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∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  6  1 ΓΕΝΙΚΑ Αντικείµενο του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών είναι η διατύπωση των ειδικών τεχνικών όρων σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τα εγκεκριµένα από τον Κύριο του Έργου τεύχη και σχέδια της µελέτης, θα εκτελεστεί το υπόψη έργο.  Επισηµαίνεται ότι µε την υπ’ αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ Β 2221 30.7.2012 έχει τεθεί υποχρεωτική η ισχύς των ΕΤΕΠ σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα και Μελέτες ενώ µε την Υπουργική Απόφαση ∆22/4193/2019 «Έγκριση εβδοµήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 4607 Β/13.12.2019), τέθηκαν ξανά σε υποχρεωτική εφαρµογή οι 68 ΕΤΕΠ που ήταν σε αναστολή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα και Μελέτες ενώ προστέθηκαν και δύο νέες ΕΤΕΠ. Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελείται από δύο επιµέρους τµήµατα. Στην παράγραφο 2 του παρόντος παρατίθεται πίνακας των εγκεκριµένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) οι οποίες βρίσκουν εφαρµογή στον παρόν έργο. Οι αναλυτικές περιγραφές των ΕΤΕΠ υπάρχουν αναρτηµένες στην ιστοσελίδα την ΓΓ∆Ε (www.ggde.gr). Στην παράγραφο 3 του παρόντος υπό τον τίτλο Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές παρατίθενται συµπληρωµατικοί όροι των ΕΤΕΠ και τεχνικές προδιαγραφές για τα αντικείµενα που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ.   



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  7  2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) Παρατίθεται πίνακας των εγκεκριµένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), οι οποίες βρίσκουν εφαρµογή στις εργασίες του παρόντος έργου. Στην τελευταία στήλη του κατωτέρω πίνακα παρουσιάζεται η αντιστοιχία της Συµπληρωµατικής Τεχνικής Προδιαγραφής που συµπληρώνει την ισχύουσα ΕΤΕΠ.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) α/α ΦΕΚ ΚΩ∆. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + Tίτλος ΕΤΕΠ                                    Απόδοση στην Αγγλική Συµπληρωµατικές Τεχνικές προδιαγραφές 1 01-01-01-00 Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος Concrete production and transportation   2 01-01-02-00 ∆ιάστρωση σκυροδέµατος Concrete casting   3 01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέµατος Concrete curing   4 01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος Work site concrete batching plants   5 01-01-05-00 ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος Concrete compaction by vibration   7 01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών Mass concrete   8 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος Steel reinforcement for concrete   11 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) Concrete formwork   15 02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων General excavations for Road and Hydraulic works   17 02-04-00-00 Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων Excavations for foundation works   19 02-06-00-00 Ανάπτυξη - εκµετάλλευση λατοµείων και δανειοθαλάµων Quarry sites and borrow areas development and exploitation   21 02-07-02-00 Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων Refill of excavations for foundation works   30 03-03-01-00 Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου Coatings using in-situ mortars   33 03-05-02-01 Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα Roof coverings with self supporting metal sheet products   



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  8  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) α/α ΦΕΚ ΚΩ∆. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + Tίτλος ΕΤΕΠ                                    Απόδοση στην Αγγλική Συµπληρωµατικές Τεχνικές προδιαγραφές 54 03-08-02-00 Σιδηρά κουφώµατα Steel windows and doors   62 03-10-01-00 Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος Concrete painting   85 04-05-06-01 Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα Dry powder and carbon dioxide portable fire extinguishers ΣΤΠ ΗΜ-03 86 04-05-07-01 Αυτοδιεγειρόµενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως Dry powder automatic fire extinguishers ΣΤΠ ΗΜ-03 87 04-05-08-00 Πυροσβεστικοί σταθµοί Fire stations (closets) ΣΤΠ ΗΜ-03 92 04-20-01-01 Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Electrical installation piping with steel conduits ΣΤΠ ΗΜ-01 93 04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Electrical installation piping with plastic conduits ΣΤΠ ΗΜ-01 94 04-20-01-03 Εσχάρες και σκάλες καλωδίων Cable trays and ladders for cables ΣΤΠ ΗΜ-01 95 04-20-01-06 Πλαστικά κανάλια καλωδίων Plastic cable trunking ΣΤΠ ΗΜ-01 96 04-20-02-01 Αγωγοί - καλώδια διανοµής ενέργειας Power distribution cables ΣΤΠ ΗΜ-01 108 05-02-01-00 Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα Kerbs, gutters and roadside concrete lined drainage ditches   109 05-02-02-00 Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσειςπεζοδροµίων και πλατειών Paving slabs and cobblestones forpedestrian areas   118 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώµατος από ασύνδετα αδρανή υλικά Road pavement layers with unbound aggregates   122 05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη Asphalt pre-coating   123 05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers   138 05-07-01-00 Υποδοµή οδοφωτισµού Infrastructure for road lighting ΣΤΠ ΗΜ-01 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  9  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) α/α ΦΕΚ ΚΩ∆. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + Tίτλος ΕΤΕΠ                                    Απόδοση στην Αγγλική Συµπληρωµατικές Τεχνικές προδιαγραφές 139 05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα Road lighting columns and fixtures ΣΤΠ ΗΜ-01 172 08-01-01-00 Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων Ditch and channel excavations   174 08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων Trench excavations for utility networks   175 08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων Underground utilities trench backfilling   201 08-06-02-02 ∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u- PVC pressurized u-PVC pipe networks for sewage ΣΤΠ ΗΜ-04 218 08-07-01-04 Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο Ductile iron gully tops   220 08-07-01-06 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιοµηχανικής προέλευσης Factory produced floor drainage channels   233 08-10-01-00 Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων Work-site water pumping ΣΤΠ ΗΜ-05 234 08-10-02-00 Αντλήσεις βορβόρου - λυµάτων Wastewater and sludge pumping ΣΤΠ ΗΜ-05    



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  10  3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι συµπληρωµατικές τεχνικές προδιαγραφές, όπου αυτό επιβάλλεται λόγω του αντικειµένου και µε βάση τις απαιτήσεις της µελέτης ή όπου το αντικείµενο δεν καλύπτεται µε εγκεκριµένη ΕΤΕΠ, ενώ στα κεφάλαια που ακολουθούν δίνονται οι συµπληρωµατικές προδιαγραφές. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ Α/Α  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 1 ΣΤΠ ΠΜ-01 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ - 2 ΣΤΠ ΠΜ-02 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - 3 ΣΤΠ ΠΜ-03 ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) - 4 ΣΤΠ ΠΜ-04 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ - 5 ΣΤΠ ΠΜ-05 ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ - 6 ΣΤΠ ΠΜ-06 ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ - 7 ΣΤΠ ΠΜ-07 ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ - 8 ΣΤΠ ΠΜ-08 ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ - 9 ΣΤΠ ΠΜ-09 ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ - 10 ΣΤΠ ΠΜ-10 ΓΕΩΫΦΑΣΜΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ - 11 ΣΤΠ ΠΜ-11 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - 12 ΣΤΠ ΠΜ-12 ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ - 13 ΣΤΠ ΠΜ-13 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ - 14 ΣΤΠ ΗΜ-01 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 04-20-01-01 04-20-01-02 04-20-01-03 04-20-01-06 04-20-02-01 05-07-02-00 05-07-01-00 15 ΣΤΠ ΗΜ-02 ∆ΙΚΤΥΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ - 16 ΣΤΠ ΗΜ-03 ∆ΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ  04-05-06-01 04-05-07-01 04-05-08-00 17 ΣΤΠ ΗΜ-04 ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  - 18 ΣΤΠ ΗΜ-05 ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 08-10-01-00 08-10-02-00  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  11  4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π-Μ 4.1 ΣΤΠ ΠΜ - 01: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 4.1.1 Αντικείµενο Η τεχνική αυτή προδιαγραφή αναφέρεται στην στρώση συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης 4.1.2 Εκτελούµενες εργασίες Επί των υποκειµένων ασφαλτικών στρώσεων, αφού καθοριστούν πλήρως, θα εφαρµόζεται συγκολλητική επάλειψη µε µηχανικό αυτοκινούµενο διανοµέα για την επίτευξη καλύτερης σύνδεσης των δύο ασφαλτικών στρώσεων. Σε νέες κατασκευές και εφόσον οι εργασίες διάστρωσης των επαλλήλων ασφαλτικών στρώσεων γίνονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και η επιφάνεια διατηρείται καθαρή, η εφαρµογή συγκολλητικής επάλειψης, κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας, µπορεί να παραληφθεί. Μετά τον ψεκασµό της συγκολλητικής επάλειψης, η επιφάνεια θα αφήνεται να στεγνώσει µέχρι να αποκτήσει τις κατάλληλες συγκολλητικές ιδιότητες για να δεχθεί την υπερκείµενη ασφαλτική στρώση. Τα υλικά της ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης θα έχουν βάση ασφαλτικά γαλακτώµατα κατάλληλης κατά περίπτωση σύνθεσης. Ο ψεκασµός, θα γίνεται κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται οµοιόµορφη κατανοµή του ασφαλτικού υλικού και πλήρης κάλυψη της επιφάνειας. Όταν ο ψεκασµός µε το διανοµέα γίνεται σε δύο ή περισσότερες λωρίδες, η ποσότητα του ασφαλτικού υλικού στις θέσεις επικάλυψης των λωρίδων δεν θα υπερβαίνει την προκαθορισµένη ποσότητα. Το επιπλέον ασφαλτικό υλικό θα διασκορπίζεται ή θα αποµακρύνεται χειρονακτικά (π.χ. µε χρήση βούρτσας). Μέχρι την εφαρµογή της υπερκείµενης στρώσης, ο Ανάδοχος θα λαµβάνει µέτρα προστασίας της συγκολλητικής επάλειψης από κάθε φθορά. Αν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι έχει λάβει χώρα απώλεια της συγκολλητικής ικανότητας, θα εφαρµόζεται πρόσθετη συγκολλητική επάλειψη, σύµφωνα µε τις οδηγίες της. Εάν η συγκολλητική επάλειψη αλλοιωθεί ή φθαρεί από βροχή ή σκόνες, τότε θα αφήνεται να στεγνώσει και θα εφαρµόζεται νέα ελαφρά συγκολλητική επάλειψη. Οι επιφάνειες κατασκευών, κρασπέδων και άλλων στοιχείων της οδού στην περιοχή των ψεκασµών θα προστατεύονται ώστε να αποφεύγεται η ρύπανσή τους. Χειρονακτικός ψεκασµός επιτρέπεται µόνο σε δυσπρόσιτες περιοχές διάστρωσης και έπειτα από σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας. 4.1.3 Επιµέτρηση-πληρωµή Η επιµέτρηση γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  12  Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 
• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο διανοµέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).     



