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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΙΣΧΥΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές των τευχών 5.1, 5.2, 5.3 και 5.4 εφαρμόζονται συμπληρωματικά των 
ισχυουσών Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), που απαριθμούνται παρακάτω στο 
κεφάλαιο Β, όταν αφορούν εργασίες για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν ΕΤΕΠ. 
 
Στις περιπτώσεις που τυχόν όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών των τευχών 5.1, 5.2, 5.3και 5.4 
αποκλίνουν ή έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των ΕΤΕΠ, οι τελευταίοι υπερισχύουν.Για τις 
εργασίες που δεν έχουν εκδοθεί και ισχύουν ΕΤΕΠ εφαρμόζονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές των 
τευχών 5.1, 5.2, 5.3 και 5.4 ανάλογα. 
 
Στις περιπτώσεις που τυχόν όροι των λοιπών ομάδων εργασιών των Τεχνικών Προδιαγραφών 
των τευχών 5.1, 5.2, 5.3 και 5.4 παρεκκλίνουν από τους γενικούς όρους, αυτοί υπερισχύουν 
των γενικών όρων. 
 
Για διευκόλυνση των διαγωνιζομένων, αναφέρεται στα επί μέρους κεφάλαια ο συγκεκριμένος 
εξοπλισμός, για τον οποίο ισχύει η εκάστοτε προδιαγραφή. 
 
Στις περιπτώσεις, που η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου αποκλίνει από τη Μελέτη του 
Φορέα, οι Τεχνικές Προδιαγραφές θα ισχύσουν για τον αντίστοιχο, ομοειδή εξοπλισμό. 
 
Στην περίπτωση που στοιχεία του εξοπλισμού καταργούνται, λόγω επιλογής άλλων λύσεων 
από τον διαγωνιζόμενο, οι αντίστοιχες προδιαγραφές δεν εφαρμόζονται. 
 
Τα στοιχεία της μελέτης του έργου, τα οποία είναι δεσμευτικά, εμπεριέχονται στο Παράρτημα 
του Κανονισμού Μελετών, στον Πίνακα Συμμόρφωσης. 
 
  



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Α–Προδιαγραφές Π.Μ. 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 4 
 

 
Β. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος επιλέξει να εκτελέσει εργασίες, οι οποίες αποβλέπουν στη 
βελτίωση της ποιότητας του εκτελούμενου έργου, για τις οποίες ισχύουν ΕΤΕΠ που όμως δεν 
περιλαμβάνονται παρακάτω, τότε για τις εργασίες αυτές θα ισχύουν οι αντίστοιχες εγκεκριμένες 
ΕΤΕΠ (σύμφωνα και με την αντιστοίχιση του Παραρτήματος 3 της Εγκυκλίου 26/2012 της ΓΓΔΕ 
(ΑΔΑ Β4Τ81-70Θ)). 
 
 
01. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
 
01-01 Παραγωγή σκυροδέματος - εργασίες σκυροδέτησης 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 Διάστρωση 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 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

 
01-02 Σιδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00 Προένταση σκυροδέματος 

 
01-03 κλπ Ικριώματα - καλούπια 
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 

 
 
02. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
02-01 Προκαταρτικές εργασίες εκτέλεσης χωματουργικών 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00 Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των 

εργασιών 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00 Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού 

 
02-02 κλπ Εκσκαφές 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00 Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων 

 
02-07 Επιχώματα / Επενδύσεις 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή 

δανειοθαλάμων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00 Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων 

 
02-09 Εξυγιάνσεις / Σταθεροποιήσεις εδαφών 
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-09-01-00 Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με εφαρμογή υδρασβέστου, 
υδραυλικών κονιών, τσιμέντου και ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας 

 
 
03. ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 
03-02 Τοιχοδομές 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00 Τοίχοι από οπτόπλινθους 

 
03-03 Επιχρίσματα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00 Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου 

 
03-04 Μεταλλικές κατασκευές 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-04-05-00 Σφράγιση αρμών κτιρίων  

 
03-05 Επιστεγάσεις - πλαγιοκαλύψεις 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00 Επικεραμώσεις στεγών 
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 
 
03-06 Μονώσεις 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01 Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-02 Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02 Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03 Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04 Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη 

πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα 
 
03-07 Επενδύσεις - επιστρώσεις - ψευδοροφές 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01 Δάπεδα με μοκέτα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02 Βινυλικά δάπεδα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01 Ψευδοροφές με γυψοσανίδες 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-02 Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-03 Ψευδοροφές με ινοτσιμεντοσανίδες 

 
03-08 Κουφώματα -υαλουργικά 
ΕΛΟΤ ΤΠ 03-08-01-00 Ξύλινα κουφώματα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου 
ΕΛΟΤ ΤΠ 03-08-04-00 Κουφώματα από συνθετικά υλικά 
ΕΛΟΤ ΤΠ 03-08-07-01 Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες 
ΕΛΟΤ ΤΠ 03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 
ΕΛΟΤ ΤΠ 03-08-07-03 Πυράντοχοι υαλοπίνακες – Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 03-08-09-00 Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας 
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03-09 Ξυλουργικές Εργασίες 
ΕΛΟΤ ΤΠ 03-09-01-00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα 

 
03-10 Χρωματισμοί 
ΕΛΟΤ ΤΠ 03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 
ΕΛΟΤ ΤΠ 03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών 
ΕΛΟΤ ΤΠ 03-10-05-00 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 

 
 
04 Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
04-01 Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-01-04-02 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους 

ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-01-05-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες 

γαλβανισμένους με ραφή 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-01-06-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες 

γαλβανισμένους άνευ ραφής 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-01-07-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με ανοξείδωτους 

χαλυβδοσωλήνες 
 
04-02 Βαρυτικά Δίκτυα Υγρών 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-02-01-01 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες 

ελεύθερης ροής 
 
04-04 Αποχέτευση 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-04-01-01 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-04-01-02 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη οικιακών υγρών αποβλήτων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-04-03-01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-04-03-02 Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-04-03-03 Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-04-04-01 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-04-04-02 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-04-05-01 Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοικτής ροής) 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-04-05-02 Στόμια ελέγχου – καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης κτιρίων, εντός ή 

εκτός φρεατίου 
 
04-05 Πυρόσβεση 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-05-01-01 Πυροσβεστικές φωλέες 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-05-06-01 Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-05-07-01 Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 

 
04-07 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού - Αερισμού/ Αεραγωγοί 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-07-01-01 Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα 

 
04-20 Σωληνώσεις – Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-20-01-01 Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-20-01-03 Εσχάρες και σκάλες καλωδίων  
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-20-01-06 Πλαστικά κανάλια καλωδίων  
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-20-02-01 Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας 
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04-23 Ηλεκτροστάσια –Υποσταθμοί Υποβιβασμού Μέσης Τάσης 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-23-05-00 Συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS) 

 
04-50 Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-50-01-00 Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-50-02-00 Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας 

 
 
05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
 
05-01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 
ΕΛΟΤ ΤΠ 05-01-09-02 Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί γεφυρών ή 

τοίχων 
 
05-02 Λοιπά τεχνικά έργα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 05-02-01-00 Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών 

επενδεδυμένες με σκυρόδεμα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 05-02-02-00 Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών 
ΕΛΟΤ ΤΠ 05-02-03-00 Αντιρρυπαντική επάλειψη  
ΕΛΟΤ ΤΠ 05-02-07-00 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων 

 
05-03 Οδοστρώματα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 
ΕΛΟΤ ΤΠ 05-03-08-00 Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών και φυτικής γής 
ΕΛΟΤ ΤΠ 05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψηAsphalt 
ΕΛΟΤ ΤΠ 05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

 
05-04 Σήμανση 
ΕΛΟΤ ΤΠ 05-04-07-00 Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης 

 
05-07 Οδοφωτισμός κλπ 
ΕΛΟΤ ΤΠ 05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού 
ΕΛΟΤ ΤΠ 05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα 

 
 
08 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
08-01 Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-01-01-00 Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων  
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

 
08-04 Τεχνικά Έργα από Σκυρόδεμα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-04-03-00 Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις 

υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χημικές 
προσβολές 

 
08-05 Στεγανώσεις και Αρμοί Τεχνικών Έργων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-05-01-02 Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες 
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-05-01-04 Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα 
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κονιάματα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-05-02-02 Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops) 
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-05-02-03 Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-05-02-04 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες 
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-05-02-05 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά  

 
08-06 Σωληνώσεις – Δίκτυα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC 
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC 
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές  
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-06-07-03 Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας 
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-06-07-05 Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών 
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-06-07-10 Αρδευτικοί κρουνοί  
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-06-08-01 Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-06-08-06 Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα 

 
08-07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-07-01-04 Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο 
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-07-01-05 Βαθμίδες φρεατίων  
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-07-01-06 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης 
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-07-02-01 Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων 

 
08-08 Αντλιοστάσια 
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-08-01-00 Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης 
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-08-02-00 Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης 
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-08-03-00 Γερανογέφυρες αντλιοστασίων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-08-05-00 Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων 

 
08-10 Αντλήσεις 
ΕΛΟΤ ΤΠ 08-10-02-00 Αντλήσεις βορβόρου - λυμάτων  

 
 
10 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
10-02 Εξοπλισμός πάρκων και πλατειών 
ΕΛΟΤ ΤΠ 10-02-02-02 Κάδοι απορριμμάτων  

 
10-05 Εγκατάσταση Πρασίνου 
ΕΛΟΤ ΤΠ 10-05-01-00 Φυτεύσεις δέντρων - θάμνων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 10-05-04-00  Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών  
ΕΛΟΤ ΤΠ 10-05-07-00  Κορμοδέματα - κορμοπλέγματα - κλαδοδέματα - ξυλοφράκτες - 

κλαδοπλέγματα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 10-05-09-00  Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών 
ΕΛΟΤ ΤΠ 10-05-08-00  Μεταφυτεύσεις εγκατεστημένων δένδρων - θάμνων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 10-05-05-00  Υποστύλωση δένδρων  

 
10-06 Συντήρηση Πρασίνου 
ΕΛΟΤ ΤΠ 10-06-01-00  Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών 
ΕΛΟΤ ΤΠ 10-06-02-01  Άρδευση φυτών  
ΕΛΟΤ ΤΠ 10-06-03-00  Χρήση λιπασμάτων  
ΕΛΟΤ ΤΠ 10-06-04-01  Κλάδεμα δένδρων  
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ΕΛΟΤ ΤΠ 10-06-06-00  Καταπολέμηση ζιζανίων  
 
10-07 Διάφορες Εργασίες 
ΕΛΟΤ ΤΠ 10-07-01-00 Κοπή - εκρίζωση δέντρων και θάμνων 

 
10-08 Αρδευτικά δίκτυα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 10-08-01-00 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων 

 
10-09 Υλικά Έργων Πρασίνου 
ΕΛΟΤ ΤΠ 10-09-01-00 Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού 

 
 
11 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
11-02 Έργα Αντιστηρίξεων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 11-02-02-00 Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές πασσαλοσανίδες 
ΕΛΟΤ ΤΠ 11-02-05-00 Έργα αντιστηρίξεως από οπλισμένη γη 

 
11-03 Βελτίωση Εδάφους 
ΕΛΟΤ ΤΠ 11-03-01-00  Δυναμική συμπύκνωση εδαφών  
ΕΛΟΤ ΤΠ 11-03-02-00  Δονητική συμπύκνωση εδαφών  

 
 

ΧΑΝΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

25/09/2019 
Συντάχθηκε 

 
Πενθερουδάκης Μανώλης 

 
 
 
 

Ηλεκ/όγος Μηχανικός 

Ελέγχθηκε 
 

Μαμαγκάκης Βαγγέλης 
 
 
 
 

Πολιτικός Μηχανικός 
 

 
Θεωρήθηκε 

25/09/2019 
Ο Δ/ντης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 
 
 

Πατρελάκης Μάρκος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

 

 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
…………………………………… 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ (O.A.K) A.E.… 
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 

Αναβάθμιση της 
εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου 
Άξονα Χανίων για την 
ανάκτηση επεξεργασμένων 
λυμάτων για άρδευση 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 
ΚΑ (ΔΕΥΑΒΑ): 15.11.06 

 

ΤΕΥΧΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

ΤΕΥΧΟΣ 5Α:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΡΓΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

 
  

ΧΑΝΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

25/09/2019 
Συντάχθηκε 

 
Πενθερουδάκης Μανώλης 

 
 
 
 

Ηλεκ/όγος Μηχανικός 

Ελέγχθηκε 
 

Μαμαγκάκης Βαγγέλης 
 
 
 
 

Πολιτικός Μηχανικός 
 

 
Θεωρήθηκε 

25/09/2019 
Ο Δ/ντης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 
 
 

Πατρελάκης Μάρκος 
Πολιτικός Μηχανικός 
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

1.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
1.2 Εκτέλεση εργασιών 
 

1.2.1 Γενικά 
1.2.2 Γενικές εκσκαφές 
1.2.3 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 
1.2.4 Εκσκαφή ορυγμάτων αγωγών 
1.2.5 Αποκομιδή Προϊόντων Εκσκαφής 
1.2.6 Αντιστηρίξεις 
1.2.7 Περιφράξεις - Διαβάσεις - Μέτρα ασφαλείας 
1.2.8 Υφιστάμενοι αγωγοί και τεχνικά έργα 

 
 
2. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
 

2.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
2.2 Υλικά 
2.3. Εκτέλεση Εργασιών 
 

2.3.1 Γενικά 
2.3.2 Δοκιμές Επιχώσεων 
2.3.3 Δάνεια Χώματα 

 
 
3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
 

3.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
3.2 Υλικά 
 

3.2.1 Νερό 
3.2.2 Τσιμέντο 
3.2.3 Αδρανή σκυροδέματος 
3.2.4 Πρόσθετα σκυροδέματος 
3.2.5 Στεγανωτικές ταινίες – Στεγανωτικά υλικά 

 
3.3 Εκτέλεση εργασιών 
 

3.3.1 Ποιότητα σκυροδέματος 
3.3.2 Ανάμιξη - Μεταφορά- Διάστρωση - Συντήρηση 
3.3.3 Δειγματοληψίες και έλεγχος σκυροδέματος 
3.3.4 Αρμοί 
3.3.5 Δοκιμές στεγανότητας 
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4. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 

 
4.1 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμός 
4.2 Υλικά 
4.3 Εκτέλεση εργασιών 
 
 

5. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
 

5.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
5.2 Υλικά 
5.3 Εκτέλεση Εργασιών 
 

5.3.1 Γενικά 
5.3.2 Μόρφωση επιφανειών 
5.3.3 Επιδιόρθωση επιφανειών σκυροδέματος 
5.3.4 Στέψη δεξαμενών  
5.3.5 Εσοχές και ανοίγματα για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
5.3.6 Δοκιμές στεγανότητας 

 
 

6. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ 
 

6.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
6.2 Υλικά 
 

6.2.1 Σωλήνες από uPVC 6 atm ή ανώτερης 
6.2.2 Σωλήνες από HDPE 3ης γενιάς 10 atm ή ανώτερης 
6.2.3 Σωλήνες από χάλυβα 
6.2.4 Σωλήνες από uPVC σειράς 41 ή ανώτερης 
6.2.5 Σωλήνες δομημένου τοιχώματος από HDPE 
6.2.6 Ελικοειδής σωλήνες SPIRAL από uPVC ή HDPE 
6.2.7 Τσιμεντοσωλήνες 
6.2.8 Φρεάτια 

 
6.3 Εκτέλεση Εργασιών 
 

6.3.1 Διακίνηση και αποθήκευση σωλήνων 
6.3.2 Εγκιβωτισμός σωλήνων 
6.3.3 Τοποθέτηση σωλήνων 
6.3.4 Φρεάτια 

6.3.4.1 Φρεάτια από σκυρόδεμα 
6.3.4.2 Προκατασκευασμένα φρεάτια 

6.3.5 Δοκιμή έτοιμων σωληνώσεων 
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7. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 
7.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
7.2 Υλικά 
7.3 Εκτέλεση εργασιών 
 

7.3.1 Καλύμματα φρεατίων και εσχάρες 
7.3.2 Κιγκλιδώματα 
7.3.3 Κλίμακες 
7.3.4 Δάπεδα διαδρόμων 
7.3.5 Περιφράξεις 

 
 
8. EPΓA ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 
 

8.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
8.2 Υλικά 
8.3 Εκτέλεση εργασιών 
 

8.3.1 Οδοστρώματα 
8.3.2 Κρασπεδόρειθρα και στερεά εγκιβωτισμού 
8.3.3 Πεζοδρόμια 

 
 
9. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

9.1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 
9.2 Υλικά 
9.3 Κτίρια από χαλύβδινο σκελετό 
9.4 Τοιχοποιίες 
9.5 Εσωτερικά και  Εξωτερικά Επιχρίσματα 
 

9.5.1 Επιχρίσματα Σαγρέ 
9.5.2 Εσωτερικά Επιχρίσματα Μαρμαροκονίας Τριπτά 
9.5.3 Εξωτερικά Πατητά Επιχρίσματα Τσιμεντομαρμαροκονίας 
9.5.4 Έτοιμα Επιχρίσματα 

 
9.6 Επιστρώσεις - Επενδύσεις 
 

9.6.1 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου 
9.6.2 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια 
9.6.3 Βιομηχανικό δάπεδο 

 
9.7 Κουφώματα 
 

9.7.1 Ψευτόκασες 
9.7.2 Σιδηρά κουφώματα 
9.7.3 Κουφώματα αλουμινίου 
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9.8 Στεγανώσεις 
 

9.8.1 Στεγάνωση δώματος 
9.8.2 Στεγάνωση στέγης 
9.8.3 Στεγάνωση επιφανειών σε επαφή με το έδαφος 
9.8.4 Στεγάνωση επιφανειών σε επαφή με υγρά (νερό ή λύματα)  
 

9.8.4.1 Αντικείμενο 
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1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
1.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις πάσης φύσεως εκσκαφές που γίνονται για την 
κατασκευή των κάθε είδους τεχνικών έργων, καθώς επίσης και των εκσκαφών για την 
κατασκευή των πάσης φύσεως δικτύων. Οι εκσκαφές περιλαμβάνουν όλες τις εργασίες που 
απαιτούνται για την αφαίρεση των συστατικών υλικών του εδάφους κάτω από την επιφάνειά του 
σε διαστάσεις που είναι αναγκαίες για την κατασκευή των έργων, όπως αυτά φαίνονται στα 
σχέδια της Μελέτης. 
 
Οι εκσκαφές διακρίνονται στις κατηγορίες : 
 

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

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

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

 
Οι γενικές εκσκαφές χαρακτηρίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.3.1 της Π.Τ.Π. Χ-1, αφ' 
ενός μεν σε εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη και ημιβραχώδη, αφ' ετέρου δε σε εκσκαφές σε εδάφη 
βραχώδη. Για την διαδικασία χαρακτηρισμού των εκσκαφών ισχύει η παράγραφος 1.3.1 της 
Π.Τ.Π Χ-1. 
 
Οι εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων δεν χαρακτηρίζονται από πλευράς εδάφους και 
θεωρείται ότι εκτελούνται "σε κάθε είδους έδαφος" όπου περιλαμβάνονται αδιακρίτως και οι δύο 
παραπάνω κατηγορίες "γαίες”, “ημίβραχος και βράχος”.  
 
 
1.2 Εκτέλεση εργασιών 
1.2.1 Γενικά 
 
Αμέσως μετά την εγκατάσταση του ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με βάση την 
εγκεκριμένη μελέτη στη χάραξη, πασσάλωση και χωροστάθμηση των αξόνων των υπό εκτέλεση 
έργων, τοποθετώντας όλα τα αναγκαία σήματα, για τον καθορισμό της σε οριζοντιογραφία και 
κατά μήκος τομή θέσεως κάθε έργου. 
 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την εξασφάλιση των σταθερών υψομετρικών αφετηριών, των αξόνων 
και στοιχείων χάραξης και τον επί τόπου έλεγχο της ακριβούς εφαρμογής των διαγραμμάτων 
εκτέλεσης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως με δική του φροντίδα και δαπάνη προβεί στην εκ 
νέου χάραξη, καθορισμό και αποκατάσταση αυτών σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής τους 
από οποιαδήποτε αιτία. Τέλος ο Ανάδοχος υποχρεούται, οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη, να 
θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας το απαιτούμενο προσωπικό, τα εργαλεία και υλικά για την 
επαλήθευση των χαράξεων. 
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Εάν κατά την εφαρμογή των σχεδίων ο Ανάδοχος αντιληφθεί λανθασμένη αναγραφή 
υψομέτρου, πρέπει να ενημερώσει την Υπηρεσία για την σχετική διόρθωση. Ουδεμία 
τροποποίηση δικαιολογείται χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 
 
Πριν από την έναρξη εκτέλεσης των κυρίως εκσκαφών, θα πρέπει να εκτελεσθούν ερευνητικές 
τομές για την εξακρίβωση της σύστασης του εδάφους και την διερεύνηση τυχόν εμποδίων, 
δικτύων κτλ., ώστε ο Ανάδοχος έγκαιρα να προγραμματίσει, .ατά το δυνατόν, τις αντιστηρίξεις 
και αντλήσεις, καθώς επίσης και τις υποστηρίξεις υφιστάμενων τεχνικών έργων και δικτύων. Οι 
ερευνητικές αυτές τομές θα εκτελεσθούν κατά την κρίση και με δαπάνες του Εργολάβου. 
 
Οι εκσκαφές θα γίνουν με κατάλληλα μηχανικά μέσα ή με χέρια, κατά την κρίση και ευθύνη του 
Αναδόχου, ο οποίος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης εάν και σε οποιαδήποτε έκταση 
αναγκασθεί για οποιονδήποτε λόγο να εκτελέσει εκσκαφές με τα χέρια.  
 
Εάν κατά την διενέργεια των εκσκαφών συναντηθούν εμπόδια από σκυροδέματα (άοπλα ή 
οπλισμένα), λιθοδομές, πλινθοδομές κτλ., αυτά πρέπει να καθαιρεθούν και τα προϊόντα της 
καθαίρεσης να απομακρυνθούν, μεταφερόμενα σ' οποιαδήποτε απόσταση και απορριπτόμενα 
σε θέσεις που επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να προστατεύει τα ορύγματα από τα επιφανειακά νερά καθώς επίσης και να 
αποχετεύει τα υπόγεια νερά, ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η "εν ξηρώ" κατασκευή του 
έργου.  
 
Για τον λόγο αυτό τα σκάμματα θα διατηρούνται πάντοτε χωρίς νερά με την χρήση αντλιών ή 
άλλων μέσων, ώστε να αφαιρείται το νερό από τις εκσκαφές, ή να προλαμβάνεται η είσοδός του 
σε αυτές. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην προστασία των επιφανειών επάνω ή σε επαφή με 
τις οποίες θα γίνουν θεμελιώσεις τεχνικών έργων. 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και μέσα (π.χ. αντλίες, 
αναχώματα κτλ.), για την απομάκρυνση των νερών από τα έργα κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής. Επιπλέον των παραπάνω, ο Ανάδοχος θα φροντίσει για την απομάκρυνση από το 
έργο και την διάθεση όλων των νερών και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εγκαταστήσει 
προσωρινούς αγωγούς, να κατασκευάσει ειδικές προστατευτικές τάφρους κτλ. 
 
 
1.2.2 Γενικές εκσκαφές 
 
Στις γενικές εκσκαφές περιλαμβάνονται και όλες οι εκσκαφές που θα γίνουν για την αφαίρεση 
του ακατάλληλου επιφανειακού υλικού σε όλη την έκταση κατασκευής του έργου, καθώς επίσης 
και η εκρίζωση δένδρων και θάμνων. 
 
Πριν από την έναρξη των εκσκαφών, ο Ανάδοχος θα οριοθετήσει την περίμετρο της αντίστοιχης 
εκσκαφής, ώστε να ελεγχθεί από την Υπηρεσία. 
 
 
1.2.3 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 
 
Οι εκσκαφές των θεμελίων τεχνικών έργων θα γίνουν με μηχανικά μέσα ή όχι και κατά τρόπο 
ώστε οι τελικές διαστάσεις, μετά την μόρφωση, να ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των 
σχεδίων, με ανοχή το πολύ 0,10m υπολογιζόμενη καθέτως ως προς τις γραμμές της διατομής. 
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Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, η εκσκαφή αυτή εκτείνεται μέχρι την στάθμη τοποθέτησης 
του σκυροδέματος έδρασης (10cm χαμηλότερα από την στάθμη θεμελίωσης του αντίστοιχου 
τεχνικού έργου). Το πλάτος των εκσκαφών αυτών λαμβάνεται συμβατικά 1,00m μεγαλύτερο 
από κάθε παρειά της κατασκευής. 
Επίσης ως εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων θεωρείται συμβατικά και το σύνολο των 
θεμελιώσεων των κτιριακών έργων, καθώς επίσης και των διωρύγων, δηλαδή η απαιτούμενη 
εκσκαφή από την επιφάνεια του εδάφους μέχρι την στάθμη τοποθέτησης του σκυροδέματος 
έδρασης (10cm χαμηλότερα από την στάθμη θεμελίωσης). Το πλάτος της εκσκαφής στις δύο 
αυτές κατηγορίες τεχνικών έργων λαμβάνεται 1,00m μεγαλύτερο από κάθε παρειά της 
κατασκευής. 
 
Οποιαδήποτε επιπλέον εκσκαφή θα γεμιστεί μέχρι την σωστή στάθμη με σκυρόδεμα ποιότητας 
C8/10, και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο. 
 
Οι πυθμένες των θεμελιώσεων θα διαμορφωθούν, ώστε να μην υφίστανται χαλάρωση του 
επιφανειακού εδαφικού υλικού και πρέπει να πάρουν τις ακριβείς διαστάσεις των σχεδίων. 
Καμία εργασία σκυροδέτησης δεν θα επιτραπεί να γίνει πριν από την παραλαβή, από την 
Υπηρεσία, της επιφάνειας θεμελίωσης. 
 
Σε περίπτωση που η επιφάνεια, που έχει εκσκαφθεί, χαλαρώσει λόγω παρατεταμένης έκθεσης 
πριν την σκυροδέτηση, θα πρέπει να γίνει πρόσθετη εκσκαφή, σύμφωνα με τις Οδηγίες της 
Υπηρεσίας και το κενό που θα δημιουργηθεί θα γεμίσει, με δαπάνες του Αναδόχου, από 
σκυρόδεμα C8/10.  
 
Εάν η ποιότητα του εδάφους στη στάθμη θεμελίωσης οποιουδήποτε τεχνικού έργου, δεν κριθεί 
από την Υπηρεσία κατάλληλη για ασφαλή θεμελίωση, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί 
σε πρόσθετη εκσκαφή, μέχρι οποιαδήποτε στάθμη ορίσει η Υπηρεσία και η πρόσθετη αυτή 
εκσκαφή θα γεμίσει με κατάλληλο υλικό πλήρωσης, αποδεκτής συμπίεσης, ή με σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν την Υπηρεσία.  
 
Η επανεπίχωση των εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων πρέπει να γίνει με κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
 
1.2.4 Εκσκαφή ορυγμάτων αγωγών 
 
Δεν θα ξεκινήσει η εκσκαφή ορύγματος για την τοποθέτηση σωλήνωσης πριν καθοριστεί ο 
άξονας, τοποθετηθούν πάσσαλοι οριοθέτησης κατά μήκος της χάραξης και δοθεί η σχετική 
έγκριση από την Υπηρεσία.  
 
Τα σκάμματα αγωγών θα εκσκαφθούν στις διαστάσεις που καθορίζονται στην μελέτη ή 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, με ανοχή το πολύ 0.10m. Εάν τα σκάμματα 
εκσκαφθούν σε μεγαλύτερο βάθος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα επιχώσει μέχρι του 
οριζομένου βάθους με λεπτόκοκκο υλικό. Τόσο για την επιπλέον εκσκαφή όσο και για την 
επιπλέον επίχωση ο Ανάδοχος δεν αποζημιώνεται ιδιαιτέρως. 
 
Ο πυθμένας του ορύγματος θα βαθαίνει και το πλάτος θα αυξάνει τοπικά στις συνδέσεις και 
όπου αλλού είναι αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια τοποθέτηση των σωλήνων. Όλα τα 
σκορπισμένα ή θρυμματισμένα υλικά πρέπει να απομακρύνονται από τον πυθμένα του 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Α–Προδιαγραφές Π.Μ. 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 9 
 

ορύγματος, έτσι ώστε το υλικό εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής να εδράζεται σε σταθερό και 
καθαρό έδαφος. 
 
 
1.2.5 Αποκομιδή Προϊόντων Εκσκαφής 
 
Οι αναπετάσεις γίνονται είτε με τα χέρια με δημιουργία ενδιάμεσων ξύλινων δαπέδων 
(παταριών), είτε με μηχανικά μέσα. Κατά την αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής πρέπει να 
αφήνεται χώρος τουλάχιστον 0,50m από το χείλος της τάφρου για την κυκλοφορία των εργατών 
και την ασφάλειά τους. 
 
Τα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφέρονται σε οποιαδήποτε θέση στην περιοχή του έργου, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος 
αν είναι κατάλληλα ή για χρησιμοποίηση σε άλλες θέσεις ως υλικών επιχωμάτων ή θα 
μεταφέρονται εκτός του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση για οριστική απομάκρυνση σε θέσεις 
επιτρεπόμενες από την Αστυνομία μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής σε κατάλληλα και ακατάλληλα σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα τεύχη δημοπράτησης και την Π.Τ.Π. Χ1., γίνεται κατά την κρίση του Αναδόχου και τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας,  
 
 
1.2.6 Αντιστηρίξεις 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει με δικά του μέσα και δαπάνες να αντιστηρίξει όλες τις παρειές των 
σκαμμάτων, όπως επιβάλλουν οι κανόνες ασφαλείας. 
 
Ο Ανάδοχος είναι μοναδικός υπεύθυνος για την επιλογή του κατάλληλου τρόπου, τύπου και της 
εκτάσεως των απαιτουμένων σε κάθε περίπτωση αντιστηρίξεων προκειμένου να εξασφαλίζονται 
στην εκσκαφή ασφαλείς συνθήκες εργασίας. 
 
Κάθε κατάπτωση παρειάς ορύγματος σ' οποιαδήποτε περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες και εάν έγινε, σε αντιστηριζόμενες ή όχι παρειές και οι οποιεσδήποτε συνέπειές της 
(όπως π.χ. εργατικά ατυχήματα, ατυχήματα τρίτων ή οποιεσδήποτε άλλες ζημιές) βαρύνουν 
αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος σε κάθε νόμιμη αποζημίωση 
και αποκατάσταση των ζημιών και αναλαμβάνει κάθε γενικώς σχετική ποινική και αστική 
ευθύνη. 
 
Γενικά οι αντιστηρίξεις προβλέπονται από ξυλοζεύγματα. Στις περιπτώσεις που επικρατούσες 
συνθήκες (νερό, χαλαρά εδάφη, κτλ.) καθιστούν την χρήση ξυλοζευγμάτων αδύνατη, ο 
Ανάδοχος μπορεί να προβεί στην αντιστήριξη των σκαμμάτων είτε με μεταλλικές 
πασσαλοσανίδες, είτε με ειδικά προκατασκευασμένα μεταλλικά στοιχεία (ενδεικτικού τύπου 
Krings). Στην περίπτωση αυτή, η πρόταση του Αναδόχου, πρέπει να συνοδεύεται από σχετική 
μελέτη. Η έγκριση από την Υπηρεσία του προτεινόμενου από τον Ανάδοχο τρόπου αντιστήριξης 
δεν τον απαλλάσσει από την αποκλειστική ευθύνη για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του 
έργου. 
 
 
1.2.7 Περιφράξεις - Διαβάσεις - Μέτρα ασφαλείας 
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Για την πρόληψη ατυχημάτων πρέπει να τοποθετηθούν στα άκρα των ορυγμάτων και 
σκαμμάτων κατάλληλα σήματα για την ημέρα και λυχνίες ασφαλείας για την νύχτα. 
 
Κατά μήκος των ορυγμάτων και σκαμμάτων, πρέπει κατά την κρίση του Αναδόχου ως μόνου 
υπεύθυνου για κάθε ατύχημα να τοποθετούνται ανθεκτικά συνεχή ξύλινα περιφράγματα προς 
πρόληψη ατυχημάτων εκ πτώσεως εργατών ή διαβατών ή τροχοφόρων εντός του ορύγματος. Η 
μορφή των περιφραγμάτων και ο τρόπος στηρίξεως θα πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία. 
Ο Ανάδοχος, οφείλει επίσης να εξασφαλίσει την επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών των 
σκαμμάτων κατασκευάζοντας σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας προσωρινές 
πεζογέφυρες.  
 
Τέλος, και κατά μήκος των σκαμμάτων ο Ανάδοχος οφείλει να δημιουργήσει μικρού ύψους 
ξύλινα φράγματα για την συγκράτηση λίθων, σκύρων κτλ., για την αποφυγή πτώσεων εντός του 
ορύγματος, ώστε να μην υφίσταται κίνδυνος ατυχημάτων για τους εργαζόμενους, ή την 
πρόκληση της οποιασδήποτε ζημιάς. 
 
 
1.2.8 Υφιστάμενοι αγωγοί και τεχνικά έργα 
 
Στα σχέδια Δημοπράτησης παρουσιάζονται τα υφιστάμενα έργα και οι αγωγοί, που διέρχονται 
στην περιοχή των εργασιών. Η πληρότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών αυτών δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την πλήρη προστασία και αποκατάσταση από τυχόν ζημιές των 
έργων αυτών.  
 
Όπου απαιτείται ο Ανάδοχος θα διανοίξει με δαπάνες του, πριν την έναρξη των εργασιών 
εκσκαφής και μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας, ερευνητικές τομές, για να καθορίσει με 
ακρίβεια την θέση των υφιστάμενων έργων. Οι εκσκαφές κάτω και δίπλα από τα έργα κοινής 
ωφελείας θα γίνονται, εφ' όσον απαιτείται, με τα χέρια. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει με δαπάνες του κατά την κατασκευή των έργων στην 
κατάλληλη υποστήριξη ή ανάρτηση των αγωγών ύδρευσης, αποχέτευσης, διακίνησης λυμάτων 
και ιλύος, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φωτισμού, τηλεπικοινωνιών κτλ., που συναντά και 
πρέπει να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο προστασίας και είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη, που 
προξενήσει σε αυτούς από την εκτέλεση των έργων. 
 
Η υποστήριξη αυτή, όπου παρίσταται ανάγκη, θα εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας.  
 
Ιδιαίτερα μέριμνα πρέπει να ληφθεί κατά την επίχωση των σκαμμάτων στα οποία βρίσκονται 
τέτοιοι αγωγοί, για να αποφευχθούν τυχόν υποχωρήσεις, θραύση ή γενικά παραμόρφωση των 
αγωγών. Κάθε βλάβη στους αγωγούς αυτούς, η οποία θα διαπιστωθεί ακόμη και μετά την 
επίχωση, βαρύνει τον Ανάδοχο, η δε επισκευή, που θα απαιτηθεί θα γίνεται εις βάρος του 
Αναδόχου στον οποίο θα καταλογίζονται και όλες οι προς τρίτους τυχόν αποζημιώσεις, λόγω 
ζημιών που έγιναν σε αυτούς από την παραπάνω αιτία. 
 
Ομοίως ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντιστηρίξει όλους τους στύλους ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ. που 
βρίσκονται κοντά στις παρειές σκαμμάτων, ευθυνόμενος για κάθε ζημιά που μπορεί να 
προκληθεί σε αυτούς. 
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Σε περίπτωση κατά την οποία η θέση των αγωγών και στύλων είναι τέτοια, ώστε να απαιτηθεί η 
μετάθεσή τους, αυτή θα εκτελείται με δαπάνες της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημιώσεως ως αποτέλεσμα προσθέτων δυσχερειών ή 
καθυστέρησης δοθέντος ότι κατά την υποβολή της προσφοράς του επισκέφθηκε την περιοχή, 
έλαβε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και εκτίμησε τις δυσχέρειες και τις τυχόν 
καθυστερήσεις τις οποίες θα του επιφέρει τυχόν μετάθεση αγωγών και δικτύων.  
 
Τέλος ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κάθε μέτρο για την εξασφάλιση του προσωπικού του, ή 
τρίτων από την διατήρηση των αγωγών αυτών στο ύπαιθρο για όσο διάστημα απαιτηθεί, 
παραμένοντας μόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που τυχόν προκληθεί από τον λόγο αυτόν. 
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2. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
2.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις πάσης φύσεως επιχώσεις που γίνονται στην περιοχή 
των έργων για την κατασκευή επιχωμάτων, καθώς και των επιχωμάτων πλήρωσης τάφρων και 
σκαμμάτων τεχνικών έργων, περιλαμβανομένων των επιχώσεων με θραυστό υλικό λατομείου 
και τον εγκιβωτισμό σωλήνων με άμμο λατομείου.  
 
 
2.2 Υλικά 
 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τόσο των επιχωμάτων, όσο και την 
πλήρωση των σκαμμάτων, θα ληφθούν κατ' αρχή από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών γενικών 
ή/και θεμελίων τεχνικών έργων, μετακινούμενα ή μεταφερόμενα με κατάλληλα μέσα, σε 
οποιαδήποτε απόσταση από τη θέση εκσκαφής, ή τη θέση της προσωρινής τους απόθεσης. 
 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των επιχωμάτων πρέπει να μην 
περιέχουν κλάδους, ρίζες, λίθους μεγάλων διαστάσεων, οποιοδήποτε είδος οργανικών ουσιών 
και να μην αποσυντίθεται στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις.  
 
Για το χαρακτηρισμό των κατάλληλων για την επίχωση υλικών, ισχύει η κατάταξη AASHΤO σε 
συνδυασμό με τα εξής : 
 

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

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

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

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

Διάμετρος κοσκίνου [mm] Διερχόμενο ποσοστό [%κ.β.] 

40 100 
30 70-100 
15 50-85 
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Διάμετρος κοσκίνου [mm] Διερχόμενο ποσοστό [%κ.β.] 

7 35-80 
3 25-70 
0,075 (No 200) <12 

 
Το υλικό πρέπει να είναι καλώς διαβαθμισμένο, δηλαδή πρέπει να είναι: D60 / D10 ≥ 5, όπου: 

 
 D60 η διάμετρος του κόσκινου δια του οποίου διέρχεται το 60% (κατά βάρος) του υλικού 
 D10 η διάμετρος του κόσκινου δια του οποίου διέρχεται το 10% (κατά βάρος) του υλικού 
 
Εάν το ποσοστό (P) του λεπτόκοκκου υλικού (του διερχόμενου από το κόσκινο Νο200) είναι 
12%>Ρ>5%, τότε το λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη πλαστικότητας Ρ.Ι.10%. 
 
 
2.3. Εκτέλεση Εργασιών 
2.3.1 Γενικά 
 
Καμιά επίχωση δε θα γίνει πριν το σκυρόδεμα των τεχνικών έργων αποκτήσει την αντοχή του 
και εφ' όσον δεν ολοκληρωθούν με επιτυχία οι δοκιμές στεγανότητας δεξαμενών και αγωγών.  
 
Γενικά για τις επιχώσεις θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών και σε 
περιπτώσεις που τα προϊόντα εκσκαφών είναι ακατάλληλα ή ανεπαρκή σε όγκο, τότε θα 
χρησιμοποιηθούν δάνεια χώματα.  
 
Η συμπύκνωση των υλικών θα πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ώστε να επιτευχθεί ο 
ζητούμενος βαθμός συμπύκνωσης, χωρίς ταυτόχρονα να παραλείπεται η εφαρμογή 
οποιουδήποτε όρου από τα συμβατικά τεύχη. 
 
Η εκλογή του μέσου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από την 
ποιότητα του εδάφους και από την πιθανή φθορά που μπορεί να πάθουν τα έργα που είναι 
πολύ κοντά (αγωγοί, σωληνώσεις κτλ.), από την θέση που γίνεται η συμπύκνωση, από το χώμα 
που διατίθεται για την κίνηση και λειτουργία των μέσων συμπύκνωσης κτλ.  
 
Κάθε ζημιά κατά τη συμπύκνωση στους αγωγούς ή σε οποιοδήποτε έργο μέσα στο επίχωμα 
βαρύνει τον Ανάδοχο. 
 
Η τοποθέτηση και η συμπύκνωση του υλικού πλήρωσης θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, 
ώστε κανένα τμήμα του τεχνικού έργου να μην υπερενταθεί, εξασθενήσει, υποστεί ζημιά ή 
βρεθεί σε κίνδυνο κατάρρευσης. Για τον λόγο αυτό οι σχετικές εργασίες θα ξεκινούν, αφού 
πρώτα το σκυρόδεμα αποκτήσει την καθορισμένη αντοχή του και θα καταβάλλεται προσπάθεια 
ώστε η φόρτιση στα τεχνικά έργα να είναι συμμετρική. 
 
Η επίχωση θα γίνεται σε στρώσεις ασυμπίεστου υλικού το πολύ 30 cm. Συμπύκνωση με 
μηχανικά μέσα επιτρέπεται σε ύψος μεγαλύτερο από 75 cm από την κορυφή του σωλήνα. Ο 
βαθμός συμπύκνωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 95% της τροποποιημένης μεθόδου Proctor, 
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Μελέτη και τις Ειδικές Προδιαγραφές.  
 
H τοποθέτηση και συμπύκνωση του υλικού πληρώσεως πρέπει να γίνεται με τρόπο ανάλογο 
προς το είδος της αντιστηρίξεως που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Η συναρμογή και συνεργασία 
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του υλικού πλήρωσης και των παρειών της τάφρου πρέπει να είναι εξασφαλισμένη, ανεξάρτητα 
προς το είδος της αντιστηρίξεως. 
 
Για τον λόγο αυτό και σε περίπτωση οριζόντιας αντιστήριξης πρέπει τα τμήματα αυτής να 
απομακρύνονται τμηματικά, με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η άμεση πλήρωση του 
τμήματος της τάφρου που ελευθερώθηκε με κατάλληλο υλικό πληρώσεως σε στρώσεις και η 
συμπύκνωσή του. 
 
Σε περίπτωση κατακόρυφης αντιστηρίξεως, πρέπει τα κατακόρυφα τμήματα αυτής (δοκοί 
τάφρων, πασσαλοσανίδες) να ανασύρονται τμηματικά, σε τόσο ύψος κάθε φορά, ώστε στο 
τμήμα της τάφρου που ελευθερώθηκε να είναι δυνατή η τοποθέτηση, σε στρώσεις του υλικού 
πληρώσεως, και η συμπύκνωσή του. 
 
Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές. 
 
Η πλήρωση της τάφρου και η συμπύκνωση του υλικού πληρώσεως πρέπει να γίνεται 
ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές του αγωγού, για την αποφυγή μετατοπίσεως και 
υπερυψώσεως. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, όταν υπάρχουν σωλήνες που 
μπορούν να παραμορφωθούν. 
 
Για αγωγούς εξωτερικής διαμέτρου μεγαλύτερης από 0,40m πρέπει η ζώνη του αγωγού να 
πληρωθεί και να συμπιεστεί σε περισσότερες από δύο φάσεις εργασίας. Για σωληνωτούς 
αγωγούς εξωτερικής διαμέτρου, Dεξ, μεγαλύτερης από 1,00m, λόγω των παρουσιαζομένων 
δυσχερειών συμπύκνωσης του υλικού επίχωσης, θα πρέπει η κάτω στρώση του υλικού 
πλήρωσης, πάχους t=Dεξ/8 να κατασκευάζεται από σκυρόδεμα με ελάχιστο πάχος tmin=0.15m 
Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες διαθέτοντας όλα τα αναγκαία μηχανήματα, μεταφορικά 
μέσα, υλικά, εφόδια, εγκαταστάσεις και προσωπικό, για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή 
διάθεση των ανωτέρω υλικών. 
 
 
2.3.2 Δοκιμές Επιχώσεων 
 
Για τον έλεγχο της συμπύκνωσης που θα επιτευχθεί θα γίνονται δοκιμές σύμφωνα με την 
μέθοδο AASHTOT-147.  
 
Στην περίπτωση επιχώσεων πλήρωσης μία τουλάχιστον δοκιμή θα γίνεται στο κατασκευασμένο 
επίχωμα πίσω από πλευρικούς τοίχους κατασκευής καθώς επίσης και για κάθε 100 m μήκους 
τάφρου αγωγού ή μικρότερο αυτοτελές τμήμα σωλήνωσης. 
 
Στην περίπτωση του κοινού επιχώματος, δοκιμές θα πραγματοποιούνται για κάθε 1000 m3 

ετοίμου επιχώματος. 
 
Εάν οι τιμές βαθμού συμπύκνωσης που εξακριβώθηκαν με τους παραπάνω ελέγχους είναι 
μικρότερες από τις προδιαγραφόμενες τιμές το επίχωμα δεν παραλαμβάνεται και ο Ανάδοχος 
οφείλει να μεταβάλει τον τρόπο εργασίας, ώστε να επιτευχθούν οι προδιαγραφόμενες τιμές 
συμπύκνωσης. 
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2.3.3 Δάνεια Χώματα 
 
Όταν τα προϊόντα εκσκαφής δεν επαρκούν ή είναι ακατάλληλα για την κατασκευή επιχώσεων, 
τα χώματα που λείπουν θα ληφθούν από δανειοθάλαμους μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. 
Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος θα προτείνει στην Υπηρεσία θέσεις διάνοιξης 
δανειοθαλάμων με στοιχεία εργαστηριακής έρευνας από όπου να προκύπτει ότι το υλικό του 
δανειοθαλάμου είναι κατάλληλο για τον σκοπό που προορίζεται. 
 
Η Υπηρεσία θα καθορίσει, με έγγραφη εντολή της, τη θέση και τον όγκο λήψης των δανείων 
κατά περίπτωση. Η εκσκαφή θα γίνεται σύμφωνα με την ΠΤΠ Χ1 του ΥΠΕΧΩΔΕ. Μετά την 
αποπεράτωση των εργασιών οι θάλαμοι δανείων θα διευθετηθούν και οι τελικές τους επιφάνειες 
θα διαμορφωθούν ώστε να γίνουν αρκετά ομαλές και να εξασφαλίζεται κατά το δυνατό η 
αποχέτευση των όμβριων υδάτων και η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. 
 
Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση στην τιμή της προσφοράς του Αναδόχου περιλαμβάνονται 
οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών που θα απαιτηθούν για την προσπέλαση και 
μεταφορά των υλικών που θα ληφθούν από οποιαδήποτε πηγή.  
 
Στον Ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί καμία αξίωση για πληρωμή άλλης αποζημίωσης λόγω 
προσθέτων τυχόν μεταφορών, ή δυσμενών συνθηκών μίσθωσης, αγοράς, βραχωδών 
εμφανίσεων ή λατομείων, αποκάλυψης εκμετάλλευσης και απόδοσης τούτων κτλ. 
 
Επίσης σημειώνεται ότι στις τιμές προσφοράς του Αναδόχου περιλαμβάνονται οι οποιεσδήποτε 
δαπάνες χρειασθούν για την διαμόρφωση του διατιθέμενου χώρου (σύμφωνα με τις ανάγκες 
του Αναδόχου και κάτω από τους περιορισμούς της κείμενης Νομοθεσίας και των Αρμοδίων 
Αρχών) για τη διαμόρφωση των συνδέσεων προς υπάρχουσες οδούς για την προστασία, 
αναγκαία μεταφορά, αποκατάσταση βλαβών σε οποιαδήποτε δίκτυα και εγκαταστάσεις κοινής 
ωφελείας, βλαβών ή προκλήσεις αποθετικών ζημιών σε κτίσματα, καλλιέργειες, παρακείμενες 
εκτάσεις κτλ. 
 
Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, ότι ο 
δανειοθάλαμος ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ή αποθηκευτικός χώρος κτλ. δεν επαρκεί, 
είναι ακατάλληλος ή έγινε ακατάλληλος, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με φροντίδα του 
και δαπάνες του να εξεύρει νέο κατάλληλο χώρο, να πραγματοποιήσει τις εγκαταστάσεις που 
απαιτούνται ή να προβεί σε μεταφορά των εγκαταστάσεων που είχε ήδη κατασκευάσει ή/και 
λειτουργήσει, έτσι ώστε η εκτέλεση των οποιωνδήποτε εργασιών να είναι σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές και οι προθεσμίες που έχουν τεθεί να μείνουν αναλλοίωτες από τυχόν 
προβλήματα που θα προκύψουν από αυτό το θέμα. 
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3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
3.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην εκτέλεση τμημάτων του έργου από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο κατασκευάζεται από συνήθη αδρανή, φαινόμενου ειδικού 
βάρους 2,40 έως 3,00t/m3, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την ASTM C 127 και C 128. 
 
Για την παραγωγή, διάστρωση, συμπύκνωση, έλεγχο κτλ. των σκυροδεμάτων του παρόντος 
έργου ισχύουν οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
(ΚΤΣ ΦΕΚ 315Β/1997), ο Κανονισμός Τσιμέντων για έργα από σκυρόδεμα (ΠΔ.244/80) καθώς 
και οι σχετικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ, DIN, ASTM. 
 
 
3.2 Υλικά 
3.2.1 Νερό 
 
Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάμιξη και την παραγωγή του σκυροδέματος θα είναι 
σύμφωνο με το πρότυπο EΛΟΤ 345. Θαλασσινό νερό δεν επιτρέπεται για την παραγωγή 
σκυροδέματος. 
 
Για τον υπολογισμό του νερού ανάμιξης πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη η επιφανειακή υγρασία 
των αδρανών και το νερό που περιέχουν τα πρόσθετα. Τα παραπάνω πρέπει να αφαιρούνται 
από την καθοριζόμενη ποσότητα του νερού ανάμιξης που έχει προσδιοριστεί από την μελέτη 
σύνθεσης. 
 
Η ποσότητα νερού ανάμιξης που θα προστίθεται στο μίγμα θα πρέπει να μετράται με ειδική 
αυτόματη συσκευή μέτρησης προσαρμοσμένη στον αναμικτήρα του σκυροδέματος. 
 
 
3.2.2 Τσιμέντο 
 
Το τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή σκυροδέματος ή για την κατασκευή 
κτιριακών έργων ή δεξαμενών θα είναι οπωσδήποτε Portland τύπου II ή IV (SulfateResisting) 
ανάλογα με τις απαιτήσεις της Μελέτης και τις Ειδικές Προδιαγραφές. 
 
Το τσιμέντο στο εργοτάξιο θα αποθηκεύεται σε ειδικά μεταλλικά silo. Για μικροποσότητες 
τσιμέντου είναι δυνατό να επιτραπεί από την Υπηρεσία η προσκόμιση τσιμέντου σε χάρτινους 
σάκους των 50kg. Οι αποθήκες χαρτοσάκων τσιμέντου θα πρέπει να είναι κλειστές, αλλά να 
αερίζονται καλά. Η αποθήκευση θα πρέπει να γίνεται πάνω σε ξύλινα δάπεδα, που θα 
βρίσκονται τουλάχιστον 0,30m ψηλότερα από το έδαφος ώστε να μην κινδυνεύει το τσιμέντο 
από τις βροχές και την υγρασία. 
 
Πρέπει να γίνεται έγκαιρα η κατάλληλη πρόβλεψη, ώστε να υπάρχει πάντοτε στο εργοτάξιο 
αρκετή ποσότητα τσιμέντου για την απρόσκοπτη πρόοδο των έργων και την πρόληψη κάθε 
έλλειψής του. Δηλώνεται δε σαφώς, ότι κάθε καθυστέρηση των έργων από αυτή την αφορμή, θα 
βαρύνει τον Ανάδοχο και μόνον αυτόν. 
 
Επί πλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποθηκεύσει χωριστά τις διάφορες προμήθειες 
τσιμέντου, σε τρόπο ώστε να γίνεται δυνατή κάθε στιγμή η δειγματοληψία τους και κατ' 
ακολουθία ο εντοπισμός των αποτελεσμάτων αυτής, σε τελείως καθορισμένη ποσότητα. 
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Τσιμέντο που έχει υποστεί βλάβη από την πολυκαιρία, ή περιέχει όγκους ή βώλους που έχουν 
σκληρυνθεί, τόσο ώστε να μην διαλύονται με ελαφριά συμπίεση του χεριού, θα απομακρύνεται 
αμέσως από το εργοτάξιο. 
 
Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει ανά 50 τόνους τσιμέντου, εργαστηριακή δοκιμή του τσιμέντου, 
σύμφωνα προς τις διατάξεις του ΠΔ.244/1980, με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου. Με τις 
δοκιμές αυτές θα ελέγχεται : 
 

- μέτρηση αδιάλυτου υπολείμματος 
- ανάπτυξη αντοχής 
- συμπεριφορά σε πήξη (έναρξη και λήξη) 
- σταθερότητα του όγκου 
- λεπτότητα άλεσης 
- ανθεκτικότητα σε χημικές προσβολές 

 
 
3.2.3 Αδρανή σκυροδέματος 
 
Θα χρησιμοποιηθούν θραυστά αδρανή υλικά, σκληρά, ανθεκτικά, καθαρά και απαλλαγμένα από 
επιβλαβείς προσμίξεις και σύμφωνη με το Άρθρο4 του ΚΤΣ1997. Τα θραυστά υλικά θα πρέπει 
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ - 408. 
 
Ο Ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία την πηγή και 
τα χαρακτηριστικά των θραυστών υλικών που προτίθεται να χρησιμοποιήσει και ειδικότερα θα 
πρέπει να υποβάλει τα παρακάτω αποτελέσματα δοκιμών: 
 

- κοκκομετρική ανάλυση αδρανών (σύμφωνα με Σ 320-84 ή ASTM C 136), 
- προσδιορισμός φαινόμενου βάρους και κενών στα αδρανή υλικά (σύμφωνα με Σ322-84 ή 

ASTM C 24), 
- πετρογραφική εξέταση αδρανών (σύμφωνα με Σ332-84 ή ASTM C 295), 
- οργανικές προσμίξεις σε λεπτόκοκκα αδρανή για σκυρόδεμα (σύμφωνα με Σ315-84 ή 

ASTM C 40), 
- προσδιορισμός πιθανής δραστηριότητας των αδρανών με τα αλκάλια του τσιμέντου 

(μέθοδος ράβδου κονιάματος σύμφωνα με Σ312-84 ή ASTM C 280 ή την χημική μέθοδο Σ 
317-84 ή ASTMC627). 

 
Ο Ανάδοχος οφείλει με δαπάνες του να προβαίνει σε κοκομετρική ανάλυση αδρανών μετά την 
κατανάλωση 80m3 σκύρων, 40m3 γαρμπιλιού και 80m3 άμμου, εκτός εάν κατά την διάστρωση 
μιας ημέρας καταναλίσκονται μεγαλύτερες ποσότητες, οπότε ο έλεγχος θα επαναλαμβάνεται 
στην αρχή κάθε διάστρωσης.  
 
Η αποθήκευση, δειγματοληψία και έλεγχος των αδρανών θα γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο4, 
παρ.4.3.4 του ΚΤΣ1997. 
 
 
3.2.4 Πρόσθετα σκυροδέματος 
 
Στεγανωτικό μάζας θα χρησιμοποιείται στα σκυροδέματα κατηγορίας C20/25 ή ανώτερης που 
θα προορίζονται για την κατασκευή δεξαμενών και όπου αλλού δοθούν σχετικές Οδηγίες από 
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την Υπηρεσία. Ο τύπος και η αναλογία πρόσμιξης του στεγανωτικού που θα χρησιμοποιηθεί θα 
προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
Κατά τα λοιπά πρόσθετα σκυροδέματος θα χρησιμοποιηθούν μόνο μετά από σχετική έγκριση 
της Υπηρεσίας και γενικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του Άρθρου4, 
παρ.4.5 του ΚΤΣ. Απαγορεύεται η χρήση πρόσθετων που δημιουργούν ιόντα χλωρίου σε 
περίπτωση που στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθούν εξαρτήματα από αλουμίνιο. 
 
Τα αερακτικά πρόσθετα πρέπει να συμφωνούν με τις απαιτήσεις της Ειδικής Προδιαγραφής ΣΚ-
307. Τα επιταχυντικά, επιβραδυντικά, ρευστοποιητικά, υπερ-ρευστοποιητικά ή άλλα πρόσθετα 
πρέπει να συμφωνούν με τις απαιτήσεις της Ειδικής Προδιαγραφής ΣΚ-308 για τον αντίστοιχο 
τύπο. 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εφοδιάσει την Υπηρεσία με τα πιστοποιητικά ελέγχου του πρόσθετου 
καθώς επίσης και με τις ακόλουθες πληροφορίες: 
 

- Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης. 
- Τυπική δόση και βλαβερές επιδράσεις σε περίπτωση χρησιμοποίησης μεγαλύτερης 

δόσης. 
- Χημική ονοματολογία των κυρίως ενεργών συστατικών του πρόσθετου. 
- Εάν το πρόσθετο προκαλεί ανάπτυξη φυσαλίδων αέρα. 
- Τον επιτρεπόμενο χρόνο αποθήκευσης και οδηγίες για τις απαιτούμενες συνθήκες 

αποθήκευσης. 
- Δήλωση συμβατότητας των πρόσθετων σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται συγχρόνως 

δύο ή περισσότερα πρόσθετα. 
 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει πιστοποιητικό ελέγχου από το αναγνωρισμένο 
εργαστήριο της προτίμησής της. 
 
Η μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος πρέπει να έχει γίνει με πρόσμιξη του πρόσθετου ή των 
πρόσθετων, αν αυτά είναι περισσότερα. Το πρόσθετο ή τα πρόσθετα θα προστίθενται στο μίγμα 
με την αναλογία που προβλέπει η Μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος. Μεταβολή αυτής της 
αναλογίας μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Τα πρόσθετα και οι χημικές ενώσεις για τη συντήρηση του σκυροδέματος πρέπει να 
διατηρούνται στις αρχικές τους συσκευασίες και να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, 
τις ακραίες θερμοκρασίες και την αλλοίωση. Για την αποθήκευση πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες 
του κατασκευαστή. 
 
 
3.2.5 Στεγανωτικές ταινίες – Στεγανωτικά υλικά 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση τα χαρακτηριστικά των υλικών 
που θα χρησιμοποιήσει για την κατασκευή των αρμών, μαζί με τα χαρακτηριστικά των ταινιών 
στεγάνωσης. 
 
Δεν θα επιτραπεί να ξεκινήσουν οι εργασίες σκυροδέτησης εάν δεν έχουν εγκριθεί από την 
Υπηρεσία τα παραπάνω υλικά. Τα υλικά πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους. 
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Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι στεγανωτικές ταινίες που θα χρησιμοποιηθούν  σε 
αρμούς διακοπής εργασίας ή μερικής συστολής, πρέπει να είναι από ελαστικό ή PVC, ανθεκτικό 
στη φθορά από γήρανση, στις μηχανικές τριβές και στις προσβολές από νερό, οικιακά λύματα 
και φυσικά άλατα. Οι ταινίες που θα χρησιμοποιηθούν σε αρμούς συστολής/διαστολής πρέπει 
να έχουν ελάχιστο πλάτος 240mm.  
 
Οι εσωτερικές ταινίες στεγάνωσης στους αρμούς διαστολής και σε αρμούς πλήρους συστολής 
πρέπει να έχουν κεντρικό κοίλο βολβό, ενώ οι επιφανειακές ταινίες στεγάνωσης πρέπει να είναι 
τύπου διαστολής και θα τοποθετούνται μόνο κάτω από πλάκες βάσεως. 
 
Τα ελαστομερή στεγανωτικά θα είναι πολυθειούχα ή παρόμοιων συνθέσεων, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του πρότυπου BS 4254 κατάλληλα για εφαρμογή σε κατακόρυφους και οριζόντιους 
αρμούς, με καλή πρόσφυση στο σκυρόδεμα, κατάλληλες για εμβύθιση στο νερό και με αντοχή 
σε διαλυμένα οξέα και βάσεις, ζωικά, φυτικά και ορυκτά έλαια. Τα στεγανωτικά που θα έρχονται 
σε άμεση επαφή με τα λύματα θα πρέπει να έχουν αντοχή σε βιολογική προσβολή. 
 
Τα μαστιχοειδή στεγανωτικά θα πρέπει να παρέχουν καλή πρόσφυση σε ξύλο, γυαλί και 
σκυρόδεμα και να παραμένουν ελαστικά και στεγανά σε μετακίνηση, κρούση ή κραδασμούς. Το 
υλικό θα πρέπει να παρουσιάζει μεγαλύτερη από 100% επιμήκυνση αλλά μικρή επαναφορά, 
δηλαδή κάτω του 10%. 
 
Στις κατασκευές συγκράτησης του νερού θα χρησιμοποιούνται υλικά πλήρωσης με συνδετική 
ασφαλτική ύλη. Το υλικό δεν θα πρέπει να είναι απορροφητικό και πρέπει να δύναται να 
υποστεί συμπίεση μέχρι του 50% του αρχικού του πάχους και μετά να έχει άμεση επαναφορά 
στο 80%, όταν υγρανθεί. 
 
 
3.3 Εκτέλεση εργασιών 
3.3.1 Ποιότητα σκυροδέματος 
 
Οι αναλογίες των υλικών για την παρασκευή σκυροδέματος θα καθοριστούν από εργαστηριακή 
μελέτη σύνθεσης. Η μελέτη σύνθεσης είναι υποχρεωτική για τα σκυροδέματα κατηγορίας 
C16/20 ή ανώτερης.  
 
Σε όλες τις κατασκευές που μόνιμα ή προσωρινά αποθηκεύονται ή διακινούνται υγρά θα 
χρησιμοποιείται σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας μεγάλων έργων και διέπεται από τα 
καθοριζόμενα του νέου ΚΤΣ1997.  
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει σε αναγνωρισμένο εργαστήριο τις μελέτες για τις 
διάφορες κατηγορίες σκυροδεμάτων, σύμφωνα με το Άρθρο5 του ΚΤΣ και να υποβάλλει την 
σχετική μελέτη για έγκριση. Καμμιά σκυροδέτηση μονίμων έργων δεν θα επιτραπεί, πριν την 
έγκριση της μελέτης σύνθεσης από την Υπηρεσία. Η μελέτη σύνθεσης θα επαναλαμβάνεται στις 
παρακάτω περιπτώσεις εκτός αν δοθούν άλλες οδηγίες από την Υπηρεσία: 
 

- όταν αλλάζει η πηγή λήψης αδρανών, 
- όταν τα αδρανή παρουσιάζουν διαφορετική διαβάθμιση από εκείνη που είχαν στη 

μελέτη σύνθεσης, 
- όταν αλλάζουν τα πρόσθετα ή ο τύπος του τσιμέντου. 
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3.3.2 Ανάμιξη - Μεταφορά- Διάστρωση - Συντήρηση 
 
Οι εργασίες ανάμιξης, μεταφοράς, διάστρωσης, συμπύκνωσης και συντήρησης πρέπει να 
εκτελεσθούν σύμφωνα με σχετικά Άρθρα του ΚΤΣ1997.  
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στον Εργοδότη για έγκριση τα παρακάτω στοιχεία και 
πληροφορίες, για κάθε επιμέρους κατασκευή: 
 

- του συγκροτήματος παραγωγής - ανάμιξης, 
- των μέσων μεταφοράς, 
- του τρόπου διάστρωσης, 
- των δονητών και της θέσης τους, 
- την μέθοδο συντήρησης. 

 
Ο Ανάδοχος μπορεί να εκτελέσει την σκυροδέτηση χρησιμοποιώντας αντλίες, μετά από έγκριση 
του Εργοδότη και σύμφωνα με το Άρθρο12, παρ.12.10 του ΚΤΣ1997. 
 
Κατά τη σκυροδέτηση, πρέπει να υπάρχει επιτόπου ειδικευμένος τεχνίτης οπλισμού ο οποίος 
θα διευθετεί και θα διορθώνει τον οπλισμό που τυχόν μετακινήθηκε. 
 
Κατά την σκυροδέτηση θα πρέπει να συμπληρώνεται ο συννημμένος Πίνακας Ελέγχου 
Ποιότητας Σκυροδέματος (στο τέλος της Προδιαγραφής). 
 
 
3.3.3 Δειγματοληψίες και έλεγχος σκυροδέματος 
 
Για τα σκυροδέματα κατηγορίας C16/20 ή ανώτερης οι δειγματοληψίες και ο έλεγχος 
συμμόρφωσης θα είναι σύμφωνα με το Άρθρο13, του ΚΤΣ1997.  
 
Το σκυρόδεμα εξομάλυνσης θα ελέγχεται μόνο ως προς την περιεκτικότητά του σε τσιμέντο. 
 
 
3.3.4 Αρμοί 
 
Οι ταινίες στεγάνωσης πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θα 
πρέπει να είναι καλά στερεωμένες στη σωστή τους θέση κατά τη σκυροδέτηση και το 
σκυρόδεμα να συμπυκνώνεται καλά γύρω από αυτές, έτσι ώστε να μην υπάρξουν κενά. Όπου 
υπάρχει οπλισμός, θα πρέπει να αφεθεί κατάλληλη απόσταση μεταξύ αυτού και των ταινιών 
στεγάνωσης για να είναι δυνατό να γίνει καλή συμπύκνωση του σκυροδέματος στα σημεία αυτά. 
Οι θέσεις των μέσων στήριξης των επιφανειακών ταινιών θα είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις 
του κατασκευαστή. Δεν επιτρέπεται να δημιουργηθούν άλλες τρύπες δια μέσου των ταινιών 
στεγάνωσης. 
 
Οι συνδέσεις των ελαστικών ταινιών και των ταινιών από PVC θα πραγματοποιούνται με 
κατάλληλες θερμοσυγκολλητικές μεθόδους, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. 
 
Οι αρμοί των κατασκευών συγκράτησης νερού πρέπει να περαστούν με αστάρι, που θα 
προμηθεύσει ο κατασκευαστής του υλικού, πριν τοποθετηθεί το στεγανωτικό. Τα πολυθειούχα 
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στεγανωτικά δεν πρέπει να τοποθετούνται απ' ευθείας επάνω σε υλικά πλήρωσης αρμών που 
έχουν βάση την άσφαλτο, χωρίς τη χρησιμοποίηση ενός υλικού για τη διάλυση της συνάφειας, 
σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. 
 

(1) Αρμοί εργασίας  
Εκτός από τις περιπτώσεις αναπόφευκτων αρμών (π.χ. στις βάσεις τοιχίων), οι 
αρμοί κατασκευής πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να αποφεύγονται, κατά το 
δυνατόν, περιοχές υψηλών τάσεων. Η θέση των αρμών εργασίας, στην 
περίπτωση που δεν καθορίζονται στα σχέδια, θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία 
μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, πριν την έναρξη της σκυροδέτησης 
της υπόψη κατασκευής. 
Οι αρμοί εργασίας θα προετοιμάζονται, σύμφωνα με το Άρθρο14, παρ.3 του 
ΚΤΣ1997 και σε κατασκευές που θα συγκρατούν νερό πρέπει να έχουν 
απαραίτητα στεγανωτική ταινία. 
 
Λίγη ώρα μετά την σκυροδέτηση οι αρμοί εργασίας θα τρίβονται με 
συρματόβουρτσα, έτσι ώστε να απομακρύνεται η τσιμεντοκονία και να 
απογυμνώνονται οι κόκκοι των αδρανών. Κατά τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να 
προφυλάσσονται από την ενδεχόμενη βλάβη οι επιφάνειες σκυροδέματος που 
δεν ανήκουν στον αρμό. 
 
Πριν από τη νέα σκυροδέτηση οι αρμοί θα καθαρίζονται από κάθε ξένο σώμα και 
θα πλένονται με νερό υπό πίεση. Κατά τη στιγμή της σκυροδέτησης οι αρμοί 
πρέπει να είναι κορεσμένοι χωρίς όμως να έχουν ελεύθερο νερό στις κοιλότητες 
της επιφάνειάς τους. Απαγορεύεται η επάλειψη των αρμών με τσιμεντοκονία. 
 
Αν υπάρχει κατακόρυφος αρμός η σκυροδέτηση θα αρχίζει από τη θέση του 
αρμού. Σε οριζόντιους αρμούς τοιχίων θα διαστρώνεται πρώτα μια στρώση 
μικρού πάχους σε όλο το μήκος του αρμού η οποία και θα δονείται προσεκτικά. 
 

(2) Αρμοί διαστολής και συστολής 
 
Οι αρμοί διαστολής και συστολής θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.  
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση, τα υλικά και τον 
τρόπο κατασκευής των αρμών διαστολής και συστολής, πριν την κατασκευή 
τους. Γενικά οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή των σχετικών υλικών. 
 
Στους αρμούς πλήρους συστολής, ο κύριος οπλισμός της κατασκευής 
διακόπτεται. Οι όψεις του σκυροδέματος θα είναι βαμμένες με δύο στρώσεις 
ασφαλτικής βαφής και οι συνδετικοί ράβδοι (βλήτρα) των αρμών θα επαλειφθούν 
κατά το ήμισυ με σύνθεση για την παρεμπόδιση της συνάφειας. 
 
Στους αρμούς διαστολής, οι όψεις του σκυροδέματος θα έχουν διάκενο, που θα 
μπορεί να παραλάβει την εκτιμώμενη θερμική διαστολή. Ο οπλισμός θα 
διακόπτεται και οι συνδετικοί ράβδοι (βλήτρα) θα επαλειφθούν κατά το ήμισυ με 
σύνθεση για την παρεμπόδιση της συνάφειας. 
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3.3.5 Δοκιμές στεγανότητας 
 
Όλες οι κατασκευές των οποίων οι εσωτερικές επιφάνειες μπορεί να έρχονται σε επαφή με 
αποθηκευμένα ή μεταφερόμενα υγρά θα δοκιμάζονται για τη στεγανότητά τους με δαπάνες του 
Αναδόχου. Οι δοκιμές στεγανότητας με νερό θα γίνονται πριν γίνει η τυχόν επιχωμάτωση των 
εξωτερικών τοιχωμάτων και πριν τοποθετηθούν οι τυχόν υδατοστεγανές μεμβράνες στις 
εξωτερικές επιφάνειες. Όλες οι σωληνώσεις σύνδεσης και τα άλλα εξαρτήματα που περνούν δια 
μέσου των κατασκευών που δοκιμάζονται, θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί πριν γίνουν οι 
δοκιμές. 
 
Οι κατασκευές θα γεμίσουν με νερό και αφού περάσει μία περίοδος επτά ημερών για 
απορρόφηση, θα μετρηθεί η στάθμη του νερού με ένα όργανο μέτρησης στάθμης σε 
συνδυασμό με ένα βερνιέρο ή με άλλο εγκεκριμένο μέσο. Το νερό θα αφεθεί να παραμείνει επί 
επτά ημέρες και η συνολικά επιτρεπόμενη πτώση της στάθμης της περιόδου αυτής, 
λαμβάνοντας υπόψη την εξάτμιση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1‰ του μέσου βάθους της 
γεμάτης δεξαμενής και σε κάθε περίπτωση όχι άνω των 10mm. 
 
Εάν η κατασκευή δεν ικανοποιήσει τις συνθήκες της δοκιμής αλλά η ημερήσια πτώση της 
στάθμης μειώνεται, δύναται η περίοδος της δοκιμής να επεκταθεί για άλλες επτά ημέρες και εφ' 
όσον κατά την περίοδο αυτή δεν ξεπεραστεί το καθορισμένο όριο, η κατασκευή μπορεί να 
θεωρηθεί ως ικανοποιητική. 
 
Παρά την ικανοποιητική διαδικασία της παραπάνω δοκιμής, οτιδήποτε εμφανείς διαρροές στην 
επιφάνεια της κατασκευής θα πρέπει να σταματήσουν. Τυχόν καλαφατίσματα ή επιδιορθώσεις 
ρωγμών θα γίνονται, όπου είναι εφικτό, από την εσωτερική πλευρά. 
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4. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 
4.1 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμός 
 
Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά τον σιδηρού οπλισμό του σκυροδέματος.  
 
Γενικά ισχύει ο ελληνικός ”Κανονισμός για την Μελέτη και Κατασκευή έργων από σκυρόδεμα 
E.Κ.Ω.Σ.2000 (ΦΕΚ1239Β – 18/10/2000), καθώς επίσης και ο "Κανονισμός Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος" (ΦΕΚ315Β/97).  
 
 
4.2 Υλικά 
 
Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στον ΚΤΧ2000. Ο σιδηρούς οπλισμός θα είναι καινούριος, 
καθαρός, ευθύς και χωρίς σκουριά. Θα αποθηκεύεται πάνω σε υποθέματα ή θα προφυλάσσεται 
από την άμεση επαφή με το έδαφος με άλλο τρόπο, εγκεκριμένο από την Υπηρεσία. 
 
Πριν την αποστολή του υλικού στο εργοτάξιο, ο Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία αντίγραφο 
όλων των εκθέσεων ελέγχων που έγιναν στο εργαστήριο του κατασκευαστή ή σε άλλο 
αναγνωρισμένο εργαστήριο. 
 
 
4.3 Εκτέλεση εργασιών 
 
Ο χάλυβας, πριν τοποθετηθεί στα έργα, πρέπει να καθαρίζεται από τυχόν συστατικά που 
πιθανόν να βλάψουν τη συνάφεια με το σκυρόδεμα όπως π.χ. ακαθαρσίες, λίπη και χαλαρές 
σκουριές. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τήρηση της μορφής και της θέσης του οπλισμού, 
όπως προβλέπεται στα σχέδια της μελέτης καθώς και στην καλή σύνδεση με σύρμα των 
συνεχών εφελκυόμενων ή θλιβόμενων χαλύβδινων ράβδων (κύριοι οπλισμοί) με τον οπλισμό 
διανομής και τους συνδετήρες. Οι σχετικές εργασίες, τα μήκη επικάλυψης και αγκύρωσης καθώς 
και ελάχιστες ακτίνες καμπυλότητας του οπλισμού θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Ε.Κ.Ω.Σ.2000.  
 
Όλες οι διασταυρώσεις των ράβδων οπλισμού θα είναι γερά δεμένες με γαλβανισμένο σύρμα. 
Τα άκρα του σύρματος θα είναι γυρισμένα προς το κύριο σώμα του σκυροδέματος και δεν θα 
έρχονται σε επαφή με το καλούπι. Η συγκόλληση χαλύβδινου οπλισμού θα πρέπει να είναι 
σύμφωνη με το DIN4099 και επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Εργοδότη. 
 
Θα πρέπει να τηρηθεί με προσοχή η απαιτούμενη, από τα σχέδια της μελέτης, επικάλυψη όλων 
των οπλισμών με σκυρόδεμα. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση 
λεπτομέρειες του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην πλευρική επικάλυψη συνδετήρων, ενώ ο πάνω 
οπλισμός των πλακών και δοκών πρέπει να εξασφαλίζεται από την βύθιση μέσα στο 
σκυρόδεμα. 
 
Οι οπλισμοί πρέπει να περιβάλλονται πυκνά από την μάζα του σκυροδέματος. Κατά την 
σκυροδέτηση δεν θα πρέπει να διαταραχθεί ο οπλισμός. Σε περίπτωση μετακίνησης του 
οπλισμού, ο οπλισμός θα επαναφερθεί στην θέση του από ειδικευμένο τεχνίτη. Εάν βρεθεί ότι 
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έχει μετακινηθεί ο οπλισμός, αφού σκληρυνθεί το σκυρόδεμα, και κατά την άποψη της 
Υπηρεσίας η σταθερότητα ή η αντοχή της κατασκευής είναι δυνατό να διαταραχθεί, τότε ο 
Ανάδοχος οφείλει να καθαιρέσει το ελαττωματικό τμήμα και να το ανακατασκευάσει στην σωστή 
του μορφή. 
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5. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
5.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στους ξυλότυπους και μεταλλότυπους που 
απαιτούνται για την κατασκευή των κατασκευών από σκυρόδεμα καθώς επίσης και στις 
εργασίες τελειωμάτων των επιφανειών του σκυροδέματος. 
 
 
5.2 Υλικά 
 
Γενικά, για την κατασκευή μεταλλοτύπων και ξυλοτύπων πρέπει να εφαρμόζονται τα 
καθοριζόμενα στο Άρθρο11 του ΚΤΣ1997. 
 
 
5.3 Εκτέλεση Εργασιών 
5.3.1 Γενικά 
 
Οι ξυλότυποι θα πρέπει να είναι στερεοί και συμπαγείς για να αποφεύγεται η απώλεια 
κονιάματος από το σκυρόδεμα και να διατηρηθεί η σωστή θέση και οι διαστάσεις της 
κατασκευής. Οι ξυλότυποι πρέπει να αφαιρούνται από το διαστρωμένο σκυρόδεμα χωρίς να 
δημιουργούνται κρούσεις ή δονήσεις στην κατασκευή. Θα πρέπει να προβλεφθούν ανοίγματα 
στα καλούπια για να είναι δυνατή η πρόσβαση των δονητών σε όλες τις περιοχές. Οι ξυλότυποι 
θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαταγμένοι ώστε να επιτρέπουν την πρόσβαση για την 
προετοιμασία των επιφανειών των αρμών πριν σκληρυνθεί το σκυρόδεμα. 
 
Δεν επιτρέπεται να γίνεται σκυροδέτηση απ' ευθείας επάνω σε επιφάνειες εκσκαφής, εκτός εάν 
προηγηθεί σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.  
 
Ο χρόνος αφαίρεσης των τύπων θα καθοριστεί από τον Ανάδοχο και γενικά θα είναι σύμφωνος 
με τα καθοριζόμενα στον ΚΤΣ1997. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από την πρόωρη αφαίρεση 
των καλουπιών και ακόμη οποιαδήποτε μη αποδεκτή παρέκκλιση, λόγω συστολών και 
ερπυσμού, θα επιδιορθωθεί από τον Ανάδοχο με δική του επιβάρυνση. 
 
Κατά την προετοιμασία των τύπων ο Ανάδοχος πρέπει να προβλέψει και να εγκαταστήσει 
κιβωτοειδή ανοίγματα ή τεμάχια σωλήνων στα τοιχεία κτλ. των τεχνικών έργων, σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης, για την σύνδεση των δεξαμενών με τα δίκτυα και την προσαρμογή του 
εξοπλισμού. 
 
Μετά την σκυροδέτηση πρέπει να προβεί στις σχετικές εργασίες σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην σχετική Τεχνική Προδιαγραφή για την τοποθέτηση των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων. Τα 
κενά θα συμπληρωθούν με δευτερογενές σκυρόδεμα δημιουργώντας ομαλό φινίρισμα. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα δοθεί για την διασφάλιση της υδατοστεγανότητας των κατασκευών. 
 
Σε περιπτώσεις οπών μικρότερων από 150mmx150mm σε πλάκες και τοιχία, ο οπλισμός 
μπορεί να μετατοπιστεί τοπικά γύρω από το άνοιγμα. Σε περιπτώσεις μεγαλύτερων οπών θα 
πρέπει να τοποθετηθούν πρόσθετες ράβδοι οπλισμού, ίσες με τις ράβδους που κόπηκαν, 
επιπροσθέτως δε θα πρέπει να τοποθετηθούν και διαγώνιες ράβδοι της ίδιας διαμέτρου 
περιβάλλοντας το άνοιγμα. 
 
  



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Α–Προδιαγραφές Π.Μ. 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 27 
 

 
5.3.2 Μόρφωση επιφανειών 
 
Τα επιφανειακά τελειώματα σκυροδέματος διακρίνονται σε : 
 

- Τελειώματα επιφανειών σκυροδέματος που προκύπτουν μετά την αποξήλωση των 
τύπων. 

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

 
Μόρφωση επιφανειών από ξυλότυπο ή μεταλλότυπο 

 
Γενικά όλες οι τελειωμένες επιφάνειες πρέπει να είναι καλής ποιότητας χωρίς φωλιές, κενά 
ή οπές. Μεγάλες ατέλειες μπορούν να προκαλέσουν την απόρριψη της κατασκευής του 
σκυροδέματος. 
 
Σε βάθος μικρότερο από 40mm από την τελική εκτεθειμένη επιφάνεια σκυροδέματος 
απαγορεύεται να υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα, εκτός από αυτά που τοποθετήθηκαν 
ειδικά για να βρίσκονται στην επιφάνεια. 
 
Καμία επιδιόρθωση τελειωμένων επιφανειών δεν θα γίνεται εάν πρώτα οι επιφάνειες δεν 
επιθεωρηθούν από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία πρέπει να επιθεωρήσει τις περιοχές που 
παρουσιάζουν κυψελώσεις για να αποφασίσει αν πρόκειται για επιφανειακές ατέλειες, ή 
δομικά ελαττώματα. Τα τελευταία πρέπει να επιδιορθώνονται σύμφωνα με τις μεθόδους 
που προτείνονται από τον Ανάδοχο και εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 
 
Οι κοιλότητες πρέπει να καθαρίζονται με επιμέλεια και να προετοιμάζονται με ακμές 
περίπου κάθετες στην επιφάνεια του σκυροδέματος, να τρίβονται οι επιφάνειες για 
επιδιόρθωση με τσιμεντοπολτό, και να γεμίζονται με τσιμεντοκονίαμα και άμμο στις ίδιες 
αναλογίες με αυτές του σκυροδέματος που επιδιορθώνεται. Το κονίαμα πρέπει να 
συμπιεστεί καλά ώστε να γεμίσει τελείως την κοιλότητα και να υποβληθεί σε τελείωμα 
ώστε να παρουσιάζει υφή ίδια με αυτή των γειτονικών επιφανειών. 
 
Οι οπές μετά την αφαίρεση των συνδετικών ράβδων πρέπει να καθαριστούν με επιμέλεια, 
να διαποτιστούν με νερό και να γεμίσουν με ισχυρή τσιμεντοκονία. Πριν από την 
εφαρμογή της τσιμεντοκονίας πρέπει να απομακρυνθούν τα ελεύθερα νερά. 
 
Το τελείωμα των επιφανειών σκυροδέματος που προκύπτουν μετά την αποξήλωση των 
τύπων θα πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις. Στην περίπτωση που δεν 
ικανοποιηθεί η Υπηρεσία για την ποιότητα της επιτευχθείσης μόρφωσης των επιφανειών, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα παρακάτω, ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς πρόσθετη 
αποζημίωση να προβεί σε διάστρωση της επιφάνειας με τσιμεντοκονίαμα, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας.  
 
Η κατηγορία μόρφωσης επιφανειών σκυροδέματος προσδιορίζεται μονοσήμαντα στα 
σχέδια της Μελέτης και διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 
 
 Ξυλότυπος F1  
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Οι επιφάνειες σκυροδέματος επί των οποίων θα τοποθετηθεί και άλλο σκυρόδεμα ή 
θα επιχωθούν δεν πρέπει να έχουν εμφανείς ατέλειες. Μπορεί να εμφανίζονται 
επίσης μικρές ατέλειες (κοιλώματα) προκαλούμενες από την παγίδευση αέρα ή 
νερού, αλλά η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από κενά, σπογγώδεις 
περιοχές και μεγάλες ατέλειες. 
Το διάκενο κάτω από οποιοδήποτε τμήμα κανόνα (ευθύγραμμου ή καμπύλου κατά 
περίπτωση), που τοποθετείται για τον έλεγχο μετά την κατασκευή και τις τυχόν 
επιδιορθώσεις δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 10mm. 
 
 

 Ξυλότυπος F2  
 
Σε επιφάνειες επί των οποίων προβλέπονται προστατευτικές στρώσεις (π.χ. σοβάς) 
ή που μόνιμα ή περιοδικά θα βρίσκονται σε επαφή με αποθηκευόμενα ή 
μεταφερόμενα υγρά δεν θα παρουσιάζουν προεξοχές.  
 
Οι προεξοχές που δημιουργούνται θα αφαιρούνται όσο το σκυρόδεμα είναι νωπό 
και οι ατέλειες στην επιφάνεια θα διορθώνονται με κονίαμα με λευκό τσιμέντο, ώστε 
το τελικό χρώμα του επιδιορθωμένου τμήματος να είναι το ίδιο με αυτό της 
υπόλοιπης επιφάνειας. 
 
Το διάκενο κάτω από οποιοδήποτε τμήμα κανόνα (ευθύγραμμου ή καμπύλου κατά 
περίπτωση), που τοποθετείται για τον έλεγχο μετά την κατασκευή και τις τυχόν 
επιδιορθώσεις δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 5mm. 
 

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

 
Μόρφωση ελεύθερων επιφανειών  
 
Η ελεύθερη επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι καλά αλφαδιασμένη και 
συμπυκνωμένη. 
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Στους πυθμένες των δεξαμενών και γενικά όπου δεν πρόκειται να επακολουθήσει 
πρόσθετη στρώση από σκυρόδεμα ή από άλλο υλικό, η τελική επιφάνεια πρέπει να 
είναι ομαλή. 
 
Η διάστρωση θα γίνεται με μυστρί ή με μηχανή και κατά περίπτωση με επίπαση 
τσιμέντου. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας το διάκενο κάτω από κανόνα 
δοκιμής δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 5mm. 
 
 

5.3.3 Επιδιόρθωση επιφανειών σκυροδέματος 
 
Στην περίπτωση που παρουσιαστούν ατέλειες στην επιφάνεια του σκυροδέματος ο Ανάδοχος 
οφείλει να προβεί με δαπάνες του σε επιδιορθώσεις. Για τον σκοπό αυτό θα προτείνει για 
έγκριση όλα τα υλικά που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, με τις ειδικές προδιαγραφές του 
κατασκευαστή. 
 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ατέλειες ή ζημιές στην μόρφωση του σκυροδέματος 
επιδιορθώνονται με τους παρακάτω τρόπους : 
 
α. επιφανειακές κυψελωτές ατέλειες : 

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

- καθαρισμός της επιφάνειας με βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα 
- τοποθέτηση με χρήση καλουπιού ή όχι και διάστρωση με μυστρί κονιάματος από 

μίγμα αντισυρρικνωτικής κονίας συγκολλητικού γαλακτώματος νερού 
- εξομάλυνση της επιφάνειας με στοκάρισμα με το ίδιο υλικό 

 
β. σπασίματα από το ξεκαλούπωμα : 

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

- καθαρισμός της επιφάνειας με βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα 
- τοποθέτηση με χρήση καλουπιού ή όχι και διάστρωση με μυστρί κονιάματος από 

μίγμα εποξειδικής ρητίνης χαλαζιακής άμμου 
- εξομάλυνση της επιφάνειας με στοκάρισμα με το ίδιο υλικό 

γ. φυσαλίδες αέρα στην επιφάνεια : 
- καθαρισμός της επιφάνειας με βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα 
- τοποθέτηση με χρήση καλουπιού ή όχι και διάστρωση με μυστρί κονιάματος από 

μίγμα αντισυρρικνωτικής κονίας συγκολλητικού γαλακτώματος - νερού 
- εξομάλυνση της επιφάνειας με στοκάρισμα με το ίδιο υλικό 

 
 
5.3.4 Στέψη δεξαμενών 
 
Η στέψη των δεξαμενών στις οποίες κινούνται παλινδρομικές ή περιστρεφόμενες γέφυρες θα 
πρέπει να κατασκευαστούν και διαμορφωθούν σύμφωνα με οριζόμενα στον ΚΤΣ σχετικά με την 
συντήρηση του σκυροδέματος, τις υποδείξεις του προμηθευτή του εξοπλισμού και της 
Υπηρεσίας. 
 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Α–Προδιαγραφές Π.Μ. 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 30 
 

Λόγω της μεγάλης μηχανικής καταπόνησης στον οποία υπόκειται η στέψη των δεξαμενών από 
τις κινούμενες γέφυρες θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση κονιαμάτων με μεγάλη 
περιεκτικότητα σε νερό. 
 
Γενικά η σκυροδέτηση θα πρέπει να γίνεται σε ψηλότερη στάθμη από αυτή που καθορίζεται 
στην Μελέτη (τουλάχιστον 1cm ψηλότερα από προκαθορισμένη στάθμη μετά την 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 γίνεται ένα τελικό φινίρισμα της επιφάνειας με βούρτσα.  
 
Εναλλακτικά μπορεί η στέψη των δεξαμενών να διαμορφωθεί από προκατασκευασμένα 
στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή η σκυροδέτηση του τοιχείου γίνεται μέχρι ύψους 30cm 
χαμηλότερα της στάθμης στέψης, ενώ θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την 
στεγάνωση. 
 
Η τραχύτητα στην στέψη μπορεί να αυξηθεί με την διασπορά σκληρών σωματιδίων στο υγρό 
σκυρόδεμα. 
 
Εάν η συντήρηση γίνει με μεμβράνη που σχηματίζεται στην επιφάνεια του σκυροδέματος θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται ικανοποιητική σύνδεση ακόμη και σε υγρό σκυρόδεμα. 
 
 
5.3.5 Εσοχές και ανοίγματα για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
 
Κατά την προετοιμασία των τύπων ο Ανάδοχος πρέπει να προβλέψει και να εγκαταστήσει 
κιβωτοειδή ανοίγματα ή τεμάχια σωλήνων στα τοιχώματα κτλ. των τεχνικών έργων, σύμφωνα με 
τα σχέδια της Μελέτης Εφαρμογής, για την σύνδεση των δεξαμενών με τα δίκτυα και την 
προσαρμογή του εξοπλισμού. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί για την διασφάλιση της 
υδατοστεγανότητας των κατασκευών. 
 
Σε περιπτώσεις οπών μικρότερων από 150mmx150mm σε πλάκες και τοιχώματα, ο οπλισμός 
μπορεί να μετατοπιστεί τοπικά γύρω από το άνοιγμα. Σε περιπτώσεις μεγαλύτερων οπών θα 
πρέπει να τοποθετηθούν πρόσθετες ράβδοι οπλισμού, ίσες με τις ράβδους που κόπηκαν, 
επιπροσθέτως δε θα πρέπει να τοποθετηθούν και διαγώνιες ράβδοι της ίδιας διαμέτρου 
περιβάλλοντας το άνοιγμα. 
 
Οι βάσεις και τα μπουλόνια στήριξης των μηχανημάτων θα πρέπει να πληρωθούν με 
τσιμεντοκονίαμα με κατάλληλο προσθετικό διαστολής. Στις περιπτώσεις, που ενσωματώνονται 
στο σκυρόδεμα ανομοιογενή μέταλλα σε κοντινή απόσταση το ένα με το άλλο, θα πρέπει να 
ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παρουσιαστεί ηλεκτρολυτική διάβρωση.  
 
Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών και υλικών περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές των 
επιμέρους Άρθρων του Τιμολογίου. 
 
 
5.3.6 Δοκιμές στεγανότητας 
 
Όλες οι κατασκευές των οποίων οι εσωτερικές επιφάνειες μπορεί να έρχονται σε επαφή με 
αποθηκευμένα ή μεταφερόμενα υγρά θα δοκιμάζονται για τη στεγανότητά τους με δαπάνες του 
Αναδόχου. Οι δοκιμές στεγανότητας με νερό θα γίνονται πριν γίνει η τυχόν επιχωμάτωση των 
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εξωτερικών τοιχωμάτων και πριν τοποθετηθούν οι τυχόν υδατοστεγανές μεμβράνες στις 
εξωτερικές επιφάνειες. Όλες οι σωληνώσεις σύνδεσης και τα άλλα εξαρτήματα που περνούν δια 
μέσου των κατασκευών που δοκιμάζονται, θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί πριν γίνουν οι 
δοκιμές. 
 
Οι κατασκευές θα γεμίσουν με νερό και αφού περάσει μία περίοδος επτά ημερών για 
απορρόφηση, θα μετρηθεί η στάθμη του νερού με ένα όργανο μέτρησης στάθμης σε 
συνδυασμό με ένα βερνιέρο ή με άλλο εγκεκριμένο μέσο. Το νερό θα αφεθεί να παραμείνει επί 
επτά ημέρες και η συνολικά επιτρεπόμενη πτώση της στάθμης της περιόδου αυτής, 
λαμβάνοντας υπόψη την εξάτμιση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1‰ του μέσου βάθους της 
γεμάτης δεξαμενής και σε κάθε περίπτωση όχι άνω των 10mm. 
 
Εάν η κατασκευή δεν ικανοποιήσει τις συνθήκες της δοκιμής αλλά η ημερήσια πτώση της 
στάθμης μειώνεται, δύναται η περίοδος της δοκιμής να επεκταθεί για άλλες επτά ημέρες και εφ' 
όσον κατά την περίοδο αυτή δεν ξεπεραστεί το καθορισμένο όριο, η κατασκευή μπορεί να 
θεωρηθεί ως ικανοποιητική. 
Παρά την ικανοποιητική διαδικασία της παραπάνω δοκιμής, οτιδήποτε εμφανείς διαρροές στην 
επιφάνεια της κατασκευής θα πρέπει να σταματήσουν. Τυχόν καλαφατίσματα ή επιδιορθώσεις 
ρωγμών θα γίνονται, όπου είναι εφικτό, από την εσωτερική πλευρά. 
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6. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ 
6.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και τις δοκιμές 
στεγανότητας των δικτύων σωληνώσεων πεδίου διακίνησης λυμάτων, στραγγιδίων, ομβρίων, 
ιλύος και νερού, περιλαμβανομένων και των φρεατίων συγκράτησης υγρών (δίκτυο 
στραγγιδίων, ομβρίων κτλ.) και των ξηρών φρεατίων (φρεάτια δικλείδων). Οι σωληνογραμμές 
εντός αντλιοστασίων και κτιριακών έργων καλύπτονται από την Προδιαγραφή «Σωληνώσεις και 
εξαρτήματα δικτύων». 
 
Το υλικό των αγωγών θα είναι για τα δίκτυα που λειτουργούν υπό πίεση προσδιορίζεται στις 
Ειδικές Προδιαγραφές και μπορεί να είναι: 
 
- uPVC 6atm ή ανώτερης εφ’ όσον προδιαγράφεται διαφορετικά 
- HDPE 3ης γενιάς 10atm ή ανώτερης εφόσον προδιαγράφεται διαφορετικά 
- Χαλύβδινοι ελικοειδούς ραφής 
 
Τα δίκτυα βαρύτητας κατασκευάζονται από: 
 
- PVC  
- σωλήνες δομημένου τοιχώματος από HDPE 
- Ελικοειδείς σωλήνες SPIRAL από uPVC-HDPE 
- Τσιμεντοσωλήνες για δίκτυα όμβριων και όπου αλλού ρητά προβλέπεται από την Μελέτη 

και τις Ειδικές Προδιαγραφές. 
 
6.2 Υλικά 
6.2.1 Σωλήνες από uPVC 6 atm ή ανώτερης 
 
Οι σωλήνες από PVC/6atm ή ανώτερης θα είναι σύμφωνοι με ΕΛΟΤ 9 και DIN 8061, 8062. 
Όπου απαιτείται οι σωλήνες uPVC να συνδεθούν με φλάντζα, θα χρησιμοποιηθούν τεμάχια 
χυτοσιδηρά (φλάντζα με ευθύ άκρο ή φλάντζα με μούφα) σύμφωνα με την ΕΝ 1514-1. Οι 
κοχλίες/περικόχλια που απαιτούνται από την σύνδεση θα είναι εν θερμώ γαλβανισμένα 
σύμφωνα με την ΕΝ1515. 
 
Η σύνδεση των ειδικών τεμαχίων από uPVC θα γίνεται με κόλληση, σύμφωνα με το DIN 8063. 
Όπου απαιτείται θα χρησιμοποιηθούν ειδικά τεμάχια από χυτοσίδηρο. Οι συνδέσεις σωλήνων 
από PVC/6atm και χαλυβδοσωλήνων εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά θα γίνεται με 
ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια (ζιμπώ). 
 
Για μικρές διαμέτρου σωλήνες (μέχρι 2”), που χρησιμοποιούνται για την διακίνηση πόσιμου - 
βιομηχανικού νερού και μόνο, είναι δυνατή η χρήση uPVC σωλήνων 16atm με σπείρωμα. Η 
σύνδεση των σωλήνων με σπείρωμα θα γίνεται σύμφωνα με το κατά DIN 2999. Όπου απαιτείται 
θα χρησιμοποιηθούν ειδικά τεμάχια από uPVC με υδραυλικό σπείρωμα. 
 
 
6.2.2 Σωλήνες από HDPE 3ης γενιάς 10atm ή ανώτερης 
 
Οι σωλήνες από HDPE, ονομαστικής πίεσης 10atm., θα είναι τρίτης γενεάς θα κατασκευάζονται 
σύμφωνα με την ΕΝ12201. Οι συνδέσεις θα γίνονται : 
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1. Πολυαιθυλένιο - πολυαιθυλένιο 

Mε μετωπική συγκόλληση (buttfusion), για διαμέτρους σωλήνων μεγαλύτερες από Φ110. 
Για μικρότερες από Φ110 διαμέτρους σωληνώσεων, είναι επιτρεπτή η σύνδεση των 
σωληνώσεων με : 
 
 ηλεκτροσυγκόλληση (ElectrofusionWelding). Η σύνδεση σε αυτή την περίπτωση 

γίνεται μέσω ειδικού εξαρτήματος (ηλεκτρομούφα), κατάλληλων διαστάσεων 
ανάλογα με τις διαμέτρους των σωληνώσεων και σύμφωνα με τα σχέδια της 
Μελέτης και τις Ειδικές Προδιαγραφές.  

 μηχανικό τρόπο. Η σύνδεση σε αυτή την περίπτωση γίνεται με συνδέσμους και 
ρακόρ από πολυπροπυλένιο. Ειδικά για την διακίνηση πόσιμου και βιομηχανικού 
νερού και για διαμέτρους μέχρι και DN32, η σύνδεση μπορεί να γίνει και με 
ορειχάλκινους συνδέσμους και ρακόρ.  

 
2. Πολυαιθυλένιο - PVC ή με μεταλλικούς σωλήνες 
 

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

 
 
6.2.3 Σωλήνες από χάλυβα 
 
Οι σωληνώσεις από χάλυβα θα είναι ελικοειδούς ραφής, σπειροειδούς συγκόλλησης, σύμφωνα 
με το DIN1626. Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, το ελάχιστο πάχος των 
χαλυβδοσωλήνων θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τον επόμενο πίνακα : 
 
 

Εσωτερική Διάμετρος σε mm Πάχος Τοιχώματος σε mm 
80 2,9 

100 3,2 
125 3,6 
150 4,0 
200 4,5 
250 5,0 
300 5,6 
350 5,6 
400 6,3 
500 6,3 
600 6,3 
700 7,1 
800 8,0 
900 10,0 
1000 10,0 
1200 12,5 
1400 14,2 
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Οι φλάντζες, θα είναι γενικά σύμφωνες με την ΕΝ1514. Όλα τα εξαρτήματα (καμπύλες, ταυ, 
συστολές κτλ) θα είναι τύπου μεταλλικής συγκόλλησης (σύμφωνα με την ΕΝ10253, κατηγορίας 
3). Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα σε θερμό γαλβάνισμα, 
σύμφωνα με την ΕΝ10253. 
 
Όλα τα άκρα των σωλήνων, που θα συγκολληθούν θα υποστούν προηγούμενα λοξοτόμιση 
(φρεζάρισμα) υπό γωνία 30 έως 35. Όλες οι εγκάρσιες ραφές, θα συγκολληθούν εξωτερικά και 
εσωτερικά, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.  
 
Οι χαλυβδοσωλήνες θα φέρουν πλήρη εξωτερική και εσωτερική αντιδιαβρωτική επένδυση 
σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
 
 Προετοιμασία επιφάνειας με συρματόβουρτσα για την αφαίρεση ακαθαρσιών, στιγμάτων 

συγκόλλησης κτλ. 
 Αμμοβολή κατά BS4232, 2η ποιότητα, ή SIS 055900, Sa 2,5-3 
 Εσωτερική προστασία: 

- μία στρώση με εποξειδικό αστάρι μεταλλικού ψευδαργύρου δύο συστατικών 
(ΠΞΣ75μm), 

- μια στρώση με εποξειδική βαφή δύο συστατικών με λιθανθρακόπισα (ΠΞΣ200μm) 
 Εξωτερική προστασία:  

- μια στρώση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών (ΠΞΣ50μm)  
- δύο στρώσεις με εποξειδική βαφή δύο συστατικών (ΠΞΣ100μm)  

 
Εναλλακτικά και εφ’ όσον προδιαγράφεται στις Ειδικές Προδιαγραφές επένδυση με 
πολυαιθυλένιο, αυτή θα γίνει σύμφωνα με το DIN30670, δηλαδή : 
 
1η στρώση: στρώση βάσης (primer) από θερμοσυγκολητική εποξειδική σκόνη ελαχίστου 

πάχους 60 μικρών 
2η στρώση: στρώση υλικού συγκόλλησης (adhesive coat) ελαχίστου πάχους 250 μικρών 
3η στρώση: εξωτερική στρώση από εκβαλλόμενο (extruded) πολυαιθυλένιο. Ο αριθμός 

των περιελίξεων και επικαλύψεων πρέπει να είναι τέτοιος που το ελάχιστο 
πάχος της στρώσης πολυαιθυλενίου να είναι 3mm.  

 
Στα σημεία των συγκολλήσεων ο αγωγός θα επικαλύπτεται με ταινία πολυαιθυλενίου 3 
στρωμάτων συνολικού πάχους τουλάχιστον 3,2mm. Η ταινία που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι 
κατασκευασμένη σύμφωνα με το DIN30672, το πάχος της θα είναι 0,75mm έως 0,80mm και το 
πλάτος της 100mm, ενώ η επικάλυψη 50mm.  
 
Στα άκρα των σωλήνων στα οποία πιθανόν να έχει παρουσιασθεί οξείδωση, θα πρέπει να 
προηγηθεί καθάρισμα με βούρτσα. 
 
 
6.2.4 Σωλήνες από uPVC σειράς 41 ή ανώτερης 
 
Οι σωλήνες βαρύτητας υπογείων δικτύων θα είναι από uPVC σειράς 41 ή ανώτερης, 
κατασκευασμένοι σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ476 και DIN19534 με ενσωματωμένο σύνδεσμο 
(μούφα) και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας.  
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6.2.5 Σωλήνες δομημένου τοιχώματος από HDPE 
 
Οι αγωγοί θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ΕΝ 13476, τύπος Β. Σε περιπτώσεις αλλαγής 
κατεύθυνσης, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις αλλαγής διατομών καθώς και διακλαδώσεων 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 
13476, για να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή καθώς και η στεγανότητα του δικτύου. Σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να αποφεύγεται η χρήση εξαρτημάτων που έχουν παραχθεί από 
διαφορετικές πρώτες ύλες από αυτές των ευθύγραμμων σωλήνων. Οι συνδέσεις των σωλήνων 
θα γίνεται με μούφα και ελαστικό δακτύλιο. 
 
 
6.2.6 Ελικοειδής σωλήνες SPIRAL από uPVC ή HDPE 
 
Για σωλήνες μεγάλων διαμέτρων (πάνω από Φ600) σε δίκτυο βαρύτητας θα χρησιμοποιηθούν 
σωλήνες ελικοειδείς (SPIRAL) από uPVC ή HDPE σύμφωνα με DIN16961, ΕΛΟΤ1169.  
 
Η σύνδεση των SPIRAL σωλήνων από uPVC γίνεται μέσω συνδέσμου (μούφα) όπως και για 
τους σωλήνες από uPVC με συμπαγή τοιχώματα. Η στεγανότητα εξασφαλίζεται από τον 
ενσωματωμένο ελαστικό δακτύλιο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση 
ελαστικός δακτύλιος (στεγανωτικό) ο οποίος συσφίγγει πάνω στον σωλήνα μέσω μεταλλικού 
στεφανιού. Το μεταλλικό στεφάνι όπως και οι βίδες που το σφίγγουν είναι κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο χάλυβα.  
 
Η σύνδεση των SPIRAL σωλήνων από HDPE, εκτός από το ανοξείδωτο μεταλλικό στεφάνι με 
τον ελαστικό δακτύλιο (στεγανωτικό), μπορεί να επιτευχθεί και με την μέθοδο της αυτογενούς 
συγκόλλησης.  
 
 
6.2.7 Τσιμεντοσωλήνες 
 
Οι τσιμεντοσωλήνες θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή δικτύων ομβρίων ή των έργων 
διάθεσης και μόνο μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. Θα προέρχονται από το εμπόριο 
και θα ανταποκρίνονται πλήρως με την Υπουργική Απόφαση ΕΔ2α/02/44/Φ.1.1 του 
ΦΕΚ253/Β/84 χωρίς εσωτερική επένδυση. Η κατηγορία σωλήνων, ο τύπος τοιχωμάτων των 
σωλήνων, η διάμετρος και ο τρόπος έδρασής τους θα καθορίζονται στην Μελέτη και τις Ειδικές 
Προδιαγραφές. 
 
Σε κάθε περίπτωση για τον καθορισμό των παραπάνω παραμέτρων και τελικά την επιλογή των 
τσιμεντοσωλήνων θα λαμβάνεται κινητό φορτίο κατηγορίας SLW60 κατά DIN1072. 
 
 
6.2.8 Φρεάτια 
 
Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα. Εναλλακτικά μπορεί να εγκατασταθούν 
προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυαιθυλένιο μεσαίας πυκνότητας, ή υψηλής πυκνότητας 
ανάλογα με τα βάθη τοποθέτησης και την ύπαρξη ή όχι υδροφόρου ορίζοντα.  
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6.3 Εκτέλεση Εργασιών 
6.3.1 Διακίνηση και αποθήκευση σωλήνων 
 
Οι σωλήνες θα μεταφέρονται, αποθηκεύονται και θα διακινούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Οι σωλήνες πρέπει να μεταφέρονται διατεταγμένοι για να μην προκαλούνται 
ζημιές κατά την μεταφορά τους στο εργοτάξιο. 
 
Οι χειρισμοί κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση θα γίνονται με μεγάλη προσοχή και ανάλογα με το 
βάρος των σωλήνων με τα χέρια, με σχοινιά και ξύλινους ολισθητήρες (από μαδέρια) ή 
ανυψωτικό μηχάνημα. Όταν χρησιμοποιούνται άγκιστρα για την ανύψωση τα άκρα τους θα 
καλύπτονται με λάστιχο, για να μην καταστρέφονται τα χείλη των σωλήνων.   
 
Οι αγωγοί θα αποθηκεύονται σε ομαλές και επίπεδες επιφάνειες απαλλαγμένες από διαβρωτικά 
υλικά, χωριστά ανά υλικό κατασκευής. Σωλήνες διαφορετικών διαμέτρων επίσης πρέπει να 
αποθηκεύονται χωριστά, ή εάν αυτό είναι αδύνατο οι μεγαλύτερες διάμετροι πρέπει να 
τοποθετούνται στις κάτω στρώσεις. 
 
Οι σωλήνες από PVC και HDPE πρέπει να προστατεύονται από την απ' ευθείας έκθεσή τους 
στον ήλιο. Επίσης καλό είναι όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη των 0οC 
να αποφεύγονται τα απότομα κτυπήματα στους σωλήνες.  
 
Οι σωλήνες από PVC και HDPE θα στοιβάζονται εναλλάξ του αρσενικού και θηλυκού άκρου και 
με τις κεφαλές προεξέχουσες ώστε να εφάπτονται μεταξύ τους κατά το μήκος μίας γενέτειρας. 
Εναλλακτικά, οι σωλήνες μπορούν να στοιβάζονται σταυρωτά ώστε κάθε στρώση να είναι σε 
ορθή γωνία σε σχέση με την προηγούμενη, η δε κάτω στρώση πρέπει να είναι κατάλληλα 
στερεωμένη ώστε να είναι αδύνατη η κύλιση των σωλήνων. Εάν αυτοί οι τρόποι είναι αδύνατοι, 
τότε μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από τους σωλήνες ξύλινοι δοκοί, πλάτους τουλάχιστον 
50mm και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 2m μεταξύ τους. Το συνολικό ύψος των στρώσεων 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,50m. 
 
Οι χυτοσιδηροί σωλήνες στοιβάζονται με ανάλογους τρόπους αυτών των σωλήνων PVC και 
HDPE. O μέγιστος αριθμός των στρώσεων καθορίζεται από τον τρόπο στοίβαξης τους, τον 
συντελεστή κατηγορίας πάχους και την διάμετρο. 
 
Οι ελαστικοί δακτύλιοι πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερό μέρος, μακριά από την ηλιακή 
ακτινοβολία και να παραμένουν μέσα στους σάκους ή τα κιβώτια συσκευασίας μέχρι την 
χρησιμοποίησή τους. Το ίδιο ισχύει και για τα ειδικά εξαρτήματα από uPVC και HDPE. 
 
 
6.3.2 Εγκιβωτισμός σωλήνων 
 
Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 
 
Η ζώνη του αγωγού περιλαμβάνει το χώρο μεταξύ του πυθμένα και των τοιχωμάτων της τάφρου 
και μέχρι ύψος 0,30m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. Στη ζώνη του αγωγού πρέπει οι 
απαιτήσεις κατασκευής του υλικού πληρώσεως που θα χρησιμοποιηθεί και ιδιαίτερα της 
συμπυκνώσεως να είναι αυξημένες, δεδομένου ότι αυτές έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
παραδοχή της στατικής και δυναμικής καταπονήσεως του αγωγού. 
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Το υλικό πλήρωσης που θα χρησιμοποιηθεί για τον εγκιβωτισμό των σωλήνων πρέπει να 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην σχετική Τεχνική Προδιαγραφή.  
 
Μετά την ισοπέδωση και την συμπίεση του πυθμένα του ορύγματος θα τοποθετηθεί το υλικό 
εγκιβωτισμού κάτω από τον σωλήνα (υπόστρωμα σωλήνα), σύμφωνα με τα σχέδια της 
Μελέτης. H επιφάνεια θα ελεγχθεί στην συνέχεια ως προς την στάθμη και την ομοιομορφία και 
εάν χρειασθεί θα γίνουν οι τελικές διορθώσεις για την σωστή στάθμη. 
 
Δεν θα ξεκινήσει η τοποθέτηση των σωλήνων εάν δεν γίνει ο έλεγχος και η παραλαβή του 
υποστρώματος του σωλήνα. Σε περίπτωση που το υπόστρωμα έχει υποστεί βλάβη από νερά, ή 
άλλη αιτία, ο Ανάδοχος πρέπει να το αφαιρέσει και να το κατασκευάσει εκ νέου με νέα υλικά. 
 
Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνει ο πλευρικός εγκιβωτισμός με τύπανση ώστε να 
αποφεύγονται κενά στην περιοχή κάτω από τον σωλήνα. Η ολοκλήρωση του εγκιβωτισμού θα 
γίνει με τύπανση και από τις δύο πλευρές του σωλήνα για να αποφευχθεί η εγκάρσια 
μετακίνησή του και η υπερύψωση του. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, όταν 
υπάρχουν σωλήνες που μπορούν να παραμορφωθούν. Το ύψος του εγκιβωτισμού θα είναι 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
 
Οι προστατευτικές επενδύσεις των αγωγών δεν επιτρέπεται να υποστούν βλάβη κατά την 
διαδικασία εγκιβωτισμού των σωλήνων. 
 
Για αγωγούς εξωτερικής διαμέτρου μεγαλύτερης από 0,40m πρέπει η ζώνη του αγωγού να 
πληρωθεί και να συμπιεστεί σε περισσότερες από δύο φάσεις εργασίας. 
 
Εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής διαμέτρου Dεξ 
μεγαλύτερη από 1,00m, θα πρέπει η κάτω στρώση του υλικού πλήρωσης, πάχους t=Dεξ/8 να 
κατασκευάζεται από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, με ελάχιστο πάχος tmin=0,15m. 
 
Κατά την τοποθέτηση του υλικού υποστρώματος και εγκιβωτισμού θα αφαιρούνται προοδευτικά 
οι προσωρινές αντιστηρίξεις. 
 
Η όλη εργασία του εγκιβωτισμού των σωλήνων με άμμο πρέπει να γίνει εν ξηρώ και ο 
Ανάδοχος οφείλει να προστατεύσει το σκάμμα από επιφανειακά νερά με την κατασκευή 
πρόχειρων αναχωμάτων και τάφρων κατά μήκος του σκάμματος και να αποχετεύει τα υπεδάφια 
νερά με άντληση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. 
 
Οι θέσεις συνδέσεων δεν θα καλυφθούν στην αρχή με άμμο και θα καλυφθούν μετά την 
εκτέλεση των αντίστοιχων δοκιμών. 
 
Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης στις σωληνογραμμές από uPVC και HDPE, θα γίνεται 
εγκιβωτισμός με σκυρόδεμα. Κατά τον εγκιβωτισμό (αγκύρωση) σε σκυρόδεμα πρέπει να μην 
καλύπτονται οι συνδέσεις (μούφα – ευθύ άκρο) εκτός και ορίζεται αλλιώς από την μελέτη. Το 
σκυρόδεμα θα δονηθεί και δουλευτεί καλά από κάτω και γύρω από τον σωλήνα και θα είναι σε 
πλήρη επαφή με την κάτω επιφάνεια του σωλήνα. Η επάνω επιφάνεια του σκυροδέματος θα 
έχει εξομαλυνθεί με φτυάρι και θα φθάνει ομαλά μέχρι τις πλευρές του ορύγματος. 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να πάρει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να εξασφαλιστεί ότι οι 
σωλήνες δεν θα μετακινηθούν κατά την σκυροδέτηση και, όπου είναι δυνατόν, η σκυροδέτηση 
θα γίνει σε μία φάση.  
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6.3.3 Τοποθέτηση σωλήνων 
 
Οι σωλήνες θα τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη Μελέτη. 
 
Οι σωλήνες κατ' αρχάς πρέπει να τοποθετηθούν κατά μήκος του χείλους των τάφρων για 
επιθεώρηση. Σωλήνες οι οποίοι έχουν υποστεί βλάβη, θα απορρίπτονται. 
 
Το εσωτερικό των σωλήνων πρέπει να διατηρείται καθαρό από χώματα, ξένα σώματα και νερά. 
Έτσι στη διάρκεια διακοπών της εργασίας και κυρίως τη νύκτα, το στόμιο του τελευταίου 
σωλήνα που τοποθετήθηκε θα φράσσεται κατάλληλα. 
 
Στη συνέχεια πρέπει να γίνει η καταβίβαση προσεκτικά και χωρίς κρούσεις. Η υψομετρική 
τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται με κατάλληλη διαμόρφωση του υποστρώματος και δεν 
επιτρέπεται η χρήση λίθων ή άλλων υλικών. Η σύνδεση σωλήνων εκτός της τάφρου 
απαγορεύεται.  
 
Όλοι οι αγωγοί θα τοποθετηθούν επακριβώς οριζοντιογραφικά και υψομετρικά στις θέσεις που 
φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης. Μεταξύ φρεατίων (προκειμένου για αγωγούς βαρύτητας) ο 
αγωγός πρέπει να είναι σε οριζοντιογραφία και μηκοτομή απόλυτα ευθύγραμμος. 
 
Προκειμένου για αγωγούς πιέσεως τα τμήματα των αγωγών που σε οριζοντιογραφία ή 
μηκοτομή προβλέπονται σε καμπύλη θα κατασκευασθούν από σωλήνες κανονικού ή 
μικρότερου μήκους σε συνδυασμό με την επιτρεπόμενη απόκλιση των συνδέσμων ή από ειδικά 
τεμάχια (καμπύλες). Πάντως σε καμία περίπτωση η απόκλιση των αξόνων δύο συνδεόμενων 
σωλήνων δεν μπορεί να υπερβαίνει την επιτρεπόμενη για το είδος του. Για να αποφεύγεται η 
απόκλιση και τυχόν αποσύνδεση του αγωγού στις θέσεις όπου τοποθετούνται τα ειδικά τεμάχια 
(καμπύλες, ταυ, πώματα) λόγω των δημιουργούμενων εκεί ωθήσεων είναι απαραίτητη η 
αγκύρωσή τους. 
 
Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων και εφ' όσον παραστεί η ανάγκη να κοπούν σε μήκος 
μικρότερο του ονομαστικού για την ακριβή τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων, 
οι σχετικές εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, με ειδικό εξοπλισμό. 
Σε κάθε περίπτωση τα κομμένα άκρα θα πρέπει να λοξοτομούνται (φρεζάρισμα). Οι ελαστικοί 
δακτύλιοι στεγανότητας, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με λίπη, γράσα και έλαια. 
 
Δεν επιτρέπεται η κάμψη των σωλήνων από PVC για την δημιουργία αλλαγών στην διεύθυνση, 
μεγαλύτερη από 3ο. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει οι σωλήνες να κάμπτονται συγχρόνως κατά 
την οριζόντια και την κατακόρυφη έννοια για την δημιουργία καμπύλης παρά μόνο οριζόντια ή 
κατακόρυφη.  
 
Η ακτίνα καμπυλότητας των σωλήνων από HDPE πρέπει να είναι τουλάχιστον 30D, όπου D η 
εξωτερική διάμετρος του σωλήνα εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά. 
 
Το σκάμμα στο οποίο θα τοποθετηθούν οι σωλήνες πρέπει να έχει το ελάχιστο πλάτος που 
καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης, η δε απόσταση της εξωτερικής παρειάς του σωλήνα σε  
καμία θέση του αγωγού δεν πρέπει να είναι μικρότερη από εκείνη που καθορίζεται ως ελάχιστη 
στα σχέδια της μελέτης. 
 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Α–Προδιαγραφές Π.Μ. 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 39 
 

Η σύνδεση των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων με φλάντζες, από χυτοσίδηρο με σφαιροειδή 
γραφίτη  θα γίνεται με παρένθεση μεταξύ των φλαντζών ελαστομερούς δακτυλίου στεγανότητας. 
Οι κοχλιοφόροι ήλοι θα συσφίγγονται επαρκώς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του 
αρμού, χωρίς όμως να δημιουργούνται εφελκυστικές τάσεις στα συνδεόμενα μέρη. 
 
 
6.3.4 Φρεάτια 
6.3.4.1 Φρεάτια από σκυρόδεμα 
 
Ο πυθμένας, η οροφή και τα τοιχώματα των φρεατίων που συγκρατούν υγρά θα 
κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ή ανώτερης και τύπου II ή ΙV 
(SulfateResisting), σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις Ειδικές Προδιαγραφές. Εάν δεν 
προδιαγράφεται διαφορετικά τα ξηρά φρεάτια κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25, τύπου ΙΙ, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. Στο σκυρόδεμα των φρεατίων 
τα οποία θα κατασκευασθούν κάτω από τη στάθμη του υπόγειου ορίζοντα θα γίνει πρόσμιξη 
στεγανωτικού μάζας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή.  
 
Για την κατασκευή των τοιχωμάτων των φρεατίων θα χρησιμοποιηθεί εξωτερικός ξυλότυπος, 
ενώ απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της παρειάς της εκσκαφής ως ξυλοτύπου. 
 
Οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες των φρεατίων θα επιχρισθούν σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης και τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Σε όλα τα φρεάτια τοποθετούνται χυτοσιδηρές βαθμίδες ή βαθμίδες από GRP, σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης. Τα καλύμματα οι εσχάρες και τα στόμια υδροσυλλογής των φρεατίων θα 
είναι από χυτοσίδηρο, χαλύβδινα ή από GRP, σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
και τα σχέδια της μελέτης. 
 
Στην Μελέτη και στις Ειδικές Προδιαγραφές προσδιορίζονται οι προστατευτικές επενδύσεις των 
φρεατίων των δικτύων. 
 
(1) Επίχρισμα με πατητή τσιμεντοκονία  

 
Οι εσωτερικές επιφάνειες των φρεατίων συγκράτησης υγρών (εσωτερικές παρειές των 
πλευρικών τοίχων, δάπεδο, κάτω επιφάνεια πλάκας οροφής), καθώς επίσης και όπου 
αλλού ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα επιχρισθούν με πατητή τσιμεντοκονία. Η 
τσιμεντοκονία θα γίνει σε τρεις στρώσεις. 
 
Ως υλικά κατασκευής θα χρησιμοποιηθούν, τσιμέντο τύπου ΙΙ και άμμος σε αναλογία 
650 kg τσιμέντου σε 1,0m3 άμμου για την πρώτη και δεύτερη στρώση και 900kg τσιμέντου 
σε 0,8m3 άμμου για την τρίτη στρώση. 
 
Η άμμος πρέπει να είναι λεπτόκοκκος και τελείως απαλλαγμένη γαιωδών και οργανικών 
προσμίξεων. Η μέτρηση της άμμου πρέπει απαραίτητα να γίνεται με κιβώτιο ορισμένου 
όγκου και το τσιμέντο να προστίθεται σε βάρος. Η ανάμιξη των υλικών και η παρασκευή 
των μιγμάτων πρέπει να γίνεται επί επιπέδων λαμαρινών ή με ειδικούς αναμικτήρες. 
 
Η πρώτη στρώση της τσιμεντοκονίας θα είναι πεταχτή, η δεύτερη στρώση στρωτή και η 
τρίτη πατητή, θα συμπιέζεται δε και λειαίνεται με το μυστρί. Το τελικό συμπιεστό πάχος 
της τσιμεντοκονίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 2cm. 
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Στις γωνίες θα διαμορφώνονται καμπύλες με ειδικά εργαλεία. Κάθε στρώση θα 
καταβρέχεται επανειλημμένα μετά το πήξιμο του τσιμέντου. Πριν από τη διάστρωση κάθε 
στρώσης η επιφάνεια θα καθαρίζεται και θα πλένεται και τέλος θα διαβρέχεται με 
γαλάκτωμα τσιμέντου (αριάνι). 
 

(2) Μόνωση με ασφαλτική επάλειψη  
 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι εξωτερικές επιφάνειες όλων των φρεατίων, καθώς 
επίσης και όπου αλλού ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα επαλειφθούν με διπλή ασφαλτική 
στρώση. 
 
Το υλικό θα διαστρωθεί σε δύο στρώσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εργοστασίου 
παραγωγής. Στην Υπηρεσία θα δοθούν από τον Ανάδοχο όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του υλικού, καθώς επίσης και οι οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής του, προς έγκριση. 
 
Πριν από την οποιαδήποτε επίστρωση υλικού, οι επιφάνειες εφαρμογής θα πρέπει να 
καθαριστούν σχολαστικά από σκόνες, λάδια κτλ. και αφού γίνει επίστρωση με το αστάρι, 
θα εφαρμοστεί το ασφαλτογαλάκτωμα σε δύο στρώσεις σταυρωτά.  
 

(3) Μόνωση με διπλή στρώση ασφαλτοπάνου  
 
Όπου ζητηθεί από την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα προβεί στην μόνωση των εξωτερικών 
επιφανειών από σκυρόδεμα, με διπλή στρώση ασφαλτοπάνου, πάχους 2mm και βάρους 
2,20 kg/m2 μέχρι 2,50kg/m2. Η προστασία της μόνωσης θα γίνει με τσιμεντοκονία πάχους 
2cm και αναλογία 650kg/m3 τσιμέντου, όπως ορίζεται στην παρ. 9.23.2 της ΠΤΠΤ110. 

 
 
6.3.4.2 Προκατασκευασμένα φρεάτια 
 
Η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι και οι δοκιμασίες αποδοχής στο εργοστάσιο των 
φρεατίων που καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης θα συμφωνούν πλήρως με τα 
προδιαγραφόμενα στα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 13598. 
 
Τα φρεάτια θα είναι από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), κυλινδρικού σχήματος, τυποποιημένης 
εσωτερικής διαμέτρου DΝ 1000mm, σύμφωνα με την  μελέτη και θα απαρτίζονται από 3 
τμήματα:  
 
- την βάση,  
- τον ενδιάμεσο ανυψωτικό δακτύλιο και τον  
- έκκεντρο ή ομόκεντρο κώνο.  
 
Τα πλαστικά φρεάτια θα διαθέτουν προδιαμορφωμένες εισόδους και εξόδους τυποποιημένης 
διατομής ή, εναλλακτικά, οι είσοδοι και οι έξοδοι θα είναι προχαραγμένες από το εργοστάσιο 
ούτως ώστε ο εγκαταστάτης να πραγματοποιεί την ανάλογη διαμόρφωση της οπής. Εξάλλου, 
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος. 
 
Η τελική ρύθµιση του ύψους του φρεατίου γίνεται μέσω του έκκεντρου ή ομόκεντρου κώνου, ο 
οποίος θα κόβεται στο απαιτούμενο ύψος για την επίτευξη της προβλεπόμενης τελικής στάθμης. 
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Τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι χυτοσιδηρά, σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές και 
θα εδράζονται επί χυτοσιδηρών πλαισίων πακτωμένων σε πλάκα από σκυρόδεμα κατάλληλων 
διαστάσεων. 
 
Τα βασικά τμήματα των φρεατίων πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους είτε με την χρήση 
ελαστικών δακτυλίων είτε με αυτογεννή συγκόλληση  
 
H εγκατάσταση των φρεατίων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τα 
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τσιμεντοκονίας και 
μονωτικών υλικών στο εσωτερικό του φρεατίου. Η επίχωση του εναπομένοντος διακένου θα 
γίνεται με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές. 
 
Η έδραση των φρεατίων, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη θα γίνεται επί 
υποστρώματος συνολικού πάχους 40cm, αποτελούμενου από χονδρά σκύρα (πάχος 30cm) και 
επιφανειακή στρώση άμμου (πάχους 10cm). 
 
Οι είσοδοι και οι έξοδοι απορροής πρέπει να είναι κατάλληλες για σύνδεση με αγωγούς PVC, 
πολυαιθυλενίου συμπαγούς τοιχώματος, ή πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος.  
 
 
6.3.5 Δοκιμή έτοιμων σωληνώσεων 
 
Όλες οι δαπάνες για την δοκιμή των αγωγών σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω, 
περιλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραίτητων για τη δοκιμή οργάνων, βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. Οι προσωρινές αγκυρώσεις, που τυχόν απαιτηθούν, δεν πληρώνονται ιδιαίτερα και η 
σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στην τιμή κατασκευής της σωληνογραμμής. 
 
Μετά το τέλος κάθε δοκιμής θα συντάσσεται πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από την 
Υπηρεσία και από τον Ανάδοχο. Κανένα τμήμα αγωγού δεν θεωρείται ότι παραλήφθηκε αν δεν 
έχει γίνει η δοκιμή στεγανότητας σ' αυτό. Επίσης απαγορεύεται κάθε επίχωση ορύγματος στο 
οποίο υπάρχει αγωγός που δεν έχει δοκιμαστεί. 
 
(4) Δίκτυα πίεσης 

 
Μετά την πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση των αγωγών και των διαφόρων ειδικών 
τεμαχίων και εξαρτημάτων θα εκτελείται δοκιμή στεγανότητας και αντοχής των 
σωληνώσεων και των συνδέσμων σε εσωτερική υδραυλική πίεση. Η δοκιμή θα γίνεται 
κατά τμήματα, μετά από πρόταση του Αναδόχου και σχετική έγκριση του Εργοδότη. 
 
Πριν από την δοκιμή σε πίεση, η σωληνογραμμή θα επιχωθεί κατά τμήματα, εκτός των 
συνδέσεων, των διακλαδώσεων και των καμπυλών, που θα μείνουν ακάλυπτες, θα 
στερεωθεί και θα αγκυρωθεί, ώστε να μην μετακινηθεί κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Για το 
σφράγισμα των άκρων της σωληνογραμμής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται δικλείδες, 
αλλά τυφλές φλάντζες ή πώματα. 
 
