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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 ηεχ-

ρε 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 παξφ-

ληνο ππφ ηνλ ηίηιν πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο παξαηίζεληαη ζπκπιεξσκαηηθνί φξνη ησλ 
ΔΣΔΠ θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα αληηθείκελα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ΔΣΔΠ. 

 
  

http://www.ggde.gr/
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Β. ΠΙΝΑΚΑ ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΔΣΔΠ) 

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 2221/Β/30-07-2012) ηίζεηαη ππν-
ρξεσηηθή 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 ΤΠΟΜΔΓΙ.  

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 εγθεθξηκέ-

λσλ ΔΣΔΠ κε ζπκπιεξσκαηηθνχο φξνπο ή κε αληηθείκελα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ΔΣΔΠ.  

ην ΦΔΚ:2524/Β/2016, δεκνζηεχηεθε ε ππ. αξ. ΓΚΠ/νηθ.1211/01-08-2016 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπν-

δνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ κε ζέκα: "Αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πελήληα ελλέα (59) 
Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΛΟΣ – ΔΣΔΠ)". Η αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο νθείιε-

ηαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζήο ηνπο. Με ζθνπφ ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ ζηελ εθηέιεζε ησλ Γεκν-
ζίσλ Έξγσλ θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ επηθαηξνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ πελήληα ελλέα 

(59) ΔΣΔΠ, πξνηείλεηαη λα εθαξκφδνληαη ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα πελήληα ελλέα (59) αληίζηνηρεο Πξν-

ζσξηλέο Δζληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΔΣΔΠ) κε επηθαηξνπνηεκέλν πεξηερφκελν. 

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. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΣΔΠ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

Α/Α  
ΦΔΚ 

ΚΩΓ. ΔΣΔΠ 

"ΔΛΟΣ ΣΟ 
1501-" + 

ΣΙΣΛΟ ΔΣΔΠ ΑΠΟΓΟΗ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 

  08  ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΔΡΓΑ   

  08-06 φληνώζεις - Γίκησα   

204 
08-06-07-

02 
Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο Cast iron gate valves 

206 
08-06-07-

05 
Σεκάρηα εμάξκσζεο ζπζθεπψλ 

Pipeline components dismantling 
joints 

208 
08-06-07-

07 
Βαιβίδεο εηζαγσγήο - εμαγσγήο αέξα 
δηπιήο ελέξγεηαο 

Double orifice air relief valves 

211 
08-06-08-

03 
Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο 
ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ 

Retrofitting of concrete paving slabs 
along constructed underground utility 

  08-07 Μεηαλλικά ηοιτεία και Καηαζκεσές   

219 
08-07-01-

05 
Βαζκίδεο θξεαηίσλ Manhole steps 

221 
08-07-02-

01 

Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ζηδεξνθαηα-

ζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ 

Rust protection of steel structures 

used in hydraulic works 
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Γ. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ 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 πξνδηαγξα-
θέο ησλ κεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ.  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟ-
ΓΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ 

Α/Α  ΚΩΓΙΚΟ 
ΣΙΣΛΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

ΚΩΓΙΚΟ ΔΣΔΠ 

ΠΟΤ ΤΜΠΛΗΡΩ-
ΝΔΣΑΙ 

"ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-" + 

1 ΣΠ-ΗΜ-1 
ΑΝΣΙΓΙΑΒΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 

ΒΑΦΗ ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΔΠΙΦΑΝΔΙΩΝ 
08-07-02-01 

2 ΣΠ-ΗΜ-2 
ΩΛΗΝΩΔΙ ΚΑΙ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΓΙ-

ΚΣΤΩΝ 

08-06-07-02 

08-06-07-03 

08-06-07-05 
08-06-07-06 

08-06-07-06 
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1. ΣΠ-ΗΜ-1: ΑΝΣΙΓΙΑΒΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΔΠΙΦΑΝΔΙΩΝ 

1.1 Πεδίο Δθαρμογής – Οριζμοί 

Η παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ θαη ηελ εθαξκνγή 
ησλ πξνζηαηεπηηθψλ επηζηξψζεσλ ή ησλ ζπζηεκάησλ βαθήο γηα ηελ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ κε-

ηαιιηθψλ επηθαλεηψλ εμνπιηζκνχ θαη θαηαζθεπψλ.  

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία φισλ ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ. 

Όπνπ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ζα παξέρνπλ ειάρηζηε δηάξθεηα δσήο 
15 εηψλ, κε θζνξά θαηεγνξίαο Ri3 ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 4628/3. 

Δθηφο εάλ εγθξηζεί δηαθνξεηηθά, ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο θαζψο θαη ε βαθή ησλ δηαθφξσλ ζηξψ-

ζεσλ ζα γίλεη ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή ζε ζηεγαζκέλν ρψξν κε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζεξκν-
θξαζίαο 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 επηθά-
λεηεο, εθηφο εάλ ππάξρεη ζρεηηθή γξαπηή έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία. 

Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζθεθζεί θαη λα ειέγμεη ηνπο ρψξνπο ζην εξγνζηάζην, φπνπ γίλν-

ληαη 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 α-

πνθαηαζηάζεηο απαηηνχληαη θαη λα θαηαβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ηελ αληίζηνηρε δαπάλε ησλ δνθηκψλ θαη ε-

ιέγρσλ.  

1.2 Καηηγορίες ανηιδιαβρφηικής προζηαζίας 

Η αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία θαη ηα πιηθά βαθήο ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ, κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 
θαη ινηπψλ θαηαζθεπψλ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ειάρηζηε δηάξθεηα δσήο 15 εηψλ, κε θζνξά θαηεγνξίαο 

Ri3, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO 4628. 

Παξαθάησ θαη ζηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο δίλνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθά ζπ-

ζηήκαηα, πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 
ησλ ινηπψλ θαηαζθεπψλ.  

