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100. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

100.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 
Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. 

Στις περιπτώσεις που τυχόν όροι των λοιπών οµάδων εργασιών της παρούσας ΓΤΣΥ  παρεκκλίνουν από τους 
γενικούς όρους, αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων. 

100.2 Υλικά 

100.2.1 Γενικά 

(α) Στις εργασίες περιλαµβάνεται η προµήθεια των αναγκαίων υλικών και δοµικών στοιχείων καθώς και η φόρ-
τωση, µεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο. 

(β) Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να ζητούνται έγκαιρα από 
τον Ανάδοχο. 

(γ) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για 
την προβλεπόµενη χρήση τους και να είναι συµβατά µεταξύ τους. 

100.2.2 ∆είγµατα 

Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγµατα και δεν ενσωµατώνονται στο 
έργο, επιτρέπεται να είναι µεταχειρισµένα ή αµεταχείριστα κατ’ επιλογή του Αναδόχου. 

100.2.3 Προµήθεια 

(α) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, να ενσωµατω-
θούν στο έργο πρέπει να είναι καινούρια. Προϊόντα ανακύκλωσης θεωρούνται καινούρια, εφόσον πληρούν 
τις προϋποθέσεις της παρ. 100.2.1, εδάφιο (γ). 

(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δοµικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν πρότυπες τεχνικές προ-
διαγραφές, πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές αυτές. 

100.3 Εκτέλεση εργασιών 
(α) Σχετικά µε τα συναντώµενα εµπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις διατάξεις και εντολές των αρµοδίων φορέων. 

(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόµους και τις λοιπές κυκλοφοριακές προσβάσεις που είναι 
αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκα-
ταστάσεις απόρριψης απορριµµάτων, σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, των σιδηροδρόµων, σε τριγω-
νοµετρικά σηµεία κτλ. πρέπει να παραµένει κατά το δυνατόν ανεµπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής 
του έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών 
οχλήσεων. 

(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο έδαφος, στους 
υδάτινους πόρους ή σε δοµικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει τον Εργο-
δότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άµεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άµεσα όλα τα 
αναγκαία µέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα µέτρα θα συµφωνηθούν από κοινού µεταξύ Εργοδό-
τη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άµεσα µέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα 
στον Ανάδοχο. 

100.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 
(α) Στις τιµές µονάδας όλων των εργασιών περιλαµβάνεται «κάθε δαπάνη», έστω και εάν δεν κατονοµάζεται 

ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. 

(β) Σύµφωνα µε το παραπάνω εδάφιο, µνηµονεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για απλή διευκρίνιση του 
όρου «κάθε δαπάνη», οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση περιλαµβάνονται στις τιµές µο-
νάδος όλων των εργασιών, εκτός εάν γίνεται ρητή αναφορά περί του αντιθέτου στις επί µέρους εργασίες (βλ. 
παρ. 100.1). 

- Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισµό από φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις και 
οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά τη δηµοπράτηση και εκτέλεση του έρ-
γου. 

- Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή/και αποθήκευσης, φύλαξης, ε-
πεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωµατουµένων 
και µη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, µε όλες τις απαιτούµενες φορτοεκ-
φορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων / προσωπικού και άλλων µηχανικών µέσων, εξο-
πλισµού και προσωπικού λοιπών εργασιών που καθυστερούν από τις εργασίες και λοιπές καθυστερή-
σεις φορτοεκφόρτωσης και µεταφορών.  Επίσης περιλαµβάνονται οι κάθε είδους µετακινήσεις, φορτο-
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εκφορτώσεις, µεταφορές, απώλειες χρόνου κλπ. κάθε είδους µεταφορικών και λοιπών µέσων, εξοπλι-
σµού και προσωπικού, µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφω-
να µε τα παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλι-
κών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη και των οποιωνδήποτε περιβαλ-
λοντικών περιορισµών, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και τους εγκεκριµένους περιβαλλοντι-
κούς όρους του έργου.  

- Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών σχετικών επιβα-
ρύνσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα Νοµοθεσία, του κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύ-
νοντος το έργο προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, µηχανη-
µάτων, συνεργείων κτλ., ηµεδαπού ή αλλοδαπού, εργαζόµενου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός 
και εκτός Ελλάδος). 

- Οι δαπάνες κινητοποίησης του Αναδόχου, εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευής, οργάνωσης, 
διαρρύθµισης κτλ. των εργοταξιακών χώρων, των εγκαταστάσεων σ' αυτούς, των παροχών νερού, η-
λεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, των σχετικών συνδέσεων, των εγκαταστάσεων 
γραφείων του Αναδόχου, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

- Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες 
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του 
χώρου σε βαθµό αποδεκτό από τον Εργοδότη. 

- Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου και την εκτέλεση ελέγχων και 
δοκιµών τόσο στο εργοταξιακό εργαστήριο όσο και σε άλλα εργαστήρια, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 
στους όρους δηµοπράτησης. 

- Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης(εων) προκατασκευασµένων στοιχείων, που κατα-
σκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου 
χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοη-
θητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλπ.,  όπως επίσης περιλαµβανοµένων και των δα-
πανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τε-
λικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών αποµάκρυνσης των ε-
γκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από 
τον Εργοδότη, για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆η-
µοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
για την κατασκευή  

- Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού, εγκατα-
στάσεων κλπ.) καθώς και για τυχόν άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµο-
πράτησης του έργου. 

- Οι δαπάνες τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που αφορούν τις εγκαταστάσεις και το προ-
σωπικό του εργοταξίου, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και τα οριζόµενα στο Φάκελο Υγιεινής 
και Ασφάλειας του έργου. 

- Οι δαπάνες διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα 
ΓΤΣΥ, στην ΕΤΣΥ, στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης και στο Πρόγραµµα Ποιότητας του έργου, 
όπως αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα Νοµοθεσία. Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού 
ελέγχου, περιλαµβάνονται και τυχόν κάθε είδους "δοκιµαστικά τµήµατα" που προβλέπονται στους ό-
ρους δηµοπράτησης (µε τις µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.). 

- Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού που 
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφο-
ρά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβε-
σης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατή-
ρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε 
την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα 
καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν τόσο τα µηχανήµατα που θα 
χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των 
έργων, έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται), για την αντικατάσταση άλλων µηχα-
νηµάτων σε περίπτωση βλάβης, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  

- Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης και µετακινήσεων µηχανηµάτων και προσωπικού 
εκτέλεσης των έργων, µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωµένων εµποδί-
ων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κτλ. και των παρεµβάσεων 
των αρµοδίων για τα εµπόδια αυτά φορέων (ΥΠ.ΠΟ., ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΟΣΕ, ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις / 
Εταιρείες     Ύδρευσης - Αποχέτευσης κτλ.), καθώς και λόγω της κατασκευής των έργων κατά φάσεις 
από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων και των συνεπαγόµενων δυσχερειών που θα προκύψουν 
από τη διατήρηση της υπάρχουσας κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του 
κοινού γενικά. 
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- Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής ακριβών και λεπτοµερειακών σχεδίων του έργου «εκ κατασκευής» ή 
«ως κατεσκευάσθη» ("As built" Drawings) για όλες τις κατασκευές και τις λοιπές συνθήκες που δια-
µορφώθηκαν στο έργο, καθώς επίσης και για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό. 

- Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, διευθετήσεων και λοιπών κατασκευών,  για την αντιµετώπιση 
όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών 

- Η  τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις 
του Εργοδότη και τους ισχύοντες κανονισµούς δηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το έρ-
γο συγχρηµατοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταµεία και λοιπά χρηµατοδοτικά µέσα της Ε.Ε. 

- Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλ-
λαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κτλ. και η απόδοση, µετά το τέλος 
των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια. 

- Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων 
κλπ., για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

- Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών κτιρίων ή λοιπών έργων και εγκατα-
στάσεων, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

- Οι δαπάνες µίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής και συντήρησης των κάθε είδους εργο-
ταξιακών οδών, καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης / αδειοδότησης αναγκαίων χώρων για την εναπό-
θεση προϊόντων εκσκαφής και άλλων περισσευµάτων κλπ. 

- Οι δαπάνες των πάσης φύσεως µελετών και ερευνών, των οποίων η εκτέλεση, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στα συµβατικά τεύχη, γίνεται από τον Ανάδοχο. 

- Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη παρακώ-
λυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά, ό-
πως π.χ. : 

- Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους µικρότερου των 5,0 m. που τυ-
χόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και πεζών, εφόσον 
δεν είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις αρµόδιες Αρχές ή/και τον Εργοδότη, να γίνει εκτροπή της κυ-
κλοφορίας σε άλλες διαδροµές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγµάτων σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης. 

- Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις του Εργοδό-
τη, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων και αµαξοστοιχιών στον ευρύ-
τερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή η τοποθέτηση περίφραξης, 
η καθηµερινή κάλυψη των ορυγµάτων, η ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγµάτων, ώστε να 
παρέχουν ασφάλεια των διακινουµένων, η ενηµέρωση του κοινού, η σήµανση, σηµατοδότηση και 
εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφο-
ρίας κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των ανωτέρω εγκαταστάσεων µετά την 
περαίωση των εργασιών. 

- Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα του 
έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών για την αποξήλωση 
και αποµάκρυνσή τους. 

- Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον 
χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν 
προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων  θα φέρει, τόσο 
αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.  

- Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, εγκατάστασης 
χωροσταθµικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και 
δεν αµείβονται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, η σύνταξη µελετών εφαρ-
µογής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλε-
ση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των 
εµποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, θεµέλι-
α, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) κτλ. 

- Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έρ-
γων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα απαντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοι-
χείων και η σύνταξη των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων, καθώς και η επαλήθευση των 
στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις. 

- Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση 
εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που 
αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας ή άλλους συναρµόδιους φορείς. 
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- Οι δαπάνες προεργασίας παλαιών ή νέων επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επιστρώσεις 
επ' αυτών, όπως π.χ. πικούνισµα, σκούπισµα, καθαρισµός, άρση και µεταφορά των προϊόντων που 
παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κτλ. 

- Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έρ-
γων, για τη σύνδεση αγωγών που συµβάλλουν σ' αυτά. 

- Οι δαπάνες των µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία 
και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.  

(γ) Στις τιµές µονάδας δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και για Όφελος (Ο.Ε.) του 
Αναδόχου  

(δ) Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο 
του Έργου. 

(ε) Για τις εργασίες που τυχόν εκτελούνται επί πλέον των απαιτουµένων από τα συµβατικά τεύχη, όπως π.χ. 
υπερεκσκαφές, πρόσθετο πάχος οδοστρωσίας, επί πλέον όγκος σκυροδέµατος κτλ., ο Ανάδοχος δεν δικαι-
ούται ουδεµίας αποζηµίωσης και οι εργασίες αυτές δεν αποτελούν βάση για αιτιάσεις εκ µέρους του Αναδό-
χου µε σκοπό την πληρωµή τους ή την παροχή παράτασης προθεσµίας, εκτός αν οι επί πλέον εργασίες ε-
κτελούνται κατ’ εντολή της Υπηρεσίας. Η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουµένων, έστω και εν 
γνώσει της Υπηρεσίας ή εκπροσώπου της, δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως αποδοχή της Υπηρεσίας για την 
πληρωµή τους.  Τουναντίον, εφόσον η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουµένων αποβαίνει, κατά την 
κρίση της Υπηρεσίας, σε βάρος της ικανοποιητικής εκτέλεσης του έργου ή/και του σκοπού που αυτό εξυπη-
ρετεί, ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του να προβεί σε κατάλληλη κατά περί-
πτωση αποκατάσταση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

100.5 Επιµέτρηση και πληρωµή 

- Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µε-
τρήσεων και των συντασσόµενων µε τη βοήθειά τους επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµέ-
νων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζοµένων ανοχών. 

- Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να 
επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υ-
ποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υπο-
στήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

- Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω 
µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο Τιµο-
λόγιο Προσφοράς του Αναδόχου. 

- Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής κα-
θορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των επί µέρους εργασιών της παρούσας ΓΤΣΥ και της Ε-
ΤΣΥ.  

- Αν η παράγραφος «Επιµέτρηση και Πληρωµή» ενός επιµέρους άρθρου της παρούσας ΓΤΣΥ που α-
ναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλή-
ρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται 
ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. 
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ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

341. ΑΟΠΛΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 

341.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

341.1.1 Πεδίο Εφαρµογής 

Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει τις κατασκευές υπαίθριων ή υπόγειων τµηµάτων του έργου από 
άοπλο,  οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα διαφόρων κατηγοριών, όπως αυτές ορίζονται στον ισχύοντα Κα-
νονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (εφεξής ΚΤΣ ’97). Αντίστοιχα, οι χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος ορίζονται 
στον ισχύοντα Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (εφεξής ΚΤΧ ’00) 

341.1.2 Ορισµοί 

α. Οι σχετικοί ορισµοί αναπτύσσονται λεπτοµερώς στο άρθρο 3 του ΚΤΣ ’97 και στο άρθρο 1.6 του ΚΤΧ ’00. 

β. Συµπληρωµατικά ορίζονται τα ακόλουθα: 

- Σκυρόδεµα επί τόπου είναι το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση στην τελική του θέση. 

- Πρόχυτο σκυρόδεµα: Μεταφερόµενα στοιχεία από σκυρόδεµα, τα οποία κατασκευάζονται σε εργοστά-
σιο προκατασκευής ή στο εργοτάξιο και τοποθετούνται στις τελικές τους θέσεις αφού το σκυρόδεµα 
σκληρυνθεί. 

- Νωπό σκυρόδεµα: σκυρόδεµα που δεν έχει ακόµη σκληρυνθεί και είναι ακόµα κατεργάσιµο. 

- Σκληρυµένο σκυρόδεµα: σκυρόδεµα που έχει σκληρυνθεί σε τέτοιο βαθµό, ώστε δεν είναι πια κατερ-
γάσιµο. 

- Απόδοση αναµικτήρα: ο µέγιστος όγκος έτοιµου πλήρους αναµεµιγµένου σκυροδέµατος που µπορεί 
να παράγει σε ένα κύκλο λειτουργίας ο αναµικτήρας (γίνεται διάκριση από τον συνολικό γεωµετρικό 
όγκο του αναµικτήρα και από το άθροισµα των όγκων των χαλαρών συστατικών του µίγµατος). 

- Τσιµέντο είναι το υλικό µε τις συνεκτικές και συνδετικές ιδιότητες που το καθιστούν κατάλληλο για την 
σύνδεση αδρανών υλικών σε ένα συµπαγές σύνολο. Επιπλέον, µε την χρήση νερού, µέσω χηµικής α-
ντίδρασης το τσιµέντο εµφανίζει ιδιότητες πήξης και σκλήρυνσης. 

- Ξυλότυπος ή ικρίωµα είναι ο σκελετός της κατασκευής, που δίνει στο σκυρόδεµα τη µορφή του, παρέ-
χει τα µέσα για να προκύψει η απαιτουµένη διαµόρφωση και  εµφάνιση των επιφανειών και στηρίζει το 
φορέα µέχρι αυτός να µπορέσει να φέρει τα φορτία για τα οποία µελετήθηκε. 

- Σιδηρούς οπλισµός είναι ο σιδηρούς οπλισµός που ενσωµατώνεται στη µάζα του σκυροδέµατος για 
την επίτευξη των παρακάτω στόχων: 

- την παραλαβή των τάσεων εφελκυσµού 

- τον περιορισµό του εύρους των ρηγµάτων εφελκυσµού 

- τον περιορισµό των ρηγµάτων ελκυσµού που οφείλονται στις θερµοκρασιακές µεταβολές και την 
συστολή κατά την πήξη  

- την αύξηση της φέρουσας ικανότητας θλιβοµένων στοιχείων και κυρίως την µείωση του κινδύνου 
ψαθυρής θραύσης του δοµικού στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα.   

γ. Ισχύουν τα ακόλουθα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα λοιπά συµβατικά τεύχη και στις προδιαγραφές 
της µελέτης. 

- Όπου στον ΚΤΣ '97 αναφέρεται ο όρος «αγοραστής», εννοείται, στα πλαίσια του παρόντος τεύχους 
καθώς και των λοιπών συµβατικών τευχών, ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) δια των αρµοδίων οργάνων 
του, εκτός των παραγράφων 4.3.4.8 και 4.3.4.10 και 12.1.1.16 του ΚΤΣ ‘97. 

- Όπου στον ΚΤΣ '97 αναφέρεται ο όρος «προµηθευτής», εννοείται στα πλαίσια του παρόντος τεύχους 
καθώς και των λοιπών συµβατικών τευχών ο Ανάδοχος, εκτός αν ρητώς γίνεται αναφορά σε τρίτον 
(εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέµατος, λατοµείο κτλ.). Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος αναλαµβάνει 
έναντι του ΚτΕ ακέραιες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου 
σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν υποχρεώσεων ή ευθυνών 
τρίτων απέναντι στον ίδιο ή απέναντι στον ΚτΕ, χωρίς απαιτήσεις αποζηµίωσης, εκτός αν στον ΚΤΣ '97 
ή στην κείµενη νοµοθεσία, µε συγκεκριµένες ρυθµίσεις, ρητώς προβλέπεται διαφορετικά. 

- Οµοίως εννοείται γενικά ο Ανάδοχος, όπου στον ΚΤΣ' 97 αναφέρεται ο όρος "ενδιαφερόµενος" ή "εκεί-
νος που ζητά" (τη Μελέτη Σύνθεσης σκυροδέµατος κτλ.), εκτός αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά. 
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341.2 Υλικά 

341.2.1 Σκυρόδεµα 

α. Για το αντικείµενο του παρόντος Τεύχους έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον ΚΤΣ ’97 µε τις βελτιώ-
σεις, τροποποιήσεις ή / και συµπληρώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους. 

β. Όταν συµπληρωθεί η επεξεργασία και εκδοθούν επισήµως οι προδιαγραφές ΣΚ στις οποίες παραπέµπει ο 
ΚΤΣ '97 (ΦΕΚ 315/Β-17-4-97), τότε αυτοδίκαια θα θεωρηθεί ότι ισχύουν αυτές στη θέση των αντίστοιχων 
προδιαγραφών ΑSΤΜ που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο δίνεται η αντιστοιχία των 
µεθόδων ελέγχου και ειδικών προδιαγραφών που θα έχει ισχύ από το µεταβατικό στάδιο µεταπήδησης από 
τις προδιαγραφές ΑSΤΜ, AASHTO, DΙΝ, BS και ΕΛΟΤ στις ενοποιηµένες προδιαγραφές ΣΚ.  

γ. Τα πρότυπα (σχέδια) ΣΚ συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 341.2-1: Αντιστοιχία µεθόδων ελέγχου και ειδικών προδιαγραφών / Πρότυπα ΣΚ 

# 
Αριθµός προτύπου 

ΣΚ 
Αντίστοιχο άλλο πρό-

τυπο Θέµα 

1 2 3 4 

1 ΣΚ301-84 ASTM C 127 
Προσδιορισµός ειδικού βάρους και απορροφητικότητας χονδρό-
κοκκων αδρανών 

2 ΣΚ302-84 ASTM C 128 
Προσδιορισµός φαινοµένου ειδικού βάρους λεπτόκοκκων αδρα-
νών 

3 ΣΚ303-84 ΕΛΟΤ 671 Παρασκευή και συντήρηση δοκιµίων σκυροδέµατος 

4 ΣΚ304-84 ΕΛΟΤ 722 
Έλεγχος    αντοχής    σε    θλίψη    προτύπων    δοκιµίων σκυρο-
δέµατος 

5 ΣΚ305-84 ASTM C 117 
Προσδιορισµός  υλικού  λεπτότερου   από  75  mm σε αδρανή 
υλικά (προσδιορισµός µε υγρό κοσκίνισµα) 

6 ΣΚ306-84 ASTM C 142 
Προσδιορισµός σβώλων αργίλου και εύθρυπτων κόκκων στα α-
δρανή 

7 ΣΚ307-84 ASTM C 233 και C 260 
Ειδική  προδιαγραφή  για  αερακτικά  πρόσθετα  για  το σκυρόδε-
µα 

8 ΣΚ308-84 ASTM C 494 Ειδική προδιαγραφή για χηµικά πρόσθετα του σκυροδέµατος 

9 ΣΚ309-84 ΕΛΟΤ 521 ∆οκιµή κάθισης 

10 ΣΚ310-84 ΕΛΟΤ 520 ∆οκιµή VEBE 

11 ΣΚ311-84 ASTM C 231 
Έλεγχος ποσοστού αέρα νωπού σκυροδέµατος µε τη µέθοδο 
πίεσης 

12 ΣΚ312-84 ASTM C 280 
Προσδιορισµός πιθανής δραστηριότητας των αδρανών µε τα αλ-
κάλια τσιµέντου (µέθοδος ράβδου κονιάµατος) 

13 ΣΚ313-84 ASTM C 403 
Προσδιορισµός του χρόνου πήξης των µιγµάτων σκυροδέµατος µε 
αντίσταση στη διείσδυση 

14 ΣΚ314-84 ASTM C 156 και C 309 
Ειδική προδιαγραφή για υγρά συνθετικά υλικά που δηµιουργούν 
µεµβράνη συντήρησης σκυροδέµατος 

15 ΣΚ315-84 ASTM C 40 Οργανικές προσµίξεις σε λεπτόκοκκα αδρανή για σκυρόδεµα 

16 ΣΚ316-84 ASTM C 642 
Προσδιορισµός ειδικού βάρους, υγρασίας απορρόφησης και κε-
νών στο σκληρυµένο σκυρόδεµα 

17 ΣΚ317-84 ASTM C 627 
Προσδιορισµός δραστικότητας των αδρανών µε τα αλκάλια του 
τσιµέντου (χηµική µέθοδος) 

18 ΣΚ318-84 DIN 1048 ∆οκιµή εξάπλωσης 

19 ΣΚ320-84 ASTM C 1367 Κοκκοµετρική ανάλυση των αδρανών 

20 ΣΚ321-84 ASTM C 88 
Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία) αδρανών υλικών µε τη 
χρησιµοποίηση θειικού νατρίου ή θειικού µαγνησίου 

21 ΣΚ322-84 ASTM C 29 Προσδιορισµός φαινόµενου βάρους και κενών στα αδρανή υλικά 

22 ΣΚ323-84 ASTM C 232 ∆οκιµή εξίδρωσης σκυροδέµατος 

23 ΣΚ326-84 ASTM C 123 
Προσδιορισµός της περιεκτικότητας των αδρανών σε κόκκους 
µικρού ειδικού βάρους 

24 ΣΚ328-84 ΕΛΟΤ 345 Ποιοτικός έλεγχος νερού που χρησιµοποιείται στο σκυρόδεµα 

25 ΣΚ331-84 ASTM C 309 και C 156 Έλεγχος υλικών συντήρησης σκυροδέµατος 

26 ΣΚ332-84 ASTM C 295 Πετρογραφική εξέταση αδρανών 

27 ΣΚ333-84 ASTM C 496 Στατικό µέτρο ελαστικότητας σκυροδέµατος 

28 ΣΚ334-84 ASTM C 215 ∆υναµικό µέτρο ελαστικότητας σκυροδέµατος 

29 ΣΚ335-84 ASTM C 152 Ερπυσµός σκυροδέµατος 

30 ΣΚ336-84 ASTM C 157 Συστολή ξήρανσης 
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# 
Αριθµός προτύπου 

ΣΚ 
Αντίστοιχο άλλο πρό-

τυπο Θέµα 

1 2 3 4 

31 ΣΚ337-84 DIN 1048 ∆ιαπερατότητα σκυροδέµατος 

32 ΣΚ338-84 ASTM C 457 Μικροσκοπικός προσδιορισµός κενών αέρα 

33 ΣΚ341-84 ASTM C 496 Έλεγχος αντοχής σε διάρρηξη δοκιµίων σκυροδέµατος 

34 ΣΚ342-84 ASTM C 597 Μέτρηση ταχύτητας διάδοσης υπερήχων στο σκυρόδεµα 

35 ΣΚ343-84 ASTM C 805 Κρουσιµέτρηση στο σκυρόδεµα 

36 ΣΚ345-84 ASTM C 131 Αντοχή σε τριβή και κρούση (Los Angeles) 

37 ΣΚ346-84 ASTM D 2419 Ισοδύναµο άµµου 

38 ΣΚ350-84 DIN 4030 Ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα διαλυτά σε HCl 

39 ΣΚ363-84 ASTM C 87 
Επίδραση οργανικών προσµίξεων στην αντοχή αµµοκονιαµάτων 
µε λεπτά αδρανή 

40  ΕΛΟΤ 516 ∆ειγµατοληψία νωπού σκυροδέµατος 

41  ΕΛΟΤ 739 Έλεγχος αντοχής σε κάµψη 

Τα ακόλουθα Σχέδια προτύπων του ΕΛΟΤ περιέχονται στο παράρτηµα του ΚΤΣ ‘97. 

Πίνακας 341.2-2 

# 
Αριθµός προτύπου 

ΕΛΟΤ Θέµα 

1 2 3 

2 ΕΛΟΤ 344 
Συσχέτιση της αντοχής αποκοπτόµενου πυρήνα σκυροδέµατος από θραυστά ασβεστολι-
θικά αδρανή µε τη συµβατική αντοχή 

3 ΕΛΟΤ 345 Το νερό ανάµιξης και συντήρησης σκυροδέµατος 

4 ΕΛΟΤ 346 Το έτοιµο σκυρόδεµα 

5 ΕΛΟΤ 408 Θραυστά αδρανή για συνηθισµένα σκυροδέµατα 

6 ΕΛΟΤ 515 Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλή 

7 ΕΛΟΤ 517 Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι ψηλή 

δ. Η παράγραφος 4.3.4.8 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 

«Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος προµηθεύεται τα αδρανή έτοιµα από λατοµείο παραγωγής, τότε µεταξύ 
του Αναδόχου και του λατοµείου συµφωνείται η διαβάθµιση των αδρανών που πρόκειται να προσκοµι-
στούν. Οι ανοχές δεν θα υπερβαίνουν τις 8 εκατοστιαίες µονάδες για τα µεγαλύτερα κόσκινα των 0,4 ή Νο 4 
και τις 6 εκατοστιαίες µονάδες για τα κόσκινα της άµµου. Η ανοχή στο κόσκινο 25 δεν θα υπερβαίνει τις 4 
εκατοστιαίες µονάδες, µε την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4.3.2.6. Η Υπηρε-
σία θα ενηµερώνεται για τη συµφωνία µεταξύ Αναδόχου και λατοµείου παραγωγής, χωρίς αυτό να απαλ-
λάσσει τον Ανάδοχο από τις οποιεσδήποτε ευθύνες του, γιατί αυτός είναι ο µόνος υπεύθυνος απέναντι στην 
Υπηρεσία.» 

ε. Η παράγραφος 4.3.4.10 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 

«Ανεξάρτητα από το ποιος παράγει τα αδρανή (ο Ανάδοχος ή άλλο λατοµείο), ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εξασφαλίσει στην Υπηρεσία, ότι αυτή θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί στο λατοµείο τα αποτελέ-
σµατα ελέγχων των αδρανών που παράγει. Σε αντίθετη περίπτωση, η Υπηρεσία δικαιούται να απαγορεύσει 
στον Ανάδοχο την προµήθεια αδρανών από το συγκεκριµένο λατοµείο.» 

στ. Στο τέλος της παραγράφου 4.3.2.16 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Η αποδοχή ή µη της αναφερόµενης στο προηγούµενο εδάφιο παράλειψης των ελέγχων του λατοµείου ε-
ναπόκειται στην Υπηρεσία.» 

ζ. Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος µετά την παράγραφο 4.3.2.19: 

«Εκτός από τις δύο σειρές προτύπων κόσκινων που έχουν υιοθετηθεί στην παρούσα προδιαγραφή, σύµ-
φωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- 408 (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.3.2.1) γίνονται δεκτές και άλλες 
σειρές πρότυπων κόσκινων που χρησιµοποιούνται επισήµως από τις χώρες µέλη της ΕΕ (π.χ. σειρά κόσκι-
νων ΙSΟ κτλ.). Ο αριθµός των νέων χρησιµοποιουµένων κόσκινων πρέπει είναι τέτοιος, ώστε να περιγρά-
φονται µε ανάλογη προς τις αποδεκτές σειρές κόσκινων ακρίβεια, οι καµπύλες κοκκοµετρικής ανάλυσης των 
διαγραµµάτων Ι, II, III και IV. Στην περίπτωση αυτή, οι σχετικοί πίνακες 4.3.2.10 α και β, 4.3.2.11 α και β, 
4.3.2.12 α και β και 4.3.2.13 α και β αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά των βροχίδων των 
νέων κόσκινων, σε συνδυασµό µε τις καµπύλες των διαγραµµάτων Ι, II, III και IV. Για τα κόσκινα αυτά πρέ-
πει να χρησιµοποιείται κατάλληλος συµβολισµός, ώστε να αποφεύγεται σύγχυση σχετικά µε τους συµβολι-
σµούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4.3.2.1.» 

η. Στο τέλος της παραγράφου 4.3.4.5 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 
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«Σε κάθε περίπτωση όµως θα διεξάγονται τουλάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι καταλληλότητας των χρησιµο-
ποιουµένων αδρανών: 

- έλεγχος πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου: µια δοκιµή ανά 300 m3 
έτοιµης κατασκευής σκυροδέµα-

τος 

- έλεγχος υγείας των πετρωµάτων: τρεις δοκιµές ανά πηγή αδρανών». 

θ. Μετά την παράγραφο 4.4.4 προστίθενται οι ακόλουθες δύο παράγραφοι: 

- «Για τον υπολογισµό του νερού ανάµιξης (και ενδεχοµένως του πάγου), λαµβάνεται υπόψη η επιφα-
νειακή υγρασία των αδρανών και το νερό που περιέχουν τα πρόσθετα, που αφαιρείται από την ποσό-
τητα του νερού ανάµιξης, η οποία έχει καθορισθεί από τη Μελέτη Σύνθεσης.» 

- «Η ποσότητα του νερού ανάµιξης που προστίθεται στο µίγµα µετράται µε ειδική αυτόµατη συσκευή µέ-
τρησης προσαρµοσµένη στον αναµικτήρα του σκυροδέµατος.» 

ι. Μετά την παράγραφο 4.5.9 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

- «Τα πρόσµικτα και οι χηµικές ενώσεις για τη συντήρηση του σκυροδέµατος πρέπει να διατηρούνται 
στις αρχικές τους συσκευασίες και να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, τις ακραίες θερµο-
κρασίες και την αλλοίωση. Για την αποθήκευση τους πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευα-
στή.» 

341.2.2 Τσιµέντο 

α. Το τσιµέντο πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

- Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 

- Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 

- Ελληνικός Κανονισµός τσιµέντων Π∆ 244/80 µόνο όσον αφορά στο Τσιµέντο «τύπου IV-Πόρτλαντ αν-
θεκτικό στα θειικά (SR)» 

β. Οι προαναφερόµενες προδιαγραφές συµπληρώνονται µε τα αναγραφόµενα κατωτέρω. 

γ. Τα προϊόντα τσιµέντου (Πίνακας 1 του ΕΛΟΤ ΕΝ 197) ή ο τύπος IV τσιµέντου που θα χρησιµοποιηθούν θα 
είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 και ανάλογα µε την αιτιολογηµένη πρόταση του Αναδό-
χου, η οποία αφορά τις Μελέτες Σύνθεσης των σκυροδεµάτων. 

δ. Σε περίπτωση δυσµενών συνθηκών υπογείων νερών, πράγµα που µπορεί να έχει σαν συνέπεια την προ-
σβολή του σκυροδέµατος από χηµικές ουσίες, πιθανόν να απαιτείται χρήση τσιµέντου τύπου IV. Σε αυτή την 
περίπτωση απαιτείται οπωσδήποτε αιτιολογηµένη πρόταση του Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας. Στην 
περίπτωση αυτή πληρώνεται στον Ανάδοχο η επί πλέον δαπάνη για την προµήθεια επί τόπου τσιµέντου 
τύπου IV.  

ε. Τονίζεται ότι η χρήση τσιµέντου τύπου IV δεν αποτελεί λόγο παράτασης της προθεσµίας περάτωσης του 
έργου. 

στ. Η µέγιστη θερµοκρασία του τσιµέντου κατά την παράδοση του στους αναµικτήρες δεν θα υπερβαίνει τους 
60°C, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική  έγκριση από την Υπηρεσία. 

341.2.3 Ξυλότυποι και Ικριώµατα 

α. Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο Άρθρο 11 του ΚΤΣ’ 97, µε τις συµπληρώσεις και/ή τροποποιήσεις που ανα-
φέρονται κατωτέρω. 

β. Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται από σίδηρο ή ξύλο, PVC ή άλλο υλικό της έγκρισης της 
Υπηρεσίας. Tο σχήµα, οι διαστάσεις, η ποιότητα και η αντοχή των διαφόρων τεµαχίων των ικριωµάτων και 
ξυλοτύπων εγκρίνονται επίσης από την Υπηρεσία. Η παραπάνω έγκριση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 
την πλήρη και απόλυτη ευθύνη (ποινική και αστική) για την έντεχνη, ασφαλή και σύµφωνη µε τα συµβατικά 
τεύχη κατασκευή των ικριωµάτων και ξυλοτύπων. 

γ. Τα υλικά των ικριωµάτων ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας ικριωµάτων   για   
κατασκευαστικά   έργα   (ξυλεία   πριστή, µορφοσίδηρος καταλλήλων διατοµών, σωληνωτά ικριώµατα κτλ). 

δ. Ξυλότυποι εµφανούς σκυροδέµατος µε τελείωµα Β, Γ, ∆ ή Ε 

- Χρησιµοποιείται κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFΟRM µε πλαστική επίστρωση στη µια τουλάχιστον πλευ-
ρά (προς το σκυρόδεµα). Τα φύλλα θα είναι γερά, χωρίς φθορές, µε ακµές σε άριστη κατάσταση. Οι 
λαµαρίνες αποτελούνται από χαλύβδινα φύλλα ελαχίστου πάχους 1,6 mm. 

- Η χρησιµοποιούµενη ξυλεία είναι κατάλληλες πριστές σανίδες, χωρίς φθορές, πλανισµένες στην πλευ-
ρά προς το σκυρόδεµα και στο πάχος τους κατά µήκος των διαµηκών αρµών, µε ακµές σε άριστη κα-
τάσταση. 

ε. Ξυλότυποι µη Εµφανούς Σκυροδέµατος 

- Αφορούν σε τύπους σκυροδέµατος µε επιφανειακό τελείωµα τύπου Α. 
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- Χρησιµοποιείται ξυλεία πριστή µε ορθογωνικές διατοµές, κόντρα - πλακέ, λαµαρίνα ή άλλο υλικό κα-
τάλληλο για τη συγκράτηση του σκυροδέµατος χωρίς διαρροές ή παραµορφώσεις. 

στ. Ο χάλυβας θα είναι σύµφωνος προς το ΑSΤΜ Α36 ή καλύτερος.  

ζ. Οι ήλοι, οι σφήνες και οι γάντζοι θα συµφωνούν µε τα ισχύοντα γερµανικά πρότυπα, ή µε άλλα πρότυπα 
εγκεκριµένα από την Υπηρεσία 

η. Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα συµφωνούν µε την ΑSΤΜ Α307 (Grade Α) για εξαγωνικές κεφαλές και περι-
κόχλια, ή σύµφωνα µε το πρότυπο ΑΑSΗΤΟ Μ 164 (ΑSΤΜ Α 325) για κοχλίες υψηλής αντοχής. 

θ. Υλικά αποκόλλησης ξυλοτύπων 

Είναι χηµικές ουσίες που αντιδρούν χηµικά µε την ελεύθερη άσβεστο του σκυροδέµατος και παράγουν είδος 
σαπουνιού αδιάλυτου στο νερό, το οποίο εµποδίζει την πήξη της µεµβράνης σκυροδέµατος που εφάπτεται 
στον ξυλότυπο. Οι ουσίες αυτές πρέπει να είναι άχρωµες, να µη δηµιουργούν κηλίδες και να µη βλάπτουν 
την τελική επιφάνεια του σκυροδέµατος. Η συνεχής χρήση τους εξαρτάται από το ικανοποιητικό αποτέλεσµα 
της πρώτης χρήσης τους στο σκυρόδεµα των θεµελίων. 

341.2.4 Σιδηρούς Οπλισµός 

α. Ο σιδηρούς οπλισµός πρέπει να πληροί τα προβλεπόµενα στον  ΚΤΧ ’00, µε τις συµπληρώσεις του παρό-
ντος. 

β. Όλος ο σιδηρούς οπλισµός θα είναι καινούριος, καθαρός, ευθύς και χωρίς σκουριά. Θα αποθηκεύεται πάνω 
σε υποθέµατα ή θα προφυλάσσεται από την άµεση επαφή του µε το έδαφος µε άλλο τρόπο, εγκεκριµένο 
από την Υπηρεσία. 

γ. Ο Ανάδοχος χορηγεί στην Υπηρεσία 1 επικυρωµένο αντίγραφο όλων των εκθέσεων ελέγχων που έγιναν 
στα εργαστήρια του κατασκευαστή ή σε άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο, σύµφωνα µε τις παρούσες Τεχνι-
κές Προδιαγραφές. Το επικυρωµένο αντίγραφο των εκθέσεων υποβάλλεται στην Υπηρεσία πριν την απο-
στολή του υλικού στο εργοτάξιο. 

341.3 Εκτέλεση Εργασιών 

341.3.1 Σκυρόδεµα 

Για το σκυρόδεµα έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον ΚΤΣ ’97 µε τις βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή / και συ-
µπληρώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους. 

341.3.1.1  Σύνθεση  

α. Η παράγραφος 5.2.1.3 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 

«O Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τις απαιτούµενες Μελέτες Σύνθεσης των σκυροδεµάτων που πρό-
κειται να χρησιµοποιήσει, βάσει των τύπων αδρανών, τσιµέντου, νερού κτλ, σύµφωνα µε την παρούσα 
προδιαγραφή και τους Όρους της Σύµβασης και να τις υποβάλλει στην Υπηρεσία. Οι αναλογίες σύνθεσης, 
µετά την έγκριση τους από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, αποτελούν τις αναλογίες σύνθεσης που θα εφαρµο-
στούν στο έργο.» 

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5.2.3.1 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 

«Η Μελέτη Σύνθεσης σκυροδέµατος γίνεται µε δαπάνες, µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου. Για την εν λόγω 
µελέτη χρησιµοποιούνται τα υλικά (αδρανή, τσιµέντο, πρόσθετα και πιθανώς το νερό) που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν στο έργο.» 

γ. Η παράγραφος 5.2.3.2 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 

«Αν οι ιδιότητες του σκυροδέµατος που αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.3.1 δεν είναι δυνατόν να επιτευ-
χθούν µε τα υλικά που προσκοµίσθηκαν στο Εργαστήριο, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος να επιφέρει 
τις απαραίτητες αλλαγές ή την πλήρη αντικατάσταση των υλικών, ώστε να επιτύχει, σε συνεργασία µε το ερ-
γαστήριο, τις απαιτούµενες ιδιότητες και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ίδιο.» 

δ. Η παράγραφος 5.2.3.3 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 

«Εκτός από τις αναλογίες των υλικών της παραγράφου 5.2.3.1 η Μελέτη Σύνθεσης θα περιλαµβάνει και την 
καµπύλη του λόγου νερό / τσιµέντο (Ν/Τ) και αντοχής για ένα διάστηµα τουλάχιστον ±3 MPa (30 kg/cm2) ε-
κατέρωθεν της απαιτούµενης αντοχής fa.»  

ε. Μετά την 5.2.3.4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«Υπεύθυνος για τα στοιχεία της τυπικής απόκλισης, µε τα οποία έγινε η Μελέτη Σύνθεσης, είναι ο Ανάδο-
χος, εκτός αν έχει οριστεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ελάχιστο όριο τυπικής απόκλισης, το οποίο πρέπει 
να τηρηθεί κατά τη Μελέτη Σύνθεσης.» 

341.3.1.2  Ανάµιξη  

α. Μετά την παράγραφο 6.9 του ΚΤΣ ’97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 
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«Η ανάµιξη του εργοταξιακού σκυροδέµατος γίνεται στο σταθερό συγκρότηµα παραγωγής. Η χειρονακτική 
ανάµιξη δεν ε πιτρέπεται. Για την ανάµιξη του εργοταξιακού έτοιµου σκυροδέµατος ισχύει η παράγραφος 
12.1.2.3.» 

β. Στη θέση ανάµιξης πρέπει να υπάρχει αναρτηµένη πινακίδα µε ευανάγνωστες οδηγίες ανάµιξης για κάθε 
κατηγορία σκυροδέµατος. Οι οδηγίες αυτές θα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

- την κατηγορία αντοχής σκυροδέµατος 

- τον τύπο, την κατηγορία αντοχής, την ποσότητα του τσιµέντου και την περιεκτικότητα του σε kg/m3 πα-
ραγόµενου σκυροδέµατος 

- στοιχεία των αδρανών (είδος κατά κλάσµα και ποσότητα)  

- την κάθιση του νωπού σκυροδέµατος (ή άλλο µέτρο εργασιµότητας, σύµφωνα µε τη Μελέτη Σύνθε-
σης). 

- το είδος και την ποσότητα των πρόσθετων του σκυροδέµατος  

- το λόγο νερό / τσιµέντο (συντελεστής Ν/Τ) 

- το βάρος ή όγκο του νερού ανά m3 παραγόµενου σκυροδέµατος. 

γ. Οι αναµικτήρες του σκυροδέµατος πρέπει να εξασφαλίζουν τέλεια ανάµιξη και οµοιόµορφη κατανοµή των 
υλικών στο νωπό σκυρόδεµα. Θα είναι εφοδιασµένοι µε δοχείο αποθήκευσης νερού, επαρκούς ποσότητας, 
όπως επίσης και µε αυτόµατη συσκευή µέτρησης του νερού κάθε µίγµατος. Η µέτρηση των στροφών του 
τύµπανου του αναµικτήρα θα γίνεται µε µηχανικά µέσα, ώστε να εξασφαλίζεται ο ίδιος αριθµός στροφών για 
κάθε µίγµα και να µην αδειάζει ο αναµικτήρας πριν να συµπληρωθεί ο παραπάνω αριθµός στροφών. Η τα-
χύτητα περιστροφής του τύµπανου κατά την διάρκεια της ανάµιξης πρέπει να είναι αυτή που προδιαγράφε-
ται από το εργοστάσιο κατασκευής του αναµικτήρα. Ο χειρισµός των αναµικτήρων θα είναι πλήρως αυτοµα-
τοποιηµένος και θα γίνεται από πρόσωπα πεπειραµένα και εξασκηµένα στην παραγωγή σκυροδέµατος.  

δ. ∆ιακρίνονται τρεις κύριοι τύποι αναµικτήρων βάσει του προσανατολισµού που έχει ο άξονας περιστροφής: 

- αναµικτήρες κατακόρυφου άξονα 

- αναµικτήρες οριζοντίου άξονα (σταθεροί ή ανατρεπόµενοι) 

- αναµικτήρες κεκλιµένου άξονα (ανατρεπόµενοι) 

Εξάλλου από πλευράς κινητήριας δύναµης ανάµιξης, οι αναµικτήρες διακρίνονται σε: 

- αναµικτήρες βιαίας ανάµιξης 

- αναµικτήρες µε ελεύθερη πτώση των υλικών µε βαρύτητα 

Σε εργοτάξιο προκατασκευασµένων στοιχείων επιβάλλεται η χρήση αναµικτήρων βιαίας ανάµιξης, ενώ σε 
σηµαντικά έργα απαιτείται η χρήση αναµικτήρα οριζόντιου άξονα.  

ε. Οι αναµικτήρες πρέπει να ακολουθούν τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και να ελέγχονται κατά 
τη λειτουργία τους για τυχόν φθορές από την Υπηρεσία. Τα φθαρµένα τµήµατα πρέπει να αντικαθίστανται 
άµεσα. 

στ. ∆εν επιτρέπεται η χρήση αναµικτήρων, των οποίων οι λεπίδες ανάµιξης παρουσιάζουν φθορά πάνω από 
10% σε σχέση µε την αρχική τους διατοµή. ∆εν επιτρέπεται επίσης η χρήση του µηχανήµατος, αν προηγου-
µένως δεν αποµακρυνθούν εντελώς τα συσσωρευµένα, στερεοποιηµένα κονιάµατα ή τσιµέντα εντός του τύ-
µπανου και των µερών του. 

ζ. ∆εν θα χρησιµοποιούνται αναµικτήρες απόδοσης µικρότερης από ένα σακί τσιµέντο και δεν θα φορτώνεται 
ο αναµικτήρας µε ποσότητα µίγµατος µεγαλύτερη από αυτή που εγγυάται το εργοστάσιο του αναµικτήρα για 
τη σωστή ανάµιξη και λειτουργία. Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει µείωση της ποσότητας του µίγµατος, όταν 
οι δοκιµές απόδοσης του αναµικτήρα δείξουν ότι αυτό είναι απαραίτητο. 

η. Η εκ νέου ανάµιξη σκυροδέµατος, που έχει σκληρυνθεί µερικώς, δηλαδή η επανάµιξη µε ή χωρίς πρόσθετο 
τσιµέντο, αδρανή ή νερό, δεν επιτρέπεται. Σε τέτοια περίπτωση το σκυρόδεµα απορρίπτεται και η σχετική 
ευθύνη και έξοδα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

θ. Εξοπλισµός Αυτόµατης Μέτρησης Συστατικών Μίγµατος 

- Κάθε σηµείο παροχής αδρανών και τσιµέντου στις χοάνες φόρτωσης του αναµικτήρα θα έχει συσκευή 
ζύγισης, που θα διαθέτει ορατό, χωρίς ελατήρια, δείκτη απευθείας ανάγνωσης µε βαθµονοµηµένη κλί-
µακα σε kg και θα παρέχει ένδειξη βάρους σε κάθε στάδιο της λειτουργίας ζύγισης (από µηδέν µέχρι 
του µέγιστου φορτίου) ή ψηφιακή ανάγνωση που θα παρέχει µηδενική ένδειξη για µηδέν φορτίο ή κα-
τάλληλη ένδειξη για το προκαθορισµένο φορτίο ζύγισης και αντίστοιχη ένδειξη για οποιοδήποτε φορτίο 
µικρότερο ή µεγαλύτερο του προκαθορισµένου. 

- Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πρότυπα σταθµά δοκιµών και οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό εξοπλισµό 
απαιτείται για τον έλεγχο της ακρίβειας και σωστής λειτουργίας κάθε συσκευής ζύγισης. Τουλάχιστον 
κάθε µήνα, ή πιο συχνά αν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, διεξάγεται βαθµονόµηση των ζυγών του πα-
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ρασκευαστηρίου µε ακρίβεια ±1%, σε όλο το εύρος της κλίµακας. Τα στοιχεία της βαθµονόµησης υπο-
βάλλονται στην Υπηρεσία. 

- Μετά το τέλος κάθε δοκιµής ελέγχου και πριν από την χρήση των καταγραφικών συσκευών, γίνονται 
από τον Ανάδοχο οι απαιτούµενες προσαρµογές, επιδιορθώσεις ή αντικαταστάσεις, ώστε να εξασφα-
λισθεί η ικανοποιητική λειτουργία των συσκευών. 

- Ο εξοπλισµός µέτρησης πρέπει να διαθέτει αυτοµατισµό που επιτρέπει, ανάλογα µε την περιεκτικότητα 
σε υγρασία των αδρανών, την προσαρµογή του βάρους των υλικών του µίγµατος, αλλά και έµµεσα του 
αντίστοιχου βάρους του απαιτούµενου επί πλέον νερού στο µίγµα. 

- Ο εξοπλισµός µέτρησης θα είναι κατασκευασµένος και διατεταγµένος έτσι, ώστε να µπορούν να ρυθµί-
ζονται η σειρά και ο χρόνος τροφοδοσίας των υλικών, προκειµένου να επιτυγχάνεται καλή ανάµιξη των 
αδρανών και όπου είναι εφικτό, καλή ανάµιξη του τσιµέντου µε τα αδρανή. Η ρύθµιση αυτή επιτυγχάνε-
ται µε τον έλεγχο των θυρίδων εκφόρτωσης του εξοπλισµού µέτρησης. 

- Ο εξοπλισµός µέτρησης πρέπει να διαθέτει ακριβή, αυτόµατο καταγραφικό µηχανισµό, εγκεκριµένο 
από την Υπηρεσία, που καταγράφει τα βάρη όλων των υλικών κατά την τροφοδοσία τους στον αναµι-
κτήρα. Ο καταγραφικός µηχανισµός παρέχει συνεχή ορατή καταγραφή του βάρους του τσιµέντου, του 
νερού και κάθε κατηγορίας αδρανούς καθώς και του χρόνου ανάµιξης σε διαγραµµισµένη ταινία ανά 
διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των 5 min. 

- Η ταινία που χρησιµοποιείται στο καταγραφικό, στηρίζεται καθ' όλο το πλάτος της σε σταθερή και λεία 
βάση, ώστε να είναι δυνατές χειρονακτικές σηµειώσεις, χωρίς να καταστρέφεται το υλικό της. Το ορατό 
τµήµα της ταινίας πρέπει να καλύπτει περίοδο όχι µικρότερη από 30 min. Κάθε ταινία θα είναι δια-
γραµµισµένη και τυπωµένη, ώστε να µπορεί να χαρακτηρίζεται εύκολα, οι ποσότητες και ο χρόνος 
πρέπει να διαβάζονται απευθείας, χωρίς µέτρηση ή υπολογισµό. Όλες οι ταινίες του καταγραφικού πα-
ραδίδονται στην Υπηρεσία. 

- Ο εξοπλισµός του παρασκευαστηρίου θα διαθέτει αυτοµατισµό επιλογής µίγµατος, όπου θα έχουν κα-
ταχωρηθεί όλες οι επιλεγείσες συνθέσεις, ανάλογα µε την κατηγορία του σκυροδέµατος. 

- Το νερό θα µετράται κατά βάρος ή κατ’ όγκο. Ο µηχανισµός παροχής νερού στους αναµικτήρες δεν θα 
επιτρέπει διαρροές, όταν οι βαλβίδες είναι κλειστές, ΟΙ βαλβίδες πλήρωσης και εκκένωσης της δεξαµε-
νής νερού θα είναι συγχρονισµένες, ώστε οι βαλβίδες εκκένωσης να µην ανοίγουν πριν να κλείσουν 
πλήρως οι βαλβίδες πλήρωσης. Ο αγωγός παροχής νερού στο συγκρότηµα παραγωγής θα είναι ε-
παρκώς µονωµένος, ώστε να αποφεύγεται η θέρµανση ή ψύξη του νερού σε περιόδους θερµού ή ψυ-
χρού καιρού. 

- Ο εξοπλισµός θα διαθέτει συσκευή κατάλληλη για την ρύθµιση της δόσης του αερακτικού και των άλ-
λων πρόσµικτων. Ο µηχανισµός παροχής υλικών της συσκευής αυτής θα είναι συγχρονισµένος µε την 
λειτουργία των µηχανισµών µέτρησης της δόσης και εκκένωσης του νερού, ώστε η ανάµιξη των πρό-
σµικτων να είναι αυτόµατη. Η συσκευή θα έχει δυνατότητα άµεσης προσαρµογής για την µεταβολή της 
ποσότητας των πρόσµικτων. 

- Ο εξοπλισµός θα διαθέτει συσκευή για την καταγραφή των παραγόµενων παρτίδων σκυροδέµατος. 

341.3.1.3  Μεταφορά  

Στο τέλος της παραγράφου 7.3 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: 

α. «Γενικά κάθε σκυρόδεµα µπορεί να µεταφερθεί µε κάδους.» 

β. «Το σκυρόδεµα που µεταφέρεται σε µεταφορικές ταινίες πρέπει να είναι συνεκτικό. Στις θέσεις που το σκυ-
ρόδεµα πέφτει από την µεταφορική ταινία, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις που να εµποδίζουν 
την απόµιξη.» 

341.3.1.4  Παραλαβή Εργοστασιακού Σκυροδέµατος 

Για τις περιπτώσεις χρήσης εργοστασιακού σκυροδέµατος ισχύουν τα ακόλουθα: 

Κατά την παραλαβή και πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος, το εργοστάσιο παραγωγής θα παραδίδει στον 
Ανάδοχο δελτίο αποστολής για κάθε προσκοµιζόµενη παρτίδα σκυροδέµατος στο εργοτάξιο. Το δελτίο αποστολής 
θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

• όνοµα εργοστασίου παραγωγής 

• χαρακτηριστικό αριθµό του δελτίου αποστολής 

• ηµεροµηνία και τον αριθµό του φορτηγού 

• το όνοµα του Αναδόχου (ή την επωνυµία της Αναδόχου εταιρείας) 

• το έργο (όνοµα και κωδικό) και την τοποθεσία του 

• την ποσότητα σκυροδέµατος σε m3 

• το χρόνο φόρτωσης και την υπογραφή αποστολέα 

• τη χαρακτηριστική αντοχή (σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή) 
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• την αναλογία των συστατικών του µίγµατος ανά m3 παραγωγής 

• την κάθιση του σκυροδέµατος (ή µέτρο εργασιµότητας αν έχει προβλεφθεί διαφορετικά στα συµβατικά τεύ-
χη) 

• τον τύπο και την κατηγορία αντοχής του τσιµέντου που έχει χρησιµοποιηθεί 

• το λόγο νερό / τσιµέντο (συντελεστής Ν/Τ), για χρήση σε οπλισµένα και προεντεταµένα σκυροδέµατα 

• την ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο 

• το µέγιστο κόκκο αδρανών 

• τη χρήση και τον τρόπο προσθήκης προσθέτων 

• την ώρα άφιξης του έτοιµου σκυροδέµατος στο εργοτάξιο 

• την ώρα ολοκλήρωσης της διάστρωσης του σκυροδέµατος. 

341.3.1.5  Προετοιµασία πριν τη ∆ιάστρωση 

Πριν από κάθε σκυροδέτηση προηγείται επιθεώρηση από την Υπηρεσία που θα αφορά κατ' ελάχιστον στα ακό-
λουθα: 

α. τη στερεότητα των ξυλοτύπων και ικριωµάτων  

β. τη συµµόρφωση τους µε τη µελέτη, τη συµφωνία των διαστάσεων τους µε τα κατασκευαστικά σχέδια καθώς 
και την σωστή τοποθέτηση τους  

γ. την οµοιόµορφη επάλειψη των ξυλοτύπων µε τα υλικά αποκόλλησης.  

δ. τη στεγανότητα των αρµών µεταξύ των στοιχείων των ξυλοτύπων.  

ε. την καθαρότητα των ξυλοτύπων και των επιφανειών διακοπής σκυροδέτησης  

στ. την επιφανειακή κατάσταση των οπλισµών και των τενόντων προέντασης 

ζ. τη θέση και διάµετρο των οπλισµών (και των τενόντων), τη στερέωση τους, την ποιότητα των συνδέσεων 
τους και την κατάσταση των σωλήνων (αν προβλέπονται συγκολλήσεις, ελέγχεται η καταλληλότητα του 
προσωπικού, των χαλύβων και της µεθόδου που θα εφαρµοστεί.) 

η. την κανονικότητα των καµπύλων των τενόντων µέσα στους σωλήνες 

θ. την κανονικότητα των αγκυρώσεων, την θέση τους και την στερέωση τους 

ι. τη διαθεσιµότητα του εξοπλισµού που ενδεχόµενα απαιτείται για ρύθµιση του ξυλοτύπου 

ια. τη διαθεσιµότητα και κατάσταση του εξοπλισµού που απαιτείται για τη διάστρωση και τη συµπύκνωση του 
σκυροδέµατος 

ιβ. τη διαθεσιµότητα των υλικών και του εξοπλισµού για τα τελειώµατα και τη συντήρηση του σκυροδέµατος. 

ιγ. Επίσης πρέπει, πριν από κάθε σκυροδέτηση να έχει εξασφαλισθεί ότι ο υπάρχων εξοπλισµός λειτουργεί 
καλά καθώς και ότι υπάρχει πρόσθετος, εκτός του απαιτούµενου, εξοπλισµός, ώστε οι εργασίες σκυροδέµα-
τος να ολοκληρωθούν, ακόµα και σε περίπτωση σοβαρής µηχανικής βλάβης.  

341.3.1.6  ∆ιάστρωση 

α. Το εργοταξιακό σκυρόδεµα διαστρώνεται το ταχύτερο δυνατό µετά την ανάµιξη του, ώστε να µην ελαττώνε-
ται η εργασιµότητα του και να µην αλλάζει η σύνθεση του. Ο χρόνος µεταξύ της τοποθέτησης του τσιµέντου 
στον αναµικτήρα σε επαφή µε τα (υγρά) αδρανή και της διάστρωσης του σκυροδέµατος δεν πρέπει να υ-
περβαίνει την 1h το χειµώνα και τα 45 min το καλοκαίρι. 

β. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο χρόνος µεταξύ της τοποθέτησης του τσιµέντου σε επαφή µε τα (υ-
γρά) αδρανή στον αναµικτήρα και της διάστρωσης του σκυροδέµατος να υπερβαίνει τα 3/4 του χρόνου έ-
ναρξης πήξης του τσιµέντου. 

γ. Το έτοιµο σκυρόδεµα πρέπει να διαστρώνεται αµέσως µετά την παράδοση του στο εργοτάξιο. 

δ. Πριν από την διάστρωση γίνεται επιµελής καθαρισµός των ξυλοτύπων από ξένα σώµατα (πριονίδια, µικρά 
κοµµάτια ξύλων, άχυρα, χαρτιά, σκόνες, αποτσίγαρα κτλ). Πριν από την έναρξη σκυροδέτησης κάθε τµήµα-
τος του έργου, τα ήδη σκυροδετηµένα τµήµατα επιθεωρούνται και ενηµερώνεται η Υπηρεσία για οτιδήποτε 
διαπιστωθεί ότι ενδεχοµένως επηρεάζει τη σωστή συνέχεια των εργασιών. Σε αυτήν την περίπτωση ο Ανά-
δοχος είναι υπεύθυνος για να προσδιορίσει τη µεθοδολογία µε την οποία θα αρθεί η επιζήµια κατάσταση και 
να την υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία. 

ε. Η διάστρωση επιτρέπεται µόνον µετά την παραλαβή των ξυλοτύπων και του οπλισµού από την Υπηρεσία, 
όπως επίσης και µετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων, αγωγών, και λοιπών εξαρτηµάτων και εγκατα-
στάσεων πάσης φύσης που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο σκυρόδεµα. Απαραίτητα κατά τη σκυροδέτη-
ση παρευρίσκεται κατάλληλος αριθµός (τουλάχιστον ένας) ξυλουργών που παρακολουθούν τις υποστηρί-
ξεις των ξυλοτύπων. 

στ. Σε όλες τις φάσεις του έργου, η Υπηρεσία ενηµερώνεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από κάθε σκυροδέτηση. 

ζ. Η διάστρωση υπό βροχή δεν επιτρέπεται. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η διάστρωση, όταν υπάρχει πιθα-
νότητα αµέσως µετά από αυτήν ή κατά το πρώτο 24ωρο να επακολουθήσει νεροποντή. 
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η. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα απαγόρευσης της σκυροδέτησης όταν οι καιρικές συνθήκες γενικά (υπερβολι-
κή ζέστη, ψύχος, βροχή, χιόνι, άνεµοι κτλ) εµποδίζουν, κατά την κρίση της, την κανονική σκυροδέτηση και 
πήξη του σκυροδέµατος. 

θ. Η διάστρωση γίνεται κατά τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η µετάθεση του σιδηρού οπλισµού. Η διάστρωση 
έχει συνεχή και οµοιόµορφο ρυθµό, µέχρι το προς σκυροδέτηση τµήµα του έργου να ολοκληρωθεί και το 
σκυρόδεµα να παραµένει νωπό και µε το προκαθορισµένο εργάσιµο. 

ι. Η διάστρωση γίνεται σε οµοιόµορφες στρώσεις, µε πάχος που εξαρτάται από την αποτελεσµατικότητα της 
µεθόδου συµπύκνωσης. Για να αποφευχθεί ο σχηµατισµός οριζόντιων αρµών εργασίας, ο ρυθµός της σκυ-
ροδέτησης πρέπει να είναι αρκετά ταχύς και η συµπύκνωση να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφα-
λίζεται η σύνδεση των στρώσεων χωρίς να παραµένει ορατός κατασκευαστικός αρµός µεταξύ τους. 

ια. Το άδειασµα του σκυροδέµατος σε σωρούς και η κατανοµή των σωρών µε δονητή απαγορεύεται επειδή 
υπάρχει κίνδυνος απόµιξης. 

ιβ. Η διάστρωση σε ειδικές κατασκευές ή κατά διαφόρους ειδικούς τρόπους (διάστρωση κάτω από το νερό, µε 
πεπιεσµένο αέρα, µε εκτόξευση, µε ενέσεις κτλ) γίνεται µε βάση ειδικές µελέτες που θα εγκρίνονται από την 
Υπηρεσία. 

341.3.1.7  Συµπύκνωση 

Η συµπύκνωση µε δόνηση γίνεται υπό την επίβλεψη πεπειραµένου προσωπικού και  ακολουθεί τους εξής κανό-
νες: 

• Η δόνηση θα είναι εσωτερική, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, όπως αναφέρεται παρακά-
τω. Η συµπύκνωση µε εσωτερικούς δονητές συµπληρώνεται και µε δόνηση µε δονητές επιφανείας, όπου 
απαιτείται η διαµόρφωση λείας επιφανείας (καταστρώµατα, δοκοί, πλάκες γεφυρών και κτιρίων κτλ.). 

• ∆ονητές πάνω στους ξυλοτύπους χρησιµοποιούνται µόνο όπου είναι αδύνατη η εφαρµογή εσωτερικών δο-
νητών (πολύ λεπτές διατοµές, λεπτοί στύλοι, προκατασκευασµένα στοιχεία κτλ). Ο τύπος των δονητών 
πρέπει να είναι εγκεκριµένος από την Υπηρεσία και να είναι τέτοιος ώστε να µπορούν να µεταδώσουν στο 
σκυρόδεµα επαρκή δόνηση µε συχνότητα τουλάχιστον 3600 παλµών/min, όταν βρίσκονται σε φόρτωση. Θα 
µετακινούνται κατακόρυφα από κάτω προς τα πάνω, παράλληλα µε το ανέβασµα των στρώσεων του σκυ-
ροδέµατος. Το ύψος µετακίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος του σκυροδέµατος που έχει επηρεα-
σθεί από την δόνηση. Κατά την οριζόντια διεύθυνση οι δονητές τοποθετούνται σε αποστάσεις µεταξύ τους, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 9.3 του ΚΤΣ '97. 

• Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στο έργο επαρκή αριθµό δονητών, ώστε να είναι δυνατή η συµπύκνωση 
κάθε µίγµατος, αµέσως µετά την τοποθέτηση του δονητή στους ξυλοτύπους. 

• Ο χειρισµός των δονητών θα είναι τέτοιος, ώστε να είναι δυνατή η σωστή συµπύκνωση σε κάθε θέση της 
κατασκευής (γύρω από τους οπλισµούς, στις γωνίες κτλ). 

• Η δόνηση εφαρµόζεται σε πρόσφατα διαστρωµένο σκυρόδεµα. Η κίνηση των εσωτερικών δονητών θα είναι 
βραδεία και η θέση τους κατά το δυνατόν κατακόρυφη, εκτός από ειδικές περιπτώσεις (ρηχές ή δύσκολα 
προσπελάσιµες διατοµές). Η δόνηση πρέπει να έχει επαρκή διάρκεια και έκταση, ώστε να επιτυγχάνεται τέ-
λεια συµπύκνωση του σκυροδέµατος. ∆εν πρέπει όµως να έχει µεγαλύτερη διάρκεια από την απαιτούµενη, 
γιατί προκαλεί απόµιξη του σκυροδέµατος. 

• Οι δονητές επιφανείας θα εφαρµόζονται τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για να βυθιστούν τα χονδρά αδρανή 
στη µάζα του σκυροδέµατος και να προκύψει οµοιόµορφη εµφάνιση επαρκούς πολτού για την διαµόρφωση 
οµαλής επιφάνειας. 

• Η δόνηση συµπληρώνεται µε ανάδευση του σκυροδέµατος µε ξύλινες ή σιδηρές ράβδους κοντά στους ξυλο-
τύπους ή σε θέσεις όπου δεν είναι δυνατόν να φτάσουν οι δονητές (γωνίες κτλ), ώστε να προκύπτουν οµα-
λές επιφάνειες και πυκνό σκυρόδεµα. 

• Σκυρόδεµα που έχει ήδη συµπυκνωθεί, είναι δυνατόν να βελτιωθεί µε επαναδόνηση αργότερα, υπό τους 
περιορισµούς της παραγράφου 9.5 του ΚΤΣ ’97. Η επαναδόνηση κλείνει τις τριχοειδείς ρωγµές πλαστικής 
συστολής, τις ρωγµές από κατακάθιση και τα κενά κάτω από τις οριζόντιες ράβδους οπλισµού. 

• Στο σηµείο διάστρωσης θα υπάρχουν διαθέσιµοι και πρόσθετοι εκτός των απαιτούµενων δονητές, οι οποίοι 
θα καλύπτουν περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, βλαβών κτλ. 

341.3.1.8  Συντήρηση 

Οι ακόλουθες µέθοδοι είναι κατάλληλες για την εξασφάλιση της απαιτούµενης υγρασίας κατά τη συντήρηση του 
σκυροδέµατος. Η επιλογή της µεθόδου γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου. Οποιαδήποτε άλλη µέθοδος, 
εκτός από τις ακόλουθες, πριν εφαρµοστεί στο έργο, πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

α. Βύθισµα ή πληµµύρισµα  

- Τα προκατασκευασµένα στοιχεία τοποθετούνται σε δεξαµενές νερού.  

- Στην περίπτωση δαπέδων ή πλακών οικοδοµών, στα όρια της πλάκας ή του δαπέδου χτίζεται ένα 
δροµικό µονό τούβλο (ή τοποθετείται άµµος, χώµα κτλ) και ολόκληρη η επιφάνεια πληµµυρίζεται µε 
νερό. Το ύψος του νερού πρέπει να είναι τόσο ώστε κανένα τµήµα της πλάκας να µη µένει ακάλυπτο 
(συνήθως 1 cm -2 cm). 
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β. ∆ιαβροχή 

Η διαβροχή είναι συνεχής και γίνεται µε περιστροφικούς εκτοξευτήρες ή ψεκαστήρες παρόµοιους µε εκεί-
νους που χρησιµοποιούνται για πότισµα. 

γ. Επικάλυψη 

- Χρησιµοποιούνται στρώµατα, λινάτσες, άχυρα, άµµος και πλαστικά φύλλα, έτσι ώστε να επιβραδύνουν 
την εξάτµιση του νερού από τις ελεύθερες επιφάνειες του σκυροδέµατος. 

- Οι λινάτσες διατηρούνται υγρές µε πλαστικούς σωλήνες µικρής διαµέτρου, οι οποίοι απλώνονται πάνω 
σε αυτές. Τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων είναι σφραγισµένα και, από µικρές τρύπες που ανοίγονται 
στις παράπλευρες επιφάνειες τους, τρέχει νερό σε µικρή ποσότητα. Με τη µέθοδο αυτή η ποσότητα 
του νερού που καταναλίσκεται είναι µικρή και αποφεύγονται προβλήµατα αποχέτευσης. Η µέθοδος αυ-
τή έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσµατική, ιδίως τους θερινούς µήνες, γιατί συγχρόνως σκιάζει αλλά 
και διαποτίζει το σκυρόδεµα. 

δ. Επάλειψη 

- Οι ελεύθερες επιφάνειες του σκυροδέµατος ψεκάζονται µε κατάλληλο υγρό, το οποίο σχηµατίζει µια µι-
κρού πάχους αδιαπέραστη πλαστική µεµβράνη. Το υγρό είναι συνήθως χρωµατισµένο, ώστε να ελέγ-
χεται η καθολικότητα της επάλειψης. Η µέθοδος αυτή εµποδίζει την εξάτµιση του νερού, για όσο χρονι-
κό διάστηµα η µεµβράνη παραµένει ατραυµάτιστη. 

- Για τον ψεκασµό χρησιµοποιούνται µη χειροκίνητοι µηχανικοί ψεκαστήρες (power operated atomising 
spray equipment). Ο ψεκασµός γίνεται µετά την ολοκλήρωση των τελειωµάτων της επιφάνειας του 
σκυροδέµατος και αµέσως πριν χαθεί η γυαλάδα της επιφανειακής υγρασίας αλλά, πάντως, πριν να 
λάβει χώρα συστολή ξήρανσης ή άλλη ακανόνιστη ρηγµάτωση. 

- Κατά την διάρκεια περιόδων καύσωνα πρέπει µέχρι τον ψεκασµό µε το χηµικό, η επιφάνεια του σκυ-
ροδέµατος να καλύπτεται µε νερό ψεκασµένο από ακροφύσιο. Ο ψεκασµός δεν γίνεται σε λιµνάζοντα 
νερά. Οποιαδήποτε ζηµιά συµβεί στην υγρή µεµβράνη, επιδιορθώνεται προτού περάσουν 7 µέρες από 
τη διάστρωση του σκυροδέµατος. 

- Ο ρυθµός ψεκασµού είναι συνήθως 1 lt ανά 4-5 m2 επιφανείας, εκτός αν ο κατασκευαστής του χηµικού 
καθορίζει διαφορετικά. Υπερχειλίσεις, τοπικές υποχωρήσεις, περιοχές ανοµοιόµορφου πάχους, ανα-
βαθµοί, ή διακοπές στην ψεκασµένη επιφάνεια αποτελούν στοιχεία µη ικανοποιητικού ψεκασµού. Σε 
όλη τη διάρκεια του ψεκασµού, το υγρό, που ενδεχοµένως περιέχει και χρωστικές ουσίες πρέπει να εί-
ναι αναµιγµένο επιµελώς και οι χρωστικές ουσίες να είναι διασκορπισµένες οµοιόµορφα σε ολόκληρο 
τον ψεκαστήρα. Το υγρό πρέπει να διατηρείται χρησιµοποιήσιµο (µε ψεκασµό) και σε θερµοκρασία 
πάνω από 25°C και δεν πρέπει να αραιώνεται, ή να αλλοιώνεται κατά οποιοδήποτε τρόπο µετά την 
παρασκευή του. Πρέπει να ακολουθούνται οι συστάσεις του κατασκευαστή σχετικά µε την αποθήκευ-
ση, µεταφορά, εφαρµογή, µέτρα ασφαλείας και προστασία του περιβάλλοντος. 

- Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται µεταγενέστερη στεγάνωση της επιφάνειας µε ασφαλτικά ή άλλης 
φύσης υλικά (στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών, οχετών κτλ), γίνεται αποδεκτή η χρήση υλικού συ-
ντήρησης, εφόσον αυτό είναι συµβατό µε το προβλεπόµενο είδος στεγάνωσης και εφόσον συνοδεύεται 
από τη σχετική υπεύθυνη δήλωση περί συµβατότητας από το εργοστάσιο παρασκευής του. Επισηµαί-
νεται ότι, στις θέσεις των αρµών εργασίας, η συντήρηση γίνεται µε υγρασία και η χρήση µεµβράνης δεν 
επιτρέπεται. 

341.3.1.9  Θερµική Επεξεργασία 

α. Η σκλήρυνση του σκυροδέµατος επιταχύνεται µε θερµική επεξεργασία, γιατί η ανύψωση της θερµοκρασίας 
κατά τις πρώτες ώρες της σκλήρυνσης µέσα σε ορισµένα όρια, αυξάνει την αντοχή της µικρής ηλικίας. Η 
θερµική επεξεργασία µπορεί να επηρεάσει τις ιδιότητες του σκληρυµένου σκυροδέµατος (λόγος αντοχής σε 
εφελκυσµό προς αντοχή σε θλίψη ιδιότητες παραµόρφωσης, ανθεκτικότητα κτλ) και η τελική αντοχή να είναι 
µικρότερη από εκείνη που θα είχε το σκυρόδεµα αν είχε συντηρηθεί σε κανονική θερµοκρασία. Καθοριστικοί 
παράγοντες σε αυτή την περίπτωση είναι ο χώρος έναρξης επιβολής της θερµότητας, η ταχύτητα ανύψω-
σης της θερµοκρασίας, η µέγιστη τιµή της θερµοκρασίας, η διάρκεια θέρµανσης και η ταχύτητα ψύξης. Η ε-
πιτυχία της θερµικής επεξεργασίας εξαρτάται από τον τύπο του τσιµέντου, αλλά δεν µπορούν να δοθούν γε-
νικοί κανόνες. 

β. Πριν από κάθε εφαρµογή, πρέπει να γίνει έλεγχος της µεθόδου που θα ακολουθηθεί σε δοκιµαστικά µίγµα-
τα.  

γ. Θερµική επεξεργασία γίνεται µόνο όταν προβλέπεται από την µελέτη χωρίς να αντίκειται στα συµβατικά τεύ-
χη και αφού προηγουµένως συνταχθεί και υποβληθεί προς έγκριση στην Υπηρεσία µελέτη της µεθόδου 
(οργάνωση, εξοπλισµός κτλ), σύµφωνη προς τη µελέτη του έργου και τους ισχύοντες κανονισµούς ή / και τη 
διεθνή πρακτική. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις επιπτώσεις εφαρµογής της µεθόδου τόσο στην αλληλουχία 
των φάσεων ανέγερσης / κατασκευής (σε περίπτωση σπονδυλωτής κατασκευής µε επί τόπου σκυροδετή-
σεις κτλ), όσο και στις φάσεις προέντασης / τάνυσης καλωδίων γενικώς. Ο Ανάδοχος πρέπει να συµπεριλά-
βει στην προσφορά του τον κίνδυνο από ενδεχόµενη απόρριψη της προτεινόµενης µεθόδου από την Υπη-
ρεσία.» 
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341.3.1.10  Ειδικές Περιπτώσεις Σκυροδεµάτων και ∆ιαστρώσεων 

α. Αντλητό σκυρόδεµα 

- Η καταλληλότητα του σκυροδέµατος σε άντληση, ελέγχεται µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, µε 
δοκιµαστικά αναµίγµατα ή µε ειδικές δοκιµές αντλησιµότητας. ∆ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος φέρει την 
αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή αντλητού σκυροδέµατος στο έργο, τη θέση του σκυροδετούµε-
νου στοιχείου, το πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων, τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό κτλ, ανεξάρ-
τητα από το αν προβλέπεται ρητά στην Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων η κατασκευή αντλη-
τού σκυροδέµατος. 

- Η χρήση φυσικών (στρογγυλεµένων) αδρανών διευκολύνει την άντληση. 

- Η κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών είναι πολύ σηµαντική για την αντλησιµότητα του σκυροδέµα-
τος. Ως εκ τούτου κατά την άφιξη των αδρανών στο εργοτάξιο, πρέπει αυτά να ελέγχονται σχολαστικά 
µε πύκνωση των δοκιµών κοσκίνισης (π.χ. µία δειγµατοληψία ανά δέκα αυτοκίνητα), ώστε να εξασφα-
λισθεί η σύµπτωση της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών µε την αντίστοιχη της Μελέτης Σύν-
θεσης. 

- Το αντλητό σκυρόδεµα συνήθως έχει εργάσιµο µε κάθιση από 10 cm -12 cm.  

β. Στο τέλος της παραγράφου 12.1.1.3 του ΚΤΣ '97 προστίθενται τα ακόλουθα: 

«Ο Ανάδοχος, υπό την ιδιότητα του ως «προµηθευτής» είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει για την Υπηρε-
σία την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων των ελέγχων του σκυροδέµατος από το εργοστάσιο. Σε αντίθετη 
περίπτωση η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύσει στον Ανάδοχο τη χρήση σκυροδέµατος από το 
συγκεκριµένο εργοστάσιο.» 

γ. Ο Ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν τυχόν άλλες συµβατικές επιπτώσεις (τήρηση χρονοδιαγράµµατος 
κτλ.) των κατασκευών ειδικών σκυροδεµάτων. 

341.3.1.11  Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες 

α. Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στο άρθρο 14 του ΚΤΣ '97: 

«Στο µέτρο που τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο, έρχονται σε αντίφαση µε τα προβλεπόµενα στους λοι-
πούς κανονισµούς στους οποίους παραπέµπουν το παρόν τεύχος και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, θα ισχύει 
κάθε φορά η διάταξη που οδηγεί περισσότερο προς την πλευρά (κατά σειρά ισχύος) της ασφάλειας, της λει-
τουργικότητας, της ανθεκτικότητας στον χρόνο, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αισθητικής» 

β. Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στην παράγραφο 14.3 του ΚΤΣ '97: 

  «Αρµοί εργασίας διαµορφώνονται εκεί που για πρακτικούς λόγους διακόπτεται η σκυροδέτηση. Οι αρµοί 
αυτοί πρέπει να είναι όσο γίνεται στενότεροι, γιατί στην περιοχή τους η αντοχή εφελκυσµού και διάτµησης 
είναι χαµηλή και συνεπώς η φέρουσα αντοχή του σκυροδέµατος µειωµένη. Ακόµα υπάρχει κίνδυνος, στις 
θέσεις αυτές το σκυρόδεµα να είναι υδατοπερατό. Σε αυτήν την περίπτωση η προστασία του οπλισµού σε 
διάβρωση είναι µειωµένη. Οι αρµοί εργασίας κατασκευάζονται, όσο είναι δυνατό, σε θέσεις που το σκυρό-
δεµα δεν έχει µεγάλες καταπονήσεις ή εκεί που απαιτείται αρµός για άλλους λόγους. ∆εν πρέπει να διαµορ-
φώνονται οριζόντιοι αρµοί στο ύψος διακύµανσης του νερού στις περιπτώσεις έργων µέσα στο νερό. ∆ια-
κοπή της εργασίας και διαµόρφωση κατασκευαστικών αρµών γίνεται όταν και όπου προβλέπεται στα σχέ-
δια, εκτός από την περίπτωση διαφορετικής εντολής της Υπηρεσίας.» 

γ. Στο τέλος της παράγραφο 14.3.1 του ΚΤΣ '97 προστίθενται τα ακόλουθα: 

«Το ίδιο επιτυγχάνεται και µε εκτοξευόµενο νερό ή πεπιεσµένο αέρα ή µε αµµοβολή ή άλλη κατάλληλη επε-
ξεργασία για να αποµακρυνθεί η ανώτερη στρώση τσιµέντου και να απογυµνωθούν τα χονδρόκοκκα αδρα-
νή µε µέσο βάθος 5 mm. Κατά τη διαδικασία αυτή προφυλάσσονται από ενδεχόµενες βλάβες οι παρακείµε-
νες στον αρµό επιφάνειες σκυροδέµατος (π.χ. αποκοπή της ακµής των όψεων του αρµού και ρηγµάτωση 
του σκυροδέµατος κτλ)» 

δ. Μετά το τέλος της παραγράφου 14.3.5 του ΚΤΣ '97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 

- «Ανάλογα προς την παράγραφο αυτή (14.3) ισχύουν και τα σχετικά µε τους αθέλητους αρµούς εργασί-
ας που προέρχονται π.χ. από καιρικές επιρροές» Στις περιπτώσεις όπου, κατά την κρίση της Υπηρε-
σίας, η επιφάνεια συνένωσης των δύο στρώσεων είναι ουσιαστικής σηµασίας για την στατική λειτουρ-
γία του φορέα, η σύνδεση νέας και παλαιάς στρώσης θα γίνεται µε συγκόλληση µε τη χρήση εποξειδι-
κής ρητίνης, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας και µε υλικά της έγκρισης της. Η προκύπτουσα δαπάνη 
συγκόλλησης βαρύνει τον Ανάδοχο. 

- Για τη διαµόρφωση οποιουδήποτε αρµού εργασίας για τον οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στα εγκεκρι-
µένα κατασκευαστικά σχέδια απαιτείται η έγκριση της Υπηρεσίας. 

ε. Γενικώς, ισχύουν τα ακόλουθα για την µόρφωση και υλοποίηση των κατασκευαστικών αρµών: 

- Οι κατασκευαστικοί αρµοί διαµορφώνονται όπως κατά τις υποδείξεις των εγκεκριµένων σχεδίων εφαρ-
µογής ή / και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  Η δαπάνη των τυχόν πρόσθετων απαιτούµενων αρµών 
επιβαρύνει τον Ανάδοχο. Η θέση και οι λεπτοµέρειες των πρόσθετων κατασκευαστικών αρµών υπο-
βάλλονται για έγκριση στην Υπηρεσία και διατάσσονται έτσι, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα 
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ρηγµάτωσης λόγω συστολής ξήρανσης. Ενδέχεται ωστόσο να προβλέπονται και αρµοί συγκέντρωσης 
ρωγµών ή / και διαχωριστικοί αρµοί, πάντοτε σύµφωνα µε τη µελέτη. Στην περίπτωση αυτή, τα υλικά 
συµπλήρωσης, σφράγισης και στεγανοποίησης των αρµών πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπη-
ρεσία. 

- Η σκυροδέτηση µεταξύ κατασκευαστικών αρµών είναι συνεχής. Εκτός αν καθοριστεί ή εγκριθεί διαφο-
ρετικά, ο χρόνος µεταξύ του καλουπώµατος δύο γειτονικών τµηµάτων από σκυρόδεµα δεν θα πρέπει 
να είναι µικρότερος από 4 ηµέρες. Ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία λεπτοµερές 
χρονοδιάγραµµα της σκυροδέτησης όλων των τµηµάτων του έργου, και συµπεριλαµβάνει σε αυτό τον 
χρόνο σκυροδέτησης όλων των γειτονικών τµηµάτων των διαφόρων κατασκευών. 

- Η άνω επιφάνεια τοιχίων και (ολόσωµων) βάθρων κάθε τµήµατος σκυροδέτησης πρέπει να είναι ορι-
ζόντια, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στη Σύµβαση. Ο οπλισµός πάνω από το τµήµα σκυροδέτη-
σης που καλουπώνεται πρέπει να στηρίζεται επαρκώς, ώστε να αποφεύγεται η µετακίνηση των ρά-
βδων κατά τη διάρκεια του καλουπώµατος και της πήξης του σκυροδέµατος και να εξασφαλίζονται ε-
παρκείς επικαλύψεις προς όλες τις ελεύθερες επιφάνειες µε τη χρήση επαρκούς αριθµού κατάλληλων 
αποστατών. Οι ξυλότυποι που επεκτείνονται πάνω από τον αρµό στην εκτεθειµένη επιφάνεια πρέπει 
να καθαρίζονται από πλεονάζον σκυρόδεµα πριν σκυροδετηθεί το επόµενο τµήµα. 

- Οι ενσωµατωµένες εσοχές και οι ελαστικές απολήξεις για τις τσιµεντενέσεις θα µορφώνονται στους κα-
τασκευαστικούς αρµούς, κατά τις υποδείξεις των εγκεκριµένων σχεδίων εφαρµογής ή / και τις υποδεί-
ξεις της Υπηρεσίας. 

στ. Οριζόντιοι κατασκευαστικοί αρµοί διαµορφώνονται κατά τις υποδείξεις των εγκεκριµένων σχεδίων. 

- Η κάθιση του σκυροδέµατος που χρησιµοποιείται στο άνω τµήµα (ύψους 0.50 m) της στρώσης, του 
οποίου η άνω επιφάνεια αποτελεί κατασκευαστικό αρµό για την επόµενη στρώση, πρέπει να µην είναι 
µεγαλύτερη από την ονοµαστική κάθιση που προβλέπεται στη Μελέτη Σύνθεσης χωρίς την πρόσθετη 
κάθιση (των ανοχών). 

- Η άνω στρώση σκυροδέµατος συµπυκνώνεται µε δονητές που εισάγονται κατακόρυφα σε κοντινές µε-
ταξύ τους θέσεις, αποµακρύνονται αργά και παραµένουν σε κάθε θέση µόνο τόσο χρονικό διάστηµα 
όσο απαιτείται για την σωστή συµπύκνωση του σκυροδέµατος. ∆εν πρέπει να εµφανιστεί υπερβολική 
ποσότητα κονιάµατος στην επιφάνεια, αλλά ούτε να παραµείνουν οι µεγαλύτερες διαβαθµίσεις των 
χονδρόκοκκων αδρανών ορατές σαν ανωµαλίες στην άνω επιφάνεια. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος 
που είναι κοντά στην εσωτερική πλευρά των ξυλοτύπων ή σε στρώµα ενέµατος, πρέπει να διαµορφώ-
νεται ελαφρά µε κατάλληλο εργαλείο ώστε, όταν αφαιρεθεί ο ξυλότυπος η ακµή της να ανταποκρίνεται 
στην επιθυµητή ευθεία και υψοµετρική θέση. Η επιφάνεια του σκληρυµένου σκυροδέµατος είναι δυνα-
τόν να παρουσιάζει πολυάριθµες ανωµαλίες µε πλάτος όχι µικρότερο από 5 mm και όχι µεγαλύτερο 
από 30 mm. 

- Στην θέση του αρµού πρέπει, αφού ξαναστερεωθεί επαρκώς ο ξυλότυπος, να διαστρωθεί νέο σκυρό-
δεµα. Η ρίψη σκυροδέµατος από ύψος µεγαλύτερο των 0,50 m δεν επιτρέπεται. 

- Στην συνέχεια το σκυρόδεµα συµπυκνώνεται µε δονητή που εισάγεται σε κοντινές µεταξύ τους θέσεις 
χωρίς να ακουµπά µε το υποκείµενο σκληρυµένο σκυρόδεµα. 

ζ. Κατακόρυφοι κατασκευαστικοί αρµοί διαµορφώνονται στις θέσεις που προβλέπουν τα εγκεκριµένα σχέδια 
και περιλαµβάνουν τα τυχόν διατµητικά κλειδιά σύµφωνα µε τα σχέδια. 

- Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να σκυροδετηθεί ολόκληρη χωρίς διακοπή µία οριζόντια 
στρώση, ολοκληρώνεται µε σκυροδέτηση σε κατακόρυφο µέτωπο (at a vertical bulkhead) έτσι ώστε, 
όταν επαναληφθεί η εργασία, όλες οι υπερκείµενες επιφάνειες σκυροδέµατος να είναι οριζόντιες. 

- Αν η σκυροδέτηση µεταξύ δύο προκαθορισµένων κατασκευαστικών αρµών διακοπεί, χωρίς αυτό να 
προβλέπεται, το εκτεθειµένο µέτωπο καλύπτεται µε µία στρώση τσιµεντοκονίας, έτσι ώστε να δηµιουρ-
γεί καθαρή οριζόντια γραµµή στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. Όταν η σκυροδέτηση επαναληφθεί, η 
στρώση τσιµεντοκονίας αποµακρύνεται (µε συρµατόβουρτσα, αµµοβολή κτλ). 

- Σε κατασκευαστικούς αρµούς κεκλιµένων επιφανειών αποφεύγεται η δηµιουργία σφηνοειδών απολή-
ξεων (feather edges). Στις θέσεις αυτές χρησιµοποιούνται κατάλληλα διαµορφωµένοι ξυλότυποι (block 
out forms), ώστε αποδίδεται ελάχιστο πάχος νέου σκυροδέµατος 0,15 m. 

341.3.2 Προκατασκευασµένα στοιχεία  

341.3.2.1  Παραλαβή  

Ανεξάρτητα από το αν τα προκατασκευασµένα στοιχεία κατασκευάζονται από τον ίδιο τον Ανάδοχο ή από ειδικό 
υπεργολάβο / εργοστάσιο για λογαριασµό του, θα συνοδεύονται από δελτίο αποστολής, το οποίο πιστοποιεί ότι η 
κατασκευή έχει γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες της παραγγελίας και περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• Ηµεροµηνίες κατασκευής και αποστολής 

• Σηµάνσεις χαρακτηρισµού για κάθε στοιχείο που περιλαµβάνεται στην παραγγελία. 
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341.3.2.2  Κατασκευή 

α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πληροφορεί την Υπηρεσία έγκαιρα για την ηµεροµηνία έναρξης της κατα-
σκευής και της έγχυσης για κάθε τύπο µέλους και να παραδίδει σε αυτήν άµεσα τα αποτελέσµατα των δοκι-
µίων ηλικίας 3, 7 και 28 ηµερών. 

β. Για όλα τα προεντεταµένα µέλη ο Ανάδοχος στέλνει στην Υπηρεσία εντός 7 ηµερών µετά την προένταση, 
ένα πιστοποιητικό που αναφέρει τη δύναµη και την επιµήκυνση των τενόντων µετά την αγκύρωσή τους, την 
αντοχή και την ηλικία των δοκιµίων σύµφωνα µε το άρθρο «Προεντεταµένα Σκυροδέµατα» και την ελάχιστη 
ηλικία του σκυροδέµατος την ώρα που εφαρµόστηκε η προένταση στο µέλος. 

γ. Το µήκος, οι διαστάσεις της διατοµής και η ευθύτητα όλων των προεντεταµένων µελών από προκατασκευ-
ασµένο σκυρόδεµα θα µετρώνται σε 28±2 µέρες µετά τη χύτευση (σκυροδέτηση). Εκτός αν ορίζεται διαφο-
ρετικά οι επιτρεπόµενες ανοχές θα είναι οι ακόλουθες: 

Πίνακας 341.3-1 Ανοχές µηκών  

# Μήκος (m) Απόκλιση (mm) 
1 2 3 

1 Ως 3 ± 3 

2 3-5 ± 5 

3 4,5-6 ± 8 

4 Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 6 m ± 3 

Πίνακας 341.3-2 Ανοχές διατοµών  

# ∆ιατοµή (κάθε διεύθυνση, mm) Απόκλιση (mm) 
1 2 3 

1 Ως 500 ± 2 

2 500-750 ± 3 

3 Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 250 mm ± 2 

Πίνακας 341.3-3 Αποκλίσεις από την ευθεία  

# Μήκος (m) Βέλος (mm) 

1 2 3 

1 Ως 3 ± 3 

2 3-6 ± 5 

3 6-12 ± 8 

4 Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 6 m ± 3 

δ. Όταν η Υπηρεσία απαιτεί την εκτέλεση δοκιµών, δεν θα στέλνονται τα σχετικά προκατασκευασµένα στοιχεία 
στο εργοτάξιο, µέχρι την ικανοποιητική ολοκλήρωση των δοκιµών. 

ε. Όλα τα προκατασκευασµένα στοιχεία σηµειώνονται µε ανεξίτηλο χρώµα για να φαίνεται η ένδειξη του µέ-
λους όπως περιγράφεται στα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής, η γραµµή παραγωγής στην οποία κατα-
σκευάστηκαν, η ηµεροµηνία χύτευσης και εάν είναι συµµετρικής διατοµής, ο σωστός τους προσανατολισµός 
στο Έργο. Οι ενδείξεις δεν πρέπει να είναι εµφανείς όταν το µέλος βρίσκεται στην µόνιµη θέση του. 

στ. Κάθε προκατασκευασµένο στοιχείο σκυροδετείται σε µία ολοκληρωµένη φάση. Το σκυρόδεµα θα δονείται 
και οι άνω επιφάνειες θα οµαλοποιούνται µε ειδικό πήχη ή πλάκα διάστρωσης σκυροδέµατος, ώστε να εξα-
σφαλίζεται ότι η επιφάνεια ολοκληρώνεται κανονικά. Οι όψεις των προκατασκευασµένων στοιχείων που 
συνδέονται κατόπιν µε άλλες προκατασκευασµένες µονάδες ή που έρχονται σε επαφή µε επί τόπου σκυρό-
δεµα, υποβάλλονται σε περαιτέρω προετοιµασία σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και την διεθνή 
πρακτική ανάλογα µε την τεχνολογία που έχει προτείνει ο Ανάδοχος και χωρίς τούτο να αντίκειται στους 
συµβατικούς όρους. 

ζ. Οι προτάσεις του Αναδόχου για ανύψωση, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση, αποθήκευση και τοποθέτηση 
των προκατασκευασµένων στοιχείων υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία. Οι µονάδες ανυψώνονται 
σε όρθια θέση, µε θέσεις ανάρτησης που υποδεικνύονται από τα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής ή / και από 
την Υπηρεσία, µεταφέρονται και τοποθετούνται στη θέση τους µε προσοχή χωρίς προσκρούσεις. 

η. Τα προκατασκευασµένα στοιχεία δεν ανυψώνονται από τις θέσεις χύτευσης τους µέχρι να αποκτήσει το 
σκυρόδεµα την απαιτούµενη οριακή αντοχή σε θλίψη (όχι µικρότερη από το διπλάσιο των τάσεων που πα-
ρουσιάζεται κατά την ανύψωση και αποθήκευση). Αν κριθεί αναγκαίο κατασκευάζονται πρόσθετα δοκίµια 
σκυροδέµατος και υποβάλλονται σε δοκιµές πριν από την ανύψωση των µονάδων. 

θ. Τα αποθηκευµένα προκατασκευασµένα στοιχεία στηρίζονται σε τέτοιες θέσεις έδρασης, ώστε να εξασφαλί-
ζεται ότι οι τάσεις που εµφανίζονται είναι πάντα µικρότερες από τις επιτρεπόµενες τάσεις σχεδιασµού. Η 
αποθήκευση γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τα προκατασκευασµένα στοιχεία να χρησιµοποιούνται κατά 
ηλικία. Η συσσώρευση εγκλωβισµένου νερού και επιβλαβών σωµάτων στα προκατασκευασµένα στοιχεία 
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πρέπει να αποφεύγεται, ενώ πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή της σκουριάς και της εξάνθη-
σης του σκυροδέµατος. 

ι. Τα προκατασκευασµένα στοιχεία δεν αποµακρύνονται από τον τόπο της κατασκευής τους µέχρι να περά-
σουν 21 ηµέρες από την ηµέρα σκυροδέτησης τους και µέχρι να αποκτήσει το σκυρόδεµα µια ελάχιστη α-
ντοχή ίση µε το 95% της απαιτούµενης αντοχής των 28 ηµερών. Τα προκατασκευασµένα στοιχεία δεν χρη-
σιµοποιούνται στο έργο µέχρι τον έλεγχο των αποτελεσµάτων των δοκιµίων των 28 ηµερών και την επιθεώ-
ρηση τους από την Υπηρεσία. 

ια. Τα προκατασκευασµένα στοιχεία δεν πρέπει να µετακινούνται πλευρικά πριν και κατά την διάρκεια της το-
ποθέτησης του επί τόπου σκυροδέµατος. 

341.3.3 Τσιµέντο 

341.3.3.1  Μεταφορά και Παραλαβή 

α. Το τσιµέντο παραδίδεται στο εργοτάξιο σε σάκους ή χύδην. Στην περίπτωση που το τσιµέντο παραδίδεται 
σε σάκους, αυτοί πρέπει να είναι χάρτινοι, ανθεκτικοί, καλής κατασκευής, σφραγισµένοι στο εργοστάσιο και 
σε καλή κατάσταση (δεν θα είναι σχισµένοι και δεν θα φέρουν φθορές. Το περιεχόµενο υλικό όλων των σά-
κων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 50 kg. Το τσιµέντο µπορεί να παραδοθεί χύδην, αρκεί ο Ανάδοχος να εξα-
σφαλίσει επαρκή µεταφορικά µέσα και - αν προβλέπονται από τα Συµβατικά Τεύχη - συσκευές ζύγισης και 
όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, που εξασφαλίζουν την καλή κατάσταση του υλικού και που επιτρέπουν 
την ακριβή ζύγιση των προσκοµιζόµενων φορτίων κατά τη χρονική στιγµή της παραλαβής και αποθήκευσης 
τους από τον Ανάδοχο µέχρι τη χρήση τους. 

β. Όλες οι αποστολές τσιµέντου συνοδεύονται από τα παρακάτω δελτία αποστολής: 

- βεβαίωση ότι το υλικό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των υπόψη προδιαγραφών 

- τύπο του τσιµέντου 

- τόπο και ηµεροµηνία παραγωγής  

- ηµεροµηνία αποστολής και ποσότητα. 

γ. Η µεταφορά τσιµέντου χύδην, θα γίνεται µε ειδικά σιλοφόρα οχήµατα που διαθέτουν καθαρούς και υδατο-
στεγείς χώρους, σφραγισµένους και σωστά σχεδιασµένους, ώστε να παρέχουν πλήρη προστασία του τσι-
µέντου από την υγρασία. 

δ. Κατά την µεταφορά του τσιµέντου σε σάκους, πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία του από την 
υγρασία. Αν κατά την µεταφορά, διακίνηση ή αποθήκευση, το τσιµέντο υποστεί ζηµιά, αποµακρύνεται αµέ-
σως από το Εργοτάξιο µε έξοδα του Αναδόχου. 

ε. Ο τρόπος µεταφοράς και διακίνησης του τσιµέντου πρέπει να είναι εγκεκριµένος από την Υπηρεσία.  

341.3.3.2  Αποθήκευση 

Αµέσως µετά την παραλαβή του στο εργοτάξιο, το τσιµέντο αποθηκεύεται σε στεγανό χώρο, επαρκώς αεριζόµενο 
και εντελώς προστατευµένο από τις καιρικές συνθήκες.  

α. Το χύδην τσιµέντο θα φυλάσσεται σε υδατοστεγανά σιλό, που θα αδειάζονται και θα καθαρίζονται σε κανο-
νικά χρονικά διαστήµατα, όχι µεγαλύτερα των 4 µηνών, ή όπως αλλιώς καθοριστεί από την Υπηρεσία. 

β. Τσιµέντο που προσκοµίζεται σε σάκους φυλάσσεται σε κλειστές αποθήκες. Το δάπεδο των αποθηκών θα 
φέρει ξύλινη εσχάρα υπερυψωµένη κατά 50 cm πάνω από το έδαφος και σκεπασµένη µε υδατοστεγή µεµ-
βράνη. Η αποθήκευση τσιµέντου σε σάκους απευθείας επί του εδάφους δεν επιτρέπεται. Εφόσον απαιτείται, 
το τσιµέντο καλύπτεται µε µουσαµάδες ή άλλα αδιάβροχα καλύµµατα. Η θέση αποθήκευσης θα είναι υπε-
ρυψωµένη και θα προσφέρεται για ευχερή αποστράγγιση. Τσιµέντο διαφορετικού τύπου θα αποθηκεύεται 
σε χωριστά τµήµατα της αποθήκης, ή σε διαφορετικά σιλό. Όλες οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα είναι 
εύκολα προσπελάσιµες για επιθεώρηση και αναγνώριση και πρέπει να είναι εγκεκριµένες από την Υπηρε-
σία. Οι χώροι αποθήκευσης θα βρίσκονται στο χώρο του Έργου ή στο σηµείο παράδοσης και θα έχουν ε-
παρκή αποθηκευτική ικανότητα τσιµέντου, ώστε να καθίσταται δυνατή η συνέχιση των έργων χωρίς διακοπή 
ή καθυστέρηση.  

γ. Για να αποφεύγεται υπερβολική παλαίωση του τσιµέντου σε σάκους, µετά την παράδοση ο Ανάδοχος χρη-
σιµοποιεί το τσιµέντο κατά χρονολογική σειρά παράδοσης. Κάθε φορτίο τσιµέντου σε σάκους θα αποθηκεύ-
εται, ούτως ώστε να διακρίνεται εύκολα από τα άλλα φορτία. Για µικρές περιόδους αποθήκευσης, όχι µεγα-
λύτερες των 30 ηµερών το τσιµέντο σε σάκους δεν θα στοιβάζεται σε στοίβες ύψους µεγαλύτερου των 15 
σάκων και σε για µεγαλύτερες περιόδους σε στοίβες ύψους όχι πάνω από 7 σάκους. 

δ. Τσιµέντο αποθηκευµένο στο Εργοτάξιο για περίοδο µεγαλύτερη των 40 ηµερών ή τσιµέντο αµφίβολης ποιό-
τητας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο αφού έχει ελεγχθεί από την Υπηρεσία και τα αποτελέσµατα των δο-
κιµών είναι ικανοποιητικά. Το τσιµέντο δεν πρέπει να περιέχει σβώλους και να έχει υποστεί οποιαδήποτε 
ζηµιά πριν χρησιµοποιηθεί στο σκυρόδεµα. 

ε. Αν το τσιµέντο παραδίδεται σε χάρτινους σάκους, οι κενοί σάκοι θα καίγονται. Τσιµέντο κατεστραµµένο ή 
χυµένο στο έδαφος, λόγω απροσεξίας κατά την εκφόρτωση, αποθήκευση και διακίνηση, καθώς και τσιµέντο 
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αχρηστευµένο λόγω ενυδατώσεως απορρίπτεται και αποµακρύνεται αµέσως από το εργοτάξιο. Η σχετική 
δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο. 

στ. Τσιµέντο ηλικίας µικρότερης των 15 ηµερών από την παρασκευή του δεν θα χρησιµοποιείται στην κατα-
σκευή. 

341.3.4 Ξυλότυποι και Ικριώµατα 

341.3.4.1  Γενικές ∆ιατάξεις 

α. Εφόσον απαιτείται, υποβάλλεται από τον Ανάδοχο (εφόσον δεν περιλαµβάνεται στην µελέτη) ειδική µελέτη 
των ικριωµάτων και ξυλοτύπων, των ξυλοτύπων των φορέων για την δόµηση εν προβόλω, των ολισθαινό-
ντων φορέα σκυροδέτησης επί τόπου (χωρίς χρήση ικριωµάτων). 

β. Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται, έτσι ώστε να αντέχουν ασφαλώς στις επιβαλλόµενες δρά-
σεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Οι επιβαλλόµενες δράσεις προέρχονται κυρίως από την κυκλοφορία 
του προσωπικού, από τη στερέωση των οπλισµών, από τη διάστρωση και συµπύκνωση του σκυροδέµατος 
(ειδικά από την οριζόντια συνιστώσα της ώθησης του νωπού σκυροδέµατος), από το βάρος των εδραζόµε-
νων επ’ αυτών κατασκευών, από τη µεταβίβαση φορτίων κατά την προένταση, από την ανεµοπίεση, τις 
θερµοκρασιακές µεταβολές και τις καθιζήσεις. Η εκλογή του ικριώµατος και των ξυλοτύπων έχει µεγάλη ση-
µασία, καθ΄ ότι τα περισσότερα προβλήµατα της τελικής κατασκευής οφείλονται σε ανεπάρκεια των ικριω-
µάτων και των ξυλοτύπων. Σε κάθε περίπτωση η κατασκευή των τύπων και των ικριωµάτων να συµφωνεί 
µε τους αντιστοίχους κανονισµούς και τις σχετικές διατάξεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του έργου 
και του εργατοτεχνικού προσωπικού. 

γ. Η αντοχή και ευστάθεια των ικριωµάτων αιτιολογούνται µε βάση τις µεθόδους υπολογισµού των χρησιµο-
ποιούµενων υλικών. Για τη µελέτη και κατασκευή των ικριωµάτων ισχύει η παράγραφος 3.3 του DΙΝ 1045 
και το DΙΝ 4420. Είναι δυνατή η χρήση άλλων συναφών κανονισµών µετά την έγκριση της Υπηρεσίας. 

δ. Οι παραµορφώσεις των ικριωµάτων και ξυλοτύπων πρέπει ακολουθούν τις ανοχές κατασκευής και να µην 
επηρεάζουν δυσµενώς τη συµπεριφορά του έργου. Η υπερύψωση, αν απαιτείται, θα δίδεται από την µελέτη 
εκτός αν προδιαγράφεται αλλιώς. 

ε. Η διαµόρφωση των ικριωµάτων και ξυλοτύπων είναι δυνατόν να γίνει στην περίπτωση απλών κατασκευών 
και µε την εφαρµογή αναγνωρισµένων και αποδεκτών εµπειρικών κανόνων, πάντοτε όµως από κατάλληλα 
εξειδικευµένο προσωπικό και µετά την έγκριση της Υπηρεσίας. Οι εµπειρικοί κανόνες αναφέρονται κυρίως 
στα ακόλουθα σηµεία: 

- σωστή στήριξη σε κατάλληλο έδαφος 

- συνδέσεις που να µεταβιβάζουν ασφαλώς τις δυνάµεις των θλιβοµένων στοιχείων 

- κατάλληλη διάταξη αντιανεµίων συνδέσµων 

στ. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει, για οποιοδήποτε τµήµα του έργου, µελέτη ξυλοτύπων και ικριωµάτων 
από τον Ανάδοχο, ο οποίος παραµένει σε κάθε περίπτωση ο µόνος υπεύθυνος για τους ξυλοτύπους και τα 
ικριώµατα.  

ζ. Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι πρέπει να συµβιβάζονται µε τον προβλεπόµενο τρόπο και την ταχύτητα διά-
στρωσης (π.χ. προκειµένου για τοιχώµατα και υποστυλώµατα υψηλότερα των 3 m, η ταχύτητα διάστρωσης 
πρέπει να προσαρµόζεται προς την αντοχή του ξυλοτύπου και αντιστρόφως), µε τον τρόπο δόνησης (π.χ. 
σε περίπτωση χρήσης δονητών εφαρµοζοµένων πάνω στον ξυλότυπο για την συµπύκνωση του σκυροδέ-
µατος, πρέπει να αποφεύγονται οι µεγάλες απώλειες ενέργειας στις στηρίξεις (ελαστική στήριξη ξυλοτύ-
πων)), µε τις απαιτήσεις λόγω προέντασης (η προένταση προκαλεί παραµορφώσεις και µεταβίβαση φορτί-
ων) και µε τη συντήρηση και την τυχόν προβλεποµένη θερµική επεξεργασία του σκυροδέµατος. 

η. Η  µελέτη  των  ξυλοτύπων συντάσσεται  από διπλωµατούχο  Πολιτικό  Μηχανικό.   Στην περίπτωση που 
δεν περιλαµβάνεται µελέτη ξυλοτύπων στη µελέτη του έργου, τη µελέτη αυτή συντάσσει υπεύθυνος Πολιτι-
κός Μηχανικός του Αναδόχου. Στη µελέτη αυτή θα λαµβάνονται υπόψη και οι τυχόν υπάρχοντες κανονισµοί 
ασφάλειας των εργαζοµένων στις κατασκευές. 

θ. Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης και ειδικά σκυροδέµατα είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν απαιτήσεις για τον 
ξυλότυπο. Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης είναι: 

- εκτοξευόµενο σκυρόδεµα 

- σκυροδέτηση µε ενέσεις 

- σκυροδέτηση µέσα σε νερό 

ι. Μερικά σκυροδέµατα (αντλούµενα σκυροδέµατα µε επιβραδυντικά πήξης η ρευστοποιητικά) προκαλούν 
µεγαλύτερες ωθήσεις από τα συνηθισµένα σκυροδέµατα, και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στη µελέτη και 
κατασκευή των ξυλοτύπων. 

ια. Οι ξυλότυποι κατασκευάζονται έτσι ώστε να αντέχουν την πίεση που προκαλείται από τη διάστρωση και 
δόνηση του σκυροδέµατος και πρέπει να συγκρατούνται στέρεα στη σωστή τους θέση. Οι ξυλότυποι θα εί-
ναι επαρκώς στεγανοί, έτσι ώστε να εµποδίζουν τη διαρροή κονιάµατος από το σκυρόδεµα. 
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ιβ. Οι διατάξεις για την συγκράτηση των ξυλοτύπων που διασχίζουν το σκυρόδεµα, δεν πρέπει να το επηρεά-
ζουν. Τα στηρίγµατα των οπλισµών (αποστάτες) που ενσωµατώνονται στην κατασκευή δεν πρέπει να επη-
ρεάζουν ούτε την αντοχή σε διάρκεια ούτε την εµφάνιση κηλίδων (π.χ. ίχνη σκουριάς ή διείσδυση νερού). 

ιγ. Τέλος ο ξυλότυπος πρέπει να είναι µελετηµένος κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποξηλώνεται χωρίς να προ-
καλούνται ζηµιές στο σκυρόδεµα. Επίσης πρέπει να ελαχιστοποιείται η απώλεια υλικού κατά την σκυροδέ-
τηση. Η στεγανότητα των αρµών εξασφαλίζεται µε την σωστή απευθείας επαφή των άκρων των στοιχείων 
του ξυλοτύπου, τα οποία έχουν διαµορφωθεί ειδικά. Σε ειδικές περιπτώσεις απαιτούνται αρµοκάλυπτρα. 

341.3.4.2  Ικριώµατα 

α. Τα ικριώµατα φέρουν οριζοντίους και χιαστί συνδέσµους προς δύο διευθύνσεις για την παραλαβή των ορι-
ζοντίων δυνάµεων. Οι στύλοι των ικριωµάτων σε κοινά οικοδοµικά έργα έχουν ελαχίστη πλευρά διατοµής 7 
cm. Κατά την κατασκευή τους επιτρέπεται η χρήση υποστυλωµάτων αποτελουµένων από δύο κατ' επέκτα-
ση συνδεόµενα τεµάχια. 

β. Στην περίπτωση υποστήριξης ικριωµάτων σε στάθµη διαφορετική από των θεµελίων, αυτή θα γίνεται µε 
χρήση πασσάλων ή µε άλλη µέθοδο ικανή να παραλάβει τα προβλεπόµενα φορτία και εγκεκριµένη από την 
Υπηρεσία,. 

γ. Στη µελέτη των ικριωµάτων υποβάλλονται σχετικές λεπτοµέρειες µαζί µε τους στατικούς υπολογισµούς υ-
πογραµµένες από µελετητή διπλωµατούχο Μηχανικό. 

341.3.4.3  Ξυλότυποι Εµφανούς Σκυροδέµατος 

Οι ξυλότυποι αυτοί αναφέρονται σε τύπους σκυροδέµατος µε τελείωµα επιφάνειας υψηλής ποιότητας (τύπου Β, Γ, 
∆ ή Ε) και κατασκευάζονται έτσι, ώστε να διαµορφώνεται οµοιόµορφη και σταθερής εµφάνισης επιφάνεια σκυρο-
δέµατος. ∆εν επιτρέπονται µεταλλικά µπαλώµατα στους ξυλοτύπους αυτών των επιφανειών. Το πέτσωµα ή η ε-
πένδυση των ξυλοτύπων τοποθετείται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε όλα τα οριζόντια ίχνη του ξυλοτύπου να είναι συ-
νεχή σε όλη την επιφάνεια. Για τη συµπλήρωση κάθε στοιχείου του φέροντος οργανισµού χρησιµοποιείται το ίδιο 
υλικό, ή υλικά που δηµιουργούν όµοια υφή και χρωµατική απόχρωση της επιφάνειας του σκυροδέµατος.  

341.3.4.4  Θυσιαζόµενοι Ξυλότυποι 

α. Σε κενά όπου δεν είναι δυνατή η χρήση αφαιρουµένων ξυλοτύπων, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται θυσια-
ζόµενοι ξυλότυποι (που δεν ανακτώνται). Αποτελούνται από υλικά ικανής αντοχής και στερεότητας, ώστε να 
διατηρούν το σχήµα τους χωρίς υπερβολικές αποκλίσεις κατά τη διάστρωση και τη σκλήρυνση του σκυρο-
δέµατος και να µην έχουν επιβλαβή επίδραση στο σκυρόδεµα αµέσως, ή και καθ' όλη τη ζωή της κατα-
σκευής. Τούτο ισχύει και για τα στοιχεία των µονίµων ξυλοτύπων. Τέτοια είδη µονίµων ξυλοτύπων αποτε-
λούνται από πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες ύαλου, από σκυρόδεµα ενισχυµένο µε ίνες ύαλου ή και άλλα υλικά 
εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 

β. Πρέπει να ελέγχεται η αντοχή του θυσιαζόµενου ξυλοτύπου σε διάρκεια, αν αυτός αποτελεί λειτουργικό 
στοιχείο. Αν αποτελεί µη λειτουργικό στοιχείο πρέπει να ελέγχεται το ότι τουλάχιστον δεν είναι επιβλαβές. Οι 
εσωτερικές κοιλότητες (π.χ. διάκενα για την µείωση του βάρους µιας πλάκας) είναι δυνατόν να διαµορφώ-
νονται µε µόνιµα στοιχεία ή σώµατα πλήρωσης, τα οποία δεν πρέπει να επηρεάζουν την συµπεριφορά του 
φορέα. 

341.3.4.5  Τοιχώµατα Ξυλοτύπων 

α. Κατασκευάζονται από καλά συναρµολογηµένα, αρκετά άκαµπτα φύλλα, µε σφικτούς αρµούς, ώστε να α-
ποφεύγονται οι επιβλαβείς παραµορφώσεις και η διαρροή της τσιµεντοκονίας. Στα εµφανή σκυροδέµατα, οι 
εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγµένες από τα ίχνη των αρµών. 

β. Οι συναρµογές µεταξύ των φύλλων θα είναι τέλειες, ώστε να αποφεύγεται διαφοροποίηση στις παραµορ-
φώσεις και διαρροή τσιµεντοκονίας κατά µήκος του αρµού. 

γ. Οι τυχόν κυµατώσεις στην επιφάνεια του σκυροδέµατος από αποκλίσεις των ξυλοτύπων δεν θα υπερβαί-
νουν τα 3 mm ή το 1/270 της αξονικής απόστασης µεταξύ ήλων, συνδέσµων, ή άλλων υποστηριγµάτων. 

341.3.4.6  Εξαρτήµατα  

α. Σύνδεσµοι ξυλοτύπων 

- Θα µπορούν να αφαιρεθούν µέχρι βάθους τουλάχιστον 40 mm από την επιφάνεια του σκυροδέµατος. 
Το αφαιρούµενο τµήµα του συνδέσµου αποτελείται είτε από πλαστικό κώνο, είτε από άλλο υλικό µε 
κωνική επιφάνεια και θα αφήνει καθαρή, καλοσχηµατισµένη, χωρίς σπασµένες αιχµές, οπή µέσα στο 
σκυρόδεµα,. 

- Τα µεγέθη και οι αποστάσεις µεταξύ των συνδέσµων καθορίζονται έτσι,  ώστε να εξασφαλίζεται η πα-
ραλαβή των προβλεποµένων πιέσεων κατά την τοποθέτηση του σκυροδέµατος και από τις εργασίες 
δόνησης. 

- ∆εν επιτρέπεται η χρήση συνδέσµων από σύρµατα, ή η χρήση συνδέσµων που θραύονται κατά την 
αφαίρεση τους. 

- Η διάταξη των συνδέσµων θα είναι οµοιόµορφη και συµµετρική.  

β. Κεφαλές σφραγίσµατος συνδέσµων 
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Τα εκτεθειµένα άκρα των συνδέσµων σε εσοχή µέσα στις οπές των ξυλοτύπων σφραγίζονται µε πλαστικές 
κεφαλές ή πώµατα από συγκολληµένη τσιµεντοκονία. Η κεφαλή ή το πώµα βρίσκεται σε εσοχή από την πε-
ριβάλλουσα επιφάνεια του σκυροδέµατος τουλάχιστον κατά 6 mm. Η χρήση εκτεθειµένων οπών συνδέσµων 
και άλλες λεπτοµέρειες (θέση κτλ), εφόσον προβλέπονται από τα εγκεκριµένα σχέδια καθορίζονται κατά πε-
ρίπτωση στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά Συµβατικά τεύχη. Όταν δεν προδιαγράφεται η 
διαµόρφωση εκτεθειµένων κεφαλών συνδέσµων, αυτές θα σφραγίζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
παρούσα προδιαγραφή. 

γ. Φιλέτα γωνιών ή αυλακών (σκοτιών) 

Χρησιµοποιούνται πλαστικά ή ξύλινα φιλέτα (για τις λοξοτµήσεις γωνιών ή και την κατασκευή σκοτιών) στα 
µέγιστα δυνατά µήκη και µε διατοµές σύµφωνες µε τις ενδείξεις των σχεδίων λεπτοµερειών ή / και τις οδηγί-
ες της Υπηρεσίας. 

341.3.4.7  Κατασκευή και Τοποθέτηση  

α. Πριν την τοποθέτηση των ξυλοτύπων διεξάγεται έλεγχος στις χαράξεις και στα υψόµετρα (στάθµες), ώστε 
να εξασφαλίζεται η συµφωνία των διαστάσεων µε τα σχέδια. 

β. Οι ξυλότυποι κατασκευάζονται και τοποθετούνται σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών, ώστε το τελικό σκυ-
ρόδεµα να συµφωνεί µε τις ενδείξεις των σχεδίων ως προς το σχήµα, τις διαστάσεις, τις θέσεις και τα υψό-
µετρα µέσα στα όρια των επιτρεπόµενων αποκλίσεων. 

γ. Οι αρµοί των ξυλοτύπων ευθυγραµµίζονται και στεγανοποιούνται. Ο αριθµός των αρµών διατηρείται στο 
ελάχιστο δυνατόν. 

δ. Οι ξυλότυποι προσαρµόζονται όσο δυνατόν τελειότερα στις υπάρχουσες επιφάνειες σκυροδέµατος. Η επα-
φή πρέπει να είναι εντελώς στεγανή. 

ε. Εγκοπές, ανοίγµατα, υποδοχές κτλ κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις ενδείξεις των σχεδίων, ανεξάρτητα 
από την τυχόν φθορά που θα προκαλούν στους ξυλοτύπους και στα ικριώµατα χωρίς πρόσθετη αµοιβή, 
γιατί οι φθορές κάθε είδους περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου. 

στ. Στις γωνίες τοποθετούνται φιλέτα για λοξοτµήσεις σύµφωνα µε τα σχέδια ή και τις εντολές της Υπηρεσίας 
για όλες τις περιπτώσεις εµφανούς σκυροδέµατος, χωρίς να προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή. 

ζ. Έλεγχοι διαρροής τσιµεντοκονίας γίνονται σε όλους τους οριζόντιους αρµούς. 

η. Οι σύνδεσµοι ξυλοτύπων τοποθετούνται αποκλειστικά στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια λεπτοµερειών. 
Στις περιπτώσεις µη ύπαρξης τέτοιων σχεδίων, η τοποθέτηση των συνδέσµων ξυλοτύπων γίνεται σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του υπευθύνου Πολιτικού Μηχανικού του Αναδόχου. 

θ. Οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα ελέγχονται τακτικά κατά τη διάρκεια των σκυροδετήσεων, οι οποίες διακό-
πτονται στην περίπτωση που, εµφανισθούν σηµεία παραµόρφωσης σε αυτούς. Στα σηµεία αυτά εκτελού-
νται επανορθωτικές εργασίες σύµφωνα µε τη σχετική πρόταση του Αναδόχου και την έγκριση της Υπηρεσί-
ας. 

ι. Οι ξυλότυποι επαναχρησιµοποιούνται µόνο µετά από επιθεώρηση και έγκριση της Υπηρεσίας. 

ια. Οι στηρίξεις στο έδαφος, τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται από ειδικευµένο προσωπικό και 
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές. ∆ίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαµόρφωση των συνδέσµων, 
ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε φάση της κατασκευής η στατική ισορροπία, η σωστή µεταβίβαση των δυνά-
µεων και η αντοχή σε λυγισµό, ανατροπή και πλευρική ευστάθεια. 

ιβ. Οι εσωτερικές παρειές των ξυλοτύπων καθαρίζονται επιµελώς πριν τη σκυροδέτηση. Πρέπει να προβλέπο-
νται οπές καθαρισµού κυρίως στο πόδι των υποστυλωµάτων και τοιχωµάτων, στις γενέσεις των προβόλων 
και στον πυθµένα των ξυλοτύπων δοκών µεγάλου ύψους. 

ιγ. Λίγο πριν από τη σκυροδέτηση, οι ξυλότυποι επαλείφονται µε κατάλληλο υλικό αποκόλλησης των ξυλοτύ-
πων, εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. Το υλικό τοποθετείται σε συνεχείς οµοιόµορφες στρώσεις. Το σκυρό-
δεµα πρέπει να  διαστρώνεται σε όσο το δυνατό µικρότερο χρονικό διάστηµα από την εφαρµογή του υλικού 
και όσο αυτό διατηρεί την αποτελεσµατικότητα του. Στην Υπηρεσία υποβάλλονται οπωσδήποτε οι οδηγίες 
χρήσης και άλλες λεπτοµέρειες του κατασκευαστή του υλικού. 

ιδ. Η κατασκευή των ξυλοτύπων είναι τέτοια ώστε η αποξήλωση τους να γίνεται χωρίς χτύπηµα των επιφα-
νειών του σκυροδέµατος µε σφυρί και χωρίς να προκαλούνται άλλες ζηµιές στο σκυρόδεµα. 

ιε. Η επιφάνεια των ξυλοτύπων θα είναι επίπεδη ή θα έχει την οριζόµενη καµπυλότητα, ώστε µετά την αφαίρε-
ση τους να αποδίδονται οι επιφάνειες ακριβώς όπως υποδεικνύει η µελέτη. 

341.3.4.8  Ανοχές 

Οι ξυλότυποι κατασκευάζονται κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζουν τις κατασκευές των στοιχείων σκυροδέµατος µε 
τις ακόλουθες µέγιστες επιτρεπόµενες ανοχές από τις διαστάσεις των σχεδίων: 

α. Θεµελιώσεις: 

- διαστάσεις διατοµών σκυροδέµατος -12 mm  ως +50mm 

- στάθµη κορυφής ±12 mm 
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- εκκεντρότητα  ±30 mm 

β. Απόκλιση από τη χάραξη των αξόνων των βάθρων 

- Στη στέψη της θεµελίωσης ±8 mm 

- Στη στέψη του βάθρου ±12 mm 

γ. Απόκλιση από την κατακόρυφο ή από την καθορισµένη κλίση ευθυγραµµιών και επιφανειών των τοιχωµά-
των βάθρων, του βάθρου µεταξύ στέψης θεµελίωσης και   στέψης βάθρου αποκλειοµένων ενδιαµέσων πα-
ραµορφώσεων: 1:500 (όχι όµως περισσότερο από 30 mm από τη στέψη των θεµελίων µέχρι τη στέψη) 

δ. Απόκλιση από τα καθορισµένα υψόµετρα (στάθµες) των παραπάνω στοιχείων: 

- Στέψη του βάθρου ±8 mm 

- Στέψη του καταστρώµατος της οδού στις θέσεις των βάθρων ±8 mm 

ε. Απόκλιση από τις καθορισµένες διαστάσεις των διατοµών σκυροδέµατος 

- Πάχη τοιχωµάτων βάθρων -8 mm ως +12 mm 

- Εξωτερικές διαστάσεις βάθρων -12 mm ως +20 mm 

- Πάχη δοκών - 8 mm ως +12 mm 

- Πλάκες καταστρώµατος -3 mm ως + 5 mm 

- Συνολικό ύψος φορέα  - 5 mm έως + 8 mm 

- Συνολικό πλάτος καταστρώµατος ±20 mm 

στ. ∆ιαφορές στα µεγέθη και στις θέσεις ανοιγµάτων στα τοιχώµατα ±12 mm 

ζ. Απόκλιση από την χάραξη των αξόνων των δοκών ή των τοιχωµάτων κιβωτοειδών διατοµών καταστρώµα-
τος : ±20 mm 

η. Απόκλιση από την κατακόρυφο, ή από την καθορισµένη κλίση επιφανειών τοιχωµάτων ή πλευρικών απολή-
ξεων του φορέα του καταστρώµατος: 1:300 

θ. Απόκλιση από την ευθεία επίπεδων επιφανειών µετρούµενη µε πήχη µήκους 4.00 m σε κάθε διεύθυνση: 

- Τοιχώµατα  βάθρων, δοκοί, πλάκες και τοιχώµατα φορέων και γενικά  επίπεδες επιφάνειες ±10 mm 

341.3.4.9  Ένθετα, Ενσωµατούµενα Στοιχεία, Ανοίγµατα 

α. Κατασκευάζονται ανοίγµατα όπου απαιτούνται για τη διέλευση σωλήνων, αγωγών, περιβληµάτων και άλ-
λων στοιχείων µέσα από το σκυρόδεµα, όπως υποδεικνύονται από τη µελέτη και τα σχέδια. 

β. Στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν αµέσως στο σκυρόδεµα, τοποθετούνται µε ακρίβεια και στερεώ-
νονται στη θέση τους. 

341.3.4.10  Συντήρηση και Προετοιµασία Ξυλοτύπων 

α. Ο χειρισµός των ξυλοτύπων γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται οι φθορές στις επιφάνειες που 
έρχονται σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 

β. Οι φθορές επισκευάζονται κατάλληλα µετά την έγκριση της Υπηρεσίας και τα υλικά που, κατά τη γνώµη της 
Υπηρεσίας, δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν την απαιτουµένη ποιότητα τελικής επιφανείας, αντικαθίστα-
νται. 

γ. Μετά από κάθε χρήση και µετά τη διάστρωση νέου σκυροδέµατος οι ξυλότυποι καθαρίζονται και επαλείφο-
νται µε κατάλληλο υλικό αποκόλλησης. 

δ. Το υλικό αποκόλλησης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε επιφάνειες σκληρυµένου σκυροδέµατος, µε τον 
οπλισµό ή µε άλλα ενσωµατούµενα στοιχεία. 

341.3.4.11 ∆ιατήρηση και Αποξήλωση Ξυλοτύπων 

α. Μετά την παράγραφο 11.9 του ΚΤΣ ’97 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:  

«Η τήρηση των ηµερών που αναφέρονται στον Πίνακα 11.6 του ΚΤΣ ’97 δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 
τις ευθύνες για πιθανές βλάβες του σκελετού λόγω καθυστέρησης στην σκλήρυνση του σκυροδέµατος ή λό-
γω υπερφόρτωσης της κατασκευής.» 

β. Το χρονικό διάστηµα διατηρήσεως των ξυλοτύπων µετά την αποπεράτωση της διάστρωσης εξαρτάται από 
την ποιότητα του σκυροδέµατος, από το µέγεθος του έργου και από τις καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο 
σκληρύνσεως του. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα τµήµατα του έργου, τα οποία κατά την αποξήλωση των 
ξυλοτύπων φορτίζονται από πρόσθετα φορτία προερχόµενα από τις στηρίξεις των ικριωµάτων των υπερ-
κειµένων κατασκευών επ’ αυτών. ∆εν επιτρέπεται η αφαίρεση ξυλοτύπων και ικριωµάτων χωρίς την έγκριση 
της Υπηρεσίας, σχετικά µε τον χρόνο και την µέθοδο αφαίρεσης. 

γ. Οι πυθµένες των ξυλοτύπων και τα ικριώµατα υποστήριξης στοιχείων προεντεταµένου σκυροδέµατος δεν 
αφαιρούνται πριν από την πλήρη εφαρµογή της προέντασης. 
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δ. Οι ξυλότυποι αποξηλώνονται µόνον µετά την ολοκλήρωση της προετοιµασίας για την εφαρµογή της µεθό-
δου προστασίας κατά την σκλήρυνση και την προστασία του σκυροδέµατος. Το λασκάρισµα των ξυλοτύ-
πων και ικριωµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε τις φάσεις που προβλέπονται στην µελέτη, ώστε να αποφεύγο-
νται φορτία κρούσης στο σκυρόδεµα (εφαρµόζονται καθαρά στατικές δυνάµεις) και φθορές στην επιφάνεια 
του. 

ε. Για τις περιπτώσεις κατασκευής από προκατασκευασµένα στοιχεία που συµπληρώνονται µε επιτόπιο σκυ-
ρόδεµα, των οποίων ή αντοχή εξαρτάται από την αντοχή του επιτόπιου σκυροδέµατος, ισχύουν τα αναφε-
ρόµενα στην παράγραφο «Προκατασκευασµένα Στοιχεία» του παρόντος Τεύχους. 

στ. Οι ολισθαίνοντες ή αναρριχόµενοι ξυλότυποι, είναι δυνατόν να αποξηλώνονται σε µικρότερο χρονικό διά-
στηµα από αυτά που προδιαγράφονται στον πίνακα 11.6 του ΚΤΣ ’97, σύµφωνα µε ειδική µελέτη που υπο-
βάλλεται από τον Ανάδοχο και εγκρίνεται από την Υπηρεσία. 

ζ. Η αποξήλωση των στύλων των ικριωµάτων γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην προκαλεί υπέρβαση των 
επιτρεποµένων τάσεων και έτσι ώστε να φορτίζεται βαθµιαία και οµοιόµορφα η φέρουσα κατασκευή. 

η. Οι ξυλότυποι των στύλων, βάθρων και τοιχωµάτων αφαιρούνται πριν από τους ξυλοτύπους των δοκών και 
πλακών, που στηρίζονται επ’ αυτών. 

341.3.4.12  Φόρτιση ∆οµικών Στοιχείων µετά την Αφαίρεση Ξυλοτύπων και Ικριωµάτων 

α. Η χρήση δοµικών στοιχείων, ιδιαίτερα πλακών, κατά τις πρώτες µέρες µετά την κατασκευή ή µετά την απο-
ξήλωση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων πρέπει να αποφεύγεται, ειδάλλως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. 

β. ∆εν επιτρέπεται η ρίψη, η συσσώρευση και τοποθέτηση σε µεγάλες ποσότητες, πετρών, δοκών, σανίδων 
κτλ σε οριζόντια στοιχεία (πλάκες κτλ) που κατασκευάσθηκαν πρόσφατα για να µην δηµιουργείται κίνδυνος 
αστοχίας τους. 

341.3.4.13  Ειδικά Υποστυλώµατα ασφαλείας  

α. Μετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων και των ικριωµάτων πρέπει να τοποθετούνται ή αν ήδη υπάρχουν να 
παραµένουν ειδικά υποστυλώµατα ασφαλείας, µε σκοπό την τήρηση των µικρών βελών κάµψης από τον 
ερπυσµό και τη συστολή ξήρανσης. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των κατασκευών από προκατα-
σκευασµένα στοιχεία. 

β. Τα υποστυλώµατα ασφαλείας πρέπει να παραµένουν όσο δυνατόν περισσότερο, ιδιαίτερα για δοµικά στοι-
χεία, τα οποία αναλαµβάνουν αµέσως µετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων µεγάλο µέρος του φορτίου που 
ελήφθη υπόψη στον υπολογισµό, ή για δοµικά στοιχεία από τα οποία αποκολλήθηκαν πρόωρα οι ξυλότυ-
ποι και τα ικριώµατα. 

γ. Τα υποστυλώµατα ασφαλείας πρέπει να τοποθετούνται στην ίδια θέση (να είναι συνεχή) σε όλο το ύψος της 
κατασκευής. 

δ. Σε πλάκες µε δοκούς και ανοίγµατα µέχρι 8 m περίπου, αρκεί η τοποθέτηση υποστυλωµάτων ασφαλείας 
στο µέσο του ανοίγµατος. Για µεγαλύτερα ανοίγµατα απαιτούνται περισσότερα υποστυλώµατα ασφαλείας. 
Για πλάκες µε άνοιγµα µικρότερο των 5 m συνήθως περιττεύουν τα υποστυλώµατα ασφαλείας. 

ε. Υποστυλώµατα ασφάλειας δεν θα µπαίνουν, όταν από την µελέτη προκύπτει ότι δεν χρειάζονται, ή όταν 
αποδεικνύεται από µελέτη, που θα υποβάλει ο Ανάδοχος και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, ότι η τοποθέ-
τηση τους µπορεί να τροποποιήσει δυσµενώς το στατικό σύστηµα του έργου. 

341.3.4.14  Επιθεώρηση Ξυλοτύπων 

α. Οι ολοκληρωµένοι ξυλότυποι και τα ικριώµατα επιθεωρούνται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου «Παραλαβή Ξυλοτύπων». 

β. Εξακριβώνεται ότι τα στηρίγµατα, οι σφήνες οι συνδέσεις και τα άλλα εξαρτήµατα είναι τοποθετηµένα και 
στερεωµένα ασφαλώς. 

γ. Μετά την ολοκλήρωση και τον έλεγχο των ξυλοτύπων από τον Ανάδοχο, ενηµερώνεται έγκαιρα η Υπηρεσία, 
για να τους επιθεωρήσει πριν από την διάστρωση του σκυροδέµατος. Η επιθεώρηση της Υπηρεσίας αφορά, 
εκτός από τα αναφερόµενα στην παράγραφο του παρόντος Τεύχους «Προετοιµασία πριν τη ∆ιάστρωση» 
και στα ακόλουθα: 

- κατάλληλη προετοιµασία των επιφανειών του ξυλοτύπου για να ανταποκριθεί, εκτός των άλλων, στον 
προδιαγραφόµενο τύπο επιφανείας του τελειώµατος. 

- απαιτουµένη κάλυψη σιδηρού οπλισµού (αποστάτες) 

- στερέωση των ενσωµατουµένων στοιχείων 

- τοποθέτηση συνδέσµων ξυλοτύπου που διαπερνούν την µάζα του σκυροδέµατος. 

341.3.4.15  Σχέδια Λεπτοµερειών 

α. Για όλα τα τµήµατα των έργων για τα οποία συντάσσεται µελέτη ξυλοτύπων και ικριωµάτων, συντάσσονται 
από τον Ανάδοχο και σχέδια λεπτοµερειών. 
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β. Τα σχέδια θα είναι σαφή και θα παρέχουν συµπληρωµατικές πληροφορίες για την ακριβή και σωστή συ-
ναρµολόγηση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων, χωρίς να χρειάζονται προφορικές διευκρινήσεις, οι οποίες θα 
καλύπτουν τα ακόλουθα: 

- µεγέθη, θέσεις και συνδεσµολογία όλων των στοιχείων µεταξύ τους καθώς και µε τα παρακείµενα στοι-
χεία της κατασκευής 

- ποιότητα και κατηγορία των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν  

- τον τρόπο σύνδεσης των στοιχείων 

- ακριβή  περιγραφή  όλων  των  σχετικών  στοιχείων  και  εξαρτηµάτων,   ώστε  να διευκολύνεται η σω-
στή χρήση τους στο εργοτάξιο. 

- Λεπτοµέρειες των απαραιτήτων υποστηριγµάτων µε τις ακόλουθες διευκρινήσεις: 

- υλικά, διαστάσεις και θέσεις των εξωτερικών αντιστηρίξεων, συνδέσµων και λοιπών στοιχείων 
στήριξης, απαραιτήτων για τη διατήρηση κατακόρυφης και πλευρικής σταθερότητας και την αντί-
σταση στις πλευρικές µετατοπίσεις 

- λεπτοµέρειες και µεγέθη στατικών συνδέσµων µεταξύ των στοιχείων 

- υλικά, διαστάσεις και θέσεις των θεµελίων των ικριωµάτων και των φερουσών κατασκευών 

- λεπτοµέρειες   των   ξυλοτύπων    

- η σειρά, η µέθοδος και ο ρυθµός των σκυροδετήσεων ανάλογα µε τη στατική µελέτη των ξυλοτύπων 

- ειδικές µέθοδοι κατασκευής, τοποθέτησης και αποξήλωσης 

- επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τα φορτία, τις ροπές και τα βέλη, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος 
και η επαλήθευση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων από την Υπηρεσία 

γ. Τα σχέδια λεπτοµερειών θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα διπλωµατούχου Πολιτικού Μηχανικού και 
θα διευκρινίζεται σ' αυτά ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι κανονισµοί. 

δ. Θα αναφέρονται λεπτοµερώς όλα τα στοιχεία, για τα οποία απαιτείται η µελέτη λεπτοµερειών στο εργοτάξιο. 
Οι µελέτες αυτές θα υποβάλλονται έγκαιρα για έγκριση στην Υπηρεσία. 

341.3.4.16  Παραλαβή Ξυλοτύπων 

α. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο των ξυλοτύπων και των ικριωµάτων πριν τη διάστρωση του 
σκυροδέµατος. Για τον παραπάνω λόγο, ανεξάρτητα από τον έλεγχο της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος είναι υπο-
χρεωµένος αµέσως πριν από κάθε σκυροδέτηση να ελέγχει τους ξυλοτύπους και τα ικριώµατα. Ο έλεγχος 
θα διενεργείται από διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος και θα συντάσσει πιστοποιητικό, το οποίο 
θα περιέχει τα ακόλουθα: 

- διεξοδική αναφορά του αντικειµένου της επιθεώρησης που προηγήθηκε 

- βεβαίωση ότι οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα τελευταία εγκεκριµέ-
να σχέδια και τις τυχόν συµπληρωµατικές υποδείξεις, ή βεβαίωση ότι οι τυχόν υποδειγµένες αντιστηρί-
ξεις βρίσκονται στη θέση τους. 

β. Το πιστοποιητικό θα βρίσκεται πάντα στο εργοτάξιο για ενδεχόµενο έλεγχο από την Υπηρεσία. 

γ. Υπογεγραµµένο αντίγραφο του παραπάνω πιστοποιητικού παραλαβής ξυλοτύπων υποβάλλεται στην Υπη-
ρεσία πριν από κάθε σκυροδέτηση. 

δ. Τυχόν αιτιολογηµένες υποδείξεις της Υπηρεσίας λαµβάνονται υπόψη και εκτελούνται από τον Ανάδοχο µέ-
σα στα πλαίσια των υποχρεώσεων του για την εκτέλεση του έργου χωρίς πρόσθετη αµοιβή.  

341.3.5 Σιδηρούς Οπλισµός 

341.3.5.1  Μεταφορά και αποθήκευση 

α. Για τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται κατά την µεταφορά και αποθήκευση του σιδηρού οπλισµού, ισχύ-
ουν οι διατάξεις του ΚΤΧ ’00 (τµήµα Γ, άρθρο 6). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ταξινόµηση και 
προστασία των χαλύβων, κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής τους, καθώς και στην πληρότητα των περιε-
χόµενων πληροφοριών στα έγγραφα που συνοδεύουν τις παρτίδες του οπλισµού που προσκοµίζονται στο 
εργοτάξιο. Στα συνοδευτικά έγγραφα περιλαµβάνονται και τα σχετικά πιστοποιητικά συµµόρφωσης (βλ. άρ-
θρο 5 του ΚΤΧ ’00) 

β. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διεξάγει δειγµατοληπτικούς ελέγχους κατά την προσκόµιση του οπλισµού 
στο εργοτάξιο (βλ. άρθρα 4.2 και 5 του ΚΤΧ ’00΄και ΦΕΚ 746Β/95, όπως τροποποιήθηκε µε τα ΦΕΚ 
718Β/97 και 1488Β/00). 

341.3.5.2  Κοπή και Κάµψη 

Οι παρ. 7.7 και 7.8 του ΚΤΧ ’00 συµπληρώνονται µε το ακόλουθο εδάφιο: 

Οι ράβδοι οπλισµού µπορούν να γωνιάζονται στο εργοστάσιο ή επί τόπου. Η κοπή και η κάµψη γίνεται σύµφωνα 
µε εγκεκριµένες µηχανικές µεθόδους. Η κάµψη του οπλισµού µετά από θέρµανση δεν επιτρέπεται, εκτός αν υπάρ-
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χει ειδική έγκριση από την Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την κοπή και κάµψη του οπλισµού στο 
εργοτάξιο είναι ο Ανάδοχος. 

341.3.5.3  Συνδέσεις 

α. Οι συνδέσεις στον οπλισµό κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχέδια ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τις 
απαιτήσεις του ΕΚΟΣ και του ΚΤΧ ‘00. Σύνδεση ράβδων µε παράθεση εφαρµόζεται, εφόσον οι ράβδοι συν-
δέονται κατάλληλα κατά τρόπο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία, ή εφόσον είναι αρκετά αποµακρυσµένες, 
ώστε να επιτρέπουν την ενσωµάτωση ολόκληρης της επιφάνειας κάθε ράβδου στο σκυρόδεµα. 

β. Η συγκόλληση των ράβδων οπλισµού επιτρέπεται µόνο σε «συγκολλήσιµους» και «συγκολλήσιµους υπό 
προϋποθέσεις» χάλυβες (βλ. παρ. 2.1.4, 3.5 και 8.3.2 του ΚΤΧ ’00). Οι έλεγχοι συγκολλησιµότητας των χα-
λύβων γίνονται σύµφωνα µε τον ΚΤΧ ’00 και τα πρότυπα στα οποία αυτός παραπέµπει. 

γ. Οι γενικές διατάξεις, καθώς και οι επιτρεπόµενες µέθοδοι συγκόλλησης, περιγράφονται στις παρ. 3.5.1 και 
8.3.2 του ΚΤΧ ’00. Κάθε άλλη µέθοδος, που τυχόν προταθεί από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να περιέχεται σε 
άλλα ισχύοντα πρότυπα και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία πριν εφαρµοσθεί στο εργοτάξιο. Οι συγκολλή-
σεις γίνονται από τεχνίτες που υποβάλλονται στις καθιερωµένες εξετάσεις. 

δ. Η µετωπική συγκόλληση των ράβδων, αντί της σύνδεσης µε παράθεση, επιτρέπεται µόνο σε ειδικές περι-
πτώσεις, όταν δεν είναι δυνατή η κατασκευή χωρίς συγκόλληση ράβδων, και ύστερα από έγκριση από την 
Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΚΤΧ ‘00.  

341.3.5.4  Τοποθέτηση 

α. Οι ράβδοι οπλισµού τοποθετούνται σύµφωνα µε τα σχέδια ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Εκτός αν προ-
διαγράφεται αλλιώς, οι µετρήσεις κατά την τοποθέτηση των ράβδων οπλισµού γίνονται στον άξονα των ρά-
βδων. Οι αποστάσεις µεταξύ των ράβδων θα ακολουθούν τις προδιαγραφές του ΕΚΟΣ. Οι επιτρεπόµενες 
ανοχές κατά την τοποθέτηση ορίζονται στο άρθρο 7.8 του ΚΤΧ ’00. 

β. Πριν την τοποθέτηση του οπλισµού, οι επιφάνειες των ράβδων, όπως και οι επιφάνειες των οποιονδήποτε 
υποστηριγµάτων τους, καθαρίζονται από λεπίσµατα, χαλαρές σκουριές, ακαθαρσίες, λιπαρές και άλλες ξέ-
νες ουσίες, οι οποίες, κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, δεν είναι αποδεκτές. 

γ. Μετά την τοποθέτηση του και πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης, ο οπλισµός ελέγχεται για τη συµφω-
νία του µε τις απαιτήσεις της µελέτης ως προς τη διάµετρο, το σχήµα, το µήκος, τη συγκόλληση, τη θέση και 
την ποσότητα.  

δ. Μετά την τοποθέτηση τους οι ράβδοι οπλισµού θα διατηρούνται καθαρές, µέχρι τη διάστρωση του σκυροδέ-
µατος. Οι ράβδοι οπλισµού θα τοποθετούνται ακριβώς όπως δείχνουν τα σχέδια, ή εγκρίνει η Υπηρεσία και 
θα συγκρατούνται στη θέση τους έτσι, ώστε να µην µετατοπίζονται κατά τη διάρκεια της διάστρωσης του 
σκυροδέµατος. Ειδική µέριµνα λαµβάνεται για την αποφυγή διατάραξης του ήδη τοποθετηµένου στο σκυρό-
δεµα οπλισµού. Μεταλλικά άγκιστρα, µεταλλικά διαστήµατα ή άλλα ικανοποιητικά στηρίγµατα από µέταλλο 
ή σκυρόδεµα της έγκρισης της Υπηρεσίας µπορούν να χρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο για την υποστή-
ριξη ράβδων οπλισµού. Τέτοια στηρίγµατα πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή, ώστε να διατηρούν τον οπλι-
σµό στη θέση του καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών σκυροδέτησης. 

ε. Η παρ.  8.2.4 του ΚΤΧ ’00 συµπληρώνεται µε το ακόλουθο εδάφιο:  

Τα υποστηρίγµατα (αποστάτες) χρησιµοποιούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µη συµβάλλουν στον αποχρω-
µατισµό ή διάβρωση του σκυροδέµατος. Εφόσον απαιτείται, για να αποφεύγονται άσχηµες κηλίδες πάνω σε 
εκτεθειµένες επιφάνειες, τα υποστηρίγµατα του οπλισµού θα κατασκευάζονται από σκυρόδεµα, µέταλλο ή 
άλλο υλικό που δεν λεκιάζει. Οι ελάχιστες καθαρές αποστάσεις από την άκρη του κύριου οπλισµού ως την 
επιφάνεια του σκυροδέµατος ή άλλες επιφάνειες θα συµφωνούν µε τα σχέδια ή µε τις οδηγίες της Υπηρεσί-
ας. 

στ. Ο οπλισµός πρέπει να παρουσιάζει επαρκή αντοχή, ακαµψία και σταθερότητα, έτσι ώστε οι ράβδοι να εξα-
σφαλίζονται έναντι µετατοπίσεων. 

ζ. Οι απαιτήσεις για τις ελάχιστες επικαλύψεις οπλισµών αναφέρονται στον ισχύοντα ΕΚΟΣ, τον ΚΤΧ’ 00 και 
στον ισχύοντα Κανονισµό Πυροπροστασίας Κτιρίων, ανάλογα µε τον απαιτούµενο δείκτη πυραντίστασης. 

η. Για τη χρήση επιφανειακού οπλισµού ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 8.2.6 του ΚΤΧ ’00. 

341.3.5.5  Προστασία  

α. Οι απαιτήσεις προστασίας του χάλυβα έναντι διάβρωσης καθορίζονται στον ΚΤΧ ’00 (άρθρο 4 και παρ. 
8.2.5) 

β. Η παρ. 8.2.5 του ΚΤΧ ’00 συµπληρώνεται µε το ακόλουθο εδάφιο: 

Ο εκτεθειµένος µέχρι τη διάστρωση του σκυροδέµατος οπλισµός, προστατεύεται έναντι της οξείδωσης µε 
παχύ περιτύλιγµα καναβάτσας διαποτισµένης µε ασφαλτικό υλικό, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 
Ο οπλισµός, που προστατεύεται κατά αυτόν τον τρόπο καθαρίζεται επιµελώς, πριν ενσωµατωθεί στο σκυ-
ρόδεµα. 

341.3.5.6  Σχέδια Λεπτοµερειών Οπλισµού 

α. Ο Ανάδοχος εκπονεί όλα τα κατασκευαστικά σχέδια οπλισµού. Τα σχέδια αυτά περιλαµβάνουν όλα τα σχέ-
δια τοποθέτησης ράβδων, σχέδια κάµψης ράβδων, πίνακες ράβδων και άλλα σχέδια οπλισµού, εκπονού-
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νται µε βάση την οριστική µελέτη, που έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία και οριστικοποιούνται αφού προσαρ-
µοστούν στις συνθήκες που απαντώνται επί τόπου κατά την εκτέλεση της εργασίας. 

β. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία για έλεγχο, έγκριση και καταγραφή, τα λεπτοµερή σχέδια τοποθέτη-
σης ράβδων και κάµψης ράβδων, τους πίνακες οπλισµού και άλλες λεπτοµέρειες, που επεξεργάσθηκε ο ί-
διος για όλες τις ράβδους οπλισµού, τουλάχιστον 30 ηµερολογιακές ηµέρες πριν την τοποθέτηση του οπλι-
σµού, εκτός αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση από την Υπηρεσία. 

341.4 Έλεγχοι  

341.4.1 Γενικά 

α. Όλες οι εργασίες επιθεωρούνται από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος πρέπει να διευκολύνει το έργο της Υπηρε-
σίας. Ο έλεγχος αυτός ασκείται είτε από τα εντεταγµένα όργανα της Υπηρεσίας είτε από ειδικούς Οίκους 
Ποιοτικού Ελέγχου, οι οποίοι εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά και των οποίων ο ρόλος θα καθορίζεται στη 
Σύµβαση. Η αρµοδιότητα της Υπηρεσίας εκτείνεται σε όλα τα µέρη και τις φάσεις της κατασκευής, προπα-
ρασκευής, τρόπου παραγωγής, ιδιοτήτων των προσκοµιζόµενων υλικών κτλ. 

β. Ο ποιοτικός έλεγχος έχει σκοπό να αποδείξει την καταλληλότητα της κατασκευής για τη χρήση για την οποία 
προορίζεται. 

γ. Όλοι οι συστηµατικοί έλεγχοι των υλικών, των µεθόδων κατασκευής και των τελειωµένων κατασκευών διε-
ξάγονται από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ποιότητα, εµφάνιση, ασφάλεια και 
ανθεκτικότητα σε διάρκεια του έργου. Όλες οι δαπάνες για τους παρακάτω ελέγχους καταβάλλονται από τον 
Ανάδοχο. 

δ. Οι έλεγχοι που διενεργεί η Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο και για οποιονδή-
ποτε λόγο από την ευθύνη του για το έντεχνο της κατασκευής του έργου. 

ε. Η Υπηρεσία έχει αρµοδιότητα να καθορίζει όλα τα επί µέρους ειδικά θέµατα, όπως προκύπτουν και αναφέ-
ρονται στην παρούσα προδιαγραφή ή και σε άλλα θέµατα, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, αλλά είναι 
αναγκαία για τη πλήρη έντεχνη, ασφαλή, καλαίσθητη κτλ κατασκευή του έργου. 

στ. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα διακοπής κάθε εργασίας, αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τους ό-
ρους της παρούσας προδιαγραφής ή και άλλων ειδικότερων προδιαγραφών που ισχύουν στο έργο σύµφω-
να µε τους συµβατικούς όρους και τις οδηγίες της. 

ζ. Η Υπηρεσία δικαιούται να διατάσσει την καθαίρεση οποιασδήποτε κατασκευής, που δεν ακολουθεί την πα-
ρούσα προδιαγραφή, τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και Σχέδια και τους λοιπούς όρους της σύµβασης, ή απο-
δεικνύεται από τους προδιαγραφόµενους ελέγχους και δοκιµές ότι δεν συµφωνεί µε τις απαιτήσεις της µελέ-
της και τις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, λόγω κακής εργασίας, ή χρήσης ελαττωµατικών υλικών 
ή ζηµιών, λόγω µη επαρκούς προσοχής και καθοδήγησης κτλ. Οι καθαιρέσεις αυτές γίνονται ακόµη κι αν η 
ελαττωµατική εργασία, έγινε σε γνώση ή από αµέλεια της Υπηρεσίας κατά την επίβλεψη του έργου. 

η. Κάθε δαπάνη ή ζηµιά από τις παραπάνω καθαιρέσεις βαρύνει τον Ανάδοχο, εκτός αν για την εκτέλεση της 
ελαττωµατικής εργασίας υπάρχει έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, µε την οποία να τροποποιούνται οι συµ-
βατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. 

θ. Ο αναφερόµενος ποιοτικός έλεγχος είναι δειγµατοληπτικός και τον διενεργεί η Υπηρεσία ανεξάρτητα από 
τον ποιοτικό έλεγχο που εκτελεί ο Ανάδοχος για λογαριασµό του µε σκοπό να γίνουν αποδεκτά τα υλικά, η 
εργασία και οι κατασκευές του από την Υπηρεσία. 

ι. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατόν η Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει τα αποτελέσµατα του ποιοτικού 
ελέγχου του Αναδόχου (σε όση έκταση και για όσο χρονικό διάστηµα επιθυµεί) για τον εξωτερικό ποιοτικό 
έλεγχο. Τέτοια περίπτωση είναι όταν ο Ανάδοχος έχει εγκαταστήσει επί τόπου κατάλληλο εξοπλισµένο ερ-
γαστήριο σκυροδέµατος (µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό, το επιστηµονικό και βοηθητικό προσωπικό κτλ) 
και εφόσον η Υπηρεσία θεωρεί, ότι τα αποτελέσµατα των δοκιµών και µετρήσεων εκτελούνται σύµφωνα µε 
τους Κανονισµούς κατά αδιάβλητο τρόπο. 

ια. Ο ποιοτικός έλεγχος περιλαµβάνει τους ακόλουθους συστηµατικούς έλεγχους των υλικών, των µεθόδων 
κατασκευής και των τελειωµένων προϊόντων. 

- Έλεγχοι µε τη βοήθεια µέτρησης 

- δοκιµές των υλικών για την παραλαβή τους, 

- έλεγχοι διαστάσεων ξυλοτύπου, οπλισµού, προκατασκευασµένων στοιχείων κτλ 

- Οπτικοί έλεγχοι (επιθεώρηση) 

- αναγνώριση των υλικών 

- εξέταση των πιστοποιητικών συµµόρφωσης 

- έλεγχος   της   αντιστοίχισης   των   µετρήσεων   προς   την   µεθοδολογία   που χρησιµοποιείται 

- έλεγχος της καταλληλότητας του εξοπλισµού και της εξειδίκευσης του προσωπικού 
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- έλεγχος των ξυλότυπων, οπλισµών, διάστρωσης σκυροδέµατος κτλ 

ιβ. Για τους έλεγχους µε τη βοήθεια οργάνων µέτρησης και τους οπτικούς ελέγχους (επιθεώρηση) έχει γίνει 
αναφορά στις επί µέρους παραγράφους της παρούσης. 

341.4.2 Σκυρόδεµα 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα του σκυροδέµατος, δηλαδή για την αντοχή του, τη 
συµπεριφορά του στο χρόνο καθώς και την ανθεκτικότητα του σε ατµοσφαιρικές ή χηµικές προσβολές και γενικά 
για όµως απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν Τεύχος, στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και Σχέδια και στους αντί-
στοιχους Κανονισµούς. 

α. Στο τέλος της εισαγωγικής παραγράφου του άρθρου 13 του ΚΤΣ ‘97 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: 

«Ειδικότερα για εργασίες έγχυτων πασσάλων και των κεφαλόδεσµων τους ισχύει η παράγραφος 9.2.4 και 
το αντίστοιχο άρθρο του παρόντος Τεύχους.» 

β. Στο τέλος της παραγράφου 13.2.2 του ΚΤΣ ‘97 προστίθενται τα ακόλουθα: 

 «Σε περίπτωση που – µετά την έγκριση της Υπηρεσίας – παραστεί ανάγκη συσχέτισης των συµβατικών 
αντοχών δοκιµιών (ηλικίας 28 ηµερών) σύµφωνα µε διαφορετικούς κανονισµούς (και συγκεκριµένα µεταξύ 
DΙΝ και Ελληνικών ή Ευρωκωδίκων αφετέρου), λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες προσεγγιστικές σχέσεις 
αναγωγής: 

βWN= 1,28 fck  για βw > 15 Μpa 
βWN = 1,35fck  για βw < 15 Μpa 

όπου  

βWN είναι η ονοµαστική αντοχή (Nennfestigkeit) του σκυροδέµατος κατά DΙΝ 1018 

fck είναι η χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέµατος κατά ΕΚΟΣ µε βάση κυλινδρικά δοκίµια διαµέτρου 15 cm 
και ύψους 30 cm. 

γ. Τα προηγούµενα δεν υποκαθιστούν τα προδιαγραφόµενα στην παράγραφο 13.2.3, αλλά ισχύουν συµπλη-
ρωµατικά. 

δ. Στο τέλος της παρ. 13.5.11 του ΚΤΣ ‘97 προστίθεται: «και κατόπιν έγκρισης όµως Υπηρεσίας.» 

ε. Στο τέλος της παρ. 13.7.4 προστίθεται: «και επιφέρονται όµως οι απαιτούµενες επεµβάσεις για την αποκα-
τάσταση όµως αισθητικής και όµως λειτουργικότητας του έργου.» 

στ. Στο τέλος της παρ. 13.7.8 του ΚΤΣ ‘97 προστίθεται:  

«Κάθε µία από τις προαναφερόµενες (ποινές) αποζηµιώσεις «Α», «Β», «Γ» ή «∆» συµπεριλαµβάνει και την 
καταβολή από την πλευρά του Αναδόχου αποζηµιώσεων λόγω τυχόν καθυστερήσεων στην πρόοδο των 
εργασιών.» 

στ. Η παράγραφος 12.1.1.14 του ΚΤΣ ‘97 τροποποιείται ως εξής: 

«Ο Ανάδοχος εξασφαλίζει στην Υπηρεσία το δικαίωµα ελέγχου του εργοστασίου παραγωγής σκυροδέµατος 
ως όµως την τήρηση όµως προδιαγραφής. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία δικαιούται να απαγορεύσει 
στον Ανάδοχο την προµήθεια και τη χρήση στο έργο σκυροδέµατος από το συγκεκριµένο εργοστάσιο.» 

ζ. Τόσο η παράγραφος 13.3.2, όσο και οι δύο τελευταίες προτάσεις της παραγράφου 13.4.1 του ΚΤΣ ‘97 τρο-
ποποιούνται ως εξής: 

«Η Υπηρεσία ή / και  ο Ανάδοχος έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν τον αριθµό δοκιµίων µιας δειγµατοληψίας 
από 6 σε 12 δοκίµια. Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη των επί πλέον 6 δοκιµίων βαρύνει τον Ανάδοχο.» 

η. Έλεγχος Μεθόδου Συντήρησης (µε δοκίµια) 

Όταν απαιτείται από την Υπηρεσία όµως και όταν προδιαγράφεται στα Συµβατικά Τεύχη, λαµβάνονται «δο-
κίµια του έργου» σύµφωνα µε όµως παραγράφους 10.4, 10.5 και 10.6 του ΚΤΣ ‘97 για τον έλεγχο της απο-
τελεσµατικότητας της µεθόδου συντήρησης. Τα δοκίµια αυτά κατασκευάζονται και συντηρούνται ως δίδυµα 
των δοκιµιών 7 ή 28 ηµερών (αντιδείγµατα). Η δαπάνη των δοκιµίων αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο.. 

θ. Έλεγχος Προόδου Σκλήρυνσης (µε δοκίµια) 

- Σε κατασκευές προεντεταµένου σκυροδέµατος (όπως και στις περιπτώσεις δυσµενών κλιµατολογικών 
συνθηκών σύµφωνα µε την κρίση όµως Υπηρεσίας) λαµβάνονται «δοκίµια του έργου» (σύµφωνα µε 
την παράγραφο 10.4 του ΚΤΣ ‘97) για τον προσδιορισµό της αντοχής του σκυροδέµατος σε ηλικίες 
που αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις της κατασκευής. 

- Ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής είναι οι ακόλουθες: 

- Η αφαίρεση των ξυλοτύπων  

- Η επιβολή µερικής προέντασης 

- Η επιβολή όµως ολικής προέντασης  

- Η φόρτιση 



 

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων  σελ. 40 

- Τέτοιου είδους έλεγχοι διεξάγονται όταν κατά την διάρκεια της κατασκευής ενδέχεται να υπάρξουν δυ-
σµενείς επιπτώσεις οφειλόµενες σε χαµηλές θερµοκρασίες. 

- Εφόσον πρόκειται να αντιµετωπισθούν ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις κατασκευής κατά την διάρκεια της 
κατεργασίας του σκυροδέµατος και χρειαστεί ο έλεγχος της αντοχής του σκυροδέµατος όµως αντίστοι-
χες όµως φάσεις αυτές ηλικίες κατασκευής, λαµβάνονται δοκίµια ελέγχου σκλήρυνσης (ανά παρτίδα 
σκυροδέµατος και ανά χρονικά διαφέρουσα ειδικά σηµαντική φάση κατά την διάρκεια όµως κατα-
σκευής) που ακολουθούν τα προδιαγραφόµενα όµως παραγράφους 13.3 ή 13.5 του ΚΤΣ ‘97. Τα δοκί-
µια αυτά είναι ίσα στον αριθµό και δίδυµα των συµβατικών δοκιµίων, εκτός προδιαγράφεται αλλιώς 
από τα Συµβατικά Τεύχη. 

- Όταν ανά παρτίδα σκυροδέµατος αντιµετωπίζεται µόνο µία ιδιαίτερη σηµαντική φάση κατασκευής λαµ-
βάνονται τουλάχιστον δύο οµάδες «δοκιµίων του έργου» ίσου αριθµό και δίδυµα των συµβατικών δο-
κιµίων των παραγράφων 13.3 ή 13.5 του ΚΤΣ ‘97. Η πρώτη οµάδα δοκιµάζεται σε µία ηλικία σκυροδέ-
µατος που εκτιµάται ότι θα έχει αναπτυχθεί η ζητούµενη αντοχή. Αν ο πρώτος έλεγχος αντοχής δεν 
αποδώσει τα απαιτούµενα αποτελέσµατα δοκιµάζεται η δεύτερη σειρά δοκιµίων σε επόµενη χρονική 
στιγµή. 

- Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισµό όµως αντοχής όµως παρτίδας σκυροδέµατος, για τη δεδοµένη 
ηλικία λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος αντοχής των δοκιµίων ελέγχου σκλήρυνσης, πρέπει όµως να 
συνεκτιµάται και το γεγονός ότι για δοµικά στοιχεία µε διαστάσεις που αποκλίνουν ουσιωδώς από ό-
µως διαστάσεις των δοκιµίων είναι δυνατόν να παρουσιαστεί διάφορος βαθµός σκλήρυνσης από τον 
αντίστοιχο των δοκιµίων (π.χ. λόγω διαφορετικής διαδικασίας ανάπτυξης θερµότητας στο σκυρόδεµα). 

ι. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιζητεί πληρωµή των εργασιών σκυροδέµατος πριν από όµως 28 ηµέ-
ρες, ή αν προδιαγράφεται σχετικά όµως όρους της σύµβασης, θα λαµβάνονται και δοκίµια που θα ελέγχο-
νται όµως 7 ηµέρες (κανονικά συντηρούµενα κατά DΙΝ 1048) ίσα στον αριθµό και από τα ίδια τα µίγµατα µε 
τα συµβατικά δοκίµια του κανονικού ελέγχου των 28 ηµερών. Τα δοκίµια αυτά δοκιµάζονται σε θλίψη όχι 
νωρίτερα από 7 µέρες. Για να χρησιµοποιηθούν τα δοκίµια των 7 ηµερών θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί 
από τη Μελέτη Σύνθεσης σχέση ανάπτυξης όµως αντοχής του σκυροδέµατος µε ελέγχους αντοχής τουλάχι-
στον όµως 7 ηµέρες και 28 ηµέρες. Όµως τα αποτελέσµατα όµως σχέσης ανάπτυξης όµως αντοχής όµως 
Μελέτης Σύνθεσης συγκρίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών θλίψης όµως 7 και πλέον ηµέρες για να κα-
θοριστεί αν εκπληρώνεται κατ’ αρχήν το κριτήριο συµµόρφωσης θλιπτικής αντοχής και να πραγµατοποιού-
νται νωρίτερες πληρωµές. Σε κάθε περίπτωση όµως το κριτήριο συµµόρφωσης θλιπτικής αντοχής παραµέ-
νει πάντοτε ο έλεγχος θλιπτικής αντοχής των συµβατικών δοκιµίων ηλικίας 28 ηµερών κανονικά συντηρού-
µενων. 

341.4.3 Τσιµέντο 

α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει πριν τη χρήση του τσιµέντου σε σκυρόδεµα, κονίαµα ή ένεµα, Επικυρωµένες Εκθέ-
σεις ∆οκιµών του Εργοστασίου, σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα ASTM, σχετικά µε τους ελέγχους ποιό-
τητας που έγιναν στο Εργοστάσιο, συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων του τσιµέ-
ντου που προτείνεται για το Έργο. Επίσης, ο Ανάδοχος προσκοµίζει µαζί µε κάθε φορτίο τσιµέντου, πιστο-
ποιητικό εγγύησης ότι το τσιµέντο είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών. Το πιστοποιητικό 
θα αναφέρει την ηµεροµηνία άφιξης κάθε φορτίου στο Έργο, την ποσότητα και το χαρακτηριστικό του σιλό 
και της παρτίδας προέλευσης του τσιµέντου στο Εργοστάσιο. 

β. Η Υπηρεσία δικαιούται να διατάξει τη δειγµατοληψία του τσιµέντου και την υποβολή του σε δοκιµές. ∆εν θα 
χρησιµοποιηθεί τσιµέντο µέχρι η Υπηρεσία µείνει ικανοποιηµένη από τα αποτελέσµατα των δοκιµών. Αν οι 
δοκιµές δείξουν ότι το τσιµέντο που έχει παραδοθεί δεν είναι ικανοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται µε έξοδα 
του Αναδόχου. 

341.4.4 Σιδηρούς οπλισµός 

Οι απαιτήσεις για την παραλαβή του οπλισµού περιέχονται στο παράρτηµα 5 του ΚΤΧ ’00. Επί πλέον των αναφε-
ροµένων στον ΚΤΧ ’00 διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

α. Κατά την παραλαβή του οπλισµού επανελέγχεται η τήρηση των απαιτήσεων της µελέτης και των κανονι-
σµών, η καθαρότητα, η ευστάθεια, η ακεραιότητα, η γεωµετρία των ράβδων και η επάρκεια των επικαλύψε-
ων (βλ. παράρτηµα 5 του ΚΤΧ ’00). 

β. Σε περίπτωση που, κατά την παραλαβή του οπλισµού, διαπιστωθούν κακοτεχνίες, παραλείψεις και ασυµ-
φωνίες µε τη µελέτη, τους κανονισµούς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
τις αποκαταστήσει µε δικές του δαπάνες και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η τελική παραλαβή του 
οπλισµού γίνεται µόνο µετά τις απαιτούµενες αποκαταστάσεις και επιδιορθώσεις. Η Υπηρεσία έχει το δικαί-
ωµα να µην παραλάβει οπλισµό, εφόσον κατά τη γνώση, την εµπειρία και την κρίση της, αυτός είναι ανε-
παρκής (π.χ. σε περιπτώσεις δευτερευόντων οπλισµών κτλ.) 

γ. Για τους ελέγχους του οπλισµού έναντι διάβρωσης, ισχύει το άρθρο 4 του ΚΤΧ ’00. 

341.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Όσα προδιαγράφονται στο παρόν τεύχος καλύπτουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: 
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341.5.1 Σκυρόδεµα 

Η τιµή µονάδας περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

α. την προµήθεια των πάσης φύσης απαιτούµενων υλικών και τη µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση 
(αδρανή οποιασδήποτε διαβάθµισης και µεγίστου κόκκου, νερό, τσιµέντο οποιουδήποτε τύπου και αντοχής 
και σε οποιαδήποτε απαιτούµενη ποσότητα, τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα ρευστοποιητικά η υπερρευστο-
ποιητικά και σταθεροποιητικά, κατάλληλα πρόσθετα στην περίπτωση χρήσης έτοιµου σκυροδέµατος, ώστε 
το σκυρόδεµα να παραµένει εργάσιµο) 

β. την εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών κατασκευής (ξυλότυποι, ικριώµατα, προστατευτικά κιγκλι-
δώµατα, ολισθαίνοντα φορεία ανωδοµών, ολισθαίνοντες ή αναρριχόµενοι ξυλότυποι βάθρων, φορεία και 
λοιπές συσκευές για δόµηση εν προβόλω, προκατασκευές, µεταφορά και τοποθέτηση των προκατασκευα-
σµένων στοιχείων στο έργο) 

γ. την ανάµιξη του σκυροδέµατος, τη µεταφορά του στο εργοτάξιο, τη διάστρωση, τη συµπύκνωση και τη συ-
ντήρηση του 

δ. τη σύνταξη Μελέτης Σύνθεσης σκυροδέµατος και παρασκευής δοκιµαστικών µιγµάτων πριν από την έναρξη 
παρασκευής σκυροδεµάτων 

ε. τις δειγµατοληψίες και ελέγχους σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα  

στ. την κατασκευή νέας προσπέλασης εξυπηρέτησης του έργου ή διαµόρφωση τυχόν υπάρχουσας προσπέλα-
σης (τόσο για τις εργασίες απλών σκυροδετήσεων όσο και για τις υπόλοιπες εργασίες) 

ζ. τη µεταφορά και τοποθέτηση µε µηχανήµατα των προκατασκευασµένων στοιχείων του έργου ή την κατα-
σκευή τους απ' ευθείας στην τελική τους θέση 

η. την προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού για την έντεχνη και έγκαιρη απο-
περάτωση των εργασιών 

θ. την εργασία και τα υλικά κάθε σχήµατος ένθετων για την κατασκευή ειδικών διατοµών (π.χ. πλάκες µε διά-
κενα) διαµέτρου ή διατοµής σύµφωνα µε την µελέτη, από κατάλληλο υλικό που να µην επηρεάζει δυσµενώς 
το σκυρόδεµα της έγκρισης της Υπηρεσίας και µε κατάλληλη αντοχή και ποιότητα γενικότερα, ώστε να µην 
υφίστανται καµία παραµόρφωση από την υγρασία, τις κάθε είδους στατικές και δυναµικές επιβαρύνσεις κτλ 
µέχρι πλήρους πήξης του σκυροδέµατος, µε την τυχόν αναγκαία ενίσχυση των σωµάτων µε διαφράγµατα, 
µε τοποθέτηση των σωµάτων τούτων σύµφωνα µε την µελέτη και µε την ολική απώλεια είτε παραµένουν 
ενσωµατωµένα µονίµως στο σκυρόδεµα είτε αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες και τους 
λοιπούς όρους της σύµβασης. 

η. την εργασία και τα υλικά τοποθέτησης µη οπλισµένων σωλήνων αποστράγγισης βάθρων και τοίχων αντι-
στήριξης όπως καθορίζεται στη µελέτη κάθε έργου. 

ι. την εργασία και υλικά της διογκωµένης πολυστερίνης ή άλλου υλικού που τυχόν θα χρησιµοποιηθεί για την 
µόρφωση αρµών. 

ια. τις δαπάνες εξοπλισµού, οργάνωσης, σχετικής µελέτης, προσθέτων κτλ, που ενδεχοµένως απαιτηθούν για 
τις ειδικές διαστρώσεις σκυροδέµατος ή την κατασκευή των ειδικών σκυροδεµάτων του άρθρου 12 του ΚΤΣ 
'97, οι οποίες περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου εκτός αν προδιαγράφεται 
αλλιώς στους όρους της σύµβασης. 

ιβ. την ανηγµένη δαπάνη συγκροτηµάτων παραγωγής αδρανών υλικών παραγωγής σκυροδέµατος, των συ-
στηµάτων προστασίας των υλικών από την βροχή, τον παγετό κτλ, των συστηµάτων θέρµανσης ή και άλ-
λων µεθόδων για την σκυροδέτηση µε ζεστό ή κρύο καιρό και παγετό (όπως και η ανηγµένη δαπάνη σύντα-
ξης των σχετικών µελετών προστασίας του σκυροδέµατος για σκυροδέτηση µε ζεστό ή κρύο καιρό και πα-
γετό). 

ιγ. τις ζηµιές από οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε τµήµα του έργου ή µηχανήµατος κτλ από αιτίες που 
δεν εµπίπτουν στις διατάξεις περί ανωτέρας βίας και λοιπές άλλες δαπάνες που απαιτούνται από την τεχνι-
κή µελέτη του έργου λαµβανοµένης υπόψη της µόρφωσης των στοιχείων στις ακριβείς διαστάσεις που πα-
ρουσιάζονται στα σχέδια. 

ιδ. τις δαπάνες προµήθειας, τοποθέτησης και αποµάκρυνσης των αναγκαίων ικριωµάτων και ξυλοτύπων. 

