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Α. ΓΔΝΙΚΑ 

Αληηθείκελν ηνπ ηεχρνπο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Μεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ είλαη ε 

δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ ηερληθψλ φξσλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

εγθεθξηκέλα απφ ηνλ ΚηΔ ηεχρε θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζα εθηειεζηεί ην ππφςε έξγν.  

Σν παξφλ ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Μεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ απνηειείηαη απφ 

δχν επηκέξνπο ηκήκαηα. ηελ παξάγξαθν Β ηνπ παξφληνο παξαηίζεηαη πίλαθαο ησλ 

εγθεθξηκέλσλ Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή 

ζηνλ παξφλ έξγν. Οη αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ησλ ΔΣΔΠ ππάξρνπλ αλαξηεκέλεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ (www.ggde.gr). ηελ παξάγξαθν Γ ηνπ παξφληνο ππφ ηνλ ηίηιν 

πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο παξαηίζεληαη ζπκπιεξσκαηηθνί φξνη ησλ 

ΔΣΔΠ θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα αληηθείκελα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ΔΣΔΠ.  

Δπηπιένλ αλαθέξεηαη ε ηζρχο ηεο ΚΤΑ 6690/15-06-2012 θαη ησλ πξνγελέζηεξσλ 

ζρεηηθψλ ΚΤΑ, ζρεηηθά κε ηελ απαίηεζε γηα ηελ επξεία πνηθηιία πξντφλησλ ηα νπνία 

δηαθηλνχληαη ή δηαηίζεληαη γηα ρξήζε ζηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο εληφο ηεο Διιεληθήο 

επηθξάηεηαο φηη νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα γηα θάζε πξντφλ 

EλαξκνληζκέλαEπξσπατθά Πξφηππα πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζην Διιεληθφ χζηεκα 

Σππνπνίεζεο θαη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE. Δπηζεκαίλεηαη φκσο θαη ε επηζήκαλζε ηνπ 

ΔΛΟΣ φηη «Σα θξάηε µέιε δελ επηηξέπεηαη λα πεξηνξίδνπλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ηε 

ζέζε ζε ιεηηνπξγία πξντφλησλ πνπ θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE, εθηφο εάλ ηέηνηνπ είδνπο 

κέηξα κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ βάζεη ζηνηρείσλ µε ζπµµφξθσζεο ηνπ πξντφληνο» 

 

  

http://www.ggde.gr/
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Β. ΠΙΝΑΚΑ ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 

(ΔΣΔΠ) 

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 2221/Β/30-07-

2012) ηίζεηαη ππνρξεσηηθή ε εθαξκνγή ησλ ΔΣΔΠ (Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) ζε 

φια ηα Γεκφζηα Έξγα κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ ζρεηηθή εγθχθιην 26/04-10-

2012 ηνπ ΤΠΟΜΔΓΗ.  

ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο αλσηέξσ λνκνζεζίαο έρεη ζπληαρζεί ην παξφλ ηεχρνο, ην 

νπνίν έρεη σο ζηφρν ηελ παξάζεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ΔΣΔΠ ζην έξγν αιιά θαη ηελ 

ζπκπιήξσζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ΔΣΔΠ κε ζπκπιεξσκαηηθνχο φξνπο ή κε αληηθείκελα πνπ 

δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ΔΣΔΠ.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη πίλαθαο ησλ εγθεθξηκέλσλ Διιεληθψλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζην παξφλ έξγν ζχκθσλα κε ηελ 

Δγθχθιην 26/04-10-2012.
1
 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΣΔΠ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

Α/Α  

ΦΔΚ 

ΚΧΓ. ΔΣΔΠ 

"ΔΛΟΣ ΣΟ 

1501-" + 

ΣΙΣΛΟ ΔΣΔΠ ΑΠΟΓΟΗ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 

  04 Η/Μ ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ   

  04-01 Γίθηπα Τγξώλ ππό Πίεζε   

66 04-01-01-00 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε κε 

ραιπβδνζσιήλεο κε ξαθή 

Building piping systems under 

pressure with black welded steel 

tubes 

67 04-01-02-00 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε κε 

ραιπβδνζσιήλεο άλεπ ξαθήο 

Building piping systems under 

pressure with seamless steel tubes 

68 04-01-03-00 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ 

ππφ πίεζε κε ραιθνζσιήλεο 

Building piping systems under 

pressure with copper tubes 

69 04-01-04-01 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε κε 

ζσιήλεο πνιππξνππιελίνπ 

Building piping systems under 

pressure with polyethylene tubes 

70 04-01-04-02 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε κε 

εχθακπηνπο εληζρπκέλνπο πιαζηηθνχο ζσιήλεο 

Building piping systems under 

pressure with flexible, reinforced 

plastic tubes 

71 04-01-05-00 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε κε 

ραιπβδνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο κε ξαθή 

Building piping systems under 

pressure with welded, galvanized 

steel tubes 

                                                      

1 ζσμπληρώνεηαι / διαγράθεηαι ο πίνακας καηά περίπηωζη 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΣΔΠ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

Α/Α  

ΦΔΚ 

ΚΧΓ. ΔΣΔΠ 

"ΔΛΟΣ ΣΟ 

1501-" + 

ΣΙΣΛΟ ΔΣΔΠ ΑΠΟΓΟΗ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 

72 04-01-06-00 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε κε 

ραιπβδνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο άλεπ ξαθήο 

Building piping systems under 

pressure with seamless, galvanized 

steel tubes 

73 04-01-07-00 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε κε 

αλνμείδσηνπο ραιπβδνζσιήλεο 

Building piping systems under 

pressure with stainless steel tubes 

  04-02 Βαξπηηθά Γίθηπα Τγξώλ   

74 04-02-01-01 

πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ κε 

επζχγξακκνπο πιαζηηθνχο ζσιήλεο ειεχζεξεο 

ξνήο 

Building piping systems with linear 

plastic tubes using free flow 

  04-04 Απνρέηεπζε   

75 04-04-01-01 
Γεληθέο απαηηήζεηο εγθαηαζηάζεσλ νηθηαθψλ 

πγξψλ απνβιήησλ 

General requirements for domestic 

sewerage systems 

76 04-04-01-02 
Γεληθέο απαηηήζεηο εγθαηαζηάζεσλ κε νηθηαθψλ 

πγξψλ απνβιήησλ 

General requirements for 

nondomestic sewerage systems 

77 04-04-03-01 Τδξαπιηθνί Τπνδνρείο Κνηλνί Sanitaryware, common 

78 04-04-03-02 
Τδξαπιηθνί Τπνδνρείο Αηφκσλ κε Μεησκέλε 

Κηλεηηθφηεηα (ΑΜΚ) 
Sanitary ware for disabled persons 

79 04-04-03-03 Βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο ρψξσλ πγηεηλήο Bath and WC ancillary equipment 

80 04-04-04-01 Γηαηάμεηο πδξνζπιινγήο δαπέδνπ κε νζκνπαγίδα Floorgullies, odour-trap 

81 04-04-04-02 
Γηαηάμεηο πδξνζπιινγήο δαπέδνπ ρσξίο 

νζκνπαγίδα 
Floor gullies, not odour-trap 

82 04-04-05-01 
Φξεάηηα δηθηχσλ απνρέηεπζεο εθηφο θηηξίνπ 

(αλνηθηήο ξνήο) 

Outdoor manholes of building 

sewerage systems 

83 04-04-05-02 
ηφκηα ειέγρνπ - θαζαξηζκνχ ζσιελψζεσλ 

απνρέηεπζεο θηηξίσλ, εληφο ή εθηφο θξεαηίνπ 

Inspection-cleaning outlets of 

buildings sewerage piping, inside or 

without manholes 

  4-05 Ππξόζβεζε   

84 04-05-01-01 Ππξνζβεζηηθέο θσιέεο Firehosereels' cabins 

85 04-05-06-01 
Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο μεξάο θφλεσο θαη 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

Dry powder and carbon dioxide 

portable fire extinguishers 

86 04-05-07-01 Απηνδηεγεηξφκελνη ππξνζβεζηήξεο μεξάο θφλεσο Dry powder automatic fire 
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extinguishers 

87 04-05-08-00 Ππξνζβεζηηθνί ζηαζκνί Firestations (closets) 

  04-07 
Δγθαηαζηάζεηο Κιηκαηηζκνύ - Αεξηζκνύ/ 

Αεξαγωγνί 
  

88 04-07-01-01 Γίθηπα αεξαγσγψλ κε κεηαιιηθά θχιια Airducts of metallicsheets 

89 04-07-02-01 
Μνλψζεηο αεξαγσγψλ κε παινβάκβαθα ή 

πεηξνβάκβαθα 

Airducts insulation with glasswool or 

rockwool 

90 04-07-02-02 
Μνλψζεηο αεξαγσγψλ κε αθξψδε ειαζηνκεξή 

πιηθά 

Airducts insulation with foamed 

elastomeric materials 

  04-09 Λεβεηνζηάζηα - Φπρξνζηάζηα   

91 04-09-02-00 Δγθαηάζηαζε Υαιπβδίλσλ Λεβήησλ Installation of steelboilers 

  08  ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΔΡΓΑ   

  08-06 ωιελώζεηο - Γίθηπα   

200 08-06-02-01 Γίθηπα ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο u-PVC pressurized u-PVC pipe networks 

201 08-06-02-02 Γίθηπα απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο u-PVC 
pressurized u-PVC pipe networks for 

sewage 

202 08-06-06-01 

Γίθηπα απφ ζσιήλεο 

παινπιηζκέλνππνιπκεξνχοθαηαζθεπαζκέλνπο κε 

πεξηέιημεηνπ παινλήκαηνο (FW-GRP) 

Glass-reinforced polyester produced 

by filament winding (FW-GRP) pipe 

networks 

203 08-06-06-02 
Γίθηπα νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ 

ζσιήλεο ηλνηζηκέληνπ 

Fibre cement pipe networks fro 

drainage and sewage 

204 08-06-07-02 Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο Castirongatevalves 

205 08-06-07-03 Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ηχπνπ πεηαινχδαο Castironbutterflyvalves 

206 08-06-07-05 Σεκάρηα εμάξκσζεο ζπζθεπψλ Pipelinecomponentsdismantlingjoints 

207 08-06-07-06 Αληηπιεγκαηηθέο βαιβίδεο Pressure reliefvalves 

208 08-06-07-07 
Βαιβίδεο εηζαγσγήο - εμαγσγήο αέξα 

δηπιήο ελέξγεηαο 
Double orifice air relief valves 

209 08-06-07-10 Αξδεπηηθνί θξνπλνί Irrigationhydrants 

210 08-06-08-01 Σαηλίεο ζεκάλζεσο ππνγείσλ δηθηχσλ Warning tape above buried utilities 
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211 08-06-08-03 
Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο 

ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ 

Retrofitting of concrete paving slabs 

along constructed underground 

utility 

212 08-06-08-04 
Απνθαηάζηαζε θξαζπεδνξείζξσλ 

ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ 

Retrofitting of kerbs and gutters 

along constructed underground 

utility 

213 08-06-08-06 Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα απφ ζθπξφδεκα Prefabricatedconcretemanholes 

214 08-06-08-07 
Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα απφ 

πνιπκεξέο ζθπξφδεκα 

Prefabricated manholes made of 

polymer-reinforced concrete (PRC) 

  08-07 Μεηαιιηθά ηνηρεία θαη Καηαζθεπέο   

215 08-07-01-01 Δζράξεο πδξνζπιινγήο απφ θαηφ ρπηνζίδεξν Grey cast iron gully tops 

216 08-07-01-02 
Δζράξεο πδξνζπιινγήο ραιχβδηλεο 

ειεθηξνζπγθνιιεηέο 
Handweldedgullytops 

217 08-07-01-03 
Δζράξεο πδξνζπιινγήο ραιχβδηλεο 

ειεθηξνπξεζζαξηζηέο 
Press weldedgullytops 

218 08-07-01-04 Δζράξεο πδξνζπιινγήο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν Ductileirongullytops 

219 08-07-01-05 Βαζκίδεο θξεαηίσλ Manholesteps 

220 08-07-01-06 
Καλάιηα απνζηξάγγηζεο δαπέδσλ 

βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο 

Factory produced floor drainage 

channels 

221 08-07-02-01 
Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία 

ζηδεξνθαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ 

Rust protection of steel structures 

used in hydraulic works 

222 08-07-02-03 
Δγθαηάζηαζε ζπζθεπψλ ξπζκίζεσο 

ξνήο αλνηθηψλ δησξχγσλ 

Installation of open channel flow 

level control gates 

223 08-07-03-01 
Πξνθαηαζθεπαζκέλνη κεηαιιηθνί 

αγσγνί απφ θπκαηνεηδή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 
Corrugatedgalvanizedsteelconduits 

  08-08 Αληιηνζηάζηα   

224 08-08-01-00 Αληιίεο αληιηνζηαζίσλ χδξεπζεο θαη άξδεπζεο 
Pumps for water supply and 

irrigation pumping stations 

225 08-08-02-00 
Ζιεθηξνθηλεηήξεο αληιηψλ 

αληιηνζηαζίσλ χδξεπζεο θαη άξδεπζεο 
Electric motor pumps for water 

supply and irrigation pumping 
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stations 

226 08-08-03-00 Γεξαλνγέθπξεο αληιηνζηαζίσλ Overhead cranes of pumping stations 

227 08-08-04-00 Αεξνθπιάθηα αληιηνζηαζίσλ Pumpingstationsairvessels 

228 08-08-05-00 σιελψζεηο θαη ζπζθεπέο αληιηνζηαζίσλ 

Pipelines and control devices for 

water supply and irrigation pumping 

stations 

  08-10 Αληιήζεηο   

233 08-10-01-00 Δξγνηαμηαθέο αληιήζεηο πδάησλ Work-sitewaterpumping 

234 08-10-02-00 Αληιήζεηο βνξβφξνπ - ιπκάησλ Wastewater and sludgepumping 

235 08-10-03-00 
Αληιήζεηο ππνβηβαζκνχ πδξνθφξνπ 

νξίδνληα κε well points 
Dewateringwithwellpoints 

  09 ΛΙΜΔΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΑΛΑΙΑ ΔΡΓΑ   

  09-17 Τπνζαιάζζηνη Αγωγνί   

271 09-17-01-00 Τπνζαιάζζηνη ραιχβδηλνη αγσγνί 
Underwater pipeline systems with 

steel pipes 

272 09-17-02-00 Τπνζαιάζζηνη αγσγνί απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 
Underwater pipeline systems with 

reinforced concrete pipes 

273 09-17-03-00 
Τπνζαιάζζηνη αγσγνί απφ 

πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE) 

Underwater pipeline systems with 

high density polyethylene (HDPE) 

pipes 

274 09-17-04-00 
Τπνζαιάζζηνη αγσγνί απφ 

παινπιηζκέλα πνιπκεξή (GRP) 

Underwater pipeline systems with 

glass reinforced polymers (GRP) 

pipes 

  10-08 Αξδεπηηθά δίθηπα   

303 10-08-01-00 Δγθαηάζηαζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ 
Construction of plant irrigation 

networks 

  12 ΗΡΑΓΓΔ   

  12-01 Βνεζεηηθέο Δγθαηαζηάζεηο εξάγγωλ   

318 12-01-01-00 Δξγνηαμηαθφο αεξηζκφο ζεξάγγσλ Tunnelworksiteventilation 

319 12-01-02-00 Δξγνηαμηαθφο ειεθηξνθσηηζκφο ζεξάγγσλ Tunnelworksitelighting 
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Γ. ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπνπ 

απηφ επηβάιιεηαη ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο ή φπνπ 

ην αληηθείκελν δελ θαιχπηεηαη κε εγθεθξηκέλε ΔΣΔΠ, ελψ ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ 

δίλνληαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ κεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ.  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ 

Α/Α  ΚΧΓΙΚΟ 

ΣΙΣΛΟ 

ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

ΚΧΓΙΚΟ ΔΣΔΠ 

ΠΟΤ 

ΤΜΠΛΗΡΧΝΔΣΑΙ 

"ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-" + 

1 ΣΠ-ΗΜ-1 
ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΖΜ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 
- 

2 ΣΠ-ΗΜ-2 

ΑΝΣΗΓΗΑΒΡΧΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΚΑΗ ΒΑΦΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ 

08-07-02-01 

3 ΣΠ-ΗΜ-3 
ΧΛΖΝΧΔΗ ΚΑΗ 

ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΓΗΚΣΤΧΝ 

08-06-07-02 

08-06-07-03 

08-06-07-05 

08-06-07-06 

08-06-07-06 

4 ΣΠ-ΗΜ-4 ANTΛIE 
08-08-01-00 

08-08-02-00 

5 ΣΠ-ΗΜ-5 ΤΜΠΗΔΣΔ - 

6 ΣΠ-ΗΜ-6 ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ - 

7 ΣΠ-ΗΜ-7 ΑΝΤΦΧΣΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 08-08-03-00 

8 ΣΠ-ΗΜ-8 ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΞΑΔΡΗΜΟΤ 

04-07-01-01 

04-07-02-01 

04-07-02-02 

9 ΣΠ-ΗΜ-9 
ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 
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1. ΣΠ-ΗΜ-1: ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΗΜ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

1.1 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 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 πξφηππα (ΔΛΟΣ). 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. 

(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 

εγθαζηζηάκελνπ 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 ιεηηνπξγηθήο αζθαιείαο KA είλαη ε παξάκεηξνο πνπ εθθξάδεη ηελ 

επίδξαζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ζηνλ θηλεηήξα ηνπ εμνπιηζκνχ. Ο ζπληειεζηήο 

ιεηηνπξγηθήο αζθαιείαο δίδεη έκκεζεο ή άκεζεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θφξηηζε, ηελ 

δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ζεξκνθξαζία θαη είλαη ν ζπληειεζηήο πνπ ζπζρεηίδεη 

ηελ θφξηηζε κε ην νξηαθφ θνξηίν (loadcapacity).  

(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. 
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1.2 Γεληθέο απαηηήζεηο 

O εμνπιηζκφο, ζα πξνέξρεηαη απφ πξνκεζεπηέο 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. 

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 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. 
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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 ζηηο Δηδηθέο 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 είλαη επηζπκεηφ λα είλαη ηνπ ίδηνπ ηχπνπ 

θαη θαηαζθεπήο, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ ηα αλαγθαία απνζέκαηα αληαιιαθηηθψλ.  

1.3 Γηαζηαζηνιόγεζε εμνπιηζκνύ 

χκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΔΝ 12255-1, νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο 

δηαζηαζηνιφγεζεο ζα δίλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ:  

i. Φνξηία (θηλεηά, ιεηηνπξγηθά θηι.)  

ii. Φνξηίζεηο (νλνκαζηηθή, κεγίζηε, εθηάθηνπ αλάγθεο) 

iii. πληειεζηήο ιεηηνπξγηθήο αζθαιείαο (servicefactor) 

iv. Σξφπνο ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ΔΝ 60034-1 

v. Βαζκφο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ, ζχκθσλα κε ΔΝ 60529 

vi. Γηάξθεηα δσήο εμνπιηζκνχ 

Σν σθέιηκν θνξηίν ζηηο θηλνχκελεο γέθπξεο ζα ιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 

1,50 kN/m
2
.  

ηηο γέθπξεο, ην κέγηζην βέινο θάκςεο, πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θνξηίσλ κε 

εμαίξεζε ηνπ θηλεηνχ θνξηίνπ, δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 1/500 ηνπ κήθνπο ηεο γέθπξαο. Ο 

θνξέαο ζα πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλνο, ψζηε θάησ απφ νπνηαδήπνηε ζπλζήθε λα 

κελ επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζαξσηή θαη λα κελ πξνθαιείηαη κφληκε παξακφξθσζε 

ηεο γέθπξαο. 

Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε πίεζε, πνπ ζα αζθείηαη ζην ζθπξφδεκα, απφ ηνπο ηξνρνχο ησλ 

γεθπξψλ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ:  

 250 Ν/cm
2
 ζε πεξίπησζε ειαζηηθψλ ηξνρψλ   

 500 Ν/cm
2
 ζε πεξίπησζε ηξνρψλ απφ πνιπνπξεζάλε 

ηελ πεξίπησζε ηξνρψλ απφ πνιπνπξεζάλε ζα πξέπεη ην ζθπξφδεκα λα πξνζηαηεχεηαη 

απφ ραιχβδηλν θχιιν, ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ.  
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Σν πιάηνο θαη ε δηάκεηξνο ησλ ηξνρψλ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ 

ίζν κε ηηο ηηκέο ηνπ παξαθάησ Πίλαθα, ζχκθσλα κε ΔΝ 12255-1:  

Πίλαθαο 1 : Πιάηνο θαη ε δηάκεηξνο ησλ ηξνρψλ ηνπ εμνπιηζκνχ 

Δίδνο ηξνρνύ Διάρηζην πιάηνο [mm] Διάρηζηε δηάκεηξνο [mm] 

θηλεηήξηνο 75 300 

κε θηλεηήξηνο 50 200 

θαηεπζπληήξηνο 50 200 

Δθ’ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν ζπληειεζηήο ιεηηνπξγηθήο αζθαιείαο 

(servicefactor) ηνπ εμνπιηζκνχ επεμεξγαζίαο ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,50. χκθσλα κε ηνλ 

Πίλαθα Α.1 ηεο ΔΝ 12255-1 ε δηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ δηαθξίλεηαη ζηηο παξαθάησ 

5 θαηεγνξίεο:  

Πίλαθαο 2 : Γηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ 

Καηεγν

ξία 

Γηάξθεηα 

δσήο [h] 

Βαζκίδα 

θαηαπφλεζεο 

Γηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο 
Φφξηηζε Σαρχηεηα Παξαδείγκαηα  

1 - αζήκαληε κηθξή κηθξή κηθξή  

2 10.000 κηθξή κηθξή κέζε ηπραία Δζράξεο 

3 20.000 θαλνληθή 
κέζε πςειή ηπραία Δζράξεο 

κεγάιε κέζε ηπραία αξσηέο 

4 50.000 πςειή κεγάιε πςειή ηπραία Αεξηζηήξεο 

5 80.000 
εμαηξεηηθά 

πςειή 
κεγάιε πςειή ηπραία 

Δηδηθέο 

εθαξκνγέο  

1.4 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 ηθαλνπνηεηηθά 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 

ii. ηερληθή πεξηγξαθή – πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο  

iii. πίλαθαο ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  

iv. ηα πιηθά θαη ε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία 

v. ηα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε θαη νη δηαζηάζεηο 
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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. 

1.5 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., ζα 

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.   

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. 
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1.6 Κηλεηήξεο - Μεηωηήξεο 

1.6.1 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. 

1.6.2 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 αεξνςπρψκελνποιηπαηλφκελνπο 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. 
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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 ηνπο θχξηνπο ειεθηξνθηλεηήξεο. 

Γηαθόπηεο αζθαιείαο. Δθ’ φζνλ ν δηαθφπηεο κε ηνλ νπνίν δηαθφπηεηαη ε ηάζε ζηνλ 

θηλεηήξα δελ είλαη ζε απφζηαζε κέρξη 5 κέηξα θαη νξαηφο απφ ηε ζέζε ηνπ θηλεηήξα, 

πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη 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 ηπρφλ 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 4 : Μέγηζηε θόξηηζε θηλεηήξα 

Κηλεηήξαο 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 

1.6.3 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. 



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ Δ.Κ.Ν.ΒΤΑ 
του Δήμου Ορεςτιάδασ 

Σεύχη Δημοπράτηςησ 
Σεύχοσ 5. Γενικέσ Προδιαγραφέσ 

Σεύχος 5.2. Σεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών Εργασιών  

  Σελίδα16 

 

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. 

1.6.4 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. 

1.7 Δξγαιεία – Αληαιιαθηηθά – Ληπαληηθά 

1.7.1 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 «ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε 

ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν» εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. 

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. 

1.7.2 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 
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γεληθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη έλα γξαζαδφξν ρεξηνχ γηα θάζε είδνο 

ιηπαληηθνχ. 

1.7.3 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. Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο ιηπαληηθψλ πξέπεη λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO. 

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. 

1.7.4 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. 

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». 



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ Δ.Κ.Ν.ΒΤΑ 
του Δήμου Ορεςτιάδασ 

Σεύχη Δημοπράτηςησ 
Σεύχοσ 5. Γενικέσ Προδιαγραφέσ 

Σεύχος 5.2. Σεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών Εργασιών  

  Σελίδα18 

 

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. 

1.8 Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ 

1.8.1 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. 

1.8.2 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 : 

 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. 

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

έδαθνο. 

1.8.3 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 (taperwashers), ψζηε λα εμαζθαιηζζεί φηη δελ ζα 

κεηαδίδεηαη ξνπή θάκςεο ζην κπνπιφλη. 

1.8.4 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. 

1.8.5 Αλέγεξζε εμνπιηζκνχ 

Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη ν ίδηνο γηα ηελ εθθφξησζε ηνπ Δμνπιηζκνχ 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 
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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 (installationmanual), 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 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.). 

1.8.6 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 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. 
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2. ΣΠ-ΗΜ-2: ΑΝΣΙΓΙΑΒΡΧΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΜΔΣΑΛΛΙΚΧΝ 

ΔΠΙΦΑΝΔΙΧΝ 

2.1 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 εμνπιηζκνχ θαη θαηαζθεπψλ.  

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία φισλ ησλ 

κεηαιιηθψλ κεξψλ. Όπνπ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία 

θαη ηα πιηθά βαθήο ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ, κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινηπψλ 

θαηαζθεπψλ, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΝ 12255 θαη λα εμαζθαιίδεη 

ειάρηζηε δηάξθεηα δσήο 15 εηψλ, κε θζνξά θαηεγνξίαο Ri3, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν 

ISO 4628. 

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 ην 

BS 5493 ή άιιν ηζνδχλακν πξφηππν. 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. 

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 αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ ραιχβδηλσλ θαηαζθεπψλ (ακκνβνιή, αληηζθσξηαθή 

πξνζηαζία θαη βαθή) ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή : ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-07-02-

01:2009 

2.2 ήκαλζε ζωιελώζεωλ 

Όιεο νη ζσιελψζεηο θαη ν εμνπιηζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλνμείδσησλ, ζα 

έρνπλ επίζεο ρξσκαηηζκέλεο πηλαθίδεο πνπ ζα αλαγξάθνπλ θαη ηνλ θσδηθφ ηνπο.  

ΟΗ πηλαθίδεο ζηηο ζσιελψζεηο ζα έρνπλ θαη βέιε πνπ ζα δείρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε ξνήο 

κέζα ζηηο ζσιελψζεηο ή ελαιιαθηηθά ηα βέιε ζα ζεκεηψλνληαη πάλσ ζηηο ζσιελψζεηο. 

ηηο πνξηνθαιί, θίηξηλεο, άζπξεο γθξίδεο, αινπκηλέληεο θαη πξάζηλεο πηλαθίδεο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ καχξα γξάκκαηα. ελψ ζηηο θφθθηλεο θαη ηηο κπιε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

άζπξα. Οη πηλαθίδεο ζα ηνπνζεηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δίπια ζε θάζε θιάληδα ή ζχλδεζκν 

απνζπλαξκνιφγεζεο. ζηα ζεκεία πνπ ε ζσιήλσζε πεξλάεη κέζα απφ ηνηρνπνηία (θαη απφ 
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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 κεγέζνπο ψζηε λα είλαη επθξηλή ε αλάγλσζε απφ 

απφζηαζε  δχν κέηξσλ  θαη ζα  ζηεξεψλνληαη κε αλνμείδσην ζχξκα ε βίδεο πάλσ ζηηο 

ζσιήλεο θαη ηνλ εμνπιηζκφ 
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3. ΣΠ-ΗΜ-3: ΧΛΗΝΧΔΙ ΚΑΙ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΓΙΚΣΤΧΝ 

3.1 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.  

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. 

3.2 Τιηθά 

3.2.1 σιήλεο 

3.2.1.1 Υαιπβδνζσιήλεο  

Οη ραιπβδνζσιήλεο ζα είλαη είηε ρσξίο ξαθή ζχκθσλα κε ην DIN 1629, ή κε ξαθή 

ζχκθσλα κε ην DIN 1626. 

Οη θιάληδεο ζα είλαη γεληθά ζχκθσλεο κε ηελ ΔΝ 1514-1 έσο 4. Όια ηα εμαξηήκαηα 

(θακπχιεο, ηαπ, ζπζηνιέο θηι.) ζα είλαη ηχπνπ κεηαιιηθήο ζπγθφιιεζεο. Οη θακπχιεο ζα 

είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ΔΝ 10253, θαηεγνξίαο 3 (R=1,5D), εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη 

δηαθνξεηηθά.  

Οη θνριίεο θαη ηα πεξηθφριηα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ 

ΔΝ 515 θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ:  

 Υάιπβαο γαιβαληζκέλνο ελ ζεξκψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θνριηνζχλδεζε δελ 

έξρεηαη ζε επαθή κε πγξφ. 

 Υάιπβαο αλνμείδσηνο θαηεγνξίαο Α2 θαη Α4, ζχκθσλα κε ην ISO 3506-1έσο 3, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θνριηνζχλδεζε έξρεηαη ζε επαθή κε πγξφ, ή φπνπ αιινχ 

πξνδηαγξάθεηαη. 

Γηα παξεκβχζκαηα θιαληδψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξκαλίηεο ρσξίο απιαθψζεηο 

πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2,5 m. 

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. 

Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ηα ειάρηζηα πάρε ησλ ραιπβδνζσιήλσλ ζα πξέπεη 

λα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1 ηνπ ISO 4200 (θαηεγνξία D γηα Υ/ κε ξαθή θαη 

θαηεγνξία Δ γηα Υ/ άλεπ ξαθήο) θαζψο επίζεο θαη κε ηηο ηηκέο ηνπ παξαθάησ Πίλαθα:  
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Πίλαθαο 1 : Διάρηζηα πάρε ησλ ραιπβδνζσιήλσλ 

Δζωηεξηθή Γηάκεηξνο [mm] 
ΠΑΥΟ ΣΟΙΥΧΜΑΣΟ [mm] 

Υ/ κε ξαθή Υ/ άλεπ ξαθήο 

80 2,9 3,2 

100 3,2 3,6 

125 3,6 4,0 

150 4,0 4,5 

200 4,5 6,3 

250 5,0 6,3 

300 5,6 7,1 

350 5,6 8,0 

400 6,3 8,8 

500 6,3 11,0 

600 6,3 - 

700 7,1 - 

800 8,0 - 

900 10,0 - 

1000 10,0 - 

1200 12,5 - 

1400 14,2 - 

Δθ’ φζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηελ Μειέηε, ε 

αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία θαη ηα πιηθά βαθήο ησλ ραιπβδνζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ 

ηεκαρίσλ ζα γίλεηαη σο εμήο: 

i. Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο κε ζπξκαηφβνπξηζα γηα ηελ αθαίξεζε αθαζαξζηψλ, 

ζηηγκάησλ ζπγθφιιεζεο θηι. 

ii. Ακκνβνιή θαηά BS 4232, 2ε πνηφηεηα, ή SIS 055900, Sa 2,5-3 

iii. Δζσηεξηθή πξνζηαζία:  

- κία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ δχν ζπζηαηηθψλ 

(ΠΞ 75 κm) 

- κία ζηξψζε κε επνμεηδηθή βαθή δχν ζπζηαηηθψλ κε ιηζαλζξαθφπηζζα 

(ΠΞ 200 κm) 

iv. Δμσηεξηθή πξνζηαζία:(γηα ζσιήλεο εθηφο λεξνχ) 
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- κία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη δχν ζπζηαηηθψλ (ΠΞ 50 κm) 

- δχν ζηξψζεηο κε επνμεηδηθή βαθή δχν ζπζηαηηθψλ (ΠΞ 100 κm) 

- κία ζηξψζε κε πνιπνπξεζαληθή βαθή δχν ζπζηαηηθψλ (ΠΞ 50 κ), γηα 

εθηεζεηκέλεο ζσιελψζεηο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία 

v. Δμσηεξηθή πξνζηαζία:(γηα ζσιήλεο εληφο λεξνχ) 

- κία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ δχν ζπζηαηηθψλ 

(ΠΞ 75 κm) 

- δχν ζηξψζεηο κε επνμεηδηθή βαθή δχν ζπζηαηηθψλ κε ιηζαλζξαθφπηζζα 

(ΠΞ 200 κm) 

Οη πξνθαηαζθεπαζκέλεο ζσιελψζεηο, καδί κε ηα εηδηθά ηεκάρηα κπνξεί λα είλαη 

γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ κεηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε, ζχκθσλα κε ΔΝ 10240 κε πνηφηεηα 

πξνζηαζίαο Α1 (ειάρηζην ΠΞ 55 κ). Δθφζνλ ζηε Μειέηε θαη ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο 

δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά δελ απαηηείηαη πξφζζεηε εζσηεξηθή πξνζηαζία ελψ ε 

εμσηεξηθή πξνζηαζία ησλ γαιβαληζκέλσλ ελ ζεξκψ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζσιελψζεσλ 

ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα παξαπάλσ. 

