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ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ (Τ.Π.) 

 
 

1. Αντικείµενο 

Οι παρόντες γενικοί όροι αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν για  την 

κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της 

Επιστήµης και της Τεχνικής  και µε βάση όσα ειδικότερα αναφέρονται στις Τεχνικές αυτές 

Προδιαγραφές. 

 

2. Εφαρµοστέοι Κανονισµοί και πρότυπα 

1. Στις προδιαγραφές που ακολουθούν , αναφέρονται κατά περίπτωση διάφοροι 

Εφαρµοστέοι Κανονισµοί και πρότυπα. ( Εφόσον δεν αναφέρεται χρονολογία εκδόσεως των 

προτύπων , νοείται η πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών.) 

• ΦΕΚ 2221 Β’ / 30-07-2012 (ΕΤΕΠ) 

• Ελληνικές προδιαγραφές και κανονισµοί (ΕΛΟΤ,Π.Τ.Π. κλπ) 

• Γερµανικοί κανονισµοί και προδιαγραφές (DIN,VDE) 

• Βρετανικές προδιαγραφές και κανονισµοί (ΒS) 

• Αµερικανικές προδιαγραφές (ASTM,AWWA). 

• Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

2. Γενικότερα όµως θα ισχύουν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, ή τα εθνικά πρότυπα που 

ισχύουν κατ'εφαρµογή των προηγουµένων,  ή ευρωπαϊκές τεχνικές Εγκρίσεις, ή τέλος κοινές 

τεχνικές προδιαγραφές . 

3. Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισµοί θα πρέπει να 

είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους, κατά το χρόνο ∆ηµοπράτησης, 

συµπεριλαµβανόµενων και των σχετικών τροποποιήσεων. 

4. Επισηµαίνεται ότι είναι δυνατόν η Υπηρεσία (κατά την απόλυτη κρίση της) να δεχθεί 

υλικά µε άλλες ισοδύναµες ή καλύτερες  Προδιαγραφές από τις αναφερόµενες  στην σχετική 

Τεχνική Προδιαγραφή.  

5. Σαν ΠΤΠ χαρακτηρίζονται  οι Πρότυπες  Τεχνικές  Προδιαγραφές Εργων  οδοποιίας , 

που έχουν εγκριθεί από το  ΥΠΕΧΩ∆Ε (πρώην  Υ∆Ε). 

6. Όσες φορές αναφέρεται ότι κάποια εργασία ή υλικό θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε 

ορισµένο πρότυπο ή ΠΤΠ ή άλλη προδιαγραφή , εξυπακούεται ότι είναι υποχρεωτική και η 

εκτέλεση όλων των αντιστοίχων δοκιµών που προδιαγράφονται  έστω και ως προαιρετικές, 

στο πρότυπο αυτό ή τις προδιαγραφές αυτές , οι δε σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στις 

αντίστοιχες τιµές µονάδος Τιµολογίου. 
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7. Όπου το κείµενο των Τ.Π. της µελέτης είναι διαφορετικό του κειµένου της ΠΤΠ , 

(εκδόσεως  1966 Υ∆Ε) ή των αποδεκτών προτύπων ή άλλων προδιαγραφών , στα οποία  

αναφέρεται , υπερισχύει το κείµενο των Τ.Π. της µελέτης . 

8. Οι εργασίες γενικώς θα εκτελεσθούν µε βάση τα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης ή 

όποιες τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις γίνουν ή εγκριθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία . 

Εργασίες που εκτελέστηκαν σε διαστάσεις, βάρη ή αριθµό µεγαλύτερα από τα 

προβλεπόµενα στην µελέτη ή σε όποιες τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις γίνουν από την  

επιβλέπουσα υπηρεσία, γίνονται από τεχνική άποψη αποδεκτές µόνο εφόσον δεν 

παραβλάπτουν , κατά την κρίση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, την ασφάλεια και /ή  την 

λειτουργικότητα του όλου έργου.  

 

3. Μηχανήµατα, συσκευές και υλικά 

Όλα τα µηχανήµατα, συσκευές και υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στα έργα θα είναι τα 

πλέον κατάλληλα για την εργασία για την οποία προορίζονται. Θα είναι καινούργια, άριστης 

ποιότητας, και τυποποιηµένα, χωρίς ελαττώµατα και επιλεγµένα για µεγάλη διάρκεια ζωής µε 

την ελάχιστη δυνατή συντήρηση. Πρέπει να ικανοποιούν τους ισχύοντες κανονισµούς 

ελληνικούς ή ξένους ή τους κανονισµούς που αναφέρονται στις επί µέρους προδιαγραφές 

των υλικών ή εξοπλισµού. 

 

3.1 ∆ιαδικασία έγκρισης υλικών και εξοπλισµού 

Κάθε υλικό ή εξοπλισµός υπόκειται στην έγκριση της αρµόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας και του 

επιβλέποντα Μηχανικού, που έχει το δικαίωµα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η 

ποιότητα ή τα ειδικά χαρακτηριστικά του κρίνονται µη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την καλή 

λειτουργία του όλου έργου και την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων. 

 

3.2 Αντίσταση σε Χηµική διάβρωση 

Όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που θα έρχονται σε άµεση επαφή µε τα λύµατα  θα είναι 

ανθεκτικά στην τριβή και στις διαβρώσεις που προκαλούνται από αυτά και θα πρέπει να 

διατηρούν τις ιδιότητες τους χωρίς να υφίστανται γήρανση από τον καιρό, την έκθεση στο 

φως ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 

3.3 Εκτέλεση εργασίας  

Η εκτέλεση της εργασίας και εν γένει τα φινιρίσµατα θα είναι πρώτης  ποιότητας και 

σύµφωνα µε τις καλύτερες εφαρµοζόµενες πρακτικές. 

 

4. Εργαζόµενοι 

Ο Εργολάβος θα διαθέτει όλο το ειδικευµένο και µη  ειδικευµένο προσωπικό που απαιτείται 

για την περάτωση της εγκατάστασης του εξοπλισµού. Η ποιότητα της εργασίας θα είναι  
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ανωτάτου επιπέδου για κάθε είδος εγκατάστασης και σύµφωνα µε τις καλύτερες σύγχρονες 

πρακτικές και µεθόδους. Γενικά, ο Εργολάβος θα προσλάβει ειδικευµένους και ικανούς 

εργαζόµενους κατάλληλους για να αναλάβουν το κάθε επί µέρους έργο. 

 

5. ∆ιαχείριση των υλικών από τον Ανάδοχο  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παραλαβή , αποσυσκευασία, διαβάθµιση , απογραφικό 

έλεγχο, σήµανση, µεταφορά και οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο χειρισµό για όλα τα υλικά είτε 

τα προµηθεύεται ο ίδιος είτε παρέχονται από την Υπηρεσία όποτε η παροχή και σήµανση 

των υλικών θα πρέπει να γίνεται παρουσία του Αναδόχου και της Υπηρεσίας. 

Όλοι οι σωλήνες, σύνδεσµοι και άλλα υλικά επί του εργοταξίου πρέπει να επιθεωρούνται 

προσεκτικά από τον Ανάδοχο. Κάθε ζηµιά, ελάττωµα ή άλλο µειονέκτηµα που θα 

παρατηρείται θα καταγράφεται από τον Ανάδοχο και θα ελέγχεται από την Υπηρεσία. 

Τα ελαττωµατικά υλικά ή αυτά που έχουν υποστεί ζηµιές πρέπει να αντικαθίστανται µε νέα ή 

επισκευασµένα υλικά , ανάλογα µε τις εντολές της Υπηρεσίας, χωρίς καµµία δικής της 

δαπάνη. 

Τα υλικά θα  πρέπει να µεταφέρονται από τον ανάδοχο από την θέση λήψης ή παραγωγής 

τους στα σηµεία παράδοσης ή αποθήκευσης και σε συνέχεια στα σηµεία χρησιµοποίησής 

τους, όπου απαιτείται. Η φόρτωση, ανάρτηση, εκφόρτωση, στίβαξη και φύλαξη των υλικών 

πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και κατά τέτοιο 

τρόπο , ώστε οι σωλήνες ή τα άλλα υλικά και η επενδυµένη ή βαµµένη επιφάνειά τους να 

είναι επαρκώς προστατευµένη απο βλάβες ή απώλειες κάθε στιγµή. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει όλα τα υλικά που εφθάρησαν ή 

καταστράφηκαν για οποιαδήποτε αιτία και να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει όλες τις 

κατεστραµένες επιφάνειες αδαπάνως για την Υπηρεσία. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει τη φύλαξη όλων των υλικών αδαπάνως για την 

Υπηρεσία. Οπου απαιτείται η φύλαξη µε προστασία από τα καιρικά φαινόµενα, όπως στην 

περίπτωση του τσιµέντου , ο Ανάδοχος θα παρέχει τέτοια φύλαξη όσο είναι απαραίτητη για 

να διατηρεί τα υλικά στην κατάσταση που ήταν όταν κατασκευάσθηκαν.  Εκεί όπου 

στιβάζονται ή φυλάσσονται οι σωλήνες , η περιοχή θα είναι επίπεδη και ελεύθερη από 

προεξοχές.  Οι αποστάσεις στήριξης των σωλήνων θα είναι τέτοιες ώστε να µην 

υποβάλλονται αυτοί σε καταπονήσεις και καµπτικές παραµορφώσεις. 

Υποχρεωτικά θα χρησιµοποιούνται τάκοι και οι τυχόν φλάντζες στην κάτω στρώση δεν θα 

ακουµπούν στο έδαφος. Οταν οι σωλήνες στοιβάζονται σε σχήµα πυραµίδας, η κάτω 

στρώση πρέπει να είναι ασφαλώς στερεωµένη ώστε να αποφευχθεί κατάρρευση  ολοκλήρου 

του σωρού όταν προστίθενται οι επόµενες στρώσεις. Κανένας σωρός δεν θα υπερβαίνει  τα 

δυο µέτρα ή δυο σωλήνες, όποιο από τα δυο είναι το µεγαλύτερο. 
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7. Τοποθέτηση σωλήνων   

Οι κάθε είδους σωλήνες θα ανυψώνονται ή θα κατεβαίνουν απο το ένα επίπεδο στο άλλο µε 

τη βοήθεια γερανών ή άλλου εξοπλισµού µε κατάλληλες µπούµες ή αποστατικές ράβδους. 

Σωλήνες διαµέτρου 200 χλσ. και µεγαλύτερης πρέπει να ανυψώνονται µε τρόπο που να 

προσαρµόζεται στην καµπυλότητα του σωλήνα. Κατά τη φόρτωση των σωλήνων, κάθε 

σωλήνας θα καταβιβάζεται στη θέση του χωρίς να πέφτει έτσι ώστε να τοποθετείται οµαλά 

κοντά στους άλλους σωλήνες. Όταν οι σωλήνες τοποθετούνται απευθείας σε καταστρώµατα 

ή άλλες επίπεδες επιφάνειες , οι επιφάνειες αυτές θα πρέπει να είναι καθαρές από 

προεξέχουσες κεφαλές κοχλιών, ανώµαλες περιοχές ή χαλαρά σκληρά υλικά, όπως 

βραχώδη υλικά, που µπορεί να καταστρέψουν τους σωλήνες ή την επένδυσή τους.  Κανένας 

σωλήνας δεν πρέπει να σύρεται στο έδαφος ή να υπόκειται σε χαραγές ή προσκρούσεις που 

µπορεί να προκαλέσουν ζηµίες ή υπερφόρτιση κατά τη διάρκεια των χειρισµών. 

Για την σύνδεση των σωλήνων θα χρησιµοποιούνται κάθε φορά κατάλληλες διατάξεις, 

εργαλεία και µηχανήµατα σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής και τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. Η  Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της είναι δυνατόν να απαιτήσει την 

εφαρµογή συγκεκριµένης µεθόδου, διατάξεων, εργαλείων και µηχανηµάτων. Οι εργασίες 

αυτές µε οποιαδήποτε µέθοδο και εάν γίνουν δεν αµείβονται ιδιαιτέρως. 
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Τ.Π. 1 ΧΑΡΑΞΕΙΣ  ΕΡΓΩΝ  ΕΠΙ  ΤΟΥ  Ε∆ΑΦΟΥΣ 

 

1. Αντικείµενο 

Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στις χαράξεις των έργων επί του εδάφους, όπως 

των σωληνωτών αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης, των κλειστών αγωγών 

αποχέτευσης, των ανοικτών επενδεδυµένων αγωγών διευθέτησης χειµάρρων και 

ρεµάτων, των δεξαµενών αποθήκευσης νερού και των λοιπών τεχνικών έργων.  

Επίσης στην εξασφάλιση των χαράξεων και των λοιπών τοπογραφικών στοιχείων και 

τέλος στα σχέδια των κατασκευασµένων έργων. 

 

2. Χαράξεις των έργων επί του εδάφους - Εξασφαλίσεις 

Ευθύς µετά την εγκατάστασή του ο ανάδοχος υποχρεούται βάσει της εγκεκριµένης 

µελέτης να αναγνωρίσει στο έδαφος τα χαρακτηριστικά σηµεία των χαράξεων και τις 

υψοµετρικές αφετηρίες (reperes) όπου υπάρχουν, κατά µήκος των σωληνωτών 

αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης, των δεξαµενών αποθήκευσης νερού και των 

λοιπών τεχνικών έργων, που φαίνονται στα σχέδια των οριζοντιογραφιών και 

µηκοτοµών της µελέτης.  Στη συνέχεια ο Ανάδοχος θα πρέπει να οριστικοποιήσει 

πάνω στο έδαφος και στο κατάστρωµα των δρόµων την τελική θέση του άξονα των 

ορυγµάτων των δεξαµενών, σωληνωτών αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης και 

λοιπών τεχνικών έργων. Προς τούτο θα λάβει υπόψη τις ειδικές συνθήκες που θα 

επικρατούν σε κάθε δρόµο ή ρέµα κατά την εκτέλεση του έργου όπως π.χ. υπάρχοντα 

έργα κοινής ωφέλειας υπό το κατάστρωµα του δρόµου, τη δόµηση εκατέρωθεν του 

καταστρώµατος , τη ροή του νερού στα ρέµατα κλπ. Για την τελική αυτή θέση του 

άξονα θα πρέπει να υπάρχει η σύµφωνη γνώµη της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

Ακολούθως ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην πύκνωση του δικτύου των υψοµετρικών 

αφετηριών (reperes), στην εξασφάλιση των κορυφών της χάραξης των δεξαµενών και των 

αγωγών, στην πασσάλωση του άξονα και σε µετρήσεις των αποστάσεων µεταξύ των 

πασσάλων και των υψοµέτρων τους. Κατά µήκος των αγωγών ύδρευσης - αποχέτευσης θα 

ληφθούν διατοµές του εδάφους όπου απαιτούνται, ενώ κατά µήκος του άξονα των 

δεξαµενών θα ληφθούν διατοµές ανά 5 έως 10 µέτρα πριν και µετά την εκσκαφή. 

Ο ανάδοχος µετά την εφαρµογή στο έδαφος της χάραξης θα συντάξει πλήρη σχέδια 

οριζοντιογραφιών, µηκοτοµών  και διατοµών των δεξαµενών, των αγωγών και των 

λοιπών έργων και θα τα υποβάλει στην υπηρεσία. Οι τροποποιήσεις της ερυθράς 

γραµµής της εγκεκριµένης µελέτης που ενδεχόµενα θα απαιτηθούν µε τη 

λεπτοµερέστερη εµφάνιση της γραµµής του εδάφους στις νέες µηκοτοµές, θα 

υποδειχθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία και θα ολοκληρωθούν από τον ανάδοχο 

του έργου άνευ πρόσθετης αποζηµίωσης. 
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Αν από την παραπάνω εφαρµογή των χαράξεων στο έδαφος καταστεί αναγκαίο να 

τροποποιηθούν κατασκευαστικά σχέδια τεχνικών έργων π.χ. φρεατίων, ή προκύψει 

ανάγκη κατασκευής νέων τεχνικών έργων π.χ. τοίχων αντιστήριξης κλπ., τότε ο 

ανάδοχος υποχρεούται να επιφέρει στα υπάρχοντα σχέδια τις απαιτούµενες 

συµπληρώσεις και να συντάξει τα σχέδια των νέων τεχνικών έργων κατά τις υποδείξεις 

της επίβλεψης και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για την ακριβή τήρηση των τοπογραφικών στοιχείων της 

µελέτης, για την εξασφάλιση των σταθερών υψοµετρικών αφετηριών και την 

εξασφάλιση των αξόνων και των πασσάλων της χάραξης. Επίσης ευθύνεται για τον επί 

τόπου έλεγχο της ακριβούς εφαρµογής των διαγραµµάτων εκτέλεσης, υποχρεώνεται δε 

µε ίδια φροντίδα και δαπάνη του να προβαίνει στην εκ νέου χάραξη, καθαρισµό και 

αποκατάσταση αυτών σε περίπτωση καταστροφής τους από οποιαδήποτε αιτία. 

Πριν την έναρξη των εκσκαφών πάσσαλοι ή τοπογραφικά εν γένει σηµεία ( σταθερά ή 

µη ) τοποθετηµένα από τον ανάδοχο ή υπάρχοντα στην περιοχή των σκαµµάτων θα 

µεταφερθούν παράπλευρα και θα σηµειώνεται στην οριζοντιογραφία η νέα θέση τους 

σε συσχετισµό µε την παλαιά. 

 

3. Αποτυπώσεις θέσεων τεχνικών έργων 

Πριν την κατασκευή των µεγάλων τεχνικών έργων όπως π.χ. των δεξαµενών ο 

Ανάδοχος θα προβεί σε λεπτοµερή ταχυµετρική αποτύπωση του χώρου κατασκευής 

των τεχνικών αυτών έργων µε αρκετά περιθώρια έξω από το περίγραµµα των 

εκσκαφών και θα συντάξει τα αντίστοιχα τοπογραφικά διαγράµµατα κλίµακας 1:200. 

Στα διαγράµµατα αυτά θα τοποθετήσει τα περιγράµµατα των προς εκτέλεση τεχνικών 

έργων µε βάση τη µελέτη τους και ακολούθως το περίγραµµα του εδάφους εντός του 

οποίου θα εκτελεστούν οι εκσκαφές, µε κριτήρια και παραµέτρους :  (1) Την ποιότητα 

του εδάφους και την ανάγκη δηµιουργίας ή µη κλίσεων στα πρανή της εκσκαφής.   (2)  

Το απαιτούµενο περιθώριο για την τοποθέτηση των εξωτερικών ξυλοτύπων στα 

εξωτερικά τοιχώµατα του έργου, ανάλογα µε το βάθος εκσκαφής.   (3) Την ανάγκη 

αποχέτευσης των οµβρίων νερών από την ανάντη περιοχή του έργου. 

 

4. Αναγνώριση εδάφους - Έρευνες 

Προτού ο ανάδοχος χαράξει στο έδαφος το περίγραµµα των εκσκαφών οφείλει να 

προβεί σε προσεκτική αναγνώριση του εδάφους που θα εκσκαφεί, διότι είναι ποινικά 

και αστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που ήθελε προξενηθεί σε εγκαταστάσεις τρίτων. 

Ετσι  εκτός από τα εµφανή εµπόδια, θα πρέπει να αναζητηθούν και τα αφανή, όπως 

είναι οι αγωγοί Εταιριών Κοινής Ωφέλειας ( Υδρευσης, ∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ.), καθώς και οι 

ιδιωτικοί και κοινοτικοί αγωγοί ύδρευσης και αποχέτευσης. Η αναζήτηση αυτή δεν 

αφορά µόνο τα εντός του χώρου εκσκαφής εµπόδια, αλλά και τα πλησίον αυτού και σε 

απόσταση τέτοια ώστε να µην προκύπτει κίνδυνος ζηµίας κατά τις εκσκαφές. Η έρευνα 
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αυτή θα γίνει µε συλλογή πληροφοριών και σχεδιαγραµµάτων από τους Οργανισµούς 

Κοινής Ωφέλειας και ΟΤΑ ( ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ∆ήµος ) και από τη δηµιουργία τοµών στο 

έδαφος όπου υπάρχουν αµφιβολίες. 

Πριν την έναρξη της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και 

να παραδώσει στον επιβλέποντα µηχανικό σχεδιάγραµµα εµφαίνον τα προκύψαντα 

στοιχεία από την αρχική έρευνα και τα συµπληρωµατικά τοιαύτα από τις ενδεχόµενες 

ερευνητικές τοµές, µε ακριβή καθορισµό σε οριζοντιογραφία της θέσης εκάστου έργου. 

Εάν κατά την εκτέλεση των εκσκαφών απαιτηθεί η διακοπή της κυκλοφορίας σε κάποιο 

δρόµο, ο ανάδοχος υποχρεούται να το γνωστοποιεί  εγκαίρως στην αστυνοµία για να 

εξασφαλίσει την άδεια διακοπής της κυκλοφορίας. 

 

5. Σχέδια κατασκευασµένων έργων 

Μέσα σε ένα µήνα από την περάτωση κάθε αυτοτελούς τµήµατος δικτύου, ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στον εργοδότη τα εξής σχέδια, που θα συνταχθούν 

σε πινακίδες κατάλληλης κλίµακας, που θα χορηγήσει ο εργοδότης και χωρίς ιδιαίτερη 

αποζηµίωση του αναδόχου : 

α. Σχέδια δεξαµενών 

β. Οριζοντιογραφική τοποθέτηση των αγωγών ( σωληνωτών, κλειστών, ανοικτών ), 

των τεχνικών έργων, των φρεατίων ιδιωτικών συνδέσεων κλπ. Στα σχέδια θα 

αναγράφονται οι διάµετροι, τα µήκη των αγωγών µεταξύ των φρεατίων, το υλικό 

κατασκευής, η τοποθέτηση των αγωγών σε οριζοντιογραφία, το πλάτος της οδού, η 

οριζοντιογραφική τοποθέτηση των φρεατίων και τυχόν αναµονών συνδέσεων. Επίσης 

οι υψοµετρικές αφετηρίες και τα υψόµετρά τους. 

γ. Κατά µήκος τοµές εδάφους-αγωγών µε τα υψόµετρα του πυθµένα της τάφρου, του αγωγού, 

των καλυµµάτων των φρεατίων, τις κλίσεις των αγωγών. Επίσης θα φαίνονται το είδος και οι 

διαστάσεις του υλικού έδρασης και επίχωσης των αγωγών  (άµµος, αµµοχάλικο κλπ ). 

 

6. Αποζηµίωση τοπογραφικών εργασιών, χαράξεων κλπ. 

Ολες οι τοπογραφικές εργασίες εφαρµογής ( χαράξεις κλπ. που θα απαιτηθούν ) θα 

εκτελεσθούν από έµπειρο τοπογραφικό συνεργείο, επικεφαλής του οποίου θα είναι 

διπλωµατούχος Τοπογράφος Μηχανικός, εγγεγραµµένος στα µητρώα των Μελετητών 

µε πτυχίο ανάλογης τάξης προς τη δαπάνη των εργασιών αυτών. Οι τοπογραφικές 

αυτές εργασίες δεν πιστοποιούνται ιδιαίτερα στον ανάδοχο, επειδή η δαπάνη τους 

περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδας των εργασιών του Τιµολογίου.  

Εξαίρεση αποτελούν οι εργασίες πύκνωσης των υψοµετρικών αφετηριών (reperes), 

όπως επίσης και αποτυπώσεις σε κλίµακα 1:1.000 κατά µήκος αγωγών εάν 

απαιτηθούν, εάν δοθεί προς τούτο ειδική εντολή από τη ∆ιευθύνουσα το έργο 

Υπηρεσία. Οι τοπογραφικές αυτές εργασίες πιστοποιούνται στον ανάδοχο και 

αµοίβονται κατ' εφαρµογή του Π.∆. 696 / 1974, ως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 515 / 89. 
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Α.Τ. 1.1.1  (Υ∆Ρ 3.10.01.01)   Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες 

ή ηµιβραχώδες, µε πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την 

πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος 

ορύγµατος έως 4,00 m. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-01-03-01. 

και σύµφωνα µε την τυπική διατοµή αγωγών της µελέτης. 

 

Α.Τ. 1.1.2  (Υ∆Ρ 3.10.02.01)   Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες 

ή ηµιβραχώδες, µε πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την 

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη 

σταλία του αυτοκινήτου και τη µεταφορά σε µέση απόσταση 

10 km, για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-01-03-01. 

και σύµφωνα µε την τυπική διατοµή αγωγών της µελέτης. 

 

Α.Τ. 1.1.3  (Υ∆Ρ 3.11.02.01)   Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 

βραχώδες, µε πλάτος πυθµένα έως 3 m, µε την φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη µεταφορά σε µέση απόσταση 10 km, για 

βάθος ορύγµατος έως 4,00 m. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-01-03-01. 

και σύµφωνα µε την τυπική διατοµή αγωγών της µελέτης. 

 

Α.Τ.1.1.4  (Υ∆Ρ 3.12)  Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων 

δικτύων για την αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-02-08-00-00. 

 

Α.Τ.1.1.5  (Υ∆Ρ 3.19.02.02)  ∆ιάνοιξη µικροσήραγγας επενδεδυµένης µε χαλύβδινο 

σωλήνα, µικρής έως µεσαίας διαµέτρου, σε χαλαρούς 

σχηµατισµούς χωρίς την προµήθεια του σωλήνα, για 

σωλήνες ονοµαστικής διαµέτρου Φ 273 mm. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-01-04-02. 

 

Α.Τ. 1.1.6  (ΟΙΚ 20.02)   Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την 

δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-02-03-00-00. 
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Α.Τ. 1.1.7  (Ο∆Ο Α-20)   Κατασκευή επιχωµάτων. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-02-07-01-00. 

 

Α.Τ. 1.1.8  (Ο∆Ο Α-23)   Κατασκευή στρώσης άµµου -σκύρων µεταβλητού πάχους. 

Συµφώνα µε το τιµολόγιο της µελέτης. 

 

Α.Τ. 1.1.9  (Ο∆Ο ∆-1) Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη. 

Συµφώνα µε το τιµολόγιο της µελέτης. 

 

 

Α.Τ. 1.1.10  (Υ∆Ρ 4.09) Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις 

ορυγµάτων υπογείων δικτύων. 

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης και την επόµενη Τεχνική Προδιαγραφή : 

 

Τ.Π. 2 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ  Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 

1. Αντικείµενο 

Η παρούσα  Προδιαγραφή, σε συνδυασµό µε τα σχέδια και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία , 

καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανακατασκευή των ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις 

περιοχές που αποξηλώθηκαν λόγω της κατασκευής των αγωγών και των λοιπών έργων  της 

Εργολαβίας. 

 

2. Σύνθεση οδοστρώµατος 

Το οδόστρωµα, στις θέσεις ανακατασκευής, θα αποτελείται  α) από συµπυκνωµένο 

υπόστρωµα µε θραυστό διαβαθµισµένο υλικό  β) από ασφαλτικό τάπητα κλειστού τύπου, 

συµπεπ. πάχους τουλάχιστον 7 εκ. Πριν από τη διάστρωση του τάπητα θα γίνει 

προεπάλειψη της επιφανείας του υποστρώµατος. 

 

3. Ισχύουσες Πρότυπες Προδιαγραφές   

Η ποιότητα, διαβάθµιση, το πάχος των στρώσεων και ο βαθµός συµπυκνώσεως του 

υποστρώµατος θα συµφωνεί µε τους εφαρµόσιµους όρους των Τ.Π 0150 και 0155 του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

Τα αδρανή υλικά , τα ασφαλτικά υλικά, οι αναλογίες συνθέσεως, ο τρόπος εκτελέσεως των 

ασφαλτικών εργασιών, οι εργαστηριακές δοκιµές και οι έλεγχοι θα πληρούν τους 

εφαρµόσιµους όρους τις Π.Τ.Π. 54 τύπος Γ' και Α-245 µε άσφαλτο οδοστρωσίας τύπου 60-

70 και αδρανή υλικά διαβαθµίσεως (τύπου Γ ή ∆) παραγόµενα εκ θραυστού υλικού 

λατοµείου διά πολλαπλής θραύσεως 
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει εγκαίρως (από την έναρξη της σύµβασης) πρόσφατη 

εγκεκριµένη µελέτη σύνθεσης του ασφαλτικού σκυροδέµατος. 

 

4. Εργαστηριακές  δοκιµές 

Με µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου και υπό τη γενική εποπτεία της Υπηρεσίας, θα  γίνουν  

εγκαίρως   όλες  οι   απαιτούµενες  δειγµατοληψίες  και  οι  εργαστηριακές δοκιµές, βάσει των 

οποίων θα κριθεί η καταλληλότητα των αδρανών υλικών, οι εφαρµοστέες διαβαθµίσεις, οι 

συνθέσεις ασφαλτοµιγµάτων κ.λ.π. Οι εργαστηριακές δοκιµές θα   εκτελεσθούν   από    

εργαστήρια   του   ∆ηµοσίου  ή  ενδεχοµένως  από εγκεκριµένα ιδιωτικά. 

 

 

5. Τρόπος  εκτελέσεως 

Θα προηγηθεί έλεγχος της υποκείµενης επιφανείας ως προς τη συµπύκνωση, επιπεδότητα, 

στάθµη, καθαριότητα και συνθήκες υγρασίας και θα ακολουθήσει προεπάλειψη, κατά τις 

οδηγίες της Επιβλέψεως. 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, µε προσαρµογή 

των διατάξεων των Π.Τ.Π οδοποιϊας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε στις ιδιαίτερες συνθήκες του 

παρόντος έργου. 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την εξασφάλιση της άριστης συµπυκνώσεως του 

ασφαλτοµίγµατος, της πλήρους προσφύσεως, µε το παρακείµενο παλαιό οδόστρωµα και της 

αποκαταστάσεως ενιαίας επιφανείας κυλίσεως χωρίς κίνδυνο µελλοντικών διαφορικών 

παραµορφώσεων. 

Μετά τη διάστρωση και συµπύκνωση  και  πριν από τις εργασίες αποκαταστάσεώς του 

ασφαλτικού τάπητα, εκτελούνται οι εργασίες αποξηλώσεως των τµηµάτων των χειλέων της 

τάφρου, που έχουν χαλαρώσει.  

Οι εργασίες αυτές εκτελούνται µε µεγάλη προσοχή χειρωνακτικά ή µε µηχανικά µέσα και 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το τελικό περίγραµµα της τοµής να αποτελείται µόνο από 

ευθύγραµµα τµήµατα, παράλληλα ή κάθετα προς τον άξονα του αγωγού.  

Την αποξήλωση των χαλαρών τµηµάτων των χειλέων του αγωγού ακολουθεί 

αποξήλωση της υπόβασης εδράσεως εφόσον και αυτό έχει χαλαρώσει , µέχρι του 

σταθερού του τµήµατος. 

Τα Προϊόντα  αποξηλώσεως διευθετούνται και εναποτίθενται κατά τέτοιο τρόπο , ώστε να 

µην παρεµποδίζουν την κίνηση πεζών και οχηµάτων. 

Ακολουθεί η συµπλήρωση της τοµής µε υπόβαση   και η τελική συµπύκνωση της επιφάνειας, 

που προέκυψε από την αποξήλωση των χαλαρών τµηµάτων και την αρχική  επίχωση µε 

υπόβαση, µε δονητικό µηχάνηµα και σύγχρονη διαβροχή. 
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Μετά την τελική συµπύκνωση, εφόσον απαιτείται, καθαρίζεται µε σάρωθρο και µε κάθε 

επιµέλεια η επιφάνεια της υπόβασης από κάθε χαλαρό υλικό και ακολουθεί η προεπάλειψή 

του.   Ακολουθεί η διάστρωση , εν θερµώ, τάπητα από ασφαλτοσκυρόδεµα, σε µία στρώση 

τελικού πάχους 7 εκ. σύµφωνα µε τη µελέτη. 

Η διάστρωση του ασφαλτοµίγµατος απαγορεύεται να γίνεται µε την χρήση 

ισοπεδωτήρα.   Η κατάλληλη θερµοκρασία διαστρώσεως του ασφαλτοµίγµατος , 

κυµαίνεται µεταξύ 120 και 135° C . 

Η στρώση θα συµπυκνώνεται ανεξάρτητα, µε µηχανικά µέσα, µέχρι αρνήσεως. 

Απαγορεύεται η διάστρωση ασφαλτοσκυροδέµατος εάν οι καιρικές συνθήκες είναι 

ακατάλληλες , κατά την κρίση του επιβλέποντος ή η ατµοσφαιρική θερµοκρασία είναι 

κατώτερη των 10° C. 

H διάστρωση του τάπητα θα πραγµατοποιείται από ειδικευµένα συνεργεία και η συµπύκνωση 

αυτού, εν θερµώ, µόνο µε µηχανικά µέσα, δηλαδή δονητικά µηχανήµατα και οδοστρωτήρες. 

Ιδιαίτερη επιµέλεια πρέπει να δοθεί στη διάστρωση της στρώσεως του τάπητα, ώστε η 

όλη κατασκευή να δίνει την εικόνα της άρτιας εκτελέσεως, µη διακρινόµενη, από το 

υπόλοιπο οδόστρωµα. 

Οι εργασίες αποκαταστάσεως του ασφαλτικού τάπητα θεωρούνται ολοκληρωµένες µόνο 

µετά την φορτοεκφόρτωση µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων αποξηλώσεως του 

τάπητα κ.λ.π. σε θέση που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές και τον επιµελή καθαρισµό δια 

σαρώθρων ή και ύδατος εάν απαιτείται, της επιφάνειας της τοµής. 

Καµία απαίτηση δε δικαιούται να εγείρει ο εργολάβος για πρόσθετη αποζηµίωση λόγω 

επαναφοράς διαµορφωµένης επιφάνειας σε µεγαλύτερο του συµβατικού πλάτους.  

Η επαναφορά των ασφαλτικών πρέπει να γίνεται µέσα σε 15 µέρες µετά το τέλος 

κατασκευής των κεντρικών φρεατίων. 

Σε περίπτωση καθισµάτων της τοµής πριν της οριστικής παραλαβής του έργου ο ανάδοχος χωρίς 

πρόσθετη αµοιβή θα προβεί στην αποκατάσταση του καθίσµατος µε κοπή εκ νέου του 

ασφαλτοτάπητα, αφαίρεση του παλαιού ασφαλτικού, συµπύκνωση της ευρύτερης περιοχής του 

καθίσµατος ( + 2,0 µ. αριστερά – δεξιά ) και επαναφορά εκ νέου του ασφαλτικού οδοστρώµατος. 

 

Α.Τ. 1.1.11  (Υ∆Ρ 5.04) Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα 

εκσκαφών, µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-01-03-02 

και σύµφωνα µε την τυπική διατοµή αγωγών της µελέτης. 

 

Α.Τ. 1.1.12  (Υ∆Ρ 5.07) Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο 

προελεύσεως λατοµείου. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-01-03-02. 

και σύµφωνα µε την τυπική διατοµή αγωγών της µελέτης. 
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Α.Τ. 1.2.1  (Υ∆Ρ 9.01) Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών. 

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-03-00-00 και ΕΛΟΤ 

ΤΠ  1501-01-04-00-00. 

 

Α.Τ. 1.2.2  (Υ∆Ρ 9.10.03) Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και 

συντήρηση σκυροδέµατος, για κατασκευές από σκυρόδεµα 

κατηγορίας C12/15. 

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ  

1501-01-01-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-04-00, ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-

01-05-00 και  ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-07-00. 

 

Α.Τ. 1.2.3  (Υ∆Ρ 9.10.04) Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και 

συντήρηση σκυροδέµατος, για κατασκευές από σκυρόδεµα 

κατηγορίας C16/20. 

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ  

1501-01-01-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-04-00, ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-

01-05-00 και  ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-07-00. 

 

Α.Τ. 1.2.4  (Υ∆Ρ 9.10.05) Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και 

συντήρηση σκυροδέµατος, για κατασκευές από σκυρόδεµα 

κατηγορίας C20/25. 

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ  

1501-01-01-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-04-00, ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-

01-05-00 και  ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-07-00. 

 

Α.Τ. 1.2.5  (ΟΙΚ 38.20.02) Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-02-01-00. 

 

Α.Τ. 1.2.6  (ΟΙΚ 79.21) Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης 

υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2. 

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης και την επόµενη Τεχνική Προδιαγραφή : 

 

Τ.Π. 3 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

 

1. Αντικείµενο 

Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στη χρήση στεγανωτικού µάζης στα οπλισµένα 

σκυροδέµατα των τεχνικών έργων και όπου αλλού τυχόν ήθελε καθορίσει η Υπηρεσία.  Προς 

τούτο θα χρησιµοποιηθεί κατάλληλο υλικό στεγάνωσης µάζης. 
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2. Υλικό - Ανάµιξη - Αναλογία 

Το χρησιµοποιηθησόµενο υλικό δεν θα πρέπει να περιέχει άσφαλτο ή πίσσα, θειϊκά άλατα ή 

άλλες ουσίες, οι οποίες πιθανόν να προκαλούν διάβρωση του οπλισµού και να επηρεάζουν 

την αντοχή του σκυροδέµατος. Το υλικό τούτο θα είναι παραγωγής αναγνωρισµένου 

εργοστασίου και αποδεδειγµένα θα τυγχάνει ευρύτατης εφαρµογής. 

Ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνεται η ανάµιξη του υλικού µε το παρασκευαζόµενο σκυρόδεµα, 

όπως επίσης και η αναλογία πρόσµιξης θα συµφωνούν προς τις οδηγίες του προµηθευτή και 

θα εγκριθούν από την Υπηρεσία µετά προηγούµενη πρόταση του Αναδόχου. 

 

3. Επιµέτρηση - Πληρωµή 

Η επιµέτρηση του υλικού θα γίνει κατά χιλιόγραµµο εγκεκριµένου χρησιµοποιηθέντος βάρους 

και η πληρωµή θα γίνεται µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας, η οποία περιλαµβάνει τις δαπάνες 

για την προµήθεια του υλικού, προσκόµιση, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά, εργασία ανάµιξης 

και τις τυχόν επιβαρύνσεις για δοκιµές, ελέγχους και πιστοποιητικά. 

 

Α.Τ. 1.2.7  (ΟΙΚ 79.01) Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικό ασφαλτικής 

βάσεως εν θερµώ. 

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης και την επόµενη Τεχνική Προδιαγραφή : 

 

Τ.Π. 4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ  ΕΠΑΛΕΙΨΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

 

1. Αντικείµενο 

Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στην επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε 

ασφαλτικό µονωτικό υλικό κατά της υγρασίας. Οι επιφάνειες που θα επαλειφθούν είναι οι 

εξωτερικές επιφάνειες τεχνικών έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα, οι οποίες φαίνονται στα 

σχέδια ή θα καθορισθούν από την Επίβλεψη. 

 

2. Υλικά - Τρόπος εφαρµογής 

Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να είναι παραγωγής αναγνωρισµένου 

εργοστασίου, να έχει µε επιτυχία εφαρµοσθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις και να είναι της 

έγκρισης της υπηρεσίας. 

Το υλικό τούτο πρέπει να προσκολλάται ισχυρά πάνω στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, να 

στεγνώνει το πολύ σε 24 ώρες και να αντέχει στο νερό και τις αλκαλικές ή άλλες ουσίες που 

περιέχονται στο έδαφος. 

Ο τρόπος εφαρµογής, µετά από καθαρισµό και κατάλληλη προπαρασκευή των επιφανειών 

σκυροδέµατος, πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής και 

τους κανόνες της τέχνης. Θα εφαρµόζεται διπλή τέτοια επάλειψη. 
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3. Επιµέτρηση και πληρωµή 

Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα επιφάνειας σκυροδέµατος επί της οποίας 

εφαρµόσθηκε εγκεκριµένη διπλή επάλειψη. Η ανά τ.µ. τιµή µονάδας θα περιλαµβάνει κάθε 

δαπάνη για υλικά, εξοπλισµό, εργασία, επιβαρύνσεις για προπαρασκευή επιφάνειας, για 

τυχόν δοκιµές και ελέγχους και κάθε άλλη επί µέρους εργασία. 

 

Α.Τ. 1.2.8  (ΟΙΚ 79.08) Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά. 

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης και την επόµενη Τεχνική Προδιαγραφή : 

 

Τ.Π. 5 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ  

∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆Η ΥΛΙΚΑ 

 

1. Αντικείµενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στη στεγανοποίηση των εσωτερικών 

επιφανειών δεξαµενών. 

2. Γενική περιγραφή υλικού 

Το σύστηµα στεγανοποίησης που µπορεί να εφαρµοστεί στο συγκεκριµένο έργο είναι το 

τσιµεντοειδές στεγανωτικό επιφανειών σκυροδέµατος τύπου VANDEX SUPER ή 

παρεµφερές της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Το τσιµεντοειδές στεγανωτικό επιφανειών σκυροδέµατος, VANDEX SUPER ή ανάλογο, είναι 

υψηλών απαιτήσεων υλικό για τη στεγανοποίηση και προστασία του σκυροδέµατος σε 

βάθος και όχι µόνο επιφανειακά.  Τούτο απαιτεί µόνο ανάµιξη µε νερό πριν από την 

εφαρµογή του στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. 

 

3. Σύσταση.   Γενικές ιδιότητες.  Στεγανοποίηση 

α. Σύσταση 

Το τσιµεντοειδές στεγανωτικό επιφανειών σκυροδέµατος, VANDEX SUPER ή ανάλογο, είναι 

µίγµα ταχύπηκτου τσιµέντου PORTLAND χαλαζιακής άµµου µε αυστηρά καθορισµένη 

κοκκοµετρική διαβάθµιση και ειδικών ανόργανων χηµικών ενώσεων. 

β. Γενικές ιδιότητες 

 Φυσική κατάσταση : κόνις 

 Χρώµα : γκρι 

 Πυκνότητα : 1,60 g/cm2 

 Xρόνος ζωής στο δοχείο : 20 min 

 Χρόνος αρχικής σκλήρυνσης : 1 ώρα 
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γ. Στεγανοποίηση 

Η στεγανοποίηση του σκυροδέµατος µε το τσιµεντοειδές στεγανωτικό επιτυγχάνεται µέσω 

αδιάλυτων στο νερό κρυσταλλικών συµπλόκων αλάτων που αφού σχηµατιστούν, δεν 

επιτρέπουν το νερό να διαπερνά πλέον τους πόρους του σκυροδέµατος, ακόµα και εάν 

ευρίσκεται υπό πίεση.  Αντίθετα η διέλευση των υδρατµών δεν εµποδίζεται και το σκυρόδεµα 

διατηρεί την ικανότητά του να "αναπνέει".  Τα σύµπλοκα αυτά ανόργανα άλατα είναι 

προϊόντα αντίδρασης των ενεργών χηµικών ενώσεων του τσιµεντοειδούς στεγανωτικού µε το 

ελεύθερο ασβέστιο και την υγρασία που περιέχονται στο σκυρόδεµα. 

