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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν τεύχος περιλαµβάνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές, µε βάση τις οποίες, και σε
συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών συµβατικών τευχών και σχεδίων της εργολαβίας, θα
εκτελεστούν από τον ανάδοχο οι εργασίες του έργου.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές δίνουν το πλαίσιο ποιότητας, µέσα στο οποίο θα κινηθεί η Μελέτη
των ∆ιαγωνιζοµένων για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και λειτουργία του Έργου.
Περιγράφει και αναλύει τις εργασίες, τις µεθόδους κατασκευής και τα υλικά κάθε στοιχείου
χωριστά.
Στην περίπτωση κατά την οποία η τεχνική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου περιλαµβάνει
εξοπλισµό για τον οποίο δεν δίνονται σαφείς τεχνικές προδιαγραφές στο παρόν τεύχος, ο
υποψήφιος ανάδοχος δεσµεύεται στην τεχνική του προσφορά να δώσει για τον εν λόγω
εξοπλισµό τεχνικές προδιαγραφές και αναφορά µιας τουλάχιστον εγκατάστασης όπου έχει
τοποθετηθεί επιτυχώς.
Τονίζεται ότι όσα στοιχεία παρουσιάζονται ρητά ως απαραίτητα ή υποχρεωτικά ή ορίζουν κάποιο
ελάχιστο µέγεθος δεν δύναται να τροποποιηθούν από τους διαγωνιζόµενους κατά τη σύνταξη
της τεχνικής τους προσφοράς και θα πρέπει να ακολουθηθεί η αντίστοιχη απαίτηση. Στο ίδιο
πνεύµα , όσα µεγέθη τονίζονται ως «ενδεικτικά» ή δίνονται µε τον χαρακτηρισµό «περίπου»
κ.λπ.,, δίνονται για λόγους πληρότητας και µπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα µε την
προσφορά του διαγωνιζόµενου.
Το νοµικό πλαίσιο είναι αυτό που αναφέρεται στο παρόν και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, οι
υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να λάβουν υπ’όψιν τους τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού, ακόµα
και αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά.

Το νοµικό πλαίσιο είναι αυτό που αναφέρεται στο παρόν και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, Οι
υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να λάβουν υπ’όψιν τους τις τυχόν τροποποίησεις αυτού, ακόµα
και αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να λάβουν ειδική µέριµνα ώστε στην Προσφορά τους να
τηρούνται όλες οι δεσµεύσεις που απορρέουν από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων.

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Οι κανονισµοί µε τους οποίους πρέπει να συµφωνούν τα τεχνικά στοιχεία των µηχανηµάτων,
συσκευών και υλικών των διαφόρων εγκαταστάσεων αναφέρονται στις παραγράφους που
ακολουθούν, ενώ οι ισχύοντες κανονισµοί και διατάξεις βάσει των οποίων θα γίνουν οι µελέτες
αναφέρονται στον Κανονισµό Μελετών Έργου και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Ο σχεδιασµός και η κατασκευή όλου του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε όλους τους κανόνες
της τεχνικής και σύµφωνα µε αναγνωρισµένα ελληνικά ΕΛΟΤ, ΕΝ ή διεθνή πρότυπα ενώ το
συνολο του εξοπλισµού θα φέρει πιστοποιηση CE. Η αναφορά στις παρούσες προδιαγραφές σε
πρότυπα (DIN. BS κλπ), είναι ενδεικτική της επιθυµητής ποιότητας και ο Ανάδοχος µπορεί να
εφαρµόσει ισοδύναµα πρότυπα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα αλλού στις προδιαγραφές αυτές.
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Η κατασκευή του εξοπλισµού πρέπει να ολοκληρώνεται στο εργοστάσιο του προµηθευτή, πριν
την αποστολή του στο εργοτάξιο. Οι επί τόπου εργασίες θα περιορίζονται στην ανέγερση του
εξοπλισµού και σε µικρές µόνο µετατροπές και προσαρµογές, οι οποίες είναι απαραίτητες για
την εγκατάστασή του.
Όπου υπάρχει η δυνατότητα, ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει µηχανολογικό και
ηλεκτρολογικό εξοπλισµό, που να ανήκει στην σειρά παραγωγής του κατασκευαστή. Στις
περιπτώσεις που ο προτεινόµενος εξοπλισµός δεν είναι τυποποιηµένος, όσον αφορά τον
κατασκευαστή και τον τύπο, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στον Εργοδότη τα
απαραίτητα τεχνικά στοιχεία, ώστε να αιτιολογήσει την επιλογή του. Στην περίπτωση αυτή ο
Εργοδότης δύναται να απορρίψει ή να αποδεχθεί τον εν λόγω εξοπλισµό. Ο Ανάδοχος θα
πρέπει να προµηθεύσει ηλεκτρολογικό ή µηχανολογικό εξοπλισµό παρόµοιας κατασκευής και
από τον ίδιο κατασκευαστή (π.χ. ηλεκτρικοί κινητήρες), ώστε να είναι εφικτή η εναλλαξιµότητά
του.

1.1.1

Υλικά

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι καινούργια και πρώτης εµπορικής
ποιότητας, χωρίς ελαττώµατα και επιλεγµένα για µεγάλη διάρκεια ζωής µε την ελάχιστη δυνατή
συντήρηση. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι τα υλικά θα πρέπει να είναι συµβατά µεταξύ τους και να έχουν
τύπο και ποιότητα κατάλληλο για την χρήση που προορίζονται.
Τα παρακάτω υλικά δεν θα χρησιµοποιηθούν σε επαφή µε πετρελαιοειδή προϊόντα:
• µόλυβδος
• χαλκός και κράµατα χαλκού
• ψευδάργυρος και κράµα ψευδαργύρου
• επικαδµίωση και γαλβάνισµα µε κάδµιο
• φυσικό ελαστικό
Όλα τα εξαρτήµατα θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στην τριβή και στην διάβρωση και να
διατηρούν τις ιδιότητές τους χωρίς να υφίστανται γήρανση από τον καιρό, την έκθεση στην
ηλιακή ακτινοβολία, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.1.2

Χάλυβας

Οι µεταλλικές ράβδοι και τα φύλλα που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισµού
θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του BS 4360 GRADE 43/50. Ο ανοξείδωτος χάλυβας θα πρέπει
να παρουσιάζει αντίσταση στην ατµοσφαιρική διάβρωση τουλάχιστον ίση µε αυτή που
παρέχεται από χάλυβα 18% χρώµιο και 8% νικέλιο.

1.1.3

Χυτοσίδηρος και άλλα χυτά υλικά

Ο χυτοσίδηρος θα είναι ανθεκτικός, πυκνόκοκκος, σύµφωνα µε το BS 1452 CLASS 14. Η
χύτευσή του θα έχει γίνει µε επιµέλεια και δεν θα παρουσιάζει ρωγµές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες
ή άλλα ελαττώµατα. Θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα µαλακός και ανθεκτικός και εύκολα
κατεργάσιµος. Οι επιφάνειες που δεν θα είναι µηχανικά κατεργασµένες θα πρέπει να υποστούν
κατάλληλη επεξεργασία για την αφαίρεση των ανωµαλιών από το χυτήριο. Εάν η αφαίρεση
µετάλλου για τις τυχόν επιδιορθώσεις ελαττώσει την διατοµή περισσότερο από το 25%, ή µέχρι
τέτοιου σηµείου, ώστε η τάση να υπερβεί την επιτρεπόµενη τάση περισσότερο από 50%, το εν
λόγω χυτό υλικό θα απορρίπτεται.
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1.1.4

Αλουµίνιο

Ο εξοπλισµός που θα κατασκευασθεί από κράµατα αλουµινίου θα πρέπει να προέρχεται από
έναν ειδικευµένο κατασκευαστή παρόµοιου εξοπλισµού και να είναι σύµφωνος µε το DIN 1725.
Oι εργασίες συγκόλλησης πρέπει να γίνουν από ειδικευµένο προσωπικό στο εργοστάσιο,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Όλα τα τεµάχια από αλουµίνιο, που θα έρχονται σε
επαφή µε το σκυρόδεµα, θα καλύπτονται µε δύο στρώσεις ασφαλτικής βαφής.

1.1.5

∆ιαφορετικά υλικά

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή διάβρωσης που θα οφείλεται στην
επαφή διαφορετικών µετάλλων. Όπου είναι απαραίτητο να υπάρχει επαφή µεταξύ διαφορετικών
µετάλλων, τα µέταλλα αυτά θα επιλέγονται έτσι ώστε η διαφορά δυναµικού µεταξύ τους στην
ηλεκτροχηµική σειρά να µην είναι µεγαλύτερη από 0,5 mV. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, οι
επιφάνειες επαφής του ενός ή και των δύο µετάλλων θα είναι γαλβανισµένες, ή κατάλληλα
επεξεργασµένες ώστε η διαφορά δυναµικού να βρίσκεται µέσα στα επιτρεπτά όρια. Εναλλακτικά
µπορεί τα δύο µέταλλα να είναι µονωµένα µεταξύ τους µε µία εγκεκριµένη µέθοδο (µονωτικοί
σύνδεσµοι κλπ).

1.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1.2.1

Συσκευασία

Ο εξοπλισµός, πριν την αποστολή του από τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή στο εργοτάξιο,
θα πρέπει να έχει επαρκή προστασία κατά της διάβρωσης και των τυχαίων ζηµιών, που µπορεί
να προκύψουν κατά την µεταφορά, την αποθήκευση και την ανέγερση του. Ο Ανάδοχος είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για τα παραπάνω και θα πρέπει να προµηθεύσει όλα τα απαραίτητα
µέσα και υλικά (κιβώτια συσκευασίας κλπ) και να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα, έτσι ώστε ο
εξοπλισµός να φθάσει στο εργοτάξιο άθικτος και χωρίς ζηµιές.
Η συσκευασία θα πρέπει να είναι τέτοια, έτσι ώστε να µπορέσει να αντέξει σε κακοµεταχειρίσεις
κατά την µεταφορά λαµβάνοντας υπόψη και τις πιθανές καθυστερήσεις και να είναι κατάλληλη
για αποθήκευση. Οι φλάντζες, οι δικλείδες και τα ειδικά τεµάχια θα πρέπει να προστατεύονται µε
ξύλινους δίσκους, που θα είναι στερεωµένοι µε προσωρινά µπουλόνια (τα οποία όµως δεν θα
χρησιµοποιηθούν κατά την εγκατάσταση του εξοπλισµού), ή µε άλλες δόκιµες µεθόδους. Τα
διάφορα µικρούλικα όπως χιτώνια, δακτύλιοι, τσιµούχες, κοχλίες, περικόχλια κλπ, θα
συσκευάζονται σε κιβώτια.
Όλα τα αντικείµενα θα µαρκάρονται καθαρά, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται στον κατάλογο
συσκευασίας, που θα βρίσκεται µέσα σε αδιάβροχο φάκελο. Τα κιβώτια θα πρέπει να έχουν
σηµεία αναγνώρισης, που να συσχετίζεται µε τον φάκελο συσκευασίας και να µαρκάρονται µε
αδιάβροχη µπογιά, ώστε να φαίνεται το βάρος τους και τα σηµεία στερέωσης των λαβών. Κατά
την παραλαβή του εξοπλισµού επί τόπου των έργων, ο Ανάδοχος οφείλει, εάν του ζητηθεί, να
ανοίξει το οποιοδήποτε κιβώτιο ή συσκευασία για έλεγχο από τον Εργοδότη και µετά να προβεί
ο ίδιος στη επανασυσκευασία του.

1.2.2

Αποθήκευση του εξοπλισµού

Η παράδοση του εξοπλισµού στο εργοτάξιο, θα πρέπει να ακολουθήσει ένα κατάλληλο
πρόγραµµα, που θα ετοιµάσει ο Ανάδοχος, έτσι ώστε ο εξοπλισµός να παραδίδεται, να
αποθηκεύεται και στην συνέχεια να εγκαθίσταται µε τις λιγότερες δυνατές παρενοχλήσεις και
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καθυστερήσεις, σύµφωνα µε το πρόγραµµα κατασκευής των έργων. Ο Ανάδοχος µε δικά του
µέσα και ευθύνη θα εξασφαλίσει επαρκή χώρο για την αποθήκευση του εξοπλισµού µετά την
άφιξη του στο εργοτάξιο. Ο Εργοδότης θα εξετάσει τους διάφορους χώρους αποθήκευσης του
εξοπλισµού και θα συµφωνήσει µε τον τρόπο και το πρόγραµµα παράδοσης και εγκατάστασης
του εξοπλισµού.
Τα µέσα αποθήκευσης θα πρέπει γενικά να συµφωνούν µε τις παρακάτω απαιτήσεις:
• Ο εξοπλισµός πρέπει να αποθηκεύεται σε καθαρό, καλά αεριζόµενο και χωρίς υγρασία
στεγασµένο χώρο.
• Τα αποθηκευόµενα αντικείµενα πρέπει να είναι κατάλληλα διατεταγµένα, έτσι ώστε να
διευκολύνεται η ανεύρεση τους και να προστατεύονται από φθορές.
• Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα υποστηρίγµατα για την παραλαβή του φορτίου.
• Η µεταφορά και αποθήκευση των διαφόρων αντικειµένων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε
να µην υποβάλλονται σε υπερβολικές καταπονήσεις και να µην φθείρεται η βαφή και το
φινίρισµα τους.
• Τα περιστρεφόµενα µηχανικά µέρη θα πρέπει να είναι καλυµµένα.
• Οι σωλήνες θα πρέπει να είναι ταπωµένοι στα δύο άκρα προς αποφυγή εισόδου
υγρασίας ενώ οι πλαστικοί σωλήνες θα πρέπει να προστατεύονται και από την ηλιακή
ακτινοβολία.
• Τα µεταλλικά αντικείµενα δεν πρέπει να αποθηκεύονται απ ευθείας πάνω στο έδαφος.

1.2.3

Εγκατάσταση εξοπλισµού

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει το απαραίτητο ειδικευµένο προσωπικό για την εγκατάσταση του
εξοπλισµού. Η εγκατάσταση του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε την καλύτερη σύγχρονη
πρακτική και µεθόδους και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισµού.
Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει εξάλλου και όλον τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισµό όπως:
ηλεκτοπαραγωγά ζεύγη, γερανούς, παλάγκα, αναρτήρες, συνδετήρες κλπ φορτηγά και µέγγενες
σωλήνων/εξοπλισµού, χωροβάτες, ωρολόγια συγκρίσεως, όργανα δοκιµών, µονάδες
συγκόλλησης, µονάδες οξυγόνου/ασετυλίνης, καθώς και όλα τα αναλώσιµα υλικά και γενικά
οτιδήποτε παρόµοιο υλικό που είναι απαραίτητο για την ανέγερση επιτόπιες δοκιµές και θέση σε
λειτουργία. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιµοποιήσει τον ανυψωτικό εξοπλισµό που θα
προµηθεύσει για την εγκατάσταση, θα πρέπει να φροντίσει να ζητήσει από τον κατασκευαστή
του ανυψωτικού εξοπλισµού να τον ελέγξει µετά την εγκατάσταση του, για να εξασφαλισθεί η
σωστή τοποθέτηση του εξοπλισµού.
Ο εξοπλισµός θα είναι αλφαδιασµένος και ευθυγραµµισµένος, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις
και τις ανοχές του κατασκευαστή. Θα χρησιµοποιηθούν επαρκή προσωρινά παρεµβύσµατα,
στηρίγµατα κλπ για να διευκολυνθεί η ανέγερση και η ευθυγράµµιση του εξοπλισµού και να
εξασφαλισθεί ότι θα παραµείνει αµετακίνητος κατά την τοποθέτηση του κονιάµατος, του
σκυροδέµατος, ή της επιχωµατώσεως. Αφού ο εξοπλισµός αλφαδιασθεί και ευθυγραµµισθεί, θα
γίνει τελική επιθεώρηση από τον Εργοδότη και θα δοθεί γραπτή έγκριση για να αρχίσει η
"ενσωµάτωση" του εξοπλισµού (σκυροδέτηση εδράνων, πλίνθοι στήριξης, επιχωµατώσεις κλπ).

1.2.4

Βαφή και αντιδιαβρωτική προστασία

Όλα τα µεταλλικά µέρη των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού θα πρέπει να προστατευθούν
από τη διάβρωση και ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την κατάλληλη αντιδιαβρωτική
προστασία. Τα συστήµατα προστασίας θα πρέπει να παρέχουν διάρκεια ζωής 30 ετών, µε
φθορά κατηγορίας Ri3, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 4628/3. Tα αναφερόµενα παραπάνω
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θεωρούνται σαν οι ελάχιστες απαιτήσεις και ο Ανάδοχος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
ικανοποιήσει τον Εργοδότη ότι τα εφαρµοζόµενα συστήµατα βαφής και αντιδιαβρωτικής
προστασίας των υλικών και του εξοπλισµού είναι τουλάχιστον ισοδύναµα µε τα
προδιαγραφόµενα.
Όλες οι σχετικές εργασίες, που θα γίνουν στο εργοστάσιο του προµηθευτή του εξοπλισµού και
επί τόπου, θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν από πεπειραµένους τεχνίτες. Όλα τα υλικά, που
θα χρησιµοποιηθούν, θα πρέπει να έχουν εγκριθεί πριν την εφαρµογή τους και δεν επιτρέπεται
αλλαγή του προµηθευτή, εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά. Η προετοιµασία και η βαφή του
εξοπλισµού θα γίνει στο εργοστάσιο του προµηθευτή, σε στεγασµένο χώρο, µε ελεγχόµενη
θερµοκρασία περιβάλλοντος. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στον Εργοδότη για έγκριση πίνακα µε
τον µηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισµό, που προτίθεται να βάψει στο εργοτάξιο. ∆εν θα
γίνονται εργασίες βαφής στο εργοτάξιο, εφόσον η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι
µικρότερη από 5οC και η σχετική υγρασία µεγαλύτερη από το 85%. Ο Aνάδοχος θα πρέπει να
λάβει κατάλληλα µέτρα, ώστε να εξασφαλίσει ότι τα χρώµατα δεν θα καλύπτουν πινακίδες
αναγνώρισης, οδηγιών κ.λ.π., που βρίσκονται στον ηλεκτρολογικό και µηχανολογικό εξοπλισµό.

1.2.5

Γενικές Προφυλάξεις

Όλα τα χρώµατα θα αναµιγνύονται και χρησιµοποιούνται αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή και τα αστάρια θα εναρµονίζονται µε το τελικό χρώµα. Όπου είναι δυνατόν, οι
τύποι των χρωµάτων θα είναι τυποποιηµένοι για να διευκολύνεται η µελλοντική συντήρηση.
Κάθε στρώση βαφής θα εφαρµόζεται µόλις στεγνώσει η προηγούµενη. Το χρονικό διάστηµα
µεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων βαφής θα είναι τουλάχιστον 24 ώρες, εκτός εάν ο
κατασκευαστής αναφέρει διαφορετικά. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε να αποφεύγονται
τρεξίµατα χρωµάτων, ή υπερβολικό πάχος στρώσης. Οι στρώσεις βαφής θα πρέπει να έχουν
διαφορετικές αποχρώσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη της στρώσης από την
επόµενη.
Τα διάφορα εργαλεία (βούρτσες κλπ), που χρησιµοποιούνται για την βαφή, θα πρέπει να
καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε διαλυτικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή των υλικών βαφής. Γενικά όλες οι εργασίες (προετοιµασία και βαφή) θα γίνονται
σύµφωνα µε το BS 5493, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά.

1.3 ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1.3.1

Πινακίδες αναγνώρισης εξοπλισµού

Κάθε εξάρτηµα του εξοπλισµού θα φέρει µόνιµα στερεωµένη σε εµφανή θέση πινακίδα
αναγνώρισης, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, επάνω στην οποία θα έχουν τυπωθεί ή
χαραχθεί στα αγγλικά και ελληνικά οι ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:
•
•
•
•
•

όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή
περιγραφή του εξαρτήµατος
αύξοντας αριθµός της κατασκευής, στοιχεία της κατασκευής και/ή της εργασίας
ισχύς και άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία
ότι πρόσθετα στοιχεία αφορούν ειδικά το υπόψη εξάρτηµα

Όλα τα εξαρτήµατα του εξοπλισµού, που χρησιµεύουν για ένδειξη, συναγερµό και έλεγχο
πρέπει να φέρουν κατάλληλες πληροφορίες, σχετικά µε τον ρόλο τους, τον τρόπο και τον τοµέα
λειτουργίας. Οι πινακίδες θα είναι άσπρες µε µαύρα χαραγµένα γράµµατα και αριθµούς.
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1.3.2

Αναγνώριση σωληνώσεων

Οι σωληνώσεις και οι αγωγοί, που µεταφέρουν είτε επικίνδυνα είτε ακίνδυνα ρευστά, ή
περιέχουν καλώδια κλπ, θα είναι βαµµένοι µε κωδικό χρώµα και χαρακτηρισµένοι σύµφωνα µε
το πρότυπο BS 1710. Τα κωδικά χρώµατα, εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά, θα είναι τα
παρακάτω:
• καθαρό νερό
κυανό
• βιοµηχανικό νερό
βαθύ µπλε
• λύµατα, επιπολάζοντα υγρά
βαθύ πράσινο
• Πυροσβεστικό δίκτυο
κόκκινο
• λάδι και πετρέλαιο
πορτοκαλί
• καύσιµο αέριο
λευκό
• βιοαέριο
κίτρινο
• πεπιεσµένος αέρας
γκρίζο
Μεταλλικοί αγωγοί που προστατεύουν όδευση ηλεκτρικών καλωδίων θα είναι γαλβανισµένοι και
θα παραµένουν άβαφοι. Σε εµφανείς θέσεις των εγκαταστάσεων θα τοποθετηθούν πίνακες, οι
οποίοι θα δείχνουν τα χρώµατα και τα τυχόν ενδεικτικά γράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν για τις
διάφορες κατηγορίες σωληνώσεων.

1.3.3

Ανακοινώσεις ασφάλειας

Ο Aνάδοχος θα τοποθετήσει πινακίδες ανακοίνωσης κινδύνου, προσοχής και οδηγιών, όπου
κριθεί απαραίτητο, για την ασφάλεια του προσωπικού και την καλή λειτουργία των επιµέρους
µονάδων. Οι ανακοινώσεις θα είναι γραµµένες στα ελληνικά και στα αγγλικά. Γενικά οι
ανακοινώσεις "Κινδύνου" θα είναι γραµµένες µε άσπρα γράµµατα σε µαύρο φόντο, οι
ανακοινώσεις για "Προσοχή" θα είναι µε κόκκινα γράµµατα σε άσπρο φόντο και τέλος οι
ανακοινώσεις µε οδηγίες θα είναι µε µαύρα γράµµατα σε άσπρο φόντο.

1.3.4

Μέτρα προστασίας

Ο Aνάδοχος οφείλει, όπου απαιτείται, να λάβει τα απαραίτητα µέτρα, για την προστασία του
προσωπικού λειτουργίας. Ειδικότερα:
•
Όλα τα περιστρεφόµενα µέρη, τα προεξέχοντα ακραξόνια και κάθε επικίνδυνο
κινούµενο µέρος του εξοπλισµού θα έχει προστατευτικά καλύµµατα από πλάκες
µαλακού χάλυβα, επαρκούς πάχους και καλά στερεωµένα. Στις περιπτώσεις που
απαιτείται πρόσβαση στον εξοπλισµό, θα υπάρχουν ανοίγµατα µε κινητά καλύµµατα.
•
Οποιοδήποτε τµήµα του εξοπλισµού, στο οποίο η θερµοκρασία µπορεί να ξεπεράσει
ο
τους 80 C, θα πρέπει να θωρακισθεί µε δικτυωτό ή συµπαγές παραπέτασµα, για να
αποφευχθεί η τυχούσα επαφή µε το προσωπικό.
•
Όλα τα συστήµατα µετάδοσης κίνησης µε ιµάντες ή συρµατόσχοινα θα πρέπει να είναι
προστατευµένα µε άκαµπτο δικτυωτό παραπέτασµα. Οι αναγνώσεις της ταχύτητας
περιστροφής των µηχανών θα πρέπει να γίνεται χωρίς την αφαίρεση του
προφυλακτήρα.
•
Όλα τα συστήµατα µετάδοσης κίνησης µε αλυσίδα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε
καλύµµατα, από χαλύβδινα φύλλα, µε µέσα λίπανσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή της αλυσίδας. Όλες οι ενώσεις πρέπει να προστατεύονται από την σκόνη
και να αποσυναρµολογούνται εύκολα. Κάθε κάλυµµα θα έχει θυρίδα πρόσβασης και
οπή στράγγισης.
•
Εξοπλισµός, που θα βρίσκεται σε χώρους που θα υπάρχει προσωπικό για τις συνήθεις
εργασίες λειτουργίας, θα είναι κατάλληλα σχεδιασµένος ή θα έχει σιγαστήρες, έτσι ώστε
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•

•

το προσωπικό να µην υπόκειται σε θόρυβο µεγαλύτερο από ισοδύναµο συνεχούς ήχου
85 DBA, όπως καθορίζεται στο πρότυπο ISO 1999.
Σε όλες τις δεξαµενές, φρεάτια, κανάλια κλπ, όπου διέρχονται ή αποθηκεύονται ρευστά,
θα υπάρχουν κιγκλιδώµατα εφόσον η στάθµη εργασίας είναι χαµηλότερα από 50 cm
από την στέψη των αντίστοιχων κατασκευών.
Οι σκάλες, που υπερβαίνουν τα 3 µέτρα σε ύψος, θα έχουν στεφάνια ασφαλείας µέχρι
2,5 µέτρα πάνω από το επίπεδο αφετηρίας και πλατύσκαλα σε αποστάσεις, που δεν θα
υπερβαίνουν τα 6 µέτρα.
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2.

ΟΜΑ∆Α 1Η: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.1 ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ – ΑΡΠΑΓΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
Η τροφοδοσία της Μονάδας Μηχανικής ∆ιαλογής µε σύµµεικτα αστικά απορρίµµατα γίνεται µε
τη χρήση αρπάγης, η οποία είναι αναρτηµένη σε γερανογέφυρα.
Η γερανογέφυρα αποτελείται από ένα µεταλλικό τµήµα το όποιο ολισθαίνει κατά µήκος του
κτιρίου. Πάνω στο µεταλλικό αυτό τµήµα φέρεται φορείο µε δυνατότητα ολίσθησης επί αυτού και
από το φορείο αναρτάται αρπάγη µε δυνατότητα κατακόρυφης και περιστροφικής κίνησης αλλά
και χειρισµού ανοίγµατος. Το µεταλλικό πλαίσιο φέρει κινητήρα µε µηχανικό µειωτήρα στροφών
στα δύο άκρα του.
Λόγω της συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας της γερανογέφυρας θα είναι βαρέως τύπου
FEM4m-M7.
Το µέγιστο βέλος κάµψεως, οφειλόµενο στο µέγιστο ονοµαστικό φορτίο (SWL) δεν θα
υπερβαίνει το 1/1000 του ανοίγµατος της γερανογέφυρας.
Επί της γερανογέφυρας και συγκεκριµένα από το βαρούλκο, αναρτάται η αρπάγη που
τροφοδοτεί το σχίστη. Η αρπάγη θα είναι χωρητικότητας κατ’ ελάχιστον (4 m3) για την
απρόσκοπτη τροφοδοσία του σχίστη. Η αρπάγη θα είναι κατάλληλη για λειτουργία σε
εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριµµάτων.
H λειτουργία της γερανογέφυρας θα γίνεται µε τηλεχειρισµό, από ειδικά διαµορφωµένο χώρο
(θάλαµο ελέγχου). Ο θάλαµος ελέγχου θα φέρει σύστηµα αερισµού, θερµοµόνωσης και
κλιµατισµού, ενώ θα παρέχεται τη µέγιστη ευκολία στη χρήση από τον χειριστή. Επίσης θα
διαχωρίζεται από το εσωτερικό µέρος του υπόλοιπου κτιρίου µε ειδικό κρύσταλλο ασφαλείας
προστατευόµενο από µεταλλική κατασκευή που θα καλύπτει όλη του την επιφάνεια.
Θα προβλέπεται σηµείο πρόσβασης στο διάδροµο επίσκεψης της γερανογέφυρας ο οποίος θα
φέρεται επί του κυρίως φορέα αυτής.
Οι κλίµακες και οι διάδροµοι προσπέλασης θα είναι αντιολισθητικού τύπου και θα
υποστηρίζονται από κάγκελα.
Η βαφή της κύριας µεταλλικής κατασκευής θα εκτελεστεί αφού, προηγούµενα αποµακρυνθούν
µε προθέρµανση λάδια, υγρασία, κατάλοιπα και εν συνεχεία, υποβληθεί σε αµµοβολή SA 2 ½
κατά τους Σουηδικούς κανονισµούς 055900 ή ISO 8501-1/1998. Εν συνεχεία, θα εφαρµοστούν
ένα στρώµα εποξειδικό αστάρι και δύο στρώµατα βαφής συνολικού πάχους 200µm ή αντίστοιχο
σύστηµα ισοδύναµο σύστηµα βαφής.
Η βαφή θα πρέπει να εξασφαλίζει την προστασία των γερανογεφυρών, στις έντονα διαβρωτικές
συνθήκες που θα λειτουργούν.
Οι γερανογέφυρες πρέπει να παραδοθούν πλήρως συναρµολογηµένες, δοκιµασµένες και
έτοιµες προς λειτουργία. Θα φέρουν πιστοποίηση CE.
Η γερανογέφυρα κατά την παράδοση της θα πρέπει να συνοδεύεται µε τα απαραίτητα, βιβλία
και σχέδια ήτοι:
α) λεπτοµερή κατασκευαστικά σχέδια της µεταλλικής κατασκευής,
β) βιβλία χειρισµού (στα ελληνικά),
γ) βιβλία συντηρήσεων (στα ελληνικά),
δ) βιβλία επισκευών (στα ελληνικά),
ε) βιβλία ανταλλακτικών,
στ) ηλεκτρολογικά σχέδια,
ζ) µηχανολογικά σχέδια,
η) σχέδια µηχανισµών,
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θ) πλάνο τακτικής συντήρησης και πίνακας απαιτούµενων ανταλλακτικών κατανεµηµένων ανά
ώρες λειτουργίας.

2.2 ΣΧΙΣΤΗΣ ΣΑΚΚΩΝ
Για την διάνοιξη των κλειστών σάκων και την απελευθέρωση του περιεχοµένου αυτών θα
χρησιµοποιηθεί σχίστης σάκκων ο οποίος θα εξασφαλίζει την απελευθέρωση του περιεχοµένου
αλλά δε θα προκαλεί σύνθλιψη των υλικών που περιέχονται σε αυτούς. Θα πρέπει να
εξασφαλίζει υψηλή αποτελεσµατικότητα ανοίγµατος >96%.
Η µονάδα του σχίστη θα πρέπει να προστατεύεται από επικίνδυνα υλικά, που είναι δυνατόν να
προκαλέσουν βλάβη της.
Οι πλαστικοί σάκοι που τροφοδοτούνται στο σχίστη µέσω της αρπάγης θα αδειάζονται σε χοάνη
τροφοδοσίας, από όπου θα µεταφέρονται στο κανάλι εισόδου του σχίστη. Ο έλεγχος της
τροφοδοσίας του σχίστη µε απορρίµµατα θα γίνεται µε φωτοκύτταρο το οποίο ενεργοποιείται
στον θάλαµο ελέγχου του τµήµατος παραλαβής των απορριµµάτων σε περίπτωση πλήρωσης
του προσωρινού χώρου συλλογής.
Ο σχίστης θα φέρει πλήρη ηλεκτρολογικό πίνακα τροφοδοσίας και αυτοµατισµού µε ανεξάρτητο
PLC, το οποίο ελέγχει την λειτουργία του. Η κατασκευή πρέπει να έχει υψηλή αντοχή έναντι σε
φθορές, σκόνες, µπλοκαρίσµατα από ογκώδη αντικείµενα, ενώ θα µπορεί να λειτουργεί και
κάτω από δύσκολες συνθήκες τροφοδοσίας.

Χοάνη τροφοδοσίας
Η χοάνη τροφοδοσίας των απορριµµάτων θα είναι κατασκευασµένη από χαλύβδινο έλασµα µε
πλευρικές ενισχύσεις από προφίλ χάλυβα. Η κατασκευή θα είναι ιδιαίτερα ενισχυµένη για την
αντιµετώπιση των ισχυρών κρουστικών δυνάµεων, που αναπτύσσονται κατά την πτώση των
απορριµµάτων. Η χοάνη να φέρει πλήρη αντιδιαβρωτική προστασία µε αµµοβολή SA 2.5 και
εποξειδική βαφή συνολικού πάχους 160 µm DFT κατ' ελάχιστο και τουλάχιστον δύο στρώσεων
ή αντίστοιχο ισοδύναµο σύστηµα βαφής.
Το γεωµετρικό σχήµα της χοάνης και οι κλίσεις των πλευρικών τοιχίων θα εξασφαλίζουν ότι δεν
θα δηµιουργούνται γέφυρες υλικών στο εσωτερικό της χοάνης και ότι η προοδευτική παραλαβή
των απορριµµάτων από την ταινία θα είναι οµαλή και χωρίς διακοπές. Η χοάνη τροφοδοσίας να
διαθέτει αυτόµατο µηχανισµό (αυτοµατισµό µε φωτοκύτταρο) για τον έλεγχο της τροφοδοσίας
των απορριµµάτων προς τον σχίστη.
Όλες οι µεταλλικές επιφάνειες του υπό προµήθεια µηχανήµατος θα πρέπει να έχουν υποστεί
όλες τις απαραίτητες επεξεργασίες και θα προστατεύονται από την διάβρωση από άριστης
ποιότητας αντισκωριακές επιστρώσεις και χρώµα DUCO του πιστολιού σε δύο (2) τουλάχιστον
στρώσεις ή αντίστοιχο ισοδύναµο σύστηµα βαφής.

2.3 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ
Σε διάφορα σηµεία των µηχανικών διαχωρισµών παρεµβάλλονται διατάξεις ανάκτησης
σιδηρούχων υλικών, ώστε να µεγιστοποιηθεί η ανάκτηση των υλικών αυτών.
Ο µαγνητικός διαχωριστής θα µπορεί να προσαρµοστεί είτε απευθείας πάνω στον φορέα της
ταινίας αποµάκρυνσης του υλικού είτε θα έχει δικό του φορέα, είτε θα µπορεί να αναρτηθεί από
κάποιο σταθερό σηµείο.
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Ο µαγνήτης θα έχει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά και θα τοποθετεί κατ’ τέτοιον τρόπο ώστε να
επιτυγχάνει τη µέγιστη δυνατότητα ανάκτησης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή. Ο µαγνητικός διαχωριστής θα φέρει ταινία, κάθετα στην ταινία που περνάει
κάτωθεν αυτού, για την αποµάκρυνση των υλικών που έλκονται από τον ηλεκτροµαγνήτη.
Ο µαγνητικός διαχωριστής είναι αυτοκαθαριζόµενος και περιλαµβάνει ελαστική ταινία µεγάλης
αντοχής για την απαγωγή και µεταφορά των µαγνητιζόµενων µετάλλων. Ο µαγνητικός
διαχωριστής συνοδεύεται από κατάλληλη διάταξη για την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής
καθαρότητας του ανακτώµενου σιδηρούχου κλάσµατος. Η διάταξη ανάρτησης του Μαγνητικού
∆ιαχωριστή επιτρέπει τη ρύθµιση της απόστασης του µαγνήτη από την επιφάνεια του υλικού
προς διαχωρισµό. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ρύθµιση της ελκτικής ικανότητας του
µαγνήτη.
Τεχνικές απαιτήσεις
- Η καθαρότητα του τελικού προϊόντος σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΚΥΑ οικ.
56366/4351/14.
- Ο µαγνητικός διαχωριστής θα είναι αυτοκαθαριζόµενος. Ειδικότερα, θα έχει τη δυνατότητα
αυτοκαθαρισµού από τα ανακτώµενα υλικά ώστε η απόδοσή του µε την πάροδο του χρόνου
να διατηρείται σταθερή.
- Στιβαρή κατασκευή, χαµηλές ενεργειακές απαιτήσεις και αντοχή στη φθορά
- Όλα τα κρίσιµα στοιχεία είναι εύκολα προσβάσιµα και µπορούν εύκολα να αντικατασταθούν
κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων και επισκευών.
- Θα χρησιµοποιούνται µόνο µαγνητικοί διαχωριστές των τύπων και των κατασκευαστών που
έχουν δοκιµαστεί στην πράξη σε παρόµοιες εγκαταστάσεις.
- Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή η απενεργοποίηση του µαγνητικού διαχωριστή
ανεξάρτητα και να καταστεί δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της εγκατάστασης διαλογής
στην περίπτωση της διαλογής στερεών αποβλήτων που δεν περιέχουν σιδηρούχα µέταλλα.
- Η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηροκατασκευών γίνεται µε αµµοβολή βάσει
προδιαγραφής SA 2.5 και στη συνέχεια εφαρµογή εποξειδικών χρωµάτων µε συνολικό
πάχος ξηρού υµένα 200 µm ή αντίστοιχο ισοδύναµο σύστηµα.

2.4 ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Ο διαχωρισµός των αλουµινούχων θα πραγµατοποιείται µε χρήση ειδικών διαχωριστών
επαγωγικού µαγνητικού πεδίου, στους οποίους θα χρησιµοποιούνται φυσικοί µαγνήτες σπανίων
γαιών.
Η αρχή λειτουργίας στηρίζεται στην εφαρµογή εναλλασσόµενου µαγνητικού πεδίου που έχει ως
αποτέλεσµα την δηµιουργία δινορευµάτων στα υλικά που πρόκειται να διαχωριστούν. Τα
δινορεύµατα δηµιουργούν µαγνητικό πεδίο αντίθετης φοράς ως προς το µαγνητικό πεδίο του
ρότορα µε αποτέλεσµα την δηµιουργία απωστικών δυνάµεων επί των µη σιδηρούχων
αντικειµένων που οδηγούν στο διαχωρισµό τους.
Οι δυνάµεις που ασκούνται στα αλουµινούχα υλικά λόγω των επαγωγικών ρευµάτων που
αναπτύσσονται όταν διέρχονται από τον αλουµινοδιαχωριστή, τα εκτρέπουν και εκτελούν βολή,
οπότε και διαχωρίζονται.
Οι διαχωριστές αλουµινίου θα έχουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά και θα τοποθετηθούν κατά
τέτοιον τρόπο ώστε να επιτυγχάνουν τη µέγιστη δυνατότητα ανάκτησης σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές των κατασκευαστών. Η διαστασιολόγηση του αλουµινοδιαχωριστή θα πρέπει να
προσαρµοστεί για το συγκεκριµένο πλάτος του ιµάντα τροφοδοσίας.
Η κάθε διάταξη διαχωριστή θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από:
•
Τροχαλία επαγωγής υψηλής ταχύτητας από ανοξείδωτο χάλυβα
•

Τροχαλία επαγωγής µε µαγνήτες νεοδυµίου
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•

Ρυθµιζόµενη ταχύτητα ιµάντα: 0,5 - 3,0 m / s

•

Οι δύο πλευρές του πλαισίου να έχουν διακόπτη εκτάκτου διακοπής λειτουργίας.

Τεχνικές απαιτήσεις:
-

-

-

Η καθαρότητα του τελικού προϊόντος σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΚΥΑ οικ.
56366/4351/14.
Οι κραδασµοί που προκύπτουν από τον δονητικό τροφοδότη να µην µπορούν να
µεταφερθούν στο πλαίσιο στήριξης.
Ύπαρξη αισθητήρα κραδασµών επί του πλαισίου για την ανίχνευση ανισορροπίας, µε
σύστηµα αυτόµατης διακοπής λειτουργίας όταν ανιχνεύεται ανισορροπία.
Εκτός από πολύ στιβαρή κατασκευή, χαµηλές ενεργειακές απαιτήσεις και αντοχή στη
φθορά, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι όλα τα κρίσιµα στοιχεία είναι εύκολα προσβάσιµα και
µπορούν εύκολα να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων και επισκευών.
Θα χρησιµοποιούνται µόνο αλουµινοδιαχωριστές των τύπων και των κατασκευαστών που
έχουν δοκιµαστεί στην πράξη σε παρόµοιες εγκαταστάσεις.
Ο αλουµινοδιαχωριστής θα πρέπει να είναι προσβάσιµος και από τις δύο πλευρές για
εργασίες καθαριότητας και συντήρησης, κατά συνέπεια, θα πρέπει να υπάρχουν
πλατφόρµες και σκάλες πρόσβασης.
Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατόν η απενεργοποίηση του αλουµινοδιαχωριστη ανεξάρτητα
και να καταστεί δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της εγκατάστασης διαλογής στην
περίπτωση της διαλογής στερεών αποβλήτων που δεν περιέχουν σιδηρούχα µέταλλα.

2.5 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ
Το περιστροφικό κόσκινο θα είναι κατάλληλο για το διαχωρισµό ανάλογα µε το µέγεθος του
υλικού των σύµµεικτων αστικών απορριµµάτων, όπως αυτά προκύπτουν µετά τη διέλευσή τους
από σχίστη σάκκων. Το στάδιο της κοσκίνισης µπορεί να γίνεται µε δύο κόσκινα ή ένα κόσκινο
που συνδυάζει διαφοτερικά µεγέθη οπών. Τα µεγέθη των οπών κοσκίνισης θα προταθούν από
τους διαγωνιζόµενους ανάλογα µε την τεχνική τους προσφορά.
∆ιάµετρο, µήκος, εµβαδόν επιφανείας κοσκίνισης, κλίση και ταχύτητα περιστροφής, διάµετρο
και πυκνότητα οπών, θα πρέπει να είναι ειδικά µελετηµένα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής
δυναµικότητα για την παροχή του προς επεξεργασία υλικού καθώς επίσης και υψηλή απόδοση
διαχωρισµού.
Το περιστρεφόµενο τύµπανο των κόσκινων θα αποτελείται από στιβαρό σκελετό
κατασκευασµένο από προφίλ χάλυβα επί του οποίου θα είναι προσαρµοσµένα τα διάτρητα
ελάσµατα της επιφάνειας κοσκίνισης. Το πάχος των διάτρητων ελασµάτων απαραίτητα δεν θα
είναι µικρότερο των 8mm και το υλικό κατασκευής είναι κατ' ελάχιστο χάλυβας St - 37.2.
Για λόγους ασφαλείας καθώς επίσης και για αποφυγή των εκποµπών σκόνης, ενιαίο µεταλλικό
κέλυφος καλύπτει ολόκληρο το κύριο περιστρεφόµενο τµήµα, τους µηχανισµούς κίνησης, το
τµήµα παραλαβής υλικού προς επεξεργασία καθώς επίσης και το τµήµα απόρριψης µη
διερχόµενου υλικού.
Το κέλυφος διαθέτει θύρες έτσι ώστε να διευκολύνεται η επιθεώρηση και συντήρηση των
µηχανισµών κίνησης καθώς επίσης η επιθεώρηση, καθαρισµός και αντικατάσταση των
διάτρητων ελασµάτων της επιφάνειας κοσκίνισης. Το κέλυφος διαθέτει στόµια σύνδεσης µε το
σύστηµα αποκονίωσης-απόσµησης. Με ειδική θύρα του κελύφους εξασφαλίζεται η πρόσβαση
στο εσωτερικό του κυρίου περιστρεφόµενου τµήµατος. Περιµετρικά του κελύφους θα υπάρχει
εξέδρα επίσκεψης µε προστατευτικό κιγκλίδωµα.
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Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κόσκινου, είναι απαραίτητο να ελαχιστοποιούνται τα επίπεδα
του θορύβου και να παρέχεται προστασία των στοιχείων από την τριβή.

2.6 ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ-ΣΧΙΣΤΗΣ ΣΑΚΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ο τεµαχιστής θα χρησιµοποιηθεί µε στόχο τη διάνοιξη των σάκων που περιέχουν το
προδιαλεγµένο οργανικό υλικό για τη δηµιουργία ενός οµογενοποιηµένου υλικού και τη
βελτίωση της αποδοµησιµότητας του οργανικού υλικού.
Το µηχάνηµα θα αποτελείται ενδεικτικά από δυο περιστρεφόµενους κυλίνδρους (τύµπανα) µε
κοπτικά άκρα. Η κοπή (θρυµµατισµός) γίνεται µε την βοήθεια διάτρητου χαλύβδινου ελάσµατος
που διασφαλίζει την επιθυµητή διάσταση του τεµαχισµένου υλικού.
Τα περιστρεφόµενα τύµπανα κοπής θα είναι υδραυλικού τύπου ενώ το υδραυλικό σύστηµα θα
είναι ηλεκτροκίνητο. Η τροφοδοσία του µηχανήµατος θα γίνει από ενσωµατωµένο στο
µηχάνηµα πίνακα. To µηχάνηµα θα είναι σταθερής τοποθέτησης, θα φέρει χοάνη υποδοχής του
υλικού και θα είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα κεντρικής λίπανσης.
Τα χαρακτηριστικά του δίνονται παρακάτω:
Ο τεµαχιστής θα φέρει ενσωµατωµένη ταινία αποµάκρυνσης του επεξεργασµένου υλικού, η
οποία θα φέρει καθόλο το µήκος της πλαινά πετάσµατα για την συγκράτηση του υλικού.
Ο τεµαχιστής θα παραδοθεί µε πλήρη ηλεκτρολογικό πίνακα και θα τοποθετηθεί στην
προβλεπόµενη θέση του κτιρίου υποδοχής και θα διασυνδεθεί πλήρως µε τα δίκτυα
ηλεκτρισµού κλπ.

2.7 ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ
Ο βαλλιστικός διαχωριστής θα έχει τη δυνατότητα διαχωρισµού του εισερχόµενου υλικού σε τρία
κλάσµατα, τα πεπλατυσµένα υλικά (2D), τα κυλιόµενα υλικά (3D) που προκύπτουν από την
µετακίνηση του υλικού και αυτό που διέρχεται από τις οπές του διαχωριστή (κοσκίνιση).
Η µετακίνηση του υλικού γίνεται από την ταλάντωση των διαµηκών πλαισίων ώθησης, οπότε και
το υλικό ωθείται σε διαφορετικές κατευθύνσεις ανάλογα µε το µέγεθος του υλικού.
Στόχος του διαχωρισµού είναι η εξαγωγή χρήσιµων κλασµάτων από τα σύµµεικτα αστικά
απορρίµµατα και τα εν δυνάµει ανακυλώσιµα υλικά που περιέχονται σε αυτά.
Τα κριτήρια του διαχωρισµού από τον βαλλιστικό διαχωριστή θα είναι:
•
3-διάστατο σχήµα: κυλιόµενο - κυβικό - συµπαγές
•
(-διάστατο σχήµα: επίπεδο – µαλακό – στενό µέγεθος
•
Λεπτοµερή υλικά
Ο βαλλιστικός διαχωριστής θα είναι ηλεκτροκίνητος, κατάλληλης ισχύος και θα είναι
τοποθετηµένης µε κλίση ως προς την οριζόντια η οποία θα µπορεί να ρυθµίζεται.
Θα διαθέτει κατάλληλο αριθµό δονούµενων στοιχείων (πλάκες) διαχωρισµού από ελασµα
ελάχιστου πάχους 3mm, τα οποία θα φέρουν οπές κατάλληλου µεγέθους.
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Το πλαίσιο θα αποτελείται από συγκολλητά χαλυβδόφυλλα µε ενισχύσεις από κατάλληλα
χαλύβδινα προφίλ. Θα διαθέτει κατάλληλα ανοίγµατα για την έξοδο των τριών κλασµάτων των
διαχωριζόµενων απορριµµάτων, και χοάνη εισόδου υλικού προς διαχωρισµό στο άνω µέρος
του Θα φέρεται επί τεσσάρων ισχυρών ποδιών, ενώ θα διαθέτει κάλυµµα καθ’ όλο το µήκος του
από βαρέως τύπου µουσαµά .Επιπλέον, ο διαχωριστής θα διαθέτει κεντρικό σύστηµα λίπανσης.

2.8 ΠΡΕΣΑ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
Στη διάταξη συµπίεσης ανακυκλώσιµων υλικών θα οδηγούνται τα υλικά που ανακτωνται από τα
ανάντη συστήµατα. Η διάταξη συµπίεσης αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη:
•
Κορµό του συµπιεστή.
•
Χοάνη τροφοδοσία.
• Σύστηµα διάτρησης PET
• Σύστηµα προσυµπίεσης, αυτόµατο και χειροκίνητο έλεγχο για εξοικονόµηση ενέργειας
προ-συµπίεσης
•
Έµβολο συµπίεσης.
•
Κλωβό εξόδου δεµάτων
• Αυτόµατο σύστηµα δεσίµατος δεµάτων
•
Κινητήρια µονάδα
•
Υδραυλικό σύστηµα
•
Ηλεκτρολογικό πίνακα ελέγχου.
Η χοάνη τροφοδοσίας φέρει φωτοκύτταρα, άνω και κάτω στάθµης, για την ανίχνευση παροχής
του υλικού. Το φωτοκύτταρο χαµηλής στάθµης είναι εγκατεστηµένο στο κάτω µέρος της χοάνης,
στο χείλος του θαλάµου συµπίεσης όπου µε ανίχνευση του υλικού εκκινεί η διαδικασία
συµπίεσης. Το φωτοκύτταρο υψηλής στάθµης είναι εγκατεστηµένο πλησίον του χείλους της
χοάνης τροφοδοσίας, όπου µε ανίχνευση υλικού σταµατά η τροφοδοσία της χοάνης µε νέο
υλικό έως ότου εκκενωθεί η χοάνη τροφοδοσίας. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η αυτόµατη
τροφοδοσία της πρέσας συµπίεσης ανακυκλώσιµων προϊόντων.
Ο δεµατοποιητής ανακυκλώσιµων βρίσκεται σε θέση αναµονής (stand by) καθ’ όλη τη διάρκεια
λειτουργίας της µονάδας και εκκινεί τους κύκλους συµπίεσης µε τη πλήρωση του θαλάµου
συµπίεσης µε υλικό. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης του δεµατοποιητή (αντιληπτό από το
φωτοκύτταρο υψηλής στάθµης της χοάνης του δεµατοποιητή) παύει η λειτουργία του
αλυσσοµεταφορέα τροφοδοσίας και των ταινιόδροµων εξαγωγής υλικών από τα σιλό
προσωρινής αποθήκευσης αυτών. Η διαδικασία εκκινεί εκ νέου µε εντολή που δίδεται αυτόµατα
από το δεµατοποιητή µετά την εκκένωση της άνω στάθµης της χοάνης τροφοδοσίας αυτού.
Ο κορµός του δεµατοποιητή είναι κατασκευασµένος από χαλύβδινα φύλλα βαρέως τύπου,
ηλεκτροσυγκολληµένα µεταξύ τους µε πολλές διαµήκεις και εγκάρσιες ενισχύσεις, έτσι ώστε να
σχηµατίζεται µια ενιαία στιβαρή κατασκευή. Στον κορµό αυτό είναι προσαρµοσµένος ο
κύλινδρος του εµβόλου συµπίεσης. Σε ενιαία βάση είναι τοποθετηµένη και η κινητήρια
µονάδα της συµπιεστικής διάταξης.
Ο θάλαµος συµπίεσης είναι επίσης στιβαρής κατασκευής µε πολλές πλευρικές ενισχύσεις και
από χάλυβα υψηλής αντιτριβικής ικανότητας. Εκεί το υλικό συµπιέζεται, παίρνει τη µορφή
δέµατος και στη συνέχεια δένεται αυτόµατα για την καλύτερη συγκράτηση του υλικού.
Μόλις ληφθεί το επιθυµητό µήκος δέµατος, θα εκκινεί η διαδικασία περιδέσεως του δέµατος. Η
συµπιεστική διάταξη προσφέρεται µε αυτόµατο σύστηµα δεσίµατος δεµατιών µε κατάλληλο
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αριθµό συρµάτων. Η περίδεση είναι αναγκαία γιατί το υλικό που συµπιέζεται και τυποποιείται
χρειάζεται συγκράτηση µε διαµήκη δεσίµατα. Τα δεσίµατα αυτά γίνονται µε σύρµα. Τα σύρµατα
περνούν µέσα από οδηγούς για την καθοδήγηση της τροφοδοσίας τους. Η αλλαγή των
συρµατοφόρων τυµπάνων µε καινούργια, µετά την κατανάλωσή τους, θα πρέπει να είναι µια
απλή και γρήγορη διαδικασία.
Η πρέσα θα φέρει ηλεκτρολογικό πίνακα ελέγχου, ο οποίος βρίσκεται τοπικά στην συµπιεστική
διάταξη για τον άµεσο έλεγχο και ρύθµιση της λειτουργίας των µονάδων. Η όλη διαδικασία
δεµατοποίησης ελέγχεται από PLC εγκατεστηµένο εντός του τοπικού ηλεκτρολογικού πίνακα.
Στη διάταξη θα υπάρχει η δυνατότητα προγραµµατισµού και αυτόµατης προσαρµογής των
παραµέτρων δεµατοποίησης (µήκος δέµατος, αριθµός προσυµπιέσεων κ.α.) για διαφορετικά
είδη υλικών περίδεσης.
Επίσης, θα παρέχεται η δυνατότητα να µεταβάλλεται το µήκος των δεµάτων (µπάλας) και ο
βαθµός συµπίεσης.
Η παραλαβή των έτοιµων δεµάτων πραγµατοποιείται από το σηµείο εξόδου αυτών από το
δεµατοποιητή µε περονοφόρο ανυψωτικό όχηµα το οποίο αποθηκεύει τα δέµατα στον
προβλεπόµενο αποθηκευτικό χώρο.
Όλα τα µεταλλικά µέρη προστατεύονται αντιδιαβρωτικά.
Τύπος συµπιεστή:

εµβολοφόρος δεµατοποιητής
3

Όγκος θαλάµου συµπίεσης
(m ):
Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις δεµάτων:
(ΠxΜxY)
Πυκνότητα δέµατος
(kg/ m3):

≥2,5
περίπου 1100x1100-1500

(ρυθµιζόµενο)

x750mm

450 – 700 (ανάλογα µε το είδος του υλικού)

2.9 ΟΠΤΙΚΟΙ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ
Η κάθε διάταξη οπτικού διαχωριστή θα αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά τµήµατα:
Την µεταφορική ταινία που ως κύρια χαρακτηριστικά της έχει την υψηλή ταχύτητα
και το ικανό πλάτος ώστε τα φερόµενα προς διαχωρισµό υλικά να εξαπλώνονται
κατά το πλάτος αυτής ικανοποιητικά.
Το σύστηµα ανίχνευσης υλικών. Για τον διαχωρισµό χαρτιού, ΡΕΤ και ΡΕ είναι
απαραίτητη η ανίχνευση υλικού και χρώµατος.
Το σύστηµα διαχωρισµού των υλικών (συστοιχία βαλβίδων εκτόξευσης αέρα
υψηλής πίεσης που εγκαθίσταται στο τέλος της φέρουσας µεταφορικής ταινίας).
Το σύστηµα αυτοµατισµού, ελέγχου και προγραµµατισµού της διάταξης που
τοποθετείται εντός ενιαίας µεταλλικής κατασκευής
Τα υλικά που είναι προς διαχωρισµό και ανακύκλωση µε την χρήση των οπτικών διαχωριστικών
είναι τα διάφορα πλαστικά και χαρτικά. Οι οπτικοί διαχωριστές που θα χρησιµοποιηθούν για τον
διαχωρισµό του χαρτιού θα επιτυγχάνουν τον διαχωρισµό της εκάστοτε επιθυµητής ποιότητας
χαρτιού. Οι οπτικοί διαχωριστές που θα χρησιµοποιηθούν για τον διαχωρισµό των πλαστικών
θα πρέπει να επιτυγχάνουν τον προσδιορισµό της εκάστοτε επιθυµητής ποιότητας εκάστου
είδους πλαστικού.
Η κάθε διάταξη οπτικού διαχωριστή θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τα παρακάτω:
Μέγεθος κόκκου υλικού επεξεργασίας έως 300 mm.
Θερµοκρασίες λειτουργίας: +5 ° C έως +35 ° C
Εκποµπές θορύβου έως 95 dB (A)
Περαιτέρω τεχνικές απαιτήσεις:
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Η θερµοκρασία στην επιφάνεια του ιµάντα της µεταφορικής ταινίας, ακόµη και αν η
ταινία τροφοδοσίας του οπτικού διαχωριστού δεν κινείται επί µία ώρα ενώ οι
λαµπτήρες του οπτικού διαχωριστού είναι αναµµένοι, δεν θα υπερβαίνει τους
o
80 C.
Η µέγιστη επιτρεπτή ισχύς των λαµπτήρων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 1,5 KW
ανά µέτρο πλάτους ταινίας
Η κάθετη απόσταση του κάτω µέρους των λαµπτήρων από την ταινία
επιταχύνσεως δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 500 mm.
Η ακριβής επιλογή του είδους και της θέσης των οπτικών διαχωριστών είναι στην καθολική
ευθύνη και αρµοδιότητα των προσφερόντων και του Αναδόχου, ο οποίος πρέπει να επιτύχει τα
ελάχιστα εγγυηµένα µεγέθη του έργου.

2.10 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
Η µελέτη και σχεδίαση των µεταφορικών ταινιών θα γίνει βάσει των γερµανικών κανονισµών
(DIN) ή των ισοδύναµων αµερικανικών (ASTM). Ενδεικτικά αναφέρονται τα DIN: 22101, 22102,
22103, 22104, 22107, 22109, 22111, 22118, 18800, 4114, 7168, 8570 ή των αντίστοιχων ΙSO.
Όλα τα υλικά εµπορίου θα είναι τυποποιηµένα ως προς το πλάτος κάθε µεταφορικής ταινίας.
∆ηλαδή ταινίες ίδιου πλάτους θα έχουν ίδιο τύπο και διαστάσεις άνω και κάτω ραούλων,
τύµπανων, ιµάντων, ραούλων εκτροπής, ξύστρων καθαρισµού, αυτορυθµιζόµενων σταθµών
ραούλων κ.λ.π.
Η σχεδίαση των µεταφορικών ταινιών πρέπει να λαµβάνει υπ' όψη την ασφάλεια προσωπικού,
την προστασία του περιβάλλοντος, το χαµηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης και την
αυτόµατη λειτουργία τους.

Οι µεταφορικές ταινίες πρέπει να έχουν κατ' ελάχιστον τα εξής συστήµατα ασφάλειας:
•
Μετά από διακοπή ρεύµατος κάθε ταινία να δύναται να τεθεί σε λειτουργία µόνον από
το τοπικό χειριστήριο.
•
Χαλινοδιακόπτες καθ' όλο το µήκος των ταινιών για αποφυγή ατυχηµάτων.
•
Σειρήνες προειδοποίησης για επικείµενη εκκίνηση κάθε ταινίας.
•
Μανδάλωση ταινιών µε λειτουργική σειρά εκκίνησης και σταµατήµατος αυτών.
•
Προστασία από πλάγια εκτροπή του ιµάντα.
•
Ελαστική επένδυση τύµπανων όπου απαιτείται για αποφυγή ολίσθησης των ιµάντων,
κυρίως κατά την εκκίνηση, αλλά και κατά τη λειτουργία. Επίσης, θα τοποθετηθούν ταχονόµοι για
έλεγχο τυχόν ολίσθησης του ιµάντα.
Οι ταινίες µε κλίση άνω των 18° ή/ και µε µήκος > 30 m θα φέρουν φρένο στον
ηλεκτροµειωτήρα.

2.10.1

Μεταφορικες Ταινιες µε Αλυσοκινηση

Η διάταξη θα αποτελείται από ελαστικό ιµάντα κινούµενο από δύο πλευρικές αλυσίδες. Η
κατασκευή γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η επιπεδότητα του ιµάντα.
Οι µεταφορικές ταινίες µε αλυσοκίνηση πρέπει να έχουν κατ' ελάχιστον τα εξής συστήµατα
ασφάλειας:
->
Μετά από διακοπή ρεύµατος κάθε ταινία να δύναται να τεθεί σε λειτουργία µόνον από
το τοπικό χειριστήριο.
->
Χαλινοδιακόπτες καθ' όλο το µήκος των ταινιών για αποφυγή ατυχηµάτων.
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->
->
->

Σειρήνες προειδοποίησης για επικείµενη εκκίνηση της ταινίας
Μανδάλωση σε λειτουργική σειρά εκκίνησης και σταµατήµατος.
Προστασία από πλάγια εκτροπή του ιµάντα.

Οι ιµάντες θα είναι κατ' ελάχιστον τύπου ΕΡ400/3 µε 4ΜΜ άνω στρώση και 2ΜΜ κάτω στρώση
ελαστικού µε αντοχή σε έλαια και λίπη. Ο έλεγχος τους γίνεται βάσει του DIN 22102. Η
συγκόλληση των ιµάντων θα γίνεται εν θερµώ.

2.10.2

Ολισθαινουσες ταινιες

Οι ολισθαίνουσες ταινίες θα αποτελούνται από ελαστικό ιµάντα, ο οποίος θα ολισθαίνει επί
µεταλλικών ελασµάτων. Για την αποφυγή διαρροής υλικού θα υπάρχει µόνωση µεταξύ των
πλευρικών καλυµµάτων και της επιφάνειας της ολισθαίνουσας ταινίας.
Η σχεδίαση των ολισθαινουσών ταινιών πρέπει να λαµβάνει υπ' όψη της την ασφάλεια
προσωπικού, την προστασία του περιβάλλοντος, το χαµηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης
και την αυτόµατη λειτουργία τους.
Οι ολισθαίνουσες ταινίες πρέπει να έχουν κατ' ελάχιστον τα εξής συστήµατα ασφάλειας:
->
Μετά από διακοπή ρεύµατος κάθε ταινία να δύναται να τεθεί σε λειτουργία µόνον από
το τοπικό χειριστήριο.
->
Χαλινοδιακόπτες καθ' όλο το µήκος των ταινιών για αποφυγή ατυχηµάτων.
->
Σειρήνες προειδοποίησης για επικείµενη εκκίνηση κάθε ταινίας.
->
Μανδάλωση σε λειτουργική σειρά εκκίνησης και σταµατήµατος.
->
Προστασία από πλάγια εκτροπή του ιµάντα.
Οι ιµάντες θα είναι κατ' ελάχιστον τύπου ΕΡ400/3 µε 4ΜΜ άνω στρώση και 2ΜΜ κάτω στρώση
ελαστικού µε αντοχή σε έλαια και λίπη.

2.10.3

Μεταφορικοι κοχλιες

Το κέλυφος των κοχλιών µε άξονα θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα ή χάλυβα
µε επένδυση από κατάλληλο πλαστικό υλικό. Η έλικα των εν λόγω κοχλιών θα είναι
κατασκευασµένη από ειδικό χαλυβδόκραµµα µε πάχος κατ' ελάχιστο 15mm ή από κοινό χάλυβα
µε επένδυση από κατάλληλο πλαστικό υλικό..
Ο κοχλίας θα λειτουργεί σε χαµηλές στροφές για τη µείωση των απαιτήσεων συντήρησης.
Επιπλέον, οι εν λόγω κοχλίες θα είναι κατασκευασµένοι, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο εύκολος
και γρήγορος καθαρισµός τους, καθώς και η αντικατάσταση των φθειρόµενων µερών (π.χ.
έλικα, άξονας, έδρανα κ.τ.λ.).
Στην περίπτωση κοχλιών µε άξονα τα µήκη των κοχλιών θα επιλέγονται, ώστε να µην απαιτείται
η χρησιµοποίηση ενδιαµέσων εδράνων και εποµένως να µην υπάρχει περίπτωση επαφής των
εδράνων µε µεταφερόµενο υλικό.
Οι µεταφορικοί κοχλίες θα είναι πλήρως κλειστοί και θα διαθέτουν βιδωτά καπάκια για εύκολη
αλλαγή της αντιτριβικής επικάλυψης.
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ΟΜΑ∆Α 2Η: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.

3.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΑ
Αντιδραστήρες Κοµποστοποίησης

3.1.1

Η κοµποστοποίηση του οργανικού κλάσµατος των συµµείκτων θα πραγµατοποιείται εντός
κλειστών αντιδραστήρων ή άλλο κατάλληλο σύστηµα εντός κλειστού βιοµηχανικού κτιρίου.
Σε κάθε περίπτωση οι χώροι θα είναι πλήρως κλειστοί ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της
υγείας των εργαζοµένων αλλά και να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη έκλυση οσµών στο άµεσο
περιβάλλον της µονάδας.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος είναι τα εξής:
•

Ο ελάχιστος χρόνος παραµονής θα είναι σύµφωνος µε την Κ.Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014
«Καθορισµός απαιτήσεων (προδιαγραφών για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της
µηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας των σύµµεικτων αστικών αποβλήτων και
καθορισµός χαρακτηριστικών των παραγόµενων υλικών ανάλογα µε τις χρήσεις τους,
σύµφωνα µε το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 (Α΄/24).»
και σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή των Τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.

•

Κατά τη διάρκεια της κοµποστοποίησης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η υγιεινοποίηση
των οργανικών.

Το σύστηµα κοµποστοποίησης θα περιλαµβάνει τον παρακάτω κατ’ ελάχιστο εξοπλισµό:
•

Σύστηµα εξαναγκασµένου αερισµού στην µάζα του υπό κοµποστοποίηση υλικού
αποτελούµενο από φυσητήρα κατάλληλης παροχής και πίεσης.

•

Αεραγωγούς προσαγωγής. Εναλλακτικά η προσαγωγή του αέρα θα µπορεί να γίνεται
και µέσω υποπίεσης.

•

Σύστηµα απαγωγής αέρα, αποτελούµενο από εξαεριστήρα ή εξαεριστήρες κατάλληλης
παροχής και πίεσης. Ο χώρος θα έχει αρνητική πίεση ώστε να µην διαφεύγουν οσµές
προς τα έξω.

•

Αεραγωγούς απαγωγής αέρα. Τα στόµια απαγωγής θα συµβάλλουν σε κοινό αεραγωγό
που θα καταλήγει στη διάταξη απόσµησης. ∆ιάταξη προσθήκης νερού στην µάζα του
υλικού µε ψεκασµό ή άλλο µέσο.

•

∆ιάταξη ανακυκλοφορίας υγρού πίσω στον όγκο του υλικού, δια µέσω κλειστού
κυκλώµατος-αντλιοστασίου, και αποχέτευση πιθανής περίσσειας στραγγισµάτων στο
δίκτυο αποχέτευσης της µονάδας.

•

Πίνακα αυτοµατισµού. Ο προσφερόµενος ελεγκτής αυτοµατισµού θα είναι κατάλληλος
για επικοινωνία µε το υπόλοιπο δίκτυο τηλεελέγχου της µονάδας. Για τον σκοπό αυτό το
σύστηµα θα είναι εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του συστήµατα
παρακολούθησης ώστε να γίνεται κατ’ ελάχιστο παρακολούθηση των εξής λειτουργικών
παραµέτρων (θερµοκρασία, περιεκτικότητα σε οξυγόνο, παροχή και πίεση
εισερχόµενου και εξερχόµενου αέρα κτλ.).
-

Θερµοκρασία υλικού
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-

Θερµοκρασία αέρα

-

Παροχή και πίεση αέρα

Από το PLC θα µεταφέρονται στον κεντρικό σταθµό τα ανωτέρω µετρούµενα µεγέθη και
παράµετροι όπως και σφάλµατα στον επιµέρους εξοπλισµό. Επιπλέον θα ρυθµίζονται
τουλάχιστον τα παρακάτω:
- Όγκος παροχής αέρα
- Ποιότητα αέρα µε έλεγχο της θέσης των ντάµπερ
- Όγκος παροχής νερού ψεκασµού-ύγρανσης
Τα/το PLC θα διασυνδέονται στο δωµάτιο ελέγχου που θα βρίσκεται στο κτίριο διοίκησης, όπου
και ελέγχονται από το λογισµικό τηλεελέγχου SCADA που θα εγκατασταθεί σε Η/Υ εκεί.
Ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός θα πρέπει να είναι προσβάσιµος για την εκτέλεση
εργασιών συντήρησης και επισκευών και να είναι στεγασµένος για προστασία από τις καιρικές
συνθήκες.
Ο υποψήφιος ανάδοχος στην προσφορά του για το σύστηµα κοµποστοποίησης θα πρέπει να
υποβάλλει λειτουργικό διάγραµµα της διαδικασίας της κοµποστοποίησης (διάγραµµα P&I) µε το
οποίο θα παρουσιάζει και θα εγγυάται την απόδοση του συστήµατος σύµφωνα µε τις ελάχιστες
απαιτήσεις των τευχών δηµοπράτησης.

∆ιευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόµενοι, επιτρέπεται να επιλέξουν οποιαδήποτε µέθοδο
κοµποστοποίησης µε την προϋπόθεση ότι αυτή θα πραγµατοποιείται πλήρως σε
κλειστό βιοµηχανικό κτίριο /χώρο, θα διαστασιολογηθεί µε βάση τον ελάχιστο χρόνο
παραµονής και θα επιτυγχάνονται τα απαιτούµενα ποιοτικά και ποσοτικά
αποτελέσµατα.

3.1.2

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ Α.Σ.Α.

Η ωρίµανση του κοµπόστ τύπου Α , θα γίνεται σε στεγασµένους σωρούς µε υποκείµενο αγωγό
αερισµού, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή των Τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.

3.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
3.2.1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ

Το σύστηµα αναερόβιας χώνευσης των οργανικών θα αποτελείται από αντιδραστήρες συνεχούς
λειτουργίας ή αντιδραστήρες διαλείποντος έργου και συνοδευτικό ηλεκτροµηχανολογικό
εξοπλισµό.
Οι αντιδραστήρες θα κλείνουν αεροστεγώς. Η παραγόµενη ποσότητα βιοαερίου και η
θερµοκρασία στο εσωτερικό τους παρακολουθούνται συνεχώς. Ο κάθε αντιδραστήρας είναι
εξοπλισµένος µε συστήµατα ασφαλείας και ελέγχου.
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Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος είναι τα εξής:
•

Ο ελάχιστος χρόνος παραµονής θα είναι σύµφωνος µε την Κ.Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014
«Καθορισµός απαιτήσεων (προδιαγραφών για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της
µηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας των σύµµεικτων αστικών αποβλήτων και
καθορισµός χαρακτηριστικών των παραγόµενων υλικών ανάλογα µε τις χρήσεις τους,
σύµφωνα µε το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 (Α΄/24).»
και σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή των Τευχών δηµοπράτησης.

•

Η εισαγωγή και αποµάκρυνση των οργανικών αποβλήτων θα γίνεται µέσω φορτωτή ή
µηχανικό τρόπο (κοχλίες, ταινίες κ.λπ.)

Οι αντιδραστήρες θα αποτελούνται από δοµικά (οπλισµένο σκυρόδεµα) ή προκατασκευασµένα
στοιχεία ή ανοξείδωτο χάλυβα και θα είναι θερµοµονωµένοι και στεγανοί. Η κατασκευή ή
συναρµολόγηση τους στο έργο θα γίνει από εξειδικευµένα συνεργεία.
Αν πρόκειται για αντιδραστήρα τύπου κελίου κάθε αντιδραστήρας θα φέρει θύρα µεταλλικής
κατασκευής ελάχιστων διαστάσεων 3,5x3,5m. Εσωτερικά η θύρα θα φέρει θερµοµόνωση µε
κατάλληλο µονωτικό υλικό. Περιµετρικά της θύρας θα υπάρχει ελαστικό παρέµβυσµα για
αεροστεγή στεγανοποίηση.
Οι αντιδραστήρες θα πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε συστήµατα ανίχνευσης διαφυγής
βιοαερίου.
Ο κατ’ ελάχιστο εξοπλισµός των αντιδραστήρων περιλαµβάνει:

1. Ενσωµατωµένο στον πυθµένα δίκτυο αγωγών εξαερισµού και γενικά ένα δίκτυο
σωληνώσεων για την αποµάκρυνση των υγρών της διεργασίας (σε περίπτωση
αντιδραστήρα τύπου κελίου).
2. Πίνακα αυτοµατισµού αποτελούµενο από προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή PLC µε
τα απαραίτητα αισθητήρια και ελεγκτές για την µέτρηση θερµοκρασίας, υγρασίας,
στάθµης, πίεσης, περιεκτικότητας βιοαερίου κλπ.
3. Θερµοµονωµένο περίβληµα µε ενσωµατωµένη διάταξη θέρµανσης (εναλλάκτης κ.λπ.)
4. Σύστηµα αποµάκρυνσης βιοαερίου µε τις απαραίτητες ηλεκτροβάνες και σύστηµα
ασφαλείας µε βαλβίδα υπερπίεσης και υπερχείλισης.
5. Αεριοφυλάκιο χαµηλής πίεσης για την προσωρινή αποθήκευση του βιοαερίου
(ανάλογα µε την προσφερόµενη τεχνολογία).

Ο υποψήφιος ανάδοχος στην προσφορά του για το σύστηµα αναερόβιας χώνευσης θα πρέπει
να υποβάλλει λειτουργικό διάγραµµα της διαδικασίας αυτής (διάγραµµα P&I) µε το οποίο θα
παρουσιάζει και θα εγγυάται την απόδοση του συστήµατος σύµφωνα µε τις ελάχιστες
απαιτήσεις των τευχών δηµοπράτησης.
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3.2.2

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΕΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η κοµποστοποίηση του χωνέµατος του προδιαλεγµένου οργανικού θα πραγµατοποιείται εντός
κλειστών αντιδραστήρων ή σε στεγασµένους ανοικτούς σωρούς (κοµποστοποίηση και
ωρίµανση).
Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος είναι τα εξής:
•

Ο ελάχιστος χρόνος παραµονής θα είναι σύµφωνος µε την Κ.Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014
«Καθορισµός απαιτήσεων (προδιαγραφών για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της
µηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας των σύµµεικτων αστικών αποβλήτων και
καθορισµός χαρακτηριστικών των παραγόµενων υλικών ανάλογα µε τις χρήσεις τους,
σύµφωνα µε το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 (Α΄/24).»
και σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή των Τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.

•

Κατά τη διάρκεια της κοµποστοποίησης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η υγιεινοποίηση
των οργανικών.

Σε κάθε περίπτωση η αερόβια επεξεργασία του χωνέµατος γίνεται ξεχωριστά από την βιολογική
επεξεργασία του οργανικού κλάσµατος των Α.Σ.Α.
Το σύστηµα κοµποστοποίησης θα περιλαµβάνει τον παρακάτω κατ’ ελάχιστο εξοπλισµό:
•

Σύστηµα εξαναγκασµένου αερισµού στην µάζα του υπό κοµποστοποίηση υλικού
αποτελούµενο από φυσητήρα κατάλληλης παροχής και πίεσης.

•

Αεραγωγούς προσαγωγής. Εναλλακτικά η προσαγωγή του αέρα θα µπορεί να γίνεται
και µέσω υποπίεσης.

Στην περίπτωση αντιδραστήρων τύπου κελίων,
• Το σύστηµα θα διαθέτει σύστηµα απαγωγής αέρα, αποτελούµενο από εξαεριστήρα
ή εξαεριστήρες κατάλληλης παροχής και πίεσης. Ο χώρος θα έχει αρνητική πίεση
ώστε να µην διαφεύγουν οσµές προς τα έξω.
• Αεραγωγούς απαγωγής αέρα. Τα στόµια απαγωγής θα συµβάλλουν σε κοινό
αεραγωγό που θα καταλήγει στη διάταξη απόσµησης. ∆ιάταξη προσθήκης νερού
στην µάζα του υλικού µε ψεκασµό ή άλλο µέσο.
• ∆ιάταξη ανακυκλοφορίας υγρού πίσω στον όγκο του υλικού, δια µέσω κλειστού
κυκλώµατος-αντλιοστασίου, και αποχέτευση πιθανής περίσσειας στραγγισµάτων
στο δίκτυο αποχέτευσης της µονάδας.
• Πίνακα αυτοµατισµού. Ο προσφερόµενος ελεγκτής αυτοµατισµού θα είναι
κατάλληλος για επικοινωνία µε το υπόλοιπο δίκτυο τηλεελέγχου της µονάδας. Για
τον σκοπό αυτό το σύστηµα θα είναι εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα για τη
λειτουργία του συστήµατα παρακολούθησης ώστε να γίνεται κατ’ ελάχιστο
παρακολούθηση των εξής λειτουργικών παραµέτρων (θερµοκρασία, περιεκτικότητα
σε οξυγόνο, παροχή και πίεση εισερχόµενου και εξερχόµενου αέρα κτλ.)
• Θερµοκρασία υλικού
• Θερµοκρασία αέρα
• Παροχή και πίεση αέρα
Στην περίπτωση ανοικτών σωρών , η διαβροχή θα γίνεται µέσω του αναστροφέα , ενώ θα
ελέγχεται η παροχή και η πίεση των φυσητήρων αέρα και µέσω φορητών αισθητήρων η
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θερµοκρασία και η υγρασία του υλικού προς κοµποστοποίηση, ενώ οι καταγραφές θα
µεταδίδονται στο PLC της µονάδας.

Από το PLC θα µεταφέρονται στον κεντρικό σταθµό τα ανωτέρω µετρούµενα µεγέθη και
παράµετροι όπως και σφάλµατα στον επιµέρους εξοπλισµό ώστε να ρυθµίζονται τουλάχιστον
τα παρακάτω:
- Όγκος παροχής αέρα
- Όγκος παροχής νερού ψεκασµού-ύγρανσης
Τα/το PLC θα διασυνδέονται στο δωµάτιο ελέγχου που θα βρίσκεται στο κτίριο διοίκησης, όπου
και ελέγχονται από το λογισµικό τηλεελέγχου SCADA που θα εγκατασταθεί σε Η/Υ εκεί.
Ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός θα πρέπει να είναι προσβάσιµος για την εκτέλεση
εργασιών συντήρησης και επισκευών και να είναι στεγασµένος για προστασία από τις καιρικές
συνθήκες.
Ο υποψήφιος ανάδοχος στην προσφορά του για το σύστηµα κοµποστοποίησης θα πρέπει να
υποβάλλει λειτουργικό διάγραµµα της διαδικασίας της κοµποστοποίησης (διάγραµµα P&I) µε το
οποίο θα παρουσιάζει και θα εγγυάται την απόδοση του συστήµατος σύµφωνα µε τις ελάχιστες
απαιτήσεις των τευχών δηµοπράτησης.

∆ιευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόµενοι, επιτρέπεται να επιλέξουν οποιαδήποτε µέθοδο
κοµποστοποίησης µε την προϋπόθεση ότι αυτή θα πραγµατοποιείται πλήρως σε
στεγασµένο χώρο (αν πρόκειται για σωρούς), θα διαστασιολογηθεί µε βάση τον
ελάχιστο χρόνο παραµονής και θα επιτυγχάνονται τα απαιτούµενα ποιοτικά και
ποσοτικά αποτελέσµατα.

3.2.3

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ

Η ωρίµανση του κοµπόστ από το χώνεµα του προδιαλεγµένου οργανικού , θα γίνεται σε
στεγασµένου σωρούς µε υποκείµενο αγωγό αερισµού, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή των
Τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου

3.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
3.3.1

Γενικά

Το παραγόµενο βιοαέριο οδηγείται από το αεριοφυλάκιο ή από τον αντιδραστήρα, στο χώρο
αξιοποίησης µε τη βοήθεια αεροσυµπιεστή (blower) προώθησης του της επιµέρους µονάδες.
Ο χώρος αξιοποίησης αποτελείται συνδυαστικά από τον πυρσό καύσης και τη γεννήτρια
συµπαραγωγής.
Οι ποσότητες βιοαερίου που θα οδηγούνται σε κάθε ένα από τα παραπάνω συστήµατα
ελέγχονται και ρυθµίζονται αυτόµατα ανάλογα µε της ανάγκες και της συνθήκες λειτουργίας της
µονάδας.
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3.3.2

Ενεργειακή Αξιοποίηση βιοαερίου

Το παραγόµενο βιοαέριο προωθείται για αξιοποίηση σε γεννήτρια συµπαραγωγής ηλεκτρισµού
και θερµότητας. Η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια µεταφέρεται µέσω υποσταθµού ανύψωσης
τάσης, στο δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ.
Στην µηχανή εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται και δέσµευση θερµικής
ενέργειας από το ψυγείο του κινητήρα και από τα καυσαέρια του. Η θερµική ενέργεια
χρησιµοποιείται για τη θέρµανση των αντιδραστήρων όπου απαιτείται.
Η γεννήτρια θα βρίσκεται τοποθετηµένη σε µεταλλικό εµπορευµατοκιβώτιο (container)
κατάλληλων διαστάσεων.
Η µονάδα διαχείρισης βιοαερίου θα διαστασιολογηθεί µε τις παρακάτω παραµέτρους:
3

Ελάχιστη παραγωγή βιοαερίου:
εισέρχεται στον αναερόβιο αντιδραστήρα

200Nm /tn

ξηρής

Περιεκτικότητα βιοαερίου σε CH4:

≥55%

Θερµογόνος δύναµη CH4:

10kWh/m3

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας µονάδας CHP:

8000 ώρες/έτος

Απόδοση ηλεκτροπαραγωγής:

≥35%

Απόδοση παραγωγής θερµικής ενέργειας:

µάζας

που

≥45%

Η µέγιστη ισχύς του πυρσού καύσης θα είναι τέτοια που θα µπορεί να δεχτεί τη µέγιστη
ποσότητα παραγόµενου βιοαερίου, ενώ η ελάχιστη ισχύς θα προσδιοριστεί από τη τεχνική
πρόταση του διαγωνιζόµενου.

Η ροή του παραγόµενου βιοαερίου παρακολουθείται συνεχώς µέσω ενός µετρητή παροχής,
ενώ θα παρακολουθούνται και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του µέσω καταγραφής του
περιεχόµενου σε CO2, Μεθάνιο (CH4) και O2.

Η γεννήτρια συµπαραγωγής συµπεριλαµβάνει
•

Αντλία αναρρόφησης (µπορεί να είναι και ανεξάρτητη της µονάδας συµπαραγωγής)

•

Μηχανή εσωτερικής καύσης

•

Ηλεκτρογεννήτρια

•

Εναλλάκτη θέρµανσης τροφοδοτούµενο από το ψυγείο της ΜΕΚ ή/και από τα
καυσαέρια της

Πριν την διοχέτευση στον κινητήρα το βιοαέριο επεξεργάζεται ώστε να αποµακρυνθεί η
περιεχόµενη σε αυτό υγρασία υπό την µορφή συµπυκνωµάτων, ενώ επιπλέον γίνεται και
επεξεργασία για µείωση των θειούχων ή άλλων ανεπιθύµητων ενώσεων.
Η γεννήτρια συµπαραγωγής περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα και αισθητήρια ελέγχου
του βιοαερίου, καθώς και πλήρη ηλεκτρολογικό πίνακα µε αυτοµατισµό λειτουργίας.

35

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επίσης περιλαµβάνει τους απαραίτητους εναλλάκτες θερµότητας και κυκλοφορητές για την
διάθεση της παραγόµενης θερµότητας στις επιµέρους καταναλώσεις της µονάδας.
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4.

ΟΜΑ∆Α

3Η:

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ – ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ
4.1 ΚΟΣΚΙΝΟ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ (TROMMEL)
Το κόσκινο ραφιναρίας θα χρησιµοποιηθεί για το ραφινάρισµα τόσο του κοµπόστ τύπου Α όσο
και για τα ραφινάρισµα του κοµπόστ προδιαλεγµένων οργανικών. Η ελάχιστη δυναµικότητα του
3
είναι 30m /h.
Το κόσκινο είναι περιστρεφόµενο µε διάτρητο τύµπανο µε τη δυνατότητα διαχωρισµού του
διερχόµενου υλικού ανάλογα µε το µέγεθος του σε υλικό µε διάµετρο ενδεικτικά πάνω από
30mm και υλικό µε διάµετρο κάτω από 30mm.
Τα χαρακτηριστικά του περιστρεφόµενου κόσκινου δίνονται παρακάτω και όπου δεν αναφέρεται
«ενδεικτικά» το µέγεθος είναι δεσµευτικό για την επιλογή του εξοπλισµού.

Μήκος τυµπάνου

:≥5500 mm

∆ιάµετρος τυµπάνου

:≥2000 mm

Ωφέλιµη επιφάνεια

:≥30m

Ταχύτητα περιστροφής (ενδεικτικά)

:10-20 rpm ρύθµιση µε inverter

2

Συνολικό µήκος µηχανήµατος (ενδεικτικά)

:≤10000 mm

Συνολικό ύψος µηχανήµατος (ενδεικτικά)

:≤3000 mm

Συνολικό πλάτος µηχανήµατος (ενδεικτικά)

:≤3000 mm

Συνολικό βάρος

:≤10tn

Κίνηση

:1 ή 2 ηλεκτροκίνητος τροχός

Ισχύς

:≥18 KW

4.2 ΒΑΡΥΜΕΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Το λεπτόκοκκο κλάσµα που διαχωρίζεται από το περιστρεφόµενο κόσκινο διοχετεύεται στη
βαρυµετρική τράπεζα για περαιτέρω διαχωρισµό.
Η βαρυµετρική τράπεζα θα χρησιµοποιηθεί για το ραφινάρισµα και των δύο τύπων κοµπόστ.
Η ελάχιστη δυναµικότητα επεξεργασίας της βαρυµετρικής τράπεζας είναι 15tn/h.
Η βαρυµετρική τράπεζα αποτελείται από ένα κεκλιµένο επίπεδο διαχωρισµού δονούµενο το
όποιο στηρίζεται σε τοιχία από οπλισµένο σκυρόδεµα σε ύψος 3 µέτρων.
Το υλικό προς κοσκίνισµα οδηγείται στην τράπεζα µε µεταφορική ταινία και αποτίθεται σε ειδικά
διαµορφωµένη χοάνη για την υποδοχή του.
Το δονούµενο δάπεδο µε την βοήθεια πεπιεσµένου αέρα που διοχετεύεται στο υλικό, οδηγεί τα
ελαφρύτερα κλάσµατα του υλικού στην µπροστά πλευρά του από όπου απορρίπτονται.
Στην πίσω πλευρά που είναι και χαµηλότερη σε ύψος καταλήγουν τα βαρύτερα κλάσµατα.

37

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με τον τρόπο αυτό από τη βαρυµετρική τράπεζα διαχωρίζονται τα υλικά µε µέγεθος ενδεικτικά
κάτω από 10mm τα οποία και αποτελούν το τελικό κοµπόστ που θα αποθηκευτεί.