3.2.1.2 Aλνμείδσηνη ζσιήλεο 

ηηο Δηδηθέο πξνδηαγξαθέο ζα θαζνξίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα (π.ρ. 

AISI 304, AISI 316 θηι.).  

Οη θιάληδεο ζα είλαη γεληθά ζχκθσλεο κε ην ΔΝ 1514-1 έσο 4. Όια ηα εμαξηήκαηα 

(θακπχιεο, ηαπ, ζπζηνιέο θηι.) ζα είλαη ηχπνπ κεηαιιηθήο ζπγθφιιεζεο. Οη θακπχιεο ζα 

είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ΔΝ 10253, θαηεγνξίαο 3 (R=1,5D), εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη 

δηαθνξεηηθά.  

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. 

Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ηα ειάρηζηα πάρε ησλ ζσιήλσλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1 ηνπ ISO 4200 (θαηεγνξία Α) θαζψο επίζεο θαη ηηο ηηκέο ηνπ 

Πίλαθα:  
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Πίλαθαο 2 : Διάρηζηα πάρε ησλ αλνμείδσησλ ζσιήλσλ 

Δζωηεξηθή Γηάκεηξνο [mm] Πάρνο ηνηρώκαηνο [mm] 

40 –65 1,6 

80 –250 2,0 

300 –400 2,6 

450 –600 3,2 

>700 4 

3.2.1.3 Γαιβαληζκέλνη ζηδεξνζσιήλεο κε ξαθή 

Οη ζσιελψζεηο δηαθίλεζεο πφζηκνπ θαη βηνκεραληθνχ λεξνχ ππξφζβεζεο, εθηφο εδάθνπο, 

ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ραιπβδνζσιήλα St 37-2 γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ κε ξαθή θαηά 

DIN 2440. Σν γαιβάληζκα ζα είλαη ζχκθσλν κε ην DIN 2444.  

Όια ηα εμαξηήκαηα (καζηνί, κνχθεο, θακπχιεο βφιηαο, ξαθφξ θηι.) ζα είλαη ζχκθσλα κε 

ην DIN 2980. Οη θιάληδεο ζα είλαη βφιηαο κε παηνχξα 10 atm, απφ ράιπβα St 37-2 θαη 

ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 10240, πνηφηεηαο Α1 (ειάρηζην ΠΞ 55 κm). 

Ζ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ γαιβαληζκέλσλ ραιπβδνζσιήλσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηα αλαθεξφκελα. 

Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ηα ειάρηζηα πάρε ησλ ζσιήλσλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα:  

Πίλαθαο 3 : Διάρηζηα πάρε ησλ γαιβαληζκέλσλ ζηδεξνζσιήλσλ 

Δζωηεξηθή Γηάκεηξνο [mm] Πάρνο ηνηρώκαηνο [mm] 

< 10 2,35 

15 –20 2,65 

25 –40 3,25 

50 –65 3,65 

80 4,05 

100 4,50 

125 –150 4,85 

3.2.1.4 σιήλεο απφ ειαηφ ρπηνζηδεξφ 

Οη ζσιήλεο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζα είλαη κε θιάληδεο, ζχκθσλα κε ΔΝ 545, θαηεγνξίαο 

Κ9.  

Οη ζσιήλεο, εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ζα έρνπλ εζσηεξηθή επέλδπζε απφ 

αινπκηλνχρν ηζηκέλην θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία απφ ζηξψκα κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ, 

θαιπκκέλν κε ηειηθή επίζηξσζε απφ αζθαιηηθφ πιηθφ ή ξεηίλε ζπκβαηή κε ην 

ςεπδάξγπξν. Οη ζσιήλεο κε ρπηέο θιάληδεο, θαζψο επίζεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα έρνπλ 
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εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή επηθάιπςε κε βαθή απφ βάζε αζθαιηηθνχ ή ζπλζεηηθήο 

ξεηίλεο, εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά.  

3.2.2 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 

ΔΝ 558-1. 

3.2.2.1 πξηαξσηέο δηθιείδεο (Gatevalve) 

Ηζρχεη ε ΔΣΔΠ 08-06-07-02 "Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο". Οη δηθιείδεο ζα είλαη 

ηχπνπ ειαζηηθήο έκθξαμεο θαη ζα θέξνπλ σηίδεο. Όπνπ απαηηεζεί ή δεηεζεί νη 

ρεηξνθίλεηεο δηθιείδεο ζα κπνξνχλ λα δερζνχλ φξγαλα (ηεξκαηηθνί δηαθφπηεο) γηα ηελ 

ηειεέλδεημε ηεο ζέζεο ηνπο. 

3.2.2.2 Μαραηξσηέο δηθιείδεο (Knifevalve) 

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 304 ή αλψηεξν,, 

εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. Όινη νη θνριίεο, παμηκάδηα θαη ν εμνπιηζκφο 

ζηεξέσζεο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI  304 ή αλψηεξν. 

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 (gearbox). 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 απαηηεζεί ή δεηεζεί, νη ρεηξνθίλεηεο δηθιείδεο ζα κπνξνχλ λα δερζνχλ φξγαλα 

(ηεξκαηηθνί δηαθφπηεο) γηα ηελ ηειεέλδεημε ηεο ζέζεο ηνπο. 

3.2.2.3 Γηθιείδεο πεηαινχδαο (butterflyvalve) 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 08-06-07-03 Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ηχπνπ πεηαινχδαο. 

Όπνπ απαηηεζεί ή δεηεζεί, νη ρεηξνθίλεηεο δηθιείδεο ζα κπνξνχλ λα δερζνχλ φξγαλα 

(ηεξκαηηθνί δηαθφπηεο) γηα ηελ ηειεέλδεημε ηεο ζέζεο. 

3.2.2.4 θαηξηθέο δηθιείδεο  

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 
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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. 

3.2.2.5 Γηθιείδεο αληεπηζηξνθήο 

Οη δηθιείδεο αληεπηζηξνθήο ζα έρνπλ κεγάιε ηαρχηεηα θιεηζίκαηνο, κε ειάρηζην πιήγκα 

θαη κηθξέο ηνπηθέο απψιεηεο. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ: 

 Αληεπίζηξνθν 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 ηχπνπ Swing (γηα ιχκαηα θαη ηιχ). Σν ζψκα ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνζίδεξν GG25 θαη ε ζχξα απφ ρπηνζίδεξν κε επέλδπζε 

απφ ειαζηηθφ. 

 Αληεπίζηξνθν ηχπνπ ζάληνπηηο (Wafercheckvalve)  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. 

3.2.2.6 Αλαθνπθηζηηθέο δηθιείδεο (airreliefvalves) 

Οη αλαθνπθηζηηθέο δηθιείδεο αέξα ζα είλαη δηπιήο ελέξγεηαο κε ζψκα απφ ρπηνζίδεξν 

GG25, πισηήξα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ζηεγαλνπνηεηηθνί δαθηχιηνη απφ 

ειαζζνκεξέο (EPDM, NBR). 

3.2.2.7 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. 

3.2.2.8 χλδεζκνη απνζπλαξκνιφγεζεο  

 

Ηζρχεη ε ΔΣΔΠ 08-06-07-05 "Σεκάρηα εμάξκσζεο ζπζθεπψλ".  

 



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ Δ.Κ.Ν.ΒΤΑ 
του Δήμου Ορεςτιάδασ 

Σεύχη Δημοπράτηςησ 
Σεύχοσ 5. Γενικέσ Προδιαγραφέσ 

Σεύχος 5.2. Σεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών Εργασιών  

  Σελίδα29 

 

3.2.3 Θπξνθξάγκαηα 

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 ή phenoplast θαη ζα βξίζθεηαη ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 

900 mm πάλσ απφ ην επίπεδν εξγαζίαο. Σα ζπξνθξάγκαηα 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 500Ν.  

Οη άμνλεο ζα θέξνπλ αλζεθηηθά ζπεηξψκαηα ηεηξάγσλεο ή ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο 

βήκαηνο ηνπιάρηζηνλ 8mm θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλνμείδσην ράιπβα (AISI 

304). 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 304  

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 
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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 offseating). Ζ δηαξξνή 

απφ ηελ επηθάλεηα ζηεγάλσζεο, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ DIN 19569-4 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. 

3.2.4 πξηαξνζπξίδεο 

Γηα ηελ απνκφλσζε ησλ δησξχγσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπξηαξνζπξίδεο, εθ’φζνλ 

πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά. Γεληθά νη ζπξηαξνζπξίδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ επηθάλεηα κέρξη 

1,00 m
2
, 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.  

3.2.5 Γνθίδεο έκθξαμεο (stoplogs) 

Οη δνθίδεο έκθξαμεο ζα έρνπλ πιαίζην απφ αλνμείδσην ράιπβα. Οη δνθίδεο ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ ζηξαηδαξηζηά πξνθίι απφ αλνμείδσην ράιπβα ή αινπκίλην 

(AlMgSi 0,5), κε θαηάιιειεο εγθνπέο γηα λα ζειπθψλνπλ κεηαμχ ηνπο.  Δλαιιαθηηθά νη 

δνθίδεο κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ραιχβδηλα θπςεισηά πξνθίι επελδεδπκέλα 

εμσηεξηθά κε ζθιεξφ πξεζζαξηζηφ πιαζηηθφ, ην νπνίν δελ ζα αιινηψλεηαη απφ ηελ 

ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη δελ ζα είλαη ηνμηθφ.  

Ζ ζηεγαλνπνίεζε ησλ δνθίδσλ κε ην πιαίζην θαη ησλ δνθίδσλ κεηαμχ ηνπο ζα γίλεηαη απφ 

πςειήο πνηφηεηαο ειαζηνκεξέο (EPDM, Neoprene θηι.) θαη ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο 

απαηήζεηο ηνπ DIN 19569-4 εμαζθαιίδνληαο ζηεγαλφηεηα θιάζεο 1 (max δηαξξνή 

60 L/min/m κήθνπο εκβαπηηδφκελεο πεξηκέηξνπ πιαηζίνπ).  
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3.2.6 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. 

3.2.7 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 ζηελ Μειέηε. Ζ ηαρχηεηα θιεηζίκαηνο ή αλνίγκαηνο ησλ 

δηθιείδσλ νξίδεηαη ζηελ Μειέηε θαη ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο.  

3.2.7.1 Ζιεθηξηθνί κεηαδφηεο θίλεζεο (electricalactuators) 

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.  
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Ο ειεθηξνθίλεηνο κεηαδφηεο θίλεζεο (actuator) ζα δηαζέηεη:  

i. 2 ηνπιάρηζηνλ ζεη νξηαθψλ δηαθνπηψλ (limitswitch) γηα ηηο ζέζεηο «Αλνηθηφ» θαη 

«Κιεηζηφ» 

ii. 1 ζεη δηαθνπηψλ κέγηζηεο ξνπήο (torqueswitch) 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).  

3.2.7.2 Πλεπκαηηθνί κεηαδφηεο θίλεζεο (pneumaticactuators) 

Οη κεηαδφηεο θίλεζεο  ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ην πιήξεο θιείζηκν ηεο δηθιείδαο 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.  

Γεληθά νη πλεπκαηηθνί κεηαδφηεο ζα είλαη δηπιήο ελέξγεηαο θαη εθ’φζνλ πξνδηαγξάθεηαη 

ζρεηηθά κνλήο ελέξγεηαο κε ειαηήξην (springtype). Ο πλεπκαηηθφο κεηαδφηεο ζα κπνξεί λα 

απνκαθξχλεηαη, ρσξίο ηελ αλάγθε απνζπλαξκνιφγεζεο θαη ηεο δηθιείδαο, θαη λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ ρεηξνηξνρφ. Ζ βάζε ζηήξημεο ζα είλαη ζχκθσλε κε ην ISO 5211. 

Ο πλεπκαηηθφο κεηαδφηεο ζα δηαζέηεη:  

 Έλδεημε ζέζεο: κεραληθή, ςεθηαθή (ζε πεξηπηψζεηο επηθνηλσλίαο κε ην ΚΔΛ ηεο 

εγθαηάζηαζεο) θαη αλαινγηθή (ζε πεξίπησζε πνπ ε δηθιείδα  νξίδεηαη σο 

«ξπζκηζηηθή») 

 Γχν ηνπιάρηζηνλ νξηαθνχο δηαθφπηεο (limitswitch) γηα ηηο ζέζεηο «Αλνηθηφ», 

«Κιεηζηφ» 

Όηαλ απαηηείηαη αλαινγηθή ιεηηνπξγία απηή ζα επηηπγράλεηαη είηε:  

 κε πλεπκαηηθφ ζήκα 3-15 psi θαη έμνδν 4-20 mA 

 κε είζνδν ζήκαηνο 4-20 mA θαη έμνδν 4-20 mA (feedbackposition)  
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Σν κέζν ιεηηνπξγίαο ζα είλαη πεπηεζκέλνο αέξαο, θηιηξαξηζκέλνο. ηε γξακκή ηνπ αέξα 

ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί κεηαςχθηεο θαη μεξαληήο, θαζψο επίζεο θαη δηαηάμεηο 

ειαηνπαγίδαο θαη πδαηνπαγίδαο. Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 10 bar. 

3.3 Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

3.3.1 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 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. 

3.3.2 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.  
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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 ιακβάλνηαο 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. 

3.3.3 Γηέιεπζε ζσιελψζεσλ απφ δνκηθά έξγα 

Γηα ηελ δηέιεπζε ζσιήλσλ απφ θαη πξνο ηα πγξά θξέαηα ή δεμακελέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ραιπβδνζσιήλεο, κε θιάληδεο ελζσκάησζεο (Puddleflange), 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. 

3.3.4 Γνθηκέο 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο  θαηαζθεπήο κίαο πιήξνπο ζσιελνγξακκήο 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη φισλ ησλ εμαξηεκάησλ θαη νξγάλσλ (π.ρ. κεηξεηέο παξνρήο) ζα 
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δνθηκάδεηαη πδξαπιηθά ε αληίζηνηρε ζσιελνγξακκή ζε πίεζε ηνπιάρηζηνλ 1,5 θνξέο 

κεγαιχηεξε απφ ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλακελφκελσλ 

ππεξπηέζεσλ). 

3.3.5 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. 

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. 
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4. ΣΠ-ΗΜ-4: ANTΛIE 

4.1 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, 

ISOEN 9906 Παξάξη. Α, φζνλ αθνξά ηα αθάζαξηα θαη ηα ιχκαηα. 

4.2 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. 

4.3 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 2950 rpm, ζε ζπρλφηεηα 50 Hz θαη ηάζε 400 V.  

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 



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ Δ.Κ.Ν.ΒΤΑ 
του Δήμου Ορεςτιάδασ 

Σεύχη Δημοπράτηςησ 
Σεύχοσ 5. Γενικέσ Προδιαγραφέσ 

Σεύχος 5.2. Σεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών Εργασιών  

  Σελίδα37 

 

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. 

4.3.1 Κνριησηέο Αληιίεο (Έιηθεο Αξρηκήδνπο) 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο θνριησηήο αληιίαο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη 20εηή ζπλερή ιεηηνπξγία 

κε ηελ ειάρηζηε ζπληήξεζε.  

Οη θνριησηέο αληιίεο ζα απνηεινχληαη απφ θεληξηθφ ραιχβδηλν ζπγθνιιεκέλν ζσιήλα κε 

δχν ή ηξεηο έιηθεο κνξθσκέλεο ελ ςπρξψ ζπλερείο θαη ζπγθνιιεκέλεο ζηνλ θεληξηθφ 

ζσιήλα. Οη αθξαίεο πιάθεο, ζηηο νπνίεο ζα ζπλδεζνχλ ηα αθξαμφληα  έδξαζεο, ζα είλαη 

απφ ράιπβα πςειήο αληνρήο ζπγθνιιεκέλεο ζηνλ θεληξηθφ ζσιήλα γηα ηελ εμαζθάιηζε 

πδαηνζηεγαλφηεηαο. Σν ζχλνιν ηεο θνριησηήο αληιίαο ζα είλαη ζηαηηθά δπγνζηαζκηζκέλν 

κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ.  

Ο ράιπβαο ζα είλαη πνηφηεηαο St 37. Όια ηα ηκήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ, κε εμαίξεζε ην 

ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο ζα πξέπεη λα έρεη αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία θαηεγνξίαο 03, 

ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή πξνδηαγξαθή.  

Καηά κήθνο ηνπ θνριία ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ πξνθπιαθηήξεο απφ αλνμείδσην 

ράιπβα, έηζη ψζηε καδί κε ηνλ αχιαθα ηνπ θνριία λα δηακνξθψλεηαη θνίηε 230
Ο
 πεξίπνπ.  

Σν θάησ έδξαλν ζα πξέπεη λα είλαη πδαηνζηεγέο θαη ζρεδηαζκέλν λα παξαιακβάλεη 

αθηηληθά θνξηία πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνξηίσλ άλσζεο ιφγσ πςειήο ζηάζκεο ζην 

θξεάηην θφξηηζεο. Ο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο, ψζηε λα είλαη εχθνια 

αληηθαηαζηάζηκν, ρσξίο λα απαηηείηαη απνκάθξπλζε ηνπ θνριία. Σν αθξαμφλην κεηαμχ ηεο 

ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ θάησ εδξάλνπ θαη ηνπ θνριία ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ ραιχβδηλν 

θάιπκκα, ην νπνίν ζα πξνζηαηεχεη ηα θηλνχκελα κέξε απφ ηελ ζπζζψξεπζε αθαζάξησλ 

πιψλ.  

Σν θάησ έδξαλν ζα είλαη ζηεγαλφ θαη γξαζαξηζκέλν γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. 

Δλαιιαθηηθά πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζχζηεκα ιίπαλζεο. ηε πεξίπησζε απηή ε ιίπαλζε 

ηνπ θάησ εδξάλνπ ζα γίλεηαη κε εκβνινθφξα ειεθηξνθίλεηε αληιία, ε νπνία ζα βξίζθεηαη 

ζηνλ ζάιακν ηνπ θηλεηήξα, κέζσ ζσιήλα απφ αλνμείδσην ράιπβα. Σν θχθισκα ιίπαλζεο 

ζα απνηειείηαη απφ:  

 Γεμακελή ιηπαληηθνχ, ηνπνζεηεκέλε ζηνλ ζάιακν θηλεηήξσλ ρσξεηηθφηεηαο 

10 ιίηξσλ κε έλδεημε ζηάζκεο 

 Πισηήξα γηα ηελ ζήκαλζε ζπλαγεξκνχ ρακειήο ζηάζκεο θαη δηαθνπή ιεηηνπξγίαο 

ηεο αληιίαο 

 Μαλφκεηξν πιεζίνλ ηνπ θάησ εδξάλνπ, κε ζήκαλζε ζπλαγεξκνχ ζε πεξίπησζε 

αλίρλεπζεο ρακειήο πίεζεο.  

Σν επάλσ έδξαλν ζα είλαη απηνεπζπγξακκηδφκελν, ζρεδηαζκέλν γηα λα παξαιακβάλεη ηα 

αθηηληθά θαη σζηηθά θνξηία ηεο αληιίαο, θαζψο επίζεο θαη ηα θνξηία άλσζεο ιφγσ 

πςειήο ζηάζκεο ζην θξεάηην θφξηηζεο. Ο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο, 
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ψζηε ην έδξαλν λα είλαη εχθνια αληηθαηαζηάζηκν, ρσξίο λα απαηηείηαη απνκάθξπλζε ηνπ 

θνριία θαη ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη δηάξθεηα δσήο 50.000 σξψλ ιεηηνπξγίαο ζην 

νλνκαζηηθφ θνξηίν ηεο αληιίαο. Σν έδξαλν ζα ιηπαίλεηαη ρεηξνθίλεηα κε θαηάιιεινπο 

γξαζζαδφξνπο. 

Κάζε θνριησηή αληιία ζα θηλείηαη απφ έλαλ ειεθηξηθφ θηλεηήξα ζπλδεδεκέλν κε ηκάληεο 

κε ηνλ κεησηήξα. Ο κεησηήξαο ζα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ άμνλα θίλεζεο ηνπ θνριία κε 

εχθακπην ζχλδεζκν.  

Ο κεησηήξαο ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ, ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ζε θνξηίν 125% 

ηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο ηεο αληιίαο θαη ζα δηαζέηεη θαηάιιειν ζχζηεκα ηξνρνπέδεζεο 

γηα λα απνθεπρζεί ε αληίζηξνθε θίλεζε ηνπ θνριία, φηαλ ν θηλεηήξαο ηίζεηαη εθηφο 

ιεηηνπξγίαο. Σα έδξαλα ζα πξέπεη λα έρνπλ δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 50.000 ψξεο ζηελ 

κέγηζηε ξνπή ηνπ κεησηήξα. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο ζρεδηαζκνχ ζα ιακβάλεηαη ίζε κε 45
0
C.  

Ζ ιίπαλζε ηνπ κεησηήξα ζα γίλεηαη κε ζχζηεκα ςεθαζκνχ είηε κε ζχζηεκα βεβηαζκέλεο 

ηξνθνδνζίαο. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ παιφθξαθηεο ζπξίδεο ειέγρνπ ηεο ζηάζκεο 

ειαίνπ (κάηη) κε ελδείμεηο γηα ηηο αλψηαηε θαη θαηψηαηε ζηάζκε ιεηηνπξγίαο, θαζψο 

επίζεο θαη πψκαηα πιήξσζεο θαη εθθέλσζεο. Οη άμνλεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζα 

ζηεγαλνπνηνχληαη, έηζη ψζηε λα παξεκπνδίδεηαη ε δηαθπγή ιηπαληηθνχ θαη ε είζνδνο 

ζθφλεο, άκκνπ ή πγξαζίαο. Οη νπέο εμαεξηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

ζθξαγηζκέλεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ή είζνδνο νπζηψλ πνπ ξππαίλνπλ ην ιηπαληηθφ.  

Ζ ςχμε κπνξεί λα γίλεηαη δηα κεηαθνξάο απφ ην θέιπθνο ηνπ κεησηήξα, αιιά ρσξίο ηελ 

βνήζεηα πηεξπγίσλ ςχμεο ή αλεκηζηήξσλ. Δάλ απαηηείηαη εμσηεξηθφο εμνπιηζκφο ςχμεο 

ηνπ ιηπαληηθνχ ηνπ κεησηήξα, ηφηε απηφο ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ζαλ αλεμάξηεην 

ζχζηεκα γηα θάζε κεησηήξα.  

Οη ηκάληεο κεηάδνζεο θίλεζεο ζα είλαη ππνινγηζκέλνη γηα θνξηίν ίζν κε ην 125% ηνπ 

κέγηζηνπ απαηηνχκελνπ. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα, πνπ ζα 

θαιχπηνπλ ηα θηλνχκελα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο. Σα πξνζηαηεπηηθά 

θαιχκκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ γαιβαληζκέλν πιέγκα καιαθνχ ράιπβα θαη 

εχθνια κεηαθηλνχκελα, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηζεψξεζε θαη ε ζπληήξεζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ.  

Ο θηλεηήξαο ηεο αληιίαο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ηνπιάρηζηνλ 6 εθθηλήζεηο/ψξα, 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 10% κεγαιχηεξεο ηεο κέγηζηεο απαηηνχκελεο, 1500 rpm, ζε 

ζπρλφηεηα 50 Hz θαη ηάζε 400 V, κε απφδνζε κεγαιχηεξε απφ 85% ζηελ νλνκαζηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ. Οη θηλεηήξεο ζα είλαη θιεηζηνί, αεξφςπθηνη κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ55. 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ζρεδηαζκνχ ζα 

ιακβάλεηαη ίζε κε 45
0
C. 

4.3.2 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 ISOEN 9906 Παξάξη. Α. 
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Ζ πηεξσηή ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν DINGGG50.7 (EN-GJS-500.7) ή GG25 (EN-GJL-

250), 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 DIN 1.4021, DIN 1.4057  (AISI 420, 431) 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 30.000/50.000 σξψλ, θαηά ISO 281. 

H αληιία ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε έλα κεραληθφ ζχζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο άμνλα, ην νπνίν 

ζα απνηειείηαη απφ δχν κεραληθνχο ζηππηνζιίπηεο απφ θαξβίδην ππξηηίνπ ή βνιθξακίνπ 

ζε ζεηξά (άλσ θαη θάησ) ή ζα δηαζέηεη έλα ελαηίν 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. Γηα κηθξέο αληιίεο 

(π.ρ. θνξεηέο θαη φρη αληιίεο πνπ αθνξνχλ ηελ δηεξγαζία) ηζρχνο έσο 1,5 Kw ε αληιία 

κπνξεί λα θέξεη θαη κνλφ κεραληθφ ζηππηνζιίπηε. 

Ζ αληιία πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε ζάιακν ιαδηνχ γηα ην ζχζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο 

ηνπ άμνλα, ή κε ζάιακν ζπιινγήο δηαξξνψλ θαη αηζζεηήξην αλίρλεπζεο απηψλ ή θαη κε 

ζχζηεκα ειέγρνπ δηαξξνήο πγξαζίαο ζηνλ ζάιακν ηνπ θηλεηήξα. Οη ηάπεο επηζεψξεζεο 

ηνπ ιαδηνχ ζπλίζηαληαη λα 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  H ή F θαη ν βαζκφο πξνζηαζίαο IP 68. 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν θηλεηήξαο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή 

ιεηηνπξγία άληιεζεο (θαηεγνξία S1) ξεπζηψλ ζεξκνθξαζίαο 40
ν
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 ζην ζάιακν ησλ ζηππηνζιηπηψλ θαη ηνπ 

θηλεηήξα 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 

http://www.alibaba.com/product-detail/AISI-431-DIN-1-4057_170498219.html
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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.  

Σα θειχθε ηεο αληιίαο θαη ηνπ θηλεηήξα (αλεμάξηεηα ζπδεπγκέλα κε ζηεγαλή Φιάληδα) 

θαη ηα θχξηα εμαξηήκαηα ηεο αληιίαο ζα είλαη απφ θαηφ ρπηνζίδεξν (greycastiron) ή ειαηφ 

ζθαηξνεηδή ρπηνζίδεξν πξνδηαγξαθψλ θαηά DINGG20 (EN-GJL-200), GG25 (EN-GJL-

250) ή GGG50.7 (EN-GJS-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), ASTMA 276/A 182, ή 316 GrF 316 ή 

θαιχηεξεο πνηφηεηαο. 

Σν θέιπθνο ηνπ θηλεηήξα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειεο ππνδνρέο εληαίεο κε ην ζψκα ηεο 

αληιίαο ή ιαβέο αλάξηεζεο ξπζκηδφκελεο 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 

ζηεγαλνπνηεηηθψλδαθηχιησλ 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 

304 ή αλψηεξν. 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. 
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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 κεηαιιηθή βάζε θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

ρπηνζηδεξή θακπχιε αλαξξφθεζεο, πξνκήζεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή, κέζσ ηεο νπνίαο ζα 

ζπλδέεηαη ζηνλ αγσγφ αλαξξφθεζεο.  

Οη 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.  

4.3.3 Τπνβξχρηεο επίηνηρεο αληιίεο αμνληθήο ξνήο ηχπνπ πξνπέιαο 

Οη ππνβξχρηεο αληιίεο ηχπνπ πξνπέιαο ζα είλαη νξηδφληηεο, θαηάιιειεο γηα επίηνηρε 

ηνπνζέηεζε.  

Γεληθά ηζρχνπλ φια ηα αλαθεξφκελα γηα ηνπο ππνβξχρηνπο αλαδεπηήξεο ιπκάησλ, αθνχ νη 

επίηνηρεο αληιίεο αλαθπθινθνξίαο απνηεινχληαη απφ έλαλ ππνβξχρην πξνσζεηήξα κε 

πξνπέια θαη αλνηθηφ αληιεηηθφ ζψκα (θψλν πξνψζεζεο).  

Ο θψλνο θαηάζιηςεο (ζψκα αληιίαο) θαη ην πιαίζην αλάξηεζεο ηεο αληιίαο ζηνλ νδεγφ ζα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

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. Θα κπνξεί λα αλπςσζεί έμσ απφ ηνλ ζάιακν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

απνζπλδεζνχλ νη ζπλδέζεηο ζηελ ζσιελνγξακκή θαηάζιηςεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην 

θέιπθνο ηεο αληιίαο πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειν άγθηζηξν, ζην νπνίν ζα είλαη κφληκα 

πξνζδεδεκέλε αιπζίδα ή ζπξκαηφζρνηλν αλέιθπζεο επαξθνχο κήθνπο. 

Γηα ηελ ζηήξημε θαη νδήγεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ ζέζε έδξαζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

αλνμείδσηε ή γαιβαληζκέλε θνηινδνθφο, δηαηνκήο θαη κήθνπο νδεγψλ αλαιφγσλ ηνπ 

θνξηίνπ. Σν ζπγθξφηεκα ζα ζηεξίδεηαη ζηε δνθφ θαζέιθπζεο, κέζσ ελφο πιαηζίνπ κε 

ξάνπια νιίζζεζεο, θαηαζθεπαζκέλνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα, ην νπνίν ζα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα νδήγεζεο - νιίζζεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

4.3.4 Τπνβξχρηεο αληιίεο ηχπνπ πξνπέιαο 

Γηα ηελ ήπηα θαη ελεξγεηαθά βέιηηζηε άληιεζε αθαζάξησλ ή ιπκάησλ ζε κεγάιεο παξνρέο 

θαη ζρεηηθά κηθξά καλνκεηξηθά, εγθαζίζηαληαη ππνβξχρηεο αληιίεο αμνληθήο ξνήο, 

αλνηθηήο πξνπέιαο. 
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Οη αληιίεο ζα είλαη ππνβξχρηεο, ζπκπαγείο, εληαίεο κνλάδεο, κε θνηλφ άμνλα αληιίαο-

ειεθηξνθηλεηήξα. Θα απνηεινχλ ζπγθξφηεκα απφ ππνβξχρην ειεθηξνθηλεηήξα  

θαηάιιειεο ηζρχνο θαη πδξαπιηθφ ζψκα απνηεινχκελν απφ ζχζηεκα πξνπέιαο αμνληθήο 

ξνήο πξνζαξκνζκέλεο ζε πδξαπιηθφ ζψκα αλνηθηνχ ηχπνπ.  