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  13  4.2 ΣΤΠ ΠΜ - 02: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 4.2.1 Αντικείµενο Οι εργασίες περιγράφουν την κατασκευή τυποποιηµένης περίφραξης περιµετρικά του χώρου σύµφωνα µε τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ). 4.2.2 Εκτέλεση εργασιών Περιµετρικά του χώρου, κατασκευάζεται ισχυρή περίφραξη, η οποία είναι πακτωµένη σε βάση από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, σύµφωνα µε τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), από γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα, στερεωµένο σε φυγοκεντρικούς πασσάλους από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37, ή γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm (σπειρώµατος: thread size R = 1 ½΄΄, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώµατος 3,2 mm), ανά αποστάσεις έως 2,50 m, πακτωµένους στο έδαφος µε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.  4.2.3 Επιµέτρηση και πληρωµή Τιµή ανά µέτρο µήκους έτοιµης περίφραξης. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια και µεταφορά σην θέση κατασκευής της περίφραξης του συρµατοπλέγµατος, των πασσάλων και των λοιπών απαιτουµένων υλικών 
• η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η διευθέτηση της στάθµης του εδάφους στη θέση τοποθέτησης της περίφραξης 
• η συλλογή και αποµάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών  
• η τοποθέτηση, ευθυγράµµιση και πάκτωση των πασσάλων µε σκυρόδεµα 
• η τοποθέτηση και στερέωση του συρµατοπλέγµατος και του σύρµατος τάνυσης 
• η τοποθέτηση των απαιτουµένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων  
• οι τυχόν φθορές και αποµειώσεις των ενσωµατουµένων υλικών  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  14  4.3 ΣΤΠ ΠΜ - 03: ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) 4.3.1 Αντικείµενο Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή υπογείων δικτύων ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) κλάσης PE 80 και PE 100.  4.3.2 Κριτήρια αποδοχής ενσωµατούµενων υλικών 4.3.2.1 Ενσωµατούµενα υλικά Τα υλικά που ενσωµατώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) είναι: • Σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) από πρώτες ύλες 2ης και 3ης γενιάς. • Ειδικά τεµάχια από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ίδιων ιδιοτήτων µε τους σωλήνες, ή λοιπά υλικά. Οι σωλήνες ονοµαστικής πίεσης µεγαλύτερης των 16 atm κατασκευάζονται κατά κανόνα από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (PE 100).  Η ονοµαστική πίεση των σωλήνων δεν πρέπει να συγχέεται µε την κλάση του υλικού (PE 80, PE 100). Το πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας HDPE (High Density Polyethylene), το πολυαιθυλένιο χαµηλής ποιότητας LDPE (Low Density Polyethylene) και το πολυπροπυλένιο (PP) υπάγονται στην κατηγορία των πολυολεφινών. Τα πολυαιθυλένια είναι θερµοπλαστικά, δηλαδή µπορούν να µορφοποιηθούν θερµαινόµενα και να επαναστερεοποιηθούν οσεσδήποτε φορές. Το µοριακό βάρος του πολυαιθυλενίου κυµαίνεται από 2000 έως 40.000.  Οι τυπικές ιδιότητες των υλικών HDPE παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  Ιδιότητα Μονάδα Μέθοδος δοκιµής Τιµή ∆είκτης ροής MFI 190/5 g/10min ΕΝ ISO 1133:2000-021 0,3 - 0,7 Μηχανικές ιδιότητες σε θερµοκρασία 23°C και σχετική υγρασία 50% Όριο διαρροής Ν/mm2 ΕΝ ISO 527-1:19962 22 Επιµήκυνση στο σηµείο διαρροής % ΕΝ ISO 527-1:19962 15 Αντοχή εφελκυσµού στην θραύση Ν/mm2 Ταχύτητα δοκιµής 32 Επιµήκυνση στην θραύση % 125 mm/min >800 Αντοχή στην κάµψη Ν/mm2 ΕΝ ISO 178:20033 28 Μέτρο κάµψεως Ν/mm2  800 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  15  Ιδιότητα Μονάδα Μέθοδος δοκιµής Τιµή Σκληρότητα Shore D - DΙΝ 53505:2000-084 60 Αντοχή σε κρούση - ΕΝ ISO 8256:20045 χωρίς θραύση Θερµικές ιδιότητες Περιοχή τήξεως °C  130 Συντελεστής γραµµικής διαστολής Κ-1 ASTM D 696-036 1.7*10-4 Θερµική αγωγιµότητα στους 20°C W / m • Κ DIN 52612-17 0.43 Ηλεκτρικές ιδιότητες σε θερµοκρασία 20°C και σχετική υγρασία 50%. Ειδική αντίσταση Ω • cm ASTM D257-998 > 1016 Επιφανειακή αντίσταση Ω ASTM D257-998 > 1013 1 Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics (ISO 1133:1997) -- Πλαστικά - Προσδιορισµός της µαζικής παροχής τήγµατος (MFR) και ογκοµετρικής παροχής τήγµατος (MVR) των θερµοπλαστικών 2 Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles (ISO 527-1:1993 including Corr 1:1994). -- Πλαστικά. Προσδιορισµός εφελκυστικών ιδιοτήτων. Μέρος 1: Γενικές αρχές. 3 Plastics - Determination of flexural properties (ISO 178:2001) -- Πλαστικά. Προσδιορισµός καµπτικών ιδιοτήτων.  4 Testing of rubber - Shore A and Shore D hardness test -- Μέθοδοι δοκιµής σκληρότητας ελαστικού Shore A και Β. 5 Plastics - Determination of tensile-impact strength (ISO 8256:2004) -- Πλαστικά. Προσδιορθσµός εφελκυστικής αντοχής από κρουστικά φορτία. 6 Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -30°C and 30°C With a Vitreous Silica Dilatometer -- Πρότυπη δοκιµή προσδιορισµού της γραµµικής θερµικής διαστολής των πλαστικών µεταξύ -30°C και 30°C, µε χρήση παραµορφωσιµέτρου. 7 Testing of Thermal Insulating Materials; Determination of Thermal Conductivity by the Guarded Hot Plate Apparatus; Test Procedure and Evaluation. ∆οκιµές θερµοµονωτικών υλικών 8 Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials -- Πρότυπη δοκιµή ηλεκτρικής αντίστασης και αγωγιµότητας µονωτικών υλικών (τό πρότυπο DIN 53482 έχει αποσυρθεί, χωρία να αντικατασταθεί)  4.3.3 Εφαρµοζόµενα πρότυπα και προδιαγραφές Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ύδρευσης 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  16  EN 12201-1:2003   Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 1: General -- Συστήµατα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 1: Γενικότητες. EN 12201-2:2003   Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes - - Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Μέρος 2: Σωλήνες. EN 12201-3:2003  Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings -- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Μέρος 3: Εξαρτήµατα.  