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1.

ΔΙΑΓΧΓΗ

1.1

Γεληθά
Σν παξφλ ηεχρνο, πεξηιακβάλεη ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγωλ, ελώ
επηζεκαίλεηαη όηη νη θύξηεο ηερληθέο επηινγέο θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηα έξγα απηά παξαηίζεληαη ζην
ζπκβαηηθό Τεύρνο Τερληθή Πεξηγξαθή – Εηδηθέο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
Σε πεξίπηωζε πνπ, βάζεη ηεο κειέηεο πξνζθνξάο ηωλ δηαγωληδνκέλωλ, απαηηείηαη ε εθηέιεζε
εξγαζηώλ ή ε εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ πνπ δελ θαιύπηεηαη από αληίζηνηρε πεξηγξαθή ηωλ ινηπώλ
ζπκβαηηθώλ Τεπρώλ ή από πξνδηαγξαθή ηνπ παξόληνο Τεύρνπο, νη δηαγωληδόκελνη ζα πξέπεη:

1.2



Να εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο απηέο ζχκθσλα κε ηνπο ζχγρξνλνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη
ηερληθήο θαη κε γλψκνλα ηελ άξηηα θαηαζθεπή.



Να επηιέμνπλ θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ζηελ πξνζθνξά ηνπο κε θξηηήξηα:
-

ηελ επηινγή εμνπιηζκνχ αλαγλσξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηή κε πινχζην θαηάινγν
παξφκνησλ επηηπρψλ εθαξκνγψλ.

-

ηελ πςειή πνηφηεηα θαη απφδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ.

-

ηελ επηινγή πιηθψλ κε πςειή αληνρή ζηε δηάβξσζε.

Τπνρξεωηηθή Δθαξκνγή
Σν παξφλ ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (Σ.Π.) πεξηιακβάλεη ηνπο ηερληθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο
ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηνπο φξνπο ησλ ππνινίπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ
ζα εθηειεζζνχλ νη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ. Ηζρχνπλ νη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ)
ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ B’2221/30-7-2012 ή νη αληίζηνηρεο Πξνζσξηλέο Δζληθέο Σερληθέο
Πξνδηαγξάθεο (ΠΔΣΔΠ) φπσο αλαθέξεηαη ζηηο Δγθπθιίνπο 22/24.10.2014, 26/11.12.2014 θαη
17/07.09.2016 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ &
Γηθηχσλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) θαη νη ΚΤΑ πεξί ππνρξεσηηθήο
ελζσκάησζεο πιηθψλ κε ζήκαλζε CE, ππεξηζρχνπλ ησλ ινηπψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.

1.3

πκπιεξωκαηηθέο Πξνδηαγξαθέο
Γηα ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη (κέρξη ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο) αληίζηνηρε ΔΣΔΠ αιιά
πεξηιακβάλνληαη ή αλακέλεηαη λα απαηηεζνχλ ζην έξγν, ηζρχνπλ νη πξφζζεηεο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο (Σ.Π.) ηνπ παξφληνο Σεχρνπο, νη Δπξσθψδηθεο, ηα ζεζκνζεηεκέλα ελαξκνληζκέλα
πξφηππα, φπσο αλαθέξνληαη ζηα Σεχρε θαη ζην Παξάξηεκα 4 ηεο ΓΗΠΑΓ/νηθ/356/04-10-2012, ηα
ηζρχνληα επξσπατθά πξφηππα θαη – απνπζία απηψλ – ηα δηεζλή πξφηππα ISO θαη ηα εζληθά
πξφηππα (ASTM, BS, DIN, ΔΛΟΣ θιπ.).
Δπηπξφζζεηα, θάπνηεο εθ ησλ σο άλσ ΔΣΔΠ εμεηδηθεχνληαη ζηνλ πιαίζην ησλ Σ.Π. ηνπ παξφληνο
Σεχρνπο, ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ
έρνπλ εθαξκνγή νη φξνη ηνπ Σξφπνπ Δπηκέηξεζεο ησλ σο άλσ ΔΣΔΠ.

1.4

Τπνρξεώζεηο Γηαγωληδόκελωλ θαη Αλαδόρνπ
Κάζε Γηαγσληδφκελνο κε κφλε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ αλαγλσξίδεη φηη νη
πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη φηη
αλαιακβάλεη θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο.
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1.5

Γαπάλεο Αλαδόρνπ
Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Σεχρνπο θαη ησλ ζρεηηθψλ θαη/ή
αλαθεξφκελσλ θσδηθψλ/πξνδηαγξαθψλ/θαλνληζκψλ ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν αζρέησο αλ γίλεηαη
ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά ηνχηνπ ή φρη.
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2.

ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

2.1

Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί
Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην έξγν.
Όινο ν εμνπιηζκφο, θχξηνο θαη βνεζεηηθφο, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηα νξηδφκελα ζηελ Οδεγία
2006/42/ΔΔ (ΠΓ.57/2010) θαη ηηο παξνχζεο Πξνδηαγξαθέο.
Όινο ν εμνπιηζκφο, θχξηνο θαη βνεζεηηθφο, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή
θαη κε ηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο. Γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΔΝ 12255 «Δγθαηαζηάζεηο
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ».
Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηα ειιεληθά θαη επξσπατθά πξφηππα (ΔΛΟΣ θαη ΔΝ). Ζ
αλαθνξά ζηηο παξνχζεο Πξνδηαγξαθέο ζε άιια δηεζλή πξφηππα (DIN, BS θηι.), είλαη ελδεηθηηθή ηεο
επηζπκεηήο πνηφηεηαο θαη ν Αλάδνρνο κπνξεί λα εθαξκφζεη ελαιιαθηηθά πξφηππα, εθ’ φζνλ απηά
είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακα κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο παξνχζεο
Πξνδηαγξαθέο.
χκθσλα κε ηελ ΔΝ 12255-1, ζηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ φξνη θαη
νξηζκνί:

2.2

(1)

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

(2)

Μνλάδα επεμεξγαζίαο είλαη ην δνκηθφ έξγν πνπ καδί κε ην ζχλνιν ηνπ εγθαζζηάκελνπ ζε απηφ
εμνπιηζκνχ ιεηηνπξγεί απηφλνκα ζαλ κία εληαία βαζκίδα επεμεξγαζίαο θαη είλαη δηαθξηηή απφ
άιιεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο, νη νπνίεο βξίζθνληαη αλάληε ή θαηάληε (π.ρ. εζράξσζε,
εμάκκσζε, πξσηνβάζκηα θαζίδεζε, βηνινγηθφο αληηδξαζηήξαο, δεπηεξνβάζκηα θαζίδεζε,
ρψλεπζε, αθπδάησζε θηι.).

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

Σν θνξηίν ζάξσζεο [Ν/m] είλαη ην θχξην ιεηηνπξγηθφ θνξηίν ζε έλαλ ζαξσηή θαη είλαη ην θνξηίν
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά ηεο ηιχνο θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ θίλεζή ηνπ ζαξσηή κέζα
ζην λεξφ.

Γεληθέο απαηηήζεηο
O εμνπιηζκφο, ζα πξνέξρεηαη απφ αλαγλσξηζκέλνπο θαη θαηαμησκέλνπο πξνκεζεπηέο /
θαηαζθεπαζηέο, νη νπνίνη είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζχκθσλα κε ην ISO 9001, εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη
δηαθνξεηηθά. Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα παξαδνζεί πξέπεη λα έρεη απνδεηθηηθά θαιήο θαη αμηφπηζηεο
ιεηηνπξγίαο ζε παξφκνηα έξγα, λα είλαη αλζεθηηθφο θαη απιφο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ, θαη λα παξέρεηαη
ζηελ αγνξά επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ. χκθσλα κε ηελ ΔΝ 12255-1, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα
εμαζθαιίζεη ηελ Τπεξεζία, φηη ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο θαιχπηεηαη απφ αληαιιαθηηθά γηα κηα
10εηία απφ ηελ εκέξα εγθαηάζηαζήο ηνπ. Όινο ν εγθαζηζηάκελνο εμνπιηζκφο ηνπ έξγνπ, πνπ δελ
ιεηηνπξγεί ζε εκβάπηηζε ζα πξέπεη λα είλαη αληηεθξεθηηθνχ / αληηζπηλζεξηθνχ ηχπν
Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα αλήθεη ζηελ ζεηξά παξαγσγήο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα είλαη ζχκθσλνο
κε ηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ζην εξγνζηάζην ηνπ
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πξνκεζεπηή, πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ ζην εξγνηάμην θαη νη επί ηφπνπ εξγαζίεο ζα πεξηνξίδνληαη ζηελ
αλέγεξζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζε κηθξέο κφλν πξνζαξκνγέο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
εγθαηάζηαζή ηνπ.
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο
θαη ζα πξέπεη λα είλαη πξψηεο εκπνξηθήο πνηφηεηαο. Σν θηλίξηζκά ηνπ ζα είλαη πξψηεο εκπνξηθήο
πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηελ πξφζθαηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη πξαθηηθέο.
Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα είλαη ηα πιένλ θαηάιιεια γηα ηελ εξγαζία γηα ηελ
νπνία πξννξίδνληαη, θαηλνχξγηα θαη πξψηεο εκπνξηθήο πνηφηεηαο, ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο, ρσξίο
ειαηηψκαηα θαη επηιεγκέλα γηα κεγάιε δηάξθεηα δσήο κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή ζπληήξεζε.
Όια ηα εμαξηήκαηα, πνπ ζα έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηα ρεκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ
επεμεξγαζία, ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά ζηελ ηξηβή θαη ζηελ δηάβξσζε θαη λα δηαηεξνχλ ηηο
ηδηφηεηεο ηνπο ρσξίο λα πθίζηαληαη γήξαλζε απφ ηνλ θαηξφ, ηελ έθζεζε ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ή
απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.
Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δηάβξσζεο πνπ ζα νθείιεηαη ζηελ επαθή
δηαθνξεηηθψλ κεηάιισλ. Όπνπ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη επαθή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κεηάιισλ,
ηα κέηαιια απηά ζα επηιέγνληαη έηζη ψζηε ε δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ηνπο ζηελ ειεθηξνρεκηθή
ζεηξά λα κελ είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,5 mV. Δάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφ, νη επηθάλεηεο επαθήο ηνπ
ελφο ή θαη ησλ δχν κεηάιισλ ζα είλαη επηκεηαιισκέλεο (γαιβαληζκέλεο), ή επεμεξγαζκέλεο θαηά
άιιν ηξφπν έηζη ψζηε ε δηαθνξά δπλακηθνχ λα έρεη ειαηησζεί κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα, ή
ελαιιαθηηθά ηα δχν κέηαιια ζα είλαη κνλσκέλα κεηαμχ ηνπο.
Τιηθά θαη ζπζθεπέο πνπ πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε δηαβξσηηθφ ή εθξεθηηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη
λα πιεξνχλ ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, φξνπο.
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΝ 12255-1, φια ηα εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο (κπνπιφληα, βίδεο,
παμηκάδηα θηι.) πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ λεξνχ ή ζε δηαβξσηηθή αηκφζθαηξα ζα
πξέπεη λα είλαη αλνμείδσηα θαηεγνξίαο Α2 ή Α4 ζχκθσλα κε ην ISO 3506-1 έσο 3506-3. Όια ηα
παξφκνηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ελαιιάμηκα θαη αληηθαζηζηνχκελα, αθξηβή θαη εληφο
ησλ πξνδηαγξαθφκελσλ αλνρψλ, έηζη ψζηε ηα αληαιιαθηηθά λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη ρσξίο
θακία δπζθνιία.
Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ρσξίο ππεξβνιηθνχο θξαδαζκνχο θαη κε ηνλ
ειάρηζην δπλαηφ ζφξπβν. Όια ηα πεξηζηξεθφκελα κέξε ζα είλαη θαιά δπγνζηαζκηζκέλα, ηφζν
ζηαηηθά φζν θαη δπλακηθά, έηζη ψζηε, φηαλ πεξηζηξέθνληαη κε ηηο θαλνληθέο ηαρχηεηεο θαη θνξηίν, λα
κελ παξνπζηάδνπλ θξαδαζκνχο.
Όια ηα κέξε ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ κπνξεί λα ππνζηνχλ θζνξά ή δεκηέο ιφγσ ζθφλεο, ζα είλαη
ηειείσο θιεηζηνχ ηχπνπ κε πξνζηαηεπηηθφ πεξίβιεκα.
Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην Σεχρνο 3 Σερληθή Πεξηγξαθή – Δηδηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο,
κεραλήκαηα πνπ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ρψξνπο φπνπ ζα ππάξρεη πξνζσπηθφ θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ ζπλήζσλ δηεξγαζηψλ ιεηηνπξγίαο, ζα είλαη ζρεδηαζκέλα ή ζα θέξνπλ ζηγαζηήξεο έηζη ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη φηη ην πξνζσπηθφ δελ ζα ππφθεηηαη ζε πεξηζζφηεξν απφ ην ηζνδχλακν ζε ζηάζκε
ζπλερνχο ήρνπ ησλ 75 dB (A), φπσο θαζνξίδεηαη ζην πξφηππν ISO 1990.
Ο εμνπιηζκφο πνπ επηηειεί παξφκνηα ιεηηνπξγία ζα είλαη ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη θαηαζθεπήο θαη ζα είλαη
πιήξσο αληαιιάμηκνο, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ ηα αλαγθαία απνζέκαηα αληαιιαθηηθψλ. Απηφ ηζρχεη
ηδηαίηεξα γηα είδε φπσο θηλεηήξεο, εμνπιηζκφο πηλάθσλ, φξγαλα, ρεηξηζηήξηα, βαιβίδεο θαη
ειεθηξνλφκνη.

2.3

Γηαδηθαζία έγθξηζεο πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ
Κάζε πιηθφ ε εμνπιηζκφο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία έρεη ην δηθαίσκα
απφξξηςεο νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ή/θαη εμνπιηζκνχ, ηνπ νπνίνπ ε πνηφηεηα ή ηα εηδηθά
ραξαθηεξηζηηθά θξίλνληαη κε ζπκκνξθνχκελα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή αλεπαξθή γηα ηελ θαιή
ιεηηνπξγία ηνπ φινπ έξγνπ θαη ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε ηηο παξαθάησ
πιεξνθνξίεο :
i.

ν θαηαζθεπαζηήο θαη ν ηχπνο
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ii.

ηερληθή πεξηγξαθή – πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο

iii.

πίλαθαο ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ

iv.

ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία

v.

ηα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε θαη νη δηαζηάζεηο

vi.

ην πξφγξακκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ

vii.

εηθνλνγξαθεκέλα έληππα (prospectus)

viii.

πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξνχζεο Πξνδηαγξαθέο

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

2.4

πζθεπαζία θαη απνζηνιή
Ο εμνπιηζκφο, πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ απφ ην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην εξγνηάμην, ζα
πξέπεη λα έρεη επαξθή πξνζηαζία θαηά ηεο δηάβξσζεο θαη ησλ ηπραίσλ δεκηψλ, πνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αλέγεξζε ηνπ.
Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηα παξαπάλσ θαη ζα πξέπεη λα πξνκεζεχζεη φια ηα
απαξαίηεηα κέζα θαη πιηθά (θηβψηηα ζπζθεπαζίαο θηι.) θαη λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα, έηζη ψζηε
ν εμνπιηζκφο λα θζάζεη ζην εξγνηάμην άζηθηνο θαη ρσξίο δεκηέο.
Ζ ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα αληέμεη ζε ηπρφλ
θαθνκεηαρεηξίζεηο θαηά ηελ κεηαθνξά ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο θαη λα είλαη
θαηάιιειε γηα απνζήθεπζε. Όια ηα αληηθείκελα ζα καξθάξνληαη θαζαξά, έηζη ψζηε λα
αλαγλσξίδνληαη ζηνλ θαηάινγν ζπζθεπαζίαο, πνπ ζα βξίζθεηαη κέζα ζε αδηάβξνρν θάθειν. Σα
θηβψηηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ζεκεία αλαγλψξηζεο, πνπ λα ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ θάθειν ζπζθεπαζίαο
θαη λα καξθάξνληαη κε αδηάβξνρε κπνγηά, ψζηε λα θαίλεηαη ην βάξνο ηνπο θαη ηα ζεκεία ζηεξέσζεο
ησλ ιαβψλ.
Οη θιάληδεο, νη δηθιείδεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε μχιηλνπο δίζθνπο,
πνπ ζα είλαη ζηεξεσκέλνη κε πξνζσξηλά κπνπιφληα (ηα νπνία φκσο δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά
ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ) ή κε άιιεο δφθηκεο κεζφδνπο. Σα δηάθνξα κηθξνυιηθά, φπσο
ρηηψληα, δαθηχιηνη, ηζηκνχρεο, θνριίεο, πεξηθφριηα θηι., πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη ζε θηβψηηα.
Οη ειεθηξνλφκνη, ηα φξγαλα θηι. πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηεξεσκέλνη κε θνριίεο ή/θαη ζθηγθηήξεο
κεηαθνξάο κε επδηάθξηηε ζήκαλζε, ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε θίλεζε ησλ θηλεηψλ κέξσλ ηνπο.
Δμνπιηζκφο, πνπ πξννξίδεηαη γηα εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε, φπσο είλαη νη ειεθηξηθνί θηλεηήξεο, νη
δηαθφπηεο θαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ, ηα φξγαλα θαη νη πίλαθεο, ηα ζηνηρεία κεραλψλ θηι., ζα πξέπεη
λα είλαη θαιπκκέλα κε θχιια αινπκηλίνπ ή πνιπαηζπιελίνπ, εξκεηηθά θιεηζκέλα ζηηο ζπλδέζεηο ηνπο
θαη ε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κε θαηάιιειν πγξνζθνπηθφ πιηθφ.
Κάζε θηβψηην πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάινγν ζπζθεπαζίαο κέζα ζε αδηάβξνρν θάθειν.
Αληίγξαθν ηνπ θαηαιφγνπ ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα απνζηαιεί ζηνλ Δξγνδφηε, φηαλ δηεθπεξαηψλεηαη
ε απνζηνιή ηνπ θηβσηίνπ. Σα θηβψηηα πξέπεη λα καξθάξνληαη θαζαξά κε αδηάβξνρε κπνγηά, ψζηε λα
θαίλεηαη ην βάξνο ηνπο θαη ην ζεκείν πνπ ζα ζηεξεσζνχλ νη ιαβέο θαη πξέπεη λα θέξνπλ αλεμίηειν
ζεκάδη αλαγλψξηζεο πνπ λα ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ θαηάινγν ζπζθεπαζίαο
Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη, εάλ ηνπ δεηεζεί, λα
αλνίμεη ην νπνηνδήπνηε θηβψηην ή ζπζθεπαζία γηα έιεγρν απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη κεηά λα πξνβεί ν
ίδηνο ζηελ επαλαζπζθεπαζία ηνπ.
Σνλ εμνπιηζκφ πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ φια ηα φξγαλα θαη εμαξηήκαηα, ηα νπνία ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ
έρεη πεξηγξάςεη ζηα εγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζαλ απαξαίηεηα γηα ηελ
αζθαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ππφςε εμνπιηζκνχ. Απηά δελ πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα εθηφο αλ
έρεη πεξηγξαθεί δηαθνξεηηθά ζηα ινηπά ηεχρε. Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη κε ηα
αθφινπζα εγρεηξίδηα θαη έληππα (ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή):


Δγθαηάζηαζεο



Λεηηνπξγίαο

ειίδα 5

Γ.Δ.Τ.Α. ΠΑΡΟΤ

Έξγα εθζπγρξνληζκνύ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ΒΙΟΚΑ Παξνηθηάο Πάξνπ
κε ζθνπό ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ιπκάηωλ
Σεύρε Γεκνπξάηεζεο
Σεχρνο 5.2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Μεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ



πληήξεζεο



Αληαιιαθηηθψλ

Σα εγρεηξίδηα κπνξεί λα είλαη θαη ελνπνηεκέλα κεηαμχ ηνπο.

2.5

Κηλεηήξεο - Μεηωηήξεο

2.5.1

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

2.5.2

Κηλεηήξεο
Οη πεξηειίμεηο ησλ θηλεηήξσλ ζα είλαη θαηάιιειεο ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην έξγν θαη θαηάιιεια ζπλδεδεκέλεο ψζηε λα αληέρνπλ ζε φιεο ηηο
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο.
Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, φινη νη θηλεηήξεο ζα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ξνπή εθθίλεζεο
ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 150% ηεο ξνπήο ππφ πιήξεο θνξηίν. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη
ε ξνπή εθθίλεζεο κε ρξήζε θαηάιιεισλ εθθηλεηψλ θαη κεζφδσλ εθθίλεζεο.
Σα ηεξκαηηθά θπηία ησλ ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηειείσο πδαηνζηεγαλά. Όιεο νη
πεξηζηξεθφκελεο κεραλέο, εθηφο απφ ηηο πνιχ κηθξέο, ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε
εμαξηήκαηα αλπςψζεψο ηνπο. Οη πεξηζηξεθφκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο ζα πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ
κέζα πξνζηαζίαο απφ αηπρήκαηα, ζε πεξίπησζε επαθήο αηφκσλ κε δηάθνξα θηλνχκελα ή
ειεθηξνθφξα κέξε.
Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ησλ θηλεηήξσλ ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΝ 60529. Γεληθά θαη
εθ’ φζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ, θηλεηήξεο πνπ
εγθαζίζηαληαη ζην χπαηζξν ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ κε θπζηθφ αεξηζκφ ή απηναεξηδφκελνη θαη βαζκφ
πξνζηαζίαο ΗΡ 55. Κηλεηήξεο πνπ εγθαζίζηαληαη ζε θιεηζηνχο ρψξνπο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη
θαηάιιεια απφ ηελ πγξαζία θαη λα αεξίδνληαη κε θπζηθφ αεξηζκφ ή λα είλαη απηναεξηδφκελνη κε
βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ 44. Κηλεηήξεο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηβάιινλ αλαζπκηάζεσλ (εθξεθηηθψλ
αεξίσλ) πξέπεη λα είλαη αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ, ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 50014.
Σξηβείο. Όιεο νη πεξηζηξεθφκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο, νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο, πξέπεη λα θέξνπλ
ηξηβείο ηθαλνχο ψζηε λα αληέρνπλ ζε φιεο ηηο αθηηλσηέο ή αμνληθέο σζήζεηο. Οη νξηδφληηεο ή
θαηαθφξπθεο πεξηζηξεθφκελεο κεραλέο ζα πξέπεη λα θέξνπλ θπιηλδξηθνχο ή έλζθαηξνπο ηξηβείο
ιηπαηλφκελνπο κε γξάζζν. Μεγάινη θαηαθφξπθνη θηλεηήξεο ζα πξέπεη λα έρνπλ αεξνςπρψκελνπο
ιηπαηλφκελνπο ηξηβείο. Οινη νη ηξηβείο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη ελαληίνλ εηζρψξεζεο ζθφλεο ή
λεξνχ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
Κξαδαζκνί. Σα πεξηζηξεθφκελα ηκήκαηα φισλ ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ζα πξέπεη λα είλαη
δπλακηθά θαη ζηαηηθά δπγνζηαζκηζκέλα.
Θεξκηθή πξνζηαζία. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, θάζε θηλεηήξαο ηζρχνο κεγαιχηεξεο
απφ 5 ΖΡ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζεξκηθή πξνζηαζία, κε ηξεηο αληρλεπηέο, έλα γηα θάζε θάζε ηεο
πεξηέιημεο ησλ θηλεηήξσλ. Σν ζχζηεκα πξνζηαζίαο ζα είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ πίλαθα ηνπ εθθηλεηή
θαη ζα ειέγρεη ηηο ζεξκνθξαζίεο ηεο πεξηειίμεσο, ζέηνληαο ζε ιεηηνπξγία βνεζεηηθά θπθιψκαηα ή
ζχζηεκα θηλδχλνπ ζηηο θαζνξηζκέλεο ζεξκνθξαζίεο.
Πηλαθίδεο. Όιεο νη ειεθηξηθέο κεραλέο ζα πξέπεη λα θέξνπλ πηλαθίδεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά
ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο φπσο π.ρ. ηάζε, ηχπν ιηπαληηθψλ, κφλσζε, κέγηζηε ζεξκνθξαζία, θηι.
Σεξκαηηθά. Όιεο νη πεξηζηξεθφκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε
ηεξκαηηθά θπηία γηα θαιψδηα ηζρχνο, θαη αηζζεηήξεο αλίρλεπζεο ζεξκνθξαζίαο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα
είλαη εθνδηαζκέλεο κε θαηάιιεια ηεξκαηηθά θπηία γεηψζεσο.
Χξνκεηξεηέο. Θα ππάξρνπλ σξνκεηξεηέο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο γηα φινπο ηνπ
ειεθηξνθηλεηήξεο.
Γηαθόπηεο αζθαιείαο. Δθ’ φζνλ ν δηαθφπηεο κε ηνλ νπνίν δηαθφπηεηαη ε ηάζε ζηνλ θηλεηήξα δελ
είλαη ζε απφζηαζε κέρξη 2 κέηξα θαη νξαηφο απφ ηε ζέζε ηνπ θηλεηήξα, πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη
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θνληά ζηνλ θηλεηήξα δηαθφπηεο κε ηνλ νπνίν ζα δηαθφπηεηαη ε ηξνθνδφηεζε ηνπ ξεχκαηνο ζηνλ
θηλεηήξα. Ο δηαθφπηεο απηφο ζα είλαη ηχπνπ αθαηξεηνχ θιεηδηνχ, ψζηε λα κπνξεί λα καληαιψλεηαη ε
δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο.
ε θηλεηήξεο πνπ πξέπεη λα ρεηξίδνληαη θνληά απφ ηελ εγθαηεζηεκέλε θπζηθή ζέζε ηνπο ην αλσηέξσ
θπηίν κε θιεηδί ζα δηαζέηεη επηπιένλ θαη κπνπηφλ start.
Ιζρύο ειεθηξνθηλεηήξωλ. Ζ ηζρχο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ πξέπεη λα ππεξθαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο
ηζρχνο ιεηηνπξγίαο ηε θηλνχκελεο κεραλήο θαη ησλ ηπρψλ βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ ηεο ζχκθσλα κε
ηνλ αθφινπζν πίλαθα. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο πξνδηαγξαθέο, ε
ζπλερήο κέγηζηε θφξηηζε θάζε θηλεηήξα ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ παξαθάησ
Πίλαθα :
Πίλαθαο 1 : Μέγηζηε θφξηηζε θηλεηήξα
Κηλεηήξαο

2.5.3

Ιζρύο

Κηλεηήξαο ηζρχνο κέρξη 75 kW

10% κεγαιχηεξε ηζρχο απφ ηελ κέγηζηε απνξξνθψκελε
ππφ νπνηαδήπνηε ζπλζήθε ιεηηνπξγίαο

Κηλεηήξαο ηζρχνο άλσ ησλ 75 kW

5% κεγαιχηεξε ηζρχο απφ ηελ κέγηζηε απνξξνθψκελε
ππφ νπνηαδήπνηε ζπλζήθε ιεηηνπξγίαο

Μεησηήξεο
Οη κεησηήξεο ζα είλαη εληειψο ζηεγαλνί, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη θαηάιιεινη γηα ζπλερή θαη βαξηά
ιεηηνπξγία. Θα θέξνπλ έλζθαηξνπο ή θπιηλδξηθνχο ηξηβείο. Σα σζηηθά θνξηία ζα θέξνληαη απφ
θαηάιιεινπο σζηηθνχο θσληθνχο ηξηβείο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ εχθνιε
επηζεψξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζηηβαξνχο θξίθνπο αλχςσζεο.
Οη άμνλεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζα ζηεγαλνπνηνχληαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, ψζηε λα
παξεκπνδίδεηαη ε δηαθπγή ιηπαληηθνχ θαη ε είζνδνο ζθφλεο, άκκνπ θαη πγξαζίαο. Οη νπέο ή νη
ζσιήλεο εμαεξηζκνχ ζα ζθξαγίδνληαη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε είζνδνο νπζηψλ πνπ ξππαίλνπλ ην
ιηπαληηθφ.
Οη κεησηήξεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ παιφθξαθηεο ζπξίδεο ειέγρνπ ηεο ζηάζκεο ειαίνπ θαηάιιεια
πξνζηαηεπκέλεο κε ελδείμεηο γηα ηελ αλψηεξε θαη θαηψηεξε ζηάζκε ιεηηνπξγίαο θαη πιήξσζεο θαζψο
επίζεο θαηάιιεια πψκαηα πιήξσζεο θαη εθθέλσζεο.
Ζ ιίπαλζε ησλ ηξηβέσλ θηι. ζα γίλεηαη είηε κε ζχζηεκα ςεθαζκνχ είηε κε ζχζηεκα βεβηαζκέλεο
ηξνθνδνζίαο. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ην ιηπαληηθφ νπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην αξρηθφ
γέκηζκα θαη πνπ νξίδεηαη ζηηο νδεγίεο ζπληήξεζεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα παξαηεηακέλε
ιεηηνπξγία ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο κέρξη 45°C ρσξίο λα πξνθαιείηαη ππεξζέξκαλζε.
Ζ ςχμε κπνξεί λα γίλεηαη δηα κεηαθνξάο απφ ην θέιπθνο ηνπ κεησηήξα αιιά ρσξίο ηε βνήζεηα
πηεξπγίσλ ςχμεσο ή αλεκηζηήξσλ. Άιια θαηάιιεια κέζα ςχμεο ζα εμαζθαιίδνληαη αλάινγα κε ηελ
εθαξκνγή. Σν εμσηεξηθφ ηνπ κεησηήξα ζα είλαη απαιιαγκέλν απφ ζθφλε ή απφ νπζίεο πνπ καδεχνπλ
πγξαζία.
ηελ πηλαθίδα ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κεησηήξσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ
θαηαζθεπαζηή νη νλνκαζηηθέο ηαρχηεηεο ησλ αμφλσλ, ε ηζρχο εμφδνπ θαη ε κέγηζηε επηηξεπηή
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο.

2.5.4

Πξνθπιαθηήξεο
Καηάιιεινη πξνθπιαθηήξεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε φινπο ηνπο κεραληζκνχο θίλεζεο. Όια ηα
εμαξηήκαηα πνπ πεξηζηξέθνληαη ή εθηεινχλ παιηλδξνκηθέο θηλήζεηο, νη ηκάληεο θίλεζεο θηι., ζα
πξνθπιάζζνληαη κε ηξφπν πνπ ηθαλνπνηεί ηελ Τπεξεζία θαη εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ηφζν ηνπ
πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο. Οη πξνθπιαθηήξεο πξέπεη λα είλαη
θαηάιιειεο θαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη εχθνια κεηαθηλήζηκνη, ψζηε λα ππάξρεη πξφζβαζε ζηνλ
εμνπιηζκφ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη πξψηα λα αθαηξεζεί ή λα κεηαθηλεζεί θαλέλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία
ηνπ.
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2.6

Δξγαιεία – Αληαιιαθηηθά – Ληπαληηθά

2.6.1

Γεληθά
O Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεχζεη καδί κε ηνλ εμνπιηζκφ εξγαιεία, ιηπαληηθά θαη αληαιιαθηηθά ηα
νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία φινπ ηνπ εγθαζηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ.
Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν «ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε απνδνηηθή
ιεηηνπξγία» θαζψο θαη ηελ «δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία». Μεηά ην πέξαο ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο
ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη κία ζεηξά θαηλνχξγησλ αληαιιαθηηθψλ
πνπ ζα επαξθεί γηα ιεηηνπξγία δχν (2) εηψλ, πέξαλ ησλ φζσλ απαηηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζέζεο ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.
Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη έλα ιεπηνκεξή πίλαθα
ησλ ιηπαληηθψλ, εξγαιείσλ θαη αληαιιαθηηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία
ηνπ έξγνπ.

2.6.2

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

2.6.3

Ληπαληηθά
Ο Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ηα πξνηεηλφκελα ιηπαληηθά θαη αλαιψζηκα πιηθά, ζε πνζφηεηεο πνπ ζα
επαξθνχλ κέρξη θαη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ «δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο» εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη
δηαθνξεηηθά.
Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ειάρηζηνη δπλαηνί ηχπνη θαη δηαβαζκίζεηο ιηπαληηθψλ, νη νπνίνη
πξέπεη λα είλαη ηππνπνηεκέλνη θαη εχθνια δηαζέζηκνη ζηελ ηνπηθή αγνξά. ε ηεκάρηα ηνπ Ζ/Μ
εμνπιηζκνχ γηα ηα νπνία ν θαηαζθεπαζηήο δίλεη πίλαθα εγθεθξηκέλσλ ιηπαληηθψλ - αληηςπθηηθψλ γξάζζσλ, ζα πξέπεη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ιηπαληηθά λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνηεηλφκελα.
Οη γξαζαδφξνη ζα έρνπλ ζθαηξηθή θεθαιή θαη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε πξνζηηέο ζέζεηο. Όπνπ
κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ πνιιά ζεκεία γξαζαξίζκαηνο, ζα ζηεξεσζνχλ ζε πιάθα ζπζηνηρίαο,
ζηαζεξήο θαηαζθεπήο θαη θάζε ζεκείν ιίπαλζεο ζα ζεκεηψλεηαη κε επθξηλή επηγξαθή. Μφληκε θαη
επθξηλή επηγξαθή πξέπεη λα έρεη θαη θάζε ζπζθεπή ιίπαλζεο.
Θα πξέπεη λα πξoβιεθζνχλ δηαηάμεηο γηα ηελ απνηξνπή ηεο ππεξιίπαλζεο. Ζ ιίπαλζε κε γξάζζν,
ζα γίλεηαη θαηά πξνηίκεζε κε πίεζε θαη κε ζχζηεκα πνπ δελ απαηηεί ξχζκηζε θαη επαλαγφκσζε
πάλσ απφ κία θνξά ηελ εβδνκάδα.
Σα δνρεία, πνπ ζα πεξηέρνπλ ην ιηπαληηθφ ζα έρνπλ δείθηεο ζηάζκεο απφ γπαιί θαη φπνπ απηφ δελ
είλαη εθηθηφ, βέξγα ζηάζκεο. Θα πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί φηη νη δείθηεο ζα είλαη εχθνια νξαηνί απφ
ηελ ζηάζκε εξγαζίαο θαη ζα δείρλνπλ ηελ ζηάζκε ζε φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο, πνπ πηζαλφλ λα
επηθξαηνχλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ππ’ φςε εμνπιηζκνχ.
Οη δείθηεο ζα κπνξνχλ λα απνζπλαξκνινγνχληαη εχθνια γηα θαζαξηζκφ.
Μεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν, φια ηα κεραλήκαηα θαη ν
επηκέξνπο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη πιήξεο κε θαηλνχξγηα ιηπαληηθά.

2.6.4

Αληαιιαθηηθά
Σα αληαιιαθηηθά πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, αρξεζηκνπνίεηα θαη αληαιιάμηκα κε ηα ηεκάρηα πνπ
πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηήζνπλ, θαη ζα θέξνπλ εκθαλείο ελδείμεηο κε ηελ πεξηγξαθή ηνπο θαη ηνλ
πξννξηζκφ ηνπο.
Πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ
εμνπιηζκνχ, πξέπεη λα εηνηκάζεη ιεπηνκεξή θαηάινγν κε ηα απαηηνχκελα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ
εγθαηαζηάζεσλ αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ ζε εηήζηα βάζε θαη ζα αλαθέξεη ηπρφλ απαηηήζεηο
γηα καθξνπξφζεζκεο ζεκαληηθέο επηζθεπέο θαη ζα ππνδείμεη ηηο αλάγθεο γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε/ρξεζηκνπνίεζε αληαιιαθηηθψλ πέξαλ ησλ αλσηέξσ.
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Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα πνπ
ζα θαιχπηνπλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ κέρξη θαη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ
«δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο».
Σα αληαιιαθηηθά πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε μχιηλα θηβψηηα θαηά ηξφπν θαηάιιειν γηα
καθξνρξφληα απνζήθεπζε θάησ απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, θαη λα έρνπλ επαξθή πξνζηαζία θαηά ηεο δηάβξσζεο, ηεο πγξαζίαο, ηεο
ζεξκνθξαζίαο, ησλ κπθήησλ, ησλ επηβιαβψλ δψσλ θαη ησλ εληφκσλ.
ηα θηβψηηα ζα είλαη αλεμίηεια καξθαξηζκέλα ζηα Διιεληθά ην αθξηβέο πεξηερφκελν ηνπο. Σα θηβψηηα
πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα ψζηε λα δηεπθνιχλεη ην άλνηγκα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη
αληηθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπαζίαο.
Όηαλ ζε θηβψηην έρνπλ ζπζθεπαζζεί πεξηζζφηεξα απφ έλα αληαιιαθηηθά ζα ππάξρεη ζην εμσηεξηθφ
ηνπ γεληθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη κέζα ιεπηνκεξήο θαηάινγνο.

2.7

Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ

2.7.1

Γεληθά
Ζ εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηο ππεξεζίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπλαξκνιφγεζεο, αλέγεξζεο θαη ηελ
ζέζε ηνπ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία.

2.7.2

Απνζήθεπζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζην εξγνηάμην
Ο Αλάδνρνο κε δηθά ηνπ κέζα θαη επζχλε ζα εμαζθαιίζεη επαξθή ρψξν γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ
εμνπιηζκνχ κεηά ηελ άθημε ηνπ ζην εξγνηάμην. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα εηνηκάζεη
θαηάιιειν πξφγξακκα παξαδφζεσλ, ψζηε ε εγθαηάζηαζε ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ θαη ηνπ
εμνπιηζκνχ λα είλαη ζπκβαηή κε ηνπο δηαηηζέκελνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ζην εξγνηάμην.
Ζ Τπεξεζία ζα εμεηάζεη ηνπο δηαηηζέκελνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη ζα ζπκθσλήζεη κε ηνλ ηξφπν
θαη ηε ζεηξά πνπ ζα αθνινπζήζεη ε εγθαηάζηαζε, ψζηε ν εμνπιηζκφο λα κπνξεί λα εγθαζίζηαηαη κε
ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο παξελνριήζεηο θαη θαζπζηεξήζεηο, αθνινπζψληαο ην γεληθφ πξφγξακκα
θαηαζθεπήο.
Σα κέζα απνζήθεπζεο ζα πξέπεη γεληθά λα ζπκθσλνχλ κε ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο :


Ζ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε λα κελ ππνβάιινληαη ζε ππεξβνιηθέο θαηαπνλήζεηο θαη λα κελ θζείξνληαη ηα
πξνζηαηεπηηθά ηνπο επηρξίζκαηα θαη θηληξίζκαηα. Δπίζεο, ζα ηεξεζνχλ νη νδεγίεο
κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, φπνπ απηέο πθίζηαληαη.



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



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



Σα ζηνηβαγκέλα αληηθείκελα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ θζνξέο θαη λα πξνβιεθζνχλ
θαηάιιεια ζηεξίγκαηα γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ.



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



Όια ηα πεξηζηξεθφκελα κεραληθά κέξε ζα πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλα.



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



Σα κεηαιιηθά αληηθείκελα δελ πξέπεη λα απνζεθεχνληαη απ’ επζείαο πάλσ ζην έδαθνο.
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2.7.3

Δμαξηήκαηα ζηεξέσζεο
Σα κπνπιφληα, νη βίδεο θαη α παμηκάδηα πξέπεη λα έρνπλ θαιφ θηλίξηζκά θαη αληνρή θαηά ηεο
δηάβξσζεο φζε θαη ηα πιηθά ην νπνία ζα ζηεξεψζνπλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα έξζνπλ ζε επαθή
δηαθνξεηηθά κέηαιια, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιειεο κνλσηηθέο ξνδέιεο θαη πεξηθφριηα.
Όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο δηάβξσζεο, ηα κπνπιφληα θαη νη αθέθαινη θνριίεο ζα ζρεδηαζηνχλ, ψζηε ε
ηάζε πνπ εθαξκφδεηαη ζην κπνπιφλη θαη ηα παμηκάδη λα κελ ππεξβαίλεη ην κηζφ ηεο ηάζεο ηνπ
θξίζηκνπ ζεκείνπ ειαζηηθφηεηαο ηνπ πιηθνχ ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο εθαξκνγήο.
Όπνπ είλαη απαξαίηεην, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια ζπζηήκαηα αζθάιηζεο θαη
αληηδνλεηηθέο δηαηάμεηο. Μπνπιφληα αγθχξσζεο ηχπνπ δηαζηνιήο ή ξεηίλεο γηα ζηεξίμεηο ζε
ζθπξφδεκα ζα πξέπεη λα έρνπλ αλνρή απφζρηζεο φρη κηθξφηεξε απφ ηελ αληνρή εθειθπζκνχ ηνπ
κπνπινληνχ.
Όια ηα κπνπιφληα, παμηκάδηα θαη νη βίδεο πνπ πξφθεηηαη λα ξπζκίδνληαη ή αθαηξνχληαη ζπρλά θαηά
ηελ δηάξθεηα ζπληεξήζεσλ θαη επηζθεπψλ θαζψο θαη απηά πνπ έρνπλ δηάκεηξν κηθξφηεξε απφ Μ14
ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα.
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΝ 12255-1, φια ηα εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο (κπνπιφληα, βίδεο,
παμηκάδηα θηι.) πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ λεξνχ ή ζε δηαβξσηηθή αηκφζθαηξα ζα
πξέπεη λα είλαη αλνμείδσηα θαηεγνξίαο Α2 ή Α4 ζχκθσλα κε ην ISO 3506-1 έσο 3506-3.
Όια ηα εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο πξέπεη λα είλαη εκθαλψο καξθαξηζκέλα γηα λα εμαζθαιηζζεί ε ζσζηή
επηηφπηα ζπλαξκνιφγεζε.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κπνπιφληα πεξλνχλ απφ θέξνληα κέιε θαηαζθεπψλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη
θσληθέο ξνδέιεο (taper washers), ψζηε λα εμαζθαιηζζεί φηη δελ ζα κεηαδίδεηαη ξνπή θάκςεο ζην
κπνπιφλη.

2.7.4

Εεκηέο θαη κε ηθαλνπνηεηηθή εξγαζία απφ ηξίηνπο
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ν εμνπιηζκφο, πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ζα ηχρεη ηεο ζσζηήο
κεηαρείξηζεο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ.
Γηα νπνηαδήπνηε κε ηθαλνπνηεηηθή εξγαζία, θαθή ηερληθή πξαθηηθή, θαθνκεηαρείξηζε ή δεκηέο ζηνλ
εμνπιηζκφ, ν Αλάδνρνο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή θαη πιήξε επζχλε θαη νθείιεη λα ελεκεξψζεη άκεζα
ηελ Τπεξεζία.

2.7.5

Αλέγεξζε εμνπιηζκνχ
Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη ν ίδηνο γηα ηελ εθθφξησζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ έρεη κεηαθεξζεί ζην
Δξγνηάμην ή ζηηο απνζήθεο θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ ζα ππνζηεί.
Πξηλ αξρίζεη ηελ εξγαζία ηνπ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα κειεηήζεη ηηο ζπλζήθεο θαη λα έξζεη ζε
ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία ψζηε ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ λα γίλεη ρσξίο λα
παξελνρινχληαη ππάξρνληα έξγα επεμεξγαζίαο. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδψζεη ζην εξγνηάμην ηα
ηεκάρηα πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζηα έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θπξίσο
εμνπιηζκνχ.
Γεληθά ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ θαιχηεξε ζχγρξνλε πξαθηηθή
θαη κεζφδνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ.
Σνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ παξαδνζεί ζηελ Τπεξεζία νη
νδεγίεο εγθαηάζηαζεο (installation manual), ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ.
Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή ζηελ Αγγιηθή εάλ ν εμνπιηζκφο εηζάγεηαη
ζηελ Διιάδα.
Γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέζεη ην απαξαίηεην εηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ, λα δηαζέζεη ηνλ αλαγθαίν βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ φπσο: γεξαλνχο, παιάγθα, αλαξηήξεο,
ζπλδεηήξεο, κέγγελεο, ρσξνβάηεο, φξγαλα δνθηκψλ, κνλάδεο ζπγθφιιεζεο, κνλάδεο νμπγφλνπ αζεηηιίλεο, θαζψο θαη φια ηα αλαιψζηκα πιηθά θαη γεληθά νηηδήπνηε παξφκνην πιηθφ, ην νπνίν είλαη
απαξαίηεην γηα ηελ αλέγεξζε, ηηο επηηφπηεο δνθηκέο θαη ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία.
Ο εγθαζηζηάκελνο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη αιθαδηαζκέλνο θαη επζπγξακκηζκέλνο, ψζηε λα
ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλνρέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επαξθή
πξνζσξηλά παξεκβχζκαηα, ζηεξίγκαηα θηι., γηα λα δηεπθνιπλζεί ε αλέγεξζε θαη ε επζπγξάκκηζή ηνπ
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θαη λα εμαζθαιηζηεί φηη ζα παξακείλεη ακεηαθίλεηνο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θνληάκαηνο, ηνπ
ζθπξνδέκαηνο, ή ηηο επηρσκαηψζεηο.
Αθνχ ν εμνπιηζκφο αιθαδηαζζεί θαη επζπγξακκηζζεί, ζα γίλεη ηειηθή επηζεψξεζε απφ ηελ Τπεξεζία
θαη ζα δνζεί γξαπηή έγθξηζε γηα λα αξρίζεη ε “ελζσκάησζε” ηνπ εμνπιηζκνχ (ζθπξνδέηεζε
εδξάλσλ, πιίλζνη ζηήξημεο, επηρσκαηψζεηο θηι.).

2.7.6

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


Όλνκα θαη δηεχζπλζε θαηαζθεπαζηή



Ολνκαζία εμαξηήκαηνο



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



Ηζρχο ή άιια ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία.

Όια ηα εμαξηήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα έλδεημε, ζπλαγεξκφ θαη έιεγρν ζα θέξνπλ
θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπο, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ηνκέα ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-08-01 (Σαηλίεο ζήκαλζεο
ππνγείσλ δηθηχσλ).
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3.

ΑΝΣΙΓΙΑΒΡΧΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΜΔΣΑΛΛΙΚΧΝ ΔΠΙΦΑΝΔΙΧΝ

3.1

Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί
Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ θαη ηελ
εθαξκνγή ησλ πξνζηαηεπηηθψλ επηζηξψζεσλ ή ησλ ζπζηεκάησλ βαθήο γηα ηελ αληηδηαβξσηηθή
πξνζηαζία ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ θαηαζθεπψλ.
Γεληθά έρεη εθαξκνγή ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-07-02-01 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία
ζηδεξνθαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ" θαη ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-10-03-00 “Αληηζθσξηαθή
πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ” κε ηηο παξαθάησ πξφζζεηεο απαηηήζεηο.

3.1.1

Καηεγνξία δηάβξσζεο
Οη θαηεγνξίεο δηάβξσζεο ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ δηαθξίλνληαη ζε έμη θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην
ISO 12944-2 αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο:
Σππηθέο εθαξκνγέο

Καηεγνξία
δηάβξσζεο

Δμσηεξηθέο επηθάλεηεο

Δζσηεξηθέο επηθάλεηεο

C1: πνιχ
κηθξή

Γελ έρεη εθαξκνγή

Θεξκαηλφκελα ρψξνη κε θαζαξή
αηκφζθαηξα (γξαθεία)

C2: κηθξή

Πεξηνρέο κε κηθξή ξχπαλζε
(αγξνηηθέο πεξηνρέο)

Με ζεξκαηλφκελνη ρψξνη κε πηζαλή
παξνπζία ζπκππθλσκάησλ
(πρ.απνζήθεο)

C3: κέζε

Αζηηθέο πεξηνρέο

Υψξνη παξαγσγήο κε πςήιε πγξαζία
θαη κηθξή αέξηα ξχπαλζε (πρ.
βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ)

C4: πςειή

Βηνκεραληθέο πεξηνρέο

Βηνκεραληθνί ρψξνη

C5-I

Βηνκεραληθέο πεξηνρέο κε πςειή
πγξαζία θαη δηαβξσηηθή αηκφζθαηξα

Βηνκεραληθνί ρψξνη κε ζπλερή
παξνπζία ζπκππθλσκάησλ θαη
κεγάιε ξχπαλζε

C5-M

Παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο κε πςειή
αιαηφηεηα

Βηνκεραληθνί ρψξνη κε ζπλερή
παξνπζία ζπκππθλσκάησλ θαη
κεγάιε ξχπαλζε

Γηα θαηαζθεπέο, πνπ είλαη βπζηζκέλεο ζε λεξφ ή επηρσκέλεο, δηαθξίλνληαη ηξεηο θαηεγνξίεο ζχκθσλα
κε ην ISO 12944-2:

3.1.2

Καηεγνξία

Πεξηβάιινλ

Σππηθέο εθαξκνγέο

lm1

Γιπθφ λεξφ

Τδξνειεθηξηθά έξγα, πνηάκηεο
θαηαζθεπέο

lm2

Θαιαζζηλφ ή πθάικπξν λεξφ

Ληκεληθέο εγθαηαζηάζεηο

lm3

Έδαθνο

Δπηρσκέλεο ζσιελψζεηο

Αλζεθηηθφηεηα βαθήο
χκθσλα κε ην ISO 12944-1 ε αλζεθηηθφηεηα ηεο βαθήο (durability) δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:


Μηθξή (Low):



Μέζε (Medium):

5 έσο 15 ρξφληα



Μεγάιε (High):

> 15 ρξφληα

2 έσο 5 ρξφληα

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλζεθηηθφηεηα ηεο βαθήο δελ είλαη “ρξφλνο εγγχεζεο”, αιιά πξνζδηνξίδεη ηνλ
ρξφλν ζπληήξεζεο ηεο πξνζηαηεπηηθήο βαθήο.
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3.2

Αληηδηαβξωηηθή πξνζηαζία
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επηινγή θαη ηελ εθαξκνγή θαηάιιειεο αληηδηαβξσηηθήο
πξνζηαζίαο ζε φιεο ηηο κεηαιιιηθέο επηθάλεηεο.
Ζ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο ISO
12944-5 αλάινγα κε ηε πξνδηαγξαθφκελε θαηεγνξία δηάβξσζεο θαη αλζεθηηθφηεηα ηεο βαθήο. Οη
πξνδηαγξαθφκελεο βαθέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη ζηε πεξίπησζε εθαξκνγήο ελαιιαθηηθήο βαθήο
πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ Τπεξεζία δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο βαθήο, πνπ ζα
επηβεβαηψλεη ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ αληνρή ηνπ γηα εθαξκνγή ζηε πξνδηαγξαθφκελε θαηεγνξία
δηάβξσζεο θαη αλζεθηηθφηεηαο.
Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ηα ζπζηήκαηα αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο κεηαιιηθψλ
επηθαλεηψλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαθάησ θαηεγνξηψλ δηάβξσζεο:


Δμσηεξηθέο επηθάλεηεο: C5-Μ



Δζσηεξηθέο επηθάλεηεο: C5-Μ

Όπνπ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πξέπεη λα παξέρνπλ
αλζεθηηθφηεηα βαθήο (durability) κέζε Μ (medium), ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 12944-1.
ηελ πεξίπησζε, πνπ ε εθαξκνδφκελε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία δελ είλαη ζχκθσλε κε ηηο
παξνχζεο πξνδηαγξαθέο θαη εγθξίζεηο ηεο Τπεξεζίαο, ν Αλάδνρνο νθείιεη κε δαπάλεο ηνπ λα
πξνβεί ζηηο φπνηεο απνθαηαζηάζεηο απαηηνχληαη θαη λα θαηαβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ηελ αληίζηνηρε
δαπάλε ησλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ.
Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα απαηηήζεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχληαη δηαδνρηθέο ζηξψζεηο, ην πιηθφ
θάζε ζηξψζεο (ρεξηνχ) λα έρεη ραξαθηεξηζηηθφ θαη μερσξηζηφ ρξψκα, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα άκεζεο αλαγλψξηζεο.

3.3

Τιηθά
Σα πιηθά βαθήο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε
ηεο Τπεξεζίαο. Τιηθά βαθήο πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία, δελ ζα γίλνπλ δεθηά θαη
θακία εξγαζία ζηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθά πιηθά δελ ζα εθηειεζηεί, αλ δελ έρεη
δνζεί πξνεγνχκελε ζρεηηθή έγθξηζε. Σα δηάθνξα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξέπεη, φπνπ απηφ
είλαη εθηθηφ, λα πξνέξρνληαη απφ ην ίδην εξγνζηάζην, κε εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή πιηθψλ
πξνζηαζίαο γηα βηνκεραληθέο εθαξκνγέο.
Σα πιηθά θαη ε εξγαζία εθαξκνγήο ηεο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηηο
απαηηήζεηο ησλ Πξνδηαγξαθψλ. Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ ηξφπνπ αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο, θαζψο επίζεο θαη ησλ
πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε ζην εξγνζηάζην είηε επί ηφπνπ. Δηδηθφηεξα πξέπεη λα
ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:
i.

Σξφπνο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο θαη πξνεηνηκαζία απηήο.

ii.

Πεξηβάιινλ εθαξκνγήο (εξγνζηάζην ή / θαη επί ηφπνπ).

iii.

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

iv.

Σν ειάρηζην Πάρνο Τγξήο ηξψζεο - Π.Τ.. (Wet Film Thickness - WFT), θαζψο επίζεο θαη
ην ειάρηζην είδνο, πεδίν εθαξκνγήο θαη αλζεθηηθφηεηα βαθήο (durability).

v.

Πάρνο Ξεξάο ηξψζεο - Π.Ξ.. (Dry Film Thickness - DFT), πνπ ζπληζηάηαη θαηά
πεξίπησζε θαη ζπληζηψκελνο ηξφπνο εθαξκνγήο (ζπξέυ, ξφιν θηι.).

vi.

Δπθιεθηηθφηεηα, ηνμηθφηεηα θαη κέηξα αληηκεηψπηζεο

vii.

Δίδνο ζπληζηψκελνπ δηαιπηηθνχ.

viii.

Κσδηθφο ρξσκαηνινγίνπ θαηά RAL
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3.4

Δθηέιεζε Δξγαζηώλ
Δθηφο εάλ εγθξηζεί δηαθνξεηηθά, ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο θαζψο θαη ε βαθή ησλ δηαθφξσλ
ζηξψζεσλ ζα γίλεη ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή ζε ζηεγαζκέλν ρψξν κε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο
ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο θαη πγξαζίαο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. Δπί ηφπνπ ηνπ
έξγνπ ζα γίλνπλ κφλν βαθέο απνθαηάζηαζεο, θαζψο θαη βαθέο ζε θζαξκέλεο θαηά ηελ αλέγεξζε
επηθάλεηεο, εθηφο εάλ ππάξρεη ζρεηηθή γξαπηή έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία.
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζθεθζεί θαη λα ειέγμεη ηνπο ρψξνπο ζην εξγνζηάζην, φπνπ
γίλνληαη νη εξγαζίεο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο θαη ν Αλάδνρνο νθείιεη λα δηεπθνιχλεη ηνπο
εθπξνζψπνπο ηεο Τπεξεζίαο ζηνλ παξαπάλσ έιεγρν. ε θάζε πεξίπησζε ε Τπεξεζία, κε δαπάλεο
ηεο, κπνξεί λα πξνβεί ζε φπνηνπο ειέγρνπο θξίλεη ζθφπηκν, ψζηε λα επηβεβαηψζεη φηη νη ζρεηηθέο
εξγαζίεο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο.