Η υδραυλική πίεση στο τμήμα δοκιμής εξασκείται με τη βοήθεια κατάλληλης αντλίας. Η 
δεξαμενή της αντλίας πρέπει να είναι εφοδιασμένη με σύστημα μέτρησης που θα 
επιτρέπει την μέτρηση του προστιθέμενου όγκου, για την διατήρηση της πίεσης με 
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ακρίβεια 1%. Ένα καταγραφικό μανόμετρο ελεγμένης και κατάλληλης ακριβείας 
εγκαθίσταται στην σωληνογραμμή, κατά το δυνατόν στο χαμηλότερο σημείο. 
 
Κατά την διάρκεια της δοκιμασίας καμιά εργασία δεν επιτρέπεται μέσα στα ορύγματα όσο 
το τμήμα βρίσκεται σε δοκιμασία. 
 
 Προκαταρκτική δοκιμή  

 
Η σωληνογραμμή θα γεμίσει με νερό, προσεκτικά και αργά, από το χαμηλότερο 
σημείο ώστε να βγει τελείως ο αέρας. Μεταξύ πλήρωσης και δοκιμής πρέπει να 
μεσολαβήσει αρκετό διάστημα (περίπου 24 ώρες), ώστε να δοθεί καιρός σε αέρα 
που έχει μείνει μέσα στη σωληνογραμμή να απομακρυνθεί βαθμιαία. Η αντλία θα 
τοποθετηθεί στο χαμηλότερο σημείο της σωληνογραμμής. 
 

 Κυρίως δοκιμή  
 
Στην περίπτωση που διαπιστωθούν κατά την προηγούμενη φάση μετατοπίσεις των 
σωλήνων, ή διαφυγές νερού, η διαδικασία δοκιμών θα σταματήσει προκειμένου να 
αποκατασταθούν οι βλάβες. Μετά τις επιδιορθώσεις η διαδικασία θα αρχίσει από την 
αρχή. 
 
Η πίεση δοκιμής θα είναι ίση με την ονομαστική πίεση και θα διατηρείται για μισή 
ώρα ανά 100m δοκιμαζόμενου τμήματος, αλλά ποτέ η ολική διάρκεια της δοκιμασίας 
δεν θα είναι μικρότερη των δύο (2) ωρών. 
 
Η ποσότητα του νερού που αντλείται κατά την περίοδο αυτή θα μετράται και δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 0,1λίτρα ανά mm εξωτερικής διαμέτρου και χιλιόμετρο 
μήκος αγωγού για κάθε 24 ώρες. 
 
Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη του ανωτέρου ορίου, ελέγχεται οπτικά 
η σωληνογραμμή για αναζήτηση ενδεχόμενων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές, 
αυτές επισκευάζονται και η δοκιμασία επαναλαμβάνεται εξαρχής. 
 
Εάν δεν βρεθούν διαρροές νερού, παρά το γεγονός ότι προσετέθησαν σημαντικές 
ποσότητες νερού για την διατήρηση της πιέσεως, πρέπει εκ νέου να επιχειρηθεί 
εκκένωση του αέρα στο δίκτυο πριν εκτελεσθεί νέα δοκιμή. 
 
 

(5) Δίκτυα βαρύτητας 
 

 Αρχική δοκιμή στεγανότητας 
 
Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων θα γίνει δοκιμή στεγανότητας του 
δικτύου. Σαν μήκος δοκιμής λαμβάνεται το μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων τμήμα 
του αγωγού. Ο κορμός του σωλήνα εγκιβωτίζεται με άμμο ή σκυρόδεμα αλλά οι 
σύνδεσμοι μένουν ακάλυπτοι για τον έλεγχο κατά την δοκιμή. 
 
Πριν από την έναρξη της δοκιμής θα ελεγχθεί η απρόσκοπτη ροή με την 
παροχέτευση ποσότητας νερού στο ανάντη φρεάτιο και θα παρατηρηθεί η διέλευση 
του προς το κατάντη. Στην συνέχεια τα δύο άκρα του αγωγού κλείνονται με στεγανά 
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πώματα που να επιτρέπουν το γέμισμα της γραμμής με νερό, καθώς επίσης και την 
εξαέρωση. Το γέμισμα γίνεται αργά ώστε να εξασφαλίζεται η εξαγωγή του αέρα. Το 
νερό μπαίνει από το χαμηλότερο σημείο. Η εξαέρωση γίνεται στο ψηλότερο άκρο. 
 
Όταν γεμίσει ο αγωγός με νερό και γίνει πλήρης εξαέρωση αυξάνει η πίεση στις 
0,4atm (4m ύψος νερού) στο ψηλότερο άκρο του αγωγού. Η πίεση αυτή διατηρείται 
30' στη διάρκεια των οποίων δεν πρέπει να εμφανιστούν διαρροές στους 
συνδέσμους. 
 
Όλα τα απαραίτητα όργανα για την διεξαγωγή των δοκιμών οφείλει να τα 
προμηθεύσει και μεταφέρει στον χώρο του έργου ο Ανάδοχος. 
 
Εφ' όσον κατά τη δοκιμή εμφανιστούν σημεία μη στεγανά, είτε στα τοιχώματα των 
σωλήνων, είτε τις συνδέσεις, πρέπει να διακοπεί ο έλεγχος και να αδειάσει βαθμιαία 
ο αγωγός, να γίνει η επισκευή των ελαττωμάτων και μετά να ξαναρχίσει η όλη 
διαδικασία. 
 
Κάθε ατέλεια εγκατάστασης ή σύνδεσης που διαπιστώνεται κατά τις δοκιμές 
διορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Επίσης ο Ανάδοχος 
υποχρεούται με δικά του έξοδα να προβεί στην αντικατάσταση σωλήνων ή 
συνδέσμων που έπαθαν ζημιές κατά τη δοκιμή. 
 
Μετά την επίχωση των σκαμμάτων, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει επανάληψη της 
δοκιμής κατά τα ανωτέρω, εάν κρίνει ότι η επίχωση έγινε κατά τρόπο που θα ήταν 
δυνατό να προκαλέσει ζημιές στους αγωγούς. 
 
 
Τελική δοκιμή στεγανότητας 
 
Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής δοκιμής στεγανότητας, θα ακολουθήσουν 
δοκιμές μεγαλύτερων τμημάτων του δικτύου και ανά τμήματα δικτύου μήκους μέχρι 
300-500m τα οποία θα επιλεγούν από την Υπηρεσία, ώστε να μην παρουσιάζουν 
σοβαρές υψομετρικές διαφορές του εδάφους για να διενεργηθεί η τελική δοκιμή 
στεγανότητας.  
 
Πριν από την έναρξη της δοκιμής θα παροχετευθεί η ποσότητα νερού σε καθένα 
ανάντη φρεάτιο χωριστά και θα παρατηρηθεί η απρόσκοπτη ροή του προς τα 
κατάντη φρεάτια. 
 
Στην συνέχεια θα πληρωθεί ο αγωγός και τα φρεάτια επισκέψεως μέχρι το έδαφος 
με νερό, θα σφραγισθούν τα φρεάτια και θα μετρηθούν οι απώλειες του νερού μετά 
από 24ώρες. Οι απώλειες νερού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 3% του 
συνολικού περιεχομένου όγκου νερού. 
 
 
Ειδικές δοκιμές 
 
Όπου ο αγωγός βρίσκεται μέσα σε υδροπερατά εδάφη και κυρίως μέσα σε 
υδροφόρο ορίζοντα ή / και σε όποιες και όσες θέσεις επιλέξει η Υπηρεσία, ελέγχεται 
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η στεγανότητα του αγωγού σε εισροές από το εξωτερικό προς το εσωτερικό, αφού 
προηγουμένως αφαιρεθεί το νερό από το εσωτερικό και τα φρεάτια. 
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7. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
7.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
 
Η παρούσα Προδιαγραφή Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση 
βοηθητικών κατασκευών και ειδικότερα στα:  
 
- καλύμματα φρεατίων και εσχάρες ομβρίων  
- κιγκλιδώματα  
- κλίμακες και στα 
- δάπεδα διαδρόμων (από εσχάρες και αντιολισθηρές επιφάνειες).  
 
 
7.2 Υλικά 
 
Στις Ειδικές Προδιαγραφές και την Μελέτη καθορίζονται τα χρησιμοποιούμενα κατά περίπτωση 
υλικά: 
 
Τα καλύμματα, οι εσχάρες και τα στόμια υδροσυλλογής θα είναι κατασκευασμένα από: 
 
- ελατό χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την ΕΝ 1563 
- φαιό χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την ΕΝ 1561 
- ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) 
- χάλυβα, γαλβανισμένο εν θερμώ με ελάχιστο πάχος επικάλυψης 50 μm (350 kg/m2), στην 

περίπτωση πάχους χάλυβα μικρότερου από 5 mm ή 65 μm (450 kg/m2) στη περίπτωση 
χάλυβα πάχους μεγαλύτερου από 5mm.  

- Πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου και κατάλληλη προστασία από την υπεριώδη 
ακτινοβολίακαι (UV). Οι ίνες υάλου θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες, χωρίς 
διακύμανση της πυκνότητας.  

 
Οι βαθμίδες φρεατίων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από: 
 
- φαιό χυτοσίδηρο σύμφωνα με την ΕΝ 1561 
- χάλυβα με επικάλυψη από πλαστικό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές BS 3412 ή BS 5139. 

Οι διαστάσεις θα είναι σύμφωνες με το ΕΝ 10301.  
- Πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου 
 
Τα κιγκλιδώματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από: 
 
- σιδηροσωλήνες (medium size) γαλβανισμένους εν θερμώ, ονομαστικής διαμέτρου DN40, 

σύμφωνα με το DIN2440. Τα εξαρτήματα σύνδεσης των σωλήνων και στερέωσης των 
ορθοστατών θα είναι χυτοσιδηρά γαλβανισμένα εν θερμώ. Η στερέωση των ορθοστατών 
γίνεται με μεταλλικά βύσματα εκτονώσεως 10mm σε δάπεδο από σκυρόδεμα, ή με 
φρεζαριστούς κοχλίες Μ10 σε μεταλλικό δάπεδο. 

- oρθογωνικά, κυκλικά και γραμμικά προφίλ από πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες 
υάλου. Τα εξαρτήματα σύνδεσης των προφίλ θα είναι από πλαστικό ανθεκτικό στη 
διάβρωση ή ανοξείδωτο χάλυβα. Τα υλικά θα πρέπει να πληρούν την ΕΝ13706. 

 
Οι κλίμακες και τα καλύμματα δαπέδων (εσχαρωτά δάπεδα ή αντιολισθηρές επιφάνειες) πρέπει 
να είναι κατασκευασμένες από:   
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- ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) ή  
- χάλυβα, γαλβανισμένο εν θερμώ με ελάχιστο πάχος επικάλυψης 50μm (350kg/m2), στην 

περίπτωση πάχους χάλυβα μικρότερου από 5mm ή 65μm (450kg/m2) στη περίπτωση 
χάλυβα πάχους μεγαλύτερου από 5mm.  

- Πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες υάλου (GRP) και κατάλληλη προστασία από την 
υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Οι ίνες υάλου θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες, 
χωρίς διακύμανση της πυκνότητας.  

 
Σε κάθε περίπτωση και εφόσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην Μελέτη και τις Ειδικές 
Προδιαγραφές ο γαλβανισμένος χάλυβας θα πρέπει να έχει την παρακάτω τουλάχιστον 
αντιδιαβρωτική προστασία: 
 
- Προετοιμασία επιφανείας:Καθαρισμός γαλβανισμένης επιφάνειας με συρματόβουρτσα για 

να αφαιρεθούν τα οξείδια και λείανση με αδιάβροχο γυαλόχαρτο (μεσαίο νούμερο)  
- Αστάρωμα: Μία στρώση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, με βάση εποξειδικές 

ρητίνες, πολυαμιδικό σκληρυντή και αντισκωρικές ουσίες ελεύθερες μολύβδου (ΠΞΣ 
50μm) 

- Τελική βαφή:  
- Κάτω επιφάνεια καλύμματος υγρού φρεατίου ή διαδρόμου, κάτω από τον οποίο 

διακινούνται υγρά μία στρώση με εποξειδική βαφή δύο συστατικών με βάση 
εποξειδικές ρητίνες, πολυαμιδικό σκληρυντή και λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 300 μm). 

- Επιφάνειες μη εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία: Δύο στρώσεις με εποξειδικό 
χρώμα δύο συστατικών με βάση εποξειδικές ρητίνες και πολυαμιδικό σκληρυντή 
(ΠΞΣ 100 μm). 

- Επιφάνειες εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία: Μία στρώση με εποξειδικό χρώμα 
δύο συστατικών με βάση εποξειδικές ρητίνες και πολυαμιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 
100μm) και μία στρώση με πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών με βάση 
ακρυλικές ρητίνες και αλειφατικό ισοκυανικό σκληρυντή (ΠΞΣ 50 μm). 

 
 
7.3 Εκτέλεση εργασιών 
 
Η τοποθέτηση πρέπει να είναι επιμελημένη, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης, το εξωτερικό 
φινίρισμα θα πρέπει να είναι επιμελημένο, έτσι ώστε η επιφάνεια να έχει ομοιόμορφο χρώμα και 
υφή, να είναι λεία χωρίς προεξοχές και απαλλαγμένη από ξένα σώματα, αγώγιμα τεμάχια, οπές, 
κτυπήματα, κενά , ξέσματα, ρυτιδώσεις ή φυσαλίδες.  
 
 
7.3.1 Καλύμματα φρεατίων και εσχάρες 
 
Το καθαρό πλάτος των καλυμμάτων φρεατίων σε οδούς με κυκλοφορία πρέπει να είναι 
μεγαλύτερο από 600mm, ενώ σε περιοχές εκτός κυκλοφορίας μεγαλύτερο από 800mm, 
σύμφωνα με την EN124. 
 
Τα καλύμματα των φρεατίων πρέπει να στερεώνονται καλά ώστε να εμποδίζεται η ακούσια 
μετατόπιση τους. Τα ανακλινόμενα καλύμματα πρέπει να ασφαλίζουν στην ανοιχτή θέση, ενώ 
τα βαριά καλύμματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με αντίβαρα, υδραυλικούς ή πνευματικούς 
μηχανισμούς ανύψωσης.  
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Θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
ΕΝ124: 
 

Περιοχή έργου Κατηγορία ΕΝ 124 
Οδοστρώματα D400 
Πεζοδρόμια – χώροι στάθμευσης C250 
Χώροι πρασίνου A15 

 
Τα στεγανά καλύμματα από GRP θα διαθέτουν πλαίσιο κατασκευασμένο από GRP με αγκύρια 
πάκτωσης και επένδυση από EPDM. Η κατασκευή θα είναι τύπου sandwich με εξωτερικά φύλλα 
κατασκευασμένα από ισοφθαλική ρητίνη με UVinhibitor, ενισχυμένη με ίνες γυαλιού και πυρήνα 
από κατάλληλο αφρώδες υλικό (πολυουρεθάνη, πολυπροπυλένιο κτλ.).   
 
Τα εσχαρωτά δάπεδα από GRP κατασκευάζονται από πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες 
γυαλιού.  Οι διαστάσεις του βρόγχου θα είναι 40x40mm και ύψους 25mm, ώστε να 
εξασφαλίζεται καθαρή επιφάνεια απορροής 70%. 
 
 
7.3.2 Κιγκλιδώματα 
 
Όπου δείχνονται στα σχέδια και γενικά όπου υπάρχει υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη από 
0,70m θα εγκατασταθούν κιγκλιδώματα. Τα κιγκλιδώματα θα έχουν ενιαία μορφή σε όλη την 
εγκατάσταση και θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. Τα κιγκλιδώματα θα έχουν ύψος 
1.100mm και η απόσταση των ορθοστατών θα είναι μικρότερη από 1.200mm.  
 
Το οριζόντιο συνεχές φορτίο θα λαμβάνεται τουλάχιστον ίσο με 1.000N/m, σύμφωνα με την 
ΕΝ12255-10, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. 
 
Σύμφωνα με την ΕΝ12255-10, εάν προβλέπεται παραπέτο ύψους 0,10m, η μέγιστη επιτρεπτή 
απόσταση της οριζόντιας ράβδου του κιγκλιδώματος από την στάθμη εργασίας ανέρχεται σε 
0,50m. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται παραπέτο, τότε η απόσταση του πρώτου 
οριζόντιου στοιχείου του κιγκλιδώματος από την στάθμη εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 
0,30m.  
 
Τα κιγκλιδώματα από GRP αποτελούνται από σωληνωτά προφίλ διαμέτρου 50mm από 
πολυεστερική ρητίνη, ενισχυμένη με ίνες γυαλιού. Οι ορθοστάτες, πάχους 6mm προβλέπονται 
σε αποστάσεις του 1,0m, ενώ οι οριζόντιοι ράβδοι (τρεις σειρές) θα έχουν πάχος 4mm. Σε 
περίπτωση που το ύψος της ανεμόσκαλας ξεπερνά τα 2,0 m προβλέπεται κλωβός ασφαλείας, 
διαμέτρου 800mm, ο οποίος προσαρμόζεται στην κατακόρυφη κλίμακα. 
 
 
7.3.3 Κλίμακες 
 
Όπου δείχνεται στα σχέδια και γενικά όπου απαιτείται πρόσβαση για λειτουργία, συντήρηση ή 
επιθεώρηση σε επίπεδο με διαφορά μεγαλύτερη από 50cm από το επίπεδο εργασίας πρέπει να 
προβλεφθούν κλίμακες πρόσβασης. Οι μεταλλικές κλίμακες κατασκευάζονται από χάλυβα 
γαλβανισμένο εν θερμώ, ή από ανοξείδωτο χάλυβα και διακρίνονται σε οικοδομικές κλίμακες, 
ανεμόσκαλες και κατακόρυφες κλίμακες.  
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Οι μεταλλικές κλίμακες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα σχέδια της Μελέτης. Πρέπει να 
αποφεύγονται κλίμακες με κλίση ανόδου μεταξύ 500 και 650. 
 
(6) Οικοδομικές κλίμακες.  

 
Χρησιμοποιούνται όταν η κλίση ανόδου κυμαίνεται μεταξύ 300 και 450 και υπολογίζονται 
για ομοιόμορφο φορτίο 5kΝ/m2 και έχουν ελάχιστο πλάτος 600mm. Η αλληλοεπικάλυψη 
των βαθμίδων πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10mm. 
Σύμφωνα με την ΕΝ12255-10, η ελεύθερη οριζόντια απόσταση από την πλευρά ανόδου 
της κλίμακας πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1.100mm. 
 
Οικοδομικές κλίμακες με περισσότερα από πέντε βαθμίδες πρέπει να συνοδεύονται με 
κιγκλίδωμα από την μία τουλάχιστον πλευρά και σε περιπτώσεις πλάτους βαθμίδων 
μεγαλύτερου των 1.000mm και από τις δύο πλευρές. Τα κιγκλιδώματα θα είναι σύμφωνα 
με τις σχετικές Προδιαγραφές.  
 
Οι βαθμίδες πρέπει να είναι αντιολισθητικές, κατασκευασμένες από αντιολισθητική 
επιφάνεια (π.χ. μπακλαβαδωτή λαμαρίνα), ή εσχάρα, σύμφωνα με τις σχετικές 
Προδιαγραφές. 
 
 

(7) Ανεμόσκαλες 
 
Οι ανεμόσκαλες χρησιμοποιούνται όταν η κλίση ανόδου κυμαίνεται μεταξύ 650 και 750, 
πλάτους 500mm έως 600mm. Η ελάχιστη απόσταση από το κατακόρυφο τοιχίο πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 650mm, για να εξασφαλίζεται ελεύθερο άνοιγμα 200mm από το πέρας 
της βαθμίδας μέχρι το τοιχίο της δεξαμενής. Η αλληλοεπικάλυψη των βαθμίδων πρέπει να 
είναι μεγαλύτερη από 10mm και η κατακόρυφη απόσταση (πλατύσκαλο-πλατύσκαλο) της 
ανεμόσκαλας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3.500mm. 
 
Σύμφωνα με την ΕΝ 12255-10, η ελεύθερη οριζόντια απόσταση από την πλευρά ανόδου 
της κλίμακας πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1.100mm. 
 
Οι ανεμόσκαλες πρέπει να συνοδεύονται με κιγκλίδωμα ύψους περί τα 200mm και από τις 
δύο πλευρές. Τα κιγκλιδώματα θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές.  
 
Οι βαθμίδες πρέπει να είναι αντιολισθητικές, κατασκευασμένες από μπακλαβαδωτή 
λαμαρίνα, ή εσχάρα, σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές.  
 
 

(8) Κατακόρυφες κλίμακες 
 

Κατακόρυφες κλίμακες χρησιμοποιούνται όταν η κλίση ανόδου είναι μεγαλύτερη από 750, 
και έχουν πλάτος 400mm έως 500mm. Σε περίπτωση κατακόρυφου ύψους μεγαλύτερου 
από 3.000mm πρέπει να συνοδεύονται με κλωβό ασφαλείας. Η κατακόρυφη απόσταση 
(πλατύσκαλο-πλατύσκαλο) της κατακόρυφης κλίμακας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 
6.000mm. 
 
Σύμφωνα με την ΕΝ12255-10, η ελεύθερη οριζόντια απόσταση από την πλευρά ανόδου 
της κλίμακας πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 650mm. 
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Η ελάχιστη απόσταση από το κατακόρυφο τοιχίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 150mm. Η 
κατακόρυφη κλίμακα θα πρέπει να συνοδεύεται από χειρολισθήρα ύψους περί τα 
1.000mm, σαν προέκταση του σκελετού της κλίμακας. 
 
Οι βαθμίδες, εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά θα πρέπει να διαμορφώνονται 
από συμπαγή χάλυβα ελάχιστης διαμέτρου 20mm.  
 
 

7.3.4 Δάπεδα διαδρόμων 
Η φέρουσα ικανότητα των μεταλλικών διαδρόμων πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 3,5kN/m2 και 
το βέλος κάμψης μικρότερο από 10mm ή L/200 (όπου L το άνοιγμα του διαδρόμου), σύμφωνα 
με ΕΝ12255-1.  
 
Όπου δείχνεται στα σχέδια και γενικά στις περιοχές, όπου είναι αναγκαία η οπτική 
παρακολούθηση κάτω από το δάπεδο εργασίας θα τοποθετούνται εσχαρωτά δάπεδα από 
πλέγμα (εσχάρες). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα δάπεδα θα έχουν αντιολισθητική επιφάνεια 
(μπακλαβαδωτή λαμαρίνα). 
 
Γενικά τα εσχαρωτά δάπεδα καθώς και τα δάπεδα με αντιολισθητική επιφάνεια πρέπει να έχουν 
ενιαία μορφή σε όλο το έργο και θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.  
 
Τα εσχαρωτά δάπεδα πρέπει να είναι αντιολισθητικά, ηλεκτροπρεσσαριστά ή πρεσσαριστά 
σύμφωνα με DIN24537 ή περαστά, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα 
γαλβανισμένα εν θερμώ.  
 
Τα δάπεδα από λαμαρίνα θα πρέπει να έχουν αντιολισθητική επιφάνεια. Η μπακλαβαδωτή 
λαμαρίνα θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα γαλβανισμένα εν 
θερμώ.  
 
Τα εσχαρωτά δάπεδα από GRP κατασκευάζονται από πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες 
γυαλιού.  Οι διαστάσεις του βρόγχου θα είναι 40x40mm και ύψους 25mm, ώστε να 
εξασφαλίζεται καθαρή επιφάνεια απορροής 70%.   
 
Τα αντιολισθηρά καλύμματα από GRP θα διαθέτουν πλαίσιο κατασκευασμένο από GRP με 
αγκύρια πάκτωσης και επένδυση από EPDM. Η κατασκευή θα είναι τύπου sandwich με 
εξωτερικά φύλλα κατασκευασμένα από ισοφθαλική ρητίνη με UVinhibitor, ενισχυμένη με ίνες 
γυαλιού και πυρήνα από κατάλληλο αφρώδες υλικό (πολυουρεθάνη, πολυπροπυλένιο κτλ.).   
 
 
7.3.5 Περιφράξεις 
 
Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αφορά την κατασκευή περίφραξης από συρματόπλεγμα του 
χώρου της ΜΚΑ.Το σύνολο της περίφραξης θα φέρει τοιχείο από σκυρόδεμα πάχους 0.20m και 
ελάχιστου ύψους 0.50m από την επιφάνεια του εδάφους, πάνω στο οποίο θα εγκατασταθεί 
συρματόπλεγμα. Η περίφραξη θα έχει ελάχιστο τελικό ύψος ύψος 2,00 m πάνω από τη στάθμη 
του τελικώς διαμορφωμένου εδάφους και θα κατασκευαστεί με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα 
Νο17, τετραγωνικών οπών 5x5cm, διαμέτρου σύρματος 2.0mm.  
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Τo συρματόπλεγμα θα στερεώνεται σε φυγοκεντρικούς πασσάλους από οπλισμένο σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16 ελάχιστης περιεκτικότητας 300kg τσιμέντου ανά m3, οι οποίοι θα πακτώνονται 
στο έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας C12. Το σχήμα των πασσάλων θα είναι κολουροκωνικό, 
η μέγιστη μεταξύ των απόσταση θα είναι περίπου 2m.  
 
Όλα τα χρησιμοποιούμενα για την κατασκευή των περιφράξεων υλικά πρέπει να είναι άριστης 
ποιότητας, θα υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Στις εισόδους της εγκατάστασης θα προβλεφθεί μεταλλική θύρα με κλειδαριά ασφαλείας. 
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

1. Γενικές προδιαγραφές εξοπλισμού 
 

1.1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 
1.2 Γενικές απαιτήσεις 
1.3 Διαστασιολόγηση εξοπλισμού 
1.4 Διαδικασία έγκρισης υλικών και εξοπλισμού 
1.5 Συσκευασία και αποστολή 
1.6 Κινητήρες - Μειωτήρες 
1.7 Εργαλεία – Ανταλλακτικά – Λιπαντικά 
1.8 Εγκατάσταση εξοπλισμού 
 
 

2. Αντιδιαβρωτική Προστασία και βαφή μεταλλικών επιφανειών  
 

2.1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 
2.2 Κατηγορίες αντιδιαβρωτικής προστασίας 
2.3 Υλικά 
2.4 Εκτέλεση Εργασιών 

2.4.1 Καθαρισμός με αμμοβολή 
2.4.2 Μεταλλικές επιστρώσεις 
2.4.3 Βαφή μεταλλικών επιφανειών 
2.4.4 Επεξεργασία συγκολλήσεων 
2.4.5 Επισκευή φθορών των συστημάτων βαφής 
2.4.6 Προστασία εγκιβωτισμένων τεμαχίων 

2.4.7 Αποδοχή χρωματισμών 
2.5 Σήμανση σωληνώσεων 

 
 
3. Σωληνώσεις και εξαρτήματα δικτύων 
 

3.1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 
3.2 Υλικά 

3.2.1 Σωλήνες 
3.2.1.1 Χαλυβδοσωλήνες 
3.2.1.2 Aνοξείδωτοι σωλήνες 
3.2.1.3 Γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες με ραφή 

3.2.2 Δικλείδες - Εξαρτήματα 
3.2.2.1 Συρταρωτές δικλείδες (Gatevalve) 
3.2.2.2 Μαχαιρωτές δικλείδες (Knifevalve) 
3.2.2.3 Δικλείδες πεταλούδας (butterflyvalve) 
3.2.2.4 Σφαιρικές δικλείδες 
3.2.2.5 Δικλείδες αντεπιστροφής 
3.2.2.6 Ανακουφιστικές δικλείδες (air relief valves) 
3.2.2.7 Δικλείδες ελέγχου πίεσης 
3.2.2.8 Σύνδεσμοι αποσυναρμολόγησης 

3.2.3 Θυροφράγματα 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Β–Προδιαγραφές Μηχανολογικών Έργων 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 3 
 

3.2.4 Συρταροθυρίδες 
3.2.5 Δοκίδες έμφραξης (stoplogs) 
3.2.6 Κλαπέ (Flapvalves) 
3.2.7 Μεταδότες κίνησης 

3.3 Εκτέλεση Εργασιών 
3.3.1 Ορθομετρικά σχέδια 
3.3.2 Εγκατάσταση σωληνώσεων 
3.3.3 Διέλευση σωληνώσεων από δομικά έργα 
3.3.4 Δοκιμές 
3.3.5 Πινακίδες αναγνώρισης σωληνώσεων 

 
 
4. Εξοπλισμός μονάδων επεξεργασίας  
4.1 Γενικά 
4.2 Αντλίες 
 

4.2.1 Φυγοκεντρικές αντλίες λυμάτων 
4.2.2 Οριζόντιες υποβρύχιες αντλίες αξονικής ροής (επιτοίχιες) 
4.2.3 Κοχλιωτές αντλίες τύπου Αρχιμήδη 
4.2.4 Αντλίες θετικού εκτοπίσματος 
4.2.5 Φορητές αντλίες αποστράγγισης 
4.2.6 Δοσομετρικές αντλίες διαφράγματος 

 
4.3 Υποβρύχια συστήματα ανάδευσης 
 
4.4 Συμπιεστές 
 

4.4.1 Λοβοειδείς φυσητήρες 
4.4.2 Φυσητήρας πλευρικών καναλιών 

 
5. Εξοπλισμός εσχάρωσης 
 
6. Εξοπλισμός εξάμμωσης 

 
6.1 Παλινδρομική γέφυρα εξάμμωσης 
6.2 Διαχυτήρες χονδρής φυσαλίδας 
6.3 Μονάδα διαχωρισμού και πλύσης άμμου  

 
7. Σύστημα υποβρύχιας διάχυσης αέρα 
 
8. Μεμβράνες υπερδιήθησης 
 
9. Εξοπλισμός καθίζησης 
 

8.1 Ξέστρα ορθογωνικών δεξαμενών καθίζησης 
8.2 Τηλεσκοπικές δικλείδες απομάκρυνσης ιλύος 
8.3 Υπερχειλιστές 
8.4 Φράγμα επιπλεόντων  

 
10. Εξοπλισμός χλωρίωσης/αποχλωρίωσης των  επεξεργασμένων λυμάτων 
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11. Επεξεργασία ιλύος 
 

10.1 Εξοπλισμός δεξαμενών βαρυτικής πάχυνσης της ιλύος 
10.2 Ομογενοποίηση ιλύος 
10.3 Αφυδάτωση ιλύος 

10.3.1 Φυγοκεντρητές αφυδάτωσης ιλύος 
10.3.2 Συγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη 
10.3.3 Ασβεστοποίηση αφυδατωμένης ιλύος 

10.3.3.1 Σιλό αποθήκευσης ασβέστη  
10.3.3.2 Διάταξη δοσομέτρησης ασβέστη 
10.3.3.3 Αναμίκτες ιλύος – ασβέστη 
10.3.3.4 Σωληνογραμμή κατάθλιψης 
10.3.3.5 Κάδοι απόρριψης ιλύος 
10.3.3.6 Κοχλιομεταφορείς 

 
12. Ανυψωτικοί εξοπλισμοί 
 
13. Συστήματα Εξαερισμού 
 

12.1 Αεραγωγοί 
12.2 Ανεμιστήρες 

12.2.1 Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες 
12.2.2 Αξονικοί ανεμιστήρες 
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1. Γενικές προδιαγραφές εξοπλισμού 
1.1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 
 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στο σύνολο του εξοπλισμού, που ενσωματώνεται στο 
έργο. Όλος ο εξοπλισμός, κύριος και βοηθητικός, πρέπει να είναι σύμφωνος με την παρούσα 
Προδιαγραφή και με τις επιμέρους Προδιαγραφές. Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
ΕΝ12255 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων».  
 
Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι σύμφωνος με τα ελληνικά πρότυπα (ΕΛΟΤ). Η αναφορά στις 
παρούσες Προδιαγραφές σε άλλα διεθνή πρότυπα (DIN, BS κτλ.), είναι ενδεικτική της 
επιθυμητής ποιότητας και ο Ανάδοχος μπορεί να εφαρμόσει εναλλακτικά πρότυπα, εφ’ όσον 
αυτά είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με την τελευταία έκδοση των αναφερομένων στις παρούσες 
Προδιαγραφές. 
 
(1) Εξοπλισμός είναι κάθε μηχάνημα ή διάταξη, που μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με το 

δομικό έργο στο οποίο εγκαθίσταται, μπορεί να επιτύχει την προδιαγεγραμμένη λειτουργία 
του.  

(2) Μονάδα επεξεργασίας είναι το δομικό έργο που μαζί με το σύνολο του εγκαθιστάμενου σε 
αυτό εξοπλισμού λειτουργεί αυτόνομα σαν μία ενιαία βαθμίδα επεξεργασίας και είναι 
διακριτή από άλλες μονάδες επεξεργασίας, οι οποίες βρίσκονται ανάντη ή κατάντη (π.χ. 
εσχάρωση, εξάμμωση, βιολογικός αντιδραστήρας, δευτεροβάθμια καθίζηση, 
αντλιοστάσια, σταθεροποίηση, πάχυνση, αφυδάτωση κτλ.).  

(3) Ονομαστική φόρτιση YN είναι η μέση φόρτιση συνεχούς λειτουργίας του εξοπλισμού υπό 
πλήρες φορτίο. 

(4) Μέγιστη φόρτιση Ymax είναι η φόρτιση αιχμής που θέτει τον εξοπλισμό «εκτός 
λειτουργίας», για παράδειγμα η τιμή στην οποία ρυθμίζεται ο διακόπτης υπερφόρτισης.   

(5) Συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας KA είναι η παράμετρος που εκφράζει την επίδραση 
των συνθηκών λειτουργίας στον κινητήρα του εξοπλισμού. Ο συντελεστής λειτουργικής 
ασφαλείας δίδει έμμεσες ή άμεσες πληροφορίες για την φόρτιση, την διάρκεια λειτουργίας 
και την θερμοκρασία και είναι ο συντελεστής που συσχετίζει την φόρτιση με το οριακό 
φορτίο (load capacity).  

(6) Διάρκεια ζωής εξοπλισμού είναι ο χρόνος λειτουργίας του εξοπλισμού σε ονομαστική 
φόρτιση μέχρις ότου ένα εξάρτημά του καταστραφεί. Η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού δεν 
πρέπει να συγχέεται με τον χρόνο συντήρησης, ούτε με τον χρόνο λειτουργίας, που 
λαμβάνεται υπόψη στις τεχνικοοικονομικές μελέτες.  

(7) Το φορτίο σάρωσης [Ν/m] είναι το κύριο λειτουργικό φορτίο σε έναν σαρωτή και είναι το 
φορτίο που απαιτείται για την μεταφορά της ιλύος καθώς επίσης και για την κίνησή του 
σαρωτή μέσα στο νερό. 

 
 
1.2 Γενικές απαιτήσεις 
 
O εξοπλισμός, θα προέρχεται από προμηθευτές οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το 
ISO9001, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. Ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί πρέπει να 
έχει αποδεικτικά καλής και αξιόπιστης λειτουργίας σε παρόμοια έργα, να είναι ανθεκτικός και 
απλός στην λειτουργία του, και να παρέχεται στην αγορά επάρκεια ανταλλακτικών. Σύμφωνα με 
την ΕΝ12255-1, ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει την Υπηρεσία, ότι ο προσφερόμενος 
εξοπλισμός καλύπτεται από ανταλλακτικά για μια 10ετία από την ημέρα εγκατάστασής του. 
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Ο εξοπλισμός θα πρέπει να ανήκει στην σειρά παραγωγής του κατασκευαστή και να είναι 
σύμφωνος με τις επιμέρους Προδιαγραφές. Η κατασκευή του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο 
εργοστάσιο του προμηθευτή, πριν την αποστολή του στο εργοτάξιο και οι επί τόπου εργασίες 
θα περιορίζονται στην ανέγερση του εξοπλισμού και σε μικρές μόνο προσαρμογές, οι οποίες 
είναι απαραίτητες για την εγκατάστασή του. 
 
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή όλου του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της 
τεχνικής και θα πρέπει να είναι πρώτης εμπορικής ποιότητας. Το φινίρισμά του θα είναι πρώτης 
εμπορικής ποιότητας και σύμφωνα με την πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και πρακτικές. 
 
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι τα πλέον κατάλληλα για την εργασία για 
την οποία προορίζονται, καινούργια και πρώτης εμπορικής ποιότητας, συμβατά μεταξύ τους, 
χωρίς ελαττώματα και επιλεγμένα για μεγάλη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση. 
 
Όλα τα εξαρτήματα, που θα έρχονται σε άμεση επαφή με τα χημικά που χρησιμοποιούνται κατά 
την επεξεργασία, θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στην τριβή και στην διάβρωση και να διατηρούν 
τις ιδιότητες τους χωρίς να υφίστανται γήρανση από τον καιρό, την έκθεση στην ηλιακή 
ακτινοβολία, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 
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 0,5mV. Εάν τούτο δεν είναι δυνατό, οι 
επιφάνειες επαφής του ενός ή και των δύο μετάλλων θα είναι επιμεταλλωμένες (γαλβανισμένες), 
ή επεξεργασμένες κατά άλλο τρόπο έτσι ώστε η διαφορά δυναμικού να έχει ελαττωθεί μέσα στα 
επιτρεπτά όρια, ή εναλλακτικά τα δύο μέταλλα θα είναι μονωμένα μεταξύ τους. 
 
Υλικά και συσκευές που πρόκειται να λειτουργήσουν σε διαβρωτικό ή εκρηκτικό περιβάλλον 
πρέπει να πληρούν τους προβλεπόμενους από τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές, όρους. 
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΝ12255-1, όλα τα εξαρτήματα στερέωσης (μπουλόνια, βίδες, 
παξιμάδια κτλ.) που βρίσκονται κάτω από την στάθμη του νερού ή σε διαβρωτική ατμόσφαιρα 
θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα κατηγορίας Α2 ή Α4 σύμφωνα με το ISO3506-1 έως 3506-3. Όλα 
τα παρόμοια εξαρτήματα πρέπει να είναι απόλυτα εναλλάξιμα και αντικαθιστούμενα, ακριβή και 
εντός των προδιαγραφόμενων ανοχών, έτσι ώστε τα ανταλλακτικά να μπορούν να 
τοποθετούνται χωρίς καμία δυσκολία. 
 
Το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς υπερβολικούς κραδασμούς και με τον 
ελάχιστο δυνατό θόρυβο. Όλα τα περιστρεφόμενα μέρη θα είναι καλά ζυγοσταθμισμένα, τόσο 
στατικά όσο και δυναμικά, έτσι ώστε, όταν περιστρέφονται με τις κανονικές ταχύτητες και 
φορτίο, να μην παρουσιάζουν κραδασμούς. 
 
Όλα τα μέρη του εξοπλισμού, που μπορεί να υποστούν φθορά ή ζημιές λόγω σκόνης, θα είναι 
τελείως κλειστού τύπου με προστατευτικό περίβλημα. 
 
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις Ειδικές Προδιαγραφές, μηχανήματα που θα είναι 
τοποθετημένα σε χώρους όπου θα υπάρχει προσωπικό κατά τη διάρκεια των συνήθων 
διεργασιών λειτουργίας, θα είναι σχεδιασμένα ή θα φέρουν σιγαστήρες έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι το προσωπικό δεν θα υπόκειται σε περισσότερο από το ισοδύναμο σε στάθμη 
συνεχούς ήχου των 75dB (A), όπως καθορίζεται στο πρότυπο ISO 1990. 
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Ο εξοπλισμός που επιτελεί παρόμοια λειτουργία θα είναι του ίδιου τύπου και κατασκευής και θα 
είναι πλήρως ανταλλάξιμος, ώστε να περιοριστούν τα αναγκαία αποθέματα ανταλλακτικών. 
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για είδη όπως κινητήρες, εξοπλισμός πινάκων, όργανα, χειριστήρια, 
βαλβίδες και ηλεκτρονόμοι. 
 
 
1.3 Διαστασιολόγηση εξοπλισμού 
 
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΕΝ 12255-1, πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή 
του εξοπλισμού οι παρακάτω πληροφορίες διαστασιολόγησης:  
 

 Φορτία (κινητά, λειτουργικά κτλ.)  
 Φορτίσεις (ονομαστική, μεγίστη, εκτάκτου ανάγκης) 
 Συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας (service factor) 
 Τρόπος λειτουργίας, σύμφωνα με ΕΝ 60034-1 
 Βαθμός προστασίας κινητήρων, σύμφωνα με ΕΝ 60529 
 Διάρκεια ζωής εξοπλισμού 

 
Το ωφέλιμο φορτίο στις κινούμενες γέφυρες θα λαμβάνεται τουλάχιστον ίσο με 1,50kN/m2.  
 
Στις γέφυρες, το μέγιστο βέλος κάμψης, περιλαμβανομένων όλων των φορτίων με εξαίρεση του 
κινητού φορτίου, δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/500 του μήκους της γέφυρας. Ο φορέας θα πρέπει 
να είναι έτσι σχεδιασμένος, ώστε κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη να μην επηρεάζεται η 
λειτουργία του σαρωτή και να μην προκαλείται μόνιμη παραμόρφωση της γέφυρας. 
 
Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση, που θα ασκείται στο σκυρόδεμα, από τους τροχούς των 
γεφυρών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από:  
 

250Ν/cm2 σε περίπτωση ελαστικών τροχών   
500Ν/cm2 σε περίπτωση τροχών από πολυουρεθάνη 

 
Στην περίπτωση τροχών από πολυουρεθάνη θα πρέπει το σκυρόδεμα να προστατεύεται από 
χαλύβδινο φύλλο, ή άλλο κατάλληλο υλικό.  
 
Το πλάτος και η διάμετρος των τροχών του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον ίσο με 
τις τιμές του παρακάτω Πίνακα, σύμφωνα με ΕΝ12255-1:  
 
Πίνακας 1 : Πλάτος και η διάμετρος των τροχών του εξοπλισμού 
 
Είδος τροχού Ελάχιστο πλάτος [mm] Ελάχιστη διάμετρος [mm] 
κινητήριος 75 300 
μη κινητήριος 50 200 
κατευθυντήριος 50 200 

 
Εφόσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας (servicefactor) 
του εξοπλισμού επεξεργασίας θα λαμβάνεται ίσος με 1,50. Σύμφωνα με τον Πίνακα Α.1 της 
ΕΝ12255-1 η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού διακρίνεται στις παρακάτω 5 κατηγορίες:  
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Πίνακας 2 : Διάρκεια ζωής του εξοπλισμού 
 

Κατηγορία 
Διάρκεια 
ζωής [h] 

Βαθμίδα 
καταπόνησης 

Διάρκεια 
λειτουργίας 

Φόρτιση Ταχύτητα Παραδείγματα 

1 - ασήμαντη μικρή μικρή μικρή  
2 10.000 μικρή μικρή μέση τυχαία Εσχάρες 

3 20.000 κανονική 
μέση υψηλή τυχαία Εσχάρες 

μεγάλη μέση τυχαία Σαρωτές 
4 50.000 υψηλή μεγάλη υψηλή τυχαία Αεριστήρες 

5 80.000 
εξαιρετικά 

υψηλή 
μεγάλη υψηλή τυχαία 

Ειδικές 
εφαρμογές 

 
 
1.4 Διαδικασία έγκρισης υλικών και εξοπλισμού 
 
Κάθε υλικό η εξοπλισμός υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία έχει το δικαίωμα 
απόρριψης οποιουδήποτε υλικού ή/και εξοπλισμού, του οποίου η ποιότητα ή τα ειδικά 
χαρακτηριστικά κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την καλή λειτουργία του όλου έργου 
και την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση τις παρακάτω 
πληροφορίες : 
 

i. ο κατασκευαστής και ο τύπος 
ii. τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές κατασκευής  
iii. πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών  
iv. τα υλικά και η αντιδιαβρωτική προστασία 
v. τα χαρακτηριστικά μεγέθη και οι διαστάσεις 
vi. το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου 
vii. εικονογραφημένα έντυπα (prospectus) 
viii. πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρούσες 

Προδιαγραφές 
 
Πριν από την σχετική έγκριση της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προχωρήσει στην 
παραγγελία του εξοπλισμού. 
 
 
1.5 Συσκευασία και αποστολή 
 
Ο εξοπλισμός, πριν την αποστολή του από το εργοστάσιο 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 κτλ.) και να λάβει όλα τα αναγκαία 
μέτρα, έτσι ώστε ο εξοπλισμός να φθάσει στο εργοτάξιο άθικτος και χωρίς ζημιές. 
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Η συσκευασία θα πρέπει να είναι τέτοια, έτσι ώστε να μπορέσει να αντέξει σε τυχόν 
κακομεταχειρίσεις κατά την μεταφορά λαμβάνοντας υπόψη και τις πιθανές καθυστερήσεις και να 
είναι κατάλληλη για αποθήκευση. 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. 
 
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 μικρο-ϋλικά όπως χιτώνια, δακτύλιοι, τσιμούχες, κοχλίες, περικόχλια κτλ., θα 
συσκευάζονται σε κιβώτια. 
 
Οι ηλεκτρονόμοι, τα όργανα κτλ. πρέπει να μεταφέρονται στερεωμένοι με κοχλίες ή/και 
σφιγκτήρες μεταφοράς με ευδιάκριτη σήμανση, ώστε να εμποδίζεται η κίνηση των κινητών 
μέρων τους.  
 
Εξοπλισμός, που προορίζεται για εσωτερική εγκατάσταση, όπως είναι οι ηλεκτρικοί κινητήρες, 
οι διακόπτες και τα συστήματα ελέγχου, τα όργανα και οι πίνακες, τα στοιχεία μηχανών κτλ., θα 
πρέπει να είναι καλυμμένα με φύλλα αλουμινίου ή πολυαιθυλενίου, ερμητικά κλεισμένα στις 
συνδέσεις τους και η συσκευασία θα πρέπει να διαθέτει με κατάλληλο υγροσκοπικό υλικό.   
 
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 στην επανασυσκευασία του. 
 
 
1.6 Κινητήρες - Μειωτήρες 
 
Οι κινητήρες και οι μειωτήρες θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις επιμέρους 
Προδιαγραφές. Εφ’ όσον δεν προβλέπονται ιδιαίτερες απαιτήσεις στις επιμέρους Προδιαγραφές 
ισχύουν τα αναφερόμενα παρακάτω. 
 
Οι περιελίξεις των κινητήρων θα είναι κατάλληλες ώστε να λειτουργούν κάτω από τις 
κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στο έργο και κατάλληλα συνδεδεμένες ώστε να 
αντέχουν σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. 
 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλοι οι κινητήρες θα μπορούν να αναπτύξουν ροπή 
εκκίνησης τουλάχιστον ίση με 150% της ροπής υπό πλήρες φορτίο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει 
να περιορίζεται η ροπή εκκίνησης με χρήση κατάλληλων εκκινητών και μεθόδων εκκίνησης.  
 
Τα τερματικά κυτία των υποβρυχίων κινητήρων θα πρέπει να είναι τελείως υδατοστεγανά. Όλες 
οι περιστρεφόμενες μηχανές, εκτός από τις πολύ μικρές, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με 
εξαρτήματα ανυψώσεώς τους. Οι περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές θα πρέπει επίσης να 
φέρουν μέσα προστασίας από ατυχήματα, σε περίπτωση επαφής ατόμων με διάφορα 
κινούμενα ή ηλεκτροφόρα μέρη. 
 
Ο βαθμός προστασίας των κινητήρων θα είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στην ΕΝ60529. 
Γενικά και εφ’ όσον δεν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους Προδιαγραφές του εξοπλισμού, 
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κινητήρες που εγκαθίστανται στο ύπαιθρο θα είναι κλειστού τύπου με φυσικό αερισμό ή 
αυτοαεριζόμενοι και βαθμό προστασίας ΙΡ55. Κινητήρες που εγκαθίστανται σε κλειστούς 
χώρους θα πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από την υγρασία και να αερίζονται με φυσικό 
αερισμό ή να είναι αυτοαεριζόμενοι με βαθμό προστασίας ΙΡ44. Κινητήρες που βρίσκονται σε 
περιβάλλον αναθυμιάσεων (εκρηκτικών αερίων) πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου, 
σύμφωνα με την ΕΝ50014. 
 
Τριβείς. Όλες οι περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές, οριζόντιες ή κατακόρυφες, πρέπει να 
φέρουν τριβείς ικανούς ώστε να αντέχουν σε όλες τις ακτινωτές ή αξονικές ωθήσεις. Οι 
οριζόντιες ή κατακόρυφες περιστρεφόμενες μηχανές θα πρέπει να φέρουν κυλινδρικούς ή 
ένσφαιρους τριβείς λιπαινόμενους με γράσσο. Μεγάλοι κατακόρυφοι κινητήρες θα πρέπει να 
έχουν αεροψυχώμενους λιπαινόμενους τριβείς. Όλοι οι τριβείς θα πρέπει να προστατεύονται 
εναντίον εισχώρησης σκόνης ή νερού κατά τη λειτουργία τους. 
 
Κραδασμοί. Τα περιστρεφόμενα τμήματα όλων των ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να είναι 
δυναμικά και στατικά ζυγοσταθμισμένα. 
 
Θερμική προστασία. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, κάθε κινητήρας ισχύος 
μεγαλύτερης από 5ΗΡ, θα πρέπει να διαθέτει θερμική προστασία, με τρεις ανιχνευτές, ένα για 
κάθε φάση της περιέλιξης των κινητήρων. Το σύστημα προστασίας θα είναι εγκατεστημένο στον 
πίνακα του εκκινητή και θα ελέγχει τις θερμοκρασίες της περιελίξεως, θέτοντας σε λειτουργία 
βοηθητικά κυκλώματα ή σύστημα κινδύνου στις καθορισμένες θερμοκρασίες. 
 
Πινακίδες. Όλες οι ηλεκτρικές μηχανές θα πρέπει να φέρουν πινακίδες με τα χαρακτηριστικά 
λειτουργίας της μηχανής όπως π.χ. τάση, τύπο λιπαντικών, μόνωση, μέγιστη θερμοκρασία, κτλ. 
 
Τερματικά. Όλες οι περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με 
τερματικά κυτία για καλώδια ισχύος, και αισθητήρες ανίχνευσης θερμοκρασίας. Επίσης θα 
πρέπει να είναι εφοδιασμένες με κατάλληλα τερματικά κυτία γειώσεως. 
 
Ωρομετρητές. Θα υπάρχουν ωρομετρητές που θα αναγράφουν τις ώρες λειτουργίας για όλους 
του ηλεκτροκινητήρες. 
 
Διακόπτες ασφαλείας. Εφ’ όσον ο διακόπτης με τον οποίο διακόπτεται η τάση στον κινητήρα 
δεν είναι σε απόσταση μέχρι 2μέτρα και ορατός από τη θέση του κινητήρα, πρέπει να 
εγκαθίσταται κοντά στον κινητήρα διακόπτης με τον οποίο θα διακόπτεται η τροφοδότηση του 
ρεύματος στον κινητήρα. Ο διακόπτης αυτός θα είναι τύπου αφαιρετού κλειδιού, ώστε να μπορεί 
να μανταλώνεται η διακοπή της τροφοδοσίας. 
 
Σε κινητήρες που πρέπει να χειρίζονται κοντά από την εγκατεστημένη φυσική θέση τους το 
ανωτέρω κυτίο με κλειδί θα διαθέτει επιπλέον και μπουτόν start. 
 
Ισχύς ηλεκτροκινητήρων. Η ισχύς των ηλεκτροκινητήρων πρέπει να υπερκαλύπτει τις 
απαιτήσεις ισχύος λειτουργίας τη κινούμενης μηχανής και των τυχών βοηθητικών εξαρτημάτων 
της σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στις επιμέρους 
προδιαγραφές, η συνεχής μέγιστη φόρτιση κάθε κινητήρα θα είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα 
στον παρακάτω Πίνακα. 
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Πίνακας: Μέγιστη φόρτιση κινητήρα 
 
Κινητήρας Ισχύς 

Κινητήρας ισχύος μέχρι 75kW  
10% μεγαλύτερη ισχύς από την μέγιστη απορροφόμενη 
υπό οποιαδήποτε συνθήκη λειτουργίας 

Κινητήρας ισχύος άνω των 75kW 
5% μεγαλύτερη ισχύς από την μέγιστη απορροφόμενη 
υπό οποιαδήποτε συνθήκη λειτουργίας 

 
 
Οι μειωτήρες θα είναι εντελώς στεγανοί, στιβαρής κατασκευής και κατάλληλοι για συνεχή και 
βαριά λειτουργία. Θα φέρουν ένσφαιρους ή κυλινδρικούς τριβείς. Τα ωστικά φορτία θα φέρονται 
από κατάλληλους ωστικούς κωνικούς τριβείς. Ο σχεδιασμός τους θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
εύκολη επιθεώρηση του εσωτερικού τους και θα πρέπει να διαθέτουν στιβαρούς κρίκους 
ανύψωσης. 
 
Οι άξονες εισόδου και εξόδου θα στεγανοποιούνται για όλη τη διάρκεια της ζωής τους, ώστε να 
παρεμποδίζεται η διαφυγή λιπαντικού και η είσοδος σκόνης, άμμου και υγρασίας. Οι οπές ή οι 
σωλήνες εξαερισμού θα σφραγίζονται ώστε να αποφεύγεται η είσοδος ουσιών που ρυπαίνουν 
το λιπαντικό. 
 
Οι μειωτήρες θα πρέπει να διαθέτουν υαλόφρακτες θυρίδες ελέγχου της στάθμης ελαίου 
κατάλληλα προστατευμένες με ενδείξεις για την ανώτερη και κατώτερη στάθμη λειτουργίας και 
πλήρωσης καθώς επίσης κατάλληλα πώματα πλήρωσης και εκκένωσης. 
 
Η λίπανση των τριβέων κτλ. θα γίνεται είτε με σύστημα ψεκασμού είτε με σύστημα βεβιασμένης 
τροφοδοσίας. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά το λιπαντικό ου χρησιμοποιείται για το 
αρχικό γέμισμα και που ορίζεται στις οδηγίες συντήρησης πρέπει να είναι κατάλληλο για 
παρατεταμένη λειτουργία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μέχρι 45°C χωρίς να προκαλείται 
υπερθέρμανση. 
 
Η ψύξη μπορεί να γίνεται δια μεταφοράς από το κέλυφος του μειωτήρα αλλά χωρίς τη βοήθεια 
πτερυγίων ψύξεως ή ανεμιστήρων. Άλλα κατάλληλα μέσα ψύξης θα εξασφαλίζονται ανάλογα με 
την εφαρμογή. Το εξωτερικό του μειωτήρα θα είναι απαλλαγμένο από σκόνη ή από ουσίες που 
μαζεύουν υγρασία. 
 
Στην πινακίδα χαρακτηριστικών των μειωτήρων πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του 
κατασκευαστή οι ονομαστικές ταχύτητες των αξόνων, η ισχύς εξόδου και η μέγιστη επιτρεπτή 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
 
Θα τοποθετηθούν κατάλληλοι προφυλακτήρες σε όλους τους μηχανισμούς κίνησης. Όλα τα 
εξαρτήματα που περιστρέφονται ή εκτελούν παλινδρομικές κινήσεις, οι ιμάντες κίνησης κτλ., θα 
προφυλάσσονται με τρόπο που ικανοποιεί την Υπηρεσία και εξασφαλίζει την ασφάλεια τόσο του 
προσωπικού λειτουργίας όσο και του προσωπικού συντήρησης. Οι προφυλακτήρες πρέπει να 
είναι κατάλληλης και στιβαρής κατασκευής και εύκολα μετακινήσιμοι, ώστε να υπάρχει 
πρόσβαση στον εξοπλισμό χωρίς να χρειάζεται πρώτα να αφαιρεθεί ή να μετακινηθεί κανένα 
από τα βασικά στοιχεία του. 
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1.7 Εργαλεία – Ανταλλακτικά – Λιπαντικά 
 
O Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει μαζί με τον εξοπλισμό εργαλεία, λιπαντικά και 
ανταλλακτικά τα οποία είναι απαραίτητα για την συντήρηση και την λειτουργία όλου του 
εγκαθιστάμενου εξοπλισμού. Τα παραπάνω θα πρέπει να καλύπτουν την περίοδο «θέση της 
εγκατάστασης σε αποδοτική λειτουργία» καθώς και την «λειτουργία και συντήρηση της 
εγκαστάστασης από τον Ανάδοχο» εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. 
 
Πριν την εγκατάσταση του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει ένα λεπτομερή 
πίνακα των λιπαντικών, εργαλείων και ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα για την 
απρόσκοπτη λειτουργία του έργου. 
 
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει μέσα σε μεταλλικό κουτί με κλειδαριά δύο πλήρεις σειρές 
χαλύβδινων κλειδιών κατάλληλων για όλα τα περικόχλια του εξοπλισμού, περιλαμβανομένων 
και των κοχλιών πακτώσεως και των κοχλιών των συνδέσμων. Από τις σειρές αυτές η μία θα 
έχει ανοικτά κλειδιά και η άλλη κλειστά τύπου δακτυλίου. Θα παραδώσει επίσης κάθε άλλο 
ειδικό εργαλείο, π.χ. εξολκείς κτλ. που απαιτείται για τη γενική συντήρηση του εξοπλισμού 
καθώς και ένα γρασαδόρο χεριού για κάθε είδος λιπαντικού. 
 
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα προτεινόμενα λιπαντικά και αναλώσιμα υλικά, σε ποσότητες που 
θα επαρκούν μέχρι και το τέλος της περιόδου «δοκιμαστικής λειτουργίας» εκτός εάν 
προδιαγράφεται διαφορετικά. 
 
Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι ελάχιστοι δυνατοί τύποι και διαβαθμίσεις λιπαντικών, οι 
οποίοι πρέπει να είναι τυποποιημένοι και εύκολα διαθέσιμοι στην τοπική αγορά. Σε τεμάχια του 
Η/Μ εξοπλισμού για τα οποία ο κατασκευαστής δίνει πίνακα εγκεκριμένων λιπαντικών - 
αντιψυκτικών - γράσσων, θα πρέπει τα χρησιμοποιούμενα λιπαντικά να είναι σύμφωνα με τα 
προτεινόμενα. Επιπλέον, ο προμηθευτής λιπαντικών πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO. 
 
Οι γρασαδόροι θα έχουν σφαιρική κεφαλή και πρέπει να βρίσκονται σε προσιτές θέσεις. Όπου 
μπορούν να συγκεντρωθούν πολλά σημεία γρασαρίσματος, θα στερεωθούν σε πλάκα 
συστοιχίας, σταθερής κατασκευής και κάθε σημείο λίπανσης θα σημειώνεται με ευκρινή 
επιγραφή. Μόνιμη και ευκρινή επιγραφή πρέπει να έχει και κάθε συσκευή λίπανσης. 
 
Θα πρέπει να πρoβλεφθούν διατάξεις για την αποτροπή της υπερλίπανσης. Η λίπανση με 
γράσσο, θα γίνεται κατά προτίμηση με πίεση και με σύστημα που δεν απαιτεί ρύθμιση και 
επαναγόμωση πάνω από μία φορά την εβδομάδα. 
 
Τα δοχεία, που θα περιέχουν το λιπαντικό θα έχουν δείκτες στάθμης από γυαλί και όπου αυτό 
δεν είναι εφικτό, βέργα στάθμης. Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι δείκτες θα είναι εύκολα 
ορατοί από την στάθμη εργασίας και θα δείχνουν την στάθμη σε όλες τις θερμοκρασίες, που 
πιθανόν να επικρατούν κατά την λειτουργία του υπ’ όψη εξοπλισμού. 
 
Οι δείκτες θα μπορούν να αποσυναρμολογούνται εύκολα για καθαρισμό. 
 
Μετά το πέρας της λειτουργίας της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο, όλα τα μηχανήματα και ο 
επιμέρους εξοπλισμός πρέπει να είναι πλήρης με καινούργια λιπαντικά. 
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Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι καινούργια, αχρησιμοποίητα και ανταλλάξιμα με τα τεμάχια 
που πρόκειται να αντικαταστήσουν, και θα φέρουν εμφανείς ενδείξεις με την περιγραφή τους και 
τον προορισμό τους. 
 
Πριν από την εγκατάσταση του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος σε συνεργασία με τον προμηθευτή του 
εξοπλισμού, πρέπει να ετοιμάσει λεπτομερή κατάλογο με τα απαιτούμενα για την λειτουργία των 
εγκαταστάσεων ανταλλακτικών και αναλωσίμων σε ετήσια βάση και θα αναφέρει τυχόν 
απαιτήσεις για μακροπρόθεσμες σημαντικές επισκευές και θα υποδείξει τις ανάγκες για την 
αντικατάσταση/χρησιμοποίηση ανταλλακτικών πέραν των ανωτέρω. 
 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει ανταλλακτικά και 
αναλώσιμα που θα καλύπτουν την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού μέχρι και το τέλος 
της περιόδου «δοκιμαστικής λειτουργίας». 
 
Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι συσκευασμένα σε ξύλινα κιβώτια κατά τρόπο κατάλληλο για 
μακροχρόνια αποθήκευση κάτω από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή 
των εγκαταστάσεων, και να έχουν επαρκή προστασία κατά της διάβρωσης, της υγρασίας, της 
θερμοκρασίας, των μυκήτων, των επιβλαβών ζώων και των εντόμων. 
 
Στα κιβώτια θα είναι ανεξίτηλα μαρκαρισμένα στα Ελληνικά το ακριβές περιεχόμενο τους. Τα 
κιβώτια πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα χωρίς να 
χρειάζεται αντικατάσταση της συσκευασίας. 
 
Όταν σε κιβώτιο έχουν συσκευασθεί περισσότερα από ένα ανταλλακτικά θα υπάρχει στο 
εξωτερικό του γενική περιγραφή του περιεχομένου και μέσα λεπτομερής κατάλογος. 
 
 
1.8 Εγκατάσταση εξοπλισμού 
 
Η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις επιμέρους Προδιαγραφές 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 της συναρμολόγησης, ανέγερσης και 
την θέση του σε αποδοτική λειτουργία. 
 
Ο Ανάδοχος με δικά του μέσα και ευθύνη θα εξασφαλίσει επαρκή χώρο για την αποθήκευση του 
εξοπλισμού μετά την άφιξη του στο εργοτάξιο. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να 
ετοιμάσει κατάλληλο πρόγραμμα παραδόσεων, ώστε η εγκατάσταση των διαφόρων 
εξαρτημάτων και του εξοπλισμού να είναι συμβατή με τους διατιθέμενους χώρους αποθήκευσης 
στο εργοτάξιο. 
 
Η Υπηρεσία θα εξετάσει τους διατιθέμενους χώρους αποθήκευσης και θα συμφωνήσει με τον 
τρόπο και τη σειρά που θα ακολουθήσει η εγκατάσταση, ώστε ο εξοπλισμός να μπορεί να 
εγκαθίσταται με τις λιγότερες δυνατές παρενοχλήσεις και καθυστερήσεις, ακολουθώντας το 
γενικό πρόγραμμα κατασκευής. 
 
Τα μέσα αποθήκευσης θα πρέπει γενικά να συμφωνούν με τις παρακάτω απαιτήσεις : 
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 Ο εξοπλισμός πρέπει να αποθηκεύεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του, σε 
καθαρό, καλά αεριζόμενο και χωρίς υγρασία στεγασμένο χώρο. 

 Τα αποθηκευόμενα αντικείμενα πρέπει να είναι κατάλληλα διατεταγμένα, ώστε να 
διευκολύνεται η ανεύρεση τους και να προστατεύονται από φθορές. 

 Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα στηρίγματα για την κατανομή του φορτίου. 
 Η μεταφορά και αποθήκευση των διαφόρων αντικειμένων πρέπει να γίνεται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να μην υποβάλλονται σε υπερβολικές καταπονήσεις και να μην φθείρεται η 
βαφή και το φινίρισμα τους. 

 Όλα τα περιστρεφόμενα μηχανικά μέρη θα πρέπει να είναι καλυμμένα. 
 Οι πλαστικοί σωλήνες θα πρέπει να προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία. 
 Τα μεταλλικά αντικείμενα δεν πρέπει να αποθηκεύονται απ’ ευθείας πάνω στο έδαφος. 
 
Τα μπουλόνια, οι βίδες και α παξιμάδια πρέπει να έχουν καλό φινίρισμά και αντοχή κατά της 
διάβρωσης όση και τα υλικά το οποία θα στερεώσουν. Στις περιπτώσεις που θα έρθουν σε 
επαφή διαφορετικά μέταλλα, πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες μονωτικές ροδέλες και 
περικόχλια. 
 
Όπου υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης, τα μπουλόνια και οι ακέφαλοι κοχλίες θα σχεδιαστούν, 
ώστε η τάση που εφαρμόζεται στο μπουλόνι και τα παξιμάδι να μην υπερβαίνει το μισό της 
τάσης του κρίσιμου σημείου ελαστικότητας του υλικού σε όλες τις συνθήκες εφαρμογής. 
 
Όπου είναι απαραίτητο, πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα συστήματα ασφάλισης και 
αντιδονητικές διατάξεις. Μπουλόνια αγκύρωσης τύπου διαστολής ή ρητίνης για στηρίξεις σε 
σκυρόδεμα θα πρέπει να έχουν ανοχή απόσχισης όχι μικρότερη από την αντοχή εφελκυσμού 
του μπουλονιού. 
 
Όλα τα μπουλόνια, παξιμάδια και οι βίδες που πρόκειται να ρυθμίζονται ή αφαιρούνται συχνά 
κατά την διάρκεια συντηρήσεων και επισκευών καθώς και αυτά που έχουν διάμετρο μικρότερη 
από Μ14 θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.  
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΝ12255-1, όλα τα εξαρτήματα στερέωσης (μπουλόνια, βίδες, 
παξιμάδια κτλ.) που βρίσκονται κάτω από την στάθμη του νερού ή σε διαβρωτική ατμόσφαιρα 
θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα κατηγορίας Α2 ή Α4 σύμφωνα με το ISO3506-1 έως 3506-3. 
 
Όλα τα εξαρτήματα στερέωσης πρέπει να είναι εμφανώς μαρκαρισμένα για να εξασφαλισθεί η 
σωστή επιτόπια συναρμολόγηση. 
 
Στις περιπτώσεις που μπουλόνια περνούν από φέροντα μέλη κατασκευών θα χρησιμοποιούνται 
κωνικές ροδέλες (taperwashers), ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα μεταδίδεται ροπή κάμψης 
στο μπουλόνι. 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός, που θα προμηθεύσει, θα τύχει της 
σωστής μεταχείρισης από το προσωπικό του. 
 
Για οποιαδήποτε μη ικανοποιητική εργασία, κακή τεχνική πρακτική, κακομεταχείριση ή ζημιές 
στον εξοπλισμό, ο Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη και οφείλει να 
ενημερώσει άμεσα την Υπηρεσία. 
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Ο Ανάδοχος θα φροντίσει ο ίδιος για την εκφόρτωση του Εξοπλισμού που έχει μεταφερθεί στο 
Εργοτάξιο ή στις αποθήκες και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα υποστεί. 
 
Πριν αρχίσει την εργασία του, ο Ανάδοχος πρέπει να μελετήσει τις συνθήκες και να έρθει σε 
συνεννόηση με την Υπηρεσία ώστε η εγκατάσταση του εξοπλισμού να γίνει χωρίς να 
παρενοχλούνται  υπάρχοντα έργα επεξεργασίας. Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στο 
εργοτάξιο τα τεμάχια που θα ενσωματωθούν στα έργα πολιτικού μηχανικού πριν από την 
εγκατάσταση του κυρίως εξοπλισμού. 
 
Γενικά η εγκατάσταση του εξοπλισμού πρέπει να γίνει σύμφωνα με την καλύτερη σύγχρονη 
πρακτική και μεθόδους και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του αντίστοιχου 
εξοπλισμού. Τουλάχιστον 15ημέρες πριν την εγκατάσταση του θα πρέπει να έχουν παραδοθεί 
στην Υπηρεσία οι οδηγίες εγκατάστασης (installationmanual), του κατασκευαστή του 
εξοπλισμού. 
 
Τα παραπάνω θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα ή στην Αγγλική εάν ο εξοπλισμός 
εισάγεται στην Ελλάδα. 
 
Για την ανέγερση του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει το απαραίτητο ειδικευμένο 
προσωπικό, να διαθέσει τον αναγκαίο βοηθητικό εξοπλισμό όπως: γερανούς, παλάγκα, 
αναρτήρες, συνδετήρες, μέγγενες, χωροβάτες, όργανα δοκιμών, μονάδες συγκόλλησης, 
μονάδες οξυγόνου - ασετιλίνης, καθώς και όλα τα αναλώσιμα υλικά και γενικά οτιδήποτε 
παρόμοιο υλικό, το οποίο είναι απαραίτητο για την ανέγερση, τις επιτόπιες δοκιμές και την θέση 
σε λειτουργία. 
 
Ο εγκαθιστάμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι αλφαδιασμένος και ευθυγραμμισμένος, ώστε να 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις ανοχές του κατασκευαστή. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
επαρκή προσωρινά παρεμβύσματα, στηρίγματα κτλ., για να διευκολυνθεί η ανέγερση και η 
ευθυγράμμισή του και να εξασφαλιστεί ότι θα παραμείνει αμετακίνητος κατά την τοποθέτηση του 
κονιάματος, του σκυροδέματος, ή τις επιχωματώσεις. 
 
Αφού ο εξοπλισμός αλφαδιασθεί και ευθυγραμμισθεί, θα γίνει τελική επιθεώρηση από την 
Υπηρεσία και θα δοθεί γραπτή έγκριση για να αρχίσει η “ενσωμάτωση” του εξοπλισμού 
(σκυροδέτηση εδράνων, πλίνθοι στήριξης, επιχωματώσεις κτλ.). 
 
Κάθε επιμέρους εξάρτημα του εξοπλισμού πρέπει να έχει μόνιμα στερεωμένη, σε εμφανή θέση, 
πινακίδα αναγνώρισης ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, πάνω στην οποία θα έχουν τυπωθεί ή 
χαραχθεί από τον κατασκευαστή οι ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες: 
 
 Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή 
 Ονομασία εξαρτήματος 
 Αύξων αριθμός της κατασκευής, στοιχεία αναφοράς κατασκευής και /ή εργασίας. 
 Ισχύς ή άλλα σχετικά χαρακτηριστικά στοιχεία. 
 
Όλα τα εξαρτήματα του εξοπλισμού που χρησιμεύουν για ένδειξη, συναγερμό και έλεγχο θα 
φέρουν κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με το ρόλο τους, τον τρόπο και τον τομέα λειτουργίας 
τους. 
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2. Αντιδιαβρωτική Προστασία και βαφή μεταλλικών επιφανειών  
2.1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 
 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην προετοιμασία των μεταλλικών επιφανειών και την 
εφαρμογή των προστατευτικών επιστρώσεων ή των συστημάτων βαφής για την αντιδιαβρωτική 
προστασία των μεταλλικών επιφανειών εξοπλισμού και κατασκευών.  
 
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία όλων των 
μεταλλικών μερών. Όπου δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, τα συστήματα προστασίας θα 
παρέχουν ελάχιστη διάρκεια ζωής 15 ετών, με φθορά κατηγορίας Ri3 σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO4628/3. 
 
Εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά, η προετοιμασία της επιφάνειας καθώς και η βαφή των 
διαφόρων στρώσεων θα γίνει στο εργοστάσιο του προμηθευτή σε στεγασμένο χώρο με 
ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος και υγρασίας σύμφωνα με το BS5493 ή 
άλλο ισοδύναμο πρότυπο. Επί τόπου του έργου θα γίνουν μόνο βαφές αποκατάστασης, καθώς 
και βαφές σε φθαρμένες κατά την ανέγερση επιφάνειες, εκτός εάν υπάρχει σχετική γραπτή 
έγκριση από την Υπηρεσία. 
 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επισκεφθεί και να ελέγξει τους χώρους στο εργοστάσιο, 
όπου γίνονται οι εργασίες αντιδιαβρωτικής προστασίας και ο Ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει 
τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας στον παραπάνω έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία, 
με δαπάνες της, μπορεί να προβεί σε όποιους ελέγχους κρίνει σκόπιμο, ώστε να επιβεβαιώσει 
ότι οι σχετικές εργασίες γίνονται σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές. 
 
Στην περίπτωση, που η εφαρμοζόμενη αντιδιαβρωτική προστασία δεν είναι σύμφωνη με τις 
παρούσες προδιαγραφές και εγκρίσεις της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος οφείλει με δαπάνες του να 
προβεί στις όποιες αποκαταστάσεις απαιτούνται και να καταβάλλει στην Υπηρεσία την 
αντίστοιχη δαπάνη των δοκιμών και ελέγχων.  
 
 
2.2 Κατηγορίες αντιδιαβρωτικής προστασίας 
 
Η αντιδιαβρωτική προστασία και τα υλικά βαφής των μεταλλικών επιφανειών, μηχανολογικού 
εξοπλισμού και λοιπών κατασκευών, θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΕΝ12255 και 
να εξασφαλίζει ελάχιστη διάρκεια ζωής 15 ετών, με φθορά κατηγορίας Ri3, σύμφωνα με το 
Πρότυπο ISO4628. 
 
Παρακάτω και στις επιμέρους Προδιαγραφές δίνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις αντιδιαβρωτικής 
προστασίας ανάλογα με τις κατηγορίες των μεταλλικών επιφανειών. Ο Ανάδοχος μπορεί να 
προτείνει εναλλακτικά συστήματα, που να εξασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναμη αντιδιαβρωτική 
προστασία του εξοπλισμού και των λοιπών κατασκευών.  
 
Διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες επιφανειών: 
 
Κατηγορία Α. Επιφάνειες πάνω από την στάθμη υγρού, που δεν διατρέχουν κίνδυνο 

διαβροχής, μη εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία 
 
Κατηγορία Β. Επιφάνειες πάνω από την στάθμη υγρού, που δεν διατρέχουν κίνδυνο 

διαβροχής, εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία 
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Κατηγορία Γ. Επιφάνειες κάτω από την στάθμη υγρού ή επιφάνειες που διατρέχουν κίνδυνο 

διαβροχής 
 
Όλες οι επιστρώσεις για την αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών επιφανειών, δηλαδή 
υπόστρωμα (αστάρι), πρώτο χέρι καθώς επίσης και οι τελικές στρώσεις πρέπει να είναι μεταξύ 
τους συμβατές. Η τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια πρέπει να είναι συνεχής, χωρίς πόρους και 
να αντέχει σε φυσική ή χημική αποσύνθεση στο περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί. Μόνον γαλβανισμένες εν θερμώ, καθώς επίσης και ανοξείδωτες επιφάνειες θα 
έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό. 
 
Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει στις περιπτώσεις που απαιτούνται διαδοχικές στρώσεις, το 
υλικό κάθε στρώσης (χεριού) να έχει χαρακτηριστικό και ξεχωριστό χρώμα, ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα άμεσης αναγνώρισης. 
 
 

Πίνακας 1 : Κατηγορία 01.1 
 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Επιφάνεια εφαρμογής Μεταλλική επιφάνεια 
Περιβάλλον  Κατηγορία Α 

Προετοιμασία επιφάνειας 
Καθαρισμός με αμμοβολή κατά BS4232 ή  
SIS055900 Sa21/2. 

Προστασία 

Μία στρώση με εποξειδικό αστάρι μεταλλικού ψευδαργύρου δύο 
συστατικών με βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαμιδικό σκληρυντή 
και μεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ75μm) 
Δύο στρώσεις με εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με βάση τις 
εποξειδικές ρητίνες και πολυαμιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ100μm) 

 
 

Πίνακας 2 : Κατηγορία 01.2 
 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Επιφάνεια εφαρμογής Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισμένη 
Περιβάλλον  Κατηγορία Α 

Προετοιμασία επιφάνειας 
Η γαλβανισμένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να 
αφαιρεθούν τα οξείδια, τρίβεται με αδιάβροχο γυαλόχαρτο (μεσαίο 
νούμερο) και καθαρίζεται από τα λίπη. 

Προστασία 

 Μία στρώση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών με βάση 
εποξειδικές ρητίνες, πολυαμιδικό σκληρυντή και επιλεγμένες 
αντισκωριακές ουσίες ελεύθερες μολύβδου (ΠΞΣ 50 μm).  

 Μία στρώση με εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με βάση τις 
εποξειδικές ρητίνες και πολυαμιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 μm) 
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Πίνακας 3 : Κατηγορία 02.1 

 
Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Επιφάνεια εφαρμογής Μεταλλική επιφάνεια. 
Περιβάλλον  Κατηγορία Β 
Προετοιμασία επιφάνειας Καθαρισμός με αμμοβολή κατά BS4232 ή SIS055900 Sa21/2. 

Προστασία 

 Μία στρώση με εποξειδικό αστάρι μεταλλικού ψευδαργύρου 
δύο συστατικών με βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαμιδικό 
σκληρυντή και μεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 μm). 

 Μία στρώση με εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με βάση τις 
εποξειδικές ρητίνες και πολυαμιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 150 μm). 

 Μία στρώση με πολυουρεθανικό επανόχρωμα δύο συστατικών 
με βάση ακρυλικές ρητίνες και αλειφατικό ισοκυανικό 
σκληρυντή  (ΠΞΣ 50 μm). 

 
 

Πίνακας 4 : Κατηγορία 02.2 
 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Επιφάνεια εφαρμογής Μεταλλική επιφάνειαγαλβανισμένη 
Περιβάλλον  Κατηγορία Β 

Προετοιμασία επιφάνειας 
Η γαλβανισμένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να 
αφαιρεθούν τα οξείδια, τρίβεται με αδιάβροχο γυαλόχαρτο (μεσαίο 
νούμερο) και καθαρίζεται από τα λίπη. 

Προστασία 

 Μία στρώση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών με βάση 
εποξειδικές ρητίνες, πολυαμιδικό σκληρυντή και επιλεγμένες 
αντισκωριακές ουσίες ελεύθερες μολύβδου (ΠΞΣ 50 μm) 

 Δύο στρώσεις με πολυουρεθανικό επανόχρωμα δύο 
συστατικών με βάση ακρυλικές ρητίνες και αλειφατικό 
ισοκυανικό σκληρυντή  (ΠΞΣ 50 μm) 

 
 

Πίνακας 5 : Κατηγορία 03.1 
 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 
Επιφάνεια εφαρμογής Μεταλλική επιφάνεια. 
Περιβάλλον  Κατηγορία Γ 
Προετοιμασία επιφάνειας Καθαρισμός με αμμοβολή κατά BS4232 ήSIS055900 Sa21/2. 

Προστασία 

 Μία στρώση με εποξειδικό αστάρι μεταλλικού ψευδαργύρου 
δύο συστατικών με βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαμιδικό 
σκληρυντή και μεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 μm). 

 Δύο στρώσεις με εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με βάση 
τις εποξειδικές ρητίνες, πολυαμιδικό σκληρυντή και 
λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 200 μm). 
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Πίνακας 6 : Κατηγορία 03.2 

 
Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Επιφάνεια εφαρμογής Μεταλλική επιφάνειαγαλβανισμένη 
Περιβάλλον  Κατηγορία Γ 

Προετοιμασία επιφάνειας 
Η γαλβανισμένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να 
αφαιρεθούν τα οξείδια, τρίβεται με αδιάβροχο γυαλόχαρτο (μεσαίο 
νούμερο) και καθαρίζεται από τα λίπη. 

Προστασία 

 Μία στρώση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών με βάση 
εποξειδικές ρητίνες, πολυαμιδικό σκληρυντή και επιλεγμένες 
αντισκωριακές ουσίες ελεύθερες μολύβδου (ΠΞΣ 50 μm). 

 Δύο στρώσεις με εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με βάση 
τις εποξειδικές ρητίνες, πολυαμιδικό σκληρυντή και 
λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 200 μm). 

 
 
2.3 Υλικά 
 
Τα υλικά βαφής πρέπει να είναι σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και υπόκεινται στην 
έγκριση της Υπηρεσίας. Υλικά βαφής που δεν έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, δεν θα γίνουν 
δεκτά και καμία εργασία στην οποία θα χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά υλικά δεν θα εκτελεστεί, 
αν δεν έχει δοθεί προηγούμενη σχετική έγκριση. Τα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται θα 
πρέπει, όπου αυτό είναι εφικτό, να προέρχονται από το ίδιο εργοστάσιο, με εμπειρία στην 
κατασκευή υλικών προστασίας για βιομηχανικές εφαρμογές. 
 
Τα υλικά και η εργασία εφαρμογής της αντιδιαβρωτικής προστασίας πρέπει να συμφωνούν με 
τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση 
λεπτομερείς πληροφορίες και προδιαγραφές του τρόπου αντιδιαβρωτικής προστασίας, καθώς 
επίσης και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν είτε στο εργοστάσιο είτε επί τόπου. Ειδικότερα 
θα υποβάλει στην Υπηρεσία τις ακόλουθες πληροφορίες: 
 
 Τρόπος αντιδιαβρωτικής προστασίας της μεταλλικής επιφάνειας και προετοιμασία αυτής. 
 Περιβάλλον εφαρμογής (εργοστάσιο ή/και επί τόπου). 
 Όνομα του κατασκευαστή του υλικού επίστρωσης και εμπορική ονομασία του προϊόντος 
 Τεχνικά χαρακτηριστικά που παρέχει ο κατασκευαστής του υλικού, που θα 

περιλαμβάνουν τεχνική περιγραφή του προστατευτικού επιχρίσματος ή την σύνθεση της 
βαφής που προτείνεται καθώς επίσης και η απόχρωσή της κάθε επίστρωσης. 

 Το ελάχιστο Πάχος Υγρής Στρώσης - Π.Υ.Σ. (Wet Film Thickness - WFT), καθώς επίσης 
και το ελάχιστο Πάχος Ξηράς Στρώσης - Π.Ξ.Σ. (Dry Film Thickness - DFT), που 
συνιστάται κατά περίπτωση. 

 Συνιστώμενο τρόπο εφαρμογής (σπρέϋ, ρόλο κτλ.). 
 Πυκνότητα της βαφής για κάθε στρώση (χέρι) και επιφάνεια κάλυψης ανά μονάδα όγκου. 
 Περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο (Solids by Volume). 
 Χρόνο ζωής μετά το άνοιγμα των δοχείων και ανάμειξη (pot life). Η ανάμειξη σε κάθε 

περίπτωση θα γίνεται με μηχανικό αναδευτήρα. 
 Ελάχιστο και μέγιστο χρόνο για επικάλυψη (overcoating time). 
 Είδος συνιστώμενου διαλυτικού. 
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Τα χρώματα θα παραδίδονται και θα αποθηκεύονται σε σφραγισμένα δοχεία στα οποία θα 
αναγράφονται και οι παρακάτω πληροφορίες: 
 

 Όνομα του εργοστασίου (αρχικά ή σήμα κατατεθέν). 
 Ονομασία του προϊόντος. 
 Είδος: Υπόστρωμα (αστάρι), πρώτο χέρι ή τελική στρώση. 
 Χρήση: εσωτερική ή εξωτερική. 
 Μέθοδο χρήσης π.χ. με χρήση πινέλου, σπρέι (συμβατικού ή airless) ή ρολού. 
 Αριθμό παρτίδας και ημερομηνία κατασκευής. 
 Επιτρεπόμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης. 

 
Τα χρώματα θα αποθηκεύονται σε σφραγισμένα δοχεία, και θα διατηρούνται σε θερμοκρασία 
από 4οC έως 30οC. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν ειδικές συνθήκες αποθήκευσης 
χρωμάτων που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.  
 
Τα δοχεία για κάθε κατηγορία χρώματος πρέπει να χρησιμοποιούνται με αυστηρή τήρηση της 
σειράς παραλαβής τους. Κανένα χρώμα δεν θα χρησιμοποιηθεί αργότερα από την παρέλευση 
του μέγιστου χρόνου αποθήκευσης που προδιαγράφεται στο δοχείο. 
 
Στο τέλος κάθε φάσης εργασίας, κατά την διάρκεια της οποίας θα γίνει χρήση του χρώματος, 
όλα τα αστάρια δύο συστατικών και οι συναφείς χημικά σκληρυνόμενες βαφές με μικρό χρόνο 
ζωής του μίγματος, που έχουν αναμιχθεί αλλά και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, θα απορρίπτονται. 
Οι άλλοι τύποι χρωμάτων θα επιστρέφονται στην αποθήκη και θα φυλάσσονται σε σφραγισμένα 
δοχεία, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 
 
 
2.4 Εκτέλεση Εργασιών 
2.4.1 Καθαρισμός με αμμοβολή 
 
Στις επιφάνειες, που πρόκειται να καθαριστούν με αμμοβολή, πρέπει να αφαιρούνται όλα τα 
λάδια, λίπη και οι άλλες ακάθαρτες ύλες με ένα κατάλληλο καθαριστικό γαλάκτωμα που θα 
ανανεώνεται τακτικά. Τα τυχόν ελαττώματα στην επιφάνεια, που είναι πιθανό να έχουν 
δυσμενείς επιπτώσεις στο σύστημα βαφής (διαβρώσεις, ρωγμές, επιφανειακές απολεπίσεις 
κτλ.) πρέπει να εξαλείφονται. 
 
Οι επιφάνειες θα καθαρίζονται με αμμοβολή σύμφωνα με το BS4232 (2η ποιότητα) ή 
SIS055900, Sa2,5-3. Το χρησιμοποιούμενο υλικό θα είναι από καμινεύματα νικελίου 
κοκκομετρικής σύνθεσης από 0,3-2,5mm με το 60% περίπου στο 1mm, πλυμένη με max 
ποσοστό υγρασίας 1%, ή ρινίσματα σκληρού σιδήρου σύμφωνα με το BS2451, κατά προτίμηση 
με όμοιες διαστάσεις σωματιδίων, ώστε να διέρχονται από κόσκινο Νο30 (άνοιγμα 0,50mm) και 
να συγκρατούνται από κόσκινο Νο36 (άνοιγμα 0,42mm).  
 
Ο καθαρισμός με αμμοβολή πρέπει να πραγματοποιείται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος 
είναι μεγαλύτερη από 5οC και η σχετική υγρασία μικρότερη από 85%. 
 
Μετά τον καθαρισμό με αμμοβολή, η σκόνη και τα ρινίσματα θα αφαιρούνται από τις επιφάνειες, 
κατά προτίμηση με αναρρόφηση. Τα άκρα των εισερχουσών γωνιών και των ακμών που δεν θα 
κοπούν ή δεν θα συγκολληθούν μετά την αμμοβολή πρέπει να καθαρίζονται με ιδιαίτερη 
επιμέλεια. 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Β–Προδιαγραφές Μηχανολογικών Έργων 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 21 
 

 
Τυχόν επιφανειακά ελαττώματα που φανερώνονται μετά την αμμοβολή και που θα μπορούσαν 
να δημιουργήσουν εστία διάβρωσης κάτω από το προστατευτικό υπόστρωμα που θα 
επακολουθήσει (αλλά που δεν αποτελούν για άλλο λόγο αιτία απόρριψης του αντικειμένου), θα 
σημειώνονται καθαρά και θα καθαρίζονται ξανά με αμμοβολή ώστε να αποκτήσουν την 
απαιτούμενη υφή.  
 
Το αστάρι θα πρέπει να διαστρωθεί το πολύ μέσα σε τέσσερις ώρες από τον καθαρισμό με 
αμμοβολή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επέλθει νέα οξείδωση πριν από το 
αστάρωμα. 
 
Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες αφυγραντικές συσκευές ώστε οι καθαρισμένες με 
αμμοβολή επιφάνειες να παραμείνουν άθικτες μέχρι να βαφούν και να εξασφαλιστούν οι 
απαραίτητες συνθήκες για την σκλήρυνση των επιστρώσεων. 
 
 
2.4.2 Μεταλλικές επιστρώσεις 
 
Οι μεταλλικές επιστρώσεις (γαλβάνισμα, επιψευδαργύρωση κτλ.) θα γίνονται μετά την 
ολοκλήρωση της κατασκευής περιλαμβανομένων και τυχόν εργασιών διάτρησης, συγκόλλησης, 
λείανσης ξεφλουδίσματος, ξακρίσματος, λιμαρίσματος, σφράγισης, κοπής και κάμψης, και μετά 
την αφαίρεση των επιφανειακών ελαττωμάτων. Οι ταπωμένες οπές θα ανοίγονται πριν από την 
βαφή. 
 
Όλα τα μπουλόνια, περιλαμβανομένων και των προεντεταμένων κοχλιών, τα παξιμάδια και οι 
ροδέλες, αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά πρέπει να είναι γαλβανισμένα εν θερμώ. 
 
Οποιαδήποτε φθορά σε επιστρώσεις ψευδαργύρου, κατά την φάση της ανέγερσης του 
εξοπλισμού πρέπει να επιδιορθώνεται επί τόπου με κατάλληλη σύνθεση ψυχρού γαλβανισμού 
αφού η επιφάνεια καθαριστεί μέχρι λευκό μέταλλο με μηχανικά μέσα και μέχρις ότου 
εξασφαλιστεί ότι το πάχος της επίστρωσης που θα επιτευχθεί θα είναι τουλάχιστον ίσο με το 
απαιτούμενο. Για τις επιφάνειες που πρόκειται να γαλβανιστούν εν ψυχρώ πρέπει να υπάρχει 
γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
(1) Γαλβάνισμα εν θερμώ. Το γαλβάνισμα εν θερμώ θα γίνεται σύμφωνα με την EN 1460 και 

την ΕΝ 1461. Το πάχος επικάλυψης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 65 μm (450 gr/m2), 
εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. Το γαλβάνισμα θα γίνεται μόνο μετά από 
αποσκωρίαση, εκτός εάν στις ιδιαίτερες Προδιαγραφές αναφέρεται άλλη προεπεξεργασία, 
ώστε να έχουν απομακρυνθεί όλες οι σκουριές και τα οξείδια εξέλασης (καλαμίνα). 

 
(2) Μεταλλικές επιστρώσεις με ψεκασμό. Οι μεταλλικές επιστρώσεις με ψεκασμό θα 

γίνονται σύμφωνα με το BS2569 και θα εφαρμόζονται σε μεταλλικές κατασκευές που 
έχουν καθαριστεί με αμμοβολή όχι νωρίτερα από δύο ώρες και σε κάθε περίπτωση δεν 
πρέπει η επιφάνεια να εμφανίζει σημάδια νέας οξείδωσης. 

 
 
2.4.3 Βαφή μεταλλικών επιφανειών 
 
Τα χρώματα πρέπει να παραδίδονται από την αποθήκη έτοιμα προς χρήση και η τυχόν 
προσθήκη αραιωτικών θα γίνεται στην αποθήκη, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε 
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κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσθήκη διαλυτικού να ξεπερνά το 10% κ.ό. Το χρώμα 
πρέπει να ανακατεύεται καλά πριν από την χρήση και κατά την διάρκεια της χρήσης του. Οι 
βαφές δύο συστατικών θα αναμιγνύονται με μηχανικό αναμικτήρα. 
 
Οι εργασίες βαφής θα γίνονται μόνο όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη από 
10οC, η θερμοκρασία της επιφάνειας που πρόκειται να βαφεί 3οC μεγαλύτερη από το σημείου 
δρόσου (Dewpoint) και όταν η σχετική υγρασία είναι μικρότερη από 90 %. 
 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι εντελώς καθαρές και χωρίς σκουριά ή καλαμίνα, λάδια, λίπη, 
ακαθαρσίες, σκόνη κτλ. Όλες οι γαλβανισμένες επιφάνειες πρέπει επιπλέον να τρίβονται 
ελαφρά με αδιάβροχο γυαλόχαρτο (μεσαίο νούμερο) πριν ασταρωθούν και βαφούν. Οι 
επιφάνειες πριν την βαφή τους πρέπει να είναι στεγνές και να παραμένουν χωρίς υγρασία 
μέχρις ότου ξεραθεί η στρώση ή σκληρυνθεί αρκετά, ώστε να αποφευχθούν επιβλαβείς 
επιπτώσεις στην μελλοντική εμφάνιση ή στην ικανοποιητική προστατευτική ιδιότητα της βαφής. 
 
Τα εργαλεία βαφής πρέπει να διατηρούνται καθαρά και οι επιφάνειες να είναι καθαρές και χωρίς 
σκόνες κατά την διάρκεια της βαφής. Οι βαφές δεν πρέπει να πραγματοποιούνται κοντά σε 
άλλες εργασίες που είναι δυνατό να δημιουργούν σκόνη. Οι στρώσεις πρέπει να έχουν 
ομοιόμορφο χρώμα, και να μην εμφανίζουν ίχνη από πινελιές, τρεξίματα, ή άλλα ελαττώματα. 
 
Η κάθε στρώση πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει όσο χρόνο απαιτεί η προδιαγραφή του 
κατασκευαστή, θα τρίβεται και θα καθαρίζεται, εάν απαιτείται, πριν από το πέρασμα του 
επόμενου χεριού. 
 
Θα πρέπει να παρασχεθεί κάθε προληπτικό μέτρο για την προστασία να φρεσκοβαμμένων 
επιφανειών από φθορές που μπορούν να προέλθουν από οποιαδήποτε αιτία, 
περιλαμβανομένης και της σκόνης που παρασύρει ο αέρας. Οι προφυλάξεις θα περιλαμβάνουν 
προειδοποιητικά σήματα, φράγματα και καλύμματα. 
 
(1) Αστάρωμα. Το αστάρωμα πρέπει να γίνεται όσο πιο σύντομα είναι δυνατό μετά την 

ολοκλήρωση της εργασίας προετοιμασίας της επιφάνειας. 
 

Πλάκες, διατομές χάλυβα, ακμές, γωνίες, σχισμές, ή οπές, που θα παραμείνουν σαν 
τμήματα του έργου (μηχανήματος) μετά την κατασκευή του και οι οποίες δεν θα 
αποτελέσουν τμήμα μιας συγκολλημένης σύνδεσης ή εσωτερικές επιφάνειες ενός 
ερμητικά κλειστού κενού, πρέπει να βαφούν με πινέλο τοπικά (σε λουρίδα) με πρόσθετο 
στρώμα εποξειδικού ασταριού, εκτός από το υπόστρωμα που χρησιμοποιήθηκε στην 
φάση της κατασκευής (συγκόλλησης), προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέχεια της 
προστασίας του χάλυβα στην περιοχή αυτών των ακμών κτλ. Το τοπικό (σε λουρίδα) 
στρώμα θα έχει διαφορετικό χρώμα από το προηγούμενο και τα επόμενα στρώματα. 
 

(2) Εφαρμογή των προστατευτικών συστημάτων βαφής. Οι βαφές θα χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους, στα πάχη που έχουν 
προδιαγραφεί, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις για τα χρονικά διαστήματα που 
πρέπει να παρεμβάλλονται μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων.  
 
Τόσο η προετοιμασία της επιφάνειας, καθώς και η βαφή των μεταλλικών επιφανειών θα 
γίνεται στο εργοστάσιο. Επί τόπου του έργου θα γίνουν βαφές μόνο σε φθαρμένες κατά 
την ανέγερση επιφάνειες, εκτός εάν υπάρχει σχετική έγκριση από την Υπηρεσία. Πριν γίνει 
οποιαδήποτε εργασία χρωματισμού επί τόπου το έργου επιπλέον των ανωτέρων οι 
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επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν πρέπει πλυθούν καλά με καθαρό νερό για να 
φύγουν όλα τα ίχνη αλάτων και όλες οι ακάθαρτες ύλες. Τα είδη και τα εξαρτήματα που 
πρόκειται να αποσταλούν στο έργο πρέπει να συγκεντρώνονται σε κατάλληλες ομάδες και 
να συσκευάζονται σε κιβώτια, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η προστατευτική επεξεργασία που 
έγινε πριν από την αποστολή δεν θα καταστραφεί κατά την μεταφορά του έργου. 
 

 
2.4.4 Επεξεργασία συγκολλήσεων 
 
Μετά την λείανση των συγκολλημένων επιφανειών, πρέπει να απομακρύνονται από την 
μεταλλική επιφάνεια τα πιτσιλίσματα, τα υπολείμματα της συγκόλλησης και όλα τα υλικά που 
έχουν επικαθίσει και οι επιβλαβείς προσμίξεις, και οι συγκολλήσεις και όλες οι άλλες μεταλλικές 
επιφάνειες που έχουν προβληθεί ή έχουν υποστεί φθορά από την συγκόλληση θα καθαρίζονται 
με αμμοβολή. 
 
Το αστάρι πρέπει να διαστρώνεται στις επιφάνειες που έχουν καθαριστεί με αμμοβολή, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει η διάστρωση των 
υπολοίπων προστατευτικών στρώσεων, ώστε να εξασφαλιστεί προστασία στην περιοχή της 
ραφής και στις κατεστραμμένες περιοχές στον ίδιο βαθμό με την υπόλοιπη μεταλλική επιφάνεια. 
Κάθε στρώση θα πρέπει να καλύπτει την αντίστοιχη υπάρχουσα στρώση κατά 50 mm και από 
τις δύο μεριές της ραφής. 
 
 
2.4.5 Επισκευή φθορών των συστημάτων βαφής 
 
Οι βαμμένες επιφάνειες μεταλλικών κατασκευών, που κατά την ανέγερση υπέστησαν φθορά, θα 
τρίβονται με μηχανικά μέσα, ώστε να εμφανιστεί το πλήρες γυμνό μέταλλο (whitemetal) και οι 
άκρες τους υγιούς χρώματος. Στην συνέχεια οι επιφάνειες αυτές θα βάφονται επί τόπου με 
αστάρι και προστατευτικές στρώσεις βαφής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η κάθε στρώση 
νέας βαφής πρέπει να υπερκαλύπτει την υφιστάμενη τουλάχιστον κατά 50mm. 
 
Οι βαμμένες επιφάνειες που έχει στάξει υλικό συγκόλλησης, ή έχει πέσει σκυρόδεμα ή έχει 
κολλήσει άλλο υλικό, θα καθαρίζονται ή θα πλένονται ώστε να απαλλαγούν από τα 
προσκολλημένα υλικά αμέσως, και κάθε επισκευή ή αποκατάσταση της φθαρμένης επιφάνειας 
στην αρχική της μορφή θα γίνεται πριν χρωματιστεί ξανά η επιφάνεια. 
 
Για την επισκευή φθαρμένων εποξειδικών επιστρώσεων θα χρησιμοποιείται κατάλληλο υλικό 
επισκευής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
 
Οι επιφάνειες που έχουν υποστεί φθορές του χρώματος, πριν ξαναχρωματισθούν, θα 
προετοιμάζονται πλήρως, θα καθαρίζονται και θα στεγνώνονται καλά. 
 
 
2.4.6 Προστασία εγκιβωτισμένων τεμαχίων 
 
Οι επιφάνειες των μεταλλικών κατασκευών πάνω στις οποίες πρόκειται να διαστρωθεί 
σκυρόδεμα πρέπει να λειανθούν με συρματόβουρτσα ώστε να αφαιρεθεί όλη η χαλαρή σκουριά 
και η καλαμίνα. Κατά την φάση της σκυροδέτησης οι μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να είναι 
απαλλαγμένες από χρώματα, λίπος, λάδια, ακάθαρτες ύλες κτλ.  
 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Β–Προδιαγραφές Μηχανολογικών Έργων 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 24 
 

 
2.4.7 Αποδοχή χρωματισμών 
 
Όλες οι τελικές επιστρώσεις θα έχουν αποχρώσεις της επιλογής της Υπηρεσίας, επιπλέον δε οι 
σωληνώσεις, ο εξοπλισμός και οι αγωγοί τοποθέτησης καλωδίων θα έχουν κωδικοποιημένα 
χρώματα και θα βάφονται, εξ ολοκλήρου με το κατάλληλο κωδικό χρώμα. 
 
Για την αποδοχή του συστήματος χρωματισμού θα πρέπει το ΠΞΣ να είναι κατά μέσο όρο 
τουλάχιστον όσο προβλέπεται από την προδιαγραφή. 
 
Εκτός αυτού οι μετρήσεις κάτω του Μ.Ο. δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% του συνολικού 
αριθμού μετρήσεων ενώ ουδεμία μέτρηση επιτρέπεται να αποκλίνει, προς τα κάτω περισσότερο 
από το 20% του προδιαγραφόμενου Μ.Ο. 
 
Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των ανωτέρω, θα πρέπει να επακολουθήσει επαναβαφή του 
συνόλου, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 
 
2.5 Σήμανση σωληνώσεων 
 
Όλες οι σωληνώσεις και ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων και των ανοξείδωτων, θα έχουν 
χρωματισμένες πινακίδες που θα αναγράφουν και τον κωδικό τους.  
 
ΟΙ πινακίδες στις σωληνώσεις θα έχουν και βέλη που θα δείχνουν την κατεύθυνση ροής μέσα 
στις σωληνώσεις ή εναλλακτικά τα βέλη θα σημειώνονται πάνω στις σωληνώσεις. Στις 
πορτοκαλί, κίτρινες, άσπρες γκρίζες, αλουμινένιες και πράσινες πινακίδες θα χρησιμοποιηθούν 
μαύρα γράμματα. ενώ στις κόκκινες και τις μπλε θα χρησιμοποιηθούν άσπρα. Οι πινακίδες θα 
τοποθετούνται τουλάχιστον δίπλα σε κάθε φλάντζα ή σύνδεσμο αποσυναρμολόγησης. στα 
σημεία που η σωλήνωση περνάει μέσα από τοιχοποιία (και από τις δύο πλευρές του τοίχου, 
δάπεδα, διασχίζει εισόδους ή άλλες προσβάσεις και κατά διαστήματα, σε σωληνώσεις όπου 
έχουν μεγάλο μήκος).  
 
Οι πινακίδες θα είναι πλαστικές μεγέθους ώστε να είναι ευκρινή η ανάγνωση από απόσταση  
δύο μέτρων  και θα  στερεώνονται με ανοξείδωτο σύρμα η βίδες πάνω στις σωλήνες και τον 
εξοπλισμό 
 
 
3. Σωληνώσεις και εξαρτήματα δικτύων 
3.1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 
 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις σωληνώσεις και τα εξαρτήματα δικτύων, που 
βρίσκονται εντός αντλιοστασίων ή δομικών έργων, στο διακοπτικό υλικό (δικλείδες, 
θυροφράγματα κτλ.), καθώς επίσης και στους μεταδότες κίνησης. Επισημαίνεται ότι οι 
σωληνώσεις δικτύων πεδίου καλύπτονται από την σχετική προδιαγραφή των έργων πολιτικού 
μηχανικού.  
 
Η ονομαστική πίεση των σωληνώσεων και των ειδικών τεμαχίων εξαρτημάτων θα είναι 
μεγαλύτερη από την μέγιστη πίεση λειτουργίας. Η ονομαστική πίεση του διακοπτικού υλικού 
πρέπει να είναι μεγαλύτερη της πίεσης λειτουργίας περιλαμβανομένης και των τυχόν 
εμφανιζομένων υπερπιέσεων. 
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3.2 Υλικά 
3.2.1 Σωλήνες 
3.2.1.1 Χαλυβδοσωλήνες 
 
Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι είτε χωρίς ραφή σύμφωνα με το DIN 1629, ή με ραφή σύμφωνα με 
το DIN1626. 
 
Οι φλάντζες θα είναι γενικά σύμφωνες με την ΕΝ1514-1 έως 4. Όλα τα εξαρτήματα (καμπύλες, 
ταυ, συστολές κτλ.) θα είναι τύπου μεταλλικής συγκόλλησης. Οι καμπύλες θα είναι σύμφωνες με 
την ΕΝ10253, κατηγορίας 3 (R=1,5D), εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά.  
 
Οι κοχλίες και τα περικόχλια, που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΝ515 
και τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να ικανοποιούν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:  
 
 Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ στην περίπτωση που η κοχλιοσύνδεση δεν έρχεται σε 

επαφή με υγρό. 
 Χάλυβας ανοξείδωτος κατηγορίας Α2 και Α4, σύμφωνα με το ISO 3506-1έως 3, στην 

περίπτωση που η κοχλιοσύνδεση έρχεται σε επαφή με υγρό, ή όπου αλλού 
προδιαγράφεται. 

 
Για παρεμβύσματα φλαντζών πρέπει να χρησιμοποιούνται περμανίτες χωρίς αυλακώσεις 
πάχους τουλάχιστον 2,5m. 
 
Όλα τα άκρα των σωλήνων, που θα συγκολληθούν επί τόπου πρέπει να υποστούν 
προηγούμενα λοξοτόμιση (φρεζάρισμα) υπό γωνία 30° έως 35°. Η ραφή σύνδεσης θα γίνεται 
εξωτερικά με τουλάχιστον δύο πάσα (γαζιά) ανάλογα με το πάχος του σωλήνα και στη συνέχεια 
θα φρεζάρεται η εξωτερική στρώση-ραφή. 
 
Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά τα ελάχιστα πάχη των χαλυβδοσωλήνων θα πρέπει να 
είναι σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του ISO4200 (κατηγορία D για Χ/Σ με ραφή και κατηγορία Ε για 
Χ/Σ άνευ ραφής) καθώς επίσης και με τις τιμές του παρακάτω Πίνακα:  
 
Πίνακας: Ελάχιστα πάχη χαλυβδοσωλήνων 
 

Εσωτερική Διάμετρος [mm] 
ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ [mm] 

Χ/Σ με ραφή Χ/Σ άνευ ραφής 
80 2,9 3,2 

100 3,2 3,6 
125 3,6 4,0 
150 4,0 4,5 
200 4,5 6,3 
250 5,0 6,3 
300 5,6 7,1 
350 5,6 8,0 
400 6,3 8,8 
500 6,3 11,0 
600 6,3 - 
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Εσωτερική Διάμετρος [mm] 
ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ [mm] 

Χ/Σ με ραφή Χ/Σ άνευ ραφής 
700 7,1 - 
800 8,0 - 
900 10,0 - 
1000 10,0 - 
1200 12,5 - 
1400 14,2 - 

 
Εφ’ όσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις Ειδικές Προδιαγραφές και την Μελέτη, η αντιδιαβρωτική 
προστασία και τα υλικά βαφής των χαλυβδοσωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται ως 
εξής: 
 
 Προετοιμασία επιφάνειας με συρματόβουρτσα για την αφαίρεση ακαθαρσιών, στιγμάτων 

συγκόλλησης κτλ. 
 Αμμοβολή κατά BS4232, 2η ποιότητα, ή SIS055900, Sa 2,5-3 
 Εσωτερική προστασία:  

- μία στρώση με εποξειδικό αστάρι μεταλλικού ψευδαργύρου δύο συστατικών 
(ΠΞΣ75μm) 

- μία στρώση με εποξειδική βαφή δύο συστατικών με λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ200 μm) 
 Εξωτερική προστασία:(για σωλήνες εκτός νερού)  

- μία στρώση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών (ΠΞΣ50μm)  
- δύο στρώσεις με εποξειδική βαφή δύο συστατικών (ΠΞΣ100μm)  
- μία στρώση με πολυουρεθανική βαφή δύο συστατικών (ΠΞΣ50μ), για εκτεθειμένες 

σωληνώσεις στην ηλιακή ακτινοβολία 
 Εξωτερική προστασία:(για σωλήνες εντός νερού)  

- μία στρώση με εποξειδικό αστάρι μεταλλικού ψευδαργύρου δύο συστατικών 
(ΠΞΣ75μm)  

- δύο στρώσεις με εποξειδική βαφή δύο συστατικών με λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ200μm)  
 
Οι προκατασκευασμένες σωληνώσεις, μαζί με τα ειδικά τεμάχια μπορεί να είναι γαλβανισμένες 
εν θερμώ μετά την συναρμολόγηση, σύμφωνα με ΕΝ10240 με ποιότητα προστασίας Α1 
(ελάχιστο ΠΞΣ55 μ). Εφόσον στη Μελέτη και τις Ειδικές Προδιαγραφές δεν προδιαγράφεται 
διαφορετικά δεν απαιτείται πρόσθετη εσωτερική προστασία ενώ η εξωτερική προστασία των 
γαλβανισμένων εν θερμώ προκατασκευασμένων σωληνώσεων θα είναι σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα παραπάνω. 
 
 
3.2.1.2 Aνοξείδωτοι σωλήνες 
 
Η ποιότητα του ανοξείδωτου χάλυβα (π.χ. AISI304, AISI316 κτλ.) καθορίζεται κατά περίπτωση 
στις Ειδικές προδιαγραφές. Γενικά στο υπόψη έργο χρησιμοποιείται AISI304. 
 
Οι φλάντζες θα είναι γενικά σύμφωνες με το ΕΝ1514-1 έως 4. Όλα τα εξαρτήματα (καμπύλες, 
ταυ, συστολές κτλ.) θα είναι τύπου μεταλλικής συγκόλλησης. Οι καμπύλες θα είναι σύμφωνες με 
την ΕΝ10253, κατηγορίας3 (R=1,5D), εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά.  
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Όλες οι ραφές μετά το τέλος της κατασκευής θα πρέπει να καθαριστούν με συρματόβουρτσα. 
Κατόπιν θα ακολουθήσει καθαρισμός με κατάλληλο μέσο επάλειψης για την απομάκρυνση των 
καμένων, λόγω της συγκόλλησης επιφανειών. 
 
Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά τα ελάχιστα πάχη των σωλήνων θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του ISO4200 (κατηγορία Α) καθώς επίσης και τις τιμές του παρακάτω 
Πίνακα:  
 
Πίνακας  : Ελάχιστα πάχη των ανοξείδωτων σωλήνων 

 
Εσωτερική Διάμετρος [mm] Πάχος τοιχώματος [mm] 

40 –65 1,6 
80 –250 2,0 
300 –400 2,6 
450 –600 3,2 

>700 4 
 

 
3.2.1.3 Γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες με ραφή 
 
Οι σωληνώσεις διακίνησης πόσιμου και βιομηχανικού νερού πυρόσβεσης, εκτός εδάφους, θα 
κατασκευαστούν από χαλυβδοσωλήνα St37-2 γαλβανισμένο εν θερμώ με ραφή κατά DIN2440. 
Το γαλβάνισμα θα είναι σύμφωνο με το DIN2444.  
 
Όλα τα εξαρτήματα (μαστοί, μούφες, καμπύλες βόλτας, ρακόρ κτλ.) θα είναι σύμφωνα με το 
DIN2980. Οι φλάντζες θα είναι βόλτας με πατούρα 10atm, από χάλυβα St37-2 και σύμφωνα με 
την ΕΝ10240, ποιότητας Α1 (ελάχιστο ΠΞΣ55μm). 
 
Η αντιδιαβρωτική προστασία των γαλβανισμένων χαλυβδοσωλήνων θα γίνεται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα. 
 
Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά τα ελάχιστα πάχη των σωλήνων θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τον Πίνακα:  
 

Πίνακας: Ελάχιστα πάχη των γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων 
 

Εσωτερική Διάμετρος [mm] Πάχος τοιχώματος [mm] 
< 10 2,35 

15 –20 2,65 
25 –40 3,25 
50 –65 3,65 

80 4,05 
100 4,50 

125 –150 4,85 
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3.2.2 Δικλείδες - Εξαρτήματα 
 
Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλες για την μέγιστη πίεση λειτουργίας του συστήματος 
περιλαμβανομένων και της πίεσης πλήγματος. Όλες οι δικλείδες του ίδιου τύπου θα πρέπει να 
είναι του ίδιου κατασκευαστή. Οι διαστάσεις τους πρέπει να είναι σύμφωνες με ΕΝ558-1. 
 
 
3.2.2.1 Συρταρωτές δικλείδες (Gatevalve) 
 
Οι συρταρωτές δικλείδες θα είναι σύμφωνες με DIN3352. Το σώμα, το κάλυμμα και ο σύρτης θα 
είναι από χυτοσίδηρο GG25 (για μέχρι και ΡΝ10) και από ελατό χυτοσίδηρο GGG50 (για 
μεγαλύτερες πιέσεις λειτουργίας). 
 
Οι δικλείδες θα κλείνουν δεξιόστροφα με χυτοσιδηρό χειροτροχό, επάνω στον οποίο θα υπάρχει 
η ένδειξη της φοράς περιστροφής για το κλείσιμο. Θα υπάρχει επίσης δείκτης, που θα δείχνει 
εάν η δικλείδα είναι ανοικτή ή κλειστή. 
 
Στην περίπτωση που οι δικλείδες τοποθετηθούν σε χαμηλά σημεία θα πρέπει να έχουν ράβδο 
προέκτασης με κατάλληλα στηρίγματα, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία της δικλείδας από το 
επίπεδο εργασίας. 
 
Όπου απαιτηθεί ή ζητηθεί οι χειροκίνητες δικλείδες θα μπορούν να δεχθούν όργανα (τερματικοί 
διακόπτες) για την τηλεένδειξη της θέσης τους. 
 
 
3.2.2.2 Μαχαιρωτές δικλείδες (Knifevalve) 
 
Οι μαχαιρωτές δικλείδες θα είναι τύπου Wafer σύμφωνες με ΕN558-1. Το σώμα της δικλείδας 
θα είναι από χυτοσίδηρο GG25. Ο κορμός και οι υποδοχές για το έδρανο του άξονα θα είναι εξ 
ολοκλήρου χυτά μαζί με το σώμα.  
 
Ο δίσκος και ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316, εκτός εάν 
προδιαγράφεται διαφορετικά. Όλοι οι κοχλίες, παξιμάδια και ο εξοπλισμός στερέωσης θα είναι 
από ανοξείδωτο χάλυβα AISI316. 
 
Οι στεγανωτικές διατάξεις του άξονα θα είναι από ελαστομερές. Η έδρα της δικλείδας θα είναι 
από αντικαταστάσιμο ελαστομερές. 
 
Οι δικλείδες με διάμετρο έως και DN200 θα έχουν χειροτροχό από χυτοσίδηρο, ενώ οι 
μεγαλύτερης διαμέτρου θα έχουν χειροτροχό με μειωτήρα (gearbox). Στον χειροτροχό θα 
υπάρχει ένδειξη της φοράς περιστροφής για το κλείσιμο και δείκτης που θα δείχνει εάν η 
δικλείδα είναι ανοικτή ή κλειστή. 
 
Στην περίπτωση που οι δικλείδες τοποθετηθούν σε χαμηλά σημεία θα πρέπει να έχουν ράβδο 
προέκτασης με κατάλληλα στηρίγματα, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία της δικλείδας από το 
επίπεδο εργασίας. 
 
Όπου απαιτηθεί ή ζητηθεί, οι χειροκίνητες δικλείδες θα μπορούν να δεχθούν όργανα (τερματικοί 
διακόπτες) για την τηλεένδειξη της θέσης τους. 
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3.2.2.3 Δικλείδες πεταλούδας (butterflyvalve) 
 
Οι δικλείδες πεταλούδας θα είναι Wafer ή lugtype (για διαμέτρους μέχρι και 500mm) και 
φλαντζωτές για μεγαλύτερες διαμέτρους. 
 
Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, το σώμα της δικλείδας θα είναι κατασκευασμένο από 
χυτοσίδηρο GG25. Ο δίσκος θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή σφαιροειδή χυτοσίδηρο GGG50 
και ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα. Η έδρα θα είναι πλήρως αντικαταστάσιμη 
κατασκευασμένη από EPDM (για εφαρμογές σε νερό και λύματα) και από Teflon (για εφαρμογές 
σε αέρα και βιοαέριο). 
 
Ο χειρισμός της δικλείδας θα γίνεται για διαμέτρους μέχρι 200mm με μοχλό και για μεγαλύτερες 
διαμέτρους με χειροτροχό. 
 
Όπου απαιτηθεί ή ζητηθεί, οι χειροκίνητες δικλείδες θα μπορούν να δεχθούν όργανα (τερματικοί 
διακόπτες) για την τηλεένδειξη της θέσης. 
 
 
3.2.2.4 Σφαιρικές δικλείδες 
 
Οι σφαιρικές δικλείδες χρησιμοποιούνται στα δίκτυα βιομηχανικού και πόσιμου νερού, όπως και 
στα δίκτυα αέρα και για διαστάσεις μέχρι 100mm. Το σώμα τους και η χειρολαβή θα είναι από 
χυτοσίδηρο ενώ η σφαίρα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και οι έδρες από ελαστικό υλικό. Η 
τελείως ανοικτή θέση της δικλείδας θα φαίνεται από την τελείως παράλληλη θέση της 
χειρολαβής με τον άξονα ροής του ρευστού δια μέσου της δικλείδας. 
 
 
3.2.2.5 Δικλείδες αντεπιστροφής 
 
Οι δικλείδες αντεπιστροφής θα έχουν μεγάλη ταχύτητα κλεισίματος, με ελάχιστο πλήγμα και 
μικρές τοπικές απώλειες. Θα χρησιμοποιηθούν: 
 
 Αντεπίστροφο τύπου Socla (για λύματα και ιλύ). Το σώμα της βαλβίδας θα είναι 

κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο GG25 και η σφαίρα από χυτοσίδηρο με επένδυση από 
ελαστικό. 

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

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

 
 
3.2.2.6 Ανακουφιστικές δικλείδες (air relief valves) 
 
Οι ανακουφιστικές δικλείδες αέρα θα είναι διπλής ενέργειας με σώμα από χυτοσίδηρο GG25, 
πλωτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα και στεγανοποιητικοί δακτύλιοι από ελασσομερές (EPDM, 
NBR). 
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3.2.2.7 Δικλείδες ελέγχου πίεσης 
 
Οι δικλείδες ελέγχου πίεσης θα είναι σύμφωνες με ISO4126. Η λειτουργία τους θα γίνεται με τη 
χρήση ενός ενσωματωμένου βοηθητικού ενεργοποιητικού μηχανισμού κατάλληλου για την κατά 
περίπτωση εφαρμογή. Για διαμέτρους μικρότερες των 80mm μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαλβίδα 
άμεσα ελεγχόμενη με ελατήριο. 
 
Οι βαλβίδες θα έχουν το κατάλληλο μέγεθος ώστε να ελέγχουν την απαιτούμενη για την 
εφαρμογή διαφορική ροή και πίεση, με ακρίβεια ± 2½ %  της καθορισμένης τιμής. Θα μπορούν 
να λειτουργούν σε συνεχή πίεση, που υπερβαίνει κατά 20% την ονομαστική πίεση λειτουργίας. 
 
Οι βαλβίδες θα έχουν τέτοιο μέγεθος που θα εξασφαλίζει ότι η πλήρης απόδοσή τους 
υπερκαλύπτει την επιθυμητή μέγιστη ροή υπό την ελάχιστη απαιτούμενη διαφορική πίεση. 
 
 
3.2.2.8 Σύνδεσμοι αποσυναρμολόγησης 
 
Οι σύνδεσμοι αποσυναρμολόγησης πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένοι, ώστε να είναι δυνατή 
η απομάκρυνση των εξαρτημάτων χωρίς να θιγούν οι σωλήνες ή να καταστραφούν οι φλάντζες. 
 
Ο σύνδεσμος αποσυναρμολόγησης θα είναι τύπου KSB, θα αποτελείται από δύο μικρού μήκους 
σωληνωτά τεμάχια, από τα οποία το ένα θα έχει εσωτερική διάμετρο ίση με την ονομαστική 
διάμετρο του συνδέσμου και το άλλο μεγαλύτερη, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αξονικής 
μετακίνησης του ενός προς το άλλο, αυξομειούμενου του συνολικού μήκους του συνδέσμου 
κατά 2,5cm τουλάχιστον. 
 
 
3.2.3 Θυροφράγματα 
 
Τα θυροφράγματα πρέπει να είναι σύμφωνα με το DIN19569-4 και θα μπορούν ανάλογα με τις 
ανάγκες να εγκατασταθούν είτε σε διώρυγα (στεγάνωση στις τρεις πλευρές) ή να είναι επίτοιχα 
(στεγάνωση και από τις τέσσερις πλευρές). Τα θυροφράγματα που θα τοποθετηθούν στα 
κανάλια θα έχουν βάση πλαισίου αλφάδι με τον πυθμένα. 
 
Κάθε θυρόφραγμα θα διαθέτει χειροκίνητο τροχό κατάλληλης διαμέτρου, με σύστημα 
οδοντωτών τροχών, (όπου αυτό είναι αναγκαίο), ώστε να εξασφαλίζεται ότι η απαιτούμενη 
δύναμη χειρισμού στη στεφάνη του τροχού δεν θα υπερβαίνει τα 250N και στην περίπτωση 
συχνά λειτουργούντων θυροφραγμάτων τα 100Ν. Ο τροχός θα είναι κατασκευασμένος από 
χυτοσίδηρο και θα βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 900mm πάνω από το επίπεδο εργασίας. Τα 
θυροφράγματα πλάτους μεγαλύτερου από 2,00m θα πρέπει να έχουν δύο άξονες, με κατάλληλο 
χειριστήριο (π.χ.τύπου βαρούλκου ή γωνιακό μειωτήρα). Στην περίπτωση υποβρύχιου 
θυροφράγματος κάτω από δάπεδο εργασίας, ο χειρισμός μπορεί να γίνεται με κλειδί τύπου 
«ταυ» αντί μόνιμα προσαρμοσμένου χειροκίνητου τροχού, αρκεί η μέγιστη απαιτούμενη δύναμη 
χειρισμού στην άκρη του «ταυ» να μην υπερβαίνει τα 500Ν.  
 
Οι άξονες θα φέρουν ανθεκτικά σπειρώματα τετράγωνης ή τραπεζοειδούς διατομής βήματος 
τουλάχιστον 8mm και θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304). Οι 
σύνδεσμοι των αξόνων επέκτασης θα είναι τύπου «χιτωνίου». 
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Όπου προδιαγράφεται, το θυρόφραγμα θα είναι εφοδιασμένο με δύο τερματικούς διακόπτες, 
που θα σημαίνουν την τελείως ανοιχτή και την τελείως κλειστή θέση του θυροφράγματος. Για 
όσα θυροφράγματα δεν φαίνεται η θέση της θυρίδας λόγω της θέσης τοποθέτησης τους, θα 
πρέπει να φέρουν ένδειξη για την τελείως ανοιχτή και την τελείως κλειστή θέση τους. 
 
Το πλαίσιο και οι θύρες των θυροφραγμάτων θα είναι κατασκευασμένες:  
 
 Από χυτοσίδηρο GG20 σύμφωνα με την ΕΝ1561 
 Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304  
 
Οι άξονες θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι επιφάνειες στεγάνωσης θα 
διαμορφώνονται:  
 
 Από μεταλλικές, μηχανικά κατεργασμένες λάμες ορείχαλκου, οι οποίες θα είναι καλά 

στερεωμένες εντός μηχανικά κατεργασμένων αυλακώσεων του πλαισίου και της θύρας.  
 Από υψηλής ποιότητας ελαστομερές (EPDM, Neoprene κτλ.) κατάλληλα διαμορφωμένο, 

ώστε να μπαίνει στις εγκοπές του πλαισίου ή της θύρας, εύκολα αντικαταστάσιμο 
 Από κατεργασμένο πολυαιθυλένιο (PE-UHMW) πολύ υψηλού μοριακού βάρους. 
 
Όλα τα στηρίγματα κοχλίες κτλ. θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας Α2 ή Α4 σύμφωνα με 
το ISO3506. Όλα τα τεμάχια, που συναρμολογούνται επί τόπου, όπως άξονες, κοχλίες κτλ 
πρέπει να είναι κατάλληλα σημαδεμένα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το σωστό ταίριασμα. 
 
Τα θυροφράγματα θα είναι υδατοστεγή κάτω από τις συνθήκες λειτουργίας τους και την 
κατεύθυνση της πίεσης στο σημείο τοποθέτησης (onseating και offseating). Η διαρροή από την 
επιφάνεια στεγάνωσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
του DIN19569-4 και ειδικότερα:  
 
 Τα θυροφράγματα που εγκαθίστανται σε διώρυγες (με στεγάνωση από τις τρεις πλευρές) 

θα εξασφαλίζουν στεγανότητα κλάσης 3 (max διαρροή 6L/min/m εμβαπτιζομένου μήκους). 
 Τα θυροφράγματα που είναι επίτοιχα (με στεγάνωση και από τις τέσσερις πλευρές) θα 

εξασφαλίζουν στεγανότητα κλάσης 4 (max διαρροή 3L/min/m εμβαπτιζομένου μήκους). 
 
Η διάρκεια δοκιμής διαρκεί 10min και αναφέρεται στην πίεση λειτουργίας του αντιστοίχου 
θυροφράγματος. 
 
 
3.2.4 Συρταροθυρίδες 
 
Για την απομόνωση των διωρύγων μπορεί να χρησιμοποιηθούν συρταροθυρίδες, εφόσον 
προδιαγράφεται σχετικά. Γενικά οι συρταροθυρίδες θα πρέπει να έχουν επιφάνεια μέχρι 1,00m2, 
μέγιστο πλάτος 2,00m και μέγιστο βάθος 1,00m. Για μεγαλύτερες διαστάσεις θα 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά θυροφράγματα.  
 
Το πλαίσιο και η θύρα θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Η στεγανοποίηση θα 
γίνεται είτε από υψηλής ποιότητας ελαστομερές (EPDM, Neoprene κτλ.) ή από κατεργασμένο 
πολυαιθυλένιο (PE-UHMW) πολύ υψηλού μοριακού βάρους και θα πρέπει να ικανοποιεί τις 
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απατήσεις του DIN19569-4 εξασφαλίζοντας στεγανότητα κλάσης 2 (max διαρροή 18L/min/m 
εμβαπτιζομένου μήκους).  
 
Όλα τα στηρίγματα κοχλίες κτλ. θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας Α2 ή Α4, σύμφωνα 
με το ISO3506. 
 
Στο άνω μέρος της θύρας θα πρέπει να διαμορφωθεί λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα για να 
διευκολύνεται ο χειρισμός. Στην περίπτωση πλάτους μεγαλύτερου από 1,00m θα πρέπει η 
συρταροθυρίδα να διαθέτει δύο λαβές.  
 
 
3.2.5 Δοκίδες έμφραξης (stoplogs) 
 
Οι δοκίδες έμφραξης θα έχουν πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι δοκίδες θα είναι 
κατασκευασμένες από στρατζαριστά προφίλ από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο (AlMgSi0,5), 
με κατάλληλες εγκοπές για να θηλυκώνουν μεταξύ τους. Εναλλακτικά οι δοκίδες μπορεί να είναι 
κατασκευασμένες από χαλύβδινα κυψελωτά προφίλ επενδεδυμένα εξωτερικά με σκληρό 
πρεσσαριστό πλαστικό, το οποίο δεν θα αλλοιώνεται από την υπεριώδη ακτινοβολία και δεν θα 
είναι τοξικό.  
 
Η στεγανοποίηση των δοκίδων με το πλαίσιο και των δοκίδων μεταξύ τους θα γίνεται από 
υψηλής ποιότητας ελαστομερές (EPDM, Neoprene κτλ.) και θα πρέπει να ικανοποιεί τις 
απατήσεις του DIN19569-4 εξασφαλίζοντας στεγανότητα κλάσης 1 (max διαρροή 60L/min/m 
μήκους εμβαπτιζόμενης περιμέτρου πλαισίου).  
 