Ζ αθξηβήο ξχζκηζε ηεο παξνρήο θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ζεκείνπ ιεηηνπξγίαο επηηπγράλεηαη 

κε ξχζκηζε ηεο γσλίαο ησλ πηεξπγίσλ κε ην επίπεδν ηεο πξνπέιαο. Ζ ξχζκηζε ζα έρεη γίλεη 

ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ην δεηνχκελν ζεκείν ιεηηνπξγίαο. 

Οη αληιίεο ζα είλαη ζπδεπγκέλεο κε άμνλα θαη ελζσκαησκέλεο ζε θνηλφ θέιπθνο απφ 

ρπηνζίδεξν (greycastiron), πξνδηαγξαθψλ DIN GG25 (EN-GJL-250) κε ηνλ θηλεηήξα. Ζ 

θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη απ’ επζείαο απφ ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα πξνο ηεο αληιία, κέζσ 

θνηλνχ άμνλα. 

Οη αληιίεο ζα είλαη εμνπιηζκέλεο κε ππνβξχρην θαιψδην κήθνπο 10 κέηξσλ. Σα θαιψδηα 

ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο IEC, 

επελδπκέλα ζε φιν ηνπο ην κήθνο κε ζηεγαλνπνηεηηθφ αδηάβξνρν πιηθφ, κε αδέλεο 

ζπληεγκέλνπο ζε ρπηή ξεηίλε γηα πξφζζεηε πξνζηαζία απφ θαηλφκελα δηείδπζεο πγξαζίαο 

κέζσ ηξηρνεηδψλ θαηλνκέλσλ αλαξξφθεζεο απφ ηνπο θιψλνπο. Γηα λα εμαζθαιηζζεί ε 

απνθπγή επαθήο ηνπ ππνβξχρηνπ θαισδίνπ κε ηελ πξνπέια, ην θαιψδην πξέπεη λα 

αζθαιίδεηαη κε εηδηθνχο νδεγνχο θαισδίσλ θαη clips. Ο θηλεηήξαο θαη ην θαιψδην ζα 

είλαη θαηάιιεια ζηεγαλνπνηεκέλα, ψζηε λα αληέρνπλ ζε ζπλερή ππνβξχρηα παξακνλή ζε 

βάζνο έσο θαη 15 m, ρσξίο λα ράλνπλ ηελ πδαηνζηεγαλφηεηά ηνπο. Ζ είζνδνο ηνπ 

θαισδίνπ ζα πξέπεη λα απνηειεί εληαίν θαη αλαπφζπαζην ηκήκα  ηνπ ζψκαηνο ηνπ 

θαιχκκαηνο ηνπ ζηάηε.  

Ζ 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 ηεο αληιίαο. Ζ αληιία ηνπνζεηείηαη νιφθιεξε κέζα ζηνλ θαηαθφξπθν 

θαηαζιηπηηθφ αγσγφ, δηακέηξνπ ίζεο κε απηήλ ηνπ ζψκαηνο ηεο αληιίαο θαη ζηεξίδεηαη κε 

επηθάζεζε ζε εζσηεξηθφ δαθηχιην, πνπ ηνπνζεηείηαη ζηνλ θαηαζιηπηηθφ αγσγφ ζε 

θαηάιιειν χςνο. Γηα ηελ αλέιθπζε-θαζέιθπζή ηεο αληιίαο ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

θαηάιιεινο αλπςσηηθφο κεραληζκφο, αλαιφγσο θνξηίνπ βάξνπο θαη κεγέζνπο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο. 

Σν θνηλφ θέιπθνο ηεο αληιίαο, ηνπ θηλεηήξα θαη ηνπ θηβσηίνπ κεηάδνζεο θίλεζεο ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ θαηφ ρπηνζίδεξν (greycastiron) πνηφηεηαο DIN GG25 (EN-GJL-

250) ή θαιχηεξεο, κε εμσηεξηθή βαθή απφ πνιπκεξή βαθή δχν ζπληζησζψλ, κεγάιεο 

δηάξθεηαο πξνζηαζίαο. 

Ζ πξνπέια ηεο αληιίαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε εμ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα 

πςειψλ πξνδηαγξαθψλ (DIN 1.4581), ζηαηηθά θαη δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλε θαη 

ζρεδηαζκέλε θαηάιιεια, ψζηε ηα ζηεξεά θαη ηλψδε αληηθείκελα πνπ πεξηέρνληαη ζην 

αληινχκελν ξεπζηφ λα κελ επηθνιιψληαη ζηελ πξνπέια νχηε λα πεξηειίζζνληαη ζηνλ 

άμνλα πξνμελψληαο εκθξάμεηο, δπζιεηηνπξγία ή βιάβε ηεο αληιίαο. 

Όια ηα εθηεζεηκέλα ζην ξεπζηφ παμηκάδηα, βίδεο θαη ξνδέιεο ζα είλαη απφ αλνμείδσην 

ράιπβα.  
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Ο ζρεδηαζκφο ζηεγαλνπνίεζεο ησλ θχξησλ ηκεκάησλ ηεο αληιίαο ζα ζηεξίδεηαη ζηελ 

απεπζείαο επαθή κεραληθά θαηεξγαζκέλσλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ. Κξίζηκεο κεηαιιηθέο 

επηθάλεηεο, φπνπ απαηηείηαη πδξαπιηθή ζηεγαλφηεηα ζα είλαη κεραληθά θαηεξγαζκέλεο θαη 

ζπλαξκνινγεκέλεο κε ζηεγαλνπνηεηηθνχο δαθηπιίνπο απφ NBR ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ. 

Ο ειεθηξνθηλεηήξαο ηεο αληιίαο ζα είλαη επαγσγηθφο, αζχγρξνλνο, ηχπνπ 

βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα, ηνπνζεηεκέλνο κέζα ζε θέιπθνο (πεξίβιεκα), ν ζάιακνο ηνπ 

νπνίνπ ζα είλαη πδαηνζηεγήο. Οη πεξηειίμεηο ηνπ ζηάηε ζα είλαη κνλσκέλεο (θαηεγνξία 

κφλσζεο F ή θαιχηεξεο). Ζ κφλσζε ηνπ ζηάηε ζα δηαζθαιίδεη ηελ  απνπζία κνλσηηθψλ 

θελψλ. Ο ειεθηξνθηλεηήξαο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία αλάδεπζεο 

ξεπζηψλ ζεξκνθξαζίαο κέρξη 40 ºC θαη ηθαλφο γηα 8 εθθηλήζεηο ηελ ψξα. Θα είλαη 

θαηάιιεια δηαζηαζηνινγεκέλνο, ψζηε ε ςχμε λα επηηπγράλεηαη επαξθψο απφ ην 

πεξηβάιινλ ξεπζηφ. 

Ο ζάιακνο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη μεξφο. Ζ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ θηλεηήξα ζα επηηπγράλεηαη 

κε ελδηάκεζν, αλεμάξηεην ζάιακν ζηεγαλνπνίεζεο, πνπ ζα είλαη πιεξσκέλνο κε 

θαηάιιειν ιηπαληηθφ ςχμεο, ζηνλ νπνίν ζα βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ε δηάηαμε 

ζηεγαλνπνίεζεο, πνπ ζα απνηειείηαη απφ δηπιφ κεραληθφ ζηππηνζιίπηε, αλεμάξηεηεο 

θνξάο ζηξέςεο, εμ νινθιήξνπ απφ θαξβίδην ηνπ ππξηηίνπ (SiC) ή βνιθξακίνπ (WCC),, 

εληφο αλνμείδσηνπ πξνζηαηεπηηθνχ θειχθνπο. Οη δχν ζηππηνζιίπηεο ςχρνληαη θαη 

ιηπαίλνληαη κε ην ιάδη ηνπ ζαιάκνπ ζηεγαλνπνίεζεο. Οη ζηππηνζιίπηεο δελ ζα απαηηνχλ 

ζπληήξεζε νχηε ξχζκηζε θαη ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο λα πξνμελείηαη θαηαζηξνθή 

ή βιάβε ηνπο, αλεμάξηεηα κε ηε θνξά πεξηζηξνθήο ηνπο. 

Ο άμνλαο ηεο αληιίαο/θηλεηήξα ζα εδξάδεηαη βάζεη ηνπ θαλφλα ζηαζεξήο πισηήο έδξαζεο 

ζε ηξηβείο θχιηζεο, νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ ιίπαλζε κε πςειψλ πξνδηαγξαθψλ γξάζν, γηα 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Σν εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ θχξην έδξαλν ζα 

απνηεινχλ δχν βαζεηάο απιάθσζεο έλζθαηξνη ηξηβείο. Όινη νη ηξηβείο ζα είλαη 

ππνινγηζκέλνη γηα ηνπιάρηζηνλ 50.000 ψξεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο, θαηά ISO 281. 

4.3.5 Αληιίεο ζεηηθνχ εθηνπίζκαηνο 

Γηα ηελ άληιεζε παρχξξεπζηεο ηιχνο (ζπγθέληξσζε ζηεξεψλ κεγαιχηεξε απφ 3% ή 

30 kg/m
3
), ή φπνπ αιινχ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά ζα ρξεζηκνπνηνχληαη αληιίεο ζεηηθνχ 

εθηνπίζκαηνο. Ζ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ξφηνξα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 2 m/s 

ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 12255 8. 

Οη αληιίεο ζα είλαη απηφκαηεο αλαξξφθεζεο, ηχπνπ πξννδεπηηθήο θνηιφηεηαο κε 

πεξηζηξεθφκελν ειηθνεηδή ξφηνξα θαη ειηθνεηδή ζηαζεξφ ζηάηνξα. Ο ξφηνξαο ζα είλαη 

πςειήο αθξηβείαο απφ αλνμείδσην ή επηρσκησκέλν ράιπβα, θαηάιιειεο ζθιεξφηεηαο, ν 

ζηάηνξαο ζα είλαη απφ ληηξίιην ή άιιν πιηθφ έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αληιία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άληιεζε ρεκηθψλ ηα πιηθά 

θαηαζθεπήο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ην αληινχκελν πγξφ. 

Ο ξφηνξαο ζα ιακβάλεη θίλεζε απφ ηνλ άμνλα ηνπ θηλεηήξα κέζσ κηαο δηάηαμεο άμνλα 

πνπ πεξηιακβάλεη δχν ζπλδέζκνπο κε πείξνπο, ιηπαηλφκελνπο κέζσ γξάζζνπ, πνπ 

δηαζέηνπλ ειαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ρηηψληα. Ο άμνλαο ζχλδεζεο θηλεηήξα θαη αληιίαο δελ 

ζα παξεθθιίλεη πεξηζζφηεξν απφ 1,5°. 
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Σν ζψκα ηεο αληιίαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνζίδεξν πνηφηεηαο GG25 κε 

δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ ζηνκίνπ ζε νξηδφληηα ή θάζεηε ζέζε, ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη αθαηξνχκελα θαιχκκαηα θαη ζηφκην εηζαγσγήο λεξνχ (ζηελ πιεπξά ηεο 

αλαξξφθεζεο) γηα λα είλαη δπλαηφο ν θαζαξηζκφο. 

Ζ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ άμνλα ζα γίλεηαη κε κεραληθφ ζηππηνζιίπηε. 

Ζ θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη απφ ειεθηξνκεησηήξα κε θιαληδσηφ ειεθηξνθηλεηήξα, 

ηξηθαζηθφ βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα 400 V, 50 Ζz, πξνζηαζίαο ΗΡ55, θιάζεο κφλσζεο F. 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ζα είλαη 20% κεγαιχηεξε 

απφ ηελ απνξξνθνχκελε ζηνλ άμνλα ηεο αληιίαο. Ο ειεθηξνκεησηήξαο ζα είλαη απ’ 

επζείαο πξνζαξκνζκέλνο κέζσ θιαληδψλ ζην ζψκα ησλ αληιηψλ. Δθφζνλ νη αληιίεο είλαη 

κεηαβιεηήο παξνρήο, ε ξχζκηζε ηεο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο ζα γίλεηαη κέζσ κεηαηξνπέα 

ζπρλφηεηαο (inverter), απηφλνκνπ ή ελζσκαησκέλνπ ζηνλ ειεθηξνθηλεηήξα ησλ αληιηψλ. 

Σν ζπγθξφηεκα θηλεηήξαο- αληιία ζα είλαη βηδσκέλν κέζσ θαηάιιεισλ ραιπβδίλσλ 

ζηεξηγκάησλ ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα. 

Όιεο νη αληιίεο ζεηηθήο εθηφπηζεο ζα πξνζηαηεχνληαη έλαληη ηεο μεξάο ιεηηνπξγίαο. Γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί καλδάισζε ηνπ θηλεηήξα κε αηζζεηήξεο 

θαηάιιεινπ ηχπνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ αληιηψλ. 

4.3.6 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 ζηδεξνζσιήλαοβαξένπο ηχπνπ θαη 

ζα θαηαιήγεη ζηνλ πγξφ ζάιακν ηνπ αληιηνζηαζίνπ ή ζην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ. 

Οη κνλνθαζηθέο αληιίεο ζα θέξνπλ ελζσκαησκέλν θινηεξνδηαθφπηε.  

4.3.7 Γνζνκεηξηθέο αληιίεο 

4.3.7.1 Γνζνκεηξηθέο αληιίεο δηαθξάγκαηνο  

Οη δνζνκεηξηθέο αληιίεο ζα είλαη ηχπνπ δηαθξάγκαηνο θαη ε ξχζκηζε ηεο παξνρήο ζα 

γίλεηαη είηε κε ξχζκηζε ηνπ κήθνπο εκβνιηζκνχ ζην πεδίν ιεηηνπξγίαο ηεο αληίζηνηρεο 

αληιίαο (10%  κέρξη 100% ηεο παξνρήο), είηε κε ξχζκηζε ζηξνθψλ κέζσ inverter. 

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 4-20 mA, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηελ Μειέηε.  

Οη δνζνκεηξηθέο αληιίεο ζα ζπλνδεχνληαη θαη’ ειάρηζηνλ κε ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ: 
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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.  

4.3.7.2 Αληιίεο πεξηζηξεθνκέλσλ ινβψλ  

Ζ αληιία πεξηζηξεθφκελσλ ινβψλ (rotarylobe) είλαη ζεηηθήο εθηφπηζεο, απηνκάηνπ 

αλαξξνθήζεσο, κε ξφηνξεο δχν ή ηξηψλ ινβψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ νκνηφκνξθε ξνή ηνπ 

αληινχκελνπ κέζνπ, ρσξίο παικνχο ζηελ έμνδν. Γχν παξάιιεινη άμνλεο πεξηζηξέθνληαη 

κε αληίζηξνθε θνξά κεηαμχ ηνπο. Κάζε άμνλαο θέξεη έλα ινβφ (δίινβν ή ηξίινβν 

αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή) απφ θαηφ ρπηνζίζεξν πνπ κπνξεί λα είλαη επηθαιπκκέλνο 

πιήξσο κε ειαζηνκεξέο (NBR, VITON, EPDM, θηι) θαηάιιειν γηα ην δηαθηλνχκελν πγξφ 

. Ο θάζε ινβφο θαιχπηεη θαη ζηεγαλνπνηεί ηνλ θάζε άμνλα πιήξσο θαη έηζη απηφο δελ 

έξρεηαη ζε επαθή κε ην αληινχκελν κέζν. Οη δχν άμνλεο θηλνχληαη κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα 

πεξηζηξνθήο ε νπνία κεηαθέξεηαη απφ ηνλ θηλεηήξην ζηνλ θηλνχκελν κέζσ 

ζπγρξνληζκέλσλ γξαλαδηψλ (timinggears) κε ζρέζε 1:1. Καζψο ην δεχγνο ησλ αληίζεηα 

θηλνχκελσλ ινβψλ (ξφηνξεο) πεξηζηξέθνληαη δεκηνπξγείηαη κία θνηιφηεηα ζηελ πιεπξά 

αλαξξφθεζεο ηεο αληιίαο ζηελ νπνία θαη εηζέξρεηαη ην αληινχκελν κέζν. Ζ εμειηζζφκελε 

πεξηζηξνθή νδεγεί ην πγξφ ζηελ θαηάζιηςε ηεο αληιίαο. Ζ ξνή είλαη νκνηφκνξθε θαη 

ρσξίο παικνχο. Οη αληιίεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ άληιεζε ηφζν παρχξξεπζηεο ηιχνο 

(ζπγθέληξσζε ζηεξεψλ απφ 3% ή 30 kg/m3) φζν θαη πγξψλ (π.ρ. δηεζεκάησλ) 

απαιιαγκέλσλ απφ ζηεξεά. 

Ζ είζνδνο θαη έμνδνο ηεο αληιίαο ζα κπνξνχλ λα ελαιιάζζνληαη άκεζα κε απιή ελαιιαγή 

ηεο θνξάο πεξηζηξνθήο ησλ ινβψλ 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 
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ζηππηνζιίπηεο θαη δελ ζα έξρνληαη ζε επαθή κε ην αληινχκελν κέζν αιιά ζα εδξάδνληαη 

ζε ξνπιεκάλ πνπ ζα 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. 

Σα ζηφκηα ηεο αληιίαο ζα είλαη βηδσηά ζην ζψκα ηεο θαη νη θιάληδεο ζα είλαη θαηά DIN 

2633 (ή άιιε ηππνπνηεκέλε θιάληδα) – PN 10 θαη’ ειάρηζην. Σν πιηθφ ησλ ζηνκίσλ ζα 

είλαη απφ γαιβαληζκέλν ή αλνμείδσην ράιπβα. 

Ζ θίλεζε ηεο αληιίαο ζα δίδεηαη απφ ζχζηεκα κεησηήξα - ειεθηξνθηλεηήξα  κε 

θαηάιιειν αξηζκφ ζηξνθψλ, ηζρχ θαη ξνπή. Ζ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο θαη ηζρχο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θίλεζεο εμαξηάηαη απφ ηα πδξαπιηθά ραξαθηεξηζηηθά (αληινχκελν πγξφ, 

παξνρή θαη πίεζε ιεηηνπξγίαο) ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο. ε θάζε πεξίπησζε ε ηαρχηεηα 

πεξηζηξνθήο ηεο αληιίαο γηα ηελ άληιεζε παρχξξεπζηεο ηιχνο (ζπγθέληξσζε ζηεξεψλ 

απφ 3% ή 30 kg/m3) δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 400rpm. 

Χο αληιία ζεηηθήο εθηφπηζεο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ μεξά ιεηηνπξγία. Απηφ ζα 

γίλεηαη είηε κε ζπλερή κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρψξνπ άληιεζεο είηε κε άιιν ηξφπν 

ηνλ νπνίν ζα ππνδείμεη ν θαηαζθεπαζηήο ηεο αληιίαο. 

Ζ αληιία ζα ηνπνζεηείηαη ζε κεηαιιηθή ραιχβδηλε βάζε, θαηάιιεινπ πάρνπο, καδί κε ην 

ζχζηεκα θίλεζεο κεησηήξα κε ελζσκαησκέλν ειεθηξνθηλεηήξα. Σν ζχζηεκα θίλεζεο ζα 

θέξεη δηθά ηνπ ζηεξίγκαηα (πφδηα) ζηα νπνία ζα εδξάδεηαη, φπσο θαη ε αληιία. Αθνχ γίλεη 

ε απαξαίηεηε επζπγξάκκηζε κεηαμχ ησλ αμφλσλ ηεο αληιίαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θίλεζεο, 

ζα γίλεηαη ε ζχλδεζε ηνπο κε εχθακπην νκναμνληθφ ζχλδεζκν. Σν αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα 

ζα θέξεη πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα γηα ηνλ εχθακπην ζχλδεζκν. Ο ειεθηξνθηλεηήξαο ζα 

είλαη ηξηθαζηθφο, ηεηξαπνιηθφο (κέγηζηεο ζηξνθέο 1500ζ.α.ι. ζηα 50Hz), IP55. 

Ζ ξχζκηζε ηεο παξνρήο ηεο αληιίαο ζα κπνξεί λα γίλεη κε αιιαγή ησλ ζηξνθψλ ηεο. Ζ 

ξχζκηζε ζα γίλεηαη κέζσ κεηαηξνπέα ζπρλφηεηαο (inverter) ν νπνίνο ζα αιιάδεη ηηο 

ζηξνθέο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα κε αιιαγή ηεο ζπρλφηεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

4.3.8 Αληιίεο θπθινθνξίαο ζεξκνχ λεξνχ (θπθινθνξεηέο) 

Οη αληιίεο θπθινθνξίαο ζεξκνχ λεξνχ (θπθινθνξεηέο) ζα είλαη πδξνιίπαληνη 

ειεθηξνληθνί, θαηεγνξίαο ελεξγεηαθήο απφδνζεο Α, γηα ειάρηζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. Θα 

είλαη θαηάιιεινη γηα φιεο ηεο εθαξκνγέο ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ θαη ςχμεο κε εχξνο 

ζεξκνθξαζίαο κεηαθεξφκελνπ κέζνπ απφ -10 °C έσο +110 °C θαη θαηάιιεινο γηα λεξφ 

ζέξκαλζεο θαηά VDI 2035 θαη κείγκαηα λεξνχ-γιπθφιεο θαηά κέγηζηε αλαινγία 1:1.  Θα 

πξνζαξκφδεηαη απεπζείαο ζε ζσιήλσζε κε ηα ζηφκηα αλαξξφθεζεο θαη θαηάζιηςεο ζε 

Inline θαηαζθεπή, ίδηαο δηαηνκήο κε ζην ζχζηεκα ζσιελψζεσλ ηνπ δεζηνχ λεξνχ. 

Ο θπθινθνξεηήο ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ειεθηξνληθή ξχζκηζε ζηξνθψλ κέζσ 

κεηαηξνπέα ζπρλφηεηαο γηα έιεγρν κε ζηαζεξή δηαθνξηθή πίεζε ή κεηαβιεηή δηαθνξηθή 

πίεζε ή κεηαβιεηή δηαθνξηθή πίεζε ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο. 
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Ο θπθινθνξεηήο σο βαζηθφ εμνπιηζκφ ζα δηαζέηεη ςπρξή επαθή γηα αλαγγειία βιάβεο 

θαη αλ πξναηξεηηθά ζα εμνπιίδεηαη θαηάιιεια γηα αλαγγειία ιεηηνπξγίαο, ζέζε εθηφο 

ιεηηνπξγίαο απφ εμσηεξηθφ ζήκα, αλαινγηθή είζνδν 0...10 V γηα εμσηεξηθφ έιεγρν 

ζηξνθψλ ή αιιαγή επηζπκεηήο ηηκήο πίεζεο, γηα επηθνηλσλία κέζσ ςεθηαθήο ζχξαο κε 

θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ. 

Γχν ειεθηξνληθνί θπθινθνξεηέο ίδηνπ ηχπνπ ζα κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κέζσ 

ελζσκαησκέλεο ςεθηαθήο ζχξαο επηθνηλσλίαο, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα σο δεχγνο 

αληιηψλ: α) κε ρξνληθή ελαιιαγή ησλ δχν αληιηψλ, β) κε απηφκαηε εθεδξηθή κεηαβίβαζε 

ζε πεξίπησζε βιάβεο ηεο κίαο αληιίαο, γ) κε απηφκαηε ιεηηνπξγία αηρκήο ησλ δχν 

αληιηψλ ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ηεο κίαο. 

Ο άμνλαο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα, ε πηεξσηή ζα είλαη απφ 

ζπλζεηηθφ πιηθφ ή απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ην ζψκα ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν GG25 

(EN-GJL-250) κε αληηδηαβξσηηθή ειεθηξνζηαηηθή επηθάιπςε θαηαθφξεζεο. 

Ο ξφηνξαο ηνπ θηλεηήξα ζα απνηειείηαη απφ έλα κφληκν καγλήηε θαη ζα πεξηζηξέθεηαη 

κέζα ζην κεηαθεξφκελν κέζν, ην νπνίν ιηπαίλεη ηα έδξαλα θαη ςχρεη ηνλ θηλεηήξα.  Έλα 

ρηηψλην ζα πεξηβάιιεη ηνλ ρψξν ηνπ ξφηνξα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε εηδηθά θίιηξα ζηνλ 

άμνλα ζα απνηξέπνπλ ην λεξφ απφ ην λα εηζρσξήζεη ζην ζηάηνξα. 

Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ζα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ IP 44, ε θιάζε κφλσζεο F, ε εθπνκπή 

παξεκβνιψλ θαηά EN 61000-6-3 θαη ην επίπεδν θαηαζηνιήο παξεκβνιψλ EN 61000-6-2. 

4.3.9 Πνιπβάζκηεο αληιίεο λεξνχ 

Οη αληιίεο πιχζεο ηνπ εμνπιηζκνχ επεμεξγαζίαο ηιχνο ζα είλαη θπγνθεληξηθέο, 

νξηδφληηεο/θαηαθφξπθεο, κνλνβάζκηεο/πνιπβάζκηεο, θαλνληθήο αλαξξφθεζεο, 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 304 ή θαιχηεξεο πνηφηεηαο. Ζ βάζε ηεο αληιίαο θαη ην θέιπθνο 

κε ηα θιαληδσηά ζηφκηα εηζφδνπ-εμφδνπ, κπνξεί λα είλαη είηε απφ αλνμείδσην ράιπβα είηε 

απφ ρπηνζίδεξν (αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο αληιίαο) 

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. 

4.3.10 Πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα ρξήζεο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ 

Σα πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα ρξήζεο επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ, ζα απνηεινχληαη απφ δχν ή 

πεξηζζφηεξεο κνλνβάζκηεο/πνιπβάζκηεο , νξηδφληηεο/θαηαθφξπθεο αληιίεο, ε κία εθ ησλ 

νπνίσλ ζα είλαη εθεδξηθή. Οη πηεξσηέο ησλ αληιηψλ θαη ν άμνλαο ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα. Όιν ην πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα ζα είλαη 
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ζπλαξκνινγεκέλν επάλσ ζε κεηαιιηθή αληηθξαδαζκηθή βάζε κε 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. 



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ Δ.Κ.Ν.ΒΤΑ 
του Δήμου Ορεςτιάδασ 

Σεύχη Δημοπράτηςησ 
Σεύχοσ 5. Γενικέσ Προδιαγραφέσ 

Σεύχος 5.2. Σεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών Εργασιών  

  Σελίδα49 

 

5. ΣΠ-ΗΜ-5: ΤΜΠΙΔΣΔ 

5.1 Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηνλ εμνπιηζκφ ζπκπίεζεο αέξα θαη αεξίνπ 

(βηναεξίνπ), πνπ εγθαζίζηαηαη ζην έξγν, θαη εηδηθφηεξα ζηνπο ινβνεηδείο θπζεηήξεο, ηνπο 

θπγνθεληξηθνχο θπζεηήξεο, θαη ηνπο ζπκπηεζηέο βηναεξίνπ.  

5.2 Τιηθά 

Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη ηηο 

επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο. 

Οη ζπκπηεζηέο πξέπεη λα είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ θαηαζθεπαζηή, πηζηνπνηεκέλνπ κε ISO 

9001 ή ηζνδχλακν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή παξφκνηνπ εμνπιηζκνχ. 

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. 

5.3.1 Λνβνεηδείο θπζεηήξεο 

Οη θπζεηήξεο ζα εγθαζίζηαληαη εληφο θηηξίνπ, εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. Θα 

πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε επαξθή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

επηζεψξεζε θαη ε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ. Σν θηίξην ζα δηαζέηεη επαξθή αεξηζκφ 

γηα ηελ απαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο, πνπ εθιχνπλ ζηελ αίζνπζα νη θπζεηήξεο θαη θαηάιιειε 

ερνκφλσζε, έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο θαη ησλ Δηδηθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ, φζνλ αθνξά ηελ ζηάζκε ζνξχβνπ θαη ηελ κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ 

αίζνπζα θπζεηήξσλ.  

Ο θπζεηήξαο ζα είλαη ζεηηθήο εθηφπηζεο, πεξηζηξνθηθφο, ινβνεηδήο, κε ξφηνξεο δχν ή 

ηξηψλ ινβψλ. Ζ επηινγή ζα γίλεηαη αλάινγα κε ηελ δεηνχκελε δπλακηθφηεηα, ηελ 

απφδνζε θαη ηηο ππφινηπεο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ ψζηε λα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ 

εθαξκνγή. Σν θέιπθνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ εηδηθφ ιεπηφθνθθν ρπηνζίδεξν 

πνηφηεηαο GG20. Οη ξφηνξεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ζθπξήιαην ράιπβα.  

Κάζε θπζεηήξαο ζα δηαζέηεη βαξέσο ηχπνπ έδξαλα θπιίζεσο ππνινγηζκέλα γηα 50.000 

ψξεο ιεηηνπξγίαο ζην νλνκαζηηθφ θνξηίν ηνπ θπζεηήξα. Ζ ιίπαλζε φισλ ησλ εδξάλσλ 

θαη ησλ νδνλησηψλ ηξνρψλ ρξνληζκνχ ησλ ινβψλ ζα γίλεηαη κε εθηίλαμε ειαθξνχ 

νξπθηειαίνπ, πνπ ζα δηαηεξείηαη ζε ζηαζεξή ζηάζκε κέζα ζην θέιπθνο. Θα πξέπεη λα 

πξνβιεθζνχλ παιφθξαθηεο ζπξίδεο επηζεψξεζεο ηεο ζηάζκεο ειαίνπ (κάηη) κε ελδείμεηο 

γηα ηηο αλψηαηε θαη θαηψηαηε ζηάζκε ιεηηνπξγίαο, θαζψο επίζεο θαη πψκαηα πιήξσζεο 

θαη εθθέλσζεο. Ζ ζηεγαλνπνίεζε ησλ αμφλσλ ζα γίλεηαη κέζσ εηδηθήο δηάηαμεο 

ιαβχξηλζσλ. 

Ζ κεηάδνζε θίλεζεο γίλεηαη κέζσ ζπζηήκαηνο ηξνραιηψλ θαη ηξαπεδνεηδψλ ηκάλησλ, 

βαξέσο ηχπνπ, αλζεθηηθψλ ζηελ δέζηε, αληηζηαηηθψλ, ππνινγηζκέλσλ γηα θνξηίν ίζν κε ην 
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125% ηνπ κέγηζηνπ απαηηνχκελνπ. Οη ηξνραιίεο ζα είλαη δηαηξνπκέλνπ ηχπνπ θαη 

δπγνζηαζκηζκέλεο. ηε πεξίπησζε πνπ νη θπζεηήξεο δελ δηαζέηνπλ ερνκνλσηηθφ ζάιακν, 

νη ηκάληεο κεηάδνζεο θίλεζεο πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ θάιπκκα θαηαζθεπαζκέλν απφ 

γαβαληζκέλν ράιπβα, εχθνια αθαηξνχκελν, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηζεψξεζε θαη ε 

ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Ο θηλεηήξαο ζα είλαη αεξφςπθηνο, αζχγρξνλνο, ηχπνπ βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα, 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 10% κεγαιχηεξεο ηεο κέγηζηεο απνξξνθνχκελεο, κε απφδνζε 

κεγαιχηεξε απφ 85% ζηελ νλνκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαη βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ55. Σν 

ζχζηεκα έδξαζεο ηνπ θηλεηήξα ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ απηφκαηε ηάλπζε ησλ 

ηκάλησλ. 