3.4.1

Καζαξηζκφο κε ακκνβνιή
ηηο επηθάλεηεο, πνπ πξφθεηηαη λα θαζαξηζηνχλ κε ακκνβνιή, πξέπεη λα αθαηξνχληαη φια ηα ιάδηα,
ιίπε θαη νη άιιεο αθάζαξηεο χιεο κε έλα θαηάιιειν θαζαξηζηηθφ γαιάθησκα πνπ ζα αλαλεψλεηαη
ηαθηηθά. Σα ηπρφλ ειαηηψκαηα ζηελ επηθάλεηα, πνπ είλαη πηζαλφ λα έρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζην
ζχζηεκα βαθήο (δηαβξψζεηο, ξσγκέο, επηθαλεηαθέο απνιεπίζεηο θηι.) πξέπεη λα εμαιείθνληαη.
Οη επηθάλεηεο ζα θαζαξίδνληαη κε ακκνβνιή ζχκθσλα κε ην BS 4232 (2ε πνηφηεηα) ή SIS 055900,
Sa 2,5. Σν ρξεζηκνπνηνχκελν πιηθφ ζα είλαη απφ θακηλεχκαηα ληθειίνπ θνθθνκεηξηθήο ζχλζεζεο απφ
0,3 - 2,5 mm κε ην 60% πεξίπνπ ζην 1 mm, πιπκέλε κε max πνζνζηφ πγξαζίαο 1%, ή ξηλίζκαηα
ζθιεξνχ ζηδήξνπ ζχκθσλα κε ην BS 2451, θαηά πξνηίκεζε κε φκνηεο δηαζηάζεηο ζσκαηηδίσλ, ψζηε
λα δηέξρνληαη απφ θφζθηλν Νν 30 (άλνηγκα 0,50 mm) θαη λα ζπγθξαηνχληαη απφ θφζθηλν Νν 36
(άλνηγκα 0,42 mm).
Ο θαζαξηζκφο κε ακκνβνιή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη
ν
κεγαιχηεξε απφ 5 C θαη ε ζρεηηθή πγξαζία κηθξφηεξε απφ 85%.
Μεηά ηνλ θαζαξηζκφ κε ακκνβνιή, ε ζθφλε θαη ηα ξηλίζκαηα ζα αθαηξνχληαη απφ ηηο επηθάλεηεο, θαηά
πξνηίκεζε κε αλαξξφθεζε. Σα άθξα ησλ εηζεξρνπζψλ γσληψλ θαη ησλ αθκψλ πνπ δελ ζα θνπνχλ ή
δελ ζα ζπγθνιιεζνχλ κεηά ηελ ακκνβνιή πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα.
Σπρφλ επηθαλεηαθά ειαηηψκαηα πνπ θαλεξψλνληαη κεηά ηελ ακκνβνιή θαη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
δεκηνπξγήζνπλ εζηία δηάβξσζεο θάησ απφ ην πξνζηαηεπηηθφ ππφζηξσκα πνπ ζα επαθνινπζήζεη
(αιιά πνπ δελ απνηεινχλ γηα άιιν ιφγν αηηία απφξξηςεο ηνπ αληηθεηκέλνπ), ζα ζεκεηψλνληαη θαζαξά
θαη ζα θαζαξίδνληαη μαλά κε ακκνβνιή ψζηε λα απνθηήζνπλ ηελ απαηηνχκελε πθή.
Σν αζηάξη ζα πξέπεη λα δηαζηξσζεί ην πνιχ κέζα ζε ηέζζεξηο ψξεο απφ ηνλ θαζαξηζκφ κε
ακκνβνιή, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα επέιζεη λέα νμείδσζε πξηλ απφ ην
αζηάξσκα.
Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιειεο αθπγξαληηθέο ζπζθεπέο ψζηε νη θαζαξηζκέλεο κε
ακκνβνιή επηθάλεηεο λα παξακείλνπλ άζηθηεο κέρξη λα βαθνχλ θαη λα εμαζθαιηζηνχλ νη απαξαίηεηεο
ζπλζήθεο γηα ηελ ζθιήξπλζε ησλ επηζηξψζεσλ.

3.4.2

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

Οη εξγαζίεο βαθήο ζα γίλνληαη κφλν φηαλ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη κεγαιχηεξε απφ 10 C,
ν
ε ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο πνπ πξφθεηηαη λα βαθεί 3 C κεγαιχηεξε απφ ην ζεκείνπ δξφζνπ (Dew
point) θαη φηαλ ε ζρεηηθή πγξαζία είλαη κηθξφηεξε απφ 90 %.
Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη εληειψο θαζαξέο θαη ρσξίο ζθνπξηά ή θαιακίλα, ιάδηα, ιίπε,
αθαζαξζίεο, ζθφλε θηι. Όιεο νη γαιβαληζκέλεο επηθάλεηεο πξέπεη επηπιένλ λα ηξίβνληαη ειαθξά κε
αδηάβξνρν γπαιφραξην (κεζαίν λνχκεξν) πξηλ αζηαξσζνχλ θαη βαθνχλ. Οη επηθάλεηεο πξηλ ηελ
βαθή ηνπο πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο θαη λα παξακέλνπλ ρσξίο πγξαζία κέρξηο φηνπ μεξαζεί ε ζηξψζε
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ή ζθιεξπλζεί αξθεηά, ψζηε λα απνθεπρζνχλ επηβιαβείο επηπηψζεηο ζηελ κειινληηθή εκθάληζε ή
ζηελ ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαηεπηηθή ηδηφηεηα ηεο βαθήο.
Σα εξγαιεία βαθήο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη νη επηθάλεηεο λα είλαη θαζαξέο θαη ρσξίο
ζθφλεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο βαθήο. Οη βαθέο δελ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη θνληά ζε άιιεο
εξγαζίεο πνπ είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγνχλ ζθφλε. Οη ζηξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ νκνηφκνξθν ρξψκα,
θαη λα κελ εκθαλίδνπλ ίρλε απφ πηλειηέο, ηξεμίκαηα, ή άιια ειαηηψκαηα.
Ζ θάζε ζηξψζε πξέπεη λα αθήλεηαη λα ζηεγλψζεη φζν ρξφλν απαηηεί ε πξνδηαγξαθή ηνπ
θαηαζθεπαζηή, ζα ηξίβεηαη θαη ζα θαζαξίδεηαη, εάλ απαηηείηαη, πξηλ απφ ην πέξαζκα ηνπ επφκελνπ
ρεξηνχ.
Θα πξέπεη λα παξαζρεζεί θάζε πξνιεπηηθφ κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία λα θξεζθνβακκέλσλ
επηθαλεηψλ απφ θζνξέο πνπ κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πεξηιακβαλνκέλεο θαη
ηεο ζθφλεο πνπ παξαζχξεη ν αέξαο. Οη πξνθπιάμεηο ζα πεξηιακβάλνπλ πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα,
θξάγκαηα θαη θαιχκκαηα.
(1)
Αζηάξωκα. Σν αζηάξσκα πξέπεη λα γίλεηαη φζν πην ζχληνκα είλαη δπλαηφ κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο πξνεηνηκαζίαο ηεο επηθάλεηαο.

(2)

Πιάθεο, δηαηνκέο ράιπβα, αθκέο, γσλίεο, ζρηζκέο, ή νπέο, πνπ ζα παξακείλνπλ ζαλ ηκήκαηα
ηνπ έξγνπ (κεραλήκαηνο) κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη νη νπνίεο δελ ζα απνηειέζνπλ ηκήκα
κηαο ζπγθνιιεκέλεο ζχλδεζεο ή εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ελφο εξκεηηθά θιεηζηνχ θελνχ, πξέπεη
λα βαθνχλ κε πηλέιν ηνπηθά (ζε ινπξίδα) κε πξφζζεην ζηξψκα επνμεηδηθνχ αζηαξηνχ, εθηφο
απφ ην ππφζηξσκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο (ζπγθφιιεζεο),
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ζπλέρεηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ράιπβα ζηελ πεξηνρή απηψλ
ησλ αθκψλ θηι. Σν ηνπηθφ (ζε ινπξίδα) ζηξψκα ζα έρεη δηαθνξεηηθφ ρξψκα απφ ην
πξνεγνχκελν θαη ηα επφκελα ζηξψκαηα.
Δθαξκνγή ηωλ πξνζηαηεπηηθώλ ζπζηεκάηωλ βαθήο. Οη βαθέο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπο, ζηα πάρε πνπ έρνπλ
πξνδηαγξαθεί, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο απαηηήζεηο γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ
πξέπεη λα παξεκβάιινληαη κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ ζηξψζεσλ.
Σφζν ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο, θαζψο θαη ε βαθή ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ ζα γίλεηαη
ζην εξγνζηάζην. Δπί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ βαθέο κφλν ζε θζαξκέλεο θαηά ηελ αλέγεξζε
επηθάλεηεο, εθηφο εάλ ππάξρεη ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία. Πξηλ γίλεη νπνηαδήπνηε
εξγαζία ρξσκαηηζκνχ επί ηφπνπ ην έξγνπ επηπιένλ ησλ αλσηέξσλ νη επηθάλεηεο πνπ
πξφθεηηαη λα βαθηνχλ πξέπεη πιπζνχλ θαιά κε θαζαξφ λεξφ γηα λα θχγνπλ φια ηα ίρλε
αιάησλ θαη φιεο νη αθάζαξηεο χιεο. Σα είδε θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα απνζηαινχλ
ζην έξγν πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη ζε θαηάιιειεο νκάδεο θαη λα ζπζθεπάδνληαη ζε θηβψηηα,
ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ε πξνζηαηεπηηθή επεμεξγαζία πνπ έγηλε πξηλ απφ ηελ απνζηνιή δελ
ζα θαηαζηξαθεί θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ έξγνπ.

3.4.3

Δπεμεξγαζία ζπγθνιιήζεσλ
Μεηά ηελ ιείαλζε ησλ ζπγθνιιεκέλσλ επηθαλεηψλ, πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ κεηαιιηθή
επηθάλεηα ηα πηηζηιίζκαηα, ηα ππνιείκκαηα ηεο ζπγθφιιεζεο θαη φια ηα πιηθά πνπ έρνπλ επηθαζίζεη
θαη νη επηβιαβείο πξνζκίμεηο, θαη νη ζπγθνιιήζεηο θαη φιεο νη άιιεο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο πνπ έρνπλ
πξνβιεζεί ή έρνπλ ππνζηεί θζνξά απφ ηελ ζπγθφιιεζε ζα θαζαξίδνληαη κε ακκνβνιή.
Όια ηα άθξα ησλ ζσιήλσλ, πνπ ζα ζπγθνιιεζνχλ επί ηφπνπ πξέπεη λα ππνζηνχλ πξνεγνχκελα
ινμνηφκηζε (θξεδάξηζκα) ππφ γσλία 30° έσο 35°. Ζ ξαθή ζχλδεζεο ζα γίλεηαη εμσηεξηθά κε
ηνπιάρηζηνλ δχν πάζα (γαδηά) αλάινγα κε ην πάρνο ηνπ ζσιήλα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θξεδάξεηαη ε
εμσηεξηθή ζηξψζε-ξαθή.
Σν αζηάξη πξέπεη λα δηαζηξψλεηαη ζηηο επηθάλεηεο πνπ έρνπλ θαζαξηζηεί κε ακκνβνιή, ζχκθσλα κε
ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα γίλεη ε δηάζηξσζε ησλ ππνινίπσλ πξνζηαηεπηηθψλ
ζηξψζεσλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί πξνζηαζία ζηελ πεξηνρή ηεο ξαθήο θαη ζηηο θαηεζηξακκέλεο
πεξηνρέο ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηελ ππφινηπε κεηαιιηθή επηθάλεηα. Κάζε ζηξψζε ζα πξέπεη λα
θαιχπηεη ηελ αληίζηνηρε ππάξρνπζα ζηξψζε θαηά 50 mm θαη απφ ηηο δχν κεξηέο ηεο ξαθήο.
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3.4.4

Δπηζθεπή θζνξψλ ησλ ζπζηεκάησλ βαθήο
Οη βακκέλεο επηθάλεηεο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ, πνπ θαηά ηελ αλέγεξζε ππέζηεζαλ θζνξά, ζα
ηξίβνληαη κε κεραληθά κέζα, ψζηε λα εκθαληζηεί ην πιήξεο γπκλφ κέηαιιν (whitemetal) θαη νη άθξεο
ηνπο πγηνχο ρξψκαηνο. ηελ ζπλέρεηα νη επηθάλεηεο απηέο ζα βάθνληαη επί ηφπνπ κε αζηάξη θαη
πξνζηαηεπηηθέο ζηξψζεηο βαθήο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. Ζ θάζε ζηξψζε λέαο βαθήο πξέπεη
λα ππεξθαιχπηεη ηελ πθηζηάκελε ηνπιάρηζηνλ θαηά 50 mm.
Οη βακκέλεο επηθάλεηεο πνπ έρεη ζηάμεη πιηθφ ζπγθφιιεζεο, ή έρεη πέζεη ζθπξφδεκα ή έρεη θνιιήζεη
άιιν πιηθφ, ζα θαζαξίδνληαη ή ζα πιέλνληαη ψζηε λα απαιιαγνχλ απφ ηα πξνζθνιιεκέλα πιηθά
ακέζσο, θαη θάζε επηζθεπή ή απνθαηάζηαζε ηεο θζαξκέλεο επηθάλεηαο ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή ζα
γίλεηαη πξηλ ρξσκαηηζηεί μαλά ε επηθάλεηα.
Γηα ηελ επηζθεπή θζαξκέλσλ επνμεηδηθψλ επηζηξψζεσλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιειν πιηθφ
επηζθεπήο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο.
Οη επηθάλεηεο πνπ έρνπλ ππνζηεί θζνξέο ηνπ ρξψκαηνο, πξηλ μαλαρξσκαηηζζνχλ, ζα
πξνεηνηκάδνληαη πιήξσο, ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα ζηεγλψλνληαη θαιά.

3.4.5

Πξνζηαζία εγθηβσηηζκέλσλ ηεκαρίσλ
Οη επηθάλεηεο ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ πάλσ ζηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα δηαζηξσζεί ζθπξφδεκα
πξέπεη λα ιεηαλζνχλ κε ζπξκαηφβνπξηζα ψζηε λα αθαηξεζεί φιε ε ραιαξή ζθνπξηά θαη ε θαιακίλα.
Καηά ηελ θάζε ηεο ζθπξνδέηεζεο νη κεηαιιηθέο επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλεο απφ
ρξψκαηα, ιίπνο, ιάδηα, αθάζαξηεο χιεο θηι. Γελ απαηηείηαη ακκνβνιή ζε κεηαιιηθά ηεκάρηα πνπ
πξφθεηηαη λα εγθηβσηηζηνχλ ζε ζθπξφδεκα.

3.4.6

Απνδνρή ρξσκαηηζκψλ
Όιεο νη ηειηθέο επηζηξψζεηο ζα έρνπλ απνρξψζεηο ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο, επηπιένλ δε νη
ζσιελψζεηο, ν εμνπιηζκφο θαη νη αγσγνί ηνπνζέηεζεο θαισδίσλ ζα έρνπλ θσδηθνπνηεκέλα
ρξψκαηα θαη ζα βάθνληαη, εμ νινθιήξνπ κε ην θαηάιιειν θσδηθφ ρξψκα.
Γηα ηελ απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο
ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο.
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4.

ΧΛΗΝΧΔΙ ΚΑΙ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΓΙΚΣΤΧΝ

4.1

Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί
Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο ζσιελψζεηο θαη ηα εμαξηήκαηα δηθηχσλ, πνπ βξίζθνληαη
εληφο αληιηνζηαζίσλ ή δνκηθψλ έξγσλ, ζην δηαθνπηηθφ πιηθφ (δηθιείδεο, ζπξνθξάγκαηα θηι.), θαζψο
επίζεο θαη ζηνπο κεηαδφηεο θίλεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιελψζεηο δηθηχσλ πεδίνπ θαιχπηνληαη
απφ ηελ ζρεηηθή πξνδηαγξαθή ησλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ.
Γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο Δζληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξάθεο θαη εηδηθφηεξα ηα Πξφηππα
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-08-05-00 (σιελψζεηο θαη ζπζθεπέο αληιηνζηαζίσλ), ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-0702 (Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο), ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-03 (Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο
πεηαινχδαο), θαη ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-05 (Σεκάρηα εμάξκσζεο).
Ζ νλνκαζηηθή πίεζε ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ εμαξηεκάησλ ζα είλαη κεγαιχηεξε
απφ ηελ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο. Ζ νλνκαζηηθή πίεζε ηνπ δηαθνπηηθνχ πιηθνχ πξέπεη λα είλαη
κεγαιχηεξε ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβαλνκέλεο θαη ησλ ηπρφλ εκθαληδνκέλσλ ππεξπηέζεσλ.

4.2

Τιηθά

4.2.1

σιήλεο

4.2.1.1

Aλνμείδσηνη ζσιήλεο
ην Σεχρνο 3 Σερληθή Πεξηγξαθή – Δηδηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζα θαζνξίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ
αλνμείδσηνπ ράιπβα (π.ρ. AISI 304, AISI 316 θηι.).
Οη θιάληδεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ΔΝ 1092-1 θαη ηα παξεκβχζκαηα θιαληδψλ ζχκθσλα κε ην
ΔΝ 1514-1. Όια ηα εμαξηήκαηα (θακπχιεο, ηαπ, ζπζηνιέο θηι.) ζα είλαη ηχπνπ κεηαιιηθήο
ζπγθφιιεζεο, θαηεγνξίαο Β, ζχκθσλα κε ην ΔΝ-10253-2.. Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά,
νη θακπχιεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ΔΛΟΣ-ΔΝ-10253, θαηεγνξίαο 3D (R=1,5D).
Όιεο νη ξαθέο κεηά ην ηέινο ηεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα θαζαξηζηνχλ κε ζπξκαηφβνπξηζα.
Καηφπηλ ζα αθνινπζήζεη θαζαξηζκφο κε θαηάιιειν κέζν επάιεηςεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ
θακέλσλ, ιφγσ ηεο ζπγθφιιεζεο επηθαλεηψλ.
Σα πάρε ησλ αγσγψλ ζα θαζνξηζηνχλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη αληνρή γηα ηελ κέγηζηε πίεζε
ιεηηνπξγίαο ηεο ζσιελνγξακκήο, πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο πίεζεο πιήγκαηνο. χκθσλα κε ηελ ηελ
ΔΝ-12255-1 θαη εθφζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ηα ειάρηζηα πάρε ησλ αλνμείδσησλ
ζσιήλσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1 ηνπ ISO 4200 (θαηεγνξία Α ), ζχκθσλα κε
ηελ ΔΝ-12255-1.

4.2.2

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

4.2.2.1

πξηαξσηέο δηθιείδεο (Gate valve)
Οη ζπξηαξσηέο δηθιείδεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-02 (Γηθιείδεο
ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο).
Οη δηθιείδεο ζα είλαη ηχπνπ ειαζηηθήο έκθξαμεο, ζα θιείλνπλ δεμηφζηξνθα κε ρπηνζηδεξφ
ρεηξνηξνρφ, επάλσ ζηνλ νπνίν ζα ππάξρεη ε έλδεημε ηεο θνξάο πεξηζηξνθήο γηα ην θιείζηκν. Θα
ππάξρεη επίζεο δείθηεο, πνπ ζα δείρλεη εάλ ε δηθιείδα είλαη αλνηθηή ή θιεηζηή.
ηελ πεξίπησζε πνπ νη δηθιείδεο ηνπνζεηεζνχλ ζε ρακειά ζεκεία ζα πξέπεη λα έρνπλ ξάβδν
πξνέθηαζεο κε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηεο δηθιείδαο απφ ην
επίπεδν εξγαζίαο.
Όπνπ απαηηείηαη νη ρεηξνθίλεηεο δηθιείδεο ζα κπνξνχλ λα δερζνχλ φξγαλα (ηεξκαηηθνί δηαθφπηεο) γηα
ηελ ηειεέλδεημε ηεο ζέζεο ηνπο.
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Μαραηξσηέο δηθιείδεο (Knife valve)

4.2.2.2

Οη καραηξσηέο δηθιείδεο ζα είλαη ηχπνπ Wafer ζχκθσλεο κε ΔN 558-1. Σν ζψκα ηεο δηθιείδαο ζα
είλαη απφ ρπηνζίδεξν GG25. Ο θνξκφο θαη νη ππνδνρέο γηα ην έδξαλν ηνπ άμνλα ζα είλαη εμ
νινθιήξνπ ρπηά καδί κε ην ζψκα.
Ο δίζθνο θαη ν άμνλαο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο AISI 316, εθηφο εάλ
πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. Όινη νη θνριίεο, παμηκάδηα θαη ν εμνπιηζκφο ζηεξέσζεο ζα είλαη απφ
αλνμείδσην ράιπβα AISI 316.
Οη ζηεγαλσηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άμνλα ζα είλαη απφ ειαζηνκεξέο. Ζ έδξα ηεο δηθιείδαο ζα είλαη απφ
αληηθαηαζηάζηκν ειαζηνκεξέο.
Οη δηθιείδεο κε δηάκεηξν έσο θαη DN 200 ζα έρνπλ ρεηξνηξνρφ απφ ρπηνζίδεξν, ελψ νη κεγαιχηεξεο
δηακέηξνπ ζα έρνπλ ρεηξνηξνρφ κε κεησηήξα (gear box). ηνλ ρεηξνηξνρφ ζα ππάξρεη έλδεημε ηεο
θνξάο πεξηζηξνθήο γηα ην θιείζηκν θαη δείθηεο πνπ ζα δείρλεη εάλ ε δηθιείδα είλαη αλνηθηή ή θιεηζηή.
ηελ πεξίπησζε πνπ νη δηθιείδεο ηνπνζεηεζνχλ ζε ρακειά ζεκεία ζα πξέπεη λα έρνπλ ξάβδν
πξνέθηαζεο κε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηεο δηθιείδαο απφ ην
επίπεδν εξγαζίαο.
Όπνπ απαηηείηαη, νη ρεηξνθίλεηεο δηθιείδεο ζα κπνξνχλ λα δερζνχλ φξγαλα (ηεξκαηηθνί δηαθφπηεο) γηα
ηελ ηειεέλδεημε ηεο ζέζεο ηνπο.
Γηθιείδεο πεηαινχδαο (butterfly valve)

4.2.2.3

Οη ζπξηαξσηέο δηθιείδεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-03 (Γηθιείδεο
ρπηνζηδεξέο ηχπνπ πεηαινχδαο).
Ο ρεηξηζκφο ηεο δηθιείδαο ζα γίλεηαη γηα δηακέηξνπο κέρξη 200 mm κε κνριφ θαη γηα κεγαιχηεξεο
δηακέηξνπο κε ρεηξνηξνρφ.
Όπνπ απαηηείηαη, νη ρεηξνθίλεηεο δηθιείδεο ζα κπνξνχλ λα δερζνχλ φξγαλα (ηεξκαηηθνί δηαθφπηεο) γηα
ηελ ηειεέλδεημε ηεο ζέζεο.
θαηξηθέο δηθιείδεο

4.2.2.4

Οη ζθαηξηθέο δηθιείδεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δίθηπα βηνκεραληθνχ θαη πφζηκνπ λεξνχ, φπσο θαη ζηα
δίθηπα αέξα θαη γηα δηαζηάζεηο κέρξη 100mm. Σν ζψκα ηνπο θαη ε ρεηξνιαβή ζα είλαη απφ
ρπηνζίδεξν ελψ ε ζθαίξα ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη νη έδξεο απφ ειαζηηθφ πιηθφ. Ζ
ηειείσο αλνηθηή ζέζε ηεο δηθιείδαο ζα θαίλεηαη απφ ηελ ηειείσο παξάιιειε ζέζε ηεο ρεηξνιαβήο κε
ηνλ άμνλα ξνήο ηνπ ξεπζηνχ δηα κέζνπ ηεο δηθιείδαο.
Γηθιείδεο αληεπηζηξνθήο (Non-return valves)

4.2.2.5

Οη δηθιείδεο αληεπηζηξνθήο ζα έρνπλ κεγάιε ηαρχηεηα θιεηζίκαηνο, κε ειάρηζην πιήγκα θαη κηθξέο
ηνπηθέο απψιεηεο. Οη δηθιείδεο αληεπηζηξνθήο ζα είλαη δε, θαηάιιειεο γηα ιεηηνπξγία ζε
αλεπεμέξγαζηα ιχκαηα, θαηαζθεπαζκέλεο γηα ηηο πηέζεηο ιεηηνπξγίαο θαη δνθηκψλ, φπσο νη
αληίζηνηρεο δηθιείδεο θαηαζιίςεσο, κε βάζε αλαγλσξηζκέλα δηεζλή πξφηππα. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ:

4.2.2.6



Αληεπίζηξνθν ηχπνπ ζθαίξαο (ηχπνπ Socla) γηα ιχκαηα θαη ηιχ. Σν ζψκα ηεο βαιβίδαο ζα
είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνζίδεξν GG25 θαη ε ζθαίξα απφ ρπηνζίδεξν κε επέλδπζε απφ
ειαζηηθφ.



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



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

Οη αλαθνπθηζηηθέο δηθιείδεο αέξα (βαιβίδεο εηζαγσγήο – εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελέξγεηαο) πξέπεη
λα είλαη ζχκθσλεο κε ην ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-07 (Βαιβίδεο εηζαγσγήο – εμαγσγήο αέξα δηπιήο
ελέξγεηαο).
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4.2.2.7

Αεξηνθπιάθηα αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο
Σα αεξηθπιάθηα ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-08-04-00
(Αεξηνθπιάθηα αληιηνζηαζίσλ).

4.2.2.8

Αληηπιεγκαηηθέο δηθιείδεο
Οη αληηπιεγκαηηθέο βαιβίδεο, ζα είλαη θαηάιιειεο γηα εθαξκνγή ζε αλεπεμέξγαζηα ιχκαηα. Καηά ηα
ινηπά, νη βαιβίδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-07-06 "Αληηπιεγκαηηθέο
βαιβίδεο".

4.2.2.9

Γηθιείδεο ειέγρνπ πίεζεο
Οη δηθιείδεο ειέγρνπ πίεζεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ISO 4126. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο ζα γίλεηαη κε ηε
ρξήζε ελφο ελζσκαησκέλνπ βνεζεηηθνχ ελεξγνπνηεηηθνχ κεραληζκνχ θαηάιιεινπ γηα ηελ θαηά
πεξίπησζε εθαξκνγή. Γηα δηακέηξνπο κηθξφηεξεο ησλ 80mm κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί βαιβίδα
άκεζα ειεγρφκελε κε ειαηήξην.
Οη βαιβίδεο ζα έρνπλ ην θαηάιιειν κέγεζνο ψζηε λα ειέγρνπλ ηελ απαηηνχκελε γηα ηελ εθαξκνγή
δηαθνξηθή ξνή θαη πίεζε, κε αθξίβεηα ± 2½ % ηεο θαζνξηζκέλεο ηηκήο. Θα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ
ζε ζπλερή πίεζε, πνπ ππεξβαίλεη θαηά 20% ηελ νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο.
Οη βαιβίδεο ζα έρνπλ ηέηνην κέγεζνο πνπ ζα εμαζθαιίδεη φηη ε πιήξεο απφδνζή ηνπο ππεξθαιχπηεη
ηελ επηζπκεηή κέγηζηε ξνή ππφ ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε δηαθνξηθή πίεζε.

4.2.2.10

χλδεζκνη απνζπλαξκνιφγεζεο
Οη ζχλδεζκνη απνζπλαξκνιφγεζεο (ηεκάρηα εμάξκσζεο) πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ην ΔΛΟΣ ΣΠ
1501-08-07-05 (Σεκάρηα εμάξκσζεο).
Οη ζχλδεζκνη απνζπλαξκνιφγεζεο πξέπεη λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλνη, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε
απνκάθξπλζε ησλ εμαξηεκάησλ ρσξίο λα ζηγνχλ νη ζσιήλεο ή λα θαηαζηξαθνχλ νη θιάληδεο.

4.2.3

Θπξνθξάγκαηα
Γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-07-02-03 (Δγθαηάζηαζε ζπζθεπψλ
ξπζκίζεσο ξνήο αλνηθηψλ δησξχγσλ).
Σα ζπξνθξάγκαηα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ην DIN 19569-4 θαη ζα κπνξνχλ αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο λα εγθαηαζηαζνχλ είηε ζε δηψξπγα (ζηεγάλσζε ζηηο ηξεηο πιεπξέο) ή λα είλαη επίηνηρα
(ζηεγάλσζε θαη απφ ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο). Σα ζπξνθξάγκαηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηα θαλάιηα ζα
έρνπλ βάζε πιαηζίνπ αιθάδη κε ηνλ ππζκέλα.
Κάζε ζπξφθξαγκα ζα δηαζέηεη ρεηξνθίλεην ηξνρφ θαηάιιειεο δηακέηξνπ, κε ζχζηεκα νδνλησηψλ
ηξνρψλ, (φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν), ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε απαηηνχκελε δχλακε ρεηξηζκνχ ζηε
ζηεθάλε ηνπ ηξνρνχ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 250 N θαη ζηελ πεξίπησζε ζπρλά ιεηηνπξγνχλησλ
ζπξνθξαγκάησλ ηα 100 Ν. Ο ηξνρφο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ρπηνζίδεξν θαη ζα βξίζθεηαη ζε
χςνο ηνπιάρηζηνλ 900 mm πάλσ απφ ην επίπεδν εξγαζίαο. Σα ζπξνθξάθκαηα πιάηνπο
κεγαιχηεξνπ απφ 2,00 m ζα πξέπεη λα έρνπλ δχν άμνλεο, κε θαηάιιειν ρεηξηζηήξην (π.ρ. ηχπνπ
βαξνχιθνπ ή γσληαθφ κεησηήξα). ηελ πεξίπησζε ππνβξχρηνπ ζπξνθξάγκαηνο θάησ απφ δάπεδν
εξγαζίαο, ν ρεηξηζκφο κπνξεί λα γίλεηαη κε θιεηδί ηχπνπ «ηαπ» αληί κφληκα πξνζαξκνζκέλνπ
ρεηξνθίλεηνπ ηξνρνχ, αξθεί ε κέγηζηε απαηηνχκελε δχλακε ρεηξηζκνχ ζηελ άθξε ηνπ «ηαπ» λα κελ
ππεξβαίλεη ηα 500 Ν.
Οη άμνλεο ζα θέξνπλ αλζεθηηθά ζπεηξψκαηα ηεηξάγσλεο ή ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο βήκαηνο
ηνπιάρηζηνλ 8mm θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλνμείδσην ράιπβα (AISI 316). Οη ζχλδεζκνη
ησλ αμφλσλ επέθηαζεο ζα είλαη ηχπνπ «ρηησλίνπ».
Όπνπ πξνδηαγξάθεηαη, ην ζπξφθξαγκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε δχν ηεξκαηηθνχο δηαθφπηεο, πνπ ζα
ζεκαίλνπλ ηελ ηειείσο αλνηρηή θαη ηελ ηειείσο θιεηζηή ζέζε ηνπ ζπξνθξάγκαηνο. Γηα φζα
ζπξνθξάγκαηα δελ θαίλεηαη ε ζέζε ηεο ζπξίδαο ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο ηνπο, ζα πξέπεη λα
θέξνπλ έλδεημε γηα ηελ ηειείσο αλνηρηή θαη ηελ ηειείσο θιεηζηή ζέζε ηνπο.
Σν πιαίζην θαη νη ζχξεο ησλ ζπξνθξαγκάησλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο:


Απφ ρπηνζίδεξν GG20 ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 1561



Απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316
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Οη άμνλεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλνμείδσην ράιπβα.
Οη επηθάλεηεο ζηεγάλσζεο ζα δηακνξθψλνληαη:


Απφ κεηαιιηθέο, κεραληθά θαηεξγαζκέλεο ιάκεο νξείραιθνπ, νη νπνίεο ζα είλαη θαιά
ζηεξεσκέλεο εληφο κεραληθά θαηεξγαζκέλσλ απιαθψζεσλ ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο ζχξαο.



Απφ πςειήο πνηφηεηαο ειαζηνκεξέο (EPDM, Neoprene θηι.) θαηάιιεια δηακνξθσκέλν,
ψζηε λα κπαίλεη ζηηο εγθνπέο ηνπ πιαηζίνπ ή ηεο ζχξαο, εχθνια αληηθαηαζηάζηκν



Απφ θαηεξγαζκέλν πνιπαηζπιέλην (PE-UHMW) πνιχ πςεινχ κνξηαθνχ βάξνπο.

Όια ηα ζηεξίγκαηα θνριίεο θηι. ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο Α2 ή Α4 ζχκθσλα κε ην
ISO 3506. Όια ηα ηεκάρηα, πνπ ζπλαξκνινγνχληαη επί ηφπνπ, φπσο άμνλεο, θνριίεο θηι πξέπεη λα
είλαη θαηάιιεια ζεκαδεκέλα, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην ζσζηφ ηαίξηαζκα.
Σα ζπξνθξάγκαηα ζα είλαη πδαηνζηεγή θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ θαηεχζπλζε
ηεο πίεζεο ζην ζεκείν ηνπνζέηεζεο (on seating θαη off seating). Ζ δηαξξνή απφ ηελ επηθάλεηα
ζηεγάλσζεο, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ DIN 195694 θαη εηδηθφηεξα:


Σα ζπξνθξάγκαηα πνπ εγθαζίζηαληαη ζε δηψξπγεο (κε ζηεγάλσζε απφ ηηο ηξεηο πιεπξέο)
ζα εμαζθαιίδνπλ ζηεγαλφηεηα θιάζεο 3 (max δηαξξνή 6 L/min/m εκβαπηηδνκέλνπ κήθνπο)



Σα ζπξνθξάγκαηα πνπ είλαη επίηνηρα (κε ζηεγάλσζε θαη απφ ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο) ζα
εμαζθαιίδνπλ ζηεγαλφηεηα θιάζεο 4 (max δηαξξνή 3 L/min/m εκβαπηηδνκέλνπ κήθνπο)

Ζ δηάξθεηα δνθηκήο δηαξθεί 10 min θαη αλαθέξεηαη ζηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ αληηζηνίρνπ
ζπξνθξάγκαηνο.

4.2.4

πξηαξνζπξίδεο
Γηα ηελ απνκφλσζε ησλ δησξχγσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπξηαξνζπξίδεο, εθ’φζνλ
2
πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά. Γεληθά νη ζπξηαξνζπξίδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ επηθάλεηα κέρξη 1,00 m ,
κέγηζην πιάηνο 2,00 m θαη κέγηζην βάζνο 1,00 m. Γηα κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη
απνθιεηζηηθά ζπξνθξάγκαηα.
Σν πιαίζην θαη ε ζχξα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα. Ζ ζηεγαλνπνίεζε ζα
γίλεηαη είηε απφ πςειήο πνηφηεηαο ειαζηνκεξέο (EPDM, Neoprene θηι.) ή απφ θαηεξγαζκέλν
πνιπαηζπιέλην (PE-UHMW) πνιχ πςεινχ κνξηαθνχ βάξνπο θαη ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο
απαηήζεηο ηνπ DIN 19569-4 εμαζθαιίδνληαο ζηεγαλφηεηα θιάζεο 2 (max δηαξξνή 18 L/min/m
εκβαπηηδνκέλνπ κήθνπο).
Όια ηα ζηεξίγκαηα θνριίεο θηι. ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο Α2 ή Α4, ζχκθσλα κε ην
ISO 3506.
ην άλσ κέξνο ηεο ζχξαο ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί ιαβή απφ αλνμείδσην ράιπβα γηα λα
δηεπθνιχλεηαη ν ρεηξηζκφο. ηελ πεξίπησζε πιάηνπο κεγαιχηεξνπ απφ 1,00 m ζα πξέπεη ε
ζπξηαξνζπξίδα λα δηαζέηεη δχν ιαβέο.

4.2.5

Κιαπέ (Flap valves)
Σα θιαπέ εγθαζίζηαληαη ζην πέξαο κίαο ζσιελνγξακκήο θιείλνπλ κφλν κε ην βάξνο ηεο ζχξαο θαη
ζα αλνίγνπλ θάησ απφ ζπλζήθεο ειάρηζηεο ξνήο. Σν πιαίζην θαη ε ζχξα κπνξεί λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλα απφ ρπηνζίδεξν GG20, ή απφ αλνμείδσην ράιπβα.
Οη επηθάλεηεο ζηεγάλσζεο ζα δηακνξθψλνληαη απφ κεηαιιηθέο, κεραληθά θαηεξγαζκέλεο ιάκεο
νξείραιθνπ, ή απφ πςειήο πνηφηεηαο ειαζηνκεξέο (EPDM, Neoprene θηι.). Θα πξέπεη λα
ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ DIN 19569-4 εμαζθαιίδνληαο ζηεγαλφηεηα θιάζεο 3 (max δηαξξνή
6 L/min/m κήθνπο).
Όια ηα ζηεξίγκαηα θνριίεο θηι. ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα θαηεγνξίαο Α2 ή Α4 ηνπ ISO 3506.
Οη άμνλεο πεξηζηξνθήο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη θνριηνηνκεκέλνη ζηα δχν άξα ηνπο γηα
λα ππνδέρνληαη ηνπο θνριίεο ζηήξημεο.
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4.2.6

Μεηαδφηεο θίλεζεο
Οη κεηαδφηεο θίλεζεο δηθιείδσλ θαη ζπξνθξαγκάησλ ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη γηα θαηεγνξία
ρξφλνπ δσήο 2, ζχκθσλα κε ηελ EN 12255-1.
Γεληθά, ε ηαρχηεηα αλνίγκαηνο ή θιεηζίκαηνο ελφο ζπξνθξάγκαηνο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο
απαηηήζεηο ηνπ DIN 19569-4 θαη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 10 έσο 50 cm/min, εθηφο εάλ νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά ζην Σεχρνο 3 Σερληθή Πεξηγξαθή – Δηδηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
Ζιεθηξηθνί κεηαδφηεο θίλεζεο (electrical actuators)

4.2.6.1

Οη κεηαδφηεο θίλεζεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ην πιήξεο θιείζηκν ηεο δηθιείδαο ή ηνπ
ζπξνθξάγκαηνο γηα ηε δηαθνξηθή πίεζε ζρεδηαζκνχ. Σν δηαζέζηκν πεξηζψξην ηζρχνο γηα ην άλνηγκα
ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 150% ηεο κέγηζηεο ξνπήο θιεηζίκαηνο ή αλνίγκαηνο, φπνηα απφ
ηηο δχν είλαη κεγαιχηεξε.
Ο θηλεηήξαο ζα είλαη ηχπνπ βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα, κε κφλσζε θιάζεσο “F”, πξνζηαζία IP 67 ή
θαιχηεξε, αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο ζην έξγν ζπλζήθεο, θαη ζα έρεη ζηελ πεξηέιημε ηνπ
ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο (ζεξκνδηαθφπηε ή thermistor) απφ ηηο ππεξζεξκάλζεηο (έλα ζε θάζε θάζε).
Θα πξέπεη λα ππάξρεη θαη δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο θίλεζεο (ρεηξνζηξφθαινο) γηα πεξηπηψζεηο
έθηαθηεο αλάγθεο. Ο θηλεηήξαο ζα απνζπλδέεηαη απηφκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρεηξνθίλεηεο
ιεηηνπξγίαο.
Σν ζχλνιν ηνπ κεηαδφηε θίλεζεο ζα βξίζθεηαη ζε θνηλφ, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο ζηεγαλφ θέιπθνο,
πξνζηαηεπκέλν απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σν θέιπθνο ζα θέξεη αθξνδέθηεο θαη επαθέο γηα ηελ
ξεπκαηνδφηεζε. Οη ηξηθαζηθνί αθξνδέθηεο ζα πξνζηαηεχνληαη απφ ρσξηζηά κνλσηηθά θαιχκκαηα. Ο
πίλαθαο ησλ αθξνδεθηψλ ζα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλνο, ψζηε νη ξπζκηζηήξεο πνπ πεξηιακβάλεη λα κελ
πθίζηαληαη βιάβε απφ ηπρφλ βξνρή, φηαλ έρεη αθαηξεζεί ην θάιπκκα.
Δάλ ην απαηηνχλ νη ηνπηθέο ζπλζήθεο, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζεξκαληήξεο γηα ηελ απνθπγή
ζπκππθλσκάησλ θαηά ηελ ζηάζε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα. Όηαλ ν κεηαδφηεο ζα ιεηηνπξγεί, ν
ζεξκαληήο ζα ηίζεηαη εθηφο.
Ο ειεθηξνθίλεηνο κεηαδφηεο θίλεζεο (actuator) ζα δηαζέηεη:
i.

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

ii.

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

iii.

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

iv.

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

v.

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

vi.

Γηαθφπηεο αλαζηξνθήο

vii.

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

Σα παξαπάλσ ζα βξίζθνληαη είηε ζε ηνπηθφ πίλαθα (εθ’φζνλ ππάξρεη νπηηθή επαθή κε ηνλ actuator)
ή επί ηνπ actuator.
ηελ πεξίπησζε, πνπ απαηηείηαη ε επηθνηλσλία ηνπ κεραληζκνχ θίλεζεο ησλ ζπξνθξαγκάησλ κε ην
ΚΔΛ ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο (π.ρ Profibus).

4.3

Δθηέιεζε Δξγαζηώλ

4.3.1

Οξζνκεηξηθά ζρέδηα
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ζσιελψζεσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο παξνχζεο
Πξνδηαγξαθέο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο νθείιεη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε κίαο ζσιελνγξακκήο
λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε νξζνκεηξηθφ ζρέδην ηεο αληίζηνηρεο ζσιελνγξακκήο, ζηελ
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νπνία ζα εκθαλίδνληαη φια ηα εμαξηήκαηα, εηδηθά ηεκάρηα, φξγαλα θαζψο επίζεο θαη ηα ζηεξίγκαηα
ησλ ζσιήλσλ.
Σα νξζνκεηξηθά ζρέδηα ζα εηνηκάδνληαη κεηά απφ απνηχπσζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο απηά
θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ζα πξέπεη ζε απηά λα παξνπζηάδνληαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο ζηήξημεο θαζψο
επίζεο θαη δηέιεπζεο ησλ ζσιελψζεσλ απφ ηα δνκηθά έξγα.
Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζχλδεζκνη απνζπλαξκνιφγεζεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα αθαηξνχληαη ηα
δηάθνξα εμαξηήκαηα (αληιίεο, δηθιείδεο, κεηξεηέο παξνρήο θηι.) ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα
δηαηαξαρζνχλ νη εληνηρηζκέλνη ζσιήλεο.

4.3.2

Δγθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ
Οη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ θάζε ζσιελνγξακκήο πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε
ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο
ηερληθέο νδεγίεο ησλ επηκέξνπο θαηαζθεπαζηψλ.
Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζσιήλσλ, ησλ δηθιείδσλ, ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ πξέπεη
λα ιεθζνχλ θαηάιιεια κέηξα, ψζηε λα κελ επελεξγνχλ θνξηία νηαζδήπνηε πξνέιεπζεο πάλσ ζηηο
θιάληδεο αληιηψλ θηι. εμνπιηζκνχ. Οη ζπλδέζεηο πξέπεη λα γίλνληαη απζηεξά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη νη επηθάλεηεο ζχλδεζεο πξέπεη λα είλαη απφιπηα θαζαξέο θαη ζηεγλέο θαη λα
δηαηεξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απηή, έσο φηνπ νη ζπλδέζεηο πεξαησζνχλ.
χλδεζε νπνηνπδήπνηε είδνπο δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη κέζα ζε ηνηρία, δάπεδα, ηνίρνπο θηι., ή ζε
άιιε ζέζε, φπνπ είλαη δχζθνιε ε πξφζβαζε γηα ζπληήξεζε.
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε γηα ην δηεμνδηθφ θαζαξηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ φισλ ησλ
ζσιελψζεσλ, πξηλ θαη θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε θαη πξηλ ε εγθαηάζηαζε ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. Ο
θαζαξηζκφο ζα πεξηιακβάλεη ηελ αθαίξεζε φιεο ηεο ζθφλεο, ηεο ζθνπξηάο, ησλ ππνιεηκκάησλ θαη
ησλ άηεθησλ κεηαιιηθψλ νπζηψλ απφ ηηο ζπγθνιιήζεηο πνπ έγηλαλ επί ηφπνπ ζην εξγνηάμην.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαιχκκαηα ή πψκαηα γηα λα κελ εηζρσξήζνπλ ζθφλεο, λεξφ
θαη άιια μέλα ζψκαηα κέζα ζηνπο ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα. Οη πιάθεο, ηα πψκαηα θαη ηα
θαιχκκαηα δελ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ κε ζπγθφιιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν πνπ ζα
κπνξνχζε λα πξνμελήζεη βιάβε ζηηο άθξεο ησλ ζσιήλσλ. Σα θαιχκκαηα θαη ηα πψκαηα ζα
εγθαζίζηαληαη κεηά ην πέξαο ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο ή φπνηε ε εξγαζία πξφθεηηαη λα δηαθνπεί γηα
κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Καηά ηελ ηνπνζέηεζε παξαιιήισλ δηθηχσλ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη νη παξαθάησ ειάρηζηεο
απνζηάζεηο:


απφ ηνίρνπο: 25 mm



απφ νξνθέο: 100 mm



απφ δάπεδα: 150 mm



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



θαιψδηα θαη ζσιελψζεηο θαισδίσλ: 150 mm

Όια ηα δίθηπα ζσιελψζεσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ φια ηα αλαγθαία ζηεξίγκαηα πεξηιακβαλφκελσλ
ησλ βάζεσλ έδξαζεο, ησλ δνκηθψλ ραιπβνθαηαζθεπψλ, ησλ αγθίζηξσλ, ζαγκάησλ, πεδίισλ
νιίζζεζεο, ζακπαληψλ, θνριηψλ ζηεξέσζεο θαη πάθησζεο, ζηνηρείσλ ζηεξέσζεο θαη αγθχξσζεο
θηι.
Ζ ζηήξημε ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ησλ δηθηχσλ ζα γίλνληαη ζε απνζηάζεηο
κηθξφηεξεο ησλ 2 m. Οη δηθιείδεο, νη κεηξεηέο θαη ηα άιια πδξαπιηθά εμαξηήκαηα θαη φξγαλα ζα
ππνζηεξίδνληαη αλεμάξηεηα απφ ηνπο ζσιήλεο κε ηνπο νπνίνπο είλαη ζπλδεδεκέλεο. Καλέλα ηεκάρην
δηέιεπζεο ησλ ζσιήλσλ απφ δάπεδα, ηνίρνπο θαη ηνηρία δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ζεκείν ζηήξημεο
ησλ ζσιελψζεσλ.
Όινη νη βξαρίνλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ζηήξημεο ζα είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ, εθηφο εάλ
πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. Ζ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα θαζνξηδφκελα
ζηελ ζρεηηθή ηερληθή πξνδηαγξαθή.
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4.3.3

Γηέιεπζε ζσιελψζεσλ απφ δνκηθά έξγα
Γηα ηελ δηέιεπζε ζσιήλσλ απφ θαη πξνο ηα πγξά θξέαηα ή δεμακελέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ραιπβδνζσιήλεο, κε θιάληδεο ελζσκάησζεο (Puddle flange), ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.
Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά νη θιάληδεο ελζσκάησζεο – εγθηβσηηζκνχ ζα έρνπλ πάρνο
0,8 x S έσο 1.3 x S (φπνπ S είλαη ην πάρνο ηνπ ζσιήλα) θαη ε εμσηεξηθή δηάκεηξνο ζα είλαη 1,5 x D
φπνπ D ε εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηεο αληίζηνηρεο θιάληδαο ηφξλνπ. Σα ηεκάρηα δηέιεπζεο πξέπεη λα
είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ θιάληδα αγθχξσζεο πξέπεη
λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 50 mm απφ ηνλ ζηδεξφ νπιηζκφ.
Όπνπ είλαη εθηθηφ ηα εηδηθά ηεκάρηα δηέιεπζεο ζα εγθαζίζηαληαη πξηλ ηελ ζθπξνδέηεζε. ηηο άιιεο
πεξηπηψζεηο πξέπεη λα αθήλνληαη θαηάιιεια ξνκβνεηδή αλνίγκαηα, ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη κεηά
ε ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ. Σα αλνίγκαηα απηά κεηψλνληαη ζε δηαηνκή πξνο ηηο εμσηεξηθέο πιεπξέο
ησλ θαηαζθεπψλ. Οη επηθάλεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα ηξαρπλζνχλ ηθαλνπνηεηηθά, ψζηε λα
πξαγκαηνπνηεζεί ηθαλνπνηεηηθή πξφζθπζε ηνπ δεπηεξνγελνχο ζθπξνδέκαηνο απφ C16/20 κε ην
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη λα εμαζθαιηζζεί ε πδαηνζηεγαλφηεηα ηεο φιεο θαηαζθεπήο.

4.3.4

Γνθηκέο
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο κίαο πιήξνπο ζσιελνγξακκήο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη φισλ
ησλ εμαξηεκάησλ θαη νξγάλσλ (π.ρ. κεηξεηέο παξνρήο) ζα δνθηκάδεηαη πδξαπιηθά ε αληίζηνηρε
ζσιελνγξακκή ζε πίεζε ηνπιάρηζηνλ 1,5 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλακελφκελσλ ππεξπηέζεσλ).

4.3.5

Πηλαθίδεο αλαγλψξηζεο ζσιελψζεσλ
Οη ζσιελψζεηο, ν εμνπιηζκφο θαη νη αγσγνί ηνπνζέηεζεο θαισδίσλ ζα έρνπλ θσδηθνπνηεκέλα
ρξψκαηα θαη ζα βάθνληαη κε ην θαηάιιειν θσδηθφ ρξψκα αλάινγα κε ην δηαθηλνχκελν πγξφ, κεηά
απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
Γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-08-01 (Σαηλίεο ζήκαλζεο
ππνγείσλ δηθηχσλ).
Όιεο νη ζσιελψζεηο θαη ν εμνπιηζκφο ζα έρνπλ επηπιένλ ηνπνζεηεκέλεο πηλαθίδεο κε ηνλ θσδηθφ
θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζηα Διιεληθά. Οη πηλαθίδεο ησλ ζσιελψζεσλ εηδηθφηεξα ζα έρνπλ βέιε
πνπ ζα δείρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε ξνήο κέζα ζηηο ζσιελψζεηο θαζψο θαη ην κέζν πνπ κεηαθέξνπλ.
ηηο πνξηνθαιί, θίηξηλεο, άζπξεο, γθξίδεο, αινπκηλέληεο θαη πξάζηλεο πηλαθίδεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη
καχξα γξάκκαηα ελψ ζηηο θφθθηλεο θαη ηηο κπιε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη άζπξα γξάκκαηα.
Οη πηλαθίδεο ζα ηνπνζεηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δίπια ζε θάζε θιάληδα ή ζχλδεζκν
απνζπλαξκνιφγεζεο. ζηα ζεκεία πνπ ε ζσιήλσζε πεξλάεη κέζα απφ ηνηρνπνηία (θαη απφ ηηο δχν
πιεπξέο ηνπ ηνίρνπ, δάπεδα, δηαζρίδεη εηζφδνπο ή άιιεο πξνζβάζεηο θαη θαηά δηαζηήκαηα, ζε
ζσιελψζεηο φπνπ έρνπλ κεγάιν κήθνο).
Οη πηλαθίδεο ζα είλαη πιαζηηθέο θαηάιιεινπ κεγέζνπο ψζηε λα είλαη επθξηλήο ε αλάγλσζε απφ
απφζηαζε δχν κέηξσλ θαη ζα ζηεξεψλνληαη κε αλνμείδσην ζχξκα ε βίδεο πάλσ ζηηο ζσιήλεο θαη
ηνλ εμνπιηζκφ.
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5.

ANTΛIE

5.1

Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί
Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο θάζε είδνπο αληιίεο, πνπ εγθαζίζηαληαη ζηηο επηκέξνπο
κνλάδεο.
Οη αληιίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα ζηα ΔΝ 809 θαη ΔΝ 752-6, ISO EN 9906
Παξάξηεκα Α, φζνλ αθνξά ηα αθάζαξηα θαη ηα ιχκαηα.

5.2

Τιηθά
Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη ηηο επηκέξνπο
Πξνδηαγξαθέο.
Σα πιηθά θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηα κεραληθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
αληινχκελνπ πγξνχ, ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ αληιεηηθνχ
ζπγθξνηήκαηνο.
Σα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE.

5.3

Δθηέιεζε εξγαζηώλ
Ζ εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα θαη ζηηο
επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο θαζψο επίζεο θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ
εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ζέζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε
απνδνηηθή ιεηηνπξγία.
Οη αληιίεο θαη ε ζηήξημε ησλ πεξηζηξεθφκελσλ ηκεκάησλ πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλεο, ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη φηη ε πιεζηέζηεξε θξίζηκε ηαρχηεηα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 25% κεγαιχηεξε απφ ηελ
κέγηζηε ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο. Σα πεξηζηξεθφκελα κέξε πξέπεη λα δπγνζηαζκηζζνχλ δπλακηθά, κε
αθξίβεηα ζην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή. Όιεο νη αληιίεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ
γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ηηο δηθιείδεο εμφδνπ θιεηζηέο.
Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν θηλεηήξαο ηεο αληιίαο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ηνπιάρηζηνλ
15 εθθηλήζεηο/ψξα, επαξθνχο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο γηα ηελ θάιπςε ηεο απνξξνθνχκελεο ηζρχνο
ζηνλ άμνλα ηεο αληιίαο θαη ε νλνκαζηηθή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 2900 rpm,
ζε ζπρλφηεηα 50 Hz θαη ηάζε 400 V. Ο θηλεηήξαο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηα επίπεδα απφδνζεο,
ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρχν πξφηππν IEC.
H ιίπαλζε ζα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηαθπγή ιηπαληηθψλ ζην αληινχκελν
πγξφ. Οη αληιίεο ζα έρνπλ θαηάιιειε κνξθή ζηππηνζιίπηε (π.ρ. κεραληθφ ζηππηνζιίπηε) ψζηε λα
κελ απαηηείηαη λεξφ θαη λα κελ ππάξρνπλ δηαξξνέο απφ απηφ.
ηνπο ζσιήλεο αλαξξφθεζεο θαη θαηάζιηςεο ησλ αληιηψλ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ δηθιείδεο
γηα ηελ απνκφλσζε θαη ζπληήξεζε ηεο αληιίαο. Οη ζσιελψζεηο πξέπεη λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα
ηεκάρηα εμάξκσζεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αθαίξεζε ησλ εμαξηεκάησλ ηεο ζσιελνγξακκήο. Κάζε
αληιία πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ελ μεξψ ζα έρεη ζηελ αλαξξφθεζε θαη ζηελ θαηάζιηςε κία κνχθα 1/2”
κε ηξίνδν νξεηράιθηλε βάλα 1/2”. Ζ βάλα ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηνπνζέηεζε ηνπ καλνκέηξνπ θαη γηα
ηελ ιήςε δεηγκάησλ. ηελ θαηάζιηςε κεηά ηελ ηξίνδν βάλα ζα ηνπνζεηεζεί έλα καλφκεηξν
δηαθξάγκαηνο κε επαλάγλσζην θαληξάλ, θαηάιιεια βαζκνλνκεκέλν, κε θιίκαθα πνπ ζα ππεξβαίλεη
ηνπιάρηζηνλ θαηά 25% ην κέγηζην καλνκεηξηθφ ηεο αληιίαο. Σα ηκήκαηα ηνπ καλνκέηξνπ, πνπ
έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ιχκαηα, ζα είλαη αλνμείδσηα.
Οη αληιίεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ θακπχιεο ιεηηνπξγίαο νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ φιν ην
εχξνο ιεηηνπξγίαο (ρακειφηεξν ή πςειφηεξν ζεκείν ιεηηνπξγίαο), θαζψο επίζεο θαη θακπχιεο
απφδνζεο θηλεηήξα, ζχκθσλα κε ην ISO 9906.