 
3.2.6 Κλαπέ (Flapvalves) 
 
Τα κλαπέ εγκαθίστανται στο πέρας μίας σωληνογραμμής κλείνουν μόνο με το βάρος της θύρας 
και θα ανοίγουν κάτω από συνθήκες ελάχιστης ροής. Το πλαίσιο και η θύρα μπορεί να είναι 
κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο GG20, ή από ανοξείδωτο χάλυβα.  
 
Οι επιφάνειες στεγάνωσης θα διαμορφώνονται από μεταλλικές, μηχανικά κατεργασμένες λάμες 
ορείχαλκου, ή από υψηλής ποιότητας ελαστομερές (EPDM, Neoprene κτλ.). Θα πρέπει να 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του DIN 19569-4 εξασφαλίζοντας στεγανότητα κλάσης 3 (max 
διαρροή 6L/min/m μήκους). 
 
Όλα τα στηρίγματα κοχλίες κτλ. θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας Α2 ή Α4 του 
ISO3506. Οι άξονες περιστροφής θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και κοχλιοτομημένοι στα δύο 
άρα τους για να υποδέχονται τους κοχλίες στήριξης. 
 
 
3.2.7 Μεταδότες κίνησης 
 
Οι μεταδότες κίνησης δικλείδων και θυροφραγμάτων θα πρέπει να σχεδιάζονται για κατηγορία 
χρόνου ζωής 2, σύμφωνα με την EN12255-1.  
Γενικά, η ταχύτητα ανοίγματος ή κλεισίματος ενός θυροφράγματος θα πρέπει να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του DIN19569-4 και να κυμαίνεται μεταξύ 10 έως 50cm/min, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στην Μελέτη. Η ταχύτητα κλεισίματος ή ανοίγματος των δικλείδων ορίζεται στην 
Μελέτη και τις Ειδικές Προδιαγραφές.  
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Οι ηλεκτρικοί μεταδότες κίνησης (electricalactuators) θα πρέπει να εξασφαλίζουν το πλήρες 
κλείσιμο της δικλείδας ή του θυροφράγματος για τη διαφορική πίεση σχεδιασμού. Το διαθέσιμο 
περιθώριο ισχύος για το άνοιγμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 150% της μέγιστης ροπής 
κλεισίματος ή ανοίγματος, όποια από τις δύο είναι μεγαλύτερη.  
 
Ο κινητήρας θα είναι τύπου βραχυκυκλωμένου δρομέα, με μόνωση  κλάσεως “F”, προστασία 
IP67 ή καλύτερη, ανάλογα με τις επικρατούσες στο έργο συνθήκες, και θα έχει στην περιέλιξη 
του συστήματα προστασίας (θερμοδιακόπτη ή thermistor) από τις υπερθερμάνσεις (ένα σε κάθε 
φάση).  
 
Θα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα χειροκίνητης κίνησης (χειροστρόφαλος) για περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης. Ο κινητήρας θα αποσυνδέεται αυτόματα κατά την διάρκεια της χειροκίνητης 
λειτουργίας.  
 
Το σύνολο του μεταδότη κίνησης θα βρίσκεται σε κοινό, στιβαρής κατασκευής στεγανό κέλυφος, 
προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες. Το κέλυφος θα φέρει ακροδέκτες και επαφές για την 
ρευματοδότηση. Οι τριφασικοί ακροδέκτες θα προστατεύονται από χωριστά μονωτικά 
καλύμματα. Ο πίνακας των ακροδεκτών θα είναι έτσι σχεδιασμένος, ώστε οι ρυθμιστήρες που 
περιλαμβάνει να μην υφίστανται βλάβη από τυχόν βροχή, όταν έχει αφαιρεθεί το κάλυμμα.  
 
Εάν το απαιτούν οι τοπικές συνθήκες, θα πρέπει να προβλεφθούν θερμαντήρες για την 
αποφυγή συμπυκνωμάτων κατά την στάση του ηλεκτροκινητήρα. Όταν ο μεταδότης θα 
λειτουργεί, ο θερμαντής θα τίθεται εκτός.  
 
Ο ηλεκτροκίνητος μεταδότης κίνησης (actuator) θα διαθέτει:  
 
 2 τουλάχιστον σετ οριακών διακοπτών (limit switch) για τις θέσεις «Ανοικτό» και «Κλειστό» 
 1 σετ διακοπτών μέγιστης ροπής (torque switch) για τις θέσεις «Ανοικτό», και «Κλειστό» 

με δυνατότητα ρύθμισης  
 Ένδειξη θέσης μηχανική ή ψηφιακή (σε περίπτωση επικοινωνίας με το ΚΕΛ της 

εγκατάστασης) και αναλογική (σε περίπτωση που η δικλείδα ή το θυρόφραγμα ορίζεται ως 
«ρυθμιστική») 

 Τριπολικούς διακόπτες με μαγνητικές επαφές, με πηνίο ελλείψεως τάσεως και ηλεκτρική 
και μηχανική μανδάλωση 

 1 σετ κομβίων χειρισμού για τις θέσεις «Ανοικτό», «Κλειστό» και «Στάση» 
 Διακόπτη αναστροφής  
 Επιλογικό διακόπτη τριών θέσεων: «τοπικός έλεγχος» - «τηλεχειρισμός» - «εκτός» στη 

περίπτωση που απαιτείται τηλεχειρισμός του actuator  
 
Τα παραπάνω θα βρίσκονται είτε σε τοπικό πίνακα (εφόσον υπάρχει οπτική επαφή με τον 
actuator) ή επί του actuator. 
 
Στην περίπτωση, που απαιτείται η επικοινωνία του μηχανισμού κίνησης των θυροφραγμάτων με 
το ΚΕΛ της εγκατάστασης, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα σειριακής επικοινωνίας (π.χ. 
Profibus).  
 
Οι πνευματικοί μεταδότες κίνησης (pneumaticactuators)θα πρέπει να εξασφαλίζουν το πλήρες 
κλείσιμο της δικλείδας για τη διαφορική πίεση σχεδιασμού. Το διαθέσιμο περιθώριο ισχύος για 
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το άνοιγμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 150% της μέγιστης ροπής κλεισίματος ή 
ανοίγματος, όποια από τις δύο είναι μεγαλύτερη.  
 
Γενικά οι πνευματικοί μεταδότες θα είναι διπλής ενέργειας και εφόσον προδιαγράφεται σχετικά 
μονής ενέργειας με ελατήριο (springtype). Ο πνευματικός μεταδότης θα μπορεί να 
απομακρύνεται, χωρίς την ανάγκη αποσυναρμολόγησης και της δικλείδας, και να αντικαθίσταται 
από χειροτροχό. Η βάση στήριξης θα είναι σύμφωνη με το ISO5211.Ο πνευματικός μεταδότης 
θα διαθέτει:  
 
 Ένδειξη θέσης: μηχανική, ψηφιακή (σε περιπτώσεις επικοινωνίας με το ΚΕΛ της 

εγκατάστασης) και αναλογική (σε περίπτωση που η δικλείδα  ορίζεται ως «ρυθμιστική») 
 Δύο τουλάχιστον οριακούς διακόπτες (limit switch) για τις θέσεις «Ανοικτό», «Κλειστό» 
 
Όταν απαιτείται αναλογική λειτουργία αυτή θα επιτυγχάνεται είτε:  
 
 με πνευματικό σήμα 3-15psi και έξοδο 4-20mA 
 με είσοδο σήματος 4-20mA και έξοδο 4-20mA (feedback position)  
 
Το μέσο λειτουργίας θα είναι πεπιεσμένος αέρας, φιλτραρισμένος. Στη γραμμή του αέρα θα 
πρέπει να προβλεφθεί μεταψύκτης και ξηραντής, καθώς επίσης και διατάξεις ελαιοπαγίδας και 
υδατοπαγίδας. Η πίεση λειτουργίας θα είναι μικρότερη από 10bar. 
 
 
3.3 Εκτέλεση Εργασιών 
3.3.1 Ορθομετρικά σχέδια 
 
Η εγκατάσταση των σωληνώσεων θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις παρούσες 
Προδιαγραφές. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος οφείλει πριν την εγκατάσταση μίας 
σωληνογραμμής να υποβάλει στην Υπηρεσία ορθομετρικό σχέδιο της αντίστοιχης 
σωληνογραμμής, στην οποία θα εμφανίζονται όλα τα εξαρτήματα, ειδικά τεμάχια, όργανα καθώς 
επίσης και τα στηρίγματα των σωλήνων. 
 
Τα ορθομετρικά σχέδια θα ετοιμάζονται μετά από αποτύπωση των δομικών στοιχείων, όπως 
αυτά κατασκευάστηκαν και θα πρέπει σε αυτά να παρουσιάζονται όλες οι λεπτομέρειες στήριξης 
καθώς επίσης και διέλευσης των σωληνώσεων από τα δομικά έργα. 
 
Θα πρέπει να προβλεφθούν σύνδεσμοι αποσυναρμολόγησης, ώστε να μπορούν να 
αφαιρούνται τα διάφορα εξαρτήματα (αντλίες, δικλείδες, μετρητές παροχής κτλ.) χωρίς να 
χρειάζεται να διαταραχθούν οι εντοιχισμένοι σωλήνες. 
 
 
3.3.2 Εγκατάσταση σωληνώσεων 
 
Οι συνδέσεις των σωλήνων και των εξαρτημάτων κάθε σωληνογραμμής πρέπει να γίνει 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να 
χρησιμοποιήσει τις τεχνικές οδηγίες των επιμέρους κατασκευαστών.  
 
Κατά την εγκατάσταση των σωλήνων, των δικλείδων, των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων 
πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην επενεργούν φορτία οιασδήποτε προέλευσης 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Β–Προδιαγραφές Μηχανολογικών Έργων 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 35 
 

πάνω στις φλάντζες αντλιών κτλ. εξοπλισμού. Οι συνδέσεις πρέπει να γίνονται αυστηρά 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και οι επιφάνειες σύνδεσης πρέπει να είναι απόλυτα 
καθαρές και στεγνές και να διατηρούνται στην κατάσταση αυτή, έως ότου οι συνδέσεις 
περατωθούν. 
 
Σύνδεση οποιουδήποτε είδους δεν επιτρέπεται να γίνει μέσα σε τοιχία, δάπεδα, τοίχους κτλ., ή 
σε άλλη θέση, όπου είναι δύσκολη η πρόσβαση για συντήρηση. 
 
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για το διεξοδικό καθαρισμό των εσωτερικών επιφανειών όλων των 
σωληνώσεων, πριν και κατά την συναρμολόγηση και πριν η εγκατάσταση τεθεί σε λειτουργία. Ο 
καθαρισμός θα περιλαμβάνει την αφαίρεση όλης της σκόνης, της σκουριάς, των υπολειμμάτων 
και των άτηκτων μεταλλικών ουσιών από τις συγκολλήσεις που έγιναν επί τόπου στο εργοτάξιο. 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει καλύμματα ή πώματα για να μην εισχωρήσουν σκόνες, 
νερό και άλλα ξένα σώματα μέσα στους σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια. Οι πλάκες, τα πώματα 
και τα καλύμματα δεν θα πρέπει να τοποθετηθούν με συγκόλληση ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο 
που θα μπορούσε να προξενήσει βλάβη στις άκρες των σωλήνων. Τα καλύμματα και τα 
πώματα θα εγκαθίστανται μετά το πέρας της καθημερινής εργασίας ή όποτε η εργασία 
πρόκειται να διακοπεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα.  
 
Κατά την τοποθέτηση παραλλήλων δικτύων πρέπει να διατηρούνται οι παρακάτω ελάχιστες 
αποστάσεις: 
 
 από τοίχους: 25mm 
 από οροφές: 100mm 
 από δάπεδα: 150mm 
 μεταξύ σωλήνων: 40mm (μεταξύ των τελικών επιφανειών λαμβάνοντας υπόψη και τις 

τυχόν μονώσεις)  
 καλώδια και σωληνώσεις καλωδίων: 150mm 
 
Όλα τα δίκτυα σωληνώσεων πρέπει να διαθέτουν όλα τα αναγκαία στηρίγματα 
περιλαμβανόμενων των βάσεων έδρασης, των δομικών χαλυβοκατασκευών, των αγκίστρων, 
σαγμάτων, πεδίλων ολίσθησης, σαμπανιών, κοχλιών στερέωσης και πάκτωσης, στοιχείων 
στερέωσης και αγκύρωσης κτλ. 
 
Η στήριξη των σωληνώσεων και των εξαρτημάτων των δικτύων θα γίνονται σε αποστάσεις 
μικρότερες των 2m. Οι δικλείδες, οι μετρητές και τα άλλα υδραυλικά εξαρτήματα και όργανα θα 
υποστηρίζονται ανεξάρτητα από τους σωλήνες με τους οποίους είναι συνδεδεμένες. Κανένα 
τεμάχιο διέλευσης των σωλήνων από δάπεδα, τοίχους και τοιχία δεν θα χρησιμοποιηθεί σαν 
σημείο στήριξης των σωληνώσεων.  
 
Όλοι οι βραχίονες και τα εξαρτήματα στήριξης θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ, εκτός εάν 
προδιαγράφεται διαφορετικά. Η αντιδιαβρωτική προστασία θα είναι σύμφωνη με τα 
καθοριζόμενα στην σχετική τεχνική προδιαγραφή. 
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3.3.3 Διέλευση σωληνώσεων από δομικά έργα 
 
Για την διέλευση σωλήνων από και προς τα υγρά φρέατα ή δεξαμενές θα χρησιμοποιηθούν 
ανοξείδωτα σωληνωτά ειδικά τεμάχια, με φλάντζες ενσωμάτωσης (Puddleflange), σύμφωνα με 
τα σχέδια της μελέτης. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι φλάντζες ενσωμάτωσης – 
εγκιβωτισμού θα έχουν πάχος 0,8xSέως 1.3xS (όπου S είναι το πάχος του σωλήνα) και η 
εξωτερική διάμετρος θα είναι 1,5xD όπου D η εξωτερική διάμετρος της αντίστοιχης φλάντζας 
τόρνου. Τα τεμάχια διέλευσης και οι φλάντζες πρέπει να είναι ανοξείδωτα (AISI 304). Η φλάντζα 
αγκύρωσης πρέπει να απέχει τουλάχιστον 50mm από τον σιδηρό οπλισμό. 
 
Όπου είναι εφικτό τα ειδικά τεμάχια διέλευσης θα εγκαθίστανται πριν την σκυροδέτηση. Στις 
άλλες περιπτώσεις πρέπει να αφήνονται κατάλληλα ρομβοειδή ανοίγματα, ώστε να μπορέσει να 
γίνει μετά η τοποθέτηση των σωλήνων. Τα ανοίγματα αυτά μειώνονται σε διατομή προς τις 
εξωτερικές πλευρές των κατασκευών. Οι επιφάνειες του σκυροδέματος πρέπει να τραχυνθούν 
ικανοποιητικά, ώστε να πραγματοποιηθεί ικανοποιητική πρόσφυση του δευτερογενούς 
σκυροδέματος από C16/20 με το οπλισμένο σκυρόδεμα και να εξασφαλισθεί η 
υδατοστεγανότητα της όλης κατασκευής. 
 
 
3.3.4 Δοκιμές 
 
Μετά την ολοκλήρωση της  κατασκευής μίας πλήρους σωληνογραμμής περιλαμβανομένων και 
όλων των εξαρτημάτων και οργάνων (π.χ. μετρητές παροχής) θα δοκιμάζεται υδραυλικά η 
αντίστοιχη σωληνογραμμή σε πίεση τουλάχιστον 1,5 φορές μεγαλύτερη από την πίεση 
λειτουργίας (περιλαμβανομένων και των αναμενόμενων υπερπιέσεων). 
 
 
3.3.5 Πινακίδες αναγνώρισης σωληνώσεων 
 
Οι σωληνώσεις, ο εξοπλισμός και οι αγωγοί τοποθέτησης καλωδίων θα έχουν κωδικοποιημένα 
χρώματα και θα βάφονται με το κατάλληλο κωδικό χρώμα ανάλογα με το διακινούμενο υγρό, 
μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Όλες οι σωληνώσεις και ο εξοπλισμός θα έχουν επιπλέον τοποθετημένες πινακίδες με τον 
κωδικό και τα χαρακτηριστικά τους στα Ελληνικά. Οι πινακίδες των σωληνώσεων ειδικότερα θα 
έχουν βέλη που θα δείχνουν την κατεύθυνση ροής μέσα στις σωληνώσεις καθώς και το μέσο 
που μεταφέρουν.  
 
Στις πορτοκαλί, κίτρινες, άσπρες, γκρίζες, αλουμινένιες και πράσινες πινακίδες θα 
χρησιμοποιούνται μαύρα γράμματα ενώ στις κόκκινες και τις μπλε θα χρησιμοποιούνται άσπρα 
γράμματα. 
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4. Εξοπλισμός μονάδων επεξεργασίας  
4.1 Γενικά 
 
Ο εξοπλισμός των επιμέρους μονάδων επεξεργασίας θα πρέπει να είναι βιομηχανικού τύπου 
και ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΕΝ12255.. Ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί πρέπει να έχει 
αποδεικτικά καλής και αξιόπιστης λειτουργίας σε παρόμοια έργα, να είναι ανθεκτικός και απλός 
στην λειτουργία του. Θα πρέπει να ανήκει στην σειρά παραγωγής του κατασκευαστή και να είναι 
σύμφωνος με τις επιμέρους Προδιαγραφές. Η κατασκευή του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο 
εργοστάσιο του προμηθευτή, πριν την αποστολή του στο εργοτάξιο και οι επί τόπου εργασίες 
θα περιορίζονται στην ανέγερση του εξοπλισμού και σε μικρές μόνο προσαρμογές, οι οποίες 
είναι απαραίτητες για την εγκατάστασή του. 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει την Υπηρεσία, ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός 
καλύπτεται από ανταλλακτικά για μια 10ετία από την ημέρα εγκατάστασής του. 
 
Τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και 
στις επιμέρους Προδιαγραφές. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι τα πλέον 
κατάλληλα για την εργασία για την οποία προορίζονται, καινούργια και πρώτης εμπορικής 
ποιότητας, συμβατά μεταξύ τους, χωρίς ελαττώματα και επιλεγμένα για μεγάλη διάρκεια ζωής 
με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση. 
 
Όλα τα εξαρτήματα, που θα έρχονται σε άμεση επαφή με τα χημικά που χρησιμοποιούνται κατά 
την επεξεργασία, θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στην τριβή και στην διάβρωση και να διατηρούν 
τις ιδιότητες τους χωρίς να υφίστανται γήρανση από τον καιρό, την έκθεση στην ηλιακή 
ακτινοβολία, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 
Υλικά και συσκευές που πρόκειται να λειτουργήσουν σε διαβρωτικό ή εκρηκτικό περιβάλλον 
πρέπει να πληρούν τους προβλεπόμενους από τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές, όρους. 
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΝ12255-1, όλα τα εξαρτήματα στερέωσης (μπουλόνια, βίδες, 
παξιμάδια κτλ.) που βρίσκονται κάτω από την στάθμη του νερού ή σε διαβρωτική ατμόσφαιρα 
θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα κατηγορίας Α2 ή Α4 σύμφωνα με το ISO3506-1 έως 3506-3. 
 
Όλα τα παρόμοια εξαρτήματα πρέπει να είναι απόλυτα εναλλάξιμα και αντικαθιστούμενα, 
ακριβή και εντός των προδιαγραφόμενων ανοχών, έτσι ώστε τα ανταλλακτικά να μπορούν να 
τοποθετούνται χωρίς καμία δυσκολία. 
 
Η εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές 
Προδιαγραφές και τις οδηγίες του Κατασκευαστή του εξοπλισμού. Για τον σκοπό αυτό, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τις υπηρεσίες του κατασκευαστή του 
εξοπλισμού για την παρακολούθηση κατά την συναρμολόγηση, τη θέση του έργου σε λειτουργία 
και τις δοκιμές του.  
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4.2 Αντλίες 
 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις κάθε είδους αντλίες, που εγκαθίστανται στις 
επιμέρους μονάδες. Οι αντλίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στα ΕΝ809 και 
ΕΝ752-6, ISOEN 9906 Παράρτ. Α, όσον αφορά τα ακάθαρτα και τα λύματα. 
 
Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και τις επιμέρους 
Προδιαγραφές. Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τα μηχανικά και χημικά 
χαρακτηριστικά του αντλούμενου υγρού, των συνθηκών λειτουργίας και της δυναμικότητας του 
αντλητικού συγκροτήματος. 
 
Η εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα και 
στις επιμέρους Προδιαγραφές καθώς επίσης και στις οδηγίες του κατασκευαστή. Για τον σκοπό 
αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τις υπηρεσίες του κατασκευαστή 
του εξοπλισμού για την παρακολούθηση κατά την εγκατάσταση και την θέση του εξοπλισμού σε 
αποδοτική λειτουργία. 
 
Οι αντλίες και η στήριξη των περιστρεφόμενων τμημάτων πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένες, 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι η πλησιέστερη κρίσιμη ταχύτητα να είναι τουλάχιστον 25% 
μεγαλύτερη από την μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας. Τα περιστρεφόμενα μέρη πρέπει να 
ζυγοσταθμισθούν δυναμικά, με ακρίβεια στο εργοστάσιο του κατασκευαστή. Όλες οι αντλίες 
πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν για μικρά χρονικά διαστήματα με τις δικλείδες εξόδου 
κλειστές.  
 
Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο κινητήρας της αντλίας θα είναι κατάλληλος για 
τουλάχιστον 15 εκκινήσεις/ώρα, επαρκούς εγκατεστημένης ισχύος για την κάλυψη της 
απορροφούμενης ισχύος στον άξονα της αντλίας και η ονομαστική ταχύτητα περιστροφής θα 
είναι μικρότερη από 2900rpm, σε συχνότητα 50Hz και τάση 400V. 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 εγκατασταθούν 
δικλείδες για την απομόνωση και συντήρηση της αντλίας. Οι σωληνώσεις πρέπει να έχουν τα 
απαραίτητα τεμάχια εξάρμωσης, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση των εξαρτημάτων της 
σωληνογραμμής. Κάθε αντλία που θα εγκατασταθεί εν ξηρώ θα έχει στην αναρρόφηση και στην 
κατάθλιψη μία μούφα 1/2” με τρίοδο ορειχάλκινη βάνα 1/2”. Η βάνα θα είναι κατάλληλη για 
τοποθέτηση του μανομέτρου και για την λήψη δειγμάτων. Στην κατάθλιψη μετά την τρίοδο βάνα 
θα τοποθετηθεί ένα μανόμετρο διαφράγματος με ευανάγνωστο καντράν, κατάλληλα 
βαθμονομημένο, με κλίμακα που θα υπερβαίνει τουλάχιστον κατά 25% το μέγιστο μανομετρικό 
της αντλίας. Τα τμήματα του μανομέτρου, που έρχονται σε επαφή με τα λύματα, θα είναι 
ανοξείδωτα. 
 
Οι αντλίες θα πρέπει να συνοδεύονται από καμπύλες λειτουργίας οι οποίες θα καλύπτουν όλο 
το εύρος λειτουργίας (χαμηλότερο ή υψηλότερο σημείο λειτουργίας), καθώς επίσης και 
καμπύλες απόδοσης κινητήρα, σύμφωνα με το ISO9906. 
.  
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4.2.1 Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων 
 
Η παρούσα προδιαγραφή ισχύει για τις αντλίες άμμου και τα αντλιοστάσια ιλύος (περίσσειας, 
ανακυκλοφορίας και σταθεροποίησης) καθώς και για το αντλιοστάσιο στραγγιδίων. 
Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι παρακάτω αντλίες.  
 
Τέσσερεις υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες άμμου παροχής 12m3/h σε μανομετρικό 
10m ή όπως αυτό προκύψει από την Οριστική Μελέτη και την Μελέτη 
Εφαρμογής(03PUC1 - 03PUC4). 
 
Δύο φυγοκεντρικές αντλίες εκκένωσης δεξαμενής εξισορρόπησης παροχής 100m3/h σε 
μανομετρικό 10m ή όπως αυτό προκύψει από την Οριστική Μελέτη και την Μελέτη 
Εφαρμογής (06PUC1 κτλ). 
 
Δύο φυγοκεντρικές αντλίες ανακυκλοφορίας νιτρικών εντός του νέου, συμβατικού 
βιολογικού αντιδραστήρα παροχής 250m3/h σε μανομετρικό 6m ή όπως αυτό προκύψει 
από την Οριστική Μελέτη και την Μελέτη Εφαρμογής (09PUC01 και 09PUC02) ή αντλίες 
αξονικής ροής αντίστοιχων χαρακτηριστικών. 
 
Δύο φυγοκεντρικές αντλίες ανακυκλοφορίας νιτρικών εντός του νέου βιολογικού 
αντιδραστήρα MBRπαροχής 630m3/h σε μανομετρικό 6m ή όπως αυτό προκύψει από 
την Οριστική Μελέτη και την Μελέτη Εφαρμογής (10PUC01 και 10PUC02) ή αντλίες 
αξονικής ροής αντίστοιχων χαρακτηριστικών. 
 
Τέσσερεις φυγοκεντρικές αντλίες εκκένωσης δεξαμενής εξισορρόπησης MBRπαροχής 
100m3/h σε μανομετρικό 10m ή όπως αυτό προκύψει από την Οριστική Μελέτη και την 
Μελέτη Εφαρμογής (11PUC1 – 04). 
 
Τέσσερεις υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες ανακυκλοφορίας στερεών παροχής 
600m3/h σε μανομετρικό 3m ή όπως αυτό προκύψει από την Οριστική Μελέτη και την 
Μελέτη Εφαρμογής (12PUC1 - 12PUC4). 
 
Δύο υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες περίσσειας ιλύος παροχής 16 m3/h σε 
μανομετρικό 5m ή όπως αυτό προκύψει από την Οριστική Μελέτη και την Μελέτη 
Εφαρμογής. 
 
Δύο υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες σταθεροποιημένης ιλύος παροχής 16 m3/h σε 
μανομετρικό 8m ή όπως αυτό προκύψει από την Οριστική Μελέτη και την Μελέτη 
Εφαρμογής. 
 
Τρεις υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες στραγγιδίων παροχής 50m3/h σε μανομετρικό 
15m ή όπως αυτό προκύψει από την Οριστική Μελέτη και την Μελέτη Εφαρμογής. 
 
καθώς και για οιαδήποτε άλλο σημείο του έργου χρησιμοποιηθούν υποβρύχιες αντλίες 
λυμάτων. 
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Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικές, υποβρύχιες κατάλληλες για λύματα, και για συνεχή λειτουργία 
κάτω από συνθήκες πλήρους ή μερικής εμβάπτισης. Οι καμπύλες των αντλιών θα πληρούν τις 
απαιτήσεις του προτύπου ISOEN 9906 Παράρτ. Α. 
 
Η επιλογή της αντλίας θα πρέπει να γίνει με βασικά κριτήρια τα χαρακτηριστικά λειτουργίας 
(παροχή – αντίστοιχο μανομετρικό) και τον βαθμό απόδοσης. 
 
Η πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο DINGGG50.7 (EN-GJS-500.7) ή GG25 (EN-GJL-250), 
υδροδυναμικά ζυγοσταθμισμένη, χωρίς οξείες στροφές, ανεμπόδιστης ροής (χωρίς εμφράξεις), 
για ομαλή δίοδο σφαιρικών στερεών της μέγιστης δυνατής διαμέτρου. Η πτερωτή θα μπορεί να 
χρησιμοποιείται για την άντληση υγρών που περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά και άλλες 
ύλες που περιέχονται σε συνήθη ακάθαρτα νερά (λύματα). 
 
Η πτερωτή μπορεί να είναι είτε ημιανοικτού τύπου είτε κλειστού τύπου, με πλήρη πτερύγια 
(fullvaned), τύπου καναλιού, μονοκάναλη για αντλίες είτε τύπου vortex (openimpeller), 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 70% 
τουλάχιστον της υδραυλικής διαμέτρου (στομίου εξόδου), για αντλίες με στόμιο εξόδου από 
DN50 ως DN 100. Για αντλίες με στόμιο εξόδου DN 150 και μεγαλύτερο, το ελάχιστο ελεύθερο 
πέρασμα θα είναι 100 mm. 
 
Η πτερωτή θα πρέπει να είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένη, στερεωμένη στον άξονα 
με ασφαλή τρόπο, που θα επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγηση σε περίπτωση 
συντήρησης. Ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα , ποιότητας DIN 1.4021 (AISI 420) ή 
καλύτερης. 
 
Οι τριβείς θα είναι επαρκώς γρασσαρισμένοι εφ’ όρου ζωής και υπολογισμένοι για συνεχή 
λειτουργία 50.000 ωρών, κατά ISO 281. 
 
H αντλία θα είναι εφοδιασμένη με ένα μηχανικό σύστημα στεγανοποίησης άξονα, το οποίο θα 
αποτελείται από δύο μηχανικούς στυπιοθλίπτες σε σειρά (άνω και κάτω), είτε θα είναι 
εφοδιασμένη με ένα ενιαίο 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 λειτουργία 
άντλησης (κατηγορία S1) ρευστών θερμοκρασίας 40οC. 
 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Β–Προδιαγραφές Μηχανολογικών Έργων 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 41 
 

Οι κινητήρες των αντλιών θα είναι επαναπεριελίξιμοι χωρίς να είναι συντηγμένοι σε ρητίνη, με το 
σύρμα περιέλιξης να προστατεύεται από αδιάβροχο επικάλυψη και θα διαθέτουν αισθητήρια 
ανίχνευσης θερμοκρασίας σε κάθε φάση για την προστασία από την υπερθέρμανση. Η αντλία 
θα πρέπει να διαθέτει αισθητήρα για την ανίχνευση πιθανής διαρροής και σε περίπτωση 
ανίχνευσης υγρασίας ο κινητήρας να τίθεται εκτός λειτουργίας και/ή να ενεργοποιείται 
συναγερμός. Η αντλία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ηλεκτρονικά συστήματα του 
κατασκευαστή στα οποία θα συνδέονται όλα τα αισθητήρια. 
 
Τα καλώδια θα αποτελούνται από εύκαμπτους χάλκινους αγωγούς 660/1000Volt 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 2,50m εύρος από την 
άνω στάθμη σκυροδέματος του φρεατίου. Τα καλώδια πρέπει να είναι μονοκόμματα προς τους 
ηλεκτρικούς πίνακες και να αποφεύγονται οι υπαίθριες συζεύξεις. Όπου αυτές είναι 
αναπόφευκτες, πρέπει να είναι κατάλληλες για λειτουργία σε συνθήκες καταιγισμού νερού (IP 
65). 
 
Το κιβώτιο σύνδεσης των καλωδίων πρέπει να είναι ολοκληρωτικά σφραγισμένο, με 
στυπιοθλίπτη, που θα εμποδίζει της είσοδο υγρού ή υγρασίας. 
 
Όταν η αντλία θα λειτουργεί συνεχώς καλυμμένη εξ’ ολοκλήρου από την στάθμη λυμάτων, 
ακόμη και στην χαμηλότερη στάθμη του αντλιοστασίου, ο κινητήρας θα ψύχεται από το 
περιβάλλον ρευστό. Προκειμένου για αντλία ξηρής εγκατάστασης ή για αντλία υγρής 
εγκατάστασης που λειτουργεί περιοδικά εκτός υγρού (στην χαμηλότερη στάθμη ο κινητήρας ή 
μέρος του αποκαλύπτεται), η ψύξη του κινητήρα θα πρέπει να γίνεται με ένα σύστημα ενεργής 
ψύξης, που θα περιλαμβάνει ερμητικά κλειστό και ανεξάρτητο κύκλωμα μανδύα ψύξης με υγρό 
μίγμα νερού-γλυκόλης ή άλλο κατάλληλο ψυκτικό μέσο, πτερωτή ανακυκλοφορίας του ψυκτικού 
και εναλλάκτη θερμότητας που θα ψύχεται από το αντλούμενο υγρό. Εναλλακτικά ο κινητήρας 
θα βρίσκεται σε θάλαμο πληρωμένο με ειδικό ιατρικό ψυκτικό λάδι (medicalwhiteoil) το οποίο θα 
κυκλοφορεί σε κλειστό κύκλωμα που θα περιλαμβάνει εναλλάκτη. Σε αντλίες με μέγεθος 
μεγαλύτερο από DN 80, η ανακυκλοφορία του ψυκτικού λαδιού θα είναι εξαναγκασμένη. 
 
Σε κάθε περίπτωση το σύστημα ψύξης θα πρέπει να επαρκεί για συνεχή λειτουργία της αντλίας 
σε περιβάλλοντα χώρο θερμοκρασίας μέχρι 40°C. Σύστημα με χιτώνιο ψύξης στο οποίο θα 
ανακυκλοφορεί το αντλούμενο λύμα, ως ψυκτικό μέσον, δεν θα γίνεται αποδεκτό. 
 
Τα κελύφη της αντλίας και του κινητήρα (ανεξάρτητα συζευγμένα με στεγανή Φλάντζα) και τα 
κύρια εξαρτήματα της αντλίας θα είναι από φαιό χυτοσίδηρο (greycastiron) ή ελατό σφαιροειδή 
χυτοσίδηρο προδιαγραφών κατά DINGG20 (EN-GJL-200), GG25 (EN-GJL-250) ή GGG50.7 
(EN-GJS-500.7), με λείες επιφάνειες ελεύθερες από φυσαλίδες ή άλλες ανωμαλίες. Όλα τα 
εκτεθειμένα παξιμάδια, βίδες και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, προδιαγραφών AISI 
316 (DIN 1.4401), ASTMA 276/A 182, ή 316 GrF 316 ή καλύτερης ποιότητας. 
 
Το κέλυφος του κινητήρα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες υποδοχές ενιαίες με το σώμα της 
αντλίας για την ανύψωση της αντλίας, στους οποίους θα συνδέεται μόνιμα ανοξείδωτη αλυσίδα 
ή συρματόσχοινο σε προσπελάσιμο σημείο.  
 
Κρίσιμες μεταλλικές επιφάνειες όπου απαιτείται υδατοστεγανότητα θα είναι μηχανικά 
κατεργασμένες και συναρμολογημένες με στεγανοποιητικούς δακτύλιους. Η συναρμογή τους θα 
επιτυγχάνεται με ελεγχόμενη επαφή και συμπίεση των στεγανοποιητικών δακτύλιων και στις 
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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 τουλάχιστον AISI304. 
Οι οδηγοί θα είναι γερά στερεωμένοι μέχρι το άνοιγμα επίσκεψης του φρεατίου. H αντλία θα 
μπορεί να ανυψωθεί έξω από τον θάλαμο χωρίς να χρειάζεται να αποσυνδεθούν οι συνδέσεις 
στην σωληνογραμμή κατάθλιψης. Πρέπει να υπάρχει αρκετό μήκος αλυσίδας ή 
συρματόσχοινου, που θα είναι μόνιμα συνδεδεμένο με την αντλία, για την ανύψωση της αντλίας 
στο επίπεδο εργασίας. 
 
Η αντλία υγρής εγκατάστασης θα περιλαμβάνει χυτοσιδηρό πέλμα και εξαρτήματα στήριξης 
στους οδηγούς, για να διευκολύνεται η ομαλή και άνετη κίνηση των μονάδων στις τροχιές 
ανύψωσης, χωρίς κίνδυνο εμπλοκής. 
 
Η αντλία ξηρής εγκατάστασης θα εδράζεται σε χυτοσιδηρή βάση (duckfoot), προμήθεια του 
κατασκευαστή, μέσω της οποίας θα συνδέεται στον αγωγό αναρρόφησης. Σε περίπτωση 
κάθετης τοποθέτησης του αντλητικού συγκροτήματος η καμπύλη αναρρόφησης της αντλίας θα 
είναι επίσης προμήθεια του κατασκευαστή. 
 
Οι αντλίες θα ανασύρονται από το επίπεδο εργασίας με την βοήθεια ανυψωτικού μηχανισμού 
παλάγκου. Ο Ανάδοχος μαζί με τα αντλητικά συγκροτήματα, που θα εγκαταστήσει στο έργο, θα 
προμηθεύσει και ανυψωτικό μηχανισμό επαρκούς δυναμικότητας, ο οποίος θα βρίσκεται στην 
αποθήκη. Ο ανυψωτικός εξοπλισμός θα αποτελείται από εύκολα συναρμολογούμενα τμήματα 
γαλβανισμένα εν θερμώ και από παλάγκο με αλυσίδα, σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές.  
 
Ο Ανάδοχος θα εγκιβωτίσει στο δάπεδο του αντλιοστασίου σωλήνες με φλάντζες ως υποδοχείς 
και βάση στήριξης του ανυψωτικού εξοπλισμού. Οι σωλήνες-υποδοχείς δεν θα προεξέχουν από 
το δάπεδο, και θα ταπώνονται με κατάλληλα πώματα, ώστε όταν δεν χρησιμοποιούνται να 
παραμένουν στεγνοί και καθαροί.  
 
 
4.2.2 Οριζόντιες υποβρύχιες αντλίες αξονικής ροής (επιτοίχιες) 
 
Η παρούσα προδιαγραφή έχει προβλεφθεί, για την περίπτωση που κριθεί προτιμητέα η επιλογή 
αντλίας αξονικής ροής, έναντι της φυγοκεντρικής, όπως π.χ. για τις αντλίες ανακυκλοφορίας 
νιτρικών. 
 
Οι υποβρύχιες αντλίες τύπου προπέλας θα είναι οριζόντιες, κατάλληλες για επίτοιχη 
τοποθέτηση. Γενικά ισχύουν όλα τα αναφερόμενα για τους υποβρύχιους αναδευτήρες λυμάτων, 
αφού οι επίτοιχες αντλίες ανακυκλοφορίας αποτελούνται από έναν υποβρύχιο προωθητήρα με 
προπέλα και ανοικτό αντλητικό σώμα (κώνο προώθησης).  
 
Ο κώνος κατάθλιψης (σώμα αντλίας) και το πλαίσιο ανάρτησης της αντλίας στον οδηγό θα είναι 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. 
 
Το συγκρότημα θα είναι ανηρτημένο σε ειδική διάταξη (οδηγό), ώστε να είναι δυνατή η 
τοποθέτησή του και η απομάκρυνσή του από την δεξαμενή, χωρίς να είναι αναγκαία η 
εκκένωσή της. Θα μπορεί να ανυψωθεί έξω από τον θάλαμο χωρίς να χρειάζεται να 
αποσυνδεθούν οι συνδέσεις στην σωληνογραμμή κατάθλιψης. Για το σκοπό αυτό το κέλυφος 
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της αντλίας πρέπει να διαθέτει κατάλληλο άγκιστρο, στο οποίο θα είναι μόνιμα προσδεδεμένη 
αλυσίδα ή συρματόσχοινο ανέλκυσης επαρκούς μήκους. 
 
Για την στήριξη και οδήγηση του συγκροτήματος στην θέση έδρασης θα χρησιμοποιείται 
ανοξείδωτη ή γαλβανισμένη κοιλοδοκός, διατομής και μήκους οδηγών αναλόγων του φορτίου. 
Το συγκρότημα θα στηρίζεται στη δοκό καθέλκυσης, μέσω ενός πλαισίου με ράουλα ολίσθησης, 
κατασκευασμένου από ανοξείδωτο χάλυβα, το οποίο θα έχει την δυνατότητα οδήγησης - 
ολίσθησης του συνολικού βάρους του συγκροτήματος. 
 
 
4.2.3 Κοχλιωτές αντλίες τύπου Αρχιμήδη 
 
Η παρούσα προδιαγραφή ισχύει για το αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης, ως εξής: 
 
Τρείς κοχλιωτές αντλίες τύπου Αρχιμήδη, παροχής 1.750 m3/h σε μανομετρικό 4,85 m ή 
όπως αυτό προκύψει από την Οριστική Μελέτη και την Μελέτη Εφαρμογής(08PUC01-
08PUC03). 
 
καθώς και για οιαδήποτε άλλο σημείο του έργου επιλεγούν κοχλιωτές αντλίες τύπου Αρχιμήδη. 
 
Οι κοχλιωτές αντλίες θα αποτελούνται από κεντρικό χαλύβδινο συγκολλημένο σωλήνα με δύο ή 
τρεις έλικες μορφωμένες εν ψυχρώ συνεχείς και συγκολλημένες στον κεντρικό σωλήνα. Οι 
ακραίες πλάκες, στις οποίες θα συνδεθούν τα ακραξόνια έδρασης, θα είναι από χάλυβα 
υψηλής αντοχής συγκολλημένες στον κεντρικό σωλήνα για την εξασφάλιση 
υδατοστεγανότητας. Το σύνολο της κοχλιωτής αντλίας θα είναι στατικά ζυγοσταθμισμένο μετά 
την κατασκευή του. Ο σχεδιασμός της κοχλιωτής αντλίας θα πρέπει να εξασφαλίζει 20ετή 
συνεχή λειτουργία με την ελάχιστη συντήρηση. 
 
Ο χάλυβας θα είναι ποιότητας St 37. Όλα τα τμήματα του εξοπλισμού, με εξαίρεση το σύστημα 
μετάδοσης κίνησης θα πρέπει να έχει αντιδιαβρωτική προστασία κατηγορίας 03,σύμφωνα με 
την σχετική προδιαγραφή. 
 
Κατά μήκος του κοχλία θα πρέπει να τοποθετηθούν προφυλακτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα, 
έτσι ώστε μαζί με τον αύλακα του κοχλία να διαμορφώνεται κοίτη 230ο περίπου. 
 
Το κάτω έδρανο θα πρέπει να είναι υδατοστεγές και σχεδιασμένο να παραλαμβάνει ακτινικά 
φορτία περιλαμβανομένων και των φορτίων άνωσης λόγω υψηλής στάθμης στο φρεάτιο 
φόρτισης. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι κατάλληλος, ώστε να είναι εύκολα 
αντικαταστάσιμο, χωρίς να απαιτείται απομάκρυνση του κοχλία. Το ακραξόνιο μεταξύ της 
στεγανοποίησης του κάτω εδράνου και του κοχλία θα πρέπει να καλύπτεται από χαλύβδινο 
κάλυμμα, το οποίο θα προστατεύει τα κινούμενα μέρη από την συσσώρευση ακαθάρτων υλών. 
 
Η λίπανση του κάτω εδράνου θα γίνεται με εμβολοφόρα ηλεκτροκίνητη αντλία, η οποία θα 
βρίσκεται στον θάλαμο του κινητήρα, μέσω σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα. Το κύκλωμα 
λίπανσης θα αποτελείται από: 
 
 Δεξαμενή λιπαντικού, τοποθετημένη στον θάλαμο κινητήρων χωρητικότητας 10λίτρων με 

ένδειξη στάθμης. 
 Πλωτήρα για την σήμανση συναγερμού χαμηλής στάθμης και διακοπή λειτουργίας της 
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αντλίας. 
 Μανόμετρο πλησίον του κάτω εδράνου, με σήμανση συναγερμού σε περίπτωση 

ανίχνευσης χαμηλής πίεσης. 
 
Το επάνω έδρανο θα είναι αυτοευθυγραμμιζόμενο, σχεδιασμένο για να παραλαμβάνει τα 
ακτινικά και ωστικά φορτία της αντλίας, καθώς επίσης και τα φορτία άνωσης λόγω υψηλής 
στάθμης στο φρεάτιο φόρτισης. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι κατάλληλος, ώστε το έδρανο 
να είναι εύκολα αντικαταστάσιμο, χωρίς να απαιτείται απομάκρυνση του κοχλία και θα πρέπει 
να εξασφαλίζεται διάρκεια ζωής 50.000ωρών λειτουργίας στο ονομαστικό φορτίο της αντλίας. 
Το έδρανο θα λιπαίνεται χειροκίνητα με κατάλληλους γρασσαδόρους. 
 
Κάθε κοχλιωτή αντλία θα κινείται από έναν ηλεκτρικό κινητήρα συνδεδεμένο με ιμάντες με τον 
μειωτήρα. Ο μειωτήρας θα είναι συνδεδεμένος με τον άξονα κίνησης του κοχλία με εύκαμπτο 
σύνδεσμο. 
 
Ο μειωτήρας θα είναι βαρέως τύπου, σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία σε φορτίο 125% της 
ονομαστικής ισχύος της αντλίας και θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα τροχοπέδησης για να 
αποφευχθεί η αντίστροφη κίνηση του κοχλία, όταν ο κινητήρας τίθεται εκτός λειτουργίας. Τα 
έδρανα θα πρέπει να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50.000ώρες στην μέγιστη ροπή του 
μειωτήρα. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, η θερμοκρασία περιβάλλοντος σχεδιασμού θα 
λαμβάνεται ίση με 45οC. 
 
Η λίπανση του μειωτήρα θα γίνεται με σύστημα ψεκασμού είτε με σύστημα βεβιασμένης 
τροφοδοσίας. Θα πρέπει να προβλεφθούν υαλόφρακτες θυρίδες ελέγχου της στάθμης ελαίου 
(μάτι) με ενδείξεις για τις ανώτατη και κατώτατη στάθμη λειτουργίας, καθώς επίσης και πώματα 
πλήρωσης και εκκένωσης. Οι άξονες εισόδου και εξόδου θα στεγανοποιούνται, έτσι ώστε να 
παρεμποδίζεται η διαφυγή λιπαντικού και η είσοδος σκόνης, άμμου ή υγρασίας. Οι οπές 
εξαερισμού θα πρέπει να είναι κατάλληλα σφραγισμένες, ώστε να αποφεύγεται η είσοδος 
ουσιών που ρυπαίνουν το λιπαντικό. 
 
Η ψύξη μπορεί να γίνεται δια μεταφοράς από το κέλυφος του μειωτήρα, αλλά χωρίς την 
βοήθεια πτερυγίων ψύξης ή ανεμιστήρων. Εάν απαιτείται εξωτερικός εξοπλισμός ψύξης του 
λιπαντικού του μειωτήρα, τότε αυτός θα πρέπει να προστεθεί σαν ανεξάρτητο σύστημα για 
κάθε μειωτήρα. 
 
Οι ιμάντες μετάδοσης κίνησης θα είναι υπολογισμένοι για φορτίο ίσο με το 125% του μέγιστου 
απαιτούμενου. Θα πρέπει να προβλεφθούν προστατευτικά καλύμματα, που θα καλύπτουν τα 
κινούμενα μέρη του συστήματος μετάδοσης κίνησης. Τα προστατευτικά καλύμματα θα είναι 
κατασκευασμένα από γαλβανισμένο πλέγμα μαλακού χάλυβα και εύκολα μετακινούμενα, έτσι 
ώστε να είναι δυνατή η επιθεώρηση και η συντήρηση του εξοπλισμού. 
 
Ο κινητήρας της αντλίας θα είναι κατάλληλος για τουλάχιστον 6 εκκινήσεις/ώρα, 
εγκατεστημένης ισχύος 10% μεγαλύτερης της μέγιστης απαιτούμενης, 1500rpm, σε 
συχνότητα50Hz και τάση 400V, με απόδοση μεγαλύτερη από 85% στην ονομαστική λειτουργία 
του. Οι κινητήρες θα είναι κλειστοί, αερόψυκτοι με βαθμό προστασίας ΙΡ55. Εάν δεν 
προδιαγράφεται διαφορετικά, η θερμοκρασία περιβάλλοντος σχεδιασμού θα λαμβάνεται ίση με 
45οC. 
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4.2.4 Αντλίες έκκεντρου κοχλία θετικής εκτόπισης 
 
Η παρούσα προδιαγραφή ισχύει για τις αντλίες τροφοδότησης της αφυδάτωσης και για τις 
αντλίες δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη, ως εξής: 
 
 
Δύο αντλίες έκκεντρου κοχλία τροφοδοσίας της δεξαμενής ομογενοποίησης, παροχής 40 
m3/h σε μανομετρικό 4 barή όπως αυτό προκύψει από την Οριστική Μελέτη και την 
Μελέτη Εφαρμογής. 
 
Δύο αντλίες έκκεντρου κοχλία τροφοδοσίας της αφυδάτωσης, παροχής 40 m3/h σε 
μανομετρικό 4 barή όπως αυτό προκύψει από την Οριστική Μελέτη και την Μελέτη 
Εφαρμογής. 
 
Δύο αντλίες έκκεντρου κοχλία δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη, παροχής 3.000 l/h σε 
μανομετρικό 4barή όπως αυτό προκύψει από την Οριστική Μελέτη και την Μελέτη 
Εφαρμογής. 
 
καθώς και για οιαδήποτε άλλο σημείο του έργου επιλεγούν αντλίες θετικής εκτόπισης. 
 
Για την άντληση παχύρρευστης ιλύος (συγκέντρωση στερεών μεγαλύτερη από 1,5% ή 15 
kg/m3), ή όπου αλλού προδιαγράφεται σχετικά θα χρησιμοποιούνται αντλίες θετικού 
εκτοπίσματος. Η ταχύτητα περιστροφής του ρότορα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2m/s 
σύμφωνα με την ΕΝ122558. 
 
Οι αντλίες θα είναι αυτόματης αναρρόφησης, τύπου προοδευτικής κοιλότητας με 
περιστρεφόμενο ελικοειδή ρότορα και ελικοειδή σταθερό στάτορα. Ο ρότορας θα είναι υψηλής 
ακριβείας από ανοξείδωτο ή επιχωμιωμένο χάλυβα, κατάλληλης σκληρότητας, ο στάτορας θα 
είναι από νιτρίλιο ή άλλο υλικό έγκρισης της Υπηρεσίας. 
 
Στην περίπτωση που η αντλία χρησιμοποιείται για την άντληση χημικών τα υλικά κατασκευής 
πρέπει να είναι κατάλληλα για το αντλούμενο υγρό. 
 
Ο ρότορας θα λαμβάνει κίνηση από τον άξονα του κινητήρα μέσω μιας διάταξης άξονα που 
περιλαμβάνει δύο συνδέσμους με πείρους, λιπαινόμενους μέσω γράσσου, που διαθέτουν 
ελαστικά προστατευτικά χιτώνια. Ο άξονας σύνδεσης κινητήρα και αντλίας δεν θα παρεκκλίνει 
περισσότερο από 1,5°. 
 
Το σώμα της αντλίας θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο ποιότητας GG25 με δυνατότητα 
προσαρμογής της κατεύθυνσης του στομίου σε οριζόντια ή κάθετη θέση, θα πρέπει να διαθέτει 
αφαιρούμενα καλύμματα και στόμιο εισαγωγής νερού (στην πλευρά της αναρρόφησης) για να 
είναι δυνατός ο καθαρισμός. 
 
Η στεγανοποίηση του άξονα θα γίνεται με διπλό μηχανικό στυπιοθλίπτη. 
 
Η κίνηση θα μεταδίδεται από ηλεκτρομειωτήρα με φλαντζωτό ηλεκτροκινητήρα, τριφασικό 
βραχυκυκλωμένου δρομέα 400V, 50Ηz, προστασίας ΙΡ55, κλάσης μόνωσης F. Εάν δεν 
προδιαγράφεται διαφορετικά η εγκατεστημένη ισχύς θα είναι 20% μεγαλύτερη από την 
απορροφούμενη στον άξονα της αντλίας. Ο ηλεκτρομειωτήρας θα είναι απ’ ευθείας 
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προσαρμοσμένος μέσω φλαντζών στο σώμα των αντλιών. Εφόσον οι αντλίες είναι μεταβλητής 
παροχής, η ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής θα γίνεται μέσω μετατροπέα συχνότητας 
(inverter), αυτόνομου ή ενσωματωμένου στον ηλεκτροκινητήρα των αντλιών. 
 
Το συγκρότημα κινητήρας- αντλία θα είναι βιδωμένο μέσω κατάλληλων χαλύβδινων 
στηριγμάτων σε βάση από σκυρόδεμα. 
 
Όλες οι αντλίες θετικής εκτόπισης θα προστατεύονται έναντι της ξηράς λειτουργίας. Για τον 
σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί μανδάλωση του κινητήρα με αισθητήρες ροής, 
κατάλληλου τύπου, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των αντλιών. 
 
 
4.2.5 Φορητές αντλίες αποστράγγισης 
 
Για την αποστράγγιση ξηρών θαλάμων ή και φρεάτων υγρών θαλάμων θα είναι διαθέσιμες δύο 
φορητές αντλίες αποστράγγισης παροχής 12 m3/h σε μανομετρικό 12 μέτρων. Κάθε αντλία 
θα είναι ελεύθερα στηριζόμενη, σε ειδική βάση, κατακόρυφη, υποβρύχιου τύπου, κατάλληλη για 
την άντληση λυμάτων και ακαθάρτων καθώς και για τις αποστραγγίσεις φρεατίων. Οι αντλίες 
αποστράγγισης θα έχουν καλώδιο επαρκούς μήκους (π.χ. 15 μέτρων), τελείως στεγανό. Ο 
σωλήνας εξόδου της αντλίας θα είναι γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέος τύπου. Οι 
μονοφασικές αντλίες θα φέρουν ενσωματωμένο φλοτεροδιακόπτη.  
 
 
4.2.6 Δοσομετρικές αντλίεςδιαφράγματος 
 
Η παρούσα προδιαγραφή ισχύει για τις δοσομετρικές αντλίες χλωρίωσης και αποχλωρίωσης, 
ως εξής: 
 
Διαφραγματικές δοσομετρικές αντλίες υποχλωριώδους νατρίου παροχής 10l/h όπως 
αυτό προκύψει από την Οριστική Μελέτη και την Μελέτη Εφαρμογής. 
 
Δύο διαφραγματικές δοσομετρικές αντλίες μεταθειώδους νατρίου παροχής 50l/h όπως 
αυτό προκύψει από την Οριστική Μελέτη και την Μελέτη Εφαρμογής. 
 
καθώς και για οιαδήποτε άλλο σημείο του έργου επιλεγούν αντλίες δοσομέτρησης χημικών (π.χ. 
μονάδες απόσμησης), ενώ – ανάλογα με τη χρήση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες 
αντλίες δοσομέτρησης από υλικά κατάλληλα για τα χημικά που αντλούνται. 
 
Οι δοσομετρικές αντλίες θα είναι τύπου διαφράγματος και η ρύθμιση της παροχής θα γίνεται με 
ρύθμιση του μήκους εμβολισμού με μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση 2%, σε όλο το πεδίο 
λειτουργίας της αντίστοιχης αντλίας (0% μέχρι 100% της παροχής). 
 
Τα υλικά κατασκευής των αντλιών καθώς επίσης και των εξαρτημάτων που τις συνοδεύουν, θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα για το αντλούμενο υγρό και τις επικρατούσες περιβαλλοντικές 
συνθήκες.  
 
Η ρύθμιση της παροχής θα γίνεται χειροκίνητα, με σερβοκινητήρα ή μέσω αναλογικού σήματος 
4-20mA, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Προδιαγραφές και την Μελέτη.  
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Οι δοσομετρικές αντλίες θα συνοδεύονται κατ’ ελάχιστον με τον παρακάτω εξοπλισμό: 
 
 Δικλείδες απομόνωσης στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη της κάθε αντλίας 
 Βαλβίδα ασφαλείας έναντι υπερπίεσης τοποθετημένη στην κατάθλιψη της κάθε αντλίας 

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

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

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

 Σύστημα ρύθμισης της παροχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Μελέτη  
 
Η δαπάνη του συνόλου του παραπάνω εξοπλισμού περιλαμβάνεται στα αντίστοιχα Άρθρα του 
Τιμολογίου.  
 
 
4.3 Υποβρύχια συστήματα ανάδευσης 
 
Η παρούσα προδιαγραφή ισχύει για τα παρακάτω υποβρύχια συστήματα ανάδευσης:  
 
Αναδευτήρες ανοξικού αντιδραστήρα, πιθανότατα τέσσερα τεμάχια  (07ΜΙΧ01, 07ΜΙΧ02, 
07ΜΙΧ03 και 07ΜΙΧ04) σχεδιασμένοι για την αποφυγή καθίζησης στη δεξαμενή σε 
συγκέντρωση στερεών 5 g/l. 
 
Αναδευτήρες θαλάμων τροφοδοσίας βιολογικού αντιδραστήρα, πιθανότατα δύο τεμάχια  
(09ΜΙΧ01 και 09ΜΙΧ02) σχεδιασμένοι για την αποφυγή καθίζησης στη δεξαμενή σε 
συγκέντρωση στερεών 5 g/l. 
 
Αναδευτήρες πρώτης και δεύτερης επαμφοτερίζουσας ζώνης βιολογικών 
αντιδραστήρων(πιθανότατα συνολικά τέσσερα τεμάχια 09ΜΙΧ03, 09ΜΙΧ04, 09ΜΙΧ05 
και09ΜΙΧ06) σχεδιασμένοι για την αποφυγή καθίζησης στη δεξαμενή σε συγκέντρωση στερεών 
5 g/l. 
 
Αναδευτήρα δεξαμενής ομογενοποίησης ιλύος ένα τεμάχιο(17ΜΙΧ01)  σχεδιασμένο για την 
ομογενοποίηση βιολογικής ιλύος για MLSS = 30 g/l. 
 
καθώς και για οιαδήποτε άλλο σημείο του έργου επιλεγούν υποβρύχια συστήματα ανάδευσης. 
 
Ο αριθμός, η θέση και τα χαρακτηριστικά των αναδευτήρων (τύπος, ισχύς, στροφές, διάμετρος 
πτερωτής κτλ.) θα επιλεχτούν από κατασκευαστή – προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της διεργασίας που θα επιτελείται στη δεξαμενή, τη 
γεωμετρία της δεξαμενής, τα χαρακτηριστικά του αναδευόμενου ρευστού κτλ. Για τον σκοπό 
αυτό η τεχνική προσφορά του προμηθευτή θα συνοδεύεται σε κάθε φάση της μελέτης από 
σχετικό φύλλο υπολογισμού, το οποίο θα εκδίδεται με τη χρήση ειδικού λογισμικού του 
κατασκευαστή και με το οποίο θα τεκμηριώνεται η επιλογή και ο σχεδιασμός του συστήματος 
ανάμιξης από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού. 
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Η προέλευση των αναδευτήρων θα είναι από ειδικευμένο προμηθευτικό οίκο, με αποδεδειγμένη 
καλή λειτουργία σε παρόμοιας φύσης έργα και θα πρέπει να είναι συναρμολογημένοι στο 
εργοστάσιο του κατασκευαστή, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επιτόπια συναρμολόγηση. Όλοι 
τα υποβρύχια συστήματα ανάμειξης θα διαθέτουν κατάλληλη θερμική προστασία στα τυλίγματα 
των κινητήρων (θερμικό ή θερμίστορ). 
 
Ως προωθητήρες ροής θα χρησιμοποιούνται υποβρύχιοι χαμηλόστροφοι αναδευτήρες 
οριζόντιου άξονα, με προπέλα μεγάλης διαμέτρου (τουλάχιστον 850 mm) και μειωτήρα 
στροφών. Εγκαθίστανται σε επιμήκεις ορθογώνιες δεξαμενές ή δεξαμενές carrousel με ροή 
ανακυκλοφορίας και όχι σε δεξαμενές πλήρους ανάμειξης. Θα προσδίδουν στο υγρό γραμμική 
ταχύτητα ροής 0,24 m/s ως 0,28 m/s και ειδική ισχύ ανάδευσης κατά ISO 21630. 
 
Η προπέλα του αναδευτήρα θα αποτελείται από δύο ή περισσότερα πτερύγια κατασκευασμένα 
από πολυουρεθάνη, πολυεστέρα, fibreglass ή συνδυασμό αυτών ή άλλο κατάλληλο συνθετικό 
πολυμερές υλικό, απρόσβλητο στη χημική διάβρωση και ανθεκτικό στη μηχανική φθορά, αλλά 
και με επαρκή ελαστικότητα ώστε να απορροφά τις απότομες ωθήσεις, που προκύπτουν 
κυρίως κατά την εκκίνηση του αναδευτήρα, χωρίς κίνδυνο θραύσης της προπέλας. Τα πτερύγια 
θα έχουν τη δυνατότητα να απορροφούν κάθε αλλαγή στο υδραυλικό φορτίο. 
 
Η μορφή του πτερυγίου είναι τέτοια ώστε να αποφεύγεται η έμφραξη και το μπλοκάρισμα της. Η 
προπέλα θα πρέπει να είναι ικανή να χειρίζεται στερεά, ινώδη ή μακρόϊνα υλικά, παχιά λάσπη 
και άλλα υλικά τα οποία συναντώνται σε συνήθης εφαρμογές επεξεργασίας λυμάτων. Τα κύρια 
εξαρτήματα του αναδευτήρα θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο ποιότητας GG25 (EN-
GJL-250) ή καλύτερης, με λείες επιφάνειες και όλα τα εκτεθειμένα στο ρευστό παξιμάδια, βίδες 
και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή καλύτερο. 
 
Ο σχεδιασμός στεγανοποίησης των κυρίων μερών του αναδευτήρα θα στηρίζεται στην 
απευθείας επαφή μηχανικά κατεργασμένων μεταλλικών επιφανειών. Κρίσιμες μεταλλικές 
επιφάνειες όπου απαιτείται υδατοοτεγανότητα θα είναι μηχανικά κατεργασμένες και 
συναρμοσμένες με στεγανοποιητικούς δακτυλίους. 
 
Οι κινητήρες θα είναι κατάλληλα διαστασιολογημένοι ώστε η ψύξη να επιτυγχάνεται από το 
περιβάλλον ρευστό. 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. 
 
Ο κινητήρας και ο αναδευτήρας θα είναι σχεδιασμένοι και συναρμολογημένοι από τον ίδιο 
κατασκευαστή. Όλοι οι τριβείς κύλισης (ρουλεμάν) πρέπει να είναι λιπασμένοι με γράσσο εφ’ 
όρου ζωής και υπολογισμένοι για συνεχή λειτουργία 50.000 ωρών κατά ISO 281. Όλοι οι 
κινητήρες θα έχουν ενσωματωμένους θερμικούς διακόπτες, στο τύλιγμα κάθε φάσης, 
συνδεδεμένους σε σειρά. Οι θερμικοί διακόπτες θα ανοίγουν σε περίπτωση υψηλής 
θερμοκρασίας και μέσω ενός ρελέ ελέγχου, που θα τοποθετηθεί στον ηλεκτρικό πίνακα, θα 
διακόπτουν τη λειτουργία του κινητήρα ενεργοποιώντας το συναγερμό (alarm). 
 
Ο σχεδιασμός του στυπιοθλίπτη εισόδου καλωδίου θα πρέπει να εξασφαλίζει υδατοστεγανότητα 
και να αποτρέπει τη διείσδυση υγρασίας από τους κλώνους των καλωδίων σε ελάχιστο βάθος 
15 m χωρίς να χρειάζεται ειδική σύσφιγξη με συγκεκριμένη ροπή στρέψεως. 
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Κάθε αναδευτήρας θα είναι εφοδιασμένος με ένα θάλαμο ελαίου για το σύστημα 
στεγανοποίησης του άξονα και ένα δεύτερο για το κιβώτιο ταχυτήτων. Οι τάπες επιθεώρησης 
και αποστράγγισης του λαδιού θα είναι προσιτές από το εξωτερικό μέρος του αναδευτήρα. Για 
την στεγανοποίηση του άξονα, κάθε αναδευτήρας θα είναι εφοδιασμένος τουλάχιστον με δύο εν 
σειρά, ανεξάρτητα, μηχανικά συστήματα στεγανοποίησης άξονα (μηχανικούς στυπιοθλίπτες) 
ανθεκτικούς στη φθορά και στη διάβρωση με δακτύλιους κατασκευασμένους εξ ολοκλήρου από 
καρβίδιο του πυριτίου (SiC) ή βολφραμίου (WC). Ο εξωτερικός μηχανικός στυπιοθλίπτης θα 
είναι τοποθετημένος μεταξύ του αναδευόμενου ρευστού μέσου και του ενδιάμεσου θαλάμου 
στεγανοποίησης, ενώ ο εσωτερικός μηχανικός στυπιοθλίπτης θα είναι τοποθετημένος μεταξύ 
του ενδιάμεσου θαλάμου στεγανοποίησης και του θαλάμου του κινητήρα. Οι στυπιοθλίπτες θα 
λειτουργούν μέσα σε θάλαμο λαδιού, το οποίο με υδροδυναμικό τρόπο θα τους ψύχει και θα 
λιπαίνει τις λείες επιφάνειες τους με σταθερό ρυθμό. Προαιρετικά και συμπληρωματικά ο 
αναδευτήρας θα διαθέτει δύο ενδιάμεσους ακτινικούς δακτυλίους στεγανοποίησης, από 
πολυμερή στεγανοποιητικά υλικά (Viton, NBR κλπ). 
 
Οι στυπιοθλίπτες δεν θα απαιτούν συντήρηση ούτε ρύθμιση και θα πρέπει να λειτουργούν 
χωρίς να προξενείτε καταστροφή ή βλάβη τους, ανεξάρτητα με τη φορά περιστροφής τους. 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 ανοξείδωτη ή γαλβανισμένη κοιλοδοκός, 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. 
 
Για τις δεξαμενές πλήρους ανάμειξης χρησιμοποιούνται αναδευτήρες οριζόντιου άξονα. Η 
ταχύτητα θα επιτυγχάνεται είτε με απευθείας σύνδεση σε αργόστροφο ηλεκτροκινητήρα ή μέσω 
μειωτήρα στροφών. 
 
Η προπέλα του αναδευτήρα θα αποτελείται από δύο ή τρία πτερύγια κατασκευασμένα από από 
ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον DIN 1.4571 (AISI 316) ή πολυουρεθάνη ή άλλο 
κατάλληλο συνθετικό πολυμερές υλικό, απρόσβλητο στη χημική διάβρωση και ανθεκτικό στη 
μηχανική φθορά. Το κέλυφος του κινητήρα θα είναι από χυτοσίδηρο GG-25 (EN-GJL-250) ή 
από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, με λείες επιφάνειες. Όλα τα εκτεθειμένα στο ρευστό 
παξιμάδια, βίδες και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα προδιαγραφών AISI 304. 
 
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. 
 
Ο κινητήρας και ο αναδευτήρας θα είναι σχεδιασμένοι και συναρμολογημένοι από τον ίδιο 
κατασκευαστή. Οι ένσφαιροι τριβείς πρέπει να είναι υπολογισμένοι για συνεχή λειτουργία 
50.000 ωρών, κατά ISO 281. 
 
Για την στεγανοποίηση του άξονα, κάθε αναδευτήρας με κιβώτιο μειωτήρα στροφών θα είναι 
εφοδιασμένος με δύο εν σειρά, ανεξάρτητα, μηχανικά συστήματα στεγανοποίησης άξονα 
(μηχανικούς στυπιοθλίπτες), έναν εξωτερικό και έναν εσωτερικό, ανθεκτικούς στη φθορά και στη 
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διάβρωση με δακτύλιους κατασκευασμένους εξ ολοκλήρου από καρβίδιο του πυριτίου (SiC) ή 
βολφραμίου (WC). 
 
Οι αναδευτήρες χωρίς κιβώτιο μειωτήρα στροφών θα διαθέτουν τουλάχιστον ένα μηχανικό 
στυπιοθλίπτη (για την εξωτερική στεγανοποίηση) και για την εσωτερική στεγανοποίηση της 
πλευράς του κινητήρα είτε δεύτερο μηχανικό στυπιοθλίπτη είτε στεγανοποιητικό δακτύλιο από 
πολυμερή στεγανοποιητικά υλικά (Viton, NBR κλπ). 
 
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. 
 
Οι αναδευτήρες κατακόρυφου άξονα θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε γέφυρα και θα 
αποτελούνται από ηλεκτρομειωτήρα, από τον οποίο αναρτάται ο άξονας του αναδευτήρα. Ο 
άξονας θα στηρίζεται αποκλειστικά στο επάνω μέρος και δεν θα διαθέτει έδρανο στο κάτω 
μέρος, εντός των λυμάτων. Ανάλογα με το μέγεθος, ο άξονας θα αναρτάται είτε απ’ευθείας στον 
ηλεκτρομειωτήρα, ή θα υπάρχει ειδική διάταξη ανάρτησης, στο επάνω μέρος της οποίας θα 
συνδέεται ο ηλεκτρομειωτήρας. 
 
Η διάταξη στήριξης της πτερωτής πάνω στον άξονα θα επιτρέπει την κατακόρυφη ρύθμιση της 
θέσης της πτερωτής, σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη ρύθμισης κατά την λειτουργία. Ο 
άξονας και η πτερωτή των αναδευτήρων θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 
(AISI 304).Ο ηλεκτρικός κινητήρας θα είναι ασύγχρονος, τριφασικός με βραχυκυκλωμένο 
δρομέα κλάσης μόνωσης F προστασίας IP 55. Ο συντελεστής χρήσης (service factor) του 
μειωτήρα θα λαμβάνεται ίσος με 1,50, ενώ ο κινητήρας και τα συστήματα μετάδοσης κίνησης θα 
είναι υπολογισμένα για συνεχή λειτουργία 20.000 ωρών. 
 
 
4.4 Φυσητήρες/Συμπιεστές 
 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στον εξοπλισμό συμπίεσης αέρα, που εγκαθίσταται στο 
έργο, και ειδικότερα στους λοβοειδείς φυσητήρες εξάμμωσης, στους λοβοειδείς φυσητήρες 
αερισμού και στον φυσητήρα πλευρικών καναλιών του φρεατίου εισόδου καθώς και σε όλα τα 
άλλα σημεία του έργου, όπου θα απαιτηθεί η εγκατάσταση φυσητήρων. Όλα τα υλικά θα πρέπει 
να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και τις επιμέρους Προδιαγραφές. Οι 
συμπιεστές πρέπει να είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, πιστοποιημένου με ISO 9001 ή 
ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και κατασκευή παρόμοιου εξοπλισμού. 
 
Η εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα και 
στις επιμέρους Προδιαγραφές καθώς επίσης και στις οδηγίες του κατασκευαστή. Για τον σκοπό 
αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τις υπηρεσίες του κατασκευαστή 
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του εξοπλισμού για την παρακολούθηση κατά την εγκατάσταση και την θέση του εξοπλισμού σε 
αποδοτική λειτουργία. 
 
 
4.4.1 Λοβοειδείς φυσητήρες 
 
Τρείς λοβοειδείς φυσητήρες εξάμμωσης παροχής 155 m3/hστα 455 mbar, ενδεικτικής 
ισχύος 4 kW(03CFB01 - 03CFB03). 
 
Έξι λοβοειδείς φυσητήρες αερισμού παροχής 4.600 m3/h στα 700 mbar, ενδεικτικής 
ισχύος 160 kW (10CFB01 - 10CFB04). 
 
Οι φυσητήρες του αερισμού θα εγκατασταθούν εντός μεταλλικού κτιρίου, ενώ οι φυσητήρες της 
εξάμμωσης θα εγκατασταθούν σε κτίριο από σκυρόδεμα και πλινθοδομή. Οι φυσητήρες θα 
πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε επαρκή απόσταση μεταξύ τους, ώστε να διευκολύνεται η 
επιθεώρηση και η συντήρηση των μηχανημάτων. Το κτίριο θα διαθέτει επαρκή αερισμό για την 
απαγωγή της θερμότητας, που εκλύουν στην αίθουσα οι φυσητήρες και κατάλληλη ηχομόνωση, 
έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Μελέτης και των Ειδικών Προδιαγραφών, όσον 
αφορά την στάθμη θορύβου και την μέγιστη θερμοκρασία στην αίθουσα φυσητήρων. Θα 
προβλεφθεί χώρος για τη μετακίνηση των φυσητήρων με περονοφόρο όχημα (clark). 
 
Ο φυσητήρας θα είναι θετικής εκτόπισης, περιστροφικός, λοβοειδής, με ρότορες τριών λοβών. 
Το κέλυφος θα είναι κατασκευασμένο από ειδικό λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο ποιότητας GG20. Οι 
ρότορες θα είναι κατασκευασμένοι από σφυρήλατο χάλυβα.  
 
Κάθε φυσητήρας θα διαθέτει βαρέως τύπου έδρανα κυλίσεως υπολογισμένα για 50.000 ώρες 
λειτουργίας στο ονομαστικό φορτίο του φυσητήρα. Η λίπανση όλων των εδράνων και των 
οδοντωτών τροχών χρονισμού των λοβών θα γίνεται με εκτίναξη ελαφρού ορυκτελαίου, που θα 
διατηρείται σε σταθερή στάθμη μέσα στο κέλυφος. Θα πρέπει να προβλεφθούν υαλόφρακτες 
θυρίδες επιθεώρησης της στάθμης ελαίου (μάτι) με ενδείξεις για τις ανώτατη και κατώτατη 
στάθμη λειτουργίας, καθώς επίσης και πώματα πλήρωσης και εκκένωσης. Η στεγανοποίηση 
των αξόνων θα γίνεται μέσω ειδικής διάταξης λαβύρινθων. 
 
Η μετάδοση κίνησης γίνεται μέσω συστήματος τροχαλιών και τραπεζοειδών ιμάντων, βαρέως 
τύπου, ανθεκτικών στην ζέστη, αντιστατικών, υπολογισμένων για φορτίο ίσο με το 125% του 
μέγιστου απαιτούμενου. Οι τροχαλίες θα είναι διαιρουμένου τύπου και ζυγοσταθμισμένες. Στη 
περίπτωση που οι φυσητήρες δεν διαθέτουν ηχομονωτικό θάλαμο, οι ιμάντες μετάδοσης 
κίνησης πρέπει να καλύπτονται από κάλυμμα κατασκευασμένο από γαβανισμένο χάλυβα, 
εύκολα αφαιρούμενο, ώστε να είναι δυνατή η επιθεώρηση και η συντήρηση του εξοπλισμού. 
 
Ο κινητήρας θα είναι αερόψυκτος, ασύγχρονος, τύπου βραχυκυκλωμένου δρομέα, 
εγκατεστημένης ισχύος 10% μεγαλύτερης της μέγιστης απορροφούμενης, με απόδοση 
μεγαλύτερη από 85% στην ονομαστική λειτουργία του και βαθμό προστασίας ΙΡ55. Το σύστημα 
έδρασης του κινητήρα θα πρέπει να διασφαλίζει την αυτόματη τάνυση των ιμάντων. 
 
Στην είσοδο του φυσητήρα πρέπει να υπάρχει σιγαστήρας απορροφητικού τύπου, με 
αφαιρούμενο κάλυμμα για πρόσβαση στο εσωτερικό του. Ο σιγαστήρας θα φέρει και φίλτρο 
αέρα και θα διαθέτει ανταλλάξιμα στοιχεία ηχομόνωσης και φίλτρανσης. Το φίλτρο πρέπει να 
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διαθέτει μανόμετρο για την παρακολούθηση της ρύπανσής του. Στην έξοδο του φυσητήρα 
πρέπει επίσης να υπάρχει σιγαστήρας.  
 
Η βάση του όλου συγκροτήματος θα διαθέτει διπλούς οδηγούς στήριξης του κινητήρα και θα 
εδράζεται στο δάπεδο της αίθουσας πάνω σε ελαστικούς απορροφητήρες κραδασμών.  
 
Ο κάθε φυσητήρας θα πρέπει να περιλαμβάνει τον παρακάτω βοηθητικό εξοπλισμό 
προερχόμενο από τον ίδιο κατασκευαστή του φυσητήρα: 
 
 Δικλείδα ασφαλείας τοποθετημένη στην έξοδο του φυσητήρα για προστασία έναντι της 

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

 Δικλείδα αντεπιστροφής, τύπου κλαπέ, με διατομή διέλευσης ίση με την διάμετρο του 
στομίου κατάθλιψης. 

 Ελαστικό αντικραδασμικό σύνδεσμο για την σύνδεσή του με την σωληνογραμμή 
κατάθλιψης 

 Μανόμετρο ωρολογιακού τύπου, στο στόμιο εξαγωγής  
 Δικλείδα απομόνωσης  
 
Ο φυσητήρας θα πρέπει να συνοδεύεται από ηχομονωτικό κλωβό. Ο ηχομονωτικός κλωβός 
πρέπει να προέρχεται από τον κατασκευαστή του φυσητήρα και θα αποτελείται από εύκολα 
συναρμολογούμενα στοιχεία από γαλβανισμένη λαμαρίνα ή εποξειδικά βαμμένη και άφλεκτο 
ηχομονωτικό υλικό πολυουρεθάνης. 
 
Ο κλωβός πρέπει να διαθέτει ανεμιστήρα για την αποφυγή ανάπτυξης υψηλών θερμοκρασιών 
στο εσωτερικό του και ηχοπαγίδες στα στόμια εισόδου και εξόδου του αέρα. 
 
 
4.4.2. Φυσητήρας πλευρικών καναλιών 
 
Ένας φυσητήρας πλευρικών καναλιών παροχής 225 m3/hστα 250mbar, ενδεικτικής ισχύος 
4 kW(01CFB01). 
 
Για την τροφοδότηση του φρεατίου εισόδου με αέρα εγκαθίσταται ένας φυσητήρας πλευρικών 
καναλιών, ο οποίος παρέχει αέρα 100% ελεύθερο από λάδια. Η παροχή αέρος του φυσητήρα 
θα είναι 225 m 3 /hr σε υπερπίεση 250 mbar. Ο κινητήρας θα είναι τύπου ασύγχρονου – 
βραχυκυκλωμένου δρομέα, δύο πόλων, θα λειτουργεί στις 2.900 rpm, με τάση 400 V, 50Hz. Θα 
έχει βαθμό προστασίας ΙΡ55 και κλάση μόνωσης Η. Η ισχύς του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 
4 KW. Ο φυσητήρας θα περιλαμβάνει και τον παρακάτω εξοπλισμό : 
 
1.  Φίλτρο αναρρόφησης 
2.  Σιγαστήρας στην αναρρόφηση 
3.  Σιγαστήρας στη συμπίεση 
 
Για την ασφαλή λειτουργία του φυσητήρα θα κατασκευαστεί σύστημα υδατοπαγίδας, το οποίο 
θα περιλαμβάνει τον κατωτέρω εξοπλισμό: 
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1.  Βαλβίδα ασφαλείας 
2.  Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου κλαπέ, χωρίς ελατήριο, κάθετης τοποθέτησης 
3.  Οι σωληνώσεις σύνδεσης του φυσητήρα θα είναι γαλβανιζέ βαρέως τύπου και θα 

τοποθετηθεί ακόμα μια βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου κλαπέ χωρίς ελατήριο. 
 
 
5. Εξοπλισμός εσχάρωσης 
 
Η εσχάρωση, οι μονάδες μεταφοράς και ο εξοπλισμός συμπίεσης των εσχαρισμάτων πρέπει να 
συγκροτήματα βιομηχανικής παραγωγής, τα οποία θα αποτελούνται από στοιχεία συμβατά 
μεταξύ τους. Για την ασφάλεια και τον έλεγχο του εξοπλισμού θα πρέπει να προβλεφθεί 
αλληλουχία εκκίνησης και στάσης του επιμέρους εξοπλισμού. Προβλέπεται η εγκατάσταση 
χειροκαθαριζόμενων χονδροεσχαρών (διάκενο από 20 mm) και αυτόματων λεπτοεσχαρών 
(διάκενο από 3 mm έως 10 mm) με μηχανισμό καθαρισμού και συμπίεσης εσχαρισμάτων. Θα 
τοποθετηθούν:  
 
 Δύο χονδροεσχάρες στο φρεάτιο εισόδου κατάλληλων διαστάσεων από ανοξείδωτο 

χάλυβα AISI 304 Lμε διάκενο 20 mm. 
 Τρεις λεπτοεσχάρες δυναμικότητας 100 l/s λυμάτων εκάστη σε συγκέντρωση 

αιωρουμένων στερεών 300 mg/l, με διάκενο 6 mm από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 L, 
υπέργειας τοποθέτησης, εγκατεστημένες σε μεταλλικό κουβούκλιο από ανοξείδωτο 
χάλυβα AISI 304 L και εξοπλισμένες με κοχλία συμπίεσης κατάλληλο για συμπίεση των 
εσχαρισμάτων σε ποσοστό 35 % DS και πλύσης εσχαρισμάτων ελάχιστης δυναμικότητας 
45 l/min. 

 Δύο λεπτοεσχάρες δυναμικότητας 100 l/s λυμάτων εκάστη σε συγκέντρωση αιωρουμένων 
στερεών 300 mg/l, με διάκενο 3mm από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 L, υπέργειας 
τοποθέτησης, εγκατεστημένες σε μεταλλικό κουβούκλιο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 
L και εξοπλισμένες με κοχλία συμπίεσης κατάλληλο για συμπίεση των εσχαρισμάτων σε 
ποσοστό 35 % DS και πλύσης εσχαρισμάτων ελάχιστης δυναμικότητας 45 l/min. 

 
Οι χονδροεσχάρες θα είναι τοποθετημένες με κλίση 60ο και θα φέρουν στο άνω μέρος διάτρητο 
εσχαρόκαδο, όπου θα συλλέγονται χειροκίνητα τα εσχαρίσματα και θα στραγγίζουν. Οι 
χονδροεσχάρες θα μπορούν να αφαιρεθούν, εφόσον ο Υπεύθυνος Λειτουργίας κρίνει ότι οι 
λεπτοεσχάρες είναι επαρκώς προστατευμένες έναντι των φερτών. 
 
Το συγκρότημα λεπτοεσχάρωσης θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει 
ISO 9001 ή ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιων μονάδων, κατάλληλης 
δυναμικότητας, ώστε να διέρχεται η παροχή αιχμής. Το κάθε συγκρότημα θα αποτελείται από 
δεξαμενή κατάλληλων διαστάσεων κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, στην οποία θα 
υπάρχει εγκατεστημένος ο εξοπλισμός εσχάρωσης. 
 
Η κυλινδρική λεπτοεσχάρα θα αποτελείται από κυκλικές τοξωτές ράβδους με διάκενα μεταξύ 
τους 6 mm, οι οποίες δημιουργούν ένα κυκλικό καλάθι εσχάρωσης. Ο καθαρισμός των 
ραβδώσεων από τη συγκράτηση των στερεών γίνεται μέσω βραχίονα, ο οποίος φέρει οδοντωτή 
διάταξη, η οποία εισέρχεται στις ραβδώσεις και περιστρέφεται, εδραιωμένος κεντρικά, στο 
κατώτερο σημείο του κοχλία μεταφοράς εσχαρισμάτων. 
Τοτύμπανοεσχάρωσηςθαπρέπειναείναικατασκευασμένοαπόανοξείδωτοχάλυβα. 
 
Στο επάνω μέρος της κυλινδρικής εσχάρας βρίσκεται τοποθετημένη σταθερά μια ραβδωτή 
χτένα και παράλληλα με αυτή υπάρχει διάταξη έκπλυσης στερεών μέσω ακροφυσίων. Ο 
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βραχίονας διατρέχει τη ραβδωτή χτένα και τα εσχαρίσματα απορρίπτονται (με κίνηση 
αντίστροφης φοράς για ελάχιστο χρονικό διάστημα) σε χοάνη εσχαρισμάτων. Η διαδικασία του 
καθαρισμού θα γίνεται αυτόματα τη στιγμή που η στάθμη των υγρών, πριν την κυλινδρική 
εσχάρα φθάσει τη μέγιστη επιθυμητή τιμή από τον πυθμένα του καναλιού (ή δοχείου). Η στάθμη 
θα ανιχνεύεται από με αισθητήριο τύπου φυσαλίδας. 
 
Από τη χοάνη απόρριψης τα εσχαρίσματα παραλαμβάνονται από τον κοχλία μεταφέρονται και 
συμπιέζονται με προοδευτικά μειούμενο βήμα του κοχλία συμπίεσης και αφυδατώνονται και 
τελικά αποτίθενται στο κάδο απορριμμάτων. Στο σημείο απόρριψης θα τοποθετηθεί σύστημα 
αυτόματου ενσακισμού με ατέρμονα πλαστικό σάκο. Θα επιτυγχάνεται μείωση του όγκου και 
της μάζας των εσχαρισμάτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται περιεκτικότητα στερεών 35% DS. Το 
σύστημα έκπλυσης θα βοηθά στην απομάκρυνση του οργανικού φορτίου από τα στερεά. Ο 
κοχλίας είναι συνδεδεμένος με έναν ηλεκτρομειωτήρα, ο οποίος τίθεται εκτός λειτουργίας, όταν 
η στάθμη των υγρών πριν την κυλινδρική εσχάρα είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή (π.χ. H< 
100 mm). 
 
Θα προβλεφθεί παροχή βιομηχανικού νερού 1 1/4´´ σε ελάχιστη πίεση 5 bar δυναμικότητας 15 
l/min για κάθε εσχάρα. Η μέγιστη κατανάλωση νερού θα ληφθεί ίση με 15 λίτρα ανά κύκλο 
πλύσης και 60 λίτρα ημερησίως ανά εσχάρα (τέσσερεις πλύσεις ημερησίως). 
 
Δεν είναι αποδεκτά απλοποιημένα συστήματα, όπου ο καθαρισμός του τυμπάνου γίνεται από 
τον κοχλία μεταφοράς των εσχαρισμάτων. 
 
Ο μηχανισμός κίνησης πρέπει να είναι σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία (S1), σύμφωνα με 
την ΕΝ60034-1, με βαθμό προστασίας ΙΡ55 και στην περίπτωση, που εγκαθίσταται εντός 
κτιρίου αντιεκρηκτικού τύπου EExIIB, σύμφωνα με την ΕΝ 50014. Ο συντελεστής χρήσης 
(servicefactor) του ηλεκτρομειωτήρα των μηχανισμών κίνησης του κτενιού θα λαμβάνεται ίσος 
με 1,50 και το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι υπολογισμένο για συνεχή λειτουργία 
20.000ωρών. 
 
Η φόρτιση πρέπει να λαμβάνεται μεγαλύτερη από 1,0kN/m περιμέτρου εσχάρας και σε κάθε 
περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,6kN. H εσχάρα θα πρέπει να σχεδιαστεί για 
ελάχιστη υδραυλική πίεση (διαφορική στάθμη ανάντη-κατάντη) ίση τουλάχιστον με 0,50m. 
 
Οι κοχλιομεταφορείς διακίνησης εσχαρισμάτων και άμμου πρέπει να είναι υποχρεωτικά με 
άξονα. Στον σχεδιασμό των διατάξεων μεταφοράς και συμπίεσης εσχαρισμάτων θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη μεταξύ άλλων: 
 
 Κατάλληλο μέγεθος της χοάνης συλλογής 

εσχαρισμάτων 
 Εύκολα αποσυναρμολογήσιμα τμήματα των διατάξεων, που είναι ενδεχόμενο να 

μπλοκάρουν 
 Σύνδεση με το δίκτυο βιομηχανικού νερού και το δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης 
 Δυνατότητα παράκαμψης των επιμέρους διατάξεων 
 Ευκολία πρόσβασης 
 
Όλα τα τμήματα των διατάξεων μεταφοράς και συμπίεσης θα πρέπει να σχεδιαστούν για το 
μέγιστο φορτίο, που προκύπτει, όταν ο επιμέρους εξοπλισμός μπλοκάρει από ογκώδη 
αντικείμενα. 
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Αν ο κατασκευαστής μεμβρανών απαιτεί εσχάρωση με διάκενο μικρότερο των 3 mm, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει είτε να εγκαταστήσει απευθείας κατάλληλη εσχάρα με μικρότερο διάκενο ή 
να συμπεριλάβει στην προσφορά του δεύτερο στάδιο εσχάρωσης. 
 
 
6. Εξοπλισμός εξάμμωσης 
6.1 Παλινδρομική γέφυρα εξάμμωσης 
 
Για τις ανάγκες απομάκρυνσης της άμμου και των επιπλεόντων λιπών θα κατασκευαστούν 
παλινδρομικές γέφυρες, οι οποίες θα εγκατασταθούν επί των δεξαμενών εξάμμωσης. 
Προβλέπεται η εγκατάσταση μίας παλινδρομικής γέφυρας ανά ζεύγος δεξαμενών, η οποία 
σαρώνει τον πυθμένα (κώνο συλλογής άμμου) και την επιφάνεια του λιποσυλλέκτη. Η γέφυρα 
φέρει πεζοδιάδρομο πλάτους 80 cm, σαρωτή άμμου στον πυθμένα, σαρωτή λιπών και ελαίων 
στην επιφάνεια του εξαμμωτή. Ο κινητήρας συνδέεται με τους κινητήριους τροχούς. Η 
πρόσβαση εξασφαλίζεται με μεταλλική κλίμακα, όπου είναι εγκατεστημένος διακόπτης διακοπής 
της λειτουργίας (μανιτάρι). Η τροφοδοσία του κινητήρα γίνεται μέσω καλωδίου σε 
περιστρεφόμενο τύμπανο. Τοποθετούνται οριοδιακόπτες για τη ρύθμιση των ξέστρων άμμου και 
λιπών. 
 
Η γέφυρα αυτή θα κινείται κατά μήκος της δεξαμενής και θα φέρει τροχούς κίνησης, οδηγούς 
κίνησης, ηλεκτροκινητήρα με σύστημα μετάδοσης κίνησης στους τροχούς, τερματικούς 
διακόπτες με κατάλληλο μηχανισμό ενεργοποίησης, ηλεκτρικό πίνακα με όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία λειτουργίας. 
 
Η δεξαμενή θα έχει κατάλληλο σχήμα και διαστάσεις, έτσι ώστε η άμμος να συλλέγεται σε 
κώνους στην περιοχή εισόδου της δεξαμενής, ενώ τα λίπη και τα άλλα επιπλέοντα να 
συγκεντρώνονται στο ειδικά διαμορφωμένο κανάλι πλευρικά της δεξαμενής εξάμμωσης. 
 
Η συλλογή των επιπλεόντων λιπών θα γίνεται με επιφανειακό ξέστρο αναρτημένο από τη 
γέφυρα. Η συλλογή της άμμου θα γίνεται με ξέστρο πυθμένα αναρτημένο από τη γέφυρα. 
 
Η κίνηση της γέφυρας και των ξέστρων επιφανείας και πυθμένα θα ελέγχονται από σύστημα 
διακοπτών και αυτοματισμού τοποθετημένο στον πίνακα ελέγχου. 
 
Το παλινδρομικό ξέστρο εξάμμωσης θα αποτελείται από φορέα ο οποίος θα αποτελεί τη 
γέφυρα. Επί του επιπέδου της γέφυρας θα εδράζεται πλατφόρμα επίσκεψης και επιθεώρησης 
ελάχιστου πλάτους 0,80 m, ενώ περιμετρικά η γέφυρα θα φέρει κιγκλίδωμα προστασίας. 
Επίσης, η γέφυρα θα εδράζεται στα δύο άκρα της σε φορεία τα οποία θα φέρουν τους τροχούς 
κίνησης. Κάθε φορείο θα φέρει δύο τροχούς, εκ των οποίων ο ένας θα είναι ελεύθερος, ενώ ο 
δεύτερος θα είναι κινητήριος. Στο μέσω της γέφυρας θα είναι εγκατεστημένος ο 
ηλεκτρομειωτήρας κίνησης της γέφυρας, ο οποίος μέσω αξόνων και κομπλέρ θα δίνει κίνηση 
στους δύο κινητήριους τροχούς. Για την οδήγηση της γέφυρας κατά την παλινδρομική της 
κίνηση θα υπάρχουν τέσσερις τροχοί οδήγησης οι οποίοι κατά τη λειτουργία θα κυλούν στην 
πλευρική επιφάνεια των τοιχείων της δεξαμενής. Ο φορέας της γέφυρας θα είναι 
κατασκευασμένος από προφίλ χάλυβα ο οποίος θα φέρει αντιδιαβρωτική προστασία, είτε με εν 
θερμώ γαλβάνισμα, είτε με σύστημα επιφανειακής προστασίας, σύμφωνα με την αντίστοιχη 
προδιαγραφή. 
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Από το φορέα, στην πλευρά που βρίσκεται το κανάλι συγκέντρωσης λιπών, θα αναρτάται το 
ξέστρο σάρωσης λιπών. Το ξέστρο θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 
και θα είναι κατάλληλο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης σάρωση του καναλιού 
επιπλεόντων. Η ανύψωση του ξέστρου θα γίνεται μέσω κατάλληλου μηχανισμού. 
 
Επίσης, από το φορέα θα αναρτάται το ξέστρο σάρωσης του πυθμένα. Το ξέστρο αυτό θα είναι 
κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και θα σαρώνει τον πυθμένα της δεξαμενής 
από τη μία άκρη της, μέχρι το φρεάτιο συλλογής της άμμου, με κατεύθυνση το φρεάτιο 
συλλογής άμμου. Κατά την επιστροφή της γέφυρας στην αρχική της θέση, το ξέστρο θα 
ανασηκώνεται με τη βοήθεια κατάλληλου μηχανισμού. Ο μηχανισμός ανύψωσης του ξέστρου 
μπορεί να είναι υδραυλικός (μέσω εμβόλου) ή μηχανικός με κατάλληλο σερβοκινητήρα. 
 
H καθιζάνουσα άμμος θα οδηγείται μέσω του ξέστρου της παλινδρομικής γέφυρας σε κώνο 
διαμορφωμένο στο ανάντη μέρος της δεξαμενής .οπου θα βρίσκεται εγκατεστημένη 
φυγοκεντρική αντλία ειδικού τύπου για άντληση μίγματος άμμου-λυμάτων. Οι σωληνώσεις της 
αντλίας θα κατασκευασθούν από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΙSI 304.  
 
Για τις αντλίες άμμου ισχύει η σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. Θα προσφερθεί μια όμοια αντλία 
άμμου ως εφεδρεία στην αποθήκη. 
 
Οι αφροί και τα επιπλέοντα λίπη που συλλέγονται στο πλευρικό κανάλι ηρεμίας θα οδηγούνται 
σε ένα φρεάτιο συλλογής ανά δεξαμενή και από εκεί θα συγκεντρώνονται σε ένα κεντρικό 
φρεάτιο συλλογής λιπών και διαχωρισμού υγρών. Από το φρεάτιο αυτό τα λίπη θα 
απομακρύνονται με όχημα. Ο χώρος συλλογής αφρών και επιπλεόντων θα επαρκεί για 
αποθήκευση 7 ημερών.  
 
Θα προβλεφθεί κατάλληλος ταχυσύνδεσμος, συμβατός με αυτούς των βυτίων μεταφοράς 
βοθρολυμάτων καθώς και διάταξη απομάκρυνσης του νερού κάτω από τα λίπη. 
 
 
6.2 Διαχυτήρες χονδρής φυσαλίδας 
 
Εγκαθίστανται οκτώ ζεύγη, δηλαδή συνολικά δέκα έξι (16) διαχυτήρες χονδρής φυσαλίδας, 
μήκους 24'' (περίπου 620 mm)ανά δεξαμενή για την ανάδευση κάθε διαύλου εξάμμωσης. Οι 
διαχυτήρες τοποθετούνται σε ζεύγη για διευκόλυνση της κατασκευής των σωληνώσεων. 
 
Οι διαχυτήρες θα είναι επιμήκεις, ειδικά σχεδιασμένοι για εφαρμογές σε λύματα και 
κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. Συγκεκριμένα, ο διαχυτήρας θα φέρει 
πλευρικές οπές εξόδου των φυσαλίδων. Σε ακόμα χαμηλότερη στάθμη ο διαχυτήρας φέρει άλλη 
σχισμή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του σε μεγάλο εύρος παροχών αέρα. Το άνω 
μέρος του διαχυτήρα είναι κυρτό και δεν φέρει οπές, προκειμένου να αποφεύγεται η απόθεση 
στερεών. 
 
Ζητούμενο είναι η επαρκής ανάδευση του όγκου, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία 
αποθέσεων. Ο σχεδιασμός των διαχυτήρων επιτρέπει την συνεχή τροφοδοσία αέρα, χωρίς 
κίνδυνο έμφραξης σε περιόδους διακοπής της λειτουργίας. 
 
Η σύνδεση του διαχυτήρα στον αγωγό τροφοδοσίας γίνεται με στιβαρό σπείρωμα 3/4'' και 
πάχους τοιχώματος 3,9 mm. 
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6.3 Μονάδα διαχωρισμού και πλύσης άμμου  
 
Θα εγκατασταθούν δύο διατάξεις διαχωρισμού και πλύσης άμμου δυναμικότητας 16 l/sεκάστη.  
 
Ο διαχωριστής άμμου αποτελείται από κεκλιμένο κοχλία και θα πρέπει να δύναται να διαχωρίσει 
την άμμο από το νερό και τις οργανικές ουσίες, διαθέτοντας το σχετικά στεγνό προϊόν στον 
κάδο, ενώ θα υπάρχει διάταξη υπερχείλισης για την απομάκρυνση του νερού και των οργανικών 
ουσιών. Η "στεγνή" άμμος θα μεταφέρεται στο υψηλότερο σημείο του κοχλία και θα διατίθεται 
στους κάδους συλλογής. 
 
Ο μειωτήρας θα είναι εντελώς κλειστός και θα λιπαίνεται σε λουτρό ελαίου, με "μάτι" για τον 
έλεγχο της στάθμης του λαδιού, πώμα πλήρωσης και ικανοποιητικά μέσα στεγανοποίησης των 
αξόνων, ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή λιπαντικού. Η κίνηση του διαχωριστή θα γίνεται 
απευθείας. Το όλο σύστημα κίνησης θα είναι καλυμμένο με προστατευτικό σκέπαστρο. 
 
Διατάξεις στις οποίες πραγματοποιείται απλά και μόνον διαχωρισμός του μίγματος όπως απλός 
υδροκυκλώνας ή απλό σιλό καθίζησης δεν γίνονται δεκτές. Τα διαχωριζόμενα από την άμμο 
λύματα επιστρέφουν στον εξαμμωτή. Η διαχωριζόμενη άμμος συγκεντρώνεται σε τροχήλατους 
κάδους. Η άμμος δεν θα συμπιέζεται και δεν θα αποθηκεύεται μαζί με τα εσχαρίσματα. 
 
Η εγκατάσταση τροφοδοτείται με άντληση του αιωρήματος, το οποίο αποτελεί μίγμα λύματος, 
οργανικών και άμμου, μέσω υποβρύχιας αντλίας. Στην είσοδο της διάταξης λαμβάνει χώρα 
καταρχήν μείωση της ταχύτητας ροής και η δημιουργία κατάλληλου για το διαχωρισμό της 
άμμου φάσματος ροής.  
 
Στη συνέχεια με την τελική έκπλυση της άμμου επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των οργανικών 
από την άμμο. Για το σκοπό αυτό τροφοδοτείται μια συγκεκριμένη περιοχή με βιομηχανικό νερό 
υπό πίεση και με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια ζώνη αναμόχλευσης. Αυτή η ζώνη 
αναμόχλευσης επιτυγχάνει το διαχωρισμό των οργανικών σωματιδίων ανεξάρτητα από το 
μέγεθός τους και με βάση την πυκνότητα τους. 
 
Ο διαχωρισμός του μίγματος άμμου – οργανικών υποστηρίζεται επίσης από τη λειτουργία ενός 
αργόστροφου αναδευτήρα με πτερύγια. Η πλυμένη από το οργανικό φορτίο άμμος θα 
μεταφέρεται μέσω του κοχλία, κατά τη λειτουργία του οποίου η άμμος αφυδατώνεται στατικά και 
απορρίπτεται στο κάδο εναπόθεσης.  
 
Το οργανικό φορτίο, το οποίο παραμένει στη διάταξη απομακρύνεται κατά διαστήματα με τη 
βοήθεια ηλεκτροκίνητης δικλείδας.  
 
Η λειτουργία του κοχλία αποκομιδής άμμου δεν είναι συνεχής. Η κίνησή του γίνεται από τον 
ψηφιακό πιεσοστάτη και εξαρτάται από τη ποσότητα της πλυμένης άμμου προς αποκομιδή που 
βρίσκεται στο πυθμένα της διάταξης. 
 
Η πλυμένη άμμος στην έξοδο του κοχλία έχει βαθμό αποκομιδής 95% για διάμετρο κόκκου 0,20 
mm.Τα απαλλαγμένα από την άμμο λύματα υπερχειλίζουν περιφερειακά εντός της διάταξης και 
οδηγούνται μέσω της εξόδου της διάταξης στην είσοδο του εξαμμωτή.  
 
Η λειτουργία της όλης διάταξης θα γίνεται αυτόματα με PLCκαι οθόνη αφής. Το υλικό 
κατασκευής της διάταξης θα είναι DIN 1.4307 (AISI 304 L). 
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και γενικά στοιχεία διαστασιολόγησης της αμμοπλυντιρίδας θα είναι 
τα παρακάτω:  
 
Μέγιστη παροχή μίγματος άμμου και λύματος 16 l/sec 
Διάμετρος σκάφης του κοχλία 351 mm 
Βαθμός αποκομιδής άμμου 95 % για διάμετρο κόκκου 0,20 mm 
Μέγιστη ποσότητα εξαγόμενης άμμου: 1,5 to/h 
Συνολική ισχύς 1,65 KW, IP65 
Αριθμός στροφών του κοχλία ανά λεπτό 11,5 
Η συγκέντρωση πτητικών στη πλυμένη άμμο 3% 
Ποσοστό αφυδάτωσης άμμου >85 % 
Κατανάλωση νερού έκπλυσης άμμου 5 m³/h 
 
 
7. Σύστημα υποβρύχιας διάχυσης αέρα 
 
Θα εγκατασταθεί σύστημα υποβρύχιου αερισμού του μικτού υγρού στους νέους βιολογικούς 
αντιδραστήρες, δηλαδή στις επαμφοτερίζουσες ζώνες (δύο ανά γραμμή επεξεργασίας) και στην 
μόνιμα αεριζόμενη ζώνη (μία ανά γραμμή επεξεργασίας). 
 
Ο αριθμός των διαχυτήρων κάθε συστοιχίας και κάθε δεξαμενής συνολικά ορίζονται καταρχήν 
στο Τεύχος 3, και θα προσδιοριστούν τελικά από τον προμηθευτή του συστήματος αερισμού 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις του βιολογικού αντιδραστήρα και των επιμέρους ζωνών, 
καθώς επίσης και την εξασφάλιση ικανοποιητικής οξυγόνωσης και ανάδευσης του ανάμικτου 
υγρού: 
 
Για τον αερισμό των λυμάτων θα χρησιμοποιούνται διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας τύπου δίσκου 
διαμέτρου 9’’ ιντσών (μέση διάμετρος φυσαλίδας 1,5mm - 2,0mm), τύπου ελαστικής μεμβράνης 
από EPDM με μεγάλη μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα σε χημική αλλοίωση. Οι διαχυτήρες 
θα είναι εφοδιασμένοι με βαλβίδα αντεπιστροφής, που θα εμποδίζει την είσοδο λυμάτων, σε 
περίπτωση διακοπής της παροχής αέρα. 
 
Στα μόνιμα αεριζόμενα διαμερίσματα προβλέπεται συνεχής λειτουργία του αερισμού με 
δυνατότητα αλλαγής των στροφών περιστροφής των φυσητήρων μέσω ρυθμιστή στροφών. Στα 
διαμερίσματα αυτά δεν απαιτούνται πρόσθετοι αναδευτήρες. 
 
Στα επαμφοτερίζοντα διαμερίσματα προβλέπεται λειτουργία φυσητήρων αέρα με επιλογή του 
υπεύθυνου λειτουργίας. Στις δεξαμενές αυτές η ανάδευση κατά τη διάρκεια διακοπή του 
αερισμού διασφαλίζεται με πρόσθετους αναδευτήρες. Η διάταξη του αερισμού προβλέπει την 
τροφοδοσία κάθε καλαμιού από διαφορετική πλευρά εναλλάξ. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η 
λειτουργία του μισού αριθμού των διαχυτήρων σε κάθε διαμέρισμα, διατηρώντας την 
ομοιόμορφη διάχυση του αέρα στο σύνολο του όγκου της δεξαμενής. Με αυτό τον τρόπο είναι 
δυνατή η μείωση του ενεργειακού κόστους, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η ελάχιστη απαιτούμενη 
παροχή αέρα ανά διαχυτήρα. 
 
Είναι αποδεκτές λύσεις με εναλλακτικά συστήματα, π.χ. χρήση διαχυτήρων τύπου δίσκου με 
μεγαλύτερη διάμετρο ή χρήση σωληνωτών διαχυτήρων, εφόσον διασφαλίζεται ότι προσφέρεται:  
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 Η ίδια τουλάχιστον επιφάνεια μεμβράνης. 
 Η ίδια τουλάχιστον εγγυημένη απόδοση οξυγόνου. 
 Οι ταχύτητες ροής στις σωληνώσεις αέρα παραμένουν μικρότερες των 15 m/s. 
 Διατηρείται η δυνατότητα τροφοδοσίας των διαχυτήρων στις επαμφοτερίζουσες ζώνες 

από τις δύο πλευρές εναλλάξ. 
 
Η βαλβίδα αντεπιστροφής μπορεί να αποτελεί τμήμα της μεμβράνης κατάλληλα διαμορφωμένο, 
που να φράσσει τη διέλευση του υγρού στις σωληνώσεις αέρα ή ανεξάρτητο ειδικό τεμάχιο 
κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό. 
 
Οι διαχυτήρες πρέπει να είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που διαθέτει ISO 9001, ή 
ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιου εξοπλισμού, και εμπειρία, η οποία 
πρέπει να αποδεικνύεται με κατάλογο έργων στα οποία εγκαταστάθηκε παρόμοιος εξοπλισμός 
του κατασκευαστή. 
 
Κάθε συστοιχία διάχυσης θα τροφοδοτείται με ξεχωριστό αγωγό τροφοδότησης, που θα 
απομονώνεται από τον αγωγό μεταφοράς με δικλείδα απομόνωσης και ρύθμισης της παροχή 
αέρα, τύπου πεταλούδας ή ισοδύναμου. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθούν παγίδες 
συμπυκνωμάτων και κρουνοί αποστράγγισης για κάθε συστοιχία. Οι αγωγοί διανομής αέρα που 
θα φέρουν τους διαχυτές θα στηρίζονται στον πυθμένα της δεξαμενής σε ειδικά στηρίγματα 
ρυθμίσιμα καθ’ύψος ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των διαχυτών στο ίδιο οριζόντιο 
επίπεδο. 
 
Η διάμετρος των σωληνώσεων αέρα θα υπολογιστούν, ώστε η ταχύτητα αέρα να μην ξεπερνά 
τα15m/sec, ενώ στο δίκτυο αέρα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης των 
σωληνώσεων, ικανά να παραλαμβάνουν τις διαμήκεις παραμορφώσεις τους, λόγω 
συστολοδιαστολών. 
 
Οι σωληνώσεις αέρα, που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού πρέπει να 
είναικατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα ή από πλαστικό (πχ. PVC κτλ.) επαρκούς 
αντοχής στηθερμοκρασία του πεπιεσμένου αέρα. 
 
Ο απαιτούμενος αέρας στους βιολογικούς αντιδραστήρες θα παρέχεται από λοβοειδείς 
φυσητήρες, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. Η παροχή αέρα σε κάθε περίπτωση δεν θα 
υπερβαίνει το80% της μέγιστης δυναμικότητας του διαχυτή, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα 
μεγάλου εύρους ρύθμισης της παροχής του διοχετευόμενου αέρα. 
 
Οι διαχυτήρες θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά απόδοσης και σχέδιο όπου 
θ'αναγράφονται λεπτομερώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (υλικά κατασκευής, πάχος 
μεμβράνης καθώς και ο τρόπος και η έκταση στερέωσης της μεμβράνης). Η απόδοση των 
διαχυτών θα τεκμηριώνεται από μετρήσεις που έχουν διεξαχθεί από τρίτο ανεξάρτητο 
εργαστήριο, και τα αποτελέσματα αυτών θα συνυποβάλλονται με την προσφορά. Οι 
υπολογισμοί αερισμού θα βασισθούν στην ελάχιστη εγγυημένη απόδοση και όχι στη θεωρητική 
απόδοση. 
 
Σημειώνεται ότι δεν θα γίνουν δεκτοί διαχυτήρες που δεν έχουν τύχει επιτυχημένης εφαρμογής 
επίτουλάχιστον τριετία, πράγμα που θ' αποδεικνύεται με καταλόγους εγκαταστάσεων. 
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8. Μεμβράνες υπερδιήθησης 
 
Ο σχεδιασμός της μονάδας διαχωρισμού υγρών – στερεών με μεμβράνες θα γίνει σύμφωνα με 
τις υποδείξεις του προμηθευτή του προσφερομένου συστήματος μεμβρανών.  
 
Ο σχεδιασμός θα γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω ελάχιστων απαιτήσεων: 
 
Υδραυλική φόρτιση 20 (flux)   Διάρκεια 

Μέση ημερήσια παροχή l/m2.h ≤ 22,00  

Μέγιστη εβδομαδιαία παροχή l/m2.h ≤ 27,00 Συνεχής φόρτιση για δύο βδομάδες 

Μέγιστη ημερήσια παροχή l/m2.h ≤ 30,00 Συνεχής φόρτιση για 24 ώρες 

Μέγιστη ωριαία παροχή l/m2.h ≤ 40,00 Συνεχής φόρτιση για 4 ώρες 

 
Για τον υπολογισμό της υδραυλικής φόρτισης του προηγούμενου πίνακα, πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας των μεμβρανών αφαιρουμένου του χρόνου πλύσης, 
ανάπαυσης κτλ. 
 
Κατά την διαδικασία καθαρισμού των μεμβρανών, η παροχή εισόδου θα μειώνεται, έτσι ώστε να 
μπορούν οι εκάστοτε διαθέσιμες μεμβράνες να ανταποκριθούν σε αυτές. 
 
Από την έξοδο των βιολογικών αντιδραστήρων, το ανάμικτο υγρό θα οδηγείται στις δεξαμενές 
εγκατάστασης των μεμβρανών (δεξαμενές διήθησης), οι οποίες θα είναι σε κάθε περίπτωση 
διακριτές δεξαμενές. Η τροφοδοσία των δεξαμενών διήθησης μπορεί να γίνει είτε με βαρύτητα ή 
μέσω αντλιοστασίου. Η έξοδος των διαυγασμένων θα γίνεται με αντλίες διαυγασμένων. Σε κάθε 
περίπτωση το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να τεκμηριωθεί επαρκώς από υδραυλικής 
άποψης και θα αξιολογηθεί η ευελιξία του και η απλότητα λειτουργίας του. 
 
Στις δεξαμενές θα εγκατασταθούν οι απαραίτητες συστοιχίες (modules) μεμβρανών, στις οποίες 
θα προβλεφθούν όλες οι απαραίτητες συνδέσεις εκροής των διαυγασμένων λυμάτων και 
παροχής του αέρα καθαρισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του συστήματος. Ο 
πυθμένας κάθε δεξαμενής θα έχει ελαφριά κλίση και φρεάτιο κατάλληλων διαστάσεων για την 
εγκατάσταση φορητής αντλίας εκκένωσης.  
 
Ο σχεδιασμός των δεξαμενών διήθησης θα γίνει για συγκέντρωση ανάμικτου υγρού στη 
δεξαμενή μεμβρανών ≤ 15.000mg/l. 
 
Σε ιδιαίτερο κτίριο, που θα κατασκευαστεί πλησίον των δεξαμενών MBR, θα εγκατασταθεί όλος 
ο απαραίτητος εξοπλισμός για την λειτουργία των μεμβρανών διαχωρισμού υγρών – στερεών. 
Συγκεκριμένα:  
 
Θα εγκατασταθούν φυσητήρες για την παροχή του απαραίτητου αέρα καθαρισμού των 
μεμβρανών. Η παροχή του αέρα πλύσης θα καθοριστεί από τον προμηθευτή των μεμβρανών. 
Θα εγκατασταθεί τουλάχιστον ένας φυσητήρας για κάθε δεξαμενή διήθησης και ένας επιπλέον 
φυσητήρας σαν εφεδρεία. Οι φυσητήρες καθαρισμού των μεμβρανών θα πρέπει να 
εγκατασταθούν σε αίθουσα με κατάλληλη ηχομόνωση και εξαερισμό. Όταν θα λειτουργούν όλοι 
οι φυσητήρες στο ονομαστικό τους φορτίο θα πρέπει: 
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− η στάθμη θορύβου σε απόσταση 1,0m από τον τοίχο του κτιρίου (στην πλατεία μπροστά 
από την ΕΕΛ) να είναι μικρότερη από 65dBA, 

− η αύξηση θερμοκρασίας μέσα στην αίθουσα να είναι μικρότερη από 5οC. 
 
Το σύστημα καθαρισμού μεμβρανών περιλαμβάνει τον εξοπλισμό αποθήκευσης και 
δοσομέτρησης των κατάλληλων διαλυμάτων χημικών, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον 
σκοπό αυτό. Το σύστημα θα είναι ανάλογο της τεχνολογίας που προσφέρεται και στην τεχνική 
προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού και του 
τρόπου λειτουργίας του. 
 
Θα εγκατασταθούν αντλίες απομάκρυνσης των διαυγασμένων (permeatepumps). Θα 
εγκατασταθούν δύο τουλάχιστον αντλίες για την εξυπηρέτηση κάθε δεξαμενής διήθησης. Οι 
αντλίες θα είναι λοβοειδείς, ενώ στην περίπτωση εφαρμογής αντίστροφης έκπλυσης των 
μεμβρανών, θα έχουν δυνατότητα αναστροφής της ροής ώστε να γίνεται με την ίδια αντλία η 
πλύση με καθαρό νερό των μεμβρανών κατά το πρόγραμμα αυτόματα. Οι προδιαγραφές, ο 
τρόπος λειτουργίας και ρύθμισης της παροχής και τα λοιπά χαρακτηριστικά των ως άνω 
αντλιών θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του συστήματος των μεμβρανών.Οι αντλίες 
διαυγών θα εγκατασταθούν σε αίθουσα με κατάλληλο εξαερισμό. 
 
Στους χώρους των φυσητηρων και των αντλιών διαυγών θα εγκατασταθούν και όλος ο 
βοηθητικός εξοπλισμός για την λειτουργία του συστήματος μεμβρανών (σωληνώσεις διακίνησης 
αέρα, νερού χημικών κτλ.). Όλες οι σωληνώσεις θα διαθέτουν ηλεκτρικές ή πνευματικές 
δικλείδες με ένδειξη θέσης για την αυτόματη λειτουργία της μονάδας. Όλες οι σωληνώσεις του 
συστήματος θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. 
 
Για τον έλεγχο και τον αυτοματισμό λειτουργίας του συστήματος, καθώς και για να είναι δυνατή 
η τηλε-επίβλεψη (on-linemonitoring) του συστήματος των μεμβρανών θα πρέπει να 
προσφέρονται όλα τα απαραίτητα όργανα για την μέτρηση όλων των βασικών παραμέτρων 
λειτουργίας. Ο αριθμός και το είδος των οργάνων που προσφέρονται θα είναι σαφή στην τεχνική 
προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου και θα προτείνονται από τον κατασκευαστή του 
συστήματος μεμβρανών. 
 
Η λειτουργία του συστήματος των μεμβρανών θα είναι αυτόματη. Για τον σκοπό αυτό τμήμα της 
προμήθεια του συστήματος MBR θα είναι και ο ηλεκτρικός πίνακας της μονάδας, που συνδέει 
όλα τα δεδομένα της διαδικασίας και τις μετρήσεις των οργάνων, ώστε να λειτουργεί πλήρως 
αυτόματα και με ασφάλεια το όλο σύστημα. Τα βασικά στοιχεία του αυτοματισμού (τρόπος 
λειτουργίας και διαχείριση παραμέτρων) αποτελούν αντικείμενο σχεδιασμού του προμηθευτή 
του συστήματος των μεμβρανών. Στη τεχνική προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου, θα πρέπει 
να υπάρχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου ελέγχου λειτουργίας και του προσφερόμενου 
εξοπλισμού. 
 
Θα παρέχονται οι παρακάτω τουλάχιστον πληροφορίες στο Κέντρο Ελέγχου της εγκατάστασης, 
με την πρόβλεψη κατάλληλων οργάνων μέτρησης. 
 
● Στάθμη δεξαμενών διήθησης 
● Συγκέντρωση στερεών στις δεξαμενές διήθησης 
● Παροχή διηθημένου υγρού από κάθε δεξαμενή μεμβρανών 
● Πίεση στη γραμμή διηθημένου υγρού 
● Θολότητα εξόδου στη κάθε γραμμή διηθημένου υγρού 
● Παρεχόμενος αέρας για την πλύση των μεμβρανών (airscouring)  
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9. Εξοπλισμός καθίζησης 
 
Η ροή του ανάμεικτου υγρού από τις δεξαμενές αερισμού θα εισέρχεται στις δεξαμενές 
καθίζησης μέσω διάταξης που θα εξασφαλίζει την ομοιόμορφη διανομή της ροής σε όλο το 
πλάτος εισόδου της δεξαμενής. 
 
Θα προβλεφθεί διάταξη η οποία θα υποχρεώνει τη ροή να περνά κάτω από το ένα 
προεπιλεγμένο βάθος, πριν διοχετευθεί στον κύριο όγκο της δεξαμενής. Θα υπάρχει η 
δυνατότητα διοχέτευσης αφρών από το ανάντη προς στο κατάντη του φράγματος τμήμα της 
δεξαμενής. 
 
Στον πυθμένα της δεξαμενής στο άκρο εισόδου θα υπάρχουν χοάνες σε σχήμα ανάστροφης 
πυραμίδας κατάλληλου βάθους και όγκου όπου θα συλλέγονται τα στερεά και από το κατώτερο 
σημείο των οποίων θα γίνεται η έξοδος της λάσπης στερεών από τη δεξαμενή προς το 
αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας. Η παροχή ιλύος από κάθε δεξαμενή θα ρυθμίζεται με τη βοήθεια 
δύο ηλεκτροκίνητων τηλεσκοπικών δικλείδων (βλπ. παρακάτω 8.2). 
 
Στο απέναντι από την είσοδο άκρο της δεξαμενής θα γίνεται η έξοδος του διαυγασμένου υγρού 
μέσω υπερχείλισης ή μέσω βυθισμένων διάτρητων ανοξείδωτων σωλήνων.  
 
Aνάντη των καναλιών υπερχείλισης ή των διάτρητων σωλήνων θα υπάρχει φράγμα 
επιπλεόντων που θα εκτείνεται σε όλο το πλάτος της δεξαμενής. Στην κατασκευή αυτή θα 
μπορούν να υπερχειλίζουν οι αφροί και η επιπλέουσα γενικά ύλη. Η επιπλέουσα ύλη θα 
διοχετεύεται σε παρακείμενο φρεάτιο. 
 
 
9.1 Ξέστρα ορθογωνικών δεξαμενών καθίζησης 
 
Για τις ορθογωνικές δεξαμενές καθίζησης θα προσφερθούν ξέστρα σάρωσης πυθμένα και 
επιφάνειας με άξονες, αλυσίδες και πολλαπλές λεπίδες συνεχούς σάρωσης. Θα προσφερθούν 
τέσσερα μη μεταλλικά ξέστρα ιλύος και αφρών, τα οποία θα εγκατασταθούν στις δεξαμενές 
τελικής καθίζησης, ένα σε κάθε δεξαμενή. Τα ξέστρα σαρώνουν την καθιζάνουσα ιλύ από τον 
πυθμένα και την προωθούν προς την κώνο συλλογής ιλύος. Ταυτόχρονα σαρώνουν την 
επιφάνεια της δεξαμενής και οδηγούν τους αφρούς προς τα κατάντη, όπου είναι εγκατεστημένο 
το σύστημα συλλογής αφρών. 
 
Το συγκρότημα του ξέστρου σάρωσης θα αποτελείται από σύστημα κίνησης με 
ηλεκτρομειωτήρα που θα μεταδίδει με αλυσίδα την περιστροφική κίνηση σε ένα αρχικό γρανάζι 
που θα περιστρέφει άξονα μαζί με τον οποίο θα περιστρέφονται οι κινητήριοι γραναζοτροχοί 
των δυο πλευρικών οδοντωτών αλυσίδων που θα φέρουν τις λεπίδες σάρωσης. Επί πλέον του 
κινητήριου γραναζοτροχού κάθε πλευρική οδοντωτή αλυσίδα θα οδηγείται και από άλλους 3 
γραναζοτροχούς περιστρεφόμενους ελεύθερα στα άκρα της δεξαμενής. 
 
Η ταχύτητα κίνησης των οδοντωτών αλυσίδων και των λεπίδων δεν θα ξεπερνά τα 2 cm/sec. Η 
απόσταση μεταξύ γειτονικών λεπίδων δεν θα ξεπερνά τα 5 μέτρα. Οι λεπίδες σάρωσης θα 
ολισθαίνουν πάνω στον πυθμένα της δεξαμενής κατά την κίνηση συλλογής ιλύος καθώς και 
πάνω σε ράγες κατά την επιστροφή όταν θα συλλέγουν τα επιπλέοντα στην επιφάνεια. Δεν είναι 
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αποδεκτά συστήματα που οι λεπίδες υφίστανται δυνάμεις άνωσης κατά τη σάρωση του 
πυθμένα ώστε να πρέπει να συγκρατούνται με ράγες ολίσθησης από πάνω.  
 
Τα υλικά κατασκευής του συγκροτήματος του ξέστρου θα είναι συνθετικά σύγχρονης 
τεχνολογίας με μεγάλη μηχανική αντοχή και χωρίς προβλήματα διάβρωσης και θα αποτελούνται 
από τα ακόλουθα δοκιμασμένα υλικά. 
 
Ο κινητήριος άξονας θα είναι κοίλος από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου τουλάχιστον 150 mm με 
πάχος υλικού τουλάχιστον 2,5 mm. Τα έδρανα περιστροφής του άξονα θα είναι 
αυτοευθυγραμμιζόμενα από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους, λιπαινόμενα από το υγρό 
της δεξαμενής και στηριζόμενα στα τοιχία με ανοξείδωτες βάσεις. Οι κινητήριοι γραναζοτροχοί 
θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα με συνθετικούς αντικαθιστώμενους πείρους 
ρυθμιζόμενης θέσης έτσι ώστε να επιφέρουν τάνυση της αλυσίδας όποτε αυτή επιμηκυνθεί τόσο 
ώστε να χρειάζεται τάνυση. Οι ελεύθεροι γραναζοτροχοί θα είναι από συνθετικό υλικό 
περιστρεφόμενοι πάνω σε ανοξείδωτους άξονες. Από μια βάση ελεύθερου άξονα σε κάθε 
πλευρά της δεξαμενής θα είναι ρυθμιζόμενης θέσης έτσι ώστε να μπορεί να επιφέρει τάνυση της 
αλυσίδας κατά την αρχική εγκατάσταση του συστήματος. Οι πλευρικές αλυσίδες θα είναι από 
πολυακετάλη (POM) με πείρους από πολυαμίδιο. Οι λεπίδες σάρωσης θα είναι 
κατασκευασμένες από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου κατά 60-70%, ενώ τα πέδιλα των 
λεπίδων στα σημεία που ολισθαίνουν πάνω στις ράγες επιστροφής καθώς και στον πυθμένα 
από πολυαμίδιο. Οι λεπίδες θα έχουν διατομή τριγωνικής ή ορθογωνικής κοιλοδοκού 
τουλάχιστον 200 mm ύψος επί 100 mm πλάτος βάσης με τουλάχιστον 2,5 mm πάχος υλικού. Τα 
εξαρτήματα σύνδεσης των λεπίδων στις αλυσίδες θα είναι από πολυακετάλη. Τουλάχιστον δυο 
λεπίδες σε κάθε ξέστρο θα φέρουν αναλώσιμη ελαστική λωρίδα καθαρισμού του πυθμένα.  
 
Οι άνω ράγες ολίσθησης και επιστροφής των λεπίδων θα είναι κατασκευασμένες από 
πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου (GRP), ενώ θα προστατεύονται από αναλώσιμες λωρίδες 
ολίσθησης από πολυπροπυλένιο. Τα στηρίγματά τους στα τοιχία θα παρέχουν τη δυνατότητα 
οριζόντιας και κατακόρυφης ρύθμισης θέσης για ευθυγράμμιση. Όμοια αναλώσιμες λωρίδες 
ολίσθησης θα τοποθετηθούν και στον πυθμένα της δεξαμενής για την ολίσθηση των λεπίδων 
προς τις χοάνες ιλύος που θα φέρουν πλευρικό οδηγό για τη διατήρηση των λεπίδων στην 
ευθεία κατά την ολίσθησή τους στον πυθμένα. Οι λωρίδες ολίσθησης θα έχουν ειδικά συνδετικά 
μεταξύ τους εξαρτήματα που θα αφήνουν κενά για να μπορούν να παραλαμβάνουν τις θερμικές 
διαστολές. Όλα γενικώς τα βρεχόμενα χαλύβδινα εξαρτήματα όπως άξονες, ακραξόνια 
γραναζιών κλπ θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον ισοδύναμης του AISI 
304 ενώ όλα τα μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης (κοχλίες, περικόχλια, ροδέλες κλπ) από 
AISI 316. 
 
Ο ηλεκτρομειωτήρας θα είναι ενιαίος, ελικοειδής, ελαιολίπαντος, τριφασικός με προστασία κατά 
IP55 και κλάση μόνωσης Β. Τα γρανάζια μετάδοσης κίνησης μεταξύ ηλεκτρομειωτήρα και άξονα 
θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI304 ενώ η αλυσίδα 
μετάδοσης θα είναι είτε από ανοξείδωτο χάλυβα 304 ή από συνθετικό υλικό όπως πολυακετάλη. 
Οι πλευρικές αλυσίδες και οι κινητήριοι γραναζοτροχοί θα φέρουν σύστημα που θα 
παρακολουθεί το αν η αλυσίδα έχει την τάση να υπερπηδήσει πείρο-δόντι του κινητήριου 
γραναζοτροχού και θα παρέχουν ηλεκτρικό σήμα στον πίνακα της μονάδας που θα ακινητοποιεί 
το ξέστρο και θα ειδοποιεί το προσωπικό συντήρησης.     
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9.2 Τηλεσκοπικές δικλείδες απομάκρυνσης ιλύος 
 
Θα εγκατασταθούν δύο τηλεσκοπικές δικλείδες απαγωγής ιλύος ανά δεξαμενή καθίζησης, 
δηλαδή συνολικά τέσσερεις (4) τηλεσκοπικές δικλείδες (υδροστατικές δικλείδες) διαμέτρου 150 
mm με διαδρομή ρύθμισης 600 mm από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L. 
 
Οι τηλεσκοπικές δικλείδες τοποθετούνται για την ελεγχόμενη απαγωγή της ιλύος από τους 
κώνους των δεξαμενών καθίζησης. Πρόκειται για δικλείδες κατακόρυφης τοποθέτησης, οι 
οποίες στερεώνονται στον κατακόρυφο σωλήνα απαγωγής, ενώ το άνω τμήμα τους μετακινείται 
κατακόρυφα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση επιλέγεται δυνατότητα κατακόρυφης μετακίνησης 
600 mm. 
 
Το μικτό υγρό ή η ιλύς εισέρχεται από το κάτω μέρος της δικλείδας και υπερχειλίζει περιμετρικά 
από το επάνω μέρος. Με την κατακόρυφη μετακίνηση του άνω τμήματος ρυθμίζεται η παροχή, 
η οποία μπορεί να διέλθει από τη δικλείδα, εφόσον αυτή προκύπτει από τη διαφορά στάθμης 
του υγρού στη δεξαμενή από τη στάθμη, στην οποία έχει ρυθμιστεί η τηλεσκοπική δικλείδα. 
 