Γηαθξίλνληαη νη παξαθάησ θαηεγνξίεο επηθαλεηψλ: 

Καηηγορία Α. Δπηθάλεηεο πάλσ απφ ηελ ζηάζκε πγξνχ, πνπ δελ δηαηξέρνπλ θίλδπλν δηαβξνρήο, κε ε-
θηεζεηκέλεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία 

Καηηγορία Β. Δπηθάλεηεο πάλσ απφ ηελ ζηάζκε πγξνχ, πνπ δελ δηαηξέρνπλ θίλδπλν δηαβξνρήο, εθηε-
ζεηκέλεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία 

Καηηγορία Γ. Δπηθάλεηεο θάησ απφ ηελ ζηάζκε πγξνχ ή επηθάλεηεο πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν δηαβξνρήο 

Όιεο νη επηζηξψζεηο γηα ηελ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία κεηαιιηθψλ 

επηθαλεηψλ, δειαδή ππφζηξσκα (αζηάξη), πξψην ρέξη θαζψο επίζεο 

θαη νη ηειηθέο ζηξψζεηο πξέπεη λα είλαη κεηαμχ ηνπο ζπκβαηέο. Η ηειη-

θά δηακνξθσκέλε επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, ρσξίο πφξνπο 

θαη λα αληέρεη ζε θπζηθή ή ρεκηθή απνζχλζεζε ζην πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί. Μφλνλ γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ, 

θαζψο επίζεο θαη αλνμείδσηεο επηθάλεηεο ζα έξρνληαη ζε επαθή κε ην 

πφζηκν λεξφ. 
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Η Τπεξεζία κπνξεί λα απαηηήζεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχληαη δηαδνρηθέο ζηξψζεηο, ην πιηθφ θάζε 

ζηξψζεο (ρεξηνχ) λα έρεη ραξαθηεξηζηηθφ θαη μερσξηζηφ ρξψκα, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα άκεζεο 
αλαγλψξηζεο. 

Πίνακας 1 : Καηηγορία 01.1 

Υαρακηηριζηικό Περιγραθή 

Δπηθάλεηα εθαξκνγήο Μεηαιιηθή επηθάλεηα. 

Πεξηβάιινλ  Καηεγνξία Α 

Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο Καζαξηζκφο κε ακκνβνιή θαηά BS 4232 ή SIS 055900 Sa 2 1/2. 

Πξνζηαζία  

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ δχν 
ζπζηαηηθψλ κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή 
θαη κεηαιιηθφ ςεπδάξγπξν (ΠΞ 75 κm) 

Γχν ζηξψζεηο κε επνμεηδηθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε ηηο 
επνμεηδηθέο ξεηίλεο θαη πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή (ΠΞ 100 κm) 

Πίνακας 2 : Καηηγορία 01.2 

Υαρακηηριζηικό Περιγραθή 

Δπηθάλεηα εθαξκνγήο Μεηαιιηθή επηθάλεηα γαιβαληζκέλε 

Πεξηβάιινλ  Καηεγνξία Α 

Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο 
Η γαιβαληζκέλε επηθάλεηα πιέλεηαη, βνπξηζίδεηαη γηα λα αθαηξε-
ζνχλ ηα νμείδηα, ηξίβεηαη κε αδηάβξνρν γπαιφραξην (κεζαίν λνχκε-

ξν) θαη θαζαξίδεηαη απφ ηα ιίπε. 

Πξνζηαζία 

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε επνμεη-

δηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή θαη επηιεγκέλεο αληηζθσξηα-
θέο νπζίεο ειεχζεξεο κνιχβδνπ (ΠΞ 50 κm) 

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε ηηο επν-

μεηδηθέο ξεηίλεο θαη πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή (ΠΞ 100 κm) 

Πίνακας 3 : Καηηγορία 02.1 

Υαρακηηριζηικό Περιγραθή 

Δπηθάλεηα εθαξκνγήο Μεηαιιηθή επηθάλεηα. 

Πεξηβάιινλ  Καηεγνξία Β 

Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο Καζαξηζκφο κε ακκνβνιή θαηά BS 4232 ή SIS 055900 Sa 2 1/2. 

Πξνζηαζία 

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ δχν 
ζπζηαηηθψλ κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή 

θαη κεηαιιηθφ ςεπδάξγπξν (ΠΞ 75 κm) 

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε ηηο επν-
μεηδηθέο ξεηίλεο θαη πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή (ΠΞ 150 κm) 

Μία ζηξψζε κε πνιπνπξεζαληθφ επαλφρξσκα δχν ζπζηαηηθψλ κε 
βάζε αθξπιηθέο ξεηίλεο θαη αιεηθαηηθφ ηζνθπαληθφ ζθιεξπληή  

(ΠΞ 50 κm) 
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Πίνακας 4 : Καηηγορία 02.2 

Υαρακηηριζηικό Περιγραθή 

Δπηθάλεηα εθαξκνγήο Μεηαιιηθή επηθάλεηα γαιβαληζκέλε 

Πεξηβάιινλ  Καηεγνξία Β 

Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο Η γαιβαληζκέλε επηθάλεηα πιέλεηαη, βνπξηζίδεηαη γηα λα αθαηξε-
ζνχλ ηα νμείδηα, ηξίβεηαη κε αδηάβξνρν γπαιφραξην (κεζαίν λνχκε-

ξν) θαη θαζαξίδεηαη απφ ηα ιίπε. 

Πξνζηαζία Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε επνμεη-
δηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή θαη επηιεγκέλεο αληηζθσξηα-

θέο νπζίεο ειεχζεξεο κνιχβδνπ (ΠΞ 50 κm) 

Γχν ζηξψζεηο κε πνιπνπξεζαληθφ επαλφρξσκα δχν ζπζηαηηθψλ κε 
βάζε αθξπιηθέο ξεηίλεο θαη αιεηθαηηθφ ηζνθπαληθφ ζθιεξπληή  

(ΠΞ 50 κm) 

Πίλαθαο 5 : Καηεγνξία 03.1 

Υαρακηηριζηικό Περιγραθή 

Δπηθάλεηα εθαξκνγήο Μεηαιιηθή επηθάλεηα. 

Πεξηβάιινλ Καηεγνξία Γ 

Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο Καζαξηζκφο κε ακκνβνιή θαηά BS 4232 ή SIS 055900 Sa 2 1/2. 

Πξνζηαζία 

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ δχν 
ζπζηαηηθψλ κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή 

θαη κεηαιιηθφ ςεπδάξγπξν (ΠΞ 75 κm) 

Γχν ζηξψζεηο κε επνμεηδηθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε ηηο 
επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή θαη ιηζαλζξαθφπηζζα 

(ΠΞ 200 κm) 

Πίλαθαο 6 : Καηεγνξία 03.2 

Υαρακηηριζηικό Περιγραθή 

Δπηθάλεηα εθαξκνγήο Μεηαιιηθή επηθάλεηα γαιβαληζκέλε 

Πεξηβάιινλ  Καηεγνξία Γ 

Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο 
Η γαιβαληζκέλε επηθάλεηα πιέλεηαη, βνπξηζίδεηαη γηα λα αθαηξε-
ζνχλ ηα νμείδηα, ηξίβεηαη κε αδηάβξνρν γπαιφραξην (κεζαίν λνχ-

κεξν) θαη θαζαξίδεηαη απφ ηα ιίπε. 