 

4. Έγκριση Υπηρεσίας 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος πρέπει να είναι παραγωγής αναγνωρισµένου 

εργοστασίου και αποδεδειγµένα να τυγχάνουν ευρείας εφαρµογής σε όµοιες περιπτώσεις 

στεγανώσεως, µε άριστα αποτελέσµατα.  Οι ιδιότητές τους και ο επιτυγχανόµενος βαθµός 

στεγάνωσης δεν θα είναι κατώτερα αυτών του υλικού VANDEX SUPER.  Υλικά που τυχόν 

επηρεάζουν την ποιότητα ή τη γεύση του πόσιµου νερού ή προσδίδουν ελαφρά έστω οσµή 

σε αυτό, είναι προφανώς απαράδεκτα. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση κάθε απαραίτητο 

πιστοποιητικό,   προδιαγραφές  και  τεχνικά  στοιχεία  για  το  υλικό  που  σκοπεύει να 

χρησιµοποιήσει και τον τρόπο της εφαρµογής του και µόνο µετά την έγκριση της Υπηρεσίας 

θα προχωρήσει στην προµήθειά του. 

 

5. Εφαρµογή 

Το τσιµεντοειδές στεγανωτικό εφαρµόζεται υπό µορφή πολτού.  Σε οριζόντιες επιφάνειες 

εφαρµόζεται ως έχει υπό µορφή κόνις. 

Οι επιφάνειες που πρόκειται να εφαρµοστεί το τσιµεντοειδές στεγανωτικό υλικό πρέπει να 

είναι καθαρές και απαλλαγµένες από εκκρίσεις αλάτων, ακαθαρσίες, χρώµατα, επιστρώσεις, 

υπολείµµατα αντικολλητικών ξυλοτύπου, σαθρά υλικά και άλλα ξένα στοιχεία.  Οι επιφάνειες 

πρέπει να είναι πορώδεις και τραχείες για τη στερεή πρόσφυση του υλικού.  Τα εξερχόµενα 

σίδερα (φουρκέτες) και ξύλα (µορέλα) πρέπει να κόβονται σε βάθος περίπου 3 εκ. µέσα στο 

σκυρόδεµα και αφού επαλειφθούν µε την υδαρή επίστρωση του υλικού, πρέπει να γεµίζουν 

από το ίδιο υλικό σε µορφή στόκου.  Κυψελοειδείς οπές, φωλιές και ρωγµές (µεγαλύτερες 

των 0,5 χλστ. πλάτους), καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ατέλειες στους αρµούς κατασκευής, 

αφού περαστούν µε την υδαρή επίστρωση του υλικού, γεµίζονται από το ίδιο υλικό σε µορφή 

στόκου.  Οι γωνίες που σχηµατίζονται στη συµβολή δαπέδου και τοιχίου πρέπει να 

γεµίζονται µε το υλικό αυτό σε µορφή κονιάµατος και να διαµορφώνεται καµπύλο λούκι, 

αφού όµως έχει προηγηθεί υδαρής επίστρωση του υλικού. 

Πριν την εφαρµογή του υλικού σε επιφάνεια σκυροδέµατος και ιδιαίτερα εάν είναι τελείως 

ξηρή, θα πρέπει να διαβρεχτεί µε καθαρό νερό µέχρι πλήρους εκποτισµού της.  Τυχόν 
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υπερβολικό νερό που δηµιουργεί "λίµνες" στην επιφάνεια πρέπει να αποµακρυνθεί πριν την 

επίστρωση του υλικού. 

 

6. Επιµέτρηση και πληρωµή 

Η επιµέτρηση και πληρωµή θα γίνει για τα τετραγωνικά µέτρα επιφάνειας σκυροδέµατος που 

έχει επαλειφθεί σε 2 τουλάχιστον στρώσεις και έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.  Η αντίστοιχη 

τιµή µονάδας περιλαµβάνει κάθε δαπάνη για προµήθεια, µεταφορά, κατεργασία, εφαρµογή 

του υλικού, µε τις επιβαρύνσεις για πιστοποιητικά και ελέγχους, προπαρασκευαστικές και 

λοιπές δευτερεύουσες εργασίες, όπως απαιτείται. 

 

Α.Τ. 1.2.9  (ΟΙΚ 79.12.02) Επιστρώσεις µε συνθετικές µεµβράνες  PVC - P µε ενίσχυση 

από συνθετικές ίνες. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-03-06-01-02. 

 

Α.Τ. 1.2.10  (ΟΙΚ 79.15.05) Γεωϋφασµα µη υφαντό βάρους 385 gr/m2. 

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης και την επόµενη Τεχνική Προδιαγραφή : 

 

Τ.Π.6 ΓΕΩΫΦΑΣΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 

 

1. Αντικείµενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στα γεωϋφάσµατα στεγανοποιητικής 

προστασίας οροφής δεξαµενών. 

 

2 Χαρακτηριστικά γεωυφάσµατος 

Το γεωύφασµα που θα τοποθετηθεί θα είναι µη υφαντό (non-woven) από ατέρµονες ίνες 

πολυπροπυλενίου, µε µηχανική πλέξη.  Θα είνα πλήρως ανθεκτικό σε όξινες και αλκαλικές 

συνθήκες, δεν θα αποδοµείται από µικροοργανισµούς και έντοµα και δεν θα παρουσιάζει 

ελαττώµατα ή σκισίµατα. 

Tο γεωύφασµα που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να παρουσιάζει τα ακόλουθα τουλάχιστον 

φυσικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται από εργαστηριακό έλεγχο : 

Βάρος (ASTM D1910, ASTM D3776) :  385 gr/m2 

Χαρακτηριστικό µέγεθος πόρων (ASTM D4751) :    O90 ≤ 40 mm 

∆ιαπερατότητα (ASTM D4491) : kg ≥ 2.5x10-3 cm/sec 

Aντοχή εφελκυσµού (Grab test, ASTM D1682) :  91 ΚΝ/m 

Αντοχή εφελκ. διάτρησης (ASTM D751-68) : 37 kg 

Αντοχή εφελκ. διάσπασης (ASTM D751-68) : 23 kg/ cm2 

Αντοχή σχισµού τραπεζοειδούς δοκιµίου (ASTM D1117) : 23 kg 

Επιµήκυνση κατά τη θραύση (ASTM D1682) : ≥ 20% 
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Αντίσταση σε ακτινοβολία UV (παραµένουσα αντοχή 

Εφελκυσµού) (ASTM D1682 µετά 500 Hrs) :           70% της αντοχής εφελκυσµού 

 

3. Έγκριση προµήθειας γεωυφάσµατος 

Ο εργολάβος θα πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία δείγµατα γεωυφάσµατος µαζί 

µε τα αποτελέσµατα δοκιµών από αναγνωρισµένο εργαστήριο, από τα οποία θα 

προκύψει ότι ο προτεινόµενος τύπος γεωυφάσµατος καλύπτει πλήρως τα απαιτούµενα 

στην προηγούµενη παράγραφο χαρακτηριστικά και µόνο µετά την έγκριση της 

Υπηρεσίας θα προχωρήσει στην προµήθειά του. 

 

4. Τοποθέτηση γεωυφάσµατος 

Το γεωύφασµα θα τοποθετηθεί στις εξωτερικές επιφάνειες των πλακών οροφής των 

δεξαµενών σε 2 στρώσεις.  Η πρώτη στρώση θα τοποθετηθεί απ' ευθείας επί της 

εξωτερικής επιφάνειας   των πλακών οροφής των δεξαµενών.   Θα ακολουθήσει  η  

τοποθέτηση επ' αυτής µεµβράνης (Α.Τ. 1.1.11), σύµφωνα µε την Ελληνική Τεχνική 

Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :  ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-03-06-01-02 και επί της µεµβράνης θα 

τοποθετηθεί η δεύτερη στρώση του γεωυφάσµατος. 

Η επιφάνεια τοποθέτησης θα είναι οµαλή και οµοιόµορφη, απαλλαγµένη από υλικά που θα 

είχαν δυνατότητα φθοράς του γεωυφάσµατος.  Το γεωύφασµα θα τοποθετείται χωρίς 

εκτεταµένες τσακίσεις και πτυχώσεις.  Το γεωύφασµα θα διατηρείται στη θέση του µέχρι της 

καλύψεώς του από τη µεµβράνη, οπότε και θα ακολουθήσει η τοποθέτηση επ' αυτής της 

δεύτερης στρώσης γεωυφάσµατος. 

Οι ενώσεις των φύλλων του γεωυφάσµατος θα ράβονται σύµφωνα µε την προτεινόµενη 

µέθοδο από την κατασκευάστρια εταιρία και την έγκριση της επίβλεψης.  Σε περίπτωση 

επικάλυψης χωρίς ραφή, το πλάτος επικάλυψης θα είναι τουλάχιστον 1,0 m και η επικάλυψη 

στα πρανή θα γίνεται ούτως ώστε το ανώτερο άκρο του φύλλου να είναι από πάνω. 

 

5. Επιµέτρηση και πληρωµή 

Η επιµέτρηση της εργασίας θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα επιφάνειας που καλύπτεται από 

γεωύφασµα µη υφαντό, από ίνες πολυπροπυλενίου µε µηχανική πλέξη, βάρους 385 gr/m2. 

Στην αντίστοιχη τιµή µονάδας του Τιµολογίου περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την προµήθεια 

του γεωυφάσµατος, τη µεταφορά, τη φορτοεκφόρτωση, την προσέγγιση και την τοποθέτηση 

αυτού, συµπεριλαµβανοµένης και της δαπάνης µηχανηµάτων, εργασίας κλπ. για την έντεχνη 

τοποθέτηση του γεωυφάσµατος. 

 

Α.Τ. 1.2.11  (ΟΙΚ 79.32) Αποµόνωση στοιχείων κατασκευής µε διογκωµένη 

πολυστερίνη, χωρίς στερέωση των πλακών. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-03-06-02-02. 
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Α.Τ. 1.2.12  (ΟΙΚ 71.21) Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-03-03-01-00. 

 

Α.Τ. 1.2.13  (ΟΙΚ 73.36.01) Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε 

τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm. 

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης και την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   

ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-03-03-01-00. 

 

Α.Τ. 1.2.14  (ΟΙΚ 77.80.02) Χρωµατισµοί εξωτερικών επιφανειών µε  χρήση πλαστικών 

ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-03-10-02-00. 

 

Α.Τ. 1.2.15  (ΟΙΚ 79.16.01) Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά µε φύλλα 

πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm. 

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης. 

 

Α.Τ. 1.2.16  (ΟΙΚ 35.01.02) Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεµα, µε κισηρόδεµα 

ενισχυµένο µε 100 kg τσιµέντο ανά m3. 

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης. 

 

Α.Τ. 1.2.17  (ΟΙΚ 31.02.01) Γαρµπιλοδέµατα, για γαρµπιλόδεµα των 200 kg τσιµέντου ανά m3. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-01-00. 

 

Α.Τ. 1.2.18  (ΟΙΚ 79.09) Επίστρωση µε απλό ασφαλτόπανο. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-05-01-02. 

 

Α.Τ. 1.2.19  (ΟΙΚ 79.17) Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης µε στραντζαριστή 

γαλβανισµένη λαµαρίνα. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-03-06-01-02. 

 

Α.Τ. 1.2.20  (Υ∆Ρ 12.13.02.08 ΣΧΕΤ.) Εξαεριστικά δεξαµενών. 

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης και την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   

ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-06-02-01. 

 

Α.Τ. 1.3.1  (Υ∆Ρ 11.01.02) Καλύµµατα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron). 

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης και την επόµενη Τεχνική Προδιαγραφή : 
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Τ.Π. 7 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ  ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ 

 

1. Αντικείµενο 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση καλυµµάτων 

φρεατίων  από : χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (DUCTILE IRON) . 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καλύπτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και την αρχή 

επιθεώρησης, αποδοχής και ειδικών απαιτήσεων σε ότι αφορά τα καλύµµατα φρεατίων που 

πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε ∆ίκτυα Αποχέτευσης. Πρόκειται για το κάλυµµα, 

κατασκευασµένο από ελατό χυτοσίδηρο και αποτελούµενο από το κάλυµµα και το πλαίσιο, 

τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε σύστηµα άρθρωσης το οποίο θα επιτρέπει την εξαγωγή 

του καλύµµατος από το πλαίσιο. Σκοπός της άρθρωσης αυτής είναι: 

Η παροχή λειτουργικής πρόσβασης από ένα µόνο άτοµο για συντήρηση, επιτρέποντας 

παράλληλα την απελευθέρωση επιβλαβών αερίων τα οποία ενδέχεται να συγκεντρώνονται 

σε εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιµοποιούνται για την αποχέτευση ακάθαρτων και λυµάτων. 

•    Η διευκόλυνση των εργασιών ανοίγµατος και κλεισίµατος 

•   Η ασφάλιση µέσω της διάταξης ασφάλισης, των καλύµµατος εντός του πλαισίου 

(Μεταξύ πλαισίου και καλύµµατος πρέπει να έχει ∆ακτύλιο από πολυαιθυλένιο. Πρόκειται για 

παρέµβυσµα απόσβεσης, τοποθετηµένο επί του πλαισίου. Σκοπός του παρεµβύσµατος είναι 

να αποφεύγεται η απευθείας επαφή µετάλλου µε µέταλλο εξασφαλίζοντας έτσι ότι το 

κάλυµµα παραµένει σταθερό και αθόρυβο εντός του πλαισίου, ανεξάρτητα από τις 

κυκλοφοριακές συνθήκες. 

Τα καλύµµατα φρεατίων και πλαίσια θα πρέπει να συµµορφώνονται απόλυτα µε όλες τις 

προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN124: 1994 Κλάση D400. Θα πρέπει να έχουν 

κυκλικό πλαίσιο µε ενιαίο ελεύθερο άνοιγµα όχι µικρότερο από 600 mm. Το σχήµα του 

καλύµµατος θα πρέπει να είναι κυκλικό , και θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα 

ανοίγµατος από ένα και µόνο άτοµο χρησιµοποιώντας την κίνηση άρθρωσης η την αφαίρεση 

του καπακιου. Για λόγους ασφαλείας, το άνοιγµα θα πρέπει να ανοίγει σε γωνία περίπου 100 

µοιρών και κατά την είσοδο του προσώπου το κάλυµµα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 

αφαίρεσης του από το πλαίσιο του δοκιµίου.  

Τα καλύµµατα φρεατίων και πλαίσια θα πρέπει να συµµορφώνονται απόλυτα µε όλες τις 

προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN124: 1994 Κλάση B125. Θα πρέπει να είναι 

τετράγωνα η κυκλικά σε διαστάσεις όχι µικρότερες από :  

   400x400  εξωτερικό και καθαρό εσωτερικό 329 χιλιοστ. 

   500x500  εξωτερικό και καθαρό εσωτερικό 404 χιλιοστ. 

   Φ 537     εξωτερικό και καθαρό εσωτερικό 407  χιλιοστ. 
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1.1 Κατηγορίες καλυµµάτων φρεατίων 

Ανάλογα µε την θέση εγκατάστασης πρέπει να ανταποκρίνονται στις παρακάτω κατηγόριες 

κατ’ ελάχιστο :   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΟΧΗ      ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Κατηγόρια Β125 12,50   « Για πεζόδροµους , περιοχές κυκλοφορίας πεζών και 

χώρους στάθµευσης οχηµάτων. 

Κατηγόρια C250 25,00 Τόνων Για περιοχές δίπλα στο ρείθρο των πεζοδροµίων που 

δεν εκτείνονται περισσότερο από 0.50 µέτρα µέσα στο 

οδόστρωµα η/ και περισσότερο από 0.20 µέτρα µέσα 

στο πεζοδρόµιο  

Κατηγόρια D400 40,00   « Για καταστρώµατα οδών ( συµπεριλαµβανόµενων των 

πεζοδροµιών και χώρους στάθµευσης όλων των τύπων 

οχηµάτων ) 

 

1.2 Σήµανση 

 Κάθε τεµάχιο θα φέρει αναγεγραµµένα επί της εµφανούς και µη εντοιχιζόµενης όψης µε 

ανάγλυφα στοιχεία  ή  ανάγλυφη σήµανση τα  παρακάτω :   

•       Την ένδειξη ΕΛΟΤ ΕΝ 124 (ως ένδειξη συµφωνίας µε το Ευρωπαικό 

πρότυπο) 

•     Την ένδειξη της αντίστοιχης κατηγορίας (π.χ. D400) ή τις  αντίστοιχες 

κατηγορίες των πλαισίων που χρησιµοποιούνται για  πολλές κατηγορίες (π.χ. 

D400-E600) 

•      Το όνοµα και/η το σήµα ταυτότητας του εργοστασίου κατασκευής 

•      Το σήµα ενός (Τρίτου φορέα πιστοποίησης κατασκευής σύµφωνα µε το 

ΕΝ124) 

 Η επιφάνεια της περιοχής  στην οποία υπάρχει η σήµανση , πρέπει να είναι αντιολισθηρη. 

 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 1 - Το κάλυµµα φρεατίων και το πλαίσιο θα κατασκευαστούν από ελατό χυτοσίδηρο και θα 

καλύπτουν τις προϋποθέσεις του ISO 1083, όπως προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο ΕΝ124: 1994. 

 2 - ∆εν θα απαιτούνται βίδες για τη λειτουργία οποιασδήποτε διάταξης άρθρωσης και 

ασφάλισης.  

3 - Οι ανοχές και οι απαιτήσεις ως προς τις διαστάσεις θα είναι σύµφωνες µε τις 

προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ124: 1994.  
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4 – Το υλικό του αποσβεστικού παρεµβύσµατος θα είναι από πολυαιθυλένιο. 

 5 - Τα Καλύµµατα φρεατίων και τα πλαίσια θα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από κάθε 

ατέλεια χύτευσης, όπως προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ124: 1994.  

6 - Το κάλυµµα θα πρέπει να µπορεί να δέχεται αντικλεπτική συσκευή κλειδώµατος, η οποία 

θα µπορεί να παρασχεθεί είτε πριν είτε µετά από την εγκατάσταση. 4.7 - Τα καλύµµατα θα 

πρέπει να κλειδώνουν αυτόµατα επί τόπου, χωρίς άλλο εξάρτηµα, µέσω ενσωµατωµένης 

ελατηριωτής ράβδου από ελατό χυτοσίδηρο και να έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν µε 

απλό λοστό ή σκαπάνη. 

 

3. Επιθεώρηση και δοκιµές κατά την παραγωγή 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001: 2000. 

Για να αποδειχθεί η συµµόρφωση αυτή, ο κατασκευαστής θα χρειαστεί να προσκοµίσει 

πιστοποιητικά συµµόρφωσης εκδοθέντα από ανεξάρτητο τρίτο φορέα (ΕΛΟΤ, NF, TUV). 

Οι δοκιµές των προϊόντων θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του 

Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ124: 1994, κλάση D400 από ανεξάρτητο τρίτο φορέα (φορέα 

πιστοποίησης), ο οποίος τρίτος φορέας θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ΕΝ45011 

για τη δοκιµή καλυµµάτων ανθρωποθυρίδων κατά ΕΝ124: 1994. Για να αποδειχθεί η 

συµµόρφωση, οι κατασκευαστές θα πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης 

σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ124 : 1994, συνοδευόµενο από πρόγραµµα το 

οποίο θα περιέχει τα προσφερόµενα προϊόντα (Το πρόγραµµα αυτό θα πρέπει να διαθέτει 

τον ίδιο κωδικό αριθµό µε το πιστοποιητικό ΕΝ124). 

Όλα τα πιστοποιητικά τα οποία παρέχονται για την υποστήριξη των ισχυρισµών του 

κατασκευαστή, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί για το εργοστάσιο στο οποίο έχουν 

παραχθεί τα προϊόντα. 

Όλα τα πιστοποιητικά τα οποία παρέχονται για την υποστήριξη των ισχυρισµών του 

κατασκευαστή, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από ένα και µοναδικό οργανισµό. 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει ίδιες εγκαταστάσεις για τη µέτρηση της σύνθεσης 

του σιδήρου, και της άµµου που χρησιµοποιείται για τη διαδικασία της χύτευσης. Επιπλέον, 

ο κατασκευαστής θα διαθέτει ίδιες εγκαταστάσεις δοκιµών µε ικανότητα εκτέλεσης δοκιµών 

φόρτισης σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ124. 

Η πραγµατοποίηση δειγµατοληπτικών δοκιµών παραγωγής από τον κατασκευαστή των 

καλυµµάτων φρεατίων αποτελεί µέρος των διαδικασιών παραγωγής κατά ΕΝ ISO9001 και 

της συµµόρφωσης προϊόντων κατά EN124. 

Ο κατασκευαστής θα παρέχει πιστοποιητικό συµµόρφωσης  για κάθε παράδοση 

επιβεβαιώνοντας ότι η αποστολή καλυµµάτων ανθρωποθυρίδων συµµορφώνεται µε το 

πρότυπο EN124 και το απαιτούµενο φορτίο δοκιµής. 
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4. ∆οκιµές 

Αριθµός δοκιµιών  :  Για κάθε είδος δοκιµής λαµβάνεται ο αριθµός δοκιµίων που 

προβλέπεται από τον παρακάτω πίνακα:  

 ΠΑΡΤΙ∆Α ΑΡ.∆ΟΚΙΜΙΩΝ 

   1-100        3 

101-200        4 

201-400        5 

401-800        7 

801-1500       10 

∆οκιµή εφελκυσµού 

Τα αποτελέσµατα των δοκιµών δεν πρέπει να είναι κατώτερα από την ελάχιστη 

επιτρεπόµενη τιµή ανάλογα την κατηγόρια του φρεατίου Ν/mm2.   ∆ιαστάσεις δοκιµίων 

σύµφωνα µε την Προδιαγραφή ISO 1083, σχήµα 5.  

 

 Ελάχιστη επιµήκυνση 

Για την κατηγορία 400-15 τα αποτελέσµατα των µετρήσεων δεν πρέπει να είναι κατώτερα 

από 15%.   Η µέτρηση γίνεται επί του δοκιµίου εφελκυσµού πριν και µετά την δοκιµή. 

Επαναληπτική δοκιµή 

Εάν ένα δοκίµιο αστοχήσει σε ένα είδος δοκιµής τότε η δοκιµή επαναλαµβάνεται σε δυο 

αλλά δοκίµια.  Αν το ένα από τα δυο δοκίµια αστοχήσει η παρτίδα απορρίπτεται. 

Τα αποτελεσµάτων δοκιµών µπορούν να αγνοηθούν σε περίπτωση ανεπαρκών 

αποτελεσµάτων που δεν οφείλονται στην ποιότητα του ίδιου του µετάλλου αλλά οφείλονται 

σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους: 

•  Εσφαλµένη τοποθέτηση του δοκιµίου ή ελαττωµατική λειτουργία   της µηχανής δοκιµής 

• Ελαττωµατική χύτευση ή ελαττωµατικό τορνίρισµα του δοκιµίου  

•  Θραύση του δοκιµίου εφελκυσµού πέραν του σηµείου µέτρησης 

• Ελαττώµατα χύτευσης στο δοκίµιο, εµφανή µετά την θραύση 

Σε τέτοιες περιπτώσεις λαµβάνεται νέο δοκίµιο και τα αποτελέσµατα αντικαθιστούν εκείνα 

του ελαττωµατικού   

 ∆ιαστάσεις κιγκλίδων 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα σχετικά άρθρα του ΕΛΟΤ ΕΝ 124.  

Κατάσταση επιφάνειας - Έδραση καλυµµάτων  

Οι πάνω επιφάνειες των χυτοσιδήρων τεµαχίων θα είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα σχετικά 

στο ΕΛΟΤ ΕΝ 124 
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Οµοίως θα πρέπει να µην σφηνώνουν στα πλαίσια οι εσχάρες για να είναι ευχερής ή 

ανύψωση τους. Ο έλεγχος θα γίνεται για κάθε τεµάχιο.  Κάθε τεµάχιο ελαττωµατικό ως προς 

την εδράσει θα απορρίπτεται σε βάρος του αναδόχου. 

∆ιάταξη ασφαλίσεως - Χαλάρωµα και αφαίρεση καλυµµάτων  

Τα καλύµµατα φρεατίων τεµαχίων και οι εσχάρες οµβρίων θα φέρουν εφόσον τούτο ζητηθεί 

από την Υπηρεσία, χωρίς προσθετή αµοιβή, διάταξη ασφαλίσεως τους.  

Επίσης πρέπει να προβλέπεται τρόπος για το αποτελεσµατικό χαλάρωµα των καλυµµάτων 

πριν να σηκωθούν και για  την ασφαλή αφαίρεση τους. Αυτό θα επιτυγχάνεται µε κατάλληλη 

σχεδίαση των κοιλωµάτων και των οπών για τα κλειδιά.  

Eπιµέτρηση  

Τα χυτοσιδηρά τεµάχια θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (χγρ.) βάρους τεµαχίων  που  

τοποθετήθηκαν. Θα ελέγχονται οι διαστάσεις να µην είναι µεγαλύτερες  από τις εγκεκριµένες 

και θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζυγίσεως µετά από την ζύγιση τους. 

Εαν οι διαστάσεις των χυτοσιδηρών τεµαχίων είναι µεγαλύτερες από  αυτές  που  φαίνονται 

στα σχέδια ή που έχουν ορισθεί από την επίβλεψη γίνονται δεκτές εάν δεν παραβλάπτεται η  

λειτουργία του έργου, όπως για την επιµέτρηση υπολογίζεται το βάρος που αντιστοιχεί  στις  

κανονικές  και  εγκεκριµένες διαστάσεις των τεµαχίων.  

Οι   δαπάνες  όλων των δοκιµών βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η  πληρωµή  του Αναδόχου  θα  γίνεται  για  τον  αριθµό  χλγρ. που  επιµετρήθηκε  

σύµφωνα  µε  τα  παραπάνω,  µε τις  αντίστοιχες συµβατικές  τιµές µονάδας για  κάθε  

κατηγορία  που  περιλαµβάνεται στο συµβατικό  τιµολόγιο.  

Στην περίπτωση κατά την οποία η δαπάνη για την προµήθεια  και  τοποθέτηση των  

χυτοσιδήρων  αυτών  κατασκευών  είναι ενσωµατωµένη στην τιµή µονάδος ευρύτερης 

εργασίας (π.χ. φρεατίου, αγωγού ) κ.λ.π. ) ,  δεν επιµετράτε ούτε πληρώνεται ιδιαίτερα. 

Ο Ανάδοχος του έργου προτού ενεργήσει  την παραγγελία  για την προµήθεια  των 

διαφόρων χυτοσιδηρών εξαρτηµάτων που θα ενσωµατωθούν στο υπό εκτέλεση έργο  θα 

υποβάλει στην  Επιβλέπουσα Υπηρεσία  προς έγκριση  σαφείς και τεκµηριωµένες προτάσεις  

για το είδος και την ποσότητα  εξαρτηµάτων από ελατό χυτοσίδηρο  που προτίθεται  να 

χρησιµοποιήσει. 

Οι προτάσεις  θα συνοδεύονται  από προσπέκτους, φωτογραφίες, πιστοποιητικά  επιτυχούς 

εφαρµογής  και συµπεριφοράς  σε άλλα έργα κ.λ.π. 

 

Α.Τ. 1.3.2  (Υ∆Ρ 11.02.03) Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισµένες, 

ηλεκτροπρεσσαριστές. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-07-01-03. 
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Α.Τ. 1.3.3  (Υ∆Ρ 11.03) Βαθµίδες από χυτοσίδηρο. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-07-01-05. 

 

Α.Τ. 1.3.4  (Υ∆Ρ 11.05.01) Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την 

αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου, 

χωρίς µηχανουργική επεξεργασία. 

Συµφώνα µε το τιµολόγιο της µελέτης. 

 

Α.Τ. 1.3.5  (Υ∆Ρ 11.05.01) Συναρµολόγηση - εγκατάσταση µεταλλικών κατασκευών. 

Συµφώνα µε το τιµολόγιο της µελέτης. 

 

Α.Τ. 1.3.6  (ΟΙΚ 65.01.04) Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή, 

βάρους 12 έως 24 kg/m2. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-03-08-03-00. 

 

Α.Τ. 1.4.1  (Υ∆Ρ 12.14.01.06) Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100 

Α.Τ. 1.4.2  (Υ∆Ρ 12.14.01.07) (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε 

Α.Τ. 1.4.3  (Υ∆Ρ 12.14.01.13) συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2011. 

Α.Τ. 1.4.4  (Υ∆Ρ 12.14.01.53)  

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης και την επόµενη Τεχνική Προδιαγραφή : 

 

Τ.Π. 8 ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορούν στην κατασκευή 
υπογείων δικτύων ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας 
(HDPE) κλάσης PE 80 και PE 100.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

Τα υλικά που ενσωµατώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) είναι: 

• Σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) από πρώτες ύλες 2ης και 3ης γενιάς. 

• Ειδικά τεµάχια από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ίδιων ιδιοτήτων µε τους 
σωλήνες, ή λοιπά υλικά. 

Οι σωλήνες ονοµαστικής πίεσης µεγαλύτερης των 16 atm κατασκευάζονται κατά 
κανόνα από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (PE 100). 

Η ονοµαστική πίεση των σωλήνων δεν πρέπει να συγχέεται µε την κλάση του υλικού 
(PE 80, PE 100). 
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Το πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας HDPE (High Density Polyethylene), το 
πολυαιθυλένιο χαµηλής ποιότητας LDPE (Low Density Polyethylene) και το 
πολυπροπυλένιο (PP) υπάγονται στην κατηγορία των πολυολεφινών. 

Τα πολυαιθυλένια είναι θερµοπλαστικά, δηλαδή µπορούν να µορφοποιηθούν 
θερµαινόµενα και να επαναστερεοποιηθούν οσεσδήποτε φορές. 

Το µοριακό βάρος του πολυαιθυλενίου κυµαίνεται από 2000 έως 40.000. 

Οι τυπικές ιδιότητες των υλικών HDPE παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Ιδιότητα Μονάδα Μέθοδος δοκιµής Τιµή 

∆είκτης ροής MFI 190/5 g/10min ΕΝ ISO 1133:2000-021 0,3 - 0,7 

Μηχανικές ιδιότητες σε θερµοκρασία 23°C και σχετική υγρασία 50% 

Όριο διαρροής Ν/mm2 ΕΝ ISO 527-1:19962 22  

Επιµήκυνση στο σηµείο διαρροής % ΕΝ ISO 527-1:19962 15 

Αντοχή εφελκυσµού στην θραύση Ν/mm2 Ταχύτητα δοκιµής 32 

Επιµήκυνση στην θραύση % 125 mm/min > 800 

Αντοχή στην κάµψη Ν/mm2 ΕΝ ISO 178:20033 28 

Μέτρο κάµψεως Ν/mm2  800 

Σκληρότητα Shore D - DΙΝ 53505:2000-084 60 

Αντοχή σε κρούση - ΕΝ ISO 8256:20045 χωρίς θραύση 

Θερµικές ιδιότητες 

Περιοχή τήξεως °C  130 

Συντελεστής γραµµικής διαστολής Κ
-1 ASTM D 696-036 1,7 • 10-4 

Θερµική αγωγιµότητα στους 20°C W / m • Κ DIN 52612-17 0,43 

Ηλεκτρικές ιδιότητες σε θερµοκρασία 20°C και σχετική υγρασία 50%. 

Ειδική αντίσταση Ω • cm ASTM D257-998 > 1016 

Επιφανειακή αντίσταση Ω ASTM D257-998 > 1013 
 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

EN 12201-1:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 
1: General -- Συστήµατα σωληνώσεων υδροδότησης από 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 1: Γενικότητες. 

                                                           
1 Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of 

thermoplastics (ISO 1133:1997) --  Πλαστικά - Προσδιορισµός της µαζικής παροχής τήγµατος (MFR) και 
ογκοµετρικής παροχής τήγµατος (MVR) των θερµοπλαστικών 

2 Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles (ISO 527-1:1993 including Corr 
1:1994). -- Πλαστικά. Προσδιορισµός εφελκυστικών ιδιοτήτων. Μέρος 1: Γενικές αρχές. 

3 Plastics - Determination of flexural properties (ISO 178:2001) -- Πλαστικά. Προσδιορισµός καµπτικών ιδιοτήτων. 
4 Testing of rubber - Shore A and Shore D hardness test -- Μέθοδοι δοκιµής σκληρότητας ελαστικού Shore A και 
Β. 

5 Plastics - Determination of tensile-impact strength (ISO 8256:2004) -- Πλαστικά. Προσδιορθσµός εφελκυστικής 
αντοχής από κρουστικά φορτία. 

6 Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -30°C and 30°C With a 
Vitreous Silica Dilatometer -- Πρότυπη δοκιµή προσδιορισµού της γραµµικής θερµικής διαστολής των 
πλαστικών µεταξύ  -30°C και 30°C, µε χρήση παραµορφωσιµέτρου. 

7 Testing of Thermal Insulating Materials; Determination of Thermal Conductivity by the Guarded Hot Plate 
Apparatus; Test Procedure and Evaluation. ∆οκιµές θερµοµονωτικών υλικών 

8 Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials -- Πρότυπη δοκιµή 
ηλεκτρικής αντίστασης και αγωγιµότητας µονωτικών υλικών (τό πρότυπο DIN 53482 έχει αποσυρθεί, χωρία να 
αντικατασταθεί) 
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EN 12201-2:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 
2: Pipes -- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης 
από πολυαιθυλένιο.  Μέρος 2: Σωλήνες. 

EN 12201-3:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 
3: Fittings -- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης 
από πολυαιθυλένιο.  Μέρος 3: Εξαρτήµατα. 

EN 12201-4:2001 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 
4: Valves -- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης 
από πολυαιθυλένιο.  Μέρος 4: Βάνες. 

EN 12201-5:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 
5: Fitness for purpose of the system. -- Συστήµατα πλαστικών 
σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο.  Μέρος 5: 
Καταλληλότητα συστηµάτων. 

Πρότυπα εξαρτηµάτων 

EN 1680:1997 Plastics piping systems - Valves for polyethylene (PE) piping 
systems - Test method for leaktightness under and after bending 
applied to the operating mechanisms -- Συστήµατα πλαστικών 
σωληνώσεων - Βαλβίδες για συστήµατα σωληνώσεων από 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιµής για στεγανότητα υπό 
κάµψη του µηχανισµού λειτουργίας και µετά από αυτή. 

EN 10284:2000 Malleable cast iron fitting with compression ends for polyethylene 
(PE) piping systems -- Λυόµενοι σύνδεσµοι µαλακού χυτοσιδήρου 
για συστήµατα σωληνώσεων πολυαιθυλενίου (PE). 

EN 12100:1997 Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method 
for resistance to bending between supports -- Συστήµατα 
πλαστικών σωληνώσεων - Βαλβίδες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) - 
Μέθοδος δοκιµής της αντοχής σε κάµψη µεταξύ στηριγµάτων. 

Πρότυπα δοκιµών 

EN 12099 Plastics Piping Systems - Polyethylene Piping Materials and 
Components - Determination of Volatile Content -- Συστήµατα 
πλαστικών σωληνώσεων - Υλικά και συστατικά µέρη σωληνώσεων 
πολυαιθυλενίου - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας των πτητικών. 

EN 921:1994 Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - Determination of 
resistance to internal pressure at constant temperature -- 
Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - Θερµοπλαστικοί σωλήνες - 
Προσδιορισµός της αντοχής σε εσωτερική πίεση υπό σταθερή 
θερµοκρασία. 

EN 12119:1997 Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method 
for resistance to thermal cycling -- Συστήµατα πλαστικών 
σωληνώσεων - Βάνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιµής για 
την αντοχή σε κυκλική θερµική εναλλαγή. 
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ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ – ∆ΟΚΙΜΕΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ - ∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Γενικά 

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

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

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

- παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων HDPE, 

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

- πίνακες/ στοιχεία αναλόγων εφαρµογών των προϊόντων, 

- πίνακες διαστάσεων/ χαρακτηριστικών των παραγοµένων προϊόντων, 

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

- οδηγίες εγκατάστασης/ σύνδεσης. 

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

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

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

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

Σύνθεση της πρώτης ύλης πολυαιθυλενίου (compound) – Τιµή MRS 

Το µίγµα του πολυαιθυλενίου - υψηλής πυκνότητας HDPE (compound) των σωλήνων 
θα είναι: 
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• δεύτερης γενιάς, τύπου PE 80 (MRS 8 κατά ΕΝ ISO 9080:2003-109, ΕΝ ISO 1167-
1:2003-0710, ΕΝ ISO 12162:1996-0411) ή  

• τρίτης γενιάς τύπου, PE 100 (MRS 10 κατά ΕΝ ISO 9080:2003-101, ΕΝ ISO 1167-
1:2003-072, ΕΝ ISO 12162:1996-043)  

MRS:Minimum Required Strength: ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή: είναι η αντοχή 
του υλικού όπως προκύπτει από υδραυλικές δοκιµές πίεσης κατά ΕΝ ISO 1167-
1:2003-07 ή κατά EN 921:1994 (αναµενόµενη αντοχή µετά από περίοδο 50 ετών 
που προσδιορίζεται µε τουλάχιστον 30 δοκιµές πίεσης σε θερµοκρασίες 200, 600, 
800 C). 

 

Στο παρακάτω διάγραµµα απεικονίζονται τα αποτελέσµατα δοκιµής υλικού κατηγορίας PE 100.  

 

Η κλάση 100 είναι περίπου κατά 25% ανθεκτικότερη σε πίεση από την κλάση 80, και 
αυτό έχει ως αποτέλεσµα µικρότερα πάχη τοιχωµάτων για την αυτή ονοµαστική πίεση 
του σωλήνα.  

Η επιλογή της κλάσης PE 100 ή PE 80 καθορίζεται στην Μελέτη. Εάν δεν καθορίζεται 
στην Μελέτη, συνιστάται η επιλογή της κλάσης PE 100 καθώς η κλάση αυτή 
παρουσιάζει καλύτερη αντίσταση στην δοκιµή RCP (Rapid crack propagation: ταχεία 
επέκταση ρηγµατώσεων) και µειώνει την πιθανότητα διαρροών του δικτύου.  

Ειδικό βάρος 

Το πολυµερές κατασκευής των σωλήνων θα έχει πυκνότητα στην περιοχή 953 - 960 
Kg/m3 στους 23ο C και σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερη από 930 Kg/m3. Ο έλεγχος της 
πυκνότητας αποσκοπεί στην διαπίστωση ότι δεν εµπεριέχεται πολυαιθυλένιο χαµηλής 
πυκνότητας στα µίγµατα. 

 

                                                           
9 Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics 

materials in pipe form by extrapolation (ISO 9080:2003) -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων και αγωγών. 
Προσδιορισµός της µακρόχρονης υδροστατικής αντοχής των σωληνοποιηµένων υλικών µε την µέθοδο της 
εξωτερικής παρεµβολής. 

10 Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the resistance to 
internal pressure - Part 1: General method (ISO/DIS 1167-1:2003) -- Θερµοπλαστικοί σωλήνες και εξερτήµατα 
για την µεταφορά ρευστών. Προσδιορισµός της αντοχής σε εσωτερική πίεση. Μέρος 1: Γενική Μέθοδος δοκιµής 

11 Classification of thermoplastic materials in pipe form based on the resistance against internal hydrostatic 
pressure - Material designation and calculations (ISO 12162:1995) -- Κατάταξη θερµοπλαστικών υλικών 
σωληνώσεων ως προς την αντοχή σε εσωτερική υδροστατική πίεση. Σήµανση υλικού και υπολογισµοί. 



Υ∆ΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆.Ε ΒΑΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕ ΝΕΡΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΥΣΩΝ.     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Bamos_Tech_Prodiag  - 29 - 

Για την διάκριση µεταξύ των διαφόρων κλάσεων πολυαιθυλενίου και τον έλεγχο τυχόν 
ενσωµάτωσης υλικού άλλης ποιότητας παρατίθενται οι πυκνότητες διαφόρων 
κατηγοριών πολυαιθυλενίου: 

HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)  :  940 – 965 Kg/m3 

MDPE (Πολυαιθυλένιο µέσης πυκνότητας) :  930 – 940 Kg/m3 

LLDPE (Γραµµικό, χαµηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) :  910 – 930 Kg/m3 

LDPE (Πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας) :  900 – 910 Kg/m3 

∆είκτης ροής 

Θα τηρούνται τα όρια που προβλέπονται στο EN 12201-1:2003. Η δοκιµή αφορά στην 
συµπεριφορά του ρευστού υλικού (σχετικό πρότυπο ΕΝ ISO 1133:2000-02: Plastics - 
Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) 
of thermoplastics (ISO 1133:1997) --  Πλαστικά - Προσδιορισµός της µαζικής παροχής 
τήγµατος (MFR) και ογκοµετρικής παροχής τήγµατος (MVR) των θερµοπλαστικών). 

Ο δείκτης ροής MFI  (Melt flow index) θα είναι το πολύ 0,4 – 0,5 g/10 min. 

Περιεκτικότητα σε πτητικά και νερό 

Μετράται η απώλεια υλικού µετά από 1 ώρα σε φούρνο στους 105 οC κατά ΕΝ 
12118:1997 (Plastics piping systems - Determination of moisture content in 
thermoplastics by coulometry -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - Προσδιορισµός 
της περιεκτικότητας σε υγρασία στα θερµοπλαστικά µε κουλλοµετρία). 

Η επιτρεπόµενη απώλεια πτητικών ανέρχεται σε 350kg/m3, η δε επιτρεπόµενη 
απώλεια νερού κάτω από 300 mg/kg.  

Αντίσταση σε επέκταση ρωγµής (Resistance to crack propagation-RCP) 

Για τον έλεγχο αυτό υπάρχουν δύο µέθοδοι δοκιµής.  

α) Η πλήρης δοκιµή (full scale test) σύµφωνα µε το ΕΝ ISO 13478:2005-04 
(Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance to 
rapid crack propagation [RCP] - Full-scale test [FST] [ISO/DIS 13478:2004] -- 
Θερµοπλαστικοί σωλήνες για τη µεταφορά ρευστών - Προσδιορισµός της αντίστασης 
σε γρήγορη ανάπτυξη ρήγµατος [RCP] - ∆οκιµή πλήρους κλίµακος [FST]). 

β) Η µικρής κλίµακας δοκιµή (Small scale Steady state – S4 – Test) κατά ΕΝ ISO 
13477:2005-05 (Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids -- Determination 
of resistance to rapid crack propagation [RCP] - Small-scale steady-state test [S4 
test] [ISO/DIS 13477:2005] -- Θερµοπλαστικοί σωλήνες για την µεταφορά υγρών. 
Προσδιορισµός της αντίστασης σε ταχεία επέκταση ρηγµάτωσης. ∆οκιµή µικρής 
κλίµακας υπό σταθερές συνθήκες).  

