχηεξε ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβαλνκέλεο θαη ησλ ηπρφλ εκθαληδνκέλσλ ππεξπηέζεσλ. 

3.2 Τλικά 

3.2.1 σιήλεο 

3.2.1.1 Υαιπβδνζσιήλεο  

Οη ραιπβδνζσιήλεο ζα είλαη είηε ρσξίο ξαθή ζχκθσλα κε ην DIN 1629, ή κε ξαθή ζχκθσλα κε ην 
DIN 1626. 

Οη θιάληδεο ζα είλαη γεληθά ζχκθσλεο κε ηελ ΔΝ 1514-1 έσο 4. Όια ηα εμαξηήκαηα (θακπχιεο, 
ηαπ, ζπζηνιέο θηι.) ζα είλαη ηχπνπ κεηαιιηθήο ζπγθφιιεζεο. Οη θακπχιεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε 
ηελ ΔΝ 10253, θαηεγνξίαο 3 (R=1,5D), εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά.  

Οη θνριίεο θαη ηα πεξηθφριηα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 515 
θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ:  

 Υάιπβαο γαιβαληζκέλνο ελ ζεξκψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θνριηνζχλδεζε δελ έξρεηαη ζε 
επαθή κε πγξφ. 

 Υάιπβαο αλνμείδσηνο θαηεγνξίαο Α2 θαη Α4, ζχκθσλα κε ην ISO 3506-1έσο 3, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ε θνριηνζχλδεζε έξρεηαη ζε επαθή κε πγξφ, ή φπνπ αιινχ πξνδηαγξάθεηαη. 

Γηα παξεκβχζκαηα θιαληδψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξκαλίηεο ρσξίο απιαθψζεηο πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 2,5 m. 

Όια ηα άθξα ησλ ζσιήλσλ, πνπ ζα ζπγθνιιεζνχλ επί ηφπνπ πξέπεη λα ππνζηνχλ πξνεγνχκελα 
ινμνηφκηζε (θξεδάξηζκα) ππφ γσλία 30° έσο 35°. Ζ ξαθή ζχλδεζεο ζα γίλεηαη εμσηεξηθά κε 
ηνπιάρηζηνλ δχν πάζα (γαδηά) αλάινγα κε ην πάρνο ηνπ ζσιήλα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θξεδάξεηαη ε 
εμσηεξηθή ζηξψζε-ξαθή. 

Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ηα ειάρηζηα πάρε ησλ ραιπβδνζσιήλσλ ζα πξέπεη λα 
είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1 ηνπ ISO 4200 (θαηεγνξία D γηα Υ/ κε ξαθή θαη θαηεγνξία Δ γηα 
Υ/ άλεπ ξαθήο) θαζψο επίζεο θαη κε ηηο ηηκέο ηνπ παξαθάησ Πίλαθα:  

Πίλαθαο 1 : Διάρηζηα πάρε ησλ ραιπβδνζσιήλσλ 

Δζυηεπική Γιάμεηπορ [mm] 
ΠΑΥΟ ΣΟΙΥΧΜΑΣΟ [mm] 

Υ/ με παθή Υ/ άνες παθήρ 

80 2,9 3,2 

100 3,2 3,6 

125 3,6 4,0 

150 4,0 4,5 

200 4,5 6,3 

250 5,0 6,3 

300 5,6 7,1 

350 5,6 8,0 

400 6,3 8,8 
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Δζυηεπική Γιάμεηπορ [mm] 
ΠΑΥΟ ΣΟΙΥΧΜΑΣΟ [mm] 

Υ/ με παθή Υ/ άνες παθήρ 

500 6,3 11,0 

600 6,3 - 

700 7,1 - 

800 8,0 - 

900 10,0 - 

1000 10,0 - 

1200 12,5 - 

1400 14,2 - 

Δθ’ φζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηελ Μειέηε, ε αληηδηαβξσηηθή 
πξνζηαζία θαη ηα πιηθά βαθήο ησλ ραιπβδνζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα γίλεηαη σο εμήο: 

i. Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο κε ζπξκαηφβνπξηζα γηα ηελ αθαίξεζε αθαζαξζηψλ, ζηηγκάησλ 
ζπγθφιιεζεο θηι. 

ii. Ακκνβνιή θαηά BS 4232, 2ε πνηφηεηα, ή SIS 055900, Sa 2,5-3 

iii. Δζσηεξηθή πξνζηαζία:  

- κία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ δχν ζπζηαηηθψλ 
(ΠΞ 75 κm) 

- κία ζηξψζε κε επνμεηδηθή βαθή δχν ζπζηαηηθψλ κε ιηζαλζξαθφπηζζα (ΠΞ 200 κm) 

iv. Δμσηεξηθή πξνζηαζία:(γηα ζσιήλεο εθηφο λεξνχ) 

- κία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη δχν ζπζηαηηθψλ (ΠΞ 50 κm) 

- δχν ζηξψζεηο κε επνμεηδηθή βαθή δχν ζπζηαηηθψλ (ΠΞ 100 κm) 

- κία ζηξψζε κε πνιπνπξεζαληθή βαθή δχν ζπζηαηηθψλ (ΠΞ 50 κ), γηα εθηεζεηκέλεο 
ζσιελψζεηο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία 

v. Δμσηεξηθή πξνζηαζία:(γηα ζσιήλεο εληφο λεξνχ) 

- κία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ δχν ζπζηαηηθψλ 
(ΠΞ 75 κm) 

- δχν ζηξψζεηο κε επνμεηδηθή βαθή δχν ζπζηαηηθψλ κε ιηζαλζξαθφπηζζα 
(ΠΞ 200 κm) 

Οη πξνθαηαζθεπαζκέλεο ζσιελψζεηο, καδί κε ηα εηδηθά ηεκάρηα κπνξεί λα είλαη γαιβαληζκέλεο ελ 
ζεξκψ κεηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε, ζχκθσλα κε ΔΝ 10240 κε πνηφηεηα πξνζηαζίαο Α1 (ειάρηζην 
ΠΞ 55 κ). Δθφζνλ ζηε Μειέηε θαη ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά δελ 
απαηηείηαη πξφζζεηε εζσηεξηθή πξνζηαζία ελψ ε εμσηεξηθή πξνζηαζία ησλ γαιβαληζκέλσλ ελ 
ζεξκψ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζσιελψζεσλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα παξαπάλσ. 

3.2.1.2 Aλνμείδσηνη ζσιήλεο 

ηηο Δηδηθέο πξνδηαγξαθέο ζα θαζνξίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα (π.ρ. AISI 304, 
AISI 316 θηι.).  

Οη θιάληδεο ζα είλαη γεληθά ζχκθσλεο κε ην ΔΝ 1514-1 έσο 4. Όια ηα εμαξηήκαηα (θακπχιεο, ηαπ, 
ζπζηνιέο θηι.) ζα είλαη ηχπνπ κεηαιιηθήο ζπγθφιιεζεο. Οη θακπχιεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ 
ΔΝ 10253, θαηεγνξίαο 3 (R=1,5D), εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά.  

Όιεο νη ξαθέο κεηά ην ηέινο ηεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα θαζαξηζηνχλ κε ζπξκαηφβνπξηζα. 
Καηφπηλ ζα αθνινπζήζεη θαζαξηζκφο κε θαηάιιειν κέζν επάιεηςεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 
θακέλσλ, ιφγσ ηεο ζπγθφιιεζεο επηθαλεηψλ. 
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Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ηα ειάρηζηα πάρε ησλ ζσιήλσλ ζα πξέπεη λα είλαη 
ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1 ηνπ ISO 4200 (θαηεγνξία Α) θαζψο επίζεο θαη ηηο ηηκέο ηνπ Πίλαθα:  

Πίλαθαο 2 : Διάρηζηα πάρε ησλ αλνμείδσησλ ζσιήλσλ 

Δζυηεπική Γιάμεηπορ [mm] Πάσορ ηοισώμαηορ [mm] 

40 –65 1,6 

80 –250 2,0 

300 –400 2,6 

450 –600 3,2 

>700 4 

3.2.1.3 Γαιβαληζκέλνη ζηδεξνζσιήλεο κε ξαθή 

Οη ζσιελψζεηο δηαθίλεζεο πφζηκνπ θαη βηνκεραληθνχ λεξνχ ππξφζβεζεο, εθηφο εδάθνπο, ζα 
θαηαζθεπαζηνχλ απφ ραιπβδνζσιήλα St 37-2 γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ κε ξαθή θαηά DIN 2440. 
Σν γαιβάληζκα ζα είλαη ζχκθσλν κε ην DIN 2444.  

Όια ηα εμαξηήκαηα (καζηνί, κνχθεο, θακπχιεο βφιηαο, ξαθφξ θηι.) ζα είλαη ζχκθσλα κε ην 
DIN 2980. Οη θιάληδεο ζα είλαη βφιηαο κε παηνχξα 10 atm, απφ ράιπβα St 37-2 θαη ζχκθσλα κε 
ηελ ΔΝ 10240, πνηφηεηαο Α1 (ειάρηζην ΠΞ 55 κm). 

Ζ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ γαιβαληζκέλσλ ραιπβδνζσιήλσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα. 

Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ηα ειάρηζηα πάρε ησλ ζσιήλσλ ζα πξέπεη λα είλαη 
ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα:  

Πίλαθαο 3 : Διάρηζηα πάρε ησλ γαιβαληζκέλσλ ζηδεξνζσιήλσλ 

Δζυηεπική Γιάμεηπορ [mm] Πάσορ ηοισώμαηορ [mm] 

< 10 2,35 

15 –20 2,65 

25 –40 3,25 

50 –65 3,65 

80 4,05 

100 4,50 

125 –150 4,85 

3.2.1.4 σιήλεο απφ ειαηφ ρπηνζηδεξφ 

Οη ζσιήλεο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζα είλαη κε θιάληδεο, ζχκθσλα κε ΔΝ 545, θαηεγνξίαο Κ9.  

Οη ζσιήλεο, εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ζα έρνπλ εζσηεξηθή επέλδπζε απφ 
αινπκηλνχρν ηζηκέλην θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία απφ ζηξψκα κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ, θαιπκκέλν 
κε ηειηθή επίζηξσζε απφ αζθαιηηθφ πιηθφ ή ξεηίλε ζπκβαηή κε ην ςεπδάξγπξν. Οη ζσιήλεο κε 
ρπηέο θιάληδεο, θαζψο επίζεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα έρνπλ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή επηθάιπςε 
κε βαθή απφ βάζε αζθαιηηθνχ ή ζπλζεηηθήο ξεηίλεο, εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά.  

3.2.2 Γηθιείδεο - Δμαξηήκαηα 

Οη δηθιείδεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο πίεζεο πιήγκαηνο. Όιεο νη δηθιείδεο ηνπ ίδηνπ ηχπνπ ζα πξέπεη λα είλαη 
ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή. Οη δηαζηάζεηο ηνπο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ΔΝ 558-1. 

3.2.2.1 πξηαξσηέο δηθιείδεο (Gate valve) 

Οη ζπξηαξσηέο δηθιείδεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-02 (Γηθιείδεο 
ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο).  
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Οη δηθιείδεο ζα θιείλνπλ δεμηφζηξνθα κε ρπηνζηδεξφ ρεηξνηξνρφ, επάλσ ζηνλ νπνίν ζα ππάξρεη ε 
έλδεημε ηεο θνξάο πεξηζηξνθήο γηα ην θιείζηκν. Θα ππάξρεη επίζεο δείθηεο, πνπ ζα δείρλεη εάλ ε 
δηθιείδα είλαη αλνηθηή ή θιεηζηή. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη δηθιείδεο ηνπνζεηεζνχλ ζε ρακειά ζεκεία ζα πξέπεη λα έρνπλ ξάβδν 
πξνέθηαζεο κε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηεο δηθιείδαο απφ ην 
επίπεδν εξγαζίαο. 

Όπνπ απαηηεζεί ή δεηεζεί νη ρεηξνθίλεηεο δηθιείδεο ζα κπνξνχλ λα δερζνχλ φξγαλα (ηεξκαηηθνί 
δηαθφπηεο) γηα ηελ ηειεέλδεημε ηεο ζέζεο ηνπο. 

3.2.2.2 Μαραηξσηέο 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 304 ή αλψηεξν,, εθηφο εάλ 
πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. Όινη νη θνριίεο, παμηκάδηα θαη ν εμνπιηζκφο ζηεξέσζεο ζα είλαη απφ 
αλνμείδσην ράιπβα AISI  304 ή αλψηεξν. 