Πξνζηαζίαο  

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε επνμεη-

δηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή θαη επηιεγκέλεο αληηζθσξηα-
θέο νπζίεο ειεχζεξεο κνιχβδνπ (ΠΞ 50 κm) 

Γχν ζηξψζεηο κε επνμεηδηθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε ηηο 

επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή θαη ιηζαλζξαθφπηζζα 
(ΠΞ 200 κm)  

1.3 Τλικά 

Σα πιηθά βαθήο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο 

Τπεξεζίαο. Τιηθά βαθήο πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία, δελ ζα γίλνπλ δεθηά θαη θακία εξγαζία 

ζηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθά πιηθά δελ ζα εθηειεζηεί, αλ δελ έρεη δνζεί πξνεγνχκελε 
ζρεηηθή έγθξηζε. Σα δηάθνξα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξέπεη, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, λα πξνέξ-

ρνληαη απφ ην ίδην εξγνζηάζην, κε εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή πιηθψλ πξνζηαζίαο γηα βηνκεραληθέο εθαξκν-
γέο. 

1.3.1 ηνηρεία πξνο ππνβνιή 

Σα πιηθά θαη ε εξγαζία εθαξκνγήο ηεο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηηο απαηηή-
ζεηο ησλ Πξνδηαγξαθψλ. Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ ηξφπνπ αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο, θαζψο επίζεο θαη ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζη-
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κνπνηεζνχλ είηε ζην εξγνζηάζην είηε επί ηφπνπ. Δηδηθφηεξα ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ηηο αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο: 

i. Σξφπνο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο θαη πξνεηνηκαζία απηήο. 

ii. Πεξηβάιινλ εθαξκνγήο (εξγνζηάζην ή/θαη επί ηφπνπ). 

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

iv. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξέρεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ πιηθνχ, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηερληθή 

πεξηγξαθή ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ επηρξίζκαηνο ή ηελ ζχλζεζε ηεο βαθήο πνπ πξνηείλεηαη θαζψο ε-
πίζεο θαη ε απφρξσζή ηεο θάζε επίζηξσζεο. 

v. Σν ειάρηζην Πάρνο Τγξήο ηξψζεο - Π.Τ.. (Wet Film Thickness - WFT), θαζψο επίζεο θαη ην ειά-
ρηζην Πάρνο Ξεξάο ηξψζεο - Π.Ξ.. (Dry Film Thickness - DFT), πνπ ζπληζηάηαη θαηά πεξίπησζε. 

vi. πληζηψκελν ηξφπν εθαξκνγήο (ζπξέυ, ξφιν θηι.). 

vii. Ππθλφηεηα ηεο βαθήο γηα θάζε ζηξψζε (ρέξη) θαη επηθάλεηα θάιπςεο αλά κνλάδα φγθνπ. 

viii. Πεξηεθηηθφηεηα ζε ζηεξεά θαηά φγθν (Solids by Volume). 

ix. Υξφλν δσήο κεηά ην άλνηγκα ησλ δνρείσλ θαη αλάκεημε (pot life). Η αλάκεημε ζε θάζε πεξίπησζε ζα 
γίλεηαη κε κεραληθφ αλαδεπηήξα. 

x. Διάρηζην θαη κέγηζην ρξφλν γηα επηθάιπςε (overcoating time). 

xi. Δίδνο ζπληζηψκελνπ δηαιπηηθνχ. 

1.3.2 Απνζήθεπζε 

Σα ρξψκαηα ζα παξαδίδνληαη θαη ζα απνζεθεχνληαη ζε ζθξαγηζκέλα δνρεία ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη 
θαη νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

 Όλνκα ηνπ εξγνζηαζίνπ (αξρηθά ή ζήκα θαηαηεζέλ). 

 Ολνκαζία ηνπ πξντφληνο. 

 Δίδνο: Τπφζηξσκα (αζηάξη), πξψην ρέξη ή ηειηθή ζηξψζε. 

 Υξήζε: εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή. 

 Μέζνδν ρξήζεο π.ρ. κε ρξήζε πηλέινπ, ζπξέη (ζπκβαηηθνχ ή airless) ή ξνινχ. 

 Αξηζκφ παξηίδαο θαη εκεξνκελία θαηαζθεπήο. 

 Δπηηξεπφκελνο κέγηζηνο ρξφλνο απνζήθεπζεο. 

Σα ρξψκαηα ζα απνζεθεχνληαη ζε ζθξαγηζκέλα δνρεία, θαη ζα δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία απφ 4νC έσο 
30νC. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’φςε νη ηπρφλ εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ρξσκάησλ πνπ ζπληζηψ-

ληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.  

Σα δνρεία γηα θάζε θαηεγνξία ρξψκαηνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε απζηεξή ηήξεζε ηεο ζεηξάο πα-
ξαιαβήο ηνπο. Καλέλα ρξψκα δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί αξγφηεξα απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ κέγηζηνπ ρξφλνπ 

απνζήθεπζεο πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζην δνρείν. 

ην ηέινο θάζε θάζεο εξγαζίαο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα γίλεη ρξήζε ηνπ ρξψκαηνο, φια ηα α-

ζηάξηα δχν ζπζηαηηθψλ θαη νη ζπλαθείο ρεκηθά ζθιεξπλφκελεο βαθέο κε κηθξφ ρξφλν δσήο ηνπ κίγκαηνο, 
πνπ έρνπλ αλακηρζεί αιιά θαη δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, ζα απνξξίπηνληαη. Οη άιινη ηχπνη ρξσκάησλ ζα 

επηζηξέθνληαη ζηελ απνζήθε θαη ζα θπιάζζνληαη ζε ζθξαγηζκέλα δνρεία, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνπο. 

1.4 Δκηέλεζη Δργαζιών 

1.4.1 Καζαξηζκφο κε ακκνβνιή 

ηηο επηθάλεηεο, πνπ πξφθεηηαη λα θαζαξηζηνχλ κε ακκνβνιή, πξέπεη λα αθαηξνχληαη φια ηα ιάδηα, ιίπε 
θαη νη άιιεο αθάζαξηεο χιεο κε έλα θαηάιιειν θαζαξηζηηθφ γαιάθησκα πνπ ζα αλαλεψλεηαη ηαθηηθά. Σα 

ηπρφλ ειαηηψκαηα ζηελ επηθάλεηα, πνπ είλαη πηζαλφ λα έρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζην ζχζηεκα βαθήο 
(δηαβξψζεηο, ξσγκέο, επηθαλεηαθέο απνιεπίζεηο θηι.) πξέπεη λα εμαιείθνληαη. 