ηελ είζνδν ηνπ θπζεηήξα πξέπεη λα ππάξρεη ζηγαζηήξαο απνξξνθεηηθνχ ηχπνπ, κε 

αθαηξνχκελν θάιπκκα γηα πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Ο ζηγαζηήξαο ζα θέξεη θαη 

θίιηξν αέξα θαη ζα δηαζέηεη αληαιιάμηκα ζηνηρεία ερνκφλσζεο θαη θίιηξαλζεο. Σν 

θίιηξν πξέπεη λα δηαζέηεη καλφκεηξν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ξχπαλζήο ηνπ. ηελ 

έμνδν ηνπ θπζεηήξα πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη ζηγαζηήξαο.  

Ζ βάζε ηνπ φινπ ζπγθξνηήκαηνο ζα δηαζέηεη νδεγνχο ζηήξημεο ηνπ θηλεηήξα θαη ζα 

εδξάδεηαη ζην δάπεδν ηεο αίζνπζαο πάλσ ζε ειαζηηθνχο απνξξνθεηήξεο θξαδαζκψλ.  

Ο θάζε θπζεηήξαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ παξαθάησ βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ 

πξνεξρφκελν απφ ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή ηνπ θπζεηήξα: 

i. Γηθιείδα αζθαιείαο ηνπνζεηεκέλε ζηελ έμνδν ηνπ θπζεηήξα γηα πξνζηαζία έλαληη 

ηεο ππεξπίεζεο. Ζ δηθιείδα ζα αλνίγεη ζε πίεζε κεγαιχηεξε απφ ηελ νλνκαζηηθή θαη 

ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο φιεο ηεο πνζφηεηαο αέξα. Θα δηαζέηεη εηδηθφ 

θάιπκκα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαη εθ’ φζνλ πξνδηαγξάθεηαη 

ζρεηηθά, ζχλδεζε κε αεξαγσγφ γηα ηελ απφξξηςε ηνπ εθηνλνχκελνπ αέξα ζε άιιν 

ρψξν.  

ii. Γηθιείδα αληεπηζηξνθήο, ηχπνπ θιαπέ, κε δηαηνκή δηέιεπζεο ίζε κε ηελ δηάκεηξν 

ηνπ ζηνκίνπ θαηάζιηςεο. 

iii. Διαζηηθφ αληηθξαδαζκηθφ ζχλδεζκν γηα ηελ ζχλδεζή ηνπ κε ηελ ζσιελνγξακκή 

θαηάζιηςεο 

iv. Μαλφκεηξν σξνινγηαθνχ ηχπνπ, ζην ζηφκην εμαγσγήο  

v. Γηθιείδα απνκφλσζεο  

ηελ πεξίπησζε, πνπ απαηηείηαη απφ ηελ Μειέηε θαη ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο ν 

θπζεηήξαο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ερνκνλσηηθφ θισβφ. Ο ερνκνλσηηθφο θισβφο 

πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ θπζεηήξα θαη ζα απνηειείηαη απφ 

εχθνια ζπλαξκνινγνχκελα ζηνηρεία απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα ή επνμεηδηθά βακκέλε 

θαη άθιεθην ερνκνλσηηθφ πιηθφ πνιπνπξεζάλεο.  

Ο θισβφο πξέπεη λα δηαζέηεη αλεκηζηήξα γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο πςειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη ερνπαγίδεο ζηα ζηφκηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ 

αέξα 
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5.3.2 Φπγνθεληξηθνί ζπκπηεζηέο 

Όπνπ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά εγθαζίζηαληαη κνλνβάζκηνη θπγνθεληξηθνί θπζεηήξεο 

(turbocompressor). 

Ζ θάζε κνλάδα απνηειείηαη απφ έλαλ κνλνβάζκην θπγνθεληξηθφ θπζεηήξα, κε θνηλφ 

άμνλα κε ην θηβψηην ηαρπηήησλ, θηλεηήξα, ζχζηεκα ιίπαλζεο ζπλαξκνινγεκέλα ζε θνηλή 

βάζε, ζην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ζ κνλάδα ζα ζπλνδεχεηαη απφ πίλαθα ειέγρνπ 

κε φια ηα φξγαλα θαη δηαθφπηεο αζθαιείαο, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπο. 

Ζ παξνρή ησλ θπζεηήξσλ ζα ειέγρεηαη κε ξχζκηζε ησλ νδεγεηηθψλ πηεξπγίσλ εμφδνπ θαη 

εάλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά ν βαζκφο απφδνζεο ζην εθάζηνηε ζεκείν ιεηηνπξγίαο ζα 

βειηηζηνπνηείηαη απηφκαηα κέζσ νδεγεηηθψλ πηεξπγίσλ εηζφδνπ, είηε ηνπηθά είηε απφ ην 

ΚΔΛ ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ κεηαβνιή ηεο παξνρήο πξέπεη λα επηηπγράλεηαη ρσξίο λα 

παξνπζηάδνληαη ζπλζήθεο απφηνκεο κεηαβνιήο ηεο πηέζεσο, ή ππεξθφξηηζεο ηνπ 

θηλεηήξα, φηαλ απηφο ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ηνπο άιινπο ζπκπηεζηέο.  

Ζ κνλάδα πξέπεη λα έρεη ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί γηα ζπλερή ιεηηνπξγία, κε 

δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ κεηαμχ ησλ ζπληεξήζεσλ.  

Σν θέιπθνο ηνπ θπζεηήξα ζα είλαη απφ ράιπβα πνηφηεηαο GG20 θαη ζα πεξηιακβάλεη 

ρνάλε απνηξνπήο ζηξνβηιηζκψλ θαη ζάιακν εμφδνπ. 

Ο ζηξφβηινο ηνπ θπζεηήξα ζα έρεη ηα πηεξχγηα ηνπ θεθιηκέλα πξνο ηα πίζσ, (ε γσλία πνπ 

δεκηνπξγεί ν εηζεξρφκελνο αέξαο σο πξνο ηελ εθαπηφκελε ησλ πηεξπγίσλ ζα είλαη 

κεγαιχηεξε ησλ 90°) ψζηε λα δίλεη επξχ θάζκα ξνήο (απφ 45% έσο 100% ηεο 

νλνκαζηηθήο παξνρήο), λα είλαη πςειήο απνδνηηθφηεηαο θαη λα κελ ππεξθνξηίδεηαη. Ο 

ζηξφβηινο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζθπξήιαην θξάκα αινπκηλίνπ πνηφηεηαο θαηά 

DINAICuMgNi. 

Ο ζηξφβηινο ζα έρεη ππνζηεί κεραληθή θαηεξγαζία ζε φιε ηνπ ηελ έθηαζε εθηφο απφ ηα 

ζεκεία φπνπ δηέξρεηαη ν αέξαο, ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζην 115% ηεο νλνκαζηηθήο 

ηαρχηεηαο θαη ζα έρεη ειεγρζεί κε ηελ κέζνδν ησλ καγλεηηθψλ ζσκαηηδίσλ ή ηεο 

δηείζδπζεο βαθήο. Θα ζηεξεψλεηαη κε θσληθή ζχζθημε θαη πεξηθφριην αζθάιηζεο θαη ζα 

είλαη δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλνο. 

Σν ζπγθξφηεκα πηληφλ – ζηξνβίινπ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα απνκαθξχλεηαη ή λα 

επαλαηνπνζεηείηαη ρσξίο λα κεηαθηλνχληαη νη ζπλδεδεκέλεο ζσιελψζεηο αέξα θαη ζα 

δηαζέηεη ζηεγάλσζε ηχπνπ ιαβπξίλζνπ πξνο απνθπγή ησλ δηαξξνψλ αέξα.  

Ο θάζε θπζεηήξαο ζα θέξεη κεηαβιεηά νδεγεηηθά πηεξχγηα ζηελ έμνδν θαη εθ’ φζνλ 

πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά θαη ζηελ είζνδν, θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα ή 

νξείραιθν, ηνπνζεηεκέλα ζε νιηζζεηήξεο πνπ θέξνπλ επέλδπζε PTFE θαη θηλνχκελα απφ 

θαηάιιειν κεραληζκφ. Οη ηξηβείο ηνπ κεραληζκνχ ησλ νδεγεηηθψλ πηεξπγίσλ ζα έρνπλ 

ιηπαλζεί θαη ζηεγαλνπνηεζεί γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο.  

Ο κεραληζκφο θηλήζεσο ζα είλαη αληηζηξεπηφο ειεθηξνθηλεηήξαο κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ 

54 θαηάιιεινο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία κε νδνλησηφ ηξνρφ θαη ζα θέξεη πξνζηαζία έλαληη 

ππεξζέξκαλζεο, δηαθφπηεο κέγηζηεο ξνπήο, αλαζηνιείο ηέινπο δηαδξνκήο θαη έλαλ δείθηε 

ζέζεσο κε ηνπηθή έλδεημε θαη έμνδν 4-20 mA πνπ ζα δίλεη έλδεημε ζην ΚΔΛ. 
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Ο κεησηήξαο ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ, ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ζε θνξηίν 150% 

ηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο ηνπ θπζεηήξα. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ε 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ζρεδηαζκνχ ζα ιακβάλεηαη ίζε κε 50°C.  

Σν θηβψηην κεηάδνζεο θηλήζεσο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επηηεξεηέο θξαδαζκψλ, κε εμφδνπο 

4-20 mA πξνο ηνλ ηνπηθφ πίλαθα θαη ην ΚΔΛ ηεο εγθαηάζηαζεο. Οη επηηεξεηέο απηνί ζα 

δηεγείξνπλ ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ θαη ζα ζέηνπλ ην ζπγθξφηεκα εθηφο ιεηηνπξγίαο, φηαλ 

νη θξαδαζκνί μεπεξάζνπλ έλα πξνθαζνξηζκέλν φξην (π.ρ. 2,8 mm/s). 

Σν ζχζηεκα ιίπαλζεο ζα απνηειείηαη απφ κία δεμακελή ειαίνπ, δχν αληιίεο, έλαλ ςχθηε, 

έλα θίιηξν θαη φια ηα εμαξηήκαηα, δηθιείδεο, ζσιήλεο, δηαθφπηεο αζθαιείαο θαη φξγαλα 

πνπ είλαη αλαγθαία θαη εμαζθαιίδνπλ ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο. 

Ζ δεμακελή ειαίνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ράιπβα. Δζσηεξηθά δηαθξάγκαηα ζα 

απνκνλψλνπλ ηελ αλαξξφθεζε ησλ αληιηψλ απφ ηελ επηζηξνθή ιαδηνχ ζηε δεμακελή, 

ψζηε λα κεηψλεηαη ην άθξηζκα ηνπ ιαδηνχ ζηελ αλαξξφθεζε. Ζ δεμακελή ζα δνθηκαζηεί 

γηα ηπρφλ δηαξξνέο, ζα ππνζηεί ακκνβνιή θαη ζα βαθεί εζσηεξηθά κε ρξψκα αλζεθηηθφ 

ζην ιηπαληέιαην. Ζ δεμακελή ζα δηαζέηεη πψκαηα πιήξσζεο θαη εθθέλσζεο. 

Ζ θχξηα αληιία ειαίνπ ζα θηλείηαη κε ζχζηεκα νδνλησηψλ ηξνρψλ απφ ηνλ θχξην άμνλα 

ηνπ κεησηήξα θαη ζα ιεηηνπξγεί ζπλερψο θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκπηεζηή. 

Ζ βνεζεηηθή αληιία ειαίνπ ζα ηξνθνδνηεί ην θηβψηην κεηάδνζεο κε έιαην θαηά ηελ 

εθθίλεζε, ηελ ζηάζε θαη ηε ιεηηνπξγία, ζε πεξίπησζε πνπ ε πίεζε πέζεη θάησ απφ κηα 

νξηζκέλε ηηκή. Θα θηλείηαη απφ έλαλ ηξηθαζηθφ, εξκεηηθά θιεηζηφ θηλεηήξα ειεγρφκελν 

δηαθφπηε πηέζεσο ειαίνπ. 

Ο ςχθηεο ζα είλαη ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο ηχπνπ θειχθνπο κε πδξαπινχο. 

Σα θίιηξα ζα είλαη απφ δηπιφ δηθηπσηφ πιέγκα δηαβαζκηζκέλν ζηα 25 κηθξά, εθνδηαζκέλα 

κε βαιβίδα αλαζηξνθήο ψζηε ην έλα ζηνηρείν ηνπο λα κπνξεί λα απνκαθξπλζεί γηα λα 

θαζαξηζηεί, ρσξίο λα ζηακαηήζεη ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 

ηελ θαηάζιηςε ησλ αληιηψλ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ αλαθνπθηζηηθέο δηθιείδεο, ελψ 

ε πίεζε ζηελ είζνδν ηνπ θηβσηίνπ κεηάδνζεο ζα ειέγρεηαη απφ κία βαιβίδα ειάηησζεο ηεο 

πίεζεο. 

Έλαο δηαθφπηεο ζεξκνθξαζίαο ειαίνπ ζα αληρλεχεη ηε ζεξκνθξαζία ζηελ είζνδν ηνπ 

θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ζα εμαζθαιίδεη ηελ απνζχλδεζε ζε πεξίπησζε πςειήο 

ζεξκνθξαζίαο. 

Σν ζχζηεκα ιίπαλζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο φξγαλα : 

 Γείθηεο ηάζκεο Διαίνπ Γεμακελήο 

 Μεηξεηήο Πηέζεσο Διαίνπ θαηάληε ηνπ Φίιηξνπ 

 Μεηξεηήο Πηέζεσο Διαίνπ θαηά ηελ Δίζνδν ζην Κηβψηην Μεηάδνζεο 

 Μεηξεηήο Θεξκνθξαζίαο Διαίνπ θαηά ηελ Δίζνδν ζην Κηβψηην Μεηάδνζεο 
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Οη ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ ζα κεηαθέξνληαη ζηνλ ηνπηθφ πίλαθα θαη ζην ΚΔΛ ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

Οη θηλεηήξεο ζα είλαη επαγσγηθνί, βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα, αεξφςπθηνη, 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 10% κεγαιχηεξεο ηεο κέγηζηεο απαηηνχκελεο, ζε ζπρλφηεηα 

50 Hz θαη ηάζε 400 V, κε απφδνζε κεγαιχηεξε απφ 85% ζηελ νλνκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

θαη βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ54. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο ζρεδηαζκνχ ζα ιεθζεί ίζε κε 50°C. 

Ζ βάζε ηνπ φινπ ζπγθξνηήκαηνο ζα ζηεξίδεηαη ζε αληηδνλεηηθά ζηεξίγκαηα κε κεραληθά 

θαηεξγαζκέλα παξεκβχζκαηα απφ ράιπβα. 

Ο πίλαθαο ειέγρνπ ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλνο πάλσ ζηε κνλάδα θαη ν θπζεηήξαο ζα 

κπνξεί λα εθθηλεί/ ζηακαηά θαη λα ειέγρεηαη απφ ηνλ πίλαθα απηφλ ή απφ ηνλ πίλαθα ησλ 

θπζεηήξσλ. 

Ο πίλαθαο ηεο κνλάδαο ζα θέξεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία θαη’ ειάρηζηνλ: 

 Απνδεχθηε 

 Ζιεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ 

 Γηαθφπηε επηινγήο κε ηηο εμήο ζέζεηο ιεηηνπξγίαο : Άκεζε Δπέκβαζε / Δθηφο / 

Σνπηθφο έιεγρνο /Δθηφο / Απηφκαηα 

 Κνκβίν επαλαθνξάο 

 Κνκβίν επείγνπζαο ηάζεο κε ζπγθξάηεζε 

 Κνκβία Δθθίλεζεο / ηάζεο 

 Κνκβία Δθθίλεζεο / ηάζεο βνεζεηηθήο αληιίαο 

 Γηαθφπηεο νδεγψλ πηεξπγίσλ γηα ηηο ζέζεηο Αλνηθηφ / Δθηφο / Κιεηζηφ 

 Γηαθφπηεο Βαιβίδαο αλαθνπθίζεσο γηα ηηο ζέζεηο Αλνηθηφ / Δθηφο / Κιεηζηφ 

 Λπρλία ελδείμεσο φηη ε κνλάδα ιεηηνπξγεί ρσξίο πξφβιεκα 

 Δλδεηθηηθή ιπρλία Λεηηνπξγίαο Βνεζεηηθήο Αληιίαο 

 Λπρλίεο ελδείμεσο φηη ε αλαθνπθηζηηθή δηθιείδα είλαη Αλνηθηή ή Κιεηζηή 

 Λπρλίεο ελδείμεσο φηη ε Βαιβίδα Αλαξξφθεζεο είλαη Αλνηθηή ή Κιεηζηή 

 Λπρλίεο ελδείμεσο Σέινπο Αθνινπζίαο Δθθίλεζεο 

 Ρπζκηζηή ζέζεσο νδεγψλ πηεξπγίσλ 

Όιεο νη ελδείμεηο ζα κεηαθέξνληαη ζην PLC θαη ζην ΚΔΛ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ ψζηε ε 

εθθίλεζε ή ε ζηάζε ηεο κνλάδαο λα γίλεηαη κε ηε ζσζηή αθνινπζία θαη λα ιακβάλνληαη 

ηα θαηάιιεια κέηξα ζε πεξίπησζε βιάβεο. Σα φξγαλα θαη νη δηαθφπηεο πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζηε κνλάδα. 
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ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ ζα πεξηέρνληαη νη αζθάιεηεο, ηα ζηνηρεία ζχδεπμεο, νη 

ειεθηξνλφκνη, νη ρξνληθνί ειεθηξνλφκνη, ηα θπθιψκαηα ειέγρνπ θηι. 

Ο θπζεηήξαο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο έηζη ψζηε ε πίεζε, ζε ζπλζήθεο απφηνκεο 

κεηαβνιήο πηέζεσο, λα κελ ππεξβαίλεη ηελ πίεζε εμφδνπ, φπνηεο θαη αλ είλαη νη 

θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο εηζφδνπ θαη ζε φπνηα ζέζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη αλ 

βξίζθνληαη ηα νδεγά πηεξχγηα. 

Ζ πξνζηαζία έλαληη απφηνκεο κεηαβνιήο πηέζεσο ζα εμαζθαιίδεηαη απφ έλαλ δηαθφπηε 

δηαθνξηθήο πίεζεο κε ην θαηάιιειν θχθισκα ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη απφ κηα 

αλαθνπθηζηηθή δηθιείδα ηεο νπνίαο ν ειεθηξηθφο κεραληζκφο θηλήζεσο έρεη ρξφλν 

δηαδξνκήο 10 δεπηεξνιέπησλ πεξίπνπ. 

Δμάιινπ έλαο δηαθφπηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα ζηελ έμνδν ζα πξνθαιέζεη ηελ δηαθνπή 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζε πεξίπησζε πνπ ε ζεξκνθξαζία μεπεξάζεη ηα θαζνξηζκέλα 

φξηα. 

Ο θπζεηήξαο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ερνκνλσηηθφ θισβφ. Ο ερνκνλσηηθφο 

θισβφο πξέπεη λα είλαη αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ θπζεηήξα θαη ζα 

απνηειείηαη απφ εχθνια ζπλαξκνινγνχκελα ζηνηρεία απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα θαη 

άθιεθην ερνκνλσηηθφ πιηθφ πνιπνπξεζάλεο.  

Ο θισβφο πξέπεη λα δηαζέηεη αλεκηζηήξα γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο πςειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ειεθηξηθή καλδάισζε 

ζηακαηήκαηνο ηνπ θπζεηήξα ζε πεξίπησζε αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Οη αλεκηζηήξεο 

ζα είλαη ζεξκνζηαηηθά ειεγρφκελνη θαη πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη δεχηεξνο ζεξκνζηάηεο, 

πνπ ζα ζέηεη ηνλ θπζεηήξα «εθηφο» ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Δθηφο ησλ αλαθεξνκέλσλ αλσηέξσ, θάζε θπζεηήξαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα 

αθφινπζα : 

i. Δχθακπηνπο ζπλδέζκνπο εηζφδνπ θαη εμφδνπ, ηχπνπ θπζνχλαο απφ αλνμείδσην 

ράιπβα  

ii. Βαιβίδα αλαθνχθηζεο, ηχπνπ πεηαινχδαο ειεθηξνθίλεηε, κε κεραληζκφ θηλήζεσο 

κε ρξφλν δηαδξνκήο 10 δεπηεξφιεπηα πεξίπνπ, κε νξηαθνχο δηαθφπηεο γηα ηηο ζέζεηο 

«αλνηθηή» ή «θιεηζηή». Ο ειεθηξηθφο κεραληζκφο θηλήζεσο ζα είλαη 400 V, 50 Hz, 

ηξηθαζηθφο, κε αληηζηξεπηφ θηλεηήξα, θαηάιιεινο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία. Ζ 

βαιβίδα αλαθνχθηζεο ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε ζηγαζηήξα.  

iii. Βαιβίδεο απνκφλσζεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ, ηχπνπ πεηαινχδαο, κε νξηαθνχο 

δηαθφπηεο γηα ηηο ζέζεηο «αλνηθηή» θαη «θιεηζηή». 

iv. Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ζηελ έμνδν. 

5.3.3 Φπγνθεληξηθφο θπζεηήξαο πςειψλ ηαρπηήησλ 

Ο θπγνθεληξηθφο θπζεηήξαο πξέπεη λα είλαη κηα πιήξεο κνλάδα, δνθηκαζκέλε ζην 

εξγνζηάζην θαη έηνηκε πξνο εγθαηάζηαζε. Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλν 

ειεθηξνθηλεηήξα πςειψλ ζηξνθψλ, ξπζκηζηή ζηξνθψλ, ειεθηξνκαγλεηηθά έδξαλα ή 

έδξαλα αέξνο, βαιβίδα εθηφλσζεο, πίλαθα ειέγρνπ κε ελζσκαησκέλεο δηαηάμεηο 

πξνζηαζίαο θαη ερνκνλσηηθφ πεξίβιεκα ηνπνζεηεκέλα ζε κηα θνηλή βάζε.  Θα πξέπεη λα 
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είλαη ειαθξχο, λα έρεη κηθξέο δηαζηάζεηο θαη λα ιεηηνπξγεί ρσξίο θξαδαζκνχο. Γελ ζα 

πξέπεη λα απαηηείηαη ε θαηαζθεπή πιάθαο έδξαζεο. 

Ο θπζεηήξαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κία πηεξσηή εκηαλνηρηνχ ηχπνπ θαηαζθεπαζκέλε απφ 

πιηθφ πςειήο αληνρήο (π.ρ. ληνπξαινπκίλην). Ζ πηεξσηή ζα πξέπεη λα είλαη απεπζείαο 

ηνπνζεηεκέλε ζηνλ άμνλα. Σν ζπεηξνεηδέο πεξίβιεκα κε ηελ θιάληδα εμφδνπ ζα πξέπεη λα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηφ αινπκίλην AlSi7Mg-T6.  

Ζ κνλάδα ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε αεξφςπθην θηλεηήξα κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο 

πνπ ιεηηνπξγεί ζε πςειή ζπρλφηεηα απεπζείαο ζπδεπγκέλν κε ηνλ ζπκπηεζηή ν νπνίνο δελ 

έρεη πεξηνξηζκφ ζηνλ αξηζκφ εθθηλήζεσλ αλά ψξα. Οη ζηξνθέο ηνπ ζα κεηαβάιινληαη κε 

ξπζκηζηή ζηξνθψλ ελζσκαησκέλν ζηελ κνλάδα. χζηεκα κεηαβνιήο ησλ ζηξνθψλ κε ηελ 

βνήζεηα κεησηήξα ζηξνθψλ δελ γίλεηαη απνδεθηφ. ηηο δπν άθξεο ηνπ άμνλα ζα πξέπεη λα 

βξίζθνληαη απεπζείαο ηνπνζεηεκέλα ε πηεξσηή ηνπ ζπκπηεζηή θαη ηνπ αλεκηζηήξα ςχμεο. 

Ο άμνλαο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη θαηαθφξπθα ηνπνζεηεκέλνο γηα εμνηθνλφκεζε ρψξνπ 

θαη λα εδξάδεηαη ζε ειεθηξνκαγλεηηθά έδξαλα.  

Ζ κνλάδα ζα πξέπεη λα είλαη αεξφςπθηε. Ζ ςχμε ζα πξέπεη λα παξέρεηαη απφ αλεκηζηήξα 

ελζσκαησκέλν ζηνλ άμνλα ηνπ θηλεηήξα. χζηεκα πδξφςπμεο ή ςχμε κε εμσηεξηθνχο 

αεξηζηήξεο δελ γίλεηαη απνδεθηφ.  

 Ζ κνλάδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ειεθηξνκαγλεηηθά έδξαλα ή έδξαλα αέξνο. Ζ ζέζε ηνπ 

ξφηνξα ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ ηα έδξαλα θαη λα παξαθνινπζείηαη ζπλερψο απφ 

ελζσκαησκέλν ειεγθηή. Σα έδξαλα εμαζθαιίδνπλ ζπλερψο κε επαθή κεηαμχ θηλνχκελσλ 

επηθαλεηψλ θαζψο ν άμνλαο βξίζθεηαη ζε αηψξεζε. Έηζη δελ ππάξρνπλ ηξηβέο θαη θζνξέο 

θαη δελ απαηηείηαη ζχζηεκα ιίπαλζεο.  

Ζ κνλάδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ξπζκηζηή ζηξνθψλ γηα ηελ ξχζκηζε ηεο 

παξνρήο θαη ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζε ζρέζε κε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία, πίεζε θαη πγξαζία).  Ζ ξχζκηζε ηεο παξνρήο ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθψλ. Σα φξηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπκπηεζηή πξνγξακκαηίδνληαη ζηνλ ξπζκηζηή ζηξνθψλ (surgelimit, chokelimit, powerlimit 

θαη speedlimit).   

5.3.4 Κνριηνθφξνη θπζεηήξεο 

Ο θπζεηήξαο ζα είλαη ζεηηθήο εθηφπηζεο κε πεξηζηξεθφκελνπο θνριίεο θαη ζα εμαζθαιίδεη 

ζπκπίεζε αέξα απειιαγκέλνπ ειαίνπ (oil-free). Ζ ζρεδίαζε ζα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ζπκπίεζε κε πςειή ζεξκνδπλακηθή απφδνζε, ψζηε λα έρεη ελεξγεηαθή 

θαηαλάισζε πεξίπνπ 20% ρακειψηεξε απφ αληίζηνηρνπο ινβνεηδείο θπζεηήξεο. Ο 

θπζεηήξαο ζα ιακβάλεη θίλεζε απφ ειεθηξνθηλεηήξα, πνπ ζα θέξεη αλεκηζηήξα αεξηζκνχ 

κε αλεμάξηεην θηλεηήξα  (servoventilation)  γηα αζθαιή ιεηηνπξγία κε κεηαηξνπέα 

ζπρλφηεηαο ζε ρακειέο ζπρλφηεηεο. Ο θπζεηήξαο ζα δηαζέηεη θίιηξν αλαξξφθεζεο, 

ζηγαζηήξεο ζηελ αλαξξφθεζε θαη ζηε θαηάζιηςε, βαιβίδα αζθαιείαο θαη βαιβίδα 

αληεπηζηξνθήο θαη ζα είλαη ερνκνλσκέλνο κε θισβφ.  

Ο θπζεηήξαο ζα είλαη εμνπιηζκέλνο κε  ζχζηεκα ειεθηξνληθήο παξαθνινχζεζεο,  πνπ ζα 

παξαθνινπζεί φιεο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο (π.ρ.ζηάζκε θαη ζεξκνθξαζία 

ιαδηνχ, ζεξκνθξαζία  θαηάζιηςεο, πίεζε αλαξξφθεζεο θαη θαηαζιηςεο, ειεθηξνληθή 
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επηηήξεζε αλεκηζηήξα αεξηζκνχ ερνκνλσηηθνχ θισβνχ) θαη ζα  πξνεηδνπνηεί είηε ιφγσ 

βιάβεο, είηε φηαλ ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε. 

5.3.5 πκπηεζηέο βηναεξίνπ 

Γηα ηελ ζπκπίεζε ηνπ βηναεξίνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζηξνθηθνί ζπκπηεζηέο, ηχπνπ 

πεξηζηξεθνκέλσλ πηεξπγίσλ (rotaryvane), θαηάιιεινη γηα ζπλερή ιεηηνπξγία, 

ιηπαηλφκελνη κε νξπθηέιαην κέζσ εηδηθήο αληιίαο ιίπαλζεο. 

Σν πεξίβιεκα ησλ ζπκπηεζηψλ βηναεξίνπ ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν, ηνπ νπνίνπ ε 

εμσηεξηθή επηθάλεηα ζα ςχρεηαη κέζσ λεξνχ, ζηε πεξίπησζε πνπ ε αλαπηπζζφκελε 

ππεξπίεζε ππεξβαίλεη ηα 2,0bar. Όια ηα πιηθά θαηαζθεπήο ζα είλαη θαηάιιεια γηα ην 

δηαθηλνχκελν βηναέξην. Ο άμνλαο πεξηζηξνθήο ζα ζηεγαλνπνηείηαη κέζσ εηδηθψλ 

κεραληθψλ ζηππηνζιηπηψλ, πνπ ζα εκπνδίδνπλ ηελ έμνδν ηνπ αεξίνπ απφ ηνλ ζπκπηεζηή. 

Σα θηλνχκελα ηκήκαηα ηνπ ζπκπηεζηή ζα είλαη ζηαηηθά θαη δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλα. 

Σν ηκήκα αλαξξφθεζεο θάζε ζπκπηεζηή ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε : 

i. θαηξηθή δηθιείδα απνκφλσζεο 

ii. Πηεδνζηάηε ρακειήο πίεζεο αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ γηα ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπκπηεζηή ζε πεξίπησζε ρακειήο πίεζεο εηζφδνπ θαη  

iii. Φίιηξν εηζφδνπ κε ζηνηρείν απφ αλνμείδσην ράιπβα, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θπζεηήξα θαη ηνπ δηθηχνπ βηναεξίνπ. Σν θίιηξν ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα 

ζπγθξαηεί ζσκαηίδηα κεγέζνπο κεγαιχηεξν απφ 250 κm ή φζν απαηηεί ν 

θαηαζθεπαζηήο ησλ ζπκπηεζηψλ. Θα ηνπνζεηεζεί ην ιεπηφηεξν. 

Ο ζσιήλαο θαηάζιηςεο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε : 

i. Γηθιείδα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ππεξπίεζε, δηαζηαζηνινγεκέλε γηα ηε 

ζπλνιηθή παξνρή ηνπ ζπκπηεζηή 

ii. Γηαθφπηε αζθαιείαο αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ γηα ηελ πξνζηαζία απφ πςειή 

ζεξκνθξαζία αεξίνπ 

iii. Γηθιείδα αληεπηζηξνθήο θαη  

iv. θαηξηθή δηθιείδα απνκφλσζεο. 