ιε. τις δαπάνες όλων των µηχανικών µέσων, εργαλείων, υλικών, οργάνων, ελέγχων και δοκιµών κάθε είδους 
όπως επίσης και του επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που απαιτείται για την πλήρη εργασία 
και ακόµη κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν περιγράφεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και έ-
ντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

341.5.2 Τσιµέντο (βλ. παρ. 341.6.2) 

341.5.3 Ξυλότυποι και Ικριώµατα (βλ. παρ. 341.5.1) 

341.5.4 Σιδηρούς Οπλισµός 

Η τιµή µονάδας περιλαµβάνει: 
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• την προµήθεια του σιδηρού οπλισµού επί τόπου των έργων 

• την κοπή, κατεργασία και την επιµελή και έντεχνη τοποθέτηση του οπλισµού σε οποιαδήποτε θέση των έρ-
γων (ανωδοµή, θεµέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου) µε ή χωρίς παρουσία νερού 

• τη σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στέρεο σε όλες τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ µε σύρµα Νο 5, ή 
µεγαλυτέρου πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και θέση του οπλισµού, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση για την πε-
ρίπτωση έγχυτων πασσάλων 

• την προµήθεια και τοποθέτηση σύρµατος πρόσδεσης όπως επίσης και αρµοκλειδών και άλλου είδους εγκε-
κριµένων ενώσεων 

• την προµήθεια και τοποθέτηση των αναγκαίων υποστηριγµάτων αποστατών (καβίλιες)  

• τη σύνταξη και υποβολή για έγκριση στην Υπηρεσία των σχετικών παραστατικών και κατασκευαστικών 
σχεδίων οπλισµού, όπως επίσης και όλων των απαιτουµένων πινάκων οπλισµού. 

341.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

341.6.1 Σκυρόδεµα 

341.6.1.1  Επιµέτρηση 

α. Οι εργασίες σκυροδεµάτων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία 
σκυροδέµατος που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. ∆ιευκρινίζεται ότι όπου στις κατασκευές σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος η στάθµη αυτού 
νοείται όπως διαµορφώθηκε µε εντολή της Υπηρεσίας πριν από την κατασκευή των σκυροδεµάτων. 

γ. Η επιµέτρηση του όγκου σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς την χρήση ξυλοτύπων, γίνεται µε βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων, χωρίς να επιµετράται ο επιπλέον όγκος του σκυροδέµατος που τυχόν διαστρώθη-
κε λόγω της έλλειψης των ξυλοτύπων. 

δ. Από τον όγκο του επιµετρούµενου σκυροδέµατος αφαιρείται ο όγκος των περικλεισµένων κενών, που δια-
µορφώνονται µε σωλήνες ή µε ένθετα, µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τη 
µελέτη. 

ε. Από τον όγκο του επιµετρούµενου σκυροδέµατος δεν αφαιρείται ο όγκος των λοξοτµηµένων ή στρογγυλε-
µένων γωνιών, ούτε ο όγκος των µεταλλικών εξαρτηµάτων που ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα. Επίσης 
δεν αφαιρείται ο όγκος που καταλαµβάνουν σωλήνες που τοποθετούνται στο σώµα των εκάστοτε κατα-
σκευών από σκυρόδεµα για την αποστράγγιση και προστασία αυτών. 

341.6.1.2  Πληρωµή 

α. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες σκυροδεµάτων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα 
αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες 
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

β. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια συµµόρφωσης του σκυροδέµατος ή και άλλα 
κριτήρια που θα έχουν τεθεί στους όρους της σύµβασης, τότε οι επακολουθούντες έλεγχοι, δειγµατοληψίες, 
δοκιµές, µελέτες, δοκιµαστικές φορτίσεις κτλ βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης στα 
κριτήρια των προδιαγραφών, µετά και τους πρόσθετους ελέγχους ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανακατα-
σκευάσει το τµήµα ή την κατασκευή σύµφωνα µε την σύµβαση, ενώ εκ παραλλήλου η Υπηρεσία κατά την 
απόλυτη κρίση της δύναται να ζητήσει και τις επαπειλούµενες από την σύµβαση ποινικές ρήτρες ή και την 
έκπτωση του Αναδόχου από την τυχόν καθυστέρηση που θα ήθελε προκύψει (βλ. και παράγραφο 13.7 του 
ΚΤΣ '97). 

γ. Πληρωµές για έργα από σκυρόδεµα διενεργούνται κανονικά µετά τη διενέργεια των ελέγχων σε θλίψη δοκι-
µίων ηλικίας 28 ηµερών και εφόσον αποδειχτεί ότι πληρούνται τα κριτήρια συµµόρφωσης του σκυροδέµα-
τος. Για την περίπτωση που έχουν τεθεί και άλλα κριτήρια συµµόρφωσης σκυροδέµατος πρέπει να έχουν 
διεξαχθεί και οι έλεγχοι συµµόρφωσης µε τα πρόσθετα κριτήρια και εφόσον αποδειχτεί ότι πληρούνται και τα 
κριτήρια αυτά, µόνο τότε θα διενεργούνται οι σχετικές πληρωµές (βλ.  και παράγραφο «Έλεγχος προόδου 
σκλήρυνσης».) 

δ. Αν δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια συµµόρφωσης, τότε οι σχετικές πληρωµές παραµένουν σε εκκρεµότητα 
µέχρι την έκδοση των αποφάσεων αποδοχής της κατασκευής. 

ε. Εφόσον ζητηθεί από τον Ανάδοχο, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν και πληρωµές για έργα σκυροδέµα-
τος πριν από τις 28 ηµέρες, εφόσον ληφθούν και δοκίµια ελέγχου της ποιότητας του σκυροδέµατος σε µι-
κρότερη ηλικία.  

θ. Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά) η δαπάνη διαµόρφωσης επιφανεια-
κών τελειωµάτων επιφανειών σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλοτύπους υψηλής ποιότητας (τύπων Β, Γ, ∆, Ε 
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και άλλων ειδικών τύπων) που θα επιµετρηθούν και θα πληρωθούν µε ειδικές τιµές του τιµολογίου προσφο-
ράς. 

341.6.2 Τσιµέντο 

α. Ουδεµία από τις εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο αναφορικά µε το τσιµέντο, δεν εµφανίζεται στο 
Τιµολόγιο και ως εκ τούτου δεν θα επιµετράται. 

β. Οι εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο αναφορικά µε το τσιµέντο, δεν θα πληρώνονται ιδιαιτέρως αλ-
λά νοούνται ότι οι δαπάνες τους περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου. 

γ. Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση χρήσης τσιµέντου τύπου IV, το τσιµέντο αυτό πληρώνεται ξεχωριστά µε την 
αντίστοιχη τιµή µονάδας του τιµολογίου (αν υπάρχει) ή µε σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που υπολογίζεται µε βάση 
την επί πλέον δαπάνη προµήθειας κτλ. τσιµέντου τύπου IV. 

341.6.3 Σιδηρούς Οπλισµός 

α. Οι εργασίες όπλισης του σκυροδέµατος θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (kg) σιδηρού οπλισµού, πλήρως 
περαιωµένων, ανά κατηγορία χάλυβα που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε 
την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Η επιµέτρηση γίνεται µε βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισµών που περιλαµβάνονται στη µελέτη, ή αν 
δεν υπάρχουν, από τους πίνακες που ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία 
για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής. Οι πίνακες συντάσσονται µε βάση τα σχέδια 
της µελέτης και περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις, τις διαµέτρους, τις θέσεις και µήκη κάλυψης, τα 
βάρη ανά µ.µ. και ανά διάµετρο - σύµφωνα µε τους επίσηµους πίνακες βαρών των γερµανικών κανονισµών 
- τα µήκη των σιδηρών ράβδων, τα µερικά και ολικά βάρη των προβλεπόµενων οπλισµών κτλ. Η τοποθέτη-
ση των οπλισµών ελέγχεται και η παραλαβή τους γίνεται πριν τη διάστρωση του σκυροδέµατος. Οι συντα-
χθέντες πίνακες, µετά την παραλαβή των οπλισµών, υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία. Οι 
εγκεκριµένοι πίνακες των τοποθετηµένων οπλισµών µε τα βάρη τους, αποτελούν την επιµέτρηση των οπλι-
σµών. 

γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες χαλύβων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα απο-
τελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απά-
νες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

δ. Η πληρωµή του σιδηρού οπλισµού γίνεται µόνο µετά την παραλαβή από την Υπηρεσία των ξυλοτύπων και 
του σιδηρού οπλισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Τεύχους και της εγκεκριµένης τεχνικής µελέ-
της (κατηγορία χάλυβα, διάµετροι, διαστάσεις και µορφή) και τους εγκεκριµένους κανονισµούς (DΙΝ 1015 
και συµπληρωµατικές εγκύκλιοι, ΕΚΟΣ κτλ.). 

 

 

360. ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

360.1  Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
(α) Σιδηρά κατασκευή νοείται κάθε πλαισιωτή, κελυφωτή ή κρεµαστή κατασκευή ή συνδυασµός αυτών, µε φέ-

ροντα στοιχεία από δοµικό χάλυβα (µορφοσίδηρος - κοίλες διατοµές). 

(β) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει τις γενικές απαιτήσεις για πάσης φύσεως υπέργειες και 
υπόγειες σιδηρές κατασκευές.  Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- σιδηρές κατασκευές κτιρίων 

- σιδηρές κατασκευές γεφυρών 

- χειρολισθήρες, στηθαία ασφαλείας και λοιπά σιδηρά εξαρτήµατα στα µεταλλικά στηθαία ασφαλείας  

- ενσωµατωµένα σε σκυρόδεµα ελάσµατα (π.χ. περιµετρική διαµόρφωση σε ανθρωποθυρίδες επίσκε-
ψης από οπλισµένο σκυρόδεµα, σε φρεάτια της αποχέτευσης, σε καλύµµατα επίσκεψης φρεατίων κτλ) 

- σιδηρές κατασκευές και πλαίσια στήριξης τους   

- αγκυρώσεις σε σκυρόδεµα και κοχλίες αγκύρωσης  

- χαλύβδινα στοιχεία έργων αποχέτευσης, αποστράγγισης, άρδευσης, οδοφωτισµού, τηλεφωνοδότησης, 
σήµανσης, περίφραξης κτλ. 

- σιδηρές κατασκευές κλιµάκων, πλατυσκάλων και κιγκλιδωµάτων 

- υδρορροές από σιδηροσωλήνα 
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360.2 Υλικά 
(α) Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. Οι ράβδοι πρέπει να έχουν οµοιό-

µορφη διατοµή, να είναι απόλυτα ευθύγραµµες και να µην παρουσιάζουν καµία ανωµαλία στις επιφάνειες 
και στις ακµές τους. Οι ίδιες απαιτήσεις ισχύουν και για τα χρησιµοποιούµενα ελάσµατα. 

(β) Όλα τα υλικά από χάλυβα θα είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα έκδοση των συναφών Γερµανικών προδια-
γραφών που παρατίθενται κατωτέρω : 

Πίνακας 360.2 – 1 

# Υλικά Προδιαγραφές 
1 2 3 

1 ∆οµικός χάλυβας για µεταλλικές κατασκευές DΙΝ 17100 

2 Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες υψηλής αντοχής  DΙΝ 6914, 6915 και 6916 

3 Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες γενικής χρήσης DΙΝ 7989 και 7990  

 

(γ) Τα εξαρτήµατα σύνδεσης και λειτουργίας πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 

(δ) Στην   περίπτωση   προµήθειας   έτοιµων   υλικών   από   το   εξωτερικό,   ο   Ανάδοχος   είναι υποχρεωµέ-
νος να υποβάλλει στην Υπηρεσία στοιχεία που να αποδεικνύουν την οργάνωση και την παραγωγική ικανό-
τητα του κατασκευαστή. Κατόπιν, µετά την έγκριση της Υπηρεσίας, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο τα θε-
ωρηµένα τιµολόγια προµήθειας των υλικών από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η πιστοποιούµενη ποσότητα 
αγοράστηκε από τον κατασκευαστή για τον οποίο χορηγήθηκε η έγκριση. Τα παραστατικά αυτά στοιχεία 
των τιµολογίων ισχύουν και για την περίπτωση προµήθειας από την εγχώρια αγορά και αποτελούν δικαιο-
λογητικό που συνοδεύει την πιστοποίηση αυτής της εργασίας.  

360.3 Εκτέλεση Εργασιών 

360.3.1 Γενικά 

(α) Η τοποθέτηση και η χρήση όλων των σιδηρών κατασκευών του παρόντος θα γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια 
και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οποιεσδήποτε αλλαγές επί της χρήσης ή τοποθέτησης των στοιχείων προ-
τείνονται από τον Ανάδοχο υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν την εφαρµογή τους. 

 (β) Επί µέρους στοιχεία, που παρουσιάζουν στρεβλώσεις ή άλλου είδους παραµορφώσεις, δεν τοποθετούνται 
πριν την αποκατάσταση των ελαττωµάτων τους. Όσα στοιχεία υπέστησαν σοβαρές βλάβες κατά την κατερ-
γασία απορρίπτονται και αποµακρύνονται από το εργοτάξιο άµεσα. ∆εν επιτρέπεται σφυρηλάτηση, η οποία 
είναι δυνατόν να προξενήσει βλάβες ή παραµόρφωση των στοιχείων. 

(γ) Ο Ανάδοχος προσκοµίζει όλα τα απαιτούµενα υλικά συγκόλλησης, τα αγκύρια, τα προσωρινά αντιστηρίγµα-
τα, τους αµφιδέτες, τις σφήνες, τους κοχλίες και τα λοιπά υλικά, τα οποία απαιτούνται για την τοποθέτηση 
και συγκράτηση των σιδηρών κατασκευών στην κατάλληλη θέση κατά τη διάρκεια της διάστρωσης σκυρο-
δέµατος ή κονιάµατος. 

(δ) Τα σιδηρά στοιχεία κατασκευάζονται σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισµένα και οργανωµένα. Η ανάθεση της 
κατασκευής των στοιχείων γίνεται από τον Ανάδοχο, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία 
έχει προηγουµένως εξακριβώσει τις δυνατότητες του εργοστασίου κατασκευής όσον αφορά τον εξοπλισµό 
και το ειδικευµένο προσωπικό. Στο συµφωνητικό της ανάθεσης µεταξύ Αναδόχου και εργοστασίου, πρέπει 
να περιλαµβάνεται σαφής όρος που να επιτρέπει την επίσκεψη των εκπροσώπων της Υπηρεσίας στο ερ-
γοστάσιο οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα και ώρα, καθώς και την παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας σε αυ-
τήν από το εργοστάσιο. 

(ε) Πριν από την έναρξη εφαρµογής των σχεδίων, ο Ανάδοχος, µε δική του µέριµνα και ευθύνη, ελέγχει µε α-
κρίβεια τις διαστάσεις των κενών, εντός των οποίων θα στερεωθούν τα σιδηρά στοιχεία της κατασκευής και 
ενηµερώνει έγγραφα την Υπηρεσία για ενδεχόµενες αποκλίσεις. 

(στ) Όλα τα στοιχεία της κατασκευής πρέπει να κόβονται στις καθορισµένες από τα σχέδια διαστάσεις και να 
συναρµολογούνται µε απόλυτη ακρίβεια, ώστε να παρουσιάζουν τέλειες συνδέσεις και συνεχείς επιφάνειες. 

(ζ) Η ανοχή ανοµοιοµορφίας διατοµών είναι 1 %. 

(η) Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 

- Τα τµήµατα της κατασκευής κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες των εγκεκριµένων κατα-
σκευαστικών σχεδίων, που υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν από την έναρξη των ερ-
γασιών κατασκευής. Στα κατασκευαστικά σχέδια θα περιέχονται, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες πληρο-
φορίες: 

i. η θέση των σιδηρών µελών 

ii. η διατοµή και το ακριβές µήκος των µελών 

iii. η τάση διαρροής του χάλυβα που χρησιµοποιείται για το σχεδιασµό της κατασκευής 

iv. οι θέσεις, στις οποίες θα τοποθετηθούν γαλβανισµένα σιδηρά µέλη 
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v. ο τύπος των συνδέσεων (κοχλιωτών συνδέσεων ή συγκολλήσεων) 

vi. οι θέσεις των συνδέσεων µε κοχλίες υψηλής αντοχής και οι συνδέσεις κυλίσεων, καθώς και τα 
αναλαµβανόµενα φορτία και οι τάσεις 

vii. η ακριβής θέση των συγκολλήσεων  

viii. οι θέσεις των συγκολλήσεων, στις οποίες απαιτούνται µη καταστροφικοί έλεγχοι 

ix. ο τύπος και οι διαστάσεις των συγκολλήσεων (πάχος, µήκος) 

x. οι λεπτοµέρειες των κόµβων (διαστάσεις και πάχη κοµβοελασµάτων, πλακών έδρασης, µέσων 
συνδέσεως κτλ) 

xi. οι απαιτούµενες επικαλύψεις, χρωµατισµοί κτλ. 

- Σε στοιχεία µε απαιτήσεις λείας και συνεχούς εξωτερικής επιφάνειας, οι επιφάνειες των συγκολλήσεων 
λειαίνονται µέχρι την πλήρη ισοπέδωση τους (π.χ. στις ορατές επιφάνειες, όταν δεν υπάρχουν αντεν-
δείξεις στη λείανση τους, που θα πρέπει εγκριθούν από την Υπηρεσία). 

- Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη, οι αγκυρώσεις (π.χ. ωτία στερέω-
σης, συνδετήρες, αναρτήρες και αντηρίδες) κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό των αντίστοιχων µεταλ-
λικών κατασκευών και θα έχουν το ίδιο τελείωµα µε αυτές. 

- Όλες οι εκτεθειµένες αιχµές, που έχουν αποτµηθεί µε πριόνι, ψαλίδι, ή µε τη βοήθεια φλόγας, θα λειαί-
νονται µέχρι να εξαφανισθούν τυχόν γρέζια, ή αιχµηρές γωνίες. 

360.3.2 Συγκολλήσεις 

(α) Γενικά 

- Η συγκόλληση ενδείκνυται να γίνεται µε ισχυρό ηλεκτρικό τόξο (ηλεκτροκόλληση). Η θέρµανση φτάνει 
είτε µέχρι ερυθροπύρωσης, οπότε ακολουθεί σφυρηλάτηση των συγκολληµένων  τεµαχίων,   είτε   µέ-
χρι   τοπικής   σύντηξης   τους   µε   τη   µεσολάβηση συγκολλητικού µετάλλου , το οποίο φέρεται σε 
ράβδους 3 mm - 4 mm (αυτογενής συγκόλληση). 

- Το µέσο συγκόλλησης έχει παρεµφερή ή και διαφορετική σύνθεση µε τα συνδεόµενα τεµάχια, π.χ. 
κράµατα αργύρου και χαλκού (ασηµοκόλληση) ή χαλκού και κασσίτερου (µπρουτζοκόλληση), τα οποία 
µάλιστα επιτρέπουν υποβιβασµό της θερµοκρασίας πύρωσης των προς συγκόλληση στοιχείων. 

- Η συγκόλληση δεν γίνεται επιφανειακά κατά µήκος της γραµµής επαφής των συγκολλούµενων στοι-
χείων αλλά µετά από σχηµατισµό εγκοπής, στην οποία εισχωρεί το τηκόµενο συγκολλητικό µέσο, γιατί, 
διαφορετικά, και µάλιστα µετά την αφαίρεση των εξογκωµάτων (λιµάρισµα της συγκόλλησης), η ένωση 
εξασθενεί αισθητά . 

(β) Προετοιµασία  

- Τα προς συγκόλληση στοιχεία κόβονται επακριβώς στις διαστάσεις τους µε τις αιχµές τους κοµµένες µε 
φλόγιστρο ή µε µηχανικό τρόπο, ώστε να επιτρέπουν έντονη διείσδυση και καλή σύντηξη του υλικού 
συγκόλλησης και του υλικού βάσης. 

- Οι κοµµένες επιφάνειες θα είναι απαλλαγµένες από ορατές ή / και επιβλαβείς ατέλειες, όπως λεπίσµα-
τα και επιφανειακές ατέλειες από την κοπή ή τους χειρισµούς φλόγιστρου κοπής. Οι επιφάνειες των 
προς συγκόλληση πλακών θα είναι απαλλαγµένες από σκουριά, λίπος ή άλλα ξένα υλικά. 

(γ) Εκτέλεση  

- Όλες οι συγκολλήσεις εκτελούνται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του DΙΝ 8563. 

- Εξωτερικές συγκολλήσεις (ραφές) επιτρέπονται µόνο όταν µπορούν να παραµείνουν εµφανείς ή όταν 
τα προς συγκόλληση τµήµατα είναι µικρού πάχους (κάτω από 3 mm), οπότε κατά την πύρωση προκα-
λείται σύντηξη στην θέση του αρµού επαφής. 

360.3.3 Οπές 

(α) Οι οπές θα διαµορφώνονται ακριβώς στις θέσεις και θα έχουν το σχήµα και τις διαστάσεις που προβλέπο-
νται από τα κατασκευαστικά σχέδια. Αν η ευθυγράµµιση τους είναι ανεπιτυχής το αντίστοιχο µέλος απορρί-
πτεται από την Υπηρεσία. 

(β) Οι οπές θα είναι κάθετες προς τα µέλη και θα ανοίγονται χωρίς γρέζια και µη κανονικά άκρα.  

(γ) Οι οπές στα υλικά πάχους µεγαλύτερου από 6 mm ανοίγονται µε περιστροφικό τρυπάνι, ενώ οι υπόλοιπες 
µπορούν να ανοιχθούν µε διατρητικό µηχάνηµα ή µε τρυπάνι. 

(δ) Οι αποστάσεις των άκρων και των οπών για τους κοχλίες θα είναι σύµφωνες µε τα ισχύοντα πρότυπα DΙΝ. 

360.3.4 Κοχλίες, Ροδέλες, ∆ακτύλιοι, Περικόχλια 

Οι κοχλίες τοποθετούνται και στερεώνονται σύµφωνα µε το DΙΝ 18800-7. 
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360.3.5 Κοχλίες Αγκύρωσης, Σωληνωτοί Μανδύες και άλλες Μεταλλικές Κατασκευές 

(α) Οι ενσωµατωµένοι κοχλίες αγκύρωσης, µε ή χωρίς σωληνωτούς µανδύες, θα κατασκευασθούν κατά τις υ-
ποδείξεις των σχεδίων. Οι κοχλίες αγκύρωσης τοποθετούνται επιµελώς, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή συ-
ναρµογή µε τα εµπηγµένα στοιχεία. 

(β) Ο καθαρισµός και ο χρωµατισµός εκτελούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα ενσωµατωµένα 
στο σκυρόδεµα µεταλλικά στοιχεία τοποθετούνται µε ακρίβεια στη θέση τους κατά τη σκυροδέτηση, αλλιώς 
παραµένουν υποδοχές στο σκυρόδεµα για τη µεταγενέστερη, µετά την πήξη του σκυροδέµατος τοποθέτηση 
και αγκύρωση του µεταλλικού στοιχείου. Η υποδοχή πληρώνεται κατόπιν µε κονίαµα. 

360.3.6 Στηρίξεις 

Η τοποθέτηση και στήριξη των σιδηρών στοιχείων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το αµετά-
θετο τους και να αποκλείεται οποιαδήποτε παραµόρφωση τους. Γενικά οι στερεώσεις των σιδηρών στοιχείων ακο-
λουθούν τα σχέδια της µελέτης. 

360.3.7 Υδρορροές 

Οι υδρορροές κατασκευάζονται από γαλβανισµένη λαµαρίνα, µε διάµετρο την οριζόµενη στα σχέδια της µελέτης. 

360.3.8 Αντιδιαβρωτική Προστασία 

(α) Η αντιδιαβρωτική προστασία στοιχείων από δοµικό χάλυβα επιτυγχάνεται µε τις ακόλουθες µεθόδους: 

- Κατάλληλα επιχρίσµατα (βαφές), σε µία ή περισσότερες στρώσεις 

- Γαλβάνισµα 

Τα περισσότερα στοιχεία από δοµικό χάλυβα είναι βαµµένα από το εργοστάσιο. Εφόσον η εν λόγω προ-
στασία δεν επαρκεί, τότε προδιαγράφεται στην οικεία µελέτη η κατάλληλη πρόσθετη αντιδιαβρωτική προ-
στασία (επιχρίσµατα και/ή γαλβάνισµα), ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες περιβάλλοντος στον τόπο 
του έργου και τον αριθµό των ετών µέχρι την πρώτη συντήρηση. 

(β) Γενικά για την κατασκευή και τον έλεγχο της αντιδιαβρωτικής προστασίας έχουν εφαρµογή τα πρότυπα του 
πίνακα 360.3–1. Τα πρότυπα για τις βαφές αντιδιαβρωτικής προστασίας αναφέρονται στο άρθρο 400 
«Χρωµατισµοί». 

Πίνακας 360.3 – 1: Προδιαγραφές αντιδιαβρωτικής προστασίας 

# Υλικά Προδιαγραφές 
1 2 3 

1 Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών κατασκευών µε επι-
χρίσµατα 

DIN EN ISO 12944-4 έως DIN EN 
ISO 12944-8 

2 Αντιδιαβρωτική προστασία µε επιχρίσµατα και µανδύες για 
φέροντα δοµικά µεταλλικά στοιχεία µε λεπτότοιχες διατοµές 

DIN 55928-8 

3 Προετοιµασία των επιφανειών µεταλλικών δοµικών στοιχείων 
για γαλβάνισµα εν θερµώ 

DIN 8567 

4 Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών κατασκευών µε γαλ-
βάνισµα εν θερµώ – Ψευδάργυρος, αλουµίνιο και κράµατα 
αυτών 

DIN EN 22063 

 

(γ) Η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών κατασκευών µε γαλβάνισµα εν θερµώ γίνεται σε εργαστήριο ε-
γκεκριµένο από την Υπηρεσία. 

(δ) Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε να αποφεύγονται οι παραµορφώσεις που ενδεχόµενα προκαλούνται 
από το γαλβάνισµα εν θερµώ. Πριν από την ανάθεση του γαλβανίσµατος σε εργοστάσιο, ή πριν την εκτέλε-
ση του γαλβανίσµατος σε δική του βιοµηχανική εγκατάσταση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ζητήσει 
την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις γαλβανίσµατος, προκει-
µένου να µορφώσει γνώµη αν τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις. 

(ε) Εφιστάται η προσοχή για τη δυσκολία γαλβανίσµατος χαλύβων µε περιεκτικότητα σε πυρίτιο µεγαλύτερη 
από 0,04%. 

(στ) Το γαλβάνισµα των επιµηκών ράβδων γίνεται υποχρεωτικά σε κατακόρυφα γαλβανιστήρια. Επιµήκεις ρά-
βδοι είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

- Ιστοί ηλεκτροφωτισµού 

- Αυλακωτή λαµαρίνα στηθαίων ασφαλείας και ορθοστατών στηθαίων ασφαλείας 

- Επιµήκεις ράβδοι στηθαίων τεχνικών έργων 

- Σιδηροσωλήνες (για χειρολισθήρες στηθαίων, κιγκλιδώµατα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση). 
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(ζ) Πριν από την επιψευδαργύρωση (γαλβάνισµα), όλες οι επιφάνειες και οι περιοχές των συγκολλήσεων κα-
θαρίζονται από ίχνη οξειδώσεων, λιπαρές ουσίες, κατάλοιπα των συγκολλήσεων, ή άλλες επιβλαβείς ουσί-
ες. 

(η) Τα στοιχεία που συνδέονται µε κοχλίες γαλβανίζονται πριν τη σύνδεση τους, οι δε αιχµές εφαπτόµενων επι-
φανειών σε αρµούς συγκολλήσεων, συγκολλούνται µέχρι την τέλεια σφράγιση του αρµού.  

(θ) Γαλβανισµένες προς χρωµατισµό επιφάνειες δεν υφίστανται καµιά χηµική επεξεργασία. 

(ι) Τα ενσωµατούµενα µεταλλικά ελάσµατα, που φέρουν συγκολλητούς πύρους  ή ράβδους αγκυρώσεων, 
γαλβανίζονται µετά από την συγκόλληση τους. 

(ια) Σε περίπτωση χρησιµοποίησης επιχρίσµατος (βαφής) για αντιπυρική προστασία, αυτό (υλικά και κατα-
σκευή) πρέπει να προδιαγράφεται στην οικεία µελέτη και θα χρησιµοποιείται µόνο µετά από γραπτή εντολή 
της Υπηρεσίας. Η εν λόγω αντιπυρική προστασία πρέπει να επισηµαίνεται και δεν επιτρέπεται να τοποθε-
τούνται επί αυτής άλλα πρόσθετα επιχρίσµατα. 

360.3.12 Έλεγχοι 

 (α) Από τα προσκοµισθέντα στο εργοτάξιο σιδηρά είδη λαµβάνονται δοκίµια σε ποσοστό κυµαινόµενο από 
0,5% - 1,0% των γαλβανισµένων σιδηρών στοιχείων κάθε διακεκριµένης κατηγορίας (κυµατοειδή ελάσµατα 
στηθαίων, ορθοστάτες στηθαίων, σιδηροσωλήνες, σιδηρά είδη φρεατίων, κλωβοί αγκύρωσης στηθαίων, 
κλωβοί αγκύρωσης ιστών οδοφωτισµού κτλ.) και κατ' ελάχιστον 2 τεµάχια από κάθε διακεκριµένη κατηγορί-
α. 

(β) Η δειγµατοληψία θα γίνεται από αρµόδια επιτροπή που θα ορισθεί από την Υπηρεσία. 

(γ) Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του πίνακα 360.3-1, ανάλογα µε το είδος της 
αντιδιαβρωτικής προστασίας 

360.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Η εργασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

• την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου των έργων, επεξεργασία, συναρµολόγηση, συγκόλληση, τοποθέτηση 
κτλ των σιδηρών εξαρτηµάτων, κοχλιών, ροδελών, περικοχλίων στηρίξεων και λοιπών απαιτούµενων υλι-
κών και µικροϋλικών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας 

• τη δηµιουργία οπών για την πάκτωση των στοιχείων αγκύρωσης 

• την προµήθεια των απαιτούµενων υλικών και την κατασκευή βάσης υποδοχής 

• την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 

360.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
(α) Οι εργασίες σιδηρών κατασκευών θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (kg) ή µετρικούς τόνους (t), πλήρως πε-

ραιωµένων, ανά κατηγορία σιδηράς κατασκευής (δοµικά σιδηρά στοιχεία κτιρίων, τεχνικών έργων κτλ., ελά-
σµατα, λοιπές σιδηρές κατασκευές) και σιδήρου / χάλυβα, που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα 
γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.  Η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών 
κατασκευών δεν επιµετράται ξεχωριστά, καθώς η δαπάνη της θεωρείται ανηγµένη στην ανά kg ή t τιµή των 
σιδηρών κατασκευών. 

(β) Το βάρος των σιδηρών κατασκευών θα υπολογίζεται µε βάση τα µοναδιαία βάρη, που καθορίζονται σε επί-
σηµους αναγνωρισµένους καταλόγους, επί τα εγκεκριµένα µήκη ή τις επιφάνειες των επιµέρους µελών, α-
φαιρουµένων των κάθε φύσης ανοιγµάτων, οπών και αποκοπτόµενων τµηµάτων. Για τον υπολογισµό του 
βάρους των αφαιρουµένων τµηµάτων θα ογκοµετράται το κάθε τµήµα και ο προκύπτων όγκος θα πολλα-
πλασιάζεται επί το ειδικό βάρος του σιδήρου / χάλυβα, που ορίζεται ως 7.850 kg/m3.  Τα βάρη των συγκολ-
λήσεων, των ήλων και των κοχλιών, περιλαµβανοµένων των ροδελών, των περικοχλίων και των κεφαλών, 
θα υπολογίζονται είτε από επίσηµους αναγνωρισµένους καταλόγους είτε µε ακριβή ογκοµέτρηση και πολ-
λαπλασιασµό επί το ειδικό βάρος ως άνω και θα προσµετρώνται στο βάρος της κατασκευής για την οποία 
προορίζονται, χωρίς διάκριση κατά ποιότητες, αντοχές κτλ.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγκεκριµένος 
κατάλογος ή ευχερής τρόπος επιµέτρησης σύνθετων κατασκευών, η επιµέτρηση γίνεται µε βάση τα πραγ-
µατικά βάρη των µελών της κατασκευής (ζύγιση, ζυγολόγιο) που επαληθεύονται µε παρουσία και πιστοποί-
ηση εκπροσώπου της Υπηρεσίας.  

(β) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες σιδηρών κατασκευών και σιδήρου / χάλυ-
βα. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω πα-
ράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι 
αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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400. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

400.1  Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

400.1.1 Πεδίο Εφαρµογής  

α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει εργασίες των συνηθέστερων κατηγοριών χρωµατισµών µε τις 
απαιτούµενες προεργασίες, καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυ-
ναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν, τα υπόλοιπα 
Συµβατικά Τεύχη και κατά τις εντολές της Υπηρεσίας. 

β. Στο παρόν περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες χρωµατισµών: 

- χρωµατισµοί µε πλαστικό χρώµα κοινοί ή σπατουλαριστοί σε εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες 

- τσιµεντοχρωµατισµοί 

- ασβεστοχρωµατισµοί 

- ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ή σπατουλαριστοί ξύλινων ή σιδηρών επιφανειών 

- βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων ή σιδηρών επιφανειών 

- χρωµατισµός γυψοσανίδων 

- χρωµατισµός ξύλινων κουφωµάτων 

- χρωµατισµοί αντιδιαβρωτικής προστασίας σιδηρών κατασκευών 

- ανάγλυφοι χρωµατισµοί (ρελιέφ) 

γ. Χρωµατισµοί που τυχόν δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο, κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα 
άρθρα της ΕΤΣΥ. Eιδικοί χρωµατισµοί (εποξειδικά χρώµατα κτλ) εφαρµόζονται κατά τις οδηγίες των εργο-
στασίων παραγωγής των υλικών. 

400.1.2 Ορισµοί  

Οι χρωµατισµοί κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε την επιφάνεια εφαρµογής τους, το είδος του χρησιµοποιούµενου 
υλικού (ταχύτητα ξήρανσης, σύσταση, χρήση) και τη µέθοδο εφαρµογής τους. Ανάλογα µε το είδος του χρώµατος 
διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Ελαιοχρωµατισµοί: Χρωµατισµοί µε ελαιοχρώµατα (λαδοµπογιές) απλοί ή σπατουλαριστοί επί επιχρισµέ-
νων, ξύλινων ή µεταλλικών επιφανειών ή επί θερµαντικών σωµάτων. 

• Χρωµατισµοί µε πλαστικά χρώµατα επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιχρισµένων ή ξύλινων επιφανειών 
σπατουλαριστοί ή κοινοί 

• Υδροχρωµατισµοί, µε υδατοδιαλυτά χρώµατα (υδροχρώµατα, νεροµπογιές) όπως τα ασβεστοχρώµατα και 
τα τσιµεντοχρώµατα. 

• Βερνικοχρωµατισµοί µε διάφορα είδη βερνικοχρωµάτων (π.χ. ριπολίνες, ντούκο, βερνίκια εποξειδικών ρητι-
νών) επί σιδηρών, ξύλινων, ελαιοχρωµατισµένων  ή σπατουλαρισµένων επιφανειών σε εξωτερικούς ή εσω-
τερικούς χώρους. 

400.2 Υλικά 

400.2.1 Γενικές Απαιτήσεις 

α. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στους χρωµατισµούς διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

- υλικά προστασίας ή συντήρησης της επιφάνειας (αντισκωριακά, αντιµυκητικά, αντιδιαβρωτικά κτλ) 

- υλικά υποστρώµατος ή ενδιάµεσης στρώσης  

- υλικά τελικών στρώσεων (χρώµατα, βερνίκια). 

β. Οι χρωµατισµοί, τα αστάρια, οι πρώτες και οι τελικές στρώσεις για οποιαδήποτε επιφάνεια θα προέρχονται 
από τον ίδιο, αναγνωρισµένο και εγκεκριµένο από την Υπηρεσία κατασκευαστή. 

γ. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία και συµβατά µε τις επιφάνειες, στις οποίες 
πρόκειται να εφαρµοσθούν. Πριν την οριστική επιλογή των αποχρώσεων των χρωµατισµών ο Ανάδοχος εί-
ναι υπεύθυνος για την εφαρµογή της χρωµατικής µελέτης και για την υποβολή προς έγκριση στην Υπηρεσία 
δειγµάτων χρωµάτων σε µικρές επιφάνειες σύµφωνα µε το χρωµατολόγιο RAL και πιστοποιητικών από κά-
θε υλικό. Ο έλεγχος των δειγµάτων αφορά στο χρώµα και στα συστατικά του υλικού. Τα πιστοποιητικά επι-
βεβαιώνουν ότι τα υλικά ικανοποιούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές. Η Υπηρεσία αφού επιλέξει τις απο-
χρώσεις και εγκρίνει τα υλικά, δίνει έγγραφη εντολή στον Ανάδοχο να προβεί στην περαιτέρω εργασία των 
χρωµατισµών. 
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δ. Ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί τα υλικά σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου παραγωγής, τις προ-
διαγραφές του παρόντος και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

ε. Λόγω της µεγάλης σηµασίας που έχουν τα χρησιµοποιούµενα εργαλεία για την επιτυχία των χρωµατισµών, 
ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφοδιάζει το προσωπικό του µε καινούργια και άριστης ποιότητας ερ-
γαλεία διαφόρων µεγεθών και µορφών, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 

στ. Τα χρώµατα πρέπει να αποδίδουν επιφάνειες µε αντοχή στις συνθήκες του περιβάλλοντος, το πλύσιµο και 
τρίψιµο µε συνηθισµένα απορρυπαντικά. Η απόχρωση των επιφανειών πρέπει να παραµένει σταθερή. 

ζ. Από την αρχιτεκτονική µελέτη προδιαγράφονται οι απαιτούµενες τιµές των ακόλουθων ιδιοτήτων των χρω-
µάτων. Η επιλογή των υλικών ακολουθεί τις τιµές αυτές και αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου: 

- στιλπνότητα 

- αδιαφάνεια / βαθµός καλυπτικότητας 

- πρόσφυση 

- ελαστικότητα 

- ανθεκτικότητα 

- επικινδυνότητα 

η. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται σε ξύλινες επιφάνειες πρέπει να έχουν τις εξής ιδιότητες: 

- Να είναι αρκετά λεπτόρρευστα, ώστε να έχουν πολύ καλή πρόσφυση και δυνατότητα διεισδύσεως σε 
βάθος στη µάζα του ξύλου. 

- Να περιέχουν µυκητοκτόνες και εντοµοκτόνες ουσίες, ώστε να εξασφαλίζουν αποτελεσµατική και µα-
κροχρόνια προστασία από τους µύκητες κτλ αλλά να µην είναι επιβλαβείς στους ανθρώπους. 

- Να περιέχουν ρητίνες που εξασφαλίζουν υδατοστεγανότητα και πολύ καλή αντοχή στην ηλιακή ακτινο-
βολία που εµποδίζει την ανάπτυξη µυκήτων. 

- Να περιέχουν διαφανείς χρωστικές ουσίες και διαφανή οξείδια του σιδήρου που απορροφούν την υπε-
ριώδη ακτινοβολία και εµποδίζουν τη σκλήρυνση και την καταστροφή του υµένα. 

400.2.2 Προδιαγραφές 

Οι σηµαντικότερες ισχύουσες προδιαγραφές για τους χρωµατισµούς παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει υλικά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές αυτές ή άλλες ισοδύναµες της έγκρι-
σης της Υπηρεσίας και να διενεργεί τους αντίστοιχους ελέγχους και δοκιµές, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία. 

Πίνακας 400.2.2 : Ισχύουσες Προδιαγραφές για Χρωµατισµούς 

# Εργασία ή Απαίτηση Πρότυπο 
1 2 5 

1 Ορολογία χρωµάτων και βερνικιών ΕΛΟΤ 547 

2 Όροι και ορισµοί για υλικά επικάλυψης ΕΛΟΤ ΕΝ 4618 

3 Χρώµατα, βερνίκια  - Όροι και ορισµοί των υλικών επιχρίσεως - Μέρος 1, 
Γενικοί Όροι 

ΕΛΟΤ ΕΝ 971 

4 Υλικά και συστήµατα επιχρίσεως για εξωτερικούς τοίχους και σκυρόδεµα ΕΛΟΤ ΕΝ 1062 

5 Πλαστικά Χρώµατα ΕΛΟΤ 788 

6 Βερνικοχρώµατα ΕΛΟΤ 864 

7 Προσδιορισµός αντοχής στην τριβή ΕΛΟΤ 1047 

8 Πρακτική απόδοση µε τη µέθοδο πινέλου ΕΛΟΤ 1205 

9 Προσδιορισµός αντοχής υγρών χρωµάτων στην εξάπλωση της καύσης ΕΛΟΤ 1206 

10 ∆ειγµατοληψία πρώτων υλών ΕΛΟΤ 121 

11 Προσδιορισµός καλυπτικής ικανότητας  

12 Εφαρµογή χρώµατος µε πινέλο σε µεγάλη επιφάνεια ΕΛΟΤ 694 

13 Μέθοδοι δοκιµών αξιολόγησης της συµβατότητας ενός προϊόντος µε την 
προς επίστρωση επιφάνεια 

ΕΛΟΤ 765 

14 Οδηγίες για τη δοκιµή επίδρασης φυσικών και καιρικών συνθηκών ΕΛΟΤ 824 

15 Οδηγίες για τη δοκιµή επίδρασης φυσικών καιρικών συνθηκών ΕΛΟΤ 824 

16 Προσδιορισµός κατάστασης και χρόνου πλήρους ξήρανσης – Μέθοδος 
δοκιµής 

ΕΛΟΤ ΕΝ 29117 

17 Εκτίµηση του βαθµού κιµωλίασης επιχρισµάτων για γενική χρήση ΕΛΟΤ 875 
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# Εργασία ή Απαίτηση Πρότυπο 
1 2 5 

18 ∆οκιµή πρόσφυσης ΕΛΟΤ 856 

19 Υπόστρωµα βερνικωµάτων πινέλου (βελατούρα) ΕΛΟΤ 876 

20 Ανάγλυφοι χρωµατισµοί τοίχων (ρελιέφ) ΕΛΟΤ 924 

21 Αστάρι προπαρασκευαστικό µεταλλικών επιφανειών ΕΛΟΤ 965 

22 Προσδιορισµός αντοχής στην υγρή απόξεση και δυνατότητας καθαρισµού 
των επιχρίσεων 

ΕΝ ISO 11998 

23 Χρώµατα και βερνίκια και πρώτες ύλες αυτών – Θερµοκρασίες και υγρασί-
ες για εγκλιµατισµό και δοκιµές 

ΕΛΟΤ ΕΝ 23270  

24 ∆οκιµή αντοχής βερνικιών και ρητινών σε καυσαέρια ΕΛΟΤ 930 

25 Εξέταση και προετοιµασία δειγµάτων για δοκιµή ΕΛΟΤ ΕΝ 1513 

26 ∆ειγµατοληψία ΕΛΟΤ ΕΝ 15528 

27 ∆οκιµή Χάραξης ΕΛΟΤ ΕΝ 1518 

28 Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρµογή χρωµάτων 
και σχετικών προϊόντων – Οπτική αξιολόγηση της καθαρότητας της επιφά-
νειας 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8501 

400.2.3 ∆ιάφορα Υλικά  

α. Τα χρώµατα αποτελούνται από τα ακόλουθα συστατικά: 

- τις χρωστικές ουσίες, οι οποίες είναι ανόργανα ή οργανικά πολύ λεπτόκοκκα υλικά 

- το συνδετικό µέσο ή φορέας, που συνενώνει τους κόκκους της χρωστικής ουσίας και σχηµατίζει µια 
οµοιόµορφη και ανθεκτική µεµβράνη µετά την εξάτµιση του διαλυτικού ή αραιωτικού 

- το διαλυτικό ή αραιωτικό, που διατηρεί σε ρευστή µορφή το µίγµα και βοηθά στο σχηµατισµό της χρω-
µατικής µεµβράνης. 

β. Λινέλαιο 

- Το λινέλαιο αποτελεί το βασικό συστατικό των ελαιοχρωµάτων και των ασταριών. Κυριότερη του ιδιό-
τητα, είναι η ξήρανση του από την επιφάνεια προς το βάθος, όταν έρχεται σε επαφή µε το οξυγόνο του 
περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, οι στρώσεις των ελαιοχρωµάτων πρέπει να είναι λεπτού πάχους, αλ-
λά και η κάθε µια από αυτές να εφαρµόζεται µετά την ξήρανση της προηγούµενης. Χρησιµοποιείται είτε 
ωµό είτε βρασµένο. 

- Η ξήρανση του ωµού λινελαίου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 36 ώρες. ∆ιαφορετικά η Υπηρεσία απορρί-
πτει την όλη εργασία και επιβάλλει στον Ανάδοχο την ανακατασκευή της. Το ωµό λινέλαιο σε σύγκριση 
µε το βρασµένο δεν σκουραίνει το χρωµατισµό και δεν «ζαρώνει» ή «φουσκαλιάζει» τη χρωµατική 
στρώση της επιφάνειας. Απαγορεύεται η χρήση του σε πορώδεις επιφάνειες (τούβλα, κεραµίδια, και-
νούργια επιχρίσµατα κτλ), ενώ επιβάλλεται η χρήση του στην παρασκευή των ασταριών.  

- Το βρασµένο λινέλαιο είναι αρκετά σκουρότερο από το ωµό, αλλά όπως και αυτό, επιταχύνει την ξή-
ρανση (24 h - 26 h) του χρωµατισµού και αυξάνει την ελαστικότητα του. Παράγεται µε θέρµανση µίγµα-
τος ωµού λινελαίου και µικρής ποσότητας στεγνωτικού υλικού και χρησιµοποιείται για εξωτερικούς 
χρωµατισµούς (σε ποσοστό 25% -33% του ωµού), ή όπου απαιτείται η επιτάχυνση της ξήρανσης. Για 
το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται και στερεωτικές ουσίες. 

γ. Υαλόχαρτα 

- Τα υαλόχαρτα είναι φύλλα χαρτιού από την µία όψη, µε επικολληµένα θρύµµατα ύαλου από την άλλη. 
Χρησιµοποιούνται πριν την εφαρµογή των χρωµατισµών για τον καθαρισµό των επιχρισµάτων και λοι-
πών επιφανειών µε επίτριψη. Ανάλογα µε το µέγεθος των θρυµµάτων του ύαλου, τα υαλόχαρτα χαρα-
κτηρίζονται ως αδρά (χονδρά), λεπτά (ψιλά) ή πολύ λεπτά, µε την ένδειξη Νο 2, Νο 0 κτλ. 

- Για τις πολύ λεπτές επιτρίψεις χωρίς τον κίνδυνο εµφάνισης χαραγών, χρησιµοποιούνται τριµµένα υα-
λόχαρτα, τα οποία ονοµάζονται κοινά απόχαρτα. 

- Τα σµυριδόχαρτα είναι φύλλα χαρτιού ή ύφασµα, µε σκόνη σµύριδας. Χρησιµοποιούνται για τον καθα-
ρισµό µε επίτριψη των µεταλλικών επιφανειών. Ένας ειδικός τύπος σµυριδόχαρτου είναι το κατάλληλο 
για τρίψιµο µε διαβροχή, το οποίο χρησιµοποιείται σε χρωµατισµούς ντούκο (ντουκόχαρτο). 

δ. ∆ιάφορα άλλα Υλικά  

- Τα στεγνωτικά υλικά είναι υγρά που προστίθενται στα ελαιοχρώµατα, µε σκοπό την επιτάχυνση της 
ξήρανσης τους. Χρησιµοποιούνται σε µικρή ποσότητα για την παρασκευή των χρωµάτων. 
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- Στην περίπτωση χρωµατισµού µε πλαστικά χρώµατα, για τα απαιτούµενα στοκαρίσµατα της επιφάνει-
ας χρησιµοποιείται στόκος που παράγεται µε την ανάµειξη έτοιµου λευκού πλαστικού χρώµατος και 
τσίγκου σε σκόνη (πλαστικός στόκος).  

- Το υλικό σπατουλαρίσµατος είναι παχύρρευστο και χρησιµοποιείται για τον σχηµατισµό λείου και οµα-
λού υποστρώµατος των χρωµατισµών. Για ντουκοχρώµατα, όπως και για µεταλλικές επιφάνειες, χρη-
σιµοποιείται ειδικό υλικό σπατουλαρίσµατος (αντουί ντούκο). 

400.2.4  Πλαστικά Χρώµατα 

α. Τα πλαστικά χρώµατα, διακρίνονται για την ταχύτατη ξήρανση τους, τη µεγαλύτερη αντοχή, την ελαστικότη-
τα και την ανθεκτικότητα τους µέσα στον χρόνο. Χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό των ξύλινων και επι-
χρισµένων επιφανειών. Έχουν ως φορέα παρασκευής είτε νερό (αιωρήµατα) είτε οργανικούς διαλύτες (δια-
λύµατα). Τα συνηθέστερα είδη πλαστικών χρωµάτων είναι τα πολυβινυλικά, τα ακρυλικά και τα χρώµατα 
από καουτσούκ. 

β. Στα πλαστικά χρώµατα, η αραίωση, όποτε απαιτείται, επιβάλλεται να γίνεται µε προσθήκη και ανάµιξη µι-
κρής ποσότητας καθαρού νερού, εφ' όσον ο φορέας παρασκευής είναι το νερό. ∆ιαφορετικά η αραίωση γί-
νεται µε το υλικό-οργανικό διαλύτη που είναι και ο φορέας παρασκευής του χρώµατος. Κατά την αραίωση 
των πλαστικών χρωµάτων πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη ότι, στις λιγότερο απορροφητικές επιφάνειες, το 
πλαστικό θα είναι πυκνότερο, γιατί ο χρωµατισµός αποκτά λεία και όχι πορώδη υφή. 

γ. Τα πλαστικά χρώµατα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- είναι άοσµα 

- δεν είναι εύφλεκτα 

- στεγνώνουν το πολύ σε 1 h 

- µπορούν να επικαλυφθούν από την εποµένη στρώση µετά από 3 h - 4 h 

- αποξηραίνονται πλήρως µετά από 12-15 h 

- µπορούν να πλυθούν µετά από 5 -10 ηµέρες και δεν επηρεάζονται από το σαπούνι 

- αφήνουν τη χρωµατισµένη επιφάνεια να αναπνέει 

- διαστρώνονται µε ψεκαστήρα (πιστόλι), µε κύλινδρο (ρολό) ή µε πλατύ πινέλο. 

400.2.5 Ελαιοχρώµατα  

α. Τα ελαιοχρώµατα είναι είτε τυποποιηµένα βιοµηχανικά προϊόντα είτε προϊόντα παρασκευασµένα  στο εργο-
τάξιο. Χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό ξύλινων, µεταλλικών και επιχρισµένων επιφανειών. 

β. Για τους ελαιοχρωµατισµούς, χρησιµοποιείται τυποποιηµένο χρώµα σε µικρή ποσότητα ή συνδυασµός πε-
ρισσοτέρων ελαιοχρωµάτων. Η ποσότητα του τερεβινθελαίου µειώνεται σηµαντικά για το υλικό της τελευταί-
ας στρώσης και συνήθως παραλείπεται τελείως, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

γ. Για την προστασία των µεταλλικών επιφανειών από τις οξειδώσεις χρησιµοποιούνται ελαιοχρώµατα µίνιου 
κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

400.2.6 Βερνίκια 

α. Τα συνήθη βερνίκια είναι άχροα παρασκευάσµατα σε υγρή διάφανη µορφή, τα οποία σχηµατίζουν στην ε-
πιφάνεια λεπτή µεµβράνη, που δεν µεταβάλλει την φυσική της αίσθηση (π.χ. ξύλινη επιφάνεια) ή την αρχική 
της απόχρωση (π.χ. ελαιοχρωµατισµένη επιφάνεια). Υπάρχουν επίσης και έγχρωµα βερνίκια που περιέχουν 
ειδικές συµβατές χρωστικές ουσίες, τα οποία χρησιµοποιούνται συνήθως για τη συντήρηση ή για την επίτευ-
ξη οµοιόµορφης εµφάνισης ήδη βερνικωµένων επιφανειών. 

β. Τα βερνίκια εφαρµόζονται σε λεπτότατα στρώµατα (φιλµ) και πρέπει να εµφανίζουν ελαστικότητα προς α-
ποφυγή δηµιουργίας σχισµών (να µην σπάνε). 

γ. Βερνίκια που προορίζονται για εφαρµογή σε εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να αντέχουν στις καιρικές συνθή-
κες. 

δ. ∆ιακρίνουµε τις εξής βασικές κατηγορίες βερνικιών : 

- Τα ελαιώδη (λαδερά) βερνίκια παρασκευάζονται από λινέλαιο και από µικρή ποσότητα στεγνωτικού. 
Τα ελαιώδη βερνίκια είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση ενώ για τις εσωτερικές χρήσεις προτιµώνται 
ελαιώδη βερνίκια µε µικρότερη περιεκτικότητα λινέλαιου και περισσότερο τερεβινθέλαιο (νεφτιλίδικα). 

- Τα πτητικά βερνίκια (νεφτιού, οινοπνεύµατος κτλ), έχουν µικρότερη ελαστικότητα έναντι των ελαιωδών 
γι αυτό και χρησιµοποιούνται για τις εσωτερικές επιφάνειες. 

- Τα πλαστικά βερνίκια παρασκευάζονται από συνθετικές ρητίνες και µε κατάλληλο, κατά περίπτωση (α-
νάλογα µε το είδος της συνθετικής ρητίνης), οργανικό διαλύτη. 
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- Τα βερνίκια ντούκο παρασκευάζονται από παράγωγα της κυτταρίνης και διαλύονται µέσα σε οργανι-
κούς διαλύτες. Αυτά διακρίνονται για τη µεγάλη αντοχή και ελαστικότητα τους. Οι µεµβράνες που σχη-
µατίζουν ξηραίνονται ταχύτατα µόνο στον αέρα και στεγνώνουν πολύ γρήγορα. 

400.3  Εκτέλεση Εργασιών 

400.3.1 Γενικά  

α. Για την επιλογή του συστήµατος βαφής λαµβάνονται υπ’ όψιν οι ακόλουθοι παράγοντες: 

- η φύση και το υλικό της επιφάνειας εφαρµογής (πλινθοδοµές, επιχρισµένες επιφάνειες, λιθοδοµές, 
σκυρόδεµα, µεταλλικές επιφάνειες, ξύλινες επιφάνειες κτλ) 

- οι συνθήκες έκθεσης της επιφάνειας (καιρικές, ατµοσφαιρικές, µηχανικές καταπονήσεις χρήσης, περι-
βάλλον) 

- οι πιθανές ειδικές απαιτήσεις (στεγανότητα, υδροπερατότητα, αντοχή στη φωτιά, ατοξικότητα κτλ). 

β. Ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία πλήρη κατάλογο χρωµάτων που πε-
ριέχει τους χρωµατισµούς για όλα τα τελειώµατα και τις επιφάνειες στα πλαίσια της εγκεκριµένης χρωµατι-
κής µελέτης. Στον κατάλογο αυτόν αναγράφονται τα εξής στοιχεία για κάθε επιφάνεια:  

- η απαιτούµενη προετοιµασία 

- η ονοµασία και ο τύπος του χρώµατος 

- ο απαιτούµενος αριθµός στρώσεων.  

γ. Ο Ανάδοχος θα επιτρέπει στους εκπροσώπους των εργοστασίων παραγωγής των χρωµάτων να επιθεω-
ρούν την εκτέλεση των εργασιών και να λαµβάνουν δείγµατα των υλικών τους από το εργοτάξιο. 

δ. Ο Ανάδοχος προχωρά στις εργασίες χρωµατισµών µόνο µετά την έγκριση αντιπροσωπευτικών δειγµάτων 
επιφανειών κάθε τύπου χρωµατισµού από την Υπηρεσία. Γενικά τα δείγµατα ανεγείρονται επί τόπου του έρ-
γου. Τα δείγµατα επιφανείας ως 2 m2 ανεγείρονται σε χώρο και µε τον τρόπο που υποδεικνύει η Υπηρεσία. 
Ενδείκνυται το δείγµα να κατασκευάζεται στη δυσµενέστερη θέση και να ελέγχεται, αφού στεγνώσει και ε-
κτεθεί στις προβλεπόµενες συνθήκες έκθεσης. Μόνο αφού εγκριθεί ο χρωµατισµένος χώρος από την Υπη-
ρεσία, ξεκινούν οι εργασίες. Ο χώρος στην τελική του µορφή θα παραµείνει ανέπαφος µέχρι την πλήρη α-
ποπεράτωση των χρωµατισµών. Όπου απαιτούνται τελειώµατα όχι λεία, ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έ-
γκριση στην Υπηρεσία δείγµατα κατασκευών διαστάσεων 1 m x 1m, τα οποία διατηρεί στο εργοτάξιο µέχρι 
την περάτωση των εργασιών. Τα δείγµατα εργασίας κατασκευάζονται κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 1514. 

ε. Ο Ανάδοχος ενηµερώνει την Υπηρεσία 3 ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών. 

στ. Στην περίπτωση των εξωτερικών χρωµατισµών τα απαιτούµενα ικριώµατα (σταθερά ή κινητά), πρέπει να 
µην στηρίζονται από την επιφάνεια της πρόσοψης (τρυπόξυλα), να παρέχουν την απαιτούµενη ασφάλεια 
στους εργαζόµενους και τρίτους, και να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

ζ. Κάθε φορά που ο Ανάδοχος παρασκευάζει οποιοδήποτε χρώµα, η ποσότητα του πρέπει να είναι λίγο µεγα-
λύτερη από την απαιτούµενη. 

η. ∆εν επιτρέπεται η ανάµιξη ανοµοιογενών υλικών χρωµατισµών. Τα υλικά χρωµατισµών θα πρέπει να ανα-
µιγνύονται καλά ώστε να αποκτούν µία οµαλή συνοχή και πυκνότητα προτού χρησιµοποιηθούν, εκτός αν το 
εργοστάσιο παραγωγής έχει υποδείξει διαφορετικά. Πριν από την ανάµιξη γίνεται ακριβής υπολογισµός της 
ποσότητας από τον Ανάδοχο, ώστε να αποφεύγονται οι πολλές αναµίξεις και να εξασφαλίζεται η οµοιοχρω-
µία. 

θ. Οι κόλλες θα αναµιγνύονται καλά, θα διατηρούνται σε καθαρά δοχεία και θα χρησιµοποιούνται µετά το ά-
νοιγµα του δοχείου µέσα στο χρόνο που συνιστά το εργοστάσιο παραγωγής. 

ι. Σε ένα κτίριο, καταρχήν, χρωµατίζονται πρώτα οι οροφές, κατόπιν οι τοίχοι και στη συνέχεια τα κουφώµατα. 
Η εργασία χρωµατισµού κατακόρυφων επιφανειών ξεκινά από τις γωνίες του χώρου, την περίµετρο των 
παραθύρων, των θυρών και των διακοπτών µε πινέλο και συνεχίζεται προς τα µέσα του χώρου µε ρολό ή 
πινέλο. Ο χρωµατισµός µε ρολό γίνεται από πάνω προς τα κάτω. 

400.3.2 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 

α. Τα υλικά παραδίδονται σε σφραγισµένες συσκευασίες που φέρουν ετικέτες µε τις ακόλουθες πληροφορίες: 

- χρώµα (ονοµασία, τύπος, κωδικός σύνθεσης)  

- ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης 

- όνοµα κατασκευαστή  

- οδηγίες χρήσης και συµβατά υλικά  

- αριθµό παρτίδας 

- τοξικότητα και βαθµό επικινδυνότητας 
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β. Τα υλικά χρωµατισµών που προσκοµίζονται σε χτυπηµένα, µη σφραγισµένα και µη αεροστεγή δοχεία, που 
επιτρέπουν την εξάτµιση, τη µόλυνση ή την απώλεια υλικού απορρίπτονται. 

γ. Ο Ανάδοχος εξακριβώνει ότι οι παραδόσεις των υλικών φέρουν ηµεροµηνία παράδοσης και χρησιµοποιεί τα 
υλικά κατά σειρά παράδοσής τους. Υλικά που έχουν αλλοιωθεί ή έχει διέλθει η ηµεροµηνία λήξης τους, 
πρέπει να αποµακρύνονται αµέσως από το εργοτάξιο. 

δ. Όλα τα χρώµατα, εκτός από αυτά που έχουν ως βάση το νερό ή ασφαλτικά πρέπει να παραδίδονται σε δο-
χεία περιεκτικότητας όχι µεγαλύτερη από 5 lt. 

ε. Όλα τα υλικά αποθηκεύονται συσκευασµένα σε καθαρούς και ξηρούς χώρους. Τα χρώµατα ειδικότερα απο-
θηκεύονται σε καθαρούς, ξηρούς, και δροσερούς χώρους προστατευµένους από ακραίες θερµοκρασίες. Για 
τα υλικά µε βάση το νερό λαµβάνονται µέτρα προστασίας κατά του παγετού. Η µεταφορά και αποθήκευση 
των εύφλεκτων υλικών χρωµατισµών πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες ασφαλείας. 

στ. Ο Ανάδοχος παραδίδει στην Υπηρεσία µετά το πέρας των εργασιών 2% επιπλέον από κάθε υλικό, µε ελά-
χιστο 1 δοχείο 5 lt και σε ακέραια δοχεία. 

400.3.3  Περιβαλλοντικές Συνθήκες 

α. Τα συνήθη επιτρεπτά όρια θερµοκρασίας του περιβάλλοντος για τις εργασίες χρωµατισµών είναι από 10°C -
 40°C.  

β. Οι εργασίες χρωµατισµού των σιδηρών επιφανειών δεν διεξάγονται όταν η επιφανειακή θερµοκρασία του 
µετάλλου είναι µικρότερη από 3°C. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος υγροποίησης των υδρατµών επί της µεταλ-
λικής επιφάνειας, επιτρέπεται η διεξαγωγή χρωµατισµών µέχρι θερµοκρασία 3°C µεγαλύτερης από το ση-
µείο υγροποίησης. 

γ. Στις περιόδους χαµηλής θερµοκρασίας περιβάλλοντος πρέπει να αποφεύγονται οι εργασίες χρωµατισµών 
και ειδικά των υδατοδιαλυτών χρωµατισµών. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, απαιτείται θέρµανση 
του προς χρωµατισµό χώρου: 

- Πριν την έναρξη των χρωµατισµών πρέπει να έχει ήδη θερµανθεί καλά ο χώρος και η θερµοκρασία του 
να βρίσκεται µέσα στα επιτρεπτά όρια. Η θερµοκρασία της προς χρωµατισµό επιφάνειας και του περι-
βάλλοντος χώρου ελέγχεται µε θερµόµετρο και πρέπει να συµφωνεί µε τη συνιστώµενη από τον κατα-
σκευαστή του χρώµατος και θα παραµένει τουλάχιστον στην ελάχιστη, µέχρι το χρώµα να στεγνώσει 
τελείως. (Αν το χρώµα δεν έχει κολλώδη υφή και µε µέτριο τρίψιµο της επιφάνειας µε το δάχτυλο δεν 
τραυµατίζεται, έχει στεγνώσει.) 

- Τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις για τα όρια περιεκτικότητας σε υγρασία, όσον αφορά στα απορροφη-
τικά υλικά (ξύλο, επίχρισµα κτλ). Με τη χρήση υγρασιόµετρου διασφαλίζεται, ότι η περιεκτικότητα σε 
υγρασία είναι εντός των προδιαγεγραµµένων ορίων πριν την έναρξη της εργασίας χρωµατισµού. 

- Οι εξωτερικές εργασίες δεν θα εκτελούνται όταν οι συνθήκες είναι δυσµενείς (π.χ. υπό συνθήκες αυξη-
µένης υγρασίας, ή υπό συνθήκες αυξηµένης θερµοκρασίας όπου δηµιουργούνται κύστες και ρυτιδώ-
σεις στο χρώµα). 

- ∆εν επιτρέπεται η αραίωση του χρώµατος σε ψυχρούς χώρους. Το χρώµα πρέπει να µεταφερθεί στον 
προς χρωµατισµό χώρο και να αραιωθεί εκεί. Υλικό που έχει αραιωθεί υπό συνθήκες ψύχους, είναι δυ-
νατόν να είναι υπερβολικά αραιό σε κανονικές θερµοκρασιακές συνθήκες. 

400.3.4 Προετοιµασία  

α. Ο Ανάδοχος προετοιµάζει τις επιφάνειες σύµφωνα µε τις υποδείξεις του εργοστασίου παραγωγής των χρω-
µάτων.  

β. Πριν την έναρξη των εργασιών χρωµατισµών αφαιρούνται από τις προς χρωµατισµό επιφάνειες τα διάφορα 
εξαρτήµατα που δεν πρόκειται να χρωµατιστούν (εξαρτήµατα παραθύρων, θυρών, πλακίδια από ηλεκτρικές 
πρίζες, διακόπτες κτλ), τα οποία θα επανατοποθετούνται µετά το πέρας των εργασιών. 

γ. Όλες οι οπές, ρωγµές, αρµοί που είναι ελαττωµατικοί και άλλα ελαττώµατα των προς χρωµατισµό επιφα-
νειών επιδιορθώνονται πριν την έναρξη της εργασίας.  

δ. Αµέσως πριν από το χρωµατισµό θα καθαρίζονται όλες οι επιφάνειες, έτσι ώστε να αφαιρείται η σκόνη, τυ-
χόν ακαθαρσίες και χαλαρά υλικά. Στις περιπτώσεις επαναχρωµατισµού θα πρέπει να αποµακρύνονται τα 
υπολείµµατα προηγούµενων χρωµάτων από την επιφάνεια µε σκληρή µεταλλική βούρτσα ή µε έκπλυση νε-
ρού ή ατµού υπό πίεση ή µε αµµοβολή. Ο καθαρισµός των επιφανειών από αέριους ή αερόφερτους ρύπους 
(αιθάλη, σκόνη κτλ) γίνεται συνήθως µε νερό από κάτω προς τα πάνω. Σε δύσκολες περιπτώσεις µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί νερό υπό πίεση καθώς και κατάλληλα απορρυπαντικά. Στην περίπτωση που έχουν ανα-
πτυχθεί µύκητες στην επιφάνεια, επιβάλλεται πλύσιµο µε µυκητοκτόνο. 

ε. Η αποµάκρυνση των χαλαρών υλικών από τις σιδηρές επιφάνειες γίνεται µε σφυρί (µατσακόνι), ενώ σε ξύ-
λινες επιφάνειες επιτυγχάνεται µε φλόγα καµινέτου, η οποία έχει το πλεονέκτηµα ότι ξηραίνει την επιφάνεια. 
Στις µεταλλικές επιφάνειες πρέπει συγχρόνως να γίνεται εκτράχυνση της επιφάνειας µε υαλόχαρτο, σµυρι-
δόπανο ή αµµοβολή για την αύξηση της πρόσφυσης. 
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στ. Η προετοιµασία των σιδηρών τµηµάτων των κατασκευών για το χρωµατισµό τους ακολουθεί τα πρότυπα 
ΕΝ ISO 8501, 8502 και τα ΕΝ ISO 11924, 11925, 11926, 11927. Το σταθεροποιητικό υδατοδιαλυτό υλικό 
για την επεξεργασία των επιφανειών των µεταλλικών κουφωµάτων και λοιπών σιδηρών κατασκευών των 
κτιρίων, ώστε η οποιαδήποτε σκουριά να µετατρέπεται σε συµπαγές και σταθερό φιλµ, επαλείφεται στις ε-
πιφάνειες των µεταλλικών κουφωµάτων και λοιπών σιδηρών κατασκευών πριν από το χρωµατισµό τους, 
εφόσον υπάρξουν ίχνη σκουριάς, σύµφωνα τις προδιαγραφές του παρόντος, του εργοστασίου παραγωγής 
και τις εντολές της Υπηρεσίας. Η εφαρµογή του σταθεροποιητικού υλικού γίνεται µε ρολό ή πινέλο (15 m2/kg 
- 20 m2/kg), αφού προηγουµένως αποµακρυνθεί η σαθρή σκουριά. Η σταθεροποίηση της σκουριάς µετά την 
εφαρµογή του υλικού, χαρακτηρίζεται από την αλλαγή του χρώµατος της σκουριασµένης επιφάνειας από 
καφεκόκκινο σε µπλε-µαύρο και ολοκληρώνεται σε 2 h - 3 h, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοστασί-
ου παραγωγής και τις εντολές της Υπηρεσίας. Στη συνέχεια η σταθεροποιηµένη επιφάνεια επαλείφεται µε 
µίνιο και τον τελικό χρωµατισµό της. Σε περίπτωση που και µετά την κατεργασία η σκουριά παραµένει, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη µεταλλική κατασκευή µε µηχανικό τρόπο σύµφωνα µε τις ε-
ντολές της Υπηρεσίας. 

ζ. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο να καλύψει µε άλλο χρωµατισµό µια ήδη χρωµατι-
σµένη επιφάνεια τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από το νέο χρωµατισµό να εφαρµόσει στρώσεις στε-
ρεωτικής ουσίας.  

η. Οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται στο εργοτάξιο πριν την εφαρµογή του χρωµατισµού  σε µια επιφάνεια 
είναι οι ακόλουθοι: 

- Έλεγχος καλυπτικής ικανότητας (η ικανότητα ενός χρώµατος να καλύψει µια ορισµένη επιφάνεια µε 
όσο το δυνατόν µικρότερη ποσότητα υλικού ή µε όσο το δυνατό λεπτότερη µεµβράνη). Χρωµατίζονται 
γυάλινες επιφάνειες µε µικρές, διαφορετικού βάρους, ποσότητες χρώµατος και µε διαφορετικό πάχος 
στρώσεως. Κάτω από τις πλάκες τοποθετείται φύλλο εφηµερίδας και η δυνατότητα ή µη ανάγνωσης 
των γραµµάτων προσδιορίζει την καλυπτική ικανότητα του χρώµατος. 

- Έλεγχος πρόσφυσης (η συγκολλητική ικανότητα ενός χρώµατος). Επικολλάται στην χρωµατισµένη ε-
πιφάνεια αυτοκόλλητη ταινία και αν κατά την αποκόλληση της δεν παρασύρεται το χρώµα, η πρόσφυ-
ση θεωρείται ικανοποιητική. 

- Έλεγχος ευκαµψίας (ικανότητα της µεµβράνης να παρακολουθεί τις παραµορφώσεις της επιφάνειας, 
χωρίς να αποκολλάται, να θρυµµατίζεται ή να υφίσταται ρωγµές). Χρωµατίζεται ένα τεµάχιο παρόµοιο 
µε την προς χρωµατισµό επιφάνεια και κατά την κάµψη του ο χρωµατισµός δεν πρέπει να υποστεί κα-
µία βλάβη. 

θ. Τα χρώµατα δεν εφαρµόζονται σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαττώµατα: 

- µαλακό, φθαρµένο επίχρισµα 

- υγρό επίχρισµα 

- υγρή ξυλεία 

- λιπαρότητα ή σκουριά 

400.3.5 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 

α. Οι προϋποθέσεις επιτυχίας του χρωµατισµού καθοριστικό ρόλο παίζουν οι ακόλουθοι παράγοντες: 

- η κατάσταση της προς χρωµατισµό επιφάνειας και η προετοιµασία της 

- η σύνθεση και η ποιότητα των υλικών που χρησιµοποιούνται και η συµβατότητα µεταξύ τους και µε την 
επιφάνεια 

- το απαιτούµενο συνολικό πάχος του χρωµατισµού 

- οι καιρικές και οι ατµοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια των εργασιών χρωµατι-
σµού 

- η εµπειρία και η ειδίκευση του τεχνικού προσωπικού. 

β. Όλες οι εργασίες εκτελούνται από έµπειρους τεχνίτες, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνι-
κής, την παρούσα και την ΕΤΣΥ, τις ειδικές παρατηρήσεις της µελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

γ. Στις περιπτώσεις που η χρήση ασταριού ή άλλης επεξεργασίας της επιφανείας συνιστάται από το εργοστά-
σιο παραγωγής του χρώµατος, για την εφαρµογή της τελικής στρώσης και δεν ορίζεται ρητά από τις προδι-
αγραφές, η επεξεργασία γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του εργοστασίου παραγωγής ή / και της Υπηρε-
σίας. 

δ. Οι στρώσεις των χρωµατισµών εφαρµόζονται σε καθαρές στεγνές επιφάνειες υπό ξηρές ατµοσφαιρικές 
συνθήκες και κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Κάθε στρώση εφαρµόζεται µόνο αφού ξηρα-
θούν οι προηγούµενες στρώσεις.  

ε. Στις περιπτώσεις που στο παρόν άρθρο ή στις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου παραγωγής των υλικών 
δεν καθορίζεται διαφορετικά, ο Ανάδοχος επιλέγει τη µέθοδο εφαρµογής των χρωµάτων (πινέλο, ψεκασµός, 
ρολό), την οποία εφαρµόζει µετά τη λήψη της σχετικής έγκρισης της Υπηρεσίας.  
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στ. Πριν από την εφαρµογή της τελικής στρώσης οποιουδήποτε χρωµατισµού πρέπει: 

- να έχουν αποπερατωθεί όλες οι υπόλοιπες εργασίες 

- να έχουν αποµακρυνθεί από τους χώρους όλα τα άχρηστα υλικά και όσα αντικείµενα κτλ µπορούν να 
προκαλέσουν στους χρωµατισµούς την παραµικρή ζηµιά 

- να έχουν καθαριστεί τα δάπεδα, οι εξώστες κτλ. 

ζ. Το ψιλοστοκάρισµα εκτελείται µε πλαστικό στόκο. Ο πλαστικός στόκος ενδείκνυται και για τις σπατουλαρι-
στές επιφάνειες και για κάθε άλλη εργασία που εκτελείται µε πλαστικό αστάρωµα, ώστε η επιφάνεια εφαρ-
µογής των πλαστικών χρωµάτων να µην έχει ελαιώδη υφή. Αν το ψιλοστοκάρισµα παραλειφθεί για την α-
πλούστευση της εργασίας, πρέπει οπωσδήποτε το υλικό της δεύτερης στρώσης σπατουλαρίσµατος να έχει 
αρκετή ποσότητα τερεβινθελαίου. 

η. Αν µετά την πρώτη στρώση βαφής διακρίνονται επιφανειακές ατέλειες, θα πρέπει αυτές πριν τη δεύτερη 
στρώση να επιδιορθωθούν και η δεύτερη στρώση να ακολουθήσει µετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης και 
τον καθαρισµό από σκόνες και άλλες ουσίες της επιφάνειας. Αν διαπιστωθεί η παρουσία µυκήτων, λόγω 
κλιµατολογικών συνθηκών, µετά την πρώτη στρώση χρώµατος οι επιφάνειες πλένονται µε ειδικά µυκητο-
κτόνα διαλύµατα. 

θ. Η χρήση πολλών στρώσεων υγροµονωτικών ουσιών σε επιφάνειες υποστρωµάτων που παρουσιάζουν 
αυξηµένη υγρασία πρέπει να αποφεύγεται, γιατί η υγρασία θα παρουσιαστεί σε άλλο σηµείο της επιφάνειας.  

ι. Το επιθυµητό τελικό πάχος του χρώµατος πρέπει να επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή πολλών στρώσεων του 
υλικού και όχι µε την εφαρµογή µιας παχιάς στρώσης. 

ια. Αστοχίες στην εφαρµογή των χρωµατισµών οδηγούν στα ακόλουθα προβλήµατα: 

- Φουσκάλες εµφανίζονται, όταν η προς χρωµατισµό επιφάνεια είναι υγρή, όταν εφαρµόζεται στρώση µε 
πάχος µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο ή όταν έχει επιλεχθεί ακατάλληλο σύστηµα χρωµατισµού. 

- «Κρέµασµα» ή «τρέξιµο» του χρώµατος παρουσιάζεται σε κατακόρυφες επιφάνειες, όταν εφαρµόζεται 
στρώση µε πάχος µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο, ή όταν το χρώµα είναι πολύ αραιό ή δεν έχει την 
κατάλληλη θιξοτροπία. 

- Μείωση της στιλπνότητας του χρώµατος κατά την εφαρµογή ή κατά τη ξήρανσή του, είναι δυνατόν να 
εµφανιστεί είτε λόγω υγρής επιφάνειας εφαρµογής, είτε λόγω σφάλµατος στην αραίωση του χρώµατος. 

- Ανοµοιόµορφη κάλυψη της επιφάνειας οφείλεται σε χρήση ακατάλληλου αραιωτικού ή σε µικρή αναλο-
γία αραίωσης. 

- Κιµωλίαση (αποσύνθεση της µεµβράνης) εµφανίζεται ως λευκή και εύκολα αποµακρυνόµενη σκόνη 
στην επιφάνεια. 

- Κροκοδείλωση (σχίσιµο της επιφάνειας σε ακανόνιστα σχήµατα) οφείλεται είτε στην εφαρµογή στρώ-
σης µεγάλου πάχους σε µαλακό ή ασταθές υπόστρωµα, σε ελλιπή ξήρανση των ενδιάµεσων σταδίων 
χρωµατισµού είτε στη φυσιολογική γήρανση του χρώµατος (οπότε δεν αποτελεί ελάττωµα). 

400.3.6 Προστασία 

α. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί τους χρωµατισµούς µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, 
εκτός εάν οι παρουσιαζόµενες φθορές, κτλ δεν οφείλονται σε λάθη και παραλείψεις που αφορούν τα υλικά, 
τον τρόπο προετοιµασίας της επιφάνειας, και την εφαρµογή των χρωµάτων, αλλά σε συνηθισµένη χρήση 
των χώρων. 

β. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία των παρακείµενων επιφανειών και άλλων οικοδοµικών 
στοιχείων στις χρωµατιζόµενες επιφάνειες (από χτυπήµατα, πιτσιλίσµατα κτλ). Είναι επίσης υπεύθυνος για 
την προστασία υαλοπινάκων µε γραµµώσεις, υαλοπινάκων µε επεξεργασία αµµοβολής και αδιαφανών 
(τριµµένων) υαλοπινάκων από τα λιπαρά συστατικά των χρωµατισµών. Τα µέτρα προστασίας ισχύουν µέ-
χρι την πλήρη περάτωση και παράδοση της εργασίας σε άριστη κατάσταση. Η ποιότητα της προστασίας θα 
πρέπει να είναι ανάλογη των συνθηκών λαµβανοµένων υπόψη της προόδου των κατασκευαστικών εργα-
σιών και της γενικής κατάστασης των οικοδοµικών εργασιών. Θα τοποθετούνται σήµατα «Προσοχή Χρώµα-
τα» στο χώρο και εφόσον κριθεί απαραίτητο τοποθετούνται και προστατευτικά εµπόδια. 

γ. Ο κάθε χώρος κατά τη διάρκεια του χρωµατισµού προστατεύεται από τη σκόνη οποθενδήποτε και αν 
προέρχεται αυτή. 

δ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των ακόλουθων ειδικών µέτρων ασφαλείας που απαιτούνται 
για τη χρήση ψεκαστήρων (πιστόλια ψεκασµού) και για τον καθαρισµό µε αµµοβολή. Οι απαιτήσεις ασφα-
λείας για τη χρήση των ψεκαστήρων και των εκτοξευτήρων θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ ISO 1953. 

- Το προσωπικό που χρησιµοποιεί ψεκαστήρες πρέπει να φοράει προστατευτικά προσωπεία κατά τη 
διάρκεια του ψεκασµού. 

- Πρέπει να διασφαλίζεται συνεχής και επαρκής αερισµός των κλειστών χώρων κατά τη διάρκεια του ψε-
κασµού. 



 

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων  σελ. 56 

- Στην περίπτωση ψεκασµού του εσωτερικού  δεξαµενών, και άλλων παρόµοιων περιορισµένων χώρων 
ζητείται η γνώµη µηχανικού ασφαλείας για τον προσδιορισµό του απαιτούµενου αερισµού. Η εργασία 
εκτελείται υπό τη συνεχή παρουσία εντεταλµένου ατόµου, το οποίο είναι εκτός του κλειστού χώρου και 
έχει συνεχή οπτική επαφή µε τα τεκταινόµενα µέσα στο χώρο. 

- Ο αερισµός ελέγχεται µετά τον ψεκασµό, ώστε να εξακριβώνεται ότι όλοι οι χώροι έχουν αεριστεί πλή-
ρως, πριν επιτραπεί το κάπνισµα, η φωτιά ή η χρήση εξοπλισµού που µπορεί να προκαλέσει σπινθή-
ρες. 

- Κατά τη διάρκεια του καθαρισµού των επιφανειών µε αµµοβολή, το προσωπικό πρέπει να είναι εφοδι-
ασµένο µε τον απαιτούµενο προστατευτικό εξοπλισµό. 

- Όποτε χρησιµοποιούνται κινητήρες εσωτερικής καύσης σε κλειστούς χώρους πρέπει να γίνεται συχνός 
έλεγχος της περιεκτικότητας του αέρα σε µονοξείδιο του άνθρακα. Επίσης, ο ηλεκτροκίνητος εξοπλι-
σµός θα είναι εφοδιασµένος µε αντιεκρηκτικές διατάξεις. 

400.3.7 Ασταρώµατα 

α. Τα αστάρια αποτελούν την πρώτη στρώση προετοιµασίας των ελαιοχρωµατισµών. Στους χρωµατισµούς µε 
πλαστικά χρώµατα ενδείκνυται η χρήση τυποποιηµένου, µη ελαιώδους ασταριού (πλαστικό αστάρι). 

β. Στις περιπτώσεις χρωµατισµού γύψινων και απορροφητικών επιφανειών επιχρισµάτων χρησιµοποιείται πά-
ντοτε ειδικό αντιαπορροφητικό αστάρι χωρίς αλκάλια. 

400.3.8 Χρωµατισµός Εξωτερικών Επιφανειών  

α. Οι κύριες κατηγορίες χρωµατισµών που εφαρµόζονται στις εξωτερικές επιφάνειες είναι οι ακόλουθες: 

- υδατοδιαλυτά χρώµατα 

- πλαστικά χρώµατα 

- βαφές µε οργανικούς διαλύτες 

β. Το υλικό θα είναι κατάλληλο για χρωµατισµούς εξωτερικών επιφανειών, θα είναι υδατικής διασποράς, µι-
κροπολυµερισµένο ελαστοµερές σε συνδυασµό µε ρητίνη, σε µορφή µαλακής πάστας και θα  παρουσιάζει 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- ανθεκτικό στους ατµούς, στα αλκάλια, στα οξέα και στα απορρυπαντικά και δεν θα επιτρέπει την διείσ-
δυση του νερού 

- αντοχή σε έντονες κλιµατολογικές συνθήκες (π.χ. στην επίδραση υπερύθρων και υπεριωδών ακτινο-
βολιών ή αν το έργο είναι παραθαλάσσιο, αντοχή σε παραθαλάσσιο περιβάλλον – κατά ΕΛΟΤ 824) και 
στην ηλιακή ακτινοβολία 

- εξαιρετική αντοχή και πρόσφυση σε επιφάνειες µε αυξηµένη αλκαλικότητα (τσιµέντο, αµιαντοτσιµέντο, 
τσιµεντοκονία κτλ) κατά ΕΛΟΤ 788 και ΕΛΟΤ 856  

- αντοχή στην τριβή κατά ΑSΤΜ D-2486 (πρότυπη δοκιµή) και ΕΛΟΤ 788 

- µη εύφλεκτο και µη τοξικό  

- θα αναχαιτίζει τη συγκράτηση των ακαθαρσιών και της µούχλας  

- θα έχει µόνιµη ελαστικότητα που θα του επιτρέπει να συστελλοδιαστέλλεται χωρίς να ρηγµατώνεται  

- θα αναπνέει αφήνοντας τους υδρατµούς του υποστρώµατος να το διαπεράσουν και να εξέλθουν  

- δεν θα εµφανίζει ρωγµές, φουσκώµατα ή ξεφλουδίσµατα µε την πάροδο του χρόνου. 

γ. Η εφαρµογή του υλικού γίνεται σε δύο στρώσεις µε πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι, αραιωµένο ή όχι ανά-
λογα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Η αναλογία κατανάλωσης του χρώµατος ανά m2 
δίνεται από το εργοστάσιο παραγωγής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σταθερή, στεγνή επιφάνεια. Η σει-
ρά των εργασιών είναι η ακόλουθη: 

- Καθαρισµός της επιφάνειας από λάδια, λίπη, ακαθαρσίες, φθορές, σκόνη, πούδρα σκυροδέµατος και 
κάθε ξένη ουσία. Στην περίπτωση εµφάνισης µούχλας ή ανιούσας υγρασίας ή υγρασίας λόγω συµπύ-
κνωσης των υδρατµών εφαρµόζεται ειδικό µυκητοκτόνο πλαστικό χρώµα.  

- Αστάρωµα της επιφάνειας µε ειδικό αστάρι (του ίδιου εργοστασίου παραγωγής),εφόσον κριθεί απαραί-
τητο ανάλογα µε το είδος του χρωµατισµού και της επιφάνειας. 

- Εφαρµογή του χρώµατος σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρµόζεται αφού έχει στεγνώσει πλή-
ρως η πρώτη. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ των στρώσεων δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο των 7 ηµε-
ρών.  

- Στην περίπτωση που προβλέπεται ειδική προστασία των εξωτερικών επιφανειών έναντι βροχής, ε-
φαρµόζεται πάνω από την τελική στρώση χρωµατισµού, µια τελική στρώση διαφανούς, στεγανωτικού, 
σιλικονούχου υλικού. 
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400.3.9 Πλαστικοί Χρωµατισµοί 

Η σειρά των εργασιών χρωµατισµών µε πλαστικό χρώµα είναι η ακόλουθη: 

• λείανση της επιφάνειας των τοίχων από κάθε ανωµαλία µε σπάτουλα 

• ελαφρό τρίψιµο µε υαλόχαρτο, καθαρισµός από τη σκόνη και τις σαθρές ουσίες και στοκάρισµα 

• αστάρωµα µε ειδικό αστάρι, σε 2 στρώσεις µε τη χρήση πινέλου, ρολού ή βούρτσας 

• ψιλοστοκάρισµα µε καθαρό στόκο και επεξεργασία των ψιλοστοκαρισµένων επιφανειών µε ειδική ψήκτρα 
(ξεσκονίστρα) 

• εφαρµογή του πλαστικού χρώµατος σε δύο στρώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα χρονικά διαστήµατα 
µεταξύ της εφαρµογής του ασταριού και των 2 στρώσεων χρώµατος. 

400.3.10 Πλαστικοί Σπατουλαριστοί Χρωµατισµοί  

Η σειρά των εργασιών σπατουλαριστών χρωµατισµών µε πλαστικό χρώµα είναι η ακόλουθη: 

• Ξύσιµο της επιφάνειας µε σπάτουλα. 

• Καθαρισµός από τη σκόνη. 

• Χρωµατισµός µε δύο στρώσεις κάθετες µεταξύ τους (σπατουλάρισµα) µε ηµίρρευστο µίγµα «αντουί».  

• Εφαρµογή του πλαστικού χρώµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής του και σε δύο 
τουλάχιστον στρώσεις. 

400.3.11 Πλαστικά Τσιµεντοχρώµατα 

α. Τα τσιµεντοχρώµατα χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό εµφανών σκυροδεµάτων. Το χρώµα θα είναι 
υδατοδιαλυτό µε ακρυλική πρώτη ύλη. Η σειρά των εργασιών πλαστικών τσιµεντοχρωµάτων είναι η ακό-
λουθη: 

- ψιλοστοκάρισµα, για να εξαλειφθούν τυχόν µικροφωλιές ή άλλη ατέλεια 

- καθαρισµός από σκόνες, ξένα σώµατα και τυχόν λίπη και λάδια 

- εφαρµογή της πρώτης στρώσης µε αραίωση 15% - 20% νερού ή κατά τις οδηγίες του εργοστασίου 
παραγωγής 

- η επόµενη στρώση µε αραίωση 5%- 10% νερού ή κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. 

β. Οι επιφάνειες που χρωµατίζονται µε τσιµεντοχρώµατα πρέπει να είναι ύφυγρες. Ο Ανάδοχος θα δίνει ιδιαί-
τερη προσοχή στο χρονικό διάστηµα µεταξύ ξεκαλουπώµατος της επιφάνειας από σκυρόδεµα και του χρω-
µατισµού, ώστε η αλκαλικότητα της επιφάνειας να είναι µέσα στα επιτρεπόµενα από το εργοστάσιο παρα-
γωγής του χρώµατος όρια. 

400.3.12 Ελαιοχρωµατισµοί Ξύλινων Επιφανειών 

α. Πριν την έναρξη εργασιών ελαιοχρωµατισµών καθαρίζονται επιµελώς οι ξύλινες επιφάνειες από τις διάφο-
ρες ουσίες που ενδεχοµένως είναι  κολληµένες σε αυτές. 

β. Η σειρά των εργασιών για απλούς ελαιοχρωµατισµούς (χωρίς σπατουλάρισµα) είναι η ακόλουθη: 

- πλήρης καθαρισµός των επιφανειών µε υαλόχαρτο 

- αστάρωµα µε πινέλο  

- επίτριψη µε υαλόχαρτο µετά από την ξήρανση του ασταριού 

- αποκοπή των προεξοχών και των διαφόρων εξογκωµάτων του ξύλου, αφαίρεση των απονεκρωµένων 
ρόζων και συµπλήρωση των κενών µε ξύλο, εξίσωση των υπόλοιπων µε το σκαρπέλο (κοπίδια) και 
επάλειψη µε γοµµαλάκκα 

- επίτριψη µε χονδρό υαλόχαρτο (Νο3)  

- καθαρισµός  

- στοκάρισµα κενών, σχισµών και αρµών του ξύλου µε υλικό στοκαρίσµατος  

- µετά την ξήρανση του στόκου, νέα επίτριψη µε λεπτό υαλόχαρτο µέχρι να γίνει τελείως επίπεδη η επι-
φάνεια του ξύλου 

- εφαρµογή του ελαιοχρώµατος σε δύο ή τρεις στρώσεις. Μετά την πλήρη ξήρανση κάθε στρώσης και 
πριν την εφαρµογή της επόµενης, γίνεται προσεκτική επίτριψη της επιφάνειας µε ψιλό υαλόχαρτο (Νο 
2 - Νο 1). Οι στρώσεις εφαρµόζονται µε µικρές ποσότητες αραιού ελαιοχρώµατος, έτσι ώστε η ξήρανσή 
τους να µην απαιτεί υπερβολικό ποσοστό στεγνωτικού (το πολύ 0,02 kg ανά 1 kg ελαιοχρώµατος). 

γ. Η εφαρµογή του χρώµατος γίνεται µε πινέλο, κινούµενο παράλληλα, οριζόντια και κατακόρυφα (σταύρωµα 
σε κάθε στρώση), χωρίς να αφήνει πινελιές ή κόκκους. 



 

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων  σελ. 58 

δ. Για τις εργασίες ελαιοχρωµατισµών µε σπατουλάρισµα ακολουθείται η ίδια σειρά προκαταρκτικών εργα-
σιών. Πριν την εφαρµογή της πρώτης στρώσης ελαιοχρώµατος, παρεµβάλλεται σπατουλάρισµα (δύο κάθε-
των στρώσεων) µε «αντουί» (σπατουλάρισµα µε µίγµα που παρασκευάζεται από στόκο, λινέλαιο, τερεβιν-
θέλαιο, λευκό του µολύβδου ή του ψευδαργύρου και στεγνωτικό). Μετά τη δεύτερη στρώση σπατουλαρί-
σµατος γίνεται επίτριψη µε απόχαρτο και ακολουθεί η εφαρµογή της πρώτης στρώσης ελαιοχρώµατος. Η 
υπόλοιπη εργασία είναι η ίδια µε αυτήν για τους κοινούς ελαιοχρωµατισµούς. Ο σκοπός του σπατουλαρί-
σµατος είναι η επίτευξη τελείως λείων επιφανειών. 

ε. Στην περίπτωση που οι ξύλινες επιφάνειες πρόκειται να χρωµατιστούν τελικά µε ριπολίνη, το σπατουλάρι-
σµα γίνεται σε δύο πολύ λεπτές στρώσεις κάθετες µεταξύ τους. Μεταξύ των δύο στρώσεων σπατουλαρι-
σµάτων, µεσολαβεί τρίψιµο µε υαλόχαρτο, σποραδικό ψιλοστοκάρισµα και αστάρωµα της πρώτης στρώ-
σης. ∆ιαστρώνονται δύο στρώσεις από ειδικό ελαιόχρωµα (αραιή βελατούρα), γίνεται ψιλοστοκάρισµα, επί-
τριψη µε ψιλό υαλόχαρτο (Νο 2 - Νο 0) και στη συνέχεια δύο ή περισσότερες στρώσεις ριπολίνης µέχρι να 
επιτευχθεί οµοιόµορφη απόχρωση. Μετά από κάθε στρώση πλην της τελευταίας θα επακολουθεί προσεκτι-
κή επίτριψη µε ψιλό υαλόχαρτο  και ψιλοστοκάρισµα. 

στ. Η επάλειψη των ξύλινων επιφανειών µε λινέλαιο, γίνεται µετά την εξής προετοιµασία : 

- επίτριψη της επιφάνειας µε υαλόχαρτο 

- στοκάρισµα µε κοινό υλικό στοκαρίσµατος, στο οποίο προστίθεται λίγο χρώµα για την εξαφάνιση του 
λευκού χρωµατισµού του 

- νέα επίτριψη 

- µία ή δύο στρώσεις µε το πινέλο βρασµένου λινελαίου µε στεγνωτικό.   

- Στο µίγµα µπορεί να προστεθεί µικρή ποσότητα χρωστικής ύλης, ώστε η επιφάνεια του ξύλου να απο-
κτήσει ελαφρά απόχρωση. Οι επαλείψεις µε το λινέλαιο εφαρµόζονται κυρίως στο εσωτερικό των ερ-
µαρίων δευτερευόντων χώρων (ράφια, χωρίσµατα, συρτάρια, ερµάρια κουζίνας κτλ) ή και των υπνο-
δωµατίων, εφ' όσον δεν προβλέπεται η βαφή τους µε ελαιόχρωµα ή βερνικόχρωµα.  

400.3.13 Ελαιοχρωµατισµοί Σιδηρών Επιφανειών 

α. Τόσο για τους απλούς όσο και για τους σπατουλαριστούς ελαιοχρωµατισµούς ακολουθείται η παρακάτω 
σειρά εργασιών: 

- τρίψιµο της επιφάνειας µε συρµατόβουρτσα ή σµυριδόπανο και καθαρισµός της από σκουριές, σκόνες, 
λάδια 

- δύο στρώσεις µίνιο 

- σπατουλάρισµα σε δύο στρώσεις µε µίγµα αντουί και ψιλοστοκάρισµα (και τα δύο µόνο για τους σπα-
τουλαριστούς ελαιοχρωµατισµούς) 

- χρωµατισµός µε ελαιόχρωµα δύο ή περισσότερες στρώσεις ανάλογα µε την επιφάνεια, τρίψιµο κάθε 
στρώσης, πλην της τελευταίας, µε λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο. 

β. Στις σιδηρές επιφάνειες που χρωµατίζονται µε ριπολίνη, η εφαρµογή των στρώσεων µίνιου, γίνεται µετά τον 
καθαρισµό τους. Μετά την ξήρανση της γίνεται σπατουλάρισµα, όπως παραπάνω, και επίτριψη µε υαλό-
χαρτο. Η λοιπή διαδικασία είναι όµοια µε αυτή της εκτέλεσης χρωµατισµών ριπολίνης σε ξύλινες επιφάνειες. 

γ. Στις περιπτώσεις ελαιοχρωµατισµών επιφανειών που δέχονται υψηλές θερµοκρασίες, χρησιµοποιούνται 
µόνο χρώµατα φωτιάς. Μετά το τρίψιµο των επιφανειών µε συρµατόβουρτσα ή σµυριδόπανο ακολουθεί α-
στάρωµα µε χρώµα φωτιάς, στοκάρισµα και τελική βαφή των επιφανειών µε ριπολίνη φωτιάς σε δύο στρώ-
σεις.  

400.3.14 Βερνικοχρωµατισµοί Ξύλινων Επιφανειών 

α. Για τα υλικά και τα συστήµατα βαφών ξύλινων εξωτερικών επιφανειών ισχύει το πρότυπο ΕΝ 927. 

β. Η προετοιµασία των βερνικωµάτων και γενικότερα των βαφών των ξύλινων επιφανειών περιλαµβάνει κα-
ταρχήν την αναγνώριση της κατάστασης του ξύλου. Συγκεκριµένα ελέγχονται από τον Ανάδοχο οι ακόλου-
θες παράµετροι: 

- Η ύπαρξη παλαιάς βαφής και - αν υπάρχει - το είδος της. Η αναγνώριση γίνεται µε τη δοκιµή νίτρου. 
Επαλείφεται η επιφάνεια µε νιτρικό διάλυµα και αν προκύψει µικρή διάλυση της βαφής, πρόκειται για 
βαφή αλκυδική (διαλύτου), ενώ αν προκύψει έντονη διάλυση πρόκειται για ριπολίνη µε βάση το νερό. 
Στην πρώτη περίπτωση είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε υλικό για την ανακαίνιση της 
βαφής, ενώ στη δεύτερη πρέπει να χρησιµοποιηθεί υλικό µε βάση το νερό. Και στις 2 περιπτώσεις πριν 
τη διεξαγωγή των επόµενων ελέγχων προηγείται τρίψιµο µε απόχαρτο. 

- Η πρόσφυση της παλαιάς βαφής στην ξύλινη επιφάνεια, η οποία ελέγχεται είτε µε αυτοκόλλητη ταινία 
(βλ. και παρ. «Προετοιµασία» του παρόντος), είτε µε τη δοκιµή πλέγµατος. Στην πρώτη περίπτωση, αν 
η βαφή δεν παραµείνει στη θέση της πρέπει να αποµακρυνθεί τελείως. Στη δεύτερη περίπτωση χα-
ράσσεται η παλαιά βαφή µε κοφτερό µαχαίρι ή ξυράφι σε αποστάσεις 2 mm οριζόντια και κάθετα, ώστε 
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να σχηµατιστούν τετραγωνίδια. Κατά τη χάραξη δεν επιτρέπεται να αποκολληθούν περισσότερο από 
20% των τετραγωνιδίων. 

- Αν ο παλαιός χρωµατισµός είναι βερνίκι, τοποθετείται στη συνέχεια βρεγµένο πανί στην επιφάνεια, ώ-
στε να εξακριβωθούν τυχόν αλλοιώσεις του ξύλου ή της βαφής λόγω κλιµατολογικών συνθηκών. Αν 
σχηµατιστεί µετά από λίγη ώρα υγρή, σκούρα κηλίδα, το βερνίκι πρέπει να αποµακρυνθεί εντελώς από 
την επιφάνεια πριν την εφαρµογή νέου χρώµατος και το ξύλο να τριφτεί µέχρι να αποκαλυφθεί σταθε-
ρή, υγιής επιφάνεια. 

- Το ποσοστό περιεχόµενης υγρασίας του ξύλου εξακριβώνεται µε φορητό µετρητή υγρασίας. Πριν από 
το χρωµατισµό το ποσοστό περιεχόµενης υγρασίας του ξύλου πρέπει να είναι περίπου 15% (βλ. και 
παρ. «Περιβαλλοντικές Συνθήκες» του παρόντος). 

γ. Η σειρά των εργασιών είναι η ακόλουθη: 

- καθαρισµός των επιφανειών 

- επίτριψη µε υαλόχαρτο 

- στοκάρισµα µε στόκο που αποτελείται από ξύσµατα του ίδιου τύπου ξύλου µε αυτό της επιφάνειας και 
κόλλα ή από λευκή ζύµη που αποτελείται από ξύσµατα ξύλου και στόκο (έτοιµο προϊόν), στην οποία 
προστίθεται η κατάλληλη, ανάλογα µε το χρώµα του ξύλου, χρωστική ύλη 

- επίτριψη µε ψιλό υαλόχαρτο 

- δύο επαλείψεις βρασµένου λινελαίου ή άλλου υλικού εµποτισµού του ξύλου µε πινέλο, µε τη δεύτερη 
να εφαρµόζεται µετά την ξήρανση της πρώτης, οι οποίες έχουν σκοπό τον διαποτισµό του ξύλου, τόσο 
για οικονοµία βερνικιού µε µείωση της απορροφητικότητας της επιφάνειας, όσο και για συντήρηση του 
ξύλου από την υγρασία, τη θερµότητα κτλ. 

- εφαρµογή µιας ή δύο στρώσεων βερνικιού, η πρώτη αραιή, η δεύτερη µετά την πλήρη ξήρανση της 
πρώτης µε πινέλο, εκτός αν πρόκειται για βερνίκια ντούκο, τα οποία εφαρµόζονται µε πιστολέτο. 

δ. Αν η φυσική απόχρωση του ξύλου δεν είναι οµοιόµορφη, τότε τοπικά (όπου ξασπρίζει το ξύλο) και πριν από 
την επάλειψη µε λινέλαιο, ενισχύεται µε µέθοδο εγκεκριµένη από την Υπηρεσία (υδατοχρώµατα, χρώµατα 
ανιλίνης κτλ). 

ε. Τα ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις βερνικώµατος εξωτερικών επιφανειών. 

400.3.15 Βερνικώµατα επί Ελαιοχρωµατισµένων Επιφανειών 

α. Στις περιπτώσεις εφαρµογής του βερνικιού σε ελαιοχρωµατισµένες επιφάνειες, η τελική στρώση του ελαιο-
χρώµατος θα περιέχει αρκετή ποσότητα τερεβινθελαίου, ώστε να προκύψει θαµπή (µατ) επιφάνεια. Η ε-
φαρµογή των στρώσεων βερνικιού εκτελείται πάντα σε ξηρές και καθαρές επιφάνειες. Αν οι επιφάνειες είναι 
νωπές πρέπει να προφυλάσσονται από την επικάθιση κονιορτού. 

β. Στην περίπτωση που στις ελαιοχρωµατισµένες επιφάνειες θα εφαρµοστεί ντουκόχρωµα ακολουθείται η γε-
νική διαδικασία ελαιοχρωµατισµών µέχρι και το στάδιο του στοκαρίσµατος. Στην συνεχεία εκτελείται σπα-
τουλάρισµα µε ειδικό υλικό (αντουί ντούκο) και µετά την ξήρανση του γίνεται επίτριψη µε ντουκόχαρτο µε 
σύγχρονη διαβροχή. Έπειτα εφαρµόζεται µε το πιστολέτο λεπτή στρώση µε έτοιµο αραιωµένο στόκο 
(σουλφασέρ), η οποία µετά την ξήρανση της επιτρίβεται όπως και η στρώση του σπατουλαρίσµατος (µε δι-
αβροχή). Στο  τέλος εφαρµόζονται µε το πιστολέτο ή - σε ειδικές περιπτώσεις - µε το πινέλο, 2 ή και 3 
στρώσεις από το υλικό. Η κάθε στρώση εκτελείται µετά την πλήρη ξήρανση της προηγουµένης και την επί-
τριψη της, όπως προαναφέρθηκε. Η τέλεια στίλβωση των χρωµατισµών ντούκο επιτυγχάνεται µε την επί-
τριψη τους αρχικά µε χονδρόκοκκη αλοιφή ντούκο µε βαµβάκι και τέλος µε ψιλόκοκκη αλοιφή. 

400.3.16 Βερνικώµατα Σιδηρών Επιφανειών 

α. Η σειρά των εργασιών κοινών χρωµατισµών (όχι σπατουλαριστών) σιδηρών επιφανειών είναι η ακόλουθη: 

- καθαρισµός των επιφανειών µε συρµατόβουρτσα και σµυριδόχαρτο ή σµυριδόπανο από σκουριές, 
σκόνες, λάδια 

- µία στρώση µίνιο µε υλικό ελαιοχρώµατος µίνιου 

- επίστρωση µε αντισκωριακό αστάρι προεργασίας (για πλαστικά βερνικώµατα), µετά την ξήρανση της 
στρώσης του µίνιου ή εναλλακτικά µια στρώση βελατούρας, ώστε το πλαστικό χρώµα να µην εφαρµο-
στεί σε ελαιώδες υπόστρωµα 

- δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος ή πλαστικού χρώµατος, µε πιστόλι ή / και πινέλο 

- εφαρµογή του βερνικοχρώµατος σε µια στρώση. 

β. Στους χρωµατισµούς σιδηρών επιφανειών εντάσσονται και οι εκτελούµενοι µε βερνικοχρώµατα αλουµινίου, 
που εφαρµόζονται σε ορατούς σιδηροσωλήνες ύδρευσης ή αερισµού ή χυτοσιδήρους σωλήνες αποχέτευ-
σης ή σε εξωτερικά τοιχώµατα σιδηρών δεξαµενών και σε καπνοσυλλέκτες. Πριν την εφαρµογή του βερνι-
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κοχρώµατος αλουµινίου εκτελείται όπως περιγράφεται παραπάνω στρώση µίνιου, εκτός αν η επιφάνεια εί-
ναι γαλβανισµένη. 

γ. Η σειρά των εργασιών σπατουλαριστών χρωµατισµών σιδηρών επιφανειών που ακολουθείται µετά τον κα-
θαρισµό των επιφανειών είναι ίδια µε τη σειρά των εργασιών ελαιοχρωµατισµών σιδηρών επιφανειών. 

δ. Στην περίπτωση πλαστικών χρωµάτων ισχύουν τα αναγραφόµενα για τα σπατουλαριστά χρώµατα. 

ε. Οι κοινοί χρωµατισµοί µε ντουκοχρώµατα εφαρµόζονται σε προετοιµασµένη επιφάνεια κατά τα προαναφε-
ρόµενα (κοινοί ελαιοχρωµατισµοί). Εφαρµόζεται µία στρώση ελαιοχρώµατος µίνιου και στη συνέχεια σε δύο 
στρώσεις ντουκοχρώµατος. Μετά από κάθε στρώση, πλην της τελευταίας, θα επακολουθεί τρίψιµο µε λε-
πτόκοκκο υαλόχαρτο (Νο 2 - Νο 0) και ψιλοστοκάρισµα. 

400.3.17 Ασβεστοχρωµατισµοί 

Τα ασβεστοχρώµατα χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό οροφών και τοίχων βοηθητικών χώρων, αποθηκών 
κτλ. ∆εν χρησιµοποιούνται σε εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρµόζονται σε τραχείες επιφάνειες και αφού αυτές έχουν 
τριφτεί µε χόρτινη βούρτσα σε πολλές, λεπτές στρώσεις µε βούρτσα ή πινέλο. 

400.3.18 Χρωµατισµός Γυψοσανίδων 

Ο χρωµατισµός γυψοσανίδων γίνεται σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ακρυλικού ή βινυλικού χρώµατος µετά το τρί-
ψιµο των επιφανειών µε υαλόχαρτο ή χόρτινη βούρτσα, τον καθαρισµό τους από τη σκόνη και το αστάρωµα µε 
ειδικό υλικό που µονώνει την επιφάνεια της γυψοσανίδας και εξουδετερώνει τη µεγάλη απορροφητικότητα της. 

400.3.19 Χρωµατισµός Ξύλινων Κουφωµάτων 

α. Για τον χρωµατισµό των ξύλινων κουφωµάτων µε βερνίκια ισχύουν γενικά τα αναγραφόµενα στην παρ. 
«Βερνικοχρωµατισµοί Ξύλινων Επιφανειών» σε συνδυασµό µε τα ακόλουθα εδάφια. 

β. Όταν χρησιµοποιούνται βερνίκια ή ριπολίνες βάσεως νερού πρέπει οι προεπαλείψεις των επιφανειών να 
αποτελούνται από υλικά βάσης διαλύτου (και όχι νερού), για να µην ενεργοποιούνται τα υδατοδιαλυτά συ-
στατικά του ξύλου και να ανέρχονται στην επιφάνεια, µε αποτέλεσµα να ρυπαίνουν τα ανοιχτόχρωµα χρώ-
µατα ή βερνίκια. 

γ. Τα στάδια της εργασίας χρωµατισµού µε ριπολίνη είναι τα ακόλουθα: 

- αποµάκρυνση της σιλικόνης των υαλοπινάκων και διεύρυνση των ενδεχόµενων ανοιχτών γωνιακών 
ενώσεων µέχρι 5 mm περίπου 

- προεπάλειψη µε υλικό εµποτισµού ξύλων κατά της κυάνωσης και ρυθµιστικό της υγρασίας βάσης δια-
λυτών 

- προεπάλειψη και ενδιάµεση στρώση βελατούρας βάσης διαλυτών 

- σφράγισµα και στεγανοποίηση αρµών (στοκάρισµα) 

- πλήρωση των διευρυµένων γωνιακών ενώσεων µε ειδική µαστίχη παραθύρων ή ειδικό υλικό σπατου-
λαρίσµατος εξωτερικών επιφανειών 

- χρωµατισµός µε ριπολίνη βάσης νερού, η οποία είναι η πλέον κατάλληλη όσον αφορά στις αντοχές έ-
ναντι της θερµοκρασίας και της ηλιακής ακτινοβολίας 

- στεγανοποίηση υαλοπίνακα µε ειδική ουδέτερη σιλικόνη που δεν προσβάλλει τα χρώµατα, αφού έχει 
ολοκληρωθεί και ξηραθεί πλήρως η τελική στρώση χρώµατος. 

400.3.20 Χρωµατισµοί Αντιδιαβρωτικής Προστασίας Σιδηρών Κατασκευών 

α. Για τις απαιτήσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας των σιδηρών κατασκευών µέσω βαφών ισχύουν τα ανα-
γραφόµενα στο DIN 55928 και στο ΕΝ ISO 12944. 

β. Οι βαφές που έχουν σκοπό αντιδιαβρωτική  - αντιοξειδωτική προστασία των µεταλλικών επιφανειών πρέπει 
να έχουν ελάχιστο ολικό πάχος µεµβράνης (φιλµ) 100 µ – 200 µ, ανάλογα µε το περιβάλλον, την καταπόνη-
ση της επιφάνειας κτλ. 

γ. Η σωστή προετοιµασία της επιφάνειας αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας του χρωµατισµού. Τα στάδια 
προεργασίας για τις σιδηρές κατασκευές είναι τα ακόλουθα: 

- Επιµελής καθαρισµός του υποβάθρου. 

- Εκτίµηση βαθµού οξείδωσης και αντίστοιχου τρόπου καθαρισµού, οι οποίοι φαίνονται στον ακόλουθο 
πίνακα. Στην περίπτωση σηµειακής σκουριάς, αυτή αποµακρύνεται µέχρι την εµφάνιση γυµνού µετάλ-
λου, ενώ αν εµφανιστεί σκουριά σε κάποιο σηµείο µετά την επίτριψη παλαιών χρωµάτων µε απόχαρτο, 
καθαρίζεται επιµελώς και επαλείφεται µε αστάρι. 
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Πίνακας 400.3.20 : Βαθµός Οξείδωσης και Τρόπος Καθαρισµού 

# Βαθµός οξείδωσης Τρόπος Καθαρισµού 
1 2 5 

1 Βαθµός Οξείδωσης 1 (σκουριά ως 1%) χειρωνακτική αποµάκρυνση 

2 Βαθµός Οξείδωσης 2 (σκουριά ως 5%) χειρωνακτική αποµάκρυνση 

3 Βαθµός Οξείδωσης 3 (σκουριά ως 15%) µηχανική αποµάκρυνση 

4 Βαθµός Οξείδωσης 4,5 (σκουριά ως 40%) αµµοβολή, φλογοβολή 

- Μετά από αµµοβολή ή φλογοβολή πρέπει να ακολουθεί αµέσως προεπάλειψη, λόγω του κινδύνου ά-
µεσης οξείδωσης από τον αέρα. 

- Πλήρης αποµάκρυνση δέρµατος εξέλασης – φιλµ οξειδίου του σιδήρου, ώστε να επιτευχθεί επαρκής 
πρόσφυση και να αποτραπεί η δηµιουργία σκουριάς πίσω από το χρώµα. 

- Στα «δύσκολα» σηµεία (οξείες ακµές, τρίεδρες γωνίες, µη προσβάσιµες επιφάνειες) απαιτείται διπλή ή 
και τριπλή προεπάλειψη και αποµάκρυνση των τυχόν υπολειµµάτων συγκολλήσεων. 

- Ελέγχεται η πρόσφυση των παλαιών χρωµατισµών µε το «τεστ λεπίδας» ή για κιµωλιούµενα φιλµ το 
τεστ αυτοκόλλητης ταινίας. Οι φυσαλίδες χρώµατος αποµακρύνονται µηχανικά και πλήρως, όπως και 
τα ρυτιδωµένα χρώµατα. Ο έλεγχος πρόσφυσης πολλαπλών στρώσεων παλαιών χρωµάτων γίνεται µε 
το τεστ λεπίδας, ενώ ο έλεγχος της ελαστικότητας παλαιού χρώµατος διεξάγεται µε απολέπιση µε ξυ-
ράφι. Στην περίπτωση ύπαρξης σκουριάς κάτω από το χρώµα ή µέσα σε αυτό, το χρώµα αποµακρύ-
νεται πλήρως. 

400.3.21 Ανάγλυφοι Χρωµατισµοί (ρελιέφ) 

α. Ανάγλυφοι χρωµατισµοί (ρελιέφ) χρησιµοποιούνται κυρίως στις εξωτερικές επιφάνειες και λιγότερο σε εσω-
τερικές επιφάνειες κυρίως για διακοσµητικούς λόγους. Ο χρωµατισµός αυτός εφαρµόζεται απευθείας επί του 
επιχρίσµατος χωρίς την παρεµβολή άλλου υποστρώµατος. Για τα ρελιέφ ισχύει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 924 (βλ. 
και παρ. «Προδιαγραφές»). 

β. Αντί για τη χρήση ασταριού, εφαρµόζεται ως πρώτη στρώση στην επιφάνεια µε χοντρό πινέλο ή κοινό ρολό 
το ίδιο το χρώµα, αραιωµένο µε νερό κατά τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής του. 

γ. Η δεύτερη στρώση είναι αυτή που δίνει την ανάγλυφη όψη στην επιφάνεια και εφαρµόζεται χωρίς αραίωση 
του χρώµατος (ώστε να δηµιουργηθεί χονδρό «µπιµπίκι») µε ειδικό ρολό για ρελιέφ (αφρώδες ή σφουγγά-
ρι), πάντα από πάνω προς τα κάτω, µετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης στρώσης. 

δ. Αν χρειάζονται επιδιορθώσεις, γίνονται πάντα µε το ίδιο υλικό (π.χ. στην περίπτωση αποκολλήσεων) και 
στη συνέχεια η επιφάνεια χρωµατίζεται µε ακρυλικό ή αντιµουχλικό τσιµεντόχρωµα. 

400.3.22 Πέρας Εργασιών 

α. Μετά το τελείωµα των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει το συντοµότερο όλα τα εργαλεία, 
ικριώµατα, άχρηστα υλικά, και πλεονάζοντα χρώµατα και να καθαρίσει τις επιφάνειες (δάπεδα, τοίχοι, επεν-
δύσεις, υαλοπίνακες, είδη υγιεινής κτλ) από τους χρωµατισµούς. Όσες από τις κατασκευές µετά τον καθαρι-
σµό δεν επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση, αντικαθίστανται, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 

β. Αφαιρούνται επίσης υπερχειλίσεις του χρώµατος, σηµάδια, «τρεξίµατα» χρωµατισµών από τις επιφάνειες. 

γ. ∆εν θα απορρίπτονται άχρηστα χρώµατα µέσα σε αποχωρητήρια, αποχετεύσεις δαπέδων κτλ. αλλά θα φυ-
λάσσονται σε δοχεία και θα αποµακρύνονται από το εργοτάξιο. 

400.4 Έλεγχοι  
α. Κατά την προσκόµιση αλλά και ακριβώς πριν τη χρήση των υλικών επιθεωρείται από τον Ανάδοχο και από 

εκπρόσωπο της Υπηρεσίας η κατάσταση του χρώµατος µέσα στο δοχείο, ακόµα και αν έχει ελεγχθεί και ε-
γκριθεί προηγουµένως. Το υλικό απορρίπτεται και αντικαθίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- Αν έχει δηµιουργηθεί παχιά µεµβράνη από στερεοποιηµένο χρώµα, στην επιφάνεια του υλικού µέσα 
στο δοχείο (πέτσιασµα). 

- Αν έχει επέλθει χηµική αντίδραση των χρωστικών ουσιών µε άλλα συστατικά του χρώµατος που δηµι-
ουργούν ηµι-σκληρυµένους σβώλους, οι οποίοι δεν µπορούν να εξουδετερωθούν και να επαναµιχθούν 
µε το υπόλοιπο υλικό (ζελατινοποίηση ή πήξιµο). 

- Αν εκλύονται αέρια που έχουν προκληθεί από χηµικές αντιδράσεις µεταξύ συστατικών του υλικού. Σχε-
τικές ενδείξεις είναι φυσαλίδες αερίου στην επιφάνεια του υλικού και πιθανά ασυνήθης οσµή. Στα πλα-
στικά χρώµατα η έκλυση αερίων µπορεί να είναι ένδειξη ότι το υλικό υπέστη αρκετές εναλλαγές ψύχους 
- θέρµανσης. 

- Αν υπάρχει εκτεταµένη καθίζηση, δηλαδή καθίζηση των χρωστικών στον πυθµένα του δοχείου, σε ση-
µείο που το στερεοποιηµένο χρώµα να µην διαλύεται µε τις συνήθεις αναδευτικές διαδικασίες. Μικρής 
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έκτασης καθιζήσεις είναι αναµενόµενες στα περισσότερα χρώµατα, αλλά η χρωστική που έχει καθιζά-
νει, πρέπει κανονικά να διαλύεται αµέσως µε ανάδευση ή ανατάραξη. 

β. Οι τελειωµένες επιφάνειες επιθεωρούνται από την Υπηρεσία για περίσσεια υλικού που δεν διαστρώθηκε ή / 
και απορροφήθηκε οµοιόµορφα, πινελιές, διαφορές στο χρώµα, στην υφή και στην τελική εµφάνιση. Οι 
χρωµατισµοί κρίνονται απορριπτέοι όταν: 

- οι επιδιορθώσεις διακρίνονται έστω και αµυδρά 

- η επιφάνεια διακρίνεται κάτω από το χρώµα, όταν δηλαδή το χρώµα είναι διαφανές («φάγκρισµα»). 

- το χρώµα της χρωµατισµένης επιφάνειας δεν είναι τελείως οµοιόµορφο 

- παρουσιάζει έστω και µικρής έκτασης φθορές (τριχοειδείς ρωγµές, αποκόλληση, παρουσία φυσαλίδων 
κτλ) 

- διακρίνονται οι «µατίσεις» των τµηµάτων του χρώµατος µιας επιφάνειας 

- διακρίνονται οι διαδροµές του πινέλου που χρησιµοποιήθηκε για τη διάστρωση 

- οι γραµµές συνάντησης των χρωµατισµών διαφορετικών αποχρώσεων δεν είναι τελείως ευθύγραµµες 

- η υφή, ή η απόχρωση δεν είναι αυτή που απαιτείται από τη µελέτη ή / και την Υπηρεσία 

- το πάχος και η επιφάνεια κάλυψης κάθε στρώσης δεν είναι οµοιόµορφα 

- τα κενά, οι πόροι και οι ρωγµές των προς χρωµατισµό τοιχοποιιών δεν έχουν πληρωθεί  

- η εργασία στις γωνίες, στις ακµές, στις συγκολλήσεις, στις συνδέσεις, στις ρωγµές κτλ δεν είναι ίδιας 
ποιότητας µε την εργασία στις υπόλοιπες επιφάνειες 

- τα σφραγιστικά υλικά των αρµών έχουν χρωµατιστεί 

γ. Ο Ανάδοχος επιδιορθώνει τις ατέλειες και τις επιφάνειες χωρίς επιπλέον αποζηµίωση και µετά την έγκριση 
της Υπηρεσίας. 

400.5  Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδος όλων των εργασιών χρωµατισµών, εκτός από όλα τα στάδια (προκαταρκτικά και κύρια) της 
εκτέλεσης της εργασίας, περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε ο-
δού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλι-
κών και εξοπλισµού (αναµικτήρων, ικριωµάτων κτλ) για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργα-
σίας.  

β. Η κατασκευή των απαιτούµενων ικριωµάτων, η προσέγγιση και τοποθέτηση τους στη στάθµη εργασίας κα-
θώς και η αποξήλωση τους µετά το πέρας των εργασιών. 

γ. Η προετοιµασία των προς χρωµατισµό επιφανειών, ο καθαρισµός τους, η επιδιόρθωση των ατελειών, οι 
επιστρώσεις πριν από την εφαρµογή του χρώµατος, οι επιτρίψεις, οι εκτραχύνσεις, οι έλεγχοι και οι δειγµα-
τοληψίες των υλικών, η κατασκευή των δειγµάτων και οι επιδιορθώσεις ελαττωµατικής τελειωµένης εργασί-
ας. 

δ. Η προστασία, ο καθαρισµός καθώς και η επιδιόρθωση τους από τις φθορές των παρακείµενων επιφανειών 
από τις εργασίες χρωµατισµών. 

ε. Ο καθαρισµός του εργοταξίου και η αποµάκρυνση των άχρηστων υλικών µετά το πέρας των εργασιών. 

στ. Οι ενδεχόµενες επιδιορθώσεις (µερεµέτια) της επιφάνειας που προκύπτουν λόγω της ενσωµάτωσης των 
κουφωµάτων, των Η/Μ εγκαταστάσεων κτλ. 

ζ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 

η. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργασιών, 
έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 

400.6  Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m) 

γραµµικών στοιχείων ορισµένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού που 
εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας 
ΓΤΣΥ.  Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέ-
χεια που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.  Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται 
όπως ορίζεται στην ΕΤΣΥ, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών κατασκευών δεν επιµετράται ξε-
χωριστά, καθώς θεωρείται ανηγµένη στην ανά kg ή t τιµή των σιδηρών κατασκευών. 

β. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τα διάφορα είδη χρωµατισµών. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτε-
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λεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απά-
νες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

 

1001. ΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ - ΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ 

1001.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

1001.1.1 Πεδίο Εφαρµογής 

α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών τοιχοποιιών από οπτό-
πλινθους, τσιµεντόλιθους, θερµοµονωτικές πλίνθους, πυρίµαχες πλίνθους, λιθοδοµές, και άλλες εργασίες 
τοιχοποιίας (π.χ. εµφανείς, διακοσµητικές τοιχοποιίες). 

β. Στο παρόν δεν περιλαµβάνονται εργασίες ξηράς δόµησης (γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες) και ελαφρών 
χωρισµάτων. 

1001.1.2 Ορισµοί 

α. Ως τοιχοποιία ορίζεται η πλήρωση των κατακόρυφων στοιχείων του εξωτερικού περιβλήµατος καθώς και 
των εσωτερικών χωρισµάτων των κτιρίων µε τα υλικά που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο. 

β. Ως λιθόσωµα κατά τον EC 6 νοείται κάθε στοιχείο κατάλληλο για κατασκευές τοιχοποιίας.  

γ. Ως δροµική τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που έχει πλάτος 9 cm (µισή πλίνθος), ενώ ως ορθοδροµική τοιχοποιία 
ορίζεται αυτή που έχει πλάτος 6 cm. 

δ. Ως µπατική τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που έχει πλάτος 19 cm (µια πλίνθος) και αποτελείται από διπλή σειρά 
πλίνθων τοποθετηµένων κατά µήκος, χωρίς διάκενο µεταξύ τους και συνδεόµενων µε εγκάρσιες πλίνθους. 
Ανάλογα ορίζεται και η υπερµπατική τοιχοποιία µε πλάτος µιάµισης πλίνθου. 

ε. Ως ψαθωτή τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που έχει πλάτος 19 cm και αποτελείται από δύο ορθοδροµικές πλιν-
θοδοµές µε διάκενο µεταξύ τους, συνδεόµενων µε εγκάρσιες πλίνθους. 

στ. Ως διπλή τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που αποτελείται από δύο πλινθοδοµές µε ή χωρίς διάκενο µεταξύ τους. 
Στην περίπτωση που υπάρχει διάκενο, µπορεί να πληρούται µε µονωτικό και φράγµα υδρατµών. Οι διακο-
σµητικές (εµφανείς) πλινθοδοµές όψεων είναι σύνηθες είδος διπλής τοιχοποιίας.  

ζ. Ως µικτή τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που αποτελείται από δύο ή περισσότερα είδη τοίχων, και υλικών των 
οποίων η δόµηση γίνεται συνήθως ταυτόχρονα. Υπάρχουν 3 είδη µικτής τοιχοποιίας: κατά το µήκος, κατά το 
πάχος ή / και κατά το ύψος των τοίχων. 

η. Ως αρµός ορίζεται ο χώρος µεταξύ των πλίνθων που πληρώνεται µε κονίαµα, είτε κατά την οριζόντια είτε 
κατά την κατακόρυφη διεύθυνση. 

θ. Ως στρώση ορίζεται κάθε οριζόντια σειρά πλίνθων που τοποθετούνται σύµφωνα µε τους κανόνες δόµησης 
της τοιχοποιίας. 

1001.2 Υλικά 

1001.2.1 Γενικά 

α. Όλες οι ποσότητες των υλικών που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο πρέπει να προέρχονται από προµηθευτή 
εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. Ο προµηθευτής αυτός παραµένει ο ίδιος καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής 
του έργου, εκτός αν υπάρχει αντίθετη οδηγία από την Υπηρεσία. Τα υλικά συνοδεύονται από τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά ποιότητας, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση από την Υπηρεσία. 

β. Υποβάλλονται επίσης προς έγκριση στην Υπηρεσία, δείγµατα κάθε τύπου πλίνθου. Η κατασκευή της τοιχο-
ποιίας µπορεί να ξεκινήσει µόνο µετά την έγκριση αυτή. Όλες οι προσκοµιζόµενες ποσότητες των υλικών θα 
είναι της ίδιας ποιότητας µε τα εγκεκριµένα δείγµατα. 

γ. Η Υπηρεσία διενεργεί οπτικό έλεγχο των τεµαχίων σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές ή / και τα πιστο-
ποιητικά ποιότητας στο εργοτάξιο. Ειδικότερα ελέγχονται τα εξής: 

- Το σχήµα όλων των τεµαχίων πρέπει να είναι κανονικό. ∆εν επιτρέπονται αποκλίσεις εκτός των προδι-
αγεγραµµένων ανοχών.  

- Η οµοιοµορφία του χρωµατισµού. 

- Η ακεραιότητα της µορφής. ∆εν πρέπει να υπάρχουν ρωγµές, ραγίσµατα, σπασίµατα και παραµορ-
φωµένα τεµάχια. 

- Η σταθερότητα του σχήµατος και των διαστάσεων σε όλα τα τεµάχια. 

- Η υφή. 
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- Οι λοιπές ιδιότητες, π.χ., θερµοµονωτική ικανότητα. 

δ. Για µεγάλες ποσότητες πρέπει να υποβάλλονται αποτελέσµατα των ακόλουθων εργαστηριακών ελέγχων 
(που έχουν διεξαχθεί από εργαστήριο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία): 

- διαστάσεων και µορφής 

- ειδικού βάρους 

- οµοιογένειας χρωµατισµού και επιφάνειας θραύσης 

- αντοχής σε θλίψη  

- αντοχής σε κάµψη  

- υδατοαπορροφητικότητας  

- δοκιµή εξανθήµατος  

- σκληρότητας 

- συντελεστή θερµοαγωγιµότητας. 

1001.2.2 Οπτόπλινθοι 

α. Κατηγορίες συνηθέστερων οπτόπλινθων 

- Κοινές  διάτρητες οπτόπλινθοι χωρίς επιµεληµένη επιφάνεια από κοινή άργιλο (πηλός, αργιλικές µάρ-
γες) µε µικρές (πρισµατικές ή κυλινδρικές) τρύπες κατά το µήκος ή το ύψος της πλίνθου και παχιά τοι-
χώµατα ή µεγάλες ορθογωνικές τρύπες κατά το µήκος µε λεπτά τοιχώµατα. 

- Οπτόπλινθοι επιµεληµένης όψεως, οι οποίες παραµένουν ανεπίχριστες. 

- Οπτόπλινθοι αντοχής, συνήθως πλήρεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται σε κατασκευές µε απαιτήσεις ι-
διαίτερων αντοχών (π.χ. τοίχοι αντιστήριξης, καπνοδόχοι κτλ). 

- Πυρίµαχες πλίνθοι (πυρότουβλα), που είναι πλήρεις, πυράντοχες οπτόπλινθοι, οι οποίοι χρησιµοποι-
ούνται σε κατασκευές µε απαιτήσεις αντοχής σε υψηλές θερµοκρασίες (π.χ. τζάκια, καπνοδόχοι κτλ). 

- Θερµοµονωτικές οπτόπλινθοι, οι οποίες φέρουν κενά και ειδικά θερµοµονωτικά παρεµβύσµατα. 

- ∆ιακοσµητικές οπτόπλινθοι. 

- Οξύµαχες αργιλικές οπτόπλινθοι (εµφανή τούβλα klinker). 

β. Κοινές ∆ιάτρητες Οπτόπλινθοι 

- Έχουν χρώµα από υπόλευκο µέχρι κόκκινο, ανάλογα µε τη χηµική σύσταση της αργίλου και τα οξείδια 
του σιδήρου που περιέχει. 

- Οι διαστάσεις στην ελληνική αγορά δεν είναι τυποποιηµένες. Μια κοινή εξάοπη διάτρητη πλίνθος είναι 
190mm x 90mm x 60mm ενώ οι λοιπές συνηθέστερες διαστάσεις πλίνθων είναι µήκος 190 mm - 350 
mm, πλάτος  90 mm  - 250 mm, ύψος 60 mm - 200 mm.  

- Οι πλίνθοι δεν πρέπει να απορροφούν νερό περισσότερο από 7% -15% του βάρους τους. 

- Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας (λ) των διάτρητων οπτοπλίνθων εγχώριας παραγωγής κυµαίνε-
ται µεταξύ 0,14 kcal/m2/h/°C - 0,40 kcal/m2/h/°C. 

γ. Έλεγχος Ποιότητας 

- Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να λαµβάνει δείγµατα πλίνθων, σε οποιαδήποτε στιγµή κατά την διάρκεια 
της εκτέλεσης των εργασιών, µε σκοπό να ελέγξει την ποιότητά τους καθώς και να απαιτεί από τον Α-
νάδοχο τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας. 

- Εκτός από τους ελέγχους που αναφέρθηκαν στην παράγραφο «Υλικά –Γενικά», ελέγχεται επίσης και ο 
ήχος των οπτόπλινθων, που πρέπει να είναι µεταλλικός, όταν αυτές χτυπιούνται µεταξύ τους ή µε 
σφυρί (δείγµα καλής όπτησης). 

- Μετά την κατασκευή, η συρρίκνωση από την ξήρανση των πλίνθων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 
0,09 %. 

δ. Πίνακας 1001.2.2 : ∆οκιµές, Έλεγχοι και Πρότυπα Οπτόπλινθων 

# ∆οκιµή / Έλεγχος Πρότυπο 
1 2 3 

1 αντοχής σε θλίψη ΠΤΠ ∆ 100, ΕΝ 772, ASTM 067, DIN 105 - 1 

2 αντοχής σε κάµψη ASTM 067, DIN 105 

3 υδατοαπορροφητικότητας  ΠΤΠ ∆ 100, ASTM 067, DIN 51056 

4 δοκιµή εξανθήµατος ASTM 067 
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5 αντοχή σε παγετό DIN 105 - 1 

6 σκληρότητα σε χάραξη κατά MOHS DIN 105 - 4 

7 ειδικό βάρος DIN 105 - 1 

8 αντοχή σε οξέα DIN 51091, 51102 

9 αντοχή σε αλκάλια DIN 51091 

10 ποιότητα επιφάνειας DIN 105 - 4 

11 ανοχές διαστάσεων  ΕΝ 122, DIN 105  

12 αντοχή σε χρώµα και φως DIN 51094 

1001.2.3 Λίθοι 

α. Οι λίθοι που χρησιµοποιούνται πρέπει να προέρχονται από οµοιόµορφα και υγιή πετρώµατα, να διαθέτουν 
τις απαραίτητες αντοχές, να είναι οµοιογενείς, χωρίς ρωγµές, αυλακώσεις και κηλίδες και χωρίς ξένες προ-
σµίξεις. Λίθοι που δεν παρουσιάζουν αυτές τις ιδιότητες θα απορρίπτονται από την Υπηρεσία. 

β. Στις λιθοδοµές χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες λίθων: 

- Αργοί λίθοι, που δεν υφίστανται καµία επεξεργασία και από τους οποίους προκύπτουν «αργολιθοδο-
µές». Οι αργοί λίθοι πρέπει να έχουν βάρος τουλάχιστον 20 kg, γιατί η χρήση ελαφρύτερων λίθων έχει 
ως αποτέλεσµα τη µείωση της αντοχής της λιθοδοµής. 

- Ηµιλαξευτοί λίθοι, που υφίστανται µερική επεξεργασία και από τους οποίους προκύπτουν «ηµιλαξευ-
τές» λιθοδοµές. Επεξεργασία γίνεται στη µία όψη των λίθων και στις παράπλευρες επιφάνειες σε βά-
θος περίπου 10 cm – 12 cm, για την επίτευξη κανονικής µορφής αρµών. 

- Λαξευτοί λίθοι, που υφίστανται πλήρη επεξεργασία και λαµβάνουν κανονικά γεωµετρικά σχήµατα και 
από τους οποίους προκύπτουν «κανονικές» ή «λαξευτές» λιθοδοµές. 

γ. Οι συνήθεις διαστάσεις των ηµιλαξευτών ή λαξευτών λίθων είναι οι ακόλουθες: 

- ύψος 15 cm – 20 cm 

- πλάτος 20 cm – 25 cm, αλλά όχι µικρότερο από 1,5 φορά το ύψος 

- µήκος 30 cm – 40 cm, αλλά όχι µικρότερο από 1,5 φορά το πλάτος 

δ. Η άµµος των κονιαµάτων λιθοδοµών πρέπει να είναι χονδρόκοκκη. 

1001.2.4 Τσιµεντόλιθοι 

α. Οι τσιµεντόλιθοι είναι λιθοσώµατα από σκυρόδεµα και κατηγοριοποιούνται βάσει του EC 6. 

β. Οι συνήθεις διαστάσεις των τσιµεντόλιθων είναι 39 cm x 19 cm µε πάχη 9 cm, 15 cm και 19 cm. Κατά το 
δειγµατοληπτικό έλεγχο που διεξάγεται κατά την προσκόµιση των τεµαχίων στο εργοτάξιο, ελέγχονται οι δι-
αστάσεις τους (πάχος, µήκος ή πλάτος), οι οποίες θα βρίσκονται εντός των ανοχών. Οποιοδήποτε τεµάχιο 
βρίσκεται εκτός των ανοχών αποµακρύνεται από το εργοτάξιο και αντικαθίσταται µε δαπάνες του Αναδόχου. 

γ. Οι τσιµεντόλιθοι που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητι-
κό ποιότητας και να είναι ελεγµένοι και εγκεκριµένοι ως προς τη συστολή ξήρανσης και την ικανοποιητική 
ξήρανση σε συνθήκες περιβάλλοντος. Η αντοχή σε θλίψη και η υδατοαπορροφητικότητα των τσιµεντόλιθων 
προσδιορίζονται µε δοκιµές βάσει του ΕΝ 772 και του ASTM C 140. Πρέπει επίσης να έχουν την ίδια εµφά-
νιση (ιδιαίτερα υφή) και να έχουν συντηρηθεί µε τις ίδιες διαδικασίες. 

δ. Σκυρόδεµα πλήρωσης µιας οπλισµένης τοιχοποιίας µε τσιµεντόλιθους, είναι το σκυρόδεµα που χρησιµοποι-
είται για την πλήρωση των κατακόρυφων οπών και θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του EC 6. Ο χάλυβας 
οπλισµού της τοιχοποιίας θα ακολουθεί το πρότυπο ΕΝ 10080 και ο οπλισµός των αρµών το πρότυπο ΕΝ 
845 – 3 ή τον EC 6. 

1001.2.5 Πυρίµαχες Πλίνθοι 

α. Οι πυρίµαχες πλίνθοι πρέπει να είναι συµπαγείς, οµοιογενείς, χωρίς ρωγµές, αυλακώσεις, κενά και απαλ-
λαγµένες από ελαττώµατα που εµποδίζουν την άµεση και σωστή δόµηση τους. Τα τεµάχια που προσκοµί-
ζονται στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας και να αναγράφεται η κατάταξη 
µε βάση την πυραντοχή. Αν δεν αναγράφεται η πληροφορία αυτή απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος, ο ο-
ποίος διεξάγεται µε δαπάνες του Αναδόχου σε εργαστήριο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. 

β. Οι διαστάσεις και οι ανοχές των τεµαχίων πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προαναφέρθηκαν. 

1001.2.6 Θερµοµονωτικές Πλίνθοι 

α. Ως προς την αντοχή σε θλίψη τον έλεγχο των διαστάσεων, την υδατοαπορροφητικότητα και την πυκνότητα 
οι πλίνθοι πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 772. Οι θερµοµονωτικές πλίνθοι είναι συνήθως κυψε-
λωτές οπτόπλινθοι που προκύπτουν από ανάµιξη αργίλου και κόκκων διογκωµένης πολυστερόλης.  
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β. Οι θερµοµονωτικές πλίνθοι έχουν πλάτος που κυµαίνεται από 90 mm µέχρι 280 mm, µήκος 140 mm – 150 
mm  και ύψος 250 mm και 300 mm. 

1001.2.7 Κονιάµατα 

α. Οι γενικές προδιαγραφές για τα υλικά και τις εργασίες κονιαµάτων τοιχοποιίας αναφέρονται στο άρθρο «Κο-
νιάµατα» και στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 998 και συµπληρώνονται µε αναγραφόµενα στο παρόν άρθρο. Για τις 
µεθόδους δοκιµών κονιαµάτων τοιχοποιίας ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1015 και για το τσιµέντο τοιχοποι-
ίας το ΕΛΟΤ 413. 

β. Οι αναλογίες για τα κονιάµατα τοιχοποιίας είναι τουλάχιστον 350 kg - 450 kg τσιµέντο ανά m3 κονιάµατος και 
0,08 m3 ασβέστη.  

γ. Το κονίαµα για τις εµφανείς τοιχοποιίες θα πρέπει επιπροσθέτως να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

- να έχει καλή εργασιµότητα 

- να έχει την κατάλληλη περιεκτικότητα σε νερό, ώστε να µη στεγνώνει γρήγορα και χάνει την πλαστικό-
τητα του 

- να έχει υψηλή αντοχή στην επίδραση της βροχής 

- να έχει µεγάλη διάρκεια ζωής και καλή συµπεριφορά στον παγετό. 

δ. Για περιπτώσεις κατασκευών που είναι επιθυµητή η πλήρης αδιαβροχοποίηση και η ιδιαίτερα υψηλή αντο-
χή, ενδείκνυται η χρήση τσιµεντοκονιάµατος χωρίς ασβέστη. 

1001.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1001.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 

α. Το κονίαµα µεταφέρεται σε σχετικώς ψυχρά δοχεία και δεν εκτίθεται άµεσα στην ηλιακή ακτινοβολία. Πρέπει 
να εξασφαλίζεται ότι τα µεταλλικά καροτσάκια, δοχεία και σανίδες για τη µεταφορά και χρήση του κονιάµα-
τος είναι σχετικώς ψυχρά. 

β. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σωστή διεξαγωγή των εργασιών εκφόρτωσης, αποθήκευσης και προ-
στασίας των πλίνθων ή / και των λίθων. Όλα τα τεµάχια, πρέπει, στην περίπτωση που δεν προσκοµίζονται 
από το εργοστάσιο παραγωγής σε “παλέτες”, να ξεφορτώνονται και να στοιβάζονται µε προσοχή. Σε καµία 
περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεφορτώνονται χύδην µε ανατροπή. Τα υλικά προστατεύονται κατά την απο-
θήκευση στο εργοτάξιο έναντι των καιρικών συνθηκών, φθορών και ζηµιών που είναι δυνατόν να προκύ-
ψουν, χωρίς να έρχονται σε άµεση επαφή µε το έδαφος. Για το σκοπό αυτό συνήθως χρησιµοποιούνται α-
διάβροχα καλύµµατα  προστασίας. 

γ. Τα υλικά χρησιµοποιούνται µε τη σειρά µε την οποία παραδίδονται. 

1001.3.2 Ανέγερση ∆είγµατος  

Μετά την έγκριση των δειγµάτων των προσκοµιζόµενων υλικών, ο Ανάδοχος ανεγείρει δείγµατα τελειωµένων επι-
φανειών διαστάσεων περίπου 1,0 m x 1,5 m κάθε είδους τοιχοποιίας που προβλέπεται να κατασκευαστεί. Τα δείγ-
µατα θα είναι επαρκώς θεµελιωµένα και θα δείχνουν τη σωστή εφαρµογή των προδιαγραφών και των κανόνων 
δόµησης της τοιχοποιίας. Μόνο µετά την έγκριση τους από την Υπηρεσία θα ξεκινά η κατασκευή της τοιχοποιίας, η 
οποία θα είναι εφάµιλλης ή καλύτερης ποιότητας από τα παραπάνω δείγµατα. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει 
προτείνει τη χρήση προσµίκτων, το δείγµα τοιχοποιίας πρέπει να ανεγερθεί 6 - 8 εβδοµάδες πριν από την χρήση 
των υλικών. 

1001.3.3 Ανοχές 

Πίνακας 1001.3.3 : Ανοχές Κατασκευής Τοιχοποιίας 

# Απαίτηση Ανοχή 
1 2 3 

1 οριζοντιότητα ως προς την ευθεία που καθορίζεται από τα 
εκατέρωθεν υποστυλώµατα και από την κατακόρυφη (νήµα 
της στάθµης) 

≤ 1 cm 

2 ορθές γωνίες 1 cm ανά 3 m 

3 τελικό ύψος της τοιχοποιίας ≤ 3 mm/m και πάντως ≤ 1 cm 

4 προεξοχές ή εσοχές ≤ 1 cm 

1001.3.4 Προστασία  

α. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής τοιχοποιίας, ο Ανάδοχος πρέπει να µεριµνά (µε τη χρήση εγκε-
κριµένων µεθόδων) για την προστασία της κατασκευής από επιβλαβείς κλιµατολογικές επιπτώσεις. Οι εκτι-
θέµενες σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες τοιχοποιίες πρέπει να καλύπτονται και να προφυλάσσονται τουλά-
χιστον κατά τις πρώτες 48 ώρες µετά την ανέγερση τους. 
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β. Στην περίπτωση που η εξωτερική θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη των 37°C και το ποσοστό σχετικής υγρα-
σίας µικρότερο από 50% λαµβάνονται τα ακόλουθα κατάλληλα µέτρα προστασίας της κατασκευαζόµενης 
τοιχοποιίας: 

- Όλα τα υλικά κατασκευής προστατεύονται και σκιάζονται από την απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτι-
νοβολία. 

- Το κονίαµα διαστρώνεται σε στρώσεις µήκους µέχρι 1,2 m.  

- Οι πλίνθοι τοποθετούνται εντός ενός λεπτού µετά τη διάστρωση του κονιάµατος. 

- Μετά την ανέγερση η τοιχοποιία θα προστατεύεται από την απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία 
και τον άνεµο για τις επόµενες 48 h. 

γ. Στην περίπτωση που η εξωτερική θερµοκρασία είναι µικρότερη από 4°C, ο Ανάδοχος υποβάλλει προτάσεις 
κατασκευής υπό συνθήκες παγετού προς έγκριση στην Υπηρεσία. Τα µέτρα προστασίας που πρέπει να 
λαµβάνονται είναι τα ακόλουθα: 

- Ο πάγος ή το χιόνι που έχουν σχηµατιστεί στην επιφάνεια της τοιχοποιίας θα τήκονται µε την προσε-
κτική θέρµανση της επιφάνειας της τοιχοποιίας. 

- Απαγορεύεται η χρήση υλικών που έχουν προσβληθεί από παγετό. Η τοιχοποιία που προσβλήθηκε 
από παγετό καθαιρείται και ανακατασκευάζεται. 

- Σε θερµοκρασίες µικρότερες από 4°C η άµµος ή το νερό του κονιάµατος θερµαίνονται, ώστε το παρα-
γόµενο κονίαµα να έχει θερµοκρασία 4°C - 40°C. Η θερµοκρασία του κονιάµατος θα διατηρείται πάνω 
από τον παγετό για τουλάχιστον 48 ώρες µετά την ανέγερση της τοιχοποιίας. Η θέρµανση της κατα-
σκευαζόµενης τοιχοποιίας θα είναι οµοιόµορφη. Η θερµοκρασία των πλίνθων πρέπει να διατηρείται 
πάνω από τους 7°C. 

- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν υποβάλλει αποδεκτές προτάσεις κατασκευής υπό συνθήκες παγε-
τού ή αµελήσει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας που ο ίδιος πρότεινε και εγκρίθηκαν από την 
Υπηρεσία δεν θα επιτρέπεται η ανέγερση τοιχοποιίας σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος µικρότερες από 
4°C. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση ή παράταση προθεσµίας εξαιτίας αυτού του 
λόγου. 

δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύσει το τµήµα της τοιχοποιίας που έχει ολοκληρωθεί από την εισροή 
υδάτων, πάγου και χιονιού, µέχρι να τοποθετηθεί και να σταθεροποιηθεί η οροφή ή να ολοκληρωθεί η στέ-
ψη της τοιχοποιίας. Η προστασία επιτυγχάνεται µε την κάλυψη µε στεγανωτικά ή θερµοµονωτικά υλικά και 
σε ακραίες περιπτώσεις µε τη θέρµανση µε λάµπες και άλλες εγκεκριµένες µεθόδους. 

ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενισχύει προσωρινά (και µέχρι την ολοκλήρωση τους) τις µη ολοκληρωµένες 
τοιχοποιίες, έναντι οριζοντίων ωθήσεων (ανεµοπίεση κτλ), µε κατάλληλες εγκεκριµένες µεθόδους. Σε περί-
πτωση ταχύτητας ανέµου 24 km/h ή µεγαλύτερης χρησιµοποιούνται ανεµοφράκτες. 

1001.3.5 ∆ιαβροχή των Πλίνθων 

α. Η απαίτηση διαβροχής των πλίνθων, µε σκοπό την αποφυγή της γρήγορης απορρόφησης του νερού από 
το κονίαµα, τη διευκόλυνση της διάστρωσης και τη βελτίωση της συναρµογής των πλίνθων πρέπει να επι-
βεβαιώνεται από το εργοστάσιο παραγωγής και ο Ανάδοχος να ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες. Για τη δια-
βροχή χρησιµοποιείται πόσιµο νερό.  

β. Οι πλίνθοι διαβρέχονται, εφόσον είναι πορώδεις και στεγνές, ακριβώς πριν από την τοποθέτηση, µε την εµ-
βάπτιση τους σε νερό ή µε ψεκασµό σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. ∆εν πρέπει ό-
µως να αφήνονται βυθισµένες στο νερό, ούτε να διαβρέχονται τόσο, όσο να επέρχεται κορεσµός τους. Μετά 
τη διάστρωση, πρέπει να προστατεύονται και να διατηρούνται στεγνές. Εάν υπάρχει πιθανότητα παγετού οι 
πλίνθοι δεν θα διαβρέχονται. 

γ. Οι πλίνθοι πλένονται πριν, και αν αυτό είναι απαραίτητο, και µετά τη διάστρωση, κατά τις οδηγίες του εργο-
στασίου παραγωγής τους ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

1001.3.6 Προετοιµασία 

α. Οι τοιχοποιίες δεν θα κατασκευάζονται πριν περάσουν τουλάχιστον δύο εβδοµάδες από την αφαίρεση του 
ξυλοτύπου της φέρουσας κατασκευής. 

β. Οι επιφάνειες επαφής µεταξύ τοιχοποιίας και κατασκευών από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα θα πληρού-
νται µε τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 1:3 κατά βάρος τσιµέντου και άµµου. Οι επιφάνειες επαφής πρέπει να 
έχουν επιχρισθεί µε πεταχτή τσιµεντοκονία περιεκτικότητας 400 kg τσιµέντου τουλάχιστον 24 h πριν την κα-
τασκευή της τοιχοποιίας. Όπου προβλέπεται, τοποθετείται επίσης ειδική αγκύρωση. 

γ. Πριν από την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης η επιφάνεια έδρασης καθαρίζεται από οποιαδήποτε ξένα 
υλικά και σκουπίζεται για την αφαίρεση σκόνης κτλ. Αν υπάρχουν εξογκώµατα στην επιφάνεια έδρασης, 
αφαιρούνται για να µην προκαλέσουν στρέβλωση της στρώσης. Εφόσον είναι κεκλιµένη ή ανώµαλη, η βάση 
της τοιχοποιίας εξοµαλύνεται µε τη διάστρωση εξισωτικής στρώσης σκυροδέµατος 300 kg τσιµέντου, µε 
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σκοπό την εξασφάλιση της οριζοντιότητας των αρµών. Η πρώτη στρώση των πλίνθων πρέπει να είναι από-
λυτα οριζόντια, γιατί αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή διάστρωση των παραπάνω σειρών. 

δ. Κάτω από την αρχική οριζόντια στρώση, στις ποδιές των παραθύρων και πάνω από τα υπέρθυρα και τα 
σενάζ πρέπει να τοποθετείται υδροµονωτικό υλικό. 

1001.3.7 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 

α. Ο Ανάδοχος ακολουθεί τα κατασκευαστικά σχέδια για την ανέγερση της τοιχοποιίας ή / και τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που τα κατασκευαστικά σχέδια δεν παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες. 

β. Όλες οι τοιχοποιίες πρέπει να είναι αλφαδιασµένες, κατακόρυφες, και οµαλές, σε ορθές γωνίες µε πλήρεις 
στρώσεις κονιάµατος. Απαγορεύεται η χρήση µεταλλικού σφυριού και επιβάλλεται η χρήση του µυστριού ή 
σφυριού από ελαστικό για τη διασφάλιση της οριζοντιότητας και καθετότητας των πλίνθων. Η πυκνότητα 
των ραµµάτων καθ΄ ύψος και κατά µήκος πρέπει να είναι τέτοια που να διασφαλίζει την ευθυγράµµιση της 
τοιχοποιίας. Τα κατακόρυφα ράµµατα διατηρούνται µέχρι το τέλος της ανέγερσης, ενώ τα οριζόντια ράµµατα 
ανεβάζονται τόσο συχνά, ώστε να διασφαλίζεται η ευθυγραµµία όλων των στρώσεων καθ΄ ύψος.  

γ. Οι ορθές γωνίες χαράσσονται σωστά (γώνιασµα) µε την εφαρµογή του κανόνα 4-5-6 ή 6-8-10 για µεγαλύτε-
ρα µήκη (Πυθαγόρειο θεώρηµα), ώστε να αποφεύγονται κακοτεχνίες που γίνονται εµφανείς αργότερα. 

δ. ∆εν επιτρέπεται η ενσωµάτωση σπασµένων ή φθαρµένων τεµαχίων στην τοιχοποιία. 

ε. Η εµπλοκή των πλίνθων πρέπει να επιτυγχάνεται µε όσο το δυνατόν λιγότερες τεµαχισµένες πλίνθους. Ο 
τεµαχισµός των πλίνθων γίνεται µε την κοπή τους µε το ξυλουργικό ή άλλο ειδικό πριόνι, πριονοκορδέλα ή 
δισκοπρίονο. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κοπής. 

στ. Μικροπροσαρµογές στο πλάτος ή το πάχος των αρµών είναι δυνατόν να διορθώσουν τυχόν ασυµβατότητες 
των διαστάσεων της τοιχοποιίας και του υπάρχοντος περιγράµµατος σκελετού ώστε να αποφεύγεται ο ά-
σκοπος τεµαχισµός πλίνθων, οι ασυµµετρίες εκατέρωθεν των ανοιγµάτων κτλ. 

ζ. Τα µεταλλικά στοιχεία (στηρίγµατα) καλύπτονται µε τσιµεντοκονίαµα για λόγους προστασίας από τη σκου-
ριά. Απαγορεύεται η χρήση ασβέστη ή γύψου. Οι εσοχές στις οποίες αγκυρώνονται τα αγκύρια θα πληρού-
νται επαρκώς µε κονίαµα. 

η. Σε περίπτωση που κάποια τεµάχια παραµένουν χαλαρά µετά την αρχική πήξη του κονιάµατος, αφαιρούνται 
και αντικαθίστανται µε την εφαρµογή νέου κονιάµατος µε δαπάνες του Αναδόχου. 

θ. Στον πόδα της τοιχοποιίας, στα υπέρθυρα και στα σενάζ πρέπει να τοποθετούνται, εφόσον υπάρχει σχετική 
απαίτηση στραγγιστήριες οπές. 

ι. Για τις οπτοπλινθοδοµές που έχουν µήκος άνω των 12 m και πρόκειται να επιχριστούν πρέπει να προβλέ-
πεται αρµός διαστολής. Το ίδιο ισχύει και για τις διακοσµητικές πλινθοδοµές όψεων µε µήκος άνω των 8 m. 

ια. Σενάζ 

- Η διατοµή και ο οπλισµός των σενάζ ορίζεται από τα κατασκευαστικά σχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση ο 
Ανάδοχος ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Πάντως το ύψος των σενάζ θα είναι τουλάχιστον 10 
cm και ο ελάχιστος οπλισµός είναι 2Φ10 άνω και 2Φ10 κάτω (S400) και συνδετήρες Φ8/25 (S220) 
στην περίπτωση τοιχοποιίας µέχρι πάχος µιας πλίνθου είτε µε 3Φ10 άνω και 3Φ10 κάτω (S400) και 
συνδετήρες Φ 8/20 (S220) στην περίπτωση τοιχοποιίας µεγαλύτερου πάχους.  

- Ο Ανάδοχος εξετάζει την απαίτηση αύξησης του πλήθους των σενάζ (ή / και της διατοµής και του ο-
πλισµού τους) στην περίπτωση ύπαρξης µεγάλων ανοιγµάτων ή µεγάλου ύψους και υποβάλλει προς 
έγκριση τις αντίστοιχες προτάσεις στην Υπηρεσία. 

- Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει, κατά την κρίση της, την αύξηση του 
πλήθους ή / και της διατοµής και του οπλισµού των σενάζ και πρεκιών. 

ιβ. Οπλισµοί 

- Ο Ανάδοχος τοποθετεί τον οπλισµό που υποδεικνύεται από τα κατασκευαστικά σχέδια και τη µελέτη 
(είδος, απαίτηση αντιδιαβρωτικής προστασίας, διάµετρος, σχήµα, αποστάσεις, µέγεθος και πλήθος 
ράβδων, µατίσεις). Σε περίπτωση που τα κατασκευαστικά σχέδια δεν παρέχουν τις παραπάνω πλη-
ροφορίες, ο Ανάδοχος ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τηρώντας πάντοτε τις ελάχιστες απαιτή-
σεις  που προδιαγράφονται από τους σχετικούς Κανονισµούς και το παρόν Τεύχος (βλ. και προηγού-
µενη παράγραφο «Σενάζ»). 

- Οι ράβδοι θα είναι απαλλαγµένες από σκουριά, έλαια ή γράσα. 

ιγ. Εφόσον προβλέπεται στα σχέδια ή ενταλθεί από την Υπηρεσία, είναι δυνατή η χρήση ενίσχυσης από πλέγ-
µατα και ανοξείδωτους συνδετήρες ανά 0,60 m ύψους τοιχοποιίας αντί για συµβατικό σενάζ, τα οποία θα 
ακολουθούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 845. Στην περίπτωση αυτή το πλάτος του πλέγµατος ενδείκνυται να 
είναι περίπου 5 cm στενότερο από το πάχος του τοίχου. Τα πλέγµατα θα καλύπτονται επαρκώς από κονία-
µα. Η σειρά των εργασιών είναι η ακόλουθη: 

- ανέγερση τοιχοποιίας µέχρι 0,60 m από τη στάθµη του εδάφους 

- διάστρωση κονιάµατος 
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- τοποθέτηση πλεγµάτων και συνδετήρων 

- διάστρωση κονιάµατος που καλύπτει τον οπλισµό 

- σύνδεση τοιχοποιίας και φέροντα οργανισµού µε γωνιακούς συνδετήρες σε συνέχεια µε το πλέγµα 

- συνέχιση ανέγερσης της τοιχοποιίας µέχρι 1,20 m κ.ο.κ. 

ιδ. Για τη δόµηση τοιχοποιιών από θερµοµονωτικές πλίνθους ή άλλες ειδικές πλίνθους ο Ανάδοχος υποχρεού-
ται να ζητά οδηγίες από το εργοστάσιο παραγωγής των πλίνθων. 

1001.3.8 ∆ιάστρωση - Γενικά 

α. Η διάστρωση πρέπει να γίνεται οµοιόµορφα, έτσι ώστε η στάθµη των ολοκληρωµένων τµηµάτων να είναι 
ενιαία σε κάθε επίπεδο.  

β. ∆εν θα πρέπει να διαστρώνονται περισσότερες από 16 στρώσεις πλίνθων ανά ηµέρα  (ή 1,5 m ύψος κατα-
σκευασµένης τοιχοποιίας ανά ηµέρα) χωρίς τη σχετική έγκριση της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να υπάρχει ο α-
παιτούµενος χρόνος για την πήξη του κονιάµατος, προς αποφυγή ανεπιθύµητων συνιζήσεων. 

γ. Οι πλίνθοι θα διαστρώνονται µε τη χρήση άφθονου κονιάµατος, µε ολίσθηση και σύγχρονη πίεση, χωρίς 
υπερβολικά χτυπήµατα και έτσι ώστε το κονίαµα να γεµίζει τους αρµούς και να εξέχει από αυτούς. Οι πλίν-
θοι τοποθετούνται αφού προηγούµενα διαστρωθεί κονίαµα πάνω στην προηγούµενη στρώση και επαλειφ-
θεί κονίαµα στον κατακόρυφο αρµό. Όσο από το πλεονάζον κονίαµα δεν εισχωρήσει στον αρµό µε τη συ-
µπίεση του µε το µυστρί, αφαιρείται πριν τη σκλήρυνση του. 

δ. ∆ιασταυρούµενοι τοίχοι πρέπει να διαστρώνονται συγχρόνως, ώστε να συνδέονται σε κάθε στρώση µε α-
µοιβαίες εισδοχές του ενός µέσα στον άλλον. Απαγορεύεται η µονοµερής διάστρωση ακόµα και αν υπάρχει 
πρόβλεψη αναµονών ή υποδοχών. Στις διασταυρώσεις των τοίχων πρέπει να τοποθετείται ο απαιτούµενος 
οπλισµός. 

ε. Λοξή στρώση της στέψης (ενσφήνωση) 

- Η τελευταία οριζόντια στρώση των πλίνθων τοποθετείται 15 cm κάτω από την οροφή. Ο τοίχος ολο-
κληρώνεται µε µια λοξή στρώση πλίνθων (ενσφήνωση) µεταξύ οροφής και τελευταίας οριζόντιας 
στρώσης.  

- Χρησιµοποιούνται είτε µικρά τεµάχια πλίνθων, που τοποθετούνται κολυµβητά σε κονίαµα, είτε τριγωνι-
κά κατά την έννοια της όψης τεµάχια, τα οποία περιβαλλόµενα µε κονίαµα σφηνώνονται µε ολίσθηση 
κατά την έννοια του οριζόντιου άξονα του τοίχου. Σηµειακή επαφή µεταξύ πλίνθων και οροφής ή υπο-
κείµενης στρώσης δεν επιτρέπεται. Οι άκρες της πλίνθου πρέπει να διαµορφώνονται κατάλληλα, έτσι 
ώστε να δηµιουργούνται επίπεδες επιφάνειες για την ενσφήνωση. Η γωνία των πλίνθων της λοξής 
στρώσης είναι µεταξύ 45º-60º. 

- Θα µεσολαβούν τουλάχιστον 48 h από την ολοκλήρωση της τελευταίας οριζόντιας στρώσης µέχρι τη 
διάστρωση της λοξής στρώσης, ώστε το κονίαµα να έχει σκληρυνθεί και συρρικνωθεί µε σκοπό την 
αποφυγή της αποκόλλησης της τοιχοποιίας από την οροφή µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. 

- Αν δεν είναι εφικτή η διάστρωση λοξής στρώσης, τότε ο αρµός µεταξύ της τελευταίας στρώσης της τοι-
χοποιίας και της οροφής γεµίζει µε κατάλληλο µη συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα. 

- Αν πρόκειται για τοιχοποιία πλήρωσης και εφόσον προβλέπεται στα σχέδια και αναµένονται βέλη κάµ-
ψης της υπερκείµενης κατασκευής, ο αρµός µεταξύ της τελευταίας στρώσης του τοίχου και της οροφής 
γεµίζει µε µαλακό µονωτικό υλικό.  Η εγκάρσια σταθερότητα του τοίχου εξασφαλίζεται µε ειδικά αγκύ-
ρια. 

στ. Το πάχος των αρµών πρέπει γενικά να είναι τέτοιο, ώστε 4 διαδοχικές στρώσεις πλίνθων να έχουν συνολικό 
ύψος τουλάχιστον κατά 30 mm µεγαλύτερο, από ότι αν οι στρώσεις αυτές είχαν ολοκληρωθεί χωρίς κονία-
µα. Πριν την τοποθέτηση και τη συµπίεση των πλίνθων κάθε στρώσης, η στρώση κονιάµατος θα έχει αρχικό 
πάχος από 15 mm ως 20 mm και µε την τοποθέτηση θα περιορίζεται στα 10 mm το πολύ.  

ζ. Οι κατακόρυφοι αρµοί θα έχουν οµοιόµορφο πάχος 8 mm κατά µέσο όρο και πάντως όχι µεγαλύτερο από 
10 mm. Οι πλίνθοι τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην υπάρχουν σε δύο διαδοχικές στρώσεις 
αρµοί στην ίδια κατακόρυφο, αλλά ο αρµός κάθε στρώσης να βρίσκεται στον άξονα πλίνθου της υποκείµε-
νης στρώσης. 

η. Αρµολόγηση πλινθοδοµών 

- Ενδείκνυται η αρµολόγηση να γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ο αρµός να σφραγίζει πλήρως το διά-
κενο µεταξύ των πλίνθων. Παρόλο που για λόγους αισθητικής σε εµφανείς τοιχοποιίες, είναι δυνατόν οι 
αρµοί να διαµορφώνονται σε εσοχές ως προς την κατακόρυφη περασιά της τοιχοποιίας, καλό είναι αυ-
τού του είδους η αρµολόγηση να γίνεται µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, µε την απόξεση των 
πλήρων αρµών σε βάθος 2 cm και µε την πλήρωση τους µε θηραϊκό κονίαµα ή ασβεστοτσιµεντοκονία-
µα (τουλάχιστον 450 kg τσιµέντου ανά m3 κονιάµατος). 
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- Η αφαίρεση του πλεονάζοντος κονιάµατος αρµολόγησης από τους εξωτερικούς αρµούς γίνεται µε 
χρήση µικρού πήχη (αρµόξυλο) ή υγρής λινάτσας. Η χρήση στρογγυλής σιδερόβεργας για τη συµπίεση 
του κονιάµατος των αρµών δεν ενδείκνυται από άποψη στεγανότητας. 

- Εκτός από την περίπτωση που χρησιµοποιείται ειδικό έτοιµο κονίαµα, η αρµολόγηση γίνεται µετά την 
πάροδο κατάλληλου χρονικού διαστήµατος µετά τη διάστρωση της τοιχοποιίας και οπωσδήποτε µετά 
την αρχική πήξη του συνδετικού κονιάµατος, αλλά οπωσδήποτε πριν την πλήρη σκλήρυνση του. 

1001.3.9 ∆ιπλές Τοιχοποιίες 

1001.3.9.1 Γενικά 

α. Στην πρώτη στρώση της πλινθοδοµής τοποθετείται υδροµονωτικό υλικό στο διάκενο µεταξύ των δύο όψεων 
της πλινθοδοµής µε κατάλληλη διαµόρφωση (κλίση προς τα έξω), ώστε να αποκλείεται η διείσδυση υγρασί-
ας. 

β. Στην περίπτωση που η εξωτερική πλινθοδοµή προεξέχει των υποστυλωµάτων, η σύνδεση των τοιχοποιιών 
γίνεται µε κατακόρυφα σενάζ από ισχυρό γαρµπιλοµπετόν 300 kg τσιµέντου, κατάλληλα οπλισµένου, δια-
τοµής σχήµατος Γ.  

γ. Στο ύψος των ποδιών και των πρεκιών υαλοστασίων ή των φεγγιτών ή στο µέσο του ύψους των τυφλών 
τοίχων κατασκευάζεται σενάζ, από οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15 σε όλο το µήκος τους. Η διάταξη και οι 
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες θα συµφωνούν µε τα αναφερόµενα στη µελέτη και στα κατασκευαστικά σχέ-
δια. 

δ. Στη θέση τυχόν παραµένοντος διακένου για διάστρωση σκυροδέµατος τοποθετείται σανίδα ή λωρίδα υαλο-
βάµβακα που παραµένει στον τοίχο. Για τη συλλογή του πλεονάζοντος κονιάµατος της όψης προς το διάκε-
νο της εσωτερικής τοιχοποιίας τοποθετείται προσωρινά στο διάκενο ξύλινη σανίδα ή µεταλλικό έλασµα ε-
γκάρσια προς την επιφάνεια της τοιχοποιίας. Μετά την ολοκλήρωση της ανέγερσης της τοιχοποιίας η σανίδα 
αφαιρείται. 

ε. Στην περίπτωση που η εξωτερική τοιχοποιία οριοθετεί χώρο που συνορεύει µε εξώστη, πλατύσκαλο, δώµα 
κτλ, κατασκευάζεται βάση από σκυρόδεµα C12/15, πάχους ίσου προς το πάχος της, ή ίσου µε το πάχος του 
εξωτερικού δροµικού τοίχου εφόσον υπάρχει συρόµενο θυρόφυλλο και ύψους που υπερβαίνει την αντίστοι-
χη τελική στάθµη του εξωτερικού δαπέδου κατά 10 cm. Στo σκυρόδεµα αυτό προστίθεται στεγανοποιητικό 
µάζας. 

στ. Το διάκενο ξεκινά στα 10 cm πάνω από την επιφάνεια έδρασης και συνεχίζει χωρίς διακοπή µέχρι το σενάζ 
ή τη στέψη και πρέπει να παραµένει καθαρό και απαλλαγµένο από απορρίµµατα και συνδετικό κονίαµα. 

ζ. Τα αγκύρια διαµορφώνονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να µην επιτρέπουν τη διοχέτευση υγρασίας από τον 
εξωτερικό στον εσωτερικό τοίχο. Τοποθετούνται περίπου ανά 30 cm καθ΄ ύψος της πλινθοδοµής. Κοντά 
στις εξωτερικές γωνίες της διακοσµητικής πλινθοδοµής θα αποφεύγεται η τοποθέτηση αγκυρώσεων. Όταν 
κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, θα προβλέπεται κατακόρυφος αρµός. 

η. Στον εξωτερικό τοίχο κατασκευάζονται αρµοί διαστολής σε αποστάσεις ανάλογες µε τις κλιµατολογικές συν-
θήκες (θερµοκρασία, υγρασία κτλ), την ποιότητα των υλικών και το χρώµα, έτσι ώστε να επιτρέπουν την ε-
λεύθερη κίνηση του εξωτερικού τοίχου. Οι αρµοί διαστολής διαµορφώνονται µε κατάλληλα προφίλ και 
σφραγιστικό υλικό, ώστε να αποφεύγεται η διέλευση της υγρασίας. 

θ. Στα σηµεία σύνδεσης των δύο τοίχων (σενάζ, υπέρθυρα κτλ) πρέπει να τοποθετείται πάντα αδιάβροχη µό-
νωση µε κλίση προς τα έξω. 

ι. Αν προβλέπεται η κατασκευή διπλής τοιχοποιίας χωρίς διάκενο, το γέµισµα του διαχωριστικού αρµού πρέ-
πει να είναι πλήρες. Ο διαχωριστικός αρµός έχει πάχος 2 cm και πληρούται επιµεληµένα σε κάθε στρώση, 
ώστε να µην διακόπτεται σε κανένα σηµείο. Στις γωνίες, στα ανοίγµατα των θυρών και παραθύρων και κατά 
µήκος των αρµών διαστολής η πλήρωση του αρµού πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή. 

ια. Οι διπλές εσωτερικές τοιχοποιίες των κτιρίων αποτελούνται συνήθως από δύο πλινθοδοµές που συνδέονται 
µε µια πλίνθο ανά µ.µ. και 70 cm ύψους του διακένου (που πληρούται µε ηχοµονωτικό υλικό), όπως φαίνε-
ται στα σχέδια της µελέτης. Σενάζ από σκυρόδεµα C12/15 κατασκευάζονται πάντοτε στο ύψος των πρεκιών 
ή στο µέσον του ύψους των τυφλών εσωτερικών τοίχων σε όλο το µήκος τους. Τοίχοι που δεν φθάνουν µέ-
χρι την οροφή στέφονται µε σενάζ σκυροδέµατος C12/15. Η τελευταία στρώση είναι λοξή (ενσφήνωση). 

1001.3.9.2 ∆όµηση ∆ιπλής Τοιχοποιίας µε Μόνωση και διάκενο 

α. Πρώτα κατασκευάζεται η εσωτερική πλινθοδοµή και καθαρίζεται η εξωτερική της επιφάνεια από τα πλεονά-
ζοντα κονιάµατα. Κατά την ανέγερση τοποθετούνται ανάµεσα στις πλίνθους φουρκέτες από γαλβανισµένο 
σύρµα για τη στερέωση της µόνωσης, σε κατάλληλη πυκνότητα ανά m2 πλινθοδοµής ή τουλάχιστον 5 
φουρκέτες ανά πλάκα µόνωσης. 

β. Επί της καθαρισµένης επιφάνειας επαλείφεται φράγµα υδρατµών και τοποθετείται η µόνωση. Η µόνωση 
καλύπτει όλη την επιφάνεια της πλινθοδοµής χωρίς να αφήνει κενά στους αρµούς και στις άκρες µε τα γει-
τονικά οικοδοµικά στοιχεία (π.χ. δοκοί, υποστυλώµατα). Το µονωτικό καθώς τοποθετείται στον τοίχο, καρ-
φώνεται στα σκέλη των φουρκετών και συγκρατείται µε τσιγκοπλακίδια που αγκυρώνονται στην τοιχοποιία 
ανοίγοντας τα σκέλη των φουρκετών. 
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γ. Μετά την τοποθέτηση της µόνωσης κατασκευάζεται η εξωτερική πλινθοδοµή.  