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. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη δηθιείδεο ηνπνζεηεζνχλ ζε ρακειά ζεκεία ζα πξέπεη λα έρνπλ ξάβδν 
πξνέθηαζεο κε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηεο δηθιείδαο απφ ην 
επίπεδν εξγαζίαο. 

Όπνπ απαηηεζεί ή δεηεζεί, νη ρεηξνθίλεηεο δηθιείδεο ζα κπνξνχλ λα δερζνχλ φξγαλα (ηεξκαηηθνί 
δηαθφπηεο) γηα ηελ ηειεέλδεημε ηεο ζέζεο ηνπο. 

3.2.2.3 Γηθιείδεο πεηαινχδαο (butterfly valve) 

Οη δηθιείδεο πεηαινχδαο ζα είλαη Wafer ή lug type (γηα δηακέηξνπο κέρξη θαη 500 mm) θαη 
θιαληδσηέο γηα κεγαιχηεξεο δηακέηξνπο. 

Δθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, νη δηθιείδεο πεηαινχδαο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501-08-06-07-03 (Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ηχπνπ πεηαινχδαο).  

Ο ρεηξηζκφο ηεο δηθιείδαο ζα γίλεηαη γηα δηακέηξνπο κέρξη 200 mm κε κνριφ θαη γηα κεγαιχηεξεο 
δηακέηξνπο κε ρεηξνηξνρφ. 

Όπνπ απαηηεζεί ή δεηεζεί, νη ρεηξνθίλεηεο δηθιείδεο ζα κπνξνχλ λα δερζνχλ φξγαλα (ηεξκαηηθνί 
δηαθφπηεο) γηα ηελ ηειεέλδεημε ηεο ζέζεο. 

3.2.2.4 θαηξηθέο δηθιείδεο  

Σν ζψκα ηνπο θαη ε ρεηξνιαβή ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν ελψ ε ζθαίξα ζα είλαη απφ αλνμείδσην 
ράιπβα θαη νη έδξεο απφ ειαζηηθφ πιηθφ. Ζ ηειείσο αλνηθηή ζέζε ηεο δηθιείδαο ζα θαίλεηαη απφ ηελ 
ηειείσο παξάιιειε ζέζε ηεο ρεηξνιαβήο κε ηνλ άμνλα ξνήο ηνπ ξεπζηνχ δηα κέζνπ ηεο δηθιείδαο. 

3.2.2.5 Γηθιείδεο αληεπηζηξνθήο 

Οη δηθιείδεο αληεπηζηξνθήο ζα έρνπλ κεγάιε ηαρχηεηα θιεηζίκαηνο, κε ειάρηζην πιήγκα θαη κηθξέο 
ηνπηθέο απψιεηεο. Οη δηθιείδεο αληεπηζηξνθήο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ιεηηνπξγία ζε 
αλεπεμέξγαζηα ιχκαηα, θαηαζθεπαζκέλεο γηα ηηο πηέζεηο ιεηηνπξγίαο θαη δνθηκψλ, φπσο νη 
αληίζηνηρεο δηθιείδεο θαηαζιίςεσο, κε βάζε αλαγλσξηζκέλα δηεζλή πξφηππα. Θα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ: 
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 Αληεπίζηξνθν ηχπνπ ζθαίξαο (ηχπνπ Socla) γηα ιχκαηα θαη ηιχ. Σν ζψκα ηεο βαιβίδαο ζα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνζίδεξν GG25 θαη ε ζθαίξα απφ ρπηνζίδεξν κε επέλδπζε 
απφ ειαζηηθφ. 

 Αληεπίζηξνθν δίζθνπ – θιαπέ ηχπνπ Swing (γηα ιχκαηα θαη ηιχ). Σν ζψκα ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνζίδεξν GG25 θαη ε ζχξα απφ ρπηνζίδεξν κε επέλδπζε απφ 
ειαζηηθφ ή απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

 Αληεπίζηξνθν ηχπνπ ζάληνπηηο (Wafer check valve) γηα ηελ πεξίπησζε πφζηκνπ λεξνχ – 
βηνκεραληθνχ λεξνχ. Σν ζψκα ηεο βαιβίδαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνζίδεξν 
GG25, ν δίζθνο (δηαηξεηφο ζε δχν κέξε) φπσο θαη ην ειαηήξην επαλαθνξάο ζα είλαη απφ 
αλνμείδσην ράιπβα. Ο δαθηχιηνο ζηεγαλφηεηαο ζα είλαη απφ EPDM. 

3.2.2.6 Αλαθνπθηζηηθέο δηθιείδεο (air relief valves) 

Οη αλαθνπθηζηηθέο δηθιείδεο αέξα ζα είλαη δηπιήο ελέξγεηαο κε ζψκα απφ ρπηνζίδεξν GG25, 
πισηήξα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ζηεγαλνπνηεηηθνί δαθηχιηνη απφ ειαζζνκεξέο (EPDM, NBR). 

3.2.2.7 Γηθιείδεο ειέγρνπ πίεζεο 

Οη δηθιείδεο ειέγρνπ πίεζεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ISO 4126. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο ζα γίλεηαη κε ηε 
ρξήζε ελφο ελζσκαησκέλνπ βνεζεηηθνχ ελεξγνπνηεηηθνχ κεραληζκνχ θαηάιιεινπ γηα ηελ θαηά 
πεξίπησζε εθαξκνγή. Γηα δηακέηξνπο κηθξφηεξεο ησλ 80mm κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί βαιβίδα 
άκεζα ειεγρφκελε κε ειαηήξην. 

Οη βαιβίδεο ζα έρνπλ ην θαηάιιειν κέγεζνο ψζηε λα ειέγρνπλ ηελ απαηηνχκελε γηα ηελ εθαξκνγή 
δηαθνξηθή ξνή θαη πίεζε, κε αθξίβεηα ± 2½ %  ηεο θαζνξηζκέλεο ηηκήο. Θα κπνξνχλ λα 
ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλερή πίεζε, πνπ ππεξβαίλεη θαηά 20% ηελ νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο. 

Οη βαιβίδεο ζα έρνπλ ηέηνην κέγεζνο πνπ ζα εμαζθαιίδεη φηη ε πιήξεο απφδνζή ηνπο 
ππεξθαιχπηεη ηελ επηζπκεηή κέγηζηε ξνή ππφ ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε δηαθνξηθή πίεζε. 

3.2.2.8 χλδεζκνη απνζπλαξκνιφγεζεο  

Οη ζχλδεζκνη απνζπλαξκνιφγεζεο πξέπεη λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλνη, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
απνκάθξπλζε ησλ εμαξηεκάησλ ρσξίο λα ζηγνχλ νη ζσιήλεο ή λα θαηαζηξαθνχλ νη θιάληδεο. 

Ο ζχλδεζκνο απνζπλαξκνιφγεζεο ζα είλαη ηχπνπ KSB, ζα απνηειείηαη απφ δχν κηθξνχ κήθνπο 
ζσιελσηά ηεκάρηα, απφ ηα νπνία ην έλα ζα έρεη εζσηεξηθή δηάκεηξν ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή 
δηάκεηξν ηνπ ζπλδέζκνπ θαη ην άιιν κεγαιχηεξε, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αμνληθήο 
κεηαθίλεζεο ηνπ ελφο πξνο ην άιιν, απμνκεηνχκελνπ ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ηνπ ζπλδέζκνπ θαηά 
2,5 cm ηνπιάρηζηνλ. 

3.2.3 Μεηαδφηεο θίλεζεο 

Οη κεηαδφηεο θίλεζεο δηθιείδσλ ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη γηα θαηεγνξία ρξφλνπ δσήο 2, 
ζχκθσλα κε ηελ EN 12255-1.  

3.2.3.1 Ζιεθηξηθνί κεηαδφηεο θίλεζεο (electrical actuators) 

Οη κεηαδφηεο θίλεζεο  ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ην πιήξεο θιείζηκν ηεο δηθιείδαο 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).  

Θα πξέπεη λα ππάξρεη θαη δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο θίλεζεο (ρεηξνζηξφθαινο) γηα πεξηπηψζεηο 
έθηαθηεο αλάγθεο. Ο θηλεηήξαο ζα απνζπλδέεηαη απηφκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρεηξνθίλεηεο 
ιεηηνπξγίαο.  



  
 

Σεύση Γημοππάηηζηρ 

Σεύσορ 5. Γενικέρ Πποδιαγπαθέρ 

Σεχρνο 5.2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Μεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ  

  ειίδα 27 

 

Σν ζχλνιν ηνπ κεηαδφηε θίλεζεο ζα βξίζθεηαη ζε θνηλφ, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο ζηεγαλφ θέιπθνο, 
πξνζηαηεπκέλν απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 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 ηπρφλ βξνρή, φηαλ έρεη αθαηξεζεί ην θάιπκκα.  

Δάλ ην απαηηνχλ νη ηνπηθέο ζπλζήθεο, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζεξκαληήξεο γηα ηελ απνθπγή 
ζπκππθλσκάησλ θαηά ηελ ζηάζε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα. Όηαλ ν κεηαδφηεο ζα ιεηηνπξγεί, ν 
ζεξκαληήο ζα ηίζεηαη εθηφο.  

Ο ειεθηξνθίλεηνο κεηαδφηεο θίλεζεο (actuator) ζα δηαζέηεη:  

i. 2 ηνπιάρηζηνλ ζεη νξηαθψλ δηαθνπηψλ (limit switch) γηα ηηο ζέζεηο «Αλνηθηφ» θαη «Κιεηζηφ» 

ii. 1 ζεη δηαθνπηψλ κέγηζηεο ξνπήο (torque switch) γηα ηηο ζέζεηο «Αλνηθηφ», θαη «Κιεηζηφ» κε 
δπλαηφηεηα ξχζκηζεο  

iii. Έλδεημε ζέζεο: κεραληθή, ςεθηαθή (ζε πεξηπηψζεηο επηθνηλσλίαο κε ην ΚΔΛ ηεο 
εγθαηάζηαζεο) θαη αλαινγηθή (ζε πεξίπησζε πνπ ε δηθιείδα νξίδεηαη σο «ξπζκηζηηθή») 

iv. Σξηπνιηθνχο δηαθφπηεο κε καγλεηηθέο επαθέο, κε πελίν ειιείςεσο ηάζεσο θαη ειεθηξηθή 
θαη κεραληθή καλδάισζε 

v. 1 ζεη θνκβίσλ ρεηξηζκνχ γηα ηηο ζέζεηο «Αλνηθηφ», «Κιεηζηφ» θαη «ηάζε» 

vi. Γηαθφπηεο αλαζηξνθήο  

vii. Δπηινγηθφ δηαθφπηε ηξηψλ ζέζεσλ: «ηνπηθφο έιεγρνο» - «ηειερεηξηζκφο» - «εθηφο» ζηε 
πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ηειερεηξηζκφο ηνπ actuator  

Σα παξαπάλσ ζα βξίζθνληαη είηε ζε ηνπηθφ πίλαθα (εθ’ φζνλ ππάξρεη νπηηθή επαθή κε ηνλ 
actuator) ή επί ηνπ actuator. 

3.2.3.2 Πλεπκαηηθνί κεηαδφηεο θίλεζεο (pneumatic actuators) 

Οη κεηαδφηεο θίλεζεο  ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ην πιήξεο θιείζηκν ηεο δηθιείδαο 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.  

Γεληθά νη πλεπκαηηθνί κεηαδφηεο ζα είλαη δηπιήο ελέξγεηαο θαη εθ’φζνλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά 
κνλήο ελέξγεηαο κε ειαηήξην (spring type). Ο πλεπκαηηθφο κεηαδφηεο ζα κπνξεί λα απνκαθξχλεηαη, 
ρσξίο ηελ αλάγθε απνζπλαξκνιφγεζεο θαη ηεο δηθιείδαο, θαη λα αληηθαζίζηαηαη απφ ρεηξνηξνρφ. Ζ 
βάζε ζηήξημεο ζα είλαη ζχκθσλε κε ην ISO 5211. 