ηνπο θιάδνπο αλαξξφθεζεο θαη θαηάζιηςεο ζα ππάξρνπλ θαηάιιεια βαζκνλνκεκέλνη 

δείθηεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο σξνινγηαθνχ ηχπνπ κε δηθιείδα απνκφλσζεο. 

Οη ζπκπηεζηέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλν δηαρσξηζηή ειαίνπ, ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ε παξνπζία ειαίνπ ζην αέξην κεηά ηνλ ζπκπηεζηή. 

Ζ θίλεζε ζα δίλεηαη απφ έλαλ αζχγρξνλν, ηξηθαζηθφ, αεξφςπθην θηλεηήξα απεπζείαο 

κέζσ ειαζηηθνχ ζπλέζκνπ ή κέζσ ηξνραιηψλ θαη ηκάληα ηχπνπ V. Όια ηα θηλνχκελα κέξε 

πξέπεη λα είλαη δπλακηθά θαη ζηαηηθά δπγνζηαζκηζκέλα. Ο θηλεηήξαο ζα είλαη 

αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα ΔΝ 50014 – ΔΝ 50018, 

ειάρηζηεο θιάζεο πξνζηαζίαο ΔΔx-d IIB t3–IP55 θαη εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 10% 

κεγαιχηεξεο ηεο κέγηζηεο απαηηνχκελεο. 
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Σν φιν ζπγθξφηεκα ζπκπηεζηή πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ 

αληηεθξεθηηθφηεηαοΑΣΔΥ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 94/9/EC . 

Ο θάζε ζπκπηεζηήο ζα είλαη πιήξεο επί πιαηζίνπ κε ειαζηηθέο αληηθξαδαζκηθέο βάζεηο. 

Σν δεχγνο θηλεηήξα-θπζεηήξα ζα εδξάδεηαη επί θνηλήο βάζεο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ 

ραιχβδηλνπο δνθνχο. Ζ βάζε εδξάδεηαη ζην δάπεδν κέζσ ειαζηηθψλ ζπλδέζκσλ γηα ηελ 

απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ. Ζ ζχλδεζε ησλ θπζεηήξσλ κε ην δίθηπν ηνπ βηναεξίνπ ζα 

γίλεηαη κε εηδηθνχο κεηαιιηθνχο αληηθξαδαζκηθνχο ζπλδέζκνπο ηχπνπ θπζαξκφληθαο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη απφ ηηο Πξνδηαγξαθέο, ν ζπκπηεζηήο ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ κεηαςχθηε γηα ηελ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζπκπηεζκέλνπ 

βηναεξίνπ, ζηα επηζπκεηά φξηα. 

Σν θέιπθνο ηνπ ελαιιάθηε ζα είλαη ραιχβδηλν θαη νη εζσηεξηθνί ζσιήλεο ηνπ απφ 

αλνμείδσην ράιπβα AISI 316. έλαο δηαθφπηεο ξνήο αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ ζα ηνπνζεηεζεί 

γηα ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκπηεζηή ζε πεξίπησζε κε επαξθνχο ξνήο ηνπ λεξνχ 

ςχμεο. 

Ζ απαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο απφ ην λεξφ ςχμεο ζα γίλεηαη κε θαηάιιειν αεξφςπθην ςχθηε 

κε πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ειεθηξνληθφ – ειεθηξηθφ πίλαθα γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο. Ζ θαηαζθεπή ησλ ζσιελψζεσλ λεξνχ ζα είλαη απφ αλνμείδσην 

ράιπβα AISI A 316 θαη ην φιν ζχζηεκα ζα ζηεξίδεηαη ζε αληηθξαδαζκηθέο βάζεηο. 

ηνλ αγσγφ βηναεξίνπ, κεηά ηελ έμνδν απφ ηνλ ελαιιάθηε, ζα ππάξρεη ζεξκνζηάηεο 

πςειήο ζεξκνθξαζίαο αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ ΔΔx-d IIC T6, γηα ηε δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκπηεζηή, ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο 

ζεξκνθξαζίαο. 

Σν θχθισκα ηνπ λεξνχ ςχμεο ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ κε θαηάιιειε αληιία θπθινθνξίαο 

θαη ραξαθηεξηζηηθά φπσο νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ζπκπηεζηή. ην θχθισκα λεξνχ 

πξέπεη λα ππάξρεη δηθιείδα αληεπηζηξνθήο ζηελ θαηάζιηςε ηεο αληιίαο θπθινθνξίαο θαη 

δηθιείδεο απνκφλσζεο αλάληε θαη θαηάληε ηνπ ελαιιάθηε, ηεο αληιίαο θαη ηνπ ςχθηε. 

5.3.6 Booster βηναεξίνπ 

ηελ πεξίπησζε ζπκπηεζηψλ  βηναεξίνπ ρακειήο πίεζεο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο ξνήο ηνπ 

βηναεξίνπ ζε ππξζνχο, ιέβεηεο ή κεραλέο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(boostersβνηναεξίνπ), απηνί ζα είλαη ηχπνπ πιεπξηθνχ θαλαιηνχ, απειιαγκέλνη ιαδηνχ 

(oil-free), κε πεξίβιεκα απφ αινπκίλην πνπ ζα θέξεη εμσηεξηθά πηεξχγηα γηα ηελ ςχμε ηνπ 

θαη πηεξσηή απφ αινπκίλην, δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλε. Ζ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ άμνλα ζα 

γίλεηαη κε θαηάιιειε δηάηαμε δαθηπιίσλ ζηεγαλφηεηαο. Ο θηλεηήξαο ζα είλα απεπζείαο 

πξνζαξκνζκέλνο ζηνλ θπζεηήξα κέζσ θιάληδαο ή ελαιιαθηηθά ε θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη 

κέζσ ηξνραιηψλ θαη ηξαπεδνεηδψλ ηκάλησλ. Δθφζνλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά, ν 

ζπκπηεζηήο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ.  

Σν φιν ζπγθξφηεκα ζπκπηεζηή ζα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ αληηεθξεθηηθφηεηαοΑΣΔΥ 

ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 94/9/EC . 
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6. ΣΠ-ΗΜ-6: ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

6.1 Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο, πνπ εγθαζίζηαηαη ζηηο 

επηκέξνπο κνλάδεο θαη εηδηθφηεξα ζηνπο ηαηληνδξφκνπο θαη ηνπο θνριηνκεηαθνξείο.  

6.2 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 (servicefactor) ηνπ ειεθηξνκεησηήξα 

ησλ κεραληζκψλ θίλεζεο ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,50 θαη ην ζχζηεκα κεηαδφζεο θίλεζεο 

ζα είλαη ππνινγηζκέλν γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 20.000 σξψλ. 

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 Σαηληφδξνκνη 

Οη κεηαθνξηθέο ηαηλίεο ζα έρνπλ ην θαηάιιειν πιάηνο γηα ηελ απαηηνχκελε θαηά 

πεξίπησζε δπλακηθφηεηα.  

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. Ζ κεηαθνξηθή ηαηλία ζα κπνξεί 

λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία θαη φηαλ είλαη πιήξσο θνξησκέλε  

Ο ηκάληαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο κε εληζρπκέλα ζηξψκαηα απφ nylon ή 

ηζνδχλακν χθαζκα θαη λα κπνξεί λα παξαιακβάλεη θξνπζηηθά θνξηία, ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ ην κεηαθεξφκελν πιηθφ. Ο ηκάληαο ζα είλαη ζπλερήο κε ζπγθνιιήζεηο δηα 

βνπιθαληζκνχ (vulcanizedsplicing). H εγθάξζηα δηάηαμε ηεο ηαηλίαο (ζθάθε) πξέπεη λα 

είλαη ηέηνηα, ψζηε λα παξέρεηαη ηθαλνπνηεηηθή δηαηνκή, κε εγθάξζηα θιίζε κηθξφηεξε απφ 

30
0
. 

Σα ξάνπια θίλεζεο θαη επαλαθνξάο ζα είλαη ζηεγαλνχ ηχπνπ, θαηαζθεπαζκέλα απφ 

αλνμείδσην ράιπβα. Σα ξάνπια επαλαθνξάο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο 

απηνθαζαξηζκνχ. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ ξάνπισλ θίλεζεο δελ πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξε απφ 1,00 m, ελψ ζηα ζεκεία θφξησζεο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 500 mm.  

To ηχκπαλν ζηα άθξα ηεο κεηαθνξηθήο ηαηλίαο πξέπεη λα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, 

θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί δηάηαμε 
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ηάλπζεο κε αλνμείδσηεο ληίδεο. ην άθξν ηεο ηαηλίαο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ 

θαζαξηζηήξεο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304, κε αληίβαξν θαη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο.  

Οη πνδηέο ηεο ηαηλίαο ζηα ζεκεία απφξξηςεο θαη φπνπ είλαη πηζαλφλ λα ππάξμνπλ 

ππεξρεηιίζεηο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304.  

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). 

Ζ κεηαθνξηθή ηαηλία πξέπεη λα δηαζέηεη ζχξκα αζθαιείαο, πνπ ζα ηελ ζέηεη εθηφο 

ιεηηνπξγίαο, φηαλ ηξαβερηεί (ραιηλνδηαθφπηεο). 

6.3.2 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 δηακέηξνπ > Φ300. Ζ θιίζε ηνπο πξνο ηελ νξηδφληηα 

δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 30
ν
, 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: κέ 

άμνλα ή ρσξίο άμνλα, αλάινγα κε ην δηαθηλνχκελν πιηθφ.  
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7. ΣΠ-ΗΜ-7: ΑΝΤΦΧΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

7.1 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 ζηηο Δηδηθέο 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.  

7.2 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, 

πηζηνπνηεκέλνπ κε ISO. 

7.3 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. 

7.3.1 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.  
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7.3.2 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 3 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. 

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. 

7.3.3 Ζιεθηξνθηλεηέο γεξαλνγέθπξεο 

 

Ηζρχεη ε ΔΣΔΠ 08-08-03-00 «Γεξαλνγέθπξεο αληιηνζηαζίσλ». 
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8. ΣΠ-ΗΜ-8: ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΞΑΔΡΙΜΟΤ 

8.1 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 ζε θηίξηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο φπνπ παξνπζηάδνληαη ζεξκηθά θνξηία ιφγσ απσιεηψλ, ζα κειεηεζνχλ ψζηε 

λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε κέγηζηε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία λα κελ μεπεξλά θαηά 5
0
C ηελ 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 

8.2 Τιηθά 

Γεληθά ε επηινγή ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε κεηαμχ 

άιισλ ην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ ησλ ρψξσλ πνπ εμαεξίδνληαη.  

8.2.1 Αεξαγσγνί 

Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ην πξσηεχνλ δίθηπν ησλ αεξαγσγψλ εληφο ησλ 

θηηξίσλ, θαζψο επίζεο θαη ην πξσηεχνλ δίθηπν εθηφο ησλ θηηξίσλ, εθ’ φζνλ είλαη ππφγεην, 

ζα θαηαζθεπαζηεί απφ PVC. Σν ππέξγεην εθηφο ησλ θηηξίσλ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ 

ραιπβδνειάζκαηα θπθιηθήο ή νξζνγσληθήο δηαηνκήο.  

Σν δεπηεξεχνλ δίθηπν εληφο ησλ θηηξίσλ 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 

8.2.1.1 Υαιχβδηλνη αεξαγσγνί 

Οη αεξαγσγνί ζα είλαη νξζνγσληθήο ή θπθιηθήο δηαηνκήο, θαηαζθεπαζκέλνη απφ 

αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 ή 316 ή εθ’ φζνλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά, απφ 

γαιβαληζκέλε ιακαξίλα (ΠΞ 40 κm).  

Σα ειάρηζηα πάρε ησλ αεξαγσγψλ δίδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα.  

Πίλαθαο 1 : Διάρηζηα πάρε ησλ ραιχβδηλσλ 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 
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1071 - 1500 1,0 1,0 

> 1501 1,25 1,25 

Γηα ηελ αχμεζε ηεο αθακςίαο ησλ νξζνγσληθψλ αεξαγσγψλ πξέπεη λα γίλνληαη 

θαηάιιειεο εληζρχζεηο.  

8.2.1.2 Αεξαγσγνί πιαζηηθνί  

Αεξαγωγνί πιαζηηθνί. Οη πιαζηηθνί αγσγνί ζα είλαη ζχκθσλα κε 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. HelidurSpiral) 

 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 

 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 αλζεθηηθνί ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ 

ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα είλαη απφ -5
0
C έσο +50

0
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.  

Οη ζσιήλεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο -18
0
C έσο +120

0
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. 
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8.2.2 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. 

8.2.3 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:  

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 

8.2.3.1 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.  

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. 
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8.2.3.2 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 (SPLITDAMPERS) ξπζκίδνπλ ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ 

αέξα ζε δχν ξεχκαηα. 

8.2.3.3 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. 

8.2.3.4 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 ζε ζεξκνθξαζίεο 70
0
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.  

8.2.4 Αλεκηζηήξεο 

8.2.4.1 Φπγνθεληξηθνί αλεκηζηήξεο 

Οη θπγνθεληξηθνί αλεκηζηήξεο ζα είλαη απιήο ή δηπιήο αλαξξφθεζεο, αληηζπελζηξηθνχ 

ηχπνπ (anti-spark), φπνπ ππάξρεη πεξηβάιινλ εθξεθηηθψλ αεξίσλ, 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.  
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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.  

Όιεο νη θαηαζθεπαζηηθέο θιάζεηο πξέπεη λα θέξνπλ έδξαλα κε ξνπιεκάλ βαξέσο ηχπνπ 

απηνξπζκηδφκελα γηα δηάξθεηα δσήο 50.000 ψξεο. 

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 20% 

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 είηε απ’ 

επζείαο είηε  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, φπνπ απηφ 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.  

8.2.4.2 Αμνληθνί αλεκηζηήξεο 

Οη αμνληθνί αλεκηζηήξεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε.  

Οη πηεξσηέο ζα απνηεινχληαη απφ πηεξχγηα θαηαζθεπαζκέλα είηε απφ γαιβαληζκέλε 

ιακαξίλα πξεζζαξηζηή είηε απφ αινπκίλην ή πιαζηηθφ πιηθφ. 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 πεξηζηξνθήο 1.450 rpm ή κηθξφηεξεο κε βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ ΗΡ55. 

Ζ ειεθηξηθή κφλσζε πξέπεη λα είλαη θιάζεο Β θαη θαηάιιειε γηα κέγηζηε ζεξκνθξαζία 

αέξα 40
Ο
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.  
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Οη αμνληθνί αλεκηζηήξεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ αλνμείδσηεο ζίηεο γηα ηελ 

απνθπγή εηζφδνπ εληφκσλ. 

8.3 Δθηέιεζε εξγαζηώλ 

8.3.1 Μειέηε εθαξκνγήο 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ εμαεξηζκνχ κίαο κνλάδαο λα 

ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε ζρέδην δηθηχνπ εμαεξηζκνχ. 

8.3.2 Καηαζθεπή δηθηχνπ αεξαγσγψλ 

8.3.2.1 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 κνξθνζίδεξν πνπ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ζα γαιβαληζηεί ελ ζεξκψ (ΠΞ 80 κm) 

ή   

 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.   

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 είηε αλνμείδσηα ή γαιβάληζκέλα ελ ζεξκψ 

(ΠΞ 80 κm). 

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.  

8.3.2.2 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 
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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. 

8.3.2.3 Αλεκηζηήξεο  

Γεληθά ε ζέζε θαη ν ηξφπνο ηνπνζέηεζεο ησλ αλεκηζηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο 

κε ηηο παξαθάησ γεληθέο αξρέο : 

 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. 

8.3.3 Έιεγρνο θαη ξχζκηζε δηθηχσλ εμαεξηζκνχ 

8.3.3.1 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. 

8.3.3.2 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%)  

8.3.3.3 Ρπζκίζεηο δηθηχνπ  

i. Θα γίλεη κέηξεζε ηεο παξνρήο φισλ ησλ θπξίσλ θιάδσλ ηνπ δηθηχνπ ησλ 

αεξαγσγψλ κε ζσιήλα PITOT θαη ζηε ζπλέρεηα ξχζκηζε ησλ ξπζκηζηηθψλ 

δηαθξαγκάησλ (VOLUMEDAMPERS) φισλ ησλ θπξίσλ θιάδσλ έηζη ψζηε λα 
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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 

(DEFLECTINGVANEANEMOMETER). 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 
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9. ΣΠ-ΗΜ-9: ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

9.1 Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηνλ εμνπιηζκφ, πνπ εγθαζίζηαηαη ζηηο επηκέξνπο 

κνλάδεο επεμεξγαζίαο.  

9.2 Γεληθά 

Ο εμνπιηζκφο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ΔΝ 12255. Θα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ πξνκεζεπηέο νη νπνίνη είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη ζχκθσλα κε ην ISO 9001 ή ηζνδχλακν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή 

ηέηνηνπ εμνπιηζκνχ. Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα παξαδνζεί πξέπεη λα έρεη απνδεηθηηθά θαιήο 

θαη αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο ζε παξφκνηα έξγα, λα είλαη αλζεθηηθφο θαη απιφο ζηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ. Θα 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 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 Αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ Τπεξεζία, φηη ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο 

θαιχπηεηαη απφ αληαιιαθηηθά γηα κηα 10εηία απφ ηελ εκέξα εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

Σα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 

θαη ζηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο. 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. 

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. 

Ζ εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο 

ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Καηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
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θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε, ηε 

ζέζε ηνπ έξγνπ ζε ιεηηνπξγία θαη ηηο δνθηκέο ηνπ.  

9.3 Δμνπιηζκόο εζράξωζεο 

Ζ εζράξσζε, νη κνλάδεο κεηαθνξάο θαη ν εμνπιηζκφο ζπκπίεζεο ησλ εζραξηζκάησλ 

πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο. Γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηνλ έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ ζα 

πξέπεη λα πξνβιεθζεί αιιεινπρία εθθίλεζεο θαη ζηάζεο ηνπ επηκέξνπο εμνπιηζκνχ. 

Αλάινγα κε ην δηάθελν ησλ εζραξψλ απηέο δηαθξίλνληαη ζε :  

 ρνλδξνεζράξεο: δηάθελν απφ 20 mm έσο 50 mm 

 εζράξεο κεζαίνπ κεγέζνπο: δηάθελν απφ 10 mm έσο 20 mm  

 ιεπηνεζράξεο: δηάθελν απφ 3 mm έσο 10 mm 

 ιεπηνθφζθηλν: δηάθελν κηθξφηεξν 3 mm 

Ο ηχπνο ηεο εζράξαο (παιηλδξνκηθή, βαζκηδσηή, θπιηφκελε, ηχκπαλν εζράξσζεο θηι.), ην 

δηάθελν, θαζψο επίζεο θαη ε αλάγθε πξφβιεςεο ζπκπηεζηή εζραξηζκάησλ, θαζνξίδεηαη 

ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ Μειέηε.   

9.3.1 Παιηλδξνκηθή εζράξα 

Οη εζράξεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ζπζηνηρία παξαιιήισλ θαη επζχγξακκσλ 

ξάβδσλ ελζσκαησκέλσλ ζε πιαίζην, πνπ πεξηβάιιεη ηηο ξάβδνπο θαη έηζη δηακνξθψλεηαη 

κία ζηηβαξή θαη νιφζσκε θαηαζθεπή πνπ δελ ζα παξνπζηάδεη θακπηηθέο παξακνξθψζεηο. 

Ζ απνκάθξπλζε ησλ εζραξηζκάησλ πνπ ζπγθξαηνχληαη απφ ηηο ξάβδνπο ηεο εζράξαο ζα 

γίλεηαη είηε κε ζχζηεκα αηέξκνλνο ηχπνπ ή κε ηελ ρξήζε παιηλδξνκηθνχ μέζηξνπ. Σα 

εζραξίζκαηα ζην άλσ άθξν ηεο δηαδξνκήο ηνπ μέζηξνπ, κέζσ ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνχ 

ηνπ θηεληνχ, ζα δηαηίζεληαη ζε γιίζηξα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα νδεγνχληαη ζηηο κεηαθνξηθέο 

δηαηάμεηο ή ηνπο θάδνπο απφζεζεο. Ο κεραληζκφο θαζαξηζκνχ (θηέλη) ζα πξέπεη λα 

πξνζηαηεχεηαη απφ ππεξθφξηηζε κε θαηάιιεια κεραληθά ή/θαη ειεθηξηθά κέζα.  

Ο κεραληζκφο θίλεζεο ηνπ θηεληνχ ζα 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 (servicefactor) ηνπ ειεθηξνκεησηήξα 

ησλ κεραληζκψλ θίλεζεο ηνπ θηεληνχ ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,50 θαη ην ζχζηεκα 

κεηαδφζεο θίλεζεο ζα είλαη ππνινγηζκέλν γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 20.000 σξψλ. 

Ζ θφξηηζε ηεο εζράξαο πξέπεη λα ιακβάλεηαη κεγαιχηεξε απφ 1,0 kN/m πιάηνπο εζράξαο 

θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 0,6 kN. H εζράξα ζα πξέπεη λα 

ζρεδηαζηεί γηα ειάρηζηε πδξαπιηθή πίεζε (δηαθνξηθή ζηάζκε αλάληε-θαηάληε) ίζε 

ηνπιάρηζηνλ κε 0,50 m.  

Οη ξάβδνη ηεο εζράξαο θαη ην θηέλη πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην 

ράιπβα AISI 304. Σν πιαίζην ηεο εζράξαο πξέπεη λα είλαη ραιχβδηλν, ζπλαξκνινγνχκελν 

κε θνριίεο απφ αλνμείδσην ράιπβα. Ζ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ ραιχβδηλσλ κεξψλ 

ηεο εζράξαο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο.  



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ Δ.Κ.Ν.ΒΤΑ 
του Δήμου Ορεςτιάδασ 

Σεύχη Δημοπράτηςησ 
Σεύχοσ 5. Γενικέσ Προδιαγραφέσ 

Σεύχος 5.2. Σεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών Εργασιών  

  Σελίδα72 

 

9.3.2 Βαζκηδσηή ή θπιηφκελε εζράξα 

Ζ βαζκηδσηή εζράξα ζα απνηειείηαη απφ δχν θιηκαθσηέο επηθάλεηεο εθ ησλ νπνίσλ ε κία 

είλαη ζηαζεξά ζπλδεδεκέλε κε ην πιαίζην, ε δε δεχηεξε θιηκαθσηή επηθάλεηα θηλείηαη 

έθθεληξα σο πξνο ηελ πξψηε δεκηνπξγψληαο κηα ζπλερψο θηλνχκελε ζθάια. Σα 

εζραξίζκαηα πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηελ εκπξφζζηα πιεπξά ηεο εζράξαο, αλάινγα κε ηα 

δηάθελα ηεο επηθάλεηαο εζράξσζεο επηθάζνληαη ζηηο βαζκίδεο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη 

ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη βήκα πξνο βήκα ζηελ ακέζσο επφκελε βαζκίδα, κέρξη ηελ 

δηάηαμε δηάζεζεο ησλ εζραξηζκάησλ. 

Ζ θπιηφκελε εζράξα, απνηειείηαη απφ παξάιιειεο ζεηξέο γάληδσλ, πνπ θέξνληαη απφ 

νξηδφληηνπο άμνλεο θαηαζθεπαζκέλνπο απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ζρεκαηίδνπλ κία δηπιή 

ζπλερή επηθάλεηα εζραξηζκνχ. Ζ πξψηε επηθάλεηα εζράξσζεο δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ 

πξνηεηακέλν γάληδν ησλ ζηνηρείσλ θίιηξαλζεο ζπγθξαηψληαο ηα ρνλδξά ζηεξεά θαη ε 

δεχηεξε επηθάλεηα δεκηνπξγείηαη απφ ηελ επίπεδε αθκή ηνπ ζηνηρείνπ θαη έηζη 

επηηπγράλεηαη ε ιεπηή εζράξσζε. H επηθάλεηα εζραξηζκνχ θηλείηαη κε ηελ βνήζεηα 

αιπζίδσλ θίλεζεο, παξαζέξλνληαο θαη ηα εζραξίζκαηα πξνο ηελ δηάηαμε δηάζεζεο. Σα 

ζηνηρεία εζραξηζκνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ABS.  

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 (servicefactor) ηνπ ειεθηξνκεησηήξα ησλ κεραληζκψλ 

θίλεζεο ηνπ θηεληνχ ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,50 θαη ην ζχζηεκα κεηαδφζεο θίλεζεο ζα 

είλαη ππνινγηζκέλν γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 20.000 σξψλ. 

Ζ θφξηηζε ηεο εζράξαο πξέπεη λα ιακβάλεηαη κεγαιχηεξε απφ 1,0 kN/m πιάηνπο εζράξαο 

θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 0,6 kN. H εζράξα ζα πξέπεη λα 

ζρεδηαζηεί γηα ειάρηζηε πδξαπιηθή πίεζε (δηαθνξηθή ζηάζκε αλάληε-θαηάληε) ίζε 

ηνπιάρηζηνλ κε 0,50 m.  

Σν πιαίζην ηεο εζράξαο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα, ελψ ε επηθάλεηα εζράξσζεο ζα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα ή απφ θαηάιιειν πιαζηηθφ (π.ρ. ABS).  

9.3.3 Σχκπαλν εζράξσζεο 

Ζ επηθάλεηα εζράξσζεο δηακνξθψλεηαη απφ αλνμείδσηεο ηνμσηέο ξάβδνπο, ή απφ 

δηάηξεηε θπιηλδξηθή εζράξα. Σα ιχκαηα δηαξξένπλ ηελ θπιηλδξηθή εζράξα θαη ηα 

εζραξίζκαηα ζπγθξαηνχληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηπκπάλνπ (εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά). Ο 

θαζαξηζκφο ησλ εζραξηζκάησλ γίλεηαη είηε κε πεξηζηξεθφκελν βξαρίνλα, ή απφ ζηαζεξφ 

βξαρίνλα θαη πεξηζηξεθφκελν θηέλη.  

Δθ’ φζνλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά, γηα κηθξέο παξνρέο θαη γηα κε επηβαξεκέλα ιχκαηα, ν 

θαζαξηζκφο ηνπ ηπκπάλνπ κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ θνριία κεηαθνξάο ησλ εζραξηζκάησλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιεια δηακνξθσκέλε βνχξηζα 

θαζαξηζκνχ ηνπνζεηεκέλε κεησπηθά ζηνλ έιηθα ηνπ θνριία.   

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 (servicefactor) ηνπ ειεθηξνκεησηήξα ησλ κεραληζκψλ 
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θίλεζεο ηνπ θηεληνχ ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,50 θαη ην ζχζηεκα κεηαδφζεο θίλεζεο ζα 

είλαη ππνινγηζκέλν γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 20.000 σξψλ. 

Ζ θφξηηζε πξέπεη λα ιακβάλεηαη κεγαιχηεξε απφ 1,0 kN/m πεξηκέηξνπ εζράξαο θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 0,6 kN. H εζράξα ζα πξέπεη λα 

ζρεδηαζηεί γηα ειάρηζηε πδξαπιηθή πίεζε (δηαθνξηθή ζηάζκε αλάληε-θαηάληε) ίζε 

ηνπιάρηζηνλ κε 0,50 m.  

Σν ηχκπαλν εζράξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα.  

9.3.4 πκπίεζε εζραξηζκάησλ 

Δθ’ φζνλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά ηα εζραξίζκαηα ζα πξέπεη λα ζπκπηέδνληαη πξηλ ηελ 

δηάζεζή ηνπο ζε θάδνπο απνζήθεπζεο. 

Οη εζράξεο, νη κεηαθνξηθέο δηαηάμεηο θαη ν ζπκπηεζηήο εζραξηζκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο θαη λα ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζαλ κία εληαία κνλάδα. Γηα ηελ 

αζθάιεηα θαη ηνλ έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί αιιεινπρία εθθίλεζεο 

θαη ζηάζεο ηνπ επηκέξνπο εμνπιηζκνχ. ηε πεξίπησζε πνπ ε ηξνθνδφηεζε ηνπ ζπκπηεζηή 

γίλεηαη κε ζσιήλα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ κεηξεηή ζηάζκεο, ή αλάινγε δηάηαμε γηα ηελ 

πξνζηαζία απφ ηπρφλ ππεξρεηιίζεηο.  

ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δηαηάμεσλ κεηαθνξάο θαη ζπκπίεζεο εζραξηζκάησλ ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε κεηαμχ άιισλ:  

 θαηάιιειν κέγεζνο ηεο ρνάλεο ζπιινγήο εζραξηζκάησλ  

 εχθνια απνζπλαξκνινγήζηκα ηκήκαηα ησλ δηαηάμεσλ, πνπ είλαη ελδερφκελν λα 

κπινθάξνπλ 

 ζχλδεζε κε ην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ ηεο εγθαηάζηαζεο 

 δπλαηφηεηα παξάθακςεο ησλ επηκέξνπο δηαηάμεσλ 

 επθνιία πξφζβαζεο 

Όια ηα ηκήκαηα ησλ δηαηάμεσλ κεηαθνξάο θαη ζπκπίεζεο ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ γηα 

ην κέγηζην θνξηίν, πνπ πξνθχπηεη, φηαλ ν επηκέξνπο εμνπιηζκφο κπινθάξεη απφ νγθψδε 

αληηθείκελα.  

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 (servicefactor) ηνπ ειεθηξνκεησηήξα ησλ κεραληζκψλ 

θίλεζεο ηνπ θηεληνχ ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,50 θαη ην ζχζηεκα κεηαδφζεο θίλεζεο ζα 

είλαη ππνινγηζκέλν γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 20.000 σξψλ. 

9.4 Δμνπιηζκόο εμάκκωζεο 

Ζ παιηλδξνκηθή γέθπξα ζα θαηαζθεπαζζεί απφ κνξθνζίδεξν ζα πξέπεη λα θέξεη ηξνρνχο 

θίλεζεο, νδεγνχο θίλεζεο, ειεθηξνθηλεηήξα κε ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο ζηνπο 

ηξνρνχο, δηαθφπηεο πέξαηνο κε θαηάιιειν κεραληζκφ ελεξγνπνίεζεο, ειεθηξηθφ πίλαθα 

πξνζηαζίαο ΗΡ55 κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο. Σα μέζηξα ιηπψλ θαη 

επηπιεφλησλ ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304. 
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χκθσλα κε ΔΝ 12255-3, ε θφξηηζε ηνπ ζαξσηή άκκνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

10 kN/m
2
. Σν θηλεηφ θνξηίν ηεο παιηλδξνκηθήο γέθπξαο ζα ιακβάλεηαη 1,5 kN/m

2
 θαη ην 

κέγηζην βέινο θάκςεο, πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θνξηίσλ κε εμαίξεζε ηνπ θηλεηνχ 

θνξηίνπ, δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 1/500 ηνπ κήθνπο ηεο γέθπξαο.  

Δθ’ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν ζπληειεζηήο ρξήζεο (servicefactor) ηνπ 

ειεθηξνκεησηήξα ηεο γέθπξαο εμάκκσζεο ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,50 θαη ην ζχζηεκα 

κεηαδφζεο θίλεζεο ζα είλαη ππνινγηζκέλν γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 20.000 σξψλ. 