5.3.1

Τπνβξχρηεο αληιίεο ιπκάησλ
Οη αληιίεο ζα είλαη θπγνθεληξηθέο, ππνβξχρηεο θαηάιιειεο γηα ιχκαηα, θαη γηα ζπλερή ιεηηνπξγία
θάησ απφ ζπλζήθεο πιήξνπο ή κεξηθήο εκβάπηηζεο. Οη θακπχιεο ησλ αληιηψλ ζα πιεξνχλ ηηο
απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO EN 9906 Παξάξηεκα Α.
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Ζ επηινγή ηεο αληιίαο ζα πξέπεη λα γίλεη κε βαζηθφ θξηηήξην ηνλ βαζκφ απφδνζεο.
Ζ πηεξσηή ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν DIN GGG50.7 (EN-GJS-500.7) ή GG25 (EN-GJL-250), ή GG20
(EN-JL-1030) πδξνδπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλε, ρσξίο νμείεο ζηξνθέο, αλεκπφδηζηεο ξνήο (ρσξίο
εκθξάμεηο), ζηεξεσκέλε ζηνλ άμνλα κε αζθαιή ηξφπν, πνπ ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε
απνζπλαξκνιφγεζε ζε πεξίπησζε ζπληήξεζεο. Ο άμνλαο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα,
πνηφηεηαο DIN1.4401 (AISI 316) ή θαιχηεξεο.
Ζ πηεξσηή πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ άληιεζε πγξψλ πνπ πεξηέρνπλ ζηεξεά απφβιεηα,
ηλψδε πιηθά θαη άιιεο χιεο πνπ πεξηέρνληαη ζε ζπλήζε αθάζαξηα λεξά (ιχκαηα).
Οη ηξηβείο ζα είλαη επαξθψο γξαζζαξηζκέλνη εθ’ φξνπ δσήο θαη ππνινγηζκέλνη γηα ζπλερή ιεηηνπξγία
30.000 σξψλ, θαηά ISO 281.
H αληιία ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε έλα κεραληθφ ζχζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο άμνλα, ην νπνίν ζα
απνηειείηαη απφ δχν κεραληθνχο ζηππηνζιίπηεο ζε ζεηξά (άλσ θαη θάησ) ή ζα δηαζέηεη έλα εληαίν
κπινθ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο δχν κεραληθνχο ζηππηνζιίπηεο δηαηεηαγκέλνπο ελ ζεηξά,
εγθηβσηηζκέλνπο ζε θιεηζηφ ζσιελνεηδέο πξνζηαηεπηηθφ θηβψηην απφ αλνμείδσην ράιπβα. Οη
κεραληθνί ζηππηνζιίπηεο ζε θάζε πεξίπησζε ζα είλαη δχν θαη ζα ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα ν έλαο απφ
ηνλ άιιν, απνκνλψλνληαο ηνλ θηλεηήξα απφ ην πδξαπιηθφ ηκήκα ηεο αληιίαο.
Ζ αληιία πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε ζάιακν ιαδηνχ γηα ην ζχζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ άμνλα, ή
κε ζάιακν ζπιινγήο δηαξξνψλ θαη αηζζεηήξην αλίρλεπζεο απηψλ. Οη ηάπεο επηζεψξεζεο ηνπ ιαδηνχ
ζα είλαη πξνζηηέο απφ ην εμσηεξηθφ κέξνο ηεο αληιίαο. Σν ιάδη ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεγαλνπνίεζεο δελ
ζα πεξηέρεη θπθιηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο θαη ζα είλαη εγθεθξηκέλν απφ ην FDA ή άιιν δηεζλή
νξγαληζκφ. Σν ιάδη ζα κπνξεί λα ιηπαίλεη επίζεο θαη ηνπο ζηππηνζιίπηεο. Ο θηλεηήξαο ζα κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο ιάδη, ρσξίο λα πξνθαιείηαη βιάβε ζηνπο
ζηππηνζιίπηεο.
Ο θηλεηήξαο ζα είλαη αζχγρξνλνο, επαγσγηθφο, ηξηθαζηθφο, κε βξαρπθπθισκέλν δξνκέα,
εδξαδφκελνο ζηελ θεθαιή ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη ελζσκαησκέλνο ζην ίδην θέιπθνο κε
ηελ αληιία. Ζ θιάζε κφλσζεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ F θαη ν βαζκφο πξνζηαζίαο IP 68. Δάλ δελ
πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν θηλεηήξαο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία άληιεζεο
ν
(θαηεγνξία S1) ξεπζηψλ ζεξκνθξαζίαο 40 C.
Οη θηλεηήξεο ησλ αληιηψλ ζα είλαη επαλαπεξηειίμηκνη ρσξίο λα είλαη ζπληεγκέλνη ζε ξεηίλε, κε ην
ζχξκα πεξηέιημεο λα πξνζηαηεχεηαη απφ αδηάβξνρν επηθάιπςε θαη ζα δηαζέηνπλ αηζζεηήξηα
αλίρλεπζεο ζεξκνθξαζίαο ζε θάζε θάζε γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ ππεξζέξκαλζε. Οη αληιίεο
ηζρχνο 7,5kW ή κεγαιχηεξεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ αηζζεηήξα γηα ηελ αλίρλεπζε πηζαλήο δηαξξνήο
θαη ζε πεξίπησζε αλίρλεπζεο πγξαζίαο ν θηλεηήξαο λα ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη/ή λα
ελεξγνπνηείηαη ζπλαγεξκφο. Ζ αληιία ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ηνπ
θαηαζθεπαζηή ζηα νπνία ζα ζπλδένληαη φια ηα αηζζεηήξηα.
Σα θαιψδηα ζα απνηεινχληαη απφ εχθακπηνπο ράιθηλνπο αγσγνχο 660/1000 Volt κνλσκέλνπο θαη
επελδπκέλνπο κε κφλσζε θαηάιιειε γηα ππνβξχρηα ρξήζε. Θα είλαη αησξνχκελα, επαξθνχο κήθνπο,
ψζηε λα εθηείλνληαη απφ ην θνπηί δηαθιάδσζεο κέρξη ην θνπηί ζχλδεζεο ζηνλ θηλεηήξα. Σν κήθνο ησλ
θαισδίσλ ζα είλαη ηέηνην ψζηε λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ 2,50 m εχξνο απφ ηελ άλσ ζηάζκε
ζθπξνδέκαηνο ηνπ θξεαηίνπ. Σα θαιψδηα πξέπεη λα είλαη κνλνθφκκαηα πξνο ηνπο ειεθηξηθνχο
πίλαθεο θαη λα απνθεχγνληαη νη ππαίζξηεο ζπδεχμεηο. Όπνπ απηέο είλαη αλαπφθεπθηεο, πξέπεη λα
είλαη θαηάιιειεο γηα ιεηηνπξγία ζε ζπλζήθεο θαηαηγηζκνχ λεξνχ (IP 65).
Σν θηβψηην ζχλδεζεο ησλ θαισδίσλ πξέπεη λα είλαη νινθιεξσηηθά ζθξαγηζκέλν, κε ζηππηνζιίπηε,
πνπ ζα εκπνδίδεη ηεο είζνδν πγξνχ ή πγξαζίαο.
Όηαλ ε αληιία ζα ιεηηνπξγεί ζπλερψο θαιπκκέλε εμ’ νινθιήξνπ απφ ηελ ζηάζκε ιπκάησλ, αθφκε θαη
ζηελ ρακειφηεξε ζηάζκε ηνπ αληιηνζηαζίνπ, ν θηλεηήξαο ζα ςχρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ξεπζηφ.
Πξνθεηκέλνπ γηα αληιία μεξήο εγθαηάζηαζεο ή γηα αληιία πγξήο εγθαηάζηαζεο πνπ ιεηηνπξγεί
πεξηνδηθά εθηφο πγξνχ (ζηελ ρακειφηεξε ζηάζκε ν θηλεηήξαο ή κέξνο ηνπ απνθαιχπηεηαη), ε ςχμε
ηνπ θηλεηήξα ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη απφ θαηάιιειν ζχζηεκα ςχμεο ή λα είλαη θαηάιιεια
ζρεδηαζκέλνο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο, ρσξίο θίλδπλν ππεξζέξκαλζεο.
ε θάζε πεξίπησζε ην ζχζηεκα ςχμεο ζα πξέπεη λα επαξθεί γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο ζε
πεξηβάιινληα ρψξν ζεξκνθξαζίαο κέρξη 40°C.
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Σα θειχθε ηεο αληιίαο θαη ηνπ θηλεηήξα (αλεμάξηεηα ζπδεπγκέλα κε ζηεγαλή Φιάληδα) θαη ηα θχξηα
εμαξηήκαηα ηεο αληιίαο ζα είλαη απφ θαηφ ρπηνζίδεξν (grey cast iron) ή ειαηφ ζθαηξνεηδή
ρπηνζίδεξν πξνδηαγξαθψλ θαηά DIN GG20 (EN-GJL-200), GG25 (EN-GJL-250) ή GGG50.7 (ENGJS-500.7), κε ιείεο επηθάλεηεο ειεχζεξεο απφ θπζαιίδεο ή άιιεο αλσκαιίεο. Όια ηα εθηεζεηκέλα
παμηκάδηα, βίδεο θαη ξνδέιεο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα, πξνδηαγξαθψλ AISI 316
(DIN 1.4401), ASTM A 276/A 182, ή 316 Gr F 316 ή θαιχηεξεο πνηφηεηαο.
Σν θέιπθνο ηνπ θηλεηήξα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειεο ππνδνρέο εληαίεο κε ην ζψκα ηεο αληιίαο ή
ιαβέο αλάξηεζεο γηα ηελ αλχςσζε ηεο αληιίαο, ζηηο νπνίεο ζα ζπλδέεηαη κφληκα αλνμείδσηε
αιπζίδα ή ζπξκαηφζρνηλν ζε πξνζπειάζηκν ζεκείν.
Κξίζηκεο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο φπνπ απαηηείηαη πδαηνζηεγαλφηεηα ζα είλαη κεραληθά θαηεξγαζκέλεο
θαη ζπλαξκνινγεκέλεο κε ζηεγαλνπνηεηηθνχο δαθηχιηνπο. Ζ ζπλαξκνγή ηνπο ζα επηηπγράλεηαη κε
ειεγρφκελε επαθή θαη ζπκπίεζε ησλ ζηεγαλνπνηεηηθψλ δαθηχιησλ θαη ζηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηεο
αχιαθάο ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη εηδηθή ξνπή ζηήξημεο ζηνπο θνριίεο πνπ αζθαιίδνπλ ηε
ζπλαξκνγή. Οξζνγσληθήο δηαηνκήο θιάληδεο, πνπ απαηηνχλ εηδηθή ξνπή ζηξέςεο ή
ζηεγαλνπνηεηηθέο νπζίεο δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο.
H αληιία πξέπεη λα δηαζέηεη νδεγφ ή νδεγνχο αλέιθπζεο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316. Οη
νδεγνί ζα είλαη γεξά ζηεξεσκέλνη κέρξη ην άλνηγκα επίζθεςεο ηνπ θξεαηίνπ. H αληιία ζα κπνξεί λα
αλπςσζεί έμσ απφ ηνλ ζάιακν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα απνζπλδεζνχλ νη ζπλδέζεηο ζηελ
ζσιελνγξακκή θαηάζιηςεο. Πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηφ κήθνο αιπζίδαο ή ζπξκαηφζρνηλνπ, πνπ ζα
είλαη κφληκα ζπλδεδεκέλν κε ηελ αληιία, γηα ηελ αλχςσζε ηεο αληιίαο ζην επίπεδν εξγαζίαο.
Ζ αληιία πγξήο εγθαηάζηαζεο ζα πεξηιακβάλεη ρπηνζηδεξφ πέικα θαη εμαξηήκαηα ζηήξημεο ζηνπο
νδεγνχο, γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε νκαιή θαη άλεηε θίλεζε ησλ κνλάδσλ ζηηο ηξνρηέο αλχςσζεο, ρσξίο
θίλδπλν εκπινθήο.
Ζ αληιία μεξήο εγθαηάζηαζεο ζα εδξάδεηαη ζε ρπηνζηδεξή βάζε (duck foot), πξνκήζεηαο ηνπ
θαηαζθεπαζηή, κέζσ ηεο νπνίαο ζα ζπλδέεηαη ζηνλ αγσγφ αλαξξφθεζεο. ε πεξίπησζε
θαηαθφξπθεο ηνπνζέηεζεο ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ε θακπχιε αλαξξφθεζεο ηεο αληιίαο ζα
είλαη επίζεο πξνκήζεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο αληιίαο.
Όπνπ δελ πξνβιέπεηαη κφληκνο αλπςσηηθφο κεραληζκφο, νη αληιίεο ζα αλαζχξνληαη απφ ην επίπεδν
εξγαζίαο κε ηελ βνήζεηα αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ παιάγθνπ. Ο Αλάδνρνο καδί κε ηα αληιεηηθά
ζπγθξνηήκαηα, πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ζην έξγν, ζα πξνκεζεχζεη θαη αλπςσηηθφ κεραληζκφ επαξθνχο
δπλακηθφηεηαο, ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζηελ απνζήθε. Ο αλπςσηηθφο εμνπιηζκφο ζα απνηειείηαη απφ
εχθνια ζπλαξκνινγνχκελα ηκήκαηα γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαη απφ παιάγθν κε αιπζίδα,
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο.
Ο Αλάδνρνο ζα εγθηβσηίζεη ζην δάπεδν ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζσιήλεο κε θιάληδεο σο ππνδνρείο θαη
βάζε ζηήξημεο ηνπ αλπςσηηθνχ εμνπιηζκνχ. Οη ζσιήλεο-ππνδνρείο δελ ζα πξνεμέρνπλ απφ ην
δάπεδν, θαη ζα ηαπψλνληαη κε θαηάιιεια πψκαηα, ψζηε φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη λα παξακέλνπλ
ζηεγλνί θαη θαζαξνί.

5.3.2

Φνξεηέο αληιίεο απνζηξάγγηζεο
ε μεξνχο ζαιάκνπο αληιηνζηαζίσλ ή φπνπ αιινχ πξνδηαγξάθεηαη, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ
αληιίεο απνζηξάγγηζεο.
Ζ αληιία ζα είλαη ειεχζεξα ζηεξηδφκελε, ζε εηδηθή βάζε, θαηαθφξπθε, ππνβξχρηνπ ηχπνπ, θαηάιιειε
γηα ηελ άληιεζε ιπκάησλ θαη αθαζάξησλ θαζψο θαη γηα ηηο απνζηξαγγίζεηο θξεαηίσλ.
Οη αληιίεο απνζηξάγγηζεο ζα έρνπλ θαιψδην επαξθνχο κήθνπο, ηειείσο ζηεγαλφ. Ο ζσιήλαο εμφδνπ
ηεο αληιίαο ζα είλαη γαιβαληζκέλνο ζηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο βαξέσο ηχπνπ θαη ζα θαηαιήγεη
ζηνλ πγξφ ζάιακν ηνπ αληιηνζηαζίνπ ή ζην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ.
Οη κνλνθαζηθέο αληιίεο ζα θέξνπλ ελζσκαησκέλν θινηεξνδηαθφπηε.

5.3.3

Γνζνκεηξηθέο αληιίεο

5.3.3.1

Γνζνκεηξηθέο αληιίεο δηαθξάγκαηνο
Οη δνζνκεηξηθέο αληιίεο ζα είλαη ηχπνπ δηαθξάγκαηνο θαη ε ξχζκηζε ηεο παξνρήο ζα γίλεηαη κε
ξχζκηζε ηνπ κήθνπο εκβνιηζκνχ κε κέγηζηε επηηξεπφκελε απφθιηζε 2%, ζε φιν ην πεδίν ιεηηνπξγίαο
ηεο αληίζηνηρεο αληιίαο (0% κέρξη 100% ηεο παξνρήο).
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Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ αληιηψλ θαζψο επίζεο θαη ησλ εμαξηεκάησλ πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ, ζα
πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ην αληινχκελν πγξφ θαη ηηο επηθξαηνχζεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο.
Ζ ξχζκηζε ηεο παξνρήο ζα γίλεηαη ρεηξνθίλεηα, κε ζεξβνθηλεηήξα ή κέζσ αλαινγηθνχ ζήκαηνο 420 mA, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Σεχρνο 3.Σερληθή Πεξηγξαθή – Δηδηθέο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο θαη ηελ Μειέηε.
Οη δνζνκεηξηθέο αληιίεο ζα ζπλνδεχνληαη θαη’ ειάρηζηνλ κε ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ:
i.

Γηθιείδεο απνκφλσζεο ζηελ αλαξξφθεζε θαη ζηελ θαηάζιηςε ηεο θάζε αληιίαο

ii.

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

iii.

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

iv.

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

v.

χζηεκα ξχζκηζεο ηεο παξνρήο , ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Μειέηε

Όινο ν παξαπάλσ εμνπιηζκφο δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, αιιά ε ζρεηηθή δαπάλε πεξηιακβάλεηαη
ζηα αληίζηνηρα Άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
5.3.3.2

Γνζνκεηξηθέο αληιίεο πεξηζηξεθνκέλσλ ινβψλ
Ζ αληιία πεξηζηξεθφκελσλ ινβψλ (rotary lobe) είλαη ζεηηθήο εθηφπηζεο απηνκάηνπ αλαξξνθήζεσο,
κε ξφηνξεο ηξηψλ ινβψλ κε γεσκεηξία θνριία, ε νπνία ζα εμαζθαιίδεη νκνηφκνξθε ξνή ηνπ
αληινχκελνπ κέζνπ, ρσξίο παικνχο ζηελ έμνδν. Οη ινβνί ζα είλαη κεηαιιηθνί απφ θαηφ ρπηνζίζεξν
θαη είλαη πιήξσο θαιπκκέλνη απφ ειαζηηθφ πιηθφ NBR ή άιιν θαηάιιειν γηα ην δηαθηλνχκελν πγξφ.
Σν κεηαιιηθφ κέξνο ησλ ινβψλ δελ ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ην αληινχκελν κέζν.
Ζ είζνδνο θαη έμνδνο ηεο αληιίαο ζα κπνξνχλ λα ελαιιάζζνληαη άκεζα κε απιή ελαιιαγή ηεο θνξάο
πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξηνπ άμνλα ηεο αληιίαο.
Σν ζψκα ηεο αληιίαο ζα είλαη ρπηφ ζε έλα θνκκάηη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο πνηφηεηαο
ρπηνζίδεξνο (GG 25) ή θαιχηεξν. Σν ζψκα ζα θέξεη πξνζηαηεπηηθά επίπεδα θαιχκκαηα θαη ζηα δχν
άθξα θαηά κήθνο ηνπ ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζθιεξπκέλν ράιπβα ή αλνμείδσην ράιπβα
ή πιαζηηθφ ή θεξακηθφ. Σν εζσηεξηθφ ηνπ ζψκαηνο πξέπεη λα θέξεη επηθαλεηαθή επηθάιπςε πνπ ζα
ην θαζηζηά αλζεθηηθφ ζηελ θζνξά.
Ζ επηζθεπή θαη αληηθαηάζηαζε ησλ βξερφκελσλ εμαξηεκάησλ ηεο αληιίαο ζα επηηπγράλεηαη επί
ηφπνπ, ρσξίο λα ρξεηαζηεί απνζπλαξκνιφγεζε απφ ηηο ζσιελψζεηο. Οη δχν άμνλεο ηεο αληιίαο ζα
είλαη απφ θξάκα ράιπβα, ζα ζηεγαλνπνηνχληαη κε κεραληθνχο ζηππηνζιίπηεο θαη δελ ζα έξρνληαη ζε
επαθή κε ην αληινχκελν κέζν αιιά ιηπαίλνληαη. Έλαο εθ ησλ δχν αμφλσλ ζα ζπλδέεηαη κε ην
ζχζηεκα θίλεζεο ζπληζηψκελν απφ κεησηήξα - ειεθηξνθηλεηήξα. Οη νδνλησηνί ηξνρνί θαη νη ηξηβείο
θχιηζεο ζα βξίζθνληαη εληφο γξαλαδνθηβσηίνπ κε ινπηξφ ειαίνπ. ην άλσ κέξνο ηνπ θηβσηίνπ ζα
ππάξρεη αλαπλεπζηηθφ γηα ηελ πιήξσζε κε ιάδη, ζηε κία πιεπξά ζα ππάξρεη δείθηεο ιαδηνχ θαη ζην
θάησ κέξνο ζα ππάξρεη ηάπα γηα ηελ εθθέλσζε ηνπ ιαδηνχ.

5.3.4

Πνιπβάζκηεο αληιίεο λεξνχ
Οη αληιίεο πιχζεο ηνπ εμνπιηζκνχ επεμεξγαζίαο ηιχνο ζα είλαη θπγνθεληξηθέο, θαηαθφξπθεο,
πνιπβάζκηεο, θαλνληθήο αλαξξφθεζεο, ζε In-line θαηαζθεπή γηα απεπζείαο πξνζαξκνγή ζε
ζσιήλσζε κε ζηφκηα αλαξξφθεζεο θαη θαηάζιηςεο ίδηαο δηαηνκήο πνπ βξίζθνληαη ζε κηα επζεία. Οη
αληιίεο ζα είλαη θαηάιιειεο θαη γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο, ςχμεο, χδξεπζεο, άξδεπζεο.
Οη πηεξσηέο, νη βαζκίδεο, ν άμνλαο θαη ν καλδχαο πίεζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην
ράιπβα AISI 316 ή θαιχηεξεο πνηφηεηαο. Ζ βάζε ηεο αληιίαο κε ηα θιαληδσηά ζηφκηα εηζφδνπεμφδνπ, κπνξεί λα είλαη είηε απφ αλνμείδσην ράιπβα είηε απφ ρπηνζίδεξν (αλάινγα κε ην κέγεζνο
ηεο αληιίαο)
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Ο κεραληθφο ζηππηνζιίπηεο ζα είλαη αλεμάξηεηνο θνξάο πεξηζηξνθήο, εμαλαγθαζκέλεο
πγξνιίπαλζεο. Κηλεηήξαο θαη άμνλαο αληιίαο ζα ζπλδένληαη κε θφκπιεξ δηπινχ θειχθνπο, ελψ έλα
αλεμάξηεην έδξαλν θχιηζεο ζα παξαιακβάλεη πιήξσο ηηο αμνληθέο δπλάκεηο ηνπ πδξαπιηθνχ κέξνπο.
Ο αζχγρξνλνο ειεθηξνθηλεηήξαο ζα είλαη ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ IEC θαηά V1 ή V18, δηπνιηθφο
ζηηο 2900 rpm, βαζκνχ πξνζηαζίαο IP 55, θιάζεο κφλσζεο F, IE2.

5.3.5

Πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα ρξήζεο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ
Σα πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα ρξήζεο επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ, ζα απνηεινχληαη απφ δχν ή
πεξηζζφηεξεο πνιπβάζκηεο θαηαθφξπθεο αληιίεο, ε κία εθ ησλ νπνίσλ ζα είλαη εθεδξηθή. Οη
πηεξσηέο ησλ αληιηψλ θαη φια ηα κέξε πνπ ζα έξρνληαη ζε επαθή κε ην λεξφ ζα είλαη απφ
αλνμείδσην ράιπβα. Όιν ην πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλν επάλσ ζε κεηαιιηθή
αληηθξαδαζκηθή βάζε κε αλνμείδσηνπο (AISI 316 θαη’ ειάρηζην) ζπιιέθηεο αλαξξφθεζεο θαη
θαηάζιηςεο, δηθιείδεο απνκφλσζεο γηα θάζε αληιία ζηελ αλαξξφθεζε θαη ζηελ θαηάζιηςε,
βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο γηα θάζε αληιία, βάλα εθθέλσζεο, ειεθηξηθφ πίλαθα δηαλνκήο – ειέγρνπ,
θαζψο θαη δνρείν δηαζηνιήο, καλφκεηξν θαη δχν πηεζνζηάηεο.
Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ειέγρνπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηε βάζε ηνπ πηεζηηθνχ.
Θα θέξεη θαη’ ειάρηζην θεληξηθφ αζθαιεηνδηαθφπηε κε ζέζεηο ΟΝ / ΟFF, μερσξηζηφ δηαθφπηε γηα
θάζε αληιία κε ζέζεηο «ρεηξνθίλεην – 0 - απηφκαην, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ιεηηνπξγίαο, ελζσκαησκέλε
ζεξκηθή πξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα θαη πξνζηαζία απφ έιιεηςε λεξνχ. Πξναηξεηηθά δχλαηαη λα θέξεη
ζεηξήλα ζπλαγεξκνχ θαη ςπρξέο επαθέο γηα αλαγγειία βιάβεο ζην θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ.
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα ζηεξίδεηαη ζηελ απηφκαηε ελαιιαγή ησλ αληιηψλ, ελψ ζα
ππάξρεη απηφκαην μεθίλεκα ηεο επφκελεο αληιίαο ζε πεξίπησζε βιάβεο.

ειίδα 28

Γ.Δ.Τ.Α. ΠΑΡΟΤ

Έξγα εθζπγρξνληζκνύ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ΒΙΟΚΑ Παξνηθηάο Πάξνπ
κε ζθνπό ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ιπκάηωλ
Σεύρε Γεκνπξάηεζεο
Σεχρνο 5.2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Μεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ

6.

ΑΝΤΦΧΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ

6.1

Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί
Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηνλ αλπςσηηθφ εμνπιηζκφ, πνπ εγθαζίζηαηαη ζηηο επηκέξνπο
κνλάδεο θαη εηδηθφηεξα ζηνπο θνξεηνχο γεξαλνχο, ηηο γεξαλνδνθνχο θαη ηηο γεξαλνγέθπξεο.
Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζην Σεχρνο 3 Σερληθή Πεξηγξαθή – Δηδηθέο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εγθαηαζηήζεη αλπςσηηθφ εμνπιηζκφ ή λα πξνβιέςεη ηελ
ρξήζε θνξεηνχ γηα ηελ απνζπλαξκνιφγεζε θαη απνκάθξπλζε απφ ην έξγν φινπ ηνπ
εγθαζηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο. Ο κεραληζκφο αλχςσζεο πξέπεη λα
δηαζηαζηνινγεκέλνο γηα ηελ αλχςσζε θαη κεηαθνξά ηνπ βαξχηεξνπ ηκήκαηνο εμνπιηζκνχ, εθφζνλ
είλαη δπλαηή ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπ, ή νιφθιεξνπ κεραλήκαηνο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή
δξάζεο ηνπ.
ε φινπο κεραληζκνχο αλχςσζεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε αλπςσηηθή ηθαλφηεηα.

6.2

Τιηθά
Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη ηηο επηκέξνπο
Πξνδηαγξαθέο.
Ο αλπςσηηθφο κεραληζκφο πξέπεη λα είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ θαηαζθεπαζηή.

6.3

Δθηέιεζε εξγαζηώλ
Ζ εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα θαη ζηηο
επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο θαζψο επίζεο θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ
εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ζέζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε
απνδνηηθή ιεηηνπξγία.

6.3.1

Φνξεηνί γεξαλνί
Όπνπ πξνδηαγξάθεηαη, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θνξεηνί γεξαλνί θαηάιιειεο αλπςσηηθήο
ηθαλφηεηαο. Γεληθά θνξεηνί γεξαλνί ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλέιθπζε ζην επίπεδν εξγαζίαο
ησλ ππνβξχρησλ αληιηψλ θαη ησλ ππνβξχρησλ αλαδεπηήξσλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζην έξγν. Ο γεξαλφο
δελ ζα δπγίδεη πεξηζζφηεξν απφ 35 kg θαη εάλ απαηηείηαη ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ εχθνια
ζπλαξκνινγνχκελα ηκήκαηα, πνπ ην θάζε έλα δελ ζα μεπεξλά ηα 35 kg.
Σν ρεηξνθίλεην βαξνχιθν γηα ηελ αλχςσζε ηνπ θνξηίνπ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα απηφκαηεο
απηνζπγθξάηεζεο (κέζσ κεηαδφζεσο κε αηέξκνλα θνριία) θαη ζα είλαη θαηάιιειν γηα
ζπξκαηφζρνηλα ή αιπζίδα.
Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά νη θνξεηνί γεξαλνί θαηαηάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία Α1 θαη ην
βαξνχιθν ζηελ θαηεγνξία Μ2, ζχκθσλα κε ην ISO 4301-4.

6.3.2

Γεξαλνδνθνί
Σν ζπγθξφηεκα αλπςψζεσο πξέπεη λα θξέκεηαη απφ έλα θνξείν ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα θηλείηαη
θαηά κήθνο ηεο γεξαλνδνθνχ. Κάζε άθξν ηεο δνθνχ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ξπζκηδφκελν
εκπφδην ηέξκαηνο (stop).
Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ην βαξνχιθν θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία Μ2, ζχκθσλα κε ην
ISO 4301-5. Σν βαξνχιθν κπνξεί λα είλαη ρεηξνθίλεην (γηα αλπςσηηθή ηθαλφηεηα κέρξη 2 t) θαη ζα
πξέπεη λα θέξεη πηλαθίδα πάλσ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην θνξηίν αζθαινχο ιεηηνπξγίαο.
Ζ νξηδφληηα θίλεζε ηνπ βαξνχιθνπ ζα γίλεηαη κέζσ δηάηαμεο ηξνραιηψλ θαη ηξνρψλ ζηελ πεξίπησζε
πνπ ην θνξηίν αζθαινχο ιεηηνπξγίαο μεπεξλά ηα 500 kgr.
Οη θηλεηήξεο ησλ ειεθηξνθίλεησλ βαξνχιθσλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα δχν ηαρχηεηεο
αλχςσζεο απφ ηηο νπνίεο ε ηαρχηεηα εξππζκνχ ζα είλαη ην 1/10 ηεο κεγάιεο ηαρχηεηαο. Θα πξέπεη
λα δηαζέηνπλ θξέλν πνπ ζα ζπγθξαηεί απηφκαηα, αθαξηαία θαη ζηαζεξά, ην αλαξηεκέλν βάξνο φηαλ
δηαθνπεί ην ξεχκα είηε εζειεκέλα είηε ιφγσ βιάβεο ηνπ δηθηχνπ.
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Ζ κεγάιε θαη κηθξή ηαρχηεηα αλπςψζεσο/θαζφδνπ ηνπ αλπςσηήξα πξέπεη λα ειέγρεηαη κε
ειεθηξνθίλεην ηξφπν απφ ην επίπεδν εξγαζίαο κέζσ πιήξσο κνλσκέλνπ θξεκαζηνχ ρεηξηζηεξίνπ
ρακειήο ηάζεσο βαξηάο ρξήζεσο, πνπ ιεηηνπξγεί κε δηαθφπηεο - θνπκπηά. Πξέπεη επίζεο λα
πξνβιεθζεί δηαθφπηεο - θνπκπί θηλδχλνπ. Σν θξεκαζηφ ρεηξηζηήξην πξέπεη λα είλαη νξζνινγηθά
ηνπνζεηεκέλν ψζηε ν ρεηξηζκφο λα γίλεηαη απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ρψξνπ αλχςσζεο
αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ην θνξείν αλχςσζεο. Σα πιήθηξα ρεηξηζκνχ ζα έρνπλ
εκθαλή ζήκαηα γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαδξνκήο.
Πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ πεξηνξηζηηθνί δηαθφπηεο γηα λα απνθιείνπλ ηελ ππεξβνιηθή αλχςσζε ή
θάζνδν. Ο κεραληζκφο πξέπεη λα έρεη ζπζηήκαηα απηφκαηεο επαλαθνξάο. Καη νη δχν πεξηνξηζηηθνί
δηαθφπηεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ κέζα ζηελ πεξηνρή ηεο θαλνληθήο δηαδξνκήο ηνπ
γάληδνπ.

6.3.3

Ζιεθηξνθίλεηεο γεξαλνγέθπξεο
Γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-08-03-00 (Γεξαλνγέθπξεο
αληιηνζηαζίσλ).
Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά νη γεξαλνγέθπξεο θαηαηάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία Α1, ν
κεραληζκφο δηακήθνπο θίλεζεο θαη ην βαξνχιθν ζηελ θαηεγνξία Μ2, ελψ ν κεραληζκφο ηεο θαηά ην
πιάηνο θίλεζεο ηνπ βαξνχιθνπ ζηελ θαηεγνξία Μ1, ζχκθσλα κε ην ISO 4301-5.
Οη θηλεηήξεο ησλ ειεθηξνθίλεησλ γεξαλνγεθπξψλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα δχν ηαρχηεηεο
αλπςψζεσο απφ ηηο νπνίεο ε ηαρχηεηα εξππζκνχ ζα είλαη ην 1/10 ηεο κεγάιεο ηαρχηεηαο. Δπίζεο ζα
έρεη κεραληζκνχο πνξείαο γηα ην θνξείν ηνπ βαξνχιθνπ (θαηά πιάηνο θίλεζε) θαη αλεμάξηεηνπο
κεραληζκνχο πνξείαο ζην θάζε θνξείν ηεο γέθπξαο (θαηά κήθνο θίλεζε). Ο θαζέλαο απφ ηνπο
παξαπάλσ κεραληζκνχο πνξείαο ζα έρεη δπν ηαρχηεηεο θίλεζεο.
Γηα ηελ επηινγή ησλ θηλεηήξσλ πνξείαο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε :


γηα ην θνξείν ηηκέο επηηάρπλζεο απφ 0,2 έσο 0,3 m/s θαη ρξφλνο κέρξη ην θνξείν λα
απνθηήζεη ζηαζεξή ηαρχηεηα πνξείαο 3 έσο 5 sec



γηα ηελ γέθπξα ηηκέο επηηάρπλζεο απφ 0,4 έσο 0,7 m/s θαη ρξφλνο κέρξη ε γέθπξα λα
απνθηήζεη ζηαζεξή ηαρχηεηα πνξείαο 3 έσο 5 sec

2

2

Ο γεξαλνγέθπξα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε θξέλν πνπ ζα ζπγθξαηεί απηφκαηα, αθαξηαία θαη
ζηαζεξά, ην αλαξηεκέλν βάξνο φηαλ δηαθνπεί ην ξεχκα είηε εζειεκέλα είηε ιφγσ βιάβεο ηνπ
δηθηχνπ.
Ζ κεγάιε θαη κηθξή ηαρχηεηα αλπςψζεσο/θαζφδνπ ηνπ αλπςσηήξα, ε κεγάιε θαη κηθξή ηαρχηεηα ηεο
θαηά ην πιάηνο θίλεζεο (αξηζηεξά/δεμηά) ηνπ θνξείνπ, θαζψο επίζεο θαη νη ηαρχηεηεο ηεο δηακήθνπο
θίλεζεο ηεο γέθπξαο πξέπεη λα ειέγρνληαη κε ειεθηξνθίλεην ηξφπν απφ ην επίπεδν εξγαζίαο κέζσ
πιήξσο κνλσκέλνπ θξεκαζηνχ ρεηξηζηεξίνπ ρακειήο ηάζεσο βαξηάο ρξήζεσο, πνπ ιεηηνπξγεί κε
δηαθφπηεο - θνπκπηά. Πξέπεη επίζεο λα πξνβιεθζεί δηαθφπηεο - θνπκπί θηλδχλνπ. Σν θξεκαζηφ
ρεηξηζηήξην πξέπεη λα είλαη νξζνινγηθά ηνπνζεηεκέλν ψζηε ν ρεηξηζκφο λα γίλεηαη απφ νπνηνδήπνηε
ζεκείν ηνπ ρψξνπ αλχςσζεο αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ην θνξείν αλχςσζεο θαη ε
γέθπξα. Σα πιήθηξα ρεηξηζκνχ ζα έρνπλ εκθαλή ζήκαηα γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαδξνκήο.
Πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ πεξηνξηζηηθνί δηαθφπηεο γηα λα απνθιείνπλ ηελ ππεξβνιηθή αλχςσζε ή
θάζνδν, φπσο επίζεο θαη πεξηνξηζηηθνί δηαθφπηεο ζε φιεο ηηο δηεπζχλζεηο θίλεζεο ηεο γέθπξαο θαη
ηνπ θνξείνπ. Ο κεραληζκφο πξέπεη λα έρεη ζπζηήκαηα απηφκαηεο επαλαθνξάο.
Σν ζπγθξφηεκα αλπςψζεσο ζηνπο θηλεηνχο κεραληζκνχο πξέπεη λα θξέκεηαη απφ έλα θνξείν
ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα θηλείηαη θαηά κήθνο ηεο γεξαλνγέθπξαο. Κάζε άθξν ησλ ηξνρηψλ, φπσο θαη
ηεο γέθπξαο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ξπζκηδφκελν εκπφδην ηέξκαηνο (stop).
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7.

ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΞΑΔΡΙΜΟΤ

7.1

Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί
Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηα ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ζηα δίθηπα
αεξαγσγψλ, ζηα δηαθξάγκαηα, ηα ζηφκηα θαη ηνπο αλεκηζηήξεο.
Γεληθά νη εγθαηαζηάζεηο ζα κειεηεζνχλ θαη ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
ΔΝ 12255-9 «Έιεγρνο νζκψλ θαη εμαεξηζκφο εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ».
Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ηα ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ ζηνπο ρψξνπο ηεο εγθαηάζηαζεο
φπνπ παξνπζηάδνληαη ζεξκηθά θνξηία ιφγσ απσιεηψλ, ζα κειεηεζνχλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε
0
κέγηζηε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία λα κελ μεπεξλά θαηά 5 C ηελ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο.
Σα ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ απφ κεηαιιηθά θχιια πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην
Πξφηππα ηνπ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-07 (Δγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ - αεξηζκνχ / Αεξαγσγνί).

7.2

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

7.2.1

Αεξαγσγνί
Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ην πξσηεχνλ δίθηπν ησλ αεξαγσγψλ εληφο ησλ ρψξσλ ηεο
εγθαηάζηαζεο θαη ην πξσηεχνλ δίθηπν εθηφο ησλ ρψξσλ ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα θαηαζθεπαζηεί απφ
PVC ή HDPE ή αλνμείδσην ράιπβα AISI 316.
Σν δεπηεξεχνλ δίθηπν εληφο ησλ ρψξσλ ζα θαηαζθεπαζηεί ή κε ην ίδην πιηθφ κε ην πξσηεχνλ ή
ελαιιαθηηθά απφ εχθακπηνπο αεξαγσγνχο απφ PVC κε ζπξκάηηλε ελίζρπζε, ψζηε ιφγσ ηεο
επθακςίαο ηνπο, λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κε κηθξέο αθηίλεο θακππιφηεηαο (θιεηζηέο θακπχιεο) λα
πξνζαξκφδνληαη ζην ρψξν.
Ζ ηνπνζέηεζε επθάκπησλ αεξαγσγψλ ζε ππφγεηα δίθηπα απαγνξεχεηαη

7.2.1.1

Αλνμείδσηνη αεξαγσγνί
Οη αεξαγσγνί ζα είλαη νξζνγσληθήο ή θπθιηθήο δηαηνκήο, θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλνμείδσην ράιπβα
AISI 316.
Σα ειάρηζηα πάρε ησλ αεξαγσγψλ δίδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα.
Πίλαθαο 1 : Διάρηζηα πάρε ησλ αλνμείδσησλ αεξαγσγψλ
max δηάζηαζε ή δηάκεηξνο [mm]

Πάρνο ειάζκαηνο [mm]
Γαιβαληζκέλνη

Αλνμείδωηνη

< 300

0,6

0,4

301 - 760

0,8

0,6

761 - 1070

0,9

0,8

Γηα ηελ αχμεζε ηεο αθακςίαο ησλ νξζνγψλησλ αεξαγσγψλ πξέπεη λα γίλνληαη θαηάιιειεο
εληζρχζεηο. Οη ζπλδέζεηο ησλ δηαθφξσλ ηεκαρίσλ αεξαγσγψλ ζα δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο
Οδεγίεο ΣΟΣΔΔ – 2423/86 θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.
7.2.1.2

Αεξαγσγνί πιαζηηθνί
Αεξαγωγνί πιαζηηθνί. Οη πιαζηηθνί αγσγνί ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο:


απφ ζθιεξφ PVC θαηά ΔΛΟΣ 476 θαη EN 1401-1 (π.ρ. Helidur)



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



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



απφ θπκαηνεηδέο (corrugated) PE θαηά ΔΛΟΣ 1169
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απφ HDPE δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο θαηά ΔΛΟΣ EN 13476

Δύθακπηνη αεξαγωγνί από PVC κε ζπεηξνεηδή ελίζρπζε από PVC. Υξεζηκνπνηνχληαη ζηα
δεπηεξεχνληα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ θαη εηδηθά φπνπ ππάξρνπλ πνιιέο θακπχιεο (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ
HELIFLEX). Θα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ PVC κε εζσηεξηθή ζπεηξνεηδή ελίζρπζε απφ
PVC. Πξέπεη λα είλαη εχθακπηνη, αλζεθηηθνί, λα κελ παξακνξθψλνληαη θαηά ηελ θάκςε θαη λα είλαη
0
0
αλζεθηηθνί ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα είλαη απφ -5 C έσο +50 C.
Γεληθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσιήλεο «Βαξέσο Σχπνπ». ε πεξίπησζε ππνγείσλ δηθηχσλ φπνπ
απαηηνχληαη κηθξέο αθηίλεο θακππιφηεηαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ «εχθακπηνη αεξαγσγνί κε
ελίζρπζε απφ PVC», κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα επελδπζνχλ κε κία ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο
ειάρηζηνπ πάρνπο 20 cm.
Δύθακπηνη αεξαγωγνί κε ζπξκάηηλε ελίζρπζε. Υξεζηκνπνηνχληαη ζε δεπηεξεχνληα δίθηπα κέζα
ζε θηίξηα, ψζηε ιφγσ ηεο επθακςίαο ηνπο, λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κε κηθξέο αθηίλεο θακππιφηεηαο
(θιεηζηέο θακπχιεο) λα πξνζαξκφδνληαη ζην ρψξν. Απνηεινχληαη απφ εχθακπην ζθειεηφ
θαηαζθεπαζκέλν απφ ραιχβδηλν ζπξκάηηλν ειαηήξην ή ηαηλία επελδεδπκέλν κε PVC θαη κε καλδχα
απφ ίλεο πάινπ επηζηξσκέλεο κε PVC.
Σα πιηθά θαηαζθεπήο πξέπεη λα είλαη άθαπζηα, θαηεγνξία Ππξαζθαιείαο Β.1 θαηά DIN 4102 άνζκα,
απξφζβιεηα απφ κχθεηεο θαη βαθηεξίδηα. Ζ εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ εχθακπησλ αεξαγσγψλ
πξέπεη λα απνθιείεη ηελ απνθφιιεζε πιηθνχ θαη κεηαθνξά ηνπ απφ ην ξεχκα ηνπ αέξα.
0

0

Οη ζσιήλεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο -18 C έσο +120 C κε εγγπεκέλε
ζηεγαλφηεηα κέρξη πίεζε ιεηηνπξγίαο 1 1/2” WG θαη ηαρχηεηα 2000 fpm. Θα πξέπεη λα κπνξνχλ λα
ιπγίζνπλ κε αθηίλα θάκςεο εζσηεξηθή ίζε κε ηελ κηζή δηάκεηξν ηνπο ρσξίο λα παξνπζηάζνπλ βιάβε
ή δάξεο (πηπρέο) κε βάζνο κεγαιχηεξν απφ ην 3% ηεο δηακέηξνπ ηνπο θαη λα θνπνχλ ζην
απαηηνχκελν κήθνο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ.

7.2.2

εκεία απαγσγήο αέξα
Σα ζηφκηα, εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ζα είλαη εμ νινθιήξνπ πιαζηηθά απφ PVC ή απφ
ABS κε πςειή κεραληθή αληνρή. Πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ πιαίζηα νξζνγσληθήο δηαηνκήο, πάλσ
ζηα νπνία ζα ζηεξεψλνληαη πηεξχγηα αεξνδπλακηθήο κνξθήο κέζσ πήξσλ θαη πιαζηηθψλ
δαθηπιηδίσλ. Σα ζηφκηα ζα έρνπλ κηα ζεηξά πηεξχγηα παξάιιεια πξνο ηελ κεγάιε δηάζηαζε θαη
εζσηεξηθά ησλ πηεξπγίσλ πνιχθπιιν ξπζκηζηηθφ δηάθξαγκα απφ θχιια θηλνχκελα αληίζεηα αλά
δχν. Ζ ξχζκηζε ζα γίλεηαη απφ κπξνζηά κε θαηζαβίδη.
Οη ρνάλεο απαγσγήο ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ αλνμείδσηα ραιπβνειάζκαηα πάρνπο 1,0 mm κε
ρείιε εληζρχζεσο ζηα άθξα ηεο ρνάλεο, πεξηκεηξηθά, γηα πξφζζεηε κεραληθή αληνρή. Οη δηαζηάζεηο
ηεο ρνάλεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, θαη γεληθά πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξεο απφ
ηελ εμππεξεηνχκελε επηθάλεηα θαηά 0,20 m αλά κέηξν ηεο απνζηάζεσο ρνάλεο-πεγήο νζκψλ. Ζ
°
θιίζε ησλ πιεπξψλ ηεο ρνάλεο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 40 σο πξνο ην νξηδφληην επίπεδν.

7.2.3

Γηαθξάγκαηα
Σα δηαθξάγκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιαζηηθφ κε πςειή αληνρή ζε δηάβξσζε. Δπεηδή
ππάξρεη πηζαλφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθξαγκάησλ ζε εθξεθηηθφ πεξηβάιινλ απαηηείηαη ε ιήςε
εηδηθψλ κέηξσλ ζηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ηνπνζέηεζε απηψλ (αληηεθξεθηηθή θαηαζθεπή) θαη εηδηθφηεξα:

7.2.3.1

i.

Σα θηλνχκελα κέξε ηνπ δηαθξάγκαηνο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην ξεχκα ηνπ αέξα πξέπεη
λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κε ζηδεξνχρα πιηθά ή λα έρνπλ επέλδπζε ηφζν ην θηλεηφ φζν
θαη ην ζηαζεξφ κέξνο ηνπ δηαθξάγκαηνο κε κε ζηδεξνχρν πιηθφ ηθαλνχ πάρνπο.

ii.

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

Σα ξπζκηζηηθά δηαθξάγκαηα είλαη δηαθξάγκαηα δηαρσξηζκνχ ή δηαθξάγκαηα φγθνπ θαη κπνξεί λα
είλαη ρεηξνθίλεηα (φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηελ αξρηθή ξχζκηζε ηεο εγθαηάζηαζεο) ή
ειεθηξνθίλεηα (φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπρλή ξχζκηζε ησλ πνζνηήησλ ηνπ αέξα).
Σα κέξε ηνπ δηαθξάγκαηνο πξέπεη λα είλαη απφ πιηθφ πνπ δε δηαβξψλεηαη. Σφζν ην εζσηεξηθφ κέξνο
ηνπ θειχθνπο, φζν θαη ην πηεξχγην πξέπεη λα είλαη απφ πιαζηηθφ πιηθφ πνιππξνππιέλην (ΡΡ) ή
πνιπβηλίινρισξίδην (PVC) γηα ηελ εμαζθάιηζε αληεθξεθηηθφηεηαο θαη αληηδηαβξσηηθφηεηαο.
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Ο ζεξβνθηλεηήξαο πξέπεη λα έρεη ηθαλφηεηα λα κεηαθηλεί ην δηάθξαγκα απφ ηε κία ζέζε ζηελ άιιε
ππφ πιήξε ξνή αέξα ζηνλ αεξαγσγφ. Ο ρξφλνο απφ ηε κία ζέζε ζηελ άιιε δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ηα 60 sec. Ο ζεξβνθηλεηήξαο πξέπεη λα δηαζέηεη ηεξκαηηθνχο δηαθφπηεο ΚΛΔΗΣΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΔΠΑΦΖ.
7.2.3.2

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

7.2.3.3

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

7.2.3.4

Γηαθξάγκαηα ππξαζθάιεηαο
Σα δηαθξάγκαηα ππξαζθαιείαο ηνπνζεηνχληαη ζηνπο αεξαγσγνχο γηα ηελ απνθπγή κεηαδφζεσο ηνπ
θαπλνχ, ησλ πξντφλησλ θαχζεσο θαη ηεο ζεξκφηεηαο κέζα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπ αεξαγσγνχο.
πλδένληαη κε θιάληδεο κε ηνλ ππφινηπν αεξαγσγφ ψζηε λα είλαη εχθνιε ε εμαγσγή θαη ν έιεγρνο
ηνπο.
Πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθφ πνπ δελ δηαβξψλεηαη (PP ή PVC) πάρνπο ηνπιάρηζηνλ
1,6 mm θαη είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα ζηε ζέζε “αλνηθηφ” κε έλαλ εχηεθην ζχλδεζκν πνπ ελεξγνπνηείηαη
0
ζε ζεξκνθξαζίεο 70 C πεξίπνπ. Σφηε ν ζχλδεζκνο ηήθεηαη θαη ην έιαζκα ειεπζεξψλεηαη ψζηε κε ηε
βνήζεηα ηνπ ειαηεξίνπ κεηαθηλείηαη ζε ζέζε θάζεηε ζηε ξνή ηνπ αέξα θαη θξάζζεη ηνλ αεξαγσγφ, ζηε
ζέζε “θιεηζηή”. Ζ εζσηεξηθή επέλδπζε γηα ηελ εμαζθάιηζε αληηεθξεθηηθήο πξνζηαζίαο ζα είλαη απφ
κε ζηδεξνχρν πιηθφ φπσο αθξηβψο θαη ζηα δηαθξάγκαηα φγθνπ.

7.2.4
7.2.4.1

Αλεκηζηήξεο
Φπγνθεληξηθνί αλεκηζηήξεο
Οη θπγνθεληξηθνί αλεκηζηήξεο ζα είλαη απιήο ή δηπιήο αλαξξφθεζεο, αληηζπελζηξηθνχ ηχπνπ (antispark) θαη ζα απνηεινχλ καδί κε ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα έλα εληαίν ζπγθξφηεκα πνπ ζα έρεη θνηλή
βάζε.
Σν θέιπθνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιχ ηζρπξά ειάζκαηα απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ,
πνιππξνππιέλην ή PVC ή πνιπαηζπιέλην γηα αλζεθηηθφηεηα ζε ρεκηθή δηάβξσζε. Οη βάζεηο ζα
θαηαζθεπαζζνχλ επίζεο απφ πνιχ ηζρπξά ειάζκαηα ηνπ ηδίνπ πιηθνχ, δηακνξθνχκελα γσληαθά ζηα
άθξα, κε πξφζζεηεο εληζρχζεηο δηαηαγκέλεο θαηάιιεια επί ησλ πιεπξψλ ψζηε λα πξνζδίλεηαη
ζηεξεφηεηα θαη αθακςία.
Ο θψλνο ηεο αλαξξφθεζεο πξέπεη λα έρεη αεξνδπλακηθή κνξθή, ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαιά
κειεηεκέλν θέιπθνο λα εμαιείθνπλ ηνλ ζφξπβν απφ ζηξνβηιηζκνχο.
Ζ πηεξσηή πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πνιππξνππιέλην, PVC ή πιαζηηθφ εληζρπκέλν κε
ίλεο γπαιηνχ GRP. Πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε επίπεδα πηεξχγηα θεθιηκέλα αληίζεηα πξνο
ηελ θνξά πεξηζηξνθήο, θαη λα είλαη ηχπνπ κε ππεξθνξηηδνκέλνπ (non over loading), κε πςειφ βαζκφ
απφδνζεο.
Όιεο νη πηεξσηέο κεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο, πξέπεη λα είλαη ζηαηηθά θαη δπλακηθά
δπγνζηαζκηζκέλεο.
Οη ζηξνθέο ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ κηθξφηεξεο απφ ηνλ πξψην θξίζηκν
αξηζκφ ζηξνθψλ. Οη άμνλεο ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζζνχλ απφ αλνμείδσην ράιπβα, κε αλνρέο ISAH9.
Όιεο νη θαηαζθεπαζηηθέο θιάζεηο πξέπεη λα θέξνπλ έδξαλα κε ξνπιεκάλ βαξέσο ηχπνπ
απηνξπζκηδφκελα κνλφζθαηξα ή δίζθαηξα, ή βαξεινεηδνχο ηχπνπ γηα ηνπο κεγάινπο αλεκηζηήξεο. Σα
ξνπιεκάλ ζα έρνπλ επηιεγεί γηα δηάξθεηα δσήο 50.000 ψξεο.
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Οη ειεθηξνθηλεηήξεο ζα είλαη αζχγρξνλνη κε βξαρπθπθισκέλν δξνκέα, ηξηθαζηθνί, γηα ηάζε
ιεηηνπξγίαο 400 V κε ζηξνθέο 1.450 rpm ή ιηγφηεξεο, θαη ηζρχ αξθεηή γηα ηελ θάιπςε ηεο
απαηηνχκελεο ηζρχνο ζηνλ άμνλα ηνπ αλεκηζηήξα κε πεξηζψξην 30% ηνπιάρηζηνλ. Ο βαζκφο
πξνζηαζίαο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ ζα είλαη ΗΡ55 θαη λα έρνπλ θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία,
ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο. Ζ θιάζε κφλσζήο ηνπο πξέπεη λα είλαη F.
Ζ θίλεζε απφ ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα πξέπεη λα κεηαδίδεηαη ζηνπο αλεκηζηήξεο κε ηξνραιίεο
απιαθσηέο θαη ηκάληεο αηέξκνλεο ηξαπεδνεηδείο. Ζ ηξνραιία ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα πξέπεη λα είλαη
δηαηξνχκελε κε κεηαβιεηή δηάκεηξν έηζη πνπ λα κπνξεί λα ξπζκηζζεί ε ζρέζε κεηάδνζεο θαηά ±10%.
Ζ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο πξέπεη λα είλαη ην ιηγφηεξν 50% κεγαιχηεξε
απφ ηελ ηζρχ ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα.
Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε θάιπκκα.
Γηα ηελ αζφξπβε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ αλεκηζηήξσλ, είλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιίδεηαη
ε ερεηηθή κφλσζε απηψλ απφ ηελ βάζε ηνπο. Σα αληηδνλεηηθά απηά ζηεξίγκαηα πξέπεη λα είλαη ηνπ
ηχπνπ RUBBER IN SHEAR ή ηχπνπ ειαηεξίνπ. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα θαηαζθεπαζζεί απφ ειαζηηθφ
αληηθξαδαζκηθφ έδξαλν επηθάζεζεο ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ETAFON-EP ηνπνζεηεκέλν ζε κνλή ζηξψζε.
7.2.4.2

Αμνληθνί αλεκηζηήξεο
Οη αμνληθνί αλεκηζηήξεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε.
Οη πηεξσηέο ζα απνηεινχληαη απφ πηεξχγηα θαηαζθεπαζκέλα απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα
πξεζζαξηζηή. Οη άμνλεο ζα είλαη ζηεξεσκέλνη ζε κία θεληξηθή πιήκλε θαη ε φιε θαηαζθεπή ζα είλαη
δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλε. Οη πηεξσηέο πξέπεη λα είλαη αληηζηξέςηκεο.
Οη ειεθηξνθηλεηήξεο ζα είλαη επαγσγηθνί κε ηχιηγκα θισβνχ, εξκεηηθνχ ηχπνπ, ζχκθσλα κε ηα
δηεζλή πξφηππα UNE 20-113 θαη CEI 34-1, ηξηθαζηθνί 230 V/400 V–50 Hz, ηαρχηεηαο
πεξηζηξνθήο1.450 rpm ή κηθξφηεξεο κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ55, αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ Δexd-IIB-T5.
Ο

Ζ ειεθηξηθή κφλσζε πξέπεη λα είλαη θιάζεο Β θαη θαηάιιειε γηα κέγηζηε ζεξκνθξαζία αέξα 40 C. Ο
άμνλαο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα πξέπεη λα είλαη δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλνο θαη ηα ξνπιεκάλ
απηνιηπαηλφκελα.
Σα πιαίζηα αλάξηεζεο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κε κεηαιιηθφ πιηθφ κε θαηάιιεια
δηακνξθσκέλν θψλν αλαξξφθεζεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε αεξνδπλακηθή απφδνζε.
Οη αμνληθνί αλεκηζηήξεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ αλνμείδσηεο ζίηεο γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ
εληφκσλ.

7.3

Δθηέιεζε εξγαζηώλ

7.3.1

Μειέηε εθαξκνγήο
Ο Αλάδνρνο νθείιεη πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ εμαεξηζκνχ κίαο κνλάδαο λα ππνβάιεη ζηελ
Τπεξεζία γηα έγθξηζε ζρέδην δηθηχνπ εμαεξηζκνχ ζην νπνίν ζα εκθαλίδνληαη φια ηα εμαξηήκαηα
(ζηφκηα θαη ρνάλεο απαγσγήο αέξα, δηαθξάγκαηα, ζηεξίγκαηα θηι.). Σα ζρέδηα ζα εηνηκάδνληαη κεηά
ηελ απνηχπσζε ησλ δνθηκψλ ζηνηρείσλ ηεο κνλάδαο φπσο απηά θαηαζθεπάζηεθαλ θαζψο επίζεο
θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ εγθαηαζηάζεθε.

