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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’ ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Πεδίο εφαρμογήσ - Οριςμοί 

Οι παρόντεσ γενικοί όροι ιςχφουν για όλεσ τισ εργαςίεσ καταςκευισ. 
Στισ περιπτϊςεισ που τυχόν όροι των λοιπϊν ομάδων εργαςιϊν τθσ παροφςασ ΓΤΣΥ παρεκκλίνουν από τουσ 
γενικοφσ όρουσ, αυτοί υπεριςχφουν των γενικϊν όρων. 

2. Τλικά 

2.1 Γενικά 

(α)  Στισ εργαςίεσ περιλαμβάνεται θ προμικεια των αναγκαίων υλικϊν και δομικϊν ςτοιχείων κακϊσ και 
θ φόρτωςθ, μεταφορά, εκφόρτωςθ και αποκικευςθ αυτϊν ςτο εργοτάξιο. 

(β)  Υλικά και δομικά ςτοιχεία τα οποία διακζτει ο Εργοδότθσ ςτον Ανάδοχο, πρζπει να ηθτοφνται 
ζγκαιρα από τον Ανάδοχο. 

(γ) Τα υλικά και τα δομικά ςτοιχεία που πρόκειται να ενςωματωκοφν ςτο ζργο, πρζπει να είναι 
κατάλλθλα για τθν προβλεπόμενθ χριςθ τουσ και να είναι ςυμβατά μεταξφ τουσ. 

2.2 Δείγματα 

Υλικά και δομικά ςτοιχεία τα οποία χρθςιμοποιοφνται από τον Ανάδοχο ωσ δείγματα και δεν 
ενςωματϊνονται ςτο ζργο, επιτρζπεται να είναι μεταχειριςμζνα ι αμεταχείριςτα κατ’ επιλογι του 
Αναδόχου. 

2.3 Ρρομικεια 

(α)  Τα υλικά και τα δομικά ςτοιχεία τα οποία πρόκειται, με μζριμνα και ευκφνθ του Αναδόχου, να 
ενςωματωκοφν ςτο ζργο πρζπει να είναι καινοφρια. 

(β)  Οι διαςτάςεισ και θ ποιότθτα υλικϊν και δομικϊν ςτοιχείων για τα οποία υπάρχουν πρότυπεσ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ, πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τισ προδιαγραφζσ αυτζσ. 

3. Εκτζλεςη εργαςιϊν 

(α)  Σχετικά με τα ςυναντϊμενα εμπόδια ςτο χϊρο του ζργου, π.χ. αρχαιολογικά ευριματα, δίκτυα ΟΚΩ 
κλπ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ διατάξεισ και εντολζσ των αρμοδίων φορζων. 

(β)  Ο Ανάδοχοσ πρζπει να κρατά ελεφκερουσ τουσ δρόμουσ και τισ λοιπζσ κυκλοφοριακζσ προςβάςεισ 
που είναι αναγκαίεσ για τθ διατιρθςθ τθσ ροισ τθσ κυκλοφορίασ. Θ πρόςβαςθ ςε εγκαταςτάςεισ των 
ΟΚΩ, ςε εγκαταςτάςεισ απόρριψθσ απορριμμάτων, ςε εγκαταςτάςεισ τθσ πυροςβεςτικισ, ςε 
τριγωνομετρικά ςθμεία κτλ. πρζπει να παραμζνει κατά το δυνατόν ανεμπόδιςτθ κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια καταςκευισ του ζργου και κα καταβάλλεται κάκε προςπάκεια από τον Ανάδοχο για τθν 
ελαχιςτοποίθςθ των ςχετικϊν οχλιςεων. 

(γ)  Σε περίπτωςθ που, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν, ανευρεκοφν επικίνδυνα υλικά, π.χ. ςτο ζδαφοσ, 
ςτουσ υδάτινουσ πόρουσ ι ςε δομικά ςτοιχεία και καταςκευζσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
ενθμερϊςει τον Εργοδότθ χωρίσ κακυςτζρθςθ. Σε περίπτωςθ άμεςου κινδφνου ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να λάβει άμεςα όλα τα αναγκαία μζτρα αςφαλείασ. Τυχόν αναγκαία πρόςκετα μζτρα 
κα ςυμφωνθκοφν από κοινοφ μεταξφ Εργοδότθ και Αναδόχου. Οι δαπάνεσ για τα λθφκζντα άμεςα 
μζτρα και τα τυχόν πρόςκετα πλθρϊνονται πρόςκετα ςτον Ανάδοχο. 
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4. Περιλαμβανόμενεσ δαπάνεσ 

(α)  Στισ τιμζσ μονάδασ όλων των εργαςιϊν περιλαμβάνεται «κάκε δαπάνθ», ζςτω και εάν δεν 
κατονομάηεται ρθτά, αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ κάκε εργαςίασ. 

(β)  Σφμφωνα με το παραπάνω εδάφιο, μνθμονεφονται ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, για απλι 
διευκρίνιςθ του όρου «κάκε δαπάνθ», οι ακόλουκεσ δαπάνεσ, οι οποίεσ ςε κάκε περίπτωςθ 
περιλαμβάνονται ςτισ τιμζσ μονάδοσ όλων των εργαςιϊν, εκτόσ εάν γίνεται ρθτι αναφορά περί του 
αντικζτου ςτισ επί μζρουσ εργαςίεσ. 

Οι δαπάνεσ ςτα υλικά και τον εξοπλιςμό από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ειδικοφσ φόρουσ, κρατιςεισ και 
οποιεςδιποτε άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ που κα ιςχφουν κατά τθ δθμοπράτθςθ και εκτζλεςθ του ζργου. 

Οι δαπάνεσ προμικειασ και μεταφοράσ ςτουσ τόπουσ ενςωμάτωςθσ ι/και αποκικευςθσ, φφλαξθσ, 
επεξεργαςίασ και προςζγγιςθσ όλων ανεξάρτθτα των υλικϊν, κυρίων και βοθκθτικϊν ενςωματουμζνων και 
μθ, που είναι αναγκαία για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 
φορτοεκφορτϊςεισ, χαμζνουσ χρόνουσ μεταφορικϊν μζςων / προςωπικοφ και άλλων μθχανικϊν μζςων, 
εξοπλιςμοφ και προςωπικοφ λοιπϊν εργαςιϊν που κακυςτεροφν από τισ εργαςίεσ και λοιπζσ κακυςτεριςεισ 
φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφορϊν. Επίςθσ περιλαμβάνονται οι κάκε είδουσ μετακινιςεισ, 
φορτοεκφορτϊςεισ, μεταφορζσ, απϊλειεσ χρόνου κλπ κάκε είδουσ μεταφορικϊν και λοιπϊν μζςων, 
εξοπλιςμοφ και προςωπικοφ, μζχρι και τθν πλιρθ ενςωμάτωςθ (ι/και χριςθ τουσ) ι/και μεταφοράσ, 
ςφμφωνα με τα παραπάνω, των περιςςευμάτων ι/και ακαταλλιλων προϊόντων εκςκαφϊν και αχριςτων 
υλικϊν ςτουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ και των οποιωνδιποτε 
περιβαλλοντικϊν περιοριςμϊν, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία και τουσ εγκεκριμζνουσ 
περιβαλλοντικοφσ όρουσ του ζργου. 

Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, αςφαλίςεων και όλων των λοιπϊν ςχετικϊν επιβαρφνςεων 
που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα Νομοκεςία, του κάκε είδουσ επιςτθμονικοφ και διευκφνοντοσ το ζργο 
προςωπικοφ, του ειδικευμζνου ι όχι προςωπικοφ των γραφείων, εργοταξίων, μθχανθμάτων, ςυνεργείων 
κτλ., εργαηόμενου ςτον τόπο του ζργου. 

Οι δαπάνεσ κινθτοποίθςθσ του Αναδόχου, εξεφρεςθσ (ενοικίαςθ ι αγορά), καταςκευισ, οργάνωςθσ, 
διαρρφκμιςθσ κλπ των εργοταξιακϊν χϊρων, των εγκαταςτάςεων ς' αυτοφσ, των παροχϊν νεροφ, θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ, τθλεφϊνου και λοιπϊν ευκολιϊν, των ςχετικϊν ςυνδζςεων, των εγκαταςτάςεων γραφείων του 
Αναδόχου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

Οι δαπάνεσ λειτουργίασ όλων των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν, κακϊσ και οι δαπάνεσ 
απομάκρυνςθσ των εγκαταςτάςεων αυτϊν μετά τθν περαίωςθ του ζργου και θ αποκατάςταςθ του χϊρου ςε 
βακμό αποδεκτό από τον Εργοδότθ. 

Οι δαπάνεσ για κάκε είδουσ αςφαλίςεισ (εργαςιακι, μεταφορϊν, μθχανθμάτων, προςωπικοφ, 
εγκαταςτάςεων κλπ) κακϊσ και για τυχόν άλλεσ αςφαλίςεισ που αναφζρονται ιδιαίτερα ςτουσ όρουσ 
δθμοπράτθςθσ του ζργου. 

Οι δαπάνεσ τιρθςθσ των κανόνων αςφάλειασ και υγιεινισ που αφοροφν τισ εγκαταςτάςεισ και το προςωπικό 
του εργοταξίου, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία και τα οριηόμενα ςτο Φάκελο Υγιεινισ και Αςφάλειασ 
του ζργου. 

Οι δαπάνεσ ποιοτικϊν ελζγχων, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν παροφςα ΓΤΣΥ, ςτουσ λοιποφσ όρουσ 
δθμοπράτθςθσ, όπωσ αυτό κακορίηεται από τθν ιςχφουςα Νομοκεςία. Επιςθμαίνεται ότι ςτισ δαπάνεσ του 
ποιοτικοφ ελζγχου, περιλαμβάνονται και τυχόν κάκε είδουσ "δοκιμαςτικά τμιματα" που προβλζπονται 
ςτουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ (με τισ μετριςεισ, δοκιμζσ, αξία υλικϊν, χριςθ μθχανθμάτων, εργαςία κλπ). 

Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ των μθχανθμάτων και λοιποφ εξοπλιςμοφ που 
απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ του ζργου, μζςα ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται τα μιςκϊματα, θ μεταφορά, θ 
ςυναρμολόγθςθ, θ αποκικευςθ, θ φφλαξθ και θ αςφάλιςθ αυτϊν, θ επιβάρυνςθ λόγω απόςβεςθσ, θ 
επιςκευι, θ ςυντιρθςθ, θ άμεςθ αποκατάςταςθ (όπου επιβάλλεται θ χριςθ τουσ για τθ διατιρθςθ του 
χρονοδιαγράμματοσ), οι θμεραργίεσ για οποιαδιποτε αιτία, θ απομάκρυνςθ αυτϊν μαηί με τθν τυχόν 
απαιτοφμενθ διάλυςθ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, οι άγονεσ μετακινιςεισ, τα απαιτοφμενα καφςιμα, 
λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Οι εν λόγω δαπάνεσ αφοροφν τόςο τα μθχανιματα που κα χρθςιμοποιοφνται 
για τθν εκτζλεςθ των ζργων, όςο και τυχόν άλλα που κα ευρίςκονται επί τόπου των ζργων, ζτοιμα για 
λειτουργία (ζςτω και αν δεν χρθςιμοποιοφνται), για τθν αντικατάςταςθ άλλων μθχανθμάτων ςε περίπτωςθ 
βλάβθσ, ι για οποιαδιποτε άλλθ αιτία. 
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Οι δαπάνεσ κακυςτεριςεων, μειωμζνθσ απόδοςθσ και μετακινιςεων μθχανθμάτων και προςωπικοφ 
εκτζλεςθσ των ζργων, με μεκοδολογία χαμθλισ παραγωγικότθτασ, λόγω των ςυναντωμζνων εμποδίων ςτο 
χϊρο του ζργου, όπωσ αρχαιολογικϊν ευρθμάτων, δικτφων Ο.Κ.Ω. κλπ και των παρεμβάςεων των αρμοδίων 
για τα εμπόδια αυτά φορζων (ΥΡ.ΡΟ., Δ.Ε.Θ., Ο.Τ.Ε., δθμόςιεσ Επιχειριςεισ / Εταιρείεσ Φδρευςθσ - 
Αποχζτευςθσ κλπ), κακϊσ και λόγω τθσ καταςκευισ των ζργων κατά φάςεισ από τθ ςυνάντθςθ των 
παραπάνω εμποδίων και των ςυνεπαγόμενων δυςχερειϊν που κα προκφψουν από τθ διατιρθςθ τθσ 
υπάρχουςασ κυκλοφορίασ πεηϊν, οχθμάτων και λοιπϊν μζςων μετακίνθςθσ του κοινοφ γενικά. 

Θ δαπάνθ ςφνταξθσ και υποβολισ ακριβϊν και λεπτομερειακϊν ςχεδίων του ζργου «εκ καταςκευισ» ι «ωσ 
κατεςκευάςκθ» για όλεσ τισ καταςκευζσ και τισ λοιπζσ ςυνκικεσ που διαμορφϊκθκαν ςτο ζργο, κακϊσ 
επίςθσ και για τισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό. 

Οι δαπάνεσ των κάκε είδουσ αντλιςεων, διευκετιςεων και λοιπϊν καταςκευϊν, για τθν αντιμετϊπιςθ όλων 
των επιφανειακϊν, υπογείων και πθγαίων νερϊν. 

Θ τοποκζτθςθ ενθμερωτικϊν πινακίδων με τα βαςικά ςτοιχεία του ζργου, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του 
Εργοδότθ. 

Οι δαπάνεσ διατιρθςθσ, κατά τθν περίοδο τθσ καταςκευισ, του χϊρου του ζργου κακαροφ και 
απαλλαγμζνου από ξζνα προσ το ζργο αντικείμενα, προϊόντα εκςκαφϊν κτλ. και θ απόδοςθ, μετά το τζλοσ 
των εργαςιϊν, του χϊρου κακαροφ και ελεφκερου από οποιεςδιποτε καταςκευζσ και εμπόδια. 

Οι δαπάνεσ για τθν πρόλθψθ αλλά και τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν κτιρίων ι λοιπϊν ζργων και 
εγκαταςτάςεων, που οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου.  

Οι δαπάνεσ μίςκωςθσ ι αγοράσ εδαφικισ λωρίδασ, καταςκευισ και ςυντιρθςθσ των κάκε είδουσ 
εργοταξιακϊν οδϊν, κακϊσ και οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ / αδειοδότθςθσ αναγκαίων χϊρων για τθν 
εναπόκεςθ προϊόντων εκςκαφισ και άλλων περιςςευμάτων κλπ. 

Οι δαπάνεσ των πάςθσ φφςεωσ μελετϊν και ερευνϊν, των οποίων θ εκτζλεςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ, γίνεται από τον Ανάδοχο. 

Οι δαπάνεσ πρόςκετων εργαςιϊν και λιψθσ ςυμπλθρωματικϊν μζτρων αςφάλειασ για τθ μθ παρακϊλυςθ 
τθσ ομαλισ κυκλοφορίασ πεηϊν, οχθμάτων και λοιπϊν μζςων διακίνθςθσ του κοινοφ γενικά, όπωσ π.χ. : 

Οι δαπάνεσ των προςωρινϊν γεφυρϊςεων ορυγμάτων πλάτουσ μικρότερου των 5,0 m που τυχόν κα 
απαιτθκοφν για τθν αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων και πεηϊν, εφόςον δεν είναι δυνατόν, 
ςφμφωνα με τισ αρμόδιεσ Αρχζσ ι/και τον Εργοδότθ, να γίνει εκτροπι τθσ κυκλοφορίασ ςε άλλεσ διαδρομζσ 
και εφόςον επιτρζπεται θ καταςκευι τζτοιων ορυγμάτων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των όρων 
δθμοπράτθςθσ. 

Οι δαπάνεσ των εργαςιϊν που κα εξαςφαλίηουν, κατά τα ιςχφοντα και τισ υποδείξεισ του Εργοδότθ, τθν 
απρόςκοπτθ και ακίνδυνθ κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων ςτον ευρφτερο γειτονικό χϊρο του εργοταξίου 
και όπου αυτό απαιτθκεί, δθλαδι θ τοποκζτθςθ περίφραξθσ, θ κακθμερινι κάλυψθ των ορυγμάτων, θ ικανι 
αντιςτιριξθ των πρανϊν των ορυγμάτων, ϊςτε να παρζχουν αςφάλεια των διακινουμζνων, θ ενθμζρωςθ 
του κοινοφ, θ ςιμανςθ, ςθματοδότθςθ και εξαςφάλιςθ κάκε επικίνδυνου χϊρου, οι δαπάνεσ διευκζτθςθσ 
και αποκατάςταςθσ τθσ κυκλοφορίασ κλπ., κακϊσ και οι δαπάνεσ για τθν απομάκρυνςθ των ανωτζρω 
εγκαταςτάςεων μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν. 

Οι δαπάνεσ για τθ δθμιουργία πρόςβαςθσ και κάκε είδουσ προςπελάςεων ςτα διάφορα τμιματα του ζργου, 
για τθν καταςκευι των δαπζδων εργαςίασ και γενικά για κάκε βοθκθτικι καταςκευι που κα απαιτθκεί ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο εργαςιϊν, περιλαμβανομζνων και των δαπανϊν για τθν αποξιλωςθ και απομάκρυνςι 
τουσ. 

Οι δαπάνεσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ όςων δικτφων Ο.Κ.Ω. διζρχονται από τον χϊρο ι 
επθρεάηονται από τον τρόπο εκτζλεςθσ του ζργου, κακϊσ και οι δαπάνεσ για άρςθ τυχόν προβλθμάτων από 
τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, τθν αποκλειςτικι ευκφνθ των οποίων κα φζρει, τόςο αςτικά όςο και ποινικά και 
μζχρι περαίωςθσ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ του ζργου. 

Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ μελετϊν, τοπογραφιςεων, παςςαλϊςεων, αναπαςςαλϊςεων, εγκατάςταςθσ 
χωροςτακμικϊν αφετθριϊν (REPERS) που απαιτοφνται για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν και δεν 
αμείβονται ιδιαίτερα, ςφμφωνα με τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, θ ςφνταξθ μελετϊν εφαρμογισ, 
καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και ςυναρμογισ με τισ ςυνκικεσ καταςκευισ για τθν ακριβι εκτζλεςθ του ζργου, 
οι δαπάνεσ ανίχνευςθσ, εντοπιςμοφ κακϊσ και οι ςχετικζσ μελζτεσ αντιμετϊπιςθσ των εμποδίων που κα 
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ςυναντθκοφν ςτο χϊρο εκτζλεςθσ του ζργου, όπωσ αρχαιολογικά ευριματα, κεμζλια, υδάτινοι ορίηοντεσ, 
δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ (Ο.Κ.Ω.) κλπ. 

Οι δαπάνεσ λιψθσ ςτοιχείων κάκε είδουσ για τισ ανάγκεσ του ζργου, όπωσ υπαρχόντων τεχνικϊν ζργων και 
λοιπϊν εγκαταςτάςεων που κα απαντθκοφν ςτο χϊρο του ζργου, θ λιψθ επιμετρθτικϊν ςτοιχείων και θ 
ςφνταξθ των επιμετρθτικϊν ςχεδίων και των επιμετριςεων, κακϊσ και θ επαλικευςθ των ςτοιχείων 
εδάφουσ με επί τόπου μετριςεισ. 

Οι δαπάνεσ ςφνταξθσ ςχεδίων κτλ. των εντοπιηομζνων με τισ διερευνθτικζσ τομζσ ι κατά τθν εκτζλεςθ 
εργαςιϊν δικτφων Ο.Κ.Ω., κακϊσ και οι δαπάνεσ ζκδοςθσ των ςχετικϊν αδειϊν και οι εργαςίεσ που αφοροφν 
τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ ι άλλουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ. 

Οι δαπάνεσ προεργαςίασ παλαιϊν ι νζων επιφανειϊν για τισ οποιεςδιποτε αςφαλτικζσ επιςτρϊςεισ επ' 
αυτϊν, όπωσ π.χ. πικοφνιςμα, ςκοφπιςμα, κακαριςμόσ, άρςθ και μεταφορά των προϊόντων που παράγονται 
από τισ παραπάνω εργαςίεσ κτλ. 

Οι δαπάνεσ διάνοιξθσ τομϊν ι οπϊν ςτα τοιχϊματα υφιςταμζνων φρεατίων αγωγϊν ι τεχνικϊν ζργων, για 
τθ ςφνδεςθ αγωγϊν που ςυμβάλλουν ς' αυτά.  

Οι δαπάνεσ των μζτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία και 
τθν Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων του ζργου. 

(γ)  Στισ τιμζσ μονάδασ δεν ςυμπεριλαμβάνεται το ποςοςτό για Γενικά Ζξοδα (Γ.Ε.) και για Πφελοσ (Ο.Ε.) 
του Αναδόχου 

(δ)  Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί των τιμολογίων ειςπράξεων του Αναδόχου βαρφνει τον 
Κφριο του Ζργου. 

(ε)  Για τισ εργαςίεσ που τυχόν εκτελοφνται επί πλζον των απαιτουμζνων από ταςυμβατικά τεφχθ, όπωσ 
π.χ. υπερεκςκαφζσ, πρόςκετο πάχοσ οδοςτρωςίασ, επί πλζον όγκοσ ςκυροδζματοσ κτλ., ο Ανάδοχοσ 
δεν δικαιοφται ουδεμίασ αποηθμίωςθσ και οι εργαςίεσ αυτζσ δεν αποτελοφν βάςθ για αιτιάςεισ εκ 
μζρουσ του Αναδόχου με ςκοπό τθν πλθρωμι τουσ ι τθν παροχι παράταςθσ προκεςμίασ, εκτόσ αν οι 
επί πλζον εργαςίεσ εκτελοφνται κατ’ εντολι τθσ Υπθρεςίασ. Θ εκτζλεςθ εργαςιϊν επί πλζον των 
απαιτουμζνων, ζςτω και εν γνϊςει τθσ Υπθρεςίασ ι εκπροςϊπου τθσ, δεν μπορεί να ερμθνευκεί ωσ 
αποδοχι τθσ Υπθρεςίασ για τθν πλθρωμι τουσ. Το εναντίον, εφόςον θ εκτζλεςθ εργαςιϊν επί πλζον 
των απαιτουμζνων αποβαίνει, κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, ςε βάροσ τθσ ικανοποιθτικισ εκτζλεςθσ 
του ζργου ι/και του ςκοποφ που αυτό εξυπθρετεί, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με μζριμνα, ευκφνθ και 
δαπάνεσ του να προβεί ςε κατάλλθλθ κατά περίπτωςθ αποκατάςταςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτθν παροφςα και τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ. 

5. Επιμζτρηςη και πληρωμή 

Θ επιμζτρθςθ των εργαςιϊν γίνεται είτε βάςει των ςχεδίων των εγκεκριμζνων μελετϊν είτε βάςει 
μετριςεων και των ςυνταςςόμενων με τθ βοικειά τουσ επιμετρθτικϊν ςχεδίων και πινάκων, λαμβανομζνων 
υπόψθ των ζγγραφων εντολϊν τθσ Υπθρεςίασ και των τυχόν οριηομζνων ανοχϊν. 