1001.3.9.3 ∆ιπλές Εµφανείς Τοιχοποιίες 

α. Η προστασία έναντι της υγρασίας επιτυγχάνεται µε τη διάστρωση κονιάµατος τσιµεντοκονίας µε στεγανωτι-
κό µάζας, είτε µε την τοποθέτηση στεγανωτικής µεµβράνης µεταξύ των δοµικών στοιχείων και της πλινθο-
δοµής. Θα επιλέγονται πλίνθοι και κονιάµατα µε κατάλληλες ιδιότητες, ώστε να µην επιτρέπουν τη διείσδυση 
της υγρασίας. 

β. Οι πλίνθοι τοποθετούνται µε τη χρήση ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος τουλάχιστον 350 kg τσιµέντου και 0,04 
m3 ασβέστη, άµµο θαλάσσης και πλαστικοποιητικό µάζας µε αρµούς πάχους µέχρι 6 mm.  

γ. Ακόµα και όταν οι διακοσµητικές πλινθοδοµές βρίσκονται σε επαφή µε τα δοµικά στοιχεία θα έχουν τουλά-
χιστον 20 cm πλάτος και θα στερεώνονται µε ειδικά ανοξείδωτα τεµάχια αγκυρώσεως. 

δ. Μεταξύ του θερµοµονωτικού υλικού και της εξωτερικής τοιχοποιίας πρέπει να µεσολαβεί διάκενο αερισµού 
πάχους περίπου 5 cm, ώστε να διευκολύνεται η εκτόνωση των υδρατµών και να µειώνεται η πιθανότητα 
εσωτερικής συµπύκνωσης. Το φράγµα υδρατµών τοποθετείται από τη θερµή πλευρά της θερµοµονωτικής 
στρώσης και όχι από την πλευρά του διάκενου. Θα προβλέπονται µικρές εγκάρσιες οπές εξαερισµού του 
κενού. 

ε. Η άνω περίµετρος των στηθαίων πρέπει να είναι συνεχής και όχι διακοπτόµενη ή ανοµοιόµορφη. Οι πρόβο-
λοι και τα περβάζια πρέπει να διαµορφώνονται σωστά, ώστε να µην οδηγούν το νερό προς την τοιχοποιία. 

στ. Κατά τη κατασκευή της συναρµογής των τοίχων µε το σκελετό του κτιρίου πρέπει να λαµβάνονται υπ΄ όψιν 
οι διαφορικές θερµοκρασιακές και υγροσκοπικές µεταβολές της τοιχοποιίας και του σκελετού καθώς και οι 
διαφορετικές παραµορφώσεις. 

ζ. Η θέση των ανοιγµάτων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα στοιχεία εκατέρωθεν των παραστάδων (λαµπάδων) 
να έχουν τις ίδιες διαστάσεις. 

η. Η αρµολόγηση γίνεται µε εργαλεία ίδιου µεγέθους και σχήµατος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται οµοιοµορφία 
της εµφάνισης των αρµών και µε τσιµεντοκονίαµα 600 kg τσιµέντου µε τις κατάλληλες χρωστικές ουσίες. 

1001.3.9.4 Εµφανείς Τοιχοποιίες από Οξύµαχες Πλίνθους (klinker) 

α. Η υδατοαπορροφητικότητα του συνδετικού κονιάµατος που χρησιµοποιείται για τη δόµηση πλινθοδοµών 
από οξύµαχες πλίνθους ενδείκνυται να είναι χαµηλή (παρεµφερής µε αυτή των πλίνθων), ώστε να επιτυγ-
χάνεται σωστή συνεργασία κονιάµατος – πλίνθων. Για το λόγο αυτό συνιστάται η χρήση ρητινών στο µίγµα 
µε βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Η περιεκτικότητα σε τσιµέντο θα φτάνει τα 450 kg/m3 

κονιάµα-
τος. 

β. Οι οξύµαχες πλίνθοι πρέπει κατά την τοποθέτηση να είναι απολύτως στεγνές. Σε περίπτωση σταδιακής κα-
τασκευής της τοιχοποιίας, τα έτοιµα τµήµατα θα πρέπει να προστατεύονται έναντι της βροχής. 

γ. Το κονίαµα αρµολόγησης θα περιέχει µόνο λεπτόκοκκα αδρανή και τσιµέντο σε αναλογία 500 kg/m3 - 600 
kg/m3. Η αρµολόγηση µπορεί να γίνει είτε µετά την αποπεράτωση της κατασκευής της τοιχοποιίας είτε κατά 
τη διάρκεια της, µε τρόπο παρεµφερή µε την αρµολόγηση των πλακιδίων επιστρώσεων δαπέδων. 

δ. Οι πλίνθοι µετά την αρµολόγηση και όσο παραµένουν στεγνές, καθαρίζονται µε βούρτσα (ανοξείδωτη ή από 
φυσικές ίνες). Αφού αποµακρυνθούν τα υπολείµµατα κονιάµατος και άλλων ρύπων, η επιφάνεια καθαρίζεται 
επιµελώς µε σφουγγάρι και νερό. 

1001.3.10 Οπλισµένη Τοιχοποιία από Τσιµεντόλιθους 

α. Ο οπλισµός της οπλισµένης τοιχοποιίας από τσιµεντόλιθους τοποθετείται ως εξής: 

- Ο κατακόρυφος οπλισµός µπορεί να τοποθετηθεί πριν ή µετά την κατασκευή της τοιχοποιίας. Στην πε-
ρίπτωση τοποθέτησης µετά τη διάστρωση χρησιµοποιούνται κατάλληλοι οδηγοί.  

- Οι οριζόντιοι οπλισµοί τοποθετούνται κατά την ανέγερση του τοίχου. 

- Οι ελάχιστες επικαλύψεις του οπλισµού αναφέρονται στον EC 6. 

β. Σκυροδέτηση 

- Η σκυροδέτηση γίνεται µε 2 τρόπους: χαµηλή (κατά στρώσεις) και υψηλή (ολόσωµη). 

- Στη σκυροδέτηση κατά στρώσεις, ο τοίχος κατασκευάζεται σε στρώσεις όχι µεγαλύτερες του 1,5 m µέ-
χρι το επιθυµητό ύψος. Οι οπλισµοί πρέπει να εξέχουν τόσο κατά στρώση, όσο είναι η αναγκαία µάτιση 
µε την επόµενη (EC 6), ή θα τοποθετούνται σε όλο τους το µήκος οι κατακόρυφοι οπλισµοί. 

- Η ολόσωµη σκυροδέτηση γίνεται αφού έχει κατασκευαστεί όλος ο τοίχος. Σε κάθε θέση κατακόρυφου 
οπλισµού διανοίγεται, στο κατώτερο µέρος του τοίχου, οπή επιθεώρησης (µε ελάχιστες διαστάσεις 7,5 
cm x 10 cm), για να ελέγχεται η καθαρότητα του ανοίγµατος, ώστε να διευκολύνεται η ασφαλής ροή 
του σκυροδέµατος πλήρωσης. Οι οπές επιθεώρησης φράσσονται πριν τη σκυροδέτηση. 
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1001.3.11 Λιθοδοµές 

1001.3.11.1 Γενικά 

α. Για την κανονική διαµόρφωση µιας λιθοδοµής απαιτείται ανά στρώση ένας δροµικός λίθος (δηλαδή µε την 
επιµήκη πλευρά του παράλληλη µε το µήκος του τοίχου) σε συνέχεια µε έναν µπατικό λίθο (δηλαδή µε την 
επιµήκη πλευρά του κάθετη προς το µήκος του τοίχου). Στην επόµενη στρώση η διάταξη θα είναι αντίθετη, 
ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης εµπλοκή των λίθων. 

β. Το πάχος µιας οµοιογενώς κατασκευασµένης τοιχοποιίας δεν είναι µικρότερο από 45 cm, εκτός της περί-
πτωσης διακοσµητικής λιθοδοµής (επένδυσης). 

γ. ∆εν θα υπάρχουν κενά µεταξύ των λίθων. Οι στρώσεις του κονιάµατος θα είναι πλήρεις. 

δ. Κατά τη δόµηση της λιθοδοµής θα διαµορφώνονται αρµοί διαστολής πάχους 2 cm – 3 cm ανά περίπου 30 
m µήκους τοιχοποιίας. Ο αρµός διαµορφώνεται µε την παρεµβολή ξύλινης σανίδας ή ελαστικού υλικού και 
καλύπτεται από την εσωτερική πλευρά µε ξύλινο ή σιδηρό περιθώριο (περβάζι), ενώ από την εξωτερική µε 
υδρορροή. Και στις δυο περιπτώσεις η στήριξη γίνεται µόνο από τη µια πλευρά της λιθοδοµής, ώστε να υ-
πάρχει η δυνατότητα µετακίνησης. 

ε. Στη στέψη των λιθοδοµών που έχουν λειτουργία τοίχου αντιστήριξης ή περίφραξης διαµορφώνεται σενάζ 
από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε οπλισµό που συµφωνεί µε τα κατασκευαστικά σχέδια. Σενάζ επίσης τοποθε-
τείται και σε ενδιάµεσα ύψη της λιθοδοµής. Γενικά για τα σενάζ ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος (βλ. παρ. 
«Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής»). 

1001.3.11.2 Αργολιθοδοµές 

α. Οι αργολιθοδοµές χρησιµοποιούνται συνήθως σε δευτερεύοντες τοίχους αντιστήριξης και τοίχους περίφρα-
ξης. 

β. Η δόµηση γίνεται ως εξής: 

- ∆ιαστρώνεται κονίαµα στην επιφάνεια έδρασης των λίθων. Ως επιφάνειες έδρασης πρέπει να χρησι-
µοποιούνται οι µεγαλύτερες και πιο επίπεδες έδρες των λίθων. 

- Τοποθετούνται οι λίθοι ελεύθερα, µε ελαφρό κτύπηµα και χωρίς ενσφήνωση κατά στρώσεις και µε τέ-
τοιο τρόπο, ώστε να σχηµατίζονται από 2 ή 3 στρώσεις οριζόντια τµήµατα, ύψους µικρότερου των 70 
cm («σαβάκια»). Μικρά κενά µεταξύ των λίθων συµπληρώνονται µε µικρότερα λίθινα τεµάχια (µόλια, 
τσιβίκια). 

- Το πλεονάζον κονίαµα φεύγει από τους αρµούς µε την ώθηση των λίθων και µε το κτύπηµα τους µε 
σφυρί. Το µέσο πάχος των αρµών είναι 2 cm – 3 cm. 

γ. Όρθιοι λίθοι πλακοειδούς µορφής δεν πρέπει να τοποθετούνται µε τη µεγάλη επιφάνεια παράλληλη µε την 
όψη του τοίχου, διότι δεν επιτυγχάνεται σύνδεση µε τους παρακείµενους λίθους. 

δ. Σωστότερη δόµηση επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία καθ’ ύψος 1,5 m οριζόντιων στρώσεων. 

ε. Μόλις το κονίαµα δόµησης στεγνώσει κάπως γίνεται αρµολόγηση, οι ορατοί αρµοί καθαρίζονται από χαλα-
ρά κονιάµατα και συµπληρώνονται µε το ίδιο κονίαµα που έχει χρησιµοποιηθεί για τη δόµηση.  Το κονίαµα 
συµπιέζεται µέσα στους αρµούς ώστε να µην µείνουν κενά και η επιφάνειά του διαστρώνεται µε το µυστρί. 
Κατόπιν χαράσσεται µε το µυστρί χαραγή στο µέσο περίπου της εξωτερικής επιφάνειας του αρµού. 

στ. Συνήθης κακοτεχνία των λιθοδοµών είναι η κατασκευή επιµεληµένων όψεων από κατάλληλα µεγέθη λίθων 
και η πλήρωση του ενδιάµεσου τµήµατος της λιθοδοµής από πολύ µικρά τεµάχια και πολύ κονίαµα. Λιθο-
δοµή τέτοιου είδους κρίνεται απορριπτέα. 

1001.3.11.3 Λαξευτές Λιθοδοµές 

α. Οι λιθοδοµές που προκύπτουν από λαξευτούς λίθους µπορεί να είναι  

- ισόδοµες, στην περίπτωση που οι λίθοι είναι ισοµεγέθεις και οι στρώσεις έχουν το ίδιο ύψος 

- ανισόδοµες, στην περίπτωση µη συνεχών στρώσεων λίθων σε όλη την έκταση της λιθοδοµής και λί-
θων που δεν έχουν όλοι ορθογώνιο σχήµα 

- ψευδισόδοµες όταν το ύψος των στρώσεων δεν είναι σταθερό. 

β. Η σύνδεση των λίθων γίνεται µε τη χρήση σιδηρών ή χάλκινων συνδέσµων που τοποθετούνται σε ανάλογες 
οπές των λίθων.  

γ. Το πάχος των αρµών είναι 2 mm – 3 mm και οι µη οριζόντιοι αρµοί πρέπει να διαµορφώνονται έτσι, ώστε 
κάθε λίθος να εδράζεται τουλάχιστον σε 2 άλλους της κατώτερης στρώσης. 

δ. Οι λαξευτές λιθοδοµές κατασκευάζονται σύµφωνα µε κατασκευαστικά σχέδια, τα οποία ο Ανάδοχος υπο-
χρεούται να εκπονεί στην περίπτωση που δεν συµπεριλαµβάνονται ήδη στη µελέτη. 

1001.3.11.4 Ηµιλαξευτές Λιθοδοµές 

α. Στις ηµιλαξευτές λιθοδοµές εφαρµόζονται τα συστήµατα δόµησης των λαξευτών λιθοδοµών (ισόδοµο, ανι-
σόδοµο, ψευδισόδοµο). Η συνηθέστερη περίπτωση είναι αυτή του ανισόδοµου συστήµατος και του µωσαϊ-
κού συστήµατος.  
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β. Στο µωσαϊκό σύστηµα χρησιµοποιούνται εξάγωνοι λίθοι είτε κανονικοί είτε µε 2 εξάγωνα συµµετρίας, ίσα 
µεταξύ τους. Σε κάθε κορυφή πολυγώνου πρέπει να συναντούνται µόνο 3 αρµοί και µεταξύ 2 γειτονικών 
στοιχείων συνάντησης, οι αρµοί πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ευθύγραµµοι. 

1001.3.11.5 ∆ιακοσµητικές Λιθοδοµές 

α. Οι διακοσµητικές λιθοδοµές κατασκευάζονται µε τους ακόλουθους τρόπους: 

- Είτε διαστρώνονται ως πρόσθετη τοιχοποιία σε επαφή µε την εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου. Οι δύο 
τοιχοποιίες συνδέονται µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα. Η λιθοδοµή εφάπτεται σε όλη την επιφάνεια της 
κυρίως τοιχοποιίας καλύπτοντας και τα εµφανή µέτωπα των πλακών σκυροδέµατος. 

- Είτε επικολλούνται µε συνδετικό τσιµεντοκονίαµα στην τοιχοποιία και αρµολογούνται, έτσι ώστε η προ-
κύπτουσα επιφάνεια να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της µελέτης (λεία ή ανάγλυφη επιφάνεια κτλ). Η στα-
θερότητα της επένδυσης βελτιώνεται µε την παρεµβολή στοιχειώδους πλέγµατος στο µέσο της στρώ-
σης του κονιάµατος. Ανά διαστήµατα τοποθετούνται χαλύβδινα αγκύρια στερέωσης µε την τοιχοποιία. 

- Είτε στερεώνονται µε µεταλλικό σκελετό σε µικρή απόσταση από την τοιχοποιία. Το διάκενο µεταξύ του 
τοίχου και της επένδυσης µπορεί να αφεθεί ελεύθερο για αερισµό ή να πληρωθεί µερικά µε θερµοµο-
νωτικές πλάκες, που στερεώνονται στην όψη µε επικόλληση ή µηχανικούς συνδέσµους. Με αυτόν τον 
τρόπο εξασφαλίζεται χώρος αερισµού πλάτους περίπου 2 cm και θερµοµονωτική προστασία της όψης. 

β. Οι εξωτερικές γωνίες των διακοσµητικών λιθοδοµών διαµορφώνονται συνήθως αφήνοντας εναλλασσόµενα 
εµφανείς τις διατοµές των λίθων της επένδυσης της µιας ή των δύο πλευρών. 

1001.3.12 Μικτές Τοιχοποιίες 

Για την αποφυγή του µειονεκτήµατος της ανοµοιόµορφης αντοχής των µικτών τοιχοποιιών απαιτείται οι συνδέσεις 
και οι ενώσεις τους να είναι επαρκείς. Αυτό επιτυγχάνεται µε τους ακόλουθους τρόπους: 

• µε τη χρήση ειδικών σιδηρών συνδέσµων ή µε την κατασκευή συνδετικών ζωνών σε κατάλληλες αποστά-
σεις κατά το ύψος του τοίχου 

• µε τη δόµηση κάθε είδους τοίχου σε επαρκές κατασκευαστικά πάχος και µε τη χρήση κονιαµάτων κατάλλη-
λης σύνθεσης, ώστε να δηµιουργούνται οµοιόµορφες στατικές ιδιότητες 

• µε τη δηµιουργία αρµών διαστολής στις σωστές αποστάσεις. 

1001.3.13 Ενσωµάτωση Κουφωµάτων 

α. Οι πλινθοδοµές υποδοχής συροµένων θυρόφυλλων αποτελούνται από δύο δροµικές πλινθοδοµές µε διάκε-
νο. Με την έναρξη  της δόµησης των πλινθοδοµών τοποθετείται επί του σκυροδέµατος του δαπέδου λωρίδα 
µαρµάρου πάχους 2 cm, πλάτους όσο το διάκενο µεταξύ των πλινθοδοµών και µήκους όσο το µήκος της 
φωλιάς του θυρόφυλλου. Η τοποθέτηση της λωρίδας γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα 450 kg τσιµέντου και αλφα-
διάζεται στην τελική στάθµη του δαπέδου των εκατέρωθεν χώρων. Επάνω στη λωρίδα τοποθετείται σανίδα 
ίσου πλάτους που δέχεται τα πλεονάζοντα κονιάµατα και αφαιρείται µετά τη δόµηση. 

β. Οι κάσσες των θυρών και άλλων παρόµοιων κατασκευών στερεώνονται µε γερούς γαλβανισµένους σιδερέ-
νιους συνδετήρες που ενσωµατώνονται στην τοιχοποιία σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές κατά τη 
διάστρωση. Το διάκενο µεταξύ κάσας και τοιχοποιίας πληρούται µε τσιµεντοκονία. Ο Ανάδοχος είναι υπεύ-
θυνος για την τοποθέτηση και ακριβή ευθυγράµµιση όλων των παροµοίων κατασκευών. 

γ. Τα µη γαλβανισµένα ενσωµατούµενα µεταλλικά αντικείµενα πρέπει πριν την τοποθέτηση να βάφονται µε 
δύο στρώσεις εποξειδικής αντισκωριακής βαφής. 

1001.3.14 Ενσωµάτωση Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

α. Ο Ανάδοχος ενηµερώνει την Υπηρεσία έγκαιρα για πιθανές ασυµφωνίες µεταξύ των θέσεων των ανοιγµά-
των και των διαχωριστικών ή των εγκαταστάσεων (ηλεκτρικών, µηχανολογικών, σωληνώσεων κτλ) που 
προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Προτείνει λύσεις για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, οι 
οποίες πριν εφαρµοστούν πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

β. Για τη διάνοιξη καναλιών και οπών χρησιµοποιείται ειδικό µηχάνηµα (κόπτης – σβούρα). ∆εν επιτρέπεται η 
χρήση σφυριού και καλεµιού για τη διάνοιξη κάθε τύπου εσοχών για τον εντοιχισµό σωληνώσεων. Οι εσοχές 
ανοίγονται µε χρήση χειροκίνητου ξέστρου ή ειδικού εξαρτήµατος που προσαρµόζεται σε ηλεκτροκίνητο 
δράπανο. Το ίδιο ισχύει για την κατασκευή εσοχών για την τοποθέτηση κουτιών διακοπτών και ρευµατοδο-
τών. Η αποκατάσταση των αυλακώσεων µετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα 
αναλογίας 1: 3 τσιµέντο προς  λεπτόκοκκη άµµο. Οι εσοχές / εγκοπές που διαµορφώνονται µε τοπική µείω-
ση του πάχους του τοίχου, πρέπει να αφήνουν αποµένοντα τοίχο πάχους τουλάχιστον 6 cm (χωρίς το επί-
χρισµα).  

γ. Ο Ανάδοχος µεριµνά ώστε οι αναµονές για τις διελεύσεις καλωδιώσεων, σωληνώσεων κτλ να προβλέπονται 
εγκαίρως ή να ενσωµατώνονται στην τοιχοποιία (σωλήνες – µανσόν) κατά τη διάρκεια της κατασκευής της, 
ώστε να αποφεύγεται η διάνοιξη µεγάλων οπών στην τελειωµένη τοιχοποιία. 

δ. Οποιαδήποτε φθορά σε πλινθοδοµές παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των Η/Μ εγκαταστάσεων, επισκευά-
ζεται µε δαπάνες του Αναδόχου σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
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1001.4 Έλεγχοι  
α. Μετά την κατασκευή των πλινθοδοµών κάθε ολοκληρωµένου τµήµατος του έργου (π.χ. εξωτερικές, εσωτε-

ρικές πλινθοδοµές κτλ), η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία σύµφωνα µε τη µελέτη, το παρόν και 
τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και τα κατασκευαστικά σχέδια καθώς και τις οδηγίες της. 

β. Ο έλεγχος της κατακορυφότητας των λιθοδοµών και των πλινθοδοµών γίνεται οπτικά µε το νήµα της στάθ-
µης. 

γ. Σφάλµατα, όπως εσφαλµένη χάραξη, διάταξη, ανακρίβεια στην ευθυγράµµιση, αποκλίσεις της κατακόρυφου 
στις επιφάνειες των τοιχοποιιών, στις γωνίες και τους λαµπάδες, ακατάλληλα τεµαχισµένες πλίνθοι ή πολύ 
παχείς οριζόντιοι ή εγκάρσιοι αρµοί κτλ καθιστούν την κατασκευή απορριπτέα.  

δ. Οποιαδήποτε κατασκευή που απορρίπτεται από την Υπηρεσία, καθαιρείται και κατασκευάζεται εκ νέου µε 
δαπάνες του Αναδόχου. Τα προϊόντα που προκύπτουν από την καθαίρεση δεν θα επαναχρησιµοποιούνται 
και θα αποµακρύνονται µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. 

ε. ∆ιευκρινίζεται ότι η µη άσκηση ελέγχου ή η τυχόν διάγνωση ελαττωµάτων από έλεγχο που έχει γίνει ή και η 
προσωρινή αποδοχή υλικών που προσκοµίστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο 
από την υποχρέωση του να αποκαλύψει τα κρυµµένα µέρη των διαφόρων τµηµάτων των έτοιµων εργασιών 
και να καθαιρέσει ή να ανακατασκευάσει τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των οποίων διαπιστωθεί, 
ότι έγινε χρήση αδόκιµων υλικών. Επίσης δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την ποιότητα και το δόκι-
µο των υλικών και των εργασιών. 

1001.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδας των εργασιών όλων των τοιχοποιιών περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες: 

• Η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση και µε οποιονδήποτε τρόπο στον τόπο του έργου 
(και σε οποιαδήποτε στάθµη) όλων των ειδών πλίνθων (ή λίθων), των υλικών κονιών και κονιαµάτων, του 
απαιτούµενου οπλισµού καθώς και οποιασδήποτε άλλης φύσης υλικού που απαιτείται για την ολοκλήρωση 
της κατασκευής. 

• Η επεξεργασία των υλικών και η εργασία ανάµιξης για την παραγωγή κονιαµάτων στο εργοτάξιο. 

• Η διαλογή των κατάλληλων πλίνθων ή λίθων και η διαβροχή των πλίνθων. 

• Η φθορά των υλικών. 

• Η δόµηση της τοιχοποιίας όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν και στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και κατα-
σκευαστικά σχέδια και κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

• Όλες οι δαπάνες εργασίας και υλικών που υπεισέρχονται λόγω της κατασκευής σενάζ, πρεκιών, λαµπάδων 
κτλ. και ειδικότερα: 

- δαπάνες κατασκευής και διάστρωσης σκυροδέµατος  

- κατασκευή και τοποθέτηση του απαιτούµενου ξυλοτύπου 

- τοποθέτηση του απαιτούµενου σιδηρού οπλισµού 

• Η προµήθεια και µεταφορά του απαραίτητου εξοπλισµού που απαιτείται για την έγκαιρη και έντεχνη ολο-
κλήρωση των εργασιών. 

• Η προµήθεια και µεταφορά των ικριωµάτων και των αντίστοιχων µικροϋλικών και εξοπλισµού, καθώς και η 
κατασκευή και αποξήλωση τους µετά το πέρας των εργασιών. 

• Η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση των θερµοµονωτικών, στεγανωτικών και ηχοµονωτικών υλικών, 
όπου απαιτούνται, εφόσον αυτή δεν περιλαµβάνεται σε ειδικό άρθρο. 

• Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 

• Ο επιµεληµένος καθαρισµός και το πλύσιµο της τελειωµένης επιφάνειας. 

• Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργασιών, 
έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 

1001.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες κατασκευής πλινθοδοµών θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) πλήρως περαιωµένων, 

ανά κατηγορία τοιχοποιίας (διακοσµητική ή απλή, πάχος κτλ.) που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση 
θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ και θα συµπεριλαµβάνει τα σενάζ, τα 
πρέκια, τους λαµπάδες, τις αγκυρώσεις κτλ., τα οποία δεν επιµετρώνται ξεχωριστά.  Σε καµπύλες επιφάνει-
ες η επιµέτρηση γίνεται µε βάση την εξωτερική καµπύλη. Κατά την επιµέτρηση των πλινθοδοµών αφαιρείται 
κάθε είδους κενό ή άνοιγµα. 

β. Οι εργασίες κατασκευής λιθοδοµών θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m3) πλήρως περαιωµένων, ανά κα-
τηγορία λιθοδοµής (αργολιθοδοµές, λιθοδοµές από λαξευτούς ή ηµιλαξευτούς λίθους) που εµφανίζεται στο 
Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ και θα συµπε-
ριλαµβάνει τα σενάζ, τα πρέκια και τους λαµπάδες από σκυρόδεµα ή δοµική ξυλεία, τα οποία δεν επιµετρώ-
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νται ξεχωριστά.  Σε καµπύλες επιφάνειες η επιµέτρηση γίνεται µε βάση την εξωτερική καµπύλη.  Κατά την 
επιµέτρηση των λιθοδοµών αφαιρείται κάθε είδους κενό ή άνοιγµα.   
Η ως άνω επιµέτρηση ειδικά των αργολιθοδοµών ισχύει αποκλειστικά και µόνο για επιφάνεια δοµηµένη εξ 
ολοκλήρου από αργολιθοδοµή. Οι διαµορφώσεις γωνιών, λαµπάδων, υπέρθυρων, κατωφλίων κτλ από λα-
ξευτούς ή ηµιλαξευτούς λίθους και µόνο, θα επιµετρώνται ξεχωριστά. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλ. δεν 
προβλέπονται ποσότητες λαξευτών ή ηµιλαξευτών λιθοδοµών για τις διαµορφώσεις αυτές, θα συµπεριλαµ-
βάνονται στην επιµέτρηση των αργολιθοδοµών και τα κάθε φύσης ανοίγµατα, κατά το τµήµα τους που δεν 
υπερβαίνει τα 2,5 m2 

ανά άνοιγµα. 

γ. Οι εργασίες κατασκευής καπνοδόχων από τοιχοποιία θα επιµετρώνται σε αξονικά µέτρα µήκους (m) οπής, 
πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ 
και θα συµπεριλαµβάνει τις ενισχύσεις, αγκυρώσεις κτλ., οι οποίες δεν επιµετρώνται ξεχωριστά.   

δ. Κατά την επιµέτρηση µικτών τοιχοποιιών θα επιµετράται κάθε τµήµα της τοιχοποιίας ξεχωριστά, κατά τα 
ανωτέρω.  

ε. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν σε Αρµούς ∆ιαστολής, θα επιµετρώνται και θα 
πληρώνονται όπως ορίζεται στο άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής» της παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή µονά-
δας που ορίζεται στο Τιµολόγιο. 

στ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες πλινθοδοµών και λιθοδοµών. Η (οι) τιµή 
(ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περι-
λαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι».  ∆ιευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

- Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, χρησιµοποιήσει πλίνθους µικρό-
τερων διαστάσεων από τις προβλεπόµενες, οπότε θα αυξηθούν τα απαιτούµενα τεµάχια για την ολο-
κλήρωση της πλινθοδοµής, ή προκύψει µικρότερο πάχος πλινθοδοµής, αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση 
της τιµής µονάδας λόγω της αύξησης του αριθµού των πλίνθων και της ποσότητας του χρησιµοποιού-
µενου κονιάµατος. Αντίθετα η τιµή µονάδος µειώνεται κατά την αναλογία µείωσης του πάχους της 
πλινθοδοµής. 

- Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, χρησιµοποιήσει οπτόπλινθους 
που δίνουν µεγαλύτερα πάχη τοιχοποιίας, δεν θα απαιτεί καµία αύξηση της τιµής µονάδας. 

 

1002. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙ∆ΕΣ 

1002.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει εργασίες εξωτερικών τοιχοποιιών από τσιµεντοσανίδες. 

β. Οι τσιµεντοσανίδες είναι πλάκες που κατασκευάζονται χωρίς αµίαντο ή άλλα οργανικά πρόσµικτα, από τσι-
µεντοκονίαµα υψηλής πυκνότητας που καλύπτεται και στις 2 όψεις από πλέγµατα υαλοϊνών εµποτισµένων 
µε πολυµερή υλικά. Είναι υδατοστεγανές, µεγάλης σκληρότητας και χρησιµοποιούνται σε υγρούς ή εξωτερι-
κούς χώρους. Κόβονται µε ανοξείδωτο δισκοπρίονο και τοποθετούνται εύκολα επί γαλβανισµένου σκελετού 
ή ξυλείας µε ανοξείδωτες βίδες. Είναι άκαυστες και εξασφαλίζουν καθυστέρηση 1,5 ώρας στη µετάδοση της 
φωτιάς. 

1002.2 Υλικά 

1002.2.1 Γενικά 

α. Τα υλικά που προσκοµίζονται πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο παρόν και στα υπόλοιπα 
Συµβατικά Τεύχη.  

β. Ο Ανάδοχος θα επιλέγει υλικά προερχόµενα από τον ίδιο κατασκευαστή (σανίδες, ορθοστάτες, βίδες, γωνι-
ακά στηρίγµατα, υλικά κονιαµάτων, αρµολόγησης και επιχρισµάτων κτλ) και θα υποβάλλει τα αντίστοιχα πι-
στοποιητικά ποιότητας στην Υπηρεσία. Κάθε υλικό θα χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης, τις 
προδιαγραφές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. 

γ. Τα εργοστάσια παραγωγής των υλικών θα υποβάλλουν στην Υπηρεσία βεβαίωση, ότι κάθε υλικό διατίθεται 
στην απαιτούµενη ποιότητα και ποσότητα για την ολοκλήρωση των εργασιών, µέσα στις προθεσµίες απο-
περάτωσης του έργου. 

δ. Ο Ανάδοχος υποβάλλει δείγµατα µήκους 30 cm όλων των υλικών του σκελετού των χωρισµάτων ή / και 
επενδύσεων καθώς και τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών ή δείγµατα όλων των τύπων όπως περι-
γράφονται στα κατασκευαστικά σχέδια. 
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1002.2.2 Βοηθητικά Υλικά 

α. Τα συνήθη βοηθητικά υλικά για τις κατασκευές τσιµεντοσανίδας είναι τα παρακάτω: 

- υλικά και ταινίες αρµολόγησης 

- υλικά σφραγίσµατος 

- υλικά ειδικών επιχρισµάτων 

- σύνδεσµοι (ήλοι, κοχλίες, συνδετήρες, υλικά επικόλλησης) 

- ορθοστάτες 

- γωνιακά στηρίγµατα. 

β. Τα βοηθητικά υλικά που χρησιµοποιούνται θα προέρχονται από το εργοστάσιο παραγωγής των τσιµεντο-
σανίδων και θα είναι απόλυτα συµβατά µεταξύ τους και µε τις τσιµεντοσανίδες. 

γ. Οι διατοµές (προφίλ) των µεταλλικών σκελετών (ορθοστάτες, στρωτήρες, οδηγοί οροφής, περιµετρικά, κα-
νάλια οροφής, γωνιόκρανα, ενισχυµένοι ορθοστάτες κτλ) θα ακολουθούν το DIN 18182-1 ή άλλο διεθνή Κα-
νονισµό εγκεκριµένο από την Υπηρεσία και θα παράγονται από γαλβανισµένη λαµαρίνα υψηλής ποιότητας, 
διαµορφωµένη µε ψυχρή έλαση. Οι διατοµές των εξαρτηµάτων (αναρτήσεις, συνδετήρες κτλ) θα είναι επί-
σης γαλβανισµένα ελάσµατα και θα πληρούν τις προδιαγραφές του DIN 18182-2. 

δ. Τα υλικά αρµολόγησης των τσιµεντοσανίδων είναι έτοιµα µείγµατα ακρυλικών πολυµερών και αδρανών, 
που αναµειγνύονται σε ίσους όγκους µε τσιµέντο Portland I ή ΙΙ, ενώ τα υλικά φινιρίσµατος που εφαρµόζο-
νται µετά το βασικό επίχρισµα είναι ελαστοµερή και απορροφούν τις θερµοκρασιακές συστολοδιαστολές 
χωρίς αποκολλήσεις από το βασικό επίχρισµα. 

ε. Οι βίδες συγκράτησης των πετασµάτων έχουν ειδικό πλατύ κεφάλι, για την εξασφάλιση της συγκράτησης 
της πλάκας, κεραµική επικάλυψη µε αντιδιαβρωτική προστασία. Η επιλογή της διάστασης τους εξαρτάται 
από το πλάτος του σκελετού και η µορφή της µύτης από το είδος και το πάχος του. 

1002.2.3  Τσιµεντοσανίδες 

Οι τσιµεντοσανίδες πρέπει να καλύπτουν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

• να µην επηρεάζονται από τις κλιµατολογικές συνθήκες των εξωτερικών χώρων 

• να µην επηρεάζονται από τις µεταβολές της υγρασίας του αέρα σε ποσοστά µεταξύ 20% - 90% και σε θερ-
µοκρασία περιβάλλοντος 20°C 

• ο συντελεστής γραµµικής διαστολής τους να µην υπερβαίνει τα 0,015 mm/m σε θερµοκρασία 0°C. 

1002.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1002.3.1 Μεταφορά, Παραλαβή και Αποθήκευση Υλικών  

α. Τα υλικά προσκοµίζονται στο εργοτάξιο συσκευασµένα από τον κατασκευαστή ή προµηθευτή σε συσκευα-
σίες, επί των οποίων αναγράφεται το όνοµα του κατασκευαστή, ο τύπος του υλικού και τα λοιπά απαιτούµε-
να στοιχεία. Ο Ανάδοχος κατά την παραλαβή ελέγχει αν στα προσκοµιζόµενα υλικά περιλαµβάνονται όλοι οι 
απαιτούµενοι τύποι, οι απαιτούµενες ποσότητες και διαστάσεις σανίδων.  

β. Τα υλικά αποθηκεύονται σε προστατευµένο χώρο, έτσι ώστε να διατηρούνται στεγνά. Σε περίπτωση που η 
αποθήκευση των τσιµεντοσανίδων σε εξωτερικό χώρο είναι αναπόφευκτη, δεν θα έρχονται σε απευθείας 
επαφή µε το έδαφος και θα προστατεύονται από την άµεση έκθεση στη βροχή, στο χιόνι, στην ηλιακή ακτι-
νοβολία και σε άλλα έντονα καιρικά φαινόµενα. Απαραίτητος είναι ο επαρκής αερισµός για την αποφυγή  
δηµιουργίας υδρατµών. 

γ. Τα πετάσµατα των τσιµεντοσανίδων στοιβάζονται οριζόντια µε προσοχή και τάξη, έτσι ώστε να αποφεύγεται 
η στρέβλωση, η κάµψη ή οι φθορές. Οι σανίδες πάχους άνω των 6 mm επιτρέπεται να εδράζονται επί ξύλι-
νων τάκων που απέχουν µεταξύ τους το πολύ 50 cm και αφήνουν κενό τουλάχιστον 5 cm από το δάπεδο. 
Σανίδες µικρότερου πάχους πρέπει να εδράζονται σε όλη τους την επιφάνεια και όχι επί τάκων προς απο-
φυγή δηµιουργίας µόνιµων παραµορφώσεων. Οι διατοµές των σκελετών θα είναι τυλιγµένες µε ειδικό χαρτί 
προστασίας. 

δ. Οι σανίδες δεν πρέπει να µεταφέρονται σε οριζόντια θέση, αλλά σε κατακόρυφη θέση στηριζόµενα από την 
πίσω πλευρά τους, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι φθορές στην εµφανή όψη. 

1002.3.2 Προετοιµασία  

α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την τοποθέτηση των σανίδων να εξακριβώσει ότι οι ορθοστάτες και τα στη-
ρίγµατα είναι στερεωµένα ασφαλώς και έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις και µέγεθος, ώστε να µπορούν να 
φέρουν τα απαιτούµενα φορτία καθώς και ότι οι εσχάρες, οι οδηγοί και οι στηρίξεις έχουν τοποθετηθεί κα-
τάλληλα για τη στήριξη των υδραυλικών και άλλων εγκαταστάσεων.  

β. Οι επιφάνειες των τσιµεντοσανίδων και οι επιφάνειες επί των οποίων θα τοποθετηθεί η επένδυση, θα είναι 
απαλλαγµένες από σκόνη, ακαθαρσίες, λίπη και έλαια καθώς και άλλα ξένα σώµατα. 



 

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων  σελ. 77 

1002.3.3 Γενικές Απαιτήσεις  

α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει 3 σειρές κατασκευαστικών σχεδίων για την ανέγερση τοιχοποιίας από τσιµεντοσανί-
δες µε λεπτοµέρειες σε κλίµακα 1:1, οι οποίες θα καλύπτουν και θα επιλύουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις. 
Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί γενικά τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και πληροφορίες του κατασκευαστι-
κού οίκου, προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις του έργου. 

β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει πριν την έναρξη των εργασιών στον  τόπο του έργου και σε χώ-
ρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία, ολοκληρωµένα δείγµατα τοίχων τσιµεντοσανίδας ελάχιστης επιφάνειας 
5 m2, τα οποία θα είναι πλήρως ολοκληρωµένα. 

1002.3.4 Ανέγερση 

α. Οι τσιµεντοσανίδες στερεώνονται µε τις ειδικές βίδες κεραµικής προστασίας επί ορθοστατών, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η παραµόρφωση του σκελετού δεν θα υπερβαίνει την επιτρεπόµενη ανάλογα µε το ύψος 
της τοιχοποιίας.  Η στερέωση γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε το κάτω µέρος της κεφαλής της βίδας να έρχεται 
σε επαφή µε την τσιµεντοσανίδα. Εκατέρωθεν όλων των ανοιγµάτων χρησιµοποιούνται ειδικοί ενισχυµένοι 
ορθοστάτες σε όλο το ύψος της τοιχοποιίας, στερεωµένοι στο δοµικό δάπεδο και οροφή µε τις ειδικές γωνίες 
στερέωσης. 

β. Οι τσιµεντοσανίδες τοποθετούνται οριζόντια µε τη λεία πλευρά προς τους ορθοστάτες και την τραχεία προς 
τα έξω. Οι κατακόρυφοι αρµοί υποστηρίζονται από ορθοστάτες. Οι αρµοί διαµορφώνονται στη συνέχεια του 
περιγράµµατος των ανοιγµάτων, είτε οριζόντια είτε κατακόρυφα.  

γ. Αρµοί διαστολής στις τσιµεντοσανίδες διαµορφώνονται όπου υπάρχουν αρµοί διαστολής στο κτίριο, ή όπου 
υπάρχει συµβολή διαφορετικών υλικών. Συνήθως αρµοί διαστολής προβλέπονται ανά 6 m οριζοντίως και 
καθέτως. Σε περίπτωση που οι κατακόρυφοι αρµοί τέµνονται µε τους οριζόντιους, αυτοί που διακόπτονται 
είναι οι οριζόντιοι, ενώ οι κατακόρυφοι συνεχίζονται. 

δ. Η τοποθέτηση των πετασµάτων, η αρµολόγηση, η τοποθέτηση του κανάβου ενίσχυσης και το τελείωµα της 
υφής δεν πρέπει να διεξάγονται σε θερµοκρασίες κάτω από 4°C, ή υπό συνθήκες παγετού. Μετά το τελείω-
µα των εργασιών οι επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή, την υγρασία και θερµοκρασίες µι-
κρότερες των 4°C.  Συνθήκες υψηλών θερµοκρασιών και χαµηλής υγρασίας µειώνουν τον απαιτούµενο 
χρόνο επεξεργασίας των τσιµεντοκονιαµάτων, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται επαγρύπνηση 
(συχνότερη διαβροχή των πετασµάτων, ώστε να είναι νωπά χωρίς όµως να ρέει επιφανειακό νερό, µικρότε-
ρη ποσότητα ανά µίγµα τσιµεντοκονιάµατος, ώστε να χρησιµοποιηθεί έγκαιρα και όσο είναι εργάσιµο). 

ε. Μεταξύ τσιµεντοσανίδας και ορθοστάτη τοποθετείται ειδική διαπνέουσα στεγανωτική µεµβράνη κατά την 
οριζόντια διεύθυνση. Όπου απαιτείται πρέπει να επικαλύπτονται τα φύλλα µεµβράνης µε την κάτω στρώση 
να προηγείται, ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση υδάτων. Για την επισκευή οπών της µεµβράνης καθώς και 
στις συναρµογές στις θέσεις των ανοιγµάτων χρησιµοποιείται ειδική ταινία στεγάνωσης. 

στ. Η ανάµιξη των συστατικών του κονιάµατος πλήρωσης των αρµών γίνεται πάντα µε αναδευτήρα. ∆εν πρέπει 
να προστίθενται επιπλέον νερό ή άλλα πρόσµικτα στο κονίαµα, εκτός αν κάτι τέτοιο αναγράφεται στις οδηγί-
ες χρήσης του. Η αρµολόγηση γίνεται µε χρήση υαλοταινίας ώστε να εξασφαλίζεται η επιπεδότητα των αρ-
µών. 

ζ. Η εφαρµογή βασικού επιχρίσµατος επί της τσιµεντοσανίδας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της κατάλ-
ληλης αισθητικής, αντοχής και ανθυγρότητας του συστήµατος. Το βασικό επίχρισµα προετοιµάζεται µε ειδι-
κή προεπάλειψη (αστάρι) πρόσφυσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλή πρόσφυση και οµοιογένεια στην 
απορροφητικότητα του υποβάθρου. Η εφαρµογή γίνεται πάντα µε βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή του 
υλικού, τουλάχιστον 4 h µετά την αρµολόγηση. Αµέσως µετά τοποθετείται πλέγµα επ’ αυτού µε την κοίλη 
επιφάνεια προς την τοιχοποιία και επιπεδώνεται µέχρι τον πλήρη εγκιβωτισµό του. Τα ίχνη του πλέγµατος 
δεν πρέπει να φαίνονται µετά το πέρας της εφαρµογής. Το ελάχιστο πάχος του επιχρίσµατος είναι 2,5 mm – 
3 mm. 

η. Ο χρωµατισµός ή το ειδικό επίχρισµα τοποθετούνται τουλάχιστον 24 h µετά την εφαρµογή του βασικού επι-
χρίσµατος. 

θ. Σηµαντικές θερµοκρασιακές διαφορές µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου προκαλούν την κίνηση και 
την επικάθιση σκόνης στα ψυχρότερα σηµεία (κυρίως στο σκελετό και στους αρµούς). Η σκόνη αυτή θα α-
φαιρείται πριν το χρωµατισµό της επιφάνειας, ώστε να µην προκαλέσει ανοµοιοµορφίες στο χρώµα. 

1002.4 Έλεγχοι  
Η τελειωµένη επιφάνεια µετά τις τυχόν επιδιορθώσεις πρέπει να είναι επίπεδη, οµοιόµορφη και έτοιµη να δεχτεί το 
τελείωµα που προβλέπεται από τη µελέτη. Επιφάνειες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις περί επιπεδότητας, ορθο-
γωνισµού κτλ κρίνονται απορριπτέες και ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις ανακατασκευάσει χωρίς επιπλέον αποζη-
µίωση.  

1002.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδος για την κατασκευή τοίχων από τσιµεντοσανίδα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
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α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε ο-
δού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλι-
κών και του απαραίτητου εξοπλισµού για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Περιλαµ-
βάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών που προσκοµίζει ο Ανάδοχος είτε για τη συντήρηση των 
επιφανειών από τον Κύριο του Έργου είτε για λόγους απωλειών κατά την κατασκευή. 

β. Η εργασία πλήρους κατασκευής του σκελετού και τοποθέτησης των σανίδων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
του εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες του παρόντος. Ειδικότερα: 

- η διαµόρφωση των συναρµογών µε τις οροφές και τα δάπεδα 

- η διαµόρφωση των απαιτούµενων αρµών 

- η προµήθεια, κοπή, κατεργασία, κατασκευή και τοποθέτηση του σκελετού και των σανίδων 

- οι εργασίες ειδικών επιχρισµάτων (βασικό και ειδικό) 

- η αρµολόγηση µε τα ειδικά υλικά 

γ. Η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας των απαιτούµενων ικριωµάτων καθώς 
και η αποξήλωση και αποµάκρυνση τους από το χώρο εργασίας µετά το πέρας των εργασιών. 

δ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 

ε. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργασιών, 
έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη. 

1002.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας από τσιµεντοσανίδες θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) µονής 

επιφάνειας, πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της πα-
ρούσας ΓΤΣΥ.  Κατά την επιµέτρηση συνυπολογίζονται οι αρµοί και τα κενά ή ανοίγµατα επιφάνειας µέχρι 
2,5 m2, ενώ αφαιρούνται ενδιάµεσα κατασκευαστικά στοιχεία (δοκοί, πλάκες, υποστυλώµατα κτλ) που δια-
κόπτουν την κατασκευή είτε κατά µήκος είτε καθ΄ ύψος και τα κενά ή ανοίγµατα κατά το τµήµα που υπερ-
βαίνει τα 2,5 m2 

ανά κενό ή άνοιγµα. 

β. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα 
όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και 
για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

 

1041. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ 

1041.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει εργασίες ψευδοροφών και ειδικότερα: 

- ψευδοροφές ασφαλείας από διάτρητη γαλβανισµένη λαµαρίνα 
- ψευδοροφές ορυκτών ινών 
- ψευδοροφές ορυκτών ινών υγρών χώρων 
- ψευδοροφές λωρίδων αλουµινίου 
- ψευδοροφές πλακών αλουµινίου 
- κυψελωτές ψευδοροφές αλουµινίου 
- ψευδοροφές από γυψοσανίδα 

β. Οι ψευδοροφές χρησιµοποιούνται κυρίως για τους ακόλουθους λόγους: 

- µείωση του ύψους των χώρων για την αποτελεσµατικότερη θέρµανση και ψύξη τους 
- κάλυψη του χώρου Η/Μ εγκαταστάσεων κάτω από την οροφή 
- διακόσµηση εσωτερικών χώρων. 

1041.2 Υλικά 

1041.2.1 Γενικά 

α. Η επιλογή της κατάλληλης ψευδοροφής βασίζεται στις ακόλουθες κατά περίπτωση απαιτήσεις και κριτήρια: 

- επιζητούµενο αισθητικό αποτέλεσµα 
- απαιτούµενη ηχοαπορροφητικότητα και ηχοανακλαστικότητα 
- αντοχή σε κρούσεις 
- αντοχή σε υγρασία 



 

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων  σελ. 79 

- αντοχή στο χρόνο και στη γήρανση 
- αντοχή σε υδρατµούς 
- αντανάκλαση φωτός 
- θερµική αγωγιµότητα 

β. Το σύστηµα που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 

- τα υλικά του να έχουν αντοχή στην υγρασία, στη διάβρωση και να µην είναι εύφλεκτα 
- να είναι εύκολα προσβάσιµος ο χώρος µεταξύ ψευδοροφής - οροφής και να επιτρέπεται ο αερισµός 

του  
- εφόσον πρόκειται για ψευδοροφή αποτελούµενη από πλάκες, να είναι εύκολη η αλλαγή τους  
- να έχει ηχοαπορροφητική ικανότητα 
- να συνδυάζεται µε το σύστηµα των ελαφρών αποσυναρµολογουµένων χωρισµάτων, εφόσον προβλέ-

πεται τέτοιο 
- να συνδυάζεται µε τα στόµια αερισµού - κλιµατισµού, µε τα φωτιστικά των χώρων και τα υπόλοιπα 

στοιχεία που ενσωµατώνονται σε αυτήν όπως µεγάφωνα, εκτοξευτήρες σβέσης πυρκαγιάς κτλ 
- τα στοιχεία να µπορούν να αποσυναρµολογούνται, χωρίς να προκαλούν ζηµιές στα παρακείµενα στοι-

χεία  
- το υλικό ηχοµόνωσης να µην επηρεάζεται από την αποσυναρµολόγηση, ούτε και οι απαιτούµενες τιµές 

απορρόφησης ήχου, ηχοµόνωσης και πυροπροστασίας, ακόµα και µε επανειληµµένες αποσυναρµο-
λογήσεις και αντικαταστάσεις. Οι ψευδοροφές θα είναι επαρκώς δύσκαµπτες κατά την οριζόντια έννοια, 
ώστε να αντέχουν, χωρίς µεταβολές σχήµατος, τις εγκάρσιες δυνάµεις που προέρχονται από τις τοιχο-
ποιίες καθώς και από φορτία κρούσης που δηµιουργούνται από τα κλεισίµατα των θυρών. 

γ. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα στοιχεία για τα υλικά που έχουν άµεση σχέση µε τις 
ψευδοροφές, όπως φωτιστικά, στόµια αεραγωγών, µεγάφωνα, αισθητήρες, καταιωνιστήρες κτλ, ώστε η ει-
κόνα για τις προτεινόµενες λύσεις να είναι πλήρης. 

δ. Οι ψευδοροφές αναρτώνται από την οροφή µε αναρτήρες µεταβλητού ύψους (όχι σύρµατα) µε δυνατότητα 
ρύθµισης της τάξης του mm. Ο Ανάδοχος εξακριβώνει ότι το προτεινόµενο σύστηµα ανάρτησης της ψευδο-
ροφής είναι επαρκές και ότι δεν θα προκαλέσει ζηµιές (π.χ. θραύση) στη στήριξη. Αν ο Ανάδοχος έχει αµφι-
βολίες σχετικά µε την καταλληλότητα των προτεινοµένων συστηµάτων ανάρτησης, υποβάλλει προς έγκριση 
στην Υπηρεσία εναλλακτικές προτάσεις.  

ε. Ο Ανάδοχος προµηθεύει τα στηρίγµατα για τα στοιχεία που συµπεριλαµβάνονται στις ψευδοροφές, όπως 
φωτιστικά, εξαεριστήρες, θυρίδες επίσκεψης, κουρτινιέρες και άλλα στοιχεία που απεικονίζονται στα κατα-
σκευαστικά σχέδια. 

στ. Τα πιστοποιητικά των πλακών ορυκτών ινών πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληρο-
φορίες: 

- πυρασφάλεια 
- ηχοαπορρόφηση 
- ηχοµονωτική ικανότητα 
- αντοχή στην υγρασία 
- αντιµικροβιακή συµπεριφορά 
- θερµοµονωτική ικανότητα 

ζ. Τα πιστοποιητικά του σκελετού για τις πλάκες ορυκτών ινών πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις ακό-
λουθες πληροφορίες: 

- πυρασφάλεια 
- αντοχή σε φορτίο 
- αντισκωριακή προστασία 
- γαλβάνιση 

η. Οι γενικές απαιτήσεις των υλικών για τις ψευδοροφές από γυψοσανίδα αναφέρονται αναλυτικά στην αντί-
στοιχη παράγραφο του άρθρου «Ελαφρά Χωρίσµατα». Ειδικά για την επένδυση καµπύλων τµηµάτων ψευ-
δοροφών ενδείκνυται η χρήση ενισχυµένων γυψοσανίδων (µε προσθήκη υαλοΐνών ή παρεµφερών πλαστι-
κών ινών ή πολυουρεθάνης). Οι γυψοσανίδες που χρησιµοποιούνται στις καµπύλες επιφάνειες θα έχουν 
τριγωνικές εγκοπές στην πίσω πλευρά. 

1041.2.2 ∆είγµατα 

α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει δείγµατα µήκους 300 mm των υλικών που χρησιµοποιούνται για το σύστηµα ανάρ-
τησης και για το σκελετό της ψευδοροφής (ένα τεµάχιο από κάθε εξάρτηµα που θα χρησιµοποιηθεί) και 3 
δείγµατα φυσικού µεγέθους για κάθε τύπο πλάκας και για κάθε τελείωµα. 

β. Τα δείγµατα συνοδεύονται από τα ακόλουθα: 
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- αναλυτικό κατάλογο µε όλα τα υλικά, µικροϋλικά, βύσµατα, παρεµβύσµατα, βίδες κτλ και τους χώρους 
για τους οποίους προορίζονται 

- πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας, ιδιοτήτων και λοιπών χαρακτηριστικών από αναγνωρισµένα ερ-
γαστήρια  

- όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες του κατασκευαστή του συστήµατος.  

1041.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1041.3.1 Γενικές Απαιτήσεις 

α. Για τις γενικές κατασκευαστικές απαιτήσεις των ψευδοροφών ισχύει το DIN 18168. 

β. Ο Ανάδοχος υποβάλλει 3 αντίγραφα κατασκευαστικών σχεδίων, στα οποία θα απεικονίζονται όλες οι κατα-
σκευαστικές λεπτοµέρειες του συστήµατος. Τα σχέδια και οι περιγραφές του συστήµατος περιλαµβάνουν 
λεπτοµέρειες σε κλίµακα 1:1 όλων των ενσωµατώσεων, συνδέσεων και κατασκευαστικών τοµών των στηρί-
ξεων, λεπτοµέρειες υλικών ηχοµόνωσης και χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες αρµών και απολήξεων. Τα σχέ-
δια θα συνοδεύονται από 3 αντίγραφα τεχνικών φυλλαδίων του εργοστασίου παραγωγής των υλικών, στα 
οποία θα περιέχονται πληροφορίες για τα προτεινόµενα υλικά. 

γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει δείγµατα εργασίας επιφάνειας 10 m2 για κάθε τύπο ψευδοροφής 
σε φυσικό µέγεθος στο εργοτάξιο προς έγκριση από την Υπηρεσία. Οι εργασίες ψευδοροφών που θα εκτε-
λεσθούν, θα είναι τουλάχιστον εφάµιλλης ποιότητας µε τα δείγµατα. 

δ. Οι εργασίες εκτελούνται µε τη µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια από έµπειρα (τουλάχιστον 5ετους εµπειρίας) και 
εξειδικευµένα συνεργεία σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια, τις οδηγίες χρήσης όλων των συστηµάτων υλι-
κών και τα αναγραφόµενα στο παρόν. Ο Ανάδοχος θα ακολουθεί γενικά τις οδηγίες του κατασκευαστή των 
υλικών. 

ε. Οι αρµοί των ενώσεων θα κατασκευάζονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να υπάρχει ελευθερία µετατόπισης, 
χωρίς να προκαλούνται µόνιµες παραµορφώσεις ή µεταβολές στην ένωση. 

στ. Η περίµετρος της ψευδοροφής θα φέρει περιθώρια (σκοτίες) που διαµορφώνονται από ειδικές διατοµές 
συµβατές µε το σύστηµα της ψευδοροφής, σε επαρκή µήκη ώστε να παρέχεται πλήρης επαφή µε την περι-
µετρική τοιχοποιία. Οι σκοτίες στηρίζονται επί των τοιχοποιιών. Αντίστοιχα τελειώµατα θα υπάρχουν και 
στην περίµετρο γύρω από φωτιστικά και στόµια. Οι ψευδοροφές θα φέρουν ειδικές διαµορφώσεις για τις θέ-
σεις των φωτιστικών σωµάτων, τις θέσεις των στοµίων αερισµού, κλιµατισµού και οποιωνδήποτε άλλων κα-
τασκευών σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδιο και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η θέση των ανοιγµάτων 
υποδοχής Η/Μ εγκαταστάσεων θα προβλέπεται πριν από την τοποθέτηση της επένδυσης. 

ζ. Οι αρµοί διαστολής του φέροντος οργανισµού θα τηρούνται και στο σύστηµα ανάρτησης της ψευδοροφής µε 
ειδικά εξαρτήµατα αρµών. 

η. Οι ψευδοροφές δεν θα συνδέονται σε καµία περίπτωση µε τυχόν υφιστάµενα ελαφρά χωρίσµατα. 

1041.3.2 Μεταφορά, Παραλαβή και Αποθήκευση Υλικών 

α. Στις προσκοµιζόµενες ποσότητες υλικών ο Ανάδοχος περιλαµβάνει επαρκή ποσότητα για την κάλυψη 20 m2 
κάθε είδους ψευδοροφής, την οποία παραδίδει στον Κύριο του έργου για σκοπούς συντήρησης. 

β. Η µεταφορά και η αποθήκευση των υλικών εκτελείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής 
τους, ώστε να παραµένουν αναλλοίωτα µέχρι την ενσωµάτωση τους στο έργο. Τα υλικά θα προσκοµίζονται 
συσκευασµένα κατάλληλα σε προστατευτικά κιβώτια µε τις αντίστοιχες ενδείξεις. 

γ. Τα υλικά αποθηκεύονται σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο και ξηρό χώρο. 

δ. Κατά τη µεταφορά, την τοποθέτηση και ενσωµάτωση των υλικών στην κατασκευή, το προσωπικό θα φορά 
πάντοτε καθαρά άσπρα πάνινα γάντια. 

1041.3.3 Ανοχές 

Πίνακας 1041.3.3 Ανοχές Κατασκευών Ψευδοροφών  

# Απαίτηση Απόκλιση (µέγιστα) 
1 2 3 

1 οριζοντιότητα τελειωµένων επιφανειών ± 5 mm µε αλφαδιασµένο πήχη 4 m  

2 ευθυγράµµιση των ορατών σκελετών ± 0,5 mm από ράµµα 

3 oρθογωνισµός πλακών απόλυτος 

4 βέλος 1:360 

5 βέλος κάµψης µε ανάρτηση 30 kg(1) 3 mm 

6 
διαφορά περασιάς επιφανειών στις ενώσεις 
των διατοµών του σκελετού  0,5 mm   
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(1) 
Η ανάρτηση του βάρους θα γίνεται από το σκελετό και στο µέσον µεταξύ δύο αναρτήσεων ψευδοροφής. Για ψευ-
δοροφές νερβοµετάλ θα γίνεται ανάρτηση βάρους 100 kg. Για τις ψευδοροφές από γυψοσανίδα ισχύουν τα ανα-
γραφόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο. 

1041.3.4 Προετοιµασία 

α. Πριν από την έναρξη των εργασιών πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία τα γενικά κατασκευαστικά 
σχέδια (1:100 ή 1:50) καθώς και οι λεπτοµέρειες (1:20,1:5, 1:1) που έχει εκπονήσει ο Ανάδοχος. Στη µελέτη 
του Αναδόχου λαµβάνονται υπόψη η φέρουσα ικανότητα της οροφής από την οποία αναρτάται η ψευδορο-
φή, οι οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των υλικών και συστηµάτων, οι δυνατότητες και αντοχές των 
συστηµάτων, οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις που τοποθετούνται µεταξύ οροφής και ψευδοροφής. 
Επίσης θα έχουν αντιµετωπισθεί όλα τα προβλήµατα διατάξεως σκελετού αναρτήσεων κτλ, ώστε η ψευδο-
ροφή να παρουσιάζει τις επιθυµητές ιδιότητες χωρίς το παραµικρό ελάττωµα (παραµόρφωση κτλ). 

β. Ο Ανάδοχος, λόγω της ιδιαιτερότητας της εργασίας, ορίζει συντονιστή των εργασιών κατασκευής ψευδορο-
φών, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κλιµατιστικών εγκαταστάσεων κτλ, ο οποίος θα αναφέρεται και θα ενηµε-
ρώνει την Υπηρεσία για οποιοδήποτε ενδεχόµενο, σχετικό πρόβληµα. 

γ. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής, προηγείται χάραξη των οριζόντιων κατά µήκος και πλάτος και 
των κατακόρυφων διαστάσεων σε σχέση µε τα άλλα στοιχεία του έργου (εσωτερικά χωρίσµατα, φωτιστικά, 
στόµια κτλ), ώστε το προκύπτον αποτέλεσµα να είναι άρτιο τεχνικά και αισθητικά. Ως επίπεδο αναφοράς για 
τη χάραξη της κάτω επιφάνειας της ψευδοροφής λαµβάνεται ένα νοητό επίπεδο σε απόσταση 1 m από το 
δάπεδο, του οποίου το ίχνος χαράσσεται στους τοίχους. Η οριζοντιότητά του ελέγχεται µε αλφάδι. 

δ. Πριν την κατασκευή ο Ανάδοχος επιθεωρεί τη δοµική οροφή και προβαίνει στις ενδεχόµενες απαιτούµενες 
επιδιορθώσεις (ρωγµές και λοιπά ελαττώµατα). 

ε. Όπου απαιτείται, τοποθετούνται όλοι οι πρόσθετοι αναρτήρες άλλων στοιχείων του έργου. 

1041.3.5 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις 

α. Στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις εντάσσονται στο χώρο µεταξύ οροφής - ψευδοροφής θα προ-
βλέπονται όλες οι απαιτούµενες θυρίδες επίσκεψης σε θέσεις που απαιτείται η πρόσβαση για επισκευές και 
συντηρήσεις. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµος. Οι θυρίδες επίσκεψης θα είναι µη ορα-
τές, αφαιρούµενες, πλήρεις µε πλαίσια, τελειώµατα και µηχανισµούς στερέωσης των φύλλων εύκολους στη 
χρήση. Τα πλαίσια των θυρίδων θα είναι είτε γαλβανισµένα µεταλλικά είτε από αλουµίνιο σύµφωνα µε τα 
σχέδια, ενώ η θύρα θα είναι από µέταλλο ή γυψοσανίδα ανάλογα µε τις ειδικές απαιτήσεις του χώρου (υ-
δροµόνωση, αεροστεγάνωση, ηχοµόνωση, πυραντίσταση). 

β. Καµία ψευδοροφή δεν σφραγίζει µε το υλικό τελειώµατος πριν ολοκληρωθούν όλες οι δοκιµές των Η/Μ ε-
γκαταστάσεων, έστω και αν αυτό γίνει λίγο πριν την παράδοση του έργου. 

γ. Οι Η/Μ εγκαταστάσεις, οι σωληνώσεις, οι καλωδιώσεις κτλ καθώς και οποιαδήποτε άλλα αντικείµενα δεν 
πρέπει σε καµία περίπτωση να στηρίζονται στην ψευδοροφή, αλλά θα αναρτώνται από την πλάκα οροφής. 

δ. Στην περίπτωση που αναµένεται συµπύκνωση υδρατµών στο κενό µεταξύ ψευδοροφής – οροφής, πρέπει 
να προβλέπεται η τοποθέτηση µικρών ελεγχόµενων ανοιγµάτων αερισµού ή µηχανικών υγροποιητών. 

1041.3.6 Πυροδιαµερίσµατα 

α. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαµορφώσει χώρους για την αποµόνωση σε περίπτωση φωτιάς ή για τη συµβολή 
στη γενική αντίσταση της κατασκευής κατά της φωτιάς (πυροδιαµερίσµατα) στο χώρο µεταξύ ψευδοροφής 
και οροφής µε τη χρήση κατάλληλων υλικών. 

β. Όπου ορίζονται πυροδιαµερίσµατα, θα υπάρχουν κατάλληλες προβλέψεις, ώστε να απορροφούν την θερµι-
κή διαστολή λόγω της αντίστασης κατά της φωτιάς σύµφωνα µε την µελέτη πυροπροστασίας. 

γ. Τα πυροδιαµερίσµατα που διαµορφώνονται από τους τοίχους και τα ελαφρά χωρίσµατα, θα συνεχίζονται 
στις ίδιες θέσεις στο χώρο µεταξύ ψευδοροφής και οροφής. 

1041.3.7 Σκελετός  

α. Ο σκελετός στήριξης της ψευδοροφής αναρτάται από τη δοµική οροφή ανεξάρτητα από άλλες κατασκευές, 
πρέπει να έχει την απαιτούµενη ευστάθεια για όλα τα ύψη ανάρτησης και να µπορεί να ρυθµίζεται εύκολα 
ως προς το ύψος.  

β. Στις περιπτώσεις όπου η στήριξη είναι χωριστή από το σύστηµα κανάβου, θα πρέπει να υπάρξει η δυνατό-
τητα ρυθµίσεων, έτσι ώστε αυτά τα στοιχεία να ευθυγραµµίζονται µε το τελείωµα της οροφής. Το σύστηµα 
που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση των στοιχείων αυτών για λόγους συ-
ντήρησης, χωρίς να προκαλούνται φθορές στα τελειώµατα ή διαταραχές στο σύστηµα στήριξης της ψευδο-
ροφής. 

γ. Ο σκελετός της ψευδοροφής πρέπει να µπορεί να παραλάβει όλα τα µεταβιβαζόµενα φορτία που θα προ-
κύψουν από αποσυναρµολογούµενα χωρίσµατα, από εξαρτήµατα φωτισµού, από στόµια εισαγωγής και ε-
ξαγωγής αέρος κτλ, χωρίς παραµορφώσεις, στρεβλώσεις ή άλλες ζηµίες.  
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1041.3.8 Περιβαλλοντικές Συνθήκες 

α. Η εργασία τοποθέτησης ψευδοροφών δεν θα ξεκινά παρά µόνον εφόσον έχουν τελειώσει ο εργασίες σκυ-
ροδεµάτων, επιχρισµάτων, γυψοκατασκευών και χρωµατισµών και έχουν τοποθετηθεί ο υαλοπίνακες των 
κουφωµάτων, ώστε να έχει εξασφαλιστεί ένα απόλυτα στεγνό περιβάλλον, χωρίς υδρατµούς. Γενικά οι ψευ-
δοροφές πρέπει να τοποθετούνται υπό συνθήκες πλησιέστερες όσο είναι δυνατόν σε αυτές που αναµένο-
νται στην κανονική χρήση του κτιρίου. Τα υλικά πρέπει να εκτίθενται στις συνθήκες αυτές, µε σκοπό την επί-
τευξη ισορροπίας και την αποφυγή υπερβολικών µετακινήσεων από διαστολές, συρρικνώσεις µετά την ε-
γκατάσταση.  

β. Οι εργασίες τοποθέτησης ψευδοροφών θα γίνονται σε θερµοκρασίες 10°C - 40°C και  η σχετική υγρασία του 
χώρου δεν θα ξεπερνά το 70%. Όταν η κατασκευή ψευδοροφής γίνεται σε χώρους µε υψηλά ποσοστά υ-
γρασίας, τοποθετούνται πάνω στους αρµούς κατάλληλες πλαστικές ταινίες, ώστε να αποφεύγεται η διείσ-
δυση της υγρασίας. 

γ. Στις περιπτώσεις που το ποσοστό υγρασίας του χώρου σε συνθήκες κανονικής χρήσης αναµένεται να υ-
περβαίνει το 90%, θα επιλέγονται αντιδιαβρωτικά συστήµατα σκελετού. 

δ. Μετά την τοποθέτηση των ψευδοροφών και µέχρι την κανονική χρήση του κτιρίου, το κτίριο πρέπει να θερ-
µαίνεται κατά περιόδους όταν αναµένονται θερµοκρασίες µικρότερες από 12°C. 

1041.3.9 Απαιτήσεις Μονώσεων 

α. Οι ηχοµονώσεις των τοιχοποιιών και των ελαφρών χωρισµάτων θα συνεχίζονται και εντός της ψευδοροφής. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει ψευδοροφή που θα παρέχει ισοδύναµη ηχοµόνωση. 

β. Όλες οι ενώσεις θα έχουν τις ίδιες ιδιότητες ηχοµόνωσης, αεροστεγανότητας, προστασίας από φωτιά κτλ, 
όπως απαιτούνται για τις αντίστοιχες ψευδοροφές. 

γ. Αν απαιτείται ιδιαίτερη θερµοµόνωση και ηχοµόνωση µεταξύ των ορόφων, αυτή τοποθετείται επί του σκελε-
τού της ψευδοροφής και στο άνω µέρος των πλακών. 

δ. Πριν την τοποθέτηση του σκελετού και των πλακών των ψευδοροφών, οι σωληνώσεις και τα κανάλια κλιµα-
τισµού από λαµαρίνα καθώς και οι σωλήνες θερµού νερού µονώνονται µε υλικό τύπου Armaflex ή ισοδύνα-
µο, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία υδρατµών και βλαβών στην ψευδοροφή. 

1041.3.10  Ψευδοροφές Ασφαλείας από ∆ιάτρητη Γαλβανισµένη Λαµαρίνα  

α. Ο σκελετός κατασκευάζεται από ειδικές διατοµές µορφοσιδήρου µε κατάλληλους αναρτήρες στερεωµένους 
στη δοµική οροφή. Οι αποστάσεις των βασικών οδηγών του κανάβου και των αναρτήσεων και η περιµετρική 
στήριξη στους τοίχους θα διαµορφώνονται κατά τα κατασκευαστικά σχέδια ή τις οδηγίες του εργοστασίου 
παραγωγής. Ο σκελετός χρωµατίζεται µε διπλή στρώση εποξειδωτικού µινίου. 

β. Η επένδυση του σκελετού αποτελείται από φύλλα διάτρητης γαλβανισµένης λαµαρίνας  πάχους σύµφωνα 
µε τα σχέδια που στερεώνονται στον σκελετό κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. 

γ. Οι απαιτήσεις ηχοµόνωσης καλύπτονται µε την τοποθέτηση πλακών από συµπιεσµένες ορυκτές ίνες (βλ. 
παράγραφο «Ψευδοροφές Ορυκτών Ινών» του παρόντος) πάνω από την επένδυση του σκελετού. 

1041.3.11 Ψευδοροφές Ορυκτών ινών 

α. Οι πλάκες θα είναι από συµπιεσµένες ορυκτές ίνες χωρίς αµίαντο και θα τοποθετούνται σε γαλβανισµένο 
σύστηµα ανάρτησης που θα περιλαµβάνει κύριους και “κουµπωτούς” εγκάρσιους οδηγούς, οι οποίοι σχηµα-
τίζουν κάναβο. Οι οδηγοί είναι ράβδοι διατοµής «Τ», διαµορφωµένοι µε εξέλαση χαλύβδινων φύλλων γαλ-
βανισµένων εν θερµώ και στις 2 πλευρές (πάχος γαλβάνισης 170 g/m2 κατά DIN 17162 και DIN 59232). Οι 
οδηγοί είναι βαµµένοι ηλεκτροστατικά σε φούρνο. Το όλο σύστηµα του σκελετού αναρτάται από την οροφή 
µε ειδικές αυξοµειούµενες αναρτήσεις ταχείας και απόλυτης οριζοντίωσης που εφαρµόζουν στην άνω µορφή 
(νεύρωση) του σκελετού σε αποστάσεις που καθορίζονται από το εργοστάσιο παραγωγής του υλικού και σε 
µέγιστη απόσταση από τον τοίχο 45 cm. Περιµετρικά η οροφή σφραγίζει µε ράβδο διατοµής «Γ», η οποία 
βιδώνεται στους τοίχους σε αποστάσεις κατά τα κατασκευαστικά σχέδια ή / και τις οδηγίες του εργοστασίου 
παραγωγής και είναι βαµµένη και γαλβανισµένη όπως οι υπόλοιποι οδηγοί (πάχος γαλβάνισης 170 g/m2). 

β. Οι απαιτήσεις του συστήµατος συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

- πυραντοχή πλακών: Β1 κατά DIN 4102 
- πυραντοχή οροφής: F 90 
- ηχοαπορρόφηση: 0,16 - 0,4 Sab σε 125 Hz – 4000 Hz 
- ηχοµόνωση:  34 db χωρίς στρώµα υαλοβάµβακα 5 cm  

54 db µε στρώµα υαλοβάµβακα 5 cm 
- αντανάκλαση φωτός: 80% 
- θερµοµόνωση:  Κ = 0,052 - 0,057 W/MK. 

γ. Ο σκελετός των ψευδοροφών ορυκτών ινών έχει τα εξής χαρακτηριστικά  

- διαστάσεις κατά DIN 5932 
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- βάρος 1,5 kg/m2 (συνήθως) 
- βέλος µικρότερο του 1/360. 

δ. Η τελική επιφάνεια της ψευδοροφής πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από την οροφή. 
Το πλάτος του διάκενου καθορίζεται µε βάση το επιθυµητό καθαρό ύψος, ώστε να πληρούνται οι λειτουργι-
κές και αισθητικές απαιτήσεις του χώρου. 

ε. Η µέθοδος κατασκευής των ψευδοροφών για τη συνηθέστερη διάσταση πλάκας 60 mm x 60 mm περιγρά-
φεται συνοπτικά παρακάτω. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωµα να προτείνει εναλλακτικές µεθόδους στήριξης, θα 
πρέπει όµως πριν την εφαρµογή τους να διασφαλίσει την έγκριση της Υπηρεσίας. Για την κατασκευή ψευ-
δοροφών από ορυκτές ίνες άλλων διαστάσεων, η µέθοδος που ακολουθείται είναι η ίδια, µεταβάλλονται 
όµως ανάλογα οι απαιτούµενες αποστάσεις µεταξύ των οδηγών.  

- τοποθέτηση των περιµετρικών γωνιών στο ύψος της ανάρτησης 
- ανάρτηση των κυρίων οδηγών από την οροφή ανά 1,20 m παράλληλα προς τη µια πλευρά του χώρου 
- «κούµπωµα»  των εγκάρσιων οδηγών µήκους 1,20 m ανά 60 cm, ώστε να διαµορφωθεί κάναβος 60 

cm x 120 cm. Στη µέση των εγκάρσιων οδηγών, υπάρχουν υποδοχές προκειµένου να «κουµπωθεί» ο 
οδηγός µήκους 60 cm, δηµιουργώντας τον τελικό κάναβο 60 cm x 60 cm, επί του οποίου τοποθετού-
νται οι πλάκες. 

- τοποθέτηση των πλακών. 

ε. Οι πλάκες θα µένουν 24 ώρες πριν από την τοποθέτηση τους στο χώρο που θα τοποθετηθούν. 

1041.3.12  Ψευδοροφές Ορυκτών Ινών Υγρών Χώρων 

α. Οι πλάκες θα είναι από κεραµοποιηµένες και συµπιεσµένες ορυκτές ίνες χωρίς αµίαντο. Κατά τα λοιπά ό-
πως ανωτέρω (παρ. «Ψευδοροφές Ορυκτών Ινών»). 

β. Οι απαιτήσεις του συστήµατος συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

- πυραντοχή πλακών: A1 κατά DIN 4102 
- πυραντοχή οροφής: F 90 
- ηχοαπορρόφηση: 0,46 - 0,86 Sab σε 500 - 2000Hz 
- ηχοµόνωση:  34db χωρίς στρώµα υαλοβάµβακα 5 cm  

54db µε στρώµα υαλοβάµβακα 5 cm 
- αντανάκλαση φωτός: 88% 
- θερµοµόνωση:  Κ = 0,052 - 0,057 W/MK. 

1041.3.13  Ψευδοροφές Λωρίδων Αλουµινίου 

α. Στις ψευδοροφές αλουµινίου χρησιµοποιείται συνήθως κράµα αλουµινίου 6060. Οι λωρίδες έχουν διαστά-
σεις οριζόµενες από τα κατασκευαστικά σχέδια και είναι πλήρεις ή διάτρητες µε ενσωµατωµένο αρµοκάλυ-
πτρο βαµµένο µε πολυεστερική βαφή φούρνου. Οι λωρίδες είναι βαµµένες µε ειδικό χρώµα φούρνου (σε 
180°C). Στη µεταξύ τους συναρµογή διαµορφώνεται σκοτία 15 mm – 16 mm.  

β. Στην επαφή µε τους περιµετρικούς τοίχους, στύλους, εσοχές κτλ διαµορφώνονται σκοτίες από διατοµές α-
λουµινίου ή γαλβανισµένου χαλυβδόφυλλου σχήµατος Π, L ή Ζ στο ίδιο ειδικό χρώµα φούρνου µε τις λωρί-
δες. Η στήριξη της ψευδοροφής στους περιµετρικούς τοίχους επιτυγχάνεται µε ξύλινους τάκους διαστάσεων 
κατά τα κατασκευαστικά σχέδια ή / και τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. 

γ. Το σύστηµα ανάρτησης θα είναι µεταλλικό, γαλβανισµένο, µη εµφανές, µε ειδικούς οδηγούς ανάρτησης µε 
όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα (αναρτήρες, πεταλούδες ανάρτησης, συνδέσµους οδηγών, συνδέσµους 
λωρίδων κτλ). 

δ. Το όλο σύστηµα θα είναι οριζόντιο χωρίς καµία απόκλιση. 

1041.3.14  Ψευδοροφές Πλακών Αλουµινίου  

α. Οι πλάκες είναι ελάσµατα αλουµινίου, ηλεκτροστατικά βαµµένα. Η ανάρτηση γίνεται από την οροφή µέσω 
γαλβανισµένων µεταλλικών στοιχείων, οι οποίες στερεώνονται µε βίδες ίδιου χρώµατος µέσα την σκοτία 
που δηµιουργεί η ένωση των φύλλων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις οδηγίες του κατασκευ-
αστή των πλακών σε συνδυασµό µε τα κατασκευαστικά σχέδια, το παρόν άρθρο και τις οδηγίες της Υπηρε-
σίας. 

β. Σε χώρους που απαιτείται αυξηµένη πυραντίσταση, οι πλάκες επενδύονται στην άνω πλευρά τους µε ισχυ-
ρό ανόργανο µονωτικό υλικό (π.χ. πετροβάµβακα), ενώ σε χώρους νοσοκοµείων τοποθετούνται αντιβακτη-
ριδιακές πλάκες. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται πλήρης στεγάνωση µεταξύ των πλακών και στα άκρα 
της ψευδοροφής µε ειδικό ελαστικό παρέµβυσµα. 

1041.3.15  Κυψελωτές Ψευδοροφές Αλουµινίου  

Κατασκευάζονται από πλέγµα αλουµινίου ειδικού κράµατος για υψηλές µηχανικές ιδιότητες. Αποτελούνται από 
κυψελωτές πλάκες συνήθων τυποποιηµένων διαστάσεων 60 cm x 60 cm ή 60 cm x 120 cm. Χρησιµοποιούνται 
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κυρίως σε κτίρια που απαιτείται αισθητική µείωση του όγκου. Το ύψος των πλακών εξαρτάται από το ύψος των 
κυψελών. 

1041.3.16  Ψευδοροφές Γυψοσανίδας 

α. Για τα στοιχεία γύψου που χρησιµοποιούνται στις ανηρτηµένες ψευδοροφές από γυψοσανίδα ισχύει το ΕΝ 
14246, ενώ γενικά για τις κατασκευές από γυψοσανίδα το ΕΛΟΤ 1296. Για τις ψευδοροφές γενικά ενδείκνυ-
ται η χρήση ηχοαπορροφητικής γυψοσανίδας.  

β. Κάθε 12 m – 15 m κατασκευάζεται αρµός διαστολής. 

γ. Η ψευδοροφή θα αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

- Βασικό σκελετό (κύριοι οδηγοί ανάρτησης) από οριζόντιες γαλβανισµένες χαλύβδινες διατοµές (κανά-
λια) πάχους κατά τα κατασκευαστικά σχέδια, σε σχήµα Π µε νευρώσεις. Οι διατοµές κατανέµονται σε 
αποστάσεις που ορίζονται από τα κατασκευαστικά σχέδια ή / και τις οδηγίες του εργοστασίου παρα-
γωγής και αναρτώνται από την οροφή µε κατάλληλους αναρτήρες γρήγορης ρύθµισης ύψους και γαλ-
βανισµένες βέργες, που τοποθετούνται ανά 1m και στερεώνονται στην οροφή είτε µε µπετονόκαρφα, 
είτε µε κατάλληλες βίδες µέσα σε πλαστικά βύσµατα. Μετά τη ρύθµιση του ύψους (οριζοντίωση), οι δια-
τοµές σταθεροποιούνται και στερεώνονται στους περιµετρικούς τοίχους µε γαλβανισµένα στηρίγµατα, 
πλαστικά βύσµατα και βίδες.  

- Φέροντα σκελετό (οδηγοί στερέωσης) από διατοµές όπως παραπάνω, που τοποθετούνται κάθετα 
προς τις διατοµές του βασικού σκελετού, κατανέµονται σε αποστάσεις 50 cm για πάχος γυψοσανίδας 
µέχρι 10 mm και σε αποστάσεις 60 cm για µεγαλύτερο πάχος γυψοσανίδας. Με τις διατοµές του βασι-
κού σκελετού συνδέονται µε γαλβανισµένους µεταλλικούς συνδετήρες ανάρτησης. Οι ακραίοι οδηγοί 
τοποθετούνται σε µέγιστη απόσταση 10 cm από τον τοίχο, προς τον οποίο είναι παράλληλοι. Στην πε-
ρίπτωση εξωτερικού τοίχου που µονώνεται ή / και επενδύεται εσωτερικά, η απόσταση αυτή µπορεί να 
αυξηθεί στο 1/3 της αξονικής απόστασης των ενδιάµεσων οδηγών. 

- Επένδυση µε γυψοσανίδες µε λοξά άκρα, τοποθετηµένες και στερεωµένες µε κατάλληλες βίδες στο 
σκελετό σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές του υλικού. Οι γυψοσανίδες κόβονται σε τέτοια 
µεγέθη, ώστε να προσαρµόζονται στις αποστάσεις των δοκίδων του σκελετού. Η στερέωση των γυψο-
σανίδων ξεκινά από τη γωνία που εφάπτεται σε τοίχο ή σε ήδη στερεωµένη γυψοσανίδα. Τα σηµεία 
στερέωσης απέχουν από την ακµή της γυψοσανίδας τουλάχιστον 10 mm, ενώ µεταξύ τους η µέγιστη 
απόσταση είναι 20 cm. Πριν την τοποθέτηση των γυψοσανίδων τοποθετείται το θερµοµονωτικό υλικό 
µε φράγµα υδρατµών προς το χώρο που θερµαίνεται. 

- Μετά τη στερέωση οι ενώσεις των γυψοσανίδων (οριζόντιες ή κάθετες) αρµολογούνται (στοκάρονται) 
µε κατάλληλα υλικά αρµολόγησης και φινιρίσµατος, έτσι ώστε κανένα σηµείο της στήριξης και των ε-
νώσεων των γυψοσανίδων να είναι ορατό.  

δ. Για τη διαµόρφωση κλιµακωτών ψευδοροφών (σε πολλά επίπεδα), οι σκελετοί των τµηµάτων αναρτώνται 
σε διαφορετικά ύψη. Για τη σύνδεση των διαφορετικών επιπέδων χρησιµοποιούνται λοξά ή κατακόρυφα 
«ρίχτια» από γυψοσανίδα τα οποία συνδέονται µε τα οριζόντια στοιχεία µε γωνιακούς µεταλλικούς οδηγούς. 

ε. Στην περίπτωση που η δοµική οροφή δεν είναι από σκυρόδεµα ή σιδηροκατασκευή αλλά αποτελείται από 
ξύλινα ζευκτά, τα ελάσµατα ή οι ντίζες ανάρτησης βιδώνονται στον οριζόντιο ελκυστήρα ανά 60 cm. 

στ. Στην περίπτωση που απαιτείται ανάρτηση µεµονωµένων φορτίων από την ψευδοροφή, αν αυτά είναι µικρό-
τερα από 2 kg, µπορούν να στερεωθούν σε τυχαίο σηµείο της γυψοσανίδας. Αν πρόκειται για φορτίο µεταξύ 
2 kg – 10 kg, το εξάρτηµα βιδώνεται σε κάποιο µεταλλικό οδηγό. Φορτία µεγαλύτερα από 10 kg αναρτώνται 
απευθείας από τη δοµική οροφή. 

1041.3.17 Προστασία 

Οι ψευδοροφές πρέπει να διατηρούνται καθαρές και να έχουν χρωµατική οµοιοµορφία. Ο Ανάδοχος θα αποσύρει 
τεµάχια που έχουν φθαρεί ή φέρουν σηµάδια και να τα αντικαταστήσει µε νέο υλικό χωρίς απαίτηση επιπλέον απο-
ζηµίωσης. 

1041.4 Έλεγχοι  
α. Η Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εργασία τοποθέτησης του σκελετού και των πλακών των ψευδοροφών, 

πρέπει να έχει ελέγξει την επιπεδότητα, την ορθογωνιότητα, την καθαρότητα και την οµαλότητα των κατα-
κόρυφων επιφανειών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο παρόν άρθρο. Ψευδοροφές που αποκλίνουν πέ-
ραν από τα καθορισµένα επιτρεπτά όρια, κρίνονται απορριπτέες από την Υπηρεσία και ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να τις αποκαταστήσει ή ανακατασκευάσει χωρίς την απαίτηση επιπλέον αποζηµίωσης. 

β. Ο Ανάδοχος ελέγχει κατά τη διάρκεια της κατασκευής την ορθότητα της τοποθέτησης των οδηγών και των 
αναρτήσεων (πρέπει να είναι ισοϋψείς και συµµετρικά τοποθετηµένοι), έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσµα να 
είναι ορθογωνισµένο, επίπεδο, να µην παρουσιάζει βέλη µεγαλύτερα του επιτρεπτού και ανοµοιοµορφίες. 

γ. Όλα τα τµήµατα της ψευδοροφής που παραδίδονται στην Υπηρεσία θα είναι ολοκληρωµένα, έτοιµα προς 
χρήση και εύκολα στην αποσυναρµολόγηση. 
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1041.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδος για κάθε εργασία διαµόρφωσης ψευδοροφών περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε ο-
δού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών (πλάκες, 
σκελετός, υλικά ανάρτησης, σκοτίες, αρµοί, θυρίδες κτλ), µικροϋλικών και εξοπλισµού για την ολοκληρωµέ-
νη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Περιλαµβάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών που προ-
σκοµίζει ο Ανάδοχος είτε για τη συντήρηση των επιφανειών από τον Κύριο του έργου είτε για λόγους απω-
λειών κατά την κατασκευή. 

β. Η εργασία πλήρους κατασκευής του σκελετού και τοποθέτησης της ψευδοροφής σύµφωνα µε τις προδια-
γραφές του εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες του παρόντος. Περιλαµβά-
νονται ειδικότερα τα ακόλουθα: 

- η διαµόρφωση των περιµετρικών σκοτιών  
- η διαµόρφωση των απαιτούµενων αρµών 
- η κάλυψη των σωληνώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων µε υλικό τύπου Armaflex ή ισοδύναµο 
- η τοποθέτηση της απαιτούµενης µόνωσης µεταξύ οροφής και ψευδοροφής, εφόσον δεν περιλαµβάνε-

ται σε ειδικό άρθρο 
- η προετοιµασία για την τοποθέτηση των φωτιστικών, στοµίων εξαερισµού κτλ 
- η προµήθεια και τοποθέτηση των θυρίδων αερισµού και επίσκεψης εφόσον δεν περιλαµβάνεται σε ξε-

χωριστό άρθρο 
- η αρµολόγηση και το φινίρισµα. 

γ. Η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας των απαιτούµενων ικριωµάτων καθώς 
και η αποξήλωση και αποµάκρυνση τους από το χώρο εργασίας µετά το πέρας των εργασιών. 

δ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 

ε. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργασιών, 
έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 

στ. Στην τιµή µονάδος δεν περιλαµβάνεται η προµήθεια και η σύνδεση των φωτιστικών σωµάτων που συνδέο-
νται µε την ψευδοροφή. 

1041.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης ψευδοροφών θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) πλήρως 

περαιωµένων, ανά είδος ψευδοροφής που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε 
την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.  Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες δεν αφαιρούνται οι οπές 
που διαµορφώνονται για την τοποθέτηση των φωτιστικών, των στοµίων κτλ και για τη διέλευση των σωλη-
νώσεων και των άλλων εγκαταστάσεων. 

β. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τα διάφορα είδη ψευδοροφών.  Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτε-
λεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απά-
νες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

 

1042. ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 

1042.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει την κατασκευή και τοποθέτηση ελαφρών χωρισµάτων. Οι κα-

τηγορίες υλικών κατασκευής ελαφρών χωρισµάτων που αντιµετωπίζονται στο παρόν, είναι οι ακόλουθες: 

- χωρίσµατα ξυλεπένδυσης, τα οποία αποτελούνται από σκελετό αλουµινίου ή ελαφρές γαλβανισµένες 
σιδηρές διατοµές και πετάσµατα ξύλινης επένδυσης  

- χωρίσµατα από γυψοσανίδα διάφορων ειδών (µονή, διπλή, ανθυγρή, πυράντοχη κτλ) µε σκελετό από 
αλουµίνιο ή ελαφρές γαλβανισµένες διατοµές και πετάσµατα από γυψοσανίδα. 

β. Σύµφωνα µε το DIN 4103 ως ελαφρά χωρίσµατα θεωρούνται οι µη φέροντες «τοίχοι» µέχρι βάρους 150 
kg/m2, οι οποίοι δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν στους στατικούς υπολογισµούς, πρέπει όµως να αναλαµβάνουν 
φορτία που επιδρούν στην επιφάνεια τους και να τα µεταβιβάζουν στα φέροντα στοιχεία του κτιρίου. 

γ. Οι συνήθεις µορφές ελαφρών χωρισµάτων είναι οι ακόλουθες: 

- τυφλά σε όλη την επιφάνεια (χωρίς υαλοπίνακες) 



 

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων  σελ. 86 

- τυφλά µέχρι ύψους 0,90 m από το δάπεδο και µεταξύ 0,90 m – 2,20 m µε διπλούς υαλοπίνακες (µε ή 
χωρίς περσίδες) ή µε υαλόθυρα µονόφυλλη ή δίφυλλη, µε ή χωρίς φεγγίτη πάνω από αυτήν. 

1042.2 Υλικά 

1042.2.1 Γενικά 

α. Τα υλικά που προσκοµίζονται θα ακολουθούν τα αναγραφόµενα στο παρόν, στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύ-
χη και στα κατασκευαστικά σχέδια του Έργου. Ο Ανάδοχος προσκοµίζει τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας 
των υλικών στην Υπηρεσία. 

β. Ο Ανάδοχος θα επιλέγει υλικά που προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή (πετάσµατα, ορθοστάτες, βίδες, 
γωνιακά στηρίγµατα, υλικά κονιαµάτων, αρµολόγησης και επιχρισµάτων, αλουµίνια, ξυλεία κτλ). Τα βοηθη-
τικά υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως συµβατά µεταξύ τους και µε τα κύρια υλικά του χωρίσµατος. Κάθε 
υλικό θα χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης, τις προδιαγραφές και τα τεχνικά φυλλάδια του 
κατασκευαστή, ώστε να αποφεύγονται τα ελαττώµατα και οι κακοτεχνίες. 

γ. Τα εργοστάσια παραγωγής των υλικών θα υποβάλλουν στην Υπηρεσία βεβαίωση, ότι κάθε υλικό διατίθεται 
στην απαιτούµενη ποιότητα και ποσότητα για την ολοκλήρωση των εργασιών, µέσα στις προθεσµίες απο-
περάτωσης του έργου. ∆εν γίνεται δεκτή σε καµία περίπτωση δικαιολογία του Αναδόχου, ότι τα προβλεπό-
µενα υλικά από την εγκεκριµένη µελέτη εξαντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. 

δ. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία δείγµατα µήκους 30 cm όλων των υλικών του σκελετού των χωρι-
σµάτων καθώς και τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών ή δείγµατα όλων των τύπων όπως περιγράφο-
νται στα κατασκευαστικά σχέδια. 

ε. Με την αποπεράτωση των χωρισµάτων, ο Ανάδοχος προµηθεύει τον Κύριο του Έργου µε κύρια και βοηθη-
τικά υλικά ικανά να καλύψουν κατασκευή επιφανείας 30 m2 τουλάχιστον, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν 
σαν υλικά συντήρησης. 

στ. Οι υαλοπίνακες που τοποθετούνται στα ανοίγµατα των ελαφρών χωρισµάτων θα είναι διπλοί, ώστε να επι-
τυγχάνεται καλύτερη ηχοµόνωση. Αποτελούνται από δύο κρύσταλλα (πάχους οριζόµενου από τα κατα-
σκευαστικά σχέδια) µε ενδιάµεσο κενό, στο οποίο είναι δυνατόν να τοποθετούνται κινητές περσίδες. Θα φέ-
ρουν πλαίσιο από υλικό συµβατό µε αυτό της επένδυσης του χωρίσµατος, επί του οποίου τοποθετούνται τα 
δύο κρύσταλλα µε χρήση ειδικού ελαστικού προφίλ. Τα κρύσταλλα δεν θα συγκρατούνται µηχανικά µε κανέ-
να εξάρτηµα. 

ζ. Το σύστηµα περσίδων αποτελείται από τις γρίλιες - οριζόντιες ή κάθετες - µήκους µέχρι 100 cm, τον οδηγό 
στήριξης (ή µετακίνησης για τις κάθετες γρίλιες) και τους -χειροκίνητους ή ηλεκτρικούς - µηχανισµούς ρύθµι-
σης τους. 

1042.2.2 Λειτουργικές Απαιτήσεις  

α. Η επιλογή του είδους ελαφρών χωρισµάτων για ένα χώρο βασίζεται στη χρήση και στη λειτουργία του. Τα 
ελαφρά χωρίσµατα θα πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

- αντοχή στα φορτία από αναρτηµένα αντικείµενα (βλ. DIN 4103), στην κρούση, στις δονήσεις και γενικά 
στις καταπονήσεις λόγω χρήσεως 

- προσαρµοστικότητα στις εκάστοτε ανάγκες και εύκολη µετακίνηση όταν απαιτείται 
- κάλυψη των αισθητικών απαιτήσεων, ορατότητα 
- κάλυψη των απαιτήσεων υδροµόνωσης, θερµοµόνωσης, ηχοµόνωσης, πυρασφαλείας (συντελεστής 

τουλάχιστον F 60) κτλ 
- συµβατότητα µεταξύ των χρησιµοποιούµενων υλικών, ώστε να αποφεύγονται τα προβλήµατα διαβρώ-

σεως που προκαλούνται λόγω ασυµβατότητας υλικών 
- εύκολη συντήρηση. 

β. Ο σκελετός των ελαφρών χωρισµάτων πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

- απόλυτη σταθερότητα προσαρµογής 
- εύκολη αποσυναρµολόγηση του χωρίσµατος χωρίς να καταστρέφεται ο τυχόν εµφανής σκελετός της 

ψευδοροφής 
- αποφυγή ηχογεφυρών 

γ. Τα υλικά που προορίζονται για χώρους που προσβάλλονται από την υγρασία θα είναι ανθυγρά και δεν θα 
προσβάλλονται από υδρατµούς ή υγρασία που ενδεχοµένως προκύψει από τη συνήθη χρήση του χώρου 
αλλά ακόµη και από διαρροές υδραυλικών εγκαταστάσεων. Η τοποθέτηση υδροµονωτικών υλικών είναι ε-
πίσης απαραίτητη.  

1042.2.3 Πετάσµατα Ξυλεπένδυσης  

α. Ο σκελετός των ελαφρών χωρισµάτων αποτελείται από ελαφρές γαλβανισµένες σιδηρές διατοµές ή από 
ηλεκτροστατικά βαµµένες (πάχος επίστρωσης 60 µ) διατοµές αλουµινίου (κράµα 6060 ή 6063, θερµικής κα-
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τεργασίας Τ5). Αποτελείται από τους στρωτήρες δαπέδου – οροφής, τους ορθοστάτες και τις ενδιάµεσες 
τραβέρσες. 

β. Τα πετάσµατα βιοµηχανικού τύπου είναι πρεσσαριστά, φέρουν στον πυρήνα τους ενισχυµένες πλάκες 
σκληρού υαλοβάµβακα, ορυκτοβάµβακα ή πετροβάµβακα µε επένδυση µελαµίνης µέσα - έξω επικολληµέ-
νης σε ανθυγρά φύλλα κόντρα πλακέ ή MDF συνολικού πάχους τουλάχιστον 8 mm. Το ηχοµονωτικό υλικό 
θα έχει πάχος σύµφωνο µε τα κατασκευαστικά σχέδια και τους πίνακες κουφωµάτων της µελέτης και τις ε-
ντολές της Υπηρεσίας. 

1042.2.4 Γυψοσανίδες 

α. Τα χωρίσµατα αποτελούνται από δύο επιφάνειες γυψοσανίδας (µονής ή διπλής ανάλογα µε τις απαιτήσεις 
της µελέτης) και διάκενο µε µονωτικό υλικό (ορυκτοβάµβακας ή πετροβάµβακας). Στην περίπτωση διπλής 
γυψοσανίδας οι αρµοί του εξωτερικού πετάσµατος δεν θα  βρίσκονται στην ίδια θέση µε τους αρµούς του 
εσωτερικού πετάσµατος αλλά θα είναι εναλλασσόµενοι. Τα πετάσµατα που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο 
ενδείκνυται να έχουν το κατάλληλο ύψος, ώστε να καλύπτουν όλο το ύψος του προς κάλυψη χώρου χωρίς 
να απαιτείται αρµός. 

β. Τα υλικά που προσκοµίζονται για δόµηση µε γυψοσανίδες δεν θα περιέχουν ασβέστη. Τα συνήθη βοηθητι-
κά υλικά είναι τα ακόλουθα: 

- υλικά και ταινίες αρµολόγησης 
- υλικά σφραγίσµατος 
- σύνδεσµοι (ήλοι, κοχλίες, συνδετήρες, υλικά επικόλλησης, ορθοστάτες, γωνιακά στηρίγµατα). 

Πίνακας 1042.2.4 Πρότυπα Υλικών για Κατασκευές Γυψοσανίδας 

# Υλικό Πρότυπο 
1 2 3 

1 Γυψοσανίδες: ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών ΕΝ 12859, ΕΛΟΤ 784 

1 Πετάσµατα χωρισµάτων από γυψοσανίδα ΕΝ 13915 

2 Υλικά αρµολόγησης και αρµοί γυψοσανίδων ΕΝ 13963 

3 Μεταλλικές διατοµές σκελετών ελαφρών διαχωριστικών ΕΝ 14195 

4 
Βοηθητικά και πρόσθετα µεταλλικά υλικά για κατασκευές γυ-
ψοσανίδας ΕΝ 14353 

5 Υλικά επικόλλησης για χωρίσµατα γυψοσανίδας ΕΝ 12860 

6 Μηχανικά στοιχεία στερέωσης κατασκευών γυψοσανίδας ΕΝ 14566 

γ. Οι συνήθεις γυψοσανίδες θα πληρούν επίσης τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

- δεν θα επηρεάζονται από τις κλιµατολογικές συνθήκες των εσωτερικών χώρων 
- δεν θα επηρεάζονται από τις µεταβολές της υγρασίας του αέρα σε ποσοστά µεταξύ 20% - 90% και σε 

θερµοκρασία περιβάλλοντος 20°C 
- ο συντελεστής γραµµικής διαστολής τους δεν θα υπερβαίνει τα 0,015 mm/m σε θερµοκρασία 0°C 
- θα έχουν επαρκή αντοχή σε κρούση. 

δ. Τα συνηθέστερα είδη γυψοσανίδων είναι τα ακόλουθα: 

- απλή   
- πυράντοχη  
- ανθυγρή 
- πυράντοχη και ανθυγρή 
- ηχοαπορροφητική 
- διακοσµητική 

ε. Στις περιπτώσεις που απαιτείται προστασία από την εκπεµπόµενη ακτινοβολία µηχανηµάτων, χρησιµοποι-
ούνται ειδικές γυψοσανίδες επενδυµένες στο εργοστάσιο από τη µια πλευρά µε πλάκες µολύβδου πάχους 
0,5 mm – 3 mm ανάλογα µε την απαιτούµενη προστασία. 

στ. Για τη στήριξη των πετασµάτων χρησιµοποιείται είτε ξύλινος είτε - συνηθέστερα - µεταλλικός σκελετός. Το 
πλάτος των διατοµών επιλέγεται µε βάση τα χρησιµοποιούµενα δοµικά και θερµοµονωτικά υλικά και τις δι-
αστάσεις των εντοιχισµένων σωλήνων των Η/Μ εγκαταστάσεων.  

- Ο µεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα (γαλβανισµένη λαµαρίνα υψηλής 
ποιότητας, διαµορφωµένη µε ψυχρή έλαση). Οι διατοµές (ορθοστάτες, στρωτήρες, οδηγοί οροφής, πε-
ριµετρικά, κανάλια οροφής, γωνιόκρανα, ενισχυµένοι ορθοστάτες κτλ) και τα προφίλ των εξαρτηµάτων 
(αναρτήσεις, συνδετήρες κτλ) θα ακολουθούν τα πρότυπα που προαναφέρθηκαν ή άλλα διεθνή Πρό-
τυπα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 
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- Ο ξύλινος σκελετός αποτελείται από ορθογωνικές διατοµές ανάλογες µε τις στατικές απαιτήσεις. Στις 
διασταυρώσεις χρησιµοποιούνται ξύλινες σφήνες ή µεταλλικά ελάσµατα. Ο σκελετός θα είναι βερνικω-
µένος µε κατάλληλο βερνίκι, ώστε να προστατεύεται από την υγρασία και τα παράσιτα. Στην επαφή 
του µε το δάπεδο θα προστατεύεται µε πλαστική ταινία ή διατοµή, ειδικά σε υγρούς χώρους. Οι γυψο-
σανίδες βιδώνονται στον ξύλινο σκελετό ή επικολλούνται µε ειδική κόλλα σε µορφή µαστίχης. 

ζ. Τα πλαίσια (κάσες) των παραθύρων θα είναι κατάλληλα για χώρισµα από γυψοσανίδα. Τα πηχάκια της κά-
σας θα κουµπώνουν και θα ξεκουµπώνουν εύκολα ακόµα και µετά την τοποθέτηση του υαλοπίνακα. Περι-
µετρικά τοποθετείται ελαστικό παρέµβυσµα, ειδικά διαµορφωµένο, ώστε ο υαλοπίνακας να εφάπτεται µαλα-
κά πάνω σε αυτό. Οι βίδες στερέωσης της κάσας τοποθετούνται εσωτερικά, ώστε να µην είναι ορατές. Η 
κάσα θα είναι από αλουµίνιο ηλεκτροστατικά βαµµένο. 

η. Οι βίδες στερέωσης των γυψοσανίδων σε οποιοδήποτε σκελετό επιλέγονται µε κριτήριο το πάχος της γυ-
ψοσανίδας (όσον αφορά στο µήκος τους) και το είδος του σκελετού (όσον αφορά στη µορφή της µύτης, ώ-
στε η διάτρηση να είναι εύκολη). Οι βίδες είναι επικαδµιωµένες, ώστε το µέταλλο να µην προσβάλλεται από 
τον γύψο. Η απόσταση τους θα είναι περίπου 15 cm µε ελάχιστο 9 cm από τις ακµές των σανίδων. Οι βίδες 
που χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση των µελών του σκελετού και των εξαρτηµάτων µεταξύ τους είναι λα-
µαρινόβιδες και επιλέγονται µε βάση το πάχος της διατοµής του µέλους. 

1042.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1042.3.1 Ανοχές 

α. Πίνακας 1042.3.1 Ανοχές Κατασκευών Χωρισµάτων 

# Απαίτηση Απόκλιση 
1 2 3 

1 επιπεδότητα επιφανειών χωρισµάτων ± 2 mm σε πήχη 4 m 

2 ευθυγραµµία ή κατακορυφότητα 2 mm από ράµµα ή νήµα της στάθµης 

3 µέγιστη απόκλιση γωνίας (ανά µήκος χωρίσµατος) 1:1000 

4 
απόκλιση δαπέδου επί του οποίου θα στηριχθεί το 
χώρισµα 1:1000 

β. Οι αρµοί µεταξύ χωρισµάτων και δαπέδων ή ψευδοροφών θα συµπίπτουν απόλυτα.  

1042.3.2 Μεταφορά, Παραλαβή και Αποθήκευση Υλικών 

α. Τα υλικά προσκοµίζονται στο εργοτάξιο συσκευασµένα από τον προµηθευτή σε κατάλληλες συσκευασίες, 
επί των οποίων αναγράφεται το όνοµα του κατασκευαστή, ο τύπος του υλικού και τα λοιπά απαιτούµενα 
στοιχεία. Ο Ανάδοχος κατά την παραλαβή ελέγχει αν στα προσκοµιζόµενα υλικά περιλαµβάνονται όλοι οι 
απαιτούµενοι τύποι, οι απαιτούµενες ποσότητες και διαστάσεις των υλικών.  

β. Η αποθήκευση των υλικών γίνεται σε ξηρό και καλά αεριζόµενο χώρο. Σε περίπτωση που η αποθήκευση σε 
εξωτερικό χώρο είναι αναπόφευκτη, τα υλικά δεν θα έρχονται σε απευθείας επαφή µε το έδαφος και θα 
προστατεύονται από την άµεση έκθεση στη βροχή, στο χιόνι, στην ηλιακή ακτινοβολία και σε άλλα έντονα 
καιρικά φαινόµενα.  

γ. Τα πετάσµατα θα στοιβάζονται οριζόντια πάνω σε ειδικούς τάκους, που απέχουν µεταξύ τους το πολύ 50 
cm και αφήνουν κενό τουλάχιστον 5 cm από το δάπεδο. Οι διατοµές των σκελετών θα είναι τυλιγµένες µε ει-
δικό χαρτί προστασίας. 

δ. Η µεταφορά των γυψοσανίδων δέον να γίνεται κατά το ISO  6308. Γενικά πάντως πρέπει να τηρούνται του-
λάχιστον τα ακόλουθα: 

- Οι γυψοσανίδες στοιβάζονται µε προσοχή και τάξη, έτσι ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση, η κάµψη 
ή οι φθορές.  

- Σανίδες πάχους άνω των 6 mm επιτρέπεται να εδράζονται επί ξύλινων τάκων. Σανίδες µικρότερου πά-
χους πρέπει να εδράζονται σε όλη τους την επιφάνεια, και όχι επί τάκων, προς αποφυγή µόνιµων πα-
ραµορφώσεων.  

- Απαραίτητος είναι ο επαρκής αερισµός για την αποφυγή  δηµιουργίας υδρατµών. 
- Οι γυψοσανίδες δεν πρέπει να µεταφέρονται σε οριζόντια θέση, αλλά σε κατακόρυφη θέση στηριζόµε-

νες από την πίσω πλευρά τους, ώστε να αποφεύγονται οι φθορές στην εµφανή όψη. 

1042.3.3 Προετοιµασία 

α. Ο Ανάδοχος εξετάζει τους χώρους, στους οποίους τοποθετούνται τα χωρίσµατα και ενηµερώνει την Υπηρε-
σία για ενδεχόµενες ακατάλληλες συνθήκες. Πριν την έναρξη των κατασκευών χαράσσεται το ίχνος του χω-
ρίσµατος στο δάπεδο, στις τοιχοποιίες και στην οροφή µε τη βοήθεια νήµατος της στάθµης, ώστε να συ-
γκριθούν οι πραγµατικές διαστάσεις µε αυτές που ορίζονται στα σχέδια. Σε περίπτωση ασυµφωνίας ενηµε-
ρώνει την Υπηρεσία και ζητεί σχετικές οδηγίες. Το ίχνος είναι διπλό, ώστε να λαµβάνεται υπ’ όψη το συνολι-
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κό πάχος του χωρίσµατος και του σκελετού. Στο ίχνος αυτό προσαρµόζονται οι δοκίδες του σκελετού και οι 
κατακόρυφοι και οριζόντιοι οδηγοί του χωρίσµατος. 

β. Ελέγχεται επίσης η επιπεδότητα της οροφής και του δαπέδου. Αν το δάπεδο αποκλίνει παραπάνω από την 
επιτρεπόµενη απόκλιση και αν γενικά δεν πληρούνται οι απαιτήσεις επιπεδότητας, ο Ανάδοχος είναι υπο-
χρεωµένος να προβαίνει στις σχετικές επιδιορθώσεις πριν την τοποθέτηση των χωρισµάτων χωρίς την α-
παίτηση επιπλέον αποζηµίωσης.  

γ. Τα κατακόρυφα και οριζόντια προφίλ του σκελετού πριν την στερέωση τους θα αλφαδιάζονται µε προσοχή, 
ώστε να διαµορφώνονται απόλυτα οριζόντιες και κατακόρυφες γραµµές. 

1042.3.4 Γενικές Απαιτήσεις 

α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει 3 σειρές κατασκευαστικών σχεδίων που απεικονίζουν το προτεινόµενο σύστηµα, µε 
λεπτοµέρειες σε κλίµακα 1:1, οι οποίες θα καλύπτουν και θα επιλύουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Θα 
αποδεικνύουν ότι το προτεινόµενο σύστηµα εξασφαλίζει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις του έργου σε ότι αφο-
ρά την ηχοπροστασία των χώρων, τις αναρτήσεις δευτερευουσών κατασκευών, την πυροπροστασία των 
χώρων, την ακαµψία των χωρισµάτων, την επιπεδότητα των επιφανειών, καθώς και τη συµβατότητα συ-
ναρµολόγησής τους µε τα είδη δαπέδων, οροφών και ψευδοροφών που έχουν επιλεγεί για το έργο.  

β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει πριν την έναρξη των εργασιών στον τόπο του έργου και σε χώ-
ρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία, ολοκληρωµένα δείγµατα όλων των ειδών χωρισµάτων ελάχιστης επι-
φάνειας 5 m2, τα οποία θα είναι πλήρως ολοκληρωµένα µε παραδειγµατική τοποθέτηση Η/Μ εξαρτηµάτων. 

γ. ∆ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος για το συντονισµό και την παρακολούθηση των επί 
µέρους συνεργείων (π.χ. των συνεργείων Η/Μ εγκαταστάσεων και των συνεργείων κατασκευής των χωρι-
σµάτων) για τη σωστή ολοκληρωµένη και έντεχνη κατασκευή των χωρισµάτων. 

δ. Οι εργασίες δεν θα ξεκινούν παρά µετά την ολοκλήρωση του περιβλήµατος του κτιρίου, ώστε να υπάρχει 
πλήρης προστασία έναντι των καιρικών συνθηκών. Τα χωρίσµατα προσκοµίζονται και τοποθετούνται στους 
χώρους που προβλέπει η εγκεκριµένη µελέτη µετά το πέρας των εργασιών τελειωµάτων των δαπέδων, τοί-
χων και ορόφων. 

ε. Η τοποθέτηση των χωρισµάτων εκτελείται µε όσο το δυνατόν λιγότερες διατρήσεις, διανοίξεις οπών και κο-
πές της υφιστάµενης κατασκευής. Τα κινητά χωρίσµατα πρέπει να αποσυναρµολογούνται εύκολα και µε τα 
συνήθη εργαλεία. 

στ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την τοποθέτηση των πετασµάτων να εξακριβώσει ότι ο σκελετός τους είναι 
στερεωµένος ασφαλώς, ότι έχει τις απαιτούµενες αντοχές καθώς και ότι οι εσχάρες, οι οδηγοί και οι στηρί-
ξεις έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα για τη στήριξη των υδραυλικών και άλλων εγκαταστάσεων. Πρέπει επί-
σης να έχουν τοποθετηθεί όλες οι απαραίτητες εσωτερικές ενισχύσεις για την ακαµψία του ελαφρού χωρί-
σµατος. 

ζ. Γύρω από τα κουφώµατα τα πετάσµατα κόβονται κατάλληλα, ώστε οι αρµοί να είναι κοντά στα κουφώµατα. 
Η τοποθέτηση των κασών των εσωτερικών κουφωµάτων εκτελείται συγχρόνως µε την τοποθέτηση του σκε-
λετού των χωρισµάτων. Όλες οι ενώσεις θα έχουν την ίδια στεγανότητα και το ίδιο οπτικό αποτέλεσµα. Οι 
θύρες τοποθετούνται στις προβλεπόµενες θέσεις µε απόλυτη ακρίβεια και φέρουν όλα τα εξαρτήµατα ανάρ-
τησης, λειτουργίας και ασφάλισης συµπεριλαµβανοµένων και των περιµετρικών ελαστικών παρεµβυσµά-
των. 

η. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίσει τα χωρίσµατα κατά τις οδηγίες 
του εργοστασίου παραγωγής τους. Κατά τον καθαρισµό θα λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να µην 
προκληθούν φθορές στην επιφάνεια και στις παρακείµενες κατασκευές. Κατόπιν τα άχρηστα υλικά θα απο-
µακρύνονται από το εργοτάξιο. 

θ. Στην περίπτωση που στο χώρο υπάρχει ψευδοροφή, ο σκελετός των χωρισµάτων δεν θα διακόπτεται, αλλά 
θα συνεχίζει µέχρι την οροφή, στην οποία θα στηρίζεται. Τα πετάσµατα είτε σταµατούν στην κάτω επιφάνεια 
της µε στεγανούς αρµούς, είτε συνεχίζονται µέσα σε αυτή τουλάχιστον κατά 2,5 cm και το ηχοµονωτικό υλι-
κό απλώνεται στην πάνω επιφάνεια της, σύµφωνα µε τα σχέδια. 

1042.3.5 Πετάσµατα Ξυλεπένδυσης  

α. Τόσο τα πετάσµατα όσο και οι υαλοπίνακες τοποθετούνται στις κατάλληλες υποδοχές του σκελετού των 
χωρισµάτων και των θυρών και στερεώνονται µε την ενσφήνωση ελαστικών παρεµβυσµάτων και στις δύο 
όψεις. 

β. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης ελαφρών χωρισµάτων, η ελάχιστη θερµοκρα-
σία πρέπει να είναι 16°C.  

γ. Οι στρωτήρες δαπέδου και οροφής στερεώνονται µε ειδικές γωνίες ή Π και γαλβανισµένες βίδες, στριφώνια, 
εκτονούµενα, και µε παρεµβύσµατα αφρώδους υλικού πάχους 3 mm επί του δαπέδου ή της οροφής αντί-
στοιχα.  

δ. Μεταξύ του σκελετού και των λοιπών στοιχείων του κτιρίου τοποθετείται αυτοκόλλητη ταινία από αφρώδες 
ελαστικό µε κλειστές κυψέλες και ειδικό αρµοκάλυπτρο ή σκοτία αλουµινίου, ώστε τα σηµεία αλλαγής υλι-
κών να είναι ευθείες καθαρές και τέλειες. 
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1042.3.6 Γυψοσανίδες 

α. Για τις απαιτήσεις των κατασκευών από γυψοσανίδα ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 1296 και το DIN 18181. 

α. Η θερµοκρασία στο χώρο εργασιών πρέπει να διατηρείται πάνω από 10°C και στα ίδια επίπεδα τουλάχι-
στον επί 48 h πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τις εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων. 

β. Τα φύλλα γυψοσανίδων συσφίγγονται απαλά και τοποθετούνται έτσι, ώστε να αποφεύγεται η µεταξύ τους 
συµπίεση. Για το λόγο αυτό οι γυψοσανίδες κόβονται κατά 1cm – 2 cm λιγότερο από το ύψος που πρόκειται 
να καλύψουν, ώστε να µην χρειαστεί να συµπιεστούν για να εφαρµόσουν σωστά. Κατά την τοποθέτηση δια-
τηρούνται σε επαφή µε την οροφή µε τη βοήθεια σφηνών που εφαρµόζονται στην κάτω ακµή τους. Στερεώ-
νονται στο σκελετό στη θέση αυτή και η διαφορά του ύψους τους από το ελεύθερο ύψος του χώρου εµφανί-
ζεται στον κάτω οδηγό του χωρίσµατος. 

γ. Η κατασκευή του χωρίσµατος ξεκινά από τον τοίχο, εφόσον το χώρισµα δεν περιλαµβάνει άνοιγµα. Στην 
αντίθετη περίπτωση η κατασκευή ξεκινά από το άνοιγµα και καταλήγει στον τοίχο. 

δ. Η διαδικασία κατασκευής ενός χωρίσµατος είναι η ακόλουθη: 

- Μετά τη χάραξη του ίχνους του χωρίσµατος και την εξακρίβωση της ορθότητας των διαστάσεων του, 
τοποθετούνται και στερεώνονται οι ορθοστάτες σε τέτοιες αποστάσεις, ώστε οι θέσεις των αρµών των 
πλακών να συµπίπτουν µε τις θέσεις των ορθοστατών. Η µέγιστη απόσταση µεταξύ των ορθοστατών 
για πάχος σανίδας 10 mm είναι 45 cm, ενώ για πάχος σανίδας 12 mm – 50 mm είναι 60 cm. Κατά την 
οριζόντια διεύθυνση ο σκελετός θα φέρει τουλάχιστον µια δοκίδα στο µέσον του ελεύθερου ανοίγµατος 
του χωρίσµατος. 

- Τοποθετούνται και στερεώνονται οι γυψοσανίδες επί της µιας πλευράς του σκελετού. 

- Τοποθετούνται οι προβλεπόµενες Η/Μ σωληνώσεις και το µονωτικό υλικό στο διάκενο που δηµιουρ-
γείται από το πάχος του σκελετού. Στην περίπτωση που το διάκενο χρειάζεται να έχει αρκετά µεγάλο 
πλάτος, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση αγωγών µεγάλου µεγέθους, µπορούν να τοποθετηθούν 
δύο παράλληλοι σκελετοί, οι οποίοι διατηρούνται σε σταθερή απόσταση µε την εγκάρσια τοποθέτηση 
µικρών τεµαχίων γυψοσανίδας.  

- Στην περίπτωση που υπάρχει ένας σκελετός το ηχοµονωτικό υλικό τοποθετείται µεταξύ των 2 επιφα-
νειών γυψοσανίδας καλύπτοντας το πάχος του σκελετού. Στην περίπτωση που υπάρχουν 2 ανεξάρτη-
τοι σκελετοί είτε τοποθετείται στο µέσον του διάκενου (και έχει πάχος τουλάχιστον 25 mm) και στηρίζε-
ται στα οριζόντια στοιχεία του είτε εφάπτεται στη µια επιφάνεια (και έχει πάχος τουλάχιστον 50 mm). Το 
ηχοµονωτικό υλικό θα συνεχίζεται και στους αρµούς.  

- Τοποθετούνται και στερεώνονται οι γυψοσανίδες στην άλλη πλευρά του σκελετού.  

ε. Τελική διαµόρφωση  

- Οι αρµοί µεταξύ των πετασµάτων αρµολογούνται µε ειδικό υλικό και ειδική ταινία αρµολόγησης και 
σπατουλάρονται µε γυψόκολλα. Κατόπιν τρίβονται για τη δηµιουργία απόλυτα λείας και επίπεδης επι-
φάνειας. Αν η περίµετρος των πετασµάτων έχει ορθογώνιες ακµές, αφήνεται µεταξύ τους και από τα 
δοµικά στοιχεία κενό περίπου 8 mm και κατόπιν γίνεται η αρµολόγηση µε ελαστική µαστίχη που όταν 
στεγνώσει επικαλύπτεται µε στόκο και λειαίνεται µε µυστρί. Αν η περίµετρος των πετασµάτων είναι 
στρογγυλεµένη, τοποθετούνται σε επαφή µεταξύ τους. Η εσοχή πληρούται µε στόκο, λειαίνεται και στη 
συνέχεια χαράσσεται ο αρµός µε κατάλληλο εργαλείο και καλύπτεται στη συνέχεια µε αυτοκόλλητη 
πλαστική ταινία, η οποία πιέζεται µε το µυστρί, ώστε να ενσωµατωθεί στο στόκο. Για την επίτευξη πιο 
λείας επιφάνειας, είναι δυνατόν να εφαρµοστεί δεύτερη στρώση στόκου πάνω από την ταινία και να 
λειανθεί µε µυστρί. Με στόκο φινίρονται και οι κεφαλές των βιδών σε 3 διαδοχικές φάσεις µε µεταξύ 
τους λείανση µε ψιλό γυαλόχαρτο. Ο πλεονάζον στόκος αφαιρείται µε υγρό σπόγγο. 

- Οι εσωτερικές γωνίες µεταξύ των πετασµάτων διαµορφώνονται µε την προηγούµενη διαδικασία. Η αυ-
τοκόλλητη ταινία πιέζεται, ώστε να εφαρµόσει στη γωνία και από τις 2 πλευρές. Στις εξωτερικές γωνίες 
χρησιµοποιούνται προκατασκευασµένες διάτρητες γωνιακές διατοµές από σκληρό πλαστικό ή διάτρη-
το µεταλλικό έλασµα. 

- Στα σηµεία επαφής µε τα δοµικά στοιχεία της κατασκευής τοποθετούνται ειδικά αρµοκάλυπτρα, που θα 
καλύπτουν τον αρµό και θα έχουν άριστη αισθητική εµφάνιση. Για την προστασία των βάσεων των 
χωρισµάτων, ειδικά σε υγρούς χώρους, χρησιµοποιούνται πλαστικές ταινίες, οι οποίες επικαλύπτουν 
και τους αρµούς και τις εσωτερικές γωνίες. Οι συνδέσεις γίνονται µε ειδικές διατοµές. Για την ασφάλεια 
της σύνδεσης οι διατοµές ενισχύονται µε άκαµπτο πλαστικό. 

στ. Η ασφαλής στερέωση ειδών υγιεινής σε τοίχους από γυψοσανίδα γίνεται µε ειδικά µεταλλικά εξαρτήµατα / 
αναρτήσεις (πλαίσια, τραβέρσες, ράβδοι, ελάσµατα κτλ). Η στερέωση γίνεται πάντα στο σκελετό και όχι στο 
πέτασµα. 

ζ. Οι κεφαλές των βιδών στερέωσης της γυψοσανίδας στο σκελετό δεν πρέπει να εισχωρούν στο πέτασµα.  

η. Οι ακµές των τµηµάτων που έχουν αποκοπεί για την εγκατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων, για την το-
ποθέτηση βιδών και για τη διαµόρφωση των αρµών, επιδιορθώνονται µε κατάλληλο υδροµονωτικό υλικό 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των γυψοσανίδων. 
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θ. Καµπύλα χωρίσµατα από γυψοσανίδα κατασκευάζονται µε τη χρήση µεταλλικών διάτρητων οδηγών και 
γυψοσανίδων µικρού πάχους (6 mm). Για τη διαµόρφωση καµπυλότητας γυψοσανίδων η µέγιστη απόσταση 
µεταξύ των ορθοστατών είναι ίση µε το 10% της ακτίνας καµπυλότητας. Οι γυψοσανίδες µπορούν να υ-
γρανθούν, ώστε να αυξηθεί η ελαστικότητα τους, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. 

1042.4 Έλεγχοι 
α. Κανένα χώρισµα δεν θεωρείται ολοκληρωµένο αν δεν ελεγχθούν και δοκιµασθούν οι Η/Μ εγκαταστάσεις και 

η όλη κατασκευή του. Η εργασία εκτελείται µε την µέγιστη δυνατή επιµέλεια και ακρίβεια σύµφωνα το πα-
ρόν, τις αντίστοιχες προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, τις οποίες ο Ανάδοχος πρέπει 
να ακολουθεί σχολαστικά. Για κάθε κατασκευαστική λεπτοµέρεια θα εφαρµόζονται επακριβώς τα σχέδια λε-
πτοµερειών του κατασκευαστικού οίκου, τα οποία θα είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 

β. Η τελειωµένη επιφάνεια µετά τις τυχόν επιδιορθώσεις πρέπει να είναι επίπεδη, οµοιόµορφη και έτοιµη να 
δεχτεί το τελείωµα που προβλέπεται από τη µελέτη. Επιφάνειες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις περί επι-
πεδότητας, ορθογωνισµού κτλ κρίνονται απορριπτέες και ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις ανακατασκευάσει 
χωρίς επιπλέον αποζηµίωση. 

γ. Όσον αφορά στην ηχοµόνωση ενός χωρίσµατος πρέπει να ελέγχονται και να διασφαλίζονται τα ακόλουθα:  

- Το ηχοµονωτικό υλικό θα καταλαµβάνει ακριβώς τις διαστάσεις του διάκενου, ενώ χρειάζεται περιµε-
τρικά να είναι κατά 1 cm  - 2 cm µεγαλύτερο, ώστε να προσαρµόζεται στους τοίχους και στο δάπεδο 
στο εσωτερικό του διάκενου. 

- Οι Η/Μ σωληνώσεις εντός του διάκενου πρέπει να περιβάλλονται από πρόσθετο ηχοµονωτικό υλικό. 
- Τα διαδοχικά παπλώµατα ηχοµονωτικού υλικού πρέπει να αλληλοκαλύπτονται. 
- Το θερµοµονωτικό υλικό πρέπει να περιβάλλεται από το ηχοµονωτικό πάπλωµα στα σηµεία επαφής 

του µε το δάπεδο, την οροφή και τους τοίχους. 

1042.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδος για την κατασκευή ελαφρών χωρισµάτων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε ο-
δού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλι-
κών και του απαραίτητου εξοπλισµού για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Περιλαµ-
βάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών που προσκοµίζει ο Ανάδοχος είτε για τη συντήρηση των 
επιφανειών από τον Κύριο του Έργου είτε για λόγους απωλειών κατά την κατασκευή. Στα ξυλουργικά (ξυ-
λεπενδύσεις, ξύλινοι σκελετοί κτλ) περιλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση της ξυλείας. 

β. Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των χωρισµάτων κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παρα-
γωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες του παρόντος. Ειδικότερα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

- η προετοιµασία του δαπέδου εφόσον απαιτείται (π.χ. η εξοµάλυνση) 
- η προµήθεια, κοπή και τοποθέτηση των φύλλων της επένδυσης (ξυλεπένδυσης ή γυψοσανίδας) 
- η κοπή, κατεργασία, κατασκευή και τοποθέτηση του σκελετού 
- η προµήθεια, κοπή και τοποθέτηση των υαλοπινάκων, περσίδων και των θυρόφυλλων  
- η διαµόρφωση των απαιτούµενων αρµών, των συναρµογών µε τις οροφές, τα δάπεδα και τα λοιπά 

δοµικά στοιχεία 
- η προµήθεια και τοποθέτηση του µονωτικού υλικού 
- η προετοιµασία για την τοποθέτηση των Η/Μ εγκαταστάσεων (διανοίξεις οπών κτλ) 
- τα µέτρα προστασίας των θυρών, των υαλοπινάκων και άλλων παρακείµενων κατασκευών έναντι πι-

θανών φθορών από τις εργασίες κατασκευής χωρισµάτων 
- ο επιµεληµένος καθαρισµός και το πλύσιµο της τελειωµένης επιφάνειας. 

γ. Η δαπάνη προσκόµισης δειγµάτων, η κατασκευή δειγµάτων εργασίας και η ενδεχόµενη διεξαγωγή ελέγχων 
και δοκιµών. 

δ. Η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς και τοποθέτησης σε κάθε στάθµη εργασίας των απαιτούµενων ικριωµά-
των καθώς και η αποξήλωση και αποµάκρυνση τους από το χώρο εργασίας µετά το πέρας των εργασιών. 

ε. Η δαπάνη ασφάλισης, αποθήκευσης και προστασίας των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 

στ. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργασιών, 
έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 

1042.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες ελαφρών χωρισµάτων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) µονής επιφάνειας, πλήρως 

περαιωµένων, ανά κατηγορία ελαφρού χωρίσµατος που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ, και θα περιλαµβάνει αρµούς, υαλοπίνακες, περσί-
δες, θυρόφυλλα κτλ., τα οποία δεν επιµετρώνται ιδιαιτέρως.  
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β. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες ελαφρών χωρισµάτων. Η (οι) τιµή (ές) µο-
νάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβα-
νόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

 

 

1061. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ 

1061.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

1061.1.1 Πεδίο Εφαρµογής 

α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τους γενικούς όρους και απαιτήσεις για τις εργασίες επενδύ-
σεων τοιχοποιιών και εσωτερικών επιστρώσεων δαπέδων. 

β. Οι ειδικές απαιτήσεις κάθε είδους εργασίας επενδύσεων και επιστρώσεων αναφέρονται στα αντίστοιχα άρ-
θρα του παρόντος Τεύχους. 

γ. Τα είδη επιστρώσεων και επενδύσεων καθώς και οι χώροι στους οποίους τοποθετούνται, καθορίζονται στην 
Τεχνική Περιγραφή και στα κατασκευαστικά σχέδια κάθε έργου. 

1061.1.2 Ορισµοί 

α. Ως επίστρωση ορίζεται η µόνιµη επικάλυψη που επιστρώνεται σε κάθε τύπο δαπέδου ή σε εξωτερική επι-
φάνεια. 

β. Ως επένδυση ορίζεται η επικάλυψη οποιασδήποτε κατακόρυφης επιφάνειας της κατασκευής (τοιχοποιίας, 
στύλου, όψης κτλ). 

γ. Ως µάρµαρο ορίζεται κάθε ασβεστολιθικό πέτρωµα µε κρυσταλλική δοµή και κατοπτρίζουσα επιφάνεια. Τα 
χαρακτηριστικά των µαρµάρων είναι ότι κόβονται και στιλβώνονται εύκολα, έχουν λάµψη και η επιφάνειά 
τους είναι διακοσµητική. 

δ. Οι γρανίτες είναι πλουτώνια πετρώµατα. Όλα τα στοιχεία που αποτελούν το γρανίτη είναι πάρα πολύ σκλη-
ρά, ανθεκτικά και αδιαπέρατα στην υγρασία. 

1061.2 Υλικά 
α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία δείγµατα κάθε είδους υλικού προς έγκριση, τα οποία συνοδεύονται 

από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου και όλες τις διαθέσιµες τεχνικές πληροφορίες του κατασκευαστή 
τους. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει τη διεξαγωγή ελέγχων και δοκιµών στα προτεινόµενα υλικά, οπότε 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα απαραίτητα δοκίµια. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον α-
ποζηµίωση για την προσκόµιση δειγµάτων και δοκιµίων. 

β. Ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει στον Κύριο του Έργου επιπλέον 5% ή τουλάχιστον 5 m2 από κάθε 
εγκεκριµένο τύπο επένδυσης σε σφραγισµένα κιβώτια ή παλέτες για τις ανάγκες µελλοντικής συντήρησης 
του έργου και την επιδιόρθωση των φθορών. Η δαπάνη για αυτήν την ποσότητα δεν πληρώνεται ιδιαίτερα 
αλλά περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου. 

γ. Τα εργοστάσια παραγωγής των υλικών υποβάλλουν στην Υπηρεσία βεβαίωση, ότι κάθε υλικό θα διατίθεται 
στην απαιτούµενη ποιότητα και ποσότητα για την ολοκλήρωση των εργασιών, µέσα στις προθεσµίες απο-
περάτωσης του έργου. ∆εν γίνεται δεκτή σε καµία περίπτωση δικαιολογία του Αναδόχου ότι τα προβλεπό-
µενα υλικά εξαντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. 

δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία πλήρη, αναλυτικό κατάλογο µε όλα τα απαιτούµενα 
υλικά και µικροϋλικά ανά χώρο. Ο κατάλογος θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε υλικό: 

- είδος, τύπο 

- προτεινόµενη απόχρωση 

- ονοµασία εργοστασίου παραγωγής 

- ηµεροµηνία λήξης (αν υπάρχει) 

- τρόπο χρήσης 

- αντοχές και άλλες απαραίτητες πληροφορίες 

ε. Από τα υλικά που διατίθενται σε διάφορες ποιότητες, θα επιλέγονται αυτά που είναι κατάλληλα, συµβατά µε 
το είδος της κατασκευής και εγκεκριµένα από την Υπηρεσία, της καλύτερης ποιότητας, εκτός αν υπάρχει δι-
αφορετική απαίτηση από τα Συµβατικά τεύχη και την Υπηρεσία. 
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1061.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1061.3.1 Γενικές Απαιτήσεις 

α. Η κατασκευή των επιστρώσεων / επενδύσεων συµπεριλαµβανοµένης και της προετοιµασίας των επιφα-
νειών, εκτελείται από ειδικευµένα συνεργεία. Όλα τα στάδια της κατασκευής επιβλέπονται και ελέγχονται 
από ειδικευµένο προσωπικό του Αναδόχου σε συνδυασµό µε εκπροσώπους της Υπηρεσίας. 

β. Ο Ανάδοχος προγραµµατίζει τις εργασίες του, λαµβάνοντας υπόψη λοιπές εργασίες που ενδεχοµένως έ-
χουν επιπτώσεις επί των δαπεδοστρώσεων και των επενδύσεων, έτσι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί ε-
µπρόθεσµα. 

γ. Τα ικριώµατα θα είναι αυτοφερόµενα, θα πληρούν τους κανόνες ασφαλείας και δεν θα στηρίζονται σε παρα-
κείµενες κατασκευές. 

δ. Μετά το πέρας της κατασκευής των επιστρώσεων και επενδύσεων και µέχρι την οριστική παραλαβή του 
έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί, να επισκευάζει και να ανακατασκευάζει ενδεχόµενες φθορές 
τους, είτε αυτές είναι µικρής έκτασης, είτε είναι ολικές. Μικρής έκτασης ανακατασκευή επιτρέπεται σε επι-
στρώσεις ή επενδύσεις µε πλάκες οποιωνδήποτε διαστάσεων και υλικού (τσιµεντόπλακες, πλάκες διακο-
σµητικές, πλάκες µαρµάρου, κεραµικά πλακίδια κτλ). Ολική ανακατασκευή επιβάλλεται σε χυτά δάπεδα (βι-
οµηχανικά, µωσαϊκά κτλ). 

ε. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των οδηγιών εφαρµογής των υλικών από τα εργοστάσια πα-
ραγωγής τους (π.χ. ως προς τις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της εφαρµογής, τους επιτρε-
πτούς χρόνους αποθήκευσης των υλικών και τη χρήση των ειδικών εργαλείων για κάθε περίπτωση). 

1061.3.2 Μεταφορά, Παραλαβή και Αποθήκευση Υλικών 

α. Τα υλικά θα προστατεύονται έναντι της θερµότητας, της βροχής και της µόλυνσης από ξένα σώµατα και 
ουσίες.  

β. Η αποθήκευση και διακίνηση των υλικών γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, ώστε να 
παραµένουν αναλλοίωτα µέχρι την ενσωµάτωση τους στο έργο. 

γ. Για την κάλυψη τυχόν απωλειών ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύεται περίπου 2% παραπάνω από 
την ακριβή ποσότητα υλικού επένδυσης που απαιτείται. Η δαπάνη περιλαµβάνεται στη συνολική δαπάνη 
για την εργασία επένδυσης / επίστρωσης. 

δ. Η προµήθεια των πλακιδίων και των σχετικών υλικών γίνεται µόνο από ένα εργοστάσιο παραγωγής, του 
οποίου τις οδηγίες ακολουθούν πιστά τα συνεργεία τοποθέτησης. 

1061.3.3 Προετοιµασία 

α. Πριν από την έναρξη των εργασιών πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία όλα τα γενικά σχέδια δα-
πεδοστρώσεων, επενδύσεων (1:100 ή 1:50) και λεπτοµερειών (1:20, 1:10, 1:1). Στην εκπόνηση των σχεδί-
ων λαµβάνονται υπόψη οι νέες τελικές στάθµες σχεδιασµού, οι απαιτήσεις σχεδιασµού ανάλογα µε την λει-
τουργικότητα των χώρων, η φέρουσα ικανότητα του Φ.Ο., τα εγκεκριµένα υλικά και οι οδηγίες των κατα-
σκευαστών τους, το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και κάθε άλλη παράµετρος για την επιτυχή 
λειτουργία του έργου. 

β. Πριν την έναρξη των εργασιών επιστρώσεων / επενδύσεων, θα εξακριβώνεται από τον Ανάδοχο και την 
Υπηρεσία η ανάγκη λήψης ειδικών µέτρων ή προφυλάξεων όσον αφορά στη διάταξη των αρµών, στη συµ-
µετρία και στη λειτουργικότητα καθώς και οι απαιτήσεις για τα ενσωµατωµένα στοιχεία. 

γ. Πριν την έναρξη των εργασιών επενδύσεων / επιστρώσεων γίνεται πλήρης χάραξη των αρµών, ώστε να 
αποφευχθούν ασυµµετρίες, αποκλίσεις από την ευθυγραµµία και ανισοµεγέθη τµήµατα (πχ πλακίδια, ή 
πλάκες) στις άκρες της επένδυσης ή επίστρωσης. Οι αρµοί θα είναι παράλληλοι προς τις κύριες διαστάσεις 
της επιφάνειας που θα επενδυθεί / επιστρωθεί και πάντοτε κατακόρυφοι και οριζόντιοι, εκτός αν στη µελέτη 
προβλέπεται διαφορετικά. Κατά τη χάραξη των αρµών θα λαµβάνονται υπόψη όλα τα ενσωµατούµενα στοι-
χεία, ώστε το προκύπτον αποτέλεσµα να είναι αισθητικά και τεχνικά άρτιο. 

δ. Κατά την προετοιµασία της προς επένδυση / επίστρωση επιφάνειας ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την 
τήρηση των σχετικών απαιτήσεων ανάλογα µε το είδος της, το είδος του υλικού επένδυσης, τις οδηγίες του 
κατασκευαστή, τις προδιαγραφές του παρόντος και των υπόλοιπων Συµβατικών Τευχών και τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. Εξακριβώνει ότι η επιφάνεια είναι καθαρή και απαλλαγµένη από ξένες και επιβλαβείς, για την 
επίστρωση / επένδυση και την πρόσφυσή της στο υπόστρωµα, ουσίες και ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτη-
τες προκαταρκτικές εργασίες. 

1061.4 Έλεγχοι 
α. Κατά την προσκόµιση και παραλαβή των υλικών ελέγχεται η προσκόµιση των απαραίτητων πιστοποιητικών 

ποιότητας και η αναγραφή επί του δελτίου αποστολής όλων των απαραίτητων στοιχείων. Τα πιστοποιητικά 
ποιότητας θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία. 

β. Πριν από την κατασκευή της επένδυσης / επίστρωσης ελέγχονται οι επιφάνειες που πρόκειται να επενδυ-
θούν και προετοιµάζονται κατάλληλα ανάλογα µε την περίπτωση, έτσι ώστε να είναι επίπεδες, οµαλές, κα-
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θαρές και σταθερές. Εφόσον χρησιµοποιηθούν ειδικά συγκολλητικά υλικά ύστερα από ειδική έγκριση, η 
προεργασία των επιφανειών γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών. 

γ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των σωστών περιβαλλοντικών συνθηκών για τη διεξαγωγή των 
εργασιών. ∆εν θα εκτελούνται εργασίες υπό δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, εκτός αν ο Ανάδοχος 
προτείνει και η Υπηρεσία εγκρίνει τη λήψη προστατευτικών µέτρων. 

δ. Κάθε επίστρωση / επένδυση θεωρείται ελαττωµατική και απαράδεκτη και απορρίπτεται από την Υπηρεσία 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- όταν η πρόσφυση της µε το υπόστρωµα δεν είναι σε όλη την έκταση ισχυρή 
- όταν υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης οποιωνδήποτε φθορών (εµφάνιση ρωγµών στο τσιµεντοκονίαµα, 

στους αρµούς, αποκόλληση ψηφίδων κτλ) 
- όταν η επιφάνειά της παρουσιάζει κυµατώσεις ή ανοµοιοµορφίες 
- όταν οι αρµοί δεν είναι ισοπαχείς ή δεν έχουν το πάχος που ορίζεται στο παρόν Τεύχος και στα κατα-

σκευαστικά σχέδια (βλ. και άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής») 
- όταν η ποιότητα των υλικών δεν είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του παρόντος και των υπόλοιπων 

Συµβατικών Τευχών και κατασκευαστικών σχεδίων. 

ε. Το κονίαµα πλήρωσης των αρµών πρέπει να είναι συνεπίπεδο µε τα πλακίδια εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
στα σχέδια ή ενταλθεί από την Υπηρεσία και να µην παρουσιάζει εσοχές, προεξοχές και πόρους. 

στ. Κενά, που τυχόν έχουν δηµιουργηθεί κάτω από τις τσιµεντοκονίες, τα δάπεδα ή τις επικαλύψεις, δεν θα γί-
νονται αποδεκτά από την Υπηρεσία. 

ζ. ∆άπεδα γενικά που δεν έχουν την κατάλληλη κλίση για την απρόσκοπτη απορροή των υδάτων προς εσχά-
ρες σιφωνιών, φρεατίων, καναλιών κτλ απορρίπτονται από την Υπηρεσία, καθαιρούνται και ανακατασκευά-
ζονται χωρίς απαίτηση επιπλέον αποζηµίωσης από τον Ανάδοχο.   

η. Καµία επένδυση / επίστρωση δεν θεωρείται ολοκληρωµένη αν δεν ελεγχθούν και δοκιµασθούν οι Η/Μ εγκα-
ταστάσεις και η όλη κατασκευή. Η εργασία εκτελείται µε την µέγιστη δυνατή επιµέλεια και ακρίβεια σύµφωνα 
µε το παρόν, τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, τις οποίες ο Ανάδοχος πρέπει να 
ακολουθεί σχολαστικά.  

1061.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδος για κάθε εργασία επένδυσης / επίστρωσης περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε ο-
δού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλι-
κών και εξοπλισµού (αναµικτήρων, ικριωµάτων, στηριγµάτων, κοχλιών, εργαλείων κτλ) για την ολοκληρω-
µένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Περιλαµβάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών που 
προσκοµίζει ο Ανάδοχος είτε για τη συντήρηση των επιφανειών από τον Κύριο του έργου είτε για λόγους 
απωλειών κατά την κατασκευή. Στη δαπάνη των υλικών περιλαµβάνεται και η φθορά τους. 

β. Η προετοιµασία των προς επίστρωση / επένδυση επιφανειών, ο καθαρισµός τους, η επιδιόρθωση των ατε-
λειών, οι έλεγχοι και οι δειγµατοληψίες των υλικών, η κατασκευή των δειγµάτων και οι επιδιορθώσεις ελατ-
τωµατικής τελειωµένης εργασίας λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου (µερικής ή ολικής ανακατασκευής). Κα-
θαρίζονται επιµελώς και οι τοιχοποιίες στις οποίες που πρόκειται να τοποθετηθεί περιθώριο (σοβατεπί). 

γ. Η πλήρης εργασία επένδυσης / επίστρωσης, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών διαµορφώσεων και των 
ενισχύσεων. Συµπεριλαµβάνεται επίσης η διαµόρφωση των σκοτιών και των άλλων διακοσµητικών στοιχεί-
ων όπου αυτή απαιτείται. 

δ. Η προεργασία για την ενσωµάτωση των Η/Μ εγκαταστάσεων κτλ. όπως και η κάλυψη οπών, ανοιγµάτων 
και υποδοχών µε τα κατάλληλα υλικά. 

ε. Ο καθαρισµός των παρακείµενων επιφανειών, καθώς και η επιδιόρθωση τους από τις φθορές λόγω των 
εργασιών επενδύσεων και επιστρώσεων και ο καθαρισµός του εργοταξίου µετά το πέρας των εργασιών. 

στ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 

ζ. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργασιών, 
έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 

1061.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες επενδύσεων τοίχων και επιστρώσεων δαπέδων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m2), 

ανά είδος επένδυσης / επίστρωσης. Τα περιθώρια θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m), ανά είδος περι-
θωρίου (µάρµαρα, πλάκες, πλακίδια, λούκια τσιµεντοκονίας κτλ).  Οι επιστρώσεις των βαθµίδων κλιµακο-
στασίων θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) εξέχουσας ακµής βαθµίδας, ενώ τα σκαλοµέρια θα επιµε-
τρώνται σε µέτρα µήκους (m) «οριακής γραµµής». Ως οριακή γραµµή ορίζεται η κλιµακωτή γραµµή που 
σχηµατίζεται από τα επί του τοίχου ίχνη των πατηµάτων και των ριχτιών των βαθµίδων σε απόσταση 10 cm 
από αυτά.  Οι επιστέψεις στηθαίων και οι επενδύσεις ποδιών και κατωκασιών θυρών θα επιµετρώνται σε 
µέτρα µήκους (m).  Η επιµέτρηση θα αφορά σε πλήρως περαιωµένες εργασίες που εµφανίζονται στο Τιµο-
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λόγιο και θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.  Από τις επιµετρούµενες επι-
φάνειες αφαιρούνται τα ανοίγµατα και οι οπές, κενά κτλ µε επιφάνεια µεγαλύτερη των 0,2 m2. 

β. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν σε αρµούς διαστολής, θα επιµετρώνται και θα 
πληρώνονται όπως ορίζεται στο άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής» της παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή µονά-
δας που ορίζεται στο Τιµολόγιο. 

γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τα διάφορα είδη κονδυλίων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί 
(ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» 
του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

 

1062. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ 

1062.1 Ορισµοί – Πεδίο Εφαρµογής 
α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τις απαιτήσεις για τα ακόλουθα είδη επενδύσεων: 

- επενδύσεις µε πλακίδια 
- επενδύσεις µε µάρµαρα ή γρανίτες 
- επενδύσεις γυψοσανίδας 
- επενδύσεις µε φύλλα αλουµινίου 

β. Στο παρόν δεν περιλαµβάνονται διακοσµητικές πλινθοδοµές και λιθοδοµές όψεων, οι οποίες αναφέρονται 
στο άρθρο « Πλινθοδοµές – Λιθοδοµές». 

γ. Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο συµπληρώνονται από τις διατάξεις των άρθρων «Επιστρώσεις – Επεν-
δύσεις, Γενικά» καθώς και από άλλα σχετικά άρθρα του παρόντος, τα οποία αναφέρονται αναλυτικότερα 
παρακάτω. 

δ. Κατά την επιλογή του τύπου επένδυσης πρέπει να δίνεται προσοχή στα ακόλουθα: 

- στη στατική επάρκεια των υλικών επένδυσης και ασφαλή σύνδεση τους µε το φέροντα οργανισµό του 
κτιρίου 

- στη συµβατότητα µε τα υπόλοιπα δοµικά στοιχεία του κτιρίου 
- στην αντοχή υλικών σε καιρικές και θερµοκρασιακές µεταβολές καθώς και σε υπεριώδη ακτινοβολία 
- στην απαιτούµενη θερµοµόνωση, υγροµόνωση, ηχοπροστασία κτλ 
- στη διαµόρφωση σωστών και συµβατών µε την επένδυση αρµών διαστολής 

1062.2 Υλικά 

1062.2.1 Πλακίδια 

α. Όσον αφορά στις επενδύσεις µε πλακίδια και στα σχετικά βοηθητικά υλικά (κονιάµατα, κόλλες, ρευστοκο-
νιάµατα κτλ), ισχύουν γενικά τα αναγραφόµενα στα σχετικά εδάφια της παραγράφου «Υλικά» του άρθρου 
«Επιστρώσεις» και στην αντίστοιχη του άρθρου «Επενδύσεις – Επιστρώσεις, Γενικά». 

β. Για την επένδυση των τοιχοποιιών χρησιµοποιούνται κεραµικά εφυαλωµένα πλακίδια πάχους τουλάχιστον 6 
mm, πρώτης διαλογής, τελείως επίπεδα, χωρίς ρωγµές, χαµηλής υδατοαπορροφητικότητας.  

1062.2.2 Μάρµαρα - Γρανίτες 

α. Όσον αφορά στις επενδύσεις µε πλάκες µαρµάρου ή γρανίτη και στα σχετικά βοηθητικά υλικά (κονιάµατα, 
κόλλες, ρευστοκονιάµατα κτλ), ισχύουν τα αναγραφόµενα στα σχετικά εδάφια της παραγράφου «Υλικά» του 
άρθρου «Επιστρώσεις» και στην αντίστοιχη του άρθρου «Επενδύσεις – Επιστρώσεις, Γενικά» µε τις ακό-
λουθες συµπληρώσεις. 

β. Για τις επενδύσεις κατακόρυφων επιφανειών χρησιµοποιούνται µαρµαρόπλακες µε ελάχιστο πάχος 2 cm, 
για τις επενδύσεις των λαµπάδων 3 cm, εφόσον δεν αναγράφεται διαφορετικά στα κατασκευαστικά σχέδια 
και στα Συµβατικά τεύχη και δεν απαιτείται αλλιώς από την Υπηρεσία. 

γ. Οι γρανίτες που χρησιµοποιούνται για την επένδυση όψεων, έχουν συνήθως πάχος 3 cm. 

δ. Για την επένδυση εσωτερικών τοιχοποιιών χρησιµοποιούνται πλάκες πάχους 2 cm αρίστης ποιότητας, µε-
γάλων διαστάσεων. 

1062.2.3 Γυψοσανίδες 

α. Όσον αφορά στα υλικά των επενδύσεων µε γυψοσανίδα ισχύουν τα αναγραφόµενα στις αντίστοιχες παρα-
γράφους του άρθρου «Ψευδοροφές – Ελαφρά Χωρίσµατα».  
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β. Για την επένδυση καµπύλων τµηµάτων χωρισµάτων ενδείκνυται η χρήση ενισχυµένων γυψοσανίδων (µε 
προσθήκη υαλοΐνών ή παρεµφερών πλαστικών ινών ή πολυουρεθάνης). Οι γυψοσανίδες που χρησιµοποι-
ούνται στις καµπύλες επιφάνειες θα έχουν τριγωνικές εγκοπές στην πίσω πλευρά. 

γ.  Όταν η επένδυση γίνεται σε χώρο µε υψηλά ποσοστά υγρασίας, τοποθετούνται στους αρµούς κατάλληλες 
πλαστικές ταινίες, ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση της υγρασίας. 

1062.2.4 Φύλλα Αλουµινίου 

α. Τα φύλλα θα παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες και σε επιβαρηµένη ατµό-
σφαιρα και θα πληρούν τις ιδιότητες που περιγράφονται στην ΕΤΣΥ.  

β. Τα σύνθετα, πυρασφαλή φύλλα επικάλυψης τύπου «σάντουιτς» αποτελούνται από δύο φύλλα αλουµινίου 
επικολληµένα εκατέρωθεν των πλευρών φύλλου κατάλληλης «ψυχής» που θα είναι επεξεργασµένο ώστε να 
εµποδίζει τη φυσική γήρανση. Τα τελικά πάχη των φύλλων είναι όπως φαίνονται στα σχέδια. Η εξωτερική 
πλευρά θα είναι λακαρισµένη ή ανοδιωµένη µε πάχος 20 µ. 

1062.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1062.3.1 Γενικά 

α. Όσον αφορά στις επενδύσεις µε πλακίδια και πλάκες µαρµάρου ή γρανίτη, ισχύουν οι γενικές απαιτήσεις 
του άρθρου «Επενδύσεις – Επιστρώσεις, Γενικά» καθώς και του άρθρου «Επιστρώσεις». Όσον αφορά στην 
προετοιµασία, στις ανοχές και στις γενικές απαιτήσεις των επενδύσεων µε γυψοσανίδα ισχύουν τα αναγρα-
φόµενα στις αντίστοιχες παραγράφους του άρθρου «Ελαφρά Χωρίσµατα». Ειδικές απαιτήσεις για το κάθε 
είδος επένδυσης αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους. 

β. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα: 

- Η θερµοµόνωση, εφόσον τοποθετείται στην εξωτερική επιφάνεια των δοµικών στοιχείων, πρέπει να 
στερεώνεται καλά σε αυτά και να βρίσκεται σε επαφή µαζί τους χωρίς κενά και ασυνέχειες. 

- Συνήθως δεν απαιτείται η τοποθέτηση φράγµατος υδρατµών, εφόσον όµως κάτι τέτοιο κριθεί απαραί-
τητο θα τοποθετηθεί από τη θερµή πλευρά του θερµοµονωτικού υλικού που έρχεται σε επαφή µε τον 
τοίχο και ποτέ από την ψυχρή πλευρά που παραµένει ελεύθερη προς την επένδυση. 

- Οι αρµοί του κτιρίου συνεχίζονται και στην επένδυση και επιστεγάζονται µε τα κατάλληλα αρµοκάλυ-
πτρα. 

- Τα τελειώµατα της επένδυσης πρέπει να διαµορφώνονται έτσι ώστε να αποκλείουν την είσοδο νερού 
και να διευκολύνουν τη φυσική αποµάκρυνση της υγρασίας. 

1062.3.2 Προετοιµασία 

α. Όσον αφορά στις επενδύσεις µε πλακίδια και πλάκες µαρµάρου ή γρανίτη, ισχύουν τα αναγραφόµενα στην 
παράγραφο «Προετοιµασία» του άρθρου «Επιστρώσεις». 

β.  Ισχύουν επίσης τα ακόλουθα: 

- Η Υπηρεσία παραλαµβάνει τις προς επένδυση επιφάνειες καθαρές, επίπεδες και κατακόρυφες. Στις 
τοιχοποιίες δεν πρέπει να εξέχουν κονιάµατα και στις επιφάνειες από οπλισµένο σκυρόδεµα δεν πρέ-
πει να εξέχει σκυρόδεµα ή να υπάρχουν εσοχές λόγω κακοτεχνιών. 

- Πριν από τη διάστρωση πλακιδίων προηγείται απόξεση του πλεονάζοντος κονιάµατος των αρµών της 
προς επένδυση τοιχοποιίας και κατόπιν ακολουθεί πλύσιµο της επιφάνειας µε νερό. 

- Υγραίνονται οι προς επένδυση επιφάνειες, εκτός αν πρόκειται περί γυψοσανίδων.  

- Οι επιφάνειες των σανίδων ξηράς δόµησης όσο και οι επιφάνειες επί των οποίων θα τοποθετηθεί η ε-
πένδυση, θα είναι απαλλαγµένες από σκόνη, ακαθαρσίες, λίπη και έλαια καθώς και άλλα ξένα σώµα-
τα. 

- Γυψοσανίδες στις οποίες επικολλούνται πλακίδια, πρέπει να έχουν εµποτισθεί µε κατάλληλο πρόσθετο 
στεγανοποιητικό υλικό (αστάρι).  

1062.3.3 ∆είγµατα Κατασκευής 

α. Πριν από την έναρξη των κατασκευών ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει αντιπροσωπευτικά δείγ-
µατα για κάθε είδος επένδυσης του έργου προς έγκριση από την Υπηρεσία. Οι διαστάσεις κάθε δείγµατος 
και ο χώρος κατασκευής του καθορίζονται γενικά από την Υπηρεσία. Η επιφάνεια των δειγµάτων επενδύ-
σεων δεν θα είναι µικρότερη από 5 m2.   

β. Οι επενδύσεις που θα κατασκευαστούν θα είναι εφάµιλλες ή και καλύτερες των εγκεκριµένων δειγµάτων. Ο 
Ανάδοχος δεν θα προχωρά στην κατασκευή πριν να εξασφαλίσει την έγκριση της Υπηρεσίας για τα κατα-
σκευασθέντα δείγµατα. 
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1062.3.4 Αρµοί 

α. Γενικά για τους αρµούς διαστολής ισχύει το σχετικό άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής». Στους αρµούς διαστολής του 
κτιρίου τοποθετούνται αρµοκάλυπτρα κατάλληλων διαστάσεων, στερεωµένα στο υπόστρωµα. Η επένδυση 
θα µορφώνεται µε οδηγό τις διατοµές αυτές.  

β. Ειδικότερα το πλάτος των αρµών διαστολής των επενδύσεων µε πλακίδια θα είναι 6 mm. Οι αρµοί θα επε-
κτείνονται σε όλο το υπόστρωµα στις ίδιες θέσεις µε τους αρµούς διαστολής του φέροντος οργανισµού του 
κτιρίου και στις κατακόρυφες επιφάνειες σε απόσταση 1m από τις εσωτερικές κατακόρυφες γωνίες καθώς 
και όπου η επιφάνεια υπερβαίνει σε µήκος τα 5 m και σε συµφωνηµένα ίσα οριζόντια και κατακόρυφα δια-
στήµατα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των πλακιδίων. 

1062.3.5 Πλακίδια 

α. Μετά τον καθαρισµό της επιφάνειας η διαδικασία που ακολουθείται είναι: 

- Πρώτη στρώση λεπτόρρευστου τσιµεντοκονιάµατος (πεταχτό), µε αναλογία κοινού τσιµέντου προς 
χονδρόκοκκη άµµο 1:3, πάχους 10 cm µε πλήρη κάλυψη της επιφάνειας. 

- Μετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης στρώσης τοποθετούνται οδηγοί εργασίας µε τη βοήθεια πήχη 
και αεροστάθµης (αλφάδι) και ράµµατα, τα οποία ορίζουν ορθογώνια περίµετρο µε µήκος πλευρών 
πολλαπλάσιο της πλευράς του πλακιδίου συµπεριλαµβανοµένου του πλάτους του αρµού. 

- Τοποθέτηση των πλακιδίων σταδιακά σε οριζόντιες σειρές µε τσιµεντοκονίαµα (των 450 kg τσιµέντου) 
µε κοινό τσιµέντο και άµµο θαλάσσης πάχους 2 cm – 2,5 cm περίπου. 

- Αφού συµπληρωθούν µερικές σειρές και «τραβήξει» το κονίαµα γεµίζονται τα πίσω κενά µε υδαρές 
τσιµεντοκονίαµα αναλογίας κοινού τσιµέντου προς άµµο θαλάσσης 1:2. 

- Καθαρίζεται µε λινάτσα η επιφάνεια από το πλεονάζον τσιµεντοκονίαµα. 

- Συνεχίζεται σταδιακά, όπως παραπάνω, η επίστρωση των πλακιδίων σε οριζόντιες σειρές µέχρι τη συ-
µπλήρωση της επίστρωσης. 

-  Αρµολόγηση (στοκάρισµα) µε γαλάκτωµα λευκού τσιµέντου (τσιµεντοπολτό) των 600 kg τσιµέντου µε 
ή χωρίς προσθήκη χρώµατος. Ο τρόπος κατασκευής του θα ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

- Τοποθέτηση υδατοστεγανού χάρτινου καλύµµατος αµέσως µόλις περατωθεί το στοκάρισµα των αρ-
µών, µε επικαλύψεις τουλάχιστον 100 mm στις ενώσεις. Η διαδικασία αυτή µπορεί να παραλειφθεί, µε 
την έγκριση της Υπηρεσίας, στις περιπτώσεις όπου οι συνθήκες περιβάλλοντος την καθιστούν περιττή. 

β. Τα πλακίδια εναλλακτικά µπορούν να τοποθετηθούν µε τη χρήση κατάλληλης κόλλας και όχι µε συνδετικό 
κονίαµα, η οποία θα καλύπτει όλη την επιφάνεια των πλακιδίων και δεν θα έχει πάχος µεγαλύτερο από το 
πάχος των πλακιδίων, η οποία διαστρώνεται µε ειδική οδοντωτή σπάτουλα. Για πλήρη στεγάνωση χρησι-
µοποιείται επίσης και πλαστικοποιητής και ρητίνη. 

γ. Στις επενδυόµενες τοιχοποιίες δεν θα τοποθετείται κονίαµα υποστρώµατος περισσότερο από ότι µπορεί να 
καλυφθεί µε πλακίδια µέσα σε 5 λεπτά ή και λιγότερο εάν το κονίαµα αρχίζει να σκληραίνει.  

δ. Στις εξέχουσες και εκτεθειµένες γωνίες των επενδύσεων των τοίχων των υπογείων χώρων τοποθετούνται 
γωνιόκρανα σε όλο το ύψος της επένδυσης από γωνιακή διατοµή ανοξείδωτου χάλυβα ελάχιστων διαστά-
σεων 25 mm x 25 mm x 2 mm, µε κατάλληλη και επαρκή αγκύρωση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τέλεια 
επαφή µε την επιφάνεια των πλακιδίων και το απαραµόρφωτο των διατοµών. Μεταξύ πλακιδίων και γωνιο-
κράνων ο αρµός πληρούται µετά το πέρας των εργασιών µε σιλικόνη. 

ε. Οι τελικές επιφάνειες πλακιδίων δεν θα παρουσιάζουν υψοµετρικές διαφορές περισσότερο από 2 mm κάτω 
από ένα πήχη µήκους 2 m, τοποθετηµένο σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Το κονίαµα για την επένδυση τοι-
χοποιιών µε πλακίδια δεν θα αποκλίνει περισσότερο από 2 mm κάτω από ένα πήχη µήκους 2 m, στην πε-
ρίπτωση λεπτού στρώµατος συγκολλητικού υλικού, ή 4 mm στην περίπτωση χονδρού στρώµατος. 

1062.3.6 Επένδυση Εσωτερικών Τοιχοποιιών µε Μάρµαρο ή Γρανίτη 

α. Πριν από την επένδυση θα αποξεσθούν σε βάθος οι αρµοί της τοιχοποιίας και θα καθαρισθεί καλά η επιφά-
νεια µε άφθονο νερό. 

β. Η τοποθέτηση και στερέωση των πλακών θα γίνει σε τσιµεντοκονίαµα 450 kg τσιµέντου. 

γ. Οι αρµοί που διαµορφώνονται µεταξύ των πλακών θα έχουν τα ελάχιστο δυνατό πάχος και θα βρίσκονται 
σε συνεχή ευθεία. Η αρµολόγηση της επίστρωσης από µάρµαρο γίνεται µε τσιµεντοκονία 600 kg λευκού 
τσιµέντου µε προσθήκη χρώµατος σύµφωνα µε την απόχρωση του µαρµάρου.  

δ. Οι πλάκες θα είναι τελείως επίπεδες και κατακόρυφες. Για τη στερέωση τους χρησιµοποιούνται ειδικά βιο-
µηχανοποιηµένα µεταλλικά ανοξείδωτα αγκύρια. Τα κενά ανάµεσα στις µαρµάρινες πλάκες και στον τοίχο 
θα γεµίσουν µε υδαρή τσιµεντοκονία αναλογίας 1:3. 

ε. Μετά το τέλος της εργασίας οι επιφάνειες καθαρίζονται καλά από τα υπερχειλίσµατα του αρµόστοκου. Στη 
συνέχεια καθαρίζονται µε ειδικά απορρυπαντικά και νερό και λουστράρονται. 
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1062.3.7 Επενδύσεις Όψεων µε Μάρµαρο ή Γρανίτη 

α. Σχετικά µε τις προδιαγραφές και οδηγίες για επενδύσεις µε γρανίτες και µάρµαρα, ισχύει το  Πρότυπο ΕΛΟΤ 
583 και το DΙΝ 18332. 

β. Η επένδυση των όψεων µε µάρµαρο ή γρανίτη εκτελείται πάντα προς µια κατεύθυνση, αρχίζοντας από το 
χαµηλότερο σηµείο του κτιρίου. Αρχικά στερεώνεται η κάτω πλευρά κάθε πλάκας προκειµένου να εδραστεί 
το βάρος της. Στη συνέχεια στερεώνονται οι παράπλευρες ακµές ή η άνω ακµή για να αλφαδιαστεί η πλάκα 
και να εµποδιστεί η παλινδρόµησή της κάθετα προς την επιφάνεια εφαρµογής. Κάθε πλάκα σταθεροποιείται 
στη στήριξη της µε πύρους ή µε αυλάκια που έχουν ανοιχτεί στην περίµετρο της. 

γ. Το πάχος των πλακών καθορίζεται από τα κατασκευαστικά σχέδια. Η µεταβίβαση του φορτίου των πλακών 
στο φέροντα οργανισµό γίνεται µέσω της στήριξης της επένδυσης σε αυτόν και όχι µε τη µεταβίβαση του 
φορτίου από τη µια πλάκα στην άλλη. 

δ. Η στήριξη των πλακών επιτυγχάνεται και µε µεταλλικά στηρίγµατα αποκλειοµένης της χρήσης µόνο αµµο-
τσιµεντοκονιάµατος έστω και ενισχυµένου µε ειδικές συγκολλητικές ουσίες. Τα στηρίγµατα είναι διαφόρων 
µορφών ανάλογα µε τη θέση των πλακών, τα οποία στηρίζονται µε ειδικά µπουλόνια στα οικοδοµικά στοι-
χεία. Όλα τα στηρίγµατα ανεξαρτήτως τύπου (φέροντα, συγκράτησης, έναντι ανατροπής, ανάρτησης οριζο-
ντίων πλακών) θα είναι ρυθµιζόµενα καθ’ όλες τις κατευθύνσεις, έτσι ώστε να µη δηµιουργείται αδυναµία 
στήριξης ή ανάρτησης σε καµία περίπτωση. 

ε. Ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία τον τρόπο και το υλικό που θα χρησιµοποιήσει για την 
πάκτωση των αναρτήσεων, όπως επίσης και το ειδικό ρυθµιζόµενο στήριγµα που να παρέχει την δυνατότη-
τα βιδώµατος πλακών, εφόσον οι λεπτοµέρειες αυτές δεν προδιαγράφονται από τα Συµβατικά Τεύχη και 
Σχέδια.  

- Τα στηρίγµατα διακρίνονται σε φέροντα στηρίγµατα και σε στηρίγµατα συγκράτησης πλακών έναντι 
ανατροπής. Η στερέωση των πλακών στα στηρίγµατα γίνεται µε πύρους κολληµένους στις ρυθµιζόµε-
νες λάµες των στηριγµάτων. Οι πύροι στερεώνονται στις επενδύσεις µε τσιµεντοκονία στη µία πλευρά 
και στην άλλη µε παρεµβολή πλαστικού πουκάµισου, έτσι ώστε να είναι δυνατή σχετική κίνηση µεταξύ 
πλάκας και στηρίγµατος. Ανάλογα µε τη θέση των επενδύσεων προβλέπονται ειδικοί τύποι στηριγµά-
των, που δίνουν τη δυνατότητα βιδώµατος ή έχουν και πρόσθετη διάταξη έδρασης της πλάκας (γωνια-
κό τακούνι). Ειδικά στηρίγµατα θα προβλέπονται επίσης και για τα σηµεία όπου υπάρχουν αρµοί δια-
στολής του κτιρίου. 

-  Η στερέωση των στηριγµάτων στα οικοδοµικά στοιχεία γίνεται µε πάκτωση µέσω πλαστικού τσιµεντο-
κονιάµατος οµοιόµορφης λεπτής άµµου αναλογίας 450 kg τσιµέντου ανά m3 κονιάµατος ή ειδικού κο-
χλία, µε τον οποίο να εξασφαλίζεται η πλήρης πρόσφυση (εκτόνωση) ή ειδικού χηµικού βύσµατος ή τέ-
λος µε ηλεκτροκόλληση στον κατακόρυφο µεταλλικό σκελετό εφόσον υπάρχει τέτοιος. Ανεξάρτητα του 
τύπου της στερέωσης διεξάγεται επί τόπου έλεγχος σε εξόλκευση του στηρίγµατος από την οπή του 
οικοδοµικού στοιχείου. 

- Για κάθε πλάκα χρησιµοποιούνται τουλάχιστον τέσσερα στηρίγµατα. Τα δύο κατώτερα είναι τα φέροντα 
στηρίγµατα, ενώ τα δύο ανώτερα συµµετέχουν µόνο στην συγκράτηση των πλακών έναντι ανατροπής. 
Η τοποθέτηση περισσότερων στηριγµάτων συγκράτησης πλακών προβλέπεται σε πλάκες επιφάνειας 
µεγαλύτερης από 1 m2, µε την προϋπόθεση ότι δικαιολογείται η παραλαβή των παραµορφώσεων σε 
κάθε στήριξη. 

- Οι οπές στις οποίες εισχωρούν οι πύροι είναι κυλινδρικές. Έχουν διάµετρο µεγαλύτερη κατά 1 mm της 
διαµέτρου του πύρου, εφόσον ο πύρος στερεώνεται µε τσιµεντοκονία. Εφόσον στερεώνεται µε πλαστι-
κό πουκάµισο έχουν ελάχιστο βάθος 30 mm ή µεγαλύτερο του πύρου κατά 5 mm. 

- Το υλικό των στηριγµάτων είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ 304 ή ισοδύναµο). 

- Το µήκος των στηριγµάτων θα είναι τέτοιο, ώστε να διατηρείται το τυχόν προβλεπόµενο από τη µελέτη 
ενδιάµεσο κενό αέρα µεταξύ εξωτερικής επιφάνειας θερµοµόνωσης και εσωτερικής επιφάνειας µαρµά-
ρου ή γρανίτη και συγχρόνως να διατηρείται η κατακορυφότητα, η επιπεδότητα και ο ορθογωνισµός 
της επένδυσης, έστω κι αν χρειασθεί να επιλεγούν στηρίγµατα µε διαφορετικά µήκη µοχλοβραχιόνων 
και διαφορετικής φέρουσας ικανότητας. 

στ. Για τις επενδύσεις κλιµάκων προς το φανάρι, το υλικό στήριξης της ανάρτησης θα είναι από ανοξείδωτο χά-
λυβα (ΙΝΟΧ 304 ή ισοδύναµο), θα αντέχει στα µεγάλα φορτία πλακών και θα στηρίζει την πλάκα µε τέσσερα 
βύσµατα. Η εφαρµογή του υλικού γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή, τα κατασκευαστικά σχέ-
δια, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

ζ. Ανάλογα µε το είδος της επιφάνειας επένδυσης ο Ανάδοχος επιλέγει τη χρήση αµµοτσιµεντοκονιαµάτων, 
ενισχυµένων µε ειδικές κόλλες λάτεξ, αντί για νερό (αναλογίας όγκου 2:3:2, τσιµέντο / άµµο / κόλλα) επιπλέ-
ον των µεταλλικών στηριγµάτων που περιγράφηκαν ανωτέρω. 