Κατά την δοκιµή αυτή δηµιουργείται µια ρωγµή συγκεκριµένου µεγέθους. Κατόπιν 
αυξάνεται η πίεση του αγωγού και µετράται η κρίσιµη πίεση η οποία και καταγράφεται.  
 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήµανσης χρώµατος λευκού αντιδιαµετρικά 
τυπωµένες και ανά µέτρο µήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική µορφή π.χ 
για PE 100: 

Φορέας Έργου – ΑΓΩΓΟΣ HDPE/ Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ PN 12,5 

XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 = 
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όπου: 

HDPE = πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ = εξωτερική διάµετρος Χ πάχος τοιχώµατος 

PN 12,5 = κλάση πίεσης σε atm ή bar  

XXXX = όνοµα κατασκευαστή 

YYYY = χρόνος παραγωγής από την µία πλευρά και αύξων αριθµός
 µήκους από την αντιδιαµετρική 

ZZZZ = τα εφαρµοζόµενα πρότυπα για την παραγωγή και την δοκιµασία 
των σωλήνων στο εργοστάσιο των σωλήνων αυτών και για τον 
έλεγχο αυτών 

PE 100 = η κατάταξη της πρώτης ύλης 

 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συµφωνούν µε τα αντίστοιχα πρότυπα. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

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

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

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

Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεµάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραµένουν στα 
κιβώτια συσκευασίας τους. Επισηµαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: 

α) Η µεγάλη παραµονή σε υψηλές θερµοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η µέγιστη 
παραµονή των µπλε σωλήνων στο ύπαιθρο σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει 
τους τέσσερις µήνες. 

β) Η ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας περιφερειακά στην διατοµή, καθ’ όσον 
µπορεί να προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισµό στον σωλήνα. 

γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον µπορεί να προκαλέσει παραµόρφωση 
(πλάτυνση) της διαµέτρου. 

δ) Το σύρσιµο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες 
φορτοεκφορτώνονται µε συρµατόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα 
από εκδορές και χαράξεις. 

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

Αν οι σωλήνες έχουν προδιαµορφωµένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα 
αυτά θα προεξέχουν.  

Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα 
προστατεύονται από χτυπήµατα. 

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

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ 

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

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

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

Φ 500 mm: 3,0ο  

Φ 600 έως 900 mm: 2,0ο  

Φ 1000 έως 1400 mm: 1,0ο  

Φ 1400 mm: 0,5ο 

Κατά την επίχωση του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα διευθετούνται κατά τρόπο τέτοιο 
ώστε να περιβάλλουν τον αγωγό και να συµπληρώνουν πλήρως το διάκενο µεταξύ 
σωλήνος και ορύγµατος (πλήρες πλευρικό σφήνωµα αγωγού). Στην συνέχεια η 
στρώση εγκιβωτισµού του σωλήνα θα συµπυκνώνεται επαρκώς µε χρήση ελαφρού 
δονητικού εξοπλισµού. 

Η υπόλοιπη επίχωση του ορύγµατος θα γίνεται κατά στρώσεις σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
08-01-03-02: "Επανεπίχωση Αποµένοντος Όγκου Εκσκαφών Υπογείων ∆ικτύων".  

Καθ’ όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισµού των σωλήνων ο 
Ανάδοχος θα λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην προκληθεί βλάβη στις 
σωληνώσεις από οποιαδήποτε αιτία. 

Σε κάθε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο άκρο θα 
εµφράσσεται για προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών. 
 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Η µέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο µεταξύ τους όσο και µε τα 
ειδικά τεµάχια ΡΕ εξαρτάται από την διάµετρο και την πίεση λειτουργίας τους.  
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Για διαµέτρους σωλήνων έως και Φ225 και πίεση λειτουργίας έως 12,5 bar κατά 
κανόνα η σύνδεση γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding).  

Για µεγαλύτερες διαµέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας εφαρµόζεται η µετωπική 
θερµική συγκόλληση (butt fusion welding). Το ΡΕ συγκολλάται αυτογενώς. Σε 
κατάσταση τήξης, στους 220 οC και υπό πίεση δηµιουργούνται νέοι δεσµοί µεταξύ των 
µορίων του ΡΕ και έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο διαφορετικών τεµαχίων 
σωλήνων, η κατανοµή των φορτίων σε ολόκληρο το µήκος της σωληνογραµµής και η 
διατήρηση λείας εσωτερικής επιφάνειας. 

Ηλεκτροσυγκόλληση 

Η συγκόλληση επιτυγχάνεται µε χρήση ειδικού τεµαχίου από ΡΕ µε ενσωµατωµένη 
σπιροειδή διάταξη ηλεκτρικής αντίστασης: ηλεκτροµούφα (electrofusion socket). Η 
ηλεκτροµούφα τροφοδοτείται από ηλεκτρογεννήτρια, η έξοδος της οποίας ρυθµίζεται 
αναλόγως της διαµέτρου του σωλήνα. 

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

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

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

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

Μετωπική συγκόλληση 

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

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

Τα άκρα των σωλήνων / εξαρτηµάτων θα πλανίζονται πριν την κόλληση και θα 
καθαρίζονται µε απορρυπαντικό (ασετόν) από σκόνη, έλαια, υγρασία ή άλλες ξένες 
ουσίες. Επίσης θα καθαρίζεται και η θερµαντική πλάκα από ξένα σώµατα, σκόνη ή 
υπολείµµατα πολυαιθυλενίου όταν είναι ακόµη ζεστή και θα φυλάσσεται στην ειδική 
θήκη της, προς αποφυγή φθοράς της επικάλυψης από τεφλόν. 

Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγµατοποιείται σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγµένο 
από υγρασία και ρεύµατα αέρος, σε θερµοκρασίες στην περιοχή από – 5 οC έως + 40 οC.  
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Η συγκόλληση του πολυαιθυλενίου απαιτεί πίεση σύνδεσης της τάξης των 0,15 Ν/mm2, 
η οποία θα διατηρείται µέχρι να αρχίσει να σχηµατίζεται αναδίπλωση τηγµένου υλικού 
(κορδόνι) στο άκρο του σωλήνα / εξαρτήµατος, το ύψος του οποίου ποικίλει, ανάλογα 
µε το πάχος του τοιχώµατος του σωλήνα. Στην συνέχεια θα ελαττώνεται η πίεση στα 
0,02 Ν/mm2 περίπου, προκειµένου να αποφευχθεί η υπερχείλιση του υλικού η οποία 
επιδρά δυσµενώς στην ποιότητα της συγκόλλησης και συνεχίζεται η επιφανειακή 
θέρµανση. Μετά την παρέλευση του προβλεπόµενου από τον κατασκευαστή χρόνου 
αποµακρύνεται η θερµαντική πλάκα και τα άκρα των σωλήνων πλησιάζουν µεταξύ 
τους µε προσοχή ώστε να µην ωθηθεί όλο το τηγµένο υλικό εκτός της σύνδεσης µέχρι 
να επέλθει η ψύξη (χρονικό διάστηµα που εξαρτάται από τη διάµετρο και το πάχος 
τοιχώµατος του σωλήνα/ εξαρτήµατος). Μετά την σταδιακή ψύξη της ζώνης 
συγκόλλησης θα αποσυναρµολογούνται οι συσφιγκτήρες. 

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

∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Γενικά 

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

Οι δοκιµές διακρίνονται σε: 

• προδοκιµασία, 

• κύρια δοκιµή υπό πίεση, 

• γενική δοκιµή ολόκληρου του δικτύου. 

Κατά την διάρκεια των δοκιµών το µη επιχώµενο τµήµα των ορυγµάτων θα παραµένει 
ξηρό. Τυχόν εµφάνιση υδάτων στο όρυγµα θα αντιµετωπίζεται µε αντλήσεις. 

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

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

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

Η εκτέλεση της δοκιµασίας θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό. ∆εν επιτρέπεται να 
εκτελείται καµία εργασία στο σκάµµα κατά την ώρα που το τµήµα βρίσκεται υπό 
δοκιµασία. 

Προδοκιµασία 

Αφού πληρωθεί µε νερό το υπό δοκιµή τµήµα, παραµένει επί 24 περίπου ώρες υπό 
στατική πίεση. Αν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σηµείο/α διαρροής, θα 
επισκευασθεί η ζηµία και θα επαναληφθεί η δοκιµή. 
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Κυρίως δοκιµασία πίεσης 

Αν κατά την προδοκιµασία δεν παρατηρηθούν µετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές 
ύδατος, επακολουθεί η κυρίως δοκιµή υπό πίεση.  

Η εφαρµοστέα πίεση δοκιµής καθορίζεται από την µελέτη ή ορίζεται σε 150% της 
ονοµαστικής πίεσης (ΡΝ) των σωλήνων. 

Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαµβάνεται πρόνοια για την αποφυγή 
δηµιουργίας θυλάκων αέρα. 

Η ολική διάρκεια της δοκιµασίας δεν θα είναι µικρότερη από 12 ώρες. 

Η κυρίως δοκιµή θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη 
από 0,10 atm και δεν παρατηρηθούν παραµορφώσεις του δικτύου. 

Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη του ορίου αυτού ελέγχεται οπτικά η 
σωλήνωση για τον εντοπισµό ενδεχοµένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές 
επισκευάζονται και η δοκιµασία επαναλαµβάνεται από την αρχή. Εάν δεν εντοπισθούν 
διαρροές ύδατος, παρά το ότι προστίθενται ποσότητες ύδατος για την διατήρηση της 
πίεσης, σηµαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί αέρας στο δίκτυο, οπότε απαιτείται εκκένωση και 
επανάληψη της δοκιµής. 

Γενική δοκιµασία  

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιµασίας θα επαναπληρώνεται πλήρως το 
όρυγµα κατά τµήµατα, χωρίς όµως να πληρωθούν οι θέσεις συνδέσεως µεταξύ των 
τµηµάτων του δικτύου που υποβλήθηκαν σε κυρίως δοκιµασία πίεσης. 

Κατά την φάση αυτή η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα µικρότερα της 
ονοµαστικής προς διαπίστωση τυχόν πίεσης (η πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα 
µανόµετρα).  

Μετά την τµηµατική επαναπλήρωση των ορυγµάτων, οι σωληνώσεις θα υποστούν την 
τελική δοκιµασία µε πίεση ίση προς 150% της ονοµαστικής. 

Η διάρκεια της δοκιµασίας αυτής θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο 
των συνδέσεων µεταξύ των χωριστά δοκιµασθέντων τµηµάτων κατά την κυρίως δοκιµή 
πιέσεως. 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή και της δοκιµασίας αυτής πληρούνται και τα αφεθέντα 
µεταξύ των τµηµάτων κενά. 

Πρωτόκολλο δοκιµασιών  

Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσµάτων δοκιµασιών θα καταρτίζονται 
πρωτόκολλα που θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και του 
Αναδόχου.  
 

ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ (ΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ) 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της γενικής δοκιµασίας θα εκτελεστεί η πλύση των 
αγωγών, έτσι ώστε να καθαρίσουν οι σωλήνες από ξένα και κυρίως λεπτόκοκκα υλικά. 

Το νερό πλύσης θα είναι πόσιµο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις από το έργο 
κεφαλής του δικτύου. Η εκκένωση του δικτύου θα γίνεται από τους εκκενωτές. Οι 
πλύσεις θα επαναλαµβάνονται µέχρι να επιτευχθεί απόλυτη διαύγεια του εκρέοντος 
νερού, το οποίο θα πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς κόκκους άµµου ή άλλα αιωρούµενα 
συστατικά.  
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Μετά την ολοκλήρωση της πλύσης του το δίκτυο, αποστειρώνεται µε την προσθήκη 
στο νερό πλήρωσης κατάλληλων απολυµαντών σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη 
µελέτη (π.χ. χλώριο). Το διάλυµα χηµικών προσθέτων θα εισαχθεί στο σύστηµα 
διανοµής και θα παραµείνει επί 3ωρο τουλάχιστον. Κατά τη διάρκεια του χρονικού 
διαστήµατος αυτού, όλες οι δικλείδες κ.λπ. θα είναι κλειστές. Μετά την πάροδο του 
3ώρου, θα γίνει έκπλυση των σωλήνων µε το νερό του δικτύου πόλεως. 

Μετά την εκ νέου απόπλυση του δικτύου µε καθαρό νερό θα ληφθούν δείγµατα νερού 
από 4 διαφορετικά σηµεία αυτού καθώς και από σηµεία τυχόν υφιστάµενου παλαιού 
δικτύου κοντά στο σηµείο τροφοδοσίας του νέου. Στα εντός του νέου δικτύου σηµεία το 
ποσοστό ελεύθερου χλωρίου θα υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό ελεύθερου χλωρίου 
του νερού πόλης. Σε περίπτωση που ο όρος αυτός δεν πληρούται, πρέπει να γίνει νέα 
έκπλυση όλης της εγκατάστασης και νέα δειγµατοληψία, έως ότου εκπληρωθεί η 
παραπάνω απαίτηση. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

• Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωµατούµενων υλικών. 

• Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής τοποθέτησης σωλήνων και 
συνδεσµολογίας τους σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 

• Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιµών πιέσεως. 

• Έλεγχος της εγκατάστασης σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, ώστε 
να διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόµενα εξαρτήµατα και εάν 
έχουν τηρηθεί επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας). 

• Εξαρτήµατα που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται 
αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών µε δαπάνες του Αναδόχου. 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Κατά τη µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων: 

• Εκφόρτωση υλικών µέσω γερανοφόρου οχήµατος. 

• ∆ιακίνηση επιµηκών αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου. 

• Χειρισµός - εφαρµογή απολυµαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις). 

• Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους. 

• Εξοπλισµός και εργαλεία χειρός 

• Χρήση συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης και µετωπικής συγκόλλησης σωλήνων που 
αναπτύσσουν υψηλές θερµοκρασίες. 

• Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από έµπειρο 
προσωπικό.  
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

Εφαρµόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας 
προσωρινών και κινητών εργοταξίων” και η Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής 
και Ασφάλειας (Π.∆. 17/96, Π.∆. 159/99 κ.λπ.) 

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις 
υδραυλικές/ σωληνουργικές εργασίες και στις θερµικές συγκολλήσεις πλαστικών. 

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την 
εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

 

Προστασία 
χεριών και 
βραχιόνων  

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια 
προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 

Προστασία 
κεφαλιού  

EN 397:1995: Industrial safety helmets  (Amendment A1:2000) -- 
Κράνη προστασίας. 

Προστασία 
ποδιών  

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - 
Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε 
από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 

Προστασία 
οφθαλµών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial 
and non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- 
Μέσα προστασίας µατιών και προσώπου τύπου µεταλλικού 
πλέγµατος για βιοµηχανική και µη βιοµηχανική χρήση έναντι 
µηχανικών κινδύνων ή και θερµότητας 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Αγωγός - Αξονικό µήκος δικτύου, κατά ονοµαστική διάµετρο και κατηγορία 
σωλήνων µαζί µε τα ειδικά τεµάχια (εκτός εάν στα συµβατικά τεύχη προβλέπεται 
ιδιαίτερη επιµέτρηση των ειδικών τεµαχίων). 

Τµήµατα σωληνώσεων που έχουν κατασκευασθεί µε διατοµές σωλήνων µεγαλύτερες 
από τις καθοριζόµενες στην µελέτη θα επιµετρώνται µε βάση τις προβλεπόµενες από 
την µελέτη διαµέτρους τεµαχίων.  

∆ιευκρινίζεται ότι τα µήκη των σωληνώσεων θα επιµετρώνται αξονικά χωρίς να 
αφαιρούνται τα µήκη των ειδικών τεµαχίων. 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Στις ως άνω επιµετρούµενες επί µέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την 
κατασκευή δικτύων σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο PE 80 ή PE 100, 
περιλαµβάνονται: 

• Η διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανικών µέσων, 
υλικών και συσκευών. 

• Η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των 
σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων τους.  
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• Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγµα. 

• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων, πλύσεων κ.λπ. 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα Τ.Π. 
καθώς και η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να 
αντικατασταθούν σε περίπτωση τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους 
κατά τις δοκιµές ή τον έλεγχο προς παραλαβή. 

Οι εργασίες κατασκευής των προβλεποµένων σηµάτων αγκύρωσης από σκυρόδεµα 
και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο επιµετρώνται ιδιαίτερα και δεν 
συµπεριλαµβάνονται στις ως άνω τιµές µονάδος. 

Επίσης, δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες πλύσης/ απολύµανσης του δικτύου, οι 
οποίες επιµετρώνται ιδιαίτερα (όταν προβλέπεται η εκτέλεσή τους), ανά km δικτύου. 

 

Α.Τ. 1.4.5  (Υ∆Ρ 12.17.01) Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων (καµπύλες, ταύ, συστολές, 

πώµατα κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη 

(ductile iron). 

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης και την επόµενη Τεχνική Προδιαγραφή : 

 

Τ.Π. 9 ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η παρούσα Τ.Π. περιλαµβάνει τις απαιτήσεις για τα υλικά κατασκευής ειδικών τεµαχίων 
ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron). 

Ο ελατός χυτοσίδηρος παράγεται µε την προσθήκη µικρών ποσοτήτων µαγνησίου στο 
τήγµα του χυτοσιδήρου. Με τον τρόπο αυτό οι δοµές φυλλοειδούς γραφίτη (flaky) στον 
µεταλλικό ιστό µεταβάλλονται σε σφαιροειδείς, µε αποτέλεσµα την σηµαντική µείωση 
της ψαθυρότητας (brittleness), που αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό του κοινού 
φαιού χυτοσιδήρου (grey cast iron) και την εξασφάλιση υψηλής αντοχής και 
πλαστικότητας (ductility). 

Τα ειδικά τεµάχια φέρουν εσωτερική προστασία από φυγοκεντρικά εφαρµοζόµενη 
τσιµεντοκονία, εξωτερική προστασία από ψευδάργυρο ή κράµα ψευδαργύρου - 
αλουµινίου και εποξειδική βαφή και παραδίδονται µε συνδέσµους τύπου ωτίδων 
(φλάντζες). 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

EN 545:2002 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water 
pipelines - Requirements and test methods -- Σωλήνες, 
εξαρτήµατα και ειδικά τεµάχια από ελατό χυτοσίδηρο για δίκτυα 
ύδρευσης. Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών. 

ISO 2531:1998-08 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water or 
gas applications -- Σωλήνες, ειδικά τεµάχια και εξαρτήµατα 
σωλήνων ελατού χυτοσιδήρου για δίκτυα νερού ή αερίων. 
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ISO 8179-1:2004-06 Ductile iron pipes - External zinc-based coating - Part 1: 
Metallic zinc with finishing layer -- Σωλήνες ελατού 
χυτοσιδήρου. Εξωτερική επίστρωση ψευδαργύρου. 

 
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Τα τυπικά µηχανικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του ελατού χυτοσιδήρου έχουν ως εξής: 
 

Ιδιότητα Συµβολισµός Μονάδα Σωλήνες Ειδικά τεµάχια 

Εφελκυστική αντοχή Rm MPa 420 400 

Τάση διαρροής Rp0.2 MPa 300 300 

Επιµήκυνση σε 
θραύση 

A % 10 5 

Σκληρότητα κατά 
Brinel 

HB  230 250 

Μέτρο ελαστικότητας E MPa 170.000 

Λόγος Poisson P - 0,28 

Συντελεστής 
θερµικής διαστολής 

 cm/oC 11,5x10-6 

Κατά το ISO 2531:1998-08 οι ανωτέρω τιµές είναι ενδεικτικού χαρακτήρα (χωρίς 
συµβατική απαίτηση ακριβούς τήρησης αυτών). 

Τα ειδικά τεµάχια θα φέρουν επισήµανση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων 
ΕΝ 545:2002, ΕΝ 598:1994, ΕΝ 969:1995, µε τα στοιχεία του κατασκευαστή, την 
ονοµαστική διάµετρο (DN), την κλάση (π.χ. Κ9), το έτος κατασκευής, τον συµβολισµό 
του ελατού χυτοσιδήρου (2 GS) και το πρότυπο βάσει του οποίου κατασκευάστηκαν 
(π.χ. ΕΝ 545:2002). 

Τα ειδικά τεµάχια θα προέρχονται από παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη 
κατά ΕΝ ISO 900112. 

Το παραλαµβανόµενο υλικό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά αναγνωρισµένων 
εργαστηρίων από τα οποία θα προκύπτει η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των 
προαναφερθέντων προτύπων. 

Η κλάση των ειδικών τεµαχίων (καµπύλες, ταυ κ.λπ.) θα είναι Κ11 - Κ12, εκτός αν 
καθορίζεται διαφορετικά από την µελέτη. 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση πλήρη τεχνικά στοιχεία των 
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων που προτίθεται να χρησιµοποιήσει στο έργο (υλικό 
κατασκευής, συστήµατα προστασίας, διατάξεις σύνδεσης κ.λπ.). 

 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Εσωτερική επένδυση 

Η εσωτερική επένδυση θα συνιστάται από οµοιογενές στρώµα τσιµεντοκονίας 
εφαρµοζόµενης εργοστασιακά µε φυγοκεντρικές µεθόδους. Η σύνθεση του 
τσιµεντοκονιάµατος καθορίζεται στα πρότυπα ΕΝ 545:2002 (για δίκτυα ύδρευσης). 

 

                                                           
12 Quality Systems Model for Quality Assurance in Design, Development, Production, Installation and Servicing 

(ISO 9001 : 1994) (Supersedes EN 29001 : 1987) - Συστήµατα διασφάλισης ποιότητος για τον σχεδιασµό, 
ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση (αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ 290011987). 
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Το ονοµαστικό πάχος της επένδυσης καθορίζεται (µε βάση τα ανωτέρω πρότυπα) ως εξής: 
 

Ονοµαστική διάµετρος  

(mm) 

Ονοµαστικό πάχος επένδυσης  

(mm) 

D40 - D300 3,0 

D300 - D600 5,0 

D700 - D1200 6,0 

D1400 - D2000 9,0 
 
Η επένδυση µε τσιµεντοκονία δεν επεκτείνεται στο εσωτερικό των φλαντζών σύνδεσης. 
Οι περιοχές αυτές θα προστατεύονται µε εποξειδική βαφή πάχους τουλάχιστον 150 µm. 

Η επιφάνεια της επένδυσης θα είναι οµοιόµορφη και λεία, αλλά σύµφωνα µε τα πρότυπα 
ΕΝ 545:2002/ 598:1994 γίνονται αποδεκτές σποραδικές διαµήκεις και εγκάρσιες 
ρηγµατώσεις εύρους από 0,6 έως 1,00 mm (κλιµακώνεται ανάλογα µε την διάµετρο). Οι 
ρηγµατώσεις αυτές οφείλονται στην συστολή ξήρανσης της κονίας και εφ’ όσον δεν 
υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια, δεν επηρεάζουν την σταθερότητα της επένδυσης και 
κλείνουν κατά την έκθεση της επένδυσης στο νερό. 

Τυχόν φθορές της εσωτερικής επένδυσης ή τοπικές ρηγµατώσεις πέραν των ορίων 
που γίνονται αποδεκτά σύµφωνα µε τα πρότυπα µπορούν να αποκαθίστανται µε 
εποξειδικό κονίαµα, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιφάνειες των ατελειών δεν θα 
επεκτείνονται σε επιφάνεια µεγαλύτερη του ενός τεταρτοκύκλιου της επένδυσης. 
Εκτενέστερες φθορές καθιστούν το τεµάχιο ακατάλληλο προς εγκατάσταση. 

Εξωτερική επένδυση 

Θα αποτελείται από στρώση µεταλλικού ψευδαργύρου και τελική επικάλυψη µε βαφή 
ασφαλτικής ή εποξειδικής βάσεως, εφαρµοζόµενες εργοστασιακά µε ψεκασµό. 

Η στρώση µεταλλικού ψευδαργύρου θα είναι περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο 
τουλάχιστον 130 gr/m2, µε τοπικό ελάχιστο τα 110 gr/m2 (µέτρηση σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην § 6.6 του ΕΝ 545:2002). 

Το πάχος του ξηρού υµένα της βαφής (dry film thickness) δεν θα είναι µικρότερο των 
70 µm, µε τοπικό ελάχιστο 50 µm (§ 6.6 του ΕΝ 545:2002). 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

Τα ειδικά τεµάχια από ελατό χυτοσίδηρο επιµετρώνται σε βάροs (kg), σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στους καταλόγους του εγκεκριµένου προµηθευτή. ∆εν γίνονται 
αποδεκτά τα αποτελέσµατα ζύγισης µεγαλύτερα των τιµών βάρους που αναγράφονται 
στους καταλόγους των προµηθευτών. 
 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Στις ως άνω τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και φύλαξη επί τόπου του έργου των ειδικών 
τεµαχίων καθώς και οι απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές. Τα ειδικά τεµάχια θα φέρουν 
εργοστασιακές εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στην παρούσα Τ.Π.. 
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• Η δαπάνη του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων 
για την εκτέλεση των εργασιών. 

• Η φθορά των υλικών και τα υλικά και η εργασία αποκατάστασης των 
προστατευτικών στρώσεων σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 

Α.Τ. 1.4.6 έως 1.4.10 Συρταρωτές δικλείδες ελαστικής έµφραξης από ελατό 

 χυτοσίδηρο ονοµ. πίεσης 16 atm. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-06-07-02. 

 
Α.Τ. 1.4.11  έως 1.4.14 Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα τύπου Glenfield , 

 ονοµαστικής πίεσης 16 atm. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-06-07-07. 

 
Α.Τ. 1.4.15  έως 1.4.19 Χαλύβδινες εξαρµώσεις ον. πίεσης 16 atm 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-06-07-05. 

 
Α.Τ. 1.4.20 Αντιπληγµατικές βαλβίδες τύπου Neyrpic. 

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης και την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :               

ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-06-07-06. 

 
Α.Τ. 1.4.21 (Υ∆Ρ 13.12 ΣΧΕΤ.) ∆ιαφραγµατικές βαλβίδες διπλού θαλάµου , 

 ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm 

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης και την επόµενη Τεχνική Προδιαγραφή : 

 

Τ.Π. 10 ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 

 

Βαλβίδες διαφραγµατικού τύπου διπλού θαλάµου µε βελονοειδή βαλβίδα. 

Αποτελούται από: 

• Σώµα βαλβίδας και ενεργοποιητή (κεφαλή) διπλού θαλάµου κατασκευασµένα από ελατό 

χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN 1693 / EN1563 για πιέσεις λειτουργίας 

ως 16 ατµόσφαιρες. 

• ∆ιάφραγµα από νεοπρένιο ενισχυµένο µε πλέγµα πλαστικό ινών. 

• Άξονας ενεργοποιητή από ανοξείδωτο χάλυβα αρ. 1.4021 X 20Cr13, ΕΝ10088-3. 

• Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα κατά AISI 302. 

• Έδρα από φωσφορούχο ορείχαλκο κατά RG5 DIN EN 1982: 1998-12. 

• Έδρα φραγής και πλάκες σύσφιξης από σφυρήλατο χυτοσίδηρο GGG 40 DIN 1693 / EN1563. 

• Ελαστικά τµήµατα στεγανότητας από EPDM. 

• Σωληνάκια µπρούντζινα. 

• Βανάκια και λοιπά εξαρτήµατα από χρωµιούχο ορείχαλκο. 
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• Βίδες και παξιµάδια από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, A2-70. 

• Βαφή εποξειδική κατάλληλη για πόσιµο νερό πάχους 200µικρών. 

 

Α.Τ. 1.4.22  (Υ∆Ρ 13.13.01.02 ΣΧΕΤ.) Πυροσβεστικοί κρουνοί. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-06-07-10. 

 

Α.Τ. 1.4.23  (Υ∆Ρ 12.19 N) Καµπύλες, συστολές και συναρµογές χαλυβδοσωλήνων. 

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης και την επόµενη Τεχνική Προδιαγραφή : 

 

Τ.Π. 11 ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΩΝ 

 

1. Αντικείµενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται σε ειδικά τεµάχια (καµπύλες, συστολές, 

συναρµογές κλπ.) χαλυβδοσωλήνων. 

 

2. Αποδεκτά υλικά 

Τα ειδικά τεµάχια θα αποτελούνται από χαλυβδοσωλήνες, οι οποίοι θα προέρχονται από 

εργοστάσια κατασκευής µε πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 9001:2000-12  παραγωγική 

διαδικασία. Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι κατασκευασµένοι από έλασµα θερµής εξελάσεως, 

κατηγορίας S235JRG2 έως S355J2G3 σύµφωνα µε ΕΝ 10027. 

ΕΛΟΤ 281: Σωλήνες µε ραφή, χωρίς σπείρωµα από κοινό χάλυβα, χωρίς ποιοτικές 

απαιτήσεις. 

ΕΛΟΤ 496: Χαλυβδοσωλήνες – Πάχη τοιχώµατος. 

ΕΛΟΤ 497: Χαλυβδοσωλήνες – Εξωτερικές διάµετροι. 

Οι σωλήνες (ελικοειδούς ή ευθείας ραφής) θα προέρχονται από συνεχή παραγωγική 

διαδικασία, µε διαµόρφωση χαλυβδοταινίας κατάλληλου ανοίγµατος. ∆εν είναι αποδεκτοί 

σωλήνες που προέρχονται από δύο διαφορετικές χαλυβδοταινίες που ηλεκτροσυγκολλούνται 

µεταξύ τους (αρχή της προηγούµενης µε το τέλος της επόµενης) πριν από την φάση της 

τελικής σωληνοποίησης. Ο τύπος του χαλυβδοσωλήνα ως προς την ραφή θα καθορίζεται 

από την µελέτη. 

Σχετικό πρότυπο : 

ΕΝ 10217-1:2002 Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery 

conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room 

temperature properties -- Συγκολλητοί χαλύβδινοι σωλήνες για 

εγκαταστάσεις υπό πίεση - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 1: Μη 

κεκραµένοι χαλύβδινοι σωλήνες µε καθορισµένες ιδιότητες σε 

θερµοκρασία δωµατίου. 
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Η ποιότητα των χαλυβδοσωλήνων θα ελέγχεται από εργαστήρια πιστοποιηµένα κατά 

ΕΝ ISO 17025. 

 

Οι σωλήνες θα φέρουν εσωτερική και εξωτερική επένδυση σύµφωνα µε τα πρότυπα AWWA 

C203 & BS 4164:2002 (Specification for coal-tar-based hot-applied coating materials for 

protecting iron and steel, including a suitable primer -- Προδιαγραφή υλικών προστατευτικής 

επίστρωσης στοιχείων από σίδηρο και χάλυβα, µε βάση την λιθανθρακόπισσα, θερµής 

εφαρµογής. Περιλαµβάνονται οι απαιτήσεις υλικών υποστρώµατος) και συγκεκριµένα: 

- η εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα θα υποστεί καθαρισµό επιφανείας, εντός κλειστού 

θαλάµου, µε µεταλλοβολή (shot blasting) κατηγορίας SA 2.5, σύµφωνα µε το 

πρότυπο ΕΝ ISO 8501-1:2001 . 

- η εσωτερική επιφάνεια του σωλήνα θα υποστεί καθαρισµό επιφανείας, εντός κλειστού 

θαλάµου, µε αµµοβολή (sand blasting) κατηγορίας SA 2.5, σύµφωνα µε το πρότυπο 

ΕΝ ISO 8501-1:20012. 

- η εσωτερική επιφάνεια των σωλήνων µετά τον καθαρισµό θα βαφεί µε primer και θα 

επικαλυφθεί, δι εγχύσεως ή φυγοκεντρίσεως, µε στρώµα ορυκτής πίσσας 

(λιθανθρακόπισσα) σε πάχος 2,5 mm µε επιτρεπόµενη απόκλιση ± 0,8 mm και εν 

γένει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης. 

Η µεταλλοβολή των εξωτερικών επιφανειών και η αµµοβολή των εσωτερικών επιφανειών 

των σωλήνων θα γίνεται εντός κλειστών θαλάµων, µε φίλτρανση και κατακράτηση όλων των 

βαρέων µετάλλων / οξειδίων που προέρχονται από τις προαναφερόµενες επεξεργασίες. 

Για την εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων µετά τον καθαρισµό τους, προβλέπεται 

ενδεικτικώς (και εν πάση περιπτώσει σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη): 

- βαφή µε primer. 

- επικάλυψη µε στρώµα ορυκτής πίσσας (λιθανθρακόπισσα) σε πάχος 2,5 mm µε 

επιτρεπόµενη απόκλιση ± 0,8 mm. 

- στρώση υαλοϋφάσµατος (ελικοειδής περιέλιξη του σωλήνα), πάχους τουλάχιστον 0,5 

mm/m2. 

- επικάλυψη µε στρώµα ορυκτής πίσσας (λιθανθρακόπισσα) σε πάχος 1,0 mm. 

- επένδυση µε αµιαντοπίληµα. 

- επικάλυψη µε λευκό γαλάκτωµα υδρασβέστου για την προστασία από την ηλιακή 

ακτινοβολία. 

Επιπλέον τα ειδικά τεµάχια θα πληρούν και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα 

ακόλουθα πρότυπα: 

ΕΝ 1092-1:2001 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings 

and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges -- Φλάντζες 

και παρεµβύσµατα αυτών. Κυκλικές φλάντζες και σωλήνες, δικλείδες, 
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ειδικά τεµάχια και εξαρτήµατα, µε επισήµανση ονοµαστικής πίεσης. 

Μέρος 1: Χαλύβδινες φλάντζες. 

DIN 2501-1:2003-05 Flanges - Part 1: Mating dimensions -- Φλάντζες. Μέρος 1: 

∆ιαστάσεις συνδέσεων. 

AWWA C208:2000 Fabricated steel water pipe fittings - Dimensions -- Εξαρτήµατα 

χαλυβδοσωλήνων ύδατος βιοµηχανικής - ∆ιαστάσεις. 

 

3. Σύνδεση τεµαχίων µε τα ευθύγραµµα τµήµατα 

Τα ειδικά τεµάχια συνδέονται µε τα ευθύγραµµα τµήµατα του χαλυβδοσωλήνα µε 

ηλεκτροσυγκόλληση ή µέσω φλαντζών (σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη). 

3.1 Συνδέσεις µε φλάντζες 

Οι φλάντζες θα είναι από χάλυβα της ίδιας ποιότητας µε τους σωλήνες (σχετικό πρότυπο ΕΝ 

1092-1:2001: Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and 

accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges -- Φλάντζες και παρεµβύσµατα αυτών. 

Κυκλικές φλάντζες και σωλήνες, δικλείδες, ειδικά τεµάχια και εξαρτήµατα, µε επισήµανση 

ονοµαστικής πίεσης. Μέρος 1: Χαλύβδινες φλάντζες). 

Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι εξαγωνικής κεφαλής, µε διαστάσεις κατά ΕΝ 1665:1997 

(Hexagon bolts with flange - Heavy series -- Εξαγωνικά φλαντζωτά µπουλόνια. Σειρές 

βαρέως τύπου), ποιότητας χάλυβα κατηγορίας 4D κατά DIN 267-2:1984-11 (Fasteners; 

Technical delivery conditions; Design and dimensional accuracy -- Στερεωτικά. Τεχνικοί όροι 

παράδοσης. Απαιτούµενη ακρίβεια σχεδιασµού και διαστάσεων). Οι κοχλίες και τα 

περικόχλια θα είναι επικαδµιωµένα κατά ASTM Β766-86:2003 (Standard Specification for 

Electrodeposited Coatings of Cadmium -- Προδιαγραφή ηλεκτρολυτικής επικαδµίωσης). 

3.2 Συνδέσεις µε ηλεκτροσυγκόλληση επί τόπου 

Οι επί τόπου ηλεκτροσυγκολλήσεις θα εκτελούνται από έµπειρο, πιστοποιηµένο προσωπικό, 

σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τους όρους της παρούσας. 

Πριν από την έναρξη της ηλεκτροσυγκόλλησης θα γίνεται πλήρης καθαρισµός των παρειών 

των λοξοτµηµένων άκρων των τεµαχίων. 

Οι συγκολλήσεις των σωλήνων θα γίνονται µε ειδικά ηλεκτρόδια κατάλληλα για το σκοπό για 

τον οποίο προορίζονται (κατεύθυνση συγκόλλησης, πάχος ελάσµατος, διατοµή προς 

πλήρωση). Οι συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης θα είναι επαρκούς ισχύος για τα προς 

συγκόλληση ελάσµατα (τουλάχιστον 250 Α/ 40 V). 

Η ηλεκτροσυγκόλληση θα γίνεται στον αναγκαίο αριθµό στρώσεων για το εκάστοτε πάχος 

ελάσµατος. 
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Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα ελέγχονται δειγµατοληπτικά ή στο σύνολό τους (σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα από την µελέτη) µε φορητή συσκευή υπερήχων (Ultrasonic test), παρουσία 

εκπροσώπου από την Επίβλεψη. Η Επίβλεψη έχει το δικαίωµα να διενεργεί πρόσθετους 

δειγµατοληπτικούς ελέγχους των ηλεκτροσυγκολλήσεων µε δικά της συνεργεία ή συνεργεία 

τρίτων. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστωθούν µη ικανοποιητικές συγκολλήσεις, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να τις επανεκτελέσει. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα καταχωρούνται σε 

πρακτικό που θα συνυπογράφεται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία. 

Ενδεικτικώς, η ποιότητα των εκτελουµένων από τον Ανάδοχο ηλεκτροσυγκολλήσεων θα 

ανήκει στην κατηγορία µπλε ή πράσινο σύµφωνα µε την κατάταξη του I.I.W. (Intemational 

Institute of Welding). Σε γενικές γραµµές ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια ποιοτικής αποδοχής 

των συγκολλήσεων : 

• Ρήγµατα (cracks): απορρίπτονται ανεξάρτητα από την µορφή τους, την διεύθυνσή τους 

ή τις διαστάσεις τους.  

• Ατελείς συνδέσεις (Lack of fusion): απορρίπτονται ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους. 

• Μπορούν να γίνουν αποδεκτά σφάλµατα συγκολλήσεων, των οποίων οι διαστάσεις δεν 

ξεπερνούν τα κατωτέρω αναφερόµενα όρια. 

- Ατελής διείσδυση (Incomplete penetration): γίνεται αποδεκτή εφόσον το µήκος 

κάθε µεµονωµένου τµήµατος συγκόλλησης που εµφανίζει το συγκεκριµένο 

πρόβληµα δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του πάχους (2Τ) του λεπτότερου από τα 

συγκολλούµενα ελάσµατα και δεν είναι µεγαλύτερο από 30 mm (οποιοδήποτε 

από αυτά είναι το µικρότερο). 

- Στην περίπτωση αλληλουχίας τέτοιων σφαλµάτων, το συνολικό µήκος 

προστιθέµενο δεν θα ξεπερνά τα 4Τ ή 60 mm (οποιοδήποτε από τα δύο είναι 

µικρότερο). Μεµονωµένα θεωρούνται δύο σφάλµατα των οποίων η µεταξύ τους 

απόσταση είναι µεγαλύτερη από Τ. 

- Εγκλείσεις σκουριάς ή αέρα (Slag inclusions - porosity): Γίνονται δεκτές 

µεµονωµένες εγκλείσεις σκουριάς ή αέρα, η µεγαλύτερη διάσταση των οποίων 

δεν υπερβαίνει το Τ ή τα 8 mm (οποιοδήποτε από τα δύο είναι µικρότερο), 

όπου Τ το πάχος του λεπτότερου από τα συγκολλούµενα ελάσµατα. 

- Εγκλείσεις που βρίσκονται σε σειρά στην ίδια ευθεία θεωρούνται µεµονωµένες 

όταν η µεταξύ τους απόσταση είναι τριπλάσια τουλάχιστον της µεγαλύτερης 

διάστασης των παραπλεύρως ευρισκοµένων εγκλίσεων. Στην περίπτωση που 

δεν συµβαίνει αυτό, τότε το άθροισµα των µεγαλυτέρων διαστάσεων αυτών δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 2Τ. 

- Υπέρτηξη (Undercut): Γίνεται αποδεκτό µέγιστο βάθος υπέρτηξης 1,5 mm ή Τ/5 

(όποιο από αυτά είναι µικρότερο). 
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4. Τρόπος επιµέτρησης εργασίας 

Τα ειδικά τεµάχια από χάλυβα (καµπύλες, ταυ, συστολές, συναρµογές κ.λπ.) επιµετρώνται 

σε βάροs (kg), ανεξαρτήτως του τύπου εσωτερικής και εξωτερικής προστασίας. 

 

Α.Τ. 1.4.24  (Υ∆Ρ 12.20) Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες. 

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης και την Τ.Π. 11. 

 

Α.Τ. 1.4.25  (Υ∆Ρ 12.18.02) Κατασκευή ευθυγράµµων τµηµάτων δικτύου µε 

χαλυβδοσωλήνες, µε χρήση χαλυβδοσωλήνων  µε 

εξωτερική µόνωση µε λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής 

βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική µόνωση 

µε εποξειδική ρητίνη. 

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης και την επόµενη Τεχνική Προδιαγραφή : 

 

Τ.Π. 12 ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΕΣ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορούν στην κατασκευή δικτύων 
σωληνώσεων από χαλυβδοσωλήνες για έργα άρδευσης και ύδρευσης.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

Τα υλικά που ενσωµατώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από χαλυβδοσωλήνες είναι: 

• σωλήνες από χαλυβδοελάσµατα, 

• ειδικά τεµάχια διαµορφωµένα από τµήµατα χαλυβδοσωλήνων, 

• µονωτικά υλικά. 
 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Οι χαλυβδοσωλήνες θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής µε πιστοποιηµένη κατά ΕΝ 
ISO 9001:2000-1213 παραγωγική διαδικασία. 

Σωλήνες 
Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι κατασκευασµένοι από έλασµα θερµής εξελάσεως, κατηγορίας 
S235JRG2 έως S355J2G3 σύµφωνα µε ΕΝ 10027. 
ΕΛΟΤ 281: Σωλήνες µε ραφή, χωρίς σπείρωµα από κοινό χάλυβα, χωρίς ποιοτικές 

απαιτήσεις. 
ΕΛΟΤ 496: Χαλυβδοσωλήνες – Πάχη τοιχώµατος. 

ΕΛΟΤ 497: Χαλυβδοσωλήνες – Εξωτερικές διάµετροι. 

                                                           
13 Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2000) -- Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας. 
Απαιτήσεις. 
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Οι σωλήνες (ελικοειδούς ή ευθείας ραφής) θα προέρχονται από συνεχή παραγωγική διαδικασία, 
µε διαµόρφωση χαλυβδοταινίας κατάλληλου ανοίγµατος. ∆εν είναι αποδεκτοί σωλήνες που 
προέρχονται από δύο διαφορετικές χαλυβδοταινίες που ηλεκτροσυγκολλούνται µεταξύ τους 
(αρχή της προηγούµενης µε το τέλος της επόµενης) πριν από την φάση της τελικής 
σωληνοποίησης. 

Ο τύπος του χαλυβδοσωλήνα ως προς την ραφή θα καθορίζεται από την µελέτη. 