Στην ανώτατη στάθμη η δικλείδα απομονώνει πλήρως την απαγωγή ιλύος, δεδομένου ότι η 
στάθμη αυτή είναι πάνω από τη στάθμη λειτουργίας της δεξαμενής. Στην κατώτατη στάθμη 
επιτρέπει την απαγωγή ιλύος με μεγάλη ταχύτητα.  
 
Οι τηλεσκοπικές δικλείδες αποτελούν μία συνήθη και ιδιαίτερα αξιόπιστη λύση για τον έλεγχο 
της ανακυκλοφορίας ιλύος από τις δεξαμενές τελικής καθίζησης.  
 
 
9.3 Υπερχειλιστές 
 
Στο απέναντι από την είσοδο άκρο της δεξαμενής θα γίνεται η έξοδος του διαυγασμένου υγρού 
μέσω υπερχείλισης σε συγκοινωνούντα κανάλια που θα φέρουν ανοξείδωτους οδοντωτούς 
υπερχειλιστές ή μέσω βυθισμένων διάτρητων ανοξείδωτων σωλήνων. Οι οδοντωτοί 
υπερχειλιστές (γωνία διάτμησης 90ο) θα είναι ρυθμιζόμενοι κατά την κατακόρυφη διεύθυνση με 
κοχλίες σύσφιξης σε μακρόστενες οπές μήκους ρύθμισης τουλάχιστον 5cm. Όλο το συγκρότημα 
καναλιών υπερχείλισης θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 304 ή GRP. Το μήκος 
των καναλιών υπερχείλισης θα επιλεγεί ώστε η φόρτιση των υπερχειλιστών να μην ξεπερνά τα 
12 m3/m/hr στην παροχή αιχμής. Η απόσταση των καναλιών υπερχείλισης ή των διάτρητων 
σωλήνων θα είναι τέτοια ώστε η ανοδική ταχύτητα του νερού στο ενδιάμεσο διάκενο να μη 
ξεπερνά τα 5 mm/sec.  
 
 
9.4 Φράγμα επιπλεόντων  
 
Aνάντη των καναλιών υπερχείλισης ή των διάτρητων σωλήνων θα υπάρχει φράγμα 
επιπλεόντων που θα εκτείνεται σε όλο το πλάτος της δεξαμενής. Θα τοποθετηθεί ένα φράγμα 
ηρεμίας ανά δεξαμενή. Θα αποτελείται από ηλεκτροκίνητο, περιστρεφόμενο αγωγό διαμέτρου 
τουλάχιστον 250 mm που θα φέρει κατά το μήκος του μακρόστενες οπές πλάτους τουλάχιστον 
100 mm στις οποίες με κατάλληλο χειρισμό θα μπορούν να υπερχειλίζουν οι αφροί και η 
επιπλέουσα γενικά ύλη. Οι διατάξεις συλλογής των επιπλεόντων πρέπει να συνοδεύονται από 
σύστημα πλύσης με βιομηχανικό νερό (π.χ. καταιονιστήρες, δικλείδες έκπλυσης κτλ.). Η 
επιπλέουσα ύλη θα διοχετεύεται σε παρακείμενο φρεάτιο. Το συγκρότημα συλλογής 
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επιπλεόντων θα αποτελείται στο σύνολό του από ανοξείδωτο χάλυβα. Επιτρέπεται η χρήση 
εναλλακτικών συστημάτων μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, εφόσον αυτά έχουν 
χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε άλλα έργα μεγέθους άνω των 50.000 Ι.Π.. 
 
 
10. Εξοπλισμός χλωρίωσης/αποχλωρίωσης των  επεξεργασμένων λυμάτων 
 
Ο εξοπλισμός θα αποτελείται από τον σταθμό μέτρησης και ρύθμισης, δυο δοσομετρικές αντλίες 
υποχλωριώδους νατρίου (από τις οποίες η μια εφεδρική), ένα δοχείο ημερησίας κατανάλωσης, 
ένα δοχείο μηνιαίας κατανάλωσης, δυο δοσομετρικές αντλίες χλωρίωσης του βιομηχανικού 
νερού, ηλεκτρικό πίνακα και δίκτυα σωληνώσεων και ηλεκτρικών καλωδιώσεων. 
 
Ο σταθμός μέτρησης και ρύθμισης θα αποτελείται από το ηλεκτρόδιο μέτρησης του ολικού 
χλωρίου, την θήκη τοποθέτησης του και τον μετατροπέα/ρυθμιστή. 
 
Ο μετατροπέας/ρυθμιστής των τιμών του ολικού χλωρίου, θα είναι εφοδιασμένος με 
μικροεπεξεργαστή, με μεγάλη και εύκολα αναγνώσιμη οθόνη γραφικών για την ένδειξη των 
τιμών του ολικού χλωρίου, των σφαλμάτων και των παραβιάσεων των ορίων, καθώς και των 
πληροφοριών του μενού καθοδήγησης κατά την διαδικασία της βαθμονόμησης και του 
προγραμματισμού του, κατάλληλος για τοποθέτηση σε τοίχο και με προγραμματιζόμενη δράση 
ελέγχου (αναλογική (Ρ-), αναλογική - ολοκληρωτική (ΡΙ-), αναλογική – ολοκληρωτική - 
διαφορική (PID-)).  
 
Θα διαθέτει εισόδους μέτρησης και ελέγχου α) τυποποιημένου σήματος 0/4 ... 20 mA από το 
αισθητήριο του ολικού χλωρίου ως μεταβλητή μέτρησης, β) τυποποιημένου σήματος 0/4 ... 20 
mA  από μετρητή παροχής ως μεταβλητή παρεμβολής, και γ) μία (1) επαφής άνευ δυναμικού 
για τον έλεγχο ON/OFF, για την επιτήρηση της παροχής ή για την ενεργοποίηση της 
δοσομέτρησης με παλμούς. 
 
Θα διαθέτει εξόδους ρύθμισης α) μία (1) 0/4 ... 20 mA για την καταγραφή της μετρούμενης τιμής 
β) 2 x επαφών τύπου Reed (παλμική συχνότητα για την οδήγηση των δύο δοσομετρικών 
αντλιών) γ) δύο (2) ρελέ οριακών τιμών δ) δύο (2) χρονικά και ε) ένα ρελέ συναγερμού βλάβης. 
Η περιοχή μέτρησης και ρύθμισης θα είναι μεταβαλλόμενη, η μέγιστη ανάλυση 
ενισχυτή/μεταδότη 0,1gr/L και η ακρίβεια μέτρησης 0,5% της περιοχής μέτρησης. Θα είναι 
κατάλληλος για θερμοκρασία περιβάλλοντος -5 έως +50 oC και θα έχει βαθμό προστασίας ΙΡ65. 
 
Το αισθητήριο μέτρησης των τιμών του ολικού χλωρίου θα είναι κλειστού τύπου, με 
ενσωματωμένη αντιστάθμιση της θερμοκρασίας, με σταθερό μηδενικό σημείο, με προενισχυτή 
για την προστασία του σήματος, με μεμβράνη για την δίοδο μόνο του χλωρίου, δεν θα 
επηρεάζεται από την αυξομείωση της αγωγιμότητας και της ροής του δείγματος και θα έχει 
ενσωματωμένο μετατροπέα σήματος με έξοδο 4...20 mA. Το αισθητήριο θα είναι ειδικά 
σχεδιασμένο για την μέτρηση του ολικού χλωρίου, σύμφωνα με την μέθοδο DPD4.Το 
αισθητήριο θα συνοδεύεται από διπολικό καλώδιο για την σύνδεσή του με τον μετρητή. Η 
περιοχή μέτρησης θα είναι 0,1 … 10,00 mg/L, θα είναι κατάλληλο για περιοχή pH 5,5 - 9,5, για 
περιοχή θερμοκρασίας 5 - +45 oC (θερμοκρασιακά αντισταθμισμένο) και θα έχει βαθμό 
προστασίας ΙΡ 65. 
 
Η θήκη δειγματοληψίας του αισθητηρίου του χλωρίου θα είναι από PVCή ανοξείδωτο χάλυβα.Οι 
δοσομετρικές αντλίες θα είναι σύμφωνα με την σχετική προδιαγραφή. 
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Τα δοχεία ημερησίας κατανάλωσης θα είναι ελάχιστης χωρητικότητας των 500 λίτρων, 
κατασκευασμένο από ημιδιαφανές, σταθεροποιημένο από υπεριώδεις ακτίνες, πολυαιθυλένιο, 
με ειδική κλίμακα ανάγνωσης σκάλα σε λίτρα με βιδωτό καπάκι, εγκιβωτισμένα ορειχάλκινα 
σπειρώματα για την τοποθέτηση η αναρρόφηση των δοσομετρικών αντλιών, φλάντζα με 
εγκιβωτισμένα σπειρώματα για την τοποθέτηση χειροκίνητου ή ηλεκτροκίνητου αναδευτήρα και 
με τυφλό σπείρωμα με δικλείδα στο κάτω μέρος για την εκκένωση και καθένα θα διαθέτει τους 
απαιτούμενους διακόπτες στάθμης για την προστασία ξηρής λειτουργίας των αντλιών και την 
αυτόματη πλήρωση τους από τα δοχεία μηνιαίας αποθήκευσης. 
 
Το δοχείο μηνιαίας αποθήκευσης – στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο - 
θα είναι από μαύρο πολυαιθυλένιο θα διαθέτει ένδειξη στάθμης του υγρού, υποδοχή πλήρωσης, 
υποδοχή εκκένωσης με βάνα και διάταξη εξαερισμού. 
 
Τα δίκτυα σωληνώσεων θα εξασφαλίζουν την πλήρωση των δεξαμενών μηνιαίας 
κατανάλωσηςαπό βυτιοφόρο, την αυτόματη και χειροκίνητη πλήρωση των δοχείων ημερησίας 
κατανάλωσης, και την έγχυση του διαλύματος στα λύματα. 
 
Οι δοσομετρικές αντλίες χλωρίωσης του βιομηχανικού νερού θα είναι ίδιες με τις κύριες αντλίες 
αλλά διαφορετικού μεγέθους και θα συνοδεύονται από τον ίδιο εξοπλισμό.Θα αναρροφούν από 
τα δοχεία ημερησίας κατανάλωσης και θα καταθλίβουν στην κατάθλιψη των αντλιών 
βιομηχανικού νερού. Η δοσομέτρηση του χλωρίου θα είναι ροοαναναλογική.  
 
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα θα περιέχει τους μετρητές/ρυθμιστές όλο 
τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις προστασίες και αυτοματισμούς, θα εξασφαλίζει ότι σε βλάβη 
των κυρίων αντλιών θα αναλαμβάνει αυτόματα η εφεδρική και θα δίνει προς το κεντρικό 
σύστημα παρακολούθησης σήματα των τιμών του χλωρίου στα λύματα και στο βιομηχανικό 
νερό, βλάβης συστήματος χλωρίωσης λυμάτων, βλάβης συστήματος χλωρίωσης βιομηχανικού 
νερού, διαρροής σε χώρο αντλιών και διαρροή σε χώρο μηνιαίας αποθηκευσης.  
 
Ο εξοπλισμός αποχλωρίωσης θα αποτελείται δύο δοσομετρικές αντλίες (από τις οποίες η μια 
εφεδρική), ένα δοχείο ημερησίας κατανάλωσης, ηλεκτρικό πίνακα, δίκτυα σωληνώσεων και 
ηλεκτρολογικές καλωδιώσεις. 
 
 
11. Επεξεργασία ιλύος 
 
11.1 Εξοπλισμός δεξαμενών βαρυτικής πάχυνσης της ιλύος 
 
Οι δύοκυκλικές δεξαμενές πάχυνσης της ιλύος θα εξοπλισθούν με: 
 

 Τύμπανο ηρεμίας εισόδου 
 Περιστρεφόμενα ξέστρα ιλύος τύπου picketfence και 
 περιμετρικό υπερχειλιστή με φράγμα ηρεμίας. 

 
Το τύμπανο ηρεμίας διατάσσεται στο κέντρο της δεξαμενής, όπου καταλήγει και ο αγωγός 
εισόδου. Πρόκειται για σταθερό τύμπανο διαμέτρου 1,50 mκαι ύψους 1,20 m κατασκευασμένο 
από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 Lπάχους 3 mmκαι αναρτάται από τη γέφυρα.  
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Η αναμόχλευση της ιλύος θα γίνεται από περιστρεφόμενο ξέστρο, το οποίο θα φέρει λεπίδες 
σάρωσης στον πυθμένα και λεπίδες αναμόχλευσης στον κώνο ιλύος. Το σύνολο της 
υποβρύχιας κατασκευής κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 L. 
 
Οι λεπίδες, ελάχιστου ύψους 300mm, θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI304L και θα πρέπει να διαθέτουν λωρίδα από ελαστικό, ύψους τουλάχιστον 100mm, εύκολα 
ρυθμιζόμενη και αντικαταστάσιμη. Οι λεπίδες του ξέστρου έλκονται από σωληνωτές κατάλληλα 
διαμορφωμένες ράβδους από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Το ξέστρο φέρει επίσης 
κατακόρυφα μεταλλικά στοιχεία για την αναμόχλευση της ιλύος.  
 
Σύμφωνα με ΕΝ12255-3, η φόρτιση του σαρωτή θα πρέπει να λαμβάνεται ίση με 250N/m. Ο 
κινητήρας θα είναι τύπου βραχυκυκλωμένου δρομέα σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία (S1), 
σύμφωνα με την ΕΝ 60034-1, με βαθμό προστασίας ΙΡ55. Ο συντελεστής χρήσης 
(servicefactor) του ηλεκτρομειωτήρα της γέφυρας θα λαμβάνεται ίσος με 1,50 και το σύστημα 
μεταδόσης κίνησης θα είναι υπολογισμένο για συνεχή λειτουργία 20.000 ωρών. 
 
Περιμετρικά θα εγκατασταθεί υπερχειλιστής λεπτής στέψης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304L 
και φράγμα ηρεμίας σε απόσταση 200 mmαπό τη στέψη του υπερχειλιστή προς το κέντρο της 
δεξαμενής με ύψος 300 mm, εκ των οποίων 200 mm εμβαπτισμένα. Ο μεταλλικός 
υπερχειλιστής και το φράγμα ηρεμίας θα μπορούν να ρυθμιστούν κατά 50 mm καθ’ ύψος. 
 
 
11.2 Ομογενοποίηση ιλύος 
 
Προκειμένου να εξασφαλίζεται ευελιξία στη λειτουργία της γραμμής επεξεργασίας ιλύος και 
προκειμένου να διασφαλίζεται, ότι η αφυδάτωση θα τροφοδοτείται με (κατά το δυνατόν) 
σταθερή συγκέντρωση, προβλέπεται δεξαμενή αποθήκευσης και ομογενοποίησης της ιλύος. 
Εντός της δεξαμενής θα τοποθετηθεί υποβρύχιος αναδευτήρας. Η δεξαμενή θα είναι καλυμμένη 
με στεγανά καλύμματα από GRPκαι θα διαθέτει σύστημα αναρρόφησης των οσμοαερίων,το 
οποίο θα συνδέεται με μονάδα απόσμησης. Η δεξαμενή θα διαθέτει υπερχείλιση υψηλής 
στάθμης, που θα καταλήγει στο δίκτυο στραγγιδίων της ΕΕΛ.  
 
 
11.3 Αφυδάτωση ιλύος 
 
Η αφυδάτωση της ιλύος γίνεται σε φυγόκεντρα την προσθήκη χημικών, κυρίως 
πολυηλεκτρολύτη, Ο σχεδιασμός των μονάδων και του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού πρέπει να 
είναι σύμφωνος με την ΕΝ12255-8.  
 
Η μονάδα αφυδάτωσης θα αποτελείται από: 
 

 Δύο υφιστάμενες αντλίες έκκεντρου κοχλία και δύο νέες. 
 Ένα υφιστάμενο φυγόκεντρο και ένα νέο, ενώ θα υπάρχει χώρος για ένα φυγόκεντρο 

ακόμα. 
 Ένα υφιστάμενο συγκρότημα πολυηλεκτρολύτη δυναμικότητας 3.000 l/hκαι ένα 

νέοδυναμικότητας 1.500 l/h. 
 Δύο αναμίκτες/αντλίες ασβεστοποίησης και χώρο για την εγκατάσταση ενός τρίτου 

μελλοντικά. 
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Οι μονάδες αφυδάτωσης της ιλύος και ο συναφής εξοπλισμός (αντλίες, συγκρότημα 
προετοιμασίας χημικών κτλ.) θα βρίσκονται εντός κτιρίου, με επαρκή εξαερισμό και θα 
λειτουργούν αυτόματα, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα και χειροκίνητης λειτουργίας. Οι αντλίες 
τροφοδοσίας θα εγκατασταθούν εκτός της περιμέτρου του κτιρίου.  
 
 
11.3.1 Φυγοκεντρητές αφυδάτωσης ιλύος 
 
Θα μετα-εγκατασταθεί το υφιστάμενο φυγόκεντρο, ενώ θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση δύο 
νέων φυγοκέντρων δυναμικότητας ,  
 
Ο υφιστάμενος φυγοκεντρητής έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
 VSS/DSS = 75-80% 
 Φόρτιση στερρεών: 800kg/h 
 Μέγιστη υδραυλική παροχή ≥ 40 m3/h 
 Συγκέντρωση στερεών στην αφυδατωμένη ιλύ > 20% 
 Απώλειες στερεών στα στραγγίδια < 5% 
 
Ο νέος φυγοκεντρητής που θα εγκατασταθεί θα έχειτα εξής χαρακτηριστικά: 
 
 VSS/DSS = 75-80% 
 Φόρτιση στερρεών: 600kg/h 
 Μέγιστη υδραυλική παροχή ≥ 30 m3/h 
 Συγκέντρωση στερεών στην αφυδατωμένη ιλύ > 20% 
 Απώλειες στερεών στα στραγγίδια < 5% 
 Ενδεικτική ισχύς κυρίου κινητήρα 30 kW 
 Ενδεικτικήισχύςδευτερεύοντοςκινητήρα (backdrive) 15 kW 
 
Οιφυγοκεντρικοί διαχωριστήρες θα αποτελούνται από περιστρεφόμενο φυγοκεντρικό τύμπανο 
που εσωτερικά θα φέρει κοχλία περιστρεφόμενο ταυτόχρονα με το τύμπανο. Τύμπανο και 
κοχλίας θα έχουν συγκλίνον κωνικό σχήμα προς το άκρο εξόδου στερεών.  
 
Η είσοδος της προς αφυδάτωση λάσπης στο τύμπανο θα γίνεται μέσω ειδικού ομόκεντρου 
σωλήνα εισόδου που θα απορρίπτει τη λάσπη καταρχήν στο εσωτερικό του άξονα του κοχλία. 
Από το εσωτερικό του άξονα του κοχλία η λάσπη θα περνά μέσω των οπών στο εξωτερικό του 
κοχλία. Ο ειδικός ομόκεντρος σωλήνα εισόδου, πρέπει να μπορεί να αποσυναρμολογείται και 
να εξέρχεται από το συγκρότημα χωρίς την ανάγκη ανοίγματος και αποσυναρμολόγησης, όλου 
του συγκροτήματος. 
 
Το ειδικό τεμάχιο εισόδου της ιλύος θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο από τον προμηθευτή του 
συγκροτήματος και να περιλαμβάνει διάταξη για την τροφοδότηση του πολυηλεκτρολύτη.  
 
Για την απομάκρυνση της αφυδατωμένης ιλύος από τον φυγοκεντρητή θα εγκατασταθεί 
κατάλληλη χοάνη που θα προσαρμόζεται στην έξοδο στερεών του φυγοκεντρητή, ώστε να 
εξασφαλίζεται στεγανότητα, απορρόφηση κραδασμών και να αποφεύγεται συσσωμάτωση της 
ιλύος. Οι κοχλιομεταφορείς που θα ακολουθούν (ανάλογα με τη διάταξη που θα επιλεγεί) θα 
είναι κλειστοί, δυναμικότητας  τουλάχιστον  4 m3/h, με περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα 
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AISI304L, θα έχουν κλίση μικρότερη από 20ο, διάμετρο κοχλία μεγαλύτερη από 300 mm θα 
διαθέτει διάταξη απορροής υγρών προς το παρακείμενο φρεάτιο στραγγιδίων. 
 
Η έξοδος των υγρών (στραγγισμάτων) θα γίνεται μέσω ρυθμίσιμης διάταξης υπερχείλισης σε 
φλαντζωτή σύνδεση για την σύνδεση με διάταξη απορροής, που θα οδηγεί τα στραγγίδια στο 
δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης. Η διάταξη απομάκρυνσης θα συνδέεται με το στόμιο 
εξόδου των στραγγισμάτων του φυγοκεντρητή και θα εξασφαλίζεται στεγανότητα και 
περιορισμός εκλυόμενων οσμών. Θα προβλεφθεί διακριτός εξαερισμός κάθε διάταξης 
στραγγιδίων και οι διατάξεις αυτές θα συνδεθούν στο δίκτυο απόσμησης Η διάταξη 
απομάκρυνσης στραγγιδίων θα διαθέτει βάνα για τη λήψη δειγμάτων. 
 
Ο φυγοκεντρικός διαχωριστήρας θα εδράζεται σε στιβαρό πλαίσιο, το οποίο θα μπορεί να 
παραλάβει όλα τα δυναμικά και στατικά φορτία, χωρίς παραμορφώσεις η έντονες ταλαντώσεις. 
 
Ο φυγοκεντρητής εγκαθίσταται πάνω σε μεταλλική βάση, μέσω ειδικών αντικραδασμικών 
ελαστικών στηριγμάτων, ώστε οι κραδασμοί να μην ξεπερνούν τα 4.5mm/sec κατά ISO 10816-
1. Tο συγκρότημα θα φέρει ειδικό ηχομονωτικό κάλυμμα πάνω από το κέλυφος του συστήματος 
τυμπάνου/κοχλία και η ένταση του θορύβου δεν θα ξεπερνά τα 85 dB(A) σε απόσταση ενός 
μέτρου ακτινικά από το συγκρότημα κάτω από τις δυσμενέστερες συνθήκες λειτουργίας (π.χ. 
μέγιστη ταχύτητα τυμπάνου).  
 
To κέλυφος θα είναι διαιρετό ώστε το τύμπανο να μπορεί να αφαιρείται για συντήρηση εύκολα, 
ανυψούμενο απ’ ευθείας προς τα πάνω. 
 
Τα εξαρτήματα του φυγοκεντρητή που έρχονται σε επαφή με τη λάσπη θα είναι 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας ισοδύναμης ή ανώτερης από AISI 316. Τα 
ακροπτερύγια του κοχλία καθώς και οι οπές διόδου της λάσπης θα φέρουν επιπρόσθετη 
προστασία. 
 
Ο σωλήνας τροφοδοσίας του φυγοκεντρικού διαχωριστήρα θα πρέπει να μπορεί να 
αποσυναρμολογείται και να εξέρχεται από το συγκρότημα χωρίς την ανάγκη ανοίγματος και 
αποσυναρμολόγησης του συστήματος τυμπάνου κοχλία. 
 
Η κίνηση του τυμπάνου θα επιτυγχάνεται μέσω ενός κύριου ηλεκτροκινητήρα ενδεικτικής ισχύος 
30 kW. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης των στροφών λειτουργίας με ηλεκτρονικό 
τρόπο αναλογικά σε όλη την περιοχή στροφών. Η ρύθμιση της διαφορικής ταχύτητας του κοχλία 
θα γίνεται με ξεχωριστό κινητήρα ρυθμιζόμενων στροφών (ηλεκτρικό ή υδραυλικό), που θα 
παρέχει τη δυνατότητα κίνησης του κοχλία ακόμα και όταν το τύμπανο είναι σε στάση. Ο κύριος 
κινητήρας θα κινεί το τύμπανο, ενώ ο δεύτερος κινητήρας (ενδεικτικής ισχύος 15 kW) μέσω 
ξεχωριστού συστήματος κίνησης θα αλλάζει την διαφορική ταχύτητα, είτε απευθείας, μέσω 
διαφορικού μειωτήρα, ή λειτουργώντας ως γεννήτρια, οπότε θα ανατροφοδοτεί στον κυρίως 
κινητήρα την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια.  
 
Η λίπανση των δύο κύριων εδράνων περιστροφής του τυμπάνου θα γίνεται με γράσσο μέσω 
κεντρικού συστήματος. Μαζί με το φυγοκεντρητή θα παραδοθούν τα αναλώσιμα λιπαντικά για 
τουλάχιστον ένα χρόνο λειτουργίας καθώς και κασετίνα με ειδικά εργαλεία συντήρησης που κατ’ 
ελάχιστον θα περιλαμβάνουν γρασσαδόρο και εξολκείς εδράνων.  
 
Για τη φάση έναρξης και παύσης της λειτουργίας του φυγοκεντρικού διαχωριστήρα θα πρέπει να 
προβλεφθεί σύστημα παράκαμψης και εκτροπής των απορριπτόμενων από το φυγοκεντρτητή 
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στερεών προς την απορροή των στραγγισμάτων. Για το σκοπό αυτό  θα υπάρχει ηλεκτροκίνητη 
ανοξείδωτη βαλβίδα/φράγμα εκτροπής της εξόδου στερεών προς την έξοδο των 
στραγγισμάτων. Η λειτουργία της βαλβίδας αυτής θα μπορεί να γίνεται τόσο χειροκίνητα από 
τον πίνακα όσο και αυτόματα με βάση τη μέτρηση της ροπής του κοχλία του διαχωριστήρα. Για 
τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της βαλβίδας θα προβλεφθεί και σύστημα έκπλυσής της 
με βιομηχανικό νερό, η λειτουργία του οποίου θα είναι αυτοματοποιημένη. Εναλλακτικά του πιο 
πάνω συστήματος εκτροπής είναι αποδεκτό και σύστημα που χρησιμοποιεί κοχλία μεταφοράς 
στερεών με κίνηση και προς τις δύο διευθύνσεις. Στην περίπτωση απόρριψης από το 
φυγοκεντρητή υδαρών στερεών (φάσεις έναρξης και παύσης λειτουργίας) ο κοχλίας θα 
μεταφέρει το υλικό αντίστροφα προς το κάτω άκρο απορροής του προς το δίκτυο 
στραγγισμάτων, φάση κατά την οποία θα ενεργοποιείται αυτόματα και η πλύση του άκρου 
αυτού του κοχλία με βιομηχανικό νερό ώστε να αποφεύγεται η έμφραξη της απορροής του με 
στερεά. Η λειτουργία αυτή θα μπορεί να γίνεται τόσο χειροκίνητα από τον πίνακα όσο και 
αυτόματα με βάση τη μέτρηση της ροπής του κοχλία του διαχωριστήρα. 
 
Ο φυγοκεντρητής θα πρέπει να ελέγχεται από ιδιαίτερο ψηφιακό όργανο ελέγχου ή PLC και 
ρυθμιστές συχνότητας των ηλεκτροκινητήρων, που θα είναι τμήμα της προμήθειας του 
κατασκευαστή του φυγοκεντρητή και θα ενσωματωθούν στον πίνακα ελέγχου της μονάδας 
αφυδάτωσης. Ο πίνακας θα παρέχει ψηφιακά σήματα αστοχίας του συγκροτήματος καθώς και 
ψηφιακά όργανα ένδειξης της ροπής του κοχλία, της ταχύτητας του τυμπάνου, της διαφορικής 
ταχύτητας τυμπάνου - κοχλία και της θερμοκρασίας των εδράνων. 
 
Όλες οι συνδέσεις του φυγοκεντρικού διαχωριστήρα με τα περιφερειακά του συγκροτήματα 
(τροφοδοσίας ιλύος, πολυηλεκτρολύτη, νερού πλύσης, απορροής στραγγισμάτων και 
απομάκρυνσης ιλύος) θα γίνουν μέσω ειδικών ελαστικών/αντικραδασμικών εξαρτημάτων. 
 
Θα εφαρμοσθούν οι παρακάτω κατηγορίες χρόνου ζωής, σύμφωνα με την ΕΝ12255-8: 
 
Κινητήρες: κατηγορία 3 
Συστήματα κίνησης: κατηγορία 4 

 
Σε κατάλληλο σημείο του αγωγού έγχυσης διαλύματος πολυηλεκτρολύτη θα προβλεφθεί 
τροφοδοσία νερού πλύσης του φυγοκεντρικού διαχωριστήρα παροχής τουλάχιστον 10 m3/ώρα. 
Η πλύση θα τίθεται αυτόματα σε λειτουργία για 10 λεπτά στη φάση παύσης λειτουργίας του 
διαχωριστήρα και προ του σταματήματός του. Παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα θέσης της 
πλύσης σε λειτουργία και χειροκίνητα οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί το προσωπικό 
λειτουργίας.Το νερό πλύσης θα κατευθύνεται με αυτόματο τρόπο προς το δίκτυο στραγγιδίων. 
 
Το συγκρότημα πρέπει να τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας σε περιπτώσεις:  
 
 υπερφόρτωσης (υψηλή ροπή) του κοχλία,  
 υπερθέρμανσης εδράνων,  
 υπερβολικών κραδασμών και 
 υπερθέρμανσης κινητήρων.  
 
Για κάθε είδος αστοχίας θα υπάρχει ιδιαίτερη ένδειξη στον πίνακα ελέγχου της μονάδας 
αφυδάτωσης, μήνυμα για την λίπανση των εδράνων, ενημέρωση του ΚΕΛ της μονάδας, καθώς 
επίσης και ακουστικό σήμα συναγερμού.  
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Από τον Πίνακα ελέγχου θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των παρακάτω 
τουλάχιστον λειτουργικών παραμέτρων του συγκροτήματος: 
 
 ταχύτητα περιστροφής τυμπάνου   
 διαφορική ταχύτητα περιστροφής τυμπάνου – κοχλία 
 ροπή ασκούμενη στο κοχλία 
 
Η διαφορική ταχύτητα θα μπορεί να ρυθμίζεται αυτόματα από το ψηφιακό όργανο ελέγχου και 
ρύθμισης της λειτουργίας του φυγοκεντρητή αλλά και να παρέχεται και η δυνατότητα  
επέμβασης του χειριστή. 
 
Όλος ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από τουλάχιστον δύο αντίγραφα των εγχειριδίων 
εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα τα οποία θα έχουν 
συνταχθεί και διαρθρωθεί σε ενιαία για όλο τον εξοπλισμό της μονάδας ντοσιέ. Θα 
περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο με αναλυτικές πληροφορίες στα Ελληνικά για τη λειτουργία της 
μονάδας (διαδικασίες αυτόματης εκκίνησης, σταθερής λειτουργίας, παύσης και επείγουσας 
διακοπής). Ειδικά για τα PLC ο Ανάδοχος θα παραδώσει σε CD το λογισμικό λειτουργίας ενώ 
για όλους τους ρυθμιστές στροφών (inverters) θα παραδώσει σε κατάλογο τις τιμές όλων των 
παραμέτρων ρύθμισής τους. 
 
Ο φυγοκεντρητής θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO 9001 ή 
ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιων συγκροτημάτων. 
 
Ο Ανάδοχος με την προσφορά του αναλαμβάνει με δική του δαπάνη την υποχρέωση 
διενέργειας δυο τουλάχιστον επισκέψεων εξειδικευμένου τεχνικού εξουσιοδοτημένου από τον 
οίκου κατασκευής του φυγοκεντρητή στο χώρο της εγκατάστασης σε οποιοδήποτε χρόνο κληθεί 
προς το σκοπό αυτό από την Υπηρεσία. Η πρώτη επίσκεψη θα αφορά τη θέση του εξοπλισμού 
σε δοκιμαστική λειτουργία. Ο συνολικός χρόνος των πιο πάνω επισκέψεων επί της 
εγκατάστασης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών εργάσιμων ημερών. 
 
Η απόδοση του φυγοκεντρητή (συγκέντρωση στερεών εξόδου, συγκράτηση στερεών, 
κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη) θα επιβεβαιώνεται με γραπτή εγγύηση του προμηθευτή του 
συστήματος για την συγκεκριμένη εφαρμογή.  
 
Αμέσως μετά την πάροδο των πρώτων έξι μηνών από τη θέση της μονάδας σε λειτουργία ο 
Ανάδοχος θα μεριμνήσει για επίσκεψη εξουσιοδοτημένου μηχανικού από τον οίκο κατασκευής 
του φυγοκεντρητή για την πρώτη προληπτική συντήρηση του φυγοκεντρικού διαχωριστήρα 
σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του οίκου κατασκευής οπότε και θα εκπαιδεύσει το 
τεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας στην περαιτέρω προληπτική περιοδική συντήρηση του 
εξοπλισμού. Το κόστος της παραπάνω επίσκεψης περιλαμβάνεται στηνπροσφορά του 
Αναδόχου. 
 
 
11.3.2 Συγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη 
 
Θα μετα-εγκατασταθεί το υφιστάμενο συγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη 
δυναμικότητας 3.000 l/h, και θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου συγκροτήματος 
παρασκευής πολυηλεκτρολύτη δυναμικότητας 1.500 l/h, το οποίο θα είναι αυτόματο και θα 
αποτελείται από:  
 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Β–Προδιαγραφές Μηχανολογικών Έργων 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 73 
 

 Χοάνη αποθήκευσης στερεού πολυηλεκτρολύτη με στεγανό καπάκι με χωρητικότητα 
τουλάχιστον 50kgκαι δοσομετρικό κοχλία. Η χοάνη θα διαθέτει ελεγκτή στάθμης, που θα 
παρέχει σήμα χαμηλής στάθμης σκόνης πολυμερούς και διάταξη δόνησης για τη σωστή 
προώθηση της σκόνης προς τον δοσομετρικό κοχλία. Ο κοχλίας δοσομέτρησης θα 
ελέγχεται από ρυθμιστή στροφών (inverter) και θα έχει χιτώνιο θέρμανσης. 

 Διάταξη τροφοδοσίας υγρού γαλακτώματος, αποτελούμενη από αντλία γαλακτώματος και 
επιλογικό διακόπτη δύο θέσεων στον τοπικό πίνακα του συγκροτήματος «σκόνη-
γαλάκτωμα» 

 Ο συνολικός ενεργός όγκος του συγκροτήματος (διάλυση, ωρίμανση, αποθήκευση) θα 
πρέπει να εξασφαλίζει ελάχιστο χρόνο παραμονής 60 min στη μέγιστη δοσομέτρηση 
πολυμερούς που δεν θα είναι μικρότερη από 10 gr ανά kg στερεών ιλύος. 

 Δεξαμενή παρασκευής υγρού διαλύματος με αναδευτήρα σταθερών στοφών.  
 Δεξαμενή ωρίμανσης διαλύματος σχεδιασμένη για χρόνο παραμονής τουλάχιστον 30 min, 

που θα διαθέτει αναδευτήρα σταθερών στροφών 
 Δεξαμενή αποθήκευσης έτοιμου διαλύματος, με ανοξείδωτο αργόστροφο αναδευτήρα. Στην 

δεξαμενή αποθήκευσης εγκαθίστανται δύο ζεύγη ηλεκτροδίων, το ένα για τον έλεγχο της 
διαδικασίας λειτουργίας και το δεύτερο για την προστασία των δοσομετρικών 
αντλιών.Εναλλακτικά μπορεί να εγκατασταθεί ένα όργανο συνεχούς μέτρησης της 
στάθμης (π.χ. τύπου υπερήχων). 

 Ηλεκτρικό πίνακα ισχύος και αυτοματισμών. Οι χειρισμοί θα πρέπει να μπορεί γίνονται 
χειροκίνητα ή αυτόματα.Ο πίνακας  θα παρέχει μέσω τοπικού PLC τη δυνατότητα 
ρύθμισης των παραμέτρων λειτουργίας. Ο  πίνακας θα παρέχει σήματα προς τον κεντρικό 
πίνακα της μονάδας αφυδάτωσης που θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον σήμα 
αδειάσματος της τελικής δεξαμενής διαλύματος από όπου αναρροφούν οι δοσομετρικές 
αντλίες καθώς και γενικό σήμα αστοχίας. 

 
Το νέο συγκρότημα περιλαμβανομένου και του ηλεκτρικού πίνακα πρέπει να είναι προϊόν ενός 
κατασκευαστή με εμπειρία σε παρόμοια συστήματα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα 
των επιμέρους τμημάτων του.Όλα τα βρεχόμενα περιστρεφόμενα μεταλλικά μέρη του 
συγκροτήματος θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Η δεξαμενή θα είναι 
κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο. Οι κινητήρες και τα συστήματα κίνησης όλου του 
εξοπλισμού θα είναι σχεδιασμένα για κατηγορία διάρκειας ζωής 4, σύμφωνα με την ΕΝ 12255-
1. 
 
Κάθε διαμέρισμα του συγκροτήματος πρέπει να έχει υπερχείλιση υψηλής στάθμης και κρουνό 
αποχέτευσης προς το δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης με δυνατότητα πλήρους 
εκκένωσης και των τριών διαμερισμάτων. Το νερό που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία 
του διαλύματος πρέπει να είναι από το δίκτυο πόσιμου νερού της εγκατάστασης και η 
σωληνογραμμή πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα για τη ρύθμιση 
της παροχής και της πίεσης του νερού διάλυσης με αυτόματη προστασία από πιθανότητα 
χαμηλής πίεσης: μετρητή παροχής, ρυθμιστή πίεσης, αυτόματο διακόπτη, ηλεκτροβάνα κτλ. 
Στην περίπτωση, που ο κατασκευαστής του εξοπλισμού αφυδάτωσης απαιτεί περαιτέρω 
διάλυση, αυτή θα επιτυγχάνεται με μεταδιάλυση. Η έγχυση του νερού μεταδιάλυσης θα γίνεται 
με χειροκίνητη ρυθμιστική βάνα. 
 
Οι δοσομετρικές αντλίες θα αναρροφούν από το διαμέρισμα αποθήκευσης και θα τροφοδοτούν 
το συγκρότημα αφυδάτωσης. Θα εγκατασταθεί μία δοσομετρική αντλία για κάθε συγκρότημα 
αφυδάτωσης, ενώ θα υπάρχει μία ακόμα τουλάχιστον αντλία σε εφεδρεία. 
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11.3.3 Ασβεστοποίηση αφυδατωμένης ιλύος 
 
Με το σύστημα ασβεστοποίησης και για τις παροχές που αναφέρεται παραπάνω θα πρέπει να 
μπορεί να εξασφαλίζεται δόση ασβέστη 10% σε κιλά ασβέστη ανά κιλό αφυδατωμένης ιλύος με 
διακύμανση 5% δηλαδή δόση ασβέστη από    9,5% έως 10,5%. 
 
Για την ασβεστοποίηση της αφυδατωμένης ιλύος προβλέπεται η εγκατάσταση τριών 
αναμικτών ασβέστη – ιλύος, κάθε ένας από τους οποίους εξυπηρετεί τον αντίστοιχο 
φυγοκεντρητή. Η μονάδα ασβεστοποίησης της ιλύος θα τροφοδοτείται από ασβέστη, που θα 
αποθηκεύεται σε σιλό, το οποίο θα τροφοδοτείται από σιλοφόρο όχημα. Επίσης προβλέπεται η 
εγκατάσταση εξοπλισμού για την τροφοδότηση μίας θέσης ασβεστοποίησης από bigbags.  
 
Για την ασβεστοποίηση της ιλύος προβλέπεται ο παρακάτω εξοπλισμός: 
 
 Ένα σιλό με σύστημα εκκένωσης του ασβέστη και δυνατότητα για τρεις δοσομετρικές διατάξεις 
 Δύο δοσομετρικές διατάξεις ασβέστη  
 Δύο αναμίκτες ιλύος – ασβέστη συνδυασμένοι με αντλίες. 
 
Οι αναμίκτες ιλύος – ασβέστη και οι δοσομετρικές διατάξεις ασβέστη εγκαθίστανται σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο. Το σιλό εγκαθίσταται εξωτερικά, παραπλεύρως του κτιρίου. 
 
Για την απόρριψη της ιλύος κατασκευάζεται επέκταση του κτιρίου αφυδάτωσης για τη στέγαση των κάδων 
αποκομιδής ιλύος.  
 
 
11.3.3.1 Σιλό αποθήκευσης ασβέστη 
 
Εξωτερικά του κτιρίου και δίπλα στην αίθουσα ασβεστοποίησης θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα 
σιλό αποθήκευσης του ασβέστη χωρητικότητας 50 m3, το οποίο θα τροφοδοτείται απ’ ευθείας 
από σιλοφόρο όχημα. Το σιλό θα είναι εξωτερικού τύπου, μεταλλικό κατασκευής από St37, 
εσωτερικής διαμέτρου 3,0m, ενδεικτικού ύψους περίπου 7 μέτρων, θα προέρχεται από 
εξειδικευμένο κατασκευαστή στη διαχείριση χύδην φορτίων και θα περιλαμβάνει: 
 
 Σκάλα ασφαλείας και περιμετρικό κιγκλίδωμα στην οροφή για την ασφαλή άνοδο του 

προσωπικού. 
 Θυρίδα επίσκεψης διαμέτρου DN600, στην οροφή του σιλό. 
 Σωληνογραμμή DN100 από St37, με ταχυσύνδεσμο στο κάτω μέρος για την σύνδεση με 

σιλοφόρο όχημα. Η σωληνογραμμή θα διαθέτει δικλείδα pinchtype για τον έλεγχο της 
φόρτωσης. 

 Σωληνογραμμή DN100, παράλληλη με την προηγούμενη για την μεταφορά του υλικού 
μέσω του συστήματος πνευματικής μεταφοράς από τα big bag. Η σωληνογραμμή αυτή θα 
τερματίζεται σε τυφλή φλάντζα για σύνδεσή της σε επόμενη φάση. 

 Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο αποκονίωσης με πολυεστερικούς φιλτρόσακους, ελάχιστης 
ενεργής επιφάνειας 12 m2, κλάσης F7 κατά ΕΝ779. 

 Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης και υποπίεσης. 
 Αισθητήρες στάθμης: μέγιστης στάθμης για ειδοποίηση διακοπής της διαδικασίας 

φόρτωσης, κάτω στάθμης για ειδοποίηση πλήρωσης και ελάχιστης στάθμης για διακοπή 
της δοσομέτρησης ασβέστη. 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Β–Προδιαγραφές Μηχανολογικών Έργων 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 75 
 

 Κωνικό πυθμένα με γωνία  600 ως προς το οριζόντιο επίπεδο που θα καταλήγει σε λαιμό 
με φλάντζα για την προσαρμογή της διάταξης αναμόχλευσης. 

 Διάταξη αναμόχλευσης και εξαγωγής του υλικού από τον κώνο του σιλό. 
 
Η οροφή του σιλό θα είναι κυρτή και το κάτω μέρος θα καταλήγει σε κώνο, με κατάλληλη έξοδο 
για την προσαρμογή της διάταξης δοσομέτρησης του ασβέστη. Η στήριξη του σιλό θα γίνεται σε 
τέσσερα τουλάχιστον ποδαρικά στήριξης που θα εδράζονται σε εδαφόπλακα διαστάσεων 
4,00mx 3,85m και πάχους 70 cm μέσω αγκυρίων. Το σιλό θα έχει εξωτερικά κατάλληλη 
εποξειδική βαφή για προστασία από το θαλάσσιο περιβάλλον.  
 
Το φίλτρο θα έχει ελάχιστη ενεργή επιφάνεια 12m2, θα αποτελείται από πολυεστερικούς 
φιλτρόσακκους και θα καθαρίζεται από ανάστροφο ρεύμα αέρα. Ο καθαρισμός του φίλτρου θα 
γίνεται μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσης του σιλό με διοχέτευση αέρα 120lt/min στα 8 bar. 
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί σύνδεση του φίλτρου με τον συμπιεστή που 
χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό της σωληνογραμμής κατάθλιψης του μίγματος ασβέστη – 
ιλύος.  
 
Εξάλλου κατά την διαδικασία φόρτωσης του σιλό, εάν ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας μεγίστης 
στάθμης, τότε κλείνει η pitchvalve και διακόπτεται η φόρτωση του σιλό.   
 
Στο κώνο του σιλό θα πρέπει να εγκατασταθεί διάταξη αναμόχλευσης του ασβέστη με εύκαμπτα 
στρεφόμενα μεταλλικά πτερύγια κινούμενα από αργόστροφο ηλεκτρομειωτήρα, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ανάδευση του υλικού μέσα στον κώνο και η συνεχής και ομοιόμορφη ροή του 
ασβέστη στις διατάξεις δοσομέτρησης. Η διάταξη αναμόχλευσης θα  έχει κατακόρυφο χαλύβδινο 
άξονα που θα φέρει ικανό αριθμό εύκαμπτων πτερυγίων από χαλύβδινο έλασμα, με μήκος 
προσαρμοσμένο στις διαστάσεις του κώνου του σιλό. Ο σχεδιασμός του στροφείου θα είναι 
τέτοιος, που να επιτρέπει την εισαγωγή και τοποθέτησή του από το στόμιο στο κάτω μέρος του 
σιλό. Το στροφείο θα λαμβάνει κίνηση από αργόστροφο ηλεκτρομειωτήρα  ταχύτητας 
περιστροφής μικρότερης από 20 rpm.  
 
Η διάταξη αναμόχλευσης θα καταλήγει στο κάτω μέρος σε χαλύβδινο δοχείο παραλαβής του 
υλικού, στο πυθμένα του οποίου θα είναι προσαρμοσμένος ο κοχλίας δοσομέτρησης. Το 
εσωτερικό του πυθμένα θα σαρώνεται από χαλύβδινο πτερύγιο, που θα λαμβάνει κίνηση από 
τον άξονα του στροφείου  αναμόχλευσης,. Το πτερύγιο θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη και 
συνεχή ροή του υλικού στον κοχλία δοσομέτρησης. 
 
Η διάταξη αναμόχλευσης θα διαθέτει θυρίδα επιθεώρησης με διαφανές παράθυρο και δικλείδα 
τύπου σύρτου, από γαλβανισμένο χάλυβα, ώστε να είναι δυνατή η απομόνωσή της από το σιλό 
κατά την διάρκεια συντήρησης.  
 
 
11.3.3.2 Διάταξη εκκένωσης bigbag. 
 
Διάταξη εκκένωσης big bag: Θα έχει δυνατότητα προσαρμογής σε διαφορετικά μεγέθη big bag 
μέχρι 2 τόνων και θα εξασφαλίζει την αυτόματη και εξ ολοκλήρου εκκένωση στο δοχείο 
ενδιάμεσης αποθήκευσης. Στο επάνω μέρος θα φέρει υποδοχή για την προσαρμογή του big 
bag και στο κάτω μέρος δονούμενο δίσκο  στήριξης και το δοχείο ενδιάμεσης αποθήκευσης 
ελάχιστης χωρητικότητας 100 λίτρων, το οποίο θα πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται στο 
σύστημα εξαγωγής του ασβέστη.   
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Το big bag θα τοποθετείται πάνω στον δονούμενο δίσκο, η λειτουργία του οποίου θα ελέγχεται 
από τον αισθητήρα στάθμης του δοχείου ενδιάμεσης αποθήκευσης. Η δόνηση θα ξεκινά στη 
περίπτωση έλλειψης υλικού και δεν θα λειτουργεί συνεχώς ώστε να αποφεύγεται η 
συσσωμάτωση του υλικού. Η διάταξη θα διαθέτει τηλεσκοπική δοκό, η οποία ανυψώνεται όταν 
το Big bag αδειάζει, ώστε να διατηρείται τεντωμένο και να εξασφαλίζεται έτσι συνεχής ροή του 
προϊόντος προς το δοχείο ενδιάμεσης αποθήκευσης.  
 
Στον πυθμένα του δοχείου ενδιάμεσης αποθήκευσης θα εγκατασταθεί διάταξη αναμόχλευσης 
του ασβέστη με αργόστροφο στροφείο ανάδευσης, που θα εξασφαλίζει την ομοιόμορφη ροή του 
προς τον κοχλία δοσομέτρησης του ασβέστη. Με αυτό τον τρόπο το δοχείο ενδιάμεσης 
αποθήκευσης δεν θα παρουσιάζει κενά αέρα και η μονάδα δοσομέτρησης θα είναι πάντα 
πλήρης με υλικό.   
 
 
11.3.3.3 Διάταξη δοσομέτρησης ασβέστη 
 
Ο ασβέστης θα μεταφέρεται από τον κώνο του σιλό προς τους αναμίκτες ιλύος – ασβέστη μέσω 
δοσομετρικών διατάξεων. Κάθε δοσομετρική διάταξη θα αποτελείται από: 
 
 Κοχλία δοσομέτρησης ασβέστη 
 Εγχυτήρα ασβέστη 
 Εξάρτημα σύνδεσης κοχλία και εγχυτήρα 
 
Οι κοχλίες δοσομέτρησης θα παραλαμβάνουν τον ασβέστη από τον κώνο του σιλό και θα τον 
προωθούν στον αντίστοιχο εγχυτήρα. Ο κοχλίας θα πρέπει να έχει ελάχιστη δυναμικότητα 500 
kg/h και θα ελέγχεται μέσω inverter από τον τοπικό πίνακα. Ο κοχλίας θα είναι μεταβλητής 
παροχής (θα λαμβάνει κίνηση από ηλεκτρομειωτήρα με μετατροπέα συχνότητας) και 
κατάλληλης διαμέτρου, ώστε να διαθέτει την απαιτούμενη μέγιστη ικανότητα δοσομέτρησης. Ο 
σχεδιασμός θα είναι τέτοιος, ώστε να διασφαλίζεται ακρίβεια δοσομέτρησης όγκου +/-5%. H 
ταχύτητα περιστροφής θα είναι ανάλογη της παροχής και δεν θα υπερβαίνει τις 200 rpm. Ο 
κοχλίας θα είναι κλειστού τύπου, θα περικλείεται από χαλύβδινο κυλινδρικό σωλήνα, με 
κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία και με αφαιρούμενο ακραίο καπάκι. Τα περιστρεφόμενα 
πτερύγια θα είναι συνεχούς σπειροειδούς μορφής, από ειδικό χάλυβα και δεν θα είναι 
προσαρμοσμένα σε κεντρικό άξονα. Το βήμα του πτερυγίου θα είναι κατάλληλα επιλεγμένο για 
το δοσομετρούμενο υλικό. Το άκρο του πτερυγίου θα είναι συγκολλημένο σε ειδικό χαλύβδινο 
χιτώνιο προσαρμογής στον άξονα κίνησης του ηλεκτρομειωτήρα. 
 
Ο εγχυτήρας θα παραλαμβάνει το υλικό από τον κοχλία δοσομέτρησης και θα το προωθεί στον 
αντίστοιχο αναμίκτη ιλύος – ασβέστη. Θα πρέπει να έχει δυναμικότητα τουλάχιστον κατά 20% 
μεγαλύτερη από την ονομαστική δυναμικότητα του δοσομετρικού κοχλία και σταθερή ταχύτητα 
περιστροφής. Ο σωλήνας του εγχυτήρα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, κατάλληλης 
διαμέτρου.  
 
Το εξάρτημα σύνδεσης θα συνδέει την έξοδο του κοχλία δοσομέτρησης με την είσοδο του 
εγχυτήρα, ώστε να εξασφαλίζεται η κατακόρυφη πτώση του υλικού από το ένα στόμιο στο άλλο. 
Αποτελείται από δύο χαλύβδινα τμήματα, που συνδέονται μεταξύ τους με εύκαμπτο σωλήνα 
κατάλληλης διαμέτρου τύπου «φυσαρμόνικας» μεταβλητού, ρυθμίσιμου μήκους έως 500mm. Το 
άνω τμήμα θα φέρει διακόπτη τύπου διαφράγματος για προστασία του συστήματος από 
μπλοκάρισμα του υλικού στο κοχλία έγχυσης (σε περίπτωση συσσώρευσης του 
δοσομετρούμενου υλικού και αδυναμίας προώθησής του από τον κοχλία έγχυσης, αυξάνεται η 
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πίεση στο διάφραγμα και διακόπτεται η λειτουργία του συστήματος δοσομέτρησης και  
έγχυσης). 
 
 
11.3.3.4 Αναμίκτες ιλύος – ασβέστη 
 
Για την ανάμιξη ιλύος και ασβέστη θα εγκατασταθούν τρία συγκροτήματα ανάμιξης και 
προώθησης του μίγματος, κάθε ένα από τα οποία θα εξυπηρετεί και έναν φυγοκεντρητή. Η 
δυναμικότητα του αναμίκτη ιλύος – ασβέστη πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 4,0 m3/h στα 24 
bar. Το συγκρότημα θα αναμιγνύει την αφυδατωμένη ιλύ με τον ασβέστη και το μίγμα θα 
καταθλίβεται στον κοχλία της αίθουσας απόρριψης της ιλύος. 
 
Το συγκρότημα ανάμιξης ιλύος – ασβέστη αποτελείται από: 
 
 αντλία θετικής εκτόπισης 
 κιτίο υποδοχής ιλύος και ασβέστη 
 αισθητήριο υπερήχων 
 όργανα ελέγχου της λειτουργίας της αντλίας. 
 
Η αντλία θετικής εκτόπισης θα ελέγχεται από inverter και θα διαθέτει χοάνη υποδοχής με δύο 
πτερύγια κινούμενα με αντίστροφη φορά περιστροφής για την ανάμιξη του ασβέστη με την ιλύ. 
Τα πτερύγια θα κινούνται από ανεξάρτητο ηλεκτρομειωτήρα. Στο κάτω μέρος της χοάνης θα 
υπάρχει κοχλίας για την περαιτέρω προώθηση του μίγματος στην βαθμίδα άντλησης. Η αντλία 
θα διαθέτει στην έξοδό της φλάντζα διαμέτρου DN150, PN40, με στόμια για προσθήκη 
πολυηλεκτρολύτη, μέσω κατάλληλης αντλίας, ώστε να είναι δυνατή η μείωση της πιέσεως στη 
σωληνογραμμή κατάθλιψης.  
 
Πάνω από την χοάνη της αντλίας θα τοποθετηθεί κιτίο υποδοχής της ιλύος και του ασβέστη, 
ελάχιστου ενεργού όγκου 1,2m3, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Το κιτίο θα 
διαθέτει: 
 
 στόμιο υποδοχής της αφυδατωμένης ιλύος, 
 στόμιο προσαρμογής του εγχυτήρα ασβέστη, 
 σύνδεση με το δίκτυο βιομηχανικού νερού για την πλύση του αναμίκτη, 
 στόμιο για την εγκατάσταση αισθητηρίου υπερήχων για τον έλεγχο της στάθμης της ιλύος, 
 στόμιο για την εγκατάσταση αισθητηρίου για τον έλεγχο της υπερυψηλής στάθμης της 

ιλύος, 
 στόμιο εξαερισμού, το οποίο θα συνδεθεί με το δίκτυο απόσμησης της μονάδας, 
 θύρα επιθεώρησης. 
 
Στο κιτίο υποδοχής ασβέστη και ιλύος, σε κατάλληλα διαμορφωμένη βάση, θα εγκατασταθεί 
αισθητήρας στάθμης υπερήχων για τον έλεγχο της στάθμης του προϊόντος και την αυτόματη 
λειτουργία της αντλίας – αναμίκτη. Ο αισθητήρας στάθμης θα επιτρέπει την ρύθμιση της 
ταχύτητας άντλησης ανάλογα με την ποσότητα της εισερχόμενης ιλύος, θα επιτρέπει την 
ρύθμιση της ποσότητας του δοσομετρούμενου ασβέστη και θα προστατεύει την αντλία από την 
εν ξηρώ λειτουργία της. Το σήμα του αισθητηρίου θα μεταφέρεται στον τοπικό πίνακα, που θα 
ελέγχει τα συγκροτήματα ανάμιξης και θα υπάρχει ψηφιακή ένδειξη της στάθμης στη μετώπη 
του τοπικού πίνακα. 
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Στη περίπτωση ανίχνευσης υπερβολικά υψηλής στάθμης από διακριτό διακόπτη στάθμης θα 
διακόπτεται αυτόματα η προσθήκη ασβέστη, η λειτουργία του φυγοκεντρητή και του κοχλία 
ιλύος (επείγουσα διακοπή λειτουργίας). 
 
Στη γραμμή κατάθλιψης της αντλίας θα εγκατασταθούν ένας διακόπτης προστασίας από την 
υπερπίεση και ένα μανόμετρο. Ο διακόπτης θα έχει την δυνατότητα ρύθμισης σε δύο πιέσεις 
λειτουργίας. Με την πρώτη θα ενεργοποιείται αυτόματα η δοσομετρική αντλία υπερπίεσης και με 
την δεύτερη που θα είναι η μέγιστη πίεση λειτουργίας της αντλίας και θα προστατεύει το 
συγκρότημα από υπερπίεση λόγω μπλοκαρίσματος της κατάθλιψης. Το μανόμετρο θα έχει 
κλίμακα 0-24 bar και θα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της πίεσης και της καλής λειτουργίας της 
αντλίας. Τα σήματα ενεργοποίησης των δύο πιέσεων θα μεταφέρονται στο SCADA της ΕΕΛ. 
 
Η σωληνογραμμή κατάθλιψης θα είναι ελάχιστης διαμέτρου DN150, κατασκευασμένη από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, κατά ANSI B.16.9, schedule 40S, με ανοικτές καμπύλες, μεγάλης 
ακτίνας καμπυλότητας (5D). Η σωληνογραμμή  θα οδηγεί την ιλύ στους εξοπλισμούς φόρτωσης 
των  κάδων αποθήκευσης.  
 
 
11.3.3.5 Σωληνογραμμή κατάθλιψης 
 
Η σωληνογραμμή κατάθλιψης θα μεταφέρει το μίγμα ιλύος – ασβέστη στην αίθουσα απόρριψης 
της ιλύος. Ο σωλήνας διαμέτρου DN200 (εξωτερική διάμετρος 219,1), θα είναι 
κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L, με ανοικτές καμπύλες, μεγάλης ακτίνας 
καμπυλότητας (3D). Το ελάχιστο πάχος των ανοξείδωτων σωλήνων θα είναι σύμφωνα με το 
ISO 4200 (Κατηγορία Ε) 6,3 mm.  
 
Η σωληνογραμμή θα φέρει σε κατάλληλο σημείο μία τουλάχιστον υποδοχή σύνδεσης με 
πεπιεσμένο αέρα για το άδειασμα της γραμμής από λάσπη σε περίπτωση παρατεταμένης 
διακοπής λειτουργίας του συστήματος. Για τον καθαρισμό των σωληνώσεων θα χρησιμοποιείται 
αεροσυμπιεστής. 
 
Για τον σκοπό αυτό πρέπει να εγκατασταθεί δίκτυο πεπιεσμένου αέρα, το οποίο θα 
τροφοδοτείται από εμβολοφόρο συμπιεστή δυναμικότητας 200 lt/min στα 10 bar, με 
αεροφυλάκιο όγκου 100 lt που θα παίρνει κίνηση από αερόψυκτο, ελαιολίπαντο 
ηλεκτροκινητήρα 2 ΗΡ μέσω ιμάντα. Ο αεροσυμπιεστής θα διαθέτει μανόμετρα, φίλτρο αέρα και 
προστατευτικό πλέγμα στα κινούμενα μέρη (τροχαλίες – ιμάντας).  
 
Αμέσως κατάντη του αναμίκτη ιλύος – ασβέστη θα εγκατασταθεί χειροκίνητη μαχαιρωτή δικλείδα 
(knifevalve) για την απομόνωση της γραμμής κατάθλιψης. Ανάντη της δικλείδας απομόνωσης 
προβλέπεται «ταυ» με βάνα DN50 και σύνδεση με το δίκτυο στραγγιδίων της ΕΕΛ, για την 
απομάκρυνση του νερού πλύσης κατά την φάση πλύσης της αντλίας – αναμίκτη. 
 
Όλος ο εξοπλισμός ασβεστοποίησης της ιλύος θα ελέγχεται από τοπικό πίνακα ισχύος και 
αυτοματισμού. Όταν θα τίθεται η μονάδα αφυδάτωσης εκτός λειτουργίας, πρώτα θα τίθεται ΟFF 
ο κοχλίας αφυδατωμένης λάσπης και μετά από χρονική υστέρηση ο αναμίκτης ιλύος – ασβέστη.  
 
Πρώτα τίθεται σε λειτουργία ο κινητήρας ανάμιξης, ενώ ο κινητήρας της αντλίας βρίσκεται σε 
κατάσταση αναμονής και αυτόματης λειτουργίας και ελέγχεται από τον μετρητή στάθμης στο 
κιτίο. Στο μετρητή στάθμης καθορίζονται τρεις στάθμες (χαμηλή, μέση και μέγιστη). Για τις τρεις 
αυτές καταστάσεις δίνονται στους inverters της δοσομέτρησης ασβέστη και της αντλίας τρεις 
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διακριτές ταχύτητες (χαμηλή, μέση και υψηλή). Η μέση ταχύτητα ορίζεται ώστε η στάθμη 
ιλύος/ασβέστη στο κιτίο να διατηρείται περίπου σταθερή. Εάν η στάθμη στο κιτίο παραμένει 
χαμηλή για περισσότερο από ένα ρυθμίσιμο χρονικό διάστημα (πχ. 10 sec), τότε η αντλία 
σταματά. Εάν η στάθμη στο κιτίο παραμένει για περισσότερο από ένα ρυθμίσιμο χρονικό 
διάστημα (πχ. 2 sec), ή εάν ανιχνευθεί υπερυψηλή στάθμη στο κιτίο, τότε ο φυγοκεντρητής 
τίθεται εκτός λειτουργίας (επείγουσα διακοπή λειτουργίας). 
 
Στη περίπτωση υπέρβασης της πίεσης στη σωληνογραμμή κατάθλιψης, τότε τίθεται εκτός 
λειτουργίας ο αναμίκτης ιλύος – ασβέστη, η μονάδα αφυδάτωσης (επείγουσα διακοπή 
λειτουργίας), καθώς επίσης και η γραμμή δοσομέτρησης του ασβέστη.  
 
Η μονάδα δοσομέτρησης του ασβέστη θα μπορεί να λειτουργεί είτε αυτόματα (auto) ή 
χειροκίνητα (manual) και τίθεται σε λειτουργία μόνο μετά την θέση σε λειτουργία της αντλίας – 
αναμίκτη ιλύος για κάποιο (ρυθμίσιμο) χρονικό διάστημα και θα τίθεται εκτός λειτουργίας πριν 
την θέση της αντλίας εκτός λειτουργίας για κάποιο επίσης ρυθμίσιμο χρονικό διάστημα. Σε 
περίπτωση ανίχνευσης στο σιλό ασβέστη ελάχιστης στάθμης, τότε τίθεται η μονάδα 
δοσομέτρησης του ασβέστη εκτός λειτουργίας.   
 
Ο τοπικός ηλεκτρικός πίνακας θα έχει ενδείξεις της στάθμης ιλύος στο κιτίο ανάμιξης, της 
κατάστασης λειτουργίας του επιμέρους εξοπλισμού, καθώς επίσης μηνύματα και alarm. Σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να προβλέπεται στο όργανα μέτρησης στάθμης στο κιτίο ανάμιξης πέραν 
της στάθμης «διακοπής» και στάθμη «συναγερμού», η υπέρβαση του οποίου θα δίνει alarm στο 
SCADA της εγκατάστασης και τοπικά οπτικό προειδοποιητικό σήμα σφάλματος.  
 
Η λειτουργία της μονάδας ασβεστοποίησης θα γίνεται μόνο από τον τοπικό πίνακα της μονάδας 
και στο SCADA θα μεταδίδονται μόνο οι παραπάνω ενδείξεις, καθώς επίσης και ειδοποίηση για 
μέγιστη στάθμη στο σιλό ασβέστη (διακοπή τροφοδότησης), κάτω στάθμης στο σιλό (ανάγκη 
πλήρωσης) και ελάχιστης στάθμης. 
 
 
11.3.3.6 Κάδοι απόρριψης ιλύος 
 
Στην αίθουσα απόρριψης της ιλύος θα εγκατασταθούν τρεις κάδοι απόθεσης της ιλύος ενεργού 
όγκου 22 m3 έκαστος. Η αίθουσα θα είναι κλειστή και αποσμούμενη και η πρόσβαση από την 
πλατεία ελιγμών θα γίνεται από δύο πόρτες-ρολά διαστάσεων 5,80mx4,00m. Οι κάδοι θα 
μετακινούνται και θα απομακρύνονται με φορτηγό όχημα. 
 
Η φόρτωση των κάδων θα γίνεται απευθείας από τη σωληνογραμμή κατάθλιψης του αναμίκτη, 
που ακολουθεί κάθε φυγόκεντρο.  
 
Ο κάθε κάδος μεταφοράς ιλύος θα είναι ορθογωνικής διατομής, ενισχυμένης μεταλλικής 
κατασκευής με ανοικτή οροφή, καθαρής χωρητικότητας τουλάχιστον 22m3 και κατάλληλος για 
φόρτωση επί οχήματος με σύστημα φορτοεκφόρτωσης τύπου γάντζου (Hooklift – rollon-off). Τα 
ράουλα κυλίσεως θα είναι μεταλλικά διαμέτρου τουλάχιστον 200mm και διαθέτουν γρασσαδόρο 
με αύλακα διάχυσης. 
 
Συνολικά θα παραδοθούν έξι κάδοι.Οι διαστάσεις και ο εν γένει σχεδιασμός της κατασκευής του, 
θα πρέπει να διασφαλίζει: 
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 Υψηλή αντοχή σε παραμορφώσεις των τοιχωμάτων του από εσωτερικές πιέσεις που θα 
αναπτύσσονται στο εσωτερικό του.  

 Αντοχή  στις υψηλές καταπονήσεις 
 Την ασφαλή συγκράτηση-οδήγηση- ολίσθηση του, κατά το στάδιο της φορτοεκφόρτωσής 

του, της ολίσθησης και της  ανατροπής του. Για τον σκοπό αυτό στην εξωτερική επιφάνεια 
του πυθμένα και της εμπρόσθιας πλευράς του, ο κάδος θα φέρει κατάλληλα 
ενσωματωμένη κατασκευή από ισχυρούς μορφοδοκούς. 

 
Η κατασκευή των κάδων θα έχει: 
 
 Κατάλληλο σχεδιασμό και προφίλ για την ολίσθηση – οδήγησή τους, επί των ραούλων του 

συστήματος φορτοεκφόρτωσης του οχήματος μεταφοράς. 
 Ειδική κατασκευή για την ασφαλή ανάρτηση και στερέωσή τους κατά το στάδιο διακίνησης 

– εκφορτώσεως καθώς και αγκιστρώσεώς τους. 
 Ένα (1) ζεύγος μεταλλικών κυλινδρικών τροχών κυλίσεως τους βαρέως τύπου στο 

οπίσθιο μέρος, ανθεκτικά στις κρούσεις με γρασαδόρους με αύλακα διάχυσης. 
 Ένα (1) ζεύγος μεταλλικών κυλινδρικών τροχών κυλίσεως τους βαρέως τύπου στο 

εμπρόσθιο μέρος, ανθεκτικά στις κρούσεις με γρασαδόρους με αύλακα διάχυσης. . 
 Υποδοχή γάντζου στο κάτω και πίσω μέρος ώστε με γάντζο να είναι δυνατή η έλξη του 

κάδου (ακόμα και γεμάτου) στο δάπεδο κατά την διαδικασία φόρτωσης . 
 Μεταλλικό σκελετό ο οποίος διαχειρίζεται από τον μηχανικό γάντζο. Ο σκελετός θα 

αποτελείται από δύο (2) δοκούς IPE180 η μεγαλύτερες οι οποίοι θα είναι τοποθετημένες  
παράλληλα μεταξύ τους και θα διατρέχουν κατά μήκος την κιβωτάμαξα. Οι δοκοί θα 
συνεχίζουν στην μετώπη και θα καταλήγουν σε άξονα από χάλυβα Φ60 η μεγαλύτερο  
κατάλληλα διαμορφωμένο για την συνεργασία του με τον γάντζο. 

 Δάπεδο είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα ST37 πάχους 5mm το οποίο θα 
ενισχυμένο από στραντζαρισμένες σε μορφή Π τραβέρσες από χαλυβδοελάσματα πάχους 
4mm ανά 500mm. 

 Πλαϊνά και μετώπη κατασκευασμένα από χαλυβδοελάσματα πάχους 4mm που θα 
ενισχύονται με στραντζαρισμένες τραβέρσες από Π ανά 500mm. 

 Πίσω πόρτα κατασκευασμένη όμοια με τα πλαϊνά. Θα αποτελείται από ειδική κατασκευή η 
οποία θα παρέχει τη δυνατότητα ασφαλούς εκφόρτωσης της ιλύς. Αναλυτικότερα θα 
μπορεί:  

 
o Να ελευθερώνει την οπίσθια πλευρά στο σύνολο της επιφάνειας της εγκάρσιας 

διατομής της με την βοήθεια δύο (2) υδραυλικών εμβόλων τα οποία θα ανυψώνουν 
την θύρα σε κατάλληλο ύψος για να αποφεύγεται η επαφή της με την ιλύ κατά την 
εκκένωση στον χώρο διάθεσης μετά την ανατροπή του κάδου. 

o Η σύνδεση του υδραυλικού συστήματος του κάδου με την παροχή από την αντλία 
του ελκυστήρα, θα γίνεται με ταχυσυνδέσμους ισχυρής κατασκευής σε σημείο που 
θα εξασφαλίζει την ευχερή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη. 

o Με ειδική κατασκευή στο πίσω μέρος του σώματος θα εξασφαλίζεται η πλήρης 
στεγανότητα του κάδου από τα διασταλλάζοντα υγρά. 

o Ειδική μεταλλική προέκταση στο πίσω μέρος του κάδου και στο τελευταίο τμήμα των 
πλαϊνών ελάχιστου ύψους 30 εκατοστών ώστε κατά την φόρτωσή του κάδου επί του 
οχήματος (που ο κάδος θα είναι κεκλιμένος) η ιλύς που θα μετακινείται επειδή είναι 
πολύ υδαρή να μην ξεχειλίζει από το πίσω μέρος του κάδου  
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o Οι κάδοι μεταφοράς ιλύος θα φέρουν ηλεκτρικό σύστημα κάλυψης της οροφής του 
με μουσαμά και τον κατάλληλο μουσαμά. Το σύστημα κάλυψης θα παίρνει κίνηση 
από το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος. 
 
Το σύστημα θα αποτελείται από τις αψίδες οι οποίες κρατούν το μουσαμά σε 
απόσταση από το άνω μέρος του υλικού ,τις ράγες εκατέρωθεν των πλευρών του 
container και τον μηχανισμό με το τύμπανο και το συρματόσχοινομε τα 
περιστρεφόμενα ράουλα κίνησης των αψίδων. Τα ράουλα κίνησης των αψίδων θα 
είναι κατασκευασμένα από ρουλεμάν με σφαιρίδια βαρέως τύπου κλειστά έτσι ώστε 
να υπάρχει η μέγιστη αντοχή σε καταπονήσεις λόγω δυσμενούς περιβάλλοντος 
λειτουργίας (σκόνη, υγρασία). Το σύστημα κάλυψης θα παίρνει κίνηση από το 
ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος με εντολή από την καμπίνα του οχήματος και 
εφόσον έχει τοποθετηθεί ο ρευματοδότης από το όχημα. Ο κινητήρας ο οποίος 
πραγματοποιεί την κάλυψη του container θα είναι 24 Volt και με ισχύ τουλάχιστον 
650 Watt. 
 
Επειδή η ιλύς παραμένει μέσα στους κάδους αναμεμιγμένη με ασβέστη η 
θερμοκρασία της μπορεί να ανέλθει μέχρι τους 70oC. Ο μουσαμάς θα είναι 
κατάλληλος για αυτές τις θερμοκρασίες. 
 
Εξωτερικά ο κάδος πρέπει να είναι βαμμένος με βαφή κατάλληλη για περιβάλλον 
δίπλα στην θάλασσα και μέσα σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Πριν την 
βαφή θα γίνει αμμοβολή ποιότητας τουλάχιστον SA 2 ½ . Στην συνέχεια θα γίνει 
βαφή με πρώτο στρώμα εποξειδικό primer τουλάχιστον 50 μm, δεύτερο στρώμα 
εποξειδικό primer τουλάχιστον 70 μm και τρίτο στρώμα  πολυουρεθανικής βασης 
τουλάχιστον 40 μmή άλλη καλύτερη βαφή της εγκρίσεως της υπηρεσίας. 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει εγγράφως εγκαίρως την υπηρεσία 
ώστε αυτή να παραστεί κατά την αμμοβολή και βαφή των κάδων άλλως η βαφή δεν 
θα παραληφθεί και πρέπει να ξαναγίνει η όλη διαδικασία αμμοβολής, βαφής από 
την αρχή.  
 
Επειδή η ιλύς παραμένει μέσα στους κάδους αναμεμιγμένη με ασβέστη η 
θερμοκρασία της ανεβαίνει μέχρι τους 70oC. Τα χρώματα θα είναι κατάλληλα για 
αυτές τις θερμοκρασίες. 

 
 
11.3.3.7 Κοχλιομεταφορείς 
 
Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται σε κοχλιομεταφορείς, που πιθανόν θα χρειαστούν για την 
ολοκλήρωση του συστήματος διαχείρισης της αφυδατωμένης ιλύος.  
 
Τα συστήματα μεταφοράς πρέπει να είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, πιστοποιημένου 
με ISO 9001 ή ισοδύναμο, για τον σχεδιασμό και κατασκευή παρόμοιου εξοπλισμού. Ο 
μηχανισμός κίνησης πρέπει να είναι σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία (S1), σύμφωνα με την 
ΕΝ60034-1, με βαθμό προστασίας ΙΡ55. Εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο 
συντελεστής χρήσης (servicefactor) του ηλεκτρομειωτήρα των μηχανισμών κίνησης θα 
λαμβάνεται ίσος με 1,50 και το σύστημα μεταδόσης κίνησης θα είναι υπολογισμένο για συνεχή 
λειτουργία 20.000 ωρών. 
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Οι κοχλιομεταφορείς θα είναι κατασκευασμένοι από σπείρες ειδικού χάλυβα, που θα 
περιστρέφεται εντός ανοξείδωτης AISI 304 σκάφης. Μεταξύ του περιστρεφόμενου κοχλία και 
της ανοξείδωτης σκάφης θα παρεμβάλλεται αντιτριβικό υλικό από πολυαιθυλένιο πολύ μεγάλης 
μοριακής μάζας, πάχους τουλάχιστο 5 mm, για κοχλίες διαμέτρου < Φ300 και πάχους 
τουλάχιστο 8mm για κοχλίες διαμέτρου > Φ300. Η κλίση τους προς την οριζόντια δεν θα είναι 
μεγαλύτερη των 30ο, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. Οι σπείρες θα είναι υψηλής 
αντοχής, ψυχρής εξέλασης και θα φέρουν εσωτερική νεύρωση για ενίσχυση της αντοχής τους. 
 
Τα ικριώματα στήριξης θα είναι ανοξείδωτα (AISI 304), στερεάς κατασκευής και κατάλληλα να 
δεχτούν τα στατικά και δυναμικά φορτία. Οι κοχλιομεταφορείς θα μπορούν να τεθούν σε κίνηση 
και όταν είναι πλήρως φορτωμένοι. 
 
Τα κελύφη των κοχλιών θα είναι σχήματος U από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, θα διαθέτουν 
αφαιρούμενα καλύμματα για επιθεώρηση.  
 
Οι σύνδεσμοι του συστήματος μετάδοσης κίνησης πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένοι, για 
να μπορούν να παραλάβουν το συνεχές πλήρες φορτίο περιλαμβανόμενης και της ροπής 
εκκίνησης του κινητήρα (250% της ροπής πλήρους φορτίου του κινητήρα). 
 
Επιλέγεται ο κατάλληλος τύπος του κοχλιομεταφορέα με άξονα ή χωρίς άξονα, ανάλογα με το 
διακινούμενο υλικό.  
 
 
12. Ανυψωτικοί εξοπλισμοί 
 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στους ανυψωτικούς εξοπλισμούς, που εγκαθίσταται στις 
επιμέρους μονάδες και ειδικότερα στους φορητούς γερανούς, τις γερανοδοκούς και τις 
γερανογέφυρες.  
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει ανυψωτικό εξοπλισμό ή να προβλέψει την χρήση φορητού 
για την αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση από το έργο όλου του εγκαθιστάμενου 
εξοπλισμού για λόγους συντήρησης. Ο μηχανισμός ανύψωσης πρέπει να διαστασιολογημένος 
για την ανύψωση και μεταφορά του βαρύτερου τμήματος εξοπλισμού, εφόσον είναι δυνατή η 
αποσυναρμολόγησή του, ή ολόκληρου μηχανήματος, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή δράσης 
του. 
 
Ο ανυψωτικός μηχανισμός πρέπει να είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, πιστοποιημένου 
με ISO.Σε όλους μηχανισμούς ανύψωσης θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η ανυψωτική 
ικανότητα. Τα υλικά και η εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παρούσα και στις επιμέρους Προδιαγραφές και στις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Για τον σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τις 
υπηρεσίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού για την παρακολούθηση κατά την εγκατάσταση, 
την θέση του εξοπλισμού σε αποδοτική λειτουργία και την πιστοποίηση του, όπου απαιτείται. 
 
Γενικά φορητοί γερανοί κατάλληλης ανυψωτικής ικανότητας θα χρησιμοποιούνται για την 
ανέλκυση στο επίπεδο εργασίας των υποβρύχιων αντλιών και των υποβρύχιων αναδευτήρων 
που εγκαθίστανται στο έργο. Ο γερανός δεν θα ζυγίζει περισσότερο από 35kg και εάν απαιτείται 
θα πρέπει να αποτελείται από εύκολα συναρμολογούμενα τμήματα, που το κάθε ένα δεν θα 
ξεπερνά τα 35kg. 
 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Β–Προδιαγραφές Μηχανολογικών Έργων 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 83 
 

Το χειροκίνητο βαρούλκο για την ανύψωση του φορτίου θα πρέπει να έχει την δυνατότητα 
αυτόματης αυτοσυγκράτησης (μέσω μεταδόσεως με ατέρμονα κοχλία) και θα είναι κατάλληλο 
για συρματόσχοινα ή αλυσίδα.  
 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι φορητοί γερανοί κατατάσσονται στην Κατηγορία Α1 και 
το βαρούλκο στην κατηγορία Μ2, σύμφωνα με το ISO4301-4.  
 
Σε περίπτωση γερανοδοκών το συγκρότημα ανυψώσεως πρέπει να κρέμεται από ένα φορείο 
σχεδιασμένο έτσι ώστε να κινείται κατά μήκος της γερανοδοκού. Κάθε άκρο της δοκού πρέπει 
να είναι εφοδιασμένο με ρυθμιζόμενο εμπόδιο τέρματος (stop). 
 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά το βαρούλκο κατατάσσεται στην κατηγορία Μ2, σύμφωνα 
με το ISO4301-5. Το βαρούλκο μπορεί να είναι χειροκίνητο (για ανυψωτική ικανότητα μέχρι 2t) 
και θα πρέπει να φέρει πινακίδα πάνω στην οποία θα αναγράφεται το φορτίο ασφαλούς 
λειτουργίας. 
 
Η οριζόντια κίνηση του βαρούλκου θα γίνεται μέσω διάταξης τροχαλιών και τροχών στην 
περίπτωση που το φορτίο ασφαλούς λειτουργίας ξεπερνά τα 500kgr. 
 
Οι κινητήρες των ηλεκτροκίνητων βαρούλκων πρέπει να είναι κατάλληλοι για δύο ταχύτητες 
ανύψωσης από τις οποίες η ταχύτητα ερπυσμού θα είναι το 1/10 της μεγάλης ταχύτητας. Θα 
πρέπει να διαθέτουν φρένο που θα συγκρατεί αυτόματα, ακαριαία και σταθερά, το αναρτημένο 
βάρος όταν διακοπεί το ρεύμα είτε ηθελημένα είτε λόγω βλάβης του δικτύου. 
 
Η μεγάλη και μικρή ταχύτητα ανυψώσεως/καθόδου του ανυψωτήρα πρέπει να ελέγχεται με 
ηλεκτροκίνητο τρόπο από το επίπεδο εργασίας μέσω πλήρως μονωμένου κρεμαστού 
χειριστηρίου χαμηλής τάσεως βαριάς χρήσεως, που λειτουργεί με διακόπτες - κουμπιά. Πρέπει 
επίσης να προβλεφθεί διακόπτης - κουμπί κινδύνου. Το κρεμαστό χειριστήριο πρέπει να είναι 
ορθολογικά τοποθετημένο ώστε ο χειρισμός να γίνεται από οποιοδήποτε σημείο του χώρου 
ανύψωσης ανεξάρτητα από τη θέση που βρίσκεται το φορείο ανύψωσης. Τα πλήκτρα χειρισμού 
θα έχουν εμφανή σήματα για την κατεύθυνση της διαδρομής. 
 
Πρέπει να προβλεφθούν περιοριστικοί διακόπτες για να αποκλείουν την υπερβολική ανύψωση ή 
κάθοδο. Ο μηχανισμός πρέπει να έχει συστήματα αυτόματης επαναφοράς. Και οι δύο 
περιοριστικοί διακόπτες πρέπει να μπορούν να ρυθμιστούν μέσα στην περιοχή της κανονικής 
διαδρομής του γάντζου. 
 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι ηλεκτροκίνητες γερανογέφυρες κατατάσσονται στην 
Κατηγορία Α1, ο μηχανισμός διαμήκους κίνησης και το βαρούλκο στην κατηγορία Μ2, ενώ ο 
μηχανισμός της κατά το πλάτος κίνησης του βαρούλκου στην κατηγορία Μ1, σύμφωνα με το 
ISO4301-5.  
 
Οι κινητήρες των ηλεκτροκίνητων γερανογεφυρών πρέπει να είναι κατάλληλοι για δύο ταχύτητες 
ανυψώσεως από τις οποίες η ταχύτητα ερπυσμού θα είναι το 1/10 της μεγάλης ταχύτητας. 
Επίσης θα έχει μηχανισμούς πορείας για το φορείο του βαρούλκου (κατά πλάτος κίνηση) και 
ανεξάρτητους μηχανισμούς πορείας στο κάθε φορείο της γέφυρας (κατά μήκος κίνηση). Ο 
καθένας από τους παραπάνω μηχανισμούς πορείας θα έχει δυο ταχύτητες κίνησης.  
 
Για την επιλογή των κινητήρων πορείας πρέπει να ληφθούν υπόψη : 
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 για το φορείο τιμές επιτάχυνσης από 0,2 έως 0,3m/s2 και χρόνος μέχρι το φορείο να 
αποκτήσει σταθερή ταχύτητα πορείας  3 έως 5sec  

 για την γέφυρα τιμές επιτάχυνσης από 0,4 έως 0,7m/s2 και χρόνος μέχρι η γέφυρα να 
αποκτήσει σταθερή ταχύτητα πορείας 3 έως 5sec 

 
Η γερανογέφυρα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με φρένο που θα συγκρατεί αυτόματα, ακαριαία 
και σταθερά, το αναρτημένο βάρος όταν διακοπεί το ρεύμα είτε ηθελημένα είτε λόγω βλάβης του 
δικτύου.  
 
Η μεγάλη και μικρή ταχύτητα ανυψώσεως/καθόδου του ανυψωτήρα, η μεγάλη και μικρή 
ταχύτητα της κατά το πλάτος κίνησης (αριστερά/δεξιά) του φορείου, καθώς επίσης και οι 
ταχύτητες της διαμήκους κίνησης της γέφυρας  πρέπει να ελέγχονται με ηλεκτροκίνητο τρόπο 
από το επίπεδο εργασίας μέσω πλήρως μονωμένου κρεμαστού χειριστηρίου χαμηλής τάσεως 
βαριάς χρήσεως, που λειτουργεί με διακόπτες - κουμπιά. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί 
διακόπτης - κουμπί κινδύνου. Το κρεμαστό χειριστήριο πρέπει να είναι ορθολογικά 
τοποθετημένο ώστε ο χειρισμός να γίνεται από οποιοδήποτε σημείο του χώρου ανύψωσης 
ανεξάρτητα από τη θέση που βρίσκεται το φορείο ανύψωσης και η γέφυρα. Τα πλήκτρα 
χειρισμού θα έχουν εμφανή σήματα για την κατεύθυνση της διαδρομής. 
 
Πρέπει να προβλεφθούν περιοριστικοί διακόπτες για να αποκλείουν την υπερβολική ανύψωση ή 
κάθοδο, όπως επίσης και περιοριστικοί διακόπτες σε όλες τις διευθύνσεις κίνησης της γέφυρας 
και του φορείου. Ο μηχανισμός πρέπει να έχει συστήματα αυτόματης επαναφοράς. 
 
Το συγκρότημα ανυψώσεως στους κινητούς μηχανισμούς πρέπει να κρέμεται από ένα φορείο 
σχεδιασμένο έτσι ώστε να κινείται κατά μήκος της γερανογέφυρας. Κάθε άκρο των τροχιών, 
όπως και της γέφυρας πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ρυθμιζόμενο εμπόδιο τέρματος (stop). 
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13. Συστήματα Εξαερισμού 
 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στα συστήματα εξαερισμού και ειδικότερα στα δίκτυα 
αεραγωγών, στα διαφράγματα, τα στόμια και τους ανεμιστήρες. Γενικά οι εγκαταστάσεις θα 
μελετηθούν και θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΝ12255-9 «Έλεγχος 
οσμών και εξαερισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων». Εάν δεν προδιαγράφεται 
διαφορετικά τα συστήματα εξαερισμού σε κτίρια της εγκατάστασης όπου παρουσιάζονται 
θερμικά φορτία λόγω απωλειών (π.χ. κτίριο φυσητήρων, κτίριο αφυδάτωσης), θα μελετηθούν 
ώστε να διασφαλίζεται ότι η μέγιστη εσωτερική θερμοκρασία να μην ξεπερνά κατά 50C την 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
 
 
13.1 Αεραγωγοί 
 
Γενικά η επιλογή των υλικών κατασκευής θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων 
το διαβρωτικό περιβάλλον των χώρων που εξαερίζονται.  
 
Το πρωτεύον δίκτυο των αεραγωγών εντός των κτιρίων, καθώς επίσης και το πρωτεύον δίκτυο 
εκτός των κτιρίων, εφ’ όσον είναι υπόγειο, θα κατασκευαστεί από PVC. Το υπέργειο εκτός των 
κτιρίων θα κατασκευαστεί από χαλυβδοελάσματα κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής. Το 
δευτερεύον δίκτυο εντός των κτιρίων θα κατασκευαστεί από PVC, ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλα 
πλαστικά υλικά. 
 
Οι χαλύβδινοιαεραγωγοί θα είναι ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής, κατασκευασμένοι από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 ή 316 ή εφ’ όσον προδιαγράφεται σχετικά, από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα (ΠΞΣ40μm). Τα ελάχιστα πάχη των αεραγωγών δίδονται στον παρακάτω πίνακα.  

 
 

Πίνακας: Ελάχιστα πάχη των χαλύβδινων αεραγωγών 
 

 Πάχος ελάσματος [mm] 
max διάσταση ή διάμετρος [mm] Γαλβανισμένοι Ανοξείδωτοι 

< 300 0,6 0,4 
301 - 760 0,8 0,6 

761 - 1070 0,9 0,8 
1071 - 1500 1,0 1,0 

> 1501 1,25 1,25 
 
Για την αύξηση της ακαμψίας των ορθογωνικών αεραγωγών πρέπει να γίνονται κατάλληλες 
ενισχύσεις.  
 
Οι πλαστικοί αγωγοί θα είναι σύμφωνα με τις τις παρακάτω προδιαγραφές:  
 
 από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 476 και EN 1401-1 (π.χ. Helidur) 
 από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 1169 και ISO 9971 (π.χ. HelidurSpiral) 
 από u-PVC ονομαστικής πίεσης 6 bar κατά ΕΛΟΤ 9, DIN 8061, DIN 8062-3, ISO 161/1 
 από κυματοειδές (corrugated) PE κατά ΕΛΟΤ 1169 
 από HDPE δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476 
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Εύκαμπτοι αεραγωγοί από PVC με σπειροειδή ενίσχυση από PVCχρησιμοποιούνται 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 
από -50C έως +500C. 
 
Γενικά θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες «Βαρέως Τύπου». Σε περίπτωση υπογείων δικτύων όπου 
απαιτούνται μικρές ακτίνες καμπυλότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν «εύκαμπτοι αεραγωγοί 
με ενίσχυση από PVC», με την προϋπόθεση ότι θα επενδυθούν με μία στρώση σκυροδέματος 
ελάχιστου πάχους 20cm. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει πριν την κατασκευή του δικτύου εξαερισμού μίας μονάδας να υποβάλει 
στην Υπηρεσία για έγκριση σχέδιο δικτύου εξαερισμού στο οποίο θα εμφανίζονται όλα τα 
εξαρτήματα. Τα σχέδια θα ετοιμάζονται μετά την αποτύπωση των δοκιμών στοιχείων της 
μονάδας όπως αυτά κατασκευάστηκαν καθώς επίσης και του εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε. 
 
Η στήριξη των αεραγωγών από τα οικοδομικά στοιχεία θα πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτη 
στερεότητα, ακαμψία και έλλειψη θορύβων κατά την λειτουργία. 
 
Τα στηρίγματα των ορθογωνικών αεραγωγών θα κατασκευασθούν: 
 
 από μορφοσίδηρο που πριν την τοποθέτηση θα γαλβανιστεί εν θερμώ (ΠΞΣ80μm) ή   
 από ανοξείδωτες λάμες ελάχιστου πάχους 6mm. Στη περίπτωση αυτή οι  ντίζες, καθώς 

επίσης και όλες οι βίδες και τα περικόχλια πρέπει να είναι ανοξείδωτες.  
 
Για την μείωση των δονήσεων και θορύβων από την επαφή των αεραγωγών με τα στηρίγματα, 
θα πρέπει τόσο οι ράγες, όσο και οι ντίζες στήριξης να καλύπτονται με ειδικό ηχομονωτικό 
λάστιχο τύπου Dammgulast, ενώ στα σημεία σύνδεσης κάθε ντίζας με τη ράγα πρέπει να 
τοποθετηθεί ειδικός ελαστικός δακτύλιος μειώσεως του θορύβου τύπου Dammgulast. Η στήριξη 
των κυκλικών αεραγωγών θα γίνεται με: 
 
 ανάρτηση του αεραγωγού με ντίζες από την οροφή, ή  
 ανάρτηση του αεραγωγού με οδοντωτή χαλύβδινη ταινία. 
 
Όλα τα υλικά και μικροϋλικά θα είναι είτε ανοξείδωτα ή γαλβάνισμένα εν θερμώ (ΠΞΣ80μm).Για 
την ανάρτηση με ντίζες χρησιμοποιούνται διαιρούμενα στηρίγματα με ειδικό ηχομονωτικό 
λάστιχο τύπου Dammgulast (κατά DΙN4109). Στα κολλάρα πρέπει να τοποθετείται ελαστικός 
δακτύλιος - παρέμβυσμα για τη μείωση των θορύβων που προκαλούνται από την επαφή του 
σωλήνα με το κολλάρο. 
 
Όπου υπάρχουν πολλά στηρίγματα παραλλήλων σωληνώσεων πρέπει να χρησιμοποιείται 
τροχιά με σχισμή, η οποία στερεώνεται πάνω στην οροφή ή στον τοίχο.  
 
Για την αλλαγή κατεύθυνσης, την αλλαγή διατομής, την διακλάδωση κτλ. των αεραγωγών 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν ειδικά εξαρτήματα από ανοξείδωτη λαμαρίνα σύμφωνα με διεθνείς 
κανονισμούς. 
 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Β–Προδιαγραφές Μηχανολογικών Έργων 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 87 
 

Γενικά η μέση ακτίνα καμπυλότητας (R) πρέπει να είναι μεγαλύτερη από Α (Α: η μέγιστη 
διάσταση του αεραγωγού). Στην περίπτωση που στην μελέτη επιλέγεται R<Α τότε οι καμπύλες 
πρέπει να κατασκευαστούν με εσωτερικά οδηγητικά πτερύγια. Εάν η κατασκευή απαιτεί την 
χρησιμοποίηση γωνίας αντί καμπύλης τότε η κατασκευή γίνεται με εσωτερικά οδηγητικά 
πτερύγια (απλά ή διπλά). 
 
Σε ειδικές περιπτώσεις και για κατασκευαστικούς λόγους μπορεί να επιλεγεί διαφορετική μορφή 
διακλάδωσης διατηρώντας όμως τους κανόνες για τις καμπύλες, τις γωνίες και τις 
συστολές/διαστολές των αεραγωγών. 
 
 
13.2 Ανεμιστήρες 
13.2.1 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 
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 (nonoverloading), 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 50.000ώρες. 
 
Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι ασύγχρονοι με βραχυκυκλωμένο δρομέα, τριφασικοί, για τάση 
λειτουργίας 400V με στροφές 1.450rpm 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. 
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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 RUBBERINSHEAR ή τύπου ελατηρίου. Εναλλακτικά μπορεί να 
κατασκευασθεί από ελαστικό αντικραδασμικό έδρανο επικάθησης ενδεικτικού τύπου ETAFON-
EP τοποθετημένο σε μονή στρώση.  
 
 
13.2.2 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 UNE20-113 και CEI34-1, τριφασικοί 230V/400V–50Hz, ταχύτητας 
περιστροφής1.450rpm ή μικρότερης με βαθμό προστασίας ΙΡ55, αντιεκρηκτικού τύπου Εexd-
IIB-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. 
 
Γενικά η θέση και ο τρόπος τοποθέτησης των ανεμιστήρων θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις 
παρακάτω γενικές αρχές: 
 
 Ο ανεμιστήρας, το σύστημα μετάδοσης της κίνησης και ο ηλεκτροκινητήρας πρέπει να 

είναι σε εύκολα προσιτές θέσεις ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία, η ρύθμιση και η 
συντήρηση του συστήματος (αφαίρεση κινητήρα. λίπανση εδράνων, ρύθμιση τροχαλιών 
κτλ.). 

 Η στήριξη (ανάρτηση ή έδραση) των ανεμιστήρων πρέπει να είναι αντιδονητική. Όλες οι 
συνδέσεις με δίκτυα αεραγωγών θα γίνονται με την παρεμβολή ενός τεμαχίου εύκαμπτου 
αεραγωγού και οι συνδέσεις με το ηλεκτρικό δίκτυο με την παρεμβολή εύκαμπτου 
σωλήνα. 
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 Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης πρέπει να περιβάλλεται πάντα με κατάλληλο 
προστατευτικό κάλυμμα. 

 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των αεραγωγών θα ακολουθήσει δοκιμή 
στεγανότητας των δικτύων. Για τον σκοπό αυτό θα κλειστούν όλα τα διαφράγματα και τα στόμια 
θα φραχτούν εξωτερικά με προσεκτική επικόλληση φύλλων χαρτιού λεπτού και ανθεκτικού. 
Στην συνέχεια θα τεθεί σε λειτουργία ο ανεμιστήρας του δικτύου. Η εγκατάσταση θα αφεθεί να 
λειτουργήσει στις συνθήκες αυτές. Διαρροές των αεραγωγών θα ανιχνευτούν από την εμφάνιση 
ρεύματος αέρα στην έξοδο του ανεμιστήρα. Το ρεύμα αυτό μετρούμενο με κατάλληλο όργανο, 
ανεμόμετρο ηλεκτρονικού τύπου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής παροχής 
του ανεμιστήρα. 
 
Θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία όλοι οι ανεμιστήρες (παροχής, επιστροφής, απόρριψης), 
ώστε να ελεγχθεί η ορθή φορά περιστροφής και να γίνει μέτρηση του αριθμού στροφών, της 
έντασης και της τάσης κάθε ηλεκτροκινητήρα. 
 
Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει έλεγχος της συνολικής παροχής κάθε ανεμιστήρα απαγωγής 
αέρα στις ονομαστικές του στροφές. (επιθυμητή διακύμανση 10%)  
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 
 

1.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
 
1.2 Υλικά 
 

1.2.1 Τριπολικός διακόπτης φορτίου 
1.2.2 Μπάρες – Ακροκιβώτια 
1.2.3 Τριπολικός γειωτής 
1.2.4 Αλεξικέραυνα γραμμής 
1.2.5 Ενδεικτικές λυχνίες αίγλης 
1.2.6 Μετασχηματιστές 

1.2.6.1 Μετασχηματιστές έντασης 
1.2.6.2 Μετασχηματιστές τάσης 

1.2.7 Όργανα 
1.2.7.1 Αμπερόμετρα 
1.2.7.2  Βολτόμετρα 

1.2.8 Ασφάλειες 
1.2.9 Βοηθητικός εξοπλισμός 
 

1.3 Εκτέλεση Εργασιών 
 

1.3.1 Κατασκευή κυψελών μέσης τάσης 
 

1.3.1.1 Τμήμα ζυγών 
1.3.1.2 Τμήμα τροφοδοσίας (με διακόπτη φορτίου) 
1.3.1.3 Τμήμα οργάνων 
 

1.3.2 Κύριοι ζυγοί και συνδέσεις 
1.3.3 Συστήματα γείωσης στο εσωτερικό του πίνακα 
1.3.4 Μανδαλώσεις 
 

1.3.4.1 Πεδία με διακόπτες  φορτίου εξαφθορειούχου θείου 
1.3.4.2 Πεδία με αποζεύκτη γραμμής (διακόπτες φορτίου ή 

περιστροφικούς αποζεύκτες) 
1.3.4.3 Μονάδα εισόδου με διακόπτη γείωσης 
 

1.3.5 Βαφή 
1.3.6 Ηλεκτρολογική κατασκευή 
 

1.3.6.1 Κυψέλη εισόδου από ΔΕΗ 
1.3.6.2 Κυψέλη τροφοδοσίας μετασχηματιστή με ασφαλειοαποζεύκτη 

φορτίου 
1.3.7 Προστασία υποσταθμών από σφάλματα 

 
1.3.8 Έλεγχος και δοκιμές 
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1.3.8.1 Δοκιμές τύπου 
1.3.8.2 Δοκιμές σειράς 
 

1.3.9 Κατασκευαστικά σχέδια - πιστοποιητικά 
 
2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 
 

2.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
 
2.2 Υλικά 
 

2.2.1 Γενικός αυτόματος διακόπτης 
2.2.2 Αυτόματοι διακόπτες προστασίας κινητήρων 
2.2.3 Αυτόματοι (τηλεχειριζόμενοι) διακόπτες αέρος (ACB) 
2.2.4 Αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 
2.2.5 Διακόπτες φορτίου 
2.2.6 Ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου στροφών κινητήρων (inverters) και ομαλοί 

εκκινητές 
2.2.7 Ηλεκτρονόμοι 
 

2.2.7.1 Ηλεκτρονόμοι προστασίας 
2.2.7.2 Ηλεκτρονόμοι ισχύος 
2.2.7.3 Βοηθητικά ρελέ 
 

2.2.8. Μεταγωγικοί διακόπτες – Διακόπτες ράγας 
 

2.2.8.1 Μεταγωγικοί διακόπτες I-0-II 
2.2.8.2  Διακόπτες ράγας 
 

2.2.9  Αυτόματες ασφάλειες (μικροαυτόματοι διακόπτες MCB) 
2.2.10  Διακόπτες διαρροής (RCD) 
2.2.11  Πυκνωτές αντιστάθμισης 
2.2.12  Αντικεραυνικά 
2.2.13  Μπουτόν τηλεχειρισμού – ενδεικτικές λυχνίες 
2.2.14  Όργανα μετρήσεως 
 

2.2.14.1  Αμπερόμετρα 
2.2.14.2  Βολτόμετρα 
2.2.14.3  Ηλεκτρονικά πολυόργανα 
2.2.14.4  Μετασχηματιστές εντάσεως 
2.2.14.5  Μετασχηματιστές τάσεως 
 

2.2.15Επιτηρητές τάσης 
 

2.3 Εκτέλεση εργασιών 
 

2.3.1 Βαθμός προστασίας 
2.3.2 Δομή πινάκων Χαμηλής Τάσης 
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2.3.2.1 Μεταλλικά μέρη 
2.3.2.2 Κύριοι ζυγοί διανομής 
2.3.2.3 Μπάρες Ουδετέρου – Γείωσης 
2.3.2.4 Εσωτερικές καλωδιώσεις πινάκων 
2.3.2.5 Συνδέσεις καλωδίων 
2.3.2.6 Πρόσθετος εξοπλισμός πινάκων τύπου πεδίων 
2.3.2.7 Πεδία 
2.3.2.8 Χωνευτοί και επίτοιχοι πίνακες μικρής ισχύος 
 

2.3.3 Έλεγχος και δοκιμές 
2.3.4  Κατασκευαστικά σχέδια – πιστοποιητικά 

 
 
3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

3.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
 
3.2 Υλικά 
 

3.2.1 Μετασχηματιστές ελαίου 
3.2.1.1 Πυρήνας και πηνία 
3.2.1.2Λέβητας και δοχείο διαστολής 
3.2.1.3Τεχνικά χαρακτηριστικά Μ/Σ λαδιού 
3.2.1.4  Εξαρτήματα 
3.2.1.5  Συσκευή BUCHHOLZ 

 
3.3   Εκτέλεση εργασιών 
 

3.3.1  Εγκατάσταση 
3.3.2  Δοκιμές 
3.3.3Έλεγχοι 

 
4. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 

 
4.1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 
4.2 Γενικά 
4.3 Περιγραφή 
4.4 Εγκατάσταση 

 
5. ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΟΔΕΥΣΕΩΣ 
 

5.1  Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 
5.2Υλικά 

5.2.1  Καλώδια μέσης τάσης 
5.2.2  Καλώδια χαμηλής τάσης 
5.2.3  Καλώδια οργάνων και ελέγχου 
5.2.4  Καλώδια μεταφοράς δεδομένων 
5.2.5  Καλώδια τηλεφωνικών εγκαταστάσεων 
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5.3  Εκτέλεση εργασιών 
5.3.1  Εγκατάσταση και οδεύσεις καλωδίων 
5.3.2  Εκσκαφή χανδάκων τοποθέτησης καλωδίων 
5.3.3  Εσχάρες στηρίξεως καλωδίων 
5.3.4  Κουτιά διακλάδωσης 
5.3.5  Σωληνώσεις προστασίας των καλωδίων 
5.3.6  Οχετοί καλωδίων 
5.3.7  Οικοδομικές εργασίες 

 
6. ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

6.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
6.2 Υλικά 

6.2.1 Θεμελιακή γείωση 
6.2.2 Ισοδύναμικο πλέγμα 
6.2.3 Γείωση προστασίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
6.2.4 Γείωση προστασίας ουδέτερων κόμβων 
6.2.5 Ηλεκτρόδια γείωσης 
6.2.6 Τρίγωνα γείωσης – πλάκες γείωσης 

6.3 Εκτέλεση Εργασιών 
6.3.1  Θεμελιακή γείωση 

6.3.1.1  Απαγωγοί γείωσης 
6.3.1.2  Έλεγχος – Μέτρηση της θεμελιακής γείωσης 

6.3.2  Ισοδύναμικο πλέγμα 
6.3.3  Γείωση προστασίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
6.3.4  Γείωση προστασίας ουδέτερων κόμβων 
6.3.5  Ηλεκτρόδια γείωσης 
6.3.6  Τρίγωνα γείωσης – πλάκες γείωσης 

 
7. ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

7.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
7.2 Υλικά 

7.2.1 Δίκτυο τηλεφώνων 
7.2.1.1  Τηλεφωνικό κέντρο 
7.2.1.2  Ειδικά χαρακτηριστικά τηλεφωνικού κέντρου 
7.2.1.3 Τηλεφωνικές συσκευές 

7.2.2   Δομημένη καλωδίωση 
7.3 Εκτέλεση Εργασιών 

7.3.1 Δίκτυο τηλεφώνων 
7.3.2 Εγκατάσταση δικτύου δομημένης καλωδίωσης 

7.3.2.1Καμπίνες κατανεμητών με ικριώματα (Racks) 19” 
7.3.2.2Καλωδιώσεις 
7.3.2.3Τερματισμοί 
7.3.2.4  Γειώσεις 
7.3.2.5  Σήμανση 
7.3.2.6  Δοκιμές αποδοχής 
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8.  ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 

8.1  Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
8.2  Υλικά 
8.3  Εκτέλεση Εργασιών 
8.4  Βάσεις ιστών 

  



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Γ–Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Έργων 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 7 
 

1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 
1.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις μελέτης και κατασκευής εργοστασιακά 
προκατασκευασμένων πινάκων Μέσης Τάσης κατάλληλων για εσωτερική εγκατάσταση, που 
εγκαθίστανται στο έργο.  
 
Εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι πίνακες μέσης τάσης θα είναι κατάλληλοι για 
σύνδεση σε τριφασικό δίκτυο της ΔΕΗ 20kV, 50Hz με:  
 

- ισχύ βραχυκυκλώματος 250MVA – 350MVA στα 15 kV – 20 kV αντίστοιχα,  
- ονομαστική τάση λειτουργίας 24kV, 50Hz, 
- αντοχή σε διέλευση βραχυκυκλώματος 16kA/1sec. 
-  

Εφ’ όσον δεν περιγράφεται διαφορετικά η στάθμη μόνωσης του πίνακα θα συμφωνεί με τα 
πρότυπα IEC για: 
 

- θερμοκρασίες από -5°C έως +40°C (μέση θερμοκρασία 24ωρου 35°C)  
- μέγιστο υψόμετρο εγκατάστασης 1.000m 
- στάθμη μόνωσης (τάση αντοχής) σε 50 Hz επί 1min, 50kV και στάθμη μόνωσης 

125kV για κρουστική τάση 1,2/50μs, 
- σχετική υγρασία 95% μέγιστη. 

 
Η προστασία των πινάκων θα είναι τουλάχιστον ΙΡ41 κατά DIN40050 και IEC144 και η στάθμη 
μόνωσης 20N κατά VDE0111. 
 
 
1.2 Υλικά 
 
Ο προμηθευτής των πινάκων πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την 
κατασκευή πινάκων μέσης τάσης.Όλα τα υλικά μέσης τάσης θα προέρχονται από κατασκευαστή 
που έχει πιστοποίηση κατά ISO9001.Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με την 
τελευταία έκδοση των διεθνών προτύπων:  
 

- IEC 62271-200 AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated 
voltages above 1kV and up to and including 54kV 

- IEC 60265  MV switches 
- IEC 60129  AC disconnectors and earthing switches 
- IEC 60694  Common clauses for MV switchgear and controlgear 
- IEC 60420  MV AC switch-fuse combinations 
- IEC 60056  MV AC circuit breakers 
- IEC 60282-1  MV fuses 
- IEC 60185  Current transformers 
- IEC 60186  Voltage transformers 
- IEC 60801  Electromagnetic compatibility for industrial process 

measurement and control equipment. 
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1.2.1 Τριπολικός διακόπτης φορτίου 
 
Ο διακόπτης πρέπει να είναι ανεξάρτητης τοποθέτησης, περιστροφικού τύπου. Θα συνοδεύεται 
από μιμικό διάγραμμα και κλειδί ασφαλείας στην θέση OFF, εξάρτημα μανδάλωσης με τον 
γειωτή στην έξοδο, εξάρτημα μανδάλωσης με την πόρτα της κυψέλης και χειριστήριο. 
 
Ο διακόπτης θα έχει τη μορφή κλειστού θαλάμου, θα χρησιμοποιεί σαν μέσο διακοπής 
εξαφθοριούχο θείο (SF6) σε χαμηλή πίεση και δεν θα απαιτεί συντήρηση. Θα είναι 
τοποθετημένος σε οριζόντια θέση εντός του πεδίου και οι κύριες επαφές του, θα είναι ορατές 
από την μπροστινή πλευρά του πεδίου. Μέσω κατάλληλης ενδεικτικής διάταξης, που θα παίρνει 
κίνηση απευθείας από τον κύριο άξονα χειρισμού, θα είναι δυνατή η αναγνώριση της θέσης των 
επαφών του διακόπτη, με τη μορφή μιμικού διαγράμματος. 
 
Ο διακόπτης θα είναι αυξημένης συχνότητας χειρισμών όπως ορίζεται στην §3.104 του IEC 
60265-1. Θα έχει τρεις θέσεις λειτουργίας (ανοικτός – κλειστός – θέση γείωσης) και θα είναι 
πλήρως συναρμολογούμενος και δοκιμασμένος προτού εξέλθει της γραμμής παραγωγής του. Η 
σχετική πίεση του SF6 που τον περιβάλει δεν θα υπερβαίνει το 0,5bar. Η κατασκευή του 
περιβλήματος του διακόπτη, θα είναι σύμφωνη με την απαίτηση του IEC60298 (παράρτημα G, 
§2.3 και 3.3) για συστήματα “στεγανά” (sealedforlife) διάρκειας 30 ετών, κατά την οποία δεν θα 
υπάρχει η ανάγκη επαναπλήρωσης του θαλάμου με SF6. Η μηχανική αντοχή του διακόπτη θα 
είναι κατ’ ελάχιστο 1.000 χειρισμοί. 
 
Στον διακόπτη θα υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης κινητήρα τηλεχειρισμού, πηνίων ζεύξης – 
απόζευξης, βοηθητικών επαφών και λουκέτων ή κλειδαριών ώστε να επιτευχθεί 
αλληλομανδάλωση με διαφορετικά πεδία. 
 
Ο διακόπτης θα είναι εφοδιασμένος με βοηθητικές επαφές δύο NO και δύο NC και πηνίο 
εργασίας. Ο διακόπτης πρέπει να είναι σειράς μονώσεως 20Ν, αντοχής σε ρεύμα 
βραχυκύκλωσεως τουλάχιστον 20kΑ. 
 
Ο ασφαλειοαποζέκτης φορτίου θα έχει τη μορφή κλειστού θαλάμου, θα χρησιμοποιεί σαν μέσο 
διακοπής εξαφθοριούχο θείο (SF6) σε χαμηλή πίεση και δεν θα απαιτεί συντήρηση. Θα είναι 
τοποθετημένος σε οριζόντια θέση εντός του πεδίου και οι κύριες επαφές του, θα είναι ορατές 
από την μπροστινή πλευρά του πεδίου. Μέσω κατάλληλης ενδεικτικής διάταξης, που θα παίρνει 
κίνηση απευθείας από τον κύριο άξονα χειρισμού, θα είναι δυνατή η αναγνώριση της θέσης των 
επαφών του διακόπτη, με τη μορφή μιμικού διαγράμματος. Θα περιλαμβάνει τον κύριο 
εξοπλισμό που ακολουθεί: 
 
- Τριπολικές μπάρες χαλκού 630 Α 
- Αποζεύκτη φορτίου 24 kV, 630 Α, 50/125 V, 16 kA/1 sec σε κοινό κέλυφος με γειωτή. 
- Χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας για τον αποζεύκτη φορτίου και το γειωτή. Το άνοιγμα 

του αποζεύκτη θα γίνεται με τη χρήση μπουτόν. 
- Τρεις βάσεις ασφαλειών 200Α με τις αντίστοιχες ασφάλειες (με ονομαστική ένταση που 

εξαρτάται από την ισχύ του υπό προστασία Μ/Σ). Η τήξη μιας ασφάλειας θα προκαλεί το 
άνοιγμα του αποζεύκτη φορτίου.  

- Μηχανική ένδειξη τηγμένης ασφάλειας. 
- Πηνίο εργασίας. 
- Τρεις χωρητικούς καταμεριστές τάσης με τις αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες. 
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- Κατάλληλες υποδοχές για σύνδεση καλωδίων μέχρι 95mm2 
 
1.2.2 Μπάρες – Ακροκιβώτια 
 
Οι μπάρες θα είναι τρεις παράλληλες, οριζόντια στερεωμένες στους διακόπτες, 
κατασκευασμένες από χαλκό και θα φέρουν μόνωση από PVC. 
 
Η πρόσβαση σ’ αυτές θα είναι δυνατή μόνο από πάνω, μετά την αποσυναρμολόγηση μέρους 
της οροφής που φέρει προειδοποιητική ένδειξη. Καμία άλλη πρόσβαση στον εν λόγω χώρο δεν 
είναι αποδεκτή.  
 
Τα ακροκιβώτια θα είναι ξηρού τύπου, εσωτερικού χώρου, προκατασκευασμένου κώνου 
εξομαλύνσεως. Το ακροκιβώτιο θα βρίσκεται μέσα σε μονωτήρα από προκατασκευασμένη 
ρητίνη ώστε να προστατεύεται από τις δυναμικές καταπονήσεις των βραχυκλωμάτων, 
υπερεντάσεων κτλ. 
 
Η προκατασκευασμένη ρητίνη θα είναι χυτευμένη σε κενό ώστε να μην υπάρχουν φυσαλίδες 
αέρος. 
 
Το όλο συγκρότημα κώνος – περίβλημα θα έχει αντοχή σε κρουστική τάση 125kV. 
 
Η οπή του κώνου εξομαλύνσεως για την υποδοχή του καλωδίου θα πρέπει να έχει διάμετρο 
τέτοια, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμοστή είσοδος της μονώσεως του καλωδίου δίχως να 
προξενήσει ζημιά στο εσωτερικό του κώνου και ταυτόχρονα να μην είναι μεγαλύτερη από την 
διάμετρο του καλωδίου. 
 
Η σύσφιγξη του κώνου εξομαλύνσεως στο καλώδιο θα επιτυγχάνεται αφ’ ενός μεν με την καλή 
συναρμογή του κώνου εξομαλύνσεως και του καλωδίου, αφ’ ετέρου δε με πίεση του κώνου, με 
ισχυρό ελατήριο από ειδικό ελατηριωτό ανοξείδωτο χάλυβα ο οποίος βρίσκεται στο πάνω ή 
κάτω σημείο μέσα στον μονωτήρα. 
 
 
1.2.3 Τριπολικός γειωτής 
 
Η γείωση των καλωδίων ισχύος θα πραγματοποιείται με τη χρήση γειωτή που θα έχει για 
λόγους ασφαλείας δυνατότητα ζεύξης στο βραχυκύκλωμα (makingcapacity) όπως ορίζει το 
IEC60129.  
Ο γειωτής θα είναι σειράς μονώσεως 20Ν, διηλεκτρικής αντοχής 125kV ισχύος βραχυκύκλωσης 
τουλάχιστον 20kΑ σε στιγμιαίο ρεύμα βραχυκύκλωσης (1sec) και 40kA σε κρουστικό ρεύμα. Ο 
γειωτής θα φέρει χειριστήριο και βοηθητικές επαφές. 
 
Ο χειρισμός της γείωσης πρέπει να γίνεται από την μπροστινή πλευρά του πίνακα, με 
χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας ανεξάρτητο από τον χειριστή, τόσο κατά την διαδικασία 
ζεύξης όσο και κατά την διαδικασία απόζευξης. 
 
Ο γειωτής πρέπει να είναι μανδαλωμένος με την πόρτα, έτσι ώστε η πόρτα να μην μπορεί να 
ανοίξει στην περίπτωση που ο γειωτής είναι ανοικτός και αντίστροφα. Δεν πρέπει να είναι 
δυνατή η απόζευξη του γειωτή με την πόρτα ανοικτή. 
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Οι γειωτές θα πρέπει να είναι εκ των προτέρων ρυθμισμένοι ώστε να επιτυγχάνονται οι 
μανδαλώσεις που προβλέπονται στην σχετική παράγραφο και επιπλέον θα πρέπει να 
εφοδιάζονται με τον ακόλουθο εξοπλισμό: 
 
- χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας στην μπροστινή όψη του πίνακα 
- μηχανική σήμανση στο μπροστινό μέρος του πίνακα, για το άνοιγμα και το κλείσιμο του 

γειωτή. 
 
 
1.2.4 Αλεξικέραυνα γραμμής 
 
Τα αλεξικέραυνα θα είναι τάσης 21kV, έντασης δοκιμής 10kΑ, με στήριγμα, αποζευκτική διάταξη 
και βαλβίδα εκτόνωσης. 
 
 
1.2.5 Ενδεικτικές λυχνίες αίγλης 
 
Οι τρεις ενδεικτικές λυχνίες αίγλης για ένδειξη τάσεως θα τροφοδοτούνται μέσω χωρητικών 
καταμεριστών. Θα είναι λυχνίες κρυσταλλικού διαφανούς καλύμματος κατάλληλου χρωματισμού 
που θα βιδώνει σε επιχρωμιωμένο πλαίσιο-δακτύλιο. 
 
 
1.2.6 Μετασχηματιστές 
1.2.6.1 Μετασχηματιστές έντασης 
 
Οι τρεις μετασχηματιστές έντασης, ένας για κάθε φάση, θα είναι κατασκευασμένοι από 
εποξειδική ρητίνη, θα είναι απλού πυρήνα και θα φέρουν ενδεικτική πινακίδα με όλα τα 
ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά, ήτοι: 
 

- στάθμη μόνωσης  24kV 
- σειρά μονώσεως R20N 
- κλάση ακρίβειας 1 
- συντελεστής κορεσμού 5 
- σχέση μετασχηματισμού 200/5Α 
- ονομαστική ή φαινόμενη ισχύς  15VA 

 
Ο προμηθευτής θα είναι σε θέση να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά τύπου από 
αναγνωρισμένο εργαστήριο. 
 
 
1.2.6.2 Μετασχηματιστές τάσης 
 
Οι τρεις μετασχηματιστές τάσης, ένας για κάθε φάση, θα είναι εποξειδικής ρητίνης διπλού 
τυλίγματος, σύμφωνοι με τα VDE414, IEC60186 και IEC444. Χρησιμοποιούνται για την 
τροφοδοσία των κυκλωμάτων τάσεως των οργάνων μετρήσεως. Ανάλογα με τις ανάγκες θα 
είναι κατάλληλοι ή για συνδεσμολογία φάση – φάση ή φάση – γη (θα διευκρινίζεται ανά 
περίπτωση). Η προστασία τους θα γίνεται με τη χρήση ασφαλειών Μ.Τ. ή αυτόματο διακόπτη 
ισχύος. Θα φέρουν ενδεικτική πινακίδα με όλα τα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά, ήτοι: 
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- στάθμη μόνωσης  24kV 
- σειρά μονώσεως R20N 
- κλάση ακρίβειας 0,5 
- σχέση μετασχηματισμού 20/0,1 kV 
- ισχύς εξόδου κατάλληλη για τη λειτουργία των οργάνων 
- ονομαστική συχνότητα 50Hz 

 
Ο προμηθευτής θα είναι σε θέση να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά τύπου από 
αναγνωρισμένο εργαστήριο. 
 
 
1.2.7 Όργανα 
1.2.7.1 Αμπερόμετρα 
 
Τα αμπερόμετρα θα είναι στρεφόμενου σιδήρου, με αντοχή υπερφόρτισης 20% του 
ονομαστικού ρεύματος, αντοχή σε υπερφόρτωση επί του ονομαστικού 50 φορές για 1sec. Οι 
διαστάσεις τους θα είναι 96mmx96mm, κλάσης 1,5 και περιοχής μέτρησης 0-5Α, ώστε να 
συνεργάζονται με τους μετασχηματιστές έντασης. 
 
 
1.2.7.2 Βολτόμετρα 
 
Το βολτόμετρο θα είναι διαστάσεων 96mmx96mm, κλάσης 1,5 περιοχής μέτρησης 0-24kV, 
αντοχής σε συνεχή υπερφόρτιση επί του ονομαστικού φορτίου 2 φορές για 1 λεπτό. 
 
 
1.2.8 Ασφάλειες 
 
Οι ασφάλειες θα είναι ονομαστικής μέσης τάσης 24kV, ονομαστικής εντάσεως βάσεως 200Α, 
ονομαστικής έντασης τηκτού σύμφωνα με τη μελέτη και σύμφωνες με την προδιαγραφή 
ΙEC60282-1. Θα είναι εφοδιασμένες με κατάλληλο μηχανισμό που θα λειτουργεί όταν 
λειτουργούν οι ασφάλειες για να ανοίξει ο αυτόματος διακόπτης φορτίου. H αντοχή σε 
εναλλασσόμενη τάση ως προς τη γη θα είναι 55kV και μεταξύ των φωλεών της ασφάλειας 75kV. 
Η ελάχιστη ένταση διακοπής θα είναι 2,5-3 φορές της ονομαστικής. Σε περίπτωση 
βραχυκυκλώματος στην εγκατάσταση που προστατεύεται από τις ασφάλειες πρέπει σύμφωνα 
με το IEC60282-1 να αντικατασταθούν και οι τρεις ασφάλειες μαζί. 
 
 
1.2.9 Βοηθητικός εξοπλισμός 
 
Ο βοηθητικός εξοπλισμός θα ικανοποιεί τις παραγράφους 5.4 του IEC60298 και 5.4 του 
IEC60694. 
 
Στα βοηθητικά κυκλώματα ελέγχου και σήμανσης πρέπει να χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι 
χάλκινοι αγωγοί με μόνωση από PVC. Για την εμπόδιση μετάδοσης της φωτιάς πρέπει να έχουν 
ελάχιστη κλάση μόνωσης 3kV. 
 
Η ελάχιστη διατομή των καλωδίων θα είναι 2,5mm2 για τα κυκλώματα ισχύος και 1,5 mm2 για τα 
κυκλώματα πολύ χαμηλής τάσης. 
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Οι αγωγοί των βοηθητικών κυκλωμάτων, για να είναι σε αντιστοιχία με την συσκευή με την 
οποία είναι συνδεμένοι και θα πρέπει να χαρακτηρίζονται με μικρούς αριθμούς που θα 
δηλώνουν τον αριθμό της σύνδεσης που θα φαίνεται στο αντίστοιχο «ΟΠΩΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ» ηλεκτρολογικό διάγραμμα (μονογραμμικό σχέδιο). 
 
Στην άκρη κάθε καλωδίου θα πρέπει να προσαρμόζεται κατάλληλος ακροδέκτης σύνδεσης. 
 
Όλοι οι αγωγοί των κυκλωμάτων οι οποίοι είναι συνδεμένοι σε κάποια συσκευή του πίνακα 
διανομής, θα πρέπει να καταλήγουν σε αριθμημένες κλεμμοσειρές. 
 
Η μόνωση των ακροδεκτών σύνδεσης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από άκαυστο και μη 
υγροσκοπικό υλικό. 
Η στερέωση των ομάδων καλωδίων στα σημεία σύνδεσης πρέπει να είναι αντικραδασμικού 
τύπου. 
 
Οι κλεμοσειρές στο δευτερεύον των μετασχηματιστών έντασης θα πρέπει να έχουν 
ενσωματωμένη την δυνατότητα βραχυκύκλωσης των επαφών τους σε περίπτωση αποσύνδεσης 
οργάνων μέτρησης. 
 
Οι κλεμοσειρές στο δευτερεύον των μετασχηματιστών τάσης θα πρέπει να διαθέτουν υποδοχές 
για προσωρινή σύνδεση οργάνων μέτρησης. 
 
Οι κλεμοσειρές του πίνακα διανομής για εξωτερικές συνδέσεις, θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένες με τρόπο που να επιτρέπει την σύνδεση ενός καλωδίου σε κάθε ακροδέκτη. 
Ένας αριθμός εφεδρικών ακροδεκτών ίσος με το 5% του συνόλου θα πρέπει να έχει 
προβλεφθεί στον πίνακα ακροδεκτών. 
 
Όλος ο εξοπλισμός που κατά τη λειτουργία βρίσκεται υπό τάση, θα πρέπει να έχει βαθμό 
προστασίας τουλάχιστον ΙΡ20. Κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού στο τμήμα οργάνων, θα 
πρέπει να τοποθετείται μαζί και ένα εύκολα αφαιρούμενο διαχωριστικό πέτασμα, για την 
αποφυγή της ακούσιας επαφής του προσωπικού συντήρησης και ελέγχου με κάποιο τμήμα 
ενεργού αγωγού. 
 
Όλα τα χρησιμοποιούμενα όργανα, όπως ηλεκτρονόμοι προστασίας, όργανα μέτρησης κτλ., θα 
τοποθετούνται στα διαμερίσματα χαμηλής τάσης. 
 
Ειδικά οι Η/Ν θα είναι «ολοκληρωμένου τύπου» και θα προσφέρουν προστασία, μέτρηση, 
έλεγχο και επιτήρηση και θα είναι σύμφωνοι με το IEC60801.4 που θέτει κανόνες για την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 
 
Η παροχή ισχύος 24VDC θα αποτελείται από φορτιστή και συσσωρευτές και θα χρησιμοποιηθεί 
για το κύκλωμα αυτοματισμού των διακοπτών φορτίου των κυψελών και για τους αυτόματους 
χαμηλής τάσης. 
 
Οι συσσωρευτές θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και θα πληρούν τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:  
 
- τύπος: μολύβδου, τοποθετημένοι σε ξύλινες βάσεις, μονωμένοι ως προς το έδαφος 
- ονομαστική τάση: 24 V 
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- χωρητικότητα: κατάλληλη για 1 ώρα εξυπηρέτηση του φορτίου όταν χαθεί η τάση 
 

Ο φορτιστής θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και θα πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

 τύπος:  αυτόματος ηλεκτρονικός, συνεχούς φόρτισης  
 με ρεύμα διαρροής 

 επαναφόρτιση συσσωρευτού έως 6h 
 ονομαστική τάση εισόδου 220V  
 ονομαστική συχνότητα 50Ηz 
 τάση εξόδου 24V DC 
 χαρακτηριστικά τάσης εξόδου σταθερή τάση με μεγαλύτερη διακύμανση 

5% 
 μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40C 
 ενσωματωμένη προστασία έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος  
 επιλογικός διακόπτης χειροκίνητη/αυτόματη λειτουργία με 

ασφάλειες 
 AC/DC, βολτόμετρο και αμπερόμετρο στην 
 έξοδο DC 
τύπος κελύφους στεγανό 
 
ποτενσιόμετρο για ρύθμιση τάσης φόρτισης κατά την χειροκίνητη λειτουργία. 

 
 
1.3 Εκτέλεση Εργασιών 
 
Ο κάθε πίνακας θα αποτελείται από ξεχωριστές κυψέλες Μέσης Τάσης που ικανοποιούν τα 
ακόλουθα κριτήρια: 
 

- επεκτασιμότητα και από τις δύο πλευρές 
- ευκολία εγκατάστασης 
- ασφάλεια και ευκολία λειτουργίας 
- μειωμένες διαστάσεις 
- χαμηλό επίπεδο συντήρησης 

 
 
1.3.1 Κατασκευή κυψελών μέσης τάσης 
 
Ο εξοπλισμός θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις για κατασκευή μεταλλο-ενδεδυμένων κυψελών 
Μέσης Τάσης καταλλήλων για εσωτερική εγκατάσταση. Η κατηγοριοποίηση των πεδίων θα είναι 
σύμφωνη με τις διακρίσεις του προτύπου IEC 62271-200. 
 