Οη επηθάλεηεο ζα θαζαξίδνληαη κε ακκνβνιή ζχκθσλα κε ην BS 4232 (2ε πνηφηεηα) ή SIS 055900, 
Sa 2,5-3. Σν ρξεζηκνπνηνχκελν πιηθφ ζα είλαη απφ θακηλεχκαηα ληθειίνπ θνθθνκεηξηθήο ζχλζεζεο απφ 

0,3 - 2,5 mm κε ην 60% πεξίπνπ ζην 1 mm, πιπκέλε κε max πνζνζηφ πγξαζίαο 1%, ή ξηλίζκαηα ζθιε-
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ξνχ ζηδήξνπ ζχκθσλα κε ην BS 2451, θαηά πξνηίκεζε κε φκνηεο δηαζηάζεηο ζσκαηηδίσλ, ψζηε λα δηέξ-

ρνληαη απφ θφζθηλν Νν 30 (άλνηγκα 0,50 mm) θαη λα ζπγθξαηνχληαη απφ θφζθηλν Νν 36 (άλνηγκα 
0,42 mm).  

Ο θαζαξηζκφο κε ακκνβνιή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη κεγαιχ-
ηεξε απφ 5νC θαη ε ζρεηηθή πγξαζία κηθξφηεξε απφ 85%. 

Μεηά ηνλ θαζαξηζκφ κε ακκνβνιή, ε ζθφλε θαη ηα ξηλίζκαηα ζα αθαηξνχληαη απφ ηηο επηθάλεηεο, θαηά 

πξνηίκεζε κε αλαξξφθεζε. Σα άθξα ησλ εηζεξρνπζψλ γσληψλ θαη ησλ αθκψλ πνπ δελ ζα θνπνχλ ή δελ 
ζα ζπγθνιιεζνχλ κεηά ηελ ακκνβνιή πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα. 

Σπρφλ επηθαλεηαθά ειαηηψκαηα πνπ θαλεξψλνληαη κεηά ηελ ακκνβνιή θαη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκη-
νπξγήζνπλ εζηία δηάβξσζεο θάησ απφ ην πξνζηαηεπηηθφ ππφζηξσκα πνπ ζα επαθνινπζήζεη (αιιά πνπ 

δελ απνηεινχλ γηα άιιν ιφγν αηηία απφξξηςεο ηνπ αληηθεηκέλνπ), ζα ζεκεηψλνληαη θαζαξά θαη ζα θαζαξί-
δνληαη μαλά κε ακκνβνιή ψζηε λα απνθηήζνπλ ηελ απαηηνχκελε πθή.  

Σν αζηάξη ζα πξέπεη λα δηαζηξσζεί ην πνιχ κέζα ζε ηέζζεξηο ψξεο απφ ηνλ θαζαξηζκφ κε ακκνβνιή, αι-

ιά ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα επέιζεη λέα νμείδσζε πξηλ απφ ην αζηάξσκα. 

Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιειεο αθπγξαληηθέο ζπζθεπέο ψζηε νη θαζαξηζκέλεο κε ακκνβνιή 

επηθάλεηεο λα παξακείλνπλ άζηθηεο κέρξη λα βαθνχλ θαη λα εμαζθαιηζηνχλ νη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα 
ηελ ζθιήξπλζε ησλ επηζηξψζεσλ. 

1.4.2 Μεηαιιηθέο επηζηξψζεηο 

Οη κεηαιιηθέο επηζηξψζεηο (γαιβάληζκα, επηςεπδαξγχξσζε θηι.) ζα γίλνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
θαηαζθεπήο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ εξγαζηψλ δηάηξεζεο, ζπγθφιιεζεο, ιείαλζεο μεθινπδίζκαηνο, 

μαθξίζκαηνο, ιηκαξίζκαηνο, ζθξάγηζεο, θνπήο θαη θάκςεο, θαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ επηθαλεηαθψλ ε-
ιαηησκάησλ. Οη ηαπσκέλεο νπέο ζα αλνίγνληαη πξηλ απφ ηελ βαθή. 

Όια ηα κπνπιφληα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνεληεηακέλσλ θνριηψλ, ηα παμηκάδηα θαη νη ξνδέιεο, αλ 

δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά πξέπεη λα είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ. 

Οπνηαδήπνηε θζνξά ζε επηζηξψζεηο ςεπδαξγχξνπ, θαηά ηελ θάζε ηεο αλέγεξζεο ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη 

λα επηδηνξζψλεηαη επί ηφπνπ κε θαηάιιειε ζχλζεζε ςπρξνχ γαιβαληζκνχ αθνχ ε επηθάλεηα θαζαξηζηεί 
κέρξη ιεπθφ κέηαιιν κε κεραληθά κέζα θαη κέρξηο φηνπ εμαζθαιηζηεί φηη ην πάρνο ηεο επίζηξσζεο πνπ ζα 

επηηεπρζεί ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην απαηηνχκελν. Γηα ηηο επηθάλεηεο πνπ πξφθεηηαη λα γαιβαληζηνχλ 

ελ ςπρξψ πξέπεη λα ππάξρεη γξαπηή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

(1) Γαλβάνιζμα εν θερμώ.  Σν γαιβάληζκα ελ ζεξκψ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ EN 1460 θαη ηελ 

ΔΝ 1461. Σν πάρνο επηθάιπςεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 65 κm (450 gr/m2), εθηφο εάλ πξν-
δηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. Σν γαιβάληζκα ζα γίλεηαη κφλν κεηά απφ απνζθσξίαζε, εθηφο εάλ ζηηο 

ηδηαίηεξεο Πξνδηαγξαθέο αλαθέξεηαη άιιε πξνεπεμεξγαζία, ψζηε λα έρνπλ απνκαθξπλζεί φιεο νη 
ζθνπξηέο θαη ηα νμείδηα εμέιαζεο (θαιακίλα). 

(2) Μεηαλλικές επιζηρώζεις με υεκαζμό. Οη κεηαιιηθέο επηζηξψζεηο κε ςεθαζκφ ζα γίλνληαη ζχκ-

θσλα κε ην BS 2569 θαη ζα εθαξκφδνληαη ζε κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ θαζαξηζηεί κε ακ-
κνβνιή φρη λσξίηεξα απφ δχν ψξεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ πξέπεη ε επηθάλεηα λα εκθαλίδεη 

ζεκάδηα λέαο νμείδσζεο. 