7.3.2
7.3.2.1

Καηαζθεπή δηθηχνπ αεξαγσγψλ
ηεξίγκαηα
Ζ ζηήξημε ησλ αεξαγσγψλ απφ ηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη απφιπηε
ζηεξεφηεηα, αθακςία θαη έιιεηςε ζνξχβσλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία.
Σα ζηεξίγκαηα ησλ νξζνγσληθψλ αεξαγσγψλ ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ αλνμείδσηεο ιάκεο
ειάρηζηνπ πάρνπο 6 mm. ηε πεξίπησζε απηή νη ληίδεο, θαζψο επίζεο θαη φιεο νη βίδεο θαη ηα
πεξηθφριηα πξέπεη λα είλαη αλνμείδσηεο.
Γηα ηελ κείσζε ησλ δνλήζεσλ θαη ζνξχβσλ απφ ηελ επαθή ησλ αεξαγσγψλ κε ηα ζηεξίγκαηα, ζα
πξέπεη ηφζν νη ξάγεο, φζν θαη νη ληίδεο ζηήξημεο λα θαιχπηνληαη κε εηδηθφ ερνκνλσηηθφ ιάζηηρν
ηχπνπ Dammgulast, ελψ ζηα ζεκεία ζχλδεζεο θάζε ληίδαο κε ηε ξάγα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί εηδηθφο
ειαζηηθφο δαθηχιηνο κεηψζεσο ηνπ ζνξχβνπ ηχπνπ Dammgulast.
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Ζ ζηήξημε ησλ θπθιηθψλ αεξαγσγψλ ζα γίλεηαη κε:


αλάξηεζε ηνπ αεξαγσγνχ κε ληίδεο απφ ηελ νξνθή, ή



αλάξηεζε ηνπ αεξαγσγνχ κε νδνλησηή ραιχβδηλε ηαηλία.

Όια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζα είλαη αλνμείδσηα.
Γηα ηελ αλάξηεζε κε ληίδεο ρξεζηκνπνηνχληαη δηαηξνχκελα ζηεξίγκαηα κε εηδηθφ ερνκνλσηηθφ ιάζηηρν
ηχπνπ Dammgulast (θαηά DΗN 4109). ηα θνιιάξα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ειαζηηθφο δαθηχιηνο παξέκβπζκα γηα ηε κείσζε ησλ ζνξχβσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ επαθή ηνπ ζσιήλα κε ην
θνιιάξν.
Όπνπ ππάξρνπλ πνιιά ζηεξίγκαηα παξαιιήισλ ζσιελψζεσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηξνρηά κε
ζρηζκή, ε νπνία ζηεξεψλεηαη πάλσ ζηελ νξνθή ή ζηνλ ηνίρν.
7.3.2.2

Δμαξηήκαηα δηθηχνπ αεξαγσγψλ
Γηα ηελ αιιαγή θαηεχζπλζεο, ηελ αιιαγή δηαηνκήο, ηελ δηαθιάδσζε θηι. ησλ αεξαγσγψλ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθά εμαξηήκαηα απφ αλνμείδσηε ιακαξίλα ζχκθσλα κε δηεζλείο θαλνληζκνχο.
Γεληθά ε κέζε αθηίλα θακππιφηεηαο (R) πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ Α (Α: ε κέγηζηε δηάζηαζε
ηνπ αεξαγσγνχ). ηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ κειέηε επηιέγεηαη R<Α ηφηε νη θακπχιεο πξέπεη λα
θαηαζθεπαζηνχλ κε εζσηεξηθά νδεγεηηθά πηεξχγηα. Δάλ ε θαηαζθεπή απαηηεί ηελ ρξεζηκνπνίεζε
γσλίαο αληί θακπχιεο ηφηε ε θαηαζθεπή γίλεηαη κε εζσηεξηθά νδεγεηηθά πηεξχγηα (απιά ή δηπιά).
ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη γηα θαηαζθεπαζηηθνχο ιφγνπο κπνξεί λα επηιεγεί δηαθνξεηηθή κνξθή
δηαθιάδσζεο δηαηεξψληαο φκσο ηνπο θαλφλεο γηα ηηο θακπχιεο, ηηο γσλίεο θαη ηηο
ζπζηνιέο/δηαζηνιέο ησλ αεξαγσγψλ.

7.3.2.3

Αλεκηζηήξεο
Γεληθά ε ζέζε θαη ν ηξφπνο ηνπνζέηεζεο ησλ αλεκηζηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηηο
παξαθάησ γεληθέο αξρέο :

7.3.3
7.3.3.1



Ο αλεκηζηήξαο, ην ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο θαη ν ειεθηξνθηλεηήξαο πξέπεη λα είλαη
ζε εχθνια πξνζηηέο ζέζεηο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία, ε ξχζκηζε θαη ε ζπληήξεζε
ηνπ ζπζηήκαηνο (αθαίξεζε θηλεηήξα. ιίπαλζε εδξάλσλ, ξχζκηζε ηξνραιηψλ θηι.).



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



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

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

7.3.3.2

Έιεγρνο αλεκηζηήξσλ
Θα πξέπεη λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία φινη νη αλεκηζηήξεο (παξνρήο, επηζηξνθήο, απφξξηςεο), ψζηε λα
ειεγρζεί ε νξζή θνξά πεξηζηξνθήο θαη λα γίλεη κέηξεζε ηνπ αξηζκνχ ζηξνθψλ, ηεο έληαζεο θαη ηεο
ηάζεο θάζε ειεθηξνθηλεηήξα.
ηε ζπλέρεη ζα πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο ηεο ζπλνιηθήο παξνρήο θάζε αλεκηζηήξα απαγσγήο αέξα
ζηηο νλνκαζηηθέο ηνπ ζηξνθέο. (επηζπκεηή δηαθχκαλζε 10%)

ειίδα 35

Γ.Δ.Τ.Α. ΠΑΡΟΤ

Έξγα εθζπγρξνληζκνύ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ΒΙΟΚΑ Παξνηθηάο Πάξνπ
κε ζθνπό ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ιπκάηωλ
Σεύρε Γεκνπξάηεζεο
Σεχρνο 5.2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Μεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ

Ρπζκίζεηο δηθηχνπ

7.3.3.3
i.

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

ii.

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

iii.

Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ απηνκαηηζκψλ, ηειερεηξηζκψλ θαη δηαηάμεσλ αζθαιείαο
ηνπ ζπζηήκαηνο

8.

ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ

8.1

πγθξνηήκαηα πξνεπεμεξγαζίαο
Σν ζπγθξφηεκα πξνεπεμεξγαζίαο ιπκάησλ ή βνζξνιπκάησλ πξέπεη λα είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ
θαηαζθεπαζηή, πνπ ζα δηαζέηεη ISO 9001 ή ηζνδχλακν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή
παξφκνησλ κνλάδσλ. Σν ζπγθξφηεκα ζα απνηειείηαη απφ δεμακελή θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ
θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα, ζηελ νπνία ζα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο ν εμνπιηζκφο
εζράξσζεο, εμάκκσζεο θαη, εθφζνλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά, απνιίπαλζεο.
Ζ εζράξσζε ζα γίλεηαη ζε απηφκαηε θπιηλδξηθή εζράξα, ηχπνπ πεξηζηξεθφκελνπ ηχκπαλνπ. Σα
ιχκαηα δηαξξένπλ ηελ θπιηλδξηθή εζράξα απφ κέζα πξνο ηα έμσ θαη ηα ζπγθξαηνχκελα ζηεξεά
απνκαθξχλνληαη κε θαηάιιειε δηάηαμε ζε ρνάλε ππνδνρήο. Γηα ηνλ θαιχηεξν θαζαξηζκφ ηεο
επηθάλεηαο εζράξσζεο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζχζηεκα έθπιπζεο κε βηνκεραληθφ λεξφ.
Απφ ηε ρνάλε ηα εζραξίζκαηα κεηαθέξνληαη, ζπκπηέδνληαη θαη αθπδαηψλνληαη κε ηελ βνήζεηα
θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ θνριία - ζπκπηεζηή θαη απνξξίπηνληαη ζε θάδν εζραξηζκάησλ. Ο
θαζαξηζκφο ηεο εζράξαο ζα γίλεηαη απηφκαηα κε βάζε ηελ δηαθνξηθή ζηάζκε (αλάληε – θαηάληε) ηεο
εζράξαο, θαζψο θαη κε ρξνλνπξφγξακκα, πνπ ζα ξπζκίδεηαη απφ ηνλ πίλαθα ηνπ ζπζηήκαηνο, ν
νπνίνο ζα απνηειεί ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.
Μεηά ηελ εζράξσζε ηα ιχκαηα νδεγνχληαη ζηε κνλάδα εμάκκσζεο, πνπ είλαη κέξνο ηνπ εληαίνπ
ζπγθξνηήκαηνο εζράξσζεο – εμάκκσζεο. Ζ απνθνκηδή ηεο άκκνπ ζα γίλεηαη κε δχν θνριίεο: έλαο
θνριίαο ηνπνζεηεκέλνο ζην ππζκέλα θαηά κήθνο ηεο δεμακελήο, πνπ κεηαθέξεη ηελ άκκν ζην αλάληε
άθξν ηεο δεμακελήο θαη έλαο δεχηεξνο, θεθιηκέλνο, πνπ παξαιακβάλεη ηελ άκκν θαη, κεηά ηελ
ζηαδηαθή αθπδάησζή ηεο, ηελ δηαζέηεη κέζσ θαηάιιειεο δηάηαμεο θιεηζηνχ ηχπνπ γηα ηελ απνθπγή
νζκψλ, ζε θάδν. Καη νη δχν θνριίεο ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα αλά ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα κέζσ
ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ηνπ ζπζηήκαηνο.
ηε πεξίπησζε, πνπ πξνβιέπεηαη θαη ε απνιίπαλζε ησλ ιπκάησλ, θνληά ζηνλ ππζκέλα ηεο
δεμακελήο εμάκκσζεο θαη θαηά κήθνο απηήο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη παξνρέηεπζε αέξα, ψζηε λα
δεκηνπξγείηαη ζηξνβηιηζκφο θαηά κήθνο ηεο δεμακελήο. Ο αεξηζκφο επηηπγράλεηαη απφ
αεξνζπκπηεζηή θαηάιιειεο δπλακηθφηεηαο, πνπ ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ
ζπζηήκαηνο. Καηά κήθνο ηεο δεμακελήο εμάκκσζεο δηακνξθψλεηαη θαλάιη εξεκίαο γηα ηελ
δηαρσξηζκφ ησλ επηπιεφλησλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα απνκαθξχλνληαη κε δηάηαμε ζάξσζεο απφ
αλνμείδσην ράιπβα, πξνο ζάιακν ζπγθέληξσζεο, απφ φπνπ κέζσ αληιίαο νδεγνχληαη ζηε δψλε
ζπκπίεζεο ηνπ θνριία εζραξηζκάησλ γηα ηελ δηάζεζή ηνπο καδί κε ηα εζραξίζκαηα.
ην θαηψηεξν ζεκείν ηεο δεμακελήο εμάκκσζεο ζα ππάξρεη ρεηξνθίλεηε βάλα γηα ηελ εθθέλσζε θαη
ηνλ θαζαξηζκφ ηεο δηάηαμεο. Ζ εθθέλσζε θάζε δηάηαμεο ζα γίλεηαη πξνο ην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ ηεο
ΔΔΛ.
Σν ζπγθξφηεκα πξνεπεμεξγαζίαο ζα είλαη πιήξσο θιεηζηφ κε ζηφκηα απνκάθξπλζεο ηνπ δχζνκνπ
αέξα πξνο ηελ κνλάδα απφζκεζεο.
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Σν ζπγθξφηεκα πξνεπεμεξγαζίαο ζα έρεη ηνπηθφ πίλαθα κε PLC, ην νπνίν ζα ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία
φινπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο (εζράξσζε, εμάκκσζε, ζπκπηεζηήο εζραξηζκάησλ, κεηαθνξηθφο θνριίαο
άκκνπ, δηαρσξηζηήο άκκνπ, κεηαθνξηθφο θνριίαο κεηαθνξάο εζραξηζκάησλ, ζχζηεκα απνιίπαλζεο)
θαη ζα είλαη ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πξνεπεμεξγαζίαο. ηνλ
πίλαθα ηεο κνλάδαο ζα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:


Κεληξηθφο δηαθφπηεο ON/OFF ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κε αλνηθηή επαθή γηα έλδεημε θαη δηαθφπηεο
ON/OFF γηα ηνπο δηάθνξνπο θηλεηήξεο.



Έλδεημε βιάβεο ηεο κνλάδαο ηνπηθά, κε κπνπηφλ reset θαη ζρεηηθή έλδεημε.



Μέηξεζε ζηάζκεο αλάληε θαη θαηάληε ηεο εζράξσζεο γηα ηνλ απηφκαην έιεγρν ιεηηνπξγίαο
ηνπ βξαρίνλα εζράξσζεο.



Ρειέ πξνζηαζίαο θαη ζεξκηθά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θηλεηήξσλ ζε πεξίπησζε κεραληθήο
ππεξθφξησζεο.



Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο ιεηηνπξγίαο θαη βιάβεο.



Θεξκνζηάηεο κε ζεξκηθή αληίζηαζε ζηνλ πίλαθα γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο πγξαζίαο

8.2

πζηήκαηα αλάδεπζεο

8.2.1

Γεληθά
Ο αξηζκφο, ε ζέζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαδεπηήξσλ (ηχπνο, ηζρχο, ζηξνθέο, δηάκεηξνο
πηεξσηήο θηι.) ζα επηιερηνχλ απφ θαηαζθεπαζηή – πξνκεζεπηή ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δηεξγαζίαο πνπ ζα επηηειείηαη ζηε δεμακελή, ηε γεσκεηξία
ηεο δεμακελήο, ηελ ζπγθέληξσζε ζηεξεψλ θηι. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε ηερληθή πξνζθνξά ζα
ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθφ θχιιν ππνινγηζκνχ, ην νπνίν ζα εθδίδεηαη κε ηε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ
ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη κε ην νπνίν ζα ηεθκεξηψλεηαη ε επηινγή θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο
αλάκημεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ.

8.2.2

Τπνβξχρηνη αλαδεπηήξεο δεμακελψλ πιήξνπο αλάκημεο
Γηα ηηο δεμακελέο πιήξνπο αλάκεημεο ρξεζηκνπνηνχληαη αλαδεπηήξεο κεζαίσλ θαη πςειψλ ζηξνθψλ
νη νπνίνη ζα πξνζδίδνπλ ζην πγξφ επαξθή γξακκηθή ηαρχηεηα ξνήο (πρ. 0,24m/sec έσο 0,30m/sec)
θαη εηδηθή ηζρχ αλάδεπζεο θαηά ISO 21630.
Αλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ησλ αλαδεπηήξσλ δελ ζα είλαη
κεγαιχηεξε απφ 1.450 rpm. Ζ ηαρχηεηα ζα επηηπγράλεηαη είηε κε απεπζείαο ζχλδεζε ζε
αξγφζηξνθν ειεθηξνθηλεηήξα ή κέζσ κεησηήξα ζηξνθψλ.
Ζ πξνπέια ηνπ αλαδεπηήξα ζα απνηειείηαη απφ θαηάιιεια πιηθφ (κεηαιιηθφ ή πιαζηηθφ),
απξφζβιεην ζηε ρεκηθή δηάβξσζε θαη αλζεθηηθφ ζηε κεραληθή θζνξά. Σν θέιπθνο ηνπ θηλεηήξα ζα
είλαη απφ ρπηνζίδεξν GG-25 (EN-GJL-250) ή απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304, κε ιείεο επηθάλεηεο.
Όια ηα εθηεζεηκέλα ζην ξεπζηφ παμηκάδηα, βίδεο θαη ξνδέιεο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα
πξνδηαγξαθψλ AISI 304 ή θαιχηεξν.
Ο θηλεηήξαο ηνπ αλαδεπηήξα ζα είλαη επαγσγηθφο, ηχπνπ βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα, ηνπνζεηεκέλνο
κέζα ζε θέιπθνο (πεξίβιεκα), ν ζάιακνο ηνπ νπνίνπ ζα είλαη πδαηνζηεγήο θαη ζα είλαη
ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία αλάδεπζεο ξεπζηψλ ζεξκνθξαζίαο κέρξη 40°C θαη γηα 15
εθθηλήζεηο ηελ ψξα.
Ο θηλεηήξαο θαη ν αλαδεπηήξαο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνη θαη ζπλαξκνινγεκέλνη απφ ηνλ ίδην
θαηαζθεπαζηή. Οη έλζθαηξνη ηξηβείο πξέπεη λα είλαη ππνινγηζκέλνη γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 50.000
σξψλ, θαηά ISO 281.
Οη αλαδεπηήξεο ζα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα κεραληθφ ζηππηνζιίπηε (γηα ηελ εμσηεξηθή
ζηεγαλνπνίεζε) θαη γηα ηελ εζσηεξηθή ζηεγαλνπνίεζε ηεο πιεπξάο ηνπ θηλεηήξα είηε δεχηεξν κεραληθφ
ζηππηνζιίπηε είηε ζηεγαλνπνηεηηθφ δαθηχιην απφ πνιπκεξή ζηεγαλνπνηεηηθά πιηθά (Viton, NBR θηι.).
Σν ζπγθξφηεκα ζα είλαη αλεξηεκέλν ζε εηδηθή δηάηαμε (νδεγφ), ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζή
ηνπ θαη ε απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηελ δεμακελή, ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε εθθέλσζή ηεο. Γηα ην
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ζθνπφ απηφ ην θέιπθνο ηνπ αλαδεπηήξα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειν άγθηζηξν, ζην νπνίν ζα είλαη
κφληκα πξνζδεδεκέλε αιπζίδα ή ζπξκαηφζζρνηλν αλέιθπζεο.
Αλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ε δηάηαμε εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ
απαηηείηαη είζνδνο ηνπ πξνζσπηθνχ ζην πγξφ θξεάηην ή ηελ δεμακελή θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε
αλέιθπζε θαη ε θαζέιθπζε ηνπ αλαδεπηήξα. Γηα ηελ ζηήξημε θαη νδήγεζε ηνπ αλαδεπηήξα ζηελ ζέζε
έδξαζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη θνηινδνθφο απφ αλνμείδσην ράιπβα, θαηάιιειεο δηαηνκήο αλαιφγσο
ηνπ θνξηίνπ.
Ο αλαδεπηήξαο ζα ζηεξίδεηαη ζηε δνθφ θαζέιθπζεο, κέζσ ελφο πιαηζίνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα. Ζ
δηάηαμε θαζέιθπζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ αθξηβή ηνπνζέηεζε ηνπ αλαδεπηήξα ζηε βέιηηζηε
ζέζε αλάδεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή.

8.2.3

Αλαδεπηήξαο θαηαθφξπθνπ άμνλα
Οη αλαδεπηήξεο ζα είλαη θαηαθφξπθνη, θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε ζε γέθπξα θαη απνηεινχληαη απφ
ειεθηξνκεησηήξα, απφ ηνλ νπνίν αλαξηάηαη ν άμνλαο ηνπ αλαδεπηήξα. Ο άμνλαο ζα ζηεξίδεηαη
απνθιεηζηηθά ζην επάλσ κέξνο θαη δελ ζα δηαζέηεη έδξαλν ζην θάησ κέξνο, εληφο ησλ ιπκάησλ.
Αλάινγα κε ην κέγεζνο, ν άμνλαο ζα αλαξηάηαη είηε απ’επζείαο ζηνλ ειεθηξνκεησηήξα, ή ζα ππάξρεη
εηδηθή δηάηαμε αλάξηεζεο, ζην επάλσ κέξνο ηεο νπνίαο ζα ζπλδέεηαη ν ειεθηξνκεησηήξαο.
Σα πηεξχγηα δελ ζα είλαη ζπγθνιιεκέλα ζηνλ άμνλα αιιά ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε θνριίεο πεξί
ηνλ άμνλα ψζηε λα είλαη εχθνιε ε απνζπλαξκνιφγεζε ηνπο. Ο άμνλαο θαη ε πηεξσηή ησλ
αλαδεπηήξσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα (AISI 304) ή θαιχηεξν.
Ο ειεθηξηθφο θηλεηήξαο ζα είλαη αζχγρξνλνο, ηξηθαζηθφο κε βξαρπθπθισκέλν δξνκέα θιάζεο
κφλσζεο F πξνζηαζίαο IP 55. Ο ζπληειεζηήο ρξήζεο (service factor) ηνπ κεησηήξα (εθφζνλ απηφο
απαηηείηαη) ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,50, ελψ ν θηλεηήξαο θαη ηα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θίλεζεο ζα
είλαη ππνινγηζκέλα γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 20.000 σξψλ.

8.3

Αθπδάηωζε ηιύνο

8.3.1

Φπγνθεληξεηέο
Ο θπγνθεληξηθφο δηαρσξηζηήξαο ζα απνηειείηαη απφ πεξηζηξεθφκελν θπγνθεληξηθφ ηχκπαλν πνπ
εζσηεξηθά ζα θέξεη θνριία πεξηζηξεθφκελν ηαπηφρξνλα κε ην ηχκπαλν. Σχκπαλν θαη θνριίαο ζα
έρνπλ ζπγθιίλνλ θσληθφ ζρήκα πξνο ην άθξν εμφδνπ ζηεξεψλ.
Ζ είζνδνο ηεο πξνο πάρπλζε ηιχνο ζα γίλεηαη κέζσ εηδηθνχ νκφθεληξνπ ζσιήλα εηζφδνπ, πνπ
πξέπεη λα κπνξεί λα απνζπλαξκνινγείηαη θαη λα εμέξρεηαη απφ ην ζπγθξφηεκα ρσξίο ηελ αλάγθε
αλνίγκαηνο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο, φινπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Σν εηδηθφ ηεκάρην εηζφδνπ ηεο ηιχνο
ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη λα πεξηιακβάλεη
δηάηαμε γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ πνιπειεθηξνιχηε.
Ζ έμνδνο ησλ πγξψλ (ζηξαγγηζκάησλ) ζα γίλεηαη κέζσ ξπζκίζηκεο δηάηαμεο ππεξρείιηζεο ζε
θιαληδσηή ζχλδεζε γηα ηελ ζχλδεζε κε ηνλ ζσιήλα απνξξνήο, πνπ ζα νδεγεί ηα ζηξαγγίδηα ζην
δίθηπν ζηξαγγηδίσλ ηεο εγθαηάζηαζεο.
Ο θπγνθεληξεηήο πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλνο επί ελφο ζηηβαξνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν
ζα κπνξεί λα παξαιάβεη φια ηα δπλακηθά θαη ζηαηηθά θνξηία, ρσξίο παξακνξθψζεηο ή έληνλεο
ηαιαληψζεηο. Σν φιν ζπγθξφηεκα ζα ζηεξίδεηαη πάλσ ζε αληηθξαδαζκηθά ειαζηηθά ζηεξίγκαηα. Γηα
θαιχηεξε ερνκφλσζε ην ζπγθξφηεκα ζα θέξεη εηδηθφ ερνκνλσηηθφ θάιπκκα πάλσ απφ ην θέιπθνο
ηνπ ζπζηήκαηνο ηπκπάλνπ/θνριία.
Σα εμαξηήκαηα ηνπ θπγνθεληξεηή πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηε ιάζπε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα
απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο ηζνδχλακεο ή αλψηεξεο απφ AISI 316. Σα αθξνπηεξχγηα ηνπ
θνριία θαζψο θαη νη νπέο δηφδνπ ηεο ιάζπεο ζα θέξνπλ επηπξφζζεηε πξνζηαζία.
Ζ θίλεζε ηνπ ηπκπάλνπ ζα επηηπγράλεηαη κέζσ ελφο θχξηνπ ειεθηξνθηλεηήξα. Θα πξέπεη λα ππάξρεη
δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ησλ ζηξνθψλ ιεηηνπξγίαο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν αλαινγηθά ζε φιε ηελ πεξηνρή
ζηξνθψλ. Ζ ξχζκηζε ηεο δηαθνξηθήο ηαρχηεηαο ηνπ θνριία ζα γίλεηαη κε μερσξηζηφ θηλεηήξα
ξπζκηδφκελσλ ζηξνθψλ (ειεθηξηθφ ή πδξαπιηθφ), πνπ ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θίλεζεο ηνπ θνριία
αθφκα θαη φηαλ ην ηχκπαλν είλαη ζε ζηάζε. Ο θχξηνο θηλεηήξαο ζα θηλεί ην ηχκπαλν, ελψ ν δεχηεξνο
θηλεηήξαο κέζσ μερσξηζηνχ ζπζηήκαηνο θίλεζεο ζα αιιάδεη ηελ δηαθνξηθή ηαρχηεηα, είηε απ’
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επζείαο, κέζσ δηαθνξηθνχ κεησηήξα, ή ιεηηνπξγψληαο σο γελλήηξηα, νπφηε ζα αλαηξνθνδνηεί ζηνλ
θπξίσο θηλεηήξα ηελ παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα.
Ο θπγνθεληξεηήο ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ ηδηαίηεξν ςεθηαθφ φξγαλν ειέγρνπ ή PLC θαη
ξπζκηζηέο ζπρλφηεηαο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ, πνπ ζα είλαη ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή
ηνπ θπγνθεληξεηή θαη ζα ελζσκαησζνχλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηεο κνλάδαο αθπδάησζεο. Ο πίλαθαο
ζα παξέρεη ςεθηαθά ζήκαηα αζηνρίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαζψο θαη ςεθηαθά φξγαλα έλδεημεο ηεο
ξνπήο ηνπ θνριία, ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ηπκπάλνπ, ηεο δηαθνξηθήο ηαρχηεηαο ηπκπάλνπ - θνριία θαη ηεο
ζεξκνθξαζίαο ησλ εδξάλσλ.
Σν ζπγθξφηεκα πξέπεη λα ηίζεηαη απηφκαηα εθηφο ιεηηνπξγίαο ζε πεξηπηψζεηο:


ππεξθφξησζεο (πςειή ξνπή) ηνπ θνριία,



ππεξζέξκαλζεο εδξάλσλ,



ππεξβνιηθψλ θξαδαζκψλ θαη



ππεξζέξκαλζεο θηλεηήξσλ.

Γηα θάζε είδνο αζηνρίαο ζα ππάξρεη ηδηαίηεξε έλδεημε ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηεο κνλάδαο
αθπδάησζεο, κήλπκα γηα ηελ ιίπαλζε ησλ εδξάλσλ, ελεκέξσζε ηνπ ΚΔΛ ηεο κνλάδαο, θαζψο
επίζεο θαη αθνπζηηθφ ζήκα ζπλαγεξκνχ.
Απφ ηνλ Πίλαθα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ησλ παξαθάησ
ηνπιάρηζηνλ ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο:


ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηπκπάλνπ



δηαθνξηθή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηπκπάλνπ – θνριία



ξνπή αζθνχκελε ζην θνριία

Ζ δηαθνξηθή ηαρχηεηα ζα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη απηφκαηα απφ ην ςεθηαθφ φξγαλν ειέγρνπ θαη
ξχζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπγνθεληξεηή αιιά θαη λα παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα επέκβαζεο ηνπ
ρεηξηζηή .
Ο θπγνθεληξεηήο ζα είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ θαηαζθεπαζηή, πνπ ζα δηαζέηεη ISO 9001 ή ηζνδχλακν
γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή παξφκνησλ ζπγθξνηεκάησλ.

8.3.2
8.3.2.1

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

8.3.2.2

Δθηέιεζε εξγαζηψλ
Ζ εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα θαη ζηηο
επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο θαζψο επίζεο θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ
εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ζέζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε
απνδνηηθή ιεηηνπξγία.

8.3.2.3

Κνριηνκεηαθνξείο
Οη θνριηνκεηαθνξείο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ζπείξεο εηδηθνχ ράιπβα, πνπ ζα πεξηζηξέθεηαη
εληφο αλνμείδσηεο AISI 304 ζθάθεο. Μεηαμχ ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ θνριία θαη ηεο αλνμείδσηεο
ζθάθεο ζα παξεκβάιιεηαη αληηηξηβηθφ πιηθφ απφ πνιπαηζπιέλην πνιχ κεγάιεο κνξηαθήο κάδαο,
πάρνπο ηνπιάρηζην 5 mm, γηα θνριίεο δηακέηξνπ < Φ300 θαη πάρνπο ηνπιάρηζην 8mm γηα θνριίεο
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ν

δηακέηξνπ > Φ300. Ζ θιίζε ηνπο πξνο ηελ νξηδφληηα δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 30 , εθηφο εάλ
πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. Οη ζπείξεο ζα είλαη πςειήο αληνρήο, ςπρξήο εμέιαζεο θαη ζα θέξνπλ
εζσηεξηθή λεχξσζε γηα ελίζρπζε ηεο αληνρήο ηνπο.
Σα ηθξηψκαηα ζηήξημεο ζα είλαη ραιχβδηλα, κε θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία, θαηεγνξίαο 03,
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο, ζηεξεάο θαηαζθεπήο θαη θαηάιιεια λα δερηνχλ ηα ζηαηηθά
θαη δπλακηθά θνξηία. Οη θνριηνκεηαθνξείο ζα κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε θίλεζε θαη φηαλ είλαη πιήξσο
θνξησκέλνη.
Σα θειχθε ησλ θνριηψλ ζα είλαη ζρήκαηνο U απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304, ζα δηαζέηνπλ
αθαηξνχκελα θαιχκκαηα γηα επηζεψξεζε.
Οη ζχλδεζκνη ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνη, γηα λα
κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ην ζπλερέο πιήξεο θνξηίν πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ξνπήο εθθίλεζεο ηνπ
θηλεηήξα (250% ηεο ξνπήο πιήξνπο θνξηίνπ ηνπ θηλεηήξα).
ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηε Μειέηε θαζνξίδεηαη ν ηχπνο ηνπ θνριηνκεηαθνξέα: κε άμνλα ή
ρσξίο άμνλα, αλάινγα κε ην δηαθηλνχκελν πιηθφ.
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9.

ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ

9.1

Γεληθά
Θα πξέπεη φιεο νη δεμακελέο λα κπνξνχλ λα εθθελσζνχλ πιήξσο, είηε κε βαξχηεηα ή κε θνξεηή
ππνβξχρηα αληιία, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ
ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ επαξθείο ξήζεηο ή άιια κέζα γηα ηελ ζηξάγγηζε ηνπ ππζκέλα ησλ
δεμακελψλ πξνο έλα βαζχ θξεάηην γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θνξεηήο αληιίαο πξνο ηηο ινηπέο
δεμακελέο ηηο εγθαηάζηαζεο γηα επεμεξγαζία.
Θα πξνβιεθζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο παξαθάκςεηο γηα ηελ αζθαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ
εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ.
Αλάληε παξάιιεισλ νκνεηδψλ κνλάδσλ ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ κεξηζηέο παξνρήο γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο ηζνθαηαλνκήο ηεο παξνρήο ζηηο θαηάληε κνλάδεο. Ζ ηζνθαηαλνκή ηεο παξνρήο ζα
γίλεηαη κε ππεξρεηιηζηέο ιεπηήο ζηέςεο ή άιιν δφθηκν ηξφπν, ελψ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θαη ε
απνκφλσζε ησλ επηκέξνπο γξακκψλ.
Όπνπ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά (π.ρ. αληιηνζηάζηα) ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί επαξθήο αξηζκφο
εθεδξηθψλ κνλάδσλ. Δάλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ε δηαηηζέκελε εθεδξεία ζα πξέπεη λα είλαη
κεγαιχηεξε απφ 25%.
Θα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε είζνδνο αηφκσλ ζηνπο πγξνχο ζαιάκνπο ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη ησλ
θιεηζηψλ δεμακελψλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνθπγή
απνζέζεσλ ζηνπο ζαιάκνπο θαη ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλέιθπζεο ηνπ εμνπιηζκνχ
απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κε θαηάιιειεο δηαηάμεηο θαη αλπςσηηθφ εμνπιηζκφ.
Όιεο ηηο ππνβξχρηεο αληιίεο θαη νη ππνβξχρηνη αλαδεπηήξεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ νδεγνχο
αλέιθπζεο απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη επαξθέο κήθνο αιπζίδαο πνπ ζα είλαη κφληκα ζπλδεδεκέλε
κε ηελ αληιία ή ηνλ αλαδεπηήξα γηα ηελ αλχςσζή ηνπο ζην επίπεδν εξγαζίαο. Δπίζεο ζην
ζθπξφδεκα ζα εγθαηαζηαζνχλ ζσιήλεο κε θιάληδεο σο ππνδνρείο γηα ηελ ζηήξημε ηνπ θνξεηνχ
αλπςσηηθνχ εμνπιηζκνχ.
Όπνπ απαηηείηαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ζα ππάξρεη ζηεζαίν ειάρηζηνπ χςνπο 80 cm ή θηγθιηδψκαηα
ειάρηζηνπ χςνπο 1,10m γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ.
Πιεζίνλ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζε εχθνια πξνζβάζηκε ζέζε πξέπεη λα ππάξρεη θνκβίνλ εθηάθηνπ
αλάγθεο γηα ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζε πεξίπησζε αλάγθεο.
Ζ εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο
Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν Αλάδνρνο
ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ
παξαθνινχζεζε θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε, ηε ζέζε ηνπ έξγνπ ζε ιεηηνπξγία θαη ηηο δνθηκέο ηνπ. ε
θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη επρεξήο θαη αζθαιήο πξφζβαζε θαη ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ απνθνκηδή θαη ζπληήξεζε ηνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ
εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε, ηε ζέζε ηνπ έξγνπ ζε ιεηηνπξγία θαη
ηηο δνθηκέο ηνπ.

9.2

Αεξηζκόο ρώξωλ
ε φινπο ηνπο ρψξνπο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ πξφιεςε
θηλδχλσλ απφ ηελ κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ νμπγφλνπ ζηελ αηκφζθαηξα, ππξθαγηά, έθξεμε,
δειεηεξίαζε, κφιπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ θηι. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε κφληκνπ
εμνπιηζκνχ αλίρλεπζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αηκφζθαηξαο ζηνπο ρψξνπο απηνχο.
Ο εμνπιηζκφο αλίρλεπζεο πξέπεη λα έρεη αληηεθξεθηηθή πξνζηαζία θαη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηηο
ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. O κφληκα εγθαζηζηάκελνο εμνπιηζκφο αλίρλεπζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ηεο πεξηνρήο (πρ. ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ
εμαεξηζκνχ), θαζψο επίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε κε κέζα επηθνηλσλίαο (πρ. ηειέθσλα).
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Γηα ηελ εμέηαζε ησλ θηλδχλσλ δεκηνπξγίαο εθξεθηηθήο αηκφζθαηξαο, γηα ηελ επηινγή θαη πινπνίεζε
ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε Κνηλνηηθή Οδεγία Νν 99/92/EC ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ.
ηηο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ, πνπ ν θίλδπλνο έθξεμεο είλαη κεγάινο πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε
ζήκαλζε θαη ε πξφζβαζε ζε απηνχο λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα.

9.3

ήκαλζε
ηνπο ρψξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ επδηάθξηηεο
επηγξαθέο ζε πεξίνπηεο θαη θαηάιιειεο ζέζεηο. Δηδηθφηεξα επηγξαθέο πξέπεη λα αλαξηψληαη:


ζηελ είζνδν επηθίλδπλσλ πεξηνρψλ, γηα ηελ πξνεηδνπνίεζε θηλδχλνπ (π.ρ. πςειή ζηάζκε
ζνξχβνπ, θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο, επηθίλδπλα ρεκηθά, θηι.).



γηα ηελ θνηλνπνίεζε εηδηθψλ ππνρξεψζεσλ ή απαηηήζεσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ είζνδν
ζηνλ ρψξν (π.ρ. απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο, ρξήζε γπαιηψλ αζθαιείαο, αθνπζηηθψλ θηι.).



γηα ηνλ εμνπιηζκφ αζθαιείαο ηεο πεξηνρήο (π.ρ. έμνδνη θηλδχλνπ, εμνπιηζκφο δηάζσζεο, θνπηί
πξψησλ βνεζεηψλ θηι.).
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10.

ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ

10.1

Γεληθά
Οη εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλνπλ,
κεηαμχ άιισλ ηε θαηαζθεπή, πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη δνθηκή φισλ ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ
ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ.
ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ αθνινπζνχλ, φπνπ γίλεηαη κλεία
πξνηχπσλ θαη θαλνληζκψλ, λνείηαη φηη απηά αλαθέξνληαη ζαλ νδεγνί γηα ηελ απνδεθηή πνηφηεηα
πιηθψλ θαη εξγαζίαο. Δλαιιαθηηθά πξφηππα είλαη απνδεθηά εθφζνλ πξνδηαγξάθνπλ ηζνδχλακεο
πνηφηεηεο πξντφλησλ θαη ζπκθσλνχλ κε ηα πξφηππα ηνπ ΔΛΟΣ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΓΔΖ.

10.2

Δθαξκνζηένη Καλνληζκνί θαη Πξόηππα


Απφθαζε ηεο Πνιενδνκίαο 3046 / 304 / 30-1-1989 (Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο) (Φ.Δ.Κ. 59 Γ /
3-2-1989) κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο



Καλνληζκφ εζσηεξηθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (ΚΔΖΔ) πνπ ηζρχεη ζηελ Διιάδα



Καλνληζκνί ΓΔΖ



Καλνληζκνί ΟΣΔ



Δπξσπατθνί θαλνληζκνί EN θαη HD ηεο CENELEC



Πξφηππα ΔΛΟΣ



Γεξκαληθά πξφηππα DIN



Γεξκαληθά πξφηππα VDE



Βξεηαληθά πξφηππα BS



Γηεζλή πξφηππα IEC

ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ παξαπάλσ πξνηχπσλ ηζρχεη ε παξαθάησ ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο:

10.3

10.4



Πξφηππα ΔΛΟΣ



Καλνληζκνί ΓΔΖ



Καλνληζκνί ΟΣΔ



Δπξσπατθνί θαλνληζκνί EN θαη HD ηεο CENELEC



Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή

Γεδνκέλα
Γηαλνκή ελέξγεηαο

400 - 230 V - 50 Hz

Κηλεηήξεο ηζρχνο > 1 kW

400 V (3 θάζεηο)

Φσηηζκφο

230 V (1 θάζε)

Ρεπκαηνδφηεο θνηλνί (ηχπνπ schuko)

230 V (1 θάζε)

Ρεπκαηνδφηεο ηζρχνο

400 V (3 θάζεηο)

Μέγηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο

40νC.

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο
ηνπο ρψξνπο φπνπ εγθαζίζηαληαη πίλαθεο δηαλνκήο Μ.Σ. ή Υ.Σ., κεηαζρεκαηηζηέο δηαλνκήο θαη Ζ/Ε
ζα ηνπνζεηεζνχλ ειαζηηθά ειεθηξνκνλσηηθά δάπεδα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηνπο
θηλδχλνπο ηνπ ειεθηξηθνχ ηφμνπ. Σν δάπεδν ζα έρεη επαξθέο κήθνο γηα λα θαιχπηεη φιν ην πιάηνο
ηνπ πίλαθα ή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ειάρηζην πιάηνο 1,0 m.
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Θα ρξεζηκνπνηεζεί δάπεδν θαηεγνξίαο κφλσζεο Class 3, ην νπνίν ζα δηαζέηεη ζρεηηθή πηζηνπνίεζε.

10.5

Δπηζεώξεζε θαη Γνθηκέο
Ζ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θαη νη ζπζθεπέο ζα επηζεσξνχληαη θαη ζα δνθηκάδνληαη ηαθηηθά
παξνπζία ηνπ Δπηβιέπνληα Μεραληθνχ.
Οη δνθηκέο ζην εξγνζηάζην κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ βαζηθέο δνθηκέο απφδνζεο γηα θάζε ηχπν
ζπζθεπήο, ζπλήζεηο δνθηκέο πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη νη ζπζθεπέο έρνπλ ζπλαξκνινγεζεί ζσζηά θαη
ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά απφ άπνςε ειεθηξνινγηθή θαη κεραλνινγηθή, δνθηκέο θαη κεηξήζεηο ησλ
ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα αληίζηαζε γεηψζεσο, γηα αληίζηαζε κφλσζεο θπθισκάησλ, γηα
αληνρή κφλσζεο δηαθνπηψλ, αληνρή θχξησλ γξακκψλ κεηαθνξάο, θηλεηήξσλ, γελλεηξηψλ θαη
κεηαζρεκαηηζηψλ θαζψο θαη δνθηκέο απνδνρήο απφ αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα
ζπζηήζεη ν Δξγνδφηεο.
Οη δνθηκέο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζα πεξηιακβάλνπλ δνθηκέο, πξηλ ηε ζέζε ηνπ έξγνπ ζε απνδνηηθή
ιεηηνπξγία γηα φιν ην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ, θαισδηψζεηο θαη βνεζεηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη
ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δνθηκή ππφ θνξηίν.
Όια ηα φξγαλα ζα δνθηκαζζνχλ θαηά ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο φηαλ
ελεξγνπνηεζνχλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε πεγή ελέξγεηαο.
Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ζα ππνβιεζνχλ:


Πηζηνπνηεηηθά ΓΔΖ



Πηζηνπνηεηηθά ζπλήζσλ δνθηκψλ ησλ ζπζθεπψλ



Πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ εγθαηαζηάζεσλ



Πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ αγσγηκφηεηαο
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11.

ΟΡΓΑΝΑ ΜΔΣΡΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ

11.1

Γεληθά
Όια ηα φξγαλα θαη ν ζπλαθήο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη βηνκεραληθά πξντφληα πξνεξρφκελα
απφ θαηαζθεπαζηέο πηζηνπνηεκέλνπο θαηά ISO 9001:2015, κε απνδεδεηγκέλε θαιή θαη αμηφπηζηε
ιεηηνπξγία ζε παξφκνηα έξγα.
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηο
ππεξεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, ηε ζέζε
ηνπ έξγνπ ζε ιεηηνπξγία θαη ηηο δνθηκέο ηνπ εμνπιηζκνχ.
Όια ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ δφθηκα πιηθά, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο,
αμηφπηζηα, εληαίνπ ηχπνπ θαη κειεηεκέλα έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπληήξεζε θαη ε επηζθεπή. Σα
γπαιηά φισλ ησλ ελδεηθηηθψλ νξγάλσλ πξέπεη λα είλαη ηχπνπ καη, κε αλαθιαζηηθά. Σα αλαινγηθά
φξγαλα ζα έρνπλ έμνδν 0/4…20 mA, θαη ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα κεηξήζεηο ηνπ ξεπζηνχ
κέζνπ γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη θαη γηα φιν ην εχξνο ζεξκνθξαζηψλ ηνπ.
Σα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγάλσλ απηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηα αθφινπζα:
Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε εθαξκνγήο (24 V DC ή 230 V AC).


Σα φξγαλα ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηε ζήκαλζε «CE» ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο
Νέαο Πξνζέγγηζεο 73/23, 89/336 θαη 93/68. Μφλν φηαλ πινπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ πην
πάλσ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ επηηξέπεηαη ε ζήκαλζε «CE».



Σα φξγαλα κεηξήζεσο γεληθά πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο VDE 0410 θαη ηα
πξφηππα IEC 51 θαη IEC 521.



Ζ ηάζε δνθηκήο γηα ηελ αληνρή ησλ νξγάλσλ κεηξήζεσο ζα είλαη ε θαηάιιειε γηα ηελ
αληίζηνηρε πεξηνρή κέηξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ απαηηνχκελε θιάζε αθξίβεηαο. Ζ θιάζε
αθξηβείαο ζα αλαθέξεηαη γηα ηελ ζεξκνθξαζία +20°C ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο VDE
0410.



Σν πεξίβιεκα ησλ νξγάλσλ ζα είλαη ζηεγαλφ, γηα εθηφμεπζε λεξνχ θαη ζθφλεο.



Ζ βαζκίδα κεηξήζεσο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43802 θαη ε δηάηαμε ησλ
αθξνδεθηψλ ειεθηξηθήο ζπλδέζεσο ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43807.



Σα φξγαλα πνπ πξνγξακκαηίδνληαη ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε θνξεηφ
ππνινγηζηή γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη λα δηαζέηνπλ ππνδνρή θαη ηα αλαγθαία εμαξηήκαηα
γηα ηελ δηαζχλδεζε απηή. Δπίζεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα ινγηζκηθά γηα λα είλαη
δπλαηφο ν πξνγξακκαηηζκφο απφ ηελ Τπεξεζία.



Οη θαισδηψζεηο ησλ νξγάλσλ ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αζθάιεηεο.

ε φηη αθνξά ηα αλαινγηθά φξγαλα κέηξεζεο, επηζεκαίλεηαη φηη κεηαηξνπέαο / εληζρπηήο ζα
ηνπνζεηεζεί, θαηά γεληθφ θαλφλα, επί ηνπ ηνπηθνχ πίλαθα. Οη ζπλδέζεηο κεηαμχ αηζζεηεξίνπ θαη
κεηαηξνπέα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ εηδηθψλ θαισδίσλ δηπιήο ζσξάθηζεο, πξνκήζεηαο ηνπ
θαηαζθεπαζηή ηνπ νξγάλνπ, γηα πξνζηαζία έλαληη ειεθηξνκαγλεηηθψλ παξεκβνιψλ, ηα νπνία ζα
εμαζθαιίδνπλ ηελ κεηαθνξά ηνπ ζήκαηνο ρσξίο απψιεηεο. ε θάζε πεξίπησζε ζα δηαζθαιίδεηαη
πξνζηαζία ΗΡ 65. Οη αηζζεηήξεο ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα πιεκκχξαο ζα πιεξνχλ ηελ
θιάζε πξνζηαζίαο ΗΡ68.
Σα φξγαλα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ κε ηδηαίηεξε ζρνιαζηηθφηεηα, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ν βαζκφο
πξνζηαζίαο ηνπο σο πξνο ηελ ζηεγαλφηεηα, ε ζσζηή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ε
θαιαίζζεηε εκθάληζε ηνπο.
Όπνπ απαηηείηαη ηνπνζέηεζε εθηφο πηλάθσλ, ε ζηήξημε ησλ κεηαδνηψλ/εληζρπηψλ ζα γίλεηαη είηε ζε
αλνμείδσηεο κηθξνθαηαζθεπέο, φπνπ ηα κπνπιφληα, θνριίεο θηι. πιηθά ζηεξέσζεο πξέπεη λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα είηε εληφο ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ. Ζ ζέζε ηνπνζέηεζεο
ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη εγθεθξηκέλε απφ ηελ Τπεξεζία.

ειίδα 45

Γ.Δ.Τ.Α. ΠΑΡΟΤ

Έξγα εθζπγρξνληζκνύ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ΒΙΟΚΑ Παξνηθηάο Πάξνπ
κε ζθνπό ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ιπκάηωλ
Σεύρε Γεκνπξάηεζεο
Σεχρνο 5.2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Μεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ

Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα παξαθάησ ζηνηρεία
θαη πιεξνθνξίεο, γηα έγθξηζε:

11.2



Πηζηνπνηεηηθφ βαζκνλφκεζεο ή ειέγρνπ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή



Πίλαθα ζε γξαπηή θαη ειεθηξνληθή κνξθή κε ηηο παξακέηξνπο πνπ εηζήγαγε ν Αλάδνρνο γηα
ηελ ηνπνζέηεζε θαη ξχζκηζε ηνπ νξγάλνπ.



Πίλαθα κε ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο πνπ απαηηείηαη. ην πξφγξακκα ζα αλαθέξεηαη θαη ε
πεξίνδνο αλάκεζα ζηηο ζπληεξήζεηο θαη ηα απαηηνχκελα αλαιψζηκα πιηθά θαη αληαιιαθηηθά.



Σα πηζηνπνηεηηθά ησλ δνθηκψλ.



Φπιιάδην ιεηηνπξγίαο θαη αλίρλεπζεο βιαβψλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα.



Φπιιάδην νδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.



Σερληθά θπιιάδηα θαη εγρεηξίδηα ησλ νξγάλσλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ Διιεληθή ή ηελ
Αγγιηθή γιψζζα.

Γηαθόπηεο ζηάζκεο
Οη δηαθφπηεο ζηάζκεο ζα εγθαηαζηαζνχλ εληφο ησλ πγξψλ ζαιάκσλ ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη ζα είλαη
θαηάιιεινη γηα ιεηηνπξγία ζε ιχκαηα.
Ο δηαθφπηεο ζα είλαη ηχπνπ πισηήξα κε θαηάιιειν ειεθηξηθφ αηζζεηήξην. Σν φξγαλν ζα παξέρεη
ςεθηαθφ (δηαθνπηηθφ) ζήκα ON / OFF, θαηάιιειν γηα ζχλδεζε ζε θχθισκα ρακειήο ηζρχνο,
ζπκβαηφ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ ζπζθεπψλ ειέγρνπ.
Ο δηαθφπηεο ζηάζκεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ θαιψδην δηαηνκήο 3 x 0,8 mm2.
Σν θαιψδην θάζε πισηήξα ζα ζηεξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θαη ζα
βξίζθεηαη ζε ζέζε φπνπ δελ ζα επεξεάδεηαη απφ ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία απηνχ.

11.3

Γηαηάμεηο κέηξεζεο ελέξγεηαο
Ο κεηξεηήο ειεθηξηθψλ κεγεζψλ ζα είλαη έλαο πξνγξακκαηηδφκελνο κεηξεηήο θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο πνπ κεηξά ηηο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο ησλ ηζνξξνπεκέλσλ ή κε κνλνθαζηθψλ θαη
ηξηθαζηθψλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ.
Σα κεγέζε πνπ κεηξάεη, ζα είλαη ηα παξαθάησ:


Πνιηθή ηάζε



Φαζηθή ηάζε



Έληαζε ξεχκαηνο



πρλφηεηα



Δλεξγφ ηζρχ



Άεξγν ηζρχ



Φαηλφκελε ηζρχ



Δλεξγφ ελέξγεηα



Άεξγν ελέξγεηα



πλθ

Ο κεηξεηήο ζα δηαζέηεη δχν εμφδνπο παικνχ γηα κέηξεζε ελέξγεηαο (π.ρ. ελεξγνχ, άεξγεο),
πξνζηαζία απφ ππέξηαζε θαη αθξίβεηα 1% (θαηά ΗΔC 688)
Σν φξγαλν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειε ζχξα γηα ηελ επηθνηλσλία κε PLC θαη ηελ απνζηνιή ησλ
δεδνκέλσλ ζην θέληξν ειέγρνπ.
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12.

ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΔ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ ΥΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

12.1

Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί
Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ησλ ειεθηξηθψλ
πηλάθσλ ρακειήο ηάζεο (Υ.Σ.) ηνπ Έξγνπ.
Οη πίλαθεο ζα είλαη πιήξσο πηζηνπνηεκέλα – ηππνπνηεκέλα ζπζηήκαηα δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο
«verified assemblies», ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ πξφηππν IEC 61439-1 θαη IEC 61439-2.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ησλ πηλάθσλ είλαη ηα αθφινπζα:


Ολνκαζηηθή έληαζε ιεηηνπξγίαο

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε εθαξκνγήο



χζηεκα δηαλνκήο

ηξηθαζηθφ + γείσζε + νπδέηεξνο ή
κνλνθαζηθφ + γείσζε + νπδέηεξνο



Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο

400 V (10%) ή 230 V



Σάζε κφλσζεο θχξησλ δπγψλ

1.000 V



Σάζε δνθηκήο

2.500 V



πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο

50 Hz (-4%, +2%)



χζηεκα γείσζεο

TN (ή TT, IT)



Σάζε βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ

24 V DC γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη
απ’ επζείαο κε ην PLC θαη/ή 230 V AC γηα
ηα ινηπά θπθιψκαηα



Αληνρή ζε ξεχκα βξαρπθπθιψκαηνο
(kΑrms/sec) ζην ζεκείν πνπ δίδεηαη ε
ειεθηξηθή ελέξγεηα (πίλαθαο αθξνδεθηψλ)

25 kA θαη’ ειάρηζηνλ θαη ζχκθσλα κε ηα
κεγέζε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ
κειέηε
επηιεθηηθφηεηαο
θαη
ηνπο
ππνινγηζκνχο βξαρπθπθισκάησλ Υ.Σ.

Ο πίλαθαο ζα θέξεη ππνρξεσηηθά ηε ζήκαλζε «CE» ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο Νέαο
Πξνζέγγηζεο 73/23, 89/336 θαη 93/68. Ζ ζήκαλζε «CE» πξέπεη λα βξίζθεηαη πάλσ ζηελ πηλαθίδα
αλαγλψξηζεο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα. Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηήο ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ζα πξέπεη λα
δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2015 γηα ηελ θαηαζθεπή-ζπλαξκνιφγεζε
πηλάθσλ ρακειήο ηάζεο.
Όινη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο, πνπ ζα απνζηαινχλ ζην εξγνηάμην, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε ηα
απαξαίηεηα έγγξαθα ηνπ θαηαζθεπαζηή, πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί επηηπρψο
νη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο.
Μπξνζηά απφ ηνπο πίλαθεο θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρεηξηζκψλ ζα ηνπνζεηεζεί θαηάιιεινο
ειεθηξνκνλσηηθφο ηάπεηαο θαηάιιειεο βαζκνλφκεζεο αλάινγε κε ηελ ηάζε ιεηηνπξγίαο ηεο
εγθαηάζηαζεο

12.2

Τιηθά
Όινη νη πίλαθεο ζα είλαη ελφο θαηαζθεπαζηή ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θαη ν εζσηεξηθφο εμνπιηζκφο (πιηθά
πηλάθσλ) πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα είλαη πξνκήζεηα ελφο θαη κφλν νίθνπ
θαηαζθεπήο απηνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ελαιιαμηκφηεηα απηνχ.

12.2.1

Γεληθφο απηφκαηνο δηαθφπηεο
Ο γεληθφο απηφκαηνο δηαθφπηεο πξέπεη λα είλαη ηθαλφηεηαο δηαθνπήο 25 kΑ ηνπιάρηζηνλ, γηα ηάζε
400 V κε ζεξκηθά θαη καγλεηηθά ζηνηρεία επηιεγκέλα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηα
πξφηππα IEC 60947.2 θαη IEC 60157.1.
Κάζε γεληθφο δηαθφπηεο εγθαηαζηάζεσο ζα θέξεη ηε ζρεηηθή έλδεημε θαη ζα δηαθξίλεηαη απφ ηνπο
άιινπο δηαθφπηεο κε θαηάιιειν ρξψκα ή άιιν πξφζθνξν κέζν, ψζηε λα εληνπίδεηαη εχθνια ζε
πεξίπησζε αλάγθεο.
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Όηαλ ζε έλα ρψξν ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο γεληθνί δηαθφπηεο, ζα ηνπνζεηείηαη ζηνλ θαζέλα
πηλαθίδα ελδεηθηηθή ηεο εγθαηαζηάζεσο ή ηνπ ηκήκαηνο πνπ απηφο ειέγρεη.
Ο γεληθφο δηαθφπηεο ζα ηνπνζεηείηαη ζε μερσξηζηφ πεδίν, απνκνλσκέλνο απφ ηνλ ππφινηπν
εμνπιηζκφ ηνπ πίλαθα θαη ζα είλαη επηζθέςηκνο εθ ησλ έκπξνζζελ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν γεληθφο πίλαθαο ρακειήο ηάζεσο ζπλδέεηαη απεπζείαο, (ρσξίο ελδηάκεζν
κέζν άκεζεο απηφκαηεο δηαθνπήο) πξνο ηελ πιεπξά ηεο ρακειήο ηνπ κεηαζρεκαηηζηνχ, ν γεληθφο
δηαθφπηεο ή ζα είλαη απηφκαηνο ζπξφκελνπ ηχπνπ ή (εάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ) ζα πξνηάζζνληαη
ακέζσο ηεο εηζφδνπ ηνπ δηαθφπηνπ αζθάιεηεο πςειήο ηθαλφηεηαο δηαθνπήο (H.R.C.) θαη ζηηο ηξεηο
θάζεηο θαη αθαηξεηά ζηνηρεία απνκνλψζεσο.
ην πεδίν εηζφδνπ (φπνπ εθαξκφδεηαη) ζα ηνπνζεηνχληαη κφλν ηα εηζεξρφκελα θαιψδηα
ηξνθνδνζίαο. ε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θαισδίσλ δηαλνκήο.
ε φινπο ηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο ν γεληθφο δηαθφπηεο ζα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ
900 mm απφ ηε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ.