- Απώλεια συνεχούς λειτουργίας (loss of service continuity) τάξη LSC2A 
- Τάξη διαμερισματοποίησης (PI) 
- Αντοχή σε εσωτερικό τόξο 12,5 kA / 1 sec (κατηγοριοποίηση κυψελών Μέσης 

Τάσης IAC: A-FL). 
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Οι κυψέλες Μέσης Τάσης προβλέπεται να είναι κατασκευασμένες από διαμορφωμένη λαμαρίνα 
DKP πάχους 2mm, κατάλληλα διαμορφωμένη ούτως ώστε κοχλιούμενη στον σταθερό σκελετό, 
ο οποίος είναι κατασκευασμένος από διάτρητη λαμαρίνα πάχους 3mm, να αποτελέσει ενιαίο 
σύνολο τύπου κιβωτίου. Οι πόρτες θα είναι κατασκευασμένες από στρατζαρισμένη λαμαρίνα 
πάχους 1,5mm. 
 
Κάθε κυψέλη προβλέπεται ανεξάρτητη, προστασίας ΙΡ2XC κατά IEC144, με στάθμη μόνωσης 
20Ν κατά VDE0111. 
 
Στο κάτω μέρος της κυψέλης εισέρχονται τα καλώδια, συνεπώς πρέπει να προβλέπεται ένα 
χαντάκι όδευσης, λαμβάνοντας υπ’ όψη την ελάχιστη ακτίνα κάμψης τους. Το χαντάκι θα 
καταλαμβάνει όλο το μήκος των κυψελών, θα πρέπει να έχει κατάλληλη κλίση να αποχετεύονται 
και γενικά να μην επιτρέπει στο νερό να λιμνάζει. 
 
Οι κυψέλες Μέσης Τάσης θα είναι κατάλληλες να δεχθούν διακόπτες ισχύος SF6 ή αποζεύκτες 
κενού ή αποζεύκτες φορτίου και ασφαλειοαποζεύκτες. Οι κυψέλες θα είναι ελεύθερης έδρασης η 
δε κατασκευή τους θα είναι τέτοια ώστε η θέση του διακοπτικού εξοπλισμού να είναι ορατή από 
την μπροστινή πλευρά τους από όπου θα γίνεται ο χειρισμός των οργάνων ζεύξεως και η 
σύνδεση των καλωδίων. 
 
Κάθε κυψέλη θα φέρει οροφή ελαφρού τύπου ούτως ώστε σε περίπτωση βραχυκυκλώματος να 
ανοίγει για εκτόνωση των αερίων. Εναλλακτικά θα μπορεί η εκτόνωση των αερίων σε 
περίπτωση εμφάνισης «εσωτερικού τόξου» να γίνει και από το πίσω μέρος του πίνακα μέσης 
τάσης. 
 
Οι κυψέλες θα είναι κατασκευασμένες ούτως ώστε μελλοντικά να μπορούν να επεκταθούν 
εύκολα χωρίς τροποποιήσεις. Για το λόγο αυτό τα πλαϊνά πρέπει να είναι κατασκευασμένα από 
ανεξάρτητα φύλλα λαμαρίνας, τα οποία θα μπορούν να αφαιρεθούν με ευκολία. 
 
Η εμπρόσθια όψη κάθε κυψέλης φέρει θύρα με δυο μεντεσέδες, θυρίδα εποπτείας του 
εσωτερικού της κυψέλης και ευκρινές διάγραμμα των εσωτερικών οργάνων (mimicdiagram). Η 
θύρα που καλύπτει τον χώρο της Μέσης Τάσης που περιλαμβάνει τους διακόπτες, θα ελέγχεται 
από ειδική μανδάλωση, η οποία πρέπει να απαγορεύει το άνοιγμά της όταν ο διακόπτης 
βρίσκεται σε λειτουργία. 
 
Ο χώρος της χαμηλής τάσης καλύπτεται από ειδική θύρα επί της οποίας προβάλουν οι 
προσόψεις των οργάνων προστασίας και ελέγχου της κυψέλης και καταλήγουν σε κατάλληλη 
κλεμοσειρά τα άκρα των οργάνων προστασίας και ελέγχου. Το κάτω μέρος της κυψέλης θα 
φέρει ειδική κατασκευή για το κλείσιμο της εισόδου, μετά την τοποθέτηση των καλωδίων, για την 
αποφυγή εισόδου τρωκτικών. 
 
Εντός της κυψέλης θα τοποθετηθεί ηλεκτρική θέρμανση ελεγχόμενη από θερμοστάτη ενώ θα 
υπάρχει σύστημα αερισμού κατάλληλα προστατευμένο από την διείσδυση εντόμων. 
 
Κάθε κυψέλη θα είναι πλήρως κωδικοποιημένη με τη χρήση ενδεικτικών πινακίδων που θα 
αναφέρουν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της και το είδος λειτουργίας της (εισόδου, εξόδου, 
προστασίας κτλ.). 
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Οι απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης θα είναι κοινές για όλα τα πεδία που αποτελούν τον 
πίνακα Μέσης Τάσης ο προμηθευτής θα προσκομίσει ενδεικτικό σχέδιο, που θα αποτελεί οδηγό 
για την εγκατάσταση των πεδίων. 
 
Σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα, ο πίνακας θα είναι κατασκευασμένος ώστε να εμποδίζει την 
πρόσβαση σε ενεργά μέρη κατά τη διάρκεια λειτουργίας ή συντήρησής του. 
 
Η κατασκευή των πινάκων Μέσης Τάσης θα είναι τέτοια ώστε αυτοί να είναι ελεγχόμενοι από 
μπροστά και επιθεωρούμενοι από πίσω. Η τοποθέτησή τους θα γίνει σε χώρο επαρκών 
διαστάσεων, ώστε να υπάρχει χώρος περιμετρικά από τον πίνακα. 
 
Στον τόπο του έργου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε άλλη εργασία πλην της εγκατάστασης. 
 
Κάθε κυψέλη θα αποτελείται από τουλάχιστον τρία ξεχωριστά τμήματα στα οποία θα 
περιέχονται τα διάφορα μηχανικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα αυτής. Σε κάθε κυψέλη διακρίνονται 
τα ακόλουθα τμήματα: 
 

 Τμήμα ζυγών 
 Τμήμα τροφοδοσίας 
 Τμήμα οργάνων μετρήσεως 

 
Τα τυπικά τμήματα του πεδίου πρέπει να έχουν τα ακόλουθα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 
και να φέρουν τα αντίστοιχα στοιχεία όπως απαιτείται από την Μελέτη. 
 
 
1.3.1.1 Τμήμα ζυγών 
 
Το τμήμα ζυγών πρέπει να βρίσκεται στο πάνω μέρος του πεδίου. Πρέπει να περιέχει το κύριο 
σύστημα ζυγών το οποίο στηρίζεται σε μονωτήρες και στα αποζευκτικά στοιχεία (περιστροφικός 
αποζεύκτης ή διακόπτης φορτίου), με τους ακροδέκτες του οποίου συνδέονται οι ζυγοί. 
 
Το πάνω κάλυμμα του τμήματος των ζυγών, πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανεξάρτητα 
αφαιρούμενα φύλλα λαμαρίνας, για να υπάρχει η δυνατότητα εργασιών συντήρησης και 
επιθεώρησης των ζυγών. 
 
 
1.3.1.2 Τμήμα τροφοδοσίας (με διακόπτη φορτίου) 
 
Το τμήμα τροφοδοσίας πρέπει να έχει πόρτα με μεντεσέδες και μοχλό για το άνοιγμά της, έτσι 
ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στον εξοπλισμό που περιέχει. Στο εσωτερικό του τμήματος 
τροφοδοσίας τοποθετούνται τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

- διακόπτης φορτίου ή ασφαλειοαποζεύκτης με ασφάλειες 
- γειωτής 
- διαιρέτες τάσης 
- μετασχηματιστές έντασης 
- μετασχηματιστές τάσης 
- ακροδέκτες καλωδίων 
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- αερόθερμο 60Watt για την αποφυγή δημιουργίας συμπυκνωμάτων, το οποίο 
ελέγχεται από θερμοστάτη. 

 
Η πόρτα του τμήματος πρέπει να διαθέτει παράθυρο επιθεώρησης, για τον οπτικό έλεγχο της 
θέσης των οπλισμών του αποζεύκτη ή διακόπτη και του γειωτή. Το παράθυρο επιθεώρησης 
πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό που έχει την ίδια μηχανική αντοχή με το υλικό από 
το οποίο είναι κατασκευασμένη η πόρτα του τμήματος. 
 
Στην βάση του τμήματος πρέπει να υπάρχει κατάλληλο άνοιγμα για την είσοδο βοηθητικών 
καλωδίων, για την μεταφορά σχημάτων (θα οριστούν παρακάτω) και για τις συνδέσεις με την 
βοηθητική εξωτερική παροχή. 
 
 
1.3.1.3 Τμήμα οργάνων 
 
Το τμήμα οργάνων τοποθετείται στο εμπρόσθιο και επάνω τμήμα του πεδίου με τρόπο που να 
επιτρέπεται η πρόσβασης στον εξοπλισμό που περιέχει. Το τμήμα πρέπει να διαθέτει πόρτα με 
μεντεσέδες και φρεζαριστούς κοχλίες για το άνοιγμά της. 
 
Οι συσκευές χαμηλής τάσης τοποθετούνται στο τμήμα οργάνων και περιλαμβάνουν: 
 

- διατάξεις ελέγχου και σήμανσης 
- ηλεκτρονόμους και όργανα 
- ασφάλειες, βοηθητικούς μικροαυτόματους διακόπτες 

 
Ένα φύλλο λαμαρίνας πρέπει να είναι μόνιμα τοποθετημένο για να διαχωρίζεται ο χώρος των 
οργάνων από το τμήμα των ζυγών. 
 
Στο τμήμα οργάνων πρέπει να περιέχεται κλεμμοσειρά μέσω της οποίας συνδέονται οι 
παραπάνω συσκευές. 
 
 
1.3.2 Κύριοι ζυγοί και συνδέσεις 
 
Οι κύριοι ζυγοί και οι διακλαδώσεις τους πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από ηλεκτρολυτικό 
χαλκό και η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των φάσεων πρέπει να είναι 300mm. 
 
Το σύστημα των ζυγών πρέπει να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί έτσι ώστε να αντέχει στα 
ρεύματα βραχυκύκλωσης (βραχείας διάρκειας και κορυφής για 1sec). 
 
 
1.3.3 Συστήματα γείωσης στο εσωτερικό του πίνακα 
 
Μια χάλκινη μπάρα γείωσης, σταθερά στερεωμένη στην μεταλλική κατασκευή του πίνακα και με 
ελάχιστη διατομή 75mm2 πρέπει να διαπερνά κατά μήκος τον χώρο στο εσωτερικό του πίνακα 
διανομής. 
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Ολόκληρη η κατασκευή και τα μεταλλικά στοιχεία πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους 
χρησιμοποιώντας βίδες, για να εξασφαλισθεί η καλή ηλεκτρική επαφή μεταξύ των διαφόρων 
κομματιών. 
 
Οι πόρτες πρέπει να συνδεθούν με τον σκελετό της μεταλλικής κατασκευής χρησιμοποιώντας 
εύκαμπτες χάλκινες πλεξούδες ελάχιστης διατομής 16mm2. Η γείωση του διακόπτη ισχύος 
πρέπει πάντα να εξασφαλίζεται και κατά την διάρκεια της αποσύνδεσής του (περίπτωση 
συρομένου τύπου). 
 
Η γείωση των πλαισίων των περιστροφικών αποζευκτών και των διακοπτών φορτίου πρέπει να 
εξασφαλίζεται με την σύνδεσή τους με το κύκλωμα γέιωσης. Πολύ περισσότερο όταν αυτές οι 
διατάξεις βρίσκονται σε κατάσταση απόζευξης, οπότε οι οπλισμοί τους θα πρέπει να 
κουμπώνουν σε ειδικές υποδοχές που είναι συνδεδεμένες με το κύκλωμα γείωσης. 
 
Όλα τα κύρια στοιχεία πρέπει να είναι συνδεμένα με την γείωση. 
 
Σε κάθε ένα από τα άκρα της μπάρας γείωσης θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για 
την σύνδεση του καλωδίου του δικτύου γείωσης του υποσταθμού. 
 
 
1.3.4 Μανδαλώσεις 
 
Στον πίνακα διανομής, θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες μηχανικές 
μανδαλώσεις για προστασία από λανθασμένους χειρισμούς, που θα μπορούσαν να 
διακινδυνεύσουν την ασφάλεια του προσωπικού καθώς και την αποδοτικότητα και αξιοπιστία 
της λειτουργίας του πίνακα. Ειδικότερα: 
 
 
1.3.4.1 Πεδία με διακόπτες  φορτίου εξαφθορειούχου θείου 
 
Πρέπει να κατασκευασθεί ένα σύστημα χειριζόμενων μηχανικών μανδαλώσεων μεταξύ του 
διακόπτη φορτίου , του περιστροφικού αποζεύκτη, του γειωτή και των θυρών του πίνακα 
διανομής, με το οποίο να εξασφαλίζεται η διαδοχή των χειρισμών με την σειρά που 
περιγράφονται παρακάτω: 
 
ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

- κλείσιμο της πόρτας του τμήματος του διακόπτη ισχύος 
- άνοιγμα του γειωτή (θέση OFF) 
- κλείσιμο του περιστροφικού αποζεύκτη (θέση ΟΝ) 
- αφαίρεση του κλειδιού από τον αποζεύκτη 
- τοποθέτηση του αντίστοιχου κλειδιού στον διακόπτη ισχύος 
- είναι δυνατή η ζεύξη του διακόπτη ισχύος 

 
ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

- άνοιγμα του διακόπτη ισχύος και ασφάλισή του με την αφαίρεση του κλειδιού 
- τοποθέτηση του αντίστοιχου κλειδιού στον αποζεύκτη  
- άνοιγμα του αποζεύκτη 
- κλείσιμο του γειωτή 
- είναι δυνατό το άνοιγμα της πόρτας του τμήματος του διακόπτη ισχύος 
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1.3.4.2   Πεδία με αποζεύκτη γραμμής (διακόπτες φορτίου ή περιστροφικούς αποζεύκτες) 
 
ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ 

- κλείσιμο της πόρτας 
- άνοιγμα του γειωτή 
- είναι δυνατό το άνοιγμα της πόρτας 

 
 

1.3.4.3   Μονάδα εισόδου με διακόπτη γείωσης 
 
ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

- κλείσιμο της πόρτας 
- είναι δυνατό το άνοιγμα του γειωτή  

 
ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

- κλείσιμο του γειωτή 
- είναι δυνατό το άνοιγμα της πόρτας 

 
 
1.3.5Βαφή 
 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά για την προστασία από φθορά, τα μεταλλικά τμήματα της 
κατασκευής που δεν είναι γαλβανισμένα, πρέπει να υποστούν κατάλληλη επεξεργασία και 
βάψιμο ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω: 
 

- Εν θερμώ χημική επεξεργασία της επιφάνειας (60/70C) για απομάκρυνση 
λιπαρών και κηρωδών ουσιών. 

- Διπλή επεξεργασία για απομάκρυνση κατάλοιπων από χημικές επεξεργασίες  
- Φωσφάτωση 
- Απομάκρυνση των χημικών κατάλοιπων της προηγούμενης επεξεργασίας 
- Αντιδιαβρωτική επεξεργασία 
- Στέγνωμα 
- Ηλεκτροστατική βαφή με εποξικό πολυεστερικό χρώμα σε θερμοκρασία 180C 

ανάγλυφης τελικής επιφάνειας. 
 
Η εμφάνιση πρέπει να είναι ανάγλυφη. Η απόχρωση του χρώματος θα είναι RAL7035 
(εσωτερικά-εξωτερικά). 
 
Το ελάχιστο πάχος του τελικού στρώματος θα πρέπει να είναι 50μm. 
 
Ο βαθμός προστασίας θα πρέπει να είναι 8, ο οποίος αντιστοιχεί σε βαθμό Re2 της 
Ευρωπαϊκής κλίμακας για αντισκωρικό βαθμό προστασίας (SVENKSTANDARDSIS 185111) με 
χρονική διάρκεια 5 ετών. 
 
Οι βαμμένες επιφάνειες πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο συνοχής όπως προβλέπεται από τις 
προδιαγραφές DIN53151. 
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1.3.6Ηλεκτρολογική κατασκευή 
 
Κάθε κυψέλη περιλαμβάνει όλα τα όργανα διακοπής προστασίας και μέτρησης όπως αυτά 
προδιαγράφονται πιο κάτω, αλλά και κάθε άλλο στοιχείο και εξάρτημα το οποίο είναι 
απαραίτητο για την ασφαλή και πλήρη λειτουργία των πινάκων. 
 
Ο χειρισμός των οργάνων διακοπής και ζεύξης θα γίνει από τη μπροστά όψη των αντίστοιχων 
κυψελών, χωρίς να απαιτείται άνοιγμα της θύρας, θα τοποθετούνται δε σε ύψος μεταξύ 0,5m και 
2,0m από το δάπεδο. 
 
Προβλέπεται να τοποθετηθούν ζυγοί φάσεων από ηλεκτρολυτικό χαλκό κατάλληλων 
διαστάσεων βαμμένοι στα άκρα. Οι μονωτήρες και όλα τα μικροϋλικά που θα χρησιμοποιηθούν 
θα είναι κατάλληλα να αντέξουν στις δυσμενέστερες συνθήκες ηλεκτρικού βραχυκυκλώματος 
που μπορεί να εμφανισθεί στην εγκατάσταση. 
 
Κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις θα πρέπει να προβλεφθούν για απαγόρευση εισόδου 
εργαλείων κατά την διάρκεια της συντήρησης. 
 
Κάθε κυψέλη θα φέρει κατάλληλο ακροδέκτη γείωσης για την σύνδεση με το δίκτυο γείωσης 
μεταλλικών μερών. Δεν απαιτείται ιδιαίτερος ζυγός γείωσης, εφόσον ο κατασκευαστής του 
πίνακα εγγυάται την ηλεκτρική συνέχεια μεταξύ των κυψελών, η οποία θα επιβεβαιωθεί 
απόλυτα κατά την διάρκεια των σχετικών δοκιμών των κυψελών. 
 
Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε πεδίο θα διατρέχεται από χάλκινη μπάρα γείωσης και η συνέχεια 
του κυκλώματος γης για ολόκληρο τον πίνακα θα εξασφαλίζεται με την διασύνδεση των 
επιμέρους κυκλωμάτων του κάθε πεδίου, στο πίσω μέρος του πίνακα. Η μπάρα γείωσης θα 
είναι κατασκευασμένη για την εύκολη σύνδεσή της με την γείωση ολόκληρου του υποσταθμού 
χωρίς να απαιτείται καμιά αποσυναρμολόγησή της. Η διατομή των μπαρών που αποτελούν το 
κύκλωμα γείωσης θα είναι διαστασιολογημένη κατάλληλα ώστε να αντέχει το βραχυκύκλωμα 
σύμφωνα με το IEC62271-200. 
 
Τα στοιχεία του πίνακα που βρίσκονται κανονικά υπό τάση, θα μονώνονται από τα μεταλλικά 
περιβλήματα με μονωτήρες από χυτή ρητίνη, κατάλληλους για τις προβλεπόμενες εντάσεις 
βραχυκυκλώματος.  
Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες τερματικές συνδέσεις εισαγωγής και εξαγωγής των 
καλωδίων μέσης τάσης σε όλες τις κυψέλες. Οι υποδοχές για την σύνδεση των καλωδίων 
ισχύος θα είναι κατάλληλες να δεχθούν μονοπολικά ακροκιβώτια καλωδίων ξηρού τύπου. 
 
Τα ακροκιβώτια σύνδεσης των καλωδίων μέσης τάσης προβλέπονται τύπου εσωτερικών 
χώρων με υλικό σφράγισης των άκρων από χυτή ρητίνη και θα είναι απρόσβλητα από υγρασία 
και σκόνη. Επίσης θα είναι κατάλληλων διαστάσεων ώστε να επιτρέπουν την διασταύρωση 
αγωγών, απογύμνωση των άκρων και να αφήνουν τις ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις 
μεταξύ των αγωγών. Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να επιτρέπουν την ευχερή 
προσπέλασή τους χωρίς να υπάρχει ανάγκη επέμβασης σε άλλα τερματικά κιβώτια. 
 
Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη με την οποία να μην μπορεί να ανοίξει η θύρα της κυψέλης όταν 
ο κύριος διακόπτης είναι σε θέση “ΕΝΤΟΣ”, θα ανοίγει μόνο όταν είναι σε απόζευξη. 
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Μηχανικές αλληλασφαλίσεις θα εμποδίζουν την προσπέλαση προς οποιοδήποτε στοιχείο της 
κυψέλης υπό τάση, εάν προηγουμένως δεν έχει απομονωθεί πλήρως ο χώρος αυτός. Στις 
κυψέλες εισόδου η επίσκεψη θα γίνεται μόνο μετά από διακοπή της παροχής της ΔΕΗ και θα 
αναρτηθεί σχετική πινακίδα. Συσκευές που απαιτούν συντήρηση ή επιθεώρηση δεν μπορεί να 
βρίσκονται στον χώρο της ΔΕΗ. 
 
Τα συστήματα διακοπής και γείωσης θα είναι κατάλληλα μανδαλωμένα, ώστε να εμποδίζεται 
οποιοσδήποτε λανθασμένος χειρισμός. Θα φέρουν επίσης σύστημα το οποίο θα εξασφαλίζει 
την τοποθέτηση του γειωτή.  
 
Όλο το ηλεκτρολογικό υλικό μέσης τάσης θα είναι σειράς μόνωσης 20Ν κατά VDE111 εκτός αν 
απαιτείται διαφορετικά. 
 
Η σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ και η τροφοδότηση των μετασχηματιστών ισχύος θα γίνει με 
μονοπολικά καλώδια N2xSY ή N2xS2Y που θα συνδεθούν στο κάτω μέρος κάθε κυψέλης σε 
τρία μονοπολικά ακροκιβώτια.  
 
Ειδικότερα, ανάλογα τη λειτουργία της, για κάθε κυψέλη του πίνακα Μ.Τ. προβλέπεται κατ’ 
ελάχιστο ο παρακάτω εξοπλισμός. 
 
 
1.3.6.1   Κυψέλη εισόδου από ΔΕΗ 
 
Θα περιλαμβάνει τον κύριο εξοπλισμό που ακολουθεί: 
 

- Τριπολικές μπάρες χαλκού 630Α 
- Αποζεύκτη φορτίου 24kV, 630Α, 16kA/1sec σε κοινό κέλυφος με γειωτή 
- Χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας για τον αποζεύκτη φορτίου και το γειωτή 
- Τρεις χωρητικούς καταμεριστές τάσης με τις αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες 
- Κατάλληλες υποδοχές για σύνδεση καλωδίων μέχρι 240mm2 
- Τρία αλεξικέραυνα γραμμής 21kV / 10kA. 

 
Στις Ειδικές Προδιαγραφές και την Μελέτη καθορίζονται πρόσθετες απαιτήσεις πέραν του 
παραπάνω υποχρεωτικού. 
 
 
1.3.6.2   Κυψέλη τροφοδοσίας μετασχηματιστή με ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου 
 
Θα περιλαμβάνει τον κύριο εξοπλισμό που ακολουθεί: 
 
 Τριπολικές μπάρες χαλκού 630Α 
 Αποζεύκτη φορτίου 24kV, 630Α, 50/125V, 16kA/1sec σε κοινό κέλυφος με γειωτή. 
 Χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας για τον αποζεύκτη φορτίου και το γειωτή. Το άνοιγμα 

του αποζεύκτη θα γίνεται με τη χρήση μπουτόν. 
 Τρεις βάσεις ασφαλειών 200Α με τις αντίστοιχες ασφάλειες (με ονομαστική ένταση που 

εξαρτάται από την ισχύ του υπό προστασία Μ/Σ). Η τήξη μιας ασφάλειας θα προκαλεί το 
άνοιγμα του αποζεύκτη φορτίου.  

 Μηχανική ένδειξη τηγμένης ασφάλειας. 
 Πηνίο εργασίας. 
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 Τρεις χωρητικούς καταμεριστές τάσης με τις αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες. 
 Κατάλληλες υποδοχές για σύνδεση καλωδίων μέχρι 95mm2 

 
Στις Ειδικές Προδιαγραφές και στην Μελέτη καθορίζεται τυχόν πρόσθετος εξοπλισμός που 
απαιτείται. 
 
 
1.3.7 Προστασία υποσταθμών από σφάλματα 
 
Με την προστασία των υποσταθμών από σφάλματα επιδιώκεται η ασφάλεια του προσωπικού 
και των εγκαταστάσεων από κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από εσφαλμένους 
χειρισμούς των οργάνων διακοπής ή από έλλειψη έγκαιρης προειδοποίησης για ανώμαλες 
καταστάσεις. 
 
Επί των πηνίων εργασίας του διακόπτη φορτίου στην κυψέλη τροφοδοσίας του Μ/Σ θα 
επενεργούν οι συσκευές προστασίας (π.χ. πηνίο BUCHHOLZ, θερμόμετρο μετασχηματιστή 
διανομής κτλ.). 
 
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι κατάλληλα για 
την χρήση που προορίζονται και της έγκρισης του κατασκευαστή των πινάκων μέσης και 
χαμηλής τάσης.  
 
Όλες οι ηλεκτρικές ή ηλεκτρομαγνητικές μανδαλώσεις θα παραμένουν στην θέση που 
βρίσκονται σε περίπτωση διακοπής της βοηθητικής παροχής που ενεργοποιεί το σύστημα 
προστασίας του υποσταθμού. 
 
Η μανδάλωση των ηλεκτροκίνητων οργάνων διακοπής - ζεύξης θα ενεργοποιείται μόνον εφόσον 
το αντίστοιχο πηνίο μανδάλωσης ενεργοποιηθεί (σύμφωνα με τον κανονισμό VDE010 ). 
 
 
1.3.8 Έλεγχος και δοκιμές 
1.3.8.1 Δοκιμές τύπου 
 
Ο προμηθευτής θα είναι σε θέση να προσκομίσει πιστοποιητικά τύπου από αναγνωρισμένα 
εργαστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού (που είναι διαπιστευμένα από διεθνή οργανισμό) 
κατ’ ελάχιστο για τις δοκιμές που ακολουθούν. 
 
 δοκιμή αντοχής σε κρουστική τάση (impulse dielectric tests) 
 δοκιμή αντοχής σε τάση βιομηχανικής συχνότητας (power frequency dielectric tests) 
 δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας (temperature-rise tests) 
 δοκιμή αντοχής σε ένταση βραχείας διάρκειας (short-time withstand current tests) 
 δοκιμές μηχανικής λειτουργίας και στοιβαρότητας (mechanical operating tests) 
 επαλήθευση του βαθμού προστασίας (verification of the degree of protection) 
 επαλήθευση της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (verification of electromagnetic 

compatibilty) 
 επαλήθευση ικανότητας κλεισίματος και διακοπής (verification of making and breaking 

capacity) των διακοπτών και των αυτόματων διακοπτών ισχύος. 
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1.3.8.2Δοκιμές σειράς 
 
Οι δοκιμές σειράς θα πραγματοποιούνται από τον προμηθευτή, ο οποίος θα είναι 
υποχρεωμένος να προσκομίσει σχετικό πιστοποιητικό που θα αναφέρει ότι εκτελέστηκαν κατ’ 
ελάχιστο οι ακόλουθες δοκιμές όπως ορίζει το IEC62271-200. 
 
 δοκιμή αντοχής σε τάση βιομηχανικής συχνότητας (power frequency dielectric test) 
 διηλεκτρική δοκιμή των βοηθητικών κυκλωμάτων ελέγχου (dielectric test on auxiliary and 

control circuit) 
 επαλήθευση της ορθότητας συρματώσεων (verification of the correct wiring) 
 δοκιμή μηχανικής λειτουργίας (mechanical operation tests) 
 
Μετά την αποπεράτωση της εγκατάστασης και πριν οι πίνακες τεθούν υπό τάση, θα ελεγχθεί η 
σωστή συνδεσμολογία των πινάκων, η ηλεκτρική συνέχεια των κυψελών και η ύπαρξη γείωσης. 
Στη συνέχεια οι πίνακες τίθενται υπό τάση, ελέγχεται η κανονική τους λειτουργία και οι ενδείξεις 
των οργάνων μέτρησης. 
 
 
1.3.9 Κατασκευαστικά σχέδια - πιστοποιητικά 
 
Πριν την παραγγελία του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία, για 
έγκριση τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες:  
 
 Αντίγραφα των Πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστών πινάκων 

Μέσης Τάσης και του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού. 
 Πιστοποιητικά δοκιμών τύπου και δοκιμών σειράς που αναφέρονται στην παρ.671.3.8 της 

παρούσας  
 
Ο Ανάδοχος πριν την προσκόμιση των πινάκων Μέσης Τάσης στο έργο, θα πρέπει να υποβάλει 
στην Υπηρεσία τα κατασκευαστικά σχέδια και λεπτομερή ηλεκτρολογικά διαγράμματα.  
 
Μετά την τοποθέτηση των πινάκων Μέσης Τάσης πρέπει να συντάξει τα εγχειρίδια λειτουργίας 
και συντήρησης ολόκληρου του Υποσταθμού. 
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2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 
2.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις μελέτης και κατασκευής των ηλεκτρικών 
πινάκων χαμηλής τάσης (Χ.Τ.).  
 
Στους ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης περιλαμβάνονται ο Γενικός Πίνακας διανομής 
Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) και οι πίνακες διανομής που εγκαθίστανται όπου υπάρχουν 
ομαδοποιημένες καταναλώσεις ανά είδος χώρου ή ανά είδος καταναλώσεων σύμφωνα με τη 
Μελέτη και τις Ειδικές Προδιαγραφές. 
 
Οι πίνακες θα είναι πλήρως πιστοποιημένα – τυποποιημένα συστήματα διανομής χαμηλής 
τάσης «verifiedassemblies», σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου πρότυπο IEC 61439-1 και 
IEC 61439-2. 
 
Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των πινάκων είναι τα ακόλουθα: 
 

- Ονομαστική ένταση λειτουργίας σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής 
- Σύστημα διανομής τριφασικό + γείωση + ουδέτερος ή 

μονοφασικό + γείωση + ουδέτερος 
- Ονομαστική τάση λειτουργίας 400V (10%) ή 230V 
- Τάση μόνωσης κύριων ζυγών 1.000V 
- Τάση δοκιμής 2.500V 
- Συχνότητα λειτουργίας 50Hz (-4%, +2%) 
- Σύστημα γείωσης TN (ή TT, IT) 
- Τάση βοηθητικών κυκλωμάτων 24VDC για τα στοιχεία που συνδέονται απ’ 

ευθείας με το PLC και/ή 230VAC για τα 
λοιπά κυκλώματα 

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

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

 
Ο πίνακας θα φέρει υποχρεωτικά τη σήμανση “CE“ σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας 
Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 93/68. Η σήμανση “CE” πρέπει να βρίσκεται πάνω στην 
πινακίδα αναγνώρισης του ηλεκτρικού πίνακα. Μόνο όταν υλοποιούνται οι απαιτήσεις των πιο 
πάνω Ευρωπαϊκών Οδηγιών επιτρέπεται η σήμανση “CE”. Επίσης ο κατασκευαστής 
ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας για την 
κατασκευή-συναρμολόγηση πινάκων χαμηλής τάσης. 
 
Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες, που θα αποσταλούν στο εργοτάξιο, πρέπει να συνοδεύονται με τα 
απαραίτητα έγγραφα του κατασκευαστή, που θα αποδεικνύουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί 
επιτυχώς οι έλεγχοι και οι δοκιμές. 
 
 
2.2 Υλικά 
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Όλοι οι πίνακες θα είναι ενός κατασκευαστή ηλεκτρικών πινάκων και ο εσωτερικός εξοπλισμός 
(υλικά πινάκων) που προδιαγράφεται στις επόμενες παραγράφους θα είναι προμήθεια ενός και 
μόνο οίκου κατασκευής αυτού, ώστε να εξασφαλίζεται εναλλαξιμότητα αυτού. 
 
 
2.2.1 Γενικός αυτόματος διακόπτης 
 
Ο γενικός αυτόματος διακόπτης πρέπει να είναι ικανότητας διακοπής 25kΑ τουλάχιστον, για 
τάση 400V με θερμικά και μαγνητικά στοιχεία επιλεγμένα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, 
σύμφωνα με τα πρότυπα IEC60947.2 και IEC60157.1. 
 
Κάθε γενικός διακόπτης εγκαταστάσεως θα φέρει τη σχετική ένδειξη και θα διακρίνεται από τους 
άλλους διακόπτες με κατάλληλο χρώμα ή άλλο πρόσφορο μέσο, ώστε να εντοπίζεται εύκολα σε 
περίπτωση ανάγκης. 
 
Όταν σε ένα χώρο υπάρχουν περισσότεροι του ενός γενικοί διακόπτες, θα τοποθετείται στον 
καθένα πινακίδα ενδεικτική της εγκαταστάσεως ή του τμήματος που αυτός ελέγχει. 
 
Ο γενικός διακόπτης ενός γενικού πίνακα διανομής θα τοποθετείται σε ξεχωριστό πεδίο, 
απομονωμένος από τον υπόλοιπο εξοπλισμό του πίνακα και θα είναι επισκέψιμος εκ των 
έμπροσθεν. 
 
Στην περίπτωση που ο γενικός πίνακας χαμηλής τάσεως συνδέεται απευθείας, (χωρίς 
ενδιάμεσο μέσο άμεσης αυτόματης διακοπής) προς την πλευρά της χαμηλής του 
μετασχηματιστού, ο γενικός διακόπτης ή θα είναι αυτόματος συρόμενου τύπου ή (εάν αυτό δεν 
είναι δυνατόν) θα προτάσσονται αμέσως της εισόδου του διακόπτου ασφάλειες υψηλής 
ικανότητας διακοπής (H.R.C.) και στις τρεις φάσεις και αφαιρετά στοιχεία απομονώσεως. 
 
Στο πεδίο εισόδου (όπου εφαρμόζεται) θα τοποθετούνται μόνο τα εισερχόμενα καλώδια 
τροφοδοσίας. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση καλωδίων διανομής. 
 
Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες ο γενικός διακόπτης θα τοποθετείται σε ύψος τουλάχιστον 
900mm από τη στάθμη του δαπέδου. 
 
 
2.2.2 Αυτόματοι διακόπτες προστασίας κινητήρων 
 
Η προστασία κινητήρων από βραχυκύκλωμα θα επιτυγχάνεται με αυτόματους διακόπτες ισχύος 
κλειστού τύπου. Ο συντονισμός με συσκευές ελέγχου θα πρέπει να είναι τύπου 2, όπως ορίζεται 
από το πρότυπο IEC60947-4.1. 
 
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος για προστασία κινητήρων, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους 
κανονισμούς IEC60947-1 και 60947-2 ή με τους αντίστοιχους κανονισμούς των χωρών μελών 
(VDE0660, BS 4752, NFEN 60947-1και 2), ήτοι: 
 

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

- θα πρέπει να είναι ονομαστικής τάσης 690 V AC (50/60 Hz) 
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- θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για απόζευξη, όπως ορίζεται από τους 
κανονισμούς IEC 60947-2, παράγραφος 7-27. 

- θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η οριζόντια 
ή κάθετη στήριξή τους, χωρίς δυσμενείς συνέπειες στην απόδοσή τους 

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

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

 
Όλοι οι κινητήρες θα προστατεύονται από ειδικούς αυτόματους διακόπτες με ρυθμιζόμενη 
θερμική και σταθερή μαγνητική προστασία και τις απαραίτητες βοηθητικές επαφές (σήμανση 
πτώσης θερμικού, βραχυκυκλώματος και διακόπτης κλειστός) ώστε να υπάρχει απόλυτη 
προστασία όχι μόνο από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα και να καλύπτουν τις προδιαγραφές 
DINVDE0110 – 0660 και IEC292-1. 
 
Ο κάθε διακόπτης θα πρέπει να δίνει σε ξεχωριστές ανεξάρτητες επαφές την σήμανση ότι:  
 

- έχει ανοίξει  
- έχει πέσει λόγω θερμικού, 

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

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

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

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

- για να εξασφαλιστεί η ικανότητα απόζευξης σύμφωνα με IEC60947-2, 
παράγραφος 7-27 πρέπει: 
- ο μηχανισμός λειτουργίας να έχει σχεδιαστεί ώστε η λαβή να είναι στη θέση 

OFF (O) μόνον εάν οι επαφές ισχύος είναι αποχωρισμένες 
- στη θέση OFF η λαβή να δείχνει την κατάσταση απόζευξης 

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

- οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα διαθέτουν ένα μπουτόν 
αφόπλισης, «push to trip», για έλεγχο της λειτουργίας και του ανοίγματος των 
πόλων 
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- η ονομαστική ένταση του αυτόματου διακόπτη, το μπουτόν αφόπλισης, η 
αναγνώριση του κυκλώματος αναχώρησης και η ένδειξη της θέσης της επαφής, 
πρέπει να είναι ευκρινώς ορατές και να έχουν πρόσβαση από την πρόσοψη, 
μέσω του μπροστινού μέρους ή της πόρτας του πίνακα 

- οι αυτόματοι διακόπτες προστασίας κινητήρων θα πρέπει να έχουν πολύ υψηλή 
ικανότητα περιορισμού των ρευμάτων. Η ηλεκτρική αντοχή των αυτομάτων 
διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου, όπως ορίζεται από τα IEC60947-2, θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 5 φορές το ελάχιστο απαιτούμενο από τους κανονισμούς. 

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

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

 
Ειδικότερα για τα βοηθητικά εξαρτήματα: 
 

- θα είναι απομονωμένα από τα κυκλώματα ισχύος 
- όλα τα ηλεκτρικά βοηθητικά εξαρτήματα θα είναι τύπου «snap-in», με 

κλεμοσειρές 
- όλα τα βοηθητικά εξαρτήματα θα είναι κοινά για όλη την γκάμα των διακοπτών  
- βοηθητικές λειτουργίες και ακροδέκτες θα πρέπει να εμφανίζονται μόνιμα πάνω 

στο πλαίσιο του διακόπτη καθώς και πάνω στο ίδιο το βοηθητικό εξάρτημα 
- η προσθήκη των βοηθητικών εξαρτημάτων δεν θα πρέπει να αυξάνει τις 

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

 Προστασία έναντι υπερφορτώσεως (1,50 – 1,15 Ιn) 
 Προστασία έναντι σφάλματος προς γη (0,1 – 0,35 Ιn) 
 Προστασία έναντι διακοπής φάσεως (2 – 3sec) 
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 Προστασία έναντι υπερτάσεων κατά τη διαδικασία της εκκινήσεως και ενώ ο 
κινητήρας δεν έχει αρχίσει ακόμη να περιστρέφεται (stalledrotor)(50ms σε 6–
10 Ιn) 

 Προστασία επιτυχούς εκκινήσεως έναντι πτώσεως θερμικών  
 
Θα διαθέτει ένα κεντρικό ηλεκτρονόμο που θα διεγείρεται και λειτουργεί στις περιπτώσεις, 
υπερφορτίσεως, διακοπής μίας φάσεως και σφάλματος προς τη γη.  
 
 
2.2.3 Αυτόματοι (τηλεχειριζόμενοι) διακόπτες αέρος (ACB) 
 
Αυτόματοι διακόπτες αέρος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ονομαστικές εντάσεις 
μεγαλύτερες ή ίσες με 630 Α. 
 
Οι αυτόματοι διακόπτες αέρος θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC 60947.2 ή σε 
ισοδύναμα πρότυπα των χωρών – μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης (VDE 0660, BS 4752, 
UTEC63120). Τα πιστοποιητικά ικανότητας διακοπής για τους αυτόματους διακόπτες ισχύος 
αέρος θα διατίθενται για τα παραπάνω πρότυπα ανάλογα την ηλεκτρική εγκατάσταση. 

 
Το πεδίο λειτουργίας των αυτομάτων διακοπτών θα καλύπτει το μέγιστο φορτίο λειτουργίας, θα 
είναι τριφασικοί, ονομαστικής τάσεως λειτουργίας 400V, συχνότητος 50Ηz για κατηγορία 
φορτίων AC-3 και θα μπορούν να εργάζονται κανονικά στις κλιματικές συνθήκες του έργου. 
 
Οι αυτόματοι διακόπτες αέρος θα είναι κατηγορίας χρήσεως Β, θα έχουν ονομαστική ικανότητα 
διακοπής σε βραχυκύκλωμα όχι μικρότερη από το 50% της ικανότητας αντοχής σε 
βραχυκύκλωμα και θα είναι κατηγορίας υπερτάσεως IV σύμφωνα με IEC947-1- Πίνακας Η1. 
 
Οι αυτόματοι διακόπτες αέρος θα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να μπορούν να 
συντηρηθούν. Για να ελαχιστοποιηθεί η συντήρηση τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής διάρκειας 
ζωής θα πρέπει να είναι υψηλότερα από 12.500 κύκλους μέχρι ονομαστικής εντάσεως 1.600Α, 
10.000 κύκλους μέχρι τα 4.000Α και 5.000 κύκλους για άνω των 4.000Α. 
 
Ο μηχανισμός λειτουργίας θα είναι τύπου με συσσωρευμένη ενέργεια ελατήριου. Ο χρόνος 
κλεισίματος θα είναι μικρότερος από ή τουλάχιστον ίσος με 70ms. 
 
Οι επαφές θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να μη χρειάζονται συντήρηση υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης. Επιπλέον θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με ένα ενδεικτικό που 
θα επιτρέπει τον έλεγχο του βαθμού φθοράς χωρίς μετρήσεις ή ειδικά όργανα. Οι φλογοκρύπτες 
θα είναι αφαιρούμενοι και εξοπλισμένοι με μεταλλικά φίλτρα. 
 
Θα επιτρέπεται η αποσύνδεση του αυτομάτου διακόπτη χωρίς να χρειάζεται να ανοίγει η πόρτα 
του πίνακα. Οι τρεις πιθανές θέσεις (σύνδεση, αποσύνδεση, «test») θα αναγνωρίζονται 
ενδεικτικά. 
 
Θα παρέχεται μηχανισμός κλειδώματος έτσι ώστε να είναι αδύνατο το άνοιγμα της πόρτας 
εφόσον ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση «σύνδεσης». Θα παρέχονται μονωμένα καλύμματα στα 
εισερχόμενα και εξερχόμενα τμήματα των κυκλωμάτων ισχύος και των βοηθητικών 
κυκλωμάτων. Επιπλέον ένας μηχανισμός ασφάλειας θα πρέπει να εμποδίζει τη σύνδεση 
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κινητού μέρους στον διακόπτη μεγαλύτερης ονομαστικής εντάσεως από αυτήν του σταθερού 
μέρους. 
 
Όλα τα ηλεκτρικά βοηθητικά εξαρτήματα θα είναι τάσης 230VAC. Θα πρέπει να τοποθετούνται 
πάνω στον διακόπτη συμπεριλαμβανομένου και του μηχανισμού φόρτισης του ελατηρίου με 
μοτέρ τηλεχειρισμού χωρίς ρυθμίσεις ή χρήση ειδικών εργαλείων (εκτός από κατσαβίδι). 
 
Τα βοηθητικά εξαρτήματα θα προσαρμόζονται σε ένα τμήμα του διακόπτη στο οποίο κάτω από 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας κανένα μεταλλικό μέρος δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με 
το κύκλωμα ισχύος. Όλες οι συνδέσεις θα είναι δυνατό να γίνονται από την πρόσοψη του 
αυτόματου διακόπτη αέρος. 
 
Τα εξαρτήματα, οι διατάξεις αυτοματισμού, τα πηνία ελλείψεως τάσεως, οι βοηθητικές επαφές 
και οι λοιποί μηχανισμοί πρέπει να είναι κατασκευασμένοι κατά τρόπο που να εξασφαλίζει 
εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση. 
 
Οι μηχανικές ενδείξεις στην πρόσοψη του διακόπτη θα πρέπει να παρέχουν τις κάτωθι 
πληροφορίες: 
 
 «ΟΝ» (οι επαφές ισχύος κλειστές), ελατήρια φορτισμένα 
 «ΟΝ» (οι επαφές ισχύος κλειστές), ελατήρια αποφορτισμένα  
 «OFF» (οι επαφές ισχύος ανοικτές), ελατήρια φορτισμένα – διακόπτης έτοιμος να κλείσει 
 «OFF» (οι επαφές ισχύος ανοικτές), ελατήρια φορτισμένα – διακόπτης μη έτοιμος  
 «OFF» (οι επαφές ισχύος ανοικτές), ελατήρια αποφορτισμένα  
 
Οι αυτόματοι διακόπτες αέρος χαμηλής τάσεως θα φέρονται μέσα σε χυτή θήκη ή θα είναι 
ανοικτής κατασκευής μέσα σε μεταλλική θήκη. Θα τοποθετηθούν σε πεδία πινάκων και θα 
εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας αυτών ΙΡ30 από την μπροστινή πλευρά του διακόπτη, ΙΡ20 
για τα υπόλοιπα μέρη του (πλην των ακροδεκτών) και επίτευξη βαθμού προστασίας ΙΡ54 από 
την μπροστινή πλευρά του διακόπτη. 
 
Η ονομαστική ικανότητα διακοπής, σε βραχυκύκλωμα δεν θα είναι μικρότερη από τη στάθμη 
βραχυκυκλώματος στη θέση που είναι τοποθετημένοι υπό την πλήρη ισχύ του συστήματος 
τροφοδοτήσεως. 
 
Οι μηχανισμοί λειτουργίας των διακοπτών θα είναι ανεξαρτήτου τύπου με χειροκίνητη ή 
ηλεκτρική φόρτιση (τάνυση) των ελατηρίων και θα παρέχουν δυνατότητα κλειδώματος στη θέση 
«Εκτός» (OFF). 
 
Οι αυτόματοι διακόπτες αέρος θα είναι συρόμενου τύπου. Οι αυτόματοι διακόπτες με χυτό 
περίβλημα θα είναι βυσματικού τύπου, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά. 
 
Κάθε πόλος αυτόματου διακόπτη με χυτό περίβλημα, θα είναι εξοπλισμένος με ένα διμεταλλικό 
θερμικό στοιχείο, για προστασία έναντι υπερεντάσεως και ένα μαγνητικό στοιχείο για προστασία 
έναντι βραχυκυκλώματος. Τα θερμικά στοιχεία θα μπορούν να ρυθμίζονται μέσω κοινού 
κομβίου και θα αντισταθμίζεται η θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Τα όμοια θερμικά και 
μαγνητικά στοιχεία πρέπει να είναι εναλλάξιμα, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά. 
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Ο ηλεκτροκίνητος μηχανισμός του αυτόματου θα μπορεί να εργάζεται υπό τάση μέχρι 80% της 
ονομαστικής τάσεως λειτουργίας του πηνίου του. 
 
Οι αυτόματοι διακόπτες αέρος θα έχουν τη δυνατότητα «αργού κλεισίματος» για να 
διευκολύνεται η συντήρηση και η ρύθμιση των επαφών. Η διαδικασία αυτή θα μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο όταν ο αυτόματος διακόπτης θα είναι πλήρως «συρμένος» εκτός. Οι 
αυτόματοι διακόπτες θα συνοδεύονται με τα απαραίτητα ειδικά εργαλεία. 
 
Το σταθερό τμήμα του συρόμενου αυτομάτου διακόπτη αέρα θα είναι εξοπλισμένο με 
διαφράγματα τα οποία θα λειτουργούν αυτόματα όταν το κινητό μέρος του διακόπτη τίθεται 
εντός ή εκτός και θα καλύπτουν και θα προστατεύουν, τις σταθερές επαφές προς την πλευρά 
των ζυγών και προς την πλευρά των αναχωρήσεων. Τα διαφράγματα αυτά θα αποκλείουν 
αποτελεσματικά κάθε επαφή και προς την πλευρά των ζυγών και προς την πλευρά των 
αναχωρήσεων και θα προστατεύουν τις επαφές έναντι σκόνης. 
 
Τα πεδία εισόδου με αυτόματους διακόπτες αέρος θα φέρουν ιδιαίτερη διάταξη γειώσεως. Η 
διάταξη αυτή θα γειώνει τα ακροκαλώδια και προς τις δύο πλευρές των αυτομάτων, θα 
αναγράφονται, η συνδεσμολογία και οι οδηγίες χρήσεως. 
 
Οι αυτόματοι διακόπτες θα φέρουν επίσης βοηθητικές επαφές γειώσεως για τις ανάγκες της 
συντηρήσεως. 
 
Όλοι οι συρομένου τύπου αυτόματοι διακόπτες θα φέρουν αλληλομανδαλώσεις μέσω των 
οποίων θα επιτυγχάνονται τα ακόλουθα: 
 
 Ο αυτόματος διακόπτης δεν θα μπορεί να τοποθετηθεί στη θέση του μέσα στο πεδίο ή να 

απομονωθεί από αυτή εάν δεν ευρίσκεται στη θέση «ΕΝΤΟΣ» (closed). 
 Ο χειρισμός του αυτομάτου διακόπτη θα είναι αδύνατος εάν αυτός δεν είναι πλήρως 

«εντός» ή πλήρως απομονωμένος. 
 Ο αυτόματος διακόπτης δεν θα μπορεί να τεθεί στη θέση κανονικής λειτουργίας πριν 

αποκατασταθούν τα βοηθητικά κυκλώματα μεταξύ του σταθερού και κινητού τμήματός 
του. 

 Ο αυτόματος διακόπτης θα μπορεί να τεθεί σε διαδικασία «αργού κλεισίματος» και να 
λειτουργήσει χειροκίνητα μόνο όταν ευρίσκεται πλήρως «συρμένος» εκτός. 

 
Για να διευκολύνεται η εξαγωγή του από το πεδίο για συντήρηση, ο αυτόματος διακόπτης θα 
εδράζεται σε ένα κατάλληλα σχεδιασμένο χειροκίνητο φορτίο. 
 
Η μονάδα ελέγχου θα είναι ανταλλάξιμη για εύκολη προσαρμογή σε πιθανές αλλαγές στην 
εγκατάσταση. Θα είναι ηλεκτρονικού τύπου για ακρίβεια των μετρήσεων των ρευμάτων και θα 
υπολογίζει ενεργές τιμές ρευμάτων (rms). 
 
Η μονάδα ελέγχου θα εξασφαλίζει τις παρακάτω προστασίες: 
 
 Προστασία μακρού χρόνου (LT) ρυθμιζόμενη σε βήματα της ονομαστικής έντασης και με 

ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση 
 Προστασία βραχέως χρόνου (ST) ρυθμιζόμενη σε πολλαπλάσια βήματα της ονομαστικής 

έντασης και με ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση 
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 Στιγμιαία προστασία (INST) ρυθμιζόμενη έως 15 φορές το ονομαστικό ρέυμα και με θέση 
OFF. 

 
Επίσης θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα προστασίας έναντι σφάλματος γης (εφόσον απαιτείται) 
με χρονική καθυστέρηση. Οι ρυθμίσεις έντασης και χρονικής καθυστέρησης θα εμφανίζονται 
πάνω σε ψηφιακή οθόνη. Ο κατασκευαστής θα προμηθεύει τους αυτόματους διακόπτες αέρος 
συνοδευόμενους με τις οδηγίες απόσυρσης – αποσυναρμολόγησης των διαφόρων 
εξαρτημάτων τους στο τέλος της χρήσης τους. Οι εν λόγω οδηγίες με ευθύνη, του Aναδόχου θα 
ενσωματώνονται στα Τεύχη Οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης του έργου, τα οποία οφείλει 
να συντάξει και να παραδώσει στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου ο Ανάδοχος με δική του 
δαπάνη.  
 
 
2.2.4 Αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 
 
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) θα πρέπει να ανταποκρίνονται 
σύμφωνα με τα Πρότυπα IEC60947-2 ή τα αντίστοιχα Πρότυπα των διαφόρων χωρών-μελών 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (VDE0660, BS4752, UTEC63120) ή με τα Πρότυπα UL489. Τα 
πιστοποιητικά ικανότητας διακοπής των αυτόματων διακοπτών ισχύος θα πρέπει να διατίθενται 
για την κατηγορία Β των προαναφερθέντων κανονισμών. Η δοκιμή θα πρέπει να 
πραγματοποιείται με την ικανότητα διακοπής σε λειτουργία (lcs) να είναι τουλάχιστον ίση με το 
50% της ικανότητας διακοπής μέγιστου βραχυκυκλώματος (lcu) και το ονομαστικό ρεύμα 
αντοχής βραχέως χρόνου (lcw) να είναι με 25kA/0,5sec. Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα 
πρέπει να έχουν ονομαστική τάση λειτουργία 690V – 50Hz και ονομαστική τάση μόνωσης 750V 
– 50Hz. 
 
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα μπορεί να είναι βυσματικού τύπου ή συρομένου σε φορείο 
τριπολικοί ή τετραπολικοί. 
 
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου ως 630Α θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α με 
ικανότητα διακοπής σε λειτουργία (lcs) ίση με την ικανότητα διακοπής μεγίστου 
βραχυκυκλώματος (lcu) σε όλο το εύρος τάσης λειτουργίας για ονομαστικές εντάσεις έως 250Α 
και έως τα 500V για μεγαλύτερες ονομαστικές εντάσεις. Θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για 
απόζευξη, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς IEC60947-2, παράγραφος 7-27. 
 
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου από 630Α έως 1600Α θα πρέπει να είναι 
κατηγορίας Β των κανονισμών με ικανότητα διακοπής σε λειτουργία βραχυκυκλώματος (Icu) και 
το ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχέως χρόνου (Icu) να είναι 25kΑ/0,5sec (εκτός των αυτόματων 
διακοπτών τύπου περιοριστή ρεύματος). 
 
Για τους αυτόματους διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου άνω των 1600 Α θα πρέπει η ικανότητα 
διακοπής μεγίστου βραχυκυκλώματος (Icu) να είναι τουλάχιστον ίση με το αναμενόμενο ρεύμα 
βραχυκύκλωσης (Isc) στο σημείο της ηλεκτρικής εγκατάστασης όπου προορίζεται, εκτός αν ο 
ανάντη αυτόματος διακόπτης ισχύος εξασφαλίζει συνεργασία σύμφωνα με το IEC947-2 
Παράρτημα Α. 
 
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
οριζόντια ή κάθετη στήριξη, χωρίς δυσμενείς συνέπειες στην απόδοση τους. Θα πρέπει να είναι 
δυνατή η αντίστροφη τροφοδοσία του αυτόματου διακόπτη ισχύος χωρίς μείωση της απόδοσης 
του έως τα 500VAC. 
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Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι τύπου ταχείας ζεύξης – ταχείας απόζευξης, με τη 
λειτουργία μηχανικά ανεξάρτητη από την λαβή χειρισμού ώστε να εμποδίζονται οι επαφές να 
παραμένουν κλειστές σε συνθήκες υπερφόρτισης ή βραχυκύκλωσης. Ο μηχανισμός λειτουργίας 
θα είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε να κινεί συγχρόνως όλους τους πόλους ενός πολυπολικού 
αυτόματου διακόπτη σε περιπτώσεις ανοίγματος, κλεισίματος ή αφόπλισης. 
 
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα πρέπει να χειρίζονται από μία λαβή η οποία θα δείχνει 
ευκρινώς τις τρεις κύριες θέσεις της συσκευής: συσκευή σε λειτουργία (ON), συσκευή εκτός 
λειτουργίας (OFF), συσκευή σε αφόπλιση (TRIPPED). Εφόσον απαιτείται, ο αυτόματος 
διακόπτης θα είναι εφοδιασμένος με περιστροφικό χειριστήριο. 
 
Ο μηχανισμός λειτουργίας θα είναι έτσι κατασκευασμένος ώστε η λαβή του αυτόματου διακόπτη 
να δείχνει την πραγματική κατάσταση των επαφών ώστε να εξασφαλίζεται η ένδειξη θετικής 
απόζευξης. 
 
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να έχουν μεγάλη ικανότητα 
περιορισμού του ρεύματος. Για βραχυκυκλώματα, η μέγιστη θερμική καταπόνηση I2t θα πρέπει 
να περιορίζεται σε: 
 
 10.000.000 A2s για ονομαστικές εντάσεις ρεύματος έως 250Α 
 5.000.000 A2s για ονομαστικές εντάσεις ρεύματος 400Α έως 630Α 
 
Αυτά τα χαρακτηριστικά θα επιτρέπουν υψηλή απόδοση για την τεχνική της ενισχυμένης 
προστασίας (cascading) με τη χρήση στην αναχώρηση αυτομάτων διακοπτών ισχύος κλειστού 
τύπου ή μικροαυτομάτων διακοπτών ράγας. 
 
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου, οι ονομαστικές εντάσεις των οποίων είναι ίσες 
με τις ονομαστικές εντάσεις των μονάδων ελέγχου τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την 
επιλεκτική συνεργασία για οποιοδήποτε ρεύμα σφάλματος έως τουλάχιστον 35Karms, με 
οποιοδήποτε αυτόματο διακόπτη στην αναχώρηση με ονομαστική ένταση μικρότερη ή ίση με το 
0,4 της ονομαστικής έντασης του αυτόματου διακόπτη που βρίσκεται προς την άφιξη. Η 
ηλεκτρική αντοχή των αυτόματων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου, όπως ορίζει ο κανονισμός 
IEC60947-2, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με 3 φορές την ελάχιστη απαιτούμενη από 
τους κανονισμούς. 
 
Οι αυτόματοι διακόπτες θα έχουν διπλή μόνωση στην πρόσοψη επιτρέποντας έτσι την επιτόπου 
εγκατάσταση βοηθητικών εξαρτημάτων χωρίς να χρειάζεται να απομονωθεί η συσκευή. 
 
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) θα τοποθετούνται σε πεδία πινάκων και 
θα εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας ΙΡ30 από την μπροστινή πλευρά του διακόπτη ισχύος 
(όταν αυτός είναι τοποθετημένος στον πίνακα), βαθμός προστασίας ΙΡ20 για τα υπόλοιπα μέρη 
του (πλην των ακροδεκτών) και δυνατότητα επίτευξης βαθμού προστασίας ΙΡ54 από την 
μπροστινή πλευρά του διακόπτη με κατάλληλους μηχανισμούς προσαρμογής. 
 
Όλα τα βοηθητικά ηλεκτρικά εξαρτήματα, όπως πηνίο εργασίας, πηνίο έλλειψης τάση και 
βοηθητικές επαφές, θα πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν 
εύκολα στον αυτόματο διακόπτη. Όλα τα ηλεκτρικά βοηθητικά εξαρτήματα θα έχουν 
ενσωματωμένους ακροδέκτες ελέγχου. 
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Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου με ονομαστικές εντάσεις ως 250Α θα πρέπει να 
διαθέτουν θερμομαγνητική μονάδα ελέγχου (θερμική για προστασία υπερφόρτισης, μαγνητική 
για προστασία βραχυκλώσεως) ή εναλλακτικά ηλεκτρονική. 
 
Οι διακόπτες με ονομαστικές εντάσεις μεγαλύτερες των 630 Α θα πρέπει να διαθέτουν 
ηλεκτρονική προστασία. Οι ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου θα πρέπει να συμφωνούν με τους 
κανονισμούς IEC60947-2, παράρτημα F (μέτρηση rms τιμών ρεύματος, ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα κτλ). Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα θα πρέπει να αντέχουν σε θερμοκρασίες 
έως 125oC. 
 
Οι ηλεκτρονικές και θερμομαγνητικές μονάδες ελέγχου θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες και θα 
είναι δυνατή η προσαρμογή καλυμμάτων, με σκοπό την αποφυγή τυχαίας επέμβασης στις 
ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις προστασίας θα ισχύουν για όλους τους πόλους του αυτόματου 
διακόπτη. 
 
Οι θερμομαγνητικές μονάδες ελέγχου θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
 
 ρυθμιζόμενη θερμική προστασία 
 σταθερή μαγνητική προστασία για ονομαστικές εντάσεις έως 100Α 
 ρυθμιζόμενη μαγνητική προστασία (5 έως 10 φορές την ονομαστική ένταση) για 

ονομαστικές εντάσεις μεγαλύτερες από 100Α 
 δυνατότητα προστασίας του ουδετέρου 
 η τιμή ρύθμισης της αφόπλισης θα είναι ίση με αυτή των φάσεων ή ένα ποσοστό αυτής 

της τιμής (γενικά 50% της ρύθμισης των φάσεων). 
 
Οι ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
 
 προστασία μακρού χρόνου (LT) με ρυθμιζόμενη τιμή Ιr με βήματα από 40% έως 100% της 

ονομαστικής έντασης της μονάδας ελέγχου 
 προστασία βραχέως χρόνου (ST) με ρυθμιζόμενη τιμή Ιm από 2 έως 10 φορές τη θερμική 

ρύθμιση Ιr και δυνατότητα χρονικής καθυστέρησης αντίδρασης σε βραχυκύκλωμα 
 στιγμιαία προστασία (INST) με ρύθμιση σταθερή μεταξύ 12 ως 19 φορές το Ιn, ανάλογα 

της ονομαστικής έντασης 
 οι τετραπολικές συσκευές θα πρέπει να έχουν ρυθμίσεις 3 θέσεων για προστασία 

ουδετέρου: μη προστατευόμενος ουδέτερος-προστασία ουδετέρου ρυθμισμένη στο 50% 
αυτής των φάσεων-προστασία ουδετέρου με ρύθμιση ίση με αυτή των φάσεων. 

 
Για διακόπτες έντασης μεγαλύτερης από 630A, τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής μονάδας 
έλεγχου θα είναι τα εξής: 
 
 Προστασία μακρού χρόνου (LT) ρυθμιζόμενη σε βήματα της ονομαστικής έντασης και με 

ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση. 
 Προστασία βραχέως χρόνου (ST) ρυθμιζόμενη σε πολλαπλάσια βήματα της ονομαστικής 

έντασης και με ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση. 
 Στιγμιαία προστασία (INST) ρυθμιζόμενη έως 15 φορές το ονομαστικό ρεύμα και με θέση 

OFF. 
 Εξοπλισμός “test”- στοιχείο για έλεγχο σωστής λειτουργίας της μονάδας ελέγχου 
 Επίσης θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα προστασίας έναντι σφάλματος γης (εφόσον 

αποκτείται) με χρονική καθυστέρηση. 
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Ο κατασκευαστής θα προμηθεύει τους αυτόματους διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου 
συνοδευόμενους με τις οδηγίες απόσυρσης – αποσυναρμολόγησης των διαφόρων 
εξαρτημάτων τους στο τέλος της χρήσης τους. Οι εν λόγω οδηγίες με ευθύνη του Αναδόχου. Θα 
ενσωματώνονται στα Τεύχη Οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης του έργου, τα οποία οφείλει 
να συντάξει και να παραδώσει στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου ο Ανάδοχος με δική του 
δαπάνη. 
 
 
2.2.5 Διακόπτες φορτίου 
 
Οι διακόπτες φορτίου κλειστού τύπου θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC60947-1 
και 60947-3 ή τα αντίστοιχα πρότυπα των διαφόρων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(UTE, BS, VDE) με τα πιο κάτω κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

 Ονομαστική τάση λειτουργίας 690 V / 50Hz  
 Ονομαστική κρουστική τάση 8kV 
 Ονομαστική ένταση βραχέως χρόνου (Icw για 1sec), ως εξής: 

- Ονομαστική ένταση (A) Icw (kA) 
- ως 80 3 
- 80 – 160 6 
- 250 8,5 
- 400 – 630 12 
- 800 25 
- 1.000 – 1.250 35 
- 1.600 – 2.500 50 

 
Επιπλέον, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο πρότυπο IEC68230 κύκλος Τ2 (ζεστό και υγρό 
περιβάλλον).  
 
Θα διατίθενται σε δυο τύπους πλαισίων με 3 ή 4 πόλους αντίστοιχα. 
 
Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των διακοπών φορτίου είναι τα εξής: 
 
 Ο μηχανισμός λειτουργίας του διακόπτη φορτίου θα πρέπει να είναι τύπου ταχείας ζεύξης 

– απόζευξης και θα είναι σύμφωνος με το πρότυπο IEC60947-3, παράγραφος 2-12. Όλοι 
οι πόλοι συμπεριλαμβανομένου και του ουδετέρου θα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα 
κατά το άνοιγμα-κλείσιμο σύμφωνα με το IEC60947-3. 

 Θα εξασφαλίζεται η ικανότητα απόζευξης σύμφωνα με IEC60947-3 παρ.7-27. Ο 
μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε το χειριστήριο να 
μπορεί να είναι στην θέση OFF μόνον εάν οι επαφές ισχύος είναι όλες ανοικτές. Οι 
διακόπτες φορτίου θα μπορούν να δέχονται ένα εξάρτημα κλειδώματος με λουκέτο για την 
θέση απόζευξης. 

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

 Οι διακόπτες φορτίου θα αναφέρονται σε κατηγόρια χρήσης AC 23A χωρίς μείωση 
απόδοσης στα 440V AC για τα μεγέθη ως 80A και στα 500V AC για τους μεγαλύτερους 
διακόπτες ως 400A. Για τους διακόπτες φορτίου πάνω από τα 1000Α θα ανταποκρίνονται 
στην κατηγόρια χρήσης AC22 χωρίς μείωση της απόδοσης στα 415 V AC. 
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Όσον αφορά την εγκατάσταση των διακοπών φορτίου πρέπει αυτοί να εγκαθίστανται είτε σε 
συμμετρική ράγα είτε σε πλάτη πίνακα. Το περιστροφικό χειριστήριο θα διατίθεται στην 
πρόσοψη ή πλευρικά με δυνατότητα προέκτασης και στις δυο περιπτώσεις. 
 
Η προστασία έναντι υπερφορτίσεων ή βραχυκυκλωμάτων θα διασφαλίζεται από τον ανάντι 
αυτόματο διακόπτη ισχύος με βάση τους πίνακες επιλογής που θα δίνονται από τον 
κατασκευαστή. 
 
 
2.2.6 Ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου στροφών κινητήρων (inverters) και ομαλοί 
εκκινητές 
 
Οι μονάδες ελέγχου συχνότητας (inverters)πρέπει να είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε 
πίνακα και να συμφωνούν με τα πιο κάτω πρότυπα: 
 
 IEC1000-4-2/EN 61000-4-2 επίπεδο 3 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC) 
 IEC1000-4-3/EN 61000-4-3 επίπεδο 3 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC) 
 IEC1000-4-4/EN 61000-4-4 επίπεδο 4 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC) 
 IEC1000-4-5/EN 61000-4-5 επίπεδο 3 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC) 
 IEC1800-3/EN 61800-3 για περιβάλλον βιομηχανικό ή δημόσιου τομέα 
 ΕΝ 50178 για χαμηλή τάση 
 IEC68-2-6 για αντοχή από δονήσεις και IEC68-2-27 για αντοχή από σοκ 
 IEC 664-1 και ΕΝ 50718 για βαθμό 2 αντοχής σε μέγιστη περιβαλλοντική μόλυνση 
 Low Voltage Derective 73/23/EEC μετροποποιήσεις 
 Ο inverter θα έχει την έγκριση κατά UL και CSA 
 
Για τη μετατροπή των ρευμάτων θα χρησιμοποιείται η τεχνολογία IGBT ή άλλη καλύτερη που θα 
εξασφαλίζει εξ’ ίσου μικρές παραμορφώσεις του ρεύματος και τις τάσης. 
Η ονομαστική τάση λειτουργίας των  ρυθμιστών στροφών(inverters)  θα είναι τουλάχιστον 380V 
/ 415V, σε συχνότητα 48 ως 63Hz, με συντελεστή ισχύος της τάξης του 0,95 για όλη την κλίμακα 
ρύθμισης της συχνότητας και θα μπορούν να εργάζονται κανονικά στις κλιματικές συνθήκες του 
έργου. Το πεδίο λειτουργίας τους θα καλύπτει την ονομαστική ισχύ των κινητήρων των οποίων 
τη λειτουργία θα ρυθμίζει. 
 
Ο ρυθμιστής ταχύτητας στεγάζεται σε κιβώτιο χωρίς κίνδυνο τυχαίας επαφής, ενώ όλες οι 
μονάδες με βοηθητικές λειτουργίες θα προσαρμόζονται βυσματωτά. Επιπλέον θα πρέπει να 
διαθέτουν σήμανση CE και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας. Τα κύρια τεχνικά 
χαρακτηριστικά των μονάδων που αφορούν την έξοδο προς κινητήρα, τις εισόδους – εξόδους 
ελέγχου, τις δυνατότητες λειτουργίας, τις προστασίες και τις συνθήκες περιβάλλοντος για την 
αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία είναι κατ’ ελάχιστον τα πιο κάτω: 
 
 Έξοδος κινητήρα: 3 Φάσεις, 0V έως τάση δικτύου, συχνότητας 0 έως 250 Ηz με χρόνο επιτάχυνση 

και χρόνο επιβράδυνσης 0,1 έως 1.800sec. 

 Είσοδοι / Έξοδοι ελέγχου: Δύο προγραμματιζόμενες αναλογικές είσοδοι, τάσεως0/2...10V, 
εντάσεως 0/4...20mA με χρόνο απόκρισης ≤ 60ms, ανάλυση 0,1%, ακρίβεια ±1%. Μία 
προγραμματιζόμενη αναλογική έξοδος έντασης 0/4...20mA. Τρεις προγραμματιζόμενες ψηφιακές 
είσοδοι 24V DC, με χρόνο απόκρισης ≤ 9ms. Δύο προγραμματιζόμενες ψηφιακές έξοδοι τύπου 
ρελέ τάσης λειτουργίας 12 έως 250V AC / 30V DC. Ρελέ εξόδου θα χρησιμοποιούνται για τις 
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ενδείξεις καταστάσεων (αφόπλιση λόγω σφάλματος, ομαλή εκκίνηση, προειδοποίηση θερμικού 
κλπ). 

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

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

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

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

 Ομαλή εκκίνηση. 
 Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης. 
 Εξοικονόμηση ενέργειας σε λειτουργία με μερικό φορτίο. 
 Ομαλή στάση. 
 Φρενάρισμα με συνεχές ρεύμα. 
 Πρόγραμμα εκκίνησης αντλιών για την αποφυγή υδραυλικού πλήγματος. 
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Προστασίες 
 

Ηλεκτρονική προστασία εξασφαλίζει την απ’ ευθείας προστασία των ηλεκτρονικών ισχύος 
από υπερφόρτωση 

 
Διαγνώσεις 
 

 Ενδείξεις μέσω led 
 Σφάλμα δικτύου 
 Σφάλμα θυρίστορ 
 Υπερφόρτιση 
 Σφάλμα συσκευής 
 Παρεμπόδιση εκκίνησης  

 
Τηλεχειρισμός 
 

 Δυνατότητα σύνδεσης του εκκινητή με Η/Υ  
 Τηλεχειριζόμενος έλεγχος της λειτουργίας του εκκινητή μέσω PLC,σε ασύρματο 

δίκτυο. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

 Τάση εισόδου : 208 … 415Vac 10%  
 Συχνότητα τροφοδοσίας : 50/60Hz 5% 
 Βοηθητική τάση : 208 … 240V ac 10% 
 Ρεύμα κινητήρα : (0,5 … 1)  Ie 
 Ρεύμα υπερφόρτωσης : 115% Ιe 
 Αριθμός εκκινήσεων : κατ’ ελάχιστο 20 (ανάλογα τον εκκινητή) ανά ώρα με 

ρεύμα εκκίνησης 350% του Ie για 5sec 
 Θερμοκρασία λειτουργίας : -10 … 55C 
 Θερμοκρασία αποθήκευσης : -20 … 70C 
 Βαθμός προστασίας : ΙΡ20 
 Ενσωματωμένο ρελέ by-pass έως 45KW/100A 
 Συμπαγής κατασκευή 
 Προγραμματισμός παραμέτρων 
 Θύρα σειριακής επικοινωνίας RS-232.  
 Μεγάλες ανοχές σε: θερμοκρασία (-10…55C), βοηθητική τάση (187…550Vac) και 

συχνότητα (50/60Hz) με δυνατότητα επιλεκτικότητας της θερμοκρασίας 
 
Προγραμματισμός 
 

 Γλώσσες προγραμματισμού (Αγγλικά, Γερμανικά) 
 Εύκολος προγραμματισμός που οφείλεται στα μηνύματα βοηθείας της οθόνης 
 Δυνατότητα προγραμματισμού με Η/Υ και γραφική απεικόνιση των διαφόρων 

μεταβλητών όπως ροπής, ρεύματος, τάσης κτλ. 
 
 
2.2.7 Ηλεκτρονόμοι 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Γ–Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Έργων 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 37 
 

2.2.7.1 Ηλεκτρονόμοι προστασίας 
 
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα προστατεύονται έναντι βραχυκυκλώματος ή υπερεντάσεων 
μέσω ηλεκτρονόμων οι οποίοι θα ενεργοποιούν τους αυτόματους διακόπτες χαμηλής τάσεως. Ο 
Ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προτεινόμενα από αυτόν μέσα προστασίας συμφωνούν με τις 
απαιτήσεις της ΔΕΗ. 
 
Όλοι οι ηλεκτρονόμοι θα είναι σύμφωνοι με την τελευταία έκδοση του προτύπου IEC60255. Θα 
είναι κατάλληλοι για τις κλιματικές συνθήκες και τις συνθήκες του έργου. 
 
Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι κατάλληλοι για να εργάζονται με το ρεύμα των βοηθητικών 
κυκλωμάτων και θα φέρουν όλες τις απαιτούμενες επαφές και ακροδέκτες για τη συνεργασία 
τους με τους αυτοματισμούς και τα συστήματα συναγερμού και ενδείξεων του έργου για τη 
σύνδεσής τους με τα συνεργαζόμενα εξωτερικά κυκλώματα. 
 
Για λόγους δοκιμών θα είναι δυνατή η εύκολη, μέσω βυσματικών ακροδεκτών, σύνδεση με 
ανεξάρτητους μετασχηματιστές τάσεως ή εντάσεως. Διακοπή ή αποσύνδεση οποιασδήποτε 
μόνιμης καλωδίωσης δεν επιτρέπεται. 
 
 
2.2.7.2  Ηλεκτρονόμοι ισχύος 
 
Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (ηλεκτρονόμοι ισχύος) θα πρέπει να ανταποκρίνονται 
στους κανονισμούς IEC60947-1, 60947-4 ή σε ισοδύναμους κανονισμούς χωρών – μελών της 
Ε.Ε. (VDE 0660, BS 5424, NFC 63-110) ή κανονισμούς UL/JIS. 
 
Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας μέχρι 660VAC, 
ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος χρήσης θα πρέπει να είναι 25...400Hz. Η ονομαστική 
τάση μόνωσης θα είναι 1000VAC (50/60Hz) και η ονομαστική τάση ελέγχου 12 έως 660VAC ή 
DC. Όλοι οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε τροπικά 
κλίματα. 
 
Οι ηλεκτρονόμοι ισχύος θα είναι ονομαστικής έντασης ως 780Α (AC3) ή 1.600 Α (AC1). Θα 
διατίθενται σε 3 ή 4 πόλους ανάλογα τη Μελέτη. Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,85 έως 1,1 της ονομαστικής τάσης. Θα πρέπει να έχουν μηχανική 
διάρκεια ζωής τουλάχιστον 5.000.000 χειρισμών για θερμοκρασία περιβάλλοντος από –5C έως 
55C. Θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να δέχονται μπλοκ βοηθητικών και χρονικών 
επαφών. 
 
 
2.2.7.3  Βοηθητικά ρελέ 
 
Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (βοηθητικά ρελέ) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους 
κανονισμούς IEC60947-1 ή σε ισοδύναμους κανονισμούς χωρών - μελών της Ε.Ε. (VDE 0660, 
BS4794, NFC 63-140). Θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας μέχρι 660VAC, ενώ τα όρια 
συχνότητας του ρεύματος χρήσης θα πρέπει να είναι 25-400Hz. Η ονομαστική τάση μόνωσης 
θα είναι 690V και η ονομαστική τάση ελέγχου 12 έως 660VAC και 12-60VDC. Όλοι οι βοηθητικοί 
τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε τροπικά κλίματα. 
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Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι ονομαστικής έντασης Ith=10A και θα 
διατίθενται σε 4 επαφές (συνδυασμός NO και NC). Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία 
θα πρέπει να είναι 0,5 έως 1,1 της ονομαστικής τάσης. Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες 
θα πρέπει να έχουν μηχανική διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10.000.000 χειρισμών για 
θερμοκρασία περιβάλλοντος από –5°C έως 55°C. 
 
 
2.2.8. Μεταγωγικοί διακόπτες – Διακόπτες ράγας 
2.2.8.1 Μεταγωγικοί διακόπτες I-0-II 
 
Πρέπει να είναι κατάλληλοι για εμφανή εγκατάσταση και θα διαθέτουν τόσες επαφές NO/NC 
όσες είναι αναγκαίες για την κατασκευή του αυτοματισμού που εξυπηρετούν.  
 
 
2.2.8.2  Διακόπτες ράγας 
 
Οι διακόπτες ράγας μονοπολικοί, διπολικοί ή τριπολικοί (400/230V – 50Hz) θα έχουν κατά 
προτίμηση εξωτερική μορφή όμοια με αυτήν των μικροαυτόματων διακοπτών (MCB) επόμενης 
παραγράφου. Η στερέωση τους θα γίνεται πάνω σε τυποποιημένες ράγες DIN με την βοήθεια 
κατάλληλου μανδάλου. Οι ραγοδιακόπτες θα χρησιμοποιηθούν σαν διακόπτες χειρισμού 
φωτιστικών σωμάτων στους πίνακες διανομής ή σαν μερικοί διακόπτες κυκλωμάτων 
ονομαστικής εντάσεως ως 160Α. Το κέλυφος των ραγοδιακοπτών θα είναι από συνθετική ύλη 
ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες. 
 
Οι διακόπτες ράγας πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC408 και 449-1 ή ισοδύναμα 
πρότυπα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (BS5419 και VDE0660). Τα λοιπά τεχνικά 
χαρακτηριστικά τους θα είναι τα ακόλουθα: 
 

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

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

- Αντοχή βαρέως χρόνου: 20 x In / 1 sec 
- Συνθήκες περιβάλλοντος: 95% σχετική υγρασία στους 55°C (τύπου 2) 
- Λοιπά στοιχεία: Ένδειξη θετικής απόζευξης 

 
 
2.2.9  Αυτόματες ασφάλειες (μικροαυτόματοι διακόπτες MCB) 
 
Για την προστασία των γραμμών που αναχωρούν από τους πίνακες θα χρησιμοποιηθούν 
αυτόματες ασφάλειες (μικροαυτόματοι διακόπτες MCB).  
 
Οι μικροαυτόματοι διακόπτες (MCB) θα πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC/ EN 
60947-2 ή IEC/ EN 60898. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από 
αναγνωρισμένο οργανισμό (π.χ. VDE) και η σήμανση ποιότητάς του πρέπει να είναι ορατή 
πάνω στις συσκευές. Τα χαρακτηριστικά για κάθε συσκευή θα πρέπει να φαίνονται στο 
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μονογραμμικό σχέδιό της σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο: αριθμός πόλων, ονομαστικό 
ρεύμα, ικανότητα διακοπής, τύπος σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση στιγμιαίας αφόπλισης. 
 
Οι μικροαυτόματοι διακόπτες  θα πρέπει να στηρίζονται σε συμμετρική ράγα DIN πλάτους 35 
mm και θα είναι μονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί, ή τετραπολικοί. Οι ικανότητες διακοπής των 
διακοπτών MCB θα πρέπει να είναι ίσες τουλάχιστον με την αναμενόμενη τιμή σφάλματος στο 
σημείο του συστήματος διανομής όπου εγκαθίστανται, εκτός εάν μεσολαβεί άλλος διακόπτης 
προς την άφιξη (τεχνική cascading – ενισχυμένης προστασίας). 
 
Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος μηχανικά από τη λαβή χειρισμού, 
ώστε να αποφεύγεται οι επαφές να παραμένουν κλειστές σε συνθήκες βραχυκύκλωσης ή 
υπερφόρτισης. Θα πρέπει να είναι τύπου “αυτόματου επανοπλισμού”. 
 
Ο μηχανισμός λειτουργίας κάθε πόλου σε έναν πολυπολικό μικροαυτόματο διακόπτη (MCB) θα 
πρέπει να συνδέεται απευθείας με τον εσωτερικό μηχανισμό του διακόπτη και όχι με τη λαβή 
χειρισμού. Το χειριστήριο θα πρέπει να είναι τύπου “γλώσσας” (λαβής), με δυνατότητα 
κλειδώματος. Κάθε πόλος θα πρέπει να έχει ένα διμεταλλικό θερμικό στοιχείο, για προστασία 
κατά υπερφόρτισης και ένα μαγνητικό στοιχείο, για προστασία κατά βραχυκυκλώματος. Για την 
ονομαστική ένταση μικρο-αυτόματου διακόπτη παρέχονται από τον κατασκευαστή πίνακες 
επιλογής ανάλογα με τον τύπο του φορτίου και το μέγεθος αυτού. Οι ακροδέκτες θα είναι τύπου 
σήραγγος (ΙΡ 20) ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος άμεσης επαφής. Θα πρέπει να είναι 
δυνατή η επιτόπου προσαρμογή βοηθητικών εξαρτημάτων όπως: πηνίο εργασίας, πηνίο 
έλλειψης τάσης, επαφή ON-OFF, επαφή σηματοδότησης ανάγκης (alarm) ή συσκευή 
ανίχνευσης ρεύματος διαρροής 30mA ή 300mA με δυνατότητα ελέγχου από απόσταση 
(αφόπλιση από απόσταση). 
 
Οι διακόπτες θα είναι σύμφωνοι με τους Γερμανικούς Κανονισμούς VDE 0641 και 0643, με 
χαρακτηριστικά διακοπής καμπύλης «C» (κατά IEC / EN 60898) για τα κυκλώματα φωτισμού και 
ρευματοδοτών και καμπύλων «C» ή «D» (κατά IEC / EN 60898) για τα κυκλώματα μικρών 
κινητήρων. Οι αυτόματες ασφάλειες θα είναι κατάλληλες για ονομαστική τάση 230 V – 400 V σε 
50 Hz, με ισχύ διακοπής τουλάχιστον 3 kΑ για τα κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών και 
ισχύ διακοπής τουλάχιστον 6 kΑ για τα κυκλώματα κινητήρων σύμφωνα με το πρότυπο IEC 
947,2. Θα είναι εφοδιασμένοι με θερμικά στοιχεία προστασίας από υπερεντάσεις και 
ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκυκλώματα τα οποία θα διεγείρονται από 
εντάσεις ρεύματος ίσες με 5 - 14 φορές την ονομαστική για τις τύπου «C» και 10 - 20 φορές την 
ονομαστική για τις τύπου «D». Ο ελάχιστος αριθμός κύκλων λειτουργίας είναι 20.000. 
 
 
2.2.10  Διακόπτες διαρροής (RCD) 
 
Για την προστασία εγκαταστάσεων και συσκευών από υπερφόρτιση ή βλαβών έναντι διαρροής 
προς γη θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι διακόπτες διαρροής (διαφυγής έντασης). Θα 
ενεργοποιούνται με βάση το διανυσματικό άθροισμα των ρευμάτων των φάσεων και του 
ουδετέρου. Θα πρέπει να μετρούν τα εναλλασσόμενα και παλμικά συνεχή ρεύματα (CBR, 
τρόπος κατασκευής Α κατά IEC 60947-2). 
 
Οι διακόπτες διαρροής θα πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC / EN 61008. Η 
συμμόρφωση με τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από αναγνωρισμένο οργανισμό και η 
σήμανσή του πρέπει να είναι ορατή πάνω στις συσκευές. Τα χαρακτηριστικά για κάθε συσκευή 
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θα πρέπει να φαίνονται σε μονογραμμικό διάγραμμα σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο: 
αριθμός πόλων, ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας, ονομαστικό ρεύμα διαρροής. 
 
Η ονομαστική τιμή της ικανότητας διακοπής και αποκατάστασης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
ίση με 1,5 kA τόσο για ρεύμα βραχυκύκλωσης ενεργών αγωγών (Im) όσο και για ρεύμα 
βραχυκύκλωσης γης. 
 
Τα ονομαστικά υποθετικά ρεύματα βραχυκύκλωσης πρέπει να είναι μεγαλύτερα ή ίσα με το 
αναμενόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης στο σημείο της εγκατάστασης (Isc σύμφωνα με το IEC 
60364). Ο κατασκευαστής πρέπει να εγγυάται ότι αυτές οι τιμές δεν διαφέρουν από την 
ονομαστική ικανότητα διακοπής του μικροαυτόματου διακόπτη που παρέχει προστασία έναντι 
βραχυκυκλώματος στο διακόπτη διαρροής. 
 
Οι διακόπτες διαρροής θα πρέπει να αφοπλίζουν για ρεύματα σφάλματος με DC συνιστώσες 
(τύπος A σύμφωνα με το IEC 60755). Το ίδιο απαιτείται για διακόπτες διαρροής που βρίσκονται 
μετά από UPS. 
 
Οι διακόπτες διαρροής που προστατεύουν τριφασικούς ρυθμιστές στροφών πρέπει να είναι 
τύπου B σύμφωνα με το IEC 60755. 
 
Σύμφωνα με το πρότυπο IEC / EN 60364 όταν μικροαυτόματοι διακόπτες υποδιανομής 
προστατεύουν ρευματοδότες γενικής χρήσης, με ονομαστικό ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 20A, 
πρέπει να παρέχουν επιπρόσθετα προστασία έναντι άμεσης επαφής. Αυτές οι συσκευές πρέπει 
να συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC / EN 61009 και πρέπει να έχουν ονομαστικό ρεύμα 
διαρροής 30 mA. 
 
Οι διακόπτες διαρροής μπορεί να παρεμβαίνουν στην λειτουργία του διακόπτη είτε μηχανικά είτε 
ηλεκτρικά. Θα πρέπει να διακρίνονται από: 
 
- Απλότητα στην συναρμολόγηση. 
- Ύπαρξη πλήκτρου δοκιμής απόζευξης (test), ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος λειτουργίας 

της μονάδας. 
- Ύπαρξη οπτικής ένδειξης (LED ή άλλης), η οποία καθιστά εφικτή την οπτική επιτήρηση 

της μονάδας. 
- Ύπαρξη βοηθητικής επαφής συναγερμού, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με 

σύστημα αυτοματισμού. 
- Η λειτουργία της μονάδας δεν πρέπει να επηρεάζει τις ιδιότητες λειτουργίας του διακόπτη 

ισχύος με τον οποίο συνεργάζεται η μονάδα. 
- Ονομαστική τάση λειτουργίας της μονάδας 230V AC ή 400V AC. 
- Διαφορικό ρεύμα διαρροής 30 mA, 300 mA ή 500 mA σταθερό ή ρυθμίσιμο (ανάλογα την 

απαίτηση προστασίας) ως εξής: α) Για διακόπτες με ονομαστική ένταση ρεύματος μέχρι 
160 Α: 0...50 mA, β) Για διακόπτες με ονομαστική ένταση ρεύματος μεγαλύτερη από 160 
Α: 0...3 Α. 

- Άμεση ενεργοποίηση ή ρύθμιση χρονικής καθυστέρησης (ανάλογα την απαίτηση 
προστασίας) ως εξής: α) Για διακόπτες με ονομαστική ένταση ρεύματος μέχρι 160 Α: 
0...0,5sec, β) Για διακόπτες με ονομαστική ένταση ρεύματος μεγαλύτερη από 160 Α: 
0...1sec. 
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Όλοι οι διακόπτες διαρροής θα πρέπει να αυτοπροστατεύονται από ανεπιθύμητες διακοπές που 
οφείλονται σε ματαβατικές υπερτάσεις (κεραυνοί, διαταραχές στο δίκτυο κλπ). 
 
 
2.2.11  Πυκνωτές αντιστάθμισης 

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

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

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

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

- IEC 60947 Διακοπτικός εξοπλισμός χαμηλής τάσης. 
- IEC 60269 Ασφάλειες Χ. Τ. 
- IEC 60289 Πηνία 
- UL 810 Πυκνωτές 

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

 
- Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πυκνωτές με ονομαστική τάση λειτουργίας 415 V (για 

δίκτυο 400 V) εάν η ισχύς σε kVA, των φορτίων που παράγουν αρμονικές, είναι μικρότερη 
ή ίση του 15 % της ισχύς του μετασχηματιστή (THD(I) ≤ 5%). 

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

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

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

 
Οι τριφασικές μονάδες πυκνωτών θα πρέπει να είναι χαμηλών απωλειών, ελεγμένες σύμφωνα 
με το πρότυπο IEC 60831 μέρη 1 & 2 και θα αποτελούνται από μονοφασικά στοιχεία. Κάθε 
μονοφασικό στοιχείο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ξηρή μεμβράνη επιμεταλλωμένου 
πολυπροπυλενίου με ιδιότητα αυτοεπούλωσης και να τοποθετείται σε ξεχωριστό περίβλημα. Το 
πλαστικό υλικό θα πρέπει να είναι τύπου V0, αυτοσβενόμενο, σύμφωνα το πρότυπο UL 810. 
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Θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα προστασίας το οποίο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μία ασφάλεια HRC, ένα διακόπτη υπερπίεσης και μια εσωτερική αντίσταση 
εκφόρτισης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο πυκνωτής θα εκφορτίζεται υπό τάση η οποία δεν 
θα ξεπερνά τα 50 V (μέτρηση στους ακροδέκτες του πυκνωτή) ένα λεπτό μετά την αποσύνδεση 
από την παροχή ισχύος. 
 
Κάθε μονάδα πυκνωτή θα πρέπει να παρέχεται με τρεις ακροδέκτες σύνδεσης ενώ δεν θα 
απαιτείται σύνδεση γείωσης. 
 
Το όργανο αυτόματης αντιστάθμισης θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικού τύπου με ικανότητα 
ελέγχου της σύνδεσης και αποσύνδεσης κατάλληλου αριθμού βημάτων πυκνωτών, μέσω των 
αντίστοιχων ρελέ πυκνωτών. Η επιλογή των βημάτων θα πραγματοποιείται με βάση την ισχύ 
του πίνακα αυτόματης αντιστάθμισης. 
 
Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονόμοι, για την μεταγωγή των πυκνωτών εντός και εκτός 
λειτουργίας, οι οποίοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC 60947 – 4 ενώ η ισχύς 
τους θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την απαιτούμενη λειτουργία.  
 
Σε περίπτωση δικτύου μολυσμένου λόγω αρμονικών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, 
επιπρόσθετα, στραγγαλιστικά πηνία που συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC 60289. 
 
 
2.2.12  Αντικεραυνικά 
 
Τα αντικεραυνικά θα πρέπει να εγκαθίστανται κοντά στην αρχή της εγκατάστασης ή στον γενικό 
πίνακα Χ.Τ., ωστόσο όταν η απόσταση από το γενικό αντικεραυνικό ως τον επόμενο πίνακα 
διανομής είναι μεγάλη (> 30m) θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα αντικεραυνικά για 
προστασία του εξοπλισμού. Τα αντικεραυνικά «κατάντη» προστασίας πρέπει να συνεργάζονται 
με τα αντικεραυνικά «ανάντη» υλοποιώντας μια επιλεκτικότητα όσον αφορά τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά λειτουργίας τους. 
 
Απαιτείται η εκπλήρωση των ακόλουθων προτύπων: 
 
 EN 61643-11 Τύπος (Class) 1, Τύπος 2 και Τύπος 3. Αντικεραυνικά που συνδέονται 

σε συστήματα διανομής ενέργειας χαμηλής τάσης. Η συμμόρφωση θα πρέπεινα 
αποδεικνύεται με την σήμανση ποιότητας NF ή ισοδύναμη επάνω στη συσκευή. 

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

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

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

 
Τα αντικεραυνικά Τύπου 2 θα αποτελούνται από αποσπώμενα φυσίγγια, με μέγιστο ρεύμα 
εκφόρτισης 8 kA. Θα περιορίζουν την τάση ώστε ποτέ να μην υπερβαίνει τα 1,4 kV μεταξύ 
φάσης γης και το 1,0 kV μεταξύ φάσης ουδετέρου. Η τάση λειτουργίας Uc δεν θα είναι μικρότερη 
από 340 V μεταξύ φάσης γης καθώς και μεταξύ φάσης ουδετέρου. Το αντικεραυνικό θα 
τοποθετείται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η απόσταση μεταξύ του ακροδέκτη γης του 
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αντικεραυνικού και του ακροδέκτη γης εισόδου να μην υπερβαίνει τα 15 cm. Εναλλακτικά θα 
χρησιμοποιηθούν αντικεραυνικά με μεταλλικό περίβλημα, βαθμού προστασίας IP 65 (NEMA 4) 
με ομοιογενές δισκίο βαρίστορ μεταλλικού οξειδίου πιστοποιημένα από UL 1449 (3η έκδοση), 
IEC 61643-1 ed. 2:2005, EN 61643-A11:2005, IEEE, NEMALS-1 ή άλλο αναγνωρισμένο 
οργανισμό. 
 
Η διάταξη του αντικεραυνικού θα είναι κατάλληλη για το σύστημα γείωσης της εγκατάστασης. 
 
Σύμφωνα με το EN 61643-11, το αντικεραυνικό θα πρέπει να συνδυάζεται με έναν αποζεύκτη 
(ασφάλεια), του οποίου η αφόπλιση δε θα επηρεάζει τη διακοπή της τροφοδοσίας σε 
οποιοδήποτε φορτίο που βρίσκεται στα κατάντη. Αυτός ο αποζεύκτης μπορεί να συνίσταται σε 
μικροαυτόματο διακόπτη, σε συμφωνία με το πρότυπο IEC / EN 60898. Ο 
συντονισμός/συνεργασία του αντικεραυνικού με τον αποζεύκτη πιστοποιείται από τον 
κατασκευαστή. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντικεραυνικά αναγνωρισμένα κατά 
UL 1449 (3η έκδοση) που λειτουργούν ασφαλώς χωρίς εσωτερικές ασφάλειες.  
 
 
2.2.13Μπουτόν τηλεχειρισμού – ενδεικτικές λυχνίες 
 
Τα μπουτόν τηλεχειρισμού και οι ενδεικτικές λυχνίες που θα τοποθετηθούν στις θύρες πινάκων 
τύπου πεδίων θα είναι διαμέτρου οπής εγκατάστασης 22mm και βάθους 60mm. Οι λυχνίες θα 
είναι αίγλης 24VDC. Οι πλήρεις συσκευές θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο VDE 0660 με 
βαθμό προστασίας ΙΡ65. 
 
Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων τύπου πεδίων θα πρέπει να συνδέονται με την παρεμβολή 
κατάλληλων ασφαλειών (τύπου ταμπακέρας) με τις φάσεις που ελέγχουν. Το κάλυμμα των 
λυχνιών θα έχει κόκκινο χρώμα και θα φέρει κατάλληλο επινικελωμένο πλαίσιο. Σε περίπτωση 
ένδειξης πολλών λειτουργιών (λειτουργία, στάση, βλάβη κ.ά.) το κάλυμμα των αντίστοιχων 
λυχνιών θα μπορεί να είναι κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί κ.ά. Η αλλαγή των λαμπτήρων των 
ενδεικτικών λυχνιών θα πρέπει να μπορεί γίνεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί η 
μπροστινή μεταλλική πλάκα των πινάκων. 
 
Στα κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι τύπου χαμηλής 
τάσεως με ενσωματωμένο μετασχηματιστή. Για να εξασφαλιστεί μεγάλος χρόνος ζωής των 
λυχνιών, αυτές δεν πρέπει να λειτουργούν υπό τάση μεγαλύτερη του 90% της ονομαστικής 
τους. 
 
Στα κυκλώματα συνεχούς ρεύματος κατάλληλες αντιστάσεις θα συνδέονται εν σειρά προς τη 
λυχνία. 
 
Προς διευκόλυνση του ελέγχου οι λυχνίες πρέπει να είναι τύπου ελέγχου δια πιέσεως 
(pushtotest) ή θα προβλέπεται σε κάθε πίνακα τύπου πεδίων κομβίο ελέγχου. 
 
Οι ενδεικτικές λυχνίες που θα εγκατασταθούν σε τυποποιημένες ράγες DIN θα είναι σύμφωνες 
με το πρότυπο IEC 62094-1, τύπου με φωτοδίοδο (LED). Θα λειτουργούν με ονομαστική τάση 
230 VAC ή 12 – 48 VAC/DC. Η αντοχή τους σε κρουστική τάση θα είναι τουλάχιστον 4 kV (2 kV 
για ενδεικτικά 12 – 48 V). Θα διαθέτουν υψηλή ποιότητα στην απόδοση των χρωμάτων και της 
φωτεινότητας και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50.000 h. Η κατανάλωση ισχύος δεν ξεπερνά το 
0,8 W. 
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2.2.14  Όργανα μετρήσεως 
 
Τα όργανα μετρήσεως γενικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0410 και τα 
πρότυπα IEC51 και IEC521. 
 
Τα όργανα μετρήσεως για πίνακες θα ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των DIN 43700 και DIN 
43718, οι περιοχές μετρήσεως στο DIN 43701 και οι αντιστάσεις μετρήσεως στο DIN 43703. Η 
τάση δοκιμής για την αντοχή των οργάνων μετρήσεως θα είναι η κατάλληλη για την αντίστοιχη 
περιοχή μέτρησης σε σχέση με την απαιτούμενη κλάση ακρίβειας. Η κλάση ακριβείας θα 
αναφέρεται για την θερμοκρασία +20οC σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE 0410. 
 
Το περίβλημα των οργάνων θα είναι στεγανό, για εκτόξευση νερού και σκόνης. Κάθε όργανο θα 
έχει διάταξη διορθώσεως της μηδενικής θέσεως ώστε ο δείκτης να δείχνει με ακρίβεια την 
μηδενική θέση σε ηρεμία. Η στήριξη των οργάνων στους πίνακες θα είναι σύμφωνη προς το 
DIN 43835 και θα εξασφαλίζει εύκολη ανάγνωση. Κατά συνέπεια το ύψος τοποθέτησης από το 
διαμορφωμένο δάπεδο δε θα είναι μικρότερο από 400 mm και μεγαλύτερο από 2.000mm. 
 
Η βαθμίδα μετρήσεως θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DIN 43802 και η διάταξη των 
ακροδεκτών ηλεκτρικής συνδέσεως στις προδιαγραφές DIN 43807. 
 
Οι καλωδιώσεις των οργάνων θα προστατεύονται από ασφάλειες HRC και όπου προβλέπεται 
θα προστατεύονται από ιδιαίτερες ασφάλειες έναντι βραχυκυκλώματος. 
 
 
2.2.14.1  Αμπερόμετρα 
 
Τα τεχνικά στοιχεία των αμπερομέτρων πρέπει να είναι τα κάτωθι:  
 
 Θα είναι εναλλασσομένου ρεύματος  ψηφιακά, για συχνότητες λειτουργίας 45 Hz – 65 Hz. 
 Η κλάση ακρίβειας θα είναι >1,5%. 
 
 
2.2.14.2  Βολτόμετρα 
 
Τα τεχνικά στοιχεία των βολτομέτρων πρέπει να είναι τα κάτωθι:  
 
 Θα είναι εναλλασσόμενου ρεύματος ψηφιακά, για συχνότητες λειτουργίας 45 Hz – 65 Hz. 
 Η κλάση ακρίβειας θα είναι >1,5%. 
 
 
2.2.14.3  Ηλεκτρονικά πολυόργανα 
 
Στον γενικό πίνακα ΧΤ θα εγκατασταθεί ηλεκτρονικός αναλυτής ενέργειας,  το οποίο θα πρέπει 
να πληροί τις παραπάνω αναφερόμενες ακρίβειες μετρήσεων και να εκτελεί τις ακόλουθες 
λειτουργίες. 
 
 Μέτρηση φασικών τάσεων (φάσεις – ουδέτερος) μέχρι 275V AC 50/60 Hz.  
 Μέτρηση πολικών τάσεων (φάση – φάση) μέχρι 475V AC 50/60 Hz. 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Γ–Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Έργων 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 45 
 

 Mέτρηση απορροφούμενου ρεύματος (Α) σε κάθε φάση με την χρήση μετασχηματιστή 
έντασης. 

 Μέτρηση ενεργού (ΚW), αέργου ισχύος (KVAR) , και φαινόμενης ισχύος (ΚVA) και 
συνιμιτόνου φ 

 Μέτρηση συχνότητας (Hz) 
 Κλάση ακρίβειας >1,5%. 
 Τάση λειτουργίας 230V AC ή 400V AC. 
 H απεικόνιση των μετρήσεων θα γίνεται σε οθόνη υγρών κρυστάλλων (τύπος LCD). 
 Να έχει τη δυνατότητα μετάδοσης των μετρήσεων σε PLC. 
 
 
2.2.14.4  Μετασχηματιστές εντάσεως 
 
Οι μετασχηματιστές εντάσεως θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο IEC185, με τύλιγμα στο 
πρωτεύον ή δακτυλιοειδούς τύπου, ανάλογα με την επιθυμητή σχέση μετασχηματισμού και θα 
είναι κατάλληλοι για τροφοδότηση μετρητών, ενδεικτικών οργάνων και διατάξεων προστασίας. 
 
Οι μετασχηματιστές εντάσεως θα χρησιμοποιούνται για τις μετρήσεις εντάσεως 
εναλλασσόμενου ρεύματος πάνω από 30Α και θα είναι σύμφωνα προς τις προδιαγραφές DIN 
42600 και VDE0414/12.70.  
 
Τα τεχνικά στοιχεία του μετασχηματιστή εντάσεως θα είναι: 
 
 Το δευτερεύον πηνίο θα είναι ονομαστικής εντάσεως 5Α ενώ το πρωτεύον θα πρέπει να 

καλύπτει το άθροισμα των φορτίων που εξυπηρετεί. 
 Η κλάση ακρίβειας θα είναι κατάλληλη για τη λειτουργία που προορίζονται. Ειδικότερα για 

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

 Η μόνωση θα είναι ξηρή, για εσωτερικό χώρο, σύμφωνα προς VDE 
 Η ονομαστική συχνότητα θα είναι 50Ηz 
 Η τάση λειτουργίας έως 600V 
 Η τάση δοκιμής θα είναι 3kV 
 Ο συντελεστής υπερεντάσεως Μ5 (-15 % συνολικό σφάλμα σε 5xΙΝ), όπου IN η 

ονομαστική ένταση 
 Αντοχή βραχυκυκλώματος Ι θερμική ένταση: Ith = 60 In 
 Δυναμική ένταση: Idyn = 150In 
 Συνεχής υπερφόρτωση: 20% 
 Κρουστική υπερφόρτιση 60Ιn (για 1sec) 
 
Κάθε μετασχηματιστής εντάσεως θα φέρει πινακίδα στοιχείων στην οποία θα αναγράφονται ο 
τύπος, η σχέση μετασχηματισμού, το ονομαστικό φορτίο κτλ. 
 
Κατά προτίμηση πρέπει να τοποθετούνται μετασχηματιστές δακτυλιοειδούς τύπου αντί αυτών 
με τύλιγμα. 
 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Γ–Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Έργων 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 46 
 

Οι μετασχηματιστές εντάσεως πρέπει να αντέχουν, χωρίς βλάβη, στην ένταση και τον χρόνο 
βραχυκυκλώματος που θα μπορούσε να συμβεί στη θέση που είναι τοποθετημένοι. Η ως άνω 
αντοχή δεν πρέπει να είναι μικρότερη από αυτή του υπόλοιπου εξοπλισμού του πίνακα. 
 
Για την εύκολη συντήρηση ή αντικατάσταση των μετασχηματιστών εντάσεως προβλέπεται η 
τοποθέτηση λυομένων συνδέσμων σε κάθε φάση του πρωτεύοντος. 
 
2.2.14.5  Μετασχηματιστές τάσεως 
 
Οι μετασχηματιστές τάσεως θα είναι κατασκευασμένοι κατά IEC186. Τα τυλίγματα των 
μετασχηματιστών τάσεως θα είναι εμβαπτισμένα και θα μονώνονται με εποξική χυτορητίνη. Θα 
έχουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, ήτοι λόγο μετασχηματισμού, ονομαστική τάση εξόδου, 
ονομαστική ισχύ κτλ. η απόκλιση από την ονομαστική τάση και ισχύ δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 0,5%. 
 
Μετασχηματιστές τάσεως χρησιμοποιούμενοι σε πεδία μέσης τάσεως θα μπορούν να 
απομονωθούν και θα αντέχουν σε κρουστική τάση 75kV. 
 
Οι σταθερές επαφές των μετασχηματιστών θα καλύπτονται αυτομάτως με διαφράγματα 
ασφαλείας όταν οι μετασχηματιστές αποζευγνύονται. Τα διαφράγματα θα έχουν κίτρινο χρώμα 
και θα φέρουν την επιγραφή «ΚΥΚΛΩΜΑ» όταν οι επαφές ζευγνύονται προς την πλευρά των 
τροφοδοτικών αγωγών. 
 
Τα πρωτεύοντα τυλίγματα θα προστατεύονται με ασφάλειες HRC σύμφωνα με το πρότυπο 
IEC60282 και μαζί με τις καλωδιώσεις μεταξύ των ασφαλειών και των αγωγών του 
πρωτεύοντος θα πρέπει να αντέχουν στην ένταση βραχυκυκλώματος στο σημείο που είναι 
τοποθετημένος ο μετασχηματιστής. 
 
Η πρόσβαση στις ασφάλειες του πρωτεύοντος θα είναι αδύνατη, αν δεν έχει απομονωθεί 
πλήρως ο μετασχηματιστής από την τροφοδοτούσα το πρωτεύον πηγή. 
 
Τα τυλίγματα του δευτερεύοντος θα προστατεύονται επίσης με ασφάλειες των οποίων η 
αντικατάσταση πρέπει να είναι ασφαλής και εύκολη. 
 
 
Ωρομετρητές 
 
Οι ωρομετρητές θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο IEC, μηχανικού τύπου, πέντε τουλάχιστον 
ψηφίων για παράλληλη σύνδεση με το φορτίο, κλάσης ακρίβειας 2, με τάση λειτουργίας 230V 
και ονομαστική συχνότητα 50Ηz. 
 
 
2.2.15  Επιτηρητές τάσης 
 
Οι επιτηρητές τάσης θα παρακολουθούν την τάση και θα δίνουν σε ελεύθερη τάσης μεταγωγική 
επαφή σήμανση της ανωμαλίας. 
 
Θα επισημαίνεται η απώλεια φάσης, η αλλαγή στην ακολουθία των φάσεων, η ασυμμετρία 
φάσης σε υπόταση σε ρυθμιζόμενο ποσοστό 85 ... 95%, η ασυμμετρία φάσης σε υπέρταση σε 
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ρυθμιζόμενο ποσοστό 105 ... 115%, η συμμετρική υπόταση και υπέρταση στα ίδια ρυθμιζόμενα 
ποσοστά. 
 
Η επιτήρηση θα γίνεται με την χρήση και του ουδέτερου, θα υπάρχει υστέρηση, ενώ η επαφή θα 
μετάγεται σε ρυθμιζόμενο μετά την ανωμαλία χρόνο 0,1 έως 10 sec. 
 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ένας επιτηρητής που να εκτελεί όλα τα ανωτέρω γίνονται δεκτοί 
και δύο μαζί που θα επιτελούν το σύνολο των ανωτέρω ελέγχων. 
 
 
2.3 Εκτέλεση εργασιών 
 
Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να κατασκευασθούν σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή και 
με τα τεχνικά στοιχεία που επισυνάπτονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη.  
 
Πέραν της παρούσας προδιαγραφής οι ηλεκτρικοί πίνακες χαμηλής τάσης πρέπει να είναι 
σύμφωνοι με τα εξής: 
 

- Ισχύοντες Νόμους και Διατάγματα του Ελληνικού Κράτους. 
- Ισχύοντες οδηγίες ΔΕΗ 
- Πρότυπα 

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

- IEC61439-1 και IEC 61439-2  που αναφέρονται στις δοκιμές τύπου 
(«routine verifications») και σειράς («design verifications») σύμφωνα με το 
νέο πρότυπο. 

- IEC60529 που αναφέρει το βαθμό προστασίας ενός περιβλήματος, ενάντια 
σε ξένα σωματίδια και ενάντια στο νερό. 

- Ισχύοντες Νόμους, Διατάγματα και κανονισμούς για την πρόληψη των 
ατυχημάτων. 

 
Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες θα προσκομίζονται στο έργο για την τελική τοποθέτησή τους πλήρως 
περατωμένοι με τον περιεχόμενο σε αυτούς εξοπλισμό και τις εσωτερικές συρματώσεις αυτών 
έτοιμοι για σύνδεση με τα καλώδια εισόδου και τις αναχωρήσεις ή διανομές προς τους 
υποπίνακες ή τα φορτία αυτών. 
 
Με την κατασκευή των πινάκων θα εξασφαλίζεται ότι τα όργανα διακοπής, χειρισμού, 
ασφαλείας, ενδείξεως κλπ θα είναι εύκολα προσιτά, τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις 
μεταξύ τους ώστε να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση τους, 
χωρίς μεταβολή της κατάστασης των παρακείμενων οργάνων. Θα παρέχεται επίσης άνεση 
χώρου εισόδου για την σύνδεση των καλωδίων των κυκλωμάτων. 
 
 
2.3.1 Βαθμός προστασίας 
 
Οι πίνακες πρέπει να εξασφαλίζουν κατά περίπτωση βαθμό προστασίας IP 21, 30, 31, 40, 44 
και 55 κατά IEC60529 εκτός από όσους εγκαθίστανται σε εξωτερικούς χώρους, που θα πρέπει 
να εξασφαλίζουν ελάχιστο βαθμό προστασίας IP 65, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60529. Ο 
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βαθμός προστασίας θα δηλώνεται στα πιστοποιητικά δοκίμων τύπου και η κατασκευή του 
ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται ο βαθμός προστασίας με 
πλαίσιο/πόρτα με άμεση πρόσβαση στο χειρισμό του διακοπτικού υλικού. O βαθμός 
προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα έναντι μηχανικών κρούσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
ΙΚ 07, όπως αυτός ορίζεται στα πρότυπα IEC 62262 ή EN 62262 (πρώην IEC/EN 50102). 
 
 
2.3.2 Δομή πινάκων Χαμηλής Τάσης 
2.3.2.1 Μεταλλικά μέρη 
 
Η συμπαγής μεταλλική δομή είναι κατασκευασμένη από στρατζαριστή και ηλεκτροσυγκολλητή 
λαμαρίνα με ασημοκόλληση decappe ελάχιστου πάχους 1,5mm. Κάθε πίνακας θα είναι τύπου 
κλειστού ερμαρίου με σκελετό από μορφοσίδηρο (γωνιά) 40mmx40mmx 4mm. 
 
Το εσωτερικό του πίνακα όπου βρίσκονται τα όργανα πρέπει να είναι προσθαφαιρετό (τύπος 
ενιαίου ταμπλά). Οι μετωπικές μεντεσεδένιες πόρτες θα έχουν κλειδαριά. Στην εσωτερική άκρη 
της πόρτας πρέπει να υπάρχει ειδικό κανάλι, εις τρόπον ώστε να τοποθετείται προστατευτικό 
λάστιχο, ελαχίστου πλάτους 1cm. Στο εσωτερικό των πινάκων θα γίνει πρόβλεψη για την 
στήριξη των καλωδίων που αναχωρούν με την τοποθέτηση ειδικών στηριγμάτων από 
γαλβανισμένα διάτρητα ελάσματα. Η πίσω, πλάι και πάνω πλευρές των πινάκων πρέπει να 
είναι κλειστές από ηλεκτροσυγκολλητές λαμαρίνες, οι οποίες θα εξασφαλίζουν την 
στεγανοποίησή τους από νερό και σκόνη. Η είσοδος των καλωδίων στον πίνακα θα γίνεται από 
την κάτω πλευρά του (που αποτελείται από μια μετακινούμενη μεταλλική πλάκα) η οποία είναι 
τέτοια ώστε να επιτρέπει την είσοδο των καλωδίων αποκλείοντας ταυτόχρονα την είσοδο 
τρωκτικών. Οι πίνακες θα είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλες μάπες ώστε να μπορούν να 
υπερυψωθούν χωρίς να σημειώνεται η παραμικρή μόνιμη παραμόρφωση ή μερική καταστροφή 
της μεταλλικής κατασκευής. Ο κάθε πίνακας θα αποτελεί ένα ενιαίο συγκρότημα χωριζόμενο σε 
πεδία και θα είναι εγκατεστημένος πάνω σε μεταλλική βάση ύψους 10ως 15 cm. 
 
Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τυποποιημένων διαστάσεων μεταλλικά ερμάρια 
από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 12/10 που στηρίζεται σε ορθοστάτες από λαμαρίνα 
πάχους 15/10, με αφαιρούμενα πλαϊνά συνδεδεμένα μεταξύ τους σε μία κατασκευή, σύμφωνα 
με το πρότυπο EN 60439-1. H ονομαστική τάση μόνωσης θα είναι 690 VAC και η ονομαστική 
αντοχή σε βραχυκύκλωμα τουλάχιστον 35 kA. 
 
Οι θύρες των ερμαρίων θα είναι μεταλλικές αδιαφανείς ή διαφανείς. Στη δεύτερη περίπτωση θα 
φέρουν σκληρυμένο κρύσταλλο ελάχιστου πάχους 4 mm, επικολλημένο με χυτό στεγανωτικό 
πολυουρεθάνης. 
 
Οι πίνακες θα βαφούν με μια στρώση αντιδιαβρωτικής βαφής και στη συνέχεια θα υποστούν 
ηλεκτροστατική βαφή με χρώμα του οποίου η απόχρωση θα αποφασιστεί από την Υπηρεσία.  
 
Όπου απαιτούνται ανοξείδωτοι πίνακες, η μεταλλική κατασκευή (θύρες, μεντεσέδες, πλάκα 
στήριξης και επικάλυψης οργάνων κτλ.) θα είναι εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 
304, με ελάχιστο πάχος 1,5mm. 
 
Η κατασκευή των πινάκων θα είναι τέτοια ώστε τα μέσα σ’ αυτούς όργανα διακοπής, χειρισμού, 
ασφαλίσεως, ενδείξεως κτλ., να είναι εύκολα προσιτά, τοποθετημένα σε κανονικές θέσεις και να 
είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς μεταβολή της 
καταστάσεως των παρακειμένων οργάνων. Θα διασφαλίζει τον ικανοποιητικό αερισμό, ώστε να 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Γ–Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Έργων 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 49 
 

απάγεται η εκλυόμενη θερμότητα κατά την λειτουργία της εγκατάστασης με φυσική κυκλοφορία 
μεταξύ των τοιχωμάτων του πίνακα προς τα ανοίγματα του καλύμματος. 
 
Στην περίπτωση που για τεχνικούς λόγους ή για λόγους μεταφοράς οι πίνακες θα πρέπει να 
παραδοθούν σε περισσότερα του ενός τεμάχια, θα είναι φροντίδα του Αναδόχου η μηχανική 
ενοποίηση των διαφόρων πλευρών και η αποκατάσταση των ηλεκτρικών συνδέσεων εσωτερικά 
των πινάκων. 
 
 
2.3.2.2 Κύριοι ζυγοί διανομής 
 
Η διανομή ενέργειας μέσα στον πίνακα θα γίνεται χρησιμοποιώντας τέσσερις ζυγούς σε 
οριζόντια διάταξη στο επάνω μέρος του πίνακα ή σε ανεξάρτητο ερμάριο σε κάθετη διάταξη. Οι 
ζυγοί θα είναι ένας για κάθε φάση και ένας για τον ουδέτερο, θα τοποθετηθούν με οριζόντια την 
μεγάλη πλευρά της διατομής τους και μετά την τοποθέτησή τους και την εκτέλεση συνδέσεων, 
θα μονωθούν με εποξειδικές ρητίνες ή άλλο κατάλληλο τρόπο, θα βαφτούν με χρώματα όμοια 
προς αυτά που θα χρησιμοποιηθούν για την διάκριση των φάσεων και στους άλλους πίνακες 
φέροντας τις ενδείξεις R,S,T, PE ή L1, L2, L3, PE, ανά 1,50 m περίπου. Εναλλακτικά η μπάρα 
ουδετέρου μπορεί να είναι παράλληλη με την μπάρα της γείωσης. 
 
Οι ζυγοί διανομής θα είναι κατασκευασμένοι από μπάρες ηλεκτρολυτικού χαλκού τύπου ΕΤΡ 
ορθογωνικής διατομής. Η διατομή των κυριών ζυγών διανομής θα πρέπει να είναι επαρκής για 
την μεταφορά του ονομαστικού ρεύματος μέσα στα αποδεκτά όρια ανύψωσης θερμοκρασίας 
όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 60439-1 και να αντέχουν τις ηλεκτρικές και μηχανικές 
καταπονήσεις σε πλήρη ισχύ βραχυκυκλώματος. Η επιλογή της διατομής και του αριθμού των 
μπαρών χαλκού θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη το ονομαστικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας του, 
την αντοχή σε βραχυκύκλωμα, την επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας και τον βαθμό 
προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσης. 
 
Η στήριξη των ζυγών διανομής θα γίνεται με την χρήση κατάλληλου αριθμού μονωτήρων ώστε 
να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες μονωτικές και μηχανικές ιδιότητες. Επίσης το υλικό 
κατασκευής των μονωτήρων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε φωτιά και σε θερμότητα 
παραγόμενη από εσωτερικά ηλεκτρικά φαινόμενα σύμφωνα με το IEC60695-2.1 (960oC 
30s/30s). Οι ζυγοί θα προστατεύονται έναντι τυχαίας επαφής με αφαιρούμενα φύλλα διάφανου 
πλεξιγκλάς, στερεωμένου κατάλληλα. 
 
 
2.3.2.3 Μπάρες Ουδετέρου – Γείωσης 
 
Οι απλοί, ενός πεδίου, πίνακες θα φέρουν έναν ακροδέκτη γειώσεως ή ένα ζυγό γειώσεως. 
Μεγάλοι πίνακες, με περισσότερα του ενός πεδία, θα φέρουν συνεχή ζυγό γειώσεως, ο οποίος 
θα διατρέχει όλο το μήκος τους και προς τον οποίο θα συνδέεται όλος ο πίνακας. 
 
Στο κάτω μέρος του πίνακα τύπου πεδίων θα τοποθετηθεί η μπάρα γείωσης και εναλλακτικά και 
η μπάρα ουδετέρου του πίνακα. Η μπάρα της γείωσης θα είναι διαστάσεων ίσων με το ήμισυ 
των μπαρών των φάσεων και τουλάχιστον 12mmx5mm. Θα συνδεθεί αγώγιμα προς την 
σιδηροκατασκευή σε όλες τις θέσεις στήριξης της, θα γειωθεί πάνω στο δίκτυο γειώσεως και θα 
συνδεθούν με αυτήν οι αγωγοί γείωσης των γραμμών που αναχωρούν καθώς και το εσωτερικό 
μέρος (ταμπλάς) κάθε ερμαρίου. Η μπάρα γείωσης θα είναι διάτρητη σε κανονικές αποστάσεις 
για την εκτέλεση των συνδέσεων πάνω της και θα βαφτεί με κίτρινο χρώμα. 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Γ–Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Έργων 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 50 
 

 
Για όλα τα ξεχωριστά σταθερά μεταλλικά μέρη (δηλαδή μετωπικές πλάκες, βάσεις στήριξης του 
διακοπτικού υλικού, πλευρικά μεταλλικά καλύμματα κτλ.) θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική 
συνέχεια τόσο μεταξύ τους όσο και με τον αγωγό γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα 
εξασφαλίζοντας την γείωση όλων των σταθερών μεταλλικών μέρων του. 
 
Σε όλα τα κινούμενα μεταλλικά μέρη (π.χ. πόρτες, ανοιγμένες μετώπες) θα πρέπει να 
τοποθετηθεί αγωγός προστασίας (π.χ. πλεξίδα γειώσεως) διατομής 6 mm2 σύμφωνα με το ΙΕC 
60364-5-54. 
 
Η μπάρα του ουδετέρου θα είναι διαστάσεων ίδιων με αυτές των μπαρών των φάσεων και θα 
συνδέονται με αυτή οι ουδέτεροι αγωγοί όλων των γραμμών του πίνακα που χρησιμοποιούν 
ουδέτερο. 
 
 
2.3.2.4 Εσωτερικές καλωδιώσεις πινάκων 
 
Μέσα στον πίνακα η όδευση των καλωδίων γίνεται μέσα σε κανάλια από άκαυστο PVC, όπως 
ορίζουν οι κανονισμοί. Η μία πλευρά του καναλιού θα είναι κλειστή με προσθαφαιρετές πλάκες, 
προσαρμοσμένες για την είσοδο καλωδίων. Αν οι διατομές των καλωδίων είναι μεγάλες 
επιτρέπεται διαδρομή έξω από το κανάλι αρκεί αυτή να ασφαλίζεται επαρκώς με την βοήθεια 
γάντζων. Αγωγοί διαφορετικής τάσης θα τοποθετούνται σε διαφορετικά κανάλια. 
 
Η εσωτερική διανομή θα γίνεται με χάλκινες μπάρες επιτρεπόμενης έντασης κατ’ ελάχιστο ίσης 
με αυτή του διακόπτη του πίνακα από τον οποίο τροφοδοτούνται ή τον οποίο τροφοδοτούν. Η 
χρησιμοποίηση καλωδίων ή αγωγών επιτρέπεται μόνο για διακόπτες με ονομαστική ένταση ως 
125 A.  
 
Οι συνδέσεις των βοηθητικών κυκλωμάτων χειρισμών, μετρήσεων, προστασίας και ενδείξεων 
πρέπει να πραγματοποιούνται με εύκαμπτους αγωγούς με ελάχιστη διατομή 1,5mm2, ενώ αυτές 
των σημάτων προς και από το PLC πρέπει να πραγματοποιούνται με εύκαμπτους αγωγούς με 
ελάχιστη διατομή 1,0mm2. 
 
Οι συνδέσεις των κυκλωμάτων ισχύος πρέπει να πραγματοποιούνται με εύκαμπτους αγωγούς 
με ελάχιστη διατομή 2,5mm2. Για τον προσδιορισμό των διατομών θα πρέπει να ληφθούν υπ' 
όψη οι πραγματικές συνθήκες τοποθέτησης και φορτίου. 
 
Από τις κεντρικές μπάρες θα τροφοδοτούνται τα πεδία με μονοπολικούς μονωμένους αγωγούς 
με κατάλληλα χρώματα (αυτά που τηρούνται ενιαία για την διάκριση των φάσεων και του 
ουδέτερου) και διατομής ίσης τουλάχιστον με την διατομή της εξυπηρετούμενης γραμμής. Οι 
συνδέσεις προς τους ζυγούς θα γίνονται με περαστές βίδες ανοξείδωτες ½inx40mm με την 
παρεμβολή ανοξείδωτης «ροδέλας» προς την πλευρά της κεφαλής της βίδας και ανοξείδωτης 
ασφαλιστικής ροδέλας («γρόβερ») προς την πλευρά του περικόχλιου. 
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Τα χρώματα των μονώσεων των αγωγών θα είναι όμοια για αγωγούς ιδίας ονομαστικής τάσης 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

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

 
Όλα τα σημεία υπό τάση με το γενικό διακόπτη στην ανοικτή θέση, πρέπει να προστατεύονται 
με κινητές ισχυρές μονώσεις ΙΡ 20 με αποδεδειγμένο αποτέλεσμα, φέροντας το συμβολισμό 
"επικίνδυνο". 
 
Όλοι οι αγωγοί του πίνακα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι και στα δύο άκρα τους με ειδική 
πλαστική περιτύλιξη σήμανσης καλωδίων που φέρει την αρίθμηση των αγωγών, με ανεξίτηλα 
γράμματα ή αριθμούς όμοια με τα λειτουργικά διαγράμματα. Η αρίθμηση των καλωδίων θα γίνει 
και στα υπόλοιπα υλικά (πηνία, επαφές, όργανα ενδείξεως και χειρισμού, ρελέ ισχύος, 
αυτόματους διακόπτες, θερμικά, βολτόμετρα, αμπερόμετρα, κλέμμες κτλ.) και στα δυο άκρα των 
καλωδίων καθώς και στα κουτιά σύνδεσης των κινητήρων.  
 
Η είσοδος και έξοδος των καλωδίων θα γίνεται κατά την κάθετη διεύθυνση και πρέπει να 
υπάρχει ο κατάλληλος χώρος για να διαμορφώνονται οι αναγκαίες καμπυλότητες στα καλώδια. 
 
 
2.3.2.5 Συνδέσεις καλωδίων 
 
Για όλες τις συνδέσεις ισχύος και αυτοματισμού οι πολύκλωνοι αγωγοί θα εφοδιάζονται με 
χάλκινο επικασσιτερωμένο ακροδέκτη («κος»), κατάλληλου μεγέθους. 
 
Όλες οι είσοδοι και έξοδοι καλωδίων στον πίνακα θα γίνονται μέσω κατάλληλων αριθμημένων 
κλεμμών ράγας κατά VDE 0611 teil 01/11.77, σε χώρο εντός του πίνακα, που θα καλύπτει την 
τελική ανάπτυξη του πίνακα για τα μελλοντικά μηχανήματα. 
 
Οι κλέμμες πρέπει να είναι με διαιρετούς ακροδέκτες, ελάχιστης διατομής 2,5mm2, με 
διαφράγματα όπου είναι απαραίτητο (π.χ. σε συνάρτηση των διαφόρων τάσεων λειτουργίας). Οι 
κλέμμες πρέπει να είναι αριθμημένες. Στις συνδέσεις των κλεμμών που βρίσκονται στην 
εξωτερική πλευρά του πίνακα, πρέπει να τοποθετείται ένας μόνο αγωγός σε κάθε κλέμμα. Οι 
κλέμμες πρέπει να είναι του τύπου που η βίδα πίεσης πιέζει σε προστατευτικό λαμάκι (ή 
παρόμοιο) και όχι απ΄ ευθείας στον αγωγό. Τα χρώματα των κλεμμών θα είναι τα ακόλουθα: 
 

Είδος κλέμμας χρώμα 
κλέμμα σύνδεσης καλωδίου 400V, 230V μπεζ 
κλέμμα σύνδεσης καλωδίου 24VDC, 
αναλογικών σημάτων 

κόκκινη 

κλέμμα σύνδεσης καλωδίου ουδετέρου μπλε 
κλέμμα σύνδεσης καλωδίου γείωσης κίτρινη ή κίτρινη/πράσινη 
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2.3.2.6 Πρόσθετος εξοπλισμός πινάκων τύπου πεδίων 
 
Σε κάθε πίνακα τύπου ισταμένων πεδίων θα υπάρχουν αντιστάσεις για αφύγρανση του πίνακα 
(θα ενεργοποιούνται από έναν υγροστάτη) και ανεμιστήρες για την ψύξη του (θα 
ενεργοποιούνται από ένα θερμοστάτη) και εσωτερικά φωτιστικά, ένα για κάθε πεδίο, τα οποία 
θα ανάβουν με έναν ανεξάρτητο διακόπτη που θα βρίσκεται πάνω στο φωτιστικό.  
 