Ζ ζπιιεγφκελε άκκνο ζα πξέπεη λα νδεγείηαη ζε ακκνδηαρσξηζηή θαη εθ’ φζνλ 

πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά ζε ακκνπιπληεξίδα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ νξγαληθψλ. Σα 

νξγαληθά απφ ηελ πιχζε ηεο άκκνπ ζα νδεγνχληαη ζηελ θχξηα γξακκή επεμεξγαζίαο.  

Οη αληιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνθνκηδή ηεο άκκνπ πξέπεη λα είλαη ππνβξχρηεο 

ηχπνπ vortex, θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο. Δθ’ φζνλ γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ηεο άκκνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αεξαληιίεο, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί δηάηαμε 

θαζαξηζκνχ ηεο ζσιελνγξακκήο κε βηνκεραληθφ λεξφ. 

Οη αληιίεο απνθνκηδήο ηεο άκκνπ, νη ζσιελψζεηο θαη νη δηαηάμεηο δηαρσξηζκνχ ή/θαη 

πιχζεο ηεο άκκνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο θαη λα ιεηηνπξγνχλ 

ηθαλνπνηεηηθά ζαλ κία εληαία κνλάδα. Γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηνλ έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ 

ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί αιιεινπρία εθθίλεζεο θαη ζηάζεο ηνπ επηκέξνπο εμνπιηζκνχ. 

Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ δηαηάμεηο κέηξεζεο ζηάζκεο, ή αλάινγε δηάηαμε γηα ηελ 

πξνζηαζία απφ ηπρφλ ππεξρεηιίζεηο. 

9.5 πγθξόηεκα 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 ζηαζεξνχ ή 

πεξηζηξεθφκελνπ ηχκπαλνπ. Σα ιχκαηα δηαξξένπλ ηελ θπιηλδξηθή εζράξα απφ κέζα πξνο 

ηα έμσ θαη ηα ζπγθξαηνχκελα ζηεξεά απνκαθξχλνληαη κέζσ θνριία. 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 ζηάζκε 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 
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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 θπζεηήξα θαηάιιειεο δπλακηθφηεηαο, πνπ ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ 

ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ζα 

πξνζθέξεηαη θαη έλαο εθεδξηθφο θπζεηήξαο πνπ ζα θπιάζζεηαη ζηελ απνζήθε. 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.  

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 
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9.6 Δμνπιηζκόο θαζίδεζεο 

9.6.1 Γηαηάμεηο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ιπκάησλ 

Ζ είζνδνο ησλ ιπκάησλ ζηελ δεμακελή ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα κεηψλεηαη ε 

θηλεηηθή ελέξγεηα θαη λα γίλεηαη άκεζε αλάπηπμε ηεο θιέβαο ζε φιν ην πιάηνο ηεο 

δεμακελήο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θαηάιιειεο δηαηάμεηο θαη 

δηαθξάγκαηα ζηελ είζνδν ησλ ιπκάησλ ηεο δεμακελήο θαζίδεζεο.  

Ζ απνκάθξπλζε ηνπ δηαπγαζκέλνπ πγξνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

κελ απνκαθξχλνληαη καδί θαη ηα επηπιένληα απφ ηελ επηθάλεηα ηεο δεμακελήο θαη λα κελ 

δεκηνπξγνχληαη πεξηδηλήζεηο ζηελ δψλε θαζίδεζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα (π.ρ. θξάγκαηα επηπιεφλησλ θηι.). 

Οη ππεξρεηιηζηηθέο δηαηάμεηο πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ έηζη ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη κεγάιε 

δηαθχκαλζε ηεο ζηάζκεο πγξνχ ζηηο δεμακελέο θαζίδεζεο γηα φιεο ηηο πδξαπιηθέο 

θνξηίζεηο.  

9.6.2 αξσηέο ηιχνο 

Οη θπθιηθέο θαη νξζνγσληθέο δεμακελέο θαζίδεζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειεο 

δηαηάμεηο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο ηιχνο θαη ησλ επηπιεφλησλ. Ζ απνκάθξπλζε ηεο ηιχνο 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί:  

 απφ ζαξσηή ηιχνο ζε νξζνγσληθέο ή θπθιηθέο δεμακελέο  

 απφ ζαξσηέο κε αιπζίδα ζε νξζνγσληθέο δεμακελέο ή   

 κε αλαξξφθεζε ηεο ηιχνο  

9.6.2.1 Παιηλδξνκηθέο γέθπξεο νξζνγσληθψλ δεμακελψλ  

Ζ παιηλδξνκηθή γέθπξα θηλείηαη θαηά κήθνο ηεο νξζνγσληθήο δεμακελήο θαζίδεζεο θαη ν 

ζαξσηήο ηιχνο ζπιιέγεη ηελ ηιχ πξνο ηνλ θψλν ηιχνο. Καηά ηελ δηαδηθαζία ζάξσζεο νη 

ιεπίδεο ζάξσζεο νιηζζαίλνπλ πάλσ ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο, ελψ θαηά ηελ 

αλάζηξνθε θίλεζε αλπςψλνληαη κέζσ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ. Ζ ηαρχηεηα ζάξσζεο ζα 

αλέξρεηαη ζε 5m/min, ελψ ε ηαρχηεηα αλάζηξνθεο θίλεζεο ηεο παιηλδξνκηθήο γέθπξαο 

κπνξεί λα είλαη 2πιάζηα έσο 3πιάζηα ηεο ηαρχηεηαο ζάξσζεο.  

Οη ιεπίδεο ειάρηζηνπ χςνπο 300mm, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα 

AISI 304 θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ισξίδα απφ ειαζηηθφ χςνπο ηνπιάρηζηνλ 100 mm, 

εχθνια ξπζκηδφκελε θαη αληηθαηαζηάζηκε. Οη ιεπίδεο ηνπ μέζηξνπ έιθνληαη απφ 

ζσιελσηέο θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο ξάβδνπο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 θαη 

αλαξηψληαη κε αιπζίδα απφ ζηαζεξά ζεκεία ηεο γέθπξαο κέζσ αλνμείδσησλ εληαηήξσλ 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ξχζκηζε ηνπ μέζηξνπ σο πξνο ηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο. Θα 

πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλχςσζεο ησλ ιεπίδσλ ζάξσζεο ρεηξνθίλεηα γηα 

επηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε. Δθ’ φζνλ νξίδεηαη ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηελ 

Μειέηε ε αλχςσζε ησλ ιεπίδσλ ζα γίλεηαη κε ειεθηξνθίλεην αλπςσηηθφ κεραληζκφ 

θηλνχκελν κέζσ θηλεηήξα πέδεζεο.  

Ζ γέθπξα πξέπεη λα έρεη δηάδξνκν απφ εζραξσηφ δάπεδν, ειάρηζηνπ πιάηνπο 0,60 m κε 

θηγθιηδψκαηα θαη παξαπέην χςνπο 1,00 m. Ζ γέθπξα ζηεξίδεηαη ζηα άθξα ηεο ζε δχν 
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θνξεία, ηα νπνία θηλνχληαη ζηελ ζηέςε ηεο δεμακελήο. Ζ θίλεζε ζηνπο θηλεηήξηνπο 

ηξνρνχο δίδεηαη είηε απ’ επζείαο είηε απφ έλαλ θηλεηήξα, πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ 

γέθπξα θαη δχν αμφλσλ. ην εζσηεξηθφ ηνίρσκα ηεο δεμακελήο ζα θηλνχληαη νη 

θαηεπζπληήξηνη ηξνρνί γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επζχγξακκεο θίλεζεο ηεο παιηλδξνκηθήο 

γέθπξαο, ρσξίο πιάγηεο κεηαθηλήζεηο. 

Μπξνζηά απφ ηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο ηεο γέθπξαο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ  

νξηνδηαθφηπεο γηα ην ζηακάηεκα ηεο γέθπξαο ζηελ πεξίπησζε αλίρλεπζεο εκπνδίσλ. 

Οξηνδηαθφπηεο πξέπεη επίζεο λα ηνπνζεηεζνχλ θαη ζην πέξαο ηεο δηαδξνκήο ηεο 

παιηλδξνκηθήο γέθπξαο γηα ην ζηακάηεκα ηεο ζηελ πεξίπησζε ππέξβαζεο. Δμάιινπ ζα 

πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θαηάιιειεο δηαηάμεηο γηα ην ζηακάηεκα ηεο παιηλδξνκηθήο 

γέθπξαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ αληρλεπζεί πιάγηα κεηαθίλεζή ηεο ή/θαη «ζπηλάξηζκα» ησλ 

θηλεηεξίσλ ηξνρψλ.  

Ζ αλχςσζε ησλ ιεπίδσλ ζα γίλεηαη ρεηξνθίλεηα θαη ζε πεξίπησζε, πνπ πξνδηαγξάθεηαη 

ζρεηηθά, κε ειεθηξνθίλεην αλπςσηηθφ κεραληζκφ θηλνχκελν κέζσ θηλεηήξα πέδεζεο.  

χκθσλα κε ΔΝ 12255-3, ε θφξηηζε ηνπ ζαξσηή ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ίζε κε 

250N/m. Σν θηλεηφ θνξηίν ηεο παιηλδξνκηθήο γέθπξαο ζα ιακβάλεηαη 1,5 kN/m
2
 θαη ην 

κέγηζην βέινο θάκςεο, πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θνξηίσλ κε εμαίξεζε ηνπ θηλεηνχ 

θνξηίνπ, δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 1/500 ηνπ κήθνπο ηεο γέθπξαο.  

Ζ θίλεζε ζηελ παιηλδξνκηθή γέθπξα ζα δίδεηαη απφ θηλεηήξα πέδεζεο. Ο θηλεηήξαο ζα 

είλαη ηχπνπ βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία (S1), 

ζχκθσλα κε ΔΝ 60034-1, κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ55. Δθ’ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη 

δηαθνξεηηθά, ν ζπληειεζηήο ρξήζεο (servicefactor) ηνπ ειεθηξνκεησηήξα ηεο γέθπξαο ζα 

ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,50 θαη ην ζχζηεκα κεηαδφζεο θίλεζεο ζα είλαη ππνινγηζκέλν γηα 

ζπλερή ιεηηνπξγία 20.000 σξψλ. 

ηελ γέθπξα ζα ηνπνζεηεζεί ν πίλαθαο ειέγρνπ ηνπ ζαξσηή θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

αλνμείδσην ράιπβα κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ 55, πνπ ζα ηξνθνδνηείηαη απφ εχθακπην 

8πνιηθφ θαιψδην, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηελ 

Μειέηε. Σν θαιψδην ζα θηλείηαη ζε ηξφιετ ή ζε ζηξνθείν κε αθξνθηβψηην. Ζ θίλεζε ηνπ 

ζηξνθείνπ ζα γίλεηαη κέζσ θηλεηήξσλ πέδεζεο.   

ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ ζαξσηή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη:  

 Κχξηνο δηαθφπηεο 

 Δπηινγηθφο δηαθφπηεο Υεηξνθίλεηεο/Απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο 

 Υξνλνδηαθφπηεο 

 Ζιεθηξνλφκνη (ξειέ) 

 Οξηνδηαθφπηεο 

 Πξνζηαζία ππεξθφξηηζεο 

 Σξεηο επαθέο ειεχζεξεο δπλακηθνχ γηα ηελ ηειεκεηάδνζε ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο, 

βιάβεο θαη δηαζεζηκφηεηαο 

 Αληίζηαζε ζπκππθλσκάησλ ιεηηνπξγνχζα κε ζεξκνζηάηε 
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 Λνηπφο εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο (αζθάιεηεο, απηφκαηνη δηαθφπηεο θηι.). 

9.6.2.2 Πεξηζηξεθφκελεο γέθπξεο κε πεξηθεξεηαθή θίλεζε 

Ζ ζπιινγή ηεο ηιχνο απφ ηνλ ππζκέλα θπθιηθψλ δεμακελψλ θαζίδεζεο πξνο ηνλ θψλν 

ηιχνο γίλεηαη απφ ζαξσηή, ν νπνίνο ζα θέξεηαη απφ πεξηζηξεθφκελε γέθπξα κέζσ 

αξζξσηψλ ζπλδέζκσλ θαη ζα θπιά ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο πάλσ ζε ηξνρνχο απφ 

teflon ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ, ψζηε λα παξαθνινπζεί ηηο κηθξέο αλσκαιίεο ηνπ ππζκέλα 

ηεο δεμακελήο. Οη ιεπίδεο ζάξσζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ επαξθή αιιεινεπηθάιπςε θαη λα 

δηακνξθψλνπλ ινγαξηζκηθή έιηθα.  

Δάλ ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ Μειέηε δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, νη 

δεμακελέο θαζίδεζεο δηακέηξνπ κέρξη θαη 20 m ζα έρνπλ αθηηληθφ ζαξσηή, νη δεμακελέο 

δηακέηξνπ κέρξη θαη 40 m ζα έρνπλ αθηηληθφ ζαξσηή πνπ ζα εθηείλεηαη πεξίπνπ θαηά ην 

1/5 θαη πέξαλ ηνπ θέληξνπ ηεο δεμακελήο, ελψ γηα κεγαιχηεξεο δεμακελέο ν ζαξσηήο 

πξέπεη λα είλαη δηακεηξηθφο. 

Οη ιεπίδεο, ειάρηζηνπ χςνπο 300mm, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα 

AISI 304 θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ισξίδα απφ ειαζηηθφ, χςνπο ηνπιάρηζηνλ 100mm, 

εχθνια ξπζκηδφκελε θαη αληηθαηαζηάζηκε. Οη ιεπίδεο ηνπ μέζηξνπ έιθνληαη απφ 

ζσιελσηέο θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο ξάβδνπο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 θαη 

αλαξηψληαη κε αιπζίδα απφ ζηαζεξά ζεκεία ηεο γέθπξαο κέζσ αλνμείδσησλ εληαηήξσλ 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ξχζκηζε ηνπ μέζηξνπ σο πξνο ηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο.  

Ζ γέθπξα πξέπεη λα έρεη δηάδξνκν απφ εζραξσηφ δάπεδν, ειάρηζηνπ πιάηνπο 0,60 m κε 

θηγθιηδψκαηα θαη παξαπέην χςνπο πεξί ηα 100 mm. Ζ γέθπξα ζηεξίδεηαη ζηελ θεληξηθή 

θνιψλα κέζσ εδξάλνπ θαη ζηελ ζηέςε ηεο δεμακελήο ζην θνξείν θίλεζεο.  

χκθσλα κε ΔΝ 12255-3, ε θφξηηζε ηνπ ζαξσηή ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ίζε κε 

250N/m. Σν θηλεηφ θνξηίν ηεο παιηλδξνκηθήο γέθπξαο ζα ιακβάλεηαη 1,5 kN/m
2
 θαη ην 

κέγηζην βέινο θάκςεο, πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θνξηίσλ κε εμαίξεζε ηνπ θηλεηνχ 

θνξηίνπ, δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 1/500 ηνπ κήθνπο ηεο γέθπξαο.  

Σν θνξείν θίλεζεο δηαζέηεη θηλεηήξην θαη κε θηλεηήξην ηξνρφ. Ο θηλεηήξαο είλαη ηχπνπ 

βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία (S1), ζχκθσλα κε ηελ 

ΔΝ 60034-1, κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ55. Ζ ηαρχηεηα ζάξσζεο ζα αλέξρεηαη ζε 5m/ min. 

Μπξνζηά απφ ηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο ηεο γέθπξαο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ  

νξηνδηαθφηπεο γηα ην ζηακάηεκά ηεο ζηελ πεξίπησζε αλίρλεπζεο εκπνδίσλ. Δθ’ φζνλ δελ 

πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν ζπληειεζηήο ρξήζεο (servicefactor) ηνπ ειεθηξνκεησηήξα 

ηεο γέθπξαο ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,50 θαη ην ζχζηεκα κεηαδφζεο θίλεζεο ζα είλαη 

ππνινγηζκέλν γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 20.000 σξψλ. 

Ζ έδξαζε ηεο γέθπξαο ζηελ θεληξηθή θνιψλα γίλεηαη κέζσ δαθιπιηνεηδνχο έλζθαηξνπ 

ηξηβέα, θαηάιιεινπ λα δερηεί ηα αμνληθά θαη αθηηληθά θνξηία, πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζαξσηή. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θαηάιιειεο δηαηάμεηο, ψζηε ζε 

πεξίπησζε κηθξναλσκαιηψλ ζηελ ζηέςε ηεο δεμακελήο λα κελ κεηαδίδεηαη ε γσλία ηεο 

θίλεζεο ζην θεληξηθφ έδξαλν. Δθ’ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν ελζθαηξνο 

ηξηβέαο ζα είλαη ππνινγηζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 50.000 σξψλ. 
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Σα θαιψδηα ειεθηξηθήο παξνρήο πξέπεη λα είλαη βαξέσο ππνβξπρίνπ ηχπνπ, ζα δηέξρνληαη 

κέζα ζε αγσγνχο θάησ απφ ην δάπεδν ηεο δεμακελήο θαη ζα θαηαιήγνπλ ζε δαθηχιην 

νιηζζεηηθήο επαθήο, θάησ απφ ηελ πεξηζηξεθφκελε γέθπξα θαη απφ εθεί ζηνλ ειεθηξηθφ 

πίλαθα ηεο κνλάδαο. Ο νιηζζεηηθφο δαθηχιηνο ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ νθηψ επαθέο, 

εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ Μειέηε. 

ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ ζαξσηή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη:  

 Κχξηνο δηαθφπηεο 

 Δπηινγηθφο δηαθφπηεο Υεηξνθίλεηεο/Απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο 

 Υξνλνδηαθφπηεο 

 Ζιεθηξνλφκνη (ξειέ) 

 Οξηνδηαθφπηεο 

 Πξνζηαζία ππεξθφξηηζεο 

 Γχν επαθέο ειεχζεξεο δπλακηθνχ γηα ηελ ηειεκεηάδνζε ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο, 

βιάβεο  

 Αληίζηαζε ζπκππθλσκάησλ ιεηηνπξγνχζα κε ζεξκνζηάηε 

 Λνηπφο εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο (αζθάιεηεο, απηφκαηνη δηαθφπηεο θηι.). 

9.6.2.3 αξσηέο κε αιπζίδα 

Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν ζαξσηήο κε αιπζίδα ζα δηαζέηεη ιεπίδεο 

ζάξσζεο θαηά κέγηζην αλά έμη κέηξα, πνπ ζα εθηείλνληαη ζε φιν ην πιάηνο ηεο δεμακελήο. 

Οη ιεπίδεο ζάξσζεο νιηζζαίλνπλ ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο θαηά ηελ θίλεζε ζπιινγήο 

ηεο ηιχνο θαη πάλσ ζε ξάγεο θαηά ηελ αλάζηξνθε θίλεζε. χκθσλα κε ην DIN 19569-2, 

ην θαηαθφξπθν βέινο θάκςεο ηεο ιεπίδαο δελ ζα είλαη κεγαιχηεξν απφ 1cm, θαη ε 

νξηδφληηα κεγαιχηεξε απφ l/100 (φπνπ l: ην κήθνο ηεο ιεπίδαο). Δμάιινπ ε κέγηζηε ηάζε, 

πνπ ζα παξαιακβάλνπλ νη αιπζίδεο, δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 8,5% ηεο ηάζεο ζξαχζεο.  

Ο ειεθηξνκεησηήξαο κεηαδίδεη πεξηζηξνθηθή θίλεζε ζηνλ νδνλησηφ ηξνρφ ηεο θεθαιήο 

πνπ πεξηζηξέθεη ηνλ πξσηεχνληα άμνλα καδί κε ηνλ νπνίν πεξηζηξέθνληαη νη θηλεηήξηνη 

ηξνρνί ησλ δχν αιπζίδσλ, νη νπνίεο θέξνπλ ηηο ιεπίδεο ζάξσζεο. Δπί πιένλ ηνπ 

θηλεηήξηνπ γξαλαδηνχ, θάζε αιπζίδα νδεγείηαη θαη απφ άιια ηξία γξαλάδηα 

πεξηζηξεθφκελα ειεχζεξα ζηα άθξα ηεο δεμακελήο. Ζ ηαρχηεηα ζάξσζεο ζα αλέξρεηαη 

έσο 5cm/min.  

Θα πξέπεη λα ππάξρεη ζχζηεκα ηάλπζεο ηεο αιπζίδαο θαη επζπγξάκκηζεο ησλ γξαλαδηψλ. 

Σν ζχζηεκα θίλεζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δηάηαμε πξνζηαζίαο απφ ππεξθφξηηζε, ε νπνία 

ζα δηαθφπηεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ε εθαξκνδφκελε ξνπή είλαη 

κεγαιχηεξε ηεο ππνινγηζζείζαο γηα εχξπζκε ιεηηνπξγία. Δπίζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ μέζηξνπ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε θαζεηφηεηα ησλ ιεπίδσλ 

ζάξσζεο κε ηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα ηεο δεμακελήο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν πξνκεζεπηήο 

ηνπ μέζηξνπ καδί κε ηνλ θχξην εμνπιηζκφ πξέπεη λα πξνζθέξεη θαηάιιειεο δηαηάμεηο (π.ρ. 

αληρλεπηέο ζέζεο proximityswitch) πνπ ζα δηαθφπηνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζαξσηή ζηελ 
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πεξίπησζε πνπ ην έλα άθξν ηεο ιεπίδαο θαζπζηεξήζεη λα δηέιζεη πέξαλ ελφο 

πξνθαζνξηζκέλνπ ξπζκίζηκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ην άιιν άθξν. 

Δθ’ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν ζπληειεζηήο ρξήζεο (servicefactor) ηνπ 

ειεθηξνκεησηήξα ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,50 θαη ν θηλεηήξαο ζα είλαη ππνινγηζκέλνο γηα 

ζπλερή ιεηηνπξγία 20.000 σξψλ, ελψ ην ζχζηεκα κεηαδφζεο θίλεζεο γηα ζπλερή 

ιεηηνπξγία 50.000 σξψλ. 

ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ ζαξσηή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη:  

 Κχξηνο δηαθφπηεο 

 Δπηινγηθφο δηαθφπηεο Υεηξνθίλεηεο/Απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο 

 Υξνλνδηαθφπηεο 

 Ζιεθηξνλφκνη (ξειέ) 

 Οξηνδηαθφπηεο 

 Πξνζηαζία ππεξθφξηηζεο 

 Γχν επαθέο ειεχζεξεο δπλακηθνχ γηα ηελ ηειεκεηάδνζε ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο, 

βιάβεο  

 Αληίζηαζε ζπκππθλσκάησλ ιεηηνπξγνχζα κε ζεξκνζηάηε 

 Λνηπφο εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο (αζθάιεηεο, απηφκαηνη δηαθφπηεο θηι.). 

9.6.2.4 αξσηέο κε αλαξξφθεζε 

Οη ζαξσηέο κε αλαξξφθεζε ζα θέξνληαη είηε απφ παιηλδξνκηθή ή απφ πεξηζηξεθφκελε 

γέθπξα, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαξσηέο ηιχνο κε αλαξξφθεζε, ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη ε ηιχο απνκαθξχλεηαη απφ φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ ππζκέλα ηεο 

δεμακελήο, ελψ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαηάιιειν ζχζηεκα γηα ηελ ξχζκηζε ηεο 

παξνρήο πνπ απνκαθξχλεηαη. Ζ ηαρχηεηα δηαθίλεζεο ηεο ηιχνο ζηνπο ζσιήλεο 

αλαξξφθεζεο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη κεηαμχ 0,6 m/s θαη 0,8 m/s θαη ζε θακία  

πεξίπησζε λα κελ είλαη κηθξφηεξε απφ 0,4 m/s ή κεγαιχηεξε απφ 1,0 m/s. Όιεο νη 

ζσιελψζεηο αλαξξφθεζεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκεο θαη λα έρνπλ δπλαηφηεηα 

θαζαξηζκνχ απφ ην δίθηπν βηνκεραληθνχ λεξνχ ηεο εγθαηάζηαζεο.  

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα γηα παιηλδξνκηθέο θαη πεξηζηξεθφκελεο γέθπξεο 

αληίζηνηρα.  

9.6.3 Απνκάθξπλζε επηπιεφλησλ 

Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαηάιιειν ζχζηεκα γηα ηελ απνκάθξπλζε επηπιεφλησλ απφ ηελ 

επηθάλεηα ησλ δεμακελψλ θαζίδεζεο. Ο ηξφπνο ζπιινγήο θαη απνκάθξπλζεο ησλ 

επηπιεφλησλ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ηα επηπιένληα δελ ζα αλαθπθινθνξνχλ ζηελ 

γξακκή επεμεξγαζίαο.  

ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ Μειέηε πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο ζπιινγήο θαη 

απνκάθξπλζεο επηπιεφλησλ απφ ηελ επηθάλεηα ησλ δεμακελψλ θαζίδεζεο. ηηο 
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νξζνγσληθέο δεμακελέο θαζίδεζεο, ε παιηλδξνκηθή γέθπξα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη μέζηξν 

επηπιεφλησλ, αλεξηεκέλν απφ ηελ παιηλδξνκηθή γέθπξα, θαηαζθεπαζκέλν απφ 

αλνμείδσην ράιπβα, ην νπνίν ζαξψλεη ηα επηπιένληα ζην αλάληε ή ην θαηάληε άθξν ηεο 

δεμακελήο. ηελ πεξίπησζε μέζηξνπ κε αιπζίδα, ηα επηπιένληα ζαξψλνληαη απφ ηηο 

ιεπίδεο, φηαλ απηέο βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο δεμακελήο.  

Ζ ζπιινγή ησλ επηπιεφλησλ ζηηο νξζνγσληθέο δεμακελέο θαζίδεζεο γίλεηαη ζε: 

 ζηαζεξφ θαλάιη,  

 ζε ζπιιεθηήξα επηπιεφλησλ ή 

 θνριία ζπλερνχο ζπιινγήο επηπιεφλησλ 

ηηο θπθιηθέο δεμακελέο θαζίδεζεο, ε ζπιινγή ησλ επηπιεφλησλ γίλεηαη κε έλαλ απφ ηνπο 

παξαθάησ ηξφπνπο:  

 Υνάλε επηπιεφλησλ 

 Κηλνχκελε δηψξπγα επηπιεφλησλ ή 

 Πεξηζηξεθφκελνο θνριίαο ζπλερνχο ζπιινγήο επηπιεφλησλ  

Οη δηαηάμεηο ζπιινγήο ζε θαλάιη ή ζπιιεθηήξα ησλ επηπιεφλησλ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη 

απφ ζχζηεκα πιχζεο κε βηνκεραληθφ λεξφ (π.ρ. θαηαηνληζηήξεο, δηθιείδεο έθπιπζεο θηι.), 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε απνκάθξπλζε επηπιεφλησλ απφ ηελ δεμακελή.  

9.6.3.1 ηαζεξφ θαλάιη επηπιεφλησλ νξζνγσληθήο δεμακελήο  

Σν ζηαζεξφ θαλάιη δηακνξθψλεηαη κε γιίζηξα ειάρηζηνπ κήθνπο 0,70 m, κε θιίζε 15
0
 

πεξίπνπ σο πξνο ηελ νξηδφληηα, ε νπνία πξέπεη λα θαηαιήγεη ηνπιάρηζηνλ 10 cm πάλσ απφ 

ηελ Αλσηάηε ηάζκε Τγξνχ (ΑΤ). Σν αξζξσηφ μέζηξν επηπιεφλησλ σζεί ηα επηπιένληα 

κέζσ ηεο γιίζηξαο ζηελ δηψξπγα ζπιινγήο, απφ φπνπ ζηε ζπλέρεηα απνκαθξχλνληαη 

εθηφο ηεο δεμακελήο.   

9.6.3.2 πιιεθηήξαο επηπιεφλησλ  

ηελ πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ζπιιεθηήξα επηπιεφλησλ, απηφο ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζσιήλα απφ αλνμείδσην ράιπβα, ειάρηζηεο δηακέηξνπ DN250 θαη 

ζα εμέρεη πεξί ηα 10 cm απφ ηελ ΑΤ. Ο ζπιιεθηήξαο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε 

actuator γηα ηελ πεξηζηξνθηθή ηνπ θίλεζε, ψζηε, κεηά απφ έλα θχθιν ζάξσζεο ή ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα λα βπζίδεηαη ην αλάληε ρείινο ηνπ θαη ηα επηπιένληα λα 

ππεξρεηιίδνπλ ζηνλ ζπιιεθηήξα θαη λα νδεγνχληαη εθηφο ηεο δεμακελήο.  

9.6.3.3 Υνάλε επηπιεφλησλ 

Μία ή πεξηζζφηεξεο ρνάλεο ζπιινγήο επηπιεφλησλ εγθαζίζηαληαη ζε θπθιηθέο δεμακελέο 

θαζίδεζεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ επηπιεφλησλ απφ ην πεξηζηξεθφκελν μέζηξν ζάξσζεο. 

Ζ ρνάλε επηπιεφλησλ είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα, ηνπνζεηείηαη ζηελ 

πεξηθέξεηα ηεο δεμακελήο θαη δηαζέηεη γιίζηξα επαξθνχο κήθνπο.  

Ζ πεξηζηξεθφκελε γέθπξα δηαζέηεη μέζηξν επηπιεφλησλ, θαηαζθεπαζκέλν απφ 

αλνμείδσην ράιπβα. Σν μέζηξν επηπιεφλησλ ζα είλαη αλεξηεκέλν απφ ηελ γέθπξα θαη 

ηνπνζεηεκέλν ππφ γσλία σο πξνο ηελ αθηίλα ηεο δεμακελήο, θαη ζα δηαζέηεη εζνρή 
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πιάηνπο φζν θαη απηφ ηεο ρνάλεο επηπιεφλησλ. Σν θιείζηκν ηεο εζνρήο απηήο γίλεηαη κε 

αξζξσηφ ηκήκα ηνπ μέζηξνπ, ην νπνίν θιείλεη κε ην ζηαζεξφ κέζσ ειαζηηθνχ 

δηαθξάγκαηνο. Όηαλ ε πεξηζηξεθφκελε γέθπξα πξνζεγγίζεη ηελ ρνάλε επηπιεφλησλ, ην 

αξζξσηφ ηκήκα ηνπ μέζηξνπ σζεί ηα επηπιένληα κέζσ ηεο γιίζηξαο ζηελ ρνάλε, απ’ φπνπ 

απνκαθξχλνληαη εθηφο ηεο δεμακελήο. 

9.6.3.4 Κηλνχκελε δηψξπγα επηπιεφλησλ 

Ζ πεξηζηξεθφκελε γέθπξα ηεο δεμακελήο θαζίδεζεο θέξεη δηψξπγα επηπιεφλησλ, ελψ 

ζηελ δεμακελή εγθαζίζηαηαη θαη δεχηεξε πεξηζηξεθφκελε γέθπξα, απφ ηελ νπνία 

αλαξηάηαη αθηηληθφ μέζηξν επηπιεφλησλ. Ζ γέθπξα απηή θηλείηαη κπξνζηά απφ ηελ θπξίσο 

γέθπξα ηεο δεμακελήο κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη κε ηελ ιεπίδα ζάξσζεο πάλσ απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. ηε ζπλέρεηα ε γέθπξα απηή ζηακαηά ηελ θίλεζή ηεο, θαηεβάδεη ην 

μέζηξν επηπιεφλησλ θαη θαζψο ε θπξίσο γέθπξα ηεο θαζίδεζεο ζπλερίδεη ηελ 

πεξηζηξνθηθή ηεο θίλεζε, ηα επηπιένληα εγθισβίδνληαη αλάκεζα ζηηο δχν γέθπξεο.  