Ο πλεπκαηηθφο κεηαδφηεο ζα δηαζέηεη:  

 Έλδεημε ζέζεο: κεραληθή, ςεθηαθή (ζε πεξηπηψζεηο επηθνηλσλίαο κε ην ΚΔΛ ηεο 
εγθαηάζηαζεο) θαη αλαινγηθή (ζε πεξίπησζε πνπ ε δηθιείδα  νξίδεηαη σο «ξπζκηζηηθή») 

 Γχν ηνπιάρηζηνλ νξηαθνχο δηαθφπηεο (limit switch) γηα ηηο ζέζεηο «Αλνηθηφ», «Κιεηζηφ» 

Όηαλ απαηηείηαη αλαινγηθή ιεηηνπξγία απηή ζα επηηπγράλεηαη είηε:  

 κε πλεπκαηηθφ ζήκα 3-15 psi θαη έμνδν 4-20 mA 

 κε είζνδν ζήκαηνο 4-20 mA θαη έμνδν 4-20 mA (feedback position)  

Σν κέζν ιεηηνπξγίαο ζα είλαη πεπηεζκέλνο αέξαο, θηιηξαξηζκέλνο. ηε γξακκή ηνπ αέξα ζα πξέπεη 
λα πξνβιεθζεί κεηαςχθηεο θαη μεξαληήο, θαζψο επίζεο θαη δηαηάμεηο ειαηνπαγίδαο θαη 
πδαηνπαγίδαο. Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 10 bar. 
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3.3 Δκηέλεζη Δπγαζιών 

3.3.1 Οξζνκεηξηθά ζρέδηα 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ζσιελψζεσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο παξνχζεο 
Πξνδηαγξαθέο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο νθείιεη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε κίαο 
ζσιελνγξακκήο λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε νξζνκεηξηθφ ζρέδην ηεο αληίζηνηρεο 
ζσιελνγξακκήο, ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη φια ηα εμαξηήκαηα, εηδηθά ηεκάρηα, φξγαλα θαζψο 
επίζεο θαη ηα ζηεξίγκαηα ησλ ζσιήλσλ. 

Σα νξζνκεηξηθά ζρέδηα ζα εηνηκάδνληαη κεηά απφ απνηχπσζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο απηά 
θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ζα πξέπεη ζε απηά λα παξνπζηάδνληαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο ζηήξημεο θαζψο 
επίζεο θαη δηέιεπζεο ησλ ζσιελψζεσλ απφ ηα δνκηθά έξγα. 

Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζχλδεζκνη απνζπλαξκνιφγεζεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα αθαηξνχληαη ηα 
δηάθνξα εμαξηήκαηα (αληιίεο, δηθιείδεο, κεηξεηέο παξνρήο θηι.) ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 
δηαηαξαρζνχλ νη εληνηρηζκέλνη ζσιήλεο. 

3.3.2 Δγθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ  

Οη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ θάζε ζσιελνγξακκήο πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 
ηερληθέο νδεγίεο ησλ επηκέξνπο θαηαζθεπαζηψλ.  

Καηά 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 θηι. 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. 

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.  

Καηά ηελ ηνπνζέηεζε παξαιιήισλ δηθηχσλ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη νη παξαθάησ ειάρηζηεο 
απνζηάζεηο: 

 απφ ηνίρνπο: 25 mm 

 απφ νξνθέο: 100 mm 

 απφ δάπεδα: 150 mm 

 κεηαμχ ζσιήλσλ: 40 mm (κεηαμχ ησλ ηειηθψλ επηθαλεηψλ ιακβάλνηαο ππφςε θαη ηηο ηπρφλ 
κνλψζεηο)  

 θαιψδηα θαη ζσιελψζεηο θαισδίσλ: 150 mm 

Όια ηα δίθηπα ζσιελψζεσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ φια ηα αλαγθαία ζηεξίγκαηα πεξηιακβαλφκελσλ 
ησλ βάζεσλ έδξαζεο, ησλ δνκηθψλ ραιπβνθαηαζθεπψλ, ησλ αγθίζηξσλ, ζαγκάησλ, πεδίισλ 
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νιίζζεζεο, ζακπαληψλ, θνριηψλ ζηεξέσζεο θαη πάθησζεο, ζηνηρείσλ ζηεξέσζεο θαη αγθχξσζεο 
θηι. 

Ζ ζηήξημε ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ησλ δηθηχσλ ζα γίλνληαη 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. Καλέλα 
ηεκάρην δηέιεπζεο ησλ ζσιήλσλ απφ δάπεδα, ηνίρνπο θαη ηνηρία δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ 
ζεκείν ζηήξημεο ησλ ζσιελψζεσλ.  

Όινη νη βξαρίνλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ζηήξημεο ζα είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ, εθηφο εάλ 
πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. Ζ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα θαζνξηδφκελα 
ζηελ ζρεηηθή ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

3.3.3 Γηέιεπζε ζσιελψζεσλ απφ δνκηθά έξγα 

Γηα ηελ δηέιεπζε ζσιήλσλ απφ θαη πξνο ηα πγξά θξέαηα ή δεμακελέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
ραιπβδνζσιήλεο, κε θιάληδεο ελζσκάησζεο (Puddle flange), ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 
Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά νη θιάληδεο ελζσκάησζεο – εγθηβσηηζκνχ ζα έρνπλ πάρνο 
0,8 x S έσο 1.3 x S (φπνπ S είλαη ην πάρνο ηνπ ζσιήλα) θαη ε εμσηεξηθή δηάκεηξνο ζα είλαη 1,5 x D 
φπνπ D ε εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηεο αληίζηνηρεο θιάληδαο ηφξλνπ. Σα ηεκάρηα δηέιεπζεο πξέπεη λα 
είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ θιάληδα αγθχξσζεο 
πξέπεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 50 mm απφ ηνλ ζηδεξφ νπιηζκφ. 

Όπνπ είλαη εθηθηφ ηα εηδηθά ηεκάρηα δηέιεπζεο ζα εγθαζίζηαληαη πξηλ ηελ ζθπξνδέηεζε. ηηο άιιεο 
πεξηπηψζεηο πξέπεη λα αθήλνληαη θαηάιιεια ξνκβνεηδή αλνίγκαηα, ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη 
κεηά ε ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ. Σα αλνίγκαηα απηά κεηψλνληαη ζε δηαηνκή πξνο ηηο εμσηεξηθέο 
πιεπξέο ησλ θαηαζθεπψλ. Οη επηθάλεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα ηξαρπλζνχλ ηθαλνπνηεηηθά, 
ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ηθαλνπνηεηηθή πξφζθπζε ηνπ δεπηεξνγελνχο ζθπξνδέκαηνο απφ C16/20 
κε ην νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη λα εμαζθαιηζζεί ε πδαηνζηεγαλφηεηα ηεο φιεο θαηαζθεπήο. 

3.3.4 Γνθηκέο  

Μεηά 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). 

3.3.5 Πηλαθίδεο αλαγλψξηζεο ζσιελψζεσλ 

Οη ζσιελψζεηο, ν εμνπιηζκφο θαη νη αγσγνί ηνπνζέηεζεο θαισδίσλ ζα έρνπλ θσδηθνπνηεκέλα 
ρξψκαηα θαη ζα βάθνληαη κε ην θαηάιιειν θσδηθφ ρξψκα αλάινγα κε ην δηαθηλνχκελν πγξφ, κεηά 
απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Όιεο νη ζσιελψζεηο θαη ν εμνπιηζκφο ζα έρνπλ επηπιένλ ηνπνζεηεκέλεο πηλαθίδεο κε ηνλ θσδηθφ 
θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζηα Διιεληθά. Οη πηλαθίδεο ησλ ζσιελψζεσλ εηδηθφηεξα ζα έρνπλ βέιε 
πνπ ζα δείρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε ξνήο κέζα ζηηο ζσιελψζεηο θαζψο θαη ην κέζν πνπ κεηαθέξνπλ.  

ηηο πνξηνθαιί, θίηξηλεο , άζπξεο, γθξίδεο, αινπκηλέληεο θαη πξάζηλεο πηλαθίδεο ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη καχξα γξάκκαηα ελψ ζηηο θφθθηλεο θαη ηηο κπιε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη άζπξα 
γξάκκαηα. 
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4. ΣΠ-ΗΜ-4: ANTΛIE 

4.1 Πεδίο Δθαπμογήρ - Οπιζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο θάζε είδνπο αληιίεο, πνπ εγθαζίζηαληαη ζηηο επηκέξνπο 
κνλάδεο. 

Οη αληιίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα ζηα ΔΝ 809 θαη ΔΝ 752-6, ISO EN 9906 
Παξάξη. Α, φζνλ αθνξά ηα αθάζαξηα θαη ηα ιχκαηα. 

4.2 Τλικά 

Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη ηηο επηκέξνπο 
Πξνδηαγξαθέο. 

Σα πιηθά θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηα κεραληθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
αληινχκελνπ πγξνχ, ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο. 

4.3 Δκηέλεζη επγαζιών 

Ζ εγθαηάζηαζε φινπ 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. 

Οη αληιίεο θαη ε ζηήξημε ησλ πεξηζηξεθφκελσλ ηκεκάησλ πξέπεη λα είλαη έηζη  ζρεδηαζκέλεο, ψζηε 
λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε πιεζηέζηεξε θξίζηκε ηαρχηεηα λα είλαη  ηνπιάρηζηνλ 25% κεγαιχηεξε απφ 
ηελ κέγηζηε ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο. Σα πεξηζηξεθφκελα κέξε πξέπεη λα δπγνζηαζκηζζνχλ δπλακηθά, 
κε αθξίβεηα ζην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή. Όιεο νη αληιίεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα 
ιεηηνπξγήζνπλ  γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ηηο δηθιείδεο εμφδνπ θιεηζηέο.  

Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν θηλεηήξαο ηεο αληιίαο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα 
ηνπιάρηζηνλ 10 εθθηλήζεηο/ψξα, επαξθνχο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο γηα ηελ θάιπςε ηεο 
απνξξνθνχκελεο ηζρχνο ζηνλ άμνλα ηεο αληιίαο θαη ε νλνκαζηηθή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ζα είλαη 
κηθξφηεξε απφ 2950 rpm, ζε ζπρλφηεηα 50 Hz θαη ηάζε 400 V. Ο θηλεηήξαο ζα πξέπεη λα 
ηθαλνπνηεί ηα επίπεδα απφδνζεο, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ πξφηππν IEC/ΔΝ 60034-30 , 
δειαδή λα επηηπγράλεη επηδφζεηο θηλεηήξα  ελεξγεηαθήο θιάζεο ΗΔ3.    

H ιίπαλζε ζα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηαθπγή ιηπαληηθψλ ζην αληινχκελν 
πγξφ. Οη αληιίεο ζα  έρνπλ θαηάιιειε κνξθή ζηππηνζιίπηε  (π.ρ. κεραληθφ ζηππηνζιίπηε) ψζηε λα 
κελ απαηηείηαη λεξφ θαη λα κελ ππάξρνπλ δηαξξνέο απφ απηφ. 

ηνπο ζσιήλεο αλαξξφθεζεο θαη θαηάζιηςεο ησλ αληιηψλ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ δηθιείδεο 
γηα ηελ απνκφλσζε θαη ζπληήξεζε ηεο αληιίαο. Οη ζσιελψζεηο πξέπεη  λα έρνπλ  ηα απαξαίηεηα 
ηεκάρηα εμάξκσζεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αθαίξεζε ησλ εμαξηεκάησλ ηεο ζσιελνγξακκήο. 
Κάζε αληιία πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ελ μεξψ ζα έρεη ζηελ αλαξξφθεζε θαη ζηελ θαηάζιηςε κία 
κνχθα 1/2” κε ηξίνδν νξεηράιθηλε βάλα 1/2”. Ζ βάλα ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηνπνζέηεζε ηνπ 
καλνκέηξνπ θαη γηα ηελ ιήςε δεηγκάησλ. ηελ θαηάζιηςε κεηά ηελ ηξίνδν βάλα ζα ηνπνζεηεζεί έλα 
καλφκεηξν δηαθξάγκαηνο κε επαλάγλσζην θαληξάλ, θαηάιιεια βαζκνλνκεκέλν, κε θιίκαθα πνπ 
ζα ππεξβαίλεη ηνπιάρηζηνλ θαηά 25% ην κέγηζην καλνκεηξηθφ ηεο αληιίαο. Σα ηκήκαηα ηνπ 
καλνκέηξνπ, πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ιχκαηα, ζα είλαη αλνμείδσηα. 

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. 
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4.3.1 Γνζνκεηξηθέο αληιίεο 

4.3.1.1 Γνζνκεηξηθέο αληιίεο δηαθξάγκαηνο  

Οη δνζνκεηξηθέο αληιίεο ζα είλαη ηχπνπ δηαθξάγκαηνο θαη ε ξχζκηζε ηεο παξνρήο ζα γίλεηαη είηε κε 
ξχζκηζε ηνπ κήθνπο εκβνιηζκνχ ζην πεδίν ιεηηνπξγίαο ηεο αληίζηνηρεο αληιίαο (10%  κέρξη 100% 
ηεο παξνρήο), είηε κε ξχζκηζε ζηξνθψλ κέζσ inverter. 

Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ αληιηψλ θαζψο επίζεο θαη ησλ εμαξηεκάησλ πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ, ζα 
πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ην αληινχκελν πγξφ θαη ηηο επηθξαηνχζεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο.  

Ζ ξχζκηζε ηεο παξνρήο ζα γίλεηαη ρεηξνθίλεηα, κε ζεξβνθηλεηήξα ή κέζσ αλαινγηθνχ ζήκαηνο 4-
20 mA, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηελ Μειέηε.  

Οη δνζνκεηξηθέο αληιίεο ζα ζπλνδεχνληαη θαη’ ειάρηζηνλ κε ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ: 

i. Γηθιείδεο απνκφλσζεο ζηελ αλαξξφθεζε θαη ζηελ θαηάζιηςε ηεο θάζε αληιίαο 

ii. Βαιβίδα αζθαιείαο έλαληη ππεξπίεζεο ηνπνζεηεκέλε ζηελ θαηάζιηςε ηεο θάζε αληιίαο πξηλ 
απφ ηελ δηθιείδα απνκφλσζεο. Δλαιιαθηηθά ε βαιβίδα αζθαιείαο κπνξεί λα είλαη 
ελζσκαησκέλε ζηελ θεθαιή ηεο αληιίαο. Ζ έμνδνο ηεο βαιβίδαο αζθαιείαο ζα είλαη 
ζπλδεδεκέλε κε ην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ ηεο κνλάδαο.  

iii. Κιεηζηφ δνρείν εθηφλσζεο πίεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθηχνπ. Σν δνρείν κπνξεί λα είλαη 
θνηλφ, ζηελ θαηάζιηςε φισλ ησλ αληιηψλ νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια.  

iv. Βαιβίδα ζηαζεξήο αληίζιηςεο ζηελ εθξνή ηνπ δνζνκεηξνχκελνπ πγξνχ, γηα εμαζθάιηζε 
αθξίβεηαο ζηελ δνζνκέηξεζε.  

v. χζηεκα ξχζκηζεο ηεο παξνρήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Μειέηε  

Όινο ν παξαπάλσ εμνπιηζκφο δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, αιιά ε ζρεηηθή δαπάλε πεξηιακβάλεηαη 
ζηα αληίζηνηρα Άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

4.3.2 Αληιίεο θπθινθνξίαο ζεξκνχ λεξνχ (θπθινθνξεηέο) 

Οη αληιίεο θπθινθνξίαο ζεξκνχ λεξνχ (θπθινθνξεηέο) ζα είλαη πδξνιίπαληνη ειεθηξνληθνί, 
θαηεγνξίαο ελεξγεηαθήο απφδνζεο Α, γηα ειάρηζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. Θα είλαη θαηάιιεινη γηα φιεο 
ηεο εθαξκνγέο ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ θαη ςχμεο κε εχξνο ζεξκνθξαζίαο κεηαθεξφκελνπ κέζνπ 
απφ -10 °C έσο +110 °C θαη θαηάιιεινο γηα λεξφ ζέξκαλζεο θαηά VDI 2035 θαη κείγκαηα λεξνχ-
γιπθφιεο θαηά κέγηζηε αλαινγία 1:1.  Θα πξνζαξκφδεηαη απεπζείαο ζε ζσιήλσζε κε ηα ζηφκηα 
αλαξξφθεζεο θαη θαηάζιηςεο ζε Inline θαηαζθεπή, ίδηαο δηαηνκήο κε ζην ζχζηεκα ζσιελψζεσλ 
ηνπ δεζηνχ λεξνχ. 

Ο θπθινθνξεηήο ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ειεθηξνληθή ξχζκηζε ζηξνθψλ κέζσ κεηαηξνπέα 
ζπρλφηεηαο γηα έιεγρν κε ζηαζεξή δηαθνξηθή πίεζε ή κεηαβιεηή δηαθνξηθή πίεζε ή κεηαβιεηή 
δηαθνξηθή πίεζε ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Ο θπθινθνξεηήο σο βαζηθφ εμνπιηζκφ ζα δηαζέηεη ςπρξή επαθή γηα αλαγγειία βιάβεο θαη αλ 
πξναηξεηηθά ζα εμνπιίδεηαη θαηάιιεια γηα αλαγγειία ιεηηνπξγίαο, ζέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο απφ 
εμσηεξηθφ ζήκα, αλαινγηθή είζνδν 0...10 V γηα εμσηεξηθφ έιεγρν ζηξνθψλ ή αιιαγή επηζπκεηήο 
ηηκήο πίεζεο, γηα επηθνηλσλία κέζσ ςεθηαθήο ζχξαο κε θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ. 

Γχν ειεθηξνληθνί θπθινθνξεηέο ίδηνπ ηχπνπ ζα κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κέζσ 
ελζσκαησκέλεο ςεθηαθήο ζχξαο επηθνηλσλίαο, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα σο δεχγνο αληιηψλ: 
α) κε ρξνληθή ελαιιαγή ησλ δχν αληιηψλ, β) κε απηφκαηε εθεδξηθή κεηαβίβαζε ζε πεξίπησζε 
βιάβεο ηεο κίαο αληιίαο, γ) κε απηφκαηε ιεηηνπξγία αηρκήο ησλ δχν αληιηψλ ζε πεξίπησζε 
αλεπάξθεηαο ηεο κίαο. 

Ο άμνλαο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα, ε πηεξσηή ζα είλαη απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ ή 
απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ην ζψκα ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν GG25 (EN-GJL-250) κε 
αληηδηαβξσηηθή ειεθηξνζηαηηθή επηθάιπςε θαηαθφξεζεο. 
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Ο ξφηνξαο ηνπ θηλεηήξα ζα απνηειείηαη απφ έλα κφληκν καγλήηε θαη ζα πεξηζηξέθεηαη κέζα ζην 
κεηαθεξφκελν κέζν, ην νπνίν ιηπαίλεη ηα έδξαλα θαη ςχρεη ηνλ θηλεηήξα.  Έλα ρηηψλην ζα 
πεξηβάιιεη ηνλ ρψξν ηνπ ξφηνξα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε εηδηθά θίιηξα ζηνλ άμνλα ζα απνηξέπνπλ ην 
λεξφ απφ ην λα εηζρσξήζεη ζην ζηάηνξα. 

Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ζα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ IP 44, ε θιάζε κφλσζεο F, ε εθπνκπή παξεκβνιψλ 
θαηά EN 61000-6-3 θαη ην επίπεδν θαηαζηνιήο παξεκβνιψλ EN 61000-6-2. 

4.3.3 Πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα  

Σα πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα ρξήζεο, ζα απνηεινχληαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο 
κνλνβάζκηεο/πνιπβάζκηεο , νξηδφληηεο/θαηαθφξπθεο αληιίεο, ε κία εθ ησλ νπνίσλ ζα είλαη 
εθεδξηθή. Οη πηεξσηέο ησλ αληιηψλ θαη φια ηα κέξε πνπ ζα έξρνληαη ζε επαθή κε ην λεξφ ζα είλαη 
απφ αλνμείδσην ράιπβα. Όιν ην πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλν επάλσ ζε 
κεηαιιηθή αληηθξαδαζκηθή βάζε κε ζπιιέθηεο αλαξξφθεζεο θαη θαηάζιηςεο, δηθιείδεο 
απνκφλσζεο γηα θάζε αληιία ζηελ αλαξξφθεζε θαη ζηελ θαηάζιηςε, βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο γηα 
θάζε αληιία, βάλα εθθέλσζεο, ειεθηξηθφ πίλαθα δηαλνκήο – ειέγρνπ, θαζψο θαη δνρείν δηαζηνιήο, 
καλφκεηξν θαη δχν πηεζνζηάηεο. 

Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ειέγρνπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηε βάζε ηνπ 
πηεζηηθνχ. Θα θέξεη θαη’ ειάρηζην θεληξηθφ αζθαιεηνδηαθφπηε κε ζέζεηο ΟΝ / ΟFF, μερσξηζηφ 
δηαθφπηε γηα θάζε αληιία κε ζέζεηο «ρεηξνθίλεην – 0 – απηφκαην», ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ιεηηνπξγίαο, 
ελζσκαησκέλε ζεξκηθή πξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα θαη πξνζηαζία απφ έιιεηςε λεξνχ. Πξναηξεηηθά 
δχλαηαη λα θέξεη ζεηξήλα ζπλαγεξκνχ θαη ςπρξέο επαθέο γηα αλαγγειία βιάβεο ζην θεληξηθφ 
ζχζηεκα ειέγρνπ. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα ζηεξίδεηαη ζηελ απηφκαηε ελαιιαγή ησλ αληιηψλ, ελψ ζα 
ππάξρεη απηφκαην μεθίλεκα ηεο επφκελεο αληιίαο ζε πεξίπησζε βιάβεο. 
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5. ΣΠ-ΗΜ-5: ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

5.1 Πεδίο Δθαπμογήρ - Οπιζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο, πνπ εγθαζίζηαηαη ζηηο επηκέξνπο 
κνλάδεο θαη εηδηθφηεξα ζηνπο ηαηληνδξφκνπο.  

5.2 Τλικά 

Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη ηηο επηκέξνπο 
Πξνδηαγξαθέο. 

Σα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο πξέπεη λα είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ θαηαζθεπαζηή, πηζηνπνηεκέλνπ κε 
ISO 9001 ή ηζνδχλακν, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή παξφκνηνπ εμνπιηζκνχ. Ο κεραληζκφο 
θίλεζεο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία (S1), ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 60034-1, κε 
βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ55. Δθ’ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν ζπληειεζηήο ρξήζεο 
(service factor) ηνπ ειεθηξνκεησηήξα ησλ κεραληζκψλ θίλεζεο ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,50 θαη ην 
ζχζηεκα κεηαδφζεο θίλεζεο ζα είλαη ππνινγηζκέλν γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 20.000 σξψλ. 

5.3 Δκηέλεζη επγαζιών 

Ζ εγθαηάζηαζε φινπ 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. 

5.3.1 Σαηληφδξνκνη  

Οη κεηαθνξηθέο ηαηλίεο ζα έρνπλ ην θαηάιιειν πιάηνο γηα ηελ απαηηνχκελε θαηά πεξίπησζε 
δπλακηθφηεηα. Σα ηθξηψκαηα ζηήξημεο ζα είλαη ραιχβδηλα, κε θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία, 
θαηεγνξίαο 03, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο, ζηεξεάο θαηαζθεπήο θαη θαηάιιεια λα 
δερηνχλ ηα ζηαηηθά θαη δπλακηθά θνξηία. Ζ κεηαθνξηθή ηαηλία ζα κπνξεί λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία θαη 
φηαλ είλαη πιήξσο θνξησκέλε  

Ο ηκάληαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο κε εληζρπκέλα ζηξψκαηα απφ nylon ή ηζνδχλακν 
χθαζκα θαη λα κπνξεί λα παξαιακβάλεη θξνπζηηθά θνξηία, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ην 
κεηαθεξφκελν πιηθφ. Ο ηκάληαο ζα είλαη ζπλερήο κε ζπγθνιιήζεηο δηα βνπιθαληζκνχ (vulcanized 
splicing). H εγθάξζηα δηάηαμε ηεο ηαηλίαο (ζθάθε) πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα παξέρεηαη 
ηθαλνπνηεηηθή δηαηνκή, κε εγθάξζηα θιίζε κηθξφηεξε απφ 30

0
. Σα ξάνπια θίλεζεο θαη επαλαθνξάο 

ζα είλαη ζηεγαλνχ ηχπνπ, θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα. Σα ξάνπια επαλαθνξάο ζα 
πξέπεη λα θέξνπλ ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο απηνθαζαξηζκνχ. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ ξάνπισλ 
θίλεζεο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 1,00 m, ελψ ζηα ζεκεία θφξησζεο δελ πξέπεη λα 
μεπεξλά ηα 500 mm.  

To ηχκπαλν ζηα άθξα ηεο κεηαθνξηθήο ηαηλίαο πξέπεη λα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, θαηαζθεπαζκέλν 
απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί δηάηαμε ηάλπζεο κε αλνμείδσηεο 
ληίδεο. ην άθξν ηεο ηαηλίαο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ θαζαξηζηήξεο απφ αλνμείδσην ράιπβα 
AISI 304, κε αληίβαξν θαη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο. Οη πνδηέο ηεο ηαηλίαο ζηα ζεκεία απφξξηςεο θαη 
φπνπ είλαη πηζαλφλ λα ππάξμνπλ ππεξρεηιίζεηο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα 
AISI 304.  