Θ Υπθρεςία δικαιοφται να ελζγξει το ςφνολο ι μζροσ του Ζργου, κατά τθν κρίςθ τθσ, προκειμζνου να 
επιβεβαιϊςει τθν ορκότθτα των επιμετρθτικϊν ςτοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχοσ. Ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται με δικι του δαπάνθ να διακζςει τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό και προςωπικό για τθν 
υποςτιριξθ τθσ Υπθρεςίασ ςτθν διεξαγωγι του εν λόγω ελζγχου. 

Θ πλθρωμι των εργαςιϊν γίνεται βάςει τθσ ποςότθτασ κάκε εργαςίασ, επιμετροφμενθσ ωσ ανωτζρω με 
κατάλλθλθ μονάδα μζτρθςθσ, επί τθν τιμι μονάδασ τθσ εργαςίασ, όπωσ αυτι κακορίηεται ςτο Τιμολόγιο 
Ρροςφοράσ του Αναδόχου. 

Ειδικότερα για κάκε εργαςία, ο τρόποσ και θ μονάδα επιμζτρθςθσ, κακϊσ και ο τρόποσ πλθρωμισ 
κακορίηονται ςτισ αντίςτοιχεσ παραγράφουσ των επί μζρουσ εργαςιϊν τθσ παροφςασ ΓΤΣΥ. 
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Α.1 ΕΦΑΡΜΟΣΕΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑ 
 
1.1 ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΚΜΕ, ΣΤ, ΕΤ, ΠΣΠ κλπ 

1.1.1  Θ παροφςα Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τουσ τεχνικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ 
ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των υπολοίπων ςυμβατικϊν τευχϊν, ο 
Ανάδοχοσ κα εκτελζςει τισ καταςκευζσ του ζργου. 

1.1.2  Κάκε άρκρο τθσ παροφςασ ΤΣΥ περιλαμβάνει και ειδικι παράγραφο, ςτθν οποία μνθμονεφονται οι 
εφαρμοηόμενεσ ςε αυτό προδιαγραφζσ (ΡΤΡ. ΚΤΣ κλπ). Οι ωσ άνω προδιαγραφζσ όπωσ και 
οποιεςδιποτε άλλεσ, αναφερόμενεσ ςτα άρκρα τθσ ΤΣΥ, προδιαγραφζσ αποτελοφν αναπόςπαςτα 
τμιματά τθσ. 

1.1.3  Αν ο διαγωνιηόμενοσ διαπιςτϊςει απόκλιςθ ςυγκεκριμζνου όρου τθσ ΤΣΥ από τθν Κοινοτικι 
Νομοκεςία οφείλει να ενθμερϊςει τθν Υπθρεςία εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ εκπνζουςασ τθν 
θμζρα κατάκεςθσ των προςφορϊν, διϋ ειδικισ επιςτολισ. 

Στθν αντίκετθ περίπτωςθ: 

α.  ςτερείται του δικαιϊματοσ οποιαςδιποτε οικονομικισ αποηθμίωςθσ 

β.  ςτθν περίπτωςθ που αναδειχκεί Ανάδοχοσ υποχρεοφται επί πλζον να ςυμπράξει με το ΚτΕ ςτθν 
εναρμόνιςθ του αποκλίνοντοσ όρου με τθν Κοινοτικι Νομοκεςία ζςτω κι αν τοφτο ςυνεπάγεται 
οικονομικι του επιβάρυνςθ, επειδι αυτι (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται ςτον εφλογο 
επιχειρθματικό κίνδυνο. 

 
1.2 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1.2.1 Για οποιοδιποτε υλικό, καταςκευι, ποιοτικό ζλεγχο (διαδικαςίεσ / μεκόδουσ / δοκιμζσ κλπ) που δεν 
καλφπτονται από: 
- τουσ κανονιςμοφσ / προδιαγραφζσ / κϊδικεσ από τα άρκρα του ΚμΕ τθσ ΕΣΥ και τουσ λοιποφσ όρουσ 
 δθμοπράτθςθσ. 

- τισ παροφςεσ προδιαγραφζσ, δθλαδι τα άρκρα τθσ παροφςασ ΤΣΥ κα εφαρμόηονται: 

-  τα «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα» (ΕΤ) που ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Τυποποίθςθσ (CEN) 
 ι από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Θλεκτρονικισ Τυποποίθςθσ (CENELEC) ωσ «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα 
 CEN» ι ωσ «Κείμενα εναρμόνιςθσ (HD) ςφμφωνα με τουσ κοινοφσ κανόνεσ των οργανιςμϊν αυτϊν. 

1.2.2 Συμπλθρωματικά προσ τα ανωτζρω και κατά ςειράν ιςχφοσ κα εφαρμόηονται: 

α.  Οι Κοινζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με διαδικαςία αναγνωριςμζνθ 
από τα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ενιαίασ εφαρμογισ ςε 
όλα τα κράτθ - μζλθ και ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 

β.  Οι «Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ Εγκρίςεισ» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ εκτιμιςεισ τθσ 
καταλλθλότθτασ ενόσ προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν απαιτιςεων 
για τισ καταςκευζσ με βάςθ τα εγγενι χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ τικζμενουσ όρουσ 
εφαρμογισ και χριςθσ του. Τζτοιεσ (ΕΤΕ) χορθγοφνται από τον οργανιςμό που είναι αναγνωριςμζνοσ 
για τον ςκοπό αυτό από το εκάςτοτε κράτοσ - μζλοσ. 

γ.  Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΤΡ) του Ελλθνικοφ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ 
και δθμοςίων Ζργων (Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ι του προγενζςτερου Υπουργείου δθμοςίων Ζργων (Υ.Δ.Ε) κακϋ ο 
μζροσ αυτζσ δεν αντιβαίνουν τθν Κοινοτικι Νομοκεςία και τισ προβλζψεισ τθσ παροφςασ ΤΣΥ. 

δ.  Συμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ (Ελλθνικοφ 
Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι Ρροδιαγραφζσ ISO (International Standards 
Organization) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι ASTM των ΘΡΑ. 

 

1.3 ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Υφίςταται θ προςοχι ςτουσ παρακάτω όρουσ: 
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1.3.1  Με τθν επιφφλαξθ ιςχφοσ των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχοσ κα κακορίηει με 
λεπτομζρεια, ςε κάκε μελζτθ όλεσ τισ εφαρμοςτζεσ προδιαγραφζσ. Τοφτο κα γίνεται όχι αργότερα 
από τθν υποβολι τθσ ςυναφοφσ μελζτθσ. 

1.3.2  Κάκε διαγωνιηόμενοσ και ςυνεπϊσ ο Ανάδοχοσ με μόνθ τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ του 
αναγνωρίηει ότι οι προαναφερκείςεσ προδιαγραφζσ είναι κατάλλθλεσ και επαρκείσ για τθν εκτζλεςθ 
του Ζργου και ότι αναλαμβάνει κάκε υποχρζωςθ, κίνδυνο ι ςυνζπεια που απορρζει από τθν 
εφαρμογι των. 

 
1.4 ΔΑΠΑΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Πλεσ οι δαπάνεσ για τθν εφαρμογι των όρων τθσ παροφςασ ΤΣΥ και των ςχετικϊν και/ι αναφερομζνων 
κωδίκων / προδιαγραφϊν / κανονιςμϊν κα βαρφνουν τον Ανάδοχο αςχζτωσ αν γίνεται ρθτι ςχετικι 
αναφορά τοφτου ι όχι. Ο Ανάδοχοσ δεν κα επιβαρυνκεί τισ δαπάνεσ για μία ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα 
μόνον αν γίνεται ρθτι και αδιαμφιςβιτθτθ αναφορά ςε ςχετικό άρκρο τθσ ΤΣΥ περί του αντικζτου. 
 
1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΤΓΙΗ 

1.5.1 Για τθν παραλαβι υλικϊν που γίνεται με ηφγιςθ, εφόςον ςτο αντικείμενο τθσ εργολαβίασ 
περιλαμβάνεται εκτζλεςθ τζτοιων εργαςιϊν (χυτοςιδθρά είδθ, ςιδθρά είδθ κλπ) ο ανάδοχοσ κα φροντίηει να 
εκδίδει τριπλότυπο ηφγιςθσ και παραλαβισ ςτο οποίο κα αναγράφεται: 

1. Το είδοσ του υλικοφ (προεπαλειμμζνεσ αντιολιςκθρζσ ψθφίδεσ, χυτοςιδθρά υλικά κλπ) 
2. Οι διαςτάςεισ καρότςασ αυτοκινιτου 
3. Ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου 
4. Θ κζςθ λιψθσ 
5. Θ κζςθ απόκεςθσ 
6. Θ ϊρα φόρτωςθσ 
7. Θ ϊρα και θ κζςθ εκφόρτωςθσ 
8. Το κακαρό βάροσ, και 
9. Το απόβαρο αυτοκινιτου κλπ 

1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο κα υπογράφεται, κατά τθν εκφόρτωςθ ςτο ζργο, από τον ι τουσ υπαλλιλουσ 
τθσ Υπθρεςίασ και τον Ανάδοχο ι τον αντιπρόςωπό του. 

1.5.3 Κάκε φορτίο αυτοκινιτου πρζπει απαραίτθτα να ςυνοδεφεται από το παραπάνω δελτίο ηφγιςισ του. 

1.5.4 Τα παραπάνω δελτία ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, κα πρζπει να ςυνοδευτοφν ςτθ ςυνζχεια από 
αναλυτικι επιμζτρθςθ και ςχζδια τοποκζτθςθσ του υλικοφ (πχ για χυτοςιδθρά είδθ οι κζςεισ τοποκζτθςθσ 
αυτϊν, κλπ) Τα παραπάνω ςχζδια τοποκζτθςθσ κα είναι τα εγκεκριμζνα ςχζδια εφαρμογισ τθσ 

Υπθρεςίασ. 

1.5.4.1 Βάςει των παραπάνω δελτίων ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, των αναλυτικϊν επιμετριςεων και των 
ςχεδίων εφαρμογισ, κα ςυντάςςεται από τθν Υπθρεςία πρωτόκολλο παραλαβισ του υλικοφ.  
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
 
1: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ 

Καταςκευή 

Τα βιομθχανικά καταςκευαςμζνα ςτοιχεία τθσ εγκατάςταςθσ πρζπει να ςυμφωνοφν με τα αντίςτοιχα 
πρότυπα. 

Πλο το εργατικό δυναμικό που κα απαςχολθκεί με τθν παραγωγι πρζπει να είναι πεπειραμζνο και 
εξειδικευμζνο ς’ αυτι τθν καταςκευι. 

Θα πρζπει να αποφεφγεται θ χριςθ ανόμοιων μετάλλων ςε επαφι που κα μποροφςε να προκαλζςει 
γαλβανικι οξείδωςθ. 

Θ καταςκευι του εξοπλιςμοφ κα ολοκλθρϊνεται κατά το δυνατό ςτο εργαςτιριο του προμθκευτι πριν από 
τθν αποςτολι του ςτο εργοτάξιο. 

Οι επί τόπου εργαςίεσ πρζπει να περιορίηονται ςτθν εγκατάςταςθ και ςε μικρζσ μετατροπζσ και 
προςαρμογζσ, που κα κρικοφν απαραίτθτεσ κατά τθν εγκατάςταςθ. 

Ο ςχεδιαςμόσ των μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με αναγνωριςμζνα πρότυπα 
και με τθ ςωςτι τεχνικι. 

Ρρζπει επίςθσ να αποφεφγεται ο ςχθματιςμόσ κοιλοτιτων ι κυλάκων όπου μποροφν να μαηευτοφν νερό, 
ακακαρςίεσ ι απορρίμματα. 

Ο ςχεδιαςμόσ πρζπει να εξαςφαλίηει ευκολία κακαριςμοφ και πρζπει να κακιςτά τθ λειτουργία απόλυτα 
αςφαλι. 

Οι τελειωμζνεσ μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ πρζπει να είναι ςτζρεεσ και ανκεκτικζσ ςτο χρόνο, για 
διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 15 ετϊν. Σε αυτό το χρονικό διάςτθμα προβλζπονται οριςμζνεσ αντικαταςτάςεισ 
εξαρτθμάτων. 

Τλικά 

Πλα τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται πρζπει να είναι τφπου και ποιότθτασ ςυμβατισ με τθ χριςθ για τθν 
οποία προορίηονται, πρζπει δε να ςυμφωνοφν με τα προαναφερκζντα πρότυπα ςτα οποία μποροφν να 
δίνουν εφάμιλλθ ποιότθτα υλικϊν. 

Εξαρτήματα 

Πλα τα κελφφθ κα είναι ςτερεισ καταςκευισ, τελείωσ κλειςτά, απρόςβλθτα από τθν ςκόνθ και τα 
πιτςιλίςματα, και πλιρθ, με καλφμματα επικεϊρθςθσ, πϊματα ςτράγγιςθσ και πλιρωςθσ, τςιμοφχεσ λαδιοφ 
κλπ. 

Ρρζπει να ζχουν δοκιμαςκεί με παραφίνθ για τθ ςτεγανότθτα του λαδιοφ και να ζχουν χρωματιςκεί 
εςωτερικά με βαφι ςμάλτου ανοιχτοφ χρϊματοσ και ανκεκτικι ςτα λάδια. 

Για ευκολία ςυντιρθςθσ, όλοι οι τριβείσ κφλιςθσ (ςφαιρικοί ι κυλινδρικοί) πρζπει να είναι τυποποιθμζνοι. 

Πλοι οι τριβείσ εκτόσ από τουσ αυτολιπαινόμενουσ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με διάταξθ λίπανςθσ. 

Λίπανςη 

Θα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται οι ελάχιςτοι δυνατοί διαφορετικοί τφποι και διαβακμίςεισ λιπαντικϊν, που 
πρζπει να είναι τυποποιθμζνα και εφκολα διακζςιμα από το εμπόριο. 

Οι γραςαδόροι κα είναι ςφαιρικισ κεφαλισ και ςε προςιτζσ κζςεισ. 

Ππου είναι απαραίτθτο κα υπάρχουν διατάξεισ αποτροπισ υπερλίπανςθσ. 

Οι κζςεισ των διατάξεων λίπανςθσ κα είναι προςτατευμζνεσ από βλάβεσ κατά τθν εγκατάςταςθ, λειτουργία 
και ςυντιρθςθ των μθχανϊν. 

Θ λίπανςθ με γράςο όπου δεν απαιτείται ρφκμιςθ ι λίπανςθ πάνω από μια φορά τθν εβδομάδα κα γίνεται 
κατά προτίμθςθ με πίεςθ. Για κάκε τφπο λιπαντικοφ και γραςαδόρου κα παραςχεκεί ιδιαίτερθ ςυςκευι 
λίπανςθσ με ευδιάκριτθ επιγραφι. 

Μζτρα Αςφάλειασ 

Για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ τθσ εγκατάςταςθσ πρζπει να λθφκοφν τα παρακάτω μζτρα : 
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1.  Πλα τα περιςτρεφόμενα μζρθ, προεξζχοντα ακραξόνια και κάκε επικίνδυνο κινοφμενο μζροσ των 
μθχανϊν πρζπει να προςτατεφεται από καλφμματα μαλακοφ χάλυβα, καλά ςτερεωμζνα και με 
κυρίδεσ πρόςβαςθσ, κυρίωσ για λίπανςθ. 

2.  Πλα τα ςυςτιματα μετάδοςθσ κίνθςθσ με ιμάντεσ ι ςυρματόςχοινα πρζπει να είναι κατάλλθλα 
προςτατευμζνα με προφυλακτιρεσ ςυρμάτινου δικτυωτοφ πλζγματοσ ι ελάςματοσ ανοικτοφ τφπου 
ενιςχυμζνου με κατάλλθλεσ χαλφβδινεσ διατομζσ για λόγουσ ακαμψίασ. Οι προφυλακτιρεσ κα είναι 
πάντα ςτακερά κοχλιωμζνοι ςτθ κζςθ τουσ. 

3.  Τα ςθμεία ςτιριξθσ των προφυλακτιρων δεν πρζπει να βραχυκυκλϊνουν τουσ μονωτιρεσ των 
κραδαςμϊν. 

4.  Οι αναγνϊςεισ τθσ ταχφτθτασ περιςτροφισ των μθχανϊν κα γίνονται χωρίσ να αφαιροφνται οι 
προφυλακτιρεσ. 

5.  Πλα τα ςυςτιματα μετάδοςθσ κίνθςθσ με αλυςίδα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με κιβϊτια 
αλυςίδων από χαλφβδινα φφλλα και με ςθμεία λίπανςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
καταςκευαςτι τθσ αλυςίδασ. Πλεσ οι ενϊςεισ πρζπει να προςτατεφονται από τθ ςκόνθ και να 
αποςυναρμολογοφνται εφκολα. Κάκε κάλυμμα αλυςίδασ κα ζχει κυρίδα επικεϊρθςθσ και τρφπα 
ςτράγγιςθσ με πϊμα. 

6.  Οι διάδρομοι, τα δάπεδα και οι φορείσ τουσ κα είναι μελετθμζνα για ομοιόμορφο κινθτό φορτίο 500 
Kg/m2 και κα ζχουν ελάχιςτο πλάτοσ 1,00 m, εκτόσ αν κακορίηεται διαφορετικά. Τα φφλλα δαπζδου 
κα είναι κινθτά με μζγιςτο βάροσ φφλλου 100 Kg. Για τθν ζδραςθ φφλλων ςε καταςκευζσ από 
ςκυρόδεμα κα χρθςιμοποιθκοφν κατάλλθλα γωνιακά ελάςματα κολλθμζνα περικωριακά. 

7.  Τα προςτατευτικά κιγκλιδϊματα κα πρζπει να ζχουν ενιαία μορφι ςε όλο το χϊρο των 
εγκαταςτάςεων και κα αποτελοφνται από ορκοςτάτεσ ςε κανονικζσ αποςτάςεισ, που να μθν 
υπερβαίνουν τα 1,80 m και από δφο οριηόντιεσ ράβδουσ. Θ πάνω ράβδοσ κα πρζπει να είναι ςε φψοσ 
1,00 m από τθν τελειωμζνθ επιφάνεια του δαπζδου ςτο οποίο είναι ςτθριγμζνο. Λάμεσ 
προςτατευτικζσ (ςοβατεπιά) πάχουσ 5 mm και φψουσ 100 mm κα τοποκετθκοφν ςε απόςταςθ 5 mm 
από το επίπεδο του διαδρόμου, όπου μπορεί να υπάρξει κίνδυνοσ από πτϊςεισ αντικειμζνων για το 
προςωπικό που βρίςκεται κάτω από το διάδρομο. Ρρζπει να προβλζπονται κιγκλιδϊματα όπου 
υπάρχει διαφορά επιπζδου μεγαλφτερθ από 0,60 m. 

8.  Οι κατακόρυφεσ ςκάλεσ κα πρζπει να ςυμφωνοφν με αναγνωριςμζνα πρότυπα. Οι ςκάλεσ που 
υπερβαίνουν τα 3,00 m ςε φψοσ, κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνεσ με ςτεφάνια αςφαλείασ μζχρι 
κατϊτατο φψοσ 2,40 m πάνω από το επίπεδο αφετθρίασ τθσ ςκάλασ, και με πλατφςκαλα ςε 
αποςτάςεισ που να μθν υπερβαίνουν τα 6,00 m. 

9.  Οι ςυνικεισ κλίμακεσ κα είναι υπολογιςμζνεσ για ομοιόμορφο κινθτό φορτίο 500 Kg/m2. Θ γωνία 
κλίςθσ κα κυμαίνεται από 380 μζχρι 420, εκτόσ αν ζχει κακοριςκεί διαφορετικά. 

Εγκατάςταςη των μηχανημάτων 

Οι κοχλίεσ ςτερζωςθσ ςτο ζδαφοσ πρζπει να ζχουν κατάλλθλα μικθ για να εξαςφαλίηουν ικανοποιθτικά 
αγκφρωςθ κατά τθ λειτουργία. 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να προςδιορίςει με ακρίβεια τισ κζςεισ όλων των φωλεϊν για τουσ κοχλίεσ ςτερζωςθσ. 
Πλα τα μθχανιματα πρζπει να μπουν ςωςτά ςτισ προβλεπόμενεσ κζςεισ τουσ πριν τθ τοποκζτθςθ των 
κοχλιϊν και να παραμείνουν ςτθ κζςθ αυτι μζχρι το τζλοσ των εργαςιϊν δράςθσ. 

Πλα τα ςπειρϊματα πρζπει να προςτατεφονται κατά τθν τοποκζτθςθ των κοχλιϊν και να λιπαίνονται 
ικανοποιθτικά με μίγμα λαδιοφ και γραφίτθ πριν από τθ τελικι ςυναρμολόγθςθ. 

Εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ κοχλιϊν διαςτολισ ι κοχλιϊν ςτερεωμζνων με ρθτίνθ, όλεσ οι φωλιζσ των κοχλιϊν 
κα πρζπει να καταςκευάηονται κατά τθ διάςτρωςθ του ςκυροδζματοσ. 

Ενδεικτικζσ Πινακίδεσ 

Πλα τα μθχανιματα και ο εξοπλιςμόσ πρζπει να φζρουν ανεξίτθλεσ πινακίδεσ με τα χαρακτθριςτικά τουσ. 
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2: ΑΝΣΙΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΙΔΗΡΟΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι εργαςίεσ που προδιαγράφονται ςτθν παροφςα αφοροφν ςτθν προετοιμαςία και ςτθν αρχικι προςταςία 
των ςιδθροκαταςκευϊν που απαντϊνται γενικϊσ ςτα υδραυλικά ζργα, πριν από τθν τελικι βαφι τουσ. Θ 
αντιδιαβρωτικι προςταςία εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ επιφάνειεσ των μεταλλικϊν καταςκευϊν, ανάλογα με το 
περιβάλλον ςτο οποίο τοποκετοφνται. Συγκεκριμζνα διακρίνονται οι ακόλουκεσ κατθγορίεσ τοποκζτθςθσ: 

Κατθγορία Α: Οι μεταλλικζσ καταςκευζσ τοποκετοφνται ςε μθ διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από τθν ςτάκμθ 
επεξεργαηομζνων υγρϊν και δεν διατρζχουν κίνδυνο διαβροχισ από αυτά. 

Κατθγορία Β: Οι μεταλλικζσ καταςκευζσ είναι ςε επαφι με επεξεργαςμζνο ι μθ πόςιμο νερό. 

Κατθγορία Γ: Οι μεταλλικζσ καταςκευζσ τοποκετοφνται ςε μθ διαβρωτικό περιβάλλον, κάτω από τθν ςτάκμθ 
επεξεργαηομζνων υγρϊν μερικϊσ ι ολικϊσ. Στθν κατθγορία αυτι ανικουν και οι μεταλλικζσ καταςκευζσ που 
διαβρζχονται από μθ διαβρωτικά διαλφματα. Κατθγορία Δ: Οι μεταλλικζσ καταςκευζσ τοποκετοφνται ςε 
διαβρωτικό περιβάλλον, δθλαδι είναι ςε επαφι με διαβρωτικά διαλφματα. 

2. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΩΜΑΣΟΤΜΕΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

2.1 ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 
α. Αςταρϊματοσ 
Ρολυαμιδικά υλικά, εποξειδικό φωςφορικοφ ψευδαργφρου (δφο ςυςτατικϊν) και εποξειδικό χρωμιοφχου 
ψευδαργφρου (δφο ςυςτατικϊν, δεν εφαρμόηεται ςτισ επιφάνειεσ τθσ περίπτωςθσ Β). 
β. Ρρϊτθσ προςτατευτικισ ςτρϊςθσ βαφισ 
Ρολυαμιδικά υλικά, εποξειδικό μαρμαρυγικοφ οξειδίου του ςιδιρου (δφο ςυςτατικϊν), εποξειδικό 
ανκρακοφχου πίςςασ (δφο ςυςτατικϊν) και αμινικό υλικό, κακαρισ εποξειδικισ ρθτίνθσ (δφο ςυςτατικϊν)  

2.2 ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Σχετικά Ρρότυπα: 

ΕΝ ISO 1461:1999  Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and 
test methods (ISO 1461:1999) -- Θερμό γαλβάνιςμα δι' εμβαπτίςεωσ 
διαμορφωμζνων ςιδθρϊν και χαλυβδίνων ςτοιχείων. Ρροδιαγραφζσ και μζκοδοι 
δοκιμϊν 

ΕΝ ISO 8501-1:2001  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. -- Ρροετοιμαςία χαλφβδινων επiφανειϊν πριν από τθν εφαρμογι 
χρωμάτων και ςχετικϊν προϊόντων - Οπτικι αξιολόγθςθ τθσ κακαρότθτασ τθσ 
επιφάνειασ - μζροσ 1: Κατθγορίεσ ςκωρίαςθσ και κατθγορίεσ προετοιμαςίασ μθ 
επικαλυμμζνων χαλφβδινων επιφανειϊν μετά τθν ολικι αφαίρεςθ των 
προθγοφμενων επικαλφψεων 

ΕΝ ISO 8504-2:2001  Preparation of steel substrates before application of paints and related products - 
Surface preparation methods - Part 2: Abrasive blast-cleaning (ISO 8504-2:2000) -- 
Ρροετοιμαςία χαλφβδινων επιφανειϊν πριν από τθν εφαρμογι χρωμάτων και 
ςχετικϊν προϊόντων - μζκοδοι προετοιμαςίασ τθσ επιφάνειασ - μζροσ 2: Ψιγματα 
για αμμοβολι. BS 5493:1977-10-31 Code of practice for protective coating of iron 
and steel structures against corrosion -- μζκοδοσ εφαρμογισ προςτατευτικϊν 
επικαλφψεων ζναντι διάβρωςθσ για ςίδθρο και χαλφβδινεσ καταςκευζσ. 

ΕΝ ISO 14713:1999  Protection against corrosion of iron and steel in structures - Zinc and aluminium 
coatings - Guidelines (ISO 14713:1999) -- Αντιδιαβρωτικι προςταςία ςιδιρου και 
χάλυβοσ καταςκευϊν. Επιςτρϊςεισ ψευδαργφρου και αλουμινίου. Κατευκυντιριεσ 
οδθγίεσ. 

2.3. ΚΙΤΘΙΑ ΑΡΟΔΟΧΘΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 
Συντάςςεται και υποβάλλεται προσ ζγκριςθ από τθν Υπθρεςία φάκελοσ εντφπων που κα περιλαμβάνουν τα 
εξισ: 
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α. Τεχνικά χαρακτθριςτικά των υλικϊν που προτείνονται για τθν προςτατευτικι βαφι των μεταλλικϊν 
καταςκευϊν (Technical Data Sheet). Οπωςδιποτε κα αναφζρονται: 
- ςυνοπτικι περιγραφι προϊόντοσ 
- απόχρωςθ 
- περιεκτικότθτα κατά βάροσ των ςτερεϊν 
- ςθμείο ανάφλεξθσ 
- τιμι VOC (Volatile Organic Compounds = οργανικά πτθτικά) 
- χρόνοσ ξιρανςθσ (20oC & 50% RH) και πάχοσ ξθροφ υμζνα 
- αναλογία ανάμιξθσ και αραίωςθσ 
- χρόνοσ επαναβαφισ 
- μζκοδοσ και ςυνκικεσ εφαρμογισ 
- χρόνοσ αποκικευςθσ 

β. Στοιχεία του καταςκευαςτι και χρωματολόγια. 

γ. Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ που κα υποβλθκεί από τον Καταςκευαςτι ςχετικά με τα προϊόντα που 
πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν. 

δ. Φφλλο ςτοιχείων αςφαλείασ του υλικοφ που περιλαμβάνει τισ οδθγίεσ χριςθσ, αποκικευςθσ και 
εφαρμογισ. Θα αναφζρονται οπωςδιποτε οι προερχόμενοι απο τθν χριςθ του υλικοφ κίνδυνοι, τα μζτρα 
προφφλαξθσ και οι οδθγίεσ αντιμετϊπιςισ τουσ. 

Τα υλικά βαφισ των μεταλλικϊν επιφανειϊν κα παραδίδονται ςτο εργοτάξιο ςε ςφραγιςμζνα δοχεία που κα 
φζρουν ετικζτα ςτθν οποία κα αναγράφονται: 

- το όνομα του καταςκευαςτι (εταιρεία παραγωγισ χρϊματοσ) 
- ο τφποσ του χρϊματοσ (αςτάρι ι τελικι ςτρϊςθ) 
- θ καταλλθλότθτα για εςωτερικι ι / και εξωτερικι χριςθ 
- το χρϊμα 
- θ θμερομθνία παραςκευισ του προϊόντοσ 
- οι οδθγίεσ αραίωςθσ 
- θ κατθγορία επικινδυνότθτασ και τα απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ 
- οι απαιτιςεισ αποκικευςθσ και αςφαλοφσ εναπόκεςθσ 
 
3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

3.1 ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΘΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΡΕΙΡΤΩΣΕΙΣ Α, Β ΚΑΙ Γ 

3.1.1 Μεταλλοβολι / αμμοβολι 

Τα ςτοιχεία τθσ μεταλλικισ καταςκευισ, με εξαίρεςθ εκείνα που είναι καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο 
χάλυβα ι ζχουν υποςτεί γαλβανιςμό εν κερμϊ (EN ISO 1461:1999) ι πρόκειται να εγκιβωτιςκοφν ςε 
ςκυρόδεμα, κα υφίςτανται κακαριςμό επιφανείασ δια μεταλλοβολισ ι αμμοβολισ ποιότθτασ SA 2 ½, 
ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 8504- 1:2002-01 (Preparation of steel substrates before application of paints 
and related products - Surface preparation methods - Part 1: General principles (ISO 8504-1:2000) -- 
Ρροετοιμαςία χαλφβδινων επιφανειϊν πριν από τθν εφαρμογι χρωμάτων και ςχετικϊν προϊόντων - μζκοδοι 
προετοιμαςίασ τθσ επιφάνειασ - μζροσ 1: Γενικζσ αρχζσ). 

Θ προκφπτουςα από τθν επεξεργαςία τραχφτθτα των μεταλλικϊν επιφανειϊν, απαραίτθτθ για τθν καλι 
πρόςφυςθ και τθν ομοιόμορφθ ςτρϊςθ τθσ προςτατευτικισ βαφισ, κα παρουςιάηει βάκοσ (μζγιςτο βάκοσ 
προφίλ επιφανείασ), που δεν κα υπερβαίνει τα 75 μm ± 25%. 

Θ προετοιμαςία των προσ βαφι μεταλλικϊν καταςκευϊν κα γίνεται με μία εκ των ακολοφκων μεκόδων: 

Ο κακαριςμόσ επιφανειϊν των επί μζρουσ ςτοιχείων βάςθσ (ελαςμάτων, δοκϊν από μορφοςίδθρο, λαμϊν 
κλπ, εμπορικϊν ςυνικωσ διαςτάςεων) τθσ μεταλλικισ καταςκευισ πριν τθν τελικι διαμόρφωςι τουσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι τα επιμζρουσ ςτοιχεία προετοιμάηονται ςε αυτόματθ μονάδα μεταλλοβολισ - βαφισ 
που κα περιλαμβάνει: 

- τροφοδοςία του προσ επεξεργαςία υλικοφ 

- ξθραντιριο για τθν κζρμανςθ και αφφγρανςθ των υλικϊν (2000C) 
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- κλειςτό κάλαμο μεταλλοβολισ (shot blasting: βολι με ςτροβίλουσ των αναλϊςιμων μεταλλικϊν ψθγμάτων 
ςφαιρικισ και τριγωνικισ μορφισ). Ο κάλαμοσ κα είναι εφοδιαςμζνοσ με ςφςτθμα κακαριςμοφ 
(ρυκμιηόμενεσ κακϋ φψοσ βοφρτςεσ και φυγοκεντρικοφσ ανεμιςτιρεσ παροχισ αζρα) των επιφανειϊν από τα 
υπολείμματα τθσ επεξεργαςίασ. 

- κλειςτό κάλαμο βαφισ, δια ψεκαςμοφ του primer (αςτάρι) με υψθλι πίεςθ και απουςία αζρα (airless) 

- ξθραντιριο για τον πολυμεριςμό τθσ βαφισ (1200C) 

- αποκικευςθ του παραγόμενου υλικοφ 

Τα προερχόμενα από τθν μεταλλοβολι - βαφι υλικά είναι ζτοιμα για αποκικευςθ και για τισ περαιτζρω 
επεξεργαςίεσ κοπισ με μθχανικά μζςα, φλογοκοπισ, διάτρθςθσ και ςυγκόλλθςθσ. Το πάχοσ ξθροφ υμζνα τθσ 
βαφισ με primer δεν κα υπερβαίνει τα 25 ± 5 μm, ϊςτε να διευκολφνεται θ θλεκτροςυγκόλλθςθ των 
ςτοιχείων τθσ καταςκευισ, με τισ λιγότερεσ δυνατζσ παραγόμενεσ εξ’ αυτισ ανακυμιάςεισ. 

O κακαριςμόσ επιφανειϊν των ςτοιχείων τθσ ζτοιμθσ μεταλλικισ καταςκευισ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ζτοιμθ 
καταςκευι ι τα προσ ςυναρμολόγθςθ τμιματά τθσ υφίςτανται κακαριςμό δια αμμοβολισ εντόσ κλειςτοφ 
καλάμου (sand blasting: εκτοξευόμενθ άμμοσ δια πεπιεςμζνου αζρα). Οι προκφπτουςεσ από τθν 
επεξεργαςία επιφάνειεσ κα κακαρίηονται επιμελϊσ από τα υπολείμματα του λειαντικοφ υλικοφ με ξθρό 
αζρα. Στθν περίπτωςθ αυτι, το αρχικό ςτρϊμα τθσ προςτατευτικισ βαφισ κα εφαρμόηεται εντόσ 4ϊρου από 
τθν αμμοβολι. 

Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ ο κάλαμοσ μεταλλοβολισ / αμμοβολισ κα είναι κλειςτόσ και κα διακζτει ςφςτθμα 
φίλτρανςθσ και κατακράτθςθσ όλων των βαρζων μετάλλων / οξειδίων που προζρχονται από τισ 
προαναφερόμενεσ επεξεργαςίεσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, για τθν προετοιμαςία των επιφανειϊν προσ βαφι, κα αφαιροφνται με μθχανικά μζςα 
(τροχό, ςυρματόβουρτςα, ματςακόνι κλπ) οπωςδιποτε τα γρζηια από τθν διάτρθςθ και τθν κοπι και κα 
κακαρίηονται τα υπολείμματα των προςτατευτικϊν μζςων τθσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ ι των ςκωριϊν που 
προκφπτουν απ’ αυτι. 

ΣΘΜ. Ο γαλβανιςμζνοσ χάλυβασ κα παραμείνει άβαφοσ. 

3.1.2 Ρροςτατευτικι & τελικι βαφι 

Μετά τον κακαριςμό τθσ επιφανείασ των μεταλλικϊν καταςκευϊν κα εφαρμόηεται αςτάρι (primer) 
εποξειδικισ βάςεωσ δφο ςυςτατικϊν και ςυγκεκριμζνα: 
- ΕΡΟΞΕΙΔΙΚΟ ΦΩΣΦΟΙΚΟΥ ΨΕΥΔΑΓΥΟΥ - Δφο Συςτατικϊν ι 

- ΕΡΟΞΕΙΔΙΚΟ ΧΩΜΙΟΥΧΟΥ ΨΕΥΔΑΓΥΟΥ* - Δφο Συςτατικϊν (μόνο κατόπιν εγκρίςεωσ από τθν 
επιβλζπουςα αρχι και ςίγουρα δεν κα εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ των μεταλλικϊν καταςκευϊν 
τθσ κατθγορίασ Β). 

Σε όλεσ τισ μεταλλικζσ καταςκευζσ προβλζπονται 2 ςτρϊςεισ προςτατευτικισ βαφισ, πάχουσ εκάςτθσ 25 ± 5 
μm. Στθν περίπτωςθ βαφισ των βαςικϊν ςτοιχείων τθσ μεταλλικισ καταςκευισ ςε αυτόματθ μονάδα 
μεταλλοβολισ, θ δεφτερθ ςτρϊςθ τθσ προςτατευτικισ βαφισ κα εφαρμόηεται πλζον με ςφςτθμα ψεκαςμοφ 
υψθλισ πίεςθσ ςε κλειςτό κάλαμο, ςτθν ζτοιμθ καταςκευι ι ςε τμιματα αυτισ. Τα ςθμεία τθσ ζτοιμθσ 
καταςκευισ, ςτα οποία θ πρϊτθ ςτρϊςθ primer ζχει υποςτεί βλάβεσ από θλεκτροςυγκόλλθςθ, διάτρθςθ 
κλπ, κα κακαρίηονται επιμελϊσ με μθχανικά μζςα και κα βάφονται με ψεκαςμό ι πινζλο ι ρολό. 

Μετά τθν εφαρμογι τθσ δεφτερθσ προςτατετικισ ςτρϊςθσ κα ακολουκεί θ τελικι βαφι που εξαρτάται από 
τθν κατθγορία του περιβάλλοντοσ ςτο οποίο πρόκειται να τοποκετθκεί θ μεταλλικι καταςκευι: 

- Κατηγορία Α: Τελικι βαφι με πρϊτθ ςτρϊςθ υλικοφ ΕΡΟΞΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΜΑΥΓΙΚΟΥ 
ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΘΟΥ - Δφο ςυςτατικϊν και τελικι ςτρϊςθ με ελαιόχρωμα αλκυδικισ 
ςιλικόνθσ. Θ βαφι κα γίνεται ςε διάςτθμα μικρότερο των 8 ωρϊν από τθν δεφτερθ ςτρϊςθ 
του αςταριοφ. 
- Κατηγορία Β : Τελικι βαφι με αμινικό υλικό ΚΑΘΑΘΣ ΕΡΟΞΕΙΔΙΚΘΣ ΘΤΙΝΘΣ - Δφο ςυςτατικϊν. Θ βαφι κα 
γίνεται ςε διάςτθμα μικρότερο των 48 ωρϊν από τθ δεφτερθ ςτρϊςθ του αςταριοφ. 

- Κατηγορία Γ: Τελικι βαφι με πολυαμιδικό υλικό ΕΡΟΞΕΙΔΙΚΘΣ ΑΝΘΑΚΟΥΧΟΥ ΡΙΣΣΑΣ 

- Δφο ςυςτατικϊν. Θ βαφι κα γίνεται ςε διάςτθμα μικρότερο των 48 ωρϊν από τθν δεφτερθ ςτρϊςθ του 
αςταριοφ. 
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Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ θ τελικι βαφι ςτο εργοςτάςιο του καταςκευαςτι κα γίνεται με ςφςτθμα ψεκαςμοφ 
υψθλισ πίεςθσ (airless - απουςία πεπιεςμζνου αζρα) εντόσ κλειςτοφ καλάμου με φίλτρανςθ και 
κατακράτθςθ των διαλυτϊν (φίλτρα ενεργοφ άνκρακα ι άλλο ςφςτθμα) και των βαρζων μετάλλων των 
χρωμάτων (ςακκόφιλτρο ι άλλου τφπου φίλτρο). 

Θ τελικι βαφι κα εφαρμόηεται ςε δφο ςτρϊςεισ με ςυνολικό πάχοσ τουλάχιςτον 125 μm. 

Για τισ μεταλλικζσ καταςκευζσ που πρόκειται να ςυναρμολογθκοφν ι να καταςκευαςκοφν ςτο εργοτάξιο, τα 
ςυνιςτϊντα τμιματά τουσ κα ζχουν προετοιμαςκεί ςτο εργοςτάςιο του καταςκευαςτι, βάςει των μεκόδων 
επεξεργαςίασ που αναφζρονται ςτθν παροφςα. 

Στθν περίπτωςθ των ςιδθροκαταςκευϊν με κοχλιωτζσ ςυνδζςεισ, όλα τα προσ ςυναρμολόγθςθ τμιματα κα 
αποκθκεφονται ςτο εργοτάξιο με τθν τελικι βαφι τουσ που κα ζχει εφαρμοςκεί ςτο εργοςτάςιο 
καταςκευισ. Για τισ θλεκτροςυγκολλθτζσ ςυνδζςεισ, οι περιοχζσ τθσ ςυγκόλλθςθσ κα παραμζνουν με τθν 
πρϊτθ ςτρϊςθ primer του εργοςταςίου καταςκευισ. μετά το πζρασ τθσ ςυναρμολόγθςθσ κα εφαρμόηεται θ 
δεφτερθ ςτρϊςθ primer και θ τελικι βαφι ςτισ περιοχζσ ςυγκόλλθςθσ, που κα ζχουν προθγουμζνωσ 
επιμελϊσ κακαριςκεί με τα κατάλλθλα μθχανικά μζςα. Σε περίπτωςθ που παρουςιάηονται διαφορζσ 
χρωματιςμοφ, θ επιβλζπουςα αρχι μπορεί να ηθτιςει τθν εφαρμογι επιπλζον ςτρϊςθσ ςτθν ολοκλθρωμζνθ 
καταςκευι, προσ αποκατάςταςθ τθσ ομοιομορφίασ του χρωματιςμοφ τθσ. 

Σθμάνςεισ (μαρκαρίςματα) αναγνϊριςθσ κα τοποκετθκοφν ςτο πρϊτο ςτρϊμα βαφισ. 
 
3.2 ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΘΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ Δ 

Τα χαλφβδινα ςτοιχεία των καταςκευϊν τθσ κατθγορίασ Δ, εκτόσ εκείνων που είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, 
κα γαλβανιςκοφν εν κερμϊ (hot dip galvanized coatings) ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 1461:1999. 

Τα ςτοιχεία τθσ μεταλλικισ καταςκευισ που πρόκειται να γαλβανιςκοφν εν κερμϊ, κα υποςτοφν τθν 
ακόλουκθ διαδικαςία: 

- απολίπανςθ 
- αποξείδωςθ ςε δεξαμενζσ με διαλφματα υδροχλωρικοφ ι κειικοφ οξζωσ 
- απόπλυςθ 
- ουδετεροποίθςθ ςε διάλυμα χλωριοφχου αμμωνίου (flux) 
- ξιρανςθ και προκζρμανςθ (περίπου 150 οC) 
- εμβάπτιςθ ςε τιγμα ψευδαργφρου κερμοκραςίασ περίπου 450 οC 
- ψφξθ με νερό ι αζρα και κακαριςμόσ από περίςςειεσ ψευδαργφρου ςτα μεταλλικά ςτοιχεία τθσ 
καταςκευισ. 

Το πάχοσ τθσ επικάλυψθσ των γαλβανιςμζνων εν κερμϊ επιφανειϊν κα είναι 75 μm 

Για περαιτζρω επιφανειακι προςταςία κα χρθςιμοποιθκεί πριν τθν εφαρμογι πολυαμιδικοφ υλικοφ 
ΕΡΟΞΕΙΔΙΚΟΥ ΦΩΣΦΟΙΚΟΥ ΨΕΥΔΑΓΥΟΥ - Δφο ςυςτατικϊν, κατάλλθλο μζςο πρόςφυςθσ για 
γαλβανιςμζνεσ επιφάνειεσ, WASH PRIMER ι άλλο εξειδικευμζνο υλικό. 
 
4. ΚΙΤΘΙΑ ΑΡΟΔΟΧΘΣ ΡΕΑΙΩΜΕΝΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

 Ζλεγχοσ Ρρωτοκόλλων Ραραλαβισ ενςωματουμζνων ςτο ζργο υλικϊν. 

 Ζλεγχοσ φακζλου εντφπων και πιςτοποιθτικϊν ποιότθτασ υλικϊν του καταςκευαςτικοφ οίκου. Σε 
περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ανεπαρκοφσ, ςφμφωνα με τθν παροφςα, αρικμοφ εντφπων ι 
πιςτοποιθτικϊν δίδονται εντολζσ ςυμπλιρωςθσ. Θ διαπίςτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ απαιτιςεισ 
τθσ παροφςασ για οποιαδιποτε ςιδθροκαταςκευι ι μεταλλικι ςυςκευι, ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ 
ι τθν αντικατάςταςιτθσ. 

 Ζλεγχοσ των εγγυιςεων για τθν ζντεχνθ προετοιμαςία και βαφι των μεταλλικϊν επιφανειϊν. 
Υποχρεωτικά οι μεταλλικζσ καταςκευζσ κα ςυνοδεφονται από 5ετι, άνευ όρων εγγφθςθ τθσ βαφισ 
τουσ. 

 Ζλεγχοσ τθσ προετοιμαςίασ των προσ βαφι επιφανειϊν και ςυγκεκριμζνα: 

Για την προετοιμαςία των επιφανειϊν με μεταλλοβολή / αμμοβολή: 

Ζλεγχοσ ποιότθτασ SA 2 ½: Θ επεξεργαςμζνθ επιφάνεια κα είναι κακαρι, χωρίσ λάδια, γράςςα, υπολείμματα 
από τισ κατεργαςίεσ, ςκωρίεσ, οξείδια προερχόμενα από τθν ζλαςθ (καλαμίνα) και ξζνα ςϊματα. Θ 
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επιφάνεια κα παρουςιάηει ανοικτό γκρι χρϊμα (κακαρότθτα 85% ζναντι του λευκοφ μετάλλου). 
Οποιοδιποτε αποτφπωμα κα είναι ορατό ωσ ελαφρφσ λεκζσ μορφισ κουκίδασ ι γραμμισ. 

 Ελζγχεται οπτικά θ ποιότθτα τθσ επιφάνειασ δια αντιπαραβολισ με τθν φωτογραφία τθσ πρότυπθσ 
επιφάνειασ. 

 Ελζγχεται ο βακμόσ κακαριςμοφ τθσ επιφάνειασ (δθλαδι των πόρων του μετάλλου οι οποίοι κα είναι 
κακαροί χωρίσ οξείδια του ςιδιρου ι βρωμιζσ) με μεγεκυντικό φακό παρουςία φωτεινισ πθγισ. 