EN 12201-4:2001   Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves -- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Μέρος 4: Βάνες. EN 12201-5:2003   Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system. -- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Μέρος 5: Καταλληλότητα συστηµάτων  Πρότυπα για σωλήνες δικτύων οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση για σωλήνες υπογείων και υπέργειων δικτύων EN 13244-1:2002   Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 1: General -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων και υπέργειων δικτύων, ύδρευσης, αποστράγγισης και αποχέτευσης, από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 1: Γενικά EN 13244-2:2002   Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων και υπέργειων δικτύων, ύδρευσης, αποστράγγισης και αποχέτευσης, από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 2: Σωλήνες. EN 13244-3:2002  Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings -- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα οµβρίων και ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (PE)- Μέρος 3: Εξαρτήµατα, σύνδεσµοι 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  17  EN 13244-4:2002  Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves -- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα οµβρίων και ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (PE)- Μέρος 4: ∆ικλείδες EN 13244-5:2002   Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system -- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα οµβρίων και ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (PE)- Μέρος 5: Καταλληλότητα συστηµάτων.  Πρότυπα εξαρτηµάτων EN 1680:1997  Plastics piping systems - Valves for polyethylene (PE) piping systems – Test method for leaktightness under and after bending applied to the operating mechanisms -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - Βαλβίδες για συστήµατα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιµής για στεγανότητα υπό κάµψη του µηχανισµού λειτουργίας και µετά από αυτή. EN 10284:2000  Malleable cast iron fitting with compression ends for polyethylene (PE) piping systems -- Λυόµενοι σύνδεσµοι µαλακού χυτοσιδήρου για συστήµατα σωληνώσεων πολυαιθυλενίου (PE). EN 12100:1997  Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for resistance to bending between supports -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - Βαλβίδες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιµής της αντοχής σε κάµψη µεταξύ στηριγµάτων.  Πρότυπα δοκιµών EN 12099  Plastics Piping Systems - Polyethylene Piping Materials and Components - Determination of Volatile Content -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - Υλικά και συστατικά µέρη σωληνώσεων πολυαιθυλενίου – Προσδιορισµός της περιεκτικότητας των πτητικών. EN 921:1994  Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - Determination of resistance to internal pressure at constant temperature -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - Θερµοπλαστικοί σωλήνες - Προσδιορισµός της αντοχής σε εσωτερική πίεση υπό σταθερή θερµοκρασία. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  18  EN 12119:1997  Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for resistance to thermal cycling -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων – Βάνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιµής για την αντοχή σε κυκλική θερµική εναλλαγή.  4.3.4 Αποδεκτά υλικά σωλήνων 4.3.4.1 Γενικά Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και εξαρτηµάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (ΕΝ) και θα παράγονται σύµφωνα µε αυτές. Προϊόντα από άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη – µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, θεωρούνται ισοδύναµα, συµπεριλαµβανοµένων των δοκιµών και ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής, όταν µε αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθµό επαρκώς η απαιτούµενη στάθµη προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης. Για την αποδοχή των προτεινοµένων σωλήνων και εξαρτηµάτων προς ενσωµάτωση στο έργο ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο µε τα ακόλουθα στοιχεία: - παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων HDPE, - πιστοποιητικά από αναγνωρισµένο φορέα /εργαστήριο σύµφωνα µε τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις (ΕΝ ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories -- Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων), από τα οποία θα προκύπτει συµµόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων  - πίνακες/ στοιχεία αναλόγων εφαρµογών των προϊόντων, - πίνακες διαστάσεων/ χαρακτηριστικών των παραγοµένων προϊόντων, - σχέδια λεπτοµερειών των ειδικών τεµαχίων και των συνδέσµων του συστήµατος που παράγει το εργοστάσιο, - οδηγίες εγκατάστασης/ σύνδεσης. Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ’ ελάχιστον θα περιλαµβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείµενα/ στοιχεία στην Αγγλική. Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα θα έχουν κατασκευαστεί µε πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 9000:2000- 12 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary -- Συστήµατα διαχείρισης ποιότητος - Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία. Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατά τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα πόσιµου νερού, από επίσηµη Αρχή, Οργανισµό ή Ινστιτούτο χώρας της ΕΕ (π.χ. DVGW, Drinking Water Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming pools). 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  19  Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάµηνο πριν την προσκόµισή τους στο έργο προς τοποθέτηση.  4.3.5 Σήµανση σωλήνων Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήµανσης χρώµατος λευκού αντιδιαµετρικά τυπωµένες και ανά µέτρο µήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική µορφή π.