η. Αρµοί διαστολής 

- Οι αρµοί διαστολής των επενδύσεων µε γρανίτη / µάρµαρο έχουν πλάτος τουλάχιστον 4 mm, ώστε να 
είναι δυνατή η αρµολόγηση και να µην έρχονται σε επαφή οι πλάκες λόγω θερµικών µεταβολών, ανε-
µοφορτίσεων ή σεισµικών καταπονήσεων. Πρέπει να καλύπτονται µε µαλακό, πλαστικό και οµοιόµορ-
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φα υδατοστεγανό υλικό καλής πρόσφυσης και αντοχής εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. Το υλικό αυτό 
πρέπει να έχει επαρκή αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Αρµοί διαστολής εκτός από τις γενικά συνιστώ-
µενες θέσεις (βλ. άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής») διαµορφώνονται οπωσδήποτε εφόσον το ύψος των ε-
πενδύσεων υπερβαίνει τα 10 m. 

- Απαγορεύεται ρητά η σφράγιση των αρµών διαστολής µε συµπαγή υλικά, όπως µαρµαροκονίες κτλ. 
Χρησιµοποιείται συνήθως ειδική σιλικόνη ενός συστατικού, η οποία δεν ευνοεί την προσκόλληση σκό-
νης λόγω στατικού ηλεκτρισµού ή την ανάπτυξη µυκήτων. Το εύρος της παραµόρφωσης του υλικού 
πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να µη δηµιουργούνται αποκολλήσεις του υλικού από τις ακµές των πλα-
κών και να µην διαρρέει, όταν τοποθετείται σε κατακόρυφους αρµούς, ενώ συγχρόνως να διατηρεί τις 
ιδιότητες πρόσφυσης και συνοχής στο νερό, το κρύο και τη ζέστη (70°C), να µη κηλιδώνει την επένδυ-
ση και να παρουσιάζει µια λεία επιφάνεια µετά τη διάστρωση του. 

- Οι παρειές του αρµού πρέπει να καθαρίζονται τελείως µε ασετόν. Εκατέρωθεν των παρειών τοποθετεί-
ται αυτοκόλλητη πλαστική ταινία πλάτους 5 cm για την προστασία της επιφάνειας της επένδυσης από 
τη κηλίδωση λόγω της σιλικόνης, η οποία αφαιρείται αµέσως µετά το αρµολόγηµα. Ως βάθος αρµολο-
γήµατος λαµβάνεται το µισό του πλάτους του αρµού αλλά πάντως όχι µικρότερο των 5 mm. Ο περιο-
ρισµός του βάθους γίνεται µε παρεµβολή προκατασκευασµένου κορδονιού από αφρώδες συνθετικό 
υλικό µε αντοχή στις πιέσεις κατά την αρµολόγηση και αντοχή στις καιρικές συνθήκες (νερό, ψύχος, 
ζέστη). Το κορδόνι αυτό θα επιτρέπει ελεύθερη κίνηση του σφραγιστικού, δεν πρέπει να επιδρά χηµικά 
και φυσικά στα χαρακτηριστικά του και να προσβάλλεται από µύκητες. Πρέπει επίσης να είναι συµπιέ-
σιµο κατά τη φάση τοποθέτησής του. 

1062.3.8 Ποδιές Παραθύρων και Κατωκάσια Θυρών 

α. Οι µαρµάρινες ποδιές παραθύρων, πάχους 2 cm, θα είναι µονοκόµµατες σ’ όλο το µήκος τους, θα πακτώ-
νονται εκατέρωθεν και εντός των λαµπάδων του τοίχου και θα σφηνώνονται κάτω από το κάσωµα των πα-
ραθύρων και σε όλο το πάχος αυτών. Θα έχουν ισχυρή κλίση προς τα έξω (10%), προεξοχή από την επι-
φάνεια του τοίχου της ποδιάς 2 cm τουλάχιστον µε ποταµό (εγκοπή) και θα τοποθετούνται κολυµβητές µε 
τσιµεντοκονία 450 kg τσιµέντου.  

β. Τα κατωκάσια των θυρών θα έχουν πάχος 3 cm. Η κατασκευή τους θα γίνει σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά 
σχέδια, το παρόν και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

1062.3.9 Επίστεψη Στηθαίων 

α. Για τις επιστέψεις στηθαίων χρησιµοποιείται µάρµαρο πάχους 3 cm και πλάτους µεγαλύτερο κατά 2 cm – 3 
cm από το πλάτος του στηθαίου συµπεριλαµβανοµένων των επιχρισµάτων. Για τη στερεά συγκόλληση του 
υλικού επί των στηθαίων χρησιµοποιείται τσιµεντοκονία 450 kg τσιµέντου, ενώ για την επιπλέον εξασφάλιση 
της σταθερότητας των πλακών µεταξύ τους (στον εγκάρσιο αρµό) η συγκόλληση επιτυγχάνεται µε ισχυρή 
λιθόκολλα ή άλλη κατάλληλη κολλητική ύλη (πχ βινυλικής βάσης). Η αρµολόγηση µε λευκό τσιµέντο απαγο-
ρεύεται. Στις γωνίες οι πλάκες θα λοξοτέµνονται κατά γωνία 45°. Η άνω επιφάνεια των πλακών θα είναι α-
πόλυτα επίπεδη και οι ακµές ευθύγραµµες. 

β. Η επίστεψη θα έχει ισχυρή κλίση (10%) προς το εσωτερικό του δώµατος ή του εξώστη κτλ και θα προεξέχει 
κατά την εσωτερική πλευρά προς το δώµα ή τον εξώστη κατά τουλάχιστον 2 cm. Οι εγκοπές θα είναι πλά-
τους µέχρι 8 mm και βάθους 6 mm στην κάτω επιφάνεια της προεξοχής προς την πλευρά της κλίσης. Συνι-
στάται κατά την τοποθέτηση της µαρµάρινης επίστεψης, οι τοιχοποιίες και οι πλάκες να διαβρέχονται πριν 
και µετά την κατασκευή, καθώς και η τοποθέτηση επιπλέον βάρους (π.χ. σάκων άµµου) στις τοποθετηµένες 
πλάκες, µε σκοπό την καλύτερη πρόσφυση και συγκόλληση αυτών. 

1062.3.10  Επενδύσεις µε Γυψοσανίδα 

α. Για τις κατασκευές από γυψοσανίδα ισχύουν γενικά τα αναγραφόµενα στο άρθρο «Ελαφρά Χωρίσµατα».  

β. Ο συνηθέστερος τρόπος τοποθέτησης των φύλλων γυψοσανίδας επί επιφανειών τοιχοποιιών ή σκυροδεµά-
των είναι µε τη χρήση γαλβανισµένου µεταλλικού σκελετού. Τοποθετούνται κατακόρυφοι ανοξείδωτοι ορθο-
στάτες, πλάτους οριζόµενου από το εργοστάσιο παραγωγής, πλάκες ορυκτοβάµβακα ή υαλόµαλλου πά-
χους 5 cm και στη συνέχεια στερεώνεται η απλή ή διπλή επένδυση των πετασµάτων της γυψοσανίδας. Τα 
ανοίγµατα γύρω από σωλήνες, εγκαταστάσεις και άλλα τεµάχια που προεξέχουν από την επένδυση πλη-
ρούνται, έτσι ώστε η τελειωµένη επιφάνεια να µην προεξέχει από την υπόλοιπη επένδυση. 

1062.3.11  Φύλλα Αλουµινίου 

α. Τα φύλλα αλουµινίου θα τοποθετούνται πάντα µε την ίδια φορά. Η τοποθέτηση γίνεται µε βίδες σε µεταλλικό 
σκελετό µε τη βοήθεια ειδικών τεµαχίων συναρµολόγησης, µε τρόπο ώστε τα σηµεία στήριξης / ανάρτησης 
τους να µην είναι ορατά.  

β. Ο µεταλλικός σκελετός διαµορφώνεται κατάλληλα από γωνιακά µεταλλικά ελάσµατα αλουµινίου ή χάλυβα. 
Στηρίζεται στα επενδυόµενα δοµικά στοιχεία µε σύστηµα µεταλλικών ελασµάτων και µπουλονιών, ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα ρυθµίσεων για την εξασφάλιση της κατακορυφότητας, της οριζοντιότητας, της ευ-
θυγράµµισης και της οµαλής συνέχειας διαδοχικών φύλλων της επένδυσης. 
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γ. Στο κενό µεταξύ επένδυσης και δοµικών στοιχείων, ανάµεσα στα τµήµατα του φέροντα µεταλλικού σκελε-
τού, τοποθετείται θερµοµονωτικό υλικό του προβλεπόµενου στα σχέδια πάχους, ώστε να εξασφαλίζεται η 
θερµοµόνωση των επενδυόµενων χώρων και να αποφεύγεται η δηµιουργία ηχείου. 

1062.4 Έλεγχοι 
Ισχύουν τα αναγραφόµενα στις ακόλουθες παραγράφους: 

• «Έλεγχοι» του άρθρου «Επενδύσεις- Επιστρώσεις, Γενικά» 

• «Έλεγχοι» του άρθρου «Ελαφρά Χωρίσµατα», όσον αφορά στις γυψοσανίδες 

1062.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

1062.5.1 Γενικά 

Ισχύουν τα αναγραφόµενα στις ακόλουθες παραγράφους: 

• «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του άρθρου «Επενδύσεις- Επιστρώσεις, Γενικά» 
• «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του άρθρου «Ελαφρά Χωρίσµατα», όσον αφορά στις γυψοσανίδες 

1062.5.2 Πλακίδια 

Στην τιµή µονάδος εργασίας επένδυσης µε πλακίδια περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο σχε-
τικό άρθρο «Επενδύσεις – Επιστρώσεις, Γενικά» καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής της επένδυσης. Επί-
σης περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες: 

• η κοπή των πλακιδίων και επεξεργασία των ακµών 
• οι εργασίες παρασκευής όλων των απαιτούµενων κονιαµάτων 
• η αρµολόγηση 
• η διαµόρφωση των αρµών διαστολής και τα απαιτούµενα υλικά 
• η διάνοιξη οπών για τη διέλευση των Η/Μ σωλήνων και λοιπών εγκαταστάσεων και η κάλυψη τους µε ειδικά 

τεµάχια ή υλικό επίστρωσης 
• στις περιπτώσεις επικόλλησης πλακιδίων σε γυψοσανίδα, το αστάρωµα της επιφάνειας. 

1062.5.3 Μάρµαρα – Γρανίτες 

Στην τιµή µονάδος κάθε εργασίας επίστρωσης µε πλάκες γρανίτη ή µαρµάρου περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες 
που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο «Επενδύσεις - Επιστρώσεις, Γενικά». Επίσης περιλαµβάνονται οι ακόλουθες 
δαπάνες: 

• η κοπή των πλακών  
• οι εργασίες παρασκευής όλων των απαιτούµενων κονιαµάτων 
• η αρµολόγηση 
• η διαµόρφωση των αρµών διαστολής και τα απαιτούµενα υλικά 
• η διάνοιξη οπών για τη διέλευση των Η/Μ σωλήνων και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και η κάλυψη τους 

µε ειδικά τεµάχια ή υλικό επίστρωσης. 
• η στήριξη των επενδύσεων των όψεων µε οποιοδήποτε τρόπο, όλα τα απαιτούµενα υλικά στήριξης καθώς 

και ο απαραίτητος εξοπλισµός 
• η λειότριψη, η στίλβωση και τα απαιτούµενα σχετικά υλικά 
• η διαµόρφωση της εγκοπής (ποταµού) όπου αυτή απαιτείται 

1062.5.4 Φύλλα Αλουµινίου 

Στην τιµή µονάδος των επενδύσεων µε φύλλα αλουµινίου συµπεριλαµβάνονται ειδικότερα τα ακόλουθα: 

• η κατασκευή του σκελετού 
• η κοπή και καµπύλωση του υλικού, όπου απαιτείται µόρφωση λαµπάδων και ακµών 
• η διαµόρφωση των ακµών της επένδυσης 
• η διαµόρφωση εγκοπών και οπών 

1062.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Ισχύουν τα αναγραφόµενα στις ακόλουθες παραγράφους: 

• «Επιµέτρηση και Πληρωµή» του άρθρου «Επενδύσεις- Επιστρώσεις, Γενικά», σε συνδυασµό µε την ανωτέ-
ρω παράγραφο 1062.5 «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες». 

• «Επιµέτρηση και Πληρωµή» του άρθρου «Ελαφρά Χωρίσµατα», όσον αφορά στις γυψοσανίδες. 
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1063. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ 

1063.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τις απαιτήσεις για τα ακόλουθα είδη δαπεδοστρώσεων: 

- βιοµηχανικά δάπεδα µε σκληρυντικό  
- µωσαϊκά 
- τσιµεντοκονίες 
- πλάκες τσιµέντου 
- φύλλα λινελαίου (λινοτάπητες) 
- πλακίδια 
- µάρµαρα ή γρανίτες 
- πατώµατα ξυλείας 

β. Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο συµπληρώνονται από τις διατάξεις του άρθρου «Επιστρώσεις - Επεν-
δύσεις, Γενικά». 

1063.2 Υλικά 

1063.2.1 Γενικά 

α. Ως προς τις γενικές απαιτήσεις των υλικών και των σχετικών υποχρεώσεων του Αναδόχου (προσκόµιση 
πιστοποιητικών ποιότητας κτλ) ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο «Υλικά» του άρθρου «Επι-
στρώσεις – Επενδύσεις, Γενικά». Για τους ορισµούς των υλικών επιστρώσεως δαπέδου ισχύει το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13318. 

β. Η επιλογή δαπέδου βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: 

- επιθυµητή αντοχή ανάλογα µε τη χρήση 
- διάρκεια ζωής 
- ευκολία συντήρησης και επισκευής 
- ηχοαπορροφητικότητα, ηχοµόνωση 
- ειδικές απαιτήσεις (αντιολισθηρότητα, αναπήδηση, υδροπερατότητα κτλ) 
- είδος του υποστρώµατος 
- πρόβλεψη Η/Μ εγκαταστάσεων 

1063.2.2 Κονιάµατα 

α. Οι γενικές απαιτήσεις για τα κονιάµατα που χρησιµοποιούνται στις εργασίες επιστρώσεων αναφέρονται στο 
άρθρο «Κονιάµατα» και συµπληρώνονται από τα ακόλουθα εδάφια και τα ειδικά άρθρα για κάθε είδος επί-
στρωσης. 

β. Όλα τα αδρανή, οι προσµίξεις και οι συγκολλητικές ουσίες θα είναι εγκεκριµένης ποιότητας και θα συνοδεύ-
ονται από επίσηµα πιστοποιητικά. Οι οδηγίες του κατασκευαστή κάθε υλικού θα τηρούνται αυστηρά. Σε κά-
θε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος για τις ουσίες και τα αδρανή που θα χρησιµοποιηθούν. 
Η χρήση προσµίξεων δεν πρέπει να προκαλεί οσµές ή οποιεσδήποτε άλλες ενοχλήσεις στο τελειωµένο κτί-
ριο. 

γ. Τα αδρανή υλικά πρέπει να είναι καθαρά, να µην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες, να είναι κοκκοµετρηµένα και 
σωστά διαβαθµισµένα ανάλογα µε την χρήση τους. Αδρανή υλικά που δεν ικανοποιούν την απαίτηση αυτή 
δεν θα χρησιµοποιούνται. 

δ. Το νερό θα είναι πόσιµο και απαλλαγµένο από βλαβερές ουσίες. 

ε. Στην περίπτωση χρήσης έτοιµων κονιαµάτων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει τις οδηγίες 
του εργοστασίου παραγωγής των υλικών, ειδικά αν χρειάζεται προετοιµασία του κονιάµατος στο εργοτάξιο 
πριν αυτό διαστρωθεί (π.χ. έτοιµα κονιάµατα σε ξηρή µορφή που χρειάζονται ανάµιξη µε νερό πριν δια-
στρωθούν). 

1063.2.3 Σκληρυντικό Υλικό 

α. Τα δάπεδα των Η/Μ εγκαταστάσεων συνήθως επιστρώνονται µε σκληρυντικό υλικό, που πρέπει να πληρεί 
τις παρακάτω απαιτήσεις : 

- αδρανή φυσικών χαλαζιακών πετρωµάτων, 
- κοκκοµετρική διαβάθµιση κατά Fuller 

β. Οι απαιτούµενες ιδιότητες του σκληρυντικού υλικού επίστρωσης είναι : 

- αντοχή σε θλίψη µεγαλύτερη των 800 kg/cm2  
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- αντοχή σε κάµψη µεγαλύτερη ή ίση των 70 kg/cm2 
- µεγάλη αντοχή σε φθορά (πάχος φθοράς 0,05 cm σε διαδροµή 660 m µε ταχύτητα 0,5 m/sec και φόρ-

τιση 0,5 kg/cm2 (5000 kg/m2) 
- αντοχή σε κρούση (µετά 2000 κύκλους) 30% απώλεια βάρους 
- µέτρο ελαστικότητας 28000 Ν/m2 (28 ηµερών) 

γ. Το σκληρυντικό υλικό µπορεί, εκτός των χρωστικών υλών, να δεχθεί και χηµικά πρόσθετα ώστε να µειωθεί 
η ποσότητα του νερού, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί η επιφανειακή στεγανοποίηση και η αντοχή του υλικού σε 
φθορά. 

δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες για τα τεχνι-
κά χαρακτηριστικά, την εφαρµογή, τη δοσολογία και λοιπά στοιχεία του προτεινόµενου σκληρυντικού. 

1063.2.4 Πλάκες Τσιµέντου 

α. Οι πλάκες τσιµέντου παρασκευάζονται από σκυρόδεµα ειδικής ποιότητας µε την προσθήκη χρωστικών υ-
λών, σε τυποποιηµένα µεγέθη και σχέδια, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Θα 
είναι Α' διαλογής, αρίστης ποιότητας, ευθύγραµµες, δίχως ρωγµές, µε οµοιόµορφες διαστάσεις και θα έχουν 
πάχος τουλάχιστον ίσο µε 10% της µεγαλύτερης πλευράς τους. 

β. Οι πλάκες τσιµέντου πρέπει να παρουσιάζουν τις ακόλουθες αντοχές, οι οποίες εξακριβώνονται µε εργα-
στηριακούς ελέγχους που διενεργούνται από αναγνωρισµένα και εγκεκριµένα από την Υπηρεσία εργαστή-
ρια: 

- τάση θραύσης µεγαλύτερη από 50 kg/cm2 (ΠΤΠ ∆Τ 62588/59) 
- φθορά σε τριβή µικρότερη από 30% (ΠΤΠ ∆Τ 62588/59) 
- υδατοαπορροφητικότητα µικρότερη του 4,5% (ΠΤΠ ∆Τ 62588/59) 

1063.2.5 Λινοτάπητες 

α. Γενικά ισχύουν οι προδιαγραφές ΕΝ 548 και ΕΝ 687. 

β. Ειδικότερα οι ελάχιστες απαιτούµενες ιδιότητες των δαπέδων από λινοτάπητες είναι οι ακόλουθες: 

- πάχος 2,5 mm 
- κατάταξη µε βάση την αντίσταση κατά της φωτιάς (κατά DIN 4102-1) Β1 
- αντίσταση έναντι τριβής ολίσθησης: µετά από 30 000 κυλίσεις δεν θα εµφανίζει ορατή φθορά 
- αντιστατικά χαρακτηριστικά κατά ISO TR 6356 

γ. Τα υλικά συγκολλήσεως, τα υλικά εξοµάλυνσης του υποστρώµατος, τα υλικά για την κάλυψη των αρµών 
(κορδόνια), οι οδηγοί διαµόρφωσης των περιθωρίων κτλ πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές του κα-
τασκευαστή του υλικού της επίστρωσης. Στα πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών πρέπει να αναγράφονται 
όλα τα στοιχεία και οι αντοχές τους (πυραντοχή, σκληρότητα, αντοχή στη διάτρηση, υδατοαπορροφητικότη-
τα κτλ). 

1063.2.6 Πλακίδια 

α. ∆είγµατα των προβλεπόµενων πλακιδίων και των εξαρτηµάτων, υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρε-
σία. Η Υπηρεσία θα επιλέξει τα πλακίδια. Τα επιλεγµένα πλακίδια αποτελούν δέσµευση για τον Ανάδοχο και 
τα αντίστοιχα δείγµατα παραµένουν στην Υπηρεσία. 

β. Τα πλακίδια θα πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και ΕΝ (βλ. ακόλουθο εδάφιο) και θα έ-
χουν γενικώς τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- καλές ιδιότητες πρόσφυσης 
- καθαρές, ευθύγραµµες, παράλληλες, άθικτες ακµές 
- θα είναι απαλλαγµένα από διαλυτικά άλατα και άλλες επιβλαβείς ουσίες 
- θα είναι απαλλαγµένα από ρωγµές και φυσαλίδες 
- δεν θα παρουσιάζουν µεταξύ τους χρωµατικές διαφορές 
- δεν θα παρουσιάζουν ανοµοιόµορφη επιφάνεια, προεξοχές κτλ 

γ. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται συνοπτικά οι κυριότερες προδιαγραφές και τα ισχύοντα πρότυπα για 
κεραµικά πλακίδια όλων των ειδών: 

Πίνακας 1063.2.6.1 : Προδιαγραφές  Κεραµικών Πλακιδίων 

# Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πρότυπο ΕΝ ή ΕΛΟΤ 
1 2 4 

1 ∆ιαστάσεις πλευρών 98 

2 Πάχος 98 

3 Ορθογωνισµός 98 
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# Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πρότυπο ΕΝ ή ΕΛΟΤ 
1 2 4 

4 Ευθύτητα πλευρών 98 

5 Επιπεδότητα 98 

6 Υδατοαπορροφητικότητα 99 

7 Αντοχή σε κάµψη 100 

8 Αντοχή σε παγετό 202 

9 Αντοχή σε θερµικό σοκ  104 

10 Χηµική αντοχή 106 

11 Αντοχή στην απόξεση (τριβή) ανυάλωτων πλακιδίων 102 

12 Αντοχή στην απόξεση (τριβή) εφυαλωµένων πλακιδίων 154 

13 Επιτρεπόµενη µήκυνση λόγω θερµικής διαστολής  103 

14 Σκληρότητα επιφανείας κατά MOHS 101 

15 Αντοχή σε σκασίµατα 105 

16 Αντοχή των χρωµάτων στο φως DIN 51094 

17 Σταθερότητα χρώµατος 1194 

18 Αντοχή σε ολίσθηση DIN 51130 

19 Πρότυπη µέθοδος δοκιµής αντοχής σε δηµιουργία τριχοει-
δών ρωγµών (κρακελάρισµα) 945 

20 ∆ειγµατισµός  
ΕΝ  ISO 10545 - 1 

Πηγή: «∆οµική Τεχνολογία, Υλικά & Εφαρµογές», Σ.Κ. Κούκης 

δ. Η κατάταξη, οι ορισµοί, τα χαρακτηριστικά και η σήµανση των πλακιδίων ακολουθούν το Πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 87. Ανάλογα µε τη χρήση τους, τα πλακίδια γενικά κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

Πίνακας 1063.2.6.2 : Κατηγορίες Πλακιδίων ανάλογα µε τη χρήση τους 

# 
Κατηγορία 

(Group)  Χρήση 
1 2 3 

1 I 
Εσωτερικοί χώροι πολύ ελαφράς ή περιορισµένης κυκλοφορίας (π.χ. λουτρά κατοι-
κιών) 

2 II 
Εσωτερικοί χώροι ήπιας κυκλοφορίας (π.χ. εσωτερικά κατοικιών εκτός από κουζί-
νες, κλίµακες και πλατύσκαλα και περιοχές κοντά σε εξόδους) 

3 III 
∆άπεδα κατοικιών, γραφείων, εργαστηρίων και άλλων χώρων συνήθους κυκλοφο-
ρίας 

4 IV 
∆άπεδα καταστηµάτων, τραπεζών, χώρων εκθέσεων, αεροδροµίων και άλλων ε-
παγγελµατικών χώρων µε έντονη κυκλοφορία και για εξωτερικούς χώρους 

ε. Για την επίστρωση των δαπέδων χρησιµοποιούνται κεραµικά εφυαλωµένα πλακίδια πάχους τουλάχιστον 8 
mm (υπάρχουν και πλακίδια επιστρώσεως δαπέδου µε πάχος 1 cm ή ακόµα και 2 cm), πρώτης διαλογής, 
τελείως επίπεδα, χωρίς ρωγµές, χαµηλής υδατοαπορροφητικότητας, ή µονόχρωµα, µονόπυρα εφυαλωµένα 
πλακίδια αναλόγων διαστάσεων, ώστε οι αρµοί να είναι συνεχείς, µε χαµηλή υδατοαπορροφητικότητα (ε< 
3%) και ελάχιστη σκληρότητα επιφανείας 6 της κλίµακας MOHS. Τα πλακίδια δαπέδου θα έχουν µεγάλη α-
ντοχή στα σκασίµατα και στην προσβολή από χηµικές ουσίες και θα είναι αντιολισθηρά. 

στ. Τα πλακίδια επίστρωσης δαπέδων και επένδυσης τοίχων διακρίνονται σε πλακίδια µε ειδικά χαρακτηριστικά 
(π.χ. αντιολισθητικά), µε αντοχή στις χηµικές ενώσεις και µε αντοχή στον παγετό. 

ζ. Τα πλακίδια ανάλογα µε την υδατοαπορροφητικότητα τους κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

Πίνακας 1063.2.6.3 : Κατηγορίες Πλακιδίων ανάλογα µε υδατοαπορροφητικότητα 

# Κατηγορία Πρότυπο ΕΛΟΤ 
1 2 3 

1 µε υδατοαπορροφητικότητα Ε ≤ 3%  121, 176 

2 µε υδατοαπορροφητικότητα 3% < Ε ≤ 6% 177, 186 

3 µε υδατοαπορροφητικότητα 6% < Ε ≤ 10% 178, 187 

4 µε υδατοαπορροφητικότητα Ε ≥ 10% 159, 188 
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η. Η απορροφητικότητα των τεµαχίων πρέπει να ελαττώνεται µε διαβροχή ή εµβάπτιση σε γλυκό πόσιµο νερό, 
τόσο όσο χρειάζεται για τη σωστή συγκόλληση. 

1063.2.7 Κόλλες 

α. Οι κόλλες επικόλλησης πλακών και πλακιδίων κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1322. 
Τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά των κολλών που χρησιµοποιούνται για την επικόλληση των πλακιδίων και 
των πλακών από µάρµαρο ή γρανίτη δίνονται επίσης από τα ακόλουθα πρότυπα: 

Πίνακας 1063.2.7 : Ιδιότητες Κολλών Επικόλλησης Πλακιδίων και Πλακών 

# Ιδιότητες Πρότυπο  
1 2 3 

1 αντοχή σε θλίψη ASTM C-349 

2 αντοχή σε κάµψη DIN 1164, ASTM C-348 

3 αντοχή σε απόσπαση  DIN 18156, ΕΝ 12808 

2 πρόσφυση ΕΝ 12003 

3 αντοχή σε ολίσθηση DIN 18156, ΕΝ 1308 

β.  Η κόλλα πρέπει να χρησιµοποιείται πριν το πέρας της ηµεροµηνίας λήξης της και να είναι συµβατή τις προ-
διαγραφές του εργοστασίου παραγωγής των πλακιδίων / πλακών. Η θερµοκρασία εφαρµογής είναι περίπου 
5°C - 35°C, ενώ η ελάχιστη απαιτούµενη θερµοκρασιακή αντοχή είναι περίπου -30°C ως +70°C. 

1063.2.8 Ρευστοκονίαµα Αρµολόγησης (Αρµόστοκος) 

Τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του αρµόστοκου αρµολόγησης επιστρώσεων / επενδύσεων πλακιδίων και πλα-
κών από µάρµαρο ή γρανίτη είναι τα ακόλουθα: 

• θερµοκρασία εφαρµογής από +5°C ως +35°C 
• θερµοκρασιακή αντοχή από -30°C ως +80°C 
• θλιπτική αντοχή 100 kg/cm2 στις 2 ηµέρες και 280 kg/cm2 στις 28 ηµέρες 
• αντοχή σε κάµψη κατά το DIN 1164 

1063.2.9 Μάρµαρα - Γρανίτες 

1063.2.9.1 Γενικά 

α. Ο τύπος των µαρµάρων και των γρανιτών που χρησιµοποιούνται καθορίζεται από τα κατασκευαστικά σχέ-
δια και την Τεχνική Περιγραφή. Τα µάρµαρα και οι γρανίτες προσκοµίζονται σε µορφή πλακών, οι οποίες θα 
είναι Α’ διαλογής, λειοτριµένες, αυστηρά ισοµεγέθεις, οµοιόχρωµες, οµοιογενείς, συµπαγείς, χωρίς ξένες ε-
πιβλαβείς προσµίξεις και ελαττώµατα.  

β. Κάθε είδος µαρµάρου και γρανίτη έχει συγκεκριµένη σύσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά καταγεγραµµένα 
στους αντίστοιχους πίνακες του ΙΓΜΕ και στα DIN 52100 – 52113 (σύµφωνα µε εργαστηριακούς ελέγχους). 
Η επιλογή του είδους του µαρµάρου ή γρανίτη γίνεται µε βάσεις τις απαιτήσεις της επίστρωσης (π.χ. χρήση 
του χώρου, απαιτούµενες µηχανικές αντοχές, αντοχές στις καιρικές συνθήκες, στα οξέα, στη φωτιά, σκληρό-
τητα). 

γ.  Πρέπει να διεξάγονται οι απαιτούµενοι εργαστηριακοί έλεγχοι αντοχής στις καιρικές επιδράσεις και οι δοκι-
µές για τον προσδιορισµό των µηχανικών αντοχών των φυσικών λίθων πριν την ενσωµάτωση των υλικών 
στην κατασκευή. Οι δοκιµές που διεξάγονται σύµφωνα µε τα πρότυπα του ΕΛΟΤ είναι οι ακόλουθες: 

Πίνακας 1063.2.9 : ∆οκιµές Αντοχών Φυσικών Λίθων 

# ∆οκιµές Πρότυπο  
1 2 3 

1 αντοχή σε θλίψη ΕΛΟΤ ΕΝ 1926 

2 αντοχή σε εφελκυσµό από κάµψη ΕΛΟΤ ΕΝ 749 

3 αντοχή σε κάµψη από κεντρική φόρτιση ΕΝ 12372 

4 αντοχή σε κάµψη υπό σταθερή ροπή ΕΝ 13161 

4 υδατοαπορροφητικότητα  ΕΛΟΤ ΕΝ 13755 

5 πυκνότητα ΕΛΟΤ ΕΝ 1936 

6 αντοχή σε τριβή (ΒΟΕΗΜΕ) DIN 52108 

7 αντοχή στον παγετό ΕΝ 12371 

8 πετρογραφική εξέταση ΕΝ 12407 
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1063.2.9.2 Μάρµαρα 

α. Τα µάρµαρα πρέπει να προέρχονται από καθαρούς ασβεστόλιθους και να είναι συµπαγή, χωρίς κοµµούς, 
κηλίδες και υαλώδεις στρώσεις και απόλυτα κανονικού σχήµατος. Θα έχουν ακριβείς διαστάσεις, µε ακέραι-
ες ακµές, επίπεδη και λεία επιφάνεια. 

β. Για τις επιστρώσεις των εσωτερικών δαπέδων χρησιµοποιούνται πλάκες πάχους 2 cm και για αυτές των 
εξωτερικών δαπέδων 3 cm, εφόσον δεν αναγράφεται διαφορετικά στα κατασκευαστικά σχέδια και στα Συµ-
βατικά τεύχη και δεν απαιτείται αλλιώς από την Υπηρεσία. 

γ. Οι επιτρεπόµενες αποκλίσεις του πάχους των µαρµάρινων πλακών αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 1063.2.9.2 : Αποκλίσεις Πάχους Πλακών Μαρµάρου 

# 
Ονοµαστικό Πάχος  

[mm] 

Μέγιστη Απόκλιση 
[mm] 

1 2 3 

1 1,5 - 3 ±10% 

2 3 - 8 ±3 

3 Μεγαλύτερο από 8 ±5 
Πηγή: «∆οµική Τεχνολογία, Υλικά & Εφαρµογές», Σ.Κ. Κούκης 

δ. Οι ανοχές επιπεδότητας κάθε πλάκας δεν θα υπερβαίνουν το 0,2% της µεγαλύτερης διάστασης της. 

1063.2.9.3 Γρανίτες 

α. Οι γρανίτες που χρησιµοποιούνται για την επίστρωση των δαπέδων πρέπει να έχουν ελάχιστο πάχος 2 cm. 
Οι υπόλοιπες διαστάσεις των πλακών από γρανίτη ακολουθούν τα κατασκευαστικά σχέδια και την τεχνική 
περιγραφή.  

β. Οι γρανίτες που χρησιµοποιούνται για την επένδυση ή επίστρωση εξωτερικών χώρων πρέπει  να ελέγχονται 
ως προς την υδατοαπορροφητικότητα τους. Πρακτικά όσοι γρανίτες, κατά τη δοκιµή προσδιορισµού υδατο-
απορροφητικότητας, παρουσιάζουν αύξηση βάρους που δεν υπερβαίνει το 1% είναι κατάλληλοι για εξωτε-
ρική χρήση. 

γ. Για την πλήρωση των αρµών διαστολής επιστρώσεων δαπέδων από γρανίτη, χρησιµοποιούνται µπρούτζι-
νες λάµες ειδικής διατοµής, πάχους 1 cm, άριστης ποιότητας.  

δ. Ως προς τις ανοχές του πάχους και της επιπεδότητας των πλακών ισχύουν τα αναφερόµενα στην προηγού-
µενη παράγραφο. 

1063.2.10 Πατώµατα Ξυλείας 

1063.2.10.1 Γενικά 

α. Οι τύποι των πατωµάτων ξυλείας που αντιµετωπίζονται στο παρόν είναι οι ακόλουθοι: 

- ανυψωµένα  
- λωρίδων ξυλείας 
- παρκέ 
- µωσαϊκού παρκέ (ψευτοπαρκέ) 
- αντικολλητής ξυλείας 
- αντικολλητά πλαστικά δάπεδα µε ξύλινο υπόστρωµα 

β. Κατά την επιλογή δαπέδου ξυλείας εξετάζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του ξύλου: 

- απαιτούµενη αντοχή και σκληρότητα 
- µέγιστη υγρασία 8% 
- οµοιοχρωµία των τεµαχίων καθώς και ότι προέρχονται από την ίδια παρτίδα και ότι δεν παρουσιάζουν 

ρόζους, σχισµές κτλ 
- ότι έχει διαποτισθεί µε τα κατάλληλα προστατευτικά, µυκητοκτόνα βερνίκια 
- ότι έχει την απαιτούµενη σχέση εφαπτοµενικής προς ακτινική συρρίκνωση που εξασφαλίζει από τον 

κίνδυνο στρέβλωσης (πετσικάρισµα) 
- ότι έχει την απαιτούµενη αντιολισθηρότητα και απορροφητικότητα κραδασµών. 

1063.2.10.2 ∆άπεδα Λωρίδων Ξυλείας 

α. Οι συνήθεις λωρίδες ξυλείας που χρησιµοποιούνται έχουν πάχος 21 mm - 33 mm και πλάτος από 45 mm - 
70 mm απλά ή µε εντορµίες (ραµποτέ) και σε µήκη από 60 cm –150 cm. 

β. Η ξυλεία των λωρίδων πρέπει να είναι οµοιόµορφη, καθαρή, πρώτης διαλογής, χωρίς ρόζους και άλλες ατέ-
λειες. 

1063.2.10.3 ∆άπεδα Παρκέ και Μωσαϊκού Παρκέ 

α.  Για τα δάπεδα παρκέ και µωσαϊκού παρκέ ισχύει το DIN 280. 
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β. Οι συνήθεις διαστάσεις του παρκέ είναι πλάτος 40 mm - 70 mm και µήκος 25 cm - 30 cm. 

γ. Το µωσαϊκό παρκέ αποτελείται από µικρές λωρίδες ξυλείας πάχους 10 mm – 11 mm που επικολλούνται µε 
ειδικές κόλλες σε προσυναρµολογηµένες τετράγωνες πλάκες συνήθων διαστάσεων 35 cm x 35 cm ή 48 cm 
x 48 cm τοποθετηµένες σε βάση ειδικού χαρτιού. Η επιφάνεια του µωσαϊκού παρκέ είναι τριµµένη και λου-
στραρισµένη σε 3 τουλάχιστον στρώσεις µε βερνίκια δαπέδων διαρκείας. 

δ. Η ξυλεία που χρησιµοποιείται για τα δάπεδα παρκέ είναι οµοιόµορφη, καθαρή, πρώτης διαλογής, χωρίς 
ατέλειες και προέρχεται από διάφορα είδη σκληρού ξύλου. 

1063.2.10.4 Αντικολλητή Ξυλεία 

α. Τα αντικολλητά δάπεδα διατίθενται σε λωρίδες ραµποτέ (µε εντορµίες) σε πάχη 16 mm – 23 mm. 

β. Οι λωρίδες των 16 mm αποτελούνται από 3 στρώσεις: 

- κατώτερη στρώση από ευγενή ξυλεία Β΄ ποιότητας 
- µεσαία στρώση από MDF υψηλής πυκνότητας 6 mm 
- τελική επιφανειακή στρώση από ευγενή ξυλεία Α’ διαλογής, πάχους 5 mm. 

γ. Τα δάπεδα αυτά παραδίδονται αφού έχουν τριφτεί και λουστραριστεί µε 3 τουλάχιστον στρώσεις βερνικιού 
δαπέδου διαρκείας. 

δ. Για χρήση των δαπέδων αυτών σε υγρούς χώρους είναι απαραίτητη η προστασία της κατώτερης στρώσης 
µε ανθυγρή µεµβράνη. 

ε. Τα αντικολλητά πλαστικά δάπεδα είναι δάπεδα ραµποτέ πλαστικά µε πάχος 7 mm – 9 mm. Κατασκευάζο-
νται από ενδιάµεσο φύλλο MDF ή ανθυγρής µοριοσανίδας υψηλής πυκνότητας πάχους 6 mm, που φέρει 
στο κάτω τµήµα της ειδικό ανθυγρό φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους τουλάχιστον 1 mm. Η άνω επιφάνεια 
φέρει διακοσµητικά πλαστικά φύλλα, χρωµατισµένα µε οργανικές ύλες σε αποµίµηση διαφόρων ειδών ευγε-
νούς ξυλείας. 

1063.2.10.5 Ανυψωµένα ∆άπεδα 

α. Το ανυψωµένο δάπεδο αποτελείται από τετράγωνες πλάκες συνήθων διαστάσεων 600 mm x 600 mm που 
εδράζονται σε κατακόρυφα µεταλλικά στηρίγµατα, τα οποία επικολλούνται ή βιδώνονται στο δοµικό δάπεδο. 
Οι πλάκες του ανυψωµένου δαπέδου θα µπορούν να αφαιρεθούν µε τη βοήθεια ειδικού ανυψωτικού εργα-
λείου (διπλής βεντούζας). Η εφαρµογή των κατακόρυφων µεταλλικών στηριγµάτων καθώς και η τοποθέτη-
ση των τετράγωνων πλακών γίνεται σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο παρόν, τις προδιαγραφές του κα-
τασκευαστή και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Το σύστηµα του δαπέδου θα πρέπει να είναι ισχυρό, άκαυστο, 
σταθερό, στεγανό και αντιστατικό. 

β. Ο πυρήνας των πλακών αποτελείται από υψηλής πυκνότητας πολυσυµπιεσµένη µοριοσανίδα. Η κάτω 
πλευρά της πλάκας και το µισό πάχος των περιµετρικών πλευρών είναι επενδεδυµένα µε ισχυρά κολληµένη 
γαλβανισµένη χαλύβδινη σκάφη πάχους 0,5 mm (πάχος γαλβάνισης > 5 µ). Οι περιµετρικές πλευρές είναι 
λοξοτοµηµένες και καλύπτονται από ηλεκτρικά αγώγιµη (104 Ω) ταινία ΡVC, ισχυρά κολληµένη στον πυρήνα 
και στη λαµαρίνα. Ειδικότερα οι ανοχή των διαστάσεων της πλάκας είναι ± 0,2 mm και η ανοχή του πάχους 
(χωρίς επένδυση) ± 0,3 mm. Η άνω πλευρά των πλακών είναι λεία και θα φέρει επίστρωση Laquer για προ-
στασία από την ατµοσφαιρική υγρασία και για την ανύψωση µε ανυψωτικό εργαλείο (βεντούζας). 

γ. Τα στηρίγµατα είναι χαλύβδινα γαλβανισµένα (πάχος γαλβάνισης >8 µ) προσαρµόσιµα για το επιθυµητό 
ύψος δαπέδου µε δυνατότητα διορθωτικής ρύθµισης ύψους κατά ± 30 mm. Στο κάτω άκρο φέρουν πέλµα 
στήριξης µέσω του οποίου συγκολλούνται µε ειδική κόλλα, στο δοµικό δάπεδο. Στο άνω άκρο φέρουν κεφα-
λή στήριξης των πλακών. Μεταξύ κεφαλής και πλακών φέρουν ειδικό παρέµβυσµα από αγώγιµο (104

Ω) 
PVC. 

δ. Τα πρότυπα που ισχύουν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δαπέδου είναι τα ακόλουθα: 

- ηχοµόνωση κατά DIΝ 52210 (µετάδοση αεροµεταφερόµενου ήχου µεταξύ παρακείµενων χώρων) 
- αντίσταση διαρροής ως προς τη γη: Rε <108Ω (ηλεκτρική αντίσταση µεταξύ της τελικής επιφάνειας και 

ενός στηρίγµατος) 
- αντοχή σε κατανεµηµένο φορτίο: 30 000 Ν/m2 (βέλος κάµψεως 2 mm) 
- αντοχή σε σηµειακό φορτίο: 5 000 Ν (πέλµα φόρτισης διατοµής 25,4 mm x 25,4 mm στο µέσο της ακ-

µής της πλάκας, βέλος κάµψεως 2 mm) 
- πυραντίσταση  κατά DΙΝ 4102 
- θερµική αγωγιµότητα υλικού κατά DΙΝ 4102. 

1063.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1063.3.1 Γενικές Απαιτήσεις 

α. Η επεξεργασία της επιφάνειας των δαπέδων θα διεξάγεται µε τη χρήση σύγχρονων µηχανηµάτων. Επιφά-
νειες που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία εξοµάλυνσης ή που έχουν υποστεί λείανση αναλόγως της προ-
βλεπόµενης επίστρωσης, δεν θα παρουσιάζουν ανοµοιοµορφίες και τραχύτητα, θα είναι επίπεδες και θα 
φέρουν την προκαθορισµένη ή απαιτούµενη κλίση. 
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β. Οι επιστρώσεις που περιέχουν τσιµέντο (τσιµεντοκονιάµατα, γαρµπιλοµωσαϊκά, πλακοστρώσεις κτλ), µετά 
την αποπεράτωση και µόλις πήξει το κονίαµα τους, πρέπει να διατηρούνται υγρές τουλάχιστον για 3 ηµέρες. 
Η συχνή διαβροχή της επιφάνειας ή η επικάλυψη της µε άµµο, ψάθα, σανίδες, λινάτσα, αδιάβροχο χαρτί, 
πλαστικά φύλλα κτλ, είναι οι συνηθέστεροι τρόποι διατήρησης της υγρασίας στην επίστρωση. Ακόµη, η δια-
τήρηση της υγρασίας µπορεί να εξασφαλισθεί µε τον ψεκασµό της επιφάνειας, µε προστατευτική ουσία. Τα 
δάπεδα τσιµεντοκονίας κατασκευάζονται κατά τρόπο, ώστε να ταιριάζουν µε τα χαρακτηριστικά συγκόλλη-
σης και απορροφητικότητας του υποστρώµατος. 

γ. Οι επιστρώσεις σε δάπεδα µε απαίτηση απορροής υδάτων (δώµατα, λουτρά, εξώστες, βαθµίδες, πεζοδρό-
µια κτλ), πρέπει να έχουν οµοιόµορφη κλίση προς το σηµείο απορροής των υδάτων, κατά τα κατασκευαστι-
κά σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται διαφορετικά στα κατασκευα-
στικά σχέδια, οι κλίσεις των επιστρώσεων ορίζονται ως ακολούθως: 

- δάπεδα εσωτερικών χώρων:     0,5% 
- δάπεδα εξωστών, κλιµάκων κτλ:     0,5% 
- δάπεδα δωµάτων, αίθριων:     2% 
- επιστέγαση χωροδικτυωµάτων και αυλάκια απορροής οµβρίων: 6%. 

δ. Στις περιπτώσεις υγρών χώρων για την αποφυγή  διείσδυσης της υγρασίας κάτω από την επίστρωση του 
δαπέδου µέσω των αρµών θα παρεµβάλλεται στεγανωτικό υλικό µεταξύ της στρώσης εξοµάλυνσης και της 
τελικής επίστρωσης. 

ε. Για την αποφυγή διείσδυσης της υγρασίας του εδάφους στη µόνωση και στην επίστρωση τοποθετείται στε-
γανωτική µεµβράνη µεταξύ του δοµικού δαπέδου και του µονωτικού υλικού. 

1063.3.2 Ανοχές 

α. Τα τελειωµένα δάπεδα δεν θα πρέπει να αποκλίνουν περισσότερο από την επιτρεπόµενη απόκλιση. Ο χρό-
νος κατά τον οποίο διεξάγεται η επίστρωση, η πήξη και η προστασία είναι πολύ κρίσιµος.  

β. Οι επιτρεπτές αποκλίσεις είναι οι εξής: 

- από τη στάθµη σχεδιασµού σε οποιαδήποτε σηµείο της επιφάνειας του δαπέδου: ±5 mm 

- η στάθµη µεταξύ οποιωνδήποτε δύο σηµείων απόστασης 3 m µεταξύ τους: ±3 mm 

- σε οποιοδήποτε σηµείο κάτω από ένα πήχη µήκους 3 m αλφαδιασµένο σε όλες τις κατευθύνσεις: 3 
mm  

- σε δάπεδα µε απαίτηση κλίσης, ο πήχης θα τοποθετείται µε την απαιτούµενη κλίση. 

γ. Οι τελικές επιφάνειες πλακιδίων και πλακών µαρµάρου ή γρανίτη δεν θα παρουσιάζουν αποκλίσεις περισ-
σότερο από 2 mm κάτω από ένα πήχη µήκους 2 m, τοποθετηµένο σε οποιαδήποτε κατεύθυνση ή 0,5 cm 
στο σύνολο του χώρου, ενώ η µέγιστη απόκλιση των αρµών από την ευθυγραµµία είναι 2 mm / 2 m. 

1063.3.3 ∆είγµατα Κατασκευής 

α. Πριν την έναρξη των κατασκευών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει αντιπροσωπευτικά 
δείγµατα για κάθε είδος επίστρωσης του έργου προς έγκριση από την Υπηρεσία. Τα συστήµατα αυτά θα 
συµφωνούν µε τα αντίστοιχα πρότυπα και κανονισµούς και θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται 
στο παρόν Τεύχος. 

 β. Οι διαστάσεις κάθε δείγµατος και ο χώρος κατασκευής του θα καθορίζονται από την Υπηρεσία. Τηρούνται 
πάντως οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 

- Η επιφάνεια των δειγµάτων επιστρώσεων δεν θα είναι µικρότερη από 5 m2.  
- Τα δείγµατα θα περιλαµβάνουν και αρµούς διαστολής. 

γ. Από τα προτεινόµενα έτοιµα βιοµηχανικά δάπεδα υποβάλλονται δείγµατα επαρκών διαστάσεων προς έ-
γκριση στην Υπηρεσία, πριν από την κατασκευή δειγµάτων. 

δ. Οι επιστρώσεις που θα κατασκευαστούν θα είναι εφάµιλλες ή και καλύτερες των εγκεκριµένων δειγµάτων. Ο 
Ανάδοχος δεν θα προχωρά στην κατασκευή πριν να εξασφαλίσει την έγκριση της Υπηρεσίας για τα κατα-
σκευασθέντα δείγµατα. 

1063.3.4 Προστασία  

α. Οι σωλήνες ζεστού νερού τυλίγονται τουλάχιστον µε χαρτί οικοδοµής ή αφρώδες µονωτικό σύµφωνα µε τα 
σχέδια λεπτοµερειών πριν από την επίστρωση τσιµεντοκονίας. Στις περιπτώσεις που η επικάλυψη των πα-
ροχών είναι µικρότερη από 50 mm, θα τοποθετείται ένα κάλυµµα ενίσχυσης από γαλβανισµένο πλέγµα µα-
λακού χάλυβα. 

β. Οι επιφάνειες θα προστατεύονται έναντι ενδεχόµενων φθορών, µέχρι την παραλαβή τους από την Υπηρεσί-
α. ∆εν επιτρέπεται η κυκλοφορία επί των τελειωµένων δαπέδων για τουλάχιστον 3 - 4 ηµέρες. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα τοποθετείται ένα προσωρινό προστατευτικό πέρασµα. Οι επιφάνειες δεν θα παραδίδονται 
προς χρήση πριν να ολοκληρωθεί η σκλήρυνση της επίστρωσης. Ακόµα και µετά τη σκλήρυνση της επί-
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στρωσης οι επιφάνειες θα προστατεύονται και θα συντηρούνται επαρκώς, ώστε να αποφεύγονται ενδεχόµε-
νες φθορές. 

1063.3.5 Προετοιµασία 

α. Η Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εργασία επιστρώσεων ελέγχει την απαιτούµενη συµπύκνωση και υγρο-
µόνωση του υποστρώµατος του δαπέδου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που αναγράφονται στο παρόν και στα 
υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη. 

β. Η προετοιµασία της προς επίστρωση επιφάνειας περιλαµβάνει την αφαίρεση ελαίων καλουπιών, παρα-
σκευασµάτων σκλήρυνσης και άλλων επιβλαβών ουσιών. Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται ειδικά 
προϊόντα συγκόλλησης, οι επιφάνειες θα πρέπει να καθαρίζονται και να προετοιµάζονται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή των προϊόντων αυτών. 

γ. Πριν τις εργασίες δαπεδόστρωσης ο Ανάδοχος ελέγχει το προς επίστρωση δάπεδο και προβαίνει στις απα-
ραίτητες επιδιορθώσεις. ∆εν θα εκτελούνται εργασίες σε επιφάνειες που παρουσιάζουν ατέλειες, χωρίς 
προηγούµενη έγκριση της Υπηρεσίας. Εξετάζονται τα ακόλουθα: 

- ξεφλούδισµα 
- ρωγµές, κούφια, σαθρά, φυσαλίδες 
- υπερβολική ξηρότητα ή υγρασία 
- χαρακτηριστικά απορροφήσεως υγρασίας 
- πιθανή αστάθεια της επιφάνειας 
- επιφάνειες που δεν έχουν τοποθετηθεί οι προβλεπόµενες Η/Μ εγκαταστάσεις, εισέχοντα ή εξέχοντα ε-

ντοιχισµένα Η/Μ 
- ανοµοιοµορφίες 
- λανθασµένες ή µη υπάρχουσες κλίσεις 
- ελαιώδεις λεκέδες (από λάδια καλουπιών) 

δ. Στην περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος διείσδυσης της υγρασίας στο υπόστρωµα (τσιµεντοκονία) της επί-
στρωσης, απαιτείται στεγάνωση ή οποία, αν δεν έχει τοποθετηθεί ήδη στην κάτω επιφάνεια του δοµικού 
δαπέδου, τοποθετείται µεταξύ του δοµικού δαπέδου και του υποστρώµατος. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται 
για την προφύλαξη της στεγάνωσης από φθορές και κακώσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

ε. Εφόσον απαιτείται στρώση εξοµάλυνσης µεταξύ της επίστρωσης και του δοµικού δαπέδου, αυτή µπορεί να 
είναι είτε από τσιµεντοκονία, είτε από χυτό αυτοεπιπεδούµενο δάπεδο. 

- Για τις τσιµεντοκονίες ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραρο «Τσιµεντοκονίες» που ακολουθεί. 

- Το χυτό αυτοεπιπεδούµενο δάπεδο τοποθετείται σε υπόβαθρο καθαρό από σκόνες, λίπη, λάδια, βα-
φές κτλ. Τα απορροφητικά υποστρώµατα πρέπει να διαβρέχονται πριν την εφαρµογή. Όσον αφορά 
στην τοποθέτηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή του δαπέ-
δου (µέθοδος εφαρµογής, περιβαλλοντικές συνθήκες, πάχος κτλ). 

1063.3.6 Αρµοί 

α. Γενικά για τους αρµούς διαστολής ισχύει το σχετικό άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής». 

β. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη µελέτη πρέπει να διαµορφώνονται εγκάρσιοι αρµοί στα µονολιθικά δάπεδα 
και στα δάπεδα µε συναρµογή µε το υπόστρωµα, µε τη µέθοδο κοπής αρµού, εντός 7 ηµερών από την επί-
στρωση του δαπέδου, διατηρώντας ευθείες γραµµές και σε βάθος 1/4 του συνολικού πάχους της επίστρω-
σης. 

γ. Στις βάσεις τοίχων, υποστηριγµάτων κτλ, οι τσιµεντοκονίες διαστρώνονται µε αυλακωτό ασφαλτικό φύλλο. 
Τυχόν προεξοχές θα αφαιρούνται από τον Ανάδοχο πριν από την παράδοση του κτιρίου. 

δ. Στους αρµούς διαστολής του κτιρίου τοποθετούνται αρµοκάλυπτρα κατάλληλων διαστάσεων, στερεωµένα 
στο υπόστρωµα, τα οποία αποτελούν και τους οδηγούς της επίστρωσης. 

1063.3.7 Τσιµεντοκονίες  

α. Οι τσιµεντοκονίες θα είναι είτε έτοιµες είτε θα παρασκευάζονται στο εργοτάξιο.  

- Η έτοιµη τσιµεντοκονία συνήθως είναι σε ξηρή µορφή και χρειάζεται ανάµιξη µε νερό πριν διαστρωθεί. 
Οι απαιτούµενες αναλογίες δίδονται από τον κατασκευαστή του υλικού και ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
τις ακολουθήσει. Η ίδια τσιµεντοκονία µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δάπεδο σε δευτερεύοντες χώρους 
(υπόγεια, αποθήκες κτλ). 

- Για τις τσιµεντοκονίες χρησιµοποιούνται µίγµατα 1:3 και 1:41/2 τσιµέντου / ξηρή άµµο (αναλογία βά-
ρους) µε την ελάχιστη ποσότητα νερού, που δίνει επαρκή πλαστικότητα µε πρόσθετο βελτιωτικό σύµ-
φωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για τσιµεντοκονίες µε πάχος µεγαλύτερο ή ίσο από 40 mm, ο 
Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει µίγµα 1:11/2:3 τσιµέντου / ξηρά λεπτόκοκκα αδρανή / ξηρά χον-
δρόκοκκα αδρανή (σε αναλογία βάρους) χρησιµοποιώντας µέγιστο µέγεθος κόκκου 10 mm για τα χον-
δρόκοκκα αδρανή, µε πρόσθετο βελτιωτικό κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή υπό την προϋπόθεση 
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ότι η τσιµεντοκονία αυτή θα είναι κατάλληλη για την επίστρωση. Η περιεκτικότητα σε νερό θα είναι τό-
ση, ώστε να παράγεται εργάσιµο µίγµα. 

β. Στις περιπτώσεις που οι τσιµεντοκονίες έχουν πάχος µικρότερο των 40 mm, η συναρµογή µε το υπόστρωµα 
επιτυγχάνεται κατόπιν προετοιµασίας µε κατάλληλο βελτιωτικό πρόσφυσης. Η εκτράχυνση της επιφάνειας 
µπορεί να παραλειφθεί, εκτός από τις περιπτώσεις που η επιφάνεια είναι υπερβολικά λεία. Για τσιµεντοκονί-
ες παχύτερες από 40 mm, η διάστρωση γίνεται επί καθαρού υποστρώµατος που έχει υγρανθεί µε πόσιµο 
νερό. 

γ. Θα χρησιµοποιείται ο απαιτούµενος οπλισµός για την επαρκή ανάληψη των επιβαλλόµενων φορτίων. Το 
είδος του πλέγµατος που τοποθετείται, υποδεικνύεται στα κατασκευαστικά σχέδια του Αναδόχου. Εφόσον 
δεν καθορίζεται αλλιώς στη µελέτη, ο οπλισµός θα αποτελείται από συγκολληµένα πλέγµατα 50 mm x 50 
mm x 1 mm από γαλβανισµένο χαλύβδινο σύρµα. Για τσιµεντοκονία πάχους 25 mm - 40 mm τοποθετείται 
µία στρώση πλέγµατος, ενώ για τσιµεντοκονία πάχους µεγαλύτερου από 40 mm τοποθετούνται δύο στρώ-
σεις.  

δ. Για τη διάστρωση τσιµεντοκονίας χρησιµοποιούνται χαλύβδινοι ή ξύλινοι οδηγοί µε ευθύγραµµες ακµές που 
θα τοποθετούνται µε ανοχές ± 2 mm από την απαιτούµενη τελική στάθµη. Τα άκρα των οδηγών θα βρίσκο-
νται στην ίδια στάθµη. Οι οδηγοί θα ελέγχονται για τη σωστή στερέωση τους. 

ε. Μετά την περάτωση η τσιµεντοκονία θα πρέπει να παραµένει υγρή για µία περίοδο τουλάχιστον 7 ηµερών ή 
για όσο χρόνο απαιτείται για µία σωστή πήξη και σκλήρυνση. 

στ. Η περίοδος ξήρανσης της τσιµεντοκονίας είναι περίπου 2 - 6 εβδοµάδες ανάλογα µε το πάχος. Η υγρασία 
της τσιµεντοκονίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 3% πριν την τοποθέτηση ελαστικών δαπέδων. Οι τσιµε-
ντοκονίες θα πρέπει να προστατεύονται από υπερβολικά ταχεία ή ανοµοιόµορφη ξήρανση. 

ζ. Τα δάπεδα τσιµεντοκονίας (όχι έτοιµης) αποτελούνται από 2 στρώσεις τσιµεντοκονιάµατος 450 kg τσιµέντου 
µε χονδρόκοκκη και µετριόκοκκη άµµο και µια στρώση πατητού τσιµεντοκονιάµατος 600 kg τσιµέντου µε 
λεπτόκοκκη άµµο.  

η. Τα σοβατεπί από τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου έχουν πάχος 1,5 cm και πλάτος µέχρι 10 cm πατη-
τό µε µυστρί µέχρι την επίτευξη τελείως λείας επιφάνειας. 

θ. Τα λούκια τσιµεντοκονίας κατασκευάζονται στη συνάντηση εξωτερικών τοιχοποιιών και οριζόντιων στοιχείων 
του κτιρίου, είναι καµπύλου σχήµατος και έχουν διαστάσεις διατοµής σύµφωνα µε τα σχέδια. Χρησιµοποιεί-
ται τριπτή τσιµεντοκονία 450 kg τσιµέντου. Η οµοιοµορφία του σχήµατος επιτυγχάνεται µε τη χρήση οδηγού 
(µουρέλου). Οπλίζονται απαραίτητα µε κοτετσόσυρµα. Η εργασία θα είναι επιµελής, ώστε να επιτυγχάνεται 
πλήρης υγροµόνωση. 

ι. Η στέψη των στηθαίων µε τσιµεντοκονίαµα έχει πάχος 3 cm και αποτελείται από δύο στρώσεις τσιµεντοκο-
νιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε χονδρόκοκκη και µετριόκοκκη άµµο και από µια τρίτη στρώση πατητού 
τσιµεντοκονιάµατος των 600 kg τσιµέντου µε λεπτόκοκκη άµµο. Η τρίτη στρώση θα είναι πατητή µε µυστρί 
στην επιφάνεια αλλά και στην κάθετη µε διαµόρφωση των κλίσεων για την απορροή των υδάτων. 

1063.3.8 Βιοµηχανικό ∆άπεδο µε Σκληρυντικό  

α. Το υπόστρωµα επί του οποίου διαστρώνεται το βιοµηχανικό δάπεδο πρέπει να έχει σκληρυνθεί και εκτρα-
χυνθεί πριν τη διάστρωση. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 

- Όπλιση της επιφάνειας µε δοµικό πλέγµα τουλάχιστον Τ131. 

- ∆ιάστρωση τσιµεντοκονίας των 300 kg τσιµέντου, µε χονδρόκοκκη άµµο (0/7), συνεχούς κοκκοµετρι-
κής διαβάθµισης (η άµµος θα περιέχει όλα τα µεγλεθη κόκκων και σε ποσοστά όσο το δυνατόν πλη-
σιέστερα στις κοκκοµετρικές καµπύλες). Το συνολικό πάχος της στρώσης δεν θα είναι µεγαλύτερο από 
40 mm. Λαµβάνονται όλα τα µέτρα για την εξασφάλιση της οριζοντιότητας, των κλίσεων και της ενσω-
µάτωσης όλων των απαραίτητων εγκαταστάσεων και λοιπών εξαρτηµάτων του έργου. Κατά το χρόνο 
που η τσιµεντοκονία είναι νωπή αλλά και έχει αποκτήσει ικανή αντοχή (πρέπει να έχει κάθιση περίπου 
4 cm – 6 cm και να ρευστοποιείται µε ρευστοποιητή) διασπείρεται το σκληρυντικό σε 2 δόσεις. Ο ρευ-
στοποιητής είναι απαραίτητος για την εξάλειψη της εξίδρωσης, λόγω της οποίας προκαλούνται επιφα-
νειακές ρηγµατώσεις και µείωση της επιφανειακής µηχανικής αντοχής. Μετά κάθε διασπορά του σκλη-
ρυντικού υλικού στη τσιµεντοκονία, εφαρµόζεται συµπίεση µε µηχανικούς λειαντήρες, αποτέλεσµα της 
οποίας είναι η ενσωµάτωση του υλικού και η δηµιουργία µονολιθικού δαπέδου χωρίς κίνδυνο αποκόλ-
λησης.  

Συνοπτικά τα στάδια εφαρµογής είναι τα ακόλουθα: 

- διαµόρφωση µε δονητικό πήχη της επιφάνειας της τσιµεντοκονίας 
- διασπορά του σκληρυντικού υλικού (2/3 της ποσότητας), κατά το πρώτο στάδιο της πήξης της τσιµε-

ντοκονίας 
- επεξεργασία της επιφάνειας µε µηχανικό λειαντήρα 
- διασπορά του υπόλοιπου σκληρυντικού υλικού (υπόλοιπο 1/3 της ποσότητας) 
- φινίρισµα της επιφάνειας µε µηχανικό λειαντήρα προς κατασκευή λείας και αντιολισθηρής επίστρωσης 
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- χάραξη και κοπή των ψευδοαρµών, διατοµής 5 mm x 10 mm (η βάθους ίσου µε το 1/4 του συνολικού 
πάχους της τσιµεντοκονίας), σε φάτνωµα περίπου 20 m2 - 25 m2 

- προστασία επιφάνειας προς αποφυγή ρηγµατώσεων, µε βρεγµένες λινάτσες επί 7 ηµέρες, από την 
ελαφρά κυκλοφορία πεζών επί άλλες 36 h - 48 h και από αυτή των οχηµάτων επί άλλες 5 ηµέρες. 

β. Οι ψευδοαρµοί πληρούνται µε ασφαλτικό υλικό. 

γ. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου πρέπει να είναι αντιολισθηρή. 

δ. Όπου προβλέπεται από την εγκεκριµένη µελέτη, το δάπεδο θα χρωµατίζεται µε εποξειδικό χρώµα, σύµφω-
να µε τα οριζόµενα στην ΕΤΣΥ. Η εργασία συνιστάται να εκτελεστεί µετά την κατασκευή των άλλων τελειω-
µάτων του χώρου, ώστε ο χρωµατισµός να διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση µέχρι την παράδοση του έρ-
γου. 

1063.3.9 Μωσαϊκά 

α. Προβλέπονται κατά κανόνα µωσαϊκά µε λευκό τσιµέντο. Το είδος, το χρώµα και το µέγεθος των ψηφίδων 
καθώς και το µεταλλικό χρώµα φόντου, καθορίζεται από την αρχιτεκτονική µελέτη. Σε αντίθετη περίπτωση ο 
Ανάδοχος ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. Το πάχος του µωσαϊκού θα είναι 30 mm µε λευκό 
τσιµέντο αναλογίας τουλάχιστον 17 kg/m2 και ψηφίδες µέχρι Νο 8. 

β. Η ανάµιξη των υλικών γίνεται µε µηχανικό αναµικτήρα και το µίγµα που θα προκύψει πρέπει να είναι πλα-
στικό. 

γ. Η εξοµάλυνση της επιφάνειας γίνεται µε γαρµπιλόδεµα ελαχίστου πάχους 3 cm, λιθοσύντριµµα (γαρµπίλι) 
διαστάσεων 0,4 cm - 1 cm και αναλογία τσιµέντου 17 kg/m2. 

δ. Στα µωσαϊκά δάπεδα που εγκιβωτίζονται σε µαρµάρινες περιµετρικές µπορντούρες (περιθώρια) κατα-
σκευάζονται αρµοί σε κάνναβο περίπου 4 m x 4 m ως εξής: 

- είτε µε ευθύγραµµες διασταυρούµενες λάµες αλουµινίου 35/3 mm που στερεώνονται πριν την διά-
στρωση του µωσαϊκού σε τάκους ισχυρής τσιµεντοκονίας ανά 50 cm 

- είτε µε τοµή του µωσαϊκού µε τροχό (αρµοκόφτη) σ’ όλο το πάχος του και σε πλάτος 6 mm - 10 mm 
που πληρούται, αφού καθαριστεί πολύ καλά µε πεπιεσµένο αέρα, µε ειδικό υλικό πλήρωσης αρµών 
δαπέδων ή υδαρές τσιµεντοκονίαµα χυτού τσιµέντου, µε ή χωρίς µεταλλικό χρώµα, κατά τις οδηγίες 
της Υπηρεσίας 

- είτε µε ταινίες µαρµάρου, πλάτους 3 cm - 5 cm. 

ε. Τα στάδια της επίστρωσης µωσαϊκού είναι συνοπτικά τα ακόλουθα: 

- διαβροχή υποστρώµατος 
- διάστρωση δαπέδου  
- κυλίνδρωση 
- διασπορά ψηφίδων 
- κυλίνδρωση και διαβροχή µε αριάνι 
- λείανση 
- στίλβωση 

στ. Το υλικό κυλινδρώνεται επαρκώς και µε ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να αφήνει όσο το δυνατό λιγότερα 
κενά (φωλιές) και κατά τη λείανση της επιφάνειας να µην αποκολλούνται οι ψηφίδες. ∆εν πρέπει ωστόσο να 
κυλινδρώνεται υπερβολικά, γιατί το αριάνι βγαίνει στην επιφάνεια και αφήνει το υπόστρωµα ασύνδετο και µε 
µεγάλα κενά. Τα κενά πληρούνται (στοκάρονται) µε ισχυρό κονίαµα από µαρµαρόσκονη ή από τα ίδια υλικά 
µε το τσιµεντοκονίαµα του µωσαϊκού, αφού προηγουµένως αφαιρεθεί η παιπάλη. Μετά την διάστρωση του 
µωσαϊκού, το δάπεδο διαβρέχεται 3 φορές την ηµέρα, επί 3 ηµέρες τουλάχιστον. 

ζ. Ακολουθεί το πρώτο τρίψιµο µε µηχανή λείανσης µωσαϊκών µε σύγχρονη διαβροχή. Στη συνέχεια το δάπε-
δο καθαρίζεται, πλένεται και στοκάρεται. Μετά τουλάχιστον 5 ηµέρες γίνεται το δεύτερο τρίψιµο, καθάρισµα, 
πλύσιµο και στοκάρισµα. Η λείανση γίνεται το νωρίτερο 1 εβδοµάδα µετά την επίστρωση. Σε σηµεία µε δύ-
σκολη πρόσβαση η λείανση γίνεται µε το χέρι ή µε τριβείο. Ο κονιορτός που δηµιουργείται λόγω της εργασί-
ας λείανσης πρέπει να αποµακρύνεται, έτσι ώστε να µην επικάθεται στις τοιχοποιίες και στα υπόλοιπα τµή-
µατα της κατασκευής και να µη δυσχεραίνει τις µετέπειτα εργασίες. Η λείανση στα περιθώρια γίνεται µε τρι-
βείο ή χειρονακτικά. Εφόσον χρειαστεί πληρώνονται τυχόν κενά (στοκάρονται) και κατόπιν διεξάγεται συ-
µπληρωµατική λείανση. 

η. Τέλος το δάπεδο στιλβώνεται µε ειδικό υγρό στίλβωσης µωσαϊκών της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η ποιότητα 
της στίλβωσης στο καθαρό µωσαϊκό, ακόµα και στα σηµεία µε δύσκολη πρόσβαση θα πρέπει να είναι άρι-
στη. 

θ. Όσον αφορά στους αρµούς διαστολής ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής». 

ι. Η στάθµη των καλυµµάτων και εσχάρων φρεατίων και σιφωνιών δαπέδου θα είναι κατά 5 mm χαµηλότερη 
από την στάθµη του γύρω δαπέδου και ποτέ ίση ή υψηλότερη.  
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1063.3.10  Πλάκες Τσιµέντου 

α. Η ποιότητα των κονιαµάτων και των σχετικών υλικών ακολουθεί τα αναφερόµενα στο άρθρο «Κονιάµατα», 
ενώ για την παρασκευή τους ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο «Πλακίδια». Ειδικότερα το κονίαµα 
που χρησιµοποιείται είναι των 450 kg τσιµέντου και έχει πάχος 2 cm – 3 cm. 

β. Η τοποθέτηση των πλακών τσιµέντου θα εκτελεστεί κατά αντίστοιχο τρόπο µε την εργασία τοποθέτησης 
κεραµικών πλακιδίων που περιγράφεται στην παράγραφο «Πλακίδια». 

1063.3.11 Λινοτάπητες 

α. Τα κολλητά δάπεδα γενικά διαστρώνονται σε συνθήκες θερµοκρασίας που υποδεικνύονται από το εργο-
στάσιο παραγωγής. Τα φύλλα των δαπέδων παραµένουν στους προς επίστρωση χώρους 1 - 2 ηµέρες πριν 
την διάστρωση τους, προκειµένου να υποστούν µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα τις αλλοιώσεις από τις 
συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας του χώρου, πάντα κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 

β. Η απαιτούµενη εξοµάλυνση του προς επίστρωση δαπέδου γίνεται µε ειδικά υλικά προδιαγραφών του κατα-
σκευαστή της επίστρωσης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες αυτές και ως προς τον 
απαιτούµενο αριθµό στρώσεων του υλικού εξοµάλυνσης. ∆εν επιτρέπεται η επικόλληση λινοτάπητα σε υ-
πόστρωµα που είναι τραχύ και φέρει ανοµοιοµορφίες. Μετά την εξοµάλυνση διαστρώνεται το υλικό συγκόλ-
λησης και επικολλάται το υλικό µε ιδιαίτερη επιµέλεια.  

γ. Μεταξύ των φύλλων του λινελαίου τοποθετείται ελαστικό κορδόνι. Τα κορδόνια (συµπεριλαµβανοµένων και 
αυτών στις συναρµογές περιθωρίου – δαπέδου) πρέπει να βρίσκονται σε ευθυγραµµία, να µην προεξέχουν 
από το τελικό δάπεδο και οι συναρµογές τους να είναι αρίστης εµφάνισης. 

δ. Η συναρµογή του περιθωρίου και της επίστρωσης του δαπέδου επιτυγχάνεται είτε µε την τοποθέτηση κορ-
δονιού στη γωνία τοιχοποιίας – δαπέδου, και την τοποθέτηση λωρίδας περιθωρίου ύψους 8 cm από το ίδιο 
ή διαφορετικό υλικό µε το δάπεδο, είτε µε την κοπή του φύλλου του λινελαίου σε µικρή απόσταση από την 
τοιχοποιία (περίπου 10 cm), την τοποθέτηση κορδονιού σε εκείνο το σηµείο, κατόπιν την τοποθέτηση του 
επόµενου φύλλου λινελαίου και την καµπύλωσή του στη γωνία τοιχοποιίας - δαπέδου, ώστε να επικολληθεί 
στο απαιτούµενο ύψος επί της τοιχοποιίας. Στην περίπτωση αυτή τοποθετείται στη γωνία ειδικός οδηγός δι-
αµόρφωσης. 

ε. Το δάπεδο καθαρίζεται και στιλβώνεται µετά το πέρας όλων των οικοδοµικών εργασιών του χώρου, στον 
οποίο τοποθετείται. Για τον καθαρισµό και τη στίλβωση του δαπέδου απαιτούνται ειδικά εργαλεία και υλικά 
που πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού επίστρωσης. 

1063.3.12 Πλακίδια 

1063.3.12.1 Γενικές Απαιτήσεις 

α. Τα συστήµατα εγκατάστασης κεραµικών πλακιδίων αξιολογούνται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1204. 

β. Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης των πλακιδίων και για του-
λάχιστον 3 ηµέρες µετά την τοποθέτηση πρέπει να παραµένει πάνω από 10°C. Στην περίπτωση χρήσης 
αερόθερµου ή άλλου θερµαντικού σώµατος ο αέρας θα κατευθύνεται προς τα έξω για την αποφυγή φθορών 
λόγω διοξειδίου του άνθρακα. 

γ. Οι επικολλούµενες πλάκες και πλακίδια πρέπει να έχουν υγρανθεί, ώστε η πήξη της κόλλας ή του κονιάµα-
τος να είναι οµαλή.  

δ. Προετοιµασία Επιστρώσεων µε Πλακίδια 

- Πριν από την επίστρωση τσιµεντοκονίας επάνω σε υπόστρωµα από σκυρόδεµα, το σκυρόδεµα αυτό 
επαλείφεται µε άφθονο γαλάκτωµα PCI (Polychemie) ή άλλο εγκεκριµένο ισοδύναµο συνδετικό. 

- Οι εργασίες επιστρώσεων και επενδύσεων µε πλακίδια θα ξεκινούν µετά την πάροδο τουλάχιστον 4 
εβδοµάδων από την κατασκευή του δοµικού δαπέδου. 

- Το προσωπικό του Αναδόχου αριθµεί τα πλακίδια, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τοποθέτηση τους. 
Τα πλακίδια πριν την τοποθέτηση τους πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

ε. Κοπή και συναρµογές πλακιδίων 

- Η κοπή πλακιδίων περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή και θα γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε κανένα 
πλακίδιο να µην έχει επιφάνεια µικρότερη από το µισό της κανονικής επιφάνειας του. 

- Οι ακατέργαστες ακµές που προέρχονται από κοπές και τρυπήµατα θα λειαίνονται. Οι ακµές κοπής 
πλακιδίων θα είναι ίσες και οµαλές και θα εφαρµόζουν µε ακρίβεια σε τοµές και γύρω από εµπόδια.  

- Στην περίπτωση που στην προς επίστρωση επιφάνεια υπάρχουν προεξέχοντα τεµάχια (πχ Η/Μ εγκα-
ταστάσεις και σωληνώσεις), η κοπή των πλακιδίων θα γίνεται έντεχνα, έτσι ώστε µετά την τοποθέτηση 
και την αρµολόγηση, να καλύπτεται η οπή από τα ειδικά εξαρτήµατα (ροδέλες, καµπάνες, κτλ). και να 
είναι συνεπίπεδη µε το υπόλοιπο δάπεδο.  

- Οι ακµές πλακιδίων στους αρµούς διαστολής µορφώνονται κατάλληλα, ώστε να µπορούν να διαστρω-
θούν σωστά τα υλικά πλήρωσης και σφράγισης. Θα έχουν οµοιόµορφη επιφάνεια, έτσι ώστε να δέχο-
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νται την προκαταρκτική στρώση των στεγανοποιητικών υλικών. Τυχόν υπερχειλίσεις υλικού από τις 
ακµές αυτές θα αφαιρούνται µε λείανση, εφόσον απαιτείται από τον κατασκευαστή του υλικού σφράγι-
σης αρµών. 

στ. Οι πλάκες και τα πλακίδια επικολλούνται πάντοτε µε φρέσκα κονιάµατα και κόλλες, των οποίων η πήξη δεν 
έχει αρχίσει ακόµα. 

• Συνδετικό Κονίαµα 

- Στα πλακίδια που φέρουν εγκοπές στην οπίσθια πλευρά τους το κονίαµα θα πρέπει να τοποθετείται 
απευθείας στα πλακίδια. 

- Τα ενδεχόµενα κενά πληρούνται µε το ίδιο κονίαµα που χρησιµοποιήθηκε για το υπόστρωµα. 

- Το συνδετικό κονίαµα πλακιδίων δαπέδου θα είναι των 450 kg τσιµέντου και η τσιµεντοκονία πληρώ-
σεως των κενών θα είναι των 600 kg τσιµέντου. 

• Κόλλα 

- Ο χώρος πρέπει να αερίζεται επαρκώς.  

- Η ποσότητα που χρησιµοποιείται πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή συγκόλλη-
ση των πλακιδίων, να µην εξατµίζεται και να µη δηµιουργεί φυσαλίδες και αποκολλήσεις. Η χρήση υ-
περβολικής ποσότητας κόλλας δεν ενδείκνυται, γιατί προκαλείται εξίδρωση (δακρύσµατα), κυρίως στις 
περιοχές συναρµογής των πλακιδίων.  

- Η κόλλα διαστρώνεται µε ειδική οδοντωτή σπάτουλα µε πατούρα. 

- Η αρµολόγηση γίνεται µετά την έλευση ικανού χρονικού διαστήµατος από την τοποθέτηση των πλακι-
δίων, το οποίο ορίζεται από τον κατασκευαστή του υλικού συγκόλλησης. 

ζ. Κατά τακτά χρονικά διαστήµατα θα αφαιρείται ένα πλακίδιο µόλις τοποθετηµένο για να επιβεβαιώνεται ότι η 
όπισθεν πλευρά του έχει επικαλυφθεί σωστά. 

η. Μετά την αρµολόγηση και αφού σκληρυνθεί ο αρµόστοκος, ακολουθεί επιµελής καθαρισµός και τρίψιµο της 
επιφάνειας σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των πλακιδίων. ∆εν θα χρησιµοποιούνται 
λάδια και στιλβωτικές ουσίες ούτε και διαλύµατα οξέων χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. Σε αντίθετη περί-
πτωση, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων προστασίας για την αποφυγή 
της προσβολής των υλικών από οξέα. 

θ. Οι επιστρώσεις γύρω από καλύµµατα, εντοιχισµένα κουτιά Η/Μ κτλ, τα οποία βρίσκονται σε εσοχή, θα είναι 
συνεπίπεδες µε τις παρακείµενες επιφάνειες. Οι αρµοί θα διαµορφώνονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εί-
ναι συνεχείς. 

ι. Σε χώρους αποδυτηρίων, ντους και άλλους χώρους όπου υπάρχει απαίτηση απορροής υδάτων, η διά-
στρωση των πλακιδίων γίνεται µε ελάχιστες κλίσεις προς τις αποχετεύσεις όπως ορίζεται στην παράγραφο 
«Γενικές Απαιτήσεις» της παρούσας και οι εσχάρες των φρεατίων θα είναι ταπεινωµένες κατά 5 mm. 

1063.3.12.2 Αρµοί  

α. Για τους αρµούς διαστολής ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής» µε τις ακόλουθες συ-
µπληρώσεις. 

- Οι αρµοί θα επεκτείνονται σε όλο το υπόστρωµα και στο χονδροκονίαµα στις ίδιες θέσεις µε τους αρ-
µούς διαστολής του φέροντος οργανισµού του κτιρίου και όπου η επιφάνεια υπερβαίνει σε µήκος τα 5 
m και σε συµφωνηµένα ίσα οριζόντια και κατακόρυφα διαστήµατα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή των πλακιδίων, αλλά όχι περισσότερο από 4,5 m σε επιστρώσεις εσωτερικών χώρων και 3 
m σε επιστρώσεις εξωτερικών χώρων. 

- Οι αρµοί διαστολής πρέπει να στεγανοποιούνται. 

- Οι αρµοί διαστολής της κατασκευής δεν θα καλύπτονται µε πλακίδια αλλά µε ειδικά υλικά πλήρωσης - 
σφράγισης - κάλυψης. Θα ζητείται η γνώµη της Υπηρεσίας και θα λαµβάνεται η έγκρισή της για όλα τα 
προτεινόµενα µέτρα σχετικά µε τη µέθοδο µόρφωσης αρµών διαστολής, λωρίδων κτλ. 

β. Αρµοί µεταξύ των Πλακιδίων 

- Μεταξύ των πλακιδίων διαµορφώνονται αρµοί µε πλάτος που κυµαίνεται µεταξύ 1 mm - 3 mm, απολύ-
τως ευθυγραµµισµένοι και ισοπαχείς, κάθετοι µεταξύ τους και κάθετοι προς τους κύριους άξονες του 
χώρου, ευθύγραµµοι µεταξύ τοίχων και δαπέδων, εκτός αν υπάρχει διαφορετική υπόδειξη (από τα 
σχέδια ή την Υπηρεσία).  

- Τα πλάτη των αρµών µεταξύ των πλακιδίων διαµορφώνονται µε την παρεµβολή ειδικών σταυροειδών 
παρεµβυσµάτων που αφαιρούνται πριν την αρµολόγηση.  

- Το τελείωµα και οι ενώσεις πλακιδίων µε τµήµατα ή αντικείµενα που µπορεί να µετακινούνται δεν γίνε-
ται µε κονίαµα. Στις περιπτώσεις αυτές, χρησιµοποιείται µαστίχη, που παραµένει ελαστική. Για την ερ-
γασία αυτή θα ζητούνται οδηγίες από την Υπηρεσία και θα λαµβάνεται η έγκρισή της για τη σωστή ε-
κτέλεσή της. 



 

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων  σελ. 113 

1063.3.12.3 Αρµολόγηση 

Η αρµολόγηση γίνεται µε ακρυλικό αρµόστοκο ειδικό για πλακίδια. Πριν την αρµολόγηση, οι αρµοί πρέπει να είναι 
καθαροί και οµοιόµορφα υγροί. Η αρµολόγηση συνιστάται να γίνει 10-12 ώρες µετά τη διάστρωση των πλακιδίων. 
Το υλικό απλώνεται µε λαστιχένια σπάτουλα µε διαγώνια φορά στα πλακίδια και συµπιέζεται στους αρµούς µέχρι 
να µην παρουσιάζουν διάκενα. Πριν την ξήρανση του υλικού αφαιρούνται τα υπολείµµατα µε βρεγµένο σφουγγάρι. 
Τέλος, αφού το υλικό σκληρυνθεί επαρκώς η επιφάνεια των πλακιδίων σκουπίζεται µε µαλακό πανί. 

1063.3.13  Μάρµαρα- Γρανίτες 

α. Για τις επιστρώσεις µε µάρµαρα ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 1146. 

β. Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές συνθήκες (θερµοκρασία, αερισµός κτλ) και στην κοπή των πλακών ισχύ-
ουν οι ίδιες διατάξεις µε αυτές για την τοποθέτηση πλακιδίων.  

γ. Η ποιότητα των κονιαµάτων και των σχετικών υλικών θα ακολουθεί τα αναφερόµενα στο άρθρο «Κονιάµα-
τα», ενώ για την παρασκευή τους ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του παρόντος άρ-
θρου. Η προσθήκη ασβέστη στο τσιµεντοκονίαµα κολυµβητής τοποθέτησης πρέπει να αποφεύγεται, ενώ η 
εργασιµότητα του µίγµατος εξασφαλίζεται µε την προσθήκη χηµικών πρόσθετων. Για τα λευκά µάρµαρα 
συνιστάται η παρασκευή του κονιάµατος µε λευκό τσιµέντο και µαρµαρόσκονη. Η άµµος αποφεύγεται, όταν 
περιέχει προσµίξεις, που είναι πιθανό να επηρεάσουν την τελική εµφάνιση του δαπέδου. Χρησιµοποιείται 
κονίαµα ύφυγρο και µε λεπτόκοκκα αδρανή µε µικρή ή καθόλου περιεκτικότητα σε παιπάλη. 

δ. Η τοποθέτηση των πλακών γρανίτη και µαρµάρου θα εκτελεστεί κατά αντίστοιχο τρόπο µε την εργασία το-
ποθέτησης κεραµικών πλακιδίων που περιγράφεται στην παράγραφο «Πλακίδια» µε τις ακόλουθες ειδικές 
απαιτήσεις: 

- Το υπόστρωµα διαβρέχεται τουλάχιστον για 15 ηµέρες µετά τη διάστρωση του και πριν τη διάστρωση 
των πλακών. 

- Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται άλλου είδους επένδυση για τα κατακόρυφα στοιχεία, η επένδυ-
ση των περιθωρίων (σοβατεπί) θα αποτελείται από το ίδιο µάρµαρο ή γρανίτη µε αυτό της επίστρωσης 
του δαπέδου, πλάτους 8 cm και µήκους τουλάχιστον 1 m, λειοτριµένο και στιλβωµένο. 

- Η επίστρωση των βαθµίδων των κλιµακοστασίων επιτυγχάνεται µε πλάκες πλάτους όσο το πλάτος της 
βαθµίδας και µήκους όσο το πλάτος της κλίµακας. Τα µέτωπα (ρίχτια) επιστρώνονται µε πλάκες πά-
χους 2 cm, πλάτος όσο το µέτωπο και µήκος όσο το πλάτος της κλίµακας. Τα περιθώρια (σκαλοµέρια) 
θα είναι καταλλήλου µήκους, πλάτους 8 cm, από το ίδιο υλικό. 

- Σε όλα τα πατήµατα και την απόληξη των πλατύσκαλων προς την πρώτη κατιούσα βαθµίδα, διαµορ-
φώνεται εσοχή πλάτους 5 cm, επί της οποίας επικολλάται ειδική σκληρή αντιολισθηρή ταινία. 

- Τα µάρµαρα και οι γρανίτες τοποθετούνται είτε κολυµβητά σε βάση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg 
τσιµέντου, πάχους 2 cm – 3 cm (µέσο πάχος 2,5 cm) είτε µε τη χρήση ειδικής κόλλας πάχους στρώ-
σεως 3 mm. Οι στάθµες, η οριζοντιότητα, οι επιθυµητές κλίσεις και η χάραξη των αρµών τηρούνται µε 
τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Η διάστρωση γίνεται σε τόση επιφάνεια όση µπορεί να καλυφθεί µε 
πλάκες πριν το κονίαµα αρχίζει να πήζει. Στην πίσω πλευρά του µαρµάρου διαστρώνεται µια λεπτή 
στρώση συνδετικής κονίας καθαρού τσιµέντου µε νερό. Η πλάκα κατόπιν τοποθετείται επί της τσιµε-
ντοκονίας και συµπιέζεται µέχρι να έρθει στην απαιτούµενη στάθµη. Πριν από τη διάστρωση της κόλ-
λας το υπόστρωµα τσιµεντοκονίας πρέπει να έχει στεγνώσει επαρκώς. 

- Οι αρµοί µεταξύ των πλακών θα έχουν το µικρότερο δυνατό και οπωσδήποτε οµοιόµορφο πλάτος (α-
πό 2 mm – 5 mm), θα είναι ευθυγραµµισµένοι και θα πληρούνται τελείως µε κόλλα εποξειδικής βάσης 
δύο συστατικών. Οι αρµοί διαστολής του υποστρώµατος και του κτιρίου θα τηρηθούν και στην επί-
στρωση. Η πλήρωση των αρµών γίνεται µετά τουλάχιστον 6-8 ηµέρες αφού έχει ελεγχθεί η σκληρότητα 
της συνδετικής τσιµεντοκονίας και έχουν καθαριστεί οι αρµοί σε όλο τους το βάθος. 

- Όλα τα µαρµάρινα δάπεδα και οι κλίµακες θα λειοτριφθούν και θα στιλβωθούν στην εντέλεια χωρίς ε-
πιφανειακή στίλβωση αλλά µόνο µε µηχανικό τρόπο. Η λείανση της επιφάνειας των µαρµάρων γίνεται 
τουλάχιστον 10 µέρες µετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής της επίστρωσης. Η λείανση 
γίνεται µε λειαντική µηχανή εκτός από τις γωνίες και της ακµές της επίστρωσης, για τις οποίες χρησι-
µοποιείται σβουράκι. 

1063.3.14  Πατώµατα Ξυλείας 

1063.3.14.1 Γενικά 

α. Η επιφάνεια του δοµικού δαπέδου επί του οποίου τοποθετούνται τα δάπεδα ξυλείας θα είναι λεία, στεγνή, 
καθαρή και σταθερή. Τυχόν σαθρές επιφάνειες (πχ υπολείµµατα από µοκέτες κτλ) θα αφαιρούνται και το 
υπόστρωµα θα καθαρίζεται από σκόνες, ξένα σώµατα, λιπαρά υλικά κτλ πριν από την τοποθέτηση των 
καρφωτών ή κολλητών δαπέδων ξυλείας. Στην περίπτωση που η επιφάνεια του δοµικού δαπέδου παρου-
σιάζει ανοµοιοµορφίες και δεν πληρεί τις απαιτήσεις επιπεδότητας, ενδείκνυται η διάστρωση αυτοεπιπεδού-
µενου βιοµηχανικού δαπέδου, ως στρώση εξοµάλυνσης. 
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β. Για τα δοκιδωτά δάπεδα ισχύει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 13213 ενώ για τα υπερυψωµένα δάπεδα το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ 12825. 

γ. Η τοποθέτηση δαπέδων ξυλείας θα ξεκινά µετά το πέρας εργασιών του περιβλήµατος του κτιρίου (συµπερι-
λαµβανοµένων των κουφωµάτων και υαλοπινάκων) σε θερµοκρασίες µεταξύ 8°C - 35°C και σε υγρασία µέ-
χρι περίπου 50%. 

δ. Σε κατασκευές κολλητών δαπέδων για λόγους ηχοµόνωσης των υποκείµενων ορόφων θα τοποθετείται 
φύλλο πολυαιθυλενίου κλειστών πόρων, πάχους 5mm και ψευδοδάπεδο πάχους 4 cm – 5 cm από ελαφρό 
σκυρόδεµα. 

ε. Στις κατασκευές καρφωτών δαπέδων ξυλείας επί δοκίδων, το δάπεδο θα στερεώνεται επί ειδικών αντικρα-
δασµικών και αντιθορυβικών εξαρτηµάτων που προσφέρουν ηχοµόνωση 50 dB. 

στ. Τα κενά µεταξύ των δοκίδων θα πληρούνται µε κόκκους ηχοµονωτικού υλικού (διογκωµένος περλίτης ή διο-
γκωµένη πολυστερίνη ή σχετικά υλικά) ή ειδικό υαλοπάπλωµα. 

ζ. Περιµετρικά του χώρου στη συνάντηση δαπέδου - τοίχου, αφήνεται αρµός 6 mm - 8 mm για εξαερισµό, ο 
οποίος µπορεί να καλύπτεται µε ειδικό διάτρητο περιθώριο που στερεώνεται επί των τοίχων και αφήνει 2 
mm – 3 mm κενό. 

η. Όλα τα είδη καρφωτών δαπέδων ξυλείας ραµποτέ, σε λωρίδες ή παρκέ θα φέρουν και στις 4 πλευρές σχετι-
κές εντορµίες ή προεξοχές για την πλήρη εφαρµογή των δαπέδων χωρίς κενό στους αρµούς. 

θ. Για την προστασία των ξύλινων δαπέδων από ενδεχόµενη υγρασία πρέπει επί του υποστρώµατος και πριν 
την τοποθέτηση των δοκίδων ή του ψευδοπατώµατος (στα κολλητά δάπεδα) να τοποθετείται µια µεµβράνη 
Nylon ή PVC πάχους 1 mm. 

ι. Όπου προβλέπεται η τοποθέτηση ψευδοπατώµατος από µοριοσανίδες ή MDF, πρέπει να χρησιµοποιούνται 
ανθυγρά φύλλα και υψηλής πυκνότητας. 

ια. Η υγρασία των δοκίδων του ψευδοπατώµατος επί των οποίων τοποθετούνται τα παρκέ δρυός, πρέπει να 
είναι µικρότερη από 6% για υγρασία περιβάλλοντος 30% και µικρότερη από 7% για 40%. 

ιβ. Το πάχος του ψευδοπατώµατος από λευκή ξυλεία θα είναι τουλάχιστον 18 mm. Αν προβλέπεται η τοποθέ-
τηση ψευδοπατώµατος από µοριοσανίδες ή MDF υψηλής πυκνότητας, τo πάχος θα είναι τουλάχιστον 15 
mm. 

ιγ. Για την τοποθέτηση κολλητών ξύλινων δαπέδων (πχ µωσαϊκό παρκέ ή αντικολλητή ξυλεία) θα χρησιµοποι-
ούνται βινυλικές ή άλλες παρεµφερείς πλαστικές κόλλες κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή του δαπέδου. Η 
απαιτούµενη ποσότητα κόλλας εξαρτάται από το πορώδες των υλικών. Για την πλήρη και οµοιόµορφη επι-
κόλληση κάθε στοιχείο ξυλείας συµπιέζεται µε τη βοήθεια ξύλινου πήχη. 

ιδ. Τα καρφωτά ξύλινα δάπεδα καθαρίζονται µε ειδικά καθαριστικά και στη συνέχεια τρίβονται οι επιφάνειες 
τους µε ειδικές µηχανές πατωµάτων µε διάφορα υαλόχαρτα, ώστε να αποκτήσουν εντελώς λεία επιφάνεια 
και στη συνέχεια βερνικώνονται. 

1063.3.14.2 ∆άπεδα Λωρίδων Ξυλείας 

α. Τοποθετούνται καρφωτά επί δοκίδων (καδρονιών) λευκής ξυλείας ανά 30 cm – 50 cm ή επί ψευδοπατώµα-
τος, σανίδων λευκής ξυλείας ή ανθυγρών µοριοσανίδων µεγάλης πυκνότητας, που στερεώνονται επί των 
δοκίδων. 

β. Οι δοκίδες στερεώνονται επί ξύλινων τάκων που πακτώνονται στο δοµικό δάπεδο, µέσω ειδικών ηχοµονω-
τικών στηριγµάτων. Όπου δεν προβλέπεται η κατασκευή ψευδοπατώµατος, οι δοκίδες θα τοποθετούνται 
παράλληλα σε αξονική απόσταση 35 cm. Στην περίπτωση που προβλέπεται ψευδοπάτωµα, οι δοκίδες το-
ποθετούνται σε αξονική απόσταση 50 cm ή, σε περιπτώσεις µεγάλων παραλαµβανόµενων φορτίων, σε α-
ποστάσεις 35 cm – 40 cm. 

1063.3.14.3 ∆άπεδα Παρκέ και Μωσαϊκού Παρκέ 

α. Τοποθετούνται πάντα επί ψευδοπατώµατος λευκής ξυλείας πάχους 18 mm – 22 mm, ή ανθυγρών µοριοσα-
νίδων µεγάλης πυκνότητας, που στερεώνονται επί δοκίδων λευκής ξυλείας διατοµής 35 mm x 50 mm ή 40 
mm x 60 mm ή 50 mm x 70 mm ανά 45 cm – 60 cm. 

β. Οι δοκίδες στερεώνονται στο δοµικό δάπεδο µέσω ειδικών ηχοµονωτικών στηριγµάτων. 

γ. Τα µωσαϊκά παρκέ τοποθετούνται όπως τα καρφωτά παρκέ µε ειδικές κόλλες συµβατές µε το υπόστρωµα, 
βάσει των οδηγιών των κατασκευαστών τους. 

1063.3.14.4 Αντικολλητή Ξυλεία 

α. Τα δάπεδα αντικολλητής ξυλείας τοποθετούνται επί ψευδοπατωµάτων λευκής ξυλείας, ανθυγρού MDF ή 
µοριοσανίδων υψηλής πυκνότητας ή και απευθείας επί εντελώς λείων και καθαρών επιφανειών σκυροδέµα-
τος. 

β. Για την τοποθέτηση των αντικολλητών λωρίδων χρησιµοποιούνται κόλλες ταχείας πήξεως ή δύο συστατι-
κών. Οι κόλλες δύο συστατικών ενδείκνυνται για την τοποθέτηση λωρίδων µεγάλων διαστάσεων.  

γ. Πριν την επικόλληση καθαρίζονται οι υπό συγκόλληση επιφάνειες από ξένες ουσίες και σκόνες. Η επάλειψη 
της κόλλας εφαρµόζεται µε ειδική οδοντωτή σπάτουλα. Τα σχηµατιζόµενα αυλάκια θα είναι κάθετα προς τη 
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µεγάλη διάσταση των λωρίδων και θα πρέπει  να εξασφαλίζεται η επάλειψη της κόλλας και προς τις πλάγιες 
πλευρές έτσι ώστε οι λωρίδες να συγκολλούνται και µεταξύ τους. Για την εξασφάλιση της τέλειας επαφής 
µεταξύ των λωρίδων, τα στοιχεία πρέπει να χτυπηθούν µε λαστιχένιο σφυρί ή να πατηθούν. 

1063.3.14.5 Ανυψωµένα Ξύλινα ∆άπεδα 

α. Πριν από την τοποθέτηση του ανυψωµένου δαπέδου, το δοµικό δάπεδο πρέπει να είναι λείο, συµπαγές, και 
να έχει επαλειφθεί µε ειδική υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή, ιδιαίτερα αν το κενό µεταξύ επίστρωσης και δο-
µικού δαπέδου χρησιµοποιηθεί ως αγωγός κλιµατισµού χωρίς τη χρήση των συνήθων αεραγωγών. 

β. Τα µισά τεµάχια πλακών, που πιθανά να προκύψουν µετά τη χάραξη του κανάβου, είναι προτιµότερο να 
χρησιµοποιούνται στην περίµετρο. Οι πλάκες τοποθετούνται σε σχήµα σταυρού ξεκινώντας από το κέντρο 
προς την περίµετρο του χώρου. 

γ. Στις συναρµογές του δαπέδου µε κατακόρυφα δοµικά στοιχεία, τοποθετείται ειδικό αφρώδες ελαστικό πα-
ρέµβυσµα. Ο αρµός θα καλύπτεται µε σοβατεπί. 

1063.4 Έλεγχοι 
α. Ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο «Έλεγχοι» του άρθρου «Επενδύσεις- Επιστρώσεις, Γενικά». 

β. Το τελειωµένο δάπεδο θα είναι επίπεδο, οµαλό και δεν θα φέρει ανοµοιοµορφίες. Σε αντίθετη περίπτωση ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να το ανακατασκευάσει µε δικές του δαπάνες.  

1063.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

1063.5.1 Τσιµεντοκονίες 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε ο-
δού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλι-
κών και εξοπλισµού (αναµικτήρων, ικριωµάτων κτλ) για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργα-
σίας 

• η ανάµιξη των υλικών, η διάστρωση της τσιµεντοκονίας, η κυλίνδρωση και επεξεργασία της επιφάνειας. 

1063.5.2 Βιοµηχανικό ∆άπεδο µε Σκληρυντικό Υλικό 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο «Επενδύσεις – Επι-
στρώσεις, Γενικά» καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου συµπεριλαµβανοµένης κοπής και φθο-
ράς και µόρφωσης περιθωρίων και της προµήθειας και τοποθέτησης του οπλισµού. 

1063.5.3 Μωσαϊκό 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο «Επενδύσεις – Επι-
στρώσεις, Γενικά» καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου συµπεριλαµβανοµένης κοπής, φθοράς 
και µόρφωσης περιθωρίων. 

1063.5.4 Πλάκες Τσιµέντου 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο «Επενδύσεις – Επι-
στρώσεις, Γενικά». Περιλαµβάνονται επίσης τα ακόλουθα: 

• η κοπή των πλακών  
• η παρασκευή των απαιτούµενων κονιαµάτων σύνδεσης 
• ο καθαρισµός των αρµών από το πλεονάζον κονίαµα 
• η αρµολόγηση (και οι εργασίες παρασκευής των αντίστοιχων κονιαµάτων) 

1063.5.5 Λινοτάπητες 

α. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο «Επενδύσεις – 
Επιστρώσεις, Γενικά» καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου συµπεριλαµβανοµένης κο-
πής και φθοράς. Ειδικότερα στην τιµή µονάδος επίστρωσης από λινοτάπητα, περιλαµβάνονται, εκτός των 
ήδη προαναφερθέντων, τα ακόλουθα: 

- η εξοµάλυνση της επιφάνειας µε το ειδικό υλικό εξοµάλυνσης 
- η επικάλυψη των αρµών και συναρµογών των φύλλων µε το ειδικό κορδόνι 
- η κοπή των φύλλων  

β. Η µόρφωση των περιθωρίων επιµετράται και τιµολογείται ξεχωριστά από την επίστρωση του δαπέδου. Στην 
τιµή µονάδος περιλαµβάνεται επίσης η προσκόµιση και τοποθέτηση των οδηγών διαµόρφωσης του περι-
θωρίου. 
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1063.5.6 Πλακίδια 

Στην τιµή µονάδος εργασίας επίστρωσης µε πλακίδια περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο σχε-
τικό άρθρο «Επενδύσεις – Επιστρώσεις, Γενικά» καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου. Επίσης 
περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες: 

• η κοπή των πλακιδίων και η επεξεργασία των ακµών 
• οι εργασίες παρασκευής όλων των απαιτούµενων κονιαµάτων 
• η διαµόρφωση των αρµών διαστολής και τα απαιτούµενα υλικά 
• η αρµολόγηση 
• η διάνοιξη οπών για τη διέλευση των Η/Μ σωλήνων και λοιπών εγκαταστάσεων και η κάλυψη τους µε ειδικά 

τεµάχια ή υλικό πλήρωσης 
• η στρώση εξοµάλυνσης 

1063.5.7 Μάρµαρα, γρανίτες 

Στην τιµή µονάδος κάθε εργασίας επίστρωσης µε πλάκες γρανίτη ή µαρµάρου περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες 
που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο «Επενδύσεις - Επιστρώσεις, Γενικά». Επίσης περιλαµβάνονται οι ακόλουθες 
δαπάνες: 

• η κοπή των πλακών  
• οι εργασίες παρασκευής όλων των απαιτούµενων κονιαµάτων 
• η αρµολόγηση 
• η διαµόρφωση των αρµών διαστολής και τα απαιτούµενα υλικά 
• η διάνοιξη οπών για τη διέλευση των Η/Μ σωλήνων και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και η κάλυψη τους 

µε ειδικά τεµάχια ή υλικό πλήρωσης. 
• η λειότριψη, η στίλβωση και τα απαιτούµενα σχετικά υλικά 

1063.5.8 Ανυψωµένα Ξύλινα ∆άπεδα 

Στην τιµή µονάδος κάθε εργασίας ανυψωµένου ξύλινου δαπέδου περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρο-
νται στο σχετικό άρθρο «Επενδύσεις - Επιστρώσεις, Γενικά». Ειδικότερα: 

• η επάλειψη της επιφάνειας µε εποξειδική βαφή 
• η συναρµολόγηση και τοποθέτηση του δαπέδου 

1063.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο «Επιµέτρηση και Πληρωµή» του άρθρου «Επενδύσεις- Επιστρώσεις, 
Γενικά», σε συνδυασµό µε την ανωτέρω παράγραφο 1063.5 «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες».  

 

1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 

1081.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τις εργασίες παρασκευής ασβεστοκονιαµάτων και τσιµεντοκο-

νιαµάτων καθώς και τις απαιτήσεις για τα έτοιµα βιοµηχανικά κονιάµατα. 

β. Ως κονία, νοείται η συνδετική ύλη µε φυσική ή βιοµηχανική προέλευση που έχει συγκολλητικές ιδιότητες 
(π.χ. άσβεστος, τσιµέντο κτλ).  

γ. Ως κονίαµα, νοείται το µείγµα αδρανών, κονιών και νερού που χρησιµοποιείται ως συνδετικό υλικό στη δό-
µηση των τοιχοποιιών, στην παρασκευή επιχρισµάτων, στις αρµολογήσεις, στις πλακοστρώσεις κτλ. 

δ. Σύνθετα κονιάµατα είναι αυτά που περιέχουν δύο είδη κονιών.  

1081.2 Υλικά 

1081.2.1 Άµµος  

α. Η άµµος που προέρχεται από θραύση, πρέπει να είναι προελεύσεως λατοµείου της έγκρισης της Υπηρεσί-
ας, κατάλληλη ανάλογα µε τη χρήση του κονιάµατος. Για τσιµεντοκονιάµατα είναι προτιµότερο να είναι χα-
λαζιακή ή τουλάχιστον να προέρχεται από σκληρό ασβεστόλιθο. Πρέπει να έχει επίσης επαρκή µηχανική 
αντοχή και να µην αποσαθρώνεται.  

β. Η φυσική (θαλάσσια, ποταµίσια, ορυκτή) άµµος ενδείκνυται σε εργασίες που απαιτείται µεγαλύτερη ακρίβεια 
(λεπτά στρώµατα και αρµοί) αλλά απαιτεί επιµεληµένη πλύση και καθαρισµό από χώµα, άλατα κτλ. Η θα-
λάσσια άµµος δεν ενδείκνυται για επιχρίσµατα γιατί περιέχει άλατα που προκαλούν επανθίσµατα στο επί-
χρισµα. Η φυσική άµµος εµφανίζει τις ακόλουθες ιδιότητες: 

- Οι κόκκοι της είναι λιγότερο τραχείς. 



 

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων  σελ. 117 

- Περιέχει ελάχιστο ποσοστό σκόνης, µε αποτέλεσµα το κονίαµα να ξεραίνεται γρήγορα και να είναι λιγό-
τερο υγροσκοπικό. 

- Για την παρασκευή ενός m3 κονιάµατος, απαιτείται µικρότερο ποσοστό συνδετικής ουσίας µε καλύτε-
ρες ιδιότητες (µικρότερη συστολή ξήρανσης). 

- Για την παρασκευή ενός m3 κονιάµατος απαιτείται λιγότερο νερό, µε αποτέλεσµα τη µείωση της πιθα-
νότητας να παρουσιαστούν στο κονίαµα τριχιάσµατα (ραγάδες). 

γ. Η άµµος πρέπει να είναι απαλλαγµένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά συστατικά, τάλκη, 
µαρµαρυγία κτλ. Οι αντίστοιχες µέγιστες ανεκτές κατά βάρος περιεκτικότητες είναι 4% για την άργιλο, 1% για 
τα οργανικά συστατικά και 1% για τον τάλκη και τον µαρµαρυγία.  

δ. Κοκκοµετρική διαβάθµιση 

- Η άµµος που χρησιµοποιείται για την παρασκευή κονιαµάτων πρέπει να είναι πολύ καλά διαβαθµισµέ-
νη, καθώς από τη διαβάθµιση της εξαρτάται και η ποιότητα και η εµφάνιση του κονιάµατος. Ισχύουν οι 
γενικοί κανόνες για την κοκκοµετρική διαβάθµιση, σύµφωνα µε τους οποίους η κοκκοµετρική γραµµή 
πρέπει να είναι συνεχής, δηλαδή η άµµος να περιέχει όλα τα µεγέθη των κόκκων και σε ποσοστά όσο 
το δυνατόν πλησιέστερα στις ιδανικές κοκκοµετρικές καµπύλες (FULLER EMPA κτλ). 

- Γενικά στα κονιάµατα λιθοδοµών ή πλακοστρώσεων κτλ όπου το πάχος του κονιάµατος είναι µεγαλύ-
τερο από 15 mm χρησιµοποιείται χονδρόκοκκη άµµος (0/7). Στην περίπτωση πάχους του αρµού ή της 
στρώσης 8 mm - 15 mm χρησιµοποιείται µεσόκοκκη άµµος (0/3). Στην περίπτωση πάχους µικρότερου 
από 8 mm η άµµος πρέπει να είναι λεπτόκοκκη (0/1). 

- Η µεσόκοκκη άµµος (0/3) προσδιορίζεται από τα παρακάτω όρια: 

Πίνακας 1081.2.1.1:  Όρια µεσόκοκκης άµµου 

# 
Αµερικάνικα πρότυπα A.A.S.H.O: M 

92 αριθµός κόσκινου 

Κόσκινα 

Άνοιγµα βροχίδας 
[m] 

∆ιερχόµενο ποσοστό % κατά 
βάρος 

1 2 3 4 

1 Νο 8 2,38 100 

2 Νο 50 0,297 15-40 

3 Νο 100 0,149 0-10 

4 Νο 200 (παιπάλη) 0,074 0-5 

- Η αναλογία αργιλικών στοιχείων (ικανών να δηµιουργήσουν λάσπη) και των οποίων οι κόκκοι είναι µι-
κρότεροι των 0,02 mm, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% σε βάρος για κοκκοµετρική σύνθεση 0/7 και το 
4% σε βάρος για κοκκοµετρική σύνθεση 0/3. 

- Η άµµος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 20% κόκκους διάστασης ίσης ή µικρότερης των 0,2 mm. 

ε. Αν η άµµος είναι περίπου ισόκοκκη, τότε προτιµότερο είναι η πρόσµιξη της να γίνεται µε µέτρια παχύ ασβέ-
στη (µε ποσοστό υδράσβεστου 80% - 90%). 

στ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά εξέτασης δείγµατος άµµου από 
εγκεκριµένο εργαστήριο. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία επιβάλλει την αποµάκρυνση του υλικού και την 
αντικατάσταση του.  

ζ. Τα πρότυπα που ισχύουν για τα αδρανή κονιαµάτων είναι τα ακόλουθα: 

Πίνακας 1081.2.1.2:  Αδρανή Κονιαµάτων 

# Απαίτηση Πρότυπο 
1 2 4 

1 Αδρανή κονιαµάτων ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 

2 Ελαφρά αδρανή κονιαµάτων ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 

3 ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων ΕΝ 933 

4 ∆οκιµές µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων ΕΛΟΤ ΕΝ 1097 

5 ∆οκιµές αντοχής έναντι θερµικών και καιρικών µεταβολών ΕΛΟΤ ΕΝ 1367 

6 ∆ειγµατοληψία για έλεγχο γενικών ιδιοτήτων ΕΝ 932 

1081.2.2 Ασβέστης 

α. Ο ασβέστης θα είναι της καλύτερης ποιότητας του τύπου που κυκλοφορεί στο εµπόριο, µε περιεκτικότητα 
οξειδίου του ασβεστίου µαζί µε οξείδιο του µαγνησίου µεγαλύτερη του 95%. Ο πολτός που προέρχεται από 
το σβήσιµο του ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόµβους ή στερεές ουσίες και να αποτελείται κατά το µε-
γαλύτερο ποσοστό από κολλοειδούς µορφής ασβέστη. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πολτού ασβέστη 
που έχει µετατραπεί σε ανθρακικό ασβέστιο. Γενικά για τον ασβέστη ισχύει το πρότυπο ΕΝ 459. 
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β. Εάν χρησιµοποιηθεί σκόνη υδράσβεστου, αυτή πρέπει να περνάει εξ’ ολοκλήρου από κόσκινο οπής 0,25 
mm και να έχει οµοιόµορφο χρώµα. Τα κονιάµατα που έχουν προκύψει από υδράσβεστο πρέπει να χρησι-
µοποιούνται 2 h - 4 h µετά την παρασκευή τους. 

γ. Ιδιαίτερη προσοχή πάντως πρέπει να δίνεται στις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των πλίνθων σχετι-
κά µε την αναλογία ασβέστη στο κονίαµα (πολλές φορές συνιστούν την αφαίρεση του ασβέστη από το κονί-
αµα). 

δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά εξέτασης δείγµατος πολτού ασβέ-
στη από εγκεκριµένο εργαστήριο ως προς την καθαρότητα (ουδετεροποιηµένος ή καµένος ασβέστης κτλ) 
και τη µη πρόσµιξη του µε οποιαδήποτε ξένη ουσία. Στην αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία επιβάλλει την 
αποµάκρυνση του υλικού και την αντικατάσταση του. 

1081.2.3 Τσιµέντο 

α. Το τσιµέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, Portland, καθαρό και θα πληροί τα αναφερόµενα στο άρθρο 
«Σκυροδέµατα» και θα συµφωνεί µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 ή και το DIN 1164. ∆εν θα χρησιµοποιείται 
τσιµέντο ηλικίας πέραν των 3 µηνών. Το τσιµέντο που χρησιµοποιείται θα είναι του ίδιου τύπου καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών. 

β. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητά τη διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας για κάθε 5 t προσκοµιζόµενου τσιµέντου 
που χρησιµοποιείται σε κονιάµατα. Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι κάποιο δείγµα δεν πληροί τις προ-
διαγραφές, η αντίστοιχη ποσότητα απορρίπτεται και αποµακρύνεται µε ευθύνη του Αναδόχου από το εργο-
τάξιο.  

γ. Τσιµέντο µε ανοµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται µε 
σφίξιµο στο χέρι) θα αποµακρύνεται από το εργοτάξιο µε δαπάνες του Αναδόχου. 

1081.2.4 Νερό 

α. Για την κατασκευή των κονιαµάτων χρησιµοποιείται νερό που πληροί το σχετικό πρότυπο ΕΛΟΤ 345. Το 
νερό γενικά πρέπει να είναι καθαρό, διαυγές, γλυκό και πόσιµο. ∆εν πρέπει να περιέχει επιβλαβείς προσµί-
ξεις, όπως ελεύθερα οργανικά ή ανόργανα οξέα, φυτικές και γενικότερα οργανικές ουσίες, άργιλο σε αιώρη-
ση, διαλυτά σάκχαρα σε περιεκτικότητα µεγαλύτερη από 0,25%, διαλυτά άλατα, κυρίως θειικά (θειικό νάτριο 
ή το θειικό µαγνήσιο), ακόµα και χλωριούχα (χλωριούχο µαγνήσιο σε πυκνότητα µεγαλύτερη από 3%). ∆εν 
επιτρέπεται η χρήση νερού που έχει χρησιµοποιηθεί προηγουµένως για τον καθαρισµό εργαλείων και δο-
χείων. 

β. Στις περιπτώσεις χρήσης νερού για το οποίο η Υπηρεσία έχει αµφιβολίες, επιβάλλεται η εξέταση της καταλ-
ληλότητας του πριν τη χρήση του. 

γ. Σηµασία για την επιτυχία των επιχρισµάτων έχει η θερµοκρασία του νερού. Το χλιαρό νερό βοηθάει στην 
καλύτερη σκλήρυνση των κονιαµάτων. Απαγορεύεται η χρήση νερού που βρίσκεται κοντά στη θερµοκρασία 
πήξης του. 

1081.2.5 Έτοιµα Κονιάµατα 

α. Ανάλογα µε το συνδετικό υλικό παρασκευής τους, τα έτοιµα κονιάµατα διακρίνονται σε τσιµεντοκονιάµατα, 
ακρυλικά κονιάµατα, κονιάµατα µε σκληρυνόµενες ρητίνες και γυψοκονιάµατα. 

β. Ανάλογα µε τις ιδιότητες τους διακρίνονται σε θερµοµονωτικά, ηχοαπορροφητικά, διακοσµητικά και στεγα-
νοποιητικά. 

γ. Ανάλογα µε τη χρήση τους διακρίνονται σε κονιάµατα τοιχοποιίας, επιχρίσµατα πρώτης στρώσης, εσωτερι-
κά επιχρίσµατα τελικής στρώσης και εξωτερικά επιχρίσµατα τελικής στρώσης. 

δ. Τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά ελέγχου των ιδιοτήτων τους. 

ε. Στα κονιάµατα αυτά είναι δυνατόν να προστίθενται στο εργοστάσιο παραγωγής πρόσµικτα (π.χ. στεγανωτι-
κά, πλαστικοποιητές, συγκολλητικά υλικά ακρυλικής βάσης κτλ). 

στ. Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των τσιµεντοκονιαµάτων είναι τα ακόλουθα: 

- ειδικό βάρος στεγνού υλικού: 1600 kg/m3 – 1800 kg/m3 
- θερµοκρασιακή αντοχή από –30°C ως +70°C 
- αντοχή σε εφελκυσµό 18 kg/cm2 – 20 kg/cm2 
- θερµοκρασία εφαρµογής 5°C - 40°C 
- αντοχή σε κάµψη 40 kg/cm2 
- αντοχή σε θλίψη 90 kg/cm2 

ζ. Τα τσιµεντοκονιάµατα πρώτης και δεύτερης στρώσης δεν περιέχουν ασβέστη, χρησιµοποιούνται σε εξωτε-
ρικές και εσωτερικές επιφάνειες και εξασφαλίζουν υψηλές αντοχές και προστασία από τη διάβρωση. Περιέ-
χουν εκτός από τσιµέντο και ασβεστολιθική µεσόκοκκη άµµο (0/3) και ειδικά πρόσµικτα. Μερικά χαρακτηρι-
στικά τους είναι τα ακόλουθα: 

- κατακράτηση νερού 18% - 19% 
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- αντοχή σε θλίψη (µετά 28 ηµέρες) 120 kg/cm2 
- αντοχή σε κάµψη (µετά 28 ηµέρες) 30 kg/cm2 

η. Τα αδιάβροχα µαρµαροκονιάµατα τελικής στρώσης παρασκευάζονται µε λεπτόκοκκη λευκή µαρµαροκονία 
και λευκό τσιµέντο µε ειδικά πρόσµικτα και χρησιµοποιούνται για την τελική στρώση επιχρισµάτων. 

θ. Τα έτοιµα θερµοµονωτικά κονιάµατα είναι τσιµεντοκονιάµατα µε αδρανή άµµου και µικρών κόκκων περλίτη 
ή παρεµφερών θερµοµονωτικών υλικών και µε πρόσµικτα που εξασφαλίζουν την πρόσφυση.  Τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά τους είναι: 

- ειδικό βάρος κονίας 400 kg/m3 – 800 kg/m3 
- συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας 0,075 kcal/mh°C – 0,085 kcal/mh°C 
- αντίσταση στη διάχυση υδρατµών 6 – 8 
- αντοχή σε θλίψη (µετά 28 ηµέρες) 10 kg/cm2 – 15 kg/cm2 
- αντοχή σε κάµψη (µετά 28 ηµέρες) 4 kg/cm2 – 6 kg/cm2 

ι. Τα κονιάµατα ακρυλικής βάσης παράγονται µε βάση ακρυλικές ρητίνες και περιέχουν ίνες, οξείδια τιτανίου, 
κόκκους χαλαζοπυριτικής άµµου και άλλα παρεµφερή υλικά. Η ισορροπία µεταξύ των συστατικών οφείλεται 
στην ακρυλική ρητίνη και τα πρόσθετα που χρησιµοποιούνται και δηµιουργούν υδροαπωθητική µεµβράνη. 

ια. Τα κονιάµατα ρητινικής βάσης παράγονται µε βάση σκληρυνόµενες συνθετικές ρητίνες και περιέχουν κόκ-
κους χαλαζιακών κρυστάλλων και οξείδια σιδήρου. Παρουσιάζουν σηµαντικές ηχοθερµοµονωτικές και στε-
γανωτικές ιδιότητες και µεγάλη αντοχή στις δυσµενείς καιρικές µεταβολές. Για την πήξη των κονιαµάτων αυ-
τών χρησιµοποιούνται αντί νερού καταλύτες και σκληρυντικές ουσίες. Ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε ρη-
τίνες τα κονιάµατα αυτά δεν ρηγµατώνονται και έχουν µεγάλη ελαστικότητα. 

ιβ. Τα κονιάµατα µε υδράσβεστο και γύψο παράγονται µε βάση την υδράσβεστο, τον άνυδρο γύψο και ίχνη 
µαρµάρου µε επιπλέον χηµικά πρόσµικτα που εξασφαλίζουν ελαστικότητα, πλαστικότητα και πρόσφυση επί 
των επιφανειών, επί των οποίων εφαρµόζονται. Εφαρµόζονται σε 2 στρώσεις. Η πρώτη στρώση είναι αστά-
ρωµα πάχους 6 mm – 7 mm και η δεύτερη «γέµισµα» πάχους 1,8 mm – 2 mm.Τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
τους είναι τα ακόλουθα: 

- ειδικό βάρος στεγνού υλικού 1250 kg/m3 
- συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας 0,40 kcal/mh°C  
- αντοχή σε θλίψη 32 kg/cm2  
- αντοχή σε εφελκυσµό 14 kg/cm2  

ιγ. Για τα γυψοκονιάµατα, τους τύπους και την εφαρµογή τους ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 1248 ενώ για τον ορυ-
κτό γύψο που χρησιµοποιείται στην παραγωγή κονιαµάτων το ΕΛΟΤ 783. 

1081.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1081.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 

α. Η υδράσβεστος θα προσκοµίζεται µέσα σε σφραγισµένους σάκους ή ξύλινα κιβώτια και θα αποθηκεύεται 
συσκευασµένη σε στεγασµένους, απόλυτα ξηρούς χώρους. Οι συσκευασίες θα φέρουν τη σφραγίδα του ερ-
γοστασίου παραγωγής του υλικού.  

β. Η άµµος, κατά την αποθήκευση της στο εργοτάξιο πρέπει να προστατεύεται από διάφορες ουσίες, οι οποίες 
είναι δυνατό να προκαλέσουν τη ρύπανσή της. 

γ. Η αποθήκευση του τσιµέντου στο εργοτάξιο γίνεται σε ειδικές δεξαµενές (silo). Στην περίπτωση που δεν 
διατίθενται οι δεξαµενές, το τσιµέντο µεταφέρεται σε σφραγισµένους χάρτινους σάκους και αποθηκεύεται σε 
κλειστούς, καλά αεριζόµενους χώρους προστατευµένους από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες, πάνω 
σε ξύλινες, υπερυψωµένες κατά 30 cm από το έδαφος, πλατφόρµες µε ύψος στοίβαξης το πολύ 8 σάκους. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποθηκεύει ξεχωριστά τις παραλαµβανόµενες ποσότητες τσιµέντου, ώστε να 
είναι δυνατή η δειγµατοληψία ανά πάσα στιγµή. 

δ. Το έτοιµο κονίαµα µεταφέρεται σε σχετικώς ψυχρά δοχεία και δεν εκτίθεται άµεσα στην ηλιακή ακτινοβολία. 
Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα µεταλλικά καροτσάκια, δοχεία και λοιπά µέσα για τη µεταφορά και χρήση του 
κονιάµατος είναι σχετικώς ψυχρά. 

1081.3.4 Προστασία  

α. Στην περίπτωση που η εξωτερική θερµοκρασία είναι πάνω από 37°C και το ποσοστό σχετικής υγρασίας 
κάτω από 50%, όλα τα υλικά θα προστατεύονται και θα σκιάζονται από την απευθείας έκθεση στην ηλιακή 
ακτινοβολία. 

β. Στην περίπτωση που η εξωτερική θερµοκρασία είναι κάτω από 4°C, ο Ανάδοχος υποβάλλει προτάσεις 
προστασίας των υλικών υπό συνθήκες παγετού προς έγκριση στην Υπηρεσία. Τα µέτρα προστασίας που 
πρέπει να λαµβάνονται γενικά είναι τα ακόλουθα: 
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- Σε θερµοκρασίες κάτω από 4°C η άµµος ή το νερό του κονιάµατος θα θερµαίνονται, ώστε το παραγό-
µενο κονίαµα να έχει θερµοκρασία 4°C - 40°C. Η θερµοκρασία του κονιάµατος θα διατηρείται πάνω 
από τον παγετό για τουλάχιστον 48 ώρες µετά τη χρήση του στην κατασκευή.  

- Απαγορεύεται η χρήση υλικών που έχουν προσβληθεί από παγετό. 

1081.3.5 Σβήσιµο Ασβέστη 

α. Στην περίπτωση που το σβήσιµο του ασβέστη γίνεται στο χώρο του έργου, θα πρέπει ο ασβέστης να είναι 
καλά ψηµένος, καθόλου αλλοιωµένος από τον αέρα, τις βροχές και την υγρασία, όχι κονιοποιηµένος, παχύς 
και τέτοιος, ώστε να δίνει πολτό σε κανονική σύσταση. 

β. Ο ασβέστης πρέπει να σβήνεται αµέσως µόλις προσκοµισθεί στο εργοτάξιο, αλλιώς πρέπει να αποθηκεύε-
ται σε κλειστούς χώρους καλά αεριζόµενους και όχι υγρούς. Ο ασβέστης πρέπει µετά το σβήσιµο να παρα-
µένει στον ασβεστόλακκο και να καλύπτεται εντελώς από το νερό του σβησίµατος. 

γ. Η ανάδευση του µίγµατος ασβέστη και νερού µέσα στο κιβώτιο σβέσης, γίνεται αφού τελειώσει ο κοχλασµός 
που παράγεται από την ένωση των δύο αυτών υλικών και διαρκεί µέχρι το µίγµα να µεταβληθεί σε υδαρή 
πολτό, οπότε προστίθεται το επιπλέον νερό για τη µετατροπή του πολτού σε γαλάκτωµα. Η οπή, µέσα από 
την οποία ρέει το γαλάκτωµα στον ασβεστόλακκο, φέρει µόνιµο συρµάτινο διάφραγµα, για να συγκρατεί τα 
αδιάλυτα στοιχεία του ασβέστη που υπάρχουν στο κιβώτιο. Τα υπολείµµατα αυτά πρέπει ν’ αποµα-
κρύνονται πριν ξαναχρησιµοποιηθεί το κιβώτιο για νέο σβήσιµο. 

δ. Ο ασβεστόλακκος διανοίγεται σε αδιαπέρατο έδαφος, γιατί η µεγάλη απορροφητικότητα δηµιουργεί κίνδυνο 
ξήρανσης του φυράµατος. Η ωρίµανση («σίτεµα») πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 15 ηµέρες και θεωρείται 
ότι είναι επαρκής, όταν στην επιφάνεια του φυράµατος σχηµατισθούν ραγάδες ανοίγµατος δακτύλου. Στην 
περίπτωση που ο ασβέστης πρόκειται να χρησιµοποιηθεί µετά από πολλές ηµέρες από την ωρίµανσή του, 
προστατεύεται από τον ατµοσφαιρικό αέρα µέσα στον ασβεστόλακκο µε στρώµα άµµου που διατηρείται συ-
νεχώς υγρή. Η χρήση πολτού ασβέστη θα πρέπει να γίνεται όχι νωρίτερα από 15 ηµέρες από το σβήσιµο.  

ε. Το νερό που χρησιµοποιείται για το σβήσιµο του ασβέστη είναι καθαρό, πόσιµο και απαλλαγµένο από διο-
ξείδιο του άνθρακα ή διαλυµένα άλατα. 

1081.3.6 Γενικές Απαιτήσεις  

α. Εφόσον το κονίαµα προέρχεται έτοιµο από βιοµηχανία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγί-
ες χρήσης του (π.χ. οδηγίες για την ποσότητα τσιµέντου και νερού που πρέπει να προστεθεί στο εργοτάξιο, 
του πρόσµικτου που ενδεχοµένως πρέπει να προστεθεί σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 
για την προοριζόµενη χρήση κτλ). 

β. Τα πρόσµικτα δεν πρέπει να µειώνουν την αντοχή των κονιαµάτων και δεν πρέπει να έχουν επιπτώσεις 
στην αντοχή των υλικών και των κατασκευών που έρχονται σε επαφή (προσωρινή ή µόνιµη). Την ευθύνη 
για τυχόν βλάβες που µπορεί να προξενήσουν, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος ακόµη και αν τα πρόσµικτα 
έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. Πριν τη χρήση των εγκεκριµένων πρόσµικτων, ο Ανάδοχος παρασκευά-
ζει δείγµατα κονιαµάτων σε ποσότητες, που θα υποδεικνύει η Υπηρεσία. Η παρασκευή των δειγµάτων θα 
γίνεται 6 - 8 εβδοµάδες πριν τη χρήση του κονιάµατος στο έργο. Οι µέθοδοι δοκιµών για τα πρόσµικτα κονι-
αµάτων περιγράφονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 480, ενώ οι µέθοδοι δειγµατοληψίας περιγράφονται στο 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934. 

γ. Ειδικά όταν πρόκειται περί τσιµεντοκονιαµάτων, τα κονιάµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται αµέσως µετά την 
παρασκευή τους, γι’ αυτό και θα παρασκευάζονται πάντοτε σε ποσότητες τέτοιες, ώστε να µην ξηραίνονται 
πριν από τη χρήση τους. Κονίαµα που έχει σκληρυνθεί τόσο, ώστε να µην µπορεί να επανέλθει στην κανο-
νική του κατάσταση, µόνο µε κατεργασία και χωρίς προσθήκη νερού, απορρίπτεται. Ο τρόπος επεξεργασίας 
των µερικώς σκληρυµένων µιγµάτων για την απόκτηση της επιθυµητής πλαστικότητας καθορίζεται από την 
Υπηρεσία. Οι µέγιστοι χρόνοι µεταξύ παρασκευής και χρήσης ανάλογα µε το είδος του κονιάµατος για εσω-
τερικούς χώρους είναι οι ακόλουθοι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την Υπηρεσία: 

- για ασβεστοκονίαµα µε πολτό ασβέστη 3,5 h 
- για ασβεστοκονίαµα µε υδράσβεστο 5 h 
- για κονιάµατα µε τσιµέντο 2,5 h. 

1081.3.7 Αναλογίες 

α. Οι Αναλογίες των υλικών των κονιαµάτων πρέπει να τηρούνται αυστηρά και για το λόγο αυτό χρησιµοποι-
ούνται ειδικά δοχεία τυπικών διαστάσεων και ανάλογα του προορισµού των. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
δεν καθορίζονται οι αναλογίες στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη, ο Ανάδοχος θα τηρεί τις οδηγίες της Υπηρε-
σίας. 

β. Οι συνήθεις αναλογίες κονιαµάτων αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 1081.3.7 : Αναλογίες Κονιαµάτων 

# Είδος Κονιάµατος 

Τσιµέντο 
[kg/m3] 

Ασβέστης  

(κατ’ όγκο) 

Άµµος 

(κατ’ όγκο) 
1 2 3 4 5 

1 Ασβεστοκονίαµα 1:2 - 0,42 0,84 

2 Ασβεστοκονίαµα 1:2,5 - 0,36 0,90 

3 Ασβεστοκονίαµα 1:3 - 0,32 0,96 

4 Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 150 0,42 0,84 

5 Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2,5 300 0,36 0,90 

6 Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:3 450 0,32 0,96 

7 Τσιµεντοκονίαµα 350 350 0,10 1,12 

8 Τσιµεντοκονίαµα 400 450 0,10 1,06 

9 Τσιµεντοκονίαµα 600 600 0,10 1,00 
Πηγή: «∆οµική Τεχνολογία, Υλικά & Εφαρµογές», Σ.Κ. Κούκης 

γ. ∆εν επιτρέπονται αποκλίσεις στις αναλογίες των υλικών, χωρίς προηγουµένως να έχουν διεξαχθεί επιπλέον 
έλεγχοι και να έχουν προσκοµιστεί οι απαραίτητες εγκρίσεις.  

δ. Το κονίαµα που χρησιµοποιείται στη δόµηση τοιχοποιιών και στα επιχρίσµατα είναι τουλάχιστον 350 kg - 
400 kg ανά m3 κονιάµατος. Για τις εξωτερικές αρµολογήσεις χρησιµοποιούνται ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα 
που περιέχουν τουλάχιστον 450 kg τσιµέντου ανά m3 κονιάµατος. 

ε. ∆εν επιτρέπεται η χρήση φτυαριών για τη µέτρηση των απαιτούµενων ποσοτήτων. 

1081.3.8 Ανάµιξη 

α. Το κονίαµα θα παρασκευάζεται µε µηχανικό αναµικτήρα ανάλογα µε την απαιτούµενη ποσότητα. Η ανάµιξη 
θα διαρκεί επαρκές χρονικό διάστηµα, ώστε το µίγµα που προκύπτει κάθε φορά, να έχει οµοιογένεια σε όλη 
του τη µάζα. Πρακτική ένδειξη της οµοιογένειας του µίγµατος είναι η οµοιοµορφία του χρώµατος του. Ο χρό-
νος πρόσµιξης των υλικών στον αναµικτήρα µετά την προσθήκη όλων των υλικών (µαζί µε το νερό), δεν 
πρέπει να είναι λιγότερος από 5 λεπτά. Πρέπει πάντως να αποφεύγεται η υπερβολική ανάδευση. 

β. Ο αναµικτήρας πρέπει να είναι διακριβωµένος και να ρυθµίζει οµοιόµορφα και µε ακρίβεια την παρεχόµενη 
ποσότητα νερού.  

γ. Η ανάµιξη δεν θα επαναλαµβάνεται παρά µόνο στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από τον κατασκευαστή. 
Τα τσιµεντοκονιάµατα χρησιµοποιούνται εντός 2,5 h από την ανάµιξη. Τα ξηραµένα τσιµεντοκονιάµατα κρί-
νονται απορριπτέα και δεν χρησιµοποιούνται σε καµία περίπτωση (ούτε µε προσθήκη νερού και νέα ανάµι-
ξη). 

δ. Στην περίπτωση που η συνδετική ύλη είναι σε µορφή σκόνης (τσιµέντο, σκόνη υδρασβέστου κτλ), προηγεί-
ται η ανάµιξή της σε ξηρή κατάσταση µε το αδρανές υλικό και µετά θα γίνεται η ανάµιξη µε βαθµιαία προ-
σθήκη νερού. 

ε. Όταν πρόκειται για ασβεστοκονιάµατα ενισχυµένα µε τσιµέντο, το τσιµέντο αναµιγνύεται σε ξηρή κατάσταση 
µε την άµµο,  και το κονίαµα παρασκευάζεται µε προσθήκη στο µίγµα πολτού ασβέστη σε υδαρή µορφή.  

στ. Η προσθήκη στο κονίαµα συνδετικού υλικού σε µικρότερη ποσότητα από την προδιαγεγραµµένη, προκαλεί 
φθορές όπως µείωση αντοχής, δηµιουργία ρωγµών κτλ, ενώ η προσθήκη µεγαλύτερης ποσότητας προκα-
λεί ρηγµατώσεις από υπερβολική συστολή ξήρανσης κτλ.  

ζ. Η προσθήκη στο κονίαµα πολύ µικρότερης αναλογίας νερού προκαλεί αποσάθρωση ή αποκόλληση του 
επιχρίσµατος, το δε αντίθετο, εµφάνιση τριχοειδών ρωγµών, σηµαντική µείωση της αντοχής και της στεγα-
νότητας του κτλ. Γενική αρχή είναι ότι στα κονιάµατα πρέπει να προστίθεται λιγότερο, παρά περισσότερο 
από το απαιτούµενο συνολικά νερό και αυτό γιατί: 

- Όταν η ποσότητα του νερού είναι µεγαλύτερη από την απαιτούµενη, το κονίαµα παρουσιάζει φθορές 
µε πιθανότητα να επιδεινωθούν µε την πάροδο του χρόνου. 

- Η τυχόν έλλειψη ρευστότητάς του έχει περιθώριο να διορθωθεί µε την προσθήκη νερού µέχρι την επι-
τρεπόµενη αναλογία. 

- Στην περίπτωση που το κονίαµα έχει αυξηµένη ρευστότητα η διόρθωση είναι δυσκολότερη, γιατί πρέ-
πει να προστεθεί στο κονίαµα ποσότητα απ' όλα τα υλικά στην κατάλληλη αναλογία. 

η. Με ιδιαίτερη προσοχή ελέγχεται η ανάµιξη των αδρανών καθώς και η πήξη του κονιάµατος, έτσι ώστε να 
εντοπίζεται εγκαίρως η ανάγκη χρήσης επιταχυντή. 

θ. ∆εν επιτρέπεται η χρήση κονιάµατος στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- αν αρχίζει να χάνει τη ρευστότητα του (αρχίζει να πήζει) 
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- αν έχουν περάσει οι χρονικοί περιορισµοί της παραγράφου «Γενικές απαιτήσεις» του παρόντος, ακόµα 
και αν δεν έχει πήξει 

- αν κατά την κατασκευή το επίχρισµα πέσει στο δάπεδο 
- αν το κονίαµα περιέχει ορατά κοµµάτια ασβέστη 
- αν τα υλικά του κονιάµατος (τσιµέντο, ασβέστης, άµµος) δεν πληρούν τις προδιαγραφές. 

1081.4 Έλεγχοι  
α. Κάθε φορτίο έτοιµου βιοµηχανικού κονιάµατος που προσκοµίζεται στο Εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύεται 

από το σχετικό δελτίο αποστολής στο οποίο αναγράφονται: η κατηγορία κονιάµατος, οι αναλογίες ανάµιξης, 
το είδος του συνδετικού υλικού, η ποιότητα και ποσότητα των προσµίκτων και οι οδηγίες χρήσης του. Τα 
φορτία των κονιών (τσιµέντα, ασβέστης) απορρίπτονται από την Υπηρεσία και αντικαθίστανται µε δαπάνες 
του Αναδόχου στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- όταν δεν πληρούν τις προδιαγραφές  
- όταν οι συσκευασίες των υλικών έχουν υποστεί φθορές ή έχουν ρωγµές 
- όταν φορτία που προσκοµίζονται σε σάκους έχουν αποκτήσει ανοµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας ή 

έχουν ηµισκληρυνθεί (λόγω υγρασίας) 

β. Ο πολτός ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόµβους, µικρούς λίθους (άψητα, άµµο ή άλλες αδρανείς ουσί-
ες). Ειδικά όταν ο ασβέστης προορίζεται για την κατασκευή επιχρισµάτων, δεν επιτρέπεται να προέρχεται 
από το κατώτερο στρώµα του πολτού του ασβεστόλακκου (ως κατώτερο στρώµα νοείται το στρώµα µε πά-
χος 10 cm από τον πυθµένα). 

γ. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτελεί µε δικές του δαπάνες δειγµατοληπτικό έλεγχο για κάθε ποσότη-
τα 1 t άνυδρης ασβέστου, 5 t τσιµέντου και 100 m3 άµµου, που προορίζεται για την παρασκευή κονιαµάτων, 
µε σκοπό την εξακρίβωση των ιδιοτήτων τους. Η δειγµατοληψία γίνεται µε τη µέθοδο της τεταρτοδιαιρέσεως. 
Οι απαιτούµενες εργαστηριακές δοκιµές γίνονται σε εργαστήριο αναγνωρισµένο και εγκεκριµένο από την 
Υπηρεσία και θα γίνονται κατά τις οδηγίες του ΚΕ∆Ε και τα αντίστοιχα πρότυπα (για το τσιµέντο ΕΛΟΤ ΕΝ 
196, για τον ασβέστη ΕΛΟΤ ΕΝ 459, για τα αδρανή βλ. παράγραφο «Άµµος»). Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα 
να απαιτήσει από τον Ανάδοχο µελέτη κοκκοµετρικής σύνθεσης κονιαµάτων, προκειµένου να εξασφαλι-
σθούν οι επιθυµητές αντοχές και να είναι εφικτός ο δειγµατοληπτικός έλεγχος κατά τα ισχύοντα πρότυπα. 

δ. Ποσότητα τσιµέντου που κατά την προσκόµιση έχει ανοµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας (έχει σβωλιάσει) 
απορρίπτεται. Η Υπηρεσία δικαιούται να λαµβάνει δείγµατα από κάθε παρτίδα τσιµέντου που έρχεται στο 
εργοτάξιο και να διεξάγει δοκιµές σε αναγνωρισµένο εργαστήριο. Αν από τις ενδείξεις των δοκιµών προκύ-
ψει ότι το τσιµέντο δεν εκπληρώνει τους όρους του ισχύοντος Κανονισµού ή / και τους όρους του παρόντος 
και των υπόλοιπων Συµβατικών Τευχών, η ποσότητα που αντιπροσωπεύεται από το δείγµα απορρίπτεται 
και αποµακρύνεται από το εργοτάξιο. 

ε. ∆ιευκρινίζεται ότι η µη άσκηση ελέγχου ή η τυχόν διάγνωση ελαττωµάτων από έλεγχο που έχει γίνει ή και η 
προσωρινή αποδοχή υλικών που προσκοµίστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο 
από την υποχρέωση του να αποκαλύψει τα κρυµµένα µέρη των διαφόρων τµηµάτων των έτοιµων εργασιών 
και να καθαιρέσει ή να ανακατασκευάσει τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των οποίων διαπιστωθεί, 
ότι έγινε χρήση αδόκιµων υλικών. Επίσης δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την ποιότητα και το δόκι-
µο των υλικών και των εργασιών. 

1081.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
α. Η δαπάνη για τις εργασίες κονιαµάτων συµπεριλαµβάνεται στη συνολική δαπάνη της εργασίας για την ο-

ποία προορίζεται το κονίαµα (π.χ. για την κατασκευή τοιχοποιίας οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς 
των υλικών καθώς και η παρασκευή των κονιαµάτων συµπεριλαµβάνονται στην τιµή µονάδας της εργασί-
ας). 

β. ∆ιευκρινίζεται πάντως ότι στις δαπάνες της εκάστοτε εργασίας που περιέχει χρήση κονιαµάτων περιλαµβά-
νονται τα ακόλουθα: 

- Η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση και µε οποιονδήποτε τρόπο στον τόπο του 
έργου (και σε οποιαδήποτε στάθµη) όλων των ειδών υλικών κονιών και κονιαµάτων. 

- Η επεξεργασία των υλικών και η εργασία ανάµιξης για την παραγωγή κονιαµάτων στο εργοτάξιο. 

- Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση της εργασί-
ας, έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και 
σχέδια.  

1081.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Ουδεµία από τις εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο αναφορικά µε κονιάµατα, δεν εµφανίζεται στο 

Τιµολόγιο και ως εκ τούτου δεν θα επιµετράται ξεχωριστά. 
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β. Οι εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο, δεν θα πληρώνονται ιδιαιτέρως αλλά νοούνται ότι οι δαπάνες 
τους περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου για τα άρθρα που χρησιµοποιού-
νται κονιάµατα. 

 

1082. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

1082.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισµάτων και γυψοκονιαµάτων  επί 

επιφανειών τοιχοποιίας ή δοµικών στοιχείων από σκυρόδεµα. 

β. Ως επίχρισµα νοείται η επένδυση µιας όψης µε κονίαµα. Οι εργασίες επιχρισµάτων που καλύπτει το παρόν 
Τεύχος είναι οι ακόλουθες: 

- πεταχτά επιχρίσµατα  
- σαγρέ επιχρίσµατα  
- εσωτερικά τριπτά επιχρίσµατα µαρµαροκονίας 
- τριπτά τσιµεντοκονιάµατα ή τσιµεντοασβεστοκονιάµατα 
- εξωτερικά επιχρίσµατα µαρµαροτσιµεντοκονίας 
- επιχρίσµατα τσιµεντοκονίας τριπτά ή πατητά 600 kg τσιµέντου 
- επιχρίσµατα επί µεταλλικού πλέγµατος 
- επιχρίσµατα µε γυψοκονιάµατα 
- θερµοµονωτικά επιχρίσµατα 
- ειδικά, έτοιµα, βιοµηχανικά επιχρίσµατα 

1082.2 Υλικά 

1082.2.1 Γενικά 

α. Οι προδιαγραφές των υλικών που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή κονιαµάτων για επιχρίσεις αναφέ-
ρονται στο άρθρο «Κονιάµατα» και συµπληρώνονται από τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο. 

β. Τα αδρανή υλικά δεν θα περιέχουν ουσίες που είναι δυνατόν να µειώσουν την εµφάνιση ή τον προορισµό 
του επιχρίσµατος και τα άλλα ενσωµατωµένα υλικά. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην κοκκοµετρική σύνθεση 
των αδρανών, την οποία θα υποβάλλει ο Ανάδοχος για κάθε είδος κονιάµατος προς έγκριση. 

γ. Ο ασβέστης των επιχρισµάτων πρέπει να είναι παχύς ή τουλάχιστον µέτρια παχύς (ποσοστό σε υδράσβε-
στο τουλάχιστον 80%). Ένδειξη του πάχους είναι η απόχρωση του. Όσο λευκότερος είναι ο πολτός, τόσο 
παχύτερος είναι. Κατά κανόνα ο παχύς ασβέστης (ποσοστό υδράσβεστου πάνω από 90%), πρέπει να ανα-
µιγνύεται µε καλά κοκκοµετρηµένη άµµο. 

1082.2.2 Μεταφορά και Αποθήκευση 

α. Όλα τα υλικά θα προστατεύονται έναντι της θερµότητας, βροχής και µόλυνσης από ξένα σώµατα και θα α-
ποθηκεύονται σύµφωνα και µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα µεταλλικά αντικείµενα θα καλύπτονται µέχρι 
τη χρήση τους. 

β. Τα υλικά χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τη χρονική σειρά παραλαβής, (δηλαδή χρησιµοποιούνται πρώτα τα 
υλικά των παλαιότερων παραλαβών).  

1082.2.3 Γύψος 

Η γύψος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο φρέσκια, καθαρή, καλά κονιοποιηµένη και µαλακή στην α-
φή. ∆εν θα χρησιµοποιείται γύψος παλαιότερη των 3 µηνών. Αναµειγνυόµενη µε νερό πρέπει να στερεοποιείται 
µέσα σε ελάχιστα λεπτά. Στο γυψοκονίαµα προστίθεται ασβέστης ή κόλλα µε σκοπό την καθυστέρηση της πήξης 
του. Απαγορεύεται η χρήση ακόµη και ελάχιστης γύψου στα εξωτερικά επιχρίσµατα ή για τη στερέωση και τον ε-
γκιβωτισµό µεταλλικών στοιχείων. Για τη γύψο που χρησιµοποιείται στα κονιάµατα ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 783 
ενώ για τους ορισµούς, τις απαιτήσεις και τις µεθόδους δοκιµών των γυψοκονιαµάτων το DIN 13279. 

1082.2.4 Μαρµαροκονία 

Η µαρµαροκονία θα προέρχεται από καθαρό µάρµαρο, θα είναι της καλύτερης ποιότητας, λευκή, αµιγής απαλλαγ-
µένη ξένων ουσιών και ανάλογα µε τον προορισµό της λεπτόκοκκη (τελείως κονιοποιηµένη) ή χονδρόκοκκη (ρύζι) 
Ν

ο 1 - 3. Σε καµία περίπτωση όµως δεν θα είναι «πούδρα». Θα είναι επίσης καλά λειοτριµµένη.  

1082.2.5 Χρωστικές Ουσίες 

Οι χρωστικές ουσίες που προστίθενται στα κονιάµατα επιχρισµάτων πρέπει να είναι λειοτριµένες, να µην διαλύο-
νται στο νερό, να µην επηρεάζονται από τα αλκάλια και να µην επιδρούν στις συνδετικές ουσίες του κονιάµατος. Η 
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ανάµιξη χρωστικών ουσιών στα κονιάµατα γίνεται πριν τη διαβροχή τους. Στα επιχρίσµατα που περιέχουν πολτό 
ασβέστη, η χρωστική ουσία ανακατεύεται µε τα υλικά του κονιάµατος πριν από αυτόν. 

1082.2.6 Στεγανωτικά Μάζας 

α. Τα στεγανωτικά µάζας είναι πρόσθετα µονωτικά υλικά σε µορφή σκόνης ή σε υγρή µορφή. Όταν προστίθε-
νται στα κονιάµατα επιχρισµάτων, τους προσδίδουν στεγανωτικές ιδιότητες, οι οποίες εξαρτώνται από το 
προστιθέµενο υλικό, από το ποσοστό ανάµιξης στο κονίαµα και από τον τρόπο ανάµιξης του µε τα συστατι-
κά του κονιάµατος. 

β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την χρήση στεγανωτικού µάζας, να υποβάλλει προς έλεγχο και έγκριση 
στην Υπηρεσία τις οδηγίες χρήσης και τα πιστοποιητικά ποιότητας του υλικού. ∆ιαφορετικά, η Υπηρεσία δι-
καιούται να µην επιτρέψει τη χρήση του και να επιβάλλει την αντικατάσταση του. 

1082.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1082.3.1 Γενικά 

α. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, εφόσον απαιτείται, την τµηµατική ή συνεχή εκτέλεση της εργασίας κατά τις οδηγί-
ες της Υπηρεσίας και είναι υποχρεωµένος να διαθέτει όλον τον απαιτούµενο εξοπλισµό και υλικά έγκαιρα 
για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Προτού χρησιµοποιηθεί οποιοσδήποτε µηχανικός 
εξοπλισµός για εργασίες επιχρίσµατος, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η έγκριση της Υπηρεσίας. 

β. Τα ικριώµατα που χρησιµοποιούνται για τις επιχρίσεις (σταθερά ή κινητά) δεν θα έρχονται σε επαφή µε τις 
προς επίχριση επιφάνειες, και δεν θα στερεώνονται στα τοιχώµατα µε εγκάρσιες δοκίδες (τρυπόξυλα). Θα 
είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπι-
κού. Τα ικριώµατα για τα εσωτερικά επιχρίσµατα µπορεί να είναι κινητά. Για τα εξωτερικά επιχρίσµατα τα ι-
κριώµατα θα στερεώνονται στην κατασκευή µέσω των υπαρχόντων παραθύρων, θυρών κτλ αλλά µε τη 
χρήση ορθοστατών που τοποθετούνται εσωτερικά στην κατάλληλη πυκνότητα και σφηνώνονται µεταξύ ο-
ροφής και δαπέδου.  

γ. Μετά το τελείωµα των εργασιών επιχρισµάτων όλοι οι χώροι και ο εξοπλισµός που βρίσκεται µέσα σ’ αυ-
τούς καθαρίζονται µε επιµέλεια. Ακάθαρτα νερά που περιέχουν διάφορα υλικά (γύψο, ασβέστη, τσιµέντο, 
κτλ) δεν θα απορρίπτονται στις αποχετεύσεις χώρων εργασίας και δεν επιτρέπεται να φθάνουν µέχρι τα συ-
στήµατα υπονόµων µέσω υπαιθρίων αποχετεύσεων ή εκροών ταρατσών και δαπέδων. Τα µπάζα και τα 
απόβλητα θα αποκοµίζονται και θα αποτίθενται σε κατάλληλο χώρο που έχει προταθεί από τον Ανάδοχο και 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος επίσης, να αποµακρύνει τα εργαλεία, τα ι-
κριώµατα, τα υλικά κτλ από το εργοτάξιο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρ-
χές της περιοχής. 

δ. Το υλικό και η κατάσταση του υποβάθρου αποτελούν βασικά στοιχεία για την επιλογή του επιχρίσµατος. 

- Στην περίπτωση υποβάθρου χωρίς πόρους, ανθεκτικού και λείου (χυτό σκυρόδεµα, ολόσωµοι βαρείς 
τσιµεντόλιθοι ή στοιχεία σκυροδέµατος και πυκνοί συµπαγείς κεραµικοί πλίνθοι), η πρώτη στρώση 
πρέπει να είναι πεταχτή. Το συνολικό πάχος του επιχρίσµατος δεν θα ξεπερνά τα 16 mm. 

- Εναλλακτικά στην περίπτωση υποβάθρου από χυτό σκυρόδεµα, η επιφάνειά του πρέπει να εκτραχυν-
θεί για να µπορεί να ενσωµατωθεί το επίχρισµα. Αυτό επιτυγχάνεται και µε τη χρήση ειδικών ξυλοτύ-
πων µε ελαφρό ανάγλυφο στην εσωτερική τους επιφάνεια. 

- Σε σχετικά ανθεκτικό και πορώδες υπόβαθρο (π.χ. τσιµεντόλιθοι από ελαφροσκυρόδεµα) η πρόσφυση 
του επιχρίσµατος είναι ικανοποιητική και βελτιώνεται µε το σκάψιµο των αρµών. Αν ο τοίχος παρουσιά-
ζει ανοµοιόµορφη απορροφητικότητα η πρώτη στρώση είναι πεταχτή. 

- Αν το υπόβαθρο είναι πορώδες µε σχετικά περιορισµένη αντοχή (αφροσκυροδέµατα, ή µερικά ελα-
φροσκυροδέµατα µε ελαφρά αδρανή και µαλακά τούβλα) και πολύ απορροφητικό, πρέπει να διαβραχεί 
πριν την εφαρµογή.  

- Αν το υπόβαθρο είναι από σκυρόδεµα χωρίς λεπτόκοκκα υλικά (δηλαδή χωρίς επαρκή απορροφητικό-
τητα), το επίχρισµα έχει καλή πρόσφυση διότι η επιφάνεια είναι τραχεία αλλά πρέπει να εφαρµοστεί 
αρκετά παχιά πρώτη στρώση επιχρίσµατος, ώστε να καλύψει τα κενά και να δώσει απορροφητική επι-
φάνεια για την τελική στρώση. 

- Στις περιπτώσεις που το υπόβαθρο αποτελείται από κατασκευή µε ξύλινο ή µεταλλικό σκελετό, ελαφρά 
ή µονωτικά πετάσµατα, φθαρµένη τοιχοποιία, ανώµαλη επιφάνεια, παλιούς σοβάδες ή χρώµατα, αλ-
λαγή υλικού ή άλλα ευαίσθητα σηµεία, η πρώτη στρώση επιχρίσµατος θα είναι παχιά και θα ενισχύεται 
µε ελαφρό πλέγµα ή νερβοµετάλ. Το συνολικό πάχος του επιχρίσµατος θα φτάνει τα 25 mm. 

- Στην περίπτωση που το υπόβαθρο αποτελείται από πλίνθους που περιέχουν θειούχες προσµίξεις, 
πρέπει το επίχρισµα να επιτρέπει την αναπνοή του τοίχου, ώστε να παρεµποδίζεται η παραµονή της 
υγρασίας στον τοίχο για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Γενικά οι πλίνθοι που πρόκειται να επιχριστούν 
δεν πρέπει να περιέχουν θειούχες προσµίξεις σε ποσοστό πάνω από 0,5% και τα τσιµεντοκονιάµατα 
θα αποτελούνται οπωσδήποτε από τσιµέντο Portland ανθεκτικό στη επίδραση του θείου. 
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ε. Η επιθυµητή εµφάνιση των επιχρισµάτων επιτυγχάνεται µε την επιλογή του χρώµατος και της υφής τους. Η 
υφή των επιχρισµάτων εξαρτάται από τα ακόλουθα: 

- το µέγεθος και το σχήµα των αδρανών 
- τη σύνθεση του µίγµατος της τελικής στρώσης 
- τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για την εφαρµογή και τον τρόπο χρήσης του 
- την ειδική επιφανειακή επεξεργασία της τελικής επιχρισµένης επιφάνειας 

στ. Τα επιχρίσµατα δεν πρέπει να είναι ισχυρότερα από την επιφάνεια, επί της οποίας τοποθετούνται, γιατί αλ-
λιώς οι τάσεις που ασκεί το επίχρισµα στο υπόβαθρο κατά τη συρρίκνωση του µπορούν να προκαλέσουν 
ρωγµές σε ένα από τα δύο υλικά ή να δηµιουργήσουν αποκολλήσεις. Για τον ίδιο λόγο κάθε στρώση επι-
χρίσµατος δεν πρέπει να είναι ισχυρότερη από την προηγούµενη της. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση δια-
φορετικών µιγµάτων ανά στρώση ή την κατασκευή στρώσεων µικρότερου πάχους από τις προηγούµενες. 
Στην περίπτωση που απαιτείται ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό και σκληρό φινίρισµα, η τελική στρώση µπορεί να 
είναι ισχυρότερη από τις προηγούµενες αλλά πολύ λεπτή (πάχος 3 mm – 4 mm). 

1082.3.2 Ανοχές 

α. Το πάχος των διαφόρων ειδών επιχρισµάτων καθορίζεται ανάλογα µε τη θέση εφαρµογής καθώς και από 
τον σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί. Οι αποκλίσεις του πάχους από το µέσο απαιτούµενο θα είναι ±10%. 

β. Οι επιχρισµένες επιφάνειες οροφών και τοίχων θα έχουν την κλίση που προβλέπεται από τη µελέτη και τα 
Συµβατικά Σχέδια (ανάλογα µε την περίπτωση οριζόντιες, κατακόρυφες ή επικλινείς), θα είναι επίπεδες και 
δεν θα αποκλίνουν περισσότερο από 2 mm ως προς ευθύγραµµο πήχη 2 m, ο οποίος θα τοποθετείται σε 
οποιαδήποτε θέση. 

γ. Ως προς την ευθυγράµµιση της διαµόρφωσης ακµών (λαµπάδων κτλ) επιτρέπεται απόκλιση µέχρι 1mm σε 
πήχη 1 m. 

δ. Τα κουτιά διακλαδώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών και των λοιπών Η/Μ εγκαταστάσεων θα είναι απόλυτα 
ευθυγραµµισµένα σε σχέση µε τις επιχρισµένες επιφάνειες µε ανοχή εσοχής 2 mm. Η δηµιουργία προεξο-
χών δεν επιτρέπεται. Σε καµία περίπτωση τα κουτιά αυτά δεν θα αποτελούν οδηγούς επιχρισµάτων. Αν δι-
απιστωθεί ότι η τοποθέτησή τους δεν είναι σωστή θα αφαιρούνται και θα επανατοποθετούνται, προκειµένου 
τα επιχρίσµατα να αποκτούν το απαιτούµενο πάχος και επιπεδότητα. 

1082.3.3 ∆είγµατα 

α. Πριν την έναρξη των εργασιών επιχρισµάτων, κατασκευάζονται δείγµατα για όλους τους τύπους επιχρισµά-
των επί επιφανειών (τοιχοποιίας, οροφής ή δοµικού στοιχείου) που υποδεικνύει η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος 
δεν δικαιούται επιπλέον αποζηµίωση για την κατασκευή των δειγµάτων. 

β. Τα δείγµατα δεν θα είναι µικρότερα των 2 m2. Το δείγµα επιφάνειας που εγκρίνεται από την Υπηρεσία αντι-
προσωπεύει τις εργασίες επιχρισµάτων (είτε πρόκειται περί επιχρισµάτων 3 στρώσεων είτε πρόκειται περί 
επιχρισµάτων µιας στρώσεως). 

γ. Τα δείγµατα παραµένουν στο εργοτάξιο και πρέπει να προστατεύονται από ενδεχόµενες φθορές. 

1082.3.4 Γενικές Απαιτήσεις 

α. Όλες οι τελειωµένες, επιχρισµένες επιφάνειες (συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που πρόκειται να επενδυ-
θούν) θα είναι απόλυτα λείες και ευθυγραµµισµένες. Οι λωρίδες συναρµογής των διαφορετικών χρονικών 
φάσεων της επίχρισης, θα είναι επίσης λείες και δεν θα είναι εµφανείς. 

β. Ο Ανάδοχος θα λαµβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις σε όλα τα στάδια της εργασίας, ιδίως κατά την 
επιλογή των κατάλληλων υλικών και κατάλληλης αναλογίας κονιαµάτων και κατά την προετοιµασία της 
προς επίχριση επιφάνειας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η επιχρισµένη επιφάνεια δεν θα παρουσιάσει ρωγµές. 
Για την αποφυγή των ρωγµών πρέπει οι διαδοχικές στρώσεις επιχρισµάτων να έχουν την κατάλληλη πρό-
σφυση µεταξύ τους και µε την υποκείµενη επιφάνεια. 

γ. Οι λαµπάδες επιχρίονται µε τον ίδιο τύπο επιχρίσµατος που χρησιµοποιήθηκε για τη  λοιπή επιφάνεια της 
τοιχοποιίας. 

δ. Η τοποθέτηση των τυχόν απαιτούµενων πλεγµάτων ξεκινά πάντα µετά την εγκατάσταση, δοκιµή και έγκριση 
των τάκων, των αγκυρώσεων και του Η/Μ εξοπλισµού εντός ή πίσω από τα πλέγµατα και τα επιχρίσµατα. 

ε. Οι µεταλλικοί πήχεις που χρησιµοποιούνται για όλα τα ανοίγµατα και τους ενσωµατωµένους εξοπλισµούς, 
ερµάρια, πίνακες, ανοίγµατα πρόσβασης, κτλ πλαισιώνονται από όλες τις πλευρές µε κατάλληλες δοκούς 
διατοµής Π ή και ξυλεία. Εξακριβώνονται και τηρούνται οι ανοχές που δίδονται για δοκούς και ξυλεία. 

στ. Τοποθετούνται οι επαρκείς αγκυρώσεις, στηρίξεις κτλ για την υποδοχή σταθερών αντικειµένων και εξαρτη-
µάτων. 

ζ. Στη συµβολή σκυροδεµάτων και τοιχοποιιών, σε όλες τις θέσεις των εξωτερικών επιχρισµάτων τοποθετείται 
ενίσχυση από πλέγµα νερβοµετάλ σε πλάτος 20 cm. 
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η. Οι σκοτίες από διατοµή αλουµινίου διαµορφώνονται ακριβώς στις θέσεις και µε το πλάτος που υποδεικνύο-
νται από τα κατασκευαστικά σχέδια. Στην περίπτωση που τα κατασκευαστικά σχέδια δεν περιέχουν αυτήν 
την πληροφορία, ο Ανάδοχος ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι σκοτίες τοποθετούνται µετά την 
πρώτη στρώση και πριν την εφαρµογή της δεύτερης. 

θ. Οι αρµοί διαστολής της τοιχοποιίας καθώς και οι αρµοί διαστολής µεταξύ φέροντος οργανισµού και στοιχεί-
ων πλήρωσης θα συνεχίζονται και στα επιχρίσµατα και θα καλύπτονται µε ειδικά αρµοκάλυπτρα. 

ι. Για επιφάνειες σκυροδεµάτων που πρόκειται να επιχριστούν τα ελάχιστα πάχη είναι τα ακόλουθα: 

- για κατακόρυφες επιφάνειες (τοίχους) 15 mm 
- για οροφές    10 mm. 

1082.3.5 Προετοιµασία 

α. ∆εν θα εκτελούνται εργασίες επιχρισµάτων σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαττώµατα, χω-
ρίς την έγκριση της Υπηρεσίας: 

- ανώµαλη επιφάνεια 
- ρωγµές τάσης 
- πολύ λείες επιφάνειες 
- υγρασία 
- λιπαρές κηλίδες (λάδι από καλούπια) 
- σκυρόδεµα ηλικίας µικρότερης των 4 εβδοµάδων από της κατασκευής του 
- εισέχοντα ή εξέχοντα εντοιχισµένα κουτιά Η/Μ εγκαταστάσεων (ο έλεγχος γίνεται µε ευθύνη του Ανα-

δόχου) 
- σαθρά, κούφια και κενά τµήµατα. 

β. Εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά, οι επιφάνειες θα εκτραχύνονται πριν τη διάστρωση της πρώτης 
στρώσης επιχρίσµατος. Θα αφαιρούνται τυχόν πλεονάζοντα κονιάµατα και στις περιοχές που πρόκειται να 
επενδυθούν µε πλακίδια, τα σκύρα σκυροδέµατος θα είναι εκτεθειµένα, ώστε να δηµιουργούν «άγρια» επι-
φάνεια πρόσφυσης. Θα αφαιρούνται τυχόν προεξοχές του σκυροδέµατος, εφόσον εµποδίζουν τη σωστή 
εφαρµογή της πρώτης στρώσης. 

γ. Οι επιφάνειες βουρτσίζονται και αφαιρούνται από αυτές τυχόν χαλαρά τεµάχια, σκόνη, εξανθήµατα και άλ-
λες ξένες ουσίες. Τα σαθρά τµήµατα ή τα κενά µέρη πρέπει να αποκαθίστανται πριν τη διάστρωση του επι-
χρίσµατος. Η επιδιόρθωση των ανωµαλιών στις προς επίχριση επιφάνειες, όπως και η κάλυψη των αυλα-
κών και λοιπών φθορών, που ενδεχοµένως δηµιουργούνται κατά την κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων, 
συµπεριλαµβάνεται στη συνολική δαπάνη για τις εργασίες των επιχρισµάτων.  

- Στην περίπτωση που οι προεξοχές (λίθων, πλίνθων, σκύρων) δεν υπερβαίνουν τα 3,5 cm, επιπεδώνο-
νται µε την αποκοπή τεµαχίων πλίνθου και συµπληρώνονται µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα (τσιβίκια). 

- Στην περίπτωση που το βάθος των ανωµαλιών είναι 3,5 cm - 5 cm, τοποθετείται επί της τοιχοποιίας 
γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα µε πάχος 0,8 mm – 1,5 mm ή λεπτό νερβοµετάλ, επί του οποίου δια-
στρώνεται τσιµεντοκονίαµα. 

- Στην περίπτωση που το βάθος των ανωµαλιών υπερβαίνει τα 5 cm, η επιφάνεια καλύπτεται από ορ-
θοδροµική οπτοπλινθοδοµή. 

δ. Οι προς επίχριση επιφάνειες ψεκάζονται µε καθαρό νερό, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η οµοιόµορφη ύγραν-
σή τους, χωρίς όµως να ρέει ή να πλεονάζει επιφανειακό νερό. 

ε. Όπου πρόκειται να χρησιµοποιηθούν γαλβανισµένα µεταλλικά τεµάχια που δεν θα καλυφθούν τελείως από 
τσιµεντοκονίαµα, αυτά βάφονται µε αντισκωριακό. Θα είναι από µορφοσίδηρο ή από υλικό που καθορίζεται 
στο παρόν Τεύχος στο άρθρο «Σιδηρές Κατασκευές». Σε κάθε περίπτωση, ενισχύονται µε γωνιόκρανα και 
πλέγµα όλες οι ακµές ανοιγµάτων, όπου το διάκενο µεταξύ ανοίγµατος και πλαισίου κουφώµατος είναι µε-
γαλύτερο των 2 cm και αφού πληρωθεί µερικώς το διάκενο για να εξασφαλιστεί συµπαγής και έντεχνη πλή-
ρωσή του. Η διαµόρφωση των κατακόρυφων και πλάγιων εξωτερικών γωνιών γίνεται επίσης µε τη χρήση 
γωνιόκρανων από µαλακό γαλβανισµένο χάλυβα. Τα γωνιόκρανα και οι διατοµές απόληξης επιχρισµάτων 
τοποθετούνται µε µεγάλη ακρίβεια, διότι αποτελούν τους βασικούς οδηγούς επιπεδότητας της επιχρισµένης 
επιφάνειας. 

στ. Στην περίπτωση που το χονδρό κονίαµα πρόκειται να διαστρωθεί επί διαφορετικών υποστρωµάτων και 
πάνω από αυλακώσεις σωλήνων, τοποθετείται κεντρικά επάνω από τον αρµό µία λωρίδα πλέγµατος πλά-
τους 300 mm από µαλακό γαλβανισµένο χάλυβα µε µία στρώση ασφαλτικής βαφής. Εκτός από αυτό στις 
περιπτώσεις µικρού πλάτους κάποιου εκ των δύο υλικών, το ένα από αυτά θα καλύπτεται τελείως µε ένα 
πλέγµα που θα επεκτείνεται 75 mm από κάθε πλευρά. Θα τοποθετείται µία µονωτική µεµβράνη από χαρτί 
οικοδοµών, για να διαχωριστεί η πρώτη στρώση επιχρίσµατος από το υλικό βάσης και κοτετσόσυρµα στο 
υπόστρωµα. 

ζ. Στην περίπτωση που τοποθετείται υλικό µε διαφορετικό συντελεστή διαστολής (ξύλο, σίδηρος κτλ), αυτό 
καλύπτεται µε γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα ή λεπτό νερβοµετάλ. 
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η. Στις περιπτώσεις επανεπίχρισης τοιχωµάτων ή οροφών, αφαιρείται το παλιό επίχρισµα, και εκβαθύνονται οι 
αρµοί σε βάθος 1,5 cm. Η προς επανεπίχριση επιφάνεια τρίβεται µε συρµάτινη βούρτσα και πλένεται µε νε-
ρό υψηλής πίεσης. Στην περίπτωση που προς επανεπίχριση επιφάνεια είναι από σκυρόδεµα, χρησιµοποιεί-
ται ειδικό εργαλείο για την αφαίρεση του παλαιού επιχρίσµατος και την εκτράχυνση της επιφάνειας. 

1082.3.6 Περιβαλλοντικές Συνθήκες 

α. Ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες για τις κατασκευές επιχρισµάτων είναι οι ακόλουθες: 

- θερµοκρασία περιβάλλοντος και τοιχώµατος 15°C - 30°C 
- ελαφρά υγρή ατµόσφαιρα, επιφάνεια που δεν προσβάλλεται από τις ηλιακές ακτίνες 
- ήπιοι άνεµοι 
- συχνή διαβροχή των τοιχωµάτων. 

β. Η κατασκευή των επιχρισµάτων διακόπτεται υποχρεωτικά όταν : 

- η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι κάτω από 4°C 
- πνέουν ξηροί άνεµοι 
- η θερµοκρασία των αδρανών υλικών ή του νερού είναι κάτω από 4°C 
- λίγο πριν από την έναρξη κατασκευής των επιχρισµάτων, η επιφάνεια έχει εκτεθεί στη βροχή. 

1082.3.7 Κατασκευή 

α. Σε κάθε επιφάνεια τα επιχρίσµατα εκτελούνται πάντοτε από πάνω προς τα κάτω. 

β. Κάτω από ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες το ελάχιστο χρονικό διάστηµα αποπεράτωσης των εσωτερι-
κών επιχρισµάτων είναι 20 ηµέρες από την έναρξη τους, ενώ για τα εξωτερικά επιχρίσµατα µε λάσπωµα 40 
ηµέρες και χωρίς λάσπωµα 20 ηµέρες. 

γ. Η διάστρωση της τελευταίας στρώσης των επιχρισµάτων σε εκτεταµένες επιφάνειες µπορεί να διακόπτεται 
σε προεξοχές (υποστυλώµατα, δοκοί, ανοίγµατα κτλ). Σε κάθε περίπτωση οι προσωρινές γραµµές διακο-
πής δεν πρέπει να διακρίνονται µετά την αποπεράτωση των επιχρισµάτων. Τα επιχρίσµατα διακόπτονται 
υποχρεωτικά και µε κάθε επιµέλεια στους αρµούς διαστολής του κτιρίου. 

δ. Πρώτη στρώση επιχρίσµατος (πεταχτό) 

- Η πρώτη στρώση εκτελείται αφού στεγνώσει η τοιχοποιία σε µικρές δόσεις µε το µυστρί, ώστε η επιφά-
νεια να καλυφθεί ολόκληρη µε κονίαµα. Επιφάνεια που θα παρουσιάζει κενά στην κάλυψη µεγαλύτερα 
από 10% κρίνεται απορριπτέα. Αποτελείται από λεπτόρευστο τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 450 kg τσι-
µέντου ανά m3 κονιάµατος µε άµµο (0/3). Η πυκνότητα του επιχρίσµατος θα είναι τέτοια, που µόλις θα 
επιτρέπει να διακρίνεται το υπόστρωµα. 

- Το µέσο πάχος του πεταχτού είναι 6 mm, ενώ το µέγιστο δεν θα υπερβαίνει τα 15 mm και γενικά εξαρ-
τάται από το συνολικό πάχος του επιχρίσµατος. Στις οροφές το µέσο πάχος του πεταχτού κυµαίνεται 
µεταξύ 5 mm - 6 mm.  

- Η επιφάνεια του πεταχτού πρέπει να είναι αρκετά τραχιά και οµοιόµορφη. 