1.4.3 Βαθή κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ 

Σα ρξψκαηα πξέπεη λα παξαδίδνληαη απφ ηελ απνζήθε έηνηκα πξνο ρξήζε θαη ε ηπρφλ πξνζζήθε αξαησηη-

θψλ ζα γίλεηαη ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. ε θάζε πεξίπησζε δελ επη-
ηξέπεηαη ε πξνζζήθε δηαιπηηθνχ λα μεπεξλά ην 10% θ.φ. Σν ρξψκα πξέπεη λα αλαθαηεχεηαη θαιά πξηλ 

απφ ηελ ρξήζε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ. Οη βαθέο δχν ζπζηαηηθψλ ζα αλακηγλχνληαη κε κε-
ραληθφ αλακηθηήξα. 

Οη εξγαζίεο βαθήο ζα γίλνληαη κφλν φηαλ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη κεγαιχηεξε απφ 10νC, ε 

ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο πνπ πξφθεηηαη λα βαθεί 3νC κεγαιχηεξε απφ ην ζεκείνπ δξφζνπ (Dew point) 
θαη φηαλ ε ζρεηηθή πγξαζία είλαη κηθξφηεξε απφ 90 %. 

Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη εληειψο θαζαξέο θαη ρσξίο ζθνπξηά ή θαιακίλα, ιάδηα, ιίπε, αθαζαξζίεο, 
ζθφλε θηι. Όιεο νη γαιβαληζκέλεο επηθάλεηεο πξέπεη επηπιένλ λα ηξίβνληαη ειαθξά κε αδηάβξνρν γπαιφ-

ραξην (κεζαίν λνχκεξν) πξηλ αζηαξσζνχλ θαη βαθνχλ. Οη επηθάλεηεο πξηλ ηελ βαθή ηνπο πξέπεη λα είλαη 
ζηεγλέο θαη λα παξακέλνπλ ρσξίο πγξαζία κέρξηο φηνπ μεξαζεί ε ζηξψζε ή ζθιεξπλζεί αξθεηά, ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ επηβιαβείο επηπηψζεηο ζηελ κειινληηθή εκθάληζε ή ζηελ ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαηεπηηθή ηδηφ-

ηεηα ηεο βαθήο. 
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Σα εξγαιεία βαθήο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη νη επηθάλεηεο λα είλαη θαζαξέο θαη ρσξίο ζθφλεο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο βαθήο. Οη βαθέο δελ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη θνληά ζε άιιεο εξγαζίεο πνπ 
είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγνχλ ζθφλε. Οη ζηξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ νκνηφκνξθν ρξψκα, θαη λα κελ εκθαλί-

δνπλ ίρλε απφ πηλειηέο, ηξεμίκαηα, ή άιια ειαηηψκαηα. 

Η θάζε ζηξψζε πξέπεη λα αθήλεηαη λα ζηεγλψζεη φζν ρξφλν απαηηεί ε πξνδηαγξαθή ηνπ θαηαζθεπαζηή, 

ζα ηξίβεηαη θαη ζα θαζαξίδεηαη, εάλ απαηηείηαη, πξηλ απφ ην πέξαζκα ηνπ επφκελνπ ρεξηνχ. 

Θα πξέπεη λα παξαζρεζεί θάζε πξνιεπηηθφ κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία λα θξεζθνβακκέλσλ επηθαλεηψλ απφ 
θζνξέο πνπ κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζθφλεο πνπ παξα-

ζχξεη ν αέξαο. Οη πξνθπιάμεηο ζα πεξηιακβάλνπλ πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα, θξάγκαηα θαη θαιχκκαηα. 

(3) Αζηάρφμα. Σν αζηάξσκα πξέπεη λα γίλεηαη φζν πην ζχληνκα είλαη δπλαηφ κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο εξγαζίαο πξνεηνηκαζίαο ηεο επηθάλεηαο. 

Πιάθεο, δηαηνκέο ράιπβα, αθκέο, γσλίεο, ζρηζκέο, ή νπέο, πνπ ζα παξακείλνπλ ζαλ ηκήκαηα ηνπ 

έξγνπ κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη νη νπνίεο δελ ζα απνηειέζνπλ ηκήκα κηαο ζπγθνιιεκέλεο ζχλ-

δεζεο ή εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ελφο εξκεηηθά θιεηζηνχ θελνχ, πξέπεη λα βαθνχλ κε πηλέιν ηνπηθά 
(ζε ινπξίδα) κε πξφζζεην ζηξψκα επνμεηδηθνχ αζηαξηνχ, εθηφο απφ ην ππφζηξσκα πνπ ρξεζηκν-

πνηήζεθε ζηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο (ζπγθφιιεζεο), πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ζπλέρεηα ηεο 
πξνζηαζίαο ηνπ ράιπβα ζηελ πεξηνρή απηψλ ησλ αθκψλ θηι. Σν ηνπηθφ (ζε ινπξίδα) ζηξψκα ζα 

έρεη δηαθνξεηηθφ ρξψκα απφ ην πξνεγνχκελν θαη ηα επφκελα ζηξψκαηα. 

(4) Δθαρμογή ηφν προζηαηεσηικών ζσζηημάηφν βαθής. Οη βαθέο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκ-
θσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπο, ζηα πάρε πνπ έρνπλ πξνδηαγξαθεί, δίλν-

ληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο απαηηήζεηο γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ πξέπεη λα παξεκβάιινληαη 
κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ ζηξψζεσλ. 

Σφζν ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο, θαζψο θαη ε βαθή ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ ζα γίλεηαη ζην 

εξγνζηάζην. Δπί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ βαθέο κφλν ζε θζαξκέλεο θαηά ηελ αλέγεξζε επηθά-
λεηεο, εθηφο εάλ ππάξρεη ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία. Πξηλ γίλεη νπνηαδήπνηε εξγαζία ρξσ-

καηηζκνχ επί ηφπνπ ην έξγνπ επηπιένλ ησλ αλσηέξσλ νη επηθάλεηεο πνπ πξφθεηηαη λα βαθηνχλ 
πξέπεη πιπζνχλ θαιά κε θαζαξφ λεξφ γηα λα θχγνπλ φια ηα ίρλε αιάησλ θαη φιεο νη αθάζαξηεο χ-

ιεο. Σα είδε θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα απνζηαινχλ ζην έξγν πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη 
ζε θαηάιιειεο νκάδεο θαη λα ζπζθεπάδνληαη ζε θηβψηηα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ε πξνζηαηεπηηθή 

επεμεξγαζία πνπ έγηλε πξηλ απφ ηελ απνζηνιή δελ ζα θαηαζηξαθεί θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ έξγνπ. 