χ για PE 100: Φορέας Έργου – ΑΓΩΓΟΣ HDPE/ Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ PN 12,5 XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 = όπου: HDPE = πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ = εξωτερική διάµετρος Χ πάχος τοιχώµατος PN 12,5 = κλάση πίεσης σε atm ή bar XXXX = όνοµα κατασκευαστή YYYY = χρόνος παραγωγής από την µία πλευρά και αύξων αριθµός µήκους από την αντιδιαµετρική ZZZZ = τα εφαρµοζόµενα πρότυπα για την παραγωγή και την δοκιµασία των σωλήνων στο εργοστάσιο των σωλήνων αυτών και για τον έλεγχο αυτών PE 100 = η κατάταξη της πρώτης ύλης  4.3.6 Μέθοδος κατασκευής– Απαιτήσεις τελειωµένης εργασίας 4.3.6.1 Μεταφορά και αποθήκευση υλικών Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων θα γίνεται µε προσοχή για την αποφυγή φθορών. Τα οχήµατα µεταφοράς θα έχουν µήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να µην εξέχουν από την καρότσα. Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιµοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά µηχανήµατα. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση µε ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση συρµατόσχοινου ή αλυσίδων για τους χειρισµούς των σωλήνων. Οι χειρισµοί θα γίνονται υποχρεωτικά µε ιµάντες (σαµπάνια). Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη (π.χ. διάταξη πυραµίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραµορφώσεις λόγω υπερκείµενου βάρους. Κάθε διάµετρος θα στοιβάζεται χωριστά. Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεµάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραµένουν στα κιβώτια συσκευασίας τους. Επισηµαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: α) Η µεγάλη παραµονή σε υψηλές θερµοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η µέγιστη παραµονή των µπλε σωλήνων στο ύπαιθρο σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις µήνες. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  20  β) Η ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας περιφερειακά στην διατοµή, καθ’ όσον µπορεί να προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισµό στον σωλήνα. γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον µπορεί να προκαλέσει παραµόρφωση (πλάτυνση) της διαµέτρου. δ) Το σύρσιµο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες φορτοεκφορτώνονται µε συρµατόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις. ε) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευµένων σωλήνων (π.χ. εσφαλµένη στοίβαση). Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, µε επαφή των σωλήνων κατά γενέτειρα.Η κάτω στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ΄ όλο το µήκος των σωλήνων. Κατά την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και διαµέτρων, οι πλέον άκαµπτοι θα διατάσσονται στο κάτω µέρος της στοίβας. Αν οι σωλήνες έχουν προδιαµορφωµένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά θα προεξέχουν. Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα προστατεύονται από χτυπήµατα. Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται για την µεταφορά των σωλήνων θα έχουν καρότσα µε λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχµηρών αντικειµένων που θα µπορούσαν να τραυµατίσουν τους σωλήνες.  4.3.7 Τοποθέτηση σωλήνων στο όρυγµα Ο πυθµένας του ορύγµατος θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα βάθη και κλίσεις από την εγκεκριµένη µελέτη, θα είναι επίπεδος και απαλλαγµένος από πέτρες. Οι σωλήνες τοποθετούνται επί αµµοχαλικώδους στρώσης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη. Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνεται µε χρήση ιµάντων. Η χρήση µεταλλικών αλυσίδων, καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών εξαρτηµάτων που µπορεί να βλάψουν την προστατευτική επένδυση απαγορεύεται. Η εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόµενο, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψοµετρικά δεν θα υπερβαίνει τις γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος των χρησιµοποιουµένων συνδέσµων, και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα εξής όρια : Φ 500 mm: 3,0ο Φ 600 έως 900 mm: 2,0ο Φ 1000 έως 1400 mm: 1,0ο Φ 1400 mm: 0,5ο Κατά την επίχωση του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα διευθετούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να περιβάλλουν τον αγωγό και να συµπληρώνουν πλήρως το διάκενο µεταξύ σωλήνος και ορύγµατος (πλήρες πλευρικό σφήνωµα αγωγού). Στην συνέχεια η στρώση εγκιβωτισµού του σωλήνα θα συµπυκνώνεται επαρκώς µε χρήση ελαφρού δονητικού εξοπλισµού. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  21  Καθ’ όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισµού των σωλήνων ο Ανάδοχος θα λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε αιτία. Σε κάθε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο άκρο θα εµφράσσεται για προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών.  4.3.8  Σύνδεση σωλήνων Η µέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο µεταξύ τους όσο και µε τα ειδικά τεµάχια ΡΕ εξαρτάται από την διάµετρο και την πίεση λειτουργίας τους. Για διαµέτρους σωλήνων έως και Φ225 και πίεση λειτουργίας έως 12,5 bar κατά κανόνα η σύνδεση γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding). Για µεγαλύτερες διαµέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας εφαρµόζεται η µετωπική θερµική συγκόλληση (butt fusion welding). Το ΡΕ συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση τήξης, στους 220 οC και υπό πίεση δηµιουργούνται νέοι δεσµοί µεταξύ των µορίων του ΡΕ και έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο διαφορετικών τεµαχίων σωλήνων, η κατανοµή των φορτίων σε ολόκληρο το µήκος της σωληνογραµµής και η διατήρηση λείας εσωτερικής επιφάνειας.  