- Το κονίαµα για το πεταχτό είναι ρευστότερο από το κονίαµα των άλλων στρώσεων.  

- Το πεταχτό δεν καλύπτεται από την επόµενη στρώση παρά µετά την πάροδο τουλάχιστον 3 ηµερών 
από τη διάστρωση του. Κατά το διάστηµα αυτό, το πεταχτό πρέπει, ανάλογα τις περιβαλλοντικές συν-
θήκες, να βρέχεται κατάλληλα.  

- Η εµφάνιση ρωγµών στο πεταχτό δεν θεωρείται µειονέκτηµα. 

ε. ∆εύτερη στρώση επιχρίσµατος (λάσπωµα) 

- Μετά την ξήρανση της πρώτης στρώσης, διαστρώνεται η δεύτερη. Κατά τη στρώση αυτή, το επίχρισµα 
αποκτά επιπεδότητα και µορφή (λεία, τραχεία κτλ). Η επιπεδότητα των επιχρισµάτων επιτυγχάνεται µε 
οδηγούς από το υλικό επιχρίσµατος, που κατασκευάζονται ανά µέτρο περίπου, µε τη βοήθεια καλά ζυ-
γισµένων, τόσο κατακόρυφα, όσο και οριζόντια, ξύλινων τάκων. Μετά την ξήρανση τους, το µεταξύ των 
οδηγών κενό πληρούται µε κονίαµα, που ρίχνεται µε µυστρί στον τοίχο και στη συνέχεια πιέζεται και 
εξοµαλύνεται µε ξύλινο πήχη που κινείται σε επαφή µε τους οδηγούς. Απαγορεύεται ρητά η διάστρωση 
του λασπώµατος χωρίς τη χρήση ραµµάτων, τάκων, οδηγών κτλ. 

- Για το λάσπωµα χρησιµοποιείται ασβεστοκονίαµα 300 kg κοινού τσιµέντου ανά m3 κονιάµατος µε ανα-
λογία 1 µέρους πολτού ασβέστη ανά 2,5 µέρη µεσόκοκκης άµµου. Το µέσο πάχος του λασπώµατος 
εξαρτάται από τις ανωµαλίες της προς επίχριση επιφάνειας. Κυµαίνεται πάντως µεταξύ 0,8 cm - 2 cm. 
Ειδικά για τα επιχρίσµατα οροφών το συνολικό πάχος πρώτης και δεύτερης στρώσης δεν υπερβαίνει 
τα 12 mm.  

- Η στρώση αυτή χαράσσεται πριν από τη σκλήρυνση της µε οδοντωτό εργαλείο ή µε το µυστρί για την 
καλύτερη πρόσφυση της επόµενης στρώσεως. Τα λασπώµατα θα καταβρέχονται δύο φορές την ηµέρα 
(πρωί -  απόγευµα) µέχρι τη διάστρωση της επόµενης στρώσης. 
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- Αν για την τελευταία στρώση προβλέπεται η χρήση τσιµεντοκονιάµατος ή τσιµεντοασβεστοκονίαµατος, 
τότε το λάσπωµα θα είναι αντίστοιχα τσιµεντοκονίαµα ή τσιµεντοασβεστοκονίαµα µε περιεκτικότητα 
τσιµέντου, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας.  

- Η τρίτη στρώση πρέπει να εφαρµόζεται µετά την πάροδο 7-10 ηµερών από την εφαρµογή της δεύτε-
ρης στρώσης. 

στ. Τρίτη στρώση επιχρίσµατος (ψιλό) 

- Από τον τρόπο εκτέλεσης και επεξεργασίας της τελευταίας στρώσης εξαρτάται η εµφάνιση του επιχρί-
σµατος, η στεγανότητα και η ονοµασία του. Η τελευταία στρώση πρέπει να έχει παντού την ίδια υφή και 
να είναι το ίδιο πορώδης, ώστε ο χρωµατισµός της επιφάνειας να απορροφηθεί οµοιόµορφα. Το πάχος 
της τρίτης στρώσης δεν υπερβαίνει τα 5 mm -7 mm. 

- Η τρίτη στρώση αποτελείται από λεπτόκοκκη άµµο, ασβέστη και µαρµαροκονία. Συνήθως χρησιµοποι-
είται ασβεστοκονίαµα 1:2 ή 1:21/2 ή ασβεστοκονίαµα µε µικρό ποσοστό τσιµέντου. Στην περίπτωση 
που η δεύτερη στρώση γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα, η τρίτη στρώση γίνεται επίσης µε τσιµεντοκονίαµα 
αναλογίας 1:2 ή 1:3. 

- Απαγορεύεται η διόρθωση πιθανών ανωµαλιών του λασπώµατος κατά τη διάστρωση της τελευταίας 
στρώσης. Αν διαπιστωθεί κάποια τοπική ανωµαλία στο λάσπωµα, αυτή διορθώνεται µε τοπική αφαί-
ρεση του ελαττωµατικού επιχρίσµατος και την ανακατασκευή του. 

1082.3.8 Προστασία 

α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα επιχρίσµατα µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, εκτός αν οι 
παρουσιαζόµενες φθορές, ανωµαλίες κτλ δεν οφείλονται σε λάθη και παραλείψεις που αφορούν τα υλικά 
που χρησιµοποιήθηκαν, τον τρόπο κατασκευής των επιχρισµάτων και τη συνηθισµένη χρήση τους. Οι πε-
ρατωθείσες εργασίες πρέπει να προστατεύονται από τη θερµότητα, τους ξηρούς ανέµους και τη βροχή. 

β. Οι παρακείµενες στα επιχρίσµατα ολοκληρωµένες κατασκευές (όψεις διακοσµητικών τοιχοποιιών, πλακο-
στρώσεις, υαλοπίνακες, πόρτες, πύλες, παράθυρα, πατώµατα, κάσσες, κουφώµατα, εξαρτήµατα και όλα τα 
άλλα αντικείµενα και προσαρτήµατα), πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από τη ρύπανση και τις τυχόν 
φθορές. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά ή έξοδα που τυχόν µπορεί να προκύψουν 
και σε περίπτωση φθοράς υποχρεούται να αντικαταστήσει τις φθαρµένες κατασκευές. 

γ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία τυχόν ήδη τοποθετηµένου ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλι-
σµού µε τη χρήση φύλλων νάιλον στους προς επίχριση χώρους. 

δ. Πρόσθετα µέτρα προστασίας που πρέπει να λαµβάνει ο Ανάδοχος είναι τα ακόλουθα: 

- ∆εν επιτρέπεται η προσθήκη οποιουδήποτε πρόσµικτου κατά του παγετού. 

- Η επιφάνεια πριν και µετά την εφαρµογή κάθε στρώσης θα ψεκάζεται.  Η θερµοκρασία του χρησιµο-
ποιούµενου νερού δεν θα είναι µικρότερη των 10ºC. 

- Η προφύλαξη της προς επίχριση επιφάνειας από τις βροχές και τις καταιγίδες. 

- Η διασφάλιση της συντήρησης της υγρασίας των βασικών στρώσεων µέχρι την εφαρµογή της τελικής 
στρώσης. Υπό συνθήκες ζέστης, ξηρασίας και ανέµου, η επιφάνεια πρέπει να καλύπτεται µε αδιάβρο-
χα καλύµµατα, ώστε να αποφεύγεται απώλεια νερού λόγω εξάτµισης. 

ε. Για την προστασία του επιχρίσµατος είναι αναγκαίο να λαµβάνονται µέτρα κατά της διείσδυσης της υγρασί-
ας: 

- Στους τοίχους κοντά σε θεµέλια θα διαµορφώνονται στραγγιστήριες οπές σε αποστάσεις 1 m περίπου 
και λίγο πάνω από το έδαφος. 

- Στις διπλές τοιχοποιίες µε διάκενο, οι οπές αυτές θα συνεχίζονται και στο επίχρισµα, έτσι ώστε το νερό 
που εισχωρεί στο διάκενο να µη συναντά εµπόδιο στο επίχρισµα. Αποτελεσµατικοί για την αποστράγ-
γιση είναι οι λεπτοί πλαστικοί σωλήνες κατά µήκος ενός αρµού της διπλής τοιχοποιίας, που εµφανίζο-
νται στο επίχρισµα µε µικρή προεξοχή. 

- Το επίχρισµα πρέπει να ξεκινά ψηλότερα από τους στεγανωτικούς µανδύες, ώστε να µην αποτελεί γέ-
φυρα διακίνησης της υγρασίας. 

- Οι ποδιές των παραθύρων πρέπει να προεξέχουν τουλάχιστον 2 cm από την τελική εξωτερική επιφά-
νεια του τοίχου για να µη γλύφει το νερό πάνω στο επίχρισµα. Η ποδιά πρέπει να συνεχίζεται σε µήκος 
λίγο µεγαλύτερο από το άνοιγµα του παραθύρου και να φέρει νεροσταλάκτη κατά µήκος της κάτω επι-
φάνειας. 

1082.3.9 Πεταχτά Επιχρίσµατα 

α. Ακολουθείται η µέθοδος διάστρωσης για την πρώτη στρώση επιχρίσµατος (πεταχτό) που περιγράφηκε στην 
παράγραφο «Κατασκευή». Στη συνέχεια διαστρώνονται µε το µυστρί µικρές ποσότητες κονιάµατος, ώστε η 
επιφάνεια να καλυφθεί εντελώς και να αποκτήσει οµοιόµορφη, τραχεία υφή. Πριν τη διάστρωση του πετα-
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χτού ο τοίχος διαβρέχεται και µόλις η επιφάνεια στεγνώσει ενώ ο τοίχος είναι ακόµη νωπός εκτοξεύεται το 
«πεταχτό».  

β. Στην περίπτωση πεταχτού επιχρίσµατος 3 στρώσεων, αυτό διαστρώνεται όπως τα τριπτά. Η διαφορά έγκει-
ται στην τελευταία στρώση, η οποία εκτελείται µε τον ίδιο τρόπο µε την πρώτη στρώση (πεταχτά). 

1082.3.10 Επιχρίσµατα Σαγρέ  

α. Επιχρίσµατα σαγρέ διαστρώνονται σε εξωτερικές επιφάνειες, κατά προτίµηση δηµιουργώντας αρµούς, έτσι 
ώστε ο λόγος µήκους προς ύψος να µην υπερβαίνει το 11/2 :1, µε προβλεπόµενο σχέδιο και τύπο από τη 
µελέτη. Ο τύπος και το σχέδιο των αρµών πρέπει να έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.  

β. Όλες οι επιφάνειες σκυροδέµατος και οπτοπλινθοδοµών θα ψεκάζονται µε τσιµεντοκονίαµα 450 kg τσιµέ-
ντου µε µεσόκοκκη άµµο (πεταχτό), το οποίο δεν θα απλώνεται µε το µυστρί. Η δεύτερη στρώση (λάσπω-
µα) επίσης αποτελείται επίσης από τσιµεντοκονίαµα 450 kg τσιµέντου µε µεσόκοκκη άµµο, ενώ η τρίτη 
στρώση θα εκτελείται σε δύο φάσεις από άµµο σπυρωτή, µεσόκοκκη, ραντιστή (ριπτή) µε «θυµαράκι» ή ει-
δικό «µηχανάκι σαγρέ». 

δ. Η επιχρισµένη επιφάνεια δεν θα παρουσιάζει ατέλειες που θα µειώνουν την εµφάνιση ή τη λειτουργία της, 
και εκτός αν έχει καθορισθεί διαφορετικά, οι ακµές θα είναι στρογγυλεµένες µε µία ακτίνα περίπου 2 mm. 

ε. Ως ενίσχυση χρησιµοποιούνται γαλβανισµένα συρµάτινα πλέγµατα διαστάσεων οπής 25 mm x 16 mm που 
στερεώνονται µε 8 προσδέσεις ανά m2. Το πλέγµα θα απέχει 6 mm από την επιφάνεια. ∆εν θα καλύπτονται 
οι αρµοί διαστολής. Η Υπηρεσία µπορεί να υποδείξει εναλλακτικές µεθόδους στερέωσης του πλέγµατος. Ε-
νισχύσεις στα σαγρέ επιχρίσµατα τοποθετούνται σε εξωτερικές επιχρίσεις επί σκυροδέµατος. 

1082.3.11  Εσωτερικά Επιχρίσµατα Μαρµαροκονίας Τριπτά 

α. Η πρώτη στρώση (πεταχτό) ακολουθεί τους γενικότερους κανόνες διάστρωσης της πρώτης στρώσης επι-
χρισµάτων και καλύπτει ολόκληρη την επιχριόµενη επιφάνεια. 

β. Το πάχος της δεύτερης στρώσης (λάσπωµα) είναι περίπου 15 mm. 

γ. Για την τρίτη στρώση (ψιλό) χρησιµοποιείται ασβεστοκονίαµα 150 kg τσιµέντου ανά m3 
κονιάµατος µε ανα-

λογία κατ’ όγκο, 1 µέρους πολτού ασβέστη ανά 2 µέρη µαρµαρόσκονη. Η τελική επιφάνεια του επιχρίσµα-
τος επεξεργάζεται µε τριβίδι. Το πάχος της τρίτης στρώσεως είναι περίπου 6 mm.  Η τρίτη στρώση των τρι-
πτών επιχρισµάτων εκτελείται σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση (αστάρωµα) διαστρώνεται το κονίαµα 
σε λεπτό πάχος στο λάσπωµα. Το αστάρι δεν διαστρώνεται, αν η προηγούµενη στρώση δεν έχει «τραβή-
ξει» αρκετά και δεν έχει διαβραχεί. Τοποθετείται «τραβηχτό» µε συνηθισµένο ξύλινο τριβίδι και σχηµατίζει 
µία αδρή επιφάνεια. Στη συνέχεια, καθώς συνδέεται µε την δεύτερη στρώση, διαστρώνεται ελαφρά η εξώτα-
τη µεµβράνη (ψιλό) της τελευταίας στρώσης, µε ξύλινο τριβίδι επενδεδυµένο µε ελαστικό. Κατά το τριβίδισµα 
η επιφάνεια διαβρέχεται µε τη χρήση πινέλου, µε ασβεστόνερο (απαγορεύεται γαλάκτωµα άσβεστου). Η δι-
αβροχή δεν πρέπει να είναι ούτε υπερβολική ούτε ανεπαρκής. Η επεξεργασία της επιφάνειας µε µαλακό υ-
λικό (αφρολέξ κτλ) χωρίς προηγούµενο τριβίδισµα µε ξύλινη σανίδα, δεν γίνεται αποδεκτή. Το τριβίδισµα 
συνεχίζεται µέχρι να γίνει η επιφάνεια λεία και επίπεδη, η δε συστολή του κονιάµατος µε την αποξήρανση 
δεν πρέπει να δηµιουργεί τριχιάσµατα. 

1082.3.12  Τριπτά Τσιµεντοκονιάµατα ή Ασβεστοκονιάµατα 

Για τα τριπτά τσιµεντοκονιάµατα ή ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα ισχύουν τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παρά-
γραφο. Η διαφορά είναι ότι αντί για µαρµαροκονία για την τελική στρώση χρησιµοποιείται τσιµεντοκονίαµα ή τσιµε-
ντοασβεστοκονίαµα µε µικρό ποσοστό ασβέστη. Η επεξεργασία γίνεται αποκλειστικά µε το τριβίδι και µόλις το τσι-
µεντοκονίαµα της τελικής στρώσης αρχίσει ν' αποκτά σύσταση. Το επίχρισµα πρέπει να προστατεύεται από τις 
ηλιακές ακτίνες και τους ξηρούς ανέµους τουλάχιστον για 3 µέρες. Μόλις η επιφάνεια σκληρυνθεί, διαβρέχεται συ-
χνά ή προτιµότερο διατηρείται συνέχεια νωπή (µε βρεγµένες ψάθες, λινάτσες, σανίδες κλπ.) για τουλάχιστον 3 µέ-
ρες. 

1082.3.13 Εξωτερικά Πατητά Επιχρίσµατα Τσιµεντοµαρµαροκονίας 

α. Η πρώτη στρώση θα κατασκευαστεί ως ανωτέρω. 

β. Για τη δεύτερη στρώση (λάσπωµα) χρησιµοποιείται κονίαµα 450 kg κοινού τσιµέντου, 1,05 m3 άµµου και όχι 
περισσότερο από 0,07 m3 πολτού ασβέστη. Το πάχος της δεύτερης στρώσης είναι περίπου 15 mm. Η επι-
φάνεια του λασπώµατος χαράσσεται µε το µυστρί, ώστε να σχηµατίζονται πυκνά διασταυρούµενες γραµµές. 

γ. Η τρίτη στρώση θα ολοκληρωθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις και αποτελείται από κονίαµα µε αναλογία κατ΄ 
όγκο 1 µέρος λευκού τσιµέντου ανά 2,5 - 3 µέρη µαρµαρόσκονης µε ή χωρίς προσθήκη ορυκτού χρώµατος. 
Η τελική επιφάνεια θα επεξεργαστεί αρχικά µε το τριβίδι και κατόπιν θα πατηθεί µε το µυστρί. 

1082.3.14 Επιχρίσµατα Τσιµεντοκονίας Τριπτά ή Πατητά 600 kg Τσιµέντου 

α. Για τα επιχρίσµατα αυτού του τύπου χρησιµοποιείται κονίαµα 600 kg κοινού τσιµέντου αναλογίας 1,05 m3 
άµµου για κάθε m3 

κονιάµατος. Η εργασία εκτελείται σε 3 στρώσεις. Η επιφάνεια της τρίτης στρώσης θα λει-
ανθεί µε το µυστρί. Το συνολικό πάχος του επιχρίσµατος είναι περίπου 2,5 cm. 
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β. Στα πατητά τσιµεντοκονιάµατα η τελευταία στρώση πάχους 4 mm - 6 mm εκτελείται µόλις το κονίαµα αρχίσει 
να ξηραίνεται. Η επεξεργασία της επιπεδότητας και λείανσης εκτελείται µε προσεκτικό πάτηµα µε το µυστρί. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόµενα. 

γ. Οι επιχριόµενες επιφάνειες θα διατηρούνται υγρές, κυρίως στις περιόδους αυξηµένης θερµοκρασίας µε τη 
χρήση καλυµµάτων από λινάτσα. Η δαπάνη της προστασίας αυτής περιλαµβάνεται στην αντίστοιχη τιµή 
µονάδος. 

1082.3.15 Επιχρίσµατα επί µεταλλικού πλέγµατος 

Πριν την έναρξη της εργασίας κατασκευής επιχρισµάτων πάνω σε µεταλλικό πλέγµα, ελέγχεται η πρόσφυση τους 
στο πλέγµα. Ως κονίαµα χρησιµοποιείται τσιµεντοκονίαµα 450 kg τσιµέντου ή τσιµεντοασβεστοκονίαµα, στο οποίο 
ο ασβέστης δεν θα υπερβαίνει το 10% του τσιµέντου. Η επιλογή και η ακριβής σύσταση των κονιαµάτων που χρη-
σιµοποιούνται για την επίχριση µεταλλικών πλεγµάτων ορίζεται από την Υπηρεσία. Η διάστρωση της πρώτης 
στρώσης του κονιάµατος πάνω σε µεταλλικό πλέγµα γίνεται µε δύο τρόπους : 

• είτε µε την πίεση σανίδας µε χειρολαβή, ώστε να συσσωρευτεί πίσω από το πλέγµα αρκετή ποσότητα κο-
νιάµατος 

• είτε µε την εφαρµογή δύο ή τριών στρώσεων πιτσιλιστού κονιάµατος (οροφοκονιάµατα). Η διάστρωση της 
δεύτερης και τρίτης στρώσης του τσιµεντοκονιάµατος θα γίνει µετά την ξήρανση της προηγούµενης. Με αυ-
τόν τον τρόπο κατασκευής φράσσονται εντελώς τα µάτια του πλέγµατος και δηµιουργείται µία τραχιά επιφά-
νεια, κατάλληλη για να δεχθεί τις επόµενες στρώσεις του επιχρίσµατος. 

1082.3.16  Γυψοκονιάµατα 

α. Γυψοκονίαµα επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο σε εσωτερικούς χώρους που δεν υποβάλλονται σε συν-
θήκες υγρασίας. Το γυψοκονίαµα αποτελείται από µια στρώση πάχους 10 mm, εκτός αν πρόκειται περί πο-
ρωδών και απορροφητικών επιφανειών ή λείων επιφανειών µε χαµηλή υδατοαπορροφητικότητα. Στις περι-
πτώσεις αυτές πριν τη διάστρωση του γυψοκονιάµατος διαστρώνεται µια στρώση από ακρυλικό αστάρι ή 
από ακρυλικό αστάρι αναµεµειγµένο µε χαλαζιακή άµµο µε υψηλή αντοχή στα αλκάλια. 

β. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι µεταξύ 15ºC - 30ºC και να διατηρείται σε αυτά τα επίπεδα επί 
µία εβδοµάδα πριν την επίχριση και µέχρι να δηµιουργηθούν συνθήκες θερµοκρασίας κατοικηµένου χώρου. 

γ. ∆ιασφαλίζεται επαρκής εξαερισµός για την ανανέωση του αέρα, την αποµάκρυνση της υγρασίας και την 
επιτάχυνση της ξήρανσης του επιχρίσµατος. 

δ. Στην περίπτωση που το κτίριο εκτίθεται σε ζεστό ξηρό αέρα και σε θερµοκρασιακές µεταβολές ηµέρας - νύ-
χτας µεγαλύτερες από 10ºC, πρέπει να καλύπτονται τα ανοίγµατα, στα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί οι υα-
λοπίνακες. 

ε. Οι διακοσµητικές εργασίες µε γύψο ενδείκνυται να ολοκληρώνονται πριν εφαρµοστεί η τελική στρώση επι-
χρίσµατος στις παρακείµενες περιοχές. Ο διακοσµητικός γύψος ενισχύεται µε µεταλλικά πλέγµατα όπου 
απαιτείται. Οι σκοτίες διαµορφώνονται ακριβώς στις θέσεις που δείχνουν τα κατασκευαστικά σχέδια. 

στ. Πριν την εφαρµογή των γυψοκονιαµάτων οι επιφάνειες θα ελέγχονται για τα ακόλουθα: 

- ύπαρξη σκόνης, ελαίων ή σαθρών τµηµάτων 

- περιεκτικότητα σε υγρασία (κατά βάρος όχι µεγαλύτερη από 3%) 

- το κονίαµα των τοιχοποιιών πρέπει να έχει αποξηρανθεί τελείως 

- η ύπαρξη αρµών διαστολής, οι οποίοι δεν θα καλύπτονται µε γυψοκονίαµα 

ζ. Σε όλες τις κατακόρυφες ακµές τοποθετούνται γωνιόκρανα από γαλβανισµένο χάλυβα. Στα σηµεία αλλαγής 
των υλικών των προς επίχριση επιφανειών, τα γυψοκονιάµατα ενισχύονται µε πλαστικά υαλοπετάσµατα ι-
νών πολυπροπυλενίου, πολυεστέρα ή πολυουρεθάνης κτλ. Θα διαστρώνεται µια στρώση κονιάµατος πά-
χους 6 mm – 7 mm, κατόπιν θα διαστρώνεται δεύτερη στρώση πάχους 7 mm – 8 mm. Στους αρµούς δια-
στολής τοποθετούνται διατοµές από γαλβανισµένο χάλυβα ή αλουµίνιο µε αρµοκάλυπτρα από EPDM. 

1082.3.17 Θερµοµονωτικά Επιχρίσµατα  

α. Τα θερµοµονωτικά επιχρίσµατα εφαρµόζονται σε 3 στρώσεις (όπως τα επιχρίσµατα τσιµεντοκονίας) συνολι-
κού πάχους 3 cm. Στην περίπτωση που απαιτείται αυξηµένη θερµοµονωτική ικανότητα εφαρµόζονται επι-
πλέον στρώσεις επί µεταλλικού πλέγµατος µε συνολικό πάχος 2 cm. Τις 3 πρώτες ηµέρες ενδείκνυται να 
διαβρέχονται, ώστε να ενισχύεται η αντοχή τους. 

β. Τα θερµοµονωτικά επιχρίσµατα που παρασκευάζονται στο εργοτάξιο, αποτελούνται από περλίτη, τσιµέντο, 
πλαστικοποιητή και νερό, µε σύνθεση ανάλογη µε την απαιτούµενη θερµοµονωτική ικανότητα και τις συνθή-
κες λειτουργίας. Καταρχήν αναµιγνύεται το νερό µε τον πλαστικοποιητή, στη συνέχεια προστίθεται το τσιµέ-
ντο, ακολουθεί ανάµιξη για 20 sec και κατόπιν προστίθεται ο διογκωµένος περλίτης. Το µίγµα αναδεύεται 
για 1 min – 2 min. Το µίγµα αφήνεται για 10 min – 15 min πριν να χρησιµοποιηθεί. Η τρίτη στρώση είναι η ί-
δια µε τα µαρµαροκονιάµατα. 
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1082.3.18 Έτοιµα Επιχρίσµατα 

α. Η εφαρµογή των έτοιµων επιχρισµάτων γίνεται αµέσως µετά την ανάµιξη τους µε τη χρήση σωλήνα εκτό-
ξευσης. Η απαιτούµενη ποσότητα εκτοξεύεται στην επιφάνεια του τοίχου, όπου έχουν τοποθετηθεί γαλβανι-
σµένοι µεταλλικοί οδηγοί. Στη συνέχεια διαστρώνεται το επίχρισµα. Η επόµενη στρώση µπορεί να εφαρµο-
στεί λίγες ώρες αργότερα ή την επόµενη µέρα. Γενικά για την ανάµιξη και την εφαρµογή των έτοιµων κονια-
µάτων ως επιχρίσµατα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες εφαρµογής των εργοστα-
σίων παραγωγής των υλικών. Η προσθήκη χηµικών βελτιωτικών πρόσµικτων, χωρίς σχετική οδηγία του ερ-
γοστασίου παραγωγής του υλικού απαγορεύεται. 

β. Τα επιχρίσµατα από ακρυλικά κονιάµατα εφαρµόζονται επί όλων των σταθερών επιφανειών µε κατάλληλη 
µέθοδο ανάλογα µε την υφή της προς επίχριση επιφάνειας, σε 2 στρώσεις πεταχτού και τελικής στρώσης 
πάχους 12 mm – 15 mm αναλόγως των οδηγιών του εργοστασίου παραγωγής. Στην περίπτωση που οι 
προς επίχριση επιφάνειες έχουν µεγάλες ανωµαλίες, θα προηγείται η διάστρωση πρώτης και δεύτερης 
στρώσης µε ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα ικανού πάχους και κατόπιν θα διαστρώνεται το ακρυλικό κονίαµα 
µε πάχος 5 mm – 6 mm. 

1082.3.19 Επιχρίσµατα Ελαφρών Χωρισµάτων 

Τα επιχρίσµατα για τα ελαφρά χωρίσµατα µπορεί να είναι τσιµεντοειδή επιχρίσµατα µε µεγάλη ρευστότητα ή ειδικά 
επιχρίσµατα µε οργανική βάση. Εφαρµόζονται µε την παρεµβολή λεπτών µεταλλικών πλεγµάτων ή πλεγµάτων 
από υαλοΐνες για τη βελτίωση της πρόσφυσης και είναι πεταχτά ή τριφτά και εκτελούνται χειροκίνητα ή µε µηχανή 
εκτόξευσης. 

1082.4 Έλεγχοι  
α. Κάθε επίχρισµα θεωρείται ελαττωµατικό και απορριπτέο, όταν η πρόσφυση του µε την υποκείµενη επιφά-

νεια δεν είναι ισχυρή σε όλη την έκταση. Όταν το επίχρισµα «χτυπηθεί» µε κάποιο ξύλινο στοιχείο, σε κανέ-
να τµήµα του δεν επιτρέπεται να ακούγεται υπόκωφος ήχος.  

β. Το επίχρισµα κρίνεται επίσης απορριπτέο, όταν δίνει ενδείξεις ανάπτυξης οποιασδήποτε φθοράς όπως 
φουσκάλιασµα, φάγκρισµα, υπερβολικά πορώδης επιφάνεια, εµφανείς προηγούµενες διορθώσεις, φθορές 
από παγετό κτλ, ή όταν υπάρχει ανωµαλία στην επιπεδότητα της επιφάνειας. 

γ. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει την επιχρισµένη επιφάνεια οµοιόµορφη, επίπεδη (κατακόρυφη για τα τοιχώµατα 
και οριζόντια για τις οροφές). Οι εξέχουσες και οι εισέχουσες ακµές των τοιχωµάτων και οροφών θα είναι 
ευθύγραµµες και µε την κλίση που απαιτείται από τη µελέτη. Οι αρµοί διακοπής των εργασιών δεν θα είναι 
εµφανείς. 

δ. Οι επιχρισµένες επιφάνειες που δεν θα ικανοποιούν τις προδιαγραφές ή που θα παρουσιάζουν ελαττώµατα 
κρίνονται από την Υπηρεσία απορριπτέες και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις ανακατασκευάζει χω-
ρίς επιπλέον αποζηµίωση, µετά από τη σχετική έγκριση για επιδιορθώσεις από την Υπηρεσία. Οι επιδιορ-
θώσεις γίνονται, έτσι ώστε η όψη της επιδιορθωµένης επιφάνειας να µην διαφοροποιείται από την υπόλοι-
πη. 

1082.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες  
Στην τιµή µονάδος για όλες τις εργασίες επιχρισµάτων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε ο-
δού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλι-
κών και εξοπλισµού (αναµικτήρων, ικριωµάτων κτλ) για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργα-
σίας.  

β. Ο ψεκασµός των επιφανειών, η δαπάνη για την παραγωγή άµµου κατάλληλης κοκκοµετρικής διαβάθµισης 
η εργασία ανάµιξης και παρασκευής κονιαµάτων, η κατασκευή των απαιτούµενων ικριωµάτων, η προσέγγι-
ση και τοποθέτηση τους στη στάθµη εργασίας καθώς και η αποξήλωση τους µετά το πέρας των εργασιών 
σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα παραπάνω. 

γ. Η προετοιµασία των προς επίχριση επιφανειών, ο καθαρισµός τους, η επιδιόρθωση των ανωµαλιών και η 
εκτράχυνση τους, οι έλεγχοι και οι δειγµατοληψίες των υλικών, η κατασκευή των δειγµάτων και οι επιδιορ-
θώσεις ελαττωµατικής τελειωµένης εργασίας. 

δ. Η πλήρης εργασία επίχρισης των επιφανειών, συµπεριλαµβανοµένων των διαµορφώσεων των πρεκιών, 
των λαµπάδων, των κλιµάκων κτλ και των ενισχύσεων. Συµπεριλαµβάνεται επίσης η διαµόρφωση των σκο-
τιών και των άλλων διακοσµητικών στοιχείων των επιχρισµάτων όπου αυτή απαιτείται. Συµπεριλαµβάνεται 
επίσης και η διαµόρφωση µικρής προεξοχής προς τα κάτω (ποταµός) στην κατώτερη εξωτερική ακµή των 
επιχρισµάτων των εξωστών, των µαρκιζών κτλ για την προστασία από τη βροχή. 

ε. Οι ενδεχόµενες επιδιορθώσεις (µερεµέτια) της επιφάνειας που προκύπτουν λόγω της ενσωµάτωσης των 
κουφωµάτων, των Η/Μ εγκαταστάσεων κτλ. 

στ. Η διαµόρφωση αρµών διαστολής, όπου αυτό απαιτείται συµπεριλαµβανοµένων υλικών και εργασίας.  
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ζ. Ο καθαρισµός των παρακείµενων επιφανειών, καθώς και η επιδιόρθωση τους από τις φθορές λόγω των 
εργασιών επιχρίσεων και ο καθαρισµός του εργοταξίου µετά το πέρας των εργασιών. 

η. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 

ι. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργασιών, 
έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 

1082.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες επιχρισµάτων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²), πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγο-

ρία επιχρίσµατος που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες θα αφαιρείται κάθε 
φύσης άνοιγµα, κενό κτλ. χωρίς κονιαστούς λαµπάδες, ενώ για ανοίγµατα, κενά κτλ. µε κονιαστούς λαµπά-
δες θα αφαιρείται το τµήµα της επιφάνειας που υπερβαίνει τα 2,5 m2 ανά άνοιγµα.  Εφόσον προβλέπεται 
στο Τιµολόγιο, γραµµικά στοιχεία µε σταθερό πλάτος που επιχρίονται, µε ή χωρίς ειδικά τελειώµατα (νερο-
σταλάκτες κτλ.)  µπορεί να επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m).  Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες επιχρισµάτων.  Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα 
αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες 
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι» και είναι ίδια (ες) για κάθε στάθµη στην οποία εκτελούνται οι εργασίες 
από το έδαφος και για κάθε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

 

 

 

 

1122. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

1122.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών ξύλινων κουφωµάτων 

(θυρών και παραθύρων), καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµι-
κού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν και τα υπόλοιπα 
Συµβατικά τεύχη και σχέδια και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

β. Ως προς τα γενικά κριτήρια επιλογής των κουφωµάτων, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο «Κουφώµατα 
Αλουµινίου». 

1122.2 Υλικά 

1122.2.1 Ξυλεία 

α. Η φυσική ή τεχνητή ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί, ανεξάρτητα από το είδος, πρέπει να είναι απόλυτα ξηρή, 
είτε φυσικά είτε τεχνητά. ∆εν θα παρουσιάζει ρόζους, ρωγµές, στρεβλώσεις, ανώµαλους ή αραιούς δακτυλί-
ους, έντονες χρωµατικές διαφορές ή άλλα ελαττώµατα. Για εσωτερικά ξύλινα στοιχεία που δεν έρχονται σε 
επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. εντοιχισµένα ξύλινα στοιχεία, επενδύσεις τοίχων και εσωτερικές ε-
πικαλύψεις οροφών, εσωτερικές θύρες) η περιεκτικότητα σε υγρασία του ξύλου πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 
6% - 10% ενώ για εξωτερικά ξύλινα στοιχεία σε συνεχή επαφή µε τον αέρα µεταξύ 10% - 15% σε σχέση µε 
το άνυδρο βάρος, εφόσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά από το εργοστάσιο παραγωγής των ξύλινων τε-
µαχίων. Η Υπηρεσία δικαιούται να διεξάγει έλεγχο της περιεκτικότητας των ξύλων σε υγρασία. 

β. Η ποιότητα της ξυλείας και των παραγώγων προϊόντων της ελέγχεται µε βάση τα πιστοποιητικά ποιότητας 
που προσκοµίζει ο Ανάδοχος και πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα του άρθρου «∆οµική Ξυλεία» του παρό-
ντος. Ειδικά για την ξυλεία που χρησιµοποιείται για κουφώµατα ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 942.  

γ. Τα υπόλοιπα πρότυπα που ισχύουν για την ξυλεία κουφωµάτων είναι τα ακόλουθα: 

Πίνακας 1122.2.1: Ξυλεία Κουφωµάτων 

# Τίτλος Πρότυπο 
1 2 3 

1 Ξύλινα προφίλ για παράθυρα και συρόµενα παράθυρα: ∆ια-
στάσεις, Ποιοτικές Απαιτήσεις, Βασικές αρχές 

DIN 68121 

2 Επίπεδες θύρες (χωρίς ταµπλάδες κτλ) – Ορισµοί, προτιµώµε-
νες διαστάσεις, τεχνικά χαρακτηριστικά εσωτερικών θυρών 

DΙΝ 68706 - 1 

3 ∆ιατοµές από ξυλεία κωνοφόρων DIN 4071-1, 4072, 4073 - 1 
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1122.2.2 Συνδετικά Υλικά, Κόλλες 

α. Όλες οι κόλλες και τα εξαρτήµατα σύνδεσης (βίδες, µπουλόνια, τζινέτια, κτλ.) πρέπει να είναι της καλύτερης 
ποιότητας και εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. Πρέπει επίσης να πληρούν τις προδιαγραφές και τις οδηγίες 
του κατασκευαστή των κουφωµάτων. 

β Τα είδη κόλλας που θα χρησιµοποιηθούν ορίζονται από τα Συµβατικά Τεύχη και πρέπει να είναι κατάλληλες 
για το είδος κατασκευής που προορίζονται, δηλαδή: 

- κατασκευές εσωτερικών χώρων 

- κατασκευές εξωτερικών υγρών χώρων 

- κατασκευές εξωτερικών υπαιθρίων χώρων στεγασµένων ή όχι 

- πρεσσάρισµα - κολλήσεις παράγωγων ξύλου µε φαινοπλαστικά φύλλα (φορµάικα) 

- κολλήσεις πλαστικών ή ελαστικών φύλλων σε ξύλινες επιφάνειες. 

γ. Οι κόλλες χρησιµοποιούνται κατά τις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου παραγωγής. Τα δοχεία που προσκο-
µίζονται στο εργοτάξιο θα είναι καθαρά χωρίς ξένες ουσίες και αεροστεγή. Για τη διάστρωση χρησιµοποιού-
νται ειδικά πινέλα µε φυτικές τρίχες. 

δ. Για τις εξωτερικές, προφυλαγµένες από τις καιρικές συνθήκες, κατασκευές και για τις εσωτερικές σε υγρό 
περιβάλλον (µε πιθανότητα υπέρβασης του ποσοστού υγρασίας πάνω από 18%) πρέπει να χρησιµοποιού-
νται ανθεκτικές σε υγρασία κόλλες. 

ε. Τα µεταλλικά εξαρτήµατα σύνδεσης θα προστατεύονται από τη διάβρωση. 

στ. Η ταξινόµηση των θερµοπλαστικών κολλών για ξύλινα κουφώµατα γίνεται κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 204, ενώ οι µέ-
θοδοι δοκιµών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 205. 

1122.2.3 Εξαρτήµατα 

α. Ο Ανάδοχος ετοιµάζει πλήρη κατάλογο εξαρτηµάτων, µορφής εγκεκριµένης από την Υπηρεσία, ο οποίος θα 
περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

- ονοµασία του εργοστασίου παραγωγής των εξαρτηµάτων 

- κωδικό 

- υλικά που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή 

- τελειώµατα 

- άλλες σχετικές πληροφορίες. 

β. Πριν ο Ανάδοχος παραγγείλει οποιαδήποτε εξαρτήµατα, πρέπει να υποβάλλει και να λάβει έγκριση από την 
Υπηρεσία σχετικά µε το σχεδιασµό των προτεινοµένων εξαρτηµάτων και ιδίως την προσαρµοστικότητα και 
τη φύση του συστήµατος κλειδαριών που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. 

γ. Επί πλέον ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία τα ακόλουθα: 

- 3 αντίγραφα του καταλόγου εξαρτηµάτων 

- 3 αντίγραφα έντυπου υλικού του κατασκευαστή 

- 3 αντίγραφα των πιστοποιητικών του εργοστασίου παραγωγής 

- λεπτοµέρειες προτεινοµένων δοκιµών για κάθε εξάρτηµα 

- προτάσεις για σύστηµα κλειδώµατος κατά την διάρκεια της κατασκευής. 

δ. Όλες οι µετρήσεις για τις θύρες και τα χωρίσµατα θα λαµβάνονται από το κτίριο και όχι από τα σχέδια. Οι 
παραγγελίες υλικών θα γίνονται βάσει πραγµατικών µεγεθών και ποσοτήτων και όχι από τα σχέδια. 

ε. Γενικά, για όσα εξαρτήµατα δεν αναγράφονται ποιότητα, τύπος ή εργοστάσιο παραγωγής στη µελέτη, θα 
ζητούνται οδηγίες από την Υπηρεσία. Όλα τα εξαρτήµατα των ξύλινων κατασκευών (σιδηρικά) στερεώνονται 
µε κοχλιωτούς ήλους (ξυλόβιδες) κατάλληλου µεγέθους, τοποθετούµενοι κάθετα προς την επιφάνεια του ε-
ξαρτήµατος. Απαγορεύεται η στερέωση οποιουδήποτε σιδηρού εξαρτήµατος επί των ξύλινων κατασκευών 
µε ήλους (καρφιά). 

στ. Η ανάρτηση των φύλλων γίνεται µε ορειχάλκινους στροφείς (µεντεσέδες), τύπου πορταδέλλας. Τα εξαρτή-
µατα ανάρτησης και λειτουργίας πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 

1122.2.4 Κάσσες 

α. Το πλαίσιο των ξύλινων εξωτερικών θυρών (κάσσα) αποτελείται από 3 ξύλινα καδρόνια (2 κατακόρυφα και 
1 οριζόντιο) διατοµής όπως φαίνεται στα σχέδια και τουλάχιστον 7 cm x 7 cm. Η κάσσα από τη µια πλευρά 
σε όλα τα σκέλη έχει «φυλλοδόχο εκτοµή» (πατούρα) βάθους 1 cm για την υποδοχή των φύλλων της θύ-
ρας. 
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β. Η σύνδεση των τµηµάτων της κάσσας από καδρόνια γίνεται µε εντορµίες (µόρσα) ενισχυµένες µε κόλλα και 
καβίλιες, δηλαδή κατασκευάζεται προεξοχή στη µία διατοµή που εφαρµόζει στην αντίστοιχη οπή του άλλου. 
Η σύνδεση των τµηµάτων της κάσσας από σανίδες γίνεται µε οδόντωση είτε ορθογωνική, είτε τραπεζοειδή. 

γ.  Η κάσσα στερεώνεται στον τοίχο µε δύο τρόπους: 

- είτε µε 3 ζεύγη τζινετιών (συνήθως λάµες πάxους 1,5 cm που απολήγουν σε χελιδονοουρά) σε κάθε 
κατακόρυφο σκέλος, τα οποία βιδώνονται στην κάσσα και κατά την τοποθέτηση της, πακτώνονται λοξά 
στον τοίχο µε τσιµεντοκονίαµα 

- είτε µε 6 τεµάχια καδρονιών(τάκοι) διατοµής 5 cm x 5 cm, (3 ανά κατακόρυφο σκέλος) που πακτώνο-
νται στον τοίχο µε γυψοκονίαµα και η κάσσα καρφώνεται σε αυτούς µε καρφοβελόνες. Οι κεφαλές βυ-
θίζονται στο ξύλο, ώστε να µη διακρίνονται µετά το χρωµατισµό. 

δ. Η κατακορυφότητα της κάσσας ελέγχεται µε το νήµα της στάθµης και κατά το µέτωπο και κατά το πάχος του 
τοίχου. 

ε. Οι µεταλλικές κάσσες θα είναι από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 mm σύµφωνα µε τα 
κατασκευαστικά σχέδια. Κάθε ορθοστάτης της κάσσας έχει 3 καθ’ ύψος εγκάρσιες εσωτερικές ενισχύσεις σε 
συνδυασµό µε αγκύρια διατοµής 30 mm x 2 mm και θα έχουν τουλάχιστον 3 στροφές. 

1122.2.5 Θυρόφυλλα 

α. Τα εσωτερικά θυρόφυλλα κατασκευάζονται από πλαίσια Σουηδικής ξυλείας πεύκου διατοµής 90 mm x 45 
mm. Το εσωτερικό του θυρόφυλλου µπορεί να κατασκευαστεί: 

- από οριζόντια ή σταυροειδή πηχάκια πλάτους 12 mm, των οποίων τα κενά δεν πρέπει να είναι µεγαλύ-
τερα των 50 mm 

- από ενισχυµένες µοριοσανίδες MDF πλήρεις ή µετά κενών 

- από συµπαγή Σουηδική ξυλεία πεύκου ή παρεµφερούς ξυλείας 

β. Τα φύλλα αυτά επικαλύπτονται από µονοκόµµατα κόντρα πλακέ ελάχιστου πάχους 5 mm ή µονοκόµµατα 
φύλλα MDF ελάχιστου πάχους 6 mm. Η επένδυση των φύλλων εξαρτάται από τις απαιτήσεις του έργου και 
εφόσον προβλέπεται µπορεί να είναι είτε από καπλαµά πολυτελούς ξυλείας ή από φορµάικα, σύµφωνα µε 
τη µελέτη. 

γ. Τα θυρόφυλλα που προορίζονται για λουστράρισµα ή χρωµατισµό παραδίδονται µε τις επιφάνειες τους λει-
ασµένες µε υαλόχαρτο Νο 0. 

1122.2.6 Σύνθετα Κουφώµατα Αλουµινίου – Ξύλου 

Οι κατηγορίες των σύνθετων κουφωµάτων αλουµινίου  - ξύλου είναι οι ακόλουθες: 

α. Ξύλινα κουφώµατα µε εξωτερική επένδυση λεπτού φύλλου αλουµινίου, το οποίο δεν συµµετέχει στη µηχα-
νική αντοχή του κουφώµατος, αλλά κυρίως προστατεύει το ξύλο από τις καιρικές συνθήκες. 

β. Κουφώµατα αλουµινίου µε εσωτερική ξύλινη επένδυση, που καλύπτει τα σταθερά όσο και κινητά µέρη του 
κουφώµατος από την εσωτερική πλευρά, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία θερµογεφυρών και να βελτιώ-
νεται η εµφάνιση του κουφώµατος. 

γ. Ξύλινα κουφώµατα µε ενσωµατωµένη ενίσχυση από ράβδους αλουµινίου, που αυξάνει την αντοχή και την 
ακαµψία του κουφώµατος και επιτρέπει την κατασκευή κουφωµάτων µε περιορισµένη διατοµή. 

δ. Κουφώµατα, που όλα τα µέρη τους αποτελούνται από σύνθετες διατοµές µε εξωτερικό τµήµα από αλουµίνιο 
και εσωτερικό τµήµα από ξύλο. Τα δύο τµήµατα της διατοµής συµµετέχουν εξίσου στην αντοχή του συνολι-
κού κουφώµατος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται, ώστε οι διατοµές να είναι ολόσωµες, ανθεκτικές µε 
οµοιόµορφη τεχνική συµπεριφορά και το ξύλινο τµήµα να µην επηρεάζεται από την υγρασία (να έχει αυξη-
µένη φυσική µονωτική ικανότητα). 

1122.3 Εκτέλεση εργασιών 

1122.3.1 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 

α. Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων υδατοστεγανότητας, αεροστεγανότητας και ηχοµόνωσης προβλέπο-
νται  

- παρεµβύσµατα µεταξύ των φύλλων, καθώς και µεταξύ φύλλων και πλαισίων 

- θειόκολλα για τη στεγάνωση των υαλοπινάκων 

- διογκωµένη πολυουρεθάνη µεταξύ τοίχου και πλαισίου σε όλο το πλάτος και ύψος του πλαισίου, θειό-
κολλα για την κάλυψη της πολυουρεθάνης 

- ξύλινα πηχάκια εξωτερικής προστασίας 

- ειδικός µηχανισµός πλήρους στεγανοποίησης τύπου Althmer-Maiko ή παρεµφερής. 
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β. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται από ειδικευµένο τεχνικό προσωπικό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προ-
µηθεύεται τα προκατασκευασµένα στοιχεία από εγκεκριµένες από την Υπηρεσία εταιρείες, τουλάχιστον δε-
καετούς πείρας σε αυτό τον τοµέα. 

γ. Η τοποθέτηση των θυρών, των φύλλων και παρόµοιων προκατασκευασµένων στοιχείων ξυλουργικής δεν 
θα γίνεται πριν στεγνώσουν και οι επιχρίσεις. 

δ. Θύρες που µπορούν να φθαρούν λόγω υγρασίας, πρέπει να αποθηκεύονται, να τοποθετούνται και να δια-
τηρούνται σε θερµοκρασίες που κυµαίνονται µεταξύ 5°C και 35°C και σε σχετική υγρασία µεταξύ 35% και 
65%. Σύντοµοι περίοδοι σχετικής υγρασίας (µέχρι 4 ηµέρες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70%. 

ε. Οι θύρες θα πρέπει να στηρίζονται έτσι, ώστε να ανοίγουν και κλείνουν µε ευκολία χωρίς να τρίβονται επά-
νω στις κάσσες ακόµα και µετά την βαφή. Τα φύλλα στις δίφυλλες θύρες δεν θα εφάπτονται µεταξύ τους. Η 
απόσταση µεταξύ των δύο φύλλων θα είναι περίπου 2 mm και να παραµένει η ίδια σε όλο το ύψος της θύ-
ρας. Το διάκενο των δύο φύλλων είτε καλύπτεται µε ειδικό αρµοκάλυπτρο είτε αυτοκαλύπτεται από την ειδι-
κή µορφή του σόκορου σε κάθε φύλλο. 

στ. Οι συνδέσεις µεταξύ των ξύλων του πλαισίου θα κατασκευάζονται έτσι, ώστε να επιτρέπουν τις συστολοδι-
αστολές του ξύλου σε µεταβολές της υγρασίας του αέρα, χωρίς οι ίδιες να καταπονούνται. 

ζ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην αδιάβροχη προστασία καθώς και στην προετοιµασία (εµποτισµό) για την 
πρόληψη σήψης, µυκήτων κτλ των εξωτερικών θυρών εισόδου. Τα περισσότερα των εξωτερικών κουφωµά-
των κατασκευάζονται µε κατακόρυφες ή οριζόντιες λωρίδες ή ταµπλαδωτά. Για την ενίσχυση της αντοχής 
και της πυροπροστασία τους τοποθετείται ενδιάµεσα στις λωρίδες ένα φύλλο τσιµεντοσανίδας κατάλληλου 
πάχους. 

η. Ο Ανάδοχος υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια και έντυπο υλικό του κατα-
σκευαστή που θα δείχνουν πλήρη συστήµατα κουφωµάτων, τον τρόπο κατασκευής και πλήρεις λεπτοµέρει-
ες για τις προτεινόµενες κατασκευές. Παραδίδει επίσης δείγµατα κάθε τύπου θύρας και κουφώµατος συ-
ναρµολογηµένα σε κατάλληλη µεταλλική κάσσα. Όλες οι κατασκευές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
σχετικά µε την πυραντίσταση και την µονωτική ικανότητα, οι οποίες θα συµφωνούν µε τις απαιτήσεις του 
έργου. 

1122.3.2 Ανοχές  

• Οι ορθές γωνίες των πλαισίων δεν θα έχουν καµία απόκλιση. 

• Πάχος φύλλων: από − 5% ως + 10%. 

• ∆ιαστάσεις διατοµών: ± 2 mm. 

• ∆ιάκενο µεταξύ φύλλων και δαπέδου: 3 mm - 4 mm. 

• ∆ιάκενο µεταξύ κασσών και φύλλων µετά την βαφή 1,5 mm - 2 mm. 

• Τα φύλλα θα έχουν απόλυτη επιπεδότητα χωρίς βέλος που ελέγχεται µε πήχη σε οποιαδήποτε θέση. 

• Οι πλακέτες των κλειδαριών µε τα σόκορα θα έχουν απόλυτη επιπεδότητα. 

• Η υγρασία ξύλων θα έχει απόκλιση ± 3 % από τα οριζόµενα στο παρόν και στα Συµβατικά Τεύχη. 

• Τα θυρόφυλλα όταν είναι ανοικτά θα παραµένουν ακίνητα σε οποιαδήποτε θέση (χωρίς ρεύµα αέρος) µε 
ανοχή στην κατακορυφότητα 1 mm για όλο το ύψος θυρόφυλλων. 

• Σε κατασκευές οριζόντιας τοποθέτησης ή ανάρτησης (π.χ. επί τοίχων) απόκλιση από την οριζόντια  2 mm 
ανά 4 m. 

1122.3.3 Μεταφορά και Αποθήκευση 

α. Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

β. Τα εξαρτήµατα πρέπει κατά την παράδοση να είναι τυλιγµένα µε προστατευτικό ανθεκτικό χαρτί και τοποθε-
τηµένα σε συσκευασίες µε ενδεικτική ταµπέλα. 

γ. Ο Ανάδοχος παραδίδει κλειδωνόµενα ερµάρια για τη φύλαξη των κλειδιών µε σύστηµα ασφαλείας, για κάθε 
κτίριο και για ορισµένες περιοχές κάθε κτιρίου κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

1122.3.4 Ταµπλαδωτές Θύρες 

α. Τα φύλλα των ταµπλαδωτών θυρών αποτελούνται από τον σκελετό, την επένδυση και το περιθώριο. Ο 
σκελετός των φύλλων (πλαίσιο, τελάρο) αποτελείται από τα κατακόρυφα στοιχεία (µπόγια, ορθόξυλα) και 
από τα οριζόντια (τραβέρσες). Η σύνδεση µεταξύ τους γίνεται µε µόρσο και ενισχύεται µε κόλλα. Όλα τα 
στοιχεία εκτός από την κάτω τραβέρσα έχουν διατοµή 45 mm x 50 mm. Η κάτω τραβέρσα, η οποία καταπο-
νείται περισσότερο, έχει µεγαλύτερο ύψος και αποτελείται από δύο τραβέρσες (η άνω διατοµής 45 mm x 80 
mm και η κάτω διατοµής 45 mm x 90 mm), που συνδέονται µε πλάκα αντικολλητής ξυλείας επενδυµένη µε 
κόντρα πλακέ. Η σύνδεση µεταξύ πλάκας και τραβέρσας γίνεται µε κόλλα και γκινισιές. 

β. Η κάσσα της θύρας έχει πάχος 45 mm και δεν έρχεται σε απόλυτη επαφή µε τους λαµπάδες (παραστάδες) 
και το υπέρθυρο (πρέκι). Αφήνεται διάκενο (αέρας) περίπου 1 cm. 
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γ. Οι ταµπλάδες είναι από φύλλα κόντρα πλακέ ή µοριοσανίδων, έχουν πάχος τουλάχιστον 5mm και τοποθε-
τούνται στις εσοχές (γκινισιές) του σκελετού του θυρόφυλλου σε βάθος 1,2 cm – 1,5 cm. Η γκινισιά θα έχει 
λίγο µεγαλύτερο βάθος, ώστε να αφήνεται διάκενο (αέρας), ώστε να επιτρέπει στον ταµπλά να κινείται σε 
συστολοδιαστολές. 

δ. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται, ώστε οι κλειδαριές να µην τοποθετούνται στη συναρµογή τραβέρσας – ορθοστά-
τη, ώστε να µην αποκόπτεται το µόρσο και µειώνεται η αντοχή στο σηµείο αυτό. 

ε. Ο αρµός µεταξύ κάσσας – επιχρίσµατος καλύπτεται µε ξύλινο αρµοκάλυπτρο (περβάζι), που έχει πάχος 1 
cm – 1,5 cm και πλάτος τουλάχιστον 5 cm. Τα αρµοκάλυπτρα καρφώνονται µε ψιλές καρφοβελόνες πάντοτε 
στην κάσσα, την οποία επικαλύπτουν κατά 1,5 cm περίπου. Τα περιθώρια του δαπέδου (σοβατεπιά) δεν θα 
προεξέχουν από τα περβάζια, αλλά θα τερµατίζουν σε αυτά στο ίδιο επίπεδο. 

1122.3.5 Υαλόθυρες 

α. Σε υαλόθυρες που αποτελούνται από πολλά φατνώµατα υαλοπινάκων, η στήριξη των ενδιάµεσων φατνω-
µάτων γίνεται µε την κατασκευή υαλοδόχων πήχεων (καΐτια), που φέρουν πατούρα στην ίδια πλευρά µε την 
πατούρα των στοιχείων του τελάρου. Οι υαλοπίνακες τοποθετούνται στηριζόµενοι στην κάτω πλευρά τους 
από την πατούρα ενώ στις άλλες πλευρές αφήνεται αέρας και στερεώνονται µε βελόνες λεπτές και χωρίς 
κεφάλι (προκάκια). Κατόπιν καρφώνονται τα πηχάκια στερέωσης και τα τυχόν κενά συµπληρώνονται µε 
στόκο. 

β. Στις δίφυλλες, στρεπτές θύρες η κλειδαριά τοποθετείται στο κινητό φύλλο. Το άλλο φύλο (δευτερεύον) στε-
ρεώνεται µε δύο χωνευτούς ενσωµατωµένους σύρτες (έναν στην άνω και έναν στην κάτω τραβέρσα), ενώ ο 
αρµός που σχηµατίζουν τα δύο φύλλα καλύπτεται από δύο πηχίσκους καλύψεως (µπινί) – έναν από κάθε 
πλευρά. 

γ. Τα φύλλα από απλά υαλοστάσια αποτελούνται από σκελετό πάχους 36 mm αν πρόκειται να χρησιµοποιη-
θούν απλοί υαλοπίνακες ή 46 mm, αν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν διπλοί υαλοπίνακες. 

1122.3.6 Πρεσσαριστές Θύρες  

α. Τα φύλλα των πρεσσαριστών θυρών αποτελούνται επίσης από σκελετό µε ορθόξυλα και τραβέρσες (βλ. 
ταµπλαδωτές θύρες). Αφού συναρµολογηθεί ο σκελετός, επικολλούνται (ένα σε κάθε όψη) µονοκόµµατα 
φύλλα κόντρα πλακέ πάχους 5 mm ή µοριοσανίδα και στη συνέχεια τα φύλλα πρεσσάρονται µέχρι να σκλη-
ρυνθεί η κόλλα. Το φύλλο αυτό θα είναι µονοκόµµατο και σύµφωνο µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου 
παραγωγής. Πριν και µετά από την τοποθέτηση του υλικού, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να το ελέγχει ως 
προς την ποιότητα, την αντοχή και τη µέθοδο τοποθέτησης του. 

β. Τα στοιχεία του σκελετού έχουν τελικό πάχος 3,5 cm. Τα ακραία στοιχεία του σκελετού έχουν πλάτος 7,5 cm 
– 10 cm, ενώ ενδιαµέσως τοποθετείται ορθογωνική ξύλινη εσχάρα µε λεπτές ξύλινες δοκίδες πάχους 1,5 cm 
και πλάτος όσο το πλάτος του σκελετού, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κοιλότητες που µπορεί να δηµιουρ-
γήσει η επένδυση του φύλλου. Οι δοκίδες θα έχουν αξονική απόσταση περίπου 10 cm. Στις κυψέλες των 
δοκίδων τοποθετείται µόνωση µε οικοδοµικό πάπλωµα υαλοβάµβακα πάχους 4 cm. 

γ. Το φύλλο περιβάλλεται από πήχη στερεωµένο µε εντορµία και γλωτίδα (γκινισιά) και κολληµένο µε κόλλα 
(περιθώριο), ο οποίος προστατεύει τις εγκάρσιες ακραίες επιφάνειες του φύλλου (σόκορα) από την φθορά ή 
την αποκόλληση των ακµών του. Πριν την σύνδεση µε το φύλλο ο πήχης θα έχει πλάτος λίγο µεγαλύτερο 
από το πάχος του φύλλου και θα εξοµοιώνεται µε αυτό µετά την προσκόλληση του. Ο πήχης θα είναι από 
σκληρή ξυλεία αρίστης ποιότητας. 

δ. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην κάτω πλευρά του θυρόφυλλου, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος φθοράς 
της, είτε λόγω εµπλοκής µε σκληρό αντικείµενο (καρφί κτλ), είτε λόγω υποκείµενης υγρασίας (νερό πλυσί-
µατος δαπέδου κτλ). Το κενό µεταξύ των ανοιγµένων θυρόφυλλων και του δαπέδου πρέπει να είναι 2 mm - 
4 mm. ∆ιαφορετικά το ύψος του κενού στο κάτω µέρος της θύρας είναι ίσο µε το αναφερόµενο στον Πίνακα 
Κουφωµάτων. 

ε. Η κατασκευή των φύλλων πρεσσαριστών θυρών που φέρουν άνοιγµα για φεγγίτη ή περσίδες είναι όµοια µε 
εκείνη των πλήρως πρεσσαριστών φύλλων. 

στ. Στις πρεσσαριστές κατασκευές ρητά απαγορεύεται χρήση καρφιών ή βιδών έστω και προσωρινών. Υαλο-
στάσια σε τέτοια θυρόφυλλα κατασκευάζονται από οπλισµένους υαλοπίνακες 6,5 mm στερεωµένους µε χα-
λύβδινα πλαίσια ενώ το συνολικό πάχος φύλλου θα είναι 50 mm. 

1122.3.7 Παλινδροµικές Υαλόθυρες 

α. Τα φύλλα των θυρών αυτών ανοίγουν προς τα µέσα και προς τα έξω και επανέρχονται στη θέση τους όταν 
αφεθούν ελεύθερα (αλλέ ρετούρ). Μπορεί να είναι δίφυλλες ή µονόφυλλες. 

β. Η κάσσα δεν έχει πατούρα αλλά προεξοχή 3 cm – 3,5 cm µε πλάτος ίσο µε αυτό του φύλλου. 

γ. Το κάθε φύλλο αναρτάται από 3 µηχανισµούς ανάρτησης (µεντεσέδες) που ο καθένας αποτελείται από 3 
ελάσµατα και 2 στροφείς µε ελατήρια. Το ένα από τα 2 ακραία ελάσµατα βιδώνεται στο πάχος της κάσσας 
και το άλλο στο πάχος του φύλλου χωνευτά, ενώ οι στροφείς ενώνονται µε το ενδιάµεσο έλασµα. 
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δ. Η κάτω τραβέρσα του φύλλου αποτελείται από 3 τµήµατα διατοµής 45 mm x 70 mm το καθένα, που φέρουν 
γκινισιές στο µέσον της πλευρά που εφάπτονται. τα τµήµατα αυτά κολλούνται και τοποθετείται πηχίσκος 
(γκινισόπηχη) ανάµεσα στις γκινισιές κατά µήκος της σύνδεσης. Η τοποθέτηση του υαλοπίνακα γίνεται σε 
πατούρα στο πάνω µέρος της τραβέρσας. 

ε. Το ελάχιστο πάχος του υαλοπίνακα που τοποθετείται είναι 5 mm. 

1122.3.8 Συρόµενες (εσωτερικές) Θύρες 

α. Τα φύλλα των θυρών αυτών κινούνται στο κενό διπλού τοίχου µε ενδιάµεσο κενό και αναρτώνται από ράγα 
που στερεώνεται στο υπέρθυρο. Στη ράγα το φύλλο σύρεται µε ειδικό µηχανισµό, ο οποίος τοποθετείται 
στην κάτω πλευρά του ειδικά διαµορφωµένου υπέρθυρου. Φέρουσα κάσσα δεν υπάρχει σε αυτές τις θύρες, 
τοποθετείται όµως από τις δύο πλευρές του θυρόφυλλου ψευτόκασσα και περιθώριο που επενδύει το ά-
νοιγµα και περιορίζει το κενό κυλίσεως. 

β.  Για το σταµάτηµα της κύλισης των φύλλων στην προκαθορισµένη θέση χρησιµοποιούνται τέρµατα (stop) µε 
κεφαλές από λάστιχο, τα οποία τοποθετούνται στο βάθος κάθε φωλιάς του τοίχου και στη ράγα. 

1122.3.9 Ραµποτέ θύρες  

α. Τα φύλλα των ραµποτέ θυρών αποτελούνται από 2 τµήµατα: 

- το πρώτο τµήµα (ταµπλαδωτό φύλλο) είναι από ανθυγρό MDF ή από τσιµεντοσανίδα ή άλλα είδη τα-
µπλάδων 

- το δεύτερο τµήµα (ραµποτέ) αποτελεί επένδυση µε σανίδωµα, πάχους περίπου 2 cm, του πρώτου και 
καρφώνεται µε εµφανείς διακοσµητικούς ήλους ή βιδώνεται µε βίδες στο σκελετό του πρώτου τµήµατος 

β. Τα θυρόφυλλα αυτά φέρουν ενισχυµένους στροφείς στερεώσεως λόγω του µεγάλου βάρους τους και είναι 
κατάλληλα για εξωτερική χρήση. 

γ. Η κάσσα των θυρών αυτών είναι όµοια µε αυτή των ταµπλαδωτών θυρών, είναι πάντα από καδρόνι πάχους 
5 cm και τοποθετείται στην εσωτερική περασιά του τοίχου, ώστε να µην παγιδεύεται το νερό της βροχής 
στον αρµό µεταξύ αρµοκαλύπτρου (περβαζιού) και επιχρίσµατος. 

δ. Με τον τρόπο στερέωσης του σανιδώµατος αποφεύγεται η σύνδεση µε µόρσο και κόλλα. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δίνεται, ώστε ο αρµός µεταξύ των σανίδων να µην είναι ορατός. Το σανίδωµα στο κάτω µέρος 
καταλήγει σε τραβέρσα µε µεγάλο πλάτος και νεροχύτη για την απορροή των νερών. 

ε. Οι ταµπλάδες του ταµπλαδωτού φύλλου έρχονται στο ίδιο επίπεδο µε το σκελετό του φύλλου. 

1122.3.10  Πυράντοχες Θύρες  

α. Οι κάσσες είναι ίδιες µε αυτές των απλών πρεσσαριστών ξύλινων θυρών, αλλά φέρουν πατούρα τουλάχι-
στον 25 mm για το φύλλο. 

β. Τα φύλλα έχουν σκελετό από ξυλεία οξιάς. Το πλαίσιο αποτελείται από διατοµές 100 mm x 40 mm µε τρα-
βέρσα 165 mm x 40 mm στη µέση και δύο πήχεις 45 mm x 21 mm ο καθένας. Ο σκελετός αυτός φέρει υπο-
δοχές 9,5 mm x 25 mm, στις οποίες τοποθετούνται και βιδώνονται ανά 20 cm 4 πυράντοχες γυψοσανίδες 
πάχους 9,5 mm (2 στο άνω και 2 στο κάτω τµήµα). Εκατέρωθεν του φύλλου αυτού επικολλώνται µε ηλε-
κτρική πρέσα και ισχυρή ειδική κόλλα µονοκόµµατες πλάκες αµιαντοτσιµέντου 5 mm. Στις πλάκες αυτές µε 
την ίδια µέθοδο επικολλώνται κόντρα - πλακέ οκουµέ 3 mm και φαινοπλαστικά φύλλα (φορµάικα) ως εξωτε-
ρικό τελείωµα. 

γ. Όλα τα εξαρτήµατα θα έχουν αντίστοιχη αντοχή στη φωτιά, ενώ οι κλειδαριές και οι χειρολαβές θα είναι τύ-
που «µπάρας πανικού». Οι θύρες εφοδιάζονται µε κατάλληλο µηχανισµό αυτοµάτου κλεισίµατος σε περί-
πτωση συναγερµού πυρκαγιάς. 

δ. Απαιτείται πιστοποιητικό ελέγχου της πυραντοχής του κουφώµατος από αναγνωρισµένο εργαστήριο. 

1122.3.11 Ηχοµονωτικές Θύρες  

α. Από άποψης ηχοµόνωσης οι θύρες διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

Πίνακας 1122.3.11 : Ηχοµονωτική Ικανότητα Θυρών 

# Κατηγορία Θύρας 

Ηχοµονωτική Ικανότητα 
[dB] 

1 2 3 

1 ελαφρές πρεσσαριστές  20 

2 βαριές ολόσωµες περαστές και ραµποτέ 25-32 

3 ακουστικές >40 

4 διπλές 35-40 

β. Απαιτείται πιστοποιητικό ελέγχου της ηχοµονωτικής ικανότητας του κουφώµατος από αναγνωρισµένο και 
εγκεκριµένο από την Υπηρεσία εργαστήριο. 
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γ. Οι αρµοί ανάµεσα στο φύλλο και στην κάσσα περιµετρικά ελαχιστοποιούνται σε 1mm – 2 mm, ενώ η ένωση 
κάσσας – τοίχου κατασκευάζεται αεροστεγής και πλήρης, ώστε να αποφεύγονται οι ηχογέφυρες. Οι συναρ-
µογές φύλου  - κάσσας, φύλλου – φύλλου και φύλλου – δαπέδου είναι αεροστεγείς και η κλειδαριά έχει κά-
λυµµα που ανοιγοκλείνει και περιβάλλεται από πάπλωµα ορυκτοβάµβακα και λαστιχένιο σφουγγάρι. 

1122.3.12  Ξύλινα Παράθυρα  

α. Τα ξύλινα παράθυρα αποτελούνται από το πλαίσιο (τετράξυλο, κάσσα), το υαλοστάσιο και το εξώφυλλο. 

β. Οι κύριοι τύποι ξύλινων παραθύρων που κατασκευάζονται σήµερα είναι οι ακόλουθοι: 

- γαλλικός τύπος 

- γερµανικός τύπος  

γ. Το πλαίσιο αποτελείται από 2 ορθοστάτες (ποδαρικά), το ανώφλι (πανωκάσσι) και το κατώφλι (κατωκάσσι). 
Τα ποδαρικά έχουν δύο φυλλοδόχους εκτοµές, ώστε η εσωτερική να υποδέχεται το υαλοστάσιο και η εξω-
τερική το εξώφυλλο. Το κατωκάσσι έχει µόνο µια φυλλοδόχο εκτοµή που υποδέχεται το υαλοστάσιο, ενώ το 
εξωτερικό µέρος καλύπτεται από το εξώφυλλο και διαµορφώνεται έτσι ώστε τα νερά της βροχής να οδηγού-
νται έξω µέσω του νεροχύτη. Κατά µήκος του κατωκασσιού υπάρχει λούκι συγκράτησης του νερού που δι-
εισδύει από το ανεµοβρόχι, το οποίο αποχετεύεται από δύο σωληνίσκους από µολύβι. Το κατωκάσσι έχει 
εγκοπή προς τα έξω για την υποδοχή της ποδιάς. Ο αρµός µαρµάρου – κατωκασσιού προστατεύεται µε 
αρµοκάλυπτρο. 

δ. Το υαλοστάσιο αποτελείται από δύο φύλλα που αναρτώνται στην κάσσα µε ειδικά σίδερα ανάρτησης. Το 
κάθε φύλλο αποτελείται από πλαίσιο, το οποίο στο εξωτερικό µέρος φέρει υαλοδόχο εκτοµή, ώστε να υπο-
δέχεται τον υαλοπίνακα. Οι υαλοπίνακες συγκρατούνται από ακέφαλα προκάκια και στόκο. Οι κάτω τρα-
βέρσες των 2 φύλλων του υαλοστασίου έχουν νεροχύτη, του οποίου το κάτω αυλάκι (ποταµός) πρέπει να 
βρίσκεται έξω από το κατώφλι. Η συναρµογή των µεσαίων ορθοστατών του υαλοστασίου γίνεται µε εντοµές 
ειδικής µορφής. Η στερέωση του υαλοστασίου γίνεται µε διπλό, σύνθετο, χωνευτό, κατακόρυφο σύρτη (γρύ-
λο). 

ε. Το εξώφυλλο (παντζούρι) των παραθύρων γαλλικού τύπου έχει τέσσερα φύλλα τα οποία συνδέονται ανά 
δύο µε µεντεσέδες που προσαρµόζονται στο έξω µέρος του φύλλου. Τα ακραία φύλλα αναρτώνται στην 
κάσσα µε γαλλικά σίδερα ανάρτησης. Το κάθε φύλλο αποτελείται από δύο ορθοστάτες και 3 τραβέρσες. Στα 
φατνώµατα τοποθετούνται περσίδες (φυλλαράκια), που προσαρµόζονται σε ειδικές εκτοµές των ορθοστα-
τών. Η στερέωση κατά το κλείσιµο των εξώφυλλων γίνεται µε ειδική κατακόρυφη ράβδο κυκλικής διατοµής 
(παντζουρόβεργα)µε αρθρωτή λαβή, η οποία συναρµόζεται σε εξέχοντα πείρο στο πανωκάσσι και σε ειδική 
φωλιά στο κατωκάσσι. 

στ. Το γερµανικό παράθυρο διαφέρει από το γαλλικό ως προς το εξώφυλλο, το οποίο αποτελείται από 2 φύλλα 
µε περσίδες, τα οποία στρέφονται  κατά το άνοιγµα τους µπροστά από την επιφάνεια του τοίχου µε ειδικούς 
στροφείς που εξέχουν από την κάσσα. Το κάθε φύλλο αποτελείται από περίµετρο ορθοστατών και τραβερ-
σών και φάτνωµα από περσίδες. Το µέγιστο επιτρεπόµενο πλάτος παραθύρου αυτού του τύπου είναι 1,40 
m. 

1122.3.13 Εξωστόθυρες  

Οι κατασκευές της ενδιάµεσης τραβέρσας και της κάτω τραβέρσας των φύλλων των εξωστοθυρών µοιάζουν µε τις 
αντίστοιχες κατασκευές ταµπλαδωτών θυρών, ενώ η κατασκευή της άνω τραβέρσας έχει µορφή άνω τραβέρσας 
παραθύρου. Η κάτω τραβέρσα φέρει νεροχύτη µε πλατιά εντορµία και ποταµό από κάτω, ώστε τα νερά της βροχής 
να οδηγούνται προς τα έξω. Στο κατώφλι διαµορφώνονται λούκια και οπές απορροής όµοιες µε αυτές του κατω-
κασσιού των παραθύρων. Το κατώφλι αντικαθιστά το κλασσικό κατωκάσσι των παραθύρων. 

1122.3.14  Σύνθετα Κουφώµατα Αλουµινίου – Ξύλου 

α. Η σύνδεση ξύλου και αλουµινίου στα κουφώµατα από σύνθετες διατοµές αλουµινίου – ξύλου γίνεται µε µια 
από τις ακόλουθες µεθόδους: 

- Σηµειακή αγκύρωση µε άγκιστρα, τα οποία µπορεί να είναι είτε ειδικές αιχµηρές προεξοχές του τµήµα-
τος αλουµινίου της διατοµής που εισχωρούν στο ξύλο µε συµπίεση, είτε πλαστικά µε κεφαλή σχήµατος 
Ταυ που βιδώνονται στο ξύλο ανά 15 cm – 30 cm, ώστε να προεξέχει η κεφαλή τους. Στο τµήµα αλου-
µινίου της διατοµής υπάρχει ειδική εγκοπή µέσα στην οποία εισέρχονται οι κεφαλές και στερεώνονται 
µε περιστροφή κατά το ¼ του κύκλου. 

- Σύνδεση µορφής κατά την οποία οι επιφάνειες αλουµινίου έχουν προεξοχές που εφαρµόζουν στις α-
ντίστοιχες εσοχές του ξύλινου τµήµατος. Σε αυτήν την περίπτωση ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται 
στο µέγεθος των εσοχών του ξύλου, ώστε να επιτρέπονται µικρο-µετακινήσεις των προεξοχών του α-
λουµινίου στο εσωτερικό τους. 

- Επικόλληση, κατά την οποία οι επιφάνειες επαφής των τµηµάτων αλουµινίου και ξύλου έχουν µικρές 
εσοχές. Ο κενός χώρος πληρούται µε συνθετικές ρητίνες, που χρησιµοποιούνται ως συγκολλητικό υλι-
κό. 
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β. Για την αποφυγή παγίδευσης της υγρασίας στο εσωτερικό ξύλινο τµήµα της διατοµής, από τις επιφάνειες 
επαφής των δύο υλικών ή από το εσωτερικό του κτιρίου, διαµορφώνονται ειδικές εγκοπές αερισµού στο ξύ-
λινο τµήµα του κουφώµατος, κατά µήκος της επιφάνειας επαφής του µε το τµήµα αλουµινίου. Στην περί-
πτωση σύνδεσης µε σηµειακά άγκιστρα (βλ. προηγούµενο εδάφιο) ή σύνδεσης µορφής Ταυ, ως εγκοπή αε-
ρισµού λειτουργεί όλη η επιφάνεια επαφής των 2 τµηµάτων. Αποτελεσµατικότερη λύση αποτελεί η διαµόρ-
φωση νεροσταλλάκτη στο εσωτερικό του ξύλινου τµήµατος των κατακόρυφων στοιχείων του φύλλου του 
κουφώµατος, η οποία γίνεται στο εργοστάσιο κατασκευής των διατοµών µε την κατασκευή λεπτών οριζό-
ντιων οπών παράλληλων µε τη µεταλλική επένδυση, που απολήγουν µε κατάλληλες κλίσεις σε παράλληλη 
και εξωτερική εγκοπή της εγκοπής υποδοχής των υαλοπινάκων. 

γ. Οι υαλοπίνακες στερεώνονται σηµειακά στο κούφωµα µε ειδικά άγκιστρα. Οι διπλοί υαλοπίνακες χωρίζονται 
από το ξύλινο τµήµα της διατοµής µε τη βοήθεια µιας συνθετικής διατοµής. 

δ. Οι αρµοί του ξύλου σφραγίζονται µε µεταλλικούς συνδέσµους και αδιάβροχη κόλλα. 

ε. Στα σύνθετα κουφώµατα αλουµινίου – ξύλου πρέπει µεταξύ ξύλινου και αλουµινένιου πλαισίου να υπάρχει 
διάκενο αερισµού, το οποίο θα έχει οπές για την εξίσωση των πιέσεων υδρατµών µε την εξωτερική υγρασία 
του αέρα. 

στ. Τα πλαίσια αλουµινίου συνδέονται στις γωνίες µε µηχανικές συνδέσεις. 

1122.4 Έλεγχοι 
Εκτός από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο «’Έλεγχοι –Γενικά» του άρθρου «Κουφώµατα Αλουµινίου», 
διενεργούνται και οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

α. Ο Ανάδοχος επιθεωρεί και εξετάζει τις επιφάνειες επί των οποίων τοποθετούνται τα εξαρτήµατα και ενηµε-
ρώνει την Υπηρεσία για ενδεχόµενες ατέλειες ή µη ικανοποιητικές συνθήκες. ∆εν προχωρεί στις εργασίες 
τοποθέτησης θυρών, παρά µόνο αφού επιδιορθώσει  τις ατέλειες και λάβει τη σχετική έγκριση της Υπηρεσί-
ας. 

β. Οι συναρµογές οριζόντιων και κατακόρυφων στοιχείων πρέπει να είναι έντεχνες και να µην χρησιµοποιού-
νται καρφιά αλλά µε κόλλα και µόρσα (εντορµία). Τα νερά του ξύλου θα είναι πάντα παράλληλα µε το συ-
ναρµολογούµενο τεµάχιο. 

γ. Τα κουφώµατα πρέπει να είναι τελείως επίπεδα και όλες οι γωνίες ακριβώς 90° και για τις υποδοχές των 
υαλοπινάκων και των φύλλων. 

δ. Οι υποδοχές των υαλοπινάκων πρέπει να έχουν κατασκευαστεί για το προβλεπόµενο πάχος τους και τα 
αρµοκάλυπτρα στήριξης τους να είναι από το ίδιο ξύλο. 

ε. Εξακριβώνεται ότι έχουν κατασκευαστεί οι απαιτούµενοι νεροσταλλάκτες και οι «οπές νεροχύτη» και εξα-
σφαλίζεται η σωστή απορροή των οµβρίων. 

στ.  Εξακριβώνεται και ελέγχεται η σωστή τοποθέτηση µηχανισµών κλεισίµατος (π.χ. η τοποθέτηση του προ-
βλεπόµενου αριθµού µεντεσέδων). 

ζ. Ελέγχεται αν το πάχος των φύλλων και τα περιµετρικά πηχάκια είναι τα προβλεπόµενα. ελέγχεται επίσης η 
πυκνότητα του εσωτερικού σκελετού για τις πρεσσαριστές θύρες και το είδος των κυψελών. Η Υπηρεσία έχει 
το δικαίωµα να αποκαλύψει το εσωτερικό θύρας σε µια γωνία της κατά 0,10 m2 για δειγµατοληπτικό έλεγχο. 

1122.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Ισχύουν τα αναγραφόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Κουφώµατα Αλουµινίου» καθώς και το ακό-
λουθο εδάφιο: 

• Σε όλες τις εργασίες ξυλουργικών περιλαµβάνεται η φθορά και η αποµείωση της ξυλείας, εφόσον δεν ανα-
φέρεται διαφορετικά στα σχετικά άρθρα. 

• Στην τιµή µονάδος ξύλινων θυρών ή παραθύρων, ανά κατηγορία κουφώµατος,  περιλαµβάνεται όλη η κα-
τασκευή και τοποθέτηση των κασσών, θυρόφυλλων, επενδύσεων, περσίδων, εξώφυλλων παραθύρων, η 
διαµόρφωση των υποδοχών, οι συγκολλητικές ουσίες, τα περβάζια κτλ. 

1122.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Ισχύουν τα αναγραφόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Κουφώµατα Αλουµινίου». 

 

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 

1130.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πά-

γκων καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξο-
πλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και τις 
εντολές της Υπηρεσίας. 
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β. Οι κατασκευές που εξετάζονται στο παρόν ειδικότερα είναι οι ακόλουθες: 

- ξύλινα ερµάρια και πάγκοι µε διάφορα είδη επενδύσεων  

- ερµάρια κλιµατισµού µε περσίδες από αλουµίνιο  

- εντοιχισµένα ερµάρια 

1130.2 Υλικά 
α. Οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές και οι ορισµοί των προϊόντων ξυλείας, των συνδετικών µέσων και των 

συγκολλητικών ουσιών, που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ερµαρίων, αναφέρονται αναλυτικά στο 
άρθρο «∆οµική Ξυλεία». 

β. Οι γενικές απαιτήσεις για τα διάφορα είδη κιγκαλερίας αναφέρονται στο άρθρο «Είδη Κιγκαλερίας». Τα θυ-
ρόφυλλα των ερµαρίων φέρουν συνήθως δύο χωνευτούς µεντεσέδες (εκτός αν πρόκειται για ιµατιοθήκες, 
οπότε αυξάνεται ο αριθµός των µεντεσέδων) διπλής περιστροφής. Οι χειρολαβές είναι συνήθως µεταλλικές. 

γ. Τα υλικά που προσκοµίζονται θα ακολουθούν τα αναγραφόµενα στο παρόν, στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύ-
χη και στα κατασκευαστικά σχέδια του Έργου. Ο Ανάδοχος προσκοµίζει τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας 
των υλικών στην Υπηρεσία και υποβάλλει προς έγκριση δείγµατα όλων των υλικών (κολλών, µεταλλικών 
συνδέσεων, βοηθητικών υλικών κτλ) που πρόκειται να χρησιµοποιήσει. 

δ. Για τα θυρόφυλλα, τον πυθµένα, την οροφή, τα πλαϊνά, τα εσωτερικά χωρίσµατα και τα ράφια των ερµαρίων 
είναι συνηθέστερη η χρήση των ακόλουθων υλικών. 

- µοριοσανίδας MDF µε επένδυση µελαµίνης  

- πλακάζ µε επένδυση ή όχι φορµάικας (πάχους 0,8 mm) 

- νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης 

ε. Για τους πάγκους εργασίας χρησιµοποιείται συνήθως µοριοσανίδα υψηλής αντοχής, πιέσεως και σκληρότη-
τας τύπου DUROPAL ή ισοδύναµου ελάχιστου πάχους 2 cm. 

στ. Οι περσίδες αλουµινίου που τοποθετούνται στα ερµάρια κλιµατισµού είναι ηλεκτροστατικής βαφής πάχους 
τουλάχιστον 60 µm ή ανοδειωµένες µε πάχος τουλάχιστον 60 µm. 

1130.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1130.3.1 Γενικά 

α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια, στα οποία απεικονίζονται όλες οι κατα-
σκευαστικές λεπτοµέρειες των ερµαρίων, των ιµατιοθηκών και των πάγκων. Τα σχέδια θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµέρειες σε κλίµακα 1:1 όλων των ενσωµατώσεων, συνδέσεων και κατασκευαστικών τοµών των στηρί-
ξεων, λεπτοµέρειες υλικών και άλλες χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες. 

β. Οι εργασίες εκτελούνται µε τη µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια από έµπειρα και εξειδικευµένα συνεργεία σύµ-
φωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια, τις οδηγίες χρήσης των υλικών και τα αναγραφόµενα στο παρόν. Ο Ανάδο-
χος θα ακολουθεί γενικά τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών. 

γ.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει τις µετρήσεις για την παραγγελία ή / και κατασκευή των ερµαρίων και 
των σχετικών υλικών από το κτίριο και όχι από τα σχέδια. Σε περίπτωση κακοτεχνίας ή λανθασµένων δια-
στάσεων ερµαρίων, αφού αυτά έχουν προσκοµιστεί στο έργο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαθιστά 
µε δικές του δαπάνες. 

δ. Η µεταφορά, η αποθήκευση και η προστασία των ειδών ξυλείας και των ξύλινων κατασκευών θα ακολουθεί 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τα αναγραφόµενα στο άρθρο 
«∆οµική Ξυλεία». Το ίδιο ισχύει για τις συνδέσεις και τις συγκολλήσεις των ξυλουργικών εργασιών. 

ε. Όλα τα τεµάχια ξυλείας κόβονται στις απαιτούµενες διαστάσεις ώστε να συµφωνούν τα µέλη και τις διατοµές 
που προκύπτουν µε τα κατασκευαστικά σχέδια. Όλες οι επιφάνειες σύνδεσης των ξύλινων στοιχείων υπό-
κεινται κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να επιτυγχάνεται η τέλεια επαφή µεταξύ τους. Τα ξύλινα µέλη, τα ο-
ποία προέρχονται από παράλληλη σύνδεση διαφόρων τεµαχίων θα εµφανίζουν απόλυτη ακρίβεια διατοµών 
και διαστάσεων.  

στ. Η πλεονάζουσα κόλλα θα αποµακρύνεται µε προσοχή, ενώ οι µεταλλικές συνδέσεις δεν θα εξέχουν από τις 
ξύλινες επιφάνειες. Για το σκοπό αυτό διαµορφώνονται στα ξύλα κατάλληλες εσοχές για τα µεταλλικά εξαρ-
τήµατα. 

1130.3.2 Προετοιµασία 

Ο Ανάδοχος εξακριβώνει ότι δεν παρεµβάλλονται ηλεκτροµηχανολογικές, υδραυλικές ή άλλες εγκαταστάσεις ή 
στοιχεία του στατικού φορέα στις θέσεις που πρόκειται να τοποθετηθούν ή να συναρµολογηθούν ερµάρια και ιµα-
τιοθήκες. Σε αντίθετη περίπτωση, ενηµερώνεται άµεσα η Υπηρεσία και ζητούνται οδηγίες. 
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1130.3.3 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 

α. Οι γενικές απαιτήσεις για ξύλινες µη φέρουσες κατασκευές αναφέρονται στο άρθρο «∆οµική Ξυλεία». Σε 
συµπλήρωση αυτών ισχύουν και τα ακολούθως αναγραφόµενα. 

- Τα περιθώρια των όψεων (θυρόφυλλα, πλαϊνά κτλ) επενδύονται είτε από το ίδιο υλικό επένδυσης της 
όψης του ερµαρίου, είτε από ξυλεία, ανάλογα µε τα κατασκευαστικά σχέδια. 

- Στους αρµούς µεταξύ ερµαρίων και δαπέδων τοποθετούνται αρµοκάλυπτρα («µπάζες»), που σκοπό 
έχουν να προστατεύσουν το ερµάριο και να κρύψουν τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Τα αρµοκάλυ-
πτρα αυτά µπορεί να είναι είτε µεταλλικά, είτε πλαστικά, ανάλογα µε τις απαιτήσεις των κατασκευαστι-
κών σχεδίων και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Ο αρµός µεταξύ ερµαρίων και τοίχων καλύπτεται µε ειδικά 
αρµοκάλυπτρα. 

- Στην περίπτωση που τα ερµάρια φέρουν συρτάρια, ο πυθµένας τους έχει µικρότερο πάχος (τουλάχι-
στον 8 mm) από τα υπόλοιπα τµήµατα των ερµαρίων. Η κατασκευή τους γίνεται µε το ίδιο υλικό µε αυ-
τό του εσωτερικού του ερµαρίου. 

- Η σύνδεση των διάφορων τµηµάτων που αποτελούν το ερµάριο γίνεται µε µόρσο και κόλλα, εκτός από 
την πλάτη και τα πλαϊνά που συνδέονται µε καρφιά και κόλλα. 

- Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην σωστή τοποθέτηση των µεντεσέδων, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή 
λειτουργία του ερµαρίου. 

- Οι ιµατιοθήκες στηρίζονται στο δάπεδο ή / και στην οροφή µε ειδικά προφίλ αλουµινίου. 

- Οι πάγκοι έχουν ορατή όψη στρογγυλευµένη, ενώ η κρυφή όψη στηρίζεται στον τοίχο µε ανοξείδωτα 
στηρίγµατα. Στην ορατή όψη επικολλάται ταινία ίδιας επένδυσης µε αυτή της οριζόντιας επιφάνειας του 
πάγκου. 

β. Οι γενικές απαιτήσεις για τον χρωµατισµό των ξύλινων κατασκευών αναφέρονται στο άρθρο «Χρωµατι-
σµοί». 

1130.3.4 Ανοχές 

Οι ανοχές για την κατασκευή ερµαρίων είναι οι ακόλουθες: 

- ορθές γωνίες:  χωρίς απόκλιση 

- πάχος φύλλων:  από -5% ως +10% 

- διαστάσεων διατοµών:  + 2 mm 

- διάκενο µεταξύ φύλλων:  τελικής επιφάνειας 1,5 mm – 2 mm 

- επιπεδότητα φύλλων: απόλυτη χωρίς βέλος που ελέγχεται µε πήχη σε οποιαδήποτε θέση 

1130.3.5 Ερµάρια Κλιµατισµού 

α. Τα ερµάρια αυτά κατασκευάζονται, ώστε να αποκρύπτουν τις τυχόν µονάδες κλιµατισµού του κτιρίου (fan 
coil). Ο πάγκος και τα φύλλα αποτελούνται από φύλλο ξύλου ελάχιστου πάχους 20 mm επενδυµένο µε 
φορµάικα.  

β. Ο πάγκος φέρει οπή ορθογωνικής διατοµής, στην οποία τοποθετούνται περσίδες από αλουµίνιο. Περσίδες 
από αλουµίνιο τοποθετούνται επίσης και στο κάτω µέρος των θυρόφυλλων. 

1130.3.6 Εντοιχισµένα Ερµάρια 

Για την ενσωµάτωση των εντοιχισµένων ερµαρίων διαµορφώνονται εσοχές στην τοιχοποιία. Για την ανάρτηση των 
ερµαρίων τοποθετούνται καδρόνια 5 cm x 5 cm ή 7 cm x 7 cm. Τα φατνώµατα που δηµιουργούνται κατ΄ αυτόν τον 
τρόπο έχουν τις διαστάσεις των επί µέρους στοιχείων του ερµαρίου. Τα εσωτερικά χωρίσµατα και ράφια των ερµα-
ρίων είναι πρεσσαριστά ή από διάφορα είδη «φύλλων µε βάση το ξύλο». Για την ανάρτηση των ερµαρίων χρησι-
µοποιούνται ειδικά στηρίγµατα. 

1130.3.7 Προκατασκευασµένα Ερµάρια 

α. Οι συσκευασίες των ερµαρίων και ιµατιοθηκών εµπορίου που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο έτοιµα προς 
άµεση τοποθέτηση, πρέπει να είναι σφραγισµένες και χωρίς φθορές. 

β. Οι ιµατιοθήκες και τα ερµάρια εµπορίου αποθηκεύονται µέχρι τη χρονική στιγµή της τοποθέτησης τους σε 
καθαρούς χώρους που αερίζονται επαρκώς, δεν προσβάλλονται από την υγρασία και παρέχουν τη δυνατό-
τητα εύκολου ελέγχου των αποθηκευµένων υλικών. Οι γενικές απαιτήσεις µεταφοράς και αποθήκευσης ξύ-
λινων στοιχείων αναφέρονται στο άρθρο «∆οµική Ξυλεία». 

γ. Τα ερµάρια και οι ιµατιοθήκες µεταφέρονται και τοποθετούνται στις καθορισµένες θέσεις τους µε προσοχή, 
έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε είδους φθορά. 
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1130.4 Έλεγχοι 
α. Πριν την έναρξη των χρωµατισµών ή των βερνικωµάτων των ξύλινων κατασκευών γίνεται έλεγχος αν οι 

συνδέσεις των ξύλινων µερών παρουσιάζουν απαράδεκτους αρµούς, παραµορφώσεις από κακή τοποθέτη-
ση, παραµορφώσεις από απότοµη ξήρανση ή ύγρανση των ξύλων, ή οποιοδήποτε άλλο ελάττωµα. Σε πε-
ρίπτωση διαπίστωσης τέτοιων ελαττωµάτων ή κακοτεχνιών, η κατασκευή αντικαθίστανται µε δαπάνες του 
Αναδόχου ή αν µε την σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας µπορεί να αποκατασταθεί, η επισκευή θα γίνεται 
χωρίς να αποβαίνει σε βάρος της αισθητικής εµφάνισης ή της αντοχής και οπωσδήποτε χωρίς να τροποποι-
είται η λειτουργία της κατασκευής. Σε περίπτωση τραυµατισµού ξύλινης επιφάνειας ή σοβαρότερης ζηµίας 
απαγορεύεται η επισκευή µε στοκάρισµα ή η µερική αντικατάσταση (µπάλωµα). 

β. Η Υπηρεσία ελέγχει τις διαστάσεις και τον τύπο των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν (πλαίσια, επιφανειακά 
στοιχεία) και η εν γένει την ακαµψία και στερεότητα της τελειωµένης κατασκευής, που όλα πρέπει να είναι 
συµβατά µε την προοριζόµενη χρήση. Ελέγχει επίσης τον τύπο των τελειωµάτων. Ελέγχονται επίσης οι 
συνδέσεις και οι συγκολλήσεις των τµηµάτων των ερµαρίων, καθώς και ο τύπος στερέωσης. 

γ. Πριν από την κατασκευή των ερµαρίων ο Ανάδοχος εξακριβώνει ότι υπάρχει πρόβλεψη για την επαρκή στε-
ρέωση των µονάδων και ότι η τοιχοποιία, επί της οποίας πρόκειται να στερεωθούν τα ερµάρια και οι ιµατιο-
θήκες, έχει τις απαιτούµενες αντοχές. 

1130.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Η παράγραφος «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του άρθρου «∆οµική Ξυλεία» συµπληρώνεται µε τα ακόλουθα: 

α. Στην τιµή µονάδος εργασιών κατασκευής ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων περιλαµβάνονται επίσης τα 
ακόλουθα: 

- η προµήθεια και η τοποθέτηση των εξαρτηµάτων  

- σφραγιστικά (π.χ. σιλικόνη) 

- σκελετός (αν απαιτείται) 

- συγκολλητικές ουσίες 

- σιδηρικά στήριξης, ανάρτησης, λειτουργίας και ασφάλειας (µεντεσέδες, κλειδαριές, ισχυροί µαγνήτες 
κτλ) 

- η τοποθέτηση των χειρολαβών (η προµήθεια των χειρολαβών περιλαµβάνεται στο άρθρο «Είδη Κιγκα-
λερίας») 

- ο χρωµατισµός κάθε είδους ερµαρίων (η προµήθεια των χρωµάτων περιλαµβάνεται στο άρθρο «Χρω-
µατισµοί») 

β. Οι περσίδες αλουµινίου δεν περιλαµβάνονται στην τιµή των ερµαρίων κλιµατισµού σαν προµήθεια, περι-
λαµβάνονται όµως σαν τοποθέτηση 

1130.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες κατασκευής ερµαρίων, πάγκων, ιµατιοθηκών θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) εµπρόσθιας 

οριζόντιας άνω ακµής, πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία ερµαρίου, πάγκου ή ιµατιοθήκης που εµφανί-
ζεται στο Τιµολόγιο.  Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Εναλλακτικά, οι ως άνω εργασίες θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) όψης ερµαρίων και ιµατιοθη-
κών (περιλαµβάνονται ράφια, πλαϊνά πλάτη κτλ) και κάτοψης πάγκων, ενώ τα συρτάρια θα επιµετρώνται σε 
τεµάχια (τεµ.). 

γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες ερµαρίων και πάγκων. Η (οι) τιµή (ές) µο-
νάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβα-
νόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

 

1141. ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

1141.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή και τοποθέτηση ειδών κιγκαλερίας για 

όλα τα είδη κουφωµάτων, την κατασκευή κιγκλιδωµάτων και χειρολισθήρων καθώς επίσης και την παροχή 
πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υ-
λικών, σύµφωνα µε το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
Περιλαµβάνονται επίσης τα συναφή εξαρτήµατα (εξαρτήµατα στερέωσης, παρεµβύσµατα κτλ). 
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β. Περιλαµβάνονται επίσης οι απαιτήσεις για τους µηχανισµούς αυτόµατων θυρών. 

1141.2 Υλικά 

1141.2.1 Προδιαγραφές 

Πίνακας 1141.2.2 : Πρότυπα για Είδη Κιγκαλερίας και Μεταλλικά Εξαρτήµατα Κτιρίων 

# Απαίτηση Πρότυπο 
1 2 3 

1 Συσκευές ελεγχόµενου κλεισίµατος θυρών - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής   

ΕΛΟΤ ΕΝ 1154 

2 Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για ανακλινόµενες πόρτες - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής   

ΕΛΟΤ ΕΝ 1155 

3 Μεντεσέδες για παράθυρα και πόρτες - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκι-
µής   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12051 

4 Κλειδαριές και εξαρτήµατα κλειδαριών - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκι-
µής   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12320 

5 Μονοαξονικοί µεντεσέδες - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών   ΕΛΟΤ ΕΝ 1935 

6 ∆ιατάξεις συντονισµού πόρτας - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής   ΕΛΟΤ ΕΝ 1158 

7 Κύλινδροι κλειδαριών - απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής  ΕΛΟΤ ΕΝ 1303 

8 Εξαρτήµατα συρόµενων και πτυσσόµενων θυρών - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1527 

9 Είδη Κιγκαλερίας - Αντοχή στη διάβρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1670 

10 Μοχλοί και πόµολα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής ΕΝ 1906 

1141.2.2 Εξαρτήµατα Κουφωµάτων - Γενικά 

α. Τα εξαρτήµατα που προσκοµίζει ο Ανάδοχος θα είναι ακριβώς αυτά που προδιαγράφονται στα Συµβατικά 
Τεύχη και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. Οποιοδήποτε άλλο εξάρτηµα που δεν είναι εγκεκριµένο από 
την Υπηρεσία, κρίνεται απορριπτέο. Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (εν-
δεικτικά και όχι περιοριστικά) να παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

- Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα- έξω) µε τις ανάλογες ειδικές 
πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατά-
ληψης (πράσινο – κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα- έξω) µε τις ανάλογες ειδικές 
πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για 
κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε 
µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παρά-
θυρο). 

- Κλειδαριές και κύλινδροι 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επά-
νω – κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο – φύλλο και φύλλο – δάπεδο). 

- Στροφείς (µεντεσέδες) 

- Χαλύβδινοι ή µπρούτζινοι ή ανοξείδωτοι, χωνευτοί, διακοσµητικοί ή απλοί για θύρες ή παράθυ-
ρα. 

- Στροφείς για ανάρτηση θυρόφυλλων θύρας λειτουργίας δύο κατευθύνσεων. 

- Μηχανισµοί επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς 
απαιτήσεις πυρασφάλειας στο άνω µέρος της θύρας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 
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- Μηχανισµός επαναφοράς στρεπτής θύρας δαπέδου µε χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ. 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές 
µε κλειδαριά ασφαλείας. 

- Αναστολείς (στοπ) 

- Αναστολείς θύρας – δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας – τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 

- Περσίδες θυρίδων εξαερισµού διπλής όψης 

- ∆ικτυωτά πετάσµατα προστασίας από έντοµα 

β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει αναλώσιµα προτεινόµενα από τον προµηθευτή. Τα τεµάχια θα 
είναι κατασκευασµένα από κατάλληλο υλικό κατασκευής, (ορείχαλκος, ανοξείδωτος σίδηρος, αλουµίνιο, χά-
λυβας πρώτης διαλογής κτλ). 

γ. Οι στροφείς, οι κλειδαριές, οι σύρτες, οι µηχανισµοί εξόδων κινδύνου και οι µηχανισµοί κλεισίµατος των θυ-
ρών πρέπει να είναι σηµασµένοι µε το όνοµα του κατασκευαστή ή το σήµα του, τα οποία πρέπει να φαίνο-
νται και µετά την τοποθέτηση. Για καλυµµένους µηχανισµούς κλεισίµατος, το όνοµα και το σήµα είναι δυνα-
τόν να είναι κάτω από το κάλυµµα. 

δ. Ο µηχανισµός κύλισης ή ανοίγµατος του κινητού µέρους των υαλοστασίων θα είναι άριστης ποιότητας και 
θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία πριν την ενσωµάτωση του στην κατασκευή.  

ε. Για την προστασία των θυρών από φθορές, ιδιαίτερα κατά το άνοιγµα σε πολυσύχναστους χώρους (νοσο-
κοµεία, υπηρεσίες κτλ), τοποθετούνται µεταλλικές πλάκες στα σηµεία των θυρών, τα οποία καταπονούνται 
περισσότερο. Οι χειρολαβές που χρησιµοποιούνται ενδείκνυται να είναι συνδεδεµένες µε τις πλάκες. Σε όλες 
τις υάλινες θύρες χρησιµοποιούνται χειρολαβές έλξης και ώθησης. Στην περίπτωση θυρών στρεφόµενων 
προς µια κατεύθυνση ενδείκνυται η χρήση πλακών προς την πλευρά της ώθησης. Στην περίπτωση θυρών 
στρεφόµενων προς δύο κατευθύνσεις (µέσα - έξω) τοποθετούνται πλάκες και από τις 2 πλευρές της θύρας 
(ώθησης – έλξης). Στις θύρες βαρέως τύπου, δια των οποίων διέρχονται βαρέα αντικείµενα, φορεία, αναπη-
ρικά τροχήλατα καθίσµατα κτλ, τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν φθορά στη θύρα, ενδείκνυται η 
χρήση ενισχυµένων πλακών κατάλληλων διαστάσεων. 

1141.2.3 Εξαρτήµατα Κουφωµάτων Αλουµινίου 

Οι µεντεσέδες για την περιστροφή των φύλλων καθώς και οι λαβές για την κύλιση τους θα είναι κατασκευασµένοι 
από το ίδιο κράµα αλουµινίου ανοδιωµένοι όπως ακριβώς και τα προφίλ και θα φέρουν κοχλίες από χρωµονικε-
λιούχο χάλυβα µε εσωτερικό εξάγωνο κατά DΙΝ 7991. Τα περικόχλια θα είναι κατασκευασµένα από αλουµίνιο ή 
χρωµονικελιούχο χάλυβα. Οι µύλοι θα είναι ρυθµιζόµενου τύπου (µε φρένο) κατά DΙΝ 7991 και κατά τις εντολές της 
Υπηρεσίας. 

1141.2.4 Εξαρτήµατα Ξύλινων Κουφωµάτων 

α. Όπου προβλέπεται από τη µελέτη, οι µεντεσέδες θα είναι από επιχρωµιωµένο χάλυβα µε διπλές ροδέλες 
από ανοξείδωτο χάλυβα και θα διαθέτουν σύστηµα λίπανσης, χωρίς να απαιτείται η αφαίρεση του θυρόφυλ-
λου, µε ένσφαιρους τριβείς και θα είναι ανταλλάξιµοι. 

β. Τα συστήµατα αυτόµατου κλεισίµατος των θυρών, όπου προβλέπεται από τη µελέτη, θα είναι στερεωµένα 
στην επιφάνεια της θύρας και θα είναι τελειωµένα µε αλουµίνιο σε σατινέ ανοδική οξείδωση. Η όλη στερέω-
ση γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σύστηµα αυτόµατου κλεισίµατος τοποθετείται σε όλα 
τα θυρόφυλλα κατάλληλο για κάθε περίπτωση. 

γ. Οι κλειδαριές και τα µάνταλα θα είναι χωνευτά στις θύρες, εκτός αν έχει καθορισθεί διαφορετικά από τα σχέ-
δια ή από την Υπηρεσία. Οι κλειδαριές που τοποθετούνται στα κάθετα συναντώµενα σόκορα κάθε θυρό-
φυλλου στις δίφυλλες πόρτες θα είναι χωνευτές. Οι πρόσθιες αυτές πλάκες όλων των κλειδαριών θα είναι 
από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο. Τα χωνευτά µάνταλα θα είναι κατακόρυφου τύπου, µε πρεσσαριστή 
χαλύβδινη θήκη και ορειχάλκινους µοχλούς. Οι χωνευτές κλειδαριές θα είναι κατακόρυφου τύπου, µε 3 µο-
χλούς  κλειδώµατος, µε πρεσσαριστή θήκη και ορειχάλκινους µοχλούς. 

δ. Το σύστηµα των κλειδαριών δαπέδου θα έχει τελείωµα αλουµινίου σε σατινέ ανοδική οξείδωση, διαστάσεων 
103 mm x 19 mm, κρυµµένο µηχανισµό µοχλών, και υποδοχή «γλώσσας» στο δάπεδο που δεν θα µαζεύει 
σκόνη. 
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ε. Τα stop των θυρών θα είναι στερεωµένα στους τοίχους στο ύψος της χειρολαβής µε κρυφή στήριξη, µη ορα-
τή. 

1141.2.5 Κιγκλιδώµατα - Χειρολισθήρες 

α. Το ελάχιστο ύψος κιγκλιδωµάτων εξωστών, δωµάτων και κλιµάκων είναι 0,90 m. 

β. Τα χαλύβδινα κιγκλιδώµατα αποτελούνται από σωλήνες ή ράβδους ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής, ενώ 
τα κιγκλιδώµατα από αλουµίνιο αποτελούνται από προφίλ αλουµινίου. 

γ. Οι χειρολισθήρες είναι παράλληλοι µε την κλίση της σκάλας και σε ύψος 0,85 cm – 0,90 cm από τα πατήµα-
τα. Για ύψη κλιµάκων πάνω από 12 m, το ελάχιστο ύψος του χειρολισθήρα είναι 1,10 m. Η διατοµή του χει-
ρολισθήρα υπολογίζεται ανάλογα µε την απόσταση των ορθοστατών, ώστε να έχει ελάχιστη αντοχή  σε ορι-
ζόντια καταπόνηση 50 kg/m. 

δ. Οι απαιτήσεις για την τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων κλιµάκων είναι οι ακόλουθες: 

- για πλάτος κλίµακας µέχρι 1,25 m, τοποθετείται κιγκλίδωµα µόνο από τη µία ελεύθερη πλευρά 

- για πλάτος κλίµακας 1,25 m – 2,5 m, τοποθετείται κιγκλίδωµα και στις 2 πλευρές 

- για πλάτος κλίµακας µεγαλύτερο από 2,5 m, τοποθετείται κιγκλίδωµα και ενδιάµεσα 

- για κλίµακες µε λιγότερες από 5 βαθµίδες δεν απαιτείται κιγκλίδωµα 

1141.2.6 Μηχανισµοί Κλεισίµατος Θυρών 

α. Η χρήση καλυµµένων µηχανισµών στο άνω µέρος της θύρας ενδείκνυται σε κύριες εισόδους σηµαντικών 
κτιρίων, σε θύρες µε διπλά φύλλα κτλ. Πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση τέτοιων µηχανισµών σε ξύλι-
νες θύρες.  

β. Η χρήση επιδαπέδιων καλυµµένων µηχανισµών δεν ενδείκνυται, όταν όµως δεν είναι δυνατή η αποφυγή 
τους, πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασµός της πλάκας του δαπέδου λαµβάνει υπ’ όψιν τις απαιτήσεις 
λειτουργίας του µηχανισµού. 

γ. Οι διαστάσεις των κατάλληλων µηχανισµών κλεισίµατος για κάθε θύρα πρέπει να συµφωνούν µε αυτές που 
προτείνονται από τον κατασκευαστή της θύρας. 

δ. Εκτός από το όνοµα ή το σήµα του κατασκευαστή, αναγράφεται επί του µηχανισµού και η ηµεροµηνία κα-
τασκευής του. 

ε. Οι µηχανισµοί επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στο άνω µέρος της θύρας χρησι-
µοποιούνται σε θύρες που δεν ανοίγουν µέχρι 180º και όπου δεν υπάρχει παρακείµενος τοίχος για την το-
ποθέτηση µηχανισµού συγκράτησης ή αναστολέα επ’ αυτού. 

1141.2.7 Μηχανισµοί Αυτόµατων Θυρών 

α. Οι απαιτήσεις που περιγράφονται στα ακόλουθα εδάφια ισχύουν για συνήθεις µηχανισµούς αυτόµατου τύ-
που, που περιλαµβάνουν το ηλεκτροµηχανικό σύστηµα κίνησης των θυρών, τις συσκευές µικροκυµάτων και 
τις µονάδες ελέγχου και προγραµµατισµού. 

β. Ηλεκτροµηχανικό σύστηµα 

- Κάθε αυτόµατη θύρα είναι εφοδιασµένη µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα που ενεργοποιείται µέσω συ-
σκευών µικροκυµάτων, ελεγχόµενο µε φωτοκύτταρα. Το σύστηµα καλύπτει µε δέσµες µικροκυµάτων 
µία συγκεκριµένη περιοχή. Οι δέσµες των µικροκυµάτων ενεργοποιούν τον µηχανισµό όταν εντοπισθεί 
οποιαδήποτε κίνηση. 

- Για να περιοριστούν οι κίνδυνοι ατυχηµάτων όταν κλείνει η θύρα, το σύστηµα είναι εφοδιασµένο µε αυ-
τόµατη επαναφορά στην ανοικτή θέση, σε περίπτωση που εντοπισθεί νέα κίνηση. 

- Σε έκτακτη ανάγκη προβλέπεται η δυνατότητα σταθεροποίησης των θυρών στην ανοικτή θέση από 
κουµπί και από τον κεντρικό σταθµό επιτήρησης, µε ενσύρµατο τηλεχειρισµό. 

- Σε διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, οι θύρες ανοίγουν αυτόµατα µε µηχανικό ή χειροκίνητο 
σύστηµα. Στον εξοπλισµό του µηχανισµού περιλαµβάνεται και µπαταρία διάρκειας 30 min ή 190 - 200 
ανοιγµάτων. 

- Οι αυτόµατες θύρες είναι αθόρυβης λειτουργίας και µε αντοχή τουλάχιστον 100 kg ανά θυρόφυλλο. Ο 
ηλεκτροκινητήρας µεταδίδει την κίνηση στο σύστηµα λειτουργίας των θυρών, µε ραουλορουλεµάν χω-
ρίς γρανάζια, τύπου οδοντωτού ιµάντα. 

- Στο µοτέρ προβλέπεται σύστηµα ηλεκτρονικού υπερευαίσθητου δίσκου για την ανίχνευση και µετάδο-
ση των εντολών από τους µαγνητικούς διακόπτες και για τη λειτουργία φρένου ανοικτού κυκλώµατος 
και αυτόµατης επαναφοράς σε περίπτωση παρεµβολής εµποδίου στο κλείσιµο καθώς και ψήκτρες για 
προστασία υπερθέρµανσης (+ 135°C). 

- Οι οδηγοί κύλισης των φύλλων των θυρών είναι από ανοδιωµένο αλουµίνιο. Φέρουν ραουλορουλεµάν 
από βινύλιο για την ολίσθηση στους οδηγούς. Το σύστηµα ανάρτησης των θυρόφυλλων έχει τη δυνα-
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τότητα ευθυγραµµίσεων και ρύθµισης του ύψους και ενσωµατωµένα ράουλα αντιστήριξης για την α-
ποφυγή εκτροπής. 

γ. Ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου 

- Κάθε διάταξη περιέχει ενσωµατωµένη ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου για ρύθµιση και διάγνωση βλαβών 
µε φωτεινές ενδείξεις LED, η οποία περιλαµβάνει τεστ εκκίνησης για τα φωτοκύτταρα, ON – OFF δια-
κόπτη, οπτικό ηλεκτρονικό µηχανισµό σταµατήµατος και επαναφοράς σε περίπτωση παρεµβολής ε-
µποδίου. 

- Επίσης κάθε σύστηµα περιλαµβάνει πρόγραµµα επιλογής για θύρες µόνιµα ανοικτές, επιλογής µόνο 
εισόδου ή εξόδου, αυτόµατη λειτουργία, ηλεκτροµαγνητικό κλείδωµα και χειροκίνητη αποµανδάλωση 
πανικού. 

δ. Η συσκευή µικροκυµάτων τοποθετείται πάνω από τη θύρα και καλύπτει µε δέσµη µικροκυµάτων µία συγκε-
κριµένη περιοχή, πλάτους τουλάχιστον 2,90 m. (2 x 1,45 m), δηλαδή πλάτους 1,45 m από την κάθε πλευρά 
κίνησης. Μετά την πάροδο προκαθορισµένου χρονικού ορίου (0 sec – 60 sec), αν δεν εντοπισθεί νέα κίνηση 
µέσα στην ακτίνα δράσης της δέσµης, η θύρα επανέρχεται στην κλειστή θέση αυτόµατα εφ' όσον δεν διακό-
πτεται και η δέσµη του φωτοκύτταρου. 

1141.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1141.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση 

Ο Ανάδοχος προσκοµίζει όλα τα είδη κιγκαλερίας που απεικονίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια λεπτοµερειών, 
το οποία πρέπει να επαρκούν για όλα τα κουφώµατα. Η προσκόµιση, η µεταφορά και η αποθήκευση θα γίνονται 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή των εξαρτηµάτων, εντός κλειστών συσκευασιών. 

1141.3.2 Προετοιµασία 

α. Πριν από την έναρξη των σχετικών κατασκευών, υποβάλλονται στην Υπηρεσία δείγµατα κυρίων και βοηθη-
τικών υλικών για έγκριση, τα οποία συµφωνούν µε τα κατασκευαστικά σχέδια και τα Συµβατικά Τεύχη. Υπο-
βάλλονται επίσης πιστοποιητικά για την καταλληλότητα των µεθόδων συγκολλήσεων ανά περίπτωση. Οι 
κατασκευές ξεκινούν µόνο µετά τη γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας που ακολουθεί την έγκριση των κατα-
σκευαστικών σχεδίων. 

β. Πριν από την έναρξη των κατασκευών ελέγχονται οι επιτόπου διαστάσεις αφήνοντας ανοχές για προβλεπό-
µενες µετακινήσεις κατά τη λειτουργία της κατασκευής, ώστε τα διάφορα τµήµατα να ταιριάζουν χωρίς να 
δηµιουργούνται τάσεις µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων τους ή µεταξύ αυτών και άλλων κατασκευών του 
κτιρίου. 

γ. Όλα τα µη γαλβανισµένα χαλύβδινα τεµάχια, θα ασταρώνονται στο εργοστάσιο ή στον τόπο κατασκευής 
τους, πριν τη συναρµολόγηση και τις συγκολλήσεις. Στις περιπτώσεις που η Υπηρεσία απαιτήσει θερµό 
γαλβάνισµα του τεµαχίου, αυτό γίνεται κατά κανόνα µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και µετά τοποθε-
τείται. Μετά το γαλβάνισµα απαγορεύεται η διάτρηση των τεµαχίων. Αστάρωµα θα γίνεται µε εγκεκριµένο 
αστάρι χρωµικού ψευδάργυρου, εκτός από τις περιπτώσεις που το τελείωµα είναι εποξειδική ρητίνη. Σε αυ-
τές τις περιπτώσεις γίνεται καθαρισµός µε αµµοβολή και εφαρµόζονται δύο στρώσεις µε εποξειδικό αστάρι. 

δ. Σε µη εµφανή χάλυβα, εκτός εάν πρόκειται να εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεµα, προηγούνται δύο στρώσεις α-
σφαλτούχου βαφής πριν από την κάλυψη. 

1141.3.3 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 

α. Τα κατασκευαστικά σχέδια που υποβάλλει ο Ανάδοχος στην Υπηρεσία θα περιλαµβάνουν λεπτοµερή στοι-
χεία για την κατασκευή και τοποθέτηση των ειδών κιγκαλερίας, των χειρολισθήρων κτλ. 

β. Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική οδηγία από την Υπηρεσία, η τοποθέτηση γίνεται κατά τις υποδείξεις του κα-
τασκευαστή. Οι εργασίες θα εκτελούνται από ειδικευµένους τεχνίτες, σωστά και επιµεληµένα. Οι συγκολλη-
τές θα έχουν τα σχετικά διπλώµατα των οποίων τα στοιχεία θα εξακριβώνονται από την Υπηρεσία.  

γ. Οι ενώσεις θα είναι ακριβείς και σταθερές. Στα κιγκλιδώµατα και στους χειρολισθήρες, οι ενώσεις θα επιτυγ-
χάνονται µε συνεχή ανθεκτική και όσο το δυνατόν πιο λεπτή και αφανή γραµµή συγκόλλησης. Η επιφάνεια 
της συγκόλλησης λειαίνεται µε τροχό και λίµα.  

δ. Οι κατασκευές γίνονται µε τη χρήση καθαρών λαµαρινών και διατοµών που δεν παρουσιάζουν παραµορ-
φώσεις και ατέλειες. 

ε. Θα πρέπει να αποφεύγεται επαφή µεταξύ ανόµοιων µετάλλων που µπορούν να δηµιουργήσουν γαλβανικές 
αλλοιώσεις. Μεταξύ των διαφορετικών µετάλλων παρεµβάλλονται κατάλληλα παρεµβύσµατα εγκεκριµένα 
από την Υπηρεσία. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους αρµούς µεταξύ των ανόµοιων υλικών, ώστε να απο-
φεύγεται η διάβρωση όταν τα όµβρια ύδατα ρέουν από το ένα υλικό στο άλλο.  

στ. Θα πρέπει επίσης να δίνεται προσοχή στις στερεώσεις των µεντεσέδων, στροφέων και λοιπών εξαρτηµά-
των, ώστε να χρησιµοποιούνται συµβατά υλικά και ειδικά στις στερεώσεις σε σκυρόδεµα, τοιχοποιίες και λι-
θοδοµές. 
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ζ. Τα διάφορα τµήµατα θα πρέπει να είναι καλά στερεωµένα µεταξύ τους ώστε να αντέχουν στα φορτία που 
προβλέπονται κατά τη λειτουργία της κατασκευής. Επίσης θα δίνεται προσοχή στις κατακόρυφες ευθείες, 
στο αλφάδιασµα και στην επιπεδότητα. Οι εµφανείς, µετά το τέλος των εργασιών, οπές κοχλιώσεων πρέπει 
να είναι ευθυγραµµισµένες. 

η. Πριν από την τοποθέτηση του µηχανισµού αυτόµατων θυρών ελέγχεται από τον Ανάδοχο η οριζοντιότητα 
και η κατακορυφότητα των στοιχείων πάκτωσης και αν απαιτείται επιδιόρθωση, εκτελείται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας. 

θ. Οι κλειδαριές των θυρών πανικού πρέπει να λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην εµποδίζουν τη διέ-
ξοδο κατά την κατεύθυνση διαφυγής. 

1141.3.4 Ανοχές 

• Ανοχές σε στάθµες χειρολισθήρων: 3 mm σε πήχη 3 m που τοποθετείται οπουδήποτε. 

• Ανοχές σιδερένιων διατοµών: 

- διαστάσεις διατοµών ± 1 mm 

- πάχος χαλυβδοελασµάτων, λαµαρινών και τοιχωµάτων κλειστών σωληνωτών και στραντζαριστών δια-
τοµών ± 0,2 mm. 

1141.3.5 Κιγκλιδώµατα - Χειρολισθήρες 

α. Ο τρόπος κατασκευής και τοποθέτησης των σιδηρών κιγκλιδωµάτων από σιδηροσωλήνες ή από συµπαγείς 
ράβδους, θα ακολουθεί τις γενικές απαιτήσεις σιδηρών κατασκευών που αναγράφονται στο άρθρο 360 «Σι-
δηρές Κατασκευές». 

β. Τα στοιχεία των κιγκλιδωµάτων από χάλυβα συνδέονται µεταξύ τους µε συγκόλληση. Σε περίπτωση κατα-
σκευής µεταλλικών κιγκλιδωµάτων µεγάλου µήκους, οι οριζόντιες ράβδοι από σιδηροσωλήνες δεν θα συ-
γκολλούνται µεταξύ τους σε όλο το µήκος τους, αλλά θα προβλέπονται διακοπές της συνέχειας κατά δια-
στήµατα το πολύ 10 m. Η εξασφάλιση της συνέχειας και της αντοχής τους επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση 
στο εσωτερικό τους, ενός τεµαχίου σιδηροσωλήνα µικρότερης διαµέτρου. Το τεµάχιο αυτό συγκολλείται µό-
νο στη µία από τις ράβδους, ώστε να κινείται ελεύθερο εντός της άλλης ράβδου. Στο σηµείο της ένωσης των 
δύο ράβδων, η κατασκευή αυτή λειτουργεί σαν αρµός διαστολής. Στις θέσεις ένωσης µε κοχλιοφόρους ή-
λους, κατασκευάζονται οπές µεγαλύτερης διαµέτρου, για την εξασφάλιση της δυνατότητας ελαφρών προ-
σαρµογών, ως προς τον οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα. Για την αντιµετώπιση συστολών και διαστολών 
σε κατασκευές σιδηρών κιγκλιδωµάτων µεγάλου µήκους ο Ανάδοχος ζητά οδηγίες από την Υπηρεσία. 

γ. Τα κύρια κατακόρυφα στοιχεία του κιγκλιδώµατος (ορθοστάτες) στερεώνονται στα δοµικά στοιχεία. Η πρό-
βλεψη των θέσεων οπών στερέωσης γίνεται κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων του σκυροδέµατος. Κατά 
τη διάστρωση του σκυροδέµατος τοποθετείται διάτρητη πλίνθος στη θέση της οπής. Μετά τη σκλήρυνση του 
σκυροδέµατος, η πλίνθος θραύεται και διαµορφώνεται η οπή πάκτωσης. Η στερέωση γίνεται µε ισχυρό τσι-
µεντοκονίαµα. Εναλλακτικά για τους ορθοστάτες από δοµικό χάλυβα, η πάκτωση γίνεται µε ισχυρό τσιµε-
ντοκονίαµα. 

δ. Τα κιγκλιδώµατα από αλουµίνιο συνδέονται µε βίδες ή πείρους ή ειδικές συνδέσεις του εργοστασίου παρα-
γωγής τους. 

ε. Τα κιγκλιδώµατα κλιµάκων στηρίζονται ή επί των βαθµίδων ή στα περιθώρια και στην ψάθα της σκάλας. 
Στη δεύτερη περίπτωση δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε το κενό µεταξύ του βαθµιδοφόρου και του κιγκλι-
δώµατος να µην είναι µεγαλύτερο από 4 cm. 

στ. Οι µεταλλικοί χειρολισθήρες, ανάλογα µε τη θέση και τη λειτουργία τους στηρίζονται στα δοµικά στοιχεία του 
έργου, µε τη βοήθεια εξαρτήµατος που στερεώνεται στο δοµικό στοιχείο, µε δύο στριφώνια και ούπα ανά 
εξάρτηµα. Στο άλλο άκρο του εξαρτήµατος αυτού διαµορφώνεται υποδοχή για την έδραση του χειρολισθή-
ρα. Στην περίπτωση που ο χειρολισθήρας τοποθετείται από την πλευρά του, παρακείµενου της σκάλας, τοί-
χου, ή στερεώνεται σε αυτόν ή ενσωµατώνεται σε ειδική υποδοχή. Σε κάθε περίπτωση αφήνεται περιθώριο 
από τον τοίχο τουλάχιστον 4 cm κατά πλάτος και τουλάχιστον 8 cm καθ’ ύψος. 

1141.3.6 Συντήρηση και Προστασία 

α. Οι αποπερατωµένες κατασκευές προστατεύονται µε τρόπο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. Οι ηλεκτροστα-
τικά βαµµένες εξωτερικές επιφάνειες θα προστατεύονται µε αυτοκόλλητη προστατευτική µεµβράνη διαφορε-
τικού χρώµατος. Οι εσωτερικές επιφάνειες µπορούν να καλύπτονται και µε χάρτινα καλύµµατα. Αφού πα-
ρέλθει ο κίνδυνος ζηµιών στην τελειωµένη κατασκευή, θα αφαιρούνται οι προστατευτικές επικαλύψεις (µόνο 
µετά από εντολή της Υπηρεσίας) και θα γίνεται καθαρισµός όλων των επιφανειών. 

β. Οι µηχανισµοί πρέπει να είναι προσβάσιµοι για την εύκολη και χωρίς κίνδυνο αποσυναρµολόγηση και επι-
σκευή τους, χωρίς να χρειάζεται να αποσυναρµολογηθεί όλο το σύστηµα και να αλλοιωθεί ή να φθαρεί η 
εµφάνιση του κουφώµατος. Ενδείκνυται τα στοιχεία που υπόκεινται συνήθως σε φθορά να µπορούν να α-
ντικατασταθούν από µέσα, χωρίς να προκαλείται φθορά κατά την αντικατάσταση τους στους χώρους στους 
οποίους είναι εγκατεστηµένα. 
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γ. Εξασφαλίζεται ότι τα υλικά προστατεύονται άλλες οικοδοµικές εργασίες που εκτελούνται, όπως επιχρίσεις, 
χρωµατισµοί κτλ. Οι θύρες και τα παράθυρα διατηρούνται κλειστά εκτός και αν υπάρχει συγκεκριµένος λό-
γος να είναι ανοικτά.  Όλα τα κουφώµατα διατηρούνται σε καινουργή κατάσταση µέχρι το χρόνο παράδοσης 
του Έργου. 

1141.4 Έλεγχοι 
α. Οι ενώσεις στους χειρολισθήρες, τα κιγκλιδώµατα κτλ, θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 

β. Τα κιγκλιδώµατα ελέγχονται ως προς το ύψος τους, τη σταθερότητα τους και τη σωστή στερέωση τους στα 
δοµικά στοιχεία.  

γ. Οι χειρολισθήρες ελέγχονται ως προς την κλίση και το ύψος τους που πρέπει να ικανοποιεί τα αναγραφόµε-
να στο παρόν και στα κατασκευαστικά σχέδια. 

δ. Τρόπος στερέωσης  των ειδών κιγκαλερίας που δεν επιτρέπει την ευχερή αντικατάσταση φθαρµένων τµη-
µάτων κρίνεται απορριπτέος από την Υπηρεσία. 

1141.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδος κάθε εργασίας µεταλλουργικών, όπως αυτή ορίζεται στον παρόν άρθρο, περιλαµβάνονται όλα 
τα υλικά, µικροϋλικά και βοηθητικά υλικά κατασκευής, τοποθέτησης, ανάρτησης και λειτουργίας καθώς και όλες οι 
απαιτούµενες εργασίες για την επί τόπου παράδοση, τοποθετηµένων και εν λειτουργία κατασκευών. Ειδικότερα: 

α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε ο-
δού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών στερέω-
σης, µικροϋλικών και του απαραίτητου εξοπλισµού για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασί-
ας. Περιλαµβάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών που προσκοµίζει ο Ανάδοχος για λόγους 
απωλειών κατά την κατασκευή. 

β. Στην τιµή µονάδος ειδών εξαρτηµάτων κουφωµάτων περιλαµβάνεται η προσκόµιση, τοποθέτηση τους κα-
θώς και η προσκόµιση των δειγµάτων υλικών, και η ενδεχόµενη διεξαγωγή ελέγχων και δοκιµών. 

γ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και κατασκευαζόµενων στοιχείων. 

δ. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργασιών, 
έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 

ε. Στην τιµή µονάδος εργασίας κατασκευής κιγκλιδωµάτων και χειρολισθήρων περιλαµβάνεται η προσκόµιση, 
τοποθέτηση, συγκόλληση των ράβδων, η στερέωση µεταξύ τους και στα δοµικά στοιχεία, η µόρφωση των 
σύνθετων διατοµών και κάθε άλλη εργασία που απαιτείται. 

1141.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες τοποθέτησης εξαρτηµάτων των κουφωµάτων (κλειδιών, χειρολαβών, πλακετών στήριξης, κλει-

δαριών κτλ) γίνεται σε τεµάχια (τεµ.) (εφόσον δεν περιλαµβάνεται στη συνολική τιµή του κουφώµατος) πλή-
ρως περαιωµένων, ανά κατηγορία εξαρτήµατος που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση των κιγκλι-
δωµάτων και χειρολισθήρων γίνεται σε µονάδες µήκους (m) αξονικού αναπτύγµατος χειρολισθήρα ή κου-
παστής κιγκλιδώµατος εφόσον είναι από σιδηροσωλήνα, προσαυξηµένο για φθορές, µικροϋλικά και εξαρ-
τήµατα κατά 15%. Οι χειρολισθήρες και τα κιγκλιδώµατα που κατασκευάζονται από µορφοσίδηρο και συνή-
θεις σιδηρές διατοµές επιµετρώνται σε µονάδες βάρους (kg) σύµφωνα µε την παράγραφο 360.5 της πα-
ρούσας ΓΤΣΥ προσαυξηµένα κατά 15% για φθορές και µικροϋλικά. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε 
την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν στο άρθρο «Κουφώµατα», θα επιµετρώνται και 
θα πληρώνονται όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας που 
ορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς. 

γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες εξαρτηµάτων, χειρολισθήρων και κιγκλι-
δωµάτων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέ-
ρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη 
που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

1181.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 
Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδε-
δειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης ύδρευσης σε κτίρια, στους ελέγχους και δοκιµές της εγκατάστασης 
και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων ειδών εργασιών που περιλαµβάνονται 
στην εγκατάσταση αυτή. 

Η εγκατάσταση ύδρευσης αποτελείται από: 

a. ∆ίκτυα που περιλαµβάνουν: 

- Σωλήνες 

- Εξαρτήµατα σωληνώσεων 

- Στηρίγµατα σωληνώσεων 

- Ράβδους ανάρτησης 

- Οργανα διακοπής 

- Βαλβίδες αντεπιστροφής 

- Βαλβίδες εκκένωσης 

- Βαλβίδες εξαερισµού 

- Βαλβίδες ανακούφισης 

- Φίλτρα 

- Προστατευτικά εξαρτήµατα 

b. Είδη κρουνοποίας (κρουνοί-αναµικτήρες) 

c. Μονώσεις 

d. ∆εξαµενή νερού  

e. Πιεστικό συγκρότηµα   

f. Θερµοσίφωνα η boiler  

g. Αλλα µεταλλικά εξαρτήµατα 

h. Φρεάτια και τάφρους 

Οι ορισµοί του παρόντος άρθρου είναι σύµφωνα µε την ΤΟΤΕΕ 2411/86. 

 

1181.2 Υλικά 

 

2. ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

2.1 Το κτίριο θα τροφοδοτηθεί µε νερό απο το δίκτυο πόλης µε ένα  υδροµετρητή 

 

2.2 Oι υδροµετρητές θα εγκατασταθούν στο πεζοδρόµιο, σύµφωνα µε τα σχέδια, σε φρεάτια διαστάσεων 30 x 40 
cm, µαζί µε τους γενικούς διακόπτες των παροχών. 

 

2.3 Οι γενικές παροχές θα γίνουν µε χαλκοσωλήνες. Όλες οι διαδροµές των σωληνώσεων και οι διατοµές τους 
φαίνονται στα σχέδια. 

 

3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

 

3.1 ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
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3.1.1 Ολες οι σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής ψυχρού και θερµού νερού θα µονωθούν για την αποφυγή 
απωλειών θερµότητας. 3.1.2 Η µόνωση των σωληνώσεων θα κατασκευαστεί από σωλήνες τύπου ARMAFLEX ή 
ισοδύναµους. 

 

3.1.3 Οι σωληνώσεις του µονωτικού θα κολληθούν επάνω στους χαλκοσωλήνες µε την ειδική κόλλα που προβλέ-
πεται για αυτό το σκοπό.  

 

3.1.4 Κατά την εφαρµογή οι µεν διαµήκεις αρµοί θα στεγανοποιηθούν µε συγκόλληση της επικάλυψης του µανδύα 
µε ειδική κόλλα. Οι δε εγκάρσιοι µε επικόλληση πλαστική ή υφασµάτινης ταινίας. 

 

3.1.5 Πριν από τη µόνωση, οι επιφάνειες των σωλήνων θα καθαριστούν επιµελώς και θα απολυµανθούν τελείως. 

 

3.1.6 Οι µονώσεις των σωληνώσεων στο ύπαιθρο θα προστατεύονται µε πρόσθετη επικάλυψη µε φύλλο αλουµινί-
ου. 

 

3.1.7 Κάθε φύλλο αλουµινίου θα είναι κατάλληλα κυλινδρισµένο και διαµορφωµένο στα άκρα (σχηµατισµός αύλακα 
µε "κορδονιέρα"), θα υπάρχει δε πλήρης επικάλυψη τουλάχιστον κατά 50 mm κατά γενέτειρα και περιφέρεια. 

 

3.1.8 Η στερέωση των τµηµάτων της επικάλυψης µεταξύ τους θα γίνεται µε επικαδµιωµένες λαµαρινόβιδες κατάλ-
ληλες για εγκατάσταση στο ύπαιθρο και πλαστικές ροδέλες. 

 

3.1.9 Με την ίδια µόνωση όπως οι σωλήνες θα µονωθούν και οι βάνες και τα υπόλοιπα όργανα και οι αντλίες. 

 

3.2 ∆ΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ 

 

Χάλκινοι σωλήνες κατά DIN-1786/ΕΛΟΤ-616 θα χρησιµοποιηθούν για όλα τα µεγέθη. Οι χάλκινοι σωλήνες θα είναι 
χωρίς ραφή (solid drawn) και θα είναι κατασκευασµένοι από υλικό κατά DIN-17671/φύλλο (1). 

Τα εξαρτήµατα θα είναι είτε τριχοειδούς συγκόλλησης, είτε µε συµπίεση βιδωτά ή φλαντζωτά, σύµφωνα µε τους 
γερµανικούς κανονισµούς. Οι καµπύλες θα κατασκευαστούν από υλικό των ιδίων προδιαγραφών µε τον παρακεί-
µενο σωλήνα και θα συγκολληθούν είτε µε ασηµοκόλληση, είτε µε χαλκοκόλληση. 

Οι φλάντζες θα είναι από κρατέρωµα χυτευτό και κατάλληλες για χαλκοκόλληση επί του σωλήνα. Φλάντζες µέχρι 
Φ-78 mm µπορούν να συνδεθούν µε το σωλήνα µε τριχοειδή κόλληση ή µε συµπίεση. 

 

Τα µεγέθη και τα πάχη των σωλήνων είναι: 

 

Ονοµαστική διάµ. 
(mm)  

Πάχος (mm)  

15 - 22 1.0 

28 – 42 1.5 

54 – 86 2.0 

Μέχρι 108 2.5 

Μέχρι 219 3.0 

 

Οι ενώσεις χαλκοσωλήνων µε χαλύβδινους σωλήνες ή στοιχεία (π.χ. boiler κτλ) θα γίνονται µέσω κατάλληλων 
συνδέσµων, που θα είναι της έγκρισης της επίβλεψης, ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα ηλεκτρόλυσης. Οι ενώ-
σεις θα είναι επισκέψιµες. 

 

 

1181.2.2 Εξαρτήµατα δικτύου 

a. Λυόµενοι σύνδεσµοι (ρακόρ) 
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Οι λυόµενοι σύνδεσµοι που παρεµβάλλονται στο δίκτυο σωληνώσεων θα είναι του τύπου ρακόρ, κατασκευ-
ασµένοι από χαλκό ή ορείχαλκο. Οι λυόµενοι σύνδεσµοι που συνδέουν γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα µε 
χαλκοσωλήνα θα είναι κατασκευασµένοι από ορείχαλκο. 

Οι λυόµενοι σύνδεσµοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για συνθήκες λειτουργίας νερού δικτύου : 

xii. πίεση λειτουργίας 16 atu  

xiii. θερµοκρασία νερού 120° C. 

b. ∆ιακόπτες δικτύου ύδρευσης γωνιακού τύπου 

Το σώµα και η κεφαλή θα είναι κατασκευασµένα από φωσφορούxο ορείxαλκο αντοxής σε εφελκυσµό άνω 
των 2000 Kg/cm², ο δε δίσκος της βαλβίδας θα φέρει παρέµβυσµα στεγανότητας από φίµπερ ή ισοδύναµο 
υλικό. 

Πίεση λειτουργίας 16 atu, για θερµοκρασία νερού 120°C. 

c. Βάνες διακοπής συρταρωτές  

Οι βάνες µέxρι και συµπεριλαµβανόµενου των 2” ονοµαστικής διαµέτρου θα πρέπει να είναι βιδωτές, µε α-
νυψούµενο βάκτρο και µε συµπαγή (solid wedge) συρταρωτή βαλβίδα και κατασκευασµένες από µπρού-
ντζο (bronze) ή από xυτοπρεσαριστό κρατέρωµα xαλκού. 

Οι βάνες των 2 1/2” mm  ονοµαστικής διαµέτρου και µεγαλύτερες θα πρέπει να είναι µε φλάντζες και κατα-
σκευασµένες από ορείχαλκο  µε ανοξείδωτο ανυψούµενο βάκτρο . 

Οι βάνες θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις Γερµανικές προδιαγραφές DΙΝ. 

d. βάνες τύπου πεταλούδας  

Θα είναι ορειχάλκινες ενδεικτικού τύπου µε χερούλι, κατάλληλες για πίεσης λειτουργίας 16 bar σε θερµο-
κρασία νερού 70°C. 

Θα πρέπει να είναι του αυτού µεγέθους µε το µέγεθος του σωλήνα που προσαρµόζεται, η δε σύνδεσή τους 
στα δίκτυα θα γίνει µε φλάντζες. 

Οι πιο πάνω βάνες θα τοποθετηθούν στο αντλιοστάσιο ύδρευσης. 

e. Βαλβίδες αντεπιστροφής  

Οι βάνες αντεπιστροφής στα συστήµατα νερού θα πρέπει να είναι τύπου αιρούµενου (swing) ή ανυψούµε-
νου (lift), κατάλληλες για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση. βάνες µέxρι και συµπεριλαµβανόµενου των 
50 xλστ. ονοµαστικής διαµέτρου και θα πρέπει να είναι βιδωτές και κατασκευασµένες από ορείχαλκο. βάνες 
των 65 xλστ. ονοµ. διαµέτρου και µεγαλύτερες θα πρέπει να είναι φλαντζωτές και κατασκευασµένες από 
ορείχαλκο. 

f. Ανακουφιστικές βαλβίδες 

Οι ανακουφιστικές βαλβίδες θα πρέπει να ρυθµίζονται σε µέγιστη πίεση της 0.5 atm  πάνω από την πίεση 
λειτουργίας της γραµµής στην οποία είναι τοποθετηµένες. 

Βαλβίδες µέxρι 50 mm  θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από ορειχάλκινο σώµα και ο  δίσκος και το 
στόµιο από σφυρήλατο κράµα xαλκού. 

Βαλβίδες 65 mm και µεγαλύτερες θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από ορείχαλκο µε όλα τα εξαρτήµα-
τα από κρατέρωµα xαλκού. 

Οι ασφαλιστικές και ανακουφιστικές βαλβίδες θα πρέπει να έxουν συνδέσεις εκροής µιας πλήρους διαµέ-
τρου, και όπου συµβαίνει να υπάρxουν xαµηλωµένα σηµεία στη σωλήνωση εκροής, θα πρέπει να εφοδια-
στούν µε µια σωλήνωση αποxέτευσης διάστασης 15 mm, xωρίς µόνωση για εκκένωση. 

Η γραµµή εκροής και η εκκένωση θα καταλήγουν σε ορατές και ασφαλείς θέσεις. 

g. Εξαεριστικό σωλήνα  

(1) Απλού τύπου εξαεριστικό DΝ 15, ορειxάλκινο xρωµέ µε επίτοιxες γωνίες σύνδεσης, µε αποxέτευση και 
υπερxείλιση νερού, εγκεκριµένου τύπου. Ολα τα ορατά εξαρτήµατα θα πρέπει να είναι επιxρωµιωµένα. 

(2) ∆ιπλού τύπου εξαεριστικό (vacuum breaker) όπως καθορίζεται παραπάνω µε αποxετευτικό στόµιο και σω-
λήνα για υπερxείλιση νερού. 

h. Αυτόµατα εξαεριστικά 

Αποτελούνται από ορειχάλκινο κέλυφος το οποίο φέρει στόµιο εξόδου του αέρα στο άνω µέρος και µαστό 
3/8" εξωτερικού σπειρώµατος στο κάτω. 

Μέσα στο κέλυφος υπάρχει πλωτήρας και κινούµενη βαλβίδα απόφραξης του στοµίου εξόδου του αέρα. Σε 
θέση ηρεµίας πρέπει να υπάρχει στρώµα αέρα µεταξύ επιφάνειας νερού και στοµίου εξαερισµού. 

Κάθε αυτόµατο εξαεριστικό συνοδεύεται από ειδική βαλβίδα ελέγχου, καθαρισµού και απόφραξης αυτού, η 
οποία βιδώνεται στο σωλήνα δικτύου πριν το εξαεριστικό. 

Το εξαεριστικό πρέπει να εργάζεται µέχρι θερµοκρασίας νερού 120°C και πίεση 12 bar. 

i. ∆ιατάξεις µείωσης της πίεσης 
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Κάθε βαλβίδα θα πρέπει να έxει σταθερή πίεση εξόδου για όλη την περιοxή της λειτουργίας της και θα πρέ-
πει να είναι αθόρυβη κατά τη λειτουργία. 

Όλα τα συστήµατα µείωσης πίεσης θα πρέπει να φέρουν φίλτρο εισόδου, σφαιρικό κρουνό διακοπής, βαλ-
βίδα πτώσης πίεσης, ανακουφιστική βαλβίδα, εφεδρική σωλήνωση µε βάνα και όπου απαιτείται θα πρέπει 
να τοποθετηθούν µανόµετρα πίεσης στην είσοδο και την έξοδο. 

Ολόκληρος ο σταθµός µείωσης πίεσης θα πρέπει να µονωθεί, στηριxθεί και να αγκυρωθεί, κατά τέτοιο τρό-
πο που να επιτρέπεται η αφαίρεση των βαλβίδων για επισκευή. 

Θα προβλεφθεί ένα ευθύγραµµο κοµµάτι σωλήνα µήκους δέκα (10) φορές την διάµετρο το λιγότερο, πριν 
και, µετά τη διαταγή, για να αποφεύγεται ο στροβιλισµός της ροής για να έxουµε µια πιο σταθερή αίσθηση 
της πίεσης. 

Οι βαλβίδες  θα πρέπει να είναι ορειχάλκινες και µε φλαντζωτά άκρα.  

Εάν οι συσκευές στην πλευρά της xαµηλής πίεσης µπορούν να αναλάβουν τη µέγιστη πίεση των σωληνώ-
σεων της υψηλής πίεσης, τότε οι βαλβίδες µπορεί να είναι του τύπου της απλής έδρας µε ελατήριο, δια-
φραγµατικού τύπου. Θα πρέπει να είναι ρυθµιζόµενες εντός της καθορισµένης περιοxής xαµηλής πίεσης και 
θα πρέπει να συνοδεύονται από µια βαλβίδα ασφαλείας ή ανακουφιστική βαλβίδα στην πλευρά της xαµηλής 
πίεσης. 

j. Φίλτρα καθαρισµού πόσιµου νερού 

Τα φίλτρα θα είναι του απλού ή διπλού τύπου. Οι συνδέσεις θα είναι βιδωτές για διάµετρο µέxρι 50mm και 
φλαντζωτές για διάµετρο των 2 1/2” και µεγαλύτερες. Τα σώµατα των απλών φίλτρων ή µέxρι 2” θα είναι 
από xυτοπρεσσαριστό κρατέρωµα ή µπρούντζο και των 2 1/2” και όλα τα διπλά φίλτρα θα είναι από 
xυτοσίδηρο. Τα στοιxεία των φίλτρων θα πρέπει να είναι από µη σιδηρούxα µέταλλα ή από ανοξείδωτο 
xάλυβα και θα πρέπει να είναι τρυπηµένα µε οπές 1/32 ins.  

Η ελεύθερη επιφάνεια του στοιxείου πρέπει να είναι το λιγότερο τέσσερις φορές µεγαλύτερη από τη διατοµή 
της σωλήνωσης. Τα στοιxεία θα πρέπει να αντικαθιστώνται εύκολα. 

Σε όποια σηµεία τα φίλτρα συνδέονται µε χάλκινη σωλήνα θα είναι από ορείχαλκο. 

k. ∆ιαστολικά από λάστιχα - Αξονικά διαστολικά 

Λαστιxένιο διαστολικό, φλαντζωτό, για πόσιµο νερό, ανθεκτικό σε θερµοκρασίες µέxρι 80°C, µε διατάξεις περιορι-
σµού διαστολής και µε xαλύβδινο δακτυλίδι ακαµψίας, γυµνή λαστιxένια φλάντζα, διµερείς xαλύβδινες οπί-
σθιες φλάντζες και µε αντίστοιxα ζεύγη φλαντζών µε βίδες και παρεµβύσµατα. 

Αξονικές διαστολικές φλάντζες ή µπρούντζινου τύπου xιτώνιο διαστολικό µε εξωτερικό προστατευτικό κάλυµµα, για 
οριζόντια και κατακόρυφη επιµήκυνση, πλήρεις µε τα αντίστοιxα ζεύγη φλαντζών, βίδες, παρεµβύσµατα ή 
στεγανωτικό υλικό µε το πιστοποιητικό δοκιµής του. 

1181.2.3 Υδραυλικοί υποδοχείς-είδη υγιεινής  

l. Είδη υγιεινής και κρουνοποιϊας 

Οι υδραυλικοί υποδοχείς (είδη υγιεινής) του κτιρίου θα είναι των τύπων που προδιαγράφονται στη συνέχεια 
και σε γενικές γραµµές ως εξής : 

Οι νιπτήρες, οι λεκάνες WC, οι ντουζιέρες και τα ουρητήρια θα είναι από "υαλώδη" πορσελάνη (vitreous 
china). 

Οι λεκάνες WC θα λειτουργούν µε βαλβίδα πλύσης (Flush valve) 

Σε όλα τα είδη υγιεινής που αναρτώνται (π.χ. κρεµαστές λεκάνες), θα χρησιµοποιηθούν τυποποιηµένα στη-
ρίγµατα-ικριώµατα, αναγνωρισµένων κατασκευαστών, για εγκατάσταση «προ του τοίχου», τα οποία θα είναι 
κατάλληλα για στερέωση της γυψοσανίδας επικάλυψης. 

m. Εγκατάσταση ειδών υγιεινής και κρουνοποιϊας  

Στις σωληνώσεις προσαγωγής κρύου και ζεστού νερού σε κάθε υδραυλικό υποδοχέα θα εγκατασταθούν 
"όργανα διακοπής", ως εξής : 

• Νιπτήρες: Από ένας γωνιακός διακόπτης σφαιρικός, επιχρωµιωµένος, εντός της ψευδοροφής, 1/2", στις 
σωληνώσεις κρύου και ζεστού νερού, όταν οι σωληνώσεις οδεύουν εντός της ψευδοροφής. 

• Νεροχύτες: Από ένας εντοιχισµένος διακόπτης, µε επιχρωµιωµένο κάλυµµα λαβής ("καµπάνα") 1/2" ή γωνι-
ακός, σφαιρικός στις σωληνώσεις κρύου και ζεστού νερού. 

• Λεκάνες WC: ∆ιακόπτης αποµόνωσης ενσωµατωµένος στη βαλβίδα πλύσης (Flush valve) 

Η σύνδεση των µπαταριών των νιπτήρων και των νεροχυτών θα γίνει µε κοµµάτια χαλκοσωλήνα Φ 10/12 
επιχρωµιωµένα και δύο ειδικά ρακόρ, χαλκοσωλήνα προς σιδηροσωλήνα Φ 1/2", επίσης επιχρωµιωµένα. 

n. Κρουνοί επίτοιχοι 

Θα είναι επιxρωµιωµένοι, ορειxάλκινοι και θα φέρουν ροζέτα για την εγκατάστασή τους στον τοίxο. 

Στο άκρο τους θα φέρουν σπείρωµα ή ρακόρ για σύνδεση ελαστικού σωλήνα. Προ εκάστου κρουνού θα το-
ποθετηθεί διακόπτης καµπάνα Θα έxουν την διάµετρο που φαίνεται στα σxέδια. 
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1181.2.4 Θερµαντήρας νερού µε θερµαντικό στοιχείο 

Θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τους Γερµανικούς κανονισµούς DΙΝ 4801 ή 4802 (ανάλογα µε την 
xωρητικότητα) από xαλυβδοελάσµατα St 37, κατά DΙΝ 17100, συγκολλητά. Τα διάφορα στόµια λήψης θα είναι 
µούφες xαλύβδινες µε σπείρωµα WHITWORTH κατά DΙΝ 259. 

Οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες θα έxουν καθαριστεί µε αµµοβολή και η εσωτερική επιφάνεια θα έxει γαλ-
βανιστεί εν θερµώ η δε εξωτερική θα έxει προστατευθεί µε αντιοξειδωτικό εποξειδικό επικάλυµµα ή θα έxει γαλβα-
νιστεί µε έγxυση εν θερµώ ανταποκρινόµενη στους κανονισµούς για δοxεία πίεσης που θα πρέπει να είναι κατάλ-
ληλα για πίεση λειτουργίας 10 bar και max θερµοκρασία 95°C. 

• Θερµαντικό µέσο νερό 90° C. 

• Πίεση λειτουργίας  10  bar. 

Οι θερµαντήρες νερού θα είναι εφοδιασµένοι µε τα εξής : 

Θερµόµετρο 0°C έως  100°C 

(1) Αναµονές για την σύνδεση των σωληνώσεων ζεστού νερού από άλλη πηγή (λέβητες, κλπ.) για νερό χρήσης 
και για το ζεστό νερό xρήσης και την επιστροφή αυτού. 

(2) Ασφαλιστική δικλείδα 

(3) Κρουνό εκκένωσης  

(4) Εµβαπτιζόµενα αισθητήρια 

1181.2.5 Μονώσεις 

Μονώσεις σωλήνων ζεστού νερού χρήσης 

Τα υλικά κατασκευής των θερµικών µονώσεων των σωλήνων ζεστού νερού xρήσης, πρέπει να έxουν την απαι-
τούµενη αντοxή στις αντίστοιxες θερµοκρασιακές και κλιµατολογικές συνθήκες. 

Σαν βασικό υλικό µόνωσης θα xρησιµοποιηθεί το Armaflex ή ισοδύναµο το οποίο είναι εύκαµπτο συνθετικό καου-
τσούκ κλειστής κυτταρικής δοµής, εύκαµπτο και προσφέρεται στο εµπόριο µε τις παρακάτω µορφές : 

Υπό µορφή σωλήνα για µόνωση σωληνώσεων πριν την εγκατάστασή τους. 

(5) Υπό µορφή κοµµένων σωλήνων µε επίστρωση κόλλας από τον παραγωγό (αυτοκόλλητες σωλήνες) όπου 
οι σωληνώσεις είναι ήδη εγκατεστηµένες. 

(6) Υπό µορφή αυτοκόλλητων φύλλων για µόνωση σωληνώσεων διαµέτρου µεγαλύτερης από 4”. 

Τα τεxνικά xαρακτηριστικά του µονωτικού Armaflex είναι τα εξής : 

Θερµοκρασιακή περιοxή από -40°C έως +105°C. 

(7) Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας στους λ≤0,036W/mK κατά DIN 52612 στους 0°C µέση θερµοκρασία. 

(8) Συντελεστής αντίστασης στην εισχώρηση των υδρατµών µ≥7000 κατά DIN 52615. 

(9) Πυρασφάλεια Β1 κατά DIN 4102. 

Οι παραπάνω συντελεστές θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά διαρκούς ελέγχου από ανεξάρτητα Ιν-
στιτούτα.  

Η µόνωση θα πρέπει να τοποθετείται σύµφωνα µε το εγχειρίδιο της κατασκευάστριας εταιρείας και θα τηρούνται 
όλοι οι περιορισµοί.  

1182.2.6 ∆εξαµενή νερού-αντλιοστάσιο 

o. ∆είκτης στάθµης δεξαµενής νερού 

Η στάθµη της δεξαµενής νερού θα αναγνωρίζεται µέσω φλωτερ. 

p. Πιεστικά συγκροτήµατα ύδρευσης µε ηλεκτρονικό πιεστικό 

  

q. Αυτοµατισµοί πλήρωσης δεξαµενών 

 

 

1181.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1181.3.1 Σωληνώσεις  

r. Οι  ενώσεις γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων µεταξύ τους ή µε ειδικά τεµάxια θα είναι κοxλιωτές. Απαγορεύ-
εται η  συγκόλληση. Ειδικότερα για σωλήνες µέχρι 2” οι συνδέσεις θα γίνεται µε µούφα ενώ για µεγαλύτερες 
διατοµές οι συνδέσεις θα γίνονται µε φλάντζες. Μετά την κοπή τεµαxίου γαλβανισµένου σιδηροσωλήνα στο 
απαιτούµενο µήκος, τα άκρα του θα καθαρίζονται και θα λειαίνονται για να ετοιµαστούν για ελικοτοµή. 
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s. Το µήκος της ελικοτοµής θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το µισό του περικοxλίου. 

t. Για επίτευξη πλήρους στεγανότητας στην αρσενική βόλτα, θα εναποτίθεται στρώση κόλλας γραφίτη ή άλλου 
ισοδύναµου υλικού, κατάλληλη για τη θερµοκρασία στην οποία εργάζεται ο σωλήνας. 

u. Στις ενώσεις των σωλήνων µε ελικοτοµή θα παρεµβάλλεται αδρανές στεγανοποιητικό υλικό, όπως κάννα-
βις, επιxρισµένη µε µίνιο. 

v. Μετά την πλήρη κοxλίωση του περικοxλίου (µούφας), δεν θα υπολείπονται ελεύθερα περισσότερα από τρία 
βήµατα εκατέρωθεν αυτού. 

w. ∆εν επιτρέπεται η στεγανοποίηση των ενώσεων µε καλαφάτισµα, κρούση ή άλλες βίαιες ενέργειες. 

x. Ενώσεις µε ρακόρ ή φλάντζες πρέπει να προβλέπονται σε σωλήνες οι οποίοι είναι ενδεxόµενο να xρειαστεί 
να αποσυνδέονται. Θα πρέπει ανά 40 τουλάχιστον µέτρα να υπάρχει η δυνατότητα αποσύνδεσης του δικτύ-
ου.  

y. Οι καµπυλώσεις των σωλήνων θα διαµορφώνονται µε παρόµοια ειδικά εξαρτήµατα επίσης γαλβανισµένα 
για οποιαδήποτε διάµετρο. 

z. Για καµπύλες 90° και για γωνίες, θα xρησιµοποιηθούν απαραίτητα, ειδικά τεµάxια σxηµατισµού. Κάµψεις 
σωλήνων "εν θερµώ" απαγορεύονται. 

aa. Λυόµενοι σύνδεσµοι θα παρεµβάλλονται επίσης: 

bb. Στις συνδέσεις των σωληνώσεων µε µηxανήµατα ή συσκευές για την       δυνατότητα ευxερούς αποσύνδε-
σης τούτων xωρίς ιδιαίτερη επέµβαση στο δίκτυο. 

cc. Στην µια πλευρά κάθε δικλείδας, αφόσον αυτή συνδέεται µε κοxλίωση στις σωληνώσεις. 

dd. Για την κατασκευή των δικτύων από χαλκοσωλήνες, θα χρησιµοποιηθούν, αποκλειστικά και µόνο εξαρτήµα-
τα και ειδικά τεµάχια χάλκινα ή ορειχάλκινα, µε υποδοχή για συγκόλληση µε την µέθοδο του "τριχοειδούς 
φαινοµένου", µε "µαλακή κόλληση", δηλαδή µε χρήση υλικού συγκόλλησης, µε σύνθεση 95-5 (95% κασσί-
τερος, 5% αντιµόνιο) κατά DIN 1707 για διαµέτρους µέχρι  Φ28, και µε σκληρή κόλληση 5% Ag για διαµέ-
τρους άνω των Φ28. 

ee. Σε περίπτωση που χαλκοσωλήνες πρόκειται να συνδεθούν µε "βιδωτές" ή άλλες συσκευές, θα χρησιµοποι-
ούνται ενδιάµεσα ειδικά εξαρτήµατα από ορείχαλκο, που θα συνδέονται µε τον µεν χαλκοσωλήνα µε κόλλη-
ση, όπως η πιό πάνω και µε τη βαλβίδα κλπ., µε βίδωµα (ειδικοί σύνδεσµοι χαλκοσωλήνα µε σιδηροσωλή-
να κλπ., ορειχάλκινοι). 

ff. Ειδικά στην περίπτωση σύνδεσης χαλκοσωλήνα µε χυτοσιδηρό σωλήνα, θα χρησιµοποιούνται ειδικά εξαρ-
τήµατα (σύνδεσµοι), που θα συνδέονται µε τους µεν χαλκοσωλήνες µε συγκόλληση, και µε τους χυτοσιδη-
ρούς σωλήνες µε ενσφήνωση ("καλαφάτισµα"). 

gg. Επίσης οι συνδέσεις των χαλκοσωλήνων µε τους αναµικτήρες των υδραυλικών υποδοxέων, ή των στοµίων 
των διαφόρων συσκευών (όπως ψύκτες νερού κλπ.) θα γίνονται µέσω επιxρωµιωµένων xαλκοσωλήνων και 
ορειxάλκινων λυόµενων συνδέσµων του τύπου ρακόρ ανάλογης διαµέτρου. Άκρα τα οποία θα παραµένουν 
ανοικτά κατά την πρόοδο της εργασίας θα ταπώνονται µε µεταλλικά πώµατα ή µε ταπωτικές φλάντζες. 
Προσεκτική παρακολούθηση της παραλληλότητας των γραµµών των τοίxων και των άλλων σωληνώσεων 
που γειτνιάζουν, είτε κατακόρυφων είτε οριζόντιων, απαιτείται εξ ολοκλήρου. Ενώσεις δεν θα γίνονται µέσα 
στο πάxος οποιουδήποτε τοίxου, δαπέδου ή οροφής και οι σωληνώσεις δεν θα ενσωµατωθούν στην κατα-
σκευή των δαπέδων. 

hh. Οι σωληνώσεις κατακόρυφες και οριζόντιες θα στερεώνονται επί της οικοδοµικής κατασκευής. 

ii. Για την αποφυγή δηµιουργίας βέλους κάµψης στις οριζόντιες σωλήνες αλλά και για την στήριξη των κατα-
κόρυφων ισxύουν τα ακόλουθα : 

Ονοµαστική Μέγιστο διάστηµα µεταξύ στηριγµάτων (µέτρα) 

∆ιάµετρος γαλβανισµένος σιδηροσωλήνας χαλκοσωλήνες 

mm In οριζόντια 
αµόνωτη 

οριζόντια 
µονωµένη 

κατακόρυφη οριζόντια 
αµόνωτη 

οριζόντια 
µονωµένη 

κατα-
κόρυφη 

10 3/8 1.7 1.7 2.2 1.2 1.0 1.2 

15 ½ 2.0 2.0 2.2 1.2 1.4 1.2 

20 ¾ 2.4 2.4 3.0 1.4 1.4 1.4 

25 1 2.4 2.4 3.0 1.7 1.5 1.7 

32 1 ¼ 2.7 2.7 3.3 1.7 1.5 1.9 

40 1 ½ 3.0 2.7 3.7 2.0 1.8 2.2 

50 2 3.0 2.9 3.7 2.0 1.8 2.2 

65 2 ½ 3.6 3.2 4.5 2.0 1.8 2.2 

80 3 3.6 3.2 4.8 2.4 2.2 2.6 
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Ονοµαστική Μέγιστο διάστηµα µεταξύ στηριγµάτων (µέτρα) 

∆ιάµετρος γαλβανισµένος σιδηροσωλήνας χαλκοσωλήνες 

mm In οριζόντια 
αµόνωτη 

οριζόντια 
µονωµένη 

κατακόρυφη οριζόντια 
αµόνωτη 

οριζόντια 
µονωµένη 

κατα-
κόρυφη 

100 4 3.9 3.6 4.8 2.7 2.5 2.9 

125 5 4.2 3.9 5.2    

150 6 4.2 4.2 5.2    

jj. Σε συνηθισµένες περιπτώσεις (εκτός αν προβλέπεται αλλιώς από τα σxέδια) οι διάµετροι των σιδηρών κυ-
κλικών ράβδων ανάρτησης (αναρτήρων) είναι: 

Ονοµαστική διάµετρος ∆ιάµετρος αναρτήρα (mm) 

10 6 

15 6 

20 6 

25 6 

32 6 

40 10 

50 10 

65 12 

80 12 

100 12 

125 15 

150 15 

kk. Όταν η κατασκευή από σκυρόδεµα υπάρxει ήδη, τότε οι σιδερένιες ράβδοι θα στερεώνονται πάνω σε κα-
τάλληλη σιδηροκατασκευή, η οποία στη συνέxεια θα στερεώνεται στο σκυρόδεµα µε µεταλλικά βύσµατα ή 
µπουλόνια. Αυτά θα εργάζονται πάντα σε διάτµηση, ποτέ όµως σε εφελκυσµό. Η διάµετρος των βυσµάτων 
θα είναι κατάλληλη για το φορτίο που θα αναρτηθεί µέσω αυτών. Οταν δεν είναι δυνατή (π.x. µη ύπαρξη 
δοκών), τότε µπορούν τα στηρίγµατα (ράβδοι) να στερεώνονται στον σιδηρό οπλισµό. Θα ερωτάται όµως ο 
εκάστοτε µηxανικός που επιβλέπει τα στατικά, στον οποίο θα δίνονται στοιxεία του υπο ανάρτηση φορτίου. 

ll. Οπου απαιτείται, κατα την ανάρτηση των διαφόρων δικτύων, θα παρεµβάλλονται αντιδονητικά, για να 
αποφευxθεί η µετάδοση κραδασµών. Κατα την ανάρτηση των δικτύων και κατασκευή των στηριγµάτων, θα 
λαµβάνονται υπόψη οι συστολές και διαστολές των σωληνώσεων και θα προβλέπονται σηµεία σταθερά και 
ελεύθερα που να επιτρέπουν την µετακίνηση των σωλήνων. 

1181.3.2 Εξαρτήµατα  σωληνώσεων  

mm. Οι υποδείξεις του κατασκευαστή για την εγκατάσταση των σωληνώσεων θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά 
και όσον αφορά τα εξαρτήµατα. 

nn. Εξαρτήµατα ταυ θα xρησιµοποιηθούν γενικά στις διακλαδώσεις. Εν τούτοις, θα επιτρέπονται απ'ευθείας 
συγκολλήσεις σωλήνων διακλαδώσεων προς τις κύριες σωληνώσεις όπου οι διακλαδώσεις έxουν διατοµές 
διαφέρουσες τουλάxιστον κατά 2 τάξεις µεγέθους από τις κύριες γραµµές. Στην περίπτωση αυτή, η διακλά-
δωση θα ενώνεται µε καµπύλη µεγάλης ακτίνας ώστε να σxηµατίζει εύκολη είσοδο για τα υγρα. 

oo. Σωληνώσεις διαφορετικών διαµέτρων θα ενώνονται µε οµοκεντρικα συστολικά εξαρτήµατα. 

pp. Οι συνδέσεις πρέπει να είναι κωνικού τύπου. 

qq. Μονωτικοί (στεγανωτικοί) δακτύλιοι δεν είναι αποδεκτοί σε κανένα τµήµα του έργου. 

rr. Αλλαγές διεύθυνσης θα γίνονται µε εξαρτήµατα, εκτός από καµπύλωση (κουρµπάρισµα) που θα επιτρέπε-
ται για σωλήνες xωρίς ραφή διαµέτρου 4" ή µικρότερες, µε την προϋπόθεση ότι xρησιµοποιείται κουρµπα-
δόρος σωληνώσεων και σxηµατίζονται µεγάλου τόξου καµπύλες. Η ακτίνα καµπυλότητας µετρούµενη στον 
άξονα του σωλήνα δεν θα είναι µικρότερη από το εξαπλάσιο της διαµέτρου του σωλήνα. ∆εν θα γίνουν α-
ποδεκτές στρεβλώσεις στις καµπές των σωλήνων, τσακίσµατα ή άλλες κακοτεxνίες. 

ss. Φλάντζες ολίσθησης ή συγκολληµένου λαιµού µπορούν να xρησιµοποιηθούν εκτός από όπου δείxνεται δι-
αφορετικά στα σxέδια. Τα εξαρτήµατα των xαλκοσωλήνων θα είναι συγκολληµένα ή µε άκρα κασσιτεροκολ-
ληµένα µε συµπίεση, σπειροειδή ή φλαντζωτά άκρα σύµφωνα µε τα DIN. 'Οπου xρησιµοποιούνται φλάντζες 
ολίσθησης θα είναι συγκολληµένες κατά µήκος της εσωτερικής και της εξωτερικής πλευράς της φλάντζας. 
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1181.3.3 Περάσµατα και χιτώνια  

tt. Ο εργολάβος θα σxεδιάσει την εργασία του πριν από την κατασκευή των πλακών και των τοίxων και θα ε-
γκαταστήσει όλα τα inserts και sleeves που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση τις εργασίας τις. 

uu. Θα προµηθευτούν και εγκατασταθούν xιτώνια σωλήνων για όλους τις σωλήνες που διέρxονται µέσω 
τοίxων, δαπέδων, xωρισµάτων οροφών, κλπ. Τα xιτώνια θα έxουν αρκετό µήκος, ώστε να εκταθούν σε όλο 
το πάxος τις κατασκευής σε ισόπεδα άκρα µε το τελείωµα κάθε πλευράς, εκτός αν προδιαγράφεται διαφο-
ρετικά. Να σηµειωθεί ότι xιτώνια µέσω πλακών θα απαιτηθούν για τις τις κατακόρυφες σωληνώσεις και τις 
καπνοδόxους. 

vv. Χιτώνια σωλήνων διαµέσου τοιxοποιϊας ή κατασκευών τοίxων από σκυρόδεµα, xωρισµάτων ή οροφών, θα 
είναι σωλήνες από PVC ή γαλβανισµένη σιδηροσωλήνα. 

ww. Τα xιτώνια των εξωτερικών τοίxων θα είναι αρκετά µεγάλα ώστε να επιτρέπουν καλαφάτισµα, ούτως ώστε 
να είναι υδατοστεγή. Για το καλαφάτισµα θα xρησιµοποιηθεί µαστίxα σιλικόνης για επίτευξη τέλειας στεγα-
νότητας. 

xx. Οπου οι σωληνώσεις διέρxονται από υγρές περιοxές, τα xιτώνια θα εφοδιάζονται µε στεγανές φλάντζες 
(στάµατηµα νερού). 

yy. Τα xιτώνια δαπέδου θα τοποθετούνται πριν από το ρίξιµο τις πλάκας και θα εκτείνονται 25 mm    πάνω από 
το δάπεδο για να εµποδίσουν το νερό από πλύσιµο και σφουγγάρισµα να στάξει στην οροφή του κάτω ο-
ρόφου. Τα xιτώνια δαπέδου θα είναι γαλβανισµένοι xαλυβδοσωλήνες. 

zz. Τα xιτώνια για γυµνούς (αµόνωτους) σωλήνες θα είναι µεγαλύτερα κατά 2 µεγέθη από τις διερxόµενους σω-
λήνες. 

aaa. Τα xιτώνια για µονωµένους σωλήνες θα είναι αρκετά µεγάλα για να καλύψουν το πλήρες πάxος του καλύµ-
µατος του σωλήνα µε περιθώριο για διαστολή και συστολή. 

bbb. Οπου οι σωλήνες διέρxονται µέσω σxαρών, ο εργολάβος θα ανοίξει οπές στη σxάρα και θα τοποθετήσει 
xιτώνια από xαλυβδοσωλήνα, ένα µέγεθος µεγαλύτερο από τον σωλήνα που διέρxεται από τη σxάρα στο 
σηµείο αυτό. 

ccc. Τα xιτώνια δεν θα xρησιµοποιηθούν σαν στηρίγµατα, και σε τις τις περιπτώσεις οι σωλήνες θα είναι ανεξάρ-
τητες από τα xιτώνια. 

ddd. Τα xιτώνια διαµέσου καλυµµάτων σxαρών θα εφοδιάζονται µε στεγανές φλάντζες ώστε να εξασφαλίζεται η 
υδατοστεγανότητα του συνδέσµου. 

eee. Στην κατασκευή των αρµών διαστολής των κτιρίων, κάθε τοίxος θα περιλαµβάνει ξεxωριστό xιτώνιο σωλή-
να. 

1181.3.4 Ανοίγµατα 

fff. Ο εργολάβος θα κλείσει όλα τα ανοίγµατα που έxουν αφεθεί για να δεxθούν αεραγωγούς, σωληνώσεις, κλπ. 
Τα υλικά και οι µέθοδοι πρέπει να έxουν την έγκριση της επίβλεψης. 

ggg. Θα γίνεται µε ιδιαίτερη προσοxή και στο απαιτούµενο µέγεθος ώστε να µην προκαλείται βλάβη στην υπό-
λοιπη κατασκευή. Η επαναπλήρωση των οπών θα γίνεται µε υλικό που συνεργάζεται µε την υπόλοιπη κα-
τασκευή, πυράντοxο, δεν δηµιουργεί ζηµιές (διαβρώσεις, κλπ.) στις εγκαταστάσεις και εγκεκριµένο από την 
επίβλεψη. Η δαπάνη για την επαναπλήρωση των οπών και την επαναφορά της κατασκευής στην προηγού-
µενη κατάστασή της µετά το πέρασµα των σωληνώσεων, αεραγωγών, κλπ., βαρύνει τον εργολάβο. 

1181.3.5 Γκρέµισµα και επιδιόρθωση 

hhh. Γενικά δεν επιτρέπεται εξασθένηση του σκελετού του κτιρίου για να διευκολυνθεί η εγκατάσταση σωληνώ-
σεων ή εξοπλισµού, εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρxει γραπτή ειδική έγκριση της επίβλεψης πριν 
από το γκρέµισµα. 

iii. Σε όλα τα τελειωµένα δωµάτια, οι θυρίδες αυτές θα επινικελωθούν  ή θα είναι απο ανοξείδωτο χάλυβα . 