Τα χαρακτηριστικά της βαρυµετρικής τράπεζας δίνονται παρακάτω και όπου δεν αναφέρεται
«ενδεικτικά» το µέγεθος είναι δεσµευτικό για την επιλογή του εξοπλισµού.

Συνολικό µήκος µηχανήµατος (ενδεικτικά)

:≤12000mm)

Συνολικό πλάτος µηχανήµατος (ενδεικτικά)

:≤3000mm

Βάρος (ενδεικτικά)

:≤5000kg

Συνολική ισχύς µηχανήµατος

:≥5kW

Επιφάνεια κοσκινίσµατος

:≥15m

Μέγιστη δυναµικότητα µηχανήµατος

:≥15tn/h
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5.

ΟΜΑ∆Α

4Η:

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ
5.1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΠΡΌΤΥΠΑ
Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / µεθόδους / δοκιµές κλπ) που
δεν καλύπτονται από:
• τους κανονισµούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και τους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
• τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ
θα εφαρµόζονται:
• τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης
(CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείµενα εναρµόνισης (HD)
σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες των οργανισµών αυτών.
Συµπληρωµατικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται:
α.
Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία
αναγνωρισµένη από τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την εξασφάλιση της
ενιαίας εφαρµογής σε όλα τα κράτη - µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
β.
Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιµήσεις της
καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των βασικών
απαιτήσεων για τις κατασκευές µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους
τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισµό
που είναι αναγνωρισµένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - µέλος.
γ.
Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα
∆ηµόσια Έργα του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων (ΦΕΚ Β 2221/30-07-2012) και εφόσον δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική
Νοµοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ.
δ.
H υπ' αριθµ.πρωτ. ∆ΚΠ/οικ./1322/ 7-9-2016 Εγκύκλιος 17 µε θέµα: "Αναστολή της
υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ)".
ε.
Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρµόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ
(Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης) και σε συµπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO
(International Standards Organization) και σε συµπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ.

5.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Πριν από την έναρξη εκτέλεσης των κυρίως εκσκαφών θα γίνει κοπή και εκρίζωση κάθε φύσης
θάµνων και δένδρων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε ευθύνη του και έξοδα να ζητήσει από
τις αρµόδιες αρχές άδειες για τις παραπάνω εργασίες.
Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις
σχετικές αστυνοµικές διατάξεις. Η µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων εκρίζωσης κλπ. θα
γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο για τα προϊόντα εκσκαφής.
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5.2.1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ∆ΕΝΤΡΩΝ

Οι εργασίες κοπής και εκρίζωσης δένδρων και θάµνων (αποψίλωση) θα επεκτείνονται σε
ολόκληρο το εύρος κατάληψης του έργου, σύµφωνα µε τα εκάστοτε καθοριζόµενα στη µελέτη.
Ειδικότερα για τα συγκοινωνιακά έργα µε αποψίλωση θα επεκτείνεται τουλάχιστον 2,00 m
πέραν της οφρύος του ορύγµατος ή τον πόδα του επιχώµατος.
Η αφαίρεση των ριζών θα φθάνει τουλάχιστον ένα µέτρο κάτω από τη σκάφη των
χωµατουργικών έργων (τουλάχιστον για τη ζώνη του καταστρώµατος των οδών ή της προβολής
της διώρυγας κ.ο.κ.). Εκτός των ως άνω κυρίων ζωνών του έργου η αφαίρεση των ριζών µπορεί
να γίνεται µόνο σε βάθος 0,50 m από τη στάθµη του εδάφους.
Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση έργων οδοποιίας θα γίνεται πλήρης αποκοπή δένδρων
µέχρις αποστάσεως 3,00 m από τα εξωτερικά όρια του ερείσµατος.
Κατ’ εξαίρεση όταν για περιβαλλοντικούς ή αισθητικούς λόγους προβλέπεται η διατήρηση
παρόδιων δενδροστοιχιών σε µικρότερη απόσταση από το όριο του ερείσµατος, τα δένδρα θα
πρέπει να κλαδεύονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, προκειµένου να διατηρείται ελεύθερο
περιτύπωµα οδού και σε ύψος 4,50 – 5,00 m από τη στάθµη κυλίσεως (ανάλογα µε την
κατηγορία της οδού).
Τυχόν κοιλότητες που θα δηµιουργηθούν κατά την εκρίζωση, θα επανεπιχώνεται µε κατάλληλα
προϊόντα εκσκαφών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο ίδιος βαθµός συµπύκνωσης µε αυτόν του
πέριξ εδάφους. Η εργασία αυτή θα γίνεται µε προσοχή, ώστε να µην υποστούν ζηµιές τα
δένδρα που διατηρούνται.
Πριν από την έναρξη των εργασιών, θα συντάσσεται Πρακτικό κοπής δένδρων, υπογεγραµµένο
από την Υπηρεσία και τον Ανάδοχο, στο οποίο θα καθορίζονται:
Τα δένδρα, εκτός εύρους κατάληψης του έργου, που πρέπει να κοπούν ή να
διατηρηθούν.
Τα δένδρα, που πρέπει να εκριζωθούν προκειµένου να µεταφυτευτούν, είτε άµεσα, είτε
να φυλαχτούν και συντηρηθούν για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα πριν από τη
µεταφορά και την επαναφύτευσή τους. (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00).

5.3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ – ΕΠΙΤΟΠΟΥ
ΧΑΡΑΞΗ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ
Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε προσεκτική
αναγνώριση του εδάφους όπου προβλέπεται κατασκευή έργων. Εκτός από τα εµπόδια που
είναι εµφανή στο έδαφος, ο Ανάδοχος πρέπει να αναζητήσει, µε συγκέντρωση πληροφοριών και
διαγραµµάτων και ερευνητικές τοµές και τα αφανή εµπόδια που ενδεχόµενα υπάρχουν. Όλα
αυτά τα στοιχεία θα απεικονισθούν σε σχέδια κατάλληλης κλίµακας. Όλα τα σταθερά
τοπογραφικά σηµεία (τριγωνοµετρικά και πολυγωνικά σηµεία, χωροσταθµικές αφετηρίες κλπ.)
πρέπει να διατηρηθούν µε φροντίδα και ευθύνη του Ανάδοχου σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των
έργων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο σταθερά σηµεία καταστραφούν, ο Ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος να τα επανατοποθετήσει. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να
εγκαταστήσει πλήρες πολυγωνικό και χωροσταθµικό δίκτυο εξαρτηµένο από το αντίστοιχο της
Γ.Υ.Σ., και να προβεί στη χάραξη των έργων, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Οριστικής Μελέτης.

40

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

5.4 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
Θα προηγείται η εκσκαφή των επιφανειακών χαλαρών εδαφών, στο βάθος και πλάτος, όπου
απαιτείται. Ανεξάρτητα από τα προβλεπόµενα στη µελέτη του έργου, για την αφαίρεση του
επιφανειακού εδαφικού υλικού, πριν από την έναρξη της εκτέλεσης των σχετικών εργασιών, η
Υπηρεσία, από κοινού µε τον Ανάδοχο, θα ερευνούν µε δοκιµαστικές τοµές στην επιφάνεια
κατάληψης του έργου, τα χαρακτηριστικά του επιφανειακού ορύγµατος και κατά περίπτωση, θα
καθορίζουν µε πρωτόκολλο, το βάθος του προς αφαίρεση επιφανειακού στρώµατος εδαφικού
υλικού.
Το εν λόγω επιφανειακό εδαφικό υλικό θα αφαιρείται και θα διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες
εκσκαφές, στις περιπτώσεις που µετά από τη δια σκαµµάτων διερεύνηση, προκύπτει, ότι είναι
φυτική γη κατάλληλη για πλήρωση νησίδων ή επενδύσεις πρανών. Το υλικό αυτό, θα
φυλάσσεται σε σωρούς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5.1 της ΕΤΕΠ 1501-02-0102-00 (∆ιαχείριση Προϊόντων).
Η εκτέλεση των εργασιών, θα εκτείνεται σε όλη την επιφάνεια κατάληψης των επιπέδων και της
οδοποιίας. Στις περιπτώσεις συγκοινωνιακών έργων οι εργασίες θα εκτείνονται, σε περίπτωση
ορυγµάτων, µέχρι και 2,00 m πέραν των εξωτερικών ακµών των οφρύων των πρανών, ενώ σε
περίπτωση επιχωµάτων µέχρι πλάτους 2,00 m πέραν της επιφάνειας έδρασης αυτών, σε σχέση
µε το πόδι του πρανούς του επιχώµατος.
Κατά την εκτέλεση της εργασίας θα γίνεται διαχωρισµός των προϊόντων, ανάλογα µε την
καταλληλότητά τους για επαναχρησιµοποίηση. Η φυτική γη, που είναι κατάλληλη για πλήρωση
νησίδων ή επένδυση πρανών, εάν πρόκειται να ξαναχρησιµοποιηθεί στο έργο, θα διαχωρίζεται
από τα ακατάλληλα προϊόντα, θα καθαρίζεται από µεγάλου µεγέθους ρίζες ή λίθους και θα
φυλάσσεται σε κατάλληλο χώρο στην περιοχή του εργοταξίου, ή θα αποµακρύνεται και θα
αποτίθεται σε κατάλληλο χώρο, όπως αυτός ορίζεται στα συµβατικά τεύχη, ή από την
Υπηρεσία. Φυτική γη, που δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί αµέσως, θα τοποθετείται σε
σωρούς πλάτους στη βάση περίπου 3 m και ύψους 1,3 m. Όταν πρόκειται για µεγάλες
ποσότητες µπορεί να αυξηθεί το πλάτος των πελµάτων των σωρών, το ύψος τους, όµως, δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 1,00 m.
Η φυτική γη πρέπει να προστατεύεται από απόπλυση ή ανάµιξη µε άλλα υλικά, οι δε σωροί
πρέπει να καλύπτονται µε χλόη, κλαδιά και άλλα υλικά, µε ιδιαίτερη φροντίδα στη συγκράτηση
της υγρασίας. Τα ακατάλληλα προς επαναχρησιµοποίηση προϊόντα θα αποµακρύνονται από το
εργοτάξιο και θα αποτίθενται σε κατάλληλους χώρους, που προσδιορίζονται στη µελέτη ή
εγκρίνονται από την Υπηρεσία. Οι όροι και προϋποθέσεις απόθεσης των προϊόντων αυτών
περιλαµβάνονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00.

5.5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ
5.5.1

ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ

Η Τεχνική Προδιαγραφή των χωµατισµών αφορά σε όλες τις χωµατουργικές εργασίες που
απαιτούνται για την κατασκευή του υπόψη έργου. Γενικά για τις εκσκαφές ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-02-02-01-00, η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00 και η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00.
Ως γενικές εκσκαφές νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος, όταν στο
σκάµµα που εκσκάπτεται ταυτόχρονα πληρούνται οι συνθήκες: πλάτος µεγαλύτερο των 5,00m
και κάτοψη µεγαλύτερη των 100m2.

41

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στο αντικείµενο της παρούσας Προδιαγραφής περιλαµβάνονται:
o Η εκτέλεση των πάσης φύσεως γενικών εκσκαφών.
o Η διαµόρφωση των πρανών των τυχόν αναβαθµών και η διαµόρφωση και συµπύκνωση
του πυθµένα των ορυγµάτων.
o Η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφών επί αυτοκινήτου, προς µεταφορά ή πλευρική
απόθεση, προς µελλοντική µεταφορά ή κατασκευή επιχώµατος.
o Η λήψη κάθε απαραίτητου µέτρου προστασίας έργων και προσωπικού κατά την
εκτέλεση των εργασιών.
Οι γενικές εκσκαφές διακρίνονται σε:
εκσκαφές χαλαρών εδαφών: (εκσκαφές µη συνεκτικών εδαφών και ιλυωδών εδαφών)
εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου: εκσκαφές που δεν απαιτούν χρήση εκρηκτικών ή
κρουστικού εξοπλισµού
εκσκαφές βράχου: εκσκαφές που απαιτούν χρήση εκρηκτικών αλλά λόγω ορίου
επιτρεπόµενων δονήσεων για παρακείµενες κατασκευές εκτελούνται µε κρουστικό
εξοπλισµό
Για την κατηγοριοποίηση των εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα ισχύουν τα όσα αναφέρονται
στο Παράρτηµα Α της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00:2009.
Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό για την
εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Ο εξοπλισµός θα είναι σε άριστη κατάσταση
λειτουργίας, συντηρούµενος σύµφωνα µε τις οδηγίες των εργοστασίων παραγωγής του. ∆εν
επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών στην περιοχή του έργου.
Θα χρησιµοποιούνται µηχανήµατα και οχήµατα που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
κείµενης Ελληνικής και Κοινοτικής νοµοθεσίας, όσον αφορά στη στάθµη θορύβου, στην
εκποµπή καυσαερίων και στα συστήµατα ασφαλείας. Αυτά θα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας
µηχανηµάτων έργων (ΜΕ) και ασφάλιση σε ισχύ. Οι χειριστές/ οδηγοί θα διαθέτουν τις
προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες.
Πριν από την έναρξη των εκσκαφών, ο Ανάδοχος υποβάλει τοπογραφικά σχέδια και στοιχεία,
ως αποδεικτικά, τα οποία επισυνάπτονται σε πρωτόκολλο παραλαβής του φυσικού εδάφους
που υπογράφεται από την Υπηρεσία.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η Επίβλεψη µπορεί να δίνει εντολές για την τροποποίηση των
γραµµών και των κλίσεων των πρανών, αλλά και γενικά των διαστάσεων των εκσκαφών της
Μελέτης.
Κάθε εκσκαφή, που γίνεται από τον Ανάδοχο για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους
εκτέλεσης εργασιών, σε χώρους απόρριψης προϊόντων εκσκαφής, ή για οποιονδήποτε άλλο
σκοπό, θα περιορίζεται στα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία όρια.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών, ενδέχεται να εµφανιστούν, στα πετρώµατα προς εκσκαφή,
κοιλότητες, ρήγµατα, ζώνες χαλαρού ή αποσαθρωµένου βράχου (σε διάφορες θέσεις και
διευθύνσεις). Η µη εµφάνιση ή αναφορά τέτοιων δυσµενών συνθηκών στα Σχέδια της Μελέτης
δεν τεκµηριώνει δικαίωµα στον Ανάδοχο για νοµικές διεκδικήσεις επιπλέον αποζηµιώσεων,
πέραν της πληρωµής των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους των συµβατικών τευχών. ∆ηλαδή,
ο Ανάδοχος θα λαµβάνει υπόψη του ότι:
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•
•

οι γραµµές εκσκαφής, που απεικονίζουν τα Σχέδια της Μελέτης, δεν µπορεί να
αποτελούν τις απόλυτα τελικές ή πραγµατικές
οι τελικές γραµµές εκσκαφών θα καθορισθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών, όταν
θα διαπιστωθεί πραγµατικά, είτε απουσία, είτε παρουσία ασθενών ζωνών στο πέτρωµα
(επιπλέον εκείνων που ενδεχοµένως υποδεικνύονται στα Σχέδια της Μελέτης)

Θα λαµβάνεται κάθε µέτρο, ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκσκαφές. Για υπερεκσκαφές
οφειλόµενες σε ενέργειες του Αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, (εκτός εάν έχει δοθεί
σχετική εντολή της Υπηρεσίας, ή εάν η Υπηρεσία αποδέχεται την υπερεκσκαφή) δεν
επιτρέπεται να επιµετρώνται προς πληρωµή.
Οι µη αποδεκτές υπερεκσκαφές, εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία, θα επιχώνονται µε
προϊόντα εκσκαφών, ή άλλο υλικό, σύµφωνα µε εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας, ενώ η
δαπάνη της αποκατάστασης θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
Σε περιπτώσεις υπερεκσκαφών, που οφείλονται σε γεωλογικές συνθήκες προβλεπόµενες ή όχι
από τη Μελέτη, ο Ανάδοχος αποζηµιώνεται, τόσο για τις πρόσθετες εκσκαφές, όσο και για τις
εργασίες επανεπίχωσης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει πάρει όλα τα προβλεπόµενα από τη
µελέτη µέτρα για την αποφυγή τους, όπως π.χ. διαµόρφωση των προβλεποµένων αναβαθµών
στα πρανή των ορυγµάτων, εφαρµογή τεχνικώς ορθών πρακτικών εκσκαφής κλπ.
Εάν ο πυθµένας του ορύγµατος εκσκαφθεί σε στάθµη χαµηλότερη της προβλεπόµενης, ο
Ανάδοχος µε δικές του δαπάνες θα επανεπιχώσει την υπερεκσαφή µε κατάλληλα υλικά, που θα
συµπυκνώσει σύµφωνα µε τις εντολές της Επίβλεψης, προκειµένου να διασφαλίσει την ευσταθή
έδραση των προβλεποµένων επικείµενων κατασκευών.
Εάν στον πυθµένα των ορυγµάτων συναντηθούν ακατάλληλα υλικά (εδάφη οργανικά, πολύ
πλαστικά κλπ.), αφαιρούνται και αντικαθίστανται µε κατάλληλα υλικά, έως το απαιτούµενο
βάθος και συµπυκνώνονται σύµφωνα πάντα µε τις εντολές της Επίβλεψης. Οι εργασίες αυτές
(πρόσθετη εκσκαφή και επίχωση) επιµετρώνται ιδιαιτέρως προς πληρωµή.

5.5.2

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

Η µόρφωση των πρανών και του πυθµένα των ορυγµάτων, θα εκτελείται σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

5.5.2.1.

Μόρφωση πυθµένα εκσκαφής

Ο πυθµένας των ορυγµάτων στην στάθµη και µε τις κλίσεις και επικλίσεις, που προβλέπονται
από τη µελέτη διαµορφώνεται µε οµαλή επιφάνεια.
Στην περίπτωση βραχωδών πυθµένων αφαιρούνται, τόσο τα χαλαρά µεµονωµένα τεµάχια
βράχου, όσο και τα τυχόν υπάρχοντα πλαστικά εδάφη πλήρωσης κοµών µέχρι βάθους
τουλάχιστον 0,40m.
Οι υπάρχουσες ή δηµιουργούµενες κοιλότητες, λόγω αφαιρέσεως των κοµών, πληρώνονται µε
προϊόντα εκσκαφών, µη πλαστικά µέγιστου κόκκου 80 mm.
Τυχόν βραχώδεις προεξοχές θρυµµατίζονται µε οποιοδήποτε µέσο, π.χ. µε χρήση υδραυλικής
σφύρας.
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Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος βρίσκει βραχώδη υλικά θα σκάψει κατά το πλήρες πλάτος της
διατοµής για τουλάχιστον 0,15 m κάτω από τη στάθµη εκσκαφής και έπειτα να επιχώσει µε
θραύσµατα πετρωµάτων, χονδρόκοκκο υλικό ή υλικό ελεύθερης αποστράγγισης µε διάµετρο όχι
µικρότερη των 10cm. Η διάµετρος του υλικού µπορεί να µειωθεί µετά από έγκριση της
Υπηρεσίας.
Τα προϊόντα εκσκαφής θα έχουν την έγκριση της Υπηρεσίας, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν
για την επανεπίχωση.
Εάν πρόκειται για εκσκαφές οδοποιίας, στους βραχώδεις πυθµένες ενδέχεται να απαιτηθεί από
τη µελέτη, κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης από υλικά κατάλληλης κοκκοµετρικής
διαβάθµισης. Αυτές οι στρώσεις (στρώσεις βραχωδών ορυγµάτων) εντάσσονται στο πάχος της
Στρώσης Έδρασης Οδοστρώµατος (ΣΕΟ). Η εν λόγω κατασκευή δεν εντάσσεται στο
αντικείµενο των γενικών εκσκαφών.

5.5.2.2.

Μόρφωση πρανών ορυγµάτων

Τα πρανή των ορυγµάτων διαµορφώνονται µε οµαλές επιφάνειες στις προβλεπόµενες από την
µελέτη κλίσεις.
Η οµαλότητα των επιφανειών των βραχωδών πρανών ορυγµάτων θα είναι τέτοια, ώστε κατά
την τοποθέτηση - στα ενιαίας κλίσης τµήµατά τους - ευθύγραµµου κανόνα µήκους 5 m, κατά
οποιαδήποτε διεύθυνση, να µην σχηµατίζονται, µεταξύ της κάτω επιφάνειας του κανόνα και της
επιφάνειας του πρανούς, κοιλότητες µεγαλύτερες των 20 cm βάθους, για οµοιογενείς βραχώδεις
σχηµατισµούς, ή 50 cm βάθους, για µη οµοιογενείς βραχώδεις σχηµατισµούς, εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά από τη Μελέτη.
Εάν απαντηθούν χαλαροί βραχώδεις σχηµατισµοί, εκτός των ορίων των εκσκαφών, αυτοί
αφαιρούνται µετά από εντολή της Υπηρεσίας και προσµετρούνται στις κανονικές εκσκαφές.
Τµήµατα ή αιχµές βράχου, που διεισδύουν εντός της θεωρητικής διατοµής των ορυγµάτων ή
επικρεµάµενα τµήµατα, που συνιστούν ενδεχόµενο κίνδυνο, αποκόπτονται (τυπικές
εξοµαλύνσεις) µε χρήση υδραυλικής σφύρας, ή αεροσφυρών.
Επιτρέπονται υψοµετρικές αποκλίσεις στον πυθµένα του ορύγµατος, µετρούµενες µε
ευθύγραµµο 5- µετρο κανόνα ως εξής:
σε εδάφη γαιοηµιβραχώδη ± 2 cm
σε εδάφη βραχώδη ± 5 cm
Κάθε ανωµαλία πέραν από τα επιτρεπόµενα όρια διορθώνεται, µε αναµόχλευση, προσθήκη ή
αφαίρεση υλικού και εκ νέου µόρφωση και συµπύκνωση.
Στην περίπτωση όπου η επιφάνεια της τελικής ή ενδιάµεσης στάθµης των χωµατουργικών
παραµείνει εκτεθειµένη αρκετό χρονικό διάστηµα, ιδιαίτερα κατά τη χειµερινή περίοδο ή εν γένει
σε βροχόπτωση, τότε πριν από την εκτέλεση των επόµενων εργασιών επανασυµπυκνώνεται.
Οι κλίσεις των πρανών των ορυγµάτων εξαρτώνται από το ύψος τους και τη φύση του εδάφους,
ή την απαίτηση για φύτευση, που µπορεί να επιβάλλεται από τους Περιβαλλοντικούς Όρους του
έργου.
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Ανάλογα του ύψους και των χαρακτηριστικών του εδάφους, οι κλίσεις των πρανών ορυγµάτων
θα διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις τιµές του επόµενου Πίνακα 3-1, εκτός αν επιβάλλονται
ηπιότερες από τη µελέτη οδοποιίας, ή τη γεωτεχνική µελέτη ευστάθειας των πρανών.

#

Κατηγορία εδάφους

1

Χαλαρά

2

Συνεκτικά γαιώδη έως ηµιβραχώδη

3

4

Ύψος πρανούς (Υ) [m] Κλίση πρανούς (υ:β)
οποιοδήποτε

1:3

- Μικρού ύψους

Υ≤5.00

1:2

- Όταν προβλέπεται άµεση φύτευση

5.00<Υ

2:3 (max 1:1)

- Όταν δεν προβλέπεται άµεση φύτευση

5.00<Υ

2:3

Υ≤5.00

2:3

5.00<Υ

1:1 έως 3:1

Υ≤5.00

2:3

5.00<Υ

2:1 έως 10:1

Πολύ συνεκτικά ηµιβραχώδη

Βραχώδη

Στο κατώτερο τµήµα πρανούς ορύγµατος, εφαρµόζεται κλίση υ:β=1:3, εφόσον συντρέχουν και
οι δυο ακόλουθες προϋποθέσεις:
• η πλευρική επιφάνεια της οδού, µέχρι τον πόδα πρανούς είναι διελεύσιµη από όχηµα,
που τυχόν εκτρέπεται εκτός οδού
• τµήµα του πρανούς βρίσκεται εντός του πλάτους της απαιτούµενης ελεύθερης
εµποδίων ζώνης (µετρούµενο από την εξωτερική οριογραµµή κυκλοφορίας, πλευρικά
της οδού), σύµφωνα µε τον επόµενο πίνακα, που αφορά σε οδούς των λειτουργικών
κατηγοριών των ΟΜΟΕ-ΛΚΟ∆, ΑΙ έως και Αν, ΒΙ και ΒΙΙ.
Ταχύτητα οδού (V)

[Κm/h]

V≤50

Πλάτος ελεύθερης εµποδίων ζώνης (Lcz)

[m]

Lcz ≤3,0

50<V≤90 90<V
Lcz ≤5,0

Lcz <7,0

Σε εδάφη πολύ συνεκτικά ηµιβραχώδη και βραχώδη, στα πρανή, ύψους µεγαλύτερου των 8 m,
διαµορφώνονται αναβαθµοί πλάτους τουλάχιστον 4 m µε εγκάρσια κλίση προς το ανάντη
πρανές υ:β>1:4. Το πλάτος των αναβαθµού και η εγκάρσια κλίση του προσδιορίζεται από την
απαιτούµενη ικανότητα συγκράτησης καταπτώσεων βραχοτεµαχίων (λειτουργία βραχοπαγίδας),
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις ΟΜΟΕ-∆, ή στη σχετική γεωτεχνική µελέτη.
Η επιλογή της κλίσης των πρανών ορυγµάτων είναι συνάρτηση της υγείας του πετρώµατος, των
κλίσεων των στρωσιγενών πετρωµάτων και του προσανατολισµού των κυρίων ασυνεχειών
αυτών, της συνεκτικότητας του πετρώµατος, καθώς και των κλιµατολογικών συνθηκών.
Οι κλίσεις, που αναφέρονται στον προηγούµενο πίνακα είναι ενδεικτικές, και η Υπηρεσία µπορεί
να καθορίζει ηπιότερες κλίσεις, για βελτίωση της ορατότητας, προς εξεύρεση υλικών
κατασκευής των επιχωµάτων, ή για λόγους προσαρµογής των πρανών στο φυσικό περιβάλλον
(αισθητικοί λόγοι).
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Επισηµαίνεται ότι, σε εδάφη των οποίων η συνοχή είναι δυνατόν να µειωθεί, λόγω έκθεσης στις
καιρικές συνθήκες, εισροής νερών ή δράσης παγετού, καθώς και σε εδάφη στα οποία
απαντώνται επιφάνειες ολίσθησης, θα εφαρµόζονται ήπιες κλίσεις, θα κατασκευάζονται
αναβαθµοί και θα λαµβάνονται µέτρα αποστράγγισης.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπονήσει µελέτη ευστάθειας πρανών ανεξαρτήτως του ύψους αυτών,
τούτο ιδίως εάν το ύψος των πρανών ορυγµάτων είναι µεγαλύτερο των 15,0 m για έδαφος
οποιασδήποτε κατηγορίας ή εάν το ύψος των πρανών είναι µεγαλύτερο των 6m και το έδαφος
εµφανίζει πτωχά γεωτεχνικά χαρακτηριστικά.
Κατά την εκτέλεση των εκσκαφών, λαµβάνονται µέτρα ώστε να προστατεύεται το έργο και τυχόν
υπάρχουσες κατασκευές από καταπτώσεις βραχωδών συντριµµάτων από τα πρανή.
Ενίοτε, οι τεκτονικές συνθήκες (η µορφή των ασυνεχειών του βράχου) διαφοροποιούνται
σηµαντικά σε µικρές αποστάσεις, ενώ οι υπάρχουσες εκτεθειµένες επιφάνειες µπορεί να µην
είναι αντιπροσωπευτικές των συνθηκών που επικρατούν στον βραχώδη σχηµατισµό.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει την εκτέλεση δοκιµαστικής εκσκαφής
για τη διαπίστωση της µορφής των ασυνεχειών του βράχου, προκειµένου να αποφασισθεί η
εφαρµοστέα µελέτη του πρανούς.
Σε περιοχές δυνητικών κατολισθήσεων ή κατακρηµνίσεων βράχων, προς τα κατάντη κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος θα εφαρµόζει σχολαστικά τα ειδικής φύσεως
προστατευτικά µέτρα, που προβλέπονται από τη Μελέτη, ή αυτά που θα εγκρίνει η Υπηρεσία
µετά από σχετική εισήγησή του, εάν τέτοια δεν προβλέπονται από τη Μελέτη.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ανάδοχος καθίσταται υπεύθυνος ποινικά και αστικά έναντι του
∆ηµοσίου και έναντι τρίτων για όποια ζηµία ή ατύχηµα προέλθει από υπαιτιότητά του.
Τα ειδικής φύσεως µέτρα προστασίας των ορυγµάτων, µπορεί να περιλαµβάνουν στήριξη
πρανών µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα µε ή χωρίς αγκυρώσεις, εφαρµογή µεταλλικών πλεγµάτων
συγκράτησης καταπτώσεων, εφαρµογή γαιοπλεγµάτων, ή γαιοκυψελών κλπ. Αυτές οι εργασίες
αποτελούν ιδιαίτερα αντικείµενα και δεν εντάσσονται στην παρούσα.
Για την εκσκαφή ορυγµάτων µε υψηλά πρανή έντονων κλίσεων, ο Ανάδοχος υποβάλει έκθεση
µεθοδολογίας εκτέλεσης, στην οποία περιγράφονται και αναλύονται:
• ο τρόπος προσπέλασης του µετώπου της εκσκαφής (προσωρινές δίοδοι
προσπέλασης)
• ο µηχανικός εξοπλισµός που προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί
• η σειρά εκτέλεσης των εργασιών
• τα µέτρα ανάσχεσης πτώσεων λίθων
• η διαδικασία αποκοµιδής των προϊόντων εκσκαφής κλπ.

5.5.3

ΑΡΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ

Οι άρσεις καταπτώσεων και κατολισθήσεων, καθώς και η αποµάκρυνση χαλαρών υλικών από
τα πρανή των ορυγµάτων σε οποιασδήποτε φύσεως εδάφους, η µεταφορά τους σε
οποιαδήποτε απόσταση (είτε για αποθήκευση, προκειµένου τα κατάλληλα προϊόντα
κατάπτωσης να χρησιµοποιηθούν για κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων κατασκευών, είτε για
οριστική απόρριψη), θα εκτελείται µε τον κατάλληλο κατά περίπτωση µηχανικό εξοπλισµό.
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Ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εκσκαφών να εφαρµόζει ορθές πρακτικές εκτέλεσης
χωµατουργικών εργασιών για την αποτροπή εκδήλωσης κατολισθήσεων, κατακρηµνίσεων κλπ.
και τα προβλεπόµενα από τη µελέτη µέτρα προστασίας και δεν θα αποζηµιώνεται για την άρση
των καταπτώσεων στην περίπτωση που αποδεδειγµένα οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα.
Κατά την αποµάκρυνση χαλαρών υλικών από τα πρανή, η εκσκαφή ξεκινά από τα υψηλότερα
στρώµατα των πρανών του ορύγµατος (εκτός αν ορίζει διαφορετικά η µελέτη) και
πραγµατοποιείται ανά στρώση προκειµένου να προστατευθεί το σύστηµα συγκράτησης
βραχοπτώσεων που θα παραµείνει.

5.5.4

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εκσκαφών είναι απαραίτητο να αποστραγγίζεται ο πυθµένας
των ορυγµάτων συνεχώς. Για τον λόγο αυτό διαµορφώνονται, εφ’ όσον απαιτούνται,
προσωρινές αποστραγγιστικές τάφροι για τη συλλογή και αποµάκρυνση των επιφανειακών
νερών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, στην περίπτωση συνεκτικών εδαφών, τα οποία δεν
επιτρέπεται να διαποτίζονται µε νερά. Το αυτό ισχύει και για τα προσωρινώς αποθηκευόµενα
προϊόντα εκσκαφών.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση συνεκτικών εδαφών τα οποία δεν επιτρέπεται να
διαποτίζονται µε νερά. Το αυτό ισχύει και για τα προσωρινώς αποθηκευµένα προϊόντα
εκσκαφών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει έγκαιρα τα προβλεπόµενα από τη µελέτη µέτρα
προστασίας των Έργων από τις βροχοπτώσεις και να εκτελεί τις εργασίες εφαρµόζοντας ορθές
πρακτικές. Λόγω παράλειψης ή πληµµελούς εφαρµογής των προβλεποµένων µέτρων, ή µη
ορθής πρακτικής στην εκτέλεση των εκσκαφών η ζηµιά που προκύψει σε τµήµα του ορύγµατος,
θεωρείται ως κακοτεχνία και αποκαθίσταται µε δαπάνες του Αναδόχου.

5.5.5

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

Για την διαχείριση υλικών από εκσκαφές έχει εφαρµογή η προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-0500-00.
Τα προϊόντα εκσκαφών θα επιλέγονται σύµφωνα µε τα εδαφολογικά και φυσικά τους
χαρακτηριστικά και θα µετακινούνται:
α. Προς τις θέσεις κατασκευής επιχωµάτων, εφ΄ όσον είναι κατάλληλα, µε απλή προώθηση ή µε
φόρτωση επί αυτοκινήτου.
β. Προς τις θέσεις οριστικής απόθεσης, εφ΄ όσον είναι πλεονάζοντα ή ακατάλληλα.
γ. Προς τις θέσεις προσωρινής απόθεσης, εφ΄ όσον προβλέπεται η ενσωµάτωσή τους στο έργο,
αλλά κατά την περίοδο της εκσκαφής οι θέσεις ενσωµάτωσης είτε δεν έχουν προετοιµασθεί είτε
δεν είναι προσπελάσιµες (λόγω π.χ. εκτέλεσης εργασιών κατασκευής τεχνικού µεταξύ θέσης
εκσκαφής και θέσης επίχωσης).
Τα πλεονάζοντα ή ακατάλληλα για επίχωση προϊόντα εκσκαφών ως επίσης και τα προϊόντα
κατεδαφίσεων κάθε φύσης εκθαµνώσεων, εκριζώσεων, αποσύνθεσης οδοστρωµάτων κλπ. θα
µεταφέρονται σε οποιαδήποτε απόσταση για απόρριψη.

5.5.6.1.

Προσωρινή απόθεση προϊόντων

Οι χώροι προσωρινής απόθεσης κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών για µετέπειτα χρήση στο
έργο θα ευρίσκονται είτε εντός του εύρους κατάληψης του έργου ή σε λοιπές προβλεπόµενες
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από τη Μελέτη θέσεις, οι οποίες θα διατίθενται στον Ανάδοχο από τον κύριο του έργου, ή θα
εξευρίσκονται µε µέριµνα του Αναδόχου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα συµβατικά τεύχη
του έργου.
Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης των προϊόντων εκβραχισµού για την παραγωγή
µέρους ή / και του συνόλου των θραυστών υλικών ή υλικών λιθορριπών που απαιτούνται για
την κατασκευή του έργου, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 της παρούσας. Εάν η
αξιοποίηση των βραχωδών προϊόντων εκσκαφών έχει ως αποτέλεσµα την ανάγκη απόληψης
πρόσθετων υλικών δανειοθαλάµων για την κατασκευή των επιχωµάτων, θα εφαρµόζονται τα
προβλεπόµενα στη µελέτη ή / και τα λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου για την επιµέτρηση και
πληρωµή των σχετικών εργασιών.
Οι χώροι προσωρινής απόθεσης θα αποκαθίστανται πλήρως στην προτέρα τους κατάσταση
µετά την επαναφόρτωση και προώθηση των υλικών προς ενσωµάτωση.
Εάν οι χώροι προσωρινής απόθεσης ευρίσκονται εντός του εύρους κατάληψης του έργου για
την αποκατάστασή τους ισχύουν σε κάθε περίπτωση τα καθοριζόµενα στους περιβαλλοντικούς
όρους του έργου.

5.5.6.2.

Οριστική απόθεση προϊόντων

Η οριστική απόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών θα γίνεται
προβλεπόµενους από τη µελέτη και τους περιβαλλοντικούς όρους σποθεσιοθαλάµους.

στους

Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από τη µελέτη για την επιλογή και εκµετάλλευση των
αποθεσιοθαλάµων ισχύουν τα ακόλουθα:
• Οι θέσεις δεν θα πρέπει να είναι ορατές από οικισµούς, χώρους αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τουριστικές ζώνες.
• Η εναπόθεση των υλικών δεν θα πρέπει να δηµιουργεί εµπόδια στη φυσική απορροή
των υδάτων
• Τα πρανή θα διαµορφώνονται µε ήπιες κλίσεις για την αποφυγή προβληµάτων
ευστάθειας (συνιστώνται κλίσεις ηπιότερες από 3 προς 2 (β:υ) .
• Εν γένει απαγορεύεται η απόθεση υλικών σε περιοχές χαρακτηριζόµενες ως δασικές
σύµφωνα µε τις διατάξεις (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
• ∆εν θα επιλέγονται θέσεις σε ασταθείς γεωλογικούς σχηµατισµούς (ζώνες κορηµάτων,
περιοχές χαλαρών σχηµατισµών κλπ.) και εν γένει εδάφη που παρουσιάζουν δυνητικές
ολισθήσεις.
• Η απόρριψη των προϊόντων θα γίνεται κατά ζώνες µε ελαφρά συµπύκνωση (αρκεί η
διέλευση του µηχανήµατος διάστρωσης).
• Θα λαµβάνονται µέτρα περιβαλλοντικής αποκατάστασης του αποθεσιοθαλάµου µε
φυτεύσεις (καλύτερη ένταξη στο φυσικό περιβάλλον).
Η φυσική επαναβλάστηση αποτελεί την καλύτερη προσέγγιση και µπορεί να υποβοηθηθεί µε τη
διάστρωση φυτικής γης στην τελική επιφάνεια των αποτιθεµένων προϊόντων εκσκαφών.
Εάν οι χώροι απόθεσης προβλέπονται στους περιβαλλοντικούς όρους ή στη µελέτη του έργου,
αλλά δεν έχει εξασφαλισθεί η απαιτούµενη αδειοδότηση για την αξιοποίησή τους
(απαλλοτρίωση εκτάσεων, πρόβλεψη αποζηµίωσης ιδιοκτητών κτλ.), ή εάν δεν προβλέπονται
καθόλου τέτοιοι χώροι στα συµβατικά τεύχη του έργου, η Υπηρεσία θα αντιµετωπίζει κατά
προτεραιότητα τα θέµατα αυτά, µετά από σχετική εισήγηση του Αναδόχου.
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Εφιστάται η προσοχή στην απόθεση βραχωδών προϊόντων, προϊόντων αποξηλώσεων
σκυροδεµάτων ή / και προϊόντων αποξηλώσεων ασφαλτικών ταπήτων.
Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να επικαλύπτονται µε γαιώδεις στρώσεις πάχους τουλάχιστον
0,50m για να εξασφαλίζονται συνθήκες επαναβλάστησης (φυσικής ή τεχνητής στους χώρους
απόθεσης).

5.5.6

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ

Ο πυθµένας των ορυγµάτων, αν δεν γίνεται ιδιαίτερη µνεία στη Μελέτη ή στα συµβατικά τεύχη,
συµπυκνώνεται τουλάχιστον κατά 92% της µέγιστης πυκνότητας, που επιτυγχάνεται κατά την
τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης PROCTOR (Ε 105-86, ∆οκιµή 11).
Στην περίπτωση όπου, η πυκνότητα του φυσικού εδάφους δεν πληροί τις προαναφερόµενες
ανοχές, τότε και µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, µπορεί να ακολουθηθούν µια ή και όλες οι
ακόλουθες ενέργειες :
• Αναµόχλευση του φυσικού εδάφους σε βάθος 0,15 m
• Αερισµός και διαβροχή στην περιοχή
• Συµπύκνωση κατά την απαιτούµενη πυκνότητα
• Εκσκαφή σε προκαθορισµένο βάθος
• Επανεπίχωση κατά στρώσεις, χρησιµοποιώντας τα υλικά εκσκαφής ή και άλλα
• Συµπύκνωση κάθε στρώσης, µέχρις ότου επιτευχθεί η επιθυµητή συµπύκνωση

5.6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις απαιτήσεις για
τις εκσκαφές θεµελίων κάθε είδους και κατηγορίας τεχνικών έργων που εκτελούνται σε
οποιοδήποτε βάθος, µε χρήση µηχανηµάτων, µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση, εν ξηρώ ή
µε παρουσία νερού και µε χρήση ή µη αντιστηρίξεων. Για τις εκσκαφές ισχύει η Τεχνική
προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00:2009.
Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις απαιτούµενες εργασίες µε οποιοδήποτε µέσο (κατάλληλα µηχανικά
µέσα και εργαλεία χειρός) θεωρεί ως προσφορότερο για την κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. Ο
εξοπλισµός θα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και θα συντηρείται κανονικά.
Οι εκσκαφές θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διαστάσεις, τα υψόµετρα, τις κλίσεις
πρανών και τους τυχόν αναβαθµούς που προβλέπονται στα σχέδια και τα λοιπά στοιχεία της
εγκεκριµένης Μελέτης.
Οι διαστάσεις των ορυγµάτων δεν επιτρέπεται να µεταβάλλονται σε σχέση µε αυτές της µελέτης,
εκτός εάν εγκριθούν διαφορετικές από την Υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, µπορεί
να κριθεί απαραίτητο ή επιθυµητό να τροποποιηθούν οι γραµµές, τα πρανή, οι κλίσεις και οι
διαστάσεις των εκσκαφών και κυρίως του βάθους θεµελίωσης.
Οι εκσκαφές που θα γίνονται από τον Ανάδοχο για την εξασφάλιση πρόσβασης στους χώρους
εκτέλεσης των προβλεπόµενων εργασιών ή σε χώρους απόρριψης προϊόντων εκσκαφής ή για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα περιορίζονται στα εγκρινόµενα από την Υπηρεσία όρια.
Κάθε υπερεκσκαφή πέραν των εγκεκριµένων διαστάσεων που προκύπτει από τις ενέργειες ή
παραλείψεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία, εκτός αν έχει δοθεί σχετική εντολή της
Υπηρεσίας, ή κρίθηκε αυτή δικαιολογηµένη, δεν θα επιµετράται προς πληρωµή και θα
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πληρούται εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, µε εγκεκριµένα προϊόντα εκσκαφής,
ή σκυρόδεµα ή µε άλλο τρόπο, σύµφωνα µε τις αιτιολογηµένες εντολές της Υπηρεσίας, µε
δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται ώστε ο πυθµένας της εκσκαφής να είναι στη στάθµη που
προβλέπεται από τη µελέτη του έργου. Στην περίπτωση που προκύψει στάθµη πυθµένα
χαµηλότερη της προβλεπόµενης ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να αποκαταστήσει
την προβλεπόµενη στάθµη µε κατάλληλο υλικό ή σκυρόδεµα ώστε η έδραση του θεµελίου να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της µελέτης, κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Υπηρεσίας.
Γενικά για τις εκσκαφές των κτιριακών έργων ισχύει η Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0203-00-00:2009.

5.7 ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
Για την κατασκευή επιχωµάτων θα τηρούνται τα όσα αναφέρονται στην Εθνική Τεχνική
προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00. Στο πεδίο εφαρµογής της περιλαµβάνεται:
• Η κατασκευή των πάσης φύσεως επιχωµάτων
• Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της κατασκευής των αναγκαίων κατάλληλων
υλικών, προϊόντων εκσκαφών ή δανείων
Επίχωµα νοείται γενικά η υπερυψωµένη (από το υφιστάµενο έδαφος) κατασκευή, που
δηµιουργείται µε διάστρωση και συµπύκνωση κατάλληλων εδαφικών υλικών, προϊόντων
εκσκαφών ή δανείων, σε στρώσεις πάχους τέτοιου, ώστε µε τα µέσα συµπύκνωσης που
διατίθενται, να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη συµπύκνωση. Η κατασκευή υλοποιείται σε τµήµατα
κατάλληλων διαστάσεων, ώστε να µπορεί να γίνει χρήση µηχανικού εξοπλισµού υψηλής
απόδοσης.
Τα επιχώµατα διακρίνονται σε "γαιώδη" και "βραχώδη".
Γαιώδη επιχώµατα: είναι αυτά που κατασκευάζονται µε διάστρωση και συµπύκνωση
γαιωδών υλικών, που προέρχονται από γαιώδεις και ηµιβραχώδεις εκσκαφές
ορυγµάτων ή εκσκαφές δανειοθαλάµων.
Βραχώδη επιχώµατα: είναι αυτά που κατασκευάζονται µε διάστρωση και συµπύκνωση
βραχωδών υλικών, που προέρχονται κατά κύριο λόγο από εκσκαφές σε βράχο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση των πάσης φύσεως εκσκαφών να λαµβάνει µέτρα,
ώστε το σύνολο των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων κατασκευών. Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής
αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους, απ’ όπου αργότερα, µεταφέρονται στις καθορισµένες
θέσεις. Σε περίπτωση που λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου, η αξιοποίηση των κατάλληλων
προϊόντων εκσκαφών δεν καταστεί δυνατή, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει µε
δικές του δαπάνες αντίστοιχες ποσότητες δανείων. Σε περίπτωση που τα κατάλληλα προϊόντα
των εκσκαφών δεν θα είναι αρκετά για την επίχωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναζητήσει σε
οποιαδήποτε απόσταση και χρησιµοποιήσει για επίχωση κατάλληλα δάνεια υλικά. Τα υλικά
αυτά προδιαγράφονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00.
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά στους αγωγούς που θα
οφείλεται στη συµπύκνωση καθώς και για κάθε καθίζηση του εδάφους µετά την αποπεράτωση
της επίχωσης, οφείλει δε να επανορθώσει κάθε ζηµιά µε δικές του δαπάνες, χωρίς ιδιαίτερη
αποζηµίωση.
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Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει προσωρινά τις εργασίες, αν κρίνει ότι οι
καιρικές συνθήκες είναι αντίξοες και επηρεάζουν δυσµενώς την κατασκευή. Τα γαιώδη
επιχώµατα δεν κατασκευάζονται υπό θερµοκρασία περιβάλλοντος µικρότερη από 2οC, ή υπό
βροχή (µπορεί να προκληθεί παραµόρφωση ή αναµόχλευση της επιφανειακής στρώσης από
την κίνηση των βαρέων µηχανηµάτων µεταφοράς και διάστρωσης).
Επί των υπό κατασκευή στρώσεων επιχώµατος δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία οχηµάτων µέχρι
να ολοκληρωθεί η συµπύκνωσή τους. Αν αυτό είναι αναπόφευκτο, οι κινήσεις
προγραµµατίζονται κατά τρόπο ώστε να µην δηµιουργούνται τροχοαυλακώσεις. Ακόµη και τα
ολοκληρωµένα τµήµατα των επιχωµάτων δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούνται συστηµατικά.
Το µέγεθος της µακροχρόνιας καθίζησης και η εξέλιξή της, συναρτήσει του χρόνου, λαµβάνονται
υπόψη, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις υψηλών επιχωµάτων σηµαντικών έργων, και βάσει αυτών
λαµβάνονται µέτρα επιτάχυνσης της καθίζησης (π.χ. επιφόρτιση, αποστράγγιση της
θεµελίωσης).

5.7.1

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΤΗΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Ε∆ΡΑΣΗΣ

ΓΑΙΩ∆ΩΝ

ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ
Πριν από τη διάστρωση και συµπύκνωση των υλικών των επιχωµάτων γίνεται ο καθαρισµός, η
εκρίζωση και η αποµάκρυνση των επιφανειακών ακατάλληλων υλικών ή φυτικής γης (θάµνοι,
ρίζες, ριζόχωµα, φυτική γη µε υψηλό ποσοστό οργανικών κλπ.) σ' όλο το βάθος που απαιτείται
και κατασκευάζεται µέρος του θεµελίου του επιχώµατος, από κατάλληλα υλικά.
Ως ακατάλληλα επιφανειακά υλικά, τα οποία αποµακρύνονται πριν από τη διάστρωση των
υλικών του επιχώµατος, θεωρούνται τα ακόλουθα:
• Εδαφικά υλικά που περιέχουν οργανικά υλικά σε ποσοστό µεγαλύτερο από 5 κ.β.
• Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά, π.χ. ρέουσα άργιλος
• ∆ιαλυτά εδαφικά υλικά, π.χ. έδαφος που περιέχει ορυκτό αλάτι ή γύψο
• Ρυπογόνα υλικά, π.χ. βιοµηχανικά απόβλητα
Εάν είναι αναγκαία η κατασκευή επιχώµατος απ’ ευθείας σε ασταθή, διαταραγµένα εδάφη, η
επάνω σε µαλακές αργίλους, θα λαµβάνονται µέτρα για τη σταθεροποίηση ή αποµάκρυνση του
υλικού αυτού, σύµφωνα µε ειδική γεωτεχνική µελέτη. Αν µέχρι βάθους 1,0 m από τη στάθµη
έδρασης του επιχώµατος υπάρχει βράχος, τότε µπορεί να αποµακρύνεται το υπερκείµενο του
βράχου υλικό και η έδραση του επιχώµατος να γίνεται κατ’ ευθείαν πάνω στο βράχο, πάντοτε
µετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.
Σε πυθµένες κοιλάδων και υγρές πλαγιές, λαµβάνεται πρόνοια για την αποστράγγιση και γενικά
για τον περιορισµό και απαγωγή των επιφανειακών υδάτων (ρυάκια κλπ), καθώς και των
πηγαίων και υπόγειων υδάτων. Σε εδάφη κορεσµένα και/ ή ευπαθή στο νερό, το τµήµα του
θεµελίου των επιχωµάτων κατασκευάζεται από ευχερώς αποστραγγιζόµενα υλικά (κατηγοριών
Ε2, Ε3, Ε4 ή Α1.Α2 κατά ΑΑSΗΤΟ ή βραχώδη προϊόντα ορυγµάτων), σε συνδυασµό µε
αποστραγγιστικές στρώσεις για την αποφυγή ανόδου του νερού των τριχοειδών. Παράλληλα
εξασφαλίζεται η λειτουργία «φίλτρου» µεταξύ του θεµελίου και του υπερκείµενου πυρήνα του
επιχώµατος.
Γενικά απαγορεύεται η διάστρωση υλικών σε έδαφος το οποίο έχει µαλακώσει από τη βροχή ή
την κυκλοφορία. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, το υλικό είτε
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αντικαθίσταται είτε επανασυµπυκνώνεται µετά τον περιορισµό του ποσοστού υγρασίας για την
επίτευξη βέλτιστης συµπύκνωσης.
Όταν τα επιχώµατα εδράζονται σε έδαφος έντονης εγκάρσιας κλίσης (π.χ. ≥20%), ή σε ήδη
κατασκευασµένα επιχώµατα, απαιτείται, κλιµακωτή εκσκαφή της επιφάνειας έδρασης
(αναβαθµοί), σύµφωνα µε τη µελέτη εφαρµογής ή τις εντολές της Υπηρεσίας.
Βαθµίδες αγκύρωσης κατασκευάζονται επίσης και στις περιπτώσεις διαπλάτυνσης επιχωµάτων,
καθώς και στις περιπτώσεις κατασκευής του επιχώµατος σε δυο φάσεις.
Όταν είναι αναγκαία η κατασκευή βραχώδους επιχώµατος απ’ ευθείας σε εδάφη ασταθή,
διαταραγµένα ή πάνω σε µαλακές αργίλους λαµβάνονται µέτρα για την εξυγίανση της στρώσης
έδρασης, µε στερεοποίηση ή αποµάκρυνση του υπάρχοντος υλικού. Όταν υπάρχει βράχος
κοντά στη στάθµη έδρασης του επιχώµατος αυτού, µπορεί να αποµακρύνεται το υπερκείµενο
του βράχου υλικό και η έδραση του επιχώµατος να γίνεται κατ’ ευθείαν πάνω στον βράχο, µετά
από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.
Η επιφάνεια έδρασης του επιχώµατος συµπυκνώνεται επιµελώς σε πυκνότητα ίση κατ’ ελάχιστο
προς το 90% της µέγιστης πυκνότητας, που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή
συµπύκνωσης (PROCTOR MODIFIED): ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2. Αυτή η συµπύκνωση, σε
περίπτωση που δεν υπάρχει ειδική γεωτεχνική µελέτη, εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 40 cm
και σε πλάτος 2 m πέραν από το πόδι του επιχώµατος, ή µέχρι το όριο απαλλοτρίωσης, όταν
υπάρχουν σχετικοί περιορισµοί πλάτους.

5.7.2

∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΓΑΙΩ∆ΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

Μετά την προετοιµασία της επιφάνειας θεµελίωσης ακολουθεί η διάστρωση των στρώσεων του
επιχώµατος µε τα κατάλληλα υλικά. Οι στρώσεις θα είναι συνεχείς, παράλληλες προς την άνω
επιφάνεια του επιχώµατος και οµοιόµορφου πάχους, τέτοιου ώστε, µε τον υπάρχοντα
εξοπλισµό, να επιτυγχάνεται ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης σε όλο το πάχος.
Τα διάφορα υλικά που προορίζονται για την κατασκευή επιχωµάτων αξιολογούνται, ώστε τα
καλύτερης ποιότητας υλικά να διαστρώνονται στις ανώτερες στρώσεις των επιχωµάτων και
ιδιαίτερα στη στρώση έδρασης.
∆εν διαστρώνεται οποιαδήποτε στρώση αν δεν έχει επαληθευθεί ότι η υποκείµενη στρώση
συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις συµπύκνωσης και σταθερότητας. Αν η υποκείµενη στρώση
έχει µαλακώσει από υπέρβαση υγρασίας (π.χ. λόγω διήθησης υδάτων), δεν επιτρέπεται η
διάστρωση της επόµενης.
Τα επιχώµατα επί εδαφών µικρής φέρουσας ικανότητας αποτελούν αντικείµενο ειδικής µελέτης.
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στη µη υπέρβαση του ορίου αντοχής του εδάφους (µε
κατάλληλη διαστασιολόγηση του πάχους των πρώτων στρώσεων), για να προστατευθεί το
έδαφος από τις φορτίσεις των οχηµάτων µεταφοράς υλικού και των µηχανηµάτων
συµπύκνωσης.
Το χαλαρό πάχος των στρώσεων εξαρτάται από το είδος των διατιθέµενων υλικών και µέσων
συµπύκνωσης, για τα γαιώδη υλικά θα είναι µικρότερο των 30 οη. Είναι δυνατό, µετά από
έγκριση της Υπηρεσίας, να επιτραπεί και µεγαλύτερο πάχος στρώσεων, εφόσον διατίθενται τα
κατάλληλα µηχανήµατα για την επίτευξη οµοιόµορφης πυκνότητας σε όλο το πάχος της
στρώσης και µε την προϋπόθεση ότι έχει κατασκευασθεί επιτυχώς δοκιµαστικό τµήµα.
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Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η επιφάνεια των στρώσεων θα είναι επίπεδη και θα έχει την
απαραίτητη εγκάρσια κλίση (4% κατ’ ελάχιστο) για την εξασφάλιση της απορροής των νερών
χωρίς κίνδυνο διάβρωσης ή υπερβολικής διαβροχής του σώµατος του επιχώµατος (εν γένει,
παράλληλη ανύψωση ως προς την επίκλιση της στέψης του επιχώµατος).
Ο Ανάδοχος θα παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας των υπό κατασκευή επιχωµάτων
και ορυγµάτων από την επίδραση των όµβριων και λοιπών αναβλύσεων νερών. Προς τούτο,
είναι απαραίτητη, η διαµόρφωση επαρκών τάφρων και χανδάκων αποστράγγισης.
Επισηµαίνεται ότι το κόστος αυτών των µέτρων θεωρείται ανηγµένο στο κόστος κατασκευής
των επιχωµάτων.

5.7.3

∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΒΡΑΧΩ∆ΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

Η διάστρωση των βραχωδών επιχωµάτων γίνεται σε επάλληλες στρώσεις οµοιόµορφου πάχους
παράλληλες στην επιφάνεια έδρασης. Γι αυτό και η αρχική επιφάνεια µορφώνεται µε κατάλληλη
κλίση που να επιτρέπει άµεση αποστράγγιση / αποχέτευση.
Το τελικώς διαστρωµένο υλικό θα έχει ελάχιστη περιεκτικότητα λεπτόκοκκων υλικών 30-40%,
ώστε να δύναται αυτά να περιβάλλουν τις χονδρόκκοκες βραχώδεις µάζες µε τέτοιο τρόπο,
ώστε να αποκλείεται ο σχηµατισµός κενών µεταξύ των λίθων. Γενικώς, το ύψος των λίθων
(διαφορά ύψους κορυφής από τη βάση) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 2/3 του πάχους της
εκάστοτε στρώσης.
Το υλικό κάθε στρώσης θα εκφορτώνεται στο έργο πάνω σε τµήµα ήδη διαστρωµένο της ίδιας
στρώσης και κοντά στο άκρο προώθησης (µέτωπο κατασκευής). Από τη θέση αυτή θα
προωθείται µέχρι το µέτωπο κατασκευής και θα διαστρώνεται πέραν αυτού µε τρόπο που να
ελαχιστοποιείται ο διαχωρισµός του. Το πάχος θα ανταποκρίνεται προς την ικανότητα
συµπύκνωσης των µηχανηµάτων που διατίθενται, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη
συµπύκνωση.
Το χαλαρό πάχος των στρώσεων εξαρτάται από το είδος των διατιθέµενων υλικών και µέσων
συµπύκνωσης, θα είναι για τα βραχώδη υλικά µικρότερο των 40 cm. Είναι δυνατό, µετά από
έγκριση της Υπηρεσίας, να επιτραπεί και µεγαλύτερο χαλαρό πάχος στρώσεων, εφόσον
διατίθενται τα κατάλληλα µηχανήµατα για την επίτευξη οµοιόµορφης πυκνότητας σε όλο το
πάχος της στρώσης και στο δοκιµαστικό τµήµα έχει αποδειχθεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις
της Προδιαγραφής αυτής.
Μεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες:
(D15% / S85 )<5 και (D50 / S50)<25
όπου:
Dx = Το άνοιγµα του κόσκινου, από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της κάτω
στρώσης.
Sx = Tο άνοιγµα του κόσκινου, από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της άνω
στρώσης.
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5.7.4

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσµάτων κατά τη διαδικασία συµπύκνωσης επιχωµάτων
εξασφαλίζονται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Συµπύκνωση του υλικού σε ισοπαχείς στρώσεις, για οµοιόµορφη τελική συµπεριφορά
του επιχώµατος
2. Κατάλληλη κοκκοµετρία του υλικού (συστηµατική αφαίρεση υπερµεγέθων κόκκων από
το προσκοµιζόµενο υλικό, πριν από την συµπύκνωση της στρώσης).
3. Επιλογή του καταλλήλου εξοπλισµού συµπύκνωσης, ως προς το βάρος, πλάτος, τις
δυνατότητες εφαρµογής δόνησης και καθορισµός βάσει των στοιχείων αυτών, του
αριθµού διελεύσεων που απαιτούνται για την προβλεπόµενη συµπύκνωση.
Για τον προσδιορισµό του βαθµού συµπύκνωσης εφαρµόζεται η τροποποιηµένη δοκιµή
συµπύκνωσης ΡROCTOR (ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2).
Η συµπύκνωση της Επιφάνειας Έδρασης του επιχώµατος εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 40
cm και σε πλάτος 2 m πέρα από το πόδι του επιχώµατος ή κατ' ελάχιστο µέχρι το όριο
απαλλοτρίωσης, (όταν υπάρχουν σχετικοί περιορισµοί πλάτους). Σε περίπτωση που
απαντώνται ασταθή εδάφη, ο τρόπος θεµελίωσης του επιχώµατος στις θέσεις αυτές θα
καθορίζεται βάσει εδαφοτεχνικής µελέτης.
Ο τύπος των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη του απαιτούµενου
βαθµού συµπύκνωσης εξαρτάται από την κατηγορία του προς συµπύκνωση εδάφους. Ο
αριθµός διελεύσεων εξαρτάται από τον τύπο του µηχανήµατος, την ικανότητα αυτού και το
πάχος της προς συµπύκνωση στρώσης.
Η συµπύκνωση γίνεται µε διάφορες µεθόδους ανάλογα µε το υλικό. Για άµµους και χαλίκια η
συµπύκνωση µπορεί να γίνει µε δόνηση, διαβροχή ή κυλίνδρωση. Για µετρίως συνεκτικά εδάφη
µπορούν να χρησιµοποιηθούν συµπυκνωτές µε αεροθαλάµους ή µε δόντια (κατσικοπόδαρα). Η
συµπύκνωση της αργίλου είναι δύσκολη, ιδιαίτερα εάν η φυσική υγρασίας της είναι µεγαλύτερη
από τη βέλτιστη (η οποία βρίσκεται κοντά στο όριο πλαστικότητας). Τα καλύτερα αποτελέσµατα
δίνουν οι συµπυκνωτές µε δόντια, κυρίως όταν η φυσική υγρασία είναι ελαφρώς µεγαλύτερη
από το όριο πλαστικότητας. Για φυσικά αµµώδη µη συνεκτικά εδάφη, η συµπύκνωση µπορεί να
γίνει µε δονητικό συµπυκνωτή ή µε δυναµική συµπύκνωση.
Η συµπύκνωση αρχίζει παράλληλα προς τον άξονα της οδού και στα µεν ευθύγραµµα τµήµατα
από έξω προς τα µέσα, ενώ στις καµπύλες (µε επίκλιση) από τη χαµηλότερη προς την
υψηλότερη στάθµη. Σε κάθε διαδροµή του οδοστρωτήρα οι οπίσθιοι τροχοί θα επικαλύπτουν
πλήρως το ίχνος της προηγούµενης διέλευσής τους.
Κατά το τελευταίο στάδιο της συµπύκνωσης της ανώτερης στρώσης απαιτούνται συµπυκνωτές
µε λείους κυλίνδρους. Η συµπύκνωση των υλικών (συνεκτικών ή µη) γίνεται υπό ποσοστό
περιεχόµενης υγρασίας ελαφρώς χαµηλότερο της βέλτιστης. Για το λόγο αυτό λαµβάνονται
µέτρα προσαρµοζόµενα προς τις εκάστοτε κλιµατολογικές και καιρικές συνθήκες.
Όταν η περιεχόµενη υγρασία του διαστρωθέντος υλικού δεν είναι η βέλτιστη προς
συµπύκνωση, γίνεται διαβροχή κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται οµοιόµορφη ύγρανση του
υλικού (εάν απαιτείται αύξηση της υγρασίας) ή εάν απαιτείται µείωση της υγρασίας γίνεται
ξήρανση αυτού µε αερισµό ή ανάµιξη µε στεγνά εδαφικά υλικά ή µε χηµικά πρόσθετα όπως µε
µη σβησµένο ασβέστη, υδράσβεστο κλπ. µετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.
Ειδικότερα στην περίπτωση µη συνεκτικών εδαφών, εάν η διάστρωση και η συµπύκνωση των
υλικών εκτελείται σε εποχή ξηρασίας ή υψηλών θερµοκρασιών, το υλικό κάθε στρώσης
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αναµοχλεύεται και διαβρέχεται οµοιόµορφα πριν από τη συµπύκνωση, µέχρι να επιτευχθεί η
βέλτιστη περιεχόµενη υγρασία, η οποία πρέπει να διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της
συµπύκνωσης.
Στην περίπτωση συνεκτικών εδαφών, εάν η περιεχόµενη υγρασία είναι υπερβολική και ανώτερη
της βέλτιστης, τότε, επιδιώκεται η µείωση της περιεχόµενης υγρασίας µέχρι τη βέλτιστη µε
αναµόχλευση και αερισµό, µε τη βοήθεια ειδικών µηχανικών µέσων. Σε ειδικές περιπτώσεις και
εφόσον αυτό εγκρίνεται από την Υπηρεσία, η ελάττωση της περιεχόµενης υγρασίας είναι δυνατό
να επιτευχθεί µε προσθήκη κατάλληλων υλικών (π.χ. ασβέστη ή υδρασβέστου).
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκτελείται συµπύκνωση υπό συνθήκες περιεχόµενης
υγρασίας ανώτερης της βέλτιστης. Λόγω των ανωτέρω, κατά την διάρκεια συνεχούς
βροχόπτωσης απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών συµπύκνωσης. Κάθε στρώση θα
συµπυκνώνεται τουλάχιστον στον καθοριζόµενο ελάχιστο βαθµό συµπύκνωσης και θα ελέγχεται
συνεχώς κατά το στάδιο της κατασκευής, µε µέριµνα του Αναδόχου και παρουσία της
Υπηρεσίας. Όταν δεν επιτυγχάνονται ικανοποιητικά αποτελέσµατα, λόγω βροχής, ή αυξηµένης
υγρασίας των υλικών, παγετού ή βλάβης µηχανηµάτων κλπ, θα διακόπτεται η εκτέλεση των
εργασιών.
Στις περιπτώσεις µεγάλων επιχώσεων, εάν προβλέπεται από τη µελέτη, τα επιχώµατα
διαπλατύνονται αναλόγως του ύψους τους, µέχρι ενός µέτρου σε κάθε πλευρά, για να
επιτευχθεί ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης σε ολόκληρο το πλάτος τους.
Όταν τα επιχώµατα κατασκευάζονται χωρίς διαπλάτυνση, µειώνεται το πάχος διάστρωσης των
υλικών προς συµπύκνωσή τους, σε πλάτος περίπου 2,0 η από την επιφάνεια του πρανούς και
να χρησιµοποιούνται ελαφρότερα µηχανήµατα (ενεργούνται από έξω προς τα µέσα)
προκειµένου να εξασφαλίζεται η επίτευξη του απαιτούµενου βαθµού συµπύκνωσης.
Σχετικά µε τις µεθόδους ελέγχου συµπύκνωσης ισχύουν τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους
§3.3.2 - §3.3.6 της ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00.

5.7.5

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΚΝΩΣΗΣ ΒΡΑΧΩ∆ΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

Η µέθοδος συµπύκνωσης που επιλέγεται ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη του απαιτούµενου
βαθµού συµπύκνωσης. Προς τούτο, ανάλογα µε την κοκκοµετρία του υλικού και το πάχος της
στρώσης, επιλέγεται ο τύπος του εξοπλισµού συµπύκνωσης και ο αριθµός διελεύσεών του.
Όταν προβλέπεται σηµαντικό επίχωµα από τη µελέτη του έργου, η επιλεγόµενη µεθοδολογία
προσδιορίζεται µε βάση τα συµπεράσµατα που συνάγονται κατά την κατασκευή του.
Ως κατάλληλος εξοπλισµός, θεωρούνται:
α. Βαρείς δονητικοί οδοστρωτήρες, ρυµουλκούµενοι ή αυτοκινούµενοι, στατικού γραµµικού
φορτίου τουλάχιστον 40 kg/cm. Ως στατικό γραµµικό φορτίο ορίζεται το φορτίο που αντιστοιχεί
στο τύµπανο δια του πλάτους αυτού.
β. Στατικοί οδοστρωτήρες, µε κυλίνδρους αποτελούµενους από δικτύωµα σιδηρών ράβδων
(Grid Rollers) βάρους 5,0-12,0 γραµµικού στατικού φορτίου 80 kg/cm.
γ. Οδοστρωτήρες αυτοκινούµενοι, µε προεξοχές επί των κυλίνδρων (κατσικοπόδαρα)
Γενικώς, η συµπύκνωση θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν µεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων
του εξοπλισµού συµπύκνωσης, η υποχώρηση δεν υπερβαίνει τις ακόλουθες τιµές.
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Τµήµα Επιχώµατος

Θεµέλιο και πυρήνας
Μεταβατικό τµήµα

Μέγιστη υποχώρηση µεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων
του οδοστρωτήρα (mm)
Οδικά Έργα (µε συµπύκν.
Οδικά και Σιδηροδροµικά
90% της τροποπ. δοκιµής
Έργα (µε συµπύκν. 95% της
Proctor)
τροποπ. δοκιµής Proctor)
10,0
7,0
5,0
3,0

Για τον έλεγχο χρησιµοποιούνται χαλύβδινοι µάρτυρες ελέγχου υποχωρήσεων, διαστάσεων
40x40 cm από λαµαρίνα, πάχους τουλάχιστον 15 mm, µε κατάλληλη διαµόρφωση έδρασης, της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Οι µάρτυρες τοποθετούνται στις θέσεις υψοµετρικών ελέγχων
(ανοχές των περατωµένων επιφανειών βραχωδών επιχωµάτων) και µετά την ολοκλήρωση της
συµπύκνωσης
της
ελεγχόµενης
στρώσης
αφαιρούνται,
προκειµένου
να
επαναχρησιµοποιηθούν.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, για τη συµπύκνωση σε ποσοστό 95% της τροποποιηµένης δοκιµής
Proctor, απαιτούνται έως 12 διελεύσεις φορτίου των 40 kg/cm, ενώ για βαθµό συµπύκνωσης
90% Proctor συνήθως αρκούν 6 διελεύσεις.

5.7.6

∆ΟΚΙΜΕΣ

Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα ακόλουθα πρότυπα (και τυχόν νεότερα σχετικά
Ευρωπαϊκά Πρότυπα που θα τεθούν σε εφαρµογή µελλοντικά).
Πρότυπα εκτέλεσης δοκίµων ποιοτικού ελέγχου

Είδος δοκιµής

Ισχύον πρότυπο

∆ειγµατοληψία αργών υλικών

ΕΛΟΤ ΕΝ 932-1

Αναγνώριση και δειγµατοληψία εδαφών

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2

Προπαρασκευή διατεταγµένων δειγµάτων
εδαφών

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22475-1

Κοκκοµετρική ανάλυση

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-01

ΑΑSΗΤΟ: Τ - 27

Όριο υδαρότητας

Ε 105-86/5/ΥΠΕΧΩ∆Ε

ΑΑSΗΤΟ: Τ - 89

Όριο πλαστικότητας

Ε 105-86/6/ΥΠΕΧΩ∆Ε

ΑΑSΗΤΟ : Τ - 90

∆είκτης πλαστικότητας

Ε 105-86/6/ΥΠΕΧΩ∆Ε

ΑΑSΗΤΟ : Τ - 91

Κατάταξη εδαφών

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-1 & 2
AASHTO: Μ - 145
ASTM D 3892

Σχέση υγρασίας - πυκνότητας

ΕΝ 13286-2:2004

∆οκιµαστική φόρτιση (Μέθοδος Φορτιζόµενης DIN 18134 ή NF Ρ94118.1
ή prEN ISO 22476-13 ή
Πλάκας)
Ε 106-84/4
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Είδος δοκιµής

Ισχύον πρότυπο

Έλεγχος Πυκνότητας

Ε 106-86/2
ASTM D 6938-10

∆οκιµή ΟΒΚ

ΕΝ 13286-47

Παλαιοτέρα πρότυπα

Κατά τη διάρκεια των κατασκευών, εκτελούνται ποιοτικοί έλεγχοι επί µέρους υλικών και
κατασκευών σύµφωνα µε το εγκεκριµένο από την Υπηρεσία Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου
(ΠΠΕ). Στα πλαίσια των ελέγχων συµπύκνωσης µε τη µέθοδο της σχετικής πυκνότητας
επιτρέπονται οι παρακάτω αποκλίσεις:
1. Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν<5
τότε, όλα τα επί µέρους αποτελέσµατα πρέπει να βρίσκονται µέσα στα επιτρεπόµενα
όρια.
2. Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι 5≤Ν<10,
τότε επιτρέπεται, κάθε φορά, ένα επί µέρους αποτέλεσµα να είναι µικρότερο από την
απαιτούµενη σχετική πυκνότητα (Dr), όχι όµως περισσότερο από 10% του
προσδιοριζόµενου κάτω ορίου αυτής.
3. Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν≥10,
τότε κάθε φορά ποσοστό 90% των αντιπροσωπευτικών δοκιµών που
πραγµατοποιούνται σε διαδοχικές θέσεις πρέπει να βρίσκεται µέσα στα επιτρεπόµενα
όρια.

5.7.7

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ
5.7.7.1.

Κλιµατικοί περιορισµοί κατασκευής

Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει προσωρινά τις εργασίες αν κρίνει ότι οι καιρικές
συνθήκες είναι αντίξοες και επηρεάζουν δυσµενώς την κατασκευή. Τα γαιώδη επιχώµατα δεν
κατασκευάζονται υπό θερµοκρασία περιβάλλοντος µικρότερη από 2οC ή υπό βροχή (µπορεί να
προκληθεί παραµόρφωση ή αναµόχλευση της επιφανειακής στρώσης από την κίνηση των
βαρέων µηχανηµάτων µεταφοράς και διάστρωσης).

5.7.7.2.

Κυκλοφορία

οχηµάτων

στο

κατασκευαζόµενο

γαιώδες επίχωµα
Επί των υπό κατασκευή στρώσεων επιχώµατος δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία οχηµάτων µέχρι
να ολοκληρωθεί η συµπύκνωσή τους. Αν αυτό είναι αναπόφευκτο, οι κινήσεις θα
προγραµµατίζονται κατά τρόπο ώστε να µην δηµιουργούνται τροχαυλακώσεις. Ακόµα και τα
ολοκληρωµένα τµήµατα των επιχωµάτων δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούνται συστηµατικά.

5.7.7.3.

Καθορισµός

ανώτατης

τιµής

επιτρεποµένων

καθιζήσεων
Το µέγεθος της µακροχρόνιας καθίζησης και η εξέλιξή της συναρτήσει του χρόνου, λαµβάνονται
υπόψη, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις υψηλών επιχωµάτων σηµαντικών έργων και βάσει αυτών
λαµβάνονται µέτρα επιτάχυνσης της καθίζησης (π.χ. επιφόρτιση, αποστράγγιση της
θεµελίωσης). Τα εν λόγω θέµατα αναφέρονται επιγραµµατικά και δεν αποτελούν αντικείµενο της
παρούσας Προδιαγραφής.
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5.7.7.4.

Πρανή

Οι εφαρµοζόµενες κλίσεις στα πρανή των επιχωµάτων εξαρτάται από το ύψος αυτών, τη φύση
του υπεδάφους και του υλικού κατασκευής αυτών. Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη Μελέτη,
τότε εφαρµόζονται τα καθοριζόµενα στην §3.5.4 της ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00.

5.7.8

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΣΤΡΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ
5.7.8.1.

Γενικά – ανοχές στάθµης χωµατουργικών

Η τελική επιφάνεια του επιχώµατος θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από τη
µελέτη µηκοτοµικές κλίσεις και επικλίσεις µε υψοµετρικές ανοχές ± 3 cm. Τυχόν ανωµαλίες της
επιφάνειας πέραν των ανωτέρω ορίων θα αποκαθίστανται, µε αναµόχλευση, προσθήκη ή
αφαίρεση υλικού και εκ νέου µόρφωση και συµπύκνωση. Στην περίπτωση που η επιφάνεια στη
στάθµη των χωµατουργικών παραµείνει εκτεθειµένη αρκετό χρονικό διάστηµα, ιδιαίτερα κατά τη
χειµερινή περίοδο, θα επανασυµπυκνώνεται πριν από την έναρξη κατασκευής των
υπερκειµένων στρώσεων και επανελέγχου για το βαθµό συµπύκνωσης.

5.7.8.2.

Υποχωρήσεις

επιχωµάτων

και

επιχωµατώσεων

διαµόρφωσης χώρων
Οι διαστάσεις, κλίσεις, και τα υψόµετρα των επιχωµάτων οδών, σιδηροδροµικών έργων και
επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων κλπ., που αναγράφονται στα σχέδια της µελέτης,
αναφέρονται σε περαιωµένη κατασκευή των έργων, αφού δηλαδή θα έχουν ολοκληρωθεί οι
αναµενόµενες συνιζήσεις του υλικού επιχωµάτων – επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων,
καθώς και οι καθιζήσεις του εδάφους θεµελιώσεως αυτών, από το φορτίο της ανωδοµής.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαυξάνει το ύψος στέψης, είτε εφ’ άπαξ, είτε µε διαδοχικές
συµπληρώσεις,όσο θα απαιτηθεί για την αντιστάθµιση των κάθε είδους υποχωρήσεων.
Ο απολεσθείς από τις υποχωρήσεις αυτές όγκος δεν επιµετράται ιδιαιτέρως.

5.7.8.3.

Ανοχές

των

περατωµένων

επιφανειών

βραχωδών

επιχωµάτων
Ισχύουν όσα αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους, και επιπλέον τα ακόλουθα:
Οι περατωµένες επιφάνειες του πυρήνα (στα γαιώδη επιχώµατα) και του µεταβατικού τµήµατος
(στα βραχώδη επιχώµατα) ελέγχονται µε τοπογραφικά όργανα, µε ακρίβεια εκατοστού ±1cm,
στον άξονα και τα άκρα εγκαρσίων διατοµών ανά αποστάσεις µικρότερες από 20 cm κατά
µήκος της οδού.
Θα υπολογίζονται οι διαφορές µεταξύ των πραγµατικών υψοµέτρων και των αντίστοιχων
θεωρητικών, και θα προσδιορίζονται οι ακραίες τιµές αυτών των διαφορών, ανά τµήµα µήκους
τουλάχιστον 100 m. Οι διαφορές που αντιστοιχούν σε σηµεία που βρίσκονται πάνω από τη
θεωρητική επιφάνεια θα λαµβάνονται µε θετικό πρόσηµο.
Ισχύουν οι παρακάτω απαιτήσεις:
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1. Αν το ηµιάθροισµα των ακραίων τιµών προκύπτει θετικό, θα πρέπει να είναι µικρότερο
του 1/5 του πάχους της τελευταίας στρώσης.
2. Αν το ηµιάθροισµα των ακραίων τιµών προκύπτει αρνητικό, η απόλυτη τιµή του θα
πρέπει να είναι µικρότερη του 1/2 του πάχους της τελευταίας στρώσης.
3. Η ηµιδιαφορά των ακραίων τιµών πρέπει να είναι µικρότερη των 5 cm για την επιφάνεια
του πυρήνα και των 3 cm για την επιφάνεια του µεταβατικού τµήµατος.
Αν δεν πληρούται η πρώτη συνθήκη, θα εκσκάπτεται η τελευταία κατασκευασθείσα στρώση και
θα ανακατασκευάζεται στο σωστό πάχος.
Αν δεν πληρούται η δεύτερη συνθήκη θα κατασκευάζεται συµπληρωµατική στρώση.
Αν δεν πληρούται η τρίτη συνθήκη θα προστίθεται απισωτική στρώση µε ελάχιστο πάχος όχι
µικρότερο των 15 cm επί του πυρήνα ή των 10 cm επί του µεταβατικού τµήµατος,
αποτελούµενη από κοκκώδες υλικό καλά διαβαθµισµένο, µε µηχανικά χαρακτηριστικά όχι
κατώτερα απ’ αυτά του υλικού του βραχώδους επιχώµατος.

5.7.8.4.

Στάθµη άνω επιφάνειας χωµατουργικού (Α.Ε.Χ.)

ΟΙ Α.Ε.Χ. των οδικών έργων πρέπει να διαµορφώνονται σύµφωνα µε τα υψόµετρα, τις κατά
µήκος κλίσεις και τις εγκάρσιες κλίσεις που προβλέπονται από τη µελέτη.
Οι ανοχές των υψοµέτρων, ως προς τα θεωρητικά, δεν πρέπει να παρουσιάζουν αποκλίσεις
µεγαλύτερες από τις αναφερόµενες στον πίνακα 3-5 της ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00.

5.8 ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τον έλεγχο των νερών σε όλη τη διάρκεια κατασκευής και
µέχρι πέρατος του όλου έργου. Για τη διευθέτηση της ροής των επιφανειακών νερών και την
αποµάκρυνσή τους από τα σκάµµατα, o Ανάδοχος θα κατασκευάσει τα αναγκαία έργα εκτροπής
τους, ενώ για την αποµάκρυνση των υπόγειων νερών ή για την στεγανοποίηση των σκαµµάτων
θα χρησιµοποιήσει κατάλληλα µέσα, αντλίες, well-points, κλπ.

5.8.1

ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

Το υλικό επικάλυψης δεν πρέπει να περιλαµβάνει τεµάχια βράχου µεγαλύτερης διαµέτρου από
τα 15cm και η ποιότητα του υλικού θα καλύπτει τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στην ΚΥΑ
114218/1997.

5.8.2

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ

Η παρούσα έχει εφαρµογή στην επένδυση των πρανών των επιχωµάτων του γηπέδου και της
εσωτερικής οδοποιίας, καθώς και σε όποιο πρανές ορύγµατος υποδειχθεί από την
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οι επενδύσεις αποσκοπούν στην εξασφάλιση υποδοµής για φυτεύσεις
αλλά και συνθηκών φυσικής επαναβλάστησης για τη βελτίωση της ένταξης των τεχνικών έργων
στο φυσικό περιβάλλον.
Ως φυτική γη ορίζεται η επιφανειακή στρώση εδαφικού υλικού, ελαφρού, αργιλοαµµώδους
συστάσεως, που ευνοεί την ανάπτυξη των φυτών.
Η φυτική γη θα προέρχεται κατά κανόνα από τα προϊόντα αφαίρεσης των επιφανειακών
στρώσεων του εδαφικού υλικού στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών. Κατ' εξαίρεση, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν προϊόντα δανειοθαλάµων εάν προβλέπεται αυτό από τη φυτοτεχνική µελέτη
του έργου.
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Κριτήριο καταλληλότητας του επιφανειακού εδαφικού στρώµατος της ζώνης των εκσκαφών
προς χρήση ως φυτική γη είναι κατ' αρχήν η ύπαρξη φυσικής βλάστησης.
Επί των πρανών µε κλίσεις έως 1:1 θα διαστρώνεται φυτική γη σε πάχος 0,30 m (κάθετα προς
την επιφάνεια του πρανούς), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη µελέτη. Η στρώση θα
συµπυκνώνεται ελαφρά µε ρυµουλκούµενο µεταλλικό κύλινδρο ή άλλο πρόσφορο µέσο.
Γενικώς δεν θα τοποθετείται φυτική γη σε πρανή µε κλίση µεγαλύτερη από 1:1, χωρίς εφαρµογή
γεωσυνθετικών ή/και δηµιουργία αναβαθµών (τέτοιες περιπτώσεις θα αποτελούν αντικείµενο
ειδικής φυτοτεχνικής µελέτης).
Όταν το ύψος του πρανούς υπερβαίνει τα 6,00 m (περιπτώσεις πρανών επιχωµάτων
συγκοινωνιακών έργων), η διάστρωση των φυτικών γαιών (εφ' όσον προβλέπονται) θα
εκτελείται κατά ζώνες ύψους έως 6,00m, παράλληλα µε την άνοδο του επιχώµατος, ή ανά
τµήµα µεταξύ των αναβαθµών επιχώµατος (αν προβλέπεται η διαµόρφωσή τους από τη µελέτη.
Το πάχος της στρώσης εντός νησίδων θα είναι κατ' ελάχιστον 0,40 m, και σύµφωνα µε τη
µελέτη κατά περίπτωση. Εάν προβλέπεται η προσθήκη κηπευτικού χώµατος, η τελική στάθµη
θα προσαρµόζεται κατάλληλα (σε σχέση µε τη στέψη των στηθαίων).
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-0705-00:2009.

5.9 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Για την αντιµετώπιση των Έργων Κοινής Ωφελείας κατά τη διάρκεια κατασκευής θα τηρούνται
τα όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-08-00-00:2009. Η συγκεκριµένη
προδιαγραφή έχει εφαρµογή σε όλους τους συναντώµενους κατά τη διενέργεια των εκσκαφών
αγωγούς Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), οποιασδήποτε διαµέτρου και είδους
προβλήµατος, σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και µε οποιαδήποτε
κατεύθυνση, καθώς και τους συναντώµενους αρδευτικούς αύλακες, υπόγειους ή υπέργειους, µε
ή χωρίς επένδυση.
Τα εσκαπτόµενα εδαφικά υλικά θα κατατάσσονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-05-00-00.

5.10 ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ
Όταν η φύση του εδάφους το απαιτεί, ο Ανάδοχος θα προβαίνει σε αντιστήριξη των παρειών
του σκάµµατος, σύµφωνα µε τους κανόνες ασφάλειας. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον
τρόπο αντιστήριξης και την έκτασή τους καθώς και για κάθε ζηµιά στο σκάµµα ή σε πρόσωπα,
συνέπεια έλλειψης ή απουσίας αντιστήριξης. Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει κάθε ζηµιά και φέρει την
απόλυτη αστική και ποινική ευθύνη.

5.10.1

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στην τιµή εκτέλεσης των χωµατουργικών και λοιπών εργασιών περιλαµβάνονται ενδεικτικά,
αλλά όχι περιοριστικά, οι εργασίες που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, δηλαδή:
• Οι προκαταρκτικές εργασίες που αναφέρονται ανωτέρω και οι αντίστοιχες
τοπογραφικές.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η έκδοση των κάθε είδους αδειών, που απαιτούνται από οποιεσδήποτε αρµόδιες κατά
περίπτωση αρχές.
Οι κάθε είδους δρόµοι προσπέλασης και γενικά, οι πέρα από τις προβλεπόµενες,
γενικές εκσκαφές που θα εκτελέσει τυχόν ο Ανάδοχος για διευκόλυνση της εργασίας του
κατά τη δηµιουργία και εξυπηρέτηση των φατνωµάτων.
Οι κάθε είδους αντλήσεις και εκσκαφές, και η προσωρινή ή οριστική αποµάκρυνση και
διάθεση των προϊόντων εκσκαφών.
Η υποστήριξη ή αντιστήριξη όλων των αγωγών κοινής ωφελείας και στύλων ∆ΕΗ,
ύδρευσης κλπ. που θα απαιτηθούν.
Οι κάθε είδους περιφράξεις, διαβάσεις και λοιπά µέτρα ασφαλείας.
Οι κάθε είδους αντιστηρίξεις των παρειών σκαµµάτων.
Η άρση οποιονδήποτε καταπτώσεων.
Οι κάθε είδους απαιτούµενες δοκιµές και έλεγχοι.
Η διαλογή των κατάλληλων για επίχωση προϊόντων εκσκαφών και η τυχόν
συµπλήρωσή τους από δάνεια χώµατα.
Η διάστρωση, διαβροχή και συµπύκνωση στα σκάµµατα των διαλεγµένων προϊόντων
εκσκαφών.
Οι χωµατουργικές εργασίες για τα έργα σωληνώσεων, οδοποιίας, αντιπληµµυρικής
προστασίας, περίφραξης, θεµελίωσης κτιρίων και λοιπών έργων.
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ΟΜΑ∆Α 5Η: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ –

6.

ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
6.1 ΓΕΝΙΚΑ
6.1.1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΠΡΟΤΥΠΑ

Σύµφωνα µε την ισχύουσες διατάξεις (∆ΙΠΑ∆/οικ.372/30-05-2014, ΦΕΚ 1457Β/05-06-2014) ο
σχεδιασµός των έργων διέπεται από τις διατάξεις ενός εκ των δύο ισχυόντων κανονιστικών
πλαισίων:
(α) Των προϋπαρχόντων των ευρωκωδίκων κανονιστικών κειµένων δόµησης, όπως αυτά
παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 3 του ΦΕΚ 1457Β/05-06-2014 και,
(β) Των Ευρωκωδίκων σε συνδυασµό µε τα Εθνικά τους Προσαρτήµατα, που περιλαµβάνονται
στα παραρτήµατα 1 και 2 του ΦΕΚ 1457Β/05-06-2014.
Για τα συγκεκριµένα έργα επιλέγεται το ακόλουθο κανονιστικό πλαίσιο.

6.1.2

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Α)
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (α)

∆ράσεις σε δοµήµατα

Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος
Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος
Σχεδιασµός κατασκευών από σκυρόδεµα
-

Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια

-

Σχεδιασµός φορέων σε πυρκαγιά
Γέφυρες από σκυρόδεµα

-

Σιλό και δεξαµενές

Ελληνικός Κανονισµός Επεµβάσεων
Σχεδιασµός κατασκευών από χάλυβα
- Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια
- Γενικοί κανόνες - Σχεδιασµός φορέων σε πυρκαγιά
- Συµπληρωµατικοί κανόνες για µέλη και φύλλα ισχυρής έλασης
- Συµπληρωµατικοί κανόνες για ανοξείδωτους χάλυβες
- ∆οµικά στοιχεία από επίπεδα ελάσµατα
- Αντοχή και ευστάθεια κελυφωτών κατασκευών
- Κατασκευές από επίπεδα ελάσµατα υπό εγκάρσια φόρτιση
- Σχεδιασµός κόµβων
- Κόπωση
- Αντοχή σε ψαθυρή θραύση και ιδιότητες κατά την έννοια του
πάχους
- Σχεδιασµός κατασκευών µε εφελκυόµενα στοιχεία
- Γέφυρες από χάλυβα
Σχεδιασµός συµµίκτων κατασκευών από χάλυβα & σκυρόδεµα
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Ελληνικός Κανονισµός
Φορτίσεων ∆οµικών
Έργων Β∆ 10.12.45
KTX 2008
ΚΤΣ 2016
ΕΚΩΣ 2000 &
τροποποιήσεις του
ΕΚΩΣ 2000 &
τροποποιήσεις του
EN 1992-1-2
ΟΜΟΕ-Προσωρινές
συστάσεις- EN 1992-2
Προσωρινές συστάσεις
EN 1992-3
KANEΠE
Eurocode 3 / EN 1993
EN 1993-1-1
ΕΝ 1993-1-2
EN 1993-1-3
EN 1993-1-4
EN 1993-1-5
EN 1993-1-6
EN 1993-1-7
EN 1993-1-8
ΕΝ 1993-1-9
EN 1993-1-10
EN 1993-1-11
ΕΝ 1993-2
Eurocode 4/ EN1994
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (α)
∆οµικά µεταλλικά προϊόντα
Γεωτεχνικός σχεδιασµός
Αντισεισµικός σχεδιασµός των κατασκευών

Αντιοξειδωτική προστασία µεταλλικών κατασκευών
- Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρµογή
χρωµάτων & σχετικών προϊόντων
- Χρώµατα & βερνίκια - Αντιοξειδωτική προστασία χαλύβδινων
κατασκευών µε συστήµατα χρωµάτων

6.1.3

EN 10025
ΕΑΚ/ Eurocode 7 / EN
1997
ΕΑΚ20002003/EN1998/
Προσωρινές συστάσεις
για το σχεδιασµό
έργων γεφυροποιίας
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 85011/8501-3
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12944

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Β)
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (β)

Βάσεις σχεδιασµού δοµηµάτων
∆ράσεις σε δοµήµατα
- Πυκνότητες, ίδια βάρη, επιβαλλόµενα φορτία σε κτίρια
- ∆ράσεις σε δοµήµατα λόγω πυρκαγιάς
- Φορτία χιονιού
- ∆ράσεις ανέµου
- Θερµικές δράσεις
- ∆ράσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής
- Τυχηµατικές δράσεις
- Φορτία κυκλοφορίας σε γέφυρες
- ∆ράσεις οφειλόµενες σε γερανούς και µηχανήµατα
- Σιλό και δεξαµενές
Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος
Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος
Σχεδιασµός κατασκευών από σκυρόδεµα
- Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια
- Σχεδιασµός φορέων σε πυρκαγιά
- Γέφυρες από σκυρόδεµα
- Σιλό και δεξαµενές
Ελληνικός Κανονισµός Επεµβάσεων
Σχεδιασµός κατασκευών από χάλυβα
- Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια
- Γενικοί κανόνες - Σχεδιασµός φορέων σε πυρκαγιά
- Συµπληρωµατικοί κανόνες για µέλη και φύλλα ισχυρής έλασης
- Συµπληρωµατικοί κανόνες για ανοξείδωτους χάλυβες
- ∆οµικά στοιχεία από επίπεδα ελάσµατα
- Αντοχή και ευστάθεια κελυφωτών κατασκευών
- Κατασκευές από επίπεδα ελάσµατα υπό εγκάρσια φόρτιση
- Σχεδιασµός κόµβων
- Κόπωση
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Eurocode 0 / EN 1990
Eurocode 1 / EN 1991
EN 1991-1-1
ΕΝ 1991-1-2
EN 1991-1-3
EN 1991-1-4
EN 1991-1-5
EN 1991-1-6
EN 1991-1-7
EN 1991-2
EN 1991-3
EN 1991-4
KTX 2008
ΚΤΣ 2016
Eurocode 2 / EN 1992
EN 1992-1-1
EN 1992-1-2
EN 1992-2
EN 1992-3
KANEΠE
Eurocode 3 / EN 1993
EN 1993-1-1
ΕΝ 1993-1-2
EN 1993-1-3
EN 1993-1-4
EN 1993-1-5
EN 1993-1-6
EN 1993-1-7
EN 1993-1-8
ΕΝ 1993-1-9
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (β)
- Αντοχή σε ψαθυρή θραύση και ιδιότητες κατά την έννοια του
πάχους
- Σχεδιασµός κατασκευών µε εφελκυόµενα στοιχεία
- Γέφυρες από χάλυβα
Σχεδιασµός συµµίκτων κατασκευών από χάλυβα & σκυρόδεµα
∆οµικά µεταλλικά προϊόντα
Γεωτεχνικός σχεδιασµός
Αντισεισµικός σχεδιασµός των κατασκευών
Αντιοξειδωτική προστασία µεταλλικών κατασκευών
- Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρµογή
χρωµάτων & σχετικών προϊόντων
- Χρώµατα & βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων
κατασκευών µε συστήµατα χρωµάτων

6.1.4

EN 1993-1-10
EN 1993-1-11
ΕΝ 1993-2
Eurocode 4/ EN1994
EN 10025
Eurocode 7 / EN 1997
Eurocode 8 / EN1998
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 85011/8501-3
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12944

ΥΛΙΚΑ
6.1.4.1 Σκυρόδεµα

Οι ποιότητες σκυροδέµατος που χρησιµοποιούνται, εάν δεν ορίζονται διαφορετικά, ορίζονται ως
ακολούθως:
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Άοπλο σκυρόδεµα
Εξυγιαντικές στρώσεις & έδραση αγωγών
αποστράγγισης
Πάσσαλοι
Θεµελιώσεων / υπόγειες κατασκευές
Θεµέλια τοίχων αντιστήριξης
Υπέργειες κατασκευές
Κορµός τοίχων αντιστήριξης
Κεφαλόδεσµος πασσαλότοιχων
Πλάκες επί εδάφους

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
C12/15
C12/15
C25/30
C25/30
C25/30
C30/37
C30/37
C30/37
C20/25

6.1.4.2 Οπλισµός σκυροδέµατος
Η ποιότητα των ράβδων οπλισµού είναι B500C και των πλεγµάτων B500A.

6.1.4.3 ∆οµικός χάλυβας
Oι κατηγορίες δοµικού χάλυβα για την κατασκευή µεταλλικών κτιρίων είναι:
ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Mεταλλικοί φορείς / µέλη (κατά ΕΝ10025)
Κοχλίες (κατά ΕΝ ISO 4014 ή 4017)
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S235,S275,S355
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6.1.5

∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
6.1.5.1 Μόνιµα φορτία και πυκνότητες

Τα µόνιµα φορτία περιλαµβάνουν τα ίδια βάρη στεγών, δαπέδων, τοίχων, τελειωµάτων κλπ.
Οι ελάχιστες πυκνότητες των υλικών και τα ελάχιστα µόνιµα φορτία φαίνονται στους παρακάτω
πίνακες. Τα ακριβή φορτία θα προσδιοριστούν σύµφωνα µε την Αρχιτεκτονική και Η/Μ Μελέτη
Εφαρµογής.
3

ΥΛΙΚΟ
Οπλισµένο σκυρόδεµα
Άοπλο σκυρόδεµα
∆οµικός Χάλυβας
Τσιµεντοκονίαµα
Έδαφος

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kN/m )
25.00
24.00
78.50
21.00
20.00

ΘΕΣΗ / ∆ΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
∆ροµική Οπτοπλινθοδοµή (πάχους 0.1m)
Μπατική Οπτοπλινθοδοµή
∆ιπλή δροµική Οπτοπλινθοδοµή (πάχους 0.2m)
Επίστρωση δαπέδων (εν γένει)
Επίστρωση οροφής (εν γένει)

2

ΤΙΜΗ (kN/m )
2.10
3.60
4.20
2.00
2.50

Επιβαλλόµενα (κινητά) φορτία
Τα ακριβή φορτία των κατασκευών θα προσδιοριστούν σύµφωνα µε την Αρχιτεκτονική και Η/Μ
Μελέτη. Εν γένει, χρησιµοποιούνται τα κατά περίπτωση συνιστώµενα κανονιστικά κινητά φορτία
(κανονιστικό πλαίσιο α ή β).
Γεωτεχνικές δράσεις
Οι γεωτεχνικές δράσεις περιλαµβάνουν τις ωθήσεις γαιών για στατικές και σεισµικές συνθήκες
σε υπόγειες κατασκευές και τοίχους αντιστήριξης, οι οποίες υπολογίζονται βάσει των σχετικών
γεωτεχνικών εκθέσεων και αξιολογήσεων.
Φορτία χιονιού
Χρησιµοποιούνται τα κατά περίπτωση συνιστώµενα κανονιστικά φορτία χιονιού των
κανονιστικών πλαισίων (α) και (β).
Πρόσθετα φορτία
Σε όλες τις κτιριακές κατασκευές θα ληφθεί υπόψη ότι στις στέγες µελλοντικά θα εγκατασταθούν
φωτοβολταϊκά πάνελς.
∆ράσεις ανέµου
Χρησιµοποιούνται τα κατά περίπτωση συνιστώµενα κανονιστικά φορτία ανέµου των
κανονιστικών πλαισίων (α) και (β).
Θερµικές δράσεις
Χρησιµοποιούνται οι συνιστώµενες θερµικές δράσεις των κανονιστικών πλαισίων (α) και (β).
Σεισµικές δράσεις
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Οι σεισµικές δράσεις προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ελληνικού Αντισεισµικού
Κανονισµού 2003 ή του Ευρωκώδικα 8- Μέρος 1.

6.1.5.2 Συνδιασµοί φορτίσεων
Οι συνδυασµοί φορτίσεων ορίζονται από το εκάστοτε επιλεγέν κανονιστικό πλαίσιο µελέτης (α ΕΚΩΣ2000) ή (β – Ευρωκώδικας 0).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

6.1.6

6.1.6.1 Κατακόρυφες παραµορφώσεις
Η οριακή µέγιστη τιµή για το υπό εξέταση στοιχείο θα ελέγχεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
επιλεγέντος κανονιστικού πλαισίου σχεδιασµού και µελέτης της φέρουσας κατασκευής του
έργου (ΕΚΩΣ2000 και Ευρωκώδικες 2 και 3). Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα παρακάτω:
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΥΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

Μεταλλικά κτίρια

L/200
L/250

ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ
L/250
L/300

L/250

L/500

Κτίρια από
σκυρόδεµα

Μη βατές οροφές
∆άπεδα & βατές
οροφές
Οριζόντια
δοµικά
στοιχεία

6.1.6.2 Οριζόντιες παραµορφώσεις
Αντίστοιχα µε την περίπτωση των κατακορύφων παραµορφώσεων, η οριακή µέγιστη τιµή της
οριζόντιας παραµόρφωσης για το υπό εξέταση στοιχείο θα ελέγχεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του επιλεγέντος κανονιστικού πλαισίου σχεδιασµού και µελέτης της φέρουσας κατασκευής του
έργου. (ΕΚΩΣ2000 και Ευρωκώδικες 2 και 3). Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα παρακάτω:
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ
Μονώροφα µεταλλικά κτίρια
Κτίρια από σκυρόδεµα µε τοιχοποιία
Κτίρια από σκυρόδεµα µε λιγότερο ευαίσθητα διαχωριστικά

δMAX
h/150
0.005
0.007

6.1.6.3 ∆υναµικές επιδράσεις
Σε κατασκευές οι οποίες είναι ευαίσθητες σε ταλαντώσεις θα πρέπει να ελέγχεται το επίπεδο
άνεσης για την κυκλοφορία των πεζών.
Όσον αφορά στα δάπεδα τυπικών κτιρίων, το όριο των ταλαντώσεων ικανοποιείται εφόσον η
δεσπόζουσα ιδιοσυχνότητα είναι µεγαλύτερη από 3 Hz.
Όσον αφορά στις πεζογέφυρες, εάν η ιδιοσυχνότητα του καταστρώµατος είναι µεγαλύτερη από
5 Hz για κατακόρυφη ταλάντωση και 2.5 Hz για πλευρικές ταλαντώσεις, ο έλεγχος του κριτηρίου
άνεσης µπορεί να παραληφθεί.

6.1.6.4 Ανθεκτικότητα σε διάρκεια, συνθήκες περιβάλλοντος
Η διάρκεια ζωής για όλες τις κατασκευές από σκυρόδεµα και χάλυβα είναι τουλάχιστον 50 έτη.
Συµφώνα µε τον κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016, ο οποίος περιγράφει τις
κατηγορίες έκθεσης σε σχέση µε τις κλιµατικές συνθήκες, Για το Έργο ισχύουν οι κάτωθι
κατηγορίες:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ

∆ιάβρωση του οπλισµού οφειλόµενη σε ενανθράκωση
XC1

Ξηρό ή µόνιµα υγρό

Σκυρόδεµα στο εσωτερικό κτιρίων µε χαµηλή
υγρασία αέρα

XC2

Κλίµα υγρό, σπάνια ξηρό

Μέρη των δεξαµενών νερού, θεµελιώσεις

∆ιάβρωση του οπλισµού οφειλόµενη σε χλωριούχα προερχόµενα από θαλασσινό νερό
Έκθεση
σε
αεροµεταφερόµενα
άλατα
αλλά χωρίς άµεση επαφή µε
το θαλασσινό νερό

XS1

Εξωτερικά µέλη κοντά
επιφανειακή προστασία

στην

ακτή

χωρίς

Σηµαντικό κριτήριο στο σχεδιασµό των φερόντων µελών των κατασκευών από σκυρόδεµα είναι
ο περιορισµός του εύρους ρωγµών λόγω κάµψης ή εφελκυσµού υπό τους δυσµενέστερους
συνδυασµούς.
Για τις κατασκευές από σκυρόδεµα τα επιτρεπόµενα εύρη ρωγµών, τόσο σύµφωνα µε τον
ΕΚΩΣ 2000 (κεφάλαιο 5 και 15) όσο και µε τον Ευρωκώδικα 2 - Μέρος 1 (Κεφάλαιο 7) και για
τις επιλεγµένες κατηγορίες έκθεσης είναι wmax = 0,3mm.
Για τους συνδυασµούς φορτίσεων που εξετάζονται στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας η
τυχηµατική καθώς και η σεισµική φόρτιση παραλείπονται.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

6.1.7

6.1.7.1 Οπλισµός
Γενικώς, η µάτιση των οπλισµών πρόκειται να γίνει µε υπερκάλυψη οπλισµών και µόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις πρόκειται να επιτραπεί η συγκόλληση οπλισµού.
Απαγορεύεται η κάµψη χάλυβα περισσότερο της µίας φοράς.

∆ιάµετρος
Ø
Μήκος
L

[mm]

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
8
10
12
14
16

[m]

12/14

12/14

12/14

12/14

12/14

20

25

32

12/14

12/14

12/14

6.1.7.2 Επικάλυψη οπλισµών
Για κάθε δοµικό στοιχείο και αναλόγως προς την επιλεγείσα κατηγορία έκθεσης του αντίστοιχου
κτιρίου / κατασκευής, υπολογίζεται και η κατάλληλη επικάλυψη σκυροδέµατος.
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Θεµελιώσεις:
Πάσσαλοι
Θεµέλια / Υπόγειες Κατασκευές
Ανωδοµή:
Στύλοι και ∆οκοί:

75 mm
50 mm
50 mm
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Πλάκες εξωτερικές χωρίς προστασία:
Πλάκες εσωτερικές και εξωτερικές µε προστασία:
Πλάκες επί εδάφους δίχως πρόσβαση οχηµάτων:
Πλάκες επί εδάφους µε πρόσβαση οχηµάτων:

6.1.8

45 mm
30 mm
40 mm
50 mm

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
6.1.8.1 Προϊόντα θερµής έλασης

Το µέγιστο µήκος των µεταλλικών µελών πρέπει να περιορίζεται σε 12,0/15,0m. Οι κόµβοι και οι
αποκαταστάσεις διατοµών θα πρέπει να διατάσσονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να τηρείται το
µέγιστο µήκος µεταφοράς.

6.1.8.2 Προστασία από διάβρωση
Οι µεταλλικές κατασκευές θα προστατεύονται έναντι διάβρωσης µε κατάλληλο προστατευτικό
σύστηµα βαφής ή γαλβανισµό.
Η µέγιστη απόδοση του συστήµατος βαφής εξασφαλίζεται µε εργοστασιακή εφαρµογή. Μετά
την ολοκλήρωση της κατασκευής στο χώρο του Έργου, οποιαδήποτε βλάβη πρέπει να
επισκευαστεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής του συστήµατος βαφής εγγυάται µε κάποιο
τρόπο την καταλληλότητα ή την αντοχή του συστήµατος βαφής για χρήση στη δεδοµένη
κατηγορία διάβρωσης ή εµβάπτισης. Εάν απαιτείται, η καταλληλόλητα ή η αντοχή του
συστήµατος βαφής πρέπει να αποδεικνύεται από εµπειρικές ή / και εργαστηριακές δοκιµές
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 12944-6 ή όπως αλλιώς έχει συµφωνηθεί.
Σύµφωνα µε το EN ISO 12944-2:1998 η ατµοσφαιρική περιβαλλοντική κατηγορία διάβρωσης
των υπό εξέταση κατασκευών είναι C3-medium.
Η προεργασία των µεταλλικών επιφανειών θα πρέπει να γίνεται µε τη µέθοδο της αµµοβολής.

6.2 ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
6.2.1

ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείµενο της προδιαγραφής αυτής αποτελεί η εκτέλεση εργασιών από οπλισµένο ή άοπλο
σκυρόδεµα, η προδιαγραφή των υλικών και του τόπου εργασίας για την παρασκευή, διάστρωση
και συντήρηση του σκυροδέµατος, η κατασκευή των ξυλοτύπων, η τοποθέτηση του σιδηρού
οπλισµού και η λήψη δειγµάτων για τον έλεγχο της αντοχής του σκυροδέµατος.
Οι κανονισµοί και οι λοιπές διατάξεις που ισχύουν για τα σκυροδέµατα, είναι αυτά που
αναφέρθηκαν στην Τεχνική Περιγραφή.
Οι εργασίες του οπλισµένου σκυροδέµατος θα γίνουν:
• Σύµφωνα µε τη Σύµβαση του Έργου και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.
• Σύµφωνα µε τη µελέτη εφαρµογής του έργου, όπως αυτή εγκρίθηκε από τον Εργοδότη.
• Σύµφωνα µε τους κανονισµούς και λοιπές προδιαγραφές.
• Σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της επιστήµης, της τεχνικής και της καλής
κατασκευής.
• Σύµφωνα µε τις λειτουργικές και λοιπές ανάγκες του έργου.
• Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής.
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Πριν από την έναρξη των εργασιών οπλισµένου σκυροδέµατος κάθε τµήµατος, που η
κατασκευή του Φ.Ο. του µπορεί να πραγµατοποιηθεί από θεµελίων µέχρι και δώµατος
αυτοτελώς, πρέπει να έχουν αποπερατωθεί επιτυχώς, όλες οι εργασίες του τµήµατος αυτού,
που η εκτέλεση τους προηγείται των σκυροδεµάτων.
Οι προδιαγραφές αυτής της παραγράφου, πλην αυτών που αναφέρονται στους
σιδηροπλισµούς, ισχύουν τόσο για τα οπλισµένα όσο και για τα άοπλα σκυροδέµατα, εφ’ όσον
δεν αναφέρεται ρητά διαφορετικά.

6.2.2
•

•

•

•

•

•

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος πρέπει να αναγνωρίσει, επαληθεύσει και εξοικειωθεί µε τις τοπικές
συνθήκες του Έργου και τις σχέσεις του µε τα προς εκτέλεση έργα και να αναφέρει
εγκαίρως στην Επίβλεψη τυχόν προβλήµατα που θα µπορούσαν να επηρεάσουν τις
εργασίες κατασκευής και να προβεί σε προτάσεις προς έγκριση από την Επίβλεψη για
την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών.
Τα σχέδια κατασκευής του Φ.Ο. διαβάζονται και εφαρµόζονται σε συσχέτιση µε τα
αντίστοιχα Αρχιτεκτονικά και τα σχέδια Εγκαταστάσεων. Πριν από την έναρξη της
κατασκευής, ο Ανάδοχος πρέπει να τα παραβάλει και σε περίπτωση διαπίστωσης
διαφορών (π.χ. διαστάσεων, υψοµέτρων, ανοιγµάτων και οπών διελεύσεως
εγκαταστάσεων) πρέπει να ενηµερώσει αµέσως την Επίβλεψη ζητώντας διευκρινίσεις
ή/και προτείνοντας λύσεις, διαφορετικά είναι υπεύθυνος για κάθε εργασία
ανακατασκευής.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις εργασίες συντονισµού µε άλλες κατασκευές
που δεν ανήκουν στον Φέροντα Οργανισµό, ενσωµατώνονται όµως ή/και εξαρτώνται
από τα στοιχεία του (π.χ. οπές διελεύσεως, στηρίγµατα, σηµεία στερέωσης). Όλες
αυτές οι κατασκευές πρέπει να εκτελούνται και να παραλαµβάνονται από την Επίβλεψη
πριν από την τοποθέτηση των σιδηρών οπλισµών.
Ο Ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρµογή των µέτρων
ασφαλείας εργαζοµένων και Εργοταξίου που υπαγορεύονται από τους κανονισµούς και
τους κανόνες καλής εκτέλεσης των έργων.
Ο Ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την κανονική εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε
τα κατασκευαστικά στοιχεία της µελέτης και ιδιαίτερα για:
- Τις διαστάσεις των δοµικών στοιχείων σύµφωνα µε τα σχέδια.
- Τη σύµπτωση του είδους του σιδηροπλισµού, του αριθµού των ράβδων, των
διαµέτρων και της θέσης τους.
- Την καλή ποιότητα των χρησιµοποιούµενων δοµικών υλικών και ιδιαίτερα του
σκυροδέµατος.
- Την ασφαλή εκτέλεση για την εξασφάλιση της ευστάθειας των ξυλοτύπων χωρίς
υπερφόρτισή τους.
- Την ορθή εκλογή της χρονικής στιγµής της αφαίρεσης των ξυλοτύπων και
ικριωµάτων.
- Την αποφυγή υπερφόρτισης έτοιµων δοµικών στοιχείων.
Ο επικεφαλής εργοταξιάρχης µεριµνά για τη σύνταξη του ηµερολογίου στο οποίο σε ό,τι
αφορά τις εργασίες σκυροδεµάτων, πρέπει να αναγράφονται:
- Τα χρονικά διαστήµατα εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών (π.χ. διάστρωση
σκυροδέµατος και αφαίρεση ξυλοτύπων).
- Η θερµοκρασία του αέρα και οι καιρικές συνθήκες κατά το χρόνο εκτέλεσης των
διαφόρων τµηµάτων ή στοιχείων του Έργου.
- Σε περίπτωση χρησιµοποίησης εργοταξιακού σκυροδέµατος, τα σχετικά στοιχεία
(προέλευση και ποσότητα τσιµέντου, αδρανών κ.λ.π.).
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Σε περίπτωση χρησιµοποίησης έτοιµου σκυροδέµατος, το όνοµα των εργοστασίων
προµήθειας, οι αριθµοί των δελτίων αποστολής, οι αντίστοιχες κατηγορίες
σκυροδέµατος και το δοµικό στοιχείο ή το τµήµα του Έργου που χρησιµοποιήθηκε.
- Η παρασκευή όλων των δοκιµίων σκυροδέµατος µε το χαρακτηρισµό της και τον
αύξοντα αριθµό της καταχώρισης στο ‘Βιβλίο δοκιµίων’.
- Ενδεχόµενα, τα αποτελέσµατα έρευνας του νωπού σκυροδέµατος (συνεκτικότητα,
φαινόµενο βάρος, κάθιση, σύνθεση), των αδρανών (π,χ. κοκκοµετρικές καµπύλες),
του τσιµέντου κ.λ.π.
- Η κατηγορία του σιδηροπλισµού.
Στην περίπτωση που παρασκευάζεται σκυρόδεµα στο Εργοτάξιο, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να διαθέτει και να συντηρεί εκείνα τα µηχανήµατα και τις εγκαταστάσεις
που καθιστούν δυνατή την κανονική εκτέλεση των εργασιών και την οµοιόµορφη αντοχή
του σκυροδέµατος. Τέτοια είναι µηχανήµατα και εγκαταστάσεις για την :
- Αποθήκευση των δοµικών υλικών, π.χ. ξηρά αποθήκευση του τσιµέντου, καθαρή
αποθήκευση των αδρανών σκυροδέµατος (κι εφ΄ όσον είναι απαραίτητα χωριστά
για κάθε οµάδα) και του σιδηροπλισµού.
- Μέτρηση του τσιµέντου, των αδρανών σκυροδέµατος, του νερού και των
προσµίκτων του σκυροδέµατος.
- Ανάµιξη των υλικών για την παρασκευή των σκυροδεµάτων.
- Γενικά ο Ανάδοχος υποχρεούται µε τη δική του µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη να
εξεύρει τις κατάλληλες θέσεις και εκτάσεις για την αποθήκευση των πάσης φύσεως
υλικών.
-

•

6.2.3

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Τα πρόσθετα χρησιµοποιούνται για να επηρεάσουν ευµενώς ορισµένες ιδιότητες των
σκυροδεµάτων. Η χρησιµοποίησή τους όµως πρέπει να γίνεται ύστερα από σχολαστικούς
ελέγχους για τη διαπίστωση της βελτίωσης που πράγµατι προκαλούν και των τυχόν δυσµενών
παρενεργειών που ενδεχοµένως έχουν.
Τα πρόσθετα που θα χρησιµοποιηθούν στο Έργο θα είναι εγκεκριµένα από ∆ηµόσιο ή
Επιστηµονικό φορέα, Ελληνικό ή του εξωτερικού. Τα πρόσθετα θα χρησιµοποιηθούν ύστερα
από έγκριση του Εργοδότη. Η έγκριση θα δοθεί µετά τη διαπίστωση από τον Εργοδότη των
ιδιοτήτων και επιδράσεων του πρόσθετου. Για τη διαπίστωση αυτή ο Εργοδότης θα ζητήσει από
τον Ανάδοχο κάθε στοιχείο που αυτός θα κρίνει απαραίτητο (προδιαγραφές του κατασκευαστή,
πιστοποιητικά εγκρίσεων, εργαστηριακούς ελέγχους κλπ).
Η χρησιµοποίηση των πρόσθετων θα γίνει σύµφωνα µε τον ισχύοντα ΚΤΣ που αναφέρονται στο
άρθρο αυτό. Όπου στα κείµενα αυτά αναφέρεται ο κύριος του Έργου ή ο επιβλέπων νοείται και
ο Εργοδότης.
Η δοσολογία και η δραστικότητα του επιβραδυντή, στεγανοποιητή και του πλαστικοποιητή ή
ρευστοποιητή, θα προσδιοριστούν τόσο από τις προδιαγραφές του προµηθευτή όσο και από τα
ειδικά δοκίµια ελέγχου, που θα προβλεφθούν για το σκοπό αυτό. Εξ’ άλλου µεγάλη προσοχή θα
δίνεται πάντοτε στο χρόνο ανάµιξης των προσµίκτων στη βαρέλα, για την επίτευξη οµογενούς
µείγµατος. Για τον καθορισµό του σωστού σε κάθε περίπτωση χρόνου και φυσικά πριν την
οριστικοποίηση της εκάστοτε σύνθεσης, θα πραγµατοποιηθεί µια σειρά δοκιµών µε διάφορες
δοσολογίες και συνδυασµούς προσµίκτων, τόσο στο παρασκευαστήριο όσο και επί τόπου.
Επίσης ο Εργοταξιάρχης θα σηµειώνει τις ποσότητες και τις ακριβείς θέσεις των στοιχείων που
έχουν διαστρωθεί µε πρόσθετα σκυροδέµατος στο ηµερολόγιο.
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6.2.4

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το σκυρόδεµα εφαρµόζονται οι ακόλουθες ΕΤΕΠ (ΦΕΚ Β2221/30.7.2012).
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 : Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 : ∆ιάστρωση σκυροδέµατος
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 : Συντήρηση σκυροδέµατος
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 : ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 : Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 : Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00 : Προένταση σκυροδέµατος
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 : Ικριώµατα
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 : Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00: Καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου
σκυροδέµατος

6.2.5

ΣΕΝΑΖ ΚΑΙ ∆ΙΑΖΩΜΑΤΑ

Εφαρµόζεται η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00
Θα κατασκευαστούν οριζόντια και κατακόρυφα (όπου απαιτείται) διαζώµατα (σενάζ) από
σκυρόδεµα κατηγορίας τουλάχιστον 16/20, µε σιδηροπλισµούς, µε σιδηροπλισµούς S 400 έως
S 500, τα οποία αγκυρώνονται στις παρειές των στοιχείων του φέροντος οργανισµού είτε µε
κατάλληλους διατµητικούς συνδέσµους.
Τα οριζόντια διαζώµατα (πρέκια) κατασκευάζονται σε δύο στάθµες και έχουν πλάτος όσο του
τοίχου και ύψος 15 cm στους δροµικούς και 20 cm στους µπατικούς τοίχους.
• στο µέσο του ύψους «τυφλού τοίχου» και
• στη στάθµη των ανωφλίων των κουφωµάτων.

6.3 ΕΦΕ∆ΡΑΝΑ - ΑΡΜΟΙ
6.3.1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το πιο κάτω κείµενο αναφέρεται στα εφέδρανα και τους αρµού διαστολής που
χρησιµοποιούνται στις ράµπες που συνδέουν τον περιβάλλοντα χώρο µε την οροφή του
ισογείου και χρησιµοποιούνται από οχήµατα.

6.3.2

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Για τις ράµπες και τους αρµούς διαστολής εφαρµόζονται οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-01-05-01: Ελαστοµεταλλικά εφέδρανα
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-06-00: Αρµοί συστολο-διαστολή γεφυρών

6.4 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ
6.4.1

ΓΕΝΙΚΑ

Ισχύουν:
• Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016
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•
•
•

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 : Ικριώµατα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 : Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00: Καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου)
σκυροδέµατος

έγχυτου

Όλα τα στοιχεία, εξαρτήµατα και υλικά κατασκευής των ικριωµάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις
των σχετικών Ευρωπαϊκών Προτύπων και εθνικών κανονιστικών διατάξεων. Απαγορεύεται η
χρήση υλικών και εξαρτηµάτων των οποίων οι ιδιότητες δεν είναι γνωστές και πιστοποιηµένες.
Τα υλικά κατασκευής των επιµέρους στοιχείων θα είναι οπτικώς αναγνωρίσιµα, διαφορετικά θα
φέρουν σήµανση.
Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την ασφαλή κυκλοφορία του εργατοτεχνικού
προσωπικού επάνω στα ικριώµατα και στους ξυλότυπους. Γενικά για την ασφάλεια και την καλή
κατασκευή των ξυλότυπων, για την αφαίρεσή τους και τα υποστυλώµατα, φέρει πλήρη ευθύνη ο
Ανάδοχος σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανονισµούς που ισχύουν.
Οπουδήποτε αναφέρεται, ότι η δαπάνη µίας εργασίας περιλαµβάνει την δαπάνη των
ικριωµάτων και ξυλοτύπων, ή οπουδήποτε προβλέπεται ειδική τιµή για τα ικριώµατα και
ξυλοτύπους, τότε η τιµή της προσφοράς του Αναδόχου θεωρείται ότι περιλαµβάνει όλες τις
δαπάνες που απαιτούνται για την µελέτη και κατασκευή των ικριωµάτων και ξυλοτύπων,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα προδιαγραφή, ώστε να αντέξουν στις
οποιεσδήποτε δράσεις κατά την κατασκευή και να είναι σύµφωνα µε τα σχέδια (ανεξάρτητα από
την οποιαδήποτε φθορά υλικού που θα ήθελε χρειασθεί).
Για τα σοβαρότερα τµήµατα του έργου, θα πρέπει να υποβάλλεται από τον Ανάδοχο (εάν δεν
περιλαµβάνεται στην µελέτη) ειδική µελέτη των ικριωµάτων και ξυλοτύπων, των ξυλοτύπων των
φορέων για την δόµηση εν προβόλω, των ολισθαινόντων φορείων σκυροδέτησης επί τόπου
(χωρίς χρήση ικριωµάτων).
Το σύστηµα ξυλοτύπων που θα εφαρµοστεί θα είναι της εγκρίσεως του εργοδότη.
Ο εργοδότης επίσης κατά το διάστηµα της κατασκευής, εάν τεκµηριωµένα διαπιστώσει
µειονεκτήµατα του επιλεγµένου συστήµατος ξυλοτύπων σχετικά µε την ασφάλεια και λοιπές
απαιτήσεις του έργου, την έγκαιρο κατασκευή του κ.λπ., δικαιούται να επιβάλλει αλλαγή του
συστήµατος και ο ανάδοχος υποχρεούται να την αποδεχθεί.
Ο ανάδοχος εργολήπτης οφείλει να λάβει µέτρα για τα βέλη των ξυλοτύπων που είναι δυνατόν
να εµφανιστούν κατά τη κατασκευή, ώστε το τελειωµένο σκυρόδεµα να έχει ανεκτές
παραµορφώσεις.
Επίσης κατά τη κατασκευή του ξυλοτύπου πρέπει να εφαρµοστούν τα αντιβέλη που προβλέπει
η µελέτη για την αντιµετώπιση των παραµορφώσεων του σκυροδέµατος συνεπεία φορτίων,
ερπυσµού, κ.λπ.
Απαγορεύεται η χρήση τεµαχίων λαµαρίνας (ντενεκέ), χάρντµπορντ και λοιπών παρεµφερών
υλικών για τη στεγανοποίηση αρµών ξυλοτύπου. Γενικότερα τέτοια υλικά, αλλά και άλλα
ευκόλως παραµορφώσιµα, απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται στην κατασκευή των
ξυλοτύπων.
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Απαγορεύεται η ενσωµάτωση µέσα στο σκυρόδεµα υλικών τοξικών, υλικών που όταν καίγονται
εκλύουν καπνούς επιβλαβείς για την υγεία και γενικώς υλικών απαγορευµένων από την
πυροσβεστική υπηρεσία.
Η αφαίρεση των ξυλοτύπων θα γίνεται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς και πάντα ύστερα από
έγκριση του εργοδότη.

6.4.2

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
6.4.2.1 Θυσιαζόµενοι Ξυλότυποι

Σε κενά όπου δεν είναι δυνατή η χρήση αφαιρουµένων ξυλοτύπων, επιτρέπεται να
χρησιµοποιούνται θυσιαζόµενοι ξυλότυποι (που δεν ανακτώνται). Αποτελούνται από υλικά
ικανής αντοχής και στερεότητας, ώστε να διατηρούν το σχήµα τους χωρίς υπερβολικές
αποκλίσεις κατά τη διάστρωση και τη σκλήρυνση του σκυροδέµατος και να µην έχουν επιβλαβή
επίδραση στο σκυρόδεµα αµέσως, ή και καθ' όλη τη ζωή της κατασκευής. Τούτο ισχύει και για
τα στοιχεία των µονίµων ξυλοτύπων. Τέτοια είδη µονίµων ξυλοτύπων αποτελούνται από
πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες ύαλου, από σκυρόδεµα ενισχυµένο µε ίνες ύαλου ή και άλλα υλικά
εγκεκριµένα από τον επιβλέπων.
Πρέπει να ελέγχεται η αντοχή του θυσιαζόµενου ξυλοτύπου σε διάρκεια, αν αυτός αποτελεί
λειτουργικό στοιχείο. Αν αποτελεί µη λειτουργικό στοιχείο πρέπει να ελέγχεται το ότι
τουλάχιστον δεν είναι επιβλαβές. Οι εσωτερικές κοιλότητες (π.χ. διάκενα για την µείωση του
βάρους µιας πλάκας) είναι δυνατόν να διαµορφώνονται µε µόνιµα στοιχεία ή σώµατα
πλήρωσης, τα οποία δεν πρέπει να επηρεάζουν την συµπεριφορά του φορέα.

6.4.2.2 Τοιχώµατα Ξυλοτύπων
Κατασκευάζονται από καλά συναρµολογηµένα, αρκετά άκαµπτα φύλλα, µε σφικτούς αρµούς,
ώστε να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παραµορφώσεις και η διαρροή της τσιµεντοκονίας. Στα
εµφανή σκυροδέµατα, οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγµένες από τα ίχνη των
αρµών.
Οι συναρµογές µεταξύ των φύλλων θα είναι τέλειες, ώστε να αποφεύγεται διαφοροποίηση στις
παραµορφώσεις και διαρροή τσιµεντοκονίας κατά µήκος του αρµού.
Οι τυχόν κυµατώσεις στην επιφάνεια του σκυροδέµατος από αποκλίσεις των ξυλοτύπων δεν θα
υπερβαίνουν τα 3 mm ή το 1/270 της αξονικής απόστασης µεταξύ ήλων, συνδέσµων, ή άλλων
υποστηριγµάτων.

6.4.2.3 Ένθετα, Ενσωµατούµενα Στοιχεία, Ανοίγµατα
•

•

Κατασκευάζονται ανοίγµατα όπου απαιτούνται για τη διέλευση σωλήνων, αγωγών,
περιβληµάτων και άλλων στοιχείων µέσα από το σκυρόδεµα, όπως υποδεικνύονται
από τη µελέτη και τα σχέδια.
Στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν αµέσως στο σκυρόδεµα, τοποθετούνται µε
ακρίβεια και στερεώνονται στη θέση τους.

6.4.2.4 Συντήρηση και Προετοιµασία Ξυλοτύπων
•

Ο χειρισµός των ξυλοτύπων γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται οι φθορές
στις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε το σκυρόδεµα.
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•

•
•

Οι φθορές επισκευάζονται κατάλληλα µετά την έγκριση του επιβλέποντος και τα υλικά
που, κατά τη γνώµη του επιβλέποντος, δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν την
απαιτουµένη ποιότητα τελικής επιφανείας, αντικαθίστανται.
Μετά από κάθε χρήση και µετά τη διάστρωση νέου σκυροδέµατος οι ξυλότυποι
καθαρίζονται και επαλείφονται µε κατάλληλο υλικό αποκόλλησης.
Το υλικό αποκόλλησης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε επιφάνειες σκληρυµένου
σκυροδέµατος, µε τον οπλισµό ή µε άλλα ενσωµατούµενα στοιχεία.

6.4.2.5 ∆ιατήρηση και Αποξήλωση Ξυλοτύπων
α) Το χρονικό διάστηµα διατηρήσεως των ξυλοτύπων µετά την αποπεράτωση της διάστρωσης
υπαγορεύεται από την σχετική νοµοθεσία (ΚΤΣ 2016). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα
τµήµατα του έργου, τα οποία κατά την αποξήλωση των ξυλοτύπων φορτίζονται από
πρόσθετα φορτία προερχόµενα από τις στηρίξεις των ικριωµάτων των υπερκειµένων
κατασκευών επ’ αυτών. ∆εν επιτρέπεται η αφαίρεση ξυλοτύπων και ικριωµάτων χωρίς την
έγκριση του επιβλέποντος, σχετικά µε τον χρόνο και την µέθοδο αφαίρεσης.
β) Οι πυθµένες των ξυλοτύπων και τα ικριώµατα υποστήριξης στοιχείων προεντεταµένου
σκυροδέµατος δεν αφαιρούνται πριν από την πλήρη εφαρµογή της προέντασης.
γ) Οι ξυλότυποι αποξηλώνονται µόνον µετά την ολοκλήρωση της προετοιµασίας για την
εφαρµογή της µεθόδου προστασίας κατά την σκλήρυνση και την προστασία του
σκυροδέµατος. Το λασκάρισµα των ξυλοτύπων και ικριωµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε τις
φάσεις που προβλέπονται στην µελέτη, ώστε να αποφεύγονται φορτία κρούσης στο
σκυρόδεµα (εφαρµόζονται καθαρά στατικές δυνάµεις) και φθορές στην επιφάνεια του.
δ) Η αποξήλωση των στύλων των ικριωµάτων γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην προκαλεί
υπέρβαση των επιτρεποµένων τάσεων και έτσι ώστε να φορτίζεται βαθµιαία και οµοιόµορφα
η φέρουσα κατασκευή.
ε) Οι ξυλότυποι των στύλων, βάθρων και τοιχωµάτων αφαιρούνται πριν από τους ξυλοτύπους
των δοκών και πλακών, που στηρίζονται επ’ αυτών.

ΣΧΕ∆ΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

6.4.3
•
•

Για όλα τα τµήµατα των έργων για τα οποία συντάσσεται µελέτη ξυλοτύπων και
ικριωµάτων, συντάσσονται από τον Επιβλέπων και σχέδια λεπτοµερειών.
Τα σχέδια θα είναι σαφή και θα παρέχουν συµπληρωµατικές πληροφορίες για την
ακριβή και σωστή συναρµολόγηση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων, χωρίς να
χρειάζονται προφορικές διευκρινήσεις, οι οποίες θα καλύπτουν τα ακόλουθα:
-

-

µεγέθη, θέσεις και συνδεσµολογία όλων των στοιχείων µεταξύ τους καθώς και µε τα
παρακείµενα στοιχεία της κατασκευής
ποιότητα και κατηγορία των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν
τον τρόπο σύνδεσης των στοιχείων
ακριβή περιγραφή όλων των σχετικών στοιχείων και εξαρτηµάτων, ώστε να
διευκολύνεται η σωστή χρήση τους στο εργοτάξιο.
Λεπτοµέρειες των απαραιτήτων υποστηριγµάτων µε τις ακόλουθες διευκρινήσεις:
υλικά, διαστάσεις και θέσεις των εξωτερικών αντιστηρίξεων, συνδέσµων και λοιπών
στοιχείων στήριξης, απαραιτήτων για τη διατήρηση κατακόρυφης και πλευρικής
σταθερότητας και την αντίσταση στις πλευρικές µετατοπίσεις
λεπτοµέρειες και µεγέθη στατικών συνδέσµων µεταξύ των στοιχείων
υλικά, διαστάσεις και θέσεις των θεµελίων των ικριωµάτων και των φερουσών
κατασκευών
λεπτοµέρειες των ξυλοτύπων
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η σειρά, η µέθοδος και ο ρυθµός των σκυροδετήσεων ανάλογα µε τη στατική µελέτη
των ξυλοτύπων
- ειδικές µέθοδοι κατασκευής, τοποθέτησης και αποξήλωσης
- επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τα φορτία, τις ροπές και τα βέλη, ώστε να
διευκολύνεται ο έλεγχος και η επαλήθευση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων από τον
επιβλέπων
Τα σχέδια λεπτοµερειών θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα διπλωµατούχου
Πολιτικού Μηχανικού και θα διευκρινίζεται σ' αυτά ότι πληρούνται οι τεχνικές
προδιαγραφές και οι κανονισµοί.
Θα αναφέρονται λεπτοµερώς όλα τα στοιχεία, για τα οποία απαιτείται η µελέτη
λεπτοµερειών στο εργοτάξιο. Οι µελέτες αυτές θα υποβάλλονται έγκαιρα για έγκριση
στον επιβλέπων.

-

•

•

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ

6.4.4
•

Ο Επιβλέπων µηχανικός φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο των ξυλοτύπων και των
ικριωµάτων πριν τη διάστρωση του σκυροδέµατος. Ο έλεγχος θα διενεργείται από
διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος και θα συντάσσει πιστοποιητικό, το οποίο
θα περιέχει τα ακόλουθα:
∆ιεξοδική αναφορά του αντικειµένου της επιθεώρησης που προηγήθηκε
Βεβαίωση ότι οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα
τελευταία εγκεκριµένα σχέδια και τις τυχόν συµπληρωµατικές υποδείξεις, ή
βεβαίωση ότι οι τυχόν υποδειγµένες αντιστηρίξεις βρίσκονται στη θέση τους.
Το πιστοποιητικό θα βρίσκεται πάντα στο εργοτάξιο για ενδεχόµενο έλεγχο από τον
επιβλέποντα.
Υπογεγραµµένο αντίγραφο του παραπάνω πιστοποιητικού παραλαβής ξυλοτύπων
υποβάλλεται στον επιβλέπων πριν από κάθε σκυροδέτηση.
Τυχόν αιτιολογηµένες υποδείξεις του επιβλέποντος λαµβάνονται υπόψη και εκτελούνται
από τον Επιβλέπων µέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων του για την εκτέλεση του
έργου χωρίς πρόσθετη αµοιβή.

-

•
•
•

6.4.5

ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Τα επιφανειακά τελειώµατα σκυροδέµατος διακρίνονται σε:
•
•

Τελειώµατα επιφανειών σκυροδέµατος που προκύποτυν µετά την αποξήλωση των
τύπων.
Τελειώµατα ελεύθερων επιφανειών σκυροδέµατος τα οποία αναφέρονται σε επιφάνειες
που δε βρίσκονται σε επαφή µε ξυλοτύπους και στις οποίες η επεξεργασία που τυχόν
γίvεται εκτελείται κατά την περίοδο που το σκυρόδεµα είναι ακόµη «πλαστικό».

6.4.5.1 Μόρφωση εοιφανειών από ξυλότυπο ή µετραλλότυπο
Γενικά, όλες οι τελειωµένες επιφάνειες πρέπει να είναι καλής ποιότητας χωρίς φωλιές, κενά ή
οπές. Μεγάλες ατέλειες µπορούν να προκαλέσουν την απόρριψη της κατασκευής του
σκυροδέµατος.
Σε βάθος µικρότερο από 40mm από την τελική εκτεθειµένη επιφάνεια σκυροδέµατος
απαγορεύεται να υπάρχουν µεταλλικά αντικείµενα, εκτός από αυτά που τοποθετήθηκαν ειδικά
για να βρίσκονται στην επιφάνεια.
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Καµία επιδιόρθωση τελειωµένων επιφανειών δε θα γίνεται εάν πρώτα οι επιφάνειες δεν
επιθεωρηθούν από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία πρέπει να επιθεωρήσει τις περιοχές που
παρουσιάζουν κυψελώσεις για να αποφασίσει αν πρόκειται για επιφανειακές ατέλειες ή δοµικά
ελαττώµατα. Τα τελευταία πρέπει να επιδιορθώνονται από τον Ανάδοχο και να εγκρίνονται από
την Υπηρεσία.
Οι κοιλότητες πρέπει να καθαρίζονται µε επιµέλεια και να προετοιµάζονται µε ακµές περίπου
κάθετες στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, να τρίβονται οι επιφάνειες για επιδιόρθωση µε
τσιµεντοπολτό και να γεµίζονται µε τσιµεντοκονίαµα και άµµο στις ίδιες αναλογίες µε αυτές του
σκυροδέµατος που επιδιορθώνεται. Το κονίαµα πρέπει να συµπιεστεί καλά ώστε να γεµίσει
τελείως την κοιλότητα και να υποβληθεί σε τελείωµα ώστε να παρουσιάζει υφή ίδια µε αυτή των
γειτονικών επιφανειών.
Οι οπές µετά την αφαίρεση των συνδετικών ράβδων πρέπει να καθαριστούν µε επιµέλεια, να
διαποτιστούν µε νερό και να γεµίσουν µε ισχυρή τσιµεντοκονία. Πριν από την εφαρµογή της
τσιµεντοκονίας πρέπει να αποµακρυνθούν τα ελεύθερα νερά.
Το τελείωµα των επιφανειών σκυροδέµατος που προκύπτουν µετά την αποξήλωση των τύπων
θα πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις.

6.4.5.2 Μόρφωση ελεύθερων επιφανειών
Η ελεύθερη επιφάνεια του σκυροδέµατος πρέπει να είναι καλά αλφαδιασµένη και
συµπυκνωµένη. Στους πυθµένες των δεξαµενών και γενικά όπου δεν πρόκειται να
επακολουθήσει πρόσθετη στρώση από σκυρόδεµα ή από άλλο υλικό, η τελικά επιφάνεια πρέπει
να είναι οµαλή.
Η διάστρωση θα γίνεται µε µυστρί ή µε µηχανή και κατά περίπτωση µε επίπαση τσιµέντου.
Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας το διάκενο κάτω από κανόνα δοκιµής δεν πρέπει να είναι
µεγαλύτερο από 5mm.
Επιδιόρθωση Επιφανειών Σκυροδέµατος
Στην περίπτωση που θα παρουσιαστούν ατέλειες στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, ο
Ανάδοχος οφείλει να προβεί µε δαπάνες του σε επιδιορθώσεις. Για το σκοπό αυτό θα προτείνει
για έγκριση όλα τα υλικά που προτίθεται να χρησιµοποιήσει, µε τις ειδικές προδιαγραφές του
κατασκευαστή.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ατέλειες ή ζηµιές στη µόρφωση του σκυροδέµατος
επιδιορθώνονται µε τους παρακάτω τρόπους:
α) Επιφανειακές κυψελωτές ατέλειες:
•
•
•

αφαίρεση του χαλαρού υλικού, µέχρις ότου φανεί η υγιής επιφάνεια του σκυροδέµατος
καθαρισµός της επιφάνειας µε βούρτσα ή πεπιεσµένο αέρα
τοποθέτηση µε χρήση καλουπιού ή όχι και διάστρωση µε µυστρί κονιάµατος από µίγµα
αντισυρρικνωτικής κονίας συγκολλητικού γαλακτώµατος-νερού

β) Σπασίµατα από το ξεκαλούπωµα:
•
•

αφαίρεση του χαλαρού υλικού, µέχρις ότου φανεί η υγιής επιφάνεια του σκυροδέµατος
καθαρισµός της επιφάνειας µε βούρτσα ή πεπιεσµένο αέρα
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•

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

γ) Φυσαλίδες αέρα στην επιφάνεια:
•
•
•

καθαρισµός της επιφάνειας µε βούρτσα ή πεπιεσµένο αέρα
τοποθέτηση µε χρήση καλουπιού ή όχι και διάστρωση µε µυστρί κονιάµατος από µίγµα
αντισυρρικνωτικής κονίας συγκολλητικού γαλακτώµατος-νερού
εξοµάλυνση της επιφάνειας µε στοκάρισµα µε το ίδιο υλικό

6.4.5.3 Στέψη ∆εξαµενών
Η στέψη των δεξαµενών στις οποίες κινούνται παλινδροµικές ή περιστρεφόµενες γέφυρες θα
πρέπει να κατασκευαστούν και να διαµορφωθούν σύµφωνα µε οριζόµενα στον ΚΤΣ σχετικά µε
τη συντήρηση του σκυροδέµατος, τις υποδείξεις του προµηθευτή του εξοπλισµού και της
Υπηρεσίας.
Γενικά, η σκυροδέτηση θα πρέπει να γίνεται σε ψηλότερη στάθµη από αυτή που καθορίζεται
στη Μελέτη (τουλάχιστον 1cm ψηλότερα από προκαθορισµένη στάθµη µετά τη συµπύκνωση).
Το σκυρόδεµα, ενώ είναι ακόµη αρκετά πλαστικό, επαναδονείται σε βάθος περίπου 50cm και το
πλούσιο σε κονίαµα υλικό κόβεται στην επιθυµητή στάθµη, λειαίνεται χωρίς περαιτέρω ύγρανση
και αν είναι απαραίτητο γίνετια ένα τελικό φινίρισµα της επιφάνειας µε βούρτσα.
Η τραχύτητα στη στέψη µπορεί να αυξηθεί µε τη διασπορά σκληρών σωµατιδίων στο υγρό
σκυρόδεµα. Εάν η συντήρηση γίνει µε µεµβράνη που σχηµατίζεται στην επιφάνεια του
σκυροδέµατος θα πρέπει να εξασφαλίζεται ικανοποιητική σύνδεση ακόµη και σε υγρό
σκυρόδεµα.

6.5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
6.5.1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το πιο κάτω κείµενο αναφέρεται στις µεταλλικές κατασκευές αφορά στην προµήθεια των
υλικών, κατασκευή, βαφή, µεταφορά και πλήρη τοποθέτηση, των µεταλλικών κατασκευών των
κτηρίων και αναφέρεται στην ποιότητα των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν και τον
ενδεδειγµένο τρόπο άρτιας, έντεχνης και ασφαλούς εκτέλεσης του έργου.

6.5.2

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Πέραν των όρων του παρόντος τεύχους ισχύουν και οι κατά περίπτωση κανονισµοί ασφαλείας
εκτέλεσης έργων κλπ, καθώς και οι αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές(EN).

6.5.3

ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

Λαµβάνονται υπόψιν οι Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί φορτίσεων οι οποίοι είναι εν ισχύ στην Ελλάδα.
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6.5.4

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
6.5.4.1 Γενικά

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα,
κατάλληλα για τον προορισµό τους, σύµφωνα µε τα καθέκαστα οριζόµενα και τις οδηγίες της
επίβλεψης για την προέλευση, ποιότητα, επεξεργασία και εµφάνιση αυτών και θα έχουν
πιστοποιητικά σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ΕΝ.
Οι ράβδοι και τα ελάσµατα έχουν οµοιόµορφη διατοµή, θα είναι απόλυτα ευθύγραµµοι και δεν
θα παρουσιάζουν ανωµαλίες στις επιφάνειες και στις ακµές τους.
Τα φύλλα θα είναι επίπεδα, ισοπαχή και χωρίς ανωµαλίες (τσακίσµατα). Οι δειγµατοληψίες,
δοκιµασίες και κάθε φύσης έλεγχοι των υλικών ορίζονται κατά την κρίση της Επίβλεψης και ανά
πάσα χρονική στιγµή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος στην άµεση τήρηση των ανωτέρω
εντολών και την προσκόµιση των αιτουµένων σχετικών πιστοποιητικών και πορισµάτων. Η
Επίβλεψη δύναται να απαγορεύσει τη χρησιµοποίηση υλικών ή τεµαχίων που κρίθηκαν
αδόκιµα.
Η µη ενάσκηση ελέγχου ή η µη διάγνωση ελαττωµάτων ή και η προσωρινή αποδοχή των
υλικών που χρησιµοποιήθηκαν δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη και την
υποχρέωσή του να καθαιρέσει και ανακατασκευάσει χωρίς αποζηµίωση τµήµα ή και το σύνολο
του έργου στο οποίο χρησιµοποιήθηκαν αδόκιµα υλικά, οποτεδήποτε και αν διαπιστωθεί τούτο.

6.5.4.2 ∆οµικός χάλυβας
Ο Χάλυβας που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι καινούριος, χωρίς ίχνη σκωρίας, απαλλαγµένος
από λεπίσµατα, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα, εγγυηµένος για τη χηµική του σύνθεση, το
κατεργάσιµο, την ευαισθησία του σε ψαθυρά θραύση την καταλληλότητά του για συγκόλληση
όπου η µελέτη προβλέπει συναρµολόγηση µε συγκόλληση και γενικά θα ανταποκρίνεται στις
προδιαγραφές που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

6.5.4.3 Κοχλίες, περικόχλια, δακτύλιοι
Προκειµένου για τις συνδέσεις µε κοχλίωση θα εφαρµοστούν οι αντίστοιχες Ευρωπαικές
Προδιαγραφές.

6.5.4.4 Συγκολλήσεις
Όπου από τη µελέτη προβλέπεται συναρµολόγηση µε συγκόλληση θα εφαρµοσθούν οι
Γερµανικές Πρότυπες Προδιαγραφές DIN 4100, 1913, 8559, 8560, 18800 µέρος 7 και 8363
µέρος 3.
Πριν την έναρξη των συγκολλήσεων θα προσκοµισθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά
καταλληλότητας όλων των συγκολλητών που θα απασχοληθούν µε την συγκεκριµένη
κατασκευή
Οι συγκολλήσεις θα γίνουν σε κανονικές συνθήκες κλειστού εργοστασίου (min θερµοκρασία
ο
περιβάλλοντος 10 C).
Η ποιότητα των συγκολλήσεων θα είναι σύµφωνα µε τη Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 25817.
Τα χρησιµοποιούµενα ηλεκτρόδια θα είναι βασικά θα έχουν δε αντοχή τουλάχιστον ίση µε την
ανώτερη αντοχή των δύο συγκολλούµενων ελασµάτων.
H διαδικασία συγκόλλησης θα γίνεται σύµφωνα µε τη προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 288.
Επί τόπου συγκολλήσεις γενικά δεν επιτρέπονται, εξαιρέσει συνδέσεων δευτερευόντων
στοιχείων και πάντα µε τη σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντος Μηχανικού.
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6.5.5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
6.5.5.1 Γενικά

Οι προβλεπόµενες εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα καθέκαστα οριζόµενα, τους
κανόνες της τεχνικής, τις Ευρωπαικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Επίβλεψης.
Η κατασκευή θα γίνει σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισµένα και οργανωµένα για τέτοιου είδους
κατασκευές από εξειδικευµένο προσωπικό του Αναδόχου και υπόκεινται σε εργαστηριακούς
ελέγχους υπό τους αυτούς κανονισµούς και όρους που ισχύουν για τα άλλα υλικά.
Η Επίβλεψη δύναται να απορρίπτει κάθε κακότεχνη ή µη σύµφωνη µε τις προδιαγραφές
εργασία και να επιβάλλει την άµεση αποσύνθεση και ανακατασκευή της, εφαρµοζόµενης της
παρ. 4.1 ανωτέρω. Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα να επιθεωρεί µε εντεταλµένο µηχανικό ή
άλλο εξειδικευµένο άτοµο τους χώρους κατασκευής του προµηθευτή, το εργοστάσιο ή και τα
εργαστήρια των υποπροµηθευτών.

6.5.5.2 Σχέδια κατασκευών (Shop drawings)
Ο Ανάδοχος πριν την έναρξη των µεταλλικών κατασκευών θα υποβάλλει κατασκευαστικά
σχέδια όπου θα φαίνεται η συναρµογή των µεταλλικών κατασκευών µε τα υπόλοιπα οικοδοµικά
στοιχεία, ο τρόπος στερέωσης, η προσαρµογή της επικάλυψης.
Επί των ανωτέρω στοιχείων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να δώσει οποιεσδήποτε
πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις του ζητηθούν από τον Εργοδότη ή τον Επιβλέποντα
Μηχανικό. Σε όποια σηµεία κρίνεται σκόπιµη ακόµη και η παραµικρή τροποποίηση της
Μελέτης τούτο θα υπόκειται σε έλεγχο και έγκριση του Επιβλέποντος Μηχανικού.
Η αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου για την ακρίβεια των σχεδίων κοπής του έργου
παραµένει σε αυτόν.

6.5.5.3 Κατασκευή και επεξεργασία
Οι συνδέσεις των µεταλλικών στοιχείων µεταξύ τους αν δεν αναφέρεται διαφορετικά στη µελέτη
θα γίνονται µε ηλεκτροσυγκόλληση. Τα ηλεκτρόδια που θα χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι
εγκεκριµένα από επίσηµους οργανισµούς και θα είναι βασικού τύπου.
Οι συγκολλήσεις θα γίνονται κατά τον ενδεδειγµένο τρόπο.
Το µέταλλο της ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει να ανταποκρίνεται στο υλικό των ελασµάτων και
συγκεκριµένα θα έχει τουλάχιστον την ανώτερη ποιότητα των δύο συγκολλούµενων στοιχείων
να συνοδεύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό. Η κατασκευή και επεξεργασία των µεταλλικών
κατασκευών θα εκτελεσθεί αυστηρά σύµφωνα µε τις Πρότυπες Προδιαγραφές που
αναφέρθηκαν ανωτέρω. Οι µεταλλικές κατασκευές προσκοµίζονται στο εργοτάξιο έτοιµες για
τοποθέτηση.
Ιδιαίτερα τονίζεται ότι όλα τα τµήµατα και τεµάχια των κατασκευών θα συµφωνούν ακριβώς µε
τα σχέδια και θα πληρούν τους παρακάτω όρους:
• Η κοπή των µεταλλικών τεµαχίων θα γίνεται σύµφωνα µε τις διαστάσεις που
καθορίζονται στα σχέδια. Τα τεµάχια θα είναι µονοκόµµατα και δεν θα µορφώνονται µε
συναρµογή άλλων, µικρότερων τεµαχίων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται µόνο ύστερα από
έγκριση της επίβλεψης.
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•

•

•

•

•

•

•
•

•

Η επεξεργασία του υλικού πρέπει να γίνεται σε ψυχρή κατάσταση ή σε
ερυθροπύρωσης. Απαγορεύεται η επεξεργασία η επιβάρυνση του υλικού σε ενδιάµεση
κατάσταση (κυανοπύρωση).
Τα εκχυλίσµατα ελάσεως και οι τυχόν σηµάνσεις ελάσεως εντός των επιφανειών
επαφής πρέπει να ισοπεδώνονται τελείως. Επίσης στις θέσεις αποκοπής του χάλυβα
µε ψαλίδι ή φλόγα ή στα σηµεία διάτρησης πρέπει να αποµακρύνονται µε τροχό, πλάνη
ή τόρνο το υλικό που έχει βλαφτεί.
Τα τεµάχια που θα συναρµολογηθούν µε κοχλίωση πρέπει να µορφώνονται επακριβώς
ώστε οι αρµοί να κλείσουν καλά. Γενικά οι αρµοί πρέπει να υφίστανται ακριβή
επεξεργασία ώστε οι επιφάνειες συναρµογής να εφάπτονται τελείως.
Όλες οι οπές των κοχλιώσεων πρέπει να κατασκευάζονται µε τρυπάνι, να έχουν
ακριβώς την προδιαγραµµένη διάµετρο και οι αντίστοιχες οπές των διατοµών να
προσαρµόζονται ακριβώς µεταξύ τους. Στις περιπτώσεις που αναπόφευκτα θα
απαιτηθεί κοχλίωση δευτερόντων στοιχείων επί τόπου του έργου η διάνοιξη των οπών
θα γίνεται µε µαγνητικό δράπανο και όχι µε οξυγόνο
Οι κάµψεις και στρεβλώσεις ελασµάτων και µορφοελασµάτων πρέπει να εκτελούνται
οµαλά, χωρίς να προκαλούνται ρωγµές ή σπασίµατα και η σύνδεσή τους µε τα άλλα
στοιχεία της κατασκευής θα επιτυγχάνεται χωρίς εξαναγκασµό.
Οι κοχλίες που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι καθαρά διαµορφωµένοι και ο
κορµός τους να γεµίζει την αντίστοιχη οπή. Τα περικόχλια δεν πρέπει ούτε να
διακλωνίζονται ούτε να στρέφονται δύσκολα λόγω σύσφιξης του κορµού. Οι κεφαλές
και τα περικόχλια πρέπει να εδράζονται πλήρως µε όλη την προβλεπόµενη επιφάνεια.
Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγµένες από λεπίσµατα,
σκουριές, λίπη, χρώµατα και γενικά από κάθε ξένο υλικό.
Οι συγκολλήσεις θα εκτελούνται υπό κατάλληλες συνθήκες από ειδικευµένους
ηλεκτροσυγκολλητές µε τα κατά περίπτωση κατάλληλα ηλεκτρόδια, όπως ορίζεται από
τις Γερµανικές Πρότυπες Προδιαγραφές.
Τα τεµάχια της κατασκευής πρέπει να προσαρµόζονται µεταξύ τους επακριβώς. Για το
λόγο αυτό τα θλιβόµενα στοιχεία θα υποστούν ιδιαίτερη επεξεργασία. Κανένα τεµάχιο
δεν πρέπει να τίθεται υπό τάση εξαναγκασµού και τα κοµβοελάσµατα πρέπει να λύονται
χωρίς να πάλλονται.

6.5.5.4 Καθαρισµός και επίχριση
Τα στοιχεία της κατασκευής θα αµµοβοληθούν µε αµµοβολή βιοµηχανικού τύπου και
ακολούθως θα καλυφθούν µε υλικά προστασίας, εκτός από τις επιφάνειες που έρχονται σε
επαφή η εγκιβωτίζονται µέσα σε σκυρόδεµα. Συγκεκριµένα όλες οι µεταλλικές επιφάνειες θα
καθαρισθούν µε αµµοβολή σε minimum ποσότητας 2,5 SA σύµφωνα µε τα Σουηδικά πρότυπα
SIS 05 5900 - 1967 (Swedish standard SIS 05 5900 - 1967 Rictorial Surface Preparation
Standards for Paintihg Steel Surfaces).
o

Η minimum θερµοκρασία του µετάλλου κατά τη διαδικασία της αµµοβολής θα είναι 3 C.
O minimum χρόνος που θα µεσολαβήσει από τη στιγµή που θα αρχίσει η αµµοβολή µέχρις ότου
εφαρµοστή το πρώτο χέρι αστάρι (primer coat) είναι 4 ώρες εφ` όσον η διαδικασία γίνεται σε
χώρο κλειστό ή 2 ώρες εφ` όσον η διαδικασία γίνεται σε χώρο ασκέπαστο (π.χ. εργοτάξιο).
Σε περίπτωση ιδιαίτερα υψηλής υγρής ατµόσφαιρας, ο χρόνος θα συντοµευθή σύµφωνα µε τις
οδηγίες της Επιβλέψεως, η οποία θα έχει τη δυνατότητα επιβλέψεως σε όλους τους χώρους
όπου λαµβάνει χώρα η προετοιµασία η αποθήκευση και η βαφή των µεταλλικών επιφανειών.
Βασική προϋπόθεση είναι ο χώρος που γίνεται η αµµοβολή και αποµονώνεται σαφώς από το
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χώρο που θα γίνει η βαφή για την προστασία της καθαρότητας της επιφανείας των µεταλλικών
µερών και της ορθής εφαρµογής της βαφής.
Μετά την αµµοβολή θα ακολουθήσει η βαφή στο εργοστάσιο, ως εξής:
α. Στοιχεία που δε θα βαφούν µε πυράντοχη βαφή
Πρώτα θα επιχρισθούν οι επιφάνειες µε ένα προστατευτικό εποξειδικό Primer τύπου EpoShop
(δύο συστατικών) min πάχους 40 µικρών. Στη συνέχεια θα βαφούν οι επιφάνειες µε µία
στρώση εποξειδικού χρώµατος τύπου Epocolor G min πάχους 100 µικρών. Τέλος θα βαφούν
µε µία στρώση χρώµατος τύπου Novacolor Pu (δύο συστατικών) min πάχους 40 µικρών. Μετά
τη συναρµολόγηση της Μεταλλικής Κατασκευής στο τόπο του έργου θα γίνει συµπληρωµατική
βαφή σε τµήµατα που πιθανόν προκύψει οποιαδήποτε ανάγκη επαναβαφής. Όπου απαιτείται
θα επακολουθήσει προστασία της Μεταλλικής κατασκευής µε πυραντοχή βαφής 30min
(τουλάχιστον)
β. Στοιχεία που θα βαφούν µε πυράντοχη βαφή
Πρώτα θα επιχρισθούν οι επιφάνειες µε ένα προστατευτικό εποξειδικό Primer τύπου EpoShop
(δύο συστατικών) min πάχους 40 µικρών. Στην συνέχεια θα βαφούν µε µια στρώση πυράντοχη
βαφή τύπου Smaltοtherm κι έπειτα µια στρώση πυράντοχη βαφή τύπου Polyurethan.

6.5.5.5 Έλεγχος κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
Ο Εργοδότης έχει δικαίωµα να επιβλέπει σε κάθε χρονική στιγµή το έργο ώστε να είναι
σύµφωνο µε τα συµβατικά στοιχεία και τις σχετικές Γερµανικές Πρότυπες Προδιαγραφές. Ο
Ανάδοχος θα διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία, µηχανήµατα και προσωπικό για τη διενέργεια
των ανωτέρω ελέγχων. Αν κατά τον έλεγχο έτοιµων τµηµάτων της κατασκευής παρατηρηθούν
ελαττώµατα υλικών η κατασκευής, ο Ανάδοχος θα τα αντικαταστήσει ανωτέρω η θα εκτελέσει
τις απαιτούµενες εργασίες διόρθωσης ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη της Επίβλεψης.
Αναλυτικά:
Από τον Ανάδοχο θα προσκοµισθούν στον Επιβλέποντα µηχανικό όλα τα σχετικά
πιστοποιητικά του Εργοστασίου για τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν (πρότυπες διατοµές,
ελάσµατα κ.λπ) σύµφωνα µε την προδιαγραφή DIN 50049-2.
Από αναγνωρισµένο Οίκο ελέγχων θα διεξαχθούν οι κατάλληλοι έλεγχοι και θα προσκοµισθούν
στον Κύριο του Έργου τα κατάλληλα βάσει προδιαγραφών πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας.
Οι έλεγχοι θα µπορούν να γίνονται στο Εργοστάσιο κατασκευής και επεξεργασίας των
µεταλλικών Κατασκευών ανά πάσα στιγµή και θα περιλαµβάνουν τα εξής:
α) Οπτικό Έλεγχο υλικών και Έλεγχο των πιστοποιητικών του Εργοστασίου Έλασης
β) Έλεγχο συγκολλήσεων που περιλαµβάνει τόσο τον έλεγχο σωστής εφαρµογής της
εγκεκριµένης διαδικασίας συγκολλήσεων, έλεγχο καταλληλότητας των συγκολλητών, έλεγχο
προετοιµασίας άκρων συγκολλούµενων ελασµάτων και γενικά προετοιµασίας υλικού κ.λπ.
γ) Έλεγχο συγκολλήσεων που έχουν περατωθεί µε µια από τις αποδεκτές από τις σχετικές
προδιαγραφές µεθόδους.
δ) Έλεγχο Αγκυρίων (διαστασιολογικό, οπτικό)
ε) Έλεγχο εφαρµογής στο Εργοστάσιο της βάσει των πιο πάνω
προδιαγραφών
αντισκωρικής προστασίας και χρωµατισµού επιφανειών µεταλλικής κατασκευής.
στ)
Έλεγχο του τρόπου συσκευασίας για µεταφορά των κατασκευών πριν αυτές
αποµακρυνθούν από το Εργοστάσιο.
Ο έλεγχος των συγκολλήσεων στο Εργοστάσιο θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ
ΕΝ 875.96 ΕΝ 1043. 01-96 και 25817-93.
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Κατά περίπτωση θα γίνουν οι εξής έλεγχοι συγκολλήσεων:
• Εγκάρσιες ενώσεις (µατίσµατα) υποστυλωµάτων και κάτω πελµάτων ζευκτών: Έλεγχος
µε υπερήχους σε ποσοστό 20%.
• Όλες οι υπόλοιπες συγκολλήσεις: Έλεγχος µε υπερήχους σε ποσοστό 10%.
• Ο Επιβλέπων Μηχανικός διατηρεί το δικαίωµα να αυξήσει το επίπεδο των ελέγχων
στην περίπτωση που τα αποτελέσµατα των ελέγχων δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικά.
• Στις θέσεις των ελαττωµάτων θα εκτελείται νέα ραφή µετά από αποξήλωση της παλιάς.
Σε περίπτωση εκτεταµένων ατελειών θα δοθούν οδηγίες από τον Επιβλέποντα
Μηχανικό.
Στο Εργοτάξιο από τον Επιβλέποντα Μηχανικό θα γίνουν οι εξής έλεγχοι:
• Έλεγχος των τεµαχίων που έχουν ήδη µεταφερθεί για το αν έχουν υποστεί ζηµιά (π.χ
παραµορφώσεις ή φθορά στην επιφανειακή προστασία).
• Έλεγχος ευθύγραµµων, κατακορυφοτήτων κ.λπ της ανεγειρόµενης κατασκευής.
• Έλεγχος επί τόπου συνδέσεων (συγκολλήσεων ή κοχλιώσεων).

6.5.5.6 Μεταφορές των κατασκευών
Κατά τη διακίνηση, φόρτωση, µεταφορά ή εκφόρτωση των κατασκευών εντός του εργοστασίου
ή από το εργοστάσιο στο εργοτάξιο πρέπει οι εργασίες να εκτελούνται µε προσοχή, ώστε να
µην προκαλούνται παραµορφώσεις των κατασκευών.
Στα σηµεία ανάρτησης πρέπει να παρεµβάλλονται ξύλινα παρεµβλήµατα επαρκούς πάχους και
τα µεταλλικά τεµάχια να προστατεύονται κατάλληλα.

6.5.5.7 Συναρµολόγηση της κατασκευής
Για τη συναρµολόγηση της κατασκευής θα εφαρµοσθούν επακριβώς οι Γερµανικές Πρότυπες
Προδιαγραφές και οι Ελληνικοί Κανονισµοί ∆οµικών Έργων.
Ιδιαίτερα τονίζεται ότι:
Θα γίνεται ακριβής εφαρµογή όσων προβλέπονται από τη Μελέτη. Πρέπει να τηρείται
επακριβώς η καθετότης του επιπέδου των κυρίως φορέων που απαγορεύεται να έχουν
οποιαδήποτε εγκάρσια απόκλιση. Τα τεµάχια των κατασκευών πρέπει να εφαρµόζουν µεταξύ
τους επακριβώς και οι κεφαλές των κοχλιών και τα περικόχλια να εδράζονται σε όλη την
προβλεπόµενη επιφάνειά τους.
Τα ικριώµατα, οι βοηθητικές κατασκευές, οι γερανοί και γενικά τα µηχανήµατα που θα
χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος πρέπει να πληρούν τους κανονισµούς ασφαλείας, για την τήρηση
των οποίων αποκλειστική ευθύνη έχει ο Ανάδοχος.

6.5.6

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Για την συναρµολόγηση και την τοποθέτηση των φύλων απικάλυψης και πλαγιοκάλυψης
εφαρµόζονται οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές.
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-01: Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-03: Επιστεγάσεις µε χαλυβδόφυλλα µε τραπεζοειδείς
νευρώσεις προς τα άνω χωρίς θερµοµόνωση
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-03-00: Επιστεγάσεις µε χαλυβδόφυλλα µε τραπεζοειδείς
νευρώσεις προς τα κάτω και θερµοµονωτικές και στεγανοποιητικές στρώσεις
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6.6 ΥΠΟΒΑΣΗ – ΜΟΝΩΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΙ Ε∆ΑΦΟΥΣ
Στην περίπτωση των πλακών επί εδάφους, προβλέπεται να µονωθούν ως κάτωθι αφού
προηγηθεί η κατασκευή υπάβασης.
Η επιφάνεια του εδάφους που θα προκύψει από τις απαιτούµενες εκσκαφές και επιχώσεις θα
κυλινδρωθεί µε κατάλληλα µέσα, µε την βέλτιστη υγρασία, σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το
95% της πυκνότητας που λαµβάνεται σύµφωνα µε την τροποποιηµένη µέθοδο AASHO.
Η µόνωση περιλαµβάνει:
• Στρώση σκύρων σκυροδέµατος, καλώς κυλινδρωµένη, πάχους έως 20cm.
• Ισοπεδωτική στρώση άµµου λατοµείου, λεπτόκοκκη καλώς κυλινδρωµένη για την
εξοµάλυνση της επιφάνειας των σκύρων, που θα τα υπερκαλύπτει κατά 2cm.
• Στρώση σκυροδέµατος κατηγορίας C12/15, 300kg τσιµέντου.
2
• ∆ιάστρωση τεντωµένων φύλλων πλαστικού πλάτους 5m, βάρους 200kg/m , νάυλον
θερµοκηπίων.
• Στρώση περλιτοδέµατος 1:4, πάχους 5cm
• Πλάκες θερµοµονωτικού υλικού πάχους 4cm, ή µεγαλύτερου αν προβλέπεται από την
Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης.
• ∆ιάστρωση τεντωµένων φύλλων πλαστικού όπως παραπάνω.

6.7 ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ
Οπτοπλινθοδοµές - δροµικές, µπατικές, σενάζ σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-0200:2009

6.8 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ
6.8.1

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00:2009

6.8.2

ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ

Με λεπτό σκυρόδεµα C12/15 των 300 kg τσιµέντου θα κατασκευασθούν, τα δάπεδα που
εδράζονται στο έδαφος. Οι κλίµακες – πλατύσκαλα – ράµπες – στηθαία, ανόδου από τον
περιβάλλοντα χώρο στο ισόγειο. Επίσης τα πρέκια – σενάζ των πλινθοδοµών.
Γαρµπιλόδεµα µέσου πάχους έως 8 cm των 200 kg τσιµέντου µε γαρµπίλι διαστάσεων 0,4 έως
1 cm.
Θα κατασκευασθεί ως υπόστρωµα για την έδραση των δαπέδων από πλακίδια και για την
εξασφάλιση των προβλεποµένων τελικών υψοµέτρων των δαπέδων ή των απαιτουµένων
κλίσεων προς τα σιφώνια στους χώρους W.C.
Κυψελωτό κονιόδεµα προβλέπεται για την δηµιουργία των ρύσεων των δωµάτων.
Η πρώτη στρώση των 350 kg τσιµέντου/m3 µίγµατος βάρους 600 kg/m3 διαστρώνεται στα 2/3
του συνολικού ύψους. Η δεύτερη στρώση 450 kg τσιµέντου ανά m3 στο υπόλοιπο 1/3 του
συνολικού ύψους, µετά παρέλευση τουλάχιστον τριών ηµερών.

6.9 ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ
Σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04:2009
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6.10 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ Η ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ
Σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00:2009

6.11 ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ - ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗ
6.11.1

ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΩΝ

Σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00:2009

6.11.2

ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΑ

Τα πετάσµατα επιστεγάσεων (φύλλα panels) είναι των ακόλουθων τύπων:
•

•

Πάνελ πάχους 100mm από εξωτερικό χαλυβδοέλασµα 0,5mm, εσωτερικό προβαµµένο
3
χαλυβδοέλασµα 0,5mm RAL 9002, ενδιάµεσα πετροβάµβακας ποιότητας 100kg/m .
Όπου απαιτείται θα πιστοποιείται πυραντοχή min 60’ (REI 60) αναλόγως των
απαιτήσεων της Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας.
Πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 60 m από εξωτερικό χαλυβδοέλασµα 0,5 mm RAL
9002, εσωτερικό προβαµµένο χαλυβδοέλασµα 0,5mm RAL 9002, πολυουρεθάνη
3
πυκνότητας 40Kg/m .

Λοιπά σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-01: 2009

6.11.3

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Τα πετάσµατα πλαγιοκάλυψης είναι των ακόλουθων τύπων:
•

•

Πάνελ συνολικού πάχους 80 mm από εξωτερικό χαλυβδοέλασµα 0,5 mm RAL 9002,
εσωτερικό προβαµµένο χαλυβδοέλασµα 0,5 mm RAL 9002, ενδιάµεσα πολυουρεθάνη
3
ποιότητας 40 kg/m .
Πάνελ συνολικού πάχους 80 mm από εξωτερικό προβαµµένο χαλυβδοέλασµα 0,5 mm
RAL 9002, ενδιάµεσα εσωτερικό προβαµµένο χαλυβδοέλασµα 0,5 mm RAL 9002,
3
πετροβάµβακας πυκνότητας 100 kg/m . Όπου απαιτείται θα πιστοποιείται πυραντοχή
κατά EI 60’ min ή άλλο αν απαιτηθεί από την Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας.

Λοιπές προδιαγραφές όπως ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-01 και ΕΛΟΤ EN 14509 «Αυτοφερόµενα
θερµοµονωτικά πάνελ µε µεταλλική κάλυψη και από τις δύο όψεις – Βιοµηχανικώς παραγόµενα
προϊόντα - Προδιαγραφές».

6.12 ΜΟΝΩΣΕΙΣ ∆ΩΜΑΤΩΝ
6.12.1

ΓΕΝΙΚΑ

Οι στρώσεις φράγµατος υδρατµών, κλίσεων, υγροµόνωσης, θερµοµόνωσης και προστασίας, θα
κατασκευαστούν επί της φέρουσας πλάκας από οπλισµένο σκυρόδεµα. Όλες οι στρώσεις θα
εγκιβωτίζονται στην περίµετρο των κτιρίων, τους αρµούς διαστολής, και τα σηµεία διέλευσης
εγκαταστάσεων από στηθαία οπλισµένου σκυροδέµατος.

6.12.2

ΠΡΟΤΥΠΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε ασφαλτικές µεµβράνες ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01.
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Θερµοµονώσεις δωµάτων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01.

6.12.3

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
6.12.3.1

Μόνωση ∆ωµάτων Με Απαίτηση Θερµοµόνωσης

Στα δώµατα που βρίσκονται πάνω από θερµοµονωµένους χώρους θα προβλεφθεί
θερµοµόνωση και υγροµόνωση ως ακολούθως :
1. Κατασκευή περιµετρικού περιθωρίου (λούκι), για την άµβλυνση της γωνίας ανόδου της
στεγανωτικής και συγχρόνως ατµοφρακτικής µεµβράνης. Το λούκι διαστάσεων 5x5cm
περίπου κατασκευάζεται από τσιµεντοκονίαµα σε 2 στρώσεις. Εντός του
τσιµεντοκονιάµατος προστίθεται ειδική συγκολλητική, αντιρηγµατώδης ρητίνη σε αναλογία
10% επί βάρους χρησιµοποιηθέντος τσιµέντου.
2. Επάλειψη του οπλισµένου σκυροδέµατος (πλακών και στηθαίων) µε ασφαλτικό γαλάκτωµα
σε δυο στρώσεις.
3. Θερµοµονωτικές πλάκες αφρώδους εξηλασµένης πολυστερόλης πάχους σύµφωνα µε την
αντίστοιχη µελέτη.
4. ∆ιάστρωση κυψελωτού κονιοδέµατος των 450 kg/m3 (µέσου πάχους 15cm) για τη
µόρφωση ρύσεων προς τα λούκια συλλογής οµβρίων.
5. Τσιµεντοκονία 600 kg τσιµέντου εξοµάλυνσης πάχους 2cm.
6. Επάλειψη της τσιµεντοκονίας και των στηθαίων µε µία στρώση ασφαλτικού βερνικού.
2
7. Επικόλληση εν θερµώ της ασφαλτικής µεµβράνης 3,0 kg/m µε επικάλυψη άνω και κάτω
φύλλο πολυαιθυλενίου και οπλισµό υαλοπίληµα. Οι κατά πλάτος του ρολλού επικαλύψεις
(πλάτους 10 περίπου εκ.) δεν πρέπει να συµπίπτουν ώστε να εµφανίζονται τέσσερις γωνίες
στο ίδιο σηµείο. Γι’ αυτό το λόγο η κάθε σειρά ξεκινά µε εναλλαγή διαφορετικού µήκους
µεµβράνης (π.χ. µισό ολόκληρο-µισό κλπ.). Η ασφαλτική µεµβράνη ανέρχεται στις
κατακόρυφες επιφάνειες (στηθαία) σε ύψος 15cm.
2
8. Επικόλληση εν θερµώ ασφαλτικής µεµβράνης µε βάρος 4,0 kg/m µε επικάλυψη άνω και
κάτω φύλλο πολυαιθυλενίου και οπλισµό. Η δεύτερη αυτή µεµβράνη φέρει οπλισµό
2
πολυεστερικού υφάσµατος βάρους 180 gr/m και ανέρχεται στις κατακόρυφες επιφάνειες
(στηθαία) σε ύψος 10 εκ. πάνω από την πρώτη µεµβράνη.
9. Επ΄αυτού διαστρώνονται ελεύθερα διηθητικό φύλλο από γεωϋφασµα 150 gr/m2 µε
επικάλυψη στις ενώσεις.
10. ∆ιάστρωση γαρµπιλοµωσαϊκού πάχους 5 cm µε στεγανοποιητική ικανότητα των 400 kgr
τσιµέντων και µεγέθους κόκκων γαρµπιλιού το πολύ 15mm, το οποίο θα λειανθεί µε
µηχανικό λειαντήρα νωπού σκυροδέµατος πριν την έναρξη της πήξης.
11. Περιµετρική στερέωση της µόνωσης και περιθώριο από τσιµεντοκονίαµα.
12. Σιφώνια απορροής. Θα χρησιµοποιηθούν ειδικά σιφώνια απορροής θα συνδεθούν µε τις
υδρορροές. Τα σιφώνια θα έχουν ειδικές φλάντζες, µεταξύ των οποίων θα εξασφαλίζεται µε
βίδωµα η στεγανωτική µεµβράνη, ώστε να µην υπάρχει κανείς κίνδυνος για την εισροή
νερού στα κάτω της στεγανωτικής µεµβράνης στρώµατα.

6.12.3.2

Μόνωση ∆ωµάτων Χωρίς Απαίτηση Θερµοµόνωσης

Η κατασκευή θα γίνει όµοια µε την προηγούµενη παράγραφο χωρίς την παρεµβολή του
θερµοµονωτικού στρώµατος.