1.4.4 Δπεμεξγαζία ζπγθνιιήζεσλ 

Μεηά ηελ ιείαλζε ησλ ζπγθνιιεκέλσλ επηθαλεηψλ, πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ κεηαιιηθή επηθά-

λεηα ηα πηηζηιίζκαηα, ηα ππνιείκκαηα ηεο ζπγθφιιεζεο θαη φια ηα πιηθά πνπ έρνπλ επηθαζίζεη θαη νη επη-
βιαβείο πξνζκίμεηο, θαη νη ζπγθνιιήζεηο θαη φιεο νη άιιεο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο πνπ έρνπλ πξνβιεζεί ή 

έρνπλ ππνζηεί θζνξά απφ ηελ ζπγθφιιεζε ζα θαζαξίδνληαη κε ακκνβνιή. 

Σν αζηάξη πξέπεη λα δηαζηξψλεηαη ζηηο επηθάλεηεο πνπ έρνπλ θαζαξηζηεί κε ακκνβνιή, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα γίλεη ε δηάζηξσζε ησλ ππνινίπσλ πξνζηαηεπηηθψλ ζηξψ-

ζεσλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί πξνζηαζία ζηελ πεξηνρή ηεο ξαθήο θαη ζηηο θαηεζηξακκέλεο πεξηνρέο ζηνλ 
ίδην βαζκφ κε ηελ ππφινηπε κεηαιιηθή επηθάλεηα. Κάζε ζηξψζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ αληίζηνηρε π-

πάξρνπζα ζηξψζε θαηά 50 mm θαη απφ ηηο δχν κεξηέο ηεο ξαθήο. 

1.4.5 Δπηζθεπή θζνξψλ ησλ ζπζηεκάησλ βαθήο 

Οη βακκέλεο επηθάλεηεο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ, πνπ θαηά ηελ αλέγεξζε ππέζηεζαλ θζνξά, ζα ηξίβνληαη 

κε κεραληθά κέζα, ψζηε λα εκθαληζηεί ην πιήξεο γπκλφ κέηαιιν (whitemetal) θαη νη άθξεο ηνπο πγηνχο 
ρξψκαηνο. ηελ ζπλέρεηα νη επηθάλεηεο απηέο ζα βάθνληαη επί ηφπνπ κε αζηάξη θαη πξνζηαηεπηηθέο 

ζηξψζεηο βαθήο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. Η θάζε ζηξψζε λέαο βαθήο πξέπεη λα ππεξθαιχπηεη ηελ 

πθηζηάκελε ηνπιάρηζηνλ θαηά 50 mm. 

Οη βακκέλεο επηθάλεηεο πνπ έρεη ζηάμεη πιηθφ ζπγθφιιεζεο, ή έρεη πέζεη ζθπξφδεκα ή έρεη θνιιήζεη άιιν 

πιηθφ, ζα θαζαξίδνληαη ή ζα πιέλνληαη ψζηε λα απαιιαγνχλ απφ ηα πξνζθνιιεκέλα πιηθά ακέζσο, θαη 
θάζε επηζθεπή ή απνθαηάζηαζε ηεο θζαξκέλεο επηθάλεηαο ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή ζα γίλεηαη πξηλ ρξσ-

καηηζηεί μαλά ε επηθάλεηα. 

Γηα ηελ επηζθεπή θζαξκέλσλ επνμεηδηθψλ επηζηξψζεσλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιειν πιηθφ επηζθεπήο, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 



                                Αληηθαηάζηαζε αγσγνχ χδξεπζεο νηθηζκψλ Αιπθήο & Αγίνπ Νηθνιάνπ Γ.Δ. Θίζβεο Γήκνπ Θεβαίσλ  

 

Οη επηθάλεηεο πνπ έρνπλ ππνζηεί θζνξέο ηνπ ρξψκαηνο, πξηλ μαλαρξσκαηηζζνχλ, ζα πξνεηνηκάδνληαη 

πιήξσο, ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα ζηεγλψλνληαη θαιά. 

1.4.6 Πξνζηαζία εγθηβσηηζκέλσλ ηεκαρίσλ 

Οη επηθάλεηεο ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ πάλσ ζηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα δηαζηξσζεί ζθπξφδεκα πξέπεη 
λα ιεηαλζνχλ κε ζπξκαηφβνπξηζα ψζηε λα αθαηξεζεί φιε ε ραιαξή ζθνπξηά θαη ε θαιακίλα. Καηά ηελ 

θάζε ηεο ζθπξνδέηεζεο νη κεηαιιηθέο επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλεο απφ ρξψκαηα, ιίπνο, ιά-

δηα, αθάζαξηεο χιεο θηι.  

1.4.7 Απνδνρή ρξσκαηηζκψλ  

Όιεο νη ηειηθέο επηζηξψζεηο ζα έρνπλ απνρξψζεηο ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο, επηπιένλ δε νη ζσιελψ-
ζεηο, ν εμνπιηζκφο θαη νη αγσγνί ηνπνζέηεζεο θαισδίσλ ζα έρνπλ θσδηθνπνηεκέλα ρξψκαηα θαη ζα βάθν-

ληαη, εμ νινθιήξνπ κε ην θαηάιιειν θσδηθφ ρξψκα. 

Γηα ηελ απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο ρξσκαηηζκνχ ζα πξέπεη ην ΠΞ λα είλαη θαηά κέζν φξν ηνπιάρηζηνλ 
φζν πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνδηαγξαθή. 

Δθηφο απηνχ νη κεηξήζεηο θάησ ηνπ Μ.Ο. δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κε-
ηξήζεσλ ελψ νπδεκία κέηξεζε επηηξέπεηαη λα απνθιίλεη, πξνο ηα θάησ πεξηζζφηεξν απφ ην 20% ηνπ 

πξνδηαγξαθφκελνπ Μ.Ο. 

ε πεξίπησζε κε ηθαλνπνίεζεο ησλ αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα επαθνινπζήζεη επαλαβαθή ηνπ ζπλφινπ, 
ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

1.5 ήμανζη ζφληνώζεφν  

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

ρξσκαηηζκέλεο πηλαθίδεο πνπ ζα αλαγξάθνπλ θαη ηνλ θσδηθφ ηνπο.  

ΟΙ πηλαθίδεο ζηηο ζσιελψζεηο ζα έρνπλ θαη βέιε πνπ ζα δείρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε ξνήο κέζα ζηηο ζσιε-
λψζεηο 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 ηηο 
δχν πιεπξέο ηνπ ηνίρνπ, δάπεδα, δηαζρίδεη εηζφδνπο ή άιιεο πξνζβάζεηο θαη θαηά δηαζηήκαηα, ζε ζσιε-

λψζεηο 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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2. ΣΠ-ΗΜ-2: ΩΛΗΝΩΔΙ ΚΑΙ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΓΙΚΣΤΩΝ 

2.1 Πεδίο Δθαρμογής - Οριζμοί 

Η παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο ζσιελψζεηο θαη ηα εμαξηήκαηα δηθηχσλ, πνπ βξίζθνληαη εληφο 
θξεαηίσλ ή δνκηθψλ έξγσλ, ζην δηαθνπηηθφ πιηθφ (δηθιείδεο,θηι.). Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιελψζεηο δη-

θηχσλ πεδίνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ ζρεηηθή πξνδηαγξαθή ησλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ.  