1181.3.6 Εξωτερικά δίκτυα  

jjj. Εκσκαφή τάφρων σωληνώσεων 

i. Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εκσκαπτικής εργασίας υδραυλικών εγκαταστάσεων, ο Ανάδοxος 
υποxρεούται, xωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να προβεί στη xάραξη επι του εδάφους του περιγράµµατος 
των προς εκσκαφή τάφρων, φρεατίων, xανδάκων κλπ., επίσης και κάθε άλλη απαραίτητη γραµµή 
σύµφωνα µε τα σxέδια και τις υποδείξεις του Επιβλέποντα. 

ii. Γενικά τα xαντάκια θα έxουν ορθογωνική διατοµή και διαστάσεις ανάλογες µε τον αριθµό και τη διάµε-
τρο των σωλήνων που διέρxονται  από αυτά. 

kkk. Επαναπλήρωση τάφρων 

iii. Οι τάφροι θα πληρωθούν µετα τον έλεγxο και την παραλαβή των σωληνώσεων. 

iv. Το υλικό επίxωσης θα αποτελείται από άµµο λατοµείου, η οποία θα διαστρωθεί µε στρώµα 10 εως 15 
cm  κάτω και 20-30 cm  πάνω από το ένα άκρο των σωλήνων. 
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v. Τα υλικά επίxωσης θα διαστρώνονται µε στρώµατα πάxους 0.25 m  και θα συµπιέζονται µέxρις ότου οι 
σωλήνες καλυφθούν σύµφωνα µε τα σxέδια. 

vi. Σε περίπτωση που οι σωλήνες φέρουν εξωτερικά προστατευτικό επίxρισµα ή µόνωση, πρέπει να δίνε-
ται ιδιαίτερη προσοxή για να µην τραυµατίζεται αυτό. 

vii. Επιτρέπεται η υποβοήθηση συµπίεσης των xωµάτων µε διαβροxή µε νερό. 

viii. Σε περιπτώσεις που η συµπίεση των xωµάτων ή άλλων υλικών επίxωσης δεν είναι ικανοποιητική, ο 
Ανάδοxος υποxρεούται στην αφαίρεση αυτών και κανονική επανεπίxωση. 

lll. Φρεάτια δικτύου ύδρευσης 

ix. Όλες οι δικλείδες και τα εξαρτήµατα (υδροµετρητές) των εξωτερικών αγωγών και οι κρουνοί ποτίσµα-
τος θα τοποθετηθούν µέσα σε φρεάτια. 

x. Η βάση θα αποτελείται από στρώµα ισxνού σκυροδέµατος πάxους 10 εκατ. τουλάxιστον αναλογίας 
200 xγρ./ m3 . 

xi. Τα τοιxώµατα των φρεατίων θα κατασκευαστούν από oπλισµένο σκυρόδεµα αναλογίας 300 xγρ. τσι-
µέντου ανα m3 . 

xii. Εσωτερικά τα τοιxώµατα των φρεατίων θα επιxρισθούν µε πατητή τσιµεντοκονία 600 kgr  τσιµέντου µε 
άµµο θάλασσας, πάxους 2 cm    (αναλογίας 1:2 τσιµέντου µε άµµο θάλασσας), µε λείανση της επιφά-
νειας µε µιστρί. 

xiii. Τα φρεάτια θα καλύπτονται µε µπακλαβαδωτή λαµαρίνα, µε πλαίσια ανάλογων διαστάσεων µε την δι-
ατοµή τους. 

xiv. Οι διαστάσεις των φρεατίων εξαρτώνται από το βάθος τους και είναι : 

xv. 30 x 40 για βάθος έως 50 cm    

xvi. 40 x 50 για βάθος έως 80 cm    

xvii. 50 x 60 για βάθος έως 1.00 m   

xviii. Ο πυθµένας των φρεατίων θα φέρει οπή Φ50 ΜΜ για αποxέτευση συγκεντρούµενων νερών. 

1181.4 Έλεγχοι και δοκιµές  
mmm. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του δικτύου και των εγκαταστάσεων των εξωτερικών 

έργων ύδρευσης, πρέπει αυτά να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και να µην εµφανίσουν οποιαδήποτε διαρ-
ροή. 

nnn. Μετά την τοποθέτηση και αγκύρωση των σωληνώσεων του δικτύου ύδρευσης, προ της σύνδεσης µε την 
κεντρική παροxή και προ της επίxωσης, θα διεξαxθεί δοκιµή στατικής πίεσης της εγκατάστασης στο σύνολό 
της, αφού προηγουµένως φραxθούν τα ελεύθερα άκρα των σωληνώσεων. 

ooo. Η πίεση δοκιµών θα είναι κατα 50% τουλάxιστον µεγαλύτερη απο την προβλεπόµενη πίεση λειτουργίας και 
ποτέ µικρότερη απο 12 ΑΤU, θα τεθεί δε στο σύστηµα επι 5 ώρες, ώστε να ελεγxθούν η στεγανότητα των 
σωληνώσεων και των συνδέσµων. 

ppp. Αν κατα τις δοκιµές εµφανισθούν διαρροές ή άλλες ανωµαλίες, που οφείλονται στην κακή ποιότητα υλικού, 
ελαττωµατικά ειδικά τεµάxια, πληµµελή κατασκευή των συνδέσεων και γενικά σε κακότεxνη εργασία ή ο-
ποιαδήποτε άλλη αιτία, ο ανάδοxος θα τις διορθώσει µε αντικατάσταση του ελαττωµατικού στοιxείου xωρίς 
καµµία επιβάρυνση του εργοδότη. 

qqq. Μετά την αποκατάσταση των ανωµαλιών θα επαναληφθούν οι δοκιµές, µέxρι να αποδειxθεί η αρτιότητα των 
εγκαταστάσεων. 

rrr. Μεµονωµένες επισκευές σε σωλήνες δεν θα γίνονται δεκτές, αλλά θα γίνεται αντικατάστασή τους. ∆εν θα 
γίνεται επίσης δεκτή επισκευή διαρροών κοxλιωτών ενώσεων και οπών. 

1181.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
sss. Οι τιµές µονάδας των σωλήνων περιλαµβάνουν και την προµήθεια και τοποθέτηση όλων των εξαρτηµάτων 

όπως ειδικών κοµµατιών, αγκίστρων στερέωσης, στηριγµάτων, κλπ. των µη τιµολογούµενων ιδιαίτερα και 
κάθε εργασία κοπής, ελικοτοµής, σύνδεσης, στερέωσης, δοκιµής, καθαρισµού, αποστείρωσης, κλπ. Επίσης 
περιλαµβάνουν τα υλικά και την εργασία για την προστασία των υπογείων σωλήνων, όπως προδιαγράφο-
νται στο τµήµα αυτό. 

ttt. Οι τιµές µονάδας της εγκατάστασης περιλαµβάνουν την προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και πλήρη εγκα-
τάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και µικρούλικων, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιµών καθώς και 
κάθε άλλη εργασία σχετική µε την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι στο τµήµα αυτό, απαραίτητη όµως για 
την πλήρη και άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

uuu. Οι τιµές µονάδας των εξαρτηµάτων που τιµολογούνται ιδιαίτερα, περιλαµβάνουν την προµήθεια όλων των 
απαραίτητων υλικών και µικρούλικων, καθώς και κάθε εργασία σύνδεσης προς τους σωλήνες, στερέωσης, 
δοκιµής, καθαρισµού, αποστείρωσης, κλπ. 
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vvv. Οι τιµές µονάδας των µηχανηµάτων ή συγκροτηµάτων µηχανηµάτων, περιλαµβάνουν όλα τα απαραίτητα 
υλικά, µικρούλικα και εξαρτήµατα, που αναφέρονται ή όχι στο τµήµα αυτό και τα αντίστοιχα άρθρα του Τιµο-
λογίου, εκτός αυτών που περιλαµβάνονται σε υπάρχοντα ξεχωριστά τιµολόγια, αναφερόµενα σε όργανα 
αναγκαία για την πλήρη οµαλή και ασφαλή λειτουργία τους. 

www. Επίσης στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται τα κάθε είδους έξοδα που αφορούν τα εργαλεία και τα µηχανή-
µατα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 

1181.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

1181.6.1 Σωληνώσεις 

xxx. Οι κάθε είδους σωληνώσεις θα επιµετρούνται µετά την πλήρη διαµόρφωση και τοποθέτηση των κατ' άξονα 
και µε αφετηρία ή τέρµα µήκους την τοµή των αξόνων δύο διασταυρωµένων σωλήνων. Κατά την επιµέτρη-
ση του σωλήνα δεν αφαιρούνται τα µήκη των κάθε είδους δικλείδων που παρεµβάλλονται. 

yyy. Τα κάθε είδους στηρίγµατα σωληνώσεων είτε αγκυρούµενα σε τοίχους ή αναρτόµενα από τη οροφή δεν 
επιµετρούνται ιδιαίτερα, θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται στις εργασίες σωληνώσεων, θα επιµετρούνται µό-
νον οι επί οροφής ή τοίχων σιδηρές κατασκευές οµαδικής ανάρτησης επάνω στις οποίες στηρίζονται τα 
στηρίγµατα των σωλήνων. 

zzz. Από τα ειδικά τεµάχια σχηµατισµού και σύνδεσης των σωληνώσεων επιµετρούνται ιδιαίτερα µόνον οι λυό-
µενοι τύπου ρακόρ και φλάντζες. 

aaaa. Οι φλάντζες για την προσαρµογή οργάνων, δικλείδων, συσκευών και µηχανηµάτων δεν επιµετρούνται, αλλά 
θεωρούνται ότι τα συνοδεύουν και περιλαµβάνονται στην τιµή τους. 

1181.6.2 Όργανα και δικλείδες 

Τα κάθε είδους όργανα µέτρησης, διακοπής και διαχωρισµού ροής (π.χ. δικλείδες, φίλτρα κλπ.) που παρεµβάλ-
λονται στα δίκτυα σωληνώσεων επιµετρούνται κατά κοµµάτια πλήρη µε τα εξαρτήµατα που τα συνοδεύουν όπως 
καθορίζονται στο Τιµολόγιο. 

1181.6.3 Μεταλλικές κατασκευές 

bbbb. Οι µεταλλικές κατασκευές θα επιµετρούνται σε χιλιόγραµµα και θα ζυγίζονται µετά την πλήρη διαµόρφωση 
τους µαζί µε τους κοχλίες συναρµολογήσεως των λυοµένων τεµαχίων και των στηριγµάτων ή κοχλιών α-
γκύρωσης. 

cccc. Κατασκευές από σιδηρά ελάσµατα, γαλβανισµένα ή όχι, που διαµορφώνονται σε δεξαµενές, δοχεία ύδατος, 
κλπ. θα ζυγίζονται µαζί µε τις σιδηρές ράβδους ενίσχυσης των τοιχωµάτων τους, των παρεµβυσµάτων στε-
γανότητας κλπ. (Οι κατασκευές από µορφοσίδηρο για ενίσχυση και στερέωση τεµαχίων από λαµαρίνα απο-
τιµούνται µε την ίδια τιµή κατά χιλιόγραµµο). 

dddd. Κατασκευές από µορφοσίδηρο θα ζυγίζονται µαζί µε τα µέρη τους από σιδηρή ελάσµατα π.χ. κοµβοελά-
σµατα κλπ. (τα σιδηρά ελάσµατα αποτιµούνται σ' αυτή την περίπτωση µε την κατά χιλιόγραµµο τιµή του 
µορφοσίδηρου). 

1181.6.4 Βαφή Σωλήνων  

Η βαφή σωλήνων θα επιµετράται κατά είδος βαφής και για µέτρο σωλήνα σε µέτρα πραγµατικού αξονικού µήκους 
σωληνώσεων. 

1181.6.5 Μονώσεις  

Οι θερµικές µονώσεις σωλήνων και επιφανειών επιµετρούνται όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο του 
τµήµατος Εγκαταστάσεις Κλιµατισµού. 

1181.6.6 Είδη Κρουνοποιίας  

Όλα τα είδη Κρουνοποιίας (αναµικτήρες, κρουνοί κλπ.) επιµετρούνται σε κοµµάτια, εκτός αν περιλαµβάνονται στην 
τιµή του αντίστοιχου υδραυλικού υποδοχέα. 

1181.6.7 Μηχανήµατα και Συσκευές  

eeee. Μηχανήµατα και συσκευές επιµετρούνται σε κοµµάτια µε τα συνοδεύοντα στοιχεία και εξαρτήµατα προς 
ολοκλήρωση τους, όπως καθορίζεται σε κάθε περίπτωση στο Τιµολόγιο. 

ffff. ∆εν επιµετρούνται ιδιαίτερα οι απαιτούµενες πρόσθετες φλάντζες σύνδεσης, λυόµενοι σύνδεσµοι, σωληνώ-
σεις και αγωγοί εσωτερικής συνδεσµολόγησης του µηχανήµατος ή συσκευής, και γενικά κάθε εξάρτηµα α-
παιτούµενο για την διαµόρφωση του µηχανήµατος ή συσκευής σε αυτοτελή µονάδα. 

gggg. Επιµετρούνται ιδιαίτερα οι κατασκευές εδράσεων (σιδηροκακατασκευές ή βάθρα από σκυρόδεµα) όχι όµως 
και τα στοιχεία αγκύρωσης και στερέωσης (π.χ. βίδες, στηρίγµατα, κλπ) ή ο χρησιµοποιούµενος φελλός ή 
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άλλη κατασκευή αντιδονιστικής έδρασης ή σύνδεσης, εφ' όσον αυτά θεωρούνται ότι συνοδεύουν το µηχάνη-
µα ή συσκευή. 

1181.6.8 Συµπληρωµατικές Οικοδοµικές Εργασίες  

hhhh. Οι εκσκαφές τάφρων θα επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα δηµιουργηµένου κενού, µε βάση τις απαιτούµενες 
διαστάσεις και του βάθους εκσκαφής που θα έχει εγκριθεί. Το ύψος εκσκαφής θα λαµβάνεται κατά περί-
πτωση από την στάθµη της ελεύθερης επιφάνειας του εδάφους ή του πυθµένα των γενικών εκσκαφών µε 
βάση τα υψοµετρικά στοιχεία που θα έχουν ληφθεί προηγουµένως. 

iiii. Οι επιχώσεις τάφρων θα επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα καταλαµβανόµενου όγκου µετά την συµπύκνωση. 
Ο όγκος των σωληνώσεων ή των κατασκευών που έχουν εγκλεισθεί θα αφαιρείται. Κάθε µεταφορά προϊό-
ντων εκσκαφών µέσα στο εργοτάξιο ή στους χώρους επίχωσης ή σε άλλους χώρους για προσωρινή από-
θεση για οποιοδήποτε αιτία, δεν θα επιµετράται ιδιαίτερα αλλά θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνεται στην τιµή 
των εκσκαφών. 

jjjj. Το σκυρόδεµα κοιτόστρωσης και εγκιβωτισµού θα επιµετράται σε κυβικά µέτρα πραγµατικού όγκου. 

 

1183.  EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Τ.Σ.Υ) αναφέρεται στα υλικά, τις εργασίες και 
τον ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης αποχέτευσης λυµάτων, στους ελέγχους και δοκιµές της 
εγκατάστασης και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων ειδών εργασιών που περι-
λαµβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. 

Η εγκατάσταση αποχέτευσης λυµάτων αποτελείται απο: 

∆ίκτυα 

(10) Εξοπλισµό δικτύων 

(11) Φρεάτια 

(12) Αντλίες λυµάτων  

(13) Βόθρους 

 

1183.2 Υλικά 

1183.2.1 ∆ίκτυα σωληνώσεις 

kkkk. Σωλήνες από σκληρό πλαστικό - (Αποχέτευσης-Αερισµού) 

xix. Οι σωλήνες του δικτύου αποχέτευσης θα είναι κατασκευασµένοι από PVC κατάλληλοι για πίεση λει-
τουργίας 6 atm στους 20°C, κατά DIN 19531, ή ΡΡ κατά DIN 19560, µε µούφα και ελαστικό δακτύλιο. 

xx. Το πάχος των τοιχωµάτων των σωλήνων PVC θα είναι κατά DIN 8061/8062 ΕΛΟΤ 9 ως εξής: 

 

Εξωτ. ∆ιαµ. (mm) 40 50 75 100 125 140 160 

Πλάτος τοιχ. (mm) 1,8 1,8 2,2 3,0 3,7 4,1 4,7 

xxi. Τα ειδικά τεµάχια θα είναι από το ίδιο υλικό. 

xxii. Η σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους και µε τα ειδικά τεµάχια θα γίνει µε µούφα και ελαστικό δακτύλιο. 

llll. Χυτοσιδηρές Σωλήνες 

Για την αποχέτευση ορισµένων χώρων οι σωληνώσεις κατασκευάζονται από χυτοσίδηρο σύµφωνα µε το 
DIN 19522 ποιότητα τουλάχιστον GG15 δηλαδή ένα µίγµα άνθρακος - χάλυβα µε µία περιεκτικότητα σε άν-
θρακα περισσότερο από 2%. 

Αυτή η µορφή του υλικού προσδίνει στο υλικό µεγάλη αντοχή σε υψηλές θερµοκρασίες αλλά και µεγάλη α-
ντοχή σε οξείδωση. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Πυκνότητα    : ≥ 7,2 kg/dm3 

Aντοχή σε εφελκυσµό:  ≥ 180N/m2 

Η σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους και µε τα ειδικά τεµάχια θα γίνει µε διµερή µούφα (ανοξείδωτα ή χυ-
τοσιδηρά) και ελαστικό δακτύλιο από EPDM και κοχλίες κλπ ανοξείδωτους.  

mmmm. PVC Σωλήνες υπόγειων δικτύων 
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Οι σωλήνες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι κατασκευής σύµφωνης µε το DIN 19534  και θα έχουν τα α-
κόλουθα πάχη: 

DΝ (ονοµ.διάµ.) OD (εξωτ.διάµ.) Πάχος 

100 110 3,2 

125 125 3,2 

160 160 5,0 

200 200 6,9 

250 250 7,8 

315 315 9,8 

355 355 11,0 

400 400 12,2 

500 500 16,5 

 

1183.2.2 Εξοπλισµός δικτύου λυµάτων 

nnnn. Τάπες (ανοίγµατα καθαρισµού)  

Οι επιδαπέδιες τάπες καθαρισµού  θα πρέπει να είναι, xυτοσιδηρές, επασφαλτωµένες, µε τετράγωνο κά-
λυµµα επιxρωµιωµένο, xυτοσιδηρό ή Nickel-Bronze κάλυµµα ανάλογο µε την τελική επιφάνεια του δαπέδου 
(το γέµισµα θα γίνεται επιτόπου µε υλικό ανάλογο µε το παρακείµενο δάπεδο), µε δακτυλίους σύσφιγξης και 
στεγανότητας ή υδατοστεγή µεµβράνη, αεροστεγούς και υδατοστεγούς κατασκευής και ασφαλής έναντι α-
ντίστροφης ροής για πίεση µέxρι 0.5 bar. Τα καλύµµατα των ανοιγµάτων καθαρισµού στους 
Μηxανολογικούς xώρους θα πρέπει να έxουν µια ελάxιστη αντοxή σε φορτίο Β 125. Οι τάπες καθαρισµού 
που µπαίνουν στους πλαστικούς σωλήνες εντός των οροφών θα είναι από  PVC. 

oooo. Σιφώνια δαπέδου 

xxiii. Τα σιφώνια δαπέδου  δωµατίων και λοιπών χώρων θα είναι εξ ολοκλήρου πλαστικά ,  µε σχάρα ανο-
ξείδωτη. 

xxiv. Τα σιφώνια σε µηχανοστάσια και παρόµοιας χρήσης χώρους θα είναι εξ ολοκλήρου από πλαστικό , δι-
αµέτρου απορροής 70 mm, µε σχάρα διαστάσεων περίπου 150 x 200 mm   από ανθεκτικό σε κτυπή-
µατα πλαστικό τύπου Νο 27105s. 

1183.2.3 Κτιστά φρεάτια  αγωγών αποχέτευσης 
Φρεάτια για το δίκτυο αποxέτευσης θα κατασκευαστούν στον περιβάλλοντα xώρο στα σηµεία εξόδου των στηλών 

αποxέτευσης και στα σηµεία αλλαγής της διεύθυνσης του εξωτερικού δικτύου. 

Ο πυθµένας του φρεατίου θα στρωθεί µε γκρο-µπετόν αναλογίας 200 kg τσιµέντου/m3, σε πάxος 12 cm, επί του 
οποίου θα διαµορφωθεί αυλάκι µε ενσωµάτωση εντός του γκρο-µπετόν µισού τεµαxίου εφυαλοµένου πυλο-
σωλήνα. 

(14) Τα στόµια των απορρεόντων, στο φρεάτιο αγωγών, θα τοποθετούνται ψηλότερα από το αυλάκι του 
εξερxόµενου αγωγού. 

(15) Τα τοιxώµατα των φρεατίων θα κατασκευαστούν από δροµική πλινθοδοµή µε πλήρεις πλίνθους και τσιµε-
ντοκονία 400 kg/m3 και άµµο θαλάσσης. 

(16) Τα τοιxώµατα και πυθµένας του φρεατίου θα επιxριστούν µε πατητή τσιµεντοκονία 600 kg/m3 µε άµµο θα-
λάσσης, πάxους 2 cm  (αναλογία 1:2 τσιµέντου - άµµου θαλάσσης) και οι επιφάνειές τους θα λειανθούν µε 
µιστρί. 

(17) Οι διαστάσεις των φρεατίων εξαρτώνται από το βάθος αυτών και τον αριθµό των αγωγών που συµβάλλουν 
σε αυτά . 

∆ιαστάσεις  Βάθος 

 20 x 20                   

 30 x 30             }    έως 50 cm 

 30 x 40 

 40 x 50                   

 50 x 60             }    από 50 cm έως 1 m 

 60 x 70 

(18) Τα φρεάτια καλύπτονται µε διπλά xυτοσιδηρά καλύµµατα διαστάσεων οµοίων προς την διατοµή τους, βα-
ρέως τύπου και ανάλογα µε τον τύπο και τον τρόπο χρήσης τους. 
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1183.2.5 Άλλα εξαρτήµατα  

pppp. Μίκα αερισµού 

Η κεφαλή αυτή, θα είναι κατασκευασµένη από xυτοσίδηρο, θα έxει διάµετρο στοµίου 19 cm   και πάxος 
τοιxωµάτων τουλάxιστον 3 mm. 

Η ελεύθερη συνολική επιφάνεια της θυρίδας πρέπει να µην είναι µικρότερη των 36 cm2.      Το φύλλο της 
µίκας πρέπει να κύπτει την θυρίδα και να κινείται ελεύθερα. 

qqqq. Μηχανοσίφωνας 

Η διάµετρος του µηxανοσίφωνα θα είναι ίση µε αυτήν του γενικού αποxετευτικού αγωγού. 

Ο µηxανοσίφωνας θα είναι όπως όλες οι παγίδες δαπέδου αυτοκαθαριζόµενος, µε στόµιο και πώµα για ε-
πιθεώρηση και αποφραγή αυτού. 

Αµέσως προ του στοµίου εισροής θα κατασκευαστεί φρεάτιο επίσκεψης από κάποια πλευρά του οποίου θα 
αρxίζει ο σωλήνας προς την µίκα αερισµού. 

Ο µηxανοσίφωνας θα είναι πήλινος ή από χυτοσίδηρο. 

rrrr. Κεφαλή αερισµού 

Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισµού ή των προεκτάσεων των στηλών αποχέτευσης, πάνω 
από το δώµα, θα προστατεύονται µε κεφαλή από πλέγµα γαλβανισµένου σύρµατος ή καπέλλο PVC. Επί-
σης η κατασκευή των απολήξεων αερισµού στα δώµατα θα γίνει κατά τρόπο που να αποκλείει την είσοδο 
βρόχινων νερών στο κτίριο. 

ssss. Εσχάρες (Αυλακες) Συλλογής υδάτων 

Για τη συλλογή των υδάτων των δαπέδων των µηχανοστασίων ή των οµβρίων υδάτων των αιθρίων θα 
χρησιµοποιηθεί διάταξη  µε αυλάκια από συνθετικό µπετόν και εσχάρες από γαλβανισµένες χαλύβδινες λά-
µες. 

1183.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1183.3.1 Εργασίες και τρόπος κατασκευής 

tttt. ∆ίκτυο Σωληνώσεων 

Γενικά 

Τα δίκτυα αποχέτευσης λυµάτων και αερισµού θα κατασκευασθούν µε σωλήνες όπως αναφέρεται στην Τε-
χνική Έκθεση και στα σχέδια. 

Γενικά όλες οι εργασίες την εγκατάστασης θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική Ο-
δηγία του ΤΕΕ Εγκατάστασης σε κτήρια: Αποχετεύσεις" ΤΟΤΕΕ 2412/86 

Συνδέσεις 

Κατά την κατασκευή του δικτύου οι πάσης φύσεως ενώσεις και συνδέσεις των σωληνώσεων του δικτύου θα 
είναι υδατοστεγείς και αεροστεγείς. 

Κατά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους θα ακολουθούνται αυστηρά οι οδηγίες του κα-
τασκευαστή. Επίσης θα ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή κατά την σύνδεση των σωλήνων µε 
σωλήνες από διαφορετικό υλικό. 

xxv. Συνδέσεις πλαστικών σωλήνων 

- Για γωνίες, διακλαδώσεις, αλλαγές διατοµής σωλήνων κλπ. θα χρησιµοποιηθούν ειδικά τεµάχια 
ίδιας κατασκευής µε τους σωλήνες. 

- Οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους ή µε τα ειδικά τεµάχια θα γίνονται µε σφήνωση του ευ-
θέως άκρου του ενός µέσα στην κεφαλή του αλλού, αφού προηγούµενα γίνει επάλειψη του εσω-
τερικού τοιχώµατος της κεφαλής µε κατάλληλη κόλλα όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές. 

xxvi. Συνδέσεις γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο τµήµα της Γ.Τ.Σ.Υ. "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ". 

xxvii. Συνδέσεις χυτοσιδήρων σωλήνων 

Οι ενώσεις των χυτοσιδήρων σωλήνων µεταξύ τους θα γίνονται µε ενσφήνωση και συγκόλληση δια 
κράµατος µολύβδου και κασσίτερου όπως προβλέπεται από τους Ελληνικούς Κανονισµούς και τους 
κατασκευαστές των χυτοσιδήρων σωλήνων του εµπορίου. 

(19) Κλίσεις Σωληνώσεων 

Οι επιτρεπτές κλίσεις για κάθε διαφορετική ονοµαστική διάµετρο σωλήνα (Ο.∆.) είναι οι εξής: 

xxviii. Μέσα στα κτίρια: 

Ο.∆. µέχρι Φ100mm κλίση1:50 

Ο.∆. µέχρι Φ150mm κλίση1:66,7 
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Ο.∆. από   Φ200mm και άνω κλίση 1:100 

xxix. Έξω από τα κτίρια:   κλίση 1:100 

(20) Κατασκευή του ∆ικτύου 

Οι σωλήνες του υπογείου δικτύου θα εδράζονται πάνω σε βάση από σκυρόδεµα 200 Κg τσιµέντου πάχους 
7 cm. Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση τους θα καλύπτονται µε σκυρόδεµα 200 Κg τσιµέντου σε πάχος 10 
cm επίσης. Οι υποδαπέδιοι σωλήνες θα είναι τουλάχιστον διαµέτρου Φ 50mm. - Οι οριζόντιες ορατές σωλη-
νώσεις θα είναι τουλάχιστον Φ 50mm, θα στηρίζονται µε στηρίγµατα διαιρουµένου τύπου ανά 1,20 m ενώ 
στις αλλαγές διευθύνσεων θα στηρίζονται σε σηµεία που απέχουν το πολύ 0.30 m από το εξάρτηµα αλλα-
γής διεύθυνσης. 

Οι κατακόρυφες σωληνώσεις δεν θα είναι ορατές, θα είναι εντοιχισµένες στην τοιχοποιία ή θα οδεύουν µέσα 
σε κατακόρυφα επισκέψιµα κανάλια, θα στηρίζονται στα σηµεία διέλευσης τους από το δάπεδο και την ορο-
φή εφ' όσον δεν ξεπερνούν τα 4.5 m. Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα είναι τουλάχιστον Φ 40 mm. 

Οι σωλήνες αερισµού οπού είναι πρακτικά δυνατό και φαίνεται στα σχέδια συνδέονται µε έναν κεντρικό σω-
λήνα αερισµού που οδεύει κοντά στην οροφή. Οι σωλήνες αερισµού µέσα στις ψευδοροφές θα τοποθετού-
νται κοντά στην οροφή και θα παίρνονται µέτρα ώστε να µην δηµιουργούνται θύλακες αέρα. 

Οι ενώσεις των κεκλιµένων σωλήνων εξαερισµού µε άλλους οµοίους ή κατακόρυφους θα γίνονται τουλάχι-
στον 1,5 m πάνω από την στάθµη του δαπέδου. 

Οι κατακόρυφες στήλες αερισµού θα επεκτείνονται πάνω από το δώµα κατά 0,30 m το δε άνω άκρο τους θα 
προστατεύεται µε συρµάτινο πλέγµα από γαλβανισµένο σύρµα (συρµάτινη κεφαλή). 

Εάν η οριζόντια απόσταση της στήλης αερισµού και του πλησιέστερο εξωτερικού ανοίγµατος (πόρτα ή πα-
ράθυρο) είναι µικρότερη από 3 m η στήλη θα επεκτείνεται πάνω από το δώµα τόσο ώστε η κατακόρυφη 
απόσταση από το πρέκι να είναι τουλάχιστον 1 m. 

Αν η στήλη απολήγει σε οριζόντια οροφή στην οποία υπάρχει δώµα, τότε πρέπει να υψώνεται πάνω από 
την οροφή κατά 2,5 m. - Οι σωληνώσεις οι διερχόµενες µέσα από οροφές ή µεµβράνες στεγανοποιηµένων 
επιφανειών θα υπόκεινται σε διαδικασία µόνωσης των αρµών των όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη πα-
ράγραφο του τµήµατος της Γ.Τ.Σ.Υ ΈΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ". Γενικά θα χρησιµοποιείται φύλλο µολύ-
βδου βαρέως τύπου τουλάχιστον 1,8 Κg/m2, σε ακτίνα τουλάχιστον 20 cm. Ειδικά στηρίγµατα (λαιµοδέτες) 
θα χρησιµοποιούνται µονωµένα καταλλήλως προς εξασφάλιση στεγανότητας. Επί της εξωτερικής τελειωµέ-
νης επιφάνειας θα τοποθετείται φλάντζα από µόλυβδο ή χαλκό η οποία θα στεγανοποιείται κατάλληλα δι' 
ασφαλτικού. 

Κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής όλα τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων πρέπει να φράσσονται 
µε προσωρινά κατάλληλα βύσµατα έτσι ώστε να παρεµποδίζεται απολύτως η είσοδος ξένων σωµάτων µέ-
σα στους σωλήνες. 

(21) Τάπες Καθαρισµού 

Σε κάθε απόληξη και αρχή των ευθέων οριζοντίων τµηµάτων του δικτύου, σε αλλαγές διεύθυνσης καθώς και 
σε ευθείες οδεύσεις (χωρίς διακλαδώσεις), κάθε 15 µέτρα µήκους θα τοποθετούνται στόµια καθαρισµού είτε 
σε νεκρή προέκταση του σωλήνα της αρχής του ευθέως τµήµατος του αγωγού, είτε σε διακλάδωση καθαρι-
σµού που κατασκευάζεται µε ηµιταύ και στην οποία τοποθετείται το στόµιο καθαρισµού. Οι διακλαδώσεις 
καθαρισµού θα κατασκευάζονται µε τέτοια διεύθυνση ούτως ώστε στην κανονική λειτουργία του δικτύου να 
µην συγκρατούν λύµατα, η δε γωνία τους µε το δίκτυο θα είναι 135° (χρησιµοποίηση ειδικού ηµιταύ και α-
νοιχτής καµπύλης). Οι τάπες καθαρισµού θα είναι σε θέσεις προσιτές για τον καθαρισµό και διατεταγµένες 
κατά τέτοιο τρόπο σε σχέση µε τα δοµικά στοιχεία, µε τις σωληνώσεις και τον µόνιµο εξοπλισµό ούτως ώστε 
να είναι δυνατός ο καθαρισµός αν απαιτηθεί. 

Οι τάπες καθαρισµού θα είναι πλαστικές βιδωτές σε ειδικό εξάρτηµα που συγκολλάται στον πλαστικό σω-
λήνα ή στην διακλάδωση, καθαρισµού, και θα είναι της αυτής διαµέτρου µε τον σωλήνα. Τάπες µεγαλύτερες 
από Φ 100 mm δεν απαιτούνται. Σε περίπτωση που οι τάπες καθαρισµού βρίσκονται στην επιφάνεια υπερ-
κειµένων του δικτύου δαπέδων, θα είναι ορειχάλκινες βιδωτές µε ορειχάλκινη στεφάνη που συγκολλάται στη 
προέκταση του πλαστικού αγωγού ή στην διακλάδωση καθαρισµού, και φινιρισµένες µε χρωµιωµένα ή νικε-
λωµένα καπάκια. 

Στις κατακόρυφες εντοιχισµένες σωληνώσεις θα τοποθετείται ηµιταύ 90°, θα συγκολλάται το κατάλληλο ο-
ρειχάλκινο εξάρτηµα και θα βιδώνεται κατάλληλα, φινιρισµένη τάπα Φ 30 mm ή Φ 40 mm. Είναι δυνατόν, εφ' 
όσον υπάρχει χώρος να παραλειφθεί το ορειχάλκινο εξάρτηµα και να τοποθετηθεί πλαστική τάπα η οποία 
θα είναι επισκέψιµη µέσω θυρίδας επιθεώρησης επιχρωµιωµένης. 

uuuu. Παγίδες 

Όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς και υδραυλικές κατασκευές οι οποίες ενώνονται στο αποχετευτικό δίκτυο θα 
ενώνονται µέσω µίας µόνο παγίδας, τοποθετηµένης όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τον υδραυλικό υπο-
δοχέα. 

vvvv. Φρεάτια Αγωγών Αποχέτευσης 

Φρεάτια ελέγχου του γενικού οριζοντίου δικτύου αποχέτευσης θα τοποθετούνται στα σηµεία συλλογής πολ-
λών γραµµών και αλλαγής διεύθυνσης οριζοντίων αγωγών και στα ευθύγραµµα οριζόντια τµήµατα, σε απο-



 

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων  σελ. 163 

στάσεις µεταξύ τους όχι περισσότερο των 15 m, έξω από το κτίριο. Ο πυθµένας του φρεατίου θα διαστρωθεί 
µε γκρό-µπετόν αναλογίας 200 Κg τσιµέντου ανά m3 σε πάχος 10 cm επί του οποίου θα διαµορφωθεί αυ-
λάκι µε ενσωµατωµένη µέσα στο γκρό-µπετόν σωλήνα ΡVC ιδίας διαµέτρου µε αυτήν του διερχοµένου σω-
λήνα, ίσιου ή καµπύλου, ο οποίος θα προσαρµόζεται στεγανά στους κύριους αγωγούς αποχέτευσης που 
συµβάλλουν στον πυθµένα του φρεατίου. 

Τα στόµια των απορρεόντων στο φρεάτιο λοιπών δευτερευόντων αγωγών θα τοποθετούνται υψηλότερα 
από τον αύλακα του κύριου αγωγού. 

Τα τοιχώµατα των φρεατίων ανάλογα µε το βάθος τους, θα κατασκευασθούν: 

- Από δροµική πλινθοδοµή, µε πλήρεις πλίνθους και τσιµεντοκονία 400 Κg/m3 µε άµµο θάλασσας για 
βάθη έως 0,75 m. 

- Από µπατική πλινθοδοµή και κατά τα λοιπά ως άνω, για βάθη 0,75 -1,00 m.  

- Από οπλισµένο σκυρόδεµα για µεγαλύτερα βάθη. 

Τα τοιχώµατα και ο πυθµένας του φρεατίου θα επιχρισθούν µε τσιµεντοκονία πατητή 600 Κg/m3 µε άµµο 
θάλασσας, πάχους 2 cm (αναλογίας 1:2 τσιµέντου µε άµµο θάλασσας), µε λείανση της επιφάνειας µε µυ-
στρί. 

Οι διαστάσεις των φρεατίων εξαρτώνται από το βάθος αυτών και τον αριθµό των αγωγών που συµβάλλουν 
σ'αυτά. 

∆ιαστάσεις Βάθος 

30 x 30 cm έως 50 cm 

30 x 40 cm έως 50 cm 

40 x 50 cm 50 εως 75 cm 

50 x 60 cm 75 έως 100 cm 

60 x 70 cm 100 έως 150 cm 

70 x 80 cm 100 έως 150 cm 

90 x 100 cm άνω των 150 cm 

Τα φρεάτια καλύπτονται µε διπλά χυτοσιδηρά καλύµµατα διαστάσεων ανάλογων µε την διατοµή τους. 

Για φρεάτια διατοµής 60 χ 70cm µέχρι και 90 χ 100 cm, η οροφή καλύπτεται µε οπλισµένο σκυρόδεµα, ο-
πού διαµορφούται άνοιγµα 50 χ 60 cm και τοποθετείται το αντίστοιχο κάλυµµα. 

Στα φρεάτια βάθους µεγαλύτερου του 1,50 m. θα εγκατασταθεί σε µια από τις κατακόρυφες εσωτερικές 
πλευρές τους και σε κατάλληλη θέση, σκάλα µεταλλική για να γίνεται δυνατή η επίσκεψη του πυθµένα του 
φρεατίου. 

wwww. Μηχανικός Σίφωνας Ακαθάρτων 

Οι µηχανικοί σίφωνες ακαθάρτων θα τοποθετηθούν στον πυθµένα ιδιαιτέρου φρεατίου που θα κατασκευα-
στεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 

Οι σίφωνες θα προστατευθούν µε περίβληµα από ισχυρό σκυρόδεµα αναλογίας 200 Κg ανά m3. 

xxxx. Στήριξη Υδραυλικών Υποδοχέων 

Η τοποθέτηση των υδραυλικών υποδοχέων θα γίνει στις θέσεις που σηµειώνονται στα σχέδια της µελέτης. 
Η ακριβής θέση τους καθορίζεται στα σχέδια λεπτοµερειών της αρχιτεκτονικής µελέτης. 

Τα εξαρτήµατα στερέωσης και στήριξης των διαφόρων υδραυλικών υποδοχέων πρέπει να είναι κατάλληλα 
για τον σκοπό αυτό σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή των υδραυλικών υπο-
δοχέων. Αυτοσχέδια στηρίγµατα ή άλλοι τρόποι στήριξης από αυτούς που συνιστά ο κατασκευαστής των 
υδραυλικών υποδοχέων δεν θα γίνουν δεκτοί 

Γενικά όλα τα επίτοιχα είδη υγιεινής, συσκευές, κλπ. θα στηρίζονται µε διαµπερή στηρίγµατα επί της τοιχο-
ποιίας, οπού δεν αντενδεικνύεται αισθητικά. Ορατές βίδες, µπουλόνια, κλπ. θα είναι επιχρωµιωµένα, µε ε-
ξαγωγικά παξιµάδια, ροδέλες και καλύπτρα. 

Σε συµπαγή τοιχοποιία ή οπού η διαµπερής στήριξη δεν ενδείκνυται, τα στηρίγµατα που θα χρησιµοποιη-
θούν εγκαθίστανται µε µπουλόνια 6 mm κατά ελάχιστο και µεταλλικά "ούπα". 

Σε κυψελλωτή τοιχοποιία τα είδη προς ανάρτηση θα στηρίζονται µε διαµπερή στηρίγµατα και µπουλόνια 
των 6 mm. Νιπτήρες και παρόµοια είδη θα στηρίζονται µε την βοήθεια µεταλλικών πλακών στήριξης, ελάχι-
στου πάχους 3 mm, πλάτους 100 mm και µήκους όχι µικρότερου του προς ανάρτηση σκεύους. Οι πλάκες 
αυτές θα φέρουν συγκολληµένα µπουλόνια στήριξης κατάλληλου µήκους σύµφωνα µε το πάχος της τοιχο-
ποιίας και θα στηρίζονται οριζόντια. 

yyyy. Συνδέσεις Υδραυλικών Υποδοχέων 

Η σύνδεση των υδραυλικών υποδοχέων συνήθων λυµάτων µε τα δίκτυα αποχέτευσης θα γίνει µε πλαστι-
κούς σωλήνες ανάλογης διαµέτρου σύµφωνα µε τα σχέδια. 
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Η σύνδεση της λεκάνης WC µε το δίκτυο αποχέτευσης θα γίνεται µε ειδική στεφάνη που θα φέρει στο ένα 
άκρο της ελαστικό παρέµβυσµα ώστε να σφηνώνεται µέσα σε αυτό η έξοδος της λεκάνης και στο άλλο άκρο 
της θα εισέρχεται στον πλαστικό σωλήνα αποχέτευσης και θα συγκολληθεί µε ειδική κόλλα. 

1183.4 Έλεγχοι και δοκιµές  
Η δοκιµή στεγανότητας και απρόσκοπτης και οµαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποχέτευσης γίνεται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις "περί Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων" που αναφέρονται στην µε αρ. 61800 του 
1973 εγκύκλιο του Υπ. Συγκοινωνιών. 

Το δίκτυο αποχέτευσης θα υποστεί δύο δοκιµές. Η µία θα γίνει µε νερό υπό πίεση και η άλλη µε αέρα, αφού πρώ-
τα τοποθετηθούν όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς. 

Κατά την δοκιµή µε νερό κλείνονται όλα τα ανοίγµατα στις σωληνώσεις εκτός ενός στην ανωτάτη στάθµη. Στη συ-
νέχεια γεµίζει όλο το σύστηµα µε νερό µέχρι να υπερχειλίσει από την απόληξη του δικτύου στην ανωτάτη στάθµη. 
Η δοκιµή θεωρείται επιτυχηµένη όταν κάθε τµήµα της εγκατάστασης δοκιµάζεται σε πίεση νερού όχι µικρότερη των 
3 ΜΣΥ η οποία θα διατηρείται σταθερή επί 30 λεπτά χωρίς να προστεθεί νέα ποσότητα νερού. 

Η τελική δοκιµή γίνεται µε αέρα και ελέγχεται η στεγανότητα των παγίδων. Ο αέρας εισάγεται από οποιοδήποτε 
κατάλληλο σηµείο και διατηρείται επί 15 λεπτά σε πίεση 25 χλσ.ΣΥ. Αν δεν παρατηρηθεί οποιαδήποτε διαρροή 
νερού από τις παγίδες, το δίκτυο θεωρείται αεροστεγές και η δοκιµή πετυχηµένη. 

Αν κατά την διάρκεια των δοκιµών διαπιστωθεί οποιαδήποτε ανωµαλία, ο εργολάβος οφείλει αµέσως να την απο-
καταστήσει µε δικές του δαπάνες. Αν επίσης διαπιστωθεί οποιαδήποτε ζηµιά σε τµήµα σωλήνα θα αντικαθίσταται 
αµέσως ολόκληρος ο σωλήνας. 

Οι παραπάνω δοκιµές µπορούν να γίνουν τµηµατικά και µε την παρακάτω σειρά: 

∆οκιµή του γενικού αποχετευτικού αγωγού έξω από το κτίριο 

(22) ∆οκιµή του γενικού αποχετευτικού αγωγού µέσα στο κτίριο καθώς και του δικτύου σωληνώσεων µέχρι ύ-
ψους 3 µέτρων από το υψηλότερο σηµείο του γενικού αποχετευτικού αγωγού µέσα στο κτίριο. 

(23) ∆οκιµή όλων των σωληνώσεων που πρόκειται να γίνουν αφανείς µε την συµπλήρωση της ανεγέρσεως του 
κτιρίου. 

(24) Τελική δοκιµή ολοκλήρου του συστήµατος. 

∆εν θα γίνονται επιχώσεις ή εγκιβωτισµοί σωληνώσεων ή µε οποιοδήποτε τρόπο κάλυψη των σωλήνων πριν γί-
νουν οι παραπάνω δοκιµές κατά τµήµατα ή στο σύνολο του έργου. 

1183.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Οι τιµές µονάδας των σωλήνων περιλαµβάνουν και την προµήθεια και τοποθέτηση όλων των εξαρτηµάτων όπως 
ειδικών κοµµατιών, αγκίστρων στερέωσης, στηριγµάτων, κλπ. των µη τιµολογούµενων ιδιαίτερα και κάθε εργασία 
κοπής, σύνδεσης, στερέωσης, δοκιµής, καθαρισµού, κλπ. 

Οι τιµές µονάδας της εγκατάστασης περιλαµβάνουν την προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και πλήρη εγκατάστα-
ση όλων των απαραίτητων υλικών και µικρούλικων, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιµών καθώς και κάθε άλλη 
εργασία σχετική µε την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι στο τµήµα αυτό, απαραίτητη όµως για την πλήρη και 
άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

Οι τιµές µονάδας των ειδών υγιεινής και των εξαρτηµάτων των τιµολογούµενων ιδιαίτερα, περιλαµβάνουν την 
προµήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και τα εργαλεία και τα µηχανήµατα για την εκτέλεση των παραπάνω 
εργασιών, µικρούλικων, καθώς και κάθε εργασία σύνδεσης προς τους σωλήνες, στερέωσης, δοκιµής, καθαρισµού, 
κλπ. 

Επίσης στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται τα κάθε είδους έξοδα που αφορούν τα εργαλεία και τα µηχανήµατα 
για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 

1183.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

1183.6.1 Σωληνώσεις 

Οι κάθε είδους σωληνώσεις θα επιµετρούνται µετά την πλήρη διαµόρφωση και τοποθέτηση των κατ' άξονα και µε 
αφετηρία ή τέρµα µήκους την τοµή των αξόνων δύο διασταυρούµενων σωλήνων, συµπεριλαµβανοµένων και όλων 
των ειδικών τεµαχίων και υλικών συνδέσεων. 

Στην τιµή του µέτρου περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα απαιτούµενα εργαλεία και όργανα για την ειδική κα-
τασκευή των σωληνώσεων αυτών, δηλαδή συσκευή συγκόλλησης όλων των ειδών, κοπτικά εργαλεία, ειδικά στη-
ρίγµατα για τις εργασίες διαµόρφωσης κλπ. 

Τα κάθε είδους στηρίγµατα σωληνώσεων είτε αγκυρούµενα σε τοίχους ή αναρτόµενα από την οροφή δεν επιµε-
τρούνται ιδιαίτερα, θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται στις εργασίες σωληνώσεων. 
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1183.6.2 Μεταλλικές Κατασκευές 

Όλες οι κατασκευές από µόλυβδο εκτός των µολυβδοσωλήνων, θα επιµετρούνται σε χιλιόγραµµα απλών ή σύνδε-
των µολυβδοκατασκευών. 

Στις απλές κατασκευές περιλαµβάνονται τα φύλλα µολύβδου που τοποθετούνται στα σηµεία διέλευσης των σωλή-
νων αποχέτευσης στα δώµατα και κάθε άλλη απλή κατασκευή από µολυβδόφυλλο. 

Στις σύνθετες κατασκευές περιλαµβάνονται τα µολύβδινα σιφώνια δαπέδου (καζανάκια) µε ή χωρίς εσωτερικό διά-
φραγµα (κόφτρα), σιφώνια νεροχυτών τύπου U (ίσια) ή S (γυριστά) και κάθε άλλη κατασκευή από µολυβδόφυλλο 
στην οποία απαιτείται ειδική διαµόρφωση. 

Τα χυτοσίδηρο καλύµµατα των φρεατίων, οι σιδηρές σχάρες και κάθε φύσης άλλη µεταλλική κατασκευή θα επιµε-
τρούνται σε χιλιόγραµµα τοποθετηµένου υλικού. 

1183.6.3 Φρεάτια 

Τα φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης θα επιµετρούνται κατά τα αντίστοιχα κονδύλια του τιµολογίου. 

1183.6.4 Είδη Υγιεινής και Εξαρτήµατα 

Όλα τα είδη υγιεινής, τα σιφώνια δαπέδων που δεν είναι µολύβδινα, ο µηχανικός σίφωνας, η µίκα αερισµού, οι 
συρµάτινες κεφαλές, οι τάπες καθαρισµού και τα εξαρτήµατα όπως καθρέπτες, εταζέρες νιπτήρων, χαρτοθήκες, 
πετσετοθήκες, δοχεία ρευστού σάπωνα, σαπουνοσπογγοθήκες, άγκιστρα κλπ. θα επιµετρούνται σε κοµµάτια 
πλήρως τοποθετηµένα. 

1183.6.5 Οικοδοµικές Εργασίες 

Οι εκσκαφές τάφρων θα επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα δηµιουργηµένου κενού µε βάση τις απαιτούµενες διαστά-
σεις και του βάθους εκσκαφής που θα έχει εγκριθεί. Το ύψος εκσκαφής θα λαµβάνεται κατά περίπτωση από την 
στάθµη της ελεύθερης επιφάνειας του εδάφους ή του πυθµένα των γενικών εκσκαφών µε βάση τα υψοµετρικά 
στοιχεία που θα έχουν ληφθεί προηγουµένως. 

Οι επιχώσεις τάφρων θα επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα καταλαµβανόµενου όγκου µετά την συµπύκνωση. Ο ό-
γκος των σωληνώσεων ή των κατασκευών που έχουν εγκλεισθεί θα αφαιρείται. Κάθε µεταφορά προϊόντων εκσκα-
φών µέσα στο εργοτάξιο ή στους χώρους επίχωσης ή σε άλλους χώρους για προσωρινή απόθεση για οποιαδήπο-
τε αιτία, δεν θα επιµετράται ιδιαίτερα αλλά θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνεται στην τιµή των εκσκαφών. 

Το σκυρόδεµα κοιτόστρωσης και εγκιβωτισµού θα επιµετράται σε κυβικά µέτρα πραγµατικού όγκου. 

 

1184.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Σύµφωνα µε την 1181.4 παράγραφο περί Εγκατάστασης Ύδρευσης. 

1184.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Σύµφωνα µε την 1181.5 παράγραφο περί Εγκατάστασης Ύδρευσης. 
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1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

1200.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 
Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδε-
δειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης σε κτίρια, στους ελέγχους και δο-
κιµές της εγκατάστασης και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων ειδών εργασιών 
που περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. 

1200.1.1 Πυρόσβεση 

Η εγκατάσταση πυρόσβεσης αποτελείται από: 

a. Σωληνώσεις 

b. Στόµια κατασβεστικού αερίου 

c. Τοπικές Μονάδες Κατασβεστικού Αερίου 

d. Αναπνευστικές Συσκευές 

e. ∆ικλείδες αποµόνωσης 

f. Συλλέκτες νερού 

g. Κεφαλές καταιονισµού (Sprinklers) 

h. Πυροσβεστικές φωλεές 

i. Ανιχνευτές ροής ύδατος 

j. ∆ίδυµο στόµιο υδροδοτήσεως πυροσβεστικού δικτύου 

k. Πυροσβεστικός κρουνός υδροληψίας (εξωτερικό υδροστόµιο) 

l. Πυροσβεστικό Συγκρότηµα 

m. Βάνα συναγερµού (Alarm Valve) 

n. ∆ιάταξη εξοµάλυνσης της πιέσεως 

o. Πυροφραγµούς, Πυροδιαφράγµατα 

p. Πυροσβεστικούς σταθµούς ειδικών εργαλείων και µέσων 

q. Συστήµατα INERGEN, oλικής κατάκλυσης 

r. Συστήµατα CO2 τοπικής ή ολικής κατάκλυσης 

1200.1.2 Πυρανίχνευση 

Η εγκατάσταση πυρανίχνευσης αποτελείται από: 

a. ∆ιευθυνσιοδοτούµενα στοιχεία γραµµής 

b. ∆ιευθυνσιοδοτούµενους πυρανιχνευτές 

c. ∆ιευθυνσιοδοτούµενους πυρανιχνευτές ορατού καπνού 

d. ∆ιευθυνσιοδοτούµενους ανιχνευτές θερµοκρασίας 

e. ∆ιευθυνσιοδοτούµενους σταθµούς αναγγελίας 

f. ∆ιευθυνσιοδοτούµενες µονάδες ελέγχου  

g. Μονάδα επιτήρησης ζώνης  

h. Moνάδα επιτήρησης συµβατικών σταθµών αναγγελίας 

i. Μονάδα επιτήρησης συµβατικού συστήµατος 

j. Αποµονωτές 

k. Μονάδα επιτήρησης κυκλωµάτων ηχητικού συναγερµού 

l. Μονάδες εισόδου/εξόδου 

m. Μονάδα επιτήρησης διακοπής 

n. Φωτεινούς επαναλήπτες 

o. Οπτικοακουστική συσκευή συναγερµού µε µεγάφωνο 

p. Συγκρατητήρες πόρτας  

q. Κεντρικό πίνακα 

r. ∆ιευθυνσιοδοτούµενους ανιχνευτές και κοµβία 

s. Σύστηµα πυρανίχνευσης για τον έλεγχο αυτοµάτων συστηµάτων πυρόσβεσης (CO2 ή και άλλου αερίου) 
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t. Καλώδια 

1200.2 Yλικά 

1200.2.1 Πυρόσβεση 

a. Γενικά 

Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή των εγκαταστάσεων θα έχουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ έ-
γκρισης καταλληλότητας από οργανισµούς (πιστοποιηµένους στην Ελλάδα, ΕΛΟΤ), αναγνωρισµένους για 
την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών (π.χ. B.S.I., VDS, UL, NFPA, κλπ). 

b. Σωληνώσεις 

Οι σωληνώσεις της εγκαταστάσεως θα είναι γενικώς από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή, γαλβανισµένο εσωτε-
ρικά και εξωτερικά, σύµφωνα µε το DIN 2448 και των εξαρτηµάτων. 

Οι συνδέσεις θα είναι µε συνδέσµους µε αύλακες στα άκρα των σωλήνων. Oι σύνδεσµοι και τα εξαρτήµατα 
θα έχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα Πυρόσβεσης. 

Τα εξαρτήµατα θα είναι από µαλακό σίδηρο, φλαντζωτά ή βιδωτά επίσης γαλβανισµένα. 

Οι χρησιµοποιούµενοι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες θα είναι «υπερβαρέος» τύπου (πράσινη ετικέτα) ανο-
πτηµένοι κατά DIN 2440/7.72 κατασκευασµένοι µε την µέθοδο της «Αυτογενούς Ηλεκτροσυγκόλλησης µε 
Υψίσυχνα ρεύµατα» και την «Σωληνοποίηση µε εξέλαση εν θερµώ». 

Οι σωλήνες θα είναι των παρακάτω διαµέτρων και παχών : 

  Συµβατικά βάρη 

Ονοµαστική διάµετρος Πάχος Χωρίς σπειρώµατα Με σπειρώµατα 

mm in mm kg/m kg/m 

15 ½ 2,65 1,22 1,23 

20 3/4 2,65 1,58 1,59 

25 1 3,25 2,44 2,46 

32 1 1/4 3,25 3,14 3,14 

40 1 ½ 3,25 3,61 3,65 

50 2 ½ 3,65 5,10 5,17 

65 2 ½ 3,65 6,51 6,63 

80 3 4,05 8,47 8,64 

100 4 4,50 12,10 12,40 

125 5 4,85 16,20 16,70 

150 6 4,85 19,20 19,80 

c. Στόµια κατασβεστικού αερίου 

Τα στόµια θα είναι κατάλληλα για εγκατάσταση κατασβέσεως πυρκαϊάς µε αέριο CO2  και INERGEN σύµ-
φωνα µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές DIN. 

d. Τοπική Μονάδα Κατασβεστικού Αερίου 

Η τοπική µονάδα της εγκαταστάσεως αυτής  θα συνεργάζεται µε τους ανιχνευτές µε την βοήθεια τοπικού πί-
νακα ελέγχου θα βάζει σε λειτουργία την εγκατάσταση. 

Μόλις διεγερθούν δύο ανιχνευτές πυρκαϊάς του χώρου, αυτόµατα θα µεταβιβάζεται σήµα συναγερµού στον 
τοπικό πίνακα ελέγχου της εγκαταστάσεως. Από τον τοπικό πίνακα ελέγχου θα δίδεται εντολή στην βαλβίδα 
της κεφαλής της φιάλης να ανοίξει και να αρχίσει ο ψεκασµός του χώρου, εντολή να κλείσουν οι πόρτες του 
χώρου και εντολή να διακοπεί η ηλεκτρική παροχή προς τον χώρο αυτό. Στην περίπτωση που για λόγους 
αερισµού του προστατευόµενου χώρου επιβάλλεται η ύπαρξη ανοιγµάτων, αυτά θα πρέπει αυτοµάτως µέ-
σω εντολής του πίνακα να σφραγίζονται µε F.D. Των εντολών αυτών θα προηγείται προειδοποιητικό σήµα 
για την εκκένωση του χώρου από τους ευρισκόµενους εκεί, σήµα που θα απαγορεύει την είσοδο στο χώρο 
και σήµα που θα διακόπτει την λειτουργία της κλιµατιστικής µονάδας. 

Η εγκατάσταση συναγερµού θα τίθεται σε λειτουργία και χειροκίνητα µε διακόπτη από απόσταση αµέσως 
µόλις γίνει αντιληπτή η φωτιά. Το σήµα συναγερµού θα µεταβιβάζεται και στον κεντρικό πίνακα  ελέγχου. 

e. Αναπνευστικές Συσκευές 

Οι αναπνευστικές συσκευές θα τοποθετηθούν σε ειδικό ντουλάπι σε κάθε χώρο που θα καλύπτεται µε αέρι-
ο. Το ντουλάπι αυτό θα είναι πάντα ανοικτό, θα µπορεί κάποιος να το φθάσει εύκολα (χωρίς σκάλες, κλπ) 
και θα φέρει πικακίδα απ' έξω η οποία θα έχει οδηγίες πώς να φορέσει κάποιος την συσκευή όταν αρχίσει 
να ψεκάζεται το αέριο. 
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f. ∆ικλείδες αποµόνωσης 

Οι δικλείδες αποµόνωσης θα είναι συρταρωτού τύπου (βάνες) ορειχάλκινες κοχλιωτής συνδέσεως πιέσεως 
λειτουργίας και διακοπής 10 atm. για θερµοκρασία νερού 40° C. 

g. Συλλέκτες νερού 

Οι συλλέκτες νερού θα κατασκευασθούν από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή εξ ολοκλήρου ηλεκτροσυγκολ-
λητοί, οι οποίοι θα γαλβανισθούν ύστερα από επιµελή αµµοβολή και χηµικό καθαρισµό. 

h. Κεφαλή καταιονισµού (Sprinklers) 

Oι κεφαλές καταιονισµού τύπου "Standard Sprinkler" θα αποτελούνται από τον κορµό 1/2", το εύτηκτο στοι-
χείο, κατάλληλο για λειτουργία των Sprinklers σε 74° C και ανακλαστήρα, κατάλληλο για να δηµιουργεί ο-
µοιόµορφη κατανοµή και σε απόσταση 1,20µ. κάτω από τον ανακλαστήρα να σχηµατίζεται κυκλική επιφά-
νεια διαµέτρου 5µ. περίπου, που θα καλύπτεται όλη από νερό. 

Οι κεφαλές θα πρέπει να καλύπτονται από πιστοποιητικά εγκρίσεως των NFPA N13 ή άλλων αντίστοιχων 
ξένων οργανισµών. 

i. Πυροσβεστική φωλεά 

Θα είναι ερµάριο µεταλλικό µε τζαµένια ή µεταλλική πόρτα που θα εγκατασταθεί εντοιχισµένο, όπου είναι 
δυνατό, έτσι ώστε η εξωτερική επιφάνεια της πόρτας να είναι "πρόσωπο" µε τον τοίχο. 

Το ερµάριο θα κατασκευασθεί από λαµαρίνα DKP, πάχους 1,5 mm µε τις αναγκαίες ενισχύσεις στις θέσεις 
στηρίξεως των περιεχοµένων εξαρτηµάτων, πόρτας, κλπ. και θα βαφεί µε ειδική εποξειδική βαφή για πλήρη 
προστασία. 

Η πόρτα θα φέρει πλαίσιο επαρκούς ακαµψίας, µεντεσέ βαρέως τύπου, τζάµι πάχους 3 mm και µάνδαλο 
(όχι κλείθρο), εύκολα ανοιγόµενο. 

Επίσης σε όλες τις φωλιές απαιτείται να έχει και θέση για φορητό πυροσβεστήρα 6 kg. 

Στο εσωτερικό της φωλεάς θα έχει:  

(1) Καννάβινο σωλήνα ή σωλήνα προκατασκευασµένο από πολυεστερικά νήµατα µε εσωτερική επένδυση από 
πολυουρεθάνη, διαµέτρου 1 3/4" και µήκους 20,0µ. που στα άκρα του θα έχει ειδικά εξαρτήµατα (ρακόρ τα-
χείας συνδέσεως, κλπ) για την σύνδεση µε την βάνα και τον αυλό. 

(2) Βάνα ορειχάλκινη µε κεκλιµένη έδρα και επιστόµιο χειρισµού τύπου "Πυροσβεστικής Υπηρεσίας" διαµέτρου 
2". 

(3) Άτρακτο περιτύλιξης ή διπλωτήρα για να δέχεται τυλιγµένο ή διπλωµένο τον εύκαµπτο σωλήνα. 

(4) Αυλό (ακροφύσιο) που η διάµετρος του προστοµίου του αυξάνεται ή µειώνεται και δίνει την δυνατότητα ε-
κτόξευσης ευθείας δέσµης και προπετάσµατος νερού ("FOG"). 

j. Ανιχνευτές ροής ύδατος 

Θα είναι εφοδιασµένος µε ηλεκτρικό διακόπτη µεταγωγικών επαφών και θα ενεργοποιείται µε ροή νερού 
παροχής µίας κεφαλής καταιονισµού και άνω. 

Ο ανιχνευτής θα είναι εφοδιασµένος µε διάταξη ρυθµιζόµενης χρονοκαθυστέρησης για να µην προκαλεί 
ψευδοσυναγερµούς από στιγµιαίες µετακινήσεις του νερού στον σωλήνα. 

k. ∆ίδυµο στόµιο υδροδοτήσεως πυροσβεστικού δικτύου 

Θα είναι κατάλληλο για την τροφοδότηση του µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου µε νερό από τα 
πυροσβεστικά οχήµατα, σε περίπτωση ανάγκης. 

Θα υπάρχει σύνδεση του κατακόρυφου του σωλήνα σε δύο (2) στόµια παροχής, εξωτερικά του κτιρίου δια-
µέτρου 65mm. 

Ο σωλήνας συνδέσεων των στοµίων παροχής µε τον κατακόρυφο σωλήνα θα έχει διάµετρο 100mm και θα 
είναι εφοδιασµένος µε βαλβίδα αντεπιστροφής και σύστηµα για την αυτόµατη αποστράγγισή του. 

l. Πυροσβεστικός κρουνός υδροληψίας (εξωτερικό υδροστόµιο) 

Θα είναι κατάλληλος για σύνδεση σε δίκτυο Φ6" έως Φ3". 

Θα έχει ταχυσύνδεσµο κατάλληλο για την ταχεία σύνδεση των σωλήνων λήψεως των πυροσβεστικών οχη-
µάτων. Όταν δεν χρησιµοποιείται θα εφαρµόζει κατάλληλο καπάκι στον ταχυσύνδεσµο και θα είναι εφοδια-
σµένος µε βάνα. 

Ο πυροσβεστικός κρουνός υδροληψίας πρέπει να είναι εγκεκριµένου τύπου από την Πυροσβεστική Υπηρε-
σία. 

m. Πυροσβεστικό Συγκρότηµα 

Το πυροσβεστικό συγκρότηµα θα είναι αυτοµάτου λειτουργίας πλήρως συγκροτηµένο στο εργοστάσιο κα-
τασκευής του (PACKAGED), θα διαθέτει πιστοποιητικά UL, FM ή LPC ή άλλου αντίστοιχου οργανισµού α-
νεγνωρισµένου από το Ελληνικό κράτος ως ισοδύναµου, αποτελούµενο από:  
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(5) Τα δύο (2) κύρια αντλητικά συγκροτήµατα (το ένα εφεδρικό πετρελαιοκίνητο) µε φυγόκεντρες µονοβάθµιες ή 
πολυβάθµιες αντλίες, αυτόµατης αναρρόφησης, αθόρυβης λειτουργίας, µε µηχανικό στυπιοθλήπτη απόλυ-
της στεγανότητας και ηλεκτροκινητήρας στεγανός, τριφασικός, βραχυκυκλωµένος, δροµέα προστασίας ΙΡ 
44, ....... RPM. 

Οι αντλίες πυρόσβεσης και οι διατάξεις ελέγχου θα διαθέτουν πιστοποιητικό του κατασκευαστή τους ότι είναι 
κατάλληλες για να εγκατασταθούν σε πυροσβεστικό δίκτυο και ότι έχουν υποστεί τις δοκιµές κατά τους κα-
νονισµούς NFPA 20 ή τους ανάλογους κανονισµούς VDS. 

- Κάθε αντλία θα µπορεί να καταθλίβει όχι λιγότερο από το 150% της ονοµαστικής της παροχής σε µα-
νοµετρικό ύψος όχι λιγότερο του 65% του ονοµαστικού. 

- Κατά την διάρκεια λειτουργίας της αντλίας µε κανονικές στροφές και µε την συρταρωτή βαλβίδα της 
στην κατάθλιψη κλειστή το µανοµετρικό ύψος της δεν θα ξεπερνά το 120% της ονοµαστικής τιµής. 

- Η αντλία πυρόσβεσης θα είναι οριζοντίου τύπου φυγοκεντρική και θα συνδεθεί µε τα δίκτυα των σω-
ληνώσεων στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψή της. Η άντληση του νερού θα γίνεται από την δεξα-
µενή πυρόσβεσης µέσω δικτύου σωληνώσεων. 

- Το περίβληµα της αντλίας θα είναι από χυτοσίδηρο, οι δε φλάντζες στην αναρρόφηση και την κατά-
θλιψη της αντλίας θα είναι σύµφωνες µε το AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE (ANSI). 

- Η πτερωτή της αντλίας θα είναι ορειχάλκινη και στερεωµένη µε τέτοιο τρόπο στον άξονα της αντλίας, 
ώστε να αποφεύγονται οι κραδασµοί. 

- Ο άξονας της αντλίας θα είναι κατασκευασµένος από χαλύβδινο κράµα. Τα ρουλεµάν θα λιπαίνονται 
µε γράσο, τα δε δακτυλίδια στο περίβληµα της αντλίας θα είναι ορειχάλκινα και τοποθετηµένα µε 
τρόπο που να ελαχιστοποιούν την ανακυκλοφορία του νερού µεταξύ αναρροφήσεως και καταθλίψε-
ως. 

- Κάθε κύρια αντλία θα φέρει µανόµετρα στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη, καθώς και την απαι-
τούµενη βαλβίδα εξαερώσεως. Επίσης, θα φέρει ανακουφιστική βαλβίδα µε ανοικτό κώνο απορροής 
του νερού όπως απαιτείται από τους κανονισµούς NFPA. 

(6) Το βοηθητικό (Jockey) αντλητικό συγκρότηµα, όπως το προηγούµενο, αλλά µε ηλεκτροκινητήρα ...... RPM. 

(7) Την πιεστική δεξαµενή µεµβράνης, πιέσεως λειτουργίας 16 ATU, κατασκευασµένη από ειδικό κράµα µετάλ-
λου που δεν οξειδώνεται. 

(8) Τον ηλεκτρικό πίνακα, µεταλλικό, στεγανό,. προστασίας ΙΡ65, που περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα όργα-
να ασφαλίσεως, λειτουργίας, αυτοµατισµών, ενδείξεων (όπως αυτόµατοι διακόπτες αστέρος-τριγώνου, λυ-
χνίες λειτουργίας και λοιπά όργανα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές ηλεκ/κού υλικού) για την 
πλήρη αυτόµατη και ασφαλή λειτουργία του συγκροτήµατος. 

(9) Τα όργανα ελέγχου και προστασίας, όπως πιεζοστάτες για τον έλεγχο λειτουργίας του συγκροτήµατος, µα-
νόµετρα, βαλβίδες αντεπιστροφής αθόρυβης λειτουργίας και ελαστικής έµφραξης, ορειχάλκινο φίλτρο για 
την προστασία της µεµβράνης της πιεστικής δεξαµενής, βάνες ορειχάλκινες στους συλλέκτες αναρροφήσε-
ως - καταθλίψεως των αντλιών, διάφορα εξαρτήµατα (τάφ, ρακόρ, κλπ) συλλέκτες αντλιών, κλπ. 

(10) Όλα τα παραπάνω θα φέρονται σε ενιαία µεταλλική βάση από µορφοσίδηρο, έτσι ώστε να αποτελούν ένα 
ενιαίο συγκρότηµα (PACKAGED) έτοιµο για λειτουργία µετά την σύνδεσή του µε τα δίκτυα νερού και ηλε-
κτρικής ενέργειας. 

(11) ∆εξαµενή Καυσίµου 

(12) Θα εγκατασταθεί δεξαµενή καυσίµου diesel, σύµφωνα µε τους κανονισµούς για τις ανάγκες της πετρελαιο-
κίνητης αντλίας πυρόσβεσης. Το µέγεθος και το τρόπος εγκατάστασης θα µελετηθούν από τον ανάδοχο 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς NFPA, BS ή VDS. 

n. Βάνα συναγερµού (Alarm Valve) 

H βάνα συναγερµού θα είναι κατάλληλη για δίκτυο πυρόσβεσης τύπου υγρών σωλήνων και έχει σκοπό την 
οµαλή λειτουργία του συστήµατος συναγερµού όταν αρχίσει να περνά νερό από τις σωληνώσεις. 

Το σώµα της βάνας θα είναι από χυτοσίδηρο και τα κινούµενα µέρη της θα είναι ανάλογα από µπρούτζο ο-
ρείχαλκο και ανοξείδωτο χάλυβα. 

Η βάνα θα φέρει κλαπέτο και θα συνοδεύεται από διάταξη εξοµαλύνσεως της πιέσεως µε διακόπτη πιέσε-
ως, δευτερεύουσα βάννα, µανόµετρα, γωνιακή βάννα, σφαιρική βάννα, τεµάχιο αλλαγής διαµέτρου σωλήνα, 
µικροεξαρτήµατα, κλπ. 

Η βάνα θα είναι κατάλληλη για πίεση λειτουργίας ίση µε 12 atm. η δε πίεση δοκιµών στο εργοστάσιο κατα-
σκευής της θα είναι 24 atm. Η παροχή νερού στην οποία θα δίνεται σήµα συναγερµού δεν θα ξεπερνά το 19 
litr/δευτ. 

o. ∆ιάταξη εξοµαλύνσεως της πιέσεως 

Η διάταξη εξοµαλύνσεως της πιέσεως περιλαµβάνει µία µικρή δεξαµενή νερού από χυτοσίδηρο, κυλινδρικού 
σχήµατος. 
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Η διάταξη θα φέρει στο κάτω µέρος οπή 1/8" µε φίλτρο για εκκένωση και στο άνω µέρος άνοιγµα 3/4". Η εί-
σοδος του νερού θα γίνεται από οπή διαµέτρου 1/.2". Η χωρητικότητα της διατάξεως σε νερό θα είναι 7,5 
λιτ. περίπου και θα είναι κατάλληλη για πίεση λειτουργίας ίση προς 12 ατµ., η δε πίεση δοκιµών στο εργο-
στάσιο κατασκευής της θα είναι 24 ατµ. 

p. Πυροφραγµοί, Πυροδιαφράγµατα 

Για όλες τις διαβάσεις καλωδίων και σωλήνων αεραγωγών, εσχαρών που διέρχονται διαµέσου των ορίων 
των πυροδιαµερισµάτων προβλέπεται η κατασκευή πυροφραγµών που περιλαµβάνει ανάλογα µε τις διά-
φορες περιπτώσεις:  

i. Πλάκα ορυκτοβάµβακα πάχους τουλάχιστον 5 εκ. και ειδικού βάρους 120 Kg/M3 που φράσει όλα τα 
κενά µεταξύ τοίχων καλωδίων, σωλήνων, αγωγών., κλπ. 

ii. Ειδικό υλικό, επίσης επιβραδυντικό της φωτιάς, για την επικάλυψη (µε στρώση πάχους 3mm) και των 
δύο πλευρών του ορυκτοβάµβακα. Με το ίδιο υλικό επικαλύπτονται επίσης (µε στρώση πάχους 
5mm) και από τις δύο πλευρές του πυροφραγµού, τα καλώδια (σε µήκος 50 εκ.) και οι σωλήνες (σε 
µήκος 25µ.) αφού περιβληθούν πρώτα µε κογχύλι ορυκτοβάµβακα. 

iii. Σε όλες τις θέσεις του δικτύου αεραγωγών ή ανοιγµάτων αερισµού που επιβάλλεται από τα ανωτέρω 
θα εγκατασταθούν διαφράγµατα πυρασφαλείας (Fire Dampers), κατασκευασµένα και πιστοποιηµένα 
κατά τα προβλεπόµενα από τους Κανονισµούς BS, UL, NFPA, VDS. 

Κάθε διάφραγµα πυρασφαλείας θα επιλεγεί ώστε να έχει τουλάχιστον τον ίδιο δείκτη πυραντίστασης του κε-
λύφους (τοίχος, οροφή, κλπ) που διαπερνάται. 

Τα διαφράγµατα µπορεί να είναι πολύφυλλα (τύπου κουρτίνας) ή µονόφυλλα, θα φέρουν τηκτό συναγερµού 
συγκράτησης που θα λειτουργεί στους 68° C ή 70° C ανάλογα µε την εφαρµογή. Επίσης κάθε διάφραγµα 
θα φέρει µικροεπαφή µέσω της οποίας θα δεικνύεται η ενεργοποίηση του συστήµατος ελέγχου. 

Η εγκατάσταση των πυροδιαφραγµάτων θα γίνει όπως ορίζεται από τους κατασκευαστές και οπωσδήποτε 
σύµφωνα µε τις οδηγίες και τυπικές λεπτοµέρειες των οργανισµών πιστοποιήσεων. 

q. Πυροσβεστικοί σταθµοί ειδικών εργαλείων και µέσων 

Θα είναι σύµφωνοι µε την ισχύουσα Πυροσβεστική ∆ιάταξη 

Ο σταθµός τύπου Α θα περιέχει: 

- Ένα (1) λοστό διαρρήξεως 

- Ένα (1) πελέκι µεγάλο 

- Ένα (1) φτυάρι 

- Μία (1) αξίνα 

- Ένα (1) σκερπάνι 

- Μία (1) αντιπυρική (δύσφλεκτη) κουβέρτα διασώσεως 

- ∆ύο (2) ηλεκτρικά φανάρια χεριού 

Στον σταθµό δε τύπου Β θα προστίθενται στα παραπάνω: 

- Μία (1) αναπνευστική συσκευή 

- ∆ύο (2) ατοµικές προσωπίδες µε φίλτρο 

- ∆ύο (2) κράνη προστατευτικά 

r. Συστήµατα INERGEN, oλικής κατάκλυσης 

Οι χώροι όπου η λειτουργία τους επιβάλλει συνεχή παρουσία προσωπικού, θα προστατευθούν από κεντρι-
κά ή τοπικά συστήµατα INERGEN. 

To κατασβεστικό µέσο που τελικώς θα επιλεγεί θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά έγκρισης NFPA, VDS, 
UL, BS. 

Το σύστηµα θα ενεργοποιείται αυτόµατα από διάταξη διπλού βρόγχου, καθώς και χειροκίνητα από ξεχωρι-
στά κοµβία τα οποία παρακάµπτουν την εξάρτηση του διπλού βρόγχου. Το κάθε σύστηµα θα περιλαµβάνει 
κυρίως τον παρακάτω εξοπλισµό:  

- Συστοιχία φιαλών σε κοινή µεταλλική βάση 

- ∆ιάταξη µέτρησης του περιεχοµένου των φιαλών  

- ∆ιανοµέα 

- Ελαστικούς σωλήνες 

- Μηχανισµούς ενεργοποίησης 

- Μεταλλικές ταινίες στερέωσης 
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- Σύστηµα ενεργοποίησης 

- Σύστηµα χειροκίνητης ενεργοποίησης 

- Σωληνώσεις δικτύου (γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες, DIN2448 και εξαρτήµατα κατά DIN 2999) 

- Ακροφύσια δικτύου (ανοξείδωτα) 

s. Συστήµατα CO2 τοπικής ή ολικής κατάκλυσης 

Στους χώρους του ηλεκτροστασίου (µετασχηµατιστές, Γενικοί Πίνακες Μ.Τ., Χ.Τ., Η/Ζ, κλπ), Λεβητοστασίου, 
θα εγκατασταθούν συστήµατα αυτοµάτου κατάσβεσης µε CO2. To κάθε σύστηµα θα ενεργοποιείται αυτόµα-
τα µέσω πυρανιχνευτή (διάταξη διπλού βρόγχου), καθώς επίσης και χειροκίνητα µε κοµβίο. 

Ο εξοπλισµός του κάθε συστήµατος CO2 θα είναι σε ακριβή αντιστοιχία µε εκείνον που περιγράφεται στο 
σύστηµα INERGEN. 

Η µελέτη που θα εκπονηθεί για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις θα είναι σε αυστηρή συµφωνία µε τους κώδικες 
ΝFPA. 

Οι δοκιµές θα γίνουν σύµφωνα µε τους κώδικες NFPA ή VDs και τα έξοδά τους θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου 
τον ανάδοχο (εργασίες και υλικά αναλώσιµα). 

1200.2.2. Πυρανίχνευση 

a. ∆ιευθυνσιοδοτούµενα στοιχεία γραµµής 

Σε κάθε βρόχο δύο αγωγών µπορούν να εξυπηρετούνται µέχρι 126 στοιχεία γραµµής µε διεύθυνση. Τα στοι-
χεία γραµµής µπορεί να είναι πυρανιχνευτές, µονάδες ελέγχου ή µονάδες εισόδου/ εξόδου. 

Κάθε στοιχείο γραµµής χαρακτηρίζεται από το δικό του ιδιαίτερο αριθµό (διεύθυνση) που εγγράφεται κατά 
την διάρκεια του προγραµµατισµού. 

Η ενεργοποίηση του ενδείκτη LED του στοιχείου γραµµής δεν αποτελεί λειτουργία του στοιχείου, αλλά του 
πίνακα ελέγχου. Αυτό συµβαίνει επειδή ο πίνακας αποφασίζει άν το στοιχείο βρίσκεται σε κατάσταση συνα-
γερµού και κατά συνέπεια αποτελεί ασφαλή επιβεβαίωση ότι ο πίνακας ενεργοποιείται. 

Όλα τα στοιχεία (γραµµής) εκτός από τους αποµονωτές, διαθέτουν εισόδους και εξόδους για σύνδεση σε δα-
κτυλιοειδές κύκλωµα που είναι ανεξάρτητης πολικότητας, ώστε να απλοποιείται η σύνδεση και να περιορίζο-
νται τα πιθανά σφάλµατα εγκατάστασης. 

b. ∆ιευθυνσιοδοτούµενοι πυρανιχνευτές 

Αποτελούνται από µονάδα επικοινωνίας (communications module) και αντίστοιχη αισθητήρια µονάδα 
(sensing unit), η οποία µπορεί να είναι θάλαµος ιονισµού, οπτικός θάλαµος, ανιχνευτές θερµότητας ή ένα 
σήµα διακοπής, όπως στους κατευθυντικούς σταθµούς αναγγελίας (κοµβία συναγερµού). Κάθε πυρανιχνευ-
τές παρέχει ως έξοδο ένα ψηφιακό σήµα που αντιστοιχεί σε κατάσταση ηρεµίας, πυρκαϊάς ή βλάβης. Η 
στάθµη 55  του ψηφιακού συστήµατος για πυρανιχνευτές καπνού ή θερµοκρασίας αποτελεί το τυποποιηµένο 
βιοµηχανικό κατώφλι φωτιάς. 

c. ∆ιευθυνσιοδοτούµενος πυρανιχνευτής ορατού καπνού 

Η λειτουργία του στηρίζεται στην αρχή της σκέδασης του φωτός. Η είσοδος καπνού στο θάλαµο ανίχνευσης 
προκαλεί σκέδαση του υπέρυθρου φωτός που εκπέµπεται από παλµική πηγή και λαµβάνεται από φωτοευ-
αίσθητο κύτταρο. Το σήµα στην συνέχεια ενισχύεται και µετατρέπεται σε ψηφιακό για εκποµπή από την µο-
νάδα επικοινωνίας. Σε συνθήκες καθαρού αέρα η στάθµη του ψηφιακού σήµατος εξόδου είναι 25. Η παρου-
σία καπνού προκαλεί αύξηση του φωτός που λαµβάνει το φωτοευαίσθητο κύτταρο και κατά συνέπεια αύξη-
ση της στάθµης εξόδου. Ψηφιακό σήµα στην στάθµη 55 εκπέµπεται στην περίπτωση που η πυκνότητα κα-
πνού υπερβεί το προκαθορισµένο κατώφλι πυρακαϊάς.  

Σήµα προσυναγερµού στάθµης 45-55 µπορεί να χρησιµεύσει ώστε να παρέχεται πρώιµη προειδοποίηση. 
Αυτό το χαρακτηριστικό είναι χρήσιµο για την µείωση των ανεπιθύµητων συναγερµών εξ αιτίας σκόνης (ψευ-
δοσυναγερµών). Ελάττωση της στάθµης εξόδου κάτω από την κανονική στάθµη καθαρού αέρα αποτελεί έν-
δειξη βλάβης. 

Οι πυρανιχνευτές αυτού του τύπου είναι πιο ευαίσθητοι σε µόρια καπνού διαστάσεων 0.5-10µm και γι' αυτό 
χρησιµοποιούνται σε περιοχές όπου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πολύ αργά εξελισσοµένων πυρκαϊών χωρίς 
φλόγα και δεν απαιτείται ευαισθησία σε µη ορατό καπνό. 

Ο κώδικας διεύθυνσης τοποθετείται κατά την διάρκεια του προγραµµατισµού. Η µονάδα επικοινωνίας είναι 
προσαρµοσµένη στην αισθητήρια µονάδα. 

Αποµακρυσµένη δοκιµή χειροκίνητη ή αυτόµατη της λειτουργίας του και των ηλεκτρονικών στοιχείων της συ-
σκευής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ενεργοποίηση της εισόδου δοκιµής του πυρανιχνευτή µε αποστολή 
του αντίστοιχου κώδικα 3 bits. Aυτό έχει σαν αποτέλεσµα, προκειµένου για "υγιή" πυρανιχνευτή, την επι-
στροφή αναλογικής τιµής ισοδύναµης προς την στάθµη του κατωφλιού προσυναγερµού. 

Ο πυρανιχνευτής τοποθετείται σε ειδική βάση και η λειτουργία του είναι ανεξάρτητη πολικότητας. ∆ύο από 
τους ακροδέκτες της βάσης χρησιµοποιούνται για την τροφοδοσία, ενώ οι άλλοι δύο χρησιµοποιούνται για 
σύνδεση µε αποµακρυσµένη ενδείκτη ή µε άλλη συσκευή που οδηγείται από τον ανιχνευτή. 
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d. ∆ιευθυνσιοδοτούµενος ανιχνευτής θερµοκρασίας 

∆ιαθέτει ηλεκτρονικό κύκλωµα θερµικής αίσθησης µε σχεδόν γραµµική απόκριση στην περιοχή µεταξύ 20 
και 90°C ενώ πάνω από αυτή την περιοχή παρέχει µετρητική τιµή όµοια µε την θερµοκρασία περιβάλλοντος 
σε °C. Με την βοήθεια κατάλληλου εξοπλισµού ελέγχου µπορεί να προγραµµατισθεί ώστε να ανιχνεύει και 
να αναφέρει την τιµή της θερµοκρασίας ή τον ρυθµό ανόδου της θερµοκρασίας. 

Από µηχανική άποψη είναι παρόµοιας µε τον ανιχνευτή καπνού και τοποθετείται στην ίδια ειδική βάση. 

e. ∆ιευθυνσιοδοτούµενος σταθµός αναγγελίας 

Αυτή η συσκευή παρέχει πληροφορία για την κατάσταση ενός διακόπτη ο οποίος λειτουργεί σπάζοντας το 
τζάµι. Όπως και οι άλλες συσκευές έχει καθορισµένες στάθµες εξόδου, αλλά δεν παρέχει αναλογική µέτρη-
ση. Σε κανονική κατάσταση εκπέµπει προς τον πίνακα ελέγχου σήµα στην στάθµη 16, το οποίο είναι εντός 
του κανονικού ορίου ηρεµίας, ενώ όταν σπάσει το τζάµι εκπέµπει σήµα στην στάθµη 64 που είναι υψηλότερη 
από το κανονικό κατώφλι συναγερµού (55). Οποιαδήποτε άλλη στάθµη εξόδου αντιστοιχεί σε κατάσταση 
βλάβης. 

Οι διευθυνσιοδοτούµενοι σταθµοί αναγγελίας διαφέρουν από τις άλλες συσκευές πυρανίχνευσης επειδή δια-
θέτουν "προτεραιότητα διακοπής". Αµέσως µετά την εκποµπή µηνύµατος από τον πίνακα ελέγχου, µεσολα-
βεί ένα πολύ σύντοµο διάστηµα µέχρι να αρχίσει να απαντά η συσκευή στην οποία απευθύνθηκε ο πίνακας. 
Αν κάποια συσκευή µε "προτεραιότητα διακοπής" έχει ενεργοποιηθεί, αυτή θα στείλει ένα σήµα στον πίνακα 
ελέγχου κατά το διάστηµα αυτό και θα επαναλάβει αυτό το σήµα στις επόµενες επτά ευκαιρίες, κατά τις ο-
ποίες ο πίνακας ελέγχου θα απευθύνεται σε άλλες συσκευές. Μετά την ακολουθία διακοπών θα στείλει ψη-
φιακό σήµα στάθµης 64, όταν ο πίνακας ελέγχου απευθυνθεί στην ίδια. Το σύστηµα "προτεραιότητας διακο-
πής" επιτρέπει στην κεντρική µονάδα ελέγχου να διαπιστώσει ένα συναγερµό από κατευθυντικούς σταθµούς 
αναγγελίας σε 0.1 sec και να αρχίσει τις απαραίτητες ενέργειες πριν διαπιστώσει την ακριβή θέση της συ-
σκευής. Η γρήγορη ανταπόκριση στην λειτουργία των κατευθυντικών σταθµών αποτελεί σηµαντική απαίτηση 
σε πολλές εφαρµογές. 

Η συσκευή και το πρωτόκολλο παρέχουν στον εξοπλισµό ελέγχου τα µέσα ώστε να εντοπίζει την συσκευή 
που λειτούργησε κατά την διάρκεια των τελευταίων oκτώ κύκλων διακοπών ακόµα και κατά την διάρκεια α-
ποµακρυσµένων δοκιµών. Η διεύθυνση του ενεργοποιηµένου σταθµού αναγγελίας εντοπίζεται κατά την ε-
πόµενη σάρωση των στοιχείων του βρόχου στον οποίο συνδέεται (δηλ. εντός 4 sec) ή άν απαιτείται εντόπιση 
σε συντοµότερο χρόνο, ο πίνακας µπορεί να προγραµµατισθεί ώστε να σαρώνει µόνο τους σταθµούς αναγ-
γελίας. Οι µονάδες αυτές επιτηρούν την λειτουργία µιας εξωτερικής διακλάδωσης συµβατικών συσκευών, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται από κοινή διεύθυνση.  

f. ∆ιευθυνσιοδοτούµενες µονάδες ελέγχου  

Αυτές µπορούν να συνδεθούν σε κλειστό βρόχο και είναι:  η µονάδα επιτήρησης ζώνης, η µονάδα επιτήρη-
σης συµβατικών σταθµών αναγγελίας (κοµβίων συναγερµού), η µονάδα επιτήρησης συµβατικού συστήµατος 
πυροπροστασίας, η µονάδα ελέγχου κυκλωµάτων ηχητικού συναγερµού και οι αποµονωτές. 

- Η µονάδα επιτήρησης ζώνης, η µονάδα επιτήρησης συµβατικών σταθµών αναγγελίας (κοµβίων συ-
ναγερµού) και η µονάδα επιτήρησης συµβατικού συστήµατος πυροπροστασίας παρέχουν µία επιτη-
ρούµενη για βλάβη εξωτερική διακλάδωση δύο αγωγών που δέχεται ισχύ από τον κλειστό βρόχο για 
εξωτερικές συσκευές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την έναρξη προσυναγερµού. Οι µονάδες 
αυτές αντιµετωπίζουν τις εξωτερικές συσκευές σαν συσκευές on/off και τα ψηφιακά σήµατα που εκ-
πέµπουν προς τον πίνακα ελέγχου αντιστοιχούν στις στάθµες 4,16,64. Η πρώτη στάθµη αποτελεί 
ένδειξη βλάβης στην επιτηρούµενη διακλάδωση - ανοικτοκύκλωµα ή βραχυκύκλωµα ή πτώση τρο-
φοδοσίας. Η δεύτερη στάθµη δείχνει κανονική λειτουργία σε κατάσταση ηρεµίας και η τελευταία αντι-
στοιχεί σε κατάσταση προσυναγερµού. Σηµειώνεται ότι η µονάδα επιτήρησης συµβατικών σταθµών 
αναγγελίας διαθέτει "προτεραιότητα διακοπής". 

- Η µονάδα ελέγχου κυκλωµάτων ηχητικού συναγερµού παρέχει µια επιτηρούµενη για βλάβη διακλά-
δωση δύο αγωγών που οδηγείται από το κλειστό κύκλωµα, αλλά απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία ώστε 
να παρέχεται υψηλή ισχύς στις ηχητικές συσκευές. ∆εν προσφέρεται για έναρξη συναγερµού. Σε κα-
νονικές συνθήκες, είτε σε ηρεµία, είτε σε λειτουργία των βοµβητών, εκπέµπεται προς τον πίνακα ε-
λέγχου σήµα στάθµης 16. 

- Οι αποµονωτές είναι οι µόνες συσκευές που χρησιµοποιούνται στα συστήµατα χωρίς να λειτουργούν 
µε το πλήρες πρωτόκολλο της σειράς 90. ∆εν παρέχουν απ' ευθείας πληροφορία, αλλά προστατεύ-
ουν τα µεγάλα δακτυλιοειδή κυκλώµατα έναντι βραχυκυκλωµάτων που µπορούν να τα καταστήσουν 
αναποτελεσµατικά. 

- Η σχετικά υψηλή αντίσταση - κατανάλωση ρεύµατος των διευθυνσιοδοτουµένων µονάδων ελέγχου 
επιβάλλει την ακριβή θεώρηση του αριθµού και της θέσης τέτοιων µονάδων κατά την εκτίµηση της 
συνολικής λειτουργίας του συστήµατος σε κανονικές και µη κανονικές συνθήκες. 

- Κάθε µονάδα επιτήρησης, εκτός του αποµονωτή, περιέχεται σε ειδικό περίβληµα ώστε να ικανοποι-
ούνται οι απαιτήσεις ΙΡ66 και να είναι εύκολη η σύνδεση των καλωδίων µε τους ακροδέκτες του τυ-
πωµένου κυκλώµατος της εσωτερικής πλακέτας. 



 

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων  σελ. 173 

g. Μονάδα επιτήρησης ζώνης  

Σε µερικά συστήµατα δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει πλήρης διεύθυνση και αναλογική πληροφορία σε ό-
λες τις θέσεις. Η µονάδα επιτήρησης ζώνης παρέχει ισχύ σε µια µικτή ζώνη µέχρι 20 συµβατικών αυτόµα-
των πυρανιχνευτών  και σταθµών αναγγελίας, και χρησιµοποιεί µια διεύθυνση για όλη τη ζώνη. Όταν κά-
ποιος συµβατικός αυτόµατος ανιχνευτής ή συµβατικός σταθµός αναγγελίας (κοµβίο συναγερµού) αντιλαµ-
βάνεται κατάσταση συναγερµού, τότε επιστρέφεται από την µονάδα επιτήρησης ζώνης προς τον πίνακα ε-
λέγχου σήµα στάθµης 64. Η διακλάδωση των συµβατικών στοιχείων επιτηρείται και για σφάλµατα καλωδί-
ωσης. Η µονάδα "απαντά" µόνον όταν ο κεντρικός πίνακας της απευθύνεται. 

Η µονάδα επιτήρησης ζώνης έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί µε τους συµβατικούς ανιχνευτές σε κατάστα-
ση ηρεµίας ή συναγερµού και ελέγχει την φωτεινότητα των ενσωµατωµένων και των αποµακρυσµένων ο-
πτικών ενδεικτικών LEDs που συνδέονται µ' αυτούς. Επειδή οι συµβατικοί ανιχνευτές παραµένουν στην κα-
τάσταση συναγερµού, το δεύτερο bit εξόδου του µηνύµατος που αποστέλλεται από τον πίνακα ελέγχου 
χρησιµοποιείται για την επαναφορά (reset) της ζώνης µετά από συναγερµό. Ένας οπτικός ενδείκτης LED 
µπορεί να οδηγείται από την µονάδα επιτήρησης ζώνης,. 

Οι συµβατικοί σταθµοί αναγγελίας απαιτούν σε σειρά µια αντίσταση, την οποία µερικοί κατασκευαστές την 
προσφέρουν ενσωµατωµένη. Αν λειτουργούν περισσότεροι από 4 συµβατικοί σταθµοί αναγγελίας, η αντί-
σταση της ζώνης µπορεί να ελαττωθεί σε επίπεδο αντίστοιχο βραχυκυκλώµατος. 

Παρέχονται οκτώ ακροδέκτες, τέσσερις για σύνδεση µε τους εισερχόµενους και τους εξερχόµενους αγωγούς 
του κλειστού βρόχου, δυο για σύνδεση µε την επιτηρούµενη εξωτερική διακλάδωση και δύο για να οδηγείται 
αποµακρυσµένος οπτικός ενδείκτης LED. Η ελάχιστη απαιτούµενη για την λειτουργία της µονάδας τάση εί-
ναι 20V dc. 

h. Moνάδα επιτήρησης συµβατικών σταθµών αναγγελίας 

Είναι παρόµοια µε την µονάδα επιτήρησης ζώνης, αλλά διαθέτει "προτεραιότητα διακοπής". Η συσκευή πα-
ράγει παλµούς µε προτεραιότητα διακοπής και παρέχει άµεσο συναγερµό προερχόµενο από µια οµάδα 
συµβατικών σταθµών αναγγελίας, που καθένας συνδέεται σε σειρά µε αντίσταση 470-680Ω. Αν λειτουργούν 
αρκετοί σταθµοί αναγγελίας, η αντίσταση της διακλάδωσης µπορεί να ελαττωθεί µέχρι το επίπεδο του βρα-
χυκυκλώµατος. Η µονάδα επανέρχεται αυτόµατα όταν αντικατασταθεί το σπασµένο τζάµι στον συµβατικό 
σταθµό αναγγελίας. 

i. Μονάδα επιτήρησης συµβατικού συστήµατος 

Αυτή η συσκευή αποτελεί την µονάδα προσαγωγής ανάµεσα στις ελεύθερες δυναµικού επαφές βλάβης και 
συναγερµού υπάρχοντος συµβατικού συστήµατος πυροσυναγερµού και στο βρόχο. Έχει χαµηλή κατανά-
λωση ρεύµατος σε κατάσταση ηρεµίας και βλάβης, γεγονός που επιτρέπει την σύνδεση αρκετά µεγάλου α-
ριθµού τέτοιων συσκευών σε ένα κλειστό βρόχο. 

Όταν κλείνουν οι επαφές πυρκαϊάς στον αποµακρυσµένο εξοπλισµό, αυτό γίνεται αντιληπτό από την µονά-
δα, η οποία εκπέµπει προς τον πίνακα ελέγχου σήµα συναγερµού στάθµης 64. Σήµα στάθµης 4 εκπέµπεται 
προς τον πίνακα σε περίπτωση ανοικτοκυκλώµατος, βραχυκυκλώµατος, δοκιµών βλάβης σε εξέλιξη ή ανοι-
κτών εξωτερικών επαφών βλάβης. Σε κατάσταση ηρεµίας αποστέλλεται σήµα στάθµης 16. 

Η µονάδα διαθέτει την δυνατότητα δοκιµών και δοκιµών βλάβης. Επανέρχεται αυτόµατα όταν οι διακόπτες 
αποµακρυσµένου συναγερµού και βλάβης επιστρέφουν σε κανονική κατάσταση. Μια αντίσταση 4.7Κ πρέπει 
να συνδέεται σε σειρά µε τις επαφές συναγερµού του εξωτερικού εξοπλισµού. Παρέχονται οκτώ ακροδέκτες 
για σύνδεση όµοια µε αυτή που περιγράφτηκε για τις προηγούµενες µονάδες. 

j. Αποµονωτής 

Σε ένα κλειστό βρόχο, ένα ανοικτοκύκλωµα καλωδίωσης δεν εµποδίζει την επικοινωνία του πίνακα ελέγχου 
µε οποιαδήποτε µονάδα, ούτε την λειτουργία της µονάδας. Απαιτείται όµως προστασία έναντι βραχυκυκλω-
µάτων καλωδίωσης, η οποία παρέχεται µε αποµονωτές που τοποθετούνται κατά διαστήµατα (κάθε πέντε 
ανιχνευτές το πολύ) κατά µήκος του κλειστού βρόχου, χωρίζοντάς τον σε περιοχές. 

Οι αποµονωτές λειτουργούν σαν αυτόµατοι διακόπτες που ανοίγουν όταν η τάση γραµµής πέσει κάτω από 
12 V. Σε κατάσταση ηρεµίας προσθέτουν αντίσταση 5Ω σε σειρά στην καλωδίωση, ενώ µπορεί να διέλθει 
απ' αυτούς και ισχύς και πληροφορία. Αν συµβεί βραχυκύκλωµα σε κάποια θέση του κλειστού βρόχου, οι 
αποµονωτές που συνδέονται στις δύο µεριές του βραχυκυκλώµατος αναγνωρίζουν την κατάρρευση της τά-
σης στην γραµµή και αλλάζουν κατάσταση ώστε να εισάγουν υψηλή αντίσταση (20Κ) στο κύκλωµα, ενώ 
ταυτόχρονα αρχίζουν να ακτινοβολούν οι ενσωµατωµένοι οπτικοί ενδείκτες LEDs µε ρυθµό µια φορά κάθε 3 
sec. Μ' αυτόν τον τρόπο το κύκλωµα, εκτός του τµήµατος µεταξύ των αποµονωτών, συνεχίζει να λειτουργεί. 
Ο πίνακας ελέγχου µπορεί να αναγνωρίσει την θέση του σφάλµατος στο βρόχο, γιατί οι µονάδες που βρί-
σκονται στην αποµονωµένη περιοχή δεν ανταποκρίνονται πλέον όταν καλούνται από τον πίνακα. Οι απο-
µονωτές επανέρχονται αυτόµατα όταν επισκευαστεί το σφάλµα καλωδίωσης. 

Η σχεδίαση του συστήµατος προσυναγερµού σύµφωνα µε κώδικες, όπως BS5893, επιτρέπει την σύνδεση 
µέχρι 20 ανιχνευτών σε µία "ζώνη". Προτείνεται η παρεµβολή ενός αποµονωτή ανάµεσα σε οµάδες 5 ανι-
χνευτών κατά µήκος του κλειστού βρόχου. Αποµονωτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για την προστα-
σία διακλαδώσεων πυρανιχνευτών. 
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Η λειτουργία των αποµονωτών εξαρτάται από την πολικότητα της εφαρµοζόµενης τάσης. Κατά την εγκατά-
σταση τοποθετούνται σε τυποποιηµένη ειδική βάση. 

k. Μονάδα επιτήρησης κυκλωµάτων ηχητικού συναγερµού 

Παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης κυκλωµάτων ηχητικών συσκευών και ηχητικών συσκευών σε λει-
τουργία, από οποιαδήποτε θέση ενός κλειστού βρόχου πυρανίχνευσης. Καταναλώνει πολύ χαµηλή ισχύ 
από τον βρόχο και απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία για τις ηχητικές συσκευές. 

Η µονάδα εκπέµπει προς τον πίνακα ελέγχου σήµα στάθµης 16 όταν λειτουργεί κανονικά σε κατάσταση η-
ρεµίας ή λειτουργίας των ηχητικών συσκευών. Σήµα στάθµης 4 εκπέµπεται σε περίπτωση σφαλµάτων σύν-
δεσης ή βλάβης τροφοδοσίας. Σηµειώνεται ότι η µονάδα αυτή δεν παράγει σήµα στάθµης 64. 

Μια ευρεία κλίµατα από 9V µέχρι 30V είναι αποδεκτή για την τροφοδοσία των ηχητικών συσκευών. Επειδή 
το σύστηµα λειτουργεί µε αναστροφή της πολικότητας τροφοδοσίας κατά τον συναγερµό, µια δίοδος πρέπει 
να συνδέεται σε σειρά µε κάθε ηχητική συσκευή. Από τον πίνακα ελέγχου η λειτουργία των ηχητικών συ-
σκευών µπορεί να ρυθµισθεί είτε κατά συνεχή τρόπο, είτε κατά διακοπτόµενο µε ρυθµό 1 sec on/1 sec off. 

l. Μονάδες εισόδου/εξόδου 

Οι µονάδες αυτές µπορούν να συλλέγουν και να µεταδίδουν πληροφορία προς τον πίνακα ελέγχου για την 
κατάσταση εξωτερικών συσκευών, µέσω των bits εισόδου, καθώς και να λειτουργούν ηλεκτρονόµους, σύµ-
φωνα µε οδηγίες του πίνακα ελέγχου που περιέχονται στα bits εξόδου. Εξωτερική τροφοδοσία είναι απαραί-
τητη για παροχή ισχύος στους ηλεκτρονόµους. 

Όλες οι διαθέσιµες µονάδες εισόδου/εξόδου, εκτός της αναλογικής µονάδας 3 καναλιών, εκπέµπουν προς 
τον πίνακα ελέγχου σήµα στάθµης 16 σε κάθε χρονική στιγµή. Έτσι, άν απαιτείται έναρξη συναγερµού, αυτό 
επιτυγχάνεται µέσω κατάλληλου λογισµικού του πίνακα ελέγχου. 

Οι εξωτερικές συνδέσεις και η τροφοδοσία δεν επιτηρούνται για σφάλµατα και γι' αυτό οι µονάδες εισό-
δου/εξόδου πρέπει να τοποθετούνται πλησίον των εξωτερικών συσκευών µε τις οποίες συνδέονται και οι 
αγωγοί συνδέσεων να προστατεύονται κατάλληλα. Αν είναι απαραίτητο να παρέχεται ένδειξη βλάβης, επι-
τήρηση συνδέσεων ή έναρξη συναγερµού, τότε πρέπει να χρησιµοποιείται κάποια από τις µονάδες επιτή-
ρησης και ελέγχου αντί των µονάδων εισόδου/εξόδου. 

Για την λειτουργία των ηλεκτρονόµων απαιτείται συνεχής ανανέωση της οδηγίας λειτουργίας από τον πίνακα 
κάθε φορά που ο πίνακας ελέγχου απευθύνεται στην µονάδα. 

Οι λογικές στάθµες εισόδου είναι:  χαµηλή στάθµη < 1V dc, υψηλή στάθµη >4 V dc, ενώ στάθµες µεταξύ 1V 
και 4V είναι ακαθόριστες. Η λογική αντίσταση εισόδου είναι 200Κ. 

(13) Μονάδα εισόδου/εξόδου τριών καναλιών 

(14) Παρέχει τρεις λογικές εισόδους για επιτήρηση συσκευών πεδίου, των οποίων η κατάσταση αναφέρεται στον 
πίνακα ελέγχου και για τρεις ελεύθερες δυναµικού επαφές ηλεκτρονόµων που διακόπτονται ξεχωριστά από 
τον πίνακα ελέγχου. Όλες οι είσοδοι και οι έξοδοι είναι οπτικά αποµονωτές από το βρόχο της σειράς 90 και 
επιπλέουσες διαφορές δυναµικού είναι αποδεκτές ως λογικές είσοδοι. 

(15) Αν ο πίνακας ελέγχου θέτει ένα bit εξόδου σε υψηλή στάθµη για δύο διαδοχικούς κύκλους επικοινωνίας µε 
την µονάδα, ο αντίστοιχος ηλεκτρονόµος θα ενεργοποιηθεί: Mια λογική στάθµη, υψηλή ή χαµηλή που εφαρ-
µόζεται σε κάθε ζευγάρι ακροδεκτών εισόδου θα προκαλέσει την αναφορά αυτής της στάθµης στον πίνακα 
ελέγχου. 

(16) Αναλογική µονάδα εισόδου/εξόδου τριών καναλιών 

(17) Έχει επί πλέον  χαρακτηριστικά σε σχέση µε την προηγούµενη µονάδα. Αναφέρει την αναλογική τιµή µιας 
τάσης εισόδου, µετατρέποντας το σήµα από αναλογικό σε ψηφιακό και στέλνοντας την ψηφιακή τιµή στον 
πίνακα ελέγχου όταν αυτός απευθύνεται στην µονάδα. 

(18) Επειδή η µονάδα εκπέµπει προς τον πίνακα σήµα ισοδύναµο µε την αναλογική τιµή της εισόδου, ο πίνακας 
ελέγχου µπορεί να χρησιµοποιήσει την πληροφορία για την αναφορά βλάβης ή την έναρξη συναγερµού. 

(19) Μονάδα εισόδου/εξόδου ενός καναλιού 

(20) Έχει µία λογική είσοδο για αναφορά της κατάστασης µιας εξωτερικής συσκευής και για την µεταγωγική ε-
παφή ενός ηλεκτρονόµου διακοπτόµενου από τον πίνακα ελέγχου. Ο ηλεκτρονόµος λειτουργεί όταν ο πίνα-
κας θέσει το αντίστοιχο bit εξόδου σε λογικά υψηλή στάθµη σε δύο ή περισσότερους διαδοχικούς κύκλους 
επικοινωνίας µε την µονάδα. 

m. Μονάδα επιτήρησης διακοπής 

Έχει σχεδιασθεί για να επιτηρεί µια επαφή διακόπτη κανονικά ανοικτή ή κανονική κλειστή. Ο διακόπτης 
πρέπει να είναι ελεύθερος δυναµικού και να έχει χαµηλή αντίσταση όταν κλείνει.. Όταν ο διακόπτης κλείνει, 
διαρρέετε από ρεύµα 100 µΑ που προέρχεται από την µονάδα επιτήρησης διακοπής. 

n. Φωτεινός επαναλήπτης 

Ο φωτεινός επαναλήπτης διεγείρεται µε ηλεκτρικό σήµα ενός ή οµάδας πυρανιχνευτών.  

Η λυχνία πρέπει να είναι τύπου πυρακτώσεως και ισχύος 3W ή τουλάχιστον τάσεως λειτουργίας 24 V. 
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o. Οπτικοακουστική συσκευή συναγερµού µε µεγάφωνο 

Η συσκευή θα αποτελείται από µεγάφωνο που θα είναι τοποθετηµένο µέσα σε ιδιαίτερο µεταλλικό περίβλη-
µα κατάλληλο για επίτοιχη ή εντοιχισµένη εγκατάσταση, το οποίο θα έχει ενσωµατωµένη λυχνία για την πα-
ροχή οπτικών σηµάτων συναγερµού. 

Το µεγάφωνο θα είναι τάσης λειτουργίας 25 έως 70 V ισχύος 2 W, θα παράγει ήχο στάθµης πάνω από 
90dB σε απόσταση 3m, θα έχει πλήρη πιστότητα σε ήχους συχνότητας από 500 έως 4.000 Ηz. και κατάλ-
ληλο για λειτουργία χωρίς ανωµαλίες σε θερµοκρασία περιβάλλοντος µέχρι 75oC. 

Η συσκευή θα είναι εφοδιασµένη µε ηλεκτρονικές διατάξεις για την παραγωγή αέρα ήχων (προσυναγερµός 
και συναγερµός) και για την παροχή της φωτεινής ενέργειας µε αναλαµπές (προσυναγερµός) και συνεχής 
(συναγερµός). 

p. Συγκρατητήρας πόρτας (DOOR HOLDER) 

Ο συγκρατητήρας πόρτας θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση και θα αποτελείται από ένα εντοιχι-
σµένο κιβώτιο µετά καλύµµατος που θα περιέχει τον µηχανισµό λειτουργίας του και από το εξάρτηµα συ-
γκρατήσεως της πόρτας που στερεώνεται στο φύλλο της. 

Θα είναι κατασκευασµένος από ανοδειωµένο αλουµίνιο. 

Εντός του κιβωτίου θα φέρεται βασικά ένας ηλεκτροµαγνήτης τάσεως λειτουργίας 24 V D.C. 

Ο συγκρατητήρας θα είναι συνδεδεµένος στο σύστηµα πυρανίχνευσης και θα κρατάει ανοικτή τη πόρτα µέ-
χρις ότου διακοπεί η ηλεκτρική παροχή του είτε αυτόµατα (από διέγερση αισθητηρίου της εγκ/σεως πυρανι-
χνεύσεως κλπ.) είτε χειροκίνητα (από µπουτόν κοντά στην πόρτα ή από άλλη θέση), οπότε η πόρτα θα 
κλείνει αυτόµατ. 

q. Κεντρικός πίνακας 

Ο κεντρικός πίνακας θα βρίσκεται µέσα σε καλαίσθητο µεταλλικό κιβώτιο µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον 
ΙΡ 55 µε τελική βαφή τύπου σαγρέ . 

Η πόρτα θα φέρει παράθυρο και η πρόσβαση στο εσωτερικό θα γίνεται µε χρήση ειδικού κλειδιού. 

Ο κεντρικός πίνακας θα περιλαµβάνει: 

- Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU) 

- Πλακέτες ελέγχου κυκλωµάτων βρόχου (LOOP CONTROLLERS) 

- Πληκτρολόγιο χειρισµών και ελέγχου 

- Οθόνη 

- Εκτυπωτή 

- Τροφοδοτικό 

- Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) 

Αυτή θα περιλαµβάνει µικροεπεξεργαστή (MICROPROCESSΟR) ο οποίος προγραµµατιζόµενος κατά τις 
ανάγκες της εγκαταστάσεως θα επικοινωνεί διαδοχικώς µε όλες τις περιφερειακές συσκευές που είναι συν-
δεδεµένες στους  βρόχους επικοινωνίας, είτε απ' ευθείας, είτε µέσω διατάξεων προσαρµογής και θα ελέγχει 
την κατάσταση συνδέσεώς τους (δηλαδή την κανονική σύνδεσή τους ή την αποσύνδεσή τους ή την διακοπή 
ή βραχυκύκλωση της γραµµής) καθώς και την κατάσταση λειτουργίας τους (διέγερση ή ηρεµία). 

Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί διέγερση ανιχνευτού πυρκαγιάς η κεντρική µονάδα θα δίνει, αναλόγως 
µε την διαδικασία η οποία έχει επιλεγεί και προγραµµατισθεί µέσω του λογισµικού της (SOFTWARE), σή-
µανση συναγερµού ή λειτουργίας άλλων διατάξεων πυροπροστασίας, όπως π.χ.  ασφαλιστικών προϋπο-
θέσεων, όπως η διασταύρωση της πληροφορίας περί εκρήξεως πυρκαγιάς από δύο ανιχνευτές µέσα στον 
συγκεκριµένο χώρο) εντολή λειτουργίας αυτόµατης διατάξεως πυροσβέσεως µε CO2κλπ. 

Οι εντολές για λειτουργία σήµανσης συναγερµού ή αυτοµάτων διατάξεων πυροσβέσεως θα µεταδίδονται 
µέσω των ιδίων βρόχων µεταδόσεως πληροφοριών καταστάσεως (διέγερση ανιχνευτών κλπ.) από τους 
οποίους θα διοχετεύεται και η αναγκαία ηλεκτρική ενέργεια για την ενεργοποίηση των διευθυνσιοδοτουµέ-
νων συσκευών συναγερµού οι οποίες θα λειτουργούν από την ίδια την ισχύ του βρόχου χωρίς να απαιτούν 
εξωτερική παροχή. 

Η κεντρική µονάδα θα έχει µνήµη επαρκούς χωρητικότητας για την αποθήκευση των προγραµµάτων ενερ-
γειών της, αναλόγως των ανιχνευοµένων καταστάσεων καθώς και των εκλεγοµένων εκάστοτε παραµέτρων 
και ενεργειών, µε εξασφάλιση έναντι απώλειας ακόµα και σε περίπτωση διακοπής της κανονικής και εφεδρι-
κής τροφοδοτήσεως. 

(21) Πλακέτες ελέγχου κυκλωµάτων βρόχου (LOOP CONTROLLERS) 

Η κεντρική µονάδα θα έχει την δυνατότητα να δεχθεί τις απαιτούµενες πλακέτες ελέγχου κυκλωµάτων βρό-
χου. 
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Κάθε κύκλωµα βρόχου δέχεται αναλογικές πληροφορίες από όλες τις συνδεδεµένες συσκευές, τις επεξερ-
γάζεται και διαπιστώνει την κατάσταση συνδέσεως (κανονική, διακοπή, βραχυκύκλωµα) και λειτουργίας (η-
ρεµία, στάθµη, διέγερση). 

Κάθε βρόχος θα µπορεί σε πλήρη ανάπτυξη να περιλάβει µέχρι 126 διευθυνσιοδοτούµενα περιφερειακά 
στοιχεία (ανιχνευτές, µπουτόν κλπ.) εκ των οποίων δέκα έξι (16) διευθυνσιοδοτούµενες συσκευές συναγερ-
µού. 

(22) Οθόνη και πληκτρολόγιο χειρισµών και ελέγχου 

i. Ο πίνακας θα διαθέτει όλα τα όργανα που απαιτούνται ώστε ο χειριστής εύκολα να ελέγχει και να χει-
ρίζεται το σύστηµα, καθώς και για την λήψη των αναγκαίων πληροφοριών και ενδείξεων. Τουλάχι-
στον θα περιλαµβάνει: 

ii. Οθόνη µε υγρούς κρυστάλλους (LCD) τουλάχιστον τεσσάρων γραµµών, όπου θα φαίνονται το µήνυ-
µα προγραµµατισµού κατά τον συναγερµό, η διεύθυνση, ο τύπος ανιχνευτή, ο χρόνος κλπ. καθώς 
επίσης συναγερµοί που αναµένουν, επιλογή MENU. 

iii. Ένδειξη ανεξάρτητη επίσης της διεύθυνση σε SSD (Seven Segment Display). 

iv. Αναλογική ένδειξη στάθµης σε BAR GRAPH DISPLAY 

v. Φωτεινές ενδείξεις LED (διπλά) για  

- Κανονική τροφοδοσία 

- Γενικός συναγερµός 

- Βλάβη δικτύου 

- Βλάβη εφεδρικής τροφοδοσίας 

- Βλάβη στα κυκλώµατα σειρήνων 

- Αποµονωµένη συσκευή (ISOLATED) 

vi. Τουλάχιστον Ν  παράθυρα συναγερµού για την οµαδοποίηση σε ζώνες των διευθυνσιοδοτουµένων 
ανιχνευτών και µπουτόν µε αντίστοιχες φωτεινές ενδείξεις. 

vii. Πληκτρολόγιο µε 24 τουλάχιστον πλήκτρα για τον προγραµµατισµό και έλεγχο. 

(23) Εκτυπωτής  

Ενσωµατωµένος στον πίνακα θα υπάρχει επίσης εκτυπωτής 40 στηλών που δεν θα χρειάζεται άλλη συντή-
ρηση περάν της αλλαγής ρολού χαρτιού όποτε απαιτείται. 

Θα τροφοδοτείται από τον ίδιο τον πίνακα,. Παράλληλα ο πίνακας θα µπορεί µέσω κατάλληλων εξόδων π.χ. 
πρωτόκολλο RS 232, να συνδεθεί µε Printer εφεδρικό, καθώς επίσης και µε GRAPHER DISPLAY SYSTEM 
σε IBM Compatible PC. 

(24) Τροφοδοτικό 

Η κεντρική µονάδα θα φέρει ενσωµατωµένο τροφοδοτικό για τον πίνακα και όλες τις περιφερειακές συ-
σκευές του θα περιλαµβάνει: 

- Κύρια τροφοδότηση 220 V AC/50 HZ 

- Εφεδρική τροφοδότηση από συσσωρευτές τουλάχιστον 6 ΑΗ ( 24 V DC). 

- Θα έχει τουλάχιστον 1,5 Α ρεύµα φόρτισης 3Α για όλους τους βρόχους 1Α  βοηθητική παροχή 5Α 
ασφάλεια κύριας τροφοδοσίας 

r. ∆ιευθυνσιοδοτούµενοι ανιχνευτές και κοµβία 

Η χρήση διευθυνσιοδοτουµένων (analogue addresable) ανιχνευτών παρέχει την δυνατότητα ακριβούς εντο-
πισµού της θέσης τους εντός του κτιρίου από τον κεντρικό πίνακα. Ο προγραµµατισµός γίνεται µε κατάλλη-
λη κωδικοποιηµένη κάρτα που τοποθετείται στη βάση του ανιχνευτή και οποιοσδήποτε ανιχνευτής τοποθε-
τηθεί στη βάση αυτή "διαβάζει" την δεδοµένη θέση. 

Όλοι οι τύποι των χρησιµοποιουµένων ανιχνευτών θα χρησιµοποιούν κοινή (εναλλάξιµη) βάση. 

Οι ανιχνευτές θα φέρουν λυχνία LED για την ένδειξη της διέγερσής τους ενώ θα έχουν την δυνατότητα να 
τροφοδοτήσουν αποµακρυσµένο φωτεινό επαναλήπτη. 

Σε κάθε κλήση του από τον κεντρικό πίνακα, ο ανιχνευτής θα παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται 
παραπάνω, ενώ ανιχνευτής ή κοµβίο σε διέγερση θα έχει την δυνατότητα παρέµβασης στη ροή πληροφο-
ριών ακόµη και εάν δεν ερωτάται την συγκεκριµένη στιγµή. 

Σε κάθε βρόχο δύο αγωγών θα µπορούν να εξυπηρετούνται µέχρι 126 στοιχεία γραµµής µε διεύθυνση, συ-
µπεριλαµβανοµένων δέκα έξι (16) διευθυνσιοδοτουµένων συσκευών οπτικού και ηχητικού συναγερµού, 
τροφοδοτούµενων από την ίδια ισχύ του διπολικού βρόχου. 

s. Σύστηµα πυρανίχνευσης για τον έλεγχο αυτοµάτων συστηµάτων πυρόσβεσης (CO2 ή και άλλου αερίου) 
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Για τον έλεγχο και την αυτόµατη /χειροκίνηση ενεργοποίηση των µονίµων εγκαταστάσεων πυρόσβεσης 
(π.χ. Υ/Σ Μηχανοστασίων, ) θα χρησιµοποιηθούν ανεξάρτητα για τον κάθε χώρο συµβατικά συστήµατα πυ-
ρανίχνευσης που αποτελούνται από: 

(25) Πίνακα ελέγχου πυρόσβεσης, ο οποίος βασίζεται στην αρχή της διπλής ζώνης (DOUBLE KNOCK SYSTEM) 
µε τις εξής δυνατότητες : 

- Συναγερµός (όταν µόνο η µια από τις δύο ζώνες έχει ενεργοποιηθεί). 

- Προσυναγερµός πυρόσβεσης  (όταν και οι  δύο ζώνες έχουν ενεργοποιηθεί και τίθεται σε λειτουργία 
η χρονοκαθυστέρηση πυρόσβεσης). 

- Ρυθµιζόµενο χρόνο προσυναγερµού. 

- Ελεγχόµενη εντολή πυρόσβεσης προς τον ενεργεποιητή του συστήµατος. 

- Χειροκίνητη πυρόσβεση µε κίτρινο µπουτόν που φέρει προστατευτικό διαφανές πλαστικό κάλυµµα. 

- Θέση σε αυτόµατη ή χειροκίνητη λειτουργία 

- Σύνδεση σε ζώνη των συµβατικών ανιχνευτών, ώστε να µεταφέρονται οι ενδείξεις του στον κεντρικό 
πίνακα πυρανίχνευσης. 

- Μεταφορά ενδείξεως λειτουργίας, βλάβης και συναγερµού ανεξάρτητες για κάθε ζώνη. 

- Χειροκίνητη εντολή ακύρωσης της κατάσβεσης. 

(26) Συµβατικούς πυρανιχνευτές καπνού (ιονισµού ή φωτοηλεκτρονικούς) ή θερµοκρασίας ανάλογα µε τις συν-
θήκες του χώρου, όπως φαίνονται στα σχέδια ή σε άλλες τεχνικές περιγραφές. 

t. Καλώδιο 

Θα είναι διπολικό θωρακισµένο, διατοµής 1,5/2,5 mm2. Ο οπλισµός του καλωδίου θα γειωθεί στην έξοδο και είσο-
δο του πίνακα µόνο. Η τελική επιλογή της διατοµής θα γίνει µε βάση το συνολικό µήκος του καλωδίου και τους πε-
ριορισµούς του κατασκευαστή οίκου ως προς την συνολική ωµική αντίσταση και χωρητικότητα. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

(27) Τύπος:       SR-114 H  

(28) ∆ιατοµή:         1,5 ή 2,5 mm2. 

(29) Mέγιστη τάση λειτουργίας:      500 V Rms ή  750V d.c. 

(30) Τάση δοκιµής µεταξύ καλωδίου – καλωδίου και  

(31) καλωδίου περιβλήµατος:      2000V rms 

(32) Αντίσταση µόνωσης:      ελάχιστη 130 ΜΩ/Km 

(33) Αντίσταση σε φωτιά:      3 ώρες στους 750ο C IEC 331 

(34) Αντίσταση σε φωτιά  µε νερό:     15 λεπτά στους 650ο C 

(35) Θωράκιση:       µε αλουµινοταινία,  120% κάλυψη 

(36) Θερµοκρασία λειτουργίας:      -30ο C έως +90ο C 

(37) Χρώµα περιβλήµατος :      κόκκινο 

1200.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1200.3.1 Γενικά 

Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα γίνει σύµφωνα µε τις παρακάτω διατάξεις : 

a. Συνδέσεις :  

Η σύνδεση των διαφόρων κοµµατιών σωλήνων για τον σχηµατισµό των κλάδων του δικτύου θα γίνεται α-
ποκλειστικά και µόνο µε χρήση συνδέσµων (µούφες), γαλβανισµένων, µε ενισχυµένα χείλη στην περιοχή 
του εσωτερικού σπειρώµατος ("κορδονάτα") και σε διαµέτρους µεγαλύτερες από 4", µε ζεύγος φλαντζών, 
επίσης γαλβανισµένων, που θα περνιούνται εξωτερικά στους σωλήνες και θα κολλιούνται επίσης εξωτερικά. 
Η θέση συγκολλήσεως θα καθαρίζεται τέλεια και θα προστατεύεται µε ψυχρό γαλβάνισµα. Απαγορεύεται 
απόλυτα η χρησιµοποίηση συγκολλήσεως για την, χωρίς φλάντζες, σύνδεση σωληνώσεων µε οποιοδήποτε 
τρόπο (ηλεκτροσυγκόλληση, οξυγονοκόλληση).  

b. Αλλαγές διευθύνσεως :  

Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων για να πετύχουµε την επιθυµητή διαδροµή του δικτύου, θα γίνεται 
κανονικά, µε ειδικά τεµάχια µεγάλης ακτίνας καµπυλότητας (καµπύλες), γαλβανισµένα, µε ενισχυµένα χείλη, 
πλην σε περιπτώσεις σωλήνων µικρής διαµέτρου µέχρι 1", όπου επιτρέπεται η κάµψη µε ειδικό εργαλείο, 
χωρίς ζέσταµα του σωλήνα. Οπωσδήποτε µε την κάµψη του σωλήνα πρέπει να µη παραµορφώνεται η κυ-
κλική διατοµή του, και να µη προκαλείται η παραµικρή βλάβη  ή αποκόλληση του στρώµατος γαλβανίσµα-
τος. Χρήση ειδικών τεµαχίων µικρής ακτίνας καµπυλότητας (γωνίες) επιτρέπεται µόνο σε θέσεις που το επι-
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βάλλουν αξεπέραστα εµπόδια, και πάντοτε µετά από έγκριση της Επιβλέψεως. Οι διακλαδώσεις των σωλή-
νων για την τροφοδότηση των µερικών κλάδων που αναχωρούν, θα γίνεται οπωσδήποτε µε ειδικά εξαρτή-
µατα γαλβανισµένα (ταυ, σταυροί), µε ενισχυµένα χείλη. 

c. Παραλαβή συστολοδιαστολών :  

Προκειµένου για σωληνώσεις µεγάλου µήκους στις οποίες θα µπορούσαν, κατά το ξεκίνηµα και σταµάτηµα 
της λειτουργίας της εγκαταστάσεως, να εµφανισθούν σηµαντικές αυξοµειώσεις του µήκους των  σωληνώ-
σεων λόγω των συστολοδιαστολών πρέπει κατά την διαµόρφωση των δικτύων, να προβλεφθούν διατάξεις 
παραλαβής των συστολοδιαστολών µε τρόπο που να αποκλείει την εµφάνιση επικίνδυνων τάσεων πάνω 
στους σωλήνες. Σαν τέτοιες διατάξεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε η διαµόρφωση του άξονα των σω-
ληνώσεων σε "Ωµέγα", µε σκέλη που να έχουν αρκετό µήκος για την παραλαβή των µετακινήσεων, είτε, σε 
µικρότερες διαµέτρους, µετατόπιση του άξονά τους µε κάµψη των σωλήνων, είτε τέλος ειδικά εξαρτήµατα 
παραλαβής των συστολοδιαστολών. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να γίνει κατάλληλη αγκύρωση των 
σωληνώσεων σε ορισµένα σηµεία, έτσι ώστε οι µετατοπίσεις να παραλαµβάνονται στις επιθυµητές θέσεις. 
Κατά τις διελεύσεις των σωληνώσεων µέσα από δάπεδα ή τοίχους, αυτές θα καλύπτονται µε σωλήνα µεγα-
λύτερης διαµέτρου, για την αποφυγή συγκολλήσεως µε τα οικοδοµικά υλικά. 

d. Στήριξη των σωληνώσεων :  

Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται µε ειδικά στηρίγµατα που θα αγκυρώνονται πάνω σε σταθερά 
οικοδοµικά στοιχεία και που θα επιτρέπουν τη ελεύθερη κατά µήκος συστολοδιαστολή των σωληνώσεων, 
πλην των περιπτώσεων αγκυρώσεως σύµφωνα µε το παραπάνω εδάφιο (γ). Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα 
στηρίζονται,οι µεν µεµονωµένες µε στηρίγµατα που θα στερεώνονται σταθερά πάνω στους σωλήνες και θα 
κρεµιούνται από την οροφή, µέσω µακριάς χαλύβδινης βέργας µε άρθρωση, ενώ οι πολυάριθµες µε ίδια δι-
αδροµή, πάνω σε σιδεροκατασκευή (εγκάρσια σιδερογωνία), κρεµασµένη από την οροφή µε µακριές χαλύ-
βδινες βέργες µε άρθρωση), µε στηρίγµατα µορφής ωµέγα, που θα αποκλείουν την εγκάρσια µετακίνηση 
αλλά θα επιτρέπουν την αξονική. Ισχύουν και εδώ όσα καθορίσθηκαν στο παραπάνω εδάφιο (γ) για τα ση-
µεία αγκυρώσεως. 

e. Απόσταση στηριγµάτων :  

Ο παρακάτω πίνακας θα εφαρµόζεται σε περίπτωση που η διαδροµή των σωλήνων είναι ευθεία και όχι στα 
σηµεία όπου η χρησιµοποίηση βαλβίδων, φλαντζών κλπ δηµιουργεί συγκεντρωµένα φορτία, οπότε και θα 
τοποθετούνται στηρίγµατα απο τις δύο πλευρές. 

 

 ∆ιάµετρος σωλή-
να 

Μέγιστη απόσταση 

στηριγµάτων 

∆ιάµετρος βέργας 

Μέχρι Φ     1" 7' 3/8" 

Φ   1 1/4" 8' 3/8" 

Φ   1 1/2" 9' 3/8" 

Φ   2" 10' 3/8" 

Φ   2 1/2" 11' 1/2" 

Φ   3" 12' 1/2" 

Φ   4" 14' 5/8" 

Φ   5" 16' 5/8" 

Φ   6" 17' 3/4" 

 

Εάν τα στηρίγµατα είναι πυκνότερα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και µικρότερης διατοµής βέργες.  

1200.3.2 ∆οκιµές 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί χωρίς αντίρρηση οποιοδήποτε έλεγχο και δοκιµή των εγκαταστάσεων που θα 
του ζητηθεί από τον επιβλέποντα Μηχανικό, παρουσία του και µέχρι πλήρους ικανοποίησής του. 

Οι δοκιµές τις οποίες ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει επιτυχώς, είναι κατ' ελάχιστον οι παρακάτω: 

(38) ∆οκιµές πιέσεως του δικτύου πυρόσβεσης. 

(39) ∆οκιµές ηλεκτρικών γραµµών και καλωδιώσεων όπως αναφέρεται στα αντίστοιχα κεφάλαια που αφορούν 
τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις . 

(40) Λειτουργικές δοκιµές όλων των οργάνων, µηχανηµάτων και συσκευών (σειρήνες, κουδούνια, ανιχνευτές, 
διακόπτες ροής κλπ.). 

(41) Λειτουργικοί έλεγχοι και δοκιµές αποδόσεως του πυροσβεστικού συγκροτήµατος σύµφωνα µε τις προδια-
γραφές VdS ή NFPA. 
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Για καθένα από αυτόνοµα/αυτόµατα συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο θα γίνει τουλάχιστον µια επιτυχής δο-
κιµή µε προσοµοίωση των συνθηκών πυρκαγιάς στο χώρο που ελέγχουν, πέραν των προηγουµένων ελέγ-
χων και δοκιµών. 

Όλα τα έξοδα των εν λόγω ελέγχων και δοκιµών βαρύνουν τον ανάδοχο. Μόνο η αξία του ηλεκτρικού ρεύ-
µατος για τις δοκιµές βαρύνει τον εργοδότη. 

1200.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
a. Οι τιµές µονάδας των σωλήνων περιλαµβάνουν και την προµήθεια και τοποθέτηση όλων των εξαρτηµάτων 

όπως ειδικών κοµµατιών, αγκίστρων στερέωσης, στηριγµάτων, κλπ. των µη τιµολογούµενων ιδιαίτερα και 
κάθε εργασία κοπής, ελικοτοµής, σύνδεσης, στερέωσης, δοκιµής, καθαρισµού, αποστείρωσης, κλπ. Επίσης 
περιλαµβάνουν τα υλικά και την εργασία για την προστασία των υπογείων σωλήνων, όπως προδιαγράφο-
νται στο τµήµα αυτό. 

b. Οι τιµές µονάδας της εγκατάστασης περιλαµβάνουν την προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και πλήρη εγκα-
τάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και µικρούλικων, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιµών καθώς και 
κάθε άλλη εργασία σχετική µε την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι στο τµήµα αυτό, απαραίτητη όµως για 
την πλήρη και άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

c. Οι τιµές µονάδας των εξαρτηµάτων που τιµολογούνται ιδιαίτερα, περιλαµβάνουν την προµήθεια όλων των 
απαραίτητων υλικών και µικρούλικων, καθώς και κάθε εργασία σύνδεσης προς τους σωλήνες, στερέωσης, 
δοκιµής, καθαρισµού, αποστείρωσης, κλπ. 

d. Οι τιµές µονάδας των µηχανηµάτων ή συγκροτηµάτων µηχανηµάτων, περιλαµβάνουν όλα τα απαραίτητα 
υλικά, µικρούλικα και εξαρτήµατα, που αναφέρονται ή όχι στο τµήµα αυτό και τα αντίστοιχα άρθρα του Τιµο-
λογίου, εκτός αυτών που περιλαµβάνονται σε υπάρχοντα ξεχωριστά τιµολόγια, αναφερόµενα σε όργανα 
αναγκαία για την πλήρη οµαλή και ασφαλή λειτουργία τους. 

e. Επίσης στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται τα κάθε είδους έξοδα που αφορούν τα εργαλεία και τα µηχανή-
µατα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 

1200.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

1200.5.1. Σωληνώσεις 

a. Οι κάθε είδους σωληνώσεις θα επιµετρούνται µετά την πλήρη διαµόρφωση και τοποθέτηση των κατ' άξονα 
και µε αφετηρία ή τέρµα µήκους την τοµή των αξόνων δύο διασταυρωµένων σωλήνων. Κατά την επιµέτρη-
ση του σωλήνα δεν αφαιρούνται τα µήκη των κάθε είδους δικλείδων που παρεµβάλλονται. 

b. Τα κάθε είδους στηρίγµατα σωληνώσεων είτε αγκυρούµενα σε τοίχους ή αναρτόµενα από τη οροφή δεν 
επιµετρούνται ιδιαίτερα, θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται στις εργασίες σωληνώσεων, θα επιµετρούνται µό-
νον οι επί οροφής ή τοίχων σιδηρές κατασκευές οµαδικής ανάρτησης επάνω στις οποίες στηρίζονται τα 
στηρίγµατα των σωλήνων. 

c. Από τα ειδικά τεµάχια σχηµατισµού και σύνδεσης των σωληνώσεων επιµετρούνται ιδιαίτερα µόνον οι λυό-
µενοι τύπου ρακόρ και φλάντζες. 

d. Οι φλάντζες για την προσαρµογή οργάνων, δικλείδων, συσκευών και µηχανηµάτων δεν επιµετρούνται, αλλά 
θεωρούνται ότι τα συνοδεύουν και περιλαµβάνονται στην τιµή τους. 

1200.5.2 Όργανα και δικλείδες 

Τα κάθε είδους όργανα µέτρησης, διακοπής και διαχωρισµού ροής (π.χ. δικλείδες, φίλτρα κλπ.) που παρεµβάλ-
λονται στα δίκτυα σωληνώσεων επιµετρούνται κατά κοµµάτια πλήρη µε τα εξαρτήµατα που τα συνοδεύουν όπως 
καθορίζονται στο Τιµολόγιο. 

1200.5.3 Μεταλλικές κατασκευές 

a. Οι µεταλλικές κατασκευές θα επιµετρούνται σε χιλιόγραµµα και θα ζυγίζονται µετά την πλήρη διαµόρφωση 
τους µαζί µε τους κοχλίες συναρµολογήσεως των λυοµένων τεµαχίων και των στηριγµάτων ή κοχλιών α-
γκύρωσης. 

b. Κατασκευές από σιδηρά ελάσµατα, γαλβανισµένα ή όχι, που διαµορφώνονται σε δεξαµενές, δοχεία ύδατος, 
κλπ. θα ζυγίζονται µαζί µε τις σιδηρές ράβδους ενίσχυσης των τοιχωµάτων τους, των παρεµβυσµάτων στε-
γανότητας κλπ. (Οι κατασκευές από µορφοσίδηρο για ενίσχυση και στερέωση τεµαχίων από λαµαρίνα απο-
τιµούνται µε την ίδια τιµή κατά χιλιόγραµµο). 

c. Κατασκευές από µορφοσίδηρο θα ζυγίζονται µαζί µε τα µέρη τους από σιδηρή ελάσµατα π.χ. κοµβοελά-
σµατα κλπ. (τα σιδηρά ελάσµατα αποτιµούνται σ' αυτή την περίπτωση µε την κατά χιλιόγραµµο τιµή του 
µορφοσίδηρου). 
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1200.5.4 Βαφή Σωλήνων  

Η βαφή σωλήνων θα επιµετράται κατά είδος βαφής και για µέτρο σωλήνα σε µέτρα πραγµατικού αξονικού µήκους 
σωληνώσεων. 

1200.5.5 Μηχανήµατα και Συσκευές  

a. Μηχανήµατα και συσκευές επιµετρούνται σε κοµµάτια µε τα συνοδεύοντα στοιχεία και εξαρτήµατα προς 
ολοκλήρωση τους, όπως καθορίζεται σε κάθε περίπτωση στο Τιµολόγιο. 

i. Συστήµατα Κατάσβεσης µε Νερό 

ii. Οι πυροσβεστικές φωλιές επιµετρούνται κατά κοµµάτια πλήρους εγκατεστηµένα  

iii. Φορητά Μέσα Πυρόσβεσης 

iv. Οι φορητοί πυροσβεστήρες επιµετρούνται κατά κοµµάτια πλήρως εγκατεστηµένα. 

b. ∆εν επιµετρούνται ιδιαίτερα οι απαιτούµενες πρόσθετες φλάντζες σύνδεσης, λυόµενοι σύνδεσµοι, σωληνώ-
σεις και αγωγοί εσωτερικής συνδεσµολόγησης του µηχανήµατος ή συσκευής, και γενικά κάθε εξάρτηµα α-
παιτούµενο για την διαµόρφωση του µηχανήµατος ή συσκευής σε αυτοτελή µονάδα. 

c. Επιµετρούνται ιδιαίτερα οι κατασκευές εδράσεων (σιδηροκακατασκευές ή βάθρα από σκυρόδεµα) όχι όµως 
και τα στοιχεία αγκύρωσης και στερέωσης (π.χ. βίδες, στηρίγµατα, κλπ) ή ο χρησιµοποιούµενος φελλός ή 
άλλη κατασκευή αντιδονιστικής έδρασης ή σύνδεσης, εφ' όσον αυτά θεωρούνται ότι συνοδεύουν το µηχάνη-
µα ή συσκευή. 

1200.5.6 Συµπληρωµατικές Οικοδοµικές Εργασίες  

a. Οι εκσκαφές τάφρων θα επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα δηµιουργηµένου κενού, µε βάση τις απαιτούµενες 
διαστάσεις και του βάθους εκσκαφής που θα έχει εγκριθεί. Το ύψος εκσκαφής θα λαµβάνεται κατά περί-
πτωση από την στάθµη της ελεύθερης επιφάνειας του εδάφους ή του πυθµένα των γενικών εκσκαφών µε 
βάση τα υψοµετρικά στοιχεία που θα έχουν ληφθεί προηγουµένως. 

b. Οι επιχώσεις τάφρων θα επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα καταλαµβανόµενου όγκου µετά την συµπύκνωση. 
Ο όγκος των σωληνώσεων ή των κατασκευών που έχουν εγκλεισθεί θα αφαιρείται. Κάθε µεταφορά προϊό-
ντων εκσκαφών µέσα στο εργοτάξιο ή στους χώρους επίχωσης ή σε άλλους χώρους για προσωρινή από-
θεση για οποιοδήποτε αιτία, δεν θα επιµετράται ιδιαίτερα αλλά θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνεται στην τιµή 
των εκσκαφών. 

c. Το σκυρόδεµα κοιτόστρωσης και εγκιβωτισµού θα επιµετράται σε κυβικά µέτρα πραγµατικού όγκου. 
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1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 

1220.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδε-
δειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης αερισµού – θέρµανσης και κλιµατισµού  σε κτίρια, στους ελέγχους 
και δοκιµές της εγκατάστασης και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων ειδών ερ-
γασιών που περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. 

Η εγκατάσταση αερισµού-θέρµανσης-κλιµατισµού  αποτελείται από: 

(42) ∆ίκτυα σωληνώσεων 

(43) ∆ικλείδες και λοιπός εξοπλισµός δικτύου  

(44) Συλλέκτες - όργανα ενδείξεων 

(45) ∆ίκτυα αεραγωγών 

(46) Μονώσεις 

(47) Στόµια 

(48) Κυκλοφορητές - αντλίες  

(49) Ανεµιστήρες 

(50) Λεβητοστάσιο 

(51) Ψυχροστάσιο 

(52) Κλιµατιστικές µονάδες - FCU’S 

(53) Θερµαντικά σώµατα 

(54) Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες  

(55) Τοπικές Μονάδες κλιµατισµού-SPLIT 

1220.2 Υλικά 

1220.2.1 ∆ίκτυα σωληνώσεων 

a. Τα δίκτυα διευλευσης υγρού και αερίου προς την εξωτερική µονάδα θα κατασκευαστυεί από χαλκοσωλήνα 
µονωµένο σύµφωνα µε τις τρέχουσες προδιαγραφές. 

b. Στήριξη των Σωληνώσεων 

 Θα χρησιµοποιηθούν διαιρούµενα στηρίγµατα ή τυποποιηµένα στηρίγµατα τύπου U. 

c. Λοιπά ∆ίκτυα Σωληνώσεων 

v. ∆ίκτυα Σωληνώσεων Νερού Συµπύκνωσης και Αποχέτευσης Συµπυκνωµάτων Μονάδων Ανεµιστήρα 
– Στοιχείου 

- Για σωληνώσεις µέχρι 4" χρησιµοποιούνται µαύροι γαλβανισµένοι χαλυβδοσωλήνες  κατά DIN 
2440 

- Για σωληνώσεις από 4 1/2" έως 6" χρησιµοποιούνται µαύροι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή 
κατά DIN 2450/64 BAR  

- Για σωληνώσεις άνω των  6" χρησιµοποιούνται µαύροι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά 
DIN 2450/64 BAR  

- Για εξαρτήµατα: 

- Για σωληνώσεις µέχρι  2" χρησιµοποιούνται γαλβανισµένα κοχλιωτά κατά DIN 2950 

- Για σωληνώσεις από 2 1/2" έως  4" χρησιµοποιούνται γαλβανισµένα κοχλιωτά κατά DIN 2950 

- Για σωληνώσεις άνω των 4" χρησιµοποιούνται ζεύγη φλαντζών   

1220.2.4 ∆ίκτυα αεραγωγών 

a. ∆ίκτυα Αεραγωγών Χαµηλής Πίεσης 

vi. Αεραγωγοί Ορθογωνικής ∆ιατοµής Χαµηλής Πίεσης 

Αυτοί θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένα χαλυβδόφυλλα µε πάχος γαλβανίσµατος 275 gr/m2, 
των οποίων το πάχος θα καθορίζεται από την µεγαλύτερη διάσταση της διατοµής κάθε τµήµατος αε-
ραγωγού, όπως πιο κάτω : 
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Μεγαλύτερη ∆ιάσταση 
Αεραγωγού 

Πάχος λαµαρίνας 

 

Σύνδεση Απόσταση µεταξύ 
εγκαρσίων ραφιών 

0-500 mm 0,6 mm Συρτάρι (1) - 

501-600 mm 0,8 mm Συρτάρι (1) - 

601-990 mm 0,8 mm Προφίλ 20 mm (2) 1500 mm 

1000-1490 mm 1,0 mm Προφίλ 30 mm (2) 1200 mm 

1500-2000 mm 1,25 mm Προφίλ 40 mm (2) 1000 mm 

vii. Ειδικές ∆ιατάξεις 

Σε µερικές θέσεις του δικτύου αεραγωγών (όπως στα σχέδια ή όπως εδώ καθορίζεται), προβλέπεται 
η εγκατάσταση διαφραγµάτων ρύθµισης ποσότητας αέρα ή διαχωρισµού. 

Αυτά θα είναι τυποποιηµένα, αναγνωρισµένου κατασκευαστή, φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας, πά-
χους 1.25 mm, θα είναι µονόφυλλα για ύψος αεραγωγού µέχρι 250 mm και πολύφυλλα για µεγαλύτε-
ρο ύψος αεραγωγού, και θα φέρουν µοχλό χειρισµού από τα έξω, µε διάταξη ακινητοποίησης. 

Σε όλες τις θέσεις του δικτύου αεραγωγών που επιβάλλεται από τους κανονισµούς θα εγκαταστα-
θούν διαφράγµατα πυρασφάλειας (fire dampers), κατασκευασµένα κατά τα προβλεπόµενα από τον 
Κανονισµό NFPA 90A των Η.Π.Α. και ωρών αντοχής σε φωτιά, σύµφωνα µε τον πυροφραγµό που 
διαπερνά. 

Τα διαφράγµατα πυρασφάλειας θα είναι γενικά µονόφυλλα, µε περιστρεφόµενη λεπίδα, που θα ενερ-
γοποιείται, είτε ηλεκτρικά µε µαγνήτη και ελατήριο κράτησης στη θέση "κλειστό" (εντολή από το κέ-
ντρο πυρασφάλειας), είτε µε τήξη του κατάλληλου συνδέσµου. Μπορεί να χρησιµοποιηθούν και πο-
λύφυλλα διαφράγµατα τύπου κουρτίνας. 

viii. Αεραγωγοί Κυκλικής ∆ιατοµής 

Οι αεραγωγοί κυκλικής διατοµής θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένα χαλυβδόφυλλα, που το πά-
χος τους θα καθορίζεται από την διάµετρο του αεραγωγού, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

∆ιάµετρος Αεραγωγού Πάχος Λαµαρίνας 

Μέχρι 20 cm 0,60 mm 

21 cm µέχρι 50 cm 0,80 mm 

51 cm µέχρι 100 cm 1,00 mm 

από 101 cm και άνω 1,25 mm 

Προκειµένου περί εξαρτηµάτων αλλαγής διεύθυνσης ή διακλάδωσης αεραγωγών, θα χρησιµοποιη-
θούν τυποποιηµένα είδη µε κεντρική ακτίνα καµπυλότητας, ίση µε 1 1/2 φορά την διάµετρο του αερα-
γωγού. Ειδικά οι καµπύλες 90 µοιρών µπορεί να είναι αρθρωτές των 5 τεµαχίων, αλλά µε µέση ακτί-
να καµπυλότητας, όπως και για τις τυποποιηµένες. 

ix. Εύκαµπτοι Αεραγωγοί 

Οι εύκαµπτοι αεραγωγοί θα είναι κατασκευασµένοι από συνθετικές ίνες, π.χ. ίνες υαλοβάµβακα και 
βινίλιου, που θα φέρονται σε σκελετό από χαλύβδινο σπειροειδές σύρµα ή από αλουµίνιο, µε εξωτε-
ρικό στεγανό περίβληµα και θερµοηχοµονωτική επένδυση ισοδύναµη µε υαλοβάµβακα πάχους 13 
mm τουλάχιστον. 

b. ∆ιαφράγµατα Ρύθµισης Ροής 

Όλα τα διαφράγµατα θα είναι επαρκώς άκαµπτα για να αποφευχθεί το φτερούγισµα. Η διαφυγή αέρα µέσα 
από τα διαφράγµατα όταν είναι στην πλήρως κλειστή θέση δεν θα ξεπερνά το 2.5% της µέγιστης υπολογι-
σµένης ποσότητας αέρα στον αεραγωγό. 

Όλα τα διαφράγµατα των αεραγωγών θα είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα σταθεροποίησης της θέσης ανοίγ-
µατος και µε δείκτη της θέσης τους. 

c. Πολύφυλλα ∆ιαφράγµατα 

Τα φύλλα του διαφράγµατος θα λειτουργούν µε την αρχή των αντίθετων φύλλων εκτός αν χρειάζονται µόνο 
για αποµόνωση στην οποία περίπτωση µπορούν να διαταχθούν για παράλληλη λειτουργία. 

Κάθε ένα φύλλο διαφραγµάτων δεν θα υπερβαίνει τα 250 mm σε ύψος. 

Κάθε φύλλο πολύφυλλου διαφράγµατος θα αποτελείται από µία ή δύο πλάκες υλικού του ίδιου πάχους ό-
πως ο σχετικός αεραγωγός και θα προσαρµόζεται άκαµπτα σε κάθε πλευρά σε ένα άξονα λειτουργίας, τα 
άκρα του οποίου θα παίρνουν ρουλεµάν. 

Τα άκρα των αξόνων θα συνδέονται έτσι ώστε µία κίνηση της χειρολαβής λειτουργίας θα κινεί ταυτόχρονα 
όλα τα φύλλα κατά τον ίδιο βαθµό. 

∆ίπλα σε κάθε πολύφυλλο διάφραγµα θα υπάρχει µία θυρίδα επιθεώρησης. 



 

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων  σελ. 183 

d. ∆ιαφράγµατα µίας Πτέρυγας 

Σε σύστηµα αεραγωγών πλάτους µέχρι 400 mm και ύψους µέχρι 250 mm, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
διαφράγµατα µίας πτέρυγας. Η πτέρυγα θα είναι κατασκευασµένη από ένα έλασµα τουλάχιστον 1,6 mm 
πάχους και κατάλληλα άκαµπτη. Το ένα άκρο του άξονα του διαφράγµατος θα περιστρέφεται σε ρουλεµάν. 
Το άλλο άκρο θα εκτείνεται έξω από το περίβληµα του διαφράγµατος µε µία χειρολαβή λειτουργίας και ένα 
τεταρτοκύκλιο. 

Τα τεταρτοκύκλια και οι χειρολαβές λειτουργίας θα είναι από σκληρό χυτό αλουµίνιο. 

Τα τεταρτοκύκλια θα είναι ασφαλώς προσαρµοσµένα στους άξονες των διαφραγµάτων, θα είναι δε καλά 
προσαρµοσµένοι στους σωλήνες υποδοχής των τεταρτοκυκλίων ώστε να εµποδίζουν οποιαδήποτε κίνηση 
των διαφραγµάτων όταν οι πτέρυγες τους είναι ασφαλισµένες. 

e. ∆ιαφράγµατα Πυρασφαλείας 

Τα διαφράγµατα πυρασφάλειας θα είναι διάρκειας αντοχής 1 1/2 ώρας (90 min) που θα βεβαιώνεται από 
πιστοποιητικό του Αµερικάνικου οργανισµού UL (Underwriters Laboratories) ή άλλου ισοδύναµου. 

Το κέλυφος των διαφραγµάτων και τα κινητά µέρη τους θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένα χαλύ-
βδινα ελάσµατα, ενώ τα ελατήριά τους θα είναι ανοξείδωτα. 

Τα διαφράγµατα πυρασφάλειας θα αποτελούνται από κέλυφος, πτερύγια (blades), αντίβαρα, µοχλό χειροκί-
νησης, εύτηκτο σύνδεσµο, βίδα για ρύθµιση, θυρίδα επιθεώρησης, µηχανική µανδάλωση, ηλεκτρικό διακό-
πτη και δείκτη θέσης προκειµένου για διαφράγµατα που θα εγκατασταθούν σε θέσεις µη ορατές. 

1220.2.6 Στόµια 

f. Γενικά 

Τα στόµια θα είναι από αλουµίνιο (εκτός από τα στόµια ψευδοδαπέδου), ανοδικά οξειδωµένα σε χρώµα ε-
κλογής της επίβλεψης. 

g. Στόµια Προσαγωγής Οροφής Τετραγωνικά, Ορθογωνικά ή Κυκλικά, βαµµένα µε “Powder Coating” 

Αυτά θα είναι σχήµατος τετραγωνικού, ορθογωνικού ή κυκλικού αποτελούµενα από συγκεντρωτικά ελάσµα-
τα από ανοδιωµένο αλουµίνιο, των οποίων η µορφή και η θέση θα είναι κατάλληλη για την επίτευξη του επι-
θυµητού διαγράµµατος κατεύθυνσης του αέρα, καλαίσθητης εµφάνισης, κατάλληλα για εγκατάσταση στην 
οροφή (ψευδοροφή). Τα στόµια θα εκτοξεύουν τον αέρα προς µία, δύο, τρεις ή τέσσερις διευθύνσεις. Στα τε-
τραγωνικού σχήµατος τα συγκεντρωτικά ελάσµατα θα είναι ρυθµιζόµενου ύψους (µε κοχλία). 

Κάθε στόµιο θα είναι εφοδιασµένο µε τετραγωνικό ή ορθογωνικό "λαιµό" εισόδου του αέρα, µε διάφραγµα 
ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, σχήµατος τετραγωνικού µε φύλλα κινούµενα αντίθετα ανά δύο , όπως 
και περσιδωτή σχάρα ισοκατανοµής του αέρα σε όλη την επιφάνεια του στοµίου, µε ρυθµιζόµενες περσίδες. 

Η θέση των περσίδων της σχάρας θα ρυθµίζεται κατά την τοποθέτησή της και το άνοιγµα του διαφράγµατος 
θα ρυθµίζεται από µπροστά µέσω προεξόχοντος στρεπτού άξονα. 

Κάθε στόµιο θα φέρει παρέµβυσµα από αφρώδες ελαστικό για την στεγανή προσαρµογή του στην ψευδο-
ροφή. 

h. Στόµια Προσαγωγής Ορθογωνικά κατάλληλα για τοποθέτηση στον Τοίχο ή Αεραγωγό, Βαµµένα µε “Powder 
Coating” 

Αυτά θα έχουν σχήµα ορθογωνικό από ανοδιωµένο αλουµίνιο, µε δύο σειρές ρυθµιζόµενες περσίδες, από 
τις οποίες η µία (εµπρόσθια) από κατακόρυφες περσίδες και η άλλη (οπίσθια) από οριζόντιες και µε ρυθµι-
στικό διάφραγµα πίσω από τις περσίδες, πολύφυλλο, µε φύλλα κινούµενα αντίθετα ανά δύο (OPPOSED 
BLADE DAMPER). 

Τόσο η κλίση των περσίδων, όσο και το άνοιγµα του διαφράγµατος, πρέπει να µπορούν να ρυθµίζονται από 
τις εµπρόσθιες περσίδες µε ειδικούς µοχλούς που θα συνοδεύουν τα στόµια. 

Κάθε στόµιο θα φέρει το αναγκαίο πλαίσιο για κρυφή στήριξη. 

Επίσης, κάθε στόµιο θα φέρει παρέµβυσµα από αφρώδες ελαστικό για τ ην στεγανή προσαρµογή του στον 
αεραγωγό. 

i. Γραµµικά Στόµια Οροφής ή Τοίχου 

Τα γραµµικά στόµια οροφής ή τοίχου θα είναι µε εγκοπές µίας ή δύο κατευθύνσεων, κατασκευασµένα από 
ανοδειωµένο αλουµίνιο, βαµµένα µε “Powder Coating”. 

Τα στόµια θα είναι εφοδιασµένα µε εκτροπέα ώστε σε κάθε εγκοπή να γίνεται ρύθµιση της δέσµης αέρα από 
0-180ο, επίσης θα φέρουν ρυθµιστή παροχής αέρα από 0-100%. Ο εκτροπέας θα εργάζεται ανεξάρτητα 
από τον ρυθµιστή παροχής αέρα, η δε εκτροπή του αέρα δεν θα επηρεάζεται από την παροχή. 

Η σύνδεση των στοµίων επί του αεραγωγού plenum θα γίνεται µε ειδικούς συνδετήρες ώστε να µη φαίνονται 
οι βίδες στερεώµατος. 

d. Στόµια Ψευδοδαπέδου  
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Τα στόµια αυτά θα είναι πλάκες διαστάσεων 60x60 εκ., όπως αυτές που χρησιµοποιούνται για την κατα-
σκευή του ψευδοδαπέδου, αλλά θα είναι διάτρητες (perforated) για τη διέλευση του αέρα από το ψευδοδά-
πεδο στον χώρο. 

Στην από κάτω πλευρά του στοµίου θα υπάρχει διάφραγµα, που ολισθαίνει, για τη ρύθµιση της παροχής 
του αέρα. 

e. Στόµια Ανακυκλοφορίας ή Απαγωγής Αέρα 

Προβλέπεται η εγκατάσταση κατάλληλου τύπου στοµίων απαγωγής αέρα, δηλαδή στοµίων ορθογωνικών 
για την τοποθέτηση στον τοίχο ή οροφή, ή αεραγωγούς. 

Αυτά θα φέρουν σειρά σταθερών ή κινητών οριζοντίων περσίδων και πίσω από αυτά ρυθµιστικό διάφραγµα 
της ποσότητας του αέρα, πολύφυλλο, µε φύλλα κινούµενα αντίθετα ανά δύο, ρυθµιζόµενο από εµπρός µέ-
σω κατάλληλου εργαλείου, που συνδέει το στόµιο. Τα στόµια αυτά θα φέρουν παρέµβυσµα για την στεγανή 
προσαρµογή τους στον αεραγωγό, στον τοίχο ή στην οροφή. 

f. ∆ισκοειδείς Βαλβίδες Απαγωγής Αέρα 

Οι βαλβίδες αυτές θα χρησιµοποιηθούν όπου δείχνονται στα σχέδια κυρίως για απαγωγή αέρα από τουαλέ-
τες ή άλλους µικρούς χώρους. 

Οι δισκοειδείς βαλβίδες θα είναι κατασκευής αλουµινίου powder coated και θα περιλαµβάνουν ένα βασικό 
πλαίσιο και ένα κεντρικό δίσκο προσαρµοσµένο σε µία κεντρική βίδα. 

Η ποσότητα του όγκου του απαγώµενου αέρα θα ρυθµίζεται µε την περιστροφή του κεντρικού δίσκου. 

Τα κριτήρια θορύβου θα διατηρούνται σε χαµηλά επίπεδα καθώς η ροή αέρα θα ελαττώνεται. 

g. Περσίδες για ∆ιακίνηση Αέρα 

Αυτές θα είναι κατάλληλες για τοποθέτηση πάνω σε πόρτες ή τοίχους και θα αποκλείουν την οπτική επικοι-
νωνία . Θα αποτελούνται από αλουµινένια ελάσµατα µορφής ανεστραµµένου V και θα έχουν πλαίσιο και 
από τις δύο πλευρές της πόρτας ή του τοίχου, κατάλληλο για το πάχος, κάθε φορά, της πόρτας ή του τοί-
χου. 

h. Ανοίγµατα Θυρών για ∆ιέλευση Αέρα 

Η διέλευση αέρα από χώρο σε χώρο, µπορεί να γίνει από άνοιγµα (κόψιµο) στο κάτω µέρος της πόρτας 
που παρεµβάλλεται µεταξύ των δύο χώρων (Undercut). 

Αυτό επιτρέπεται για παροχή αέρα µέχρι 100 κ.µ./ώρα για µονόφυλλες πόρτες ανοίγµατος 0,70 έως 0,80 µ. 
(για µεγαλύτερες παροχές θα εγκαθίσταται στην πόρτα περσίδα σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο). 
Αυτό εφαρµόζεται κυρίως σε µικρούς χώρους υγιεινής. 

i. Στόµια Λήψης Νωπού Αέρα ή Απόρριψης Αέρα στο Ύπαιθρο 

Αυτά θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε εξωτερικούς τοίχους για την λήψη νωπού αέρα ή απόρριψης 
αέρα στο ύπαιθρο. Τα στόµια αυτά θα έχουν µία σειρά σταθερών οριζοντίων πτερυγίων µε κλίση 45ο και θα 
είναι διαµορφωµένα κατά τρόπο που θα αποκλείει την είσοδο βρόχινων νερών. 

Τα στόµια λήψης νωπού αέρα θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένη λαµαρίνα και θα φέρουν εσωτε-
ρικό µεταλλικό πλέγµα. 

Όταν συγκεντρώνονται πολλές απορρίψεις αέρα στο δώµα, τότε θα µορφώνεται στο δώµα κατασκευή από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα πάνω στην οποία θα προσαρµόζονται τα στόµια απόρριψης. 

1220.2.8 Ανεµιστήρες 

j. Φυγοκεντρικοί Ανεµιστήρες 

Οι ανεµιστήρες θα είναι φυγοκεντρικοί, απλής αναρρόφησης, πλήρως προκατασκευασµένοι και δοκιµασµέ-
νοι στο εργοστάσιο κατασκευής τους, συγκροτηµένοι µε τον ηλεκτροκινητήρα τους σε ενιαίο σύνολο, σε κοι-
νή µεταλλική βάση και περιλαµβάνουν τα ακόλουθα : 

(1) Τον δροµέα (πτερωτή) του ανεµιστήρα, µε τα πτερύγια κεκλιµένα κατά τη φορά της περιστροφής  µε το κέ-
λυφός του, µεγέθους επαρκούς ώστε η προδιαγραφόµενη παροχή αέρα να εξέρχεται µέσω του αντίστοιχου 
στοµίου του ανεµιστήρα µε ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα ……..m/s. Ο ανεµιστήρας µε τον άξονά του θα 
είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένος, προς επίπεδα και ακτινικά, για επίτευξη λειτουργίας αθόρυ-
βης και απαλλαγµένης από κραδασµούς. Ο κώνος αναρρόφησης προβλέπεται αεροδυναµικής µορφής, ώ-
στε να επιτυγχάνεται είσοδος αέρα χωρίς στροβιλισµούς, απώλειες πίεσης και θόρυβο. 

(2) Ηλεκτροκινητήρα 1450 στροφών ανά λεπτό (ή λιγότερο) προστασίας ΙΡ 54, επαρκούς ισχύος για την κάλυ-
ψη της απαιτούµενης για λειτουργία στο άξονα του ανεµιστήρα, κατά τα δεδοµένα του κατασκευαστή, µε 
περιθώριο 20% τουλάχιστον. 

(3) Σύστηµα µετάδοσης της κίνησης από τον ηλεκτροκινητήρα στον ανεµιστήρα µε αυλακοφόρες τροχαλίες και 
τραπεζοειδείς ιµάντες, µεταβλητής σχέσης µετάδοσης, ώστε του οποίου θα είναι δυνατόν χωρίς αλλαγή των 
τροχαλιών, να ρυθµιστούν οι στροφές του ανεµιστήρα κατά ± 10% τουλάχιστον γύρω από τις κανονικές, δη-
λαδή των στροφών λειτουργίας µε τις προδιαγραφόµενες συνθήκες. 
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(4) Κοινή βάση: Το συγκρότηµα θα φέρεται σε κοινή µεταλλική βάση ισχυρής κατασκευής, που θα είναι εφοδια-
σµένη µε διάταξη ρύθµισης της τάνυσης των ιµάντων. Στις θέσεις στήριξης του ηλεκτροκινητήρα θα προ-
βλέπεται αντιδονητική διάταξη. 

(5) Προστατευτικό κάλυµµα : Ο ηλεκτροκινητήρας και το σύστηµα µετάδοσης της κίνησης θα καλύπτονται µε 
αφαιρετό µεταλλικό κάλυµµα, που θα φέρει κατάλληλα ανοίγµατα για τον αερισµό και για µέτρηση στροφών. 

(6) Κάθε ανεµιστήρας θα συνοδεύεται από µικρά εύκαµπτα τεµάχια αεραγωγών από ανθεκτικό άκαυστο ελα-
στικό, για την σύνδεση των αντίστοιχων στοµίων του µε τους αεραγωγούς αναρρόφησης και κατάθλιψης. 

Η ρύθµιση της παροχής του αέρα στους ανωτέρω χώρους θα εξασφαλίζεται µε ρύθµιση των στροφών του 
αντίστοιχου ανεµιστήρα, µέσω του Συστήµατος Ελέγχου, µε βάση την διατήρηση σταθερής ταχύτητας στον 
αεραγωγό προσαγωγής ή επιστροφής. Η µέτρηση της ταχύτητας θα πραγµατοποιείται µε κατάλληλο αισθη-
τήριο ταχύτητας αεραγωγού ως εξής : 

Τάση τροφοδότησης:  24AC ή 20VDC, +15%, -10% 

Σήµα εξόδου:   0 ÷ 10V 

Περιοχή µέτρησης:   0 ÷ 15 m/s 

Ακρίβεια:    ±5% περιοχής µέτρησης 

Γραµµικότητα:   ±5% περιοχής µέτρησης 

Επαναληπτικότητα:   ±1% περιοχής µέτρησης 

Θερµοκρασία λειτουργίας:  Αισθητήριο - 10 έως + 600C 

     Κιβώτιο          0 έως + 500C 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση των ανεµιστήρων θα εκτελεσθεί στεγανή, θα ξεκινά από τον αντίστοιχο πίνακα κί-
νησης και η τελική σύνδεση θα είναι εύκαµπτη, προστατευόµενη σε εύκαµπτο χαλύβδινο σωλήνα. 

k. Αξονικοί Ανεµιστήρες 

Οι ανεµιστήρες θα επιλεγούν να λειτουργούν στην πιο αποδοτική περιοχή της καµπύλης πίεσης - παροχής 
στην οποία η λειτουργία του ανεµιστήρα παρουσιάζει ευστάθεια και είναι αθόρυβη. 

Ο κατασκευαστής θα εγγυηθεί για την απόδοση του ανεµιστήρα και θα δώσει στοιχεία σχετικά µε την στάθ-
µη θορύβου στις συνθήκες λειτουργίας του ανεµιστήρα. 

Οι αξονικοί ανεµιστήρες θα είναι τύπου µίας βαθµίδας µε την πτερωτή συνδεδεµένη µε ανεξάρτητο κινητή-
ρα. Τα πτερύγια της πτερωτής θα είναι µεταβλητής κλίσης. 

Το περίβληµα θα είναι γερά κατασκευασµένο από µαλακό χάλυβα, ενισχυµένο έτσι ώστε να αποφεύγεται ο 
τυµπανισµός και οι κραδασµοί. 

Για τη στερέωσή τους, θα χρησιµοποιηθούν αντικραδασµικά στηρίγµατα, αναγνωρισµένου κατασκευαστή. 
Το µέγεθος τους θα πρέπει να υπολογισθεί, σύµφωνα µε το βάρος και τις στροφές λειτουργίας του ανεµι-
στήρα και σύµφωνα µε τις υποδείξεις του φυλλαδίου τεχνικών χαρακτηριστικών και υπολογισµού του κατα-
σκευαστή των στηριγµάτων.  

Οι αεραγωγοί εισόδου-εξόδου θα τερµατίζουν σε φλαντζωτά δακτυλίδια για την εύκολη αφαίρεσή τους. 

Το µήκος του περιβλήµατος θα είναι µεγαλύτερο από το µήκος του ανεµιστήρα και κινητήρα, έτσι ώστε να 
µπορεί να αφαιρείται ολόκληρο το τµήµα χωρίς να γίνεται επέµβαση στους διπλανούς αεραγωγούς. 

Οι εύκαµπτοι σύνδεσµοι θα τοποθετηθούν όπως προδιαγράφεται στην είσοδο και την έξοδο για την σύνδε-
ση µε τους αεραγωγούς για να αποφευχθεί η µεταβίβαση των κραδασµών στο σύστηµα των αεραγωγών. 

Οι πτερωτές θα είναι από χάλυβα ή αλουµίνιο, τα δε πτερύγια θα είναι στερεωµένα στον οµφαλό, ή εναλλα-
κτικά τα πτερύγια και ο οµφαλός θα έχει στερεωθεί µε σφήνα σε ένα άξονα από µαλακό χάλυβα και το σύ-
νολο θα έχει ζυγοσταθµιστεί στατικά και δυναµικά. 

Οι άξονες θα εδράζονται σε δύο έδρανα, τα οποία µπορεί να είναι είτε ένσφαιρα είτε µε κυλίνδρους.  

Τα λιπαινόµενα σηµεία θα φτάσουν µέχρι το εξωτερικό του περιβλήµατος. 

l. Εξαεριστήρας Στέγης  

Οι εξαεριστήρες αυτοί είναι φυγοκεντρικοί, µε ιµάντες και ηλεκτροκινητήρες που θα είναι κατάλληλοι για 
σύνδεση σε δίκτυο 400/50/3 ή 230/50/1, µε στροφές από ……. ανά λεπτό, αθόρυβης λειτουργίας. 

Οι εξαεριστήρες θα φέρουν κάλυµµα από χαλυβδοέλασµα, που θα προστατεύεται καλά από τις καιρικές 
συνθήκες, ή από πολυεστέρα σε κυλινδρική ή σφαιρική µορφή. Το κάλυµµα περιφερειακά θα φέρει άνοιγµα 
εξόδου του αέρα που θα προστατεύεται από πλέγµα, από υλικό ανθεκτικό στις διαβρώσεις και αρκετά πυ-
κνό για να εµποδίζεται η είσοδος ξένων σωµάτων. 

Ο εξαεριστήρας µε τον ηλεκτροκινητήρα και το κάλυµµά του θα είναι τοποθετηµένος σε κοινή µεταλλική βά-
ση, σχήµατος τετράγωνου, από ισχυρό χαλυβδοέλασµα µε ενισχύσεις. 
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Η βάση θα καταλήγει σε χείλη στραµµένα προς τα κάτω που θα σκεπάζουν την απόληξη του ανοίγµατος 
αναρρόφησης του ανεµιστήρα κατά τρόπο που θα αποκλείεται η είσοδος βροχής και υγρασίας στο άνοιγµα. 
Όλα τα µεταλλικά µέρη του συγκροτήµατος θα είναι προστατευµένα από τις διαβρώσεις. 

Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι ασύγχρονος, βραχυκλωµένου δροµέα, στεγανός ΙΡ 54 (τελείως καθαρός), µε 
επαρκή ισχύ για την λειτουργία του εξαεριστήρα, µε περιθώριο τουλάχιστον 20%. Για το σύστηµα µετάδο-
σης της κίνησης ισχύουν τα αναφερόµενα για τους φυγοκεντρικούς ανεµιστήρες. 

 

m. Αυτόνοµες κλιµατιστικές µονάδες διµερούς τύπου (split) 

Κάθε αυτόνοµη κλιµατιστική µονάδα διµερούς τύπου (split unit) θα αποτελείται από δύο τµήµατα από τα 
οποία το ένα, που θα φέρει το ψυκτικό στοιχείο και τον ανεµιστήρα (Evaporator), θα βρίσκεται  µέσα στον 
κλιµατιζόµενο χώρο, και το άλλο, που θα φέρει τον συµπιεστή και τον αερόψυκτο συµπυκνωτή (Condensing 
unit),θα εγκατασταθεί στο ύπαιθρο. Τα δύο τµήµατα θα συνδέονται µεταξύ τους µόνο µε τις σωληνώσεις του 
ψυκτικού µέσου και τις ηλεκτρικές γραµµές. 

• Η εσωτερική µονάδα θα περιλαµβάνει : 

(7) Τον ανεµιστήρα µε τον ηλεκτροκινητήρα του, δύο τουλάχιστον ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας. 

(8) Το ψυκτικό στοιχείο, µε λεκάνη συγκέντρωσης των συµπυκνούµενων υδρατµών πάνω σ'αυτό κατά τη θερι-
νή λειτουργία. 

(9) Φίλτρο αέρα, πλενόµενου τύπου. 

(10) Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, καλαίσθητης εµφάνισης, ξύλινο, µεταλλικό ή πλαστικό. 

(11) Η εσωτερική µονάδα θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη, επιδαπέδια ή επί της οροφής εγκατάσταση, σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις της επίβλεψης. 

• Η εξωτερική µονάδα θα περιλαµβάνει : 

(12) Τον συµπιεστή, ψυκτικού µέσου R410, µε τον ηλεκτροκινητήρα του. 

(13) Τον αερόψυκτο συµπυκνωτή µε τον αξονικό ανεµιστήρα µε τον ηλεκτροκινητήρα του. 

(14) ∆οχείο συλλογής υγρού R134α. 

(15) Σωληνώσεις ψυκτικού µέσου µε τα εξαρτήµατά τους. 

(16) Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό χαλυβδοέλασµα µε βαφή ανθεκτική σε διάβρωση 
κάτω από συνθήκες υπαίθρου, µε ανοίγµατα αερισµού. 

Η µονάδα υπαίθρου θα είναι µικρών σχετικά διαστάσεων και κατάλληλη για τοποθέτηση πάνω στο δάπεδο.  

Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι στεγανού τύπου. 

Όσον αφορά τα κύρια στοιχεία που περιέχονται στις δύο παραπάνω µονάδες (συµπιεστής, ηλεκτροκινητή-
ρες, συµπυκνωτής, κλπ.), θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα παραπάνω στις µονά-
δες H/Y. 

Οι σωληνώσεις µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού τµήµατος κάθε µονάδας θα είναι χάλκινες και µονωµένες 
σ'όλο το µήκος τους. 

Κάθε µονάδα θα περιλαµβάνει τα εξής όργανα ελέγχου : 

∆ιακόπτη δύο ή τριών ταχυτήτων, του ανεµιστήρα του ψυκτικού στοιχείου. 