Τα ελάχιστα πάχη των χαλυβδοελασµάτων και οι ονοµαστικές διάµετροι των σωλήνων, 
σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ 496 και ΕΛΟΤ 497, έχουν ως εξής: 
 

Ονοµαστική διάµετρος (DN) (mm) Φ300 Φ500 Φ600 Φ700 Φ800 Φ900 Φ1000 

Ελάχιστο πάχος τοιχώµατος (mm) 6,3 6,3 6,3 7,1 8,0 8,0 10,0 

Σε κάθε περίπτωση όµως το πάχος τοιχώµατος θα είναι το καθοριζόµενο από την µελέτη. 

Σχετικό πρότυπο: 

ΕΝ 10217-1:2002 Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery 
conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room 
temperature properties -- Συγκολλητοί χαλύβδινοι σωλήνες για 
εγκαταστάσεις υπό πίεση - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 1: Μη 
κεκραµένοι χαλύβδινοι σωλήνες µε καθορισµένες ιδιότητες σε 
θερµοκρασία δωµατίου. 

Η ποιότητα των χαλυβδοσωλήνων θα ελέγχεται από εργαστήρια πιστοποιηµένα κατά ΕΝ ISO 17025. 

Παρατίθενται προς ενηµέρωση Αµερικανικά και Βρετανικά πρότυπα σχετικά µε τους 
χαλυβδοσωλήνες: 

AWWA C203:2002 Coal Tar Protective Coatings and Linings for Steel Water pipelines - 
Enamel and Tape-Hot applied -- Προστατευτικές επιστρώσεις και 
επενδύσεις χαλυβδοσωλήνων µεταφοράς ύδατος - Βερνίκια και ταινίες 
εφαρµοζόµενα εν θερµώ. 

AWWA C206:1997 Field welding of steel water pipe -- Επί τόπου συγκολλήσεις δικτύων 
χαλυβδοσωλήνων µεταφοράς ύδατος. 

AWWA C200:1997 Steel water pipe 6” (150 mm) and longer -- Χαλυβδοσωλήνες 
µεταφοράς ύδατος διαµέτρου 150 mm και άνω. 

AWWA C208:2000 Fabricated steel water pipe fittings - Dimensions -- Εξαρτήµατα 
χαλυβδοσωλήνων ύδατος βιοµηχανικής - ∆ιαστάσεις. 

BS 534:1990 Specification for steel pipes, joints and specials for water and sewage 
-- Χαλυβδοσωλήνες, σύνδεσµοι και ειδικά τεµάχια για δίκτυα ύδρευσης 
και αποχέτευσης. 

ΒS 4147:1980-10-31 Specification for bitumen-based hot-applied coating materials for 
protecting iron and steel, including suitable primers where required -- 
Προδιαγραφή προστατευτικών επιστρώσεων ασφαλτικής βάσεως για 
στοιχεία από σίδηρο ή χάλυβα, περιλαµβανοµένων των υλικών 
υποστρώµατος. 

AWWA Μanual M11 Steel pipe - a guide for design and installation. Κλασσικό εγχειρίδιο για 
την διαµόρφωση και τους ελέγχους δικτύων από χαλυβδοσωλήνες 

USBR Welding manual (Κλασσικό εγχειρίδιο για την διαµόρφωση και τους 
ελέγχους δικτύων από χαλυβδοσωλήνες). 
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Ειδικά τεµάχια 

Η διαµόρφωση του δικτύου, πέραν των ευθυγράµµων τµηµάτων απαιτεί ειδικά τεµάχια όπως 
καµπύλες, συστολές, ταυ, σταυρούς κ.λπ. 

Τα ειδικά τεµάχια θα αποτελούνται από χαλυβδοσωλήνες της αυτής ποιότητας και θα φέρουν τις 
ίδιες στρώσεις προστασίας µε τα ευθύγραµµα τµήµατα του δικτύου. Τα ειδικά τεµάχια 
συνδέονται µε τα ευθύγραµµα τµήµατα του χαλυβδοσωλήνα µε ηλεκτροσυγκόλληση ή µέσω 
φλαντζών (σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη). 

Οι φλάντζες θα είναι από χάλυβα της ίδιας ποιότητας µε τους σωλήνες (σχετικό πρότυπο ΕΝ 
1092-1:2001: Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and 
accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges -- Φλάντζες και παρεµβύσµατα αυτών. 
Κυκλικές φλάντζες κια σωλήνες, δικλείδες, ειδικά τεµάχια και εξαρτήµατα, µε επισήµανση 
ονοµαστικής πίεσης. Μέρος 1: Χαλύβδινες φλάντζες). 

Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι εξαγωνικής κεφαλής, µε διαστάσεις κατά ΕΝ 1665:1997 
(Hexagon bolts with flange - Heavy series -- Εξαγωνικά φλαντζωτά µπουλόνια. Σειρές βαρέως 
τύπου), ποιότητας χάλυβα κατηγορίας 4D κατά DIN 267-2:1984-11 (Fasteners; Technical 
delivery conditions; Design and dimensional accuracy -- Στερεωτικά. Τεχνικοί όροι παράδοσης. 
Απαιτούµενη ακρίβεια σχεδιασµού και διαστάσεων). Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι 
επικαδµιωµένα κατά ASTM Β766-86:2003 (Standard Specification for Electrodeposited Coatings 
of Cadmium -- Προδιαγραφή ηλεκτρολυτικής επικαδµίωσης).  

Για τα χαρακτηριστικά των υλικών, τις ηλεκτροσυγκολλήσεις, τις προστατευτικές επενδύσεις και 
τους ελέγχους ποιότητας και στεγανότητας των ειδικών τεµαχίων ισχύουν τα αναφερόµενα στην 
παρούσα τεχνική προδιαγραφή για τους χαλυβδοσωλήνες. 

Τα ειδικά τεµάχια θα είναι από το ίδιο υλικό όπως και οι σωλήνες, δηλαδή χάλυβα και θα 
πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα πρότυπα των σωλήνων. Επιπλέον θα 
πληρούν και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα: 

ΕΝ 1092-1:2001 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and 
accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges -- Φλάντζες και 
παρεµβύσµατα αυτών. Κυκλικές φλάντζες και σωλήνες, δικλείδες, 
ειδικά τεµάχια και εξαρτήµατα, µε επισήµανση ονοµαστικής πίεσης. 
Μέρος 1: Χαλύβδινες φλάντζες. 

DIN 2501-1:2003-05 Flanges - Part 1: Mating dimensions -- Φλάντζες. Μέρος 1: ∆ιαστάσεις 
συνδέσεων. 

AWWA C208:2000 Fabricated steel water pipe fittings - Dimensions -- Εξαρτήµατα 
χαλυβδοσωλήνων ύδατος βιοµηχανικής - ∆ιαστάσεις. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Κατά την φορτοεκφόρτωση θα χρησιµοποιούνται για την ανάρτηση ειδικοί φαρδείς και ισχυροί 
ιµάντες, µε ελαστική ή πλαστική επικάλυψη προς αποφυγή φθορών στην εξωτερική 
προστατευτική επένδυση. Συρµατόσχοινα (σαµπάνια), αλυσίδες και άγγιστρα δεν επιτρέπεται να 
έρχονται σε άµεση επαφή µε την εξωτερική επένδυση ή µε την εσωτερική επιφάνεια των 
σωλήνων. 

Οι σωλήνες θα φορτώνονται επιµελώς στα µεταφορικά µέσα επί σαγµάτων, ώστε να 
αποφεύγονται οι σχετικές µετακινήσεις των σωλήνων κατά την µεταφορά τους, και θα 
τοποθετούνται παράλληλα µεταξύ τους, σε σωρούς χαµηλού ύψους. Όλες οι επιφάνειες και 
στηρίξεις που βρίσκονται σε επαφή µε τους σωλήνες θα προστατεύονται. Οι σωλήνες δεν θα 
βρίσκονται σε άµεση επαφή µεταξύ τους. Στα σηµεία στηρίξεως των σωλήνων στο µεταφορικό 
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µέσο και στα µεταξύ τους σηµεία επαφής θα τοποθετούνται ταινίες από καουτσούκ ή µαλακό 
πλαστικό ή καραβόπανο. 

Τα σηµεία επαφής των προς µεταφορά σωλήνων µε τα µέσα πρόσδεσής τους (αλυσίδες, 
συρµατόσχοινα και ιµάντες), θα προστατεύονται µε ελαστικά ή πλαστικά παρεµβλήµατα ικανού 
πάχους. 

Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότοµη εκφόρτωση ή η ρίψη των σωλήνων. Στην 
εκφόρτωση θα χρησιµοποιούνται απαραίτητα γερανοί ή ανυψωτικά µηχανήµατα. 

Το κυκλικό σχήµα της διατοµής των σωλήνων θα εξασφαλίζεται κατά την µεταφορά και 
αποθήκευση µε πολύσταυρα που θα τοποθετούνται στα άκρα των τεµαχίων των σωλήνων. 

Η µεταφορά των επενδεδυµένων σωλήνων θα αποφεύγεται όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος 
υπερβαίνει τους 30°C.  

Απαγορεύεται η µεταφορά των σωλήνων, έστω και για µικρές αποστάσεις, µε κύλιση. 

Εάν οι σωλήνες πρόκειται να αποθηκευθούν σε σωρούς µέχρι την καταβίβαση στο όρυγµα, τότε 
έχουν εφαρµογή όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως για την φόρτωσή τους στο µεταφορικό µέσο. 

 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

Για την κατασκευή των σωλήνων στο εργοστάσιο και τις διατάξεις ελέγχου και παραλαβής ισχύει 
η προδιαγραφή ΕΝ 10296-1:2003 (Welded circular steel tubes for mechanical and general 
engineering purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy and alloy steel tubes -- 
Στρογγυλοί συγκολλητοί χαλυβδοσωλήνες για µηχανικές και γενικές κατασκευαστικές εφαρµογές 
- Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 1: Κεκραµένοι και µη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες).  

Οι σωλήνες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό επιθεώρησης τύπου 3.1Β σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΝ 10204:2004 (Metallic products - Types of inspection documents -- Μεταλλικά 
προϊόντα. Τύποι εγγράφων επιθεώρησης). 

Κάθε σωλήνας θα είναι συγκολλητός (Double Fusion Butt Weld) είτε µε µία συνεχή ελικοειδή 
ραφή είτε µε µία ευθεία ραφή (διαµήκη) και µε κυκλικές ραφές ένωσης. (συνήθως ανά 2,00 m). 

Τα άκρα των κατασκευασµένων σωλήνων θα είναι λοξοτοµηµένα, σύµφωνα µε το πρότυπο 
DIN 2605-1,-2 (DIN 2605-1:1991-02. Part 1: Steel butt-welding pipe fittings; Elbows and bends 
with reduced pressure factor. - Part 2: Full correlation of utilization -- Μέρος 1: Ειδικά χαλύβδινα 
τεµάχια κατάλληλα για συγκόλληση κορµού. Καµπύλες και γωνίες µε ελαττωµένο συντελεστή 
πίεσης. Μέρος 2: Πλήρης συχέτιση για την εφαρµογή.), για επί τόπου ηλεκτροσυγκόλληση άκρο 
προς άκρο (Butt Weld). 

Όλα τα τεµάχια των σωλήνων θα έχουν οµοιόµορφο µήκος. 

α. Παραγωγική διαδικασία 

Η διαµόρφωση του χαλυβδοελάσµατος σε σωλήνα ελικοειδούς ή ευθείας ραφής, θα γίνεται 
σε σωληνοποιητικές γραµµές συνεχούς παραγωγής (συνήθως δύο τύπων), αποτελούµενες 
από:  

- το συγκρότηµα τροφοδοσίας της γραµµής παραγωγής µε χαλυβδοταινία, 

- το συγκρότηµα διαµόρφωσης της χαλυβδοταινίας σε σωλήνα, 
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- το συγκρότηµα συγκόλλησης, µε επαγωγικά υψίσυχνα ρεύµατα (HF) και την εν συνεχεία 
ανόπτηση της ραφής ή µε βυθιζόµενο τόξο (SAW), ανάλογα µε τον τύπο της 
σωληνοποιητικής µηχανής, 

- το συγκρότηµα τελικής διαµόρφωσης διαµέτρου σωλήνα (sizing) και ευθυγράµµισης του 
παραγόµενου σωλήνα (straightening), 

- το σύστηµα κοπής σε µήκος (ολισθαίνοντα ταχυπρίονα, δισκοπρίονα ή περιστρεφόµενα 
κοπτικά εργαλεία ή κοπή πλάσµατος), 

- το συγκρότηµα µεταφοράς εκτός της γραµµής παραγωγής και αποθήκευσης του σωλήνα. 

Ελάχιστες απαιτήσεις παραγωγικής διαδικασίας 

Η διατήρηση του σωλήνα στις ακριβείς εξωτερικές διαστάσεις εξαρτάται από την κατάσταση 
των διαµορφωτικών ραούλων και την ρύθµιση του διαµορφωτικού συγκροτήµατος (την 
ρύθµιση βυθίσµατος διαµορφωτικών ραούλων, την ρύθµιση της γωνίας τροφοδοσίας 
µηχανής και την ρύθµιση ραούλων συγκράτησης). 

Ειδικά για τις µηχανές ελικοειδούς ραφής θα πρέπει: 

- η διαµόρφωση των άκρων της χαλυβδοταινίας (προετοιµασία για την συγκόλληση) να 
γίνεται µε χρήση εργαλειοµηχανών. Αποκλείεται η διαµόρφωση των άκρων µε 
φλογοκοπή. 

- οι πιθανές προσωρινές συγκολλήσεις (πονταρίσµατα) για την συγκράτηση των 
ελασµάτων του σωλήνα και την διατήρηση των εξωτερικών διαστάσεών του να 
επιτρέπουν την πλήρη τήξη τους κατά την φάση της τελικής ηλεκτροσυγκόλλησης.  

Για την προετοιµασία των σωλήνων για συγκόλληση επιβάλλεται, µετά την κύρια παραγωγική 
διαδικασία, η διαµόρφωση των άκρων τους, δηλαδή ο καθαρισµός των άκρων απο τα γρέζια 
κοπής και η λοξότµησή τους (φρεζάρισµα). Η διαµόρφωση των άκρων θα γίνεται µε 
κατάλληλο προς τούτο µηχανικό εξοπλισµό στο εργοστάσιο κατασκευής των σωλήνων. 

Oι ανοχές στις διαστάσεις των έτοιµων σωλήνων θα είναι σύµφωνες µε τις εφαρµοστέες 
προδιαγραφές. 

Ο έλεγχος της ικανότητας των µηχανικών µέσων, όπως και του προσωπικού των συνεργείων 
ηλεκτροσυγκόλλησης, θα γίνει σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 10217-1:2002. 

β. Ηλεκτροσυγκολλήσεις 

Η ηλεκτροσυγκόλληση θα γίνει σύµφωνα µε τα πρότυπα AWWA C206 και το Welding 
Μanual του USBR. 

Η αυτογενής ηλεκτροσυγκόλληση ευθείας ραφής (ΗFI, High Frequency Induction) θα γίνεται 
µε υψίσυχνα επαγωγικά ρεύµατα και σύσφιξη, µε κατάλληλα ράουλα, των προς συγκόλληση 
άκρων του σωλήνα. Ακολουθεί απόξεση της περίσσειας του υλικού που προέρχεται από την 
συγκόλληση και ανόπτηση της ραφής. 

Η ηλεκτροσυγκόλληση των σωλήνων ελικοειδούς ραφής θα γίνεται εσωτερικά και εξωτερικά, 
µε αυτόµατα µηχανήµατα βυθιζόµενου τόξου (Double Submerged Arc Weld) στον αναγκαίο 
αριθµό στρώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα και να αποφεύγεται η 
υπερθέρµανση των ελασµάτων. 

Τα σύρµατα συγκολλήσεως που θα χρησιµοποιηθούν στις µηχανές ελικοειδούς ραφής θα 
διαθέτουν πιστοποιητικά καταλληλότητας. 

Όλες οι ηλεκτροσυγκολλήσεις κάθε σωλήνα που κατασκευάζεται, θα ελέγχονται µε αυτόµατη 
µηχανή υπερήχων (ultra sonic test). 
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Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια ανωµαλία ή αστοχία στην συγκόλληση, αυτή θα 
επισκευάζεται και θα επανελέγχεται σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία, µε δαπάνη του 
κατασκευαστή.  

Κάθε σωλήνας θα υποβάλλεται σε υδραυλική δοκιµή στο εργοστάσιο σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΝ 10217-1:2002 για να διαπιστωθεί η στεγανότητά του, θα φέρει αριθµό µητρώου 
και θα συνοδεύεται απαραίτητα από καταγραφική ταινία. 

γ. Προστατευτικές επενδύσεις 

γ1. Συµβατική επικάλυψη σωλήνων 

Οι σωλήνες θα φέρουν εσωτερική και εξωτερική επένδυση σύµφωνα µε τα πρότυπα 
AWWA C203 & BS 4164:2002 (Specification for coal-tar-based hot-applied coating 
materials for protecting iron and steel, including a suitable primer -- Προδιαγραφή υλικών 
προστατευτικής επίστρωσης στοιχείων από σίδηρο και χάλυβα, µε βάση την 
λιθανθρακόπισσα, θερµής εφαρµογής. Περιλαµβάνονται οι απαιτήσεις υλικών 
υποστρώµατος) και συγκεκριµένα: 

- η εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα θα υποστεί καθαρισµό επιφανείας, εντός κλειστού 
θαλάµου, µε µεταλλοβολή (shot blasting) κατηγορίας SA 2.5, σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΝ ISO 8501-1:200114. 

- η εσωτερική επιφάνεια του σωλήνα θα υποστεί καθαρισµό επιφανείας, εντός κλειστού 
θαλάµου, µε αµµοβολή (sand blasting) κατηγορίας SA 2.5, σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΝ ISO 8501-1:20012. 

- η εσωτερική επιφάνεια των σωλήνων µετά τον καθαρισµό θα βαφεί µε primer και θα 
επικαλυφθεί, δι' εγχύσεως ή φυγοκεντρίσεως, µε στρώµα ορυκτής πίσσας 
(λιθανθρακόπισσα) σε πάχος 2,5 mm µε επιτρεπόµενη απόκλιση ± 0,8 mm και εν γένει 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης. 

Η µεταλλοβολή των εξωτερικών επιφανειών και η αµµοβολή των εσωτερικών επιφανειών 
των σωλήνων θα γίνεται εντός κλειστών θαλάµων, µε φίλτρανση και κατακράτηση όλων 
των βαρέων µετάλλων / οξειδίων που προέρχονται από τις προαναφερόµενες 
επεξεργασίες. 

Για την εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων µετά τον καθαρισµό τους, προβλέπεται 
ενδεικτικώς (και εν πάση περιπτώσει σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη): 

- βαφή µε primer. 

- επικάλυψη µε στρώµα ορυκτής πίσσας (λιθανθρακόπισσα) σε πάχος 2,5 mm µε 
επιτρεπόµενη απόκλιση ± 0,8 mm. 

- στρώση υαλοϋφάσµατος (ελικοειδής περιέλιξη του σωλήνα), πάχους τουλάχιστον 
0,5 mm/m2. 

- επικάλυψη µε στρώµα ορυκτής πίσσας (λιθανθρακόπισσα) σε πάχος 1,0 mm. 

- επένδυση µε αµιαντοπίληµα. 

- επικάλυψη µε λευκό γαλάκτωµα υδρασβέστου για την προστασία από την ηλιακή 
ακτινοβολία. 

                                                           
14 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of 

surface cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel 
substrates after overall removal of coatings. --  Προετοιµασία χαλύβδινων επiφανειών πριν από την εφαρµογή 
χρωµάτων και σχετικών προϊόντων - Οπτική αξιολόγηση της καθαρότητας της επιφάνειας - Μέρος 1: 
Κατηγορίες σκωρίασης και κατηγορίες προετοιµασίας µη επικαλυµµένων χαλύβδινων επιφανειών µετά την 
ολική αφαίρεση των προηγούµενων επικαλύψεων. 
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γ2. Ασφαλτικές και εποξειδικές αντισκωριακές βαφές. 

Εφαρµόζεται προστατευτική εσωτερική και εξωτερική επένδυση σύµφωνα µε τα Βρετανικά 
πρότυπα BS 534:1990 και BS 4147:1980-10-31. Με βάση τα παραπάνω πρότυπα, µετά 
τον καθαρισµό τους οι σωλήνες βάφονται µε «Type C» primer και εν συνεχεία 
επενδύονται µε ασφαλτοµαστίχη τύπου «Type 2-Grade B». Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι 
οι ακόλουθες: 

 

Εξωτερική Επένδυση 
 

Για σωλήνες µε εξωτερική διάµετρο: Τελικό πάχος ασφαλτικής στρώσης 

Από 88,9 µέχρι 168,3 mm 3 mm 

Πάνω από 168,3 µέχρι 323,9 mm 4,5 mm 

Πάνω από 323,9 µέχρι 2.220 mm 6 mm 
 

Εσωτερική Επένδυση 
 

Για σωλήνες µε εξωτερική διάµετρο: Τελικό πάχος ασφαλτικής στρώσης 

Κάτω από 323,9 mm 1,5 mm 

Πάνω από 323,9 µέχρι και 610 mm 3 mm 

Πάνω από 610 µέχρι και 913 mm 4,5 mm 

Πάνω από 914 µέχρι και 2.220 mm 6 mm 
 

Οποιοσδήποτε σωλήνας, που η προστατευτική του επικάλυψη δεν έχει ισχυρή πρόσφυση 
σε όλη την επιφάνεια του µετάλλου, θα απορρίπτεται και η επένδυση θα γίνεται από την 
αρχή και σε όλο το µήκος του.  

Επί τόπου κατά την συναρµολόγηση του δικτύου θα εφαρµόζεται όπου απαιτείται 
συµπληρωµατική επάλειψη. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει να παρακολουθήσει τις εργασίες της 
προστατευτικής επένδυσης των σωλήνων. 

Η αντιοξειδωτική προστασία στο εσωτερικό των χαλυβδοσωλήνων και των χαλύβδινων 
ειδικών τεµαχίων θα γίνεται µε εποξειδική ρητίνη µετά από επιµελή καθαρισµό των 
µεταλλικών επιφανειών. Θα προηγηθεί αρχική επάλειψη µε κατάλληλο primer και θα 
ακολουθήσουν τρεις (3) στρώσεις εποξειδικής επάλειψης σε συνολικό πάχος τουλάχιστον 
150 µικρών. 

Η επένδυση θα έχει µόνιµη και ανθεκτική πρόσφυση προς την µεταλλική επιφάνεια και θα 
εξασφαλίζεται απόλυτα η συνέχειά της χωρίς ρωγµές, κενά, φυσαλίδες ή άλλα 
ελαττώµατα. 

γ3. Επικάλυψη µε πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP) και εποξειδικές ρητίνες (FBE - 
Fusion Bonded Epoxy). 

Εναλλακτικά (εφόσον προβλέπεται από την µελέτη) οι σωλήνες είναι δυνατόν να φέρουν 
εξωτερική τριστρωµατική επικάλυψη PE ή PP ή FBE σύµφωνα µε τα πρότυπα  

AWWA C215:2004 Extruded Polyolefin Coatings for the Exterior of Steel Water 
Pipelines -- Προστατευτική επένδυση χαλυβδοσωλήµων 
µεταφοράς ύδατος µε φύλλα εξωθηµένης πολυολεφίνης 
(πολυαιθυλενίου κλπ). 
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AWWA C213a:2002 Fusion-Bonded Epoxy Coating for the Interior and Exterior of Steel 
Water Pipelines -- Προστατευτικές επιστρώσεις χαλυβδοσωλήνων 
δικτύων ύδατος, εξωτερικές και εσωτερικές, µε θερµοτιθέµενα 
εποξειδικά υλικά. 

prΕΝ 10285 Steel tubes and fittings for on and offshore pipelines -   External 
three layer extruded polyethylene based coatings -- 
Χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήµατα για χερσαία και υποθαλάσσια 
δίκτυα. Εξωτερικές επιστρώσεις µε τρία στρώµατα εξωθηµένου 
υλικού πολυαιθυλενικής βάσης. 

ΕΝ 10290:2002 Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - 
External liquid applied polyurethane and polyurethane-modified 
coatings. --  Χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήµατα για χερσαία και 
υποθαλάσσια δίκτυα. Εξωτερικές επιστρώσεις πολυουρεθάνης και 
τροποποιηµένης πολυουρεθάνης εφαρµοζόµενες σε υγρή 
κατάσταση. 

Οι σωλήνες µετά τον καθαρισµό της εσωτερικής και εξωτερικής επιφανείας τους 
διέρχονται από φούρνο επαγωγικής θέρµανσης στους 200°C περίπου για την 
προετοιµασία της εξωτερικής επιφάνειας για την επικάλυψη η οποία γίνεται σε 3 
στρώσεις: 

- primer ηλεκτροστατικής εφαρµογής, υγρής µορφής ή σκόνης, 

- συγκολλητικό πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου, 

- στρώση πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου (κατά περίπτωση). 

Αντίστοιχη διαδικασία επικάλυψης εφαρµόζεται και στην περίπτωση των εποξειδικών 
ρητινών (FBE): ο σωλήνας διέρχεται από θάλαµο εφαρµογής σκόνης (πούδρα) και εν 
συνεχεία επικαλύπτεται από στρώµα συγκολλητικού υλικού (προϊόν βάσης συν 
καταλύτης). Με την ψύξη της τελικής στρώσης επιτυγχάνεται η σκλήρυνση της ρητίνης. Η 
ποιότητα της εξωτερικής επένδυσης ελέγχεται αυτόµατα από σύστηµα holiday detection. 

Η εσωτερική επικάλυψη του σωλήνα και στις τρεις περιπτώσεις γίνεται δια βαφής µε 
εφαρµογή εποξειδικών ρητινών. 

Tο πάχος των επενδύσεων ανάλογα µε τις εξωτερικές διαστάσεις του σωλήνα ορίζεται 
στο πρότυπο prΕΝ 10285. 

Γενικά για τις προστατευτικές επενδύσεις όλων των τύπων θα εξασφαλίζεται η µόνιµη και 
ανθεκτική πρόσφυσή τους µε την µεταλλική επιφάνεια και η συνέχειά τους χωρίς ρωγµές, 
κενά, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώµατα. 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ 

Προ του καταβιβασµού των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνεται έλεγχος του υποστρώµατος 
έδρασης άµµου. 

Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν αρχικά εκτός ορύγµατος, κατά µήκος. Εάν το έδαφος είναι 
χαλικώδες ή βραχώδες τότε τα δύο άκρα του σωλήνα (σε απόσταση από το κάθε άκρο ίση µε το 
ένα τέταρτο του µήκους του σωλήνα) θα στηρίζονται σε ξύλινα υποθέµατα, σε σάκους µε άµµο, 
σε σωρούς άµµου ή σε άλλα κατάλληλα στηρίγµατα ώστε να προστατεύεται η εξωτερική 
επένδυση. 

Προ του καταβιβασµού του σωλήνα στο όρυγµα θα γίνεται λεπτοµερής εξέταση της κατάστασης 
της προστατευτικής επένδυσης και κάθε βλάβη θα αποκαθίσταται. Γενικά κατά την τοποθέτηση 
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των σωλήνων ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην προξενηθεί 
οποιαδήποτε βλάβη στην επένδυση. 

Προ του καταβιβασµού των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνεται διάνοιξη των απαιτούµενων για την 
ηλεκτροσυγκόλληση "φωλεών". Σε χαλυβδοσωλήνες µε διάµετρο µέχρι 600 mm επιτρέπεται να 
γίνεται ηλεκτροσυγκόλληση περισσοτέρων του ενός τεµαχίου σωλήνων έξω από το όρυγµα, 
ώστε να µειωθεί ο αριθµός των ηλεκτροσυγκολλήσεων εντός του ορύγµατος (και των 
αντιστοίχων φωλεών). Σε χαλυβδοσωλήνες µεγαλύτερων διαµέτρων αυτό επιτρέπεται µόνο σε 
ειδικές περιπτώσεις και µετά από έγκριση της Επίβλεψης. 

Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνεται µε την βοήθεια ανυψωτικών µηχανηµάτων 
και µε οµαλό τρόπο. Η ανάρτηση των σωλήνων για τις µετακινήσεις και την καταβίβασή τους στο 
όρυγµα θα γίνεται µε τα κατάλληλα µέσα, ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε φθορά στην 
εξωτερική επένδυσή τους. Κανένα µεταλλικό εργαλείο ή εξάρτηµα δεν θα έρχεται σε επαφή µε 
την επένδυση. Οι εργαζόµενοι στα έργα δεν επιτρέπεται να βαδίζουν επί των σωλήνων εκτός 
εάν φορούν ελαστικά ή πλαστικά παπούτσια. 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο σταµατήσει η κατασκευή της σωλήνωσης, το άκρο 
της θα καλύπτεται µε τάπα προς αποφυγήν της εισόδου ξένων σωµάτων, µικρών ζώων κ.λπ. 

Η τοποθέτηση των ειδικών χαλύβδινων τεµαχίων θα γίνεται συγχρόνως µε την τοποθέτηση των 
χαλυβδοσωλήνων. Τα ειδικά τεµάχια θα αγκυρώνονται µε σώµα αγκύρωσης όπου απαιτείται ή / 
και όπου υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Τυχόν ενίσχυση των ειδικών τεµαχίων θα γίνει, όπου 
απαιτείται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εγχειρίδιο AWWA Μanual Μ11. 
 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Πλάκες επικάλυψης, εγκιβωτισµός του αγωγού, αγκυρώσεις κ.λπ. θα κατασκευάζονται στις 
θέσεις που προβλέπει η εγκεκριµένη µελέτη. 

Γενικώς, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά από την µελέτη, σώµατα αγκύρωσης θα 
κατασκευάζονται σε θέσεις παρεµβολής ειδικών τεµαχίων ή σηµαντικών µηκοτοµικών κλίσεων 
(>15~20%). 

Οι σκυροδετήσεις αγκύρωσης του αγωγού θα γίνονται µε σκυρόδεµα ποιότητας που καθορίζεται 
στην εγκεκριµένη µελέτη. 

Οι εκσκαφές των σωµάτων αγκύρωσης θα εκτελούνται οπωσδήποτε προ της τοποθέτησης των 
σωλήνων (ώστε να αποφευχθεί τυχόν βλάβη στις σωληνώσεις). Η σκυροδέτηση θα γίνεται 
χωρίς εξωτερικούς ξυλότυπους για την εξασφάλιση πλήρους πάκτωσης των σωµάτων στο 
έδαφος, έστω κι αν αυτό οδηγεί σε αύξηση των θεωρητικών τους διαστάσεων. 

Κατά την κατασκευή των τύπων προς έγχυση του σκυροδέµατος και στην συνέχεια κατά την 
διάστρωση και κατεργασία του επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή κρούσεων επί 
των σωλήνων. Επίσης δεν θα καλύπτονται από σκυρόδεµα οι συνδέσεις των σωλήνων για να 
είναι δυνατός ο έλεγχος της στεγανότητάς τους στις δοκιµές. 
 

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 

Γενικά 

Οι επί τόπου ηλεκτροσυγκολλήσεις θα εκτελούνται από έµπειρο, πιστοποιηµένο προσωπικό, 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τους όρους της παρούσας. 

Πριν από την έναρξη της ηλεκτροσυγκόλλησης θα γίνεται πλήρης καθαρισµός των παρειών των 
λοξοτµηµένων άκρων των τεµαχίων. 
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Οι συγκολλήσεις των σωλήνων θα γίνονται µε ειδικά ηλεκτρόδια κατάλληλα για το σκοπό για τον 
οποίο προορίζονται (κατεύθυνση συγκόλλησης, πάχος ελάσµατος, διατοµή προς πλήρωση). Οι 
συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης θα είναι επαρκούς ισχύος για τα προς συγκόλληση ελάσµατα 
(τουλάχιστον 250 Α/ 40 V). 

Η ηλεκτροσυγκόλληση θα γίνεται στον αναγκαίο αριθµό στρώσεων για το εκάστοτε πάχος 
ελάσµατος. 

Έλεγχος ηλεκτροσυγκολλήσεων 

Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα ελέγχονται δειγµατοληπτικά ή στο σύνολό τους (σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα από την µελέτη) µε φορητή συσκευή υπερήχων (Ultrasonic test), παρουσία 
εκπροσώπου από την Επίβλεψη.  

Η Επίβλεψη έχει το δικαίωµα να διενεργεί πρόσθετους δειγµατοληπτικούς ελέγχους των 
ηλεκτροσυγκολλήσεων µε δικά της συνεργεία ή συνεργεία τρίτων. 

Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστωθούν µη ικανοποιητικές συγκολλήσεις, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να τις επανεκτελέσει. 

Τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα καταχωρούνται σε πρακτικό που θα συνυπογράφεται από 
τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία. 

Ενδεικτικώς, η ποιότητα των εκτελουµένων από τον Ανάδοχο ηλεκτροσυγκολλήσεων θα ανήκει 
στην κατηγορία µπλε ή πράσινο σύµφωνα µε την κατάταξη του I.I.W. (Intemational Institute of 
Welding).  

Σε γενικές γραµµές ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια ποιοτικής αποδοχής των συγκολλήσεων: 

• Ρήγµατα (cracks): απορρίπτονται ανεξάρτητα από την µορφή τους, την διεύθυνσή τους ή τις 
διαστάσεις τους.  

• Ατελείς συνδέσεις (Lack of fusion): απορρίπτονται ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους. 

• Μπορούν να γίνουν αποδεκτά σφάλµατα συγκολλήσεων, των οποίων οι διαστάσεις δεν 
ξεπερνούν τα κατωτέρω αναφερόµενα όρια. 

- Ατελής διείσδυση (Incomplete penetration): γίνεται αποδεκτή εφόσον το µήκος κάθε 
µεµονωµένου τµήµατος συγκόλλησης που εµφανίζει το συγκεκριµένο πρόβληµα δεν 
υπερβαίνει το διπλάσιο του πάχους (2Τ) του λεπτότερου από τα συγκολλούµενα 
ελάσµατα και δεν είναι µεγαλύτερο από 30 mm (οποιοδήποτε από αυτά είναι το 
µικρότερο). 

- Στην περίπτωση αλληλουχίας τέτοιων σφαλµάτων, το συνολικό µήκος προστιθέµενο δεν 
θα ξεπερνά τα 4Τ ή 60 mm (οποιοδήποτε από τα δύο είναι µικρότερο). Μεµονωµένα 
θεωρούνται δύο σφάλµατα των οποίων η µεταξύ τους απόσταση είναι µεγαλύτερη από Τ. 

- Εγκλείσεις σκουριάς ή αέρα (Slag inclusions - porosity): Γίνονται δεκτές µεµονωµένες 
εγκλείσεις σκουριάς ή αέρα, η µεγαλύτερη διάσταση των οποίων δεν υπερβαίνει το Τ ή τα 
8 mm (οποιοδήποτε από τα δύο είναι µικρότερο), όπου Τ το πάχος του λεπτότερου από 
τα συγκολλούµενα ελάσµατα. 

- Εγκλείσεις που βρίσκονται σε σειρά στην ίδια ευθεία θεωρούνται µεµονωµένες όταν η 
µεταξύ τους απόσταση είναι τριπλάσια τουλάχιστον της µεγαλύτερης διάστασης των 
παραπλεύρως ευρισκοµένων εγκλίσεων. Στην περίπτωση που δεν συµβαίνει αυτό, τότε 
το άθροισµα των µεγαλυτέρων διαστάσεων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2Τ. 

- Υπέρτηξη (Undercut): Γίνεται αποδεκτό µέγιστο βάθος υπέρτηξης 1,5 mm ή Τ/5 (όποιο 
από αυτά είναι µικρότερο). 
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Πέραν των δοκιµών µε υπερήχους θα διενεργείται ακτινογραφικός έλεγχος των συγκολλήσεων 
ενδεικτικώς επί του 10% του συνολικού µήκους ηλεκτροσυγκολλήσεων ή όπως ορίζεται στην 
µελέτη. 

Ο ακτινογραφικός έλεγχος θα γίνεται µε ακτίνες Χ ή χρήση Ιριδίου 192 ή άλλου ραδιοϊσοτόπου. 

Τόσο τα πιστοποιητικά ή τα πρακτικά του υπερηχητικού ελέγχου όσο και οι ακτινογραφίες και τα 
σχετικά πιστοποιητικά θα καταχωρούνται στον φάκελο ποιοτικών στοιχείων του έργου. 

Γραφείο ελέγχου 

Το γραφείο ελέγχου που θα διενεργήσει τις παραπάνω δοκιµές θα πληροί τουλάχιστον τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Θα έχει εµπειρία σε θέµατα ποιοτικού ελέγχου ηλεκτροσυγκολλήσεων, η οποία θα 
αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις του κυρίου του έργου. 

• Θα προσκοµίσει βεβαίωση ενός τουλάχιστον επίσηµου Φορέα Πιστοποίησης (π.χ. 
Νηογνώµονες,TUV,BU,ΕΛΟΤ κλπ.), ότι αποδέχεται ή αναγνωρίζει τις παρεχόµενες εργασίες 
ποιοτικού ελέγχου του συγκεκριµένου Γραφείου. 

Η επιλογή του γραφείου υπόκειται στην έγκριση της Επίβλεψης. 
 

ΚΑΘΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Οι εντός εδάφους χαλύβδινοι αγωγοί υφίστανται σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό διαβρώσεις 
οφειλόµενες γενικώς στα ακόλουθα αίτια:  

1. ∆ιαφορά οξυγόνωσης υπογείου νερού µεταξύ υψηλότερων και χαµηλότερων τµηµάτων του 
αγωγού. 

2. ∆ιαφορά οξύτητας εδάφους κατά µήκος της όδευσης του αγωγού λόγω διαφορών υγρασίας.  

3. Τοπικές εµφανίσεις αλκαλικών ενώσεων. 

4. Θύλακες αυξηµένης περιεκτικότητας σε αέρα εντός του εδάφους. 

5. Παρουσία θειαναγωγών βακτηριδίων τα οποία παρουσία υδρογόνου ανάγουν τη ρίζα S04 σε 
S και ελευθερώνουν οξυγόνο το οποίο εντείνει τα φαινόµενα της διάβρωσης.  

6. Παρουσία κρούστας εξέλασης (Μίlle-scale), η οποία συγκεντρώνει στις ρωγµές της την 
διαβρωτική δράση. 

7. Οι θέσεις συγκόλλησης των σωλήνων συνιστούν τοπικές ανοµοιοµορφίες, οι οποίες 
επιτείνουν τα φαινόµενα της διάβρωσης (τοπικά). 

Οι εξωτερικές επικαλύψεις των σωλήνων επιτυγχάνουν εν γένει υψηλό βαθµό προστασίας, αλλά 
όχι απόλυτο, και τοπικές βλάβες της επικάλυψης µπορούν να οδηγήσουν µε την πάροδο του 
χρόνου στην εµφάνιση φαινοµένων διάβρωσης.  

Σηµαντικότερη αντιµετώπιση της διάβρωσης των υπογείων χαλύβδινων δικτύων αποτελεί η 
εφαρµογή συστήµατος καθοδικής προστασίας (cathodic protection), το οποίο συνίσταται στην 
εφαρµογή χαµηλής τάσης συνεχούς ρεύµατος στον αγωγό για την διατήρηση αρνητικού 
δυναµικού µεταξύ αυτού και του εδάφους. 

Για την εγκατάσταση του συστήµατος απαιτείται κατ’ αρχήν η µέτρηση των ηλεκτρικών 
χαρακτηριστικών του εδάφους (δυναµικό, αντίσταση) και βάση των αποτελεσµάτων η 
διαστασιολόγηση και ο σχεδιασµός αυτού. 
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Οι σχετικές εργασίες (µετρήσεις, µελέτη, εγκατάσταση), εφόσον δεν έχουν πραγµατοποιηθεί στο 
στάδιο Μελέτης, θα γίνουν από εξειδικευµένο Γραφείο, το οποίο θα επιλέξει η Επίβλεψη µετά 
από σχετική εισήγηση / πρόταση του Αναδόχου. 

Η εγκατάσταση συστήµατος καθοδικής προστασίας προϋποθέτει την λήψη των ακόλουθων 
µέτρων κατά την κατασκευή του δικτύου: 

• Ηλεκτρική αποµόνωση του αγωγού κατά τµήµατα, µήκους το πολύ 4,0 km µε την τοποθέτηση 
ζεύγους µονωτικών φλαντζών.  

• Αποµόνωση µε µονωτικές φλάντζες των διακλαδώσεων του αγωγού. 

• Εγκατάσταση κατά µήκος του δικτύου αναµονών µέτρησης δυναµικού, αποτελούµενων από 
πολύκλωνους χάλκινους αγωγούς διαµέτρου 10 mm, των οποίων το ένα άκρο θα 
συγκολλάται στον αγωγό και το άλλο θα καταλήγει σε χυτοσιδηρό κουτί διακλαδώσεως, 
τοποθετηµένο σε φρεάτιο 25 x 25 cm στην επιφάνεια του εδάφους.  

Οι απαιτούµενες µετρήσεις περιλαµβάνουν ενδεικτικώς: 

• Μετρήσεις αντιστάσεως εδάφους ανά 300 m αγωγού µε γεωφυσική µέθοδο. 

• Μετρήσεις δυναµικού κατά µήκος των αγωγών, στις ως άνω αναµονές µετρήσεων. 

• ∆ειγµατοληψία εδάφους για τον εργαστηριακό προσδιορισµό του ποσοστού φυσικής υγρασίας, 
του ποσοστού % ιόντων S04, του ποσοστού % ιόντων Cl και του βαθµού οξύτητας (µέτρηση 
Ρh). 

Εάν από τις παραπάνω µετρήσεις βρεθεί δυναµικό αγωγού ως προς το έδαφος κατώτερο των 
850 mV, θα µελετηθεί εγκατάσταση καθοδικής προστασίας.  

Στην µελέτη καθοδικής προστασίας θα ληφθούν υπόψη όλοι οι εξωγενείς παράγοντες (π.χ. οι 
γραµµές υψηλής τάσης της ∆ΕΗ). 

Η απαιτούµενη ένταση του συνεχούς ρεύµατος θα εξακριβωθεί µε διαδοχικές δοκιµές. Σε γενικές 
γραµµές η διάταξη του συστήµατος έχει ως εξής: 

Ο θετικός πόλος της ανορθωτικής διάταξης συνδέεται µε την άνοδο (π.χ. σιδηροτροχιά µήκους 
2,5 περίπου µέτρων), που τοποθετείται οριζόντια σε όρυγµα βάθους 1,20 m, το οποίο 
πληρώνεται µερικώς µε στρώση κωκ (θα περιβάλλει την άνοδο).  