6.12.4

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Θερµοµόνωση και υγροµόνωση θα τοποθετούνται παράλληλα µε τις λοιπές στρώσεις της
κατασκευής έτσι, ώστε να είναι διαρκώς προστατευµένες από µηχανικές κακώσεις, προσβολή
από την ηλιακή ακτινοβολία, νερά, υγρασία και λοιπές ανεπιθύµητες επιδράσεις.
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Οι εν θερµώ συγκολλήσεις θα εκτελούνται µε κατάλληλες συσκευές, (συνιστάται να
αποφεύγονται τα ακατάλληλα φλόγιστρα), ώστε να µην καίγονται τα υλικά, υπό κατάλληλες
καιρικές συνθήκες και θερµοκρασία περιβάλλοντος µεγαλύτερη των +5°C και γενικά εργασίες
επιφανειακών µονώσεων θα εκτελούνται µόνο κάτω από ήπιες καιρικές συνθήκες που δεν
επηρεάζουν την ποιότητα και απόδοση των υλικών.
Τα συγκολλούµενα ή συνθετικά φύλλα θα είναι καθαρά και στεγνά. Όµοια καθαρές, στεγνές και
γερές, θα είναι και οι επιφάνειες όπου επικολλούνται ασφαλτόπανα ή συνθετικά φύλλα.
Κυκλοφορία ανθρώπων, µονότροχων και άλλων αµαξιδίων, εναπόθεση υλικών, ανέγερση
ικριωµάτων και λοιπά πάνω σε στεγανοποιητικές µεµβράνες απαγορεύονται, εκτός αν η
υγροµόνωση προστατευθεί µε ξύλινο δάπεδο επαρκούς επιφάνειας και πάχους στα υπόψη
σηµεία και εγκρίνει ο επιβλέπων.
Λεκάνες υδρορροών, στόµια και υδρορροές θα τοποθετούνται µε µεγάλη προσοχή και
επιµέλεια, έτσι ώστε να µην δηµιουργούνται αρνητικές κλίσεις. Τα ασφαλτόπανα ή τα συνθετικά
φύλλα θα περιβάλλουν και θα επικολλούνται σε ολόκληρη την περίµετρο των λεκανών και
στοµίων υδρορροών σε ικανοποιητικό πλάτος.

6.12.5

ΑΝΟΧΕΣ

Καµία ανοχή ως προς την φορά των κλίσεων (αρνητικές κλίσεις δεν θα γίνονται δεκτές).
Απόκλιση κατά τον έλεγχο επιπεδότητας στρώσεων κονιοδεµάτων µε ευθύγραµµο κανόνα 3m
κατά οποιαδήποτε διεύθυνση, όχι µεγαλύτερη από 10mm. Ειδικά για την περιοχή των λεκανών
και των στοµίων υδρορροών η απόκλιση δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη από 3mm.

6.13 ∆ΑΠΕ∆Α
6.13.1

ΓΕΝΙΚΑ

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε τις δαπεδοστρώσεις που αναφέρονται
στη Τεχνική Περιγραφή.
Τα προβλεπόµενα τελειώµατα των εσωτερικών-εξωτερικών δαπέδων είναι:
• Πλακίδια πορσελάνης
• Βιοµηχανικά τύπου
• Κατώφλια από πλάκες µαρµάρου, πάχους 3cm.
Όλα τα εσωτερικά δάπεδα θα είναι συνεπίπεδα και δεν θα παρουσιάζουν καµιά απολύτως
διαφορά κατά τη µετάβαση από τον ένα χώρο στον άλλο ή από το ένα είδος στο άλλο.

6.13.2

ΠΡΟΤΥΠΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Η ιεράρχηση ισχύος εφαρµογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη:
•
•

Ελληνικές τεχνικές προδιαγραρές (ΕΤΕΠ) εγκύκλιος 26/4-10-2012.
Τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) έχουν καταστεί υποχρεωτικά.
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•

•

6.13.3

Τα πρότυπα των λοιπών κρατών µελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και
ειδικότερα τα πρότυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν
υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά.
Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ∆ΑΠΕ∆Ο

Επεξεργασία Βιοµηχανικού δαπέδου θα γίνει επί της πλάκας σκυροδέµατος. Προβλέπεται
επίπαση και λείανση της νωπής επιφανείας του σκυροδέµατος µε σκληρυντικό, σε αναλογία
kg/m2 κατά τις προδιαγραφές του υλικού και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα παρακάτω.
Λείανση της άνω επιφανείας του σκυροδέµατος, διάστρωση του σκληρυντικού, λείανση και
τύπανση δια µηχανικών µέσων και στην συνέχεια κοπή των αρµών σε κάνναβο 4Χ4 έως 5Χ5
εφόσον δεν πρόκειται για πλάκα ορόφου.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Εξοµάλυνση του σκυροδέµατος µε πήχυ και εργαλεία χειρός, προ του φαινοµένου της
εφύδροσης του σκυροδέµατος.
Περαιτέρω εξοµάλυνση της επιφανείας του σκυροδέµατος µε ελικόπτερο όταν το
σκυρόδεµα έχει "τραβήξει".
Επίπαση του σκυροδέµατος µε σκληρυντικό υλικό και συµπύκνωση αυτού µε τον
λειαντήρα.
Συνεχείς λειάνσεις του δαπέδου µε τον λειαντήρα έως ότου το δάπεδο λειανθεί τελείως.
Τελική λείανση του δαπέδου µε σπάτουλα ή σκούπα.
Κάλυψη του δαπέδου επί 7 ηµέρες µε φύλλο πλαστικού ή βρεγµένες λινάτσες για την
αγωγή του σκυροδέµατος.
Κοπή αρµών εντός 48 ωρών από την διάστρωση του σκυροδέµατος εφόσον τούτο
κόβεται χωρίς να καταστρέφονται οι ακµές του αρµού. Οι αρµοί θα έχουν πλάτος 5mm
και βάθος 25mm, περίπου, αν δεν αναφέρεται διαφορετικά στην στατική µελέτη.
Πλήρωση των αρµών µε θερµή οξειδωµένη άσφαλτο τύπου 85/25 ή ασφαλτική µαστίχη
και αφαίρεση της περίσσειας όσο ακόµα αυτή είναι θερµή.
Έγχρωµη αυτοεπιπεδούµενη εποξειδική επίστρωση υψηλής χηµικής και µηχανικής
αντοχής. Το υλικό είναι δύο συστατικών, από αυτοεπιπεδούµενη έγχρωµη εποξειδική
ρητίνη, πάχους 1.5-3 mm. Η εφαρµογή γίνεται επί της επιφάνειας σκυροδέµατος µετά
την επεξεργασία του βιοµηχανικού δαπέδου ως ανωτέρω.

Λοιπές ιδιότητες:
•
•
•
•
•
•

Θλιπτική Αντοχή
Καµπτική Αντοχή
Πρόσφυση
Σκληρότητα Shore D
Αντοχή σε τριβή
Αντοχή σε χηµικά

> 80 Ν/mm2
(EN 196-1)
>55 N/mm2
(EN 196-1)
>1,5 Ν/mm2
ISO 4624
82
(DIN 53505)
40 mg
(DIN 53109)

Συνθήκες Εφαρµογής, Περιορισµοί, Οδηγίες Εφαρµογής σύµφωνα µε τις οδηγίες του
παρασκευαστή.
Αν προβλέπονται µετά την κατασκευή του δαπέδου άλλες εργασίες ο εργολήπτης θα παίρνει τα
κατάλληλα µέτρα ώστε να προστατεύεται το δάπεδο από φθορές (µηχανικές ή χηµικές βλάβες
και λερώµατα).
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Το δάπεδο θα πρέπει να παραδοθεί καθαρό.
∆ιευκρινίζεται ότι η τελική επιφάνεια του δαπέδου θα είναι απόλυτα επίπεδη εφόσον στην
µελέτη δεν προβλέπονται ρύσεις. Λοιπά σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-10-01-00.

6.13.4

ΕΡΓΑΣΙΑ

Όπου στα δάπεδα παρουσιάζονται αρµοί εκτός από τους αρµούς διαστολής του κτιρίου, οι
αρµοί αυτοί θα είναι πάντοτε παράλληλοι προς τις κύριες διαστάσεις του χώρου. Επίσης όπου
εκτός από το τελείωµα του δαπέδου έχει αρµούς και το τελείωµα του τοίχου (π.χ. πλακίδιαπλακίδια, µάρµαρο-µάρµαο, κ.λπ.) οι αρµοί αυτοί θα συµπίπτουν ή θα εµπλέκονται σε
κανονικές ίσιες µεταξύ τους αποστάσεις. Η επιλογή ανήκει στον ανάδοχο και υπόκειται στην
έγκριση του εργοδότη. Οι αρµοί θα φαίνονται στις κατόψεις δαπέδων.

6.13.5

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Θα ληφθούν όλα τα µέτρα ώστε κάθε διαδοχική στρώση υπόβασης, υποστρώµατος και
δαπέδου να είναι επίπεδη, οµαλή, γερή, χωρίς ρηγµατώσεις, σαθρά, κενά (κούφια) και να
παρέχει τις επιθυµητές αντοχές στην κυκλοφορία. Υποστρώµατα µε ελαττώµατα θα
καθαιρούνται και θα αντικαθίστανται.
Τα δάπεδα θα είναι απολύτως οριζόντια ή θα παρέχουν τις επιθυµητές κλίσεις (3% ως προς τις
σχάρες απορροής).
Η χάραξη των αρµών θα είναι παράλληλη προς τους κύριους άξονες του χώρου και τέτοια ώστε
σε κάθε περίπτωση να µην προκύπτουν δυσανάλογα µικρά µεγέθη πλακιδίων ή πλακών στα
όρια των χώρων. Η αλλαγή υλικών τελειωµάτων θα γίνεται σε κατώφλια και τα δάπεδα θα είναι
απολύτως συνεπίπεδα.
Τα δάπεδα των εσωτερικών χώρων θα είναι κατά 20mm., τουλάχιστον ψηλότερα από εκείνα
των εξωτερικών χώρων. Η αλλαγή θα γίνεται µε κατάλληλου µεγέθους και διατοµής µαρµάρινο
κατώφλι.
Όλα τα δάπεδα µετά το τέλος των εργασιών δαπεδόστρωσης θα καθαρίζονται, θα γυαλίζονται
και θα προφυλάσσονται κατάλληλα µέχρι την παράδοση του έργου.
∆άπεδα που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές αυτές, ελαττωµατικά, λερωµένα
και µε επιφάνεια που δεν είναι τεχνικά και αισθητικά άψογη δεν θα γίνονται δεκτά.

6.13.6
•
•
•
•

ΑΝΟΧΕΣ
Απόκλιση από την στάθµη σχεδιασµού σε οποιοδήποτε σηµείο της επιφάνειας των
δαπέδων max +/- 10mm.
Απόκλιση µεταξύ των δύο οποιωνδήποτε σηµείων του δαπέδου που απέχουν µεταξύ
τους 6m, max 5mm.
Απόκλιση κάτω από οριζόντιο κατά οποιαδήποτε διεύθυνση κανόνα 3m, max 3mm.
Όπου απαιτούνται κλίσεις ο κανόνας της προηγούµενης παραγράφου τοποθετείται
κεκλιµένος κατά την προδιαγραφείσα κλίση.
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6.14 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
6.14.1

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ

Οι βαθµίδες των κλιµακοστασίων θα επιστρωθούν µε µάρµαρο λευκό. Τα πατήµατα θα είναι
πάχους 3 cm µε στρογγυλεµένη ακµή και τα ρίχτια θα είναι πάχους 2cm µε πατούρα, σκοτία,
1x1 cm, κατά µήκος. Στα εξωτερικά σκαλοπάτια τα πατήµατα θα τοποθετηθούν µε µικρή κλίση,
από 1-2%, για την αποµάκρυνση των νερών της βροχής. Η τοποθέτηση των µαρµάρων θα
γίνει µε τσιµεντοκονίαµα των 450kg τσιµέντου πάχους 2cm.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην Προοδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-0400:2009.

6.14.2

ΣΚΑΛΟΜΕΡΙΑ

Προβλέπονται στη βάση των τοίχων που περιβάλλουν τις βαθµίδες και τα πλατύσκαλα των
κλιµακοστασίων από σκυρόδεµα. Θα κατασκευασθούν από µάρµαρο λευκό, ίδιο µε αυτό των
βαθµίδων, πάχους 2cm και ύψους 7cm.

6.14.3

ΣΟΒΑΤΕΠΙ

Το ελάχιστο µήκος θα είναι 1m και κατά τα λοιπά θα τοποθετηθούν όπως τα σκαλοµέρια.

6.14.4

ΚΑΤΩΦΛΙΑ

Θα τοποθετηθούν σε όλες τις εξωτερικές πόρτες από µάρµαρο πάχους 3cm. Θα είναι πλάτους
όσο το κάσσωµα της πόρτας, χωρίς την πατούρα του θυρόφυλλου. ∆εν αφορά τα βιοµηχανικά
κτίρια.

6.14.5

ΜΑΡΜΑΡΟΠΟ∆ΙΕΣ

Προβλέπεται να τοποθετηθούν σε όλα τα παράθυρα και υαλοστάσια, όπου τα τοιχώµατα είναι
από οπτοπλινθοδοµές. Θα είναι από µάρµαρο λευκό, πάχους 3cm και θα αποτελούνται από
δύο (µέσα-έξω) παράλληλα κατά µήκος τεµάχια, κολληµένα µεταξύ τους στο πάχος τους µε
κόλλα µαρµάρων ή και εποξειδική.

6.14.6

ΛΕΙΟΤΡΙΨΗ - ΣΤΙΛΒΩΣΗ

Τα σκαλοπάτια θα είναι υποχρεωτικά λειοτριµµένα, για να µην είναι ολισθηρά.

6.15 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)
6.15.1

(ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ

ΠΛΗΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές αυτές θα κατασκευαστούν όλες οι µεταλλικές κατασκευές στο
έργο, δηλ., χαλύβδινα κουφώµατα, χειρολισθήρες, σχάρες, πυράντοχα πετάσµατα, κ.λπ. όπως
καθορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της µελέτης του έργου.
Στις κατασκευές αυτές δεν περιλαµβάνονται οι φέρουσες µεταλλικές κατασκευές (βλέπε τεύχη
στατικών) και λοιπές βοηθητικές κατασκευές που περιλαµβάνονται σε άλλα κεφάλαια του
τεύχους αυτού.
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6.15.2

ΠΡΟΤΥΠΑ -ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Η ιεράρχηση ισχύος εφαρµογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη:
•
•
•

•

6.15.3

Ελληνικές τεχνικές προδιαγραρές (ΕΤΕΠ) εγκύκλιος 26/4-10-2012.
Τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) έχουν καταστεί υποχρεωτικά.
Τα πρότυπα των λοιπών κρατών µελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και
ειδικότερα τα πρότυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν
υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά.
Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ.

ΥΛΙΚΑ

Θα χρησιµοποιηθούν λαµαρίνες και λοιπές σιδηρές διατοµές, όπως λάµες, γωνιές κ.λπ. καθώς
και κοίλες διατοµές SHS, RHS σε συνδυασµό µε διατοµές IPE και UNP. Οι διατοµές θα είναι
καθαρές χωρίς παραµορφώσεις, ατέλειες ή άλλα ελαττώµατα από το εκάστοτε κατάλληλο
κράµα, µορφές και διαστάσεις όπως θα προσδιορίζονται στην εγκεκριµένη µελέτη.
Βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα, όπως βίδες, µπουλόνια, βύσµατα στήριξης, ειδικές διατοµές,
παρεµβύσµατα, κ.λπ. θα έχουν χαρακτηριστικά σύµφωνα µε την συγκεκριµένη µελέτη και θα
υποβάλλονται όπως ορίζεται στα συµβατικά τεύχη για έγκριση εκ των προτέρων από τον
εργοδότη.

6.15.4

ΕΡΓΑΣΙΑ

Θα υποβληθούν για έγκριση πλήρεις πίνακες κουφωµάτων και λοιπών µεταλλικών κατασκευών
όπως αναφέρεται σε άλλο κεφάλαιο των προδιαγραφών αυτών, καθώς και όλα τα απαραίτητα
σχέδια λεπτοµερειών.
Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια από ειδικευµένους τεχνίτες
µε τη µεγαλύτερη επιµέλεια.
Οι κολλήσεις θα γίνουν από διπλωµατούχους συγκολλητές σύµφωνα µε τα Γερµανικά ή τα
Βρετανικά εθνικά πρότυπα και θα υποβληθούν δείγµατα και λοιπές αποδείξεις ποιότητας και
αντοχών από αναγνωρισµένο εργαστήριο.
Οι κατασκευαστές θα εγκρίνονται από τον εργοδότη. Όποτε είναι δυνατόν οµοειδείς εργασίες να
εκτελούνται από τους ίδιους κατασκευαστές.
Όλες οι συνδέσεις διατοµών υπό γωνία θα γίνονται κατά τη διχοτόµο είτε µε
ηλεκτροσυγκόλληση, είτε µε ειδικά τεµάχια. Ορατά µατίσµατα διατοµών (τσοντάρισµα) δεν θα
γίνονται δεκτά αν τα µήκη των διατιθέµενων στο εµπόριο διατοµών επαρκούν για το µήκος της
υπόψη κατασκευής έστω και αν έχουν εκτελεσθεί µε ακρίβεια.
Όλα τα απαιτούµενα για τις κατασκευές στοιχεία και µετρήσεις θα λαµβάνονται επί τόπου, έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται ακρίβεια στις ενώσεις και χωρίς ανωµαλίες, συναρµογές χωρίς
διακύµανση της αντοχής των ενωµένων στοιχείων, πλήρης αντοχή και σταθερότητα
κατασκευαζόµενων τµηµάτων στα προβλεπόµενα φορτία, καλαίσθητες και ανθεκτικές
συγκολλήσεις, αποφυγή παραµορφώσεων των µεταλλικών κατασκευών και δηµιουργία µόνιµων
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τάσεων µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων τους ή µεταξύ αυτών και άλλων κατασκευών του
κτιρίου.
Οι οπές κοχλιώσεων θα είναι ευθυγραµµισµένες µεταξύ τους και θα έχουν τις απαιτούµενες
ανοχές. Όλοι οι κοχλίες θα παρουσιάζουν οµαλές επιφάνειες και όπου είναι δυνατόν θα είναι
φρεζαριστοί.
Οπές, εγκοπές και λοιπές υποδοχές για εξαρτήµατα, στροφείς κ.λπ, θα κατασκευάζονται µε τα
αντίστοιχα µηχανήµατα κοπής και διαµόρφωσης µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια ώστε η
εφαρµογή να είναι απόλυτη και η κατασκευή να εµφανίζεται αισθητικά και κατασκευαστικά
άρτια.
Μεταλλικά στοιχεία που δεν είναι γαλβανισµένα και πρόκειται να ενσωµατωθούν σε σκυρόδεµα,
τοιχοδοµές, υποστρώµατα δαπέδων, κ.λπ. θα χρωµατίζονται µετά από πλήρη καθαρισµό
(γυαλοχαρτάρισµα, αµµοβολή, κ.λπ.)µε κατάλληλο χρώµα ασφαλτικής βάσης.
Όλες οι µεταλλικές κατασκευές θα υποστούν καθαρισµό, αντισκωριακήπροσ-τασία και
χρωµατισµό σύµφωνα µε το κεφάλαιο «Χρωµατισµοί», έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά
στις επόµενες παραγράφους.
Θα κατασκευαστούν δείγµατα των εργασιών σύµφωνα µε τις υποδείξεις του επιβλέποντα και τα
εγκεκριµένα σχέδια.
∆οκιµές αντοχών και λοιποί έλεγχοι θα διενεργούνται σύµφωνα µε τις εντολές παρουσία του
επιβλέποντα.

6.15.5

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Τα επιλεγόµενα υλικά θα είναι συµβατά µεταξύ τους, ώστε να αποφεύγεται γαλβανικό
φαινόµενο ή διαβρώσεις σε συναρµογές υλικών από ροή νερού, άλλες επιβλαβείς
αλληλοεπιδράσεις άλλως θα τοποθετούνται κατάλληλα παρεµβύσµατα.
Θα λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των τελειωµένων κατασκευών (π.χ.
δίπλωµα µε χαρτί κ.λπ.) από άλλες επόµενες εργασίες.
Μεταλλικές κατασκευές που έχουν ετοιµασθεί στο εργοστάσιο, θα προσκοµίζονται
χρωµατισµένες µε τα κατάλληλα αντισκωριακά αστάρια προστατευµένες όπως περιγράφεται
στην σχετική παράγραφο και θα τελειώνουν σε δύο στρώσεις, αφού ενσωµατωθούν στο έργο.

6.15.6

ΑΝΟΧΈΣ

Κιγκλιδώµατα και κουπαστές κατά τον µήκος άξονα: 3mm, µε ευθύγραµµο κανόνα 3 m.
Κιγκλιδώµατα αποκλίσεις από την κατακόρυφο: 3mm, στο ύψος του ορόφου.
Απόκλιση στις κάσες: 3 Κ
Ανοχή στις διαστάσεις των φύλλων : ±0,5 mm κατά πλάτος και ύψος.
Ανοχή µεταξύ φύλλου και κάσας: 2mm γύρω- γύρω σε όλες τις πόρτες εκτός από τις ειδικές
που θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους.
Ανοχή µεταξύ κατωφλίου - δαπέδου και φύλλου: 3mm και κατά τα λοιπά όπως στην σχετική
παράγραφο.
Καµία ανοχή για εξαρτήµατα κ.λπ. στοιχεία του ίδιου τεµαχίου.
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6.15.7

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
6.15.7.1

Σιδερένια Κουφώµατα – Πυράντοχα Κουφώµατα

Πρόκειται για κουφώµατα ανοιγόµενα πλήρη ή µε περσίδες ή σταθερά µε περσίδες.
Η κάσα είναι από στρατζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα 1.5mm µε σκοτία. Οι περσίδες είναι
από στρατζαριστή λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 2mm. Εσωτερικά των περσίδων θα
τοποθετηθεί ανοξείδωτη σίτα.
Τα κουφώµατα θα είναι Πυράντοχα, όπου αυτό απαιτείται από την Μελέτη Παθητικής
Πυροπροστασίας, και στο βαθµό που αυτή απαιτεί.
Η πυραντοχή των κουφωµάτων θα αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό καταλληλότητας για το
κούφωµα και τα εξαρτήµατά του, όπως ορίζουν οι τρέχουσες διατάξεις πυροσπροστασίας
κτιρών.
Λοιπά ως ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00:2009.

6.15.7.2

Βιοµηχανικές Πόρτες/Ρολά

Αντικείµενο
Αφορά στις βιοµηχανοποιηµένες πόρτες, περιστρεφόµενες σε ρολό που τοποθετούνται σε
διάφορα σηµεία του έργου.
Πρέπει να καλύπτουν τις προδιαγραφές EN 12424 για αντοχή στο φορτίο ανέµου κατηγορίας 2.
Υλικό Κουρτίνας:
Επιφάνεια Κουρτίνας:

Χάλυβας διπλού τοιχώµατος πάχους 0,6mm
πολυουρεθάνη
κατηφορίας b2.
Χάλυβας γαλβανισµένος επιστρωµένος RAL 9002.

και

ενδιάµεσα

Θα διαθέτουν σύστηµα ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης.
Το ρολό θα κινείται µέσα σε κατάλληλους οδηγούς, οι οποίοι θα φέρουν στις άκρες τους λάστιχο
ή βουρτσάκι. Το τελευταίο προφίλ φέρει στο κάτω µέρος στεγανωτικό λάστιχο από PVC στο
σηµείο επαφής µε το έδαφος. Η λειτουργία του ρολού γίνεται ηλεκτροκίνητα µε κατάλληλο
µηχανισµό.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00:2009.

6.15.7.3

Ανεµόσκαλες

Ανεµόσκαλες τοποθετούνται για την προσπέλαση των δωµάτων των ισογείων κτιρίων από τους
συντηρητές, όταν αυτό απαιτηθεί.
Κατασκευάζονται από γαλβανισµένες σιδηροσωλήνες Φ2 ½” (βαθµιδοφόροι) και βαθµίδες Φ1
½” ηλεκτροσυγκολληµένους στις βαθµιδοφόρους.

6.15.7.4

Λοιπές Μεταλλικές Κατασκευές

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται κάθε είδους µεταλλουργικές εργασίες κατασκευής/
τοποθέτησης που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, όπως: εσχάρες κάλυψης,

92

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

κιγκλιδώµατα (χειρολισθήρες) κλιµακοστασίων, κιγκλιδώµατα ασφαλείας, µεταλλική περίφραξη
κλπ.

6.15.7.5

Κιγκλιδώµατα Ασφαλείας

Τα κιγκλιδώµατα ασφαλείας κατασκευάζονται από συνδυασµό λαµών σιδήρου και σωληνωτών
διατοµών. Κουπαστή Ø 2 ins, ορθοστάτες 50x50mm ανά 1–1.20m και τρείς οριζόντιες βέργες Ø
1, ½ ins.

6.15.7.6

Εξωτερικά Παράθυρα Και Πόρτες Αλουµινίου

Στα ανοίγµατα θα τοποθετηθούν παράθυρα και πόρτες αλουµινίου σύµφωνα µε τον πίνακα
κουφωµάτων και τα σχέδια λεπτοµερειών, που θα υποβληθούν και εγκριθούν.
Θα έχουν τέτοια µορφή, ώστε να εφαρµόζουν ακριβώς στις διατοµές και θα στερεώνονται µε
βίδες αντίστοιχης ποιότητας (ανοξείδωτες, επικαδµιωµένες, επιψευδαργυροµένες), ώστε να
εξασφαλίζεται η άκαµπτη σύνδεση µε τα πλαίσια, η στεγανότητα και η οµαλή αθόρυβη
λειτουργία των κουφωµάτων.
Τα κουφώµατα θα έχουν αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Η
εµπειρία έχει αποδείξει ότι, σε ότι αφορά ειδικά στα εξωτερικά παρεµβύσµατα (π.χ. λάστιχα
τζαµιών), είναι αδύνατον να υπάρχει απόλυτη και σε βάθος χρόνου υδατοστεγανότητα. Γι αυτό
επιβάλλεται η χρήση αρµόκολλας για την συγκόλληση των ενώσεων των προφίλ και άνοιγµα
οπών απορροής υδάτων εσωτερικά του φύλλου στην πάνω και στην κάτω τραβέρσα.
Στην κάτω τραβέρσα για την αποστράγγιση των νερών, στην πάνω τραβέρσα για να βοηθά η
πίεση του αέρα στην πλήρη αποστράγγιση και στον εσωτερικό αερισµό του κουφώµατος
σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού συστήµατος.
Κατά τα λοιπά οι Τεχνικές Προδιαγραφές των κουφωµάτων αλουµινίου περιγράφονται στην
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00.

6.16 ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ
6.16.1

ΞΥΛΙΝΑ ΖΕΥΚΤΑ

Η σύνδεση του ζευκτού µε τα δονικά στοιχεία του κτιρίου πρέπει να γίνετια κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε να µεταβιβάζονται µε ασφάλεια τα φορτία της στέγης στο φέροντα οργανισµό του κτιρίου
και ταυτόχρονα να εξασφαλίχευαι η στέγη από ανύψωση ή παραµορφώσεις λόγω
ανεµοπιέσεων.
Το ζευτκό στερεώνεται στις περιµετρικές δοκούς του κτιρίου ή σε διαζώµατα (σενάζ)
σκυροδέµατος που κατασκευάζονται στην άνω περίµετρο των φερουσών τοιχοποιίων.
Βασική προϋπόθεση για την ασφαλή µεταβίβαση των φορτίων της στέγης στο κτίριο αποτελεί η
κεντρική στήριξη των ακραίων κόµβων του ζευτκού στις δοκούς ή στους τοίχους του κτιρίου.

6.16.2

ΕΛΕΓΧΟΙ

Τα ξύλινα τεµάχια ελέγχονται ως προς τα ελατώµµατά τους και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους
πριν τη χρήση τους στην κατασκευή. Ο Ανάδοχος προσκοµίζει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό
του φούρνου ξήρανσης. Οι βασικές ιδιότητες που εξετάζονται σε ένα ξύλο πριν αυτό
χρησιµοποιηθεί στις δοµικές κατασκευές είναι οι ακόλουθες:
• πυκνόητα
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• σκληρότητα
• µηχανική αντοχή
• ελαστικότητα και ευκαµψία
• υγροσκοπιµότητα
• συρρίκνωση ή συστολή
Τα κατασκευασµένα πλαίσια ελέγχονται ως προς την ακρίβεια των διαστάσεων τους, τη δοµή
τους, τη θέση του (ράµµα, αλφάδια) και τη στερέωσή τους.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των σωστών περιβαλλοντικών συνθηκών για τη
διεξαγωγή τνω εργασιών.
∆ε θα εκτελούντια εργασίες υπό δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, εκτός αν ο Ανάδοχος
προτείνει και η Υπηρεσία εγκρίνει τη λήψη προστατευτικών µέτρων.

6.17 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
Οι χρησιµοποιούµενοι υαλοπίνακες στο έργο θα καθοριστούν στη Μελέτη Εφαρµογής ανάλογα
µε την διατοµή του κουφώµατος στην οποία θα εφαρµοστούν, καθώς και τη µελέτη ΚΕΝΑΚ για
τα κτίρια ∆ιοίκησης και Οικίσκων ελέγχου.
Όλοι οι υαλοπίνακες θα έχουν διαστάσεις που θα εξασφαλίζουν επαρκή υποδοχή µέσα στα
πλαίσια για τα οποία προορίζονται. Οι υαλοπίνακες στερεώνονται πάντοτε περιµετρικά µε τέτοιο
τρόπο ώστε µε την επίδραση του ιδίου βάρους, της χρήσης και του ανέµου να µην µπορούν
ποτέ να φύγουν από τη θέση τους.
Η στερέωση των υαλοπινάκων στα κουφώµατα αλουµινίου γίνεται µε παρεµβύσµατα πλαστικά
ή από νεοπρέν σκληρότητας 40-55β. Μονοί υαλοπίνακες πάχους 4 mm για τους καθρέπτες των
W.C. όλων των χώρων.
Εφαρµόζονται όσα προδιαγράφονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01,02,03.
Πυράντοχοι υαλοπίνακες
Ειδικοί πυράντοχοι υαλοπίνακες τοποθετούνται µεταξύ γειτονικών πυροδιαµερισµάτων και στις
πυράντοχες πόρτες ή παράθυρα, σύµφωνα µε τη µελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας.

6.18 ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ
Σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-04-05-00

6.19 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
6.19.1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ

Όλες οι εσωτερικές πόρτες (γραφείων, WC κλπ) που εντάσσονται σε τοιχώµατα
οπτοπλινθοδοµών ή γυψοσανίδων, πλην µηχανοστασίων, συνεργείων και Εργοστασίου, θα
είναι πρεσσαριστές.
Οι κάσσες θα κατασκευασθούν από στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 2mm και πλάτους
καλύπτοντος το πάχος της τοιχοδοµής συµπεριλαµβανοµένων των επιχρισµάτων της, µε
λάστιχο χωρίς σκοτία.

94

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η στερέωση των κασών στην τοιχοποιία οπτοπλινθοδοµής θα γίνει µε τζινέτια και η πλήρωση
τους µε υγρό σκυρόδεµα.
Τα θυρόφυλλα θα είναι συνολικού πάχους 45mm, θα αποτελούνται από ξύλινο πλαίσιο
Σουηδικής ξυλείας, καλά ξηραµένης, ζωηρού χρώµατος, µε ίνες πυκνές και ευθείες, πάχους
35mm και δύο φύλλα κόντρα πλακέ πάχους 5mm το κάθε ένα και επένδυση φορµάϊκας.

6.19.2

ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΕΣ – ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Χειρολαβές
Σε γραφεία, βοηθητικούς χώρους, πλακέτα και χειρολαβές. Στα W.C. προσωπικού θα
υπάρχουν πόµολα και µηχανισµοί ασφαλείας.
Κλειδαριές
Οι οµφαλοί των κλειδαριών θα είναι ασφαλείας. Οι κλειδαριές θα είναι σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές DIN 18251, αποτελούµενες από κλειστό κουτί για διαµπερή στήριξη των
ροζετών. Τα πρόσωπα των κλειδαριών θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι ή αντίστοιχο υλικό από
πλευράς αντοχής και αισθητικής και οι βίδες στήριξης της κλειδαριάς είναι γαλβανισµένες.
Τα WC θα έχουν κλειδαριές µε ένδειξη κατάληψης χώρου.

6.19.3

ΕΡΜΑΡΙΑ

Τα ερµάρια διαφόρων τύπων τοποθετούνται στο έργο πλήρως κατασκευασµένα, αφού
τελειώσουν τα δάπεδα, τα τελειώµατα των τοίχων και οι ψευδοροφές.
Τα κιβώτια των ερµαρίων κατασκευάζονται από µοριοσανίδες µε αµφίπλευρη επένδυση
µελαµίνης πάχους 16mm ή 19mm, κατά περίπτωση µε ειδική διατοµή από PVC που
συναρµολογείται µε εντορµία στα εµφανή σόκορα.
Τα φύλλα τους κατασκευάζονται από πλακάζ πάχους 16mm ή 19mm κατά περίπτωση,
επενδεδυµένο εκατέρωθεν µε φορµάïκα και περιµετρικά µε πηχάκι PVC 2mm.
Το κάτω µέρος των ερµαρίων που εδράζονται στα δάπεδα διαµορφώνεται ως συνέχεια του
σοβατεπιού των χώρων όπου εγκαθίστανται. Στους χώρους όπου τα δάπεδα είναι από
πλαστικό επικολλάται στη βάση των ερµαρίων πλαστικό σοβατεπί. Στους χώρους µε δάπεδο
από πλακίδια, επικολλάται λωρίδα από αλουµίνιο, ανοδειώµενη στο φυσικό της χρώµα ή
ηλεκτροστατικά χρωµατισµένη πάχους 1.5mm και πλάτους, όσο το ύψος του σοβατεπιού.
Γενικά οι αρµοί µεταξύ δαπέδων και ερµαρίων σφραγίζονται µε µαστίχη σιλικόνης.
Σιδηρικά, κλπ.
Θα τοποθετηθούν µεντεσέδες κρυφοί στα ανοιγόµενα φύλλα.
Θα τοποθετηθούν χειρολαβές αλουµινίου ή εγχρώµου πολυαιθυλενίου ανοδιωµένες ή
ηλεκτροστατικά χρωµατισµένες κυκλικής διατοµής διαµέτρου, τουλάχιστον 8mm και σχήµατος
Π, µήκους 6cm περίπου τουλάχιστον, µε ροζέττα.
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Όπου απαιτείται τοποθετούνται τυποποιηµένες σχάρες εξαερισµού από έγχρωµο
πολυαιθυλένιο ή αλουµινίου µε ανοδίωση 20 µικρών στο φυσικό του χρώµα ή ηλεκτροστατικά
χρωµατισµένο.
Σωλήνες µεταλλικές, επιχρωµιωµένες, διαµέτρου 21mm, τοποθετούνται σε όλα τα ερµάρια
ιµατιοθηκών.
Κλείθρα ασφαλείας της ίδιας εταιρείας παραγωγής µε τις λοιπές κλειδαριές τοποθετούνται σε
ανοιγόµενα φύλλα σε αναλογία 1:3 για κάθε ερµάριο και στα ερµάρια των ιµατιοθηκών.
Κλειδαριές και κύλινδροι κλειδαριών, θα είναι άριστης ποιότητας χωνευτού τύπου, µη
οξειδούµενοι, αξιόπιστοι, εύκολοι στο χειρισµό που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του
Έργου.
Τα ερµάρια οριζοντιώνονται και κατακορυφώνονται κατάλληλα µε σφήνες και στη συνέχεια
αγκυρώνονται. Οι κατακόρυφοι αρµοί στα άκρα τους καλύπτονται τελικά από αρµοκάλυπτρα ή
σφραγίζονται µε ακρυλική µαστίχη.
Τα αρµοκάλυπτρα θα χρωµατιστούν όπως προδιαγράφεται στο κεφάλαιο περί χρωµατισµών.
Οι πάγκοι εργασίας θα είναι κατασκευασµένοι από µοριοσανίδα, ελάχιστου πάχους 29mm.
Λοιπά ως ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00.

6.20 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

6.20.1
Αφορά τους:
•
•
•
•

Χρωµατισµούς εσωτερικών τοίχων
Χρωµατισµούς ξύλινων επιφανειών
Χρωµατισµούς σιδερηρών επιφανειών
Χρωµατισµούς ορατών επιφανειών γυµνού σκυροδέµατος και εξωτερικών τοίχων

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση µελέτη επιλογής χρωµατισµών πριν από κάθε εργασία
αυτού του είδους. Ο συντονισµός παράπλευρων εργασιών αποτελεί µέρος της ευθύνης του
Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κάνει δείγµατα µε δικές του δαπάνες, για τον καθορισµό
των τελικών χρωµατισµών.

6.20.2

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΓΥΜΝΟΥ

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ Η ΑΟΠΛΟΥ
Τα υλικά που χρησιµοποιούνται διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
•
•

Υλικά επίστρωσης µε βάση την άσφαλτο (διαλυτά σε νερό ή διαλύτες) για σκυροδέµατα
σε επαφή µε το έδαφος, το νερό και την υγρασία.
Οργανικά υλικά συνθετικών ρητινών ανθεκτικά στα αλκάλια, διαλυτά σε νερό (ΕΛΟΤ
924) ή διαλύτες (ΕΛΟΤ 884-1 και ΕΛΟΤ 884-2) και πιγµέντα για βάση (αστάρωµα),
ενδιάµεσες και τελικές επιστρώσεις, ανθεκτικά στην ηλιακή ακτινοβολία.
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•

Οι επιστρώσεις βάσης (αστάρωµα), οι ενδιάµεσες και τελικές επιστρώσεις χρωµατισµού
και διακόσµησης θα είναι συµβατές µεταξύ τους, ώστε να αποτελούν ενιαίο σύστηµα
προστασίας και χρωµατισµού των επιφανειών από σκυρόδεµα που θα εξασφαλίζει τα
απαιτούµενα πάχη επίστρωσης και θα παρέχει την κατά περίπτωση απαιτούµενη
προστασία των κατασκευών.

Όλα τα υλικά βάσης, οι ενδιάµεσες και τελικές επιστρώσεις θα προέρχονται από τον ίδιο
παραγωγό, εκτός αν συναινεί ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00:2009.

6.20.3

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

Αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και οι κανόνες έντεχνης κατασκευής επί
τόπου λεπτότατων έγχρωµων ή άχρωµων επιφανειακών επιστρώσεων σε οικοδοµικά στοιχεία
(τοίχοι, δάπεδα) επικαλυµµένα µε κονιάµατα, µε τυποποιηµένα βιοµηχανικώς παραγόµενα
υλικά οργανικής βάσης µε σκοπό την προστασία, το τελείωµα και την διακόσµησή τους.
Οι προδιαγραφές των υλικών που χρησιµοποιούνται, η µέθοδος εκτέλεσης εργασιών κλπ
αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00:2009.

6.20.4

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Αφορά τον καθορισµό των κανόνων έντεχνης κατασκευής επί τόπου λεπτότατων έγχρωµων
επιφανειακών επιστρώσεων σε οικοδοµικά στοιχεία από σίδηρο και τα κράµµατά του µε
τυποποιηµένα βιοµηχανικώς παραγόµενα οργανικά υλικά επίστρωσης µε σκοπό την προστασία
από σκουριά, το τελείωµα και την διακόσµησή τους.
Οι κανόνες του παρόντος εφαρµόζονται σε συνηθισµένα κτιριακά έργα και αφορούν
επιστρώσεις µε υλικά (αντισκωριακά και χρώµατα) που χρησιµοποιούνται ευρέως. Το είδος, το
τελείωµα (στιλπνό, ηµίστιλπνο, µατ κλπ.) και η απόχρωση των λεπτότατων επιστρώσεων θα
καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου. Οµοίως θα καθορίζεται και τυχόν
απαίτηση για υλικά µε ειδικές ιδιότητες, π.χ. αντιστατικά, αντιολισθητικά, αντιπυρικά,
αντιγκράφιτι, αυξηµένη αντοχή σε οξέα, ορυκτέλαια, υψηλές θερµοκρασίες κλπ. Η αντισκωριακή
προστασία θα είναι συµβατική για περιβάλλον RC4.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00:2009.

6.20.5

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Αφορά τον καθορισµό των κανόνων των ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας υλικών και των
κανόνων έντεχνης εφαρµογής επί τόπου του έργου λεπτότατων άχρωµων ή έγχρωµων
επιφανειακών επιστρώσεων σε οικοδοµικά στοιχεία από φυσικό ή συνθετικό ξύλο µε
τυποποιηµένα βιοµηχανικώς παραγόµενα οργανικά υλικά επίστρωσης µε σκοπό την προστασία
αυτών από φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς, τις περιβάλλουσες συνθήκες, καθώς και το
τελείωµα και την διακόσµησή τους.
Οι κανόνες του παρόντος εφαρµόζονται σε συνηθισµένα κτιριακά έργα και αφορούν
επιστρώσεις µε υλικά (συντηρητικά και χρώµατα) που χρησιµοποιούνται ευρέως. Το είδος, το
τελείωµα (στιλπνό, ηµίστιλπνο, µατ κλπ.) και η απόχρωση των λεπτότατων επιστρώσεων θα
καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου. Οµοίως, θα καθορίζεται και τυχόν
απαίτηση για υλικά µε ειδικές ιδιότητες π.χ. αντιολισθητικά, αντιπυρικά, αντιγκράφιτι κλπ.
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Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00:2009.

6.21 ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ
6.21.1

ΓΕΝΙΚΑ

Αφορά όλα τα σχετικά µε τις ψευδοροφές που πρόκειται να εγκατασταθούν στο έργο, όπως
αυτές περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή.
Στις κατασκευές αυτές δεν περιλαµβάνονται οποιεσδήποτε βοηθητικές κατασκευές ανάρτησης
άλλων εγκαταστάσεων στο χώρο µεταξύ φέρουσας πλάκας και ψευδοροφής ή κάτω από τις
ψευδοροφές.
Οι κατασκευές αυτές (ψευδοροφές) νοούνται τελειωµένες µε όλα τα εξαρτήµατά τους και µε
ενσωµατωµένα άλλα στοιχεία του έργου όπως φωτιστικά σώµατα, στόµια θυρίδες επίσκεψης,
κ.λπ.
Οι κατασκευές αυτές θα αποτελούν ενιαία συστήµατα και εφόσον είναι οµοειδείς θα
προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή στο σύνολό τους.
Προβλέπονται ψευδοροφές µε τελικό υλικό από:
•
•
•
•

6.21.2

Πλάκες γυψοσανίδας
Ψευδοροφή από πλάκες ανθυγρής γυψοσανίδας
Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών
Ψευδοροφή από διάτρητες λωρίδες/πλάκες αλουµινίου

ΠΡΟΤΥΠΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Η ιεράρχηση ισχύος εφαρµογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη:
•
•
•

•

6.21.3
•

•
•
•
•

Ελληνικές τεχνικές προδιαγραρές (ΕΤΕΠ) εγκύκλιος 26/4-10-2012.
Τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) έχουν καταστεί υποχρεωτικά.
Τα πρότυπα των λοιπών κρατών µελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και
ειδικότερα τα πρότυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν
υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά.
Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και τις οδηγίες του ΕΛΟΤ.

ΥΛΙΚΑ
Γυψοσανίδες κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες, ανάλογα µε τις απαιτήσεις των µελετών
τοποθετηµένες, επί οµοεπίπεδου σκελετού από γαλβανισµένες µεταλλικές διατοµές και
αναρτήσεις.
Πλάκες ορυκτών ινών
Λωρίδεσ αλουµινίου
Θυρίδες επίσκεψης
Σκελετός ανάρτησης, αναρτήρες, γωνιακά στηρίγµατα, κ.λπ. µικροεξαρτήµατα από
στραντζαριστές διατοµές γαλβανισµένου χαλυβδόφυλλου πάχους τουλάχιστον 0.6mm.

98

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

•

•

•

6.21.4

Όλα τα εµφανή τµήµατα θα είναι χρωµατισµένα µε ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση
ίδια µε εκείνη των ψευδοροφών.
Αναρτήρες συνεχούς ρύθµισης από γαλβανισµένο σύρµα 4mm ή στραντζαριστό
γαλβανισµένο έλασµα αναλόγως της φέρουσας ικανότητας και της αντοχής σε φωτιά
του συστήµατος.
Μικροεξαρτήµατα µατίσµατος, διασταύρωσης, στερέωσης (clips), σύνδεσης, µόρφωσης
αρµών, κ.λπ. από της ίδιας ποιότητας υλικό. Βύσµατα αγκύρωσης πλαστικά ή
µεταλλικά ανάλογα µε την φέρουσα ικανότητα και την αντοχή σε φωτιά του συστήµατος.
Βίδες µη οξειδούµενες γαλβανισµένες, ανοξείδωτες, κ.λπ).
Όλα στα απαραίτητα λοιπά υλικά και εργασίες για την ολοκλήρωση των ψευδοροφών,

ΣΚΕΛΕΤΟΣ

Ο σκελετός στήριξης της ψευδοροφής αναρτάται από τη δοµική οροφή ανεξάρτητα από άλλες
κατασκευές, πρέπει να έχει την απαιτούµενη ευστάθεια για όλα τα ύψη ανάρτησης και να µπορεί
να ρυθµίζεται εύκολα ως προς το ύψος.
Στις περιπτώσεις όπου η στήριξη είναι χωριστή από το σύστηµα κανάβου, θα πρέπει να
υπάρξει η δυνατότητα ρυθµίσεων, έτσι ώστε αυτά τα στοιχεία να ευθυγραµµίζονται µε το
τελείωµα της οροφής. Το σύστηµα που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη
αφαίρεση των στοιχείων αυτών για λόγους συντήρησης, χωρίς να προκαλούνται φθορές στα
τελειώµατα ή διαταραχές στο σύστηµα στήριξης της ψευδοροφής.
Ο σκελετός της ψευδοροφής πρέπει να µπορεί να παραλάβει όλα τα µεταβιβαζόµενα φορτία
που θα προκύψουν από αποσυναρµολογούµενα χωρίσµατα, από εξαρτήµατα φωτισµού, από
στόµια εισαγωγής και εξαγωγής αέρος κτλ, χωρίς παραµορφώσεις, στρεβλώσεις ή άλλες ζηµίες.

6.21.5

ΨΕΥ∆Ο∆ΟΡΟΦΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ

Για τα στοιχεία γύψου που χρησιµοποιούνται στις ανηρτηµένες ψευδοροφές από γυψοσανίδα
ισχύει το ΕΝ 14246, ενώ γενικά για τις κατασκευές από γυψοσανίδα το ΕΛΟΤ 1296. Για τις
ψευδοροφές γενικά ενδείκνυται η χρήση ηχοαπορροφητικής γυψοσανίδας.
Κάθε 12 m – 15 m κατασκευάζεται αρµός διαστολής.
Η ψευδοροφή θα αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:
α.

β.

Βασικό σκελετό (κύριοι οδηγοί ανάρτησης) από οριζόντιες γαλβανισµένες χαλύβδινες
διατοµές (κανάλια) πάχους κατά τα κατασκευαστικά σχέδια, σε σχήµα Π µε νευρώσεις. Οι
διατοµές κατανέµονται σε αποστάσεις που ορίζονται από τα κατασκευαστικά σχέδια ή / και
τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής και αναρτώνται από την οροφή µε κατάλληλους
αναρτήρες γρήγορης ρύθµισης ύψους και γαλβανισµένες βέργες, που τοποθετούνται ανά
1m και στερεώνονται στην οροφή είτε µε µπετονόκαρφα, είτε µε κατάλληλες βίδες µέσα σε
πλαστικά βύσµατα. Μετά τη ρύθµιση του ύψους (οριζοντίωση), οι διατοµές
σταθεροποιούνται και στερεώνονται στους περιµετρικούς τοίχους µε γαλβανισµένα
στηρίγµατα, πλαστικά βύσµατα και βίδες.
Φέροντα σκελετό (οδηγοί στερέωσης) από διατοµές όπως παραπάνω, που τοποθετούνται
κάθετα προς τις διατοµές του βασικού σκελετού, κατανέµονται σε αποστάσεις 50 cm για
πάχος γυψοσανίδας µέχρι 10 mm και σε αποστάσεις 60 cm για µεγαλύτερο πάχος
γυψοσανίδας. Με τις διατοµές του βασικού σκελετού συνδέονται µε γαλβανισµένους
µεταλλικούς συνδετήρες ανάρτησης. Οι ακραίοι οδηγοί τοποθετούνται σε µέγιστη
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γ.

απόσταση 10 cm από τον τοίχο, προς τον οποίο είναι παράλληλοι. Στην περίπτωση
εξωτερικού τοίχου που µονώνεται ή / και επενδύεται εσωτερικά, η απόσταση αυτή µπορεί
να αυξηθεί στο 1/3 της αξονικής απόστασης των ενδιάµεσων οδηγών.
Επένδυση µε γυψοσανίδες µε λοξά άκρα, τοποθετηµένες και στερεωµένες µε κατάλληλες
βίδες στο σκελετό σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές του υλικού. Οι γυψοσανίδες
κόβονται σε τέτοια µεγέθη, ώστε να προσαρµόζονται στις αποστάσεις των δοκίδων του
σκελετού. Η στερέωση των γυψοσανίδων ξεκινά από τη γωνία που εφάπτεται σε τοίχο ή σε
ήδη στερεωµένη γυψοσανίδα. Τα σηµεία στερέωσης απέχουν από την ακµή της
γυψοσανίδας τουλάχιστον 10 mm, ενώ µεταξύ τους η µέγιστη απόσταση είναι 20 cm. Πριν
την τοποθέτηση των γυψοσανίδων τοποθετείται το θερµοµονωτικό υλικό µε φράγµα
υδρατµών προς το χώρο που θερµαίνεται.

Στις ακµές θα τοποθετηθούν γωνιόκρανα.
Οι αρµοί µεταξύ των διαδοχικών φύλλων θα στοκαριστούν.
Για τη διαµόρφωση κλιµακωτών ψευδοροφών (σε πολλά επίπεδα), οι σκελετοί των τµηµάτων
αναρτώνται σε διαφορετικά ύψη. Για τη σύνδεση των διαφορετικών επιπέδων χρησιµοποιούνται
λοξά ή κατακόρυφα «ρίχτια» από γυψοσανίδα τα οποία συνδέονται µε τα οριζόντια στοιχεία µε
γωνιακούς µεταλλικούς οδηγούς.
Στην περίπτωση που η δοµική οροφή δεν είναι από σκυρόδεµα ή σιδηροκατασκευή αλλά
αποτελείται από ξύλινα ζευκτά, τα ελάσµατα ή οι ντίζες ανάρτησης βιδώνονται στον οριζόντιο
ελκυστήρα ανά 60 cm.
Στην περίπτωση που απαιτείται ανάρτηση µεµονωµένων φορτίων από την ψευδοροφή, αν αυτά
είναι µικρότερα από 2 kg, µπορούν να στερεωθούν σε τυχαίο σηµείο της γυψοσανίδας. Αν
πρόκειται για φορτίο µεταξύ 2 kg – 10 kg, το εξάρτηµα βιδώνεται σε κάποιο µεταλλικό οδηγό.
Φορτία µεγαλύτερα από 10 kg αναρτώνται απευθείας από τη δοµική οροφή.

6.21.6
α.
β.
γ.

δ.

ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ

Οι πλάκες ορυκτών ινών θα είναι διαστάσεων 600x600 mm πάχους κατ’ ελάχιστον 19 mm.
Οι πλάκες είναι από συµπιεσµένες ορυκτές ίνες χωρίς αµίαντο.
Ο σκελετός θα αποτελείται από γαλβανισµένο σύστηµα ανάρτησης που θα περιλαµβάνει
κύριους και “κουµπωτούς” εγκάρσιους οδηγούς, οι οποίοι σχηµατίζουν κάναβο. Οι οδηγοί
είναι ράβδοι διατοµής «Τ», διαµορφωµένοι µε εξέλαση χαλύβδινων φύλλων
γαλβανισµένων εν θερµώ και στις 2 πλευρές (πάχος γαλβάνισης 170 g/m2 κατά DIN 17162
και DIN 59232). Οι οδηγοί είναι βαµµένοι ηλεκτροστατικά σε φούρνο. Το όλο σύστηµα του
σκελετού αναρτάται από την οροφή µε ειδικές αυξοµειούµενες αναρτήσεις ταχείας και
απόλυτης οριζοντίωσης που εφαρµόζουν στην άνω µορφή (νεύρωση) του σκελετού σε
αποστάσεις που καθορίζονται από το εργοστάσιο παραγωγής του υλικού και σε µέγιστη
απόσταση από τον τοίχο 45 cm. Περιµετρικά η οροφή σφραγίζει µε ράβδο διατοµής «Γ», η
οποία βιδώνεται στους τοίχους σε αποστάσεις κατά τα κατασκευαστικά σχέδια ή / και τις
οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής και είναι βαµµένη και γαλβανισµένη όπως οι
2
υπόλοιποι οδηγοί (πάχος γαλβάνισης 170 g/m ).
Η τελική επιφάνεια της ψευδοροφής πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm
από την οροφή. Το πλάτος του διάκενου καθορίζεται µε βάση το επιθυµητό καθαρό ύψος,
ώστε να πληρούνται οι λειτουργικές και αισθητικές απαιτήσεις του χώρου.
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6.21.7
α.

β.

γ.

δ.

ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ΛΩΡΙ∆ΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Στις ψευδοροφές αλουµινίου χρησιµοποιείται συνήθως κράµα αλουµινίου 6060. Οι λωρίδες
έχουν διαστάσεις οριζόµενες από τα κατασκευαστικά σχέδια και είναι πλήρεις ή διάτρητες
µε ενσωµατωµένο αρµοκάλυπτρο βαµµένο µε πολυεστερική βαφή φούρνου. Οι λωρίδες
είναι βαµµένες µε ειδικό χρώµα φούρνου (σε 180°C). Στη µεταξύ τους συναρµογή
διαµορφώνεται σκοτία 15 mm – 16 mm.
Στην επαφή µε τους περιµετρικούς τοίχους, στύλους, εσοχές κτλ διαµορφώνονται σκοτίες
από διατοµές αλουµινίου ή γαλβανισµένου χαλυβδόφυλλου σχήµατος Π, L ή Ζ στο ίδιο
ειδικό χρώµα φούρνου µε τις λωρίδες. Η στήριξη της ψευδοροφής στους περιµετρικούς
τοίχους επιτυγχάνεται µε ξύλινους τάκους διαστάσεων κατά τα κατασκευαστικά σχέδια ή /
και τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής.
Το σύστηµα ανάρτησης θα είναι µεταλλικό, γαλβανισµένο, µη εµφανές, µε ειδικούς
οδηγούς ανάρτησης µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα (αναρτήρες, πεταλούδες
ανάρτησης, συνδέσµους οδηγών, συνδέσµους λωρίδων κτλ).
Το όλο σύστηµα θα είναι οριζόντιο χωρίς καµία απόκλιση.

6.21.8

ΘΥΡΙ∆ΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Οι θυρίδες θα είναι διαστάσεων 400x400 ή 600x600mm.
Η κάθε θυρίδα θα είναι εφοδιασµένη µε δύο µεντεσέδες και µηχανισµό ασφάλισης/
απασφάλισης και θα περικλείεται από γαλβανισµένες χαλύβδινες διατοµές που θα σχηµατίζουν
πλαίσιο και θα έχουν διάταξη για το κούµπωµα των λωρίδων

6.21.9

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση πλήρη συστήµατα ψευδοροφών για κάθε ένα από τους
αναφερόµενους τύπους που θα εξασφαλίζουν:
• Την ανεξαρτησία από άλλες κατασκευές (αεραγωγοί, σχάρες καλωδίων, κ.λπ.). Η
ανάρτηση της ψευδοροφής θα γίνει από το κάτω µέρος της υπερκείµενης φέρουσας
κατασκευής (π.χ. πλάκας).
• Την πλήρη µηχανική αντοχή, ευστάθεια και ακαµψία του συστήµατος για οποιοδήποτε
ύψος ανάρτησης και φορτία που να προέρχονται ακόµη και από οριζόντιες
καταπονήσεις, π.χ. από τα ελαφρά χωρίσµατα, τα απότοµα κλεισίµατα θυρόφυλλων
κ.λπ.
• Την ευχέρεια οποιασδήποτε επιθυµητής ρύθµισης ώστε να παρουσιάζεται σύνολο
οριζόντιο µε ευθείς αρµούς κατά µήκος και πλάτος.
• Την απαιτούµενη κατά περίπτωση µηχανική αντοχή στη φωτιά και ηχοµονωτική
ικανότητα του συστήµατος µόνου αλλά και σε συνδυασµό µε τους διάφορους
διαχωριστικούς τοίχους µόνιµους ή κινητούς (ελαφρά χωρίσµατα).
• Τις ίδιες ιδιότητες αντοχής στη φωτιά, ηχοµόνωσης, αεροστεγάνωσης, µηχανικής
αντοχής, κ.λπ., µε εκείνες των ψευδοροφών στις ενώσεις (αρµούς) µε τα άλλα στοιχεία
της κατασκευής. Επίσης θα προβλέπονται αρµοί και λοιπές διατάξεις για την
απορρόφηση διαφορικών κινήσεων, παραµορφώσεων και λοιπών µεταβολών χωρίς
µόνιµα αποτελέσµατα.
• Την ευχερή επισκεψιµότητα των κενών χώρων µεταξύ φέρουσας κατασκευής και
ψευδοροφής και την ευκολία συναρµολόγησης, αποσυναρµολόγησης και
αντικατάστασης στοιχείων χωρίς να προξενούνται ζηµίες στα γειτονικά στοιχεία ή
κατασκευές και χωρίς αλλοίωση των χαρακτηριστικών ηχοµόνωσης, πυραντοχής, κ.λπ.
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Στην υποβολή θα περιλαµβάνονται αναλυτικός κατάλογος µε όλα τα υλικά, µικροϋλικά,
βύσµατα, παρεµβύσµατα, βίδες, κ.λπ., σε συνδυασµό µε τους χώρους που πρόκειται να
εγκατασταθούν, δείγµατα µήκους 300 χλστ. από όλα τα υλικά, ένα τεµάχιο από κάθε εξάρτηµα
που θα χρησιµοποιηθεί, πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας, ιδιοτήτων κ.λπ., χαρακτηριστικών
από αναγνωρισµένα εργαστήρια και όλες τις απαιτούµενες τεχνικές πληροφορίες που διαθέτει ο
κατασκευαστής κάθε συστήµατος ψευδοροφής. Στην υποβολή αυτή ο ανάδοχος, επίσης πρέπει
να υποβάλλει και γενικά στοιχεία για τα επιλεχθέντα υλικά που έχουν άµεση σχέση µε τις
ψευδοροφές, όπως φωτιστικά, στόµια αεραγωγών, µεγάφωνα, αισθητήρες, καταιωνιστήρες,
κ.λπ., ώστε η εικόνα για τις προτεινόµενες λύσεις να είναι πλήρης.
Ο ανάδοχος επίσης πρέπει να προµηθεύσει στον εργοδότη και γεµάτα κλειστά χαρτοκιβώτια
από κάθε είδος ψευδοροφής για τις ανάγκες µελλοντικής συντήρησης ή αντικατάστασης 20 τ.µ.
τουλάχιστον από κάθε τύπο ψευδοροφής.
Η αποθήκευση και διακίνηση των υλικών θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή
τους, ώστε να παραµείνουν αναλλοίωτα µέχρι να ενσωµατωθούν στο έργο.

6.21.10

EΡΓΑΣΙΑ

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν µε τη µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια και εξειδικευµένα συνεργεία,
σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια και τη χρήση όλων των συστηµάτων υλικών που
προδιαγράφονται στο κεφάλαιο αυτό.
Των εργασιών θα προηγηθεί χάραξη των οριζόντιων κατά µήκος και πλάτος και των
κατακόρυφων διαστάσεων σε σχέση µε τα άλλα στοιχεία του έργου (εσωτερικά χωρίσµατα,
φωτιστικά στόµια, κ.λπ.) ώστε να δοθεί το επιθυµητό άψογο αποτέλεσµα.
Θα τοποθετηθούν όπου απαιτείται όλοι οι πρόσθετοι αναρτήρες άλλων στοιχείων του έργου
(φωτιστικών, στοµίων οδηγών παραπετασµάτων κ.λπ.) που ενσωµατώνονται στις ψευδοροφές.
Θα προβλεφθούν και θα κατασκευασθούν όλες οι απαιτούµενες διατάξεις (αρµοί, µονώσεις,
κ.λπ.) για την πυραντοχή της όλης κατασκευής και θα εξασφαλισθεί η απαιτούµενη
καπνοστεγανότητα, σε συνδυασµό και µε τα άλλα στοιχεία του κτιρίου (φωτιστικά, διαχωριστικά,
κ.λπ.).
Θα προβλεφθούν και θα κατασκευασθούν όλες οι απαιτούµενες διατάξεις για την εξασφάλιση
της συνέχειας της ηχοµόνωσης των χώρων.
Θα κατασκευασθεί το περιµετρικό τελείωµα των ψευδοροφών µε κατάλληλης διατοµής
µεταλλικό στοιχείο στις συναρµογές µε διαχωριστικούς τοίχους, ελαφρά χωρίσµατα, φωτιστικά,
κ.λπ.
Θα κατασκευασθούν όλες οι απαιτούµενες θυρίδες επίσκεψης, ελέγχου και χειρισµού των
διαφόρων εγκαταστάσεων έτσι ώστε να είναι αφανείς και καλαίσθητες, ανθεκτικές σε συχνά
ανοιγοκλεισίµατα και εύχρηστες.

6.21.11

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Οι εργασίες συναρµολόγησης των ψευδοροφών θα εκτελεσθούν αφού τελειώσουν όλες οι
χονδροκατασκευές και τοποθετηθούν οι υαλοπίνακες (έχει κλείσει το κτίριο) ώστε οι συνθήκες
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µέσα σε αυτό να πλησιάζουν τις συνθήκες κανονικής λειτουργίας του (υγρασία, θερµοκρασία,
κ.λπ.).
Όλα τα εµφανή υλικά θα είναι καθαρά, οµοιόχρωµα και χωρίς το παραµικρό ελάττωµα.
Η διακίνηση των υλικών θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα υλικά να παραµένουν στους
χώρους εγκατάστασής τους 48 ώρες πριν τοποθετηθούν για να προσαρµόζονται στις συνθήκες
του χώρου εγκατάστασής τους.
Αποκλείεται οποιαδήποτε επιβάρυνση του συστήµατος ανάρτησης των ψευδοροφών από άλλα
στοιχεία του κτιρίου τα οποία πρέπει να έχουν δική τους ανάρτηση.
Ψευδοροφές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές αυτές και δεν έχουν άψογη
εµφάνιση από αισθητική και τεχνική άποψη δεν θα γίνονται δεκτές.

6.21.12

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α. Στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις εντάσσονται στο χώρο µεταξύ οροφής - ψευδοροφής
θα προβλέπονται όλες οι απαιτούµενες θυρίδες επίσκεψης σε θέσεις που απαιτείται η πρόσβαση για επισκευές και συντηρήσεις. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι εύκολα
προσβάσιµος. Οι θυρίδες επίσκεψης θα είναι µη ορατές, αφαιρούµενες, πλήρεις µε
πλαίσια, τελειώµατα και µηχανισµούς στερέωσης των φύλλων εύκολους στη χρήση. Τα
πλαίσια των θυρίδων θα είναι είτε γαλβανισµένα µεταλλικά είτε από αλουµίνιο σύµφωνα µε
τα σχέδια, ενώ η θύρα θα είναι από µέταλλο ή γυψοσανίδα ανάλογα µε τις ειδικές
απαιτήσεις του χώρου (υδροµόνωση, αεροστεγάνωση, ηχοµόνωση, πυραντίσταση).
β. Καµία ψευδοροφή δεν σφραγίζει µε το υλικό τελειώµατος πριν ολοκληρωθούν όλες οι
δοκιµές των Η/Μ εγκαταστάσεων, έστω και αν αυτό γίνει λίγο πριν την παράδοση του έργου.
γ. Οι Η/Μ εγκαταστάσεις, οι σωληνώσεις, οι καλωδιώσεις κτλ καθώς και οποιαδήποτε άλλα
αντικείµενα δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να στηρίζονται στην ψευδοροφή, αλλά θα
αναρτώνται από την πλάκα οροφής.
δ. Στην περίπτωση που αναµένεται συµπύκνωση υδρατµών στο κενό µεταξύ ψευδοροφής –
οροφής, πρέπει να προβλέπεται η τοποθέτηση µικρών ελεγχόµενων ανοιγµάτων αερισµού
ή µηχανικών υγροποιητών.

6.21.13

ΑΝΟΧΕΣ

Οριζοντιότητα τελειωµένων επιφανειών
± 5 mm µε αλφαδιασµένο πήχη 4 m
Ευθυγράµµιση των ορατών σκελετών
± 0,5 mm από ράµµα
Ορθογωνισµός πλακών
απόλυτος
Βέλος
1:360
Βέλος κάµψης µε ανάρτηση 30 kg(1)
3 mm
∆ιαφορά περασιάς επιφανειών στις ενώ¬σεις των διατοµών του σκελετού
0,5 mm
Η ανάρτηση του βάρους θα γίνεται από το σκελετό και στο µέσον µεταξύ δύο αναρτήσεων
ψευδοροφής.
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6.22 ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
Για την διασφάλιση της αντοχής του εδάφους και κατά συνέπεια της σταθερότητας των
κατασκευών που εδράζονται σε αυτό (έργα οδοποιίας, οικοδοµικά κλπ) θα πρέπει να ληφθούν
τα κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση των επιδράσεων των οποιασδήποτε προέλευσης
υδάτων.
Τα µέτρα που κρίνονται κατάλληλα για τον σκοπό αυτό θα προκύψουν από σχετική υδραυλική
µελέτη αποχέτευσης - αποστράγγισης στην οποία θα καθορίζονται αναλυτικά, µε λεπτοµερή
σχέδια και τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές:
•

Το επιλεγµένο σύστηµα αποχέτευσης - αποστράγγισης

•

Τα είδη αποχετευτικών και αποστραγγιστικών εγκαταστάσεων

•

Τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής των αποχετευτικών - αποστραγγιστικών
εγκαταστάσεων που πρέπει να είναι σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03, ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-08-01-03-01, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00.

•

Οι µέθοδοι παρακολούθησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων αποχέτευσης αποστράγγισης

6.22.1

ΤΑΦΡΟΙ

Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται οι πάσης φύσης εργασίες για την
κατασκευή επιφανειακών έργων αποχέτευσης οµβρίων, όπως οι τάφροι:
Τάφροι: Πρόκειται για ανοικτούς (επενδεδυµένους ή ανεπένδυτους) αγωγούς, οι οποίοι
διαµορφώνονται συνήθως κατά µήκος της οδοποιίας και ανάλογα µε τη διατοµή τους
(τριγωνική, τραπεζοειδής ή ορθογωνική), διαθέτουν µεγαλύτερη παροχετευτική ικανότητα
συγκριτικά µε εκείνη των ρείθρων. Οι τάφροι αποχετεύουν την απορροή των οµβρίων που
προέρχεται κυρίως από την επιφάνεια του οδοστρώµατος, καθώς και αυτή που προέρχεται από
τις επιφάνειες πρανών και κλιτύων.

Οι τάφροι επί µη βραχωδών εδαφών, η κατά µήκος κλίση των οποίων είναι µεγαλύτερη από
3%, επενδύονται µε στρώση σκυροδέµατος κατηγορίας τουλάχιστον C12/15 και ελάχιστου
πάχους 0,15 m, προκειµένου να αποφευχθεί η διάβρωση του πυθµένα.
Οι τάφροι που κατασκευάζονται παρά την οδό, για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας, δεν
επιτρέπεται να έχουν βάθος µεγαλύτερο από 0,50 m, άλλως, εάν υδραυλικοί λόγοι απαιτούν
µεγαλύτερο βάθος, παραπλεύρως της οδού τοποθετείται στηθαίο ασφαλείας. Το πλάτος του
πυθµένα των τάφρων τραπεζοειδούς διατοµής κυµαίνεται από 0,30 - 0,50 m. Η κλίση των
πρανών των ανεπένδυτων τάφρων διαµορφώνεται από 2:3 (ύψος : βάση) για µη συνεκτικά
εδάφη έως 1:1 για αρκετά συνεκτικά εδάφη, υπό την προϋπόθεση ότι η κατά µήκος κλίση αυτών
δεν υπερβαίνει το 3%, άλλως η τάφρος επενδύεται. Ανεξαρτήτως εδάφους, τάφροι µε κατά
µήκος κλίση µικρότερη του 0,5% επενδύονται µε σκυρόδεµα µε σκοπό τη βελτίωση της ροής.

6.22.2

Ξυλότυποι, Σιδηρός Οπλισµός και Σκυρόδεµα

Για την εκτέλεση των κατασκευών σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας και ποιότητας
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις που αναφέρονται στο Άρθρο 6 κατά περίπτωση.

104

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

6.22.3

Φρεάτια ∆ικτύου Οµβρίων

Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις εργασίες για την προµήθεια,
κατασκευή και πλήρη ενσωµάτωση στο έργο των κάθε είδους προκατασκευασµένων ή έγχυτων
επί τόπου φρεατίων (επίσκεψης, συµβολής, πτώσης, υδροσυλλογής κτλ.). Τα τυπικά φρεάτια
δικτύου αποχέτευσης οµβρίων διακρίνονται γενικά σε:
φρεάτια επίσκεψης ή/και συµβολής σωληνωτών ή ορθογωνίων αγωγών, στα οποία
διαµορφώνεται η αλλαγή κατεύθυνσης, αλλαγή κλίσης, αλλαγή διαµέτρων ή/και
συµβολές αγωγών
φρεάτια πτώσης, στα οποία συµβάλουν αγωγοί µε διαφορετικές υψοµετρικές
στάθµες
φρεάτια υδροσυλλογής, στα οποία συλλέγονται τα όµβρια ύδατα για να οδηγηθούν
στους αγωγούς οµβρίων.
Τα φρεάτια κατά γενικό κανόνα είναι επισκέψιµα και αναλόγως της φύσης της επιφάνειας, στην
οποία τοποθετούνται, το βάθος του αγωγού, το σκοπό που επιτελούν και τυχόν άλλους
παράγοντες, διακρίνονται σε διάφορους τύπους φρεατίων, τα οποίοι θα πρέπει να αναφέρονται
και περιγράφονται λεπτοµερώς στην µελέτη τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου..
Όλα τα µέρη των παντός τύπου φρεατίων (προκατασκευασµένα ή έγχυτα επί τόπου) θα
κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25, µειωµένης υδατοπερατότητας κατά τον
Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιµέντο 350 kg/m3
και οπλισµό τουλάχιστον Β500C, κατά τα λοιπά σύµφωνα το άρθρο «Σκυροδέµατα» της
παρούσας.

6.22.4

Προκατασκευασµένα Φρεάτια

Τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά των σπονδύλων των προκατασκευασµένων φρεατίων έχουν
ως εξής:
Μέγιστη υδατοαπορροφητικότητα:

6.22.5

8%

Αντοχή σε εσωτερική υδραυλική πίεση τουλάχιστον:

1 atm

Ελάχιστο πάχος τοιχωµάτων:

150 mm

Φρεάτια Έγχυτα Επί Τόπου

Για την κατασκευή όλων των έγχυτων επί τόπου φρεατίων επιβάλλεται η χρήση στεγανωτικού
µάζας.

6.22.6

Στόµια Εισροής

Ως στόµια εισροής χρησιµοποιούνται είτε χυτοσιδηρές εσχάρες καταστρώµατος, µε ράβδους
εγκάρσιες (κάθετες ή λοξές) προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας ώστε να αποφεύγονται
δυστυχήµατα από τη διέλευση ποδηλάτων κτλ., είτε πλευρικά στόµια κρασπέδου. Οι διαστάσεις
και ο τύπος των χυτοσιδήρων εσχαρών θα πρέπει να περιγράφονται λεπτοµερώς στα σχέδια
της µελέτης προσφοράς του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πιστοποιήσει στην Υπηρεσία
ότι οι εν λόγω εσχάρες είναι επαρκούς αντοχής για κατ' ελάχιστον οδικό φορτίο κλάσης SLW 60
κατά DIN 1072.
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6.22.7

Φρεάτια Επίσκεψης, Συµβολής, Πτώσης Κτλ.

Όλα τα µέρη των φρεατίων επίσκεψης, συµβολής, πτώσης κτλ. θα είναι προκατασκευασµένα
και θα παράγονται από ειδική εγκατάσταση προκατασκευής (είτε του Αναδόχου είτε σε
εργοστάσιο προκατασκευής), µε χρήση ειδικών τύπων, οι οποίοι θα πρέπει να εγκριθούν από
την Υπηρεσία πριν από την έναρξη της κατασκευής.
Τα προκατασκευασµένα φρεάτια, θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-0608-06:2009, θα αριθµούνται το καθένα χωριστά, θα επακολουθεί σύνταξη πρωτοκόλλου
παραλαβής από την Υπηρεσία, η οποία θα γίνεται επί τόπου του έργου και στη συνέχεια τα
φρεάτια θα προσκοµίζονται στην τελική θέση τοποθέτησης.
Η διαµόρφωση της συµβολής στα φρεάτια για να επιτευχθούν οι προβλεπόµενες ροές, η
πλήρης αποκατάσταση των τοµών των αγωγών µε τα φρεάτια, καθώς και η επίτευξη της
στεγανότητάς τους θα γίνεται µε σχολαστική επιµέλεια. Κάθε κακοτεχνία ή διαρροή θα
συνεπάγεται την ανακατασκευή όλου του τµήµατος όπου παρουσιάστηκε διαρροή ή κακοτεχνία.
Οι λαιµοί των φρεατίων επιβάλλεται να προσαρµόζονται µε επιµέλεια στο κύριο σώµα του
φρεατίου και ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στο απαιτούµενο ύψος κατασκευής τους, ανάλογα µε
το προβλεπόµενο από την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη ερυθρό υψόµετρο της οδού ή µε άλλες
οδηγίες που θα δοθούν από την Υπηρεσία.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα µέτρα για την ασφαλή φορτοεκφόρτωση,
µεταφορά και τοποθέτηση των σπονδύλων των φρεατίων στην οριστική θέση τους, όπως αυτή
φαίνεται στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Εάν κατά τις εν λόγω εργασίες συµβεί
ρηγµάτωση ή θραύση κάποιου ή κάποιων από τους σπονδύλους, τότε αυτοί θα
αποµακρύνονται από το έργο και θα αντικαθίστανται µε νέους υγιούς κατασκευής ενώ οι
σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

6.22.8

Φρεάτια Υδροσυλλογής

Όλα τα µέρη των φρεατίων υδροσυλλογής θα κατασκευάζονται από χυτό επί τόπου του έργου
οπλισµένο σκυρόδεµα. Τα φρεάτια αυτά είναι επισκέψιµα και τοποθετούνται κατά κανόνα
παράλληλα προς το ρείθρο της οδού.
Τα στόµια εισροής της εσχάρας θα έχουν µονοκλινή κατά πλάτος διαµόρφωση ενώ η κάτω
ακµή τους θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε το ρείθρο. Στην περίπτωση που, σύµφωνα µε την
εγκεκριµένη τεχνική µελέτη, προβλέπεται και πλευρικό στόµιο, αυτό διανοίγεται ανάµεσα στο
πλαίσιο της εσχάρας και το κράσπεδο. Πάντως, ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει τα
φρεάτια υδροσυλλογής µε βάση τη µορφή, το σχήµα και τις διαστάσεις, καθώς και την ποιότητα
και τη διάταξη των χυτοσιδηρών εξαρτηµάτων, όπως αυτά καθορίζονται στα σχέδια της
εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης ή µε βάση τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας.
Οι επιφάνειες έδρασης του πλαισίου και της εσχάρας πρέπει να έχουν διαµορφωθεί έτσι ώστε
να αποκλείεται το κροτάλισµα ή η µετακίνηση των εσχαρών όταν διέρχονται από πάνω τους
οχήµατα.
Όπου υπάρχουν ισχυρές κλίσεις ή µεγάλες ποσότητες νερού, θα τοποθετούνται περισσότερα
αποχετευτικά στόµια στη σειρά ή σε µικρές αποστάσεις µεταξύ τους, σύµφωνα πάντα µε τα
σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης ή µε βάση τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. Σε
περίπτωση ισχυρών κλίσεων της προς αποχέτευση επιφάνειας και αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα
νερά σκορπίζουν σε όλο το πλάτος της επιφάνειας (ή της οδού) και δεν συγκεντρώνονται στα
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ρείθρα, είναι δυνατόν, κατόπιν σχετικών οδηγιών της Υπηρεσίας, να διαταχθούν εσχάρες
υδροσυλλογής κάθετα προς την κατεύθυνση απορροής της επιφάνειας (ή τον άξονα της οδού).
Για να περιορίζεται κατά το δυνατόν η ανάγκη του συχνού καθαρισµού των φρεατίων
υδροσυλλογής, το ελάχιστο βάθος του χώρου εναπόθεσης των φερτών υλών που πρέπει να
διαµορφώνεται στον πυθµένα κάθε φρεατίου είναι 0,30 m.
Ο πυθµένας των φρεατίων υδροσυλλογής, κατασκευασµένος από οπλισµένο σκυρόδεµα
C20/25 και οπλισµό τουλάχιστον B500C, στον οποίο θα εδράζονται τα πλευρικά τοιχώµατα,
πρέπει να θεµελιώνεται στην άνω επιφάνεια στρώσης από θραυστό αµµοχάλικο πάχους 0,10
m. Η εν λόγω στρώση θα είναι απόλυτα οριζοντιωµένη και καλά συµπυκνωµένη, ώστε να
εξασφαλίζεται η σωστή έδραση των φρεατίων και να αποφεύγονται οι διαφορικές καθιζήσεις.
Όλες οι επιφάνειες του πυθµένα θα επιχρίονται επιµελώς τσιµεντοκονία πάχους 2 cm, σύµφωνα
µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00:2009.
Η κατασκευή των πλευρικών τοιχωµάτων, επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα χυτό επί τόπου,
δεν πρέπει να αρχίζει νωρίτερα από 24 ώρες µετά τη διάστρωση του σκυροδέµατος του
πυθµένα. Για τη σκυροδέτηση των πλευρικών τοιχωµάτων των έγχυτων επί τόπου φρεατίων θα
χρησιµοποιείται υποχρεωτικά και εξωτερικός ξυλότυπος.

6.23 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
Για την επιτυχή εγκατάσταση χλοοτάπητα επιφανειών έχει µεγάλη σηµασία ο χρόνος εκτέλεσης
της εργασίας. Ο πιο κατάλληλος χρόνος υδροσποράς για τις ελληνικές συνθήκες είναι οι µήνες
Οκτώβριος και Νοέµβριος.
Μπορεί επίσης να εκτελεσθεί η υδροσπορά µε επιτυχία και προς το τέλος Φεβρουαρίου µε
αρχές Μαρτίου. Σε όλα τα πρανή, που έχουν ανάγκη προστασίας από την επιφανειακή
διάβρωση και έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και διαµόρφωση της τελικής επιφάνειάς τους, τον
ίδιο χρόνο και µέχρι µέσα Νοεµβρίου, µπορεί να εκτελείται υδροσπορά. Σε κάθε περίπτωση τα
πρανή πρέπει να προστατεύονται από την επιφανειακή απορροή µε τα κατάλληλα έργα
αποστράγγισης.

6.23.1

Εδαφολογικές Συνθήκες

Πριν από την εκτέλεση των εργασιών της υδροσποράς, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να
εκτελέσει εδαφολογικές αναλύσεις µε σκοπό :
• Να υπολογίσει την απαιτούµενη ποσότητα λιπασµάτων και των δύο τύπων
• Να διαπιστώσει την ύπαρξη πιθανών προβληµάτων του εδάφους (υψηλού ή χαµηλού
pΗ, υπερβολική συγκέντρωση CaCΟ3, ιδιαίτερη σηµείωση παρουσίας χλωριούχου
νατρίου κλπ)
• Να κάνει τις ανάλογες προσθήκες χηµικών στοιχείων για τη βελτίωση των εδαφικών
συνθηκών
• Να τροποποιήσει το µίγµα που θα χρησιµοποιήσει προσθέτοντας κατάλληλους
σπόρους που µπορούν να αναπτυχθούν στο έδαφος που παρουσιάζεται το πρόβληµα
• Η σχετική δαπάνη των εδαφολογικών αναλύσεων αυτών βαρύνει τον ανάδοχο.

6.23.2

Υδραυλική Υδροσπορά

Η εργασία αυτή εκτελείται σε πρανή επιχωµάτων ή/και γαιωδών ορυγµάτων και περιλαµβάνει
τις παρακάτω επί µέρους εργασίες:
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α) Τον καθαρισµό της επιφάνειας από χονδρά αδρανή υλικά (µεγάλες πέτρες, µεγάλα συµπαγή
κοµµάτια χώµατα, ξύλα κ.τ.λ.
β) Τη διαµόρφωση της επιφάνειας µε σκοπό την απαλλαγή της από τυχόν επιφανειακές
διαβρώσεις (νεροφαγιές) ιδιαίτερα κατά µήκος της κλίσης των πρανών.
γ) Τη σπορά της επιφάνειας µε ειδικό µηχάνηµα (υδροσπορέα) απουσία ανέµου. Η διανοµή του
µίγµατος πρέπει να είναι οµοιογενής γι’ αυτό η σπορά των πρανών γίνεται σε δύο φάσεις προς
αντίθετες κατευθύνσεις για να γίνει οµοιόµορφη σπορά της επιφάνειας και για να δηµιουργηθεί
οµοιογενής και οµοιόµορφος χλοοτάπητας. Τα 2/3 της ποσότητας των υλικών για κάθε στρέµµα
επιφανείας που θα σπαρθεί, πέφτουν στην 1η φάση ενώ το υπόλοιπο 1/3 στις επόµενες µία ή
δύο φάσεις. Μεταξύ δύο φάσεων σποράς πρέπει να περάσουν 6 µέχρι 10 h, ώστε να
σταθεροποιηθεί το προσκολλητικό σκεύασµα της προηγούµενης φάσης.
δ) Την άρδευση της επιφάνειας που σπάρθηκε, µε εκτόξευση νερού για άρδευση, από
κατάλληλους εκτοξευτήρες σε περίπτωση που δεν υπάρξουν οι απαραίτητες βροχοπτώσεις
κατά τη διάρκεια του επόµενου µήνα από την υδροσπορά, για την ύπαρξη της απαραίτητης
εδαφικής υγρασίας που απαιτείται για την εξασφάλιση της έκπτυξης (φύτρωµα) των σπόρων.
ε) Τη λίπανση µε ελεύθερο χλωρίου λίπασµα, όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 8 εκ.
Στην υδραυλική υδροσπορά το µίγµα σποράς αποτελείται από:
• Μίγµα σπόρων.
• Σταθεροποιητή εδάφους.
• Λίπασµα οργανικό και ανόργανο.
• Υλικά επικάλυψης (mulches).
Η ελάχιστη σύνθεση των υλικών για την υδραυλική υδροσπορά, για επιφάνεια 1000 m2 πρέπει
να περιέχει τα ακόλουθα υλικά:
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Πίνακας 1: Υλικά για υδραυλική διασπορά
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Σπόρος (µίγµα)

20 kg

2

Υλικά επικάλυψης (mulches)
Κυτταρίνη ή ίνες ξύλου

200 kg - 400 kg αντιστοίχως

3

Χηµικό λίπασµα

30 kg

4

Οργανικό λίπασµα (ειδικής σύστασης)

Σύµφωνα µε την υπόδειξη του
οίκου παρασκευής

5

Σταθεροποιητικό εδάφους, κόλλα

Σύµφωνα µε την υπόδειξη του
οίκου παρασκευής

Ως υλικό επικάλυψης (mulches) στην υδραυλική υδροσπορά θα χρησιµοποιηθεί κυτταρίνη ή
ίνες ξύλου. Η χρήση άλλου τύπου υλικού επικάλυψης (mulches) επιτρέπεται µόνο µετά από
γραπτή έγκριση της πρότασης του Αναδόχου, από τον Κύριο του Έργου. Στην πρόταση αυτή
θα αναφέρονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές του υλικού που προτείνονται. Η ποσότητα
του υλικού επικάλυψης (mulches) που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι σύµφωνα µε την υπόδειξη
του οίκου παραγωγής του υλικού και την έγκρισης του Κύριο του Έργου. Ανεξάρτητα από τον
τύπο του υλικού επικάλυψης (mulches) που θα χρησιµοποιηθεί και στις δυο περιπτώσεις, την
ευθύνη για το τελικό αποτέλεσµα την έχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

6.23.3

Περιγραφή ∆ενδροφύτευσης

Όσον αφορά την παράδοση και την αποθήκευση των φυτών ισχύουν τα ακόλουθα:
• Τα φυτά που έχουν µεγαλώσει µέσα σε δοχεία πρέπει να αποστέλλονται µέσα στα
δοχεία στα οποία µεγάλωσαν.
• Όλα τα φυτά υποβάλλονται σε περιποίηση µε αντιδιαπνοϊκό πριν την αποστολή τους
από τα φυτώρια.
• Τα φυτά πρέπει να πιάνονται από τα δοχεία ή τις µπάλες των ριζών και όχι από το ίδιο
το φυτό.
Σε κάθε φυτό που παραδίνεται στον τόπο άφιξης σαν χωριστή µονάδα και σε κάθε κουτί, δέµα,
πακέτο ή δοχείο που περιέχει ένα ή περισσότερα φυτά πρέπει να είναι δεµένες, ευανάγνωστες
και γραµµένες ανεξίτηλα ετικέτες. Στις ετικέτες πρέπει να αναγράφονται η καθιερωµένη
φυτοκοµική και ελληνική ονοµασία, το µέγεθος, η ηλικία και όλα τα άλλα λεπτοµερή στοιχεία
που απαιτούνται για την αναγνώριση της ταυτότητας του φυτού σύµφωνα µε την προδιαγραφή.
Όταν οι ετικέτες δεν είναι προσαρτηµένες στα επιµέρους φυτά, πρέπει να αναφέρουν τις
ποσότητες από κάθε συγκεκριµένο φυτό που περιέχονται µέσα στο κουτί, το δέµα ή το δοχείο.
Όλα τα φυτά πρέπει να προστατεύονται από υπερβολική ζέστη ή κρύο και να αποθηκεύονται σε
ένα καλά αεριζόµενο και σκιασµένο χώρο, προστατευµένο από τον άνεµο και τον ήλιο.
Το πρόγραµµα φύτευσης πρέπει να διευθετείται έτσι ώστε να µην παραµένει αποθηκευµένος
στο εργοτάξιο ένας υπερβολικός αριθµός από αφύτευτα φυτά.
Όλα τα φυτά πρέπει να είναι πρώτης τάξης, αντιπροσωπευτικά του κανονικού του είδους ή της
ποικιλίας τους και πρέπει να έχουν κλαδιά ή στελέχη κανονικά και αρκετά καλά αναπτυγµένα
καθώς και υγιή ριζικά συστήµατα. ∆εν θα γίνονται δεκτά φυτά µε µέγεθος µεγαλύτερο από το
προκαθορισµένο. Τα φυτά πρέπει να είναι απαλλαγµένα από αντιαισθητικούς κόµπους,
εκδορές του φλοιού, κακώσεις από τον άνεµο και άλλες παραµορφώσεις. Η εµφάνισή τους
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πρέπει να είναι ενδεικτική καλής υγείας και σφριγηλότητας και να είναι εµφανές ότι το κλάδεµα
της κορυφής και το ξεκαθάρισµα των ριζών έχει γίνει σωστά.
Τα αντιπροσωπευτικά δείγµατα των δένδρων πρέπει να έχουν ίσιους κορµούς µε σωστή
διαµόρφωση των κλαδιών, συµµετρική κορυφή και ανέπαφο κεντρικό κλάδο. ∆εν πρέπει να
έχουν τοµές των κλώνων µε διάµετρο µεγαλύτερη των 25 χλστ που να µην έχουν επουλωθεί
τελείως.