Επιλογικό διακόπτη για θέρµανση - ψύξη - λειτουργία ανεµιστήρα µόνο - OFF. 

Θερµοστάτη για τη ρύθµιση της επιθυµητής θερµοκρασίας θέρους ή  χειµώνα. 

Τα παραπάνω όργανα προκειµένου περί µονάδων επίτοιχων ή επιδαπέδιων θα βρίσκονται πάνω στο κέ-
λυφος της εσωτερικής µονάδας και σε τηλεκοντρόλ.  

Προκειµένου περί µονάδων οροφής ή µέσα σε ψευδοροφή, τα παραπάνω όργανα θα βρίσκονται σε ιδιαίτε-
ρο κουτί µε αρκετό µήκος καλωδίου  για τη σύνδεσή του µε τη µονάδα, το οποίο θα εντοιχισθεί σε θέση που 
θα υποδειχθεί από την επίβλεψη.  

1220.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1220.3.1 ∆ίκτυα σωληνώσεων 

n. Οι συνδέσεις σωληνώσεων µε συγκόλληση σε διακλάδωση, θα γίνονται λοξά, µε γωνία 45ο και γι'αυτό ο 
σωλήνας που διακλαδίζεται θα καµπυλώνεται στο σηµείο συνδέσεως, για να διευκολυνθεί η ροή του νερού. 

o. Τα υλικά στεγανότητας (παρεµβύσµατα) στις κοχλιώσεις και φλάντζες πρέπει να εµφανίζουν επαρκή αντοχή 
στο νερό, θερµοκρασίας µεταξύ +1οC και τουλάχιστον +95οC και να µην υπόκεινται σε οποιαδήποτε αλλοί-
ωση, φθορά ή διάλυση µέσα στο νερό κατά την λειτουργία της εγκατάστασης. 

p. Τα χείλη των τεµαχίων σωληνώσεων στο σηµείο σύνδεσης θα λειαίνονται µε επιµέλεια, για να µην εµφανί-
ζουν εσωτερικά προεξοχές ή ανωµαλίες που δυσχεραίνουν τη ροή του νερού. 
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q. Προστασία Σωληνώσεων έναντι Παγετού 

Όλες οι σωληνώσεις που είναι εκτεθειµένες σε συνθήκες υπαίθρου, θα προστατευθούν έναντι παγετού µε 
θερµαντικές ταινίες. Τέτοιες σωληνώσεις είναι του ψυκτικού νερού τροφοδοτήσεως του ψυκτικού στοιχείου 
των κλιµατιστικών µονάδων που βρίσκονται εγκατεστηµένες σε δώµατα ή κάτω από στέγες του κτιρίου. 

 Για την αντιψυκτική προστασία των σωληνώσεων νερού προβλέπεται: 

x. Η πρόσθεση γλυκόζης στο νερό των δικτύων 

xi. Η λειτουργία των κυκλοφορητών όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος πέσει κάτω από 0οC (δίκτυα µε 
εξωτερικές οδεύσεις). 

1220.3.2 Βαφή σωληνώσεων - συσκευών 

Οι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες και οι χαλκοσωλήνες χωρίς µόνωση θα ελαιοχρωµατισθούν µε δύο στρώσεις 
ελαιοχρώµατος µε την παρεµβολή του κατάλληλου primer. Οι µαύροι σιδηροσωλήνες και χαλυβδοσωλήνες θα ε-
λαιοχρωµατιστούν µε µία στρώση εποξειδικής βαφής  και δύο ελαιοχρώµατος, εάν δεν θα καλυφθούν µε µόνωση. 

Ειδικά οι µονωµένες µαύρες σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα, πριν από την µόνωσή τους, θα 
βαφούν µε δύο στρώσεις εποξειδικής βαφής . 

Εννοείται ότι ο ελαιοχρωµατισµός θα είναι κάθε φορά ανάλογης αντοχής µε την θερµοκρασία του ρευστού που 
διέρχεται από τις σωληνώσεις. 

Επίσης, µε µία στρώση γραφιτούχου µίνιου και δύο ελαιοχρώµατος θα επιχρισθούν όλες οι σιδηρές κατασκευές για 
διαµόρφωση στηρίξεων, αναρτήσεων, κλπ. 

Επίσης τα διάφορα µηχανήµατα θα έχουν εξωτερική επίχριση από το εργοστάσιο κατασκευής. Εάν η επίχριση αυ-
τή αλλοιωθεί κατά την µεταφορά του µηχανήµατος ή κατά τον χρόνο εκτέλεσης του έργου, ο κατασκευαστής υπο-
χρεώνεται να την επαναφέρει στην αρχική της κατάσταση, χωρίς αποζηµίωση. 

1220.3.3 Μονώσεις 

r. Μονώσεις Σωληνώσεων 

Η µόνωση των σωληνώσεων θα είναι πλήρης µε όλα τα απαιτούµενα υλικά, συµπεριλαµβανόµενης της 
προστασίας της µόνωσης, που θα προµηθευθεί και θα εφαρµοσθεί, όπως απαιτείται από τις προδιαγραφές 
αυτές. Η προστασία της µόνωσης θα γίνει µε ειδική ελαστική προστατευτική επικάλυψη  Η επικάλυψη της 
µόνωσης των σωληνώσεων θα γίνει σε δυο στρώµατα κάλυψης 0.275 lt/m2  σωλήνα έκαστου ( συνολικά 
0,55 lt/m2 ) . Κάθε στρώση θα έχει αντίθετο χρώµα ώστε η δεύτερη στρώση να καλύπτει απόλυτα την πρώτη 
στρώση . Εναλλακτικά µπορεί να τοποθετηθεί επένδυση µε βαµβακερό πανί εµποτισµένο σε στεγανοποιη-
τικό γαλάκτωµα . 

Το υλικό θα είναι καινούργιο, άριστης ποιότητας για την αντίστοιχη κλάση και κατάλληλο για τη συγκεκριµέ-
νη εγκατάσταση. 

Καµιά επικάλυψη δεν θα τοποθετηθεί στις γραµµές των σωληνώσεων ή σε άλλο εξοπλισµό, προτού τα συ-
στήµατα δοκιµασθούν και εγκριθούν από την επίβλεψη. 

Η µόνωση θα τοποθετηθεί µόνον από ειδικευµένους τεχνίτες. 

Όλη η µόνωση θα τοποθετηθεί σταθερά και καθαρά, µε ακέραια τεµάχια, εκτός από τις περιπτώσεις όπου 
το τεµάχιο πρέπει να κοπεί ή να λοξευθεί στις γωνίες. 

Όλη η µόνωση θα τοποθετηθεί σε καθαρές, στεγνές επιφάνειες και τα συνεχόµενα τµήµατα θα ενωθούν µαζί 
σταθερά. 

Η µόνωση θα είναι συνεχής διαµέσου αναρτήσεων σωλήνων. 

Όλα τα δίκτυα σωληνώσεων θα µονωθούν ξεχωριστά. Γειτονικοί ή παράλληλοι σωλήνες δεν θα µονωθούν 
µαζί. 

Θα ληφθεί πρόνοια για την ελεύθερη διαστολή όλης της µόνωσης, όπου είναι αναγκαίο. 

Στις θέσεις στήριξης θα τοποθετηθούν τεµάχια από γαλβανισµένη λαµαρίνα 1mm, τεµάχια πολυουρεθάνης 
ή τεµάχια ξύλου ώστε να αποφεύγεται η τοπική παραµόρφωση, ή προκατασκευασµένα τεµάχια , πάχους ι-
δίου µε της µόνωσης στην εκάστοτε περίπτωση. 

Η θερµική µόνωση στα µηχανοστάσια ή τους εξωτερικούς χώρους, θα προστατεύεται µε κάλυµµα από φύλ-
λο αλουµινίου ή γαλβανισµένης λαµαρίνας ελάχιστου πάχους 0.6 mm, ασφαλισµένη είτε µε περτσίνια είτε µε 
συνδέσµους µανδάλωσης, µε τέτοιο τρόπο ώστε να προλαµβάνεται φθορά της στεγάνωσης της µόνωσης. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην τελειωµένη επιφάνεια όλης της θερµικής µόνωσης και στην επένδυση, η 
οποία πρέπει να παρουσιάζει µία καθαρή και συµµετρική όψη ευθυγραµµισµένη µε την εξωτερική επιφάνεια 
των σωλήνων. 

Κάθε φύλλο αλουµινίου θα είναι κατάλληλα κυλινδρισµένο και διαµορφωµένο στα άκρα του (σχηµατισµός 
αυλακιού µε "κορδονιέρα"), θα υπάρχει δε πλήρης επικάλυψη κατά γενέτειρα και περιφέρεια (τουλάχιστον 
κατά 50 mm). 

Τα τµήµατα της επικαλύψεως θα είναι έτσι κατασκευασµένα, ώστε να σχηµατίζουν σύνολο τελείως καλαί-
σθητης εµφανίσεως. Οι καµπύλες, κιβώτια βανών, σφαιρικοί πυθµένες δοχείων κλπ. θα κατασκευάζονται 
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από κατάλληλης µορφής (επίπεδης, κωνικής κλπ.) τµήµατα φύλλου αλουµινίου (του ίδιου όπως παραπάνω 
πάχους) και όλα θα µπορούν, όπως και τα ευθύγραµµα τµήµατα, να ξεµονταριστούν εύκολα και να ξαναµο-
νταριστούν, χωρίς να καταστραφεί το µονωτικό υλικό. 

Η στερέωση των τµηµάτων της επικαλύψεως µεταξύ τους, θα γίνεται µε λαµαρινόβιδες, ισχυρά επικαδµιω-
µένες, µε παρεµβολή πλαστικών ροδελών στεγανότητας. 

s. Ειδικές ∆ιατάξεις 

Όλες οι σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής θερµού ή και ψυχρού νερού, θα µονωθούν για την απο-
φυγή απωλειών θερµότητας και συµπύκνωσης υδρατµών πάνω στις ψυχρές πλευρές τους (προκειµένου 
για σωλήνες ψυχρού νερού). 

Η µόνωση θα κατασκευασθεί µε προκατασκευασµένα τεµάχια µονωτικού υλικού µορφής εύκαµπτου σωλή-
να, από συνθετικό καουτσούκ (ελαστοµερές), υλικό κλειστής κυψελοειδούς δοµής, συντελεστή θερµικής 
αγωγιµότητας λ= 0,026Kcal/mhoC σε 0οC κατάλληλο για θερµοκρασίες από -75οC µέχρι +105οC, µε συ-
ντελεστή αντίστασης στους υδρατµούς µ=7000. Το ελαστοµερές υλικό δεν θα περιέχει χλώριο 

Θα γίνει επένδυση της µόνωσης µε βαµβακερό πανί 0,15 Kg/m2 που θα είναι άφλεκτο και ανθεκτικό στην 
φωτιά εµποτισµένο σε στεγανοποιητικό υλικό λευκού χρώµατος. 

Το ελάχιστο πάχος της µόνωσης φαίνεται στον πίνακα 2 µονώσεων που επισυνάπτεται στο τέλος των τεχνι-
κών προδιαγραφών του κλιµατισµού. 

Η µόνωση θα εκτελείται σύµφωνα µε τις συστάσεις της Εταιρείας κατασκευής της, "περαστή" ή µέσω διαµή-
κους ανοίγµατος των τεµαχίων της µόνωσης. Πριν από τη µόνωση οι σωλήνες θα καθαρίζονται µε επιµέλεια 
µέχρι να αποµακρυνθεί τελείως κάθε ξένο υλικό από την επιφάνειά τους και θα απολιπαίνονται πλήρως. Ε-
πιπλέον οι µη γαλβανισµένοι σωλήνες θα βάφονται µε δύο στρώσεις γραφιτούχου µίνιου. 

Οι ενώσεις (διαµήκεις και εγκάρσιες) θα προστατεύονται εξωτερικά µε ειδική πλαστική αυτοκόλλητη ταινία. 

Η µόνωση θα περιλαµβάνει και όλα τα ειδικά τεµάχια, εξαρτήµατα και συσκευές, όπως καµπύλες, ταυ, βά-
νες, κυκλοφορητές κλπ. µε χρήση τεµαχίων µονώσεων σωλήνων µεγαλύτερης διαµέτρου και µονωτικών 
φύλλων του ίδιου υλικού. Ειδικά για τις βάνες και για τους κυκλοφορητές, θα ληφθούν κατάλληλα µέτρα για 
την εύκολη αποσυναρµολόγηση της µόνωσης, χωρίς να καταστραφεί αυτή, για επιθεώρηση και τυχόν επι-
σκευή της βάνας ή του κυκλοφορητή. 

Ειδικά για το τµήµα των σωληνώσεων που διέρχεται εξωτερικά ή στα κεντρικά µηχανοστάσια, πέρα από την 
παραπάνω κανονική µόνωση κάθε σωλήνα, προβλέπεται και ειδική κατασκευή. Σε αυτή την περιοχή οι σω-
λήνες καλύπτονται µε κατασκευή από αλουµίνιο πάχους 0,6 mm. 

t. Μόνωση Αεραγωγών 

Όλοι οι αεραγωγοί προσαγωγής, επιστροφής και ανακυκλοφορίας κλιµατισµένου αέρα, θα µονωθούν προς 
αποφυγή απωλειών θερµότητας ή ψύχους, καθώς και συµπύκνωσης υδρατµών πάνω στις ψυχρές πλευρές 
των επιφανειών τους, κατά την θερινή λειτουργία. 

Οι πλάκες υαλοβάµβακα θα φέρουν εξωτερικά στεγανοποιητικό µανδύα από φύλλο αλουµινίου, που θα εί-
ναι κολληµένο πάνω σε χαρτί, ενισχυµένο µε πλέγµα ινών γυαλιού (Glass Filament Reinforced, Paper 
Laminated Aluminium Foil). 

Οι πλάκες υαλοβάµβακα θα κολλούνται πάνω στους αεραγωγούς µε ειδική κόλλα, ανθεκτική στη θερµο-
κρασία λειτουργίας τους και θα δένονται εξωτερικά µε σύρµα  αλουµινίου. Όλες οι ενώσεις θα καλύπτονται 
µε συγκολλητική ταινία πλάτους 8 cm και θα στεγανοποιούνται µε γαλάκτωµα άχρωµο. 

Πριν από τη µόνωση, οι επιφάνειες των αεραγωγών θα καθορίζονται µε προσοχή και θα απολιπαίνονται τε-
λείως. 

u. Μόνωση Αεραγωγών Μηχανοστασίων και Εξωτερικών Χώρων 

Οι πλάκες θα συγκολλούνται επάνω στους αεραγωγούς και θα προσδένονται µε σύρµα αλουµινίου. Όλες οι 
ενώσεις θα καλύπτονται µε ταινία . 

v. Μόνωση του Εξοπλισµού 

 Θερµοδοχεία (ατµός-ζεστό νερό) και λοιπός εξοπλισµός 

Οι δεξαµενές αποθήκευσης και γενικά όλος ο καµπύλος ή κυλινδρικός εξοπλισµός θα µονωθεί µε ορυκτο-
βάµβακα άφλεκτο, προσδεδεµένο και ασφαλισµένο µε σύρµα πρόσδεσης πάχους 1 χιλ., . Όλες οι ενώσεις 
θα τοποθετηθούν πρόσωπο µε πρόσωπο και θα στεγανοποιηθούν κατάλληλα µε αυτοστεγανούµενη λωρί-
δα από φύλλο αλουµινίου. 

Η επιφάνεια θα καλυφθεί µε γαλβανισµένη λαµαρίνα ασφαλισµένη και τοποθετηµένη µε περτσίνια µηχανικά 
κλειστά (τυφλά). Το πάχος θα είναι 1 mm και η επικάλυψη προς όλες τις διευθύνσεις θα είναι κατ'ελάχιστο 
30 mm. 

1220.3.6 ∆ίκτυα αεραγωγών 

w. ∆ίκτυα Αεραγωγών Χαµηλής Πίεσης 

(17) Γενικά 
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Τα δίκτυα αεραγωγών χαµηλής πίεσης θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ASHRAE 
και τα δεδοµένα (STANDARDS) κατασκευής αεραγωγών της SMACNA LOW PRESSURE DUCT 
STANDARDS (SHEET METAL AND AIR CONDITIONING CONTRACTORS NATIONAL ASSOCIATION 
INC.) U.S.A. 

(18) Προκατασκευασµένα γαλβανισµένα προφίλ (SLIDE ON FLANGE) 

Για ενίσχυση της ακαµψίας των αεραγωγών αυτοί θα στραντζάρονται χιαστί σε όλες τις πλευρές τους εκτός 
από τα τµήµατα των οποίων η µεγαλύτερη διάσταση δεν υπερβαίνει τα 45 cm. 

(19) Προστασία έναντι των ∆ιαβρώσεων 

Τα τµήµατα της κατασκευής από µορφοσίδηρο των αεραγωγών και των στηριγµάτων τους θα προστατεύο-
νται καλά από διάβρωση µε διπλή στρώση γραφιτούχου µίνιου. 

Η επίστρωση αυτή θα εκτελείται µετά από πλήρη και επιµεληµένο καθαρισµό των επιφανειών των τεµαχίων 
και πριν από την τελική συναρµογή µε τους αεραγωγούς, για προστασία και των επιφανειών που καλύπτο-
νται από τα ελάσµατα των αεραγωγών µετά την συναρµογή. 

(20) Ειδικές ∆ιατάξεις 

Σε µερικές θέσεις του δικτύου αεραγωγών (όπως στα σχέδια ή όπως εδώ καθορίζεται), προβλέπεται η ε-
γκατάσταση διαφραγµάτων ρύθµισης ποσότητας αέρα ή διαχωρισµού. 

Τµήµατα στροφής (γωνίες) των αεραγωγών, θα κατασκευασθούν κατ'αρχήν καµπύλα µε ακτίνα καµπυλότη-
τας της εσωτερικής επιφάνειας της καµπύλης ίσης προς τη διάσταση του αεραγωγού κατά την ακτίνα κα-
µπυλότητας της εσωτερικής επιφάνειας της καµπύλης ίσης προς τη διάσταση του αεραγωγού κατά την ακτί-
να κάµψης. 

Όπου για λόγους αρχιτεκτονικούς δεν είναι αυτό δυνατό, επιτρέπεται η εφαρµογή µικρότερης ή και µηδενι-
κής ακτίνας καµπυλότητας, τότε όµως θα τοποθετηθούν περσίδες στροφής (vanes) διπλής ακτίνας καµπυ-
λότητας (µε µεταβαλλόµενο πάχος). 

Σε όλες τις θέσεις του δικτύου αεραγωγών που επιβάλλεται από τους κανονισµούς θα εγκατασταθούν δια-
φράγµατα πυρασφάλειας (fire dampers), κατασκευασµένα κατά τα προβλεπόµενα από τον Κανονισµό 
NFPA 90A των Η.Π.Α. και ωρών αντοχής σε φωτιά, σύµφωνα µε τον πυροφραγµό που διαπερνά. 

Παρέκκλιση των διαστάσεων των αεραγωγών που καθορίζονται στα σχέδια επιτρέπεται σε θέσεις όπου το 
επιβάλλουν αρχιτεκτονικοί λόγοι, αλλά µόνο µε την προϋπόθεση ότι η ισοδύναµη διατοµή του αγωγού θα 
µείνει αµετάβλητη, της ισοδυναµίας νοούµενης από άποψη τριβών και πάντα µετά από έγκριση της Επίβλε-
ψης. 

(21) Στήριξη των Αεραγωγών 

Οι αεραγωγοί ορθογωνικής διατοµής κατά τις οριζόντιες διαδροµές τους θα αναρτώνται µε κοχλιωτούς ρά-
βδους από τις οροφές, µε εγκάρσιες τυποποιηµένες ράγες ανάρτησης. Oπου η ράγα αυτή έρχεται σε επαφή 
µε αµόνωτο αεραγωγό θα φέρει επικάλυψη για απορρόφηση των κραδασµών. 

(22) Πρόβλεψη ∆υνατότητας Αποσυναρµολόγησης Αεραγωγών 

Θα προβλεφθούν σε ορισµένες θέσεις των αεραγωγών συνδέσεις των τεµαχίων τους που επιδέχονται απο-
συναρµολόγηση (διέλευση από τοίχους κλπ.). 

(23) Αεραγωγοί Κυκλικής ∆ιατοµής 

Οι συνδέσεις των κυκλικών αεραγωγών µεταξύ τους θα γίνονται µε την εισχώρηση του ενός τµήµατος µέσα 
στο άλλο ("φορετές"), µε την επικάλυψη τουλάχιστον 50 mm και κατά την φορά της ροής του αέρα. 

Προκειµένου περί εξαρτηµάτων αλλαγής διεύθυνσης ή διακλάδωσης αεραγωγών, θα χρησιµοποιηθούν τυ-
ποποιηµένα είδη µε κεντρική ακτίνα καµπυλότητας, ίση µε 1 1/2 φορά την διάµετρο του αεραγωγού. Ειδικά 
οι καµπύλες 90 µοιρών µπορεί να είναι αρθρωτές των 5 τεµαχίων, αλλά µε µέση ακτίνα καµπυλότητας, ό-
πως και για τις τυποποιηµένες. 

(24) Εύκαµπτοι Αεραγωγοί 

Η σύνδεση των εύκαµπτων αεραγωγών από τις δύο πλευρές θα γίνεται µε συγκόλληση, µε ειδικές συνθετι-
κές συγκολλητικές ουσίες, ή µε ειδικό σιδερένιο κολάρο. 

x. ∆ιαφράγµατα Ρύθµισης Ροής 

Επαρκή διαφράγµατα ρύθµισης ροής πρέπει να τοποθετηθούν για να ρυθµίζουν και να ισορροπούν το σύ-
στηµα. ∆ιαφράγµατα σε στόµια προσαγωγής ή απαγωγής αέρα θα χρησιµοποιηθούν για µικρές ρυθµίσεις ή 
δευτερεύοντα έλεγχο. 

y. Πολύφυλλα ∆ιαφράγµατα 

Πολύφυλλα διαφράγµατα θα χρησιµοποιούνται σε ορθογωνικούς αεραγωγούς. Όλα τα πολύφυλλα δια-
φράγµατα θα κατασκευάζονται σε εύκολα αποσυνδεδεµένα τµήµατα αεραγωγών, τα οποία θα εκτείνονται 
πέρα από τον χώρο κίνησης των φύλλων. 

z. ∆ιαφράγµατα Πυρασφαλείας 
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Τα διαφράγµατα πυρασφάλειας (fire dampers) θα εγκατασταθούν στις θέσεις όπου οι αεραγωγοί διαπερ-
νούν πυρίµαχα τοιχώµατα ή οριζόντιες επιφάνειες µεταξύ πυροδιαµερισµάτων. 

Τα διαφράγµατα αυτά θα πρέπει να µπορούν να εγκατασταθούν µέσα στο πάχος των τοίχων ή των ορο-
φών, ανεξάρτητα από την φορά ροής του αέρα, σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, δεν θα επηρεάζονται από 
την τυχόν τυρβώδη ροή του αέρα και θα ενεργοποιούνται µέσω εύτηκτου συνδέσµου, που τα κρατάει ανοι-
κτά (fusible link), αλλά θα τήκεται και θα τα κλείνει, όταν η θερµοκρασία υπερβεί τους 72οC ή 100οC 
κατ'επιλογή. 

aa. Χαρακτηρισµός Αεραγωγών µε Έγχρωµους ∆ακτυλίους 

Όλοι οι αεραγωγοί θα σηµανθούν µε γράµµατα και βέλη ώστε να φαίνεται καθαρά η λειτουργία τους (προ-
σαγωγής - επιστροφής - νωπός κλπ.) και η φορά κίνησης του αέρα. 

Οι αεραγωγοί θα φέρουν εξωτερικά και σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες από 4 m µεταξύ τους, έγχρωµους 
δακτυλίους πλάτους 25 mm, για το χαρακτηρισµό του διερχόµενου αέρα µέσω των αγωγών (νωπός, ανακυ-
κλοφορίας κλπ.). Για διακλαδώσεις µήκους µικρότερου των 6 m, θα υπάρχει µία τουλάχιστον ένδειξη. 

1220.3.10 Κλιµατιστικές Μονάδες SPLIT 

Στην εγκατάσταση των µονάδων περιλαµβάνονται : 

• Η εγκατάσταση της εσωτερικής µονάδας κάτω στο δάπεδο (επιδαπέδιας) ή µε στηρίγµατα πάνω στον τοίχο 
(επίτοιχης), ή µε στηρίγµατα πάνω στην οροφή ή ψευδοροφή (οριζόντιες µονάδες), ή µε ράβδους ανάρτη-
σης από την οροφή (για την εντός ψευδοροφής µονάδα), µε διάταξη οριζοντίωσης. 

• Η εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας (Condensing unit) στο δάπεδο, πάνω σε βάση από σκυρόδεµα. 

• Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων των ψυκτικών κυκλωµάτων µεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας, 
και η µόνωσή τους. 

• Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας. 

• Προκειµένου περί οριζόντιων εσωτερικών µονάδων, η εγκατάσταση του κουτιού µε τα όργανα χειρισµού και 
ελέγχου της µονάδας και η ηλεκτρική σύνδεσή του µε αυτή. 

• Η πλήρωση του συγκροτήµατος µε πλήρη φόρτο ψυκτικού µέσου και ειδικού λιπαντικού ελαίου (χαµηλών 
θερµοκρασιών). 

• Οι δοκιµές και οι ρυθµίσεις, για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

1220.3.15 Αντικραδασµική Έδραση Μηχανηµάτων 

Τα στρεφούµενα και τα παλινδροµικά µηχανήµατα θα εδράζονται πάνω σε αντικραδασµικά. 

Τα αντικραδασµικά θα αποτελούνται από ελατήρια ρυθµιζόµενα και θα φέρουν φύλλα νεοπρενίου τόσο στην βάση 
τους όσο και στην σύνθεση τους µε το µηχάνηµα πάχους τουλάχιστον 6mm. Η οριζόντια ακαµψία τους θα είναι 
τουλάχιστον 0,8 της κατακόρυφης ακαµψίας. Η εξωτερική διάµετρος των ελατήριων θα είναι τουλάχιστον το 0,8 του 
ύψους κατά την φόρτιση. 

Η επιλογή των αντικραδασµικών θα γίνει για την χαµηλότερη ταχύτητα του µηχανήµατος. 

Γενικά το σύστηµα έδρασης κάθε µηχανήµατος δεν θα έχει συχνότητες συντονισµού για ταχύτητες ± 20% των τα-
χυτήτων λειτουργίας του µηχανήµατος. Κάθε µηχάνηµα εγκατεστηµένο και σε λειτουργία δεν θα υπερβαίνει τις τα-
χύτητες ταλαντώσεων , συµφωνά µε το ΙSΟ 2372 

1220.4.1 Γενικά       

Οι έλεγxοι, ρυθµίσεις και δοκιµές θα περιλαµβάνουν : 

(25) τον έλεγxο των εγκαταστάσεων από πλευράς συµµόρφωσης προς την µελέτη, 

(26) τις δοκιµές στεγανότητας των δικτύων αέρα και νερού, 

(27) την ρύθµιση παροxών αέρα και νερού, 

(28) την εξισορρόπηση όλου του συστήµατος µε αντικειµενικό σκοπό την παροxή των ποσοτήτων που προβλέ-
πει η µελέτη, 

(29) ηλεκτρικές µετρήσεις, 

(30) την επαλήθευση της λειτουργίας όλων των µηxανηµάτων και των αυτόµατων ελέγxων, 

(31) µετρήσεις στάθµης θορύβου και δονήσεων,  

(32) την καταγραφή και παρουσίαση των αποτελεσµάτων.  

Αυτή θα γίνει µε την µορφή "πρωτοκόλλου δοκιµών" τα οποία θα συντάξει ο εργολάβος και θα τα υποβάλλει 
στην Υπηρεσία για έγκριση. Τα πρωτόκολλα δοκιµών θα περιέxουν στήλη παρατηρήσεων όπου ο επιβλέ-
πων µηxανικός θα αναγράφει τις τυxόν παρατηρήσεις του για την κατάσταση λειτουργίας του συστήµατος 
(αλλαγές, µετατροπές ή προσθέσεις) που έγιναν ή θα πρέπει να γίνουν και πιθανά προβλήµατα λόγω ελατ-
τωµατικής λειτουργίας. 
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Οι ρυθµίσεις, µετρήσεις και δοκιµές θα γίνουν παρουσία του επιβλέποντα. Στις περιπτώσεις µηxανηµάτων 
που δεν µπορούν να επιτύxουν τις προδιαγραφόµενες παροxές ή αποδόσεις, ο εργολήπτης θα προβεί στην 
αντικατάσταση των τροxαλιών και ηλεκτροκινητήρων ή και ολοκλήρου του µηxανήµατος. 

Ο εργολάβος θα µεριµνήσει για την σωστή σφράγιση των εγκοπών των αεραγωγών έναντι διαρροών και θα 
κάνει δοκιµές διαρροών κατά την διάρκεια της κατασκευής, σύµφωνα µε τις Αµερικάνικες προδιαγραφές της 
SMANCA (HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible). 

1220.4.2 ∆οκιµή Στεγανότητας Αεραγωγών     

Για τον έλεγxο του αεροστεγούς του δικτύου αεραγωγών προσαγωγής, ανακυκλοφορίας και απαγωγής αντίστοιxα, 
θα εκτελεσθεί η ακόλουθη δοκιµή. 

Θα κλεισθούν όλα τα διαφράγµατα των στοµίων προσαγωγής ή ανακυκλοφορίας ή απαγωγής, τα δε στόµια θα 
φραxθούν εξωτερικά µε προσεκτική επικόλληση φύλλου xάρτου λευκού και ανθεκτικού. Ακολούθως θα τεθεί σε 
λειτουργία ο ανεµιστήρας της κλιµατιστικής συσκευής. 

∆ιαρροές των αεραγωγών προσαγωγής ή ανακυκλοφορίας ή απαγωγής θα ανιxνευθούν από την εµφάνιση ρεύµα-
τος αέρα στην είσοδο της µονάδας. Το ρεύµα αυτό µετρούµενο µε κατάλληλο όργανο, ανεµόµετρο, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 5% της ονοµαστικής παροxής της συσκευής. 

1220.4.3 ∆οκιµή Στεγανότητας Σωληνώσεων     

Μετά την αποπεράτωση των δικτύων σωληνώσεων και προ της τοποθετήσεως (συνδέσεως) των θερµαντικών 
σωµάτων, κλιµατιστικών µονάδων, το δίκτυο θα τεθεί υπό υδραυλική υπερπίεση δέκα (10) ατµοσφαιρών, για έξι 
συνεxείς ώρες. Μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και την τοποθέτηση των κλιµατιστικών µονάδων, 
θερµαντικών σωµάτων, κλπ., θα δοκιµασθεί πάλι η στεγανότητα της εγκατάστασης. Γι'αυτό η εγκατάσταση θα γε-
µιστεί µε νερό, θα ταπωθούν τα τυxόν ελεύθερα άκρα των σωληνώσεων, θα γίνει πλήρης εξαερισµός και µε αντλία 
θα ασκηθεί πίεση έξι (6) ατµοσφαιρών, για έξι συνεxείς ώρες. Σε περίπτωση διαρροής κατά τις δοκιµές, ο εργολά-
βος υποxρεούται να επισκευάσει την παρουσιασθείσα ανωµαλία ή να αντικαταστήσει κάθε ελαττωµατικό εξάρτηµα 
και η δοκιµή επαναλαµβάνεται µέxρι διαπίστωσης πλήρους στεγανότητας. 

Ακολούθως, η εγκατάσταση θα τεθεί σε λειτουργία θερµάνσεως µέxρι θέρµανσης του νερού στους 90°C και κατό-
πιν θα αφεθεί να ψυxθεί ώστε να ελεγxθεί η στεγανότητα κυρίως των συνδέσεων, ενώσεων και παρεµβυσµάτων 
κατά τις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας. 

Εν συνεxεία, θα τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση ψύξης, µέxρι ψύξεως του νερού στους 44 ° F (6.6 ° C). Κατόπιν 
θα αφεθεί να θερµανθεί στην συνήθη θερµοκρασία, ώστε να ελεγχθεί πάλι η στεγανότητα των σωληνώσεων και η 
αποτελεσµατικότητα της στεγανότητας των µονώσεων (αποφυγή εφιδρώσεων). 

Τα πρωτόκολλα δοκιµών θα περιέxουν στήλη παρατηρήσεων όπου ο επιβλέπων µηxανικός θα αναγράφει τις 
τυxόν παρατηρήσεις του για την κατάσταση λειτουργίας του συστήµατος (αλλαγές, µετατροπές ή προσθέσεις) που 
έγιναν ή θα πρέπει να γίνουν και πιθανά προβλήµατα λόγω ελαττωµατικής λειτουργίας. 

1220.4.6 Πρωτόκολλα επιθεώρησης και κατάστασης όλων των µηxανολογικών συστηµάτων 

Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγxου, ρυθµίσεων και δοκιµών της εγκατάστασης, ο εργολάβος θα υποβάλλει 
στην επίβλεψη για έγκριση τα εξής : 

a. Πρωτόκολλα δοκιµών συστηµάτων αέρα 

Τα αποτελέσµατα των δοκιµών θα περιέxουν τα εξής στοιxεία για κάθε σύστηµα (κλιµατιστικές µονάδες και 
ανεµιστήρες) αέρα : 

(33) Στοιxεία µελέτης 

- παροxή αέρα, 

- στατική πίεση ανεµιστήρα, 

- ισxύς κινητήρα, 

- ποσοστό εξωτερικού (νωπού) αέρα κλιµατ. µονάδας, 

- RPM ανεµιστήρα (περιστροφές ανά min.), 

- απαιτούµενη ισxύς ανεµιστήρα για να δώσει την παροxή αέρα µε την στατική πίεση της µελέτης (BHP). 

(34) Στοιxεία εγκατάστασης    

- εργοστάσιο κατασκευής µηxανήµατος, 

- τύπος και µέγεθος µονάδας που εγκαταστάθηκε, 

- διάταξη τµηµατικών στοιxείων που απαρτίζουν την κλιµατιστική µονάδα, 

- κλάση ανεµιστήρα και τύπος πτερυγίων, 

- ονοµαστική ισxύς (ΗΡ), ονοµαστική τάση λειτουργίας, φάση, κύκλοι, ένταση πλήρους φορτίου του κινη-
τήρα της µονάδας, συντελεστής απόδοσης (service factor), 
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- αριθµός ιµάντων και µέγεθος, 

- διάταξη ανεµιστήρα (blow ή draw thru), 

- RPM κινητήρα υπό πλήρες φορτίο, 

- τύπος φίλτρου και στατική πίεση σε αρxική xρήση και πλήρες φορτίο, 

- τύπος συστήµατος κλιµατισµού (µονοζωνικό ή πολύζωνικό, υψηλής ή xαµηλής ταxύτητας, µε τελική 
αναθέρµανση, µεταβλητής παροxής αέρα, κλπ.), 

- διάταξη συστήµατος (µε ανακυκλοφορία αέρα, µε ελάxιστο σταθερό ποσοστό νωπού αέρα, µε 100% 
νωπό αέρα, κλπ.), 

- ψυκτικά στοιxεία: θερµοκρασία εισόδου και εξόδου ξηρού και υγρού βολβού αέρα, θερµοκρασία εισό-
δου και εξόδου νερού, πτώση πίεσης νερού, επιφάνεια, πτερύγια ανά mm2, αριθµός σειρών, 

- θερµαντικά στοιxεία: θερµοκρασία εισόδου και εξόδου ξηρού βολβού αέρα, θερµοκρασία εξόδου και 
εισόδου νερού, πτώση πίεσης, αέρα στο στοιxείο, πτώση πίεσης νερού στο στοιxείο, παροxή νερού, 
επιφάνεια, πτερύγια ανά mm2, αριθµός σειρών. 

(35) Αποτέλεσµα δοκιµών     

- Αριθµός στροφών (RPM)  του ανεµιστήρα υπό πλήρες φορτίο. 

- Έλεγxος ισxύος (τάση, ένταση σε όλα τα άκρα του κινητήρα). 

- Ολική διαφορική πίεση κατά µήκος των τµηµατικών στοιxείων που απαρτίζουν την κλιµατιστική µονά-
δα. 

- Στατική πίεση αναρρόφησης και κατάθλιψης ανεµιστήρα (ολική πίεση ανεµιστήρα). 

- Σxεδίαση πραγµατικής καµπύλης λειτουργίας του ανεµιστήρα σε έντυπο καµπύλης λειτουργίας ανεµι-
στήρα του κατασκευαστή για να δειxθεί το σηµείο λειτουργίας του εγκατεστηµένου ανεµιστήρα. 

(36) Στόµια 

- Καθορισµός xώρου εγκατάστασης στοµίου και θέση. 

- Εργοστάσιο κατασκευής στοµίου και τύπος. 

- Μέγεθος στοµίου (xρησιµοποιώντας τον καθορισµό του κατασκευαστή για να εξασφαλισθεί ο κατάλλη-
λος συντελεστής). 

- Συντελεστής στοµίου κατασκευαστή. ('Όταν δεν είναι διαθέσιµοι συντελεστές στοµίων, µπορούν να κα-
θορισθούν πειραµατικά στο εργοτάξιο). 

- Παροxή αέρα µελέτης (L/S) και απαιτούµενη ταxύτητα (m/s) για να επιτευxθεί η παραπάνω παροxή. 

- Ταxύτητα που µετρήθηκε και προκύπτουσα παροxή. 

- Θα εκτελεσθεί µέτρηση της ταxύτητας του αέρα κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή του στοµίου. Οι µε-
τρούµενες παροxές δεν πρέπει να αποκλίνουν περισσότερο του  5% των παροxών που καθορίζονται 
στα σxέδια. 

b. Πρωτόκολλα ψυκτικής και θερµικής απόδοσης εγκαταστάσεων    

Θα τεθούν διαδοxικά σε λειτουργία οι εγκαταστάσεις παροxής ψύxους και θερµότητας, θα ελεγxθεί η οµοιο-
γενής συµπεριφορά των κλιµατιστικών µονάδων, θερµαντικών σωµάτων, κλπ., και θα ελεγxθεί σε κανονική 
λειτουργία η απόδοση όλων των στοιxείων της εγκατάστασης. Οι παραπάνω δοκιµές θα εκτελεσθούν στην 
αντίστοιxη εποxή του έτους (θέρος - xειµώνας) και µε συνθήκες περιβάλλοντος κατά το δυνατόν τέτοιες που 
να προσεγγίζουν τις συνθήκες που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισµό των εγκαταστάσεων και θα γίνει 
ρύθµιση της θερµοκρασίας και υγρασίας των διαφόρων xώρων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης. 

Όπως για όλες γενικά τις εγκαταστάσεις, έτσι και για τις συνθήκες άνεσης των εσωτερικών xώρων που είναι 
άλλωστε και ο επιδιωκόµενος σκοπός των εγκαταστάσεων κλιµατισµού - αερισµού - θέρµανσης, ο εργολά-
βος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία πρωτόκολλο για έγκριση, που θα περιέxει την µετρηθείσα θερµοκρασία 
και σxετική υγρασία των διαφόρων xώρων σε συνθήκες ψύξης και θέρµανσης όπως παραπάνω αναφέρεται 
και τις αντίστοιxες συνθήκες xώρων που απαιτεί η µελέτη κλιµατισµού - θέρµανσης. 

Οι παραπάνω συνθήκες θα επιτυγxάνονται µε αντίστοιxη λειτουργία των εγκαταστάσεων ψύξης και θέρ-
µανσης. 

Όταν η εποxιακή λειτουργία δεν επιτρέπει µέτρηση των τελικών θερµοκρασιών, κλπ., τότε ο εργολάβος θα 
λάβει τελικές µετρήσεις όταν το επιτρέψει η εποxιακή λειτουργία. 

1220.4.7 Οπτική επιθεώρηση     

a. Θα γίνει οπτική επιθεώρηση για όλα τα δίκτυα των συστηµάτων, όσον αφορά την τοποθέτηση, εγκατάστα-
ση, ανάρτηση των σωλήνων και των εξαρτηµάτων ιδιαίτερα για τις διαστάσεις των σταθερών σηµείων (fixed 
points) και το διαxωρισµό των διαφόρων συνδέσεων στα διάφορα τµήµατα του συστήµατος. 
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b. Θα ελεγxθεί η ικανοποιητική λειτουργία των διαφόρων βαλβίδων, παγίδων ακαθάρτων, βαλβίδων αερισµού 
και εξαερισµού, φίλτρων, αντισταθµιστών, βαλβίδων δοκιµής, µανοµέτρων, θερµοστατών, θερµοµέτρων, 
ελέγxων στάθµης, φίλτρων προστασίας, µειωτών πίεσης, αντλιών, κλπ. 

Το πρόγραµµα καλύπτει : 

(37) έλεγxο της ποιοτικής κατασκευής του τύπου, του πάxους και της έντεxνης τοποθέτησης της µόνωσης των 
σωληνώσεων και αεραγωγών, 

(38) έλεγxο του αριθµού, της µορφής και της περιγραφής των πινακίδων εξοπλισµού, 

(39) έλεγxο όλων των σωλήνων και των φλαντζωτών συνδέσεων προς τις δεξαµενές τροφοδοσίας, διατάξεις, 
διανοµές, θερµαντήρες νερού, διατάξεις κλιµατισµού, αποστραγγίσεις και εξαερισµούς για συµµετρία και έλ-
λειψη καταπόνησης, 

(40) έλεγxο των υλικών φιλτραρίσµατος σε όλα τα φίλτρα, για τον τύπο και την ποσότητα, 

(41) Έλεγxος της ποιότητας νερού µε την βοήθεια xηµικής ανάλυσης και των αποτελεσµάτων βακτηριολογικού 
ελέγxου, 

(42) κάθε άλλη απαιτούµενη επιθεώρηση για την εξασφάλιση σωστής και ασφαλής λειτουργίας των συστηµά-
των. 

1220.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Οι τιµές µονάδας των σωλήνων περιλαµβάνουν και την προµήθεια και τοποθέτηση όλων των εξαρτηµάτων όπως 
ειδικών κοµµατιών, αγκίστρων στερέωσης, στηριγµάτων, κλπ. των µη τιµολογούµενων ιδιαίτερα και κάθε εργασία 
κοπής, ελικοτοµής, σύνδεσης, στερέωσης, δοκιµής, καθαρισµού, αποστείρωσης, κλπ. Επίσης περιλαµβάνουν τα 
υλικά και την εργασία για την προστασία των υπογείων σωλήνων, όπως προδιαγράφονται στο τµήµα αυτό. 

Οι τιµές µονάδας της εγκατάστασης περιλαµβάνουν την προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και πλήρη εγκατάστα-
ση όλων των απαραίτητων υλικών και µικρούλικων, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιµών καθώς και κάθε άλλη 
εργασία σχετική µε την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι στο τµήµα αυτό, απαραίτητη όµως για την πλήρη και 
άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

Οι τιµές µονάδας τω εξαρτηµάτων που τιµολογούνται ιδιαίτερα, περιλαµβάνουν την προµήθεια όλων των απαραί-
τητων υλικών και µικρούλικων, καθώς και κάθε εργασία σύνδεσης προς τους σωλήνες, στερέωσης, δοκιµής, κα-
θαρισµού, αποστείρωσης, κλπ. 

Οι τιµές µονάδας των µηχανηµάτων ή συγκροτηµάτων µηχανηµάτων, περιλαµβάνουν όλα τα απαραίτητα υλικά, 
µικρούλικα και εξαρτήµατα, που αναφέρονται ή όχι στο τµήµα αυτό και τα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου, εκτός 
αυτών που περιλαµβάνονται σε υπάρχοντα ξεχωριστά τιµολόγια, αναφερόµενα σε όργανα αναγκαία για την πλήρη 
οµαλή και ασφαλή λειτουργία τους. 

Οι τιµές µονάδας των κάθε φύσεως µηχανηµάτων (αντλίες, κυκλοφορητές) των κλιµατιστικών συσκευών και των 
ανεµιστήρων αναφέρονται στην ονοµαστική παροχή αυτών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υπολογίσει τα µανοµετρικά ύψη αντλιών και ανεµιστήρων µε βάση τα πραγµατικά 
στοιχεία της κατασκευής και των µηχανηµάτων και να τα υποβάλλει προς έγκριση στην Επίβλεψη. 

Τυχόν διαφορετικά µανοµετρικά ύψη από τα αναγραφόµενα στην µελέτη και εποµένως διαφορετικές ισχύς των 
µηχανηµάτων δεν θα συνεπάγονται διαφορετικές τιµές µονάδας των αντιστοίχων εργασιών. Επίσης στις τιµές µο-
νάδας περιλαµβάνονται τα κάθε είδους έξοδα που αφορούν τα εργαλεία και τα µηχανήµατα για την εκτέλεση των 
παραπάνω εργασιών 

1220.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
a. Σωληνώσεις 

Οι κάθε είδους σωληνώσεις θα επιµετρούνται µετά την πλήρη διαµόρφωση και τοποθέτηση των κατ' άξονα 
και µε αφετηρία ή τέρµα µήκους την τοµή των αξόνων δύο διασταυρωµένων σωλήνων. Κατά την επιµέτρη-
ση του σωλήνα δεν αφαιρούνται τα µήκη των κάθε είδους δικλείδων που παρεµβάλλονται. 

Τα κάθε είδους στηρίγµατα σωληνώσεων είτε αγκυρούµενα σε τοίχους ή αναρτόµενα από τη οροφή δεν ε-
πιµετρούνται ιδιαίτερα, θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται στις εργασίες σωληνώσεων, θα επιµετρούνται µό-
νον οι επί οροφής ή τοίχων σιδηρές κατασκευές οµαδικής ανάρτησης επάνω στις οποίες στηρίζονται τα 
στηρίγµατα των σωλήνων. 

Από τα ειδικά τεµάχια σχηµατισµού και σύνδεσης των σωληνώσεων επιµετρούνται ιδιαίτερα µόνον οι λυό-
µενοι τύπου ρακόρ και φλάντζες. 

Οι φλάντζες για την προσαρµογή οργάνων, δικλείδων, συσκευών και µηχανηµάτων δεν επιµετρούνται, αλλά 
θεωρούνται ότι τα συνοδεύουν και περιλαµβάνονται στην τιµή τους. 

b. Όργανα και ∆ικλείδες 

Τα κάθε είδους όργανα µέτρησης, διακοπής και διαχωρισµού ροής (π.χ. δικλείδες, φίλτρα κλπ.) που πα-
ρεµβάλλονται στα δίκτυα σωληνώσεων επιµετρούνται κατά κοµµάτια πλήρη µε τα εξαρτήµατα που τα συνο-
δεύουν όπως καθορίζονται στο Τιµολόγιο. 
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c. Μεταλλικές Κατασκευές 

Οι µεταλλικές κατασκευές θα επιµετρούνται σε χιλιόγραµµα και θα ζυγίζονται µετά την πλήρη διαµόρφωση 
τους µαζί µε τους κοχλίες συναρµολογήσεως των λυοµένων τεµαχίων και των στηριγµάτων ή κοχλιών α-
γκύρωσης. 

Κατασκευές από σιδηρά ελάσµατα, γαλβανισµένα ή όχι, που διαµορφώνονται σε δεξαµενές, δοχεία ύδατος, 
κλπ. θα ζυγίζονται µαζί µε τις σιδηρές ράβδους ενίσχυσης των τοιχωµάτων τους, των παρεµβυσµάτων στε-
γανότητας κλπ. (Οι κατασκευές από µορφοσίδηρο για ενίσχυση και στερέωση τεµαχίων από λαµαρίνα απο-
τιµούνται µε την ίδια τιµή κατά χιλιόγραµµο). 

Κατασκευές από µορφοσίδηρο θα ζυγίζονται µαζί µε τα µέρη τους από σιδηρή ελάσµατα π.χ. κοµβοελά-
σµατα κλπ. (τα σιδηρά ελάσµατα αποτιµούνται σ'αυτή την περίπτωση µε την κατά χιλιόγραµµο τιµή του 
µορφοσίδηρου). 

d. Βαφή Σωλήνων 

Η βαφή σωλήνων θα επιµετράται κατά είδος βαφής και για µέτρο σωλήνα σε µέτρα πραγµατικού αξονικού 
µήκους σωληνώσεων. 

e. Αεραγωγοί 

Οι αεραγωγοί και τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα αυτών (καµπύλες, γωνίες, ταυ, δ, κλπ) οι κατευθυντήρες 
αέρα, τα διαφράγµατα διαχωρισµού και ρύθµισης της ποσότητας του αέρα και τα στόµια λήψης ή απόρρι-
ψης του αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον, οι ενισχύσεις των αεραγωγών από µορφοσίδηρο, και τα πάσης 
φύσεως στηρίγµατα των αεραγωγών θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα τοποθετουµένου υλικού και θα πλη-
ρώνονται µε την τιµή µονάδος 1 Κ (3 αεραγωγού. 

f. Θερµικές Μονώσεις 

Οι θερµικές µονώσεις των σωλήνων θα επιµετρώνται κατά διάµετρο σε µέτρα πραγµατικού αξονικού µή-
κους. Το µήκος που καταλαµβάνεται από τις δικλείδες δεν προσµετράται. 

Η τοποθέτηση των απαιτουµένων περιλαίµιων συγκρατήσεως στις θέσεις τερµατισµού των µονωτικών 
στρώσεων δεν επιµετράται ιδιαίτερα. 

Οι θερµικές µονώσεις εξωτερικών επιφανειών (πχ. αεραγωγών) τιµολογούνται σε τετραγωνικά µέτρα επιµε-
τρώνται κατά την εξωτερική επιφάνεια πριν από την µόνωση. Τα κενά που αφήνονται για την τοποθέτηση 
οργάνων ελέγχου κλπ. δεν θα αφαιρούνται κατά την επιµέτρηση. Η τοποθέτηση των απαιτουµένων µεταλλι-
κών ταινιών συγκρατήσεως στις κορυφές που τερµατίζει ο µονωτικός µανδύας και στα χείλη των οπών δεν 
αποτιµάται ιδιαίτερα. 

g. Μηχανήµατα και Συσκευές 

Μηχανήµατα και συσκευές επιµετρούνται σε κοµµάτια µε τα συνοδεύοντα στοιχεία και εξαρτήµατα προς ο-
λοκλήρωση τους, όπως καθορίζεται σε κάθε περίπτωση στο Τιµολόγιο. 

∆εν επιµετρούνται ιδιαίτερα οι απαιτούµενες πρόσθετες φλάντζες σύνδεσης, λυόµενοι σύνδεσµοι, σωληνώ-
σεις και αγωγοί εσωτερικής συνδεσµολόγησης του µηχανήµατος ή συσκευής, και γενικά κάθε εξάρτηµα α-
παιτούµενο για την διαµόρφωση του µηχανήµατος ή συσκευής σε αυτοτελή µονάδα. 

Επιµετρούνται ιδιαίτερα οι κατασκευές εδράσεων (σιδηροκατασκευές ή βάθρα από σκυρόδεµα) όχι όµως 
και τα στοιχεία αγκύρωσης και στερέωσης (π.χ. βίδες, στηρίγµατα, κλπ) ή ο χρησιµοποιούµενος φελλός ή 
άλλη κατασκευή αντιδονιστικής έδρασης ή σύνδεσης, εφ' όσον αυτά θεωρούνται ότι συνοδεύουν το µηχάνη-
µα ή συσκευή. 

h. Συµπληρωµατικές Οικοδοµικές Εργασίες 

Οι εκσκαφές τάφρων θα επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα δηµιουργηµένου κενού, µε βάση τις απαιτούµενες 
διαστάσεις και του βάθους εκσκαφής που θα έχει εγκριθεί. Το ύψος εκσκαφής θα λαµβάνεται κατά περί-
πτωση από την στάθµη της ελεύθερης επιφάνειας του εδάφους ή του πυθµένα των γενικών εκσκαφών µε 
βάση τα υψοµετρικά στοιχεία που θα έχουν ληφθεί προηγουµένως. 

Οι επιχώσεις τάφρων θα επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα καταλαµβανόµενου όγκου µετά την συµπύκνωση. 
Ο όγκος των σωληνώσεων ή των κατασκευών που έχουν εγκλειστεί θα αφαιρείται. Κάθε µεταφορά προϊό-
ντων εκσκαφών µέσα στο εργοτάξιο ή στους χώρους επίχωσης ή σε άλλους χώρους για προσωρινή από-
θεση για οποιοδήποτε αιτία, δεν θα επιµετράται ιδιαίτερα αλλά θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνεται στην τιµή 
των εκσκαφών. 

Το σκυρόδεµα κοιτόστρωσης και εγκιβωτισµού θα επιµετράται σε κυβικά µέτρα πραγµατικού όγκου 

 

1241. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

1241.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδε-
δειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης ισχυρών ρευµάτων  σε κτίρια, στους ελέγχους και δοκιµές της εγκα-
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τάστασης και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων ειδών εργασιών που περιλαµ-
βάνονται στην εγκατάσταση αυτή. 

Η εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων  αποτελείται από: 

Αγωγούς - Σωλήνες 

∆ιακόπτες-ρευµατοδότες 

Συσκευές 

Φωτιστικά 

Πίνακες 

Στοιχεία διακοπής χαµηλής τάσης. 

Βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου-αυτοµατισµού 

Ηλεκτροκινητήρες 

∆ιάφορα εξαρτήµατα 

Υποσταθµό 

Συγκρότηµα Η/Ζ 

Σύστηµα αδιάλειπτης λειτουργίας (U.P.S) 

Σύστηµα φωτισµού έκτακτης ανάγκης 

∆ίκτυο γειώσεων 

Εξωτερικό φωτισµό και δίκτυα 

1241.2 Υλικά 

1241.2.1 Αγωγοί - Σωλήνες 

a. Τύποι αγωγών και σωλήνων 

(43) Αγωγοί 

• Αγωγοί µετά θερµοπλαστικής µονώσεως H07V-U ή H07V-R (NYA) συµφώνως προς τον Πίνακα ΙΙΙ άρθρο 
135, ΦΕΚ 59Β/55 κατηγορία (Ι) (α), ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5, VDE 0281. 

• Πολυπολικά αδιάβρωτα καλώδια µετά θερµοπλαστικής επενδύσεως H05VV-Un ή HO5VV-R (ΝΥΜ), συµ-
φώνως προς Πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55, κατηγορία (ΙΙΙ) (α), VDE 0281, ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5. 

• Υπόγεια πολυπολικά καλώδια (ΝΥΥ) µονώσεως θερµοπλαστικής και µανδύου θερµοπλαστικού συµφώνως 
προς VDΕ 0271, ΕΛΟΤ 843/85. 

• Πυράντοχα καλώδια ΝΗΧΗ-FE 180/E90 ισχύος και ελέγχου 0,6/1 KV ελεύθερο καπνού και αλογόνων, αν-
θεκτικό στη φωτιά κατά IEC 331, µε διατήρηση του κυκλώµατος τουλάχιστον 90 λεπτά. 

xii. Αγωγοί: Μονόκλωνα ή πολύκλωνα (VDE  0295 Class 2) συρµατίδια από καθαρό χαλκό, µε µόνωση 
αγωγών από ειδικό πολυµερές ελεύθερο αλογόνων και επένδυση από συνθετική ταινία ανθεκτική στη 
φωτιά. 

xiii. Εσωτερική επένδυση: Ειδικό πολυµερές ελεύθερο αλογόνων. 

xiv. Εξωτερικός µανδύας: Ειδικό πολυµερές ελεύθερο αλογόνων τύπου ΗΜ4, βραδύκαυστο κατά IEC 
332.3 ανθεκτικό στη φωτιά κατά IEC 331 χρώµατος µπλε. 

xv. Περιοχή θερµοκρασιών: -20oC έως 70oC. 

xvi. Προδιαγραφές: VDE 0266 Tµήµα 3/93 

(44) Σωλήνες 

xvii. Σωλήνες πλαστικοί εγκεκριµένου τύπου από του Υπουργείου Βιοµηχανίας σπιράλ ή ευθείς. 

xviii. Χαλυβδοσωλήνες συγκεκολληµένης ραφής, κοχλιοτοµηµένοι µετά µονωτικής επενδύσεως, όπως το 
άρθρο 146, παραγρ. 4, ΦΕΚ 59Β/55. 

xix. Σιδηροσωλήνες συγκεκολληµένης ραφής, κοχλιοτοµηµένοι χωρίς µονωτική επένδυση, γαλβανισµέ-
νοι. Οι διδόµενες διαστάσεις των σωλήνων αυτών αναφέρονται στην ονοµαστική διάµετρό τους. Πά-
χος τοιχωµάτων συµφώνως προς τους κανονισµούς εσωτερικών Υδραυλικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 
270Α/23.6.1936, Β.∆. 13.5.36) Πίνακας ΙΙ. 

xx. Πλαστικοί σωλήνες κατάλληλοι για ενσωµάτωση στο µπετόν. 

xxi. Σωλήνες πλαστικοί από σκληρό PVC, άκαυστοι, για στεγανή ορατή εγκατάσταση, µεγάλης µηχανικής 
αντοχής σε κρούση. 

xxii. Όλοι οι σωλήνες θα συνοδεύονται µε τα αντίστοιχα εξαρτήµατά τους (καµπύλες, γωνιές, κουτιά δια-
κλάδωσης, κλπ), επίσης άκαυστα. 

b. Στηρίγµατα Καλωδίων 
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Τα στηρίγµατα καλωδίων θα είναι διµερή ισχυράς κατασκευής από συνθετική ρητίνη ή από ανθεκτικό πλα-
στικό, κατάλληλα για στερέωση σε σιδηροτροχιές. Οι κοχλίες σύσφιγξης των δύο τµηµάτων των στηριγµά-
των και οι κοχλίες στερέωσης θα είναι επινικελωµένοι ή επικαδµιωµένοι ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

c. Σιδηροτροχιές στήριξης (ράγες) 

Οι σιδηροτροχιές θα έχουν κατάλληλη διατοµή από έλασµα πάχους 1 mm και θα είναι ισχυρά γαλβανισµέ-
νες ηλεκτρολυτικά. 

H στήριξη των σιδηροτροχιών στα δοµικά στοιχεία του έργου θα γίνει µε γαλβανισµένους κοχλίες εκτόνωσης 
και πλαστικό UPAT. 

d. Καλωδιώσεις επί εσχαρών 

Οι σχάρες καλωδίων θα είναι µεταλλικές από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε ελάχιστο πάχος γαλβανίσµατος 30 
µικρά, µε πλευρικό ύψος τουλάχιστον 50 mm. για πλάτος µέχρι 200mm και 100mm  για µεγαλύτερα πλάτη. 

Οι σχάρες και τα στηρίγµατά τους θα έχουν ελάχιστο πάχος ελάσµατος σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΕΣΧΑΡΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 

Πλάτος ε-
σχάρας 

mm 

Ελάχιστο πάχος 
ελάσµατος 

mm 

Μέγιστη απόσταση 
µεταξύ τους 

mm 

Ελάχιστο πάχος 
ελάσµατος 

mm 

Ελάχιστο πάχος ελά-
σµατος 

mm 

100 1,00 1000 2,0 2,0 

200 1,25 1500 2,0 2,0 

300 1,50 1500 2,0 2,0 

400 1,50 1500 2,0 2,0 

500 2,00 1500 2,5 2,5 

600 2,00 1500 2,5 2,5 

Οι εσχάρες ασθενών ρευµάτων θα είναι κλειστού τύπου, (χωρίς τρύπες) µε καπάκι που θα στερεώνεται µε 
κλιπς σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες του 1 m. 

Το είδος του γαλβανίσµατος θα επιλεγεί σύµφωνα µε τον τρόπο εγκατάστασης των εσχαρών. Ηλεκτρολυτι-
κό γαλβάνισµα χρησιµοποιείται εντός του κτιρίου και θερµό γαλβάνισµα για εγκαταστάσεις εκτός του κτιρίου 
ή σε περιοχές µε οξειδωτική ατµόσφαιρα. 

e. Κουτιά διακλάδωσης 

Τα κουτιά διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά ή τετραγωνικά ή ορθογωνικά και κατάλληλα για τον τύπο του σω-
λήνα ή του καλωδίου, για τον οποίο χρησιµοποιούνται. 

Τα πλαστικά κουτιά θα είναι από άκαυστο υλικό. 

f. Κουτιά διακλάδωσης αντιεκρηκτικής εγκατάστασης 

Οι συνδέσεις των καλωδίων NSHou (σε αντιεκρηκτική εγκατάσταση) θα γίνονται µέσα σε κουτιά διακλάδω-
σης αντιεκρηκτικού τύπου, κατηγορίας (Ex)e (αυξηµένης ασφάλειας - INCREASED SAFETY), κατάλληλα 
για τάση µέχρι 500 V. Τα κουτιά µπορεί να είναι από χυτοσίδηρο ή κράµα αλουµινίου.  

1241.2.2 ∆ιακόπτες-ρευµατοδότες 

a. ∆ιακόπτες - Ρευµατοδότες - Μπουτόν 

Οι διακόπτες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι γενικά µε πλήκτρο, και θα είναι ικανότητας διακοπής τουλά-
χιστον 10 Α και βαθµού στεγανότητας όπως απαιτείται από την χρήση του χώρου. ∆ηλαδή στους χώρους 
που ανήκουν κατά τους κανονισµούς στην κατηγορία των ξηρών, οι διακόπτες θα είναι χωνευτοί, λευκοί, τε-
τράγωνοι, και στους χώρους της κατηγορίας των πρόσκαιρα ή µόνιµα υγρών, οι διακόπτες θα είναι στεγα-
νοί, (µε πλήκτρο επίσης). 

Οι ρευµατοδότες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι γενικά έντασης λειτουργίας 16 Α.  

Στους χώρους γραφείων, κλπ. οι ρευµατοδότες θα είναι χωνευτοί, τετράγωνοι, λευκοί, τύπου ΣΟΥΚΟ. 

Σε  χώρους που πρέπει η εγκατάσταση να είναι στεγανή, οι ρευµατοδότες θα είναι στεγανοί, τετράγωνοι, 
λευκοί, ΣΟΥΚΟ. 

Τα πιεστικά κουµπιά (µπουτόν) που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι έντασης λειτουργίας 6 Α. 

Τα µπουτόν θα είναι χωνευτά, λευκά, τετράγωνα. 

b. Ρευµατοδότες τριφασικοί 

Οι τριφασικοί ρευµατοδότες θα είναι επίσης στεγανοί, σε χυτοσιδερένια θήκη, τετραπολικοί, βιοµηχανικού 
τύπου 25Α/380V κατάλληλοι για επίτοιχη χρήση. Οι ρευµατοδότες θα συνοδεύονται από τους αντίστοιχους 
ρευµατολήπτες τους. 
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1241.2.3 Συσκευές 

a. Στεγνωτήρες χεριών 

Θα είναι ηλεκτρικοί, κατασκευής γνωστού εργοστασίου, , συνιστάµενοι  από ένα θερµαντικό στοιχείο (ηλε-

κτρική αντίσταση) των 2 KW και ενός φυσητήρα µε παροχή αέρα 2 m3/min κατά µέγιστο. 

Η έναρξη λειτουργίας θα γίνεται µε πίεση ενός κοµβίου ή χειρισµού ενός µοχλού, επανερχόµενου στην αρχι-
κή του θέση αυτόµατα, µετά πάροδο προκαθορισµένου χρονικού διαστήµατος, οπότε επέρχεται κράτηση 
του στεγνωτήρα. Το χρονικό αυτό διάστηµα θα µπορεί να ρυθµίζεται. 

b. Tαχυθερµοσίφωνες 

Ο ταχυθερµοσίφωνας θα είναι συνεχούς ροής του υγρού, τριφασικός 3 Χ 380V, ισχύος .... κατ' ελάχιστον µε 
όλα τα όργανα προστασίας του και ρύθµιση της θερµοκρασίας του νερού. 

Ο ταχυθερµοσίφωνας θα είναι επίτοιχος. 

1241.2.4 Φωτιστικά 

a. Φωτιστικά σώµατα φθορισµού - Γενικά 

Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση και συνεχή λειτουργία σε εσωτερικούς και εξωτε-
ρικούς χώρους κατά περίπτωση και θα παρέχουν τη δυνατότητα ανάρτησης ή τοποθέτησης επί οροφής ή 
τοίχου. 

Θα είναι κατάλληλα για τροφοδοσία 220 V στα 50 Hz και για λαµπτήρες oνοµαστικής ισχύος από 18 W έως 
65 W. 

b. Ηλεκτρικά όργανα - Λαµπτήρες 

xxiii. Στραγγαλιστικά πηνία 

Το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλο για την ονοµαστική ισχύ του λαµπτήρα. Το στραγγαλι-
στικό πηνίο θα είναι πλήρως ηλεκτρονικό (Full Electronic Control Gear), κατάλληλο για λαµπτήρες 
STANDARD Φ 26 mm χωρίς Starter και πυκνωτή. 

Το συν φ πρέπει να είναι 0,95. 

Το στραγγαλιστικό πηνίο θα έχει µακρά διάρκεια ζωής. Έτσι η θερµοκρασία του τυλίγµατος θα διατη-
ρείται σε χαµηλά επίπεδα µε την εξασφάλιση µεγάλης επιφάνειας απαγωγής της θερµότητας και όχι 
µε ελάττωση του ρεύµατος από το τύλιγµα. 

Κατά τα λοιπά θα πληρούνται οι προδιαγραφές  VDΕ 0712. - Τ22 

xxiv. Λυχνιολαβές 

Ο λαµπτήρας θα συγκρατείται ακίνητος µε λυχνιολαβές βαριάς κατασκευής, περιστροφικού τύπου 
ασφαλείας µε ειδική διάταξη ελατηρίου και κινητή κεντρική κεφαλή που θα εξέρχεται στη θέση λει-
τουργίας του λαµπτήρα. 

Οι επαφές των λυχνιολαβών θα είναι επαργυρωµένες για να αποφεύγεται η αλλοίωση από ηλεκτρικό 
τόξο κατά την έναυση των λαµπτήρων.  

xxv. Λαµπτήρες 

Οι λαµπτήρες φθορισµού θα είναι ονοµαστικής ισχύος ...............διαµέτρου Φ26  υπό στοιχεία λει-
τουργίας 220V ΑC, 50Ηz και απόδοση για χρώµατα 83, 84 ΡΗΙLΙΡS σε LUΜΕΝ. 

c. Σκαφάκι φθορισµού 

Θα αποτελείται από τα ακόλουθα τµήµατα :  

xxvi. Σκαφίδιο που περιλαµβάνει τα όργανα αφής. Το σκαφίδιο θα είναι κατασκευασµένο από χαλυβδό-
φυλλο πάχους τουλάχιστον 0,5 mm, βαµµένο σε δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής, χρώµατος 
λευκού. Στο σκαφίδιο θα στερεωθούν όλα τα εξαρτήµατα αφής των λαµπτήρων και θα συνδεθούν 
πλήρως. Το σκαφίδιο θα φέρει κοχλία γείωσης. 

xxvii. Κάλυµµα 

Το κάλυµµα θα είναι κατασκευασµένο από χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστον 0,5 mm, βαµµένο µε 
ηλεκτροστατική βαφή, χρώµατος λευκού και θα στηρίζεται στο σκαφίδιο µε δύο κοχλίες. 

1241.2.5 Πίνακες  

Μεταλλικά µέρη 

'Όλα τα µεταλλικά µέρη των πινάκων θα βαφούν µε δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής  

Όλα τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης (χαλύβδινα ελάσµατα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ.) θα πρέπει να είναι 
ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. γαλβάνισµα). 

Ειδικά για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης µεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι επινικελωµένες. 

Γενικές απαιτήσεις 
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(45) Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να είναι εύκολα 
προσιτά µετά την αφαίρεση των καλυµµάτων και τοποθετηµένα σε κανονικές αποστάσεις µεταξύ τους, ώστε 
να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς να µεταβάλλεται η κατά-
σταση των γειτονικών οργάνων. 

(46) Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε µπάρες από ηλεκτρολυτικό χαλκό κατάλληλης ορθογωνικής διατοµής και 
επιτρεπόµενης έντασης συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον ίσης µε την ονοµαστική ένταση του γενικού δια-
κόπτη. Θα υπολογισθούν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 45°C καθώς και τα καλώδια εσωτερικής συνδε-
σµολογίας. 

(47) Οι µπάρες των τριών φάσεων θα είναι στο πάνω µέρος των πινάκων ενώ του ουδέτερου και της "γης" στο 
κάτω µέρος των πινάκων και θα έχουν διατοµή την µισή εκείνης των φάσεων. 

(48) Σε στάθµη βραχυκυκλώµατος τουλάχιστον ίση µε την αναγραφόµενη σε κάθε πίνακα και πάντως όχι µικρό-
τερη από 6 ΚΑ, η ανύψωση θερµοκρασίας των ζυγών και η µηχανική τους αντοχή συνδυαζόµενη και µε ε-
κείνη των µονωτήρων στήριξης θα πρέπει να βρίσκεται στα όρια που προβλέπουν οι κανονισµοί VDΕ. 

(49) Η συναρµολόγηση, η εσωτερική συνδεσµολογία και η δοκιµή των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να ολο-
κληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε εργα-
σία σχετικά µε τις παραπάνω.  

(50) Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών µε τα όργανα του πίνακα θα γίνει µε τη βοήθεια των κα-
τάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών. 

(51) Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις µπάρες θα γίνει µε ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά εξαρτήµατα. 

(52) Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες οι συνδέσεις µεταξύ των µπάρων διανοµής προς τους διακόπτες ανα-
χώρησης και από εκεί προς τα άκρα του πίνακα και για εντάσεις από 100Α µέχρι και 630Α θα γίνουν µε εύ-
καµπτες µονωµένες χάλκινες µπάρες ονοµαστικής έντασης τουλάχιστον εκείνης του διακόπτη και τάσης λει-
τουργίας τουλάχιστον 500V. 

(53) Οι εύκαµπτες µονωµένες µπάρες περιέχουν τον αγωγό ο οποίος αποτελείται από πολλές χάλκινες λωρίδες 
λεπτού πάχους ώστε να αποτελέσουν εύκαµπτο σώµα και περιβάλλονται από θερµοπλαστική µόνωση. 

(54) Η σύνδεση των εισερχόµενων και απερχόµενων γραµµών θα γίνει σε κατάλληλες αριθµηµένες κλέµµες 
(τρεις φάσεις, ουδέτερος και γείωση).  

(55) Εξαίρεση και µόνον µπορεί να υπάρξει όταν η ονοµαστική ένταση των αναχωρήσεων είναι πάνω από 100Α 
και υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις : 

- Το όργανο διακοπής στο οποίο συνδέεται η αναχώρηση ή η άφιξη να είναι προς το κάτω µέρος του πί-
νακα και εύκολα προσιτό και  

- Τα όργανα διακοπής να έχουν κατάλληλους ακροδέκτες ώστε τα καλώδια ή µπάρες που θα συνδεθούν 
σε αυτούς να µην χρειάζονται ακροδέκτες. 

(56) Η εγκατάσταση των κλεµµών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι αυτές ο ίδιος βαθµός 
προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα µέρη του πίνακα. 

(57) Για τις τρεις φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισµένο σύστηµα σήµανσης, ώστε η κάθε φάση να έχει 
πάντα την ίδια θέση και το ίδιο χρώµα. 

(58) Στην µπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες µόνιµες πινακίδες µε την αναγραφή των 
τµηµάτων και των κυκλωµάτων κάθε πίνακα (όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο). 

(59) Οι κλέµµες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα φέρουν γλωσσίδα προστασίας του α-
γωγού από τη βίδα σύσφιγξης. 

(60) Όλα τα υλικά στήριξης των οργάνων των πινάκων θα είναι επινικελωµένα ή επιφωσφατωµένα ή από ανο-
ξείδωτο χάλυβα. 

(61) Η κατασκευή και διαµόρφωση των πινάκων θα είναι σύµφωνη προς τους εξής Κανονισµούς και Προδια-
γραφές:  

- Ελληνικούς Κανονισµούς 

- VDΕ 0100, 0110, 0660 

- ΙΕΕ. Κανονισµοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισµό κτιρίων (14η έκδοση) 

- ΙΕC 439. Προκατασκευασµένοι πίνακες Χ.Τ. 

(62) Όλοι οι πίνακες Χ.Τ. θα είναι επισκέψιµοι και επιθεωρήσιµοι από µπροστά. 

- Όλοι οι διακόπτες µε χειριστήρια θα είναι αιωρούµενου τύπου δηλ. χωριστά το σώµα του διακόπτη µε 
τον µοχλό χειρισµού και χωριστά η χειρολαβή, ώστε όταν ανοίγουµε την πόρτα του πίνακα ή αφαιρού-
µε το κάλυµµα ενός κιβωτίου του πίνακα να µην χρειάζεται καµία επέµβαση στον διακόπτη. 

- Σε αυτή την περίπτωση η χειρολαβή του διακόπτη παραµένει πάνω στην πόρτα ή στο κάλυµµα του κι-
βωτίου του πίνακα. 
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- Οι µικροαυτόµατοι θα είναι επισκέψιµοι µέσω ειδικών θυρίδων που θα εξασφαλίζουν τον ίδιο βαθµό 
προστασίας µε τον υπόλοιπο πίνακα. 

(63) Οι πόρτες και οι µετωπικές πλάκες των πινάκων θα είναι µεταλλικές της αυτής κατασκευής µε το υπόλοιπο 
σώµα του πίνακα και θα φέρουν : 

- Κλείστρο ειδικό για πίνακες (µεταλλικό) το οποίο θα είναι όµοιο για όλους τους πίνακες του έργου (PAS 
PARTOUT). 

- Ειδικούς µεντεσέδες (µεταλλικούς) για πίνακες. 

- Κατάλληλη θήκη από διαφανές πλαστικό στην εσωτερική πλευρά της πόρτας για την τοποθέτηση των 
σχεδίων του πίνακα. 

- Ακροδέκτη γείωσης. 

(64) Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο και υλικά για 20% των απαιτήσεων της µελέτης για µελλοντική επέ-
κταση. 

(65) Η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται µε µεταλλικούς στυπιοθλήπτες κατάλληλης διαµέτρου. 

(66) Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήµατα, ανταλλακτικά, σχέδια κλπ. τα 
οποία θα παραδοθούν πριν τη βεβαίωση περάτωσης  

- Μια πλήρη σειρά διαγραµµάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα. 

- Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών του πίνακα. 

- Οδηγίες λειτουργίας, ρύθµισης και συντήρησης. 

Μεταλλικοί πίνακες φωτισµού - Ρευµατοδοτών µη στεγανοί  

(67) Οι πίνακες του τύπου αυτού θα είναι ηλεκτρικώς ακίνδυνοι, εµπρόσθιας όψης, τύπου ερµαρίου, µετά ε-
µπρόσθιας πόρτας προστασίας ΙΡ40 κατά DΙΝ 40050. 

(68) Η διάταξη και συναρµολόγηση των οργάνων εντός αυτών θα γίνεται µε προετοιµασµένα στοιχεία ζυγών 
κλπ. 

(69) Οι πίνακες αυτοί θα είναι τύπου ............ και θα αποτελούνται από τα παρακάτω στοιχεία: 

- Πλαίσιο επί του οποίου θα συναρµολογηθούν τα διάφορα όργανα. 

- Μεταλλικό εµπρόσθιο κάλυµµα του πλαισίου (ηλεκτρικά ακίνδυνο) µετωπική  

- Μεταλλικό κλειστό ερµάριο εντός του οποίου τοποθετείται το πλαίσιο. 

- Μεταλλική θύρα. 

(70) Το ερµάριο και η µεταλλική πόρτα θα αποτελούνται από λαµαρίνα ικανοποιητικού πάχους, κατ'ελάχιστο 1.5 
mm   και θα έχουν προστασία έναντι διάβρωσης. 

(71) Οι εξωτερικές επιφάνειες του πίνακα θα φέρουν τελική βαφή ηλεκτροστατική, απόχρωσης της αρεσκείας της 
επίβλεψης. 

(72) Στο εσωτερικό τµήµα της πόρτας θα υπάρχει καρτέλα προστατευόµενη από διαφανές πλαστικό, επί της ο-
ποίας θα αναγράφονται όλα τα κυκλώµατα. 

Μεταλλικοί πίνακες φωτισµού - Ρευµατοδοτών  Στεγανοί 

(73) Αυτοί θα είναι του ίδιου τύπου µε τους µεταλλικούς πίνακες µε τη διαφορά, ότι αυτοί θα είναι προστασίας 
ΙΡ54 κατά DΙΝ  40050. 

(74) Η προστασία ΙΡ54 θα επιτυγχάνεται µε στεγανοποίηση του ερµαρίου και της πόρτας αυτού. Οι στεγανοί 
µεταλλικοί πίνακες θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση. 

Mεταλλικοί πίνακες τύπου πεδίου  

(75) Γενικά 

Τα παρακάτω αφορούν τα πεδία του Γενικού Πίνακα Χαµηλής Τάσης και τους Πίνακες Κίνησης όλων των 
µηχανηµάτων που θα εγκατασταθούν στο κτίριο. 

(76) Εξοπλισµός 

- Αναχωρήσεις προς φορτία µέχρι 100Α µέσω ασφαλειοδιακοπτών φορτίου ενδεικτικού τύπου π.χ. .... 
και όχι ασφαλειοαποζευκτών απλών 

- Αναχωρήσεις προς φορτία µεταξύ 100-1200Α µέσω αυτοµάτων διακοπτών µε ρυθµιζόµενα µαγνητικά-
θερµικά 

- Αναχωρήσεις προς φορτία από 1200Α και άνω µέσω αυτοµάτων διακοπτών αέρος, συρόµενου τύπου 

- Προστασίες αυτοµάτων διακοπτών: ηλεκτρονικού τύπου δευτερογενούς προστασίας 

(77) Προβλεπόµενη διαµερισµατοποίηση 
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- Χωριστό διαµέρισµα κυρίων οριζοντίων ζυγών 

- Χωριστό διαµέρισµα αναχώρηση καλωδίων 

- Χωριστό διαµέρισµα εκάστου διακοπτικού στοιχείου πλήρως αποµονωµένου από τα υπόλοιπα διαµε-
ρίσµατα, είτε αυτό είναι συρόµενου τύπου είτε όχι 

- Όλες οι κλέµµες ή µπάρες διακοπτών ισχύος ευρίσκονται στο διαµέρισµα των καλωδίων αναχώρησης 

- Όλες οι κλέµµες του αυτοµατισµού εγκαθίστανται χωριστά από τις κλέµµες ισχύος 

- Οι αυτόµατοι διακόπτες συρόµενου τύπου θα µπορούν να τίθενται σε θέση test (semi draw out) µε την 
πόρτα του πεδίου τους κλειστή 

(78) Συνδέσεις 

- Όλες οι συνδέσεις από κύριους ζυγούς σε διακοπτικά στοιχεία τροφοδοσίας, γίνονται µέσω µπάρων 
κατάλληλης διατοµής 

- Τα διακοπτικά στοιχεία µέχρι 160 Α συνδέονται εµµέσως προς τους κύριους ζυγούς µέσω επικεφαλής 
αυτοµάτου διακόπτη ( ή µαχαιρωτών ασφαλειών) που έχει αντοχή βραχυκυκλώµατος ίση µε αυτή των 
ζυγών 

- Οι συνδέσεις από τους αυτόµατους διακόπτες τροφοδοσίας προς τα φορτία γίνονται µέσω κατάλληλων 
κλεµµών και αν οι διακόπτες είναι άνω των 200Α γίνονται µέσω µπάρων που προεξέχουν προστατευ-
µένες από πεδίο καλωδίων. 

(79) Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

- Αντοχή σε ηλεκτρικό τόξο 

- Αντοχή σε θερµική και δυναµική καταπόνηση (οι δοκιµές αυτές θα γίνουν στο Κ∆ΕΠ και στην περί-
πτωση που η κατασκευή είναι τυποποιηµένη και ο κατασκευαστής διαθέτει τα πιστοποιητικά τύπου) 

- Χρήση πλαστικών µερών χωρίς αλογόνα, επιβραδυντικά φλόγας µε χαρακτηριστικά απόσβεσης κατά  
ΙΕC 60707 

- Τάση µόνωσης 1000 V 3φ AC, 1500 V DC 

- Τάση λειτουργίας 690 V 3φ Acmax, 750 V DC max 

- Βαθµός προστασίας ΙΡ54 ή ΙΡ32 για είσοδο µε εγκιβωτισµένους ροηφόρους αγωγούς 

- Οι πόρτες θα κατασκευασθούν από λαµαρίνα γαλβανιζέ τουλάχιστον 1.5 mm µε επιµετάλλωση Alu-
Zinc και ηλεκτροστατική βαφή πούδρας περ. 80µm 

- Οι πλαϊνές & πίσω καλύψεις και τα εσωτερικά διαχωριστικά θα είναι γαλβανιζέ τουλάχιστον 1.5mm 

- Τα πλαίσια θα είναι χαλύβδινα, περφορέ, βιδωτά µε επιµετάλλωση Alu-Zinc 

- Όλα τα µεταλλικά µέρη θα έχουν υποστεί  επιµετάλλωση κατά της οξείδωσης 

- Θερµοκρασία περιβάλλοντος 35°C 

- Η κατασκευή και διαµόρφωση των πεδίων θα είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς: IEC 60439-1,  CE 
439-1, EN 60439-1, DIN VDE 0660  µέρος 500 

Στεγανοί πίνακες διανοµής σε πλαστικά κιβώτια 

Αυτοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Εκείνους που είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση επί τοίχου και σ' εκεί-
νους που είναι κατάλληλοι για  ελεύθερη έδραση επί του εδάφους. 

(80) Θα αποτελούνται από πλαστικά κιβώτια τυποποιηµένων διαστάσεων που θα περιλαµβάνουν εντός αυτών 
τους ζυγούς, τους διακόπτες, µπουτόν, ενδεικτικές λυχνίες, ηλεκτρονόµους, όργανα ενδείξεων κλπ. 

(81) Κάθε κιβώτιο της πλαστικής διανοµής αποτελείται από 3 µέρη: την βάση, το κάλυµµα και την µεταλλική 
πλάκα στήριξης των διαφόρων συσκευών και εξαρτηµάτων. 

(82) Τα καλύµµατα των κιβωτίων θα είναι διαφανή και θα στερεώνονται στις βάσεις µε πλαστικές βίδες ταχείας 
σύνδεσης. Τα καλύµµατα των κιβωτίων που περιέχουν µικροαυτόµατους πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε 
κατάλληλες θυρίδες για τον χειρισµό τους, που θα εξασφαλίζουν τον ίδιο βαθµό προστασίας µε τον υπόλοι-
πο πίνακα. 

(83) Κάθε χειρισµός διακοπτών ή µπουτόν θα γίνεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται η αφαίρεση του καλύµµατος 
του κιβωτίου. 

(84) Οι χειρολαβές των διακοπτών, τα µπουτόν και οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι διαιρούµενου τύπου. Έτσι η 
αφαίρεση του καλύµµατος του πλαστικού κιβωτίου δεν απαιτεί καµία επέµβαση στα παραπάνω. 

(85) Οι πλαστικές διανοµές δεν πρέπει να έχουν γενικό διακόπτη πάνω από 1000 Α. 

(86) Τα πλαστικά κιβώτια θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες ή και καλύτερα από αυτά: 



 

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων  σελ. 201 

Μηχανική αντοχή σε κρούση > 130 cm kg για τη βάση 

> 400 cm kg για το κάλυµµα 

Απορροφητικότητα νερού (DΙΝ 53472) < 150 mg για τη βάση 

< 400 mg για το κάλυµµα 

∆ιηλεκτρική αντοχή 10 ΚV/mm για τη βάση 

40 ΚV/mm για το κάλυµµα 

Αντίσταση επιφάνειας (DΙΝ 52482) 1 Χ 109 Ω για τη βάση 

0.8 + 1.2-1015 Ω για το κάλυµµα 

Αντοχή σε θερµοκρασίες από -40° έως 120° C 

µέγιστη γραµµική µετά - σε υγρασία 92% < 1% για τη βάση 

µηδέν για το κάλυµµα 

Να µην καίγονται σε φλόγα. Η φλόγα σβήνει µόνη της (self extinguished) 

(87) Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά των στεγανών πλαστικών πινάκων θα είναι: 

- Ονοµαστική τάση : 500V, 50 Ηz 

- Κλάση µόνωσης σύµφωνα µε VDΕ 0110 οµάς C 

- Αντοχή σε βραχυκύκλωµα : τουλάχιστον εκείνη που αναφέρεται στα σχέδια 

- Συνθήκες λειτουργίας:σε εσωτερικούς χώρους µε µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος 40° C 

- Βαθµός προστασίας ΙΡS 55 κατά DΙΝ 40050/ΙΕC 144 

Πίνακες διανοµής από πλαστικά κιβώτια για τοποθέτηση επί τοίχου 

(88) Θα αποτελούνται από πλαστικά κιβώτια τυποποιηµένων διαστάσεων που θα περιλαµβάνουν εντός αυτών 
τους ζυγούς, τους διακόπτες, µπουτόν, ενδεικτικές λυχνίες, ηλεκτρονόµους, όργανα ενδείξεων κλπ. 

(89) Στους πίνακες αυτούς είναι δυνατή η τοποθέτηση των µπάρων και στο µέσον του πίνακα οριζοντίως, ενώ τα 
καλώδια άφιξης και των αναχωρήσεων είναι δυνατόν να φύγουν είτε από κάτω είτε από πάνω. 

(90) Οι πίνακες που αποτελούνται το πολύ από 4 κιβώτια (ενδεικτικές συνολικές διαστάσεις της όψης του πίνακα 
περίπου 500 Χ 1000) µπορούν να στηριχθούν απευθείας στον τοίχο, ενώ οι µεγαλύτερες πλαστικές διανο-
µές θα ενισχύονται στο πίσω µέρος µε κατάλληλα χαλυβδοελάσµατα, ώστε να γίνουν πιο στιβαρές και θα 
στηρίζονται πάνω σε σιδηροκατασκευή (ικρίωµα) γαλβανισµένη εν θερµώ. 

Πίνακες διανοµής από πλαστικά κιβώτια για ελεύθερη έδραση επί του εδάφους 

(91) Θα αποτελούνται από πλαστικά κιβώτια τυποποιηµένων διαστάσεων που θα περιλαµβάνουν εντός αυτών 
τους ζυγούς, τους διακόπτες, µπουτόν, ενδεικτικές λυχνίες, ηλεκτρονόµους, όργανα ενδείξεων κλπ. 

(92) Το ενιαίο συγκρότηµα των πλαστικών κιβωτίων θα στηρίζονται πάνω σε ενιαία βάση, θα περιλαµβάνει τις 
κλέµµες, την µπάρα ουδέτερου και την µπάρα της "γης" και θα έχει βαθµό προστασίας επίσης ΙΡ55 όπως ο 
υπόλοιπος πίνακας. 

(93) Η µεταλλική βάση θα αποτελείται από τυποποιηµένες διατοµές µορφοσίδηρου Ι ή L γαλβανισµένες εν θερ-
µώ. 

Πίνακες αυτοµατισµού 

(94) Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα αυτοµατισµού να είναι εύκολα 
προσιτά µετά την αφαίρεση των καλυµµάτων και τοποθετηµένα σε κανονικές αποστάσεις µεταξύ τους, ώστε 
να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους, χωρίς να µεταβάλλεται η κατά-
σταση των γειτονικών οργάνων. 

(95) Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε εύκαµπτους πολύκλωνους αγωγούς από χαλκό µε θερµοπλαστική µό-
νωση, που θα τοποθετούνται µέσα σε ειδικά πλαστικά κανάλια κατάλληλα για θερµοκρασία περιβάλλοντος 
45oC. 

(96) Η συναρµολόγηση και η εσωτερική συρµάτωση των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να ολοκληρωθεί στο 
εργοστάσιο κατασκευής των. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται ρητά να γίνει οποιαδήποτε εργασία σχετι-
κή µε τα παραπάνω. 

(97) Οι συνδέσεις των διαφόρων αγωγών µε τα όργανα αυτοµατισµού θα γίνει µε τη βοήθεια κατάλληλων ακρο-
δεκτών κατά προτίµηση τύπου βύσµατος απαγορευοµένης οποιασδήποτε απευθείας σύνδεσης εκτός αν 
αποδεδειγµένα οι ακροδέκτες των οργάνων έχουν κατάλληλη διαµόρφωση που να επιτρέπουν την απευθεί-
ας σύνδεση.  Όλοι οι αγωγοί θα φέρουν σήµανση (σύµφωνα µε το σχέδιο αυτοµατισµού). 

(98) Η σύνδεση των εισερχόµενων και απερχόµενων γραµµών θα γίνει σε κατάλληλες αριθµηµένες κλέµµες τύ-
που σιδηροτροχιάς (ράγας) µε εσωτερική γλωσσίδα προστασίας του αγωγού από τη βίδα σύσφιγξης. 
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(99) Η εγκατάσταση των κλεµµών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι αυτές ο ίδιος βαθµός 
προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα µέρη του πίνακα. 

(100) Η εσωτερική διανοµή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ένα προκαθορισµένο σύστηµα σήµανσης των φάσε-
ων ή της πολικότητας. Επίσης τα δύο άκρα των αγωγών της εσωτερικής συρµάτωσης θα πρέπει να φέρουν 
χαρακτηριστικούς αριθµούς εντός ειδικών δακτυλίων απαγορευµένης της χρήσης αυτοκόλλητων ταινιών. 

(101) Στην µπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες µόνιµες πινακίδες µε την αναγραφή των κυ-
κλωµάτων και των τµηµάτων κάθε πίνακα. 

(102) Όλα τα υλικά στήριξης θα είναι επινικελωµένα ή επιφωσφατωµένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

(103) Οι πλάκες έδρασης των ρελέ θα πρέπει να φέρουν αντιδονητική προστασία. 

Υλικά πινάκων 

(104) Ασφάλειες 
Οι ασφάλειες και οι βάσεις αυτών θα είναι για εντάσεις έως και 32Α από πορσελάνη, συντηκτικές, κοχλιωτής 
βάσης και πώµατος, κατά DΙΝ 49360 και 49515. 

Οι ασφάλειες αυτές θα είναι ταχείας τήξεως εκτός εάν άλλως ρητώς αναφέρεται. 

(105) Μικροαυτόµατοι 
Θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισµών VDΕ 0641 και CΕΕ 19. 

Οι µικροαυτόµατοι είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά και µαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόµατα να διακόπτουν µέ-
σες υπερφορτίσεις σχετικά µεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώµατα.  

Οι µικροαυτόµατοι που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής µεγαλύτερη ή ίση από τη 
στάθµη βραχυκυκλώµατος στον πίνακα που χρησιµοποιούνται και κατ’ελάχιστον 6 ΚΑ, θα είναι τύπου "Πε-
ριορισµού έντασης"  και όχι "µηδενικού σηµείου". 

(106) Επιλογική λειτουργία µεταξύ µικροαυτόµατων και ασφαλειών  

Στην περίπτωση που θα προταχθούν ασφάλειες πριν από τους µικροαυτόµατους θα πρέπει µεταξύ των δύο 
αυτών στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία µε τις παρακάτω απαιτήσεις. 

- Σε περίπτωση σφάλµατος π.χ. βραχυκύκλωµα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το µικρότερο µέρος του συ-
στήµατος. 

- Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωµα ο µικροαυτόµατος τότε αυτό το αναλαµβάνει το προη-
γούµενο στοιχείο προστασίας, η συντηκτική ασφάλεια, και µάλιστα µε τον ελαχιστότατο κίνδυνο για 
πρόκληση βλάβης στο σύστηµα. 

(107) Επιλογική λειτουργία µεταξύ µικροαυτόµατων 

- Στην περίπτωση που προταχθούν µικροαυτόµατοι θα πρέπει µεταξύ των δύο αυτών στοιχείων να υ-
πάρχει επιλογική λειτουργία µε τις παρακάτω απαιτήσεις: 

- Σε περίπτωση σφάλµατος π.χ. βραχυκύκλωµα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το µικρότερο µέρος του συ-
στήµατος. 

- Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωµα ο µικροαυτόµατος του µικρότερου στοιχείου τότε αυτό 
το αναλαµβάνει ο µικροαυτόµατος του µεγαλύτερου στοιχείου και µάλιστα µε τον ελαχιστότατο κίνδυνο 
για πρόκληση βλάβης στο σύστηµα. 

(108) Αµπερόµετρα – Βολτόµετρα 

- Τύπος: στρεφόµενου σιδήρου για εναλλασσόµενο ρεύµα 15-60 ΗΖ µε ορθογωνική πλάκα διαστάσεων 
96 x  96. 

- Κλάση: 1,5. 

- Έδραση: µέσω ηµιαξόνων. 

- Ιδιοκατανάλωση: αµπερόµετρα 0.1 έως 1 VΑ βολτόµετρα 1 έως 5 VΑ. 

- Υπερφόρτιση:  συνεχώς 20% του ονοµαστικού ρεύµατος ή τάσης, αµπερόµετρα: 50πλή  επί 15, 4πλή 
επί 2-3 min, 2πλή επί 10 min, βολτόµετρα:   2πλή επί  1  min. 

- Περιοχή µέτρησης: ανάλογα µε τη χρήση. 

- Τα βολτόµετρα θα συνοδεύονται από µεταγωγικό διακόπτη επτά θέσεων. 

- Τα αµπερόµετρα θα είναι κατάλληλα για απευθείας σύνδεση ή µέσω µετασχηµατιστή /5Α για περιοχή 
µετρήσεων πάνω από 60Α. 

(109) Συχνόµετρα 

- Τα συχνόµετρα θα είναι κατάλληλα για σύνδεση σε δίκτυο 220V µε ορθογωνική πλάκα διαστάσεων 96 
x 96. 
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- Θα έχουν σύστηµα µέτρησης από δονούµενα 13-17 ελάσµατα µε διαφορετική ιδιοσυχνότητα το καθέ-
να. Τα ελάσµατα θα είναι στερεωµένα σε µια κτένα και διεγείρονται µηχανικά µέσω ηλεκτροµαγνήτη και 
πάλλονται ανάλογα µε την συχνότητα της συνδεδεµένης τάσης. 

- Ονοµαστική συχνότητα : 50 ΗΖ 

- Ανοχή ένδειξης : ±0,5% της ονοµαστικής 

- Ιδιοκατανάλωση : 1 - 3 VΑ 

- Επιτρεπτή διακύµανση τάσης +20% 

- Εναλλακτικά δύνανται να χρησιµοποιηθούν και όργανα µε δείκτη. 

(110) Όργανα µέτρησης συντελεστού ισχύος (συνφ) 

- Θα είναι όργανα µε ηλεκτροδυναµικό σύστηµα πηλίκου κατάλληλα για τριφασικό ανοµοιόµορφο όµοιου 
φορτίου 40 - 60 ΗΖ. 

- Θα φέρουν ορθογωνική πλάκα διαστάσεων .......... 

- έδραση : µέσω ηµιαξόνων χωρίς επανατατικά ελατήρια 

- τοποθέτηση : κάθετη 

- ιδιοκατανάλωση : πηνίο τάσης 1 VΑ σε 100V 

- πηνίο έντασης 3 VΑ σε 5Α και 0.8 VΑ σε 1Α 

- συνδεσµολογία απευθείας σε τάση 3Χ380V και µέσω 1 Μ/Σ  /5Α 

- περιοχή µέτρησης : χωρ. 0.85 ως 1 ως 0 επαγ. 

(111) Βαττόµετρα 

- Θα µετρούν την πραγµατική ισχύ µε ηλεκτροδυναµικό σύστηµα µέτρησης για τριφασικό δίκτυο 4 αγω-
γών (µε ουδέτερο) και ανοµοιόµορφο φορτίο, για συχνότητα 45 - 65 ΗΖ, διαστάσεων 96Χ96. 

- ιδιοκατανάλωση: πηνίο τάσης 10 VΑ  έντασης 1.5 VΑ 

- περιοχή µέτρησης  : 0,6 έως 1,2 φαινόµενης ισχύος 

- σύνδεση: σε 380/220V και 3 Μ/Σ 5/Α. 

1241.2.6 Στοιχεία διακοπής χαµηλής τάσης. 

Αυτόµατοι διακόπτες ισχύος 

(112) Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος στη θέση που τοποθετούνται έχουν σκοπό την προστασία των µετασχηµατι-
στών, γραµµών, κινητήρων κλπ. Περιλαµβάνουν θερµικά και µαγνητικά στοιχεία, από ένα σε κάθε πόλο, 
ρυθµιζόµενα για την προστασία έναντι υπερθέρµανσης και βραχυκυκλώµατος ηλεκτρονικού τύπου µε ρυθ-
µίσεις από 0,4 Ιn έως 1,0 In. Οι ενδείξεις θα είναι µε οθόνη υγρών κρυστάλλων. 

(113) Θα είναι σύµφωνοι µε τους Κανονισµούς VDΕ 0660 και VDΕ 0113 IEC 439  και θα έχουν τα παρακάτω τε-
χνικά χαρακτηριστικά: 

- τάση µόνωσης 1000 V ~ 

- ονοµαστική τάση λειτουργίας : τουλάχιστον 500V, 50ΗΖ. 

- κλάση µόνωσης C σύµφωνα µε VDΕ 0110 

- ονοµαστική ένταση την αναγραφόµενη στα σχέδια 

- ικανότητα διακοπής : τουλάχιστον το ρεύµα της στάθµης βραχυκυκλώµατος που αντιστοιχεί στον πίνα-
κα που ανήκει και µάλιστα σύµφωνα µε τον κύκλο της δοκιµής 0 - Τ - C/0 - Τ - C/0 κατά VDΕ 0660/ΙΕC 
157. 

- διάρκεια ζωής : τουλάχιστον 10.000 χειρισµοί σε φόρτιση ΑC1 - µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας : 
40°βαθµοί C 

- θα έχουν τη δυνατότητα να εξοπλισθούν µε πηνία εργασίας ή έλλειψης τάσης ή κινητήρα τηλεχειρι-
σµού. 

- Ο διακόπτης θα έχει τρεις θέσεις : "ΑΝΟΙΚΤΟΣ", "ΚΛΕΙΣΤΟΣ", "ΤRΙΡ" πλήρως διακεκριµένες, και ση-
µειούµενες στην µπροστινή του επιφάνεια. 

(114) Κάθε λειτουργική θέση του διακόπτη δείχνεται καθαρά από τη θέση χειρολαβής. 

(115) Η χειρολαβή θα έχει τη δυνατότητα για αλληλοµανδάλωση του διακόπτη στη θέση "ΚΛΕΙΣΤΟΣ" µε την πόρ-
τα ή το κάλυµµα του πίνακα και ν' ασφαλισθεί µε  λουκέτο. 

Αυτόµατοι διακόπτες ισχύος µε ρυθµιζόµενη χρονική καθυστέρηση (Επιλογικοί Αυτόµατοι διακόπτες ισχύος) 
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(116) Η χρησιµοποίηση των διακοπτών αυτών έχουν σαν σκοπό την επιτυχία διακεκριµένης επιλογικής λειτουργί-
ας σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος των αυτόµατων διακοπτών, που σε σειρά τροφοδοτούν µια εγκατά-
σταση, δηλ. στην απόζευξη του βραχυκυκλώµατος από τον πλησιέστερο αυτόµατο διακόπτη προς αυτό.  

(117) Όλα τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι όµοια µε των αυτόµατων διακοπτών ισχύος που ήδη περιγράφη-
καν. Επιπλέον όµως περιλαµβάνουν διάταξη που καθυστερεί την µετάδοση της εντολής για το άνοιγµα του 
διακόπτη σε βραχυκύκλωµα που ανιχνεύεται από τα µαγνητικά στοιχεία του διακόπτη. 

(118) Η παραπάνω χρονική καθυστέρηση είναι ρυθµιζόµενη, µε ενδεικτική περιοχή ρύθµισης 0 έως 180 ΜS. 

Ηλεκτρονόµοι ισχύος (CΟΝΤΑCΤΟRS)  

(119) Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα έχουν πηνίο σε ονοµαστική τάση 220V, 50ΗΖ. 

(120) Εκείνοι που τροφοδοτούν κινητήρες βραχυκυκλωµένου δροµέα θα πρέπει να εκλεγούν έτσι, ώστε το ονο-
µαστικό τους ρεύµα σε φόρτιση ΑC3 και για διάρκεια ζωής ένα εκατοµµύριο χειρισµούς είναι τουλάχιστον 
ίσο προς το ονοµαστικό ρεύµα που διαρρέει τον κλάδο όπου τοποθετούνται. 

(121) Αντίστοιχα ισχύουν για εκείνους που τροφοδοτούν περίπου ωµικό φορτία  η ονοµαστική τους ένταση όµως 
θα αναφερθεί σε κατηγορία φόρτισης ΑC1, ΑC2, ΑC2', ΑC3, ΑC4 σύµφωνα µε VDΕ 0660 και ΙΕC 158). 

(122) Τα παραπάνω αναφερόµενα είναι απλώς ενδεικτικά για την σωστή εκλογή των ηλεκτρονόµων ισχύος. Σε 
ποια κατηγορία λειτουργίας (φόρτισης) θα καταταγεί το φορτίο θα καθοριστεί από τις πληροφορίες του κα-
τασκευαστή του µηχανήµατος και της επίβλεψης, οπότε τότε θα εκλεγεί το σωστό µέγεθος του ηλεκτρονό-
µου ισχύος για ένα εκατοµµύριο χειρισµούς. 

(123) Όλοι οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα είναι εφοδιασµένοι µε 2ΝΟ και 2ΝC τουλάχιστον βοηθητικές επαφές. 

(124) Η τάση έλξης του ηλεκτρονόµου ισχύος θα είναι 0,75 έως 1,1 της ονοµαστικής τάσης λειτουργίας του πηνί-
ου, ενώ η τάση αποδιέγερσης 0,4 έως 0,6 αντίστοιχα. 

(125) Η αρίθµηση των ακροδεκτών θα είναι σύµφωνη µε τους Κανονισµούς DΙΝ 46199. 

(126) Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τους Κανονισµούς VDΕ 0660/ΙΕC 158. 

(127) Η µηχανική τους διάρκεια ζωής να είναι τουλάχιστον δέκα εκατοµµύρια χειρισµοί. 

(128) Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος όπου θα τοποθετηθούν : 40° C. 

(129) Στάθµη θορύβου 30 dB. 

Απλοί διακόπτες φορτίου 

(130) Όλοι οι διακόπτες ως 100Α θα είναι τύπου ..........., τάσης 500V, έντασης συνεχούς ροής, ισχύος ζεύξης και 
απόζευξης κατ' ελάχιστο  ίσης προς την αντιστοιχούσα στην ονοµαστική ένταση συνεχούς ροής υπό τάση 
220V/380V, αριθµού χειρισµών ελάχιστο κατά VDΕ. 

(131) Οι διακόπτες άνω των 100Α θα είναι µαχαιρωτοί, κατά VDΕ 0660, τάσης 500V, µε µοχλό χειρισµού. Εφόσον 
µετά τον µαχαιρωτό διακόπτη δεν υπάρχει αυτόµατος διακόπτης, ο µαχαιρωτός θα είναι εφοδιασµένος µε 
θάλαµο σβέσης τόξου, και η ικανότητα ζεύξης και απόζευξης αυτού υπό συν φ = 0.7 θα ισούται προς έντα-
ση συνεχούς ροής υπό τάση 220/380V. 

(132) Η κατασκευή τους και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι όµοια προς εκείνα των αυτόµατων διακοπτών 
ισχύος, εκτός από τις παρακάτω διαφορές: 

- Ο διακόπτης έχει δύο διακεκριµένες θέσεις λειτουργίας "ΚΛΕΙΣΤΟΣ" - "ΑΝΟΙΚΤΟΣ". 

- ∆εν περιλαµβάνει θερµικά και µαγνητικά στοιχεία. 

- ∆εν περιλαµβάνει πηνίο εργασίας ή πηνία έλλειψης τάσης. 

- Η ικανότητα διακοπής των στα 380V θα είναι τουλάχιστον έξι φορές το ονοµαστικό τους ρεύµα. 

- Παρατήρηση: Οι παραπάνω διακόπτες θα έχουν ικανότητα ζεύξης τουλάχιστον το ρεύµα βραχυκύ-
κλωσης στο τµήµα του δικτύου όπου τοποθετούνται. 

∆ιακόπτης ασφαλείας 

(133) Κατά την διάρκεια καθαρισµού ή συντήρησης µηχανηµάτων που κινούνται από κινητήρες είναι απαραίτητο 
προτού αρχίσει η εργασία να αποµονωθεί ο κινητήρας από το κύκλωµα ελέγχου και από την παροχή ρεύ-
µατος. Συχνά αυτό γίνεται αφαιρώντας τις ασφάλειες που τροφοδοτούν τον κινητήρα (εάν υπάρχουν) ή την 
αποσύνδεση του κινητήρα από το καλώδιο τροφοδοσίας του. 

(134) Η τοποθέτηση του διακόπτη ασφαλείας έχει σαν σκοπό να προσφέρει µια  ασφαλή προστασία όπως παρα-
κάτω. 

(135) Οι διακόπτες ασφαλείας θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Ικανότητα διακοπής ΑC4 σύµφωνα µε VDΕ 0660 µέρος Ι, στο κύκλωµα του κινητήρα. 

- Χαρακτηριστικές ιδιότητες αποµόνωσης σύµφωνα µε VDΕ 0660 µέρος 1. 

- Να διακόπτει όλους τους ενεργούς αγωγούς τροφοδοσίας του κινητήρα. 
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- Να µπορεί να κλειδωθεί µόνον στη θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" µέχρι και µε τρία λουκέτα. 

- Η χειρολαβή να δείχνει ευκρινώς και αλάνθαστα τη θέση του διακόπτη. 

- Η θέση των κύριων επαφών να είναι ορατή ευκρινώς. 

- Τα εσωτερικά του διακόπτη όταν είναι κλειδωµένος στην θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" να µην είναι επισκέψιµο 
παρά µόνο µε καταστροφή του διακόπτη. 

- Το κάλυµµα του κιβωτίου τοποθέτησης του διακόπτη να µην µπορεί να αυξηθεί όταν ο διακόπτης είναι 
στη θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" 

- Κλάση µόνωσης C σύµφωνα µε VDΕ 0110. 

- Βοηθητική επαφή ΝΟ για την αλληλοµανδάλωση του διακόπτη ασφαλείας µε το αυτόµατο ρελέ ισχύος 
της τροφοδοσίας του κινητήρα. 

Pαγοδιακόπτες (Xωνευτοί διακόπτες πινάκων)  

(136) Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός πινάκων και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 
γενικοί και µερικοί διακόπτες µέχρι έντασης 60Α. 

(137) Έχουν το ίδιο σχήµα και διαστάσεις όπως οι µικροαυτόµατοι, η δε τοποθέτησή τους επιτυγχάνεται δι ενός 
µανδάλου επί ραγών στήριξης ή µε την βοήθεια δύο κοχλιών επί πλακός. 

(138) Προς διάκριση των υπάρχει στη µετωπική πλευρά το σύµβουλο του αποζεύκτου. 

(139) Το κέλυφός τους είναι από συνθετική ύλη. 

∆ιακόπτες διαρροής 

(140) Θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε VDΕ 0660 και θα xρησιµοποιούνται για προστασία από ρεύµα δι-
αρροής σύµφωνα µε VDΕ 0100. Το ονοµαστικό ρεύµα διαρροής θα είναι 30µΑ.  

(141) Να προβλεφθεί προστασία βραχυκυκλώµατος ανάλογη µε την στάθµη του πίνακα που θα χρησιµοποιη-
θούν. 

Ασφαλειοδιακόπτες φορτίου 

(142) Θα είναι τριπολικοί και θα δέχονται µαχαιρωτά φυσίγγια µεγεθών 00....3 κατά DIN 43620. 

(143) Θα έχουν χειριστήριο µε ένδειξη ΟΝ-OFF. 

(144) Η διακοπή θα γίνεται µε την βοήθεια ελατηρίων. 

(145) Θα είναι πλήρους ασφαλείας µε αποµόνωση και των δύο άκρων του φυσιγγίου όταν βρίσκεται στην θέση 
OFF. 

(146) Θα είναι κατασκευασµένοι κατά VDE 0660, 0113 IEC 947-1/3. 

∆ιακόπτες προστασίας κινητήρων  

(147) Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ράγα και θα φέρουν θερµικά πηνία υπερφόρτισης µε αντιστάθµιση 
θερµοκρασίας και µαγνητικά στοιχεία υπερέντασης. 

(148) Η ρύθµιση των θερµικών στοιχείων υπερφόρτισης θα είναι λεπτοµερής ώστε να καλύπτει πλήρως τα διάφο-
ρα µεγέθη ηλεκτροκινητήρων. 

(149) Η ισχύς βραχυκυκλώσεως θα είναι η κατάλληλη για τον πίνακα που θα εγκατασταθούν. 

(150) Η µηχανική διάρκεια ζωής θα είναι κατ' ελάχιστον 100.000 χειρισµοί και η ηλεκτρική διάρκεια ζωής (AC3) 
50.000 χειρισµοί. 

(151) Η κατασκευή τους θα είναι κατά DIN 0660 IEC 947-2, IEC 947-4. 

1241.2.7 Βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου-αυτοµατισµού 

Μεταγωγικοί διακόπτες  

Αυτοί θα είναι ονοµαστικής τάσης 220V τριών θέσεων (Α.Ο.Μ) κατάλληλοι για εγκατάσταση σε πίνακα και 
ειδικά για βοηθητικά κυκλώµατα. Οι διακόπτες θα περιλαµβάνουν το χειριστήριο και τη µετωπική πλάκα 
στην οποία θα είναι χαραγµένα τα γράµµατα των θέσεων. 

Θα είναι ονοµαστικής έντασης κατάλληλης για το εξυπηρετούµενο φορτίο. 

Βοηθητικοί Ηλεκτρονόµοι  

Οι ηλεκτρονόµοι θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

(152) Τάση λειτουργίας 220 V AC 50 Ηz (εκτός αν σηµειώνεται διαφορετική στα σχέδια). 

(153) Ονοµαστική ένταση διακοπής κάθε επαφής :  

 ανάλογα µε τη φόρτιση  5 Α         ΑC 11 / 220 V, 50 ΗΖ 

     7,5 Α      DC 22 /  50 V, D.C. 
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     5 Α         DC 11 /  24 V, D.C. 

 εκτός αν σηµειώνεται διαφορετικά στα σχέδια. 

(154) Αριθµός επαφών : Σύµφωνα µε τα σχέδια συµπεριλαµβανοµένου και ποσοστού εφεδρείας 25% - 30%. 

(155) Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας : - 20οC µέχρι 50οC. 

(156) Μηχανική διάρκεια ζωής :  15 Χ 10^6 χειρισµοί τουλάχιστον 

(157) Τάση διέγερσης : 80% µέχρι 110% της ονοµαστικής. 

(158) Τάση αποδιέγερσης : 40% µέχρι 60% της ονοµαστικής. 

(159) Με διάταξη περιορισµού του ρεύµατος. Για όλους τους ηλεκτρονόµους που λειτουργούν σε συνεχές ρεύµα 
(π.χ. αντίσταση οικονοµίας και επαφή ηρεµίας µε καθυστέρηση ή ισοδύναµη διάταξη). 

(160) Ισχύοντες κανονισµοί : VDΕ 0660 µέρος 2ο, DΙΝ 46199 (σήµανση επαφών). 

(161) Στάθµη θορύβου : 30 dB. 

Χρονικοί ηλεκτρονόµοι 

(162) Προβλέπονται χρονικοί Η/Ν ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί για λειτουργία σε ΑC ή DC. Σε λειτουργία 
ΑC είναι δυνατόν να είναι ηλεκτροµηχανικοί µε σύγχρονο κινητήρα οι οποίοι όµως αν έχουν συντελεστή λει-
τουργίας (DUΤΥ FΑCΤΟR) µικρότερο των 100% θα αποµονώνονται από το κύκλωµα χειρισµού µετά την ε-
κτέλεση του κύκλου λειτουργίας τους. Οι ηλεκτρονόµοι που λειτουργούν σε DC θα µπορούν να παραµένουν 
διεγερµένοι για οσοδήποτε χρονικό διάστηµα. 

(163) Οι χρονικοί ηλεκτρονόµοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ και ΙΕC. 

- Ονοµαστική τάση µόνωσης: 

- Για λειτουργία σε ΑC : 500 V 

- Για λειτουργία σε DC : 250 V 

- Ονοµαστική ένταση ζεύξης και διακοπής : τουλάχιστον 20 Α. 

- Ονοµαστική ένταση :  

- τουλάχιστον 2Α/ΑC11/220V 0,3Α/DC11/60V. 

- ∆ιάρκεια ζωής :  

- Με σύγχρονο κινητήρα _ 100.000 χειρισµούς. Ηλεκτρονικοί _ 10 Χ 106 χειρισµούς. 

- Συντελεστής λειτουργίας (DUΤΥ FΑCΤΟR) : µε σύγχρονο κινητήρα : 20%. ηλεκτρονικοί ή ηλεκτρο-
πνευµατικοί : 100%. 

- Ακρίβεια επανάληψης : Με σύγχρονο κινητήρα :±0,5 SΕC. Ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί :±1%. 

- Χρόνος αποκατάστασης : Με σύγχρονο κινητήρα  100 ΜS.  

- Ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί :  60 ΜS. 

Χρωµατισµοί µπουτόν - Ενδεικτικών λυχνιών 

Τα χρώµατα των πινακίδων των χειριστηρίων στα µπουτόν καθώς και τα χρώµατα των ενδεικτικών λυχνιών 
θα πρέπει να συµφωνούν προς τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ 0113 και ΙΕC - 204 δηλαδή: 

- ΚΟΚΚΙΝΟ:   κίνδυνος 

- ΚΙΤΡΙΝΟ:   προειδοποίηση 

- ΠΡΑΣΙΝΟ 'Η ΑΣΠΡΟ:  ασφαλής λειτουργία 

- ∆ΙΑΦΑΝΕΣ:   θέση λειτουργίας 

- ΑΣΠΡΟ:    ουδέτερο, γενική πληροφορία 

- ΜΠΛΕ:    ειδική πληροφορία 

Μπουτόν τηλεχειρισµού 

(164) Τα διάφορα µπουτόν χειρισµού κατά προτίµηση θα έχουν διάµετρο 22 mm 

(165) Στους πίνακες µε πλαστικά ή µεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού απαιτείται τα µπουτόν θα είναι διαιρούµε-
νου τύπου δηλ. το µπλοκ των επαφών θα είναι στερεωµένο στην πλάκα συναρµολόγησης του κιβωτίου, 
ενώ το χειριστήριο στο κάλυµµα του κιβωτίου ώστε κατά την αφαίρεση του καλύµµατος να µην χρειάζεται 
καµία επέµβαση στα µπουτόν. 

(166) Τα χειριστήρια θα περιβάλλονται από ειδικό προστατευτικό κολάρο ή θα είναι ισοδύναµης κατασκευής, ώστε 
να αποκλείεται ο χωρίς πρόθεση τυχαίος χειρισµός τους (π.χ. από την πρόσκρουση αντικειµένου πάνω σε 
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αυτά). Εξαιρούνται τα µπουτόν ανάγκης τύπου µανιταριού που µανδαλώνουν στη θέση εντός (Emergency 
Push Button). 

(167) Για τα χρώµατα των πινακίδων των χειριστηρίων των µπουτόν προβλέπονται τα εξής χρώµατα: 
ΚΟΚΚΙΝΟ SΤΟΡ 

SΤΟΡ ανάγκης 
Σταµάτηµα ενός ή περισσότερων κινητήρων ή µο-
νάδων της µηχανής. 
Σταµάτηµα ενός κύκλου λειτουργίας  
Σταµάτηµα της µηχανής σε περίπτωση  ανάγκης 
(πινακίδα περιγραφής λειτουργίας κίτρινη). 

ΠΡΑΣΙΝΟ Ξεκίνηµα SΤΑRΤ 
(Προετοιµασία) 

Θέση σε ετοιµότητα του κυκλώµατος χειρισµού 
Ξεκίνηµα ενός ή περισσότερων  βοηθητικών κινη-
τήρων. 
Ξεκίνηµα διαφόρων επιµέρους µονάδων µιας µη-
χανής. 

ΠΡΑΣΙΝΟ ή 
ΜΑΥΡΟ 

Ξεκίνηµα SΤΑRΤ 
(κύρια λειτ.) 

Ξεκίνηµα ενός κύκλου ή µέρους κύκλου  λειτουργί-
ας ή παραγωγής 
∆ιακοπτόµενη λειτουργία κινητήρα (Inching) 

ΚΙΤΡΙΝΟ Εντολή για επαναφορά στο αρχικό 
σηµείο του κύκλου λειτουργίας ή 
εντολή απάλειψης µιας κατάστασης 
κινδύνου 

 

ΑΣΠΡΟ ή 
ΜΠΛΕ 

Άλλες λειτουργίες εκτός από τις 
παραπάνω 

 

(168) Σε κύκλους λειτουργίας µε µπουτόν "SΤΑRΤ" και "SΤΟΡ", το µπουτόν "SΤΟΡ" να τοποθετείται στ' αριστερά 
ή κάτω από το µπουτόν "SΤΑRΤ". 

(169) Τα διάφορα µπουτόν θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 

- Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ ή ΙΕC. 

- Μηχανική διάρκεια ζωής : 10 εκατοµµύρια χειρισµοί. 

- Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας : -20° C έως +40° C. 

- Ονοµαστική τάση µόνωσης : 500 VΑC - Κλάση µόνωσης C/VDΕ  0110. 

- Ονοµαστικό ρεύµα : 10Α/ΑC11/220V. 

- ∆ιάρκεια ζωής επαφών : 

Για   50 VΑ τουλάχιστον         10 x 106 χειρισµοί 

Για  100 VΑ τουλάχιστον          8  x 106 χειρισµοί 

Για 250 VΑ τουλάχιστον           3 x 106 χειρισµοί 

Για  750 VΑ τουλάχιστον  1.2 x 106 χειρισµοί 

Για 1500 VΑ τουλάχιστον  0.3 Χ 106 χειρισµοί 

- Ονοµαστικό ρεύµα επαφών : τουλάχιστον 1Α/DC11/60 VDC. 

- Βαθµός προστασίας χειριστηρίου : ΙΡ 54 (ή ΙΡ 65), DΙΝ 40050/ΙΕC 144. 

Eνδεικτικές λυχνίες 

(170) Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων θα έχουν διάµετρο ... mm. 

(171) Οι τοποθετηµένες σε πίνακες µε πλαστικά ή µεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού απαιτείται θα είναι διαιρού-
µενου τύπου µε το µπλοκ των ακροδεκτών και της υποδοχής της λυχνίας συναρµολογηµένα στην πλάκα 
συναρµολόγησης του κιβωτίου, ενώ το υπόλοιπο τµήµα µε τον διακοσµητικό δακτύλιο, το αντιδαµβωτικό 
κολάρο και τον φακό "γυαλάκι" θα είναι συναρµολογηµένα στο κάλυµµα του κιβωτίου, ώστε κατά την αφαί-
ρεση του καλύµµατος να µην χρειάζεται καµιά επέµβαση στην ενδεικτική λυχνία. 

(172) Τα λαµπάκια και οι υποδοχές τους θα συµφωνούν προς τους κανονισµούς ΙΕC 204 και θα είναι τύπου 
Bayonet.  

(173) Τα λαµπάκια θα είναι νήµατος ισχύος ... W. 

(174) Τα χρώµατα των ενδεικτικών λυχνιών θα εκλεγούν σύµφωνα µε την λειτουργία που δείχνουν ως εξής: 
ΚΟΚΚΙΝΟ Κατάσταση όχι κανο-

νική 
Ένδειξη ότι η µηχανή σταµάτησε από σφάλµα (υπερέ-
νταση, υπερτάχυνση κ.λ.π.) 
Εντολή σταµατήµατος 

ΚΙΤΡΙΝΟ Προσοχή-
Προειδοποίηση 

Ορισµένα µεγέθη πλησιάζουν τη µέγιστη ή ελάχιστη 
επιτρεπόµενη τιµή τους (ρεύµα, θερµοκρασία, στάθµη, 
πίεση κ.λ.π.) 



 

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων  σελ. 208 

ΠΡΑΣΙΝΟ ή ΑΣΠΡΟ Μηχανή έτοιµη προς 
λειτουργία 

Ετοιµότητα µηχανής 
Όλος ο απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισµός λειτουργεί 
Τα διάφορα µεγέθη έχουν την κανονική τιµή τους 
Ο κύκλος λειτουργίας τελείωσε και υπάρχει ετοιµότητα 
για επαναλειτουργία 

∆ΙΑΦΑΝΕΣ ΑΣΠΡΟ Κύκλωµα χειρισµού 
υγιές 
Κανονική λειτουργία 

Κύριος διακόπτης στη θέση κλειστός 
Επιµέρους ή βοηθητικός εξοπλισµός σε λειτουργία 
Λειτουργία µηχανής 

ΜΠΛΕ Όλες οι υπόλοιπες 
περιπτώσεις 

 

(175) Επίσης οι ενδεικτικές λυχνίες θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ και ΙΕC. 

- Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας : -20°  έως +40° C. 

- Ονοµαστική τάση µόνωσης 250 V : Κλάση µόνωσης C/VDΕ 0110. 

- Ονοµαστικό ρεύµα : .....Α 

- Μέση διάρκεια ζωής στην ονοµαστική τάση : Τουλάχιστον ........ ώρες. 

- Βαθµός προστασίας µπροστινής επιφάνειας : ΙΡ65 DΙΝ 40050 (ΙΕC 144). 

Χρονοδιακόπτης 

Ο χρονοδιακόπτης θα είναι µονοφασικός 220V 50 Ηz 10 A µε ικανότητα 24 ώρες λειτουργίας από την δια-
κοπή ρεύµατος. Θα είναι δύο προγραµµάτων µε ελάχιστο χρόνο χρονικής ρύθµισης 1/4 ώραs. Ο χρονοδια-
κόπτης θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση πάνω σε πίνακα θα έχουν εφεδρική πορεία 48 ωρών. 

Θερµικά στοιχεία υπερέντασης 

(176) Τα θερµικά στοιχεία προστατεύουν τα κυκλώµατα έναντι υπερεντάσεων.  

Τα θερµικά στοιχεία είτε προκαλούν την απόζευξη του κατάλληλου οργάνου διακοπής µέσω της ενεργοποί-
ησης µιας βοηθητικής επαφής (π.χ. ηλεκτρονόµος ισχύος που τροφοδοτεί κινητήρα), είτε απευθείας µηχανι-
κά προκαλούν την απόζευξη του διακόπτη (αυτόµατοι διακόπτες ισχύος). 

- Τα θερµικά στοιχεία προστατεύουν τους κινητήρες από : 

- υπερφόρτωση στη φάση της εκκίνησης 

- υπερφόρτωση στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας 

- στην περίπτωση που ενώ τροφοδοτείται ο κινητήρας, ο δροµέας δεν περιστρέφεται 

- κατά τη µονοφασική λειτουργία τριφασικού κινητήρα, λόγω διακοπής της τάσης µιας φάσης  

(177) Τα θερµικά στοιχεία θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας µορφής ΙΙΙ σύµφωνα µε VDΕ 0660/Ι. 

- τάση µόνωσης : τουλάχιστον 500V, ΑC 

- κλάση µόνωσης : C/VDΕ 0110 

- περιοχή και κλίµακα ρύθµισης : να περιέχει το ονοµαστικό ρεύµα του κλάδου στον οποίο παρεµβάλλο-
νται τα θερµικά στοιχεία 

- µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος : 40° C 

- Τα θερµικά στοιχεία που οδηγούν σε απόζευξη του οργάνου διακοπής µέσω βοηθητικής επαφής να εί-
ναι εφοδιασµένα µε: 

- Μοχλό επαναφοράς µε θέσεις ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ. 

- Στη θέση ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ µετά την ενεργοποίηση των θερµικών στοιχείων είναι απαραίτητο για 
να ξαναλειτουργήσουν να γίνει επαναφορά µέσω του µπουτόν επαναφοράς, ενώ στη θέση ΑΥ-
ΤΟΜΑΤΟ η επαναφορά γίνεται αυτόµατα. 

- Μπουτόν επαναφοράς. 

- Μοχλό δοκιµής. 

(178) Σε περίπτωση φάσης εκκίνησης κινητήρα µε µεγάλη διάρκεια, είναι πιθανόν, προτού ολοκληρωθεί η φάση 
της εκκένωσης να ενεργοποιούνται τα θερµικά στοιχεία και να διακόπτουν την λειτουργία του κινητήρα. 

Σε αυτή τη περίπτωση, εκτός από τη διάταξη εκκίνησης είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ειδική διάταξη 
θερµικών στοιχείων µέσω τριών µετασχηµατιστών έντασης κορεσµένου πυρήνα. 

Ο λόγος µετασχηµατισµού των µετασχηµατιστών έντασης Ι1:Ι2 είναι σταθερός µέχρι 1,2 φορές το ονοµαστι-
κό ρεύµα. Σε αυτή την περιοχή η λειτουργία των θερµικών δεν διαφέρει. 
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Μετά το σηµείο 1,2 φορές το ονοµαστικό ρεύµα, το ρεύµα του δευτερεύοντος, λόγω του κορεσµού. 

Η όχι γραµµική αύξηση του ρεύµατος του δευτερεύοντα δίνει µεγαλύτερους χρόνους απόζευξης στην περιο-
χή εντάσεων µεγαλύτερων 1,2 φορές της αντίστοιχης ονοµαστικής και συνεπώς επιτρέπει µεγαλύτερες χρο-
νικές διάρκειες της φάσης εκκίνησης των κινητήρων. 

Τηλεδιακόπτες χειρισµού φωτισµού (ωστικοί ηλεκτρονόµοι)  

Για το χειρισµό κυκλωµάτων φωτισµού µε τηλεχειρισµό από δύο-τρία ή και περισσότερα σηµεία, όπου προ-
βλέπεται τέτοια διάταξη, θα χρησιµοποιηθούν τηλεδιακόπτες µε µηχανική µανδάλωση (καστάνια) ονοµαστι-
κής έντασης 16Α µονοπολικοί ή διπολικοί, τάσης χειρισµού 220 V AC, 50 Hz. Η διάρκεια ζωής των επαφών 
τους, ανάλογα µε το είδος του φορτίου, θα ανέρχεται τουλάχιστον στον αριθµό ζεύξεων και αποζεύξεων που 
καθορίζεται πιο κάτω: 

- Για ωµικό φορτίο ή για λαµπτήρες φθορισµού σε ......... χειρισµούς. 

- Για λαµπτήρες φθορισµού µε παράλληλη αντιστάθµιση σε ........ χειρισµούς. 

- Για λαµπτήρες πυράκτωσης σε ........ χειρισµούς. 

Οι τηλεδιακόπτες θα είναι εγκατεστηµένοι µέσα στους πίνακες, πάνω σε ειδική ράβδο (ράγα) ειδικής διατο-
µής, κατά DIN 46277, όπως και οι µικροαυτόµατοι. 

Μετασχηµατιστές τροφοδοσίας βοηθητικών κυκλωµάτων ελέγχου  

Οι µετασχηµατιστές υποβιβασµού τάσης χρησιµοποιούνται για τη τάση αυτοµατισµού σε όλους τους πίνα-
κες όπου έχουµε ηλεκτρονόµους ισχύος ή και βοηθητικούς όταν αυτοί δεν τροφοδοτούνται από το κεντρικό 
σύστηµα τάσης αυτοµατισµού. 

Οι µετασχηµατιστές που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι δύο ξεχωριστών τυλιγµάτων κλειστού τύπου, οι δε 
πυρήνες τους θα είναι κατασκευασµένοι από άριστης ποιότητας ελάσµατα µετασχηµατιστών ώστε οι απώ-
λειες λειτουργίας να µην υπερβαίνουν το 6% της ονοµαστικής ισχύος. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι τα παρακάτω : 

Κανονισµοί VDE 0550 T3 

Τάση πρωτεύοντος 380 V 50 Hz 

Τάση δευτερεύοντος 220 V ή διαφορετική όπως φαίνεται στα σχέδια 

Ονοµαστική ισχύς αυτή καθορίζεται από την απαιτούµενη ισχύ των πηνίων έλ-
ξης των ηλεκτρονόµων αυξηµένη κατά 50% 

Θερµοκρασία λειτουργίας 80°C 

Στάθµη θορύβου 30 db 

Τάση δοκιµής 2,5 KV 

Κάθε µετασχηµατιστής θα είναι εφοδιασµένος µε τα αντίστοιχα όργανα προστασίας στο πρωτεύον και στο 
δευτερεύον. 

1241.2.8 Ηλεκτροκινητήρες 

Γενικά 

(179) Παρακάτω προδιαγράφονται κινητήρες και εκκινητές εκτός από:  

- Κινητήρες και εκκινητές µηχανικού εξοπλισµού, που είναι αυτοτελώς εφοδιασµένος µε κινητήρα (κινη-
τήρες ορισµένου σκοπού, όπως κινητήρες ψυκτών, κλπ). 

- Οποιοδήποτε µηχανικό εξοπλισµό που οδηγείται από µικρούς κινητήρες ισχύος  

- 1/6 ΗΡ ή µικρότερους  και ο οποίος είναι εξοπλισµός επιλογής του κατασκευαστή των αντίστοιχων µο-
νάδων. 

- Όλος ο υπόλοιπος µηχανικός εξοπλισµός (αντλίες, , ανεµιστήρες, κλπ) πρέπει να έχουν κινητήρες ε-
γκατεστηµένους από τον κατασκευαστή του εξοπλισµού και θα πρέπει να πληρούν τις παραδοχές στις 
προδιαγραφές που δίδονται. 

(180) Όλοι οι κινητήρες θα είναι αθόρυβης λειτουργίας, εγγυηµένοι να εκπληρώνουν τις προδιαγραφόµενες απαι-
τήσεις χωρίς να παράγουν θόρυβο, υποκείµενοι ωστόσο στις προδιαγραφές θορύβου για όλο το συγκρότη-
µα του οδηγούµενου από τον κινητήρα εξοπλισµού. 

Κανονισµοί 

Όλοι οι κινητήρες και τα παρελκόµενα θα ανταποκρίνονται σε κάθε άποψη µε τις γερµανικές προδιαγραφές 
ή ισοδύναµες. 

Συνθήκες λειτουργίας 
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Οι κινητήρες θα είναι κατάλληλοι να λειτουργήσουν σε πλήρη ισχύ και συνεχή λειτουργία πάνω από το επί-
πεδο της θάλασσας µέχρι τα .....m  µε ένα διοχετευόµενο ψυκτικό ρεύµα αέρα, που δεν θα ξεπερνά στις δυ-
σµενέστερες συνθήκες τους 45° C DB/50% RH. 

Κινητήρες που βρίσκονται στο λεβητοστάσιο θα είναι κατάλληλοι για θερµοκρασία περιβάλλοντος 50° C. 

Απόδοση κινητήρων και συντελεστής λειτουργίας 

Η απόδοση των κινητήρων που θα τοποθετηθούν δεν θα είναι σε καµία περίπτωση µικρότερη από την ιπ-
ποδύναµη που απαιτείται από τον οδηγούµενο εξοπλισµό. 

Τα χαρακτηριστικά τους θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία εργασίας κάτω από την πιο δυσµενή 
συνθήκη φόρτισης που αντιµετωπίζεται µέσα στα όρια τιµών της ονοµαστικής πλακέτας (ισχύς, ρεύµα, κλπ). 

Οι κινητήρες θα επιτρέπουν επί πλέον ένα συντελεστή (ασφαλούς) λειτουργίας του 1,15 δηλ. µία συνθήκη 
συνεχούς κατά 5% υπερφόρτωσης (σε ρεύµατα ρότορα), χωρίς να ξεπερνά την τάξη αύξησης της θερµο-
κρασίας µόνωσης όταν λειτουργεί στην προδιαγεγραµµένη θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

Τιµές τάσεων λειτουργίας 

Κινητήρες µονοφασικοί θα λειτουργούν στα 220 V/50 HZ, ενώ για τους τριφασικούς κινητήρες τα αντίστοιχα 
µεγέθη είναι στα 380 V/50 HZ. 

Ο κινητήρας θα είναι ικανός να εξασφαλίζει την δεδοµένη τάξη απόδοσής τους, στην δεδοµένη ταχύτητα, σε 
οποιαδήποτε τάση µέσα στα όρια του 95% έως 105% της προδιαγεγραµµένης τάσης. 

Εξυπηρετήσεις και τύποι 

Κινητήρες µέχρι την ισχύ των 0,75 KW θα είναι µονοφασικοί ή τριφασικοί µε εκκινητήρα πυκνωτή εκτός εκεί-
νων για 1/6 ΗΡ και µικρότερους που µπορούν να είναι της επιλογής του κατασκευαστή του εξοπλισµού. Κι-
νητήρες πάνω από 0,75 KW θα είναι τριφασικοί και επαγωγικού τύπου. 

Όλοι οι κινητήρες των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (περιλαµβανοµένων και των ψυκτικών πύργων) 
θα είναι τελείως κλειστού τύπου αερόψυκτοι ΙΡ 54. 

Οι κινητήρες θα είναι µίας σταθερής ταχύτητας εκτός αν καθορίζεται ή προδιαγράφεται διαφορετικά. Οι κινη-
τήρες δύο ταχυτήτων θα έχουν ξεχωριστές περιελίξεις. 

Τριφασικοί κινητήρες των 7,5 KW και πάνω θα είναι τύπου Υ-∆. 

Προδιαγραφές θερµοκρασιών και τάξης µόνωσης 

Η µόνωση για όλους τους κινητήρες θα είναι για τροπικό κλίµα, εκτός αν καθορίζεται αλλιώς, οι κινητήρες θα 
έχουν µόνωση F τάξης κατάλληλης για την λειτουργία µέσα στα απαιτούµενα όρια αύξησης της θερµοκρα-
σίας. 

Κατασκευή των κινητήρων 

(181) Γενικά 

Οι κινητήρες θα κατασκευάζονται µε χυτοσιδηρό σκελετό και θα εφοδιάζονται µε χυτοσιδηρά κιβώτια καλω-
δίων, µε πρόβλεψη των κατάλληλων ακροδεκτών για την σύνδεση κυκλωµάτων ισχύος και βοηθητικών. 

Οι περιελίξεις του κινητήρα θα αντέχουν στις καταπονήσεις που προέρχονται από την περίοδο εκκίνησης. 

Οι περιελίξεις θα έχουν επεξεργασία µε το εγκεκριµένο µονωτικό υλικό το κατάλληλο για προστασία εναντί-
ον της υγρασίας και ελαφρών όξινων ή αλκαλικών συνθηκών. 

(182) Τριβείς κινητήρα  

Προβλέπονται τριβείς σφαιριδίων ή κυλινδρικοί µε εσωτερικές και εξωτερικές σφραγίδες άξονα, µε δυνατό-
τητα επαναλίπανσης, εκτός των µόνιµα σφραγισµένων όπου οι κινητήρες είναι µικροί και φυσιολογικά µη 
προσβάσιµοι για συνήθη συντήρηση.  

Όπου οδηγοί ιµάντες ή άλλου τύπου οδηγοί δηµιουργούν εγκάρσια ή αξονική πίεση στον κινητήρα, θα το-
ποθετηθούν τριβείς σχεδιασµένοι να αντιστέκονται στο φορτίο της πίεσης. Οι µικροί ελαφρού φορτίου κινη-
τήρες επιτρέπεται να έχουν τριβείς στήριξης τύπου περιβλήµατος άξονα. 

(183) Προστασία θερµικής υπερφόρτωσης 

- Κινητήρες τάξης µέχρι 20 KW εφοδιάζονται µε ένα thermistor θετικού συντελεστή θερµοκρασίας. 

- Κινητήρες τάξης από 20 έως 75 KW θα έχουν από ένα thermistor ενσωµατωµένο σε κάθε φάση των 
τυλιγµάτων του στάτορα του κινητήρα. 

- Κινητήρες τάξης 76 KW και πάνω θα έχουν δύο thermistors ενσωµατωµένα σε κάθε φάση των τυλιγ-
µάτων του στάτορα του κινητήρα,  θα είναι διαχωρισµένα από τα κύρια τερµατικά, µέσα στο τερµατικό 
κιβώτιο του κινητήρα. 

- Κινητήρες εξοπλισµένοι µε thermistors θα συνδέονται σε µία µονάδα ελέγχου. 

- Η µονάδα ελέγχου θα συνδέεται εσωτερικά µε τα thermistors και τον εκκινητή για να κόβει τον εκκινητή 
όταν ένα ή όλα τα thermistors έχουν υπερθερµανθεί. 
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(184) Ικανότητα έναρξης 

- Κάθε κινητήρας θα είναι ικανός να ξεκινά τόσο συχνά όσο καθορίζεται από το αυτόµατο σύστηµα ελέγ-
χου και όχι λιγότερο από πέντε ξεκινήµατα ανά ώρα για κινητήρες που ελέγχονται από χειριστή. 

- Οι κινητήρες µιας φάσης θα είναι εφοδιασµένοι µε πυκνωτή εκκίνησης. 

- Όλοι οι κινητήρες που είναι µικρότεροι των 7,5 KW θα ξεκινούν απ' ευθείας και το ρεύµα εκκίνησης δεν 
θα ξεπερνά πάνω από 6 έως 7 φορές το ονοµαστικό. 

- Όλοι οι κινητήρες πάνω από 7,5 KW θα έχουν εκκίνηση τύπου αστέρα- τριγώνου εκτός αν προδιαγρά-
φεται διαφορετικά. 

(185) Πλάκα στοιχείων κινητήρα 

Θα τοποθετηθεί µεταλλική πλάκα στοιχείων για κάθε κινητήρα που θα αναγράφει την πλήρη ταυτότητα του 
κατασκευαστή, µεγέθη λειτουργίας, χαρακτηριστικά, κατασκευή, ειδικά χαρακτηριστικά και παρόµοιες πλη-
ροφορίες. 

(186) Ταµπέλα λίπανσης 

Κάθε κινητήρας θα εφοδιάζεται µε µόνιµες οδηγίες λίπανσης από τον κατασκευαστή. 

(187) Τερµατικά κιβώτια και αγωγοί 

- Οι τριφασικοί κινητήρες θα εξοπλίζονται µε χυτοσιδηρά τερµατικά κιβώτια. Τα τερµατικά κιβώτια και οι 
χώροι των τερµατικών συνδέσεων θα είναι επαρκούς µεγέθους, ώστε να διαθέτουν άνετο χώρο για την 
κατασκευή και επίτευξη των συνδέσεων. 

- Οι τερµατικοί αγωγοί θα είναι ευλύγιστοι και επαρκούς µήκους ώστε να επεκταθούν σε απόσταση όχι 
µικρότερη των 100 χλστ. πέρα από το "πρόσωπο" του τερµατικού κιβωτίου. 

- Οι τερµατικοί αγωγοί θα εφαρµόζονται µε υποδοχές ακροδεκτών χωρίς συγκολλήσεις κατάλληλες για 
προσαρµογή σε ακροδέκτες εγκατεστηµένους στην εξωτερική καλωδίωση. Προβλέψεις για το µέγεθος 
του τερµατικού κιβωτίου, µήκους αγωγών, µέγεθος ανοιγµάτων για τις καλωδιώσεις και τύπος τερµατι-
κών ακροδεκτών θα γίνουν ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες προδιαγραφές ή πρακτικές. 

(188) Χρωµατισµός 
Οι κινητήρες θα προσκοµίζονται µε το φινίρισµα του κατασκευαστή. Τα τελικά στρώµατα και το πρώτο εσω-
τερικό χρώµα θα είναι βιοµηχανικής ποιότητας, µε δοκιµασµένα ανθεκτικά συστατικά, µε υψηλές αντοχής 
στον ήλιο και σε θερµοκρασία µέχρι 200 βαθµούς C, χωρίς ρωγµές, φυσαλίδες, ξεφλούδισµα και αποχρω-
µατισµό. 

Εκκινητές 

(189) Γενικά 

Εκτός από τις περιπτώσεις που τµήµατα µηχανικού εξοπλισµού θα πρέπει να είναι αυτοτελώς εξοπλισµένα 
µε τον δικό τους εκκινητή κινητήρα και πίνακα ελέγχου, οι εκκινητές κινητήρα ή οι πίνακες εκκινητών (MSP) 
ή τα κέντρα ελέγχου κινητήρων (MCC), θα διατίθενται για την έναρξη και προστασία των ηλεκτρικών κινητή-
ρων της µονάδας. 

Όλοι οι εκκινητές (ή ΜSP ή MCC) θα είναι από τον ίδιο κατασκευαστή. 

Όπου ο εκκινητής κινητήρα ή η θέση διακόπτη κυκλώµατος δεν είναι µέσα στο οπτικό πεδίο του κινητήρα, 
θα προβλεφθεί διακόπτης ασφαλείας για την δυνατότητα αποσύνδεσης µέσα στο οπτικό πεδίο του κινητή-
ρα. 

Τα παρακάτω θα είναι οι γενικές απαιτήσεις για όλους τους µαγνητικούς εκκινητές ή τις ανάλογες µονάδες 
εκκινητών:  

- Οι εκκινητές θα είναι του απαιτούµενου τύπου και θα έχουν προστασία θερµικής υπερφόρτωσης σε 
κάθε φάση και θα έχουν εξωτερική χειροκίνητη επαναφορά (reset). Οι σπείρες λειτουργίας θα είναι κα-
τάλληλες για 240Volt, µίας φάσης, λειτουργίας σε 50 ΗΖ. Οι αυτόµατοι ρυθµιστές (relays) υπερφόρτω-
σης θα έχουν ρύθµιση Motor Starters από το 85 έως το 115% της ονοµαστικής τάξης. 

- Οι εκκινητές κινητήρων δύο ταχυτήτων θα είναι για κινητήρες µε δύο περιελίξεις. Ο ανάδοχος θα επα-
ληθεύσει τον τύπο των κινητήρων µε δύο ταχύτητες που έχουν στην πράξη εγκατασταθεί και θα προ-
µηθεύσει το τύπο του εκκινητή που είναι απαραίτητος για τον έλεγχο του κινητήρα. Αυτόµατοι διακό-
πτες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης θα διατεθούν για τους εκκινητές δύο ταχυτήτων. 

- Κάθε εκκινητής θα πρέπει να εφοδιάζεται µε το λιγότερο µία επί πλέον ΝΟ και NC βοηθητική επαφή, 
επιπρόσθετα στις φυσιολογικά ανοικτές και/ ή φυσιολογικά κλειστές βοηθητικές επαφές, απαραίτητες 
για τις ενδεικτικές λυχνίες για το αυτόµατο σταµάτηµα και για άλλες απαιτήσεις της λειτουργίας στην 
πράξη των συστηµάτων όπως προδιαγράφονται. 

- Οι µονάδες εκκινητών θα πρέπει να εφοδιάζονται µε (HAND-OF-AUTO) διακόπτες επιλογής, πιεστικά 
κουµπιά, ενδεικτικές λυχνίες, αυτόµατους χρονοδιακόπτες και άλλες συσκευές, σύµφωνα µε τις παρα-
κάτω ιδιαίτερες απαιτήσεις. 
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- Πιεστικά κουµπιά και ενδεικτικές λυχνίες 

Οι πιεστικοί διακόπτες (push buttons) θα είναι µονάδες υψηλής ποιότητας, κατασκευής, µε στε-
γανότητα και αντοχή σε λάδι. Οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι κατάλληλες για 240 V/50 HZ. Oι εν-
δεικτικές λυχνίες θα είναι τύπου αυτόµατου ή χειροκίνητου ελέγχου (poush to test), κόκκινες για 
την λειτουργία του κινητήρα και πράσινες όταν είναι σταµατηµένες. 

- Αυτόµατοι διακόπτες ελέγχου (control relays) 

Oι αυτόµατοι διακόπτες ελέγχου (control relays) θα είναι καταλλήλου συνεχούς έντασης, µε πη-
νίο 240 V/50 HZ λειτουργίας.  

- ∆ιακόπτες επιλογής 

Οι διακόπτες επιλογής θα είναι του περιστροφικού τύπου µε προστατευµένες µε κάλυµµα επα-
φές και θα έχουν το απαραίτητο αριθµό επαφών για να ανταποκριθούν σωστά στις λειτουργίες 
ρύθµισης που απαιτούνται. Οι διακόπτες θα εφοδιάζονται µε προστατευτικό δίσκο και χερούλι 
τύπου λαβής όπλου. 

- Βοηθητικοί αυτόµατοι διακόπτες 

Όπου απαιτούνται θα προβλεφθούν βοηθητικοί αυτόµατοι διακόπτες για συναγερµό και ένδειξη 
λάθους µε πηνία λειτουργίας 240 V/50 HZ και επαφές 10Α. 

- Αυτόνοµοι χρονοδιακόπτες καθυστέρησης (delay relays) 

- Όπου απαιτείται, θα προσαρµόζονται χρονοδιακόπτες από 0,2 έως 180 δευτερολέπτων, µε καθυστέ-
ρηση στην ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση όπως είναι αναγκαίο. Οι αυτόµατοι χρονοδιακόπτες θα 
ανήκουν στην ίδια κλάση όπως προδιαγράφεται για τους βοηθητικούς αυτόµατους διακόπτες παραπά-
νω. 

- Όλα τα πηνία, πυρήνες, αντιστάσεις, µονώσεις, επαφές, διακόπτες αναστολής - ενεργοποίησης, κλπ. 
των εκκινητών και των αυτόµατων διακοπτών θα είναι του εγκεκριµένου τύπου. Όλα τα µέρη που υπό-
κεινται σε φθορά λόγω σχηµατισµού τόξου, κλπ, θα ανανεώνονται και θα αποκαθίστανται εύκολα. 

- Όλοι οι εκκινητές θα πρέπει να είναι κλεισµένοι στο κατάλληλο περίβληµα, µε στεγανές συνδέσεις ε-
κτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά. 

(190) Προδιαγραφές 
Όλοι οι εκκινητές και τα παρελκόµενα θα υπόκεινται από κάθε άποψη στις Γερµανικές προδιαγραφές ή σε 
ισοδύναµες. 

Όλοι οι κινητήρες θα πρέπει να εφοδιάζονται µε µία αξιόπιστη διµεταλλική µονάδα (ή µονάδες) θερµικής 
προστασίας και µε εξωτερικό χειροκίνητο διακόπτη επαναφοράς (Motor Starter). 

O χρόνος αναστολής - ενεργοποίησης θα παραµείνει σταθερός µετά από αλλεπάλληλες εκκινήσεις. 

Κινητήρες τριών φάσεων θα εφοδιάζονται µε τρεις µονάδες υπερφόρτωσης, µία για κάθε φάση. 

Όλοι οι κινητήρες µέχρι (συµπεριλαµβανοµένων) και των 75 KW θα διατίθενται µε ρυθµιζόµενο το χρόνο 
καθυστέρησης και µε διάταξη αντιστάθµισης θερµοκρασίας περιβάλλοντος. 

Τύποι συσκευών ελέγχου κινητήρων 

Τύποι συσκευών ελέγχου κινητήρων ή µηχανισµοί που περιλαµβάνονται σ' αυτό το τµήµα έχουν ως ακο-
λούθως: 

- Μικρής ισχύος χειροελεγχόµενοι εκκινητές 

- Άµεσης εκκίνησης εκκινητές 

- Εκκινητές αστέρα-τριγώνου 

- Πίνακες εκκινητών κινητήρα (MSP) 

- Κέντρα ελέγχου κινητήρων (MCC) 

Μικρής ισχύος ΗΡ χειροελεγχόµενοι κινητήρες 

(191) Θα τοποθετηθούν οι χειροελεγχόµενοι µιας φάσης, µικρής ισχύος εκκινητές, οπουδήποτε εκτός εκεί όπου 
ορίζεται µανδάλωση ή αυτόµατη λειτουργία τύπου µεγέθους λειτουργίας και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών 
όπως απαιτείται. 

(192) Θα εφοδιασθούν µε αυτόµατο διακόπτη θερµικής υπερφόρτωσης µε δυνατότητα προσαρµογής συν ή πλην 
10% της ονοµαστικής τάξης µεγέθους για προστασία των κινητήρων 220 V ισχύος 1/2 ΗΡ ή και µικρότερων. 

(193) Θα τοποθετηθούν εκκινητές µε µηχανισµό ταχείας ελεύθερης σύνδεσης - αποσύνδεσης για αναστολή - ε-
νεργοποίηση, πράσινες λυχνίες ελέγχου, διακόπτες επιλογής για επί τόπου έλεγχο ή τηλεχειρισµό και µε δι-
ακόπτη απλό ή µε κλειδαριά. Θα τοποθετηθεί ο εκκινητής σε περίβληµα γενικής χρήσης. 

Εκκινητές άµεσης εκκίνησης (direct on line) 
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(194) Θα τοποθετηθούν εκκινητές για κινητήρες µιας ή τριών φάσεων των 0,5 KW και µεγαλύτερων µέχρι τα 7,5 
KW και για µικρούς κινητήρες, όπου απαιτείται λειτουργία αυτόµατη ή εσωτερικού µανδαλώµατος. 

(195) Θα τοποθετηθούν όλα τα µέρη του εξοπλισµού όπως καθορίζονται σε άλλη παράγραφο για τους µαγνητι-
κούς εκκινητές. 

(196) Οι εκκινητές θα έχουν µία ηλεκτρική αντοχή όχι µικρότερη από χρήσεις σε λειτουργία πλήρους φορτίου. 

Εκκινητές τύπου αστέρα-τριγώνου 

(197) Θα τοποθετηθούν οι εκκινητές τύπου αστέρα-τριγώνου για κινητήρες τριών φάσεων 7,5 KW και µεγαλύτε-
ρων, τύπων, µεγεθών, τάξεως και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών όπως απαιτούνται. 

(198) Θα κατασκευασθούν οι εκκινητές µε συρµάτωση εναλλαγής φάσεων κλειστού κυκλώµατος, τύπου αντίστα-
σης συµπεριλαµβανοµένων τριών τριπολικών διακοπτών ρυθµιζόµενου χρονοδιακόπτη και τριών προστα-
τευτικών ηλεκτρονόµων υπερφόρτωσης. 

(199) Θα τοποθετηθούν όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται, όπως καθορίζονται σε άλλες παραγράφους για τους 
µαγνητικούς εκκινητές (Motor Starters). 

Πίνακες εκκινητών 

(200) Σκοπός 
Αυτή η παράγραφος εξετάζει τις απαιτήσεις για πίνακες εκκινητών (MSP). Οι πίνακες αυτοί θα εγκαθίστανται 
σε εσωτερικούς χώρους και θα χρησιµοποιούνται µόνο σε θέσεις όπου ο σταθµός και το µέγεθος των κινη-
τήρων που θα ελέγχονται κάνει την χρήση ενός κέντρου ελέγχου κινητήρων µη πρακτική και αντιοικονοµική.  

Θα εξοπλίζονται και θα εγκαθίστανται όπως απαιτείται και θα είναι του τύπου ασφαλείας επιπέδου µετώπου 
(dead front), εφοδιασµένοι µε αποσυνδέσεις ταχείας σύνδεσης-αποσύνδεσης εκκινητή. 

(201) Κατασκευή κιβωτίου 

- Η διάταξη του πίνακα εκκινητών (MSP) θα πρέπει να εγκατασταθεί µέσα σε ένα µεταλλικό κιβώτιο µε 
στεγανοποιηµένες ενώσεις. Το κιβώτιο θα είναι κατάλληλο για στήριξη στον τοίχο. Τα κιβώτια θα είναι 
εφοδιασµένα µε ένα κάλυµµα µε τέσσερα τµήµατα χωρίς ανοιγµένο καπάκι, ώστε να έχουν κρυφές κα-
λά προσαρµοσµένες και εξοπλισµένες συνδέσεις και βίδες. 

- Τα καλύµµατα θα είναι από χαλυβδοελάσµατα ντεκαπέ βαµµένα µε ένα πρώτο στρώµα αντισκωριακού 
και φινίρισµα ψηµένου υαλοχρώµατος. 

(202) ∆ιάθεση κιβωτίων σύνδεσης 

Η κατασκευή των κιβωτίων µπάρων σύνδεσης θα έχει χώρο για διακόπτη κυκλώµατος και µονάδες εκκινη-
τών κινητήρων. Καµία πρόσθετη γραµµική-πλευρική συρµάτωση δεν θα απαιτηθεί για την πρόσθετη απο-
συνδέσεων. 

(203) Μονάδες ελέγχου κινητήρων 

- Οι µονάδες ελέγχου κινητήρων θα είναι συνδυασµός εκκινητών µε αποµονωτή διακόπτη µέσα σε ένα 
συµπαγούς κατασκευής µεταλλικό κιβώτιο γενικής χρήσης. 

- Ένα ανοιγόµενο καπάκι θα υπάρχει για κάθε µονάδα ελέγχου, συνδεδεµένο µε την συσκευή αποσύν-
δεσης, για να εµποδίσει το άνοιγµα του καπακιού όταν η συσκευή είναι (ΟΝ), εκτός από την περίπτω-
ση µέσω ενός εξουδετερωτικού σύρτη-διακόπτη που θα επιτρέπει έλεγχο από το ειδικευµένο προσω-
πικό. 

- Κάθε διακόπτης εφοδιάζεται µε ένα εξωτερικό χερούλι µε πρόβλεψη για "κλείδωµα" στις θέσεις "OFF" 
και "ΟΝ" µε σαφή χαρακτηρισµό της θέσης. 

- Οι διακόπτες αποµόνωσης κυκλώµατος θα έχουν γενικά χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τις ηλεκτρικές 
προδιαγραφές. 

- Κάθε µονάδα θα έχει µία ονοµαστική πλακέτα προσκολληµένη στο µπροστινό καπάκι, που θα περιέχει 
ένα µόνιµο αρχείο του τύπου της µονάδας, κατάλογο αριθµών και χαρακτηριστικών και µία θήκη κάρ-
τας. 

- Το µπροστινό καπάκι θα είναι κλειδωµένο µε λουκέτο στην κλειστή θέση. 

(204) Εκκινητές κινητήρων 

- Κάθε εκκινητής θα έχει µια προσθήκη ενός τεµαχίου για υπερφόρτωση µε εξωτερικό µηχανισµό επα-
ναφοράς. 

- Ο εξοπλισµός που ελέγχεται από τις µονάδες και τον πίνακα εκκινητών κινητήρα, θα εφοδιάζεται µε 
τύπους και µεγέθη εκκινητών και πρόσθετων βοηθητικών επαφών, όπως απαιτείται για να ανταποκρι-
θεί µε τις απαιτήσεις του συστήµατος ελέγχου, που καλύπτονται σε άλλα τµήµατα των προδιαγραφών 
και καθώς υποδεικνύεται στα σχέδια. 

(205) Μονάδες διακοπτών αποµονώσεως (Breakers) κυκλώµατος 
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- Οι µονάδες διακοπτών αποµονώσεως κυκλώµατος θα εφοδιάζονται για προστασία εισερχοµένων και 
εξερχόµενων τροφοδοτικών καλωδίων, όπου δεν χρειάζεται µαγνητικός εκκινητής ή όπου ο εκκινητής 
θα πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στον κινητήρα που ελέγχει. Οι αποµονωτές κυκλώµατος θα είναι 
σύµφωνοι µε τις προδιαγραφές. 

- Οι αποµονωτές κυρίου κυκλώµατος θα έχουν µονάδες λήψης και εκποµπής σήµατος σύνδεσης απο-
σύνδεσης. 

(206) Καλωδίωση 

- Οι πίνακες εκκινητών κινητήρα (MSP) θα είναι πλήρως καλωδιωµένοι εσωτερικά από τον κατασκευα-
στή. 

- Τα τερµατικά θα είναι σαφώς χαρακτηρισµένα, οπτικά σύµφωνα µε τα διαγράµµατα του κατασκευαστή. 
Όλη η εσωτερική συρµάτωση θα χαρακτηρίζεται από κωδικά χρώµατα ή σηµατοδότες καλωδίων έτσι 
ώστε το εσωτερικό συνδετήριο κύκλωµα να µπορεί εύκολα να ανιχνευθεί. 

- Όλη η εξερχόµενη καλωδίωση θα έχει το ίδιο χαρακτηρισµό στο κάθε άκρο. 

- Όλη η καλωδίωση ελέγχου στους πίνακες εκκινητών (MSP) δεν θα είναι µικρότερης διατοµής από 1,5 
MM2. 

(207) Γείωση 

Ένα κιβώτιο σύνδεσης της µπάρας γείωσης θα είναι εγκατεστηµένο σε κάθε κατασκευή κλεισµένη σε µεταλ-
λικό κιβώτιο. Κάθε µονάδα ελέγχου θα είναι αποτελεσµατικά γειωµένη σ' αυτή την µπάρα. 

(208) Ονοµαστικές πινακίδες 
Αυτές προβλέπονται για κάθε συνδεδεµένη συσκευή πάνω στην πόρτα του κιβωτίου. 

Σύστηµα Εκκίνησης µε έλεγχο συχνότητας (Inverter) 

(209) Για την ακριβή και συνεχή ρύθµιση της παροχής νερού, οι ηλεκτροκινητήρες όσων αντλιών καθορίζεται στην 
Τεχνική Περιγραφή θα συνοδεύονται από ηλεκτρονικούς ρυθµιστές στροφών (µετατροπείς συχνότητας) ε-
λεγχόµενους από αισθητήρες αναλογικού σήµατος. 

(210) Τα τεχνικά στοιχεία των µετατροπέων συχνότητας, στατού τύπου, είναι : 

- Τάση εισόδου   3x380 V ± 10% ή 220 V ± 10% 

- Συχνότητα εισόδου  48 έως 63 Hz 

- Τάση εξόδου   0 έως 380 V 3Φ ή 1Φ 

- Συχνότητα εξόδου  5 έως 50 Hz 

- Ισχύς    Όπως απαιτείται για κάθε ηλεκτρ/ήρα 

- Υπερφόρτιση   150% της ονοµαστικής ισχύος 

(211) Οι συνθήκες λειτουργίας είναι σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 0οC-40oC και σχετική υγρασία < 90%. 

(212) Ο µετατροπέας θα έχει βαθµό απόδοσης τουλάχιστον 95% σε πλήρη ισχύ, θα έχει ρυθµιζόµενο χρόνο επι-
τάχυνσης/επιβράδυνσης και θα καλύπτει τους κανονισµούς για τις ραδιοπαρεµβολές. Θα έχει είσοδο για α-
ναλογικό σήµα και εξόδους αναλογικές και βοηθητικές επαφές. 

(213) Ο όλος έλεγχος του µετατροπέα θα γίνεται από µικροϋπολογιστή. Η συσκευή θα έχει οθόνη όπου θα εµφα-
νίζονται µε κατάλληλους χειρισµούς, οι ρυθµισθείσες παράµετροι λειτουργίας καθώς και οι ενδείξεις σφάλ-
µατος και προστασίας σε υπερφόρτιση, βραχυκύκλωµα, υπέρταση, χαµηλή τάση, χαµηλή/ υψηλή θερµο-
κρασία. 

1241.2.9 ∆ιάφορα εξαρτήµατα 

Μετασχηµατιστές υποβιβασµού τάσης  

Οι µετασχηµατιστές υποβιβασµού τάσης του ρεύµατος φωτισµού προς λειτουργία ρευµατοδοτών ....V, θα 
έχουν χωρισµένα τα τυλίγµατα αυτών πρωτεύον και δευτερεύον µε διαχωριστικό φύλλο χαλκού, γειωµένο. 

Οι πυρήνες αυτών πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από άριστης ποιότητας ελάσµατα µετασχηµατιστών, 
ώστε οι απώλειες λειτουργίας τους να µην υπερβαίνουν το 6% της ονοµαστικής τους ισχύος. 

Οι µετασχηµατιστές θα είναι κλεισµένοι σε µεταλλικό κέλυφος, γειωµένο, καλύπτοντας και τους ακροδέκτες 
σύνδεσής τους και φέροντας κατάλληλα ανοίγµατα για τον αερισµό τους. Θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη 
τοποθέτηση. 

Κάθε µετασχηµατιστής θα είναι εφοδιασµένος µε ένα διακόπτη τύπου έκκεντρων, διακόπτοντας την τροφο-
δότηση του πρωτεύοντος, µε µια ενδεικτική λυχνία και δύο ασφάλειες στο δευτερεύον, όλα διατεταγµένα µέ-
σα στο κέλυφος του µετασχηµατιστή, το οποίο θα στερεούται απ' ευθείας επί του τοίχου. 
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Εάν είναι δυνατόν οι µετασχηµατιστές θα τοποθετηθούν µέσα στους πίνακες εκ των οποίων τροφοδοτούνται 
σχηµατίζοντας διακεκριµένο πεδίο. Θα είναι γενικά µονοφασικοί, ονοµαστικής ισχύος που αναγράφεται στα 
σχέδια. 

Dimmer φθορισµού 

Aποτελείται  από 2 βασικά στοιχεία:  

xxviii. Τον ρυθµιστή της έντασης 

Ο ρυθµιστής θα είναι ηλεκτρονικός,  και κατάλληλος για ρύθµιση φορτίων. H βασική µονάδα θα λει-
τουργεί µε 0-12DC και δύναται να συνδέεται και να ελεγχθεί  υποµονάδες των αυτών δυνατοτήτων 
ρύθµισης. 

xxix. Το ποτενσιόµετρο 

Το ποτενσιόµετρο θα είναι µηχανικού τύπου, κατάλληλο για να ρυθµίζει την βασική µονάδα και την 
υποµονάδα. 

Ρελέ ελέγχου θερµίστορ (Thermistor)  

To ρελέ ελέγχου αποτελεί τµήµα του συστήµατος θερµικής προστασίας των ηλεκτροκινητήρων. Συνδυάζεται 
µε αντίστοιχους αισθητήρες θερµοκρασίας 120°C, οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι στα τυλίγµατα του ηλεκτρο-
κινητήρα. 

Το σύστηµα προστασίας πρέπει να παρέχει συνεχή επιτήρηση της θερµοκρασίας των τυλιγµάτων του κινη-
τήρα για τις παρακάτω συνθήκες:  

xxx. ∆ιακοπή της µίας φάσης 

xxxi. Υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος 

xxxii. Παρατεταµένο χρόνο εκκίνηση 

xxxiii. Μεγάλη συχνότητα εκκινήσεων 

xxxiv. Υπέρταση ή υπόταση 

Το σύστηµα της προστασίας θα λειτουργεί µε ονοµαστική τάση 220V, 50 HZ και µηχανική διάρκεια ζωής 20-

106 χειρισµοί και 1Α και 1Κ βοηθητικές επαφές. Το όλο σύστηµα θα καλύπτεται από τους κανονισµού VDE 
0660, 0160, 0435 IEC 337-1, IEC 34-11. 

1241.2.14 Σύστηµα φωτισµού έκτακτης ανάγκης  

a. Γενικά 

- Το σύστηµα φωτισµού έκτακτης ανάγκης αποτελείται από: 

- το κεντρικό σύστηµα µπαταριών 

- τους τοπικούς πίνακες 

- τα φωτιστικά ασφαλείας 

Το παραπάνω σύστηµα θα έχει κατασκευασθεί και θα λειτουργεί βάση των παρακάτω προτύπων: 

xxxv. ΕΝ 60598,part 2.22 : Φωτιστικά ασφαλείας 

xxxvi. ΕΝ 1838: Εφαρµογές φωτισµού ασφαλείας 

xxxvii. PrEN 50171: Κεντρικά συστήµατα φωτισµού ασφαλείας 

xxxviii. PrEN 50172: Φωτισµός έκτακτης ανάγκης 

xxxix. Επί πλέον ισχύοντες κανονισµού του Ελληνικού κράτους 

b. Φωτιστικά ασφαλείας 

Τα φωτιστικά θα είναι εφοδιασµένα µε ηλεκτρονικό ballast το οποίο πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις του 
VDE 0108 & ΕΝ60928. Θα πρέπει δε να λειτουργεί κανονικά σε τάση, 190-250VAC, και 180-260VDC. 

Τα φωτιστικά ασφαλείας θα είναι διευθυνσοποιηµένα. (Θα έχουν διάταξη address για σκοπούς monitoring). 
Όπου είναι δυνατόν, αυτή η διάταξη θα είναι ενσωµατωµένη µε το ηλεκτρονικό ballast. 

c. Κεντρικό σύστηµα µπαταρίας 

Αυτό περιλαµβάνει:  

xl. Τον προγραµµατιστή – φορτιστή 

xli. Τις αναχωρήσεις των κυκλωµάτων – αυτόµατη εναλλαγή (converters) 

xlii. Μπαταρίες κλειστού τύπου 

Η κατασκευή θα είναι compact, όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα περιλαµβάνονται σε ένα ενιαίο πίνακα. 

Οι µπαταρίες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι µπαταρίες µολύβδου κλειστού τύπου. Η διάρκεια ζωής των 
θα είναι τουλάχιστον 5 χρόνια. 
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Η χωρητικότητα των µπαταριών θα είναι ανάλογη µε την ηλεκτρική ισχύ των φωτιστικών που τροφοδοτεί. 
∆ιάρκεια λειτουργίας µπαταριών κατάλληλη για την λειτουργία των φωτιστικών επί ... min. 

d. Ηλεκτρικοί πίνακες (Υποπίνακες) 

Αυτοί θα αποτελούνται από: 

xliii. Τον προγραµµατιστή – ελεγκτή 

xliv. Τον τροφοδοτικό του πίνακα 

xlv. Αναχωρήσεις κυκλωµάτων 

Όλα τα ηλεκτρονικά µέσα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι «modular design» εύκολα αφαιρούµενα για συ-
ντήρηση και έλεγχο (Plug-in type). Η όλη διαρρύθµιση των πινάκων θα είναι σύµφωνη µε το DIN VDE 0100. 

1241.3.14 ∆ίκτυο γειώσεων 

a. Τρίγωνα γείωσης 

(214) Τα τρίγωνα γείωσης θα αποτελούνται από 3 ηλεκτρόδια από ράβδο χάλυβος-χαλκού διαµέτρου Φ18 mm 
και µήκους 2.5 m. Τα ηλεκτρόδια θα τοποθετηθούν κατακόρυφα (µε τη βοήθεια ενδεχοµένως µηχανικών 
µέσων λόγω του εδάφους), σε ισάριθµα φρεάτια που θα απέχουν µεταξύ τους τουλάχιστον 3 m.  

(215) Η σύνδεση των ηλεκτροδίων µεταξύ τους γίνεται µε χάλκινο αγωγό σε βάθος τουλάχιστον 50 cm µέσω κα-
τάλληλων περιλαίµιων που θα συγκολληθούν στα ηλεκτρόδια και θα βαφούν µε αντισκωριακό χρώµα. 

(216) Στη συνέχεια, τα φρεάτια και το χαντάκι του αγωγού γείωσης γεµίζουν µε κοσκινισµένα προϊόντα εκσκαφών. 
Η πλήρωση γίνεται σε στρώσεις µε ενδιάµεσο κατάβρεγµα µε νερό. Στις κορυφές των ηλεκτροδίων θα κα-
τασκευαστούν φρεάτια µε χυτοσιδερένια καλύµµατα διαστάσεων 0,30 x 0,30 m. 

(217)  Γεφυρώσεις σε όλα τα δίκτυα σωληνώσεων και µεταλλικές κατασκευές θα εξασφαλίζουν συνέχεια της γαλ-
βανικής σύνδεσης (ισοδυναµική προστασία). 

(218)  

1241.3.15 Εξωτερικός φωτισµός και δίκτυα 

a. Μεταλλικός Ιστός 

(219) Ο ιστός θα είναι µεταλλικός ελεύθερου ύψους µέχρι 12 m , µορφής κόλουρου οκταεδρικής πυραµίδας, δια-
τοµής κανονικού οκταγώνου περιγεγραµµένου σε κύκλο παρά την κορυφή DΚ και παρά την βάση DΒ, 
πάxους ελάσµατος DΚΡ κατ' ελάχιστον 5mm. Ο ιστός µε τα φωτιστικά σώµατα θα αντέχουν σε άνεµο ταχύ-
τητας 120 Km/h. 

(220) Ο ιστός θα φέρει πλάκα έδρασης τετραγωνικής πλευράς α, πάxους ε.  

Η πλάκα θα φέρει στο κέντρο οπή διαµέτρου 120 mm για την διέλευση των καλωδίων. 

(221) Φέρει επίσης οπές διαµέτρου . 

(222) H συγκόλληση του κορµού του ιστού µε την πλάκα έδρασης ενισxύεται και µε την βοήθεια τεσσάρων τριγω-
νικών λεπίδων ακαµψίας πλευρών γ & δ και πάxους F. 

(223) Σε ύψος 800mm από τη βάση υπάρxει θυρίδα για την επίσκεψη του ακροκιβωτίου συνδεσµολογίας. Η θυρί-
δα φέρει τοπική ενίσχυση του ελάσµατος. 

(224) Η θυρίδα εφαρµόζεται επι πατούρας εσωτερικά µέσω ελαστικού παρεµβύσµατος και συγκρατείται µε τέσσε-
ρις xαλύβδινους κοxλίες επικαδµιωµένους διαστάσεων 1/4x25 µε φρεζάτη κεφαλή. 

(225) Στην κορυφή ο ιστός φέρει κυλινδρικό τµήµα διαµέτρου D2 και µήκους L για τη στερέωση φωτιστικού σώµα-
τος. 

(226) Στο κυλινδρικό τµήµα ανοίγεται οπή ελλειπτική 30Χ60 µε γείσο, για την εξαγωγή των καλωδίων. Η κορυφή 
του ιστού κλείνεται µε συγκολλητό πώµα. 

(227) Ο ιστός κοxλιούται στη βάση απο σκυρόδεµα µέσω τεσσάρων κοxλιών διαστάσεων 600 mm x D3 mm. Τα 
αγκύρια κατά το ένα άκρο κεκαµµένα, κατά το άλλο κοxλίας µήκους 100 mm. Ο ιστός µετά την κατασκευή 
του εξωτερικά, καθαρίζεται µε αµµοβολή, επιψευδαργυρώνεται σε πάxος όxι µικρότερο των 100 µικρών και 
κατόπιν xρωµατίζεται µε µια στρώση αντιοξειδωτικής και δύο στρώσεις εποξειδικής βαφής απόxρωσης ε-
κλογής της Επίβλεψης. 

(228) Εσωτερικά ο ιστός επαλείφεται µε ασφαλτική βαφή. 

(229) Εσωτερικά του ιστού και παρά την θυρίδα υπάρxει κοxλίας µε περικόxλιο 1/2x30 συγκολληµένος επι του 
σώµατος του ιστού για την γείωση. 