4.3.9 ∆οκιµές στεγανότητας 4.3.9.1 Γενικά Οι δοκιµές στεγανότητας θα γίνονται µετά από την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων στο όρυγµα, την κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεµαχίων και συσκευών και την µερική επαναπλήρωση του ορύγµατος. Οι δοκιµές διακρίνονται σε: • προδοκιµασία, • κύρια δοκιµή υπό πίεση, • γενική δοκιµή ολόκληρου του δικτύου. Κατά την διάρκεια των δοκιµών το µη επιχώµενο τµήµα των ορυγµάτων θα παραµένει ξηρό. Τυχόν εµφάνιση υδάτων στο όρυγµα θα αντιµετωπίζεται µε αντλήσεις. Το µήκος του τµήµατος δοκιµής θα είναι της τάξης των 500 έως 1000 m ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα άκρα των τµηµάτων του προς δοκιµή δικτύου θα κλείνουν ερµητικά µε φλαντζωτές τάπες. Το προς δοκιµή τµήµα θα πληρούται µε νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης εξαέρωσή του. Το αντλητικό συγκρότηµα εισπίεσης θα είναι εφοδιασµένο µε ογκοµετρική διάταξη (όργανο ή καταγραφικό) 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  22  µετρήσεων, ακριβείας ± 1 lt και αυτογραφικό µανόµετρο µε ακρίβεια ανάγνωσης 0,1 atm. Τα όργανα θα φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 µηνών) πιστοποιητικό βαθµονόµησης από αναγνωρισµένο εργαστήριο. Η εκτέλεση της δοκιµασίας θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό. ∆εν επιτρέπεται να εκτελείται καµία εργασία στο σκάµµα κατά την ώρα που το τµήµα βρίσκεται υπό δοκιµασία.  4.3.9.2 Προδοκιµασία Αφού πληρωθεί µε νερό το υπό δοκιµή τµήµα, παραµένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική πίεση. Αν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σηµείο/α διαρροής, θα επισκευασθεί η ζηµία και θα επαναληφθεί η δοκιµή.  4.3.9.3 Κυρίως δοκιµασία πίεσης Αν κατά την προδοκιµασία δεν παρατηρηθούν µετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές ύδατος, επακολουθεί η κυρίως δοκιµή υπό πίεση. Η εφαρµοστέα πίεση δοκιµής καθορίζεται από την µελέτη ή ορίζεται σε 150% της ονοµαστικής πίεσης (ΡΝ) των σωλήνων. Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαµβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δηµιουργίας θυλάκων αέρα. Η ολική διάρκεια της δοκιµασίας δεν θα είναι µικρότερη από 12 ώρες. Η κυρίως δοκιµή θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη από 0,10 atm και δεν παρατηρηθούν παραµορφώσεις του δικτύου. Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη του ορίου αυτού ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση για τον εντοπισµό ενδεχοµένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές επισκευάζονται και η δοκιµασία επαναλαµβάνεται από την αρχή. Εάν δεν εντοπισθούν διαρροές ύδατος, παρά το ότι προστίθενται ποσότητες ύδατος για την διατήρηση της πίεσης, σηµαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί αέρας στο δίκτυο, οπότε απαιτείται εκκένωση και επανάληψη της δοκιµής.  4.3.9.4 Γενική δοκιµασία Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιµασίας θα επαναπληρώνεται πλήρως το όρυγµα κατά τµήµατα, χωρίς όµως να πληρωθούν οι θέσεις συνδέσεως µεταξύ των τµηµάτων του δικτύου που υποβλήθηκαν σε κυρίως δοκιµασία πίεσης. Κατά την φάση αυτή η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα µικρότερα της ονοµαστικής προς διαπίστωση τυχόν πίεσης (η πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα µανόµετρα). Μετά την τµηµατική επαναπλήρωση των ορυγµάτων, οι σωληνώσεις θα υποστούν την τελική δοκιµασία µε πίεση ίση προς 150% της ονοµαστικής. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  23  Η διάρκεια της δοκιµασίας αυτής θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των συνδέσεων µεταξύ των χωριστά δοκιµασθέντων τµηµάτων κατά την κυρίως δοκιµή πιέσεως. Μετά την επιτυχή διεξαγωγή και της δοκιµασίας αυτής πληρούνται και τα αφεθέντα µεταξύ των τµηµάτων κενά.  4.3.9.5 Πρωτόκολλο δοκιµασιών Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσµάτων δοκιµασιών θα καταρτίζονται πρωτόκολλα που θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και του Αναδόχου.  4.3.10 Τρόπος επιµέτρησης εργασίας 4.3.10.1 Μονάδες µέτρησης περαιωµένης εργασίας Αγωγός - Αξονικό µήκος δικτύου, κατά ονοµαστική διάµετρο και κατηγορία σωλήνων µαζί µε τα ειδικά τεµάχια (εκτός εάν στα συµβατικά τεύχη προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση των ειδικών τεµαχίων). Τµήµατα σωληνώσεων που έχουν κατασκευασθεί µε διατοµές σωλήνων µεγαλύτερες από τις καθοριζόµενες στην µελέτη θα επιµετρώνται µε βάση τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαµέτρους τεµαχίων. ∆ιευκρινίζεται ότι τα µήκη των σωληνώσεων θα επιµετρώνται αξονικά χωρίς να αφαιρούνται τα µήκη των ειδικών τεµαχίων.  4.3.10.2 Περιλαµβανόµενες δαπάνες  Στις ως άνω επιµετρούµενες επί µέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την κατασκευή δικτύων σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο PE 80 ή PE 100, περιλαµβάνονται: • Η διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανικών µέσων, υλικών και συσκευών. • Η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων τους. • Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγµα. • Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων, πλύσεων κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τις δοκιµές ή τον έλεγχο προς παραλαβή. Οι εργασίες κατασκευής των προβλεποµένων σηµάτων αγκύρωσης από σκυρόδεµα και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο επιµετρώνται ιδιαίτερα και δεν συµπεριλαµβάνονται στις ως άνω τιµές µονάδος. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  24  Επίσης, δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες πλύσης/ απολύµανσης του δικτύου, οι οποίες επιµετρώνται ιδιαίτερα (όταν προβλέπεται η εκτέλεσή τους), ανά km δικτύου.    



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  25  4.4 ΣΤΠ ΠΜ - 04: ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ  4.4.1   Αντικείµενο Το παρόν κεφάλαιο αφορά την χρήση στεγανωτικής µάζας στις κατασκευές από σκυρόδεµα. Χρήση στεγανωτικού προβλέπεται, όπου αναφέρεται στη µελέτη ή και όπου συµπληρωµατικά διαταχθεί από την Επίβλεψη.  4.4.2   Τύπος Υλικού Ο τύπος και η αναλογία προσµίξεως του στεγανωτικού µάζας θα καθορισθούν από την Επίβλεψη µε βάση τις οδηγίες του Προµηθευτή. Πρέπει πάντως εκτός της αναλογίας µίξεως να διερευνάται και η επίδραση του στεγανωτικού υλικού επί των ιδιοκτητών του σκυροδέµατος και να αποκλείεται η χρήση στεγανωτικών τα οποία έχουν δυσµενή επίδραση επί του ερπυσµού και της συστολής πήξεως του σκυροδέµατος. Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήµανση CE.  4.4.3 Τρόπος επιµέτρησης εργασίας  Τιµή ανά χιλιόγραµµο προσθέτων/προσµίκτων (kg), µε βάση τις αναλογίες ανάµιξης που καθορίζονται στις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέµατος.     