 Ελζγχεται με μζτρθςθ θ τραχφτθτα τθσ επιφάνειασ. 

Για την προετοιμαςία των επιφανειϊν με γαλβανιςμό εν θερμϊ: 

Γίνεται ποιοτικόσ ζλεγχοσ του βακμοφ κακαριςμοφ των επιφανειϊν με οξφ ςφμφωνα με τθν μζκοδο που 
περιγράφεται ςτο ΕΝ ISO 1461:1999. 

 μετριςεισ του πάχουσ κάκε ςτρϊςθσ επικάλυψθσ με τα υλικά βαφισ. Δοκιμι πρόςφυςθσ χρϊματοσ 
δια ςταυροειδοφσ χάραξισ του. 

 Οπτικόσ ζλεγχοσ των προκυπτουςϊν από τθν βαφι τελικϊν επιφανειϊν και μζτρθςθ του ςυνολικοφ 
πάχουσ τθσ επικάλυψθσ. Καταςκευζσ με ανεπαρκείσ ι ελλιπείσ ελζγχουσ των ςτοιχείων αυτϊν δεν 
γίνονται αποδεκτζσ. 
 

5. ΟΟΙ ΚΑΙ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΘΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

5.1 ΡΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 

Κατά τθν αποκικευςθ υλικϊν και τον κακαριςμό των μεταλλικϊν επιφανειϊν 
- Αποκικευςθ ςε ακατάλλθλουσ χϊρουσ χωρίσ επαρκι αεριςμό ι εγκατάλειψθ δοχείων ανοικτϊν και 
 δθμιουργία βλαβερϊν ανακυμιάςεων. 
- Κακαριςμόσ μεταλλικϊν επιφανειϊν με αμμοβολι και χριςθ οξζων ι εποξειδικϊν υλικϊν 
 αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ και βαφισ. 
Χριςθ εργαλείων χειρόσ και εξοπλιςμοφ 

-  Χριςθ εργαλείων ι μθχανικϊν μζςων εξοπλιςμοφ αμμοβολισ, κακαριςμοφ ι βαφισ μεταλλικϊν 
επιφανειϊν. 

Ο χειριςμόσ του εξοπλιςμοφ αυτοφ και των εργαλείων κα γίνεται μόνον από εξουςιοδοτθμζνα άτομα. Άτομα 
χωρίσ επαρκι εκπαίδευςθ και πιςτοποίθςθ τθσ ικανότθτάσ τουσ να χειρίηονται αςφαλϊσ τον εξοπλιςμό ι τα 
εργαλεία δεν κα γίνονται αποδεκτά. 

5.2 ΜΕΤΑ ΥΓΙΕΙΝΘΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Θ ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 92/57/EE, που αναφζρεται ςτισ «Ελάχιςτεσ Απαιτιςεισ Υγιεινισ και 
Αςφάλειασ Ρροςωρινϊν και Κινθτϊν Εργοταξίων» είναι υποχρεωτικι κακϊσ επίςθσ και θ ςυμμόρφωςθ με 
τθν Ελλθνικι Νομοκεςία ςτα κζματα υγιεινισ και αςφάλειασ (Ρ.Δ 17/96 και Ρ.Δ 159/99 κλπ). Υποχρεωτικι 
επίςθσ είναι θ χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ) κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Οι ελάχιςτεσ 
απαιτιςεισ είναι οι εξισ: 

-  Ρροςτατευτικι ενδυμαςία, EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method: 
Puncture resistance - Ρροςτατευτικι ενδυμαςία. μθχανικζσ ιδιότθτεσ. Δοκιμι αντοχισ ςε διάτρθςθ. 

-  Ρροςταςία χεριϊν και βραχιόνων, EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks. 

-  Γάντια προςταςίασ ζναντι μθχανικϊν κινδφνων. 

-  Ρροςταςία κεφαλισ, EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000). - Κράνθ 
προςταςίασ. 

-  Ρροςταςία ποδιϊν, EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional 
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004. - Υποδιματα αςφαλείασ για επαγγελματικι χριςθ 
(αντικαταςτάκθκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 

-  Ρροςταςία ματιϊν (κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν κοπισ ςωλινων), ΕΝ 168:2001: Personal eye-
protection - Non-optical test methods -- Ατομικι προςταςία οφκαλμϊν. μθ οπτικζσ μζκοδοι δοκιμϊν. 

-  Ρροςταςία αναπνοισ, EN 142:2002: Respiratory protective devices - Mouthpiece assemblies - 
Requirements, testing, marking -- μζςα προςταςίασ τθσ αναπνοισ - Συςτιματα επιςτομίου - 
Απαιτιςεισ, δοκιμζσ, ςιμανςθ, και ΕΝ 143:2000: Respiratory protective devices - Particle filters - 
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Requirements, testing, marking -- μζςα προςταςίασ τθσ αναπνοισ - Φίλτρα για ςωματίδια - 
Απαιτιςεισ, δοκιμζσ, ςιμανςθ. 

5.3 ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Απαγορεφεται θ με οποιονδιποτε τρόπο εγκατάλειψθ κενϊν δοχείων ι θ ζκπλυςθ και ο κακαριςμόσ 
εργαλείων από υλικά ι υπολείμματα, που μποροφν να προκαλζςουν ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ τθσ 
περιοχισ του ζργου ι των αγωγϊν μεταφοράσ νεροφ ι των υπογείων υδροφόρων ςτρωμάτων ι αποδεκτϊν. 

5.4 ΤΟΡΟΣ ΕΡΙΜΕΤΘΣΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

5.4.1 ΑΝΤΙΣΚΩΙΑΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΘΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Θ επιμζτρθςθ κα γίνεται ανά χιλιόγραμμο καταςκευισ, βάςει ηυγολογίου. 

5.4.2 ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ 

Στισ ωσ άνω επιμετροφμενεσ επί μζρουσ εργαςίεσ, οι οποίεσ ςυναποτελοφν τθν αντιςκωριακι προςταςία 
ςιδθροκαταςκευϊν, περιλαμβάνονται: 
-  Θ διάκεςθ του απαιτοφμενου τεχνικοφ προςωπικοφ και των μθχανικϊν μζςων που απαιτοφνται για 

τον κακαριςμό και τθν προςταςία ςιδθροκαταςκευϊν ι μεταλλικϊν ςυςκευϊν, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτθν παροφςα. 

-  Θ προμικεια, θ μεταφορά επί τόπου του ζργου, θ αποκικευςθ, ςυντιρθςθ και χριςθ και οι πλάγιεσ 
μεταφορζσ όλων των ενςωματουμζνων υλικϊν κακϊσ και θ φκορά και απομείωςθ των υλικϊν 
αυτϊν. 

-  Ο απαιτοφμενοσ χρωματιςμόσ πριν τισ τελικζσ ςτρϊςεισ των ςιδθροκαταςκευϊν ι μεταλλικϊν 
ςυςκευϊν, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και προδιαγραφζσ του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

Θ πραγματοποίθςθ όλων των απαιτοφμενων δοκιμϊν, ελζγχων κλπ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ 
εργαςίασ ςφμφωνα με τθν παροφςα, κακϊσ και θ εργαςία αποκατάςταςθσ και τα υλικά που κα απαιτθκεί να 
αντικαταςτακοφν ςε περίπτωςθ τεκμθριωμζνθσ διαπίςτωςθσ ακαταλλθλότθτάσ τουσ κατά τον ζλεγχο 
παραλαβισ. 
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3. ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ 
 

Φ "Θ διαδικαςία μπορεί να γίνει και ςτο εργοτάξιο 

*+» Θ διαδικαςία πρζπει να γίνει ςτο εργοτάξιο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΑΣΑΡΩΜΑ 1η ΣΡΩΗ ΒΑΦΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΣΡΩΗ 

ΒΑΦΗ 

Α 

Χαλυβοκαταςκευζσ και 
Σιδθροφχα Μεταλλικά 

Μζρθ 

Αμμοβολι ι Οξφ & 
Γαλβανιςμόσ εν Θερμϊ 

Εποξειδικό Χρωμιοφχου 
Ψευδαργφρου ι Εποξειδικό 
Φωςφορικοφ Ψευδαργφρου 

1 ςτρϊςθι Εποξειδικοφ 
Μαρμαρυγικοφ 

Οξειδίου 
του Σιδιρου 

Ελαιόχρωμα 
Αλχυδικισ 
Σιλικόνθσ 

Χυτοςίδθροσ και Χάλυβασ 
Χφτευςθσ 

Αμμοβολι Ομοίωσ 

1 ςτρϊςθ Εποξειδικοφ 
Μαρμαρυγικοφ 

Οξειδίου 
του Σιδιρου 

Ομοίωσ 

Μεταλλικά μθ ςιδθροφχα Κακαριςμόσ Ομοίωσ Ομοίωσ Ομοίωσ 

Β 

Χυτοςίδθροσ και Χάλυβασ 
Χφτευςθσ 

Αμμοβολι Ομοίωσ Ομοίωσ Ομοίωσ 

Μεταλλικά μθ ςιδθροφχα Κακαριςμόσ Ομοίωσ Ομοίωσ Ομοίωσ 

Χαλυβοκαταςκευζσ και 
Σιδθροφχα Μεταλλικά 

Μζρθ 

Αμμοβολι ι Οξφ & 
Γαλβανιςμόσ εν Θερμϊ 

Εποξειδικό Χρωμιοφχου 
Ψευδαργφρου ι Εποξειδικό 
Φωςφορικοφ Ψευδαργφρου 

Εποξειδικό 
Ανκρακοφχου 

Ρίςασ 

Εποξειδικό 
Ανκρακοφχου Ρίςασ 

Γ 

Χυτοςίδθροσ και Χάλυβασ 
Χφτευςθσ Αμμοβολι Ομοίωσ Ομοίωσ Ομοίωσ 

Μεταλλικά μθ ςιδθροφχα Κακαριςμόσ Ομοίωσ Φ Ομοίωσ *+ Ομοίωσ 

Δ 
Χαλυβοκαταςκευζσ και 
Σιδθροφχα Μεταλλικά 

Μζρθ 

Κατεργαςία με Οξφ & 
Γαλβανιςμόσ εν κερμϊ 

και 
Ζλεγχοσ με Οξφ 

Εποξειδικό Φωςφορικοφ 
Ψευδαργφρου 

Κανζνα 
2 ςτρϊςεισ 

Εποξειδικοφ 
Ανκρακοφχου Ρίςασ 

ΟΛΕΣ 
Σωλινεσ, Χαλφβδινεσ με 

διάμετρο κάτω των 8O mm 

Κατεργαςία με Οξφ & 
Γαλβανιςμόσ εv κερμϊ 

εςωτερικά και εξωτερικά 
Κανζνα Κανζνα Κανζνα 

Α, Β & Γ 
 

Σωλινεσ, Χυτοςίδθρεσ ι 
Χαλφβδινεσ με διάμετρο 

κάτω των 80 mm 

Κακαριςμόσ εςωτερικά 
και 

Εξωτερικά 
Κανζνα 

Εμβάππςθ ςε 
Αςφαλτοφχο Διάλυμα 

εςωτερικά και 
εξωτερικά 

2 ςτρϊςεισ 
Μονωτικοφ Αλουμινίου 

Ελαιόχρωμα 
Αλκυδικισ Σιλικόνθσ 

Β Ομοίωσ Αμμοβολι 
Εποξειδικό Φωςφορικοφ 

Ψευδαργφρου 
Αμινικι Εποξειδικι 

θτίνθ 
Αμινικι Εποξειδικι 

θτίνθ 

Α, Β & Δ Επιςτόμια Χυτοςιδιρου  Κακαριςμόσ Κανζνα Κανζνα Κανζνα 

Β Ομοίωσ Αμμοβολι 
Εποξειδικό Φωςφορικοφ 

Ψευδαργφρου 
Αμινικι Εποξειδικι 

θτίνθ 
Αμινικι Εποξειδικι 

θτίνθ 

ΟΛΕΣ 

Χαλφβδινεσ Κλίμακεσ και 
Καταςκευζσ Στιριξθσ 

Κατεργαςία με Οξφ & 
Γαλβανιςμόσ εv κερμϊ 

Κανζνα Κανζνα Κανζνα 

Δοκοί /Στοιχεία Γεφυρϊν 
και Ρλαίςια 

Κατεργαςία με Οξφ & 
Γαλβανιςμόσ εv κερμϊ 

Κανζνα Κανζνα Κανζνα 
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4: ΤΛΙΚΑ ΓΕΙΩΗ -ΣΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΗ 
 
Ηλεκτρόδια Γείωςησ 

Τα θλεκτρόδια γείωςθσ κα είναι από γαλβανιςμζνουσ ράβδουσ ςταυροειδοφσ τφπου, που κα ςυνδεκοφν 
μεταξφ τουσ με γυμνό χάλκινο πολφκλωνο αγωγό, ο οποίοσ κα ςυνδζεται με τον αγωγό γειϊςεωσ του 
θλεκτρικοφ πίνακα.  

Θ ςφνδεςθ του χαλκοφ με το χάλυβα κα πρζπει να γίνει με ειδικό κολάρο και ανοξείδωτθ 
βίδα. 

Αγωγοί Γείωςησ (Γυμνοί) 

Οι γυμνοί αγωγοί γείωςθσ κα είναι καταςκευαςμζνοι από ειδικό χαλκό γειϊςεων με αγωγιμότθτα 98% ςε 
ςχζςθ με τον κακαρό χαλκό και κα είναι πολφκλωνοι.  

Οι ςυνδζςεισ μεταξφ των αγωγϊν κα είναι τφπου αςφαλείασ και κα γίνονται ι με κερμι ςυγκόλλθςθ ι με 
ειδικοφσ χάλκινουσ ςυνδετιρεσ. 

Σρίγωνο Γείωςησ 

Κάκε τρίγωνο γείωςθσ κα αποτελείται από τρία θλεκτρόδια ςταυροειδοφσ τφπου, που κα ςυνδεκοφν μεταξφ 
τουσ με γυμνό χάλκινο πολφκλωνο αγωγό, ο οποίοσ κα ςυνδζεται με τον αγωγό γειϊςεωσ του θλεκτρικοφ 
πίνακα.  
Θ αντίςταςθ διαβάςεωσ πρζπει να μθν υπερβαίνει τα 3 Ωμ, προκειμζνου για γειϊςεισ εγκαταςτάςεων 
χαμθλισ τάςεωσ και το 1 Ωμ, προκειμζνου για γειϊςεισ εγκαταςτάςεων μζςθσ τάςεωσ. 

Κάκε θλεκτρόδιο κα ζχει μικοσ 2,5 m και οι κορυφζσ του κα ςχθματίηουν ιςόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 3 m, 
θ κεφαλι κάκε θλεκτροδίου με το κολάρο κα προςτατεφεται με φρεάτιο διαςτάςεωσ 30 x 30 cm από 
ςκυρόδεμα με κατάλλθλο κάλυμμα. 

Θ διατομι του χάλκινου αγωγοφ κα υπολογιςκεί ανάλογα με τθν ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφ του 
αντλιοςταςίου και τισ απαιτιςεισ τθσ ΔΕΘ. Θ διατομι του χάλκινου αγωγοφ δεν κα είναι ςε καμία περίπτωςθ 
μικρότερθ από 25 mm2. 

 
5: ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΝΑΝΣΙ ΤΠΕΡΣΑΕΩΝ - ΑΝΣΙΚΕΡΑΤΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
 
Στο πεδίο ειςόδου κάκε θλεκτρικοφ πίνακα κα πρζπει να εγκαταςτακοφν τρία (ζνα ςε κάκε φάςθ) 
αλεξικζραυνα γραμμισ (αποχετευτισ υπερτάςεων), κατάλλθλοσ για ονομαςτικι τάςθ 220 V για προςταςία 
του πίνακα και των θλεκτροκινθτιρων, από πτϊςθ κεραυνοφ ςτο δίκτυο τθσ ΔΕΘ. 

Θ ικανότθτα αποχετεφςεωσ ρεφματοσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 10 KA και χρόνοσ αποκρίςεωσ 
μικρότεροσ των 25 nsec. 

Θα πρζπει να υπάρχει ζνδειξθ ετοιμότθτασ λειτουργίασ και ςτθν περίπτωςθ καταςτροφισ του, να μθν 
βραχυκυκλϊνεται θ γραμμι, ϊςτε θ εγκατάςταςθ να ςυνεχίςει να λειτουργεί. 
 

6: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΠΟΒΡΤΧΙΩΝ ΑΝΣΛΗΣΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ 
 
6.1 Γενικά 

Στο παρόν άρκρο αναφζρονται οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ γεϊτρθςθσ, 
προκειμζνου να αντλθκεί νερό από κατακόρυφθ ςτροβιλοφόρο αντλία, ςυηευγμζνθ με θλεκτροκινθτιρα 
μζςω ειδικοφ ςυνδζςμου (κόμπλερ), τοποκετθμζνθ εντόσ αυτισ. 

Το αντλθτικό ςυγκρότθμα που κα είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με αναγνωριςμζνα διεκνϊσ πρότυπα. Το 
εργοςτάςιο ι τα εργοςτάςια καταςκευισ των επιμζρουσ τμθμάτων (ςτρόβιλοσ, θλεκτροκινθτιρασ κλπ) των 
αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων κα είναι πιςτοποιθμζνα και κα διακζτει πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ ISO 9001 : 2008 το οποίο κα προςκομιςτεί κατά τον χρόνο ζγκριςθσ των υλικϊν από τον 
επιβλζποντα. Θ καμπφλθ δοκιμισ του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ, κα είναι για διπολικό κινθτιρα με ανοχζσ 
ςτα υδραυλικά και θλεκτρικά χαρακτθριςτικά ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 2548 class C. 

Το διάγραμμα με τθν χαρακτθριςτικι καμπφλθ λειτουργίασ του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ κα προςκομιςτεί 
πριν τθν τοποκζτθςι του, κατά τον χρόνο ζγκριςθσ των υλικϊν από τον επιβλζποντα 
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6.2 Χαρακτηριςτικά καταςκευήσ υποβρφχιων αντλητικϊν ςυγκροτημάτων 

6.2.1 Υποβρφχια αντλία 

α) Στρόβιλοσ 
Ο ςτρόβιλοσ τθσ υποβρφχιασ αντλίασ κϋ αποτελείται από : 

1.  Τουσ καλάμουσ, καταςκευαςμζνουσ από λεπτόκοκκο γκρίηο χυτοςίδθρο GG25 ι GG26, απαλλαγμζνο 
από φυςαλίδεσ και εγκλείςματα άμμου, με απολφτωσ λεία επιφάνεια. Τα οδθγά πτερφγια των 
καλάμων κα ςυνδυάηονται υδραυλικά με τισ αντίςτοιχεσ πτερωτζσ τθσ αντλίασ κατά τρόπο ϊςτε θ 
μετατροπι τθσ ταχφτθτασ ςε πίεςθ να επιτυγχάνεται με ελάχιςτεσ απϊλειεσ και επομζνωσ με μζγιςτο 
βακμό απόδοςθσ. Οι κάλαμοι του ςτροβίλου κα πρζπει να αντζχουν ςε υδροςτατικι πίεςθ ίςθ με το 
διπλάςιο του μανομετρικοφ φψουσ κανονικισ λειτουργίασ ι του μανομετρικοφ φψουσ που 
δθμιουργείται ςτθν μθδενικι παροχι τθσ αντλίασ, εφόςον αυτό είναι μεγαλφτερο του 
προθγουμζνου. 

2.  Τισ φυγοκεντρικζσ πτερωτζσ, ακτινικισ ι μικτισ ροισ, θμιανοικτοφ ι κλειςτοφ τφπου, 
καταςκευαςμζνεσ από ορείχαλκο SAE-40 ι από λεπτόκοκκο γκρίηο χυτοςίδθρο GG25 ι GG26 ι 
κερμοπλαςτικι ρθτίνθ, απόλυτα λειαςμζνεσ και ηυγοςτακμιςμζνεσ, για υψθλι απόδοςθ και 
λειτουργία χωρίσ κραδαςμοφσ. Θ ςτερζωςθ των πτερωτϊν ςτον άξονα τθσ αντλίασ κα γίνεται με 
κωνικά δακτυλίδια (ςφινεσ) από χάλυβα. 

3.  Τουσ δακτυλίουσ εδράςεωσ του άξονα του ςτροβίλου, που κα βρίςκονται ςτο επάνω και ςτο κάτω 
μζροσ κάκε πτερωτισ και οι οποίοι κα είναι καταςκευαςμζνοι από ειδικό ορειχάλκινο κρατζρωμα 
τριβζων SAE - 63 ι κατά το ιμιςυ από κρατζρωμα τριβζων (ι ακόμθ από χάλυβα) και κατά το 
υπόλοιπο ιμιςυ από ειδικό ελαςτικό, με μικρζσ ανοχζσ και άριςτθ ποιότθτα επιφανείασ, για ςωςτι 
ζδραςθ και μεγάλθ διάρκεια ηωισ. 

4.  Τον άξονα τθσ αντλίασ, καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότθτασ AISI 416 με ελάχιςτθ 
αντοχι 65 kg/mm2, ςτιλβωμζνο και απόλυτα ευκυγραμμιςμζνο. Τόςο ςτον επάνω κάλαμο του 
ςτροβίλου (κάλαμοσ κατακλίψεωσ) όπου κα ςυνδζεται θ βαλβίδα αντεπιςτροφισ τθσ αντλίασ, όςο 
και ςτον κάτω κάλαμο αυτοφ (κάλαμοσ αναρροφιςεωσ) όπου κα ςυνδζεται το φίλτρο τθσ αντλίασ, 
κα υπάρχουν ειδικοί δακτφλιοι προςταςίασ, οι οποίοι δεν κα επιτρζπουν τθν είςοδο, προσ τθν αντλία 
και προσ τον θλεκτροκινθτιρα, των τυχόν αιωρθμάτων άμμου κλπ που υπάρχουν ςτο αντλοφμενο 
νερό, όταν ςταματάει το ςυγκρότθμα. 

6.  Πλα τα μζρθ του ςτροβίλου τθσ αντλίασ (κάλαμοι, πτερωτζσ, ζδρανα, δακτυλίδια, τριβείσ κλπ) κα 
είναι απολφτωσ εναλλάξιμα. 

β) Βαλβίδα αντεπιςτροφισ 

Θ βαλβίδα αντεπιςτροφισ κα είναι ενςωματωμζνθ ςτο ανϊτερο μζροσ του ςτροβίλου (πάνω από τον 
κάλαμο κατακλίψεωσ) και μζςω αυτισ κα γίνεται θ ςφνδεςθ τθσ αντλίασ προσ τθν ςωλινωςθ κατακλίψεωσ. 

Το ςϊμα τθσ βαλβίδασ κα είναι καταςκευαςμζνο από χυτοςίδθρο αρίςτθσ ποιότθτασ και μεγάλθσ αντοχισ 
(GG25 ι GG26), το ςτζλεχοσ τθσ από ορείχαλκο SAE-40, ενϊ ο άξονασ τθσ από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 416 
και θ ζδρα τθσ από χυτοςίδθρο ι από ςυνκετικό υλικό. 