Ο αρνητικός πόλος καταλήγει σε περιλαίµιο γύρω από τον χαλυβδοσωλήνα (η διατοµή του 
αγωγού εξαρτάται από την απαιτούµενη ένταση του ρεύµατος προστασίας). 

Εάν δεν είναι εφικτή η παροχή ρεύµατος για την τροφοδοσία του συστήµατος, µπορούν να 
τοποθετούνται αναλώσιµες άνοδοι µαγνησίου.  

Στο αντικείµενο εργασιών συµπεριλαµβάνεται η πλήρης εγκατάσταση του συστήµατος, βάσει της 
µελέτης που θα εγκριθεί από τον ΚτΕ. 
 

∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 

Γενικά 

Μετά την τοποθέτηση και την σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων στο όρυγµα και 
την κατασκευή των προβλεπόµενων σωµάτων αγκυρώσεως, ακολουθεί η µερική επανεπίχωση 
του ορύγµατος σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη και αρχίζει η διενέργεια των δοκιµών 
στεγανότητας. 

Οι δοκιµές στεγανότητας συνίσταται στην προδοκιµασία, στην κυρίως δοκιµασία και στην γενική 
δοκιµασία ολόκληρου του δικτύου.  
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Καθ’ όλη την διάρκεια των δοκιµών το ανοικτό τµήµα των ορυγµάτων θα παραµένει στεγνό και 
τα τυχόν εµφανιζόµενα νερά θα αποµακρύνονται µε δαπάνη του Αναδόχου.  

Ενδεικτικώς, το µήκος κάθε τµήµατος δοκιµής θα είναι της τάξης των 500 m, η δε µέγιστη 
υψοµετρική διαφορά περί τα 10 m, εκτός εάν οι επί τόπου συνθήκες υπαγορεύουν διαφορετικά. 
Σε κάθε περίπτωση τα τµήµατα εκτέλεσης των δοκιµών θα καθορίζονται από την Υπηρεσία. 

Το προς δοκιµή τµήµα θα γεµίζει προοδευτικά µε νερό ώστε να εξασφαλιστεί η εκδίωξη του αέρα 
από το δίκτυο. 

Οι τυχόν αερεξαγωγοί θα είναι ανοικτοί κατά την πλήρωση. 

Προδοκιµασία 

Αφού πληρωθεί µε νερό, το υπό δοκιµή τµήµα παραµένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική 
πίεση. Αν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σηµείο/α διαρροής, θα επισκευασθεί η 
ζηµία και θα επαναληφθεί η δοκιµή. 

Κυρίως δοκιµασία πίεσης 

Αν κατά την προδοκιµασία δεν παρατηρηθούν µετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές ύδατος, 
επακολουθεί η κυρίως δοκιµή υπό πίεση.  

Η εφαρµοστέα πίεση δοκιµής καθορίζεται από την µελέτη ή ορίζεται σε 150% της ονοµαστικής 
πίεσης (ΡΝ) του υλικού. 

Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαµβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δηµιουργίας 
θυλάκων αέρα.  

Η πίεση δοκιµής θα διατηρείται για χρόνο τουλάχιστον 2 ωρών, αλλά σε καµιά περίπτωση η 
ολική διάρκεια της δοκιµασίας δεν θα είναι µικρότερη από 12 ώρες. 

Η κυρίως δοκιµή θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη από 0,10 
atm και δεν παρατηρηθούν παραµορφώσεις του δικτύου. 

Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη του ορίου αυτού, ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση για 
τον εντοπισµό ενδεχοµένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές επισκευάζονται και η δοκιµασία 
επαναλαµβάνεται από την αρχή. Εάν δεν εντοπισθούν διαρροές ύδατος, παρά το ότι 
προστίθενται ποσότητες ύδατος για την διατήρηση της πίεσης, σηµαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί 
αέρας στο δίκτυο, οπότε απαιτείται η εκκένωσή του και η επανάληψη της δοκιµής. 

Γενική δοκιµασία  

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιµασίας θα επαναπληρώνεται πλήρως το όρυγµα 
κατά τµήµατα, χωρίς όµως να πληρωθούν οι θέσεις συνδέσεως µεταξύ των τµηµάτων του 
δικτύου. 

Κατά την φάση αυτή η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα µικρότερα της ονοµαστικής, 
προς διαπίστωση τυχόν φθορών στους σωλήνες (πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα µανόµετρα). 
Μετά την κατά τα ανωτέρω επαναπλήρωση των ορυγµάτων κατά τµήµα, οι σωληνώσεις θα 
υποστούν την τελική δοκιµασία µε πίεση ίση προς 150 % της ονοµαστικής. 

Η διάρκεια της δοκιµασίας αυτής θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των 
συνδέσεων µεταξύ των χωριστά δοκιµασθέντων τµηµάτων κατά την κυρίως δοκιµή πιέσεως. 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή και της δοκιµασίας αυτής πληρούνται και τα αφεθέντα µεταξύ των 
τµηµάτων κενά. 

Πρωτόκολλο δοκιµασιών  

Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσµάτων δοκιµασιών θα καταρτίζονται 
πρωτόκολλα που θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και τον Ανάδοχο.  
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ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ (ΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ) 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της γενικής δοκιµασίας θα εκτελεστεί η πλύση των αγωγών, έτσι 
ώστε να καθαρίσουν οι σωλήνες από ξένα και κυρίως λεπτόκοκκα υλικά. 

Το νερό πλύσης θα είναι πόσιµο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις από το έργο κεφαλής του 
δικτύου. Η εκκένωση του δικτύου θα γίνεται από τους εκκενωτές. Οι πλύσεις θα 
επαναλαµβάνονται µέχρι να επιτευχθεί απόλυτη διαύγεια στα ελεγχόµενα δείγµατα νερού και να 
αποδοθεί νερό καθαρό, χωρίς κόκκους άµµου ή άλλα αιωρούµενα συστατικά. Τα αποτελέσµατα 
της πλύσης θα ελέγχονται δειγµατοληπτικά και θα συγκρίνονται µε πρότυπα δείγµατα ποσοστών 
θολότητας.  

Μετά την επιτυχή πλύση του το δίκτυο αποστειρώνεται µε την προσθήκη στο νερό πλήρωσης 
κατάλληλων απολυµαντών σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη (π.χ. χλώριο). Το διάλυµα 
χηµικών προσθέτων θα εισαχθεί στο σύστηµα διανοµής και θα παραµείνει επί 3ωρο 
τουλάχιστον. Κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήµατος αυτού, όλες οι δικλείδες κ.λπ. θα είναι 
κλειστές. Μετά την πάροδο του 3ώρου θα γίνει έκπλυση των σωλήνων µε το νερό του δικτύου 
πόλεως. 

Μετά την απόπλυση της εγκατάστασης µε καθαρό νερό θα ληφθούν δείγµατα νερού από 4 
διαφορετικά σηµεία και από σηµεία εκτός της νέας εγκατάστασης κοντά στο σηµείο τροφοδοσίας 
της. Στα εντός της εγκατάστασης το ποσοστό ελεύθερου χλωρίου δεν θα υπερβαίνει το 
αντίστοιχο ποσοστό ελεύθερου χλωρίου του νερού πόλης. Σε περίπτωση που ο όρος αυτός δεν 
πληρούται, θα γίνει νέα έκπλυση όλης της εγκατάστασης και νέα δειγµατοληψία, έως ότου 
εκπληρωθεί η παραπάνω απαίτηση. 

Η χρήση των απολυµαντών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού τους από 
έµπειρο προς τούτο προσωπικό. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ 

• Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωµατούµενων υλικών. 

• Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιµών των υλικών. 

• Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιµών πιέσεως. 

• Έλεγχος της εγκατάστασης ως προς την διάταξη, τις συνδέσεις και τα στηρίγµατα 
(πυκνότητα αυτών). Εξαρτήµατα ή τµήµατα σωληνώσεων που εµφανίζουν κακώσεις, 
στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής 
τους µε δαπάνες του αναδόχου. 

• Έλεγχος της εγκατάστασης σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, ώστε να 
διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόµενα εξαρτήµατα και εάν έχουν τηρηθεί 
επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας). 

 

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Τα εµφανή τµήµατα της εγκατάστασης σωληνώσεων θα ελέγχονται ως προς την συνέχεια, την 
έδρασή τους, τις κλίσεις τους, τη σταθερότητά τους κ.λπ. 

Εξαρτήµατα ή τµήµατα σωληνώσεων που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν 
θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών µε δαπάνες του Αναδόχου. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 

Το δίκτυο θα ελέγχεται κατά την διάρκεια της κατασκευής του µε βάση τα σχέδια της 
εγκεκριµένης µελέτης (τήρηση χάραξης, διάταξη σωµάτων αγκυρώσεως). 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

• Χρήση ανυψωτικών µηχανηµάτων. 

• ∆ιακίνηση αντικειµένων µεγάλου βάρους. 

• Χρήση συσκευών οξυγονοκοπής. 

• Χρήση εξοπλισµού ηλεκτροσυγκόλλησης.  

Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των συσκευών θα γίνεται µόνον από εξειδικευµένο προσωπικό. 
Κανένα άτοµο χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισµό ή τα 
εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο. 
 

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Η συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις 
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» είναι υποχρεωτική καθώς επίσης 
και η συµµόρφωση µε την Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆. 17/96 
και Π.∆. 159/99 κ.λπ.). 

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των 
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

 

Προστατευτική 
ενδυµασία  

EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method: 
Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. 
∆οκιµή αντοχής σε διάτρηση. 

Προστασία χεριών 
και βραχιόνων  

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια 
προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 

Προστασία 
κεφαλιού  

EN 397:1995: Industrial safety helmets  (Amendment A1:2000) -- Κράνη 
προστασίας. 

Προστασία ποδιών  EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional 
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας 
για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 
20345:2004). 

Προστασία 
οφθαλµών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and non-
industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας 
µατιών και προσώπου τύπου µεταλλικού πλέγµατος για βιοµηχανική και µη 
βιοµηχανική χρήση έναντι µηχανικών κινδύνων ή και θερµότητας 
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Η επιµέτρηση των ευθύγραµµων τµηµάτων των σωληνώσεων από χαλυβδοσωλήνες θα γίνεται 
σε χιλιόγραµµα βάρους ελάσµατος, µε βάση το πάχος και την ονοµαστική διάµετρο που 
προβλέπονται από την εγκεκριµένη µελέτη. 

Τµήµατα σωληνώσεων όπου η εγκεκριµένη µελέτη προβλέπει ορισµένη διάµετρο επιµετρώνται 
µε την διάµετρο αυτή, ανεξάρτητα από την τυχόν χρησιµοποιηθείσα µεγαλύτερη διάµετρο από 
τον Ανάδοχο. 

Οι σωλήνες διακρίνονται ανάλογα µε την εφαρµοζόµενη εσωτερική και εξωτερική προστασία 
στις ακόλουθες κατηγορίες: 

− Με εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και εξωτερική προστασία 
µε λιθανθρακόπισσα και διπλή στρώση υαλοπάνου. 

− Με εσωτερική προστασία από εποξειδική ρητίνη και εξωτερική προστασία από 
λιθανθρακόπισσα και πολυαιθυλένιο. 

− Με εσωτερική προστασία από σκυρόδεµα εφαρµοζόµενο φυγοκεντρικά (τσιµεντοκονίαµα) 
και εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα και πολυαιθυλένιο. 

 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ 

Τα ειδικά τεµάχια από χάλυβα των αγωγών (καµπύλες, ταυ, συστολές, συναρµογές κ.λπ.) 
επιµετρώνται σε βάροs (kg), ανεξαρτήτως του τύπου εσωτερικής και εξωτερικής προστασίας. 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Επιµετράται ανά km µήκους προστατευόµενου δικτύου. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι 
δαπάνες µετρήσεων, εκπόνησης της µελέτης και εγκατάστασης του συστήµατος. 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Στις ως άνω επιµετρούµενες επί µέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την κατασκευή 
δικτύων από χαλυβδοσωλήνες, περιλαµβάνονται: 

• Η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και οι πλάγιες µεταφορές σωλήνων.  

• Η φθορά και αποµείωση των σωλήνων.  

• Η δαπάνη του απασχολούµενου ειδικευµένου και βοηθητικού προσωπικού καθώς και των 
µηχανηµάτων, των αναλώσιµων και των συσκευών που απαιτούνται για την εκτέλεση της 
εργασίας.  

• Η πραγµατοποίηση των απαιτούµενων δοκιµών στεγανότητας κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ, καθώς και η εργασία 
αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση 
τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής. 

 

ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

• Η πραγµατοποίηση των προβλεποµένων από την µελέτη µη καταστροφικών δοκιµών 
συγκολλήσεων (NDT) µε χρήση υπερήχων ή ραδιογραφίες. 

• Η προµήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινων φλαντζών συγκόλλησης. 
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• Οι εργασίες απολύµανσης του δικτύου (εφ’ όσον πρόκειται περί δικτύου ύδρευσης) 
αποζηµιώνονται ιδιαιτέρως ανά km δικτύου. 

 

Α.Τ. 1.4.26  (ΟΙΚ 21.03.04) Γραµµικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες 

D200 µε περίβληµα γεωϋφάσµατος. 

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης και την επόµενη Τεχνική Προδιαγραφή : 

 

Τ.Π. 13 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ∆ΙΑΤΡΗΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ 

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΕΩΫΦΑΣΜΑΤΟΣ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αντικείµενο της παρούσας Τ.Π. είναι τα γραµµικά στραγγιστήρια από διάτρητους 
πλαστικούς σωλήνες. Οι χρησιµοποιούµενοι σωλήνες αποστράγγισης είναι από PVC 
ή πολυαιθυλένιο. 

Τα στραγγιστήρια περιβάλλονται ή εγκιβωτίζονται σε ζώνη διαπερατών υλικών, είτε για 
την βελτίωση των χαρακτηριστικών της ροής είτε για την παρεµπόδιση εισροής 
λεπτοκόκκων υλικών παρασυροµένων από το νερό (φίλτρα).  

Τα φίλτρα διαµορφώνονται µε κατάλληλα διαβαθµισµένα φυσικά (εφόσον είναι 
διαθέσιµα) ή θραυστά αµµοχάλικα και γεωϋφάσµατα. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Οι προς τοποθέτηση διάτρητοι σωλήνες µε οπές ή σχισµές/ εγκοπές καθορίζονται 
από την µελέτη. Τα προσκοµιζόµενα προς ενσωµάτωση προϊόντα θα προέρχονται από 
κατασκευαστή µε πιστοποιηµένη κατά EN ISO 9002:2000 παραγωγική διαδικασία και 
θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ισχύοντα πρότυπα:  

- Για τους σωλήνες PVC:  

ΕΝ 1401-1:1998: Plastics piping systems for non-pressure underground drainage 
and sewerage. - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U). - Part 1: Specifications 
for pipes, fittings and the system. -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων 
αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση. - Μη πλαστικοποιηµένο 
πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U). - Μέρος 1: Προδιαγραφές για σωλήνες, εξαρτήµατα 
και το σύστηµα. 

- Για τους σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος PVC,PE,ή PP  

pr EN 13476-1: Thermoplastics Piping Systems for Non-Pressure Underground 
Drainage and Sewerage. - Structured-Wall Piping Systems of Unplasticized 
Poly(Viny Chloride) (PVC-U), Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). - Part 1: 
Specifications for Pipes, Fittings and the System. -- Συστήµατα θερµοπλαστικών 
σωληνώσεων για υπόγεια δίκτυα αποχέτευσης-αποστράγγισης δια βαρύτητος. 
Συστήµατα σωληνώσεων δοµηµένου τοιχώµατος από µη πλασικοποιηµένο PVC, 
πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο. - Μέρος 1: Προδιαγραφές σωλήνων, 
εξαρτηµάτων και συστήµατος. 
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Οι σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος σύµφωνα µε το pr EN 13476-1 διακρίνονται: 

- Τύπου Α1: Με πολλαπλά στρώµατα ή κοίλα τοιχώµατα µε αξονικά διάκενα (κατά 
γενέτειρα), µε λεία εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια. Τα διάκενα 
µπορούν να πληρώνονται µε αφρώδες θερµοπλαστικό υλικό.  

 

Εικόνα 1: Τυπικά παραδείγµατα σωλήνων δοµηµένου τοιχώµατος τύπου Α1 

 

 

 
 

 

- Τύπου Α2: Με τοιχώµατα που φέρουν διάκενα σε ακτινική (δακτύλιοι) ή σπειροειδή 
διάταξη, µε λεία εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια.  

 

Εικόνα 2: Τυπικά παραδείγµατα σωλήνων δοµηµένου τοιχώµατος τύπου Α2 
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- Τύπου Β:  Με λεία εσωτερική επιφάνεια µε νευρώσεις ή αυλακώσεις, ακτινικής ή 
σπειροειδούς διάταξης στην εξωτερική επιφάνεια.  

 

Εικόνα 3: Τυπικά παραδείγµατα σωλήνων δοµηµένου τοιχώµατος τύπου Β 

 

 
 

 

 

Ως προς την ακαµψία (αντοχή κατά διάµετρο) οι σωλήνες διακρίνονται στις εξής 
κατηγορίες (τόσο στο pr EN 13476-1 όσο και στο ΕΝ 1401-1). 

- SN2:  2kΡa  (στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται σωλήνες µέχρι D 500 mm)  

- SN4:  4 kΡa 

- SN8:  8 kΡa 

- SN16:  16 kΡa 

Η διατοµή τύπου Α1 είναι συνήθης σε σωλήνες PVC (ασυνήθης σε σωλήνες ΡΕ), η 
διατοµή τύπου Α2 εφαρµόζεται στις περιπτώσεις ΡΕ και ΡΡ (ως ονοµαστική διάµετρος 
λαµβάνεται η εσωτερική), ενώ η διατοµή τύπου Β είναι γενικής εφαρµογής.  

Ο Ανάδοχος θα προσκοµίζει πιστοποιητικά αναγνωρισµένων εργαστηρίων από τα 
οποία θα προκύπτει η συµµόρφωση των σωλήνων µε τις απαιτήσεις των ισχύοντων 
προτύπων για κάθε κατηγορία υλικού.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά των σωλήνων αποστράγγισης είναι η διατοµή, η 
διαπερατότητα και η αντοχή.  
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Η απαιτούµενη διατοµή καθορίζεται στο στάδιο της µελέτης, µε βάση την παροχή 
υπολογισµού (συνάρτηση των χαρακτηριστικών του εδάφους και της ζώνης 
αποστράγγισης), την κατά µήκος κλίση της χάραξης και τον συντελεστή τραχύτητας 
Manning του επιλεγοµένου τύπου σωλήνα.  

Η κατά µήκος κλίση συνίσταται να κυµαίνεται περί το 1%, και να µην είναι σε 
καµία περίπτωση µικρότερη από 1/300 (0,33%). Η µέγιστη κλίση του δικτύου δεν 
πρέπει να οδηγεί σε ταχύτητες ροής µεγαλύτερες από 3,0 m/ec (υπό 
οποιοδήποτε υδραυλικό φορτίο).  

Η διαπερατότητα του σωλήνα εξαρτάται από το µέγεθος, την διάταξη και την 
πυκνότητα των οπών ή, κατά προτίµηση, των εργοστασιακά διαµορφωµένων 
εγκοπών. Εν γένει η διαπερατότητα θεωρείται επαρκής όταν η συνολική επιφάνεια 
οπών / εγκοπών είναι τουλάχιστον 1500 mm2 ανά τρέχον µέτρο σωλήνα.  

Οι οπές / εγκοπές θα είναι καθαρά κοµµένες και σταθερής διατοµής σε όλο το πάχος 
του τοιχώµατος του σωλήνα. 

Το µέγιστο επιτρεπόµενο µέγεθος οπών εγκοπών θα επιλέγεται µε βάση την 
κοκκοµετρική διαβάθµιση του φίλτρου περιβολής.  

Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί λεπτόκοκκο φίλτρο 1ης βαθµίδας εάν ο διάτρητος 
σωλήνας φέρει επένδυση γεωϋφάσµατος («κάλτσα», knitted filter sock). Στην 
περίπτωση αυτή το γεωΰφασµα λειτουργεί ως φίλτρο της βαθµίδας.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά αντοχής των σωλήνων είναι η ακαµψία τους (αντοχή κατά 
διάµετρο) και η διαµήκης αντοχή.  

Οι σωλήνες αποστράγγισης διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες φέρουσας 
ικανότητας: 

SN2: αντοχής 200 kΝ/m2:  προς τοποθέτηση σε στραγγιστήρια που δεν υπόκεινται 
σε κυκλοφοριακά φορτία 

SN4: αντοχής 400 kΝ/m2:  προς χρήση εκτός οδοστρωµάτων ή υπό τα 
οδοστρώµατα αλλά µε ελάχιστη επικάλυψη 0,70 m 

SN8: αντοχής 800 kΝ/m2:  προς χρήση στα ερείσµατα ή υπό το κατάστρωµα των 
οδών µε ελάχιστη επικάλυψη 0,50 m 

Η απαίτηση αντοχής  800 kΝ/m2  (για διάµετρο Φ100 mm) καλύπτεται µόνον από τους 
σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος από PVC ή από τους πλαστικούς σωλήνες πιέσεως 
PVC των 10 at και άνω (µε εργοστασιακή διάτρηση). Για την κατηγορία των  400 kΝ/m2 
είναι κατάλληλοι και οι σωλήνες πολυαιθυλενίου µε αυλακωτά τοιχώµατα (corrugated) 
καθώς και οι σωλήνες πιέσεως PVC των 6 at µε εγκοπές.  

Οι λείοι σωλήνες PVC αποστράγγισης µε εγκοπές είναι κατάλληλοι µόνον για φόρτιση 
200 kΝ/m2. Οι σωλήνες µε αυλακωτά τοιχώµατα έχουν µικρότερη διαµήκη αντοχή 
έναντι των πλαστικών σωλήνων δοµηµένου τοιχώµατος της αυτής κατηγορίας SN 
(συναρτήσει του πάχους του τοιχώµατος και της διάταξης των εγκοπών). 

Με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά ο κάθε τύπος σωλήνα είναι κατάλληλος για 
συγκεκριµένο τύπο υπόβασης: λ.χ. οι πλαστικοί σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος είναι 
κατάλληλοι για έδραση σε µη στερεοποιηµένα ιλυώδη εδάφη (silt) και ακόµη και σε 
µεγάλα µήκη δεν εµφανίζουν βυθίσµατα (χαµηλά σηµεία) λόγω διαφορετικών 
καθιζήσεων.  

Προκειµένου περί των πλαστικών σωλήνων µε αυλακωτά τοιχώµατα συνιστάται η 
χρήση σωλήνων που έχουν αφεθεί να ψυχθούν µετά την εξέλασή τους, πριν από την 
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τύλιξή τους σε ρολά. Οι σωλήνες αυτοί παραµένουν ευχερέστερα τεταµένοι εντός του 
ορύγµατος κατά την τοποθέτηση του φίλτρου.  

Τα ρολλά θα έχουν διάµετρο τουλάχιστον 1,50 m. Κατά την αποθήκευσή τους δεν θα 
δηµιουργούνται σωροί ύψους µεγαλυτέρου του 1,50 m και το υλικό θα προστατεύεται 
από την ηλιακή ακτινοβολία µε επικάλυψη από µαύρο φύλλο πολυαιθυλενίου. 

 

Για τα γεωϋφάσµατα στραγγιστηρίων έχει εφαρµογή το πρότυπο: 

ΕN 13252:2000: Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required 
for use in drainage systems -- Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε 
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για χρήση σε 
συστήµατα αποστράγγισης. 

Τα προς χρήση γεωϋφάσµατα για την κάλυψη και εγκλεισµό των γραµµικών 
στραγγιστηρίων θα είναι µη υφαντά, από συνεχείς ίνες συνθετικών υλικών µε θερµική ή 
χηµική σύνδεση ή βελονωτό. 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά από την µελέτη, τα γεωϋφάσµατα των 
στραγγιστηρίων θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, τα οποία θα προκύπτουν από 
πιστοποιητικά αναγνωρισµένων εργαστηρίων (κατά EN ISO/IEC 17025:2005-08: 
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories -- 
Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων). 

 

Ιδιότητα Μονάδες 
Αποδεκτές Τιµές 

(ονοµαστική 
αντοχή) 

Μέγιστη 
ανοχή 

(%) 
Πρότυπα δοκιµής 

Βάρος ανά µονάδα 
επιφανείας gr/m2 

Σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην 

µελέτη 
- EN ISO 9864:2005 15 

Εφελκυστική αντοχή 
α.για 
θερµοκολλήµατα 

κΝ/m 15 10% 
EN ISO 

10319:199616 

Εφελκυστική αντοχή 
α.για βελονωτά 

κΝ/m 12 10% EN ISO 
10319:199617 

Επιµήκυνση στο 
µέγιστο φορτίο 

% 
MD 100 

CD 40 
30% EN ISO 10319:1996 

Στατική διείσδυση 
κάθετα στην 
επιφάνεια (CBR test) 

N 2000 10% 
EN ISO 

12236:199618 

Πτώση κώνου, 
δυναµική εισχώρηση 
κάθετα στην 
επιφάνεια 

mm 25 15% EN 918:199519 

                                                           
15  Geosynthetics - Test method for the determination of mass per unit area of geotextiles and geotextile-related 

products (ISO 9864:2005) -- Προσδιορισµός βάρους γεωϋφάσµατος ανά µονάδα επιφάνειας. 
16  Geotextiles - Wide-width tensile test (ISO 10319:1993) -- Γεωϋφάσµατα - ∆οκιµή εφελκυσµού (ευρείας 

λωρίδας).   
17  Geotextiles - Wide-width tensile test (ISO 10319:1993) -- Γεωϋφάσµατα - ∆οκιµή εφελκυσµού (ευρείας 

λωρίδας).   
18  Geotextiles and geotextile-related products - Static puncture test (CBR-Test) (ISO 12236:1996) -- 

Γεωϋφάσµατα και συναφή προϊόντα. ∆οκιµή διάτρησης υπό στατικό φορτίο. 
19  Geotextiles and geotextile-related products - Dynamic perforation test (cone drop test) -- ∆οκιµή δυναµικής 

διάτρησης  (δοκιµή πτώσεως κώνου) 
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Ιδιότητα Μονάδες 
Αποδεκτές Τιµές 

(ονοµαστική 
αντοχή) 

Μέγιστη 
ανοχή 

(%) 
Πρότυπα δοκιµής 

Χαρακτηριστικό 
µέγεθος πόρων Ο90 

µm 100 30% EN ISO 
12956:199920 

∆ιαµήκης 
διαπερατότητα 

m2/s 5x10-6 30% EN ISO 
12958:199921 

Εγκάρσια 
διαπερατότητα l/(m2s) 90 30% 

EN ISO 
11058:199922 

Τα χαρακτηριστικά των γεωϋφασµάτων σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
διακρίνονται σε ουσιώδη και µη ουσιώδη, ανάλογα µε τις λειτουργικές απαιτήσεις και 
την θέση και τις συνθήκες τοποθέτησης. 

Τα σχετικά µε τις εφαρµογές στράγγισης καθορίζονται στο ΕΝ 13252:2000. 

Η παραµένουσα ικανότητα µετά από τις παραπάνω δοκιµές θα είναι τουλάχιστον 50%. 

Για τις δοκιµές ανθεκτικότητας στον χρόνο και τις περιβαλλοντικές και χηµικές 
επιδράσεις ισχύουν τα ακολουθα πρότυπα: 

EN 12224:2000 Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the 
resistance to weathering -- Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε 
γεωϋφάσµατα - Προσδιορισµός της αντοχής σε µεταβολές των 
καιρικών συνθηκών. 

EN 12447:2001 Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method 
for determining the resistance to hydrolysis in water -- Γεωϋφάσµατα 
και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - Μέθοδοι επιλεκτικής δοκιµής 
για το προσδιορισµό της υδρόλυσης µέσα στο νερό. 

EN 12225:2000 Geotextiles and geotextile-related products - Method for determining 
the microbiological resistance by a soil burial test –. Γεωϋφάσµατα 
και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - Μέθοδος προσδιορισµού της 
αντίστασης στη δράση µικροβίων µε δοκιµή ταφής. 

EN 12226:2000 Geotextiles and geotextile-related products - General tests for 
evaluation following durability testing -- Γεωϋφάσµατα και προϊόντα 
σχετικά µε γεωϋφάσµατα - Γενικές δοκιµές για αξιολόγηση µετά από 
δοκιµές ανθεκτικότητας. 

Τα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση γεωϋφάσµατα θα φέρουν σήµανση CE της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 89/106 ΕΟΚ) και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
αναγνωρισµένων εργαστηρίων. Η Υπηρεσία θα ελέγχει την καταλληλότητα των 
γεωϋφασµάτων συγκρίνοντας τα αναγραφόµενα στα πιστοποιητικά χαρακτηριστικά µε 
τα προβλεπόµενα στην µελέτη ή τα καθοριζόµενα στην παρούσα ΠΕΤΕΠ ως ελάχιστες 
απαιτήσεις.  

Εάν γίνει συρραφή γεωυφάσµατος, το νήµα που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι υψηλής 
αντοχής πολυπροπυλένιο, ή πολυεστέρας. ∆εν θα χρησιµοποιείται νάϋλον. 

                                                           
20  Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the characteristic opening size (ISO 

12956:1999) -- Γεωϋφάσµατα και συναφή προϊόντα. Προσδιορισµός χαρακτηριστικού µεγέθους πόρων (Ο90). 
21  Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water flow capacity in their plane (ISO 

12958:1999) -- Γεωυφάσµατα και συναφή προϊόντα. Προσδιορισµός παροχετευτικότητας κατά το επίπεδο. 
22  Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water permeability characteristics normal to the 

plane, without load (ISO 11058:1999) -- Γεωυφάσµατα και συναφή προϊόντα. Προσδιορισµός 
υδροπερατότητας καθέτως προς την επιφάνεια (άνευ φορτίου). 
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Η Επίβλεψη δύναται να ζητήσει την εκτέλεση πρόσθετων εργαστηριακών δοκιµών σε 
πιστοποιηµένο εργαστήριο. Σύµφωνα µε το ΕΝ 13252:2000, οι δοκιµές για την 
επιβεβαίωση των µηχανικών χαρακτηριστικών του γεωϋφάσµατος θα γίνονται επί δύο 
δειγµάτων (Α και Β) που θα λαµβάνονται από δύο διαφορετικά ρολά. Η δειγµατοληψία 
θα ακολουθεί το πρότυπο: 

ΕΝ 963 Geotextiles and Geotextile-Related Products - Sampling and 
Preparation of Test Specimens -- Γεωϋφάσµατα και συναφή 
προϊόντα: ∆ειγµατοληψία και προετοιµασία δοκιµίων. 

 

Το θραυστό υλικό θα προέρχεται από σκληρά και ανθεκτικά πετρώµατα και θα είναι 
απαλλαγµένο από προσµίξεις αργίλου. Μπορεί να είναι λατοµικής προέλευσης ή να 
προέρχεται από φυσικούς συλλεκτούς λίθους ή/και συνδυασµός. 

Ελάχιστες απαιτήσεις αντοχής και υγείας πετρώµατος: 

- Αποµείωση κατά Los Angeles (ΕΝ 1097-2:1998: Tests for mechanical and physical 
properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to 
fragmentation. -- ∆οκιµές για τον προσδιορισµό των µηχανικών και φυσικών 
ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισµού της αντίστασης σε 
απότριψη) έως 40%.  

- Απώλεια βάρους κατά την δοκιµή υγείας µε θειικό µαγνήσιο (Μg SO4) έως 10% 
µετά από 5 κύκλους. (ΕΝ 1367-2:1998: Tests for thermal and weathering 
properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test -- ∆οκιµές για τον 
προσδιορισµό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερµικές και καιρικές µεταβολές - 
Μέρος 2: ∆οκιµή θειικού µαγνησίου). 

Η κοκκοµετρική διαβάθµιση, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από την µελέτη, θα 
βρίσκεται εντός των κατωτέρω ορίων: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κοκκοµετρική διαβάθµιση χονδρόκοκκου υλικού φίλτρου 
 

Άνοιγµα οπής κοσκίνου 

[mm] 

Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος 

[%] 

25,4 100 

19,10 80 - 100 

9,52 10 - 40 

4,76 0 - 4 

0,074(No. 200) 0 – 2(µη πλαστικά) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κοκκοµετρική διαβάθµιση λεπτόκοκκου υλικού φίλτρου 

 
Άνοιγµα οπής κοσκίνου 

[mm] 

Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος 

[%] 

12,70 90 - 100 

6,35 65 - 100 

2,00 40 - 100 

0,30 3 - 30 

0,15 0 - 4 

0,074 (No. 200)                     0 – 3 (non plastic) 
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Επισηµαίνεται ότι η κοκκοµετρική διαβάθµιση του φίλτρου εξαρτάται από τα 
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος αποστραγγιζοµένου εδάφους. 

Γενικώς το υλικό του φίλτρου θα είναι πιο χονδρόκοκκο από το περιβάλλον εδαφικό 
υλικό, αλλά επαρκώς διαβαθµισµένο ούτως ώστε τα λεπτοµερή εδαφικά υλικά να µην 
εισχωρούν εντός της ζώνης του φίλτρου και προκαλούν έµφραξη αλλά και φαινόµενα 
διασωλήνωσης (απόπλυση λεπτοκόκκων του εδαφικού υλικού). 

Οι στρώσεις φίλτρου είναι αποτελεσµατικές όταν το διερχόµενο νερό είναι 
απαλλαγµένο λεπτών σωµατιδίων. Προς τούτο ο συντελεστής διαπερατότητας µεταξύ 
δύο διαδοχικών στρώσεων φίλτρου θα πρέπει να εµφανίζει διαφορές έως και 1/100 
(λεπτόκοκκα/χονδρόκοκκα). 

Οι σχέσεις διαβάθµισης φίλτρου – εδαφικού υλικού, εάν δεν προβλέπονται διαφορετικά 
από την µελέτη, θα έχουν ως εξής: 

Ορισµοί: Dxx:  η διάµετρος της οπής του κοσκίνου από το οποίο διέρχεται το 
xx% του υλικού κατά βάρος  

Απαιτήσεις: D15 υλικού φίλτρου / D85 εδαφικού υλικού:    ≤ 5 

D15 υλικού φίλτρου / D15 εδαφικού υλικού:     >5 

D50 υλικού φίλτρου / D50 εδαφικού υλικού:    ≤25 

D60 υλικού φίλτρου / D10 υλικού φίλτρου    <20 

Οι προαναφερθείσες απαιτήσεις της κοκκοµετρικής διαβάθµισης/ σχέσεων 
διερχοµένων θα ελέγχονται εργαστηριακά ανά θέση κατασκευής/ εφαρµογής φίλτρων. 

Στις περιπτώσεις κατασκευής γραµµικών στραγγιστηρίων µε επένδυση γεωϋφάσµατος 
(λειτουργεί ως φίλτρο διαχωρισµού) το υλικό του φίλτρου µπορεί να είναι χονδρόκοκκο 
και µονοβάθµιο (κοκκοµετρική διαβάθµιση εντός των ορίων που καθορίζονται στον 
Πίνακα Ι).  

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η επιφάνεια επί της οποίας θα διαστρωθεί το γεωΰφασµα θα είναι οµαλή, χωρίς 
βραχώδεις εξάρσεις κ.λπ.  

Απαγορεύεται να σύρεται το γεωΰφασµα κατά την προσέγγισή του στις θέσεις 
τοποθέτησης, εκτός εάν το έδαφος είναι λείο και απαλλαγµένο από πάσης φύσεως 
εξάρσεις.  

Κατά την εφαρµογή του το γεωΰφασµα θα διατηρείται στρωτό και χαλαρό αλλά χωρίς 
µεγάλες αναδιπλώσεις.  

Μέχρι την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης επικάλυψης δεν επιτρέπεται η διέλευση 
πάνω από το γεωΰφασµα οποιουδήποτε µηχανήµατος ή οχήµατος για την αποφυγή 
φθορών.  

Η επικάλυψη των γεωϋφασµάτων µε εδαφικά υλικά µε χρήση µηχανικών µέσων θα 
γίνεται κατά τρόπο ώστε ο µηχανικός εξοπλισµός να κινείται πάντοτε επί ήδη 
διαστρωθέντος υλικού ελαχίστου πάχους 20 cm. Η αρχική επικάλυψη (πρώτη στρώση) 
συνιστάται να γίνεται µε ερπυστριοφόρα µηχανήµατα, τα οποία θα κινούνται επ’ 
ευθείας (χωρίς ελιγµούς).  

Όταν το γεωΰφασµα εµφανίζει παραµένουσα αντοχή µετά την εκτέλεση των δοκιµών 
αντοχής σε περιβαλλοντικούς παράγοντες κατά ΕΝ 12224:2000 (weathering 
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resistance) τουλάχιστον ίση προς το 20% της ονοµαστικής αντοχής ο επιτρεπόµενος 
χρόνος έκθεσης στην ύπαιθρο (έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, UV) µπορεί να 
φθάσει µέχρι και τον 1 µήνα (παραµένουσα αντοχή 80%). 

Εάν τα πιστοποιητικά δοκιµών που συνοδεύουν το γεωΰφασµα δεν περιλαµβάνουν 
στοιχεία τέτοιων δοκιµών, το γεωΰφασµα δεν θα παραµένει εκτεθειµένο πέραν της µιας 
ηµέρας µετά την αφαίρεση της συσκευασίας του.  

Σε περίπτωση που το γεωΰφασµα σχιστεί ή τρυπήσει κατά την επίχωσή του θα 
καθαρίζεται τοπικά η επικάλυψη γύρω από την περιοχή η οποία έχει υποστεί βλάβη και 
θα προστίθεται νέο τεµάχιο γεωϋφάσµατος το οποίο θα συρράφεται µε το υποκείµενο.  

Οι επικαλύψεις του γεωϋφάσµατος θα είναι κατ’ ελάχιστον 300 mm και κατά µήκος και 
κατά πλάτος.  

Ειδικές απαιτήσεις για την επένδυση γραµµικών στραγγιστηρίων 

• Το φίλτρο του στραγγιστηρίου (από διαβαθµισµένο κοκκώδες υλικό) θα 
περιβάλλεται εξ ολοκλήρου από το γεωΰφασµα ώστε να αποκλείεται η έκπλυση 
των λεπτοκόκκων του εδαφικού υλικού προς το εσωτερικό του στραγγιστηρίου 
(οδηγεί στην ταχεία έµφραξη των οπών των σωλήνων και στην αχρήστευση της 
αποστραγγιστικής διάταξης). Τα πρανή της τάφρου του στραγγιστηρίου θα είναι 
οµαλά και χωρίς βραχώδεις εξάρσεις.  

• Το γεωΰφασµα θα τοποθετείται έτσι ώστε να υπάρχει καλή επαφή µε το έδαφος 
χωρίς κενά ή πτυχές.  

• Οι ενώσεις του γεωϋφάσµατος θα γίνονται είτε µε επικάλυψη των φύλλων κατά 300 
mm τουλάχιστον (κατά µήκος και κατά πλάτος), είτε µε συρραφή. Στις περιπτώσεις 
που το πλάτος της τάφρου είναι µικρότερο από 300 mm η ελάχιστη επικάλυψη 
κατά µήκος θα είναι ίση µε το πλάτος της τάφρου. 

Οι σωλήνες θα τοποθετούνται, θα συνδέονται και θα ευθυγραµµίζονται στο όρυγµα, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή (ανά συγκεκριµένο τύπο σωλήνα) και τα 
προβλεπόµενα από την µελέτη, όσον αφορά στην έδραση.  

Πριν από την έναρξη τοποθέτησης των σωλήνων θα ελέγχεται η οµαλότητα και η κατά 
µήκος κλίση του πυθµένα.  

Οι µέθοδοι καταβιβασµού του σωλήνα στο όρυγµα και η τοποθέτησή του,πρέπει να 
είναι τέτοιες, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εσωτερικού του σωλήνα. 

Η τοποθέτηση των σωλήνων θα αρχίζει από το κατώτερο σηµείο του συστήµατος και 
µε τον κώδωνα των σωλήνων προς τα ανάντη. 

Απαγορεύεται η χρήση λίθων ή άλλων µέσων σηµειακής εφαρµογής για την 
ευθυγράµµιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων. Γενικά θα διασφαλίζεται για 
όλους τους τύπους των σωλήνων η έδραση κατά πλήρη επιφάνεια.  

Σωλήνες που υφίστανται κακώσεις κατά την τοποθέτηση θα αντικαθίστανται.  

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα άκρα των σωλήνων, τα οποία θα διατηρούνται 
καθαρά και άφθαρτα για την επιτυχή σύνδεση και συναρµογή των διαδοχικών τεµαχίων 
του αγωγού ή / και των ειδικών τεµαχίων.  

Επιτρέπεται η σύνδεση τεµαχίων σωλήνων εκτός ορύγµατος και ο καταβιβασµός του 
έτοιµου στοιχείου στο όρυγµα. Στην περίπτωση αυτή θα λαµβάνονται µέτρα αποφυγής 
διαµήκων ταλαντώσεων ή κάµψεων.  
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Εφίσταται η προσοχή στην τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων δοµηµένου τοιχώµατος 
εντός ύδατος. Οι σωλήνες της κατηγορίας αυτής υφίστανται έντονη άνωση και πρέπει 
το όρυγµα να διατηρείται απαλλαγµένο από νερά µε κατάλληλη άντληση. 

Η προσωρινή απόθεση του υλικού φίλτρων επί τόπου του έργου πριν από την 
ενσωµάτωσή τους θα γίνεται σε κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες 
(αµµοχαλικώδεις, επίπεδες, προστατευµένες από όµβρια και ελαφρώς 
συµπυκνωµένες). 

Η διακίνηση των υλικών θα γίνεται µε εξοπλισµό που θα έχει καθαρά ελαστικά ή 
ερπύστριες, χωρίς προσκολληµένες λάσπες ή αργιλικά υλικά.  

Οι πάσης φύσεως απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις του υλικού φίλτρων θα γίνονται µε 
προσοχή ώστε να µην προκληθεί απόµιξη.  

Κατά την διάστρωση του υλικού φίλτρων στις προβλεπόµενες θέσεις θα λαµβάνονται 
µέτρα προστασίας από τυχόν υπάρχοντα επιφανειακά ή όµβρια ύδατα, η ανεξέλεγκτη 
ροή των οποίων µπορεί να οδηγήσει στην συγκέντρωση λεπτοκόκκων εδαφικών 
υλικών στην µάζα των στραγγιστικών στρώσεων. 

Ο εγκιβωτισµός µε υλικό φίλτρου θα γίνεται µετά την τοποθέτηση και ευθυγράµµιση 
των διάτρητων σωλήνων.  

Όταν προβλέπεται γεωΰφασµα στραγγιστηρίων, οι διάτρητοι σωλήνες θα 
τοποθετούνται µετά την διάστρωση του γεωϋφάσµατος (επ΄αυτού) και θα ακολουθεί ο 
εγκιβωτισµός µε µονοβάθµιο υλικό φίλτρου.  