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  26  4.5 ΣΤΠ ΠΜ - 05: ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 4.5.1   Αντικείµενο Η παρούσα αφορά στην προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, θραυστών υλικών λατοµείου Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 είτε για την κατασκευή νέου επιχώµατος είτε για την διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώµατος είτε για την επαναεπίχωση θεµελίων, τάφρων, C&C κλπ.  4.5.2 Περιγραφή εργασιών Τα υλικά επίχωσης θα λαµβάνονται κατ΄ αρχήν από τα πλέον κατάλληλα από τα προϊόντα εκσκαφής των ορυγµάτων και θεµελίων και µόνο όταν αυτά είναι ακατάλληλα ή δεν επαρκούν ή δεν είναι διαθέσιµα όταν απαιτούνται (σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκτέλεσης των εργασιών), θα χρησιµοποιούνται προϊόντα δανειοθαλάµων. Ο Ανάδοχος γενικώς οφείλει να προγραµµατίζει την εκτέλεση των πάσης φύσης εκσκαφών κατά τρόπο ώστε να µπορούν να αξιοποιηθούν τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών για την επίχωση των ορυγµάτων και την κατασκευή επιχωµάτων. Σε περίπτωση που, λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου, δεν καταστεί δυνατή η αξιοποίηση στις κατασκευές των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής, τότε ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθευτεί αντίστοιχες ποσότητες από δάνεια υλικά χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή. Η ταξινόµηση των εδαφών, ως προς τις εδαφοτεχνικές ιδιότητες και την ικανότητα συµπύκνωσης κατά το DIN 18196:2004-11: Earthworks and foundations - Soil classification for civil engineering purposes -- Εκσκαφές και επιχώσεις. Κατηγοριοποίηση εδαφών. έχει ως εξής:  ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατηγορίες Εδαφικών Υλικών κατά DIN 18196 Συνοπτική περιγραφή υλικού Ικανότητα συµπυκνώσεως Κατάταξη  εδαφών Μη συνεκτικά έως ελαφρώς συνεκτικά, χονδρόκοκκα και µικτόκοκκα εδάφη  V1 GW,  GI,  GE,  SW,  SI,  SE, GU, GT, SU, ST Συνεκτικά, µικτόκοκκα εδάφη V2 GU, GT, SU, ST Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη V3 UL, UM, TL, TM, TA  Τα οργανικά κλπ εδάφη των κατηγοριών (HN, HZ, F, OU, OT, OH, OK) κατά DIN 18196 δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν. Γενικώς τα υλικά επιχωµάτωσης θα είναι απαλλαγµένα από οργανικές ύλες, φύλλα, χλόη και ρίζες φυτών. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  27  Η ικανότητα συµπύκνωσης των εδαφικών υλικών εξαρτάται από την κοκκοµετρία, τη µορφή των κόκκων και την περιεκτικότητα σε νερό. Ειδικότερα: 
• Για την κατηγορία V1, βαρύνουσα σηµασία στην ικανότητα συµπύκνωσης έχει η σύνθεση των κόκκων και η µορφή τους και µικρότερη η περιεκτικότητα σε νερό. 
• Για τις κατηγορίες V2 και V3, βαρύνουσα σηµασία στη συµπύκνωση έχει η περιεκτικότητα σε νερό. 
• Η συµπύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της µικρής τους ευπάθειας στο νερό και στην αποσάθρωση είναι ευχερέστερη από ότι η συµπύκνωση των εδαφών των κατηγοριών V2 και V3. Επισηµαίνονται ακόµη τα εξής: 
• Σε πολύ υγρά ή συνεκτικά εδάφη, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο υψηλός βαθµός συµπύκνωσης. 
• Σε πολύ ξηρά εδάφη, η απαιτούµενη συµπύκνωση µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε σηµαντικά µεγαλύτερο έργο συµπύκνωσης (αριθµός διελεύσεων οδοστρωτήρων, µέγεθος οδοστρωτήρων κοκ). Κατά συνέπεια θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κατ’ αρχήν εδαφικά υλικά µη συνεκτικά, της κατηγορίας V1 και µόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει περίσσεια τέτοιων προϊόντων εκσκαφών θα χρησιµοποιούνται και εδάφη των κατηγοριών V2 και V3. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για το υλικό επίχωσης όταν προβλέπεται να αποτελέσει βάση έδρασης οδοστρωµάτων ή πρόσθετων επιχωµάτων. Ο καθορισµός του πάχους των στρώσεων εξαρτάται από τον εξοπλισµό συµπύκνωσης που θα χρησιµοποιηθεί και από την κατηγορία των χρησιµοποιούµενων εδαφικών υλικών.  Στον παρακάτω πίνακα παρέχονται γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για την εκτέλεση των εργασιών συµπύκνωσης. Τα στοιχεία του πίνακα είναι ενδεικτικού χαρακτήρα και αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές. Όταν δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα πλέον κατάλληλα κατά περίπτωση µηχανήµατα, τα αναφερόµενα πάχη ενδεχοµένως θα πρέπει να µειωθούν ενώ υπό ευνοϊκές συνθήκες είναι δυνατή και η υπέρβαση των τιµών αυτών. Ο εξοπλισµός συµπύκνωσης, το πάχος των στρώσεων και ο τρόπος συµπύκνωσης, θα αποτελούν αντικείµενο προτάσεων του Αναδόχου και εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  Για την επιλογή του εξοπλισµού θα λαµβάνονται υπόψη οι διαστάσεις της προς συµπύκνωσης επιφάνειας και η γενική απαίτηση διάστρωσης των προϊόντων κατά οµοιόµορφες στρώσεις. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  28  Η επίχωση πρέπει να γίνεται εν ξηρώ. Κατά συνέπεια ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το σκάµµα από επιφανειακά και υπόγεια νερά. Η υγρασία του υλικού πλήρωσης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη συµπύκνωση. Υλικά µε αυξηµένη υγρασία δεν θα χρησιµοποιούνται πριν στεγνώσουν επαρκώς. Η αποµάκρυνση των τυχόν µέσων αντιστήριξης πρανών θα γίνεται σταδιακά και µε τρόπο ώστε αφενός µεν να αποφεύγεται χαλάρωση και κατάπτωση των πρανών και αφετέρου να διευκολύνεται η διάστρωση και συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης του σκάµµατος. Ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης θα είναι τουλάχιστον ίσος προς 92% της µέγιστης πυκνότητας της λαµβανοµένης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13286-2:2004 Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for the determination of the laboratory reference density and water content - Proctor compaction. -- Μίγµατα µη σταθεροποιηµένα και σταθεροποιηµένα µε υδραυλικές κονίες. Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιµής για τον προσδιορισµό της εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς και του ποσοστού υγρασίας. Συµπύκνωση Proctor, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά από την Μελέτη.  4.5.3 Τρόπος επιµέτρησης Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετράτε σε όγκο κατασκευαζόµενου επιχώµατος µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων. Στη τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνονται: - Η προµήθεια των αδρανών, - Η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, - Η διάστρωση, και η διαµόρφωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια.  Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.    