Η κατασκευή θα διασφαλίζει τον ικανοποιητικό αερισμό, ώστε να απάγεται η εκλυόμενη 
θερμότητα κατά την λειτουργία της εγκατάστασης με φυσική κυκλοφορία μεταξύ των 
τοιχωμάτων του πίνακα προς τα ανοίγματα του καλύμματος. 
 
 
2.3.2.7  Πεδία 
 
Τα πεδία ενός πίνακα τύπου ισταμένων πεδίων χωρίζονται σε τρεις τύπους ως προς την 
ηλεκτρική τους σύνδεση (συνδεσμολογία τους): το πεδίο εισόδου, το πεδίο τροφοδοσίας 
κινητήρων (πεδίο εκκινητών) και τέλος το πεδίο αυτοματισμού και οργάνων (τα οποία πληρούν 
όλα τα παραπάνω): 
 
Πεδίο εισόδου. Το πεδίο εισόδου είναι το πρώτο πεδίο κάθε πίνακα. 
 
Από το κάτω μέρος του πίνακα εισχωρεί το παροχικό καλώδιο, το οποίο συνδέεται κατευθείαν 
πάνω στον γενικό διακόπτη του πίνακα (ένα γενικό θερμομαγνητικό διακόπτη με ρυθμιζόμενα 
μαγνητικά και θερμικά στοιχεία κατάλληλο για προστασία καταναλώσεων για την προστασία του 
πίνακα από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα) ο οποίος βρίσκεται στο αριστερό μέρος του 
πεδίου. Το επάνω μέρος του διακόπτη συνδέεται με τις μπάρες χαλκού, κατάλληλων διατομών 
και χρωμάτων, από την έξοδο του αυτόματου διακόπτη εισόδου του πίνακα μέχρι τους ζυγούς. 
Για σύνδεση μπάρας – μπάρας θα χρησιμοποιούνται δύο βίδες χαλύβδινες ανοξείδωτες ½ inx 
40 mm, τοποθετημένες διαγώνια στην σύνδεση. Γενικά θα καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για 
την επίτευξη άριστης συνδεσμολογίας από άποψη τεχνικής και αισθητικής, δηλαδή με σύντομες 
και ευθείες, κατά το δυνατό, διαδρομές μπαρών, καλή προσαρμογή και σύσφιξη στις συνδέσεις, 
αποφυγή αδικαιολογήτων διασταυρώσεων κτλ. 
 
Στο ίδιο μέρος του πεδίου θα βρίσκονται και τα εξής: 
 
- Τρεις μετασχηματιστές κατάλληλης εντάσεως ένας για κάθε φάση  
- Όργανο επιτήρησης της τάσης το οποίο όταν διαγιγνώσκει πρόβλημα στην τάση (έλλειψη, 

μη σωστή διαδοχή φάσεων κτλ.) θα δίνει σήμα συναγερμού στο σύστημα αυτοματισμού. 
- Τρεις μικροαυτόματοι 6Α για την προστασία του μεταγωγικού διακόπτη – βολτομέτρου 

(ένας για κάθε φάση) και ένας μικροαυτόματος διακόπτης για την τροφοδοσία του πίνακα 
με τάση 230V AC για τα βοηθητικά κυκλώματα. 

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

(1) εκκινητής απ’ ευθείας εκκίνησης. 
 

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

(2) εκκινητής ομαλού εκκινητή ή μέσω ρυθμιστή στροφών 
 

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

 
Πεδίο αυτοματισμού και οργάνων. Το πεδίο αυτό θα είναι το τελευταίο κάθε πίνακα. Σ’ αυτό 
το πεδίο θα βρίσκεται το τροφοδοτικό 24VDC για το κύκλωμα PLC, το PLC και οι τροφοδοσίες 
των οργάνων του πίνακα. 
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Στο κάτω μέρος του πεδίου θα βρίσκονται οι κλέμμες σύνδεσης των εξωτερικών καλωδίων των 
κυκλωμάτων 24VDC και των αναλογικών σημάτων, τα οποία καταλήγουν μέσω των κλεμμών 
αυτών στις κάρτες του PLC. Υπάρχουν επίσης οι κλέμμες που συνδέονται με τα εξωτερικά 
καλώδια των κυκλωμάτων τροφοδοσίας των οργάνων. 
 
Στην εξωτερική όψη της πόρτας του πεδίου θα βρίσκονται ένα μπουτόν «RESET» (χρώματος 
πράσινου) το οποίο θα επαναφέρει τον πίνακα σε κατάσταση λειτουργίας μετά από σφάλμα, μια 
ενδεικτική λυχνία που δείχνει την ύπαρξη δικτύου και μια ενδεικτική λυχνία επικοινωνίας 
(χρώματος πράσινου). 
 
Όλα τα τεμάχια στον εσωτερικό χώρο του πίνακα πρέπει να είναι σημειωμένα σύμφωνα με τα 
σχέδια «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ» που τον συνοδεύουν. Στην πλάκα στο βάθος του πίνακα 
όλα τα όργανα ενός εκκινητή ή μηχανήματος ή οργάνου πρέπει να είναι ξεκάθαρα αναγνωρίσιμα 
από τα όργανα των άλλων εκκινητών, μηχανημάτων ή οργάνων και θα αναγράφεται ο ίδιος 
κωδικός με τα σχέδια. Τυχόν μεταβολές στις συνδέσεις του πίνακα θα αποτυπωθούν στα σχέδια 
«OΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ». 
 
Στην μετωπική όψη θα υπάρχουν πλαστικές ή μεταλλικές πινακίδες στερεωμένες με 
ανοξείδωτες βίδες που θα περιγράφουν το κάθε όργανο και κινητήρα και θα έχουν τον 
αντίστοιχο κωδικό τους. 
 
 
2.3.2.8  Χωνευτοί και επίτοιχοι πίνακες μικρής ισχύος 
 
Πίνακες μικρής ισχύος για διανομή  125 A δεν απαιτείται να είναι τύπου ισταμένων πεδίων, 
αλλά μπορούν να είναι κατασκευασμένοι από θερμοπλαστικό ή πολυκαρβονικό υλικό ή από 
μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τους και θα εγκαθίστανται χωνευτοί ή επίτοιχοι. Το πλαστικό ή 
πολυκαρβονικό υλικό θα είναι ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες και φωτιά ως 650°C και σε 
θερμότητα παραγόμενη από εσωτερικά ηλεκτρικά φαινόμενα και θα έχει υποστεί δοκιμές 
σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60695-2-1. Κάθε πίνακας θα είναι κλάσης κλάση μόνωσης ΙΙ 
(σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60335-1) μεταξύ της πρόσοψης και των εσωτερικών 
κυκλωμάτων ισχύος. Όλοι οι πίνακες θα συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 60439-3. 
 
Κάθε πίνακας θα αποτελείται από την πλάτη (χωνευτή ή μη), το εσωτερικό αφαιρούμενο 
κάλυμμα του εξοπλισμού (μετώπη) και το πλαίσιο με τη θύρα. Εσωτερικά θα είναι εξοπλισμένος 
με τυποποιημένες ράγες DIN και/ή κατάλληλες μεταλλικές πλάκες για τη στήριξη του 
εξοπλισμού. 
 
 
2.3.3 Έλεγχος και δοκιμές 
 
Οι ηλεκτρικοί πίνακες και όλα τα εξαρτήματά τους θα πρέπει να είναι επιθεωρήσιμα την περίοδο 
που κατασκευάζονται από την Υπηρεσία επίβλεψης του έργου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στη παρούσα προδιαγραφή. 
 
Οι έλεγχοι και οι δοκιμές θα γίνουν με μέριμνα και με έξοδα του Αναδόχου στα εργαστήρια του 
προμηθευτή του εξοπλισμού ή από εξειδικευμένο οργανισμό ή εργαστήριο το οποίο θα 
καθοριστεί και θα είναι της αποδοχής της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος οφείλει με προειδοποίηση 
δύο εβδομάδων να ανακοινώσει στην Υπηρεσία για τις δοκιμές του πίνακα ή των επιμέρους 
εξαρτημάτων του, που πρόκειται να προβεί για να παραστεί η Υπηρεσία εάν το επιθυμεί. 
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Οι δοκιμές έγκρισης των πινάκων και των εξαρτημάτων τους θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα 
με τους κανονισμούς IEC (για τις αποδόσεις) και με τους κανονισμούς UNEL (για τις διαστάσεις) 
και με όλους τους εν ισχύει νόμους και διατάγματα. Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισμένα διεθνή εργαστήρια. 
 
Οι πίνακες θα πρέπει να υποστούν κατ’ ελάχιστον τις πιο κάτω δοκιμές τύπου σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 60439-1 και να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιμών τύπου: 
 
- Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας 
- Δοκιμή αντοχής σε βραχυκυκλώματα (δυναμική καταπόνηση) 
- Δοκιμή διηλεκτρικής στάθμης («Test Υψηλής Τάσης»)  
- Δοκιμή αξιοπιστίας των συστημάτων προστασίας (μπάρα ή αγωγός γείωσης) 
- Δοκιμή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσμού (μεταξύ ενεργών αγωγών και μεταξύ 

ενεργών αγωγών και γείωσης) 
- Δοκιμή της μηχανικής λειτουργίας των κινητών μερών (ανοιγοκλεισίματα) 
- Δοκιμή του βαθμού προστασίας ΙΡ (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529) 
 
Επίσης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω δοκιμές σειράς και να 
εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιμών σειράς: 
 
- Έλεγχος της συνδεσμολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωμάτων 
- Διηλεκτρική δοκιμή («Test Υψηλής Τάσης») 
- Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώματος γείωσης (Megger 

Test)  
 
Θα πρέπει να γίνουν οι εξής έλεγχοι μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των Ηλεκτρικών 
Πινάκων και τις δοκιμές αυτών με ευθύνη του Αναδόχου: 
 
- Έλεγχος αντιστοιχίας πινάκων και σχεδίων «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ» 
- Γενικός έλεγχος πίνακα 
- Έλεγχος βαφής 
 
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας μετά την θέση των πινάκων σε λειτουργία η Υπηρεσία μπορεί να 
ζητήσει από τον Ανάδοχο να επαναλάβει τις δοκιμές όσων έχουν σχέσεις με την δυσλειτουργία. 
Οι δοκιμές αυτές θα γίνουν με δαπάνες του Αναδόχου. 
 
 
2.3.4  Κατασκευαστικά σχέδια – πιστοποιητικά 
 
Πριν την παραγγελία του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία για 
έγκριση, αν του ζητηθεί, τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες:  
 
- Αντίγραφα των Πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστών πινάκων και 

του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού. 
- Πιστοποιητικά δοκιμών τύπου και δοκιμών σειράς που αναφέρονται στις προηγούμενες 

παραγράφους της παρούσας. 
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Ο Ανάδοχος πριν την προσκόμιση των πινάκων Χαμηλής Τάσης στο έργο, θα πρέπει να 
υποβάλει στην Υπηρεσία τα κατασκευαστικά σχέδια και λεπτομερή ηλεκτρολογικά διαγράμματα.  
Μετά την τοποθέτηση των πινάκων Χαμηλής Τάσης πρέπει να συντάξει τα εγχειρίδια 
λειτουργίας και συντήρησης τόσο των επιμέρους τμημάτων του εξοπλισμού, όσο και των 
πλήρως κατασκευασμένων πινάκων.  
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3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
3.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις για την κατασκευή και λειτουργία των 
μετασχηματιστών (Μ/Σ), που θα χρησιμοποιηθούν στο δίκτυο διανομής για να μεταφέρουν την 
ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.) των 
καταναλωτών. 
 
Οι μετασχηματιστές διανομής προβλέπονται εσωτερικού χώρου, με ορυκτό ή συνθετικό λάδι 
ψύξεως, φυσικής κυκλοφορίας (αποκλειομένων PCB, CLOPHEN κτλ.) και αέρα ψύξεως των 
ψυκτικών χωρίς βεβιασμένη κίνηση (ΟΝΑΝΗ τάση πρωτεύοντος θα είναι 20 kV η τάση 
δευτερεύοντος 0,4kV, η ομάδα ζεύξης Dy11, κατάλληλη για δίκτυο συχνότητας 50 Hz και για 
συνεχή λειτουργία. 
 
 
3.2 Υλικά 
 
Στις Ειδικές Προδιαγραφές και τη Μελέτη προσδιορίζεται ο τύπος των μετασχηματιστών που θα 
χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση. Οι Μ/Σ θα είναι σύμφωνοι με τους Ευρωπαϊκούς 
Κανονισμούς: 
 

- IEC60076-1 έως 5 για μετασχηματιστές ισχύος 
 
Η εγκατάσταση των μετασχηματιστών θα γίνει επάνω σε σιδηροτροχιές και σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
Ο κατασκευαστής των Μ/Σ πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το ISO9001. 
 
 
3.2.1 Μετασχηματιστές ελαίου 
3.2.1.1 Πυρήνας και πηνία 
 
Ο πυρήνας των Μ/Σ λαδιού θα κατασκευαστεί από πυριτιούχα δυναμοελάσματα ψυχρής 
εξελάξεως, μαγνητικά προσανατολισμένων κρυστάλλων, μονωμένα με ορυκτό οξείδιο και 
προστατευμένα από οξείδωση. Η στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των Μ/Σ θα είναι 
σύμφωνα με το DIN42540. 
 
Η περιέλιξη των πηνίων των μετασχηματιστών θα είναι από σύρματα χαλκού κυκλικής ή 
ορθογωνικής διατομής μονωμένα με σμάλτο ή χαρτί και με τέτοια διάταξη ώστε να απάγεται 
ομοιόμορφα η θερμότητα χωρίς δημιουργία τοπικών υπερθερμάνσεων. Οι στρώσεις του χαλκού 
θα είναι στερεωμένες μεταξύ τους με υαλοβάμβακα και εμποτισμένες με εποξική ρητίνη. Θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται κλάση μόνωσης F. Τα πηνία Μ.Τ. και Χ.Τ. θα είναι πλήρως 
εμβαπτισμένα (όχι απλώς εμποτισμένα) διαδικασία που θα έχει γίνει σε ειδικούς κλιβάνους εν 
κενώ. 
 
Η χρησιμοποιούμενη χυτορητίνη θα ακολουθεί τα επόμενα ως προς τα φυσικά και μηχανικά 
χαρακτηριστικά της: 
 

- Θερμική αγωγιμότητα κατά DIN52612 
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- Αντοχή κάμψεως κατά DIN53452 
- Δυνατότητα αναπήδησης κατά DIN53453 
- Αντοχή συμπιέσεως κατά DIN53454 
- Αντοχή εφελκισμού και δυνατότητα επιμήκυνσης κατά DIN53455 
- Συντελεστής ελαστικότητας κατά DIN53457 
- Πυκνότητα κατά DIN53479 
- Ειδική αντίσταση κατά DIN53482 
- Απορρόφηση ύδατος κατά DIN53495 
- Συντελεστής θερμικής διαστολής κατά DIN53752 
- Διηλεκτρική αντοχή συναρτήσει του πάχους και του χρόνου κατά IEC243 
- Θερμοκρασία αποσύνθεσης κατά VSM77113 

 
Για την εξίσωση μικρών μεταβολών της τάσης του δικτύου μέσης τάσεως προβλέπεται διάταξη 
αλλαγής του λόγου μετασχηματισμού με χειροκίνητο μεταγωγέα λήψεων και με βήματα που 
αντιστοιχούν σε ποσοστό της ονομαστικής τάσεως πρωτεύοντος. Η χειρολαβή του μεταγωγέα 
θα βρίσκεται πάνω στο κάλυμμα ή επάνω στον λέβητα του μετασχηματιστή. 
 
 
3.2.1.2 Λέβητας και δοχείο διαστολής 
 
Ο λέβητας του κάθε Μ/Σ θα κατασκευαστεί από ισχυρή κυματοειδή λαμαρίνα με ενισχυμένο 
κάλυμμα και πυθμένα. Επάνω στο κάλυμμα στερεώνονται οι κρίκοι αναρτήσεως και στον 
πυθμένα οι τροχοί κυλίσεως. 
 
Για την γείωση του κάθε Μ/Σ θα τοποθετηθεί στο κάλυμμα κοχλίας γείωσης με περικόχλιο. 
Επάνω στο κάλυμμα θα προβλεφθεί θέση για θερμόμετρο βελόνας διαμέτρου 100 mm που θα 
διαθέτει τέσσερις εσωτερικές επαφές, δύο για την τροφοδότηση σήματος κινδύνου και δύο για 
την απόζευξη του αυτόματου διακόπτη Χ.Τ. Κοντά στον πυθμένα θα προβλεφθεί κρουνός 
εκκενώσεως του λαδιού και δειγματοληψίας. 
 
Οι Μ/Σ ελαίου ανοικτού τύπου θα είναι εφοδιασμένοι με δοχείο διαστολής κατασκευασμένο 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN42520. Επάνω στο δοχείο διαστολής θα τοποθετηθεί 
αφυγραντήρας, πλήρης με υλικό που απορροφά την υγρασία και δείκτης στάθμης λαδιού 
σωληνωτού τύπου. 
 
Το κάλυμμα του λέβητα διαπερνάται από τέσσερις μονωτήρες διελεύσεως (ακροδέκτες) σειράς 
1kV (X.T.) κατά DIN42530, με μονωτικό υλικό από καστανόχρου (φάσεις) ή λευκή (ουδέτερος) 
στίλβουσα πορσελάνη και από τρεις μονωτήρες διελεύσεως σειράς 20kV (M.T.) κατά DIN42531, 
με μονωτικό υλικό από καστανόχρου στίλβουσα πορσελάνη. Επί των μονωτήρων διελεύσεως 
μέσης τάσης θα τοποθετηθούν κεράτια σπινθηρισμού, με αποστάσεις μεταξύ των ακίδων 
σύμφωνα με το VDE0532. 
 
Όλα τα σιδηρά μέρη του Μ/Σ θα φέρουν, μετά από προηγούμενο επιμελή καθαρισμό, ένα 
υπόστρωμα αντισκωριακής βαφής και δύο τελικές στρώσεις βαφής ανθεκτικής στις καιρικές 
συνθήκες, χρώματος γκρι. 
 
Οι Μ/Σ ξηρού τύπου θα είναι εφοδιασμένοι με χαλύβδινο περίβλημα με τα απαραίτητα 
ανοίγματα αερισμού προστασίας IP 23. 
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3.2.1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά Μ/Σ λαδιού 
 
Κάθε Μ/Σ θα είναι τριφασικός, σε συχνότητα λειτουργία 50Hz, εσωτερικού χώρου, ονομαστικής 
ισχύος στη θεωρούμενη μέγιστη θερμοκρασία του αέρα περιβάλλοντος (40οC), όπως προκύπτει 
από τους υπολογισμούς βάσει των καταναλώσεων που θα τροφοδοτεί και τις λοιπές 
προδιαγραφές και θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
- Ονομαστική τάση πρωτεύοντος: 15kV και/ή 20kV. Αν το δίκτυο της ΔΕΗ είναι τάσεως 

15kV, τότε κάθε Μ/Σ θα είναι διπλού τυλίγματος 20kV/15kV και θα διαθέτει μεταγωγέα 
τάσεων με εξωτερική χειρολαβή, για λειτουργία με το Μ/Σ εκτός τάσης. 

- Ονομαστική τάση δευτερεύοντος: 400/230V (σε κενή λειτουργία) 
- Ισχύς εξόδου: τουλάχιστον 20% μεγαλύτερη από την μέγιστη απορροφούμενη ισχύ της 

εγκατάστασης και σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη από 250 KVA. H ισχύς αυτή θα είναι 
συνεχής για οποιαδήποτε λήψη Μ.Τ. και για θερμοκρασία περιβάλλοντος και ανύψωση 
θερμοκρασίας 

- Ομάδα ζεύξης: Dyn11 (), με ουδέτερο στη χαμηλή τάση. 
- Μέθοδος ψύξης: κλειστού τύπου αερόψυκτος ή με λάδι φυσικής κυκλοφορίας και δοχείο 

διαστολής 
- Λήψεις στην πλευρά Μ.Τ.: 0%,  2,5%,  5% για 20 kV ή 0%,  3,33%,  6,66% για 15kV, 

με αντίστοιχο μεταγωγέα λήψεων off load 
- Τάση βραχυκυκλώματος: 6% της ονομαστικής τάσης του πρωτεύοντος στους 75C. Για 

τους Μ/Σ ως 160kVA κλειστού τύπου η τάση βραχυκυκλώματος θα είναι 4% της 
ονομαστικής τάσης του πρωτεύοντος στους 75C και 6% για τους υπόλοιπους Μ/Σ άνω 
των 160 kVA. 

- Μέγιστη επιτρεπόμενη ανύψωση της θερμοκρασίας: για τα τυλίγματα θα είναι 65C, ενώ η 
αντίστοιχη του λαδιού θα είναι 60C (μέτρηση με τη μέθοδο της αντίστασης). Η κατασκευή 
θα είναι με κλάση θερμοκρασίας μόνωσης F, κατά VDE0532. Σε συνεχή λειτουργία με την 
ονομαστική ισχύ, η θερμοκρασία δεν θα υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στο 
VDE0532, μέρος 12, πίνακας 1 ή στο IEC76-5/76 

- Απώλειες χαλκού, σιδήρου: κατά IEC76-1 ή χαμηλότερες κατά CENELEC HD 428.1 
S1/1992 για τους μετασχηματιστές χαμηλών απωλειών. 

- Στάθμη θορύβου: μετρούμενη σε απόσταση 1m και 3m δεν θα υπερβαίνει τις τιμές κατά 
DIN42540. 

- Υψόμετρο λειτουργίας: κατάλληλος για λειτουργία σε υψόμετρο μέχρι 1.000 μέτρα από την 
επιφάνεια της θάλασσας χωρίς αλλαγή των χαρακτηριστικών του. 

- Κατασκευή: σύμφωνα με DIN42511. 
- Μονωτικό μέσο: ορυκτό ή συνθετικό λάδι κατά IEC296 ή BS 148. 
 
 
3.2.1.4  Εξαρτήματα 
 
Κάθε μετασχηματιστής θα παραδοθεί έτοιμος για λειτουργία, γεμάτος με μονωτικό λάδι και θα 
συνοδεύεται κατ’ ελάχιστον με τα παρακάτω εξαρτήματα: 
 
- Ακροδέκτες καλωδίων μέσης τάσης κατάλληλους για τα καλώδια που χρησιμοποιούνται, 

ακροδέκτες καλωδίων χαμηλής τάσης και ουδετέρου. 
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- Μεταγωγέα λήψεων με λήψεις 0,  2,5%,  5% (ή 0%,  3,33%,  6,66% για 15kV) που θα 
τοποθετηθεί στο κάλυμμα του Μ/Σ και θα φέρει μηχανισμό μανδάλωσης σε κάθε βήμα 
κατά βήμα και θέση. Ο μεταγωγέας θα είναι ευπρόσιτος και θα έχει επισήμανση των 
λήψεων κατά τρόπο ανεξίτηλο. 

- Δείκτη στάθμης ελαίου. 
- Θερμόμετρο με δείκτη και δύο επαφές για την σήμανση και απόζευξη του κυκλώματος. 
- Ακροδέκτες γείωσης. 
- Άγκιστρα ανύψωσης. 
- Πλαίσιο βάσης συγκολλημένο στον πυθμένα του Μ/Σ με τέσσερις οπές έλξης και τέσσερις 

τροχούς κυλίσεως διαμέτρου κατάλληλης για το συνολικό βάρος.  
- Επίσημο έντυπο φυλλάδιο κατασκευή στο οποίο θα αναφέρονται τα αποτελέσματα των 

δοκιμών που έγιναν.  
- Στο κάλυμμα του Μ/Σ κοχλιωτή υποδοχή για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, ελάχιστης 

διαμέτρου 12 mm με περικόχλιο στο οποίο θα είναι στερεωμένο θερμόμετρο τύπου 
πίνακα (dial type) διαμέτρου 100 mm και περιοχής ένδειξης 0 οC – 120 oC για τη 
θερμοκρασία του λαδιού, το οποίο θα φέρει ρυθμιζόμενες επαφές ορίου μεγίστου-
ελαχίστου 230 V ΑC, 6 Α για την τροφοδότηση του συστήματος αυτόματης απόζευξης του 
Μ/Σ.  

- Ενδεικτική πινακίδα από ανθεκτικό στη διάβρωση υλικό, πάχους τουλάχιστον 1mm, με τα 
χαρακτηριστικά του Μ/Σ τυπωμένα ή έκτυπα και διάγραμμα συνδεσμολογίας.  

 
Ειδικότερα, οι Μ/Σ ανοικτού τύπου θα συνοδεύονται, επιπλέον, από: 

 
- Ηλεκτρονόμο προστασίας BUCHOLZ με δύο επαφές, μία για σήμανση και μία για 

απόζευξη 
- Δοχείο λαδιού με δείκτη στάθμης, κρουνό εκροής και δειγματοληψίας του λαδιού 
- Δοχείο με αφυγραντήρα αέρος 
- Οι Μ/Σ κλειστού τύπου θα συνοδεύονται από ανακουφιστική δικλείδα. 
 
 
3.2.1.5  Συσκευή BUCHHOLZ 
 
Οι Μ/Σ ανοικτού τύπου προβλέπονται με συσκευή Buchholz διπλού πλωτήρα. Όταν εισχωρεί 
στο θάλαμο της συσκευής μικρή ποσότητα αερίων, κατέρχεται ο υψηλότερος πλωτήρας που 
διακόπτει το αντίστοιχο κύκλωμα και θέτει σε λειτουργία σήμα κινδύνου. Όταν η βλάβη είναι 
μεγαλύτερη, λειτουργεί και ο δεύτερος πλωτήρας, οπότε προκαλείται αυτόματη απόζευξη του 
Μ/Σ. 
 
Η συσκευή προβλέπεται με διάταξη εξαερισμού και γυάλινο παράθυρο κατοπτεύσεως της 
θέσεως των πλωτήρων.  
 
 
3.3 Εκτέλεση εργασιών 
3.3.1 Εγκατάσταση 
 
Ο χώρος του Μ/Σ θα είναι τέτοιος ώστε από τα ακρότατα σημεία του Μ/Σ να εξασφαλίζεται 
διάδρομος πλάτους 0,7m τουλάχιστον αλλά όχι μικρότερος από τον προτεινόμενο από τον 
κατασκευαστή. Το ύψος πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5m πάνω από το άνω άκρο του Μ/Σ. Το 
δάπεδο πρέπει να είναι από διαμορφωμένο σκυρόδεμα και ο Μ/Σ να πατά επάνω σε ράγες. 
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Για τον αερισμό του χώρου πρέπει η είσοδος του αέρα να γίνεται από το χαμηλότερο σημείο και 
η έξοδός του από το υψηλότερο σημείο. Η επιφάνεια εξόδου θα πρέπει να είναι 10% 
μεγαλύτερη από την επιφάνεια εισόδου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η 
απαγωγή της εκλυόμενης θερμότητας (με φυσικό ή βεβιασμένο τρόπο) σύμφωνο με τις 
υποδείξεις του κατασκευαστή. 
 
Σε σημεία όπου μπορούν να αναγνωριστούν εύκολα θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης και 
έξω από την πόρτα του χώρου κάθε Μ/Σ θα εγκατασταθεί μία πινακίδα με την ένδειξη 
“ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ”.  
 
Ειδικά ο Μ/Σ ελαίου θα τοποθετηθεί επάνω σε κατάλληλα διαμορφωμένο στεγανό λάκκο από 
σκυρόδεμα με χαλίκια, καλυμμένο με πλέγμα χωρητικότητας ικανής να χωρέσει όλη την 
ποσότητα λαδιού του Μ/Σ. Σκοπός αυτής της κατασκευής είναι να μην μπορεί να διαρρεύσει 
λάδι στο έδαφος και σε περίπτωση έκρηξης και πυρκαϊας να μειωθεί η ποσότητα του λαδιού 
που μπορεί να καεί. 
 
 
3.3.2  Δοκιμές 
 
Κάθε μετασχηματιστής θα υποστεί τις δοκιμές στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή σύμφωνα 
με IEC60076, παρουσία του αγοραστή. Εάν ο κατασκευαστής στερείται εργαστηρίου δοκιμών, 
τότε οι δοκιμές του Μ/Σ θα γίνουν σε πιστοποιημένο εργαστήριο. Μετά το πέρας των δοκιμών 
θα εκδοθεί πιστοποιητικό. Οι δοκιμές χωρίζονται σε «σειράς» που γίνονται σε κάθε Μ/Σ και 
«τύπου» που γίνονται σε κάθε κομμάτι από κάθε παρτίδα. 
 
Οι δοκιμές σειράς που γίνονται σε κάθε Μ/Σ και συνοδεύονται από σχετικό πιστοποιητικό είναι: 
 

- Μέτρηση αντίστασης των τυλιγμάτων 
- Μέτρηση λόγου μετασχηματισμού και διαδοχής φάσεων (vector group) 
- Μέτρηση τάσης βραχυκύκλωσης και απωλειών κενού και ρεύματος μαγνητίσεως 
- Διηλεκτρική αντοχή υπέρτασης βιομηχανικής συχνότητας 
- Διηλεκτρική αντοχή στάσης σε διπλάσια συχνότητα 
- Μέτρηση μερικών εκκενώσεων. 

 
Όλες οι δοκιμές σειράς ορίζονται στα Harmonization Documents CENELECHD 464 S1:1988 και 
στα IEC60726 και IEC60076-1 έως 60076-5. 
 
Οι δοκιμές τύπου οι οποίες συνοδεύονται από πιστοποιητικό είναι: 
 

- Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας 
- Δοκιμή αντοχής σε κρουστική τάση 
- Δοκιμή βραχυκυκλώματος 
- Δοκιμή θορύβου 
- Δοκιμή αντοχής σε φωτιά (Μ/Σ ξηρού τύπου)  

 
Οι δοκιμές αυτές ορίζονται από CENELECHD 464 S1:1988, τα IEC60726, IEC60076-1 έως 
60076-5 και IEC60551 (δοκιμή θορύβου).  
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Για τις δοκιμές τύπου αρκεί και το πιστοποιητικό δοκιμής σε Μ/Σ που έχει κατασκευαστεί με την 
ίδια μελέτη. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων των Μ/Σ υπόκεινται σε ανοχές σύμφωνα με το 
IEC60076. 
 
Ειδικά για τους Μ/Σ ξηρού τύπου, ως προς της κλιματολογική και περιβαλλοντική ταξινόμηση, 
θα είναι climatic classC2 και environmental classE2, όπως ορίζεται στο παράρτημα Β των 
CENELECHD464S1:1988/Α2:1991. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να παραδώσει πιστοποιητικό 
για τα παραπάνω, από αναγνωρισμένο εργαστήριο και για Μ/Σ όμοιας σχεδίασης. Οι δοκιμές 
πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΖΑ και ΖΒ της 
CENELECHD464SI:1988/Α3:1992. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να παραδώσει πιστοποιητικό 
από επίσημο εργαστήριο για Μ/Σ όμοιας σχεδίασης, ο οποίος προηγούμενα έχει περάσει το 
Κλιματολογικό και Περιβαλλοντικό test. 
 
 
3.3.3Έλεγχοι 
 
Με την άφιξη των Μ/Σ στον τόπο εγκαταστάσεως τους, ο Ανάδοχος πρέπει να ελέγξει: 
 
- Εάν έχουν γίνει ζημιές κατά την μεταφορά 
- Εάν υπάρχει στεγανότητα των παρεμβυσμάτων του καλύμματος των μονωτήρων 

διέλευσης και του μεταγωγέα 
- Εάν έχει αφαιρεθεί το στεγανό διάφραγμα του πώματος λαδιού του δοχείου διαστολής 
- Εάν η στάθμη λαδιού είναι ικανοποιητική 
- Εάν οι μονωτήρες είναι καθαρισμένοι με επιμέλεια 
- Εάν η συσκευή Buchholz έχει διαρροές 
 
Η σύνδεση των Μ/Σ με τα δίκτυα μέσης τάσης και χαμηλής τάσεως και με το σύστημα 
σημάνσεως συναγερμού και αυτόματης αποζεύξεως των Μ/Σ θα γίνει από ειδικευμένο 
συνεργείο και κάτω από την επίβλεψη Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του 
Αναδόχου. 
 
Κάθε Μ/Σ πριν τεθεί υπό τάση ελέγχεται με μεγώμετρο η μόνωση της μέσης και χαμηλής τάσης 
προς το περίβλημα και μεταξύ τους. Στην συνέχεια ελέγχεται με επιμέλεια η γείωση των 
μεταλλικών μερών και μετά οι συνδέεται με την πλευρά της χαμηλής τάσης. 
 
Πριν από την ζεύξη με τους γενικούς πίνακες χαμηλής τάσης ελέγχεται η τάση δευτερεύοντος με 
βολτόμετρο. Οι δοκιμές θα συμφωνούν με τις προδιαγραφές VDE0532 και IEC76. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν την εγκατάσταση των Μ/Σ να παραδώσει στην Υπηρεσία τα 
δελτία όλων των δοκιμών. 
 
Μετά την τοποθέτηση υποχρεούται να συντάξει τα «Τεύχη οδηγιών λειτουργίας και 
συντήρησης» των Μ/Σ. 
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4. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 
4.1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 
 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ανάγκης, η προμήθεια του 
οποίου θα γίνει στο πλαίσιο του έργου: 
 
4.2 Γενικά 
 
Το Η/Ζ θα είναι ισχύος 300kVAΤο συγκρότημα του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα αποτελείται 
από τα παρακάτω μέρη: 
 
α) Τον πετρελαιοκινητήρα 
β) Την γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 
γ)  Τη δεξαμενή καυσίμου 
δ) Τον πίνακα ελέγχου και αυτοματισμού εκκινήσεως 
ε) Την κοινή βάση στηρίξεως και τον ηχομονωτικό κλωβό (όπου εφαρμόζεται) 
 
Επιπλέον θα εγκατασταθεί πίνακας αυτόματης μεταγωγής φορτίων από Δ.Ε.Η. στο Η/Ζ με 
μηχανική και ηλεκτρική μανδάλωση ο οποίος θα περιέχει τα υλικά (μεταγωγικούς διακόπτες, 
αυτόματους διακόπτες ισχύος κλπ) που περιγράφονται παρακάτω. 
 
Το Η/Ζ θα είναι αυτομάτου λειτουργίας, συνεχούς ισχύος σύμφωνης με τους υπολογισμούς της 
μελέτης (κατά ISO 8528), με περιθώριο υπερφορτίσεως κατά 10% ως stand-by για μία ώρα ανά 
δώδεκα ώρες λειτουργίας (κατά ISO 3046). Θα φέρει τετράχρονο, υδρόψυκτο 
πετρελαιοκινητήρα, αυτορρυθμιζόμενη, αυτοδιεγειρόμενη γεννήτρια τύπου brushless, κλάσης 
μόνωσης H, κλάσης αύξησης θερμοκρασίας F, μετά ηλεκτρονικού σταθεροποιητή τάσεως 
αντίστοιχης ισχύος, δεξαμενή καυσίμου όγκου ικανού να καλύψει τη λειτουργία των 
απαιτούμενων φορτίων επί οκτώ ώρες, ενσωματωμένη στη βάση του και πίνακα ελέγχου και 
αυτοματισμού. 
 
Το Η/Ζ πρέπει να είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή πιστοποιημένου με ISO 9001. 
 
 
4.3 Περιγραφή 
 
Ο πετρελαιοκινητήρας θα πρέπει να παρέχει την κατάλληλη ισχύ ώστε να εξασφαλίζει την 
ονομαστική ισχύ της γεννήτριας σε cosφ = 0,80 σε συνεχή λειτουργία και εγκατάσταση σε 
κλειστό χώρο με μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40°C. Θα έχει τέσσερις τουλάχιστον 
κυλίνδρους σε διάταξη εν σειρά ή σε διάταξη «V». Θα πρέπει να συνοδεύεται τουλάχιστον από 
εξής παρελκόμενα: 
 

α) Φίλτρο λαδιού 
β) Φυγοκεντρικό ρυθμιστή στροφών (governor) 
γ) Ψυγείο λαδιού 
δ) Φυγοκεντρική αντλία κυκλοφορίας νερού 
ε) Κέλυφος σφονδύλου, σφόνδυλο για βαθμό ανομοιομορφίας 1/250 
στ) Φίλτρα αέρα 
ζ) Γραναζωτή αντλία καυσίμου 
η) Διπλό φίλτρο καυσίμου 
θ) Λεκάνη ελαίου 
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ι) Ηλεκτρικό εκκινητή 24V, DC κατάλληλης ισχύος με αμπερόμετρο φορτίσεως και 
ενδεικτική λυχνία βλάβης 

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

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

εκκινήσεις του ζεύγους 
ιη) Διάταξη ψυχρής εκκίνησης 

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

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

- Κατηγορία λειτουργίας AC 1. 
- Συνολικός χρόνος ζεύξεως: 0,2 sec. 
- Διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 30.000 χειρισμοί. 
- Μέγιστη συχνότητα χειρισμών: τουλάχιστον 20 χειρισμοί ανά ώρα. 
- Στιγμιαία ακύρωση λειτουργίας εφεδρικής πηγής 

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

- αποτυχία εκκινήσεως (μετά τις 3 διαδοχικές προσπάθειες) 
- χαμηλή πίεση λαδιού 
- υπερβολική ταχύτητα περιστροφής 
- υψηλή θερμοκρασία νερού 

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

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

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

- VDE 0271 Καλώδια με μόνωση PVC, (Y). 
- VDE 0272 Καλώδια με μόνωση Πολυαιθυλένιο (2Y) 
- VDE 0273 Καλώδια με μόνωση Δικτυωμένο Πολυαιθυλένιο (2Χ) 
- VDE 0278 Εξαρτήματα, μούφες, ακροκεφαλές για καλώδια μέχρι 30KV 
- VDE 0282 Αγωγοί με μόνωση PVC 
- VDE 0298 Χρήση και επιτρεπόμενες φορτίσεις για καλώδια τάσεως μέχρι 30KV 
- IEC 60502-2 Καλώδια ισχύος με μόνωση PVC 

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

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

- Θερμοκρασία εδάφους. 
- Θερμική αγωγιμότητα εδάφους. 
- Βάθος τοποθετήσεως καλωδίων χαμηλής τάσεως 0,6 m. 
- Ομαδοποίηση καλωδίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 

384 και της ΔΕΗ. 
- Εναέρια τοποθέτηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 

και της ΔΕΗ.  
 
Κάθε καλώδιο θα επιλεγεί ώστε να καλύπτει με επάρκεια τις συνθήκες μεγίστου φόρτου  
λειτουργίας και βραχυκυκλώματος καθώς και τις κλιματικές και λοιπές συνθήκες του τόπου του 
έργου. 
 
Για τον καθορισμό της διατομής των καλωδίων θα ληφθούν υπόψη κατ' ελάχιστον οι ακόλουθοι 
παράγοντες: 
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- Στάθμη βραχυκυκλώματος 
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος και τρόπος εγκαταστάσεως 
- Πτώση τάσεως 
- Πτώση τάσεως στα κυκλώματα των κινητήρων, οφειλόμενη στην εφαρμοζόμενη 

μέθοδο εκκινήσεως.  
- Ρύθμιση θερμικών στοιχείων των αυτόματων διακοπτών.  
- Τοποθέτηση καλωδίων εναέρια, υπόγεια ή μέσα σε κανάλι. 

 
 
5.2.1  Καλώδια μέσης τάσης 
 
Τα καλώδια μέσης τάσης θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα IEC60502-2 και 
VDE0273 για καλώδια με μόνωση από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (XLPE). Οι τύποι των 
καλωδίων θα είναι N2XSY και N2XS2Υ, κατά VDE0298. 
 
Τα καλώδια θα είναι ονομαστικής τάσης 12/20kV, μέγιστης τάσης 24kV. Η δομή τους θα είναι η 
ακόλουθη: 
 

- Αγωγός: Πολύκλωνος χάλκινος στρογγυλός. 
- Επένδυση αγωγού: Εσωτερικό ημιαγώγιμο στρώμα XLPE. 
- Μόνωση αγωγού: XLPE. 
- Επένδυση μόνωσης αγωγού: Εξωτερικό ημιαγώγιμο στρώμα XLPE. 
- Θωράκιση: Σύρματα χαλκού τυλιγμένα ελικοειδής, συγκρατούμενα από χάλκινη 

ταινία τυλιγμένη σε ανοικτή ελίκωση. 
- Επένδυση θωράκισης: Πλαστική ταινία. 
- Εξωτερικός μανδύας: PVC βραδύκαυστο κατά IEC332,1 κόκκινου χρώματος 

(τύπος N2XSY) ή πολυαιθυλένιο, μαύρου χρώματος (τύπος N2XS2Y). 
 
Τα λοιπά κατασκευαστικά, τεχνικά, ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και η ικανότητα φόρτισης σε 
κανονική λειτουργία και σε βραχυκύκλωμα φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 
 
5.2.2  Καλώδια χαμηλής τάσης 
 
Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν χάλκινους μονόκλωνους ή πολύκλωνους 
αγωγούς μέσα σε θερμοπλαστική μόνωση από PVC ή δικτυωμένο πολυαιθυλένιο XLPE και 
εξωτερικό μανδύα από PVC. Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο IEC 60502-2. 
Οι τύποι των καλωδίων θα είναι: 
 
- Για το φωτισμό A05VV-U (μονόκλωνα) ή A05VV-R (πολύκλωνα), ονομαστικής τάσεως 

300/500V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 563. 
- Για τους κινητήρες του Η/Μ εξοπλισμού J1VV-U (μονόκλωνα) ή J1VV-R (πολύκλωνα), 

ονομαστικής τάσεως 600/1000V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 843. 
- Για τις παροχές των πινάκων κίνησης XLPE/PVC οπλισμένα, ονομαστικής τάσεως 

600/1000V και κατασκευής κατά IEC 502. 
- Για την τροφοδοσία των υποβρύχιων αντλιών και αναδευτήρων τα καλώδια θα είναι 

H07RN-F, ονομαστικής τάσεως 450V/750V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 623 και VDE 
0282. 
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Επιπλέον, κάθε καλώδιο ισχύος για την τροφοδοσία ηλεκτροκινητήρα θα έχει ελάχιστη 
ονομαστική διατομή 2,5mm2, ενώ τα καλώδια ισχύος για την τροφοδοσία των φωτιστικών 
σωμάτων ή οργάνων δύνανται να έχουν ελάχιστη ονομαστική διατομή 1,5mm2. Η διατομή του 
ουδέτερου θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 
 
Κάθε καλώδιο ισχύος θα συνοδεύεται από αγωγό γειώσεως καταλλήλου διατομής, ο οποίος θα 
είναι ενσωματωμένος στο καλώδιο ή θα είναι ξεχωριστό καλώδιο με θερμοπλαστική μόνωση 
(PVC), πράσινου/κίτρινου χρώματος, με διατομή καθορισμένη σύμφωνα με το πρότυπο 
IEC60364 και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Η χρησιμοποίηση του χαλύβδινου οπλισμού των 
καλωδίων, των σωληνώσεων προστασίας των αγωγών των σωληνώσεων νερού κτλ. ως 
μοναδικών μέσων γειώσεων, απαγορεύεται αυστηρά.  
 
Τα καλώδια θα είναι συνεχή. Ενδιάμεση σύνδεση (μάτισμα) δεν επιτρέπεται.  
 
Η τοποθέτηση των καλωδίων μέσα σε σωληνώσεις ή εναέρια κανάλια, θα είναι σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις της ΔΕΗ και του προτύπου IEC60364. 
 
Τα καλώδια θα είναι πολυπολικά σύμφωνα το VDE0250/69, 0271/69 (DIN47705). Οι αγωγοί 
των καλωδίων μπορούν να είναι μονόκλωνοι μέχρι διατομής 4mm2 αλλά θα είναι πολύκλωνοι 
από 6mm2 και άνω. 
 
Οι επιτρεπόμενες μέγιστες πτώσεις τάσης για τα διάφορα μέρη ενός ηλεκτρικού συστήματος 
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Πίνακας: Επιτρεπόμενες μέγιστες πτώσεις τάσης 
 

Α/Α Στοιχεία του συστήματος Συνθήκες λειτουργίας Πτώση 
τάσης 

1 2 3 4 
1 Στα καλώδια τροφοδοσίας των 

κινητήρων 
Κινητήρας που λειτουργεί στην 
ονομαστική ισχύ 5% 

2 Στους ακροδέκτες των 
κινητήρων κατά την εκκίνηση 
σε βραχυκύκλωμα 

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

3 
Στις μπάρες των πινάκων 
τροφοδοσίας των κινητήρων 

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

4 Στα καλώδια τροφοδοσίας των 
πινάκων φωτισμού 

Με μέγιστο προβλεπόμενο 
φορτίο 1% 

5 Στα καλώδια τροφοδοσίας των 
φωτιστικών σωμάτων  2% 

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

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

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

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

 
Για τα καλώδια μεταφοράς ενέργειας υποβρυχίων βυθιζόμενων συγκροτημάτων θα 
χρησιμοποιηθούν εύκαμπτα καλώδια με μήκος επαρκές, ώστε να εκτείνονται από το κουτί 
συνδέσεως του κινητήρα μέχρι το κουτί συνδέσεως που βρίσκεται στο επίπεδο του ανοίγματος 
επισκέψεως της δεξαμενής. Τα εύκαμπτα καλώδια θα αποτελούνται από εύκαμπτους, 
χάλκινους αγωγούς 450V/750V μονωμένους με ελαστικό μανδύα με εύκαμπτη μόνωση από 
ελαστικό κατάλληλο για υποβρύχια χρήση. 
 
Τα εύκαμπτα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι υπολογισμένα ώστε να δέχονται όλο το 
ρεύμα που χρειάζεται ο κινητήρας για να λειτουργήσει κάτω από τις επικρατούσες συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρού περιβάλλοντος. 
 
Οι συζεύξεις καλωδίων θα είναι πλήρως υδατοστεγείς σε συνθήκες καταιγισμού νερού και 
τροπικά κλίματα. Τα παρεμβύσματα εισόδου των καλωδίων θα πρέπει να είναι τελείως στεγανά. 
 
Το σώμα των συζευκτήρων θα είναι από αλουμίνιο, ορείχαλκο ή άλλο υλικό ανθεκτικό στην 
διάβρωση. Θα είναι επίσης εφοδιασμένο με κρίκους για να κλειδώνει με λουκέτο ώστε να 
αποφεύγονται οι περιπτώσεις επέμβασης από αναρμόδια άτομα, βανδαλισμού κτλ. 
 
Τα καλώδια θα παρέχουν τη δυνατότητα αποσυνδέσεως. Τα κουτιά αποσυνδέσεως θα είναι 
από χυτοσίδηρο, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, με χοντρούς ορειχάλκινους ακροδέκτες 
ώστε να διευκολύνεται η αποσύνδεση των καλωδίων ρεύματος / προστασίας της αντλίας κατά 
την αφαίρεσή της. Το κουτί θα είναι πλήρες, με υδατοστεγή παρεμβύσματα για τα καλώδια 
ρεύματος / προστασίας της αντλίας. 
 
 
5.2.3Καλώδια οργάνων και ελέγχου 
 
Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση οργάνων και τα κυκλώματα ελέγχου θα 
είναι πολύκλωνα κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατά VDE0271 ονομαστικής 
διατομής 1,5mm2 με αριθμημένους κλώνους για σήμανση αναγνώρισης σε όλο το μήκος τους. 
Στα άκρα των καλωδίων θα στερεωθούν δακτύλιοι με τα κωδικά στοιχεία τους. Σε σημεία 
διασύνδεσης των αγωγών, όπου η αλλαγή κωδικών είναι αναπόφευκτη, κάθε αγωγός θα φέρει 
διπλούς δακτυλίους σημάνσεως. Κάθε αλλαγή αρίθμησης θα σημειώνεται επάνω στο ηλεκτρικό 
διάγραμμα της εγκαταστάσεως στην οποία έγινε η αλλαγή. 
 
Όπου προβλέπονται κυτία συνδέσεως ή διακλαδώσεως για τη διαλογή και σύνθεση της ομάδας 
καλωδίων οργάνων και ελέγχου μιας μονάδος του εξοπλισμού, τα κυτία αυτά θα είναι κατάλληλα 
για το σκοπό που προορίζονται και για επίτοιχη τοποθέτηση και θα φέρουν δύο σειρές 
ακροδεκτών τύπου κώς. 
 
 
5.2.4  Καλώδια μεταφοράς δεδομένων 
 
Για τη μεταφορά των δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν καλώδια με χάλκινους αγωγούς 
χάλκινους αγωγούς μονόκλωνους ή πολύκλωνους των πιο κάτω τύπων:  
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- LiYCY(TP) όταν απαιτείται ηλεκτρική θωράκιση του μεταφερομένου σήματος. 
- UTP-FTP κατ’ ελάχιστον CATEGORY 5 σε εφαρμογές που δεν αναμένονται 

ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές στη μετάδοση των δεδομένων. 
 
Η κατασκευή των καλωδίων LiYCY(TP) πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές VDE 
0812 και 0814 και έχει ως ακολούθως: 
 

- Αγωγοί: Λεπτοπολύκλωνα συρματίδια χαλκού (VDE 0295 class 5) 
- Μόνωση αγωγών: Από PVC με κωδικοποίηση χρωματισμών κατά DIN47100 

χωρίς επανάληψη χρωμάτων 
- Συνεστραμμένοι αγωγοί: σε ζεύγη 
- Θωράκιση: Πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού με κάλυψη >90% 
- Εξωτερικός μανδύας: PVC χρώματος γκρί, βραδύκαυστο κατά IEC332.1 
- Τάση λειτουργίας: 250V (κορυφή 500V) 
- Περιοχή θερμοκρασιών: -30C έως 80C 

 
Η κατασκευή των καλωδίων UTP-FTP πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές 
ISO/IECDIS 11801 ClassD, TIA/EIA 568A και TSB 36 και έχει ως ακολούθως: 
 

- Αγωγοί: Μονόκλωνα συρματίδια καθαρού χαλκού διαμέτρου 0,5mm (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: -30C έως 80C 

 
Τα καλώδια θα είναι συνεστραμμένα (twistpair) 4 ή 25 αγωγών συχνότητας 100ΜΗz 
χωρητικότητας 46pF/m, σύνθετης αντίστασης 100Ω  15 Ω με απόσβεση 21,98dB/100m στα 
100MHz. 
 
Εναλλακτικά, για την δικτύωση των PLC και μονάδων κατανεμημένων εισόδων/εξόδων θα 
χρησιμοποιηθεί καλώδιο οπτικών ινών. Το καλώδιο θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση εντός 
προστατευτικής σωλήνωσης.  
 
Με βάση την τοπολογία του δικτύου απαιτούνται 2 οπτικές ίνες ανά καλώδιο. Προβλέπεται η 
ύπαρξη τουλάχιστον 4 ακόμη εφεδρικών οπτικών ινών ανά καλώδιο. 
 
Δεν 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 12dB. 
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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, 62.5/125μm 
- Αριθμός οπτικών ινών  : >6 
- Εξασθένιση : 850nm, <3,1dB/km 
-  : 1300nm<0,8dB/km 
- Εξωτερικός μανδύας  : μαύρο πολυαιθυλένιο (PE) υψηλής πυκνότητας 
- Ελάχιστη ακτίνα κάμψης : 20 φορές η διάμετρος του καλωδίου 
- Αντοχή σε εφελκυσμό  : τουλάχιστον 700Ν 
- Αντίσταση θραύσης : 400Ν/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 (waterrepellentgelfilling) 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. 
 
 
5.2.5  Καλώδια τηλεφωνικών εγκαταστάσεων 
 
Τα τηλεφωνικά καλώδια θα είναι τύπου J-Y(St)Y σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0815 ή A-
2YF(L)2Y / A-2Y(L)2Y σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΟΤΕ 0/2.6/Γ/4-22. 
 
Για τη σύνδεση κατανεμητών στα τηλεφωνικά κέντρα θα χρησιμοποιείται καλώδιο τύπου S-
Y(St)Y κατά VDE0813 διαμέτρου αγωγών 0,6mm. 
 

(1) 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 0,60mm 
- Μόνωση αγωγών: PVC 
- Κωδικοποίηση χρωμάτων: VDE 0815 
- Θωράκιση: Φύλλο αλουμινίου με συνθετική επικάλυψη και αγωγός 

συνέχειας από καθαρό χαλκό 
- Mανδύας: Ειδικό PVC χρώματος γκρί, βραδύκαυστο κατά IEC 332.1 
- Τάση λειτουργίας: κορυφή 300V 
- Περιοχή θερμοκρασιών: -5C έως 70C 
- Απόσβεση (800Hz): 1,7dB/km 
- Αμοιβαία χωρητικότητα (800Hz): 100nF/km 

 
(2) Καλώδια A-2YF(L)2Y /A-2Y(L)2Y 
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των καλωδίων αυτών για τις εξωτερικές τηλεφωνικές 
εγκαταστάσεις των γηπέδων είναι: 
- Αγωγοί: Μονόκλωνα συρματίδια ηλεκτρολυτικού καθαρού χαλκού 
- Μόνωση αγωγών: Πολυαιθυλένιο (PE)  
- Κωδικοποίηση χρωμάτων: VDE 0816 
- Επικάλυψη μόνωσης: Πετρελαϊκή μάζα (jelly) για στεγανότητα κατά τη 

διαμήκη διεύθυνση 
- Εσωτερική επένδυση: Φύλλο από διαφανές πλαστικό 
- Θωράκιση: Σωλήνες αλουμινίου με συνθετική επικάλυψη 
- Mανδύας: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας μαύρου χρώματος 
- Τάση λειτουργίας: κορυφή 300 V 
- Περιοχή θερμοκρασιών: -30C έως 70C 
- Απόσβεση (800 Hz): 1,0dB/km για 0,6 mm, 0,8 dB/km για 0,8 mm 
- Αμοιβαία χωρητικότητα (800 Hz): 52nF/km για 0,6 mm, 55nF/km για 0,8 

mm 
 
 

5.3Εκτέλεση εργασιών 
5.3.1Εγκατάσταση και οδεύσεις καλωδίων 
 
Όλα τα καλώδια πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τους 
κανόνες της τέχνης, ακολουθώντας κατά το δυνατόν ευθείες οδεύσεις. Ειδικότερα, θα 
εφαρμοστούν το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και τα VDE100 και VDE101. 
 
Οι σωλήνες διέλευσης των καλωδίων διανομής θα είναι από PVC. Οι σωλήνες των καλωδίων 
από τους τοπικούς υποπίνακες έως τα μηχανήματα που οδεύουν σε δομικά στοιχεία θα είναι 
γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες, χωρίς μονωτική επένδυση, με διάμετρο και πάχος τοιχωμάτων 
σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 
 
Καλώδια που οδεύουν σε τοιχία μπορούν να τοποθετούνται σε κλειστές διάτρητες 
γαλβανισμένες σχάρες, που στερεώνονται στο τοιχίο με εκτονωτικά βύσματα. 
 
Όταν μία μονάδα του εξοπλισμού εξυπηρετείται από περισσότερα του ενός καλώδια, θα πρέπει 
να ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε να εξασφαλισθεί η όδευση των καλωδίων από μία κοινή 
κατεύθυνση και ο τερματισμός τους με κανονική σειρά και συμμετρία. 
 
Κάθε καλώδιο θα φέρει σε κάθε άκρο του σταθερή σήμανση με τον αριθμό του ο οποίος 
αναφέρεται στους καταλόγους των υλικών. Οι αναγνωριστικές πινακίδες θα έχουν κατάλληλο 
μέγεθος και μορφή που θα εγκρίνει η Υπηρεσία μετά από πρόταση του Αναδόχου και θα είναι 
στερεωμένες κατά τρόπο ασφαλή επάνω στα καλώδια. 
 
Πινακίδες αναγνωρίσεως θα τοποθετηθούν επίσης στην είσοδο και έξοδο των καλωδίων από 
υπόγεια κανάλια, οικοδομικά στοιχεία και γενικά σε κάθε περίπτωση αφανούς τοποθέτησης 
όπου απαιτείται να σημειώνεται και να αναγνωρίζεται η όδευση των καλωδίων. Η χρήση 
πινακίδων στερεωμένων με κόλλα απαγορεύεται. 
 
Τα σημεία εξόδου και εισόδου των καλωδίων σε οικοδομικά στοιχεία ή βάσεις εδράσεως 
πινάκων θα στεγανώνονται. Η στεγάνωση θα πραγματοποιείται με κατάλληλο ελαστομερές 
υλικό και θα φέρει τελικό εξωτερικό στρώμα αδιάβροχης αποξειδικής ρητίνης πάχους όχι 
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μικρότερου των 40mm ή ελαφράς τσιμεντοκονίας κατά περίπτωση. Η εργασία αυτή θα γίνει και 
για κάθε εφεδρικό άνοιγμα. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και για την προσωρινή στεγάνωση 
κάθε οπής διελεύσεως καλωδίου από οικοδομικό στοιχείο κατά τη διάρκεια του σταδίου 
κατασκευής για λόγους προστασίας έναντι κατακλύσεως. 
 
Κατά τη διάρκεια της εργασίας στεγανώσεως θα πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή 
ώστε να μην υποστούν φθορές η επένδυση και η ενίσχυση του καλωδίου.  
 
Όλα τα καλώδια ισχύος θα συνδέονται προς τους πίνακες κατά τρόπο που θα διασφαλίζει ότι η 
σωστή διαδοχή φάσεων, οι αριθμοί των φάσεων και τα χρώματα των αγωγών θα διατηρούνται 
σε όλη την εγκατάσταση. 
 
Οι αγωγοί των καλωδίων χαμηλής τάσεως θα ταυτίζονται με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

- 1η Φάση L1 
- 2η Φάση L2 
- 3η Φάση L3 
- Ουδέτερος N ή μπλε αγωγός 
- Γείωση πράσινο ή κιτρινο/πράσινο 

 
Τα μονοπολικά καλώδια ισχύος θα φέρουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ταύτισης: 
 

- Φάση Καφέ 
- Ουδέτερος Μπλε 
- Γείωση Πράσινο ή κιτρινο/πράσινο 

 
Όλοι οι αγωγοί των καλωδίων θα τερματίζουν σε κατάλληλες χάλκινες λαβές ή ορειχάλκινους 
δακτυλίους με χρήση ειδικού εργαλείου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται “κατσάρωμα” με 
τα χέρια ή πένσα. 
 
Όλα τα καλώδια θα παραδοθούν σε στιβαρά στροφεία επάνω στα οποία θα αναγράφονται τα 
στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής, η διατομή, το μήκος και η μόνωση και θα ελεγχθούν από 
την Υπηρεσία πριν από την εγκατάστασή τους. 
 
Τα άκρα των καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσεως θα στεγανώνονται κατάλληλα, όταν τα 
καλώδια βρίσκονται στα στροφεία, για να αποφεύγεται η είσοδος υγρασίας και όταν 
αποκόπτεται ένα κομμάτι από το καλώδιο που είναι στο στροφείο, το τέρμα του καλωδίου που 
απομένει θα στεγανώνεται αμέσως. 
 
Οι έλξεις κατά την διάρκεια της τοποθέτησης δεν πρέπει να υπερβούν τις προδιαγραφόμενες 
τιμές του κατασκευαστή, και σε περίπτωση ελλείψεως αυτής, δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 
6kg/mm2 διατομής. Για το σκοπό αυτό οι έλξεις θα γίνονται ή με το χέρι, ή μηχανοκίνητα με την 
προϋπόθεση όμως ότι διατίθεται όργανο ελέγχου της έλξης.  
 
Όλα τα μήκη των καλωδίων που κόβονται από το στροφείο πρέπει να τοποθετούνται αμέσως 
στις προβλεπόμενες θέσεις αλλιώς πρέπει να στεγανώνονται αμέσως τα άκρα των. 
 
Προκειμένου να κοπεί ένα τμήμα καλωδίου από το στροφείο, το στροφείο θα τοποθετείται σε 
κατάλληλη θέση ώστε να διευκολύνεται η αφαίρεση του καλωδίου και να αποφεύγονται στροφές 
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και διπλώσεις. Όταν το αποκοπτόμενο μήκος καλωδίου είναι μεγάλο θα χρησιμοποιούνται 
κατάλληλα ράουλα ή φορεία έλξεως καλωδίων. Η όδευση των καλωδίων θα είναι σύμφωνη με 
τα συμβατικά σχέδια. 
 
Επέκταση των καλωδίων (μάτισμα) μέσω κατάλληλων μουφών δεν επιτρέπεται παρά μόνο στις 
περιπτώσεις που το μήκος της γραμμής είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο μήκος του καλωδίου 
ενός στροφείου και αφού ενημερωθεί η Υπηρεσία. 
 
Οι αγωγοί κάθε καλωδίου που συνδέει στρεφόμενη μηχανή (κινητήρα ή γεννήτρια) θα φέρουν 
δακτυλίους με τα χαρακτηριστικά σύμβολα, ώστε να διευκολύνεται η σωστή σύνδεση κάθε 
μηχανής. 
 
Όταν χρειάζεται να αφαιρεθεί η πλαστική επένδυση των καλωδίων, όπως π.χ. στο τέρμα των 
καλωδίων, θα αφαιρείται το ελάχιστο απαιτούμενο τμήμα και ο εκτιθέμενος αγωγός ή οπλισμός 
θα καλύπτεται επαρκώς με κατάλληλο πλαστικό δακτύλιο. 
 
Τα καλώδια με μόνωση από PVC ή XLPE θα στερεώνονται στο τέρμα τους μέσω μηχανικών 
στυπιοθλιπτών σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο πρότυπο. Οι στυπιοθλίπτες αυτοί θα είναι 
ορειχάλκινοι εκτός από τις περιπτώσεις καλωδίων με οπλισμό από ταινία αλουμινίου, όπου οι 
στυπιοθλίπτες θα είναι από αλουμίνιο. Οι στυπιοθλίπτες θα εξασφαλίζουν επαρκή στερέωση 
των καλωδίων μέσω του μεταλλικού οπλισμού τους, εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως και πλήρη 
σύνδεση προς γη. Θα παραδοθούν πλήρεις, με ορειχάλκινο στοιχείο σύνδεσης προς γη και 
κατάλληλο πλαστικό κάλυμμα μέσω του οποίου θα στεγανώνεται αποτελεσματικά το μεταξύ 
επενδύσεων του καλωδίου και στυπιοθλίπτου διάκενο. 
 
Τα καλώδια μέσης τάσης θα στερεώνονται στο τέρμα τους μέσω συρρικνουμένων υπό την 
επίδραση της θερμότητας (heatshrink) στοιχείων, τα οποία θα έχουν υποστεί πλήρη 
εξομάλυνση τάσεων. 
 
 
5.3.2  Εκσκαφή χανδάκων τοποθέτησης καλωδίων 
 
Ο Ανάδοχος θα συντάξει σχέδια με τις ακριβείς διαστάσεις των χανδάκων στα οποία θα 
σημειώνονται το πλάτος και το βάθος κάθε χάνδακα και οι λεπτομέρειες των σωλήνων που θα 
χρησιμοποιηθούν για τη διασταύρωση των καλωδίων με οδούς. 
 
Τα σχέδια θα συνταχθούν σε συνεννόηση με την Υπηρεσία και θα εγκριθούν γραπτώς πριν 
εφαρμοστούν επιτόπου. 
 
Η τοποθέτηση όλων των καλωδίων πρέπει να ακολουθεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
 
 Τα βάθη τοποθετήσεως των καλωδίων θα καθορίζονται από τη διαμορφωμένη στάθμη 

του εδάφους, εκτός αν διαταχθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία. Τα καλώδια μέσης 
τάσεως θα τοποθετηθούν σε βάθος τουλάχιστον 1,00m και τα χαμηλής τάσεως σε βάθος 
τουλάχιστον 0,60m. Τα καλώδια μέσης και χαμηλής τάσεως μπορούν να τοποθετηθούν 
στον ίδιο χάνδακα, αλλά σε διαφορετικά οριζόντια και κατακόρυφα επίπεδα. Όταν τα 
καλώδια οδεύουν μέσα σε σωλήνες επιτρέπεται κατακόρυφη τοποθέτηση με τα καλώδια 
μέσης τάσεως στο μεγαλύτερο βάθος. 
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 Πριν από την τοποθέτηση των καλωδίων η Υπηρεσία θα επιθεωρήσει τους χάνδακες και 
θα βεβαιωθεί ότι το περίγραμμά τους είναι σταθερό και ο πυθμένας λείος χωρίς 
θραύσματα από πέτρες. 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
5.3.3Εσχάρες στηρίξεως καλωδίων 
 
Κατά τις ομαδικές οδεύσεις καλωδίων ισχυρών ρευμάτων ή γυμνών χάλκινων αγωγών, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μεταλλικές σχάρες, από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα, 
ανοικτού ή κλειστού τύπου κατά περίπτωση, με τα ειδικά εξαρτήματα για τη στήριξη τους. Ο 
Ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει όλες τις απαιτούμενες για την όδευση των 
καλωδίων εσχάρες. Για την επιλογή των εσχαρών στηρίξεως των καλωδίων και των οδεύσεών 
των θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 
 
 Ο αριθμός των καλωδίων ισχύος αυτοματισμού και ελέγχου, που θα τοποθετηθούν σε 

κάθε εσχάρα, περιλαμβανομένων και των μελλοντικών. 
 Αποφυγή περιοχών όπου θα γίνεται συντήρηση μηχανημάτων, σωλήνων κτλ. και 

περιοχών όπου προβλέπεται επέκταση των εγκαταστάσεων του έργου. 
 Αποφυγή περιττών διαδρομών. 
 Όδευση των εσχαρών σε μεγάλο ύψος με κατάλληλες καθόδους στις διάφορες 

καταναλώσεις. 
 Όδευση εσχαρών σε οριζόντιες και κάθετες διευθύνσεις κατά το μέτρο του δυνατού. 
 
Οι εσχάρες οδεύσεως των καλωδίων θα κατασκευασθούν από χαλυβδοελάσματα, θα φέρουν 
ομοίου τύπου στοιχεία σύνδεσης και θα εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του 
εργοστασίου κατασκευής τους. Θα ακολουθούν το παρακάτω διαστασιολόγιο: 
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Πίνακας: Διαστασιολόγιο εσχαρών οδεύσεως 

 
Α/Α Διαστάσεις [mm] Πάχος ελάσματος [mm] 
1 2 3 
1 100 x 50, 200 x 50 1,00 
2 100 x 100, 200 x 100 1,25 
3 300 x 50, 400 x 50 1,50 
4 300 x 100, 400 x 100 1,50 
5 500 x 100 2,00 
6 600 x 100 2,00 

 
 
Οι καμπύλες και τα τεμάχια διακλάδωσης και σύνδεσης θα έχουν τυποποιημένη μορφή και οι 
εσωτερικές ακτίνες καμπυλότητας δεν θα είναι μικρότερες από 300mm. Το σύστημα των 
εσχαρών θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο NEMAVE-1 και οι τιμές φόρτισης 
θα υπολογιστούν σύμφωνα με το DIN4114 με συντελεστή ασφαλείας 1,7 κατ’ ελάχιστο. Το 
γαλβάνισμα θα είναι σύμφωνο με το DINEN10412 με βάρος επικάλυψης 350g/m2. Οι σχάρες θα 
είναι προγαλβανισμένες με τη μέθοδο SENDZIMIRZ 275 σύμφωνα με το DIN17162. 
 
Οι εσχάρες θα έχουν επαρκές πλάτος ώστε τα καλώδια να τοποθετούνται σε ένα επίπεδο και 
στις κανονικές μεταξύ τους αποστάσεις χωρίς να αλληλεπικαλύπτονται εξασφαλίζοντας ότι το 
30% της επιφανείας του θα παραμένει κενό (εφεδρεία).  
 
Τα καλώδια θα ασφαλίζονται επάνω στις εσχάρες με τη βοήθεια μονωτικών ιμάντων, οι οποίοι 
θα βιδώνονται επάνω στην εσχάρα με πλαστικούς κοχλίες και ροδέλες. Θα στερεώνονται ανά 
διαστήματα τέτοια που θα εξασφαλίζουν μια καθαρή και τακτοποιημένη εγκατάσταση. 
 
Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί στις κατακόρυφα τοποθετημένες εσχάρες, όπου πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και επαρκή στοιχεία στερεώσεως των καλωδίων, ώστε να 
επιτυγχάνεται ασφάλεια και καλή κατανομή των φορτίων. Τα καλώδια που οδεύουν επάνω σε 
κατακόρυφες εσχάρες θα στερεωθούν κατά τρόπο ασφαλή ανά διαστήματα το πολύ 600mm. 
 
Οι βραχίονες στηρίξεως των εσχαρών θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένο εν θερμώ 
χαλυβοέλασμα πάχους τουλάχιστον 2mm και θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 1cm μεγαλύτερο 
από το πλάτος της σχάρας που στηρίζουν και θα είναι υπολογισμένα για μέγιστο φορτίο 50kg. 
Οι αποστάσεις μεταξύ τους θα είναι τέτοιες ώστε οι μεν σχάρες πλάτους 100mm – 300mm να 
δέχονται φορτίο 100kp/m ενώ οι σχάρες πλάτους 400mm – 600mm φορτίο 200kp/m. Σε κάθε 
περίπτωση, η μεταξύ τους απόσταση δεν θα υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τα 1.200mm. Η 
στερέωση των βραχιόνων αυτών θα είναι επαρκής για το μέγιστο φορτίο της εσχάρας.  
 
Γενικά η κατασκευή των εσχαρών θα είναι πολύ επιμελημένη και θα γίνει με τρόπο που θα 
επιτρέπει μικρή δύναμη πάνω σε αυτές χωρίς παραμορφώσεις των σχαρών, των βραχιώνων 
και των ορθοστατών. 
 
Οι ορθοστάτες θα είναι από χαλυβδοέλασμα γαλβανισμένο εν θερμώ πάχους τουλάχιστον 3mm 
διπλού «π» μονοί ή διπλοί ανάλογα με τα φορτία των εσχαρών. Για εσχάρες πλάτους 
μεγαλύτερου από 200mm μπορούν να χρησιμοποιηθούν ορθοστάτες μορφής. Οι ορθοστάτες 
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αυτοί θα αναρτώνται από την οροφή και για την στήριξή τους θα χρησιμοποιηθούν κοινά 
βύσματα μεταλλικά με τις κατάλληλες βίδες. 
 
Οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν για τις συνδέσεις των εσχαρών, των ειδικών τεμαχίων κτλ. θα 
είναι ειδικής μορφής για να μην τραυματίζονται τα καλώδια και πρέπει να είναι 
επιψευδαργυρωμένες. 
 
Σε όποιες εσχάρες οδεύουν μαζί με άλλα καλώδια σημάτων, καλώδια που μεταφέρουν 
αναλογικά σήματα (0-20mA ή 4-20mA) τότε θα τοποθετείται στην εσχάρα ειδικό διαχωριστικό 
εξάρτημα κατά μήκος έτσι ώστε να διαχωρίζει την σχάρα σε δυο τμήματα. Το ένα θα περιέχει τα 
καλώδια των αναλογικών σημάτων και το άλλο τα υπόλοιπα καλώδια σημάτων. 
 
 
5.3.4  Κουτιά διακλάδωσης 
 
Τα πλαστικά κουτιά διακλάδωσης θα είναι κατασκευασμένα από PVC, ιδίων προδιαγραφών 
κατασκευής με τους ευθύγραμμους σωλήνες, με κάλυμμα πρεσσαριστό ή βιδωτό που θα 
εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα. Η σύνδεσή τους με τους σωλήνες θα γίνεται πάντοτε μέσω 
των ειδικών ρακόρ σύνδεσης. Τα κουτιά θα είναι διαστάσεων 62mmx62mm, 82mmx82mm, 
91mmx91mm και 100mmx100mm κατά περίπτωση προστασίας ΙΡ55. 
 
Τα χαλύβδινα κουτιά θα είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm 
γαλβανισμένα ή από άριστης ποιότητας χυτοσίδηρο, στεγανά προστασίας ΙΡ 55, τετράγωνα ή 
ορθογώνια, κατάλληλα για σύνδεση με χαλύβδινους σωλήνες καλωδίων. Οι διαστάσεις τους θα 
είναι επαρκείς για την άνετη σύνδεση των καλωδίων ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητα 
τσακίσματα. 
 
 
5.3.5  Σωληνώσεις προστασίας των καλωδίων 
 
Οι σωληνώσεις προστασίας των καλωδίων, σταθερές και εύκαμπτες, πρέπει να γίνουν 
σύμφωνα με τα πρότυπα: ΕΛΟΤ HD 384, ΕΝ50086, ΕΝ60423, ΙΕC60023, ΙΕC60614. 
 
Οι σταθεροί χαλυβοσωλήνες όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων θα είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ 
(εντός και εκτός) μέσου τύπου (κόκκινη ετικέτα) υδραυλικοί ή ειδικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες και 
θα εγκαθίστανται με πλήρη σειρά βιδωτών εξαρτημάτων όπως στις υδραυλικές συνδέσεις. Θα 
είναι σύμφωνοι με το ΙΕC60423, με ελάχιστο πάχος τοιχωμάτων 1,5mm. Κουρμπάρισμα των 
σωλήνων επιτρέπεται μόνον μέσω καταλλήλου κουρμπαδόρου για γωνίες άνω των 90. Οι 
γωνίες 90 θα γίνονται με έτοιμες καμπύλες. Η σύνδεσή τους με τα κουτιά διακλάδωσης θα 
γίνεται στεγανά με περικόχλια μέσα – έξω. Δεν θα γίνονται δεκτές άνω των δύο αλλαγών 
διεύθυνσης, χωρίς ενδιάμεσο κουτί διακλάδωσης. 
 
Σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις, οι σωληνώσεις προστασίας θα είναι επίτοιχες ή χωνευτές ή 
θαμμένες στο πάτωμα κατά περίπτωση και θα διαταχθούν σε καθαρούς και απλούς 
σχηματισμούς, που θα εξασφαλίζουν εφεδρεία χώρου για μελλοντικές σωληνώσεις προς όλους 
τους ηλεκτρικούς πίνακες. Στα σημεία που τελειώνουν οι τοίχοι και οι οροφές, οι σωληνώσεις θα 
καλυφθούν κατάλληλα. 
 
Μη μεταλλικές εντοιχισμένες σωληνώσεις δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν εκτός των 
κτιρίων για γραφεία και των χώρων για γραφεία των λοιπών κτιρίων. Σε περίπτωση χρήσης 
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τους, θα είναι από PVC, κατάλληλοι για εγκατάσταση στο έδαφος και για εγκιβωτισμό σε 
σκυρόδεμα, τυποποιημένων διαμέτρων 23mm, 29mm κ.ο.κ. 
 
Οι ευθύγραμμοι πλαστικοί σωλήνες για εμφανή τοποθέτηση θα είναι από PVC, κατάλληλοι για 
εμφανή εγκατάσταση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IEC και τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ798.1 και 
799. Οι σωλήνες θα είναι άκαυστοι, απρόσβλητοι από οξέα κτλ. και υψηλής αντοχής σε 
υπεριώδη ακτινοβολία. Θα συνοδεύονται από πλήρη σειρά εξαρτημάτων όπως καμπύλες, 
μούφες, κολάρα, ρακόρ κτλ. 
 
Η πληρότητα των σωλήνων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%. Δεν θα γίνονται δεκτές άνω των 
δύο αλλαγών διεύθυνσης, χωρίς ενδιάμεσο κουτί διακλάδωσης ή φρεάτιο. 
 
Τα ελάχιστα πάχη σε σχέση με τις διαμέτρους θα είναι τα εξής: 

 
Α/Α Διάμετρος [mm] Πάχος [mm] 

1 2 3 
1 20 1,55 
2 25 1,80 
3 32 2,1 
4 40 2,30 
5 50 2,85 
6 100– 160 4,00 
7 200 6,00 

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

 
Α/Α Διάμετρος [mm] Διάστημα [m] 

1 2 3 
1 20 2,50 
2 25 2,00 
3 30 1,20 

 
Στα σημεία καμπυλώσεως, οι σωλήνες θα στερεώνονται αποτελεσματικά σε απόσταση 225mm 
εκατέρωθεν της καμπύλης. Στα σημεία συνδέσεων ή απότομων αλλαγών κατεύθυνσης και σε 
πρόσθετα σημεία που θα κρίνει η Υπηρεσία, θα τοποθετηθούν κατάλληλα σταθερά ή αφαιρετά 
κουτιά συνδέσεως. Σε μεγάλου μήκους γραμμές θα τοποθετηθούν χαλύβδινα ή χυτοσιδηρά 
κουτιά με θυρίδες επισκέψεως για να διευκολύνουν την έλξη των καλωδίων. Οι εγκιβωτισμένες 
στα δάπεδα σωληνώσεις θα είναι συνεχείς, χωρίς ενδιάμεσα κουτιά συνδέσεως, θαμμένα στο 
δάπεδο. Αν απαιτείται θα κατασκευαστούν φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα με χαλύβδινο 
κάλυμμα. 
 
Στα σημεία που οι σωληνώσεις διαπερνούν αρμούς διαστολής θα τοποθετηθούν ειδικά κουτιά 
σύνδεσης, που θα μπορούν να απορροφούν τις συστολές/διαστολές. Τα κουτιά αυτά θα φέρουν 
εκατέρωθεν ακροδέκτες γειώσεως μέσω των οποίων θα συνδέονται προς το σύστημα γειώσεως 
με καταλλήλου διατομής πολύκλωνο χάλκινο αγωγό. Τα άκρα των σωληνώσεων οι οποίες 
εγκιβωτίζονται σε μπετόν, θα ταπώνονται προσωρινά πριν πέσει το μπετόν με κατάλληλες 
ορειχάλκινες τάπες. 
 
Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σωληνώσεων προστασίας επάνω στις εξωτερικές επιφάνειες 
των κτιρίων. 
Οι σωληνώσεις που οδεύουν κάτω από ψευδοπατώματα ή πάνω από ψευδοροφές και γενικά οι 
καλυμμένες σωληνώσεις θα στηρίζονται σε ειδικά στοιχεία εγκεκριμένα από την Υπηρεσία. 
 
Τα καλύμματα των εξαρτημάτων των σωληνώσεων θα είναι επίπεδα και θα στερεώνονται στη 
μέση των με ορειχάλκινες βίδες κωνικής κεφαλής. Κάθε εξάρτημα θα συνοδεύεται και από ένα 
παρέμβυσμα από νεοπρένιο ή άλλο ισοδύναμο υλικό.  
 
Σε εξωτερικές σωληνώσεις και γενικά όπου προβλέπεται από τις Προδιαγραφές θα 
τοποθετηθούν στεγανά κουτιά συνδέσεων. 
 
Η εγκατάσταση των προστατευτικών σωληνώσεων θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την εύκολη 
αντικατάσταση των καλωδίων, χωρίς να απαιτούνται επεμβάσεις στα οικοδομικά στοιχεία και 
μερεμέτια. 
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Στις σωληνώσεις προστασίας μονοφασικών αγωγών φωτιστικών σωμάτων, ρευματοδοτών, 
διακοπτών κτλ δεν επιτρέπεται στην ίδια σωλήνωση η συνύπαρξη δύο φάσεων. 
 
Οι σωληνώσεις προστασίας υπογείων καλωδίων καθώς και τα αντίστοιχα φρεάτια, θα πληρούν 
τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
 
- Οι σωλήνες θα είναι από σκληρό PVC με κατάλληλες συνδέσεις. 
- Θα χρησιμοποιηθούν χαλύβδινοι σωλήνες διαμέτρου 100mm και 150mm με πάχος 

τοιχώματος 6mm και διαμέτρου 200mm με πάχος τοιχώματος 8 mm ή σωλήνες από PVC 
τυποποιημένων διαμέτρων. 

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

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

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

 
Τα φρεάτια θα έχουν ελάχιστο βάθος από την επιφάνεια του εδάφους 800 mm προκειμένου για 
αγωγούς χαμηλής τάσεως και 1.200mm προκειμένου για αγωγούς μέσης τάσεως. Σε 
περιπτώσεις που τα καλώδια περνούν σε ευθεία γραμμή μέσα από τα φρεάτια οι ελάχιστες 
διαστάσεις τους θα είναι 600mmx600mm. Σε περιπτώσεις που το καλώδιο αλλάζει κατεύθυνση, 
οι ελάχιστες διαστάσεις του φρεατίου θα είναι 800mmx800mm. Σε κάθε περίπτωση οι 
διαστάσεις των φρεατίων θα είναι επαρκείς για να πραγματοποιείται η ελάχιστη απαιτητή ακτίνα 
καμπυλότητας κάθε καλωδίου. 
 
Το φρεάτιο θα έχει δυνατότητα αποστραγγίσεως και θα φέρει χυτοσιδηρό κάλυμμα βαρέως 
τύπου. Θα υπάρχουν ενδιάμεσα φρεάτια ανά 30 το πολύ μέτρα και 5 το πολύ μέτρα πριν από 
την κατάληξη σε καμπύλη 90. 
 
Μετά την εγκατάσταση των προστατευτικών σωληνώσεων και μέχρι την τοποθέτηση των 
καλωδίων, οι σωληνώσεις θα ταπωθούν για να μην εισχωρήσουν σ’ αυτές ξένες ύλες. 
 
Πριν από την τοποθέτηση των καλωδίων, ο Ανάδοχος θα καθαρίσει τελείως με κατάλληλα μέσα 
τους σωλήνες. Όλοι οι σωλήνες θα σφραγιστούν κατάλληλα για να αποφευχθεί η είσοδος 
υγρασίας, ποντικών και άλλων επιβλαβών ζωυφίων. 
 
Στις περιπτώσεις που η τροφοδότηση μιας κατανάλωσης απαιτεί μη σταθερή σύνδεση 
(κινητήρες κτλ), ο αγωγός θα προστατεύεται στο μεταξύ του πέρατος της σταθερής σωλήνωσης 
και του κιβωτίου συνδέσεως τμήμα του με εύκαμπτο προστατευτικό σωλήνα από PVC ή 
εύκαμπτο χαλυβδοσωλήνα επενδεδυμένο εσωτερικά με PVC. 
 
Η σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα και στα δύο άκρα θα είναι τελείως στεγανή και θα 
πραγματοποιηθεί μέσω καταλλήλων για τον σκοπό αυτό εξαρτημάτων προσαρμογής. Το μήκος 
της εύκαμπτης σωλήνωσης, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 400mm.  
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Ο ακροδέκτης γειώσεως της εξυπηρετούμενης κατανάλωσης θα συνδέεται μέσω ξεχωριστού 
αγωγού γειώσεως με τη γείωση της σταθερής προστατευτικής σωλήνωσης. Απαγορεύεται η 
χρησιμοποίηση του εύκαμπτου χαλύβδινου αγωγού, ως στοιχείου γειώσεως.  
 
 
5.3.6  Οχετοί καλωδίων 
 
Οι οχετοί των καλωδίων θα κατασκευαστούν από βαρέως τύπου γαλβανισμένα εν θερμώ 
χαλυβοελάσματα, σύμφωνα με το πρότυπο ΝΕΜΑ VE-1. 
 
Κάθε τεμάχιο οχετού θα έχει διαμορφωμένα χείλη που θα επιτρέπουν την κατά μέτωπο 
σύνδεση με τα άλλα τεμάχια και θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία συνδέσεως. Κάθε 
τεμάχιο οχετού θα φέρει ευκόλως αφαιρετά καλύμματα τα οποία θα στερεώνονται στον οχετό με 
γαλβανισμένες εν θερμώ βίδες. 
 
Το σύστημα των οχετών καλωδίων θα φέρει επίσης τα απαραίτητα τεμάχια καμπύλων και 
διακλαδώσεων, η σχεδίαση και κατασκευή των οποίων θα επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση 
των καλωδίων και θα αποκλείει τη δημιουργία καμπυλώσεως των καλωδίων με μικρή και μη 
επιτρεπόμενη ακτίνα. Όλα τα εξαρτήματα των οχετών θα είναι κατασκευασμένα στο εργοστάσιο 
και θα φέρουν κατάλληλα καλύμματα. Η κατασκευή ή διαρρύθμιση εξαρτημάτων οχετών επί 
τόπου του έργου απαγορεύεται. 
 
Σε περιπτώσεις κατακόρυφης όδευσης των οχετών, τα καλώδια θα στηρίζονται σε αυτούς με 
κατάλληλα για το σκοπό αυτό στηρίγματα, σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες από 500mm. 
 
Ολόκληρο το σύστημα οχετών θα έχει ηλεκτρική συνέχεια (γεφυρωμένο), περιλαμβανομένου και 
του τροφοδοτούμενου εξοπλισμού μέσω μιας ταινίας χαλκού επαρκούς διατομής, που θα 
συνδέεται με ορειχάλκινους κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες. 
 
Όλοι οι οχετοί θα διαστασιολογηθούν ώστε να δέχονται άνετα όλα τα προβλεπόμενα καλώδια 
και μία περίσσεια εφεδρείας 25%, σε καμία όμως περίπτωση οι διαστάσεις των οχετών θα είναι 
μικρότερες από 50mmx50mm. Όλες οι καμπύλες, οι διακλαδώσεις και τα λοιπά στοιχεία των 
οχετών θα φέρουν τις απαραίτητες ενισχύσεις και θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα ίδια 
πρότυπα με τα οποία θα κατασκευαστούν και οι οχετοί. 
 
Η στήριξη των οχετών στους τοίχους και στην οροφή θα γίνει μέσω καταλλήλων στιβαρών 
στοιχείων, που θα εξασφαλίσουν σταθερή και ασφαλή εγκατάσταση. Ο τρόπος και τα υλικά 
στήριξης θα εγκριθούν προηγουμένως από την Υπηρεσία. 
 
Όταν απαιτείται τεμαχισμός τυποποιημένων τεμαχίων οχετών, οι δημιουργούμενες νέες ακμές 
θα προστατεύονται με ψυχρό γαλβάνισμα ή αντιοξειδωτική βαφή μινίου.  
 
Ολόκληρο το σύστημα των οχετών θα κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και θα εγκατασταθεί στο 
έργο πριν από οποιαδήποτε εργασία τοποθετήσεως καλωδίων. 
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5.3.7  Oικοδομικές εργασίες 
 
Τμήμα των εξερχόμενων από το κτίριο καλωδίων μέσης τάσης μέχρι ένα μέτρο θα περιβάλλεται 
από τσιμεντοσωλήνα. 
 
Ο Ανάδοχος θα σημειώσει όλες τις οπές και τα χαντρώματα που απαιτούνται για την 
εγκατάσταση και θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή τοποθέτηση των στοιχείων στηρίξεως. Οι 
διανοίξεις και επαναπληρώσεις με μπετόν καθώς και η αποκατάσταση της τοιχοποιίας και των 
σοβάδων αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου. 
 
Ο Ανάδοχος γενικά είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες, 
π.χ. σκαψίματα και διατρήσεις στα δάπεδα και στις οροφές που απαιτούνται για την στερέωση 
των καλωδίων, των εσχαρών και των σωληνώσεων προστασίας των καλωδίων κατά τρόπο που 
δεν θα βλάπτει τη στατική επάρκεια του οικοδομικού μέρους του έργου. 
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6. ΓΕΙΩΣΕΙΣ 
6.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις γειώσεις των κτιρίων, των Υποσταθμών, των 
ηλεκτρικών πινάκων των μετασχηματιστών κτλ. εξοπλισμού των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και την προστασία ατόμων που 
έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με αυτές και ειδικότερα περιλαμβάνει: 
 

 Τη θεμελιακή γείωση των κτιρίων 
 Την ισοδυναμική προστασία των δαπέδων έναντι βηματικών τάσεων 
 Τις γειώσεις προστασίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των έργων 
 Τις γειώσεις των ουδετέρων κόμβων στη χαμηλή τάση των μετασχηματιστών 
 Τις γειώσεις των μεταλλικών μερών των εγκαταστάσεων. 

 
 
6.2 Υλικά 
6.2.1 Θεμελιακή γείωση 
 
Η εκλογή των υλικών γίνεται με βάση την προστασία της θεμελιακής γείωσης έναντι 
διαβρώσεως και την διάρκεια ζωής αυτής. Ως αγωγός θεμελιακής γείωσης πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn) κατά ΕΛΟΤ EN 50164-2 
ελάχιστης διατομής 30mmx3,5mm. Χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα πρέπει να είναι και 
όλα τα ειδικά τεμάχια κατασκευής της θεμελιακής γείωσης, ήτοι: 
 

- οι ορθοστάτες ή στηρίγματα ταινίας 
- οι σύνδεσμοι διακλαδώσεων ή κατά μήκος συνδέσεων 
- οι σφικτήρες ταινίας και κατακόρυφου αγωγού και  
- οι συνδετήρες ταινίας και οπλισμού θεμελίων. 

 
 
6.2.2 Ισοδύναμικο πλέγμα 
 
Το ισοδυναμικό πλέγμα είναι δομικό πλέγμα Δάριγκ που τοποθετείται στο δάπεδο σε βάθος 
5cm και είναι συνδεδεμένο με τη γείωση του Υποσταθμού. Το δομικό πλέγμα πρέπει να 
αποτελείται από χαλύβδινα σύρματα διαμέτρου 5mm ή 6mm συγκολλημένα σε κόμβους με 
ανοίγματα το πολύ 150mmx150mm. Η περιμετρική ταινία γείωσης θα είναι χάλκινη, διατομής 
30mmx3,5mm. 
 
 
6.2.3 Γείωση προστασίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
 
Οι γυμνοί αγωγοί γειώσεως θα είναι κατασκευασμένοι από χαλκό γειώσεων με αγωγιμότητα 
98% σε σχέση με τον καθαρό χαλκό και θα είναι πολύκλωνοι.  
 
Οι αγωγοί γείωσης των ηλεκτρικών καλωδίων θα είναι μεμονωμένοι αγωγοί της αυτής μόνωσης 
και κατασκευής με τους λοιπούς αγωγούς του κυκλώματος. 
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Οι συνδετήρες των αγωγών γειώσεως με τις ράβδους γειώσεως θα είναι ορειχάλκινοι τύπου 
ασφαλείας και κατασκευασμένοι από το ίδιο εργοστάσιο που κατασκεύασε και τις ράβδους 
γειώσεως. 
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 η διατομή των αγωγών γείωσης, εφ’ όσον οι αγωγοί 
του κυκλώματος έχουν διατομή μικρότερη από 16 mm2, θα είναι της αυτής διατομής. Εάν οι 
αγωγοί του κυκλώματος έχουν διατομή 16ως35mm2, ο αγωγός γείωσης θα είναι 16mm2, ενώ, 
για διατομές αγωγών κυκλωμάτων μεγαλύτερες από 50mm2 ο αγωγός γείωσης θα έχει διατομή 
τουλάχιστον ίση προς το μισό της διατομής των αγωγών του κυκλώματος. 
 
Χάλκινη πλεξίδα γείωσης (μπλεντάζ) θα χρησιμοποιηθεί για να εξασφαλισθεί η μεταλλική 
συνέχεια των φλαντζωτών σωληνώσεων, των βιδωτών κατασκευών, των εσχαρών κτλ. και στις 
συνδέσεις μεταξύ πλακών και αγωγού από χαλκό και τις κατασκευές ή τις συσκευές που 
υπόκεινται σε κραδασμούς ή διαστολές. Η πλεξίδα πρέπει να είναι από γυμνό κασσιτερωμένο 
χαλκό, επίπεδη, πολύ εύκαμπτου τύπου. Οι συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται εξ’ 
ολοκλήρου στον αέρα και το μήκος πρέπει να κυμαίνεται από 50cm έως 20cm.  
 
Ο αγωγός γείωσης, κατά τη διέλευση των δομικών στοιχείων του έργου καθώς και τις υπαίθριες 
μεταλλικές κατασκευές (κιγκλιδώματα κτλ), θα είναι J1VV (NYY) διατομής 35mm2. 
 
 
6.2.4 Γείωση προστασίας ουδέτερων κόμβων 
 
Ο αγωγός γείωσης των ουδετέρων κόμβων θα είναι καλώδιο τύπου J1VV(NYY). Η διατομή του 
καλωδίου γείωσης ουδετέρων κόμβων πρέπει να είναι ανάλογη με τους ενεργούς αγωγούς και 
ποτέ μικρότερη των 35mm2. 
 
 
6.2.5 Ηλεκτρόδια γείωσης 
 
Τα ηλεκτρόδια γείωσης πρέπει να είναι ραβδόμορφα διαμέτρου 17mm και μήκους 1,5m κατ’ 
ελάχιστο, από πυρήνα συμπαγούς χάλυβα με ηλεκτρολυτική επικάλυψη στρώματος χαλκού 
πάχους 250μm, συγκολλημένου στον πυρήνα (όχι περαστού) με τρόπο ώστε να προκύπτει 
μοριακή συνένωση των δυο υλικών αποκλείοντας το γαλβανικό φαινόμενο μεταξύ χαλκού και 
χάλυβα ή την ολίσθηση του χαλκού επικάλυψης πάνω στο σίδηρο. Η κεφαλή του ηλεκτροδίου 
θα είναι κωνική για την εύκολη εισαγωγή του περιλαίμιου γείωσης. Η άλλη άκρη του 
ηλεκτροδίου θα είναι αιχμηρή για την εύκολη διείσδυση του στο έδαφος. Και τα δύο άκρα θα 
φέρουν κοχλιοτόμηση ¾inW για τη δυνατότητα επιμήκυνσής τους με κοχλιωτή ορειχάλκινη 
μούφα. Το κάθε ηλεκτρόδιο θα συνοδεύεται από χάλκινο περιλαίμιο τύπου σύσφιξης με 
τέσσερις κοχλίες για τη σύνδεση του αγωγού γείωσης σε αυτό.  
 
Τα ηλεκτρόδια θα είναι επεκτάσιμα, δηλαδή το μήκος τους θα μπορεί να επαυξάνεται με 
κοχλίωση πρόσθετου τμήματος όμοιου ηλεκτροδίου μήκους 1,5m ορειχάλκινου συνδέσμου με 
εσωτερικό σπείρωμα ¾inW.  
 
 
6.2.6 Τρίγωνα γείωσης – πλάκες γείωσης 
 
Κάθε τρίγωνο γείωσης θα αποτελείται από τρεις ράβδους τύπου COOPERWELD που θα 
εμφυτεύονται στο έδαφος σε σχήμα ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 3m. Οι αγωγοί συνδέσεως 
των ράβδων του τριγώνου θα είναι από γυμνό ηλεκτρολυτικό πολύκλωνο χαλκό. 
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Οι μεταλλικές πλάκες γειώσεως χρησιμοποιούνται κυρίως στα τέρματα των γραμμών δικτύων 
οδικού φωτισμού. Τα υλικά των γειώσεων αυτών αναφέρονται στην σχετική προδιαγραφή. 
 
 
6.3 Εκτέλεση Εργασιών 
6.3.1  Θεμελιακή γείωση 
 
Η θεμελιακή γείωση κατασκευάζεται στο αρχικό στάδιο των νεοαναγειρόμενων κτιρίων, υπό 
μορφή κλειστού δακτυλίου στην περίμετρο του κτιρίου. Η εγκατάσταση της θεμελιακής γειώσεως 
γίνεται σύμφωνα με το DIN18015 και την Υ.Α.6242/185 (ΦΕΚ 1525/31-12-73).  
 
Η τοποθέτηση της ταινίας γίνεται κατακόρυφα, ώστε η μεγάλη διάσταση της ταινίας να είναι 
κάθετη προς την επιφάνεια του εδάφους. Η στήριξη της ταινίας γίνεται με ειδικά στηρίγματα 
(ορθοστάτες) που τοποθετούνται ανά 2m. Επί της ταινίας και των ορθοστατών τοποθετείται 
στρώμα σκυροδέματος (μπετόν καθαριότητας) πάχους 100mm, ώστε να έχει μηδενική 
διάβρωση, μηχανική αντοχή και ελάχιστη αντίσταση διαβάσεως. 
 
Όσον αφορά τις συνδέσεις μεταξύ ταινιών ή ταινιών και κυκλικών αγωγών, αυτές θα γίνονται με 
ειδικά τεμάχια που να εξασφαλίζουν αγώγιμη συνέχεια. Όπου υπάρχουν αρμοί διαστολής 
πρέπει εντός του κτιρίου και εκτός σκυροδέματος να γεφυρωθούν τα τμήματα της θεμελιακής 
γείωσης με κατάλληλα διαστολικά ελάσματα σύνδεσης, ώστε να εξασφαλίζεται αγώγιμη 
συνέχεια. Οι διακλαδώσεις ή κατά μήκος συνδέσεις αυτής πρέπει να γίνονται με μηχανικό 
σύνδεσμο (σφικτήρα). 
 
 
6.3.1.1  Απαγωγοί γείωσης 
 
Σε κατάλληλα επιλεγμένα σημεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό των χώρων κάθε κτιρίου θα 
κατασκευασθούν συγκεντρωτικοί απαγωγοί γειώσεων (υποδοχή γειώσεων). Για τη σύνδεση του 
εξισωτή δυναμικού με τη θεμελιακή γείωση πρέπει να εγκατασταθεί ένας συγκεντρωτικός 
απαγωγός γείωσης μεταξύ τους που θα βρίσκεται στο χώρο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
(γενικός πίνακας χαμηλής τάσεως) του κτιρίου. 
 
Αυτός ο συγκεντρωτικός απαγωγός γείωσης πρέπει να εξέρχεται στον τοίχο του υπογείου και 
σε ύψος 50cm από το δάπεδο και να έχει μήκος κατ’ ελάχιστον 1,50m. Ο εν λόγω απαγωγός θα 
επεκτείνεται από το σημείο εξόδου του στον τοίχο, επίτοιχα, στερεούμενος με ειδικά στηρίγματα, 
μέχρι τον αντίστοιχο χώρο όπου υπάρχει ισοδυναμικός ζυγός. 
 
Με τη θεμελιακή γείωση πρέπει να συνδέονται σταθερά και αγώγιμα όλα τα μεταλλικά μέρη του 
κτιρίου. Οι γειώσεις των εγκαταστάσεων συνδέονται κατά περίπτωση, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο. 
 
 
6.3.1.2  Έλεγχος – Μέτρηση της θεμελιακής γείωσης 
 
Υπεύθυνος για τη σωστή κατασκευή της θεμελιακής γείωσης είναι ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 
του Αναδόχου και υπεύθυνος για τη μέτρηση και τη σωστή λειτουργία αυτής είναι ο επιτόπου 
του έργου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός αυτού. 
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Απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης της θεμελιακής γείωσης είναι η δυνατότητα επιθεώρησης 
και ελέγχου (μέτρησης) αυτής, όταν απαιτηθεί. Η ύπαρξη μόνο της τερματικής ταινίας 
συνδέσεως δεν πιστοποιεί και την ύπαρξη της θεμελιακής γείωσης και συνακόλουθα τη σωστή 
λειτουργία αυτής. 
 
Για να γίνει η μέτρηση της θεμελιακής γείωσης πρέπει να αποσυνδεθεί από τον εξισωτή 
δυναμικού. Κατά τη μέτρηση πρέπει να προσεχθεί ότι η τάση στον γειωτή δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από την επιτρεπτή τάση επαφής (50VAC ή 250VAC). Η μέτρηση της αντίστασης 
γείωσης γίνεται με ένα γειώμετρο. Ανάλογα με την αντίσταση γείωσης που θα μετρηθεί 
διακρίνονται δύο περιπτώσεις. 
 
 Αντίσταση γείωσης Ro < 1Ω: Σε αυτή την περίπτωση στη θεμελιακή γείωση του κτιρίου 

μπορεί να συνδεθεί και ο ουδέτερος της εγκατάστασης χαμηλής τάσης, ανεξάρτητα αν 
εφαρμόζεται σαν μέθοδος προστασίας από τάσεις επαφής η ουδετέρωση ή η άμεση 
γείωση. Δηλαδή η γείωση μεταλλικών μερών μέσης και χαμηλής τάσης και οι ουδέτεροι 
κόμβοι της χαμηλής τάσης των μετασχηματιστών μπορεί να συνδέονται στη θεμελιακή 
γείωση. 

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

 
Και στις δύο περιπτώσεις τα ισοδυναμικά πλέγματα που τοποθετούνται στο δάπεδο των 
Υποσταθμών θα γειώνονται στη μέση τάση. 
 
Η αντίσταση γείωσης των γειωτών μέσης τάσης πρέπει να είναι μικρότερη από 40Ω. 
 
Η γείωση του ουδετέρου των μετασχηματιστών και οι γειώσεις του ουδετέρου σε πίνακες της 
χαμηλής τάσης, πρέπει να έχουν συνολική συνισταμένη αντίσταση γείωσης χαμηλότερη των 
10Ω. 
 
Πρέπει να γίνεται προσπάθεια για την επίτευξη χαμηλής αντίστασης γείωσης του Υποσταθμού. 
Για το σκοπό αυτό πρέπει η ταινία της θεμελιακής γείωσης να συνδέεται κατά διαστήματα με 
πρόσθετα ηλεκτρόδια γείωσης καρφωμένα στο έδαφος κάτω από τα θεμέλια. 
 
Όλες οι μετρήσεις των αντιστάσεων γειώσεις που θα πραγματοποιηθούν θα καταγραφούν στο 
Πρωτόκολλο Δοκιμών Γειώσεων και θα συνυπογραφούν από την Υπηρεσία και τον Ανάδοχο. 
Το εν λόγω πρωτόκολλο θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του Πρωτοκόλλου Προσωρινής 
Παραλαβής. 
 
 
6.3.2  Ισοδυναμικό πλέγμα 
 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, στον εσωτερικό χώρο του Υποσταθμού πρέπει να 
κατασκευαστεί ισοδυναμικό πλέγμα γείωσης. Το πλέγμα αυτό πρέπει να εκτείνεται σε όλα τα 
δάπεδα των χώρων μέσης τάσης (άφιξη και μέτρηση ΔΕΗ, χώρος πεδίων μέσης τάσης, χώρος 
μετασχηματιστών). Το ισοδυναμικό πλέγμα στο εσωτερικό του Υποσταθμού προστατεύει το 
προσωπικό από τις βηματικές τάσεις. 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Γ–Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Έργων 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 88 
 

 
Σε τέσσερα σημεία κάθε επιμέρους χώρου θα εξέρχονται μέχρι ύψους 50cm, χαλύβδινα 
σύρματα της ίδιας διατομής με το ισοδυναμικό πλέγμα. Στο κάτω μέρος τους θα είναι 
συγκολλημένα με αυτό, ενώ στο πάνω μέρος τους θα συνδέονται με την περιμετρική ταινία 
γείωσης του χώρου. 
 
Η περιμετρική ταινία γείωσης θα στερεώνεται στον τοίχο σε ύψος 40cm ή 50cm από το δάπεδο 
με ειδικά χάλκινα στηρίγματα. Στην ταινία γείωσης πέραν του ισοδυναμικού πλέγματος πρέπει 
να συνδέονται οι ακροδέκτες γείωσης των μετασχηματιστών, τα πεδία μέσης τάσης, οι εσχάρες 
καλωδίων μέσης τάσης, τα μεταλλικά περιβλήματα των καλωδίων, οι κόμβοι γείωσης των 
μεταλλικών μερών και της θεμελιακής γείωσης και το σύστημα αλεξικέραυνων των 
μετασχηματιστών. Επίσης πρέπει να συνδέονται με αυτήν μέσω χάλκινου εύκαμπτου αγωγού 
(μπλεντάζ) όλα τα μεταλλικά μέρη του κτιρίου του Υποσταθμού (πόρτες και παράθυρα) που δεν 
ανήκουν στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό αυτού. 
 
 
6.3.3  Γείωση προστασίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
 
Οι συνδέσεις μεταξύ των γυμνών αγωγών θα είναι τύπου ασφαλείας και θα γίνονται ή με θερμή 
συγκόλληση ή με ειδικούς χάλκινους συνδετήρες. Εφόσον για την σύνδεση μεταξύ αγωγών 
επιλεγεί η μέθοδος με θερμή συγκόλληση, αυτή πραγματοποιείται με την τήξη των υπό σύνδεση 
αγωγών σε μία ενιαία μάζα και δεν επιτρέπεται η συγκόλληση των αγωγών με λιωμένο μέταλλο. 
Για να γίνει η σύνδεση, χρησιμοποιείται ένα ελαφρύ καλούπι από γραφίτη μέσα στο οποίο 
γίνεται η εξώθερμη αντίδραση της σύνδεσης. Η σύνδεση αυτή έχει ικανότητα διέλευσης 
ρεύματος μεγαλύτερου από το επιτρεπόμενο να διέλθει από τον αγωγό. Η σύνδεση δεν 
μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του χρόνου και αντέχει κάτω από τις πιο δυσμενείς συνθήκες 
περιβάλλοντος. 
 
Σε κάθε πίνακα θα “φθάνει” καλώδιο γείωσης παράλληλα με το παροχικό καλώδιο και θα 
υπάρχει ένα επιπλέον τρίγωνο γείωσης από το οποίο θα αναχωρεί ένα επιπλέον καλώδιο 
γείωσης για τον πίνακα το οποίο θα συνδέεται και αυτό με την μπάρα γείωσης του πίνακα. 
 
Από τον συλλεκτήριο ζυγό γειώσεως των πεδίων Χ.Τ. αναχωρούν αγωγοί γείωσης κατάλληλης 
διατομής προς κάθε σημείο ρευματοληψίας χωρίς να συνδέεται προς οποιαδήποτε άλλη 
εγκατάσταση ή σύστημα ή τον ουδέτερο. Όλα τα μεταλλικά μέρη των τοπικών πινάκων, 
συσκευών, μηχανημάτων, κινητήρων, φωτιστικών σωμάτων κτλ θα γειωθούν επί του 
συστήματος αυτού. 
 
Η σύνδεση της εύκαμπτης πλεξίδας γείωσης (μπλεντάζ) στις πλάκες ή στα καλώδια από χαλκό 
και στους οργανισμούς ή τις συσκευές πρέπει να πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις 
περιγραφές της παρούσας. 
 
Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες, πρέπει να ενωθούν με την γείωση με αγωγό J1VV(NYY), σύμφωνα 
με το IEC60502, κατάλληλης διατομής, σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Ο αγωγός γείωσης, κατά την διέλευση από τα δομικά στοιχεί και τις υπαίθριες μεταλλικές 
κατασκευές, θα τοποθετηθεί σε χαλυβοσωλήνα βαρέως τύπου μέχρι το φρεάτιο, όπου θα 
συνδεθεί με το ηλεκτρόδιο γείωσης. 
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6.3.4  Γείωση προστασίας ουδέτερων κόμβων 
 
Η γείωση των ουδετέρων κόμβων της Χ/Τ των μετασχηματιστών πρέπει να γίνεται υπό της 
παρακάτω συνθήκες: 
 
 Ο αγωγός γείωσης από τον ουδέτερο κόμβο μέχρι το ηλεκτρόδιο γείωσης θα είναι 

υποχρεωτικά μονωμένος. Η μόνωσή του πρέπει να αντέχει σε υγρό περιβάλλον 
 Τα ηλεκτρόδια γείωσης πρέπει να απέχουν από το μετασχηματιστή κατ’ ελάχιστον 25m. Η 

ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται ανάμεσα στη γείωση του ουδετέρου και αυτή των 
μεταλλικών μερών της εγκατάστασης, ώστε να μην υπάρχει αλληλεπίδραση ηλεκτρικών 
πεδίων. 

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

Η γείωση προστασίας των κυψελών Μ.Τ. και των μεταλλικών μερών των μετασχηματιστών 
μπορεί να συνδεθεί με τη γείωση των ουδετέρων κόμβων μόνο αν προκύπτει συνολική 
αντίσταση γείωσης μικρότερη του 1Ω. 
 
Αν αυτές οι γειώσεις είναι χωριστές, οι αντιστάσεις στους γειωτές για τη Μ.Τ. και τον ουδέτερο 
πρέπει να είναι μικρότερες των 40 Ω και 10 Ω αντίστοιχα. 
 
 
6.3.5  Ηλεκτρόδια γείωσης 
 
Η έμπηξη των ηλεκτροδίων στο έδαφος προβλέπεται χωρίς εκσκαφή, δηλαδή με χρήση 
χειροκίνητης ή μηχανοκίνητης σφύρας. Η κορυφή των ηλεκτροδίων θα είναι επισκέψιμη με 
φρεάτιο ελέγχου από σκυρόδεμα διαστάσεων 300mmx 300mm με χυτοσιδηρό κάλυμμα. 
 
Σε περίπτωση εδάφους με υψηλή ειδική αντίσταση και εφόσον θα κριθεί αναγκαίο από την 
Υπηρεσία, η αγωγιμότητα του εδάφους θα βελτιωθεί με εκσκαφή δακτυλιοειδούς τάφρου 
διαμέτρου 200mm και βάθους 400mm γύρω από κάθε ηλεκτρόδιο και με πλήρωση της τάφρου 
με καρβουνόσκονη. 
 
Εάν απαιτηθούν περισσότερα ηλεκτρόδια γείωσης για την επίτευξη της απαιτούμενης 
αντίστασης γείωσης, θα επιζητηθεί μια ελάχιστη μεταξύ των ηλεκτροδίων απόσταση, ίση προς 
το διπλάσιο του ενεργού μήκους ενός μεμονωμένου ηλεκτροδίου. Επίσης, η τιμή της 
αντιστάσεως θα μπορεί να βελτιωθεί με την επαύξηση του μήκους ηλεκτροδίων. 
 
 
6.3.6  Τρίγωνα γείωσης – πλάκες γείωσης 
 
Το άνω μέρος των ράβδων κάθε τριγώνου γείωσης θα είναι επισκέψιμο μέσα σε ειδικά φρεάτια. 
Οι αγωγοί συνδέσεως των ράβδων θα τοποθετηθούν σε βάθος 0,60m από την επιφάνεια του 
εδάφους. Αν η διάταξη του τριγώνου γειώσεως δεν δίνει την απαιτούμενη αντίσταση τότε θα 
επεκταθούν σε μεγαλύτερο βάθος με την χρησιμοποίηση και άλλων τριών ράβδων που θα 
συνδεθούν με τις προηγούμενες ώστε το τελικό μήκος των ηλεκτροδίων γειώσεως να γίνει 3m. 
Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη στάθμη γειώσεως τότε πρέπει να κατασκευαστούν πρόσθετα 
τρίγωνα γείωσης. 
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7. ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
7.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στα στοιχεία μελέτης, στις προδιαγραφές κατασκευής και 
στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού των δικτύων φωνής (VOICE), δεδομένων (DATA) 
και σημάτων (SIGNALS) του έργου. Οι Προδιαγραφές των καλωδιώσεων των αντιστοίχων 
δικτύων αναφέρονται στην παρ. 674 της παρούσας.  
 
 
7.2 Υλικά 
7.2.1 Δίκτυο τηλεφώνων 
 
Στο κτίριο διοίκησης των εγκαταστάσεων θα εγκατασταθεί η απαραίτητη υποδομή για την 
δημιουργία ενός δομημένου δικτύου φωνής και δεδομένων. 
 
Ο κεντρικός κατανεμητήςόπου και θα καταλήγει η παροχέτευση του ΟΤΕ και το τηλεφωνικό 
κέντρο θα εγκατασταθούν στο Κέντρο Ελέγχου (ControlRoom), του κτιρίου διοίκησης σύμφωνα 
με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής του έργου. 
 
Προβλέπεται να υπάρχουν τηλεφωνικές παροχές που θα καταλήγουν από το τηλεφωνικό 
κέντρο στα σημεία που φαίνονται στα σχέδια, με τουλάχιστον δύο ζεύγη τηλεφωνικού καλωδίου 
από κάθε σημείο. Μία τουλάχιστον τηλεφωνική σύνδεση θα υπάρχει σε κάθε κτίριο. 
 
Στον κατανεμητή και σε κάθε τηλεφωνική λήψη θα καταλήγει γείωση με ειδικό αγωγό σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ’ του νέου κανονισμού εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων του ΟΤΕ (Ν2280/92 ΦΕΚ 767β 31/12/92). Η γείωση αυτή θα είναι εντελώς ανεξάρτητη 
από τις υπόλοιπες γειώσεις των εγκαταστάσεων και θα εγκατασταθεί σε απόσταση τουλάχιστον 
25m από αυτές. 
 
Οι εσωτερικές τηλεφωνικές εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν με καλώδια J-Y(St)Y 2x2x0,6mm2 
κατά VDE0815 εκτός από το κτίριο διοίκησης στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο 
UTPCategory5 ή καλύτερης. Κάθε τηλεφωνική λήψη θα καταλήγει σε τηλεφωνοδότη τύπου 
RJ145-IDC με προστατευτική διάταξη από υπερτάσεις. Σε κάθε σημείο εγκατάστασης 
τηλεφωνικής λήψης θα εγκαθίσταται και ρευματοδότης από τον πίνακα του αντίστοιχου χώρου, 
ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση fax ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής που χρησιμοποιεί 
ηλεκτρικό ρεύμα για την λειτουργία της (modem, Η/Υ, τηλεφωνητής κτλ). 
 
Σε εξωτερικούς χώρους θα χρησιμοποιηθούν καλώδια τύπου Α-2ΥF(L)2Y κατ’ ελάχιστον 
4x2x0,6 mm2 κατά VDE0816 με γέμιση από πετρελαϊκή μάζα τα οποία είναι κατάλληλα για 
απευθείας ή μέσα σε σωλήνα ταφή στο έδαφος. 
 
 
7.2.1.1Τηλεφωνικό 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. 
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Η τεχνολογία των Τ/Κ θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την σύνδεση σε αυτό όσο το 
δυνατόν περισσοτέρων από τις παρακάτω συσκευές (με τα λιγότερα δυνατά εξαρτήματα και 
διατάξεις προσαρμογής): 
 
 Αναλογικών τηλεφωνικών συσκευών, δεκαδικής παλμοδοτικής επιλογής ή επιλογής 

DTMF (χωρίς οποιασδήποτε διάταξης προσαρμογής) 
 Ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών (2 B+D) 
 Ηλεκτρονικών τηλεφωνικών συσκευών HYBRID 
 Οποιωνδήποτε άλλων σύγχρονων αναλογικών ή ψηφιακών συσκευών 
 
Επίσης θα πρέπει να επιτρέπει: 
 
 Τη σύνδεσή του με σύστημα αναζήτησης προσώπων 
 Την ζεύξη του με computer 
 Την διαβίβαση μέσω αυτού τουλάχιστον 19,2Kbs data 
 
Συνοψίζοντας, το Τ/Κ δεν θα παρέχει μόνο δυνατότητες ροής και εξυπηρέτησης φωνής αλλά 
πληροφοριών γενικότερα (δηλ. στοιχείων, κειμένων, εικόνων κτλ.) ώστε να αποτελεί τη βάση 
ενός ενιαίου δικτύου επικοινωνιών. 
 
Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να δέχεται, στο αρχικό στάδιο, την σύνδεση σε αυτό 
τουλάχιστον (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά): 
 
 2 γραμμών κέντρου πόλης 
 4 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 καιαυτόματης 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 
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 οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, η χρήση του οποίου θα βοηθά στη σωστότερη αξιοποίηση και 
εκμετάλλευση του Τ/Κ. 

 
 
7.2.1.2  Ειδικά χαρακτηριστικά τηλεφωνικού κέντρου 
 
Το σύστημα θα πρέπει να ακολουθεί τα εξής ειδικά χαρακτηριστικά: 
 Λειτουργία με μία, περισσότερες ή καμία μεταλλακτική συσκευή νυκτερινής σύνδεσης. 
 Κατηγορίες περιορισμών και δυνατοτήτων ως προς την πρόσβαση στην εξερχόμενη 

επικοινωνία (με ειδικότερο ενδιαφέρον στο υπεραστικό και διεθνές δίκτυο) και στη ζευκτική 
επικοινωνία. 

 Συνοπτική σύνδεση εσωτερικών παροχών. 
 Ειδικές δυνατότητες Διευθυντού / Γραμματέα. 
 Εισερχόμενες διεπιλογικές κλήσεις, θα είναι δυνατόν, αν δεν απαντηθούν εντός ορισμένου 

χρόνου, να μετάγονται σε άλλη εσωτερική παροχή (που θα ορίζεται στο πρόγραμμα) ή 
στην μεταλλακτική τράπεζα  

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

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

 Συντετμημένη επιλογή από μεταλλακτική τράπεζα των εσωτερικών συνδρομητών. 
 Το σύστημα θα επιτρέπει συντετμημένη επιλογή κατ’ ελάχιστο 50 γραμμών. 
 Το σύστημα θα είναι εξοπλισμένο εξ αρχής με τα αναγκαία υλικά και προγράμματα ώστε 

να επιτρέπει τόσες ταυτόχρονες ώστε τα συστήματα να λειτουργούν Non-blocking και 
στην τελική χωρητικότητα. 

 
Το σύστημα θα πρέπει να ακολουθεί τα εξής ειδικά χαρακτηριστικά ως προς τις εσωτερικές 
επικοινωνίες: 
 
 Εισερχόμενη, διεπιλογική ή μέσω μεταλλακτικής τράπεζας επικοινωνία. 
 Εξερχόμενη επικοινωνία (υπό τους περιορισμούς της κατηγορίας που υπάγεται η κάθε 

παροχή ως προς την εξερχόμενη επικοινωνία). 
 Επικοινωνία με την μεταλλακτική τράπεζα. 
 Θέση εξωτερικού συνδρομητή σε αναμονή. 
 Ενδιάμεση ερώτηση. 
 Μεταφορά εξωτερικής κλήσης. 
 Δυνατότητα εισόδου σε συνδιάλεξη εσωτερικών ή εσωτερικών / εξωτερικών συνδρομητών 

με εκπομπή ειδικού σήματος. 
 Κατά επιθυμία απαγόρευση δυνατότητας στην μεταλλακτική τράπεζα ή σε εσωτερική 

παροχή να εισέρχεται στις συνδιαλέξεις, έστω και με ειδικό προειδοποιητικό ηχόσημα. 
 Δυνατότητα επανεπιλογής του τελευταίου κληθέντος αριθμού με μονοψήφιο αριθμό 

κλήσης, ακόμη και από συσκευή με δίσκο επιλογής. 
 Δυνατότητα «μην ενοχλείτε». 
 Δυνατότητα «ακολούθησέ με». 
 Δυνατότητα «κάλεσε ξανά» σε εσωτερική και εξωτερική κλήση. 
 Δυνατότητα “call pick-up». 
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 Δυνατότητα «camp on». 
 
Οι μεταλλακτικές τράπεζες (Μ.Τ.)θα πρέπει να έχουν τα εξής ειδικά χαρακτηριστικά: 
 
 Υπαρξη οθόνης 48 χαρακτήρων, με τις δυνατές περισσότερες ενδείξεις για τη λειτουργία 

του κέντρου, κατηγορίες συνδρομητών, εξελίξεις κλήσεων, χρόνο αναμονής, έλεγχο 
λειτουργίας μεταλλακτικών τραπεζών Τ/Κ. 

 Πλήρη επιλογή για εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις. 
 Συντετμημένη - κωδικοποιημένη επιλογή για πολλούς εξωτερικούς αριθμούς κλήσεων και 

εύκολη (με επιλογή μονοψήφιου αριθμού) επανεπιλογή του τελευταίου κληθέντος από την 
Μ.Τ. εξωτερικού συνδρομητή. 

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

 Επικοινωνία μεταξύ Μ.Τ. 
 Αυτόματη κατανομή των κλήσεων στις Μ.Τ. (αν είναι περισσότερες από μία) είτε “μία προς 

μία” είτε ανάλογα με τον στιγμιαίο φόρτο της κάθε μίας. 
 Δυνατότητα εξόδου της Μ.Τ. σε δεδομένη συνδιάλεξη (με σύγχρονη εκπομπή ειδικού 

ηχοσήματος) για επείγουσα ειδοποίηση, για όσες παροχές δεν έχουν την δυνατότητα ή 
έχουν την δυνατότητα αλλά δεν έχουν ενεργοποιήσει την κατάσταση της επανεπιλογής 
του τελευταίου κληθέντος αριθμού. 

 Προσωρινή αλλαγή κατηγορίας εσωτερικού συνδρομητή ή γραμμή πόλης από την Μ.Τ. 
 Δυνατότητα της Μ.Τ. να μετάσχει σε συσκέψεις. 
 Η Μ.Τ. θα μπορεί να ενεργοποιεί το τυχόν υπάρχον σύστημα αυτόματης (από 

μαγνητόφωνο) απάντησης εισερχομένων κλήσεων ή και καταγραφή μηνυμάτων, για 
ομάδες γραμμών πόλης 

 Θέση μέχρι 2 τουλάχιστον εξωτερικών κλήσεων σε θέση αναμονής. 
 
 
7.2.1.3  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 την Ε.Ε.Τ. και θα είναι του ίδιου 
οίκου κατασκευής με τον κατασκευαστή του τηλεφωνικού κέντρου. 
 
Κατά τα λοιπά θα έχουν τις πιο κάτω δυνατότητες: 
 
 Πλήκτρο επανάληψης (REDIAL) του τελευταίου αριθμού 
 Πλήκτρο σήματος RECAL-FLASH 
 Σύστημα επιλογής με παλμούς ή συχνότητες (PULSE/TONE) 
 Διαλείμματα (παύσεις) κατά την επιλογή σε οποιαδήποτε θέση του καλούμενου αριθμού 
 Ρυθμιζόμενος ήχος κλήσης 
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7.2.2   Δομημένη καλωδίωση 
 
Βασική απαίτηση των δικτύων Δομημένης καλωδίωσης αποτελεί η τυποποίηση των υλικών και 
η κατασκευή τους βάσει προδιαγραφών. Υλικά εκτός προδιαγραφών δεν γίνονται δεκτά. Τα 
κύρια χαρακτηριστικά του δικτύου είναι τα ακόλουθα: 
 
 Το δίκτυο πρέπει να καλύπτει επιτυχώς τις απαιτήσεις των τηλεπικοινωνιακών συσκευών 

και ακολουθεί το κτίριο για περισσότερο από 10 χρόνια, χωρίς την ανάγκη μετατροπών. 
 Οι επεκτάσεις του δικτύου να είναι εύκολες χωρίς διαταραχές στο υφιστάμενο δίκτυο. 
 Τα υλικά του δικτύου να είναι τυποποιημένα. 
 Το δίκτυο να είναι τελείως ανεξάρτητο από την τεχνολογία και την προέλευση των 

μηχανημάτων που θα συνδεθούν με αυτό. 
 Όλα τα μηχανήματα πλην των τερματικών συσκευών να είναι συγκεντρωμένα, ώστε η 

διαχείριση και η συντήρηση να γίνονται ταχύτερα και απλούστερα. 
 Η αρχιτεκτονική του δικτύου να είναι Ιεραρχικού Αστέρος, δηλαδή όλα τα καλώδια 

ξεκινούν από τον κατανεμητή και καταλήγουν στις πρίζες χωρίς ενδιάμεσες συνδέσεις ή 
διακλαδώσεις. 

 
Η κατασκευή δικτύων δομημένης καλωδίωσης πρέπει να ακολουθεί το Αμερικάνικο πρότυπο 
ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α ComercialBuildingTelecommunicationWiringStandard από την επιτροπή ΕΙΑ/ΤΙΑ 
(ElectonicIndustryAssociation / TelecommuicationIndustryAssociation), το Διεθνές πρότυπο 
ISO/IEC11801 και το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ50173. 
 
Το δίκτυο δομημένης καλωδίωσης θα ακολουθεί με καλώδια και υλικά ClassD, Cat 3 – 
Κατηγορία 3 (ανώτερο όριο συχνότητας 100MHz). 
 
Για τα καλώδια UTP (Unshielded Twisted Pair – Αθωράκιστα) και FTP (Foiled Twisted Pair – 
Θωρακισμένα) ισχύουν τα παρακάτω.  
 
- Καμπίνα καλωδιώσεων και ενεργού εξοπλισμού δικτύου - Rack 19" 

 
Η καμπίνα καλωδίωσης και εξοπλισμού θα εγκατασταθεί πλησίον του PLCτου κέντρου 
ελέγχου ώστε να είναι δυνατή η χωρίς ενδιάμεσες συνδέσεις οπτικών ινών πρόσβαση στο 
καλώδιο οπτικών ινών που συνδέει τα PLCμεταξύ τους. Θα πρέπει να προβλεφθεί 
επαρκής χώρος για την μελλοντική εγκατάσταση διαφόρων συσκευών επικοινωνίας, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Προδιαγραφές και την Μελέτη.  
 
Τα χαρακτηριστικά της καμπίνας καλωδιώσεων είναι τα κάτωθι:  
 
- Χαλύβδινη με ηλεκτροστατική βαφή 
- Προστασία ΙΡ55 
- Επιδαπέδια στήριξη 
- Διαφανή πόρτα από κρύσταλλο ασφαλείας για προστασία. 
- Κλειδαριά ασφαλείας  
- Πίσω και πλαϊνά πάνελ αποσπώμενα  
- Ράγες στήριξης εξοπλισμού στην εμπρόσθια και στην πίσω όψη της καμπίνας  
- Εσχάρα στήριξης των καλωδίων δικτύου εντός της καμπίνας  
- Εισαγωγή των καλωδίων από την βάση και να διαθέτει ρυθμιζόμενο καπάκι για το 

διάκενο 
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- Ανεμιστήρες οροφής χαμηλού θορύβου . 
- Panel τροφοδοσίας πλάτους 19" με διακόπτη και φωτεινή ένδειξη με 6 ρευματοδότες 

Schucko 
- Δυνατότητα πλευρικής σύνδεσης  
- Δυνατότητα στήριξης ραφιών σταθερών ή κινητών για την τοποθέτηση 

μηχανημάτων ή λοιπού εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών. 
- Δυνατότητα μεταβολής του βάθους μέσω μεταβλητών ραγών στήριξης 
- Πεδίο βυσματικής διαχείρισης  

Patch Panel 64 και 48 θέσεων RJ45 Cat 5. 
- Tύπος υποδοχής RJ45 κατά ISO 8877 
- Πλήθος υποδοχών 96 
- Κατηγορία 5 (Cat 5) 
- Πλάτος  19" 
- Υψος  4 U (17,78 cm) 
- Tύπος συνδέσμου καλωδίου IDC 110 Type 
- Tρόπος στήριξης υποδοχής RJ45 σε τυπωμένο κύκλωμα PCB 
- Πιστοποίηση: UL 1863 (Undewriters Laboratories UL(c)) 
- Tερματισμός - Pin Assignment: κατά ΤΙΑ Α  

 
Το πεδίο βυσματικής διαχείρισης θα πρέπει επιπλέον να διαθέτει αρίθμηση των 
υποδοχών και στην όψη για την διευκόλυνση των μικτονομήσεων αλλά και στην πίσω 
πλευρά για διευκόλυνση κατά τον τερματισμό των καλωδίων. 
 
Στην όψη πρέπει να έχει τυπωμένη την κατηγορία του υλικού (Cat 5) και να διαθέτει 
έγχρωμα ενδεικτικά για το διαχωρισμό των χρήσεων σύμφωνα με την Προδιαγραφή 
ΕΙΑ/ΤΙΑ 606. 
 
Οι ΙDCConnectorsστους οποίους θα τερματιστούν τα καλώδια θα πρέπει να έχουν 
χρωματική διάκριση για κάθε ζεύγος. 
 
Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να ακολουθούν και αυτά τις γενικές 
Προδιαγραφές Υλικού σύνδεσης όπως αυτές αναφέρονται στο EIA/TIA568 και στο 
TSB40A. Θα πρέπει να συνοδεύεται: 

 
- Έγγραφη Πιστοποίηση για UL 1863 (Undewriters Laboratories UL(c)) 
- Transmission Performance Report - Category 5 Compliance 

- Πλαίσια διευθέτησης καλωδίων  
Τα πλάισια πρέπει να έχουν τυποποιημένη διάσταση στο πλάτος 19" και ύψος 
ακέραιο πολλαπλάσιο των 44,45 mm. (1U = 44,45 mm). 
Τα πλαίσια διευθέτησης καλωδίων θα πρέπει να διαθέτουν μεταλλικά ή πλαστικά 
άγκιστρα συγκράτησης των καλωδίων-patchcords ώστε να συγκρατούν τις 
καλωδιώσεις συνδέσεωςδύο ή περισσοτέρων πεδίων μέσα στον κατανεμητή. 

- Πρίζα διπλή RJ45 Cat 5, εντοιχιζόμενη 
Η πρίζα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
- Τύπος υποδοχής RJ45 κατά ISO 8877 
- Πλήθος υποδοχών  2 
- Κατηγορία  5 (Cat 5) 
- Πλάτος 80 mm 
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- Υψος 80 mm 
 
Οι διαστάσεις των παραπάνω πριζών πρέπει να είναι κατά DINώστε να 
εναρμονίζονται με τις διαστάσεις των ρευματοδοτών και να στηρίζεται σε κοινό 
κυτίο διακόπτου. 
 
- Tύπος συνδέσμου καλωδίου IDC 110 Type 
- Tρόπος στήριξης υποδοχής RJ45 σε τυπωμένο κύκλωμα PCB  
- Χρώματος κατά προτίμηση Λευκό  
- Πιστοποίηση UL 1863 Undewriters Laboratories UL(c) 
- Tερματισμός - Pin Assignment: κατά ΤΙΑ Α  
 
Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει επισήμανση αρίθμησης των υποδοχών στην 
όψη, να έχει τυπωμένη την κατηγορία του υλικού στην πίσω όψη (Cat5) και να 
διαθέτει έγχρωμα πλαστικά σήματα για να είναι ευδιάκριτο εάν στην υποδοχή 
συνδέεται dataterminalή voiceterminalσύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΙΑ/ΤΙΑ 
606. 
 
Οι ΙDCConnectorsστους οποίους θα τερματιστούν τα καλώδια θα πρέπει να 
έχουν χρωματική διάκριση για κάθε ζεύγος. 
 
Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να ακολουθούν και αυτά τις 
γενικές Προδιαγραφές Υλικού σύνδεσης όπως αυτές αναφέρονται στο EIA/TIA 
568 και στο TSB 40A. Θα πρέπει να συνοδεύεται από: 
 
- Έγγραφη Πιστοποίηση για UL 1863 (Undewriters Laboratories UL(c)) 
- Transmission Performance Report - Category 5 Compliance 

 
 

- Κεντρικός Κατανεμητής Φωνής MTC  
Ο Κεντρικός Κατανεμητής Φωνής MTCπρέπει να παρέχει άμεσα τη δυνατότητα 
τερματισμού 2000 ζευγών και να έχει δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων (να 
δηλωθεί η προβλεφθείσα επέκταση) . 
Ο Κεντρικός Κατανεμητής Φωνής MTCθα αποτελείται από:  

i. Το κιβώτιο κατανεμητή 
ii. Τα πλαίσια μικτονόμησης 
iii. Τις οριολωρίδες 

 
Κιβώτιο κατανεμητή. Το Κιβώτιο κατανεμητή θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο ως κάτωθι: 
 
- Να είναι χαλύβδινο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή 
- Να είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα πάχους 2mm 
- Να έχει προστασία ΙΡ55 
- Να διαθέτει 4 σημεία στήριξης στον τοίχο και δυνατότητα στήριξης στο 

έδαφος 
- Να διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας 
- Να διαθέτει πόρτα που ανοίγει είτε δεξιά είτε αριστερά 
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- Να διαθέτει πλάτη στήριξης των οριολωρίδων από το ίδιο υλικό, για την 
ευχερή και στιβαρή ανάρτηση των οριολωρίδων. 

- O κατανεμητής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα εισόδου των καλωδίων 
από το άνω και κάτω μέρος, ώστε να υπάρχει ευκαμψία στην επιλογή της 
κατεύθυνσης της εισόδου των καλωδίων, με οπές οι οποίες θα φέρουν 
χείλη με κατάλληλη προστασία έναντι τραυματισμού, των διερχομένων 
καλωδίων. 

- Τα διάκενα μεταξύ της ράχης του κατανεμητή και των οριολωρίδων καθώς 
και των οριολωρίδων μεταξύ τους να είναι επαρκή για την διέλευση των 
καλωδίων και να ευνοούν την εργασία. 

- Σε περίπτωση επέκτασης του κατανεμητή, να προβλέπεται η δυνατότητα 
αφαίρεσης των παρειών που εφάπτονται, για την δημιουργία ενιαίου χώρου 
κατανεμητή. 

- Να προβλέπεται σημείο στο οποίο να οδηγείται η γείωση προστασίας του 
Δικτύου και των λοιπών μεταλλικών μερών της κατασκευής. 

 
Πλαίσια μικτονόμησης. Ο κατανεμητής θα πρέπει να περιέχει μεταλλικά ή 
πλαστικά άγκιστρα συγκράτησης των καλωδίων μικτονόμησης ή των 
patchcordsστην περίπτωση που αυτά χρησιμοποιούνται. Βοηθούν στο να 
συγκρατούν τις μικτονομήσεις, δηλαδή τις καλωδιώσεις συνδέσεως, δύο ή 
περισσοτέρων πεδίων μέσα στον κατανεμητή. 
 
Θα πρέπει η όψη των οριολωρίδων να είναι απαλλαγμένη από τα καλώδια και 
στις οδεύσεις τις οποίες δημιουργούνται μεταξύ των οριολωρίδων να περνούν τα 
καλώδια χωρίς να μπλέκονται και χωρίς να κρέμονται ελεύθερα με το φόβο να 
τραβηχτούν και να διακοπεί η σύνδεση. 
 
Οριολωρίδες τερματισμού καλωδίων (Connectingblocks). Θα πρέπει να 
διαθέτουν επισήμανση της αρίθμησης των καλωδίων στην όψη για την 
διευκόλυνση των μικτονομήσεων και τον τερματισμό των καλωδίων. Πρέπει να 
έχει τυπωμένη την κατηγορία του υλικού (Cat5) και θα πρέπει να διαθέτει 
έγχρωμα ενδεικτικά καρτελάκια για τον διαχωρισμό των χρήσεων σύμφωνα με 
την Προδιαγραφή ΕΙΑ/ΤΙΑ606. Οι ΙDCConnectors, στους οποίους θα 
τερματιστούν τα καλώδια, θα πρέπει να έχουν χρωματική διάκριση για κάθε 
ζεύγος. 
 
Θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
- Tύπος συνδέσμου καλωδίου IDC 110 Type 
- Κατηγορία 5 (Cat 5) 
- Χωρητικότητα σε ζεύγη 25 (min) - 300 (max) 
- Πιστοποίηση UL 1863 (Undewriters Laboratories UL(c)) 
 
Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να ακολουθούν και αυτά τις 
γενικές Προδιαγραφές Υλικού σύνδεσης όπως αυτές αναφέρονται στο 
EIA/TIA568 και στο TSB40A. Επιπλέον θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω: 
 
- Να επιδέχονται καλώδια διαμετρήματος AWG22 έως AWG26. 
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- Να παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασής τους με ή χωρίς βάση ανάλογα 
με το σημείο από το οποίο πρέπει να περάσουν τα καλώδια 

- Να υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης Patch Cord 1,2,3 ή 4ζευγών. 
 
Απαραίτητα το υλικό πρέπει να συνοδεύεται από: 
 

- ΈγγραφηΠιστοποίησηγια UL 1863 (Undewriters Laboratories UL(c)) 
- Transmission Performance Report - Category 5 Compliance 
- Κατανεμητές εισαγωγής ΟΤΕ 

Ο κατανεμητής εισαγωγής ΟΤΕ θα αποτελείται από:  
 
Το κιβώτιο κατανεμητή (ως άνω) 
Τα πλαίσια μικτονόμησης (ως άνω) 
Τις διαχωριστικές οριολωρίδες 
Οι διαχωριστικές οριολωρίδες, τερματισμού καλωδίων (Connectingblocks), θα 
έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  
 
- Tύπος συνδέσμου καλωδίου IDC KRONE 
- Κατηγορία  5 (Cat 5) 
- Χωρητικότητα σε ζεύγη  300 (30x10) 
 
Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν επισήμανση αρίθμησης των καλωδίων στην 
όψη για την διευκόλυνση των μικτονομήσεων και τον τερματισμό των καλωδίων 
και να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις:  
 
- Να έχουν δυνατότητα διακοπής του δευτερεύοντος και να δίνουν την 

δυνατότητα ελέγχου του εισερχομένου σήματος από το δίκτυο πόλης. 
- Να παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασής τους με ή χωρίς βάση ανάλογα 

με το σημείο από το οποίο πρέπει να περάσουν τα καλώδια 
- Να διαθέτουν Πιστοποίηση Ασφάλειας σύμφωνα με UL1863  
- Να παρέχει την δυνατότητα τοποθέτησης Δευτερεύουσας Προστασίας από 

Υπερτάσεις και Υπερεντάσεις με χρόνο διακοπής μικρότερη του 10-6 sec 
και να είναι τεχνολογίας solid state για τον λόγο οτι αυτές προστατεύουν 
ευπαθή ψηφιακά κυκλώματα. 

- Να δίδεται η δυνατότητα διακοπής του κυκλώματος με την αφαίρεση της 
ασφάλειας. 

 
 

7.3 Εκτέλεση Εργασιών 
7.3.1 Δίκτυο τηλεφώνων 
 
Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους περί 
‘’Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων’’ και των κανονισμών του Ο.Τ.Ε. περί “Μελέτης, 
Κατασκευής, Ελέγχου και Συντηρήσεως Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομών” (ΦΕΚ260 
τεύχος Β3.4.71), “Τοποθετήσεως και Συντηρήσεως Δευτερευουσών Εγκαταστάσεων“ (ΦΕΚ269 
τεύχος Β8.4.71) και του «Νέου κανονισμού εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων 
οικοδομών» (ΦΕΚ767 τεύχος Β31-12-92). 
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Θα σχηματιστεί ένα ακτινικό τηλεφωνικό δίκτυο με κέντρο το τηλεφωνικό κέντρο που θα 
εγκατασταθεί στο κτίριο διοίκησης. Θα υπάρχει εφεδρεία τουλάχιστον 100% στα τηλεφωνικά 
καλώδια. 
 
Οι αγωγοί από τους κατανεμητές μέχρι τις συσκευές θα είναι συνεχείς. Τυχόν αναπόφευκτες 
ενώσεις θα πραγματοποιούνται είτε στους κατανεμητές είτε μόνο με έγγραφη άδεια του 
επιβλέποντος δια συγκολλήσεως ομαδικώς επί οριολωρίδων (ρεγλέτες) σε θέσεις προσιτές, 
μέσα σε κουτιά διακλαδώσεων. 
 
Γενικά θα πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης ευχέρεια χειρισμών και εποπτεία της λειτουργίας, 
επιθεώρησης των εγκαταστάσεων, ελέγχου της λειτουργίας και της κατάστασής τους, 
συντήρησης, επισκευών και αντικατάστασης εξαρτημάτων. 
Όες οι εργασίες θα εκτελεσθούν με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια περιοριζόμενων στο ελάχιστο 
των φθορών στα οικοδομικά στοιχεία. 
 
 
7.3.2 Εγκατάσταση δικτύου δομημένης καλωδίωσης 
7.3.2.1 Καμπίνες κατανεμητών με ικριώματα (Racks) 19” 
 
Τα καλώδια θα οργανώνονται σε δέσμες με όχι περισσότερα των 24 καλωδίων 4 ζευγών. 
Οργανωτές patchcords πρέπει να χρησιμοποιούνται ανά 48 θύρες patchpanel. 
 
Τα καλώδια πρέπει να τοποθετούνται σε κατακόρυφες εσχάρες καλωδίων. Μεταξύ των 
καλωδίων τροφοδοτήσεως 220V-50Hz και των τηλεπικοινωνιακών που είναι εγκατεστημένα 
μέσα στην καμπίνα ή το rack, θα πρέπει να υπάρχει η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση 
διαχωρισμού. 
 
7.3.2.2 Καλωδιώσεις 
 
Τα καλώδια πρέπει να ακολουθούν καθορισμένες οριζόντιες ή κατακόρυφες διαδρομές. 
 
Το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος του οριζοντίου σταθερά εγκατεστημένου καλωδίου (basiclink) 
είναι 90 m. Οι δέσμες των καλωδίων δε μπορεί να αποτελούνται από περισσότερα από 48 
καλώδια 4 ζευγών και πρέπει να στερεώνονται στις οριζόντιες διαδρομές ανά 30cm με πλαστικά 
διμερή στηρίγματα (εφ’ όσον δεν περιέχονται σε κλειστά κανάλια). 
 
Το δέσιμο των καλωδίων πρέπει να γίνεται με πλαστικούς σφιχτήρες (ράντες) χωρίς να 
εξασκείται υπερβολική πίεση. 
 
Τα καλώδια, όταν δεν περιέχονται σε κανάλια, πρέπει να είναι στερεωμένα κατά μήκος της 
διαδρομής τους. Υλικά προστασίας καλωδίων όπως χιτώνια προστασίας, πλαστικά δαχτυλίδια, 
ελαστικοί στυπιοθλίπτες κτλ. πρέπει να χρησιμοποιούνται για προστασία των καλωδίων από 
πάσης φύσης φθορές. 
 
Τα κατακόρυφα καλώδια, όταν αποτελούν δέσμες από περισσότερα των 24 καλωδίων 4ζευγών, 
πρέπει να στερεώνονται. Η στερέωση πρέπει να γίνεται κάθε 40cm σε περιπτώσεις ανοιχτών 
εσχαρών, ενώ σε περιπτώσεις κλειστών καναλιών κάθε 90cm κατά μέγιστο. 
 
Η ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητος για οριζόντιο καλώδιο 4 ζευγών είναι 4 φορές η διάμετρος του 
καλωδίου και για καλώδιο κορμού πολύζευγο, 10 φορές η διάμετρος του καλωδίου. 
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Τα καλώδια ισχύος θα πρέπει να έχουν φυσικό διαχωρισμό από τηλεπικοινωνιακά καλώδια 
τουλάχιστον κατά 6,0 cm και τουλάχιστον κατά 12,7cm από εξαρτήματα λαμπτήρων φθορισμού. 
 
Για καλώδια στερεωμένα στην οροφή η μέγιστη απόσταση μεταξύ σημείων στερεώσεως είναι 
120cm. Τα καλώδια δεν επιτρέπεται να στηρίζουν τίποτε άλλο εκτός από το δικό τους βάρος. 
Από απλά σημεία στερεώσεως μόνο 4 καλώδια 4 ζευγών επιτρέπεται να κρέμονται. Ειδικά 
κατασκευασμένα σημεία αναρτήσεως καλωδίων μπορούν να στηρίζουν μέχρι 48 καλώδια 4 
ζευγών. Σε περιπτώσεις που περισσότερα των 48 καλωδίων 4 ζυγών πρόκειται να αναρτηθούν, 
τότε είναι υποχρεωτική η χρήση σύρματος ενδυνάμωσης της μηχανικής αντοχής της δέσμης 
ώστε τα καλώδια να μην στηρίζουν εξ’ ολοκλήρου το βάρος τους και να μην επιμηκύνονται λόγω 
εφελκυστικών τάσεων. 
 
 
7.3.2.3 Τερματισμοί 
 
Το μήκος του συνεστραμένου ζεύγους που μπορεί να αποσυστραφεί σε ένα καλώδιο Cat 5 
προκειμένου να γίνει ο τερματισμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 1,3cm. Η απογύμνωση 
από τον μανδύα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο μήκος. Οι αγωγοί του ζεύγους δεν 
επιτρέπεται να έχουν τσακίσματα και κακώσεις στα σημεία τερματισμού. Μόνο υλικά 
τερματισμού IDC (InsulationDisplacementContact-Επαφή με μετατόπιση της μονώσεως) είναι 
αποδεκτά στη Δομημένη Καλωδίωση. Οι αγωγοί του ζεύγους πρέπει να είναι πολύ καλά 
σφηνωμένοι στις εγκοπές IDC και τα τμήματα που περισσεύουν πρέπει να κόβονται. Πρέπει να 
υπάρχει αρκετό εφεδρικό μήκος καλωδίου για τυχόν επανασυνδέσεις. 
 
Το καλώδιο πρέπει να στερεώνεται και σε άλλο σημείο στον μηχανισμό της πρίζας εκτός από τις 
επαφές IDC. 
 
Σε περιπτώσεις πριζών και patchpanelsFTP, πρέπει ο θώρακας του καλωδίου να τερματίζεται 
μέσω του γυμνού αγωγού συνέχειας του θώρακα, εντός των ειδικών υποδοχών. 
 
Επιβάλλεται η χρήση τυποποιημένης ποιότητος patchcord εργοστασιακής κατασκευής. Εάν σε 
αυτή την κατηγορία των κατανεμητών έχει επιλεγεί η χρήση οριολωρίδων πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη φροντίδα ώστε τα ζεύγη να μην ξεστρίβονται περισσότερο από τα επιτρεπτά όρια. 
 
 
7.3.2.4Γειώσεις 
 
Τα κουτιά των κατανεμητών, πρέπει να είναι γειωμένα για την ασφάλεια του προσωπικού, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. Καλώδια FTP γειώνονται μόνο μέσω του 
patchpanel και όχι από άλλα ενδιάμεσα σημεία του καλωδίου ή της πρίζας. 
 
Τα patchpanels γειώνονται σε ειδικό αγωγό γειώσεως επάνω στον οποίο συνδέεται επίσης το 
σώμα του ικριώματος, το κουτί, οι πόρτες κτλ. Οι συνδέσεις γίνονται με πολύκλωνα καλώδια 
γειώσεων ελαχίστης διατομής 2,5mm2. Ο αγωγός της γειώσεως του κουτιού ή του ικριώματος 
(Rack) συνδέεται σε κάποιο κύριο σημείο γείωσης της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως με 
πολύκλωνα καλώδια γειώσεων ελάχιστης διατομής 6mm2. 
 
Στην περίπτωση που υπάρχουν στο δίκτυο πολλές γειώσεις πρέπει να είναι ισοδυναμικές ή να 
μην υπάρχει μεταξύ τους διαφορά τάσης μεγαλύτερη του 1VRMS. 
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7.3.2.5  Σήμανση 
 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στη διευθέτηση και την σήμανση των καλωδίων και των 
σημείων τερματισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στους κατανεμητές. 
 
Πρέπει το δίκτυο να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο, για να ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα που 
μπορεί να δημιουργηθούν. Για την σήμανση του δικτύου πρέπει να ακολουθείται η 
προδιαγραφή ANSI/TIA/EIA-606 με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής: 
 
 Τα διάφορα πεδία του κατανεμητού πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισμένα και να φέρουν 

ευκρινή σήμανση. 
 Τα patchpanels και οι πρίζες πρέπει να φέρουν ετικέτες με την ταυτότητά του και εάν 

απαιτείται και με την χρήση τους. 
 Τα καλώδια πρέπει να φέρουν πινακίδες ή ειδικά εξαρτήματα σημάνσεως και στην άκρη 

της πρίζας και στην άκρη του patchpanel. Δεν επιτρέπεται η σήμανση με μαρκαδόρο 
επάνω στο καλώδιο. 

 Όλες οι σημάνσεις πρέπει να είναι διαρκείς και ευανάγνωστες. 
 
 
7.3.2.6  Δοκιμές αποδοχής 
 
Το δίκτυο πρέπει μετά την εγκατάστση να ελέγχεται και το σχετικό πρωτόκολλο να το 
συνυπογράφουν ο Ανάδοχος και η Υπηρεσία. Στις δοκιμές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
παρακάτω: 
 

- Οι δοκιμές πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την οδηγία ΕΙΑ/ΤΙΑ TSΒ67. 
- Το μηχάνημα ελέγχου πρέπει να είναι προγραμματισμένο και να ανταποκρίνεται 

στην παραπάνω οδηγία. 
- Η διακρίβωση (καλιμπράρισμα) πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστού. 
- Το δίκτυο πρέπει να ελέγχεται 100%. 
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8.  ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
8.1  Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
 
Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στον ηλεκτροφωτισμό του Έργου και ειδικότερα: στον 
κύριο εσωτερικό φωτισμό των κτιρίων και στον φωτισμό ασφαλείας, στον εξωτερικό φωτισμό 
των οδών προσπέλασης των μονάδων και στον τοπικό φωτισμό (προβολείς). 
 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι απαιτούμενες μέσες στάθμες φωτισμού ή λαμπρότητας 
των διαφόρων χώρων και οι χρησιμοποιούμενοι λαμπτήρες είναι: 
 

- Γραφεία - εργαστήρια 500 lux Φθορισμός 
- Αίθουσα ελέγχου 500 lux Φθορισμός 
- Χώροι εργασίας και ασφάλειας,  

χώροι συνεργείων, χώροι παραγωγής ενέργειας 300 lux Φθορισμός 
- Χώροι υγιεινής, αποθήκες 250 lux Φθορισμός 
- Διάδρομοι 200 lux Φθορισμός 
- Λοιποί βοηθητικοί χώροι 200 lux  Φθορισμός 
- Οδικός φωτισμός 1,5 cd/m2 Νατρίου Υ.Π. 

 
Η επιλογή του αριθμού και του τύπου των φωτιστικών σωμάτων (φωτεινότητα, ισχύς κτλ.) σε 
κάθε εσωτερικό χώρο επιφάνειας μεγαλύτερης από 8m2 και στις οδούς εντός του γηπέδου του 
Έργου θα πρέπει να τεκμηριώνεται από φωτοτεχνική μελέτη. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία: 
 
 Τεύχη φωτοτεχνικών υπολογισμών για κάθε χώρο επιφάνειας μεγαλύτερης από 8m2. 
 Κατόψεις των εσωτερικών χώρων όπου θα φαίνονται οι θέσεις και οι τύποι των 

φωτιστικών σωμάτων. 
 Γενική διάταξη του γηπέδου του Έργου όπου θα φαίνονται οι θέσεις και οι τύποι (μονού ή 

διπλού βραχίονα) των φωτιστικών ιστών, η όδευση του καλωδίου παροχής, τα φρεάτια και 
οι γειώσεις. 

 
 
8.2  Υλικά 
 
Οι ιστοί, οι βραχίονες και τα φωτιστικά σώματα θα παράγονται από βιομηχανίες που κατέχουν 
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ISO 9000.  
 
Οι ιστοί που θα χρησιμοποιηθούν για τον εξωτερικό φωτισμό θα έχουν ενιαίο ύψος 6 m έως 9m, 
κατασκευασμένοι από σκυρόδεμα ή μεταλλικοί ιστοί.  
 
Οι τσιμεντοϊστοί θα είναι κατασκευασμένοι με την φυγοκεντρική μέθοδο από λευκό τσιμέντο και 
θα είναι κατάλληλοι για την εγκατάσταση φωτιστικού σώματος κορυφής ή βραχίονα. Θα έχουν 
εξωτερική διάμετρο στην βάση τους 260mm και στην κορυφή 100mm. Θα φέρουν οπή και 
πλαίσιο από ορείχαλκο ή αλουμίνιο, μία θυρίδα κατάλληλων διαστάσεων σε ύψος περίπου 80 
cm πάνω από το έδαφος για την εγκατάσταση ακροκιβωτίου και οπή στο κάτω μέρος για την 
εύκολη διέλευση του υπογείου καλωδίου. Ο τρόπος κατασκευής του ιστού και ο οπλισμός του 
θα ανταποκρίνονται σε ανηγμένο οριζόντιο φορτίο στην κορυφή Ρ = 200 kgκαι συντελεστή 
ασφαλείας ν = 3, δηλαδή:  
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 Για φορτίο κορυφής 200 kg o ιστός θα επανέρχεται στην αρχική του θέση με 
παραμένουσα απόκλιση (βέλος) μέχρι 10 mm και χωρίς ρωγμές ορατές με γυμνό μάτι. 

 Για φορτίο μεγαλύτερο από 200 kg μέχρι και 600 kg θα εμφανίζονται ρωγμές που θα είναι 
γυμνές με γυμνό μάτι και ο ιστός δεν θα σπάζει.  

 
Οι ιστοί θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό δοκιμών, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα,από 
αναγνωρισμένο εργαστήριο. 
 
Αν χρησιμοποιηθούν σιδηροϊστοί αυτοί θα είναι συνεχώς μεταβαλλόμενης διατομής (taper) με 
σχήμα διατομής οκταγωνικό. Το ελάχιστο πάχος ελάσματος σε κάθε περίπτωση θα είναι 5mm 
ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις του στατικού και δυναμικού υπολογισμού του ιστού. 
 
Η τυχόν διαμήκης ραφή θα πρέπει να είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή 
ηλεκτροσυγκόλληση (όχι επαγωγική συγκόλληση) σε λοξοτομημένα ελάσματα, σύμφωνα με 
τους κανονισμούς. Απαγορεύεται η χρήση τμημάτων με ελικοειδή ραφή. 
 
Για ιστούς συνεχώς μεταβαλλόμενης διατομής είναι δυνατή μία καθ’ ύψος ένωση για ύψος μέχρι 
9,0m. Για ιστούς ύψους μεγαλύτερου των 9,0m επιτρέπεται μιά επιπλέον καθ’ ύψος ένωση ανά 
6,0m πρόσθετου ύψους. Η διάμετρος περιγεγραμμένου κύκλου στο ανώτατο άκρο των ιστών 
συνεχώς μεταβαλλόμενης διατομής δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 90mm. Οι τυχόν καθ’ 
ύψος ενώσεις θα κατασκευάζονται με συνεχή αφανή στεγανή ραφή «πρόσωπο με πρόσωπο» 
που θα είναι ενισχυμένη με την παρεμβολή εσωτερικού ελάσματος πάχους 6mm εξασφάλισης 
της συνέχειας, το οποίο θα εισέρχεται τουλάχιστον 0,20m μέσα σε κάθε ένα από τα δύο 
συνδεόμενα τμήματα και θα είναι ηλεκτροσυγκολλημένο σε κάθε άκρο του προς το αντίστοιχο 
τμήμα του συνδεόμενου ιστού. 
 
Οι μεταλλικοί ιστοί θα φέρουν δύο οπές, μία υπόγεια για την εισαγωγή των καλωδίων και μία 
υπέργεια, περίπου 80cm από τη βάση τους, για τις συνδέσεις των καλωδίων, με κατάλληλη 
θυρίδα για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου διακλάδωσης. Για την αποκατάσταση της αντοχής 
του ιστού στην περιοχή της θύρας θα κατασκευάζεται εσωτερική ενίσχυση με έλασμα πάχους 
6 mm ηλεκτροσυγκολλημένο σε κάθε άκρο του προς το αντίστοιχο τμήμα του ιστού. Στην 
περίπτωση αυτή το άκρο του ελάσματος θα εισέρχεται κατ’ ελάχιστον 0,20m στον ιστό 
κανονικής διατομής εκατέρωθεν των άκρων της θυρίδας. 
 
Οι ελάχιστες διαστάσεις της θυρίδας θα είναι ύψος 300mm και πλάτος 100mm. Η θυρίδα θα 
κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από λαμαρίνα ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό, που στην 
κλειστή θέση δεν θα εξέχει του ελάσματος του σιδηροϊστού. Οι κοχλίες της θυρίδας επί του ιστού 
θα είναι ορειχάλκινοι. 
 
Οι σιδηροϊστοί θα προστατευθούν εσωτερικά με ασφαλτικό αστάρι (primer). Εξωτερικά οι 
σιδηροϊστοί θα προστατευθούν με βαφή ως ακολούθως: 
 
Πριν τη βαφή τους θα υποστούν αμμοβολή σύμφωνα με τα πρότυπα SVESKSTANDARDSID 
055.900 του βαθμού SA-3. Σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 ωρών μετά την αμμοβολή θα 
περαστούν με μια στρώση αντιδαβρωτικού εποξειδικού ασταριού και δύο στρώσεις γυαλιστερού 
εποξειδικού χρώματος ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες (το συνολικό πάχος βαφής δεν θα 
είναι μικρότερο από 0,4mm) απόχρωσης ανοιχτού γκρι χρώματος ή ανάλογης προς το χρώμα 
του γαλβανίσματος ανάλογα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Εναλλακτικά γίνεται δεκτή προστασία 
του σιδηροϊστού με θερμό βαθύ γαλβάνισμα, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 
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Ο σιδηροϊστός θα τοποθετείται πάνω σε βάση που θα φέρει και τα μπουλόνια για τη στερέωσή 
του. Μετά την τοποθέτηση του ιστού πάνω στη βάση, θα γίνεται η τελική διαμόρφωση της 
επιφάνειας της βάσης, δηλαδή κάλυψη των περικοχλίων με γράσσο ή βαζελίνη και τελική 
πλήρωση με τσιμεντοκονία. 
Οι βραχίονες θα είναι σύμφωνοι με όσα αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ40-1 ως -9 και 
πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό δοκιμών σύμφωνα με το ΕΝ40-8 από 
αναγνωρισμένο εργοστάσιο. Γίνονται δεκτοί και βραχίονες που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα 
με όσα αναφέρονται στις αποφάσεις ΕΝ1/0/481/2-7-86 και ΕΝ1/0/123/8-3-1988 του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που έχουν δημοσιευτεί αντίστοιχα στα Φ.Ε.Κ. 573Β/9-9-86 και 177Β/31-3-88 ή 
αναφέρονται στα Π.Κ.Ε. (Πρότυπα Κατασκευής Εργων) και έχουν συνταχθεί με βάση τις 
αποφάσεις αυτές. 
 
Πάνω σε κάθε ιστό προβλέπεται η εγκατάσταση ενός μονού ή διπλού βραχίονα, ανάλογα τη 
μελέτη, για τα φωτιστικά σώματα. Ο βραχίονας θα είναι κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνα 
γαλβανισμένο κατά DIN2440 στερεούμενος στην κορυφή του ιστού με ειδικό μεταλλικό 
περιλαίμιο (χοάνη) συναρμολογούμενος με ανοξείδωτα μπουλόνια ή κοχλίες στερέωσης ½in. Η 
χοάνη αυτή κατασκευάζεται από γαλβανισμένο σωλήνα τούμπο, διαμέτρου κατάλληλης για την 
προσαρμογή της στο τελευταίο τμήμα του ιστού και μήκους 500mm. 
 
Ο σιδηροσωλήνας του βραχίονα των φωτιστικών σωμάτων θα είναι ευθύγραμμου ή καμπύλου 
σχήματος αναλόγως του μήκους, d, οριζόντιας προβολής μεταξύ του κέντρου του φωτιστικού 
και του άξονα του ιστού. Ειδικότερα, θα είναι ως ακολούθως: 
 

Για d 2,50m : Θα είναι καμπύλος σωλήνας διαμέτρου 50mminμε πάχος 
τοιχώματος 3,65mm 

Για 2,50m<d 3,00m : Θα είναι ευθύγραμμος σωλήνας διαμέτρου 75mminμε 
πάχος τοιχώματος 4,05 mm και θα κατασκευάζεται από 
σιδηρά ράβδο Ø12mm 

Για d> 3,00m : Θα είναι ευθύγραμμος σωλήνας διαμέτρου 75mmμε 
πάχος τοιχώματος 4,05mmκαι θα κατασκευάζεται και 
ελκυστήρας από σιδηρά ράβδο 12mm 

 
Η κλίση του βραχίονα θα είναι όση απαιτείται για το προτεινόμενο φωτιστικό σώμα και πάντως 
όχι μεγαλύτερη των 15 μοιρών. 
 
Η βάση του βραχίονα θα κατασκευαστεί από γαλβανισμένο σωλήνα τούμπο, τέτοιας διαμέτρου, 
ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προσαρμογή στο τελευταίο τμήμα του ιστού. 
 
Κάθε βραχίονας στο άκρο του θα καταλήγει σε ειδική μεταλλική υποδοχή για την υποδοχή του 
φωτιστικού σώματος. Το μήκος και η διάμετρος υποδοχής θα κατασκευαστεί ώστε να δέχεται το 
φωτιστικό σώμα που θα προτείνεται για την τοποθέτηση. 
 
Ο βραχίονας μαζί με τη χοάνη, προ της εγκατάστασης θα βαφτούν με ειδικό χρώμα αλουμινίου 
για επίτευξη ομοιομορφίας του χρώματος. Τα σημεία ηλεκτροσυγκολλήσεως του βραχίονα στη 
χοάνη θα κατεργασθούν επιμελώς προ της βαφής. Κάθε στέλεχος του βραχίονα θα αποτελείται 
από συνεχή σωλήνα απαγορευμένης της κατασκευής βραχίονα με συγκόλληση περισσοτέρων 
τμημάτων. 
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Τα ακροκιβώτια σύνδεσης των ιστών θα είναι σύμφωνα με την παράγραφο 3 της Απόφασης 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΗ1/0/481/2.7.86 (ΦΕΚ 573/Β9.9.86) ή νεώτερης, ως ακολούθως: 
 
Μέσα σε κάθε ιστό θα εγκατασταθεί ένα ακροκιβώτιο για την τροφοδότηση των φωτιστικών 
σωμάτων, κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου ή από ειδικό πλαστικό, το οποίο θα φέρει 
στο κάτω μέρος του διαιρούμενο ποτήρι με οπές για καλώδιο μέχρι J1VV (πρώην 
ΝΥΥ)4x16mm², στο άνω δε μέρος θα φέρει δύο οπές διέλευσης καλωδίων μέχρι J1VV (πρώην 
ΝΥΥ) 4x2,5mm² και μεταλλικούς στυπιοθλίπτες. 
 
Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες προκειμένου να εξασφαλιστεί σταθερή 
επαφή των αγωγών. Οι διακλαδωτήρες θα είναι στηριγμένοι πάνω σε βάση και μεταξύ αυτών 
και του σώματος του ακροκιβωτίου, θα μεσολαβεί κατάλληλη μόνωση. Επίσης θα υπάρχουν 
ασφάλειες, τύπου «ταμπακιέρας»,πλήρειςκαι ορειχάλκινοι κοχλίες, οι οποίοι θα κοχλιούνται σε 
σπείρωμα που θα υπάρχει στο σώμα του ακροκιβωτίου. Οι κοχλίες αυτοί θα φέρουν παξιμάδια, 
ροδέλες κτλ για την πρόσδεση του χαλκού γείωσης και της γείωσης του φωτιστικού σώματος. 
 
Το όλο κιβώτιο θα στηρίζεται σε κατάλληλη βάση πάνω στον ιστό με τη βοήθεια δύο κοχλιών και 
θα κλείνει με πώμα, το οποίο θα στηρίζεται στο σώμα του κιβωτίου με τη βοήθεια δύο 
ορειχάλκινων κοχλιών. Το πώμα θα φέρει περιφερειακό στεγανοποιητικό αύλακα με ελαστική 
ταινία στεγάνωσης από EPDMσταθερά συγκολλημένη σε αυτή για την πλήρη εφαρμογή του 
πώματος. 
 
Τα φωτιστικά σώματα θα είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα ΕΝ60598-1-2-3 και θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά δοκιμών που 
προβλέπονται από τα πρότυπα από το ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΥΕΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ της 
Δ.Ε.Η. ή άλλου διαπιστευμένου φορέα για τέτοιου είδους δοκιμές. Θα είναι κατάλληλα για 
τοποθέτηση σε βραχίονα,για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος από –20Cως +30C, χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών του στοιχείων, και 
δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής των οργάνων του φωτιστικού σώματος. 
 
Το κέλυφος του φωτιστικού σώματος θα αποτελείται από ένα ή περισσότερα τμήματα από 
χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου με λείες επιφάνειες χωρίς επιφανειακές ανωμαλίες, 
κατασκευασμένο δι’ εγχύσεως υπό πίεση, σε μεταλλικές μήτρες.  
 
Οποιαδήποτε άλλα μεταλλικά εξαρτήματα θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ή 
θα έχουν υποστεί ηλεκτρολυτικά αντιδιαβρωτική επεξεργασία. 
 
Το κέλυφος θα είναι βαμμένο εξωτερικά με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής φούρνου 
(χρώματος ανοικτού γκρι) και εσωτερικά με βαφή φούρνου λευκού χρώματος, εκτός και εάν 
εσωτερικά εκτός από τα κάτοπτρα υπάρχει άλλη ανακλαστική επιφάνεια. 
 
Διευκρινίζεται ότι η επιφανειακή επεξεργασία (βαφή, ψευδαργύρωση κτλ) των κοινών μετάλλων 
που υπόκεινται σε διάβρωση ή σκούριασμα, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
εξωτερικών μερών του φωτιστικού σώματοςδεν νοείται ότι αντικαθιστά τα κατά τα ανωτέρω 
αναφερόμενα μέταλλα. 
 
Το φωτιστικό σώμα θα φέρει απαραίτητα κάτοπτρα για τη δημιουργία ασύμμετρης κατανομής 
φωτισμού. Το κάτοπτρο δύναται να είναι ολόσωμο ή να αποτελείται από δύο πλευρικά 
κάτοπτρα. Το κάτοπτρο ή τα κάτοπτρα θα είναι κατασκευασμένα από χημικά καθαρό αλουμίνιο 
καθαρότητας 99,9% ανοδειωμένα ή στιλβωμένα. Η στερέωση των κατόπτρων στο κέλυφος θα 
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είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η μετακίνηση των κατόπτρων για τη ρύθμιση της εκπεμπόμενης 
φωτεινής ισχύος. 
 
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση του ολόσωμου κατόπτρου η ρύθμιση της φωτεινής ροής θα 
γίνεται με την μετακίνηση της λυχνιολαβής της οποίας η στήριξη στο κέλυφος θα γίνεται με 
ειδικό εξάρτημα, ώστε να είναι δυνατή αυτή η μετακίνηση. 
 
Το πίσω μέρος του κέλυφους θα είναι διαμορφωμένο σε υποδοχή βραχίονος, εξωτερικής 
διαμέτρου 60mm. 
 
Η στήριξη του φωτιστικού σώματος στο βραχίονα θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
επιτυγχάνεται πλήρης εξασφάλιση του σώματος (σταθερή στερέωση) και ευθυγράμμιση του 
άξονα του φωτιστικού με τον άξονα του βραχίονα. 
 
Κάθε φωτιστικό θα κλείεται στο κάτω μέρος με κώδωνα από ειδικό διαφανές πλαστικό ή 
πυρίμαχο γυαλί, ανθεκτικό σε συνήθεις μηχανικές καταπονήσεις και χωρίς ελκτικές ιδιότητες 
σκόνης, ώστε να μη ρυπαίνεται από αυτή. 
 
Ο κώδωνας θα πρέπει να φέρει περιφερειακά παρέμβυσμα από ελαστικό EPDM ή άλλουλικό 
ανθεκτικό στο ύπαιθρο, στις έντονες καιρικές μεταβολές και στη θερμοκρασία λειτουργίας του 
φωτιστικού σώματος. 
 
Ο συνδυασμός διαφανούς κώδωνα και κελύφους θα αποτελεί το χώρο του λαμπτήρακαι θα 
εξασφαλίζει κατ’ ελάχιστο προστασία IP 44 κατά IEC 144. Ο χώρος των οργάνων θα φέρει 
ιδιαίτερο κάλυμμα και θα έχει προστασία κατ’ ελάχιστον IP 23 κατά IEC 144. 
 
Η στερέωση του καλύμματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ασφαλούς 
κλεισίματος και σε περίπτωση που σπάσει εύκολα να αντικατασταθεί, να δύναται δε αυτό κατά 
το άνοιγμα του φωτιστικού σώματος, για συντήρηση ή αντικατάσταση του λαμπτήρα, να 
παραμένει συνδεδεμένο με το υπόλοιπο σώμα του φωτιστικού ώστε να επιτρέπει στον 
εργαζόμενο να χρησιμοποιεί και τα δύο χέρια. Η αντικατάσταση του λαμπτήρα πρέπει να είναι 
εύκολη και να γίνεται χωρίς τη χρησιμοποίηση κάποιου εργαλείου. 
 
Όλα τα ηλεκτρικά όργανα του φωτιστικού σώματος, δηλαδή στραγγαλιστικό πηνίο, εναυστήρας, 
πυκνωτής διόρθωσης συνημιτόνου, κλέμμα,λυχνιολαβή και αντιπαρασιτική διάταξη θα είναι 
τοποθετημένα μέσα στο κέλυφος σε ξεχωριστό μέρος από το χώρο του λαμπτήρα, 
διαχωριζόμενο από αυτόν με διάφραγμα που θα εμποδίζει την άμεση επίδραση στα όργανα 
απότη θερμότητα που δημιουργείται από τον λαμπτήρα. Ο χώρος των οργάνων θα βρίσκεται 
στην προέκταση του χώρου του λαμπτήρα και οπωσδήποτε όχι πάνω απ’ αυτόν. 
 
Για την απαγωγή της θερμότητας, ο χώρος των οργάνων πρέπει να αερίζεται αρκετά και η 
εξωτερική επιφάνεια του να είναι ικανών διαστάσεων. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του χώρου 
των οργάνων πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον 10°Cχαμηλότερα από την επιτρεπτή 
θερμοκρασία λειτουργίας των διαφόρων οργάνων για όλη την περιοχή θερμοκρασιών 
λειτουργίας του φωτιστικού σώματος. 
 
Η συνδεσμολογία των διαφόρων ηλεκτρικών οργάνων θα πραγματοποιείται με εύκαμπτους 
αγωγούς με μόνωση σιλικόνης που θα αντέχει σε υψηλή θερμοκρασία, θα είναι γενικώς τέτοια 
ώστε να εξασφαλίζει στο φωτιστικό σώμα ηλεκτρική προστασίακλάσης μονώσης Ι κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 60335-1. Όλα τα ηλεκτρικά όργανα θα προέρχονται κατά το δυνατό από τον ίδιο 
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κατασκευαστικό οίκο, αλλιώς θα πρέπει, απαραιτήτως να είναι εγκεκριμένα από δύο 
τουλάχιστον διεθνώς γνωστούς οίκους κατασκευής λαμπτήρων και θα πρέπει να φέρουν έπ’ 
αυτών το σήμα εγκρίσεως. 
 
Ειδικότερα: 
 
 Το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλο για τον λαμπτήρα που προορίζεται, για 

τροφοδότηση ονομαστικής τάσης 230V υπό συχνότητα 50 Hz, οι δε απώλειές του δεν θα 
υπερβαίνουν το 10% της ονομαστικής του ισχύος. Κατά τα λοιπά το στραγγαλιστικό πηνίο 
πρέπει να είναι κατασκευασμένο κατά τους κανονισμούς VDE0712 και να φέρει το σχετικό 
σήμα εγκρίσεως των κανονισμών αυτών. 

 Ο πυκνωτής θα είναι κατάλληλος για χρήση σε συνδυασμό με το στραγγαλιστικό πηνίο 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει συντελεστή ισχύος μεγαλύτερο ή ίσο με 0,85. Σε 
περίπτωση που για κάθε φωτιστικό χρησιμοποιηθούν περισσότεροι του ενός πυκνωτές 
αυτοί πρέπει να είναι συνδεδεμένοι παράλληλα. Οι χρησιμοποιούμενοι πυκνωτές πρέπει 
να είναι κατασκευασμένοι για θερμοκρασία περιβάλλοντος κατ’ ελάχιστο 85°C και να 
φέρουν αντίσταση εκφορτίσεως. Κατά τα λοιπά οι πυκνωτές πρέπει να είναι 
κατασκευασμένοι κατά τους κανονισμούς VDE0560 ή παρεμφερείς και να φέρουν το σήμα 
της εγκρίσεως των κανονισμών τούτων. 

 
Για την απόσβεση των ραδιοφωνικών παρασίτων που παράγονται από τον λαμπτήρα και το 
πηνίο και την προστασία των γραμμών, η ηλεκτρική μονάδα, εφόσον προδιαγράφεται, θα φέρει 
αντιπαρασιτική διάταξη σύμφωνα με τους κανονισμούς DIN0875 και 0876 και τις προδιαγραφές 
MIL-I-16910 Aκαι MIL-I-26600. 
 
Το φωτιστικό σώμα θα φέρει, ηλεκτρονικό εναυστήρα χωρίς κινούμενα μέρη και χωρίς εκκινητή 
σπινθηρισμών, για την έναυση του λαμπτήρα. Ο εναυστήρας θα είναι αυτοδιακοπτόμενης 
λειτουργίας, δηλαδή μόλις τεθεί υπό τάση θα τροφοδοτεί με υψηλή τάση τον λαμπτήρα επί 
90secκαι μετά θα θέτει εαυτόν εκτός κυκλώματος. Ο εναυστήρας θα λειτουργήσει μόνο όταν 
διακοπεί και επανέλθει η τάση του δικτύου. 
 
Κάθε φωτιστικό σώμα θα πρέπει να φέρει διακλαδωτήρα πορσελάνης σταθερά προσαρμοσμένο 
μέσα στο κέλυφος. Όλες οι ηλεκτρικές συνδεσμολογίες μέσα στο φωτιστικό σώμα πρέπει να 
έχουν πραγματοποιηθεί έως τον διακλαδωτήρα αυτόν, ώστε με απλή ηλεκτρική σύνδεση του 
διακλαδωτήρα με το δίκτυο της ΔΕΗ το φωτιστικό να μπορεί να λειτουργήσει. 
 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν λαμπτήρες απιοειδούς ή σωληνωτής μορφής τύπου ατμών 
νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250W ή 400 W ανάλογα με τη μελέτη. 
 
Ο λαμπτήρας θα είναι διορθωμένου φάσματος με λυχνολαβή πορσελάνης Ε40, κάλυκα Ε40, 
τάσεως τροφοδοσίας 230V, 50Hzκαι θα αποδίδει φωτεινή ροή τουλάχιστον 25.000 lumen. Ο 
ελάχιστος χρόνος ζωής του θα είναι 6.000 ώρες. 
 
Το φωτιστικό σώμα θα είναι αυστηρώς του τύπου CUT-OFF σύμφωνα με την CIE (1965). Τα 
φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματος, θα είναι τέτοια ώστε το φωτιστικό σώμα, 
τοποθετούμενο σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην μελέτη του έργου, να επιτυγχάνει τις 
ζητούμενες μέσες στάθμες φωτισμού που καθορίζει η παρούσα τεχνική προδιαγραφή στα 
γενικά της στοιχεία. 
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Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα από τη μελέτη φωτοτεχνικά αποτελέσματα είναι τα ελάχιστα 
αποδεκτά, με ανοχή 5% σε κάθε μέγεθος. Σε κανένα μεμονωμένο μέγεθος δεν επιτρέπεται να 
υπολείπεται περισσότερο από 5% από τα καθοριζόμενα στην μελέτη με εξαίρεση του δείκτου 
θαμβώσεως, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος του προδιαγραφομένου πέραν του 5%. 
 
Οι σωλήνες διεύλευσης των καλωδίων θα είναι από PVC, εξωτερικής διαμέτρου 100mm, 
ονομαστικής πίεσης 6 ατμοσφαιρών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον 
οδικό φωτισμό (Απόφαση ΕΗ1/0/123ΦΕΚ 177Β/31388). 
 
Το υπόγειο δίκτυο θα κατασκευαστεί με καλώδια τύπου J1VV-U (κατά ΕΛΟΤ 843) διατομής 
4x10mm2 ή μεγαλύτερης ανάλογα με τη σχετική μελέτη. 
 
Η τροφοδότηση κάθε φωτιστικού σώματος οδικού φωτισμού από το ακροκιβώτιοτου ιστού, θα 
γίνεται με ένα καλώδιο διατομής 3x2,5mm2 για κάθε βραχίονα φωτιστικού. Κάθε φωτιστικό του 
ίδιου ιστού θα τροφοδοτείται από διαφορετική φάση του τριφασικού καλωδίου κατά τρόπο ώστε 
οι φάσεις του δικτύου να είναι κατά το δυνατόν όμοια φορτισμένες. Η είσοδος του τροφοδοτικού 
καλωδίου στον ιστό θα γίνεται από οπή στο θεμέλιό του και το καλώδιο θα συνδέεται στο 
ακροκιβώτιο του ιστού. Εντός του φρεατίου στη βάση του ιστού θα αφήνεται καλώδιο μήκους 
1m. 
 
Για το τράβηγμα των καλωδίων στο υπόγειο δίκτυο θα προβλεφθούν προκατασκευασμένα 
φρεάτια από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, πάχους 10 cm, οπλισμένο με πλέγμα Τ196. Τα 
φρεάτια θα έχουν ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις 40 cmx 40cmx 70cm (βάθος) και θα φέρουν 
χυτοσιδηρό κάλυμμα με στεγάνωση. Η έλξη των καλωδίων θα γίνεται με γαλβανισμένο σύρμα – 
οδηγό διατομής 5 mm2. 
 
Για την γείωση της εγκατάστασης οδικού φωτισμού θα προβλεφθεί γυμνός χάλκινος 
πολύκλωνος αγωγός διατομής 25mm².  
 
Το ακροκιβώτιο κάθε ιστού θα συνδέεται με τον αγωγό γείωσης μέσω γυμνού χάλκινου 
μονόκλωνου αγωγού διατομής 6mm².  
 
Οι πλάκες γείωσης θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένη λαμαρίνα διαστάσεων 
500mmx1000mm πάχους3mm.  
 
Κάθε ηλιακό φωτιστικό θα είναι αυτόνομο και θα αποτελείται από: φωτιστικό σώμα, 
φωτοβολταϊκό πλαίσιο ή συστοιχία πλαισίων, ρυθμιστή φόρτισης, συσσωρευτή ή συστοιχία 
συσσωρευτών και πυλώνα στήριξης. 
 
Το φωτιστικό σώμα θα έχει ισχύ σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους υπολογισμούς και θα 
λειτουρεί με τάση 12 V / 24 VDC. Θα αποτελείται από συστοιχία LED υπερυψηλής 
φωτεινότητας, ανεξάρτητα μεταξύ τους και εστιακούς οπτικούς φακούς για τη διάχυση του 
φωτός, ανάλογα του ύψους εγκατάστασης. Τα φωτιστικά θαν έχουν δείκτη χρώματος Ra> 75, 
χρόνο έναυσης ως 2 sec, συντελεστή ισχύος τουλάχιστον 0,99 και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 
50.000 ώρες λειτουργίας. 
 
Το φωτοβολταίκό πλαίσιο θα είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες του 
ηλιακού φωτιστικού. Θα είναι κατασκευασμένο από στιβαρό πλαίσιο αλουμινίου ή άλλο υλικό 
ανθεκτικό στη διάβρωση και στους ισχυρούς ανέμους. 
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Ο ρυθμιστής φόρτισης θα ρυθμίζει τη φόρτιση του συσσωρευτή εξασφαλίζοντας τη μέγιστη 
απόδοση κατά την εκφόρτιση. Θα διαθέτει αυτόματη αναγνώριση τάσης, χαμηλό ρεύμα 
αυτοκατανάλωσης, θα καταγράφει τις ηλεκτρικές παραμέτρους και τιμές κατά τη φόρτιση και 
εκφόρτιση του συσσωρευτή και θα συγκεντρώνει τις πληροφορίες ενός έτους. 
 
Ο συσσωρευτής θα είναι τεχνολογίας μολύβδου, κλειστού τύπου, χωρίς απαιτήσεις 
συντήρησης, με βαλβίδα ασφαλείας. 
 
Ο πυλώνας στήριξης θα είναι σύμφωνος με τον Ευρωκώδικα 3 (EC 3) και τον νέο κανονισμό 
οπλισμένου σκυροδέματος ΕΚΩΣ. 
 
Αν δεν προδιαγράφεατι διαφορετικά θα παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας του φωτιστικού 
σώματος με παροχή 230 VAC / 50 Hz. 
 
Τα φωτιστικά σώματα εσωτερικού χώρου των χώρων επεξεργασίας θα είναι φθορισμού 
βιομηχανικού τύπου με κάλυμμα βαθμού στεγανότητας ανάλογης των απαιτήσεων του χώρου 
στον οποίο θα τοποθετηθούν. Σε όλους τους χώρους με πιθανή υγρασία, θα εγκατασταθούν 
φωτιστικά σώματα στεγανά, προστασίας ΙΡ65. Στους χώρους με πιθανή παρουσία αερίων, θα 
εγκατασταθούν φωτιστικά σώματα αντιεκρηκτικού τύπου, προστασίας ΙΡ55. Το σώμα θα είναι 
κατασκευασμένο από χαλύβδινη λαμαρίνα, κατά DIN1623/1624 ελάχιστου πάχους 0,5mm, 
ηλεκτροστατικά βαμμένη σε χρώμα λευκό. Τα καλύμματα θα είναι από διαφανές πλαστικό υλικό 
υψηλής θερμικής αντοχής και μηχανικής αντοχής και θα εφαρμόζουν σε ειδικό ελαστικό 
στεγανοποιητικό παρέμβυσμα. 
 
Τα φωτιστικά σώματα των χώρων γραφείων θα είναι φθορισμού και θα φέρουν παραβολικό 
ανταυγαστήρα για την κατεύθυνση της φωτεινής ροής κατασκευασμένο από χαλύβδινη 
λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη ή από προανοδειωμένο αλουμίνιο. Ο ανταυγαστήρας 
δύναται να είναι ενιαίος με το σώμα ή να προσάπτεται σε αυτό. Τα φωτιστικά σώματα θα 
εφάπτονται στην οροφή ή θα αναρτώνται κατάλληλα από αυτή. Η τάση λειτουργίας τους θα είναι 
230V/50Hz και θα διαθέτουν μέσα στη βάση τους χώρο για ηλεκτρική εξάρτηση αποτελούμενη 
από εκκινητές (strarters), πυκνωτή διόρθωσης του συντελεστή ισχύος, λυχνιολαβές βαρειάς 
κατασκευής από πορσελάνη, στραγγαλιστικά πηνία κλειστού τύπου σύμφωνα με το IEC82, 
ακροδέκτες πορσελάνης, συρματώσεις με υψηλή θερμική και μηχανική αντοχή μέσα σε 
μονωτικό μανδύα (μακαρόνι). Ανάλογα με τη μελέτη τα σώματα θα φέρουν έναν ή δύο 
λαμπτήρες κυλινδρικής μορφής, τύπου Τ8, τυποποιημένης ισχύος (18W, 36W ή 58W έκαστος). 
 
Τα σώματα των φωτιστικών σωμάτων θα φέρουν έλασμα και κλέμμα για τη σύνδεση του 
αγωγού γείωσης του δικτύου φωτισμού με το μεταλλικό μέρος των φωτιστικών σωμάτων. 
 
Ο τοπικός φωτισμός (προβολείς) θα εγκατασταθεί σε συγκεκριμένες περιοχές του έργου όπου 
κρίνεται απαραίτητο και τα φωτιστικά θα έχουν λαμπτήρα ιωδίνης, ισχύος σύμφωνα με τη 
μελέτη. Τα φωτιστικά σώματα τύπου προβολέα ιωδίνης θα αποτελούνται από: 
 
 Κέλυφος από χυτό κράμα αλουμινίου βαμμένο με ειδική ηλεκτροστατική και εποξειδική 

βαφή φούρνου με πτερύγια ψύξης του φωτιστικού. 
 Κάτοπτρο παραβολικό από σφυρήλατο αλουμίνιο. 
 Κάλυμμα από πυρίμαχο γυαλί ανθεκτικό στις θερμοκρασιακές μεταβολές που εφαρμόζει 

στεγανά στο κέλυφος μέσω καταλλήλου ελαστικού παρεμβύσματος για στεγανότητα 
βαθμού ΙΡ55. 
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 Στήριξη μέσω αρθρωτού πλαισίου από αλουμίνιο που συγκρατείται στο κέλυφος με 
ανοξείδωτους κοχλίες. 

 Ακροκιβώτιοσύνδεσης από αλουμίνιο με τους απαιτούμενους στυπειοθλίπτες τόσο στο 
καπάκι, όσο και στο σημείο εισόδου των καλωδίων. 

 
Ο φωτισμός ασφαλείας θα γίνεται με αυτόνομα φωτιστικά λυχνιών φθορίου ισχύος 8W, που θα 
εξασφαλίζουν σε όλα τα σημεία των οδεύσεων διαφυγής και της εξόδου κινδύνου ελάχιστη 
ένταση φωτισμού 15lux. Η διακοπή του φωτισμού, στην διάρκεια της αλλαγής από μία ενέργεια 
σε άλλη, δεν θα υπερβαίνει τα 10 sec. Σε περίπτωση διακοπής το σύστημα του φωτισμού 
ασφαλείας, θα πρέπει να διατηρεί τον προβλεπόμενο φωτισμό για 1 ½ ώρες μέσω 
συσσωρευτών ξηρού τύπου Ni-Cd ικανότητας 1,2V / 1,7Ah. 
 
 
8.3Εκτέλεση Εργασιών 
 
Η αφή και η σβέση του εξωτερικού φωτισμού θα γίνεται κεντρικά από το σύστημα ελέγχου της 
εγκατάστασης, σύμφωνα με κατάλληλο ημερολογιακό και χρονικό προγραμματισμό ή από 
εντολή φωτοκυττάρου, ανάλογα με την αντίστοιχη προδιαγραφή αυτοματισμών. Αν δεν 
προδιαγράφεται διαφορετικά, η εντολή αφής/σβέσης θα μεταφέρεται μέσω του δικτύου και σε 
κάθε τοπικό πίνακα παρέχεται η δυνατότητα τοπικής ενεργοποίησης του εξωτερικού φωτισμού 
μέσω κατάλληλου διακόπτη, σύμφωνα με την λογική Τοπικού χειροκίνητου/Κεντρικά 
χειροκίνητου/Αυτόματου ελέγχου, όπως αυτό περιγράφεται στην σχετική Προδιαγραφή. 
 
 
8.4  Βάσεις ιστών 
 
Οι βάσεις πάκτωσης των τσιμεντοιστών θα έχουν διαστάσεις 1,00mx1,00mx1,50m (βάθος), θα 
κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20. Στο κέντρο της βάσης θα τοποθετηθεί 
κατακόρυφα τσιμεντοσωλήνα Φ40cm με κατάλληλη πλευρική οπή με πλαστικό σωλήνα 
PVCΦ110 για την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Ο χώρος 
γύρω από τον τσιμεντοσωλήνα θα πληρωθεί με σκυρόδεμα C16/20. Μετά την τοποθέτηση του 
ιστού, ο χώρος μεταξύ αυτού και του τσιμεντοσωλήνα θα πληρωθεί με άμμο μέχρι 0,15mαπό 
την επιφάνεια της βάσεως. Τα υπόλοιπα 0,15mθα πληρωθούν με σκυρόδεμα C16/20. Στο 
σκυρόδεμα θα ενσωματωθεί σιδηρούς οπλισμός που θα αποτελείται από 12 ράβδους Φ15, 
τρεις ράβδοι για κάθε ακμή της βάσεως, κεκαμμένες κατά τρόπο που να συνδέονται ανά τρεις 
σε κάθε κορυφή της βάσεως. 
 
Οι βάσεις των σιδηροϊστών θα είναι διαστάσεων 1,00mx1,00mx1,50m (βάθος), θα έχουν 
προκατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και θα είναι έτοιμες για τοποθέτηση. Στη 
βάση κάθε ιστού προβλέπεται ένα φρεάτιο ενσωματωμένο σε αυτήν διαστάσεων 
500mmx500mm με χυτοσιδηρό κάλυμμα. Για τη διέλευση (προσαγωγή - επιστροφή) του 
καλωδίου παροχής από το φρεάτιο στη βάση του ιστού θα ενσωματωθούν στο σκυρόδεμα της 
βάσης του ιστού δύο σωλήνες τύπου Helitlex διαμέτρου Φ63. 
 
Ο κορμός του ιστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 500mmx500mm και πάχους 
20mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένος σ’ αυτή. Θα φέρει τέσσερα ενισχυτικά πτερύγια στήριξης 
πάχους 16mm, σχήματος ορθογώνιου τριγώνου ύψους 300mm και βάσης 200mm. Η πλάκα 
έδρασης θα φέρει κεντρική οπή διαμέτρου 80mm για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού 
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γείωσης και τέσσερις οπές σχήματος έλλειψης 30mmx60mm για τη στερέωση του ιστού σε 
ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου 27mm. 
 
Οι τέσσερις κοχλίες αγκύρωσης του σιδηροϊστού που πακτώνονται στη βάση από οπλισμένο 
σκυρόδεμα θα έχουν διάμετρο 27mm και ελάχιστο μήκος μέσα στη βάση από σκυρόδεμα ίσο 
προς 800 mm, θα καταλήγουν δε σε σπείρωμα στο πάνω τους άκρο (έξω από τη βάση) σε 
μήκος 150 mm καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερις κοχλίες θα τοποθετούνται σε διάταξη 
τετραγώνου με πλευρές (μεταξύ των κέντρων των κοχλίων) ίσες προς 280mm. Οι τέσσερις 
κοχλίες αγκύρωσης θα συγκρατούνται με σιδηρογωνίες 30mmx30mmx30mm που θα είναι 
ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω σ’ αυτούς και οι οποίες θα έχουν διάταξη σχήματος τετραγώνου 
στο κάτω μέρος των κοχλίων και χιαστί λίγο πριν από το σπείρωμά τους. 
 
Το σύστημα των κοχλίων αγκύρωσης στο εκτεθειμένο τους τμήμα και επιπλέον σε τμήμα 
100mm που βυθίζεται στο σκυρόδεμα της βάσης όπως επίσης και τα περικόχλια (δύο σε κάθε 
κοχλία αγκύρωσης) και παρεμβλήματα θα είναι προστατευμένα με θερμό βαθύ γαλβάνισμα (με 
την προβλεπόμενη φυγοκέντρηση σύμφωνα με το πρότυπο NFE 27-005), με μέσο πάχος 
επένδυσης (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1461-1973 (F) και την προδιαγραφή NFA 91-122) ίσο 
προς 375 gr ανά τετραγωνικό μέτρο προστατευόμενης επιφάνειας. 
 
Η θεμελίωση και ο ιστός θα πρέπει να είναι κατάλληλα υπολογισμένα ώστε να παραλαμβάνουν 
τα φορτία λόγω ανέμου και ιδίου βάρους. 
 
Το ηλεκτρικό δίκτυο από κάθε ηλεκτρικό πίνακα τροφοδοσίας μέχρι τα φωτιστικά σώματα που 
τροφοδοτεί θα είναι υπόγειο και θα προστατεύεται από μονοπολική αυτόματη ασφάλεια ή 
ασφάλειες. Τα υπόγεια καλώδια θα προστατεύονται με την τοποθέτησή τους μέσα σε σωλήνες.  
 
Οι σωλήνες διεύλευσης των καλωδίων θα τοποθετούνται σε βάθος περίπου 70cm. Σε 
περιπτώσεις που απαιτείται ιδιαίτερη μηχανική αντοχή των σωλήνων (λόγω αιτιολογημένων 
ειδικών συνθηκών) το δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευάζεται με γαλβανισμένους 
σιδηροσωλήνες τύπου ISOMEDIUM - Πράσινη ετικέτα διαμέτρου 65mm ή/και θα εγκιβωτίζεται 
σε οπλισμένο σκυρόδεμα. 
 
Για την περίπτωση διέλευσης καλωδίων σε γέφυρα το δίκτυο θα κατασκευάζεται με 
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες διαμέτρου 65mm που θα τοποθετούνται μέσα στα πάχη του 
πεζοδρομίου της γέφυρας. Οι σωλήνες αυτοί θα έχουν διακλαδώσεις προς τα φωτιστικά 
σώματα σε θέσεις ειδικών μεταλλικών φρεατίων. Ομοια, στους αρμούς διαστολής της γέφυρας 
θα κατασκευάζονται ειδικά μεταλλικά φρεάτια διαμέτρου 150mmμε διάταξη παραλαβής των 
συστολών/διαστολών.  
 
Στις διαβάσεις των δρόμων θα προβλέπεται πάντοτε ένας επιπλέον σωλήνας, διέλευσης 
καλωδίου οδικού φωτισμού οι δε σωλήνες στην περίπτωση αυτή θα προστατεύονται με 
εγκιβωτισμό τους μέσα σε οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα άκρα των σωλήνων αυτών θα καταλήγουν 
πάντα σε φρεάτιο καλωδίων. 
 
Σε κάθε σωλήνα θα τοποθετείται ένα μόνο καλώδιο οδικού φωτισμού. Ο γυμνός αγωγός 
γείωσης τρέχει εκτός του σωλήνα επί φυσικού εδάφους για καλύτερο επίπεδο γειώσεως του 
δικτύου. 
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Οι συνδέσεις των τροφοδοτικών καλωδίων θα γίνονται αποκλειστικά στα ακροκιβώτια των 
ιστών, δηλαδή το καλώδιο θα μπαίνει σε κάθε ιστό, θα συνδέεται στο ακροκιβώτιο και θα βγαίνει 
για την τροφοδοσία του επόμενου ιστού. Διακλαδώσεις εκτός του ιστού απαγορεύονται. 
 
Μέσα στο φρεάτιο που είναι ενσωματωμένο στη βάση κάθε ιστού, θα αφήνεται μήκος καλωδίου 
τουλάχιστον 1,0m. 
 
Το καλώδιο παροχής που εισέρχεται στο φωτιστικό σώμα πρέπει να συγκρατείται με σφιγκτήρα 
(περιλαίμιο) ώστε να μην καταπονείται ο ακροδέκτης των φωτιστικών σωμάτων και να μην 
υπάρχει κίνδυνος χαλαρώσεως της συσφίγξεως του παροχετευτικού καλωδίου σε περίπτωση 
που τεντώνεται το καλώδιο. 
 
Ένα φρεάτιο από οπλισμένο σκυρόδεμα θα κατασκευάζεται στην προκατασκευασμένη βάση 
κάθε ιστού ενσωματωμένο σε αυτή, διαστάσεων 500mmx500mm, με χυτοσιδηρό 
κάλυμμα.Μεμονωμένα φρεάτια προβλέπονται στις διελεύσεις δρόμων, για την προσέγγιση του 
πρώτου φωτιστικού σώματος στις αλλαγές κατευθύνσεως κτλ. διαστάσεων 600mmx600mm με 
χυτοσιδηρό κάλυμα βαρέως τύπου. 
 
Ο αγωγός γείωσης θα εγκατασταθεί μέσα στο έδαφος και θα οδεύει παράλληλα με το 
τροφοδοτικό καλώδιο των ιστών. 
 
Η σύνδεση του αγωγού γείωσης της εγκατάστασης οδικού φωτισμού με τον αγωγό γείωσης 
κάθε ακροκιβωτίου θα γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλων γαλβανισμένων σφιγκτήρων μέσα στο 
φρεάτιο της βάσης του σιδηροϊστού, από όπου περνάει και ο αγωγός γείωσης. 
 
Ο αγωγός γείωσης για κάθε τροφοδοτική γραμμή θα ξεκινά από τον πίνακα τροφοδότησης κάθε 
γραμμής εξωτερικού φωτισμού. Στο άλλο άκρο θα συνδέεται με μία πλάκα γείωσης στο τέλος 
κάθε τροφοδοτικής γραμμής. 
 
Οι πλάκες γείωσης θα εγκατασταθούν κατακόρυφα μέσα στο έδαφος σε βάθος 1,0m. Οι αγωγοί 
γειώσεως θα συνδέονται με τις πλάκες γειώσεως διερχόμενοι κατά τη διαγώνιο αυτών με 
μολυβδοκασσιτεροκόλληση και θα βιδώνονται στο άκρο αυτών με ορειχάλκινο σφικτήρα 5/16in 
για μηχανική συγκράτηση του αγωγού στην πλάκα γειώσεως. Οι μεταλλικές πλάκες γειώσεως 
τοποθετούνται κατακόρυφα σε όρυγμα βάθους μεγαλύτερου του 1,50m και πλάτους 
μεγαλύτερου από 1,00m. Η επίχωση του ορύγματος γίνεται με άμμο θαλάσσης ή ποταμίσια 
(ποτέ νταμαρίσια) ανακατεμένη με κοσκινισμένο χώμα από την εκσκαφή και ψηλή 
καρβουνόσκονη. Ταυτόχρονα γίνεται βρέξιμο και συμπίεση του επιχώματος. 
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1. Eισαγωγή / Ορισμοί 
 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στο σύνολο του εξοπλισμού (hardware), ο οποίος θα 
εγκατασταθεί για τον έλεγχο λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη του σχετικού 
λογισμικού (software).  
 
Όλα τα τμήματα του επί μέρους εξοπλισμού πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και πρέπει να 
είναι βιομηχανικά προϊόντα κατασκευαστών πιστοποιημένων κατά ISO9001, με αποδεδειγμένη 
καλή και αξιόπιστη λειτουργία σε παρόμοια έργα και έγκριση CE. 
 
Στόχοι του Εποπτικού Συστήματος Διαχείρισης είναι: 
 

 Η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με 
βάση τους κανόνες που ορίζονται παρακάτω. 

 Η διασφάλιση της τήρησης των όρων υγιεινής και ασφάλειας λειτουργίας του έργου. 
 Η επόπτευση και η τήρηση των περιβαλλοντικών στόχων του έργου και η 

πρωτοκόλληση των σχετικών στοιχείων λειτουργίας. 
 Η οικονομική λειτουργία του συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική κατανάλωση 

ενέργειας του συστήματος.  
 
Προκειμένου να υλοποιήσει τους παραπάνω στόχους το Εποπτικό Σύστημα Διαχείρισης εκτελεί 
λειτουργίες (α) συγκέντρωσης σημάτων που αφορούν στην κατάσταση λειτουργίας των επί 
μέρους μονάδων και (β) ενεργοποίησης προκαθορισμένων σεναρίων λειτουργίας. 
Συγκεκριμένα:  
 

 Εκτέλεση σεναρίων λειτουργίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του συστήματος. 
 Η καταγραφή της λειτουργικής κατάστασης (ετοιμότητας) των επί μέρους μονάδων και 

υποσυστημάτων. 
 Η ομαδοποίηση των χειρισμών για την υλοποίηση των προκαθορισμένων σεναρίων 

λειτουργίας και η αυτοματοποίηση τους (processinterlocksandsequences). 
 Η προστασία εξοπλισμού και υποσυστημάτων (protectioninterlocks). 
 Η κεντρική καταγραφή και αποδοχή σημάτων συναγερμού (alarmacknowledgment), η 

οποία θα αποτελεί τη βάση για αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση του συστήματος από 
τον χειριστή. 

 Η αυτοματοποιημένη αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (alarmsequences). 
 Η καταγραφή και εποπτική παρουσίαση των στοιχείων λειτουργίας με στόχο τη 

διευκόλυνση του προγραμματισμού της συντήρησης. 
 Η συλλογή κοστολογικών στοιχείων. 

 
Στην τελική έκδοση του εποπτικού συστήματος: 
 

 Κάθε μονάδα θα αποτελεί αντικείμενο ενός απλού ή σύνθετου κωδικοποιημένου 
διαγράμματος ροής και οργάνων (PipingandInstrumentationDiagram, ΡΙD) και μίας 
προδιαγραφής λειτουργίας (FunctionalDesignSpecification, FDS), η οποία θα περιέχει 
τα προτεινόμενα στοιχεία προς παρακολούθηση και θα αποτελεί τη βάση για τη 
διαμόρφωση σεναρίων διαχείρισης, τα οποία θα προκύψουν στη φάση της μελέτης 
εφαρμογής σε συνεργασία με τους προμηθευτές του εξοπλισμού. Το διάγραμμα ροής 
και οργάνων PID περιέχει τους τοπικούς αυτοματισμούς και κυκλώματα προστασίας του 
εξοπλισμού και ανταλλάσει τις απαραίτητες πληροφορίες με το υπερκείμενο σύστημα 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Δ–Προδιαγραφές Αυτοματισμού 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 5 
 

αυτοματισμού. Η μελέτη προδιαγραφής λειτουργίας FDS ορίζει τα σενάρια λειτουργίας 
(λειτουργία κινητήρων, θέσεις αποφρακτικών ροής) κάθε μονάδας και παραμετροποιεί το 
πρόγραμμα λειτουργίας (π.χ. χρονοπρογράμματα, στάθμες, ανάδραση αποφρακτικών 
ροής). Το PID και το FDS αναπτύσσεται στο πλαίσιο της μελέτης κάθε υποσυστήματος ή 
σε περίπτωση έτοιμων συγκροτημάτων εξοπλισμού (π.χ. εσχάρωση, αφυδάτωση, κα) 
διατίθεται από τον προμηθευτή του συγκροτήματος. 

 Θα έχει ολοκληρωθεί ο κατάλογος ελεγχόμενων συγκροτημάτων/κινητήρων και οργάνων 
(packages/driversandinstrumentslist). 

 Θα έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί δίκτυο οπτικής ίνας για τη μεταφορά δεδομένων. 
 Θα έχει εγκατασταθεί Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας. 

 
Το Εποπτικό Σύστημα Διαχείρισης υδατικών πόρων θα μπορεί να δέχεται σήματα από γειτονικά 
συστήματα (π.χ. αντλιοστάσια λυμάτων, σύστημα διάθεσης κτλ.). 
 
 
2. Δομήτου Εποπτικού Συστήματος Διαχείρισης 
 
Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τις γενικές αρχές λειτουργίας οι οποίες ισχύουν για το σύνολο 
του συστήματος. Το σύστημα περιλαμβάνει τα εξής έξι υποσυστήματα: 
 
1. Προεπεξεργασία 
2. Βιολογική βαθμίδα 
3. Απολύμανση 
4. Σταθεροποίηση ιλύος 
 
Προβλέπεται η κατασκευή ενός Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας, το οποίο θα εγκατασταθεί στο 
κτίριο διοίκησης της ΕΕΛ. 
 
 
3. Γενικές Προδιαγραφές Λειτουργίας Εποπτικού Συστήματος Διαχείρισης 
 
Το Εποπτικό Σύστημα Διαχείρισης επιτρέπει τη χειροκίνητη και την αυτόματη λειτουργία του 
συνόλου των συγκροτημάτων και του εξοπλισμού. Κάθε στοιχείο εξοπλισμού (μονάδα ή 
υποσύστημα) θα είναι σε θέση να λειτουργήσει πλήρως αυτοματοποιημένα μετά την αρχική του 
εκκίνηση. Για κάθε στοιχείο διατίθενται σενάρια αυτόματης παύσης λειτουργίας και 
επανεκκίνησης. 
 
Κάθε υποσύστημα είναι εξοπλισμένο με ένα τοπικό χειριστήριο στο πεδίο. Το τοπικό χειριστήριο 
επιτρέπει πρόσβαση πραγματικού χρόνου για την επιλογή συγκεκριμένων κινητήρων, την 
μετατροπή του καθεστώτος λειτουργίας κάθε κινητήρα, την αλλαγή παραμέτρων της διεργασίας 
(π.χ. παροχή, στάθμη, κ.α.), την αλλαγή παραμέτρων λειτουργίας (π.χ. πίεση, στάθμη κα.) 
καθώς και την λήψη και επιβεβαίωση σημάτων συναγερμού με βάση το βαθμό εξουσιοδότησης 
του εκάστοτε Χειριστή. 
 
 
3.1 Επίπεδα εξουσιοδότησης 
 
Διακρίνονται τα εξής επίπεδα εξουσιοδότησης: 
 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Δ–Προδιαγραφές Αυτοματισμού 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 6 
 

 Χειριστές (Operators) 
 Υπεύθυνοι συντήρησης (π.χ. μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος συντήρησηςMengineer). 
 Υπεύθυνος Λειτουργίας (O&Mengineer) 
 Μηχανικοί  Αυτοματισμού(I&CEngineers), Διαχειριστής συστήματος αυτοματισμού 

(Systemadministrator). 
 
Κάθε ομάδα χρηστών θα είναι εξουσιοδοτημένη να εκτελεί τις παρακάτω ομάδες εντολών και 
ενεργειών: 
 
Ενέργεια OP M Eng O&M Eng I&C 

EngineersSystem 
Adm. 

Κινητήρες     
Start/stop X X X X 
Auto/manual X X X X 
Preselection X X X X 
Setting of timers  X X X 
Μετρήσεις     
Freeze value X X X X 
Setting default  X X X 
Setting limits/alarms  X X X 
Setting dead bands  X X X 
Acknowledgment of process alarms   X X 
Acknowledgment of protection alarms  X X X 
Setting of timers X X X X 
PID Controllers     
Manual/Auto X X X X 
Set-points  X X X 
Setting of parameters X X X X 
Reports/Trends     
Print  X X X 
System     
Password Administration    X 
Shut-down of servers    X 
Shutdown of O&M stations    X 
Restart of the system    X 
Installation of programs    X 
Editing of programs    X 
 
 
3.2 Καταστάσειςλειτουργίας 
 
Το Εποπτικό Σύστημα Διαχείρισης εκτελεί χειρισμούς, διαχείριση συναγερμών, παρακολούθηση 
χρονικών μεταβλητών και πρωτοκόλληση και διαχειρίζεται τον εξοπλισμό στις παρακάτω 
καταστάσεις: 
 

 Αυτόματο (AUTO) 
 Χειροκίνητο (MANUAL) 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Δ–Προδιαγραφές Αυτοματισμού 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 7 
 

 Τοπικό (LOCAL/REMOTE LOCAL) 
 Εκτός λειτουργίας (OUT OF SERVICE) 

 
Αυτόματη λειτουργία είναι η λειτουργία με βάση παραμέτρους, χρόνους και προ-επιλεγμένες 
τιμές μέσω του SCADA. Η διεργασία επιτυγχάνεται χωρίς παρέμβαση του Χειριστή για 
οιοδήποτε χρονικό διάστημα. Αποτελεί τον βασικό τρόπο λειτουργίας των συστημάτων. 
 
Ο χειροκίνητος χειρισμός επιτρέπει την ενεργοποίηση και παύση κάθε κινητήρα διακριτά από το 
τοπικό πεδίο χειρισμού (HMI). Οι μανταλώσεις προστασίας του εξοπλισμού παραμένουν 
ενεργές. 
 
Η τοπική λειτουργία επιτρέπει τη λειτουργία κάθε συστήματος με βάση τις επί τόπου μετρήσεις, 
ανεξάρτητα από τα δεδομένα του κεντρικού συστήματος. 
 
Η σήμανση «Εκτός Λειτουργίας» επισημαίνεται από το σύστημα ή ενεργοποιείται από τον 
Χειριστή είτε μέσω του κεντρικού συστήματος είτε από το τοπικό χειριστήριο. 
 
Η ενεργοποίηση τοπικών χειριστηρίων ανάγκης (μανιτάρια) παραμένει ενεργή ανεξάρτητα από 
την εκάστοτε ισχύουσα κατάσταση λειτουργίας. 
 
Η τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας θα είναι δυνατή από το Κέντρο Ελέγχου ή από τον 
τοπικό πίνακα με βάση τον κωδικό πρόσβασης του Χειριστή. 
 
Κάθε τοπικός πίνακας HMI θα προσφέρει τις εξής δυνατότητες χειρισμού: 
 

 Εποπτικές οθόνες με επιλεγμένες ενδείξεις λειτουργίας. 
 Επί μέρους οθόνες για κάθε διεργασία 
 Ένδειξη όλων των ψηφιακών και αναλογικών παραμέτρων. 
 Ένδειξη της παρούσας κατάστασης λειτουργίας και της ενδιάμεσης  κατάστασης σε 

περίπτωση χρονικών ακολουθιών σε περίπτωση ενεργών συστημάτων/διεργασιών. 
 Επιλογή ενεργών και εφεδρικών μονάδων, ακολουθία ενεργοποίησης και 

παραμετροποίηση χρόνου λειτουργίας. 
 Λήψη, ένδειξη και δυνατότητα αποδοχής σημάτων συναγερμού του εξοπλισμού της 

εκάστοτε περιοχής. 
 
Ο αυτόματος έλεγχος επιτυγχάνεται στη βάση της αλληλουχίας εντολής και επιβεβαίωσης. Για 
παράδειγμα η εντολή για ενεργοποίηση μίας δικλείδας πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσα σε 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Όταν μία αντλία λάβει εντολή να εκκινήσει, η ροή οφείλει να 
έχει ένδειξη ενεργοποίησης μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση 
ενεργοποιείται ο εφεδρικός εξοπλισμός και επισημαίνεται συναγερμός. 
 
 
3.3 Σενάρια Ασφαλούς Λειτουργίας 
 
Προβλέπονται Σενάρια Ασφαλούς Λειτουργίας (SafeMode) ως εξής: Όταν ενεργοποιηθεί 
συναγερμός ακολουθείται – ανάλογα με τον εξοπλισμό – ένα από τα παρακάτω σενάρια: 
 

 Συνεχίζεται η κανονική λειτουργία με βάση τις τελευταίες τιμές μέτρησης (π.χ. όταν 
εκλείψει ένα σήμα αναλογικής μέτρησης). 
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 Αναστροφή σε κατάσταση ελεγχόμενης λειτουργίας. 
 Διακοπή της διεργασίας. 

 
Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης η διεργασία σταματάει με ασφαλή τρόπο και η 
επανεκκίνηση γίνεται με την επαναφορά της ισχύος.  
 
 
3.4 Ενεργοποίηση κινητήρων 
 
Αναφορικά με την ενεργοποίηση κινητήρων ακολουθείται η εξής διαδικασία: Όταν δοθεί σήμα 
εκκίνησης ενός κινητήρα το Εποπτικό Σύστημα ελέγχει αν ο κινητήρας είναι διαθέσιμος. Αν 
εντοπισθεί σφάλμα η εντολή ακυρώνεται. Σε κανονικές συνθήκες η εντολή ενεργοποιείται. 
 
Μετά την ενεργοποίηση ενός κινητήρα αναμένεται η επιβεβαίωση λειτουργίας μέσα σε 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Αν δεν υπάρξει επιβεβαίωση, η εντολή εκκίνησης 
ακυρώνεται, σημαίνεται συναγερμός και ενεργοποιείται αυτόματα ο διαθέσιμος εφεδρικός 
εξοπλισμός. 
 
Ένας κινητήρας θεωρείται μη διαθέσιμος όταν: 
 

 Διαπιστώνεται υπερφόρτιση. 
 Διαπιστώνεται υπερθέρμανση (όπου εφαρμόζεται thermistor ή θερμική επαφή) 
 Ο κινητήρας δεν είναι διαθέσιμος για αυτόματη λειτουργία τη στιγμή που καλείται. 
 Εντοπίζεται πρόβλημα στεγανότητας (μόνο για υποβρύχιο εξοπλισμό – θα υπάρχει 

δυνατότητα απενεργοποίησης της επιλογής αυτής για να αποφεύγονται οι συχνοί 
συναγερμοί). 

 Δεν επιβεβαιώνεται η λειτουργία μετά από προκαθορισμένο χρόνο 
 
Η εντολή παύσης λειτουργίας απενεργοποιεί τον κινητήρα. Ακολουθεί επιβεβαίωση της παύσης 
λειτουργίας. Αν δεν επιστρέψει επιβεβαίωση για την παύση λειτουργίας σημαίνει συναγερμός. 
Οιοδήποτε σήμα παύσης λειτουργίας δεν ακολουθεί εντολή του Κεντρικού Συστήματος 
Διαχείρισης, σε μανδάλωση προστασίας του εξοπλισμού ή σε διακοπή της τροφοδοσία ισχύος 
οδηγεί σε συναγερμό. 
 
Σε περίπτωση κινητήρων που ελέγχονται από ρυθμιστή στροφών, ο κινητήρας ελέγχεται από 
τον ρυθμιστή εφόσον εκκινήσει. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα παραπάνω. 
 
Όπου είναι διαθέσιμος εφεδρικός εξοπλισμός, η διακοπή λειτουργίας κάποιας μονάδας οδηγεί 
σε αυτόματη εκκίνηση της εφεδρικής (μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα 
προστασίας), εκτός αν αναφέρεται το αντίθετο ρητά στο εγχειρίδιο του συγκροτήματος. 
 
Τοποθετούνται διακόπτες παύσης λειτουργίας ανάγκης για όλους τους κινητήρες όπου υπάρχει 
περίπτωση προσέγγισης προσωπικού με ανεπαρκή εκπαίδευση. Για κάθε κινητήρα που θα 
κριθεί από τη μελέτη απαραίτητο θα τοποθετηθεί διακόπτης με κλειδί για εργασίες συντήρησης. 
 
Αναφορικά με επενεργούμενες δικλείδες και θυροφράγματα (αποφρακτικά ροής) το Κεντρικό 
Σύστημα θα ελέγχει  καταρχήν αν ο επενεργοποιητής είναι διαθέσιμος και στη συνέχεια θα 
εκτελεί την εντολή. Στη συνέχεια, όταν ενεργοποιηθεί ο οριοδιακοπτής περαίωσης της 
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διαδρομής  η ισχύς συνεχίζεται μόνο για το χρόνο που απαιτείται για την επίτευξη της 
στεγανότητας.  
 
3.5 Ενεργοποίηση επενεργοποιητών (actuators) 
 
Ένας επενεργοποιητής σημαίνεται μη διαθέσιμος, όταν 
 

 Έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης σφάλματος. 
 Ο έλεγχος τους έχει τεθεί σε τοπικό επίπεδο (μη διαθέσιμος για τηλεχειρισμό) 
 Ο επενεργοποιητής με σήμα επιστροφής θέσης δεν ανταποκρίνεται με σήμα αλλαγής 

θέσης μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση το Σύστημα 
ελέγχου ενεργοποιεί την κίνηση σε αντίθετη κατεύθυνση και επιχειρεί να αλλάξει τη 
κατάσταση του αποφρακτικού. Το Σύστημα Ελέγχου επιτρέπει την επανάληψη της 
δοκιμής μέχρι τρείς φορείς (παραμετροποιήσιμο μέγεθος) και στη συνέχεια αναγγέλλει 
συναγερμό. 

 
Όταν ένα ηλεκτροκίνητο αποφρακτικό ροής επιστρέφει σε λειτουργία μετά από σφάλμα, 
λαμβάνει εντολή από το Κεντρικό σύστημα να επανέλθει στην κανονική του θέση 
(standardposition) και στη συνέχεια εντάσσεται στο πρόγραμμα λειτουργίας. 
 
 
3.6 Γενικοί κανόνες προστασίας 
 
Όσον αφορά αντλίες και αντλιοστάσια, όλες οι αντλίες προστατεύονται έναντι λειτουργίας εν 
ξηρώ, εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή λειτουργίας το αντίθετο. Η επιβεβαίωση ροής 
γίνεται με τη ένδειξη παροχής στον καταθλιπτικό αγωγό. Σε περίπτωση που δεν ανιχνευθεί ροή 
για ένα προκαθορισμένο χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας κάθε αντλίας, η διαδικασία 
εκκίνησης της αντλίας παύει και η αντλία μετατίθεται σε κατάσταση MANUAL ή 
OUTOFSERVICE.  
 
Οι αντλίες και οι αναδευτήρες φέρουν προστασία υπερθέρμανσης (themistor ή θερμική επαφή). 
Σε περίπτωση ενεργοποίησης της προστασίας υπερθέρμανσης η λειτουργία της αντλίας παύει 
και η αντλία μετατίθεται σε κατάσταση «μη διαθέσιμη». Ενεργοποιείται ο εφεδρικός εξοπλισμός, 
εφόσον είναι διαθέσιμος.  
 
Υποβρύχιες αντλίες με κινητήρες μεγαλύτερους των 5 kW φέρουν προστασία υπερθέρμανσης 
(themistor) και ανίχνευσης έλλειψης στεγανότητας (leakagedetector) εκτός αν αναφέρεται ρητά 
στην περιγραφή λειτουργίας το αντίθετο. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της προστασίας 
υπερθέρμανσης η λειτουργία της αντλίας παύει και  η αντλία μετατίθεται σε κατάσταση MANUAL  
Ενεργοποιείται ο εφεδρικός εξοπλισμός, εφόσον είναι διαθέσιμος. Σε περίπτωση ανίχνευσης 
έλλειψης στεγανότητας, σημαίνεται σχετικός συναγερμός.  
 
Ορίζεται ελάχιστη στάθμη (min-min) σε κάθε θάλαμο αναρρόφησης αντλιοστασίου ή δεξαμενή. 
Η ανίχνευση της ελάχιστης στάθμης διακόπτει τη λειτουργία κάθε αντλίας που αναρροφά από 
τον θάλαμο και ενεργοποιεί συναγερμό. Σημειώνεται ότι τα αντλιοστάσια που ελέγχονται με 
βάση κλίμακα προκαθορισμένων τιμών στάθμης στο θάλαμο αναρρόφησης, η ελάχιστη στάθμη 
που οδηγεί σε παύση λειτουργίας της αντλίας (min) είναι υψηλότερα από την προαναφερόμενη 
στάθμη (min-min). Διακόπτει τη λειτουργία της αντλίας και δεν σημαίνει συναγερμό. 
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Ορίζεται μέγιστη αποδεκτή στάθμη σε κάθε φρεάτιο ή δεξαμενή (max-max), η οποία 
παραλαμβάνει την κατάθλιψη οιουδήποτε αντλιοστασίου. Η ανίχνευση υψηλής στάθμης 
εμποδίζει τη λειτουργία κάθε αντλίας που καταθλίβει στο συγκεκριμένο φρεάτιο/δεξαμενή και 
σημαίνει συναγερμό. Η μανδάλωση παραμένει σε ισχύ μέχρι την αποδοχή του συναγερμού από 
το χειριστή και την επανεκκίνηση της προστασίας (reset).  
 
Οι υποβρύχιοι αναδευτήρες φέρουν προστασία υπερθέρμανσης (themistor ή θερμική επαφή) 
και ανίχνευσης έλλειψης στεγανότητας (leakagedetector) εκτός αν αναφέρεται ρητά στην 
περιγραφή λειτουργίας το αντίθετο. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της προστασίας 
υπερθέρμανσης η λειτουργία του αναδευτήρα παύει και ο κινητήρας μετατίθεται σε κατάσταση 
«μη διαθέσιμη». Σε περίπτωση ανίχνευσης έλλειψης στεγανότητας, σημαίνεται σχετικός 
συναγερμός, αλλά η λειτουργία δεν διακόπτεται.  
 
Ορίζεται ελάχιστη στάθμη (min-min) σε κάθε υγρό θάλαμο στον οποίο λειτουργεί υποβρύχιος 
αναμικτήρας. Η ανίχνευση της ελάχιστης στάθμης διακόπτει τη λειτουργία του αναμικτήρα και 
ενεργοποιεί συναγερμό, εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο στην περιγραφή λειτουργίας  
 
Ο Χειριστής θα είναι σε θέση να προχωρήσει σε αλλαγή παραμέτρου του συστήματος 
(setpoints, timers, in/outofservice) ανάλογα με το επίπεδο εξουσιοδότησης του, είτε από τα 
κέντρα ελέγχου είτε από τα τοπικά PLC. Η τελευταία τιμή κάθε παραμέτρου που έχει εισαχθεί με 
οποιοδήποτε τρόπο παραμένει σε ισχύ. 
 
Ο Χειριστής θα είναι σε θέση να ορίσει την κατάσταση λειτουργίας ή εφεδρείας κάθε κινητήρα 
ή να επιτρέψει στο SCADA τους προεπιλεγμένους κύκλους εναλλαγής. Η αυτόματη επιλογή 
βασίζεται στην πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την προηγούμενη εναλλαγή. 
Η επαλληλία λειτουργίας/εφεδρείας θα αλλάζει κατά την επόμενη επανεκκίνηση του κινητήρα, 
εκτός από κινητήρες συνεχούς λειτουργίας. Σε περίπτωση κινητήρων συνεχούς λειτουργίας ο 
τρόπος εναλλαγής λειτουργίας/εφεδρείας θα περιγράφεται στο σχετική περιγραφή φιλοσοφίας 
λειτουργίας. 
 
Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας ενός κινητήρα, η εκκίνηση του εφεδρικού θα επιτρέπεται 
μετά την πάροδο προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος. 
 
Σε περίπτωση παύσης της διαθεσιμότητας μίας μονάδας, οι χρονικοί διακόπτες 
λειτουργίας/εφεδρείας παραμένουν ενεργοί. Όταν ο κινητήρας επανέλθει σε διαθεσιμότητα, η 
εναλλαγή συνεχίζει από τη σειρά που ισχύει τη στιγμή της επανεκκίνησης. 
 
Σε περίπτωση επανεκκίνησης του Συστήματος Εποπτείας η εναλλαγή λειτουργικών μονάδων 
δεν επηρεάζεται. Οι διεργασίες συνεχίζονται στους προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές 
ακόμη και με το πρόγραμμα εποπτικού ελέγχου εκτός λειτουργίας. 
 
 
3.7 Διαχείριση Συναγερμών 
 
Συναγερμοί είναι ορατοί και μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας 
και από τον τοπικό πίνακα ελέγχου της εκάστοτε περιοχής. Όπου είναι εφικτό το σήμα 
συναγερμού αναφέρει και το λόγο ενεργοποίησης, π.χ. - Αντλία 1, θερμική υπερφόρτιση, 
μέτρηση παροχής 2, διακοπή αναλογικού σήματος – κ.α.).  
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Οι συναγερμοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, όπως περιγράφονται παρακάτω. Η κατηγορία 
κάθε συναγερμού μπορεί να τροποποιηθεί με έγκριση του Υπεύθυνου Λειτουργίας. 
 

 Κατηγορία Α: Κρίσιμοι συναγερμοί. Ο Χειριστής ειδοποιείται μέσω διαδικτύου ή κινητού 
τηλεφώνου, αν ο συναγερμός δεν γίνει αποδεκτός μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό 
διάστημα. 

 Κατηγορία Β: Μη κρίσιμοι συναγερμοί, οι οποίοι παραμένουν ορατοί μέχρι την αποδοχή 
τους. 

 
Επιπρόσθετα οι συναγερμοί διακρίνονται ως εξής: 
 

 Συναγερμός λειτουργίας (π.χ. κινητήρας εκτός διαθεσιμότητα) 
 Συναγερμός διεργασίας (π.χ. υψηλή στάθμη σε δεξαμενή αναρρόφησης). 

 
Την πρώτη ομάδα συναγερμών ακολουθεί σειρά αυτόματων εντολών (π.χ. παύση λειτουργίας 
του κινητήρα που εμφανίζει βλάβη, ενεργοποίηση εφεδρικού κινητήρα ή κατά περίπτωση 
ενεργοποίηση σεναρίου αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων). 
 
Η δεύτερη ομάδα συναγερμών αφορά κυρίως διεργασίες που στηρίζονται σε αυτόματο έλεγχο 
PID και ανιχνεύει αποκλίσεις των λειτουργικών παραμέτρων από τις τιμές/στόχο κατά ένα 
προκαθορισμένο ποσοστό. Τους συναγερμούς διεργασίας δεν ακολουθούν αυτοματοποιημένες 
ενέργειες. Οι συναγερμοί αυτοί καλούν τον χειριστή να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, 
προκειμένου να παύσει η κατάσταση συναγερμού. Οι συναγερμοί διεργασιών μπορούν να 
απενεργοποιηθούν από την Υπεύθυνο Διεργασιών του συστήματος, έτσι ώστε να αποφεύγεται 
η συσσώρευση μεγάλου αριθμού συναγερμών κατά τη διάρκεια έκτακτων συνθηκών (π.χ. θέση 
ενός συστήματος σε λειτουργία). 
 
 
3.8 Λειτουργία αισθητηρίων και οργάνων μέτρησης 
 
Η λειτουργία των αισθητήρων και οργάνων μέτρησης ελέγχεται ως εξής: 
 

 Για όργανα που μεταφέρουν σήματα 4-20 mA σημαίνει συναγερμός για ενδείξεις 
μικρότερες ή μεγαλύτερες των 3 και 21 mA αντίστοιχα. Οι ενδείξεις διαθεσιμότητας και 
επιστροφής σήματος παραμένουν ενεργές. 

 Λογικές αντιφάσεις ενδείξεων οργάνων μεταξύ τους ή ένδειξης οργάνου και κατάστασης 
διεργασιών. 

 Λογικές αντιφάσεις μεταξύ μεταβλητών και σταθερών σημείων, π.χ. η αναλογική 
μέτρηση στάθμης είναι σε αντίφαση με την ένδειξη οριακού διακόπτη στάθμης σε μία 
δεξαμενή. 

 
Τα αντλιοστάσια εξοπλίζονται πέραν της αναλογικής μέτρησης στάθμης και με επιπρόσθετα 
σημειακά αισθητήρια στάθμης (οριοδιακόπτες). Ο Χειριστής θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα 
στον έλεγχο (α) με βάση την αναλογική μέτρηση μόνο, (β) τον έλεγχο με βάση τους οριακούς 
διακόπτες ή (γ) αυτόματη λειτουργία με συνδυασμό και των δύο (συνεχής έλεγχος με βάση την 
αναλογική μέτρηση και ανίχνευση σφαλμάτων με βάση τους οριοδιακόπτες). Σε περίπτωση 
βλάβης του αναλογικού αισθητηρίου, ο έλεγχος μεταπίπτει αυτόματα στο επίπεδο (β).  
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Για τα όργανα που απαριθμούνται παρακάτω ο Χειριστής θα μπορεί να επιλέξει Λειτουργία 
Προσομοίωσης Τιμών. Μετά την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας το όργανο δηλώνει στο 
σύστημα τιμές μέσα σε ένα προκαθορισμένο εύρος, έτσι ώστε το όργανο να μπορεί να τεθεί 
εκτός λειτουργίας. Η προσομοίωση λειτουργίας επιτρέπει τη βαθμονόμηση οργάνων και 
εξοπλισμού χωρίς επηρεάζεται η λειτουργία άλλων κινητήρων και χωρίς να προκαλούνται 
λανθασμένοι συναγερμοί. Λειτουργία Προσομοίωσης θα είναι δυνατή για τα παρακάτω όργανα: 
 

 Μέτρησηστάθμης 
 Μέτρηση παροχής 
 Μέτρησηχλωρίου 
 Μέτρησηηλεκτραγωγιμότητας 
 Μέτρησηθολερότητας. 

 
Για όλες τις ενδείξεις οργάνων θα διατίθενται γραφικές παραστάσεις (trends) κυλιόμενου 
χρονικού διαστήματος με ένδειξη της τιμής/στόχου και της περιοχής μέγιστης και ελάχιστης 
τιμής. 
 
 
3.9 Μανδαλώσεις 
 
Διακρίνονται οι μανδαλώσεις διεργασιών και οι μανδαλώσεις προστασίας. Οι μανδαλώσεις 
διεργασιών έχουν στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση μίας διεργασίας, π.χ. της μεταφοράς νερού 
μέσα από τρία αντλιοστάσια εν σειρά. Οι μανδαλώσεις προστασίας αφορούν στην προστασία 
του προσωπικοί και του εξοπλισμού. 
 
Μανδαλώσεις διεργασιών θα προγραμματισθούν μέσω των τοπικών προγραμματιζόμενων 
λογικών ελεγκτών. 
 
Μανδαλώσεις προστασίας, όπως προστασία υπερθέρμανσης, κατωτάτη στάθμη, κα, θα 
καλωδιώνονται στο κύκλωμα εκκίνησης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του 
προσωπικού και του εξοπλισμού. Οι μανδαλώσεις προστασίας παραμένουν ενεργές σε όλες τις 
καταστάσεις λειτουργίας του εξοπλισμού. Πέραν της καλωδίωσης οι μανδαλώσεις προστασίας 
μεταφέρονται στο SCADA για λόγους εποπτείας και τεκμηρίωσης. 
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4. Εποπτικό Διάγραμμα Διαχείρισης  
 
Στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας θα εμφανίζονται σε οθόνη μιμικά (λογικά) διαγράμματα: 
 
1. Γενικό εποπτικό λογικό διάγραμμα. 
2. Γενικό χωροταξικό διάγραμμα. 
 
καθώς και για κάθε ένα από τα παρακάτω υποσυστήματα τουλάχιστον:  
 
1. Εσχάρωση 
2. Εξάμμωση 
3. Απόσμηση προεπεξεργασίας 
4. Μέτρηση παροχής – φρεάτιο μερισμού 
5. Απόσμηση φρεατίων διανομής 
6. Ανοξική δεξαμενή 
7. Αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης 
8. Βιολογικός αντιδραστήρας 
9. Δεξαμενές τελικής καθίζησης 
10. Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας 
11. Απολύμανση 
12. Σταθεροποίηση ιλύος 
13. Προπάχυνση – ομογενοποίηση ιλύος 
14. Αφυδάτωση ιλύος - ασβεστοποίηση 
15. Απόσμηση αφυδάτωσης ιλύος. 
 
Η κατάσταση του συστήματος θα απεικονίζεται γραφικά στην οθόνη των Η/Υ τόσον των 
Κεντρικών όσον και των Θέσεων και θα καταχωρείται στα αντίστοιχα αρχεία. Το πακέτο 
λογισμικού SCADA που θα εγκατασταθεί στους Η/Υ θα πρέπει να είναι γενικά σύμφωνο με τα 
παρακάτω: 
 
 Να είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής και να δύνανται να επικοινωνεί με μεγάλο αριθμό 

προγραμματιζόμενων ελεγκτών (PLC) διαφορετικού τύπου και κατασκευαστών 
 Να διαθέτει άμεση βοήθεια (on-linehelp) ώστε να δίνει απάντηση σε οποιαδήποτε απορία 

του χρήστη, με ένα απλό χειρισμό του "ποντικιού" (mouse) και δυνατότητα για σχόλια 
(hints) 

 Να αναβαθμίζεται εύκολα στο μέγιστο αριθμό μεταβλητών χωρίς να χάνονται 
προηγούμενα δεδομένα 

 Να αναπτύσσονται γρήγορα και εύκολα οι γραφικές οθόνες της εγκατάστασης με τα 
δυναμικά στοιχεία αυτών. 

 Γρήγορη ανανέωση δυναμικών παραστάσεων ακόμη και εάν το λογισμικό ανταλλάσσει 
δεδομένα με την εγκατάσταση (on-lineconfiguration) 

 Να διαθέτει βιβλιοθήκη αντικειμένων όπως αντλίες, βαλβίδες, πίνακες, όργανα, μπουτόν, 
κομβία επιλογής κτλ., τα οποία θα τροποποιούνται, θα εμπλουτίζονται και θα 
αποθηκεύονται εύκολα στην βιβλιοθήκη 

 Να διαθέτει την δυνατότητα λειτουργίας σε "hotbackup - faulttolerant"  
 Να διαθέτει γλώσσα εντολών (commandlanguage) ώστε να παρέχει την δυνατότητα 

δημιουργίας απλών ή σύνθετων ακολουθιών εντολών καθώς και την επεξεργασία 
αριθμητικών και αλφαριθμητικών πράξεων 
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 Να διαθέτει την ικανότητα γραφικών παραστάσεων με γραφήματα πραγματικού χρόνου 
και ιστορικά (realtimeandhistoricaltrending) 

 Να είναι πολυδιεργασιακό (multi-tasking) 
 Να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει δεδομένα με τις γνωστότερες σχεσιακές βάσεις 

δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (realtime) 
 Να διαθέτει δυνατότητα στατιστικού ελέγχου διεργασίας να ενημερώνει τους χειριστές για 

οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα στατιστικά δεδομένα και να προβαίνει σε κατάλληλη 
διορθωτική ενέργεια. 

 Να διαχειρίζεται τα σήματα συναγερμών (καταγραφή, παρουσίαση, εκτύπωση, στατιστική 
ανάλυση) 

 Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε επίπεδα πρόσβασης στο πρόγραμμα και 64 τουλάχιστον 
διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης. 

 Να είναι εύκολη η εκμάθησή του ώστε ακόμη και ο μη έμπειρος χρήστης μέσα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα να γνωρίζει όλα τα βασικά στοιχεία του προγράμματος και να είναι 
ικανός να δημιουργήσει τις οθόνες εξομοίωσης του συστήματος που επιθυμεί ώστε να 
εμφανίζεται όλη η εγκατάσταση γραφικά στην οθόνη του Η/Υ με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο 

 Να είναι λογισμικό τουλάχιστον 32 bit και να τρέχει σε WIN NT ή UNIX workstation. 
 
Δεδομένου ότι πρόκειται για επέκταση υφισταμένων εγκαταστάσεων ο Ανάδοχος του έργου, 
πέραν των ανωτέρω, οφείλει να λάβει υπόψη του κάθε στοιχείο ή πληροφορία που κρίνει 
απαραίτητο ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα νέων και παλαιών εγκαταστάσεων για τη 
εύρυθμη λειτουργία του συνόλου του έργου. 
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5. Περιγραφή του εξοπλισμού αυτοματισμού 
 
Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τα PLC και κάρτες επικοινωνίας με τον ανάντη εξοπλισμό σε δίκτυο 
Ethernet. 
 
 
5.1 Περιφερειακοί Σταθμοί Ελέγχου – Λογικοί έλεγκτες 
 
Ως λογικοί ελεγκτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπαγείς μικροελεγκτές τύπου compact 
ή Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC). 
 
Οι συμπαγείς μικρο-ελεγκτές είναι ηλεκτρονικές συσκευές (μικροϋπολογιστές) οι οποίοι 
μπορούν να ελέγχουν την λειτουργία μηχανημάτων, βάση του προγράμματος που γράφεται για 
αυτό τον σκοπό και μεταφέρεται με την χρήση Η/Υ στον μικροελεγκτή. Μπορούν να είναι είτε 
συμπαγείς μονάδες (compactsystem) είτε μονάδες που απαρτίζονται από ένα σύνολο 
επιμέρους μονάδων (modularsystem) που συνιστούν έναν προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή – 
PLC. Μπορούν να λειτουργούν σε βιομηχανικό περιβάλλον και χρειάζονται ελάχιστη ή καθόλου 
συντήρηση. Παρέχουν μεγάλη αξιοπιστία στον έλεγχο της λειτουργίας των μηχανημάτων που 
ελέγχουν και επίσης παρέχουν την δυνατότητα ελέγχου και χειρισμού των μηχανημάτων αυτών 
από απόσταση (σε συνεργασία με κλασικούς υπολογιστές οι οποίοι «τρέχουν» ειδικό λογισμικό 
για την υλοποίηση του στόχου αυτού). 
 
Οι συμπαγείς μικροελεγκτές τύπου compact μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές 
μικρής έκτασης (όπως ο έλεγχος της λειτουργίας κάποιου μηχανήματος ή ενός αντλιοστασίου). 
Οι μικροελεγκτές του τύπου αυτού θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: 
 
 Τάση λειτουργίας 12 ή 24 V DC ή εναλλακτικά 230V AC (ανάλογα με την περίπτωση ή την 

μελέτη). 
 Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C έως +55°C και σχετική υγρασία περιβάλλοντος για 

λειτουργία 5%...95%. 
 Ελάχιστη διαθέσιμη μνήμη προγράμματος 2kB. 
 Δυνατότητα διατήρησης της τιμής ων χρονικών μετά την διακοπή τροφοδοσίας του 

μικροελεγκτή. 
 Ύπαρξη γρήγορων εισόδων με συχνότητα τουλάχιστον 2 kHz. 
 Δυνατότητα προστασίας του προγράμματος με κωδικό. 
 Ύπαρξη οθόνης για τον έλεγχο της συσκευής. 
 Δυνατότητα χρήσης εξωτερικής μνήμης (τύπου EPROM) για την διατήρηση του 

προγράμματος, με δυνατότητα εύκολης επαναφοράς αυτού στην μνήμη του μικροελεγκτή. 
 Ύπαρξη ρολογιού πραγματικού χρόνου (RealTimeClock) ώστε να είναι δυνατός ο 

προγραμματισμός λειτουργιών βάση πραγματικού χρόνου. 
 Δυνατότητα διατήρησης του χρόνου του ρολογιού πραγματικού χρόνου μετά από διακοπή 

της τάσης τροφοδοσίας για τουλάχιστον 70 ώρες. 
 Ελάχιστος αριθμός ψηφιακών εισόδων (γαλβανικά απομονωμένων): 8 
 Ελάχιστος αριθμός αναλογικών εισόδων (γαλβανικά απομονωμένων): 2 
 Ελάχιστος αριθμός ψηφιακών εξόδων (γαλβανικά απομονωμένων τύπου ρελέ): 4 
 Τάση των ψηφιακών εισόδων 12 ή 24 V DC ή εναλλακτικά 230V AC. 
 Σήματα αναλογικών εισόδων 0...10 V DC ή 4...20 mA. 
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 Ιδιοκατανάλωση<12 W.  
 Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα 35mm (DIN rail). 
 Πιστοποίηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση (CE-marking). 
 Ηλεκτρομαγνητική θωράκιση σύμφωνη με EN 55022 Class B. 
 Δυνατότητα προγραμματισμού με υπολογιστή και με πλήκτρα που θα βρίσκονται πάνω 

στην μονάδα για τον σκοπό αυτό (για αλλαγές στις παραμέτρους του προγράμματος). 
 Περιβάλλον χρήσης της εφαρμογής προγραμματισμού: Windows NT, ME, 2000, XP ή 

Windows Vista. 
 
Προγραμματιζόμενες μονάδες αυτοματισμού (Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής, PLC) 
θα εγκατασταθούν σε κάθε Περιφερειακό Σταθμό Ελέγχου (ΠΣΕ)και θα αποτελούνται από 
ανεξάρτητες, εναλλάξιμες κάρτες (modularsystem). Ειδικότερα για την διασύνδεση με το 
περιβάλλον (συλλογή πληροφοριών και αποστολή εντολών), το PLC θα διαθέτει τυποποιημένες 
κάρτες (modules): 
 
 ψηφιακών εισόδων (DI)για την συλλογή πληροφοριών τύπου ON-OFF από επαφές 

RELAY ελεύθερες δυναμικού. Οι κάρτες ψηφιακών εισόδων θα είναι των 16 εισόδων 
τουλάχιστον η κάθε μία και θα λειτουργούν στα 24V DC. Θα υπάρχει δε γαλβανική 
απομόνωση με το εσωτερικό κύκλωμα του προγραμματιζόμενου ελεγκτή (PLC). 

 ψηφιακών εξόδων (DΟ)για την αποστολή εντολών σε κατάλληλες μονάδες. Οι κάρτες 
ψηφιακών εξόδων θα είναι των 16 εξόδων τουλάχιστον η κάθε μία και θα λειτουργούν στα 
24VDC. Η δυνατότητα εξόδου της κάθε εισόδου θα είναι 500mA. Η κάρτα θα 
αυτοπροφυλάσεται από υπερεντάσεις και υπερτάσεις και θα έχει γαλβανική απομόνωση 
από το εσωτερικό κύκλωμα του PLC. 

 αναλογικών εισόδων (AI) για την συλλογή μετρήσεων από όργανα τα οποία παρέχουν 
αναλογικό σήμα. Οι κάρτες αναλογικών εισόδων θα είναι 2 ή 8 εισόδων με γαλβανική 
απομόνωση κάθε εισόδου από το εσωτερικό κύκλωμα του PLC και ανάλυση 12bit 
τουλάχιστον. Γίνονται δεκτά και σήματα από άλλες βιομηχανικές τυποποιήσεις 0-10V DC 
ή απευθείας από θερμοαντιστάσεις. 

 αναλογικών εξόδων (AΟ) για την ρύθμιση ειδικών μονάδων. Οι κάρτες αναλογικών 
εξόδων θα είναι 2 ή 4 εξόδων με λειτουργία στην περιοχή 0/4...20mA με ανάλυση 11bit 
τουλάχιστον, με προστασία βραχυκύκλωσης και γαλβανική απομόνωση από το εσωτερικό 
κύκλωμα του PLC. Όλα τα καλώδια που φτάνουν στα PLC απαγορεύεται να συνδέονται 
απ’ ευθείας στις κάρτες, αλλά θα τερματίζουν σε αριθμημένες κλεμμοσειρές του κάθε 
πίνακα. 

 
Εκτός από τα παραπάνω, τα PLC θα έχουν την δυνατότητα επικοινωνίας, ενημέρωσης και 
προγραμματισμού από τον κεντρικό Η/Υ του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΕΛ). Το 
βιομηχανικό δίκτυο μεταξύ των ΠΣΕ πρέπει να είναι τεχνολογίας RS485.  
 
Όλα τα PLC θα είναι του ίδιου κατασκευαστή και θα διαφέρουν μόνο ως προς το πραγματικό 
πλήθος των αναλογικών και ψηφιακών εισόδων και εξόδων που απαιτείται ανάλογα με τις 
ανάγκες κάθε εγκατάστασης. Ο πηγαίος κώδικας θα είναι δυνατόν να "φορτωθεί" σε όλα χωρίς 
μεταφράσεις (sourcecodecompatible) 
 
Κάθε PLC θα διαθέτει τροφοδοτικό τάσης εισόδου 230VAC με σταθεροποιημένη τάση εξόδου, 
προστασία από βραχυκύκλωμα της εξόδου, γαλβανική απομόνωση πρωτεύοντος και 
δευτερεύοντος κυκλώματος και λοιπά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
εξοπλισμού. 
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Θα πρέπει να παραδοθούν όλα τα PLC με διαθέσιμη εφεδρεία 20% σε σημεία ελέγχου για να 
καλυφθούν μελλοντικές ανάγκες. Εξ’ άλλου, ο Ανάδοχος (πριν την θέση της εγκατάστασης σε 
αποδοτική λειτουργία) πρέπει να παραδώσει στην Υπηρεσία για κάθε δέκα (10) ίδιες 
εγκατεστημένες κάρτες (ψηφιακές ή αναλογικές) μία (1) επιπλέον ως ανταλλακτικό. Στην 
περίπτωση που οι εγκατεστημένες κάρτες ίδιου τύπου δεν καλύπτουν τα δέκα (10) τεμάχια (π.χ. 
ειδικές κάρτες για θερμοαντιστάσεις κτλ.) ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει μία (1) εφεδρική 
κάρτα.  
 
Όλα τα προγράμματα θα είναι γραμμένα σε μη πτητικό μέσο (nonvolative) EPROM, EEPROM, 
FLASHEPROM, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση μπαταρίας για την συντήρηση των 
δεδομένων. Μόνο για το ρολόι πραγματικού χρόνου θα είναι απαραίτητη η μπαταρία, αλλά το 
ρολόι πραγματικού χρόνου θα συγχρονίζεται μέσω του κεντρικού PLC. 
 
Κάθε PLCπρέπει να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
 Τα προγράμματα λειτουργίας του ελεγκτή θα πρέπει να μπορούν να αποθηκευτούν 

εναλλακτικά σε μνήμη RAM, EPROM ή EEPROM για τη διατήρηση των στοιχείων της 
μνήμης RAM και του προγράμματος του ελεγκτή και την επαναφορά του προγράμματος 
εύκολα και χωρίς την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σε περίπτωση για οποιονδήποτε 
λόγω χαθεί η μνήμη. Η εναλλακτική τοποθέτησή τους θα πρέπει να γίνεται με απλό και 
γρήγορο τρόπο χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή μεταφορά της συσκευής σε 
εργαστήριο. 

 Ο ελεγκτής θα είναι κατασκευασμένος με τρόπο ώστε να μπορεί να επεκτείνεται με 
πρόσθεση ανεξάρτητων μονάδων εισόδου/εξόδου (modular). Η επέκταση του ελεγκτή θα 
πρέπει να γίνεται με απλό τρόπο χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή μεταφορά της 
συσκευής σε εργαστήριο. 

 Η μνήμη του ελεγκτή θα πρέπει να έχει μέγεθος 96kbytes τουλάχιστον για πρόγραμμα και 
δεδομένα. 

 Ο τυπικός χρόνος εντολής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.1μs για bitoperation και 0.2μs 
για wordoperation. 

 Η οργάνωση των προγραμμάτων λειτουργίας του ελεγκτή θα γίνεται με προγράμματα 
δομημένα σε ενότητες. 

 Ο ελεγκτής θα είναι σύμφωνος με το IEC1131 και θα υποστηρίζει τις παρακάτω εντολές: 
 

- Δυαδικές λογικές πράξεις (AND, OR, NOT) 
- Σύγκριση για ισότητα, ανισότητα, μεγαλύτερο, μικρότερο, μεγαλύτερο ή ίσο, 

μικρότερο ή ίσο 
- Αριθμητικές πράξεις (16bit πράξεις μέχρι και εύρεση τετραγωνικής ρίζας) 
- Απαρίθμηση 
- Set/Reset εσωτερικών σημαίων και εξόδων 
- Ολίσθηση κατά θέσεις δεξιά ή αριστερά 
- Χρονικά καθυστέρησης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης, παλμού  
- Σύγκριση 
- Μανδάλωση (RS, Flip-Flop) 
- Διακλάδωση υπό συνθήκη και χωρίς συνθήκη 
- Πράξεις επί πινάκων 
- Μεταφορά ελέγχου σε υποπρογράμματα 
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- Στιγμιαία διέγερση των εξόδων (pulse output) 
- Κατά τον προγραμματισμό θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να δίνονται λογικές 

εκφράσεις, οι οποίες να περιέχουν συνδυασμό όλων των παραπάνω εντολών, υπό 
την μορφή παρενθέσεων 

 
 Η συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 256 απαριθμητές για εσωτερικά 

γεγονότα και τουλάχιστον 256 εσωτερικά χρονικά για μέτρηση περιόδων. 
 Η συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 2048 εσωτερικές σημαίες για 

εσωτερικά γεγονότα ή δεδομένα, να έχει μπαταρία για διατήρηση των στοιχείων της RAM 
και ενσωματωμένο ρολόι πραγματικού χρόνου. 

 Ο προγραμματιζόμενος ελεγκτής θα διαθέτει θύρα σύνδεσης με φορητό μικροϋπολογιστή 
(συσκευή προγραμματισμού) για επιτόπιο ή από απόσταση: 

o ON LINE-Προγραμματισμό ή αλλαγή παραμέτρων 
o ΟΝ LINE-Παραγωγή διαγνωστικών μηνυμάτων για αντιμετώπιση σφαλμάτων 

 Θα παρέχει ένδειξη καταστάσεως κάθε ψηφιακής εισόδου/εξόδου με LED και δυνατότητα 
προσομοίωσης (SIMULATION) κάθε ψηφιακής και αναλογικής εισόδου/εξόδου. 

 Οι κάρτες ψηφιακών εισόδων θα έχουν τάση εισόδου 24V DC και προστασία από 
υπερτάσεις. 

 Οι ψηφιακές έξοδοι θα είναι 24V DC κατ' ελάχιστον 500mA, ενώ οι αναλογικές είσοδοι θα 
διαθέτουν διακριτική ικανότητα (resolution) τουλάχιστον 12bits, προστασία από 
υπερτάσεις, ανίχνευση κομμένου καλωδίου αισθητηρίου και δυνατότητες επιλογής (π.χ. με 
jumpers) του αναλογικού σήματος (π.χ. 0/4...20mA, 10V κτλ.). 

 Είναι επιτρεπτή η αντικατάσταση του κεντρικού PLC με μορφή κάρτας για ΙΒΜ συμβατό. 
Στην περίπτωση αυτή η κάρτα του επεξεργαστή θα τοποθετηθεί σε ανεξάρτητο passive 
backplane με δικό του κουτί (case) και τροφοδοτικό. Στον (ή στους) server θα είναι 
εγκατεστημένο το απαραίτητο προσαρμοστικό (interface) για την σύνδεση με το passive 
backplane ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία της λύσης. 

 Η κάρτα σειριακής επικοινωνίας RS232 είτε RS485 C/TTY του PLC θα έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

 
- Ταχύτητα μετάδοσης τουλάχιστον 9.600bits/sec 
- Μηνύματα είτε σταθερού είτε μεταβλητού μήκους (μέχρι 255bytes) 
- Ύπαρξη επιπρόσθετου ελέγχου επεκτεταμένης ισοτιμίας (parity), δηλαδή έλεγχος 

ισοτιμίας όχι μόνο σε επίπεδο byte αλλά και σε επίπεδο μηνύματος. 
- Στην περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας πρέπει να επαναλαμβάνονται οι 

προσπάθειες (πλήθος προσπαθειών και ρυθμός επανάληψης καθοριζόμενο από 
τον χρήστη) και επιπλέον να προσδιοριστούν το συγκεκριμένο είδος σφάλματος 
επικοινωνίας. 

- Υπαρξη δυνατότητας προγραμματισμού της προτεραιότητας κάθε συσκευής για την 
αποφυγή συγκρούσεων στην περίπτωση ταυτόχρονης εκπομπής. 

 
Η συσκευή προγραμματισμού του PLC θα είναι φορητός υπολογιστής βιομηχανικού τύπου και 
θα υποστηρίζει:  
 
 Περιβάλλον προγραμματισμού τύπου MS-Windows Vista ή νεώτερο 
 Προγραμματισμό (online και offline) των προγραμματιζόμενων ελεγκτών. Ο 

προγραμματισμός να είναι δυνατός να γίνεται με λίστα εντολών, σχέδια εντολών και 
λογικά διαγράμματα. 
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 Παραγωγή τεκμηρίωσης των προγραμμάτων (printouts, crossreference). 
 Προγραμματισμός όλων των υποστηριζόμενων τύπων μνημών που θα χρησιμοποιηθούν 

(EPROM/EEPROM) 
 Παρακολούθηση λειτουργίας προγραμμάτων (online) ανεύρεση σφαλμάτων και 

διορθώσεις. 
 Διαγνωστικά μηνύματα για αντιμετώπιση σφαλμάτων ή βλαβών του προγραμματιζόμενου 

ελεγκτή. 
 
Για την επικοινωνία ανάμεσα στα PLC και τους σταθμούς εποπτικού ελέγχου τα ηλεκτρικά 
σήματαθα μετατραπούν σε οπτικά και θα μεταδίδονται μέσω καλωδίων οπτικών ινών. Για τον 
λόγο αυτό εγκαθίστανται στους πίνακες πλησίον των PLC ειδικοί μετατροπείς των ηλεκτρικών 
σημάτων σε οπτικά σήματα. 
 
Μέσω των οπτικών ινών τα σήματα μεταφέρονται και συλλέγονται στην Αίθουσα Ελέγχου 
(ControlRoom ή SCADARoom). Εκεί μετατρέπεται η πληροφορία από τους μετατροπείς από 
οπτικό σήμα σε μορφή ηλεκτρικών παλμών. 
 
Εκτός κτιριακών εγκαταστάσεων θα οδεύει μέσω οπτικής ίνας για λόγους αποφυγής 
παρεμβολών από τοπικές υπερτάσεις (π.χ. κεραυνούς, σφάλμα ως προς γη της Μ.Τ.) και για 
απαλειφή των επιπτώσεων των παρεμβολών από ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο. Η οπτική ίνα 
πρέπει να είναι συμβατή με τις εγκαταστάσεις industrial Εthernet των προγραμματιζόμενων 
ελεγκτών που θα επιλεγούν. 
 
Συγκεκριμένα, για την επικοινωνία των PLC θα εγκατασταθεί ένα βρογχοειδές δίκτυο οπτικών 
ινών εξωτερικού χώρου. Το δίκτυο των PLC θα χρησιμοποιήσει κατά μέγιστο 4 οπτικές ίνες για 
την διασύνδεση δύο κόμβων του δικτύου. Το υπόγειο καλώδιο οπτικών ινών προβλέπεται να 
συνίσταται από τουλάχιστον 6 διαφορετικές οπτικές ίνες, ώστε: 
 
 να υπάρχουν ανά πάσα στιγμή εφεδρικές οπτικές ίνες για το δίκτυο των PLC 
 να είναι δυνατή, οποιαδήποτε στιγμή αυτό απαιτηθεί, η μεταφορά διαφόρων σημάτων 

(audio/video/μετρήσεις, κτλ.) από και προς το κέντρο ελέγχου, μέσω αυτών των οπτικών 
ινών. Στην περίπτωση ύπαρξης τέτοιας ανάγκης θα πρέπει να εγκατασταθεί εξοπλισμός 
μετατροπής οπτικού / ηλεκτρικού σήματος, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες, χωρίς 
να απαιτούνται εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες. 

 
Η τοπολογία του δικτύου θα είναι “αστέρα” με εγκατάσταση οπτικού “συγκεντρωτή” (HUB) ο 
οποίος θα παραλαμβάνει τις πληροφορίες από τους ΠΣΕ. 
 
Όλοι οι μετατροπείς συνδέονται ηλεκτρικά σε κεντρικό κατανεμητή δικτύου με καλώδιο 
EthernetFTP ή UTP ενώ κάθε μετατροπέας αναλαμβάνει την επικοινωνία με δύο PLC. 
 
 
5.2 Επικοινωνιακός εξοπλισμός 
 
Η αρχή λειτουργίας των τοπικών δικτύων δύναται να είναι είτε Master – Slave είτε tokenpassing. 
Η κάρτα επικοινωνίας θα ελέγχει όλη την ροή πληροφορίας και την ανταλλαγή δεδομένων με 
άλλους μικροελεγκτές ή με ηλεκτρονικούς υπολογιστές με διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας. 
Θα μπορεί να γίνει μεταφορά δεδομένων από και προς κάθε σταθμό στο δίκτυο. 
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Οι μονάδες αυτές θα πρέπει να διαθέτουν ανεξάρτητο επεξεργαστή επικοινωνίας ώστε να μην 
επιβαρύνουν με καθυστερήσεις τον κύκλο εκτέλεσης του προγράμματος του μικροελεγκτή με το 
οποίο συνεργάζονται. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου της ορθότητας 
μεταφοράς των δεδομένων στο εξωτερικό σύστημα με το οποίο επικοινωνούν (ύπαρξη ελέγχου 
ισοτιμίας (parity) κλπ.). 
 
5.2.1 Σειριακή επικοινωνία (SerialCommunication) 
 
Η επικοινωνία του τύπου αυτού θα βασίζεται στα τυποποιημένα πρωτόκολλα σειριακής 
επικοινωνίας RS232C, TTY, RS422/RS485. Οι κάρτες που θα υλοποιούν μια τέτοιου τύπου 
επικοινωνία θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 
 Τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα χαμηλού επιπέδου υλοποίησης της επικοινωνίας 

(Implemented protocols) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τα ASCII και 3964. 
 Θα παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης των παραμέτρων επικοινωνίας (Transmition 

Rate, Parity, Stopbit) με την χρήση ειδικού προγράμματος ή μέσω ειδικών για την εργασία 
αυτή μικροδιακοπτών.  

 Θα υποστηρίζουν ελάχιστο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων (Transmition Rate) ίσο με 
9,6kBit/sec. 

 Ύπαρξη ενδεικτικής λυχνίας απεικόνισης της βλάβης της κάρτας (Fault ή Error). 
 Ύπαρξη ενδεικτικών λυχνιών απεικόνισης της κατάστασης λειτουργίας (Transmitting – 

Receiving). 
 Η σύνδεση του καλωδίου επικοινωνίας πάνω στην μονάδα θα γίνεται με την χρήση 

τυποποιημένων βυσμάτων σειριακής επικοινωνίας (9-pin ή 15-pin sub-D male ή 
femaleconnector), ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη η αντικατάσταση της μονάδας σε 
περίπτωση βλάβης. 