12.2.2

Απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ
Ζ πξνζηαζία θηλεηήξσλ απφ βξαρπθχθισκα ζα επηηπγράλεηαη κε απηφκαηνπο δηαθφπηεο ηζρχνο
θιεηζηνχ ηχπνπ. Ο ζπληνληζκφο κε ζπζθεπέο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ 2, φπσο νξίδεηαη απφ
ην πξφηππν IEC 60947-4.1.
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο γηα πξνζηαζία θηλεηήξσλ, ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο
θαλνληζκνχο IEC 60947-1 θαη 60947-2 ή κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο ησλ ρσξψλ κειψλ
(VDE 0660, BS 4752, NF EN 60947-1θαη 2), ήηνη:


Θα πξέπεη λα είλαη θαηεγνξίαο ρξήζεο Α (θαηά IEC 60947-2), κε ηθαλφηεηα δηαθνπήο ζε
ιεηηνπξγία (lcs) ίζε κε ηελ ηθαλφηεηα δηαθνπήο κεγίζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο (lcu)



Θα πξέπεη λα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο 690 V AC (50/60 Hz)



Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα απφδεπμε, φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο IEC 609472, παξάγξαθνο 7-27.



Θα πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε νξηδφληηα ή θάζεηε
ζηήξημή ηνπο, ρσξίο δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ απφδνζή ηνπο



Θα είλαη δπλαηφλ λα ηξνθνδνηνχληαη είηε απφ ηελ πιεπξά ηεο άθημεο είηε ηεο αλαρψξεζεο



Θα πξέπεη λα έρνπλ θιάζε κφλσζεο ΗΗ (ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN 60335-1) κεηαμχ
ηεο πξφζνςεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ θπθισκάησλ ηζρχνο.

Όινη νη θηλεηήξεο ζα πξνζηαηεχνληαη απφ εηδηθνχο απηφκαηνπο δηαθφπηεο κε ξπζκηδφκελε ζεξκηθή
θαη ζηαζεξή καγλεηηθή πξνζηαζία θαη ηηο απαξαίηεηεο βνεζεηηθέο επαθέο (ζήκαλζε πηψζεο
ζεξκηθνχ, βξαρπθπθιψκαηνο θαη δηαθφπηεο θιεηζηφο), ψζηε λα ππάξρεη απφιπηε πξνζηαζία φρη κφλν
απφ ππεξθφξηηζε θαη βξαρπθχθισκα θαη λα θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο DIN VDE 0110 – 0660 θαη
IEC 292-1.
Ο θάζε δηαθφπηεο ζα πξέπεη λα δίλεη ζε μερσξηζηέο αλεμάξηεηεο επαθέο ηελ ζήκαλζε φηη:


έρεη αλνίμεη



έρεη πέζεη ιφγσ ζεξκηθνχ,

Δίλαη δεθηφο θαη δηαθφπηεο πνπ δελ έρεη ζε αλεμάξηεηε επαθή ην ζεξκηθφ αιιά ηφηε ζα πξέπεη κεηά
ην ξειέ ηζρχνο λα ηνπνζεηεζεί ηδηαίηεξν ζεξκηθφ πξνζηαζίαο ηνπ θηλεηήξα κε μερσξηζηέο
αλεμάξηεηεο επαθέο γηα ηε ζήκαλζε.
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ πξέπεη λα έρνπλ ηα πην θάησ θαηαζθεπαζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά:


γηα κέγηζηε αζθάιεηα, νη επαθέο ηζρχνο ζα πξέπεη λα είλαη κέζα ζε πεξίβιεκα απφ
ζεξκναλζεθηηθφ πιηθφ, αλεμάξηεηεο απφ άιιεο ιεηηνπξγίεο φπσο ν κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο, ην
ζψκα, ε κνλάδα ειέγρνπ θαη ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα.
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ν κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ απηνκάησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα πξέπεη λα είλαη
ηχπνπ ηαρείαο δεχμεο – ηαρείαο απφδεπμεο, κε δπλαηφηεηα αθφπιηζεο ζε ζθάικα πνπ ζα είλαη
αλεμάξηεηε απφ ηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. Όινη νη πφινη ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα
θαηά ην θιείζηκν, άλνηγκα θαη αθφπιηζε ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε.



νη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηνχληαη απφ κία ιαβή
πνπ επθξηλψο απνδεηθλχεη ηηο ηξεηο δπλαηέο ζέζεηο: θιεηζηφο (ΟΝ), αλνηθηφο (OFF) θαη
αθφπιηζε (TRIPPED).



γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ηθαλφηεηα απφδεπμεο ζχκθσλα κε IEC 60947-2, παξάγξαθνο 7-27
πξέπεη:

-

ν κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο λα έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε ε ιαβή λα είλαη ζηε ζέζε OFF (O)
κφλνλ εάλ νη επαθέο ηζρχνο είλαη απνρσξηζκέλεο

-

ζηε ζέζε OFF ε ιαβή λα δείρλεη ηελ θαηάζηαζε απφδεπμεο



νη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα κπνξνχλ λα δερζνχλ ζηε ζέζε «απφδεπμεο»
εμάξηεκα θιεηδψκαηνο



νη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα δηαζέηνπλ έλα κπνπηφλ αθφπιηζεο, «push to
trip», γηα έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ αλνίγκαηνο ησλ πφισλ



ε νλνκαζηηθή έληαζε ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε, ην κπνπηφλ αθφπιηζεο, ε αλαγλψξηζε ηνπ
θπθιψκαηνο αλαρψξεζεο θαη ε έλδεημε ηεο ζέζεο ηεο επαθήο, πξέπεη λα είλαη επθξηλψο νξαηέο
θαη λα έρνπλ πξφζβαζε απφ ηελ πξφζνςε, κέζσ ηνπ κπξνζηηλνχ κέξνπο ή ηεο πφξηαο ηνπ
πίλαθα



νη απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ πνιχ πςειή ηθαλφηεηα
πεξηνξηζκνχ ησλ ξεπκάησλ. Ζ ειεθηξηθή αληνρή ησλ απηνκάησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο θιεηζηνχ
ηχπνπ, φπσο νξίδεηαη απφ ηα IEC 60947-2, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 θνξέο ην ειάρηζην
απαηηνχκελν απφ ηνπο θαλνληζκνχο.



ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ νη απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ λα εμνπιηζζνχλ κε
έλα πεξηζηξνθηθφ ρεηξηζηήξην φπνπ ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί εχθνια κία επαθή δεχμεο (κε
επηθάιπςε)



νη απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλνη, ψζηε λα
εγθαζίζηαληαη κε αζθάιεηα επί ηφπνπ ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα φπσο πελία εξγαζίαο ή
έιιεηςεο ηάζεο θαη βνεζεηηθέο επαθέο.

Δηδηθφηεξα γηα ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα:


ζα είλαη απνκνλσκέλα απφ ηα θπθιψκαηα ηζρχνο



φια ηα ειεθηξηθά βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ζα είλαη ηχπνπ «snap-in», κε θιεκνζεηξέο



φια ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ζα είλαη θνηλά γηα φιε ηελ γθάκα ησλ δηαθνπηψλ



βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη αθξνδέθηεο ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη κφληκα πάλσ ζην πιαίζην
ηνπ δηαθφπηε θαζψο θαη πάλσ ζην ίδην ην βνεζεηηθφ εμάξηεκα



ε πξνζζήθε ησλ βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ δελ ζα πξέπεη λα απμάλεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ
απηφκαηνπ δηαθφπηε.

Κηλεηήξεο κε νλνκαζηηθή ηζρχ κέρξη 2 kW ζα πξνζηαηεχνληαη κε ηξηπνιηθφ ζεξκηθφ ζηνηρείν
ππεξεληάζεσο θαη έλαληη δηαθνπήο θάζεσο.
Κηλεηήξεο κε νλνκαζηηθή ηζρχ κεγαιχηεξε ησλ 2 kW θαη κέρξη 75 kW ζα πξνζηαηεχνληαη κε
ηξηπνιηθφ ζεξκηθφ ζηνηρείν ππεξεληάζεσο, έλαληη δηαθνπήο θάζεσο θαη ξπζκηδφκελα καγλεηηθά
ηπιίγκαηα. Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηξηθαζηθφ ειεθηξνλφκν πξνζηαζίαο
θηλεηήξσλ.
Κηλεηήξεο κε νλνκαζηηθή ηζρχ κεγαιχηεξε ησλ 75 kW ζα πξνζηαηεχνληαη κε ειεθηξνληθή κνλάδα
πξνζηαζίαο θηλεηήξνο. Ζ κνλάδα απηή ζα πεξηέρεη έλα ηζνδχλακν ζεξκηθφ θχθισκα, αζξνηζηηθφ ησλ
απσιεηψλ ζηδήξνπ θαη ραιθνχ ηνπ θηλεηήξα. Βάζεη ησλ απσιεηψλ απηψλ ζα παξάγεη ηε
ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε ζεξκνθξαζίαο ηνπ θηλεηήξα θαηά ην ζηάδην ηεο εθθίλεζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο
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θαη ηεο ςχμεσο. Ζ κνλάδα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηε ραξαθηεξηζηηθή απηή θαη θαηά ηε δηαθνπή ηεο
ξεπκαηνδνηήζεσο θαη λα αλαιακβάλεη πάιη ζην ζσζηφ ζεκείν ηεο θακπχιεο κφιηο ε ειεθηξνδφηεζε
απνθαηαζηαζεί. Ζ ραξαθηεξηζηηθή απηή θακπχιε πξέπεη λα επηδέρεηαη ξχζκηζε, ψζηε λα
αληαπνθξίλεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο εθθίλεζεο ηνπ θηλεηήξα, σο εμήο:


Πξνζηαζία έλαληη ππεξθνξηψζεσο (1,50 – 1,15 Ηn)



Πξνζηαζία έλαληη ζθάικαηνο πξνο γε (0,1 – 0,35 Ηn)



Πξνζηαζία έλαληη δηαθνπήο θάζεσο (2 – 3 sec)



Πξνζηαζία έλαληη ππεξηάζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθθηλήζεσο θαη ελψ ν θηλεηήξαο δελ έρεη
αξρίζεη αθφκε λα πεξηζηξέθεηαη (stalled rotor) (50 ms ζε 6–10 Ηn)



Πξνζηαζία επηηπρνχο εθθηλήζεσο έλαληη πηψζεσο ζεξκηθψλ

Θα δηαζέηεη έλα θεληξηθφ ειεθηξνλφκν πνπ ζα δηεγείξεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηηο πεξηπηψζεηο,
ππεξθνξηίζεσο, δηαθνπήο κίαο θάζεσο θαη ζθάικαηνο πξνο ηε γε.

12.2.3

Απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ (MCCB)
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ (MCCB) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζχκθσλα κε
ηα Πξφηππα IEC 60947-2 ή ηα αληίζηνηρα Πξφηππα ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ-κειψλ Δπξσπατθήο
Έλσζεο (VDE 0660, BS 4752, UTE C63120) ή κε ηα Πξφηππα UL 489. Σα πηζηνπνηεηηθά ηθαλφηεηαο
δηαθνπήο ησλ απηφκαησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη γηα ηελ θαηεγνξία Β ησλ
πξναλαθεξζέλησλ θαλνληζκψλ. Ζ δνθηκή ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηθαλφηεηα δηαθνπήο
ζε ιεηηνπξγία (lcs) λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην 50% ηεο ηθαλφηεηαο δηαθνπήο κέγηζηνπ
βξαρπθπθιψκαηνο (lcu) θαη ην νλνκαζηηθφ ξεχκα αληνρήο βξαρέσο ρξφλνπ (lcw) λα είλαη κε
25 kA/0,5 sec. Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο ζα πξέπεη λα έρνπλ νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγία 690 V
– 50 Hz θαη νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο 750 V – 50 Hz.
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο ζα κπνξεί λα είλαη βπζκαηηθνχ ηχπνπ ή ζπξνκέλνπ ζε θνξείν
ηξηπνιηθνί ή ηεηξαπνιηθνί.
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ σο 630Α ζα πξέπεη λα είλαη θαηεγνξίαο ρξήζεο Α
(θαηά IEC 60947-2), κε ηθαλφηεηα δηαθνπήο ζε ιεηηνπξγία (lcs) ίζε κε ηελ ηθαλφηεηα δηαθνπήο
κεγίζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο (lcu) ζε φιν ην εχξνο ηάζεο ιεηηνπξγίαο γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο έσο
250 Α θαη έσο ηα 500 V γηα κεγαιχηεξεο νλνκαζηηθέο εληάζεηο. Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα
απφδεπμε, φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο IEC 60947-2, παξάγξαθνο 7-27.
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ απφ 630Α έσο 1600Α ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφηεηαο
δηαθνπήο ζε ιεηηνπξγία βξαρπθπθιψκαηνο (Icu) θαη ην νλνκαζηηθφ ξεχκα αληνρήο βξαρέσο ρξφλνπ
(Icu) λα είλαη 25 kΑ/0,5 sec (εθηφο ησλ απηφκαησλ δηαθνπηψλ ηχπνπ πεξηνξηζηή ξεχκαηνο).
Γηα ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ άλσ ησλ 1600 Α ζα πξέπεη ε ηθαλφηεηα
δηαθνπήο κεγίζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο (Icu) λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην αλακελφκελν ξεχκα
βξαρπθχθισζεο (Isc) ζην ζεκείν ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο φπνπ πξννξίδεηαη, εθηφο αλ ν αλάληε
απηφκαηνο δηαθφπηεο ηζρχνο εμαζθαιίδεη ζπλεξγαζία ζχκθσλα κε ην IEC 947-2 Παξάξηεκα Α.
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε νξηδφληηα
ή θάζεηε ζηήξημε, ρσξίο δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ απφδνζε ηνπο. Θα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε
αληίζηξνθε ηξνθνδνζία ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε ηζρχνο ρσξίο κείσζε ηεο απφδνζεο ηνπ έσο ηα
500 V AC.
Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ ηαρείαο δεχμεο – ηαρείαο απφδεπμεο, κε ηε
ιεηηνπξγία κεραληθά αλεμάξηεηε απφ ηελ ιαβή ρεηξηζκνχ ψζηε λα εκπνδίδνληαη νη επαθέο λα
παξακέλνπλ θιεηζηέο ζε ζπλζήθεο ππεξθφξηηζεο ή βξαρπθχθισζεο. Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα
είλαη θαηαζθεπαζκέλνο έηζη ψζηε λα θηλεί ζπγρξφλσο φινπο ηνπο πφινπο ελφο πνιππνιηθνχ
απηφκαηνπ δηαθφπηε ζε πεξηπηψζεηο αλνίγκαηνο, θιεηζίκαηνο ή αθφπιηζεο.
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο ζα πξέπεη λα ρεηξίδνληαη απφ κία ιαβή ε νπνία ζα δείρλεη επθξηλψο
ηηο ηξεηο θχξηεο ζέζεηο ηεο ζπζθεπήο: ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία (ON), ζπζθεπή εθηφο ιεηηνπξγίαο (OFF),
ζπζθεπή ζε αθφπιηζε (TRIPPED). Δθφζνλ απαηηείηαη, ν απηφκαηνο δηαθφπηεο ζα είλαη
εθνδηαζκέλνο κε πεξηζηξνθηθφ ρεηξηζηήξην.
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Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλνο ψζηε ε ιαβή ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε λα
δείρλεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ επαθψλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έλδεημε ζεηηθήο απφδεπμεο.
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε ηθαλφηεηα πεξηνξηζκνχ
2
ηνπ ξεχκαηνο. Γηα βξαρπθπθιψκαηα, ε κέγηζηε ζεξκηθή θαηαπφλεζε I t ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε:


10.000.000 A s γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο ξεχκαηνο έσο 250 Α



5.000.000 A s γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο ξεχκαηνο 400 Α έσο 630 Α

2

2

Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα επηηξέπνπλ πςειή απφδνζε γηα ηελ ηερληθή ηεο εληζρπκέλεο πξνζηαζίαο
(cascading) κε ηε ρξήζε ζηελ αλαρψξεζε απηνκάησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ή
κηθξναπηνκάησλ δηαθνπηψλ ξάγαο.
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ, νη νλνκαζηηθέο εληάζεηο ησλ νπνίσλ είλαη ίζεο κε ηηο
νλνκαζηηθέο εληάζεηο ησλ κνλάδσλ ειέγρνπ ηνπο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ επηιεθηηθή
ζπλεξγαζία γηα νπνηνδήπνηε ξεχκα ζθάικαηνο έσο ηνπιάρηζηνλ 35 kArms, κε νπνηνδήπνηε απηφκαην
δηαθφπηε ζηελ αλαρψξεζε κε νλνκαζηηθή έληαζε κηθξφηεξε ή ίζε κε ην 0,4 ηεο νλνκαζηηθήο έληαζεο
ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε πνπ βξίζθεηαη πξνο ηελ άθημε. Ζ ειεθηξηθή αληνρή ησλ απηφκαησλ
δηαθνπηψλ ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ, φπσο νξίδεη ν θαλνληζκφο IEC 60947-2, ζα πξέπεη λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 3 θνξέο ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε απφ ηνπο θαλνληζκνχο.
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ζα έρνπλ δηπιή κφλσζε ζηελ πξφζνςε επηηξέπνληαο έηζη ηελ επηηφπνπ
εγθαηάζηαζε βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα απνκνλσζεί ε ζπζθεπή.
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ (MCCB) ζα ηνπνζεηνχληαη ζε πεδία πηλάθσλ θαη ζα
εμαζθαιίδεηαη βαζκφο πξνζηαζίαο ΗΡ30 απφ ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο (φηαλ
απηφο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηνλ πίλαθα), βαζκφο πξνζηαζίαο ΗΡ20 γηα ηα ππφινηπα κέξε ηνπ (πιελ
ησλ αθξνδεθηψλ) θαη δπλαηφηεηα επίηεπμεο βαζκνχ πξνζηαζίαο ΗΡ54 απφ ηελ κπξνζηηλή πιεπξά
ηνπ δηαθφπηε κε θαηάιιεινπο κεραληζκνχο πξνζαξκνγήο.
Όια ηα βνεζεηηθά ειεθηξηθά εμαξηήκαηα, φπσο πελίν εξγαζίαο, πελίν έιιεηςεο ηάζε θαη βνεζεηηθέο
επαθέο, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ εχθνια ζηνλ
απηφκαην δηαθφπηε. Όια ηα ειεθηξηθά βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ζα έρνπλ ελζσκαησκέλνπο αθξνδέθηεο
ειέγρνπ.
Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ κε νλνκαζηηθέο εληάζεηο σο 250 Α ζα πξέπεη λα
δηαζέηνπλ ζεξκνκαγλεηηθή κνλάδα ειέγρνπ (ζεξκηθή γηα πξνζηαζία ππεξθφξηηζεο, καγλεηηθή γηα
πξνζηαζία βξαρπθιψζεσο) ή ελαιιαθηηθά ειεθηξνληθή.
Οη δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθέο εληάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 630 Α ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ειεθηξνληθή
πξνζηαζία. Οη ειεθηξνληθέο κνλάδεο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηνπο θαλνληζκνχο
IEC 60947-2, παξάξηεκα F (κέηξεζε rms ηηκψλ ξεχκαηνο, ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα θηι). Όια
o
ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα αληέρνπλ ζε ζεξκνθξαζίεο έσο 125 C.
Οη ειεθηξνληθέο θαη ζεξκνκαγλεηηθέο κνλάδεο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη ξπζκηδφκελεο θαη ζα είλαη
δπλαηή ε πξνζαξκνγή θαιπκκάησλ, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηπραίαο επέκβαζεο ζηηο ξπζκίζεηο. Οη
ξπζκίζεηο πξνζηαζίαο ζα ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο πφινπο ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε.
Οη ζεξκνκαγλεηηθέο κνλάδεο ειέγρνπ ζα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:


ξπζκηδφκελε ζεξκηθή πξνζηαζία



ζηαζεξή καγλεηηθή πξνζηαζία γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο έσο 100 Α



ξπζκηδφκελε καγλεηηθή πξνζηαζία (5 έσο 10 θνξέο ηελ νλνκαζηηθή έληαζε) γηα νλνκαζηηθέο
εληάζεηο κεγαιχηεξεο απφ 100 Α



δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο ηνπ νπδεηέξνπ



ε ηηκή ξχζκηζεο ηεο αθφπιηζεο ζα είλαη ίζε κε απηή ησλ θάζεσλ ή έλα πνζνζηφ απηήο ηεο
ηηκήο (γεληθά 50% ηεο ξχζκηζεο ησλ θάζεσλ).

Οη ειεθηξνληθέο κνλάδεο ειέγρνπ ζα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:


πξνζηαζία καθξνχ ρξφλνπ (LT) κε ξπζκηδφκελε ηηκή Ηr κε βήκαηα απφ 40% έσο 100% ηεο
νλνκαζηηθήο έληαζεο ηεο κνλάδαο ειέγρνπ
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πξνζηαζία βξαρέσο ρξφλνπ (ST) κε ξπζκηδφκελε ηηκή Ηm απφ 2 έσο 10 θνξέο ηε ζεξκηθή
ξχζκηζε Ηr θαη δπλαηφηεηα ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο αληίδξαζεο ζε βξαρπθχθισκα



ζηηγκηαία πξνζηαζία (INST) κε ξχζκηζε ζηαζεξή κεηαμχ 12 σο 19 θνξέο ην Ηn, αλάινγα ηεο
νλνκαζηηθήο έληαζεο



νη ηεηξαπνιηθέο ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ξπζκίζεηο 3 ζέζεσλ γηα πξνζηαζία νπδεηέξνπ:
κε πξνζηαηεπφκελνο νπδέηεξνο-πξνζηαζία νπδεηέξνπ ξπζκηζκέλε ζην 50% απηήο ησλ
θάζεσλ-πξνζηαζία νπδεηέξνπ κε ξχζκηζε ίζε κε απηή ησλ θάζεσλ.



Γηα δηαθφπηεο έληαζεο κεγαιχηεξεο απφ 630 A, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο
έιεγρνπ ζα είλαη ηα εμήο:



Πξνζηαζία καθξνχ ρξφλνπ (LT) ξπζκηδφκελε ζε βήκαηα ηεο νλνκαζηηθήο έληαζεο θαη κε
ξπζκηδφκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε.



Πξνζηαζία βξαρέσο ρξφλνπ (ST) ξπζκηδφκελε ζε πνιιαπιάζηα βήκαηα ηεο νλνκαζηηθήο
έληαζεο θαη κε ξπζκηδφκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε.



ηηγκηαία πξνζηαζία (INST) ξπζκηδφκελε έσο 15 θνξέο ην νλνκαζηηθφ ξεχκα θαη κε ζέζε OFF.



Δμνπιηζκφο “test”- ζηνηρείν γηα έιεγρν ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ειέγρνπ



Δπίζεο ζα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο έλαληη ζθάικαηνο γεο (εθφζνλ απνθηείηαη)
κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε.

Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξνκεζεχεη ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ
ζπλνδεπφκελνπο κε ηηο νδεγίεο απφζπξζεο – απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ
ηνπο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ηνπο. Οη ελ ιφγσ νδεγίεο κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. Θα ελζσκαηψλνληαη
ζηα Σεχρε Οδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, ηα νπνία νθείιεη λα ζπληάμεη θαη λα
παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ δαπάλε.

12.2.4

Γηαθφπηεο θνξηίνπ
Οη δηαθφπηεο θνξηίνπ θιεηζηνχ ηχπνπ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα IEC 60947-1 θαη
60947-3 ή ηα αληίζηνηρα πξφηππα ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (UTE, BS,
VDE) κε ηα πην θάησ θχξηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:


Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 690 V / 50 Hz



Ολνκαζηηθή θξνπζηηθή ηάζε 8 kV



Ολνκαζηηθή έληαζε βξαρέσο ρξφλνπ (Icw γηα 1 sec), σο εμήο:
Ολνκαζηηθή έληαζε (A)
σο 80
80 – 160
250
400 – 630

Icw (kA)
3
6
8,5
12

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζην πξφηππν IEC 68230 θχθινο Σ2 (δεζηφ θαη πγξφ
πεξηβάιινλ).
Θα δηαηίζεληαη ζε δπν ηχπνπο πιαηζίσλ κε 3 ή 4 πφινπο αληίζηνηρα.
Σα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθνπψλ θνξηίνπ είλαη ηα εμήο:


Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθφπηε θνξηίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ ηαρείαο δεχμεο –
απφδεπμεο θαη ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην πξφηππν IEC 60947-3, παξάγξαθνο 2-12. Όινη νη
πφινη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νπδεηέξνπ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα θαηά ην
άλνηγκα-θιείζηκν ζχκθσλα κε ην IEC 60947-3.



Θα εμαζθαιίδεηαη ε ηθαλφηεηα απφδεπμεο ζχκθσλα κε IEC 60947-3 παξ. 7-27. Ο κεραληζκφο
ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο έηζη ψζηε ην ρεηξηζηήξην λα κπνξεί λα είλαη ζηελ
ζέζε OFF κφλνλ εάλ νη επαθέο ηζρχνο είλαη φιεο αλνηθηέο. Οη δηαθφπηεο θνξηίνπ ζα κπνξνχλ
λα δέρνληαη έλα εμάξηεκα θιεηδψκαηνο κε ινπθέην γηα ηελ ζέζε απφδεπμεο.
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Οη δηαθφπηεο θνξηίνπ ζα είλαη δηπιά κνλσκέλνη θαη ζρεδηαζκέλνη γηα λα πξνζαξκφδνληαη δχν
βνεζεηηθέο επαθέο.



Οη δηαθφπηεο θνξηίνπ ζα αλαθέξνληαη ζε θαηεγφξηα ρξήζεο AC 23 A ρσξίο κείσζε απφδνζεο
ζηα 440 V AC γηα ηα κεγέζε σο 80A θαη ζηα 500 V AC γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο δηαθφπηεο σο
400 A. Γηα ηνπο δηαθφπηεο θνξηίνπ πάλσ απφ ηα 1000 Α ζα αληαπνθξίλνληαη ζηελ θαηεγφξηα
ρξήζεο AC 22 ρσξίο κείσζε ηεο απφδνζεο ζηα 415 V AC.

Όζνλ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηαθνπψλ θνξηίνπ πξέπεη απηνί λα εγθαζίζηαληαη είηε ζε
ζπκκεηξηθή ξάγα είηε ζε πιάηε πίλαθα. Σν πεξηζηξνθηθφ ρεηξηζηήξην ζα δηαηίζεηαη ζηελ πξφζνςε ή
πιεπξηθά κε δπλαηφηεηα πξνέθηαζεο θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο.
Ζ πξνζηαζία έλαληη ππεξθνξηίζεσλ ή βξαρπθπθισκάησλ ζα δηαζθαιίδεηαη απφ ηνλ αλάληη απηφκαην
δηαθφπηε ηζρχνο κε βάζε ηνπο πίλαθεο επηινγήο πνπ ζα δίλνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.

12.2.5

Ζιεθηξνληθέο κνλάδεο ειέγρνπ ζηξνθψλ θηλεηήξσλ (inverters)
Οη κνλάδεο ειέγρνπ ζπρλφηεηαο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζήκαλζε «CE» θαη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο θαη λα ζπκθσλνχλ κε ηα πην θάησ πξφηππα:


IEC 1000-4-2/EN 61000-4-2 επίπεδν 3 (ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC)



IEC 1000-4-3/EN 61000-4-3 επίπεδν 3 (ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC)



IEC 1000-4-4/EN 61000-4-4 επίπεδν 4 (ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC)



IEC 1000-4-5/EN 61000-4-5 επίπεδν 3 (ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC)



IEC 1800-3/EN 61800-3 γηα πεξηβάιινλ βηνκεραληθφ ή δεκφζηνπ ηνκέα



ΔΝ 50178 γηα ρακειή ηάζε



IEC 68-2-6 γηα αληνρή απφ δνλήζεηο θαη IEC 68-2-27 γηα αληνρή απφ ζνθ



IEC 664-1 θαη ΔΝ 50718 γηα βαζκφ 2 αληνρήο ζε κέγηζηε πεξηβαιινληηθή κφιπλζε



Low Voltage Derective 73/23/EEC κε ηξνπνπνηήζεηο



Ο ξπζκηζηήο ηαρχηεηαο ζα έρεη ηελ έγθξηζε θαηά UL θαη CSA

Θα είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπνζέηεζε ζε πίλαθα, κε βαζκφ πξνζηαζίαο θαη’ ειάρηζηνλ IP54, ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπο ζε θάζε πεξίπησζε.
Γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ξεπκάησλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερλνινγία IGBT ή άιιε θαιχηεξε πνπ ζα
εμαζθαιίδεη εμ’ ίζνπ κηθξέο παξακνξθψζεηο ηνπ ξεχκαηνο θαη ηηο ηάζεο.
Ζ νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ησλ νκαιψλ εθθηλεηψλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 380V / 415V,
ζπρλφηεηαο 48 σο 63 Hz, κε ζπληειεζηή ηζρχνο ηεο ηάμεο ηνπ 0,95 γηα φιε ηελ θιίκαθα ξχζκηζεο ηεο
ζπρλφηεηαο θαη ζα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη θαλνληθά ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. Σν πεδίν
ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα θαιχπηεη ηελ νλνκαζηηθή ηζρχ ησλ θηλεηήξσλ ησλ νπνίσλ ηε ιεηηνπξγία ζα
ξπζκίδεη.
Ο ξπζκηζηήο ηαρχηεηαο ζηεγάδεηαη ζε θηβψηην ρσξίο θίλδπλν ηπραίαο επαθήο, ελψ φιεο νη κνλάδεο
κε βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζα πξνζαξκφδνληαη βπζκαησηά. Σα θχξηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
κνλάδσλ πνπ αθνξνχλ ηελ έμνδν πξνο θηλεηήξα, ηηο εηζφδνπο – εμφδνπο ειέγρνπ, ηηο δπλαηφηεηεο
ιεηηνπξγίαο, ηηο πξνζηαζίεο θαη ηηο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο γηα ηελ αμηφπηζηε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία
είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα πην θάησ:


Έμνδνο θηλεηήξα: 3 Φάζεηο, 0V έσο ηάζε δηθηχνπ, ζπρλφηεηαο 0 έσο 250 Ζz κε ρξφλν
επηηάρπλζε θαη ρξφλν επηβξάδπλζεο 0,1 έσο 1.800 sec.



Δίζνδνη / Έμνδνη ειέγρνπ: Γχν πξνγξακκαηηδφκελεο αλαινγηθέο είζνδνη, ηάζεσο 0/2...10 V,
εληάζεσο
0/4...20 mA κε ρξφλν απφθξηζεο
≤ 60 ms, αλάιπζε 0,1%, αθξίβεηα
±1%.
Μία
πξνγξακκαηηδφκελε
αλαινγηθή
έμνδνο
έληαζεο
0/4...20 mA.
Σξεηο
πξνγξακκαηηδφκελεο ςεθηαθέο είζνδνη 24 V DC, κε ρξφλν απφθξηζεο ≤ 9 ms. Γχν
πξνγξακκαηηδφκελεο ςεθηαθέο έμνδνη ηχπνπ ξειέ ηάζεο ιεηηνπξγίαο 12 έσο 250 V AC / 30 V
DC. Ρειέ εμφδνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ελδείμεηο θαηαζηάζεσλ (αθφπιηζε ιφγσ
ζθάικαηνο, νκαιή εθθίλεζε, πξνεηδνπνίεζε ζεξκηθνχ θιπ).
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Βνεζεηηθέο ηάζεηο: 10 V DC, 10 mA γηα ρξήζε κε γξακκηθά πνηελζηφκεηξα.



Γπλαηφηεηεο: Πεξηνξηζκφο ξεχκαηνο θαη ζπρλφηεηαο, δχν ξπζκηδφκελεο ξάκπεο εθθίλεζεο –
ζηάζεο, ιεηηνπξγία PID, εθθίλεζε ζε ζπγρξνληζκφ κε πεξηζηξεθφκελν θνξηίν (Flying start),
πέληε πξνγξακκαηηδφκελεο ζηαζεξέο ηαρχηεηεο, αληηζηάζκηζε IR, αληηζηάζκηζε νιίζζεζεο.



Πξνζηαζίεο: Τπεξθφξηηζε κεηαηξνπέα, αλχςσζε ζεξκνθξαζίαο κεηαηξνπέα, βξαρπθχθισκα
ζηελ έμνδν ηνπ κεηαηξνπέα, ππέξηαζε δηθηχνπ, απψιεηα θάζεο δηθηχνπ, ππεξθφξηηζε
θηλεηήξα, κεραληθφ κπινθάξηζκα θηλεηήξα, ζθάικα σο πξνο γε.

Όιεο νη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζθάικαηνο ζα επηζεκαίλνληαη κε ιπρλίεο θαη κέζσ ξειέ εμφδσλ ηνπ
επεμεξγαζηή ζα κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ σο ςεθηαθέο είζνδνη ζην δίθηπν απηνκαηηζκνχ. Όζνλ
αθνξά ηεο ελδείμεηο θαη ινηπέο ζεκαηνδνηήζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ζήκαλζεο ηεο
ζέζεο ππφ ηάζε θαη γεληθνχ ζθάικαηνο.
Οη πιεξνθνξίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζθαικάησλ ζα εκθαλίδνληαη ζε ςεθηαθή νζφλε.
Ο inverter ζα έρεη κέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο πεξηβάιινληνο 40C θαη κέγηζηε πγξαζία 90%
θαη ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απφ -15% έσο +10% ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο. Θα κπνξεί λα απνδίδεη ηελ
νλνκαζηηθή ηζρχ ηνπ γηα φιε ηελ θιίκαθα ξχζκηζεο ηεο ζπρλφηεηαο απφ 30-100% ηεο νλνκαζηηθήο
ζπρλφηεηαο (50 Hz).
Δθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε Μειέηε νη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα πεξηιακβάλνπλ δπλαηφηεηα
επηθνηλσλίαο κε βηνκεραληθά δίθηπα ή πξνγξακκαηηδφκελνπο ινγηθνχο ειεγθηέο.
Οη κνλάδεο ειέγρνπ ζπρλφηεηαο ζα δηαζέηνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο πνπ
αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Δπηπιένλ, ζα δηαζέηνπλ ζηελ είζνδν πελίν πεξηνξηζκνχ ησλ αξκνληθψλ θαη
ησλ αηρκψλ θαζψο θαη θίιηξν ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο (Radio Interference Suppression
Filter RFI) απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. Σν θίιηξν δχλαηαη λα είλαη ελζσκαησκέλν ζηε κνλάδα ή
αλεμάξηεην. ε θάζε πεξίπησζε, ε πξνζηαζία ησλ κνλάδσλ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε
ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εξγνζηαζηαθή εγγχεζή ηνπο.
Οη κνλάδεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παίξλνπλ ςεθηαθφ ζήκα γηα λα μεθηλνχλ θαη λα ζηακαηνχλ
ηνλ θηλεηήξα θαη λα ηνλ νδεγνχλ ζε φπνηα ζπρλφηεηα έρεη ξπζκηζηεί.
Ο πξνκεζεπηήο ησλ ξπζκηζηψλ ζηξνθψλ ζα ζπλνδεχεη απηνχο κε γξαπηέο νδεγίεο ιεηηνπξγία θαη
ζπληήξεζεο νη νπνίεο κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζα ελζσκαηψλνληαη ζηα «Σεχρε Οδεγηψλ
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο» ηνπ έξγνπ, ηα νπνία νθείιεη λα ζπληάμεη θαη λα παξαδψζεη ζηελ
Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ κε δηθή ηνπ δαπάλε.

12.2.6

Ζιεθηξνλφκνη

12.2.6.1 Ζιεθηξνλφκνη πξνζηαζίαο
Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξνζηαηεχνληαη έλαληη βξαρπθπθιψκαηνο ή ππεξεληάζεσλ κέζσ
ειεθηξνλφκσλ νη νπνίνη ζα ελεξγνπνηνχλ ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο ρακειήο ηάζεσο. Ο Αλάδνρνο
ζα εγγπεζεί φηη ηα πξνηεηλφκελα απφ απηφλ κέζα πξνζηαζίαο ζπκθσλνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
ΓΔΖ.
Όινη νη ειεθηξνλφκνη ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ IEC 60255. Θα είλαη
θαηάιιεινη γηα ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ.
Οη ειεθηξνλφκνη ζα είλαη θαηάιιεινη γηα λα εξγάδνληαη κε ην ξεχκα ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ θαη
ζα θέξνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο επαθέο θαη αθξνδέθηεο γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο
απηνκαηηζκνχο θαη ηα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ θαη ελδείμεσλ ηνπ έξγνπ γηα ηε ζχλδεζήο ηνπο κε ηα
ζπλεξγαδφκελα εμσηεξηθά θπθιψκαηα.
Γηα ιφγνπο δνθηκψλ ζα είλαη δπλαηή ε εχθνιε, κέζσ βπζκαηηθψλ αθξνδεθηψλ, ζχλδεζε κε
αλεμάξηεηνπο κεηαζρεκαηηζηέο ηάζεσο ή εληάζεσο. Γηαθνπή ή απνζχλδεζε νπνηαζδήπνηε κφληκεο
θαισδίσζεο δελ επηηξέπεηαη.
12.2.6.2 Ζιεθηξνλφκνη ηζρχνο
Οη ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο αέξνο (ειεθηξνλφκνη ηζρχνο) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο
θαλνληζκνχο IEC 60947-1, 60947-4 ή ζε ηζνδχλακνπο θαλνληζκνχο ρσξψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ. (VDE
0660, BS 5424, NFC 63-110) ή θαλνληζκνχο UL/JIS.
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Οη ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο αέξνο ζα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο κέρξη 660 V AC, ελψ ηα
φξηα ζπρλφηεηαο ηνπ ξεχκαηνο ρξήζεο ζα πξέπεη λα είλαη 25...400 Hz. Ζ νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο
ζα είλαη 1000 V AC (50/60 Hz) θαη ε νλνκαζηηθή ηάζε ειέγρνπ 12 έσο 660 V AC ή DC. Όινη νη
ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο ζα είλαη πιήξσο ηθαλνί λα ιεηηνπξγνχλ ζε ηξνπηθά θιίκαηα.
Οη ειεθηξνλφκνη ηζρχνο ζα είλαη νλνκαζηηθήο έληαζεο σο 780 Α (AC3) ή 1.600 Α (AC1). Θα
δηαηίζεληαη ζε 3 ή 4 πφινπο αλάινγα ηε Μειέηε. Σα φξηα ηεο ηάζεο ειέγρνπ ζηελ ιεηηνπξγία ζα
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,85 έσο 1,1 ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο. Θα πξέπεη λα έρνπλ κεραληθή
δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 5.000.000 ρεηξηζκψλ γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απφ –5C έσο
55C. Θα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δέρνληαη κπινθ βνεζεηηθψλ θαη ρξνληθψλ επαθψλ.
12.2.6.3 Βνεζεηηθά ξειέ
Οη βνεζεηηθνί ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο (βνεζεηηθά ξειέ) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο
θαλνληζκνχο IEC 60947-1 ή ζε ηζνδχλακνπο θαλνληζκνχο ρσξψλ - κειψλ ηεο Δ.Δ. (VDE 0660,
BS 4794, NFC 63-140). Θα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο κέρξη 660 V AC, ελψ ηα φξηα
ζπρλφηεηαο ηνπ ξεχκαηνο ρξήζεο ζα πξέπεη λα είλαη 25-400 Hz. Ζ νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο ζα
είλαη 690 V θαη ε νλνκαζηηθή ηάζε ειέγρνπ 12 έσο 660 V AC θαη 12-60 V DC. Όινη νη βνεζεηηθνί
ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο ζα είλαη πιήξσο ηθαλνί λα ιεηηνπξγνχλ ζε ηξνπηθά θιίκαηα.
Οη βνεζεηηθνί ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο ζα είλαη νλνκαζηηθήο έληαζεο Ith=10 A θαη ζα δηαηίζεληαη ζε
4 επαθέο (ζπλδπαζκφο NO θαη NC). Σα φξηα ηεο ηάζεο ειέγρνπ ζηελ ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα είλαη
0,5 έσο 1,1 ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο. Οη βνεζεηηθνί ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ
κεραληθή δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 10.000.000 ρεηξηζκψλ γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απφ –
5 °C έσο 55°C.

12.2.7

Υξνληθά αζηέξνο - ηξηγψλνπ
Σα ρξνληθά ξειέ αζηέξνο – ηξηγψλνπ πξέπεη λα είλαη ειεθηξνληθά πεξηνρήο 0,5 έσο 10 sec,
θαηάιιεια γηα γεληθή ρξήζε ζε ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη κεραλνινγηθέο εθαξκνγέο. Ζ ηάζε ειέγρνπ
ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα είλαη 230V AC, 50/60 Hz. Ζ θιεηζηή θαη ε αλνηθηή επαθή δελ ζα θιείλνπλ πνηέ
ηαπηφρξνλα.

12.2.8

Μεηαγσγηθνί δηαθφπηεο – Γηαθφπηεο ξάγαο

12.2.8.1 Μεηαγσγηθνί δηαθφπηεο I-0-II
Πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα εκθαλή εγθαηάζηαζε θαη ζα δηαζέηνπλ ηφζεο επαθέο NO/NC φζεο
είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ απηνκαηηζκνχ πνπ εμππεξεηνχλ.
12.2.8.2 Γηαθφπηεο ξάγαο
Οη δηαθφπηεο ξάγαο κνλνπνιηθνί, δηπνιηθνί ή ηξηπνιηθνί (400/230 V – 50 Hz) ζα έρνπλ θαηά
πξνηίκεζε εμσηεξηθή κνξθή φκνηα κε απηήλ ησλ κηθξναπηφκαησλ δηαθνπηψλ (MCB) επφκελεο
παξαγξάθνπ. Ζ ζηεξέσζε ηνπο ζα γίλεηαη πάλσ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN κε ηελ βνήζεηα
θαηάιιεινπ καλδάινπ. Οη ξαγνδηαθφπηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ δηαθφπηεο ρεηξηζκνχ θσηηζηηθψλ
ζσκάησλ ζηνπο πίλαθεο δηαλνκήο ή ζαλ κεξηθνί δηαθφπηεο θπθισκάησλ νλνκαζηηθήο εληάζεσο σο
160 Α. Σν θέιπθνο ησλ ξαγνδηαθνπηψλ ζα είλαη απφ ζπλζεηηθή χιε αλζεθηηθή ζε πςειέο
ζεξκνθξαζίεο.
Οη δηαθφπηεο ξάγαο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα IEC 408 θαη 449-1 ή ηζνδχλακα
πξφηππα ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (BS 5419 θαη VDE 0660). Σα ινηπά ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζα είλαη ηα αθφινπζα:






Μεραληθή αληνρή Η =

Ζιεθηξηθή αληνρή Η =

20 – 32 Α

:

300.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο

40 – 63 Α

:

150.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο

– 100 Α

:

100.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο

20 – 32 Α

:

30.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο

40 – 63 Α

:

10.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο

80 – 100 Α :

7.500 θχθινη ιεηηνπξγίαο

Αληνρή βαξέσο ρξφλνπ: 20 x In / 1 sec
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12.2.9



πλζήθεο πεξηβάιινληνο: 95% ζρεηηθή πγξαζία ζηνπο 55°C (ηχπνπ 2)



Λνηπά ζηνηρεία: Έλδεημε ζεηηθήο απφδεπμεο

Απηφκαηεο αζθάιεηεο (κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο MCB)
Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γξακκψλ πνπ αλαρσξνχλ απφ ηνπο πίλαθεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηφκαηεο
αζθάιεηεο (κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο MCB).
Οη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο (MCB) ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC / EN 609472 ή IEC / EN 60898. Ζ ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ αλαγλσξηζκέλν
νξγαληζκφ (π.ρ. VDE) θαη ε ζήκαλζε πνηφηεηάο ηνπ πξέπεη λα είλαη νξαηή πάλσ ζηηο ζπζθεπέο. Σα
ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα θαίλνληαη ζην κνλνγξακκηθφ ζρέδηφ ηεο ζχκθσλα κε
ην παξαπάλσ πξφηππν: αξηζκφο πφισλ, νλνκαζηηθφ ξεχκα, ηθαλφηεηα δηαθνπήο, ηχπνο ζχκθσλα
κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζηηγκηαίαο αθφπιηζεο.
Οη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε ζπκκεηξηθή ξάγα DIN πιάηνπο 35 mm θαη
ζα είλαη κνλνπνιηθνί, δηπνιηθνί, ηξηπνιηθνί, ή ηεηξαπνιηθνί. Οη ηθαλφηεηεο δηαθνπήο ησλ δηαθνπηψλ
MCB ζα πξέπεη λα είλαη ίζεο ηνπιάρηζηνλ κε ηελ αλακελφκελε ηηκή ζθάικαηνο ζην ζεκείν ηνπ
ζπζηήκαηνο δηαλνκήο φπνπ εγθαζίζηαληαη, εθηφο εάλ κεζνιαβεί άιινο δηαθφπηεο πξνο ηελ άθημε
(ηερληθή cascading – εληζρπκέλεο πξνζηαζίαο).
Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο κεραληθά απφ ηε ιαβή ρεηξηζκνχ, ψζηε λα
απνθεχγεηαη νη επαθέο λα παξακέλνπλ θιεηζηέο ζε ζπλζήθεο βξαρπθχθισζεο ή ππεξθφξηηζεο. Θα
πξέπεη λα είλαη ηχπνπ “απηφκαηνπ επαλνπιηζκνχ”.
Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο θάζε πφινπ ζε έλαλ πνιππνιηθφ κηθξναπηφκαην δηαθφπηε (MCB) ζα
πξέπεη λα ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηνλ εζσηεξηθφ κεραληζκφ ηνπ δηαθφπηε θαη φρη κε ηε ιαβή
ρεηξηζκνχ. Σν ρεηξηζηήξην ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ “γιψζζαο” (ιαβήο), κε δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο.
Κάζε πφινο ζα πξέπεη λα έρεη έλα δηκεηαιιηθφ ζεξκηθφ ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία θαηά ππεξθφξηηζεο
θαη έλα καγλεηηθφ ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία θαηά βξαρπθπθιψκαηνο. Γηα ηελ νλνκαζηηθή έληαζε
κηθξν-απηφκαηνπ δηαθφπηε παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή πίλαθεο επηινγήο αλάινγα κε ηνλ
ηχπν ηνπ θνξηίνπ θαη ην κέγεζνο απηνχ. Οη αθξνδέθηεο ζα είλαη ηχπνπ ζήξαγγνο (ΗΡ 20) ψζηε λα
ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο άκεζεο επαθήο. Θα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε επηηφπνπ πξνζαξκνγή
βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ φπσο: πελίν εξγαζίαο, πελίν έιιεηςεο ηάζεο, επαθή ON-OFF, επαθή
ζεκαηνδφηεζεο αλάγθεο (alarm) ή ζπζθεπή αλίρλεπζεο ξεχκαηνο δηαξξνήο 30 mA ή 300 mA κε
δπλαηφηεηα ειέγρνπ απφ απφζηαζε (αθφπιηζε απφ απφζηαζε).
Οη δηαθφπηεο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηνπο Γεξκαληθνχο Καλνληζκνχο VDE 0641 θαη 0643, κε
ραξαθηεξηζηηθά δηαθνπήο θακπχιεο «Β» (θαηά IEC / EN 60898) γηα ηα θπθιψκαηα θσηηζκνχ θαη
ξεπκαηνδνηψλ θαη θακπχισλ «C» ή «D» (θαηά IEC / EN 60898) γηα ηα θπθιψκαηα κηθξψλ
θηλεηήξσλ. Οη απηφκαηεο αζθάιεηεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα νλνκαζηηθή ηάζε 230 V – 400 V ζε
50 Hz, κε ηζρχ δηαθνπήο ηνπιάρηζηνλ 3 kΑ γηα ηα θπθιψκαηα θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ θαη ηζρχ
δηαθνπήο ηνπιάρηζηνλ 6 kΑ γηα ηα θπθιψκαηα θηλεηήξσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 947.2. Θα
είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζεξκηθά ζηνηρεία πξνζηαζίαο απφ ππεξεληάζεηο θαη ειεθηξνκαγλεηηθά ζηνηρεία
πξνζηαζίαο απφ βξαρπθπθιψκαηα ηα νπνία ζα δηεγείξνληαη απφ εληάζεηο ξεχκαηνο ίζεο κε 5 - 14
θνξέο ηελ νλνκαζηηθή γηα ηηο ηχπνπ «C» θαη 10 - 20 θνξέο ηελ νλνκαζηηθή γηα ηηο ηχπνπ «D». Ο
ειάρηζηνο αξηζκφο θχθισλ ιεηηνπξγίαο ζα είλαη 20.000.

12.2.10 Γηαθφπηεο δηαξξνήο (RCD)
Γηα ηελ πξνζηαζία εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζθεπψλ απφ ππεξθφξηηζε ή βιαβψλ έλαληη δηαξξνήο πξνο
γε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεινη δηαθφπηεο δηαξξνήο (δηαθπγήο έληαζεο). Θα ελεξγνπνηνχληαη κε
βάζε ην δηαλπζκαηηθφ άζξνηζκα ησλ ξεπκάησλ ησλ θάζεσλ θαη ηνπ νπδεηέξνπ. Θα πξέπεη λα
κεηξνχλ ηα ελαιιαζζφκελα θαη παικηθά ζπλερή ξεχκαηα (CBR, ηξφπνο θαηαζθεπήο Α θαηά
IEC 60947-2).
Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC / EN 61008. Ζ
ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ θαη ε
ζήκαλζή ηνπ πξέπεη λα είλαη νξαηή πάλσ ζηηο ζπζθεπέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ζπζθεπή ζα
πξέπεη λα θαίλνληαη ζε κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πξφηππν: αξηζκφο
πφισλ, νλνκαζηηθφ ξεχκα ιεηηνπξγίαο, νλνκαζηηθφ ξεχκα δηαξξνήο.
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Ζ νλνκαζηηθή ηηκή ηεο ηθαλφηεηαο δηαθνπήο θαη απνθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε
κε 1,5 kA ηφζν γηα ξεχκα βξαρπθχθισζεο ελεξγψλ αγσγψλ (Im) φζν θαη γηα ξεχκα βξαρπθχθισζεο
γεο (Im).
Σα νλνκαζηηθά ππνζεηηθά ξεχκαηα βξαρπθχθισζεο (Inc θαη Ic) πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξα ή ίζα κε
ην αλακελφκελν ξεχκα βξαρπθχθισζεο ζην ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο (Isc ζχκθσλα κε ην IEC
60364). Ο θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα εγγπάηαη φηη απηέο νη ηηκέο δελ δηαθέξνπλ απφ ηελ νλνκαζηηθή
ηθαλφηεηα δηαθνπήο ηνπ κηθξναπηφκαηνπ δηαθφπηε πνπ παξέρεη πξνζηαζία έλαληη βξαρπθπθιψκαηνο
ζην δηαθφπηε δηαξξνήο.
Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα πξέπεη λα αθνπιίδνπλ γηα ξεχκαηα ζθάικαηνο κε DC ζπληζηψζεο (ηχπνο
A ζχκθσλα κε ην IEC 60755). Σν ίδην απαηηείηαη γηα δηαθφπηεο δηαξξνήο πνπ βξίζθνληαη κεηά απφ
UPS.
Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηξηθαζηθνχο ξπζκηζηέο ζηξνθψλ πξέπεη λα είλαη ηχπνπ B
ζχκθσλα κε ην IEC 60755.
χκθσλα κε ην πξφηππν IEC / EN 60364 φηαλ κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ππνδηαλνκήο
πξνζηαηεχνπλ ξεπκαηνδφηεο γεληθήο ρξήζεο, κε νλνκαζηηθφ ξεχκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 20A,
πξέπεη λα παξέρνπλ επηπξφζζεηα πξνζηαζία έλαληη άκεζεο επαθήο. Απηέο νη ζπζθεπέο πξέπεη λα
ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC / EN 61009 θαη πξέπεη λα έρνπλ νλνκαζηηθφ ξεχκα δηαξξνήο
30 mA.
Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο κπνξεί λα παξεκβαίλνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηαθφπηε είηε κεραληθά είηε
ειεθηξηθά. Θα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ:


Απιφηεηα ζηελ ζπλαξκνιφγεζε.



Ύπαξμε πιήθηξνπ δνθηκήο απφδεπμεο (test), ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηεο
κνλάδαο.



Ύπαξμε νπηηθήο έλδεημεο (LED ή άιιεο), ε νπνία θαζηζηά εθηθηή ηελ νπηηθή επηηήξεζε ηεο
κνλάδαο.



Ύπαξμε βνεζεηηθήο επαθήο ζπλαγεξκνχ, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε
ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ.



Ζ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο δελ πξέπεη λα επεξεάδεη ηηο ηδηφηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθφπηε
ηζρχνο κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδεηαη ε κνλάδα.



Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο 230V AC ή 400V AC.



Γηαθνξηθφ ξεχκα δηαξξνήο 30 mA, 300 mA ή 500 mA ζηαζεξφ ή ξπζκίζηκν (αλάινγα ηελ
απαίηεζε πξνζηαζίαο) σο εμήο: α) Γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο κέρξη 160 Α:
0...50 mA, β) Γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο κεγαιχηεξε απφ 160 Α: 0...3 Α.



Άκεζε ελεξγνπνίεζε ή ξχζκηζε ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο (αλάινγα ηελ απαίηεζε πξνζηαζίαο)
σο εμήο: α) Γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο κέρξη 160 Α: 0...0,5 sec, β) Γηα
δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο κεγαιχηεξε απφ 160 Α: 0...1 sec.

Όινη νη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα πξέπεη λα απηνπξνζηαηεχνληαη απφ αλεπηζχκεηεο δηαθνπέο πνπ
νθείινληαη ζε καηαβαηηθέο ππεξηάζεηο (θεξαπλνί, δηαηαξαρέο ζην δίθηπν θιπ).

12.2.11 Αζθαιεηναπνδεχθηεο
Γηα ηελ πξνζηαζία θπθισκάησλ σο 250 A είλαη δπλαηή ε ρξήζε θπζηγγίσλ ηήμεσο ζχκθσλα κε ην
πξφηππν IEC / EN 60947-3 ζε θαηάιιειεο αζθαιεηνζήθεο νη νπνίεο ζα αθνινπζνχλ ην πξφηππν IEC
/ EN 60269. Θα είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπνζέηεζε ζε πίλαθα, ζα έρνπλ δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ
10.000 δεχμεηο θαη απνδεχμεηο θαη ζα είλαη ησλ θάησζη πεξηγξαθνκέλσλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ:


Γηα νλνκαζηηθή έληαζε 32 A, ηθαλφηεηα δηαθνπήο 500 A θαη αληνρή ζε βξαρπθχθισκα 25 kA



Γηα νλνκαζηηθή έληαζε 63 A, ηθαλφηεηα δηαθνπήο 800 A θαη αληνρή ζε βξαρπθχθισκα 25 kA



Γηα νλνκαζηηθή έληαζε 100 A, ηθαλφηεηα δηαθνπήο 1.000 A θαη αληνρή ζε βξαρπθχθισκα 35 kA



Γηα νλνκαζηηθή έληαζε 250 A, ηθαλφηεηα δηαθνπήο 1.500 A θαη αληνρή ζε βξαρπθχθισκα 50 kA
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Ζ ηθαλφηεηα δηαθνπήο λνείηαη γηα νλνκαζηηθή ηάζε σο 500V, ζπρλφηεηα 40...60Hz θαη ζπληειεζηή
ηζρχνο 0,7.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ξεχκαηνο ιεηηνπξγίαο ζα ιακβάλεηαη ππ’ φςε ε ζεξκνθξαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ε αιιειεπίδξαζε κε γεηηνληθά πιηθά, πάληα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
Σν άλνηγκα ηεο θπζηγγεηνζήθεο ζα γίλεηαη φηαλ δηαθνπεί ην θχθισκα. Όπνπ απαηηείηαη ζα
ρξεζηκνπνηνχληαη σζηήξεο ψζηε φηαλ θαεί έλα θπζίγγη λα πξνθαιείηαη δηαθνπή φισλ ησλ θάζεσλ.