6.24 ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
Τα λοιπά έργα υποδοµής είναι τα παρακάτω:
•

Χώρος στάθµευσης αυτοκίνητων

• ∆εξαµενή νερού
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την κατασκευή των συγκεκριµένων έργων υποδοµής
καλύπτονται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές Κτιριακών Έργων και τις Τεχνικές Προδιαγραφές
Έργων Οδοποιίας, καθώς και όσα ορίζονται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης (τεχνική
περιγραφή κλπ).

6.25 ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
Η εσωτερική οδοποιία θα είναι τύπου AV.

6.25.1

Χαρακτηριστικά των Κύριων Οδών

Οι κύριες οδοί έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
• Λωρίδες κυκλοφορίας:

2

• Καθαρό πλάτος κάθε λωρίδας κυκλοφορίας:

2,75 m

• Πλάτος ερείσµατος εκατέρωθεν των λωρίδων κυκλοφορίας:

0,75 m

• Ταχύτητα µελέτης για την οδό:

30 Κm/h

• Ταχύτητα κίνησης των οχηµάτων:

28 Km/h

• Μέγιστη κατά µήκος κλίση:

7%

• Μέγιστη επίκληση σε διατοµή:

6%

• Eλάχιστη ακτίνα οριζοντιογραφίας

6.25.2

15 m

∆ιατοµή

Η διατοµή των κυρίων οδών θα περιλαµβάνει:
∆ύο στρώσεις υπόβασης, πάχους 0,10 m κάθε µία σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0503-03-00.
∆ύο στρώσεις βάσης, πάχους 0,10 m κάθε µία σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-0303-00.
Ασφαλτική προεπάλειψη, σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01.
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-18-01.
Ασφαλτική στρώση βάσης, σύµφωνα την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04, πάχους 0,05 m.
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 πάχους
0,05 m.

110

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα ερείσµατα δεξιά και αριστερά των λωρίδων κυκλοφορίας θα είναι σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-05-03-08-00.

6.25.3

∆ιαγράµµιση – Μέτρα Προστασίας – Αποκατάστασης

Για τη σύνταξη της Τεχνικής Μελέτης Προσφοράς θα χρησιµοποιηθούν οι Τεχνικές
Προδιαγραφές και οι σχετικές εγκύκλιοι του ΥΠΕΧΩ∆Ε όπως ισχύουν σήµερα.
Η προσαρµογή προς το τοπίο και η αποφυγή αισθητικής όχλησης από µεγάλα ορύγµατα, όπου
προκύπτει τέτοιο ενδεχόµενο, θα υλοποιηθεί µε την επικάλυψη των πρανών δια φυτικών γαιών,
µε φύτευση θάµνων και δέντρων σε συνδυασµό µε τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια της
οδού.
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7.

ΟΜΑ∆Α

6Η:

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΩΝ

Η/Μ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Στην Οµάδα αυτή περιλαµβάνονται όλες οι Η/Μ εγκαταστάσεις των κτιριακών έργων και των
έργων υποδοµής, όπως:
o εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού
o εγκατάσταση ύδρευσης
o εγκατάσταση αποχέτευσης
o εγκατάσταση πυρόσβεσης
o εγκατάσταση πυροσπροστασίας – πυρανίχνευσης
o δίκτυο ασθενών και ισχυρών ρευµάτων - τηλεελέγχου
o δίκτυο ύδρευσης,
o δίκτυο αποχέτευσης,
o δίκτυο πυρόσβεσης,
o δίκτυο θέρµανσης αντιδραστήρων
o εξωτερικός φωτισµός κλπ

7.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
7.1.1

Γενικά

Το σύνολο της εγκατάστασης ύδρευσης θα περιλαµβάνει όλες εκείνες τις επιµέρους
εγκαταστάσεις, που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των κτιρίων και εγκαταστάσεων σε
καθαρό νερό, τόσο των εγκαταστάσεων εντός των κτιρίων όσο και του δικτύου που οδεύει
εξωτερικά αυτών. Επιπλέον συµπεριλαµβάνει το αντίστοιχο δίκτυο και εγκαταστάσεις για την
τροφοδοσία κτιρίων και εγκαταστάσεων µε νερό υψηλής καθαρότητας δηλαδή µε βιοµηχανικό
νερό.
Οι υπολογισµοί και η κατασκευής της εγκατάστασης ύδρευσης θα γίνουν µε βάση την ΤΟΤΕΕ
2411/86.

7.1.2

∆ίκτυα ∆ιανοµής Νερού Χρήσης

Το δίκτυο διανοµής νερού χρήσης θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των χώρων υγιεινής, των κτιρίων.
Το δίκτυο σωληνώσεων καθαρού νερού θα είναι από χαλκοσωλήνα ή γαλβανισµένο
σιδηροσωλήνα. Το δίκτυο σωληνώσεων βιοµηχανικού νερού όπου αυτό είναι ορατό θα είναι
απόκλειστικά από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα.
Οι κατακόρυφες σωληνώσεις όπου είναι δυνατόν θα οδεύουν σε κοινά επισκέψιµα κανάλια µε
τις στήλες της αποχέτευσης. Οι σωληνώσεις µέσα στους χώρους υγιεινής θα οδεύουν
εντοιχισµένοι.
Στους κεντρικούς κλάδους εγκαθίστανται σφαιρικές βάνες διακοπής (Ball \/alves), για την
ευχερή αποµόνωση του δικτύου τροφοδοσίας.
Σε όλες τις παροχές κρύου και ζεστού νερού των ειδών υγιεινής, νεροχυτών κλπ. θα
προβλέπονται γωνιακοί διακόπτες.
Η τροφοδοσία των κτιρίων και εγκαταστάσεων θα γίνει µε υπόγειο εξωτερικό δίκτυο διανοµής
από πλαστικό σωλήνα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
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7.1.3

Ζεστό Νερό Χρήσης

Η τροφοδοσία των νιπτήρων και νεροχυτών µε ζεστό νερό θα γίνεται από τοπικά θερµοδοχεία
διπλής ενέργειας (ηλιακός συλλέκτης και ηλεκτρική αντίσταση). Το δίκτυο του ζεστού νερού θα
µονώνεται κατάλληλα σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

7.1.4

Θερµοδοχείο (Boiler)

To θερµοδοχείο θα είναι τύπου εγκεκριµένου από το Υπουργείο Βιοµηχανίας και θα φέρει τη
σήµανση CE.
Θα αποτελείται από δοχείο κατασκευασµένο από χαλυβδοέλασµα πάχους 4mm εσωτερικά
επενδεδυµένο µε εποξειδική επάλειψη για εξασφάλιση αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Το δοχείο θα περιβάλλεται από µη υγροσκοπικό µονωτικό υλικό πάχους τουλάχιστον 5 cm.
Εξωτερικά θα φέρει περίβληµα από φύλλο λαµαρίνας επισµαλτωµένο.

Το θερµοδοχείο θα διαθέτει:
•

Εµβαπτιζόµενη ανοξείδωτη ηλεκτρική αντίσταση.

•

Αυτόµατο θερµοστάτη µεγάλης ακρίβειας µε εµβαπτιζόµενο στέλεχος.

•

Ηλεκτρική θερµική ασφάλεια.

•

Ασφαλιστική βαλβίδα διπλής ενέργειας.

•

Αντεπίστροφη βαλβίδα.

•

Θερµόµετρο ενδείξεως της θερµοκρασίας του νερού κυκλικό.

•

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας επαγωγική.

•

Έναλλάκτη (σερπαντίνα) από χαλκό

Το θερµοδοχείο θα φέρει επίσης αναµονές για την σύνδεση των σωληνώσεων εισαγωγής Φ
1/2" και εξαγωγής Φ 3/4".
Το θερµοδοχείο θα είναι δοκιµασµένο σε υδραυλική πίεση 20 bar τουλάχιστον.
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7.2 ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤHΜΑΤΑ
Οι αντλίες της ύδρευσης (καθαρού και βιοµηχανικού νερού) θα είναι φυγοκεντρικές,
πολυβάθµιες και θα συνδέονται µε τον κινητήρα µε τη βοήθεια ελαστικού συνδέσµου. Οι
στροφές δεν θα υπερβαίνουν τις 2900 στρ./min.

Οι αντλίες θα είναι κατάλληλες για πόσιµο νερό συνηθισµένης θερµοκρασίας, θα είναι
υπολογισµένες και κατασκευασµένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η διάβρωση των
δροµέων και των κελυφών από το φαινόµενο της σπηλαίωσης (Cavitation).

Το σώµα της αντλίας θα συνίσταται από πολλά όµοια δακτυλοειδή τµήµατα αντίστοιχα µε τις
βαθµίδες της (εκτός από τα ακραία), τα οποία προσαρµόζονται µε κοχλίες οι οποίοι διαπερνούν
από οµόκεντρες οπές. Το κέλυφος (σώµα) της αντλίας και τα οδηγά πτερύγια κάθε βαθµίδας θα
είναι κατασκευασµένα από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο (GG – 25) ή ανοξείδωτο χάλυβα.

Ο άξονας της θα στηρίζεται πάνω σε αυτολιπαινόµενα έδρανα τα οποία στερεώνονται στις
ακραίες βαθµίδες. Τα έδρανα θα είναι τριβείς ολίσθησης ή ένσφαιροι τριβείς και η διάρκεια της
ζωής τους θα είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες. Οι δίσκοι του δροµέα θα είναι κατασκευασµένοι
από ειδικό ορείχαλκο και κατεργασµένοι µε επιµέλεια. Η αντλία θα είναι εφοδιασµένη µε
στυπιοθλίπτες, οι οποίοι επιθεωρούνται εύκολα και αποσυναρµολογούνται για αντικατάσταση
των παρεµβυσµάτων, τα οποία θα είναι από υλικό κατάλληλο για πόσιµο νερό. Η αντλία θα έχει
διάταξη εξισορρόπησης της υδραυλικής πίεσης στο στυπιοθλίπτη της κατάθλιψης. Ο δροµέας
µε τον άξονα θα είναι ζυγοσταθµισµένος τουλάχιστον για την περιοχή µέχρι τον αριθµό
στροφών κανονικής λειτουργίας. Η αντλία θα έχει τους αναγκαίους κρουνούς εξαερισµού και
στόµιο εκκένωσης µε πώµα. Η σύνδεση της µε τις σωληνώσεις θα γίνεται µε φλάντζες και θα
συνοδεύεται από πρόσθετες κατάλληλες φλάντζες.
Τα συγκροτήµατα θα φέρουν δοχείο διαστολής κατάλληλου όγκου µε µεµβράνη από ελαστικό
υλικά κατάλληλο για πόσιµο νερό.
Ο ηλεκτροκινητήρας της κάθε αντλίας θα είναι στεγανός ασύγχρονος βραχυ-κυκλωµένου
δροµέα, τριφασικός τάσης 400 V, 50 Hz. Η ισχύς του θα είναι κατά 20% τουλάχιστον
µεγαλύτερη από την απαιτούµενη στον άξονα της αντλίας, η οποία λειτουργεί µε τις παραπάνω
αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας. Η ισχύς θα είναι οπωσδήποτε επαρκής για την κίνηση της
αντλίας µε µανοµετρικό ύψος κατά 25% µικρότερο του κανονικού.

Το ρεύµα εκκίνησης δεν θα υπερβαίνει κατά 6 φορές το ονοµαστικό ρεύµα. Ο κινητήρας θα έχει
θερµική προστασία έναντι υπερφόρτωσης, και θα συνοδεύεται και από αυτόµατο προστασίας
έναντι βραχυκυκλώµατος.

Ο ηλεκτροκινητήρας θα έχει όλες τις απαραίτητες βοηθητικές επαφές λειτουργίας των
απαιτούµενων αυτοµατισµών. Ο κινητήρας θα είναι προστασίας ΙΡ23.

Το αντλιοστάσιο θα είναι σύµφωνο µε τον ΕΛΟΤ ΤΟ 08-08-01-00
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7.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
7.3.1

Γενικά

Η εγκατάσταση αυτή περιλαµβάνει τα παρακάτω συστήµατα αποχέτευσης:
•

Αποχέτευση λυµάτων και στραγγιδίων διεργασιών

•

Αποχέτευση οµβρίων από τις σκεπές των κτιρίων.

Οι υπολογισµοί της εγκατάστασης αποχέτευσης θα γίνουν µε βάση την ΤΟΤΕΕ 2412/86.

7.3.2

Αποχέτευση Λυµάτων Και Στραγγιδίων ∆ιεργασιών

Η εγκατάσταση αυτή αφορά τα λύµατα όλων των χώρων υγιεινής, όπως και λυµάτων που θα
προκύψουν από πλύσεις στεγασµένων χώρων και µηχανήµατων.
Το σύνολο του συστήµατος αποχέτευσης των λυµάτων θα χαραχθεί µε στόχο τη γρήγορη και
άνετη αποµάκρυνση των λυµάτων από τα σηµεία παραγωγής τους, προς το κεντρικό δίκτυο
που θα οδεύει εκτός κτιρίων, σε διαδροµές µε όσο το δυνατόν λιγότερες καµπύλες.
Οι οριζόντιες σωληνώσεις των νιπτήρων θα συγκεντρώνονται σε σιφώνια και θα ενώνονται
µέσω αυτών µε την κατακόρυφη στήλη ή τον συλλεκτήριο αγωγό, ενώ οι λεκάνες θα συνδέονται
µε κλίση τουλάχιστον 2% απ' ευθείας µε την κατακόρυφη στήλη ή τον συλλεκτήριο αγωγό.
Τα λύµατα από πλύσεις χώρων θα συλλέγονται µε σιφώνια δαπέδου και κανάλια
αποστράγγισης µε χυτοσιδηρές εσχάρες και θα οδηγούνται επίσης στο εξωτερικό δίκτυο.
Οι κατακόρυφες στήλες αποχέτευσης θα είναι επισκέψιµες και δεν θα ενοχλούν αισθητικά.
Το υψηλότερο σηµείο του οριζοντίου δικτύου αποχέτευσης σε κάθε όροφο θα αερίζεται µε
δίκτυο αερισµού το οποίο αρχίζει πριν από την τάπα καθαρισµού και καταλήγει στη συλλεκτήριο
στήλη αερισµού.
Τα σιφώνια δαπέδου θα µεταλλικά σε όλους τους χώρους.

Τα φρεάτια επίσκεψης των ακαθάρτων θα κατασκευάζονται κτιστά ή χυτά από σκυρόδεµα, θα
επιστρώνονται εσωτερικά µε ισχυρή πατητή τσιµεντοκονία και θα καλύπτονται µε διπλό
χυτοσίδηρο κάλυµµα που µονώνεται µε στεγανωτικό υλικό.
Στην απόληξη του σωλήνα αερισµού στο δώµα θα τοποθετείται συρµάτινη κεφαλή αερισµού.
Τα λύµατα θα συγκεντρώνονται από τους διάφορους υδραυλικούς υποδοχείς και θα οδηγούνται
πάντα µε ελεύθερη ροή και µέσω κατακόρυφων στηλών και οριζοντίου δικτύου προς το φρεάτιο
του εξωτερικού υπογείου δικτύου αποχέτευσης. Από εκεί µέσω µηχανοσίφωνα οδηγούνται στον
κεντρικό αγωγό.
Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής και του δικτύου των σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύµφωνα
µε τον ισχύοντα "Κανονισµό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων", τις υποδείξεις του
κατασκευαστή και της επιβλέψεως, καθώς επίσης και τους κανόνες της τεχνικής και της
εµπειρίας, µε τις µικρότερες δυνατές φθορές των δοµικών στοιχείων του κυρίου και µε πολύ
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επιµεληµένη δουλειά. Οι διατρήσεις πλακών, τοίχων και τυχόν λοιπόν φερόντων στοιχείων του
κτιρίου για την τοποθέτηση υδραυλικών υποδοχέων ή διέλευσης σωληνώσεων θα εκτελούνται
µετά από έγκριση της επιβλέψεως. Οι κανονισµοί µε τους οποίους πρέπει να συµφωνούν τα
τεχνικά στοιχεία των µηχανηµάτων, συσκευών και υλικών των εγκαταστάσεων, αναφέρονται
στην τεχνική έκθεση και στις επιµέρους προδιαγραφές των υλικών. Όλα τα υλικά που θα
χρησιµοποιηθούν θα είναι καινούργια και τυποποιηµένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών
που ασχολούνται µε την παραγωγή τους, χωρίς ελαττώµατα, διαστάσεων και βάρους όπως
προβλέπονται στους κανονισµούς, όταν δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές.

7.3.3

∆ίκτυο Σωληνώσεων

Το δίκτυο σωληνώσεων αποχετεύσεως των κτιρίων θα κατασκευασθεί µε βάση τον κανονισµό
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02 και τους ακόλουθους γενικούς όρους:

α) Η διαµόρφωση του δικτύου, η διάµετρος των διαφόρων τµηµάτων του και τα υλικά
κατασκευής θα είναι σύµφωνα µε τα σχέδια, ενώ παράλληλα θα τηρούνται οι διατάξεις των
επισήµων κανονισµών του Ελληνικού κράτους για "Εσωτερικές Υδραυλικές Εγκαταστάσεις".
β) Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι σύµφωνα µε τους Γερµανικούς κανονισµούς κατασκευής DΙΝ
8061/8062/19531.
γ) Τα µέσα στο έδαφος, οριζόντια τµήµατα του δικτύου θα κατασκευασθούν από πλαστικούς
σωλήνες U-PVC 6 atm.
δ) Οι κατακόρυφες στήλες αποχετεύσεως θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες UPVC 6 atm.
ε) Οι δευτερεύοντες σωλήνες των υποδοχέων ή σιφωνίων δαπέδων θα κατασκευασθούν από
πλαστικοσωλήνες.
στ) Οι δευτερεύοντες σωλήνες αερισµού θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες PVC 4
atm διαστάσεων Φ 40mm.
ζ) Οι κατακόρυφοι σωλήνες αερισµού του δικτύου θα κατασκευασθούν από πλαστικούς
σωλήνες PVC 4 atm.
η) Οι οριζόντιοι πλαστικοί σωλήνες µέσα στο έδαφος θα τοποθετηθούν µε έδραση πάνω σε
βάση από σκυρόδεµα των 200kg τσιµέντου, αρκετού πάχους (10cm) και πλάτους το οποίο θα
διαστρωθεί στον πυθµένα του αντίστοιχου χαντακιού, µε την ίδια ρύση, όπως ο αποχετευτικός
αγωγός. Μετά την τοποθέτηση και συναρµογή των πλαστικών σωλήνων στο χαντάκι, αυτό θα
γεµίσει πρώτο µε ισχνό σκυρόδεµα που θα καλύπτει τους σωλήνες µέχρι το µισό της διαµέτρου
τους και ύστερα µε τα προϊόντα της εκσκαφής που θα κοσκινίζονται καλά.
θ) Τα φρεάτια που διαµορφώνονται για επίσκεψη και καθαρισµό κατά µήκος των υπογείων
αποχετευτικών αγωγών στις θέσεις αλλαγής κατεύθυνσης ή διακλάδωσης, ανεξαρτήτως
διαστάσεων, θα κατασκευάζονται ως εξής:
Ο πυθµένας του ορύγµατος στη θέση κάθε φρεατίου θα διαστρώνεται µε ισχνό σκυρόδεµα
3
περιεκτικότητας 200kg τσιµέντου ανά m σε πάχος 12cm πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί µισό
τεµάχιο πλαστικού σωλήνα Φ10cm (κοµµένο κατά µήκος δύο γενέτειρων διαµετρικά αντιθέτων)
ίσιου ή καµπύλου ή διακλαδώσεως για διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής προσαρµοζόµενου
στεγανό µε κανονική συναρµογή πάνω στους συµβάλλοντες στο ύψος του πυθµένα
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αποχετευτικούς αγωγούς από τους οποίους ο ένας πρέπει απαραίτητα να είναι ο γενικός
αγωγός του κλάδου έτσι ώστε να µη διακόπτεται η συνέχεια της ροής από τον γενικό αγωγό. Τα
στόµια των απορρεόντων στο φρεάτιο αγωγών από διάφορες διευθύνσεις θα τοποθετούνται
χαµηλότερα του αυλακιού του κυρίου αγωγού.
Τα τοιχώµατα του φρεατίου θα εδράζονται πάνω στη διάστρωση του πυθµένα από ισχνό
σκυρόδεµα θα κατασκευάζονται από δροµική οπτοπλινθοδοµή µε πλήρεις πλίνθους και
τσιµεντοκονία 1:2 µε τη δέουσα προσοχή, ώστε να µη µένουν κενά γύρω από τα στόµια των
σωλήνων που συνδέονται στα φρεάτια. Τα τοιχώµατα και ο πυθµένας του φρεατίου θα
επιχρίονται µε τσιµεντοκονία αναλογίας 1 µέρους τσιµέντου και 2 µέρη άµµου θάλασσας, µε
λείανση της επιφάνειας τους µε µυστρί, χωρίς όµως να καλύπτονται τα από πλαστικά τεµάχια
(διαµορφούµενα στον πυθµένα) αυλάκια. Τα τοιχώµατα των φρεατίων µπορούν να
κατασκευασθούν και από οπλισµένο σκυρόδεµα 300kg αντί πλινθοδοµής. Τα φρεάτια θα
φέρουν διπλό στεγανό χυτοσίδηρο κάλυµµα βαρέως τύπου και πλαίσιο. Για εξασφάλιση της
στεγανότητας µεταξύ καλυµµάτων και πλαισίων στις αυλακώσεις του περιθωρίου θα
τοποθετηθεί λίπος. Όσα φρεάτια βρίσκονται σε θέσεις που διέρχονται οχήµατα θα φέρουν
καλύµµατα τύπου και αντοχής αρκετής για το φορτίο τους.
Το βάθος του φρεατίου θα είναι συνάρτηση της κλίσεως του προς αυτό οδηγούµενων σωλήνων
που δεν πρέπει όµως να είναι µικρότερη από 1:100.
ι) Οι πλαστικοί σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια θα είναι βάρους σύµφωνου προς τους
κανονισµούς, ανθεκτικοί, απόλυτα κυλινδρικοί, χωρίς ρήγµατα και µε σταθερό πάχος
τοιχωµάτων.
ια) Οι πλαστικοί σωλήνες θα έχουν το πάχος που καθορίζεται στο σχέδιο θα είναι κατά το
δυνατό συνεχείς ενώ θα απορρίπτονται τυχόν αδικαιολόγητες ενώσεις. Για τον έλεγχο του
πάχους των χρησιµοποιηµένων πλαστικοσωλήνων καθορίζεται το ελάχιστο βάρος τους κατά
διάµετρο.
ιβ) Οι συνδέσεις των πλαστικοσωλήνων µεταξύ τους κατά προέκταση ή κατά διακλάδωση για
τον σχηµατισµό της σωληνώσεως θα επιτυγχάνεται µε µούφα διαµορφωµένη στο ένα άκρο
κάθε σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, ανθεκτικό, στην θερµοκρασία και στα
διάφορα λύµατα των οικιακών και των περισσοτέρων βιοµηχανικών αποχετεύσεων.
ιγ) Η προσαρµογή ορειχάλκινων εξαρτηµάτων σε πλαστικοσωλήνες θα εκτελείται κατά όµοιο
τρόπο. Οι συνδέσεις πλαστικοσωλήνων κατά διακλάδωση πρέπει να εκτελούνται λοξά σε γωνία
o
45 µε καµπύλωση του σωλήνα διακλάδωσης κοντά στο σηµείο διακλάδωσης για διευκόλυνση
της ροής σε αυτούς. Οι ενώσεις των πλαστικοσωλήνων µε σιδηροσωλήνες θα γίνονται µε ειδικό
ορειχάλκινο κοχλιωτό σύνδεσµο του οποίου το ένα άκρο θα συνδεθεί στον πλαστικοσωλήνα µε
τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, το άλλο δε θα κοχλιώνεται στο σιδηροσωλήνα.
ιδ) Η προσαρµογή πωµάτων καθαρισµού και άλλων εξαρτηµάτων σε πλαστικοσωλήνες πρέπει
να εκτελείται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν ο στροβιλισµός της ροής και η
συσσώρευση τυχόν παρασυρµένων από τα αποχετευµένα νερά, στερεών ουσιών σε θέσεις
προσαρµογής των εξαρτηµάτων τους. Για τη στερέωση των πλαστικοσωλήνων σε τοίχους ή
δάπεδα µέσα στα αυλάκια εντοιχισµού τους θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά τσιµεντοκονία.
ιε) Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισµού ή των προεκτάσεων των στηλών
αποχετεύσεως πάνω από το δώµα θα προστατεύονται από κεφαλή µε πλέγµα από
γαλβανισµένο σύρµα, όπου στα σχέδια σηµειώνεται, όπως και όπου αυτό είναι αναγκαίο θα
προβλεφθούν στόµια καθαρισµού µε πώµα κοχλιωτό (τάπες). Οι διάµετροι των στοµίων
καθαρισµού θα είναι ίσες τις διαµέτρους των αντιστοίχων σωλήνων, όπου αυτό είναι δυνατό.
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ιστ) Οι πλαστικές κατασκευές (πχ. στραγγιστήρες δαπέδων κλπ) θα κατασκευασθούν από
φύλλο πλαστικού πάχους 4mm. Οι στραγγιστήρες (σιφωνίου) θα φέρουν ορειχάλκινες σχάρες
διαµέτρου 100mm. Το συνολικό βάρος χωρίς την ορειχάλκινη τάπα θα είναι 1.5kg µε διάφραγµα
(κόφτρα) η οποία θα φέρει κοχλιωτή ορειχάλκινη τάπα καθαρισµού Φ30. Επειδή τα οικοδοµικά
υλικά δεν προσβάλλουν τους πλαστικούς σωλήνες, δεν είναι αναγκαία η επάλειψη τους µε
προστατευτικά υλικά. Το σιφώνιο ουρητηρίων θα είναι κλειστό µε ορειχάλκινο πώµα αντί
σχάρας.

7.3.4

Τοποθέτηση Υπογείων Σωλήνων Αποχέτευσης Ακαθάρτων

Οι υπόγειοι σωλήνες θα τοποθετηθούν εδραζόµενοι πάνω σε βάση σκυροδέµατος των
διακοσίων [200] kg τσιµέντου, πάχους τουλάχιστον 10 cm και πλάτους 30 cm το οποίο θα
διαστρωθεί στον πυθµένα του αντίστοιχου χαντακιού, µε την αυτή ρύση όπως ο αποχετευτικός
αγωγός.

Μετά την τοποθέτηση και συναρµογή σωλήνων στο χαντάκι, αυτό θα γεµίζεται µε ισχνό
σκυρόδεµα 200 kg πλήρως καλύπτον τους σωλήνες µέχρι και 10 cm πάνω από το άνω µέρος
τους και κατόπιν µε τα προϊόντα της εκσκαφής καλά κοσκινιζόµενα.

Τα κατά µήκος των υπόγειων αποχετευτικών αγωγών διαµορφούµενα φρεάτια επισκέψεως και
καθαρισµού, ανεξάρτητα διαστάσεων, θα κατασκευάζονται όπως καθορίζεται πιο κάτω.

Ο πυθµένας του ορύγµατος στη θέση κάθε φρεατίου θα διαστρώνεται µε ισχνό σκυρόδεµα
περιεκτικότητας 200kg τσιµέντου ανά m², σε πάχος 12 cm, πάνω στο οποίο θα διαµορφώνεται
αυλάκι µε ενσωµάτωση σ' αυτό µισού τεµαχίου σωλήνα ευθύ, καµπύλου ή διακλαδώσεως Υ
(κοµµένο κατά την έννοια του άξονά του), προσαρµοζόµενου στεγανά µε κανονική συναρµογή
στους συµβάλλοντες αποχετευτικούς αγωγούς, στο ύψος του πυθµένα από τους οποίους ο
ένας απαραίτητα θα είναι ο γενικός αγωγός του κλάδου, ώστε να µη διακόπτεται η συνέχεια της
ροής του γενικού αγωγού.

Τα στόµια των απορρεόντων στο φρεάτιο άλλων αγωγών από διάφορες διευθύνσεις θα
τοποθετούνται ψηλότερα του αυλακιού του κύριου αγωγού.

Τα τοιχώµατα του φρεατίου, εδραζόµενα στον από ισχνό σκυρόδεµα πυθµένα, θα
κατασκευάζονται από δροµική οπτοπλινθοδοµή µε τούβλα και τσιµεντοκονία 1:2, µε τη δέουσα
προσοχή, ώστε να µη µένουν κενά γύρω από τα στόµια των σωλήνων. Τα τοιχώµατα και ο
πυθµένας του φρεατίου θα επιχρίονται µε τσιµεντοκονία αναλογίας 1 µέρους τσιµέντο προς 2
µέρη άµµου θαλάσσης, µε λείανση της επιφάνειάς τους µε µυστρί, χωρίς να καλύπτουν τα
πλαστικά τεµάχια που διαµορφώνουν τους αύλακες στον πυθµένα.
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Τα φρεάτια θα φέρουν διπλό στεγανό χυτοσιδηρό κάλυµµα και πλαίσιο. Για εξασφάλιση της
στεγανότητας µεταξύ καλυµµάτων και πλαισίων θα επαλειφθεί λίπος.

Τα φρεάτια που τυχόν βρίσκονται σε θέσεις που διέρχονται οχήµατα, θα φέρουν καλύµµατα
τύπου και αντοχής επαρκούς για τα σχετικά φορτία κλάσεως D400.

Το βάθος των φρεατίων θα είναι συνάρτηση της κλίσεως των σωλήνων, που συντρέχουν και
που δεν πρέπει να είναι µικρότερη του 1:100.

7.3.5

∆οκιµές
7.3.5.1.

∆οκιµή Στεγανότητας Με Αέρα

Η δοκιµή του δικτύου αποχέτευσης µε αέρα έχει σκοπό την εξακρίβωση της αεροστεγανότητας
της εγκατάστασης, και εκτελείται για όλη την εγκατάσταση ταυτόχρονα. Αφού γίνει η πλήρωση
όλων των οσµοπαγίδων µε νερό και σφραγιστούν όλες οι απολήξεις των στηλών αποχέτευσης
στην οροφή του κτιρίου, εισάγεται στην εγκατάσταση µέσω αντλίας, αέρας πίεσης 38mm ΣΥ και
κλείνει η εισαγωγή αέρα. Για χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο των 3min, η πίεση πρέπει να
διατηρηθεί σταθερή.

7.3.5.2.

∆οκιµή Ικανοποιητικής Απόδοσης

Μετά την επιτυχή δοκιµή της στεγανότητας και για την εξακρίβωση της διατήρησης του
απαιτούµενου ύψους αποµόνωσης µέσα σε όλες τις οσµοπαγίδες, εκτελείται η δοκιµή
ικανοποιητικής απόδοσης κατά τµήµατα. Για την εκτέλεση της δοκιµής επιλέγεται αριθµός
υδραυλικών υποδοχέων που συνδέονται στον ίδιο κλάδο, οριζόντιο ή κατακόρυφο. Μετά το
πέρας των διαδοχικών δοκιµαστικών φορτίσεων κάθε στήλης, η εγκατάσταση σφραγίζεται
αεροστεγώς, όπως ακριβώς στην δοκιµή στεγανότητας µε αέρα, χωρίς να εισαχθεί νερό σε
καµιά οσµοπαγίδα. Στην συνέχεια εισάγεται αέρας, όπως ακριβώς στην δοκιµή στεγανότητας µε
αέρα, αλλά µε πίεση µέχρι 25mmΣΥ και κλείνεται η εισαγωγή του αέρα. Η δοκιµή θεωρείται
επιτυχηµένη όταν η πίεση διατηρηθεί σταθερή για 3min.
Για όλες τις δοκιµές θα συνταχθούν πρωτόκολλα δοκιµής και θα υπογραφούν από τον
επιβλέποντα και τον ανάδοχο.

7.3.6

Αντλητικά Συγκροτήµατα

Για την άντληση, ανύψωση ή µεταφορά λυµάτων του δικτύου αποχέτευσης που απαιτηθεί να
γίνει µε αντλία , η αντλία θα είναι υποβρύχια , εµβαπτισµένη µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά.
Η πτερωτή θα είναι µονοκάναλη ή τύπου vortex.
Η αντλία θα είναι κατασκευασµένη από χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα.
Από ανοξείδωτο χάλυβα θα είναι και ο άξονας της , ενώ η πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο.
Θα φέρει διπλή στεγάνωση, µε διπλό στυπιθλίπτη.
Ο κινητήρας θα φέρει σύστηµα ελέγχου θερµοκρασίας TCS (Thermo-Control-System)
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µε θερµικούς αισθητήρες στο στάτη, οι οποίοι θέτουν την αντλία εκτός λειτουργίας στην
περίπτωση υπερθέρµανσης της και την επανεκκινούν αυτόµατα αφού κρυώσει.
Επιπλέον θα έχει:
Κλάση µόνωσης:

F (155º C)

Προστασία:

IP 68

Τροφοδοσία:

50 Hz-400V

Για ονοµαστική ισχύ κινητήρα πάνω από 2kW, θα εκκινεί µε διάταξη αστέρα τριγώνου.
Η αντλία µπορεί να έχει µέχρι δεκαπέντε (15) εκκινήσεις την ώρα, εγγυηµένες, χωρίς να
υπερθερµαίνεται ο κινητήρας.
Ο κινητήρας θα ψύχεται από το περιρέον ρευστό.

7.3.7

Αποχέτευση Οµβρίων

Η εγκατάσταση αυτή θα αφορά την συλλογή των βρόχινων νερών από τη στέγη και τους
ακάλυπτους χώρους και την αποµάκρυνση τους από το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο. Ο
υπολογισµός για την διατοµή των υδρορροών και σωληνώσεων απορροής των βρόχινων
νερών θα γίνει µε βάση τον πίνακα 9 της ΤΟΤΕΕ 2412/86 την βροχόπτωση τουλάχιστον 300
lt/sec.ha και τις επιφάνειες που θα αποχετευτούν.
Η εγκατάσταση θα περιλαµβάνει τα στόµια απορροής και τις κατακόρυφες στήλες οµβρίων
(υδρορροές).

Οι κατακόρυφες στήλες θα είναι από πλαστικούς σωλήνες και οι ακριβείς θέσεις και τρόπος
όδευσης τους θα φαίνονται στα σχέδια της µελέτης. Οι κατακόρυφες στήλες θα καταλήγουν σε
φρεάτια οµβρίων. Για την απορροή των οµβρίων θα υπάρχει εξωτερικό υπόγειο δίκτυο δίδυµο
από κάθε φρεάτιο, που θα καταλήγει στο ρείθρο του.

Τα φρεάτια οµβρίων θα συνδέονται µε το ρείθρο του πεζοδροµίου µε σωλήνες PVC 10 atm.

7.4 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
7.4.1

Γενικά

Η εγκατάσταση πυρανίχνευσης - πυρόσβεσης θα είναι σύµφωνη µε τους ισχύοντες
κανονισµούς όπως δίνονται στην τεχνική περιγραφή του έργου.
Για τη µελέτη και κατασκευή των έργων θα εφαρµοστούν επιπλέον οι κανονισµοί ΕΛΟΤ
ΤΠ:1501-04-05-08-00, 1501-08-08-01-00, 1501-08-08-02-00, 1501-08-08-04-00, 1501-08-0805-00
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Για τον διάφορο εξοπλισµό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί, ακολούθως αναφέρονται οι γενικές
τεχνικές προδιαγραφές του.

7.4.2

Κεφαλές Καταιονισµού

Αν από τις µελέτες απαιτηθεί τέτοιο σύστηµα, οι κεφαλές SPRINKLERS θα είναι
κατασκευασµένες από ένα ανεγνωρισµένο οίκο και είναι εγκεκριµένες από τις αρµόδιες αρχές
της χώρας από την οποία προέρχονται ή από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτό θα
αποδεικνύεται µε ανάλογο πιστοποιητικό της εγκρίνουσας αρχής.

Οι κεφαλές θα αποτελούνται από µεταλλικό σκελετό µε κατάλληλο σπείρωµα για το βίδωµα
τους πάνω στο εξάρτηµα σωλήνα και µε κατάλληλα διαµορφωµένη θέση για την γυάλινη
αµπούλα, το σπάσιµο της οποίας θα επιτρέπει την διέλευση και τον καταιονισµό του νερού.

Η αµπούλα περιέχει κατάλληλο υγρό, το οποίο σε ορισµένη θερµοκρασία, διαστελόµενο σπάει
την αµπούλα. Η κεφαλή ακόµη θα έχει στο ένα της άκρο κατάλληλα διαµορφωµένο δίσκο για
τον διασκορπισµό και τον καταιονισµό του νερού. Είναι ισχυρής κατασκευής ανθεκτικής στα
κτυπήµατα, κατάλληλη για ανάρτηση από το κάτω µέρος των σωλήνων (Pendent Position).

θα φέρουν κατάλληλη επιφανειακή προστασία (που έχει γίνει από τον κατασκευαστικό οίκο),
έτσι ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε δηµιουργία οξείδωσης ή άλλου φαινοµένου που θα
µπορούσε να δηµιουργήσει εµπόδιο στην κανονική λειτουργία των κεφαλών, έστω και µετά από
µεγάλο χρονικό διάστηµα από την εγκατάσταση τους.

Όπου υπάρχουν ψευδοροφές και οι σωληνώσεις δεν είναι ορατές θα χρησιµοποιούνται κεφαλές
µε κατάλληλο αρµοκάλυπτρο (Flush Mounted Sprikler Heads).

Η θερµοκρασία λειτουργίας των κεφαλών είναι 68°C (115°F). Το υγρό περιεχόµενο της γυάλινης
αµπούλας είναι κόκκινο (κατά τους κανονισµούς F.O.C.). Εάν τοποθετηθεί κεφαλή SPRINKLER
επάνω από κάποια συσκευή που παράγει θερµότητα τότε στο σηµείο εκείνο τοποθετείται
κεφαλή κατάλληλη για θερµοκρασία 79°C (175°F) ( µε υγρό χρώµατος κίτρινου) ή και
µεγαλύτερη.

7.4.3

Πυροσβεστικές Φωλιές

Θα είναι κατασκευασµένες κατά DΙΝ 14461 και συµφωνα µε τον ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-04-05-01-01.
Κάθε πυροσβεστική φωλιά θα αποτελείται από µεταλλικό ερµάριο διαστάσεων περίπου 0,70 Χ
0,50 Χ 0,18 m, θα είναι τύπου επίτοιχου και θα κατασκευασθούν από χαλυβδοέλασµα πάχους
1.5 mm.

Το εµπρόσθιο µέρος θα είναι διαµορφωµένο σε πόρτα.
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Το πλαίσιο του ερµαρίου που στηρίζεται η πόρτα θα κατασκευάζεται µε στραντζάρισµα της
λαµαρίνας των πλευρικών τοιχωµάτων. Οι πλευρικές ενισχύσεις της πόρτας θα γίνονται µε
διπλό στραντζάρισµα. Το πλαίσιο της πόρτας θα είναι στο ίδιο επίπεδο µε το πλαίσιο του
ερµαρίου, όπου στηρίζεται η πόρτα.

Η πόρτα θα στηρίζεται σε δύο ισχυρούς µεντεσέδες που συγκολλούνται µε κατάλληλα
διαµορφωµένη υποδοχή στο εσωτερικό των πλαισίων ερµαρίου και πόρτας έτσι ώστε η πόρτα
να εφαρµόζει χωρίς διάκενο στο πλαίσιο της πυροσβεστικής φωλιάς. Η µανδάλωση της πόρτας
θα γίνεται µε χωνευτή περιστρεφόµενη χειρολαβή (που δεν εξέχει από το εξωτερικό επίπεδο της
πόρτας) και σύστηµα µανδάλωσης στο εσωτερικό του ερµαρίου. Η χειρολαβή θα είναι
κατασκευασµένη από ανοδειωµένο αλουµίνιο.

Η πυροσβεστική φωλιά θα είναι βαµµένη εσωτερικά και εξωτερικά µε αντισκωριακό χρώµα
(γραφιτούχο µίνιο) και µε δυο στρώσεις από ελαιόχρωµα σε κόκκινη απόχρωση (RAL 3000).

Στην πυροσβεστική φωλιά θα είναι επικολληµένο επίπεδο πλαστικό µε την ένδειξη
"ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ".

Κάθε πυροσβεστική φωλιά θα περιλαµβάνει:
α.

Ανέµη τύλιξης πυροσβεστικού σωλήνα διαµέτρου 470 mm και δυνατότητας περιτύλιξης
µέχρι 30 m πυροσβεστικού σωλήνα τύπου C, διαµέτρου 1-3/4".
Η ανέµη θα είναι κατασκευασµένη από χαλύβδινη λαµαρίνα πάχους 1 mm , που
πρεσσάρεται για την δηµιουργία οµόκεντρων περιφερειών και στηρίζεται µε σύστηµα
κατασκευασµένο από χαλύβδινα ελάσµατα στο ερµάριο της Π.Φ και έχει την δυνατότητα
εξερχόµενη της Π.Φ. να περιστραφεί κατά 270°.
Όλη η κατασκευή της ανέµης-συστήµατος στήριξης και περιστροφής γαλβανίζεται εν
θερµώ.

β.

Σωλήνα πυρόσβεσης διαµέτρου 1-3/4" µήκους 20 m κατά DIN 14811 τύπου C µε
εσωτερική διάµετρο 38 m, πίεσης καταστροφής 40 bar, µε εξωτερική επένδυση από
διπλή πλέξη συνθετικών ινών, από 100% πολυεστέρα, µε µέγιστη δυνατότητα κατά
µήκος επιµήκυνσης 5% και µε εσωτερική επένδυση από συνθετικό ελαστικό
συγκολληµένο στην εξωτερική επένδυση µε την µέθοδο της επαφής.

γ.

Αυλό εκτόξευσης πολλαπλών εφαρµογών κατασκευασµένο κατά DIN 14365, µε µοχλό
όπου το όργανο ζεύξης είναι έτσι κατασκευασµένο ώστε ξεκινώντας από τη θέση της
διακοπής (µοχλός κάθετα στη διεύθυνση της ροής) επιτρέπει την επιλογή εκτόξευσης
κατά συγκεκριµένη δέσµη ή κατά ακτίνα διασποράς.
Η γωνία εκτόξευσης του νερού θα είναι µεταβλητή από 0° έως 160°.
Ο αυλός θα έχει την δυνατότητα καταιονικής προστασίας του χειριστή, και τούτο θα είναι
δυνατό ανεξάρτητα της επιλογής εκτόξευσης κατά δέσµη ή ακτινών διασποράς.
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Σε περίπτωση κινδύνου θα µπορεί να διακοπεί ολόκληρη η ροή µε µια µοναδική κίνηση
του χειριστή.
Η λειτουργία του αυλού δεν θα επηρεάζεται από ακαθαρσίες ή διάφορα ινώδη υλικά.
Στο περίβληµα θα υπάρχει απλός, συµβολικός χαρακτηρισµός για τις διάφορες θέσεις
του διακόπτη (ηρεµία - συγκεντρωµένη δέσµη - ακτίνα διασποράς.
Ο αυλός θα είναι από κράµα αλουµινίου χωρίς χαλκό κατά DΙΝ 1725 µε επικάλυψη στη
θέση χειρολαβής µε ειδικό υλικό µε επιφάνεια κατάλληλη για χειρολαβή (όχι λεία) και θα
αντέχει σε κτυπήµατα, θα είναι αντιοξειδωτικός και ανθεκτικός στη θερµότητα.
Στον αυλό θα κοχλιούται ηµισύνδεσµος κατά DIN 14307 για την σύνδεση µε τον
εύκαµπτο σωλήνα, κατασκευασµένος από κράµα Α1-Mg-Si κατά DIN 1725.
δ.

Βάννα σύνδεσης εύκαµπτων αγωγών τύπου "Stop Valve" βαρέως τύπου κατά DIN
14461 µε σύνδεση σπειρώµατος. Το σώµα, ο κοχλίας και ο δίσκος βάνας, είναι από
ορείχαλκο. Η βάνα συνδέεται µε το δίκτυο µε ρακόρ 2" και µε τον εύκαµπτο σωλήνα µε
ηµισύνδεσµο συµπλέκτη πίεσης (STORZ) κατασκευασµένο κατά DIN 14307 από κράµα
Α1-Mg-Si (DIN 1725).

ε.

Ο εύκαµπτος σωλήνας συνδέεται µε την βάννα και τον αυλό µε συµπλέκτες
ηµισύνδεσµους (STORZ) µε ουρά, κατασκευασµένους κατά DIN 14321, κατάλληλους
για εύκαµπτο αγωγό πίεσης, κατασκευασµένους από κράµα Α1-Mg-Si (DΙΝ 1725) µε
δακτυλίους στεγανοποίησης από ελαστικό.
Ο εύκαµπτος σωλήνας σφίγγεται στα Α1-Mg-Si µε σφιγκτήρες τύπου C από
γαλβανισµένη λαµαρίνα.

7.4.4

Πυροσβεστικοί Σταθµοί (ΠΣ)

Οι πυροσβεστικοί σταθµοί θα είναι συµφωνοί µε τον κανονισµό ΕΛΟΤ ΤΠ:1501-04-05-08-00
Οι σταθµοί αυτοί θα αποτελούνται από ένα ερµάριο µέσα στο οποίο εγκαθίστανται ορισµένα
Ειδικά Πυροσβεστικά Εργαλεία και Μέσα και θα περιλαµβάνουν:
α. ∆υο ατοµικές προσωπίδες.
β. ∆υο προστατευτικά κράνη.
γ. ∆υο ηλεκτρικά φανάρια µε µπαταρίες.
δ. Μια κουβέρτα διάσωσης (δύσφλεκτη).
ε. Ένα φτυάρι.
στ. Ένα τσεκούρι.
ζ. Μια αξίνα.
η. Ένα λοστό διάρρηξης.
θ. Ένα σκεπάρνι.
ι. Μία αναπνευστική συσκευή.
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Τα παραπάνω θα είναι σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Παράρτηµα "∆" της Πυροσβεστικής
∆ιάταξης Νο. 3.

Τα ερµάρια των ΣΕΠΕ θα είναι κατάλληλα για εγκατάσταση και σε εξωτερικό χώρο,
κατασκευασµένο από λαµαρίνα ντεκαπέ πάχους 2 mm, µε ενισχύσεις µε σιδερογωνιές,
βιοµηχανικού τύπου, συναρµολογηµένα στο εργοστάσιο κατασκευής τους.

Οι πόρτες των σταθµών θα έχουν άκαµπτο πλαίσιο και θα εφάπτονται πολύ καλά και σφιχτά σ'
όλα τα σηµεία µε το κύριο σώµα του σταθµού, ώστε να αποφεύγεται η είσοδος βροχής στο
εσωτερικό του. Για τον σκοπό αυτό, θα υπάρχει επίσης περιφερειακά σε κάθε πόρτα ελαστικό
παρέµβυσµα, σταθερά συγκολληµένο σ' αυτή. Οι πόρτες θα φέρουν επίσης έκτυπες περσίδες
για τον αερισµό του σταθµού.

Στην µπροστινή όψη, της δεξιάς πόρτας του σταθµού θα αναγράφει µε τυποποιηµένα γράµµατα
η λέξη "Π. Σ.". Η αναγραφή των γραµµάτων θα γίνει µε διπλή στρώση λευκού ελαιοχρώµατος.
Ο σταθµός εδράζεται πάνω σε βάση.

Για την έδραση του, ο σταθµός θα φέρει περιφερειακά στη βάση του σιδηρογωνιά 50X50X5
mm. Στις 4 γωνίες θα υπάρχει συγκολληµένη στην σιδερογωνιά τριγωνική λάµα, στην οποία
ανοίγονται τρύπες για να βιδωθούν τα µπουλόνια στο δάπεδο ή σε βάση από σκυρόδεµα.

Οι πόρτες του σταθµού θα έχουν στους µεντεσέδες πυρρό ορειχάλκινο. Επίσης θα έχουν
µάνταλο (όχι κλειδαριά) άριστης εµφάνισης και θα ανοίγουν µε ευκολία.

Ο σταθµός (και όλα του τα εσωτερικά ελάσµατα, ράφια κλπ.) βάφεται µε χρώµα ερυθρό (RAL
3000). Η βαφή θα γίνεται αφού πρώτα αποµακρυνθούν τελείως οι σκουριές, µε ένα χρώµα
ανοξειδωτικής βαφής και δύο χρώµατα ελαιοβαφής, χρώµατος κόκκινου, κατάλληλου για
θερµοκρασία µεγαλύτερη από 120°C. Για να επιτευχθεί µεγαλύτερη αντοχή της βαφής, τα
ερµάρια µπαίνουν σε κλίβανο σε 100-120 οC επί 15-30 λεπτά. Για την ανάρτηση εργαλείων
πάνω στις πόρτες του σταθµού θα υπάρχουν ειδικές αναρτήσεις (ελαστικές, λουριά, κλπ.)
κατάλληλα στερεωµένες πάνω στις πόρτες.

7.4.5

Αντλητικό Συγκρότηµα Πυρόσβεσης

Το αντλητικό συγκρότηµα πυρόσβεσης θα περιλαµβάνει δύο ηλεκτροκίνητες αντλίες
πυρόσβεσης (µία κύρια και µια βοηθητική – Jokey) και µία πετρελαιοκίνητη ίδιας δυναµικότητας
µε την κύρια ηλεκτροκίνητη, ένα πιεστικό δοχείο, συγκρότηµα βαλβίδας συναγερµού, διακόπτη
ροής και πίνακα αυτοµατισµού. Οι αντλίες πυρόσβεσης θα είναι συγκροτηµένες πάνω σε κοινή
µεταλλική βάση από σίδηρο ή χυτοσίδηρο.
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7.4.6

Αντλίες

Οι αντλίες θα είναι προϊόντα ειδικού εργοστασίου και οι χαρακτηριστικές τους θα φαίνονται σε
έντυπα του κατασκευαστή. Η χαρακτηριστική καµπύλη της βοηθητικής - Jokey αντλίας θα είναι
τέτοια ώστε η αντλία να µπορεί να δώσουν το 1:50% της ζητούµενης παροχής σε µανοµετρικό
ύψος 100% του ζητούµενου.

Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικές, πολυβάθµιες και θα συνδέονται µε τον κινητήρα µε τη
βοήθεια ελαστικού συνδέσµου. Οι στροφές δεν θα υπερβαίνουν τις 2900 στρ./min.
Οι αντλίες θα είναι κατάλληλες για πόσιµο νερό συνηθισµένης θερµοκρασίας, θα είναι
υπολογισµένες και κατασκευασµένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η διάβρωση των
δροµέων και των κελυφών από το φαινόµενο της σπηλαίωσης (Cavitation).

Το σώµα της αντλίας θα συνίσταται από πολλά όµοια δακτυλοειδή τµήµατα αντίστοιχα µε τις
βαθµίδες της (εκτός από τα ακραία), τα οποία προσαρµόζονται µε κοχλίες οι οποίοι διαπερνούν
από οµόκεντρες οπές. Το κέλυφος (σώµα) της αντλίας και τα οδηγά πτερύγια κάθε βαθµίδας θα
είναι κατασκευασµένα από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο (GG – 25).

Ο άξονας της θα στηρίζεται πάνω σε αυτολιπαινόµενα έδρανα τα οποία στερεώνονται στις
ακραίες βαθµίδες. Τα έδρανα θα είναι τριβείς ολίσθησης ή ένσφαιροι τριβείς και η διάρκεια της
ζωής τους θα είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες. Οι δίσκοι του δροµέα θα είναι κατασκευασµένοι
από ειδικό ορείχαλκο και κατεργασµένοι µε επιµέλεια. Η αντλία θα είναι εφοδιασµένη µε
στυπιοθλίπτες, οι οποίοι επιθεωρούνται εύκολα και αποσυναρµολογούνται για αντικατάσταση
των παρεµβυσµάτων, τα οποία θα είναι από υλικό κατάλληλο για πόσιµο νερό. Η αντλία θα έχει
διάταξη εξισορρόπησης της υδραυλικής πίεσης στο στυπιοθλίπτη της κατάθλιψης. Ο δροµέας
µε τον άξονα θα είναι ζυγοσταθµισµένος τουλάχιστον για την περιοχή µέχρι τον αριθµό
στροφών κανονικής λειτουργίας. Η αντλία θα έχει τους αναγκαίους κρουνούς εξαερισµού και
στόµιο εκκένωσης µε πώµα. Η σύνδεση της µε τις σωληνώσεις θα γίνεται µε φλάντζες και θα
συνοδεύεται από πρόσθετες κατάλληλες φλάντζες.

7.4.7

Ηλεκτροκινητήρες

Ο ηλεκτροκινητήρας της κάθε αντλίας θα είναι στεγανός ασύγχρονος βραχυ-κυκλωµένου
δροµέα, τριφασικός τάσης 400 V, 50 Hz. Η ισχύς του θα είναι κατά 20% τουλάχιστον
µεγαλύτερη από την απαιτούµενη στον άξονα της αντλίας, η οποία λειτουργεί µε τις παραπάνω
αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας. Η ισχύς θα είναι οπωσδήποτε επαρκής για την κίνηση της
αντλίας µε µανοµετρικό ύψος κατά 25% µικρότερο του κανονικού.

Το ρεύµα εκκίνησης δεν θα υπερβαίνει κατά 6 φορές το ονοµαστικό ρεύµα. Ο κινητήρας για
λόγους διαθεσιµότητας της εγκατάστασης δεν θα έχει θερµική προστασία έναντι
υπερφόρτωσης, θα συνοδεύεται όµως από αυτόµατο προστασίας έναντι βραχυκυκλώµατος.

Ο ηλεκτροκινητήρας θα έχει όλες τις απαραίτητες βοηθητικές επαφές λειτουργίας των
απαιτούµενων αυτοµατισµών. Ο κινητήρας θα είναι προστασίας ΙΡ23.
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7.4.8

Πετρελαιοκινητήρας

Ο πετρελαιοκινητήρας για την κίνηση της πετρελαιοκίνητης αντλίας θα είναι κατάλληλης ισχύος
και πάντα 20% µεγαλύτερης από αυτή που απορροφά ή αντλία. Θα έχει αυτόµατη εκκίνηση µε
εντολή από τον πίνακα του πιεστικού και θα εκκινεί όταν η ηλεκτροκίνητη αντλία παρουσιάζει
πρόβληµα ή έλλειψη τάσης. Θα έχει ενσωµατωµένη δεξαµενή καυσίµου µε επάρκεια για
συνεχόµενη λειτουργία τουλάχιστον µιας ώρας.

7.4.9

Πιεστικό Συγκρότηµα ∆ιαφυγών

Αµέσως µετά τις κύριες αντλίες θα συνδέεται στο σύστηµα ένα µικρό πιεστικό συγκρότηµα
νερού µε αντλία και πιεστικό δοχείο µε µεµβράνη, για να διατηρεί σταθερή την πίεση στο δίκτυο
σωληνώσεων όταν υπάρχουν διαφυγές. Για την αντλία διαφυγών (Jokey Pump) θα ισχύουν όσα
αναφέρονται για τις αντλίες πυρόσβεσης.

Η εγκατάσταση πιεστικού δοχείου µεµβράνης θα εγκατασταθεί για να αποφεύγεται η συχνή
λειτουργία της αντλίας διαφυγών προκειµένου να διατηρείται σταθερή πίεση στο δίκτυο
σωληνώσεων. Το πιεστικό δοχείο θα είναι ειδικής κατασκευής και κατάλληλο για πίεση
λειτουργίας 10 atm.

Η παροχή της αντλίας διαφυγών και ο όγκος του πιεστικού δοχείου θα είναι µικρά και το ακριβές
µέγεθος τους θα καθορισθεί σε συνεργασία µε τον προµηθευτή του αντλητικού πυροσβεστικού
συγκροτήµατος.

7.4.10

∆ιακόπτης Ροής (Flow Switch)

Ο διακόπτης ροής θα εγκατασταθεί στον συλλέκτη εκκίνησης των επί µέρους δικτύων
πυρόσβεσης και θα δίνει σήµα συναγερµού στον πίνακα πυρανίχνευσης, στον πιεζοστατικό
διακόπτη του συγκροτήµατος βαλβίδας συναγερµού και στον πίνακα αυτοµατισµού των αντλιών
µόλις υπάρξει ροή νερού.
Ο διακόπτης ροής θα διαθέτει ένα πνευµατικό σύστηµα καθυστέρησης που απορροφά τις
στιγµιαίες ή λόγω µικροδιαρροών αυξοµειώσεις στην πίεση του δικτύου για να αποφεύγονται οι
λανθασµένοι συναγερµοί.
Θα είναι κατάλληλης κατασκευής, βαρέως βιοµηχανικού τύπου και µπορεί να συνεργάζεται σε
δίκτυα αυτόµατου καταιονισµού Sprinklers µε πίνακα πυρανίχνευσης.
Το µέγεθος του θα είναι αντίστοιχο µε την διατοµή του σωλήνα επάνω στον οποίο εγκαθίσταται.
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7.4.11

Φορητά Μέσα Πυρόσβεσης
7.4.11.1

Φορητοί Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως

Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-0601 και 1501-04-05-07-01.
Οι πυροσβεστήρες θα είναι εγκεκριµένοι, βαµµένοι χρώµατος κόκκινου, κατάλληλης
χωρητικότητας και θα φέρουν πινακίδα µε όλα τα χαρακτηριστικά τους και τις οδηγίες
λειτουργίας, ενώ θα συνοδεύονται από ειδική ανθεκτική υποδοχή εξάρτησης για επίτοιχη
εγκατάσταση. Η φιάλη θα είναι κατασκευασµένη από χαλυβδοέλασµα.
Η σκόνη φέρεται σε ατµόσφαιρα CO2 ώστε να εξασφαλίζεται πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 12
bar.

Η φιάλη δοκιµάζεται σε πίεση που να αντιστοιχεί στα 5/3 της πιέσεως λειτουργίας. Επιπλέον θα
υπάρχει ασφαλιστικό µε ελατήριο που να µη επιτρέπει να αυξηθεί η πίεση µέσα στο σώµα
πάνω από το 0,90 της πίεσης δοκιµής.
Θα φέρουν µόνο ένα άνοιγµα επί του οποίου θα είναι κοχλιωµένη η βαλβίδα εκτόξευσης, η
χειρολαβή και µανόµετρο ελέγχου της εσωτερικής πίεσης µε έντονα και ευκρινή σύµβολα για τον
άµεσο έλεγχο της πίεσης, θα φέρουν σκόνη τύπου είτε Β.C.Ε. (150 ΚV) είτε Α.Β.C.Ε. (1000 V)
µε αντίστοιχη ένδειξη. Όπου απαιτηθεί µεγαλύτερη ποσότητα θα χρησιµοποιηθούν τροχήλατοι
πυροσβεστήρες 25 ή 50 kg.

7.4.11.2

∆ίκτυο Πυρόσβεσης - ∆εξαµενή Πυρόσβεσης

Οι τιθέµενες εν προκειµένω προδιαγραφές έχουν σαν στόχο:
Την ασφάλεια, εξυπηρέτηση και άνεση των χρησιµοποιούντων το έργο.

1.

2.
Τη µεγάλη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων σε συνδυασµό µε χαµηλό (κατά το
δυνατόν) αρχικό κόστος, µικρή δαπάνη συντήρησης και εξασφάλιση της σωστής και αξιόπιστης
λειτουργίας κάθε εγκατάστασης.
3.
Την επισκεψιµότητα των εγκαταστάσεων για ταχεία πρόσβαση σε περίπτωση ανάγκης
και εύκολη συντήρηση.
Η τροφοδότηση του δικτύου πυρόσβεσης θα γίνεται µε νερό του δικτύου ύδρευσης µέσω
δεξαµενής επαρκούς όγκου και κατάλληλου πυροσβεστικού συγκροτήµατος.

7.4.11.3

∆ίκτυο Πυρόσβεσης

Θα εγκατασταθεί πλήρες δίκτυο Πυρόσβεσης, το οποίο µέσω πιεστικού συγκροτήµατος θα
καλύπτει τόσο τα κτίρια όσο και τους υπαίθριους χώρους. Το δίκτυο υδροδοτείται από δεξαµενή
επαρκούς όγκου µε πυροσβεστικό συγκρότηµα που περιλαµβάνει:
•

Κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία κατάλληλης παροχής

•

Κύρια πετρελαιοκίνητη αντλία ίδιας παροχής

•

Βοηθητική αντλία (Jokey - Pump)
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•

Πιεστικό δοχείο

Σηµειώνεται πως πετρελαιοκίνητη αντλία θα τοποθετηθεί ανεξάρτητα µε την τοποθέτηση
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, για την καλύτερη ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Το δίκτυο θα αναπτύσσεται, µε υπόγειο δίκτυο από γαλβανισµένους σωλήνες µέσα σε χαντάκι
βάθους 70cm σε στρώµα άµµου αφού επαλειφθούν µε διπλή στρώση πίσσας. Εναλλακτικά
ης
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας HDPE , 3 γενίας.

Στις διελεύσεις των σωληνώσεων κάτω από δρόµους θα εγκιβωτίζονται επί πλέον µε
σκυρόδεµα για τη µηχανική προστασία τους.

Το δίκτυο θα αναπτύσσεται σε κατάλληλους βρόγχους ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα σε
περίπτωση σπασίµατος κάποιου σηµείου να µείνει απροστάτευτο τµήµα της µονάδας. Από το
δίκτυο θα αναχωρούν κλάδοι µόνιµου συστήµατος πυρόσβεσης προς τα κτίρια.

Προς τον συλλέκτη του πυροσβεστικού συγκροτήµατος θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα
τροφοδότησης του δικτύου µε νερό υπό πίεση µέσω κρουνού σύνδεσης των οχηµάτων της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

7.4.12

∆εξαµενή Πυρόσβεσης

Θα είναι κατασκευασµένη από οπλισµένο σκυρόδεµα και εσωτερικά επιστρώνεται µε ισχυρή
πατητή τσιµεντοκονία και φέρει στρώσεις από εποξειδική ρητίνη. Επίσης θα κατασκευασθεί
θυρίδα επίσκεψης µε υδατοστεγές και αεροστεγές κάλυµµα όπως και γαλβανισµένη µεταλλική
σκάλα που οδηγεί µέχρι τον πυθµένα της δεξαµενής.

Η δεξαµενή συνδέεται µε το αντλητικό συγκρότηµα µε γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα
αναρρόφησης. Τέλος η δεξαµενή θα .φέρει σύστηµα ελέγχου της στάθµης που δίδει και
οπτικοακουστικό σύστηµα συναγερµού, καθώς επίσης και σωλήνα εξαερισµού.

7.4.13

Πυρανίχνευση

Σε όλους του χώρους παραµονής προσωπικού αλλά και σε όλους του χώρους µε υψηλή
επικινδυνότητα για πυρκαγιά θα τοποθετούν διατάξεις πυρανίχνευσης.
Οι διατάξεις πυρανίχνευσης αποτελούνται από τοπικό πίνακα πυρανίχνευσης µε τους
απαραίτητους αισθητήρες ,τους χειροκίνητους σταθµούς αναγγελίας πυρκαγιάς και την
φορασειρήνα.
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Όλοι οι σταθµοί θα είναι διασυνδεδεµένοι µε τον κεντρικό στο κτήριο διοίκησης για την τον
κεντρικό έλεγχο των εγκαταστάσεων.
Οι πίνακες πυρανίχνευσης θα έχουν τον κατάλληλο αριθµό ζωνών-βρόχων για την
αποτελεσµατικότερη εποπτεία των χώρων, ενδεικτική λυχνία led και έξοδο 24V.

7.4.13.1

∆ιευθυνσιοδοτούµενα Στοιχεία Γραµµής

Σε κάθε βρόχο δύο αγωγών µπορούν να εξυπηρετούνται µέχρι 126 στοιχεία γραµµής µε
διεύθυνση. Τα στοιχεία γραµµής µπορεί να είναι πυρανιχνευτές, µονάδες ελέγχου ή µονάδες
εισόδου/ εξόδου.

Κάθε στοιχείο γραµµής χαρακτηρίζεται από το δικό του ιδιαίτερο αριθµό (διεύθυνση) που
εγγράφεται κατά την διάρκεια του προγραµµατισµού.

Η ενεργοποίηση του ενδείκτη LED του στοιχείου γραµµής δεν αποτελεί λειτουργία του στοιχείου,
αλλά του πίνακα ελέγχου. Αυτό συµβαίνει επειδή ο πίνακας αποφασίζει άν το στοιχείο βρίσκεται
σε κατάσταση συναγερµού και κατά συνέπεια αποτελεί ασφαλή επιβεβαίωση ότι ο πίνακας
ενεργοποιείται.

Όλα τα στοιχεία (γραµµής) εκτός από τους αποµονωτές, διαθέτουν εισόδους και εξόδους για
σύνδεση σε δακτυλιοειδές κύκλωµα που είναι ανεξάρτητης πολικότητας, ώστε να απλοποιείται η
σύνδεση και να περιορίζονται τα πιθανά σφάλµατα εγκατάστασης.

7.4.13.2

∆ιευθυνσιοδοτούµενοι Πυρανιχνευτές

Αποτελούνται από µονάδα επικοινωνίας (communications module) και αντίστοιχη αισθητήρια
µονάδα (sensing unit), η οποία µπορεί να είναι θάλαµος ιονισµού, οπτικός θάλαµος, ανιχνευτές
θερµότητας ή ένα σήµα διακοπής, όπως στους κατευθυντικούς σταθµούς αναγγελίας (κοµβία
συναγερµού). Κάθε πυρανιχνευτές παρέχει ως έξοδο ένα ψηφιακό σήµα που αντιστοιχεί σε
κατάσταση ηρεµίας, πυρκαγιάς ή βλάβης. Η στάθµη 55 του ψηφιακού συστήµατος για
πυρανιχνευτές καπνού ή θερµοκρασίας αποτελεί το τυποποιηµένο βιοµηχανικό κατώφλι
φωτιάς.

7.4.13.3

∆ιευθυνσιοδοτούµενος Πυρανιχνευτής Ορατού Καπνού

Η λειτουργία του στηρίζεται στην αρχή της σκέδασης του φωτός. Η είσοδος καπνού στο θάλαµο
ανίχνευσης προκαλεί σκέδαση του υπέρυθρου φωτός που εκπέµπεται από παλµική πηγή και
λαµβάνεται από φωτοευαίσθητο κύτταρο. Το σήµα στην συνέχεια ενισχύεται και µετατρέπεται
σε ψηφιακό για εκποµπή από την µονάδα επικοινωνίας. Σε συνθήκες καθαρού αέρα η στάθµη
του ψηφιακού σήµατος εξόδου είναι 25. Η παρουσία καπνού προκαλεί αύξηση του φωτός που
λαµβάνει το φωτοευαίσθητο κύτταρο και κατά συνέπεια αύξηση της στάθµης εξόδου. Ψηφιακό
σήµα στην στάθµη 55 εκπέµπεται στην περίπτωση που η πυκνότητα καπνού υπερβεί το
προκαθορισµένο κατώφλι πυρκαγιάς.
Σήµα προσυναγερµού στάθµης 45-55 µπορεί να χρησιµεύσει ώστε να παρέχεται πρώιµη
προειδοποίηση. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι χρήσιµο για την µείωση των ανεπιθύµητων
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συναγερµών εξ αιτίας σκόνης (ψευδοσυναγερµών). Ελάττωση της στάθµης εξόδου κάτω από
την κανονική στάθµη καθαρού αέρα αποτελεί ένδειξη βλάβης.
Οι πυρανιχνευτές αυτού του τύπου είναι πιο ευαίσθητοι σε µόρια καπνού διαστάσεων 0.5-10µm
και γι' αυτό χρησιµοποιούνται σε περιοχές όπου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πολύ αργά
εξελισσόµενων πυρκαγιών χωρίς φλόγα και δεν απαιτείται ευαισθησία σε µη ορατό καπνό.
Ο πυρανιχνευτής τοποθετείται σε ειδική βάση και η λειτουργία του είναι ανεξάρτητη
πολικότητας. ∆ύο από τους ακροδέκτες της βάσης χρησιµοποιούνται για την τροφοδοσία, ενώ
οι άλλοι δύο χρησιµοποιούνται για σύνδεση µε αποµακρυσµένη ενδείκτη ή µε άλλη συσκευή
που οδηγείται από τον ανιχνευτή.

7.4.13.4

∆ιευθυνσιοδοτούµενος Ανιχνευτής Θερµοκρασίας

∆ιαθέτει ηλεκτρονικό κύκλωµα θερµικής αίσθησης µε σχεδόν γραµµική απόκριση στην περιοχή
0
µεταξύ 20 και 90 C ενώ πάνω από αυτή την περιοχή παρέχει µετρητική τιµή όµοια µε την
0
θερµοκρασία περιβάλλοντος σε C. Με την βοήθεια κατάλληλου εξοπλισµού ελέγχου µπορεί να
προγραµµατισθεί ώστε να ανιχνεύει και να αναφέρει την τιµή της θερµοκρασίας ή τον ρυθµό
ανόδου της θερµοκρασίας.
Από µηχανική άποψη είναι παρόµοιας µε τον ανιχνευτή καπνού και τοποθετείται στην ίδια ειδική
βάση.

7.4.13.5

∆ιευθυνσιοδοτούµενος Σταθµός Αναγγελίας

Αυτή η συσκευή παρέχει πληροφορία για την κατάσταση ενός διακόπτη ο οποίος λειτουργεί
σπάζοντας το τζάµι. Όπως και οι άλλες συσκευές έχει καθορισµένες στάθµες εξόδου, αλλά δεν
παρέχει αναλογική µέτρηση. Σε κανονική κατάσταση εκπέµπει προς τον πίνακα ελέγχου σήµα
στην στάθµη 16, το οποίο είναι εντός του κανονικού ορίου ηρεµίας, ενώ όταν σπάσει το τζάµι
εκπέµπει σήµα στην στάθµη 64 που είναι υψηλότερη από το κανονικό κατώφλι συναγερµού
(55). Οποιαδήποτε άλλη στάθµη εξόδου αντιστοιχεί σε κατάσταση βλάβης.
Οι διευθυνσιοδοτούµενοι σταθµοί αναγγελίας διαφέρουν από τις άλλες συσκευές
πυρανίχνευσης επειδή διαθέτουν "προτεραιότητα διακοπής". Αµέσως µετά την εκποµπή
µηνύµατος από τον πίνακα ελέγχου, µεσολαβεί ένα πολύ σύντοµο διάστηµα µέχρι να αρχίσει να
απαντά η συσκευή στην οποία απευθύνθηκε ο πίνακας. Αν κάποια συσκευή µε "προτεραιότητα
διακοπής" έχει ενεργοποιηθεί, αυτή θα στείλει ένα σήµα στον πίνακα ελέγχου κατά το διάστηµα
αυτό και θα επαναλάβει αυτό το σήµα στις επόµενες επτά ευκαιρίες, κατά τις οποίες ο πίνακας
ελέγχου θα απευθύνεται σε άλλες συσκευές. Μετά την ακολουθία διακοπών θα στείλει ψηφιακό
σήµα στάθµης 64, όταν ο πίνακας ελέγχου απευθυνθεί στην ίδια. Το σύστηµα "προτεραιότητας
διακοπής" επιτρέπει στην κεντρική µονάδα ελέγχου να διαπιστώσει ένα συναγερµό από
κατευθυντικούς σταθµούς αναγγελίας σε 0.1 sec και να αρχίσει τις απαραίτητες ενέργειες πριν
διαπιστώσει την ακριβή θέση της συσκευής. Η γρήγορη ανταπόκριση στην λειτουργία των
κατευθυντικών σταθµών αποτελεί σηµαντική απαίτηση σε πολλές εφαρµογές.
Η συσκευή και το πρωτόκολλο παρέχουν στον εξοπλισµό ελέγχου τα µέσα ώστε να εντοπίζει
την συσκευή που λειτούργησε κατά την διάρκεια των τελευταίων οκτώ κύκλων διακοπών ακόµα
και κατά την διάρκεια αποµακρυσµένων δοκιµών. Η διεύθυνση του ενεργοποιηµένου σταθµού
αναγγελίας εντοπίζεται κατά την επόµενη σάρωση των στοιχείων του βρόχου στον οποίο
συνδέεται (δηλ. εντός 4 sec) ή αν απαιτείται εντόπιση σε συντοµότερο χρόνο, ο πίνακας µπορεί
να προγραµµατισθεί ώστε να σαρώνει µόνο τους σταθµούς αναγγελίας. Οι µονάδες αυτές
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επιτηρούν την λειτουργία µιας εξωτερικής διακλάδωσης συµβατικών συσκευών, οι οποίες
χαρακτηρίζονται από κοινή διεύθυνση.

7.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
7.5.1

Γενικά

Το σύνολο αυτό των εγκαταστάσεων θα περιλαµβάνει αναλυτικά τις παρακάτω εγκαταστάσεις :
Εγκατάσταση κλιµατισµού-θέρµανσης χώρων γραφείων.
Εγκατάσταση θέρµανσης σε όλους τους χώρους παραµονής του προσωπικού.
Οι κανόνες κατασκευής δίνονται στην τεχνική περιγραφή των τευχών δηµοπράτησης του έργου.

7.5.2

Εγκατάσταση Κλιµατισµού - Θέρµανσης Χώρων Γραφείων

Θα υπάρχει πλήρης εγκατάσταση κλιµατισµού-θέρµανσης όλων των χώρων γραφείων, καθώς
και των µόνιµων θέσεων εργασίας όπου αυτό είναι απαραίτητο. Η θέρµανση και ο κλιµατισµός
θα γίνει µε αντλίες θερµότητας διαιρούµενου τύπου για κάθε γραφείο/χώρο. Τα ψυκτικά δίκτυα
σωληνώσεων κλιµατισµού θα κατασκευασθούν από χαλκοσωλήνα. Τα δίκτυα συµπυκνωµάτων
θα κατασκευασθούν από πλαστικό σωλήνα υψηλής αντοχής. Τα δίκτυα σωληνώσεων
προσαγωγής και επιστροφής ψυκτικού µέσου θα είναι κατάλληλα µονωµένα. Από χαλκοσωλήνα
θα κατασκευαστούν εξάλου και τα δίκτυα διανοµής ζεστού-κρύου νερού. Τα κλιµατιστικά (split
units, ψύκτες) θα έχουν ψυκτικό ρευστό R407 ή R410 και θα είναι τεχνολογίας Inverter, ενώ θα
είναι ενεργειακής κλάσης Α. Θα φέρουν τηλεχειρηστήριο , θερµοστάτη και όλες τις απαραίτητες
ενδείξεις κατάστασης. Οι χώροι υγιεινής θα θερµαίνονται µε ηλεκτρικούς θερµοποµπούς.

7.6 ∆IΚΤΥΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ
Το δίκτυο θα υλοποιηθεί σε συνάρτηση µε τον σχεδιασµό και την τοποθέτηση των
καταναλωτών πεπεισµένου αέρα, καθώς και τις απαιτήσεις σε ποσότητα πίεση αλλά και
ποιότητα αέρα του κάθε µηχανήµατος.
Βασικές αρχές σχεδιασµού που θα τηρηθούν είναι:

•

Το δίκτυο θα έχει τον σχεδιασµό µονής κεντρικής γραµµής από όπου θα γίνεται η
διανοµή προς τις καταναλώσεις.

•

Η κεντρική/ες γραµµή/ες θα ξεκινάει από το συγκρότηµα/τα συµπίεσης και θα οδεύει
αναρτώµενη στην οροφή (ζευκτά κλπ).

•

Το µέγιστο µήκος κάθε διανοµής δεν θα είναι µεγαλύτερο από 100m

•

Η µέγιστη πτώση πίεσης του δικτύου δεν θα είναι πάνω από 1.5% της λειτουργικής και
ιδανικά όχι µεγαλύτερη από 0.1bar.

•

Η ταχύτητα στις σωληνώσεις δεν θα είναι µεγαλύτερη από 10m/s
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•

Η ποιότητα αέρα (π.χ περιεκτικότητα σε λάδι, νερό) θα είναι κατάλληλη για τα
µηχανήµατα που θα τροφοδοτήσει. Για τον σκοπό αυτό θα τεκµηριώνεται η τοποθέτηση
συσκευών αφύγρανσης, συγκράτησης ελαίου κλπ.

Αεροσυµπιεστής

7.6.1

Ο αεροσυµπιεστής θα είναι τύπου scroll ή screw, πλήρης ενσωµατωµένος εντός ηχοµονωτικού
µεταλλικού κιβωτίου.
Θα είναι εφοδιασµένος µε προφίλτρο , φίλτρο αέρα και φίλτρο λαδιού, ψύκτη αέρα και λαδιού,
εφοδιασµένος µε πλήρη ηλεκτρολογικό πίνακα µε control αυτοµατισµού.
Τα ελάχιστα χαρακτηριστικά του θα είναι:

Πίεση:

έως και 13bar

Παροχή:

>90% ταυτοχρονισµός

Πίεση ήχου:

≤70db

Ηλεκτροκινητήρας

Παροχή:

400V/50Hz/3Φ

Απόδοση:

eff1

Μόνωση:

F

Προστασία:

IP55

Έλεγχος-εκκίνηση:

inverter

7.6.2

Αεροφυλάκιο

Το αεροφυλάκιο θα τοποθετηθεί µετά τον αεροσυµπιεστή για την αποθήκευση του αέρα και την
οµαλοποίηση της λειτουργίας του αεροσυµπιεστή.
Θα είναι σύµφωνο µε
•

87/404/EC

•

97/23/EE

•

ΦΕΚ 987/27.05.99

Θα έχει την κατάλληλη χωρητικότητα ενώ η αντοχή του σε πίεση θα είναι τουλάχιστον 150% της
πίεσης λειτουργίας του δικτύου.
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Θα φέρει υδατοπαγίδα για την δέσµευση της περιεχόµενης στον συµπιεσµένο αέρα υγρασίας,
ελάχιστης απόδοσης 80%, ενώ θα είναι πλήρως γαλβανισµένο για αντοχή σε διάβρωση.

7.6.3

Φίλτρα
7.6.3.1 Φίλτρα υγρασίας

Φίλτρο/α υγρασίας θα τοποθετηθεί µετά το αεροφυλάκιο, τα χαρακτηριστικά του θα είναι:

Βαθµίδες φιλτραρίσµατος

: 5 micron - 20 micron

Αυτόµατη εξυδάτωση

:ναι

Όγκος δοχείου

:≥200 cc.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας
δικτύου

:x1,5 της ονοµαστικής πίεσης τού

Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας

:(10 bar) 50°C.

Μέγιστη πτώση πίεσης

:1bar (σε πίεση 10bar)

Βάρος

:≤2Kg.

Σύµφωνο µε την οδηγία

:2002/95/CE (RoHS).

(η παροχή είναι ενδεικτική και αναφέρεται ως ελάχιστη θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των
αεροσυµπιεστών).

7.6.3.2 Φίλτρο λαδιού
Φίλτρο λαδιού θα τοποθετηθεί µετά τον αεροσυµπιεστή για την συγκράτηση του περιεχόµενου
στον πεπιεσµένο αέρα λαδιού.
Ο βαθµός φίλτρανσης ορίζεται σύµφωνα µε το ISO12500, βάση του οποίου
ISO 12500-2 ορίζει τον βαθµό απορρόφησης λαδιού σε απορροφητικά φίλτρα
ISO 12500-3 ορίζει τον βαθµό φίλτρανσης σωµατιδίων.
και του ISO 8573.1:2009 που ορίζει τον βαθµό καθαρότητας σε κλίµακα 0-9
Τα χαρακτηριστικά του θα είναι:
Κλάση φίλτρανσης

: HF ( 1 σε σωµατίδια, 1 σε λάδι)

Πτώση πίεσης (ξηρό)

: 0.04bar

Πτώση πίεσης (υγρό)

: 0.12bar

Αντοχή σε πίεση
λειτουργίας

:

Βάρος

:≤6kg
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7.6.4

Σωληνώσεις-εξαρτήµατα πεπιεσµένου αέρα.

H κεντρική γραµµή διανοµής θα κατασκευαστεί από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα ενώ οι
επιµέρους σωληνώσεις προς τους καταναλωτές µπορούν να κατασκευαστούν και από
πλαστικούς-ελαστικούς σωλήνες. Οι προδιαγραφές δίνονται παραπάνω στα δίκτυα υπό πίεση.
0

Η µέγιστη θερµοκρασία του αέρα εντός των σωληνώσεων δεν θα ξεπερνάει τους 50 C,
εναλλακτικά θα τοποθετηθεί µεταψύκτης.

7.7 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
7.7.1

Γενικά

Η τροφοδοσία θα γίνει από το δίκτυο µέσης τάσης του ∆Ε∆∆ΗΕ. Ο υποβιβασµός τάσης θα γίνει
σε ειδικά στεγασµένο χώρο έναν ή περισσότερους ανάλογα µε τον σχεδιασµό του έργου. Τα
έργα αφορούν το αντικείµενο µέσα στο γήπεδο και µέχρι τα όρια του οικοπέδου στην είσοδο του
έργου. Η σύνδεση µε το δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ., και ο τρόπος µηχανικής προστασίας του θα
υποδειχθούν από αυτήν. Το δίκτυο µέχρι την είσοδο του γηπέδου έρχεται µε ευθύνη του φορέα
και του ∆Ε∆∆ΗΕ, µε δαπάνες του φορέα.

Οι εργασίες που περιγράφονται σε αυτές τις Προδιαγραφές περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη
µελέτη, κατασκευή, προµήθεια, εγκατάσταση και δοκιµή όλων των επί µέρους τµηµάτων της
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του έργου.

Η εγκατάσταση θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και τα εξής:
•

Υποσταθµό υποβιβασµού τάσης.

•

∆ίκτυο διανοµής ενέργειας χαµηλής τάσης.

•

Πίνακες διανοµής κινητήρων.

•

Εξωτερικό φωτισµό.

•

Εγκατάσταση γείωσης.

•

Τηλεφωνική εγκατάσταση.

•

Εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων.

7.7.2

Εφαρµοστέοι Κανονισµοί Και Πρότυπα

Στις προδιαγραφές που ακολουθούν, όπου γίνεται µνεία προτύπων και κανονισµών, νοείται ότι
αυτά αναφέρονται σαν οδηγοί για την αποδεκτή ποιότητα υλικών και εργασίας. Εναλλακτικά
πρότυπα είναι αποδεκτά εφόσον προδιαγράφουν ισοδύναµες ποιότητες προϊόντων και
συµφωνούν µε τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και τις προδιαγραφές της ∆ΕΗ.
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•

Προδιαγραφές ΕΛΟΤ HD384

•

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02, 1501-04-20-02-01, 1501-04-20-01-03

•

Ηλεκτρολογικές προδιαγραφές ∆ΕΗ

•

Γερµανικά πρότυπα VDΕ

•

Γερµανικά πρότυπα DΙΝ

•

∆ιεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή ICΕ και ∆ιεθνής Οργάνωση Τυποποίησης ISO.

•

∆ιεθνής Επιτροπή Πιστοποίησης Συµβατότητας Ηλεκτρολογικού Εξοπλισµού CΕΕ

•

∆ιεθνής Επιτροπή Φωτισµού CΙΕ

Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των παραπάνω προτύπων ισχύει η παρακάτω σειρά
προτεραιότητας:
1. Προδιαγραφές ΕΛΟΤ
2. Ηλεκτρολογικές Προδιαγραφές ∆ΕΗ
3. Η Παρούσα Προδιαγραφή

7.7.3

∆εδοµένα Μελέτης

Μέση τάση

15-20KV

∆ιανοµή ενέργειας

400-230V (50HZ)

Κινητήρες από 1-160ΚW

400V (3 φάσεις)

Κινητήρες κάτω από 1 ΚW

230V (1 φάση)

Φωτισµός

230V (1 φάση)

Ρευµατοδότες κοινοί (απλοί και SHUCKO)

230V (1 φάση)

Ρευµατοδότες ισχύος

400V (3 φάσεις)

Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος

45 βαθµ. C

7.7.4

ο

Επιθεώρηση Και ∆οκιµές

Η όλη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και οι συσκευές θα επιθεωρούνται και θα δοκιµάζονται
τακτικά παρουσία του Επιβλέποντα Μηχανικού.

Οι δοκιµές στο εργοστάσιο µπορούν να περιλαµβάνουν βασικές δοκιµές απόδοσης για κάθε
τύπο συσκευής, συνήθεις δοκιµές που θα αποδεικνύουν ότι οι συσκευές έχουν συναρµολογηθεί
σωστά και λειτουργούν ικανοποιητικά από άποψη ηλεκτρολογική και µηχανολογική, δοκιµές και
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µετρήσεις των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για αντίσταση γειώσεως, για αντίσταση
µόνωσης κυκλωµάτων, για αντοχή µόνωσης διακοπτών, αντοχή κύριων γραµµών µεταφοράς,
κινητήρων, γεννητριών και µετασχηµατιστών καθώς και δοκιµές αποδοχής από αρµόδια
επιτροπή που θα έχει το δικαίωµα να συστήσει ο Εργοδότης.