 Θα υπάρχει γαλβανική απομόνωση της θύρας επικοινωνίας από το υπόλοιπο σύστημα 
του μικροελεγκτή. 

 
 
5.2.2 ΕπικοινωνίαProfibus (Profibus DP Communication) 
 
Η επικοινωνία του τύπου αυτού θα βασίζεται στο τυποποιημένο πρωτόκολλο επικοινωνίας 
ProfibusDP (Master ή Slave). Οι κάρτες που θα υλοποιούν μια τέτοιου τύπου επικοινωνία θα 
πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 
 Θα υποστηρίζουν μέγιστο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων (TransmitionRate) ίσο με 12 

ΜBit/sec και ελάχιστο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων τουλάχιστον ίσο με 9,6 kBit/sec. 
 Ύπαρξη ενδεικτικής λυχνίας απεικόνισης της βλάβης της κάρτας (Fault ή Error). 
 Ύπαρξη ενδεικτικής λυχνίας απεικόνισης της κατάστασης λειτουργίας. 
 Υποστήριξη συνδέσεων πάνω στο δίκτυο Profibus τουλάχιστον 16. 
 Μέγιστη απόσταση: 1,2 km χωρίς αναμεταδότη. 
 Η σύνδεση του καλωδίου επικοινωνίας πάνω στην μονάδα θα γίνεται με την χρήση 

τυποποιημένων βυσμάτων, ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη η αντικατάσταση της 
μονάδας σε περίπτωση βλάβης. 

 Θα υπάρχει γαλβανική απομόνωση της θύρας επικοινωνίας από το υπόλοιπο σύστημα 
του μικροελεγκτή. 
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5.2.3 Κάρτεςγιαυλοποίησηεπικοινωνίας Ethernet (Industrial Ethernet Communication) 
 
Η επικοινωνία του τύπου αυτού θα βασίζεται στο τυποποιημένο πρωτόκολλο επικοινωνίας 
υπολογιστών Industrial Ethernet με χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας TCP/IP και UTP με 
αμφίδρομη επικοινωνία (fullduplex) και ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 10/100 Mbits/sec . 
 
Οι κάρτες που θα υλοποιούν μια τέτοιου τύπου επικοινωνία θα πρέπει να πληρούν τις 
παρακάτω προδιαγραφές: 
 
 Θα υποστηρίζουν μέγιστο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων (Transmition Rate) ίσο με 

100ΜBit/sec και ελάχιστο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων τουλάχιστον ίσο με 10 MBit/sec. 
 Ύπαρξη ενδεικτικής λυχνίας απεικόνισης της βλάβης της κάρτας (Fault ή Error). 
 Ύπαρξη ενδεικτικών λυχνιών απεικόνισης της κατάστασης λειτουργίας (transmitting – 

receiving). 
 Υποστήριξη ενεργών συνδέσεων (simultaneously operable connections) πάνω στο δίκτυο 

τουλάχιστον 5. 
 Η σύνδεση του καλωδίου επικοινωνίας πάνω στην μονάδα θα γίνεται με την χρήση 

τυποποιημένων βυσμάτων (RJ45), ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη η αντικατάσταση της 
μονάδας σε περίπτωση βλάβης. 

 Θα υπάρχει γαλβανική απομόνωση της θύρας επικοινωνίας από το υπόλοιπο σύστημα 
του μικροελεγκτή. 

 
 
5.2.4 Συσκευές επικοινωνίας από απόσταση (GSM modem) 
 
Οι συσκευές αυτές είναι ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες, χρησιμοποιώντας τα δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας, μπορούν να αποστείλουν μικρά μηνύματα κειμένου (SMS) σε κάποιους αριθμούς 
κινητών τηλεφώνων ενημερώνοντας τον κάτοχο του κινητού αυτού τηλεφώνου για κάποια 
κρίσιμα προβλήματα ή καταστάσεις στην λειτουργία κάποιου σταθμού. 
 
Οι συσκευές αυτές διασυνδέονται με το σύστημα αυτοματισμού και ελέγχονται απ’ αυτό σχετικά 
με το πότε και σε ποιόν αποδέκτη θα στείλουν μήνυμα SMS. Θα πρέπει να πληρούν τις 
παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: 
 
 Δυνατότητα σύνδεσης και με όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (συχνότητες 900MHz και 

1800MHz). 
 Δυνατότητα αυτόματου «Login» με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με το οποίο 

συνεργάζονται σε περίπτωση διακοπής και επανόδου της τάσης τροφοδοσίας τους. 
 Δυνατότητα αποθήκευσης του αριθμού «ΡΙΝ» της κάρτας SIM την οποία χρησιμοποιούν 

για την σύνδεση τους με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. 
 Δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας τους με παλμούς (καθορισμένης διάρκειας και 

αριθμού) σε ειδικές για τον σκοπό αυτό εισόδους και μέσω σειριακής θύρας με 
πρωτόκολλο RS232 (v.24/v28) και baudrate τουλάχιστον 19.200bps από τον μικροελεγκτή 
με τον οποίο συνεργάζονται. 

 Ισχύς εξόδου του πομπού του μόντεμ: 2W για το δίκτυο των 900MHz, 1W για το δίκτυο 
των 1.800MHz. 

 Δυνατότητα οπτικού ελέγχου της κατάστασης λειτουργίας τους με ενδεικτικές λυχνίες για 
τις ακόλουθες τουλάχιστον καταστάσεις: ένδειξη τροφοδοσίας, ένδειξη σύνδεσης με το 
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δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, ένδειξη σήματος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ένδειξη 
αποστολής δεδομένων στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. 

 
 
5.3 Διαμόρφωση ΚέντρουΕλέγχου  
 
Οι κάρτες επικοινωνίας, οι μετατροπείς στους τοπικούς πίνακες Κίνησης και Αυτοματισμού, οι 
κεντρικοί μετατροπείς στο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου και οι κάρτες LAN των δύο Server, θα 
αποτελούν το PLC-Server δίκτυο του SCADA. Στο ίδιο δίκτυο θα συμπεριληφθούν τρεις σταθμοί 
εργασίας Χειριστών (Workstations) και ένας σταθμός επεξεργασίας εικόνας για την απεικόνιση 
του Μιμικού Διαγράμματος του Έργου.  
 
Θα εγκατασταθούν δύο Server, οι οποίοι θα βρίσκονται στο ControlRoomκαι θα συνδεθούν 
μέσω ενσωματωμένων καρτών LAN στον κεντρικό κατανεμητή Ethernet. Σε περίπτωση 
αστοχίας ενός Server θα αναλαμβάνει ο εφεδρικός Server (ReduntantServers).Οι δύο 
Serversθα είναι υπολογιστές τύπου Διακομιστή Δικτύου και θα αναλαμβάνουν την επικοινωνία 
μεταξύ των τοπικών PLC και των τριών θέσεων εργασίας (Workstations).  
 
Το πρώτο Workstationθα απεικονίζει όλες τις γραφικές παραστάσεις της εγκατάστασης (μιμικά 
διαγράμματα, παράμετροι λειτουργίας, εποπτικός έλεγχος επικοινωνίας τοπικών σταθμών και 
Server) και θα χρησιμεύσει για την πλήρη επικοινωνία χειριστή και εγκατάστασης για χειρισμούς 
και καθορισμό σημείων λειτουργίας (setpoints). 
 
Στο δεύτερο Workstationθα εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο όλα τα σφάλματα της 
εγκατάστασης με την περιγραφή τους.  
 
Στο τρίτο Workstationθα εμφανίζονται οι γραφικές παραστάσεις (trends) και θα δημιουργούνται 
τα ιστορικά δεδομένα (records) σε μορφή CSV αρχείων. 
 
Ένας τέταρτος υπολογιστής θα συνδέεται με δύο οθόνες TFT και θα δείχνει σε βασικές γραμμές 
επιλεγμένες μεταβλητές των διαδικασιών, οι οποίες δίνουν την συνολική εικόνα της λειτουργίας του 
Έργου.  
 
Οι δύο Server και τα τέσσερα Workstation θα συνδέονται μέσω των ενσωματωμένων καρτών 
LANσε ένα Ethernetswitch και θα αποτελέσουν το LAN δίκτυοServer-Client. 
 
Οι δύο Server και τα PLC θα συνδέονται μέσω των καρτών LAN σε ένα άλλο Ethernetswitch και 
θα αποτελούν το δίκτυοPLC-ServerLAN. 
 
Το δίκτυο PLC-Server θα έχει διαφορετική ομάδα IP διευθύνσεων από το δίκτυο Server-Client. 
 
Οι δύο Serverθα διαχειρίζονται την πληροφορία μεταξύ των PLC και των θέσεων εργασίας 
(Workstations), εκτός από ορισμένα πολύ κρίσιμα σφάλματα για τα οποία θα υπάρχει 
καλωδίωση μεταξύ των καρτών εξόδου και εισόδου των PLC. 
 
Τα δεδομένα την εγκατάστασης και οι πληροφορίες της λειτουργίας θα συλλέγονται από τα 
τοπικά PLC και οι CPU επιλέγουν τα δεδομένα που θα στείλουν στους Servers. 
 
Εν συνεχεία οι δύο Serverθα επεξεργάζονται τις πληροφορίες σύμφωνα με το πρόγραμμα του 
διαχειριστή και θα στέλνουν στα PLC τις εντολές των χειριστών. 
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Οι δύο Server θα εξοπλιστούν με λειτουργικό σύστημα WindowsServer 2016 με δικαίωμα 
χρήσης για 10 on-line χρήστες, ενώ οι θέσεις εργασίας θα εξοπλιστούν με Win 7 Professional ή 
νεώτερο. 
 
Στον πρώτο Server θα εγκατασταθεί το WinCCV7.4 Runtime&Development 64000 Tagsή 
νεώτερο και τα PLC θα προγραμματιστούν με το πακέτο ανάπτυξης STEP7 (οι ελάχιστες 
απαιτήσεις σχετικά με τις εκδόσεις θα επικαιροποιηθούν πριν τη δημοσιοποίηση των τευχών). 
 
Ο Server θα δίνει την δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα: 
 
 να διορθώνουν το λογισμικό εφαρμογής των δύο Servers και των θέσεων εργασίας, 
 να αλλάζουν απομακρυσμένα on-line (μέσω του Ethernet) τα προγράμματα των PLC και 

να διορθώνουν εσωτερικές παραμέτρους τους και 
 να παρακολουθούν τα διαγνωστικά μηνύματα συστήματος των τοπικών PLC για την 

αντιμετώπιση σφαλμάτων. 
 
Στον δεύτερο Server θα εγκατασταθεί το WinCCV7.4 Runtime 64000 Tags.  
 
Στην κάθε θέση εργασίας θα εγκατασταθεί το πακέτο WinCCV7.4 Runtime 256 Tags. 
 
Και στους δύο Server θα εγκατασταθούν τα παρακάτω πακέτα λογισμικού SCADA : 
 
 Serverpackage (υποστήριξη επικοινωνίας Server-client)  
 Redundancy (υποστήριξη λειτουργίας redundant των Server) και  
 User Archive (υποστήριξη συνταγών) 
 
Η εγκατάσταση των μικροελεγκτών (μαζί με τα περιφερειακά τους και τις συνεργαζόμενες 
συσκευές) θα γίνεται μέσα στους ηλεκτρικούς πίνακες της εγκατάστασης η άλλους ειδικούς για 
τον σκοπό αυτό και θα στερεώνονται σ’ αυτούς πάνω σε τυποποιημένες ράγες. Η τοποθέτηση 
των εξαρτημάτων μέσα στους πίνακες θα γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η 
άψογη λειτουργικότητα του συστήματος, καθώς και η καλαίσθητη εμφάνιση του πίνακα. 
 
Οι αγωγοί που υλοποιούν την εσωτερική διασύνδεση των περιφερειακών του μικροελεγκτή θα 
είναι τύπου H05V-K (πρώην NYAF 1 mm2) και θα οδεύουν μέσα στον πίνακα μέσα σε πλαστικά, 
διάτρητα κανάλια, διαστάσεων ικανοποιητικών για κάθε περίπτωση με πληρότητα το πολύ μέχρι 
75% της συνολικής των καναλιών αυτών. Ανάλογα με το δυναμικό τους θα έχουν διαφορετικό 
χρώμα. Τα αναλογικά σήματα (εισόδων και εξόδων) θα μεταφέρονται από τις αντίστοιχες κάρτες 
του μικροελεγκτή μέχρι τις κλέμμες διασύνδεσης με τα εξωτερικά καλώδια, με καλώδιο τύπου 
LiYCY(TP) 1x2x0,5 mm2 (θωρακισμένο καλώδιο 1 ζεύγους). 
 
Όλες οι εξωτερικές προς τον πίνακα τοποθέτησης του μικροελεγκτή καλωδιώσεις θα ξεκινούν 
από ειδικές κλεμμοσειρές του πίνακα αυτού και θα οδεύουν προς τα εξωτερικά όργανα, 
μηχανήματα, ή πίνακες. Οι κλεμμοσειρές θα χωρίζονται μεταξύ τους ανάλογα με τον τύπο του 
σήματος ή την τιμή της τάσης στην οποία βρίσκονται. Οι εξωτερικές καλωδιώσεις θα εισέρχονται 
στον πίνακα του μικροελεγκτή και μέσω ειδικών διάτρητων καναλιών διέλευσης θα φτάνουν 
μέχρι την κλεμμοσειρά σύνδεσης τους. Οι αγωγοί των καλωδίων αυτών θα φέρουν σήμανση 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προδιαγραφή των ηλεκτρικών πινάκων, ίδια με την 
αρίθμηση του σημείου από το οποίο ξεκινούν (σήμανση κλέμμας). Όλα τα καλώδια αυτά θα 
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φέρουν ανεξίτηλη σήμανση πάνω τους, όμοια μ’ αυτή που φαίνεται στα σχέδια ώστε να είναι 
εύκολος ο εντοπισμός τους σε περίπτωση βλάβης. 
 
Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι σχετικές προδιαγραφές των ηλεκτρικών πινάκων και των 
ηλεκτρολογικών υλικών. 
 
Τα προγράμματα εφαρμογής, μέσα από το περιβάλλον του λειτουργικού συστήματος, πρέπει να 
επιτελούν τη λειτουργία τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού του συστήματος καθώς και τη 
διαχείριση των πληροφοριών χρησιμοποιώντας τις δυνατότητές του και τη σχετική βάση 
δεδομένων. Τα προγράμματα εφαρμογής πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με το υφιστάμενο 
λογισμικό. Η κατάσταση του Συστήματος θα απεικονίζεται στην οθόνη του κεντρικού υπολογιστή 
και των υπολογιστών των Θέσεων Εργασίας (ΘΕ). 
 
Για την ανάπτυξη των γραφικών εφαρμογών πρέπει να χρησιμοποιηθούν:  
 
 Οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού με οπτικό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών 

και δυνατότητα παραγωγής κώδικα μηχανής (native compiled code). Οι γλώσσες 
προγραμματισμού που παράγουν εκτελέσιμα προγράμματα που λειτουργούν με μορφή 
interpreter ή παράγουν ενδιάμεσο κώδικα (π.χ. p code) δεν γίνονται αποδεκτές. 

 Τα εργαλεία προγραμματισμού που παρέχει το Σύστημα DBMS 
 
Τα προγράμματα πρέπει να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα για την επικοινωνία με τον 
χρήστη και να είναι απλά στην χρήση τους διότι θα τα χειρίζεται προσωπικό μη ειδικευμένο στην 
πληροφορική. Ως εκ τούτου όλες οι εφαρμογές για τις διάφορες θέσεις εργασίας (ΘΕ) πάνω στο 
δίκτυο θα πρέπει να αναπτυχθούν σε εύχρηστο περιβάλλον εργασίας κάνοντας εκτενή χρήση 
όλων των γραφικών δυνατοτήτων που αυτό παρέχει όπως «παράθυρα», χρήση του 
«ποντικιού» κτλ. 
 
Ο χρήστης πρέπει να οδηγείται μέσω πινάκων επιλογών (menus και sub-menus) στις επί 
μέρους λειτουργίες του συστήματος, χωρίς να απαιτείται η από μέρους του απομνημόνευση 
κωδικών, προγραμμάτων ή εντολών του λειτουργικού συστήματος. Η δομή της Βάσεως 
Δεδομένων, η προσθήκη ή αφαίρεση εγγραφών, ο καθορισμός των διαφόρων παραμέτρων, η 
καταχώρηση των πληροφοριών (processvariables), ο συσχετισμός μεγεθών, η αλλαγή τιμών και 
γενικά η όλη διαχείριση του συστήματος πρέπει να γίνεται μέσω διαλογικών προγραμμάτων 
στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να απαιτείται η χρήση εντολών του λειτουργικού συστήματος ή 
του RDBMS. 
 
Θα πρέπει να προβλέπονται έλεγχοι αποδοχής (VALIDATION) για τις νεοεισαχθείσες τιμές. Η 
αλλαγή των τιμών θα πιστοποιείται στον εκτυπωτή του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΕΛ) 
με αναγραφή της παλαιάς και νέας τιμής, την ώρα, την ημερομηνία και τον κωδικό χειριστή. 
 
Η διαχείριση (δημιουργία και ενημέρωση) των αρχείων αυτών, τα οποία περιέχουν τόσο τον 
ενεργό χαρακτηρισμό των συλλεγόμενων σημάτων ως προς την ιεράρχηση, την προτεραιότητα 
κτλ. όσο και τις ενεργές τιμές (ισχύουσες σταθερές) παραμετρικών μεγεθών, θα γίνεται κεντρικά 
στον υπολογιστή του ΚΕΛ, ή μετά από εκχώρηση δικαιωμάτων και από τις ΘΕ. 
 
Βασική αρχή κατά την ανάπτυξη του λογισμικού εφαρμογής των Περιφερειακών Σταθμών 
Ελέγχου (ΠΣΕ) πρέπει να είναι η αποφυγή, σταθερών τιμών μεγεθών στον πηγαίο κώδικα. Αντί 
των σταθερών πρέπει να προβλεφθεί η ανάγνωση των τιμών από αρχεία, ώστε το σύστημα να 
είναι ευπροσάρμοστο και ευέλικτο ανάλογα με τις ανάγκες και την αποκτώμενη εμπειρία από τη 
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λειτουργία των εγκαταστάσεων του έργου (δηλ. παραμετρική εισαγωγή τιμών). Λύσεις που 
απαιτούν επέμβαση στον πηγαίο κώδικα (sourcecode), recompilation και relink σαν μέσο 
αναπροσαρμογής μεγεθών ή συσχετισμό μεταξύ τους, δεν γίνονται αποδεκτές. 
 
Οι συλλεγόμενες πληροφορίες (μετρήσεις, μεταβολές καταστάσεων, συναγερμοί, διαγνωστικά 
μηνύματα κτλ.) θα γνωστοποιούνται στον χειριστή και θα καταχωρούνται στον σκληρό δίσκο για 
περαιτέρω επεξεργασία. Το λογισμικό εφαρμογής θα έχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης των 
προς επεξεργασία πληροφοριών, τόσο για σύντομο, όσο και για μακρό χρονικό διάστημα (π.χ. 
έτος). 
 
Στον ΚΕΛ θα τοποθετηθεί ένα σύστημα μη διακοπτόμενης ηλεκτρικής τροφοδότησης UPS που 
θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος και το οποίο θα καλύπτει όλο τον 
εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στον ΚΕΛ για 20 λεπτά. Το UPS θα έχει κάρτα επικοινωνίας με 
τον κεντρικό υπολογιστή και θα διαθέτει θερμική προστασία, προστασία από υπερτάσεις, 
δυνατότητα λειτουργίας με διακυμάνσεις της τάσεως 20%, αυτόματη μεταγωγή από το δίκτυο 
της ΔΕΗ. Στον κεντρικό υπολογιστή θα λειτουργεί και το αντίστοιχο πρόγραμμα για το ομαλό 
κλεισιμό του, λόγω διακοπής της τροφοδοσίας του UPS από την ΔΕΗ. 
 
Το σύνολο της εν λόγω εγκατάστασης αδιάλειπτης παροχής θα είναι αντιπαρασιτικού βαθμού Ν 
και VDE 0875/7.71. Θα έχει αντικεραυνική προστασία σύμφωνη με το πρότυπο 
ANSI/IEEEC62.41 CategoryA&B και ANSI/IEEEC62.45. 
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5.4 Εξοπλισμός Κεντρικού Συστήματος 
 
Οι δύο Server θα έχουν την παρακάτω σύνθεση : 
 
 Intel ® Xeon® Processor E5-2609 v4 
 2.66GHz ταχύτητα επεξεργαστή 
 8 GB κεντρική μνήμη RAM 
 2*500 GB SATA σκληρό δίσκο 
 κάρτα γραφικών με 2 TB αποκλειστική μνήμη και ανάλυση 1600Χ1400 
 DVD-RWdrive (16x ταχύτητα ανάγνωσης, 8x ταχύτητα εγγραφής)  
 6 USB θύρες 
 1 παράλληλη 
 1 σειριακή 
 1 PLCEthernet Θύρα επικοινωνίας (LANRJ45) 
 1 PCEthernet Θύρα επικοινωνίας (LANRJ45) 
 έγχρωμο μόνιτορ (24 ιντσών) 
 πληκτρολόγιο  
 οπτικό (laser) ποντίκι 

 
 
Tα 4 Workstationsθα έχουν την παρακάτω σύνθεση : 
 
 Intel ι7 7770 
 3,6 GHz ταχύτητα επεξεργαστή 
 8 GB κεντρική μνήμη RAM 
 1ΤΒ σκληρό δίσκο 
 κάρτα γραφικών με 2 TB αποκλειστική μνήμη και ανάλυση 1600Χ1400 
 DVD-RWdrive (16x ταχύτητα ανάγνωσης,8x ταχύτητα εγγραφής)  
 1.44MB Floppydiskdrive 
 6 USB θύρες 
 1 παράλληλη 
 1 σειριακή 
 1 GigabitEthernet Θύρα επικοινωνίας (LANRJ45) 
 έγχρωμο μόνιτορ (24 ιντσών) 
 πληκτρολόγιο  
 οπτικό (laser) ποντίκι 

 
 
Επιπρόσθετα : 
 
 1 εξωτερικός δίσκος 3.5 “ χωρητικότητας 3 ΤΒ με USB θύρα και εξωτερική τροφοδοσία για την 

αποθήκευση του λογισμικού εφαρμογής και των διαφόρων αρχείων του συστήματος όπου θα 
περιέχονται οι on-line συλλεγόμενες πληροφορίες του τρέχοντος έτους και οι αντίστοιχες 
πληροφορίες του περασμένου έτους  

 2 οθόνες IPS / Plasma 50’’ για το μιμικό διάγραμμα τύπου SONYBRAVIA ή παρόμοιου. 
 3 εκτυπωτές dotmatrix 
 2 εκτυπωτές inkjet 
 φορητός βιομηχανικός υπολογιστής που θα συνδέεται μέσω Ethernet με τα 

SCALANCEX104-2 και σε περίπτωση ανάγκης θα συνδέεται απ’ ευθείας με την CPU των 
PLC. 
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Ο φορητός υπολογιστής θα έχει εγκατεστημένα το λειτουργικό σύστημα Win 7 Professional, το 
βασικό πακέτο ανάπτυξης των (PLCS7-300 (STEP7 πακέτο) και το επιπλέον πακέτο STEP7 SCL.  
 
Επίσης, θα μπορεί να προγραμματίζει on-line και off-line τα PLC σε γλώσσες λίστας εντολών, ή σε 
λογικές πύλες, ή σε ladder, ή σε SCL, να παράγει τεκμηρίωση των προγραμμάτων (printouts, cross-
reference), να προγραμματίζει τις μνήμες των PLC, να έχει την δυνατότητα παρακολούθησης on-line 
λειτουργίας των προγραμμάτων, ανεύρεσης σφαλμάτων, διόρθωση προγραμμάτων, να έχει την 
δυνατότητα εξαγωγής διαγνωστικών μηνυμάτων για αντιμετώπιση σφαλμάτων ή βλαβών του PLC 
και θα έχει ενσωματωμένη κάρτα τύπου RS485 για την σύνδεση τοπικά με το PLC. 
 
To όλο σύστημα θα υποστηρίζεται από δύο τροφοδοτικά αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) τύπου 
Powerware 9120 και ισχύος έκαστο 6kVA που σε περίπτωση διακοπής ρεύματος θα 
ενεργοποιούνται αυτόματα και θα καλύπτουν όλο τον εξοπλισμό του ControlRoom μέχρι την 
ανάληψη των φορτίων από το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος. Το πρώτο UPS θα είναι υπεύθυνο 
για την αδιάλειπτη τροφοδοσία των Servers ενώ το δεύτερο για την αδιάλειπτη τροφοδοσία των 
θέσεων εργασίας. 
 
 
5.5 Λογισμικό του συστήματος SCADA 
 
Tα ελάχιστα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να πληροί το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα 
του κεντρικού υπολογιστή και κάθε σταθμού εργασίας της ΜΚΑ, είναι τα εξής: 
 
 Λειτουργικό σύστημα UNIX ή Windows NT, τελευταίας έκδοσης με υποστήριξη Χ-

Windows. 
 Συμβατότητα Λειτουργικού συστήματος UNIX με: ΙΕΕΕ1003.1, 1003.2, POSIX 

ISO9945/190, X/OPEN, FIPS 151-1, OSF. 
 Υποστήριξη πλήρους ελληνολατινικού set 256 χαρακτήρων. 
 Πλήρης υποστήριξη των εργαλείων ανάπτυξης. 
 Απαιτούμενη licence για αριθμό χρηστών  10 για τον κεντρικό Η/Υ του ΚΕΛ ενώ για κάθε 

σταθμό εργασίας του ΚΕΛ απαιτούμενη licence για αριθμό χρηστών  4. Επιπλέον μία 
licence για Full Development. 

 Υποστήριξη ιδεατής μνήμης (τεχνικής Segmentation και Paging).  
 Δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό των tasks που τρέχουν ταυτόχρονα σε 

περιβάλλον BATCH, INTERACTIVE, TRANSACTION PROCESSING, MANY 
COMPILERS, DATA ENTRY, DB INQUIRES/UPDATES, PROGRAM CREATION. 

 Καθορισμός προτεραιοτήτων στους τύπους επεξεργασίας BATCH, INTERACTIVE, 
TRANSACTION PROCESSING. 

 Λογιστική καταγραφή και χρέωση για εμφάνιση και δραστηριότητες των χρηστών. 
 Προστασία και ασφάλεια (security&protection) τουλάχιστον σε επίπεδο συστήματος, 

συνόλου αρχείων, συγκεκριμένου αρχείου, χρήστη, ομάδας χρηστών. 
 Επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος.  
 Καταγραφή αλλαγών, προσθηκών κτλ σε αρχεία για τον μετέπειτα έλεγχο, επαναφορά κτλ 

(Auditing, Recovery). 
 Tαυτόχρονη αποθήκευση (back-up) με κανονική λειτουργία του συστήματος. 
 Δυνατότητα ενεργοποίησης ΤEST για το σύστημα και το δίκτυο επικοινωνιών on-line και 

off-line. 
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 Υποστήριξη της τυποποίησης χαρακτήρων (Character Set) ΕΛΟΤ 928 ή νεότερου. 
Συμβατότητα με προσωπικούς υπολογιστές, εκτυπωτές κτλ. 

 Υποστήριξη-συνεργασία με το προβλεπόμενο-απαιτούμενο λογισμικό επικοινωνιών. 
 
Στο σύστημα SCADA θα χρησιμοποιηθεί ObjectOriented μεθοδολογία ανάπτυξης. Με βάση 
αυτή τη μεθοδολογία το σύνολο του έργου θα χωρισθεί σε λειτουργικά συγκροτήματα 
(περιφερειακές επιστασίες) και υπο-συγκροτήματα στοιχείων. Κάθε στοιχείο θα ανήκει σε μία 
από τις βασικές ομάδες (κινητήρας, βαλβίδα, αναλογικό μέγεθος κλπ) και θα ελέγχεται ή θα 
παρακολουθείται με ομοιόμορφο τρόπο σε οποιοδήποτε σημείο και εάν βρίσκεται. 
Επισυνάπτονται οι συνοπτικές περιγραφές για τις οθόνες ελέγχου των στοιχείων. 
 
Θα υπάρχει συγκεκριμένη κωδικοποίηση όλων των ελεγχόμενων στοιχείων με τους ίδιους 
πάντα κανόνες διευκολύνοντας την εξοικείωση των χειριστών, αφού η κωδικοποίηση θα 
ταυτοποιεί απόλυτα κάθε στοιχείο της εγκατάστασης και θα μπορεί να ακολουθηθεί η ίδια και 
στην μελλοντική επέκταση του Έργου. Τα μεγέθη, για τα οποία υπάρχει ανάγκη καταγραφής, θα 
ενταχθούν σε ομάδες καταγραφών στο σύστημα, με τις δικές τους παραμέτρους χρόνων 
καταγραφής, των τηρουμένων αρχείων κλπ και θα είναι διαθέσιμες προς απεικόνιση από το ίδιο 
σύστημα γραφημάτων (πραγματικού χρόνου και ιστορικού). Οι συναγερμοί της εγκατάστασης 
θα οργανωθούν με συγκεκριμένο τρόπο (κατηγορία, κλάση και κωδικός συναγερμού) 
διασφαλίζοντας την ομοιόμορφη διαχείριση των συναγερμών και την αντιμετώπισή τους από 
τους χειριστές με τον ίδιο τρόπο.  
 
Το σύστημα SCADAWinCCV 7.4 εξασφαλίζει τις παρακάτω λειτουργίες: 
 
 Προγραμματισμός λειτουργιών επεξεργασίας 
 Επικοινωνία με τον χειριστή σε Ελληνική γλώσσα  
 Χρήση γραφικών δυνατοτήτων 
 Εύκολη οδήγηση του χειριστή σε επιμέρους λειτουργίες συστήματος (με σαφείς πίνακες 

επιλογών και υπομενού) χωρίς απομνημόνευση κωδικών προγραμμάτων και εντολών του 
λειτουργικού. 

 Θα υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παραμετρική εισαγωγή τιμών στις θέσεις εργασίας 
και αποφυγή σταθερών τιμών στον πηγαίο κώδικα  

 Ύπαρξη στους 2 Server δυναμικής πραγματικού χρόνου Database με την βοήθεια της οποίας 
οι επιλεχθείσες πληροφορίες (μετρήσεις, μεταβολές καταστάσεων, συναγερμοί, διαγνωστικά 
μηνύματα κλπ) θα αρχειοθετούνται για σύντομο ή και μακρύ χρονικό διάστημα. 

 Υποστήριξη συνταγών  
 Επικοινωνία με μεγάλο αριθμό PLC διαφορετικού τύπου και από διαφορετικούς 

κατασκευαστές με την βοήθεια του ενσωματωμένου OPCClient (μπορεί να απαιτηθεί 
μελλοντικά). 

 Θα έχει on-linehelp ώστε να δίνεται απάντηση σε απορία του χειριστή με απλό χειρισμό του 
“ποντικιού” και θα έχει δυνατότητα εισαγωγής σχολίων 

 Δεν θα απαιτείται η αναβάθμιση στο μέγιστο αριθμό μεταβλητών γιατί προσφέρονται ήδη 
πακέτα με την μέγιστη δυνατότητα σε μεταβλητές. 

 Γρήγορη ανάπτυξη των γραφικών οθονών της εγκατάστασης με τα δυναμικά στοιχεία  
 Γρήγορη ανανέωση των δυναμικών παραστάσεων ακόμη και όταν το SCADA ανταλλάσσει 

δεδομένα με την εγκατάσταση 
 Διαθέτει έτοιμη βιβλιοθήκη αντικειμένων (πχ αντλίες, βαλβίδες, όργανα, μπουτόν, κομβία 

επιλογής) που μπορούν να τροποποιηθούν, εμπλουτισθούν και αποθηκευτούν στην 
βιβλιοθήκη 
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 Διαθέτει ικανότητα γραφικών παραστάσεων με γραφήματα πραγματικού χρόνου και ιστορικά. 
 Είναι πολυδιεργασιακό (multitasking) 
 Mε τον ODBC (OpenDatabaseConnectivityDatabase) που διαθέτει επικοινωνεί με τις 

γνωστότερες σχεσιακές βάσεις δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. 
 Έχει δυνατότητα 128 ομάδων χρηστών με 128 χρήστες η κάθε ομάδα και 999 βαθμίδες 

εξουσιοδότησης 
 Το σύστημα οθονών θα ακολουθεί δομή ανεστραμμένου δένδρου με αρχική / κεντρική οθόνη 

(ρίζα) την γραφική αναπαράσταση του συνόλου της εγκατάστασης με απεικόνιση βασικών 
πληροφοριών, Περιφερειακών Επιστασιών (ΠΕ) και με υπο-οθόνες την πλήρη απεικόνιση 
των Περιφερειακών Επιστασιών  

 
Στις βασικές πληροφορίες Περιφερειακών Επιστασιών ΠΕ θα αναπτυχθούν : 
 
 η ύπαρξη επικοινωνίας με την ΠΕ  
 Αναγνωρισμένη έλλειψη επικοινωνίας με την Π.Ε.  
 Λειτουργία έστω και μίας κινητήριας μονάδας στην περιοχή ευθύνης της ΠΕ  
 Όλες οι κινητήριες μονάδες της ΠΕ σε στάση  
 Βλάβη έστω και μιας μονάδας στην ΠΕ  
 Στάθμη των 2-3 σημαντικών μεγεθών της ΠΕ και  
 Πρόβλημα στην διεργασία (πχ μία μονάδα απαραίτητη στην διεργασία δεν είναι στην 

αυτόματη επιλογή και δεν έχει σφάλμα σαν μονάδα) 
 
Στην πλήρη απεικόνιση Περιφερειακών Επιστασιών ΠΕ θα αναπτυχθούν : 
 
 σχηματικό διάγραμμα εγκατάστασης  
 γραφική παρουσίαση όλων των ηλεκτροδοτούμενων μονάδων, την μεταξύ τους σύνδεση και 

άλλων βασικών στοιχείων  
 πλαίσια σταθερού κειμένου (πινακίδες, σχόλια)  
 πίνακες παραμετροποιήσεων  
 πεδία δυναμικά μεταβαλλόμενων τιμών (αναλογικά πχ μπάρες και ψηφιακά πχ ενδεικτικά, 

μετρητές) και  
 Σημάνσεις κατάστασης μονάδων (λειτουργία, σφάλμα, επιλογή σε αυτόματο, εκτός, 

χειροκίνητο η τηλεχειρισμό)  
 Εμφάνιση παραθύρου τηλεχειρισμών σε αντικείμενα  
 Εμφάνιση ιστορικών αρχείων καταγραφών στο WorkstationNo3 από εξουσιοδοτημένους 

χρήστες 
 Υποστήριξη αναφορών (εκτυπώσεων) όπως ενεργοί συναγερμοί, ιστορικό συναγερμών 

οριζομένου εύρους, εκτύπωση διαγραμμάτων, στατιστικά εμφάνισης βλαβών, ψηφιακές τιμές 
οργάνων σε παραμετροποιήσιμο βάθος χρόνου, ώρες λειτουργίας κινητήρων, κατανάλωση 
ενεργείας, αριθμός εκκινήσεων κινητήρων κ.α. 

 Ύπαρξη στην βάση δεδομένων προσωρινού αρχείου ημέρας, μηνός και έτους. Το αρχείο 
ημέρας θα είναι συνέχεια ανοικτό και θα απεικονίζει στην οθόνη μεταβλητές μέχρι και 48 
ωρών. Οι τιμές του θα ενημερώνουν τα άμεσης ανταπόκρισης διαγράμματα (on-line) και τα 
παράθυρα συναγερμών, βλαβών. Μόλις το αρχείο μέρας φθάσει στην ώρα 00:00 θα 
αντιγραφεί το αρχείο της προηγούμενης μέρας σε νέο αρχείο που θα αποτελέσει μέρος του 
αρχείου μηνός και μέρος του αντιγράφου ασφαλείας εβδομάδας στον σκληρό δίσκο. Το 
αρχείο μήνα θα αποτελεί για την επεξεργασία στοιχείων εκτός διεργασίας. Με στατιστική 
επεξεργασία και συμπύκνωση θα δημιουργηθεί το αρχείο έτους. 
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 Επαναλειτουργία και αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος 
 
 
5.6 Aυτοματισμός τοπικού πίνακα ελέγχου και ενδείξεων 
 
Η τεχνική περιγραφή αναφέρεται σε εμπορικές ονομασίες συγκεκριμένου προμηθευτή 
εξοπλισμού και στις δυνατότητες των στοιχείων του εξοπλισμού που περιλαμβάνει το 
πρόγραμμα του. Είναι αποδεκτή η επιλογή άλλων προμηθευτών εξοπλισμού, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής προγράμματος διασφάλισης ποιότητας και 
ικανοποιητικής λίστας έργων αναφοράς. Θα επιτυγχάνεται λειτουργικότητα του συστήματος 
τουλάχιστον παραπλήσια με αυτή που περιγράφεται παρακάτω.  
 
Τα τοπικά PLC θα έχουν τουλάχιστον τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά (π.χ. CPU 315-2DP): 
 
 Τυπικό χρόνο σάρωσης 0,1 ms/k (315-2DP) 
 16384 εσωτερικές σημαίες (flags-markers) 
 256 χρονικά 
 256 απαριθμητές 
 Οργάνωση προγραμμάτων λειτουργίας PLC σε προγράμματα δομημένα σε ενότητες 
 Υποστήριξη γλώσσας STL (λίστα εντολών), CSF (πύλες), LAD (Ladder), SCL 

(ΤurboPascalLike γλώσσα)  
 Δύο ενσωματωμένες θύρες RS485, εκ των οποίων η πρώτη θα είναι MPI 

(MultipointInterface) και θα μπορεί να χρησιμεύσει για την επικοινωνία με τον φορητό 
υπολογιστή και η δεύτερη θα είναι Profibus DP Master/Slave και θα χρησιμεύει αφενός για 
την επικοινωνία της CPU με τους άλλους κόμβους του τοπικού Profibus DP δικτύου 
(ET200S, TP177A κλπ) και αφετέρου για την επικοινωνία με τον φορητό υπολογιστή  

 Το πρόγραμμα του PLC είναι φορτωμένο σε Micromemory (τύπου FlashEPROM) 
 
Επιπρόσθετα, οι CPUθα υποστηρίζουν το IEC 1131 και τις παρακάτω εντολές  
 
 Δυαδικές λογικές πράξεις (ΑΝD, OR, NOT)  
 Σύγκριση για ισότητα, ανισότητα, μεγαλύτερο, μικρότερο, μεγαλύτερο η ίσο, μικρότερο η 

ίσο  
 Αριθμητικές πράξεις (16 bit πράξεις μέχρι και εύρεση τετραγωνικής ρίζας)  
 Απαρίθμηση  
 Set/Reset εσωτερικών σημαιών και εξόδων  
 Ολίσθηση κατά θέσεις δεξιά ή αριστερά  
 Χρονικά καθυστέρησης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης, παλμού  
 Μανδάλωση (RS, Flip-Flop)  
 Διακλάδωση υπό συνθήκη και χωρίς συνθήκη 
 Πράξεις επί πινάκων (με χρήση γλώσσας SCL)  
 Μεταφορά ελέγχου σε υποπρογράμματα  
 Στιγμιαία διέγερση των εξόδων (pulseoutput)  
 Χρησιμοποίηση παρενθέσεων και λογικών εκφράσεων (με χρήση γλώσσας SCL) 
 
Η μνήμη δεν θα επηρεάζεται από διακοπές ρεύματος και μπορεί να αλλάξει περιεχόμενο μόνο 
με νέο προγραμματισμό, θα είναι μεταφερόμενη και θα μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς ειδικά 
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εργαλεία, με απλό και γρήγορο τρόπο σε νέα CPU, χωρίς η τελευταία να χρειάζεται να 
μεταφερθεί σε εργαστήριο. 
 
Το σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας του αυτοματισμού του πίνακα θα βασίζεται στην αρχή των 
κατανεμημένων περιφερειακών, όπου η μονάδα των κατανεμημένων περιφερειακών ET200S με την 
βοήθεια της μονάδας επικοινωνίας IM151 (που έχει δική της διεύθυνση) - χωρίς αυτόνομη λογική –
θα μεταφέρουν όλα τα σήματα από και προς την CPU (master) μέσω του δικτύου Profibus DP.  
 
Κάθε Profibus DP masterθα μπορεί να διαχειριστεί δεδομένα 122 διαφορετικών κατανεμημένων 
περιφερειακών ET200S. 
 
Τα ΕΤ200S θα συνδέονται και θα συνεργάζονται με εκκινητές κινητήρων (μέχρι 7,5kW), κάρτες 
εισόδων και εξόδων ψηφιακές ή αναλογικές (modules) και ρυθμιστές στροφών (μέχρι 4kW). Τα 
περιφερειακά θα συνδέονται σε ειδικό επεκτάσιμο bus που έχει δημιουργηθεί από τις ίδιες τις βάσεις 
στήριξης στον πίνακα που χρησιμεύουν για την σύνδεση καλωδίων κινητήρων και καλωδίων 
σημάτων και για την προστασία των modules από κραδασμούς. 
 
Οι είσοδοι και οι έξοδοι είναι modules των 2 ή 4 εισόδων / εξόδων και έχουν το πλεονέκτημα εάν 
παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, να αντικαθίστανται υπό τάση (hotswap). 
 
Οι εκκινητές των κινητήρων (ενδεικτικού τύπου ET200S) θα εγκαθίστανται στο ίδιο bus, θα 
καταλαμβάνουν την θέση ενός module (ως προς την λογική του συστήματος) και έχουν επίσης τη 
δυνατότητα αντικατάστασης υπό τάση (hotswap). 
 
To ET200S θα μπορεί να επεκταθεί με εύκολο τρόπο με την πρόσθεση ανεξαρτήτων μονάδων 
εισόδων / εξόδων και εκκινητών κινητήρων και των απαραίτητων βάσεων στήριξης χωρίς ειδικά 
εργαλεία και απαίτηση για μεταφορά της συσκευής στο εργαστήριο. Η επιπλέον ενέργεια θα 
δηλώνεται στην κεντρική CPU του PLC τα νέα στοιχεία (διόρθωση του hardware configuration της 
CPU). 
 
Tα ψηφιακά και τα modules των motorstarter δείχνουν είτε την κατάσταση του ψηφιακού σήματος 
είτε την κατάσταση του motorstarter(ενεργός / μη ενεργός). Επιπρόσθετα, τα ηλεκτρονικά modules 
φέρουν ενδεικτικές λυχνίες (leds) οι οποίες ενημερώνουν τον χρήστη για την κατάσταση του 
(κανονική λειτουργία, σφάλμα συστήματος, κ.α.). 
 
Δύο διαφορετικά ηλεκτρονικά powermodules (PM-E για τα input / outputmodules, PM-D για 
MotorStarters) θα τροφοδοτούν τα δευτερεύοντα κυκλώματα των ηλεκτρονικών modules. 
 
Το σύστημα θα είναι επεκτάσιμο μέχρι 64 modules ανά μονάδα επικοινωνίας IM151 με την 
προϋπόθεση το πλάτος εγκατάστασης των ηλεκτρονικών modules να μην ξεπερνά τα 2m. 
 
Για κινητήρες μεγαλύτερους των 7,5kWθα χρησιμοποιούνται οι μονάδες ελέγχου της λειτουργίας 
κινητήρων τύπου Simocode. 
 
Σε κάθε μονάδα Simocode ο κινητήρας μαζί με τους πιθανούς βοηθητικούς του μικρότερους 
κινητήρες και βαλβίδες και μαζί με τα αντίστοιχα σήματα από περιφερειακά του (οριοδιακόπτες, 
στάθμες κλπ) θα αποτελεί μια ομάδα, η οποία οδηγείται από έναν ελεγκτή – θερμικό με αυτόνομη 
λογική μέσω τοπικού μικροεπεξεργαστή. 
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Το Simocodeθα πραγματοποιεί την διαδικασία εκκίνησης του κινητήρα (Δ ή Υ/Δ), θα εποπτεύει 
διαρκώς το ρεύμα και την πιθανή υπερθέρμανση του κινητήρα και θα μεταφέρει τα δεδομένα στην 
κεντρική μονάδα ελέγχου (CPU) μέσω του δικτύου Profibus. 
 
Το πλεονέκτημα της διάταξης εκκίνησης Simocodeθα έγκειται στο ότι η μεταγωγή του αστέρα σε 
τρίγωνο δεν θα πραγματοποιείται μετά από παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, αλλά 
όταν η τιμή του ρεύματος υποβιβαστεί / υποχωρήσει κάτω από προκαθορισμένη τιμή. Ομοίως η 
επιβεβαίωση της λειτουργίας του κινητήρα δεν θα διαπιστώνεται από επαφή ρελέ, αλλά άμεσα με 
βάση το απορροφούμενο ρεύμα. 
 
Επιπρόσθετα, με άμεση μέτρηση του ρεύματος του κινητήρα δίνει πλήρη εικόνα της θερμικής του 
κατάστασης, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. σε αντιεκρηκτικό περιβάλλον) είναι κρίσιμη. 
 
Στο Simocode DP σύστημα θα μπορούν να τοποθετηθούν επιπρόσθετα modules επέκτασης για 
περισσότερες ψηφιακές εισόδους και εξόδους. 
 
Επίσης η CPU του PLC στέλνει δεδομένα στο Simocode DP (εκκίνηση / απενεργοποίηση κινητήρα, 
Reset σφάλματος). 
 
Στην πόρτα του τοπικού πίνακα ελέγχου και χειρισμών θα τοποθετηθεί προγραμματιζόμενο panel 
που επικοινωνεί σειριακά με το Simocode και εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες. 
 
 Reset σφάλματος 
 Χειροκίνητο motorStart/Stop (ο κινητήρας ενεργοποιείται / απενεργοποιείται ακόμα και αν το 

PLC πάθει βλάβη ή δεν υπάρχει επικοινωνία CPU-Simocode). 
 Ένδειξη κατάστασης κινητήρα (ΟΝ-OFF) και ένδειξη για σφάλμα κινητήρα. 
 
Ένα ειδικό module, (π.χ. SiemensSiguard ή παρόμοιο), θα εξασφαλίζει κυκλώματα με προστασία 
κατηγορίας 2. Με την ενεργοποίηση ενός η περισσοτέρων EmergencyStop το moduleθα διακόπτει 
την τροφοδοσία των δευτερευόντων κυκλωμάτων των motorstarters. 
 
Στο δίκτυο Profibus DP συνδέεται επίσης το όργανο ανάλυσης ηλεκτρικής παροχής και 
κατανάλωσης (π.χ. Janitza UMG 503 ή παρόμοιο), το οποίο θα έχει την δυνατότητα να καταγράφει 
φασικές και πολικές τάσεις και εντάσεις, στιγμιαία πραγματική ισχύ(kW), άεργο ισχύ (kVar) και 
φαινόμενη ισχύ (kVA), το συνημίτονο, αλλά και την κατανάλωση ενέργειας του πίνακα σε kWh. 
 
Στο δίκτυο Profibus θα διασυνδέεται και η οθόνη ενδείξεων και χειρισμών (Human Machine Interface, 
π.χ. τύπου Siemens KTP700 BASIC DP ή παρόμοιο). Η οθόνη αυτή είναι πλήρως 
προγραμματιζόμενη και μπορεί να απεικονίσει τις καταστάσεις των κινητήρων (λειτουργία ή παύση), 
τα σφάλματα που παρουσιάζονται, τις καταστάσεις διαφόρων βαλβίδων (ανοικτή ή κλειστή), τις 
αναλογικές μετρήσεις των οργάνων πεδίου κλπ.  
 
Η οθόνη αφής (touchpanel) θα χρησιμοποιείται για τον επιτόπου έλεγχο των διαδικασιών και για τον 
χειροκίνητο έλεγχο του εξοπλισμού και θα είναι ιδιαίτερα φιλική στο χρήστη. 
 
Όλα τα σήματα του πίνακα μαζί με τις στιγμιαίες τιμές των απορροφούμενων ρευμάτων από τους 
κινητήρες θα μεταφέρονται μέσω του δικτύου Profibus στο PLC και φυσικά όλες οι εντολές για 
ξεκίνημα ή σταμάτημα κινητήρων θα δίνονται επίσης μέσω του PLC. Η λογική της αυτόματης 
λειτουργίας του πίνακα θα είναι αποθηκευμένη στην μνήμη της CPU (PLC).  
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Κάθε κόμβος Profibus DP (με ενδεικτικό ή παρόμοιο εξοπλισμό Τ200S, Simocode, KTP700 BASIC 
DP, Janitza UMG 503, Inverter Micromaster όπου απαιτείται) έχει την δική του διεύθυνση (όπως και 
η CPU) η οποία θα είναι μικρότερη του 126. Οι συνδρομητές του Profibus DP θα επικοινωνούν με 
ταχύτητες από 187.5 kbit/sec μέχρι και 12 Mbit/sec. 
 
 
6. Λογική λειτουργίας του έργου 
 
Το κάθε τοπικό PLC παρακολουθεί τη λειτουργία και επιτελεί διαλογικές ενέργειες ελέγχου στα 
μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη περιοχή του. Όλα τα συστήματα ασφαλείας 
(πχ. σήματα από πίνακες ανίχνευσης αερίων και πυρανίχνευσης) συνδέονται επίσης σε κάρτες των 
τοπικών PLC για άμεση ανταπόκριση και ενημέρωση του SCADA. Επίσης κρίσιμοι συναγερμοί και 
μανδαλώσεις μεταξύ τοπικών PLC γίνονται με ηλεκτρικό καλώδια τα οποία συνδέουν τις ψηφιακές 
εισόδους / εξόδους δύο PLC. 
 
Σε περίπτωση βλάβης των τοπικών συστημάτων ελέγχου (π.χ. εάν η CPU του PLC τεθεί εκτός 
λειτουργίας), οι motorstarters του ET200S μέχρι 7,5 kW ελέγχονται με ειδικό πλήκτρο χειροκίνητης 
λειτουργίας (ControlKit), ενώ οι κινητήρες άνω των 7,5 kW ελέγχονται από το Simocode και 
ενεργοποιούνται χειροκίνητα με το Simocodepanel. 
 
Στις περιπτώσεις που οι κινητήρες έχουν ρυθμιστή στροφών (Inverter), ενεργοποιούνται χειροκίνητα 
εκτός PLC από panel που είναι τοποθετημένα στην πρόσοψή τους. 
 
Επίσης τοπική λειτουργία (εκτός PLC) προβλέπονται για actuators – επενεργοποιητές που 
ενεργοποιούν θυροφράγματα / δικλείδες/ βαλβίδες με την χρήση διακόπτη Local/Remote. 
 
Με την βοήθεια της τοπικής οθόνης, ο χειριστής μπορεί να επιλέγει την κατάσταση λειτουργίας των 
κινητήρων (αυτόματη, χειροκίνητη λειτουργία ή εκτός). Κατά την χειροκίνητη λειτουργία ο χειριστής 
μπορεί να ελέγχει κινητήρες - βαλβίδες με μπουτόν ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ή ανοίγματος 
/ κλεισίματος αντίστοιχα. 
 
Κάθε PLC διαθέτει κάρτα επικοινωνίας CP343-1 lean η οποία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο Ethernet 
TCP/IP και έχει την δική της IP διεύθυνση. Η ταχύτητα μετάδοσης ολόκληρου του δικτύου θα είναι 
100 Mbit/sec. 
 
H CP343-1 lean έχει βύσμα RJ45 και μέσω του συνδεδεμένου στην κάρτα UTP ή FTP καλωδίου με 
το OpticalEthernetSwitch SCALANCE X106-1 το ηλεκτρικό σήμα μετατρέπεται σε οπτικό σήμα και 
οδεύει πλέον σε πολύτροπη οπτική ίνα.  
 
Η CPU κάθε PLC επιλέγει τα δεδομένα από την μνήμη της (τιμές, καταστάσεις από Profibus DP 
κόμβους) και τα μεταφέρει μέσω του οπτικού δικτύου Ethernet στους 2 Server και αντίστροφα. 
 
 
7. Τεχνική Περιγραφή Κατανεμημένου Συστήματος 
 
Η τεχνική περιγραφή προσανατολίζεται σε ένα συγκεκριμένο προμηθευτή εξοπλισμού και 
στις δυνατότητες των στοιχείων του εξοπλισμού που περιλαμβάνει το πρόγραμμα του. Είναι 
αποδεκτή η επιλογή άλλων προμηθευτών εξοπλισμού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής προγράμματος διασφάλισης ποιότητας και ικανοποιητικής λίστας έργων 
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αναφοράς. Θα επιτυγχάνεται  λειτουργικότητα του συστήματος τουλάχιστον παραπλήσια με 
αυτή που περιγράφεται παρακάτω.  
 
Το σύστημα σύμφωνα με το οποίο πραγματοποιείται ο έλεγχος και η λειτουργία της 
εγκατάστασης αποτελείται τα ακόλουθες διατάξεις : 
 
 PLCs τύπου SimaticS7-300 υπεύθυνα για τοπικούς ελέγχους και χειρισμούς εξοπλισμένα με 

TouchPanelτύπου KTP700 BASICDP (HMI)  
 Κατανεμημένο σύστημα ET200S όπου απαιτείται, με περιφερειακά εισόδων / εξόδων 

ψηφιακών / αναλογικών, MotorStarter, που επικοινωνεί με την CPU του PLC μέσω 
βιομηχανικού δικτύου RS485 (Profibus DPNetwork) 

 Τοπικό δίκτυο οργάνων που επικοινωνούν με αναλογικές εισόδους (4-20mA) του ΕΤ200S 
 OpticalEthernetswitchSCALANCEX106-1 στους τοπικούς σταθμούς και SCALANCEX104-2 

στο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου. 
 Profibus DPRepeaters που ενισχύουν το βιομηχανικό δίκτυο RS485 σε περίπτωση όδευσης 

πλησίον καλωδίων ισχύος μέσα στις κτιριακές εγκαταστάσεις ή στις περιπτώσεις που 
απαιτούνται δικτυακές διακλαδώσεις 

 Όργανα ανάλυσης ηλεκτρικής παροχής και κατανάλωσης τύπου JanitzaUMG 503 στους 
πίνακες MCC που επικοινωνούν μέσω δικτύου Profibus με τα PLC 

 Εξωτερικά τροφοδοτικά 400VAC / 24VDC, 20A τύπου SiemensSITOP για την τροφοδοσία 
των PLCmodules (αυτά που απαιτούν τροφοδοσία 24 VDC), των ET200S, KTP700 
BASICDP, Profibus Repeaters και SCALANCEX106-1. 

 Μετασχηματιστής 400VAC / 230VAC 1000VA 
 UPS τύπου Powerware 1000VA 
 Γενικός τριπολικός διακόπτης 
 Στοιχεία προστασίας (MiniatureCircuitBreakers) του εξωτερικού τροφοδοτικού 24 VDC, του 

PLCS7-300, των modules εισόδων - εξόδων (αναλογικών και ψηφιακών) του ET200S 
 Κλέμμες αυτοματισμού (κοινές και γείωσης) 
 Αντίσταση θέρμανσης 
 Γενικό μπουτόν άμεσης διακοπής τροφοδοσίας (EmergencyStop) στην πόρτα του πίνακα 
 Συσκευές αντικεραυνικής προστασίας στην τροφοδοσία του πίνακα 
 Τοπικό χειριστήριο Simocode για κινητήρες πάνω από 7.5kW εγκατεστημένο στην 

εξωτερική πλευρά της πόρτας του πίνακα 
 Σύστημα ασφαλείας Siguard μέσα στον πίνακα. 

 
Κάθε PLC έχει τις ακόλουθες κάρτες : 
 
 CPU 315-2DP (128 ή 512 Kbyte) ανάλογα με το μέγεθος του προγράμματος που απαιτείται 

για τον τοπικό πίνακα που θα εξυπηρετεί το PLC.  
 Κάρτα επικοινωνίας EthernetCP343-1 Lean (100Mbps) 
 
Όλα τα τοπικά PLC με την βοήθεια των οπτικών Ethernetswitch (SCALANCEX106-1) και 
πολύτροπης οπτικής ίνας επικοινωνούν σε ακτινική διάταξη με  SCALANCEX104-2 και με τους 
δύο Servers . 
 
Οι δύο Servers έχουν την δυνατότητα να αλληλοελέγχονται και σε περίπτωση αποτυχίας του 
Server που είναι υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση των PLCs. Αυτό γίνεται αντιληπτό από τον 
βοηθητικό Server που αναλαμβάνει τη διαχείριση των δεδομένων (RedundantServers). 
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Όλοι οι τοπικοί πίνακες ελέγχου και χειρισμού θα εγκατασταθούν σε επέκταση των πινάκων 
MCC. 
 
Το σύστημα θα είναι εξοπλισμένο με τις παρακάτω συσκευές / διατάξεις: 
 
 Έξι επώνυμοι υπολογιστές (2 Servers και 4 για Workstations) που περιλαμβάνουν, 

Monitor 24”, πληκτρολόγιο, ποντίκι, σκληρό δίσκο, DVD μονάδα, USB πόρτες, 2 
Ethernetcommunicationmodules (βλπ. κεφ. 5.2),  

 Τααπαραίτηταoptical Ethernet Switch SCALANCE X104-2  
 εξωτερικό τροφοδοτικό SITOPSIEMENS 230 VAC/24VDC, 10 A, που θα συνδέεται με τα 

UPS τύπου 9120 Powerware 6KVA . 
 2 UPS τύπου 9120 Powerware 6 KVA που τροφοδοτούν τους 2 Servers και τους 4 

Σταθμούς Εργασίας. 
 1 EthernetSwitch 8 θυρών για την σύνδεση των Servers και των Workstations μεταξύ 

τους. 
 1 EthernetSwitch 16 θυρών για την σύνδεση των Servers και των SCALANCEX104-2. 
 Δίκτυο επικοινωνίας οπτικών ινών σε διάταξη αστέρα υλοποιημένο με τα 

OpticalEthernetSwitchScalance Χ104-2 και Χ106-1 με πρωτόκολλο επικοινωνίας 
EthernetTCP/IP 

 Δίκτυο επικοινωνίας ηλεκτρικού καλωδίου RS485 που χρησιμοποιείται στους τοπικούς 
πίνακες χειρισμού και ελέγχου για την επικοινωνία της CPU του PLC με το ΕΤ200S, τα 
KTP700 BASICDP, τα όργανα ανάλυσης ηλεκτρικής παροχής και κατανάλωσης τύπου 
JanitzaUMG 503, τους ελεγκτές κινητήρων Simocode και τους ρυθμιστές στροφών. 
Επιπροσθέτως, στις περιπτώσεις που απαιτείται, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο 
επικοινωνίας ProfibusDP . 

 Σταθμό Ανάπτυξης (EngineerStation). Ο πρώτος Server δίνει την δυνατότητα σε 
εξιουσιοδοτημένoπρόσωπo να διορθώνει το λογισμικό εφαρμογής και των δύο Servers 
και των 4 θέσεων εργασίας, να αλλάζει απομακρυσμένα ON-line (μέσω του Ethernet) τα 
προγράμματα των PLC και να αλλάζει εσωτερικές παραμέτρους τους και να εμφανίζει τα 
διαγνωστικά μηνύματα συστήματος των τοπικών PLC για την αντιμετώπιση σφαλμάτων. 

 
Το σύστημα θα είναι επεκτάσιμο προκειμένου να ικανοποιήσει μελλοντικές ανάγκες.  
 
Τα τοπικά PLC θα παραδοθούν με εφεδρεία +20% σε εγκατεστημένες βάσεις στήριξης και 
ηλεκτρονικές κάρτες ψηφιακών και αναλογικών εισόδων / εξόδων. 
 
Στο πρόγραμμα SCADASiemensWinCCV7.4 θα προσφέρεται η μέγιστη δυνατότητα σε 
μεταβλητές (64000) ενώ τα προγράμματα θα έχουν τουλάχιστον 20% περίσσεια δυναμικότητας 
λογικής επεξεργασίας πέραν των απαιτουμένων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του 
συστήματος. 
 
Το σύστημα αυτοματισμού επιτρέπει την εύκολη μελλοντική επέκταση με μικρό επιπρόσθετο 
κόστος λόγω της τεράστιας ανάπτυξης των δικτύων υπολογιστών τύπου LAN 
(LOCALAREANETWORKS) αρχιτεκτονικής αστέρα, δακτυλιδιού, αστέρα + δακτυλιδιού και της 
τεχνικές τηλεπικοινωνίας (Multidrop, Profibus, Ethernet). 
 
To προσφερόμενο SCADA σύστημα είναι multiuser, multitasking, πραγματικού χρόνου και 
λειτουργεί σε IBM συμβατούς υπολογιστές. 
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Ακολουθεί ένα παραστατικό επίπεδο διαχείρισης, το οποίο δεν είναι δεσμευτικό, αλλά ορίζει το 
υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης που είναι επιθυμητό στην επικοινωνία των χρηστών με το 
πρόγραμμα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA). 
 
Οι γραφικές παραστάσεις, οι ομαδοποιήσεις συναγερμών, οι αναγνωρίσεις συναγερμών, οι 
ρυθμίσεις των αναλογικών μεγεθών, οι τηλεχειρισμοί που περιγράφονται αποτελούν ένα μέρος 
της γραφικής απεικόνισης και δεν εξαντλούν τις υποχρεώσεις προγραμματισμού του ανάδοχου 
αυτοματισμών. 
 
 
7.1 Παράδειγμα γραφημάτων πραγματικού χρόνου 
 
Η μορφή παρουσίασης των γραφημάτων αναλογικών μεγεθών σε βάθος χρόνου είναι η 
ακόλουθη: 
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7.2 Παράδειγμα διαχείρισης συναγερμών 
 
Από την κεντρική οθόνη του συστήματος θα επιλέγεται η εμφάνιση της λίστας των συναγερμών στο 
πεδίο «ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ». Επειδή ο συνολικός αριθμός των πιθανών σφαλμάτων όλης της 
εγκατάστασης είναι μεγάλος, είναι δυσχερής η διαχείρισή τους. Για να αποφευχθεί αυτό προβλέπεται 
παραμετροποίηση της λίστας σφαλμάτων, ανάλογα με την περιοχή εμφάνισης του σφάλματος. 
 
Οι συναγερμοί θα απεικονίζονται ανά επιλεχθείσα περιοχή. Αν η λίστα συναγερμών κληθεί από 
κάποιο σημείο της εφαρμογής, στο οποίο παρακολουθείται συγκεκριμένο τμήμα της εγκατάστασης, 
τότε τα σφάλματα που θα απεικονίζονται θα αφορούν μόνο στο τμήμα που παρακολουθείται. Αν η 
λίστα κληθεί από οποιαδήποτε γενική οθόνη τότε θα εμφανίζονται όλα τα σφάλματα. 
 
Πιο αναλυτικά : 
 
 Αν είναι ενεργή οθόνη συγκροτήματος (π.χ. MCC-1) και επιλεχθεί η εμφάνιση της λίστας 

συναγερμών τότε στην οθόνη θα απεικονίζονται τα σφάλματα του συγκεκριμένου 
συγκροτήματος. 

 Αν είναι ενεργή οθόνη υποσυγκροτήματος (λ.χ. MCC-1, α/σιο 1) και επιλεχθεί η εμφάνιση της 
λίστας συναγερμών, τότε στην οθόνη απεικονίζονται τα σφάλματα του συγκεκριμένου 
υποσυγκροτήματος 

 Αν δεν είναι ενεργή καμία ειδική οθόνη και επιλεχθεί η εμφάνιση της λίστας συναγερμών τότε 
θα εμφανίζονται όλοι οι συναγερμοί του συστήματος. 

 
Η λίστα συναγερμών περιέχει μία σειρά πλήκτρων στην πάνω πλευρά της για τη διαχείριση των 
δεδομένων. Αναλυτικότερα : 

 
Κουμπί Λειτουργία 

 

 

Απεικονίζει τους ενεργούς συναγερμούς 

 

 

Απεικονίζει τα σφάλματα, τα οποία είναι καταγεγραμμένα στο αρχείο 
καταγραφής μικρής διάρκειας (ο χρόνος τήρησης του αρχείου αυτού είναι 
παραμετρικός). 

 

 

Απεικονίζει τα σφάλματα από το αρχείο καταγραφής μεγάλης διάρκειας. 

 

 

Αποδοχή του επιλεγμένου σφάλματος. 

 

 

Αποδοχή του επιλεγμένου σφάλματος και όλων των σφαλμάτων που ανήκουν 
στην ίδια ομάδα με αυτό. 

 

 

Κύλιση. Το κουμπί αυτό είναι επιλεγμένο πάντα και απεικονίζεται πάντα το 
τελευταίο σφάλμα. Σε περίπτωση που θέλει ο χρήστης να παρακολουθήσει 
παλαιότερα σφάλματα απενεργοποιείται αυτή η επιλογή. 

 

 

Εκτύπωση ολόκληρης της λίστας σφαλμάτων. 
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Επιστροφή στην αρχή της λίστας των σφαλμάτων. Για να είναι δυνατή η 
χρησιμοποίηση αυτής της εντολής πρέπει το πλήκτρο κύλισης να είναι ενεργό. 

 

 

Επιστροφή στο τέλος της λίστας των σφαλμάτων. 

 

 

Επόμενο μήνυμα. 

 

 

Προηγούμενο μήνυμα. 

 
 
 
7.3 Περιεχόμενα λίστας συναγερμών 
 
Η κάθε γραμμή της λίστας εμφανίζει έναν συναγερμό. Ανάλογα με την κατάσταση του 
συναγερμού, αυτός θα εμφανίζεται με διαφορετικά χρώματα με βάση έναν χρωματικό κώδικα. Ο 
προτεινόμενος χρωματικός κώδικας είναι ο παρακάτω: 
 
 
 κατάσταση κείμενο φόντο 
Ενεργός κίτρινο κόκκινο 
 Λήξη . άσπρο μπλε 
 Αποδοχή . άσπρο κόκκινο 
 
Το περιεχόμενο κάθε μηνύματος σφάλματος είναι το παρακάτω: 
 

Στοιχείο Περιγραφή Επεξήγηση 

 

 

Αύξων 
αριθμός 
σφάλματος 

Είναι ο αριθμός που δείχνει με ποια σειρά 
εμφανίστηκε ο συναγερμός στη λίστα των ενεργών 
συναγερμών. 

 

 

Κλάση του 
σφάλματος 

Είναι μια κατηγοριοποίηση σε σχέση με το στοιχείο 
στο οποίο παρουσιάστηκε σφάλμα. Όλα τα στοιχεία 
ομαδοποιούνται στις εξής κατηγορίες : 
 

1. Error 
2. Κινητήρας 
3. Βαλβίδα 
4. π.χ. Auma 

  

 

 

Τύπος του 
συναγερμού 

Είναι μια κατηγοριοποίηση σε σχέση με το 
συγκρότημα στο οποίο παρουσιάστηκε ο συναγερμός. 
Θα υπάρχουν οι απαραίτητες κατηγορίες για τα νέα 
συγκροτήματα. 

 
Σημείο 
συναγερμού 

Εμφανίζεται το στοιχείο από το οποίο προήλθε ο 
συναγερμός. 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Δ–Προδιαγραφές Αυτοματισμού 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 40 
 

 

 
 

 

Περιγραφή 
συναγερμού 

Σύντομη περιγραφή για το είδος του συναγερμού 

 

 
Ημερομηνία 

Η ημερομηνία κατά την οποία παρουσιάστηκε το 
σφάλμα. 

 

 
Ώρα 

Η ώρα κατά την οποία παρουσιάστηκε το σφάλμα. 

 

 
Κατάσταση 

Σε αυτό το πεδίο συμβολίζεται η κατάσταση του 
συναγερμού. Η επεξήγηση των συμβόλων 
αναγράφεται στον ακόλουθο πίνακα : 

 κατάσταση σύμβολο 

Ενεργοποίηση + 

Λήξη με αποδοχή - 

Λήξη χωρίς επικύρωση από 
τον χρήστη  

+/- 

  

 

 
Διάρκεια 

Σε αυτό το πεδίο αναγράφεται πόση ώρα διήρκεσε ο 
συναγερμός. 

 

 

Κωδικός 
συναγερμού 

Σε αυτό το πεδίο φαίνεται ο κωδικός του συναγερμού. 
Αυτός ο επταψήφιος αριθμός προκύπτει : 
 
ΧΧΨΨ000 
 
ΧΧ, ο αριθμός συγκροτήματος. 
ΨΨ, ο αριθμός υποσυγκροτήματος. 
000, ο αύξων αριθμός του σφάλματος, από 000 έως 
999. 
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7.4 Παράδειγμα ελεγκτή αναλογικού μεγέθους 
 

Πατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο στοιχείο, εμφανίζεται ο 
παρακάτω ελεγκτής : 
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Στον τίτλο εμφανίζεται ο κωδικός του οργάνου μέτρησης, η περιγραφή του, και ο αύξων αριθμός 
του. Κάθε στοιχείο στην εγκατάσταση έχει έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό ανά PLC. Αυτός 
χρησιμοποιείται σε κάθε διαδικασία για την αναγνώριση του στοιχείου. Εμφανίζεται η τρέχουσα 
τιμή του μετρούμενου μεγέθους, με την μονάδα μέτρησης της. 
 

Εμφανίζεται το ποσοστό της κλίμακας μέτρησης που 
αντιστοιχεί η τρέχουσα τιμή 
 

 
Ορίζεται η κλίμακα μετατροπής του μεγέθους που παρέχει 
το αισθητήριο στο πραγματικό φυσικό μέγεθος. 
Ο ορισμός της κλίμακας μετατροπής επιτρέπει την εύκολη 
ρύθμιση του μετρουμένου μεγέθους κυρίως σε 
περιπτώσεις αλλαγής αισθητηρίου, με άλλο διαφορετικού 

εύρους μέτρησης. Το κάτω όριο της κλίμακας είναι η τιμή που αντιστοιχεί στο ελάχιστο σήμα 
από το αισθητήριο (π.χ. 4 mA), ενώ το άνω όριο αντιστοιχεί στο μέγιστο σήμα από το 
αισθητήριο (π.χ. 20mA). Η καταχώρηση τιμών μπορεί να γίνει με απευθείας πληκτρολόγηση στο 

πεδίο ή με χρήση των πλήκτρων αύξησης / μείωσης  
 

Ορίζεται μία σταθερά η οποία πάντα προστίθεται στην 
τρέχουσα τιμή του μεγέθους. Χρησιμοποιείται για 
περιπτώσεις όπου η μετρούμενη τιμή έχει μια σταθερή 

απόκλιση από το πραγματικό μέγεθος (χρησιμοποιείται π.χ. για το βάθος νερού σε δεξαμενές). 
Η καταχώρηση τιμών μπορεί να γίνει με απευθείας πληκτρολόγηση στο πεδίο ή με χρήση των 

πλήκτρων αύξησης / μείωσης . 
 

Ορίζεται μία τιμή η οποία θεωρείται ως τρέχουσα σε 
περίπτωση βλάβης του αισθητηρίου μέτρησης. 
 

Η καταχώρηση τιμών μπορεί να γίνει με απευθείας πληκτρολόγηση στο πεδίο ή με χρήση των 

πλήκτρων άυξησης / μείωσης . 
 
Κάθε μέγεθος έχει τέσσερα (4) ελεγχόμενα όρια που ορίζονται από τον χρήστη. Η υπέρβαση 
των ορίων αυτών σηματοδοτείται  (α) Άμεσα ή (β) με χρονική υστέρηση, η οποία 
παραμετροποιήσιμη. 

 
Στην περίπτωση χρονικής υστέρησης δίνεται γραφική ένδειξη του 
υπολειπόμενου χρόνου για την ενεργοποίηση συναγερμού. Στο τέλος του 
χρόνου ενεργοποιείται η ένδειξη κάτω δεξιά (υπέρβαση) 
 
 
 

 
 
Καθυστέρηση ενεργοποίησης σφάλματος υπέρβασης. 
 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Δ–Προδιαγραφές Αυτοματισμού 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 43 
 

 

 
 
Άμεσος συναγερμός υπέρβασης 
 

 
Το όριο τιμής στο οποίο ενεργοποιείται το σφάλμα, ορίζεται στην κλίμακα 
μέτρησης.  
 
Το σφάλμα κατώτατου ορίου ενεργοποιείται για μετρούμενη τιμή μικρότερη 
από αυτή του ορίου. 
 
Το σφάλμα χαμηλού ορίου ενεργοποιείται για μετρούμενη τιμή μικρότερη 
από αυτή του ορίου. 
 
Το σφάλμα υψηλού ορίου ενεργοποιείται για μετρούμενη τιμή μεγαλύτερη 
από αυτή του ορίου. 
 
Το σφάλμα ανωτάτου ορίου ενεργοποιείται για μετρούμενη τιμή 
μεγαλύτερη από αυτή του υψηλού ορίου. 
 

 
 
7.5 Παράδειγμα ελεγκτή κινητήρα 

 
Η απεικόνιση κινητήρα από το σύστημα ακολουθεί ένα χρωματικό κώδικα βάσει 
της κατάστασής του. 
 
 

Ο κώδικας αυτός επεξηγείται στον ακόλουθο πίνακα :  
 
Κατάσταση Χρώμα 
Στάση Πρωτότυπο 
Λειτουργία Πράσινο 
Σφάλμα Πρωτότυπο-πορτοκαλί(flashing) 
 

Σε περίπτωση που ο κινητήρας διαθέτει ρύθμιση στροφών με Inverter, 
απεικονίζεται το σημείο ρύθμισης επί τοις εκατό 
 
 
 

 
Επιλέγοντας το στοιχείο, εάν έχει προγραμματιστεί το δικαίωμα παραμετροποίησης του ελεγκτή 
από τον χρήστη, εμφανίζεται η κάτωθι εικόνα. 
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Στον τίτλο εμφανίζεται ο κωδικός του κινητήρα, η 
περιγραφή του, και ο αύξων αριθμός του.  
 

 
Κάθε στοιχείο στην εγκατάσταση έχει έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό ανά PLC. Αυτός 
χρησιμοποιείται σε κάθε διαδικασία για την αναγνώριση του στοιχείου. 

Στις περιοχές αυτές εμφανίζεται η κατάσταση του προηγούμενου και του 
επόμενου στοιχείου όταν ο κινητήρας είναι τμήμα μίας ομάδας 
(αλυσίδας) στοιχείων με σειριακή εκκίνηση – στάση. Αυτό κάνει πολύ 
εύκολο τον εντοπισμό προβλημάτων σε σειριακές διαδικασίες, γιατί είναι 

άμεσα εμφανές σε ποίο στοιχείο της ομάδας υπάρχει πρόβλημα. 
 

 
Προηγούμενο / επόμενο στοιχείο δεν λειτουργεί. 

 
Προηγούμενο / επόμενο στοιχείο λειτουργεί. 

 

Στο όργανο απεικονίζεται η επιθυμητή ταχύτητα του κινητήρα. 
Διαθέσιμο μόνο εάν ο κινητήρας έχει ρύθμιση στροφών. Η τιμή 
απεικονίζεται σε κλίμακα 0 - 100 %. 
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Στο όργανο απεικονίζεται η τρέχουσα ταχύτητα του κινητήρα. 
Διαθέσιμο μόνο εάν ο κινητήρας έχει ρύθμιση στροφών. Η τιμή 
απεικονίζεται σε κλίμακα 0 - 100 %. 

 

 
Στο όργανο απεικονίζεται ο χρόνος σε δευτερόλεπτα (sec) για 
τον οποίο λειτουργεί η προειδοποιητική φαροσειρήνα (εάν 
υπάρχει), πριν την λειτουργία του κινητήρα. Μετά το χρονικό 
διάστημα λειτουργίας της φαροσειρήνας δίνεται η έξοδος από 
το PLC προς τον κινητήρα. 

 
Η ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης εξόδου  αλλάζει κατάσταση  . 
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7.6 Καταστάσεις και σφάλματα του κινητήρα 
 
Έτοιμος κινητήρας διαθέσιμος για εκκίνηση 
Remote σε απομακρυσμένο έλεγχο (από το PLC) 
Χειροκίνητο σε χειροκίνητη λειτουργία  
Αυτόματο Εντολοδότηση κινητήρα από το PLC σε αυτόματο κύκλο. 
Σφάλμα Ο κινητήρας δεν μπορεί να εκκινήσει 
Ανάδραση Ασυμφωνία μεταξύ εξόδου του PLC και κυκλώματος ισχύος του κινητήρα. 
Θερμικό : Σφάλμα του θερμικού του κινητήρα. 
Άλλο σφάλμα: Άλλο σφάλμα (π.χ. ανίχνευση υγρασίας) 
Προηγούμενο : ο κινητήρας δεν μπορεί να εκκινήσει γιατί δεν λειτουργεί το προηγούμενό 

του στην ομάδα. 
Επόμενο : ο κινητήρας δεν μπορεί να εκκινήσει γιατί δεν λειτουργεί το επόμενο του 

στην ομάδα. 
 
Τα υπόλοιπα σφάλματα είναι ειδικά για κάθε κινητήρα και δημιουργούνται μόνο όπου 
απαιτούνται. 
 

Σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως σε φάση δοκιμών, είναι επιθυμητό να 
παρακάμπτονται τα σφάλματα του κινητήρα και το σύστημα αυτοματισμού να 
λειτουργεί χωρίς να τα λαμβάνει υπόψη. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση των 
εντολών παράκαμψης. Κάθε εντολή παρακάμπτει μόνο το αντίστοιχο σφάλμα. 
Επιλέγοντας με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού κάποια παράκαμψη, το 
αντίστοιχο σφάλμα εξαφανίζεται και η ενδεικτική λυχνία της παράκαμψης 
αναβοσβήνει σηματοδοτώντας την επιλογή. 
 
Η χρήση παρακάμψεων εξυπηρετεί αρκετές περιπτώσεις, χρειάζεται όμως 
πολύ προσοχή γιατί μια ξεχασμένη παράκαμψη αναιρεί μόνιμα λειτουργίες 
του αυτοματισμού που μπορεί να είναι κρίσιμες. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Τα παραπάνω κουμπιά είναι οι εντολές προς τον κινητήρα. Για να είναι δυνατή η εκκίνηση του 
κινητήρα με εντολή του χειριστή πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις : 
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Σε κάθε άλλη περίπτωση ο κινητήρας δεν δέχεται εντολή χειροκίνητης εκκίνησης. 
 

Εντολή εκκίνησης του κινητήρα στην πρώτη ταχύτητα ή κατά την ορθή φορά 
περιστροφής. Η ενδεικτική λυχνία στο κάτω δεξιό μέρος του διακόπτη αλλάζει 
κατάσταση σηματοδοτώντας τη λήψη της εντολής. Με την αποδοχή της εντολής 
ενεργοποιείται η πρώτη έξοδος. 
 
 

 
 

Εντολή εκκίνησης του κινητήρα στην δεύτερη ταχύτητα ή κατά την ανάστροφη 
φορά περιστροφής. Η ενδεικτική λυχνία στο κάτω δεξιό μέρος του διακόπτη 
αλλάζει κατάσταση σηματοδοτώντας τη λήψη της εντολής. Με την αποδοχή της 
εντολής ενεργοποιείται η δεύτερη έξοδος. 
 
 

 

 
 

Εντολή στάσης του κινητήρα. Απενεργοποιείται άμεσα οποία έξοδος ήταν ενεργή. 
 
 
 
 
 
Απενεργοποίηση κινητήρα. Η εντολή αυτή απαγορεύει την εκκίνηση σε όλες τις 
καταστάσεις του συστήματος (αυτόματο – χειροκίνητο). 
 
 
 
 

Εάν έχει πατηθεί ο διακόπτης έκτακτης ανάγκης του κινητήρα εμφανίζεται στην οθόνη το 
παρακάτω εικονίδιο. 
 

 
 

 
Συνοψίζοντας, η εφαρμογή του τρόπου απεικόνισης των συναγερμών, των χειρισμών και του 
έλεγχου του συνόλου των κινητήρων που θα εξοπλίσουν το έργο, από το Κεντρικό Σύστημα 
Έλεγχου θα προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των εγκαταστάσεων, αλλά η βασική φιλοσοφία της 
επικοινωνίας και του έλεγχου της εγκατάστασης από τον χείριστη συμμορφώνεται με την 
παραπάνω προδιαγραφή. 
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8. Όργανα μέτρησης 
 
Τα όργανα μέτρησης που θα εγκατασταθούν στο έργο θα είναι κατασκευασμένα από οίκο που 
είναι πιστοποιημένος με την τελευταία έκδοση του ISO 9000 ή ισοδύναμο.Ο σχεδιασμός του 
αυτοματισμού που αφορά στα όργανα μέτρησης θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε: 
 
 Η βλάβη ενός οργάνου δεν θα παρεμποδίζει τη λειτουργία της αντίστοιχης μονάδας. 
 Η αστοχία ενός οργάνου δεν θα μειώνει την αποτελεσματική λειτουργία βασικών μονάδων 

επεξεργασίας. 
 Μία μέτρηση εκτός ορίων θα πρέπει να αναγνωρίζεται από το σύστημα αυτοματισμού, να 

σηματοδοτείται και (στην περίπτωση που επιτρέπεται) η αντίστοιχη διαδικασία θα πρέπει 
να συνεχίζει να διεκπεραιώνεται κανονικά. 

 
Για τα όργανα που θα εγκατασταθούν σε σωληνώσεις π.χ. μετρητές παροχής, πίεσης κτλ. θα 
προβλεφθούν απαραίτητα εξαρτήματα για την απομόνωση, την εκκένωση, την συναρμολόγηση 
και αποσυναρμολόγηση, ήτοι τεμάχια εξαρμώσεως, δικλείδες απομόνωσης, κρουνοί εκκένωσης 
και δειγματοληψίας και κατάλληλες αναμονές για την διεξαγωγή των δοκιμών και ελέγχων. 
 
Όλοι οι αναλογικοί τηλεμεταδότες, δέκτες και τα ενσύρματα συστήματα μεταδόσεως θα 
λειτουργούν με σήματα 0/4...20 mA εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικά από τμήμα του 
εξοπλισμού. Κάθε όργανο θα διαθέτει επαφές συναγερμού και θα μεταδίδει αντίστοιχο σήμα σε 
περίπτωση βλάβης ή σε περίπτωση ένδειξης εκτός των ορίων. 
 
Όπου απαιτείται αντιστάθμιση θερμοκρασίας (π.χ. μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου, μέτρηση pH) 
θα γίνεται αυτόματα από το ίδιο το όργανο.  
 
Στο παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα όργανα που προβλέπονται να 
εγκατασταθούν στις επιμέρους μονάδες. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι 
θα πρέπει να προβλέψουν όλα τα όργανα, που είναι απαραίτητα για την αυτόματη λειτουργία 
των επιμέρους μονάδων, όπως αυτά προκύψουν από την Οριστική Μελέτη, ακόμη και εάν αυτά 
δεν περιλαμβάνονται στο παρακάτω Πίνακα.  
 

Όργανο μέτρησης Θέση Παρατηρήσεις 
Μέτρησηστάθμης Φρεάτιο εισόδου – πρώτος θάλαμος  US 0,5 - 5,0 m 
Διακόπτης στάθμης Ανωτάτης στάθμης πρώτου θαλάμου αγωγιμότητας 
Μέτρησηστάθμης Φρεάτιο εισόδου – δεύτερος θάλαμος  US 0,5 - 5,0 m 
Διακόπτης στάθμης Ανωτάτης στάθμης δευτέρου θαλάμου αγωγιμότητας 
Διακόπτης στάθμης Υπερχείλιση φρεατίου εισόδου αγωγιμότητας 
Μετρητής εκρηκτικών 
αερίων 

Φρεάτιο εισόδου  

Διακόπτης στάθμης 
εσχαρών 

Περιλαμβάνεται στα συγκροτήματα 
εσχάρωσης 

 

Μέτρησηστάθμης Φρεάτιο λιπών  US 0,5 - 5,0 m 
Μέτρηση παροχής Φρεάτιο μέτρησης παροχήςεισόδου MID  
Μέτρησηστάθμης Φρεάτιο μερισμού US 0,5 - 5,0 m 
Διακόπτης στάθμης Ενεργοποίηση υπερχείλισης προς 

δεξαμενή εξισορρόπησης Α  
αγωγιμότητας 
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Όργανο μέτρησης Θέση Παρατηρήσεις 
Διακόπτης στάθμης Ενεργοποίηση υπερχείλισης προς 

δεξαμενή εξισορρόπησης Β  
αγωγιμότητας 

Μέτρησηστάθμης Ανοξική δεξαμενή US 0,5 - 5,0 m 
Μέτρησηστάθμης Αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης  
Συγκέντρωσηστερεών Βιολογικός αντιδραστήρας Α  
Συγκέντρωσηστερεών Βιολογικός αντιδραστήρας Β  
Δυναμικόοξειδοαναγωγής  Ζώνη απονιτροποίησηςΑ  
Δυναμικόοξειδοαναγωγής Ζώνη απονιτροποίησηςΒ  
Διαλυμένο οξυγόνο, T, pH Βιολογικός αντιδραστήρας Α  
Διαλυμένο οξυγόνο, T, pH Βιολογικός αντιδραστήρας Β  
Μετρητής αμμωνίας Βιολογικός αντιδραστήρας  
Μέτρηση στάθμης Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας US 0,5 - 5,0 m 
Διακόπτες στάθμης Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας   
Μετρητής στάθμης ιλύος  Δεξαμενή τελικής καθίζησης Α  
Μετρητής στάθμης ιλύος  Δεξαμενή τελικής καθίζησης Β  
Μετρητής στάθμης ιλύος  Δεξαμενή τελικής καθίζησης Γ  
Μετρητής στάθμης ιλύος  Δεξαμενή τελικής καθίζησης Δ  
Μέτρηση παροχής Εξωτερική ανακυκλοφορία ιλύος Α MID 
Μέτρηση παροχής Εξωτερική ανακυκλοφορία ιλύος Β MID 
Μέτρηση παροχής Περίσσεια ιλύος MID 
Συγκέντρωση στερεών Ανακυκλοφορία ιλύος στερεών  
Υπολειμματικό χλώριο Απολύμανση – αποχλωρίωση  
Μέτρηση παροχής Εισόδου δεξαμενής σταθεροποίησης MID 
Μέτρηση στάθμης Δοχείου υποχλωριώδους νατρίου US 0,5 - 5,0 m 
Διακόπτες στάθμης Δοχείου υποχλωριώδους νατρίου αγωγιμότητας 
Μέτρηση στάθμης Δοχείου ημερήσιας κατανάλωσης 

υποχλωριώδους νατρίου 
US 0,5 - 5,0 m 

Διακόπτες στάθμης Δοχείου ημερήσιας κατανάλωσης 
υποχλωριώδους νατρίου 

αγωγιμότητας 

Μέτρηση στάθμης Δοχείου υλικού αποχλωρίωσης US 0,5 - 5,0 m 
Διαλυμένο οξυγόνο Έξοδος  
Μέτρηση στάθμης Δεξαμενή σταθεροποίησης US 0,5 - 5,0 m 

Διακόπτες στάθμης 
Δεξαμενή σταθεροποίησης – ανωτάτη 
στάθμη 

αγωγιμότητας 

Μέτρηση παροχής 
Αντλιοστάσιο δεξαμενής 
σταθεροποίησης 

 

Μέτρηση στάθμης Προπαχυντής Α US 0,5 - 5,0 m 
Μέτρηση στάθμης Προπαχυντής Β US 0,5 - 5,0 m 
Μέτρηση στάθμης Δεξαμενή ομογενοποίησης ιλύος US 0,5 - 5,0 m 
Μέτρηση παροχής Τροφοδοσία φυγόκεντρου Α MID 
Μέτρηση παροχής Τροφοδοσία φυγόκεντρου Β MID 
Μέτρηση παροχής Τροφοδοσία φυγόκεντρου Γ MID 
Μετρητής εκρηκτικών 
αερίων 

Κτίριο αφυδάτωσης  

Μέτρηση στάθμης Σιλό τροφοδοσίας ασβέστη US 1,0 - 10,0 m 

Μέτρηση παροχής 
Τροφοδοσία μονάδας βιομηχανικού 
νερού 
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Όργανο μέτρησης Θέση Παρατηρήσεις 
Μέτρηση στάθμης Δεξαμενή βιομηχανικού νερού  
Διακόπτες στάθμης Δεξαμενή βιομηχανικού νερού  
Κατανάλωση 
βιομηχανικού νερού 

Καταθλιπτικός αγωγός 
Ροόμετρο τύπου 

Woltmann 
Αυτόματος 
δειγματολήπτης 

Είσοδος εγκατάστασης, Έξοδος ΔΤΚ  

 
 
Εκτός των ανωτέρω, θα πρέπει να εγκατασταθούν:  
 
 Μετρητές και διακόπτες στάθμης σε όλους τους υγρούς θαλάμους των αντλιοστασίων 
 Μετρητές και διακόπτες στάθμης σε δεξαμενές αποθήκευσης (ιλύος, βιομηχανικού νερού 

κτλ.) και γενικά σε κανάλια και δεξαμενές όπου απαιτείται ρύθμιση της στάθμης. 
 Τα όργανα που περιλαμβάνονται σε συστήματα (π.χ. απόσμησης, παρασκευής 

πολυηλεκτρολύτη) δεν αναφέρονται διακριτά. 
 Κάθε άλλο σύστημα απαραίτητο για την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του έργου. 
 
Οι μετρήσεις από όλα τα ανωτέρω όργανα εκτός από τους διακόπτες στάθμης και τη λειτουργία 
των αυτόματων δειγματοληπτών θα καταγράφονται στο Κεντρικό σύστημα ελέγχου της 
εγκατάστασης. 
 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια και την εγκατάσταση των οργάνων 
μέτρησης στις επιμέρους μονάδες επεξεργασίας.Όλα τα όργανα και ο συναφής εξοπλισμός θα 
πρέπει να είναι βιομηχανικά προϊόντα προερχόμενα από κατασκευαστές πιστοποιημένους κατά 
ISO 9001, με αποδεδειγμένη καλή και αξιόπιστη λειτουργία σε παρόμοια έργα.  
 
Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από δόκιμα υλικά, ανθεκτικής κατασκευής, 
αξιόπιστα, ενιαίου τύπου και μελετημένα έτσι ώστε να διευκολύνεται η συντήρηση και η 
επισκευή. Τα γυαλιά όλων των ενδεικτικών οργάνων πρέπει να είναι τύπου ματ, μη 
ανακλαστικά. Όπου τοποθετούνται υπαίθριες οθόνες ενδείξεων, θα τοποθετούνται κατάλληλα 
στέγαστρα και πετάσματα για σκίαση, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση των οργάνων 
παρά την έκθεση στον ήλιο. Τα όργανα θα έχουν αναλογική έξοδο 0/4…20 mA, εκτός αν 
προδιαγράφεται διαφορετικά και θα πρέπει να είναι κατάλληλα για μετρήσεις του ρευστού μέσου 
για το οποίο που προορίζονται και για όλο το εύρος θερμοκρασιών του. Τα όργανα πρέπει να 
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα standard διαλύματα βαθμονόμησης και όποια άλλα διαλύματα 
απαιτούνται για τη λειτουργία και συντήρησή τους. 
 
Τα γενικά χαρακτηριστικά των οργάνων αυτών θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα: 
 
 Ονομαστική τάση λειτουργίας σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής (24V DC ή 230 V AC). 
 Τα όργανα θα φέρουν υποχρεωτικά τη σήμανση “CE“ σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές 

Οδηγίες Νέας Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 93/68. Μόνο όταν υλοποιούνται οι 
απαιτήσεις των πιο πάνω Ευρωπαϊκών Οδηγιών επιτρέπεται η σήμανση “CE”.  

 Τα όργανα μετρήσεως γενικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0410 
και τα πρότυπα IEC51 και IEC521. 

 Η τάση δοκιμής για την αντοχή των οργάνων μετρήσεως θα είναι η κατάλληλη για την 
αντίστοιχη περιοχή μέτρησης σε σχέση με την απαιτούμενη κλάση ακρίβειας. Η κλάση 
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ακριβείας θα αναφέρεται για την θερμοκρασία +20°C σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE 
0410. 

 Το περίβλημα των οργάνων θα είναι στεγανό, για εκτόξευση νερού και σκόνης. Η στήριξη 
των οργάνων στους πίνακες θα είναι σύμφωνη προς το DIN 43835 και θα εξασφαλίζει 
εύκολη ανάγνωση. Κατά συνέπεια το ύψος τοποθέτησης από το διαμορφωμένο δάπεδο 
δε θα είναι μικρότερο από 600 mm και μεγαλύτερο από 1.600 mm. 

 Η βαθμίδα μετρήσεως θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DIN 43802 και η διάταξη των 
ακροδεκτών ηλεκτρικής συνδέσεως στις προδιαγραφές DIN 43807.  

 Τα όργανα που προγραμματίζονται θα πρέπει να έχουν δυνατότητα διασύνδεσης με 
φορητό υπολογιστή για τον προγραμματισμό και να διαθέτουν  υποδοχή και τα αναγκαία 
εξαρτήματα για την διασύνδεση αυτή. Επίσης θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα 
λογισμικά για να είναι δυνατός ο προγραμματισμός από την Υπηρεσία.  

 
Οι καλωδιώσεις των οργάνων θα προστατεύονται από ασφάλειες. 
 
 
8.1 Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου 
 
Ο μετρητής παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου δεν θα παρεμβάλει κανένα εμπόδιο στη ροή του 
υγρού (μηδενική πτώση πιέσεως), δεν θα έχει κινούμενα μέρη, θα είναι κατάλληλος για 
μετρήσεις σε διαβρωτικά υγρά και υγρά με αιωρήματα. Η μέτρηση πρέπει να είναι ανεξάρτητη 
από τις μεταβολές πυκνότητας, ιξώδους, πιέσεως και θερμοκρασίας με δυνατότητα μέτρησης 
και κατά τις δύο κατευθύνσεις. 
 
Η διαστασιολόγηση του μετρητή θα διασφαλίζει ότι η ταχύτητα ροής του νερού θα κυμαίνεται 
από 0,5 m/s έως 10 m/s.  
 
Η επένδυση των αισθητηρίων θα είναι από σκληρό καουτσούκ ή νεοπρένιο και τα ηλεκτρόδια 
από ανοξείδωτο χάλυβα AISI316 με προστασία ΙΡ 67. Το αισθητήριο θα έχει σύνδεση με 
φλάντζα κατά DIN και στη περίπτωση που η διάμετρος είναι μικρότερη της αντίστοιχης 
σωλήνωσης, πρέπει να συνοδεύεται με τεμάχια συστολής – διαστολής με μέγιστη συνολική 
κλίση 8 από το οριζόντιο.  
 
Στην περίπτωση μη αγώγιμου παρεμβύσματος ή οργάνου, θα συνδέεται αγωγός συνέχειας 
γείωσης μεταξύ των φλαντζών διατομής 6mm2. 
 
Ο μετατροπέας/ενισχυτής θα βρίσκεται είτε στο σώμα του οργάνου είτε εντός πίνακα και σε 
απόσταση ως 250 m από το ασθητήριο. Για την περίπτωση απομακρυσμένης εγκατάστασης  οι 
συνδέσεις μεταξύ αισθητηρίου-σώματος και ηλεκτρονικού μετατροπέα θα πραγματοποιούνται 
μέσω ειδικών καλωδίων διπλής θωράκισης έναντι ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών τα οποία θα 
εξασφαλίζουν την μεταφορά του σήματος χωρίς απώλειες σε απόσταση τουλάχιστον 250 
μέτρων. Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται προστασία ΙΡ67. Η περιοχή μέτρησης θα είναι 
από 10% έως 125% της ονομαστικής παροχής.  
 
Ο μετατροπέας θα διαθέτει: 
 
 πληκτρολόγιο προγραμματισμού και οθόνη για την ένδειξη της στιγμιαίας ένδειξης (m3/h), 

της αθροιστικής παροχής και των σφαλμάτων κατά την λειτουργία του οργάνου 
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 την δυνατότητα ασφαλούς αποθήκευσης των τεχνικών χαρακτηριστικών του μετρητή 
παροχής σε περίπτωση διακοπής ρεύματος 

 σήμα εξόδου 0/4…20mA ανάλογο της στιγμιαίας παροχής 
 ακρίβεια μέτρησης 0,25% της πραγματικής  μέτρησης παροχής 
 σήμα παλμών που θα αντιστοιχεί στην ολοκλήρωση της παροχής (παραμετροποίηση 

μετά από ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας) 
 ένδειξη για την σήμανση της κατάστασης του αγωγού όταν αυτός είναι άδειος 
 σήμα σφάλματος οργάνου 
 τροφοδοσία 230V / 50Hz 
 
Η εγκατάσταση του οργάνου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και θα 
είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζεται η ακρίβεια της μέτρησης και η συμπεριφορά του από 
παρακείμενους αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος (μέση ή χαμηλή τάση), τηλεφωνικά καλώδια και 
άλλους υπάρχοντες αγωγούς νερού, με βάση τις προδιαγραφές ΕΝ 50081-1, ΕΝ50082-2 που 
αφορούν στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 
 
 
8.2 Μέτρηση στάθμης με υπερήχους 
 
Το σύστημα μέτρησης στάθμης με υπερήχους θα αποτελείται από το αισθητήριο και τον 
ενισχυτή/μεταδότη τα οποία μπορεί να αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ο μετρητής θα έχει τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά:  
 
 εμβέλεια και ελάχιστη απόσταση αναγνώρισης ανάλογες με την εφαρμογή 
 ψηφιακή ένδειξη της στάθμης στον μεταδότη 
 σήμα εξόδου 0/4...20mΑ ανάλογη της στάθμης 
 ακρίβεια σήματος ± 0,02 mA 
 δύο μεταγωγικές επαφές ορίου ρυθμιζόμενες 
 αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας του όλου συστήματος και παροχή σήματος σε περίπτωση 

βλάβης 
 τάση τροφοδοσίας 230V/50Hz 
 
Ο μετρητής θα έχει τη δυνατότητα να καταγράφει και να αποθηκεύει το ακουστικού αποτύπωμα 
κενής δεξαμενής με τη βοήθεια του οποίου θα είναι δυνατή η αγνόηση παρεμβολών που 
δημιουργούνται από σταθερά εμπόδια εντός των δεξαμενών. 
 
Τα όργανα θα καλύπτουν τα European EMC Standards EN50 081-1 for interference emission 
και EN50 082-2 for interference immunity. 
 
 
8.3 Μέτρηση στερεών και θολότητας 
 
Τα όργανα μέτρησης στερεών και θολότητας θα είναι οπτικού τύπου και θα αποτελούνται από 
αισθητήριο και ενισχυτή/μεταδότη. Μέσω της διάθλασης και απορρόφησης που προκαλούν τα 
διαλελυμένα στερεά σε παλμούς φωτός θα εξάγεται η αναλογία στερεών. Τα αισθητήρια δεν 
πρέπει να έχουν κινούμενα μέρη και πρέπει να είναι κατασκευασμένα από κατάλληλα υλικά για 
τις υφιστάμενες συνθήκες εργασίας, με προστασία ΙΡ 68. Η ακρίβεια μέτρησης θα είναι 
τουλάχιστον 1% για θερμοκρασία ρευστού μέχρι 50ΟC/3bar.  



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 5Δ–Προδιαγραφές Αυτοματισμού 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 53 
 

 
Στη περίπτωση που είναι εμβαπτιζόμενου τύπου θα πρέπει να εγκαθίσταται μέσα σε 
προστατευτικό σωλήνα PVC ή άλλο υλικό της έγκρισης της Υπηρεσίας και θα πρέπει να 
συνοδεύονται με τα απαραίτητα εξαρτήματα για την στερεή και ασφαλή τοποθέτησή τους. Στη 
περίπτωση, που η μέτρηση γίνεται σε αγωγό, το αισθητήριο θα πρέπει να φέρει βάνα σφαίρας 
για απομόνωση, ώστε σε περιόδους συντήρησης να μην τίθεται η γραμμή εκτός λειτουργίας. 
 
Ο μετατροπέας – ενισχυτής θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
 ψηφιακή ένδειξη της μέτρησης σε NTU και mg/l (μέτρηση στερεών) ή gr/L και ppm 

(μέτρηση θολότητας) 
 δυνατότητα επιλογής εύρους μέτρησης με κομβίο επιλογής περιοχής μέτρησης 
 αναλογικό σήμα εξόδου 0/4...20mA 
 αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας και παροχή σήματος σε περίπτωση βλάβης 
 δύο ρελέ ορίων (min/max) σε τιμές που θα εισάγονται επί τόπου 
 δυνατότητα ασφαλούς αποθήκευσης των settings, σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος 
 σύστημα αυτορύθμισης και απόρριψης εξωτερικού φωτισμού με χρήση φωτοτρανζίστορ 

αναφοράς 
 τάση λειτουργίας 230V / 50Hz 
 
Το όργανο θα συνοδεύεται από μονάδα αυτόματου καθαρισμού των αισθητηρίων. 
 
 
8.4 Μέτρηση υπολλειματικού χλωρίου 
 
Η μέτρηση του υπολειμματικού χλωρίου θα γίνεται με την αμπερομετρική μέθοδο με αισθητήριο 
το κέλυφος του οποίου θα είναι κατασκευασμένο από PVC ή άλλο κατάλληλο πλαστικό υλικό. 
Στο άκρο του θα φέρει αντικαθιστάμενη μεμβράνη προστασίας από PTFE. Η σύνδεση με τον 
ενισχυτή θα γίνεται με ειδικό καλώδιο χαμηλού θορύβου. Ένα ενσωματωμένο αισθητήριο 
θερμοκρασίας θα χρησιμοποιείται για την αυτόματη αντιστάθμιση της μέτρησης. 
 
Το όργανο πρέπει να έχει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  
 
 περιοχή μέτρησης 0,05 – 20mgr Cl2/L 
 μέγιστη ανάλυση ενισχυτή/μεταδότη 0,1gr/L 
 αισθητήριο θερμοκρασίας ενσωματωμένο NTC, 10kΩ σε 25C 
 μέσος χρόνος ζωής ηλεκτρολύτη 12 μήνες 
 δύο έξοδοι 0/4...20mA (υπολ/κού χλωρίου και θερμοκρασίας) ανάλογες των περιοχών 

μέτρησης  
 δύο ρυθμιζόμενες μεταγωγικές επαφές ορίου  
 ένδειξη σφάλματος 
 σύστημα αυτοδιάγνωσης 
 
 
8.5 Μέτρηση διαλ/νου οξυγόνου 
 
Το όργανο θα αποτελείται από αισθητήριο, ενισχυτή και την απαραίτητη καλωδίωση. Η μέτρηση 
του διαλυμένου οξυγόνουγίνεται από ηλεκτρόδιο κατάλληλου μήκους με ενσωματωμένο 
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αισθητήριο για αντιστάθμιση της θερμοκρασίας. Το όργανο θα είναι φωτομετρικού τύπου 
(οπτικής μέτρησης). 
 
Το ηλεκτρόδιο θα τοποθετείται σε ειδικό κάλυμμα από πολυπροπυλένιο για να είναι δυνατή η 
αφαίρεσή του για αντικατάσταση/συντήρηση. Θα συνδέεται ηλεκτρικά με τον μεταδότη με ειδικό 
πολύκλωνο καλώδιο μεγάλης ακρίβειας μέτρησης, κατάλληλα προστατευμένο από την 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του περιβάλλοντος. 
 
Το όργανο πρέπει να έχει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  
 
 εύρος μέτρησης 0 - 20 mg/L ή 0 - 200% SAT 
 ανάλυση ενισχυτή/μεταδότη 0,01mg/L ή 0,1% SAT 
 ακρίβεια μέτρησης 0,5% 
 αισθητήριο θερμοκρασίας ενσωματωμένο NTC, 10kΩ σε 25C 
 δύο έξοδοι 0/4...20mA (διλ/νου οξυγόνου και θερμοκρασίας) ανάλογες των περιοχών 

μέτρησης 
 δύο ρυθμιζόμενες μεταγωγικές επαφές ορίου 
 ένδειξη σφάλματος 
 σύστημα αυτοδιάγνωσης 
 
 
8.6 Εκτέλεση Εργασιών 
 
Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις γραπτές 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 της εγκατάστασης, τη 
θέση του έργου σε λειτουργία και τις δοκιμές του εξοπλισμού. 
 
Τα όργανα θα πρέπει να τοποθετηθούν με ιδιαίτερη σχολαστικότητα ώστε να διασφαλιστεί ο 
βαθμός προστασίας τους ως προς την στεγανότητα, η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία τους 
και η καλαίσθητη εμφάνιση τους. Εντός πινάκων θα τοποθετούνται σε κανονικές αποστάσεις 
μεταξύ τους ώστε να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση τους, 
χωρίς μεταβολή της κατάστασης των παρακείμενων οργάνων. Θα διασφαλίζεται επίσης άνεση 
χώρου εισόδου για την σύνδεση των καλωδίων των κυκλωμάτων και συμμετρική εμφάνιση. 
 
Όπου απαιτείται τοποθέτηση εκτός πινάκων, η στήριξη των μεταδοτών/ενισχυτών θα γίνεται είτε 
σε ανοξείδωτες μικροκατασκευές, όπου τα μπουλόνια, βίδες κτλ. υλικά στερέωσης πρέπει να 
είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα είτε εντός ηλεκτρολογικών πινάκων. Η θέση 
τοποθέτησης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή και εγκεκριμένη από 
την Υπηρεσία. 
 
Όπου απαιτείται τα όργανα θα είναι αντιεκρηκτικού τύπου (CENELECEEx), ενώ στις περιοχές 
με όξινο περιβάλλον, οι αισθητήρες θα είναι κατασκευασμένοι για ανάλογες συνθήκες (βάσει 
πιστοποιητικού από την εταιρεία κατασκευής). 
 
Οι αισθητήρες σε περιοχές που υπάρχει πιθανότητα πλημμύρας θα πληρούν την κλάση 
προστασίας ΙΡ68. 
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Μετά την εγκατάσταση των οργάνων μέτρησης, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην 
Υπηρεσία, για έγκριση τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες:  
 
 Πιστοποιητικό βαθμονόμησης ή ελέγχου από τον κατασκευαστή  
 Πίνακα σε γραπτή και ηλεκτρονική μορφή με τις παραμέτρους που εισήγαγε ο Ανάδοχος 

για την τοποθέτηση και ρύθμιση του οργάνου.  
 Πίνακα με το πρόγραμμα συντήρησης που απαιτείται. Στο πρόγραμμα θα αναφέρεται και 

η περίοδος ανάμεσα στις συντηρήσεις και τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά και 
ανταλλακτικά. 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να υποβάλει τα στοιχεία των οργάνων που σκοπεύει να 
τοποθετήσει. Η υποβολή θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων: 
 
 Στοιχεία για τον κατασκευαστή των οργάνων. 
 Τα λεπτομερή εγχειρίδια όλων των οργάνων που πρόκειται να τοποθετήσει. 
 Σχέδια χωροθέτησης της θέσης των οργάνων για όσα όργανα θα τοποθετηθούν εκτός των 

ηλεκτρολογικών πινάκων. 
 Λεπτομερή περιγραφή του τρόπου στήριξης των οργάνων και αναφορά στα υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εργασία αυτή. 
 Λίστα με τις προτεινόμενες από τον ανάδοχο ρυθμίσεις για κάθε όργανο. 
 Σχέδια όδευσης της καλωδίωσης των οργάνων προς τους πίνακες που αυτά 

συνεργάζονται και λίστα των υλικών που θα κατασκευαστεί η όδευση αυτή, αν δεν 
υπάρχει ήδη υφιστάμενη διαδρομή. 

 
 
8.7 Έλεγχοι και δοκιμές 
 
Τα όργανα και όλα τα εξαρτήματά τους θα πρέπει να είναι επιθεωρήσιμα την περίοδο που 
τοποθετούνται από την Υπηρεσία επίβλεψης του έργου. Η τοποθέτηση, ρύθμιση και οι δοκιμές 
θα γίνουν με μέριμνα και με έξοδα του Αναδόχου. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει με προειδοποίηση δύο εβδομάδων να ανακοινώσει στην Υπηρεσία για τις 
δοκιμές των οργάνων, που πρόκειται να προβεί για να παραστεί η Υπηρεσία εάν το επιθυμεί. 
 
 
8.7.1 Δοκιμές επί τόπου του έργου 
 
Επί τόπου του έργου θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω έλεγχοι και 
δοκιμές και να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιμών με ευθύνη του Αναδόχου: 
 
 Γενικός οπτικός έλεγχος των οργάνων (τοποθετημένων εντός ή εκτός πινάκων). 
 Έλεγχος σωστής τοποθέτησης των οργάνων και σύνδεσης των εξωτερικών καλωδίων σ’ 

αυτά. 
 Έλεγχος της σωστής αρίθμησης των κλώνων των καλωδίων.  
 Ακολουθία εσωτερικών συνδέσεων. 
 Έλεγχος σωστής συνεργασίας των παρεχομένων σημάτων από τα όργανα με το PLC. 
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Σε περίπτωση δυσλειτουργίας μετά την θέση των οργάνων σε λειτουργία η Υπηρεσία μπορεί να 
ζητήσει από τον Ανάδοχο να επαναλάβει όσες δοκιμές έχουν σχέσεις με την δυσλειτουργία. Οι 
δοκιμές αυτές θα γίνουν με δαπάνες του Αναδόχου. 
 
 
8.7.2 Υποβολή μετά την τοποθέτηση, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία 
 
Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης και της θέσης σε λειτουργία των οργάνων, θα 
υποβληθούν στην Υπηρεσία τα παρακάτω: 
 
 Τα πιστοποιητικά των δοκιμών. 
 Τα λεπτομερή εγχειρίδια όλων των οργάνων που τοποθέτησε. 
 Φυλλάδιο λειτουργίας και ανίχνευσης βλαβών στην Ελληνική γλώσσα. 
 Φυλλάδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 
 Τεχνικά φυλλάδια των οργάνων που τοποθετήθηκαν στην Ελληνική ή την Αγγλική 

γλώσσα. 
 Φυλλάδιο όλων των ρυθμίσεων που έγιναν στα όργανα με επεξηγήσεις σχετικά με τι 

αναφέρεται η ρύθμιση. 
 
 
8.8 Τεύχος Τεκμηρίωσης 
 
Ο Ανάδοχος, πριν από την έναρξη ανάπτυξης του λογισμικού των ΠΣΕ και του λογισμικού του 
ΚΕΛ οφείλει να υποβάλλει στην Επίβλεψη του έργου για έγκριση Τεύχος Τεκμηρίωσης για το 
λογισμικό κάθε Περιφερειακού Σταθμού Ελέγχου και του ΚΕΛ. 
 
Στα Τεύχη Τεκμηρίωσης θα γίνεται αναλυτική παρουσίαση των διατάξεων αυτοματισμού κάθε 
επιμέρους ΠΣΕ, καθώς επίσης και των βασικών λειτουργιών του SCADA. Τα παραπάνω πρέπει 
να είναι σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις, που καθορίζονται στη παρούσα Τεχνική 
Προδιαγραφή. Πέραν των Τευχών Τεκμηρίωσης τα παραπάνω θα παρουσιαστούν στην 
Υπηρεσία και με εποπτικό τρόπο. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα εντός ευλόγου χρόνου να 
ζητήσει συμπληρώσεις και τυχόν βελτιώσεις.  
 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας παράτασης ή πρόσθετης αμοιβής για τις πιο πάνω 
περιγραφείσες υποχρεώσεις του προκειμένου να εξασφαλίσει την έγκριση για εγκατάσταση του 
υπ’ αυτού προτεινόμενου λογισμικού. 
 
 
9. Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (RDBMS) 
 
Όλες οι μετρήσεις και οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους ΠΣΕ, που είναι συνδεδεμένοι 
με το σύστημα τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού, θα πρέπει να επεξεργάζονται, αποθηκεύονται 
και διαχειρίζονται από ένα σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (RDBMS) που θα υπάρχει 
στον Κεντρικό Η/Υ (Server). Η ίδια βάση δεδομένων θα υπάρχει και στον Stand-by Κεντρικό Η/Υ 
(Server), όταν αυτός προβλέπεται, ο οποίος θα λειτουργεί σαν πλήρες faulttaulerant σύστημα με 
τον Κεντρικό Η/Υ ενώ οι άλλοι σταθμοί εργασίας θα έχουν Client-RDBMS. 
 
Το λογισμικό που θα προσφερθεί πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις: 
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 Υποστήριξη Συνταγών:Απαιτείται η δυνατότητα αποθήκευσης στον DataBase Server έτοιμων 
διαδικασιών για την εκτέλεση συνηθισμένων εργασιών, καθώς και η υπό συνθήκες ενεργοποίησή 
τους. 

 Μηχανισμοί Ακεραιότητας των Δεδομένων: Απαιτείται να υποστηρίζονται αυτόματοι μηχανισμοί 
προστασίας δεδομένων, να υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα ορισμού κανόνων οι οποίοι 
ενεργοποιούνται αυτόματα κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και εκτελούν ένα σύνολο 
διορθωτικών ενεργειών.  

 Μηχανισμοί εκκίνησης βάσης συμβάντων: Απαιτείται να διατίθενται κατάλληλοι μηχανισμοί για 
την επικοινωνία με άλλες εφαρμογές όταν εκπληρωθούν ορισμένες συνθήκες (π.χ. όταν μία τιμή 
ξεπεράσει κάποιο όριο).  

 Μηχανισμοί ασφάλειας των Δεδομένων: Απαιτείται να υποστηρίζεται πλήρως η διαδικασία 
δημιουργίας αντιγράφων των δεδομένων (BackUp) κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Συστήματος.  

 Τεχνικές μείωσης του Input/Output: Απαιτείται να υποστηρίζονται τεχνικές για την 
ελαχιστοποίηση του απαραίτητου Input/Output. Εξ’ άλλου θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία από το 
SQL3 Standard και να παρέχεται δυνατότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων 
πολυμέσων στο RDBMS Το λογισμικό πρέπει να διαθέτει ‘ευφυείς” μηχανισμούς βελτιστοποίησης 
των ερωτήσεων (Inteligent Query Optimizer). 
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10. Λογισμικό επικοινωνίας 
 
Το σύστημα οθονών θα ακολουθεί την δομή αντεστραμμένου δέντρου. Στην αρχική, κεντρική 
οθόνη θα παριστάνεται γραφικά το σύνολο της εγκατάστασης. Εδώ θα απεικονίζονται 
φιλτραρισμένες οι πληροφορίες που αφορούν κάθε ΠΣΕ όπως: 
 
 Ύπαρξη επικοινωνίας με τον ΠΣΕ. 
 Αναγνωρισμένη έλλειψη επικοινωνίας με τον ΠΣΕ. 
 Λειτουργία έστω και μίας κινητήριας μονάδας στην περιοχή ευθύνης του ΠΣΕ. 
 Όλες οι κινητήριες μονάδες υπό τον ΠΣΕ σε στάση. 
 Βλάβη έστω και μίας μονάδας στην περιοχή ευθύνης του ΠΣΕ. 
 Επίπεδο τιμών των δύο-τριών πιο σημαντικών μεγεθών της περιοχής του ΠΣΕ. 
 Πρόβλημα στην διεργασία (π.χ. μια μονάδα απαραίτητη στην διεργασία δεν είναι στην 

αυτόματη επιλογή και δεν έχει σφάλμα σαν μονάδα). 
 
Κάθε μία υπό-οθόνη που αφορά την περιοχή του κάθε ΠΣΕ και πρέπει να παριστά: 
 
 Σχηματικό διάγραμμα της εγκατάστασης ευθύνης του ΠΣΕ 
 Γραφική παρουσίαση όλων των ηλεκτροδοτούμενων μονάδων, της μεταξύ τους σύνδεσης 

και άλλων βασικών στοιχείων 
 Κάθε μονάδα θα συνοδεύεται από την κωδική της ονομασία 
 Πλαίσια σταθερού κειμένου (π.χ. πινακίδες, σχόλια ) 
 Πίνακες παραμετροποιήσεων 
 Πεδία δυναμικά μεταβαλλόμενων τιμών (αναλογικά π.χ. μπάρες και ψηφιακά π.χ. 

ενδεικτικά, μετρητές) 
 Σημάνσεις κατάστασης μονάδων (λειτουργία, σφάλμα, επιλογή σε αυτόματο, εκτός, 

χειροκίνητο ή τηλεχειρισμό) 
 
Με την προσέγγιση και παραμονή του δείκτη του ποντικιού πάνω από υπό έλεγχο αντικείμενο 
θα παρουσιάζονται σε «αναβλύζον παράθυρο» (popup) πληροφορίες με διαρκή ενημέρωση 
(κατ’ ελάχιστο: ώρες λειτουργίας, τελευταία πέντε σφάλματα με την ημερομηνία τους, πέντε 
τελευταίες ενεργοποιήσεις, στάσεις, στάθμη παραμέτρου που επηρεάζεται από το αντικείμενο). 
 
Με πάτημα του ποντικιού με τον δείκτη πάνω από το υπό έλεγχο αντικείμενο (mouseup) θα 
ανοίγει το παράθυρο τηλεχειρισμών. Ανάλογα με τα δικαιώματα του κάθε χρήστη θα είναι 
δυνατή ή όχι η θέση της μονάδας σε τηλε-εκκίνηση ή τηλε-στάση ή η λειτουργία σε 
χρονοπρόγραμμα ή η ενημέρωση του πίνακα παραμετροποιήσεων με νέες τιμές. 
 
Σε άλλο παράθυρο θα παρουσιάζονται οι πληροφορίες για τα όργανα. Σε κάθε οθόνη οργάνου 
θα αναφέρονται τα στοιχεία του οργάνου (κωδικός, κατασκευαστής, σειριακός αριθμός, 
ημερομηνία προηγούμενης και επόμενης συντήρησης, περιοχή μέτρησης, τελευταίες πέντε 
ενημερώσεις, σφάλματα) και θα εμφανίζεται το διάγραμμα των μετρήσεων του οργάνου. Σε κάθε 
διάγραμμα θα απεικονίζονται η μέγιστη, ελάχιστη και μέση τιμή των μετρήσεων και 
χρωματισμένες με ιδιαίτερο χρώμα οι περίοδοι με παραβίαση τιμής ενημέρωσης και τιμής 
συναγερμού. Με χρήση παράθυρου επιλογών θα μπορεί να υπερθέσει ο χειριστής άλλα 
διαγράμματα για να γίνει πιο κατανοητή η διαδικασία. 
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Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα μπορούν να ανοίξουν το ιστορικό αρχείο καταγραφών για να 
δουν διαγράμματα παρελθόντων ημερών. 
 
Σε ξεχωριστό παράθυρο θα παρουσιάζονται οι σημάνσεις σφαλμάτων, συναγερμών κτλ. Θα 
χωρίζονται σε τουλάχιστον τρία επίπεδα:  
 
 Επίπεδο ενημέρωσης π.χ.:  

- Κάποιος τοπικά στον ΠΣΕ έθεσε την μονάδα σε επιλογή εκτός 
- Η δεξαμενή έχει υπερβεί κατά την "τιμή ενημέρωσης" την τιμή μιας παραμέτρου. 

 
 Επίπεδο βλάβης π.χ.:  

- Κάποια κινητήρια μονάδα έχει σφάλμα υπερέντασης 
- Νερό στο δοχείο λαδιού υποβρύχιας αντλίας 
- Σε κάποιο όργανο κατά τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο ανακάλυψε σφάλμα 

 
 Επίπεδο συναγερμού π.χ.:  

- Η δεξαμενή έχει υπερβεί την "τιμή συναγερμού" μιας παραμέτρου 
- Η στατιστική ανάλυση αναγνωρίζει σοβαρή παρέκκλιση. 
- Κάθε ομάδα συναγερμών θα έχει διαφορετικό χρωματισμό κατά γραμμή. Όταν 

αναγνωρίζεται από τον χρήστη η παρουσία βλάβης ή συναγερμού θα αντιγράφεται ο 
συναγερμός σε επόμενη γραμμή σε άλλο χρωματισμό με νέα ημερομηνία και ώρα. 

- Ανά γραμμή θα καταγράφεται ο κωδικός της μονάδας, ο κωδικός της ενημέρωσης, 
βλάβης ή συναγερμού, η ημέρα, η ώρα, ο κωδικός των χειριστών σε σύνδεση, ο 
αύξων αριθμός παρουσίας της βλάβης ή συναγερμού την περίοδο των τελευταίων 
επτά ημερών (μικρό κυκλικό αρχείο επτά ημερών). 

 
Η άφιξη ενημέρωσης δεν απαιτεί αναγνώριση από τον χρήστη. Μόλις έχουμε άρση ενημέρωσης 
θα γίνεται αυτόματα η αναγνώριση από το σύστημα. 
 
Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω αναφορές: 
 
 Ενεργοί συναγερμοί 
 Ιστορικό συναγερμών οριζόμενου εύρους από τον χρήστη. 
 Εκτύπωση διαγραμμάτων  
 Ενέργειες που εκτέλεσε κάποιος συγκεκριμένος χρήστης σε παραμετροποιήσιμο βάθος 

χρόνου. 
 Στατιστικά εμφάνισης βλαβών 
 Ψηφιακές τιμές οργάνων σε παραμετροποιήσιμο βάθος χρόνου. 
 Ώρες λειτουργίας κινητήρων 
 Κατανάλωση ενέργειας 
 Εργασίες συντήρησης που πρέπει να εκτελεστούν 
 Αριθμός εκκίνησης κινητήρων 
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι τελικές αποχρώσεις όλων των οθονών θα γίνουν με τη σύμφωνη 
γνώμη της Υπηρεσίας. 
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11. Βάση δεδομένων 
 
Στην βάση δεδομένων θα υπάρχουν τα παρακάτω είδη αρχείων: 
 
 Προσωρινό αρχείο ημέρας 
 Κυκλικό αρχείο εργασίας επτά ημερών 
 Αρχείο μηνός 
 Αρχείο έτους 
 
Το αρχείο ημέρας θα είναι συνέχεια ανοικτό για την αλληλεπίδραση με την διαδικασία και θα έχει 
μήκος 48 ώρες. Οι τιμές του θα ενημερώνουν τα άμεσης ανταπόκρισης διαγράμματα (online) και 
τα παράθυρα συναγερμών, βλαβών, χειρισμών. Μόλις το αρχείο ημέρας φτάσει στην ώρα 00.00 
θα αντιγράφει το αρχείο της προηγούμενης ημέρας σε νέο αρχείο που θα αποτελέσει μέρος του 
αρχείου μηνός και μέρος της μαγνητικής ταινίας αντίγραφου ασφαλείας εβδομάδας. 
 
Το αρχείο μηνός αποτελεί την βάση για την εκτός διεργασίας επεξεργασία στοιχείων 
(batchproccesing). Στα στοιχεία αυτού του αρχείου μπορεί να διαταχθεί επεξεργασία στατιστική, 
γραφικής απεικόνισης. Στο τέλος του μήνα θα συμπυκνώνεται και θα αποτελεί μέρος του 
αρχείου έτους. 
 
Κάθε μήνα, το αρχείο έτους θα αντιγράφεται σε CDRecordable. Η συμπύκνωση θα επιτευχθεί 
με την παρακάτω διαδικασία: 
 
 Κάθε σφάλμα ή χειρισμός θα μετρηθεί πόσες φορές παρουσιάζεται ανά εβδομάδα και 

αυτή η πληροφορία μόνο θα περάσει στο αρχείο έτους 
 Κάθε καταγραφή αναλογικού μεγέθους θα απλουστευθεί με την καταχώρηση στο αρχείο 

μόνο των χρονικών στιγμών και των τιμών που η καμπύλη άλλαξε κατεύθυνση στο 
διάγραμμα ημέρας. 

 
 
12. Λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας και συντήρησης 
 
ΣτηΕΕΛ θα εγκατασταθεί λογισμικό για την οικονομικότερη λειτουργία των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων. Αρχικά θα εγκατασταθεί σε κάθε πίνακα, μετά τον γενικό διακόπτη Όργανο 
Ανάλυσης Ηλεκτρικής Παροχής και Κατανάλωσης (ΟΑΗΠΚ). Το ΟΑΗΠΚ θα καταγράφει κατ' 
ελάχιστο: 
 
 Την τάση κάθε φάσης 
 Την ένταση κάθε φάσης 
 Το συνημίτονο του πίνακα 
 Την στιγμιαία απορροφούμενη ισχύ του πίνακα 
 Την κατανάλωση ενέργειας του πίνακα σε kWh 
 Θα συγχρονίζεται με τον παλμό 15λεπτου της ΔΕΗ (εναλλακτικά μέσω δικτύου) 
 
Το όργανο αυτό (ΟΑΗΠΚ) θα συνδεθεί με τον Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή (PLC) του 
αντίστοιχου πίνακα, ώστε να παρέχονται τα παραπάνω στατιστικά δεδομένα από την μονάδα.  
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Στη συνέχεια, σε συνεργασία με την Υπηρεσία θα τεθούν προτεραιότητες λειτουργίας στα 
ελαστικά φορτία. Αυτές θα εισαχθούν στο σύστημα μαζί με τα απαραίτητα χαρακτηριστικά των 
φορτίων ώστε το λογισμικό να αναλάβει την ανάλυση του συστήματος και να προτείνει το 
χρονοπρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά δεδομένα της τρέχουσας περιόδου 
(εβδομάδας). 
 
Οι παραμετροποιήσεις αυτές θα εισαχθούν στα PLC των επιμέρους μονάδων για την 
εξασφάλιση οικονομικότερης λειτουργίας της εγκατάστασης. Με συνεχείς βελτιώσεις - 
παραμετροποιήσεις θα προσεγγιστεί ο τελικός στόχος, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην 
διεργασία επεξεργασίας.  
 
Θα δημιουργείται ένα προφίλ κατανάλωσης για κάθε μονάδα. Κάθε αρνητική απόκλιση θα 
σημειώνεται από το σύστημα συντήρησης και να εξάγεται αναφορά ενεργειών προς βελτίωση.  
 
Κάθε μονάδα της εγκατάστασης θα είναι καταχωρημένη στην βάση του συστήματος 
συντήρησης. Το σύστημα αυτό θα έχει καταχωρημένα όλα τα στοιχεία που αφορούν την εν 
λόγω μονάδα, τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα και το χρονικό προγραμματισμό των περιόδων 
συντήρησης. Το πρόγραμμα θα αντλεί από το αρχείο του προγράμματος επικοινωνίας χειριστή - 
μηχανής τις ώρες λειτουργίας της κάθε μονάδας και αφαιρώντας αυτές από τις ώρες προς 
συντήρηση, θα ενημερώνει με αναφορά ενεργειών για την επικείμενη συντήρηση και τα 
απαραίτητα ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Στην περίπτωση αστοχίας, θα μπορεί ο υπεύθυνος 
συντήρησης να βρει τα στοιχεία που χρειάζονται (κατασκευαστικός κωδικός μονάδας, αριθμός 
σειράς, αριθμός σχεδίου ως κατασκευάσθει, όνομα και τηλέφωνο αντιπροσώπου κτλ.) Η βάση 
δεδομένων πρέπει να υλοποιηθεί έτσι ώστε η προσπέλασή της να είναι δυνατή και με 
φυλλομετρητή (browser) διαδικτύου (HTML). 
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