12.2.12 Αληηθεξαπληθά
Σα αληηθεξαπληθά ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη ζηνλ γεληθφ πίλαθα δηαλνκήο Υ.Σ. Απαηηείηαη ε
εθπιήξσζε ησλ αθφινπζσλ πξνηχπσλ:


EN 61643-11
Σχπνο (Class) 1, Σχπνο 2 θαη Σχπνο 3. Αληηθεξαπληθά πνπ ζπλδένληαη ζε
ζπζηήκαηα δηαλνκήο ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο. Ζ ζπκκφξθσζε ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε
ηελ ζήκαλζε πνηφηεηαο NF ή ηζνδχλακε επάλσ ζηε ζπζθεπή.



IEC 61643-1
Γνθηκή: Κιάζεο I, Κιάζεο II θαη Κιάζεο III Έθδνζε 2 (Μάξηηνο 2005):
Αληηθεξαπληθά πνπ ζπλδένληαη ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο.



IEC 60364-4-44 Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ – Μέξνο 4-443: Πξνζηαζία έλαληη
ππεξηάζεσλ αηκνζθαηξηθήο πξνέιεπζεο ή απφ αιιαγέο θαηάζηαζεο (δεχμε – απφδεπμε)
δηαθνπηηθνχ εμνπιηζκνχ.



IEC 60364-5-53 Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ – Μέξνο 5-534 πζθεπέο γηα πξνζηαζία
έλαληη ππεξηάζεσλ.

Σα αληηθεξαπληθά Σχπνπ 2 ζα απνηεινχληαη απφ απνζπψκελα θπζίγγηα, κε κέγηζην ξεχκα
εθθφξηηζεο 8 kA. Θα πεξηνξίδνπλ ηελ ηάζε ψζηε πνηέ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 1,4 kV κεηαμχ θάζεο
γεο θαη ην 1,0 kV κεηαμχ θάζεο νπδεηέξνπ. Ζ ηάζε ιεηηνπξγίαο Uc δελ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 340 V
κεηαμχ θάζεο γεο θαζψο θαη κεηαμχ θάζεο νπδεηέξνπ. Σν αληηθεξαπληθφ ζα ηνπνζεηείηαη έηζη ψζηε
λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ αθξνδέθηε γεο ηνπ αληηθεξαπληθνχ θαη ηνπ αθξνδέθηε
γεο εηζφδνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 15 cm. Δλαιιαθηηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληηθεξαπληθά κε
κεηαιιηθφ πεξίβιεκα, βαζκνχ πξνζηαζίαο IP 65 (NEMA 4) κε νκνηνγελέο δηζθίν βαξίζηνξ
κεηαιιηθνχ νμεηδίνπ πηζηνπνηεκέλα απφ UL 1449 (3ε έθδνζε), IEC 61643-1 ed. 2:2005, EN 61643A11:2005, IEEE, NEMA LS-1 ή άιιν αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ. Ζ δηάηαμε ηνπ αληηθεξαπληθνχ ζα
είλαη θαηάιιειε γηα ην ζχζηεκα γείσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο.
χκθσλα κε ην EN 61643-11, ην αληηθεξαπληθφ ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε έλαλ απνδεχθηε
(αζθάιεηα), ηνπ νπνίνπ ε αθφπιηζε δε ζα επεξεάδεη ηε δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο ζε νπνηνδήπνηε
θνξηίν πνπ βξίζθεηαη ζηα θαηάληη. Απηφο ν απνδεχθηεο κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζε κηθξναπηφκαην
δηαθφπηε, ζε ζπκθσλία κε ην πξφηππν IEC / EN 60898. Ο ζπληνληζκφο/ζπλεξγαζία ηνπ
αληηθεξαπληθνχ κε ηνλ απνδεχθηε πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.
Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληηθεξαπληθά αλαγλσξηζκέλα θαηά UL 1449 (3ε
έθδνζε) πνπ ιεηηνπξγνχλ αζθαιψο ρσξίο εζσηεξηθέο αζθάιεηεο.

12.2.13 Ρειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο
Σα ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο (ζεξκηθά) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα IEC 60947-1,
IEC 60947-4 ή ζε ηζνδχλακα πξφηππα ρσξψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ. (ΝFC 63-650, VDE 0660) ή κε ηα
πξφηππα UL.
Ζ νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο ζα είλαη 660 V, ελψ ηα φξηα ζπρλφηεηαο ηνπ ξεχκαηνο ιεηηνπξγίαο ζα
πξέπεη λα είλαη απφ 50/60 Hz.
Θα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε ζπλερέο ή ελαιιαζζφκελν ξεχκα.
Όια ηα ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ζα είλαη πιήξσο ηθαλά λα ιεηηνπξγνχλ ζε ηξνπηθά θιίκαηα θαη λα
είλαη αληηζηαζκηζκέλα ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δηαθνξηθά.
Σα ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ζα δηαηίζεληαη ζε 3 πφινπο.
Θα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε 2 θιάζεηο ελεξγνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο IEC 60947–4
(θιάζε ελεξγνπνίεζεο 10,20).
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Ζ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα είλαη απφ –25°C έσο 55°C.
Θα πξέπεη λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλα ψζηε λα κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ αλεμάξηεηα απφ ην ξειέ
ηζρχνο.
Σν ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ζα δηαζέηνπλ:


Δχθνιε θαη αθξηβή ξχζκηζε δπλαηφηεηα καλδάισζεο ηεο ξχζκηζεο κε δηαθαλέο πξνζηαηεπηηθφ
θάιπκκα



Δπηινγέα ζέζεο «ρεηξνθίλεηνπ επαλνπιηζκνχ» θαη ζέζε «απηφκαηνπ επαλνπιηζκνχ»



εκαηνδφηεζε ηεο ελεξγνπνίεζεο



Λεηηνπξγία «επαλνπιηζκνχ», αλεμάξηεηε απφ ηελ ιεηηνπξγία «start»



Λεηηνπξγία «stop» κε δπλαηφηεηα καλδάισζεο



Λεηηνπξγία «test» κε πξνζνκνίσζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζεξκηθνχ

Ζ ελεξγνπνίεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ βνεζεηηθψλ επαθψλ (1NO+1NC) κε lth=5A.

12.2.14 Μπνπηφλ ηειερεηξηζκνχ – ελδεηθηηθέο ιπρλίεο
Σα κπνπηφλ ηειερεηξηζκνχ θαη νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο ζχξεο πηλάθσλ
ηχπνπ πεδίσλ ζα είλαη δηακέηξνπ νπήο εγθαηάζηαζεο 22 mm θαη βάζνπο 60 mm. Οη ιπρλίεο ζα είλαη
αίγιεο 24 V DC. Οη πιήξεηο ζπζθεπέο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην πξφηππν VDE 0660 κε βαζκφ
πξνζηαζίαο ΗΡ65.
Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ησλ πηλάθσλ ηχπνπ πεδίσλ ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηελ παξεκβνιή
θαηάιιεισλ αζθαιεηψλ (ηχπνπ ηακπαθέξαο) κε ηηο θάζεηο πνπ ειέγρνπλ. Σν θάιπκκα ησλ ιπρληψλ
ζα έρεη θφθθηλν ρξψκα θαη ζα θέξεη θαηάιιειν επηληθεισκέλν πιαίζην. ε πεξίπησζε έλδεημεο
πνιιψλ ιεηηνπξγηψλ (ιεηηνπξγία, ζηάζε, βιάβε θ.ά.) ην θάιπκκα ησλ αληίζηνηρσλ ιπρληψλ ζα κπνξεί
λα είλαη θφθθηλν, πξάζηλν, πνξηνθαιί θ.ά. Ζ αιιαγή ησλ ιακπηήξσλ ησλ ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ ζα
πξέπεη λα κπνξεί γίλεηαη εχθνια ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζεί ε κπξνζηηλή κεηαιιηθή πιάθα ησλ
πηλάθσλ.
ηα θπθιψκαηα ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ζα είλαη ηχπνπ ρακειήο ηάζεσο κε
ελζσκαησκέλν κεηαζρεκαηηζηή. Γηα λα εμαζθαιηζηεί κεγάινο ρξφλνο δσήο ησλ ιπρληψλ, απηέο δελ
πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ππφ ηάζε κεγαιχηεξε ηνπ 90% ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο.
ηα θπθιψκαηα ζπλερνχο ξεχκαηνο θαηάιιειεο αληηζηάζεηο ζα ζπλδένληαη ελ ζεηξά πξνο ηε ιπρλία.
Πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ νη ιπρλίεο πξέπεη λα είλαη ηχπνπ ειέγρνπ δηα πηέζεσο (push to test) ή
ζα πξνβιέπεηαη ζε θάζε πίλαθα ηχπνπ πεδίσλ θνκβίν ειέγρνπ.
Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην
πξφηππν IEC 62094-1, ηχπνπ κε θσηνδίνδν (LED). Θα ιεηηνπξγνχλ κε νλνκαζηηθή ηάζε 230 V AC ή
12 – 48 V AC/DC. Ζ αληνρή ηνπο ζε θξνπζηηθή ηάζε ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4 kV (2 kV γηα ελδεηθηηθά
12 – 48 V). Θα δηαζέηνπλ πςειή πνηφηεηα ζηελ απφδνζε ησλ ρξσκάησλ θαη ηεο θσηεηλφηεηαο θαη
δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 50.000 h. Ζ θαηαλάισζε ηζρχνο δελ μεπεξλά ην 0,8 W.

12.2.15 Όξγαλα κεηξήζεσο
Σα φξγαλα κεηξήζεσο γεληθά πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο VDE 0410 θαη ηα
πξφηππα IEC 51 θαη IEC 521.
Σα φξγαλα κεηξήζεσο γηα πίλαθεο ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαζηάζεηο ησλ DIN 43700 θαη DIN
43718, νη πεξηνρέο κεηξήζεσο ζην DIN 43701 θαη νη αληηζηάζεηο κεηξήζεσο ζην DIN 43703. Ζ ηάζε
δνθηκήο γηα ηελ αληνρή ησλ νξγάλσλ κεηξήζεσο ζα είλαη ε θαηάιιειε γηα ηελ αληίζηνηρε πεξηνρή
κέηξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ απαηηνχκελε θιάζε αθξίβεηαο. Ζ θιάζε αθξηβείαο ζα αλαθέξεηαη γηα ηελ
ν
ζεξκνθξαζία +20 C ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο VDE 0410.
Σν πεξίβιεκα ησλ νξγάλσλ ζα είλαη ζηεγαλφ, γηα εθηφμεπζε λεξνχ θαη ζθφλεο. Κάζε φξγαλν ζα έρεη
δηάηαμε δηνξζψζεσο ηεο κεδεληθήο ζέζεσο ψζηε ν δείθηεο λα δείρλεη κε αθξίβεηα ηελ κεδεληθή ζέζε
ζε εξεκία. Ζ ζηήξημε ησλ νξγάλσλ ζηνπο πίλαθεο ζα είλαη ζχκθσλε πξνο ην DIN 43835 θαη ζα
εμαζθαιίδεη εχθνιε αλάγλσζε. Καηά ζπλέπεηα ην χςνο ηνπνζέηεζεο απφ ην δηακνξθσκέλν δάπεδν
δε ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 400 mm θαη κεγαιχηεξν απφ 2.000 mm.
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Ζ βαζκίδα κεηξήζεσο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43802 θαη ε δηάηαμε ησλ
αθξνδεθηψλ ειεθηξηθήο ζπλδέζεσο ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43807.
Οη θαισδηψζεηο ησλ νξγάλσλ ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αζθάιεηεο HRC θαη φπνπ πξνβιέπεηαη ζα
πξνζηαηεχνληαη απφ ηδηαίηεξεο αζθάιεηεο έλαληη βξαρπθπθιψκαηνο.
12.2.15.1 Ακπεξφκεηξα
Σα ηερληθά ζηνηρεία ησλ ακπεξνκέηξσλ πξέπεη λα είλαη ηα θάησζη:


Θα είλαη ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο ηχπνπ ζηξεθφκελνπ ζηδήξνπ ή ςεθηαθά, γηα ζπρλφηεηεο
ιεηηνπξγίαο 45 Hz – 65 Hz.



Οη δηαζηάζεηο ζα είλαη 96 mm x 96 mm φηαλ ηνπνζεηνχληαη ζε ζχξα πίλαθα ηχπνπ πεδίσλ ή 70
mm (πιάηνο) φηαλ ηνπνζεηνχληαη ζε ηππνπνηεκέλε ξάγα DIN.



Ζ θιάζε αθξίβεηαο ζα είλαη 1,5%.

12.2.15.2 Βνιηφκεηξα
Σα ηερληθά ζηνηρεία ησλ βνιηνκέηξσλ πξέπεη λα είλαη ηα θάησζη:


Θα είλαη ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ζηξεθφκελνπ ζηδήξνπ ή ςεθηαθά, γηα ζπρλφηεηεο
ιεηηνπξγίαο 45 Hz – 65 Hz.



Οη δηαζηάζεηο ζα είλαη 96 mm x 96 mm φηαλ ηνπνζεηνχληαη ζε ζχξα πίλαθα ηχπνπ πεδίσλ ή 70
mm (πιάηνο) φηαλ ηνπνζεηνχληαη ζε ηππνπνηεκέλε ξάγα DIN.



Ζ θιάζε αθξίβεηαο ζα είλαη 1,5%.

12.2.15.3 Ζιεθηξνληθά πνιπφξγαλα
Δίλαη δπλαηή ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ κέηξεζεο, ηα νπνία ζα αληηθαζηζηνχλ ηα αλαινγηθά
φξγαλα κέηξεζεο ηα νπνία ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο αθξίβεηεο
κεηξήζεσλ θαη λα εθηεινχλ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο.
Θα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο:


Μέηξεζε θαζηθψλ ηάζεσλ (θάζεηο – νπδέηεξνο) κέρξη 275V AC 50/60 Hz.



Μέηξεζε πνιηθψλ ηάζεσλ (θάζε – θάζε) κέρξη 475V AC 50/60 Hz.



Κιάζε αθξίβεηαο 1,5%.



Σάζε ιεηηνπξγίαο 230V AC ή 400V AC.



Μέηξεζε ξεπκάησλ θαη γηα ηηο ηξείο θάζεηο κε ηελ ρξήζε κεηαζρεκαηηζηή έληαζεο.



H απεηθφληζε ησλ κεηξήζεσλ ζα γίλεηαη ζε νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ (ηχπνο LCD).



Να έρεη ηε δπλαηφηεηα κεηάδνζεο ησλ κεηξήζεσλ ζε PLC.

12.2.15.4 Μεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο
Οη κεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ην πξφηππν IEC 185, κε ηχιηγκα ζην πξσηεχνλ
ή δαθηπιηνεηδνχο ηχπνπ, αλάινγα κε ηελ επηζπκεηή ζρέζε κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ζα είλαη θαηάιιεινη
γηα ηξνθνδφηεζε κεηξεηψλ, ελδεηθηηθψλ νξγάλσλ θαη δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο.
Οη κεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο κεηξήζεηο εληάζεσο ελαιιαζζφκελνπ
ξεχκαηνο πάλσ απφ 30 Α θαη ζα είλαη ζχκθσλα πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο DIN 42600 θαη
VDE 0414/12.70.
Σα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ κεηαζρεκαηηζηή εληάζεσο ζα είλαη:


Σν δεπηεξεχνλ πελίν ζα είλαη νλνκαζηηθήο εληάζεσο 5 Α ελψ ην πξσηεχνλ ζα πξέπεη λα
θαιχπηεη ην άζξνηζκα ησλ θνξηίσλ πνπ εμππεξεηεί.



Ζ θιάζε αθξίβεηαο ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηε ιεηηνπξγία πνπ πξννξίδνληαη. Δηδηθφηεξα γηα
ηξνθνδφηεζε κεηξεηψλ, ε απαηηνχκελε θιάζε αθξηβείαο ζα είλαη 1, γηα ηξνθνδφηεζε
ελδεηθηηθψλ νξγάλσλ 3 θαη γηα ηξνθνδφηεζε δηαηάμεσλ αζθαιείαο 5, εθηφο αλ νξίδεηαη

ειίδα 60

Γ.Δ.Τ.Α. ΠΑΡΟΤ

Έξγα εθζπγρξνληζκνύ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ΒΙΟΚΑ Παξνηθηάο Πάξνπ
κε ζθνπό ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ιπκάηωλ
Σεύρε Γεκνπξάηεζεο
Σεχρνο 5.2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Μεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ

δηαθνξεηηθά. ε πεξίπησζε πνπ ν κεηαζρεκαηηζηήο εληάζεσο εθηειεί πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο
ιεηηνπξγίεο, ζα πξέπεη λα είλαη ηεο αλσηέξαο ησλ απαηηνπκέλσλ θιάζεσο αθξηβείαο.


Ζ κφλσζε ζα είλαη μεξή, γηα εζσηεξηθφ ρψξν, ζχκθσλα πξνο VDE



Ζ νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα ζα είλαη 50 Ζz



Ζ ηάζε ιεηηνπξγίαο έσο 600 V



Ζ ηάζε δνθηκήο ζα είλαη 3 kV



Ο ζπληειεζηήο ππεξεληάζεσο Μ5 (-15 % ζπλνιηθφ ζθάικα ζε 5xΗΝ), φπνπ IN ε νλνκαζηηθή
έληαζε



Αληνρή βξαρπθπθιψκαηνο Η ζεξκηθή έληαζε: Ith = 60 In



Γπλακηθή έληαζε: Idyn = 150 In



πλερήο ππεξθφξησζε: 20%



Κξνπζηηθή ππεξθφξηηζε 60 Ηn (γηα 1 sec)

Κάζε κεηαζρεκαηηζηήο εληάζεσο ζα θέξεη πηλαθίδα ζηνηρείσλ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ν ηχπνο,
ε ζρέζε κεηαζρεκαηηζκνχ, ην νλνκαζηηθφ θνξηίν θηι.
Καηά πξνηίκεζε πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κεηαζρεκαηηζηέο δαθηπιηνεηδνχο ηχπνπ αληί απηψλ κε
ηχιηγκα.
Οη κεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο πξέπεη λα αληέρνπλ, ρσξίο βιάβε, ζηελ έληαζε θαη ηνλ ρξφλν
βξαρπθπθιψκαηνο πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί ζηε ζέζε πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη. Ζ σο άλσ
αληνρή δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ ππφινηπνπ εμνπιηζκνχ ηνπ πίλαθα.
Γηα ηελ εχθνιε ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ εληάζεσο πξνβιέπεηαη ε
ηνπνζέηεζε ιπνκέλσλ ζπλδέζκσλ ζε θάζε θάζε ηνπ πξσηεχνληνο.
12.2.15.5 Βαηηφκεηξα
Οη κεηξεηέο ζα είλαη ηξηθαζηθνί θαη ε θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη ζχκθσλε κε ην IEC 1036. Ζ αθξίβεηα
ζα είλαη θιάζεο 2 θαη ζα δηαζέηνπλ νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ έμη ςεθίσλ ζηελ νπνία ζα εκθαλίδεηαη
ε έλδεημε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε kWh. Ζ ζχλδεζή ηνπο ζα γίλεηαη είηε άκεζα είηε κέζσ ηξηψλ
κεηαζρεκαηηζηψλ έληαζεο θαηάιιεινπ ιφγνπ κεηαζρεκαηηζκνχ.
12.2.15.6 Ωξνκεηξεηέο
Οη σξνκεηξεηέο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ην πξφηππν IEC, κεραληθνχ ηχπνπ, πέληε ηνπιάρηζηνλ ςεθίσλ
γηα παξάιιειε ζχλδεζε κε ην θνξηίν, θιάζεο αθξίβεηαο 2, κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230V θαη νλνκαζηηθή
ζπρλφηεηα 50 Ζz.

12.3

Δθηέιεζε εξγαζηώλ
Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο πξέπεη λα θαηαζθεπαζζνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή θαη κε ηα
ηερληθά ζηνηρεία πνπ επηζπλάπηνληαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε.
Πέξαλ ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο νη ειεθηξηθνί πίλαθεο ρακειήο ηάζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη
κε ηα εμήο:


Ηζρχνληεο Νφκνπο θαη Γηαηάγκαηα ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο.



Ηζρχνληεο νδεγίεο ΓΔΖ



Πξφηππα
IEC / EN 60909 κε ηα ζπκπιεξσκαηηθά ηκήκαηά ηνπ Μέξε 1 θαη 2, φπνπ αλαθέξεηαη ν
ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ ξεχκαηνο βξαρπθπθιψζεσο κηαο εγθαηάζηαζεο.
IEC 61439-1 θαη IEC 61439-2 πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δνθηκέο ηχπνπ («routine
verifications») θαη ζεηξάο («design verifications») ζχκθσλα κε ην λέν πξφηππν.
IEC 60529 πνπ αλαθέξεη ην βαζκφ πξνζηαζίαο ελφο πεξηβιήκαηνο, ελάληηα ζε μέλα
ζσκαηίδηα θαη ελάληηα ζην λεξφ.



Ηζρχνληεο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θαη θαλνληζκνχο γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ.
ειίδα 61

Γ.Δ.Τ.Α. ΠΑΡΟΤ

Έξγα εθζπγρξνληζκνύ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ΒΙΟΚΑ Παξνηθηάο Πάξνπ
κε ζθνπό ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ιπκάηωλ
Σεύρε Γεκνπξάηεζεο
Σεχρνο 5.2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Μεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ

Όινη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα πξνζθνκίδνληαη ζην έξγν γηα ηελ ηειηθή ηνπνζέηεζή ηνπο πιήξσο
πεξαησκέλνη κε ηνλ πεξηερφκελν ζε απηνχο εμνπιηζκφ θαη ηηο εζσηεξηθέο ζπξκαηψζεηο απηψλ
έηνηκνη γηα ζχλδεζε κε ηα θαιψδηα εηζφδνπ θαη ηηο αλαρσξήζεηο ή δηαλνκέο πξνο ηνπο ππνπίλαθεο ή
ηα θνξηία απηψλ.
Με ηελ θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ ζα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα φξγαλα δηαθνπήο, ρεηξηζκνχ, αζθαιείαο,
ελδείμεσο θιπ ζα είλαη εχθνια πξνζηηά, ηνπνζεηεκέλα ζε θαλνληθέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο ψζηε
λα είλαη δπλαηή ε άλεηε αθαίξεζε, επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπο, ρσξίο κεηαβνιή ηεο
θαηάζηαζεο ησλ παξαθείκελσλ νξγάλσλ. Θα παξέρεηαη επίζεο άλεζε ρψξνπ εηζφδνπ γηα ηελ
ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ ησλ θπθισκάησλ.
Δκπξφο απφ θάζε πίλαθα ζα ηνπνζεηεζεί ειαζηηθό ειεθηξνκνλωηηθό δάπεδν θαηεγνξίαο κόλωζεο
Class 3, ειάρηζηνπ πιάηνπο 1,0 m θαη επαξθνύο κήθνπο γηα λα θαιύπηεη όιν ην πιάηνο ηνπ πίλαθα.

12.3.1

Βαζκφο πξνζηαζίαο
Οη πίλαθεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ θαηά πεξίπησζε βαζκφ πξνζηαζίαο IP 21, 30, 31, 40, 44 θαη 55
θαηά IEC 60529 εθηφο απφ φζνπο εγθαζίζηαληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, πνπ ζα πξέπεη λα
εμαζθαιίδνπλ ειάρηζην βαζκφ πξνζηαζίαο IP 65, ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 60529. Ο βαζκφο
πξνζηαζίαο ζα δειψλεηαη ζηα πηζηνπνηεηηθά δνθίκσλ ηχπνπ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα
ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν βαζκφο πξνζηαζίαο κε πιαίζην/πφξηα κε άκεζε πξφζβαζε
ζην ρεηξηζκφ ηνπ δηαθνπηηθνχ πιηθνχ. O βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα έλαληη κεραληθψλ
θξνχζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ΗΚ 07, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηα πξφηππα IEC 62262 ή EN
62262 (πξψελ IEC/EN 50102).

12.3.2

Γνκή πηλάθσλ Υακειήο Σάζεο

12.3.2.1 Μεηαιιηθά κέξε
Ζ ζπκπαγήο κεηαιιηθή δνκή είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ζηξαηδαξηζηή θαη ειεθηξνζπγθνιιεηή
ιακαξίλα κε αζεκνθφιιεζε decappe ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 mm. Κάζε πίλαθαο ζα είλαη ηχπνπ
θιεηζηνχ εξκαξίνπ κε ζθειεηφ απφ κνξθνζίδεξν (γσληά) 40 mm x 40 mm x 4 mm.
Σν εζσηεξηθφ ηνπ πίλαθα φπνπ βξίζθνληαη ηα φξγαλα πξέπεη λα είλαη πξνζζαθαηξεηφ (ηχπνο εληαίνπ
ηακπιά). Οη κεησπηθέο κεληεζεδέληεο πφξηεο ζα έρνπλ θιεηδαξηά. ηελ εζσηεξηθή άθξε ηεο πφξηαο
πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθφ θαλάιη, εηο ηξφπνλ ψζηε λα ηνπνζεηείηαη πξνζηαηεπηηθφ ιάζηηρν, ειαρίζηνπ
πιάηνπο 1 cm. ην εζσηεξηθφ ησλ πηλάθσλ ζα γίλεη πξφβιεςε γηα ηελ ζηήξημε ησλ θαισδίσλ πνπ
αλαρσξνχλ κε ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ζηεξηγκάησλ απφ γαιβαληζκέλα δηάηξεηα ειάζκαηα. Ζ πίζσ,
πιάη θαη πάλσ πιεπξέο ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα είλαη θιεηζηέο απφ ειεθηξνζπγθνιιεηέο ιακαξίλεο,
νη νπνίεο ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ ζηεγαλνπνίεζή ηνπο απφ λεξφ θαη ζθφλε. Ζ είζνδνο ησλ θαισδίσλ
ζηνλ πίλαθα ζα γίλεηαη απφ ηελ θάησ πιεπξά ηνπ (πνπ απνηειείηαη απφ κηα κεηαθηλνχκελε κεηαιιηθή
πιάθα) ε νπνία είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ησλ θαισδίσλ απνθιείνληαο ηαπηφρξνλα
ηελ είζνδν ηξσθηηθψλ. Οη πίλαθεο ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε θαηάιιειεο κάπεο ψζηε λα κπνξνχλ λα
ππεξπςσζνχλ ρσξίο λα ζεκεηψλεηαη ε παξακηθξή κφληκε παξακφξθσζε ή κεξηθή θαηαζηξνθή ηεο
κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο. Ο θάζε πίλαθαο ζα απνηειεί έλα εληαίν ζπγθξφηεκα ρσξηδφκελν ζε πεδία θαη
ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνο πάλσ ζε κεηαιιηθή βάζε χςνπο 10 σο 15 cm.
Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ κεηαιιηθά εξκάξηα απφ
γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 12/10 πνπ ζηεξίδεηαη ζε νξζνζηάηεο απφ ιακαξίλα πάρνπο 15/10,
κε αθαηξνχκελα πιατλά ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο ζε κία θαηαζθεπή, ζχκθσλα κε ην πξφηππν
EN 60439-1. H νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο ζα είλαη 690 V AC θαη ε νλνκαζηηθή αληνρή ζε
βξαρπθχθισκα ηνπιάρηζηνλ 35 kA.
Οη ζχξεο ησλ εξκαξίσλ ζα είλαη κεηαιιηθέο αδηαθαλείο ή δηαθαλείο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ζα
θέξνπλ ζθιεξπκέλν θξχζηαιιν ειάρηζηνπ πάρνπο 4 mm, επηθνιιεκέλν κε ρπηφ ζηεγαλσηηθφ
πνιπνπξεζάλεο.
Οη πίλαθεο ζα βαθνχλ κε κηα ζηξψζε αληηδηαβξσηηθήο βαθήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ππνζηνχλ
ειεθηξνζηαηηθή βαθή κε ρξψκα ηνπ νπνίνπ ε απφρξσζε ζα απνθαζηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία.
Όπνπ απαηηνχληαη αλνμείδσηνη πίλαθεο, ε κεηαιιηθή θαηαζθεπή (ζχξεο, κεληεζέδεο, πιάθα ζηήξημεο
θαη επηθάιπςεο νξγάλσλ θηι.) ζα είλαη εμ’ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304, κε ειάρηζην
πάρνο 1,5 mm
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Ζ θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε ηα κέζα ζ’ απηνχο φξγαλα δηαθνπήο, ρεηξηζκνχ,
αζθαιίζεσο, ελδείμεσο θηι., λα είλαη εχθνια πξνζηηά, ηνπνζεηεκέλα ζε θαλνληθέο ζέζεηο θαη λα είλαη
δπλαηή ε άλεηε αθαίξεζε, επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπο ρσξίο κεηαβνιή ηεο θαηαζηάζεσο
ησλ παξαθεηκέλσλ νξγάλσλ. Θα δηαζθαιίδεη ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ αεξηζκφ, ψζηε λα απάγεηαη ε
εθιπφκελε ζεξκφηεηα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο κε θπζηθή θπθινθνξία κεηαμχ ησλ
ηνηρσκάησλ ηνπ πίλαθα πξνο ηα αλνίγκαηα ηνπ θαιχκκαηνο.
ηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηερληθνχο ιφγνπο ή γηα ιφγνπο κεηαθνξάο νη πίλαθεο ζα πξέπεη λα
παξαδνζνχλ ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηεκάρηα, ζα είλαη θξνληίδα ηνπ Αλαδφρνπ ε κεραληθή
ελνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ πιεπξψλ θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ ειεθηξηθψλ ζπλδέζεσλ εζσηεξηθά ησλ
πηλάθσλ.
12.3.2.2 Κχξηνη δπγνί δηαλνκήο
Ζ δηαλνκή ελέξγεηαο κέζα ζηνλ πίλαθα ζα γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηέζζεξηο δπγνχο ζε νξηδφληηα
δηάηαμε ζην επάλσ κέξνο ηνπ πίλαθα ή ζε αλεμάξηεην εξκάξην ζε θάζεηε δηάηαμε. Οη δπγνί ζα είλαη
έλαο γηα θάζε θάζε θαη έλαο γηα ηνλ νπδέηεξν, ζα ηνπνζεηεζνχλ κε νξηδφληηα ηελ κεγάιε πιεπξά ηεο
δηαηνκήο ηνπο θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε ζπλδέζεσλ, ζα κνλσζνχλ κε
επνμεηδηθέο ξεηίλεο ή άιιν θαηάιιειν ηξφπν, ζα βαθηνχλ κε ρξψκαηα φκνηα πξνο απηά πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δηάθξηζε ησλ θάζεσλ θαη ζηνπο άιινπο πίλαθεο θέξνληαο ηηο ελδείμεηο
R,S,T, PE ή L1, L2, L3, PE, αλά 1,50 m πεξίπνπ. Δλαιιαθηηθά ε κπάξα νπδεηέξνπ κπνξεί λα είλαη
παξάιιειε κε ηελ κπάξα ηεο γείσζεο.
Οη δπγνί δηαλνκήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ κπάξεο ειεθηξνιπηηθνχ ραιθνχ ηχπνπ ΔΣΡ
νξζνγσληθήο δηαηνκήο. Ζ δηαηνκή ησλ θπξηψλ δπγψλ δηαλνκήο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα ηελ
κεηαθνξά ηνπ νλνκαζηηθνχ ξεχκαηνο κέζα ζηα απνδεθηά φξηα αλχςσζεο ζεξκνθξαζίαο φπσο απηά
νξίδνληαη ζην πξφηππν ΔΝ 60439-1 θαη λα αληέρνπλ ηηο ειεθηξηθέο θαη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο ζε
πιήξε ηζρχ βξαρπθπθιψκαηνο. Ζ επηινγή ηεο δηαηνκήο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ κπαξψλ ραιθνχ ζα γίλεη
ιακβάλνληαο ππφςε ην νλνκαζηηθφ ξεχκα ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηελ αληνρή ζε βξαρπθχθισκα,
ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ρακειήο
ηάζεο.
Ζ ζηήξημε ησλ δπγψλ δηαλνκήο ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ αξηζκνχ κνλσηήξσλ ψζηε λα
εμαζθαιίδνληαη νη απαηηνχκελεο κνλσηηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο. Δπίζεο ην πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ
κνλσηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ ζε θσηηά θαη ζε ζεξκφηεηα παξαγφκελε απφ εζσηεξηθά
o
ειεθηξηθά θαηλφκελα ζχκθσλα κε ην IEC 60695-2.1 (960 C 30 s/30 s). Οη δπγνί ζα πξνζηαηεχνληαη
έλαληη ηπραίαο επαθήο κε αθαηξνχκελα θχιια δηάθαλνπ πιεμηγθιάο, ζηεξεσκέλνπ θαηάιιεια.
12.3.2.3 Μπάξεο Οπδεηέξνπ – Γείσζεο
Οη απινί, ελφο πεδίνπ, πίλαθεο ζα θέξνπλ έλαλ αθξνδέθηε γεηψζεσο ή έλα δπγφ γεηψζεσο. Μεγάινη
πίλαθεο, κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πεδία, ζα θέξνπλ ζπλερή δπγφ γεηψζεσο, ν νπνίνο ζα δηαηξέρεη
φιν ην κήθνο ηνπο θαη πξνο ηνλ νπνίν ζα ζπλδέεηαη φινο ν πίλαθαο.
ην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα ηχπνπ πεδίσλ ζα ηνπνζεηεζεί ε κπάξα γείσζεο θαη ελαιιαθηηθά θαη ε
κπάξα νπδεηέξνπ ηνπ πίλαθα. Ζ κπάξα ηεο γείσζεο ζα είλαη δηαζηάζεσλ ίζσλ κε ην ήκηζπ ησλ
κπαξψλ ησλ θάζεσλ θαη ηνπιάρηζηνλ 12 mm x 5 mm. Θα ζπλδεζεί αγψγηκα πξνο ηελ
ζηδεξνθαηαζθεπή ζε φιεο ηηο ζέζεηο ζηήξημεο ηεο, ζα γεησζεί πάλσ ζην δίθηπν γεηψζεσο θαη ζα
ζπλδεζνχλ κε απηήλ νη αγσγνί γείσζεο ησλ γξακκψλ πνπ αλαρσξνχλ θαζψο θαη ην εζσηεξηθφ
κέξνο (ηακπιάο) θάζε εξκαξίνπ. Ζ κπάξα γείσζεο ζα είλαη δηάηξεηε ζε θαλνληθέο απνζηάζεηο γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ ζπλδέζεσλ πάλσ ηεο θαη ζα βαθηεί κε θίηξηλν ρξψκα.
Γηα φια ηα μερσξηζηά ζηαζεξά κεηαιιηθά κέξε (δειαδή κεησπηθέο πιάθεο, βάζεηο ζηήξημεο ηνπ
δηαθνπηηθνχ πιηθνχ, πιεπξηθά κεηαιιηθά θαιχκκαηα θηι.) ζα πξέπεη λα ππάξρεη ειεθηξηθή ζπλέρεηα
ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνλ αγσγφ γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα εμαζθαιίδνληαο ηελ γείσζε
φισλ ησλ ζηαζεξψλ κεηαιιηθψλ κέξσλ ηνπ.
ε φια ηα θηλνχκελα κεηαιιηθά κέξε (π.ρ. πφξηεο, αλνηγκέλεο κεηψπεο) ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί
2
αγσγφο πξνζηαζίαο (π.ρ. πιεμίδα γεηψζεσο) δηαηνκήο 6 mm ζχκθσλα κε ην ΗΔC 60364-5-54.
Ζ κπάξα ηνπ νπδεηέξνπ ζα είλαη δηαζηάζεσλ ίδησλ κε απηέο ησλ κπαξψλ ησλ θάζεσλ θαη ζα
ζπλδένληαη κε απηή νη νπδέηεξνη αγσγνί φισλ ησλ γξακκψλ ηνπ πίλαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
νπδέηεξν.
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12.3.2.4 Δζσηεξηθέο θαισδηψζεηο πηλάθσλ
Μέζα ζηνλ πίλαθα ε φδεπζε ησλ θαισδίσλ γίλεηαη κέζα ζε θαλάιηα απφ άθαπζην PVC, φπσο
νξίδνπλ νη θαλνληζκνί. Ζ κία πιεπξά ηνπ θαλαιηνχ ζα είλαη θιεηζηή κε πξνζζαθαηξεηέο πιάθεο,
πξνζαξκνζκέλεο γηα ηελ είζνδν θαισδίσλ. Αλ νη δηαηνκέο ησλ θαισδίσλ είλαη κεγάιεο επηηξέπεηαη
δηαδξνκή έμσ απφ ην θαλάιη αξθεί απηή λα αζθαιίδεηαη επαξθψο κε ηελ βνήζεηα γάληδσλ. Αγσγνί
δηαθνξεηηθήο ηάζεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά θαλάιηα.
Ζ εζσηεξηθή δηαλνκή ζα γίλεηαη κε ράιθηλεο κπάξεο επηηξεπφκελεο έληαζεο θαη’ ειάρηζην ίζεο κε
απηή ηνπ δηαθφπηε ηνπ πίλαθα απφ ηνλ νπνίν ηξνθνδνηνχληαη ή ηνλ νπνίν ηξνθνδνηνχλ. Ζ
ρξεζηκνπνίεζε θαισδίσλ ή αγσγψλ επηηξέπεηαη κφλν γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε σο
125 A.
Οη ζπλδέζεηο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ ρεηξηζκψλ, κεηξήζεσλ, πξνζηαζίαο θαη ελδείμεσλ πξέπεη
2
λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε εχθακπηνπο αγσγνχο κε ειάρηζηε δηαηνκή 1,5 mm , ελψ απηέο ησλ
ζεκάησλ πξνο θαη απφ ην PLC πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε εχθακπηνπο αγσγνχο κε ειάρηζηε
2
δηαηνκή 1,0 mm .
Οη ζπλδέζεηο ησλ θπθισκάησλ ηζρχνο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε εχθακπηνπο αγσγνχο κε
2
ειάρηζηε δηαηνκή 2,5 mm . Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαηνκψλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ' φςε νη
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο θαη θνξηίνπ.
Απφ ηηο θεληξηθέο κπάξεο ζα ηξνθνδνηνχληαη ηα πεδία κε κνλνπνιηθνχο κνλσκέλνπο αγσγνχο κε
θαηάιιεια ρξψκαηα (απηά πνπ ηεξνχληαη εληαία γηα ηελ δηάθξηζε ησλ θάζεσλ θαη ηνπ νπδέηεξνπ) θαη
δηαηνκήο ίζεο ηνπιάρηζηνλ κε ηελ δηαηνκή ηεο εμππεξεηνχκελεο γξακκήο. Οη ζπλδέζεηο πξνο ηνπο
δπγνχο ζα γίλνληαη κε πεξαζηέο βίδεο αλνμείδσηεο ½ in x 40 mm κε ηελ παξεκβνιή αλνμείδσηεο
«ξνδέιαο» πξνο ηελ πιεπξά ηεο θεθαιήο ηεο βίδαο θαη αλνμείδσηεο αζθαιηζηηθήο ξνδέιαο
(«γξφβεξ») πξνο ηελ πιεπξά ηνπ πεξηθνριίνπ.
Σα ρξψκαηα ησλ κνλψζεσλ ησλ αγσγψλ ζα είλαη φκνηα γηα αγσγνχο ίδηαο νλνκαζηηθήο ηάζεο
ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Ολνκαζηηθή ηάζε θαισδίνπ

Υξψκα θαισδίνπ

400 V, 230 V AC

καχξν

24 V DC

γθξη ή θφθθηλν

Καιψδην νπδεηέξνπ

κπιε

Καιψδην γείσζεο

θίηξηλν ή θίηξηλν/πξάζηλν

Όια ηα ζεκεία ππφ ηάζε κε ην γεληθφ δηαθφπηε ζηελ αλνηθηή ζέζε, πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε
θηλεηέο ηζρπξέο κνλψζεηο ΗΡ 20 κε απνδεδεηγκέλν απνηέιεζκα, θέξνληαο ην ζπκβνιηζκφ
"επηθίλδπλν".
Όινη νη αγσγνί ηνπ πίλαθα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη θαη ζηα δχν άθξα ηνπο κε εηδηθή πιαζηηθή
πεξηηχιημε ζήκαλζεο θαισδίσλ πνπ θέξεη ηελ αξίζκεζε ησλ αγσγψλ, κε αλεμίηεια γξάκκαηα ή
αξηζκνχο φκνηα κε ηα ιεηηνπξγηθά δηαγξάκκαηα. Ζ αξίζκεζε ησλ θαισδίσλ ζα γίλεη θαη ζηα
ππφινηπα πιηθά (πελία, επαθέο, φξγαλα ελδείμεσο θαη ρεηξηζκνχ, ξειέ ηζρχνο, απηφκαηνπο
δηαθφπηεο, ζεξκηθά, βνιηφκεηξα, ακπεξφκεηξα, θιέκκεο θηι.) θαη ζηα δπν άθξα ησλ θαισδίσλ
θαζψο θαη ζηα θνπηηά ζχλδεζεο ησλ θηλεηήξσλ.
Ζ είζνδνο θαη έμνδνο ησλ θαισδίσλ ζα γίλεηαη θαηά ηελ θάζεηε δηεχζπλζε θαη πξέπεη λα ππάξρεη ν
θαηάιιεινο ρψξνο γηα λα δηακνξθψλνληαη νη αλαγθαίεο θακππιφηεηεο ζηα θαιψδηα.
12.3.2.5 πλδέζεηο θαισδίσλ
Γηα φιεο ηηο ζπλδέζεηο ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ νη πνιχθισλνη αγσγνί ζα εθνδηάδνληαη κε ράιθηλν
επηθαζζηηεξσκέλν αθξνδέθηε («θνο»), θαηάιιεινπ κεγέζνπο.
Όιεο νη είζνδνη θαη έμνδνη θαισδίσλ ζηνλ πίλαθα ζα γίλνληαη κέζσ θαηάιιεισλ αξηζκεκέλσλ
θιεκκψλ ξάγαο θαηά VDE 0611 teil 01/11.77, ζε ρψξν εληφο ηνπ πίλαθα, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ ηειηθή
αλάπηπμε ηνπ πίλαθα γηα ηα κειινληηθά κεραλήκαηα.
2

Οη θιέκκεο πξέπεη λα είλαη κε δηαηξεηνχο αθξνδέθηεο, ειάρηζηεο δηαηνκήο 2,5 mm , κε δηαθξάγκαηα
φπνπ είλαη απαξαίηεην (π.ρ. ζε ζπλάξηεζε ησλ δηαθφξσλ ηάζεσλ ιεηηνπξγίαο). Οη θιέκκεο πξέπεη
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λα είλαη αξηζκεκέλεο. ηηο ζπλδέζεηο ησλ θιεκκψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ
πίλαθα, πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη έλαο κφλν αγσγφο ζε θάζε θιέκκα. Οη θιέκκεο πξέπεη λα είλαη ηνπ
ηχπνπ πνπ ε βίδα πίεζεο πηέδεη ζε πξνζηαηεπηηθφ ιακάθη (ή παξφκνην) θαη φρη απ΄ επζείαο ζηνλ
αγσγφ. Σα ρξψκαηα ησλ θιεκκψλ ζα είλαη ηα αθφινπζα:
Δίδνο θιέκκαο

ρξψκα

θιέκκα ζχλδεζεο θαισδίνπ 400 V, 230 V

κπεδ

θιέκκα ζχλδεζεο θαισδίνπ 24 V DC,
αλαινγηθψλ ζεκάησλ

θφθθηλε

θιέκκα ζχλδεζεο θαισδίνπ νπδεηέξνπ

κπιε

θιέκκα ζχλδεζεο θαισδίνπ γείσζεο

θίηξηλε ή θίηξηλε/πξάζηλε

12.3.2.6 Πξφζζεηνο εμνπιηζκφο πηλάθσλ ηχπνπ πεδίσλ
ε θάζε πίλαθα ηχπνπ ηζηακέλσλ πεδίσλ ζα ππάξρνπλ αληηζηάζεηο γηα αθχγξαλζε ηνπ πίλαθα (ζα
ελεξγνπνηνχληαη απφ έλαλ πγξνζηάηε) θαη αλεκηζηήξεο γηα ηελ ςχμε ηνπ (ζα ελεξγνπνηνχληαη απφ
έλα ζεξκνζηάηε) θαη εζσηεξηθά θσηηζηηθά, έλα γηα θάζε πεδίν, ηα νπνία ζα αλάβνπλ κε έλαλ
αλεμάξηεην δηαθφπηε πνπ ζα βξίζθεηαη πάλσ ζην θσηηζηηθφ.
Ζ θαηαζθεπή ζα δηαζθαιίδεη ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ αεξηζκφ, ψζηε λα απάγεηαη ε εθιπφκελε ζεξκφηεηα
θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο κε θπζηθή θπθινθνξία κεηαμχ ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ πίλαθα
πξνο ηα αλνίγκαηα ηνπ θαιχκκαηνο.
12.3.2.7 Πεδία
Σα πεδία ελφο πίλαθα ηχπνπ ηζηακέλσλ πεδίσλ ρσξίδνληαη ζε ηξεηο ηχπνπο σο πξνο ηελ ειεθηξηθή
ηνπο ζχλδεζε (ζπλδεζκνινγία ηνπο): ην πεδίο ειζόδοσ, ηο πεδίο ηροθοδοζίας κινηηήρων (πεδίο
εκκινηηών) και ηέλος ηο πεδίο ασηομαηιζμού και οργάνων (ηα νπνία πιεξνχλ φια ηα παξαπάλσ):
Πεδίν εηζόδνπ. Σν πεδίο ειζόδοσ είλαη ην πξψην πεδίν θάζε πίλαθα.
Απφ ην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα εηζρσξεί ην παξνρηθφ θαιψδην, ην νπνίν ζπλδέεηαη θαηεπζείαλ πάλσ
ζηνλ γεληθφ δηαθφπηε ηνπ πίλαθα (έλα γεληθφ ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε κε ξπζκηδφκελα καγλεηηθά
θαη ζεξκηθά ζηνηρεία θαηάιιειν γηα πξνζηαζία θαηαλαιψζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πίλαθα απφ
ππεξθφξησζε θαη βξαρπθχθισκα), ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ πεδίνπ. Σν επάλσ
κέξνο ηνπ δηαθφπηε ζπλδέεηαη κε ηηο κπάξεο ραιθνχ, θαηάιιεισλ δηαηνκψλ θαη ρξσκάησλ, απφ ηελ
έμνδν ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε εηζφδνπ ηνπ πίλαθα κέρξη ηνπο δπγνχο. Γηα ζχλδεζε κπάξαο –
κπάξαο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη δχν βίδεο ραιχβδηλεο αλνμείδσηεο ½ in x 40 mm, ηνπνζεηεκέλεο
δηαγψληα ζηελ ζχλδεζε. Γεληθά ζα θαηαβιεζεί κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε άξηζηεο
ζπλδεζκνινγίαο απφ άπνςε ηερληθήο θαη αηζζεηηθήο, δειαδή κε ζχληνκεο θαη επζείεο, θαηά ην
δπλαηφ, δηαδξνκέο κπαξψλ, θαιή πξνζαξκνγή θαη ζχζθημε ζηηο ζπλδέζεηο, απνθπγή
αδηθαηνινγήησλ δηαζηαπξψζεσλ θηι.
ην ίδην κέξνο ηνπ πεδίνπ ζα βξίζθνληαη θαη ηα εμήο:


Σξεηο κεηαζρεκαηηζηέο θαηάιιειεο εληάζεσο έλαο γηα θάζε θάζε



Όξγαλν επηηήξεζεο ηεο ηάζεο ην νπνίν φηαλ δηαγηγλψζθεη πξφβιεκα ζηελ ηάζε (έιιεηςε, κε
ζσζηή δηαδνρή θάζεσλ θηι.) ζα δίλεη ζήκα ζπλαγεξκνχ ζην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ.



Σξεηο κηθξναπηφκαηνη 6 Α γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ κεηαγσγηθνχ δηαθφπηε – βνιηνκέηξνπ (έλαο
γηα θάζε θάζε) θαη έλαο κηθξναπηφκαηνο δηαθφπηεο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ πίλαθα κε ηάζε
230 V AC γηα ηα βνεζεηηθά θπθιψκαηα.

ην ίδην πεδίν ζα ππάξρνπλ θαη ηα φξγαλα έλδεημεο (ηνπιάρηζηνλ ηξία ακπεξφκεηξα, έλα βνιηφκεηξν
κε κεηαγσγηθφ δηαθφπηε ή αληίζηνηρν πνιπφξγαλν κέηξεζεο), νη ιπρλίεο χπαξμεο ηάζεο θαη έλα
κπνπηφλ θηλδχλνπ, ην νπνίν φηαλ παηεζεί δηαθφπηεη ηελ παξνρή ξεχκαηνο ζηνλ πίλαθα.
Πεδία εθθηλεηώλ. Απφ ηηο ζα αλαρσξνχλ θαιψδηα, ηα νπνία ζα ζπλδένληαη κε αζθάιεηεο (ζην
επάλσ κέξνο ηνπ εληαίνπ ηακπιά θάζε πεδίνπ), νη νπνίεο ηξνθνδνηνχλ νκάδεο εθθηλεηψλ
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πεηπραίλνληαο έηζη θαιχηεξε επηινγηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ γεληθνχ δηαθφπηε ηνπ πίλαθα κε ηνλ
επηκέξνπο ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε θάζε εθθηλεηή.
Με ηελ βνήζεηα θαλαιηψλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ πίλαθα ζα δεκηνπξγεζνχλ
δηαθεθξηκέλνη ρψξνη ηχπνπ “θνξλίδαο” κέζα ζηνλ θαζέλα απφ ηνπο νπνίνπο ζα ππάξρεη φ,ηη
ρξεηάδεηαη γηα θάζε εθθηλεηή θηλεηήξα (δηαθφπηεο, ξειέ, ρξνληθά θηι.). εκεηψλεηαη φηη ζε θάζε έλα
ηέηνην δηαθξηηφ ρψξν ζα ππάξρεη κφλν έλαο εθθηλεηήο έηζη, ψζηε αλνίγνληαο ηελ πφξηα ηνπ πεδίνπ λα
είλαη επδηάθξηηνη φινη νη εθθηλεηέο ηνπ πεδίνπ.
Οη πίλαθεο ζα εμνπιηζζνχλ γηα θάζε εθθηλεηή κε επηινγηθφ δηαθφπηε ηνπιάρηζηνλ δχν ζέζεσλ
AUTO/MANUAL, κπνπηφλ «START» (ρξψκαηνο πξάζηλνπ) γηα εθθίλεζε ζην ρεηξνθίλεην (ην νπνίν
ζα είλαη γηα ηηο βάλεο θαη ηα ζπξνθξάγκαηα κε ειεθηξηθφ επελεξγεηή ε εληνιή λα αλνίμνπλ), κπνπηφλ
«STOP» (ρξψκαηνο θφθθηλνπ) γηα ζηακάηεκα ζην ρεηξνθίλεην (ην νπνίν ζα είλαη γηα ηηο βάλεο θαη ηα
ζπξνθξάγκαηα ε εληνιή λα θιείζνπλ). Γηα ηξνθνδνζία ζπξνθξαγκάησλ ζα ππάξρνπλ επηπιένλ
ελδεηθηηθή ιπρλία «RUN» (ρξψκαηνο πξάζηλνπ) γηα ηελ έλδεημε ιεηηνπξγίαο θαη ελδεηθηηθή ιπρλία
«FAIL» (ρξψκαηνο θφθθηλνπ) γηα έλδεημε ζθάικαηνο. Έηζη, ζηελ ζέζε AUTO (απηφκαηε ιεηηνπξγία) ν
απηνκαηηζκφο θαη νη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο ησλ θηλεηήξσλ ζα ιεηηνπξγνχλ κέζσ PLC, ελψ ζηελ ζέζε
MANUAL (ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία) ε εληνιή ζα δίλεηαη ηνπηθά. ηελ πεξίπησζε εθθίλεζεο κέζσ
ξπζκηζηή ζηξνθψλ ζα ππάξρεη γηα θάζε ξπζκηζηή (επηπιένλ ηνπ επηινγηθνχ δηαθφπηε) έλα
πνηελζηφκεηξν ην νπνίν ζα ξπζκίδεη ηηο ζηξνθέο ηνπ ξπζκηζηή φηαλ ν επηινγηθφο δηαθφπηεο βξίζθεηαη
ζηελ ζέζε MANUAL.
ηελ εμσηεξηθή φςε ηεο πφξηαο θάζε πεδίνπ εθθηλεηψλ ζα βξίζθνληαη γηα θάζε εθθηλεηή ν επηινγηθφο
δηαθφπηεο, ηα κπνπηφλ θαη νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο. εκεηψλεηαη φηη ζηελ πφξηα ηνπ θάζε πεδίνπ ζα
βξίζθνληαη ηα ρεηξηζηήξηα ησλ εθθηλεηψλ ηνπ πεδίνπ θαη κφλν απηνχ.
Οη ηχπνη ησλ εθθηλεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη νη εμήο: εθθηλεηήο αζηέξνο – ηξηγψλνπ,
εθθηλεηήο απ’ επζείαο εθθίλεζεο, εθθηλεηήο κέζσ ξπζκηζηή ζηξνθψλ ή νκαινχ εθθηλεηή, εθθηλεηήο
αλαζηξνθήο, εθθηλεηήο απιήο παξνρήο.


εθθηλεηήο απ’ επζείαο εθθίλεζεο: Ο εθθηλεηήο απνηειείηαη απφ έλαλ ηξηπνιηθφ ζεξκνκαγλεηηθφ
δηαθφπηε κε ξπζκηδφκελα ζεξκηθά θαη ζηαζεξά ή ξπζκηδφκελα καγλεηηθά ζηνηρεία θαη δχν
επαθέο κηα ΝΟ θαη κηα ΝC, έλα ηξηπνιηθφ ξειέ ηζρχνο κε βνεζεηηθέο επαθέο (πξνθχπηνπλ απφ
ηελ κειέηε εθαξκνγήο), έλα ξειέ 24 V DC γηα ην θχθισκα ηνπ PLC, έλα κηθξναπηφκαην 6 Α γηα
ηελ ηξνθνδνζία ηνπ βνεζεηηθνχ θπθιψκαηνο θαη ινηπά βνεζεηηθά ξειέ.



εθθηλεηήο αζηέξα – ηξηγψλνπ: Ο εθθηλεηήο απνηειείηαη απφ έλαλ ηξηπνιηθφ ζεξκνκαγλεηηθφ
δηαθφπηε κε ξπζκηδφκελα ζεξκηθά θαη ζηαζεξά ή ξπζκηδφκελα καγλεηηθά ζηνηρεία θαη δχν
επαθέο κηα ΝΟ θαη κηα ΝC, ηξία ηξηπνιηθφ ξειέ ηζρχνο κε βνεζεηηθέο επαθέο (πξνθχπηνπλ απφ
ηελ κειέηε εθαξκνγήο), έλα ζεξκηθφ ην νπνίν ζπλδέεηαη ζην ξειέ δηθηχνπ ηνπ εθθηλεηή, έλα
ρξνληθφ ξειέ θαζπζηέξεζεο, έλα κηθξναπηφκαην 6 Α γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ βνεζεηηθνχ
θπθιψκαηνο θαη ινηπά βνεζεηηθά ξειέ.



εθθηλεηήο κέζσ ξπζκηζηή ζηξνθψλ ή νκαινχ εθθηλεηή: φκνηνο κε ηνλ απ’ επζείαο εθθίλεζεο
ρσξίο ην ηξηπνιηθφ ξειέ, εθηφο αλ απαηηείηαη γηα bypass ηνπ εθθηλεηή ζε πεξίπησζε πνπ δελ
δηαζέηεη απηφο ελζσκαησκέλν.



εθθηλεηήο αλαζηξνθήο: Ο εθθηλεηήο απνηειείηαη απφ έλαλ ηξηπνιηθφ ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε
κε ξπζκηδφκελα ζεξκηθά θαη ζηαζεξά ή ξπζκηδφκελα καγλεηηθά ζηνηρεία θαη δχν επαθέο κηα ΝΟ
θαη κηα ΝC, δχν ηξηπνιηθά ξειέ ηζρχνο κε βνεζεηηθέο επαθέο (πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηε
εθαξκνγήο), έλα κηθξναπηφκαην 6Α γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ βνεζεηηθνχ θπθιψκαηνο θαη ινηπά
βνεζεηηθά ξειέ.