Οι δοκιµές επί τόπου του έργου θα περιλαµβάνουν δοκιµές πριν τη θέση τους εγκατάστασης σε
αποδοτική λειτουργία για όλο το ηλεκτρολογικό υλικό, καλωδιώσεις και βοηθητικές διατάξεις
καθώς και ενεργοποίηση του συστήµατος και δοκιµή υπό φορτίο.

Όλα τα όργανα θα δοκιµασθούν κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους
όταν ενεργοποιηθούν από την προβλεπόµενη πηγή ενέργειας.

7.7.5

Κινητηρες

Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις µελέτης και κατασκευής των κινητήρων

Εφαρµοστέοι Κανονισµοί και Πρότυπα
DIN 40050 - Βαθµός προστασίας
DIN 42673 - Κεφάλαιο 1. Ισχύς κινητήρων βραχυκυκλωµένου δροµέα
DIN 42678 - Κεφάλαιο 1. Ισχύς κινητήρων µε δακτύλιο
DIN 42950 - Τύποι κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών
DIN 45665 - Στάθµες δόνησης περιστρεφόµενων
VDΕ 0171 -Αντιεκρηκτικά υλικά

7.7.6

Κατασκευή, Εγκατάσταση Και Λειτουργία

Για ισχύ µεγαλύτερη του 1 ΚW, οι ηλεκτρικοί κινητήρες θα είναι κλειστού τύπου µε φυσικό
αερισµό ή αυτοαεριζόµενοι και βαθµό προστασίας ΙΡ 55. Κινητήρες που εγκαθίστανται σε
κλειστό χώρο θα πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από τα νερά και να αερίζονται ή να είναι
αυτοαεριζόµενοι, µε βαθµό προστασίας ΙΡ 44.

Κινητήρες που βρίσκονται σε περιβάλλον αναθυµιάσεων εκρηκτικών αερίων πρέπει να είναι
αντιεκρηκτικού τύπου. Οι περιελίξεις των κινητήρων θα είναι κατάλληλες ώστε να λειτουργούν
και να αντέχουν στις επικρατούσες συνθήκες λειτουργίας.

Όλοι οι κινητήρες αντλιών, µηχανηµάτων,ανεµιστήρων κλπ θα είναι εφοδιασµένοι µε τερµατικά
κουτιά για καλώδια ισχύος, θερµική προστασία και γείωση. Τα τερµατικά κουτιά των
υποβρυχίων κινητήρων θα είναι απόλυτα υδατοστεγή. Οι κινητήρες θα είναι κατάλληλα
µονωµένοι και θα φέρουν πινακίδα µε τα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους.
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Τα περιστρεφόµενα τµήµατα των ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να είναι δυναµικά και
στατικά ζυγοσταθµισµένα. Η ισχύς των κινητήρων πρέπει να υπερκαλύπτει (κατ' ελάχιστο) τις
απαιτήσεις ισχύος λειτουργίας της κινούµενης µηχανής και των τυχόν βοηθητικών εξαρτηµάτων
της σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα.

Κινητήρες

µέχρι 20kW

κατά 20%

Κινητήρες

20kW – 55kW

κατά 10%

Κινητήρες

55kW και άνω

κατά 5%

∆ηλαδή η ονοµαστική µέγιστη ισχύς του κινητήρα θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από αυτήν
που απορροφά η κινούµενη µηχανή στο σηµείο λειτουργίας της (αντλία, ανεµιστήρας,
συµπιεστής, κλπ) κατά το προαναφερθέν ποσοστό, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο κινητήρας δεν
λειτουργεί στο όριό του.

7.7.7

Πίνακες Μέσης Τάσης 15/20kV

Οι πίνακες Μ.Τ. θα είναι κατάλληλοι για σύνδεση σε τριφασικό δίκτυο τους ∆ΕΗ 20 KV, 50 ΗΖ
µε ισχύ βραχυκυκλώµατος 250 MVA στα 20 KV.

Ο πίνακας Μ.Τ. θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τους σχετικούς Γερµανικούς κανονισµούς VDE
0101, VDE 0670, καθώς και µε τους IEC 298, 129-694 για κυψέλες εσωτερικού χώρου µε
µόνιµα συναρµολογηµένο εξοπλισµό, και θα έχει κύρια µόνωση αέρα.

Κάθε κυψέλη θα είναι κατασκευασµένη από λαµαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 2 χιλ. µε τους
τους απαιτούµενες ενισχύσεις, και θα είναι κατάλληλη για έδραση επί του εδάφους, πάνω σε
βάση από δοκό I των 100mm. Κανένα στοιχείο υπό τάση 20 KV δεν θα είναι τυχαία προσιτό. Θα
έχει επίσκεψη από την µπροστινή πλευρά µε ανεξάρτητη πόρτα.

Κάθε κυψέλη εκτός από τα στοιχεία διακοπής θα περιλαµβάνει µονωτήρες στήριξης και
διέλευσης, ζυγούς φάσεων και «γης», όργανα ένδειξης και προστασίας, τα ακροκιβώτια των
καλωδίων και τους καταλήξεις τους.

Εσωτερικά στο µπροστινό και πάνω µέρος τους κυψέλης θα διαµορφωθεί µε χαλυβδοελάσµατα
ο χώρος των βοηθητικών κυκλωµάτων µέτρησης, προστασίας και ελέγχου µε ανεξάρτητη
πόρτα.

Ο χειρισµός των οργάνων ζεύξης και η επιθεώρηση των οργάνων και συσκευών ελέγχου και
προστασίας θα γίνεται από µπροστά χωρίς άνοιγµα των θυρών.
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Όλα τα τους συντήρηση στοιχεία τους κυψέλης θα είναι προσπελάσιµα για επιθεώρηση και
συντήρηση τιθέµενα εκτός τάσης µε τους ζυγούς υπό τάση.

Μηχανικές αλληλασφαλίσεις θα εµποδίζουν την είσοδο στην κυψέλη όταν οποιοδήποτε στοιχείο
τους είναι υπό τάση (πλην των ζυγών).

Η ηλεκτρική αποµόνωση του χώρου θα επιτυγχάνεται δια µεταλλικών ή εκ βακελίτου
προστατευτικών παρεµβυσµάτων που να εξασφαλίζουν πλήρως την αποµόνωση του χώρου
των ζυγών και συγχρόνως την αποφυγή χειρισµών που οδηγούν σε κινδύνους για το
προσωπικό ή την εγκατάσταση.

Με τους διατάξεις αυτές θα εξασφαλίζεται ότι δεν θα είναι προσιτά όλα τα παραµένοντα υπό
τάση στοιχεία, τα δε καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσιτά και αποµονωθέντα στοιχεία εντός του
χώρου επιθεώρησης ή συντήρησης θα γειώνονται µέσω ειδικής µόνιµης διάταξης µετά την
αποµόνωση και προ τους δυνατότητας προσέγγισης για επιθεώρηση.

Συσκευές που απαιτούν συντήρηση, επιθεώρηση δεν µπορεί να βρίσκονται στο χώρο των
ζυγών.
Τα συστήµατα διακοπής και γείωσης θα είναι κατάλληλα µηχανικά αλληλασφαλισµένα, ώστε να
εµποδίζεται οποιοσδήποτε λανθασµένος χειρισµός.

Όλα τα χειριστήρια ή οι θύρες θα δύνανται να ασφαλιστούν µε κλειδί τους θέσεις
•

«ΚΛΕΙΣΤΟΣ»

•

«ΑΝΟΙΚΤΟΣ»

•

«ΓΗ».

Στη µπροστινή επιφάνεια κάθε κυψέλης θα υπάρχει µιµικό διάγραµµα τους ηλεκτρικής
συνδεσµολογίας.

Με κατάλληλες διατάξεις θα εξασφαλίζεται η ακίνδυνη για το προσωπικό εκτόνωση των
ιονισµένων αερίων σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος. Θα υπάρχει στην οροφή κάθε κυψέλης
θυρίδα ανακούφισης που θα αποκλείει την προσέγγιση των ζυγών.

Όλα τα µεταλλικά µέρη των κυψελών εκτός από εκείνα που στην κανονική λειτουργία βρίσκονται
υπό τάση, θα ενωθούν τους τον αγωγό «γης» µε χάλκινο αγωγό κατάλληλης διατοµής και όχι
µικρότερη των 16 mm2.
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Όλο το ηλεκτρολογικό υλικό Μ.Τ. θα είναι σειράς µόνωσης 20Ν.

Οι ζυγοί θα είναι από ηλεκτρολυτικό χαλκό ορθογωνικής διατοµής κατάλληλης ώστε η ανύψωση
τους θερµοκρασίας τους και η δυναµική καταπόνησή τους, σε συνδυασµό µε τους µονωτήρες
στήριξης, σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος ισχύος τουλάχιστον 14 kA, στα 20 kV, να είναι
µικρότερες από τα καθοριζόµενα όρια από τους κανονισµούς VDE.

Ο βαθµός προστασίας του πίνακα θα είναι τουλάχιστον ΙΡ40 κατά DIN 40050 και ΙΕC 144.

Η σύνδεση στο δίκτυο τους ∆ΕΗ και η τροφοδότηση των µετασχηµατιστών ισχύος θα γίνει µε
µονοπολικά καλώδια Ν2YSY που θα συνδεθούν στο κάτω µέρος κάθε κυψέλης σε τρία
µονοπολικά ακροκιβώτια. Το κάτω µέρος των κυψελών θα κλειστεί µε τεµάχια λαµαρίνας µετά
την τοποθέτηση των καλωδίων. Τους ο πίνακας Μ.Τ. θα αποτελεί µια ενιαία κατασκευή και θα
είναι προϊόν ευφήµως γνωστού κατασκευαστού.

Μετά την εγκατάσταση του πίνακα, στο µπροστινό µέρος αυτού, θα τοποθετηθεί µονωτικό
δάπεδο πλάτους 1,00 m και πάχους κατ’ ελάχιστο 10 mm.

Τα πεδία θα φέρουν άγκιστρα για την ανύψωση και µεταφορά. Το µεταλλικό περίβληµα του
πίνακα µετά την κατασκευή θα υποστεί κατάλληλη επεξεργασία για τη βαφή αυτού µε
ηλεκτροστατική βαφή µε χρώµα RAL 9002 πάχους τουλάχιστον 50µ. από σκόνη εποξιδικού
πολυεστέρα.

Ο Πίνακας Μέσης Τάσης θα αποτελείται από πεδία διαµερισµατοποιηµένα πλήρως µε
διακριτούς χώρους ώστε όταν συµβεί ηλεκτρικό τόξο ή σφάλµα σε ένα διαµέρισµα να µην
υπάρχει δυνατότητα καταστροφής διπλανού διαµερίσµατος ούτε ανθρώπινο ατύχηµα.
Τα πεδία θα είναι:
Πεδίο εισόδου το οποίο θα περιλαµβάνει τα εξής:
•

Τριπολικές µπάρες χαλκού 630 Α

•

Αποζεύκτη φορτίου 24KV, 630 Α, 50/125 KV, 16 ΚΑ/1sec πληρωµένο µε SF 6 και
χειροκίνητο µηχανισµό λειτουργίας.

•

Γειωτή σειράς µόνωσης 20Ν αντοχής σε ρεύµα βραχυκυκλώµατος τουλάχιστον 14 ΚΑ
µε χειροµοχλό χειρισµού και κατάλληλο βοηθητικό διακόπτη και µηχανική µανδάλωση
µε τον αποζεύκτη.

•

Τρεις χωρητικούς καταµεριστές τάσης µε τους αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες.

•

Αλληλοασφάλιση του αποζεύκτη – γειωτή µε την πόρτα του πεδίου.

Πεδίο Προστασίας Μ/Σ αποτελούµενο από:
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•

Σταθερό τµήµα το οποίο θα περιλαµβάνει τους εξής διαχωρισµένους χώρους οι οποίοι
δεν θα επικοινωνούν µεταξύ τους:

•

χώρος µπαρών χαλκού

•

χώρος αποζεύκτη

•

χώρος συρόµενου φορείου

•

χώρος συνδέσεως καλωδίων και µετασχηµατιστών εντάσεως

•

χώρος χαµηλής τάσεως

•

Συρόµενο φορείο το οποίο περιλαµβάνει τον αυτόµατο διακόπτη ισχύος.

Ο διαχωρισµός του σταθερού τµήµατος τους κυψέλης τους παραπάνω χώρους πρέπει να δίδει
την δυνατότητα επέµβασης στο χώρο σύνδεσης των καλωδίων και των µετασχηµατιστών
εντάσεως χωρίς διακοπή τάσεως.

Ο αυτόµατος διακόπτης θα είναι ηλεκτροκίνητος µέσω ελατηρίων αποταµιεύσεως ενέργειας για
το κλείσιµο και άνοιγµα του.

Στη θέση κανονικής λειτουργίας του αυτόµατου διακόπτη οι κινητές και σταθερές επαφές
αντίστοιχα επί του φορείου και επί του πίνακα βρίσκονται σε θέση πλήρους σύζευξης (οι κινητές
µέσα τους σταθερές). Αυτή η θέση του φορείου του διακόπτη ονοµάζουµε «ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ».

Οι συνδέσεις των βοηθητικών κυκλωµάτων του σταθερού τµήµατος µε εκείνα του συρόµενου
φορείου γίνονται µέσω πολυπολικού εύκαµπτου καλωδίου, µε ειδικά πολυπολικά βύσµατα –
πρίζες («αρσενικό» - «θηλυκό»), τοποθετηµένα σε εύκολα προσπελάσιµες θέσεις. Ο διακόπτης
για να ανοίξει αυτόµατα, παίρνει εντολή από τον τριπολικό ηλεκτρονόµο προστασίας έναντι
υπερέντασης και βραχυκυκλώµατος και από τον ηλεκτρονόµο προστασίας του Μ/Σ.

Θα προβλεφθούν δύο θέσεις του φορείου:

Η «ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ»,
τους περιγράφηκε παραπάνω.

Η «ΘΕΣΗ ∆ΟΚΙΜΗΣ».
Στην θέση αυτή οι κινητές επαφές βρίσκονται στην κατάλληλη απόσταση από τους ακίνητες
επαφές του πίνακα, ώστε να µην δηµιουργείται κανένας κίνδυνος για το προσωπικό και την
εγκατάσταση. Αφού γίνει η ζεύξη των βοηθητικών κυκλωµάτων φορείου – σταθερού πίνακα
είναι δυνατή η δοκιµαστική λειτουργία του διακόπτη τους θέσεις ΑΝΟΙΚΤΟΣ – ΚΛΕΙΣΤΟΣ.
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Και τους δύο θέσεις ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΘΕΣΗ ∆ΟΚΙΜΗΣ το φορείο αυτοασφαλίζεται έναντι
µετακινήσεών του.

Τους ο Πίνακας Μέσης Τάσης θα περιλαµβάνει:

Ένα γειωτή σειράς µόνωσης 20Ν αντοχής σε ρεύµα βραχυκυκλώµατος τουλάχιστον 14ΚΑ µε
χειροµοχλό χειρισµού και κατάλληλο βοηθητικό διακόπτη και µηχανική µανδάλωση µε το φορείο
του αυτόµατου διακόπτη.
Τρεις µετασχηµατιστές έντασης από χυτορητίνη διπλού τυλίγµατος για την τροφοδοσία του
τριπολικού ηλεκτρονόµου προστασίας έναντι υπερέντασης και βραχυκυκλώµατος µε
χαρακτηριστικά:
•

σειρά µόνωσης :

20Ν

•

κλάση ακρίβειας

1

•

συντελεστής κορεσµού :

10

•

σχέση µετασχηµατισµού :

50/5 Α/5 Α

•

ονοµαστική φαινόµενη ισχύς
ηλεκτρονόµου προστασίας.

κατάλληλη για

την τροφοδοσία

του τριπολικού

Τµήµα χαµηλής τάσης το οποίο περιλαµβάνει:
Ένα τριπολικό ηλεκτρονόµο δευτερογενούς προστασίας (ηλεκτρονικού τύπου) έναντι
υπερέντασης και βραχυκυκλώµατος και διαρροής τους γη, µε σύστηµα τροφοδοσίας από τους
µετασχηµατιστές έντασης.

Ο ηλεκτρονόµος προστασίας θα περιλαµβάνει:
•

Στοιχεία προστασίας σε υπερένταση

•

Στοιχεία προστασίας σε βραχυκύκλωµα

•

Οθόνη display για µετρήσεις έντασης κάθε φάσεως και ρυθµίσεις

•

∆ιατάξεις για την αποφυγή βραχυκυκλώµατος κατά την αποσύνδεση στοιχείων υπό
τάση

•

Εσωτερικό αυτοέλεγχο για την καλή λειτουργία του

•

Υψηλή αντοχή σε ηλεκτροµαγνητική παρεµβολή κατά IEC 801.4

•

Τρεις λυχνίες αίγλης ένδειξης τάσης των ζυγών µέσω χωρητικών καταµεριστών

•

Τρία Αµπερόµετρα.

•

Πεδίο µετρήσεων
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Το πεδίο µετρήσεων θα περιλαµβάνει :
•

Τους µετασχηµατιστές
50HZ,125KV,16KA/1sec

τάσεως

και

τον

ασφαλειοαποζεύκτη

•

Ένα SET τριών ασφαλειών, ονοµαστικής τάσης 24 KV, ονοµαστικής έντασης βάσης
ασφαλειών 200 Α, ονοµαστικής έντασης τηκτού ανάλογη µε την ισχύ του.

24KV,

630A,

Οι ασφάλειες θα είναι σύµφωνες µε την προδιαγραφή IEC 281 PART 1 «CURRENT
LIMITING FUSES».
•

∆ύο µονοπολικούς µετασχηµατιστές τάσης εκ χυτοριτήνης για την τροφοδοσία των
οργάνων µέτρησης σε συνδεσµολογία ανοικτού τριγώνου µε τα παρακάτω
χαρακτηριστικά :

•

Σειρά µονώσεις R 20 N

•

Σχέση µετασχηµατιστού 20 KV / 100 V

•

Κλάση ακριβείας 0,5

•

Ονοµαστική συχνότητα 50 Hz

•

Ονοµαστική ισχύς > 50 V Α

•

Ένα ψηφιακό πολυόργανο µε δυνατότητα µέτρησης φασικών τάσεων, ρευµάτων,
ενεργού και αέργου ισχύος, συχνότητος, συνηµίτονου και αρµονικών

•

Ένα τριπολικό µικροαυτόµατο 6
βοηθητικές επαφές (1NO+1NC).

•

Ένα µονοπολικό µικροαυτόµατο 6 για τα τυλίγµατα ανοιχτού τριγώνου των Μ/Σ τάσης
µε βοηθητικές επαφές (1ΝΟ+1ΝC).

Α

7.7.8

για τα τυλίγµατα µέτρησης των Μ/Σ τάσης µε

Α

Καλώδιο Μ.Τ. 20 kV Τύπου N2YSY

Τα καλώδια θα είναι µονοπολικά τύπου N2YSY για ονοµαστική τάση λειτουργίας 20KV,
δοκιµασµένο στα 31,5 KV, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές IEC 502/83 και VDE
0273/75, για σύνδεση υψηλής τάσης και µετασχηµατιστή.

Τεχνικά στοιχεία του καλωδίου
Ονοµαστική τάση

20 KV

Αγωγός

χαλκός

Μόνωση

πολυαιθυλένιο (ΡΕ)

Θωράκιση

◊ µια στρώση χάλκινων συρµάτων
◊ χάλκινη ταινία ελικοειδής, περιελιγµένη πάνω από τα
χάλκινα σύρµατα

Περίβληµα

πλαστικό PVC
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Ανταλλακτικά Υποσταθµού Μέσης Τάσης

7.7.9

Ο Υποσταθµός θα είναι εφοδιασµένος µε τα παρακάτω ανταλλακτικά και εργαλεία :
•

Τσιµπίδα ασφαλειών 20 KV.

•

Χειριστήρια για το χειρισµό των διακοπτών και γειωτών.

•

Tρία (3) τηκτά 20 KV ονοµαστικής έντασης ίσης µε τα υπάρχοντα στo
τροφοδοσίας του Μετασχηµατιστή 20/0,4 KV.

•

∆οκιµαστικό υψηλής τάσης (20 KV).

•

Γάντια υψηλής τάσης (20 KV).

•

Κατάλληλη ντουλάπα όπου θα φυλάσσονται τα παραπάνω ανταλλακτικά – εργαλεία.

•

∆ιάγραµµα του κυκλώµατος τα Μ.Τ. από ανεξίτηλο µελάνι σε κορνίζα που θα
προστατεύεται από τζάµι σε διαστάσεις 1,00 x 0,50 m.

7.7.10

χώρο

Μετασχηµατιστής Χυτορητινης

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις για τη µελέτη, την κατασκευή καθώς και
τις δοκιµές των µετασχηµατιστών ισχύος που θα εγκατασταθούν.

Οι µετασχηµατιστές ισχύος θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο µε µόνωση
από χυτορητίνη, αυτοψυχόµενοι.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του/ων µετασχηµατιστή/ών πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω
απαιτήσεις:
Κανονισµοί κατασκευής

DIN 42523

Κανονισµοί – πρότυπα αντοχής σε

VDE 0532, IEC 79-1 έως 76-5

Τάση βραχυκύκλωσης

IEC 726

Oνοµαστική ισχύς

Βλέπε τεχνική περιγραφή

Ονοµαστική τάση λειτουργίας πρωτεύοντος

20 KV

Ονοµαστική τάση λειτουργίας δευτερεύοντος

0.231/0.4 KV

Μεγίστη τάση λειτουργίας

24 KV

Συχνότητα

50 Ηz

Ονοµαστικό ρεύµα βραχυκύκλωσης για 3sec

40 KA (Rms) ;

Ισχύς διακοπής

250 ΜVA

Ονοµαστικό ρεύµα βραχυκύκλωσης (1sec)

25KA (Rms) ;

Tάση βραχυκύκλωσης Uk

6%

Συνδεσµολογία

Dyn 11
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Απώλειες λειτουργίας υπό φορτίο

≤ 1,5% της ονοµαστικής ισχυος σε KVA

Απώλειες χαλκού-σιδήρου

κατά IEC76.1

Βαθµός προστασίας

ΙΡ 20

∆ιακύµανση θερµοκρασίας

-00 έως 350C

Μέγιστη σχετική υγρασία

100%

Τρόπος ψύξης

Αυτοψυχόµενος

Η σχέση µετασχηµατισµού θα µπορεί να µεταβληθεί κατά ±5% τουλάχιστον, σε βήµατα ±2,5 %
µε εξωτερικό χειρισµό (ΤΑΡ) δηλαδή -5%, -2,5%, 0, +2,5%, +5%.

7.7.11

‘Έλεγχος & Προστασία Μετασχηµατιστή

Για την προστασία του µετασχηµατιστή από υπερβολική άνοδο της θερµοκρασίας θα
εγκατασταθεί σύστηµα επιτήρησης της θερµοκρασίας των τυλιγµάτων, σε κάθε φάση. Το
σύστηµα µε την άνοδο της θερµοκρασίας µέχρις ενός ορίου (κάτω όριο) θα δίνει σήµα
προειδοποίησης για την αύξηση της θερµοκρασίας (ηχητική σήµανση) στoν κεντρικό πίνακα
ελέγχου εάν η θερµοκρασία συνεχίζει να µεγαλώνει µέχρι µίας µεγαλύτερης τιµής (άνω όριο)
τότε θα δίνεται εντολή για απόζευξη του µετασχηµατιστή.

Οι διατάξεις ελέγχου της µονάδας προστασίας και ένδειξης θα είναι εφοδιασµένες µε επαφές
αυτοσυγκράτησης. Σε περίπτωση βλάβης στην µέση τάση θα τίθεται αυτόµατα εκτός ο
αντίστοιχος Γενικός ∆ιακόπτης στον Γενικό Πίνακα Χαµηλής Τάσης.

Τυλίγµατα
O M/Σ θα είναι δύο τυλιγµάτων. Τα τυλίγµατα Μ.Τ. και τα τυλίγµατα Χ.Τ. θα είναι
κατασκευασµένα από χαλκό µε κλάση µόνωσης. Τα χαρακτηριστικά των τυλιγµάτων είναι:

Τυλίγµατα Μ.Τ
Ονοµαστική τάση

20KV

Αντοχή σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας επί 1 λεπτό ενδεικνυόµενης
τιµής

50KV

Αντοχή σε πλήρες κρουστικό κύµα τάσης µορφής 1,2/50µs, τιµής κορυφής

125KV

Τυλίγµατα Χ.Τ.
Ονοµαστική τάση

:400V

Αντοχή σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας επί 1 λεπτό ενδεικνυόµενης τιµής

:10kV
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Εξοπλισµός µετασχηµατιστή
Ο µετασχηµατιστής θα είναι εφοδιασµένος µε τα παρακάτω:
•

ακροδέκτες καλωδίων Μ.Τ κατάλληλους για τα καλώδια που χρησιµοποιούνται

•

ακροδέκτες καλωδίων Χ.Τ. και ουδετέρου

•

άγκιστρα αναρτήσεως

•

τροχούς κυλίσεως

•

θερµόµετρο

•

ακροδέκτη γειώσεως

•

διακόπτης ρυθµίσεως της σχέσεως µετασχηµατιστή

•

επίσηµο έντυπο - φυλλάδιο κατασκευαστή πιστοποιητικό δοκιµών

•

πινακίδα τεχνικών στοιχείων και διάγραµµα

7.7.12

Σχέδια Και Οδηγίες

Ο µετασχηµατιστής θα συνοδεύεται από τα παρακάτω:
•

σχέδιο γενικής διάταξης όπου φαίνονται απαραιτήτως οι διαστάσεις, το βάρος και τα
εξαρτήµατα µε τα οποία είναι εφοδιασµένος ο Μ/Σ.

•

οδηγίες συντήρησης και λειτουργία των Μ/Σ.

•

διαγράµµατα συνδεσµολογίας και λειτουργικά σχέδια της

•

προστασίας έναντι ανύψωσης της θερµοκρασίας.

•

πρωτόκολλα δοκιµών

7.7.13

Γείωση Υποσταθµού

Στη θεµελιακή γείωση θα συνδεθούν:
Τα µεταλλικά µέρη της ηλεκτρικής εγκατάστασης (πίνακες, σχάρες, µετασχηµατιστές, Bus Ducts
κλπ.).
Τα πλέγµατα DARING που τοποθετούνται στα δάπεδα των χώρων υψηλής και χαµηλής τάσης.
Oι ζυγοί γείωσης των πινάκων Μ.Τ. και των υποπινάκων τους.

Όλες οι συνδέσεις γενικά θα γίνουν µε εξαρτήµατα από χαλκό. Σε περίπτωση σύνδεσης µεταξύ
ανοµοιογενών µετάλλων (χαλκού και επιψευδαργυρωµένου χάλυβα) θα παρεµβάλλεται φύλλο
µολύβδου ή κατάλληλο διµεταλλικό εξάρτηµα.
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Εγκατάσταση ∆ιανοµής

7.7.14

7.7.14.1.

Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης

Ο Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης της εγκατάστασης (ΓΠΧΤ) θα είναι τύπου πεδίων και θα
αποτελείται από τυποποιηµένα και προκατασκευασµένα ερµάρια (κυψέλες), κατάλληλα για
ελεύθερη έδραση πάνω σε δοκούς από σίδηρο µορφής, τοποθετηµένους στην στέψη του
καναλιού καλωδιώσεων.

Οι πίνακες τύπου πεδίου θα είναι σταθερού τύπου και θα έχουν προστασία ΙΡ 40 (ή
µεγαλύτερη) κατά DΙΝ 40050 και ΙΕC 144.

7.7.14.2.

Μεταλλικά Ερµάρια (κυψέλες)

Τα µεταλλικά ερµάρια θα είναι κατασκευασµένα από λαµαρίνα DΚΡ πάχους 2χιλ. και πλαίσια
από χαλύβδινα ελάσµατα διατοµής C ή L και θα προβλέπονται και πλήρη διαχωριστικά
τοιχώµατα µεταξύ των διαδοχικών ερµαρίων από λαµαρίνα ή µονωτικό υλικό.

Οι ενδεικτικές διαστάσεις των τυποποιηµένων ερµαρίων θα είναι:
α) Πλάτος: 800χιλ
β) Βάθος : 500-600χιλ. ανάλογα µε το ονοµαστικό ρεύµα
V) Ύψος : 2000-2200χιλ.

Οι πίνακες Χ. Τ. τύπου πεδίου θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και θα πληρούν τις
παρακάτω απαιτήσεις:
•

Ονοµαστική τάση: 500V, για το σύστηµα 3 φάσεων, 4 αγωγών µε γειωµένο ουδέτερο.

•

Ονοµαστική ένταση: Σύµφωνα µε τη µελέτη.

•

Είδος και αριθµός ζυγών: 5 χάλκινοι ζυγοί ορθογωνικής διατοµής (3 φάσεις, ουδέτερου
και ζυγός γειώσεως). Οι ζυγοί ουδέτερου και γειώσεως θα έχουν πλήρη διατοµή όπως
οι ζυγοί των φάσεων.

•

Αντοχή σε βραχυκύκλωµα: Σύµφωνα µε την µελέτη.

•

Συνθήκες λειτουργίας: σε εσωτερικούς χώρους 35 βαθµ.C, σε εξωτερικούς χώρους 45
βαθµ.C

•

Ισχύοντες κανονισµοί: VDΕ 0660 , ΙΕC 439, ΕΛΟΤ HD 384.

•

Όργανα: Πλήρης σειρά µε Αµπερόµετρα, Βολτόµετρα, µετρητής συνηµίτονου Μετρητής
Ισχύος κλπ.

Ειδικές Απαιτήσεις
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Ο πίνακας τύπου πεδίου θα είναι απόλυτα συντονισµένος µε τον πίνακα µέσης τάσεως του
υποσταθµού σ' ότι αφορά τα χαρακτηριστικά (καµπύλη χρόνου - εντάσεως) ή τη ρύθµιση των
οργάνων προστασίας (επιλογική προστασία).

Ο πίνακας τύπου πεδίου θα είναι κατασκευασµένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε ερµάριο οι
αυτόµατοι ή οι ασφαλειοαποζεύκτες , οι ζυγοί, τα όργανα και οι θέσεις των απερχόµενων
καλωδίων να βρίσκονται σε τελείως αποµονωµένους χώρους που θα χωρίζονται µεταξύ τους
από χαλυβδοελάσµατα ή διαχωριστικό µονωτικό υλικό. Κάθε ένας από τους παραπάνω χώρους
θα πρέπει να είναι επισκέψιµος χωρίς να διαταράσσονται οι υπόλοιποι.

Ο πίνακας τύπου πεδίου θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήµατα,
ανταλλακτικά κλπ
α) Μια πλήρη σειρά διαγραµµάτων και λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα
β) Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων οργάνων του
πίνακα.
γ) Οδηγίες λειτουργίας ρυθµίσεως και συντηρήσεως.

Ο Γενικός Πίνακας χαµηλής τάσης θα περιλαµβάνει επίσης κεντρικό σύστηµα πυκνωτών
διορθώσεως του συντελεστού ισχύος (cosΦ), κατάλληλα διαστασιολογηµένο, µε διαδοχικά
βήµατα σύνδεσης των επιµέρους πυκνωτών και τοποθετηµένο σε ξεχωριστό ερµάριο σε
παρακείµενη θέση. Η επιλογή του συστήµατος διορθώσεως του συντελεστού ισχύος (cosΦ) θα
τεκµηριώνεται στη σχετική µελέτη.

7.7.14.3.

Τοπικοί Πίνακες Τύπου Ερµαρίου (Απλοί Και Στεγανοί)

Οι τοπικοί πίνακες διανοµής/ελέγχου θα τροφοδοτούνται από το Γενικό Πίνακα Χαµηλής Τάσης,
θα έχουν αναχωρήσεις προς τους επιµέρους πίνακες διανοµής ή µηχανήµατα.

Σε ξεχωριστά πεδία των πινάκων διανοµής πρέπει να εγκατασταθεί εξοπλισµός για τις
επιµέρους αναχωρήσεις, θα πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητα πεδία για τα κυκλώµατα
φωτισµού, θέρµανσης, εξαερισµού, ρευµατοδοτών κλπ, βοηθητικού εξοπλισµού. Κάθε είσοδος
θα έχει αµπερόµετρο, βολτόµετρο και ενδεικτικές λυχνίες παροχής. Εξάλλου στον πίνακα
πρέπει να εγκατασταθεί ο παρακάτω εξοπλισµός:
Εξοπλισµός ελέγχου και αυτόµατης λειτουργίας (όπου προδιαγράφεται σχετικά)
Εκκινητήρες ,soft starter ,διατάξεις αστέρα τριγώνου κλπ (για όλους τους κινητήρες µε ισχύ
µεγαλύτερη από 3KW) και αυτόµατος διακόπτης µε θερµικό (για όλους τους κινητήρες µε ισχύ
µεγαλύτερη από 1kW).
Ασφαλειοδιακόπτες, αυτόµατοι διακόπτες κλπ.
Άλλα µικρούλικα όπως ασφάλειες, συνδέσεις βοηθητικών κυκλωµάτων κλπ.
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Οι πίνακες πρέπει να τοποθετηθούν σε τελείως κλειστό χώρο, για την προστασία τους από
δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι πίνακες αυτοί δεν θα τοποθετούνται σε χώρους που
επικρατούν ανεπιθύµητες συνθήκες θερµοκρασίας, υγρασίας, σκόνης κλπ. Κάθε πίνακας θα
πρέπει να είναι κατάλληλα τοποθετηµένος, ώστε ο ίδιος αλλά και ο χειριστής του να µην
βρίσκεται κοντά σε διαδρόµους ή προσβάσεις και να µην παρενοχλούν ή παρενοχλούνται από
οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ή δραστηριότητα.

Σε περίπτωση που ο πίνακας δεν µπορεί να τοποθετηθεί σε κλειστό χώρο, τότε πρέπει να
κατασκευασθούν ειδικά µεταλλικά περιβλήµατα (πίλλαρ) για την στέγαση του. Τα πίλλαρ θα
είναι από λαµαρίνα µε πόρτες που θα κλειδώνουν µε κατάλληλες διαστάσεις ώστε να µπορούν
να φιλοξενήσουν µελλοντικές επεκτάσεις σε εξοπλισµό. Τα πίλλαρ θα είναι σχεδιασµένα, ώστε
να παρέχουν προστασία ΙΡ 55, σε όλες τις επιφάνειες ακόµη και στον πυθµένα.

Οι πίνακες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για δίκτυο 400/230V, 50ΗΖ και θα αποτελούνται από τα
παρακάτω µέρη:
•

Μεταλλικά ερµάρια κατάλληλα για ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση σύµφωνα µε τα σχέδια

•

Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα

•

Μεταλλική πλάκα

7.7.14.4.

Μεταλλικό Ερµάριο

Το µεταλλικό ερµάριο θα κατασκευαστεί από λαµαρίνα DΚΡ πάχους 2,0χιλ. Η πόρτα θα
κατασκευαστεί επίσης από λαµαρίνα DΚΡ πάχους 2,0χιλ και θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας. Στο
εσωτερικό µέρος της πόρτας θα στερεωθεί, µέσα σε ζελατίνα, σχεδιάγραµµα µε τη λεπτοµερή
συνδεσµολογία του πίνακα.

7.7.14.5.

Μεταλλική Πλάκα

Η µεταλλική πλάκα θα καλύπτει το µπροστινό µέρος του πίνακα και θα κατασκευασθεί και αυτή
από λαµαρίνα DΚΡ πάχους τουλάχιστον 1,5χιλ. Η πλάκα θα προσαρµόζεται στο πλαίσιο της
πόρτας µε 4 ανοξείδωτες επινικελωµένες βίδες που θα πρέπει να µπορούν να ξεβιδωθούν
εύκολα χωρίς να χρειάζεται να χρησιµοποιηθεί ειδικό εργαλείο. Πάνω στη µεταλλική πλάκα θα
ανοιχθούν οι κατάλληλες τρύπες για τα όργανα του πίνακα και θα υπάρχουν πινακίδες µε
επινικελωµένο πλαίσιο για την αναγραφή των κυκλωµάτων. Η αφαίρεση της πλάκας µπορεί να
γίνεται χωρίς να χρειάζεται να βγει η πόρτα του πίνακα.

7.7.14.6.

Γενικές Οδηγίες Κατασκευής και ∆ιαµορφώσεως των Πινάκων

Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα διάφορα όργανα τους να είναι εύκολα
προσιτά µετά την αφαίρεση της µεταλλικής πλάκας και τοποθετηµένα σε κανονικές αποστάσεις
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µεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση τους
χωρίς να µεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων.

Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε χάλκινες µπάρες που θα έχουν επιτρεπόµενη ένταση
τουλάχιστον ίση µε την ονοµαστική ένταση του γενικού διακόπτη του πίνακα. Η χρησιµοποίηση
καλωδίων ή αγωγών για την εσωτερική διανοµή του πίνακα επιτρέπεται µόνο στους µικρούς
πίνακες (ονοµαστική ένταση γενικού διακόπτη 40Α ή µικρότερη) και στα τµήµατα εκείνα των
µεγάλων πινάκων που προστατεύονται από µερικές ασφάλειες µε ονοµαστική ένταση µικρότερη
ή ίση µε 35Α. Στη περίπτωση αυτή η διατοµή των καλωδίων ή αγωγών δεν µπορεί να είναι
µικρότερη από 10mm2. Όλοι οι πίνακες ανεξάρτητα από το µέγεθος τους θα έχουν ζυγό
(µπάρα) ουδέτερου µε πλήρη διατοµή και ζυγό γειώσεως.

Η συναρµολόγηση και η εσωτερική συνδεσµολογία των πινάκων θα γίνει στο εργοστάσιο
κατασκευής των.

Επειδή δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί η σειρά µε την οποία θα φθάνουν τα κυκλώµατα στην
πάνω πλευρά του πίνακα θα πρέπει να αφεθεί χώρος (5 τουλάχιστον εκατοστών ανάµεσα στα
κλέµµες (βλέπε παρακάτω) και στην πλευρά των πινάκων. Για τον ίδιο λόγο δεν θα ανοιχθούν
τρύπες αλλά µόνο θα κτυπηθούν (KNOCK OUTS) ώστε να µπορούν να ανοιχθούν αυτές µετά
µε ένα απλό κτύπηµα. Σηµειώνεται ότι θα κτυπηθούν τρύπες τόσο για τις εφεδρικές γραµµές
όσο και για την τροφοδοτική γραµµή κάθε πίνακα. για την είσοδο των καλωδίων όπου
απαιτείται, θα τοποθετηθούν στυπιοθλίπτες.

Μέσα στους πίνακες στο πάνω µέρος τους θα υπάρχουν σε συνεχή σειρά κλέµµες στις οποίες
θα έχουν οδηγηθεί εκτός από τους αγωγούς φάσης και ο ουδέτερος και η γείωση κάθε
κυκλώµατος. Οι αγωγοί κάθε κυκλώµατος θα συνδέονται µόνο σε κλέµµες και µάλιστα
συνεχόµενες που θα έχουν κατάλληλη πινακίδα για την αναγραφή των κυκλωµάτων.

Στην περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες από µια κλέµµες η δεύτερη σειρά θα
τοποθετηθεί κάτω από την πρώτη σε απόσταση µεγαλύτερη ή το πολύ ίση µε το βάθος του
πίνακα. Η εσωτερική διανοµή για τη δεύτερη σειρά των κλεµµών θα γίνει στην κάτω πλευρά
τους ώστε η πάνω πλευρά αυτών να είναι ελεύθερη για την σύνδεση των αγωγών των
κυκλωµάτων.

Η εσωτερική διανοµή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ένα προκαθορισµένα σύστηµα
σηµάνσεως των φάσεων ώστε η ίδια φάση να έχει πάντα την ίδια θέση (πχ ή R αριστερά, ή S
στη µέση και η Τ δεξιά) και το ίδιο χρώµα. Επίσης τα δύο άκρα των καλωδίων ή αγωγών της
εσωτερικής διανοµής θα πρέπει να φέρουν χαρακτηριστικά αριθµούς.

7.7.14.7.

Βαφή Πινάκων

Οι πίνακες θα βαφούν µε 2 στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και µε µια τελική στρώση µε
βερνίκι, µε απόχρωση που θα εγκριθεί από τον επιβλέποντα µηχανικό.
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Ειδικές Απαιτήσεις

Για να εξασφαλισθεί η καλή κατασκευή των πινάκων από τεχνική και αισθητική πλευρά ο
εργολάβος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει πριν από την κατασκευή τους σχέδια που
δείχνουν τα παρακάτω:
Τις εσωτερικές διαστάσεις του ερµαρίου
Τη διάταξη των οργάνων του πίνακα
Τις αποστάσεις µεταξύ των διαφόρων οργάνων

7.7.14.8.

Στεγανοί Μεταλλικοί Πίνακες Τύπου Ερµαρίου

Οι πίνακες θα είναι απόλυτα όµοιοι µε τους παραπάνω µε την διαφορά ότι θα παρέχουν
προστασία ΙΡ 54 σύµφωνα µε του κανονισµού DIN 40050 και ΙΕC 144. Η προστασία αυτή θα
επιτευχθεί µε την στεγανοποίηση του ερµαρίου, των εισόδων των κυκλωµάτων και της πόρτας
του πίνακα µε την βοήθεια κατάλληλων παρεµβυσµάτων από πλαστικό.

Όργανα Πινάκων ∆ιανοµής

7.7.15
7.7.15.1.

Αυτόµατοι διακόπτες ισχύος

Αυτόµατοι διακόπτες ισχύος θα τοποθετηθούν, στην είσοδο πινάκων κίνησης και φωτισµού µε
απαίτηση ρεύµατος έντασης µεγαλύτερη από 63Α, εφοδιασµένοι µε ρυθµιζόµενα θερµικά και
µαγνητικά στοιχειά για την προστασία έναντι υπερέντασης και βραχυκυκλώµατος.
Θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς VDE 0660 και VDE 113 και θα έχουν τα παρακάτω
τεχνικά χαρακτηριστικά:
•

Τάση µονώσεως 1000V

•

Ονοµαστική τάση λειτουργίας 500V 50 Hz

•

Κλάση µόνωσης C σύµφωνα µε VDE 0110.

•

Ικανότητα διακοπής τουλάχιστον το ρεύµα της στάθµης βραχυκυκλώµατος που
αντιστοιχεί στον πίνακα που ανήκει και µάλιστα µε τον κύκλο δοκιµής Ο-Τ-C/O-T-C/O
κατά VDE 0660/IEC 157-1.

•

∆ιάρκεια ζωής τουλάχιστον 6000-10000 χειρισµών σε φόρτιση AC1

•

Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 40 C

•

Θα είναι εξοπλισµένοι µε βοηθητικές επαφές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

•

Θα έχουν την δυνατότητα µα εργαστούν µε πηνία εργασίας ή έλλειψης τάσεως.

ο
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•

Ο διακόπτης θα έχει δύο θέσεις ¨ΑΝΟΙΚΤΟΣ¨ -¨ΚΛΕΙΣΤΟΣ¨ πλήρως διακεκριµένες και
σηµειούµενες στην µπροστινή επιφάνεια.

7.7.15.2.

Κοχλιωτές Ασφάλειες

Οι συντηκτικές ασφάλειες θα τοποθετηθούν σε σειρά µετά από τους διακόπτες φορτίου τύπου
pacco ή τους ραγοδιακόπτες φορτίου µε στόχο την προστασία από βραχυκυκλώµατα και
υπερεντάσεις.

Μια πλήρης σειρά αποτελείται από:
•

Τη βάση

•

Τη µήτρα

•

Το δακτύλιο

•

Το πώµα

•

Το φυσίγγιο.

Η βάση θα είναι από πορσελάνη κατάλληλη για τάση 500 V σύµφωνα µε τους κανονισµούς DIN
49510 ως 49511 και 49352. Θα είαναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα ή θα είναι
χωνευτού τύπου στερεούµενη µε βίδες.

Βάση

Ένταση ρεύµατος (Α)

Φυσίγγιο (Α)

Ε16 τύπου µινίον

ως 25

6,10,16,20,25

Ε27

ως 25

6,10,16,20,25

Ε33

ως 63

35,50,63

R 1 ¼”

ως 100

80,100

Το φυσίγγιο τοποθετείται µέσα στη µήτρα η οποία είναι κατάλληλης διαµέτρου ώστε να µην είναι
δυνατή η τοποθέτηση φυσιγγίου µεγαλύτερης διαµέτρου. Τα συντηκτικά φυσίγγια είανι τάσεως
500V σύµφωνα µε DIN 49360 και DIN 49515 και µε τις προδιαγραφές VDE 0635 για ασφάλειες
αγωγών µε κλειστό συντηκτικό αγωγό 500 V.

Τα φυσίγγια ανάλογα µε το είδος του φορτίου που προστατεύουν θα είναι δύο τύπων :
Φυσίγγια ταχείας τήξεως για υπερφορτίσεις ως προς την ονοµαστική τους ένταση µικρής
διάρκειας.
Φυσίγγια βραδείας τήξεως για υπερφορτίσεις ως προς την ονοµαστική τους ένταση
µεγαλύτερης διάρκειας.

151

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

7.7.15.3.

Μαχαιρωτές Ασφάλειες

Οι µαχαιρωτές ασφάλειες θα χρησιµοποιηθούν για εντάσεις πάνω από 100Α και θα είναι
σύµφωνες µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς DIN 43260 και µεγέθους Ι για ονοµαστικές
εντάσεις από 125-Α µέχρι 200Α.

7.7.15.4.

Ραγοδιακόπτες

Οι ραγοδιακόπτες µονοπολικοί, διπολικοί τριπολικοί ή τετραπολικοί (400/230 V 50ΗΖ) θα έχουν
εξωτερική µορφή όµοια µε αυτήν των µικροαυτόµατων του τύπου «L» της παρακάτω
παραγράφου. Η στερέωση τους θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες µε την βοήθεια κατάλληλου
µανδάλου (ραγουλικά). Οι ραγοδιακόπτες θα χρησιµοποιηθούν σαν διακόπτης χειρισµού
φωτιστικών σωµάτων στους πίνακες τύπου ερµαρίου ,σαν µερικοί διακόπτες κυκλωµάτων
ονοµαστικής εντάσεων 16Α και 25Α και σαν γενικοί διακόπτες µικρών πινάκων εντάσεως έως
40Α.

Το κέλυφος των ρσγοδιακοπτών θα είναι από συνθετική ύλη ανθεκτική σε υψηλές
θερµοκρασίες.

7.7.15.5.

Περιστροφικοί ∆ιακόπτες Τύπου «ΡΑCCΟ»

Οι γενικοί ή µερικοί διακόπτες των πινάκων τύπου ερµαρίου ή τύπου πεδίου µε ένταση 40Α,
63Α και 100Α θα είναι περιστροφικοί τύπου «ΡΑCCΟ». Οι διακόπτες αυτοί θα είναι
περιστροφικοί βαρέως τύπου τάσης λειτουργίας 500V σύµφωνα µε τους κανονισµούς IEC 9473.

Οι διακόπτες θα είναι κατάλληλοι για δίκτυο 230/400V 50 Ηz και θα έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής
τουλάχιστον 40.000 χειρισµούς ζεύξης απόζευξης και ισχύ διακοπής τουλάχιστον ίση µε την
ονοµαστική τους ένταση,ενώ θα έχουν αντοχή σε βραχυκύκλωµα κατ’ ελάχιστον 25KA.

Οι διακόπτες αυτοί θα χειρίζονται από µπροστά µέσω λαβής επί µονωτικής ροζέτας που φέρει
κατάλληλη ένδειξη της θέσης του διακόπτη.
Τετραπολικοί για τις τριφασικές γραµµές
∆ιπολικοί για τις µονοφασικές γραµµές
Ονοµαστική τάση λειτουργίας 500 V

7.7.15.6.

Μαχαιρωτοί ∆ιακόπτες

Οι διακόπτες µε ονοµαστική ένταση µεγαλύτερη από 100 Α θα είναι µαχαιρωτοί, σύµφωνα µε
τους Γερµανικούς Κανονισµούς VDΕ 0660, και θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
α. Ονοµαστική τάση: 500V (εναλλασσόµενη)
β. Ονοµαστική ένταση: Σύµφωνα µε την µελέτη
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γ. Ισχύ ζεύξεως: Τουλάχιστον 5 φορές την ονοµαστική τους ένταση
δ. ∆ύο θέσεων: Κλειστός - Ανοικτός
ε. ∆ιάρκεια ζωής: Τουλάχιστον 30.000 χειρισµών
στ. Με δυνατότητα ακινητοποίησης στην θέση «ανοικτός» µε τη βοήθεια κατάλληλου κλειδιού ή
λουκέτου

7.7.15.7.

Μικροαυτόµατοι (αυτόµατοι ασφαλειοδιακόπτες)

Μικροαυτόµατοι θα τοποθετηθούν στις γραµµές των πινάκων, για την προστασία τους από
υπερφορτίσεις σχετικά µεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώµατα. Θα είναι εφοδιασµένοι µε
θερµικά και µαγνητικά στοιχεία και θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των κανονισµών
κατά VDE 0641 και CEE 19.

Οι µικροαυτόµατοι θα είναι τύπου τύπου «Β» για τα κυκλώµατα φωτισµού και ρευµατοδοτών και
τύπου «Κ» για τα κυκλώµατα µικρών κινητήρων κατασκευής κατά IEC 947.2 και EN 60898. Θα
έχουν ονοµαστική τάση λειτουργίας 400 V, ισχύ διακοπής τουλάχιστον 6kA.

Θα έχουν πλήκτρο ζεύξης και απόζευξης µε ενδείξεις για τις αντίστοιχες θέσεις και σύστηµα
µανδάλωσης για την εγκατάσταση τους σε ράγα πίνακα. Περιλαµβάνουν διµεταλλικό στοιχείο
για προστασία έναντι υπέρτασης και µαγνητικό πηνίο ταχείας απόζευξης για προστασία από
βραχυκύκλωµα. Θα είναι µονοπολικοί 10 και 16 Α για τα µονοφασικά κυκλώµατα και τριπολικοί
10 και 16 Α για τα τριφασικά κυκλώµατα.

7.7.15.8.

Ενδεικτικές Λυχνίες

Ενδεικτικές λυχνίες θα τοποθετηθούν εντός του πίνακα για την ένδειξη κατάστασης της γραµµής
µετά από τις διατάξεις ασφαλείας καθώς και για την ένδειξη κατάστασης λειτουργίας διαφόρων
διατάξεων αυτοµατισµού. Θα έχουν διάµετρο 22mm. Οι λυχνίες και οι υποδοχές τους θα
συµφωνούν µε τους κανονισµούς IEC 204 και θα πληρούν τους κανονισµούς VDE. Θα είναι
βιδωτές έχουν τάση λειτουργίας 230V τύπου νήµατος ισχύος 2w ονοµαστικού ρεύµατος 2A, µία
για κάθε φάση για τριφασικά κυκλώµατα.

Οι χρωµατισµοί τους θα είναι ως εξής:
Κόκκινο:

κατάσταση όχι κανονική

Πράσινο ή άσπρο:

Μηχανή έτοιµη προς λειτουργία

Ενώ θα έχουν προστασία IP65 κατά DIN 40050

7.7.15.9.

Ηλεκτρονόµοι ∆ιαρροής

∆ιακόπτες διαρροής (ηλεκτρονόµοι διαρροής) θα τοποθετηθούν σε σειρά µε τους διακόπτες
φορτίου και τις συντηκτικές ασφάλειες ως µέτρο προστασίας από ρεύµατα διαρροής 30 mA για
τα µεγέθη µέχρι 63A.
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Οι ηλεκτρονόµοι διαρροής θα είναι διπολικοί ή τετραπολικοί ονοµαστικής τάσεως 400/230V και
θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τους κανονισµούς VDE 0660 VDE 0100 και IEC 1008
BS 4293 ,CEE 27. Θα έχουν πλήκτρο ζεύξης και απόζευξης , κοµβίο δοκιµής και θα φέρουν
ένδειξη της συνδεσµολογίας τους. Θα περιλαµβάνουν µετασχηµατιστή έντασης στον οποίο
διέρχονται οι φάσεις και ο ουδέτερος των κυκλωµάτων που προστατεύουν. Όταν υπάρξει
επικίνδυνη διαρροή, η τάση που δηµιουργείται εξ επαγωγής στο δευτερεύον κύκλωµα του
µετασχηµατιστή ,επενεργεί σε πηνίο απόζευξης και και έτσι επιτυγχάνεται η ακαριαία διακοπή
του.

Η απαιτούµενη αντίσταση γείωσης RE καθορίζεται από την σχέση RE=±24V / Ι∆Ν ; όπου Ι∆Ν
είναι η ένταση διαρροής προς την γή.
•
Για κυκλώµατα µε προστασία µέχρι 63 Α πρέπει Ι∆Ν≤30mA και ο χρόνος διακοπής του
κυκλώµατος t ≤ 0,04 sec για Ι∆Ν ≥ 0,25 Α
•
Για κυκλώµατα µε προστασία άνω των 63 Α πρέπει Ι∆Ν≤300mA και ο χρόνος διακοπής
του κυκλώµατος t ≤ 0,3 sec για Ι∆Ν ≥ 1,5 Α

7.7.15.10.

Ενδεικτικά Όργανα (Αµπερόµετρα - Βολτόµετρα)

Τα ενδεικτικά όργανα θα είναι κινητού σιδήρου, βιοµηχανικού τύπου, κατηγορία 1,5 σύµφωνα µε
τους Γερµανικούς Κανονισµούς VDΕ 0410, κατάλληλα για κατακόρυφη τοποθέτηση σε
τετράγωνη πλάκα πλευράς 96Χ96χιλ.

Το πεδίο µετρήσεως των παραπάνω οργάνων πρέπει να αναγράφεται στα σχέδια της µελέτης.
Κάθε βολτόµετρο θα είναι εφοδιασµένο και µε µεταγωγικό διακόπτη 7 θέσεων (εκτός 3 φασικές
τάσεις, 3 πολικές τάσεις).

Τα αµπερόµετρα θα συνδεθούν µε την βοήθεια κατάλληλων µετασχηµατιστών εντάσεως ξηρού
τύπου. Ο λόγος µετασχηµατισµού να αναγράφεται στα σχέδια της µελέτης.

7.7.15.11.

Αυτόµατοι ∆ιακόπτες Φορτίου (Ισχύος)

Αυτόµατοι θερµοµαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων θα τοποθετηθούν σε όλες τις
γραµµές που τροφοδοτούν κινητήρες ισχύος πάνω από 1 kw. Οι διακόπτες αυτοί θα φέρουν µε
ρυθµιζόµενα θερµικά και σταθερά µαγνητικά στοιχειά για την προστασία έναντι υπερέντασης και
βραχυκυκλώµατος.

Θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς VDE 0660 και VDE 113 και θα έχουν τα παρακάτω
τεχνικά χαρακτηριστικά:
•

Τάση µονώσεως 1000V

•

Ονοµαστική τάση λειτουργίας 500V 50 Hz
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•

Κλάση µόνωσης C σύµφωνα µε VDE 0110.

H ικανότητα διακοπής τους σε βραχυκύκλωµα θα είναι τουλάχιστον 16kΑ και θα φέρουν
περιστροφικό χειριστήριο.

7.7.15.12.

Τηλεχειριζόµενοι ∆ιακόπτες (ρελέ)

Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες (ρελέ ) θα είναι ονοµαστικής έντασης 16 Α σύµφωνα µε τους
κανονισµούς NFC 61-110 NFC 61-112 IEC 669-1 IEC 669-2

Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα έχουν βοηθητική επαφή αυτοσυγκράτησης και τις
απαιτούµενες επαφές χειρισµού.

7.7.15.13.

Ηλεκτρονόµοι Ισχύος (CONTRACTORS)

Τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα τοποθετηθούν για την εξυπηρέτηση της αυτοµατοποιηµένης
λειτουργίας των µηχανηµάτων και θα είναι κατάλληλοι για έλεγχο τριφασικών κινητήρων ισχύος
έως 690V. Θα µπορούν να οδηγηθούν απευθείας από διατάξεις αυτοµατισµού ή εµµέσως από
βοηθητικά κυκλώµατα. Για το λόγο αυτό θα φέρουν και βοηθητικές επαφές.

Θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Ονοµαστική τάση λειτουργίας :

400V

Μεγιστη θερµοκρασία λειτουργίας:

40 C

ο

Οι διακόπτες αυτοί, ή αλλιώς ηλεκτρονόµοι ισχύος, θα είναι εναλλασσόµενου ρεύµατος για
δίκτυο 230/400V 50Ηz τάσης µόνωσης 400V κατηγορίας λειτουργίας AC 7a και σύµφωνοι µε
τους κανονισµούς EN 61.095 και IEC 1095. Η ονοµαστική ένταση των ηλεκτρονόµων δεικνύεται
στα σχέδια.

Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι εφοδιασµένοι µε ηλεκτροµαγνητικό πηνίο έλξης και επαφή
αυτοσυγκράτησης µε κύριες επαφές ικανότητας ζεύξης και απόζευξης τουλάχιστον ίσης µε την
ονοµαστική τους ένταση.

Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος που θα χρησιµοποιηθούν για ζεύξη και απόζευξη κινητήρων θα είναι
εφοδιασµένοι µε θερµικά υπερέντασης, κατάλληλης περιοχής ρύθµισης.

7.7.15.14.

Τηλεχειριζόµενοι ∆ιακόπτες Αστέρα – Τριγώνου

Για τους κινητήρες ισχύος άνω των 3kW προβλέπεται διάταξη εκκίνησης αστέρα τριγώνου. Η
διάταξη αυτή αποτελείται από τρείς τριπολικούς τηλεχειριζόµενους διακόπτες αέρος, ένα
τριπολικό χρονοδιακόπτη και έναν θερµικό διακόπτη µε ρύθµιση ως εξής:
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Ένας τριπολικός τηλεχειριζόµενος διακόπτης αέρα για την κύρια γραµµή µε 1 κανονικά ανοικτή
βοηθητική επαφή, ένας τριπολικός τηλεχειριζόµενος διακόπτης αέρα τριγώνου µε 1 κανονικά
κλειστή βοηθητική επαφή, ένας τριπολικός τηλεχειριζόµενος διακόπτης αέρα αστέρα µε 1
κανονικά ανοικτή και 1 κανονικά κλειστή βοηθητική επαφή.
Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Ονοµαστική τάση λειτουργίας:

400V

Μεγίστη θερµοκρασία λειτουργίας:

40οC

Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι τριπολικοί ,εναλλασσόµενου ρεύµατος για δίκτυο
230/400V 50Ηz τάσης µόνωσης 400V κατηγορίας λειτουργίας AC 7a και σύµφωνοι µε τους
κανονισµούς EN 61.095 και IEC 1095. Η ονοµαστική ένταση των ηλεκτρονόµων δεικνύεται στα
σχέδια.

Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι εφοδιασµένοι µε ηλεκτροµαγνητικό πηνίο έλξης και επαφή
αυτοσυγκράτησης µε κύριες επαφές ικανότητας ζεύξης και απόζευξης τουλάχιστον ίσης µε την
ονοµαστική τους ένταση.

Ο χρονοδιακόπτης θα έχει ρυθµιζόµενη χρονική καθυστέρηση 0-30sec. Η ρύθµιση του θερµικού
διακόπτη θα γίνει σε ένταση Ι=0,58xIον του κινητήρα που τροφοδοτεί κατά συνέπεια το θερµικό
θα είναι αντίστοιχου έυρους. Κάθε ένας από τους διακόπτες θα είναι κατάλληλος για
τοποθέτηση σε ράγα πίνακα και θα είναι κατάλληλοι για θερµοκρασία λειτουργίας έως 55οC .

7.7.15.15.

Απαγωγείς υπερτάσεων

Απαγωγείς υπερτάσεων θα τοποθετηθούν στην είσοδο του γενικού πίνακα σε σειρά µε τις
υπόλοιπες διατάξεις προστασίας. Σκοπός τους είναι η εκτροπή µεγάλων ρευµάτων, που µπορεί
να δηµιουργηθούν από βραχυκυκλώµατα ή κεραυνοπληξίες ,στην γείωση του πίνακα.

Θα αποτελούνται από τέσσερα στοιχεία (τριών φάσεων και ουδετέρου) και θα είναι κλάσεως Ι+ΙΙ
ονοµαστικής εντάσεως τουλάχιστον 15 kA κατά EN 61643-11 .

∆ίκτυο ηλεκτρικών καλωδίων ενέργειας και αυτοµατισµού - Σωλήνες -Κουτιά διακλαδώσεως Τροφοδοσία συσκευών
Όλες οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικών γραµµών ισχυρών ή ασθενών ρευµάτων θα πληρούν, κατά
προτεραιότητα, τους σχετικούς ελληνικούς κανονισµούς ή προδιαγραφές, καθώς επίσης και τις
ενδεχόµενες απαιτήσεις ή οδηγίες της ∆ΕΗ.

Τα φορτία των καλωδίων πρέπει να καθοριστούν λαµβάνοντας υπόψη τις µεταβολές των
συντελεστών ισχύος, καθώς επίσης και την µελλοντική ανάπτυξη των έργων. Οι συντελεστές
µείωσης της ονοµαστικής τιµής λόγω της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος πρέπει να είναι
σύµφωνοι µε τις συστάσεις του κατασκευαστή και τους κανονισµούς καλωδιώσεων ΙΕΕ. Οι
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ονοµαστικές τιµές των καλωδίων, µετά την εφαρµογή των συντελεστών µείωσης, δεν πρέπει να
είναι µικρότερες από τις αντίστοιχες των κυκλωµάτων προστασίας.

Για την τροφοδότηση των πινάκων διανοµής και των µηχανηµάτων που βρίσκονται εκτός
κτιρίων θα χρησιµοποιηθούν, καλώδια ΝΥΥ, που θα- εγκαθίστανται µέσα σε πλαστικούς
σωλήνες ΡVC εντός του εδάφους. Όπου υπάρχουν διακλαδώσεις ή αλλαγές κατεύθυνσης
τοποθετούνται φρεάτια. Για την τροφοδότηση των µηχανηµάτων στα µηχανοστάσια θα
χρησιµοποιηθούν καλώδια ΝΥΥ εντός σιδηροσωλήνων επίτοιχα ή χωνευτά στο δάπεδο εντός
σωλήνων σπιράλ.

Τα καλώδια αυτοµατισµού θα είναι εύκαµπτα, µε µόνωση ΡVC, πολύκλωνα, αριθµηµένα µε
ονοµαστική τάση λειτουργίας300/500V, τάση δοκιµής τα 3000V βάσει των προδιαγραφών
VDE0812/0281. Τα καλώδια για τα αναλογικά σήµατα θα είναι τύπου LIYCY σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές VDΕ 0812.

7.7.15.16.

Καλώδια

α)
Αγωγοί τύπου«HO7V-…»(παλιός τύπος ΝΥΑ): Οι αγωγοί τύπου «ΝΥΑ» θα έχουν
θερµοπλαστική µόνωση και θα είναι απόλυτα σύµφωνοι µε τον πίνακα III, άρθρο 135 κατηγορία
1α των ελληνικών κανονισµών και του γερµανικούς κανονισµούς VDE 0250, 0283 και DΙΝ
47102. Είναι κατάλληλα για εσωτερικές εγκαταστάσεις.
β)
Καλώδια τύπου «A05VV-…» (παλιός τύπος ΝΥM): Τα καλώδια τύπου «ΝΥΜ» θα έχουν
θερµοπλαστική επένδυση και θα είναι απόλυτα σύµφωνα µε τον πίνακα III άρθρο 135
κατηγορία 3α των Ελληνικών κανονισµών και τους Γερµανικούς κανονισµούς VDΕ 0250, 0233
και DΙΝ 47705. Είναι κατάλληλο για εσωτερικές εγκαταστάσεις,
γ)
Καλώδια τύπου «J1VV-...» (παλιός τύπος ΝΥY): Τα καλώδια τύπου «ΝΥΥ» θα έχουν
µανδύα και επένδυση από θερµοπλαστικό σύµφωνα µε τους Γερµανικούς κανονισµούς VDΕ
0271. Είναι κατάλληλα για µεταφορά ενέργειας δεν επιτρέπεται όµως να καταπονούνται
µηχανικά.
δ)
Καλώδια τύπου ΝΥFG by: Τα καλώδια του τύπου αυτού θα είναι κατασκευασµένα κατά
VDΕ 0271 και θα έχουν οπλισµό. Τα καλώδια αυτά µπορούν να τοποθετηθούν κατευθείαν στο
έδαφος και είναι κατάλληλα για µεταφορά ενέργειας.
ε)
Καλώδια τύπου «Ν2ΥSΥ»: Τα καλώδια τύπου «Ν2ΥSΥ» είναι καλώδια µέσης τάσης
20ΚV, µονοπολικά κατά VDΕ 0298, µε αγωγό πολύκλωνο κατασκευασµένο από συρµατίδιο
ανοπτηµένου χαλκού και ουδέτερο µονωµένο χάλκινο περίβληµα.

7.7.15.17.

Σωλήνες-Εσχάρες Όδευσης Καλωδίων

Οι αγωγοί –καλώδια εκτός εδάφους θα οδευουν εντιχισµένοι ή επιτοιχοι εντός προστατευτικών
σωλήνων από χάλυβα ή πλαστικό βαρέως τύπου, ή θα οδευουν εµφανείς σε χαλυβδινες
εσχάρες αναρτηµένες από δοµικά στοιχεία.
Οι σωλήνες προστασίας καλωδίων θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-20-01-01, 1501-04-20-01-02 και οι εσχάρες σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ ΤΠ
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1501-04-01-03.
Οι σωλήνες προστασίας των καλωδίων σ' όλο το µήκος τους, (από τους πίνακες ως τις
συσκευές που τροφοδοτούν ή ελέγχουν) θα είναι σύµφωνα µε τους παρακάτω τύπους:
•

Χαλυβδοσωλήνες (ευθείς): Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι µε ραφή και θα αποτελούνται
από χαλύβδινο σωλήνα πάχους τουλάχιστον 1,5mm που στο εσωτερικό του θα έχει
µονωτική επένδυση, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384. Οι χαλυβδοσωλήνες θα
βιδώνουν µεταξύ τους και µε τα εξαρτήµατα τους (µούφες, καµπύλες, διακλαδωτήρες,
ταυ, συστολές, κουτιά διακλάδωσης κλπ) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα
στους αγωγούς που παρέχουν.

•

Εύκαµπτοι χαλυβδοσωλήνες (σπιράλ): Οι εύκαµπτοι χαλυβδοσωλήνες θα αποτελούνται
από ένα διπλό µεταλλικό οπλισµό από λεπτό έλασµα που θα περιβάλλει την µονωτική
επένδυση.

•

Σκληροί µονωτικοί σωλήνες (ευθείς): Οι σκληροί µονωτικοί σωλήνες θα είναι από
πλαστικό σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.

•

Εύκαµπτοι µονωτικοί σωλήνες (σπιράλ): Οι εύκαµπτοι µονωτικοί σωλήνες θα είναι
επίσης από σκληρό πλαστικό όπως και οι παραπάνω.

Η διάµετρος των σωλήνων θα είναι κατάλληλη για τον αριθµό και τη διατοµή των καλωδίων που
οδεύουν σ' αυτούς, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.

7.7.15.18.

Κουτιά ∆ιακλαδώσεων

Τα κουτιά διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά ή ορθογωνικά ή τετράγωνα και κατάλληλα για τον
τύπο του σωλήνα ή καλωδίου που προορίζονται. Η ελάχιστη διάταση των κουτιών
διακλαδώσεως καθορίζεται ανεξάρτητα του σχήµατος τους σε 70mm.

7.7.15.19.

Τροφοδοσία Συσκευών

Οι επιτρεπόµενες µέγιστες πτώσεις τάσης για τα διάφορα µέρη ενός ηλεκτρικού συστήµατος
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Στοιχεία του συστήµατος

Συνθήκες λειτουργίας

Τα καλώδια τροφοδοσίας των κινητήρων

Κινητήρας που
ονοµαστική ισχύ

Στους ακροδέκτες των κινητήρων κατά την
εκκίνηση σε βραχυκύκλωµα

Κατά την διάρκεια εκκίνησης του
κινητήρα

25%
(σηµ.Ι)

Στις µπάρες των πινάκων τροφοδοσίας των
κινητήρων

Κατά την διάρκεια εκκίνησης του
πιο µεγάλου κινητήρα

15%
(σηµ.ΙΙ)

Στα καλώδια τροφοδοσίας των πινάκων
φωτισµού

Με max προβλεπόµενο φορτίο

1%
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Σηµείωση Ι
α. Η διαθέσιµη τάση στους ακροδέκτες των κινητήρων κατά τη διάρκεια της εκκίνησης θα είναι
τέτοια που να εγγυάται µια σίγουρη εκκίνηση των κινητήρων, ακόµη και για ΜΑΧ φορτίο, χωρίς
βλάβη των κινητήρων.
β. Η ΜΑΧ τιµή των 25% εννοείται σαν άθροισµα των πτώσεων τάσης στα καλώδια και τις
µπάρες των πινάκων τροφοδοσίας των κινητήρων.
γ. Για κινητήρες µέσης τάσης, η αναγκαία τάση τους ακροδέκτες κατά την εκκίνηση θα είναι
γενικά µεγαλύτερη από 75% της τάσης παροχής και γι' αυτό οι συνθήκες εκκίνησης θα είναι
αντικείµενο επαλήθευσης κατά περίπτωση, θα ικανοποιείται όµως παντού η συνθήκη του
προηγούµενου σηµείου (α) αυτής της σηµείωσης.

Σηµείωση II
Η διαθέσιµη τάση στις µπάρες θα είναι τέτοια ώστε να µην εµποδίζει την λειτουργία των
κινητήρων που είναι ήδη αναµµένοι και αν επιτρέπει το κλείσιµο των επαφών των κινητήρων. Η
παροχή των καλωδίων θα είναι όπως παρακάτω, λαµβάνοντας υπόψη τον τύπο, τις
θερµοκρασίες, το είδος, το έδαφος κλπ.
α. Τα καλώδια για τροφοδοσία µετασχηµατιστών θα έχουν παροχή µεγαλύτερη από το
ονοµαστικό ρεύµα των µετασχηµατιστών.
β. Τα καλώδια τροφοδοσίας ενός συστήµατος από µπάρες µιας διατοµής θα έχουν παροχή
µεγαλύτερη από το απαιτούµενο ρεύµα του συστήµατος.
γ. Τα καλώδια τροφοδοσίας ενός συστήµατος από µπάρες πολλών διατοµών, συζευγµένες, θα
έχουν διατοµή τέτοια ώστε να αντέχουν στην ΜΑΧ απαιτούµενη παροχή.
δ. Τα καλώδια τροφοδοσίας των κινητήρων θα έχουν παροχή µεγαλύτερη από το ονοµαστικό
ρεύµα των κινητήρων.
ε. Όλα τα υπόλοιπα καλώδια που δεν αναφέρονται παραπάνω θα έχουν παροχή µεγαλύτερη
από την ΜΑΧ απαιτούµενη για διάρκεια µεγαλύτερη της µίας ώρας.

7.7.16

Εξωτερικός φωτισµός

Για την υλοποίηση του οδοφωτισµού θα τηρηθούν οι κανονισµοί
•

ΕΛΟΤ HD 384

•

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00

•

ΕΤΕΠ TΠ 1501-05-07-02-00

•

EN40 1-8

•

DIN EN ISO 1461:1999, ASTM A123/A123M-97

Οι γενικές προδιαγραφές υλικών και κατασκευής δίνονται παρακάτω:
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Στάθµες φωτισµού
Οι απαιτούµενες στάθµες φωτισµού στους εξωτερικούς χώρους θα είναι οι εξής:
Υπόστεγα οχηµάτων-αποθηκευσης υλικών

200 Lux

Περιοχές κίνησης οχηµάτων:

20 lux µε χρωµατική απόδοση >70

Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια:

40 lux µε χρωµατική απόδοση >70

7.7.16.1.

Γενικές Προδιαγραφές

Ο εξωτερικός φωτισµός θα τοποθετηθεί στους προσπελάσιµους δρόµους της εγκατάστασης,
στους χώρους που εγκαθίσταται εξοπλισµός και στην είσοδο των εγκαταστάσεων. Τα φωτιστικά
θα είναι τελείως κλειστού τύπου τεχνολογίας LED και θα τοποθετηθούν σε µεταλοιστούς
κατάλληλου ύψους (6-9m) µε µεταλλικό βραχίονα. Το άναµα και σβήσιµο του φωτισµού θα
γίνεται χειροκίνητα και αυτόµατα µε φωτοκύτταρο. Ο εξωτερικός φωτισµός θα πρέπει να έχει µια
µέση ένταση φωτισµού 20 LUX. Η αφή και η σβέση των φωτιστικών θα γίνεται από τον πίνακα
του εξωτερικού φωτισµού που θα βρίσκεται στο κτίριο διοίκησης.

Ο κορµός του µεταλλοιστού θα αποτελείται από ένα µοναδιαίο τεµάχιο (χωρίς εγκάρσια ραφή)
και θα είναι οκταγωνικής ή κυλινδρικής διατοµής κατασκευάσµένο από έλασµα 4 χιλ. ποιότητας
Fe 510 (St 52.3/DIN 17100) που προµηθεύεται µε πιστοποιητικά κατά DIN 50049/2.2

Ο κορµός θα είναι κατασκευάσµένος από πιστοποιηµένο εργοστάσιο κατασκευής που έχει
πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή από άλλο κατασκευαστή µε αντίστοιχα
χαρακτηριστικά και τα οποία θα προσκοµιστούν για έλεγχο.

Κάθε ιστός θα φέρει θυρίδα διαστάσεων 85 x 350 σε απόσταση περίπου 60cm από τη βάση.
Για τη θυρίδα αυτή και το επιλεγέν πάχος, δεν απαιτείται ειδική ενίσχυση του ιστού. Η θυρίδα θα
κλείνει µε κατάλληλο πορτάκι από έλασµα ίδιου πάχους 4 mm και σχήµατος, µε τον υπόλοιπο
ιστό, το οποίο στην κλειστή του θέση δεν θα εξέχει του ιστού. Η στερέωση του θα γίνεται µε
ειδικά τεµάχια που δεν εξέχουν του ιστού και ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η στεγανότητα και η
στιβαρή και σταθερή στερέωση του.

Το έλασµα της βάσης θα έχει διαστάσεις τουλάχιστον 400 x 400 x 20 και θα είναι
κατασκευασµένο από υλικό ποιότητας Fe430 (St 44.2/DIN 17100) µε πιστοποιητικά κατά DIN
50049/2.2.

Το έλασµα της βάσης θα φέρει 4 τουλάχιστον οβάλ οπές για τη διεύθυνση των αγκυρίων που
έχουν σπείρωµα Μ24. Ο κορµός θα συγκολληθεί στο έλασµα.
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7.7.16.2.

Τροφοδοσία Και Γείωση Εξωτερικού Φωτισµού

Για την τροφοδοσία του εξωτερικού φωτισµού θα χρησιµοποιηθούν καλώδια κατάλληλης
διατοµής «J1VV-...» (πρώην ΝΥY). Εντός του µεταλλοϊστού αµέσως µετά το ακροκιβώτιο
2
διακλάδωσης το καλώδιο τροφοδοσίας θα είναι διατοµής 3x1.5mm . Για την γείωση της
γραµµής εξωτερικού φωτισµού θα χρησιµοποιηθεί ξεχωριστός αγωγός από γυµνό χαλκό
2
ελάχιστης διατοµής 16mm .

Σε κάθε ακροκιβώτιο θα υπάρχουν οι ασφάλειες προστασίας των καλωδίων προς τα φωτιστικά
σώµατα, οι ακροδέκτες συνδέσεως των εισερχοµένων και εξερχόµενων καλωδίων, γειώσεις
κλπ. Το ακροκιβώτιο του κάθε ιστού θα συνδέεται µε τον κύριο αγωγό γειώσεως, µε ένα γυµνό
2
χάλκινο αγωγό ενδεικτικής διατοµής 6mm µε κατάλληλο γαλβανισµένο σφικτήρα. Στο τέλος της
2
τροφοδοτικής γραµµής, µετά τον τελευταίο ιστό ο κύριος αγωγός γειώσεως (≥16mm ) θα
γειώνεται ξανά µέσω κατάλληλης γείωσης/εων (πάσσαλος γείωσης), ανεξάρτητης από τις
γειώσεις των κτιρίων και σε απόσταση τουλάχιστον 30 µέτρων από αυτές και η οποία θα
περιγραφθεί και θα αποδοθεί στα υποβαλλόµενα σχέδια.

7.7.17

Γείωση – Αντικεραυνική Προστασία

Για την γείωση λειτουργίας και προστασίας, θα κατασκευαστεί , ανάλογα µε την διανοµή, στον
χώρο που θα τοποθετηθεί ο γενικός πίνακας χαµηλής τάσης (Γ.Π.Χ.Τ) θεµελιακή γείωση
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Θεµελιακή γείωση θα κατασκευαστεί επίσης σε κάθε
κτίριο και ειδικότερα στα µεταλλικά κτίρια εντός της θεµελίωσης τους.

Στους υποσταθµούς µετασχηµατισµού τάσης θα κατασκευαστεί και ισοδυναµικό πλέγµα
«δαρινκγ» και ισοδυναµική γείωση µε ταινία σε ύψος 0,5 µέτρων από το τελικό δάπεδο η οποία
θα συνδεθεί σε τουλάχιστον 4 σηµεία µε την θεµελιακή και στην οποία θα συνδεθούν αγώγιµα
όλα τα µεταλλικά µέρη του κτηρίου.

7.7.17.1.

Θεµελιακή Γείωση

Η εγκατάσταση θεµελιακής γείωσης θα γίνει ως ακολούθως :
Εντός των πέδιλων και των πεδιλοδοκών από σκυρόδεµα και στο κάτω µέρος αυτών
τοποθετείται ταινία γείωσης χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυροµένη 40x4mm, η οποία ανά 2 m
θα στερεωθεί πάνω στον οπλισµό των θεµελίων του κτιρίου µε κατάλληλους συνδετήρες, ενώ
ανά 3m στηρίζεται σε κατάλληλους πασσάλους οι οποίοι είναι καρφωµένοι στο έδαφος. Σε
κατάλληλο σηµείο συνδέεται η ταινία µέσω κατάλληλου συνδέσµου µε τρίγωνο γείωσης, ώστε
να επιτευχθεί τιµή αντίστασης κάτω από 1 Ω .
Σηµειώνεται πώς ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενισχύσεις της
θεµελιακής γείωσης, ώστε να επιτευχθεί τιµή αντίστασης κάτω από 1 Ω.
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7.7.17.2.

Υλικά γείωσης

Όπου απαιτείται η σύνδεση ανόµοιων ηλεκτροχηµικών υλικών (χαλκός-αλουµίνιο ή χαλκός
χάλυβας) θα παρεµβάλλεται διµεταλλική επαφή CUPAL και για συνδέσεις µόνο στον αέρα.
Εναλλακτικά ως διµεταλλική επαφή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ανοξείδωτος χάλυβας
ποιότητας Α2.

Όπου οι αγωγοί είναι χάλκινοι, τα στηρίγµατα και οι σύνδεσµοι θα είναι χάλκινα, ενώ στους
θερµά επιψευδαργυρωµένους αγωγούς χαλύβδινους ή κράµατος AlMgSi, τα στηρίγµατα και ο
σύνδεσµοι πρέπει να είναι χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένα. Οι βίδες και τα περικόχλια
στα χάλκινα εξαρτήµατα θα είναι ανοξείδωτα ποιότητας Α2 για δε τα χαλύβδινα ανοξείδωτα για
τους λυόµενους συνδέσµους και χαλύβδινα θερµό επιψευδαργυρωµένα για τα υπόλοιπα υλικά.

7.7.17.3.

Αγωγοί γης
2

Θα είναι διαµέτρου 8mm (διατοµής 50mm ), από γυµνό ανοπτηµένο χαλκό ή χαλύβδινοι θερµά
επιψευδαργυρωµένοι.

7.7.17.4.

Στηρίγµατα αγωγών συνδέσεως

Θα είναι από γαλβανισµένο χάλυβα µε τους κοχλίες τους και µε τεµάχιο µολύβδου πάχους 1mm
στα σηµεία επαφής των χάλκινων αγωγών. Τα στηρίγµατα θα είναι φτιαγµένα ειδικά από
αγωγούς Φ8, µήκους 30cm και κατάλληλα για πάκτωση σε κατασκευή από σκυρόδεµα.

7.7.17.5.

Τεµάχια διακλαδώσεως – Ταυ – Τεµάχια συνδέσεως

Θα είναι από ορείχαλκο ή γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα, πλήρη µε τους κοχλίες τους
κατάλληλα για αγωγούς Φ8.

7.7.17.6.

Σύνδεσµοι

Θα είναι από γαλβανισµένο χάλυβα µε τους κοχλίες τους και κατάλληλοι για συνδέσεις Φ8 µε
Φ16. Θα φέρουν και τεµάχιο µολύβδου πάχους 1mm στα σηµεία επαφής µε τους χάλκινους
αγωγούς.

7.7.17.7.

Αγωγοί προς γη

Θα χρησιµοποιηθούν για την σύνδεση µε την θεµελιακή γείωση, θα είναι δε από γαλβανισµένο
χάλυβα διαµέτρου 16mm, µήκους 1,75m, µε πεπλατυσµένα άκρα που θα φέρουν δύο οπές για
την σύνδεση.

7.7.17.8.

∆ιαχωριστικά τεµάχια

Θα τοποθετηθούν επάνω από τους αγωγούς προς γη και χρησιµεύουν νια την αποσύνδεση των
γειώσεων (για έλεγχο). Η κατασκευή αυτών θα είναι από ορείχαλκο ή γαλβανισµένο χάλυβα και
θα φέρουν κανονικούς συνδέσµους.
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7.7.17.9.

Τρίγωνο Γειώσεως

Τρίγωνο γείωσης θα τοποθετηθεί όπου απαιτηθεί από την εγκεκριµένη µελέτη (π.χ στον
ουδέτερο του Η/Ζ ,επικουρικά της θεµελιακής, µετασχηµατιστής τάσης).

Τα ηλεκτρόδια γείωσης του τριγώνου θα είναι ράβδοι γείωσης COOPERWELD διαµέτρου
τουλάχιστον Φ19 και µήκους 2.5m. υποχρεωτικά από χαλύβδινο πυρήνα µεγάλης µηχανικής
αντοχής που θα περιβάλλεται από µανδύα από χαλκό πάχους τουλάχιστον ίσο µε το 1/10 της
διαµέτρου της ράβδου.

Η σύνδεση των ηλεκτροδίων µεταξύ τους θα γίνεται µέσο ορειχάλκινων σωληνωτών
συνδετήρων µε κωνικές ή κοχλιωτές υποδοχές. Τα τρία ηλεκτρόδια θα συνδεθούν µεταξύ τους
µε αγωγό 70mm2 σε βάθος 1m. Οι τρεις ράβδοι γείωσης θα τοποθετηθούν σε διάταξη
ισόπλευρου τριγώνου, µε απόσταση 3m η µία από την άλλη.

Ο κεντρικός αγωγός γείωσης θα έχει διατοµή τουλάχιστον 16mm2 και σε κάθε περίπτωση όχι
µικρότερη από την διατοµή του ουδετέρου του αγωγού της κύριας παροχής.

Στο ηλεκτρόδιο γείωσης στο οποίο συνδέεται ο κεντρικός αγωγός γείωσης, θα συνδεθεί µέσω
µονωµένου καλωδίου κατάλληλης διατοµής θυσιαζόµενο ανόδιο ψευδαργύρου για την
προστασία του τριγώνου και το οποίο θα επιθεωρείται τακτικά. Το ανόδιο ψευδαργύρου θα είναι
τοποθετηµένο σε απόσταση 1.00m από το ηλεκτρόδιο γείωσης.

Ο κεντρικός αγωγός γείωσης, ο αγωγός γείωσης από ηλεκτρόδιο σε ηλεκτρόδιο, όπως και ο
αγωγός σύνδεσης από το ηλεκτρόδιο στο ανόδιο, θα οδεύουν σε βάθος 60cm από την
επιφάνεια του εδάφους, µέσα σε χαντάκι βάθους 1.00m και πλάτους 0.50m. Επάνω από κάθε
ηλεκτρόδιο και από το ανόδιο ψευδαργύρου θα υπάρχει κτιστό ή προκατασκευασµένο πλαστικό
φρεάτιο 30x30cm µε χυτοσιδηρό κάλυµµα.

7.7.18

Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας

Για την προστασία των κτιριακών εγκαταστάσεων από τις επιπτώσεις ενός κεραυνού
προβλέπεται η εγκατάσταση Συστήµατος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) σύµφωνα µε τα
παρακάτω πρότυπα :

•

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00, 1501-04-50-02-00

•

ΕΛΟΤ 1197-1/2002, ΕΛΟΤ 1412Β, ΕΛΟΤ HD384

•

DIN 57185 / VDE 0185

•

IEC 1024-1/1990

163

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

•

ΕΝ 61024-1

•

NF 17100

•

CENELEC

•

ANSI- NFPA 78

•

BS 6651

•

CEI-81

Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) θα τοποθετηθεί σε όλα τα κτίρια της µονάδας και σε
όλα τα µεταλλικά υπόστεγα καθώς και όπου αλλού θεωρηθεί απαραίτητο από την µελέτη και θα
περιλαµβάνει:
•

Το εξωτερικό Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας που αποτελείται από το
συλλεκτήριο σύστηµα, τους αγωγούς καθόδου και το σύστηµα γειώσεως και
προορίζεται να δέχεται τους κεραυνούς να διοχετεύει και διασκορπίζει στο έδαφος µε
ασφάλεια το ρεύµα του κεραυνού.

•

Το εσωτερικό σύστηµα αντικεραυνικήςπροστασίας, δηλαδή τις αντι-υπερτασικες
διατάξεις εντός των ηλεκτρολογικών πινάκων για την απαγωγή υπερτάσεων µε
ασφάλεια στη γείωση του κτιρίου.

Επιπλέον, τον συστηµάτων που θα ταποθετηθούν στα κτιρία, σε επιλεγµένα σηµεία του έργου
θα τοποθετηθούν ιστοι αλεξικεραυνων ιονισµού µε ξεχωριστή γείωση, µε εµβέλεια κάλυψης
κατάλληλη ώστε πρακτικά να καλύπτεται το σύνολο των εγκαταστάσεων του έργου.

7.7.18.1.