Η νλνκαζηηθή πίεζε ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ εμαξηεκάησλ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ 

ηελ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο. Η νλνκαζηηθή πίεζε ηνπ δηαθνπηηθνχ πιηθνχ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε 
ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβαλνκέλεο θαη ησλ ηπρφλ εκθαληδνκέλσλ ππεξπηέζεσλ. 

O εμνπιηζκφο θαη νη ζσιελψζεηο, ζα πξνέξρεηαη απφ πξνκεζεπηέο νη νπνίνη είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζχκθσλα 

κε ην ISO 9001 θαη πξέπεη λα έρεη απνδεηθηηθά θαιήο θαη αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο ζε παξφκνηα έξγα, λα εί-
λαη αλζεθηηθφο θαη απιφο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ, θαη λα παξέρεηαη ζηελ αγνξά επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ. 

2.2 Τλικά 

2.2.1 σιήλεο 

2.2.1.1 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, ζπ-
ζηνιέο 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 π-
ιηθά 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 ηνπιάρη-

ζηνλ 2,5 m. 

Όια ηα άθξα ησλ ζσιήλσλ, πνπ ζα ζπγθνιιεζνχλ επί ηφπνπ πξέπεη λα ππνζηνχλ πξνεγνχκελα ινμνηφ-

κηζε (θξεδάξηζκα) ππφ γσλία 30° έσο 35°. Η 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 ζχκ-

θσλα 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:  

Πίλαθαο 1 : Διάρηζηα πάρε ησλ ραιπβδνζσιήλσλ 

Δζφηερική Γιάμεηρος [mm] 
ΠΑΥΟ ΣΟΙΥΩΜΑΣΟ [mm] 

Υ/ με ραθή Υ/ άνεσ ραθής 

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 - 
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Δζφηερική Γιάμεηρος [mm] 
ΠΑΥΟ ΣΟΙΥΩΜΑΣΟ [mm] 

Υ/ με ραθή Υ/ άνεσ ραθής 

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 πξνζηα-
ζία θαη ηα πιηθά βαθήο ησλ ραιπβδνζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα γίλεηαη σο εμήο: 

xii. Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο κε ζπξκαηφβνπξηζα γηα ηελ αθαίξεζε αθαζαξζηψλ, ζηηγκάησλ ζπγθφι-
ιεζεο θηι. 

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

xiv. 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) 

xv. Δμσηεξηθή πξνζηαζία:(γηα ζσιήλεο εθηφο λεξνχ) 

- 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 ζσιε-
λψζεηο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία 

xvi. 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). Δθφ-

ζνλ 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. 

2.2.1.2 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, ζπ-
ζηνιέο 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 

Δζφηερική Γιάμεηρος [mm] Πάτος ηοιτώμαηος [mm] 

40 –65 1,6 

80 –250 2,0 

300 –400 2,6 

450 –600 3,2 

>700 4 

2.2.2 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. 

2.2.2.1 πξηαξσηέο δηθιείδεο (Gate valve) 

Οη ζπξηαξσηέο δηθιείδεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε DIN 3352. Σν ζψκα, ην θάιπκκα θαη ν ζχξηεο ζα είλαη 

απφ ρπηνζίδεξν GG25 (γηα κέρξη θαη ΡΝ 10) θαη απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν GGG50 (γηα κεγαιχηεξεο πηέζεηο 
ιεηηνπξγίαο). 

Οη δηθιείδεο ζα θιείλνπλ δεμηφζηξνθα κε ρπηνζηδεξφ ρεηξνηξνρφ, επάλσ ζηνλ νπνίν ζα ππάξρεη ε έλδεημε 

ηεο θνξάο πεξηζηξνθήο γηα ην θιείζηκν. Θα ππάξρεη επίζεο δείθηεο, πνπ ζα δείρλεη εάλ ε δηθιείδα είλαη 
αλνηθηή ή θιεηζηή. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη δηθιείδεο ηνπνζεηεζνχλ ζε ρακειά ζεκεία ζα πξέπεη λα έρνπλ ξάβδν πξνέθηαζεο 
κε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηεο δηθιείδαο απφ ην επίπεδν εξγαζίαο. 

Όπνπ απαηηεζεί ή δεηεζεί νη ρεηξνθίλεηεο δηθιείδεο ζα κπνξνχλ λα δερζνχλ φξγαλα (ηεξκαηηθνί δηαθφ-

πηεο) γηα ηελ ηειεέλδεημε ηεο ζέζεο ηνπο. 

2.2.2.2 Μαραηξσηέο δηθιείδεο (Knife valve) 

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 πξνδη-
αγξάθεηαη 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. Η έδξα ηεο δηθιείδαο ζα είλαη απφ αληηθα-

ηαζηάζηκν ειαζηνκεξέο. 

Οη δηθιείδεο κε δηάκεηξν έσο θαη DN 200 ζα έρνπλ ρεηξνηξνρφ απφ ρπηνζίδεξν, ελψ νη κεγαιχηεξεο δηα-

κέηξνπ ζα έρνπλ ρεηξνηξνρφ κε κεησηήξα (gear box). ηνλ ρεηξνηξνρφ ζα ππάξρεη έλδεημε ηεο θνξάο πε-

ξηζηξνθήο 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 δηαθφ-

πηεο) γηα ηελ ηειεέλδεημε ηεο ζέζεο ηνπο. 

2.2.2.3 Αλαθνπθηζηηθέο δηθιείδεο (air relief valves) 

Οη αλαθνπθηζηηθέο δηθιείδεο αέξα ζα είλαη δηπιήο ελέξγεηαο κε ζψκα απφ ρπηνζίδεξν GG25, πισηήξα απφ 

αλνμείδσην ράιπβα θαη ζηεγαλνπνηεηηθνί δαθηχιηνη απφ ειαζζνκεξέο (EPDM, NBR). 