Οη ζχλδεζκνη ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνη, γηα λα 
κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ην ζπλερέο πιήξεο θνξηίν πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ξνπήο εθθίλεζεο 
ηνπ θηλεηήξα (250% ηεο ξνπήο πιήξνπο θνξηίνπ ηνπ θηλεηήξα). 

Ζ κεηαθνξηθή ηαηλία πξέπεη λα δηαζέηεη ζχξκα αζθαιείαο, πνπ ζα ηελ ζέηεη εθηφο ιεηηνπξγίαο, φηαλ 
ηξαβερηεί (ραιηλνδηαθφπηεο). 
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6. ΣΠ-ΗΜ-6: ΑΝΤΦΧΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

6.1 Πεδίο Δθαπμογήρ - Οπιζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηνλ αλπςσηηθφ εμνπιηζκφ, πνπ εγθαζίζηαηαη ζηηο 
επηκέξνπο κνλάδεο θαη εηδηθφηεξα ζηνπο θνξεηνχο γεξαλνχο, ηηο γεξαλνδνθνχο θαη ηηο 
γεξαλνγέθπξεο.  

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 
εγθαηαζηήζεη αλπςσηηθφ εμνπιηζκφ ή λα πξνβιέςεη ηελ ρξήζε θνξεηνχ γηα ηελ 
απνζπλαξκνιφγεζε θαη απνκάθξπλζε απφ ην έξγν φινπ ηνπ εγθαζηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ γηα 
ιφγνπο ζπληήξεζεο. Ο κεραληζκφο αλχςσζεο πξέπεη λα δηαζηαζηνινγεκέλνο γηα ηελ αλχςσζε 
θαη κεηαθνξά ηνπ βαξχηεξνπ ηκήκαηνο εμνπιηζκνχ, εθφζνλ είλαη δπλαηή ε απνζπλαξκνιφγεζή 
ηνπ, ή νιφθιεξνπ κεραλήκαηνο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή δξάζεο ηνπ. 

ε φινπο κεραληζκνχο αλχςσζεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε αλπςσηηθή ηθαλφηεηα.  

6.2 Τλικά 

Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη ηηο επηκέξνπο 
Πξνδηαγξαθέο. 

Ο αλπςσηηθφο κεραληζκφο πξέπεη λα είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ θαηαζθεπαζηή, πηζηνπνηεκέλνπ κε 
ISO. 

6.3 Δκηέλεζη επγαζιών 

Ζ εγθαηάζηαζε φινπ 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. 

6.3.1 Γεξαλνδνθνί 

Σν ζπγθξφηεκα αλπςψζεσο πξέπεη λα θξέκεηαη απφ έλα θνξείν ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα θηλείηαη 
θαηά κήθνο ηεο γεξαλνδνθνχ. Κάζε άθξν ηεο δνθνχ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ξπζκηδφκελν 
εκπφδην ηέξκαηνο (stop). 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ην βαξνχιθν θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία Μ2, ζχκθσλα κε 
ην ISO 4301-5. Σν βαξνχιθν κπνξεί λα είλαη ρεηξνθίλεην (γηα αλπςσηηθή ηθαλφηεηα κέρξη 3 t) θαη ζα 
πξέπεη λα θέξεη πηλαθίδα πάλσ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην θνξηίν αζθαινχο ιεηηνπξγίαο. 

Ζ νξηδφληηα θίλεζε ηνπ βαξνχιθνπ ζα γίλεηαη κέζσ δηάηαμεο ηξνραιηψλ θαη ηξνρψλ ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ην θνξηίν αζθαινχο ιεηηνπξγίαο μεπεξλά ηα 500 kgr. 

Οη θηλεηήξεο ησλ ειεθηξνθίλεησλ βαξνχιθσλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα δχν ηαρχηεηεο 
αλχςσζεο απφ ηηο νπνίεο ε ηαρχηεηα εξππζκνχ ζα είλαη ην 1/10 ηεο κεγάιεο ηαρχηεηαο. Θα 
πξέπεη λα δηαζέηνπλ θξέλν πνπ ζα ζπγθξαηεί απηφκαηα, αθαξηαία θαη ζηαζεξά, ην αλαξηεκέλν 
βάξνο φηαλ δηαθνπεί ην ξεχκα είηε εζειεκέλα είηε ιφγσ βιάβεο ηνπ δηθηχνπ. 

Ζ κεγάιε θαη κηθξή ηαρχηεηα αλπςψζεσο/θαζφδνπ ηνπ αλπςσηήξα πξέπεη λα ειέγρεηαη κε 
ειεθηξνθίλεην ηξφπν απφ ην επίπεδν εξγαζίαο κέζσ πιήξσο κνλσκέλνπ θξεκαζηνχ ρεηξηζηεξίνπ 
ρακειήο ηάζεσο βαξηάο ρξήζεσο, πνπ ιεηηνπξγεί κε δηαθφπηεο - θνπκπηά. Πξέπεη επίζεο λα 
πξνβιεθζεί δηαθφπηεο - θνπκπί θηλδχλνπ. Σν θξεκαζηφ ρεηξηζηήξην πξέπεη λα είλαη νξζνινγηθά 
ηνπνζεηεκέλν ψζηε ν ρεηξηζκφο λα γίλεηαη απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ρψξνπ αλχςσζεο 
αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ην θνξείν αλχςσζεο. Σα πιήθηξα ρεηξηζκνχ ζα έρνπλ 
εκθαλή ζήκαηα γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαδξνκήο. 
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Πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ πεξηνξηζηηθνί δηαθφπηεο γηα λα απνθιείνπλ ηελ ππεξβνιηθή αλχςσζε ή 
θάζνδν. Ο κεραληζκφο πξέπεη λα έρεη ζπζηήκαηα απηφκαηεο επαλαθνξάο. Καη νη δχν πεξηνξηζηηθνί 
δηαθφπηεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ κέζα ζηελ πεξηνρή ηεο θαλνληθήο δηαδξνκήο ηνπ 
γάληδνπ. 

6.3.2 Ζιεθηξνθηλεηέο γεξαλνγέθπξεο 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά νη γεξαλνγέθπξεο θαηαηάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία Α1, ν 
κεραληζκφο δηακήθνπο θίλεζεο θαη ην βαξνχιθν ζηελ θαηεγνξία Μ2, ελψ ν κεραληζκφο ηεο θαηά ην 
πιάηνο θίλεζεο ηνπ βαξνχιθνπ ζηελ θαηεγνξία Μ1, ζχκθσλα κε ην ISO 4301-5.  

Οη θηλεηήξεο ησλ ειεθηξνθίλεησλ γεξαλνγεθπξψλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα δχν ηαρχηεηεο 
αλπςψζεσο απφ ηηο νπνίεο ε ηαρχηεηα εξππζκνχ ζα είλαη ην 1/10 ηεο κεγάιεο ηαρχηεηαο. Δπίζεο 
ζα έρεη κεραληζκνχο πνξείαο γηα ην θνξείν ηνπ βαξνχιθνπ (θαηά πιάηνο θίλεζε) θαη αλεμάξηεηνπο 
κεραληζκνχο πνξείαο ζην θάζε θνξείν ηεο γέθπξαο (θαηά κήθνο θίλεζε). Ο θαζέλαο απφ ηνπο 
παξαπάλσ κεραληζκνχο πνξείαο ζα έρεη δπν ηαρχηεηεο θίλεζεο.  

Γηα ηελ επηινγή ησλ θηλεηήξσλ πνξείαο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε : 

 γηα ην θνξείν ηηκέο επηηάρπλζεο απφ 0,2 έσο 0,3 m/s
2
 θαη ρξφλνο κέρξη ην θνξείν λα 

απνθηήζεη ζηαζεξή ηαρχηεηα πνξείαο  3 έσο 5 sec  

 γηα ηελ γέθπξα ηηκέο επηηάρπλζεο απφ 0,4 έσο 0,7 m/s
2
 θαη ρξφλνο κέρξη ε γέθπξα λα 

απνθηήζεη ζηαζεξή ηαρχηεηα πνξείαο 3 έσο 5 sec 

Ζ γεξαλνγέθπξα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε θξέλν πνπ ζα ζπγθξαηεί απηφκαηα, αθαξηαία θαη 
ζηαζεξά, ην αλαξηεκέλν βάξνο φηαλ δηαθνπεί ην ξεχκα είηε εζειεκέλα είηε ιφγσ βιάβεο ηνπ 
δηθηχνπ.  

Ζ κεγάιε θαη κηθξή ηαρχηεηα αλπςψζεσο/θαζφδνπ ηνπ αλπςσηήξα, ε κεγάιε θαη κηθξή ηαρχηεηα 
ηεο θαηά ην πιάηνο θίλεζεο (αξηζηεξά/δεμηά) ηνπ θνξείνπ, θαζψο επίζεο θαη νη ηαρχηεηεο ηεο 
δηακήθνπο θίλεζεο ηεο γέθπξαο  πξέπεη λα ειέγρνληαη κε ειεθηξνθίλεην ηξφπν απφ ην επίπεδν 
εξγαζίαο κέζσ πιήξσο κνλσκέλνπ θξεκαζηνχ ρεηξηζηεξίνπ ρακειήο ηάζεσο βαξηάο ρξήζεσο, 
πνπ ιεηηνπξγεί κε δηαθφπηεο - θνπκπηά. Πξέπεη επίζεο λα πξνβιεθζεί δηαθφπηεο - θνπκπί 
θηλδχλνπ. Σν θξεκαζηφ ρεηξηζηήξην πξέπεη λα είλαη νξζνινγηθά ηνπνζεηεκέλν ψζηε ν ρεηξηζκφο λα 
γίλεηαη απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ρψξνπ αλχςσζεο αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ην 
θνξείν αλχςσζεο θαη ε γέθπξα. Σα πιήθηξα ρεηξηζκνχ ζα έρνπλ εκθαλή ζήκαηα γηα ηελ 
θαηεχζπλζε ηεο δηαδξνκήο. 

Πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ πεξηνξηζηηθνί δηαθφπηεο γηα λα απνθιείνπλ ηελ ππεξβνιηθή αλχςσζε ή 
θάζνδν, φπσο επίζεο θαη πεξηνξηζηηθνί δηαθφπηεο ζε φιεο ηηο δηεπζχλζεηο θίλεζεο ηεο γέθπξαο θαη 
ηνπ θνξείνπ. Ο κεραληζκφο πξέπεη λα έρεη ζπζηήκαηα απηφκαηεο επαλαθνξάο. 

Σν ζπγθξφηεκα αλπςψζεσο ζηνπο θηλεηνχο κεραληζκνχο πξέπεη λα θξέκεηαη απφ έλα θνξείν 
ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα θηλείηαη θαηά κήθνο ηεο γεξαλνγέθπξαο. Κάζε άθξν ησλ ηξνρηψλ, φπσο 
θαη ηεο γέθπξαο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ξπζκηδφκελν εκπφδην ηέξκαηνο (stop). 
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7. ΣΠ-ΗΜ-7: ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΞΑΔΡΙΜΟΤ 

7.1 Πεδίο Δθαπμογήρ - Οπιζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηα ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ζηα δίθηπα 
αεξαγσγψλ, ζηα δηαθξάγκαηα, ηα ζηφκηα θαη ηνπο αλεκηζηήξεο.  

Γεληθά νη εγθαηαζηάζεηο ζα κειεηεζνχλ θαη ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
ΔΝ 12255-9 «Έιεγρνο νζκψλ θαη εμαεξηζκφο εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ».  

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ηα ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ ζε θηίξηα ηεο εγθαηάζηαζεο φπνπ 
παξνπζηάδνληαη ζεξκηθά θνξηία ιφγσ απσιεηψλ, ζα κειεηεζνχλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε 
κέγηζηε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία λα κελ μεπεξλά θαηά 5

0
C ηελ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 

7.2 Τλικά 

Γεληθά ε επηινγή ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε κεηαμχ άιισλ ην 
δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ ησλ ρψξσλ πνπ εμαεξίδνληαη.  

7.2.1 Αεξαγσγνί 

Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ην πξσηεχνλ δίθηπν ησλ αεξαγσγψλ εληφο ησλ θηηξίσλ, 
θαζψο επίζεο θαη ην πξσηεχνλ δίθηπν εθηφο ησλ θηηξίσλ, εθ’ φζνλ είλαη ππφγεην, ζα θαηαζθεπαζηεί 
απφ PVC. Σν ππέξγεην εθηφο ησλ θηηξίσλ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ραιπβδνειάζκαηα θπθιηθήο ή 
νξζνγσληθήο δηαηνκήο.  