Εξωτερικό Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας

Στην οροφή και ειδικότερα στις ακµές και αιχµές των διαφόρων τµηµάτων των κτιρίων
τοποθετείται το συλλεκτήριο σύστηµα αποτελούµενο από αγωγούς που σχηµατίζουν βρόγχους
µέγιστων διαστάσεων 20x20m και στερεώνονται επί της οροφής µε κατάλληλα στηρίγµατα,
ανάλογα µε την φύση της στέγης κάθε ένα µέτρο.

Οι καπνοδόχοι κλπ αιχµές - εξάρσεις - δοκιµών στοιχείων προστατεύονται µε ακίδα που
τοποθετείται στην κατακόρυφη επιφάνεια, και συνδέεται µε το συλλεκτήριο σύστηµα.

Μεταλλικές εξάρσεις ή κατασκευές συνδέονται στο συλλεκπριο σύστηµα εάν υπάρχει µια από
τις συνθήκες:

•

Προεξέχουν από την προστατευόµενη περιοχή >30m

•

Περικλείουν µια επιφάνεια >1m2 ή έχουν µήκος >2m

•

Απέχει <50cm από το συλλεκτήριο σύστηµα
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Στα σηµεία διασταυρώσεως των συλλεκτήριων αγωγών ή σε ευθύγραµµα τµήµατα των 20m
τοποθετείται διάταξη απορρόφησης συστολών - διαστολών.

Οι αγωγοί καθόδου συνδέουν τα συλλεκτήριο σύστηµα µε το σύστηµα γειώσεως (θεµελιακή
γείωση του κτιρίου) οδεύουν κατακόρυφα ή και οριζόντια στις στέγες κατωτέρων επιπέδων, µε
µέση απόσταση µεταξύ τους µέχρι 20m (για κτίρια συνήθους χρήσεως).

Οι αγωγοί καθόδου µπορεί να είναι:
α.
Ορατοί, οπότε κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό του συλλεκτήριου συστήµατος,
στερεώνονται µε κατάλληλα στηρίγµατα σε αποστάσεις 1m και συνδέονται µε το σύστηµα
γείωσης µε προστατευτικούς αγωγούς.
β.
Εγκιβωτισµένοι
στα
υποστυλώµατα
σκυροδέµατος του κτίσµατος
οπότε
κατασκευάζονται από χαλύβδινο επιψευδαργυρωµένο αγωγό Φ 10mm και στερεώνονται µε
κατάλληλα στηρίγµατα σε αποστάσεις 2m στον οπλισµό και συνδέονται µε το συλλεκτήριο
σύστηµα και το σύστηµα γειώσεως µε κατάλληλες υποδοχές.
γ.
Από τα φυσικά στοιχεία του κτιρίου, µεταλλικές κατασκευές, εφόσον εξασφαλίζονται οι
αντίστοιχες διατοµές των αγωγών καθόδου το πάχος του είναι >2mm και εξασφαλίζεται
ηλεκτρική συνέχεια είτε µετά ειδικά εξαρτήµατα είτε είναι εκ κατασκευής συνεχόµενα.

Ειδικότερα υδρορροές οµβρίων µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως φυσικοί αγωγοί καθόδου
µέχρι το 50% του συνόλου και εξασφαλίζεται η ηλεκτρική συνέχεια των τµηµάτων µε τα ειδικά
κολλάρα.

Μεταλλικά προεξέχοντα στοιχεία από τους τοίχους συνδέονται µε τους αγωγούς καθόδου αν
2
έχουν επιφάνεια >5m ή συνολικό µήκος >10m ανεξάρτητα της αποστάσεως των από αυτούς.

Μεταλλικές κατασκευές ή καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας κλπ που απέχουν απόσταση (D σε m)
µικρότερη του R/5 (R= αντίσταση γειώσεως σε Ohm) από τους αγωγούς καθόδου πρέπει να
γεφυρώνονται µε αυτός άµεσα ή µέσω αλεξικέραυνων υπερτάσεων όπως περιγράφεται πιο
κάτω, και αγωγούς της ίδιας διατοµής µε τους αγωγούς καθόδου.

Στο σηµείο σύνδεσης µε το σύστηµα γειώσεως πρέπει αν τοποθετείται σε κάθε αγωγό καθόδου
ένας σύνδεσµος ελέγχου (λυόµενος).

Το σύστηµα γειώσεως αποτελείται από την θεµελιακή γείωση του κτιρίου συνδεδεµένη µε
εξωτερικό βρόχο (περιµετρικά του κάθε κτιρίου) από χαλύβδινο επικασσιτερωµένο αγωγό
2
διατοµής 70mm . Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε χάνδακα βάθους 60 cm που θα επιχωθεί µε δύο
στρώσεις κοσκινισµένου χώµατος ολικού πάχους 20 cm, και κατά το υπόλοιπο µε λοιπά
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προϊόντα εκσκαφής, απαλλαγµένα από µεγάλες πέτρες. Κάθε στρώση θα βρέχεται και θα
κοσκινίζεται επιµελώς.

Ο εξωτερικός βρόχος θα συνδεθεί, µέσω ειδικών τεµαχίων, µε την θεµελιακή γείωση του κτιρίου
σε τέσσερα κατ' ελάχιστο σηµεία µε επικασσιτερωµένο χάλκινο αγωγό διαµέτρου 8mm, και µε
τους αγωγούς καθόδου.

Για την ενίσχυση της γειώσεως, εφόσον απαιτείται τοποθετούνται τρίγωνα γείωσης σε διάφορα
σηµεία και συνδέονται µε το υπόλοιπο σύστηµα γειώσεως.Οι διάφορες συνδέσεις στο σύστηµα
γειώσεως µέσα στο έδαφος ή στο σκυρόδεµα πραγµατοποιούνται µε βαρέως τύπου σφικτήρες.

7.7.18.2.

Υλικά

Η εκλογή του υλικού των αγωγών και των λοιπών βοηθητικών εξαρτηµάτων γίνεται έχοντας
υπόψη την πιθανότητα διάβρωσης τόσο της προστατευόµενης κατασκευής όσο και του ΣΑΠ.

Όπου απαιτείται η σύνδεση ανόµοιων ηλεκτροχηµικών υλικών (χαλκός - αλουµίνιο ή χαλκός χάλυβας) θα παρεµβάλλεται διµεταλλική επαφή CUPAL. και για συνδέσεις µόνο στον αέρα, ενώ
η σύνδεση των στο έδαφος ή σκυρόδεµα απαγορεύεται. Ως διµεταλλική επαφή µπορεί αν
χρησιµοποιήθηκε ανοξείδωτος χάλυβας ποιότητας Α2. Η χρήση µολύβδου ως παρεµβαλλόµενο
υλικό µεταξύ χαλκού κι άλλων υλικών ή κάρβουνου ή ρινισµάτων σιδήρου, άλατος κλπ. στη
γείωση απαγορεύεται.

Όπου οι αγωγοί είναι χάλκινοι, τα στηρίγµατα και οι σύνδεσµοι πρέπει να είναι χάλκινοι, για
θερµά επιψευδαργυρωµένους αγωγούς χαλύβδινους ή κράµατος AlMgSi, τα στηρίγµατα και οι
σύνδεσµοι πρέπει να είναι χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένα.

Οι βίδες και τα περικόχλια στα χάλκινα εξαρτήµατα πρέπει να είναι ανοξείδωτα ποιότητας Α2,
για δε τα χαλύβδινα ανοξείδωτα για τους λυόµενους συνδέσµους και χαλύβδινα θερµά
επιψευδαργυρωµένα για τα υπόλοιπα υλικά.

7.7.18.3.

Αξεξικέραυνο ιονισµού

Θα τοποθετηθούν σε ιστό κατάλληλου ύψους , τουλάχιστον 15 m , ώστε να καλύπτει
αποτελεσµατικά, σε συνδυασµό µε τους κλωβους faraday των κτιρίων, το σύνολο των έργων σε
επίπεδο προστασίας τουλάχιστον κατηγορίας ΙΙΙ.

Η κεφαλή του αλεξικέραυνου φέρει διάταξη ασφαλείας για την προστασία των κυκλωµάτων της,
κατά την στιγµή της πτώσης και σύλληψης του κεραυνού.
Όλος ο µηχανισµός του διακένου, του εξωτερικού σπινθηριστή και των κυκλωµάτων της
κεφαλής, βρίσκεται εντός υδατοστεγούς περιβλήµατος.
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Τα χαρακτηριστικά του θα είναι:
Αυτεπαγωγή :

>20Η

Χωρητικότητα :

200pF

Σταθερά L/C :

8-10msec

∆ιάκενο οδηγού σπινθηριστή :

0,1mm

∆ιάκενο διαφυγής κεραυνικού ρεύµατος (εσ.):

2mm

∆ιάκενο διαφυγής κεραυνικού ρεύµατος (εξ.):

40mm

Περιοχές λειτουργίας σε εντάσεις κεραυνικού πεδίου:

5– 200 KV/m (στιγµιαία)

Βάρος κεφαλής:

9 κιλά

Μήκος:

85cm – Φ40

Σύνδεσµος κεφαλής αλεξικέραυνου:

εσωτ. σπειρ. 1+1/4”

Υλικό κεφαλής:

ΙΝΟΧ 304 Α

7.7.18.4.

Έλεγχοι

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του κτιρίου πρέπει αν γίνονται έλεγχοι για τυχόν ζηµιές στο
σύστηµα γειώσεως και ειδικότερα όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν φυσικά στοιχεία στην
εγκατάσταση του ΣΑΠ.
Μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου περιοδικά επαναλαµβανόµενος έλεγχος σε χρονικά
διαστήµατα που καθορίζονται ανάλογα µε την φύση του κτιρίου και των προβληµάτων
διάβρωσης.
Προσθετός έλεγχος γίνεται µετά από τροποποιήσεις ή επισκέψεις
εγκαταστάσεων ή όταν είναι γνωστό ότι το κτίριο δέχθηκε κεραυνό.

7.7.18.5.

των

κτιριακών

Συντήρηση

Έλεγχοι σε τακτικά διαστήµατα είναι από τους βασικούς παράγοντες για µια αξιόπιστη
συντήρηση ενός ΣΑΠ. Όλα τα σφάλµατα που παρατηρήθηκαν πρέπει να επισκευάζονται χωρίς
καθυστέρηση.

7.7.19

Τηλεφωνική Εγκατάσταση

Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει την προµήθεια και εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισµού που απαιτείται και που θα αποτελείται από εσωτερικό δίκτυο µε διασύνδεση προς
το Εθνικό ∆ίκτυο του ΟΤΕ ή άλλο παροχέα. Η µεταφορά του δικτύου από τον ΟΤΕ µέχρι την
είσοδο του γήπεδου του έργου γίνεται µε ευθύνη και δαπάνες του φορέα.
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7.7.19.1.

Εφαρµοστέοι Κανονισµοί και Πρότυπα

•

Πρότυπα ΕΛΟΤ, ΕΛΟΤ HD 384

•

Πρότυπα ΟΤΕ

•

Όλος ο εξοπλισµός πρέπει να είναι εγκεκριµένος από τον ΟΤΕ ως προς τον τύπο και
την κατασκευή του.

Το κτίριο ∆ιοίκησης και ο οικίσκος ελέγχου εισόδου καθώς και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο
από τον σχεδιασµό λειτουργίας της µονάδας, θα διαθέτουν τηλεφωνική συσκευή συνδεδεµένη
µε αυτόµατο τηλεφωνικό κέντρο στο κτίριο ∆ιοίκησης που θα δίνει τη δυνατότητα αυτόµατης
εσωτερικής επικοινωνίας µε κλήση αριθµού και µεταβίβαση εξωτερικής κλήσης από µια
συσκευή σε οποιαδήποτε άλλη. ∆υνατότητα εξωτερικής κλήσης (αστικής ή υπεραστικής
εξωτερικού) θα διαθέτει µόνο η συσκευή που βρίσκεται στο κτίριο ∆ιοίκησης. Το κέντρο θα
διαθέτει εσωτερικές και εξωτερικές γραµµές ανάλογα µε την µελέτη καθώς και αυτόµατο
τηλεφωνητή για µετάδοση µηνυµάτων προς τηλέφωνα αρµοδίων εκτός της εγκατάστασης.

Οι τηλεφωνικές συσκευές θα είναι σύγχρονου τύπου, µε δυνατότητα παλµικής και τονικής
επιλογής. Το κέλυφος των συσκευών θα είναι µονοκόµµατο, κατασκευασµένο από πλαστικό
µεγάλης αντοχής σε κρούση. Το ακουστικό θα κατασκευασθεί από το ίδιο υλικό και θα είναι
απόλυτα ισορροπηµένο.

Όλες οι τηλεφωνικές καλωδιώσεις θα είναι τύπου UΤΡ/100 τεσσάρων ζευγών και θα διέρχονται
από ξεχωριστούς αγωγούς τοποθέτησης καλωδίων και µακριά από τους αγωγούς των
ηλεκτρικών γραµµών παροχής.

7.7.19.2.

Τηλεφωνικό Κέντρο

Το τηλεφωνικό κέντρο (Τ/Κ) θα πρέπει να είναι πλήρως ηλεκτρονικό, ελεγχόµενο από
ενταµιευµένο πρόγραµµα (SPC) και µε επιλογικό πεδίο διέλευσης χρόνου (time division
multiplexing) και ψηφιακό ζευκτικό πεδίο PCM.

Η τεχνολογία των Τ/Κ θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την σύνδεση σε αυτό όσο το
δυνατόν περισσοτέρων από τις παρακάτω συσκευές (µε τα λιγότερα δυνατά εξαρτήµατα και
διατάξεις προσαρµογής):

α)

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

β)

Ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών (2 B+D)

γ)

Ηλεκτρονικών τηλεφωνικών συσκευών HYBRID

δ)

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

Τη σύνδεσή του µε σύστηµα αναζήτησης προσώπων

•

Τη ζεύξη του µε computer

•

Τη διαβίβαση µέσω αυτού τουλάχιστον 19,2 Kbs data

Συνοψίζοντας, το Τ/Κ δεν θα παρέχει µόνο δυνατότητες ροής και εξυπηρέτησης φωνής αλλά
πληροφοριών γενικότερα (δηλ. στοιχείων, κειµένων, εικόνων κτλ.) ώστε να αποτελεί τη βάση
ενός ενιαίου δικτύου επικοινωνιών.

Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να δέχεται, στο αρχικό στάδιο, την σύνδεση σε αυτό
τουλάχιστον (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά):
•

4 γραµµών κέντρου πόλης

•

20 εσωτερικών παροχών

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

ανά γραµµή πόλης

•

ανά εσωτερική παροχή

•

χρόνους κατάληψης

•

ανταπόκριση των τηλεφωνητών στις κλήσεις

•

κατεύθυνση των κλήσεων

•

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, η χρήση του οποίου θα βοηθά στη σωστότερη αξιοποίηση
και εκµετάλλευση του Τ/Κ.
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7.7.19.3.

Τηλεφωνικές Συσκευές

Οι τηλεφωνικές συσκευές (γραφείου ή επίτοιχες) θα είναι κατασκευασµένες από ανθεκτικό σε
κρούσεις θερµοπλαστικό υλικό και θα διαθέτουν πληρκτρολόγιο, κουµπί γειώσεως και ρυθµιστή
έντασης κουδουνισµού.

Θα συνοδεύονται µε καλώδιο σύνδεσης συσκευής – τηλεφωνοδότη, για τη σύνδεση της
συσκευής µε τηλεφωνοδότη τύπου RJ45.

Οι τηλεφωνικές συσκευές θα είναι εγκεκριµµένου τύπου από τον Ο.Τ.Ε. και θα είναι του ίδιου
οίκου κατασκευής µε τον κατασκευαστή του τηλεφωνικού κέντρου.

Κατά τα λοιπά θα έχουν τις πιο κάτω δυνατότητες:
•

Πλήκτρο επανάληψης (REDIAL) του τελευταίου αριθµού

•

Πλήκτρο σήµατος RECAL-FLASH

•

Σύστηµα επιλογής µε παλµούς ή συχνότητες (PULSE/TONE)

•

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

•

Ρυθµιζόµενος ήχος κλήσης

7.7.19.4.

Καλώδια Τηλεφωνικών Εγκαταστάσεων

Τα τηλεφωνικά καλώδια θα είναι τύπου J-Y(St)Y σύµφωνα µε τις προδιαγραφές VDE0815 ή
A2YF(L)2Y σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΟΤΕ 0/2.6/Γ/4-22.
Για τη σύνδεση κατανεµητών στα τηλεφωνικά κέντρα θα χρησιµοποιείται καλώδιο τύπου SY(St)Y κατά VDE0813 διαµέτρου αγωγών 0,6mm.

7.7.19.5.

Καλώδια J-Y(st)Y

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των καλωδίων αυτών για τις εσωτερικές τηλεφωνικές εγκαταστάσεις
των κτιρίων είναι:

Αγωγοί :Μονόκλωνα συρµατίδια ηλεκτρολυτικού χαλκού διαµέτρου 0,60 mm
Μόνωση αγωγών

: PVC

Κωδικοποίηση χρωµάτων

:VDE 0815

Θωράκιση

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

Mανδύας

:Ειδικό PVC χρώµατος γκρι, βραδύκαυστο κατά IEC
332.1

Τάση λειτουργίας

: κορυφή 300 V
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0

0

Περιοχή θερµοκρασιών

: -5 C έως 70 C

Απόσβεση (800 Hz)

: 1,7 dB/km

Αµοιβαία χωρητικότητα (800 Hz)

: 100 nF/km

7.7.19.6.

Καλώδια A-2YF(L)2Y

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των καλωδίων αυτών για τις εξωτερικές τηλεφωνικές εγκαταστάσεις
των γηπέδων είναι:
Αγωγοί :Μονόκλωνα συρµατίδια ηλεκτρολυτικού καθαρού χαλκού
Μόνωση αγωγών

: Πολυαιθυλένιο (PE)

Κωδικοποίηση χρωµάτων

: VDE 0816

Επικάλυψη µόνωσης

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

Εσωτερική επένδυση

: Φύλλο από διαφανές πλαστικό

Θωράκιση

:Σωλήνες αλουµινίου µε συνθετική επικάλυψη

Μανδύας

: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας

Τάση λειτουργίας

: κορυφή 300 V

Περιοχή θερµοκρασιών
Απόσβεση (800 Hz)
Αµοιβαία χωρητικότητα (800 Hz)

0

0

: -30 C έως 70 C
: 1,0 dB/km
: 52 nF/km

7.8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ
7.8.1

Γενικά

Το σύστηµα αυτοµατισµού και τηλεελέγχου των διεργασιών και διαδικασιών της µονάδας θα
βασίζεται στην τεχνολογία των τοπικών σταθµών ελέγχου , που είναι εγκατεστηµένα κοντά στις
διάφορες εγκαταστάσεις, δίπλα στους ηλεκτρικούς πίνακες κίνησης εντός πινάκων
αυτοµατισµού. Κάθε τοπικό κέντρο ελέγχου είναι ένας ελεγκτής κατασκευασµένος µε βάση τους
µικροεπεξεργαστές και συνδυάζει λειτουργίες όπως επεξεργασία, µνήµη, επικοινωνίες και
επεξεργασία τοπικών εισόδων / εξόδων, από αισθητήρια και επαφές. Κάθε τοπικό κέντρο
ελέγχου θα επιτηρεί και θα ελέγχει απαραίτητα σηµεία όπως περιγράφεται στην τεχνική
συγγραφή του έργου και θα είναι σε θέση ώστε να συνδεθεί σε ένα τοπικό δίκτυο LAN (Local
Area Network) για να είναι δυνατή η επεκτασιµότητα του συστήµατος αυτοµατισµών κτιρίου και
παρακολούθησης των διαφόρων εγκαταστάσεων.

Οι δυνατότητες εισόδου / εξόδου των τοπικών κέντρων ελέγχου θα επιτρέπουν την σύνδεση
τους µε διάφορες συσκευές ή όργανα ελέγχου µε τις πιο κάτω κατηγορίες
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•

Αναλογική είσοδος (ΑΙ)

Θα είναι σήµα παρακολούθησης και µέτρησης της θερµοκρασίας, υγρασίας, στάθµης, θέσης
κ.λπ. και θα περιλαµβάνει σήµατα της µορφής 0-10V DC, 4-20mA.
•

Αναλογική έξοδος (ΑΟ)

Θα είναι για τη µεταβολή θέσης και αµέσου ψηφιακού ελέγχου των συστηµάτων ελέγχου. Θα
περιλαµβάνει σήµατα της µορφής 0-1V DC, 0-10V DC, 0-20V DC.
•

Ψηφιακή Είσοδος (DΙ)

Θα είναι σήµα που δηµιουργείται από την αλλαγή κατάστασης µίας επαφής χωρίς τάση.
•

Ψηφιακή έξοδος (DΟ)

Θα είναι σήµα που προέρχεται από το τοπικό κέντρο ελέγχου, αλλάζοντας τη κατάσταση µίας
επαφής εξόδου που χρησιµοποιείται για το ξεκίνηµα - σταµάτηµα των εγκαταστάσεων.

Μονάδα Ελέγχου - PLC

7.8.2

Οι προγραµµατιζόµενοι λογικοί ελεγκτές PLC θα αποτελούνται από :

1.
Το πλαίσιο τοποθέτησης των καρτών (Din Rail mounting) όπου οι κάρτες τοποθετούνται
απλά και βιδώνονται σταθερά. Στο πλαίσιο (RACK) τοποθετείται ο δίαυλος επικοινωνίας (bus)
µεταξύ CPU , καρτών Ι/O και καρτών επικοινωνίας. O δίαυλος επικοινωνίας είναι υπό µορφή
bus connectors πού είναι ενσωµατωµένα στις κάρτες.

2.
Τα πλαίσια είναι το κεντρικό πλαίσιο(CR) ,στο οποίο τοποθετείται το τροφοδοτικό , η
CPU, κάρτες Ι/O, κάρτες επικοινωνίας και τα πλαίσια επέκτασης( ER) στα οποία τοποθετούνται
επίσης κάρτες Ι/O και κάρτες επικοινωνίας. Τα πλαίσια µπορούν νά τοποθετηθούν κατακόρυφα
ή οριζόντια H διασύνδεση των πλαισίων γίνεται µε κάρτες διασύνδεσης ΙΜ ( Interface Modules).

3.

Το τροφοδοτικό µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:

Τάση εισόδου ονοµαστική

: 120/230 VAC

Τάση εισόδου επιτρεπόµενη

: 85-132VAC/170 -264VAC

Ρεύµα εισόδου

: 230V 1,5 A , 120V 2.1A

Συχνότητα γραµµής

: 60/50ΗΖ

Επιτρεπτή περιοχή συχνότητας

: 47.63ΗΖ

Τάση εξόδου
:24VDC DC (απαραίτητη για
την τροφοδοσία τής CPU και των εξωτερικών αισθητηρίων και βοηθητικών relays
Επιτρεπόµενη τάση εξόδου

: 24VDC ±3%

Ρεύµα εξόδου

:Στα 24VDC , 5Α
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Επιπλεον θα έχει ηλεκτρονική προστασία από βραχυκύκλωµα και γαλβανική αποµόνωση, LED
ύπαρξης 24 VDC
Υπερπήδηση διακοπών δικτύου τροφοδοσίας µεγαλύτερη από 20ms για τάση εισόδου Vin
=93/187 V

Την Κεντρική µονάδα επεξεργασίας CPU

4.

Η CPU έχει τα εξής χαρακτηριστικά
Ενσωµατωµένη RAM (χωρίς την προσθήκη επεκτάσεων) 128 Κbyte
Εξωτερική ή εσωτερική Flash EPROM τύπου MMC (µπορεί να επεκταθεί µέχρι µεγέθους
8Mbyte) που επεκτείνει την ενσωµατωµένη load memory.
Η µνήµη περιλαµβάνει όλα τα Block Λογικής (συµπεριλαµβανοµένων και Block που δεν
απαιτούνται για την εκτέλεση του προγράµµατος πχ. Block Header), µπλοκ ∆εδοµένων και
∆εδοµένων παραµετροποίησης (16 Kbytes) που δεν χάνονται ούτε µε το Reset της µνήµης. Mε
την Μεταγωγή της CPU από κατάσταση Stop - κατάσταση εκτέλεσης του προγράµµατος
µεταφέρονται από την Load µνήµη στην Working µνήµη µόνο τα κοµµάτια των µπλοκ λογικής
και δεδοµένων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του προγράµµατος. Επίσης θα υπάρχει η
δυνατότητα να φορτώνονται από την ενσωµατωµένη RAM εργασίες στην µνήµη φορτώµατος
δεδοµένα τουλάχιστον 4 Μbyte.
5.
Την κάρτα επικοινωνίας µέσω της οποίας θα γίνει η διασύνδεση του ελεγκτή στο
βιοµηχανικό δίκτυο (Ethernet κλπ) ώστε να µεταδίδει σήµατα, µετρήσεις και να δέχεται σήµατα
τηλεχειρισµού από τον κεντρικό ελεγκτή.

Οι προγραµµατιζόµενοι λογικοί ελεγκτές θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά

•

Ενσωµατωµένη µνήµη Ram

: 128 Kbyte

•

Απαριθµητές

:256

•

Χρονικά

: 256

•

Μέσος χρόνος εκτέλεσης 1000 δυαδικών εντολών

: 0.1 - 0.2 ms

•

Κεντρικές Ψηφιακοί Είσοδοι

: 1024

•

Κεντρικές Ψηφιακοί Έξοδοι

: 1024

•

Κεντρικές Αναλογικές Είσοδοι και Έξοδοι

: 256/256

•

Ανεξάρτητες κάρτες επικοινωνιών µε ανεξάρτητο επεξεργαστή τύπου ETHERNET

Θα είναι ελεύθερα προγραµµατιζόµενες µονάδες αυτοµατισµού αποτελούµενες από
ανεξάρτητες µονάδες, εναλλάξιµες κάρτες επέκτασης (modular system) και ανεξάρτητες κάρτες
για το σύστηµα επικοινωνίας. Πιο συγκεκριµένα, για την επικοινωνία – διασύνδεση µε το τοπικό
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και αποµακρυσµένο περιβάλλον (συλλογή πληροφοριών και αποστολή εντολών),θα διαθέτουν
τα παρακάτω είδη τυποποιηµένων καρτών (signal modules):

•

Ψηφιακών εισόδων (DI) τύπου ελεύθερης τάσης Για την συλλογή πληροφοριών τύπου
ON / OFF (διακόπτες, επαφές relay κλπ.).

•

Ψηφιακών εξόδων (DO) τύπου transistor.
κατάλληλο εξοπλισµό (αντλίες, βάνες κλπ.).

•

Αναλογικών εισόδων (AI) τύπου ρεύµατος ή τάσης,
Για την συλλογή µετρήσεων
από αισθητήρια όργανα που παρέχουν αναλογικό σήµα (σταθµήµετρα, πιεσόµετρα
κλπ.).

•

Αναλογικών εξόδων (ΑΟ) τύπου ρεύµατος ή τάσης.
Για την αποστολή κατάλληλων
εντολών για την ρύθµιση λειτουργιών (inverter, βάνες κλπ.).

•

Επεξεργασίας επικοινωνιών
Για την επικοινωνία µε τον ΚΣΕ και
αποµακρυσµένους ελεγκτές του συστήµατος Τηλελέγχου / Τηλεχειρισµού.

•

Σύνδεση µεModem ασύρµατης επικοινωνίας (radio-modem) άλλου κατασκευαστή

•

Για την διασύνδεση µε το ασύρµατο ETHERNET δίκτυο επικοινωνιών του συστήµατος
Τηλελέγχου / Τηλεχειρισµού.

Για

την

αποστολή

εντολών

σε

άλλους

Επιπλέον θα έχουν τις παρακάτω δυνατότητες:
•

Σύνδεσης µε Η/Υ και καταγραφικό (εκτυπωτή κλπ), χωρίς την διακοπή των
επικοινωνιών, µε την προσθήκη κατάλληλου ανεξάρτητου επεξεργαστή σειριακής
επικοινωννίας .

•

Προγραµµατισµού, είτε αποµακρυσµένου (teleservice), διαµέσου ενσύρµατου δικτύου
είτε τοπικού, διαµέσου σειριακής σύνδεσης RS232 ή RS485, µε την χρήση φορητού
ηλεκτρονικού υπολογιστή.

•

Αποµακρυσµένης, διαµέσου του ασύρµατου δικτύου, (διαµέσου TCP/IP σύνδεσης)
ενηµέρωσης για την λειτουργία του προγράµµατος και προγραµµατισµού από
αποµεµακρυσµένο ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Για τη δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης του συστήµατος ελέγχου κάθε προγραµµατιζόµενος
ελεγκτής θα πρέπει να προσφερθεί µε εφεδρεία τουλάχιστον 20% σε θύρες όλων των
επιµέρους τύπων.

Επίσης θα έχει την δυνατότητα καταγραφής σε βάση δεδοµένων όλων των µετρούµενων
µεγεθών αλλά και των µετρήσεων από τις γεφυροπλάστιγγες αλλά και την σύνταξη στατιστικών
στοιχείων.
Το σύστηµα τηλεελέγχου θα έχει τη δυνατότητα χειροκίνητης επέµβασης σε όλα τα υπο έλεγχο
συστήµατα.
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Καλώδια µεταφοράς δεδοµένων

7.8.3

Για τη µεταφορά των δεδοµένων θα χρησιµοποιηθούν καλώδια µε χάλκινους αγωγούς
χάλκινους αγωγούς µονόκλωνους ή πολύκλωνους των πιο κάτω τύπων:
α)

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

β)
UTP-FTP CATEGORY 6 σε εφαρµογές που δεν αναµένονται ηλεκτροµαγνητικές
παρεµβολές στη µετάδοση των δεδοµένων.

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

Αγωγοί

: Λεπτοπολύκλωνα συρµατίδια χαλκού (VDE 0295
class 5)

Μόνωση αγωγών

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

Συνεστραµµένοι αγωγοί

: σε ζεύγη

Θωράκιση

: Πλέγµα επικασσιτερωµένου χαλκού µε κάλυψη >90%

Εξωτερικός µανδύας

: PVC χρώµατος γκρι, βραδύκαυστο κατά IEC 332.1

Τάση λειτουργίας

: 250 V (κορυφή 500 V)

Περιοχή θερµοκρασιών

: -30 C έως 80 C

0

0

Η κατασκευή των καλωδίων UTP-FTP πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές IEC DIS
11801 Class D και έχει ως ακολούθως:

Αγωγοί

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

Μόνωση αγωγών

: Πολυαιθυλένιο (PΕ) µε κωδικοποίηση χρωµατισµών

Συνεστραµµένοι αγωγοί

: σε ζεύγη µε πολύ µικρό βήµα στρέψης.

Θωράκιση (FTP µόνο)

: Φύλλο αλουµινίου µε συνθετική επικάλυψη και
αγωγός συνέχειας από επικασσιτερωµένο χαλκό.

Εξωτερικός µανδύας

: PVC χρώµατος γκρι, βραδύκαυστος κατά ΙΕC 332.1

Περιοχή θερµοκρασιών

: -30 0C έως 80 0C

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

Είδος οπτικών ινών

:πολύτροπη, glass, 62.5/125 µm

Αριθµός οπτικών ινών

:>6

Εξασθένιση

:850nm, <3,1 dB/km
:1300nm <0,8 dB/km

Εξωτερικός µανδύας

: πολυαιθυλένιο (PE) υψηλής πυκνότητας

Ελάχιστη ακτίνα κάµψης

:20 φορές η διάµετρος του καλωδίου

Αντοχή σε εφελκυσµό

:τουλάχιστον 700 Ν

Αντίσταση θραύσης

:400 Ν/m κατά IEC 794-1-E3

Θερµοκρασία λειτουργίας

:-40°C έως +70°C

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

7.8.4

Κεντρικός σταθµός ελέγχου

Ο κεντρικός σταθµός θα τοποθετηθεί στο κτήριο διοίκησης ή σε άλλο κατάλληλο χώρο και θα
αποτελείται από τα παρακάτω
1.

Κεντρικός προγραµµατιζόµενος λογικός ελεγκτής (PLC)

2.

Ηλεκτρονικός υπολογιστής τελευταίας τεχνολογίας µε σκληρό δίσκο πλήρης
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3.

Εκτυπωτές Α4 laser και Α3 µελάνης έγχρωµοι.

4.

Οθόνη επίπεδη 20’ για την απεικόνιση των διαφόρων καταστάσεων και σηµάτων του
συστήµατος

5.

Κατάλληλο λογισµικό τηλεελέγχου των απαιτούµενων συστηµάτων.

Το λογισµικό τηλεελέγχου θα έχει την δυνατότητα γραφικής απεικόνησης όλων των βασικών
λειτουργιων των ελεγχόµενων µονάδων της κατάσταση, βλάβη µηχανηµάτων καθώς και των
µετρούµενων µεγεθών της θερµοκρασίες, ποσότητες, περιεκτικότητες βιοαερίου, σηµάτων
alarm από µηχανήµατα και διεργασίες, στάθµης δεξαµενών κλπ.

Θα ελέγχονται τουλάχιστον οι παρακάτω διατάξεις:
•

Οι πίνακες πυρανίχνευσης

•

Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας της κεντρικού ηλεκτρικούς πίνακες

•

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο κτιρίου

•

Ο εξωτερικός φωτισµός της µονάδας

•

Το δίκτυο άρδευσης

•

Ο εξαερισµός των κτιρίων επεξεργασίας

•

Οι κρίσιµες παράµετροι λειτουργίας της µονάδας βιολογικής επεξεργασίας (ενδεικτικά
θερµοκρασία, υγρασία)

•

Σήµατα βλάβης ή κατάστασης από κύρια µηχανήµατα

•

Στάθµες δεξαµενής νερού

•

Η ηλεκτροκίνητη πύλη

•

Ο πυρσός καύσης βιοαερίου και το σύστηµα διαχειρισης-διάθεσης του βιοαερίου

•

Το λεβητοστάσιο

•

Η µηχανή συµπαραγωγής

•

Τα ζυγολόγια

Ειδικότερα για το σύστηµα άρδευσης, εξωτερικού φωτισµού και η ηλεκτροκίνητη πύλη , αυτά θα
ελέγχονται και από το φυλάκιο εισόδου.

7.9 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στα συστήµατα εξαερισµού και ειδικότερα στα δίκτυα
αεραγωγών, στα διαφράγµατα, τα στόµια και τους ανεµιστήρες.
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Γενικά η επιλογή των υλικών κατασκευής θα πρέπει να γίνει λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων
το διαβρωτικό περιβάλλον των χώρων που εξαερίζονται.

7.9.1

Αεραγωγοi

Το πρωτεύον δίκτυο των αεραγωγών εντός των κτιρίων, καθώς επίσης και το υπέργειο εκτός
των κτιρίων θα κατασκευαστεί από χαλυβδοελάσµατα κυκλικής ή ορθογωνικής διατοµής. Το
πρωτεύον δίκτυο εκτός των κτιρίων, εφ’ όσον είναι υπόγειο, µπορεί να κατασκευαστεί από PVC.

Το δευτερεύον δίκτυο εντός των κτιρίων θα κατασκευαστεί ή µε το ίδιο υλικό µε το πρωτεύον ή
εναλλακτικά από εύκαµπτους µεταλλικούς αεραγωγούς από χάλυβα, αλουµίνιο ή PVC µε
συρµάτινη ενίσχυση, ώστε λόγω της ευκαµψίας τους, να έχουν την δυνατότητα µε µικρές ακτίνες
καµπυλότητας (κλειστές καµπύλες) να προσαρµόζονται στο χώρο.

Η τοποθέτηση ευκάµπτων αεραγωγών σε υπόγεια δίκτυα απαγορεύεται

7.9.2

Χαλύβδινοι αεραγωγοί

Οι χαλυβδινοι αεραγωγοί θα είναι ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής, κατασκευασµένοι από
γαλβανισµένα φύλλα χάλυβα (λαµαρίνα).
Η κατασκευή τους θα γίνει σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-07-01-01

Τα ελάχιστα πάχη των αεραγωγών δίδονται στον Πίνακα.

max διάσταση ή διάµετρος [mm]

Πάχος ελάσµατος [mm]

Α/Α
Γαλβανισµένοι
1

< 300

0,6

2

301 - 750

0,8

3

751 - 1200

1,0

4

1201 και άνω

1,25
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7.9.3

Αεραγωγοί πλαστικοί από PVC

Αεραγωγοί από σκληρό PVC χρησιµοποιούνται σε κεντρικά τµήµατα του δικτύου εκεί όπου
απαιτούνται µεγάλες διατοµές και τα δίκτυα διατρέχουν µεγάλες διαδροµές. Ειδικότερα για
διαµέτρους µέχρι 500 mm θα χρησιµοποιηθούν σωλήνες τύπου HELIDUR-HD ενώ για
µεγαλύτερες διαµέτρους HELIDUR SPIRAL. Γενικά ισχύουν οι απαιτήσεις των Ελληνικών
Προτύπων της Τ.Ε. 8 του ΕΛΟΤ «Πλαστικοί σωλήνες και εξαρτήµατα».

Εύκαµπτοι αεραγωγοί από PVC µε σπειροειδή ενίσχυση από PVC. Χρησιµοποιούνται στα
δευτερεύοντα τµήµατα του δικτύου και ειδικά όπου υπάρχουν πολλές καµπύλες (ενδεικτικού
τύπου HELIFLEX). Θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από PVC µε εσωτερική σπειροειδή
ενίσχυση από PVC. Πρέπει να είναι εύκαµπτοι, ανθεκτικοί, να µην παραµορφώνονται κατά την
κάµψη και να είναι ανθεκτικοί στις καιρικές συνθήκες. Η θερµοκρασία λειτουργίας τους θα είναι
0
0
από -5 C έως +50 C.

Γενικά θα χρησιµοποιηθούν σωλήνες «Βαρέως Τύπου».
Εύκαµπτοι αεραγωγοί µε συρµάτινη ενίσχυση χρησιµοποιούνται σε δευτερεύοντα δίκτυα µέσα
σε κτίρια, ώστε λόγω της ευκαµψίας τους, να έχουν την δυνατότητα µε µικρές ακτίνες
καµπυλότητας (κλειστές καµπύλες) να προσαρµόζονται στο χώρο. Αποτελούνται από εύκαµπτο
σκελετό κατασκευασµένο από χαλύβδινο συρµάτινο ελατήριο ή ταινία επενδεδυµένο µε PVC και
µε µανδύα από ίνες υάλου επιστρωµένες µε PVC.

Τα υλικά κατασκευής πρέπει να είναι άκαυστα, κατηγορία Πυρασφαλείας Β.1 κατά DIN 4102
άοσµα, απρόσβλητα από µύκητες και βακτηρίδια. Η εσωτερική επιφάνεια των εύκαµπτων
αεραγωγών πρέπει να αποκλείει την αποκόλληση υλικού και µεταφορά του από το ρεύµα του
αέρα.

0

0

Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για θερµοκρασίες λειτουργίας -18 C έως +120 C µε εγγυηµένη
στεγανότητα µέχρι πίεση λειτουργίας 1 1/2” WG και ταχύτητα 2000 fpm. Θα πρέπει να µπορούν
να λυγίσουν µε ακτίνα κάµψης εσωτερική ίση µε την µισή διάµετρο τους χωρίς να
παρουσιάσουν βλάβη ή ζάρες (πτυχές) µε βάθος µεγαλύτερο από το 3% της διαµέτρου τους και
να κοπούν στο απαιτούµενο µήκος επί τόπου του έργου.

7.9.4
7.9.4.1.

Σηµεία απαγωγής αέρα
Στόµια

Ο γενικός εξαερισµός γίνεται µε στόµια προσαρτηµένα στους αεραγωγούς.
Τα στόµια θα είναι µεταλλικά ή από ABS µε υψηλή µηχανική αντοχή. Πρέπει να αποτελούνται
από πλαίσια ορθογωνικής διατοµής, πάνω στα οποία θα στερεώνονται πτερύγια αεροδυναµικής
µορφής µέσω πήρων και πλαστικών δακτυλιδίων. Τα στόµια θα έχουν µια σειρά πτερύγια
παράλληλα προς την µεγάλη διάσταση και εσωτερικά των πτερυγίων πολύφυλλο ρυθµιστικό
διάφραγµα από φύλλα κινούµενα αντίθετα ανά δύο. Η ρύθµιση θα γίνεται από µπροστά µε
κατσαβίδι.
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7.9.4.2.

Χοάνες

Για τοπική απαγωγή άερα, πάνω από µηχανήµατα, θα χρησιµοποιηθούν τοπικές χοάνες
απαγωής.
Οι χοάνες απαγωγής θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένα χαλυβοελάσµατα πάχους 1,0 mm
µε χείλη ενισχύσεως στα άκρα της χοάνης, περιµετρικά, για πρόσθετη µηχανική αντοχή. Οι
διαστάσεις της χοάνης θα είναι σύµφωνες µε την περιοχή του µηχανήµατος που καλύπτουν, και
γενικά πρέπει να είναι µεγαλύτερες από την εξυπηρετούµενη επιφάνεια κατά 0,20 m ανά µέτρο
της αποστάσεως χοάνης-πηγής οσµών. Η κλίση των πλευρών της χοάνης δεν πρέπει να είναι
µικρότερη των 40° ως προς το οριζόντιο επίπεδο.

7.9.4.3.

∆ιαφράγµατα

Τα διαφράγµατα θα είναι κατασκευασµένα χάλυβα ή από πλαστικό µε υψηλή αντοχή σε
διάβρωση. Επειδή υπάρχει πιθανότητα λειτουργίας των διαφραγµάτων σε εκρηκτικό
περιβάλλον απαιτείται η λήψη ειδικών µέτρων στην κατασκευή και την τοποθέτηση αυτών
(αντιεκρηκτική κατασκευή) και ειδικότερα:
Τα κινούµενα µέρη του διαφράγµατος που έρχονται σε επαφή µε το ρεύµα του αέρα πρέπει να
είναι κατασκευασµένα από µη σιδηρούχα υλικά ή να έχουν επένδυση τόσο το κινητό όσο και το
σταθερό µέρος του διαφράγµατος µε µη σιδηρούχο υλικό ικανού πάχους
Στα σηµεία στήριξης των κινούµενων µερών πρέπει να υπάρχει δακτύλιος από µη σιδηρούχο
υλικό, ενώ τα έδρανα δεν πρέπει να βρίσκονται σε επαφή µε το ρεύµα του αέρα

7.9.4.4.

Ρυθµιστικά διαφράγµατα

Τα ρυθµιστικά διαφράγµατα είναι διαφράγµατα διαχωρισµού ή διαφράγµατα όγκου και µπορεί
να είναι χειροκίνητα (όταν χρησιµοποιούνται µόνο για την αρχική ρύθµιση της εγκατάστασης) ή
ηλεκτροκίνητα (όταν χρησιµοποιούνται για την συχνή ρύθµιση των ποσοτήτων του αέρα).

Τα µέρη του διαφράγµατος πρέπει να είναι από υλικό που δε διαβρώνεται. Τόσο το εσωτερικό
µέρος του κελύφους, όσο και το πτερύγιο πρέπει να είναι από πλαστικό υλικό πολυπροπυλένιο
(ΡΡ) ή πολυβινίλοχλωρίδιο (PVC) για την εξασφάλιση αντεκρηκτικότητας και
αντιδιαβρωτικότητας.

Ο σερβοκινητήρας πρέπει να έχει ικανότητα να µετακινεί το διάφραγµα από τη µία θέση στην
άλλη υπό πλήρη ροή αέρα στον αεραγωγό. Ο χρόνος από τη µία θέση στην άλλη δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 60 sec. Ο σερβοκινητήρας πρέπει να διαθέτει τερµατικούς διακόπτες ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ.
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7.9.4.5.

∆ιαφράγµατα όγκου

Όπου είναι απαραίτητο να διακόπτεται η ροή του αέρα στον αεραγωγό τοποθετούνται σε
ολόκληρη την διατοµή του αεραγωγού για την ρύθµιση της παροχής του αέρα διαφράγµατα
όγκου. Σε ένα αεραγωγό µε µέγιστη διάσταση µέχρι 400 mm τα διαφράγµατα όγκου µπορεί να
είναι ενός πτερυγίου (πεταλούδα) από πολυπροπυλένιο. Σε αεραγωγό µεγαλυτέρων
διαστάσεων τα διαφράγµατα πρέπει να είναι πολύφυλλα µε δύο ή περισσότερα πτερύγια, από
PP ή ABS συνδεόµενα µεταξύ τους ώστε να κινούνται, είτε παράλληλα, είτε αντίθετα.

7.9.5
7.9.5.1.

Ανεµιστηρες
Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες

Οι φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες θα είναι απλής ή διπλής αναρρόφησης, αντισπηνθιρικού τύπου
(anti-spark) και θα αποτελούν µαζί µε τον ηλεκτροκινητήρα ένα ενιαίο συγκρότηµα που θα έχει
κοινή βάση.

Το κέλυφος θα είναι κατασκευασµένο από πολύ ισχυρά ελάσµατα ανθεκτικα σε χηµική
διάβρωση. Οι βάσεις θα κατασκευασθούν επίσης από πολύ ισχυρά ελάσµατα του ιδίου υλικού,
διαµορφούµενα γωνιακά στα άκρα, µε πρόσθετες ενισχύσεις διαταγµένες κατάλληλα επί των
πλευρών ώστε να προσδίνεται στερεότητα και ακαµψία.

Ο κώνος της αναρρόφησης πρέπει να έχει αεροδυναµική µορφή, ώστε σε συνδυασµό µε το
καλά µελετηµένο κέλυφος να εξαλείφουν τον θόρυβο από στροβιλισµούς.

Η πτερωτή πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυπροπυλένιο, PVC ,πλαστικό ενισχυµένο
µε ίνες γυαλιού GRP ή ανοξείδωτο χάλυβα. Πρέπει να είναι κατασκευασµένη µε επίπεδα
πτερύγια κεκλιµένα αντίθετα προς την φορά περιστροφής, και να είναι τύπου µη
υπερφορτιζοµένου (non over loading), µε υψηλό βαθµό απόδοσης.

Όλες οι πτερωτές µετά την αποπεράτωση της κατασκευής τους, πρέπει να είναι στατικά και
δυναµικά ζυγοσταθµισµένες.

Οι στροφές της κανονικής λειτουργίας θα πρέπει να είναι πολύ µικρότερες από τον πρώτο
κρίσιµο αριθµό στροφών. Οι άξονες θα πρέπει να κατασκευασθούν από ανοξείδωτο χάλυβα, µε
ανοχές ISA-H9.

Όλες οι κατασκευαστικές κλάσεις πρέπει να φέρουν έδρανα µε ρουλεµάν βαρέως τύπου
αυτορυθµιζόµενα µονόσφαιρα ή δίσφαιρα, ή βαρελοειδούς τύπου για τους µεγάλους
ανεµιστήρες. Τα ρουλεµάν θα έχουν επιλεγεί για διάρκεια ζωής 100.000 ώρες.

Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι ασύγχρονοι µε βραχυκυκλωµένο δροµέα, τριφασικοί, για τάση
λειτουργίας 400 V µε στροφές µέχρι 2900 rpm, και ισχύ αρκετή για την κάλυψη της
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απαιτούµενης ισχύος στον άξονα του ανεµιστήρα µε περιθώριο 20% τουλάχιστον. Ο βαθµός
προστασίας των ηλεκτροκινητήρων θα είναι ΙΡ55 και να έχουν κατάλληλη αντιδιαβρωτική
προστασία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές. Η κλάση µόνωσής τους πρέπει να είναι F.

Η κίνηση από τον ηλεκτροκινητήρα πρέπει να µεταδίδεται στους ανεµιστήρες µε τροχαλίες
αυλακωτές και ιµάντες ατέρµονες τραπεζοειδείς. Η τροχαλία του ηλεκτροκινητήρα πρέπει να
είναι διαιρούµενη µε µεταβλητή διάµετρο έτσι που να µπορεί να ρυθµισθεί η σχέση µετάδοσης
κατά ±10%.

Η ικανότητα του συστήµατος µετάδοσης της κίνησης πρέπει να είναι το λιγότερο 50%
µεγαλύτερη από την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα.

Το σύστηµα µετάδοσης της κίνησης πρέπει να προστατεύεται µε κάλυµµα.

Για την αθόρυβη λειτουργία του συγκροτήµατος των ανεµιστήρων, είναι απαραίτητο να
εξασφαλίζεται η ηχητική µόνωση αυτών από την βάση τους. Τα αντιδονητικά αυτά στηρίγµατα
πρέπει να είναι του τύπου RUBBER IN SHEAR ή τύπου ελατηρίου. Εναλλακτικά µπορεί να
κατασκευασθεί από ελαστικό αντικραδασµικό έδρανο επικάθησης ενδεικτικού τύπου ETAFONEP τοποθετηµένο σε µονή στρώση.

7.9.5.2.

Αξονικοί ανεµιστήρες

Οι αξονικοί ανεµιστήρες πρέπει να είναι κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση ή και τοποθέτηση
εντός αγωγού.
Οι πτερωτές θα αποτελούνται από πτερύγια κατασκευασµένα από γαλβανισµένη λαµαρίνα
πρεσσαριστή. Οι άξονες θα είναι στερεωµένοι σε µία κεντρική πλήµνη και η όλη κατασκευή θα
είναι δυναµικά ζυγοσταθµισµένη.
Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι επαγωγικοί µε τύλιγµα κλωβού, ερµητικού τύπου, σύµφωνα µε τα
διεθνή πρότυπα UNE 20-113 και CEI 34-1, τριφασικοί 230 V/400 V–50 Hz, ταχύτητας
περιστροφής1.450 rpm ή µικρότερης µε βαθµό προστασίας ΙΡ55, αντιεκρηκτικού τύπου ΕexdIIB-T5.

Η ηλεκτρική µόνωση πρέπει να είναι κλάσης Β και κατάλληλη για µέγιστη θερµοκρασία αέρα
40ΟC. Ο άξονας του ηλεκτροκινητήρα πρέπει να είναι δυναµικά ζυγοσταθµισµένος και τα
ρουλεµάν αυτολιπαινόµενα.

Τα πλαίσια ανάρτησης πρέπει να είναι κατασκευασµένα από µη µεταλλικό υλικό µε κατάλληλα
διαµορφωµένο κώνο αναρρόφησης, ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη αεροδυναµική απόδοση.

Οι αξονικοί ανεµιστήρες θα πρέπει να συνοδεύονται από ανοξείδωτες σίτες για την αποφυγή
εισόδου εντόµων.
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7.10 ∆ΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
7.10.1

Κανονισµοί

Γενικά για την µελέτη και κατασκευή των σωληνώσεων θα τηρηθούν οι κανονισµοί
ΕΛΟΤ ΤΠ.1501-04-01-01-01
ΕΛΟΤ ΤΠ.1501-04-01-05-00
ΕΛΟΤ ΤΠ.1501-04-01-07-00
ΕΛΟΤ ΤΠ.1501-08-06-07-02
ΕΛΟΤ ΤΠ.1501-08-06-07-05
ΕΛΟΤ ΤΠ.150108-06-07-06
ΕΛΟΤ ΤΠ.1501-08-06-07-07

Οι γενικές προδιαγραφές του εξοπλισµού δίνονται παρακάτω.

7.10.2

∆ίκτυα Σωληνώσεων Από Γαλβανισµένο Σιδηροσωλήνα

Το δίκτυο από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε το DΙΝ 1988 µε
γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου κατά ΕΛΟΤ 269 DΙΝ 2440 (πράσινη ετικέτα),
για πίεση λειτουργίας 10 atm Τα ειδικά τεµάχια θα είναι 10 atm τουλάχιστον γαλβανισµένα εκ
µαλακτού σιδήρου µε ενισχυµένα χείλη (κορδονάτα) κατά DΙΝ 2950. Το πάχος και οι διατοµές
των σωληνώσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΜΕΓΕΘΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ (mm) DIN 2440
DN (mm)

Εξ. ∆ιαµ. (mm)

Πάχος (mm)

15

21.3

2.60

20

26.9

2.60

25

33.7

3.20

32

42.4

3.20

40

48.3

3.20

50

60.3

3.60

65

76.1

3.60

75

88.9

4.00

100

114.3

4.5
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ΜΕΓΕΘΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ (mm) DIN 2440
DN (mm)

Εξ. ∆ιαµ. (mm)

Πάχος (mm)

125

139.7

4.5

150

168.3

4.5

200

219

6.3

Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα ακολουθήσει τις πιο κάτω διατάξεις:

7.10.3

Συνδέσεις

Η σύνδεση των διαφόρων τεµαχίων σωλήνων για σχηµατισµό των κλάδων του δικτύου θα
πραγµατοποιείται αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση συνδέσµων (µούφες) γαλβανισµένων, µε
ενισχυµένα χείλη στην περιοχή της εσωτερικής κοχλιώσεως κορδονάτα και για τυχόν
διαµέτρους µεγαλύτερες από 4", µε ζεύγος φλαντζών, επίσης γαλβανισµένων, συνδεοµένων
προς τους σωλήνες µε κοχλίωση. Απαγορεύεται απόλυτα για την σύνδεση σωλήνων η
ηλεκτροσυγκόλληση ή οξυγονοκόλληση. Υλικό παρεµβύσµατος TEFLON.

7.10.4

Αλλαγές ∆ιευθύνσεως

Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων για επίτευξη της επιθυµητής αξονικής πορείας του
δικτύου, θα πραγµατοποιούνται κατά κανόνα µε ειδικά τεµάχια µεγάλης ακτίνας καµπυλότητας,
γαλβανισµένα, µε ενισχυµένα χείλη, εκτός από σωλήνες µικρής διαµέτρου, όπου επιτρέπεται η
κάµψη τους χωρίς θέρµανση µε ειδικό εργαλείο (µέχρι και Φ 1").

Οπωσδήποτε µε την κάµψη του σωλήνα πρέπει να µη παραµορφώνεται η κυκλική διατοµή του,
και να µη προκαλείται η παραµικρή βλάβη ή αποκόλληση του στρώµατος γαλβανίσµατος αυτού.

Χρήση ειδικών τεµαχίων µικρής ακτίνας καµπυλότητας (γωνίες) επιτρέπεται µόνο σε θέσεις
όπου ανυπέρβλητα εµπόδια το επιβάλλουν, και πάντοτε µετά από έγκριση της Επιβλέψεως.

Οι διακλαδώσεις των σωλήνων για τροφοδότηση αναχωρούντων κλάδων, θα εκτελείται
οπωσδήποτε µε ειδικά εξαρτήµατα γαλβανισµένα (ταύ, σταυροί), µε ενισχυµένα χείλη.

7.10.5

Aποσύνδεση Σωληνώσεων

Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων θα κατασκευασθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευχερής
η αποσυναρµολόγηση οποιουδήποτε τµήµατος σωληνώσεων ή οργάνου ελέγχου ροής για
αντικατάσταση, τροποποίηση ή µετασκευή χωρίς χρήση εργαλείων κοπής, οξυγόνου ή και
ηλεκτροσυγκόλλησης. Για τον σκοπό αυτό σ' όλα τα σηµεία όπου τούτο θα είναι αναγκαίο θα
προβλέπονται λυόµενοι σύνδεσµοι (ρακόρ, φλάντζες) κατά τις υποδείξεις της Επιβλέψεως.
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7.10.6

∆ιέλευση Σωλήνων Από Τοίχους Και Πλάκες

Κατά την διέλευση σωληνώσεων από τοίχους και δάπεδα αυτές θα καλύπτονται από φύλλο
µολύβδου πάχους 2 mm διαµορφωµένο σε κύλινδρο διαµέτρου κατά 3 mm µεγαλύτερης από
την διάµετρο του σωλήνα. 'Ετσι αποφεύγεται η συγκόλληση του σωλήνα µε τα οικοδοµικά υλικά.
Το διάκενο ανάµεσα στον σωλήνα και τον προστατευτικό µολύβδινο µανδύα θα σφραγίζεται µε
κατάλληλο υλικό π.χ. κορδόνι αµίαντου και σιλικόνη. Εάν ο σωλήνας είναι µονωµένος τότε η
µόνωση θα προστατεύεται στο σηµείο της διατρήσεως µε κυλινδρικό µανδύα από φύλλο
γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 1,25 mm, ο οποίος θα εφάπτεται στην επιφάνεια της
µονώσεως.

Επιπλέον θα υπάρχει και δεύτερος κυλινδρικός µανδύας από φύλλο µολύβδου πάχους 2 mm,
για την αποφυγή συγκολλήσεως µε τα οικοδοµικά υλικά. Μεταξύ των δύο µανδύων θα υπάρχει
διάκενο 3 mm το οποίο θα σφραγισθεί µε κατάλληλο υλικό π.χ. σιλικόνη.

7.10.7

∆ίκτυα Σωληνώσεων Απo Χαλκοσωληνες

Τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης, σε γραφεία WC κλπ εκτός των βιοµηχανικών κτηρίων, µπορούν
να κατασκευαστούν και από χαλκοσωλήνα.

Για την κατασκευή των δικτύων από χαλκοσωλήνες, θα χρησιµοποιηθούν, αποκλειστικά και
µόνο εξαρτήµατα και ειδικά τεµάχια χάλκινα ή ορειχάλκινα, µε υποδοχή για συγκόλληση µε την
µέθοδο του "τριχοειδούς φαινοµένου", µε "µαλακή κόλληση", δηλαδή µε χρήση υλικού
συγκόλλησης, µε σύνθεση 95-5 (95% κασσίτερος, 5% αντιµόνιο) κατά DIN 1786 για διαµέτρους
µέχρι Φ28, και µε σκληρή κόλληση 5% Ag για διαµέτρους άνω των Φ28.

Σε περίπτωση που χαλκοσωλήνες πρόκειται να συνδεθούν µε "βιδωτές" ή άλλες συσκευές, θα
χρησιµοποιούνται ενδιάµεσα ειδικά εξαρτήµατα από ορείχαλκο, που θα συνδέονται µε τον µεν
χαλκοσωλήνα µε κόλληση, όπως η πιό πάνω και µε τη βαλβίδα κλπ., µε βίδωµα (ειδικοί
σύνδεσµοι χαλκοσωλήνα µε σιδηροσωλήνα κλπ., ορειχάλκινοι).

Ειδικά στην περίπτωση σύνδεσης χαλκοσωλήνα µε χυτοσιδηρό σωλήνα, θα χρησιµοποιούνται
ειδικά εξαρτήµατα (σύνδεσµοι), που θα συνδέονται µε τους µεν χαλκοσωλήνες µε συγκόλληση,
και µε τους χυτοσιδηρούς σωλήνες µε ενσφήνωση ("καλαφάτισµα").

Επίσης οι συνδέσεις των χαλκοσωλήνων µε τους αναµικτήρες των υδραυλικών υποδοχέων, ή
των στοµίων των διαφόρων συσκευών (όπως ψύκτες νερού κλπ.) θα γίνονται µέσω
επιχρωµιωµένων χαλκοσωλήνων και ορειχάλκινων λυόµενων συνδέσµων του τύπου ρακόρ
ανάλογης διαµέτρου. Άκρα τα οποία θα παραµένουν ανοικτά κατά την πρόοδο της εργασίας θα
ταπώνονται µε µεταλλικά πώµατα ή µε ταπωτικές φλάντζες. Προσεκτική παρακολούθηση της
παραλληλότητας των γραµµών των τοίχων και των άλλων σωληνώσεων που γειτνιάζουν, είτε
κατακόρυφων είτε οριζόντιων, απαιτείται εξ ολοκλήρου. Ενώσεις δεν θα γίνονται µέσα στο
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πάχος οποιουδήποτε τοίχου, δαπέδου ή οροφής και οι σωληνώσεις δεν θα ενσωµατωθούν
στην κατασκευή των δαπέδων.

Οι σωληνώσεις κατακόρυφες και οριζόντιες θα στερεώνονται επί της οικοδοµικής κατασκευής.

Για τις συνδέσεις των σωλήνων θα χρησιµοποιηθούν µόνο εξαρτήµατα. Τα εξαρτήµατα θα είναι
τριχοειδούς κόλλησης κατά DΙΝ 12856 µέχρι DΙΝ 12872 για µεγέθη µέχρι εξωτερική διάµετρο 2”.
Εξαρτήµατα για µεγέθη 3” και µεγαλύτερα πρέπει να είναι καθαρά από ψευδάργυρο,
ορειχάλκινα, συγκολούµενα και εύκολα καθαριζόµενα και θα πρέπει να είναι από την ίδια
διάµετρο και πάχους τοιχώµατος µε την χάλκινη σωλήνα. Το πάχος και η διατοµή των
σωληνώσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΜΕΓΕΘΗ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ (mm) DIN 1786
OD (mm)

ΠΑΧΟΣ (mm)

OD (mm)

ΠΑΧΟΣ (mm)

15

1.0

42

1.5

18

1.0

54

2.0

22

1.0

76

2.0

28

1.0

89

2.5

35

1.5

108

2.5

Γενικώς όπου απαιτείται σύνδεση χαλκοσωλήνα µε εξάρτηµα από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα
θα παρεµβάλλεται εξάρτηµα από ορείχαλκο. Οι κολλήσεις θα είναι είτε µαλακές είτε σκληρές σε
καµία όµως περίπτωση δεν θα περιέχουν Pb-Sb.

7.10.8

Στήριξη Μεταλλικών Σωληνώσεων

Για την αποφυγή δηµιουργίας βέλους κάµψης στις οριζόντιες σωλήνες αλλά και για την στήριξη
των κατακόρυφων ισχύουν τα ακόλουθα :

Ονοµαστική

Μέγιστο διάστηµα µεταξύ στηριγµάτων (µέτρα)

∆ιάµετρος

γαλβανισµένος σιδηροσωλήνας

χαλκοσωλήνες

mm

In

οριζόντια
αµόνωτη

οριζόντια
µονωµένη

κατακόρυφη

οριζόντια
αµόνωτη

οριζόντια
µονωµένη

κατακόρυφη

10

3/8

1.7

1.7

2.2

1.2

1.0

1.2

15

½

2.0

2.0

2.2

1.2

1.4

1.2

20

¾

2.4

2.4

3.0

1.4

1.4

1.4
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Ονοµαστική

Μέγιστο διάστηµα µεταξύ στηριγµάτων (µέτρα)

∆ιάµετρος

γαλβανισµένος σιδηροσωλήνας

χαλκοσωλήνες

mm

In

οριζόντια
αµόνωτη

οριζόντια
µονωµένη

κατακόρυφη

οριζόντια
αµόνωτη

οριζόντια
µονωµένη

κατακόρυφη

25

1

2.4

2.4

3.0

1.7

1.5

1.7

32

1¼

2.7

2.7

3.3

1.7

1.5

1.9

40

1½

3.0

2.7

3.7

2.0

1.8

2.2

50

2

3.0

2.9

3.7

2.0

1.8

2.2

65

2½

3.6

3.2

4.5

2.0

1.8

2.2

80

3

3.6

3.2

4.8

2.4

2.2

2.6

100

4

3.9

3.6

4.8

2.7

2.5

2.9

125

5

4.2

3.9

5.2

150

6

4.2

4.2

5.2

Σε συνηθισµένες περιπτώσεις (εκτός αν προβλέπεται αλλιώς από τα σχέδια) οι διάµετροι των
σιδηρών κυκλικών ράβδων ανάρτησης (αναρτήρων) είναι:

Ονοµαστική διάµετρος

∆ιάµετρος αναρτήρα (mm)

10

6

15

6

20

6

25

6

32

6

40

10

50

10

65

12

80

12

100

12

125

15

150

15

187

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όταν η κατασκευή από σκυρόδεµα υπάρχει ήδη, τότε οι σιδερένιες ράβδοι θα στερεώνονται
πάνω σε κατάλληλη σιδηροκατασκευή, η οποία στη συνέχεια θα στερεώνεται στο σκυρόδεµα µε
µεταλλικά βύσµατα ή µπουλόνια. Αυτά θα εργάζονται πάντα σε διάτµηση, ποτέ όµως σε
εφελκυσµό. Η διάµετρος των βυσµάτων θα είναι κατάλληλη για το φορτίο που θα αναρτηθεί
µέσω αυτών. Όταν δεν είναι δυνατή (π.χ. µη ύπαρξη δοκών), τότε µπορούν τα στηρίγµατα
(ράβδοι) να στερεώνονται στον σιδηρό οπλισµό. Θα ερωτάται όµως ο εκάστοτε µηχανικός που
επιβλέπει τα στατικά, στον οποίο θα δίνονται στοιχεία του υπό ανάρτηση φορτίου.

Όπου απαιτείται, κατά την ανάρτηση των διαφόρων δικτύων, θα παρεµβάλλονται αντιδονητικά,
για να αποφευχθεί η µετάδοση κραδασµών. Κατά την ανάρτηση των δικτύων και κατασκευή των
στηριγµάτων, θα λαµβάνονται υπόψη οι συστολές και διαστολές των σωληνώσεων και θα
προβλέπονται σηµεία σταθερά και ελεύθερα που να επιτρέπουν την µετακίνηση των σωλήνων.

7.10.9

∆ίκτυα Σωληνώσεων από Πολυαιθυλένιο HDPE
7.10.9.1

Αντικείµενο Εργασιών

Οι εργασίες του παρόντος άρθρου αφορούν στην κατασκευή υπογείων δικτύων ύδρευσης και
ης
πυρόσβεσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3 γενίας κλάσης PE
100.

7.10.9.2

Κριτήρια Αποδοχής Ενσωµατωµένων Υλικών

Τα υλικά που ενσωµατώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο είναι:
Σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) από πρώτες ύλες 3ης γενιάς
Ειδικά τεµάχια από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ίδιων ιδιοτήτων µε τους σωλήνες, ή
λοιπά υλικά.

Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και εξαρτηµάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των
Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (ΕΝ) και θα παράγονται σύµφωνα µε αυτές.

Προϊόντα από άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη-µέλη
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Τεχνική
Προδιαγραφή, θεωρούνται ισοδύναµα, συµπεριλαµβανοµένων των δοκιµών και ελέγχων που
διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής, όταν µε αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθµό επαρκώς η
απαιτούµενη στάθµη προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα
χρήσης.

Για την αποδοχή των προτεινόµενων σωλήνων και εξαρτηµάτων προς ενσωµάτωση στο έργο ο
Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο µε τα ακόλουθα στοιχεία:
•

παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων ΗDΡΕ
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•

πιστοποιητικά από αναγνωρισµένο φορέα /εργαστήριο σύµφωνα µε τις ισχύουσες
κοινοτικές διατάξεις (ΕΝ ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the
competence of testing and calibration laboratories - Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια
των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων), από τα οποία θα προκύπτει
συµµόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων,

•

πίνακες/ στοιχεία αναλόγων εφαρµογών των προϊόντων,

•

πίνακες διαστάσεων/ χαρακτηριστικών των παραγοµένων προϊόντων,

•

σχέδια λεπτοµερειών των ειδικών τεµαχίων και των συνδέσµων του συστήµατος που
παράγει το εργοστάσιο,

•

οδηγίες εγκατάστασης/σύνδεσης.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ'
ελάχιστον θα περιλαµβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείµενα/στοιχεία στην Αγγλική.

Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα θα έχουν κατασκευαστεί µε πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO
9000:2000-12 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary - Συστήµατα
διαχείρισης ποιότητος - Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία.

Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για
χρήση σε δίκτυα πόσιµου νερού, από επίσηµη Αρχή, Οργανισµό ή Ινστιτούτο χώρας της ΕΕ
(π.χ. DVGW, Drinking Water Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming pools).

Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάµηνο πριν την προσκόµιση τους στο έργο προς
τοποθέτηση.

7.10.9.3

Σύνδεση Σωλήνων

Η µέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο µεταξύ τους όσο και µε τα ειδικά
τεµάχια ΡΕ εξαρτάται από την διάµετρο και την πίεση λειτουργίας τους.

Για διαµέτρους σωλήνων έως και Φ225 και πίεση λειτουργίας έως 12,5 bar κατά κανόνα η
σύνδεση γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding).

Για µεγαλύτερες διαµέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας εφαρµόζεται η µετωπική θερµική
συγκόλληση (butt fusion welding). To ΡΕ συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση τήξης, στους
220 °C και υπό πίεση δηµιουργούνται νέοι δεσµοί µεταξύ των µορίων του ΡΕ και έτσι
επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο διαφορετικών τεµαχίων σωλήνων, η κατανοµή των φορτίων σε
ολόκληρο το µήκος της σωληνογραµµής και η διατήρηση λείας εσωτερικής επιφάνειας.
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7.10.9.4 Ηλεκτροσυγκόλληση
Η συγκόλληση επιτυγχάνεται µε χρήση ειδικού τεµαχίου από ΡΕ µε ενσωµατωµένη σπιροειδή
διάταξη ηλεκτρικής αντίστασης: ηλεκτροµούφα (electrofusion socket). Η ηλεκτροµούφα
τροφοδοτείται από ηλεκτρογεννήτρια, η έξοδος της οποίας ρυθµίζεται αναλόγως της διαµέτρου
του σωλήνα.

Προετοιµασία: οι άκρες του σωλήνα κόβονται κάθετα (υπό ορθή γωνία ως προς άξονα του
σωλήνα) µε κατάλληλο εργαλείο κοπής σωλήνων επιστρωµάτων επιφανειακής οξείδωσης.
Καθαρίζεται επιµελώς το επίστρωµα και στα δύο τµήµατα που πρόκειται να συγκολληθούν και
σε µήκος κατά τουλάχιστον 10 mm µεγαλύτερο της ηµιδιάστασης της ηλεκτροµούφας. Οι
επιφάνειες που έχουν αδροποιηθεί θα καθαρίζονται µε καθαρό ύφασµα χωρίς χνούδι ή µε
µαλακό χαρτί εµποτισµένο σε απορρυπαντικό (π.χ. ασετόν). Σε κάθε περίπτωση θα
αποφεύγεται η χρήση υλικών απόξεσης (γυαλόχαρτου, λίµας, τροχού λείανσης) καθώς και η
χρήση διαλυτικών, που περιέχουν τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη, αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευµα).

Τα προς σύνδεση τµήµατα θα ευθυγραµµίζονται και θα διατηρούνται οµοαξονικά µε χρήση
συσφιγκτήρων, οι οποίοι θα παραµένουν µέχρι να ψυχθεί πλήρως η ηλεκτροµούφα.

Κατά την συγκόλληση δεν επιτρέπεται η µετακίνηση του συνδετήρα ευθυγράµµισης, η άσκηση
πίεσης στο σηµείο σύνδεσης, καθώς και η απότοµη µεταβολή της θερµοκρασίας (µε νερό,
πεπιεσµένο αέρα κλπ.).

Για τη δοκιµή του συγκολληµένου σωλήνα είναι απαραίτητο να παρέλθει χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον δύο ωρών µετά την ηλεκτροσυγκόλληση.

7.10.9.5 Μετωπική Συγκόλληση
Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιµελής προετοιµασία των άκρων που πρόκειται να
συγκολληθούν. Τα προς σύνδεση τµήµατα σωλήνων εξαρτηµάτων θα στερεώνονται στις
σιαγόνες στερέωσης της µηχανής µετωπικής συγκόλλησης και θα ευθυγραµµίζονται. Η
απόκλιση από την ευθυγραµµία δεν θα υπερβαίνει το 10% του πάχους τοιχώµατος του σωλήνα
ή τα 2mm (ό,τι είναι µικρότερο).

Απόκλιση πέρα από αυτό το όριο θα αντιµετωπίζεται είτε µε αύξηση της πίεσης των
σφιγκτήρων, είτε µε επαναπροσαρµογή των σωλήνων µέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή
επαφή και η µικρότερη δυνατή απόκλιση.

Τα άκρα των σωλήνων/ εξαρτηµάτων θα πλανίζονται πριν την κόλληση και θα καθαρίζονται µε
απορρυπαντικό (ασετόν) από σκόνη, έλαια, υγρασία ή άλλες ξένες ουσίες. Επίσης θα
καθαρίζεται και η θερµαντική πλάκα από ξένα σώµατα, σκόνη ή υπολείµµατα πολυαιθυλενίου
όταν είναι ακόµη ζεστή και θα φυλάσσεται στην ειδική θήκη της, προς αποφυγή φθοράς της
επικάλυψης από τεφλόν.
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Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγµατοποιείται σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγµένο από
υγρασία και ρεύµατα αέρος, σε θερµοκρασίες στην περιοχή από - 5 °C έως + 40 °C. Η
συγκόλληση του πολυαιθυλενίου απαιτεί πίεση σύνδεσης της τάξης των 0,15 N/mm, η οποία θα
διατηρείται µέχρι να αρχίσει να σχηµατίζεται αναδίπλωση τηγµένου υλικού (κορδόνι) στο άκρο
του σωλήνα / εξαρτήµατος, το ύψος του οποίου ποικίλει, ανάλογα µε το πάχος του τοιχώµατος
του σωλήνα. Στην συνέχεια θα ελαττώνεται η πίεση στα 0,02 N/mm2 περίπου, προκειµένου να
αποφευχθεί η υπερχείλιση του υλικού η οποία επιδρά δυσµενώς στην ποιότητα της
συγκόλλησης και συνεχίζεται η επιφανειακή θέρµανση. Μετά την παρέλευση του
προβλεπόµενου από τον κατασκευαστή χρόνου αποµακρύνεται η θερµαντική πλάκα και τα
άκρα των σωλήνων πλησιάζουν µεταξύ τους µε προσοχή ώστε να µην ωθηθεί όλο το τηγµένο
υλικό εκτός της σύνδεσης µέχρι να επέλθει η ψύξη (χρονικό διάστηµα που εξαρτάται από τη
διάµετρο και το πάχος τοιχώµατος του σωλήνα/ εξαρτήµατος). Μετά την σταδιακή ψύξη της
ζώνης συγκόλλησης θα αποσυναρµολογούνται οι συσφιγκτήρες.

Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η απότοµη ψύξη των σωλήνων µε νερό, πεπιεσµένο αέρα
κλπ.

7.10.9.6 Μεταφορά Και Αποθήκευση Υλικών
Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων θα γίνεται µε προσοχή
για την αποφυγή φθορών. Τα οχήµατα µεταφοράς θα έχουν µήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να
µην εξέχουν από την καρότσα.

Για τη φορτοεκφόρτωση θα χρησιµοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά µηχανήµατα. Σε
καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση µε ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση
συρµατόσχοινου ή αλυσίδων για τους χειρισµούς των σωλήνων. Οι χειρισµοί θα γίνονται
υποχρεωτικά µε ιµάντες (σαµπάνια).

Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια
διάταξη (π.χ. διάταξη πυραµίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραµορφώσεις
λόγω υπερκείµενου βάρους. Κάθε διάµετρος θα στοιβάζεται χωριστά.

Μέχρι την τοποθέτηση τους τα τεµάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραµένουν στα κιβώτια
συσκευασίας τους.

Επισηµαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα:
α) Η µεγάλη παραµονή σε υψηλές θερµοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η µέγιστη παραµονή
των µπλε σωλήνων στο ύπαιθρο σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις µήνες.
β) Η ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας περιφερειακά στην διατοµή, καθ' όσον µπορεί να
προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισµό στον σωλήνα.
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γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ' όσον µπορεί να προκαλέσει παραµόρφωση (πλάτυνση)
της διαµέτρου.
δ) Το σύρσιµο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες φορτοεκφορτώνονται
µε συρµατόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις.
ε) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευµένων σωλήνων (π.χ. εσφαλµένη

στοίβαση).

Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, µε επαφή των σωλήνων κατά
γενέτειρα. Η κάτω στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ' όλο το µήκος
των σωλήνων. Κατά την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και διαµέτρων, οι πλέον
άκαµπτοι θα διατάσσονται στο κάτω µέρος της στοίβας.

Αν οι σωλήνες έχουν προδιαµορφωµένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά θα
προεξέχουν. Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα
προστατεύονται από χτυπήµατα.

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται για την µεταφορά των σωλήνων θα έχουν
καρότσα µε λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχµηρών αντικειµένων που θα µπορούσαν να
τραυµατίσουν τους σωλήνες.

7.10.9.7 Τοποθέτηση Σωλήνων Στο Όρυγµα
Ο πυθµένας του ορύγµατος θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα βάθη και κλίσεις
από την εγκεκριµένη µελέτη, θα είναι επίπεδος και απαλλαγµένος από πέτρες. Οι σωλήνες
τοποθετούνται επί αµµοχαλικώδους στρώσης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη.

Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνεται µε χρήση ιµάντων. Η χρήση µεταλλικών
αλυσίδων, καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών εξαρτηµάτων που µπορεί να βλάψουν την
προστατευτική επένδυση απαγορεύεται.

Η εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόµενο, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψοµετρικά δεν θα
υπερβαίνει τις γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος των χρησιµοποιουµένων
ο
συνδέσµων, και σε κάθε περίπτωση δε θα υπερβαίνει τις 3,0 :

7.10.10

Υπογεια ∆ικτυα Απο Σωληνες PVC

Η κατασκευή των σωλήνων που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνη µε την προδιαγραφή
DIN 8061/8062 και τον κανονισµό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-06-02-02. Οσον αφορά στην κατασκευή
των δικτύων ισχύουν τα κατωτέρω:
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7.10.1.1.

∆ιάστρωση Υποστρώµατος Στον Πυθµένα Του Ορύγµατος

Η τοποθέτηση του αγωγού θα γίνει πάνω σε υπόστρωµα από υλικό οδοστρωσίας 3Α πάχους
0,20 m µετά από την πλήρη συµπύκνωσή του µε δονητή σε όλο το µήκος έτσι ώστε να
εξοµαλύνονται οι εδαφικές ανωµαλίες του πυθµένα και να επιτυγχάνεται οµοιοµορφία έδρασης.
Ο Ανάδοχος θα είναι επίσης υπεύθυνος για την καλή θεµελίωση του αγωγού, παίρνοντας όλα
τα µέτρα για την στερέωση των εδαφών προς αποφυγή κατολισθήσεων κ.λ.π.

7.10.1.2.

Μεταφορά, Αποθήκευση, Κατέβασµα Στο Όρυγµα Και

Σύνδεση Σωλήνων
Κατά τη φόρτωση και µεταφορά οι σωλήνες θα στοιβάζονται σε διαδοχικές σειρές και όχι σε
σχήµα πυραµίδας. Πριν από την φόρτωση θα τοποθετηθούν σανίδες στο δάπεδο και στα
πλαϊνά παραπέτα του αυτοκινήτου για να αποφευχθεί ο τραυµατισµός των σωλήνων. Τα
οχήµατα µεταφοράς θα έχουν τέτοιο µήκος ώστε οι σωλήνες να µην εξέχουν από την καρότσα.
Η εκφόρτωση των σωλήνων θα γίνει µε γερανό και σχοινιά ή κεκλιµένο επίπεδο 45° και
σχοινιά. Σε όλες τις µετακινήσεις των σωλήνων πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή για την
αποφυγή τραυµατισµού τους. Η κύλιση θα γίνεται επάνω σε µαδέρια. Οι σωλήνες µέχρι Φ 200
µπορούν να ξεφορτωθούν µε το χέρι, χωρίς µηχανικά µέσα. Απαγορεύεται η εκφόρτωση µε
ανατροπή του αυτοκινήτου. Αν χρησιµοποιούνται άγκιστρα θα πρέπει να καλύπτονται τα άκρα
µε λάστιχο για να µην καταστρέφονται τα χείλη των σωλήνων. Για ανύψωση µε γερανό
απαγορεύεται η χρήση συρµατόσχοινων. Σωλήνες και υλικά που έχουν υποστεί χτυπήµατα θα
δοκιµάζονται µε σφυρί για την διαπίστωση αρτιότητας ή µη. Όταν τοποθετηθούν οι σωλήνες στο
όρυγµα θα πρέπει να εφάπτονται στον πυθµένα εκτός από µήκη 0,2 m για τις συνδέσεις µεταξύ
τους. Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνει µε γερανό. Πριν την τοποθέτηση του
κάθε τεµαχίου θα ελέγχεται το προηγούµενο τεµάχιο και θα καθαρίζεται από ξένα σώµατα.
'Οταν διακόπτονται οι εργασίες για οποιοδήποτε διάστηµα, θα σφραγίζονται τα άκρα των
σωλήνων για την παρεµπόδιση εισόδου ξένων σωµάτων και ζώων. Η κοπή τεµαχίων σωλήνα
σε µήκη µικρότερα του ονοµαστικού θα γίνεται µε ειδική κοπτική µηχανή και η επεξεργασία των
τοµών θα γίνεται µε ειδικό µηχάνηµα για την επίτευξη τέλειας εφαρµογής των συνδέσµων. Πριν
τοποθετηθούν οι ελαστικοί δακτύλιοι των συνδέσµων θα καθαρίζονται επιµελώς οι υποδοχές
τους. Πριν από την σύνδεση των σωλήνων, θα αλείφονται τα άκρα και οι δακτύλιοι
στεγανότητας µε ρευστό σαπούνι. Αν απαιτείται γωνία µεταξύ δύο µηκών σωλήνα, θα γίνει µετά
την σύνδεση. Η απόκλιση από την ευθεία απαγορεύεται να υπερβαίνει τις 6° ( δικλείδες κ.λ.π.).
Τα ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια πρέπει να είναι στεγανά και να λειτουργούν ικανοποιητικά. Οι
συνδέσεις των ειδικών τεµαχίων θα γίνουν µε φλάντζες, κοχλίες και ελαστικά παρεµβύσµατα
οπλισµένα µε λινό πάχους κατάλληλου για την πίεση λειτουργίας των σωλήνων. Το
παρέµβυσµα θα αποτελείται από ένα τεµάχιο χωρίς ενώσεις. 'Όλες οι συνδέσεις των σωλήνων
µεταξύ τους και προς τα ειδικά τεµάχια θα γίνουν µε ελαστικούς στεγανωτικούς δακτύλιους στις
µούφες.

7.10.1.3.

Σώµατα Αγκύρωσης

Στο πλαίσιο των εργασιών τοποθέτησης των σωλήνων, ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει τα
απαιτούµενα σώµατα αγκύρωσης. Τέτοια σώµατα θα κατασκευαστούν στις θέσεις όπου, λόγω
παρεµβολής ειδικού τεµαχίου διακλάδωσης, καµπύλης ή συστολής υπάρχει πιθανότητα
µετακίνησης του σωλήνα από την προβλεπόµενη θέση του. Τα σώµατα αγκύρωσης πρέπει να
εξασφαλίζουν την πλήρη σταθερότητα των σωληνώσεων σε µέγιστη πίεση 16 ατµοσφαιρών µε
ικανά περιθώρια ασφάλειας. Οι υπολογισµοί και τα σχέδια των αγκυρώσεων πρέπει να
εγκριθούν από τον επιβλέποντα πριν την κατασκευή. Θα κατασκευαστούν από σκυρόδεµα
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κατηγορίας C12/15. Οι διαστάσεις των αγκυρώσεων θα υπολογίζονται από τον εργολάβο για τις
επιτόπιες συνθήκες µε την παραδοχή πίεσης 16 ατµοσφαιρών. Η εκσκαφή για την θεµελίωση
των αγκυρώσεων θα γίνει πριν από την τοποθέτηση των σωλήνων σε χρόνο όµως που να
επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισµό της θέσης τους. Οι θέσεις θα είναι τέτοιες που να µην
καλυφθούν µε σκυρόδεµα οι συνδέσεις των σωλήνων. Κατά την κατασκευή τους πρέπει να
αποφευχθεί το χτύπηµα σωλήνων.

7.10.1.4.

Επίχωση

Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων και πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και ειδικών
τεµαχίων στο όρυγµα και την κατασκευή των αγκυρώσεων, θα γίνει επίχωση αφήνοντας
ακάλυπτες τις συνδέσεις για τις απαιτούµενες δοκιµές. Η επίχωση θα γίνει µε υλικό
οδοστρωσίας 3Α. Οι σωλήνες θα σφηνωθούν (µπουραρισθούν) αρχικά και στην συνέχεια θα
επιχωθούν και από τις δύο πλευρές συγχρόνως κατά στρώσεις πάχους έως 0,30 m πριν την
συµπίεση. Ο σωλήνας θα πρέπει τελικά να καλυφθεί κατά τουλάχιστον 0,20 m. Το υλικό
επίχωσης θα βρέχεται και θα συµπυκνώνεται µε µηχανικό δονητή κατά στρώση. Η
συµπύκνωση πρέπει να φτάσει έως 95% κατά προκτόρ. Η συµπύκνωση θα ελέγχεται από τον
επιβλέποντα, ο οποίος θα κάνει µε δαπάνη του εργολάβου και µία εργαστηριακή δοκιµή για την
εξακρίβωση του βαθµού συµπύκνωσης ανά 1.000 m3 επίχωσης. Το γέµισµα του υπόλοιπου
ορύγµατος θα γίνει µετά την δοκιµή πίεσης του αγωγού, όπως περιγράφεται παρακάτω.

7.10.1.5.

∆οκιµασίες Στεγανότητας Έτοιµων Αγωγών

Κατά τµήµατα, µη υπερβαίνοντα τα 500 m πλήρως τοποθετηµένου αγωγού θα διενεργούνται
δοκιµές αντοχής και στεγανότητας σωλήνων, πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και ειδικών
εξαρτηµάτων και αρµών, καθώς και της ικανότητας των σωµάτων αγκύρωσης να φέρουν τις
δυνάµεις που επιδρούν στο δίκτυο. Θα γίνουν επίσης και οι λοιποί ποιοτικοί έλεγχοι. Η πίεση
δοκιµής ορίζεται στις 15 ατµόσφαιρες. Ο εργολάβος θα διαθέσει όλα τα εφόδια και υλικά και θα
εκτελέσει όλες τις εργασίες για την πλήρη δοκιµή στεγανότητας. Οι επί µέρους εργασίες είναι οι
παρακάτω:
Ειδικά πώµατα άκρων δοκιµαζόµενου τµήµατος.
∆ιάταξη εξαερισµού σε όλα τα πώµατα και στο ψηλότερο σηµείο του αγωγού.
∆ιατάξεις µέτρησης πίεσης νερού, µανόµετρο σε κάθε πώµα, µε ακρίβεια ανάγνωσης 0,1
kg/cm².
∆ιάθεση και χρήση πιεστικού συστήµατος νερού, ικανού να λειτουργήσει έως την πίεση δοκιµής
χωρίς διαρροές, µε βαλβίδα ασφαλείας.
∆ιατάξεις πλήρωσης εκκένωσης νερού σε όλα τα πώµατα µε βάνες ρύθµισης παροχής και
τάπες απόλυτης στεγανότητας.