Δθθηλεηήο απιήο παξνρήο: Ο εθθηλεηήο ηχπνπ απιήο παξνρήο απνηειείηαη απφ έλαλ ηξηπνιηθφ
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε κε ξπζκηδφκελα ζεξκηθά θαη ζηαζεξά ή ξπζκηδφκελα καγλεηηθά
ζηνηρεία θαη δχν επαθέο κηα ΝΟ θαη κηα ΝC.

Κάζε εθθηλεηήο ζα έρεη σξνκεηξεηή πνπ ζα πιεξνθνξεί γηα ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα ηνλ
νπνίν ηξνθνδνηεί.
Πεδίν απηνκαηηζκνύ θαη νξγάλωλ. Σν πεδίν απηφ ζα είλαη ην ηειεπηαίν θάζε πίλαθα. ’ απηφ ην
πεδίν ζα βξίζθεηαη ην ηξνθνδνηηθφ 24 V DC γηα ην θχθισκα PLC, ην PLC θαη νη ηξνθνδνζίεο ησλ
νξγάλσλ ηνπ πίλαθα.
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ην θάησ κέξνο ηνπ πεδίνπ ζα βξίζθνληαη νη θιέκκεο ζχλδεζεο ησλ εμσηεξηθψλ θαισδίσλ ησλ
θπθισκάησλ 24 V DC θαη ησλ αλαινγηθψλ ζεκάησλ, ηα νπνία θαηαιήγνπλ κέζσ ησλ θιεκκψλ
απηψλ ζηηο θάξηεο ηνπ PLC. Τπάξρνπλ επίζεο νη θιέκκεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα εμσηεξηθά θαιψδηα
ησλ θπθισκάησλ ηξνθνδνζίαο ησλ νξγάλσλ.
ηελ εμσηεξηθή φςε ηεο πφξηαο ηνπ πεδίνπ ζα βξίζθνληαη έλα κπνπηφλ «RESET» (ρξψκαηνο
πξάζηλνπ) ην νπνίν ζα επαλαθέξεη ηνλ πίλαθα ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κεηά απφ ζθάικα, κηα
ελδεηθηηθή ιπρλία πνπ δείρλεη ηελ χπαξμε δηθηχνπ θαη κηα ελδεηθηηθή ιπρλία επηθνηλσλίαο (ρξψκαηνο
πξάζηλνπ).
Όια ηα ηεκάρηα ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ πίλαθα πξέπεη λα είλαη ζεκεησκέλα ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα
«ΟΠΩ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖΚΔ» πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ. ηελ πιάθα ζην βάζνο ηνπ πίλαθα φια ηα
φξγαλα ελφο εθθηλεηή ή κεραλήκαηνο ή νξγάλνπ πξέπεη λα είλαη μεθάζαξα αλαγλσξίζηκα απφ ηα
φξγαλα ησλ άιισλ εθθηλεηψλ, κεραλεκάησλ ή νξγάλσλ θαη ζα αλαγξάθεηαη ν ίδηνο θσδηθφο κε ηα
ζρέδηα. Σπρφλ κεηαβνιέο ζηηο ζπλδέζεηο ηνπ πίλαθα ζα απνηππσζνχλ ζηα ζρέδηα «OΠΩ
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖΚΔ».
ηελ κεησπηθή φςε ζα ππάξρνπλ πιαζηηθέο ή κεηαιιηθέο πηλαθίδεο ζηεξεσκέλεο κε αλνμείδσηεο
βίδεο πνπ ζα πεξηγξάθνπλ ην θάζε φξγαλν θαη θηλεηήξα θαη ζα έρνπλ ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ ηνπο.
12.3.2.8 Υσλεπηνί θαη επίηνηρνη πίλαθεο κηθξήο ηζρχνο
Πίλαθεο κηθξήο ηζρχνο γηα δηαλνκή  125 A δελ απαηηείηαη λα είλαη ηχπνπ ηζηακέλσλ πεδίσλ, αιιά
κπνξνχλ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ζεξκνπιαζηηθφ ή πνιπθαξβνληθφ πιηθφ ή ζπλδπαζκφ ηνπο
θαη ζα εγθαζίζηαληαη ρσλεπηνί ή επίηνηρνη. Σν πιαζηηθφ ή πνιπθαξβνληθφ πιηθφ ζα είλαη αλζεθηηθφ ζε
πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη θσηηά σο 650°C θαη ζε ζεξκφηεηα παξαγφκελε απφ εζσηεξηθά ειεθηξηθά
θαηλφκελα θαη ζα έρεη ππνζηεί δνθηκέο ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 60695-2-1. Κάζε πίλαθαο ζα
είλαη θιάζεο θιάζε κφλσζεο ΗΗ (ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN 60335-1) κεηαμχ ηεο πξφζνςεο
θαη ησλ εζσηεξηθψλ θπθισκάησλ ηζρχνο. Όινη νη πίλαθεο ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν EN
60439-3.
Κάζε πίλαθαο ζα απνηειείηαη απφ ηελ πιάηε (ρσλεπηή ή κε), ην εζσηεξηθφ αθαηξνχκελν θάιπκκα
ηνπ εμνπιηζκνχ (κεηψπε) θαη ην πιαίζην κε ηε ζχξα. Δζσηεξηθά ζα είλαη εμνπιηζκέλνο κε
ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN γηα ηε ζηήξημε ηνπ εμνπιηζκνχ.

12.3.3

Έιεγρνο θαη δνθηκέο
Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο θαη φια ηα εμαξηήκαηά ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη επηζεσξήζηκα ηελ πεξίνδν πνπ
θαηαζθεπάδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε
παξνχζα πξνδηαγξαθή .
Οη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο ζα γίλνπλ κε κέξηκλα θαη κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζηα εξγαζηήξηα ηνπ
πξνκεζεπηή ηνπ εμνπιηζκνχ ή απφ εμεηδηθεπκέλν νξγαληζκφ ή εξγαζηήξην ην νπνίν ζα θαζνξηζηεί
θαη ζα είλαη ηεο απνδνρήο ηεο Τπεξεζίαο. Ο Αλάδνρνο νθείιεη κε πξνεηδνπνίεζε δχν εβδνκάδσλ λα
αλαθνηλψζεη ζηελ Τπεξεζία γηα ηηο δνθηκέο ηνπ πίλαθα ή ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ ηνπ, πνπ
πξφθεηηαη λα πξνβεί γηα λα παξαζηεί ε Τπεξεζία εάλ ην επηζπκεί.
Οη δνθηκέο έγθξηζεο ησλ πηλάθσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε
ηνπο θαλνληζκνχο IEC (γηα ηηο απνδφζεηο) θαη κε ηνπο θαλνληζκνχο UNEL (γηα ηηο δηαζηάζεηο) θαη κε
φινπο ηνπο ελ ηζρχεη λφκνπο θαη δηαηάγκαηα. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηα αληίζηνηρα
πηζηνπνηεηηθά απφ αλαγλσξηζκέλα δηεζλή εξγαζηήξηα.
Οη πίλαθεο ζα πξέπεη λα ππνζηνχλ θαη’ ειάρηζηνλ ηηο πην θάησ δνθηκέο ηχπνπ ζχκθσλα κε ην
πξφηππν EN 60439-1 θαη λα εθδνζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ ηχπνπ:


Γνθηκή αλχςσζεο ζεξκνθξαζίαο



Γνθηκή αληνρήο ζε βξαρπθπθιψκαηα (δπλακηθή θαηαπφλεζε)



Γνθηκή δηειεθηξηθήο ζηάζκεο («Test Τςειήο Σάζεο»)



Γνθηκή αμηνπηζηίαο ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο (κπάξα ή αγσγφο γείσζεο)



Γνθηκή ησλ απνζηάζεσλ πεξηζσξίσλ θαη εξππζκνχ (κεηαμχ ελεξγψλ αγσγψλ θαη κεηαμχ
ελεξγψλ αγσγψλ θαη γείσζεο)
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Γνθηκή ηεο κεραληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ θηλεηψλ κεξψλ (αλνηγνθιεηζίκαηα)



Γνθηκή ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο ΗΡ (ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 60529)

Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη’ ειάρηζηνλ νη παξαθάησ δνθηκέο ζεηξάο θαη λα εθδνζεί
ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ ζεηξάο:


Έιεγρνο ηεο ζπλδεζκνινγίαο θαη έιεγρνο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ



Γηειεθηξηθή δνθηκή («Test Τςειήο Σάζεο»)



Έιεγρνο ησλ ζπζθεπψλ πξνζηαζίαο θαη ζπλέρεηαο ηνπ θπθιψκαηνο γείσζεο (Megger Test)

Θα πξέπεη λα γίλνπλ νη εμήο έιεγρνη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ Ζιεθηξηθψλ Πηλάθσλ
θαη ηηο δνθηκέο απηψλ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ:


Έιεγρνο αληηζηνηρίαο πηλάθσλ θαη ζρεδίσλ «Ω ΚΑΣΑΚΔΤΑΘΖΚΔ»



Γεληθφο έιεγρνο πίλαθα



Έιεγρνο βαθήο

ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο κεηά ηελ ζέζε ησλ πηλάθσλ ζε ιεηηνπξγία ε Τπεξεζία κπνξεί λα
δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν λα επαλαιάβεη ηηο δνθηκέο φζσλ έρνπλ ζρέζεηο κε ηελ δπζιεηηνπξγία. Οη
δνθηκέο απηέο ζα γίλνπλ κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ.

12.3.4

Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα – πηζηνπνηεηηθά
Πξηλ ηελ παξαγγειία ηνπ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία γηα
έγθξηζε, αλ ηνπ δεηεζεί, ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο:


Αληίγξαθα ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ θαηαζθεπαζηψλ πηλάθσλ θαη ηνπ
εγθαζηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ.



Πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ ηχπνπ θαη δνθηκψλ ζεηξάο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπο ηεο παξνχζαο.

Ο Αλάδνρνο πξηλ ηελ πξνζθφκηζε ησλ πηλάθσλ Υακειήο Σάζεο ζην έξγν, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη
ζηελ Τπεξεζία ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ιεπηνκεξή ειεθηξνινγηθά δηαγξάκκαηα.
Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πηλάθσλ Υακειήο Σάζεο πξέπεη λα ζπληάμεη ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο ηφζν ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ, φζν θαη ησλ πιήξσο θαηαζθεπαζκέλσλ
πηλάθσλ.
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13.

ΚΑΛΧΓΙΑ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ ΟΓΔΤΔΧ

13.1

Τιηθά
Όια ηα θαιψδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα
ζπκθσλνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αθνινχζσλ πξνηχπσλ, εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά:


VDE 0207, Teile 1-24 Πξνδηαγξαθέο κνλσηηθψλ πιηθψλ θαη καλδπψλ γηα θαιψδηα.



VDE 0250, Teile 1, 102, ..., 818 Καλνληζκνί γηα κνλσκέλνπο αγσγνχο εγθαηαζηάζεσλ ηζρχνο
θαη θσηηζκνχ.



VDE 0271 Καιψδηα κε κφλσζε PVC, (Y).



VDE 0272 Καιψδηα κε κφλσζε Πνιπαηζπιέλην (2Y)



VDE 0273 Καιψδηα κε κφλσζε Γηθηπσκέλν Πνιπαηζπιέλην (2Υ)



VDE 0278 Δμαξηήκαηα, κνχθεο, αθξνθεθαιέο γηα θαιψδηα κέρξη 30 KV



VDE 0282 Αγσγνί κε κφλσζε PVC



VDE 0298 Υξήζε θαη επηηξεπφκελεο θνξηίζεηο γηα θαιψδηα ηάζεσο κέρξη 30 KV



IEC 60502-2 Καιψδηα ηζρχνο κε κφλσζε PVC

Πξηλ ηελ απνζηνιή ησλ θαισδίσλ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία
πξνο έγθξηζε ηα πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ θαισδίσλ (αλάινγα ηνλ
ηχπν θαισδίσλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛΟΣ).
Γηα λα είλαη εγγπεκέλε ε καθξνρξφληα ζσζηή ιεηηνπξγία θαη αμηνπηζηία ησλ θαισδίσλ κέζεο θαη
ρακειήο ηάζεο πξέπεη λα ππνζηνχλ ηηο δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ ΔΛΟΣ 1099, 843, 757,
698.
Ζ εθινγή ησλ θαισδίσλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ απνκεηψζεσο ζα βαζηζζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξνηχπνπ ΔΛΟΣ HD 384. Κάζε θαιψδην ζα επηιεγεί ψζηε λα θαιχπηεη κε επάξθεηα ηηο ζπλζήθεο
κεγίζηνπ θφξηνπ ιεηηνπξγίαο θαη βξαρπθπθιψκαηνο θαζψο θαη ηηο θιηκαηηθέο θαη ινηπέο ζπλζήθεο ηνπ
ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαηνκήο ησλ θαισδίσλ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη' ειάρηζηνλ νη αθφινπζνη
παξάγνληεο:

13.1.1



ηάζκε βξαρπθπθιψκαηνο



Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη ηξφπνο εγθαηαζηάζεσο



Πηψζε ηάζεσο



Πηψζε ηάζεσο ζηα θπθιψκαηα ησλ θηλεηήξσλ, νθεηιφκελε ζηελ εθαξκνδφκελε κέζνδν
εθθηλήζεσο.



Ρχζκηζε ζεξκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ απηφκαησλ δηαθνπηψλ.



Σνπνζέηεζε θαισδίσλ ελαέξηα, ππφγεηα ή κέζα ζε θαλάιη.

Καιψδηα ρακειήο ηάζεο
Σα θαιψδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα έρνπλ ράιθηλνπο κνλφθισλνπο ή πνιχθισλνπο αγσγνχο
κέζα ζε ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε απφ PVC ή δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην XLPE θαη εμσηεξηθφ καλδχα
απφ PVC. Ζ θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη ζχκθσλε κε ην πξφηππν IEC 60502-2. Οη ηχπνη ησλ θαισδίσλ
ζα είλαη:


Γηα ην θσηηζκφ A05VV-U (κνλφθισλα) ή A05VV-R (πνιχθισλα), νλνκαζηηθήο ηάζεσο
300/500 V θαη θαηαζθεπήο θαηά ΔΛΟΣ 563.



Γηα ηνπο θηλεηήξεο ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ J1VV-U (κνλφθισλα) ή J1VV-R (πνιχθισλα),
νλνκαζηηθήο ηάζεσο 600/1000 V θαη θαηαζθεπήο θαηά ΔΛΟΣ 843.
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Γηα ηηο παξνρέο ησλ πηλάθσλ θίλεζεο XLPE/PVC νπιηζκέλα, νλνκαζηηθήο ηάζεσο 600/1000 V
θαη θαηαζθεπήο θαηά IEC 502. Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιψδηα J1VV-R
(πνιχθισλα), νλνκαζηηθήο ηάζεσο 600/1000 V θαη θαηαζθεπήο θαηά ΔΛΟΣ 843.



Γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ππνβξπρίνπ εμνπιηζκνχ, ηα θαιψδηα ζα είλαη H07RN-F, νλνκαζηηθήο
ηάζεσο 450 V / 750 V θαη θαηαζθεπήο θαηά ΔΛΟΣ 623 θαη VDE 0282.

Δπηπιένλ, θάζε θαιψδην ηζρχνο γηα ηελ ηξνθνδνζία ειεθηξνθηλεηήξα ζα έρεη ειάρηζηε νλνκαζηηθή
2
δηαηνκή 2,5 mm , ελψ ηα θαιψδηα ηζρχνο γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ή νξγάλσλ
2
δχλαληαη λα έρνπλ ειάρηζηε νλνκαζηηθή δηαηνκή 1,5 mm . Ζ δηαηνκή ηνπ νπδέηεξνπ ζα είλαη
ζχκθσλε κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384.
Κάζε θαιψδην ηζρχνο ζα ζπλνδεχεηαη απφ αγσγφ γεηψζεσο θαηαιιήινπ δηαηνκήο, ν νπνίνο ζα είλαη
ελζσκαησκέλνο ζην θαιψδην ή ζα είλαη μερσξηζηφ θαιψδην κε ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε (PVC),
πξάζηλνπ/θίηξηλνπ ρξψκαηνο, κε δηαηνκή θαζνξηζκέλε ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 60364 θαη ην
πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ραιχβδηλνπ νπιηζκνχ ησλ θαισδίσλ, ησλ
ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο ησλ αγσγψλ ησλ ζσιελψζεσλ λεξνχ θηι. σο κνλαδηθψλ κέζσλ
γεηψζεσλ, απαγνξεχεηαη απζηεξά.
Σα θαιψδηα ζα είλαη ζπλερή. Δλδηάκεζε ζχλδεζε (κάηηζκα) δελ επηηξέπεηαη.
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ κέζα ζε ζσιελψζεηο ή ελαέξηα θαλάιηα, ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ πξνηχπνπ IEC 60364.
Σα θαιψδηα ζα είλαη πνιππνιηθά ζχκθσλα ην VDE 0250/69, 0271/69 (DIN 47705). Οη αγσγνί ησλ
2
θαισδίσλ κπνξνχλ λα είλαη κνλφθισλνη κέρξη δηαηνκήο 4 mm αιιά ζα είλαη πνιχθισλνη απφ
2
6 mm θαη άλσ.
Γηα ηα θαιψδηα κεηαθνξάο ελέξγεηαο ππνβξπρίσλ βπζηδφκελσλ ζπγθξνηεκάησλ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ εχθακπηα θαιψδηα κε κήθνο επαξθέο, ψζηε λα εθηείλνληαη απφ ην θνπηί
ζπλδέζεσο ηνπ θηλεηήξα κέρξη ην θνπηί ζπλδέζεσο πνπ βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηνπ αλνίγκαηνο
επηζθέςεσο ηεο δεμακελήο. Σα εχθακπηα θαιψδηα ζα απνηεινχληαη απφ εχθακπηνπο, ράιθηλνπο
αγσγνχο 450 V / 750 V κνλσκέλνπο κε ειαζηηθφ καλδχα κε εχθακπηε κφλσζε απφ ειαζηηθφ
θαηάιιειν γηα ππνβξχρηα ρξήζε.
Σα εχθακπηα θαιψδηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζα είλαη ππνινγηζκέλα ψζηε λα δέρνληαη φιν ην ξεχκα
πνπ ρξεηάδεηαη ν θηλεηήξαο γηα λα ιεηηνπξγήζεη θάησ απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο
θαη πγξνχ πεξηβάιινληνο.
Οη ζπδεχμεηο θαισδίσλ ζα είλαη πιήξσο πδαηνζηεγείο ζε ζπλζήθεο θαηαηγηζκνχ λεξνχ θαη ηξνπηθά
θιίκαηα. Σα παξεκβχζκαηα εηζφδνπ ησλ θαισδίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηειείσο ζηεγαλά.
Σν ζψκα ησλ ζπδεπθηήξσλ ζα είλαη απφ αινπκίλην, νξείραιθν ή άιιν πιηθφ αλζεθηηθφ ζηελ
δηάβξσζε. Θα είλαη επίζεο εθνδηαζκέλν κε θξίθνπο γηα λα θιεηδψλεη κε ινπθέην ψζηε λα
απνθεχγνληαη νη πεξηπηψζεηο επέκβαζεο απφ αλαξκφδηα άηνκα, βαλδαιηζκνχ θηι.
Σα θαιψδηα ζα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα απνζπλδέζεσο. Σα θνπηηά απνζπλδέζεσο ζα είλαη απφ
ρπηνζίδεξν, αλζεθηηθά ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, κε ρνληξνχο νξεηράιθηλνπο αθξνδέθηεο ψζηε λα
δηεπθνιχλεηαη ε απνζχλδεζε ησλ θαισδίσλ ξεχκαηνο / πξνζηαζίαο ηεο αληιίαο θαηά ηελ αθαίξεζή
ηεο. Σν θνπηί ζα είλαη πιήξεο, κε πδαηνζηεγή παξεκβχζκαηα γηα ηα θαιψδηα ξεχκαηνο / πξνζηαζίαο
ηεο αληιίαο.

13.1.2

Καιψδηα νξγάλσλ θαη ειέγρνπ
Σα θαιψδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζχλδεζε νξγάλσλ θαη ηα θπθιψκαηα ειέγρνπ ζα είλαη
πνιχθισλα θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαηά VDE 0271 νλνκαζηηθήο δηαηνκήο
2
1,5 mm κε αξηζκεκέλνπο θιψλνπο γηα ζήκαλζε αλαγλψξηζεο ζε φιν ην κήθνο ηνπο. ηα άθξα ησλ
θαισδίσλ ζα ζηεξεσζνχλ δαθηχιηνη κε ηα θσδηθά ζηνηρεία ηνπο. ε ζεκεία δηαζχλδεζεο ησλ
αγσγψλ, φπνπ ε αιιαγή θσδηθψλ είλαη αλαπφθεπθηε, θάζε αγσγφο ζα θέξεη δηπινχο δαθηπιίνπο
ζεκάλζεσο. Κάζε αιιαγή αξίζκεζεο ζα ζεκεηψλεηαη επάλσ ζην ειεθηξηθφ δηάγξακκα ηεο
εγθαηαζηάζεσο ζηελ νπνία έγηλε ε αιιαγή.
Όπνπ πξνβιέπνληαη θπηία ζπλδέζεσο ή δηαθιαδψζεσο γηα ηε δηαινγή θαη ζχλζεζε ηεο νκάδαο
θαισδίσλ νξγάλσλ θαη ειέγρνπ κηαο κνλάδνο ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα θπηία απηά ζα είλαη θαηάιιεια γηα
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ην ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη θαη γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε θαη ζα θέξνπλ δχν ζεηξέο αθξνδεθηψλ
ηχπνπ θσο.

13.1.3

Καιψδηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ θαη ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ
Γηα ηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιψδηα κε ράιθηλνπο αγσγνχο ράιθηλνπο
αγσγνχο κνλφθισλνπο ή πνιχθισλνπο ηχπνπ LiYCY(TP) κε ειεθηξηθή ζσξάθηζε ηνπ
κεηαθεξνκέλνπ ζήκαηνο.
Ζ θαηαζθεπή ησλ θαισδίσλ LiYCY(TP) πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο VDE 0812 θαη
0814.
Σα ηειεθσληθά θαιψδηα ζα είλαη ηχπνπ J-Y(St)Y ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο VDE 0815.

13.2

Δθηέιεζε εξγαζηώλ

13.2.1

Δγθαηάζηαζε θαη νδεχζεηο θαισδίσλ
Όια ηα θαιψδηα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ηνπο
θαλφλεο ηεο ηέρλεο, αθνινπζψληαο θαηά ην δπλαηφλ επζείεο νδεχζεηο. Δηδηθφηεξα, ζα εθαξκνζηνχλ
ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384 θαη ηα VDE 100 θαη VDE 101.
Οη ζσιήλεο δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ δηαλνκήο ζα είλαη απφ θαηάιιειν πιαζηηθφ πιηθφ βαξέσο
ηχπνπ ή κεηαιιηθνί.
Κάζε θαιψδην ζα θέξεη ζε θάζε άθξν ηνπ ζηαζεξή ζήκαλζε κε ηνλ αξηζκφ ηνπ ν νπνίνο αλαθέξεηαη
ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ πιηθψλ. Οη αλαγλσξηζηηθέο πηλαθίδεο ζα έρνπλ θαηάιιειν κέγεζνο θαη κνξθή
πνπ ζα εγθξίλεη ε Τπεξεζία κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα είλαη ζηεξεσκέλεο θαηά ηξφπν
αζθαιή επάλσ ζηα θαιψδηα.
Πηλαθίδεο αλαγλσξίζεσο ζα ηνπνζεηεζνχλ επίζεο ζηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ θαισδίσλ απφ
ππφγεηα θαλάιηα, νηθνδνκηθά ζηνηρεία θαη γεληθά ζε θάζε πεξίπησζε αθαλνχο ηνπνζέηεζεο φπνπ
απαηηείηαη λα ζεκεηψλεηαη θαη λα αλαγλσξίδεηαη ε φδεπζε ησλ θαισδίσλ. Ζ ρξήζε πηλαθίδσλ
ζηεξεσκέλσλ κε θφιια απαγνξεχεηαη.
Σα ζεκεία εμφδνπ θαη εηζφδνπ ησλ θαισδίσλ ζε νηθνδνκηθά ζηνηρεία ή βάζεηο εδξάζεσο πηλάθσλ ζα
ζηεγαλψλνληαη. Ζ ζηεγάλσζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάιιειν ειαζηνκεξέο πιηθφ θαη ζα θέξεη
ηειηθφ εμσηεξηθφ ζηξψκα αδηάβξνρεο απνμεηδηθήο ξεηίλεο πάρνπο φρη κηθξφηεξνπ ησλ 40 mm ή
ειαθξάο ηζηκεληνθνλίαο θαηά πεξίπησζε. Ζ εξγαζία απηή ζα γίλεη θαη γηα θάζε εθεδξηθφ άλνηγκα. Ο
Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο θαη γηα ηελ πξνζσξηλή ζηεγάλσζε θάζε νπήο δηειεχζεσο θαισδίνπ απφ
νηθνδνκηθφ ζηνηρείν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ θαηαζθεπήο γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο έλαληη
θαηαθιχζεσο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζηεγαλψζεσο ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα
κελ ππνζηνχλ θζνξέο ε επέλδπζε θαη ε ελίζρπζε ηνπ θαισδίνπ.
Όια ηα θαιψδηα ηζρχνο ζα ζπλδένληαη πξνο ηνπο πίλαθεο θαηά ηξφπν πνπ ζα δηαζθαιίδεη φηη ε
ζσζηή δηαδνρή θάζεσλ, νη αξηζκνί ησλ θάζεσλ θαη ηα ρξψκαηα ησλ αγσγψλ ζα δηαηεξνχληαη ζε
φιε ηελ εγθαηάζηαζε.
Οη αγσγνί ησλ θαισδίσλ ρακειήο ηάζεσο ζα ηαπηίδνληαη κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
 1ε Φάζε

L1

 2ε Φάζε

L2

 3ε Φάζε

L3

 Οπδέηεξνο

N ή κπιε αγσγφο

 Γείσζε

πξάζηλν ή θηηξηλν/πξάζηλν

Σα κνλνπνιηθά θαιψδηα ηζρχνο ζα θέξνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ηαχηηζεο:
 Φάζε

Καθέ

 Οπδέηεξνο

Μπιε

 Γείσζε

Πξάζηλν ή θηηξηλν/πξάζηλν
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Όινη νη αγσγνί ησλ θαισδίσλ ζα ηεξκαηίδνπλ ζε θαηάιιειεο ράιθηλεο ιαβέο ή νξεηράιθηλνπο
δαθηπιίνπο κε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη “θαηζάξσκα” κε ηα
ρέξηα ή πέλζα.
Όια ηα θαιψδηα ζα παξαδνζνχλ ζε ζηηβαξά ζηξνθεία επάλσ ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα
ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, ε δηαηνκή, ην κήθνο θαη ε κφλσζε θαη ζα ειεγρζνχλ απφ ηελ
Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο.
Σα άθξα ησλ θαισδίσλ κέζεο θαη ρακειήο ηάζεσο ζα ζηεγαλψλνληαη θαηάιιεια, φηαλ ηα θαιψδηα
βξίζθνληαη ζηα ζηξνθεία, γηα λα απνθεχγεηαη ε είζνδνο πγξαζίαο θαη φηαλ απνθφπηεηαη έλα θνκκάηη
απφ ην θαιψδην πνπ είλαη ζην ζηξνθείν, ην ηέξκα ηνπ θαισδίνπ πνπ απνκέλεη ζα ζηεγαλψλεηαη
ακέζσο.
Οη έιμεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο δελ πξέπεη λα ππεξβνχλ ηηο πξνδηαγξαθφκελεο ηηκέο
2
ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαη ζε πεξίπησζε ειιείςεσο απηήο, δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηα 6 kg/mm
δηαηνκήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη έιμεηο ζα γίλνληαη ή κε ην ρέξη, ή κεραλνθίλεηα κε ηελ πξνυπφζεζε
φκσο φηη δηαηίζεηαη φξγαλν ειέγρνπ ηεο έιμεο.
Όια ηα κήθε ησλ θαισδίσλ πνπ θφβνληαη απφ ην ζηξνθείν πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ακέζσο ζηηο
πξνβιεπφκελεο ζέζεηο αιιηψο πξέπεη λα ζηεγαλψλνληαη ακέζσο ηα άθξα ησλ.
Πξνθεηκέλνπ λα θνπεί έλα ηκήκα θαισδίνπ απφ ην ζηξνθείν, ην ζηξνθείν ζα ηνπνζεηείηαη ζε
θαηάιιειε ζέζε ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αθαίξεζε ηνπ θαισδίνπ θαη λα απνθεχγνληαη ζηξνθέο θαη
δηπιψζεηο. Όηαλ ην απνθνπηφκελν κήθνο θαισδίνπ είλαη κεγάιν ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια
ξάνπια ή θνξεία έιμεσο θαισδίσλ. Ζ φδεπζε ησλ θαισδίσλ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα ζπκβαηηθά
ζρέδηα.
Δπέθηαζε ησλ θαισδίσλ (κάηηζκα) κέζσ θαηάιιεισλ κνπθψλ δελ επηηξέπεηαη παξά κφλν ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ην κήθνο ηεο γξακκήο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην κέγηζην κήθνο ηνπ θαισδίνπ ελφο
ζηξνθείνπ θαη αθνχ ελεκεξσζεί ε Τπεξεζία.
Οη αγσγνί θάζε θαισδίνπ πνπ ζπλδέεη ζηξεθφκελε κεραλή (θηλεηήξα ή γελλήηξηα) ζα θέξνπλ
δαθηπιίνπο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζχκβνια, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζσζηή ζχλδεζε θάζε κεραλήο.
Όηαλ ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζεί ε πιαζηηθή επέλδπζε ησλ θαισδίσλ, φπσο π.ρ. ζην ηέξκα ησλ
θαισδίσλ, ζα αθαηξείηαη ην ειάρηζην απαηηνχκελν ηκήκα θαη ν εθηηζέκελνο αγσγφο ή νπιηζκφο ζα
θαιχπηεηαη επαξθψο κε θαηάιιειν πιαζηηθφ δαθηχιην.
Σα θαιψδηα κε κφλσζε απφ PVC ή XLPE ζα ζηεξεψλνληαη ζην ηέξκα ηνπο κέζσ κεραληθψλ
ζηππηνζιηπηψλ ζχκθσλα κε ην εθαξκνδφκελν πξφηππν. Οη ζηππηνζιίπηεο απηνί ζα είλαη
νξεηράιθηλνη εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαισδίσλ κε νπιηζκφ απφ ηαηλία αινπκηλίνπ, φπνπ νη
ζηππηνζιίπηεο ζα είλαη απφ αινπκίλην. Οη ζηππηνζιίπηεο ζα εμαζθαιίδνπλ επαξθή ζηεξέσζε ησλ
θαισδίσλ κέζσ ηνπ κεηαιιηθνχ νπιηζκνχ ηνπο, εμαζθαιίδνληαο ηαπηνρξφλσο θαη πιήξε ζχλδεζε
πξνο γε. Θα παξαδνζνχλ πιήξεηο, κε νξεηράιθηλν ζηνηρείν ζχλδεζεο πξνο γε θαη θαηάιιειν
πιαζηηθφ θάιπκκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ζηεγαλψλεηαη απνηειεζκαηηθά ην κεηαμχ επελδχζεσλ ηνπ
θαισδίνπ θαη ζηππηνζιίπηνπ δηάθελν.
Σα θαιψδηα κέζεο ηάζεο ζα ζηεξεψλνληαη ζην ηέξκα ηνπο κέζσ ζπξξηθλνπκέλσλ ππφ ηελ επίδξαζε
ηεο ζεξκφηεηαο (heat shrink) ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζα έρνπλ ππνζηεί πιήξε εμνκάιπλζε ηάζεσλ.

13.2.2

Δθζθαθή ραλδάθσλ ηνπνζέηεζεο θαισδίσλ
Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη ζρέδηα κε ηηο αθξηβείο δηαζηάζεηο ησλ ραλδάθσλ ζηα νπνία ζα
ζεκεηψλνληαη ην πιάηνο θαη ην βάζνο θάζε ράλδαθα θαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ ζσιήλσλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ θαισδίσλ κε νδνχο.
Σα ζρέδηα ζα ζπληαρζνχλ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία θαη ζα εγθξηζνχλ γξαπηψο πξηλ
εθαξκνζηνχλ επηηφπνπ.
Ζ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ θαισδίσλ πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο:


Σα βάζε ηνπνζεηήζεσο ησλ θαισδίσλ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηε δηακνξθσκέλε ζηάζκε ηνπ
εδάθνπο, εθηφο αλ δηαηαρζεί δηαθνξεηηθά απφ ηελ Τπεξεζία. Σα θαιψδηα κέζεο ηάζεσο ζα
ηνπνζεηεζνχλ ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 1,00 m θαη ηα ρακειήο ηάζεσο ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ
0,60 m. Σα θαιψδηα κέζεο θαη ρακειήο ηάζεσο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ ίδην ράλδαθα,
αιιά ζε δηαθνξεηηθά νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα επίπεδα. Όηαλ ηα θαιψδηα νδεχνπλ κέζα ζε
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ζσιήλεο επηηξέπεηαη θαηαθφξπθε ηνπνζέηεζε κε ηα θαιψδηα κέζεο ηάζεσο ζην κεγαιχηεξν
βάζνο.


Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ ε Τπεξεζία ζα επηζεσξήζεη ηνπο ράλδαθεο θαη ζα
βεβαησζεί φηη ην πεξίγξακκά ηνπο είλαη ζηαζεξφ θαη ν ππζκέλαο ιείνο ρσξίο ζξαχζκαηα απφ
πέηξεο.



Σν ζηξψκα έδξαζεο ησλ θαισδίσλ ζα έρεη πάρνο ηνπιάρηζηνλ 100 mm θαη ζα δεκηνπξγεζεί
απφ ιεπηφθνθθε άκκν.



Σα θαιψδηα ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο θαηάιιειεο κεηαμχ ησλ απνζηάζεηο θαη φρη ηελησκέλα, γηα
λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία ηάζεσλ, φηαλ απηά ζα θαηαθαζίζνπλ κε ηελ επαλαπιήξσζε ηνπ
ράλδαθα.



Πξηλ απφ ηε δηάζηξσζε ηεο άκκνπ θαη ηελ επαλαπιήξσζε, ζα γίλεηαη έιεγρνο απφ ηελ
Τπεξεζία, φπσο επίζεο θαη κεηά ηε δηάζηξσζε ηεο άκκνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
πξνζηαηεπηηθψλ πιαθψλ.



Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ ζα πξνζηεζεί έλα λέν ζηξψκα άκκνπ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ
100 mm, ην νπνίν ζα θαιχςεη πιήξσο ηνπο αγσγνχο ρσξίο θελά ζηηο θάησ παξεηέο ηνπο. Γηα
ηελ εξγαζία απηή δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεραληθά κέζα.



Μεηά ηε δηάζηξσζε ηεο άκκνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη πξνζηαηεπηηθέο πιάθεο, νη νπνίεο ζα
επηθαιχπηνπλ ηα θαιψδηα κε έλα πεξηζψξην ηνπιάρηζηνλ 75 mm εθαηέξσζελ. Όηαλ
ηνπνζεηνχληαη ζηνλ ίδην ράλδαθα θαιψδηα κέζεο θαη ρακειήο ηάζεσο, θάζε θαιψδην ζα έρεη
μερσξηζηέο πιάθεο πξνζηαζίαο.

Ο Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ επαλαπιήξσζε ηνπ ράλδαθα, ρσξίο λα δηαηαξάμεη ηηο πξνζηαηεπηηθέο
πιάθεο. Σα πιηθά επαλαπιήξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα θαηά ην δπλαηφλ απφ κεγάιεο
πέηξεο θαη άιια ζηεξεά κεγάινπ ζρήκαηνο.
Μεηά ηελ επαλαπιήξσζε ηνπ ράλδαθα, ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε
δεκηνπξγία ηεο ηειηθήο ζηάζκεο ηνπ εδάθνπο.

13.2.3

Δζράξεο ζηεξίμεσο θαισδίσλ
Καηά ηηο νκαδηθέο νδεχζεηο θαισδίσλ ηζρπξψλ ξεπκάησλ ή γπκλψλ ράιθηλσλ αγσγψλ, κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ, κεηαιιηθέο ζράξεο, απφ δηάηξεηε αλνμείδσηε ή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, αλνηθηνχ
ή θιεηζηνχ ηχπνπ θαηά πεξίπησζε, κε ηα εηδηθά εμαξηήκαηα γηα ηε ζηήξημε ηνπο. Ο Αλάδνρνο ζα
πξνκεζεχζεη θαη ζα εγθαηαζηήζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο γηα ηελ φδεπζε ησλ θαισδίσλ εζράξεο. Γηα
ηελ επηινγή ησλ εζραξψλ ζηεξίμεσο ησλ θαισδίσλ θαη ησλ νδεχζεψλ ησλ ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα
αθφινπζα:





Ο αξηζκφο ησλ θαισδίσλ ηζρχνο απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ, πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θάζε
εζράξα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειινληηθψλ.



Απνθπγή πεξηνρψλ φπνπ ζα γίλεηαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ, ζσιήλσλ θηι. θαη πεξηνρψλ
φπνπ πξνβιέπεηαη επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ.



Απνθπγή πεξηηηψλ δηαδξνκψλ.


Όδεπζε ησλ εζραξψλ ζε κεγάιν χςνο κε θαηάιιειεο θαζφδνπο ζηηο δηάθνξεο θαηαλαιψζεηο.
Όδεπζε εζραξψλ ζε νξηδφληηεο θαη θάζεηεο δηεπζχλζεηο θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ.
Οη εζράξεο θαισδίσλ, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 04-20-01-03 "Δζράξεο θαη
θάιεο Καισδίσλ". Θα αθνινπζνχλ ην παξαθάησ δηαζηαζηνιφγην:
Πίλαθαο: Γηαζηαζηνιόγην εζραξώλ νδεύζεωο
Γηαζηάζεηο [mm]

Πάρνο ειάζκαηνο [mm]

100 x 50, 200 x 50

1,00

100 x 100, 200 x 100

1,25

300 x 50, 400 x 50

1,50

300 x 100, 400 x 100

1,50
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Οη εζράξεο ζα έρνπλ επαξθέο πιάηνο ψζηε ηα θαιψδηα λα ηνπνζεηνχληαη ζε έλα επίπεδν θαη ζηηο
θαλνληθέο κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο ρσξίο λα αιιειεπηθαιχπηνληαη εμαζθαιίδνληαο φηη ην 30% ηεο
επηθαλείαο ηνπ ζα παξακέλεη θελφ (εθεδξεία).
Σα θαιψδηα ζα αζθαιίδνληαη επάλσ ζηηο εζράξεο κε ηε βνήζεηα κνλσηηθψλ ηκάλησλ, νη νπνίνη ζα
βηδψλνληαη επάλσ ζηελ εζράξα κε πιαζηηθνχο θνριίεο θαη ξνδέιεο. Θα ζηεξεψλνληαη αλά
δηαζηήκαηα ηέηνηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ κηα θαζαξή θαη ηαθηνπνηεκέλε εγθαηάζηαζε.
Δηδηθή κέξηκλα πξέπεη λα ιεθζεί ζηηο θαηαθφξπθα ηνπνζεηεκέλεο εζράξεο, φπνπ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια θαη επαξθή ζηνηρεία ζηεξεψζεσο ησλ θαισδίσλ, ψζηε λα
επηηπγράλεηαη αζθάιεηα θαη θαιή θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ. Σα θαιψδηα πνπ νδεχνπλ επάλσ ζε
θαηαθφξπθεο εζράξεο ζα ζηεξεσζνχλ θαηά ηξφπν αζθαιή αλά δηαζηήκαηα ην πνιχ 600 mm.
Γεληθά ε θαηαζθεπή ησλ εζραξψλ ζα είλαη πνιχ επηκειεκέλε θαη ζα γίλεη κε ηξφπν πνπ ζα επηηξέπεη
κηθξή δχλακε πάλσ ζε απηέο ρσξίο παξακνξθψζεηο ησλ ζραξψλ, ησλ βξαρηψλσλ θαη ησλ
νξζνζηαηψλ.
ε φπνηεο εζράξεο νδεχνπλ καδί κε άιια θαιψδηα ζεκάησλ, θαιψδηα πνπ κεηαθέξνπλ αλαινγηθά
ζήκαηα (0-20mA ή 4-20mA) ηφηε ζα ηνπνζεηείηαη ζηελ εζράξα εηδηθφ δηαρσξηζηηθφ εμάξηεκα θαηά
κήθνο έηζη ψζηε λα δηαρσξίδεη ηελ ζράξα ζε δπν ηκήκαηα. Σν έλα ζα πεξηέρεη ηα θαιψδηα ησλ
αλαινγηθψλ ζεκάησλ θαη ην άιιν ηα ππφινηπα θαιψδηα ζεκάησλ.

13.2.4

Κνπηηά δηαθιάδσζεο
Σα πιαζηηθά θνπηηά δηαθιάδσζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ PVC, ηδίσλ πξνδηαγξαθψλ
θαηαζθεπήο κε ηνπο επζχγξακκνπο ζσιήλεο, κε θάιπκκα πξεζζαξηζηφ ή βηδσηφ πνπ ζα εμαζθαιίδεη
απφιπηε ζηεγαλφηεηα. Ζ ζχλδεζή ηνπο κε ηνπο ζσιήλεο ζα γίλεηαη πάληνηε κέζσ ησλ εηδηθψλ ξαθφξ
ζχλδεζεο. Σα θνπηηά ζα είλαη δηαζηάζεσλ 62 mm x 62 mm, 82 mm x 82 mm, 91 mm x 91 mm θαη
100 mm x 100 mm θαηά πεξίπησζε πξνζηαζίαο ΗΡ 55.
Σα ραιχβδηλα θνπηηά ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 3 mm γαιβαληζκέλα ή
απφ άξηζηεο πνηφηεηαο ρπηνζίδεξν, ζηεγαλά πξνζηαζίαο ΗΡ 55, ηεηξάγσλα ή νξζνγψληα, θαηάιιεια
γηα ζχλδεζε κε ραιχβδηλνπο ζσιήλεο θαισδίσλ. Οη δηαζηάζεηο ηνπο ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ άλεηε
ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ ψζηε λα απνθεχγνληαη αλεπηζχκεηα ηζαθίζκαηα. ε πεξίπησζε δηθηχνπ
φδεπζεο θαισδίσλ απφ αλνμείδσηνπο ζσιήλεο, επηηξέπεηαη ε ρξήζε πιαζηηθψλ θνπηηψλ
δηαθιάδσζεο.

13.2.5

σιελψζεηο πξνζηαζίαο ησλ θαισδίσλ
Οη ζσιελψζεηο πξνζηαζίαο ησλ θαισδίσλ, ζηαζεξέο θαη εχθακπηεο, πξέπεη λα γίλνπλ ζχκθσλα κε
ηα πξφηππα: ΔΛΟΣ HD 384, ΔΝ 50086, ΔΝ 60423, ΗΔC 60023, ΗΔC 60614.
Οη ζηαζεξνί ραιπβνζσιήλεο φδεπζεο ειεθηξηθψλ θαισδίσλ ζα είλαη γαιβαληζκέλνη ελ ζεξκψ (εληφο
θαη εθηφο) κέζνπ ηχπνπ (θφθθηλε εηηθέηα) πδξαπιηθνί ή εηδηθνί ειεθηξνινγηθνί ζσιήλεο θαη ζα
εγθαζίζηαληαη κε πιήξε ζεηξά βηδσηψλ εμαξηεκάησλ φπσο ζηηο πδξαπιηθέο ζπλδέζεηο. Θα είλαη
ζχκθσλνη κε ην ΗΔC 60423, κε ειάρηζην πάρνο ηνηρσκάησλ 1,5 mm. Κνπξκπάξηζκα ησλ ζσιήλσλ
επηηξέπεηαη κφλνλ κέζσ θαηαιιήινπ θνπξκπαδφξνπ γηα γσλίεο άλσ ησλ 90. Οη γσλίεο 90 ζα
γίλνληαη κε έηνηκεο θακπχιεο. Ζ ζχλδεζή ηνπο κε ηα θνπηηά δηαθιάδσζεο ζα γίλεηαη ζηεγαλά κε
πεξηθφριηα κέζα – έμσ. Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλσ ησλ δχν αιιαγψλ δηεχζπλζεο, ρσξίο ελδηάκεζν
θνπηί δηαθιάδσζεο.
Οη επζχγξακκνη πιαζηηθνί ζσιήλεο γηα εκθαλή ηνπνζέηεζε ζα είλαη απφ HDPE ή PVC, θαηάιιεινη
γηα εκθαλή εγθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα IEC θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ 798.1 θαη
799. Οη ζσιήλεο ζα είλαη άθαπζηνη, απξφζβιεηνη απφ νμέα θηι. θαη πςειήο αληνρήο ζε ππεξηψδε
αθηηλνβνιία. Θα ζπλνδεχνληαη απφ πιήξε ζεηξά εμαξηεκάησλ φπσο θακπχιεο, κνχθεο, θνιάξα,
ξαθφξ θηι.
Ζ πιεξφηεηα ησλ ζσιήλσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 40%. Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλσ ησλ δχν
αιιαγψλ δηεχζπλζεο, ρσξίο ελδηάκεζν θνπηί δηαθιάδσζεο ή θξεάηην.
Σα ειάρηζηα πάρε ζε ζρέζε κε ηηο δηακέηξνπο ζα είλαη ηα εμήο:
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Πίλαθαο: Διάρηζηα πάρε ζωιελώζεωλ ζε ζρέζε κε ηηο δηακέηξνπο
Γηάκεηξνο [mm]

Πάρνο [mm]

20

1,55

25

1,80

32

2,1

40

2,30

50

2,85

100– 160

4,00

200

6,00

Οη ραιπβδνζσιήλεο ζπηξάι ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε ζχλδεζε κεραλεκάησλ θαη
νξγάλσλ κε ηα ραιχβδηλα θνπηηά δηαθιάδσζεο. Οη ζσιήλεο ζα είλαη αλνμείδσηνη, επελδεδπκέλνη κε
καλδχα απφ PVC θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο.
Οη δηάκεηξνη ησλ ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο ζα θαζνξηζηνχλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ θαισδίσλ πνπ
πξφθεηηαη λα δηέιζνπλ κέζα απ’ απηέο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ IEC 60364, ή φπσο
απαηηεζεί γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε, ζε θακία φκσο πεξίπησζε δελ ζα ππάξμεη δηάκεηξνο
ζσιήλα κηθξφηεξε απφ 20 mm.
Όιεο νη ζσιελψζεηο πξνζηαζίαο ζα εγθαηαζηαζνχλ θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη ηνλ εμαεξηζκφ
θαη ηελ απνζηξάγγηζε ηνπο. Οη θακπχιεο ζα γίλνληαη απφ ηελ ίδηα ηε ζσιήλσζε. Κπηία
δηαθιαδψζεσλ ή ελψζεσλ, δελ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε δπζπξφζηηα ζεκεία.
Οιφθιεξν ην ζχζηεκα ησλ ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο ζα θαζαξηζηεί κε επηκέιεηα θαη ζα
απνκαθξπλζνχλ νπνηαδήπνηε άρξεζηα πιηθά θαη ξχπνη, πξηλ απφ ηε δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ κέζα
απφ απηφ.
ηα ζεκεία πνπ νη ζσιήλεο ζπλδένληαη κε θνπηηά δηαθνπηψλ, ζα θέξνπλ εηδηθή θνριηνηνκεκέλε
ππνδνρή, ε νπνία φηαλ ζθηρζεί ζα είλαη πξφζσπν κε ηελ εμσηεξηθή παξεηά ηνπ θνπηηνχ. Οη ζσιήλεο
ζα ζηεξεψλνληαη ηφηε επάλσ ζην θνπηί κε ηε βνήζεηα ελφο κπξνχηδηλνπ, εζσηεξηθψο
θνριηνηνκεκέλνπ δαθηπιίνπ, ν νπνίνο ζα βηδψλεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θνπηηνχ επάλσ ζηελ
θνριηνηνκεκέλε ππνδνρή ηεο ζσιελψζεσο. Ζ ζηεξέσζε ησλ ζσιήλσλ επάλσ ζην θνπηί κε ρξήζε
θνριηνηνκεκέλσλ δαθηπιίσλ απ’ επζείαο ρσξίο ρξήζε ηεο θνριηνηνκεκέλεο ππνδνρήο επηηξέπεηαη.
Οη επίηνηρεο ζσιελψζεηο ζα ζηεξίδνληαη θαηά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα:
Πίλαθαο: Γηαζηήκαηα επίηνηρωλ ζωιελώζεωλ
Γηάκεηξνο [mm]

Γηάζηεκα [m]

20

2,50

25

2,00

30

1,20

ηα ζεκεία θακππιψζεσο, νη ζσιήλεο ζα ζηεξεψλνληαη απνηειεζκαηηθά ζε απφζηαζε 225 mm
εθαηέξσζελ ηεο θακπχιεο. ηα ζεκεία ζπλδέζεσλ ή απφηνκσλ αιιαγψλ θαηεχζπλζεο θαη ζε
πξφζζεηα ζεκεία πνπ ζα θξίλεη ε Τπεξεζία, ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεια ζηαζεξά ή αθαηξεηά
θνπηηά ζπλδέζεσο.
ηα ζεκεία πνπ νη ζσιελψζεηο δηαπεξλνχλ αξκνχο δηαζηνιήο ζα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθά θνπηηά
ζχλδεζεο, πνπ ζα κπνξνχλ λα απνξξνθνχλ ηηο ζπζηνιέο/δηαζηνιέο. Σα θνπηηά απηά ζα θέξνπλ
εθαηέξσζελ αθξνδέθηεο γεηψζεσο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα ζπλδένληαη πξνο ην ζχζηεκα γεηψζεσο κε
θαηαιιήινπ δηαηνκήο πνιχθισλν ράιθηλν αγσγφ. Σα άθξα ησλ ζσιελψζεσλ νη νπνίεο
εγθηβσηίδνληαη ζε κπεηφλ, ζα ηαπψλνληαη πξνζσξηλά πξηλ πέζεη ην κπεηφλ κε θαηάιιειεο
νξεηράιθηλεο ηάπεο.
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ε εμσηεξηθέο ζσιελψζεηο θαη γεληθά φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο Πξνδηαγξαθέο ζα ηνπνζεηεζνχλ
ζηεγαλά θνπηηά ζπλδέζεσλ.
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ζσιελψζεσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε
αληηθαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ, ρσξίο λα απαηηνχληαη επεκβάζεηο ζηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία θαη
κεξεκέηηα.
ηηο ζσιελψζεηο πξνζηαζίαο κνλνθαζηθψλ αγσγψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, ξεπκαηνδνηψλ,
δηαθνπηψλ θηι δελ επηηξέπεηαη ζηελ ίδηα ζσιήλσζε ε ζπλχπαξμε δχν θάζεσλ.
Οη ζσιελψζεηο πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα θξεάηηα, ζα πιεξνχλ ηηο
αθφινπζεο απαηηήζεηο:


Οη ζσιήλεο ζα είλαη απφ ζθιεξφ PVC ή HDPE κε θαηάιιειεο ζπλδέζεηο.



Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ραιχβδηλνη ζσιήλεο δηακέηξνπ 100 mm θαη 150 mm κε πάρνο
ηνηρψκαηνο 6 mm θαη δηακέηξνπ 200 mm κε πάρνο ηνηρψκαηνο 8 mm γηα ηελ δηέιεπζε
θαισδίσλ θάησ απφ νδφζηξσκα.



Θα πξνβιεθζεί 20% εθεδξεία ζσιήλσλ γηα θάζε φδεπζε θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη φρη ιηγφηεξε
απφ έλα ζσιήλα αλά φδεπζε.



Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν επζχγξακκα ηκήκαηα ζσιήλσλ θαη νη αιιαγέο θαηεπζχλζεσο ζα
γίλνληαη κε θξεάηηα, κε κφλε εμαίξεζε ηηο θακπχιεο 90° γηα ηελ είζνδν ζε θηίξηα. Όπνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ηέηνηεο θακπχιεο, ε αθηίλα θακππιφηεηαο ζα είλαη 800 mm γηα ζσιήλεο
δηακέηξνπ 100 mm θαη 1.000 mm γηα ζσιήλεο δηακέηξνπ 150 mm θαη 200 mm.



Οη ζσιήλεο πξνζηαζίαο θαισδίσλ ζε δηαζηαπξψζεηο κε νδνχο ζα επεθηείλνληαη έλα κέηξν
ηνπιάρηζηνλ εθαηέξσζελ ηεο νδνχ.



Σα θξεάηηα ζα έρνπλ ειάρηζην βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο 800 mm πξνθεηκέλνπ γηα
αγσγνχο ρακειήο ηάζεσο θαη 1.200 mm πξνθεηκέλνπ γηα αγσγνχο κέζεο ηάζεσο. ε
πεξηπηψζεηο πνπ ηα θαιψδηα πεξλνχλ ζε επζεία γξακκή κέζα απφ ηα θξεάηηα νη ειάρηζηεο
δηαζηάζεηο ηνπο ζα είλαη 600 mm x 600 mm. ε πεξηπηψζεηο πνπ ην θαιψδην αιιάδεη
θαηεχζπλζε, νη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ηνπ θξεαηίνπ ζα είλαη 800 mm x 800 mm. ε θάζε
πεξίπησζε νη δηαζηάζεηο ησλ θξεαηίσλ ζα είλαη επαξθείο γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη ε ειάρηζηε
απαηηεηή αθηίλα θακππιφηεηαο θάζε θαισδίνπ.



Σν θξεάηην ζα έρεη δπλαηφηεηα απνζηξαγγίζεσο θαη ζα θέξεη ρπηνζηδεξφ θάιπκκα βαξέσο
ηχπνπ. Θα ππάξρνπλ ελδηάκεζα θξεάηηα αλά 35 ην πνιχ κέηξα θαη 5 ην πνιχ κέηξα πξηλ απφ
ηελ θαηάιεμε ζε θακπχιε 90.



Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ζσιελψζεσλ θαη κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
θαισδίσλ, νη ζσιελψζεηο ζα ηαπσζνχλ γηα λα κελ εηζρσξήζνπλ ζ’ απηέο μέλεο χιεο.



Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ, ν Αλάδνρνο ζα θαζαξίζεη ηειείσο κε θαηάιιεια κέζα
ηνπο ζσιήλεο. Όινη νη ζσιήλεο ζα ζθξαγηζηνχλ θαηάιιεια γηα λα απνθεπρζεί ε είζνδνο
πγξαζίαο, πνληηθψλ θαη άιισλ επηβιαβψλ δσπθίσλ.



ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηξνθνδφηεζε κηαο θαηαλάισζεο απαηηεί κε ζηαζεξή ζχλδεζε
(θηλεηήξεο θηι), ν αγσγφο ζα πξνζηαηεχεηαη ζην κεηαμχ ηνπ πέξαηνο ηεο ζηαζεξήο
ζσιήλσζεο θαη ηνπ θηβσηίνπ ζπλδέζεσο ηκήκα ηνπ κε εχθακπην πξνζηαηεπηηθφ ζσιήλα απφ
PVC ή εχθακπην ραιπβδνζσιήλα επελδεδπκέλν εζσηεξηθά κε PVC.



Ζ ζχλδεζε ηνπ εχθακπηνπ ζσιήλα θαη ζηα δχν άθξα ζα είλαη ηειείσο ζηεγαλή θαη ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ θαηαιιήισλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ εμαξηεκάησλ πξνζαξκνγήο. Σν
κήθνο ηεο εχθακπηεο ζσιήλσζεο, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ
400 mm.