Όηαλ νη δχν γέθπξεο πξνζεγγίζνπλ ε κία ηελ άιιε, ηφηε κε θαηάιιειν κεραληζκφ (π.ρ. 

νιηζζεηήξα, actuator θηι.), βπζίδεηαη ην αλάληε ρείινο ηεο δηψξπγαο θαη έηζη φια ηα 

επηπιένληα νδεγνχληαη ζε απηήλ. ηελ ζπλέρεηα απφ ηελ δηψξπγα ηα επηπιένληα 

απνκαθξχλνληαη κέζσ αληιίαο εθηφο ηεο δεμακελήο.  

Μέζσ δηάηαμεο κέηξεζεο ηεο ζηάζκεο, ην μέζηξν επηπιεφλησλ θαη νη δηαηάμεηο βχζηζεο 

ηεο δηψξπγαο παξαθνινπζνχλ ηελ δηαθχκαλζε ηεο ζηάζκεο ζηελ δεμακελή, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη φηη δελ απνκαθξχλνληαη θαη δηαπγαζκέλα ιχκαηα καδί κε ηα επηπιένληα. 

9.6.3.5 Κνριίαο ζπλερνχο ζπιινγήο επηπιεφλησλ  

Ζ πεξηζηξεθφκελε αθηηληθή γέθπξα ηεο δεμακελήο θαζίδεζεο θέξεη αλεξηεκέλν θαηά ην 

κήθνο ηεο έλα νξηδφληην ζηεγαλφ θνριηνκεηαθνξέα ν νπνίνο επηπιέεη ζηε ζηάζκε ησλ 

ιπκάησλ ηεο δεμακελήο θαη αθνινπζεί ηε γέθπξα θαηά ηελ θίλεζε ηεο.  

Ο θνριηνκεηαθνξέαο πεξηζηξέθεηαη κε αλεμάξηεην ζχζηεκα θίλεζεο γχξσ απφ ηνλ άμνλα 

ηνπ θαη ζπιιέγεη ηα επηπιένληα ζην έλα άθξν ηνπ, ζε ξπζκηδφκελε θαζ’χςνο ρνάλε 

ζπιινγήο. ηε ρνάλε ζπιινγήο εγθαζίζηαηαη ππνβξχρηα αληιία ε νπνία πξνσζεί ηα 

ζπιιερζέληα επηπιένληα εθηφο ηεο δεμακελήο. Ο θνριίαο είλαη ζηεγαλφο θαη επηπιέεη ζηελ 

επηθάλεηα ηεο δεμακελήο θαη έηζη παξαθνινπζεί ηε ζηάζκε πγξνχ θαη έηζη ε απαγσγή ησλ 

επηπιεφλησλ είλαη ζπλερήο θαη αλεμάξηεηε ησλ δηαθπκάλζεσλ ηνπ πδξαπιηθνχ θνξηίνπ. Ο 

θνριηνκεηαθνξέαο, δηακέηξνπ Φ1000, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλνμείδσην ράιπβα 

AISI 304.  

9.7 πζηήκαηα αεξηζκνύ 

9.7.1 Δπηθαλεηαθνί αεξηζηήξεο 

Κάζε αεξηζηήξαο  ζα παξέρεηαη πιήξεο κε ειεθηξoθηvεηήξα, ζχζηεκα κεηάδoζεοθίvεζεο, 

πηεξσηή, ζηηβαξή βάζε ζηήξημεο θαζψο θαη φια ηα κηθξoυιηθά ηα απαξαίηεηα γηα ηε 

ζηήξημή ηoπ, πξέπεη λα είλαη ηππνπνηεκέλν εξγνζηαζηαθφ πξντφλ θαηαζθεπαζηή, πνπ 

δηαζέηεη ISO 9001 ή ηζνδχλακν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ηέηνηνπ εμνπιηζκνχ, 

κε εκπεηξία, ε νπνία πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε θαηάινγν έξγσλ ζηα νπνία 

εγθαηαζηάζεθε παξφκνηνο εμνπιηζκφο. Απαγνξεχεηαη ε ζπλαξκνιφγεζε απφ ηνλ Αλάδνρν 
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απφ εμαξηήκαηα (πηεξσηή, ειεθηξνθηλεηήξαο, κεησηήξαο, βάζε, άμνλαο, ζχλδεζκνο) 

δηαθφξσλ θαηαζθεπαζηψλ.  

Σν ζχζηεκα αεξηζκνχ ζα είλαη επαξθψο δηαζηαζηνινγεκέλν ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη 

πεξηνρέο αλεπαξθνχο νμπγφλσζεο. Ο αξηζκφο, ε ζέζε θαη ε δπλακηθφηεηα ησλ αεξηζηήξσλ 

ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ βηνινγηθνχ 

αληηδξαζηήξα θαη ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθήο νμπγφλσζεο θαη αλάδεπζεο ηνπ 

αλάκηθηνπ πγξνχ. 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη εηδηθά, άμνλαο θαη πηεξσηή ηνπ αεξηζηήξα ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα είηε απφ ράιπβα κε θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία (π.ρ. 

επνμεηδηθή βαθή ζπλνιηθνχ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 350 κm) ή απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

Δπηηξέπεηαη επίζεο θαηαζθεπή ηεο πηεξσηήο απφ GRP θαηά ηελ ηππνπνίεζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. Ο θηλεηήξαο ζα έρεη πξνζηαζία ΗΡ55 θαη ε νλνκαζηηθή ηζρχο πξέπεη λα 

είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ κέγηζηε απνξξνθνχκελε ζηνλ άμνλα ηεο πηεξσηήο ζην κέγηζην 

θνξηίν. Ο ζπληειεζηήο ρξήζεο (servicefactor) ηνπ ειεθηξνκεησηήξα ζα ιακβάλεηαη ίζνο 

κε 2,00 ελψ ηα έδξαλα ζα ζρεδηαζηνχλ γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 50.000 σξψλ. 

Δάλ πξνβιέπεηαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. γηα θάζε αεξηζηήξα ζα πξέπεη είηε λα 

ηνπνζεηεζνχλ εηδηθά θαιχκκαηα γηα πεξηνξηζκφ έθιπζεο ζηαγνληδίσλ θαη κείσζε ηνπ 

ζνξχβνπ είηε λα γίλεη θάιπςε κε πιάθα απφ ζθπξφδεκα. Σα θαιχκκαηα ζα είλαη απφ 

θαηάιιειν αληηδηαβξσηηθφ πιηθφ θαη ζα είλαη ζρεδηαζκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ 

αεξηζηήξσλ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα εγγπάηαη ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζηήξα - 

θαιχκκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, ν 

θηλεηήξαο ησλ αεξηζηήξσλ ζα δηαζέηεη ερνκνλσηηθφ θάιπκκα, ψζηε λα ηεξνχληαη ηα 

πξνδηαγεγξακκέλα φξηα (βι. Κεθάιαην Α ηνπ παξφληνο). ηε πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη 

λα εμαζθαιηζηεί επαξθήο εμαεξηζκφο γηα ηελ απνθπγή ππεξζέξκαλζεο ηνπ θηλεηήξα.   

ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ Μειέηε πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο ξχζκηζεο ηεο 

παξνρήο νμπγφλνπ. Ζ ξχζκηζε ηεο παξνρήο νμπγφλνπ κπνξεί λα γίλεη κε έλαλ απφ ηνπο 

παξαθάησ ηξφπνπο: 

 Γηαθνπηφκελε ιεηηνπξγία αεξηζηήξσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεηαη ε αλάκημε κε πξφζζεηνπο αλαδεπηήξεο 

 Αιιαγή ζηξνθψλ πεξηζηξνθήο ηεο πηεξσηήο είηε βαζκηδσηά (π.ρ. θηλεηήξαο δχν 

ηαρπηήησλ) ή ζπλερψο κέζσ ξπζκηζηή ζηξνθψλ 

 Μεηαβνιή ηεο βχζηζεο ηεο πηεξσηήο, κέζσ ξπζκηδφκελνπ ππεξρεηιηζηή ζηελ έμνδν 

ηεο δεμακελήο 

9.7.2 Αεξηζκφο κε δηάρπζε αέξα 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, γηα ηνλ αεξηζκφ ησλ ιπκάησλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

δηαρπηήξεο ιεπηήο θπζαιίδαο (κέζε δηάκεηξνο θπζαιίδαο 1,5mm - 2,0mm), ηχπνπ 

ειαζηηθήο κεκβξάλεο απφ EPDM κε κεγάιε κεραληθή αληνρή θαη αλζεθηηθφηεηα ζε 

ρεκηθή αιινίσζε. Οη δηαρπηήξεο ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, πνπ 

ζα εκπνδίδεη ηελ είζνδν ιπκάησλ, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο αέξα. Ζ βαιβίδα 

αληεπηζηξνθήο κπνξεί λα απνηειεί ηκήκα ηεο κεκβξάλεο θαηάιιεια δηακνξθσκέλν, πνπ 
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λα θξάζζεη ηε δηέιεπζε ηνπ πγξνχ ζηηο ζσιελψζεηο αέξα ή αλεμάξηεην εηδηθφ ηεκάρην 

θαηαζθεπαζκέλν απφ πιαζηηθφ πιηθφ.  

Ζ δηάηαμε ησλ δηαρπηήξσλ ζα θαιχπηεη νκνηφκνξθα ηνλ ππζκέλα ηεο δψλεο αεξηζκνχ γηα 

ηελ απνθπγή αζχκκεηξσλ θαηαζηάζεσλ παξνρήο νμπγφλνπ θαη αλάδεπζεο. Ζ κέγηζηε 

παξνρή αέξα αλά κνλάδα ελεξγνχ επηθάλεηαο κεκβξάλεο δηάρπζεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία 

δελ ζα μεπεξλά ηα 100 Νm
3
/h.m

2
, ελψ γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο αλάκημεο ζηελ 

αεξφβηα δψλε ε ειάρηζηε παξνρή αέξα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,0 Νm
3
/h αλά m

2
 

επηθάλεηαο δεμακελήο.  

Ο αξηζκφο ησλ δηαρπηήξσλ θάζε ζπζηνηρίαο θαη θάζε δεμακελήο ζπλνιηθά ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ βηνινγηθνχ 

αληηδξαζηήξα θαη ησλ επηκέξνπο δσλψλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ εμαζθάιηζε 

ηθαλνπνηεηηθήο νμπγφλσζεο θαη αλάδεπζεο ηνπ αλάκηθηνπ πγξνχ. Οη δηαρπηήξεοπξέπεη λα 

είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ θαηαζθεπαζηή, πνπ δηαζέηεη ISO 9001, ή ηζνδχλακν γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή παξφκνηνπ εμνπιηζκνχ, θαη εκπεηξία, ε νπνία πξέπεη λα 

απνδεηθλχεηαη κε θαηάινγν έξγσλ ζηα νπνία εγθαηαζηάζεθε παξφκνηνο εμνπιηζκφο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. Γηα ππνβξχρηα ζπζηήκαηα δηάρπζεο πιένλ ησλ 1000 δηαρπηψλ ην πιήξεο 

ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε απφδνζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Κάζε ζπζηνηρία δηάρπζεο ζα ηξνθνδνηείηαη κε μερσξηζηφ αγσγφ ηξνθνδφηεζεο, πνπ ζα 

απνκνλψλεηαη απφ ηνλ αγσγφ κεηαθνξάο κε δηθιείδα απνκφλσζεο θαη ξχζκηζεο ηεο 

παξνρήο αέξα, ηχπνπ πεηαινχδαο ή ηζνδχλακνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ 

παγίδεο ζπκππθλσκάησλ θαη θξνπλνί απνζηξάγγηζεο γηα θάζε ζπζηνηρία. Οη αγσγνί 

δηαλνκήο αέξα πνπ ζα θέξνπλ ηνπο δηαρπηέο ζα ζηεξίδνληαη ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο 

ζε εηδηθά ζηεξίγκαηα απφ αλνμείδσην ράιπβα ή GRP, ξπζκίζηκαθαζ’χςνο ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ησλ δηαρπηψλ ζην ίδην νξηδφληην επίπεδν.. 

Ζ δηάκεηξνο ησλ ζσιελψζεσλ αέξα ζα ππνινγηζηνχλ, ψζηε ε ηαρχηεηα αέξα λα κελ 

μεπεξλά ηα 15m/sec, ελψ ζην δίθηπν αέξα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θαηάιιεια εμαξηήκαηα 

ζχλδεζεο ησλ ζσιελψζεσλ, ηθαλά λα παξαιακβάλνπλ ηηο δηακήθεηο παξακνξθψζεηο ηνπο, 

ιφγσ ζπζηνινδηαζηνιψλ,  

Οη ζσιελψζεηο αέξα, πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα ή απφ πιαζηηθφ (πρ. PVC, PΡ θηι.) επαξθνχο 

αληνρήο ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα.  

Ο απαηηνχκελνο αέξαο ζα παξέρεηαη απφ θπζεηήξεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

πξνδηαγξαθέο.  

ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ Μειέηε πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο ξχζκηζεο ηεο 

παξνρήο νμπγφλνπ. Ζ ξχζκηζε ηεο παξνρήο νμπγφλνπ κπνξεί λα γίλεη κε έλαλ απφ ηνπο 

παξαθάησ ηξφπνπο: 

 Γηαθνπηφκελε ιεηηνπξγία θπζεηήξσλ αέξα. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεηαη ε αλάκημε κε πξφζζεηνπο αλαδεπηήξεο 

 Αιιαγή ζηξνθψλ πεξηζηξνθήο ησλ θπζεηήξσλ είηε βαζκηδσηά (πρ. θηλεηήξαο δχν 

ηαρπηήησλ) ή ζπλερψο κέζσ ξπζκηζηή ζηξνθψλ 
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 Ρχζκηζε ησλ νδεγεηηθψλ πηεξπγίσλ εηζφδνπ ή/θαη εμφδνπ ησλ θπγνθεληξηθψλ 

ζπκπηεζηψλ (turbocompressors) 

 Ρχζκηζε ησλ δηθιείδσλ πξνζαγσγήο αέξα ζε θάζε βηνινγηθνχ αληηδξαζηήξα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απμνκείσζε ηεο παξνρήο αέξα απφ ηνπο θπζεηήξεο, αλάινγα κε 

ηελ πίεζε ζηνλ ζπιιέθηε εμφδνπ ησλ θπζεηήξσλ  

9.8 πζηήκαηα αλάδεπζεο 

9.8.1 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.  

9.8.2 Πξνσζεηήξεο ξνήο 

Χο πξνσζεηήξεο ξνήο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ππνβξχρηνη ρακειφζηξνθνη  αλαδεπηήξεο 

νξηδφληηνπ άμνλα, κε πξνπέια κεγάιεο δηακέηξνπ (ηνπιάρηζηνλ 900 mm) θαη κεησηήξα 

ζηξνθψλ. Δγθαζίζηαληαη ζε επηκήθεηο νξζνγψληεο δεμακελέο ή δεμακελέο carrousel κε ξνή 

αλαθπθινθνξίαο θαη φρη ζε δεμακελέο πιήξνπο αλάκεημεο. Θα πξνζδίδνπλ ζην πγξφ 

γξακκηθή ηαρχηεηα ξνήο ηνπιάρηζηνλ 0,25m/sec θαηά κέζν φξν , θαη εηδηθή ηζρχ 

αλάδεπζεο θαηά ISO 21630. ηνλ ππνινγηζκφ αλάδεπζεο εθηφο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο 

ξεπζηνχ θαη ηεο γεσκεηξίαο ηεο δεμακελήο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη 

απψιεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ άιιν εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκφ ζηε δεμακελή (φπσο πρ 

ζχζηεκα ππνβξχρηαο δηάρπζεο ην νπνίν πξνθαιεί επηπιένλ απψιεηεο ζηελ αλάδεπζε πνπ 

πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ). 

Ζ πξνπέια ηνπ αλαδεπηήξα ζα απνηειείηαη απφ θαηάιιειν πιηθφ (κεηαιιηθφ ή πιαζηηθφ), 

απξφζβιεην ζηε ρεκηθή δηάβξσζε θαη αλζεθηηθφ ζηε κεραληθή θζνξά, αιιά θαη κε 

επαξθή ειαζηηθφηεηα ψζηε λα απνξξνθά ηηο απφηνκεο σζήζεηο, πνπ πξνθχπηνπλ θπξίσο 

θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ αλαδεπηήξα, ρσξίο θίλδπλν ζξαχζεο ηεο πξνπέιαο. Σα πηεξχγηα ζα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνξξνθνχλ θάζε αιιαγή ζην πδξαπιηθφ θνξηίν.  

Ζ κνξθή ηνπ πηεξπγίνπ είλαη ηέηνηα ψζηε λα απνθεχγεηαη ε έκθξαμε θαη ην κπινθάξηζκα 

ηεο. Ζ πξνπέια ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλή λα ρεηξίδεηαη ζηεξεά, ηλψδε ή καθξφτλα πιηθά, 

παρηά ιάζπε θαη άιια πιηθά ηα νπνία ζπλαληψληαη ζε ζπλήζεηο εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ. 

Σα θχξηα εμαξηήκαηα ηνπ αλαδεπηήξα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ρπηνζίδεξν 

πνηφηεηαο GG25 (EN-GJL-250) ή θαιχηεξεο, κε ιείεο επηθάλεηεο θαη φια ηα εθηεζεηκέλα 

ζην ξεπζηφ παμηκάδηα, βίδεο θαη ξνδέιεο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 ή 

θαιχηεξν. 

Ο ζρεδηαζκφο ζηεγαλνπνίεζεο ησλ θπξίσλ κεξψλ ηνπ αλαδεπηήξα ζα ζηεξίδεηαη ζηελ 

απεπζείαο επαθή κεραληθά θαηεξγαζκέλσλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ. Κξίζηκεο κεηαιιηθέο 



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ Δ.Κ.Ν.ΒΤΑ 
του Δήμου Ορεςτιάδασ 

Σεύχη Δημοπράτηςησ 
Σεύχοσ 5. Γενικέσ Προδιαγραφέσ 

Σεύχος 5.2. Σεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών Εργασιών  

  Σελίδα86 

 

επηθάλεηεο φπνπ απαηηείηαη πδαηννηεγαλφηεηα ζα είλαη κεραληθά θαηεξγαζκέλεο θαη 

ζπλαξκνζκέλεο κε ζηεγαλνπνηεηηθνχο δαθηπιίνπο. 

Οη θηλεηήξεο ζα είλαη θαηάιιεια δηαζηαζηνινγεκέλνη ψζηε ε ςχμε λα επηηπγράλεηαη απφ 

ην πεξηβάιινλ ξεπζηφ. 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. Όινη νη ηξηβείο θχιηζεο (ξνπιεκάλ) πξέπεη λα είλαη ιηπαζκέλνη κε γξάζν 

εθ’ φξνπ δσήο θαη ππνινγηζκέλνη γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 50.000 σξψλ θαηά ISO 281. Όινη 

νη θηλεηήξεο ζα έρνπλ ελζσκαησκέλνπο ζεξκηθνχο δηαθφπηεο, ζην ηχιηγκα θάζε θάζεο, 

ζπλδεδεκέλνπο ζε ζεηξά. Οη ζεξκηθνί δηαθφπηεο ζα αλνίγνπλ ζε πεξίπησζε πςειήο ζεξκνθξαζίαο 

θαη κέζσ ελφο ξειέ ειέγρνπ, πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα, ζα δηαθφπηνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ελεξγνπνηψληαο ην ζπλαγεξκφ (alarm). 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζηππηνζιίπηε εηζφδνπ θαισδίνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη 

πδαηνζηεγαλφηεηα θαη λα απνηξέπεη ηε δηείζδπζε πγξαζίαο απφ ηνπο θιψλνπο ησλ 

θαισδίσλ ζε ειάρηζην βάζνο 15 m. ρσξίο λα ρξεηάδεηαη εηδηθή ζχζθηγμε κε ζπγθεθξηκέλε 

ξνπή ζηξέςεσο. 

Κάζε αλαδεπηήξαο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε έλα ζάιακν ειαίνπ γηα ην ζχζηεκα 

ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ άμνλα θαη έλα δεχηεξν γηα ην κεησηήξα.  

Γηα ηελ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ άμνλα, θάζε αλαδεπηήξαο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο  ηνπιάρηζηνλ 

κε έλα κεραληθφ ζχζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ άμνλα (κεραληθφ ζηππηνζιίπηε) αλζεθηηθφ 

ζηε θζνξά θαη ηελ δηάβξσζε, κε δαθηχιηνπο θαηαζθεπαζκέλνπο εμ νινθιήξνπ απφ 

θαξβίδην ηνπ ππξηηίνπ (SiC) ή βνιθξακίνπ (WCC). Ο εμσηεξηθφο κεραληθφο 

ζηππηνζιίπηεο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο κεηαμχ ηνπ αλαδεπφκελνπ ξεπζηνχ κέζνπ θαη ηνπ 

ελδηάκεζνπ ζαιάκνπ ζηεγαλνπνίεζεο. Ο ζηπηπηνζιίπηεο ζα ιεηηνπξγεί κέζα ζε ζάιακν 

ιαδηνχ, ην νπνίν κε πδξνδπλακηθφ ηξφπν ζα ηνπο ςχρεη θαη ζα ιηπαίλεη ηηο ιείεο επηθάλεηεο 

ηνπο κε ζηαζεξφ ξπζκφ. Δπηπιένλ ν αλαδεπηήξαο ζα δηαζέηεη δχν ελδηάκεζνπο αθηηληθνχο 

δαθηπιίνπο ζηεγαλνπνίεζεο, απφ πνιπκεξή ζηεγαλνπνηεηηθά πιηθά (Viton, NBR θιπ). 

Οη ζηππηνζιίπηεο δελ ζα απαηηνχλ ζπληήξεζε νχηε ξχζκηζε θαη ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ 

ρσξίο λα πξνμελείηαη θαηαζηξνθή ή βιάβε ηνπο, αλεμάξηεηα κε ηε θνξά πεξηζηξνθήο 

ηνπο. 

Ζ 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 αλνμείδσηε θνηινδνθφο, θαηάιιειεο δηαηνκήο αλαιφγσο ηνπ 

θνξηίνπ. Ο αλαδεπηήξαο ζα ζηεξίδεηαη ζηε δνθφ θαζέιθπζεο, κέζσ ελφο πιαηζίνπ κε 

ξάνπια νιίζζεζεο, θαηαζθεπαζκέλνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα, ην νπνίν ζα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα νδήγεζεο - νιίζζεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηνπ αλαδεπηήξα θαη ζα είλαη 

ηθαλφ λα παξαιακβάλεη ηελ ψζεζε πνπ δεκηνπξγεί απηφο. Δλαιιαθηηθά ν αλαδεπηήξαο 

κπνξεί λα εδξάδεηαη ζε θαηάιιεια πξνθαηαζθεπαζκέλε βάζε κε ζχζηεκα απηφκαηεο 

δεχμεο πξνκήζεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ αλαδεπηήξα. 
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9.8.3 Τπνβξχρηνη αλαδεπηήξεο δεμακελψλ πιήξνπο αλάκημεο 

Γηα ηηο δεμακελέο πιήξνπο αλάκεημεο ρξεζηκνπνηνχληαη αλαδεπηήξεο κεζαίσλ θαη πςειψλ 

ζηξνθψλ νη νπνίνη ζα πξνζδίδνπλ ζην πγξφ επαξθή κέζε ηαρχηεηα ξνήο 0,30m/sec θαη 

εηδηθή ηζρχ αλάδεπζεο θαηά ISO 21630.  

Αλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ησλ αλαδεπηήξσλ δελ ζα 

είλαη κεγαιχηεξε απφ 1.400 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 ή AISI 316,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 δχν κεραληθνχο ζηππηνζιίπηεο έλαλ γηα ηελ 

εμσηεξηθή ζηεγαλνπνίεζε θαη έλαλ γηα ηελ εζσηεξηθή ζηεγαλνπνίεζε ηεο πιεπξάο ηνπ 

θηλεηήξα. 

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 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. 

9.8.4 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 
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θάησ κέξνο, εληφο ησλ ιπκάησλ. Αλάινγα κε ην κέγεζνο, ν άμνλαο ζα αλαξηάηαη είηε 

απ’επζείαοζηνλ 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 (servicefactor) 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.  

9.9 Πάρπλζε ηιύνο 

9.9.1 Αλακνριεπηήο ηιχνο 

ηνπο παρπληέο βαξχηεηνο, ν αλακνριεπηήο ηιχνο ζα είλαη πεξηζηξεθφκελνο κε θεληξηθή 

θίλεζε, εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά θαη απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ : 

 ζχζηεκα θίλεζεο  

 θεληξηθφ άμνλα  

 βξαρίνλεο κε ιεπίδεο απφμεζεο ηεο ηιχνο θαη ξάβδνη αλάδεπζεο. 

 δαθηχιηνο ηξηβήο γηα ηελ ζηήξημε ηνπ άμνλα  

χκθσλα κε ΔΝ 12255-3, ε θφξηηζε ηνπ αλακνριεπηή ηιχνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ίζε 

κε 630Ν/m.Σν ζχζηεκα θίλεζεο ζα απνηειείηαη απφ ειεθηξνκεησηήξα, θεληξηθφ 

δαθηπιηνεηδή έλζθαηξν ηξηβέα θαη ηκήκα θνίινπ άμνλα κε θιάληδα γηα ηελ ζχλδεζή ηνπ 

κε ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηνπ ζαξσηή. Ο θηλεηήξαο πξέπεη λα είλαη ηχπνπ βξαρπθπθισκέλνπ 

δξνκέα ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία (S1), ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 60034-1, κε βαζκφ 

πξνζηαζίαο ΗΡ55. Δθ’ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν ζπληειεζηήο ρξήζεο 

(servicefactor) ηνπ ειεθηξνκεησηήξα ησλ κεραληζκψλ ζάξσζεο ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 

1,50 θαη ν θηλεηήξαο θαη ζα είλαη ππνινγηζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 20.000 σξψλ, ελψ 

ν θεληξηθφο δαθηπιηνεηδήο έλζθαηξνο ηξηβέαο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 50.000 σξψλ. 

Σν ζχζηεκα θίλεζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δηάηαμε πξνζηαζίαο απφ ππεξθφξηηζε, ε νπνία 

ζα δηαθφπηεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ε εθαξκνδφκελε ξνπή είλαη 

κεγαιχηεξε ηεο ππνινγηζζείζαο γηα εχξπζκε ιεηηνπξγία.  

Ο ηξνρφο κεηάδνζεο θίλεζεο ηνπ ειεθηξνκεησηήξα ζα ζπλδέεηαη απ' επζείαο ζηνλ άμνλα 

εμφδνπ ηνπ κεησηήξα. Μέζσ απηνχ ζα κεηαθέξεηαη ε θίλεζε ζηνλ εμσηεξηθφ νδνλησηφ 

δαθηχιην ηνπ θεληξηθνχ έλζθαηξνπ ηξηβέα, ζην νπνίν είλαη ζηεξεσκέλν ην άλσ ηκήκα ηνπ 

θνίινπ θιαληδσηνχ άμνλα ηνπ μέζηξνπ.  

Ο θεληξηθφο άμνλαο ηνπ μέζηξνπ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ αλνμείδσην ραιπβδνζσιήλα 

πνηφηεηαο AISI 304 πάρνπο 10mm. Σν άλσ κέξνο ζα θέξεη αλνμείδσηεο θιάληδεο γηα ηελ 

ζχλδεζε ηνπ κε ηνλ εζσηεξηθφ δαθηχιην ηνπ θεληξηθνχ ηξηβέα θαη ζην θάησ κέξνο ζα 

ζπλδένληαη νη δχν βξαρίνλεο ηνπ μέζηξνπ ηιχνο. Οη βξαρίνλεο είλαη ζηεξεσκέλνη 
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αληηδηακεηξηθά ζην θάησ κέξνο ηνπ άμνλα παξάιιεια πξνο ηνλ ππζκέλα ηνπ παρπληή θαη 

ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζηξαληδαξηζηή αλνμείδσηε ιακαξίλα (AISI 304) κε 

εληζρχζεηο. 

ην θάησ κέξνο ηνπ βξαρίνλα ζα είλαη ζηεξεσκέλεο νη ιεπίδεο ζάξσζεο, ελψ θάζεηα θαη 

πξνο ηα άλσ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ νη ξάβδνη αλάδεπζεο, θαηαζθεπαζκέλεο επίζεο 

απφ αλνμείδσην ράιπβα. Οη ιεπίδεο ζάξσζεο ηνπ αλακνριεπηή  ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηα 

αλαθεξφκελα γηα ηνπο ζαξσηέο θαζίδεζεο.  

Ο δαθηχιηνο ηξηβήο ζην νπνίν θαηαιήγεη ν θεληξηθφο άμνλαο ηνπ αλακνριεπηή ζα 

αθνινπζεί ηελ πεξηζηξνθή ηνπ μέζηξνπ θαη εζσηεξηθά ζα θέξεη αληηθαηαζηάζηκν 

δαθηχιην ηξηβήο. Δζσηεξηθά ηνπ δαθηπιίνπ ζα ππάξρεη ζηαζεξφο αλνμείδσηνο άμνλαο 

(AISI 304), ν νπνίνο ζα είλαη ζπγθνιιεκέλνο ζε αλνμείδσηε πιάθα κε νπέο, πνπ ζα είλαη 

ζηεξεσκέλε ζηνλ θψλν ηνπ ππζκέλα κε αλνμείδσηνπο θνριίεο.  

9.9.2 Μεραληθή πάρπλζε ηεο ηιχνο 

Ζ κεραληθή πάρπλζε ηεο ηιχνο κπνξεί λα γίλεηαη ζε ηχκπαλα πάρπλζεο, ηξάπεδεο 

πάρπλζεο, θπγνθεληξεηέο θηι. Οη κνλάδεο κεραληθήο πάρπλζεο ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα, 

ζπλνδεχνληαη απφ κνλάδεο παξαζθεπήο θαη δνζνκέηξεζεο πνιπειεθηξνιχηε θαη 

εγθαζίζηαληαη εληφο θηηξίνπ κε επαξθή εμαεξηζκφ. ηε πεξίπησζε πνπ πξνδηαγξάθεηαη 

ζρεηηθά, νη κνλάδεο κεραληθήο πάρπλζεο κπνξεί λα είλαη ζε εληαίν ζπγθξφηεκα κε ηηο 

κνλάδεο αθπδάησζεο. Σα ζπγθξφηεκα κεραληθήο πάρπλζεο πξέπεη λα είλαη βηνκεραληθφ 

πξντφλ θαηαζθεπαζηή, πνπ ζα δηαζέηεη ISO 9001 ή ηζνδχλακν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

θαηαζθεπή παξφκνησλ κνλάδσλ.  

Οη πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ ησλ κνλάδσλ αθπδάησζεο, πνπ αλαθέξνληαη 

παξαθάησ (9.11) ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ εμνπιηζκφ κεραληθήο πάρπλζεο.  