Κατά τη δοκιµή ο εργολάβος θα διαθέσει προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευµένο για περίπτωση
ανάγκης. Μετά το γέµισµα µε νερό πρέπει να επιχειρηθεί εξαερισµός για τον έλεγχο καλής
λειτουργίας αυτοµάτων εξαεριστικών. Στην συνέχεια το υπό δοκιµή τµήµα υποβάλλεται στην
προδοκιµασία µε την κατά την µελέτη µέγιστη στατική πίεση. Στο διάστηµα αυτό πρέπει να
εξαντληθεί η τυχόν απορροφητική ικανότητα των σωλήνων και πρέπει να απορροφηθεί ο τυχόν
υπολειπόµενος αέρας. Εάν κατά την προδοκιµασία διαπιστωθούν διαρροές ή µετατοπίσεις
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σωλήνων, η πίεση δοκιµής πρέπει να αυξηθεί µέχρι της τελικής πίεσης δοκιµής, αν είναι
δυνατόν, για τον καλύτερο εντοπισµό των ατελειών. Αν κατά την προδοκιµασία δεν
διαπιστωθούν µετατοπίσεις ή διαρροές νερού, µπορεί να επακολουθήσει η κύρια δοκιµή µε την
επιβολή της πίεσης δοκιµής. Η διάρκεια της κύριας δοκιµής ορίζεται σε τουλάχιστον µισή ώρα
ανά 100 m δοκιµαζόµενου τµήµατος. Εάν παρατηρηθούν διαρροές ή "ίδρωµα" κατά την κύρια
δοκιµή, πρέπει να διακοπεί η δοκιµή και να εκκενωθεί ο αγωγός αργά έως ότου αποµακρυνθεί
το νερό από όλα τα σηµεία διαρροών. Η επανάληψη της δοκιµής θα γίνει µόνο αφού
αποκατασταθούν πλήρως τα ελαττωµατικά σηµεία. Τα σηµεία συναρµογής µεταξύ δύο
δοκιµαζόµενων τµηµάτων µπορούν να παραληφθούν χωρίς δοκιµή εφόσον δεν περιλαµβάνουν
πάνω από τρεις αρµούς. Τα σηµεία αυτά πρέπει όµως να σηµειωθούν για δοκιµή µαζί µε τον
ολοκληρωµένο αγωγό κατά την γενική δοκιµή. Μετά την κατασκευή ολόκληρου του αγωγού ή
µεγάλου µήκους πρέπει να γίνει συµπληρωµατική δοκιµή, επί δίωρο υπό την µέγιστη στατική
πίεση τουλάχιστον, για τον έλεγχο των ενώσεων µεταξύ των επί µέρους ήδη δοκιµασθέντων
τµηµάτων. Οι εν λόγω ενώσεις θα αφήνονται ακάλυπτες µέχρι το πέρας της συµπληρωµατικής
αυτής δοκιµής. Θα συνταχθούν πρωτόκολλα για τις δοκιµές που θα υπογραφούν από τον
επιβλέποντα και τον Ανάδοχο. Ελαττώµατα που παρουσιάζονται κατά τις δοκιµές θα
επιδιορθώνονται αµέσως από τον Ανάδοχο. Ο επιβλέπων µπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση
σωλήνων, πού έπαθαν βλάβες κατά τις δοκιµές, και την επαναστεγάνωση των µη στεγανών
αρµών. Συγχρόνως ορίζει την ηµεροµηνία νέας δοκιµής του τµήµατος αυτού του σωλήνα. 'Όλα
τα έξοδα δοκιµών και εκπλύσεων βαρύνουν τον εργολάβο.

7.10.1.6.

Επαναπλήρωση Ορύγµατος

Η επαναπλήρωση των τάφρων θα γίνει µετά την αποκοµιδή πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής,
µε υλικό 3Α. Η επίχωση θα γίνεται από µηχανήµατα ή εργάτες σε στρώσεις 0,25 m πλήρως
συµπυκνωµένες. Η συµπύκνωση θα γίνεται µε µηχανικά µέσα. Στα τµήµατα που ο αγωγός
περνάει κάτω από δρόµο θα κατασκευαστεί υπόβαση πάνω από το υλικό επικάλυψης 3Α µέχρι
0,15m κάτω από την επιφάνεια του οδοστρώµατος. Η περαιτέρω επίχωση µε θραυστό υλικό
(Π.Τ.Π. 0-155) (3Α) µετά την πλήρη συµπύκνωση του υλικού κάλυψης του αγωγού θα γίνεται
κατά στρώσεις όχι µεγαλύτερες από 0,25 m. Η συµπύκνωση θα γίνεται πλήρως, µε µηχανικούς
δονητές, µε παράλληλο βρέξιµο. Η συµπύκνωση πρέπει να γίνεται περισσότερο στις πλευρές
του ορύγµατος. Η συµπύκνωση θα φθάνει βαθµό 95% (Proctor).

7.10.11

∆οκιµές Στεγανότητας

7.10.11.1

Γενικά

Οι δοκιµές στεγανότητας θα γίνονται µετά από την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων στο
όρυγµα, την κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεµαχίων και
συσκευών και την µερική επαναπλήρωση του ορύγµατος.

Οι δοκιµές διακρίνονται σε:
•

προδοκιµασία,

•

κύρια δοκιµή υπό πίεση,

•

γενική δοκιµή ολόκληρου του δικτύου.
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Κατά τη διάρκεια των δοκιµών το µη επιχώµενο τµήµα των ορυγµάτων θα παραµένει ξηρό.
Τυχόν εµφάνιση υδάτων στο όρυγµα θα αντιµετωπίζεται µε αντλήσεις.

Το µήκος του τµήµατος δοκιµής θα είναι της τάξης των 500 έως 1000 m ανάλογα µε της τοπικές
συνθήκες και σύµφωνα µε της οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα άκρα των τµηµάτων του της δοκιµή
δικτύου θα κλείνουν ερµητικά µε φλαντζωτές τάπες.

Το της δοκιµή τµήµα θα πληρούται µε νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης
εξαέρωση του.

Το αντλητικό συγκρότηµα εισπίεσης θα είναι εφοδιασµένο µε ογκοµετρική διάταξη (όργανο ή
καταγραφικό) µετρήσεων, ακριβείας + 1 It και αυτογραφικό µανόµετρο µε ακρίβεια ανάγνωσης
0,1 atm. Τα όργανα θα φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 µηνών) πιστοποιητικό βαθµονόµησης από
αναγνωρισµένο εργαστήριο.

Η εκτέλεση της δοκιµασίας θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό. ∆εν επιτρέπεται να εκτελείται
καµία εργασία στο σκάµµα κατά την ώρα που το τµήµα βρίσκεται υπό δοκιµασία.

7.10.11.2

Προδοκιµασία

Αφού πληρωθεί µε νερό το υπό δοκιµή τµήµα, παραµένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική
πίεση. Αν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σηµείο/α διαρροής, θα επισκευασθεί η
ζηµία και θα επαναληφθεί η δοκιµή.

Κυρίως δοκιµασία πίεσης
Αν κατά την προδοκιµασία δεν παρατηρηθούν µετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές ύδατος,
επακολουθεί η κυρίως δοκιµή υπό πίεση. Η εφαρµοστέα πίεση δοκιµής καθορίζεται από την
µελέτη ή ορίζεται σε 150% της ονοµαστικής πίεσης (ΡΝ) των σωλήνων. Κατά την σταδιακή
αύξηση της πίεσης θα λαµβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δηµιουργίας θυλάκων αέρα. Η
ολική διάρκεια της δοκιµασίας δεν θα είναι µικρότερη από 12 ώρες. Η κυρίως δοκιµή θεωρείται
επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη από 0,10 atm και δεν παρατηρηθούν
παραµορφώσεις του δικτύου.

Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη του ορίου αυτού ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση για
τον εντοπισµό ενδεχοµένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές επισκευάζονται και η δοκιµασία
επαναλαµβάνεται από την αρχή. Εάν δεν εντοπισθούν διαρροές ύδατος, παρά το ότι
προστίθενται ποσότητες ύδατος για την διατήρηση της πίεσης, σηµαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί
αέρας στο δίκτυο, οπότε απαιτείται εκκένωση και επανάληψη της δοκιµής.
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7.10.11.3

Γενική ∆οκιµασία

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιµασίας θα επαναπληρώνεται πλήρως το όρυγµα
κατά τµήµατα, χωρίς της να πληρωθούν οι θέσεις συνδέσεως µεταξύ των τµηµάτων του δικτύου
που υποβλήθηκαν σε κυρίως δοκιµασία πίεσης. Κατά τη φάση αυτή η πίεση στο δίκτυο θα
διατηρείται σε επίπεδα µικρότερα της ονοµαστικής της διαπίστωση τυχόν πίεσης (η πτώση
πίεσης θα φαίνεται από τα µανόµετρα). Μετά την τµηµατική επαναπλήρωση των ορυγµάτων, οι
σωληνώσεις θα υποστούν την τελική δοκιµασία µε πίεση ίση της 150% της ονοµαστικής.

Η διάρκεια της δοκιµασίας της θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των
συνδέσεων µεταξύ των χωριστά δοκιµασθέντων τµηµάτων κατά την κυρίως δοκιµή πιέσεως.
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή και της δοκιµασίας της πληρούνται και τα αφηθέντα µεταξύ των
τµηµάτων κενά.

7.10.11.4

Πρωτόκολλο ∆οκιµασιών

Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσµάτων δοκιµασιών θα καταρτίζονται
πρωτόκολλα που θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και του Αναδόχου.
•

Απαιτήσεις Ποιοτικών Ελέγχων για την Παραλαβή

•

Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωµατωµένων υλικών.

•

Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής τοποθέτησης
συνδεσµολογίας της σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.

•

Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιµών πιέσεως.

•

Έλεγχος της εγκατάστασης σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, ώστε να
διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόµενα εξαρτήµατα και εάν έχουν
τηρηθεί επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας).

σωλήνων

και

Εξαρτήµατα που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και
θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών µε δαπάνες του Αναδόχου.

7.10.12

Υδραυλικα Εξαρτηµατα

Τα υδλαυλικά εξαρτήµατα και η τοποθέτηση του θα είναι σύµφωνα µε τους κανονισµούς:
•

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02

•

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05

•

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06

•

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07

Οι γενικές προδιαγραφές του εξοπλισµού δίνονται:
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7.10.13

Βαλβίδες Αντεπιστροφής

Οι δικλείδες αντεπιστροφής θα είναι κατάλληλες για συνεχή λειτουργία σε 70 βαθµούς 0C και
στη µέγιστη λειτουργική πίεσης του δικτύου. Θα χρησιµοποιηθούν δικλείδες ανθεκτικού τύπου,
µε προστασία έναντι της διάβρωσης τόσο εξωτερικά όσο και εξωτερικά, µε τη χρήση
επίστρωσης ρητίνης µε τήξη ή ισοδύναµα σύµφωνα µε το πρότυπο WIS 4-52-01.

Οι δικλείδες θα πρέπει να συµµορφώνονται στο πρότυπο BS 5351 ή ισοδύναµα και το συνολικό
µήκος τους θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το πρότυπο BS 5153 ή ισοδύναµα. Οι φλάντζες θα
είναι σύµφωνα µε το πρότυπο BS 4504/DIN 2501. Ο έλεγχος αντοχής θα διεξάγεται σύµφωνα
µε τα πρότυπα BS 5153/DIN 3230 σε πίεση 1,5 φορές τη λειτουργική.

Οι δικλείδες αντεπιστροφής ονοµαστικής διαµέτρου 50mm ή µικρότερης θα έχουν σώµα
κατασκευασµένο από σφυρήλατο χάλυβα κατά ASTM 105 ή ισοδύναµα. Ο δίσκος θα είναι
κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα 316 και η επιφάνεια επαφής µεταξύ δίσκου και
σώµατος θα είναι κατασκευασµένη από κράµατα κοβαλτίου – χρωµίου. Η σύνδεση θα πρέπει
να γίνεται µε βίδες.

Οι δικλείδες αντεπιστροφής ονοµαστικής διαµέτρου 65mm ή µεγαλύτερης θα έχουν σώµα
κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο κατά ASTM Α126, Class B ή ισοδύναµα. Ο δίσκος θα είναι
από ορείχαλκο ή από σίδηρο µε επίστρωση ορείχαλκου, ορειχάλκινες εδράσεις και αρθρώσεις
και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα 316L. Η επιφάνεια επαφής µεταξύ δίσκου και σώµατος θα
είναι κατασκευασµένη από ορείχαλκο. Η σύνδεση θα γίνεται µε φλάντζες κατά BS4504.

7.10.14

Σφαιρικές Βαλβίδες

Οι σφαιρικές βαλβίδες που θα τοποθετηθούν στα αντλιοστάσια θα είναι ορειχάλκινες ΕΝ12165,
ενδεικτικός τύπος CIM14 , µε κοχλιωτή σύνδεση κατά BS 2779 ,DIN2999 ονοµαστικής πίεσης
25bar και ονοµαστικής διαµέτρου.

7.10.14.1

∆ικλείδες Σύρτου

Οι δικλείδες τύπου σύρτου θα είναι κατάλληλες για συνεχή λειτουργία στους 700C και 1,25
φορές τη µέγιστη λειτουργική πίεση του δικτύου. Θα χρησιµοποιηθούν δικλείδες ανθεκτικού
τύπου, µε προστασία έναντι της διάβρωσης τόσο εξωτερικά όσο και εξωτερικά, µε τη χρήση
επίστρωσης ρητίνης µε τήξη ή ισοδύναµα σύµφωνα µε το πρότυπο WIS 4-52-01.

Οι δικλείδες θα πρέπει να συµµορφώνονται στο πρότυπο DIN 3352 Part 4/DIN 3220 Part 4 ή
ισοδύναµα και το συνολικό µήκος τους θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το πρότυπο BS 5163 ή
ισοδύναµα. Οι φλάντζες θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο BS 4504.
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Ο σχεδιασµός θα γίνει έτσι ώστε να αποτρέπεται η ζηµιά είτε στο σώµα της αντλίας ή στο
µεταλλικό κάλυµµα στην περίπτωση άσκησης µεγάλης δύναµης.

Το σώµα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο είτε από χυτοσίδηρο κατά BS 1452, Grade 220 ή
ισοδύναµα, είτε από ελατό και όλκιµο σίδηρο κατά BS 2789, Grade 500-7 ή ισοδύναµα, µε
βιδωτό κάλυµµα και τύπου 316L ανοξείδωτο χάλυβα τα υπόλοιπα εξαρτήµατα του.

Ο σύρτης θα είναι τύπου σφήνας, από υλικό κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
του σώµατος της δικλείδας και θα περιβάλλεται από BUNA – N πλαστικό εσωτερικό και
εξωτερικά, µε ελάχιστο πάχος τα 2mm σε όλες τις διευθύνσεις ροής και 4mm στις επιφάνειες
στεγανοποίησης.

Το στέλεχος της δικλείδας θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα 316L µε
ελαστοµερές δακτύλιο (τύπου O – ring).

7.10.14.2

∆ικλείδες Με Πεταλούδα

Οι δικλείδες µε πεταλούδα θα είναι γενικά σύµφωνα µε το BS 5155. Η έδρα της δικλείδας θα
είναι από λάστιχο που θα µπορεί να αντικατασταθεί. Το σώµα και ο δίσκος της δικλείδας θα
είναι από χυτοσίδερο µε επιφάνειες από ερυθρό ορείχαλκο (GUNMETAL).

Η έδρα θα είναι σταθερά σφιγµένη σε κατάλληλη υποδοχή, έτσι ώστε να αποτρέπεται η διαρροή
νερού κάτω από την έδρα και ο δακτύλιος στεγάνωσης θα είναι από συνθετικό υλικό, εύκολα
αντικαταστάσιµος. Οι άκρες του δίσκου θα είναι λείες για να δηµιουργείται η ελάχιστη αντίσταση
στη ροή. Ο δίσκος θα γυρίζει κατά 90ο από την εντελώς ανοικτή στην εντελώς κλειστή θέση και
η έδρα θα είναι έτσι ώστε ο δίσκος να "κάθεται" στην τελείως κλειστή θέση. Για το λόγο αυτό θα
πρέπει να προβλεφθούν ρυθµιζόµενα µηχανικά STOP.

7.10.14.3

Ηλεκτροβαννες

Θα είναι σφαιρικές βαλβίδες µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα και µειωτήρα στροφών, µε
σύνδεση µε εσωτερικό σπείρωµα κατά BS µέχρι ονοµαστική διάµετρο DN65 (2 1/2") και
φλάντζα για µεγαλύτερες διαµέτρους.
Ονοµαστική πίεση τουλάχιστον PN16.
Κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316
Βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316
Αξονας σύνδεσης κινητήρα βαλβίδας από ανοξείδωτο χάλυβα
Κινητήρας µε στεγανό κέλυφος IP65, ρεύµα λειτουργίας 230V, µε ηλεκτρικούς διακόπτες θέσης
για διακοπή της παροχής στον κινητήρα.
ο

Χρόνος ενέργειας : από κλειστή θέση σε ανοικτή (90 ) 10 sec.
Καστάνια για χειροκίνητη λειτουργία
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7.10.14.4

Τεµάχια Εξαρµωσης

Τα τεµάχια εξάρµοσης σωληνώσεων µέχρι 2’’ θα είναι ρακόρ σύνδεσης κατάλληλης διαµέτρου
αντίστοιχης µε τον αγωγό στον οποίο συνδέονται, µε σπείρωµα τυποποιηµένο κατά DIN 2999
(εσωτερικό-εξωτερικό ή εσωτερικό –εσωτερικό). Τα ειδικά αυτά εξαρτήµατα θα είναι ορειχάλκινα
κατά EN12165 ονοµαστικής πίεσης 16bar.

Για µεγαλύτερες διάµετρους τα τεµάχια εξάρµοσης θα έχουν φλάντζες από χαλυβδοελάσµατα
τυποποιηµένες κατά DIN 2501, ΡΝ16 για την σύνδεση µε τις δικλείδες και το σωλήνα.
Εξωτερικά και εσωτερικά θα είναι βαµµένα µε στρώση ισχυρής αντιοξειδωτικής βαφής. Θα
παρουσιάζουν την δυνατότητα µετακίνησης του ενός ως προς το άλλο, µε αυξοµείωση του
συνολικού µήκους του τεµαχίου κατά 2 έως 3 cm. Η µεταξύ των δύο τµηµάτων στεγάνωση θα
επιτυγχάνεται µε κατάλληλο ελαστικό δακτύλιο που θα συσφίγγεται από µια κινητή φλάντζα. Η
σύνδεση των τµηµάτων αυτών θα εξασφαλίζεται µε γαλβανισµένους κοχλίες που θα εκτείνονται
σε όλο το µήκος του τεµαχίου και θα χρησιµοποιούνται για την σύνδεση µε τα υπόλοιπα
εξαρτήµατα.
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8.

ΟΜΑ∆Α 7Η: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

8.1 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
8.1.1

Υποβρύχιες αντλίες

Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικές, υποβρύχιες κατάλληλες για το προς διακίνηση υγρό και για
συνεχή λειτουργία κάτω από συνθήκες πλήρους ή µερικής εµβάπτισης. Οι καµπύλες των
αντλιών θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO EN 9906 Παράρτ. Α.
Η επιλογή της αντλίας θα πρέπει να γίνει µε βασικό κριτήριο τον βαθµό απόδοσης.
Η πτερωτή θα είναι υδροδυναµικά ζυγοσταθµισµένη, χωρίς οξείες στροφές, ανεµπόδιστης
ροής (χωρίς εµφράξεις), για οµαλή δίοδο σφαιρικών στερεών της µέγιστης δυνατής διαµέτρου.
Η πτερωτή θα µπορεί να χρησιµοποιείται για την άντληση υγρών που περιέχουν στερεά
απόβλητα, ινώδη υλικά και άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη ακάθαρτα νερά (λύµατα).
Η πτερωτή µπορεί να είναι είτε ηµι-ανοικτού τύπου είτε κλειστού τύπου, µε πλήρη πτερύγια
(full vaned), τύπου καναλιού, µονοκάναλη για αντλίες µε διάµετρο εξόδου ως DN 100 ή
ολιγοκάναλη για µεγαλύτερες αντλίες είτε τύπου vortex (open impeller), όποτε αυτό είναι
δυνατό ώστε ο υδραυλικός βαθµός απόδοσης να είναι υψηλός. Η πτερωτή θα διαθέτει
ελεύθερο πέρασµα σφαιρικού στερεού µεγέθους τουλάχιστον ίσου µε το 80% της υδραυλικής
διαµέτρου (στοµίου εξόδου), για αντλίες µε στόµιο εξόδου από DN 50 ως DN 100. Για αντλίες
µε στόµιο εξόδου DN 150 και µεγαλύτερο, το ελάχιστο ελεύθερο πέρασµα θα είναι 100 mm.
Η πτερωτή θα πρέπει να είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένη, στερεωµένη στον
άξονα µε ασφαλή τρόπο, που θα επιτρέπει την εύκολη αποσυναρµολόγηση σε περίπτωση
συντήρησης. Ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα , ποιότητας DIN 1.4021 (AISI 420) ή
καλύτερης.
Οι τριβείς θα είναι επαρκώς γρασαρισµένοι εφ’ όρου ζωής και υπολογισµένοι για συνεχή
λειτουργία 50.000 ωρών, κατά ISO 281.
H αντλία θα είναι εφοδιασµένη µε ένα µηχανικό σύστηµα στεγανοποίησης άξονα, το οποίο θα
αποτελείται από δύο µηχανικούς στυπιοθλίπτες σε σειρά (άνω και κάτω) είτε θα είναι
εφοδιασµένη µε ένα ενιαίο µπλοκ που θα περιλαµβάνει τους δύο µηχανικούς στυπιοθλίπτες
διατεταγµένους εν σειρά, εγκιβωτισµένους σε κλειστό σωληνοειδές προστατευτικό κιβώτιο
από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι µηχανικοί στυπιοθλίπτες σε κάθε περίπτωση θα είναι δύο και θα
λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, αποµονώνοντας τον κινητήρα από το
υδραυλικό τµήµα της αντλίας.
Η αντλία πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε θάλαµο λαδιού για το σύστηµα στεγανοποίησης του
άξονα. Οι τάπες επιθεώρησης του λαδιού θα είναι προσιτές από το εξωτερικό µέρος της
αντλίας. Το λάδι του συστήµατος στεγανοποίησης δεν θα περιέχει κυκλικούς
υδρογονάνθρακες και θα είναι εγκεκριµένο από το FDA ή άλλο διεθνή οργανισµό. Το λάδι θα
µπορεί να λιπαίνει επίσης και τους στυπιοθλίπτες. Ο κινητήρας θα µπορεί να λειτουργήσει για
ορισµένο χρονικό διάστηµα χωρίς λάδι, χωρίς να προκαλείται βλάβη στους στυπιοθλίπτες.
Ο κινητήρας θα είναι ασύγχρονος, επαγωγικός, τριφασικός, µε βραχυκυκλωµένο δροµέα,
εδραζόµενος στην κεφαλή του αντλητικού συγκροτήµατος και ενσωµατωµένος στο ίδιο
κέλυφος µε την αντλία. Η κλάση µόνωσης θα είναι τουλάχιστον F και ο βαθµός προστασίας IP
68. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο κινητήρας θα είναι σχεδιασµένος για συνεχή
ο
λειτουργία άντλησης (κατηγορία S1) ρευστών θερµοκρασίας 40 C.
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Οι κινητήρες των αντλιών θα είναι επαναπεριελίξιµοι χωρίς να είναι συντηγµένοι σε ρητίνη, µε
το σύρµα περιέλιξης να προστατεύεται από αδιάβροχο επικάλυψη και θα διαθέτουν
αισθητήρια ανίχνευσης θερµοκρασίας σε κάθε φάση για την προστασία από την
υπερθέρµανση.
Τα καλώδια θα αποτελούνται από εύκαµπτους χάλκινους αγωγούς 660/1000 Volt µονωµένους
και επενδυµένους µε µόνωση κατάλληλη για υποβρύχια χρήση. Θα είναι αιωρούµενα,
επαρκούς µήκους, ώστε να εκτείνονται από το κουτί διακλάδωσης µέχρι το κουτί σύνδεσης
στον κινητήρα. Το µήκος των καλωδίων θα είναι τέτοιο ώστε να υπάρχει τουλάχιστον 2,50 m
εύρος από την άνω στάθµη σκυροδέµατος του φρεατίου. Τα καλώδια πρέπει να είναι
µονοκόµµατα προς τους ηλεκτρικούς πίνακες και να αποφεύγονται οι υπαίθριες συζεύξεις.
Όπου αυτές είναι αναπόφευκτες, πρέπει να είναι κατάλληλες για λειτουργία σε συνθήκες
καταιγισµού νερού (IP 65).
Το κιβώτιο σύνδεσης των καλωδίων πρέπει να είναι ολοκληρωτικά σφραγισµένο, µε
στυπιοθλίπτη, που θα εµποδίζει της είσοδο υγρού ή υγρασίας.
Όταν η αντλία θα λειτουργεί συνεχώς καλυµµένη εξ’ ολοκλήρου από την στάθµη λυµάτων,
ακόµη και στην χαµηλότερη στάθµη του αντλιοστασίου, ο κινητήρας θα ψύχεται από το
περιβάλλον ρευστό. Προκειµένου για αντλία ξηρής εγκατάστασης ή για αντλία υγρής
εγκατάστασης που λειτουργεί περιοδικά εκτός υγρού (στην χαµηλότερη στάθµη ο κινητήρας ή
µέρος του αποκαλύπτεται), η ψύξη του κινητήρα θα πρέπει να γίνεται µε ένα σύστηµα ενεργής
ψύξης όταν δεν επαρκεί η ψύξη από τον περιβάλλον χώρο.
Τα κελύφη της αντλίας και του κινητήρα (ανεξάρτητα συζευγµένα µε στεγανή Φλάντζα) και τα
κύρια εξαρτήµατα της αντλίας θα είναι από φαιό χυτοσίδηρο (grey cast iron) ή ελατό
σφαιροειδή χυτοσίδηρο προδιαγραφών GG25 (EN-GJL-250) ή GGG50.7 (EN- GJS-500.7), µε
λείες επιφάνειες ελεύθερες από φυσαλίδες ή άλλες ανωµαλίες. Όλα τα εκτεθειµένα παξιµάδια,
βίδες και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, προδιαγραφών AISI 316 (DIN 1.4401),
ASTM A 276/A 182, ή 316 Gr F 316 ή καλύτερης ποιότητας.
Το κέλυφος του κινητήρα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες υποδοχές ενιαίες µε το σώµα της
αντλίας για την ανύψωση της αντλίας, στους οποίους θα συνδέεται µόνιµα ανοξείδωτη
αλυσίδα ή συρµατόσχοινο σε προσπελάσιµο σηµείο.
Κρίσιµες µεταλλικές επιφάνειες όπου απαιτείται υδατοστεγανότητα θα είναι µηχανικά
κατεργασµένες και συναρµολογηµένες µε στεγανοποιητικούς δακτύλιους. Η συναρµογή τους
θα επιτυγχάνεται µε ελεγχόµενη επαφή και συµπίεση των στεγανοποιητικών δακτυλίων και
στις τέσσερις πλευρές της αύλακάς τους, χωρίς να απαιτείται ειδική ροπή στήριξης στους
κοχλίες που ασφαλίζουν τη συναρµογή. Ορθογωνικής διατοµής φλάντζες, που απαιτούν ειδική
ροπή στρέψης ή στεγανοποιητικές ουσίες δεν θα γίνονται αποδεκτές.
H αντλία πρέπει να διαθέτει οδηγούς ανέλκυσης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή ανώτερο.
Οι οδηγοί θα είναι γερά στερεωµένοι µέχρι το άνοιγµα επίσκεψης του φρεατίου. H αντλία θα
µπορεί να ανυψωθεί έξω από τον θάλαµο χωρίς να χρειάζεται να αποσυνδεθούν οι συνδέσεις
στην σωληνογραµµή κατάθλιψης. Πρέπει να υπάρχει αρκετό µήκος αλυσίδας ή
συρµατόσχοινου, που θα είναι µόνιµα συνδεδεµένο µε την αντλία, για την ανύψωση της
αντλίας στο επίπεδο εργασίας.
Η αντλία υγρής εγκατάστασης θα περιλαµβάνει χυτοσιδηρό πέλµα και εξαρτήµατα στήριξης
στους οδηγούς, για να διευκολύνεται η οµαλή και άνετη κίνηση των µονάδων στις τροχιές
ανύψωσης, χωρίς κίνδυνο εµπλοκής.
Οι αντλίες θα ανασύρονται από το επίπεδο εργασίας µε τη βοήθεια ανυψωτικού µηχανισµού
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παλάγκου.
Η τοποθέτηση θα γίνει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα και τις επιµέρους
Προδιαγραφές καθώς επίσης και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για τον σκοπό αυτό, ο
Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τις υπηρεσίες του κατασκευαστή του
εξοπλισµού για την παρακολούθηση κατά την εγκατάσταση και την θέση του εξοπλισµού σε
αποδοτική λειτουργία.
Ο κινητήρας της αντλίας θα είναι κατάλληλος για τουλάχιστον 10 εκκινήσεις/ώρα, επαρκούς
εγκατεστηµένης ισχύος για την κάλυψη της απορροφούµενης ισχύος στον άξονα της αντλίας
και η ονοµαστική ταχύτητα περιστροφής θα είναι µικρότερη από 3000 rpm, σε συχνότητα 50
Hz και τάση 400 V. Ο κινητήρας θα πρέπει να ικανοποιεί τα επίπεδα απόδοσης, σύµφωνα µε
το εκάστοτε ισχύον πρότυπο IEC.
H λίπανση θα γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή λιπαντικών στο
αντλούµενο υγρό. Οι αντλίες θα έχουν κατάλληλη µορφή στυπιοθλίπτη (π.χ. µηχανικό
στυπιοθλίπτη) ώστε να µην απαιτείται νερό και να µην υπάρχουν διαρροές από αυτό.
Στους σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλιών θα πρέπει να τοποθετηθούν
δικλείδες για την αποµόνωση και συντήρηση της αντλίας. Οι σωληνώσεις πρέπει να έχουν τα
απαραίτητα τεµάχια εξάρµωσης, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση των εξαρτηµάτων της
σωληνογραµµής.
Οι αντλίες θα πρέπει να συνοδεύονται από καµπύλες λειτουργίας οι οποίες θα καλύπτουν όλο
το εύρος λειτουργίας (χαµηλότερο ή υψηλότερο σηµείο λειτουργίας), καθώς επίσης και
καµπύλες απόδοσης κινητήρα, σύµφωνα µε το ISO 9906.

8.1.2
8.1.2.1

Συστήµατα αερισµού δεξαµενής συλλογής
∆ιαχυτήρες χονδρής φυσαλίδας

Ο αερισµός της δεξαµενής συλλογής δύναται να γίνεται µε διαχυτήρες χονδρής φυσαλίδας, Οι
διαχύτες χονδρής φυσαλίδας θα έχουν µεγάλη περίµετρο αερισµού και δεν θα φράσουν. Οι
διθαχύτες θα πρέπει να εξασφαλίζουν την οµοιόµορφη διάχυση του αέρα και θα είναι
σςχεδιασµένοι κατάλληλα ώστε να προστατεύονται από την είσοδο διαφόρων υλικών οπότε και
εκµηδενίζεται η συντήρησή τους. Οι διαχύτες θα είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα
παρέχοντας έτσι υψηλή αντοχή στη διάβρωση και στην µηχανική καταπόνηση.

Όλα τα µέρη των διαχυτών χονδρής φυσαλίδας δεν θα επηρεάζονται από την υψηλή
θερµοκρασία του αέρα που παρέχει ο φυσητήρας στο σύστηµα, ούτε από την σύσταση των
λυµάτων αλλά και από την υπεριώδη ακτινοβολία UV. Η µέση παροχή κάθε διαχύτη θα είναι
3
18,5 - 25 Νm /h.

8.1.2.2

Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες

Οι φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες θα είναι απλής ή διπλής αναρρόφησης, αντισπηνθιρικού τύπου
(anti-spark) και θα αποτελούν µαζί µε τον ηλεκτροκινητήρα ένα ενιαίο συγκρότηµα που θα έχει
κοινή βάση.
Το κέλυφος θα είναι κατασκευασµένο από πολύ ισχυρά ελάσµατα από θερµοπλαστικό υλικό,
πολυπροπυλένιο ή PVC ή πολυαιθυλένιο για ανθεκτικότητα σε χηµική διάβρωση. Οι βάσεις θα
κατασκευασθούν επίσης από πολύ ισχυρά ελάσµατα του ιδίου υλικού, διαµορφούµενα γωνιακά
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στα άκρα, µε πρόσθετες ενισχύσεις διαταγµένες κατάλληλα επί των πλευρών ώστε να
προσδίνεται στερεότητα και ακαµψία.
Ο κώνος της αναρρόφησης πρέπει να έχει αεροδυναµική µορφή, ώστε σε συνδυασµό µε το
καλά µελετηµένο κέλυφος να εξαλείφουν τον θόρυβο από στροβιλισµούς.
Η πτερωτή πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυπροπυλένιο, PVC ή πλαστικό ενισχυµένο
µε ίνες γυαλιού GRP. Πρέπει να είναι κατασκευασµένη µε επίπεδα πτερύγια κεκλιµένα αντίθετα
προς την φορά περιστροφής, και να είναι τύπου µη υπερφορτιζοµένου (non over loading), µε
υψηλό βαθµό απόδοσης.
Όλες οι πτερωτές µετά την αποπεράτωση της κατασκευής τους, πρέπει να είναι στατικά και
δυναµικά ζυγοσταθµισµένες.
Οι στροφές της κανονικής λειτουργίας θα πρέπει να είναι πολύ µικρότερες από τον πρώτο
κρίσιµο αριθµό στροφών. Οι άξονες θα πρέπει να κατασκευασθούν από ανοξείδωτο χάλυβα, µε
ανοχές ISA-H9.
Όλες οι κατασκευαστικές κλάσεις πρέπει να φέρουν έδρανα µε ρουλεµάν βαρέως τύπου
αυτορυθµιζόµενα µονόσφαιρα ή δίσφαιρα, ή βαρελοειδούς τύπου για τους µεγάλους
ανεµιστήρες. Τα ρουλεµάν θα έχουν επιλεγεί για διάρκεια ζωής 50.000 ώρες.
Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι ασύγχρονοι µε βραχυκυκλωµένο δροµέα, τριφασικοί, για τάση
λειτουργίας 400 V µε στροφές 1.450 rpm ή λιγότερες, και ισχύ αρκετή για την κάλυψη της
απαιτούµενης ισχύος στον άξονα του ανεµιστήρα µε περιθώριο 30% τουλάχιστον. Ο βαθµός
προστασίας των ηλεκτροκινητήρων θα είναι ΙΡ55 και να έχουν κατάλληλη αντιδιαβρωτική
προστασία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές. Η κλάση µόνωσής τους πρέπει να είναι F.
Η κίνηση από τον ηλεκτροκινητήρα πρέπει να µεταδίδεται στους ανεµιστήρες µε τροχαλίες
αυλακωτές και ιµάντες ατέρµονες τραπεζοειδείς. Η τροχαλία του ηλεκτροκινητήρα πρέπει να
είναι διαιρούµενη µε µεταβλητή διάµετρο έτσι που να µπορεί να ρυθµισθεί η σχέση µετάδοσης
κατά ±10%.
Η ικανότητα του συστήµατος µετάδοσης της κίνησης πρέπει να είναι το λιγότερο 50%
µεγαλύτερη από την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα.
Το σύστηµα µετάδοσης της κίνησης πρέπει να προστατεύεται µε κάλυµµα.
Για την αθόρυβη λειτουργία του συγκροτήµατος των ανεµιστήρων, είναι απαραίτητο να
εξασφαλίζεται η ηχητική µόνωση αυτών από την βάση τους. Τα αντιδονητικά αυτά στηρίγµατα
πρέπει να είναι του τύπου RUBBER IN SHEAR ή τύπου ελατηρίου. Εναλλακτικά µπορεί να
κατασκευασθεί από ελαστικό αντικραδασµικό έδρανο επικάθησης ενδεικτικού τύπου ETAFONEP τοποθετηµένο σε µονή στρώση.

8.1.2.3

Αξονικοί ανεµιστήρες

Οι αξονικοί ανεµιστήρες πρέπει να είναι κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση.
Οι πτερωτές θα αποτελούνται από πτερύγια κατασκευασµένα από γαλβανισµένη λαµαρίνα
πρεσσαριστή. Οι άξονες θα είναι στερεωµένοι σε µία κεντρική πλήµνη και η όλη κατασκευή θα
είναι δυναµικά ζυγοσταθµισµένη. Οι πτερωτές πρέπει να είναι αντιστρέψιµες.
Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι επαγωγικοί µε τύλιγµα κλωβού, ερµητικού τύπου, σύµφωνα µε τα
διεθνή πρότυπα UNE 20-113 και CEI 34-1, τριφασικοί 230 V/400 V–50 Hz, ταχύτητας
περιστροφής1.450 rpm ή µικρότερης µε βαθµό προστασίας ΙΡ55, αντιεκρηκτικού τύπου ΕexdIIB-T5.
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Η ηλεκτρική µόνωση πρέπει να είναι κλάσης Β και κατάλληλη για µέγιστη θερµοκρασία αέρα
Ο
40 C. Ο άξονας του ηλεκτροκινητήρα πρέπει να είναι δυναµικά ζυγοσταθµισµένος και τα
ρουλεµάν αυτολιπαινόµενα.
Τα πλαίσια ανάρτησης πρέπει να είναι κατασκευασµένα από µη µεταλλικό υλικό µε κατάλληλα
διαµορφωµένο κώνο αναρρόφησης, ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη αεροδυναµική απόδοση.
Οι αξονικοί ανεµιστήρες θα πρέπει να συνοδεύονται από ανοξείδωτες σίτες για την αποφυγή
εισόδου εντόµων.

8.1.2.4

Αναδευτήρας δεξαµενής συλλογής

Αν επιλεχθεί, θα εγκατασταθει βραδύστροφος υποβρύχιος αναδευτήρας για τη διατήρηση των
περιεχοµένων της δεξαµενής σε αιώρηση και την παρεµπόδιση δηµιουργίας ιζηµάτων. Ο
αναδευτήρας θα είναι κατάλληλος για την ανάδευση λυµάτων και ιλύος µε σηµαντική
περιεκτικότητα σε στερεά και ινώδη. Ο αναδευτήρας θα διαθέτει προπέλα από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316.
Ο κινητήρας του αναδευτήρα θα είναι επαγωγικός, τύπου βραχυκυκλωµένου δροµέα,
τοποθετηµένος µέσα σε κέλυφος (περίβληµα), ο θάλαµος του οποίου θα είναι υδατοστεγής και
θα είναι σχεδιασµένος για συνεχή λειτουργία ανάδευσης ρευστών θερµοκρασίας µέχρι 40°C και
για 15 εκκινήσεις την ώρα.
Το συγκρότηµα θα είναι ανηρτηµένο σε ειδική διάταξη (οδηγό), ώστε να είναι δυνατή η
τοποθέτησή του και η αποµάκρυνσή του από την δεξαµενή, χωρίς να είναι αναγκαία η
εκκένωσή της. Για το σκοπό αυτό το κέλυφος του αναδευτήρα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο
άγκιστρο, στο οποίο θα είναι µόνιµα προσδεδεµένη αλυσίδα ή συρµατόσσχοινο ανέλκυσης.
Η διάταξη εγκατάστασης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην απαιτείται είσοδος του
προσωπικού στο υγρό φρεάτιο ή την δεξαµενή και να διευκολύνεται η ανέλκυση και η
καθέλκυση του αναδευτήρα. Για την στήριξη και οδήγηση του αναδευτήρα στην θέση έδρασης
θα χρησιµοποιείται κοιλοδοκός από ανοξείδωτο χάλυβα, διατοµής και µήκους οδηγών
αναλόγων του φορτίου. Ο αναδευτήρας θα στηρίζεται στη δοκό καθέλκυσης, µέσω ενός
πλαισίου µε ράουλα ολίσθησης, κατασκευασµένου από ανοξείδωτο χάλυβα, το οποίο θα έχει
την δυνατότητα οδήγησης – ολίσθησης του συνολικού βάρους του αναδευτήρα και θα είναι
ικανό να παραλαµβάνει την ώθηση που δηµιουργεί αυτός.

8.1.2.5

Venturi-jet

Εντός της δεξαµενής συλλογής δύναται για την ανάµιξη και τον αερισµό της δεξαµενής
συλλογής να τοποθετηθεί αεριστήρας τύπου Venturi-jet επί κατάλληλης βάσης. Για την
ανέλκυση του θα χρησιµοποιείται φορητός ανυψωτικός µηχανισµός.
To Venturi-jet είναι µηχανισµός ανάδευσης και ταυτόχρονα αερισµού των λυµάτων σε µια
δεξαµενή. Προκύπτει από το συνδυασµό µιας υποβρύχιας αντλίας και ενός αγωγού αναµίξεως
υγρού - αέρα τύπου Venturi. Ο αγωγός τύπου Venturi λόγω της εσωτερικής του διαµόρφωσης
(συγκλίνων - αποκλίνων) προκαλεί µια τοπική πτώση πίεσης που έχει σαν αποτέλεσµα τη
δηµιουργία αναρρόφησης. Με τη λειτουργία της αντλίας έχουµε αναρρόφηση αέρα από το
περιβάλλον και ανάµειξη του µε τη ροή της αντλίας. Το µείγµα νερού και αέρα καταθλίβεται
µέσω ακροφυσίου κατάλληλης διαµόρφωσης υποβρύχια παράλληλα µε τον πυθµένα της
δεξαµενής µε αποτέλεσµα την ανάδευση και συγκράτηση σε αιώρηση των στερεών και της
ιλύος και ταυτόχρονα τον αερισµό τους. Η αντλία θα είναι κατάλληλη για άντληση
ανεπεξέργαστων λυµάτων, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος έµφραξης.
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Η πτερωτή της αντλίας είναι µονοκάναλη, αυτοκαθαριζόµενη, µη εµφράξιµη. Το υλικό
κατασκευής της πτερωτής είναι χυτοσίδηρος αρίστης ποιότητας. Ο ηλεκτρικός κινητήρας της
αντλίας βρίσκεται στον ίδιο άξονα µε την πτερωτή. Πρόκειται για κινητήρα απολύτου
στεγανότητας, κατηγορίας ΙΡ68, και µεγίστης αντοχής σε υπερθέρµανση, κατηγορίας µονώσεως
F, δηλαδή µέχρι 155°C.
Ο ρότορας περιστρέφεται στηριζόµενος άνω και κάτω σε ένσφαιρους τριβείς. Το κάτω τµήµα
του σφραγίζει µε δύο ανεξάρτητους µηχανικούς στυπιοθλίπτες από ειδικό καρβίδιο, που
περιβάλλονται από λουτρό ελαίου. Οι ένσφαιροι τριβείς είναι αυτολιπαινόµενοι και απαιτούν
συντήρηση ανά τρία έτη. Οι κινητήρες είναι εφοδιασµένοι µε σύστηµα επιτήρησης
υπερθέρµανσης στον στάτορα.
Η αντλία ψύχεται από τον αέρα και από το περιβάλλον ρευστό. Η εκκίνηση και παύση
λειτουργίας του αεριστήρα γίνεται µε χρονοπρόγραµµα και µε ένδειξη από τον αναλογικό
µετρητή στάθµης, ώστε να γίνεται παύση της λειτουργίας του σε χαµηλή στάθµη.

8.1.3
8.1.3.1

Φίλτρανση
∆ιύλιση σε κλίνες άµµου

Η διύλιση των λυµάτων δύναται να γίνεται σε ορθογωνικές κλίνες, µε διυλιστικό µέσο πυριτική
άµµο ολικού ύψους στρώµατος 1,40m κατ' ελάχιστον και µε οµοιόµορφο µέγεθος (0,8 mm 1,0mm περίπου), καλά διαβαθµισµένη µε συντελεστή οµοιοµορφίας d60/d10 από 1,45 έως 1,60
κατόπιν πλύσεως. Η άµµος πρέπει να αποτελείται από κόκκους καθαρούς, στρογγυλούς,
απαλλαγµένους από ιλύ και άλλες ακαθαρσίες και η περιεκτικότητά της σε κόκκους
πεπλατυσµένης µορφής να είναι µικρότερη του 1%. Το βάρος της πρέπει να µην µειώνεται
κάτω του 2% µετά από 24ωρη εµβάπτιση σε υδροχλωρικό οξύ και να µην είναι µικρότερο των
3
2,7 gr/cm .
Οι κλίνες διύλισης θα είναι ανοικτές κατασκευές που ο πυθµένας και τα τοιχώµατα θα είναι
κατασκευασµένα από οπλισµένο σκυρόδεµα ή χάλυβα µε κατάλληλη αντιδιαβρωτική
προστασία.
Το στρώµα της άµµου και χαλικιού θα υποβαστάζεται σε ψευδοδάπεδο, αποτελούµενο από
προκατασκευασµένες πλάκες σκυροδέµατος (ή εναλλακτικά από ενιαία πλάκα σκυροδέµατος
κατασκευασµένη επί τόπου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή του συστήµατος
αποστράγγισης), που θα φέρουν ισοκανανεµηµένα σε ολόκληρη την επιφάνεια σχισµοειδή
2
κοχλιωµένα ακροφύσια µε πυκνότητα τουλάχιστον 50 τεµάχια/m (για ακροφύσια διαµέτρου
2
περίπου 50mm) ή τουλάχιστον 25 τεµάχια/m (για ακροφύσια διαµέτρου περίπου 100mm),
ώστε να εξασφαλίζεται η οµοιόµορφη διανοµή αέρα και νερού έκπλυσης κατά την αντίστροφη
πλύση. Τα ακροφύσια θα φέρουν σχισµές διατοµής αρκετά µικρότερης των κόκκων άµµου και
θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 316) ή κατάλληλο πλαστικό (ABS, PP
κτλ.).
Οι προκατασκευασµένες πλάκες θα συνδεθούν µεταξύ τους µε κατάλληλη µέθοδο που θα
περιγράφεται από τους διαγωνιζόµενους, ώστε το ψευδοδάπεδο να είναι ενιαίο και σταθερό,
ενώ οι αρµοί µεταξύ της καθώς και οι περιµετρικοί αρµοί θα σφραγισθούν κατάλληλα ώστε να
εξασφαλισθεί η πλήρης στεγανότητα του δαπέδου.
Ο ελεύθερος χώρος µεταξύ του πυθµένα της δεξαµενής του φίλτρου και του ψευδοδαπέδου
θα είναι τουλάχιστον 70cm ώστε να είναι δυνατή η επίσκεψη για επιθεώρηση και συντήρηση.
Σε κάθε κλίνη θα υπάρχει ανθρωποθυρίδα διαµέτρου τουλάχιστον Φ600 για επίσκεψη στο
χώρο κάτω από το ψευδοδάπεδο.
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Πάνω από το ψευδοδάπεδο θα τοποθετηθεί χονδρόκοκκο υλικό (χαλίκι) διαµέτρου κόκκων
3mm έως 5mm σε πάχος 20cm και στη συνέχεια το διυλιστικό µέσο εκτός της περίπτωσης
των ειδικών σχισµοειδών ακροφυσίων, που επιτρέπουν την απ’ ευθείας εναπόθεση της άµµου
πάνω τους χωρίς απώλειες.
Εναλλακτικά το ψευδοδάπεδο µπορεί να διαµορφωθεί από τυποποιηµένα τεµάχια (block)
κατασκευασµένα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ανθεκτικό στη διάβρωση. Κάθε
τεµάχιο διαθέτει οπές διαταγµένες σε µικρά διαστήµατα µεταξύ τους για να µη δηµιουργούνται
νεκρές ζώνες κατά την αντίστροφη πλύση, ενώ εσωτερικά θα είναι διαµορφωµένα κανάλια
διανοµής, ώστε να εξασφαλίζεται οµοιόµορφη κατανοµή του αέρα και του νερού έκπλυσης και
οµοιόµορφη πίεση σε όλο το µήκος. Τα τεµάχια πρέπει να τοποθετηθούν σε συνεχή διάταξη
και να συνδεθούν µεταξύ τους µηχανικά µε δακτύλιους, ώστε να διαµορφωθεί µία συνεχής
κατασκευή µήκους όσο περίπου η κλίνη.
Όλα τα τεµάχια φέρουν εξωτερικά ενισχυτικά νεύρα για την αύξηση της µηχανικής αντοχής
τους.
Τα τυποποιηµένα τεµάχια του συστήµατος στράγγισης µπορεί να καλυφθούν µε ειδικά
πλαστικά καλύµµατα συµπυκνωµένα και καλουπωµένα, που να εφαρµόζουν ακριβώς µε την
επάνω επιφάνεια των τεµαχίων του δαπέδου. Τα καλύµµατα πρέπει να έχουν τέτοιο πορώδες,
ώστε να µην είναι αναγκαία η τοποθέτηση χονδρόκοκκου υλικού για την συγκράτηση της
άµµου. Όλες οι συνδέσεις των καλυµµάτων θα γίνονται µε ανοξείδωτους κοχλίες.
Με κατάλληλες διατάξεις θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ισοκατανοµή των λυµάτων στις
επιµέρους κλίνες. Η στάθµη του νερού σε κάθε κλίνη θα διατηρείται περίπου σταθερή (0,80m
τουλάχιστον πάνω από την επιφάνεια του διυλιστικού µέσου), µέσω συστήµατος ανίχνευσης
της στάθµης συνδεδεµένου µε την ρυθµιστική δικλείδα εξόδου. Μετά την διέλευσή τους από το
στρώµα της άµµου, τα λύµατα σχεδόν απαλλαγµένα από τις αιωρούµενες ύλες θα
στραγγίζουν τελικώς στον πυθµένα κάθε κλίνης, από όπου οι διυλισµένες εκροές θα
οδηγούνται στη δεξαµενή αποθήκευσης – έκπλυσης, από την οποία θα αντλείται το
φιλτραρισµένο νερό για την έκπλυση των φίλτρων. Ο όγκος της δεξαµενής θα είναι
τουλάχιστον ίσος µε τον απαιτούµενο όγκο νερού για µία πλήρη πλύση.
Η έκπλυση θα γίνεται µε τροφοδοσία αέρα και νερού σε τρία στάδια:
•

στο πρώτο στάδιο γίνεται αρχικά εµφύσηση αέρα από τον πυθµένα του φίλτρου µε
3
2
ειδική παροχή τουλάχιστον 60 m /m .h.

•

στη συνέχεια εφαρµόζεται ταυτόχρονα και αντίστροφη ροή φιλτραρισµένου νερού,
3
2
µε ειδική παροχή τουλάχιστον 15 m /m .h.

στο τρίτο στάδιο γίνεται έκπλυση µόνο µε αντίστροφη ροή διυλισµένου νερού µε
3
2
ειδική παροχή τουλάχιστον 30 m /m /h.
Οι διαγωνιζόµενοι, στη Τεχνική τους Προσφορά θα περιγράφουν µε σαφήνεια η αλληλουχία
των σταδίων έκπλυσης και τον εκτιµώµενο χρόνο ανά στάδιο.
Οι αντλίες και οι φυσητήρες θα είναι εγκατεστηµένοι εντός του κτιρίου εξυπηρέτησης µε
εξαερισµό και ηχοµόνωση. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση σε όλον τον
εξοπλισµό για εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης.
•

Στις σωληνώσεις αέρα θα τοποθετηθεί βρόγχος υψηλής στάθµης ή οι φυσητήρες θα
τοποθετηθούν σε κατάλληλο υψόµετρο ώστε να αποφεύγεται το πέρασµα νερού από τα
φίλτρα στους φυσητήρες. Η µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα στις σωληνώσεις αέρα θα είναι
15 m/sec. Όλες οι σωληνώσεις νερού και αέρα για τη λειτουργία των κλινών διύλισης θα
εγκατασταθούν σε γαλαρία που θα παρέχει άνετη πρόσβαση για επιθεώρηση και συντήρηση,
επαρκή φωτισµό και εξαερισµό.
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Οι αντλίες και οι φυσητήρες θα ελέγχονται από ρυθµιστή στροφών (inverter), ώστε η παροχή
έκπλυσης να προσαρµόζεται ανάλογα µε τις απαιτήσεις της φάσης έκπλυσης.
Τα νερά έκπλυσης των φίλτρων θα αποµακρύνεται από κατάλληλο σύστηµα υπερχειλιστών,
πάνω από το υλικό φίλτρανσης, τοποθετηµένων σε κατάλληλο ύψος και διαµορφωµένων, έτσι
ώστε να εµποδίζουν την απώλεια άµµου και θα διοχετεύεται σε δεξαµενή εξισορρόπησης
όγκου τουλάχιστον ίσου µε τον απαιτούµενο όγκο νερού για µία πλήρη πλύση.

8.1.3.2

∆ιύλιση σε αυτοκαθαριζόµενα φίλτρα άµµου συνεχούς λειτουργίας

Η διύλιση των λυµάτων δύναται να γίνεται σε φίλτρο συνεχούς λειτουργίας, κλειστού ή
ανοικτού τύπου, το οποίο εγκαθίσταται πάνω σε πλάκα από σκυρόδεµα. Το φίλτρο πρέπει να
είναι βιοµηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO 9001 ή ισοδύναµο για τον
σχεδιασµό και την κατασκευή παρόµοιων µονάδων, µε αποδεδειγµένη εµπειρία σε παρόµοιες
εγκαταστάσεις και θα είναι πλήρες µε κλίµακα πρόσβασης για επιθεώρηση, σωληνώσεις
τροφοδότησης, εξόδου, στραγγιδίων, δικλείδα εκκένωσης και όλον τον απαραίτητο βοηθητικό
εξοπλισµό (αεροσυµπιεστής κτλ.).
Τα φίλτρα διύλισης θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα και θα πρέπει να έχουν
αυτόµατο σύστηµα καθαρισµού της άµµου µε αντιρροή χρησιµοποιώντας το ίδιο το διηθηµένο
νερό.
Για την διύλιση των λυµάτων χρησιµοποιείται πυριτική άµµος ολικού ύψους στρώµατος 1,40m
κατ' ελάχιστον και µε οµοιόµορφο µέγεθος (0,8-1,2mm περίπου), καλά διαβαθµισµένη µε
συντελεστή οµοιοµορφίας d60/d10 από 1,45 έως 1,60 κατόπιν πλύσεως. Η άµµος πρέπει να
αποτελείται από κόκκους καθαρούς, στρογγυλούς, απαλλαγµένους από ιλύ και άλλες
ακαθαρσίες και η περιεκτικότητά της σε κόκκους πεπλατυσµένης µορφής να είναι µικρότερη
του 1%. Το βάρος της πρέπει να µην µειώνεται κάτω του 2% µετά από 24ωρη εµβάπτιση σε
3
υδροχλωρικό οξύ και να µην είναι µικρότερο των 2,7 gr/cm .

8.1.3.3

∆ιύλιση µε δισκόφιλτρα ή περιστρεφόµενα φίλτρα τυµπάνου

Τα φίλτρα θα εγκατασταθούν σε δεξαµενές από οπλισµένο σκυρόδεµα ή
προκατασκευασµένες δεξαµενές από ανοξείδωτο χάλυβα ή GRP και θα είναι τύπου
περιστρεφοµένων δίσκων. Η µονάδα θα αποτελείται από επάλληλα δισκόφιλτρα διπλής
επιφανείας, που είναι εφαρµοσµένα σε κεντρικό σωλήνα, µε δυνατότητα περιστροφής. Τα
λύµατα εισέρχονται απ’ευθείας στον σωλήνα και µέσω αυτού εσωτερικά στα δισκόφιλτρα,
ώστε διερχόµενα µέσα από το µέσο διύλισης να συγκρατούνται τα αιωρούµενα στερεά.
Εναλλακτικά, η ροή λυµάτων µπορεί να γίνεται από έξω προς το εσωτερικό των δίσκων.
Τα φίλτρα τυµπάνου θα εγκατασταθούν σε δεξαµενές από οπλισµένο σκυρόδεµα ή
προκατασκευασµένες δεξαµενές από ανοξείδωτο χάλυβα ή GRP και θα είναι τύπου
περιστρεφόµενου τύµπανου. Τα λύµατα εισέρχονται στο εσωτερικό του τυµπάνου και
εξέρχονται από αυτό διερχόµενα από το µέσο διήθησης, το οποίο συγκρατεί τα αιωρούµενα
στερεά.
Οι δεξαµενές εγκατάστασης των φίλτρων πρέπει να αποµονώνονται ανάντη από χειροκίνητο
θυρόφραγµα, ενώ το διηθηµένο υγρό διατηρείται σε µία ελάχιστη στάθµη καθώς υπερχειλίζει
µέσω υπερχειλιστή λεπτής στέψης. Ανάντη του φίλτρου πρέπει να προβλεφθεί διάταξη
υπερχείλισης υψηλής στάθµης, που θα ενεργοποιείται στη περίπτωση υπέρβασης της
µέγιστης στάθµης.
Το δισκόφιλτρο ή το φίλτρο τυµπάνου θα είναι βιοµηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα
διαθέτει ISO 9001 ή ισοδύναµο για τον σχεδιασµό και την κατασκευή παρόµοιων µονάδων,
και θα είναι πλήρες µε αντλία πλύσης, αισθητήρια στάθµης και τοπικό πίνακα ελέγχου µε
προγραµµατιζόµενο µικροεπεξεργαστή.
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Για τον καθαρισµό του διηθητικού µέσου το συγκρότηµα θα φέρει σύστηµα αντίστροφης
πλύσης, το οποίο θα ενεργοποιείται αυτόµατα από τον πίνακα ελέγχου της µονάδας και χωρίς
διακοπή της λειτουργίας της µονάδας, όταν η στάθµη ανάντη ξεπεράσει µία ρυθµίσιµη τιµή.
Όταν ξεκινήσει η αντίστροφη πλύση περιστρέφεται το φίλτρο για να υπάρχει επαρκής καθαρή
επιφάνεια για την συνεχή λειτουργία της µονάδας. Η πλύση του φίλτρου γίνεται µε βιοµηχανικό
νερό, µέσω αντλίας πλύσης και διάταξη ψεκασµού του διηθητικού µέσου και διάταξη συλλογής
των στραγγιδίων. Η διαδικασία αντίστροφης πλύσης µπορεί να γίνεται και µε ειδική διάταξη
αναρρόφησης, µέσω αντλίας. Η αποµάκρυνση των στραγγιδίων θα γίνεται είτε µε άντληση ή
µε την βαρύτητα προς το δίκτυο στραγγιδίων της ΕΕΣ.
Σε κάθε περίπτωση τα φίλτρα θα είναι συνεχούς λειτουργίας και δεν θα διακόπτεται η διήθηση
των λυµάτων κατά την φάση αντίστροφης πλύσης
Για τον έλεγχο της λειτουργίας του φίλτρου, της αντίστροφης πλύσης και της αποµάκρυνσης
των στραγγιδίων πρέπει να προβλεφθεί σύστηµα µέτρησης στάθµης. Όλες οι λειτουργίες του
φίλτρου (φίλτρανση, έκπλυση, αποµάκρυνση στραγγιδίων, κτλ.) θα εκτελούνται αυτόµατα.
Η µονάδα θα διαθέτει πίνακα ελέγχου µε PLC, που θα είναι τµήµα της προµήθειας της
µονάδας, µέσω του οποίου θα ελέγχεται η λειτουργία της. Όλες οι ενδείξεις λειτουργίας και
βλάβης θα µεταφέρονται στο ΚΕΛ της Εγκατάστασης.

8.2

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ
Σακκόφιλτρα

8.2.1

Τα σακκόφιλτρα θα έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
• Τύπος: PULSE-JET

8.2.2

•

Σύστηµα καθαρισµού µε αντίστροφο της κανονικής ροής πεπιεσµένο αέρα το οποίο
ενεργοποιείται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα.

•

Φιλτρόπανα κατάλληλα για επεξεργασία σκόνης υψηλής υγρασίας.

•

Σύστηµα συλλογής σκόνης σε ειδικούς σάκκους, οι οποίοι αλλάζονται εύκολα.

•

Ειδική ογκοµετρική παροχή αέρα προς αποκονίωση (µέγιστη φόρτιση): ≤2
3
2
m /m /min

•

Υλικό Κατασκευής Σάκκων: Πολυεστέρας µε υδρόφοβη-ελαιόφοβη επεξεργασία

•

Ηλεκτροστατική Βαφή µεταλλικών µερών φίλτρου

•

Κλίµακες και πλατφόρµες προσπέλασης για αλλαγή των σάκκων και συντήρηση.

•

Πρόσβαση στο εσωτερικό του φίλτρου για εργασίες απολύµανσης.

•

Περιστροφικός αεροφράκτης που οδηγεί τη σκόνη που συσσωρεύεται στη σκάφη
του φίλτρου προς τον κοχλία.

•

Κοχλίας µεταφοράς για µεταφορά της σκόνης των φίλτρων στο δοχείο απόρριψης.

•

Αεροσυµπιεστής
σακκόφιλτρων.

τροφοδοσίας

πεπιεσµένου

αέρα

για

καθαρισµό

των

Βιόφιλτρα

Τα συστήµατα απόσµησης που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο θα είναι βιόφιλτρα ή άλλο
ισοδύναµο σύστηµα µε απόδοση άνω του 98%. Η συγκέντρωση των οσµών από την έξοδό
3
του θα είναι κατά µέγιστο 500ou/m .
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Οι ενδεικτικές παράµετροι σχεδιασµού και λειτουργίας βιόφιλτρων µε οργανικό µέσο είναι οι
εξής.
Μέσο φίλτρανσης
Βιολογικά ενεργό, αλλά σταθεροποιηµένο υλικό:
- διάφορα compost, προερχόµενα από στερεά απόβλητα, χαρτί,
φυτικά ή άλλης οργανικής προέλευσης υλικά π.χ. αγριόχορτα (ρείκια)
µε µικρή συµµετοχή compost.
- τύρφες π.χ. ινώδης τύρφη
- προϊόντα από φλοιούς δένδρων

Οργανικό περιεχόµενο
Πορώδες
Άλλα χαρακτηριστικά

Περιεχόµενη Υγρασία

Θρεπτικά

PH
Θερµοκρασία
Προεπεξεργασία αέρα
Ρυθµός φόρτισης
Χρόνος παραµονής
Βάθος µέσου
∆ιάταξη
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ακροφυσίων εκνέφωσης
νερού

Πλην των παραπάνω υλικών είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν
αδρανή υλικά όπως λάβες ή πορώδεις άργιλοι, εµπλουτισµένα µε
µικρο-οργανισµούς ή ακόµα και µε οργανικά υλικά, ώστε να
επιταχυνθεί ο χρόνος ενεργοποίησής τους.
>60%
Πορώδες και εύθρυπτο µε όγκο διάκενων 75-95%
Ανθεκτικό σε διαβροχή και συµπύκνωση
Σχετικά χαµηλό περιεχόµενο σε λεπτόκοκκα για αποφυγή διαφυγών
αέρα
Σχετικά απαλλαγµένο από παραµένουσες οσµές
50-70% κατά βάρος
∆υνατότητα προσθήκης νερού και αποστράγγισης του µέσου.
Σύστηµα αποστράγγισης των παραγόµενων αποβλήτων το οποίο θα
µπορεί να χρησιµοποιείται ως υγρό διαβροχής.
Πρέπει να είναι επαρκή ώστε να αποφεύγεται επιβράδυνση της
διεργασίας. Συνήθως δεν παρουσιάζονται προβλήµατα λόγω του
υψηλού περιεχόµενου NH3 του compost
7 - 8,5
ο
o
Περιβάλλοντος, 15-35 C ή 45 C
Ύγρανση του αέρα
3
3
≤100 m /h.m υλικού του βιόφιλτρου
30-60sec
≥ 1m
∆άπεδο µε κατάλληλη διαµόρφωση ώστε να εξασφαλίζεται η
ισοκατανεµηµένη ροή του οσµηρού αέρα
παροχή: 0,3 l/s
πίεση: 2-3 bar
θέση λειτουργίας: ακίνητη ή περιστρεφόµενη ανάλογα µε τη
ρύθµιση που επιλέγεται ακτίνα δράσης: 6-7 m.

Συστήµατα ρύθµισης pH

Συστήµατα
συλλογής
στραγγισµάτων

Πρόσβαση

Σε κάθε βιόφιλτρο θα υπάρχει µόνιµα εγκατεστηµένο σύστηµα
µέτρησης του pH. Όταν το pH του µέσου θα πέφτει κάτω από
ορισµένη τιµή, το όργανο θα δίνει σήµα σε δοσοµετρική αντλία
NaOH, η οποία θα εισάγει το διάλυµα στο µέσο µέσω του
συστήµατος διαβροχής.
Τα στραγγίσµατα του βιόφιλτρου θα συλλέγονται στη βάση του
βιόφιλτρου σε κεντρικό αγωγό τοποθετηµένο εντός της στρώσης
χαλικιού. Ο πυθµένας των φίλτρων θα έχει κατάλληλη κλίση για τη
συγκέντρωση της περίσσειας νερού σε κεντρικό σηµείο. Το νερό θα
συλλέγεται σε διάτρητο αγωγό από PVC ο οποίος θα καταλήγει σε
φρεάτιο συλλογής και στη συνέχεια θα οδηγείται στην εγκατάσταση
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Εναλλακτικά θα µπορεί να
χρησιµοποιείται ως υγρό διαβροχής.
Εύκολη πρόσβαση για αλλαγή του πληρωτικού υλικού
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8.2.3

Πλυντηρίδες

Σκοπός των πλυντηρίδων είναι η εξασφάλιση ικανού χρόνου επαφής ανάµεσα στα υγρό που
φέρει τα χηµικά και τον ρυπασµένο αέρα ώστε να πραγµατοποιηθεί η οξείδωση και ο
παρασυρµός των οσµηρών συστατικών του αέρα και της σκόνης. Θα εγκατασταθούν
πλυντηρίδες χηµικού καθαρισµού δύο ή τριών (2 ή 3) σταδίων.
Η αρχή λειτουργίας έχει ως εξής: Στη βάση του πύργου, ο οποίος είναι πληρωµένος µε ειδικό
υλικό, εισέρχεται ο ρυπασµένος αέρας και κινείται ανοδικά. Το υγρό πλύσεως ψεκάζεται µέσω
ακροφυσίων στην κορυφή του πύργου, κατανέµεται οµοιόµορφα και κινείται διαµέσου της
κλίνης κατ’ αντιρροή µε τον αέρα. Οι συνθήκες που επικρατούν εντός της κλίνης είναι τέτοιες
που επιτρέπουν αρχικά την απορρόφηση των αέριων ρύπων που έρχονται σε επαφή µε την
υγρή φάση στην µεγάλη ειδική επιφάνεια του πληρωτικού υλικού και ακολούθως τη µετατροπή
των ρύπων µέσω χηµικών αντιδράσεων. Ο αέρας καθαρός απελευθερώνεται στο περιβάλλον,
ενώ το νερό συλλέγεται στον πυθµένα του πύργου και ανακυκλοφορεί διαρκώς µέσω αντλιών.
Η συγκέντρωση των αλάτων στο υγρό πλύσης από την απορρόφηση και τις χηµικές
αντιδράσεις αυξάνει σταδιακά, έτσι ώστε όταν η συγκέντρωση των αλάτων υπερβεί την
αντίστοιχη διαλυτότητα στο νερό, το διάλυµα να κορένυται και να δηµιουργούνται λεπτά
σωµατίδια. Τα σωµατίδια αυτά αιωρούνται στο υγρό και συνήθως αποτίθενται πάνω στο
πληρωτικό υλικό µε συνέπεια να αυξάνει η πτώση πίεσης, να δηµιουργούνται εµφράξεις και
να µειώνεται η απόδοση της διεργασίας. Για το σκοπό αυτό, το υγρό πλύσης πρέπει να
αντικαθίσταται µε φρέσκο (make up water) είτε συνεχώς είτε σε τακτά διαστήµατα.
Η όλη µονάδα απόσµησης-αποκονίωσης συµπληρώνεται από τη δεξαµενή εξουδετέρωσης
χηµικών µε αναδευτήρα, τις αντλίες ανακυκλοφορίας, τα δοχεία των χηµικών µε τις αντίστοιχες
δοσοµετρικές αντλίες, τα όργανα ελέγχου, τις αντλίες αποµάκρυνσης εξαντληµένου υγρού,
τους αεραγωγούς αναρρόφησης και τέλος τους ανεµιστήρες. Τα υγρά απόβλητα των
πλυντηρίδων θα οδηγούνται σε εγκατάσταση επεξεργασίας.
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9.

ΟΜΑ∆Α 8Η: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

9.1 ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
Ο ελαστιχοφόρος φορτωτής θα χρησιµοποιηθεί στην κοµποστοποίηση-ωρίµανση, στην
ραφιναρία, στους αποθηκευτικούς χώρους κτλ. Θα είναι χωµατουργικού τύπου, αρθρωτού
πλαισίου στο κέντρο, µε τοποθετηµένη µπροστά εξάρτηση φορτωτή και σύνδεσµο Ζ. Ο
πετρελαιοκινητήρας θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της
Ε.Ε. ελάχιστης καθαρής ιπποδύναµης 143hp σύµφωνα µε το ISO 9249.
Η λειτουργία των εξαρτήσεων του φορτωτή και η διεύθυνση, θα είναι υδραυλικές. Το βάρος του
µε πλήρη εξάρτηση και κάδο φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον 12,5 ton.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Πλαίσιο:

Αρθρωτό

Αριθµός αξόνων:
Κινητήριοι τροχοί
:
Καύσιµο:
Ισχύς κινητήρα:
Σχεδιασµός κινητήρα (ενδεικτικά):
τετράχρονος
Βάρος λειτουργίας:
Χωρητικότητας κάδου:
Σύνδεση κάδου (ενδεικτικά):

2
4 (4 x 4)
Diesel
ελάχιστη 105 kW (143 hp)
oι κύλινδροι σε ευθεία διάταξη, υδρόψυκτος,
ελάχιστο 12.5 tonnes
3
3
ελάχιστο 2.7 m (για υλικά µε πυκνότητα 1,2 tn/m )
Ζ- τύπου

9.2 ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ
Οι µικροί φορτωτές από τα πιο ευπροσάρµοστα κοµµάτια του κινητού εξοπλισµού κυρίως λόγο
του µικρού µεγέθους, της ευελιξίας και της ικανότητας να εναλλάσσουν µεγάλη ποικιλία από
διαφορετικά εξαρτήµατα.
Το µηχάνηµα διαθέτει τέσσερις τροχούς που λαµβάνουν ισχύ από τον κινητήρα. Ο κινητήρας
είναι συνήθως στο πίσω µέρος, ακριβώς πίσω από το κάθισµα του χειριστή στην καµπίνα. Οι
µίνι φορτωτές παρουσιάζουν την ιδιαιτερότητα η αλλαγή διεύθυνσης να γίνεται µε την
αντίστροφη κίνηση των τροχών από την κάθε πλευρά του µηχανήµατος. Αυτό τους προσφέρει
εξαιρετική ευελιξία.
Το όχηµα προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί για τις γενικές ανάγκες της µονάδας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Πλαίσιο

Μονοκόµµατο (µονοµπλόκ)

Αριθµός αξόνων

2

Κινητήριοι τροχοί

4 (4 x 4)

Καύσιµο

Diesel

Ισχύς κινητήρα
Σχεδιασµός κινητήρα (ενδεικτικά)
τετράχρονος

ελάχιστο 60 hp
oι κύλινδροι σε ευθεία διάταξη, υδρόψυκτος,

Βάρος λειτουργίας

ελάχιστο 2.5 tonnes

Χωρητικότητας κάδου

ελάχιστο 0,45 m3
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9.3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINER)
Ανοικτό container χωρητικότητας 30κ.µ. κατ’ ελάχιστον, ορθογωνικής διατοµής, βαρέως τύπου,
κατασκευασµένο από χάλυβα ST 37, (πάχους 5 mm για το δάπεδο και 3 mm για τα πλαϊνά) µε:
οπίσθια πόρτα
οπίσθιο διάκενο (προστασίας)
µε οπίσθιους συρόµενους οδηγούς µε πείρο άρθρωσης και βαρέως τύπου δακτυλίους,
απόλυτα συµβατό µε όχηµα τύπου γάντζου -roll on-off µεταφοράς container. Οι
εξωτερικές διαστάσεις του είναι περίπου (για 30κ.µ.) : 6.500mm X 2.300 mm X 2.000
mm (Μ x Π x Υ).
Οι διαστάσεις και ο εν γένει σχεδιασµός της κατασκευής του θα διασφαλίζουν:
• Υψηλή αντοχή σε παραµορφώσεις των τοιχωµάτων του.
3
• Η κατασκευή θα αντέχει σε καταπονήσεις για µέση πυκνότητα φορτίου 600kg/m .
• Ασφαλής συγκράτηση – οδήγηση – ολίσθηση, κατά τα στάδια φορτοεκφόρτωσης και
εκκένωσης.
•
•
•

Φέρει ειδικά συστήµατα (λαβή παραλαβής) για την παραλαβή, φόρτωση και εκκένωση του από
κατάλληλο όχηµα και συστήµατα ασφάλισής του κατά την µεταφορά.
Η οπίσθια πλευρά του θα αποτελείται από σύνθετη ειδική κατασκευή, η οποία θα παρέχει τη
δυνατότητα ασφαλούς εκφόρτωσης του φορτίου. Η ασφάλιση της οπίσθιας πόρτας θα γίνεται µε
χειροµοχλό.

9.4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ

Αυτό το µηχάνηµα θα χρησιµοποιηθεί για την µεταφορά των δεµατοποιηµένων ανακυκλώσιµων
προϊόντων εντός της µονάδας, και για την στοίβαξη / χειρισµό των δεµάτων στον χώρο
αποθήκευσης, καθώς επίσης και για τη φόρτωσή τους σε φορτηγό. Επίσης για την παραλαβή,
µεταφορά και εκκένωσή ανοιχτών κάδων µε ανακυκλώσιµα υλικά από την γραµµή διαλογής.
Παράλληλα θα χρησιµοποιείται για την γενική µεταφορά υλικών, εξαρτηµάτων κ.λπ. για
εργασίες που απαιτούνται στην µονάδα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Αριθµός αξόνων

2

Τροχοί

4 (2 κινητήριοι)

Καύσιµο

Diesel

Ισχύς κινητήρα

ελάχιστο 50 hp

Βάρος λειτουργίας

ελάχιστο 4,5 tones, µε φορτίο

Ανυψωτική ικανότητα

3,5 tones

Μέγιστο ύψος ανύψωσης φορτίου

≥3,2 m

Ύψος ανύψωσης περονών

≥4,600 m
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Ύψος ανεπτυγµένου ιστού

≥4,500 m

Εξάρτηµα εργασίας: Υδραυλική λαβίδα µε σύσφιξη (bailer clamp) για παραλαβή κάδων/
δεµατιών µε δυνατότητα ανύψωσης τουλάχιστον 2,5tones και περιστροφής για την εκκένωση
των κάδων.
Εκποµπές καυσαερίων

EPA Tier3 and EU Stage IIIA compliant engine

9.5 ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Για τον τεµαχισµό των πρασίνων που εισάγονται στην µονάδα ατεµάχιστα για την χρήση τους
ως λεπτόκοκκου υλικού µε στόχο την ανάµιξη του κοµπόστ, υπάρχει τεµαχιστής (chipper).

Ο τεµαχιστής θα τοποθετηθεί εντός του υπόστεγου αποθήκευσης υλικού δοµής, ωστόσο θα
είναι φορητός επι ρυµουλκούµενου πλαισίου οπότε και θα έχει την δυνατότητα µεταφοράς σε
όποιο σηµείο της µονάδας.

Ο τεµαχιστής περιλαµβάνει τα εξής τµήµατα:
•
•
•
•
•

Τµήµα τροφοδοσίας.
Τµήµα τεµαχισµού.
Πετρελαιοκινητήρας / δεξαµενή καυσίµου.
Πλαίσιο µεταφοράς.
Μονάδα χειρισµού και ελέγχου λειτουργίας.

Θα είναι κατάλληλος για θρυµµατισµό πράσινων αποβλήτων µε µέγιστη διάµετρο κλαδιού µέχρι
και 15cm, ενώ η δυναµικότητα του θα είναι τουλάχιστον 15m3/h.
Η µονάδα τεµαχισµού αποτελείται από περιστρεφόµενο κύλινδρο (δίσκο κοπής), πάνω στον
οποίο βρίσκονται προσαρτηµένα κινητά σφυριά ή/και µαχαίρια/λεπίδες κοπής.
Τόσο τα σφυριά όσο και τα µαχαίρια θα είναι τοποθετηµένα στον κύλινδρο µε κοχλίες και όχι
συγκόλληση ώστε να είναι εύκολή η αντικατάσταση τους.
Το µέγιστο µήκος των τεµαχισµένων κλαδιών θα είναι το πολύ 30mm.
Ο τεµαχιστής θα φέρει διάταξη ασφαλείας που θα επιτρέπει την απεµπλοκή των κλαδιών σε
περίπτωση µπλοκαρίσµατος ή αιφνίδιας βλάβης του τεµαχιστή κλαδιών.
Επιπλέον, θα φέρει κατάλληλο αυτόµατο σύστηµα ελέγχου, µέσω του οποίου θα ρυθµίζεται το
σύστηµα τροφοδοσίας, έτσι ώστε να προστατεύεται ο κινητήρας του µηχανήµατος και
αποφεύγονται φαινόµενα υπερφόρτωσης.
Ο τεµαχιστής κινείται από υδρόψυκτο πετρελαιοκινητήρα ελάχιστης ισχύος 30hp, και φέρει
ενσωµατωµένη δεξαµενή πετρελαίου.
Η τροφοδοσία του τεµαχιστή γίνεται µέσω χοάνης ανοίγµατος ελάχιστων διαστάσεων
1400Χ800mm.
Το πλαίσιο το οποίο θα φέρει τον τεµαχιστή θα είναι κατασκευασµένο από χάλυβα. Θα έχει
πλήρη αντιδιαβρωτική προστασία, σύστηµα ανάρτησης για την ασφαλή κυκλοφορία του µε
µικρή ταχύτητα. Θα φέρει έναν (1) άξονα και δύο (2) ελαστικούς τροχούς κατάλληλων
διαστάσεων και θα είναι κατάλληλο και σύµφωνο κατά Κ.Ο.Κ. για κίνηση στους δρόµους µε
ταχύτητα 80 km/h.
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Για την σύνδεση του µε το όχηµα έλξης, το µηχάνηµα θα φέρει κατάλληλο σύστηµα
ρυµούλκησης, ενώ για την ασφαλή του στήριξη κατά την σύνδεση στο όχηµα έλξης ή για την
αποσύνδεση του και την παραµονή του στο χώρο του εργοταξίου θα φέρει κατάλληλο σύστηµα
στήριξης. Η στήριξη θα είναι οπωσδήποτε ρυθµιζόµενη καθ’ ύψος (µεταβλητό ύψος).
Επιπλέον το πλαίσιο θα φέρει επίσης και πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση για την σύνδεση του
φωτισµού µε το ηλεκτρικό σύστηµα του οχήµατος έλξης.
Ο αγωγός απόρριψης των θρυµµάτων θα είναι τοξοειδής ώστε να είναι εφικτή η απόρριψη του
υλικού , είτε επί φορτηγού οχήµατος είτε επί του εδάφους. Ο αγωγός απόρριψης θα αποτελείται
από δύο (2) µέρη, το κάτω µέρος του οποίου θα είναι στερεωµένο επί σταθερής βάσεως, και το
άνω µέρος µε δυνατότητα περιστροφής στο οριζόντιο επίπεδο κατά 270°.
Το άνω µέρος του αγωγού θα φέρει κλαπέτο µεταβλητής κλίσης για τον έλεγχο της βέλτιστης
διεύθυνσης απόρριψης των τεµαχισµένων υλικών.

Το τεµαχισµένο υλικό αποθηκεύεται στο υπόστεγο υλικού δοµής , σε µεταλλικά container αλλά
και στα κτίρια κοµποστοποίησης/ ωρίµανσης, στις ειδικά διαµορφωµένες τάφρους, µέχρι τη
διάθεση του για ανάµιξη µε το προς κοµποστοποίηση οργανικό υλικό

9.6 ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΣΩΡΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤ
Η αναστροφή των σωρών ωρίµανσης γίνεται µε αυτοκινούµενο µηχάνηµα αναστροφής. Το
µηχάνηµα είναι κατάλληλο για αναστροφή σωρών κοµπόστ τριγωνικής διατοµής µε µέγιστες
διαστάσεις πλάτους και ύψους σωρού τουλάχιστον 4,2 και 2,2 m αντίστοιχα.

Τα χαρακτηριστικά του µηχανήµατος είναι:
Πλάτος σωρού:
Μέγεθος Υλικού:
Μετακίνηση σωρού κατά την αναστροφή:
Ικανότητα αναστροφής:
Μέγιστη ροπή:
∆ιάµετρος ρότορα αναστροφής:
∆ιαστάσεις µηχανήµατος (ΜxΠxΥ) (ενδεικτικά):
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος:
Απαιτούµενο πλάτος διαδρόµου τροχών/ ερπυστριών :
Ακτίνα στροφής:
Ταχύτητα µετακίνησης:
Μέγιστο βάρος:
Μέγιστη πίεση στο έδαφος;

≥4,2m
≤300mm
≤2,5m
≥1000m3/h
≥7000Nm
≥900mm
5x5x4,5m
≤30mm
≤50cm
≤6m
µέχρι και 60m/min
≤10tn
2
≤1 kg/cm

Το µηχάνηµα θα είναι εποχούµενο τροχήλατο ή µε ερπύστριες µε εµπροσθοπορεία και
οπισθοπορεία, αυτοκινούµενο µε µηχανή εσωτερικής καύσης πετρελαίου τεχνολογίας EU stage
IV, ελάχιστης ισχύος 200hp,
Ο χειρισµός του γίνεται από οδηγό σε υπερκείµενη του µηχανήµατος κλειστή καµπίνα πλήρως
κλιµατιζόµενη µε φίλτρα αέρα.
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10.

ΟΜΑ∆Α

9Η:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
10.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
Θα τοποθετηθεί πίνακας επιτήρησης συγκεντρώσεων επικίνδυνων και εκρηκτικών αερίων σε
κλειστούς χώρους µε τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
•

Οθόνη τύπου LCD µε ψηφιακές ενδείξεις µετρούµενων τιµών, γραφήµατος στηλών,
συναγερµών κ.λπ.

•

Ένα LED ανά αισθητήριο, για υπέρβαση ορίου alarm 1 (π.χ. 20% LEL).

•

Ένα LED ανά αισθητήριο, για υπέρβαση ορίου alarm 2 (π.χ. 40% LEL).

• Ένα LED ανά αισθητήριο, για υπέρβαση ορίου alarm 3 (π.χ. 60% LEL).
Τα επίπεδα ορίων συναγερµού είναι ελεύθερα προγραµµατιζόµενα.
Ο συναγερµός 2 παραµένει έως ότου γίνει reset.
•

Ενδεικτικά LED λειτουργίας και βλάβης για κάθε κανάλι µέτρησης και για τη µονάδα
ελέγχου

•

Ψηφιακές εξόδους / ρελέ 230V AC/5A ελεύθερα προγραµµατιζόµενες για τα alarm
1, 2 & 3, για κάθε κανάλι µέτρησης, πλέον 3 κοινόχρηστα ρελέ διεγειρόµενα από
οποιοδήποτε αισθητήρα για ενεργοποίηση εξωτερικών συσκευών όπως σειρήνες,
ηλεκτροβαλβίδες, αυτοµατισµούς εξαερισµού κλπ.

•

Κλέµµες για τις συνδέσεις έως τεσσάρων transmitters (αισθητηρίων) 4-20 mA

•

Κλέµµες για σύνδεση σε γειωµένη τροφοδοσία 230VAC

•

Έξοδος RS232/RS485 για επικοινωνία µε Η/Υ

•

Τροφοδοσία: 230 V 50 Hz

•

Relais εξόδου alarm: 230 V / 5 Α

•

Θερµοκρασία λειτουργίας: -10 έως +40 °C

•

Προστασία πίνακα: IP 54

Πιστοποιητικά: Συµφωνία µε ΕΝ 61779 - 1 έως 4 / ΕΝ 45544 - 1 έως 4 / ΕΝ50104
CE Ex II (3)G, 94/9/EC (ATEX), 89/336/EEC (EMC), 73/23/EEC (LVD)
Για τη σύνδεση των αισθητήρων µε τον πίνακα ελέγχου, χρησιµοποιείται καλώδιο σήµατος µε
µπλεντάζ για προστασία από ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές και για απόσταση µέχρι 1.000
2
m. Κάθε αισθητήριο καλύπτει επιφάνεια σε ακτίνα έως περίπου 5 m (30 - 40 m ) από την θέση
τοποθέτησής του.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Τύπος: Transmitter
•

•

Καταλληλότητα: Μέτρηση εύφλεκτων αερίων 0-100% LEL

•

Αρχή µέτρησης: Αισθητήριο καταλυτικής οξείδωσης

•

Χρόνος απόκρισης: 15-60 sec, εξαρτώµενος από το αέριο

•

Θερµοκρασία λειτουργίας: -25 έως +55 °C

•

Σχετική υγρασία: 5% έως 95%

•

Πίεση: 800-1100 hPa (mbar)

•

Τάση τροφοδοσίας: 24 + 6 VDC

•

Ισχύς κατανάλωσης: 80 mA / 2W

•

Έξοδος: 4-20 mA (γραµµική)

•

Προστασία κελύφους: IP 54

•

Πιστοποιητικά: Συµφωνία µε ΕΝ 61779 - 1 έως 4, CE, 89/336/EEC (EMC)
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10.2 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Για την εκτέλεση-εφαρµογή του προγράµµατος περιβαλλοντικής παρακολούθησης ο
Ανάδοχος θα εξοπλίσει το έργο κατ΄ελάχιστον µε τον ακόλουθο εξοπλισµό ελέγχου και
παρακαλούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων:
• Φορητό ηχόµετρο
•

Κλίβανο ξήρανσης

•

Ζυγούς ακριβείας

•

Εργαστηριακά κόσκινα

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταµένη Τ.Μ.Κ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταµένη ∆/νσης Τ.Υ

Παναγιώτα Μάντζαρη
Τοπ.Μηχ/κός

Θεοδώρα Σαργιώτη
Πολ.Μηχ/κός

Αφροδίτη Κωτή
Πολ.Μηχ/κός

Ευαγγελία Γιαννούλα
Πολ.Μηχ/κός

Θεµιστοκλής Καραµούστος
Ηλ.Μηχανικός
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