Ο αθξνδέθηεο γεηψζεσο ηεο εμππεξεηνχκελεο θαηαλάισζεο ζα ζπλδέεηαη κέζσ μερσξηζηνχ
αγσγνχ γεηψζεσο κε ηε γείσζε ηεο ζηαζεξήο πξνζηαηεπηηθήο ζσιήλσζεο. Απαγνξεχεηαη ε
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εχθακπηνπ ραιχβδηλνπ αγσγνχ, σο ζηνηρείνπ γεηψζεσο.
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13.2.6

Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο
Ο Αλάδνρνο ζα ζεκεηψζεη φιεο ηηο νπέο θαη ηα ραληξψκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε
θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηεξίμεσο. Οη δηαλνίμεηο θαη
επαλαπιεξψζεηο κε ζθπξφδεκα θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο ηνηρνπνηίαο θαη ησλ ζνβάδσλ απνηεινχλ
ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ.
Ο Αλάδνρνο γεληθά είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο απαηηνχκελεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, π.ρ.
ζθαςίκαηα θαη δηαηξήζεηο ζηα δάπεδα θαη ζηηο νξνθέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ
θαισδίσλ, ησλ εζραξψλ θαη ησλ ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο ησλ θαισδίσλ θαηά ηξφπν πνπ δελ ζα
βιάπηεη ηε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ νηθνδνκηθνχ κέξνπο ηνπ έξγνπ.
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14.

ΓΔΙΧΔΙ

14.1

Πεδίν Δθαξκνγήο – Οξηζκνί
Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο γεηψζεηο ησλ νηθίζθσλ εμνπιζηζκνχ, ησλ Τπνζηαζκψλ,
ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ θηι. εμνπιηζκνχ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία αηφκσλ πνπ έξρνληαη ζε
άκεζε ή έκκεζε επαθή κε απηέο θαη εηδηθφηεξα πεξηιακβάλεη:


Σε ζεκειηαθή γείσζε ησλ νηθίζθσλ



Σελ ηζνδπλακηθή πξνζηαζία ησλ δαπέδσλ έλαληη βεκαηηθψλ ηάζεσλ



Σηο γεηψζεηο πξνζηαζίαο ησλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ έξγσλ



Σηο γεηψζεηο ησλ νπδεηέξσλ θφκβσλ ζηε ρακειή ηάζε ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ



Σηο γεηψζεηο ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.

14.2

Τιηθά

14.2.1

Θεκειηαθή γείσζε
Ζ εθινγή ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε βάζε ηελ πξνζηαζία ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο έλαληη δηαβξψζεσο θαη
ηελ δηάξθεηα δσήο απηήο. Ωο αγσγφο ζεκειηαθήο γείσζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ηαηλία ραιχβδηλε
ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλε (St/tZn) θαηά ΔΛΟΣ EN 50164-2 ειάρηζηεο δηαηνκήο 30 mm x 3,5 mm.
Υαιχβδηλα ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλα πξέπεη λα είλαη θαη φια ηα εηδηθά ηεκάρηα θαηαζθεπήο ηεο
ζεκειηαθήο γείσζεο, ήηνη:

14.2.2



νη νξζνζηάηεο ή ζηεξίγκαηα ηαηλίαο



νη ζχλδεζκνη δηαθιαδψζεσλ ή θαηά κήθνο ζπλδέζεσλ



νη ζθηθηήξεο ηαηλίαο θαη θαηαθφξπθνπ αγσγνχ θαη



νη ζπλδεηήξεο ηαηλίαο θαη νπιηζκνχ ζεκειίσλ.

Γείσζε πξνζηαζίαο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο
Οη γπκλνί αγσγνί γεηψζεσο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ραιθφ γεηψζεσλ κε αγσγηκφηεηα 98% ζε
ζρέζε κε ηνλ θαζαξφ ραιθφ θαη ζα είλαη πνιχθισλνη.
Οη αγσγνί γείσζεο ησλ ειεθηξηθψλ θαισδίσλ ζα είλαη κεκνλσκέλνη αγσγνί ηεο απηήο κφλσζεο θαη
θαηαζθεπήο κε ηνπο ινηπνχο αγσγνχο ηνπ θπθιψκαηνο.
Οη ζπλδεηήξεο ησλ αγσγψλ γεηψζεσο κε ηηο ξάβδνπο γεηψζεσο ζα είλαη νξεηράιθηλνη ηχπνπ
αζθαιείαο θαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ην ίδην εξγνζηάζην πνπ θαηαζθεχαζε θαη ηηο ξάβδνπο
γεηψζεσο.
χκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384 ε δηαηνκή ησλ αγσγψλ γείσζεο, εθ’ φζνλ νη αγσγνί ηνπ
2
θπθιψκαηνο έρνπλ δηαηνκή κηθξφηεξε απφ 16 mm , ζα είλαη ηεο απηήο δηαηνκήο. Δάλ νη αγσγνί ηνπ
2
2
θπθιψκαηνο έρνπλ δηαηνκή 16 σο 35 mm , ν αγσγφο γείσζεο ζα είλαη 16 mm , ελψ, γηα δηαηνκέο
2
αγσγψλ θπθισκάησλ κεγαιχηεξεο απφ 50 mm ν αγσγφο γείσζεο ζα έρεη δηαηνκή ηνπιάρηζηνλ ίζε
πξνο ην κηζφ ηεο δηαηνκήο ησλ αγσγψλ ηνπ θπθιψκαηνο.
Υάιθηλε πιεμίδα γείσζεο (κπιεληάδ) ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εμαζθαιηζζεί ε κεηαιιηθή ζπλέρεηα
ησλ θιαληδσηψλ ζσιελψζεσλ, ησλ βηδσηψλ θαηαζθεπψλ, ησλ εζραξψλ θηι. θαη ζηηο ζπλδέζεηο
κεηαμχ πιαθψλ θαη αγσγνχ απφ ραιθφ θαη ηηο θαηαζθεπέο ή ηηο ζπζθεπέο πνπ ππφθεηληαη ζε
θξαδαζκνχο ή δηαζηνιέο. Ζ πιεμίδα πξέπεη λα είλαη απφ γπκλφ θαζζηηεξσκέλν ραιθφ, επίπεδε,
πνιχ εχθακπηνπ ηχπνπ. Οη ζπλδέζεηο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη εμ’ νινθιήξνπ ζηνλ αέξα θαη ην
κήθνο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 50 cm έσο 20 cm.
Ο αγσγφο γείσζεο, θαηά ηε δηέιεπζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, ζα είλαη J1VV (NYY)
2
δηαηνκήο 35 mm .
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14.2.3

Ζιεθηξφδηα γείσζεο
Σα ειεθηξφδηα γείσζεο πξέπεη λα είλαη ξαβδφκνξθα δηακέηξνπ 17 mm θαη κήθνπο 1,5 m θαη’
ειάρηζην, απφ ππξήλα ζπκπαγνχο ράιπβα κε ειεθηξνιπηηθή επηθάιπςε ζηξψκαηνο ραιθνχ πάρνπο
250 κm, ζπγθνιιεκέλνπ ζηνλ ππξήλα (φρη πεξαζηνχ) κε ηξφπν ψζηε λα πξνθχπηεη κνξηαθή
ζπλέλσζε ησλ δπν πιηθψλ απνθιείνληαο ην γαιβαληθφ θαηλφκελν κεηαμχ ραιθνχ θαη ράιπβα ή ηελ
νιίζζεζε ηνπ ραιθνχ επηθάιπςεο πάλσ ζην ζίδεξν. Ζ θεθαιή ηνπ ειεθηξνδίνπ ζα είλαη θσληθή γηα
ηελ εχθνιε εηζαγσγή ηνπ πεξηιαίκηνπ γείσζεο. Ζ άιιε άθξε ηνπ ειεθηξνδίνπ ζα είλαη αηρκεξή γηα
ηελ εχθνιε δηείζδπζε ηνπ ζην έδαθνο. Καη ηα δχν άθξα ζα θέξνπλ θνριηνηφκεζε ¾ in W γηα ηε
δπλαηφηεηα επηκήθπλζήο ηνπο κε θνριησηή νξεηράιθηλε κνχθα. Σν θάζε ειεθηξφδην ζα ζπλνδεχεηαη
απφ ράιθηλν πεξηιαίκην ηχπνπ ζχζθημεο κε ηέζζεξηο θνριίεο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ γείσζεο ζε
απηφ.
Σα ειεθηξφδηα ζα είλαη επεθηάζηκα, δειαδή ην κήθνο ηνπο ζα κπνξεί λα επαπμάλεηαη κε θνριίσζε
πξφζζεηνπ ηκήκαηνο φκνηνπ ειεθηξνδίνπ κήθνπο 1,5 m νξεηράιθηλνπ ζπλδέζκνπ κε εζσηεξηθφ
ζπείξσκα ¾ in W.

14.2.4

Σξίγσλα γείσζεο – πιάθεο γείσζεο
Κάζε ηξίγσλν γείσζεο ζα απνηειείηαη απφ ηξεηο ξάβδνπο ηχπνπ COOPERWELD πνπ ζα
εκθπηεχνληαη ζην έδαθνο ζε ζρήκα ηζνπιεχξνπ ηξηγψλνπ πιεπξάο 3 m. Οη αγσγνί ζπλδέζεσο ησλ
ξάβδσλ ηνπ ηξηγψλνπ ζα είλαη απφ γπκλφ ειεθηξνιπηηθφ πνιχθισλν ραιθφ.

14.3

Δθηέιεζε Δξγαζηώλ

14.3.1

Θεκειηαθή γείσζε
Ζ ζεκειηαθή γείσζε θαηαζθεπάδεηαη ζην αξρηθφ ζηάδην ησλ λεναλαγεηξφκελσλ θηηξίσλ, ππφ κνξθή
θιεηζηνχ δαθηπιίνπ ζηελ πεξίκεηξν ηνπ θηηξίνπ. Ζ εγθαηάζηαζε ηεο ζεκειηαθήο γεηψζεσο γίλεηαη
ζχκθσλα κε ην DIN 18015 θαη ηελ Τ.Α. 6242/185 (ΦΔΚ 1525/31-12-73).
Ζ ηνπνζέηεζε ηεο ηαηλίαο γίλεηαη θαηαθφξπθα, ψζηε ε κεγάιε δηάζηαζε ηεο ηαηλίαο λα είλαη θάζεηε
πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Ζ ζηήξημε ηεο ηαηλίαο γίλεηαη κε εηδηθά ζηεξίγκαηα (νξζνζηάηεο)
πνπ ηνπνζεηνχληαη αλά 2 m. Δπί ηεο ηαηλίαο θαη ησλ νξζνζηαηψλ ηνπνζεηείηαη ζηξψκα
ζθπξνδέκαηνο (κπεηφλ θαζαξηφηεηαο) πάρνπο 100 mm, ψζηε λα έρεη κεδεληθή δηάβξσζε, κεραληθή
αληνρή θαη ειάρηζηε αληίζηαζε δηαβάζεσο.
Όζνλ αθνξά ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηαηληψλ ή ηαηληψλ θαη θπθιηθψλ αγσγψλ, απηέο ζα γίλνληαη κε
εηδηθά ηεκάρηα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ αγψγηκε ζπλέρεηα. Όπνπ ππάξρνπλ αξκνί δηαζηνιήο πξέπεη
εληφο ηνπ θηηξίνπ θαη εθηφο ζθπξνδέκαηνο λα γεθπξσζνχλ ηα ηκήκαηα ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο κε
θαηάιιεια δηαζηνιηθά ειάζκαηα ζχλδεζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη αγψγηκε ζπλέρεηα. Οη
δηαθιαδψζεηο ή θαηά κήθνο ζπλδέζεηο απηήο πξέπεη λα γίλνληαη κε κεραληθφ ζχλδεζκν (ζθηθηήξα).

14.3.2

Απαγσγνί γείσζεο
ε θαηάιιεια επηιεγκέλα ζεκεία ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ ησλ ρψξσλ θάζε νηθίζθνπ ζα
θαηαζθεπαζζνχλ ζπγθεληξσηηθνί απαγσγνί γεηψζεσλ (ππνδνρή γεηψζεσλ). Γηα ηε ζχλδεζε ηνπ
εμηζσηή δπλακηθνχ κε ηε ζεκειηαθή γείσζε πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί έλαο ζπγθεληξσηηθφο απαγσγφο
γείσζεο κεηαμχ ηνπο πνπ ζα βξίζθεηαη ζην ρψξν παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (γεληθφο πίλαθαο
ρακειήο ηάζεσο) ηνπ νηθίζθνπ.
Απηφο ν ζπγθεληξσηηθφο απαγσγφο γείσζεο πξέπεη λα εμέξρεηαη ζηνλ ηνίρν ηνπ ππνγείνπ θαη ζε
χςνο 50 cm απφ ην δάπεδν θαη λα έρεη κήθνο θαη’ ειάρηζηνλ 1,50 m. Ο ελ ιφγσ απαγσγφο ζα
επεθηείλεηαη απφ ην ζεκείν εμφδνπ ηνπ ζηνλ ηνίρν, επίηνηρα, ζηεξενχκελνο κε εηδηθά ζηεξίγκαηα,
κέρξη ηνλ αληίζηνηρν ρψξν φπνπ ππάξρεη ηζνδπλακηθφο δπγφο.
Με ηε ζεκειηαθή γείσζε πξέπεη λα ζπλδένληαη ζηαζεξά θαη αγψγηκα φια ηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ
θηηξίνπ. Οη γεηψζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζπλδένληαη θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη
ζηελ επφκελε παξάγξαθν.

14.3.3

Έιεγρνο – Μέηξεζε ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο
Τπεχζπλνο γηα ηε ζσζηή θαηαζθεπή ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο είλαη ν εγθαηαζηάηεο ειεθηξνιφγνο ηνπ
Αλαδφρνπ θαη ππεχζπλνο γηα ηε κέηξεζε θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία απηήο είλαη ν επηηφπνπ ηνπ έξγνπ
Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο απηνχ.
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Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο είλαη ε δπλαηφηεηα επηζεψξεζεο θαη
ειέγρνπ (κέηξεζεο) απηήο, φηαλ απαηηεζεί. Ζ χπαξμε κφλν ηεο ηεξκαηηθήο ηαηλίαο ζπλδέζεσο δελ
πηζηνπνηεί θαη ηελ χπαξμε ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο θαη ζπλαθφινπζα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία απηήο.
Γηα λα γίλεη ε κέηξεζε ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο πξέπεη λα απνζπλδεζεί απφ ηνλ εμηζσηή δπλακηθνχ.
Καηά ηε κέηξεζε πξέπεη λα πξνζερζεί φηη ε ηάζε ζηνλ γεησηή δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ
ηελ επηηξεπηή ηάζε επαθήο (50 V AC ή 250 V AC). Ζ κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο γείσζεο γίλεηαη κε έλα
γεηψκεηξν. Αλάινγα κε ηελ αληίζηαζε γείσζεο πνπ ζα κεηξεζεί δηαθξίλνληαη δχν πεξηπηψζεηο.


Αληίζηαζε γείσζεο Ro < 1Ω: ε απηή ηελ πεξίπησζε ζηε ζεκειηαθή γείσζε ηνπ νηθίζθνπ
κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη ν νπδέηεξνο ηεο εγθαηάζηαζεο ρακειήο ηάζεο, αλεμάξηεηα αλ
εθαξκφδεηαη ζαλ κέζνδνο πξνζηαζίαο απφ ηάζεηο επαθήο ε νπδεηέξσζε ή ε άκεζε γείσζε.
Γειαδή ε γείσζε κεηαιιηθψλ κεξψλ κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο θαη νη νπδέηεξνη θφκβνη ηεο
ρακειήο ηάζεο ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ κπνξεί λα ζπλδένληαη ζηε ζεκειηαθή γείσζε.



Αληίζηαζε γείσζεο Ro > 1Ω: ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα γίλεη δηαρσξηζκφο ηεο γείσζεο
κεηαιιηθψλ κεξψλ θαη νπδέηεξνπ ηεο ρακειήο ηάζεο. Γειαδή ε γείσζε κεηαιιηθψλ κεξψλ
κέζεο ηάζεο ζα ελψλεηαη κε ηε ζεκειηαθή γείσζε. Ζ γείσζε ησλ νπδεηέξσλ θφκβσλ ηεο
ρακειήο ηάζεο πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη ρσξηζηά. Οη γεησηέο ηεο ρακειήο ηάζεο πξέπεη λα
είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 m καθξηά απφ ηνπο γεησηέο ηεο κέζεο ηάζεο, ψζηε λα κελ
αιιεινεπεξεάδνληαη νη δχν εγθαηαζηάζεηο γείσζεο.

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα ηζνδπλακηθά πιέγκαηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην δάπεδν ππνζηαζκνχ ζα
γεηψλνληαη ζηε κέζε ηάζε.
Ζ αληίζηαζε γείσζεο ησλ γεησηψλ κέζεο ηάζεο πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 40 Ω.
Ζ γείσζε ηνπ νπδεηέξνπ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ θαη νη γεηψζεηο ηνπ νπδεηέξνπ ζε πίλαθεο ηεο
ρακειήο ηάζεο, πξέπεη λα έρνπλ ζπλνιηθή ζπληζηακέλε αληίζηαζε γείσζεο κηθξφηεξε ησλ 10 Ω.
Πξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ρακειήο αληίζηαζεο γείσζεο ηνπ ππνζηαζκνχ. Γηα ην
ζθνπφ απηφ πξέπεη ε ηαηλία ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο λα ζπλδέεηαη θαηά δηαζηήκαηα κε πξφζζεηα
ειεθηξφδηα γείσζεο θαξθσκέλα ζην έδαθνο θάησ απφ ηα ζεκέιηα.
Όιεο νη κεηξήζεηο ησλ αληηζηάζεσλ γεηψζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζα θαηαγξαθνχλ ζην
Πξσηφθνιιν Γνθηκψλ Γεηψζεσλ θαη ζα ζπλππνγξαθνχλ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηνλ Αλάδνρν. Σν ελ
ιφγσ πξσηφθνιιν ζα απνηειέζεη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Πξσηνθφιινπ Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο.

14.3.4

Γείσζε πξνζηαζίαο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο
Οη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ γπκλψλ αγσγψλ ζα είλαη ηχπνπ αζθαιείαο θαη ζα γίλνληαη ή κε ζεξκή
ζπγθφιιεζε ή κε εηδηθνχο ράιθηλνπο ζπλδεηήξεο. Δθφζνλ γηα ηελ ζχλδεζε κεηαμχ αγσγψλ επηιεγεί
ε κέζνδνο κε ζεξκή ζπγθφιιεζε, απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηήμε ησλ ππφ ζχλδεζε αγσγψλ ζε
κία εληαία κάδα θαη δελ επηηξέπεηαη ε ζπγθφιιεζε ησλ αγσγψλ κε ιησκέλν κέηαιιν. Γηα λα γίλεη ε
ζχλδεζε, ρξεζηκνπνηείηαη έλα ειαθξχ θαινχπη απφ γξαθίηε κέζα ζην νπνίν γίλεηαη ε εμψζεξκε
αληίδξαζε ηεο ζχλδεζεο. Ζ ζχλδεζε απηή έρεη ηθαλφηεηα δηέιεπζεο ξεχκαηνο κεγαιχηεξνπ απφ ην
επηηξεπφκελν λα δηέιζεη απφ ηνλ αγσγφ. Ζ ζχλδεζε δελ κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ
θαη αληέρεη θάησ απφ ηηο πην δπζκελείο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο.
ε θάζε πίλαθα ζα “θζάλεη” θαιψδην γείσζεο παξάιιεια κε ην παξνρηθφ θαιψδην θαη ζα ππάξρεη
έλα επηπιένλ ηξίγσλν γείσζεο απφ ην νπνίν ζα αλαρσξεί έλα επηπιένλ θαιψδην γείσζεο γηα ηνλ
πίλαθα ην νπνίν ζα ζπλδέεηαη θαη απηφ κε ηελ κπάξα γείσζεο ηνπ πίλαθα.
Απφ ηνλ ζπιιεθηήξην δπγφ γεηψζεσο ησλ πεδίσλ Υ.Σ. αλαρσξνχλ αγσγνί γείσζεο θαηάιιειεο
δηαηνκήο πξνο θάζε ζεκείν ξεπκαηνιεςίαο ρσξίο λα ζπλδέεηαη πξνο νπνηαδήπνηε άιιε
εγθαηάζηαζε ή ζχζηεκα ή ηνλ νπδέηεξν. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ πηλάθσλ, ζπζθεπψλ,
κεραλεκάησλ, θηλεηήξσλ, θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θηι ζα γεησζνχλ επί ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ.
Ζ ζχλδεζε ηεο εχθακπηεο πιεμίδαο γείσζεο (κπιεληάδ) ζηηο πιάθεο ή ζηα θαιψδηα απφ ραιθφ θαη
ζηνπο νξγαληζκνχο ή ηηο ζπζθεπέο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο πεξηγξαθέο ηεο
παξνχζαο.
Όινη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο, πξέπεη λα ελσζνχλ κε ηελ γείσζε κε αγσγφ J1VV (NYY), ζχκθσλα κε ην
IEC 60502, θαηάιιειεο δηαηνκήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
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Ο αγσγφο γείσζεο, θαηά ηελ δηέιεπζε απφ ηα δνκηθά ζηνηρεί θαη ηηο ππαίζξηεο κεηαιιηθέο
θαηαζθεπέο, ζα ηνπνζεηεζεί ζε ραιπβνζσιήλα βαξέσο ηχπνπ κέρξη ην θξεάηην, φπνπ ζα ζπλδεζεί
κε ην ειεθηξφδην γείσζεο.

14.3.5

Ζιεθηξφδηα γείσζεο
Ζ έκπεμε ησλ ειεθηξνδίσλ ζην έδαθνο πξνβιέπεηαη ρσξίο εθζθαθή, δειαδή κε ρξήζε ρεηξνθίλεηεο
ή κεραλνθίλεηεο ζθχξαο. Ζ θνξπθή ησλ ειεθηξνδίσλ ζα είλαη επηζθέςηκε κε θξεάηην ειέγρνπ απφ
ζθπξφδεκα δηαζηάζεσλ 300 mm x 300 mm κε ρπηνζηδεξφ θάιπκκα.
ε πεξίπησζε εδάθνπο κε πςειή εηδηθή αληίζηαζε θαη εθφζνλ ζα θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ Τπεξεζία,
ε αγσγηκφηεηα ηνπ εδάθνπο ζα βειηησζεί κε εθζθαθή δαθηπιηνεηδνχο ηάθξνπ δηακέηξνπ 200 mm θαη
βάζνπο 400 mm γχξσ απφ θάζε ειεθηξφδην θαη κε πιήξσζε ηεο ηάθξνπ κε θαξβνπλφζθνλε.
Δάλ απαηηεζνχλ πεξηζζφηεξα ειεθηξφδηα γείσζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο απαηηνχκελεο αληίζηαζεο
γείσζεο, ζα επηδεηεζεί κηα ειάρηζηε κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ απφζηαζε, ίζε πξνο ην δηπιάζην ηνπ
ελεξγνχ κήθνπο ελφο κεκνλσκέλνπ ειεθηξνδίνπ. Δπίζεο, ε ηηκή ηεο αληηζηάζεσο ζα κπνξεί λα
βειηησζεί κε ηελ επαχμεζε ηνπ κήθνπο ειεθηξνδίσλ.

14.3.6

Σξίγσλα γείσζεο – πιάθεο γείσζεο
Σν άλσ κέξνο ησλ ξάβδσλ θάζε ηξηγψλνπ γείσζεο ζα είλαη επηζθέςηκν κέζα ζε εηδηθά θξεάηηα. Οη
αγσγνί ζπλδέζεσο ησλ ξάβδσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε βάζνο 0,60 m απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.
Αλ ε δηάηαμε ηνπ ηξηγψλνπ γεηψζεσο δελ δίλεη ηελ απαηηνχκελε αληίζηαζε ηφηε ζα επεθηαζνχλ ζε
κεγαιχηεξν βάζνο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε θαη άιισλ ηξηψλ ξάβδσλ πνπ ζα ζπλδεζνχλ κε ηηο
πξνεγνχκελεο ψζηε ην ηειηθφ κήθνο ησλ ειεθηξνδίσλ γεηψζεσο λα γίλεη 3 m. Δάλ δελ επηηεπρζεί ε
απαηηνχκελε ζηάζκε γεηψζεσο ηφηε πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ πξφζζεηα ηξίγσλα γείσζεο.
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15.

ΤΣΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ

15.1

Γεληθά
Σν αληηθείκελν αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ηειεκεηξίαο θαη απηνκαηηζκψλ ηειεειέγρνπ θαη
ηειερεηξηζκνχ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Όια ηα ζπζηήκαηα, ν εμνπιηζκφο θαη ηα πεξηθεξεηαθά ζηνηρεία πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζα θέξνπλ
ζήκαλζε «CE», ζα είλαη πηζηνπνηεκέλα γηα δηάζεζε ζηελ επξσπατθή αγνξά θαη ζα είλαη ηνπ ηδίνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη λα επηζπλάςεη
πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2015.
Ζ ζπλαξκνιφγεζε, ε εγθαηάζηαζε θαη ε παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ζηνλ ηφπν
έξγνπ ζα γίλεη απφ εμεηδηθεπκέλν θαη εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα-πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα θέξεη ηηο
αλάινγεο πηζηνπνηήζεηο.
Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ, κέηξεζεο θαη ζεκάλζεσλ, πξέπεη λα εμαζθαιίζεη απηφκαηα ηελ νκαιή
ιεηηνπξγία ησλ αληιηνζηαζίσλ, λα ιακβάλεη θαη λα εληάζζεη απηφκαηα ζην ζχζηεκα ηηο ρεηξνθίλεηεο
κεηαβνιέο ελεξγψληαο θαηάιιεια ζηνλ ππφινηπν εμαξηεκέλν ΖΜ εμνπιηζκφ, λα δίλεη εηθφλα ηεο
θαηαζηάζεσο πνπ επηθξαηεί θάζε ζηηγκή κε θαηάιιεια ζήκαηα, λα πξνθπιάζζεη ηελ εγθαηάζηαζε
απφ βιάβεο ε ζπλζήθεο αλψκαιεο ιεηηνπξγίαο θαη ζε πεξίπησζε αλσκαιηψλ ιεηηνπξγίαο λα
εηδνπνηεί θαηάιιεια, ψζηε λα πξνθπιάζζεη ηελ εγθαηάζηαζε απφ βιάβεο. Γηα ηελ εθπιήξσζε απηνχ
ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ, ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ πξέπεη λα παξέρεη απαξαίηεηα ηηο δπλαηφηεηεο, πνπ
αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.
ε θάζε θχξην πίλαθα δηαλνκήο ζα εγθαηαζηαζεί έλαο Σνπηθφο ηαζκφο Διέγρνπ (ΣΔ). Οη ΣΔ ζα
ειέγρνπλ, ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία θαη ηηο βιάβεο φισλ ησλ θηλεηήξσλ (αληιηψλ, αλαδεπηήξσλ,
αλεκηζηήξσλ θ.ι.π.) θαη ησλ δηαηάμεσλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ. Οη ηηκέο πνπ ζα ζπιιέγνληαη απφ ηνπο
ΣΔ ζα κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη ζε Κεληξηθφ ηαζκφ Διέγρνπ (ΚΔ).
Οη ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ πνπ ζα θηάλνπλ ζηνλ ΚΔ ζα απνζεθεχνληαη ζηελ εζσηεξηθή βάζε
δεδνκέλσλ ηνπ ινγηζκηθνχ ηειεκεηξίαο – ηειεπνπηείαο (SCADA) θαη ζα είλαη πξνζπειάζηκεο απφ
απηφ, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη επνπηεία κε ζηφρν λα ππάξρνπλ:


ηαηηζηηθά ζηνηρεία / δεδνκέλα απφ κεηξήζεηο



πζρεηηζκφο παξακέηξσλ θαη επαλαθαζνξηζκφο ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο



Άκεζνο εληνπηζκφο βιαβψλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ



ηνηρεία πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ
πινπνίεζή ηνπ θαη λα είλαη ζπκβαηφο κε ην πθηζηάκελν ζχζηεκα.

15.2

Λεηηνπξγία
Όια ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ζα ππνζηεξίδνληαη απφ
εθεδξηθή πεγή ελέξγεηαο ζπζζσξεπηψλ (κπαηαξίαο) ηχπνπ UPS γηα ηελ αζθαιή κεηαβίβαζε
πιεξνθνξηψλ θαη ελδείμεσλ. Ζ ηθαλφηεηα ησλ UPS ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεη
επάξθεηα γηα φια ηα ειεθηξνληθά ζηνηρεία ηνπ απηνκαηηζκνχ γηα ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά ηεο ψξαο,
εθηφο θαη αλ άιισο ηδηαίηεξα αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή, θαη λα απνζηέιιεη ζρεηηθή
ζήκαλζε-ελδείμεηο θαηαζηάζεσο ζε απνκαθξπζκέλε ζέζε. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε Σερληθή
Πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-23-05-00 «πζηήκαηα αδηάιεηπηεο ειεθηξηθήο παξνρήο (UPS)».
Δλ γέλεη, ε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ζα εμαξηάηαη απφ ηε ζέζε ηνπ αληίζηνηρνπ επηινγηθνχ
(κεηαγσγηθνχ) δηαθφπηε ηξηψλ ζέζεσλ OFF/AUTO/MANUAL:


ηε ζέζε «OFF» ν θηλεηήξαο ζα είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο.



ηε ζέζε «AUTO» ε δηάηαμε εθθηλήζεσο ειέγρεηαη απφ ην απηφκαην ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο γηα
ηελ εθθίλεζε θαη ηελ ζηάζε ηνπ βάζεη ησλ ζελαξίσλ ιεηηνπξγίαο, ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο
θιπ.
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15.2.1

ηε ζέζε «MANUAL» νη εληνιέο εθθίλεζεο θαη ζηάζεο δίδνληαη ηνπηθά, απφ κπνπηφλ,
αλεμάξηεηα απφ ην ζελάξην ιεηηνπξγίαο, σζηφζν κεηαδίδνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
απηνκαηηζκνχ. Δίλαη εθηθηή ε απηφκαηε ζηάζε απφ ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο.

Πξνγξακκαηηδφκελνη ινγηθνί ειεγθηέο (PLC)
Ζ νηθνγέλεηα ησλ PLC πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ ινγηθή ησλ
νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ, ήηνη ην ινγηζκηθφ ηεο CPU λα ππνζηεξίδεη ηελ δηαζχλδεζε θαη
παξακεηξνπνίεζε ζε εληαίν πξφηππν δίθηπν Profibus/Ethernet φισλ ησλ πηζαλψλ εμαξηεκάησλ
(φξγαλα, ξπζκηζηέο ζηξνθψλ, νκαινχο εθθηλεηέο θιπ).
Όια ηα PLC πξέπεη λα είλαη φκνηα θαη ελαιιάμηκα σο πξνο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ
επεθηαζηκφηεηα θαη ηνλ κέγηζην αξηζκφ πξνζαξηψκελσλ θαξηψλ. Θα δηαθέξνπλ κφλν σο πξνο ην
πξαγκαηηθφ πιήζνο ησλ αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ απαηηείηαη αλάινγα κε
ηηο αλάγθεο θάζε αληιηνζηαζίνπ θαη ζεκείνπ ειέγρνπ. Ο αξηζκφο ησλ εηζφδσλ - εμφδσλ πξέπεη λα
κπνξεί λα επαπμεζεί ψζηε λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ κειινληηθψλ θάζεσλ, κε κφλε ηελ
πξνζζήθε επηπιένλ θαξηψλ. Σα πξνζθεξφκελα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ
εθεδξεία ζεκάησλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 20%. Σα PLC ζα αθνινπζνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ
παξαηίζεληαη παξαθάησ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ επηθνηλσλία - δηαζχλδεζε κε ην πεξηβάιινλ (ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη
απνζηνιή εληνιψλ), ην PLC ζα δηαζέηεη ηηο αθφινπζεο ηππνπνηεκέλεο θάξηεο (modules):


ςεθηαθψλ εηζφδσλ (DI) γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ηχπνπ ON-OFF απφ επαθέο RELAY
ειεχζεξεο δπλακηθνχ. Οη θάξηεο ςεθηαθψλ εηζφδσλ ζα είλαη ησλ 16 εηζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ε
θάζε κία θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζηα 24 V DC. Θα ππάξρεη δε γαιβαληθή απνκφλσζε κε ην
εζσηεξηθφ θχθισκα ηνπ πξνγξακκαηηδφκελνπ ειεγθηή (PLC).



ςεθηαθψλ εμφδσλ (DΟ) γηα ηελ απνζηνιή εληνιψλ ζε θαηάιιειεο κνλάδεο. Οη θάξηεο
ςεθηαθψλ εμφδσλ ζα είλαη ησλ 8 εμφδσλ ηνπιάρηζηνλ ε θάζε κία θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζηα
24 V DC. Ζ θάξηα ζα απηνπξνθπιάζεηαη απφ ππεξεληάζεηο θαη ππεξηάζεηο θαη ζα έρεη
γαιβαληθή απνκφλσζε απφ ην εζσηεξηθφ θχθισκα ηνπ PLC.



αλαινγηθψλ εηζφδσλ (AI) γηα ηελ ζπιινγή κεηξήζεσλ απφ φξγαλα ηα νπνία παξέρνπλ
αλαινγηθφ ζήκα. Οη θάξηεο αλαινγηθψλ εηζφδσλ ζα είλαη 2, 4 ή 8 εηζφδσλ κε γαιβαληθή
απνκφλσζε θάζε εηζφδνπ απφ ην εζσηεξηθν θχθισκα ηνπ PLC θαη αλάιπζε 12 bit
ηνπιάρηζηνλ. Γίλνληαη δεθηά θαη ζήκαηα απφ άιιεο βηνκεραληθέο ηππνπνηήζεηο 0-10 V DC ή
απεπζείαο απφ ζεξκναληηζηάζεηο.



αλαινγηθψλ εμφδσλ (AΟ) γηα ηελ ξχζκηζε εηδηθψλ κνλάδσλ. Οη θάξηεο αλαινγηθψλ εμφδσλ ζα
είλαη 2 ή 4 εμφδσλ κε ιεηηνπξγία ζηελ πεξηνρή 0/4...20 mA κε αλάιπζε 11 bit ηνπιάρηζηνλ, κε
πξνζηαζία βξαρπθχθισζεο θαη γαιβαληθή απνκφλσζε απφ ην εζσηεξηθφ θχθισκα ηνπ PLC.
Οια ηα θαιψδηα πνπ θηάλνπλ ζηα PLC απαγνξεχεηαη λα ζπλδένληαη απ’ επζείαο ζηηο θάξηεο,
αιιά ζα ηεξκαηίδνπλ ζε αξηζκεκέλεο θιεκκνζεηξέο ηνπ θάζε πίλαθα.

Κάζε PLC ζα δηαζέηεη ηξνθνδνηηθφ ηάζεο εηζφδνπ 230V AC κε ζηαζεξνπνηεκέλε ηάζε εμφδνπ,
πξνζηαζία απφ βξαρπθχθισκα ηεο εμφδνπ, γαιβαληθή απνκφλσζε πξσηεχνληνο θαη δεπηεξεχνληνο
θπθιψκαηνο θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ. Δθηφο απφ ηα
παξαπάλσ, ηα PLC ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, ελεκέξσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ απφ
θεληξηθφ Ζ/Τ.
Όια ηα πξνγξάκκαηα ζα είλαη γξακκέλα ζε κε πηεηηθφ κέζν (non volative) EPROM, EEPROM,
FLASH EPROM, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε κπαηαξίαο γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ δεδνκέλσλ.
Μφλν γηα ην ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ζα είλαη απαξαίηεηε ε κπαηαξία, αιιά ην ξνιφη πξαγκαηηθνχ
ρξφλνπ ζα ζπγρξνλίδεηαη κέζσ ηνπ θεληξηθνχ PLC.
Ο επεμεξγαζηήο πξέπεη λα είλαη ηθαλφο γηα πιήξε απηφκαηε θαη απηφλνκε επεμεξγαζία ησλ
πιεξνθνξηψλ, ηφζν γηα ηνλ ηνπηθφ έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο, φζν θαη γηα ηελ αζχξκαηε ή ελζχξκαηε
κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ ζε άιια PLC θαη Ζ/Τ ηεο εγθαηάζηαζεο. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη
ελζσκαησκέλε κλήκε γηα πξφγξακκα ηνπιάρηζηνλ 150 kbyte θαη γηα δεδνκέλα ηνπιάρηζηνλ 1 Μbyte,
επεθηάζηκε κε εμσηεξηθή θάξηα κλήκεο. Ζ κλήκε ζα κπνξεί λα απνζεθεχζεη ην πξφγξακκα καδί κε
ηελ θαηάιιειε ηεθκεξίσζε (ζρφιηα θαη ζπκβνιηθά νλφκαηα) θαζψο θαη ηελ δηακφξθσζε ηνπ PLC. Ο
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ρξφλνο εθηέιεζεο εληνιψλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 400 ns θαη ησλ
ςεθηαθψλ (bit) εληνιψλ θαη εληνιψλ ηχπνπ word κηθξφηεξνο ησλ 80 ns
Ο επεμεξγαζηήο ζα πξέπεη λα παξέρεη δπλαηφηεηεο δηάγλσζεο κε LED θαηάζηαζεο θαη LED
ζθαικάησλ. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε δπλαηφηεηα δηαγλσζηηθψλ/κελπκάησλ ιαζψλ
ρσξίο επηπιένλ πξνγξακκαηηζκφ θαη κε νκνηφκνξθν ηξφπν εκθάληζεο ζε ινγηζκηθφ
πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζε ζπζθεπή ελδείμεσλ θαη ρεηξηζκψλ HMI (Human Machine Interface) θαη
δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο επηιεγκέλσλ δεδνκέλσλ ζηελ CPU ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, γηα κεηέπεηηα
κεηαθνξά ζε ππνινγηζηή θαη αλάιπζε.
Ο επεμεξγαζηήο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη δνκεκέλν πξνγξακκαηηζκφ. Σν πξφγξακκα ζα κπνξεί λα
δνκεζεί κε απηφλνκα ππνπξνγξάκκαηα (ξνπηίλεο), κε ή ρσξίο παξακέηξνπο, ηα νπνία ζα κπνξνχλ
λα θαινχλ ην έλα ην άιιν. Θα πξέπεη επίζεο ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα λα ππνζηεξίδεη ηελ απηφκαηε
θιήζε εηδηθψλ ππνπξνγξακκάησλ ζηηο πεξηπηψζεηο θπθιηθήο εθηέιεζεο πξνγξάκκαηνο, εθθίλεζεο
ηνπ επεμεξγαζηή, δηαθνπψλ (interrupts) απφ ηηο εηζφδνπο ή ηηο θάξηεο θαη απφ δηαγλσζηηθά
Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ PLC πξέπεη λα νξίδεηαη ε ζχλζεζε απηνχ, κε
πξνζδηνξηζκφ ησλ θαξηψλ I/O, ηνλ νξηζκφ επηθνηλσληψλ, ηε δηαζχλδεζε κε νζφλεο ελδείμεσλ θαη
ρεηξηζκψλ θιπ. Πξέπεη λα επηηπγράλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ απηνκαηηζκνχ ηνπ έξγνπ, ν
ζπληαθηηθφο έιεγρφο ηνπ, νη δηαδηθαζίεο compilation θαη documentation. Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο
πξέπεη λα είλαη πξνζαξκφζηκν θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ
εθάζηνηε ρξήζηε.
Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ επεμεξγαζηή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα γίλεη κε ηηο παξαθάησ γιψζζεο
πξνγξακκαηηζκνχ:


Με ιίζηα εληνιψλ θαηά IEC 61131-3 - IL (Instruction List)



Με δηάγξακκα επαθψλ θαηά IEC 61131-3 - LD (Ladder Diagram)



Με κπινθ δηάγξακκα θαηά IEC 61131-3 - FBD (Function Block Diagram)



Με γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ θαηά IEC 61131-3 – Σχπνπ PASCAL

Σν PLC ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κία (1) ηνπιάρηζηνλ ελζσκαησκέλε ζχξα Ethernet, κέζσ ηεο νπνίαο
ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο επηθνηλσλίαο ηαπηνρξφλσο κε ην ινγηζκηθφ
πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ PLC, κε ζπζθεπέο απεηθφληζεο θαη ρεηξηζκνχ (HMI) κε άιια PLC θαη κε
ζπζθεπέο ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε επηθνηλσληαθή
νκνγέλεηα ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ηεο εθάζηνηε εγθαηάζηαζεο.
Οη ελζσκαησκέλεο ζχξεο επηθνηλσλίαο ηεο CPU ζα έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:


Σχπνο ζχλδεζεο: RJ45



Λεηηνπξγία auto-crossover / autonegotiation



Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ηνπιάρηζηνλ 100 ζπζθεπέο.



Σαρχηεηα κεηάδνζεο 10/100 Mbit/s.

Δπίζεο ην PLC ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη είηε κε ελζσκαησκέλεο είηε κε πξφζζεηεο ζχξεο, ηα
πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο: PROFIBUS, Modbus RTU θαη ζεηξηαθέο ζπλδέζεηο κε ειεχζεξα
πξσηφθνιια
Ζ νηθνγέλεηα ησλ PLC ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο παξαθάησ νδεγίεο θαη λφξκεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο:


EC Directive 2014/30/EU "Electromagnetic Compatibility" (EMC Directive)



EC Directive 2014/35/EU "Electrical Equipment Designed for Use within Certain Voltage Limits"
(Low Voltage Directive)



EC Directive 2014/34/EU "Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially
Explosive Atmospheres" (ATEX Directive)



EC Directive 2011/65/EU “Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical
and electronic equipment”(RoHS Directive)
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15.2.2



EN 61131-2:2007: Programmable controllers - Equipment Requirements and Tests



Emission standard: EN 61000-6-4 2007+A1:2011 Industrial Environment



Immunity standard: EN 61000-6-2:2005: Industrial Environment

Γηαηάμεηο Δλζχξκαηεο Δπηθνηλσλίαο

15.2.2.1 εηξηαθή επηθνηλσλία (Serial Communication)
Ζ επηθνηλσλία ηνπ ηχπνπ απηνχ ζα βαζίδεηαη ζηα ηππνπνηεκέλα πξσηφθνιια ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο
RS232C, TTY, RS422/RS485. Οη θάξηεο πνπ ζα πινπνηνχλ κηα ηέηνηνπ ηχπνπ επηθνηλσλία ζα πξέπεη
λα ππνζηεξίδνπλ πξσηφθνιια ρακεινχ επηπέδνπ πινπνίεζεο ηεο επηθνηλσλίαο (Implemented
protocols), ηνπιάρηζηνλ ηα ASCII θαη 3964. Θα δηαζέηνπλ ελδεηθηηθέο ιπρλίεο απεηθφληζεο ηεο βιάβεο
ηεο θάξηαο (Fault ή Error) θαη ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο (Transmitting – Receiving). Δπηπιένλ, ζα
πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο:


Γπλαηφηεηα κελπκάησλ είηε ζηαζεξνχ είηε κεηαβιεηνχ κήθνπο (κέρξη 255 bytes)



Ύπαξμε επηπξφζζεηνπ ειέγρνπ επεθηεηακέλεο ηζνηηκίαο (parity), δειαδή έιεγρνο ηζνηηκίαο φρη
κφλν ζε επίπεδν byte αιιά θαη ζε επίπεδν κελχκαηνο.



Γπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ παξακέηξσλ επηθνηλσλίαο (Transmition Rate, Parity, Stop bit)
κε ηελ ρξήζε εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο ή κέζσ εηδηθψλ γηα ηελ εξγαζία απηή κηθξνδηαθνπηψλ.



Διάρηζηνο ξπζκφο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 9.600 bit/sec.



Γπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ ηεο πξνηεξαηφηεηαο θάζε ζπζθεπήο γηα ηελ απνθπγή
ζπγθξνχζεσλ ζηελ πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθπνκπήο.



χλδεζε θαισδίνπ επηθνηλσλίαο κε ηελ ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ βπζκάησλ ζεηξηαθήο
επηθνηλσλίαο, ψζηε λα είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε ε αληηθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο ζε πεξίπησζε
βιάβεο.



Γαιβαληθή απνκφλσζε ηεο ζχξαο επηθνηλσλίαο απφ ην ππφινηπν ζχζηεκα ηνπ κηθξνειεγθηή.

ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο επηθνηλσλίαο πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη νη πξνζπάζεηεο (πιήζνο
πξνζπαζεηψλ θαη ξπζκφο επαλάιεςεο θαζνξηδφκελν απφ ηνλ ρξήζηε) θαη επηπιένλ λα
πξνζδηνξηζηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζθάικαηνο επηθνηλσλίαο.
15.2.2.2 Δπηθνηλσλία Profibus (Profibus DP Communication)
Ζ επηθνηλσλία ηνπ ηχπνπ απηνχ ζα βαζίδεηαη ζην ηππνπνηεκέλν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο Profibus
DP (Master ή Slave). Οη θάξηεο πνπ ζα πινπνηνχλ κηα ηέηνηνπ ηχπνπ επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα
πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο:


Θα ππνζηεξίδνπλ κέγηζην ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (Transmition Rate) ίζν κε 12 ΜBit/sec
θαη ειάρηζην ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 9,6 kBit/sec.



Ύπαξμε ελδεηθηηθήο ιπρλίαο απεηθφληζεο ηεο βιάβεο ηεο θάξηαο (Fault ή Error).



Ύπαξμε ελδεηθηηθήο ιπρλίαο απεηθφληζεο ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο.



Τπνζηήξημε ζπλδέζεσλ πάλσ ζην δίθηπν Profibus ηνπιάρηζηνλ 16.



Μέγηζηε απφζηαζε: 1,2 km ρσξηο αλακεηαδφηε.



Ζ ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ επηθνηλσλίαο πάλσ ζηελ κνλάδα ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε
ηππνπνηεκέλσλ βπζκάησλ, ψζηε λα είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε ε αληηθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο ζε
πεξίπησζε βιάβεο.



Θα ππάξρεη γαιβαληθή απνκφλσζε ηεο ζχξαο επηθνηλσλίαο απφ ην ππφινηπν ζχζηεκα ηνπ
κηθξνειεγθηή.

15.2.2.3 Κάξηεο γηα πινπνίεζε επηθνηλσλίαο Ethernet (Industrial Ethernet Communication)
Ζ επηθνηλσλία ηνπ ηχπνπ απηνχ ζα βαζίδεηαη ζην ηππνπνηεκέλν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο
ππνινγηζηψλ Industrial Ethernet κε ρξήζε ησλ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο TCP/IP θαη UTP κε
ακθίδξνκε επηθνηλσλία (full duplex) θαη ηαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 10/100 Mbits/sec .
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Οη θάξηεο πνπ ζα πινπνηνχλ κηα ηέηνηνπ ηχπνπ επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ
πξνδηαγξαθέο:


Θα ππνζηεξίδνπλ κέγηζην ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (Transmition Rate) ίζν κε
100 ΜBit/sec θαη ειάρηζην ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 10 MBit/sec.



Ύπαξμε ελδεηθηηθήο ιπρλίαο απεηθφληζεο ηεο βιάβεο ηεο θάξηαο (Fault ή Error).



Ύπαξμε ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ απεηθφληζεο ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο (transmitting –
receiving).



Τπνζηήξημε ελεξγψλ ζπλδέζεσλ (simultaneously operable connections) πάλσ ζην δίθηπν
ηνπιάρηζηνλ 5.



Ζ ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ επηθνηλσλίαο πάλσ ζηελ κνλάδα ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε
ηππνπνηεκέλσλ βπζκάησλ (RJ45), ψζηε λα είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε ε αληηθαηάζηαζε ηεο
κνλάδαο ζε πεξίπησζε βιάβεο.



Θα ππάξρεη γαιβαληθή απνκφλσζε ηεο ζχξαο επηθνηλσλίαο απφ ην ππφινηπν ζχζηεκα ηνπ
κηθξνειεγθηή.

15.3

Δθηέιεζε Δξγαζηώλ

15.3.1

Σεχρνο Σεθκεξίσζεο
Ο Αλάδνρνο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ, νθείιεη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία
επίβιεςεο ηνπ έξγνπ γηα έγθξηζε Σεχρνο Σεθκεξίσζεο γηα ην ινγηζκηθφ θάζε ΣΔ.
ηα Σεχρε Σεθκεξίσζεο ζα γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δηαηάμεσλ απηνκαηηζκνχ θάζε
επηκέξνπο ΣΔ θαη ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ αλακέλνληαη απφ ην SCADA ηνπ ΚΔ, ην νπνίν ζα
ιακβάλεη θαη ζα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα. Σα παξαπάλσ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο
απαηηήζεηο, πνπ θαζνξίδνληαη ζηε παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή. Πέξαλ ησλ Σεπρψλ Σεθκεξίσζεο
ηα παξαπάλσ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ Τπεξεζία θαη κε επνπηηθφ ηξφπν. Ζ Τπεξεζία έρεη ην
δηθαίσκα εληφο επιφγνπ ρξφλνπ λα δεηήζεη ζπκπιεξψζεηο θαη ηπρφλ βειηηψζεηο.
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακίαο παξάηαζεο ή πξφζζεηεο ακνηβήο γηα ηηο πην πάλσ πεξηγξαθείζεο
ππνρξεψζεηο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ έγθξηζε γηα εγθαηάζηαζε ηνπ ππ’ απηνχ
πξνηεηλφκελνπ ινγηζκηθνχ.

15.3.2

Σνπηθνί ζηαζκνί ειέγρνπ (ΣΔ)
Κάζε ηνπηθφο ζηαζκφο ειέγρνπ (ΣΔ) ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο ηνπ ειεθηξνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ, απ’ φπνπ ζα παξέρεηαη ηνπηθφο έιεγρνο θαη ηειερεηξηζκφο. Ο εμνπιηζκφο θάζε ΣΔ ζα
είλαη ηνπνζεηεκέλνο εληφο ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πίλαθα Υ.Σ. ζε θαηάιιειν πεδίν απηνκαηηζκνχ ή
εληφο απηφλνκνπ κεηαιιηθνχ εξκαξίνπ.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα ζπιιέγνληαη απφ ηελ ηνπηθή κνλάδα απηνκαηηζκνχ (PLC) θαη νη
εληνιέο πνπ πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ λα δίδνληαη απφ απηήλ είλαη θαη’ ειάρηζην θαη αλάινγα ηελ
εθαξκνγή:


Ύπαξμε ηάζεο ζηα θπθιψκαηα ειέγρνπ.



Λεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ησλ θηλεηήξσλ γεληθφηεξα
(ON/OFF). Απνηξνπή εθθίλεζεο θηλεηήξα θαηά ηε δηάξθεηα εθθίλεζεο άιινπ θηλεηήξα.



Δληνιή εθθίλεζεο / ζηάζεο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ (ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε
κέηξεζε ηεο ζηάζκεο) θαη ησλ θηλεηήξσλ γεληθφηεξα (START/STOP).



Απηφκαηε αληηθαηάζηαζε κίαο αληιίαο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκε (βιάβε, επηινγηθφο δηαθφπηεο
ζηε ζέζε «MANUAL») κε ηελ εθεδξηθή θαη απηφκαηε θπθιηθή ελαιιαγή ηεο ζεηξάο ιεηηνπξγίαο
φκνηνπ εμνπιηζκνχ.



Θέζε ηνπ επηινγηθνχ δηαθφπηε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θηλεηήξσλ, δειαδή ζηάζε /
απηφκαηε ιεηηνπξγία / ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία (OFF/AUTO/MANUAL).



Βιάβε ησλ θηλεηήξσλ γεληθφηεξα (βνεζεηηθή επαθή ηνπ ζεξκηθνχ, παξνπζία πγξαζίαο).
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ήκαλζε βιάβεο Ζ/Μ εμνπιηζκνχ κεηά απφ εληνιή εθθίλεζεο, ε νπνία δελ είρε σο
απνηέιεζκα ηελ ιεηηνπξγία.



Απνθιεηζκφο εθθίλεζεο εμνπιηζκνχ πνπ δελ είλαη δηαζέζηκνο.



Δληνιέο ξπζκίζεσλ θαη έιεγρνη ησλ ειεθηξνληθψλ κνλάδσλ ειέγρνπ ζηξνθψλ θηλεηήξσλ
(inverter).



πιινγή ησλ αλαινγηθψλ ζεκάησλ απφ ηα φξγαλα ηνπ πεδίνπ θαη ζεκάλζεηο ζπλαγεξκνχ ζε
πεξίπησζε ππέξβαζεο θάπνηαο πξνθαζνξηζκέλεο ηηκήο, ήηνη: κεηξεηέο ζηάζκεο, πίεζεο,
ειεθηξηθψλ κεγεζψλ ζηελ είζνδν ησλ πηλάθσλ δηαλνκήο θιπ.



ήκαηα εμφδνπ γηα ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θαηάζηαζεο ή θαηαζηάζεηο ζπλαγεξκνχ (alarms).



Έλδεημε ελεξγνπνίεζεο δηαθνπηψλ ζηάζκεο.



Καηαγξαθή σξψλ ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ.

ην θέληξν ειέγρνπ ζα πξέπεη λα κεηαδίδνληαη θαη’ ειάρηζηνλ: ε θαηάζηαζε θάζε θηλεηήξα, ε ζέζε
θάζε επηινγηθνχ δηαθφπηε, ηα ζήκαηα ζθάικαηνο, νη ελδείμεηο απφ ηα φξγαλα κέηξεζεο παξνρήο θαη
ζηάζκεο, ηα ζήκαηα ζπλαγεξκνχ θαη νπνηνδήπνηε άιιν θξίλεη ζθφπηκν ε Τπεξεζία.
Πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζηνλ ρξήζηε πιεξνθφξεζε πνπ λα αθνξά ζηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ
θηλεηήξσλ, αιιά θαη ζηηο ρξνληθέο «ζθξαγίδεο» (π.ρ. εκεξνκελία) πνπ αθνξνχλ εληνιέο πνπ δίδεη ν
ρξήζηεο, φπνηε θαη γηα φζεο απηφο ην επηζπκεί.
Δηδηθά γηα ηηο δηαηάμεηο κέηξεζεο ησλ ειεθηξηθψλ κεγεζψλ ηάζεο, έληαζεο, ζπλθ, πξέπεη λα ππάξρεη
δπλαηφηεηα λα δίλεηαη ε κέηξεζε ηεο ελεξγνχ ηζρχνο θαη ε θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα ζε kWh.
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Έξγα εθζπγρξνληζκνύ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ΒΙΟΚΑ Παξνηθηάο Πάξνπ
κε ζθνπό ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ιπκάηωλ
Σεύρε Γεκνπξάηεζεο
Σεχρνο 5.2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Μεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ

16.

Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ
Ο Αλάδνρνο ζα ζρεδηάζεη, ζα θαηαζθεπάζεη θαη ζα παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία ηηο πδξαπιηθέο θαη
ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ, ήηνη θαηά πεξίπησζε:


Πιήξε δίθηπα απνρέηεπζεο, χδξεπζεο, εμαεξηζκνχ, απνξξνήο νκβξίσλ κε ηνπο πδξαπιηθνχο
ππνδνρείο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο (ληπηήξεο, ιεθάλεο επξσπατθνχ ηχπνπ, θαδαλάθηα πιχζεσο,
κπαηαξίεο, θάλνπιεο, ζηθψληα, βαιβίδεο θηι.), ηηο απαξαίηεηεο ζσιελψζεηο θαη ηα δηάθνξα
εμαξηήκαηα, ηα κέζα ζχλδεζεο θαζψο θαη ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ απαηηνχληαη.



σιελψζεηο, θαιψδηα, αγσγνί, θνπηηά δηαθιαδψζεσλ, εμαξηήκαηα ζχλδεζεο, πιήξε θσηηζηηθά
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ, εμαεξηζηήξεο, ξεπκαηνδφηεο αζθαιείαο, ειεθηξηθνί πίλαθεο
γηα θσηηζκφ – ξεπκαηνδφηεο (κε ηνπο απαξαίηεηνπο δηαθφπηεο, κηθξναπηφκαηνπο, ξειέ
δηαξξνήο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θιπ), ειεθηξηθνί δηαθφπηεο, ηξίγσλν γείσζεο, θσηηζκφ αζθαιείαο, κνλσηηθά δάπεδα θαη θάζε άιιε εξγαζία, πιηθά θαη κηθξνυιηθά, πνπ απαηηνχληαη.

Πάξνο, επηέκβξηνο 2019
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ
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