Τελικώς, αφού θα έχει διαστρωθεί το φίλτρο στην προβλεπόµενη από την µελέτη 
διατοµή (πλάτος – ύψος στερεού) θα συνδέονται τα προεξέχοντα άκρα του 
γεωϋφάσµατος µε επικάλυψη ή συρραφή και θα ολοκληρώνεται η επανεπίχωση της 
αποστραγγιστικής τάφρου σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη.  

Το υλικό φίλτρου θα συµπυκνώνεται µε ελαφρό δονητικό εξοπλισµό (αφού έχει 
ολοκληρωθεί η διάστρωσή του και έχει εξασφαλισθεί το προβλεπόµενο πάχος 
επικάλυψης του σωλήνα). Η συµπύκνωση  θα εκτελείται µε προσοχή για την αποφυγή 
ζηµιών στους σωλήνες. 

Η επίχωση των τάφρων των σωλστραγγιστηρίων θα γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή και 
θα ακολουθεί συµπύκνωση της τάξης 90 – 92% Proctor. Η πρώτη συµπύκνωση θα 
γίνεται αφού διαστρωθεί υλικό επίχωσης ή φίλτρου άνω της ηµιδιαµέτρου του σωλήνα 
για την αποφυγή µετακινήσεων. Θα χρησιµοποιείται ελαφρός δονητικός εξοπλισµός, 
τουλάχιστον κατά την συµπύκνωση των πρώτων στρώσεων (όπως λ.χ. δονητικές 
πλάκες των 100 kg, ή δονητικοί κύλινδροι πεζού χειριστή ισχύος δόνησης 15 kΝ/m).  

Η χρήση βαρύτερου εξοπλισµού συµπύκνωσης µπορεί εύκολα να οδηγήσει σε θραύση 
σωλήνων και κατ’ ουσία σε αχρήστευσή του πριν τεθεί σε λειτουργία.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των σωλήνων, την επικάλυψη / εγκιβωτισµό 
τους µε το προβλεπόµενο υλικό φίλτρου θα γίνεται έκπλυση του δικτύου για την 
αποµάκρυνση των υλικών που έχουν εισέλθει στην σωλήνωση κατά την κατασκευή του 
φίλτρου και διαπίστωση τυχόν ζηµιών που έγιναν κατά την συµπύκνωση (θραύση ή 
σύνθλιψη σωλήνων). 

Τα στοιχεία των δοκιµασιών αυτών θα καταγράφονται στο πρωτόκολλο 
παραλαβής (π.χ. χρόνος µεταξύ έναρξης εισόδου νερού και ανάβλυσης στο 
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πρώτο σηµείο εκτόνωσης, σύγκριση εισερχοµένων – εξερχοµένων ποσοτήτων 
νερού – αν είναι δυνατόν). 

Θα γίνεται οπτικός έλεγχος των φρεατίων επίσκεψης, των αναµονών εισπίεσης (εάν 
προβλέπονται) και των στοµίων εξόδου του στραγγιστηρίου.  

Τα σηµεία εξόδου (εκροές) θα φέρουν µεταλλικό πλέγµα για την παρεµπόδιση εισόδου 
µικρών ζώων.  

Ο Ανάδοχος θα παραδίδει σειρά σχεδίων µε την ένδειξη «όπως κατασκευάσθηκε» στα 
οποία θα απεικονίζονται οριζοντιογραφικά οι θέσεις των στραγγιστηρίων και θα 
αναγράφονται οι στάθµες ροής στα χαρακτηριστικά σηµεία ελέγχου (φρεάτια κ.λπ.).  

Ο Ανάδοχος θα παραδίδει επίσης πλήρη σειρά πιστοποιητικών εργαστηριακών 
δοκιµών των ενσωµατωθέντων υλικών. 
 
Βασική προϋπόθεση για την αποδοχή του διαστρωθέντος γεωϋφάσµατος είναι η 
εξακρίβωση ότι τοποθετήθηκε το προβλεπόµενο από την µελέτη υλικό ή αυτό που 
εγκρίθηκε προς τοποθέτηση από την Υπηρεσία  σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας Τ.Π.. Προς τούτο επισηµαίνονται τα εξής: Σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 
10320:1999 «Geotextiles and geotextile-related products - Identification on site (ISO 
10320:1999) -- Γεωϋφάσµατα και συναφή προϊόντα. Αναγνώριση προϊόντων στο 
εργοτάξιο», τα ρολά των γεωϋφασµάτων θα φέρουν αυτοκόλλητη πινακίδα στην οποία 
θα αναγράφονται: 

• Ο κατασκευαστής/ προµηθευτής. 

• Το εµπορικό όνοµα του προϊόντος. 

• Ο τύπος του προϊόντος. 

• Το βάρους του ρολού σε kg. 

• Οι διαστάσεις του ρολού (πλάτος, µήκος) και η επιφάνειά του σε m2. 

• Το βάρος ανά µονάδα επιφανείας σύµφωνα µε το ΕΝ 965. 

• Το βασικό υλικό κατασκευής (λ.χ. πολυµερές). 

• Η περιγραφή του προϊόντος σύµφωνα µε το ΕΝ ISO 10318:2001-02 
(Geosynthetics - Geotextiles, geotextile-related products, geomembranes and 
geosynthetic clay liners - Terms and their definitions (ISO/DIS 10318:2000) -- 
Γεωσυνθετικά, γεωϋφάσµατα και συναφή προϊόντα, γεωµεµβράνες και 
γεωσυνθετικά επένδυσης αργιλικών εδαφών. Ονοµατολογία και ορισµοί). 

• Τα στοιχεία παραγωγής του ρολού υπό µορφή κωδικού (lot number). 

Επίσης επιβάλλεται σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό ανεξίτηλη σήµανση στις άκρες του 
ρολού, εύκολα αναγνώσιµη ανά διαστήµατα έως 5,00 m µε την εµπορική ονοµασία του 
τύπου του γεωϋφάσµατος. 

Η τήρηση των ανωτέρω (απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή του υλικού προς 
ενσωµάτωση) επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση του τοποθετηθέντος γεωϋφάσµατος.  

Κατά τα λοιπά για την αποδοχή των εκτελεσθεισών εργασιών διάστρωσης/ 
τοποθέτησης του γεωϋφάσµατος θα εξετάζονται τα εµφανή σηµεία των στρώσεων ή 
περιβληµάτων για την διαπίστωση της εφαρµογής των όρων και απαιτήσεων της 
παρούσας Τ.Π. 
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Για την αποδοχή των εργασιών διάστρωσης υλικών φίλτρου θα γίνονται οι ακόλουθοι 
έλεγχοι: 

- Έλεγχος αποτελεσµάτων κοκκοµετρικής ανάλυσης υλικών φίλτρου και εδαφικού 
υλικού για την διαπίστωση τήρησης των σχέσεων διαβάθµισης που καθορίζονται 
στην παρούσα Τ.Π. και των σχετικών απαιτήσεων της µελέτης. 

- Έλεγχος αποτελεσµάτων δοκιµών συµπύκνωσης. 

- Έλεγχος τελικών σταθµών εγκιβωτισµού/ πλήρωσης γραµµικών σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη. 

- Έλεγχος λοιπών γεωµετρικών στοιχείων εφαρµογής των υλικών φίλτρου (πλάτος 
εγκιβωτισµού). 

- Έλεγχος µέτρων προστασίας από εισροή επιφανειακών υδάτων και οµβρίων 
(απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία των έργων στράγγισης, 
κρίσιµος παράγων µέχρι το στάδιο επικάλυψης των στερεών εγκιβωτισµού 
στραγγιστηρίων). 

Η διαπίστωση µη τήρησης των ανωτέρω συνεπάγεται την µη αποδοχή της 
κατασκευής. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  

Οι διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης επιµετρώνται σε τρέχοντα µέτρα πλήρως 
εγκατεστηµένου δικτύου (αξονικό µήκος σωλήνων). 

Οι σωλήνες διακρίνονται: 

α. Ως προς το υλικό κατασκευής:  

− διάτρητοι σωλήνες από PVC, λείων τοιχωµάτων 

− διάτρητοι σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ  

− διάτρητοι σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος από οποιοδήποτε υλικό 

β. Ως προς την ονοµαστική διάµετρο 

γ. Ως προς την φέρουσα ικανότητα (SN2, SN4 ή SN8 κατά ΕΝ 13476-1) 

Στην τιµή µονάδας πλήρως εγκατεστηµένου διάτρητου σωλήνα περιλαµβάνονται: 

- Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και η προσωρινή αποθήκευση και φύλαξη των 
σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων τους (προκειµένου περί θερµοπλαστικών 
σωλήνων), των γεωϋφασµάτων και του υλικού των φίλτρων καθώς και η δαπάνες 
απασχόλησης του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού και εξοπλισµού για 
την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Τ.Π.. 

- Η φθορά και αποµείωση των πάσης φύσεως ενσωµατούµενων υλικών και οι πάσης 
φύσεως επικαλύψεις (οι οποίες δεν επιµετρώνται προς πληρωµή). 

- Η απόπλυση του δικτύου κατά τµήµατα για την αποµάκρυνση τυχόν λεπτοκόκκων  

- Η δαπάνη των απαιτουµένων εργαστηριακών ελέγχων και δοκιµών καθώς και 
τυχόν συµπληρωµατικών δοκιµών και ελέγχων που θα ζητηθούν από την 
Υπηρεσία. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 

1. Αντικείμενο 

 
1.1. Αντικείμενο της μελέτης είναι ο υπολογισμός των απαιτούμενων αντλιοστασίων, τα οποία είναι 

αναγκαία για την κάλυψη των υφιστάμενων και μελλοντικών (40ετίας) αναγκών ύδρευσης του 

ανατολικού τμήματος Δ.Ε. Βάμου του Δήμου Αποκορώνου, συμπεριλαμβανομένου και του οικισμού 

Βάμου. Η καλύψη των παραπάνω αναγκών θα γίνει με νερά από γεωτρήσεις στην περιοχή Βρυσσών, 

με παράλληλη ανακούφιση των πηγών Αρμένων, από τις οποίες υδρεύεται σήμερα η παραπάνω 

περιοχή, ενώ προβλέπεται η μεταφορά μέγιστης συνεχούς (24 ώρου) παροχής 100 m3/ώρα από την 

υφιστάμενη δεξαμενή Δ1 (+120 m), στη θέση «Άγιος Παύλος», όπου συγκεντρώνονται σήμερα τα νερά 

των γεωτρήσεων περιοχής Βρυσσών, στην υφιστάμενη δεξαμενή Δ2 Βάμου – Υψηλή (+278 m), η  

οποία έχει κατασκευαστεί και δεν έχει ακόμα λειτουργήσει. 

1.2. Οι παρούσες Τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στη προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και 

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, όλου του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

για την λειτουργία των αντλιοστασίων ύδρευσης. Στις προδιαγραφές αυτές ο όρος "αντλητική 

εγκατάσταση" αναφέρεται σε ολόκληρο τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, που εξυπηρετεί το 

αντλιοστάσιο ύδρευσης. 

1.3. Οι Προδιαγραφές αυτές καλύπτουν τα κατώτερα όρια ποιότητας και ποσότητας υλικών και 

μηχανημάτων. 

1.4. Κατασκευή του έργου κατά τρόπο διαφορετικό από την προδιαγραφή αυτή και τα σχέδια της 

μελέτης επιτρέπεται μόνο μετά από πρόταση του Ανάδοχου, που θα υποβληθεί έγκαιρα και  θα  

εγκριθεί από την Υπηρεσία, θα αφορά δε μόνο τις λεπτομέρειες με τις οποίες θα επιτευχθεί η πιο 

σωστή λειτουργία, η αύξηση του βαθμού ασφαλείας και η μείωση του κόστους των εγκαταστάσεων. 

 

 
2. Προδιαγραφές που ισχύουν 

 
2.1. Για την κατασκευή, εγκατάσταση, τις δοκιμές των μηχανημάτων, τους ελέγχους ποιότητας και 

αντοχής αυτών κ.λ.π. θα ισχύσουν οι επίσημες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.07.2012 

(ΦΕΚ 2221/30.07.2012 τεύχος Β’) οι οποίοι όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελλιπείς θα συμπληρώνονται 

από τις διεθνείς προδιαγραφές 180, τους Γερμανικούς κανονισμούς (DIN, VDE), τους Αμερικάνικους 

κανονισμούς (ASTM, ΝΕΜΑ), ή τους κανονισμούς της χώρας προέλευσης των μηχανημάτων. 

2.2. Οι προδιαγραφές που θα εφαρμοστούν θα καλούνται στο εξής "Συμβατικές Προδιαγραφές". 



76  

2.3. Διαφορές μεταξύ των συμβατικών προδιαγραφών, και όσων αναφέρονται στις προδιαγραφές 

αυτές θα καλύπτονται με εφαρμογή των προδιαγραφών αυτών, που θεωρούνται ισχυρότερες από τις 

συμβατικές. 

 

 
3. Γενικές απαιτήσεις εξοπλισμού 

 
3.1. Ολόκληρος ο μηχανολογικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός που θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος,  

δηλαδή αντλία, κινητήρας, πίνακας, αυτοματισμοί, σωληνώσεις, υδραυλικά εξαρτήματα κ.λ.π., θα είναι 

απολύτως καινούργιος, άριστης ποιότητας, τυποποιημένης - όπου κατασκευάζεται - κατασκευής, 

στιβαρής κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας, χωρίς να υπόκειται σε γρήγορη φθορά και να μπορεί 

να λειτουργήσει με την μικρότερη δαπάνη συντηρήσεως. 

3.2. Όλες οι ομοειδείς μονάδες του εξοπλισμού πρέπει να είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής και 

τα ομοειδή εξαρτήματα όμοιων μονάδων θα είναι εναλλακτικά μεταξύ τους και με  τα  τυχόν 

απαιτούμενα ανταλλακτικά τους. 

3.3. Τα μεταλλικά μέρη των διαφόρων ειδών, εκτός από αυτά που πακτώνονται σε σκυρόδεμα, που 

λιπαίνονται καθ' οιονδήποτε τρόπο, τους άξονες, οδοντωτούς τροχούς, ορειχάλκινα τεμάχια και γενικά 

εσωτερικά στοιχεία μηχανημάτων ή εκτός από εκείνα, για τα οποία προβλέπεται ειδική βαφή στο 

εργοστάσιο κατασκευής ή αλλιώς καθορίζεται στην προδιαγραφή αυτή, θα ελαιοχρωματιστούν με δύο 

στρώσεις μίνιου και δύο στρώσεις ελαιόχρωμα αρίστης ποιότητας και αποχρώσεως που θα 

εναρμονίζεται με τον γενικό χρωματισμό του αντλιοστασίου. 

Οι επιφάνειες των μεταλλικών μερών, που πρόκειται να βαφούν, θα καθαριστούν πρώτα από  κάθε  

ξένο σώμα, λίπος κ.λ.π. με ξύστρες, ειδικά ορυκτέλαια, ή με αμμοβολή. Κατόπιν οι επιφάνειες θα 

βάφονται με μία στρώση μίνιου στο εργοστάσιο και μετά την επί τόπου τοποθέτηση  με  δεύτερη 

στρώση μίνιου, αφού προηγουμένως συμπληρωθεί η πρώτη στρώση στα σημεία όπου έχει υποστεί 

φθορά. 

Μετά την συμπλήρωση των δύο στρώσεων μίνιου εφαρμόζεται η τελική βαφή σε δύο επίσης στρώσεις. 

Σαν βαφή μπορεί να χρησιμοποιηθούν πλαστικά ελαιοχρώματα ή χρώματα από συνθετικές ρητίνες ή 

χρώματα από χλωριούχο ελαστικό. Αυτά θα είναι καλά διαλυμένα, εύχρηστα, και θα ξηραίνονται μέσα 

σε 8 το πολύ ώρες από την εφαρμογή τους, που θα εκτελείται με πινέλο ή πιστολέτο. Η δαπάνη για 

τους χρωματισμούς αυτούς δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα και περιλαμβάνεται στις τιμές προσφοράς του 

Αναδόχου, έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στα αντίστοιχα άρθρα της Προδιαγραφής και του 

Τιμολογίου. 

3.4. Σε όλα τα μηχανήματα και συσκευές θα υπάρχει στερεά προσαρμοσμένη μεταλλική πινακίδα στην 

οποία θα αναγράφεται το εργοστάσιο κατασκευής, ο τύπος του μηχανήματος, ο αριθμός κατασκευής  

και όπου απαιτείται (π.χ. αντλία, κινητήρας κ.λ.π.) τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας τους. 

Είναι δυνατόν αντί πινακίδας τα στοιχεία αυτά να αναγράφονται με ανάγλυφα γράμματα επάνω στο κέλυφος 

της μονάδος. 
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3.5. Όλα τα μηχανήματα, συσκευές, υλικά, όργανα και εξαρτήματα θα παραδοθούν πλήρως 

εγκατεστημένα, υδραυλικά και ηλεκτρικά συνδεδεμένα και σε κατάσταση καλής λειτουργίας. 

3.6. Ο βασικός εξοπλισμός του αντλιοστασίου δηλαδή το αντλητικό συγκρότημα, ηλεκτροκινητήρας, 

ηλεκτρικός πίνακας χαμηλής τάσεως και αυτοματισμού, διατάξεις μετρήσεων, καθώς και κάθε άλλο 

είδος, που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα συνοδεύεται από σειρές σχεδίων και τευχών οδηγιών 

εγκαταστάσεως, λειτουργίας και συντηρήσεως στην Ελληνική γλώσσα. 

 

 
4. Στοιχεία που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο 

 
4.1. Ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία, μέσα σε 30 μέρες από την 

εγκατάσταση του στο έργο, πλήρη τεχνικά στοιχεία για τα υλικά  που θα  εγκαταστήσει, καθώς και  

τυχόν προτεινόμενες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στην εγκεκριμένη μελέτη, που κρίνονται 

απαραίτητες για την προσαρμογή της εγκαταστάσεως στα συγκεκριμένα μηχανήματα. 

Ειδικά για κάθε ένα από τα παρακάτω μηχανήματα, συσκευές και εξαρτήματα πρέπει να υποβληθούν στην 

Υπηρεσία τα αναφερόμενα στοιχεία. 

α. Αντλία 
 

• Σύντομη περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών των βασικών μερών και των υλικών 

κατασκευής. 

• Χαρακτηριστικές καμπύλες της αντλίας, δηλ. καμπύλες μεταβολής του μανομετρικού  ύψους, 

του βαθμού αποδόσεως, και της ισχύος στον άξονα της αντλίας συναρτήσει της παροχής. Οι 

καμπύλες πρέπει να εκτείνονται σε ολόκληρο το πεδίο λειτουργίας, και να σημειούνται επάνω 

τους τα όρια λειτουργίας. Στις καμπύλες αυτές θα σημειωθεί ιδιαίτερα το σημείο ονομαστικής 

λειτουργίας καθώς και τα ακραία όρια του πεδίου λειτουργίας. 

• Σχέδιο της αντλίας με τις κυριότερες διαστάσεις, το βάρος και την ονομασία των επί μέρους 

τμημάτων της. 

β. Ηλεκτροκινητήρας 
 

• Μορφή, βαθμός προστασίας, κλάση μονώσεως, αριθμός στροφών, τάση λειτουργίας. 

• Υπολογισμός της ισχύος του ηλεκτροκινητήρα με βάση την απαιτούμενη από την αντλία ισχύ  

και το περιθώριο ασφαλείας που καθορίζεται στην προδιαγραφή. 

• Βαθμός αποδόσεως και συντελεστής ισχύος σε φορτίο 2/4, 3/4, 4/4 και 5/4 του ονομαστικού 

φορτίου. 

• Ένταση λειτουργίας σε πλήρες φορτίο, ένταση και ροπή εκκινήσεως για τον προβλεπόμενο 

τρόπο εκκινήσεως. 

• Εγγυημένος αριθμός εκκινήσεων του ηλεκτροκινητήρα ανά ώρα. 

• Περιγραφικό έντυπο, διαστασιολόγιο και βάρος ηλεκτροκινητήρα. 

γ. Σύστημα μετρήσεως πιέσεως 
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Τεχνικά στοιχεία με έντυπα των ηλεκτρικών μανομέτρων, περιοχή μετρήσεων και ακρίβεια 

μετρήσεων. 

δ. Σύστημα μετρήσεων στάθμης νερού 
 

Τεχνικά στοιχεία με έντυπα των στοιχείων αντιλήψεως στάθμης και περιγραφή λειτουργίας. ε. 

Ηλεκτρικοί πίνακες 

• Σύντομη περιγραφή κατασκευής των πινάκων και διαστάσεις αυτών. 

• Κατασκευαστής και χαρακτηριστικά στοιχεία οργάνων ζεύξεως και προστασίας 

ηλεκτροκινητήρων και αυτομάτων διακοπτών. 

• Περιγραφικά έντυπα του κατασκευαστή για τους αυτόματους διακόπτες και τους διακόπτες 

φορτίου. 

• στ. Μετρητής παροχής 

• Στοιχεία μετρητή, ήτοι διάμετρος, πίεση λειτουργίας, παροχή (μέγιστη -ελάχιστη), υλικά 

κατασκευής. 

η. Σύστημα αυτόματης λειτουργίας και σημάνσεων 
 

Λεπτομερή περιγραφή του συστήματος αυτοματισμού έκαστου αντλιοστασίου με σχηματικό 

διάγραμμα λειτουργίας και πρόχειρο σχέδιο μορφής του πίνακα αυτοματισμού με τα 

χαρακτηριστικά των συσκευών, οργάνων ενδείξεως κ.λ.π. 

ζ. Ομαλοί εκκινητές (soft starter) 
 

• Περιγραφή μηχανικής σχεδίασης (πλαίσιο, στεγανότητα, διάταξη επιμέρους τμημάτων, 

διαστάσεις κ.λπ.) 

• Περιγραφή ηλεκτρικής - ηλεκτρονικής σχεδίασης (τεχνολογία, τμήματα εισόδου, ομαλής 

εκκίνησης, εξόδου κ.λπ.) 

• Τεχνικά στοιχεία πίνακα ελέγχου (όργανα ενδείξεων λειτουργίας, ενδείξεις βλαβών κ.λπ) 

η. σύστημα διάγνωσης και ελέγχου τύπου GSM Modem, 

• Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του αυτομάτου συστήματος 

• Περιγραφή ηλεκτρικής - ηλεκτρονικής σχεδίασης 

• Τεχνικά στοιχεία συστήματος (όργανα ενδείξεων λειτουργίας, ενδείξεις βλαβών κλπ) 

θ. Λοιπός εξοπλισμός 

Για τις δικλείδες, βαλβίδες αντεπιστροφής, σωληνώσεις, φλάντζες, τεμάχια 

 
Για τις δικλείδες, βαλβίδες αντεπιστροφής, σωληνώσεις, φλάντζες, τεμάχια εξαρμόσεως, κ.λ.π. 

έντυπα με εικόνες, τεχνικά χαρακτηριστικά, διαστάσεις,περιγραφές. 

 

 
4.2. Ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 

την εγκατάσταση του στο έργο λεπτομερές πρόγραμμα εκτελέσεως εργασιών, στο οποίο θα 
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εμφανίζεται ο χρόνος (α) προμήθειας και (β) εγκαταστάσεως των υλικών του ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού των αντλιοστασίων. 

4.3. Μέσα σε τρεις μήνες από την επιτυχή δοκιμή λειτουργίας των εγκαταστάσεων,  ο  Ανάδοχος 

πρέπει να παραδώσει: 

• Τις οριστικές οδηγίες λειτουργίας και συντηρήσεως, βάσει της οριστικής διαμορφώσεως των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. 

• Διαφανή σχέδια (με ενίσχυση στην περίμετρο) των εγκαταστάσεων (κατόψεις, τομές 

αντλιοστασίου, όδευση καλωδίων, διαγράμματα συνδεσμολογιών) όπως τελικά 

διαμορφώθηκαν. 

• Τα ηλεκτρικά σχέδια κατασκευής των πινάκων χαμηλής τάσεως και των πινάκων  

αυτοματισμού. 

• Πίνακα ανταλλακτικών των αντλητικών συγκροτημάτων. 

 
4.4. Διευκρινίζεται ότι πριν από την έγκριση των παραπάνω υποβαλλομένων στοιχείων ή 

τροποποιήσεων από την επίβλεψη, δεν δικαιούται ο ανάδοχος να προβεί σε παραγγελίες υλικού. Η 

έγκριση από την Υπηρεσία πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή τους. 

 

 
5. Εγκατάσταση εξοπλισμού 

 
5.1. Ο Ανάδοχος πρέπει να εγκαταστήσει ολόκληρο τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του 

αντλιοστασίου με δικά του μέσα και με έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τους ισχύοντες επίσημους 

ελληνικούς κανονισμούς, τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης, τα σχέδια της  μελέτης,  τις  

απαιτήσεις των προδιαγραφών αυτών και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

5.2. Η εγκατάσταση του κύριου εξοπλισμού, δηλαδή του αντλητικού συγκροτήματος, του συστήματος 

αυτοματισμού κ.λ.π. θα εκτελεστεί βάσει λεπτομερειών και σαφών οδηγιών των εργοστασίων 

κατασκευής. Εάν πέρα από τις οδηγίες αυτές απαιτηθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία η αποστολή 

ειδικού τεχνικού από το εργοστάσιο κατασκευής, η αμοιβή αυτού καθώς και όλες  οι  δαπάνες  

κινήσεως, διαμονής, κ.λ.π θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο ο οποίος δεν θα δικαιούται γι' αυτό 

το λόγο καμία πρόσθετη αποζημίωση. 

5.3. Οι εργασίες εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του αντλιοστασίου θα 

εκτελούνται από την αρχή μέχρι το τέλος υπό την διεύθυνση, και ευθύνη  Διπλωματούχου 

Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, o οποίος πρέπει να έχει αποδεδειγμένη 5ετή τουλάχιστον 

πείρα σε κατασκευές παρομοίων έργων. 

5.4. Η δαπάνη μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού επί τόπου των έργων μαζί με τα 

απαιτούμενα βοηθητικά υλικά, όπως και κάθε άλλη δαπάνη ή εργασία, ώστε να είναι ο εξοπλισμός 

έτοιμος για λειτουργία, θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται στις τιμές μονάδος της προσφοράς έστω και 

αν αυτό δεν μνημονεύεται ρητά στο Τιμολόγιο. 
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5.5. Στη δαπάνη εγκατάστασης του εξοπλισμού θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη βαφής 

σύμφωνα με τις οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής και των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 
 
 
 
 

 
6. Δοκιμές παραλαβής 

 
6.1. Γενικά 

 

6.1.1 Οι δοκιμές και οι έλεγχοι καταλληλότητας του μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνουν σε τρεις φάσεις και 

με την παρακάτω σειρά. 

α. Δοκιμές του βασικού εξοπλισμού (αντλίες, ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρικοί πίνακες) στο εργοστάσιο  

του κατασκευαστή ή σε άλλο κατάλληλο εργαστήριο της έγκρισης του Εργοδότη (αν αυτό απαιτηθεί  

από την επίβλεψη). 

β. Δοκιμές επί τόπου των έργων θα γίνουν σε όλες τις εγκατεστημένες μονάδες και αποτελούν τις δοκιμές 

προσωρινής παραλαβής. 

γ. Δοκιμές οριστικής παραλαβής που εκτελούνται σε όλη την εγκατάσταση μετά την πάροδο του οριζόμενου 

χρόνου εγγύησης, εφ' όσον η μέχρι τότε λειτουργία της εγκατάστασης κρίνεται ικανοποιητική. 

6.1.2. Όλες οι δοκιμές θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις συμβατικές προδιαγραφές. 

 
6.1.3. Εάν κατά την εκτέλεση κάποιας δοκιμής διαπιστωθεί ελαττωματική λειτουργία ή κατασκευή ή 

φθορά μιας μονάδας ή κάποιου εξαρτήματος ή εάν για οιονδήποτε λόγο η δοκιμή δεν κρίνεται 

ικανοποιητική από τον Εργοδότη, υποχρεούται ο Ανάδοχος να προβεί αμέσως στην άρση της αιτίας 

που προκάλεσε την αποτυχία της δοκιμής. Μετά την άρση αυτής η δοκιμή θα επαναλαμβάνεται. 

 

 
6.2. Δοκιμές στο εργοστάσιο 

 

6.2.1. Οι δοκιμές αυτές θα διεξαχθούν στο Εργοστάσιο κατασκευής των αντιστοίχων μονάδων. 

α. Δοκιμές αντλιών 

Οι αντλίες θα δοκιμασθούν στο εργοστάσιο κατασκευής από επιτροπή της επιβλέπουσας Υπηρεσίας ή από 

διεθνές αναγνωρισμένο γραφείο παραλαβής της έγκρισης του εργοδότου και θα συνταχθούν πρωτόκολλα 

δοκιμών. 

β. Δοκιμές ηλεκτροκινητήρων 

 
Οι ηλεκτροκινητήρας θα δοκιμασθούν στο εργοστάσιο κατασκευής τους, το οποίο θα εκδώσει σχετικό 

πιστοποιητικό ελέγχου. 
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6.2.2. Σκοπός των δοκιμών και ελέγχων αυτών είναι τα διαπιστωθεί ότι, κάθε μονάδα είναι απολύτως 

κατάλληλη για την εργασία που προορίζεται να εκτελέσει και σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

και με τα υποβληθέντα από τον Ανάδοχο τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της. 

6.2.3. Ο Ανάδοχος πρέπει κατά την διεξαγωγή οιουδήποτε ελέγχου ή δοκιμής να παρέχει όλες τις 

απαιτούμενες διευκρινίσεις και βοήθεια και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, εγκαταστάσεις, μηχανήματα, 

μεταφορικά μέσα, υλικά, κινητήριο δύναμη, προσωπικό, όργανα και συσκευές μετρήσεως και ελέγχου, 

τα οποία θα απαιτηθούν για την ομαλή και ορθή διεξαγωγή τους. Τα όργανα πρέπει να παρέχουν την 

απαιτούμενη ακρίβεια μετρήσεων και να είναι σε άριστη κατάσταση. 

6.2.4. Οι δαπάνες όλων των δοκιμών στο εργοστάσιο βαρύνουν τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται  

στις τιμές της προσφοράς του, έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στο Τιμολόγιο. 

6.2.5. Διευκρινίζεται ότι θετικά αποτελέσματα των δοκιμών αντλίας, κ.λ.π. στο εργοστάσιο δεν 

προδικάζουν παραλαβή της εγκατάστασης που θα κατασκευασθεί με τις μονάδες αυτές. Η  παραλαβή 

θα γίνει μόνο μετά από συνεχείς επιτυχείς δοκιμές επί τόπου των έργων. 

 

 
6.3. Δοκιμές προσωρινής παραλαβής 

 

6.3.1. α. Οι δοκιμές προσωρινής παραλαβής θα γίνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του εργοδότου 

παρουσία του Ανάδοχου ή εκπροσώπου αυτού και θα αφορούν όλα τα μηχανήματα, συσκευές, εξαρτήματα, 

υλικά και εγκαταστάσεις. 

β. Οι δοκιμές προσωρινής παραλαβής περιλαμβάνουν μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές 

δοκιμές. Οι βασικές δοκιμές αναφέρονται παρακάτω. Ο Εργοδότης όμως μπορεί, εκτός από αυτές τις 

δοκιμές, να ζητήσει την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης δοκιμής, την οποία κρίνει απαραίτητη. 

γ. Σκοπός των δοκιμών είναι να διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις πληρούν τις απαιτήσεις  των  

τεχνικών και συμβατικών προδιαγραφών. 

δ. Οι δαπάνες όλων των δοκιμών προσωρινής παραλαβής εκτός από τις δαπάνες ηλεκτρικής 

ενέργειας, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

6.3.5 Κύριες δοκιμές 

 
α. Δοκιμές υδροστατικής πίεσης σε ολόκληρο το σύστημα σωληνώσεων και εξαρτημάτων για τον 

έλεγχο της στεγανότητας των συνδέσεων. Η δοκιμή αυτή θα γίνει στο στάδιο της κατασκευής των 

σωληνώσεων, οπότε θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο αυτό θα υποβληθεί στην 

Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής. 

β. Δοκιμές διαδοχικών εκκινήσεων και στάσεων του αντλητικού συγκροτήματος με την μέγιστη συχνότητα 

εκκίνησης, καθώς και δοκιμές ομαλής επιτάχυνσης χωρίς κραδασμούς και ταλαντώσεις του αντλητικού 

συγκροτήματος. 

γ. Δοκιμές κανονικής 24ώρου συνεχούς λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων. 
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Με αυτές θα ελεγχθούν η τυχόν εμφάνιση αδικαιολογήτων ταλαντώσεων ή θορύβων, οι κάθε είδους 

διαρροές, οι ενδείξεις των μανομέτρων, αμπερομέτρων, βολτομέτρων και γενικά κάθε ενδεικτικού οργάνου 

καθώς και όλοι οι παράγοντες που επιδρούν στην ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης. 

δ. Δοκιμές καλής λειτουργίας βαλβίδων, δικλείδων κ.λ.π. υδραυλικών εξαρτημάτων. ε. 

Δοκιμές καλής λειτουργίας του συστήματος αυτόματης λειτουργίας του αντλητικού 

συγκροτήματος. 

ζ. Δοκιμές και έλεγχοι για τη διαπίστωση της καταλληλότητας και αρτιότητας του 

βοηθητικού εξοπλισμού. 

6.3.3. α. Μετά την προσωρινή παραλαβή ο ανάδοχος θα προβεί στην δοκιμαστική λειτουργία του 

αντλιοστασίου κατά την διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιήσει την τελική ρύθμιση των διατάξεων 

αυτοματισμού λειτουργίας. 

β. Η χρονική περίοδος της εν λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον 1 μήνας κανονικής 

περιόδου. 

γ. Κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας θα εξασφαλισθεί στον ανάδοχο με δαπάνη και μέριμνα της 

Υπηρεσίας η απαιτούμενη παροχή ύδατος, η παροχέτευση αυτού προς τις δεξαμενές άρδευσης, καθώς και η 

απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια για την λειτουργία των αντλιοστασίων. 

 

 
6.4. Δοκιμές οριστικής παραλαβής 

 

6.4.1. Οι δοκιμές οριστικής παραλαβής περιλαμβάνουν τους ίδιους ελέγχους και δοκιμασίες με εκείνες 

των δοκιμών προσωρινής παραλαβής. 

6.4.2. Τα απαραίτητα για τη διεξαγωγή των δοκιμών όργανα, εξαρτήματα, μηχανικά μέσα, υλικά και 

εφόδια γενικά θα προσκομισθούν πάλι από τον Ανάδοχο, ενώ οι δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 

βαρύνουν τον Εργοδότη. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την απαιτούμενη τεχνική καθοδήγηση και το ειδικό 

προσωπικό που τυχόν θα του ζητηθεί. 

6.4.3. Ιδιαίτερα κατά τις δοκιμές οριστικής παραλαβής θα ελεγχθούν οι φθορές του μηχανολογικού και 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ειδικά τυχόν φθορές της αντλίας, η κατάσταση των τριβέων, αξόνων, 

επαφών, αυτομάτων κ.λ.π. ο δε Ανάδοχος υποχρεούται ν' αντικαταστήσει τα ιδιαίτερα φθαρμένα 

τεμάχια. 

7. Λειτουργία αντλιοστασίου 
 

7.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

 
α. Να λειτουργήσει και να συντηρεί το αντλιοστάσιο και τον εξοπλισμό αυτού για μια περίοδο όχι λιγότερο 

από ένα μήνα. 
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β. Να χρησιμοποιεί το κατάλληλο για την περίπτωση αυτή προσωπικό σύμφωνα με το  συμβατικό 

άρθρο του Τιμολογίου. 

7.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της εγκατάστασης να εκπαιδεύσει 

το προσωπικό, το οποίο θα διαθέσει για το σκοπό αυτό ο Εργοδότης. 

7.3. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του αντλιοστασίου και εφ' όσον αυτή περιλαμβάνεται στον  

χρόνο εγγύησης, ο ανάδοχος οφείλει ν' αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες κάθε φθορά ή ζημία του 

εξοπλισμού. Αντίθετα την Υπηρεσία βαρύνει η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενεργείας και 

παροχής ύδατος. 

7.4. Η λειτουργία του αντλιοστασίου είναι δυνατόν να γίνεται και σε 24ωρη βάση και μάλιστα όλες τις 

ημέρες ανάλογα με τις ανάγκες. 

7.5. Η δαπάνη εκπαίδευσης, κατά την πρώτη περίοδο, του προσωπικού περιλαμβάνεται στις τιμές 

προσφοράς του Ανάδοχου. 

 

 
8. Επιμέτρηση - Πληρωμή - Χρόνος εγγύησης 

 

8.1. Η επιμέτρηση των εκτελουμένων εργασιών θα γίνεται βάσει πλήρων μονάδων εργασίας  που 

έχουν εκτελεστεί μέχρι τέλους, όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου προσφοράς 

του Αναδόχου. 

8.2. Η πληρωμή των εργασιών που αφορούν προμήθεια υλικών, μεταφορά και εργασία τοποθέτησης 

θα γίνεται βάσει των ποσοτήτων που θα επιμετρούνται και με τις αντίστοιχες τιμές της προσφοράς του 

Αναδόχου. Η πληρωμή υλικών προσκομιζομένων επί τόπου του έργου θα γίνεται σύμφωνα με  τον 

νόμο περί δημοσίων έργων. 

8.3. Η τιμή κάθε κονδυλίου που αναφέρεται στο Τιμολόγιο προσφοράς του Ανάδοχου καλύπτει, εκτός 

από τα ρητώς κατονομαζόμενα στο Τιμολόγιο και την Προδιαγραφή υλικά και εργασίες, και κάθε 

πρόσθετη δαπάνη ή εργασία απαραίτητη για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται. 

8.1. Ο χρόνος εγγύησης για όλο τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που καλύπτεται από την προδιαγραφή 

αυτή ανέρχεται σε 15 μήνες σύμφωνα με τον νόμο περί δημοσίων έργων Η έναρξη του χρόνου αυτού 

λογίζεται από την ημέρα βεβαιωμένης περατώσεως του έργου. 

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
9. Περιγραφή και προβλεπόμενα υλικά 

 
9.1. Η γενική διάταξη των εγκαταστάσεων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του κάθε 

αντλιοστασίου, φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια και θα αποτελέσει την "αντλητική εγκατάσταση" 

ύδρευσης. 

9.2. Η λειτουργία του αντλιοστασίου θα είναι αυτόματη ανάλογα με τις απαιτήσεις της καταναλώσεως 

του δικτύου σε νερό, ενώ θα ελέγχεται από την στάθμη του νερού στη δεξαμενή αναρρόφησης. 
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9.3. Ο Ανάδοχος πρέπει να προμηθεύσει και, με κατάλληλο προσωπικό και μέσα, να εγκαταστήσει, 

μαζί με όλα τα απαραίτητα βοηθητικά υλικά και εξαρτήματα, τα ακόλουθα είδη για κάθε αντλιοστάσιο, 

που περιγράφονται παρακάτω. 

α. Το αντλητικό συγκρότημα (αντλία επιφανείας) της αντλητικής εγκαταστάσεως. 

 
β. Τα υδραυλικά εξαρτήματα, δηλαδή: τις δικλείδες, τις βαλβίδες αντεπιστροφής, τα τεμάχια εξαρμόσεως, τη 

βαλβίδα απορρόφησης υδραυλικού πλήγματος τον αεροεξαγωγό. 

γ. Τον καταθλιπτικό αγωγό. 

δ. Τον μετρητή παροχής. 

ε. Τον ηλεκτρικό πίνακα με όλο το ηλεκτρολογικό υλικό και τους ομαλούς εκκινητές (soft starter). 

 
στ. Το σύστημα αυτόματης λειτουργίας της αντλίας. 

 
ζ. Πλήρεις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για την κίνηση και τις γειώσεις. 

 
η. Διάφορα βοηθητικά όργανα και εξαρτήματα απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία  του  

αντλιοστασίου. 

 

 
10. Αντλητικό συγκρότημα (φυγόκεντρο) 

 
 
 

10.1. Γενικά 
 

α. Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις ειδικές απαιτήσεις των αντλητικών συγκροτημάτων που προβλέπονται να 

τοποθετηθούν στα αντλιοστάσια ύδρευσης. 

Το κάθε συγκρότημα θα αποτελείται από: 
 

1. Φυγόκεντρη μονοβάθμια αντλία, οριζόντιας διατάξεως, με στόμια καταθλίψεως και αναρροφήσεως 

στην ίδια ή διαφορετική ευθεία. 

2. Ηλεκτροκινητήρα οριζόντιο, ασύγχρονο, τριφασικό, υδρολίπαντο. 

 
β. Τα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη είναι ενδεικτικά ως προς την ακριβή μορφή  και  τις  

διαστάσεις του αντλητικού συγκροτήματος. Τα στοιχεία αυτά θα καθορισθούν με ακρίβεια από τον 

Ανάδοχο μετά την πραγματοποίησή των παραγγελιών. 

γ. Η αντλία θα είναι φυγοκεντρική και ο σωλήνας καταθλίψεως αυτής, θα συνδέεται μέσω βαλβίδας 

αντεπιστροφής και δικλείδας απομονώσεως με τον κεντρικό καταθλιπτικό αγωγό του αντλιοστασίου. 

 

 
10.2. Αντλία 

 

10.2.1 Χαρακτηριστικά λειτουργίας 
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Η αντλία θα είναι φυγοκεντρική, πολυβάθμια, ακτινικού τύπου ή μικτής ροής, με στόμια καταθλίψεως  

και αναρροφήσεως στην ίδια ή διαφορετική ευθεία, κατάλληλη για άντληση επιφανειακών νερών, 

θερμοκρασίας έως 40°C, με άμμο ή οξέα. 

Τα λειτουργικά στοιχεία των αντλιών αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση. 

 
10.2.2. Χαρακτηριστικά κατασκευής αντλίας 

 
α. Η αντλία πρέπει να αποτελεί στιβαρό σύνολο που να λειτουργεί ομαλά, χωρίς κραδασμούς ή ταλαντώσεις, 

και να παρουσιάζει απλότητα στην επί τόπου συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των διαφόρων μερών 

της. 

β. Η αντλία θα παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στη φθορά και μικρό βάρος περιστρεφόμενων μερών, για 

την επίτευξη σταθερής απόδοσης χαρακτηριστικών, εύκολης εκκίνησης του ηλεκτροκινητήρα και 

μεγάλης διάρκειας ζωής. 