Θ όλθ ςχεδίαςθ κα αποςκοπεί ςε μικρζσ απϊλειεσ και εφκολο όπωσ και αςφαλζσ κλείςιμο. 

γ) Φίλτρο αναρροφιςεωσ 

Το φίλτρο αναρροφιςεωσ κα είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και κα ζχει ελεφκερθ 
επιφάνεια τουλάχιςτον τριπλάςια τθσ διατομισ αναρροφιςεωσ τθσ αντλίασ, με μζγιςτο άνοιγμα όχι 
μεγαλφτερο από το 75% τθσ ελάχιςτθσ διατομισ τθσ διόδου του νεροφ προσ τον κάλαμο και τθν πτερωτι. 

δ) Συνδετιριο εξάρτθμα αντλίασ - κινθτιρα 

Το εξάρτθμα ςυνδζςεωσ αντλίασ - κινθτιρα κα είναι ςτιβαρισ καταςκευισ από γκρίηο χυτοςίδθρο GG25 ι 
GG26 και κατάλλθλθσ υδραυλικισ μορφισ, ϊςτε να περιορίηονται οι απϊλειεσ αναρρόφθςθσ. 

ε) Σφνδεςμοσ αξόνων αντλίασ - κινθτιρα 

Θ ευκυγράμμιςθ των αξόνων αντλίασ - κινθτιρα κα είναι απόλυτθ και κα πραγματοποιείται μζςω ειδικοφ 
ςυνδζςμου (κόμπλερ) από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 416, με διαςτάςεισ τζτοιεσ, που να μεταφζρει τθν 
ςυνολικι ροπι και το ςυνολικό ωςτικό φορτίο του ςυγκροτιματοσ προσ τθν φορά περιςτροφισ. 

6.2.2 Υποβρφχιοσ θλεκτροκινθτιρασ 
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Ο κινθτιρασ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν κίνθςθ τθσ αντλίασ κα είναι καταδυομζνου τφπου, ςτιβαρισ και 
ςτεγανισ καταςκευισ, τριφαςικόσ, αςφγχρονοσ, βραχυκυκλωμζνου δρομζωσ, με μονωμζνθ υδατόβρεκτθ 
περιζλιξθ και όλα τα εςωτερικά του μζρθ, κα είναι υδατόβρεκτα, υδρολίπαντα και υδρόψυκτα. 

Θ ταχφτθτα περιςτροφισ κα είναι περίπου 2.900 RPM. 

Θ ιςχφσ του θλεκτροκινθτιρα κα είναι τουλάχιςτον θ αναφερόμενθ ςτο τιμολόγιο τθσ μελζτθσ. 

Ο θλεκτροκινθτιρασ οπωςδιποτε κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τουσ Ευρωπαϊκοφσ 
κανονιςμοφσ αςφαλείασ CE και με τθν αίτθςθ ζγκριςθσ υλικϊν κα πρζπει να κατατεκεί ανάλογο 
πιςτοποιθτικό, όμοιου θλεκτροκινθτιρα 

Για τθν λίπανςθ των εδράνων του και τθν ψφξθ τθσ περιελίξεϊσ του κα χρθςιμοποιείται κακαρό νερό, με το 
οποίο κα γεμίηει ο κινθτιρασ πριν από τθν εγκατάςταςι του. 

Ρρζπει να εξαςφαλίηεται θ ομοιόμορφθ ψφξθ του κινθτιρα με τθν μικρότερθ δυνατι ταχφτθτα ροισ του 
νεροφ ψφξθσ. 

Το εξωτερικό περίβλθμα του κινθτιρα κα καταςκευαςτεί από ανοξείδωτο χάλυβα υψθλισ αντοχισ, 
τουλάχιςτον AISI 316. 

Ο πυρινασ του ςτάτθ κακϊσ και ο δρομζασ κα προςτατεφονται από ειδικι αντιδιαβρωτικι βαφι. 

Ο ςτάτθσ κα είναι διαιροφμενοσ, τα τυλίγματά του κα είναι αναπεριελίξιμα, ενϊ τόςο αυτά όςο και οι 
διάφορεσ ενϊςεισ μεταξφ τθσ περιελίξεωσ και του καλωδίου κα ζχουν μόνωςθ από κερμοπλαςτικι ρθτίνθ ι 
PVC κλπ, κατάλλθλθ ϊςτε να αντζχει ςτισ κερμοκραςίεσ λειτουργίασ του κινθτιρα και να μθν επθρεάηεται 
από άλατα και άλλα ςυςτατικά του νεροφ. 

Ο δρομζασ του κινθτιρα κα είναι δυναμικά ηυγοςτακμιςμζνοσ. 

Ο άξονασ του δρομζα κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ανοξείδωτο χάλυβα υψθλισ ποιότθτοσ (AISI 420), 
ςτιλβωμζνοσ, ενϊ ςτισ επιφάνειεσ τριβισ κα φζρει χιτϊνια από ανοξείδωτο χάλυβα τθσ ιδίασ ι και 
καλφτερθσ ποιότθτασ ι κα ζχει υποςτεί ειδικι επεξεργαςία ςκλθρφνςεωσ και λειάνςεωσ δια πιζςεωσ κλπ. 

Θα περιςτρζφεται ςε ειδικά ακτινικά ζδρανα (άνω και κάτω) μεγάλθσ επιφανείασ εδράςεωσ, με βάςεισ από 
χυτοςίδθρο GG25 που κα φζρουν τουσ δακτυλίουσ τριβισ του κινθτιρα, οι οποίοι κα είναι καταςκευαςμζνοι 
από ορείχαλκο ι άλλο υλικό μεγάλθσ αντοχισ. 

Για τθν παραλαβι των αξονικϊν φορτίων κα υπάρχει, ςτο κάτω μζροσ του άξονα, αυτορυκμιηόμενο ωςτικό 
ζδρανο τφπου MITCHELL, αποτελοφμενο από τθ βάςθ (καταςκευαςμζνθ από χυτοςίδθρο GG25), τον δίςκο 
(από ορείχαλκο και ςυνκετικζσ ρθτίνεσ) και τα ανεξάρτθτα ειδικά τεμάχια τθσ βάςθσ (από ειδικισ ςφνκεςθσ 
ορείχαλκο), ι άλλο ιςοδφναμο λειτουργικά ωςτικό ζδρανο, τα οποία κα παραλαμβάνουν και καταμερίηουν 
τα φορτία. 

Το ωςτικό ζδρανο κα αυτολιπαίνεται κατά τθν εκκίνθςθ, κα ζχει τθν δυνατότθτα διπλισ φοράσ περιςτροφισ 
και κα μπορεί να δζχεται φορτίο μζχρι 25% μεγαλφτερο τθσ κατά περίπτωςθ δυνάμεωσ λειτουργίασ. 

Θ ςτεγανοποίθςθ του κινθτιρα κα γίνεται με μθχανικό ςτυπιοκλίπτθ ι άλλο δόκιμο ςφςτθμα, που κα τον 
προςτατεφει από τθν είςοδο αιωρθμάτων του νεροφ τθσ γεϊτρθςθσ (άμμοσ, ιλφσ κλπ), ενϊ ανάλογθ διάταξθ 
ςτεγανοποιιςεωσ κα υπάρχει και για το τροφοδοτικό καλϊδιο του κινθτιρα, κατά τθν ζξοδό του από αυτόν. 

Θ μθχανικι προςταςία του καλωδίου αυτοφ κα επιτυγχάνεται με τθν τοποκζτθςι του, κακϋ όλο το μικοσ του 
αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ, εντόσ ειδικοφ προφυλακτιρα από ανοξείδωτθ λαμαρίνα AISI 304 ι AISI 316. 

Για τθν εξουδετζρωςθ των εςωτερικϊν πιζςεων του κινθτιρα, οι οποίεσ δθμιουργοφνται από κερμικζσ 
διαςτολζσ εξαιτίασ των μεταβολϊν τθσ κερμοκραςίασ του νεροφ που περιζχεται ς' αυτόν, κα υπάρχει 
ενςωματωμζνθ, ςτο κάτω μζροσ του, ειδικι διάταξθ αποςυμπιζςεωσ (ελαςτικό διάφραγμα). 

Θ εκκίνθςθ του κινθτιρα κα γίνεται με διακόπτθ αςτζροσ - τριγϊνου εκτόσ αν υπάρχει ςφςτθμα ρφκμιςθσ 
ςτροφϊν του Θ/Κ (inverter), το δε ρεφμα εκκινιςεωσ δεν κα ξεπερνά τισ 2,5 φορζσ του ρεφματοσ κανονικισ 
λειτουργίασ. 

6.2.3 Εξωτερικι διάμετροσ κινθτιρα και ςτροβίλου 

Θ εξωτερικι διάμετροσ του κινθτιρα και του ςτροβίλου κα είναι μικρότερθ από τθν εςωτερικι διάμετρο τθσ 
ςωλθνϊςεωσ τθσ γεωτριςεωσ ςτο ςθμείο τοποκετιςεωσ τθσ και οπωςδιποτε τζτοια, που να εξαςφαλίηεται 
θ ομαλι τοποκζτθςθ και λειτουργία τθσ αντλίασ κακϊσ και θ απρόςκοπτθ διζλευςθ των καλωδίων 
τροφοδοτιςεωσ του θλεκτροκινθτιρα. 
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6.3. Σεχνικζσ προδιαγραφζσ υποβρυχίου αντλητικοφ ςυγκροτήματοσ ςτην λίμνη Τλίκη 

Από το τεφχοσ υδραυλικϊν υπολογιςμϊν, τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του υποβρυχίου αντλθτικοφ 
ςυγκροτιματοσ τθσ γεωτριςεωσ κα υπολογιςτοφν για ονομαςτικι παροχι γεϊτρθςθσ Qον = 0,007878 lt/h ι 
Qον = 38,36 m3/h. 
Από το τεφχοσ υδραυλικϊν υπολογιςμόσ, το ςυνολικό μανομετρικό φψοσ του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ, 
είναι Θμαν = 272,85 m. 
Δθλαδι ςτθν χαρακτθριςτικι καμπφλθ λειτουργίασ τθσ αντλίασ του υποβρυχίου ςυγκροτιματοσ κα 
περιλαμβάνεται ςθμείο με τα παραπάνω αναφερόμενα Q και Θ . Στο ςθμείο λειτουργίασ θ τιμι του βακμοφ 
απόδοςθσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ με 0,75. 
Θ τοποκζτθςθ του ςθμείου αναρόφθςθσ του ςτροβίλου του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ κα γίνει ςε «τυφλό» 
τμιμα τθσ ςωλινωςθσ τθσ γεϊτρθςθσ ςε βάκοσ 85,0 m περίπου. 
Κατά τα λοιπά το αντλθτικό ςυγκρότθμα κα ικανοποιεί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο 6 τθσ παροφςασ. 

6.4 Σεχνικζσ προδιαγραφζσ υποβρυχίου αντλητικοφ ςυγκροτήματοσενδιάμεςησ δεξαμενήσ 

Από το τεφχοσ υδραυλικϊν υπολογιςμϊν, τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του υποβρυχίου αντλθτικοφ 
ςυγκροτιματοσ τθσ γεωτριςεωσ κα υπολογιςτοφν για ονομαςτικι παροχι γεϊτρθςθσ Qον = 0,007878 lt/h ι 
Qον = 38,36 m3/h. 
Από το τεφχοσ υδραυλικϊν υπολογιςμόσ, το ςυνολικό μανομετρικό φψοσ του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ, 
είναι Θμαν = 210,75 m. 
Δθλαδι ςτθν χαρακτθριςτικι καμπφλθ λειτουργίασ τθσ αντλίασ του υποβρυχίου ςυγκροτιματοσ κα 
περιλαμβάνεται ςθμείο με τα παραπάνω αναφερόμενα Q και Θ . Στο ςθμείο λειτουργίασ θ τιμι του βακμοφ 
απόδοςθσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ με 0,75. 
Θ τοποκζτθςθ του ςθμείου αναρόφθςθσ του ςτροβίλου του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ κα γίνει ςτο 
εςωτερικό τθσ ενδιάμεςθσ δεξαμενισ ςε βάκοσ 2,0 m περίπου. 
Κατά τα λοιπά το αντλθτικό ςυγκρότθμα κα ικανοποιεί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο 6 τθσ παροφςασ. 
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7Α. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΑ ΙΧΤΟ 40 ΗΡ 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Στο αντλιοςτάςιο τθσ ενδιάμεςθσ δεξαμενισ με θλεκτροκινθτιρα ιςχφοσ ζωσ και 40 Θ κα τοποκετθκεί 
θλεκτρικόσ πίνακασ, που κα τροφοδοτείται από τθν παροχι τθσ ΔΕΘ και κα τροφοδοτεί τον ςυγκεκριμζνο 
θλεκτροκινθτιρα, τα βοθκθτικά κυκλϊματα, και τυχόν ρευματοδότθσ. 

Οι θλεκτρικοί πίνακεσ γενικά, κα είναι μεταλλικοί, τφπου ερμαρίου, με διπλζσ πόρτεσ κατάλλθλοι για 
εγκατάςταςθ ςτο φπαικρο, καταςκευαςμζνοι από λαμαρίνα DCP πάχουσ τουλάχιςτον 1,5 mm, προςταςίασ 
τουλάχιςτον Ι 54. 

Θα υπάρχουν δφο πόρτεσ ςτθν εμπρόσ πλευρά των πινάκων, μια εςωτερικι και μια εξωτερικι. 

Πλα τα ενδεικτικά όργανα και τα χειριςτιρια του πίνακα κα είναι τοποκετθμζνα ςτθν εςωτερικι πόρτα του 
πίνακα. 

Πλα τα όργανα κα είναι κατάλλθλα για τοποκζτθςθ μζςα ςτον πίνακα και όςα από αυτά χρειάηονται 
χειριςμό, αυτόσ κα γίνεται εξωτερικά, από τθν εμπρόσ πλευρά του πίνακα. 

Τα όργανα προςταςίασ κάκε θλεκτρικισ γραμμισ κα εξαςφαλίηουν επιλεκτικι προςταςία. 

Κάτω από κάκε διακόπτθ ι ενδεικτικι λυχνία κα υπάρχει πινακίδα που κα γράφει με κεφαλαία γράμματα 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, τθν γραμμι ι τον προοριςμό του οργάνου. 

Ο πίνακασ κα παραδοκεί τελείωσ ςυναρμολογθμζνοσ, με όλα τα όργανα και τισ ςυρματϊςεισ, κακϊσ και 
κάκε άλλο απαραίτθτο εξάρτθμα για τθν ομαλι λειτουργία του. 

Πλα τα υλικά του πίνακα, οπωςδιποτε κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τουσ Ευρωπαϊκοφσ 
κανονιςμοφσ αςφαλείασ CE και με τθν αίτθςθ ζγκριςθσ υλικϊν κα πρζπει να κατατεκοφν ανάλογα 
πιςτοποιθτικά, όμοιων υλικϊν. 

Ο θλεκτρικόσ πίνακασ κα ςυνοδεφεται από μονογραμμικό ςχζδιο το οποίο κα τοποκετθκεί ςτθν εςωτερικι 
πλευρά τθσ πόρτασ του ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνθ κικθ. 

Ο Θλεκτρικόσ Ρίνακασ κα είναι κατάλλθλα διαςταςιολογθμζνοσ και κα φζρει τα κατάλλθλα εξαρτιματα 
(ράγεσ) για τθν ςτερζωςθ ραγοχλικοφ. 

Ο θλεκτρικόσ πίνακασ κα περιλαμβάνει κατϋ ελάχιςτο : 

1. Ζνα (1) γενικό διακόπτθ ΡΑΚΟ 3x 125 A. 
2. Τρεισ (3) γενικζσ μαχαιρωτζσ αςφάλειεσ των 80 Α. 
3. Ζνα τριφαςικό θλεκτρονόμο προςταςίασ από διαρροι 
4. Τρεισ (3) ενδεικτικζσ λυχνίεσ Φ 22 mm. 
5. Ζνα (1) βολτόμετρο 0 - 500 V. 
6. Ζνα (1) μεταγωγζα βολτομζτρου 7 κζςεων. 
7. Τρία (3) αμπερόμετρα 0 - 100 Α. 
8. Τρεισ (3) μ/Σ εντάςεωσ 100/5. 
9. Ζνα επιτθρθτι τάςεωσ-αςυμμετρίασ φάςεων 
10. Ζνα (1) ωρομετρθτι πζντε (5) ψθφίων. 
11. Ζνα (1) διακόπτθ επιλογισ λειτουργίασ (χειροκίνθτο - αυτόματο) 
12. Δυο (2) μπουτόν ςτάςεωσ - εκκινιςεωσ. 
13. Ζνα (1) αυτόματο διακόπτθ αςτζροσ τριγϊνου, αποτελοφμενοσ από 2 ρελζ ιςχφοσ κατά AC3 τουλάχιςτον   
      22 KW, 1 ρελζ ιςχφοσ κατά AC3 τουλάχιςτον 18,5 KW, κερμικό υπερεντάςεωσ και χρονικό 0 - 20 sec 
14. Ζνα (1) μ/Σ 220/48 V. 
15. Ζνα (1) ρελζ ηεφξεωσ 220/48 V. 
16. Τζςςερα (4) αςφάλειεσ προςταςίασ οργάνων 
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7Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΑ ΙΧΤΟ 50ΗΡ 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Σε κάκε αντλιοςτάςιο γεϊτρθςθσ με θλεκτροκινθτιρα ιςχφοσ από 50 ζωσ και 60 Θ κα τοποκετθκεί 
θλεκτρικόσ πίνακασ, που κα τροφοδοτείται από τθν παροχι τθσ ΔΕΘ και κα τροφοδοτεί τον ςυγκεκριμζνο 
θλεκτροκινθτιρα, τα βοθκθτικά κυκλϊματα, και τυχόν ρευματοδότθσ. 

Οι θλεκτρικοί πίνακεσ γενικά, κα είναι μεταλλικοί, τφπου ερμαρίου, με διπλζσ πόρτεσ κατάλλθλοι για 
εγκατάςταςθ ςτο φπαικρο, καταςκευαςμζνοι από λαμαρίνα DCP πάχουσ τουλάχιςτον 1,5 mm, προςταςίασ 
τουλάχιςτον Ι 54. 

Θα υπάρχουν δφο πόρτεσ ςτθν εμπρόσ πλευρά των πινάκων, μια εςωτερικι και μια εξωτερικι. 

Πλα τα ενδεικτικά όργανα και τα χειριςτιρια του πίνακα κα είναι τοποκετθμζνα ςτθν εςωτερικι πόρτα του 
πίνακα. 

Πλα τα όργανα κα είναι κατάλλθλα για τοποκζτθςθ μζςα ςτον πίνακα και όςα από αυτά χρειάηονται 
χειριςμό, αυτόσ κα γίνεται εξωτερικά, από τθν εμπρόσ πλευρά του πίνακα. 

Τα όργανα προςταςίασ κάκε θλεκτρικισ γραμμισ κα εξαςφαλίηουν επιλεκτικι προςταςία. 

Κάτω από κάκε διακόπτθ ι ενδεικτικι λυχνία κα υπάρχει πινακίδα που κα γράφει με κεφαλαία γράμματα 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, τθν γραμμι ι τον προοριςμό του οργάνου. 

Ο πίνακασ κα παραδοκεί τελείωσ ςυναρμολογθμζνοσ, με όλα τα όργανα και τισ ςυρματϊςεισ, κακϊσ και 
κάκε άλλο απαραίτθτο εξάρτθμα για τθν ομαλι λειτουργία του. 

Πλα τα υλικά του πίνακα, οπωςδιποτε κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τουσ Ευρωπαϊκοφσ 
κανονιςμοφσ αςφαλείασ CE και με τθν αίτθςθ ζγκριςθσ υλικϊν κα πρζπει να κατατεκοφν ανάλογα 
πιςτοποιθτικά, όμοιων υλικϊν. 

Ο θλεκτρικόσ πίνακασ κα ςυνοδεφεται από μονογραμμικό ςχζδιο το οποίο κα τοποκετθκεί ςτθν εςωτερικι 
πλευρά τθσ πόρτασ του ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνθ κικθ. 

Ο Θλεκτρικόσ Ρίνακασ κα είναι κατάλλθλα διαςταςιολογθμζνοσ και κα φζρει τα κατάλλθλα εξαρτιματα 
(ράγεσ) για τθν ςτερζωςθ ραγοχλικοφ. 

Ο θλεκτρικόσ πίνακασ κα περιλαμβάνει κατϋ ελάχιςτο : 

1. Ζνα (1) γενικό διακόπτθ ΡΑΚΟ 3x 150 A. 
2. Τρεισ (3) γενικζσ μαχαιρωτζσ αςφάλειεσ των 125 Α. 
3. Ζνα τριφαςικό θλεκτρονόμο προςταςίασ από διαρροι 
4. Τρεισ (3) ενδεικτικζσ λυχνίεσ Φ 22 mm. 
5. Ζνα (1) βολτόμετρο 0 - 500 V. 
6. Ζνα (1) μεταγωγζα βολτομζτρου 7 κζςεων. 
7. Τρία (3) αμπερόμετρα 0 - 150 Α. 
8. Τρεισ (3) μ/Σ εντάςεωσ 150/5. 
9. Ζνα επιτθρθτι τάςεωσ-αςυμμετρίασ φάςεων 
10. Ζνα (1) ωρομετρθτι u957 í\u960 ðζντε (5) ψθφίων. 
11. Ζνα (1) διακόπτθ επιλογισ λειτουργίασ (χειροκίνθτο - αυτόματο) 
12. Δυο (2) μπουτόν ςτάςεωσ - εκκινιςεωσ. 
13. Ζνα (1) αυτόματο διακόπτθ αςτζροσ τριγϊνου, αποτελοφμενοσ από 2 ρελζ ιςχφοσ κατά AC3 τουλάχιςτον    
     30 KW, 1 ρελζ ιςχφοσ κατά AC3 τουλάχιςτον 22 KW, κερμικό υπερεντάςεωσ και χρονικό 0 – 20 sec 
14. Ζνα (1) μ/Σ 220/48 V. 
15. Ζνα (1) ρελζ ηεφξεωσ 220/48 V. 
16. Τζςςερισ (4) αςφάλειεσ προςταςίασ οργάνων. 
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7Γ. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 
Κοχλιωτζσ Αςφαλείασ 
Οι κοχλιωτζσ αςφαλείασ κα χρθςιμοποιθκοφν για εντάςεισ μζχρι 16 A, και κα είναι ςυντθκτικζσ από 
πορςελάνθ ςφμφωνα με τουσ Γερμανικοφσ Κανονιςμοφσ DIN 49360 και VDE 0635. 

Μαχαιρωτζσ Αςφαλείασ 

Οι Μαχαιρωτζσ αςφαλείασ κα χρθςιμοποιθκοφν για εντάςεισ πάνω από 16 Α και κα είναι ςφμφωνεσ με τουσ 
Γερμανικοφσ Κανονιςμοφσ DIN 43620. 