2.2.2.4 Γηθιείδεο ειέγρνπ πίεζεο 

Οη δηθιείδεο ειέγρνπ πίεζεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ISO 4126. Η ιεηηνπξγία ηνπο ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε 
ελφο ελζσκαησκέλνπ βνεζεηηθνχ ελεξγνπνηεηηθνχ κεραληζκνχ θαηάιιεινπ γηα ηελ θαηά πεξίπησζε ε-

θαξκνγή. 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 δηα-

θνξηθή ξνή θαη πίεζε, κε αθξίβεηα ± 2½ %  ηεο θαζνξηζκέλεο ηηκήο. Θα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε ζπ-
λερή πίεζε, πνπ ππεξβαίλεη θαηά 20% ηελ νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο. 
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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. 

2.2.2.5 χλδεζκνη απνζπλαξκνιφγεζεο  

Οη ζχλδεζκνη απνζπλαξκνιφγεζεο πξέπεη λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλνη, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απνκά-
θξπλζε ησλ εμαξηεκάησλ ρσξίο λα ζηγνχλ νη ζσιήλεο ή λα θαηαζηξαθνχλ νη θιάληδεο. 

Ο ζχλδεζκνο απνζπλαξκνιφγεζεο ζα είλαη ηχπνπ KSB, ζα απνηειείηαη απφ δχν κηθξνχ κήθνπο ζσιελσηά 

ηεκάρηα, απφ ηα νπνία ην έλα ζα έρεη εζσηεξηθή δηάκεηξν ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν ηνπ ζπλδέζκνπ 
θαη ην άιιν κεγαιχηεξε, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αμνληθήο κεηαθίλεζεο ηνπ ελφο πξνο ην άιιν, 

απμνκεηνχκελνπ ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ηνπ ζπλδέζκνπ θαηά 2,5 cm ηνπιάρηζηνλ. 

2.3 Δκηέλεζη Δργαζιών 

2.3.1 Οξζνκεηξηθά ζρέδηα 

Η εγθαηάζηαζε ησλ ζσιελψζεσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο παξνχζεο Πξνδηα-
γξαθέο. 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 εκθαλί-
δνληαη 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 θαηα-

ζθεπάζηεθαλ 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 δηάθν-
ξα εμαξηήκαηα (αληιίεο, δηθιείδεο, κεηξεηέο παξνρήο θηι.) ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δηαηαξαρζνχλ νη εληνη-

ρηζκέλνη ζσιήλεο. 

2.3.2 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 νδε-
γίεο 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 θαηα-

ζθεπαζηή 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 ζσιελψ-

ζεσλ, 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 κεηαιιη-

θψλ 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 πξνμε-

λήζεη βιάβε ζηηο άθξεο ησλ ζσιήλσλ. Σα θαιχκκαηα θαη ηα πψκαηα ζα εγθαζίζηαληαη κεηά ην πέξαο ηεο 

θαζεκεξηλήο εξγαζίαο ή φπνηε ε εξγαζία πξφθεηηαη λα δηαθνπεί γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

Καηά ηελ ηνπνζέηεζε παξαιιήισλ δηθηχσλ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη νη παξαθάησ ειάρηζηεο απνζηάζεηο: 

 απφ ηνίρνπο: 25 mm 

 απφ νξνθέο: 100 mm 

 απφ δάπεδα: 150 mm 

 κεηαμχ ζσιήλσλ: 40 mm (κεηαμχ ησλ ηειηθψλ επηθαλεηψλ ιακβάλνηαο ππφςε θαη ηηο ηπρφλ κνλψ-

ζεηο)  

 θαιψδηα θαη ζσιελψζεηο θαισδίσλ: 150 mm 
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Όια ηα δίθηπα ζσιελψζεσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ φια ηα αλαγθαία ζηεξίγκαηα πεξηιακβαλφκελσλ ησλ 

βάζεσλ έδξαζεο, ησλ δνκηθψλ ραιπβνθαηαζθεπψλ, ησλ αγθίζηξσλ, ζαγκάησλ, πεδίισλ νιίζζεζεο, ζα-
κπαληψλ, θνριηψλ ζηεξέσζεο θαη πάθησζεο, ζηνηρείσλ ζηεξέσζεο θαη αγθχξσζεο θηι. 

Η 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 αλε-

μάξηεηα 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 πξνδηαγξάθε-

ηαη δηαθνξεηηθά. Η αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ζρεηηθή ηερληθή 
πξνδηαγξαθή. 

2.3.3 Γηέιεπζε ζσιελψζεσλ απφ δνκηθά έξγα 

Γηα ηελ δηέιεπζε ζσιήλσλ απφ θαη πξνο ηα πγξά θξέαηα ή δεμακελέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ραιπβδνζσ-
ιήλεο, κε θιάληδεο ελζσκάησζεο (Puddle flange), ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Δάλ δελ πξνδηα-

γξάθεηαη δηαθνξεηηθά νη θιάληδεο ελζσκάησζεο – εγθηβσηηζκνχ ζα έρνπλ πάρνο 0,8 x S έσο 1.3 x S (φ-
πνπ S είλαη ην πάρνο ηνπ ζσιήλα) θαη ε εμσηεξηθή δηάκεηξνο ζα είλαη 1,5 x D φπνπ D ε εμσηεξηθή δηάκε-

ηξνο ηεο αληίζηνηρεο θιάληδαο ηφξλνπ. Σα ηεκάρηα δηέιεπζεο πξέπεη λα είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ 
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. Η 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 πεξη-
πηψζεηο πξέπεη λα αθήλνληαη θαηάιιεια ξνκβνεηδή αλνίγκαηα, ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη κεηά ε ηνπνζέ-

ηεζε ησλ ζσιήλσλ. Σα αλνίγκαηα απηά κεηψλνληαη ζε δηαηνκή πξνο ηηο εμσηεξηθέο πιεπξέο ησλ θαηα-
ζθεπψλ. 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. 

2.3.4 Γνθηκέο  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο  θαηαζθεπήο κίαο πιήξνπο ζσιελνγξακκήο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη φισλ ησλ 
εμαξηεκάησλ θαη νξγάλσλ (π.ρ. κεηξεηέο παξνρήο) ζα δνθηκάδεηαη πδξαπιηθά ε αληίζηνηρε ζσιελνγξακ-

κή ζε πίεζε ηνπιάρηζηνλ 1,5 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

αλακελφκελσλ ππεξπηέζεσλ). 

2.3.5 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 δεί-

ρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε ξνήο κέζα ζηηο ζσιελψζεηο θαζψο θαη ην κέζν πνπ κεηαθέξνπλ.  

ηηο πνξηνθαιί, θίηξηλεο , άζπξεο, γθξίδεο, αινπκηλέληεο θαη πξάζηλεο πηλαθίδεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη καχ-

ξα γξάκκαηα ελψ ζηηο θφθθηλεο θαη ηηο κπιε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη άζπξα γξάκκαηα. 
 

 

 
 