Σν δεπηεξεχνλ δίθηπν εληφο ησλ θηηξίσλ ζα θαηαζθεπαζηεί ή κε ην ίδην πιηθφ κε ην πξσηεχνλ ή 
ελαιιαθηηθά απφ εχθακπηνπο αεξαγσγνχο απφ PVC κε ζπξκάηηλε ελίζρπζε, ψζηε ιφγσ ηεο 
επθακςίαο ηνπο, λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κε κηθξέο αθηίλεο θακππιφηεηαο (θιεηζηέο θακπχιεο) λα 
πξνζαξκφδνληαη ζην ρψξν.  

Ζ ηνπνζέηεζε επθάκπησλ αεξαγσγψλ ζε ππφγεηα δίθηπα απαγνξεχεηαη 

7.2.1.1 Υαιχβδηλνη αεξαγσγνί 

Οη αεξαγσγνί ζα είλαη νξζνγσληθήο ή θπθιηθήο δηαηνκήο, θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλνμείδσην 
ράιπβα AISI 304 ή 316 ή εθ’ φζνλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά, απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 
(ΠΞ 40 κm).  

Σα ειάρηζηα πάρε ησλ αεξαγσγψλ δίδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα.  

Πίλαθαο 1 : Διάρηζηα πάρε ησλ ραιχβδηλσλ αεξαγσγψλ 

max διάζηαζη ή διάμεηπορ [mm] 
Πάσορ ελάζμαηορ [mm] 

Γαλβανιζμένοι Ανοξείδυηοι 

< 300 0,6 0,4 

301 - 760 0,8 0,6 

761 - 1070 0,9 0,8 

1071 - 1500 1,0 1,0 

> 1501 1,25 1,25 

Γηα ηελ αχμεζε ηεο αθακςίαο ησλ νξζνγσληθψλ αεξαγσγψλ πξέπεη λα γίλνληαη θαηάιιειεο 
εληζρχζεηο.  

7.2.1.2 Αεξαγσγνί πιαζηηθνί  

Αεπαγυγοί πλαζηικοί. Οη πιαζηηθνί αγσγνί ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο:  
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 απφ ζθιεξφ PVC θαηά ΔΛΟΣ 476 θαη EN 1401-1 (π.ρ. Helidur) 

 απφ ζθιεξφ PVC θαηά ΔΛΟΣ 1169 θαη ISO 9971 (π.ρ. Helidur Spiral) 

 απφ u-PVC νλνκαζηηθήο πίεζεο 6 bar θαηά ΔΛΟΣ 9, DIN 8061, DIN 8062-3, ISO 161/1 

 απφ θπκαηνεηδέο (corrugated) PE θαηά ΔΛΟΣ 1169 

 απφ HDPE δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο θαηά ΔΛΟΣ EN 13476 

Δύκαμπηοι αεπαγυγοί από PVC με ζπειποειδή ενίζσςζη από PVC. Υξεζηκνπνηνχληαη ζηα 
δεπηεξεχνληα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ θαη εηδηθά φπνπ ππάξρνπλ πνιιέο θακπχιεο (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 
HELIFLEX). Θα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ PVC κε εζσηεξηθή ζπεηξνεηδή ελίζρπζε 
απφ PVC. Πξέπεη λα είλαη εχθακπηνη, αλζεθηηθνί, λα κελ παξακνξθψλνληαη θαηά ηελ θάκςε θαη λα 
είλαη αλζεθηηθνί ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα είλαη απφ -5

0
C έσο 

+50
0
C. 

Γεληθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσιήλεο «Βαξέσο Σχπνπ». ε πεξίπησζε ππνγείσλ δηθηχσλ φπνπ 
απαηηνχληαη κηθξέο αθηίλεο θακππιφηεηαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ «εχθακπηνη αεξαγσγνί κε 
ελίζρπζε απφ PVC», κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα επελδπζνχλ κε κία ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο 
ειάρηζηνπ πάρνπο 20 cm. 

Δύκαμπηοι αεπαγυγοί με ζςπμάηινη ενίζσςζη. Υξεζηκνπνηνχληαη ζε δεπηεξεχνληα δίθηπα κέζα 
ζε θηίξηα, ψζηε ιφγσ ηεο επθακςίαο ηνπο, λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κε κηθξέο αθηίλεο 
θακππιφηεηαο (θιεηζηέο θακπχιεο) λα πξνζαξκφδνληαη ζην ρψξν. Απνηεινχληαη απφ εχθακπην 
ζθειεηφ θαηαζθεπαζκέλν απφ ραιχβδηλν ζπξκάηηλν ειαηήξην ή ηαηλία επελδεδπκέλν κε PVC θαη κε 
καλδχα απφ ίλεο πάινπ επηζηξσκέλεο κε PVC. 

Σα πιηθά θαηαζθεπήο πξέπεη λα είλαη άθαπζηα, θαηεγνξία Ππξαζθαιείαο Β.1 θαηά DIN 4102 
άνζκα, απξφζβιεηα απφ κχθεηεο θαη βαθηεξίδηα. Ζ εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ εχθακπησλ 
αεξαγσγψλ πξέπεη λα απνθιείεη ηελ απνθφιιεζε πιηθνχ θαη κεηαθνξά ηνπ απφ ην ξεχκα ηνπ αέξα.  

Οη ζσιήλεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο -18
0
C έσο +120

0
C κε εγγπεκέλε 

ζηεγαλφηεηα κέρξη πίεζε ιεηηνπξγίαο 1 1/2” WG θαη ηαρχηεηα 2000 fpm. Θα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 
ιπγίζνπλ κε αθηίλα θάκςεο εζσηεξηθή ίζε κε ηελ κηζή δηάκεηξν ηνπο ρσξίο λα παξνπζηάζνπλ 
βιάβε ή δάξεο (πηπρέο) κε βάζνο κεγαιχηεξν απφ ην 3% ηεο δηακέηξνπ ηνπο θαη λα θνπνχλ ζην 
απαηηνχκελν κήθνο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

7.2.2 εκεία απαγσγήο αέξα 

Σα ζηφκηα, εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ζα είλαη εμ νινθιήξνπ πιαζηηθά απφ PVC ή 
απφ ABS κε πςειή κεραληθή αληνρή. Πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ πιαίζηα νξζνγσληθήο δηαηνκήο, 
πάλσ ζηα νπνία ζα ζηεξεψλνληαη πηεξχγηα αεξνδπλακηθήο κνξθήο κέζσ πήξσλ θαη πιαζηηθψλ 
δαθηπιηδίσλ. Σα ζηφκηα ζα έρνπλ κηα ζεηξά πηεξχγηα παξάιιεια πξνο ηελ κεγάιε δηάζηαζε θαη 
εζσηεξηθά ησλ πηεξπγίσλ πνιχθπιιν ξπζκηζηηθφ δηάθξαγκα απφ θχιια θηλνχκελα αληίζεηα αλά  
δχν. Ζ ξχζκηζε ζα γίλεηαη απφ κπξνζηά κε θαηζαβίδη. 

Οη ρνάλεο απαγσγήο ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ αλνμείδσηα ραιπβνειάζκαηα πάρνπο 1,0 mm κε 
ρείιε εληζρχζεσο ζηα άθξα ηεο ρνάλεο, πεξηκεηξηθά, γηα πξφζζεηε κεραληθή αληνρή. Οη δηαζηάζεηο 
ηεο ρνάλεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, θαη γεληθά πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξεο 
απφ ηελ εμππεξεηνχκελε επηθάλεηα θαηά 0,20 m αλά κέηξν ηεο απνζηάζεσο ρνάλεο-πεγήο 
νζκψλ. Ζ θιίζε ησλ πιεπξψλ ηεο ρνάλεο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 40

°
 σο πξνο ην 

νξηδφληην επίπεδν. 

7.2.3 Γηαθξάγκαηα  

Σα δηαθξάγκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιαζηηθφ κε πςειή αληνρή ζε δηάβξσζε. Δπεηδή 
ππάξρεη πηζαλφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθξαγκάησλ ζε εθξεθηηθφ πεξηβάιινλ απαηηείηαη ε ιήςε 
εηδηθψλ κέηξσλ ζηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ηνπνζέηεζε απηψλ (αληηεθξεθηηθή θαηαζθεπή) θαη 
εηδηθφηεξα:  
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i. Σα θηλνχκελα κέξε ηνπ δηαθξάγκαηνο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην ξεχκα ηνπ αέξα πξέπεη 
λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κε ζηδεξνχρα πιηθά ή λα έρνπλ επέλδπζε ηφζν ην θηλεηφ 
φζν θαη ην ζηαζεξφ κέξνο ηνπ δηαθξάγκαηνο κε κε ζηδεξνχρν πιηθφ ηθαλνχ πάρνπο. 

ii. ηα ζεκεία ζηήξημεο ησλ θηλνχκελσλ κεξψλ πξέπεη λα ππάξρεη δαθηχιηνο απφ κε 
ζηδεξνχρν πιηθφ, ελψ ηα έδξαλα δελ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε επαθή κε ην ξεχκα ηνπ αέξα 

7.2.3.1 Ρπζκηζηηθά δηαθξάγκαηα  

Σα ξπζκηζηηθά δηαθξάγκαηα είλαη δηαθξάγκαηα δηαρσξηζκνχ ή δηαθξάγκαηα φγθνπ θαη κπνξεί λα 
είλαη ρεηξνθίλεηα (φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηελ αξρηθή ξχζκηζε ηεο εγθαηάζηαζεο) ή 
ειεθηξνθίλεηα (φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπρλή ξχζκηζε ησλ πνζνηήησλ ηνπ αέξα).  

Σα κέξε ηνπ δηαθξάγκαηνο πξέπεη λα είλαη απφ πιηθφ πνπ δε δηαβξψλεηαη. Σφζν ην εζσηεξηθφ 
κέξνο ηνπ θειχθνπο, φζν θαη ην πηεξχγην πξέπεη λα είλαη απφ πιαζηηθφ πιηθφ πνιππξνππιέλην 
(ΡΡ) ή πνιπβηλίινρισξίδην (PVC) γηα ηελ εμαζθάιηζε αληεθξεθηηθφηεηαο θαη αληηδηαβξσηηθφηεηαο.  

Ο ζεξβνθηλεηήξαο πξέπεη λα έρεη ηθαλφηεηα λα κεηαθηλεί ην δηάθξαγκα απφ ηε κία ζέζε ζηελ άιιε 
ππφ πιήξε ξνή αέξα ζηνλ αεξαγσγφ. Ο ρξφλνο απφ ηε κία ζέζε ζηελ άιιε δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ηα 60 sec. Ο ζεξβνθηλεηήξαο πξέπεη λα δηαζέηεη ηεξκαηηθνχο δηαθφπηεο ΚΛΔΗΣΖ - 
ΑΝΟΗΚΣΖ ΔΠΑΦΖ. 

7.2.3.2 Γηαθξάγκαηα δηαρσξηζκνχ 

Απνηεινχληαη απφ έλα πηεξχγην, ηνπ νπνίνπ ε ζέζε ξπζκίδεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο ζηειέρνπο. Σν 
πηεξχγην ξπζκίδεη ηελ αλαινγία ησλ παξνρψλ ζην ζεκείν δηαρσξηζκνχ ηνπ αέξα. Σα δηαθξάγκαηα 
δηαρσξηζκνχ (SPLIT DAMPERS) ξπζκίδνπλ ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ αέξα ζε δχν ξεχκαηα. 

7.2.3.3 Γηαθξάγκαηα φγθνπ 

Όπνπ είλαη απαξαίηεην λα δηαθφπηεηαη ε ξνή ηνπ αέξα ζηνλ αεξαγσγφ ηνπνζεηνχληαη ζε νιφθιεξε 
ηελ δηαηνκή ηνπ αεξαγσγνχ γηα ηελ ξχζκηζε ηεο παξνρήο ηνπ αέξα δηαθξάγκαηα φγθνπ. ε έλα 
αεξαγσγφ κε κέγηζηε δηάζηαζε κέρξη 400 mm ηα δηαθξάγκαηα φγθνπ κπνξεί λα είλαη ελφο 
πηεξπγίνπ (πεηαινχδα) απφ πνιππξνππιέλην. ε αεξαγσγφ κεγαιπηέξσλ δηαζηάζεσλ ηα 
δηαθξάγκαηα πξέπεη λα είλαη πνιχθπιια κε δχν ή πεξηζζφηεξα πηεξχγηα, απφ PP ή ABS 
ζπλδεφκελα κεηαμχ ηνπο ψζηε λα θηλνχληαη, είηε παξάιιεια, είηε αληίζεηα. 