Οη αληιίεο ηξνθνδφηεζεο, νη δνζνκεηξηθέο αληιίεο δηαιχκαηνο θξνθηδσηηθνχ, ηα 

ζπγθξνηήκαηα πάρπλζεο θαη νη αληιίεο απνκάθξπλζεο (εθ’ φζνλ απαηηνχληαη) ζα πξέπεη 

λα είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο. Γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηνλ έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη 

λα πξνβιεθζεί αιιεινπρία εθθίλεζεο θαη ζηάζεο ηνπ επηκέξνπο εμνπιηζκνχ. 

9.10 Αλαεξόβηα ρώλεπζε ηιύνο 

9.10.1 Θφινο ρσλεπηή 

ηελ νξνθή ηνπ ρσλεπηή ζα εγθαηαζηαζεί κεηαιιηθφο ζφινο κε φιεο ζπζθεπέο, 

ζσιελψζεηο θηι. γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ρσλεπηή.  Ο ζφινο ηνπ ρσλεπηή ζα πξέπεη θαη’ 

ειάρηζηνλ λα δηαζέηεη: 

 Βαιβίδα δηπιήο ελέξγεηαο (ππεξπίεζεο θελνχ) 

 Φινγνπαγίδα 

 ηφκηα απαγσγήο βηναεξίνπ: έλα γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ αεξηνθπιαθίσλ θαη έλα γηα 

ηνπο ζπκπηεζηέο βηναέξηνπ, εθ’φζνλ πξνβιέπεηαη αλάκημε κε βηναέξην 

 Θπξίδα επηζεψξεζεο κε θάιπκκα απφ γπαιί αζθαιείαο θαη ρεηξνθίλεην 

θαζαξηζηήξα (εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά).  
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ε φια ηα ζεκεία ειέγρνπ ζηελ νξνθή ηνπ ρσλεπηή ζα πξέπεη λα παξέρεηαη αζθαιήο 

πξφζβαζε, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο.  

Ο ζφινο ζα θαηαζθεπαζζεί απφ ραιχβδηλν έιαζκαειάρηζηνπ πάρνπο 6 mm. Ζ εζσηεξηθή 

αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ζα πεξηιακβάλεη επάιεηςε κε coaltarepoxy ή epoxypolyamide. 

H εμσηεξηθή επηθάλεηα ζα πξνζηαηεχεηαη κε βαθή πνιπνπξεζάλεο, αινπκηλίνπ ή 

αζθαιηηθήο βάζεο. 

9.10.2 χζηεκα αλάκημεο ρσλεπηψλ 

Σν ζχζηεκα αλάδεπζεο ησλ ρσλεπηψλ πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθφ, αλζεθηηθφ ζηε 

δηάβξσζε θαη ηθαλφ λα επηηχρεη πιήξε αλάδεπζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

ρσλεπηή γηα ζπγθέληξσζε ηιχνο κέρξη θαη 8%. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα επηηπγράλεη 

πιήξε αλάκημε, νκνηφκνξθε ζεξκνθξαζία θαη λα ειαρηζηνπνηείηαη ε ζπζζψξεπζε άκκνπ 

ζηνλ ππζκέλα θαη αθξψλ ζηελ επηθάλεηα.  

Σν ζχζηεκα αλάκημεο ζα ζρεδηαζηεί γηα εηθνζηηεηξάσξε ζπλερή ιεηηνπξγία θαη ζα έρεη 

ηελ ηθαλφηεηα πιήξνπο αλαθχθισζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ρσλεπηή ην πνιχ ζε 4 ψξεο (6 

θνξέο εκεξεζίσο). 

Σν ζχζηεκα αλάδεπζεο ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν κε πινχζηα 

εκπεηξία ζε παξφκνηεο εθαξκνγέο, πνπ ζα δηαζέηεη ISO 9001 ή ηζνδχλακν γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή παξφκνησλ ζπζηεκάησλ. Ζ δηαζηαζηνιφγεζε θαη ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάδεπζεο, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα γίλεη απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

9.10.3 χζηεκα ζέξκαλζεο 

9.10.3.1 Λέβεηεο - Καπζηήξεο 

Οη  ιέβεηεο  ζα  είλαη  θινγναπισηνί  πςειήο  αληίζιηςεο  ηξηψλ δηαδξνκψλ θαπζαεξίσλ, 

ραιχβδηλνη, ζπλνιηθήο απφδνζεο κεγαιχηεξε απφ 90%. Κάζε ιέβεηαο ζα είλαη πιήξεο κε 

ηα αθφινπζα: 

 Βαιβίδεο γηα ηελ απνκφλσζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ λεξνχ, ηνπ αεξίνπ ή πεηξειαίνπ. 

 Ρχζκηζε ηεο πίεζεο αεξίνπ θαη καλφκεηξα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. 

 Φινγνπαγίδα απφ αλνμείδσην ράιπβα απφ ηελ πιεπξά ηξνθνδνζίαο ηνπ αεξίνπ. 

 Όξγαλν κέηξεζεο ηεο θαηαλάισζεο αεξίνπ/πεηξειαίνπ. 

 Θεξκφκεηξν ζηηο ζσιελψζεηο ηξνθνδνζίαο θαη επηζηξνθήο ηνπ λεξνχ. 

 Θεξκνζηάηεο ιέβεηα. 

 Αζθαιηζηηθή βαιβίδα. 

 Μαλφκεηξν. 

 Αζθάιεηα θαηά ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο πνπ ζα δηαθφπηεη ηελ ηξνθνδνζία αεξίνπ 

θαη πεηξειαίνπ. 

 Γηπιφ θίιηξν ιαδηνχ ηνπνζεηεκέλν ελ ζεηξά. 
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 Βαιβίδα απνζηξάγγηζεο. 

 Θεξκφκεηξν ζηελ εμαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ. 

Οη θαπζηήξεο ζα είλαη δηπινχ θαπζίκνπ (πεηξειαίνπ / βηναεξίνπ) πξννδεπηηθήο 

ιεηηνπξγίαο. Ζ ζχλδεζε θαη ε παξνρή βηναεξίνπ ζα γίλεη κε αλνμείδσηνπο ζσιήλεο θαη ε 

ζσιελνγξακκή ζα πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά θαη' ειάρηζην ηηο παξαθάησ ζπζθεπέο:  

Γηαθφπηεο ξνήο θαπζίκνπ αεξίνπ, θινγνπαγίδααληηθξαδαζκηθφο ζχλδεζκνο, ππνδνρή γηα 

κέηξεζε πίεζεο αεξίνπ, θίιηξν αεξίνπ, ξπζκηζηήο πηέζεσο αεξίνπ θαη ειεθηξνβαιβίδα 

αζθαιείαο κε ρξφλν δηαθνπήο.  

9.10.3.2 Καπλνδφρνη ησλ Λεβήησλ 

Οη θαπλνδφρνη ζα πξέπεη λα έρνπλ δηπιφ ηνίρσκα κε ηνπνζεηεκέλε ηελ κφλσζε. Κάζε 

ιέβεηαο ζα πξέπεη λα έρεη κία ρσξηζηή θαπλνδφρν, πνπ ζα θέξεη εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 

επέλδπζε απφ αλνμείδσην ράιπβα. Ζ θαπλνδφρνο ζα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλε ζηα ζσζηά 

κήθε, έηνηκε κε ηα δηάθνξα εμαξηήκαηα γηα αλέγεξζε επί ηφπνπ. 

Κάζε θαπλνδφρνο ζα μεθηλάεη απφ έλα εζσηεξηθφ ζεκείν ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο ηνπ 

ιέβεηα, ζα αλεβαίλεη κέζα απφ ηνίρνπο ηνπ θηηξίνπ θαη ζα θαηαιήγεη 2m επάλσ απφ ην 

πςειφηεξε ζεκείν ηεο ζηέγεο. Κάζε θαπλνδφρνο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο κε φια ηα 

εμαξηήκαηα θαη ηα παξειθφκελα έηζη ψζηε λα απνηειεί ζπλερέο ζχζηεκα απφ ηελ έμνδν ηνπ 

ιέβεηα κέρξη ην ηέξκα ηεο. Οη θαπλνδφρνη ζα είλαη θαηάιιεια ζηεξηγκέλεο ζηελ θέξνπζα 

θαηαζθεπή θαη ζα είλαη πιήξεηο κε κνλσκέλεο ζπλδέζεηο ζηελ έμνδν ηνπ ιέβεηα θαη ζην 

ζχζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ειθπζκνχ, κε ζηεξίγκαηα γηα ηνλ ηνίρν θαη ηε ζηέγε, κε 

δηαρσξηζηέο θαη κε πψκα απνζηξάγγηζεο. 

9.10.3.3 Γεμακελή πεηξειαίνπ 

Θα εγθαηαζηαζεί κία δεμακελή πεηξειαίνπ, ζχκθσλα κε ην DIN 6617, θαηάιιεινπ φγθνπ, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Σεχρνο Σερληθή Πεξηγξαθή – Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο. Ζ  

δεμακελή πεηξειαίνπ ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε  κε ηα αθφινπζα εμαξηήκαηα: 

 σιήλσζε εμαεξηζκνχ,  ε νπνία πξέπεη λα αζθαιίδεηαη απφ ηελ είζνδν μέλσλ 

ζσκάησλ λεξνχ θηι. θαη λα κπνξεί λα απνκαθξχλεη εχθνια ηα παξαγφκελα αέξηα. 

Σν ζηφκην ηεο ζσιήλσζεο πξέπεη λα βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 2,5m απφ ηελ επηθάλεηα 

ηνπ εδάθνπο, λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 5m απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν κπνξεί λα 

αλαπηχμεη πςειή ζεξκνθξαζία θαη ε εζσηεξηθή ηεο δηάκεηξνο ζα είλαη θαηά κία 

ηππνπνηεκέλε δηάκεηξν κεγαιχηεξε ηνπ ζσιήλα πιήξσζεο θαη φρη κηθξφηεξε ηεο 1 

1/2". 

 Ζ ζσιήλα γεκίζκαηνο (πιήξσζεο) ζα πξέπεη λα έρεη δηάκεηξν ηνπιάρηζηνλ 1", ζα 

εγθαηαζηαζεί κε ζπλερή θιίζε πξνο ηελ δεμακελή θαη  ζα θαηαιήγεη ζε βάζνο 

ηνπιάρηζηνλ 0,5m κέζα ζηε δεμακελή ψζηε λα παξεκπνδίδεηαη ε δεκηνπξγία αηκνχ. 

 ηφκην εθθελψζεσο ηεο δεμακελήο ην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ζην θαηψηαην ζεκείν 

ηεο δεμακελήο θαη ε δηάκεηξνο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1". 

 Γείθηε ζηάζκεο πεηξειαίνπ. 
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9.10.4 Αεξηνθπιάθην 

Ο κεηαιιηθφο θψδσλαο ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε ηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα, ν 

πεξηκεηξηθφο σζηηθφο δαθηχιηνο θαη ν ηξνχινο λα κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ φιεο ηηο 

θακπηηθέο δπλάκεηο θαη ηηο πηέζεηο πνπ ζα εμαζθνχληαη επ' απηψλ. Οη αθηηληθνί δνθνί πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θψδσλα ζα πξέπεη λα δηαζηαζηνινγεζνχλ σο 

ηκήκαηα πνπ ρξεζηκεχνπλ ζηελ ζπλαξκνιφγεζε ηεο φιεο θαηαζθεπήο θαη φρη σο ηκήκαηα 

ηεο θέξνπζαο θαηαζθεπήο. 

Ζ θάζεηε θίλεζε ηνπ αεξηνθπιαθίνπ ζα δηαζθαιίδεηαη απφ ηξνρνχο εγθαηεζηεκέλνπο ζην 

ζηεζαίν ηνπ ηνηρίνπ θαη νδεγνχο νιηζζήζεσο ζπγθνιιεκέλνπο ζηα πιεπξά ηνπ θψδσλα. 

Οη νδεγνί νιίζζεζεο ζα είλαη ζπγθνιιεκέλνη ππφ γσλία 45° σο πξνο ηελ θάζεην. 

Ο ζθειεηφο ηεο νξνθήο ηνπ θψδσλα ζα απνηειείηαη απφ θακππισκέλα αθηηληθά 

ηνπνζεηεκέλεο δνθνχο κήθνπο ίζνπ κε ηελ αθηίλα ηνπ αεξηνθπιαθίνπ. Οη δνθνί ζα 

ζπγθξαηνχληαη απφ δχν δαθηπιίνπο: θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ δαθηχιην. 

Ο πεξηθεξεηαθφο δαθηχιηνο ζα θαηαζθεπαζηεί απφ θνίιν δνθφ νξζνγσληθήο ή θπθιηθήο 

δηαηνκήο (θιεηζηή δηαηνκή) ψζηε λα πξνζθέξεηαη ε κέγηζηε δπλαηή αθακςία ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ζηξεπηηθέο δπλάκεηο. Ο πεξηκεηξηθφο απηφο δαθηχιηνο ζα ζπγθνιιεζεί 

θαζ' φιν ηνπ ην κήθνο εμαζθαιίδνληαο έηζη ηε κέγηζηε απφδνζε ηεο θιεηζηήο δηαηνκήο 

ζηελ παξαιαβή ησλ δπλάκεσλ. Πεξηκεηξηθνί δαθηχιηνη αλνηθηήο δηαηνκήο δελ ζα γίλνπλ 

δεθηνί ιφγν ηεο αδπλακίαο ησλ δηαηνκψλ απηψλ λα θέξνπλ ζηξεπηηθέο δπλάκεηο. 

Ο ζθειεηφο ηεο νξνθήο ζα θαιπθζεί κε θχιια καιαθνχ ράιπβα πνηφηεηαο θαηά ASTM-

A42-D πάρνπο 6mm ηα νπνία ζα ζπγθνιεζνχλ ζηνπο αθηηληθνχο δνθνχο, ζηνπο δχν 

δαθηπιίνπο θαη κεηαμχ ηνπο ψζηε λα ζρεκαηηζηεί έλα αεξνζηεγέο θάιπκα. 

Οη πιεπξηθέο επηθάλεηεο ηνπ αεξνθπιαθίνπ ζα θαιπθζνχλ κε θχιια καιαθνχ ράιπβα ηεο 

ίδηαο πνηφηεηαο πάρνπο 6mm κε ηθαλέο εληζρχζεηο γηα λα δερζνχλ ην θαζαξφ βάξνο ηεο 

νξνθήο θαη ηα πηζαλά πξφζζεηα θνξηία. 

Οη νδεγνί νιηζζήζεσο ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ράιπβα θαηαζθεπψλ ειάρηζηνπ πάρνπο 

6mm θαη ζα έρνπλ επαξθέο κήθνο ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ πιήξε θάιπςε ηεο δηαδξνκήο 

ηνπ θψδσλα. Οη νδεγνί ζα θαηαζθεπαζηνχλ εθηφο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ζα ζπγθνιιεζνχλ 

επί ηφπνπ. 

Οη ηξνρνί θαη νη νδεγνί ζα ππνινγηζζνχλ ψζηε νη δπλάκεηο πνπ ζα εμαζθνχληαη απφ ηνλ 

άλεκν λα κελ δξνπλ αθηηληθά επί ηνπ ηνηρείνπ ηνπ αεξηνθπιαθίνπ αιιά εθαπηνκεληθά. 

Ζ νξνθή ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ εμαξηήκαηα: 

 Δλα θεληξηθφ δαθηχιην θιεηζηήο δηαηνκήο (δαθηχιηνο ζιίςεο) 

 Αλζξσπνζπξίδα DN600 

 Βαιβίδα δηπιήο ελέξγεηαο κε θινγνπαγίδα 

 Φπζηθφ αζθαιηζηηθφ απνηεινχκελν απφ ζσιήλα DN100 κε θινγνπαγίδα. Έηζη ζε 

πεξίπησζε βιάβεο ηνπ κεραληθνχ αζθαιηζηηθνχ ην βηναέξην απειεπζεξψλεηαη κέζσ 

ηνπ ζσιήλα ζηελ αηκφζθαηξα 
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 σιελνγξακκή κε δηθιείδα πιήξσζεο κε νπδέηεξν αέξην 

 Γηθιείδα δεηγκαηνιεςίαο 

Σν αεξνθπιάθην κε ην ίδην βάξνο ηνπ ζα δεκηνπξγεί κία πίεζε ζην δίθηπν βηναεξίνπ. Δάλ 

απφ ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ δηθηχνπ πξνθχςνπλ επηπιένλ απνθιίζεηο γηα ηελ πίεζε ηνπ 

βηναεξίνπ, απηέο ζα δνζνχλ κε ηε ρξήζε πξφζζεησλ βαξψλ ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ επί 

ηνπ αεξηνθπιαθίνπ.  

ηνλ θψδσλα ηνπ αεξηνθπιαθίνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ νξηνδηαθφπηεο γηα ηέζζεξηο 

πξνθαζνξηζκέλεο θαη ξπζκίζηκεο ζηάζκεο:  

 πνιχ πςειή (ζπλαγεξκφο),  

 πςειή (ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ δαπινχ),  

 ρακειή (δαπιφο βηναεξίνπ OFF) θαη  

 πνιχ ρακειή (ζπλαγεξκφο) 

Οη νξηνδηαθφπηεο ζα είλαη ηχπνπ θσηνθχπαξνπ ή επαγσγηθνί.  

Οη ζσιελψζεηο ζα ηνπνζεηεζνχλ θάησ απφ ηελ πιάθα ηνπ ππζκέλα θαη ζα πξνεθηείλνληαη 

θαηαθφξπθα κέζα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θψδσλα κέρξη πάλσ απφ ηε ζηάζκε ηνπ λεξνχ. 

Οη απψιεηεο λεξνχ κέζα απφ ηε δεμακελή ζα ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα κε ηε ρξήζε 

θινηεξνδηαθφπηε ή άιινπ ηζνδχλακνπ ζπζηήκαηνο. 

Όιεο νη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο (θχιια ράιπβα θαη ράιπβαο θαηαζθεπψλ) ζα έρνπλ 

ειάρηζην πάρνο 6mm, ζα ππνζηνχλ ακκνβνιή SA 2 1/2 θαη ζα έρνπλ δηαβξσηηθή 

πξνζηαζία θαηεγνξίαο 3.1, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο.  

Θα γίλεη έιεγρνο ησλ ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ κε ξαδηνθσηνγξάθηζε. Θα γίλεη έιεγρνο ηνπ 

10% ησλ ξαθψλ θαη 100% ησλ ζηαπξψλ. Δπίζεο ζα γίλεη έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο ηνπ 

αεξηνθπιαθίνπ αθνχ ηνπνζεηεζεί ζηελ ζέζε ηνπ. Σν αεξηνθπιάθην ζα πιεξσζεί κε 

πεπηεζκέλν αέξα κέρξη ηελ αλσηέξα ζέζε (HHL) θαη ζα κεηξεζεί ε πηψζε ηνπ γηα 48 

ψξεο. 

9.10.5 Γαπιφο βηναεξίνπ 

Ο δαπιφο βηναεξίνπ ζα είλαη θαηαθφξπθνπ ηχπνπ απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν ζσιήλα, 

θαηάιιεινο γηα έδξαζε ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα θαη ζα απνηειείηαη απφ ηνλ θχξην αγσγφ 

απαγσγήο αεξίνπ, ηνλ ζσιήλα αλάθιεμεο θαη ηνλ ζσιήλα ππξνδφηεζεο. Σν αθξνθχζην 

θαχζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα. ην αθξνθχζην θαχζεο ζα 

ηνπνζεηεζεί έλα πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα γηα ηνλ άλεκν απφ αλνμείδσην ράιπβα ίδηαο 

πνηφηεηαο κε απηήλ ηνπ αθξνθπζίνπ. 

Μίαθιίκαθα πξφζβαζεο, πιήξεο κε θισβφ πξνζηαζίαο ζα παξέρεη πξφζβαζε ζηελ θνξπθή 

ηνπ ππξζνχ. Ζ θιίκαθα θαη ε πιαηθφξκα επίβιεςεο ζα είλαη απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Ζ 

ζσιήλα ηνπ πηιφηνπ έλαπζεο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο AISI 321. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ δαπινχ ζα είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε, ελψ ζα παξέρεηαη θαη ε 

δπλαηφηεηα "ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο". 
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Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ειέγρνπ ζα είλαη αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ Eex-d-IIBT3/IP 55. 

ηελ θνξπθή θάζε δαπινχ ζα εγθαηαζηαζεί ζχζηεκα αλίρλεπζεο ηεο θαχζεο, ην νπνίν ζα 

ελεξγνπνηεί έλα αθνπζηηθφ ζήκα ζπλαγεξκνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην δηνρεηεπφκελν αέξην 

δελ αλαθιέγεηαη. 

9.10.6 Δμνπιηζκφο δηθηχνπ βηναεξίνπ 

Βαιβίδεο δηπιήο ελέξγεηαο (ππεξπίεζεο-ππνπίεζεο). Οη βαιβίδεο δηπιήο ελέξγεηαο ζα 

δηαζηνινγεζνχλ ψζηε θαηά ηε θάζε ηεο ππεξπίεζεο λα κπνξνχλ λα παξνρεηεχζνπλ ηελ 

κέγηζηε παξαγφκελε πνζφηεηα βηναεξίνπ ηνπ ρσλεπηή ζηνλ νπνίνλ είλαη εγθαηαζηεκέλεο.  

Φινγνπαγίδεο : Οη θινγνπαγίδεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζα έρνπλ θαζαξή επηθάλεηα 

επαθήο ηνπιάρηζηνλ 3 κε 4 θνξέο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν ηεο ζσιήλαο πνπ ζα 

ηνπνζεηεζνχλ. 

Ζ πηψζε πίεζεο δηακέζνπ ηεο θινγνπαγίδαο δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ 1 psi(69,0 kPa). 

Οη θινγνπαγίδεο ζα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηαθφξπθε ή νξηδφληηα ζέζε θαη ζα 

έρνπλ απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπο απηφκαηε απνκάθξπλζε ησλ ζπκππθλσκάησλ. 

9.11 Αθπδάηωζε ηιύνο 

Ζ αθπδάησζε ηεο ηιχνο γίλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ρεκηθψλ, θπξίσο πνιπειεθηξνιχηε, ζε 

ηαηληνθηιηξφπξεζεο, θπγνθεληξεηέο, θηιηξφπξεζεο θηι. Ο ζρεδηαζκφο ησλ κνλάδσλ θαη 

ηνπ εγθαζηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηελ ΔΝ 12255-8.  

Οη κνλάδεο αθπδάησζεο ηεο ηιχνο θαη ν ζπλαθήο εμνπιηζκφο (αληιίεο, ζπγθξφηεκα 

πξνεηνηκαζίαο ρεκηθψλ θηι.) ζα βξίζθνληαη εληφο θηηξίνπ, κε επαξθή εμαεξηζκφ θαη ζα 

ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα, ελψ ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο.  

9.11.1 πγθξφηεκα παξαζθεπήο πνιπειεθηξνιχηε 

Σν ζπγθξφηεκα παξαζθεπήο πνιπειεθηξνιχηε πξέπεη λα είλαη απηφκαην θαη απνηειείηαη 

απφ:  

 Γεμακελή παξαζθεπήο πγξνχ δηαιχκαηνο κε αλαδεπηήξα ζηαζεξψλ ζηνθψλ.  

 Γεμακελή σξίκαλζεο δηαιχκαηνο, πνπ ζα δηαζέηεη αλαδεπηήξα ζηαζεξψλ ζηξνθψλ 

 Γεμακελή απνζήθεπζεο έηνηκνπ δηαιχκαηνο, κε αξγφζηξνθν αλαδεπηήξα. ηελ 

δεμακελή απνζήθεπζεο εγθαζίζηαληαη δχν δεχγε ειεθηξνδίσλ, ην έλα γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο δηαδηθαζίαο ιεηηνπξγίαο θαη ην δεχηεξν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δνζνκεηξηθψλ 

αληιηψλ. 

 Ζιεθηξηθφ πίλαθα δηαλνκήο θαη απηνκαηηζκψλ. Οη ρεηξηζκνί ζα πξέπεη λα κπνξεί 

γίλνληαη ρεηξνθίλεηα ή απηφκαηα. 

Σν ζπγθξφηεκα πξέπεη λα έρεη ππεξρείιηζε πςειήο ζηάζκεο θαη θξνπλφ απνρέηεπζεο πξνο 

ην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. Σν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ δηαιχκαηνο πξέπεη λα είλαη απφ ην δίθηπν πφζηκνπ λεξνχ ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ε ζσιελνγξακκή πξέπεη λα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα πδξαπιηθά 

εμαξηήκαηα: κεηξεηή παξνρήο, ξπζκηζηή πίεζεο, απηφκαην δηαθφπηε, ειεθηξνβάλα θηι.  
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Ζ ηξνθνδνζία ηεο ζθφλεο ζα γίλεηαη κε δνζνκεηξηθφ θνριία. 

Όινο ν παξαπάλσ εμνπιηζκφο πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα πξέπεη λα 

είλαη πξντφλ ελφο θαηαζθεπαζηή κε εκπεηξία ζε παξφκνηα ζπζηήκαηα, έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ.  

9.11.2 Σαηληνθηιηξφπξεζα 

Οη ηαηληνθηιηξφπξεζεο ζα έρνπλ ηξεηο δηαθεθξηκέλεο δψλεο ιεηηνπξγίαο: δψλε 

πξναθπδάησζεο, δψλε ρακειήο ζπκπίεζεο θαη δψλε πςειήο ζπκπίεζεο. Κάζε 

ηαηληνθηιηξφπξεζα ζα ζπλνδεχεηαη κε δηάηαμε θξνθίδσζεο ηεο ηιχνο κε ηνλ πξνζηηζέκελν 

πνιπειεθηξνιχηε. Σν δνρείν ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε αξγφζηξνθν αλαδεπηήξα γηα ηελ 

θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε αλάκημε. Δθ’ φζνλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά, ε αλάκημε κπνξεί λα 

γίλεη ζε ζηαηηθνχο ζσιελσηνχ ηχπνπ αλακίθηεο.  

Οη ηαηληνθηιηξφπξεζεο δηαθξίλνληαη ζε:  

 Υακειήο ζπκπίεζεο: ιηγφηεξν απφ πέληε (5) θχιλδξνη ζπκπίεζεο, πνπ κπνξνχλ λα 

επηηχρνπλ ζπγθέληξσζε αθπδαησκέλεο ηιχνο ηεο ηάμεο ηνπ 16% 

 Μέζεο ζπκπίεζεο: θχιηλδξνη ζπκπίεζεο κεηαμχ έμη (6) έσο δέθα (10), πνπ κπνξνχλ 

λα επηηχρνπλ ζπγθέληξσζε αθπδαησκέλεο ηιχνο ηεο ηάμεο ηνπ 18% 

 Τςειήο ζπκπίεζεο: θχιλδξνη ζπκπίεζεο πεξηζζφηεξν απφ έλδεθα (11), πνπ κπνξνχλ 

λα επηηχρνπλ ζπγθέληξσζε αθπδαησκέλεο ηιχνο ηεο ηάμεο ηνπ 20% 

Σν πιαίζην επί ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλα ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο πξέζαο 

ζα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα κπνξεί λα παξαιάβεη φια ηα ζηαηηθά θαη δπλακηθά θνξηία, 

ρσξίο παξακνξθψζεηο θαη θαξαδαζκνχο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Δθφζνλ πξνδηαγξάθεηαη 

ζρεηηθά ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα γηα ηελ απνθπγή 

αηπρήκαηνο (π.ρ. θαιχκκαηα κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νπηηθή 

επνπηεία απφ ηνλ ρεηξηζηή).  

Όια ηα κεηαιιηθά κέξε πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ ηιχ ή ηα ζηξαγγίδηα ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο ηνπιάρηζηνλ (AISI 304). Οη άμνλεο 

ησλ θπιίλδξσλ ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα. Σα έδξαλα ζα είλαη ζηεγαλά γηα 

πξνζηαζία απφ ζθφλε θαη πγξά. 

Οη θχιηλδξνη θχιηζεο θαη ζπκπίεζεο ζα έρνπλ θαηάιιειε επέλδπζε απφ λάπινλ ή άιιν 

αλζεθηηθφ πιηθφ, ην νπνίν ζα έρεη ρακειφ ζπληειεζηή ηξηβήο, πξνθεηκέλνπ λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ε θζνξά ησλ ηαηληψλ. Οη θχιηλδξνη θίλεζεο, θαη επζπγξάκκηζεο ζα έρνπλ 

επέλδπζε απφ ειαζηηθφ κε επέλδπζε θανπηζνχθ.  

Οη ηαηλίεο αθπδάησζεο ζα έρνπλ πιέμε κε δηαπεξαηφηεηα ζηνλ αέξα 450 μm θαη ζα έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα ηάζεηο 160 DaN. Ζ έλσζε ησλ δχν άθξσλ ζα γίλεηαη κε εηδηθνχο 

ζπλδεηήξεο απφ αλνμείδσην ράιπβα, πνπ ζα εμαζθαιίδεη εχθνιε ζχλδεζε θαη απνζχλδεζε. 

Ζ θίλεζε ησλ ηαηληψλ ζα γίλεηαη κε ειεθηξνκεησηήξα ξπζκηδνκέλσλ ζηξνθψλ, ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε ξχζκηζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ ηαηληψλ. Ζ κεηαβνιή ησλ ζηξνθψλ ζα γίλεηαη 

ρεηξνθίλεηα θαη εθ’ φζνλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά κέζσ ξπζκηζηή ζηξνθψλ (inverter). Γηα 

θάζε ηαηλία αθπδάησζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απηφκαην πλεπκαηηθφ ή πδξαπιηθφ 
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ζχζηεκα ηάλπζεο θαη επζπγξάκκηζεο, ελψ ζε πεξίπησζε αλεμέιεγθηεο παξέθθιηζεο ησλ 

ηαηληψλ ζα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη απηφκαηα ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο.  

Κάζε πξέζα ζα δηαζέηεη αληιία πιχζεο, πνπ ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ην δίθηπν βηνκεραληθνχ 

λεξνχ, ή ην δίθηπν πφιεο παξνρήο θαη καλνκεηξηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. Σα λεξά έθπιπζεο ζα νδεγνχληαη ζε δνρεία ζπιινγήο απφ αλνμείδσην 

ράιπβα (AISI 304) θαη απφ εθεί ζηελ εηδηθά δηακνξθσκέλε βάζε ηεο ηαηληνθηιηξφπξεζαο, 

απφ φπνπ κε βαξχηεηα ζα θαηαιήγνπλ ζην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. Δάλ 

πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηξαγγίδηα απφ ηελ δψλε 

βαξχηεηαο ηεο ηαηληνθηιηξφπξεζαο γηα ηελ πιχζε ησλ ηαηληψλ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο 

ζα πξέπεη νη αληιίεο πιχζεο λα έρνπλ ζχλδεζε κε ην δίθηπν βηνκεραληθνχ λεξνχ. 

9.11.3 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. Σν ζπγθξφηεκα ηνπ θπγφθεληξνπ ζα θαιχπηεη ηηο 

απαηηήζεηο γηα ηελ επηηξεπφκελε ζηάζκε ζνξχβνπ.  

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’επζείαο, κέζσ 

δηαθνξηθνχ κεησηήξα, ή ιεηηνπξγψληαο σο γελλήηξηα, νπφηε ζα αλαηξνθνδνηεί ζηνλ 

θπξίσο θηλεηήξα ηελ παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα.  
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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.  

 

Οξεζηηάδα Ηαλνπάξηνο 2020 
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