αγοδιακόπτεσ 

Οι ραγοδιακόπτεσ μονοπολικοί, διπολικοί ι τριπολικοί (380/220v, 50 ΘΗ) κα ζχουν εξωτερικι μορφι όμοια 
με αυτι των μικροαυτομάτων του τφπου «L» τθσ παρακάτω παραγράφου. Θ ςτερζωςι τουσ κα γίνεται πάνω 
ςε ειδικζσ ράγεσ με τθ βοικεια κατάλλθλου μάνδαλου. Οι ραγοδιακόπτεσ κα χρθςιμοποιθκοφν ςαν 
διακόπτεσ χειριςμοφ φωτιςτικϊν ςωμάτων ςτουσ πίνακεσ τφπου ερμαρίου και ςαν μερικοί διακόπτεσ 
κυκλωμάτων ονομαςτικισ εντάςεωσ 16 Α και 25 Α. Το κζλυφοσ των ραγοδιακόπτων κα είναι από ςυνκετικι 
φλθ ανκεκτικι ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ. 

Ρεριςτροφικοί Διακόπτεσ τφπου «PACCO» 

Οι γενικοί ι οι μερικοί διακόπτεσ τφπου ερμαρίου ι τφπου πεδίου, κα είναι περιςτροφικοί τφπου «PACCO». 
Οι διακόπτεσ αυτοί μονοπολικοί, διπολικοί, ι τριπολικοί κα είναι κατάλλθλοι για δίκτυο 380/220V, 50 ΘΗ και 
κα ζχουν διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 40.000 χειριςμϊν ηεφξεωσ ι αποηεφξεωσ και ιςχφ διακοπισ ίςθ ι 
μεγαλφτερθ από τθν ονομαςτικι τουσ ζνταςθ. 

Μικροαυτόματοσ (Αυτόματοι Αςφαλειοδιακόπτεσ) 

Οι μικροαυτόματοι κα είναι ςφμφωνοι με τουσ Γερμανικοφσ Κανονιςμοφσ VDE 0641 τφπου «L» για τα 
κυκλϊματα φωτιςμοφ και ρευματοδοτϊν και τφπου «G» για τα κυκλϊματα μικρϊν κινθτιρων. 

Οι μικροαυτόματοι κα ζχουν ονομαςτικι τάςθ 380 V (εναλλαςςόμενθ) ιςχφ διακοπισ τουλάχιςτον 1,5 ΚΑ και 
κα είναι εφοδιαςμζνοι με κερμικά ςτοιχεία προςταςίασ από υπερεντάςεισ και θλεκτρομαγνθτικά ςτοιχεία 
προςταςίασ από βραχυκυκλϊματα τα οποία κα διεγείρονται από εντάςεισ ρεφματοσ ίςεσ με 3 - 5 φορζσ τθν 
ονομαςτικι, για τουσ τφπουσ «L» και 8 - 12 φορζσ τθν ονομαςτικι για τουσ τφπουσ «Γ». 

Το πλάτοσ του καλφμματόσ τουσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 17,5 χιλ., ενϊ θ ςτερζωςι τουσ ςτουσ πίνακεσ 
κα γίνεται πάνω ςε ειδικζσ ράγεσ με τθ βοικεια κατάλλθλου μάνδαλου. 

Ενδεικτικζσ Λυχνίεσ 

Οι ενδεικτικζσ λυχνίεσ των πινάκων δεν κα πρζπει να μαυρίηουν από τθ ςυνεχι λειτουργία τουσ και κα 
ςυνδζονται με τθν παρεμβολι κατάλλθλων αςφαλειϊν (τφπου ταμπακζρασ) με τισ φάςεισ που ελζγχουν. 

Το κάλυμμα των λυχνιϊν κα ζχει κόκκινο χρϊμα (εκτόσ αν ςθμειϊνεται διαφορετικά ςτα ςχζδια) και κα 
φζρει κατάλλθλο επινικελωμζνο πλαίςιο. 

Θ αλλαγι των λαμπτιρων των ενδεικτικϊν λυχνιϊν κα πρζπει να μπορεί να γίνεται εφκολα χωρίσ να 
χρειάηεται να αφαιρεκεί θ μπροςτινι μεταλλικι πλάκα των πινάκων. 

Ενδεικτικά όργανα (Αμπερόμετρα - Βολτόμετρα) 

Τα ενδεικτικά όργανα κα είναι κινθτοφ βιομθχανικοφ τφπου, κατθγορία 1,5 ςφμφωνα με τουσ Γερμανικοφσ 
Κανονιςμοφσ VDE πλευράσ 96x96 χιλ. 

Το πεδίο μετριςεωσ των παραπάνω οργάνων πρζπει να αναγράφεται ςτθ μελζτθ προςφοράσ. 

Κάκε βολτόμετρο κα είναι εφοδιαςμζνο και με μεταγωγικό διακόπτθ 7 κζςεων (εκτόσ, 3 φαςικζσ τάςεισ, 3 
πολικζσ τάςεισ). 

Τα αμπερόμετρα κα ςυνδεκοφν με τθ βοικεια κατάλλθλων μεταςχθματιςτϊν εντάςεωσ ξθροφ τφπου. Ο 
λόγοσ μεταςχθματιςμοφ πρζπει να αναγράφεται ςτθ μελζτθ προςφοράσ. 

Αυτόματοι Διακόπτεσ Ιςχφοσ 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κα ζχουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά και κα πλθροφν τισ ακόλουκεσ 
απαιτιςεισ : 
Τφποσ διακόπτθ : Τριπολικόσ, ι τετραπολικόσ διακόπτθσ κατάλλθλοσ για προςταςία γραμμϊν 

μεταςχθματιςτϊν, κινθτιρων κλπ.) 
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Ονομαςτικι τάςθ : 500V θ μεγαλφτερθ για τριφαςικό δίκτυο 380/220 V, ΘΗ 
Ονομαςτικι ζνταςθ : Σφμφωνα με τθ μελζτθ, για κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 35οC 
Ικανότθτα διακοπισ :  Και ςυμμετρικοφ και τριφαςικοφ βραχυκυκλϊματοσ (RMS) με cosφ = 0,25 
Ικανότθτα ηεφξεωσ :  Διπλάςια ι το πολφ ίςθ με τθν ικανότθτα διακοπισ 
Μθχανικι αντοχι :  Τουλάχιςτον 20.000 χειριςμϊν ηεφξεωσ ι διακοπισ 
Τρόποσ χειριςμοφ :  Χειροκίνθτοσ με τθ βοικεια εξωτερικοφ μοχλοφ με ςαφι οπτικό ζλεγχο τθσ κζςεϊσ 

του και δυνατότθτα αςφαλίςεωσ ςτθ κζςθ «εκτόσ» 

Στοιχεία υπερφορτίςεωσ 

-  Θερμικά, ζνα ςε κάκε φάςθ, ρυκμιηόμενθ χρονικι κακυςτζρθςθ 
-  Βοθκθτικζσ επαφζσ : Σφμφωνα με τθν μελζτθ ι ςφμφωνα με τισ λοιπζσ απαιτιςεισ 
-  Ιςχφοντεσ κανονιςμοί:VDE 0660 και ΙEC157 - 1 
- Ειδικζσ απαιτιςεισ : Πταν οι αυτόματοι διακόπτεσ κα χρθςιμοποιοφνται και ςαν γενικοί 

μεταςχθματιςτϊν κα είναι εφοδιαςμζνοι, πζρα από τα παραπάνω, και με ςτοιχεία ελλείψεωσ τάςεωσ. 

Διακόπτεσ Φορτίου (Ιςχφοσ) 

-  Οι διακόπτεσ φορτίου κα είναι αυτόματοι διακόπτεσ με κερμικά και μαγνθτικά ςτοιχεία προςταςίασ. 
-  Θ ικανότθτα διακοπισ τουσ ςε ςυμμετρικό βραχυκφκλωμα κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςθ με τισ 

παρακάτω τιμζσ : 
-  Διακόπτεσ ονομαςτικισ εντάςεωσ 63 Α, 100 Α και 160Α: 10 ΚΑ ςε cosφ = 0,3 
-  Διακόπτεσ ονομαςτικισ εντάςεωσ 250Α, 20 ΚΑ ςε COSφ 0,3 
-  Διακόπτεσ ονομαςτικισ εντάςεωσ 630Α και πάνω 50ΚΑ ςε COSφ 0,25 

Θλεκτρονόμοι Ιςχφοσ (ΕΛΕ, CONTACTORS) 

-  Οι θλεκτρονόμοι ιςχφοσ κα είναι εναλλαςςόμενου ρεφματοσ 50ΘΗ, ονομαςτικισ εντάςεωσ ςφμφωνα με 
τα ςχζδια. 

-  Θ ονομαςτικι ζνταςθ των θλεκτρονόμων αναφζρεται ςε φόρτιςθ AC 3. 
-  Πλοι οι θλεκτρονόμοι κα είναι εφοδιαςμζνοι με 4 βοθκθτικζσ επαφζσ (2 θρεμίασ και 2 εργαςίασ) εκτόσ 

αν ςθμειϊνεται διαφορετικά ςτα ςχζδια. 
-  Θ τάςθ ζλξεωσ του θλεκτρονόμου κα πρζπει να είναι 0,75 - 1,1 τθσ ονομαςτικισ τάςεωσ ενϊ θ τάςθ 

αποδιεγζρςεωσ 0,4 - 0,6 τθσ ονομαςτικισ. 
-  Οι θλεκτρονόμοι κα είναι ςφμφωνοι με τουσ κανονιςμοφσ DIN 46199, VDE 0660/PART 1V IEC 158. 

Τριπολικά Θερμικά Στοιχεία Υπερεντάςεωσ 

-  Τα τριπολικά κερμικά ςτοιχεία υπερεντάςεωσ κα είναι κατάλλθλα για τθ προςταςία των αντίςτοιχων 
κινθτιρων. 

-  Θ περιοχι ρυκμίςεωσ αυτϊν κα είναι ρυκμιηόμενθ. 

Τθλεχειριηόμενοι Διακόπτεσ Αςτζρα - Τρίγωνου 

-  Οι διακόπτεσ αςτζρα τριγϊνου χρθςιμοποιοφνται για τθν εκκίνθςθ κινθτιρων βραχυκυκλωμζνου 
δρομζα, με μειωμζνο ρεφμα εκκινιςεωσ. 

-  Οι διακόπτεσ αςτζρα - τριγϊνου κα αποτελοφνται από 3 θλεκτρονόμουσ ιςχφοσ (CONTACTORS) (Δικτφου 
- τριγϊνου - αςτζρα) και χρονοδιακόπτθ μεταγωγισ από τθ κζςθ «αςτζρα» ςτθ κζςθ «τρίγωνο». 

Σφςτθμα μανδάλωςθσ και επαναλειτουργίασ 

-  Για τθ μανδάλωςθ του βοθκθτικοφ κυκλϊματοσ του θλεκτρικοφ πίνακα, μετά από κάκε ςταμάτθμα, ζτςι 
ϊςτε να αποκλείεται θ επανεκκίνθςθ και λειτουργία του θλεκτροκινθτιρα, πριν περάςει χρονικό 
διάςτθμα 5 ωσ 10 min, κα εγκαταςτακεί ςφςτθμα αυτομάτου μανδαλϊςεωσ, το οποίο κα περιλαμβάνει 
τθν απαραίτθτθ θλεκτρονικι μονάδα με ρυκμιηόμενο χρόνο μανδάλωςθσ από 3 ωσ 10 min, τισ 
απαραίτθτεσ βοθκθτικζσ επαφζσ, βοθκθτικά ρελζ, καλωδιϊςεισ, κ.λ.π. 

-  H μανδάλωςθ του κυκλϊματοσ κα γίνεται, είτε το ςταμάτθμα είναι κανονικό, είτε ζπειτα από βλάβθ. 
-  Το ςφςτθμα αυτομάτου μανδαλϊςεωσ κα τίκεται εκτόσ λειτουργίασ ςτθν περίπτωςθ χειροκίνθτθσ 

λειτουργίασ του θλεκτρικοφ πίνακα. 
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7Δ. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΠΟΤ ΕΡΜΑΡΙΟΤ θ ΠΕΔΙΩΝ 
 
Γενικά 

Οι πίνακεσ αυτοί κα είναι κατάλλθλοι για δίκτυο 380.220V 50HZ και κα αποτελοφνται από τα παρακάτω 
μζρθ : 
- Μεταλλικά ερμάρια κατάλλθλα για εξωτερικι τοποκζτθςθ 
- Μεταλλικό πλαίςιο και πόρτα 
- Μεταλλικι πλάκα 

Μεταλλικό Ερμάριο 

Το μεταλλικό ερμάριο κα καταςκευαςκεί από λαμαρίνα DKP πάχουσ 1,5 χιλ. Θ ςτερζωςθ των διαφόρων 
οργάνων του πίνακα κα γίνει πάνω ςε ερμάριο με τθ βοικεια κατάλλθλου ικριϊματοσ ςυναρμολογιςεωσ. 

Μεταλλικό Ρλαίςιο και Ρόρτα 

Θ πόρτα του πίνακα κα ςτερεωκεί πάνω ςε μεταλλικό πλαίςιο που κα τοποκετθκεί ςτο μπροςτινό μζροσ του 
πίνακα. Θ πόρτα κα καταςκευαςκεί επίςθσ από λαμαρίνα DKP πάχουσ 1,5 χιλ. και κα φζρει κλειδαριά 
αςφαλείασ. 

Στο εςωτερικό μζροσ τθσ πόρτασ κα ςτερεωκεί, μζςα ςε ηελατίνα, ςχζδιο με τθν λεπτομερι ςυνδεςμολογία 
του πίνακα. 

Μεταλλικι πλάκα 

Θ μεταλλικι πλάκα κα καλφπτει μζροσ του πίνακα και κα καταςκευαςκεί και αυτι από λαμαρίνα DKP 
πάχουσ τουλάχιςτον 1,5 χιλ. 

Θ πλάκα κα προςαρμόηεται ςτο πλαίςιο τθσ πόρτασ με 4 βίδεσ που κα πρζπει να μποροφν να ξεβιδωκοφν 
εφκολα χωρίσ να χρθςιμοποιθκεί ειδικό εργαλείο. Ράνω ςτθ μεταλλικι πλάκα κα ανοιχκοφν οι κατάλλθλεσ 
τρφπεσ για τα όργανα του πίνακα. 

Θ αφαίρεςθ τθσ πλάκασ κα πρζπει να μπορεί να γίνεται χωρίσ να χρειάηεται να βγει θ πόρτα του πίνακα. 

Γενικζσ Οδθγίεσ Καταςκευισ και Διαμόρφωςθσ των Ρινάκων 

Θ καταςκευι των πινάκων πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε τα διάφορα όργανα τουσ να είναι εφκολα προςιτά 
μετά τθν αφαίρεςθ τθσ μεταλλικισ πλάκασ και τοποκετθμζνα ςε κανονικζσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ άνετθ αφαίρεςθ, επιςκευι και επανατοποκζτθςθ χωρίσ να μεταβάλλεται θ κατάςταςθ των 
γειτονικϊν οργάνων. 

Θ εςωτερικι διανομι κα γίνεται με χάλκινεσ επικαςςιτερωμζνεσ μπάρεσ που κα ζχουν επιτρεπόμενθ ζνταςθ 
τουλάχιςτον ίςθ με τθν ονομαςτικι ζνταςθ του γενικοφ διακόπτθ του πίνακα. 

Θ χρθςιμοποίθςθ καλωδίων ι αγωγϊν για τθν εςωτερικι διανομι του πίνακα επιτρζπεται μόνο ςτουσ 
μικροφσ πίνακεσ (ονομαςτικι ζνταςθ γενικοφ διακόπτθ 40Α ι μικρότερθ) και ςτα τμιματα εκείνα των 
μεγάλων πινάκων που προςτατεφονται από μερικζσ αςφάλειεσ με ονομαςτικι ζνταςθ μικρότερθ ι ίςθ με 35 
Α. Στθν περίπτωςθ αυτι θ διατομι των καλωδίων ι αγωγϊν δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από 10 mm2. 

Χρθςιμοποίθςθ αγωγϊν ι καλωδίων διατομισ μικρότερθσ από 10 mm2 επιτρζπεται μόνο μετά από ζγκριςθ 
του επιβλζποντα μθχανικοφ. Θ ςυναρμολόγθςθ και θ εςωτερικι ςυνδεςμολογία των πινάκων κα πρζπει 
απαραίτθτα να ολοκλθρωκεί ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ των. Στον τόπο του ζργου απαγορεφεται ρθτά να 
γίνει οποιαδιποτε εργαςία ςχετικι με τα παραπάνω. Οι ςυνδζςεισ των διαφόρων καλωδίων ι αγωγϊν με τα 
όργανα των πινάκων κα γίνει με τθν βοικεια κατάλλθλων ακροδεκτϊν με τρφπα ςτθ μζςθ (παπουτςάκια) 
που κα προςαρμοςκοφν ςτα δφο άκρα τουσ. 

Θ εςωτερικι διανομι των πινάκων κα πρζπει να τθρεί ζνα προκακοριςμζνο ςφςτθμα ςθμάνςεωσ των 
φάςεων ϊςτε θ ίδια θ φάςθ να ζχει πάντα τθν ίδια κζςθ (π.χ. θ R αριςτερά θ S ςτθ μζςθ και θ T δεξιά) και το 
ίδιο χρϊμα. 

Βαφι Ρινάκων 

Οι πίνακεσ κα βαφοφν με 2 ςτρϊςεισ αντιδιαβρωτικισ βαφισ και με μια τελικι ςτρϊςθ με βερνίκι, με 
απόχρωςθ που κα εγκρικεί από τον επιβλζποντα μθχανικό. Θ μπροςτινι πλάκα κα βαφεί με χρϊμα 
ςφυριλατο (μαρτελζ). 

Ειδικζσ Απαιτιςεισ 
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Για να εξαςφαλιςκεί θ καλι καταςκευι των πινάκων από τεχνικι και αιςκθτικι πλευρά ο εργολάβοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει πριν από τθν καταςκευι τουσ ςχζδια που να δείχνουν τα παρακάτω : 
- Τισ εξωτερικζσ διαςτάςεισ του ερμαρίου 
- Τθν διάταξθ των οργάνων του πίνακα 
- Τισ αποςτάςεισ μεταξφ των διαφόρων οργάνων 

Στεγανοί Μεταλλικοί Ρίνακεσ τφπου Ερμαρίου 

Οι πίνακεσ κα είναι απόλυτα όμοιοι με τουσ παραπάνω με τθ διαφορά ότι κα παρζχουν προςταςία IP54 
ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ DIN 40050 και IEC 144. Θ προςταςία αυτι κα επιτευχκεί με τθν 
ςτεγανοποίθςθ του ερμαρίου, των ειςόδων των κυκλωμάτων και τθσ πόρτασ του πίνακα με τθ βοικεια 
κατάλλθλων παρεμβυςμάτων από πλαςτικό. 
 
8. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ 

1. Γενικά 
Το άρκρο αυτό αφορά ςτισ ειδικζσ απαιτιςεισ του ζργου, ςε ςυςτιματα αυτοματιςμοφ λειτουργίασ και 
ελζγχου αντλιοςτάςιου γεωτριςεων και περιλαμβάνει : 

1) Σφςτθμα μανδάλωςθσ εκκίνθςθσ επαναλειτουργίασ του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ. 
2) Σφςτθμα ελζγχου τθσ λειτουργίασ του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ, ςυναρτιςει τθσ ςτάκμθσ του νεροφ τθσ 
δεξαμενισ. 

Τα ςυςτιματα αυτοματιςμοφ, μετριςεωσ και ςθμάνςεων, πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν ομαλι λειτουργία 
των αντλιοςταςίων και ςε περίπτωςθ ανωμαλιϊν λειτουργίασ να ειδοποιοφν κατάλλθλα και να 
προφυλάςςουν τθν εγκατάςταςθ από βλάβεσ. 

2. φςτημα μανδάλωςησ επανεκκίνηςησ λειτουργίασ, αντλητικοφ ςυγκροτήματοσ 

Σκοπόσ του ςυςτιματοσ είναι θ προςταςία του θλεκτροκινθτιρα του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ από ςυχνζσ 
εκκινιςεισ, που δεν πρζπει να υπερβαίνουν τον μζγιςτο αρικμό εκκινιςεων ανά ϊρα που δίδεται από τον 
καταςκευαςτι του θλεκτροκινθτιρα. 

Το ςφςτθμα κα λειτουργεί είτε το ςταμάτθμα του θλεκτροκινθτιρα είναι κανονικό, είτε ζπειτα από βλάβθ. 

Το ςφςτθμα κα περιλαμβάνει τθν απαραίτθτθ θλεκτρονικι μονάδα με ρυκμιηόμενο χρόνο μανδάλωςθσ από 
3 ζωσ 10 min, τισ απαραίτθτεσ βοθκθτικζσ επαφζσ, βοθκθτικά ρελζ, καλωδιϊςεισ, κλπ, που κα τοποκετθκοφν 
ςτον θλεκτρικό πίνακα. 

3. φςτημα τηλεχειριςμοφ αντλίασ απο δεξαμενή 

Για τθν μετάδοςθ εντολϊν λειτουργίασ ι όχι, αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων ςυναρτιςει τθσ ςτάκμθσ νεροφ 
δεξαμενισ, κα γίνει τοποκζτθςθ αςφρματου θλεκτρονικοφ φλοτζρ εμβζλειασ 10Km, το οποίο κα αποτελείται 
από πομπό, που κα τοποκετθκεί ςτθ δεξαμενι και ο οποίοσ κα εκπζμπει κωδικοποιθμζνα ςιματα ανάλογα 
με το αν θ δεξαμενι είναι γεμάτθ θ άδεια, ανάλογα με τθ κζςθ του τριπολικοφ φλοτζρ. 

Και από το δζκτθ που κα τοποκετθκεί ςτο αντλιοςτάςιο και ο οποίοσ λαμβάνοντασ τα ςιματα του πομποφ, 
κα δίνει εντολι λειτουργίασ θ όχι του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ. 

Το ςφςτθμα κα ςυνοδεφεται από ανάλογεσ κεραίεσ, για τον πομπό και τον δζκτθ, κακϊσ και τουσ 
μεταλλικοφσ ιςτοφσ τοποκετιςεωσ των κεραιϊν με τισ ανάλογεσ αντθρίδεσ. 

O δζκτθσ κα τροφοδοτείται με θλεκτρικό ρεφμα τάςεωσ 220 V, από το αντλιοςτάςιο, ενϊ ο πομπόσ κα 
τροφοδοτείται με θλεκτρικό ρεφμα τάςεωσ 12 V, ςυνεχζσ από μπαταρία, θ οποία κα φορτίηεται αυτόματα 
από θλιακι γεννιτρια ιςχφοσ 15 W, που κα τοποκετθκεί ςτθ δεξαμενι και κα ςυνοδεφεται από μεταλλικι 
καταςκευι τοποκετιςεωσ τθσ θλιακισ γεννιτριασ και του αυτόματου φορτιςτι με τισ μπαταρίεσ. 

Θ όλθ μεταλλικι καταςκευι κα είναι τοποκετθμζνθ επί του ιςτοφ των κεραιϊν. 