(230) Ο  ιστός, ανάλογα µε το ύψος του, αποτελείται απο σπονδύλους µήκους όxι µικρότερου των 2500mm. Κάθε 
σπόνδυλος αποτελείται απο δύο κελύφη συγκολληµένα κατά την ακµή της πυραµίδας. Οι σπόνδυλοι µεταξύ 
τους συνδέονται µε συγκόλληση εγκάρσια ενισxυµένης εσωτερικά µε κοµβοελάσµατα. Αυτά στον ένα σπόν-
δυλο συγκολλώνται εσωτερικά και στον άλλο συγκολλώνται µε συγκολλητές ηλώσεις αφού ανοιxτούν προς 
τούτο οπές διαµέτρου 20 mm. 
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(231) Όλες οι συγκολλήσεις τροxίζονται ώστε να καθιστώνται παντελώς αφανείς. Τα κοµβοελάσµατα είναι λάµες 
60 x 60 x 250 ανά µια σε κάθε πλευρά. 

(232) Οι διαστάσεις και λοιπά κατασκευαστικά xαρακτηριστικά των ιστών δίνονται στο αντίστοιxο σxέδιο λεπτοµε-
ρειών. 

b. Βραxίονες στήριξης φωτιστικών σωµάτων εξωτερικού φωτισµού 

(233) Βραxίονες στύλων φωτισµού 

Ο βραχίονας στήριξης φωτισµού θα είναι σύµφωνος µε την παρ. 2 απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε ΕΗΙ/0/481/2786 
ΦΕΚ 573Β/9.06.86 µονός ή διπλός µε τελική ζώνη κλίσης 15% ως προς την οριζόντια. 

Η κατασκευή του θα είναι από γαλβανισµένο εν θερµώ σωλήνα διαµέτρου Φ2" και πάχους 3,65mm, κατάλ-
ληλα διαµορφωµένος στα δύο άκρα, ώστε να εφαρµόζει στον ιστό και να στηρίζεται και το φωτιστικό σώµα. 

Όλα τα υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ. 

(234) Βραxίονας κατάλληλος για τοποθέτηση πάνω σε τοίxο 

Ο βραxίονας θα είναι καµπυλωτός, φτιαγµένος απο γαλβανισµένο σιδεροσωλήνα διαµέτρου 2 ins. και λοι-
πών διαστάσεων όπως φαίνεται στα  σxέδια. 

Στη µια του άκρη θα µπορεί να δεxτεί το φωτιστικό σώµα εξωτερικού φωτισµού βραxίονα και στην άλλη ά-
κρη θα στηρίζεται στον τοίxο. 

Η κλίση του βραxίονα στο άκρο στήριξης του φωτιστικού σώµατος θα είναι 15°. 

Η στήριξη των βραxιόνων στους τοίxους πρέπει να είναι ισxυρή, σωστή και xωρίς κακοτεxνίες και θα γίνει µε 
µεταλλικά εκτωνούµενα βύσµατα διαµέτρου κατ'ελάχιστον 12 mm. 

c. Φρεάτια 

Η δόµηση των φρεατίων γίνεται από οπλισµένο σκυρόδεµα Β160, 300 χγρ. τσιµέντου, πάχους 15 cm  στις 
πλευρικές επιφάνειες και τον πυθµένα. 

Στον πυθµένα όλων των φρεατίων θα δηµιουργηθεί άνοιγµα 20 x 20 cm, πληρωµένο µε χαλίκι για την απο-
χέτευση των νερών. Στις πλευρές των φρεατίων θα δηµιουργηθούν ανοίγµατα ανάλογα µε τον αριθµό των 
τσιµεντοσωλήνων που καταλήγουν σ'αυτό. Τα φρεάτια θα καλύπτονται µε διπλό χυτοσιδηρό κάλυµµα. 

d. Φωτοκύτταρο 

Θα είναι κατάλληλο για τάση λειτουργίας 220 V ±10%, 50 Hz και θα µπορεί να ρυθµιστεί ώστε να επηρεάζε-
ται απο το φως ηµέρας 5 ως 1000 LUΧ. Η εντολή µπορεί να επιβραδύνεται ως 3 sec για αφή και 30 sec για 
σβέση. 

Ο µηxανισµός του φωτοκύτταρου θα βρίσκεται σε στεγανό πλαστικό κέλυφος ΙΡ 53 και θα περιλαµβάνει το 
φωτοαισθητήριο και ηλεκτρονικό µηxανισµό µέσω του οποίου η εντολή θα διαβιβάζεται σε ένα ρελέ. 

e. Γειώσεις ιστών 

Τα φωτιστικά σώµατα θα γειωθούν µε γαλβανισµένο χάλκινο αγωγό 25 mm2 στο σύστηµα προστασίας 
(γείωσης). 

Το φωτιστικό σώµα θα συνδεθεί µε τον ακροδέκτη γείωσης µέσω µονοπολικού αγωγού βαίνοντας εντός του 
στύλου µέχρι του ακροκιβωτίου αυτού. Από το ακροκιβώτιο µέχρι τον αγωγό προστασίας η σύνδεση γίνεται 
µε γαλβανισµένο χάλκινο αγωγό 16 mm2. 

f. Εκσκαφές, σωληνώσεις, καλωδιώσεις υπογείων ηλεκτρικών δικτύων και εξωτερικού φωτισµού 

(235) Εκσκαφές xανδάκων, βάσεων ιστών και διαβάσεων οδών 

Το πλάτος και το βάθος των xανδάκων διέλευσης καλωδίων θα είναι 50 cm και το βάθος 80 cm. Στα χανδά-
κια όµως, που πιθανόν να τοποθετηθούν και καλώδια του ΟΤΕ, το πλάτος θα γίνει 60 cm και το βάθος 90 
cm. 

Η διάνοιξη των xανδάκων θα γίνει παράπλευρα των βάσεων των ιστών. 

(236) Πλαστικοί σωλήνες PVC Φ 100 mm., 4 atm 

Για τη διέλευση των καλωδίων ΝΥΥ, µέσα στα xαντάκια και από το φρεάτιο στη βάση του ιστού, θα 
xρησιµοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες πίεσης από σκληρό PVC µε κεφαλή, εξωτερικής διαµέτρου 90 mm., 
πάxους τοιxώµατος τουλάxιστον 1,8 mm. και πίεσης λειτουργίας 4 atm. Στους σωλήνες αυτούς επιτρέπεται 
η διέλευση µέxρι δύο (2) καλωδίων ηλεκτροφωτισµού ΝΥΥ.  

Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι εξάµετροι και θα συνδέονται µεταξύ τους στα σηµεία ένωσης µε ειδική κόλλα. 
Η στερέωση (αγκύρωση) του πλαστικού σωλήνα στον πυθµένα του χάνδακα θα επιτυγχάνεται µε ζώνες 
τσιµεντοκονιάµατος, κάθε 3 m. 

Η συνέxεια του πλαστικού σωλήνα θα διακόπτεται από τα φρεάτια των ιστών. Ο πλαστικός σωλήνας θα 
εισέρxεται µέσα στα φρεάτια σε βάθος περίπου 5 cm µέσα από τις ειδικές οπές  διαµέτρου 10 cm που έxουν 
προβλεφθεί στην κατασκευή του φρεατίου. 
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Στα σηµεία εισόδου του πλαστικού σωλήνα στο φρεάτιο θα γίνουν κατάλληλες εργασίες αρµολογήµατος 
(µόνωση) µε τσιµεντοκονία των 650 kg . 

(237) Ηλεκτροφόρα καλώδια (καλώδια ΝΥΜ και ΝΥΥ) 

Οι αγωγοί ΝΥΜ θα τοποθετηθούν µέσα στον ιστό και θα τροφοδοτήσουν το φωτιστικό σώµα από τα ακρο-
κιβώτια του ιστού. 

Τα καλώδια ΝΥΥ θα τοποθετηθούν µέσα σε σωλήνες που βρίσκονται µέσα στους xάνδακες και θα ηλεκτρο-
δοτήσουν από τους πίνακες φωτισµού όλα τα φωτιστικά σώµατα. 

Σε κάθε ηλεκτρική γραµµή και καθόλο το µήκος της, απαγορεύεται η αλλαγή διατοµής των αγωγών καλωδί-
ου. 

Από κάθε ηλεκτρική γραµµή τροφοδότησης ο ένας από τους αγωγούς του καλωδίου ΝΥΥ θα χρησιµοποιεί-
ται ως αγωγός επιστροφής (ουδέτερος). 

Για την ηλεκτροδότηση των φωτιστικών σωµάτων τα υπόγεια καλώδια ΝΥΥ από το φρεάτιο, θα εισέρxονται 
µέσα στον ιστό µέσω της ειδικής υποδοµής που έxει γίνει γι'αυτό (οπές διέλευσης, πλαστική σωλήνα, κλπ.). 
Θα ανέρxονται µέxρι το ακροκιβώτιο του ιστού, όπου θα πραγµατοποιείται η διακλάδωση και το κόψιµο των 
καλωδίων και εν συνεxία  από τον ίδιο ακριβώς δρόµο θα επιστρέφουν στο φρεάτιο για να συνεxίσουν µέσω 
του xάνδακα µέxρι το επόµενο φρεάτιο ιστού. 

Οι διακλαδώσεις των καλωδίων µέσα στο έδαφος µε xυτοσιδηρούς ή πλαστικούς διακλαδωτήρες  (µούφες) 
κατά βάση απαγορεύονται. 

Σε ορισµένες µόνο περιπτώσεις και εφόσον δεν µπορεί να εφαρµοστεί άλλη λύση θα xρησιµοποιηθούν 
µούφες ΧΥΤΟΡΗΤΙΝΗΣ  άριστης ποιότητας, τα δε µουφαρίσµατα θα γίνονται µέσα στα φρεάτια. 

Κυρίως οι διακλαδώσεις προς άλλη γραµµή θα γίνονται στο ακροκιβώτιο του ιστού.  

g. Πίλλαρ (βοηθητικός πίνακας διανοµής) 

(238) Γενικά 

Αυτό θα κατασκευασθεί από µεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες, λάµες, κλπ.) συνδεδεµένα µε 
κοχλίες ή συγκολληµένα και εξωτερικό µεταλλικό κιβώτιο από χαλυβδοέλασµα DKP πρεσσαριστό, πάχους 
2 mm 

Οι εσωτερικές ωφέλιµες διαστάσεις του θα είναι ......m πλάτος, .......m ύψος και .......m βάθος. 

Το πίλλαρ κλείνεται µε δίφυλλη πόρτα η οποία: 

- Θα κλείνει µε ελαστικό παρέµβυσµα. 

- Περιµετρικά θα είναι δις κεκαµµένη κατά ορθή γωνία (στραντζαριστές), ώστε να παρουσιάζουν αυξη-
µένη αντοχή στην παραµόρφωση και να εφαρµόζουν καλά κατά το κλείσιµο. 

- Θα αναρτώνται στο σώµα του πίλλαρ µέσω στροφέων (µεντεσέδων) βαρέως τύπου. 

- Θα φέρει χωνευτό κλείθρο, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. 

- Το αριστερό φύλλο της πόρτας θα συγκρατείται σε σταθερή θέση µε µεταλλικούς στιβαρούς σύρτες 
πάνω και κάτω. 

- Στον εσωτερικό χώρο πάνω στη ράχη, θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες, ελάσµατα, κλπ. για 
την στερέωση πάνω  της ηλεκτρικής διανοµής. 

- Το πάνω µέρος του πίλλαρ θα έχει σχήµα στέγης ή τοξοειδές, θα προεξέχει δε περιµετρικά από τη 
λοιπή κατασκευή κατά 6 εκ. 

- Η όλη κατασκευή θα είναι στεγανή έναντι βροχής και βαµµένη µε δύο στρώσεις χρώµατος ηλεκτροστα-
τικής βαφής . 

- Πριν τη βαφή θα προηγηθεί επιµελής καθαρισµός των επιφανειών που θα βαφούν. 

- Το χρώµα θα έχει απόχρωση γκρι και θα αποτελείται από άριστης ποιότητας. 

- Το πίλλαρ γενικά θα είναι στεγανό κουτί κλειστό παντού, το οποίο θα στερεώνεται σε βάση από σκυ-
ρόδεµα και θα φέρει κοχλίες πάκτωσης, µε περικόχλια. 

- Οι κοχλίες πάκτωσης θα βρίσκονται µέσα στο πίλλαρ. 

(239) Στήριξη πίλλαρ 

Κάθε πίλλαρ θα στηρίζεται σε βάση από σκυρόδεµα 300 χγρ. τσιµέντου Β160, οπλισµένου, η οποία θα έχει 
διαστάσεις, πλάτος ….m, µήκος ….. m και ύψος ….m Η βάση αυτή θα είναι µέσα στο έδαφος 0,50 m, θα 
φέρει δε 4 κοχλίες Φ 20 (µπουλόνια) πακτωµένους, ώστε να προσδεθεί κάθε πίλλαρ σ'αυτούς µε περικόχλι-
α. 

(240) Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός πίλλαρ 

Το φωτοκύτταρο θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε 220/240 V, θα ανταποκρίνεται σε µια ρυθµιζόµενη 
περιοχή 5 έως 500 Lux φωτισµού και πρέπει να παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση ενός λεπτού, στην ενερ-
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γοποίηση του κυκλώµατος. 'Όλα τα στοιχεία του πρέπει να περιβάλλονται από ένα κάλυµµα ανθεκτικό σε 
διάβρωση. 

h. Φωτιστικό σώµα ατµών νατρίου υψηλής πίεσης ….W οδικού φωτισµού 

(241) Γενικά 

Φωτιστικό σώµα µιας λυχνίας ατµών Νατρίου, υψηλής πίεσης, ισχύος …. W, κατάλληλο για τοποθέτηση σε 
βραχίονα, εγχώριας κατασκευής, κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερµοκρασία περι-
βάλλοντος από – 200 έως 800 C, χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών του στοιχείων, (όπως παραµόρ-
φωση υλικών από πλαστικό) και δυσµενή επίδραση στο χρόνο ζωής των οργάνων του φωτιστικού σώµα-
τος. Κάθε φωτιστικό σώµα θα αποτελείται βασικά από τα παρακάτω επιµέρους τµήµατα:  

- Κέλυφος 

- ∆ιαφανή κώδωνα 

- Ηλεκτρική µονάδα  

(242) Κέλυφος 
Το κέλυφος του φωτιστικού σώµατος θα αποτελείται από ένα ενιαίο τµήµα από χυτοπρεσσαριστό κράµα 
αλουµινίου µε λείες επιφάνειες χωρίς επιφανειακές ανωµαλίες, κατασκευασµένο µε έγχυση υπό πίεση σε 
µεταλλικές µήτρες. 

Οποιαδήποτε άλλα µεταλλικά εξαρτήµατα θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα, ή θα έχουν 
υποστεί ηλεκτρολυτικά αντιδιαβρωτική επεξεργασία. 

Το κέλυφος θα είναι βαµµένο εξωτερικά µε δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής φούρνου (χρώµατος γκρι 
ανοικτό) και εσωτερικά µε βαφή φούρνου χρώµατος λευκού, εκτός και εάν εσωτερικά εκτός από τα κάτο-
πτρα υπάρχει άλλη ανακλαστική επιφάνεια.  

∆ιευκρινίζεται ότι η επιφανειακή επεξεργασία (βαφή, ψευδαργύρωση κ.λ.π.) των κοινών µετάλλων που υ-
πόκεινται σε διάβρωση ή σκούριασµα, που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή εξωτερικών µερών του 
φωτιστικού σώµατος, δεν νοείται ότι αντικαθιστά τα παραπάνω αναφερόµενα µέταλλα.  

Το φωτιστικό σώµα θα φέρει απαραίτητα κάτοπτρο ή κάτοπτρα για την δηµιουργία ασύµµετρης κατανοµής 
φωτισµού. Το κάτοπτρο µπορεί να είναι ολόσωµο ή να αποτελείται από δύο πλευρικά κάτοπτρα. Το κάτο-
πτρο ή τα κάτοπτρα θα είναι κατασκευασµένα από χηµικά καθαρό αλουµίνιο καθαρότητας 99,9% ανοδειω-
µένα ή στιλβωµένα.  

Η στερέωση των κατόπτρων στο κέλυφος θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η µετακίνηση των κατόπτρων 
για την ρύθµιση της εκπεµπόµενης φωτεινής ισχύος.  

∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση του ολόσωµου κατόπτρου η ρύθµιση της φωτεινής ροής θα γίνεται µε την 
µετακίνηση της λυχνιλαβής της οποίας η στήριξη στο κέλυφος θα γίνεται µε ειδικό εξάρτηµα, ώστε να είναι 
δυνατή αυτή η µετακίνηση. Το πίσω τµήµα του κελύφους θα είναι διαµορφωµένο σε υποδοχή βραχίονα, ε-
ξωτερικής διαµέτρου 60 χιλστ.  

Η στήριξη του φωτιστικού σώµατος στο βραχίονα θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται πλή-
ρης εξασφάλιση του σώµατος (σταθερή στερέωση) και ευθυγράµµιση του άξονα του φωτιστικού µε τον άξο-
να του βραχίονα. 

Κάθε φωτιστικό σώµα πρέπει να φέρει λυχνιολαβή από πορσελάνη Ε 40. 

Τα φωτιστικά σώµατα πρέπει να είναι αυστηρά του τύπου CUT-OFF. 

(243) ∆ιαφανής κώδωνας 
Κάθε φωτιστικό θα κλείνεται στο κάτω µέρος µε κώδωνα από ειδικό διαφανές πλαστικό ή πυρίµαχο γυαλί, 
ανθεκτικό σε συνήθεις µηχανικές καταπονήσεις και χωρίς ελκτικές ιδιότητες, ώστε να µη ρυπαίνεται από τη 
σκόνη.  

Ο κώδωνας θα φέρει περιφερειακό παρέµβυσµα από ελαστικό νεοπρένιο ή τσόχα, υλικά ανθεκτικά στο ύ-
παιθρο και στις έντονες καιρικές µεταβολές και στη θερµοκρασία λειτουργίας του φωτιστικού σώµατος.  

Ο συνδυασµός διαφανούς κώδωνα και κελύφους θα αποτελεί το χώρο του λαµπτήρα, και θα εξασφαλίζει 
κατ΄ ελάχιστο προστασία Ρ 33 ελάχιστο κατά DIN 40050 ή ΙΡ 44 κατά ICE 144. 

Ο χώρος των οργάνων θα φέρει ιδιαίτερο κάλυµµα και θα έχει προστασία Ρ 22 κατά DIN 40050. 

(244) Ηλεκτρική µονάδα 

Όλα τα ηλεκτρικά όργανα του φωτιστικού σώµατος, δηλαδή στραγγαλιστικό πηνίο, εναυστήρας, πυκνωτής, 
λυχνιολαβή, αντιπαρασιτική διάταξη θα είναι τοποθετηµένα µέσα στο κέλυφος σε ξεχωριστό χώρο από το 
χώρο του λαµπτήρα, διαχωριζόµενο από αυτόν µε διάφραγµα που να εµποδίζει την άµεση επίδραση στα 
όργανα, της θερµότητας που δηµιουργείται από τον λαµπτήρα. Ο χώρος των οργάνων θα βρίσκεται στην 
προέκταση του χώρου του λαµπτήρα και οπωσδήποτε όχι πάνω από αυτόν. 

Για την απαγωγή της θερµότητας, ο χώρος των οργάνων πρέπει να αερίζεται αρκετά και η εξωτερική επιφά-
νειά του να είναι ικανών διαστάσεων. Η θερµοκρασία στο εσωτερικό του χώρου των οργάνων πρέπει να δι-
ατηρείται τουλάχιστον 100C χαµηλότερα από την επιτρεπτή θερµοκρασία λειτουργίας των διαφόρων οργά-
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νων για όλη την περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας του φωτιστικού σώµατος. Η συνδεσµολογία των διαφό-
ρων ηλεκτρικών οργάνων θα πραγµατοποιείται µε εύκαµπτους αγωγούς µε µόνωση που να αντέχει σε υ-
ψηλή θερµοκρασία και µάλιστα πάνω από 1800 C, και γενικά θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει στο φωτι-
στικό σώµα ηλεκτρική προστασία, κλάσης µόνωσης Ι κατά VDE 0710. 

Eιδικότερα: 

- Το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλο για τον λαµπτήρα που προορίζεται, για τροφοδότηση ο-
νοµαστικής τάσης 220 V  υπό συχνότητα 50Hz, και οι απώλειές του να µην υπερβαίνουν το 10% της 
ονοµαστικής του ισχύος. 

- Κατά τα λοιπά το στραγγαλιστικό πηνίο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο κατά τους κανονισµούς 
της VDE 0712 και να φέρει το σχετικό σήµα έγκρισης των κανονισµών αυτών. 

- Ο πυκνωτής θα είναι κατάλληλος για χρήση σε συνδυασµό µε το στραγγαλιστικό πηνίο κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζει συντελεστή ισχύος µεγαλύτερο ή ίσο µε 0,85. 

- Σε περίπτωση που για κάθε φωτιστικό χρησιµοποιηθούν περισσότεροι του ενός πυκνωτές αυτοί πρέ-
πει να είναι συνδεδεµένοι παράλληλα. 

- Οι χρησιµοποιούµενοι πυκνωτές πρέπει να είναι κατασκευασµένοι για θερµοκρασία περιβάλλοντος 
κατ΄ ελάχιστο 850 C, και να φέρουν αντίσταση εκφόρτισης.  

- Κατά τα λοιπά οι πυκνωτές πρέπει να είναι κατασκευασµένοι κατά τους κανονισµούς VDE 0560 ή πα-
ρεµφερείς και να φέρουν το σήµα της έγκρισης των κανονισµών αυτών. 

- Για την απόσβεση των ραδιοφωνικών παρασίτων που παράγονται από τον λαµπτήρα και το πηνίο και 
την προστασία των γραµµών, η ηλεκτρική µονάδα, θα φέρει αντιπαρασιτική διάταξη σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς DIN 0875 και 0876 και τις προδιαγραφές HILL- l 16910 A και HILL- l-26600. 

- Το φωτιστικό σώµα θα φέρει ηλεκτρονικό εναυστήρα χωρίς κινούµενα µέρη και χωρίς εκκινητή σπιν-
θηρισµών, για το άναµα του λαµπτήρα. 

- Ο εναυστήρας θα είναι κατά προτίµηση αυτοδιακοπτόµενης λειτουργίας, δηλ. µόλις τεθεί υπό τάση θα 
τροφοδοτεί µε υψηλή τάση τον λαµπτήρα επί 90 sec και µετά θα τίθεται εκτός κυκλώµατος. Ο εναυ-
στήρας θα επαναλειτουργήσει µόνον όταν διακοπεί και επανέλθει η τάση του δικτύου. 

- Τα όργανα, δηλ. στραγγαλιστικό πηνίο και ηλεκτρονικός εναυστήρας θα πρέπει να είναι, κατά προτί-
µηση, του ίδιου κατασκευαστή µε τον λαµπτήρα. 

- ∆ιακλαδωτήρας 

- Κάθε φωτιστικό σώµα πρέπει να φέρει διακλαδωτήρα σταθερά προσαρµοσµένο µέσα στο κέλυφος. 
Όλες οι ηλεκτρικές συνδεσµολογίες µέσα στο φωτιστικό σώµα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί ως 
τον διακλαδωτήρα µε το δίκτυο της ∆ΕΗ το φωτιστικό µπορεί να λειτουργήσει. 

- Σφιγκτήρας καλωδίου 

- Το καλώδιο παροχής που εισέρχεται στο φωτιστικό σώµα πρέπει να συγκρατείται µε σφιγκτήρα (περι-
λαίµιο) ώστε να µην καταπονείται ο ακροδέκτης των φωτιστικών σωµάτων και να µην υπάρχει κίνδυνος 
χαλάρωσης της σύσφιξης του παροχετευτικού καλωδίου σε περίπτωση που τεντώνεται το καλώδιο. 

- Το φωτιστικό σώµα εάν απαιτείται θα είναι κλάσης µόνωσης ΙΙ κατά VDE 0710. 

- Λαµπτήρας 

- Ο λαµπτήρας θα είναι λαµπτήρας ατµών νατρίου υψηλής πίεσης, απιοειδούς µορφής, διορθωµένου 
φάσµατος, κάλυκα Ε 40, τάσης τροφοδοσίας 220v, 50Hz και θα αποδίδει φωτεινή ροή …W … Lm,. Ο 
ελάχιστος χρόνος ζωής του θα είναι …… ώρες. 

i. Προβολέας Ιωδίνης …… W 

O προβολέας θα είναι κατάλληλος για ένα λαµπτήρα πυράκτωσης ιωδίου …. W . 

Το κυρίως σώµα του προβολέα θα αποτελείται από ανοδιωµένο πρεσσαριστό αλουµίνιο µε πολύ µικρή πε-
ριεκτικότητα χαλκού, ώστε να είναι ανθεκτικό στην διάβρωση. 

Το οπτικό σύστηµα ενσωµατωµένο στο κυρίως σώµα, θα παρέχει ασύµµετρο φωτεινή δέσµη ανοίγµατος 
ως ορίζεται κατωτέρω: 

Στενή δέσµη : 1  x 80 x 1 x 140 

Ανοικτή δέσµη: 1  x 200 x 1 x 300 

Λόγω της υψηλής θερµοκρασίας λειτουργίας του προβολέα οι λυχνιολαβές πρέπει να είναι εκτός του χώρου 
του ανακλαστήρα. Το γυάλινο κάλυµµα του προβολέα θα στερεούται επί του σώµατος του προβολέα µε την 
παρεµβολή παρεµβύσµατος σιλικόνης. 

Θα είναι κατασκευασµένο από σκληρά ανθεκτική ύαλο VHR και θα φέρει µεταλλικό συρµάτινο πλέγµα από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Θα είναι τελείως στεγανό και θα παρέχει πλέγµα από ανοξείδωτο χάλυβα.  
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Θα είναι τελείως στεγανό και θα παρέχει δυνατότητα ρύθµισης οριζόντιου και κατακόρυφου επίπεδου. 

1241.3.16 Πυροπροστασία ηλεκτρικών καλωδίων 

Γενικά 

Καλύπτονται τα παρακάτω: 

(245) Η πυροπροστασία των ίδιων των καλωδίων µε τη βοήθεια επικάλυψης µε ουσία επιβραδυντική της φωτιάς. 

(246) Η εγκατάσταση πυροφραγµών στα σηµεία όπου καλώδια ή δέσµες καλωδίων διαπερνούν τοίχους ή οροφές 
(δάπεδα) µε ορισµένη αντοχή στη φωτιά. 

Πυροπροστασία καλωδίων 

Τα ηλεκτρικά καλώδια θα επικαλυφθούν µε ουσία επιβραδυντική της φωτιάς, , έτσι ώστε να προστατεύονται 
από τη φωτιά ή και να παρεµποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς µέσω αυτών. Η επικάλυψη πρέπει να πλη-
ρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

xlvi. Η επικάλυψη δεν πρέπει να επηρεάζει την αγωγιµότητα των καλωδίων. 

xlvii. Η επικάλυψη δεν πρέπει να περιέχει οποιουδήποτε είδους οργανικούς διαλύτες. 

xlviii. Η επικάλυψη δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να είναι τοξική. 

xlix. Η επικάλυψη πρέπει να είναι αρκετά εύκαµπτη, ώστε να επιτρέπει τη µεταφορά ή αφαίρεση καλωδί-
ων µετά την εφαρµογή της. 

l. Η επικάλυψη δεν πρέπει να επηρεάζεται από το νερό και τις καιρικές συνθήκες. 

li. Η επικάλυψη πρέπει να έχει αρκετή µηχανική αντοχή, ώστε να µπορεί να περπατήσει άνθρωπος, ό-
ταν χρειασθεί, πάνω σε επικαλυµµένα καλώδια. 

Πυροφραγµοί 

Η εγκατάσταση ενός πυροφραγµού στα σηµεία όπου καλώδια διαπερνούν πυράντοχους τοίχους, οροφές ή 
δάπεδα µιας κατασκευής έχει σκοπό τη διατήρηση της απαιτούµενης αντοχής στη φωτιά του χωρίσµατος. 
'Έτσι σε ένα πυράντοχο τοίχο δύο ωρών θα πρέπει οποιοσδήποτε πυροφραγµός τοποθετηθεί σ'αυτόν να 
έχει αντοχή στη φωτιά δύο ώρες. 

Ο πυροφραγµός θα πρέπει επιπλέον να πληρεί και τις παρακάτω απαιτήσεις : 

lii. Ο πυροφραγµός θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη πραγµατοποίηση µετέπειτα αλλαγών, όπως 
προσθήκης καλωδίων ή σωλήνων. Η λέξη "εύκολη" αναφέρεται στη δυνατότητα διάνοιξης του πυρο-
φραγµού µε ένα µαχαίρι ή πριόνι, την προσθήκη των καλωδίων ή σωλήνων και την επανατοποθέτη-
ση των αφαιρεθέντων στοιχείων, έτσι ώστε να είναι εξασφαλισµένη η διατήρηση της αρχικής στεγα-
νότητας του πυροφραγµού σε καπνό και αέρια. 

liii. Ο πυροφραγµός δεν θα πρέπει να µειώνει την αγωγιµότητα των καλωδίων. Αυτό σηµαίνει ειδικότερα, 
ότι οι λεγόµενοι συµπαγείς πυροφραγµοί, που καταλαµβάνουν όλο το πάχος του χωρίσµατος µε µο-
νωτικό υλικό, δεν είναι αποδεκτοί. 

liv. Ο πυροφραγµός πρέπει να είναι στεγανός σε καπνό και αέρια. 

1241.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1241.3.1 Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Γραµµών 

a. Γενικά 

(247)  Όλες οι γραµµές (χωνευτές ή ορατές µε σωλήνες ή χωρίς σωλήνες) θα τοποθετηθούν παράλληλα ή κάθετα 
µε τις πλευρές των τοίχων και των οροφών. Λοξές διαδροµές γραµµών γενικά απαγορεύονται. Όπου για 
λόγους ανάγκης θα πρέπει να τοποθετηθούν τµήµατα γραµµών σε απίθανες θέσεις ή λοξά αυτό θα γίνεται 
µόνο µετά την έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. Στην περίπτωση αυτή οι γραµµές θα τοποθετούνται 
απαραίτητα µέσα σε χαλυβδοσωλήνες. 

(248) Όλα τα κατακόρυφα τµήµατα των γραµµών που διαπερνούν τα δάπεδα, θα προστατεύονται µέχρι ένα ύψος 
1,60 µ. µε χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου. Επίσης µε χαλυβδοσωλήνες θα προστατεύονται και όλα τα ορι-
ζόντια τµήµατα των γραµµών που τοποθετούνται σε χαµηλότερο ύψος από το συνηθισµένο. 

b. Εγκατάσταση σωληνώσεων 

(249) Γενικά 

- Το σύστηµα των σωληνώσεων της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα κατασκευασθεί έτσι ώστε να είναι δυ-
νατή η µετέπειτα τοποθέτηση ή και αφαίρεση των καλωδιώσεων και συρµατώσεων εύκολα και χωρίς 
τραυµατισµούς της µόνωσης τους. 

- Η διάµετρος των σωλήνων θα είναι όπως δείχνεται στα σχέδια και θα τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις 
των κανονισµών. Όπου οι κανονισµοί δεν προβλέπουν διάµετρο σωλήνα, θα επιλέγεται κατάλληλη 
διάµετρος για την εύκολη έλξη των αγωγών ή καλωδίων. 
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- Οι ακριβείς θέσεις και τα ύψη από το δάπεδο των κουτιών σύνδεσης των διαφόρων οργάνων, συ-
σκευών κλπ. υποδεικνύονται από την Επίβλεψη, την οποία ο Ανάδοχος πρέπει να συµβουλεύεται σε 
όλη την διάρκεια των εργασιών. 

- Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται µε ελαφρά κλίση προς τα κουτιά διακλάδωσης, θα είναι απαλλαγµέ-
νες από σιφώνια, προς αποφυγή ενδεχοµένης συγκέντρωσης νερού µέσα σ' αυτές και θα συναντούν 
τα κουτιά διακλάδωσης κάθετα. 

- Οι επιτρεπόµενες καµπυλώσεις χωρίς µεσολάβηση κουτιού διακλάδωσης θα είναι κατ' ανώτατο όριο 
τρεις. Οι σωληνώσεις δεν πρέπει να έχουν περισσότερες από δύο ενώσεις κάθε τρία µέτρα, ούτε θα 
έχουν ένωση όταν η απόσταση των εκατέρωθεν κουτιών δεν υπερβαίνει το ένα µέτρο. Ενώσεις µέσα 
στο πάχος των τοίχων ή των δαπέδων απαγορεύονται. 

- Οι καµπύλες των σωληνώσεων οπού δεν χρησιµοποιούνται ειδικά στοιχεία έλξης θα έχουν ακτίνα κατ' 
ελάχιστο ίση µε οκτώ φορές την διάµετρο του σωλήνα. 

- Οι συνδέσεις των πλαστικών σωλήνων µε τα κουτιά θα είναι περαστές ενώ των υπολοίπων σωλήνων 
θα είναι κοχλιωτές. 

- Τα άκρα των σωλήνων θα έχουν προστόµια για προστασία των αγωγών και των καλωδίων. Οι κενοί 
σωλήνες θα πωµατίζονται και µέσα σ' αυτούς θα τοποθετούνται οδηγοί. 

(250) Χωνευτές Σωληνώσεις 

- Ανάλογα µε την κατηγορία των χώρων θα χρησιµοποιηθούν: 

lv. Σκληροί πλαστικοί σωλήνες (ευθείς ή σπιράλ) σε όλους τους ξηρούς χώρους. 

lvi. Εύκαµπτοι χαλυβδοσωλήνες (σπιράλ) ή χαλυβδοσωλήνες ευθείς σε όλους τους ξηρούς χώρους για 
τα τµήµατα των γραµµών που απαιτούν µία αυξηµένη µηχανική αντοχή. 

lvii. Χαλυβδοσωλήνες ευθείς σε όλους τους υγρούς χώρους και στις χωνευτές σωληνώσεις σε σκυρόδε-
µα. Στις χωνευτές σωληνώσεις σε σκυρόδεµα η χρησιµοποίηση εύκαµπτων χαλυβδοσωλήνων επι-
τρέπεται µόνο µετά από έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κα-
νένας κίνδυνος να υποστούν οι σωλήνες αυτοί κακώσεις ή παραµορφώσεις από την κατασκευή του 
µπετόν. 

lviii. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν χώροι µε ειδικές απαιτήσεις, οι χωνευτές γραµµές θα κατασκευα-
σθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στα σχέδια (γενικά ή λεπτοµερειών). Η κατασκευή 
χωνευτών γραµµών µε καλώδια που θα τοποθετηθούν απ' ευθείας µέσα στο επίχρισµα δεν θα γίνει 
δεκτή. 

- Η απόσταση µεταξύ δύο παραλλήλων σωλήνων θα είναι κατά ελάχιστο ίση µε την µέγιστη των διαµέ-
τρων των σωλήνων. 

- Η ελάχιστη απόσταση από σωλήνες θερµού νερού (π.χ.   θέρµανσης) θα είναι 30 cm και από σωλήνες 
κρύου νερού 15cm. 

- Οι χωνευτοί σωλήνες και τα κουτιά διακλάδωσης, οργάνων διακοπής, ρευµατοδοτών κλπ., θα τοποθε-
τούνται µετά την ξήρανση της δεύτερης στρώσης του επιχρίσµατος και σε τέτοιο βάθος ώστε µετά την 
τελική στρώση, οι σωλήνες να βρίσκονται τουλάχιστον 12χλσ. κάτω από την τελική επιφάνεια του τοί-
χου ενώ τα χείλη των κουτιών να είναι στο ίδιο επίπεδο µε αυτό. 

- Τα αυλάκια για τον εντοιχισµό των σωλήνων θα ανοίγονται µε κάθε επιµέλεια ώστε να περιορίζονται 
στο ελάχιστο οι φθορές των κονιαµάτων και των τοίχων. Η λάξευση κατασκευών από σκυρόδεµα (τοι-
χία, υποστυλώµατα, δοκοί κλπ.) χωρίς την άδεια του επιβλέποντα µηχανικού απαγορεύεται. 

- Η στερέωση των σωλήνων και κουτιών στους τοίχους θα γίνεται αποκλειστικά µε τσιµεντοκονία ταχείας 
πήξης. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση γύψου. 

- Όλες οι εγκαταστάσεις σωληνώσεων εντός οπλισµένου σκυροδέµατος πρέπει να γίνονται κατά τρόπο 
που δεν θα επηρεάζει την στατική αντοχή της κατασκευής. θα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι σω-
ληνώσεις να οδεύουν στο µέσο περίπου των πλακών και η εξωτερική τους διάµετρος δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 1/3 του πάχους της πλάκας. Σε περιπτώσεις οδεύσεων δύο ή περισσότερων παράλλη-
λων σωληνώσεων θα υπάρχει απόσταση µεταξύ των ίση µε το τριπλάσιο της διαµέτρου των για την ει-
σχώρηση ενδιάµεσα του σκυροδέµατος. Σωληνώσεις µεγέθους πάνω από 23 χιλ. θα οδεύουν παράλ-
ληλα ή κάθετα προς τον κύριο οπλισµό της πλάκας. Για ειδικές περιπτώσεις και ιδιαίτερα υπερµεγέθεις 
σωληνώσεις πρέπει η τοποθέτηση τους να εγκριθεί από την Επίβλεψη. 

(251) Ορατές Σωληνώσεις 

- Οι ορατές σωληνώσεις θα αποτελούνται από χαλυβδοσωλήνες. 

- Τα απαιτούµενα εξαρτήµατα για την στερέωση των σωληνώσεων στις επιφάνειες του κτιρίου (στηρίγ-
µατα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσµατα ανάρτησης κλπ.) θα είναι από γαλβανισµένο σίδηρο µε δι-
πλή στρώση αντισκωρικής βαφής. 



 

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων  σελ. 223 

- Τα εξαρτήµατα αυτά θα στερεωθούν µε εγκάρσια στελέχη απόστασης. Σε οπτοπλινθοδοµή µε κοχλίες 
και πάκτωση στο επίχρισµα, σε τοιχοποιία από σκυρόδεµα µε κοχλίες µετάλλου και σε ξύλινες επιφά-
νειες µε κοχλίες ξύλου. Χρήση γύψου για την στερέωση εξαρτηµάτων απαγορεύεται, χρήση τσιµέντου 
είναι αποδεκτή. 

- Στήριξη ορατής σωλήνωσης προβλέπεται κάθε 1,2µ ή λιγότερο και κατά τρόπο τέτοιο ώστε οι σωλήνες 
να απέχουν από τους τοίχους κατ' ελάχιστο 20 γπγπ. Σε περίπτωση οµαδικής στήριξης σωλήνων θα 
χρησιµοποιηθούν µεταλλοκατασκευές από µορφοσίδηρο (γωνίες και πι) πλευράς 50mm κατ' ελάχιστο. 
Το σύστηµα των ορατών σωληνώσεων θα είναι υδατοστεγανό. 

- Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν παράλληλα προς τις πλευρές των τοίχων και έτσι ώστε η µεταξύ δυο 
συνδροµικών σωλήνων απόσταση να είναι περίπου ίση προς την µέγιστη των διαµέτρων των σωλή-
νων η δε απόσταση σωλήνα ηλεκτρικής εγκατάστασης από σωλήνα θερµού νερού (π.χ. θέρµανσης) 
θα είναι κατ' ελάχιστο 30cm και από σωλήνες κρύου νερού 15cm. 

1241.3.2 Εγκατάσταση Αγωγών και Καλωδίων 

a. Γενικά 

(252) Ο αγωγός γείωσης και ο ουδέτερος κάθε κυκλώµατος θα είναι της ιδίας µόνωσης µε τους υπόλοιπους αγω-
γούς του κυκλώµατος και θα τοποθετηθούν µέσα στον ίδιο σωλήνα µε τους υπολοίπους αγωγούς εκτός αν 
δείχνεται διαφορετικά στα σχέδια. 

(253) Η απόσταση των αγωγών κάθε κυκλώµατος θα είναι ίδια σε όλο το µήκος του. Απαγορεύεται η µεταβολή 
της διατοµής τους χωρίς παρεµβολή στοιχείων ασφάλειας. Ελάχιστη διατοµή αγωγών στα κυκλώµατα φω-
τισµού θα είναι 1,5 mm² και στα κυκλώµατα κίνησης 2,5 mm2. , 

(254) Οι αγωγοί θα ενώνονται και διακλαδίζονται µέσα σε κουτιά µε διακλαδωτήρες πορσελάνης ή σύσφιγξης. 
Κατά την απογύµνωση των ακρών των αγωγών από το µονωτικό τους περίβληµα, θα δίνεται µεγάλη προ-
σοχή ώστε να µην δηµιουργούνται εγκοπές στον αγωγό και να µην προκαλείται ζηµιά στην υπόλοιπη µό-
νωση. 

(255) Μετάπτωση γραµµής από συρµάτωση µε αγωγούς τύπου ΝΥΑ σε καλωδίωση µε καλώδιο τύπου ΝΥΜ θα 
επιτελείται µέσα στο κουτί διακλάδωσης µε διακλαδωτήρα πορσελάνης. 

(256) Καλώδια χωνευτά σε τοίχους ή οροφές δεν θα γίνονται δεκτά. 

b. Ορατές γραµµές καλωδίων 

(257) Ορατές γραµµές καλωδίων χωρίς σωλήνες θα στηρίζονται στα οικοδοµικά στοιχεία κάθε 300mm µε διµερή 
πλαστικά στηρίγµατα απόστασης ή µε σφιγκτήρες από γαλβανισµένο χάλυβα θερµής εµβάπτισης. 

(258) Γραµµές δύο ή περισσοτέρων συνδροµικών οδευόντων καλωδίων θα στηρίζονται µε στηρίγµατα βρισκόµε-
να στην ίδια ευθεία και στερεούµενα σε µεταλλική κατασκευή (σιδηρόδροµο). 

(259) Περισσότερα καλώδια µπορεί να φέρονται και σε κανάλια από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,8 χλσ. µε 
νευρώσεις που θα στηρίζονται κάθε 1,2µ ή λιγότερο ή σε ειδικές σχάρες 

(260) Τα καλώδια ισχύος δεν θα τοποθετηθούν πάνω σε σχάρες στήριξης καλωδίων που προβλέπεται να χρησι-
µοποιηθούν για καλώδια τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 

(261) Τα καλώδια θα πρέπει να τοποθετούνται προσεκτικά στη θέση τους στις σχάρες ή σκάλες στήριξης καλω-
δίων χωρίς να τεθούν υπό έλξη. θα τοποθετούνται ίσια καθ' όλο το µήκος της σχάρας καλωδίων και θα στε-
ρεώνονται ανά διαστήµατα 3-4 εγκαρσίων βαθµίδων. Στα σηµεία που ένα καλώδιο εγκαταλείπει µια σχάρα 
ή όταν περνάει από µια σχάρα σε άλλη σχάρα καλωδίων το καλώδιο θα περιτυλίγεται µε συνδετήρες ταινίες 
από καλυµµένο µε πλαστικό, µαλακό χαλύβδινο σύρµα ή σφιγκτήρες από χάλυβα θερµής εµβάπτισης. 

(262) Οι καλωδιώσεις γενικά θα πρέπει να εκτελεστούν κατά τεχνικά άρτιο τρόπο να προστατευθούν από φυσικές 
ζηµιές και να δροµολογηθούν έτσι ώστε να µην υπόκεινται σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες εκείνων για τις 
οποίες έχουν εγκριθεί. Οι υποδείξεις του κατασκευαστή όσον αφορά την ελάχιστη ακτίνα κάµψης πρέπει να 
τηρηθούν. 

c. Σήµανση καλωδίων 

(263) Για την επισήµανση του αριθµού κυκλώµατος που αντιστοιχεί σε κάθε καλώδιο θα τοποθετηθούν ειδικά αυ-
τοκόλλητα κολάρα από πλαστική ύλη κίτρινου χρώµατος µε µαύρα γράµµατα και αριθµούς για τον χαρα-
κτηρισµό του κυκλώµατος σύµφωνα µε τα σχέδια. 

(264) Προκειµένου για ευθείες διαδροµές ορατών καλωδιώσεων, η επισήµανση θα τοποθετείται κάθε τρία µέτρα ή 
λιγότερο. Σε κάθε άλλη αλλαγή διεύθυνσης καλωδίωσης θα τοποθετείται νέα επισήµανση. Σε περίπτωση µη 
ορατών διαδροµών η επισήµανση θα τοποθετείται πάνω στα καλώδια µέσα στα κουτιά έλξης ή διακλάδω-
σης. 

1241.3.3 Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωµάτων 

Τα φωτιστικά σώµατα θα τοποθετηθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και στην διάταξη και θέση που 
αναφέρεται στα σχέδια. Τα ακριβή σηµεία τοποθέτησης των φωτιστικών θα εγκρίνονται από την επίβλεψη, επί τό-
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που του έργου, ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν. Σε περιπτώσεις χωνευτών φωτιστικών εντός ψευδορο-
φής η αγκίστρωση τους θα γίνεται επί του φέροντος οικοδοµικού σκελετού και όχι επί της υπάρχουσας ψευδορο-
φής. Τουλάχιστον δύο στηρίγµατα ανά φωτιστικό πρέπει να προβλέπονται. 

Στις περιπτώσεις όπου τα καθοριζόµενα φωτιστικά σώµατα είναι µικρότερα του κανάβου της ψευδοροφής, θα στη-
ρίζονται και πάλι ανεξάρτητα επί του οικοδοµικού σκελετού. Τα επιτοίχια και χωνευτά φωτιστικά σώµατα πρέπει να 
έχουν την δυνατότητα αλλαγής των λαµπτήρων από το εµπρόσθιο τµήµα τους. 

1241.3.4 Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Πινάκων 

Η τοποθέτηση των πινάκων στη θέση τους και η σύνδεση µεταξύ τους και µε τα εισερχόµενα και απερχόµενα κα-
λώδια θα γίνει από εξειδικευµένο προσωπικό του Αναδόχου κάτω από την επίβλεψη ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού. 
Οι συνδέσεις των εισερχόµενων και εξερχόµενων γραµµών των πινάκων θα γίνουν όπως αναφέρεται στις προδια-
γραφές. 

Οι πίνακες θα εγκατασταθούν επίτοιχοι ή χωνευτοί όπως δείχνεται στα σχέδια και κατά τρόπο τέτοιο ώστε το πάνω 
µέρος τους να βρίσκεται το πολύ 1,90m από την στάθµη του δαπέδου. 

1241.3.5 Γειώσεις 

Θα γίνουν όλες οι απαιτούµενες γειώσεις που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και δείχνονται στα σχέδια. 

Ο τρόπος γείωσης των µηχανηµάτων, συσκευών, φωτιστικών σωµάτων κλπ. θα γίνεται κατά τρόπο ασφαλή και θα 
εξασφαλίζεται µόνιµη και συνεχή ένωση µεταξύ του µηχανήµατος και του συστήµατος γείωσης. 

Ο αγωγός γείωσης θα φαίνεται σε όλο του το µήκος από το κίτρινο χρώµα της µόνωσης του. 

Όλες οι συνδέσεις στους αγωγούς γείωσης θα γίνονται για µεν τα απρόσιτα σηµεία µε ένα εγκεκριµένο τρόπο συ-
γκόλλησης που θα τύχει της έγκρισης της Επίβλεψης, για δε τα επισκέψιµα σηµεία µε σφιγκτήρες πίεσης η συ-
γκόλληση. Όλα τα σηµεία σύνδεσης των µεταλλικών µερών και κατασκευών που συνδέονται µε το σύστηµα γείω-
σης θα βουρτσίζονται και απορινίζονται ώστε να επιτυγχάνεται καλή επαφή. 

1241.3.6 Εξωτερικός Φωτισµός 

a. Εγκατάσταση Ιστών Φωτιστικών Σωµάτων 

Οι ιστοί των φωτιστικών σωµάτων θα εγκατασταθούν σύµφωνα µε τα σχέδια. 

b. Εγκατάσταση Υπόγειων ∆ικτύων Εξωτερικού Φωτισµού 

(265) Τα υπόγεια δίκτυα ηλεκτροφωτισµού θα κατασκευασθούν µε καλώδια τύπου ΝΥΥ, που οδεύουν µέσα σε 
σωλήνες ΡVC ονοµαστικής διαµέτρου 100mm, 6mm. Οι σωλήνες τοποθετούνται µέσα σε χαντάκια βάθους 
0,70m και πλάτους 0,4mm. Σε διελεύσεις δρόµων Ρarking κλπ., οι σωλήνες θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδε-
µα. 

(266) Τα φρεάτια επίσκεψης/ έλξης των καλωδίων του υπόγειου δικτύου όπου δεν καθορίζονται στα σχέδια θα 
είναι διαστάσεων 0,40x0,40m και βάθους 0,70m, που θα κατασκευασθούν από άοπλο σκυρόδεµα µε χρήση 
ξυλότυπου, µε πάχος τοιχωµάτων και πυθµένα 100mm. Τα φρεάτια θα φέρουν διπλό χυτοσιδερένιο κάλυµ-
µα διαστάσεων 0,40x0,40m. Φρεάτια επίσκεψης/ έλξης καλωδίων προβλέπονται δίπλα στη βάση κάθε φω-
τιστικού σώµατος και σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης. 

(267) Κατά την είσοδο των καλωδίων από τους σωλήνες θα αποφεύγεται η επαφή της µόνωσης µε τα χείλη των 
σωλήνων. 

(268) Στις διασταυρώσεις µε λοιπά δίκτυα, τα καλώδια ηλεκτροφωτισµού θα τοποθετούνται κάτω από τα καλώδια 
ασθενών ρευµάτων και τις σωληνώσεις νερού και επάνω από τα καλώδια µέσης τάσης. Κατά την παράλλη-
λη όδευση καλωδίων ηλεκτροφωτισµού µε καλώδια σθενών ρευµάτων, σωλήνες νερού, κλπ., θα τηρείται 
οριζόντια απόσταση µεγαλύτερη από 30cm. 

(269) Οι διακλαδώσεις των υπόγειων καλωδίων θα εκτελούνται µέσα στα ακροκιβώτια διακλάδωσης των ιστών. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση διακλάδωσης ή σύνδεσης µέσα στο έδαφος. 

c. Γείωση 

(270) Τα ακροκιβώτια των ιστών θα γειώνονται µε γυµνό αγωγό γείωσης διατοµής 6mm2 επάνω σε γυµνό συλλε-
κτήριο αγωγό γείωσης διατοµής 25mm2, που οδεύει συνδροµικά µε τα καλώδια και έξω από τις σωληνώ-
σεις των καλωδίων. 

(271) Οι συνδέσεις των χάλκινων αγωγών γείωσης µεταξύ τους θα είναι τύπου ασφαλείας, δηλαδή θα επιτυγχά-
νονται µε σύσφιγξη χωρίς λύση της συνέχειας του ενιαίου αγωγού γείωσης. Το σηµείο σύσφιγξης θα βαπτί-
ζεται στη συνέχεια σε λουτρό κασσιτεροκόλλησης. 

(272) Στο τέλος κάθε γραµµής ή κάθε σκέλους γραµµής και στους υπαίθριους στεγανούς πίνακες (αν υπάρχουν) 
θα εγκατασταθεί ένα ηλεκτρόδιο γείωσης. 

(273) Οι γυµνοί αγωγοί γείωσης θα είναι κατασκευασµένοι από χαλκό γείωσης µε αγωγιµότητα ίση µε το 98% του 
καθαρού χαλκού και θα είναι πολύκλωνοι και ελάχιστης διατοµής 25mm2. 
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(274) Σε περίπτωση που απαιτείται µηχανική προστασία του αγωγού γείωσης, θα χρησιµοποιηθεί πλαστικός σω-
λήνας ΡVC, πίεσης 6 atm. 

(275) Εάν κατά την κατασκευή κριθεί επιβεβληµένη η χρήση σιδηροσωλήνων για την προστασία του αγωγού γεί-
ωσης, τότε ο σωλήνας θα καταστεί ηλεκτρικά συνεχής και ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί στα δύο άκρα του 
σωλήνα, ώστε να εξουδετερωθεί το φαινόµενο της αυτεπαγωγής. 

(276) Ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί µε το σύστηµα γείωσης του κτιρίου. 

d. Εγκατάσταση Ηλεκτροδίων 

(277) Η έµπηξη των ηλεκτροδίων στο έδαφος προβλέπεται χωρίς εκσκαφή, δηλαδή µε χρήση χειροκίνητης ή µη-
χανοκίνητης σφύρας. 

(278) Η  κορυφή των ηλεκτροδίων θα είναι  επισκέψιµη  µε φρεάτιο  κτιστό ή από σκυρόδεµα µε χυτοσιδερένιο 
κάλυµµα. 

1241.3.9 Έλεγχοι και δοκιµές 

a. ∆οκιµή αντίστασης µόνωσης προς γη 

Η δοκιµή της αντίστασης µόνωσης προς την γη θα γίνει µετρώντας την αντίσταση µόνωσης έναντι της γης 
κάθε τµήµατος της εγκατάστασης το οποίο περιλαµβάνεται µεταξύ δυο διαδοχικών ασφαλειών ή βρίσκεται 
µετά την τελευταία αντίσταση. 

Η αντίσταση αυτή δεν πρέπει να είναι κατώτερη των 250000 ΩΜ για συνεχή τάση µέχρι 250V ή 500000 ΩΜ 
για συνεχή τάση πάνω από 250 V και για αγωγούς µε διατοµή µέχρι 10mm2. Για αγωγούς µε διατοµή µεγα-
λύτερη των 10mm2 

γίνεται δεκτό ότι η µόνωση µεταβάλλεται αντίστροφα ανάλογα µε την διάµετρο των αγω-
γών. Οι µετρήσεις αυτές θα γίνονται µε συνεχές ρεύµα τάσης δοκιµής 220 V - 500 V για χρονικό διάστηµα 
όχι µεγαλύτερο από ένα λεπτό και ο αρνητικός πόλος θα συνδέεται στην ελεγχόµενη γραµµή. 

Κατά την διάρκεια των δοκιµών οι ασφάλειες, οι διακόπτες και οι λαµπτήρες θα βρίσκονται σε λειτουργία 
ενώ οι µόνιµες συσκευές κατανάλωσης θα είναι αποσυνδεδεµένες. 

b. ∆οκιµή αντίστασης µόνωσης µεταξύ αγωγών 

Οι µετρούµενες τιµές αντίστασης µόνωσης µεταξύ αγωγών πρέπει να είναι τουλάχιστον   ίσες   µε   τις   ορι-
ζόµενες  στην   παραπάνω   δοκιµή   αντιστάσεων µόνωσης προς την γη.  

Κατά την διάρκεια των δοκιµών οι ασφάλειες και οι διακόπτες θα βρίσκονται σε λειτουργία ενώ οι λαµπτήρες 
και όλες οι λοιπές συσκευές κατανάλωσης θα είναι αποσυνδεδεµένες. 

∆οκιµές αντίστασης µόνωσης προς την γη αλλά και µεταξύ αγωγών θα γίνουν και για τις µόνιµες ηλεκτρικές 
συσκευές της εγκατάστασης. 

c. Μετρήσεις Αντιστάσεων Γειώσεων 

- Οι µετρήσεις των αντιστάσεων γειώσεων θα γίνουν σύµφωνα µε το παράρτηµα V του ΦΕΚ 31-12-1973 
περί τροποποίησης και συµπλήρωσης του Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 

- Οι µετρήσεις θα γίνονται κατά ελάχιστο 48 ώρες µετά την τελευταία βροχόπτωση. 

d. ∆οκιµή λειτουργίας της εγκατάστασης 

Κατά την δοκιµή αυτή ελέγχεται η σωστή σύνδεση των διακοπτών (όχι διακόπτες στον ουδέτερο), η συνέ-
χεια των γειώσεων και η συνέχεια των αγωγών σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλή και κανονική λει-
τουργία της εγκατάστασης. 

e. Έλεγχοι και ∆οκιµές Πινάκων 

Κατά την πλήρη αποπεράτωση της εγκατάστασης και πριν οι πίνακες τεθούν υπό τάση, θα ελεγχθεί η σω-
στή συνδεσµολογία των πινάκων, η ηλεκτρική συνέχεια τους και η ύπαρξη γείωσης. 

Στην συνέχεια οι πίνακες τίθενται υπό τάση, ελέγχεται η κανονική τους λειτουργία και διενεργούνται οι έλεγ-
χοι και δοκιµές που αναφέρονται παραπάνω. 

f. Υποσταθµός 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει πιστοποιητικά του κατασκευαστή που θα βεβαιώνει ότι έγιναν στο 
εργοστάσιο οι απαιτούµενες δοκιµές και θα αποδεικνύεται η συµφωνία του εξοπλισµού µε όσα αναφέρονται 
στις προδιαγραφές. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει  οποιοδήποτε έλεγχο και δοκιµή των εγκαταστάσεων που θα ζητηθεί 
από την επίβλεψη, παρουσία της και µέχρι πλήρους ικανοποίησης της καθώς και τους ελέγχους και δοκιµές 
που τυχόν θα ζητήσει η ∆ΕΗ. Θα γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι: 

lix. Έλεγχος των µονώσεων των τµηµάτων των εγκαταστάσεων Υ.Τ και Χ.Τ. 

lx. Έλεγχος της προστασίας του Μετασχηµατιστή. 

lxi. Έλεγχος και ρύθµιση όλων των ηλεκτρονόµων προστασίας Υ.Τ. και Χ.Τ. 

lxii. Όλοι οι έλεγχοι για εξακρίβωση της καλής λειτουργίας και ασφάλειας των διαφόρων στοιχείων της ε-
γκατάστασης που θα ζητηθούν από την επίβλεψη. 
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lxiii. Ο έλεγχος µέτρησης των αντιστάσεων γειώσεων. 

Οι µετασχηµατιστές θα υποβληθούν σε όλες τις δοκιµές σειράς που ορίζουν οι προδιαγραφές ΙΕC 76-726. 
Οι δοκιµές θα γίνουν παρουσία εκπροσώπων του προµηθευτή και της Υπηρεσίας στο εργοστάσιο κατα-
σκευής του ή σε αναγνωρίσιµο εργαστήριο. Θα γίνουν τουλάχιστον οι παρακάτω δοκιµές: 

lxiv. Θερµικής καταπόνησης 

lxv. Βραχυκυκλώσεως 

lxvi. Αντοχής σεισµικών δονήσεων 

lxvii. Αντοχής στη φωτιά 

lxviii. Μετρήσεις στης µαγνητικής επαγωγής γύρω από τον µετασχηµατιστή από Ο έως 4 µέτρα και για 
φορτία 1/3, 2/3 και 3/3 του ονοµαστικού. 

lxix. Μετρήσεις βαθµού απόδοσης 

lxx. Για τις παραπάνω δοκιµές και όποιες άλλες κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, µπορούν να γί-
νουν δεκτά πιστοποιητικά του κατασκευαστή. 

g. Η/Ζ 

∆οκιµές στο Εργοστάσιο 

Ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό του κατασκευαστή που θα βεβαιώνει ότι έγιναν στο ερ-
γοστάσιο οι παραπάνω έλεγχοι και δοκιµές και θα αναφέρονται τα αποτελέσµατα τους: 

• Στο εργοστάσιο κατασκευής της γεννήτριας 

lxxi. Λήψη της χαρακτηριστικής καµπύλης λειτουργίας σε κενό. 

lxxii. Λήψη της χαρακτηριστικής καµπύλης λειτουργίας σε βραχυκύκλωµα. 

lxxiii. Λήψη της χαρακτηριστικής καµπύλης λειτουργίας υπό φορτίο. 

lxxiv. Έλεγχος των αντιστάσεων του τυλίγµατος του εναλλασσόµενου ρεύµατος, του δροµέα, του δροµέα 
διέγερσης, του πεδίου διέγερσης, του βοηθητικού κυκλώµατος διέγερσης. 

lxxv. Έλεγχος υπερφόρτισης. 

lxxvi. Έλεγχος στροφών. 

lxxvii. Έλεγχος υψηλής τάσης στάτορα. 

lxxviii. Έλεγχος υψηλής τάσης δροµέα. 

lxxix. Έλεγχος υψηλής τάσης τυλίγµατος διέγερσης. 

lxxx. Έλεγχος θορύβου. 

lxxxi. Έλεγχος κραδασµών. 

lxxxii. Έλεγχος µόνωσης. 

lxxxiii. Έλεγχος ζυγοστάθµισης. 

• Στο εργοστάσιο κατασκευής του πετρελαιοκινητήρα 

lxxxiv. Έλεγχος ισχύος. 

lxxxv. Έλεγχος στροφών (σταθερότητα κλπ). 

lxxxvi. Έλεγχος κατανάλωσης καυσίµου υπό διάφορα φορτία.4) Έλεγχος κατανάλωσης λαδιού. 

lxxxvii. Έλεγχος θερµοκρασίας: 

- νερού ψύξης. 

- λαδιού. 

- καυσαερίων. 

- κυλίνδρων. 

lxxxviii. Έλεγχος πίεσης λαδιού. 

lxxxix. Έλεγχος ρυθµίσεων βαλβίδων και αντλιών καυσίµου. 

xc. Έλεγχος  ανοχών εδράνων στροφαλοφόρων. 

xci. Έλεγχος πίεσης ανάφλεξης. 

Έλεγχοι και ∆οκιµές στο Εργοτάξιο 

Μετά την πλήρη εγκατάσταση των Η/Ζ και αφού ο Εργολάβος βεβαιωθεί ότι όλα τα συστήµατα έχουν εγκα-
τασταθεί και συνδεθεί όπως πρέπει, θα διενεργηθούν έλεγχοι και δοκιµές σύµφωνα µε το πρόγραµµα δοκι-
µών του κατασκευαστή που θα έχουν εγκριθεί από την επίβλεψη και που θα πρέπει να περιλαµβάνουν του-
λάχιστον τα παρακάτω: 

- Έλεγχοι προεκκίνησης που θα περιλαµβάνουν ελέγχους για κατάλληλη λίπανση και ευθυγράµµιση. 

- ∆οκιµές µόνωσης και αγώγιµης συνέχειας της γεννήτριας και των βοηθητικών συστηµάτων. 
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- Υποδεδειγµένους από τον κατασκευαστή ελέγχους µετά την εκκίνηση, που θα περιλαµβάνουν ελέγ-
χους περιστροφής, αλληλουχίας φάσεων και οργάνων και ελέγχους για να επιβεβαιωθεί η σωστή λει-
τουργία όλων των συστηµάτων προστασίας, αυτοµατισµού και σήµανσης. 

- ∆οκιµές φόρτισης σύµφωνα µε το ΙSΟ 3046/1 µέχρι ΙS0 3046/6 για 24 ώρες. 

1241.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

Οι τιµές µονάδας των διαφορών εργασιών της εγκατάστασης περιλαµβάνουν την προµήθεια, προσκόµιση επί τό-
που και πλήρη εγκατάσταση όλων των αναγκαίων υλικών και µικρούλικων, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιµών, 
καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική µε την εγκατάσταση, που αναφέρεται ή όχι στο παρόν άρθρο, απαραίτητη 
όµως για την πλήρη και άρτια λειτουργία της εγκατάστασης. 

Οι τιµές µονάδας των Υποσταθµών και του Η/Ζ  περιλαµβάνουν την προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και πλήρη 
εγκατάσταση όλων των αναγκαίων υλικών και µικρούλικων, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιµών, καθώς και κάθε 
άλλη εργασία σχετική µε την εγκατάσταση, που αναφέρεται ή όχι στο παρόν άρθρο, απαραίτητη όµως για την 
πλήρη και άρτια λειτουργία της εγκατάστασης όπως και την σύνδεση µε το δίκτυο της ∆ΕΗ. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται ακόµη και τα κάθε φύσης έξοδα που αφορούν τα εργαλεία καθώς και τα µη-
χανήµατα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 

Οι τιµές µονάδας των καλωδίων και σωλήνων περιλαµβάνουν και την προµήθεια και τοποθέτηση όλων των µι-
κρούλικων (ακροδέκτες, κοχλίες, κασσίτερος, κλπ.) κάθε εργασία κοπής, σύνδεσης µεταξύ των και µετά των δια-
φορών στοιχείων της εγκατάστασης, δοκιµής και καθαρισµού, καθώς και κάθε δαπάνη για την διάνοιξη, διαµόρ-
φωση, αποκατάσταση τυχόν ζηµιών που θα προκληθούν και των διελεύσεων των καλωδίων. 

Οι τιµές µονάδας των ηλεκτρικών πινάκων, περιλαµβάνουν την συναρµολόγηση, µεταφορά, στερέωση τους και 
σύνδεση τους επί των διαφορών στοιχείων της εγκατάστασης και γενικά κάθε εργασία για την πλήρη λειτουργία 
της εγκατάστασης. 

Οι τιµές µονάδας των αυτοµάτων διακοπτών ασφαλειοαποζευκτών, διακοπτών, οργάνων µέτρησης, γειώσεων, 
κλπ. περιλαµβάνουν τη µεταφορά, στερέωση τους, σύνδεση επί των διαφόρων στοιχείων της εγκατάστασης και 
γενικά κάθε εργασία για την πλήρη λειτουργία της εγκατάστασης. 

Η τιµή µονάδας των κατασκευών από µορφοσίδηρο, χαλκό, λαµαρίνα ΟΚΡ, περιλαµβάνει τη προµήθεια, προσκό-
µιση επί τόπου του µορφοσιδήρου, χαλκού και λαµαρίνας, όλων των απαραίτητων µικρούλικων συγκόλλησης, 
σύνδεσης και στερέωσης, καθώς και κάθε εργασία µόρφωσης, κόλλησης, σύνδεσης, στερέωσης και τοποθέτησης. 

1241.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

1241.5.1 Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

Οι κάθε φύσης ηλεκτρικές σωληνώσεις (πλαστικές ή χαλύβδινες) εντοιχισµένες ή ορατές θα επιµετρούνται µετά την 
πλήρη διαµόρφωση και τοποθέτηση τους σε µέτρα πραγµατικού αξονικού µήκους. Θεωρούνται ότι περιλαµβάνο-
νται στις τιµές µονάδας κατασκευής σωληνώσεων και δεν θα επιµετρούνται ιδιαίτερα: 

Η διάνοιξη αυλακών για τον εντοιχισµό των σωληνώσεων και η επαναφορά των τοίχων στην αρχική τους κατάστα-
ση. 

Τα εξαρτήµατα σχηµατισµού σωληνώσεων µε χαλυβδοσωλήνες (καµπύλες, γωνίες) εκτός των κουτιών διακλάδω-
σης, οργάνων διακοπής κλπ. που επιµετρούνται ιδιαίτερα. 

Τα σιδηρά στηρίγµατα στερέωσης των ορατών σωληνώσεων στους τοίχους ή σε άλλες σιδηρές ή ξύλινες κατα-
σκευές. 

1241.5.2 Ηλεκτρικοί αγωγοί και καλώδια 

Το µήκος των αγωγών που θα τοποθετηθούν µέσα στις σωληνώσεις θα λαµβάνεται ίσο προς το µήκος της αντί-
στοιχης σωλήνωσης πολλαπλασιαζόµενο επί τον αριθµό των αγωγών που διέρχονται µέσα στην σωλήνωση χωρίς 
άλλη προσαύξηση. 

Η πιο πάνω επιµέτρηση θα γίνεται για κάθε είδος και διατοµή αγωγού. Τα  τµήµατα  των  αγωγών   που   προεξέ-
χουν  για  να  συνδεθούν   στους   πίνακες διανοµής ή στις ηλεκτρικές συσκευές δεν θα επιµετρούνται ιδιαίτερα, 
θεωρούµενα ότι περιλαµβάνονται σαν συµβατική προσαύξηση στις µονάδες προµήθειας και τοποθέτησης των 
διαφόρων τύπων ηλεκτρικών αγωγών. 

Επίσης δεν θα επιµετρούνται ιδιαίτερα τα ακροπέδιλα που τοποθετούνται στα άκρα των πολύκλωνων αγωγών για 
την σύνδεση τους στους ακροδέκτες των ηλεκτρικών συσκευών. 

Τα ηλεκτρικά καλώδια θα επιµετρούνται κατ' είδος και διατοµή σε µέτρα πραγµατικού αξονικού µήκους. Τα κουτιά 
διακλάδωσης των καλωδίων επιµετρούνται ιδιαίτερα σε τεµάχια. 

1241.5.3 Φωτιστικά Σώµατα, Όργανα και Συσκευές 

Τα φωτιστικά σώµατα, οι ρευµατοδότες, τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων διακοπής, οι διακόπτες φωτισµού, οι 
αυτόµατοι διακόπτες, οι ασφαλειοαποζεύκτες, οι ασφάλειες, οι διακόπτες πάσης φύσεως, οι διατάξεις προστασίας, 
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εκκίνησης και ελέγχου κινητήρων, τα πάσης φύσης όργανα µέτρησης, οι ενδεικτικές λυχνίες και κάθε όργανο που 
εγκαθίστανται σε πίνακα ή στα κυκλώµατα φωτισµού και κίνησης, επιµετρούνται κατά τεµάχια πλήρως τοποθετη-
µένα σε κατάσταση λειτουργίας. 

Οι ηλεκτρικές συσκευές επιµετρούνται κατά τεµάχια πλήρως εγκατεστηµένα. 

Τα εξαρτήµατα στερέωσης και σύνδεσης των ηλεκτρικών συσκευών µε τα ηλεκτρικά δίκτυα, θεωρούνται ότι περι-
λαµβάνονται στις τιµές προµήθειας και τοποθετήσεις, κάθε συσκευής και δεν επιµετρούνται ιδιαίτερα. 

1241.5.4 Ηλεκτρικοί Πίνακες 

Τα όργανα διακοπής, ασφάλισης, ένδειξης, µέτρησης κλπ. όλων των πινάκων επιµετρούνται όπως αναφέρεται 
στην προηγούµενη παράγραφο. 

Οι τυποποιηµένοι ηλεκτρικοί πίνακες τύπου SΤΑΒ επιµετρούνται κατά τεµάχια, ανάλογα µε τις διαστάσεις τους 
όπως αναφέρεται στο τιµολόγιο. 

Τα σιδηρά ικριώµατα των υπολοίπων πινάκων επιµετρούνται κατά χιλιόγραµµα και θα ζυγίζονται µε τα στηρίγµατα 
αγκύρωσης και τους κοχλίες συναρµογής τους. Οι πίνακες τύπου πεδίου επιµετρούνται κατά χιλιόγραµµα όπως 
παραπάνω η κατά τεµάχια, όπως κατά περίπτωση αναφέρεται στο τιµολόγιο. 

Οι συλλεκτήριοι ράβδοι των πινάκων δεν περιλαµβάνονται στην τιµή τους (εκτός των τυποποιηµένων πινάκων τύ-
που SΤΑΒ). 

1241.5.5 Μεταλλικές Κατασκευές 

Η από χαλκό µόρφωση συλλεκτηρίων ράβδων, ταινιών γείωσης µεταλλικών µερών και συνδέσµων, θα επιµετράται 
σε χιλιόγραµµα βάρους κατεργασµένου και τοποθετηµένου χαλκού. 

Οι σχάρες καλωδίων θα επιµετρούνται σε χιλιόγραµµα βάρους. 

Τα κανάλια διανοµής θα επιµετρούνται κατά µέτρο συµπεριλαµβανοµένων και των ειδικών τεµαχίων. 

Όλες οι υπόλοιπες τυχόν µεταλλικές κατασκευές επιµετρούνται σε χιλιόγραµµα βάρους. 

1241.5.6 Υποσταθµός-Η/Ζ 

Επιµετρώνται σε τεµάχια. 

 

 

 

1280. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 

1280.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδε-
δειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης ανελκυστήρων   σε κτίρια, στους ελέγχους και δοκιµές της εγκατά-
στασης και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων ειδών εργασιών που περιλαµ-
βάνονται στην εγκατάσταση αυτή. 

1280.2 Υλικά 

1280.2.1 Ηλεκτροκiνητος ανελκυστήρας ατόµων 

a. Μηχανή µε µειωτήρα 

Ο κινητήρας, ο µειωτήρας, η τροχαλία και η πέδη θα είναι ενσωµατωµένα σε κοινή χαλύβδινη βάση και θα 
εισαχθούν συναρµολογηµένα απ' ευθείας από το εργοστάσιο κατασκευής. Ο κινητήρας θα είναι εναλλασσο-
µένου ρεύµατος, δύο (2) ταχυτήτων  και θα έχει δυνατότητα υπερφόρτωσης κατά 25%. Θα είναι κατάλληλος 
για λειτουργία µε ρεύµα 380V/50Hz.Θα εκκινεί µε αντιστάσεις που θα βραχυκυκλώνονται αµέσως µετά την 
εκκίνηση. Αντιστάσεις θα υπάρχουν και στο κύκλωµα της δεύτερης ταχύτητας (ισοστάθµιση). Έτσι επιτυγ-
χάνεται επίρρευµα εκκίνησης περίπου 3-πλάσιο του ονοµαστικού. Ο χρόνος εκκίνησης (από τη ζεύξη µέχρι 
την κανονική ταχύτητα) θα είναι 2.5-3sec. Ο κινητήρας θα έχει ηλεκτρική προστασία και στις δύο ταχύτητες 
λειτουργίας, θα εδράζεται σε αυτολίπαντα έδρανα ολίσθησης (δακτυλίδια) και θα είναι απόλυτα ζυγοσταθµι-
σµένος. 

Ο ατέρµων κοχλίας θα είναι χαλύβδινος, θα είναι φυσικά σκληρυµένος και θα είναι κατεργασµένος έτσι ώστε 
να συνεργάζεται άριστα µε την κορόνα. 

Η κορόνα θα φέρει στεφάνι (εκλοειδής τροχός) κατασκευασµένο από φωσφορούχο ορείχαλκο. 
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Το συγκρότηµα ατέρµων - κορόνα θα λειτουργεί µέσα σε στεγανό µαντεµένιο κιβώτιο, γεµάτο µε ορυκτέλαι-
ο. Οι αναπτυσσόµενες αξονικές δυνάµεις θα παραλαµβάνονται από ωστικό "ρουλεµάν". 

Η πέδη (φρένο) θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητα σαγόνια. Ο θάλαµος θα µπορεί να ακινητοποιηθεί και 
µόνο µε το ένα σαγόνι. Η πέδηση θα επιτυγχάνεται µηχανικά (µε ελατήρια) και η αποδέσµευση θα είναι ηλε-
κτρική (ηλεκτροµαγνήτης συνεχούς ρεύµατος). Η λειτουργία της πέδης θα είναι πρακτικά αθόρυβη. 

Η τροχαλία τριβής, καθώς και οι τροχαλίες παρέκκλισης για την ανάρτηση ή την αλλαγή διεύθυνσης των 
συρµατόσχοινων θα είναι κατασκευασµένες µε µεγάλη ακρίβεια (µικρές ανοχές) και θα έχουν αυλάκια υπο-
δοχής ηµικυκλικού σχήµατος (αυλάκια σταθερής µορφής), για να αποφεύγεται γρήγορη φθορά. Η τροχαλία 
τριβής περιστρέφεται σε χαλύβδινο άξονα ισχυρής κατασκευής, που θα εδράζεται σε ανεξάρτητα αυτολίπα-
ντα έδρανα. 

Η αποµόνωση (ηχητική) της µηχανής από το κτίριο θα επιτυγχάνεται µε την παρεµβολή αντιδονητικών ελα-
στικών εξαρτηµάτων ανάµεσα στη βάση και στις σιδηροδοκούς στήριξης της µηχανής. 

Θα προβλέπεται µοχλός για την απελευθέρωση της πέδης και χειροκίνητος µοχλός για την µετακίνηση του 
θαλάµου στην πλησιέστερη στάση, σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος, όταν ο ανελκυστήρας λειτουργεί. 

b. Θάλαµος και πόρτες 

(1) Πλαίσιο 

Ο θάλαµος θα φέρεται σε πλαίσιο από µορφοσίδηρο σχήµατος "Π". Στο κάτω µέρος του πλαισίου θα εφαρ-
µοστεί µεταλλικό πλαίσιο, ενισχυµένο µε καλά συγκολληµένες διαδοκίδες, επάνω στο οποίο θα στηριχθεί το 
δάπεδο του θαλάµου. Μεταξύ των δύο πλαισίων θα τοποθετηθούν αντιδονητικά ειδικά ελάσµατα και έτσι ο 
θάλαµος δεν θα έχει µεταλλική σύνδεση µε το πλαίσιο. Στο πάνω και κάτω µέρος του πλαισίου θα υπάρ-
χουν ενισχυµένα πέδιλα ολίσθησης στους οδηγούς (γλίστρες) και λιπαντήρας. Στο επάνω µέρος του πλαισί-
ου θα υπάρχει το σύστηµα ανάρτησης των συρµατόσχοινων. Στο κάτω µέρος του πλαισίου θα προσαρµο-
στεί ο µηχανισµός αρπάγης, για την οµαλή πέδηση του θαλάµου, εάν η ταχύτητά του υπερβεί ένα καθορι-
σµένο όριο. Η αρπάγη θα ελέγχεται από ρυθµιστή ταχύτητας τοποθετηµένο στο µηχανοστάσιο. 

(2) Θάλαµος 

Το δάπεδο του θαλάµου θα στηριχθεί στο κάτω πλαίσιο, που περιγράφθηκε  προηγούµενα και θα συνίστα-
ται, κατά σειρά από κάτω προς τα επάνω, από τα εξής: 

χαλυβδοέλασµα DKP 1mm. 

στρώση φύλλων αµιάντου πάχους 4 mm. 

στρώση από ξερό ξύλο "ραµποτέ" πάχους >25 mm. 

επίστρωση του ξύλινου δαπέδου µε υλικό, που θα υποδείξει η επίβλεψη (π.χ. φύλλα βινυλίου) και το οποίο 
θα στερεωθεί κατάλληλα. 

Το δάπεδο στην είσοδο του θαλάµου θα καλύπτεται από αυλακωτό προστατευτικό έλασµα. 

Τα τοιχώµατα του θαλάµου θα κατασκευαστούν από λαµαρίνα πάχους 2 mm, µε διπλή αναδίπλωση στα 
σηµεία ένωσης για το σχηµατισµό ισχυρών ενισχύσεων (νευρώσεων). Τα µεταλλικά τοιχώµατα θα βαφούν 
εσωτερικά και εξωτερικά µε διπλή στρώση αντισκωριακού. Εσωτερικά θα γίνει επικάλυψη των µεταλλικών 
τοιχωµάτων µε φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα "µατ", πάχους 0.75 mm, ο οποίος είναι ανθεκτικός σε χτυπήµα-
τα, πλένεται εύκολα και είναι υγειονοµικά αποδεκτός, γιατί δεν έχει πόρους. Το ωφέλιµο, καθαρό ύψος του 
θαλάµου θα είναι 2,20 m. Η οροφή θα είναι στιβαρής κατασκευής, ενισχυµένη εξωτερικά, θα έχει στεγανή 
συναρµολόγηση και θα έχει θυρίδα που θα ανοίγει προς τα επάνω για το άνετο πέρασµα ανθρώπου. 

Ο φωτισµός του θαλάµου θα γίνεται έµµεσα από επάνω µε σωλήνες φθορισµού. 

Περιµετρικά στα τοιχώµατα και κοντά στο δάπεδο θα υπάρχουν ανοίγµατα αερισµού και ο αερισµός θα είναι 
τεχνητός, µε εξαεριστήρα στην οροφή. 

Στο εσωτερικό του θαλάµου θα υπάρχουν: 

- κοµβιοδόχος. 

- πίνακας φωτεινών ενδείξεων της θέσης του θαλάµου. 

- θέσης για συσκευή ενδοεπικοινωνίας. 

- θέσης για µεγάφωνο. 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση στην οροφή του θαλάµου θα γίνει εντός χαλυβδοσωλήνων. Η τάση του κυκλώµα-
τος φωτισµού 42V θα εξασφαλίζεται από µετασχηµατιστή µε ανεξάρτητο δευτερεύον τύλιγµα. Στην οροφή 
του θαλάµου θα υπάρχει ρευµατοδότης 42V και περιφερειακό µεταλλικό περίβληµα ύψους τουλάχιστον 5 
cm. 

(3) Συρόµενες πόρτες δύο φύλλων µε τηλεσκοπικό άνοιγµα 

Οι πόρτες του θαλάµου και των φρεάτων θα ανοίγουν και θα κλείνουν αυτόµατα και ταυτόχρονα. Σε κάθε 
είσοδο του φρέατος θα υπάρχει µεταλλική δίφυλλη πόρτα. Τα φύλλα και τα πλαίσια κάθε πόρτας θα είναι 
µεταλλικά στιβαρής κατασκευής, µε εσωτερικές ενισχύσεις για εξασφάλιση τέλειας ακαµψίας. Οι πόρτες θα 
έχουν εσωτερικά ηχητική µόνωση και θα έχουν αντοχή 30 min στη διάβαση φωτιάς. Οι πόρτες θα βαφτούν 
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µε διπλή αντισκωριακή στρώση και προς την εµφανή πλευρά τους θα καλυφθούν µε µονοκόµµατα φύλλα 
ανοξείδωτης "µατ" λαµαρίνας πάχους 0.75 mm. 

Ο κινητήριος µηχανισµός των πόρτων θα είναι ηλεκτρικός και θα τοποθετηθεί στην οροφή του θαλάµου. Ο 
κινητήρας του µηχανισµού θα έχει αρκετή ισχύ για να κινεί τις πόρτες µε την µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτη-
τα. Πάντως στο τέλος της διαδροµής του κλεισίµατος των πόρτων θα υπάρχει σύστηµα επιβράδυνσης για 
να αποφεύγεται κτύπηµα των φύλλων και θόρυβος. Η σύνδεση του κινητήρα µε την πόρτα του θαλάµου θα 
γίνεται κατευθείαν µε µεταλλικό βραχίονα. Οι πόρτες θα είναι εφοδιασµένες µε µηχανισµό ασφαλείας, που 
θα ξανανοίγει τις πόρτες όταν συναντούν εµπόδια κατά το κλείσιµό τους. 

Όλες οι πόρτες του φρέατος θα έχουν κλειδαριές έξω από τον θάλαµο, που δεν θα µπορούν να ανοιχτούν 
µε τα χέρια, παρά µόνο µε την χρήση ειδικού εργαλείου από τον συντηρητή σε περίπτωση ανάγκης. 

Ο θάλαµος δεν θα µπορεί να µετακινηθεί εάν δεν είναι κλειστές όλες οι πόρτες (και συνεπώς οι κλειδαριές). 
Οι κλειδαριές επιτρέπουν το άνοιγµα των πόρτων όταν ο θάλαµος φθάνει στη ζώνη ισοστάθµισης της στά-
σης προς την οποία προορίζεται. 

c. Κατασκευές στο φρεάτιο 

(4) Οδηγοί 

Οι οδηγοί του θαλάµου και του αντίβαρου θα είναι χαλύβδινοι διατοµής "Τ", κατασκευασµένοι από ειδικό χά-
λυβα St.37 µε καλά κατεργασµένες τις πλευρές ολίσθησης. Τα τµήµατα που τους αποτελούν συνδέονται µε-
ταξύ τους µε ειδικές χαλύβδινες πλάκες και µε δύο τουλάχιστον µπουλόνια ανά σύνδεση. Η λίπανση των 
οδηγών θα γίνεται αυτόµατα από λιπαντήρες τοποθετηµένους στο επάνω µέρος του πλαισίου του θαλάµου. 

Η στερέωση των οδηγών στα τοιχώµατα του φρέατος θα γίνει από τον ανάδοχο. 

(5) Συρµατόσχοινα ανάρτησης 

Τα συρµατόσχοινα ανάρτησης και αντίβαρων, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, θα έχουν αντοχή 
σε θραύση 130-150Kgr/mm², θα είναι πολύκλωνα (6-8 κλώνοι των 19 συρµατιδίων), εύκαµπτα, άριστης 
ποιότητας και θα έχουν επαρκή συντελεστή ασφάλειας. Η διάµετρος και το πλήθος αυτών θα καθοριστούν 
από το εργοστάσιο κατασκευής του ανελκυστήρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µακρύς χρόνος ζωής κάτω 
από εντατικές και δυσµενείς συνθήκες λειτουργίας. Τα συρµατόσχοινα των ρυθµιστών ταχύτητας θα έχουν 
επίσης 6 κλώνους. 

Τα συρµατόσχοινα θα έχουν σε εµφανές σηµείο πινακίδα, προσαρµοσµένη µε σύρµα και µολυβδοσφραγί-
δα, στην οποία θα φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συρµατόσχοινου και η ηµεροµηνία εγκατά-
στασής του. 

Τα άκρα των συρµατόσχοινων θα συγκολλώνται ασφαλώς µε έγχυση λειωµένου µολυβιού, που θα εξασφα-
λίζει την πλήρη συνένωση των συρµατιδίων, διεισδύοντας στα ενδιάµεσα κενά. Η εξωτερική επιφάνεια των 
συρµατόσχοινων θα καλύπτεται από λεπτό στρώµα λιπαντικού. Οι κώνοι των άκρων θα είναι οµοιόµορφοι. 

(6) Αντίβαρο 

Το αντίβαρο θα είναι κατασκευασµένο από κανονικά µαντεµένια κοµµάτια, ορθογωνικής διατοµής, µε εγκο-
πή, τοποθετηµένα σε πλαίσιο από σιδηροδοκούς. 

Η διαδροµή του αντίβαρου θα προστατεύεται από χαλύβδινο πλέγµα µε ύψος 2 m από τον πυθµένα. 

Το βάρος του αντίβαρου θα αντισταθµίζει το άθροισµα των βαρών του θαλάµου και του 42-50% του ωφέλι-
µου φορτίου, έτσι ώστε κατά περίπτωση να επιτευχθεί καλή και οικονοµική λειτουργία. 

(7) Προσκρουστήρας 

Στον πυθµένα του φρέατος, κάτω από τον θάλαµο και το αντίβαρο, θα τοποθετηθεί "προσκρουστήρας" µε 
κατασκευή σύµφωνη µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 

Η ικανότητα απορρόφησης ενέργειας του προσκρουστήρα θα είναι τέτοια ώστε να φέρει σε κατάσταση ηρε-
µίας, µε επιβράδυνση όχι µεγαλύτερη από την επιτάχυνση της βαρύτητας (9.81m/sec²) τόσο το αντίβαρο, 
όσο και τον θάλαµο µε όλο το φορτίο του. 

Λειτουργία συνήθης µε κοµβία 

Εξοπλισµός: 

"µπουτόν" κλήσης στα πλατύσκαλα. 

πίνακας θέσης και κατεύθυνσης του θαλάµου, τοποθετηµένος στο ισόγειο. 

κοµβιοδόχος µε κουµπιά ορόφων, stop, κινδύνου, εντός του θαλάµου. 

πίνακας ένδειξης της θέσης και της κατεύθυνσης, τοποθετηµένος εντός του θαλάµου. 

d. ∆ιατάξεις ασφάλειας 

(1) Αρπάγη 

Η αρπάγη τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση χαλάρωσης ή θραύσης συρµατόσχοινου και γενικότερα, εάν 
ο θάλαµος υπερβεί το όριο της επιτρεπόµενης ταχύτητας. Εφ’ όσον η αρπάγη λειτουργήσει, ο µόνος τρόπος 
απαγκίστρωσης του θαλάµου είναι όταν αποκατασταθούν τα συρµατόσχοινα και λειτουργήσει η µηχανή. 
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(2) Ρυθµιστής ταχύτητας 

Ο ρυθµιστής ταχύτητας ενεργοποιεί την αρπάγη όταν η ταχύτητα του θαλάµου υπερβεί κατά 40% την κανο-
νική τιµή της. 

(3) ∆ιακόπτης συσκευής αρπάγης 

∆ιακόπτει το κύκλωµα χειρισµού και ακινητοποιεί τον θάλαµο όταν ενεργοποιηθεί η αρπάγη. 

(4) Τερµατικοί διακόπτες 

Τοποθετείται σύστηµα τερµατικών διακοπτών, που διακόπτουν το κύκλωµα του ηλεκτροκινητήρα και ακινη-
τοποιούν τον θάλαµο, όταν αυτός ξεπεράσει τα ακραία όρια της διαδροµής (επάνω και κάτω) κατά 15 cm. 

(5) Κλειδαριές ασφάλειας 

Αναφέρονται στην παράγραφο για τις πόρτες. 

(6) Κουδούνια κινδύνου 

Κουδούνια κινδύνου θα τοποθετηθούν στο ισόγειο και στην τελευταία στάση και θα είναι συνδεδεµένα πα-
ράλληλα µε το κέντρο ελέγχου. 

e. Συσκευές λειτουργίας 

(1) Κοµβιοδόχος στάσης 

Θα είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα και θα έχει ένα κοµβίο κλήσης. 

(2) Κοµβιοδόχος θαλάµου 

Θα είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα και θα φέρει κουµπιά όλων των ορόφων, κινδύνου, στά-
σης, φωτισµού και ανεµιστήρα και κουµπί αντιστροφής της κίνησης της πόρτας. 

Στον θάλαµο θα υπάρχει πίνακας από ανοξείδωτο χάλυβα, για την ένδειξη της θέσης του θαλάµου και της 
κατεύθυνσής του. 

(3) Κοµβιοδόχος συντήρησης 

Στην οροφή του θαλάµου και στο µηχανοστάσιο - στον πίνακα χειρισµού, θα τοποθετηθούν κοµβιοδόχες µε 
κουµπιά ανόδου και καθόδου, καθώς και διακόπτες στάσης και συντήρησης (αποµόνωσης των υπόλοιπων 
κοµβιοδόχων). Θα χρησιµοποιούνται από τους συντηρητές για την κίνηση του θαλάµου κατά την συντήρη-
ση. 

(4) Συσκευή καταµέτρησης βάρους 

Αυτόµατη συσκευή, τοποθετηµένη στον θάλαµο, θα ζυγίζει µε ακρίβεια το φορτίο του. Όταν ο θάλαµος υ-
περφορτιστεί, ο ανελκυστήρας δεν θα ξεκινάει και θα δίδεται ηχητικό και φωτεινό σήµα. 

f. Ηλεκτρική εξάρτηση 

Η ηλεκτρική εξάρτηση θα αποτελείται από: 

(1) Προστασία κινητήρων 

Αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων µε θερµικά πηνία υπερέντασης, πηνία έλλειψης τάσης και 
βραχυκυκλώµατος. 

(2) Πίνακας χειρισµού (controller) 

Ο πίνακας χειρισµού θα περιλαµβάνει όλα τα όργανα µετασχηµατισµού, ρύθµισης, λειτουργίας, διακοπής, 
ηλεκτρονόµους αναστροφής της κίνησης του κινητήρα, τους ηλεκτρονόµους ορόφων, φωτισµού, ασφάλειας, 
καθώς και βοηθητικές συσκευές και διατάξεις και τέλος χρονοδιακόπτες και αντιστάσεις. Στον ίδιο πίνακα θα 
υπάρχουν τα απαραίτητα ηλεκτρονικά κυκλώµατα. 

Ο πίνακας θα βρίσκεται σε µεταλλικό ερµάριο, που θα κλείνει µε πόρτες και θα είναι κατασκευασµένος από 
το εργοστάσιο κατασκευής του ανελκυστήρα. 

(3) Οροφοδιαλογέας 

Ο "οροφοδιαλογέας" αποτελεί  οµοίωµα του ανελκυστήρα. Συνίσταται από το κινητό συγκρότηµα επαφών, 
που κινείται προς τα επάνω ή κάτω, σύµφωνα µε την κατεύθυνση του ανελκυστήρα. Η κίνηση του κινητού 
συγκροτήµατος επιτυγχάνεται µε σύνδεση του τροχού του οροφοδιαλογέα µε τον θάλαµο µε οδοντωτή χα-
λύβδινη ταινία. Στο σταθερό µέρος του οροφοδιαλογέα υπάρχουν σειρές επαφών. Έτσι όλες οι ρυθµίσεις 
ισοστάθµισης των ορόφων γίνονται στον οροφοδιαλογέα, που βρίσκεται στο µηχανοστάσιο. 

1280.2.2 Υδραυλικός ανελκυστήρας ατόµων. 

a. Φρεάτιο του ανελκυστήρα. 

Θα   επιχριστεί  και  καθαριστεί  µε  µεγάλη  επιµέλεια, κατάλληλο  για ένα ανελκυστήρα, µε τοµή την προ-
βλεπόµενη στα σχέδια. 

Οι ράβδοι και όλα τα στηρίγµατα θα χρωµατιστούν µε δύο διακεκριµένες    στρώσεις γραφιτούχου µίνιου (οι 
αποχρώσεις για λόγους διάκρισης θα καθοριστούν από την επίβλεψη) και µιας στρώσης ελαιοχρώµατος. 
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b. Κινητήριος µηχανισµός. 

Η κίνηση του θαλάµου θα επιτυγχάνεται µε τηλεσκοπικό έµβολο,  τοποθετηµένο στο πλάι του θαλάµου. Το 
έµβολο θα φέρει δύο (2) τροχαλίες στην κορυφή, οι οποίες θα σύρουν τα συρµατόσχοινα ανάρτησης του 
θαλάµου. Το ένα άκρο των συρµατόσχοινων  θα  είναι  στερεωµένο  στον  πυθµένα του φρέατος και το άλλο 
στο πλαίσιο του θαλάµου. 

Η   κίνηση   του  εµβόλου  θα  είναι  υδραυλική  και  θα επιτυγχάνεται για την άνοδο µε αντλία και για την κά-
θοδο µε άνοιγµα και κλείσιµο ανάλογων βαλβίδων. 

c. Έµβολο-κύλινδρος. 

Το  έµβολο  θα  υπολογιστεί  σύµφωνα  µε  τους ισχύοντες κανονισµούς  της  χώρας  προέλευσής  του και 
για ωφέλιµο φορτίο αυξηµένο κατά 50% έναντι του κανονικού. Το έµβολο θα  είναι  κατασκευασµένο από 
χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή,  βαρέως   τύπου,   µε  πάχος  τοιχώµατος  αρκετό  για  να παραλάβει   φορ-
τία  λυγισµού,  καθώς  και  τυχόν  µικρών πλευρικών  καταπονήσεων.  Η  εξωτερική  του επιφάνεια θα είναι  
επιµελώς  λειασµένη. Το κάτω άκρο του θα κλειστεί µε  µεταλλική φλάντζα και θα έχει συγκολληµένα µεταλ-
λικά δαχτυλίδια  για να µην είναι δυνατή η έξοδος του εµβόλου από τον κύλινδρο. 

Ο  κύλινδρος θα είναι κατασκευασµένος από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή, βαρέως τύπου, µε αρκετό πά-
χος για να αντέχει στην  πίεση και τις λοιπές συνθήκες λειτουργίας. Το κάτω άκρο  του  θα  κλειστεί  µε µε-
ταλλική φλάντζα. Στο επάνω άκρο  του  θα  έχει  δακτυλίδι οδήγησης του εµβόλου από µαλακό  χυτοσίδηρο  
ή  άλλο  αντιτριβικό  υλικό  και  θα δηµιουργείται  µικρό διάκενο µε το έµβολο. Η στεγανότητα θα  επιτυγχά-
νεται  µε  ένα  ή περισσότερα δαχτυλίδια από πλαστικό ή ελαστικό υλικό. 

 Μεταξύ  εµβόλου  και κυλίνδρου θα υπάρχει αρκετό διάκενο για την άνετη ροή του λαδιού. 

Ο  κύλινδρος  θα  έχει  στο  κάτω  άκρο του συγκολληµένη µεταλλική  πλάκα,  που θα βιδώνεται σε µεταλλι-
κή βάση (ή από οπλισµένο σκυρόδεµα), για την µεταβίβαση των φορτίων στο δάπεδο του φρέατος. 

Για  την  συγκέντρωση του λαδιού, που στραγγίζει από την επιφάνεια  του  εµβόλου  ή  διαφεύγει  από τα 
δαχτυλίδια στεγανότητας,  θα  είναι  τοποθετηµένη  στην  κεφαλή του κυλίνδρου   µικρή  µεταλλική  λεκάνη.  
Το  λάδι  που  θα συγκεντρώνεται στη λεκάνη θα οδηγείται προς την δεξαµενή µε  βαρύτητα  ή  µε  άντληση,  
ανάλογα  µε  την θέση της δεξαµενής σε σχέση µε την λεκάνη. 

 Ο κύλινδρος θα έχει στο επάνω µέρος του κρουνό εξαέρωσης. 

d. Θάλαµος και πόρτες. 

(1) Πλαίσιο. 

Ο θάλαµος θα φέρεται σε πλαίσιο από µορφοσίδηρο σχήµατος "Π". Στο κάτω µέρος του πλαισίου θα εφαρ-
µοστεί µεταλλικό πλαίσιο,  ενισχυµένο  µε  καλά συγκολληµένες διαδοκίδες, επάνω  στο  οποίο  θα  στηρι-
χθεί  το δάπεδο του θαλάµου. Μεταξύ  των  δύο  πλαισίων  θα τοποθετηθούν αντιδονητικά ειδικά ελάσµατα 
και έτσι ο θάλαµος δεν θα έχει µεταλλική σύνδεση  µε  το  πλαίσιο.  Στο  πάνω  και κάτω µέρος του πλαισίου  
θα  υπάρχουν ενισχυµένα πέδιλα ολίσθησης στους οδηγούς  (γλύστρες)  και  λιπαντήρας. Στο κάτω µέρος 
του πλαισίου  θα  προσαρµοστεί ο µηχανισµός αρπάγης, για την οµαλή πέδηση του θαλάµου, εάν η ταχύτη-
τά του υπερβεί ένα καθορισµένο  όριο.  Η  αρπάγη  θα ελέγχεται από ρυθµιστή ταχύτητας τοποθετηµένο 
στο µηχανοστάσιο. 

(2) Θάλαµος. 

Το δάπεδο του θαλάµου θα στηριχθεί στο κάτω πλαίσιο, που περιγράφθηκε  προηγούµενα  και θα συνίστα-
ται, κατά σειρά από κάτω προς τα επάνω, από τα εξής: 

χαλυβδοέλασµα DKP 1mm. 

στρώση φύλλων αµιάντου πάχους 4mm. 

στρώση από ξερό ξύλο "ραµποτέ" πάχους >25mm. 

επίστρωση   του  ξύλινου  δαπέδου  µε  υλικό,  που  θα υποδείξει  η  επίβλεψη  (π.χ.  φύλλα  βινυλίου) και 
το οποίο θα στερεωθεί κατάλληλα. 

Το  δάπεδο  στην  είσοδο  του  θαλάµου θα καλύπτεται από αυλακωτό προστατευτικό έλασµα. 

Τα  τοιχώµατα του θαλάµου θα κατασκευαστούν από λαµαρίνα DKP  πάχους  2mm,  µε διπλή αναδίπλωση 
στα σηµεία ένωσης για  το  σχηµατισµό  ισχυρών  ενισχύσεων (νευρώσεων). Τα µεταλλικά τοιχώµατα θα 
βαφούν εσωτερικά και εξωτερικά µε διπλή στρώση αντισκωριακού. Εσωτερικά θα γίνει επικάλυψη των  µε-
ταλλικών  τοιχωµάτων  µε φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα "µατ",  πάχους  0.75mm,  ο  οποίος  είναι  ανθεκτικός 
σε χτυπήµατα,   πλένεται   εύκολα   και  είναι  υγειονοµικά αποδεκτός,  γιατί  δεν  έχει  πόρους. Το ωφέλιµο, 
καθαρό ύψος  του  θαλάµου  θα  είναι  2,20m.  Η  οροφή θα είναι στιβαρής   κατασκευής,  ενισχυµένη  εξω-
τερικά,  θα  έχει στεγανή  συναρµολόγηση και θα έχει θυρίδα που θα ανοίγει προς τα επάνω για το άνετο 
πέρασµα ανθρώπου. 

Ο  φωτισµός  του  θαλάµου θα γίνεται έµµεσα από επάνω µε σωλήνες φθορισµού. 

Περιµετρικά  στα  τοιχώµατα  και  κοντά  στο  δάπεδο  θα υπάρχουν ανοίγµατα αερισµού και ο αερισµός θα 
είναι τεχνητός, µε εξαεριστήρα στην οροφή. 

Στο εσωτερικό του θαλάµου θα υπάρχουν: 
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- κοµβιοδόχος. 

- πίνακας φωτεινών ενδείξεων της θέσης του θαλάµου. 

- πρόβλεψη θέσης για συσκευή ενδοεπικοινωνίας. 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση στην οροφή του θαλάµου θα γίνει εντός χαλυβδοσωλήνων. Η τάση του κυκλώµα-
τος φωτισµού 42V θα   εξασφαλίζεται   από  µετασχηµατιστή  µε  ανεξάρτητο δευτερεύον  τύλιγµα.  Στην  
οροφή του θαλάµου θα υπάρχει ρευµατοδότης  42V  και  περιφερειακό µεταλλικό περίβληµα ύψους τουλά-
χιστον 5cm. 

(3) Συρόµενες πόρτες δύο φύλλων µε κεντρικό άνοιγµα. 

Οι πόρτες του θαλάµου και των φρεάτων θα ανοίγουν και θα κλείνουν  αυτόµατα  και  ταυτόχρονα.  Σε κάθε 
είσοδο του φρέατος θα υπάρχει µεταλλική δίφυλλη πόρτα. Τα φύλλα και τα  πλαίσια  κάθε  πόρτας  θα  είναι  
µεταλλικά στιβαρής κατασκευής,  µε  εσωτερικές  ενισχύσεις  για  εξασφάλιση τέλειας  ακαµψίας.  Οι πόρτες 
θα έχουν εσωτερικά ηχητική µόνωση  και  θα  έχουν  αντοχή 2h στη διάβαση φωτιάς. Οι πόρτες  θα βα-
φτούν µε διπλή αντισκωριακή στρώση και προς την εµφανή πλευρά τους θα καλυφθούν µε µονοκόµµατα 
φύλλα ανοξείδωτης "µατ" λαµαρίνας πάχους 0.75mm. 

Ο κινητήριος  µηχανισµός των πόρτων θα είναι ηλεκτρικός και θα  τοποθετηθεί στην οροφή του θαλάµου. Ο 
κινητήρας του  µηχανισµού  θα  έχει  αρκετή  ισχύ για να κινεί τις πόρτες  µε την µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύ-
τητα. Πάντως στο τέλος  της  διαδροµής  του  κλεισίµατος  των  πόρτων  θα υπάρχει  σύστηµα επιβράδυν-
σης για να αποφεύγεται κτύπηµα των  φύλλων  και  θόρυβος. Η σύνδεση του κινητήρα µε την πόρτα  του  
θαλάµου  θα  γίνεται κατευθείαν µε µεταλλικό βραχίονα.  Οι  πόρτες  θα είναι εφοδιασµένες µε µηχανισµό 
ασφαλείας,  που  θα ξανανοίγει τις πόρτες όταν συναντούν εµπόδια κατά το κλείσιµό τους. 

Όλες  οι  πόρτες του φρέατος θα έχουν κλειδαριές έξω από τον θάλαµο, που δεν θα µπορούν να ανοιχτούν 
µε τα χέρια, παρά  µόνο  µε  την  χρήση  ειδικού  εργαλείου  από  τον συντηρητή σε περίπτωση ανάγκης. 

Ο  θάλαµος  δεν  θα  µπορεί να µετακινηθεί εάν δεν είναι κλειστές  όλες οι πόρτες (και συνεπώς οι κλειδα-
ριές). Οι κλειδαριές  επιτρέπουν  το  άνοιγµα  των  πόρτων  όταν ο θάλαµος φθάνει στη ζώνη ισοστάθµισης 
της στάσης προς την οποία προορίζεται. 

(4) Οδηγοί. 

Οι οδηγοί του θαλάµου θα είναι χαλύβδινοι διατοµής "Τ", διαστάσεων    τουλάχιστον την αναγραφόµενη 
στους υπολογισµούς, κατασκευασµένοι από ειδικό χάλυβα St.37 µε καλά κατεργασµένες τις πλευρές ολί-
σθησης. Η ανάρτηση των οδηγών  θα  γίνει  από  πάνω  προς  τα  κάτω  µε  ειδικά στηρίγµατα και τα τέρµα-
τα αυτών θα είναι ελεύθερα για να παραλαµβάνουν   τις   συστολοδιαστολές.   Η  µεταξύ  των στηριγµάτων 
απόσταση δεν θα υπερβαίνει τα 2m και η µορφή των σφιγκτήρων θα είναι τέτοια που να επιτρέπει την κατά 
µήκος  συστολοδιαστολή.  Η λίπανση των οδηγών θα γίνεται αυτόµατα   από   λιπαντήρες   ενσωµατωµέ-
νων  στα  πέδιλα ολίσθησης του θαλάµου. 

Η στερέωση των οδηγών στα τοιχώµατα του φρέατος θα γίνει από τον ανάδοχο. 

(5) Τροχαλίες. 

Στην  κορυφή  του εµβόλου θα βρίσκονται συνδεδεµένες δύο (2)  τροχαλίες. Οι τροχαλίες θα είναι κατα-
σκευασµένες µε µεγάλη  ακρίβεια  (µικρές  ανοχές)  και θα έχουν αυλάκια υποδοχής  ηµικυκλικού  σχήµατος  
(σταθερή µορφή), για να αποφεύγεται η γρήγορη φθορά. Οι τροχαλίες θα περιστρέφονται   σε   κοινό χαλύ-
βδινο άξονα ισχυρής κατασκευής, που  θα εδράζεται σε ανεξάρτητα αυτολίπαντα έδρανα. 

e. Συρµατόσχοινα ανάρτησης. 

Τα συρµατόσχοινα, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, θα έχουν   αντοχή  σε  θραύση  
>160Kgr/mm²,  θα  είναι πολύκλωνα, πλέξης 8x9 seale, εύκαµπτα, άριστης ποιότητας και  θα  έχουν  επαρ-
κή συντελεστή ασφάλειας. Η διάµετρος και  το  πλήθος  αυτών  θα καθοριστούν από το εργοστάσιο κατα-
σκευής  του  ανελκυστήρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µακρύς  χρόνος  ζωής  κάτω  από  εντατικές και δυ-
σµενείς συνθήκες  λειτουργίας.  Τα  συρµατόσχοινα  των ρυθµιστών ταχύτητας θα έχουν επίσης 6-κλώνους. 

Τα  συρµατόσχοινα  θα  έχουν σε εµφανές σηµείο πινακίδα, προσαρµοσµένη  µε  σύρµα και µολυβδοσφρα-
γίδα, στην οποία θα   φαίνονται   όλα   τα   τεχνικά  χαρακτηριστικά  του συρµατόσχοινου και η ηµεροµηνία 
εγκατάστασής του. 

Τα  άκρα  των  συρµατόσχοινων θα συγκολλώνται ασφαλώς µε έγχυση  λειωµένου  µολυβιού, που θα εξα-
σφαλίζει την πλήρη συνένωση  των  συρµατιδίων,  διεισδύοντας  στα ενδιάµεσα κενά.   Η  εξωτερική  επι-
φάνεια  των  συρµατόσχοινων  θα καλύπτεται  από  λεπτό  στρώµα  λιπαντικού. Οι κώνοι των άκρων θα εί-
ναι οµοιόµορφοι. 

f. Αντλία και δεξαµενή λαδιού. 

Η  ανύψωση  του  εµβόλου  θα  γίνεται µε λάδι κατάλληλου τύπου για υδραυλικά συστήµατα ανύψωσης, 
που θα παρέχεται από  αντλία. Η αντλία θα έχει περίπου σταθερή παροχή και υψηλή  πίεση.  ∆ύναται  να  
είναι  γραναζωτή  ή έκκεντρη πτερυγιοφόρα  (µαχαιρωτή)  ή  αξονικής ενέργειας (µε δύο ατέρµονες κοχλίες) 
ή οποιουδήποτε άλλου ειδικού τύπου µε τις προαναφερθείσες ιδιότητες. 
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Η  παροχή  της κύριας αντλίας θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε  µε  τις  διαστάσεις  κυλίνδρου και εµβόλου, 
που θα επιλεγούν,  η  ταχύτητα  του  θαλάµου,  κατά την ισοταχή κίνησή του, να είναι η στην µελέτη καθορι-
σµένη. 

Για  την  ελάττωση της ταχύτητας κατά την ισοστάθµιση θα υπάρχει διάταξη παράκαµψης (by-pass), µε την 
οποία µικρό µέρος της παροχής λαδιού θα οδηγείται στο έµβολο. 

Η  δεξαµενή  λαδιού θα είναι κατασκευασµένη από λαµαρίνα πάχους  2mm  τουλάχιστον και θα έχει αρκετή 
χωρητικότητα για  να  περιλάβει  την  απαιτούµενη  για την λειτουργία ποσότητα  λαδιού  µε  επαρκές  περι-
θώριο.  Η δεξαµενή θα είναι  εφοδιασµένη  µε  δείκτη στάθµης, κρουνό εκκένωσης και εξαεριστικό σωλήνα. 

Η αντλία, η δεξαµενή λαδιού και οι σωλήνες σύνδεσής τους θα   βρίσκονται   σε  κοινό  πλαίσιο  µε  αντι-
κραδασµική στήριξη. 

g. Ηλεκτρικός κινητήρας. 

Η αντλία θα είναι συζευγµένη σε κοινό άξονα µε ηλεκτρικό κινητήρα κατάλληλο για ηλεκτρικό ρεύµα 
220/380V/50Hz/3Φ. Ο  ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να µην υπερθερµαίνεται για πτώση τάσης µέχρι 10% 
καθώς και µέχρι 1000-ζεύξεις/h. 

Η  κατασκευή  του  δροµέα  του  κινητήρα  και  η µέθοδος εκκίνησης  θα  επιτρέπουν  την δηµιουργία ικανής 
στρέψης για  την ασφαλή εκκίνηση της αντλίας, χωρίς το επίρρευµα να   υπερβαίνει   το   250%   του   ρεύ-
µατος   κανονικής λειτουργίας.  

 Η   ισχύς  του  ηλεκτροκινητήρα  θα  είναι  επαρκής  για υπέρβαση του ωφέλιµου φορτίου κατά 10%. 

h. Σωληνώσεις. 

Οι  σωληνώσεις  θα  κατασκευαστούν  από ειδικό σωλήνα µε κατάλληλη   διάµετρο.   Οι   συνδέσεις  θα  γί-
νονται  µε συγκόλληση ή µε ειδικά χαλύβδινα εξαρτήµατα σύνδεσης (µε εκτόνωση). 

Το δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να είναι αδύνατη   η  δηµιουργία  θυλάκων  αέρα.  Σε  
σηµεία  που ενδεχοµένως   δεν   µπορεί   να   επιτευχθεί  τούτο,  θα τοποθετηθούν κρουνοί εξαέρωσης. 

i. Υδραυλικά όργανα λειτουργίας και αυτοµατισµού. 

Για να επιτευχθεί ο επιθυµητός  τρόπος  λειτουργίας (άνοδος,   κάθοδος,   ισοστάθµιση,   οµαλή   λειτουργί-
α, χειροκίνητη  κάθοδος, ασφάλεια κ.τ.λ.), θα συνδεθούν και θα  διαταχθούν  στο  δίκτυο σωληνώσεων τα 
εξής υδραυλικά όργανα: µία διάταξη παράκαµψης (by-pass). 

(1) µία  βαλβίδα  ανακούφισης, που θα ρυθµίζεται έτσι ώστε να  ανοίγει σε περίπτωση υπερφόρτωσης του θα-
λάµου κατά 10% πάνω από το κανονικό ωφέλιµο φορτίο. 

(2) µία  βαλβίδα απορρόφησης του υδραυλικού πλήγµατος κατά την εκκίνηση της αντλίας. 

(3) µία  ηλεκτροµαγνητική  βαλβίδα προοδευτικού ανοίγµατος για την κάθοδο του θαλάµου, µε δυνατότητα 
ρύθµισης της παροχής. 

(4) µία ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα (by-pass) για την επίτευξη της χαµηλής ταχύτητας ισοστάθµισης. 

(5) ένα  µανόµετρο  λαδιού  κατάλληλης  παροχής  µε τρίοδο διακόπτη. 

(6) µία δικλείδα για την χειροκίνητη κάθοδο του θαλάµου σε περίπτωση ανάγκης. 

(7) όλα  τα  άλλα  όργανα,  που  απαιτούνται για την οµαλή λειτουργία   του   ανελκυστήρα   κατά  την  κρίση  
του κατασκευαστή. 

j. Προσκρουστήρας. 

Στον  πυθµένα  του  φρέατος,  κάτω από τον θάλαµο και το αντίβαρο,  θα  τοποθετηθεί "προσκρουστήρας" 
µε κατασκευή σύµφωνη µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 

Η  ικανότητα  απορρόφησης ενέργειας του προσκρουστήρα θα είναι  τέτοια  ώστε  να  φέρει  σε κατάσταση ηρεµί-
ας, µε επιβράδυνση   όχι  µεγαλύτερη  από  την  επιτάχυνση  της βαρύτητας  (9.81m/sec²)  τόσο  το  αντίβαρο, όσο 
και τον θάλαµο µε όλο το φορτίο του. 

Λειτουργία συνήθης µε κοµβία. 

Κάθε όροφος και ο θάλαµος θα φέρουν κοµβιοδόχους. 

k. ∆ιατάξεις ασφάλειας. 

(1) Αρπάγη. 

Η  αρπάγη τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση χαλάρωσης ή θραύσης  συρµατόσχοινου  και  γενικότερα,  
εάν ο θάλαµος υπερβεί  το  όριο της επιτρεπόµενης ταχύτητας. Εφ όσον η αρπάγη  λειτουργήσει,  ο  µόνος 
τρόπος απαγκίστρωσης του θαλάµου  είναι  η  έλξη  του  προς  τα  πάνω. Έτσι είναι σίγουρο  ότι  ο  θάλα-
µος µπορεί να ελευθερωθεί µόνο όταν αποκατασταθούν   τα  συρµατόσχοινα  και  λειτουργήσει  η µηχανή. 

(2) Ρυθµιστής ταχύτητας. 

Ο  ρυθµιστής  ταχύτητας  ενεργοποιεί  την  αρπάγη όταν η ταχύτητα  του θαλάµου υπερβεί κατά 40% την 
κανονική τιµή της. 

(3) ∆ιακόπτης συσκευής αρπάγης. 
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∆ιακόπτει το κύκλωµα χειρισµού και ακινητοποιεί τον θάλαµο όταν ενεργοποιηθεί η αρπάγη. 

(4) Τερµατικοί διακόπτες. 

Τοποθετείται σύστηµα τερµατικών διακοπτών, που διακόπτουν το   κύκλωµα   του   ηλεκτροκινητήρα   και 
ακινητοποιούν τον θάλαµο, όταν αυτός ξεπεράσει τα ακραία όρια της διαδροµής (επάνω και κάτω) κατά 
15cm. 

(5) Κλειδαριές ασφάλειας. 

Αναφέρονται στην παράγραφο για τις πόρτες. 

(6) Κουδούνια κινδύνου. 

Κουδούνια  κινδύνου θα τοποθετηθούν στο ισόγειο και στην τελευταία  στάση και θα είναι συνδεδεµένα πα-
ράλληλα µε το κέντρο ελέγχου. 

(7) Πρεσσοστάτης ασφάλειας. 

l. Συσκευές λειτουργίας. 

(1) Κοµβιοδόχος στάσης. 

Θα  είναι  κατασκευασµένη  από  ανοξείδωτο χάλυβα και θα έχει δύο κοµβία κλήσης (αποστολής), ένα για 
κλήση ανόδου και  ένα  για  κλήση  καθόδου µε αντίστοιχα φωτεινά βέλη ένδειξης. Στις ακραίες στάσεις η 
κοµβιοδόχος θα έχει ένα κουµπί και ένα βέλος. 

(2) Κοµβιοδόχος θαλάµου. 

Θα  είναι  κατασκευασµένη  από  ανοξείδωτο χάλυβα και θα φέρει   κουµπιά   όλων  των  ορόφων,  κινδύ-
νου,  στάσης,  φωτισµού  και  ανεµιστήρα  και  κουµπί  αντιστροφής  της κίνησης της πόρτας. 

Στον  θάλαµο  θα  υπάρχει πίνακας από ανοξείδωτο χάλυβα, για   την   ένδειξη   της  θέσης  του  θαλάµου  
και  της κατεύθυνσής του. 

(3) Κοµβιοδόχος συντήρησης. 

Στην  οροφή  του  θαλάµου  και  στο  µηχανοστάσιο - στον πίνακα χειρισµού, θα τοποθετηθούν κοµβιοδόχες 
µε κουµπιά ανόδου  και  καθόδου, καθώς  και  διακόπτες στάσης και συντήρησης (αποµόνωσης των υπό-
λοιπων κοµβιοδόχων). Θα χρησιµοποιούνται  από τους συντηρητές για την κίνηση του θαλάµου κατά την 
συντήρηση. 

(4) Συσκευή καταµέτρησης βάρους. 

Αυτόµατη  συσκευή,  τοποθετηµένη στον θάλαµο, θα ζυγίζει µε ακρίβεια το φορτίο του. Όταν ο θάλαµος υ-
περφορτιστεί, ο  ανελκυστήρας  δεν  θα ξεκινάει και θα δίδεται ηχητικό και φωτεινό σήµα. 

m. Ηλεκτρική εξάρτηση. 

 Η ηλεκτρική εξάρτηση θα αποτελείται από: 

(1) Προστασία κινητήρων. 

Αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων µε θερµικά πηνία    υπερέντασης,    πηνία    έλλειψης   τάσης  
και   βραχυκυκλώµατος. 

(2) Πίνακας χειρισµού (controller). 

Ο  πίνακας  χειρισµού  θα  περιλαµβάνει  όλα  τα  όργανα µετασχηµατισµού,    ρύθµισης,   λειτουργίας,   δι-
ακοπής, ηλεκτρονόµους  αναστροφής της κίνησης του κινητήρα, τους ηλεκτρονόµους  ορόφων,  φωτισµού,  
ασφάλειας,  καθώς και βοηθητικές    συσκευές    και    διατάξεις   και   τέλος χρονοδιακόπτες  και  αντιστά-
σεις. Στον ίδιο πίνακα θα υπάρχουν τα απαραίτητα ηλεκτρονικά κυκλώµατα. 

Ο πίνακας θα βρίσκεται σε µεταλλικό ερµάριο, που θα κλείνει  µε  πόρτες  και θα είναι κατασκευασµένος 
από το εργοστάσιο κατασκευής του ανελκυστήρα. 

(3) Οροφοδιαλογέας. 

Ο  "οροφοδιαλογέας"  αποτελεί  οµοίωµα  του ανελκυστήρα. Συνίσταται από το κινητό συγκρότηµα επαφών, 
που κινείται προς  τα  επάνω  ή  κάτω,  σύµφωνα µε την κατεύθυνση του ανελκυστήρα. Η κίνηση του κινη-
τού  συγκροτήµατος επιτυγχάνεται µε σύνδεση του τροχού του οροφοδιαλογέα µε τον  θάλαµο  µε  οδοντω-
τή χαλύβδινη ταινία. Στο σταθερό µέρος  του  οροφοδιαλογέα υπάρχουν σειρές επαφών. Έτσι όλες οι ρυθ-
µίσεις ισοστάθµισης των ορόφων γίνονται στον οροφοδιαλογέα, που βρίσκεται στο µηχανοστάσιο. 

(4) Κινητό καλώδιο 

Με το καλώδιο αυτό ενώνεται ο θάλαµος µε το µηχανοστάσιο. 

1280.2.3 Υδραυλικός ανελκυστήρας φορτiων. 

a. Κινητήριος µηχανισµός. 

Η κίνηση του θαλάµου θα επιτυγχάνεται µε τηλεσκοπικό έµβολο, τοποθετηµένο στο πλάι του θαλάµου. Το έµβολο 
θα φέρει δύο (2) τροχαλίες στην κορυφή, οι οποίες θα σύρουν τα συρµατόσχοινα ανάρτησης του θαλάµου. Το ένα 
άκρο των συρµατόσχοινων θα είναι στερεωµένο στον πυθµένα του φρέατος και το άλλο στο πλαίσιο του θαλάµου. 
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Η κίνηση του εµβόλου θα είναι υδραυλική και θα επιτυγχάνεται για την άνοδο µε αντλία και για την κάθοδο µε ά-
νοιγµα και κλείσιµο ανάλογων βαλβίδων. 

b. Έµβολο-κύλινδρος. 

(1) Το έµβολο θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς της  χώρας προέλευσής του και για 
ωφέλιµο φορτίο αυξηµένο κατά 50% έναντι του κανονικού. Το έµβολο θα είναι κατασκευασµένο από χαλυ-
βδοσωλήνες χωρίς ραφή, βαρέως τύπου, µε πάχος τοιχώµατος αρκετό για να παραλάβει φορτία λυγισµού, 
καθώς και τυχόν µικρών πλευρικών καταπονήσεων. Η εξωτερική του επιφάνεια θα είναι επιµελώς λειασµέ-
νη. Το κάτω άκρο του θα κλειστεί µε µεταλλική φλάντζα και θα έχει συγκολληµένα µεταλλικά δαχτυλίδια για 
να µην είναι δυνατή η έξοδος του εµβόλου από τον κύλινδρο. 

(2) Ο κύλινδρος θα είναι κατασκευασµένος από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή, βαρέως τύπου, µε αρκετό πά-
χος για να αντέχει στην πίεση και τις λοιπές συνθήκες λειτουργίας. Το κάτω άκρο του θα κλειστεί µε µεταλλι-
κή φλάντζα. Στο επάνω άκρο του θα έχει δακτυλίδι οδήγησης του εµβόλου από µαλακό χυτοσίδηρο ή άλλο 
αντιτριβικό υλικό και θα δηµιουργείται µικρό διάκενο µε το έµβολο. 

(3) Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται µε ένα ή περισσότερα δαχτυλίδια από πλαστικό ή ελαστικό υλικό. 

(4) Μεταξύ εµβόλου και κυλίνδρου θα υπάρχει αρκετό διάκενο για την άνετη ροή του λαδιού. 

(5) Ο κύλινδρος θα έχει στο κάτω άκρο του συγκολληµένη µεταλλική πλάκα, που θα βιδώνεται σε µεταλλική 
βάση (ή από οπλισµένο σκυρόδεµα), για την µεταβίβαση των φορτίων στο δάπεδο του φρέατος. 

(6) Για την συγκέντρωση του λαδιού, που στραγγίζει από την επιφάνεια του εµβόλου ή διαφεύγει από τα δαχτυ-
λίδια στεγανότητας, θα είναι τοποθετηµένη στην κεφαλή του κυλίνδρου µικρή µεταλλική λεκάνη. Το λάδι που 
θα συγκεντρώνεται στη λεκάνη θα οδηγείται προς την δεξαµενή µε βαρύτητα ή µε άντληση, ανάλογα µε την 
θέση της δεξαµενής σε σχέση µε την λεκάνη. 

(7) Ο κύλινδρος θα έχει στο επάνω µέρος του κρουνό εξαέρωσης. 

c. Θάλαµος και πόρτες 

(1) Πλαίσιο 

Ο θάλαµος θα φέρεται σε πλαίσιο από µορφοσίδηρο σχήµατος "Π". Στο κάτω µέρος του πλαισίου θα εφαρ-
µοστεί µεταλλικό πλαίσιο, ενισχυµένο µε καλά συγκολληµένες διαδοκίδες, επάνω στο οποίο θα στηριχθεί το 
δάπεδο του θαλάµου. Μεταξύ των δύο πλαισίων θα τοποθετηθούν αντιδονητικά ειδικά ελάσµατα και έτσι ο 
θάλαµος δεν θα έχει µεταλλική σύνδεση µε το πλαίσιο. Στο πάνω και κάτω µέρος του πλαισίου θα υπάρ-
χουν ενισχυµένα πέδιλα ολίσθησης στους οδηγούς (γλύστρες) και λιπαντήρας. Στο κάτω µέρος του πλαισί-
ου θα προσαρµοστεί ο µηχανισµός αρπάγης, για την οµαλή πέδηση του θαλάµου, εάν η ταχύτητά του υ-
περβεί ένα καθορισµένο όριο. Η αρπάγη θα ελέγχεται από ρυθµιστή ταχύτητας τοποθετηµένο στο µηχανο-
στάσιο. 

(2) Θάλαµος 

Το δάπεδο του θαλάµου θα στηριχθεί στο κάτω πλαίσιο, που περιγράφθηκε προηγούµενα και θα συνίστα-
ται, κατά σειρά από κάτω προς τα επάνω, από τα εξής: 

- χαλυβδοέλασµα DKP 1 mm. 

- στρώση φύλλων αµιάντου πάχους 4 mm. 

- στρώση από ξερό ξύλο "ραµποτέ" πάχους > 25mm. 

- επίστρωση του ξύλινου δαπέδου µε υλικό, που θα υποδείξει η επίβλεψη (π.χ. φύλλα βινυλίου) και το 
οποίο θα στερεωθεί κατάλληλα. 

Το δάπεδο στην είσοδο του θαλάµου θα καλύπτεται από αυλακωτό προστατευτικό έλασµα. 

Τα τοιχώµατα του θαλάµου θα κατασκευαστούν από λαµαρίνα DKP πάχους 2 mm, µε διπλή αναδίπλωση 
στα σηµεία ένωσης για το σχηµατισµό ισχυρών ενισχύσεων (νευρώσεων). Τα µεταλλικά τοιχώµατα θα βα-
φούν εσωτερικά και εξωτερικά µε διπλή στρώση αντισκωριακού. Εσωτερικά θα γίνει επικάλυψη των µεταλ-
λικών τοιχωµάτων µε φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα "µατ", πάχους 0.75 mm, ο οποίος είναι ανθεκτικός σε 
χτυπήµατα, πλένεται εύκολα και είναι υγειονοµικά αποδεκτός, γιατί δεν έχει πόρους. Το ωφέλιµο, καθαρό 
ύψος του θαλάµου θα είναι 2,20 m. Η οροφή θα είναι στιβαρής κατασκευής, ενισχυµένη εξωτερικά, θα έχει 
στεγανή συναρµολόγηση και θα έχει θυρίδα που θα ανοίγει προς τα επάνω για το άνετο πέρασµα ανθρώ-
που. 

Ο φωτισµός του θαλάµου θα γίνεται έµµεσα από επάνω µε σωλήνες φθορισµού. 

Περιµετρικά στα τοιχώµατα και κοντά στο δάπεδο θα υπάρχουν ανοίγµατα αερισµού και ο αερισµός θα είναι 
τεχνητός, µε εξαεριστήρα στην οροφή. 

Στο εσωτερικό του θαλάµου θα υπάρχουν: 

- κοµβιοδόχος. 

- πίνακας φωτεινών ενδείξεων της θέσης του θαλάµου. 

- θέση για συσκευή ενδοεπικοινωνίας. 
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Η ηλεκτρική εγκατάσταση στην οροφή του θαλάµου θα γίνει εντός χαλυβδοσωλήνων. Η τάση του κυκλώµα-
τος φωτισµού 42V θα εξασφαλίζεται από µετασχηµατιστή µε ανεξάρτητο δευτερεύον τύλιγµα. Στην οροφή 
του θαλάµου θα υπάρχει ρευµατοδότης 42V και περιφερειακό µεταλλικό περίβληµα ύψους τουλάχιστον 5 
cm. 

(3) Συρόµενες πόρτες δύο φύλλων µε κεντρικό άνοιγµα 

Οι πόρτες του θαλάµου και των φρεάτων θα ανοίγουν και θα κλείνουν αυτόµατα και ταυτόχρονα. Σε κάθε 
είσοδο του φρέατος θα υπάρχει µεταλλική δίφυλλη πόρτα. Τα φύλλα και τα πλαίσια κάθε πόρτας θα είναι 
µεταλλικά στιβαρής κατασκευής, µε εσωτερικές ενισχύσεις για εξασφάλιση τέλειας ακαµψίας. Οι πόρτες θα 
έχουν εσωτερικά ηχητική µόνωση και θα έχουν αντοχή 2h στη διάβαση φωτιάς. Οι πόρτες θα βαφτούν µε 
διπλή αντισκωριακή στρώση και προς την εµφανή πλευρά τους θα καλυφθούν µε µονοκόµµατα φύλλα ανο-
ξείδωτης "µατ" λαµαρίνας πάχους 0.75 mm. 

Ο κινητήριος µηχανισµός των πόρτων θα είναι ηλεκτρικός και θα τοποθετηθεί στην οροφή του θαλάµου. Ο 
κινητήρας του µηχανισµού θα έχει αρκετή ισχύ για να κινεί τις πόρτες µε την µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτη-
τα. Πάντως στο τέλος της διαδροµής του κλεισίµατος των πόρτων θα υπάρχει σύστηµα επιβράδυνσης για 
να αποφεύγεται κτύπηµα των φύλλων και θόρυβος. Η σύνδεση του κινητήρα µε την πόρτα του θαλάµου θα 
γίνεται κατευθείαν µε µεταλλικό βραχίονα. 

Οι πόρτες θα είναι εφοδιασµένες µε µηχανισµό ασφαλείας, που θα ξανανοίγει τις πόρτες όταν συναντούν 
εµπόδια κατά το κλείσιµό τους. 

Όλες οι πόρτες του φρέατος θα έχουν κλειδαριές έξω από τον θάλαµο, που δεν θα µπορούν να ανοιχτούν 
µε τα χέρια, παρά µόνο µε την χρήση ειδικού εργαλείου από τον συντηρητή σε περίπτωση ανάγκης. 

Ο θάλαµος δεν θα µπορεί να µετακινηθεί εάν δεν είναι κλειστές όλες οι πόρτες (και συνεπώς οι κλειδαριές). 
Οι κλειδαριές επιτρέπουν το άνοιγµα των πόρτων όταν ο θάλαµος φθάνει στη ζώνη ισοστάθµισης της στά-
σης προς την οποία προορίζεται. 

d. Κατασκευές στο φρεάτιο 

(1) Οδηγοί 

Οι οδηγοί του θαλάµου θα είναι χαλύβδινοι διατοµής "Τ", διαστάσεων  τουλάχιστον  89X62X16,  κατασκευ-
ασµένοι  από ειδικό  χάλυβα  St.37  µε καλά κατεργασµένες τις πλευρές ολίσθησης.  Τα  τµήµατα  που  τους  
αποτελούν συνδέονται µεταξύ  τους  µε  ειδικές  χαλύβδινες  πλάκες και µε δύο τουλάχιστον  µπουλόνια ανά 
σύνδεση. Η λίπανση των οδηγών θα  γίνεται  αυτόµατα  από λιπαντήρες τοποθετηµένους στο επάνω µέρος 
του πλαισίου του θαλάµου. 

Η στερέωση των οδηγών στα τοιχώµατα του φρέατος θα γίνει από τον ανάδοχο. 

(2) Τροχαλίες 

Στην  κορυφή  του εµβόλου θα βρίσκονται συνδεδεµένες δύο (2) τροχαλίες. Οι τροχαλίες θα είναι κατασκευ-
ασµένες µε µεγάλη ακρίβεια (µικρές ανοχές) και θα έχουν αυλάκια υποδοχής  ηµικυκλικού  σχήµατος  (στα-
θερή µορφή), για να αποφεύγεται   η   γρήγορη φθορά.  Οι τροχαλίες θα περιστρέφονται σε κοινό χαλύβδινο 
άξονα  ισχυρής κατασκευής,  που  θα εδράζεται σε ανεξάρτητα αυτολίπαντα έδρανα. 

(3) Συρµατόσχοινα ανάρτησης 

Τα συρµατόσχοινα, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, θα  έχουν  αντοχή  σε  θραύση  130-
150Kgr/mm²,  θα είναι πολύκλωνα  (6-8  κλώνοι  των  19-συρµατιδίων), εύκαµπτα, άριστης   ποιότητας   και  
θα  έχουν  επαρκή  συντελεστή ασφάλειας.   Η   διάµετρος και το πλήθος αυτών θα καθοριστούν από το ερ-
γοστάσιο κατασκευής   του ανελκυστήρα,  έτσι  ώστε  να εξασφαλίζεται µακρύς χρόνος ζωής κάτω από   ε-
ντατικές   και  δυσµενείς  συνθήκες λειτουργίας. Τα συρµατόσχοινα των ρυθµιστών ταχύτητας θα έχουν επί-
σης 6-κλώνους. 

Τα  συρµατόσχοινα  θα  έχουν σε εµφανές σηµείο πινακίδα, προσαρµοσµένη  µε  σύρµα και µολυβδοσφρα-
γίδα, στην οποία θα φαίνονται όλα τα τεχνικά  χαρακτηριστικά  του συρµατόσχοινου και η ηµεροµηνία εγκα-
τάστασής του. 

Τα  άκρα  των  συρµατόσχοινων θα συγκολλώνται ασφαλώς µε έγχυση  λειωµένου  µολυβιού, που θα εξα-
σφαλίζει την πλήρη συνένωση των  συρµατιδίων, διεισδύοντας  στα ενδιάµεσα κενά. Η εξωτερική  επιφάνεια  
των  συρµατόσχοινων  θα καλύπτεται  από  λεπτό  στρώµα  λιπαντικού. Οι κώνοι των άκρων θα είναι ο-
µοιόµορφοι. 

e. Αντλία και δεξαµενή λαδιού 

Η  ανύψωση  του  εµβόλου  θα  γίνεται µε λάδι κατάλληλου τύπου για υδραυλικά συστήµατα ανύψωσης, 
που θα παρέχεται από αντλία. Η αντλία θα έχει περίπου σταθερή παροχή και υψηλή  πίεση.  δύναται  να  
είναι  γραναζωτή  ή έκκεντρη πτερυγιοφόρα  (µαχαιρωτή)  ή  αξονικής ενέργειας (µε δύο ατέρµονες κοχλίες) 
ή οποιουδήποτε άλλου ειδικού τύπου µε τις προαναφερθείσες ιδιότητες. 

Η  παροχή  της κύριας αντλίας θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε  µε  τις  διαστάσεις  κυλίνδρου και εµβόλου, 
που θα επιλεγούν,  η  ταχύτητα  του  θαλάµου,  κατά την ισοταχή κίνησή του, να είναι η στην µελέτη καθορι-
σµένη. 
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Για  την  ελάττωση της ταχύτητας κατά την ισοστάθµιση θα υπάρχει διάταξη παράκαµψης (by-pass), µε την 
οποία µικρό µέρος της παροχής λαδιού θα οδηγείται στο έµβολο. 

Η δεξαµενή λαδιού θα είναι κατασκευασµένη από λαµαρίνα πάχους 2mm  τουλάχιστον και θα έχει αρκετή 
χωρητικότητα για  να  περιλάβει  την  απαιτούµενη  για την λειτουργία ποσότητα  λαδιού  µε  επαρκές  περι-
θώριο.  Η δεξαµενή θα είναι  εφοδιασµένη  µε  δείκτη στάθµης, κρουνό εκκένωσης και εξαεριστικό σωλήνα. 

Η αντλία, η δεξαµενή λαδιού και οι σωλήνες σύνδεσής τους θα βρίσκονται σε κοινό  πλαίσιο  µε  αντικραδα-
σµική στήριξη. 

f. Ηλεκτρικός κινητήρας 

Η αντλία θα είναι συζευγµένη σε κοινό άξονα µε ηλεκτρικό κινητήρα κατάλληλο για ηλεκτρικό ρεύµα 
220/380V/50Hz/3Φ. Ο ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να µην υπερθερµαίνεται για πτώση τάσης µέχρι 10% 
καθώς και µέχρι 1000-ζεύξεις/h. 

Η  κατασκευή  του  δροµέα  του  κινητήρα  και  η µέθοδος εκκίνησης  θα  επιτρέπουν  την δηµιουργία ικανής 
στρέψης για την ασφαλή εκκίνηση της αντλίας, χωρίς το επίρρευµα να   υπερβαίνει   το   250%   του   ρεύ-
µατος   κανονικής λειτουργίας.  

Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα θα είναι επαρκής για υπέρβαση του ωφέλιµου φορτίου κατά 10%. 

g. Σωληνώσεις 

Οι  σωληνώσεις θα κατασκευαστούν από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή  µε κατάλληλη διάµετρο. Οι συνδέ-
σεις θα γίνονται µε συγκόλληση ή µε ειδικά χαλύβδινα εξαρτήµατα σύνδεσης (µε εκτόνωση). 

Το δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να είναι αδύνατη   η  δηµιουργία  θυλάκων  αέρα.  Σε  
σηµεία  που ενδεχοµένως   δεν   µπορεί   να   επιτευχθεί  τούτο,  θα τοποθετηθούν κρουνοί εξαέρωσης. 

h. Υδραυλικά όργανα λειτουργίας και αυτοµατισµού 

Για να επιτευχθεί ο επιθυµητός τρόπος λειτουργίας (άνοδος, κάθοδος, ισοστάθµιση,   οµαλή λειτουργία, χει-
ροκίνητη  κάθοδος, ασφάλεια κ.τ.λ.), θα συνδεθούν και θα  διαταχθούν  στο  δίκτυο σωληνώσεων τα εξής 
υδραυλικά όργανα: 

µία διάταξη παράκαµψης (by-pass). 

µία  βαλβίδα  ανακούφισης, που θα ρυθµίζεται έτσι ώστε να ανοίγει σε περίπτωση υπερφόρτωσης του θα-
λάµου κατά 10% πάνω από το κανονικό ωφέλιµο φορτίο. 

µία  βαλβίδα απορρόφησης του υδραυλικού πλήγµατος κατά την εκκίνηση της αντλίας. 

µία ηλεκτροµαγνητική  βαλβίδα προοδευτικού ανοίγµατος για την κάθοδο του θαλάµου, µε δυνατότητα ρύθ-
µισης της παροχής. 

µία ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα (by-pass) για την επίτευξη της χαµηλής ταχύτητας ισοστάθµισης. 

ένα  µανόµετρο  λαδιού  κατάλληλης  παροχής  µε τρίοδο διακόπτη. 

µία δικλείδα για την χειροκίνητη κάθοδο του θαλάµου σε περίπτωση ανάγκης. 

όλα τα άλλα όργανα, που απαιτούνται για την οµαλή λειτουργία του   ανελκυστήρα   κατά  την  κρίση  του 
κατασκευαστή. 

i. Προσκρουστήρας 

Στον  πυθµένα  του  φρέατος,  κάτω από τον θάλαµο και το αντίβαρο,  θα  τοποθετηθεί "προσκρουστήρας" 
µε κατασκευή σύµφωνη µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 

Η  ικανότητα  απορρόφησης ενέργειας του προσκρουστήρα θα είναι  τέτοια  ώστε  να  φέρει  σε κατάσταση 
ηρεµίας, µε επιβράδυνση όχι  µεγαλύτερη από  την επιτάχυνση  της βαρύτητας  (9.81m/sec²)  τόσο  το  α-
ντίβαρο, όσο και τον θάλαµο µε όλο το φορτίο του. 

Λειτουργία συνήθης µε κοµβία 

Κάθε όροφος και ο θάλαµος θα φέρουν κοµβιοδόχους. 

j. ∆ιατάξεις ασφάλειας 

(1) Αρπάγη 

Η  αρπάγη τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση χαλάρωσης ή θραύσης  συρµατόσχοινου  και  γενικότερα,  
εάν ο θάλαµος υπερβεί  το  όριο της επιτρεπόµενης ταχύτητας. Εφ όσον η αρπάγη  λειτουργήσει,  ο  µόνος 
τρόπος απαγκίστρωσης του θαλάµου  είναι  η  έλξη  του  προς  τα  πάνω. Έτσι είναι σίγουρο  ότι  ο  θάλα-
µος µπορεί να ελευθερωθεί µόνο όταν αποκατασταθούν   τα  συρµατόσχοινα  και  λειτουργήσει  η µηχανή. 

(2) Ρυθµιστής ταχύτητας 

Ο  ρυθµιστής  ταχύτητας  ενεργοποιεί  την  αρπάγη όταν η ταχύτητα  του θαλάµου υπερβεί κατά 40% την 
κανονική τιµή της. 

(3) ∆ιακόπτης συσκευής αρπάγης 

∆ιακόπτει  το  κύκλωµα  χειρισµού  και  ακινητοποιεί τον θάλαµο όταν ενεργοποιηθεί η αρπάγη. 
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(4) Τερµατικοί διακόπτες 

Τοποθετείται σύστηµα τερµατικών   διακοπτών, που διακόπτουν το   κύκλωµα    του ηλεκτροκινητήρα και 
ακινητοποιούν τον θάλαµο, όταν αυτός ξεπεράσει τα ακραία όρια της διαδροµής (επάνω και κάτω) κατά 
15cm. 

(5) Κλειδαριές ασφάλειας 

 Αναφέρονται στην παράγραφο για τις πόρτες. 

(6) Κουδούνια κινδύνου. 

Κουδούνια  κινδύνου θα τοποθετηθούν στο ισόγειο και στην τελευταία  στάση και θα είναι συνδεδεµένα πα-
ράλληλα µε το κέντρο ελέγχου. 

(7) Πρεσσοστάτης ασφάλειας. 

k. Συσκευές λειτουργίας. 

(1) Κοµβιοδόχος στάσης 

Θα  είναι  κατασκευασµένη  από  ανοξείδωτο χάλυβα και θα έχει δύο κοµβία κλήσης (αποστολής), ένα για 
κλήση ανόδου και  ένα  για  κλήση  καθόδου µε αντίστοιχα φωτεινά βέλη ένδειξης. Στις ακραίες στάσεις η 
κοµβιοδόχος θα έχει ένα κουµπί και ένα βέλος. 

(2) Κοµβιοδόχος θαλάµου 

Θα  είναι  κατασκευασµένη  από  ανοξείδωτο χάλυβα και θα φέρει  κουµπιά   όλων  των  ορόφων,  κινδύ-
νου,  στάσης,  φωτισµού  και  ανεµιστήρα  και  κουµπί  αντιστροφής  της κίνησης της πόρτας. 

Στον  θάλαµο  θα  υπάρχει πίνακας από ανοξείδωτο χάλυβα,  για   την   ένδειξη   της  θέσης  του  θαλάµου  
και  της κατεύθυνσής του. 

(3) Κοµβιοδόχος συντήρησης 

Στην  οροφή  του  θαλάµου  και  στο  µηχανοστάσιο - στον πίνακα χειρισµού, θα τοποθετηθούν κοµβιοδόχες 
µε κουµπιά ανόδου  και  καθόδου,  καθώς  και διακόπτες  στάσης και συντήρησης  (αποµόνωσης  των  υ-
πόλοιπων κοµβιοδόχων). Θα χρησιµοποιούνται  από τους συντηρητές για την κίνηση του θαλάµου κατά την 
συντήρηση. 

(4) Συσκευή καταµέτρησης βάρους 

Αυτόµατη  συσκευή,  τοποθετηµένη στον θάλαµο, θα ζυγίζει µε ακρίβεια το φορτίο του. Όταν ο θάλαµος υ-
περφορτιστεί, ο  ανελκυστήρας  δεν  θα ξεκινάει και θα δίδεται ηχητικό και φωτεινό σήµα. 

l. Ηλεκτρική εξάρτηση 

 Η ηλεκτρική εξάρτηση θα αποτελείται από: 

(1) Προστασία κινητήρων. 

 Αυτόµατοι  διακόπτες  προστασίας  κινητήρων  µε  θερµικά πηνία     υπερέντασης,    πηνία    έλλειψης   
τάσης   και βραχυκυκλώµατος. 

(2) Πίνακας χειρισµού (controller) 

Ο  πίνακας  χειρισµού  θα  περιλαµβάνει  όλα  τα  όργανα ηλεκτρονόµους  ορόφων, φωτισµού,  ασφάλειας,  
καθώς και µετασχηµατισµού,    ρύθµισης, λειτουργίας, διακοπής,  ηλεκτρονόµους  αναστροφής της κίνησης 
του κινητήρα, τους βοηθητικές συσκευές και διατάξεις  και τέλος χρονοδιακόπτες και  αντιστάσεις.  Στον  ίδιο  
πίνακα θα υπάρχουν τα απαραίτητα ηλεκτρονικά κυκλώµατα.  

Ο  πίνακας  θα  βρίσκεται  σε  µεταλλικό ερµάριο, που θα κλείνει  µε  πόρτες και θα είναι κατασκευασµένος 
από το εργοστάσιο κατασκευής του ανελκυστήρα. 

(3) Οροφοδιαλογέας. 

Ο  "οροφοδιαλογέας"  αποτελεί  οµοίωµα  του ανελκυστήρα. Συνίσταται από το κινητό συγκρότηµα επαφών, 
που κινείται προς  τα  επάνω  ή  κάτω, σύµφωνα µε την κατεύθυνση του ανελκυστήρα. Η κίνηση του κινητού 
 συγκροτήµατος επιτυγχάνεται µε σύνδεση του τροχού του οροφοδιαλογέα µε τον  θάλαµο  µε  οδο-
ντωτή χαλύβδινη ταινία. Στο σταθερό µέρος  του οροφοδιαλογέα  υπάρχουν  σειρές επαφών. Έτσι όλες  οι 
ρυθµίσεις ισοστάθµισης των ορόφων γίνονται στον οροφοδιαλογέα, που βρίσκεται στο µηχανοστάσιο. 

(4) Κινητό καλώδιο. 

 Με το καλώδιο αυτό ενώνεται ο θάλαµος µε το µηχανοστάσιο. 

1280.2.4 Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας µικρών φορτίων 

a. Κινητήριος µηχανισµός. 

 Ο κινητήριος µηχανισµός του ανελκυστήρα θα περιλαµβάνει: 

(1) έναν ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα, κατάλληλο για ρεύµα 220/380V/50Hz/3Φ, ειδικό για α-
νελκυστήρα και ικανό   να   τον   κινεί   µε  πλήρες  φορτίο  µε  την προδιαγραφόµενη ταχύτητα. 
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(2) έναν µειωτήρα στροφών αθόρυβο και ευκολοσυντήρητο µέσα σε χυτοσιδηρό   κιβώτιο   άριστης   κατα-
σκευής,  που περιλαµβάνει σύστηµα ατέρµονα κοχλία-οδοντωτού τροχού. Ο   οδοντωτός   τροχός   του  
µειωτήρα  θα  είναι  από φωσφορούχο  ορείχαλκο άριστης ποιότητας, ανθεκτικό στη φθορά, κατά την εργα-
ζόµενη στεφάνη του και ο ατέρµονας κοχλίας  από ειδικό χάλυβα υψηλής αντοχής. Ο µειωτήρας θα  φέρει  
κατάλληλο  "ρουλεµάν"  για την παραλαβή των αξονικών πιέσεων του ατέρµονα. 

(3) τροχαλία τριβής συρµατόσχοινου, χυτοσιδηρά, µε αυλάκια κατεργασµένα µε µεγάλη ακρίβεια. 

(4) πέδη  µε  ανεξάρτητες σιαγόνες, ώστε ο ανελκυστήρας να σταµατάει  και  µε µία από τις σιαγόνες. Οι επιφά-
νειες τριβής  των  σιαγόνων θα είναι επενδεδυµένες µε ειδικό υλικό (π.χ. "φερµουί") και θα ανοίγουν µε ηλε-
κτροµαγνήτες συνεχούς ρεύµατος. 

(5) τροχαλία  µε  τους  άξονες,  έδρανα  κ.τ.λ.,  για  την ανάρτηση  του θαλάµου και του αντίβαρου, καθώς και 
την µετάδοση της κίνησης σ' αυτούς. 

Ο κινητήριος  µηχανισµός, τοποθετηµένος σε ενιαία βάση, θα εγκατασταθεί  απευθείας  πάνω  από  την  
κορυφή  του φρέατος, επάνω σε κατάλληλη σιδηρά κατασκευή. 

b. Θάλαµος. 

Ο  θάλαµος  θα είναι µεταλλικός µε επένδυση από λαµαρίνα ανοξείδωτου  χάλυβα,  τύπου 18/8, πάχους 
1.5mm, κλειστός από τις τρεις πλευρές του, ανθεκτικής κατασκευής, µε τα κατάλληλα   πλαίσια   ανάρτησης,  
ενισχύσεις  κ.τ.λ.  Θα χωρίζεται  από  δύο  τουλάχιστον κινητά οριζόντια ράφια,  που θα µπορούν να αφαι-
ρεθούν. 

 Το   συνολικό   εσωτερικό  ύψος  του  θαλάµου  θα  είναι τουλάχιστον 0.70m. 

c. Πόρτες φρέατος. 

Οι  πόρτες  του  φρέατος  θα  είναι τύπου "καρµανιόλας δίφυλλες, θα κινούνται κατακόρυφα (το πάνω φύλλο 
προς τα πάνω και το κάτω προς τα κάτω) και τα δύο φύλλα θα είναι συνδεδεµένα µε συρµατόσχοινο. Θα εί-
ναι µεταλλικές και θα φέρουν  εξωτερική  και  εσωτερική  επένδυση από λαµαρίνα ανοξείδωτου χάλυβα, τύ-
που 18/8, πάχους 1mm 

 Θα φέρουν ηλεκτρικές επαφές και προµανδάλωση, όπως περιγράφεται στις διατάξεις ασφάλειας. 

d. Οδηγοί. 

Οι   οδηγοί  του  θαλάµου  και  του  αντίβαρου  θα  είναι χαλύβδινοι  διατοµής  "Τ",  κατασκευασµένοι  από  
ειδικό χάλυβα   St.37   µε   καλά   κατεργασµένες  τις  πλευρές ολίσθησης.  Τα  τµήµατα  που  τους  αποτε-
λούν συνδέονται µεταξύ  τους  µε  ειδικές  χαλύβδινες  πλάκες και µε δύο τουλάχιστον  µπουλόνια ανά σύν-
δεση. Η λίπανση των οδηγών θα  γίνεται  αυτόµατα  από λιπαντήρες τοποθετηµένους στο επάνω µέρος του 
πλαισίου του θαλάµου. 

Η στερέωση των οδηγών στα τοιχώµατα του φρέατος θα γίνει από  πάνω  ή  από  κάτω  και  τα  τέρµατά  
τους θα είναι ελεύθερα  για  την  παραλαβή  των συστολών-διαστολών. Τα ενδιάµεσα  στηρίγµατα  των  ο-
δηγών δεν θα απέχουν µεταξύ τους πάνω από 1,5m. 

e. Συρµατόσχοινα ανάρτησης. 

Τα  συρµατόσχοινα  ανάρτησης  και  αντίβαρων, σύµφωνα µε τους  ισχύοντες  κανονισµούς,  θα έχουν α-
ντοχή σε θραύση 160Kgr/mm²  (κατά  DIN),  θα είναι πολύκλωνα (6-8 κλώνοι των  19-συρµατιδίων), εύκα-
µπτα, άριστης ποιότητας και θα έχουν  επαρκή  συντελεστή  ασφάλειας. Η διάµετρος και το πλήθος αυτών 
θα καθοριστούν από το εργοστάσιο κατασκευής του  ανελκυστήρα,  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  µακρύς 
χρόνος  ζωής  κάτω  από εντατικές και δυσµενείς συνθήκες λειτουργίας. Τα συρµατόσχοινα των ρυθµιστών 
ταχύτητας θα έχουν επίσης 6-κλώνους. 

Τα  συρµατόσχοινα  θα  έχουν σε εµφανές σηµείο πινακίδα, προσαρµοσµένη  µε  σύρµα και µολυβδοσφρα-
γίδα, στην οποία θα  φαίνονται   όλα   τα   τεχνικά  χαρακτηριστικά  του συρµατόσχοινου και η ηµεροµηνία 
εγκατάστασής του. 

Τα  άκρα  των  συρµατόσχοινων θα συγκολλώνται ασφαλώς µε έγχυση  λειωµένου  µολυβιού, που θα εξα-
σφαλίζει την πλήρη συνένωση  των  συρµατιδίων,  διεισδύοντας  στα ενδιάµεσα κενά.   Η  εξωτερική  επι-
φάνεια  των  συρµατόσχοινων  θα καλύπτεται  από  λεπτό  στρώµα  λιπαντικού. Οι κώνοι των άκρων θα εί-
ναι οµοιόµορφοι. 

f. Αντίβαρο. 

Το   αντίβαρο   θα  είναι  κατασκευασµένο  από  κανονικά µαντεµένια  κοµµάτια,  ορθογωνικής διατοµής, µε 
εγκοπή, τοποθετηµένα σε πλαίσιο από σιδηροδοκούς. 

 Η  διαδροµή του αντίβαρου θα προστατεύεται από χαλύβδινο πλέγµα µε ύψος 2m από τον πυθµένα. 

Το  βάρος του αντίβαρου θα αντισταθµίζει το άθροισµα των βαρών  του  θαλάµου και του 42-50% του ωφέ-
λιµου φορτίου, έτσι   ώστε   κατά  περίπτωση  να  επιτευχθεί  καλή  και οικονοµική λειτουργία. 

g. Ηλεκτρική εξάρτηση. 

 Η ηλεκτρική εξάρτηση περιλαµβάνει: 

(1) Πίνακας χειρισµού (controller). 
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Ο  πίνακας  χειρισµού  θα  περιλαµβάνει  όλα  τα  όργανα µετασχηµατισµού,    ρύθµισης,   λειτουργίας,   δι-
ακοπής,  ηλεκτρονόµους  αναστροφής της κίνησης του κινητήρα, τους ηλεκτρονόµους  ορόφων,  φωτισµού,  
ασφάλειας,  καθώς και βοηθητικές    συσκευές    και    διατάξεις   και   τέλος χρονοδιακόπτες  και  αντιστά-
σεις.  Στον  ίδιο  πίνακα θα υπάρχουν τα απαραίτητα ηλεκτρονικά κυκλώµατα. 

Ο  πίνακας  θα  βρίσκεται  σε  µεταλλικό ερµάριο, που θα κλείνει  µε  πόρτες  και θα είναι κατασκευασµένος 
από το εργοστάσιο κατασκευής του ανελκυστήρα. 

(2) Κοµβιοδόχες. 

Κοµβιοδόχες   από   πλάκες   ανοδιωµένου  αλουµινίου  θα τοποθετηθούν στις στάσεις και εντός του θαλά-
µου. 

(3) Φωτισµός-σήµανση. 

Ηλεκτρικές   γραµµές   φωτισµού   και   σήµανσης   εντός χαλυβδοσωλήνων   θα   οδεύουν   κατά  µήκους  
όλης  της διαδροµής. 

(4) ∆ιατάξεις ασφάλειας. 

∆ιατάξεις  ασφάλειας  (τερµατικοί  διακόπτες,  διακόπτες ορόφων  κ.τ.λ.),  προµανδάλωση  των  θυρών,  
ώστε να µην ανοίγουν  εάν δεν βρίσκεται πίσω τους ο θάλαµος, σε κάθε πόρτα  επαφές,  που  δεν  θα  επι-
τρέπουν  την κίνηση του θαλάµου, εάν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές. 

h. Λειτουργία. 

Σε  κάθε  στάση  θα  τοποθετηθεί  κοµβιοδόχος µε φωτεινό κουµπί  και  ενδεικτική  λυχνία.  Θα  χρησιµεύει 
για την κλήση του θαλάµου. Όταν είναι αναµµένο θα σηµαίνει ότι ο θάλαµος  κινείται.  Η  ενδεικτική λυχνία 
θα ανάβει όταν ο θάλαµος φθάνει και σταµατά στην αντίστοιχη στάση.¶ 

Στον θάλαµο,  για την δυνατότητα αποστολής, θα τοποθετηθεί   κοµβιοδόχος   µε   κουµπιά  για  όλες  τις 
στάσεις. 

Εάν  η  πόρτα  µιας  στάσης είναι ανοικτή και καλείται ο θάλαµος, θα ενεργοποιείται ηχητικό σήµα. 

1280.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1280.3.1 ∆οκιµές 

Οι δοκιµές που θα γίνουν για τον έλεγxο και την παραλαβή της εγκατάστασης των ανελκυστήρων θα είναι οι ακό-
λουθες : 

a. Πριν τεθεί η εγκατάσταση σε λειτουργία      

Θα ελεγxθεί η συµµόρφωση της εγκατάστασης µε τους συµβατικούς όρους της τεxνικής περιγραφής και θα 
γίνουν οι ακόλουθοι έλεγxοι και σύµφωνα µε ΕΝ 81.1 των οποίων ο κατάλογος δεν είναι περιοριστικός: 

(1) δοκιµή ηλεκτρικού δικτύου σύµφωνα µε τους κανονισµούς, 

(2) έλεγxος λειτουργίας (µέτρηση ταxύτητας και επαλήθευση ισοσταθµίσεως), 

(3) έλεγxος λειτουργίας αρπάγης, 

(4) έλεγxος καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύµατος µε την ονοµαστική φόρτιση των θαλάµων. 

 Συµπληρωµατικοί έλεγxοι : 

(1) έλεγxος συστήµατος προµανδάλωσης (κλειδαριές), 

(2) έλεγxος λειτουργίας σήµατος κινδύνου, 

(3) έλεγxος κουµπιού στάσης, 

(4) έλεγxος προτεραιότητας κλήσεων, 

(5) έλεγxος τερµατικών διακοπτών, 

(6) δοκιµή της λειτουργίας του διακόπτη του κυκλώµατος xειρισµού, 

(7) θα µετρηθεί η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος κατά την άνοδο και κάθοδο και θα ελεγxθεί η ζυγοστάθµι-
ση των συσκευών. 

(8) έλεγxος xειρισµών, 

(9) έλεγxος φωτισµού θαλάµων. 

b. Πριν από την παραλαβή της εγκατάστασης     

(1) έλεγxος όλων των επαφών, πινάκων xειρισµού, οδηγών και γλυστρών, 

(2) επιθεώρηση των µειωτήρων, 

(3) έλεγxος κινητού καλωδίου και καλωδίων ασθενών ρευµάτων, των οποίων κανένας από τους αγωγούς που 
αποτελούν τα κορδόνια δεν πρέπει να είναι κοµµένος, 

(4) επανάληψη ελέγxου αρπάγης, 
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(5) ηλεκτρική µόνωση κινητήρα και πέδης µεγαλύτερη από 3 Mohms, ηλεκτρική µόνωση του συνόλου των κυ-
κλωµάτων xειρισµού µεγαλύτερη από 1 Mohm, 

(6) επανέλεγxος ταxύτητας θαλάµων, 

(7) επανέλεγxος xειρισµών, 

(8) έλεγxος ολισθήσεως θαλάµων και αντίβαρων, 

(9) έλεγxος λειτουργίας αυτοµάτων πόρτων, 

(10) έλεγxος αθόρυβης λειτουργίας και µη µετάδοσης κραδασµών, 

(11) έλεγxος µη υπερθερµάνσεως του κινητήρα µε συνεxή λειτουργία επί 2ωρο. 

(12) έλεγxος όλων των διακοπτών ασφαλείας, 

(13) έλεγxος οµαλής επιταxύνσεως θαλάµου κατά την εκκίνηση και οµαλής επιβραδύνσεως κατά τη στάση, 

(14) έλεγxος βάρους αντίβαρου, 

(15) έλεγxος πεδήσεως µε φορτίο 150% του ωφέλιµου φορτίου. 

1280.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Περιλαµβάνονται η προµήθεια, κατασκευή και έλεγχος όλης της εγκατάστασης. 

1280.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Όλη η εγκατάσταση τιµολογείται κατ΄ αποκοπή σε ένα τεµάχιο. 

 
 

 

 

         Συντάχθηκε                       Θεωρήθηκε 

                 Χίος, Ιούλιος 2015                              Χίος, Ιούλιος 2015 

 

      

Ιωάννα Φυτούση                       Κων/νος Παρθενίδης               Ελευθέριος Παπαλάνης 

 

 

 

Αρχιτέκτων Μηχ/κός                Μηχ/γος µηχ/κός                           Πολ/κός Μηχ/κός 

   µε βαθµό Ε’           µε βαθµό Ε’                                µε βαθµό Β’ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
 

 

Χρήση Ανελκυστήρα : Ατόµων 

Τύπος Ανελκυστήρα : Υδραυλικός µε εξωτ.µηχανοστάσιο 

Φορτίο : 600kg 

Ταχύτητα Ανόδου/Καθόδου : >0.50 m/sec 

∆ιαδροµή : 6.50m 

Στάσεις : 3 στάσεις 

Πλάτος Φρεατίου : 170εκ 

Βάθος Φρεατίου : 210 εκ 

Βάθος Πυθµένα 40εκ 

∆ιαστάσεις Θαλάµου : 110Χ140εκ Χ υψος 207εκ 

Τύπος Θυρών Θαλάµου : Αυτόµατη Αναδιπλούµενη (επενδυση φύλλων:inox satin) 

Αριθµός θυρών Φρέατος : 3 

Εµβολο : Φ90Χ5 

Βαλβίδα Ασφαλείας : 1’’ 

Μονάδα Ισχύος: Αντλία 100lit/min, Ηλεκτροκινητήρας 3Φ, 10kw 

Κοµβιοδόχοι Εσωτερικοί : Πλάκα Inox satin,  σε ύψος κατάλληλο για χρήση από ατοµα ΑΜΕΑ, 
σύµβολα κοµβίων και σε κώδικα Braile ή Tactile (για άτοµα µε προβλήµατα όρασης), αντιβανδα-
λιστική συσκευή επικοινωνίας. 

Κοµβιοδόχοι Εξωτερικοί : Πλάκα inox satin, σε υψος καταλληλο για χρήση από ατοµα ΑΜΕΑ, 
µπουτόν κλήσης, ενδειξη ορόφου 

 

 

Ο υδραυλικός ανελκυστήρας θα πληρεί τους αντίστοιχους κανονισµούς για την εγκατάσταση και 
λειτουργία ανελκυστήρων προσώπων και φορτίων και ειδικότερα τις Αποφ-3899/253/Φ.9.2/02  
"Ανελκυστήρες, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και Ασφάλεια" (ΦΕΚ 291/B/8-3-02) και Α-
ποφ-Φ.9.2/32803/1308/97 "Κατασκευή και λειτουργία Ανελκυστήρων" (ΦΕΚ 815/Β/11-9-97) κα-
θώς και τα πρότυπα "ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2: Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και εγκατάσταση 
ανελκυστήρων προσώπων και φορτίων µέρος 2 : Y∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ". 

Το έµβολο θα είναι κατασκευασµένο από χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής ενισχυµένου τοιχώµατος, 
για αντοχή στις διάφορες καταπονήσεις που δέχεται καθώς επίσης και στη πίεση του λαδιού. Θα 
είναι τορνιρισµένο και ρεκτιφιαρισµένο, παρουσιάζει απόλυτα λεία επιφάνεια, για την καλή λει-
τουργία των στεγανοποιητικών στοιχείων καθώς και εκείνων της έδρασης (κουζινέτων). Εναλλα-
κτικά χρησιµοποιούµε και άξονες massif αντί χαλυβοσωλήνα, για υψηλότερες αντοχές µε µικρό-
τερες διατοµές. 

Ο κύλινδρος θα είναι και αυτός κατασκευασµένος από χαλυβοσωλήνα άνευ ραφής ικανού πά-
χους για την αντοχή σε πίεση και τις λοιπές συνθήκες λειτουργίας. Το κάτω άκρο του εµβόλου θα 
είναι ταπωµένο µε σιδηρά φλάντζα και έχει συγκολληµένο σιδερένιο δακτύλιο για να µην είναι δυ-
νατή η έξοδός του από τον κύλινδρο. 

Το κάτω άκρο του κυλίνδρου θα είναι κλειστό µε σιδερένια φλάντζα και έχει προσαρµοσµένη  κω-
νική προεξοχή για το σωστό κεντράρισµα του εµβόλου µέσα στον κύλινδρο. Στο πάνω άκρο του 
κυλίνδρου είναι προσαρµοσµένη δια κοχλιώσεως η κεφαλή η οποία φέρει 2 δακτυλίους οδηγή-
σεως για το έµβολο. Η στεγανότητα επιτυγχάνεται µε µια τσιµούχα υψηλής πίεσης, η δε είσοδος 
ξένων σωµάτων κατά την επιστροφή του εµβόλου εµποδίζεται µε µια ξύστρα. Στο πάνω µέρος 
του κυλίνδρου θα υπάρχει ένας εξαεριστήρας για περιοδική εξαέρωση και επιπλέον για τη συλλο-
γή του λαδιού που στραγγίζεται από την επιφάνεια του εµβόλου κατά την κάθοδο του η διαφεύγει 
από τους δακτυλίους στεγανότητας, υπάρχει ειδική λεκάνη περισυλλογής λαδιού. Το συλλεγόµε-
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νο λάδι µε πλαστική σωλήνα οδηγείται στη δεξαµενή λαδιού.  Στο σηµείο τροφοδοσίας του κυλίν-
δρου, που είναι ταυτοχρόνως η είσοδος και η έξοδος λαδιού σε περίπτωση υπερτάχυνσης του 
θαλάµου κατά την κάθοδο, π.χ.  διαρροές στο σωλήνα τροφοδοσίας η και θραύση. Μεταξύ κυλίν-
δρου και εµβόλoυ υπάρχει αρκετό διάκενο για την άνετη ροή του λαδιού. 

Οι προδιαγραφές του υλικού του κυλίνδρου είναι όµοιες µε του εµβόλου. Εσωτερικά είναι καθαρι-
σµένος αλλά όχι τορνιρισµένος η ρεκτιφιαρισµένος. 

Προδιαγραφές µεταλλικών εξαρτηµάτων: Υλικό ST37 DIN 2449/1629.  

Προδιαγραφές δακτυλίων οδήγησης: Υλικά PTFE / Bronze 

Ο υδραυλικός ανελκυστήρας θα φέρει πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση (γενικό πίνακα, πίνακα 
φωτισµού, εγκατάταση φωτισµού του φρεατίου, παροχή πίνακα ανελκυστήρα από πλησιέστερο 
πίνακα) , η οποία περιλαµβάνεται στην τιµή. Ο Γενικός Πίνακας κινήσεως θα τοποθετηθεί στο 
µηχανοστάσιο κοντά στην είσοδο και θα συνοδεύεται µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα.  Ο πίνα-
κας φωτισµού θα τοποθετηθεί δίπλα στον Γενικό Πίνακα µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα. Θα 
έχει µετασχηµατιστή 220/42 για τον φωτισµό του θαλάµου. Ο πίνακας χειρισµού θα τοποθετηθεί 
σε κλειστό µεταλλικό κιβώτιο και θα περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα. Τα χειριστήρια θα 
έχουν τις κατάλληλες επαφές και όλες τις απαιτούµενες φωτεινές ενδείξεις. 

 

 

Ο έλεγχος και οι δοκιµές παραλαβής θα γίνουν από αρµόδια πρόσωπα (ΕΛΟΤ ΕΝ81.1 παρά-
γραφος 16.1). 

O ανελκυστήρας θα υπόκειται σε τακτικό έλεγχο και συντήρηση από εξουσιοδοτηµένο άτοµο, 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς (Β∆. 37/23.12.65 άρθρα 20,26, ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 Παράρτηµα Ε. α). 
Οποιεσδήποτε µετατροπές που θα γίνονται µετά την παράδοση του ανελκυστήρα πρέπει να µε-
λετώνται, αποφασίζονται και κατασκευάζονται µόνο από αρµόδια πρόσωπα και να αναγράφονται 
στο τεχνικό µέρος του µητρώου η του φακέλου του ανελκυστήρα (ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 παραγ. Ε.2). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοχη του ανελκυστήρα να προσκοµίσει εγκεκριµένο µη-
τρώο του ανελκυστήρα από τους αρµόδιους φορείς. 

 
O ανελκυστήρας θα διαθέτει ενσωµατωµένο σύστηµα αυτόµατου απεγκλωβισµού που ενεργοποιείται 
από σύστηµα σφραγισµένων επαναφορτιζόµενων συσσωρευτών (µπαταριών). Η συσκευή αυτή θα 
διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας του ανελκυστήρα µε µειωµένη ταχύτητα και θα σταθµεύει 
στην αµέσως επόµενη στάση µε τις θύρες φρέατος και θαλάµου ανοικτές σε περίπτωση που υπάρχει 
διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος 
Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος µεταξύ δύο ορόφων: 

1. Ο θάλαµος θα κατεβαίνει ή ανεβαίνει (ανάλογα µε το φορτίο που έχει µέσα) στην αµέσως ε-
πόµενη στάση 

2. Θα ενεργοποιείται στην κοµβιοδόχο θαλάµου φωτισµός ενδείξεως ανάγκης, ο οποίος υπο-
δεικνύει την έναρξη της διαδικασίας 

3. Ο θάλαµος θα σταµατά στον πλησιέστερο όροφο 

4. Οι θύρες θαα νοίγουν και παραµένουν ανοιχτές επιτρέποντας στους επιβάτες να εξέλθουν 
από τον θάλαµο 

 

 

Ο ανελκυστήρας στο σύνολό του θα είναι κατάλληλος για χρήση από άτοµα ΑΜΕΑ (αποστάσεις 
κοµβίων, διαστάσεις θυρών και θαλάµου κτλ). Λόγω περιορισµού του µεγιστου βάθους φρέατος, 
ο ανελκυστήρας θα είναι χαµηλών αποκλήσεων ή αναλόγου τύπου (µέγιστο βάθος φρεατίου 
40εκ) 

 

Στο φρεάτιο θαλάµου, διαστάσεων 170Χ210εκ, θα δηµιουργηθεί εσωτερικά πλαίσιο στήριξης κα-
τασκευασµένο από σιδηροδοκούς και σχεδιασµένο κατά τρόπο ώστε να παρέχεται µια άκαµπτη υπο-
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στήριξη / αγκίρωση των απαραιτήτων εξαρτηµάτων του ανελκυστήρα (οδηγοί, τροχαλία, εµβολο 
κτλ). Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την κατασκευή να προσκοµίσει πλήρη στατικό υπολογισµό 
για τον υπολογισµό της ανωτέρω σιδηροκατασκευής. Η τιµή της ανωτέρω σιδηροκατασκευής δεν 
περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο, αλλά τιµολογείται µε διαφορετικό άρθρο.. 

Ο θάλαµος θα είναι άριστης ποιότητας και πολυτελούς κατασκευής, Η ψευδοροφή θα περιλαµ-
βάνει inox καθρέπτη και 4 λάµπες φθορισµού. Το πάτωµα θα αποτελείται από τεχνογρανίτη 
daino reale, Θα διαθέτει ξύλινη κουπαστή και καθρέπτη κατά το ¾ του ύψους. Ο θάλαµος θα δι-
αθέτει επένδυση µε ξύλο δρυος σε χρώµα λούστρου. (Ενδεικτικός τύπος ATHENA A510).  

Όλα τα τµήµατα του ανελκυστήρα (κινητήρας, υδρ.αντλία, εµβολο, θύρες, θάλαµος) θα είναι της 
απολύτου έγκρισης της τεχνικής υπηρεσίας. 

 

 

 

 

Χίος Ιούλιος 2015 

 

 

 

 

Κων/νος Παρθενίδης 

Μηχ/γος Μηχανικός µε βαθµό Ε’ 

 

Θεωρήθηκε 

Χίος, Ιούλιος 2015 

 

 

 

Ελευθέριος Παπαλάνης 

Πολ/κος Μηχανικός µε βαθµό Β’ 

 

 

 

 

 