γ. Μεταξύ της αντλίας και του ηλεκτροκινητήρα, θα παρεμβάλλεται ο θάλαμος αναρρόφησης, ο οποίος 

θα περιβάλλεται από ένα φίλτρο. Η σύνδεση της αντλίας με τον ηλεκτροκινητήρα θα γίνεται μέσω 

κόμπλερ. Αυτή η σύνδεση θα μπορεί να γίνεται εύκολα, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στην 

ευθυγράμμιση των δύο αξόνων. 

10.2.3 . Υλικά κατασκευής αντλίας 

 
Όλα τα υλικά κατασκευής των διαφόρων τμημάτων της αντλίας πρέπει να  παρουσιάζουν  

ικανοποιητική αντοχή σε φθορά και διάβρωση. 

Υλικά κατασκευής : 
 

Σώματα αναρροφήσεως – καταθλίψεως από χυτοσίδηρο GG25 . 

 
Βαθμίδες , οδηγά πτερύγια από χυτοσίδηρο GG 25. 

 
Πτερωτές από χυτοσίδηρο GG 25 

 
Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI420. 

Προστατευτικά χιτώνια άξονα από ορείχαλκο. 

Στεγανοποίηση με σαλαμάστρα . 

Κατασκευαστικά στοιχεία : 
 

Το σώμα της αντλίας αποτελείται από βαθμίδες που συσφίγγονται μεταξύ τους με ισχυρούς ενδέτες .   

Οι πτερωτές είναι ζυγοσταθμισμένες και φέρουν κατάλληλες οπές για την εξουδετέρωση των αξονικών 

δυνάμεων . Ο άξονας φέρει προστατευτικά χιτώνια στη θέση των στυπιοθλιπτών και εδράζεται πάνω  

σε τριβείς κύλισης βαρέου τύπου. 

Η αντικατάσταση όλων των φθειρόμενων μερών όπως είναι η πτερωτή , τα προστατευτικά χιτώνια  

κ.λ.π είναι εύκολη , όπως επίσης και η ρύθμιση και αντικατάσταση των παρεμβισμάτων του 

στυπιοθλίπτη. 
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Η σύνδεση του χώρου του στυπιοθλίπτη κατάθλιψης και αναρρόφησης επιτρέπει την μείωση των πιέσεων 

στον πρώτο και την αποτελεσματική ψύξη και σφράγιση στο δεύτερο , ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλου 

ύψους αναρροφήσεως. 

 

 
10.3. Ηλεκτροκινητήρας 

 

10.3.1. Κανονισμοί - προδιαγραφές 

 
Κάθε υλικό, εργασία και δοκιμές πρέπει να ακολουθούν αναγνωρισμένες προδιαγραφές και κατά προτίμηση: 

• Τις Διεθνείς Προδιαγραφές ΙΕC. 

 
• Τις Γερμανικές Προδιαγραφές, DΙΝ, VDΕ. 

 
• Τις Αμερικανικές Προδιαγραφές ΝΕΜΑ, Α.Ι.Ε.Ε., Α.S.Α.,  ΑΝSΙ. 

 
• Τις Βρετανικές Προδιαγραφές Β.S. 

 
10.3.2. Χαρακτηριστικά λειτουργίας 

 
Για την κίνηση κάθε αντλίας θα χρησιμοποιηθεί ένας ηλεκτροκινητήρας που θα  τροφοδοτείται μέσω  

του πίνακα χαμηλής τάσεως του αντλιοστασίου. 

Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι Τριφασικός βραχυκυκλωμένου δρομέα, ψύξη με ανεμιστήρα 
προσαρμοσμένο στον άξονα. 3Ph / 400V / 50Hz / ΙΡ55 / κλάση μονώσεως F / έδραση οριζόντια Β3. Κοινή 
μεταλλική βάση ισχυρής ακαμψίας , ελαστικός σύνδεσμος και προφυλακτήρας ελαστικού συνδέσμου. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα θα είναι τα ακόλουθα: α. 

Τάση ρεύματος 

Η ονομαστική τάση λειτουργίας θα είναι 380ν, όμως ο ηλεκτροκινητήρας θα μπορεί να λειτουργεί συνεχώς 

και χωρίς ανωμαλίες με τάση μέχρι ± 5% της ονομαστικής. 

β. Συχνότητα 

 
Η συχνότητα του δικτύου τροφοδοτήσεως είναι 50 περίοδοι ανά δευτερόλεπτο. γ. 

Ισχύς 

Η ονομαστική ισχύς του ηλεκτροκινητήρα θα είναι τουλάχιστον 15% μεγαλύτερη της μέγιστης απαιτούμενης 

ισχύς στον άξονα της αντλίας στο δυσμενέστερο σημείο του πεδίου λειτουργίας. 

δ. Στροφές 

 
Ο ηλεκτροκινητήρας θα έχει τον ίδιο αριθμό στροφών με την αντλία. ε. 

Βαθμός αποδόσεως 

Ο βαθμός αποδόσεως σε ονομαστική τάση και συχνότητα δεν θα είναι κατώτερος του 75 %. 

 
Το κατώτατο αυτό όριο πρέπει να επιτυγχάνεται τόσο με πλήρες φορτίο, όσο και με τα  3/4  του 

φορτίου. 
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στ. Συντελεστής ισχύος 

 
Ο συντελεστής ισχύος με ονομαστική τάση ονομαστική συχνότητα και πλήρες φορτίο δεν θα είναι κατώτερος 

του 0,80. 

ζ. Στοιχεία εκκινήσεως 

 
Η εκκίνηση θα εκτελείται απευθείας (direct on line). Κατά την εκκίνηση πρέπει  η  απορροφημένη 

ένταση να μην υπερβαίνει μια τιμή που να είναι παραδεκτή από την ΔΕΗ, ενώ και η αναπτυσσομένη 

ροπή στρέψεως πρέπει να είναι απόλυτα επαρκής για την ομαλή εκκίνηση του αντλητικού 

συγκροτήματος. Ο ηλεκτροκινητήρας και η διάταξη του πρέπει να είναι κατάλληλα για την εκτέλεση 10 

τουλάχιστον εκκινήσεων κάθε ώρα. 

10.3.3. Χαρακτηριστικά κατασκευής 

 
α. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι στεγανός, αερόψυκτος, η στεγάνωση θα επιτυγχάνεται με ειδικές τσιμούχες 

και θα φέρει ειδική προστατευτική διάταξη από την άμμο. 

β. Ο ρότορας θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χρωμιούχο χάλυβα, με δυνατότητα αλλαγής των 

αντιτριβικών δακτυλίων. 

γ. Ο στάτης θα έχει περιέλιξη από χάλκινο αγωγό υπενδεδυμένο με υλικά υψηλών προδιαγραφών 

έναντι του νερού. 

δ. Ο ωστικός τριβέας θα είναι τύπου Mitcell, τοποθετημένος στο κάτω μέρος του κινητήρα και θα είναι 

τοποθετημένος επί διαιρούμενου πέδιλου πολλαπλής 

ευστάθειας. 

 
ε. Ο στάτης θα ψύχεται με νερό που θα περιέχει μικρή ποσότητα αντιτοξικού αντιπηκτικού υγρού. 

 
στ. Το διάφραγμα διαστολής θα είναι ενσωματωμένο στο κάτω μέρος του κινητήρα και θα εξισορροπεί τις 

εσωτερικές πιέσεις του κινητήρα και της εξωτερικές πιέσεις της γεωτρήσεως και θα απορροφά τις αλλαγές 

του όγκου του νερού ψύξε-ως του κινητήρα από την θερμοκρασία που αναπτύσσεται κατά την 

διάρκεια λειτουργίας του. 

 
ζ. Το καλώδιο τροφοδοσίας θα είναι τριπολικό επίπεδο ή μονοπολικό κυκλικής διατομής. 

 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (booster) 

 

- Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κατασκευής 

 
Το κάθε αντλητικό συγκρότημα θα είναι οριζόντιας διάταξης υποβρύχιο,κατάλληλο για απ’ευθείας παρεμβολή 

στο δίκτυο ύδρευσης και θα αποτελείται από αντλία ομοαξονικά συνδεδεμένη με τον κινητήρα μέσα σε 

κέλυφος. 

Το παραπάνω αντλητικό συγκρότημα θα είναι πλήρες και θα συμπεριλαμβάνει όλα τα υλικά και ειδικά 

εξαρτήματα των αγωγών όπως περιγράφονται . 

Τα αντλητικά συγκροτήματα θα παραδοθούν συναρμολογημένα (έτοιμα για σύνδεση με  το  

δίκτυο).Κάθε αντλητικό θα συνοδεύεται από χειροκίνητη βάννα αναρρόφησης στρεφόμενου δίσκου 
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PN10 DN100,βάννα κατάθλιψης στρεφόμενου δίσκου PN10 DN100,βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής 

εμφράξεως PN10 

 

 
- Κέλυφος Συγκροτήματος 

 
 
 

Τα συγκροτήματα (αντλίας-ηλεκτροκινητήρας) θα καλύπτουν τις γενικές απαιτήσεις που αναφέρονται 

ξεχωριστά. Θα βρίσκονται μέσα σε σωλήνα με φλάντζες στα άκρα.Τα συγκροτήματα θα είναι συνδεδεμένα 

παράλληλα με τις βάννες τους, τα κλαπέ και τα εξαρμωτικά (βλέπε γενικό σχέδιο διάταξης). 

Το πάχος του κελύφους θα πρέπει να είναι τόσο , ώστε να μην παρουσιάζει το κέλυφος δυσμενές  

βέλος κάμψης στην περίπτωση στήριξης μόνο στα άκρα αυτών.Τα συγκροτήματα πρέπει να 

αποσυναρμολογούνται και να συναρμολογούνται εύκολα. 

Στο κέλυφος θα υπάρχουν λήψεις για τοποθέτηση μανομέτρων και ακίδας ξηράς λειτουργίας (βλέπε γενικό 

σχέδιο διάταξης) τα οποία θα παραδοθούν μαζί με το κέλυφος. 

Επίσης θα υπάρχει στεγανή διέλευση του καλωδίου τροφοδότησης του ηλεκτροκινητήρα. Το 

κέλυφος θα φέρει προστατευτική επένδυση αντισκωριακή εσωτερικά και εξωτερικά. 

 
 

11. Υδραυλικά εξαρτήματα 
 

11.1. Γενικά 
 

α. Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις απαιτήσεις των υδραυλικών εξαρτημάτων που προβλέπεται να 

εγκατασταθούν στα αντλιοστάσια ύδρευσης. 

Συγκεκριμένα των ακολούθων: 

 
• Φίλτρα αναρροφήσεως στις αναρροφήσεις των φυγοκέντρων αντλιών 

 
• Δικλείδες απομονώσεως στις σωληνώσεις καταθλίψεως. 

 
• Βαλβίδες αντεπιστροφής αντλιών 

 
• Ειδικά τεμάχια εξαρμόσεως. 

 
• Αεροεξαγωγό διπλής ενέργειας. 

 
• Αντιπληγματική βαλβίδα. 

 
• Μανόμετρα 

 
β. Η ονομαστική διάμετρος των υδραυλικών εξαρτημάτων θα είναι η ίδια με την ονομαστική της 

σωληνώσεως, στην οποία τοποθετούνται. 
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γ. Η πίεση λειτουργίας όλων γενικά των υδραυλικών εξαρτημάτων θα είναι ανάλογη με την 

απαιτούμενη ανά αντλιοστάσιο. 

δ. Όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα θα έχουν φλάντζες τυποποιημένης κατασκευής,σύμφωνα με τους 

Γερμανικούς Κανονισμούς DIN 2501 για την ανάλογη πίεση, το δε υλικό από το οποίο θα είναι 

κατασκευασμένες θα είναι ανάλογα με την περίπτωση ανοξείδωτος χάλυβας ή απλός χάλυβας 

γαλβανισμένος ή όχι. 

ε. Για την σύνδεση των εξαρτημάτων με τα υπόλοιπα στοιχεία της εγκαταστάσεως  θα  

χρησιμοποιηθούν κοχλίες οι οποίοι θα είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ καθώς και στεγανωτικό 

παρέμβυσμα πάχους 2-3 χλστ. 

 

 
11.2. Φίλτρα αναρροφήσεως 

 

α. Τα φίλτρα αναρροφήσεως τοποθετούνται στην αρχή των σωλήνων αναρροφήσεως των αντλιών  

μέσα στη δεξαμενή αναρροφήσεως. 

β. Κάθε φίλτρο αποτελείται από διάτρητο χαλυβδοέλασμα πάχους 3,6 χλστ. 

 
γ. Η ονομαστική διάμετρος των φίλτρων θα είναι ίση με την ονομαστική διάμετρο της σωληνώσεως 

αναρροφήσεως όπου τοποθετούνται. 

δ. Ο  αριθμός και το είδος των οπών του πλέγματος θα είναι τέτοια ώστε η  ελεύθερη επιφάνειά τους  

για την δίοδο του νερού να είναι τουλάχιστον τριπλάσια από την διατομή του αντίστοιχου σωλήνα. 

ε. Οι φλάντζες των φίλτρων θα είναι χαλύβδινες κατά DIN 2501. 

 
 
 

11.3. Δικλείδες 
 

α. Δικλείδες απομονώσεως χειροκίνητες τοποθετούνται στα ακόλουθα σημεία των αντλητικών 

εγκαταστάσεων: 

• Στον σωλήνα καταθλίψεως κάθε αντλίας. 

 
• Στον κεντρικό καταθλιπτικό αγωγό κάθε αντλιοστασίου. 

 
β. Όλες οι δικλείδες θα είναι χειροκίνητες, κατάλληλης πιέσεως λειτουργίας. 

 
γ. Όλες οι δικλείδες, αναρροφήσεως και καταθλίψεως θα είναι τύπου περιστρεφόμενου δίσκου 

(πεταλούδας). 

 
δ. Η ονομαστική διάμετρος των δικλείδων θα είναι ίση προς την ονομαστική διάμετρο της  

σωληνώσεως, στην οποία παρεμβάλλεται η δικλείδα. 

ε. Οι δικλείδες τύπου πεταλούδας θα είναι κατάλληλες για οριζόντια τοποθέτηση με φλάντζες , 

κατάλληλης πίεσης. 
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στ. Το σώμα των δικλείδων θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο αρίστης  ποιότητας, 

απαλλαγμένο από φυσαλίδες κ.λ.π. ελαττώματα χυτηρίου. 

ζ. Ο δίσκος απομονώσεως θα είναι χαλύβδινος και θα περιστρέφεται γύρω από χαλύβδινο άξονα (ή  

δύο ημιαξόνια) που θα διέρχεται από την οριζόντια διάμετρο της δικλείδας. Ο δίσκος θα έχει 

στερεωμένο περιφερειακά ένα δακτύλιο στεγανότητας από ειδική συνθετική ύλη, ο οποίος  στην  

κλειστή θέση του δίσκου θα συμπιέζεται επάνω σε ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή του κελύφους, που 

θα φέρει επικάλυψη από ειδικό συνθετικό υλικό. Ο δακτύλιος στεγανότητας θα στερεώνεται στο δίσκο 

κατά τρόπο ασφαλή με κατάλληλη μεταλλική στεφάνη μέσω χαλύβδινων κοχλιών. Η μορφή του δίσκου 

θα είναι τέτοια ώστε να παρεμβάλλονται οι μικρότερες δυνατές αντιστάσεις στη ροή του νερού. 

η. Ο άξονας περιστροφής του δίσκου θα είναι χαλύβδινος και θα εδράζεται σε έδρανα από ορείχαλκο.  

Ο άξονας περιστροφής του δίσκου είναι έκκεντρος με αποτέλεσμα ο δίσκος να εξασκεί διαρκώς μια 

ροπή στον άξονα κυρίως στην ημίκλειστη θέση. Η ροπή αυτή σταθεροποιεί τον άξονα και εμποδίζει 

κραδασμούς του που είναι αναπόφευκτοι σε οποιαδήποτε άλλη κατασκευή βαννών πεταλούδας. Στις 

θέσεις όπου ο άξονας διαπερνά το κέλυφος θα υπάρχει ειδικός στεγανωτικός δακτύλιος από ελαστικό,  

ο οποίος θα παρεμποδίζει τελείως την διαφυγή νερού. 

θ. Ο χειρισμός κάθε δικλείδας θα γίνεται με το χέρι μέσω καταλλήλου μηχανισμού μεταδόσεως της 

κινήσεως προς τον άξονα περιστροφής του δίσκου. Ο μηχανισμός αυτός βρίσκεται μέσα σε ένα 

χυτοσίδηρο κιβώτιο στεγανά κλεισμένο και στερεωμένο στη μια πλευρά του σώματος της δικλείδας. 

Επάνω στο κιβώτιο αυτό θα υπάρχει και ένας δείκτης θέσεως του δίσκου. Ο μηχανισμός χειρισμού θα 

είναι κατάλληλος για χειρισμό με πίεση από τη μια μεριά του δίσκου ίση με την πλήρη ονομαστική 

πίεση. 

 

 
11.4. Βαλβίδες αντεπιστροφής 

 

α. Στον καταθλιπτικό αγωγό κάθε αντλίας θα τοποθετηθεί μία βαλβίδα αντεπιστροφής με φλάντζες, τύπου 

ελαστικής εμφράξεως ή παρομοίου, ειδικής για την αποφυγή δημιουργίας πληγμάτων κατά το κλείσιμο της. 

β. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι κατάλληλες για οριζόντια τοποθέτηση, με φλάντζες κατά DIN 2501, 

διαμέτρων ίσων με τις διαμέτρους των σωληνώσεων στις οποίες παρεμβάλλονται οι βαλβίδες κατάλληλης 

πιέσεως. 

γ. Το σώμα των βαλβίδων αντεπιστροφής θα είναι από ειδικό χυτοσίδηρο. 

δ. Οι βαλβίδες πρέπει να πληρούν τις κάτωθι απαιτήσεις: 

• Να κλείνουν στεγανά 

 
• Να μη προκαλούν κτυπήματα κατά το κλείσιμο 

 
• Να κλείνουν πολύ γρήγορα ώστε να μη προφτάνει να δημιουργηθεί αντίστροφη ροή εκτός αν άλλως 

ιδιαίτερα απαιτείται. 
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• Να μη προκαλούν τοπικά πλήγματα κατά το κλείσιμο. 

 
Για την επίτευξη των ανωτέρω πρέπει το κινητό στοιχείο αποφράξεως να έχει μικρή αδράνεια και πολύ 

σύντομη διαδρομή. 

ε. Ο Ανάδοχος είναι απολύτως υπεύθυνος σε περίπτωση που οι βαλβίδες που θα προμηθεύσει προκαλούν 

πλήγματα κατά το κλείσιμο τους να τις αντικαταστήσει με άλλες κατάλληλες. 

 

 
11.5. Τεμάχια εξαρμόσεως 

 

α. Δίπλα σε κάθε βαλβίδα αντεπιστροφής και δικλείδα (αναρροφήσεως και καταθλίψεως) όπως 

δείχνεται στα σχέδια, θα τοποθετηθούν ειδικά τεμάχια με τα οποία θα είναι δυνατή η απομάκρυνση και 

επανατοποθέτηση των βαλβίδων αντεπιστροφής και δικλείδων χωρίς να θιγεί o σωλήνας ή να 

καταστραφούν τα παρεμβύσματα. 

β. Τα τεμάχια αυτά θα έχουν την ίδια ονομαστική διάμετρο και πίεση με τις αντίστοιχες δικλείδες. Θα 

αποτελούνται από δύο τμήματα που θα κατασκευασθούν από συγκολλητά χαλυβδοελάσματα και θα 

παρουσιάζουν τη δυνατότητα αξονικής μετακινήσεως του ενός ως προς το άλλο, με αυξομείωση του 

συνολικού μήκους του τεμαχίου κατά 2 έως 3 εκ. Η μεταξύ των δύο τμημάτων στεγάνωση θα επιτυγχάνεται 

με κατάλληλο ελαστικό δακτύλιο που θα συσφίγγετε από μία κινητή φλάντζα. 

Η σύνδεση των τμημάτων θα εξασφαλίζεται με γαλβανισμένους κοχλίες εν θερμώ που θα εκτείνονται  

σε όλο το μήκος του τεμαχίου, και θα  χρησιμοποιούνται για την σύνδεση με  τα  υπόλοιπα εξαρτήματα 

ή τις σωληνώσεις. 

γ. Τα ειδικά τεμάχια εξαρμόσεως θα έχουν φλάντζες τυποποιημένες κατά DIN 2501,  κατάλληλης 

πίεσης ανά αντλιοστάσιο για την σύνδεση με  τις δικλείδες, βαλβίδες κ.λ.π., σωληνώσεις. Εξωτερικά  

και εσωτερικά θα είναι βαμμένα με στρώση ισχυρής αντιοξειδωτικής βαφής. 

 

 
11.6. Αντιπληγματική βαλβίδα - αεροεξαγωγός 

 

α. Για την μείωση των φαινόμενων από το υδραυλικό πλήγμα κατά την στάση της αντλίας του αντλιοστασίου 

θα χρησιμοποιηθεί η ροπή αδρανείας του αντλητικού συγκροτήματος, σε συνδυασμό με αντιπληγματική 

βαλβίδα πρόληψης πλήγματος και αεροεξαγωγό. 

β. Η αντιπληγματική βαλβίδα πρόληψης πλήγματος, θα είναι διατομής DΝ50, διαφραγματικού τύπου  

και θα αποτελείται από: 

• σώμα τύπου Υ από χυτοσίδηρο GG 25 DΙΝ 1961 

• ενεργοποιητή από χυτοσίδηρο GG 25 DΙΝ 1961 

• διάφραγμα από νεοπραίνιο ενισχυμένο με πλαστικές ίνες 

• έδρα από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΙSΙ 416 

• άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα DΙΝ 1.4021/20Cr13 

• έδρα φραγής από ελαστικό κατάλληλο για λύματα VIΤΟΝ 
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• πνευματικό ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα ανάλογων διαστάσεων 

• βαφή εποξειδική με πάχος τουλάχιστον 200 μικρά 

 
γ. Ο αεροεξαγωγός θα είναι κατάλληλος για εισαγωγή και εξαγωγή αέρα (διπλής ενέργειας), 

παλινδρομικού τύπου και θα δύναται να απελευθερώσει τον αέρα των σωληνώσεων κατά  την 

πλήρωση και λειτουργία του δικτύου. Θα αποτελείται από: 

• κορμό από χυτοσίδηρο GGG 40 DΙΝ 1963 

• πλωτήρα από πολυαμίδιο 

• μεμβράνη στεγανότητας από σιλικόνη 

• δακτύλιο στεγανότητας από ΕΡDΜ 

• άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα ΙΝΟΧ DΙΝ 1.4021 

 
δ. Υποχρέωση του αναδόχου είναι να εξασφαλίσει, ότι σε περίπτωση στάσης της αντλίας του 

αντλιοστασίου η μεν ελάχιστη μανομετρική πίεση στην αρχή του καταθλιπτικού αγωγού δεν θα είναι 

μικρότερη του μηδενός (δηλ. απόλυτη πίεση 1,0 atm), η δε  μέγιστη αναπτυσσόμενη μανομετρική  

πίεση δεν θα υπερβεί το διπλάσιο του ονομαστικού μανομετρικού ύψους. 

ε. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε 1 μήνα από την υπογραφή της  συμβάσεως  να  υποβάλλει, 

βάσει των ακριβών οριστικών στοιχείων της εγκατάστασης, πλήρη οριστικό υπολογισμό του 

υδραυλικού πλήγματος. Έγκριση του παραπάνω υπολογισμού από τον Εργοδότη δεν απαλλάσσει τον 

Ανάδοχο από την υποχρέωση του να εξασφαλίσει τα παραπάνω όρια πιέσεων. Έτσι εάν κατά τις 

δοκιμές παραλαβής αποδειχθεί ανεπαρκής η αντιπληγματική προστασία, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να την αυξήσει κατάλληλα στα ζητούμενα όρια χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση. 

 

 
11.7. Μανόμετρα 

 

α. Θα εγκατασταθούν μανόμετρα για τη λήψη και ανάγνωση των πιέσεων. Θα έχουν πλάκα ενδείξεων 

ωρολογιακού τύπου διαμέτρου 100 mm. 

β. Θα είναι γεμάτα με λάδι σιλικόνης για την προστασία από κραδασμούς. 

 
γ. Τα μανόμετρα θα παρέχουν προστασία από βλάβη του αισθητηρίου χρησιμοποιώντας  

προστατευτική πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα κάτω από την πλάκα ενδείξεων  και  ελαστικό 

διάφραγμα διαφυγής στο πίσω μέρος του οργάνου. 

δ. Το αισθητήριο των μανομέτρων θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 
ε. Τα μανόμετρα θα είναι κάθετης τοποθέτησης με σπείρωμα στο κάτω μέρος του οργάνου, για την 

προσαρμογή του στη σωλήνωση. Το κάθε μανόμετρο θα συνοδεύεται από την κατάλληλη δικλείδα 

εξαερισμού και τον συστραμμένο σωληνίσκο (σιφώνι - γουρουνοουρά). 

στ. Το διάφραγμα των μανομέτρων θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 
ζ. Η κλάση ακριβείας δε θα υπερβαίνει την τιμή 1.6 (μέγιστη απόκλιση ± 1.6%). 
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η. Τα μανόμετρα θα συνοδεύονται από κατάλληλα πιστοποιητικά ελέγχου και παραλαβής υλικών σύμφωνα 

με τους κανονισμούς DΙΝ 50049 ή ισοδύναμους. 

θ. Οι κλίμακες ενδείξεων των μανομέτρων θα είναι 0-25 bar. 

 
ι. Πριν από το μανόμετρο θα υπάρχει κρουνός αντίστοιχης αντοχής σε πίεση. 

 
 
 

12. Σωληνώσεις αντλιοστασίων 
 

12.1. Γενικά χαρακτηριστικά 

 
α. Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις ειδικές απαιτήσεις για τις χαλύβδινες σωληνώσεις των 

αντλιοστασίων, δηλαδή τις σωληνώσεις αναρροφήσεως των αντλιών, τις μερικές σωληνώσεις 

καταθλίψεως αυτών καθώς και τις σωληνώσεις των κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών. 

Η διαμόρφωση των σωληνώσεων αυτών και οι διάμετροι τους δείχνονται τα αντίστοιχα σχέδια. 

 
β. Δεν περιλαμβάνονται στην Προδιαγραφή αυτή οικοδομικές εργασίες όπως τα σώματα αγκυρώσεως, οι 

βάσεις εδράσεως από σκυρόδεμα και οι χωματουργικές εργασίες όπως η διάνοιξη των χανδάκων 

τοποθετήσεως των σωλήνων έξω από τα αντλιοστάσια και η επανεπίχωση. 

12.2. Κατασκευή σωληνώσεων 

 
α. Για την κατασκευή των χαλύβδινων σωλήνων θα χρησιμοποιηθούν ελάσματα κατάλληλα για 

ηλεκτροσυγκολλητές κατασκευές ποιότητας SΤ 37.2 κατά DΙΝ 17100. 

β. Τα ελάχιστα απαιτούμενα πάχη των ελασμάτων για τις διάφορες διαμέτρους των σωληνώσεων και 

για πίεση καθορίζονται βάση αντιστοίχων πινάκων: 

Σε περίπτωση τεμαχίων μεταβλητής διαμέτρου το πάχος ελάσματος καθορίζεται από τον πίνακα αυτό 

με βάση την μεγαλύτερη διάμετρο. 

γ. Η κατασκευή των σωλήνων, οι μηχανουργικές επεξεργασίες, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και  

οι μέθοδοι και μέσα κατεργασίας πρέπει να είναι απόλυτα κατάλληλα για την εργασία για την οποία 

προορίζονται και απόλυτα σύμφωνα με τις συμβατικές προδιαγραφές. 

δ. Όλα τα άκρα των ελασμάτων που θα συγκολληθούν θα υποστούν προηγούμενα λοξοτομή (φρεζάρισμα). 

Όλες οι ραφές τόσο κατά μήκος όσο και οι εγκάρσιες, θα συγκολληθούν εσωτερικά και εξωτερικά. Εάν 

υπάρχουν σημεία, όπου η εσωτερική συγκόλληση είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη, πρέπει η εξωτερική 

ραφή να εκτελεστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η συγκόλληση να εγγυάται την 

απαιτούμενη αντοχή. 

 
ε. Στις θέσεις που δείχνεται στα σχέδια θα τοποθετηθούν φλάντζες ώστε να υπάρχει δυνατότητα 

αποσυναρμολογήσεως. Οι κοχλίες όλων των φλαντζών θα είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ. 

στ. Ο κεντρικός καταθλιπτικός αγωγός μέσα στο έδαφος θα τοποθετηθεί πάνω σε στρώση από άμμο πάχους 

10 εκ. περίπου. 

ζ. Όλες οι σωληνώσεις καταθλίψεως θα δοκιμασθούν σε πίεση στεγανότητας 25 atm. 
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12.3. Προστατευτική επένδυση 

 
α. Η εσωτερική επιφάνεια των σωλήνων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θα 

καθαριστεί με επιμέλεια, θα επιχρισθεί ύστερα με δύο στρώσεις συνθετικού χρώματος βάσεως 

ψευδαργύρου ή θα υποστεί προστασία με λιθανθρακόπισσα σύμφωνα με τους Αμερικανικούς 

κανονισμούς AWWA C-203. 

β. Η εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων θα καθαριστεί επίσης με επιμέλεια και στη συνέχεια: 

 
• Τα ορατά τμήματα μέσα ή έξω από το αντλιοστάσιο θα επιχρισθούν με μία στρώση συνθετικού 

χρώματος βάσεως ψευδαργύρου, και ύστερα θα επικαλυφθούν με στρώση βαφής αποχρώσεως που  

θα καθορισθεί από την Επίβλεψη (συνήθως μπλέ χρώματος) και θα συνεργάζεται με το υπόστρωμα. 

• Τα τμήματα μέσα στο έδαφος θα επενδυθούν με λιθανθρακόπισσα, πάχους 3 χιλ. και θα  

περιελιχθούν με διπλή στρώση υαλοταινίας, σύμφωνα με τους Αμερικανικούς Κανονισμούς AWWA C- 

203. 

• Για τα τμήματα που πακτώνονται μέσα σε σκυρόδεμα δεν προβλέπεται επένδυση  προστασίας. 

 
γ. Οι αρμοί συγκολλήσεως των διαφόρων τεμαχίων μεταξύ τους θα προστατευθούν όλοι εσωτερικά και 

εξωτερικά με όμοιο τρόπο όπως και οι κύριοι σωλήνες. Η εξωτερική προστασία θα γίνει μετά τις 

δοκιμές υδροστατικής πιέσεως. Η βαφή πρέπει να έχει το απαιτούμενο πάχος και να καλύπτει την 

επένδυση που υπάρχει στα δύο άκρα των τεμαχίων, ώστε να αποκαθιστά την συνέχεια του υλικού. 

 

 
13. Ηλεκτρικός πίνακας 

 

13.1. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι τύπου πεδίου, μεταλλικός, από σκελετό σιδερογωνιών 

καλυμμένων με χαλυβδοέλασμα, πάχους τουλάχιστον 2,0 χιλ., επισκέψιμος από την εμπρός πλευρά 

του για επιθεώρηση οργάνων και συσκευών και κλειστός από τις άλλες πλευρές, προστασίας ΙΡ 54. Οι 

μεταλλικές κατασκευές του πίνακα αφού πάρουν την τελική τους μορφή και ανοιχτούν όλες οι τρύπες 

για την τοποθέτηση διακοπτών, οργάνων κ.λ.π. θα καθαριστούν επιμελώς και στη συνέχεια θα  

βαφτούν υποχρεωτικά με ηλεκτροστατική βαφή και σε χρώμα που θα υποδείξει επίβλεψη. 

13.2. Η τροφοδότηση του πίνακα από την Δ.Ε.Η. και η αναχώρηση των καλωδίων για τους κινητήρες 

των αντλιών θα γίνεται από το κάτω μέρος του πίνακα και απαραίτητα με στυπιοθλίπτη εάν απαιτείται. 

Οι διαστάσεις του πίνακα θα καθορισθούν με την επίβλεψη και θα είναι οι  κατάλληλες  ώστε  να 

χωρέσει άνετα μέσα σ' αυτούς όλο το ηλεκτρολογικό υλικό τροφοδοτήσεως των αντλητικών 

συγκροτημάτων, των βοηθητικών καταναλώσεων και του αυτοματισμού γενικά. 

13.3. Τα διάφορα όργανα θα είναι τοποθετημένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολος ο χειρισμός 

και η αντικατάσταση τους. Όλα τα όργανα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε πίνακα και  ο  

χειρισμός των θα γίνεται από μπροστά. Κάτω από κάθε διακόπτη, ενδεικτική λυχνία, όργανο κ.λ.π., θα 

τοποθετηθεί ορειχάλκινη ενδεικτική πινακίδα που θα γράφει με χαραγμένα κεφαλαία γράμματα σε 

Ελληνική γλώσσα την γραμμή ή προ-ορισμό του οργάνου. Ο πίνακας θα παραδοθούν 
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συναρμολογημένος με όλα τα όργανα και τις εσωτερικές συρματώσεις που είναι αναγκαίες για την πλήρη 

λειτουργία. 

13.4. Ο πίνακας θα εξοπλισθεί με το απαραίτητο υλικό. 

 
13.5. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα περιλαμβάνει ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση, η οποία θα τίθεται 

αυτόματα σε λειτουργία με εντολή από θερμοστάτη, όταν η θερμοκρασία μέσα στον  πίνακα  πέσει  

κάτω από 5°0, ώστε να αποφεύγεται η συμπύκνωση υδρατμών μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα. 

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Σελίδα 22 από 35 

 
 
 

14. Όργανα ηλεκτρικών πινάκων διανομής 
 

14.1. Τα όργανα των ηλεκτρικών πινάκων που θα χρησιμοποιηθούν θα ακολουθούν γενικά τις 

παρακάτω προδιαγραφές, όπου αυτές έχουν εφαρμογή. 

14.2. Αντικεραυνικά προστασίας γραμμών τροφοδοσίας 220Μ: Για την αντικεραυνική προστασία 

γραμμών τροφοδοσίας 220ν τοποθετούνται παράλληλα με τις φάσεις και τον ουδέτερο αντικεραυνικά 

που έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

• Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης : 40ΚΑ (σε κυματομορφή 8/20μsec) 

• Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης : 15ΚΑ (σε κυματομορφή 8/20μsec) 

• Μέγιστη παραμένουσα τάση (εκφόρτισης)-(επίπεδο προστασίας) : ≤ 1 κν στα 5ΚΑ (8/20) και 

≤1.5Κν στα 15ΚΑ (8/20) 

• Χρόνος απόκρισης ≤ 25ηsec 

• Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας : -40°Ο εώς +80°Ο 

• Διαστάσεις 18 Χ 90 Χ 58 mm 

• Ενδεικτικό σήμα καλής λειτουργίας 

• Οι διατάξεις προστασίας έχουν ικανότητα σύνδεσης με το ενιαίο σύστημα γείωσης, δεν 

εμποδίζουν ούτε διακόπτουν τη συνεχή λειτουργία της ηλεκτρικής παροχής και δεν αυξάνουν 

την αντίσταση της υπό προστασία γραμμής 

Επίσης οι διατάξεις προστασίας είναι εφοδιασμένες με μηχανισμό απομόνωσης από το δίκτυο (με 

ειδική θερμική επαφή) σε περίπτωση που παρουσιαστούν διαρροές ρεύματος προς τη γείωση. 

Οι διατάξεις προστασίας συνοδεύονται απο αναλυτικές οδηγίες χρήσης – εγκατάστασης στα Ελληνικά και 

φέρουν τη σήμανση CΕ. 

14.3. Μικροαυτόματοι: Για τη προστασία των γραμμών που αναχωρούν από τους πίνακες θα 

χρησιμοποιηθούν μικροαυτόματοι, ενδεικτικού τύπου L της SΙΕΜΕΝS ή οι αντίστοιχοι της ΑΒΒ, 

LΕGRAND κλπ. Οι μικροαυτόματοι θα είναι γενικά ονομαστικής εντάσεως 6Α έως 25Α. Οι 

μικροαυτόματοι θα είναι σύμφωνα με τα VDΕ 0641 και 0643, κατάλληλοι για τάση μέχρι 380 V Ε.Ρ. με 

θερμική προστασία σε υπερένταση και ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο προστασίας σε βραχυκύκλωμα, το 

οποίο θα διεγείρεται για τιμές ρεύματος 4 έως 6 φορές το ονομαστικό. Ένταση διακοπής τουλάχιστον 

1,5 ΚΑ, για τάση 380 V. 
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14.4. Κοχλιωτές ασφάλειες: Οι ασφάλειες αυτές θα είναι τύπου ΕΖ και θα αποτελούνται από βάση 

πορσελάνης κατά DΙΝ 49510, 49511 και 49325, πώμα κατά DΙΝ 49360 και  48365,  συντηκτικό  

φυσίγγιο κατά DΙΝ 49360 και DΙΝ 0635, δακτύλιο και λοιπά απαραίτητα εξαρτήματα για την άψογη 

λειτουργία τους. 

14.5. Ραγοδιακόπτες φορτίου 

 
Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός πινάκων και θα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως γενικοί και μερικοί διακόπτες μέχρι έντασης 100 Α. Θα έχουν το ίδιο σχήμα και 

διαστάσεις όπως οι μικροαυτόματοι, η δε τοποθέτησή τους θα επιτυγχάνεται δια ενός μανδάλου επί 

ραγών στήριξης ή με την βοήθεια δύο κοχλιών επί πλακός. Το κέλυφός τους θα είναι από συνθετική 

ύλη. Προς διάκριση αυτών θα υπάρχει στη μετωπική πλευρά το σύμβουλο του αποζεύκτη. 

14.6. Μαχαιρωτές ασφάλειες: Οι ασφάλειες αυτές θα προσαρμόζονται στους ασφαλειαποζεύκτες 

φορτίου. Οι μαχαιρωτές ασφάλειες χρησιμοποιούνται για τη προστασία γενικά των ηλεκτρικών 

γραμμών των πινάκων σε υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα. Οι μαχαιρωτές ασφάλειες θα 

ανταποκρίνονται κατασκευαστικά στις προδιαγραφές DΙΝ 43653. 

14.7. Ασφαλειαποζεύκτες φορτίου 

 
Για ένταση πάνω από 100Α, αντί ξεχωριστών διακοπτών και φυσιγγίων, θα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ασφαλειαποζεύκτες φορτίου κατά Ν/ϋΕ 0660, βαρέως τύπου, τάσεως 500ν, 

εντάσεως συνεχούς ροής, όπως καθορίζεται στα σχέδια, ικανότητας αποζεύξεως 10πλασίας 

τουλάχιστον του ονομαστικού τους ρεύματος υπό συνφ=0,3 αντοχής σε ρεύμα βραχυκυκλώσεως που 

να υπερβαίνει τα 10 ΚΑ ΚΜ3, με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 1000 χειρισμούς. Οι ασφαλειαποζεύκτες  

θα έχουν συντηκτικά ασφαλειών μαχαιρωτά, που θα μπορούν σε τάση 500ν, να διακόψουν ρεύμα 

βραχυκυκλώσεως που θα υπερβαίνει τα 1100 ΚΑ ΚΜ3. Οι ασφαλειαποζεύκτες φορτίου θα  έχουν 

βάσεις 125Α ή 160Α ή 400Α ή 630Α και τα ανάλογα φυσίγγια. 

14.8. Διακόπτες προστασίας κινητήρων (motor - starters) 

 
Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ράγα και θα φέρουν θερμικά πηνία υπερφόρτισης με αντιστάθμιση 

θερμοκρασίας και μαγνητικά στοιχεία υπερέντασης. Η ρύθμιση των θερμικών στοιχείων υπερφόρτισης θα 

είναι λεπτομερής ώστε να καλύπτει πλήρως τα διάφορα μεγέθη ηλεκτροκινητήρων. 

Η ισχύς βραχυκύκλωσης θα είναι η κατάλληλη για τον πίνακα που θα εγκατασταθούν. 

 
Η μηχανική διάρκεια ζωής θα είναι κατ' ελάχιστον 100.000 χειρισμοί και η ηλεκτρική διάρκεια ζωής 

(Α03) 50.000 χειρισμοί. Η κατασκευή τους θα είναι κατά DIN 0660 IEC 947-2, IEC 947-4. 

 
14.9. Θερμικά στοιχεία υπερεντάσεως 

 
Τα θερμικά στοιχεία προστατεύουν τα κυκλώματα έναντι υπερεντάσεων. Τα θερμικά στοιχεία είτε 

προκαλούν την απόζευξη του κατάλληλου οργάνου διακοπής μέσω της ενεργοποίησης μιας  

βοηθητικής επαφής (π.χ. ηλεκτρονόμος ισχύος που τροφοδοτεί κινητήρα), είτε απευθείας μηχανικά 

προκαλούν την απόζευξη του διακόπτη (αυτόματοι διακόπτες ισχύος). 

Τα θερμικά στοιχεία προστατεύουν τους κινητήρες από: 
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• υπερφόρτωση στη φάση της εκκίνησης 

• υπερφόρτωση στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας 

• στην περίπτωση που ενώ τροφοδοτείται ο κινητήρας, ο δρομέας δεν περιστρέφεται • κατά τη 

μονοφασική λειτουργία τριφασικού κινητήρα, λόγω διακοπής της τάσης μιας φάσης 

Τα θερμικά στοιχεία θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 
• Χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας μορφής ΙΙΙ σύμφωνα με VDΕ 0660/Ι. 

• Τάση μόνωσης : τουλάχιστον 500V, ΑC 

• Κλάση μόνωσης : C/VDΕ 0110 

• Περιοχή και κλίμακα ρύθμισης : να περιέχει το ονομαστικό ρεύμα του κλάδου στον οποίο 

παρεμβάλλονται τα θερμικά στοιχεία 

• Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος : 40° C 

 
Τα θερμικά στοιχεία που οδηγούν σε απόζευξη του οργάνου διακοπής μέσω βοηθητικής επαφής να 

είναι εφοδιασμένα με : 

• Μοχλό επαναφοράς με θέσεις ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ. 

• Στη θέση ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ μετά την ενεργοποίηση των θερμικών στοιχείων είναι απαραίτητο για 

να ξαναλειτουργήσουν να γίνει επαναφορά μέσω του μπουτόν επαναφοράς, ενώ στη θέση 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ η επαναφορά γίνεται αυτόματα. 

• Μπουτόν επαναφοράς. 

• Μοχλό δοκιμής. 

 
Σε περίπτωση φάσης εκκίνησης κινητήρα με μεγάλη διάρκεια, είναι πιθανόν, προτού ολοκληρωθεί η 

φάση της εκκένωσης να ενεργοποιούνται τα θερμικά στοιχεία και να διακόπτουν την λειτουργία του 

κινητήρα. Σε αυτή τη περίπτωση, εκτός από τη διάταξη εκκίνησης που περιγράφεται στο  σχετικό  

σχέδιο (βραχυκύκλωση των θερμικών κατά τη φάση της εκκίνησης) είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί 

ειδική διάταξη θερμικών στοιχείων μέσω τριών μετασχηματιστών έντασης κορεσμένου πυρήνα. 