4. φςτημα προςταςίασ ξηράσ λειτουργίασ 

Σκοπόσ του ςυςτιματοσ είναι θ προςταςία του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ από εν ξθρϊ λειτουργία, λόγω 
πτϊςεωσ τθσ ςτάκμθσ του νεροφ ςτθν γεϊτρθςθ ι τθν δεξαμενι. 

Το ςφςτθμα κα αποτελείται από τα απαραίτθτα θλεκτρόδια, που κα τοποκετθκοφν ςτθ δεξαμενι ι ςτθν 
γεϊτρθςθ, τθν θλεκτρονικι μονάδα που κα τοποκετθκεί ςτον πίνακα και τα απαραίτθτα υλικά ςτερεϊςεωσ, 
καλϊδια ςυνδζςεωσ και λοιπά μικροχλικά. 
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9. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ 

Το άρκρο αυτό αφορά τισ ειδικζσ απαιτιςεισ του ζργου για τθν καταςκευι μίασ πλιρουσ θλεκτρικισ 
εγκατάςταςθσ του αντλιοςταςίου τθσ γεωτριςεωσ. 

Θ θλεκτρικι εγκατάςταςθ κα περιλαμβάνει : 

1.  Ραροχι (τροφοδότθςθ) θλεκτρικοφ πίνακα από γνϊμονα τθσ ΔΕΘ. 
2.  Σφνδεςθ υποβρφχιου θλεκτροκινθτιρα με το αντίςτοιχο πεδίο του θλεκτρικοφ πίνακα. 
3.  Τρίγωνο γειϊςεωσ 

1. Παροχή Δ.Ε.Η. 

Θ παροχι τθσ Δ.Ε.Θ. αρχίηει από τον μετρθτι τθσ Δ.Ε.Θ., και κα ςυνδζεται με τον θλεκτρικό πίνακα του 
αντλιοςταςίου. 

Τα καλϊδια κα είναι τφπου ΝΥΥ, προςτατευμζνα ςτθν διαδρομι τουσ από τμιματα γαλβανιςμζνου 
ςιδθροςωλινα και ςωλινα HELIFLEX. 

Θ διατομι των καλωδίων ζχει υπολογιςκεί και αναφζρεται αντίςτοιχα για κάκε κζςθ ςτο τεφχοσ τθσ 
προμζτρθςθσ ανάλογα με τθν ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφ του αντλιοςταςίου και τθν τυποποίθςθ τθσ ΔΕΘ. 

Επίςθσ περιλαμβάνεται θ υποβολι του απαραίτθτου θλεκτρολογικοφ ςχεδίου ςτθν Δ.Ε.Θ. 

2. φνδεςη ηλεκτροκινητήρα 

Από τον θλεκτρικό πίνακα προσ τον θλεκτροκινθτιρα κα αναχωροφν δφο καλϊδια τφπου ΝΥΥ, 
προςτατευμζνα ςτθν διαδρομι τουσ από τμιματα γαλβανιςμζνου ςιδθροςωλινα και ςωλινα HELIFLEX. 

Θ διατομι των καλωδίων ζχει υπολογιςκεί και αναφζρεται αντίςτοιχα για κάκε κζςθ ςτο τεφχοσ τθσ 
προμζτρθςθσ, για τθν λειτουργία υποβρυχίου θλεκτροκινθτιρα ιςχφοσ ςφμφωνα με το αντίςτοιχο άρκρο του 
τιμολογίου. 

3. Σρίγωνο γειϊςεωσ 

Θα καταςκευαςτεί ωσ ανωτζρω. 
 

10: ΩΛΗΝΩΕΙ ΚΑΙ ΤΚΕΤΕ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ 

10.1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 

H παροφςα αφορά ςτισ απαιτιςεισ των υλικϊν καταςκευισ κακϊσ και τθσ εγκατάςταςθσ του δικτφου των 
ςωλθνϊςεων, των ςυςκευϊν ρφκμιςθσ τθσ ροισ και των ςυςκευϊν μζτρθςθσ παροχισ, ςτάκμθσ και πίεςθσ 
νεροφ με τισ οποίεσ εξοπλίηονται τα αντλιοςτάςια φδρευςθσ και άρδευςθσ. 

10.2 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΩΜΑΣΟΤΜΕΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

10.2.1 ΕΝΩΜΑΣΟΤΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ 
Τα επιμζρουσ ςτοιχεία - εξαρτιματα που χρθςιμοποιοφνται ςαν εξοπλιςμόσ αντλιοςταςίων είναι: 
- Χαλφβδινοι ςωλινεσ 

- Δικλείδεσ (ςυρταρωτζσ ι τφπου «πεταλοφδα») 

- Θλεκτροκίνθτοσ μθχανιςμόσ δικλείδων 

- Βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ 

- Ρολφτρθτα υδρολθψίασ (φίλτρα αναρρόφθςθσ) 

- Τεμάχια εξάρμωςθσ 

- Σφςτθμα μζτρθςθσ παροχισ νεροφ 

- Διάταξθ μζτρθςθσ ςτάκμθσ νεροφ 

- Σφςτθμα μζτρθςθσ πίεςθσ νεροφ 

Πλα τα ενςωματοφμενα ςτοιχεία και εξαρτιματα εξοπλιςμοφ των αντλιοςταςίων κα ικανοποιοφν τα 
αντίςτοιχα πρότυπα ΕΛΟΤ, Εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ) ι άλλα Εκνικά ι Διεκνι αναγνωριςμζνα 
πρότυπα. 

Ραρατίκενται χαρακτθριςτικά τα κάτωκι πρότυπα: 
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α. Χαλυβδοσωλθνες 

ΕΝ 10312:2002  Welded stainless steel tubes for the conveyance of aqueous liquids including water 
for human consumption - Technical delivery conditions – Συγκολλθτοί χαλφβδινοι 
ςωλινεσ μεταφοράσ υδαρϊν ρευςτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου του ποςίμου 
φδατοσ.- Τεχνικζσ ςυνκικεσ παράδοςθσ. 

EN 10025-2:2004  Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for 
non-alloy structural steels -- μζροσ 2: Τεχνικοί όροι παράδοςθσ για τουσ μθ 
κραματικοφσ δομικοφσ χάλυβεσ. [αντικακιςτά το πρότυπο ΕΝ 10025:1993+ 

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 
ςυγκολλθτοί χαλυβδοςωλινεσ για μθχανικζσ και γενικζσ καταςκευαςτικζσ 
εφαρμογζσ - Τεχνικοί όροι παράδοςθσ - μζροσ 1: Κεκραμζνοι και μθ κεκραμζνοι 
χαλυβδοςωλινεσ. 

ΕΝ 10217-1:2002 Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: 
Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties -- Συγκολλθτοί 
χαλφβδινοι ςωλινεσ για εγκαταςτάςεισ υπό πίεςθ - Τεχνικοί όροι παράδοςθσ - 
μζροσ 1: μθ κεκραμζνοι χαλφβδινοι ςωλινεσ με κακοριςμζνεσ ιδιότθτεσ ςε 
κερμοκραςία δωματίου 

AWWA C220-200x  Stainless-Steel Pipe, 1/2 In. (13 mm) and Larger -- Χαλυβδοςωλινεσ από ανοξείδωτο 
χάλυβα διαμζτρου 13 mm και άνω. 

BS 534:1990  Specification for steel pipes, joints and specials for water and sewage -- 
Χαλυβδοςωλινεσ, ςφνδεςμοι και ειδικά τεμάχια για δίκτυα φδρευςθσ και 
αποχζτευςθσ. 

ΒS 4147:1980-10-31  Specification for bitumen-based hot-applied coating materials for protecting iron 
and steel, including suitable primers where required -- Ρροδιαγραφι 
προςτατευτικϊν επιςτρϊςεων αςφαλτικισ βάςεωσ για ςτοιχεία από ςίδθρο ι 
χάλυβα, περιλαμβανομζνων των υλικϊν υποςτρϊματοσ. 

AWWA manual M11  Steel pipe - a guide for design and installation. Κλαςςικό εγχειρίδιο για τθν 
διαμόρφωςθ και τουσ ελζγχουσ δικτφων από χαλυβδοςωλινεσ 

β. Δικλείδες 

ΕΝ 1561:1997  Founding - Grey cast irons -- Χυτεφςεισ - Φαιόσ χυτοςίδθροσ 

ΕΝ 1563:1997  Founding - Spheroidal graphite cast irons -- Χυτεφςεισ. Χυτοςίδθροσ ςφαιροειδοφσ 
γραφίτθ 

ISO 5996:1984-12  Cast iron gate valves -- Χυτοςιδθρζσ βάννεσ ελζγχου 

ISO 5209:1977-08  General purpose industrial valves; Marking -- Βιομθχανικζσ δικλείδεσ γενικισ 
χριςεωσ. Σιμανςθ 

ISO 5208:1993  Industrial valves -- Pressure testing of valves -- Βιομθχανικζσ δικλείδεσ. Δοκιμζσ 
πιζςεωσ 

ΕΝ ISO 5211:2001  Industrial valves - Part-turn actuator attachments (ISO 5211:2001) -- Βιομθχανικζσ 
βαλβίδεσ - Συνδζςεισ μερικϊσ ςτρεφόμενου μθχανιςμοφ κίνθςθσ 

ΕΝ 1171:2002  Industrial valves - Cast iron gate valves -- Βιομθχανικζσ βαλβίδεσ - 
Χυτοςιδθρζσβάννεσ ελζγχου 

ΕΝ 12334:2001  Industrial valves - Cast iron check valves -- Βιομθχανικζσ βαλβίδεσ - Χυτοςιδθρζσ 
βαλβίδεσ ανεπιςτροφισ 

ΕΝ 593:2004  Industrial valves - Metallic butterfly valves. -- Βιομθχανικζσ δικλείδεσ. Μεταλλικζσ 
δικλζιδεσ τφπου πεταλφδασ 

γ. Ειδικά τεμάχια 

ΕΝ 10241:2000  Steel threaded pipe fittings - Χαλφβδινα ειδικά τεμάχια ςωλινων με ςπζιρωμα. 
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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 -- μζροσ 1: Ειδικά χαλφβδινα τεμάχια 
κατάλλθλα για ςυγκόλλθςθ κορμοφ. Καμπφλεσ και γωνίεσ με ελαττωμζνο 
ςυντελεςτι πίεςθσ. Μζροσ 2: Ρλιρθσ ςυχζτιςθ για τθν εφαρμογι 

δ. Χαλφβδινες ωτίδες (φλάντζες) 

ΕΝ 1092-1:2001  Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, 
PN designated - Part 1: Steel flanges -- Φλάντηεσ και παρεμβφςματα αυτϊν. 
Κυκλικζσ φλάντηεσ και ςωλινεσ, δικλείδεσ, ειδικά τεμάχια και εξαρτιματα, με 
επιςιμανςθ ονομαςτικισ πίεςθσ. μζροσ 1: Χαλφβδινεσ φλάντηεσ 

DIN 2501-1:2003-05  Flanges - Part 1: Mating dimensions -- Φλάντηεσ. μζροσ 1: Διαςτάςεισ ςυνδζςεων 

ΕΝ 1092-1:2001  Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, 
PN designated - Part 1: Steel flanges -- Φλάντηεσ και παρεμβφςματα αυτϊν. 
Κυκλικζσ φλάντηεσ και ςωλινεσ, δικλείδεσ, ειδικά τεμάχια και εξαρτιματα, με 
επιςιμανςθ ονομαςτικισ πίεςθσ. μζροσ 1: Χαλφβδινεσ φλάντηεσ 

 Πλοσ ο ενςωματοφμενοσ (κφριοσ και βοθκθτικόσ) εξοπλιςμόσ κα είναι καινοφριοσ και κα ςυνοδεφεται 
από τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά του οίκου καταςκευισ. 

 Πλεσ οι όμοιεσ ςυςκευζσ κα είναι του ιδίου τφπου και καταςκευαςτι, όλα δε τα εξαρτιματα των ομοίων 
ςυςκευϊν και τα ανταλλακτικά τουσ κα είναι εναλλάξιμα (interchangeable). 

 Στο ςϊμα των ςυςκευϊν κα υπάρχει προςαρμοςμζνθ πινακίδα με αναγραφόμενο τον οίκο καταςκευισ, 
τον τφπο, τον αρικμό καταςκευισ και τα βαςικά τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ. 
 

10.3 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΩΜΑΣΟΤΜΕΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

10.3.1 ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΕΝΩΜΑΣΟΤΜΕΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

Πλεσ οι ςυςκευζσ του εξοπλιςμοφ των αντλιοςταςίων κα ςυνοδεφονται με πιςτοποιθτικά αναγνωριςμζνου 
οργανιςμοφ πιςτοποίθςθσ και κα φζρουν ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τθν οδθγία 93/ 68/EE. 
Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει πλιρθ φάκελο με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά όλων των ςυςκευϊν, ο οποίοσ κα 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον: 

α.  Στοιχεία του εργοςταςίου καταςκευισ 

β.  Ρεριγραφικά ζντυπα, ςτα οποία κα αναγράφονται τα βαςικά τεχνικά χαρακτθριςτικά, οι κυριότερεσ 
διαςτάςεισ, θ ονομαςτικι πίεςθ και το βάροσ. Σε περίπτωςθ όπου ςτο ζντυπο αναφζρονται τφποι 
περιςςότεροι του ενόσ, κα επιςθμαίνεται ευδιάκριτα ο προτεινόμενοσ τφποσ και τα χαρακτθριςτικά του. 

γ.  Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ/ αςφαλοφσ λειτουργίασ, οδθγίεσ ςυντιρθςθσ, πίνακασ βαςικϊν ανταλλακτικϊν. 

δ.  Κατάλογοσ ζργων ςτα οποία ζχουν εγκαταςτακεί και λειτουργοφν ικανοποιθτικά ςυςκευζσ όμοιεσ με τισ 
προτεινόμενεσ. 

Υποβολζσ 

Στοιχεία που υποβάλλονται υποχρεωτικά αφοροφν: 
α) Ρλιρθ και οριςτικά τεχνικά ςτοιχεία του εξοπλιςμοφ που κα εγκαταςτακοφν. Θα υποβλθκοφν όλα τα 
ενςωματοφμενα ςτοιχεία τθσ παροφςασ για υλικά και ςυςκευζσ που κα τοποκετθκοφν, όπωσ επίςθσ και 
ςχζδιο κατόψεων και τομϊν των εγκαταςτάςεων με τισ ακριβείσ κζςεισ τοποκζτθςισ τουσ. 

Επίςθσ, επιτρζπεται να υποβλθκοφν προσ ζγκριςθ προτάςεισ τεχνικϊν λφςεων, για τυχόν τροποποίθςθ 
λεπτομερειϊν των ςχεδίων τθσ μελζτθσ (π.χ. ανοίγματα τοίχων και δαπζδων, τρόποσ ζδραςθσ/ ςτιριξθσ 
ςωλθνϊςεων κ.λπ.) όπωσ και ςυμπλιρωςθ τυχόν ελλείψεων αυτϊν, ϊςτε τα οικοδομικά ςτοιχεία να 
«εφαρμόςουν» ςτισ μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ. 

Στα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ δεν επιτρζπεται καμία αλλαγι χωρίσ τθν παραπάνω διαδικαςία. 

β) Χρονοδιάγραμμα ςτο οποίο κα κακορίηεται ο χρόνοσ τθσ προμικειασ και τθσ εγκατάςταςθσ των ςυςκευϊν 
με τον υπόλοιπο θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό. 

Ρριν από τθν ζναρξθ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ υποβάλλονται οριςτικά ςχζδια με τθν πλιρθ 
ςυνδεςμολογία των ςυςκευϊν του εξοπλιςμοφ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ. 
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10.3.2 ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ - ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΕΛΕΙΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Πλοσ ο εξοπλιςμόσ του αντλιοςταςίου εγκακίςταται ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα ςχζδια εφαρμογισ, τουσ 
κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ. 

Θ εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ κα γίνει με βάςθ τισ λεπτομερείσ και ςαφείσ οδθγίεσ των εργοςταςίων 
καταςκευισ. Είναι υποχρεωτικι θ παρουςία ειδικοφ τεχνικοφ από το εργοςτάςιο καταςκευισ, αν κατά τθν 
κρίςθ του Κυρίου του Ζργου δεν αρκοφν οι οδθγίεσ τθσ παροφςθσ για τθν αςφαλι εγκατάςταςθ του 
εξοπλιςμοφ. 

10.3.3 ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ 

10.3.3.1 ωληνϊςεισ αντλιοςταςίου 

Απαιτήςεισ ςωληνϊςεων 

Για τθν καταςκευι των χαλφβδινων ςωλινων και των ειδικϊν εξαρτθμάτων κα χρθςιμοποιθκοφν ελάςματα 
κατάλλθλα για θλεκτροςυγκολλθτζσ καταςκευζσ ποιότθτασ S 235JR ι S 275JR (κατά EN 10025-2:2004). Οι 
καμπφλεσ για διαμζτρουσ τουλάχιςτον DN 250 κα είναι καταςκευαςμζνεσ κατά DIN 2605. 
Οι ςωλινεσ κα είναι καταςκευαςμζνοι με ευκεία ραφι, κατά προτίμθςθ με θλεκτρικι αντίςταςθ (ERW) και 
κα ακολουκοφν τουσ κανονιςμοφσ ΕΝ όπου δεν υπάρχουν αναγνωριςμζνα διεκνι πρότυπα (DIN, ISO, ASTM, 
API κλπ). 
Για τισ ςωλθνϊςεισ, εφόςον δε δίδονται οι ακριβείσ διαςτάςεισ ςτα ςχζδια, θ εξωτερικι διάμετροσ και το 
ελάχιςτο πάχοσ (mm) ςυναρτιςει τθσ ονομαςτικισ διαμζτρου DN αναφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Ονομαςτικι 
Διάμετροσ 

DN (mm-in) 

Εξωτερικι 
Διάμετροσ 

(mm) 

Ράχοσ 
Ελάςματοσ 

(mm) 

 Ονομαςτικι 
Διάμετροσ 

DN (mm-in) 

Εξωτερικι 
Διάμετροσ 

(mm) 

Ράχοσ 
Ελάςματοσ 

(mm) 

100 (4”) 114,3 3,6  350(14”) 355,6 5,6 

125(5”) 139,7 4,0  400(16”) 406,4 5,6 

150(6”) 168,3 4,0  500(20”) 508,0 6,3 

200(8”) 219,1 4,5  600(24”) 610,0 6,3 

250(10”) 273,0 5,0  700(28”) 711,0 6,3 

300(12”) 323,9 5,6  800(32”) 813,0 7,1 

 
Καταςκευή ςωληνϊςεων 

Ο τρόποσ διαμόρφωςθσ και τοποκζτθςθσ των ςωλθνϊςεων, οι διάμετροι, θ ποιότθτα και τα ελάχιςτα 
απαιτοφμενα πάχθ των ελαςμάτων ςτισ διάφορεσ κζςεισ των ςωλθνϊςεων κα ςυμφωνοφν με τα ςχζδια τθσ 
μελζτθσ. 

Θ όλθ καταςκευι των ςωλινων, θ μθχανουργικι τουσ επεξεργαςία, τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά κακϊσ και 
οι μζκοδοι και τα μζςα κατεργαςίασ κα είναι τα κατάλλθλα και κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τουσ 
κανονιςμοφσ και τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 

Πλα τα άκρα των ελαςμάτων που κα ςυγκολλθκοφν κα υποςτοφν προθγουμζνωσ λοξότμθςθ (φρεηάριςμα). 
Πλεσ οι ραφζσ, τόςο οι κατά μικοσ όςο και οι εγκάρςιεσ, κα ςυγκολλθκοφν εςωτερικά και εξωτερικά. 

Εάν υπάρχουν ςθμεία όπου θ εςωτερικι ςυγκόλλθςθ είναι εκ των πραγμάτων αδφνατθ, θ εξωτερικι ραφι 
κα γίνεται κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε θ ςυγκόλλθςθ να προςδίδει τθν απαιτοφμενθ αντοχι. 

Στισ κζςεισ τισ οριηόμενεσ ςτα ςχζδια κα τοποκετθκοφν φλάντηεσ ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα 
αποςυναρμολόγθςθσ. Οι φλάντηεσ κα είναι κατάλλθλεσ για πίεςθ λειτουργίασ ίςθ με τθν ονομαςτικι πίεςθ 
των αντίςτοιχων υδραυλικϊν ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων με διάταξθ οπϊν κατά DIN 2501-1:2003-05. Οι 
κοχλίεσ όλων των φλαντηϊν κα είναι γαλβανιςμζνοι εν κερμϊ. 

Ο κεντρικόσ κατακλιπτικόσ αγωγόσ κα εδράηεται ςε βάςεισ από ςκυρόδεμα ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ 
μελζτθσ. Δεν είναι αποδεκτι θ ζδραςι του ςτισ αντλίεσ. 

Προςτατευτική επζνδυςη ςωληνϊςεων 

Θ εςωτερικι επιφάνεια των ςωλθνϊςεων κα κακαριςκεί επιμελϊσ και, αν δεν προβλζπεται διαφορετικά 
από τθν μελζτθ, κα βαφεί με δφο ςτρϊςεισ ςυνκετικοφ χρϊματοσ βάςθσ ψευδαργφρου. 

Εξίςου κακαρι κα είναι και θ εξωτερικι επιφάνεια των ςωλθνϊςεων: 
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Επιπλζον: 

α. Τα ορατά τμιματα (εντόσ ι εκτόσ αντλιοςταςίου) κα επιχριςκοφν με δφο ςτρϊςεισ ςυνκετικοφ χρϊματοσ 
βάςθσ ψευδαργφρου και ςτθν ςυνζχεια κα βαφοφν με ςτρϊςθ απόχρωςθσ κακοριηόμενθσ από τον Κφριο του 
Ζργου. Απαιτείται θ ςτρϊςθ αυτι να είναι χθμικϊσ ςυμβατι με το υπόςτρωμα. 

β. Τα εντόσ του εδάφουσ τμιματα του κατακλιπτικοφ αγωγοφ κα φζρουν προςτατευτικι επζνδυςθ. 

γ. Στα εντόσ ςκυροδζματοσ τμιματα δεν προβλζπεται επζνδυςθ προςταςίασ. Οι αρμοί ςυγκόλλθςθσ μεταξφ 
των διαφόρων ειδικϊν τεμαχίων και φλαντηϊν με τουσ χαλυβοςωλινεσ κα προςτατευκοφν εςωτερικά και 
εξωτερικά ομοιοτρόπωσ με τισ κυρίωσ ςωλθνϊςεισ. 

H βαφι κα ζχει το απαιτοφμενο πάχοσ και κα καλφπτει τθν επζνδυςθ που υπάρχει ςτα δφο άκρα των 
τεμαχίων ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςυνζχεια του υλικοφ. 

Θ εξωτερικι προςταςία των αρμϊν κα εκτελεςκεί μετά τισ δοκιμζσ υδροςτατικισ πίεςθσ επί 

τόπου των ζργων. 