7.2.3.4 Γηαθξάγκαηα ππξαζθάιεηαο 

Σα δηαθξάγκαηα ππξαζθαιείαο ηνπνζεηνχληαη ζηνπο αεξαγσγνχο γηα ηελ απνθπγή κεηαδφζεσο 
ηνπ θαπλνχ, ησλ πξντφλησλ θαχζεσο θαη ηεο ζεξκφηεηαο κέζα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπ αεξαγσγνχο. 
πλδένληαη κε θιάληδεο κε ηνλ ππφινηπν αεξαγσγφ ψζηε λα είλαη εχθνιε ε εμαγσγή θαη ν έιεγρνο 
ηνπο. 

Πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθφ πνπ δελ δηαβξψλεηαη (PP ή PVC) πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 
1,6 mm θαη είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα ζηε ζέζε “αλνηθηφ” κε έλαλ εχηεθην ζχλδεζκν πνπ 
ελεξγνπνηείηαη ζε ζεξκνθξαζίεο 70

0
C πεξίπνπ. Σφηε ν ζχλδεζκνο ηήθεηαη θαη ην έιαζκα 

ειεπζεξψλεηαη ψζηε κε ηε βνήζεηα ηνπ ειαηεξίνπ κεηαθηλείηαη ζε ζέζε θάζεηε ζηε ξνή ηνπ αέξα θαη 
θξάζζεη ηνλ αεξαγσγφ, ζηε ζέζε “θιεηζηή”. Ζ εζσηεξηθή επέλδπζε γηα ηελ εμαζθάιηζε 
αληηεθξεθηηθήο πξνζηαζίαο ζα είλαη απφ κε ζηδεξνχρν πιηθφ φπσο αθξηβψο θαη ζηα δηαθξάγκαηα 
φγθνπ.  

7.2.4 Αλεκηζηήξεο 

7.2.4.1 Φπγνθεληξηθνί αλεκηζηήξεο 

Οη θπγνθεληξηθνί αλεκηζηήξεο ζα είλαη απιήο ή δηπιήο αλαξξφθεζεο, αληηζπελζηξηθνχ ηχπνπ (anti-
spark), φπνπ ππάξρεη πεξηβάιινλ εθξεθηηθψλ αεξίσλ, θαη ζα απνηεινχλ καδί κε ηνλ 
ειεθηξνθηλεηήξα έλα εληαίν ζπγθξφηεκα πνπ ζα έρεη θνηλή βάζε.  

Σν θέιπθνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιχ ηζρπξά ειάζκαηα απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ, 
πνιππξνππιέλην ή PVC ή πνιπαηζπιέλην γηα αλζεθηηθφηεηα ζε ρεκηθή δηάβξσζε. Οη βάζεηο ζα 
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θαηαζθεπαζζνχλ επίζεο απφ πνιχ ηζρπξά ειάζκαηα ηνπ ηδίνπ πιηθνχ, δηακνξθνχκελα γσληαθά ζηα 
άθξα, κε πξφζζεηεο εληζρχζεηο δηαηαγκέλεο θαηάιιεια επί ησλ πιεπξψλ ψζηε λα πξνζδίλεηαη 
ζηεξεφηεηα θαη αθακςία. 

Ο θψλνο ηεο αλαξξφθεζεο πξέπεη λα έρεη αεξνδπλακηθή κνξθή, ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαιά 
κειεηεκέλν θέιπθνο λα εμαιείθνπλ ηνλ ζφξπβν απφ ζηξνβηιηζκνχο.  

Ζ πηεξσηή πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πνιππξνππιέλην, PVC ή πιαζηηθφ εληζρπκέλν κε 
ίλεο γπαιηνχ GRP.  

Όιεο νη πηεξσηέο κεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο, πξέπεη λα είλαη ζηαηηθά θαη 
δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλεο.  

Οη ζηξνθέο ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ κηθξφηεξεο απφ ηνλ πξψην θξίζηκν 
αξηζκφ ζηξνθψλ.  

Όιεο νη θαηαζθεπαζηηθέο θιάζεηο πξέπεη λα θέξνπλ έδξαλα κε ξνπιεκάλ βαξέσο ηχπνπ 
απηνξπζκηδφκελα γηα δηάξθεηα δσήο 50.000 ψξεο. 

Οη ειεθηξνθηλεηήξεο ζα είλαη αζχγρξνλνη κε βξαρπθπθισκέλν δξνκέα, ηξηθαζηθνί, γηα ηάζε 
ιεηηνπξγίαο 400 V κε ζηξνθέο 1.450 rpm ή ιηγφηεξεο, θαη ηζρχ αξθεηή γηα ηελ θάιπςε ηεο 
απαηηνχκελεο ηζρχνο ζηνλ άμνλα ηνπ αλεκηζηήξα κε πεξηζψξην 20% ηνπιάρηζηνλ. Ο βαζκφο 
πξνζηαζίαο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ ζα είλαη ΗΡ55 θαη λα έρνπλ θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή 
πξνζηαζία, ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο. Ζ θιάζε κφλσζήο ηνπο πξέπεη λα είλαη F. 

Ζ θίλεζε απφ ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα πξέπεη λα κεηαδίδεηαη ζηνπο αλεκηζηήξεο είηε απ’ επζείαο είηε  
κε ηξνραιίεο απιαθσηέο θαη ηκάληεο αηέξκνλεο ηξαπεδνεηδείο. Ζ ηξνραιία ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα 
πξέπεη λα είλαη δηαηξνχκελε κε κεηαβιεηή δηάκεηξν έηζη πνπ λα κπνξεί λα ξπζκηζζεί ε ζρέζε 

κεηάδνζεο θαηά ±10%. 

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο πξέπεη λα είλαη ην ιηγφηεξν 50% κεγαιχηεξε 
απφ ηελ ηζρχ ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα. 

Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε θάιπκκα. 

Γηα ηελ αζφξπβε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ αλεκηζηήξσλ, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην λα 
εμαζθαιίδεηαη ε ερεηηθή κφλσζε απηψλ απφ ηελ βάζε ηνπο. Σα αληηδνλεηηθά απηά ζηεξίγκαηα 
πξέπεη λα είλαη ηνπ ηχπνπ RUBBER IN SHEAR ή ηχπνπ ειαηεξίνπ. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα 
θαηαζθεπαζζεί απφ ειαζηηθφ αληηθξαδαζκηθφ έδξαλν επηθάζεζεο ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ETAFON-EP 
ηνπνζεηεκέλν ζε κνλή ζηξψζε.  

7.2.4.2 Αμνληθνί αλεκηζηήξεο 

Οη αμνληθνί αλεκηζηήξεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε.  

Οη πηεξσηέο ζα απνηεινχληαη απφ πηεξχγηα θαηαζθεπαζκέλα είηε απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 
πξεζζαξηζηή είηε απφ αινπκίλην ή πιαζηηθφ πιηθφ. Οη πηεξσηέο πξέπεη λα είλαη αληηζηξέςηκεο. 

Οη ειεθηξνθηλεηήξεο ζα είλαη επαγσγηθνί κε ηχιηγκα θισβνχ, εξκεηηθνχ ηχπνπ, ζχκθσλα κε ηα 
δηεζλή πξφηππα UNE 20-113 θαη CEI 34-1, ηξηθαζηθνί 230 V/400 V–50 Hz, ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο 
1.450 rpm ή κηθξφηεξεο κε βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ ΗΡ55. 

Ζ ειεθηξηθή κφλσζε πξέπεη λα είλαη θιάζεο Β θαη θαηάιιειε γηα κέγηζηε ζεξκνθξαζία αέξα 40
Ο
C. 

Ο άμνλαο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα πξέπεη λα είλαη δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλνο θαη ηα ξνπιεκάλ 
απηνιηπαηλφκελα. 

Σα πιαίζηα αλάξηεζεο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κε κεηαιιηθφ πιηθφ κε θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλν θψλν αλαξξφθεζεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε αεξνδπλακηθή απφδνζε.  

Οη αμνληθνί αλεκηζηήξεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ αλνμείδσηεο ζίηεο γηα ηελ απνθπγή 
εηζφδνπ εληφκσλ. 
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7.3 Δκηέλεζη επγαζιών  

7.3.1 Μειέηε εθαξκνγήο 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ εμαεξηζκνχ κίαο κνλάδαο λα ππνβάιεη ζηελ 
Τπεξεζία γηα έγθξηζε ζρέδην δηθηχνπ εμαεξηζκνχ. 

7.3.2 Καηαζθεπή δηθηχνπ αεξαγσγψλ 

7.3.2.1 ηεξίγκαηα  

Ζ ζηήξημε ησλ αεξαγσγψλ απφ ηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη απφιπηε 
ζηεξεφηεηα, αθακςία θαη έιιεηςε ζνξχβσλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία. 

Σα ζηεξίγκαηα ησλ νξζνγσληθψλ αεξαγσγψλ ζα θαηαζθεπαζζνχλ: 

 απφ κνξθνζίδεξν πνπ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ζα γαιβαληζηεί ελ ζεξκψ (ΠΞ 80 κm) ή   

 απφ αλνμείδσηεο ιάκεο ειάρηζηνπ πάρνπο 6 mm. ηε πεξίπησζε απηή νη  ληίδεο, θαζψο 
επίζεο θαη φιεο νη βίδεο θαη ηα πεξηθφριηα πξέπεη λα είλαη αλνμείδσηεο.  

Γηα ηελ κείσζε ησλ δνλήζεσλ θαη ζνξχβσλ απφ ηελ επαθή ησλ αεξαγσγψλ κε ηα ζηεξίγκαηα, ζα 
πξέπεη ηφζν νη ξάγεο, φζν θαη νη ληίδεο ζηήξημεο λα θαιχπηνληαη κε εηδηθφ ερνκνλσηηθφ ιάζηηρν 
ηχπνπ Dammgulast, ελψ ζηα ζεκεία ζχλδεζεο θάζε ληίδαο κε ηε ξάγα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί 
εηδηθφο ειαζηηθφο δαθηχιηνο κεηψζεσο ηνπ ζνξχβνπ ηχπνπ Dammgulast.   

Ζ ζηήξημε ησλ θπθιηθψλ αεξαγσγψλ ζα γίλεηαη κε: 

 αλάξηεζε ηνπ αεξαγσγνχ κε ληίδεο απφ ηελ νξνθή, ή  

 αλάξηεζε ηνπ αεξαγσγνχ κε νδνλησηή ραιχβδηλε ηαηλία. 

Όια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζα είλαη είηε αλνμείδσηα ή γαιβάληζκέλα ελ ζεξκψ (ΠΞ 80 κm). 

Γηα ηελ αλάξηεζε κε ληίδεο ρξεζηκνπνηνχληαη δηαηξνχκελα ζηεξίγκαηα κε εηδηθφ ερνκνλσηηθφ 
ιάζηηρν ηχπνπ Dammgulast (θαηά DΗN 4109). ηα θνιιάξα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ειαζηηθφο 
δαθηχιηνο - παξέκβπζκα γηα ηε κείσζε ησλ ζνξχβσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ επαθή ηνπ 
ζσιήλα κε ην θνιιάξν. 

Όπνπ ππάξρνπλ πνιιά ζηεξίγκαηα παξαιιήισλ ζσιελψζεσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηξνρηά 
κε ζρηζκή, ε νπνία ζηεξεψλεηαη πάλσ ζηελ νξνθή ή ζηνλ ηνίρν.  

7.3.2.2 Δμαξηήκαηα δηθηχνπ αεξαγσγψλ  

Γηα ηελ αιιαγή θαηεχζπλζεο, ηελ αιιαγή δηαηνκήο, ηελ δηαθιάδσζε θηι. ησλ αεξαγσγψλ πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθά εμαξηήκαηα απφ αλνμείδσηε ιακαξίλα ζχκθσλα κε δηεζλείο 
θαλνληζκνχο. 

Γεληθά ε  κέζε αθηίλα θακππιφηεηαο (R) πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ Α (Α: ε κέγηζηε δηάζηαζε 
ηνπ αεξαγσγνχ). ηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ κειέηε επηιέγεηαη R<Α ηφηε νη θακπχιεο πξέπεη λα 
θαηαζθεπαζηνχλ κε εζσηεξηθά νδεγεηηθά πηεξχγηα. Δάλ ε θαηαζθεπή απαηηεί ηελ ρξεζηκνπνίεζε 
γσλίαο αληί θακπχιεο ηφηε ε θαηαζθεπή γίλεηαη κε εζσηεξηθά νδεγεηηθά πηεξχγηα (απιά ή δηπιά). 