Ο λόγος μετασχηματισμού των μετασχηματιστών έντασης Ι1:Ι2 είναι σταθερός μέχρι 1,2 φορές το 

ονομαστικό ρεύμα. Σε αυτή την περιοχή η λειτουργία των θερμικών δεν διαφέρει. 

Μετά το σημείο 1,2 φορές το ονομαστικό ρεύμα, το ρεύμα του δευτερεύοντος, λόγω του κορεσμού. Η 

όχι γραμμική αύξηση του ρεύματος του δευτερεύοντα δίνει μεγαλύτερους χρόνους απόζευξης στην 

περιοχή εντάσεων μεγαλύτερων 1,2 φορές της αντίστοιχης ονομαστικής και συνεπώς επιτρέπει 

μεγαλύτερες χρονικές διάρκειες της φάσης εκκίνησης των κινητήρων. 

14.10. Μικροαυτόματοι διακόπτες ράγας έως 125Α 

 
Οι μικροαυτόματοι διακόπτες (ΜCΒ) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο πρότυπο ΙΕC 60947-2 ή ΙΕC 60898. 

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες (ΜCΒ) θα πρέπει να στηρίζονται σε ράγα συμμετρική πλάτους 35 mm και θα 

είναι μονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί ή τετραπολικοί. Οι ικανότητες διακοπής των διακοπτών ΜΟΒ 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. 
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Οι διακόπτες ΜCΒ θα μπορούν να τροφοδοτηθούν κι αντίστροφα χωρίς μείωση της ικανότητας (τεχνικών 

χαρακτηριστικών) τους. Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος μηχανικά από τη λαβή 

χειρισμού, ώστε να αποφεύγεται, οι επαφές να παραμείνουν κλειστές σε συνθήκες βραχυκύκλωσης ή 

υπερφόρτισης, πρέπει να είναι τύπου «αυτομάτου επανοπλισμού». 

Ο μηχανισμός λειτουργίας κάθε πόλου σε έναν πολύ -πολικό-μικροαυτόματο διακόπτη (ΜCΒ) πρέπει  

να συνδέεται απευθείας με τον εσωτερικό μηχανισμό του διακόπτη (ΜCΒ) και όχι με τη  λαβή  

χειρισμού. 

Το χειριστήριο θα πρέπει να είναι τύπου «γλώσσας» (λαβής), με δυνατότητα κλειδώματος και χρήσης 

περιστροφικού χειριστηρίου. 

Κάθε πόλος θα πρέπει να έχει διμεταλλικό θερμικό στοιχείο, για  προστασία  κατά υπερφόρτισης και 

ένα μαγνητικό στοιχείο, για προστασία κατά βραχυκυκλώματος. Για κάθε ονομαστική ένταση 

μικροαυτόματου διακόπτη θα πρέπει να παρέχονται πίνακες επιλεκτικότητας ρεύματος. 

Οι ακροδέκτες θα είναι τύπου σήραγγας (ΙΡ20) ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος άμεσης επαφής. 

Πρέπει να είναι δυνατή η επιτόπου προσαρμογή βοηθητικών εξαρτημάτων όπως : πηνίο εργασίας, 

πηνίο έλλειψης τάσης, επαφή ΟΝ-ΟΡΡ, επαφή σηματοδότησης ανάγκης (θΐθΐτη) ή  συσκευή  

ανίχνευσης ρεύματος διαρροής 30 ή 300ηιΑ με δυνατότητα ελέγχου από απόσταση (αφόπλιση από 

απόσταση). 

Επιλογή καμπύλης για μικροαυτόματο διακόπτη (κατά ΙΕC 898): 

 
Καμπύλη Χαρακτηρισμός ρύθμισης Εφαρμογή 

Β Low setting Πηγές που παράγουν χαμηλά επίπεδα 

  
βραχυκυκλώματος (π.χ. γεννήτριες) Μεγάλα 

  
μήκη καλωδίων 

C Standard setting - Προστασία κυκλωμάτων και δικτύων 

  
(γενική χρήση) 

D ή Κ High setting - Προστασία κυκλωμάτων που έχουν μεγάλο 

  
ρεύμα εκκίνησης (π.χ. κινητήρες, 

  
μετασχηματιστές) 

ΜΑ Type ΜΑ - Προστασία κινητήρων σε συνδυασμό με 

  
επαφές (επαφές με θερμική προστασία) 

 
 

14.12. Διπλό κουμπί χειρισμού (ΟΝ-ΟFF): Θα είναι κατασκευασμένο από θερμοπλαστική ύλη 

κατάλληλο για τοποθέτηση σε πίνακα, τάσεως λειτουργίας επαφών 380 V, και ονομαστικής εντάσεως 

6Α. Το κουμπί θα είναι σύμφωνο προς τις προδιαγραφές ΙΕC 337-1, VDE 0114, DΙΝ 43602. 
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14.13. Ασφάλειες ενδεικτικών λυχνιών: Οι ασφάλειες των ενδεικτικών λυχνιών θα είναι μικροαυτόματοι 

τύπου I εγκατεστημένες δίπλα στις ενδεικτικές λυχνίες. 

14.14. Ενδεικτικές λυχνίες: Στους πίνακες διανομής και μετά τις γενικές ασφάλειες, θα εγκατασταθούν 

ενδεικτικές λυχνίες, μια για κάθε φάση ενώ στις αναχωρήσεις των ηλεκτροκινητήρων θα  

εγκατασταθούν δύο ενδεικτικές λυχνίες (πράσινη=ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ κόκκινη=ΒΛΑΒΗ) . Επίσης θα 

τοποθετηθεί λυχνία για την ένδειξη της στάθμης της δεξαμενής. 

14.15. Μεταγωγικοί διακόπτες: Αυτοί θα είναι ονομαστικής τάσεως 220ν τριών θέσεων (Α-Ο-Μ) 

κατάλληλοι για εγκατάσταση σε πίνακα και ειδικά για βοηθητικά κυκλώματα. Οι διακόπτες θα 

περιλαμβάνουν το χειριστήριο και τη μετωπική πλάκα στην οποία θα είναι χαραγμένα τα  γράμματα  

των θέσεων. 

14.16. Κατασκευαστές οργάνων πινάκων: Όλα τα όργανα των πινάκων θα είναι κατασκευής γνωστού 

εργοστασίου ηλεκτρολογικού υλικού, όπως SΙΕΜΕΝS, ΑΕG, ΑΒΒ, ΒΒC, ΜΕRLΙΝ  GΕRΙΝ,  

LΕNGRΑΝD. 

 

 
15. Ηλεκτρονικοί ομαλοί εκκινητές κινητήρων (soft starers) 

 

15.1. Γενικά 
 

• Οι προδιαγραφές βασίστηκαν στα ελάχιστα κριτήρια που είναι απαραίτητα για την αξιόπιστη 

λειτουργία ηλεκτρονικών ομαλών εκκινητών κινητήρων  (soft-starters). 

• Η πλήρης συμβατότητα με τις προδιαγραφές, μπορεί εύκολα να παραλειφθεί, Τεχνικές ειδικά όταν 

υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην τιμή, όμως η αποκατάσταση των προ-βλημάτων που μπορούν να 

προκύψουν αργότερα σαν συνέπεια λανθασμένης επιλογής, μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα και 

απαγορευτικά πολυέξοδη. 

• Αυτές οι προδιαγραφές παρουσιάζουν μια αμερόληπτη άποψη των τεχνικών απαιτήσεων, αναγκαίων 

για την διασφάλιση υψηλής απόδοσης και αξιοπιστίας με τις ελάχιστες διαταραχές στις εγκαταστάσεις. 

- Ονομαστική Τάση: Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να είναι κατάλληλος για λειτουργία σε δίκτυο 

3 φάσεων, 415 V ±10% 

- Ονομαστική συχνότητα: Ο ομαλός εκκινητής θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε δίκτυο 

συχνότητας 50 Ηζ ± 2 Ηz. 

- Τύπος γέφυρας: Ο ομαλός εκκινητής θα είναι τύπου 3 φάσεων, με πλήρως ελεγχόμενα 

αντιπαράλληλα 30Κ. 

- Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος: Ο ομαλός εκκινητής θα είναι κατάλληλος για λειτουργία 

σε πλήρες φορτίο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 50°Ο. 

- Ρυθμός εκκινήσεων: Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να δώσει τα τεχνικά στοιχεία του εκκινητή 

κατά ΑC53a ή ΑC53b για να επιδείξει ότι ο τύπος που επέλεξε είναι κατάλληλος για το 

συνδεδεμένο φορτίο. 
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- Βαθμός προστασίας περιβλήματος: Το περίβλημα θα πρέπει να έχει βαθμό προστασίας ΙΡ21 

για ισχύ εκκινητή έως 132 Kw και ΙΡ20 για ισχύ πάνω από 150 Kw. 

- Απώλειες και τοποθέτηση: Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να δηλώσει τις θερμικές απώλειες του 

ομαλού εκκινητή και τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται για επαρκή αερισμό και ψύξη. 

- Ραδιοφωνικά παράσιτα - εκπομπή: Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να περιορίζει τις 

παρεμβολές προς άλλες συσκευές και πρέπει να είναι συμβατός με το πρότυπο ΑS 2064-1997 

group 1 class Α. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να δηλώνει αν  υπάρχουν σημεία λειτουργίας 

όπου δεν υπάρχει συμβατότητα. 

- Ραδιοφωνικά παράσιτα - ατρωσία: Οι ομαλοί εκκινητές θα πρέπει να έχουν ατρωσία σε 

ραδιοφωνικά παράσιτα που δημιουργούνται από άλλες συσκευές και θα πρέπει να είναι 

συμβατοί με το πρότυπο ΑS 4252.1 1994. 

- Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας: Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένος με βάση διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το ΙS0 9001. 

 

 
15.2. Κύκλωμα Ελέγχου 

 

Ψηφιακές είσοδοι: Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να διαθέτει ψηφιακές εισόδους για 2σύρματο και 4σύρματο 

έλεγχο start / stop και reset. Σε περίπτωση κινητήρα 2 ταχυτήτων, ο εκκινητής θα πρέπει να διαθέτει μια 

ψηφιακή είσοδο που θα καθορίζει το σετ παραμέτρων που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Η κατάσταση όλων 

των ψηφιακών εισόδων θα πρέπει να είναι ορατή με LED. 

Έξοδοι Ρελέ: Θα πρέπει να διατίθενται 3 προγραμματιζόμενες έξοδοι ρελέ για την παρακολούθηση  

από απόσταση του εκκινητή. Οι έξοδοι θα έχουν τη δυνατότητα να προγραμματιστούν κατ' ελάχιστον 

σαν: 

• Έλεγχος Ρελέ Bypass ή Rυη (λειτουργία) - Έλεγχος κυρίως ρελέ - Alarm (σφάλμα) 

 
• Σφάλμα υψηλού ρεύματος - Σφάλμα χαμηλού ρεύματος -  Έξοδος ενεργοποιημένη. 

 
Τοπικός έλεγχος: Ο εκκινητής θα έχει πλήκτρα stop, start, reset και δυνατότητα να ενεργοποιείται είτε 

από τα πλήκτρα είτε από τις ψηφιακές εισόδους. 

Γαλβανική απομόνωση: Όλες οι ψηφιακές είσοδοι θα πρέπει να είναι γαλβανικά απομονωμένες από  

την τριφασική τροφοδοσία. 

Οθόνη και πληκτρολόγιο: Ο εκκινητής θα έχει ψηφιακή οθόνη ενδείξεων (display)  με  πληκτρολόγιο  

που θα απεικονίζει πληροφορίες για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και θα χρησιμοποιείται για  

τον προγραμματισμό του. 

Κλείδωμα πληκτρολογίου: Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα «κλειδώματος» του πληκτρολογίου για την 

προστασία της συσκευής από αλλαγές στις παραμέτρους από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 

 

 
15.3. Χαρακτηριστικά 



101  

Συνεχής έλεγχος ρεύματος: Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να είναι σε θέση να περιορίζει το  ρεύμα 

προς τον κινητήρα από 100% έως 550% του ονομαστικού ρεύματός του (Full Load Current) και να 

ρυθμίζει την τάση εξόδου έτσι ώστε να διατηρείται το ρεύμα αυτό κατά τη διάρκεια της εκκίνησης. 

 

 
Ράμπα ρεύματος εκκίνησης: Ο εκκινητής θα έχει τη δυνατότητα να προγραμματίζεται ώστε να παρέχει 

ράμπα ρεύματος εκκίνησης όπου το αρχικό ρεύμα εκκίνησης, το μέγιστο ρεύμα εκκίνησης  και  ο 

ρυθμός μεταβολής του ρεύματος να μπορούν να καθοριστούν από τον χρήστη. 

 

 
Έλεγχος Αντλιών: Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στη 

λειτουργία αντλίας έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί το υδραυλικό πλήγμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

κατά το σταμάτημα της αντλίας. Ο εκκινητής θα πρέπει να παρέχει 2 προγράμματα ομαλού 

σταματήματος, έτσι ώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικούς κινητήρες και χαρακτηριστικές αντλιών. 

 

 
Ενίσχυση Ροπής: Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει ενίσχυση ροπής 

κατά την εκκίνηση δίνοντας πλήρη τάση εξόδου για σύντομο χρόνο. 

 

 
Πολλαπλά σύνολα παραμέτρων: Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να έχει μέχρι 2 σύνολα από  

ανεξάρτητα ρυθμιζόμενες παραμέτρους που θα δίνει τη δυνατότητα για έλεγχο και προστασία 

κινητήρων 2 ταχυτήτων. Τα σύνολα των παραμέτρων θα μπορούν να επιλέγονται μέσω ψηφιακής 

εισόδου. 

 

 
ΡΟ πέδηση: Ο ομαλός εκκινητής θα έχει τη δυνατότητα να φρενάρει το φορτίο του κινητήρα μέσω πέδησης 

με ΔU τάση. Αν το φορτίο έχει υψηλή αδράνεια τότε ο εκκινητής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα για ομαλό 

φρενάρισμα με ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα τα ρεύματα εκκίνησης και πέδησης. 

 

 
Καθυστέρηση επανεκκίνησης: Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα καθυστέρησης 

επανεκκίνησης που θα αποτρέπει μια επανεκκίνηση μετά από σταμάτημα για ρυθμιζόμενο χρονικό 

διάστημα. 

 

 
15.4. Προστασία 

 

Τοπικές εγκαταστάσεις για Service: Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να δηλώσει αν διαθέτει πλήρως 

εξοπλισμένες εγκαταστάσεις επισκευής (service) και σε ποιες διευθύνσεις βρίσκονται. Επίσης θα 

πρέπει να διευκρινίσει τις ώρες κατά τις οποίες είναι διαθέσιμο το service. 
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Απεικόνιση σφαλμάτων: Ο εκκινητής θα πρέπει να απεικονίζει όλα τα σφάλματα. Τα παρακάτω είναι η 

ελάχιστη απαίτηση: 

• Σφάλμα SCR (Θυρίστορ) 

• Θερμική υπερφόρτιση κινητήρα (Θερμικό μοντέλο) 

• Υπερθέρμανση ψήκτρας 

• Υπέρβαση χρόνου εκκίνησης 

• ΤΙΊΘΙΎΓΠ5Τ.0Γ κινητήρα 

• Ασυμμετρία φάσεων 

• Συχνότητα τροφοδοσίας 

• Αλληλουχία φάσεων 

• Στιγμιαία υπερφόρτιση 

• Σφάλμα κυκλώματος ισχύος 

• Χαμηλή φόρτιση 

 
Καταγραφή σφαλμάτων - Ιστορικό: Οι ομαλοί εκκινητές θα διαθέτουν μενού καταγραφής (data - log) 

όπου θα καταγράφονται κατ' ελάχιστο τα τελευταία 8 σφάλματα. 

 
Σφάλμα έλλειψης φάσης: Ο εκκινητής θα πρέπει να παρέχει προστασία από  έλλειψη φάσης η  οποία  

θα βασίζεται στη μέτρηση του ρεύματος. Η ευαισθησία της προστασίας αυτής θα πρέπει να είναι 

ρυθμιζόμενη. 

Σφάλμα βραχυκυκλώματος του SCR: Ο εκκινητής θα πρέπει να ελέγχει τα SCR για σφάλμα και σε 

περίπτωση ανίχνευσης, να απενεργοποιείται και να απεικονίζει το σχετικό σφάλμα. 

Υπερθέρμανση SCR: Ο εκκινητής θα πρέπει να σταματά τη λειτουργία όταν υπάρχει μεγάλη θερμοκρασία 

στις ψήκτρες των SCR. 

Ηλεκτρονική θερμική προστασία: Ο εκκινητής θα πρέπει να περιλαμβάνει ηλεκτρονική 

προγραμματιζόμενη θερμική προστασία βασιζόμενη σε θερμικό μοντέλο του κινητήρα. 

Υπέρβαση χρόνου εκκίνησης: Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης, ο εκκινητής θα  παρακολουθεί  τον 

χρόνο εκκίνησης και θα εμφανίζει σφάλμα αν ο κινητήρας δεν φτάσει στις ονομαστικές του στροφές 

στον καθορισμένο χρόνο. 

Στιγμιαία υπερφόρτιση: Ο εκκινητής θα σταματά με σφάλμα ακαριαία, αν μετά την εκκίνηση, το ρεύμα του 

κινητήρα υπερβεί μια προκαθορισμένη τιμή. 

Χαμηλό ρεύμα: Ο εκκινητής θα σταματά με σφάλμα ακαριαία, αν μετά την εκκίνηση, το ρεύμα του κινητήρα 

είναι μικρότερο από μια προκαθορισμένη τιμή. 

Θερμίστορ κινητήρα: Αν ο κινητήρας διαθέτει θερμίστορ, ο εκκινητής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα  

να συνδέεται με αυτό απευθείας στις αντίστοιχες ψηφιακές εισόδους. 

Φορά φάσεων: Ο εκκινητής πρέπει να μπορεί να προγραμματιστεί να δέχεται είτε δεξιόστροφη είτε 

αριστερόστροφη φορά των φάσεων της τροφοδοσίας. Σε περίπτωση όμως που η φορά των φάσεων στην 

είσοδο αλλάξει σε σχέση με την αρχική ρύθμιση, ο εκκινητής θα σταματά με σφάλμα ακαριαία. 
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Προστασία εισόδου: Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να δηλώσει τον τύπο των συσκευών προστασίας 

όπως διακόπτες ή ασφάλειες που πρέπει να τοποθετηθούν στην τροφοδοσία του εκκινητή. Θα πρέπει 

ιδιαίτερα να τονιστεί αν η προστασία θα είναι ειδικού τύπου όπως ημιαγωγικές ασφάλειες υπερταχείας  

ή αν η εγγύηση διατηρείται αν δεν χρησιμοποιηθούν ασφάλειες υπερταχείας. 

Reset (Μηδενισμός) Σφαλμάτων: Ο εκκινητής θα πρέπει να διαθέτει προγραμματιζόμενη λειτουργία 

αυτόματου μηδενισμού (reset) των σφαλμάτων. Ο αριθμός των μηδενισμών και η καθυστέρηση πριν από 

κάθε μηδενισμό θα πρέπει να ρυθμίζονται. 

Καθυστέρηση σφάλματος: Η ενεργοποίηση των σφαλμάτων Στιγμιαίας Υπερφόρτισης, Χαμηλού 

ρεύματος, Έλλειψης φάσης θα γίνεται με ρυθμιζόμενη καθυστέρηση. 

Επικοινωνία Soft Starter - PLC: Οι εκκινητές θα πρέπει να διαθέτουν ενσωματωμένο multi protocol 

fieldbus για να μπορούν να ελέγχονται και να παρακολουθούνται από υπολογιστικά συστήματα 

ελέγχου. 

 

 
15.5. Πιστοποιητικά - παράδοση - εγγυήσεις - ανταλλακτικά 

 

Κάθε soft starter θα συνοδεύεται από τα παρακάτω πιστοποιητικά: 

 
• ότι κατασκευάσθηκε σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ειδικότερες απαιτήσεις του 

Κεφαλαίου των Προδιαγραφών, 

• ότι οι προσφερόμενοι τύποι είναι κατάλληλοι για την οδήγηση των κινητήρων που αναφέρονται στην 

παρούσα μελέτη. 

Το πιστοποιητικό αυτό θα εκδίδεται από διεθνή και αναγνωρισμένο στις χώρες της Ε.Ε. οίκο πιστοποιήσεων, 

εγκρίσεων και ελέγχου. 

 

 
Κάθε soft starter θα συνοδεύεται επίσης από το ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό σχέδιο βάσει του  

οποίου έγινε η κατασκευή του. 

Με την παράδοση των soft starter θα υποβληθούν τα παρακάτω: 

 
• Τεχνικά έντυπα των Προσφερομένων soft starter που θα περιέχουν και περιγράφουν οτιδήποτε 

απαιτείται από το Κεφάλαιο του παρόντος τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 

• Ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά σχέδια (διαγράμματα πλακετών) των soft starter 

 
• Πλήρεις Κατάλογοι ανταλλακτικών (space parts) όλων των επιμέρους μερών των soft starter 

προτεινόμενοι από τον Κατασκευαστή τους 

 
• Οδηγό προσδιορισμού λειτουργικών σφαλμάτων (TROUBLE SHOOTING  DIAGRAM) 

 
• Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των soft starter. 

 
Όλα τα έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών και οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης που θα  

υποβληθούν με την παράδοση του εξοπλισμού και προδιαγράφονται στο παρόν τεύχος, θα πρέπει να 
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είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από εξειδικευμένους όρους οι οποίοι θα είναι γραμμένοι στην 

Αγγλική γλώσσα. 

Κάθε soft starter θα συνοδεύεται από εγγύηση του κατασκευαστή του η οποία  θα  καλύπτει πλήρως  

την ορθή λειτουργία του μηχανήματος για δύο (2) έτη. 

Η Υπηρεσία σε κάθε περίπτωση έχει το δικαίωμα εκτέλεσης οποιουδήποτε ελέγχου αφορά  στην 

τήρηση των προδιαγραφών του τεύχους αυτού. 

 

 
16. Περιγραφή αυτόματης λειτουργίας αντλιοστασίων 

 
16.1. Το άρθρο αυτό περιγράφει γενικά τον αυτόματο τρόπο λειτουργίας των αντλιών των 

αντλιοστασίων άρδευσης. Οι απαιτήσεις των διαφόρων επί μέρους στοιχείων του συστήματος 

αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα και παραγράφους της προδιαγραφής αυτής. 

16.2. Η ρύθμιση της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων γίνεται βάσει της ζητούμενης 

παροχής. Σ' αυτό το σύστημα ρυθμίσεως η παροχή προσαρμόζεται αυτόματα με τη ζήτηση  του  

δικτύου με εκκίνηση (μέσω soft starter) ή στάση της πρώτης αντλίας. 

16.3. Το βασικό όργανο με το οποίο επιτυγχάνεται ο αυτοματισμός στην λειτουργία των 

αντλιοστασίων, αποτελείται από ένα σύστημα μετρήσεως της στάθμης των δεξαμενών μέσω 

ηλεκτροδίων και ενός συστήματος αυτοματισμού σε κάθε ηλεκτρικό πίνακα, που επικοινωνούν μεταξύ 

τους μέσω υπόγειου καλωδίου NYY 5X2.5 mm2. Το σύστημα αυτό βάσει των ενδείξεων  της 

ζητούμενης παροχής δίνει εντολή εκκινήσεως ή στάσεως στις αντλητικές μονάδες. 

16.4. Η περιγραφή των διαδοχικών φάσεων λειτουργίας της εγκαταστάσεως γίνεται αναλυτικά 

παρακάτω. Θεωρούμε μια χρονική στιγμή, όποτε δεν υπάρχει ζήτηση στο δίκτυο. Οι αντλίες δεν 

λειτουργούν και το δίκτυο βρίσκεται στην κανονική του πίεση. Εάν η ζήτηση του δικτύου υπερβεί μια 

καθορισμένη τιμή, τότε βάση των ρυθμίσεων στα ηλεκτρόδια στάθμης της αντίστοιχης δεξαμενής θα 

δοθεί εντολή στο προηγούμενο αντλιοστάσιο να ξεκινήσει την λειτουργία του, έτσι ώστε να  

εξασφαλιστεί η αναγκαία ζήτηση. Αυτό με την σειρά του σημάνει την σταδιακή (αν απαιτηθεί) εκκίνηση 

σε σειρά όλων των αντλιοστασίων επιφανείας και τελικώς και την υποβρύχιας αντλίας προκειμένου να 

καλυφθεί η ζήτηση. Η δεύτερη (εφεδρική) αντλία εναλλάσσονται αυτόματα στην σειρά λειτουργίας,  

ώστε να μειωθεί η συχνότητα εκκινήσεως αυτών και να εξασφαλισθεί κατά το δυνατόν ομοιόμορφη 

φθορά τους. 

 

 
17. Σύστημα αυτόματης λειτουργίας αντλιοστασίων 

 
17.1. Γενικά 

 

α. Στο άρθρο αυτό αναγράφονται οι απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να καλύπτει το σύστημα 

αυτοματισμού, μετρήσεων και σημάνσεων των αντλιοστασίων ύδρευσης του δικτύου. Επίσης 

περιγράφονται τα βασικά όργανα και ο πίνακας αυτοματισμού. 
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β. Ο βασικός σκοπός του συστήματος αυτοματισμού είναι να εξασφαλίζει την αυτόματη προσαρμογή 

της ποσότητας του νερού που παρέχει κάθε αντλητική εγκατάσταση με τη ζητούμενη, με λειτουργία και 

στάση των αντλιών όπως περιγράφεται στην παράγραφο 16. Εκτός όμως από αυτά  το  σύστημα 

πρέπει να έχει την δυνατότητα ελέγχου και μετρήσεως των διαφόρων μεγεθών παροχής και στάθμης, 

όπως με λεπτομέρειες περιγράφεται στη συνέχεια, καθώς και να δίνει εικόνα της καταστάσεως που 

επικρατεί κάθε στιγμή με κατάλληλα σήματα, προστατεύοντας συγχρόνως την εγκατάσταση από 

συνθήκες ανώμαλης λειτουργίας. 

γ. Το σύστημα αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: 

 
• Διάταξη μετρήσεως της παροχής νερού της αντλητικής εγκαταστάσεως. 

• Διάταξη μετρήσεως της στάθμης νερού στην δεξαμενή νερού και προστασίας από λειτουργία 

των αντλιών εν ξηρώ. 

• Πίνακα αυτοματισμού, μετρήσεων και σημάνσεων στον οποίο καταλήγουν οι εντολές και 

σημάνσεις των διατάξεων αυτών μέσα στον οποίο βρίσκονται τα όργανα που  εξασφαλίζουν  

την αυτόματη και ομαλή λειτουργία του αντλιοστασίου. 

Η ρύθμιση της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων γίνεται βάσει της ζητούμενης παροχής. Σ' 

αυτό το σύστημα ρυθμίσεως η παροχή προσαρμόζεται αυτόματα με τη ζήτηση του δικτύου με εκκίνηση 

(μέσω soft starter) ή στάση της πρώτης αντλίας. 

 

 
Το βασικό όργανο με το οποίο επιτυγχάνεται ο αυτοματισμός στην λειτουργία των αντλιοστασίων, 

αποτελείται από ένα σύστημα μετρήσεως της στάθμης των δεξαμενών μέσω ηλεκτροδίων και ενός 

συστήματος αυτοματισμού σε κάθε ηλεκτρικό πίνακα, που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω υπόγειου 

καλωδίου NYY 5X2.5 mm2. Το σύστημα αυτό βάσει των ενδείξεων της ζητούμενης παροχής δίνει εντολή 

εκκινήσεως ή στάσεως στις αντλητικές μονάδες. 

 

 
Η περιγραφή των διαδοχικών φάσεων λειτουργίας της εγκαταστάσεως γίνεται αναλυτικά παρακάτω: 

θεωρούμε μια χρονική στιγμή, όποτε δεν υπάρχει ζήτηση στο δίκτυο. Οι αντλίες δεν λειτουργούν και το 

δίκτυο βρίσκεται στην κανονική του πίεση. Εάν η ζήτηση του δικτύου υπερβεί μια καθορισμένη τιμή, τότε 

βάση των ρυθμίσεων στα ηλεκτρόδια στάθμης της αντίστοιχης δεξαμενής θα δοθεί εντολή στο 

προηγούμενο αντλιοστάσιο να ξεκινήσει την λειτουργία του, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αναγκαία 

ζήτηση. Αυτό με την σειρά του σημάνει την σταδιακή (αν απαιτηθεί) εκκίνηση σε σειρά όλων των 

αντλιοστασίων επιφανείας προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση. Η δεύτερη (εφεδρική) αντλία 

εναλλάσσονται αυτόματα στην σειρά λειτουργίας, ώστε να μειωθεί η συχνότητα εκκινήσεως αυτών και να 

εξασφαλισθεί κατά το δυνατόν ομοιόμορφη φθορά τους. 

 

 
Συγκεκριμένα: Στην δεξαμενή Δ1 τοποθετείται απλή φλοτεροβάνα για το έλεγχο της στάθμης. Από αυτήν 

με φυσική ροή το νερό πηγαίνει στην δεξαμενή εξισορρόπησης του αντλιοστασίου ΝΑ1, στην οποία 

τοποθετούνται τρία ηλεκτρόδια στάθμης. Το χαμηλό ηλεκτρόδιο αποτελεί την γείωση του συστήματος 
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ενώ τα άλλα δύο αποτελούν την άνω και κάτω στάθμη, με την οποία προσδιορίζεται η λειτουργία της 

αντλίας ( προστασία από ξηρά λειτουργία). Το ίδιο σύστημα υπάρχει και στο αντλιοστάσιο ΝΑ2, ενώ 

στην Δεξαμενή Δ2 υπάρχει ηλεκτρική φλοτεροβάνα (on-off). Σε ηρεμία το σύστημα ελέγχει και αναμένει. 

Όταν η Δ2 ξεκινά και δίνει νερό ανοίγει η επαφή της φλοτεροβάνας της και δίνει εντολή μέσω του 

καλωδίου στον αυτοματισμό του πίνακα του αντλιοστασίου ΝΑ2. Αυτός ελέγχει αν τηρείται η συνθήκη της 

αποφυγής ξηράς λειτουργίας (στάθμη νερού δεξαμενής εξισορρόπησης ανάμεσα στο 2 και 3 ηλεκτρόδιο) 

και εκκινεί μία από τα δύο αντλίες (εναλλάξ) τροφοδοτώντας την δεξαμενή Δ2 με νερό. Ταυτόχρονα 

αρχίζει και πέφτει η στάθμη νερού στην δεξαμενή εξισορρόπησης του ΝΑ2 οπότε ανοίγει η επαφή στην 

ηλεκτρική φλοτεροβάνα αυτής και δίνει σήμα , μέσω του καλωδίου, στο αυτοματισμού του ηλεκτρικού 

πίνακα του αντλιοστασίου ΝΑ1. Με τον ίδιο τρόπο αυτός ελέγχει αν τηρείται η συνθήκη της αποφυγής 

ξηράς λειτουργίας (στάθμη νερού δεξαμενής εξισορρόπησης ανάμεσα στο 2 και 3 ηλεκτρόδιο) και εκκινεί 

μία από τα δύο αντλίες (εναλλάξ) τροφοδοτώντας με νερό την δεξαμενή εξισορρόπησης του 

αντλιοστασίου ΝΑ2. Η δεξαμενή εξισορρόπησης του ΝΑ1 τροφοδοτείται με φυσική ροή από την 

δεξαμενή Δ1, ενώ για τον έλεγχο της ροής της χρησιμοποιείται απλή φλοτεροβάνα. 

 

 
Με την ίδια λογική όταν η δεξαμενή Δ2 παύει να τροφοδοτεί με νερό το δίκτυο κλείνει η επαφή της 

φλοτεροβάνας, που με την σειράς της δίνει εντολή στον ηλεκτρικό πίνακα του ΝΑ2 να σταματήσει τις 

αντλίες του (όποια λειτουργεί). Στην συνέχεια κλείνει η επαφή της φλοτεροβάνας στην δεξαμενή 

εξισορρόπησης του ΝΑ2, η οποία στέλνει σήμα για να σταματήσουν οι αντλίες του ΝΑ1 (μέσω του 

ηλεκτρικού του πίνακα). Αν το νερό φτάσει στην ανώτατη στάθμη της δεξαμενής εξισορρόπησης του 

ΝΑ1 τότε η φλοτεροβάνα του διακόπτει την ροή από την Δ1. 

 

 
Για τον έλεγχο της λειτουργίας του Booster στο ΝΑ3 θα τοποθετηθεί σύστημα τηλεχειρισμού 

αυτοματοποίησης δεξαμενής αντλιοστασίου. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθεί συσκευή πομπού και δέκτης 

τηλεχειρισμού για τον έλεγχο της στάθμης της δεξαμενής Δ4. Η συγκεκριμένη συσκευή θα διασυνδεθεί 

και θα στέλνει σήμα VHF στον αυτοματισμού του ηλεκτρικού πίνακα του Booster ΝΑ3. Θα αποτελείται 

από ενσωματομένο φορτιστή 12 V για μπαταρία 7 Ah και ενσωματομένο ηλιακό φορτιστή. 

 

 
17.2. Λειτουργικές απαιτήσεις συστήματος αυτοματισμού 

 

α. Γενικά 

 
• Το σύστημα αυτοματισμού, μετρήσεως και σημάνσεων, πρέπει να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία 

των αντλιοστασίων και σε περίπτωση ανωμαλιών λειτουργίας να ειδοποιεί κατάλληλα και να 

προφυλάσσει την εγκατάσταση από βλάβες. 

• Για την εκπλήρωση αυτού του προορισμού του, το σύστημα αυτοματισμού πρέπει να παρέχει 

απαραίτητα τις δυνατότητες, που αναφέρονται στη συνέχεια και εκτός από αυτές τυχόν άλλες που θα 

υποδειχθούν από τον οίκο κατασκευής του συστήματος. 
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18. Ηλεκτρική εγκατάσταση κινήσεως αντλιοστασίων 

 
 
 

α. Γενικά 
 

Το άρθρο αυτό αφορά τις ειδικές απαιτήσεις για την προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση των απαιτούμενων 

καλωδιώσεων για την σύνδεση των αντλητικών συγκροτημάτων και του βοηθητικού εξοπλισμού κινήσεως 

των αντλιοστασίων. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες ηλεκτρολογικές εργασίες για να 

γίνουν οι απαιτούμενες συνδέσεις συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος ώστε να λειτουργούν κανονικά τα 

αντλητικά συγκροτήματα, ο βοηθητικός εξοπλισμός του αντλιοστασίου και το σύστημα αυτοματισμού και 

σημάνσεως, σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

Οι αγωγοί όλων των καλωδίων θα είναι χάλκινοι, θερμής εξελάσεως, μονόκλωνοι μέχρι διατομής 10 

τετρ. χιλ. και πολύκλωνοι για τις μεγαλύτερες διατομές. Οι διατομές των αγωγών θα είναι τουλάχιστον 

όσες αναφέρονται στα συμβατικά σχέδια. Σε όσες περιπτώσεις στα σχέδια δεν αναγράφονται 

διαστάσεις για αγωγούς χαμηλής τάσης, η διατομή τους θα ορισθεί από τον ανάδοχο, ούτως ώστε 

σύμφωνα με τις συμβατικές προδιαγραφές να είναι αρκετή για το ρεύμα που την διαρρέει. 

 

 
Ειδικότερα θα κατασκευασθούν τα εξής: 

 
• Δίκτυο κινήσεως 220/380V για την τροφοδότηση των ηλεκτροκινητήρων των αντλιών,  της 

ηλ/της δικλείδας κ.λ.π. καταναλώσεων του αντλιοστασίου. 

• Δίκτυο κυκλωμάτων αυτοματισμού, με το οποίο θα διασυνδεθούν με τον πίνακα αυτοματισμού 

όλα τα εξαρτήματα, συσκευές και μηχανήματα, που χρειάζεται να συνδεθούν. 

 

 
β. Καλώδια και αγωγοί 

 

• Τα καλώδια θα είναι ανθυγρά τύπου ΝΥΥ κατά VDE 0721. 

• Από τον ηλεκτρικό πίνακα θα αναχωρεί ένα καλώδιο τύπου ΝΥΥ προς κάθε ηλεκτροκινητήρα, 

προστατευμένο στη διαδρομή τους από τμήματα γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα και σωλήνα 

ΗΕLIFLΕΧ στο τελικό τμήμα, των οποίων οι διατομές δίδονται στα σχέδια. 

• Τα κάθετα τμήματα των γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων που αναχωρούν από τον πίνακα θα 

στηρίζονται με διμερή κολλάρα επάνω σε πρόσθετο κοιλοδοκό. 

• Η παροχή της Δ.Ε.Η. αρχίζει από τα όργανα της Δ.Ε.Η, τα οποία θα  είναι τοποθετημένα επί  

του δίστυλου της Δ.Ε.Η. Στην περίπτωση αυτή το καλώδιο οδεύει προς τον ηλεκτρικό πίνακα 

του αντλιοστασίου εντός χάνδακος πλάτους 0,40 μ προστατευμένο με γαλβανισμένο 

σιδηροσωλήνα διατομής όπως φαίνεται στα σχέδια. 

• Όλοι οι αγωγοί μέσα στο αντλιοστάσιο για τα βοηθητικά κυκλώματα και τον αυτοματισμό θα 

είναι αντιστοίχως τύπων Ν\Λ/ και ΝΥΚΥ και θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς. 
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• Η διαμόρφωση των άκρων των καλωδίων πρέπει να είναι επιμελημένη και σύμφωνη με τους 

κανόνες της καλής τέχνης και η σύνδεσή τους με τους ακροδέκτες των κινητήρων θα γίνεται με 

ακροπέδιλα (κως). 

 

 
19. Εγκατάσταση φωτισμού αντλιοστασίων 

 
19.1. Το κάθε αντλιοστάσιο θα εφοδιασθεί με πλήρες δίκτυο φωτισμού που θα λειτουργεί με το 

εναλλασσόμενο ρεύμα 220 V, 50 περιόδων, του αντλιοστασίου. 

19.2. Το δίκτυο φωτισμού του αντλιοστασίου θα τροφοδοτείται από τον ηλεκτρικό πίνακα αυτού. 

 
19.3. Ο πίνακας φωτισμού θα περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες γραμμές εσωτερικού και εξωτερικού 

φωτισμού, ρευματοδότες ΣΟΥΚΟ και τριφασικό. 

19.4. Σαν όργανα προστασίας των γραμμών αναχωρήσεως θα χρησιμοποιηθούν μικροαυτόματοι 

διακόπτες. 

19.5. Ο διακόπτης φωτισμού θα είναι στεγανός και θα τοποθετηθεί σε ύψος 1,5μ. από το δάπεδο. 

 
19.6. Οι ρευματοδότες θα είναι στεγανοί, και θα τοποθετηθούν σε ύψος 0,60μ. από το δάπεδο. 

 
19.7. Όλα τα φωτιστικά σώματα θα είναι κατάλληλα για εναλλασόμενο ρεύμα 220ν, 50 περιόδων 

 
19.8. Στον εσωτερικό χώρο θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα φθορισμού στεγανά 2χ36\Λ/. 

 
19.9. Κάθε φωτιστικό σώμα θα πιστοποιείται εγκατεστημένο με όλα τα εξαρτήματα του, δηλαδή βάση, 

ανακλαστήρα, λαμπτήρα, λυχνιολαβές κ.λ.π. Τα φωτιστικά σώματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις που 

δείχνονται στα σχέδια ηλεκτρικών. 

19.10. Οι καλωδιώσεις φωτισμού θα είναι τύπου ΝΥΥ και θα τοποθετηθούν εντός γαλβανισμένων 

σιδηροσωλήνων ή πλαστικών βαρέως τύπου (με την έγκριση της επίβλεψης) και ανάλογου διατομής  

και με τα αντίστοιχα εξαρτήματα αυτών. 

19.11. Στην τιμή της εγκαταστάσεως του φωτισμού του αντλιοστασίου περιλαμβάνονται οι 

καλωδιώσεις, σωληνώσεις (σιδηροσωλήνες, χαλύβδινες, πλαστικές βαρέως τύπου του εσωτερικού 

φωτισμού με τα εξαρτήματα τους, διακόπτες, ρευματοδότες, κ.λ.π. εκτός των φωτιστικών σωμάτων 

φθορισμού και ατμών υδραργύρου. 

19.12. Τα αυτόνομα φωτιστικά σώματα ασφαλείας λειτουργούν σαν φωτιστικά σώματα είτε είναι υπό 

τάση είτε όχι. Είναι στεγανά, τάσης λειτουργίας 220ν με λάμπα φθορισμού 8\Λ/, με ενσωματωμένη 

ασφάλεια τήξεως 0,2Α ενσωματωμένο διακόπτη λειτουργίας, με αυτόματη επαναφορά μετά το τέλος  

της διακοπής ρεύματος και συσσωρευτή Ν ί-03. Τέλος η ονομαστική ένταση φωτισμού διατηρείται 

τουλάχιστον για δύο (2) ώρες. 

 

 
20. Γειώσεις αντλιοστασίων 
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20.1. Σε κάθε αντλιοστάσιο, θα κατασκευασθεί θεμελιακή γειώση και τρίγωνο γειώσεως. Η θεμελικαή 

γείωση θα κατασκευαστεί εντός των θεμελίων αντλιοστασίου – δεξαμενής και θα φέρει τις κατάλληλςες 

αναμονές για σύνδεση της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Τα τρία ηλεκτρόδια του τριγώνου θα συνδεθούν 

μεταξύ τους με γυμνό χάλκινο πολύκλωνο αγωγό διατομής 70 τ.χ, ο οποίος θα συνδέεται τόσο με την 

θεμελιακή όσο και με τον αγωγό γειώσεως του πίνακα μέσω ειδικού εξαρτήματος αποσυνδέσεως, 

τοποθετημένου μέσα στον πίνακα του αντλιοστασίου, για την δυνατότητα μετρήσεως της αντιστάσεως 

γειώσεως του τριγώνου. 

20.2. Η αντίσταση γειώσεως πρέπει να μην υπερβαίνει τα 3Ω. 

 
20.3. Κάθε ηλεκτρόδιο (γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας 2 1/4") θα έχει μήκος 3,00 μ  και οι κορυφές  

του θα σχηματίζουν ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 3,00 μέτρα. 

20.4. Η κορυφή κάθε ηλεκτροδίου με το κολλάρο θα προστατεύεται σε φρεάτιο 30x30 εκ. από δρομική 

πλινθοδομή, η δε κορυφή του κάθε ηλεκτροδίου θα απέχει από το χυτοσιδηρό κάλυμμα του φρεατίου 

περίπου 20 εκ. 
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