10.3.3.2 Συςκευζσ ρφκμιςθσ τθσ ροισ 

Θ καταςκευι και ςυναρμολόγθςθ των ςυςκευϊν και των εξαρτθμάτων τουσ κα πραγματοποιείται ςφμφωνα 
με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. Οι ςυςκευζσ κα ζχουν ωτίδεσ (φλάντηεσ) ςφμφωνα με το πρότυπο DIN 
2501-1:2003-05 (εκτόσ αν διαφορετικά αναφζρεται, ειδικά για τισ μικρζσ διαμζτρουσ), με τισ οποίεσ κα 
ςυνδζονται με τα εκατζρωκεν λοιπά υδραυλικά εξαρτιματα μζςω ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων πάχουσ 2,5- 
3,0 mm και γαλβανιςμζνων κοχλιϊν. 

Οι δικλείδεσ για διαμζτρουσ μζχρι και Φ300 mm κα είναι ςυρταρωτζσ, ενϊ για 

μεγαλφτερεσ διαμζτρουσ κα είναι τφπου "πεταλοφδασ". 

υρταρωτζσ δικλείδεσ 

Οι ςυρταρωτζσ δικλείδεσ κα είναι τφπου εςωτερικοφ ςπειρϊματοσ με ςφθνοειδι ςφρτθ, με ονομαςτικι 
διάμετρο και πίεςθ λειτουργίασ ςφμφωνεσ με τθν μελζτθ. Θα είναι καταςκευαςμζνεσ από χυτοςίδθρο 
ποιότθτασ GG 25 ι ανϊτερθσ (πρότυπο ΕΝ 1561:1997, πρϊθν DΙΝ 1691). 

Το ςϊμα και ο ςφρτθσ κα είναι από χυτοςίδθρο, ενϊ το βάκτρο και οι επιφάνειεσ ςτεγανότθτασ κα είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα ι ορείχαλκο Ο χειριςμόσ κα επιτυγχάνεται με χειροςτρόφαλλο από χυτοςίδθρο 
προςαρμοηόμενο ςτο άκρο του βάκτρου. 

Δικλείδεσ ςτισ οποίεσ θ ςτεγανότθτα κα επιτυγχάνεται με ειδικι ελαςτικι επζνδυςθ του ςφρτθ κα γίνονται 
δεκτζσ με απόφαςθ του Κυρίου του Ζργου. 

Δικλείδεσ τφπου πεταλοφδασ 

Οι δικλείδεσ τφπου πεταλοφδασ κα φζρουν φλάντηεσ (ωτίδεσ) ςτεγανοποίθςθσ και το ςϊμα τουσ κα είναι 
καταςκευαςμζνο από χυτοςίδθρο. 

Ο δίςκοσ κα είναι επίςθσ καταςκευαςμζνοσ από χυτοςίδθρο ι ανοξείδωτο χάλυβα, περιςτρεφόμενοσ ςε 
άξονα από χάλυβα. Θα φζρει περιφερειακό δακτφλιο ςτεγανότθτασ από ειδικι ςυνκετικι φλθ, ο οποίοσ ςε 
κατακόρυφθ κζςθ κα ςυμπιζηεται ςε ειδικά διαμορφωμζνθ υποδοχι του κελφφουσ. 

Ο άξονασ περιςτροφισ του δίςκου κα εδράηεται εκατζρωκεν ςε δφο ζδρανα από ορείχαλκο, ενϊ ςτισ κζςεισ 
που διαπερνά το κζλυφοσ κα υπάρχει ειδικόσ δακτφλιοσ ςτεγανότθτασ. 

Ο χειριςμόσ των δικλείδων κα επιτυγχάνεται με χειροτροχό με τθν βοικεια μθχανιςμοφ υποβιβαςμοφ 
ςτροφϊν, ο οποίοσ κα βρίςκεται ςε κλειςτό κιβϊτιο ςτερεωμζνο ςτο κζλυφοσ τθσ δικλείδασ και κα δρα ςτον 
άξονα περιςτροφισ του δίςκου. Ο μθχανιςμόσ κα φζρει ςφςτθμα ζνδειξθσ κζςθσ του δίςκου. 

Ο μθχανιςμόσ χειριςμοφ κα είναι κατάλλθλοσ για χειριςμό με εφαρμοηόμενθ τθν ονομαςτικι πίεςθ 
μονομερϊσ ςτο δίςκο. 

Το ςϊμα κα ζχει υποχρεωτικά ενδείξεισ για τθν ονομαςτικι διάμετρο (DN και αρικμθτικι τιμι) και 
ονομαςτικι πίεςθ (Ν και αρικμθτικι τιμι) κακϊσ και ζνδειξθ του υλικοφ καταςκευισ του. 

Ηλεκτροκίνητοσ μηχανιςμόσ δικλείδων 

Ο μθχανιςμόσ ςτθν περίπτωςθ θλεκτροκίνθτων δικλείδων κα αποτελείται από θλεκτροκινθτιρα κατθγορίασ 
380V/50Hz, μειωτιρα ςτροφϊν και ςφςτθμα λειτουργίασ και προςταςίασ του κινθτιρα. 
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Ο όλοσ μθχανιςμόσ κίνθςθσ κα είναι ςτεγανοφ τφπου, μεγάλθσ ροπισ ςτρζψθσ και κα είναι εφοδιαςμζνοσ με 
διάταξθ που κα προκαλεί ςτάςθ του κινθτιρα ςε ακραίεσ κζςεισ ι αντίςταςθ ςτθν κίνθςθ άνω μιασ 
οριςμζνθσ τιμισ. 

Θα υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα χειροκίνθτθσ λειτουργίασ ςε περίπτωςθ βλάβθσ του θλεκτροκίνθτου 
μθχανιςμοφ ι διακοπισ του ρεφματοσ, με μονομερϊσ εφαρμοηόμενθ τθν ονομαςτικι πίεςθ ςτον ςφρτθ. 

Σθμ.: Τόςο ο θλεκτροκινθτιρασ όςο και γενικά ο μθχανιςμόσ κα είναι κατάλλθλοι για υπαίκρια τοποκζτθςθ, 
αν αυτό απαιτθκεί. 

Στον πίνακα χειριςμοφ τθσ δικλείδασ κα υπάρχει ειδικόσ μεταγωγικόσ διακόπτθσ τριϊν κζςεων : 

-  «Xειροκίνθςθ» (θ δικλείδα τίκεται ςε λειτουργία και θ κζςθ τθσ ελζγχεται με κομβία) 
-  «Στάςθ» (θ δικλείδα είναι εκτόσ λειτουργίασ) 
- «Αυτόματθ κίνθςθ» (τθλεχειριηόμενθ αυτόματθ λειτουργία, δυνατι και από τον Ρίνακα Ελζγχου τθσ 

εγκατάςταςθσ). 
Βαλβίδεσ αντεπιςτροφήσ 

Οι βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ κα είναι οι προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ (ςυχνι είναι θ εγκατάςταςθ 
βαλβίδων με βφςμα υδροδυναμικισ κατατομισ και ελαςτικισ ζμφραξθσ ι ελατθρίου με μεταλλικό δίςκο και 
ελαςτικό ςτεγανοποιθτικό), καταςκευαςμζνεσ για τισ ίδιεσ πιζςεισ λειτουργίασ και δοκιμϊν όπωσ οι 
αντίςτοιχεσ δικλείδεσ που τοποκετοφνται ςτον αγωγό κατάκλιψθσ με βάςθ αναγνωριςμζνα διεκνι πρότυπα. 
Το ςϊμα των βαλβίδων αντεπιςτροφισ κα είναι από χυτοςίδθρο, κα φζρουν δε και αυτζσ ωτίδεσ 
τυποποιθμζνεσ κατά DIN 2501-1:2003-05. 

Πολφτρητα υδροληψίασ (ή φίλτρα αναρρόφηςησ) 

Τα πολφτρθτα υδρολθψίασ, διαμζτρου κακοριηόμενθσ ςτθν μελζτθ, κα αποτελοφνται από χαλφβδινθ 
φλάντηα και διάτρθτο κφλινδρο από γαλβανιςμζνθ - εν κερμϊ ι ανοξείδωτθ - λαμαρίνα ι χαλκό. Το πάχοσ 
του ελάςματοσ κα είναι τουλάχιςτον 5,0 mm, θ δε ςυνολικι επιφάνεια των οπϊν του πολφτρθτου κα είναι 
τουλάχιςτον τριπλάςια τθσ επιφάνειασ τθσ διατομισ του ςωλινα ςτον οποίο αυτό κα ενςωματωκεί. 

Σεμάχια εξάρμοςησ 

Ρλθςίον κάκε δικλείδασ διαμζτρου 150 mm ι μεγαλφτερθσ, και ςε κζςεισ που φαίνονται ςτα ςχζδια τθσ 
μελζτθσ, κα τοποκετθκοφν ειδικά τεμάχια με τα οποία κα είναι δυνατι θ απομάκρυνςθ και 
επανατοποκζτθςθ των δικλείδων, αντλιϊν ι μετρθτϊν χωρίσ να κιγεί ο ςωλινασ ι να καταςτραφοφν τα 
παρεμβφςματα. 

Τα τεμάχια αυτά κα είναι τθσ ίδιασ ονομαςτικισ διαμζτρου και πίεςθσ με τισ αντίςτοιχεσ δικλείδεσ, και κα 
αποτελοφνται από δφο τμιματα καταςκευαηόμενα από ςυγκολλθτά χαλυβδοελάςματα, τα οποία κα 
παρουςιάηουν τθν δυνατότθτα αξονικισ μετακίνθςθσ του ενόσ προσ το άλλο, αυξομειοφμενου ζτςι του 
ςυνολικοφ μικουσ του τεμαχίου κατά 30 ζωσ 50 mm. Θ μεταξφ των δφο τμθμάτων ςτεγάνωςθ κα 
επιτυγχάνεται με κατάλλθλο ελαςτικό δακτφλιο. 

Θ ςφνδεςθ των δφο τμθμάτων, όπωσ και θ ςφνδεςθ προσ τα εκατζρωκεν τεμάχια, κα γίνεται με 
γαλβανιςμζνουσ κοχλίεσ. Οι κοχλίεσ ςφνδεςθσ των δφο τμθμάτων κα είναι ανεξάρτθτοι των κοχλιϊν 
ςφνδεςθσ προσ τισ ςωλθνϊςεισ. 

Τα ειδικά τεμάχια εξάρμοςθσ κα φζρουν φλάντηεσ τυποποιθμζνεσ κατά DIN 2501-1:2003-05 για τθν ςφνδεςθ 
προσ τισ δικλείδεσ, τα λοιπά εξαρτιματα ι τισ ςωλθνϊςεισ. Εςωτερικά και εξωτερικά κα φζρουν ςτρϊςθ 
ιςχυρισ αςφαλτοφχου αντιοξειδωτικισ βαφισ. 

10.3.3.3 Συςκευζσ μετριςεων παροχισ, ςτάκμθσ και πίεςθσ 

φςτημα μζτρηςησ παροχήσ 

Στον κεντρικό κατακλιπτικό αγωγό κάκε αντλιοςταςίου τοποκετείται εφόςον προβλζπεται από τθν μελζτθ, 
μετρθτισ παροχισ μαγνθτικόσ,επαγωγικοφ τφπου, κατάλλθλοσ για μζτρθςθ παροχισ ςε ςωλινα. 

Ο μετρθτισ κα φζρει φλάντηεσ κατά DIN 2501-1:2003-05 και κα τοποκετθκεί ςε ςωλινωςθ τθσ ίδιασ 
ονομαςτικισ διαμζτρου. Θα είναι πλιρθσ με ζνα μετατροπζα - μεταδότθ, ζνα όργανο ζνδειξθσ 96x96 mm και 
ζναν ολοκλθρωτι παροχισ 

Τα χαρακτθριςτικά λειτουργίασ του ςυςτιματοσ μζτρθςθσ παροχισ προκφπτουν από τθν μελζτθ, ενδεικτικά 
και όχι περιοριςτικά ωσ ακολοφκωσ: 

α. Ονομαςτικι διάμετροσ μετρθτι DN (mm) 
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β. Ρεριοχι μζτρθςθσ: ελάχιςτθ παροχι (m3/hr) 

γ. Ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ (Mpa) 

δ. Απϊλειεσ ροισ 

ε. μζγιςτο ςφάλμα μζτρθςθσ ςε ποςοςτό τθσ παροχισ που μετράται κάκε ςτιγμι για όλθ τθν περιοχι 
ταχυτιτων 0,30 - 5,00 (m/sec): _ 2,0% 

ςτ. Σιμα εξόδου μετατροπζα: 4 - 20mA (ανάλογα με τθν παροχι) 

Το όργανο ζνδειξθσ του μετρθτι κα τοποκετθκεί ςε πίνακα ελζγχου του αντλιοςταςίου ο οποίοσ κα φζρει 
επίςθσ μετρθτι ποςότθτασ νεροφ (m3) εννζα (9) ψθφίων με δυνατότθτα μθδενιςμοφ. 

Διάταξη μζτρηςησ ςτάθμησ 

Για τθν ζνδειξθ τθσ ςτάκμθσ του νεροφ ςτισ δεξαμενζσ αναρρόφθςθσ και κατάκλιψθσ των αντλθτικϊν 
ςυγκροτθμάτων για τουσ ςχετικοφσ αυτοματιςμοφσ, όπωσ και ςτα αεροφυλάκια για τθν μζτρθςθ τθσ 
ςτάκμθσ του νεροφ και τθν λειτουργία του αεροςυμπιεςτι, τοποκετείται εφόςον προβλζπεται από τθν 
μελζτθ, διάταξθ μζτρθςθσ και ελζγχου τθσ ςτάκμθσ ωσ εξισ: 

Σε κάκε κζςθ μζτρθςθσ τοποκετείται ζνα ςτοιχείο αντίλθψθσ ςτάκμθσ χωρθτικοφ τφπου με μορφι 
θλεκτροδίου. Το ςτοιχείο αυτό μεταδίδει το ςιμα εξόδου του ςε ειδικό μετατροπζα, του οποίου θ ζξοδοσ 
είναι ςυνεχζσ ρεφμα 4-20 mA, ανάλογα με τθν ςτάκμθ. 

Το ςιμα αυτό δρα επάνω ςτα όργανα ζνδειξθσ και ςτα όργανα ελζγχου τθσ λειτουργίασ των αντλιϊν ι 
αεροςυμπιεςτι και ςιμανςθσ ςτακμϊν. 

Το όργανο ζνδειξθσ μπορεί να είναι διαςτάςεων 96 x 96 mm ι 144 x 72 mm (ορκογωνικό). 

Θ ςυνολικι ακρίβεια μζτρθςθσ κα είναι μεγαλφτερθ από 1%. 

φςτημα μζτρηςησ πιζςεων 

Στο αντλιοςτάςιο, εφόςον προβλζπεται από τθν μελζτθ, απαιτείται θ τοποκζτθςθ ενόσ ςυςτιματοσ για τθν 
μζτρθςθ τθσ πίεςθσ ςτθν κζςθ κατάκλιψθσ των αντλιϊν. Το ςφςτθμα αυτό τοποκετείται ςτον κεντρικό 
κατακλιπτικό αγωγό. 

Το ςφςτθμα μζτρθςθσ τθσ πίεςθσ αποτελείται από ζνα μανόμετρο ακριβείασ, που κα ςυνδυάηεται με πομπό 
τθλεενδείξεων ϊςτε να ελζγχεται θ πίεςθ κατάκλιψθσ του αντλιοςταςίου και να μεταδίδεται ςτο ςφςτθμα 
αυτοματιςμοφ και ελζγχου. 

Το μανόμετρο κα ζχει κατάλλθλο πεδίο ενδείξεων, ακρίβεια μζτρθςθσ ± 1% και τάςθ τροφοδότθςθσ 24V 
(DC). Το ςιμα εξόδου κα είναι ςυνεχζσ ρεφμα 4-20 mA, ανάλογο τθσ πίεςθσ. 

Ο πομπόσ τθλεενδείξεων κα ςυνδυαςτεί με ςφςτθμα λιψθσ και όργανο ζνδειξθσ, που τοποκετοφνται ςτον 
πίνακα αυτοματιςμοφ. Το όργανο ζνδειξθσ μπορεί να είναι διαςτάςεων 96 x 96 mm ι 144 x 72 mm 
(ορκογωνικό). 

10.4 ΔΟΚΙΜΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΩΛΗΝΩΕΩΝ ΚΑΙ ΤΚΕΤΩΝ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ 

Οι δοκιμζσ και οι ζλεγχοι καταλλθλότθτασ των ςωλθνϊςεων και των ςυςκευϊν με τισ οποίεσ εξοπλίηονται τα 
αντλιοςτάςια αποτελοφνται από: 

Ι) δοκιμζσ ςτο εργοςτάςιο του καταςκευαςτι ι ςε άλλο κατάλλθλο εργαςτιριο τθσ ζγκριςθσ του Εργοδότθ, 
οι οποίεσ κα γίνονται πριν από τθν άφιξθ των μονάδων επί τόπου των ζργων και κα ςυντάςςεται ςχετικό 
πρωτόκολλο δοκιμισ. 

Σκοπόσ των δοκιμϊν και των ελζγχων είναι να διαπιςτωκεί ότι κάκε ζτοιμθ ςυςκευι είναι απόλυτα 
κατάλλθλθ για τθν ςκοποφμενθ χριςθ και ςφμφωνθ με τα εφαρμοηόμενα πρότυπα και τισ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ του καταςκευαςτι κακϊσ και με τα υποβλθκζντα τεχνικά και καταςκευαςτικά 
χαρακτθριςτικά ι πιςτοποιθτικά τθσ. 

ΙΙ) δοκιμζσ επί τόπου των ζργων που κα εκτελοφνται πριν από τθν δοκιμαςτικι λειτουργία του 
αντλιοςταςίου, οι οποίεσ κα πραγματοποιοφνται ςε: 

- Πλεσ τισ ςωλθνϊςεισ που κα δοκιμαςκοφν για πίεςθ ςτεγανότθτασ μεγαλφτερθ τθσ ονομαςτικισ πίεςθσ των 
δικλείδων του αντλιοςταςίου κατά 50%. 

- Πλεσ τισ δικλείδεσ και βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ, οι οποίεσ κα δοκιμαςτοφν με κλειςτό τον ςφρτθ, το δίςκο ι 
τθν γλϊςςα (ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ) ςε πίεςθ ίςθ με τθν ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ. Επιπλζον όλα τα 
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εξαρτιματα κα δοκιμαςτοφν ςε αντοχι κελφφουσ με εφαρμοηόμενθ πίεςθ μεγαλφτερθ τθσ ονομαςτικισ 
πίεςθσ λειτουργίασ κατά 50%. 

Αν κατά τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε δοκιμισ διαπιςτωκεί ελαττωματικι λειτουργία ι ελαττωματικι 
καταςκευι ι βλάβθ μίασ ςωλινωςθσ, ςυςκευισ ι ενόσ εξαρτιματοσ ι θ δοκιμι δεν κρίνεται ικανοποιθτικι 
από τον Εργοδότθ, είναι υποχρεωτικι θ άμεςθ αποκατάςταςθ του αίτιου πρόκλθςθσ τθσ βλάβθσ και 
αποτυχίασ τθσ δοκιμισ. με το πζρασ τθσ αποκατάςταςθσ θ δοκιμι κα επαναλαμβάνεται. 

 

11: ΣΗΛΗ ΤΠΟΒΡΤΧΙΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 

Θ ςτιλθ κατακλίψεωσ τθσ υποβρυχίου αντλίασ, κα είναι ονομαςτικισ διαμζτρου DN 80 mm, ςε γεϊτρθςθ 
διαμζτρου 8", αποτελοφμενθσ από ςωλινεσ καταςκευαςμζνουσ κατά τα πρότυπα ASTM A-53 ι API 5L, 
ευκείασ ραφισ με αυτογενι ςυγκόλλθςθ δια θλεκτρικισ αντιςτάςεωσ (ELECTRIC RESISTANCE WELDED), με 
χάλυβα ποιότθτοσ GRADE B. 

Οι ςωλινεσ κα είναι ςε μικθ 10 ποδϊν, είτε κοχλιοτομθμζνοι με 8 ςπειρϊματα ανά ίντςα και εφοδιαςμζνοι 
με κοχλιωτοφσ ςυνδζςμουσ (μοφφεσ) βαρζωσ τφπου, είτε φλαντηωτοί. 

Σε όλο το μικοσ των κοχλιωτϊν ςυνδζςμων (μοφφεσ), κα πρζπει να τοποκετθκοφν ειδικά μεταλλικά 
ςτθρίγματα για τθν προςταςία των καλωδίων από ξφςιμο τουσ κατά τθν τοποκζτθςθ του υποβρυχίου. 

 

12: ΜΑΝΔΤΑ ΨΤΞΕΩ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΓΕΩΣΡΗΕΩ 

Επειδι δεν γνωρίηουμε τθν ποςότθτα του νεροφ του κάκε υδροφόρου ςτρϊματοσ τθσ γεωτριςεωσ και 
προκειμζνου να ζχουμε ςωςτι ψφξθ του θλεκτροκινθτιρα, κα τοποκετθκεί εφόςον το επιτρζπει θ διάμετροσ 
του θλεκτροκινθτιρα, κατάλλθλοσ χαλφβδινοσ μανδφασ ψφξεωσ, υποβρυχίου αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ 
γεωτριςεωσ διαμζτρου 8’’, για τθν υποχρεωτικι διζλευςθ του νεροφ γφρω από τον θλεκτροκινθτιρα. 

Θ διάμετροσ του χαλφβδινου μανδφα ψφξεωσ κα πρζπει να είναι τόςθ ϊςτε θ ταχφτθτα του νεροφ γφρω από 
τον θλεκτροκινθτιρα να είναι > 0,5 m/sec. 

 

13: ΦΡΕΑΣΙΟ ΓΕΩΣΡΗΕΩ 

Ρρομικεια υλικϊν και καταςκευι φρεατίου από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα για τθν προςταςία τθσ γεωτριςεωσ 
και των υδραυλικϊν εξαρτθμάτων του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ τθσ γεωτριςεωσ. 

Οι εςωτερικζσ κακαρζσ διαςτάςεισ του φρεατίου κα είναι 2,60 x 1,00 m για να τοποκετθκοφν όλα τα 
εξαρτιματα και υλικά του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και να υπάρχει ευχζρεια για τθν εργαςία 
τεχνιτϊν για τθν αποςυναρμολόγθςθ τουσ και τθν τυχόν αντικατάςταςι τουσ. Τα τοιχία του φρεατίου κα 
είναι πάχουσ 20 cm. και κα οπλιςτοφν με τον οπλιςμό ςφμφωνα με το ςχζδιο τθσ μελζτθσ, κα υπάρχει δε και 
θ ανάλογθ κεμελίωςθ. 

Στο επάνω μζροσ του φρεατίου κα τοποκετθκεί μεταλλικό κάλυμμα ςτιβαρισ καταςκευισ από μορφοςίδθρο 
και λαμαρίνα με κατάλλθλθ αντιδιαβρωτικι προςταςία, ϊςτε να επιτευχκοφν ςτεγανότθτα, αςφάλεια και 
ευχερισ πρόςβαςθ εντόσ του φρεατίου. 
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