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη γηα θαηαζθεπαζηηθνχο ιφγνπο κπνξεί λα επηιεγεί δηαθνξεηηθή κνξθή 
δηαθιάδσζεο δηαηεξψληαο φκσο ηνπο θαλφλεο γηα ηηο θακπχιεο, ηηο γσλίεο θαη ηηο 
ζπζηνιέο/δηαζηνιέο ησλ αεξαγσγψλ. 

7.3.2.3 Αλεκηζηήξεο  

Γεληθά ε ζέζε θαη ν ηξφπνο ηνπνζέηεζεο ησλ αλεκηζηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηηο 
παξαθάησ γεληθέο αξρέο : 
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 Ο αλεκηζηήξαο, ην ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο θαη ν ειεθηξνθηλεηήξαο πξέπεη λα είλαη 
ζε εχθνια πξνζηηέο ζέζεηο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία, ε ξχζκηζε θαη ε ζπληήξεζε 
ηνπ ζπζηήκαηνο (αθαίξεζε θηλεηήξα. ιίπαλζε εδξάλσλ, ξχζκηζε ηξνραιηψλ θηι.). 

 Ζ ζηήξημε (αλάξηεζε ή έδξαζε) ησλ αλεκηζηήξσλ πξέπεη λα είλαη αληηδνλεηηθή. Όιεο νη 
ζπλδέζεηο κε δίθηπα αεξαγσγψλ ζα γίλνληαη κε ηελ παξεκβνιή ελφο ηεκαρίνπ εχθακπηνπ 
αεξαγσγνχ θαη νη ζπλδέζεηο κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν κε ηελ παξεκβνιή εχθακπηνπ ζσιήλα. 

 Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο πξέπεη λα πεξηβάιιεηαη πάληα κε θαηάιιειν 
πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα. 

7.3.3 Έιεγρνο θαη ξχζκηζε δηθηχσλ εμαεξηζκνχ 

7.3.3.1 Γνθηκή ζηεγαλφηεηαο αεξαγσγψλ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ησλ αεξαγσγψλ ζα αθνινπζήζεη δνθηκή 
ζηεγαλφηεηαο ησλ δηθηχσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα θιεηζηνχλ φια ηα δηαθξάγκαηα θαη ηα ζηφκηα ζα 
θξαρηνχλ εμσηεξηθά κε πξνζεθηηθή επηθφιιεζε θχιισλ ραξηηνχ ιεπηνχ θαη αλζεθηηθνχ. ηελ 
ζπλέρεηα ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ν αλεκηζηήξαο ηνπ δηθηχνπ. Ζ εγθαηάζηαζε ζα αθεζεί λα 
ιεηηνπξγήζεη ζηηο ζπλζήθεο απηέο. Γηαξξνέο ησλ αεξαγσγψλ ζα αληρλεπηνχλ απφ ηελ εκθάληζε 
ξεχκαηνο αέξα ζηελ έμνδν ηνπ αλεκηζηήξα. Σν ξεχκα απηφ κεηξνχκελν κε θαηάιιειν φξγαλν, 
αλεκφκεηξν ειεθηξνληθνχ ηχπνπ, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο νλνκαζηηθήο παξνρήο ηνπ 
αλεκηζηήξα. 

7.3.3.2 Έιεγρνο αλεκηζηήξσλ 

Θα πξέπεη λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία φινη νη αλεκηζηήξεο (παξνρήο, επηζηξνθήο, απφξξηςεο), ψζηε 
λα ειεγρζεί ε νξζή θνξά πεξηζηξνθήο θαη λα γίλεη κέηξεζε ηνπ αξηζκνχ ζηξνθψλ, ηεο έληαζεο θαη 
ηεο ηάζεο θάζε ειεθηξνθηλεηήξα. 

ηε ζπλέρεη ζα πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο ηεο ζπλνιηθήο παξνρήο θάζε αλεκηζηήξα απαγσγήο αέξα 

ζηηο νλνκαζηηθέο ηνπ ζηξνθέο. (επηζπκεηή δηαθχκαλζε 10%)  

7.3.3.3 Ρπζκίζεηο δηθηχνπ  

i. Θα γίλεη κέηξεζε ηεο παξνρήο φισλ ησλ θπξίσλ θιάδσλ ηνπ δηθηχνπ ησλ αεξαγσγψλ κε 
ζσιήλα PITOT θαη ζηε ζπλέρεηα ξχζκηζε ησλ ξπζκηζηηθψλ δηαθξαγκάησλ (VOLUME 
DAMPERS) φισλ ησλ θπξίσλ θιάδσλ έηζη ψζηε λα δηέξρεηαη ε απαηηνχκελε απφ ηελ κειέηε 
εθαξκνγήο παξνρή (επηζπκεηή δηαθχκαλζε ±10% ηεο νλνκαζηηθήο). 

ii. Ρχζκηζε ηεο παξνρήο θάζε ζηνκίνπ ηνπ δηθηχνπ αεξαγσγψλ αξρίδνληαο απφ ην πην 
απνκαθξπζκέλν, κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεινπ αλεκφκεηξνπ κε πηεξχγην εθηξνπήο 
(DEFLECTING VANE ANEMOMETER). Δπεηδή ε ξχζκηζε ελφο ζηνκίνπ επεξεάδεη ηελ 
θαηαλνκή ησλ πηέζεσλ ζην αεξαγσγφ απαηηείηαη επαλάιεςε ηεο κέηξεζεο ηεο παξνρήο 
φισλ ησλ ζηνκίσλ θαη ελδερφκελε επαλάιεςε ηεο ξχζκηζεο έσο φηνπ επηηεπρζνχλ νη 
απαηηνχκελεο παξνρέο ζε φια ηα ζηφκηα (επηζπκεηή δηαθχκαλζε ±10% ηεο νλνκαζηηθήο). 

iii. Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ απηνκαηηζκψλ, ηειερεηξηζκψλ θαη δηαηάμεσλ 
αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο 
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8. ΣΠ-ΗΜ-8: ΜΗΥΑΝΔ ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΗ ΔΔΛ 

8.1 Τλικά 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο πθηζηάκελεο κεραλέο ζπκπαξαγσγήο, πνπ ζα 
αληηθαηαζηαζνχλ.  

Ζ κνλάδα ζα είλαη δπλακηθφηεηαο θαη’ ειάρηζηνλ 176,50kW έθαζηε, κε ελδεηθηηθή απφδνζε 
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 42,6% θαη ζεξκφηεηαο 41,2%. Θα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην 
εμνπιηζκφ γηα ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο (ΖΘ) εθκεηαιιεπφκελή πιήξσο ηελ 
ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ην θχθισκα ςχμεο ηνπ θηλεηήξα θαη ησλ θαπζαεξίσλ. ηνλ 
εμνπιηζκφ ηεο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη επίζεο αεξφςπθηνη ελαιιάθηεο ςχμεο κείγκαηνο 
(intercooler) θαη αλάγθεο (emergency cooling), ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ ζηνλ θηλεηήξα γηα 
ιεηηνπξγία κε βηναέξην, ζχζηεκα αλαπιήξσζεο θαη απνκάθξπλζεο ιηπαληηθνχ καδί κε ηηο 
δεμακελέο θξέζθνπ θαη ρξεζηκνπνηεκέλνπ ιηπαληηθνχ θαη ζχζηεκα εμάηκηζεο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απνζβεζηήξα ζνξχβνπ απαγσγήο θαπζαεξίσλ κε ππνδνρή γηα 
ηνπνζέηεζε νμεηδσηηθνχ θαηαιχηε θαη θακηλάδαο. 

Σν ζπγθξφηεκα ζπκπαξαγσγήο απνηειείηαη απφ αεξηνθηλεηήξα θαη ηξηθαζηθή γελλήηξηα. Ο 
αεξηνθηλεηήξαο θαη ε ζχγρξνλε ηξηθαζηθή γελλήηξηα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε θνηλφ πιαίζην-βάζε, ε 
νπνία θέξεη ειαζηηθά ζηνηρεία πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απφζβεζε θξαδαζκψλ. Ο άμνλεο ζπλδένληαη 
κέζσ ειαζηηθνχ θιαληδσηνχ ζπλδέζκνπ αμνληθήο ζπλαξκνγήο γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ζηξεπηηθψλ 
ηάζεσλ. Σν κεηαιιηθφ πιαίζην δηαζέηεη ελζσκαησκέλε δεμακελή θξέζθνπ ιηπαληηθνχ θαζψο θαη 
δεμακελέο επέθηαζεο ηεο ειαηνιεθάλεο ηνπ αεξηνθηλεηήξα έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εθηεηακέλε 
δηάξθεηα δσήο ην ιηπαληηθνχ ιαδηνχ. 

Σν ζπγθξφηεκα δηαζέηεη ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο αεξίνπ κεδεληθήο πίεζεο, κπαηαξίεο εθθίλεζεο 
αεξηνθηλεηήξα, ζχζηεκα απηφκαηεο αλαπιήξσζεο ιαδηνχ κε αληιία θξέζθνπ ιαδηνχ, δεμακελέο 
θξέζθνπ θαη ρξεζηκνπνηεκέλνπ ιαδηνχ, ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο θπθιψκαηνο  ςχμεο αεξηνθηλεηήξα, 
ελαιιάθηε θαπζαεξίσλ καδί κε βαιβίδα παξάθακςεο θαπζαεξίσλ ελζσκαησκέλνο ζην θχθισκα 
ςχμεο ηνπ αεξηνθηλεηήξα, ζχζηεκα αλάθηεζεο ζεξκφηεηα κέζσ πιαθνεηδή ελαιιάθηε, ζηγαζηήξεο, 
θακηλάδα θαπζαεξίσλ, ζχζηεκα απνζηξάγγηζεο ζπκππθλσκάησλ θαζψο θαη ζσιελψζεηο, αληιίεο 
λεξνχ,ηξίνδεο βαιβίδεο ειέγρνπ, δνρεία δηαζηνιήο θαη ινηπά φξγαλα θπθιψκαηνο ςχμεο αλάγθεο 
αεξηνθηλεηήξα.  

Ζ κνλάδα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ απαηηνχκελν ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη, 
ζπζηεκα ειέγρνπ αεξηνθηλεηήξα, ειεθηξηθφ πίλαθα πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ, πίλαθα δηαθφπηε 
γελλήηξηαο,  ζχζηεκα ειέγρνπ γελλήηξηαο θαη ζχζηεκα δηαζχλδεζεο επηθνηλσλίαο . 

ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ηα 

παξαθάησ:  

- ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ δχν κνλάδσλ ζπκπαξαγσγήο, 

- ε απνμήισζε θαη απνκάθξπλζεο ησλ παιαηψλ κνλάδσλ, θαισδηψζεσλ, πηλάθσλ θαη 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ,  

- ν Πίλαθαο θαη ην θαηάιιειν ειεθηξνινγηθφ πιηθφ παξνρήο ελέξγεηαο ζην πθηζηάκελν δίθηπν 

ηεο Δ.Δ.Λ., 

- ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο ηνπηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδνο απφ ηελ πθηζηάκελε ζέζε 

ρεηξηζηή ηνπ θηηξίνπ Δλέξγεηαο ηεο Δ.Δ.Λ. 

-  θάζε απαηηνχκελν φξγαλν γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο 

παξαγφκελεο ελέξγεηαο,  
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- θάζε απαηηνχκελε ηξνπνπνίεζε θαη ζηνηρείν (δηθιείδεο, θίιηξα θαζαξηζκνχ θιπ) ζην δίθηπν 

αεξίνπ,  

- θάζε απαηηνχκελε εξγαζία, πιηθφ θαη ινγηζκηθφ γηα ηελ έληαμε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο απηψλ ζην πθηζηάκελν ζχζηεκα ειέγρνπ (SCADA) ηεο Δ.Δ.Λ. Βφινπ. 

- Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ν πιήξεο ρξσκαηηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ θηηξίνπ 

εγθαηάζηαζεο θαη θάζε απαηηνχκελε νηθνδνκηθή εξγαζία ζπληήξεζεο (ζνβαηίζκαηα, 

δάπεδα, αλνίγκαηα, θνπθψκαηα, κνλψζεηο θιπ) πνπ ηπρφλ απαηηεζεί ζηνλ ρψξν 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

- Κάζε άιιε εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξχζκηζεο πνπ ηπρφλ δελ αλαθέξεηαη 

παξαπάλσ γηα ηελ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ. 
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