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  29  4.6 ΣΤΠ ΠΜ-06: ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ 4.6.1 Αντικείµενο Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στη µόνωση των εξωτερικών επιφανειών του σκυροδέµατος των υπογείων χώρων αντλιοστασίων, φρεατίων κ.λπ., όπου προβλέπεται από τη µελέτη του έργου, για την προστασία από υγρασία. Θα γίνεται επάλειψη µε ασφαλτικό υλικό (ασφαλτικό γαλάκτωµα).   4.6.2 Περιγραφή και εκτέλεση Η εργασία αυτή θα εκτελεσθεί όπου καθορίζεται στα σχέδια και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας Επίβλεψης. Το ασφαλτικό υλικό επάλειψης θα είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας Επίβλεψης. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση σχετική περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης και τεχνικές προδιαγραφές του υλικού που προστίθεται να χρησιµοποιήσει. Το οποίο υλικό θα είναι σε κάθε περίπτωση, προελεύσεως εργοστασίου ειδικευµένου στην παραγωγή τέτοιων µονωτικών υλικών. Είναι δυνατόν µετά από πρόταση του Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης να εφαρµοστεί και άλλο ισοδύναµο ή αποτελεσµατικότερο σύστηµα στεγανοποίησης, χωρίς όµως ο Ανάδοχος να έχει δικαίωµα για πρόσθετη αποζηµίωση για το λόγο αυτό.  4.6.3 Επιµέτρηση και τρόπος πληρωµής Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο σύµφωνα µε τις σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή.    



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  30  4.7 ΣΤΠ ΠΜ-07: ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 4.7.1 Αντικείµενο Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα αφορούν προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά (µη πλαστικοποιηµένο πολυβυνοχλωρίδιο PVC-U, πολυπροπυλένιο ΡΡ ή πολυαιθυλένιο  ΡΕ ).  4.7.2 Ποιοτικά χαρακτηριστικά φρεατίων – Παραλαβή υλικών 4.7.2.1 Πρότυπα δοκιµών Συγκεκριµένα θα πρέπει να εφαρµόζονται τα κάτωθι:   ΕΛΟΤ EN 124 Καλύµµατα φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών. - Απαιτήσεις σχεδιασµού, δοκιµή τύπου, σήµανση, έλεγχος ποιότητας - Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Design requirements, type testing, marking. ΕΛΟΤ EN 1610 Κατασκευή και δοκιµή των αποχετεύσεων και των αποστραγγίσεων. - Construction and testing of drains and sewers. ΕΛΟΤ EN 752 Συστήµατα αποχέτευσης και αποστράγγισης εξωτερικά των κτιρίων. - Drain and sewer systems outside buildings. ΕΛΟΤ EN 1433 Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες πεζών και οχηµάτων – Ταξινόµηση, σχεδιασµός και απαιτήσεις δοκιµών, σήµανση και αξιολόγηση της συµµόρφωσης --  Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity ΕΛΟΤ EN 13598-2  Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U), πολυπροπυλένιο (PP) και πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 2: Προδιαγραφές για ανθρωποθυρίδες και θαλάµους επιθεώρησης σε περιοχές κυκλοφορίας τροχοφόρων οχηµάτων και σε υπόγειες εγκαταστάσεις µεγάλου βάθους. - Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vilyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for manholes and inspection chambers in traffic areas and deep underground installations. ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-1 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and the system, Type B - Σύστηµα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγεια αποστράγγιση και αποχέτευση χωρίς 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  31  πίεση - Συστήµατα σωληνώσεων δοµηµένου τοιχώµατος από µή πλαστικοποιηµένο πολυβινυλογλωρίδιο (PVC-U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) και πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 3: Προδιαγραφές για σωλήνες και εξαρτήµατα µε λεία εσωτερική και δοµηµένης µορφής εξωτερική επιφάνεια και για το σύστηµα, Τύπου Β ΕΝ 13101 Βαθµίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, σήµανση, δοκιµές και  αξιολόγηση της συµµόρφωσης. - Steps for underground man entry chambers - Requirements, marking, testing and evaluation of conformity ΕΛΟΤ ΣΤΠ ΠΜ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων. - Underground utilities trench backfilling.  4.7.2.2 Περιγραφή προκατασκευασµένων φρεατίων Εννοούνται όλα τα πλαστικά φρεάτια που βρίσκουν εφαρµογή στα δίκτυα αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων, σε πάσης φύσεως εδάφη, συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών µε υψηλή στάθµη υδροφόρου ορίζοντα, για µέγιστο βάθος τοποθέτησης έως 6 µέτρα και χαρακτηρίζονται από χαµηλό βάρος και υψηλή ανθεκτικότητα σε διαβρωτικό περιβάλλον και δραστικά απόβλητα.  Τα προς εγκατάσταση στο έργο φρεάτια θα είναι κυλινδρικού σχήµατος, ελάχιστης τυποποιηµένης εσωτερικής διαµέτρου D1000 mm, σύµφωνα µε την µελέτη και θα απαρτίζονται από 3 τµήµατα: την βάση, τον ενδιάµεσο ανυψωτικό δακτύλιο (στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου φρεατίου) και τον έκκεντρο ή οµόκεντρο κώνο.  Τα βασικά τµήµατα των φρεατίων συνδέονται µεταξύ τους είτε µε την χρήση ελαστικών δακτυλίων είτε µε αυτογενή συγκόλληση αναλόγως µε τα περιγραφόµενα στην µελέτη. Τα πλαστικά φρεάτια θα διαθέτουν στη βάση τους προδιαµορφωµένες εισόδους (µια, δύο ή τρείς)  και εξόδους τυποποιηµένης διατοµής (DN160/200, DN110/125, DN250/315,DN355, DN400, DN450, DN500, DN630) ή οι είσοδοι και οι έξοδοι θα είναι προχαραγµένες από το εργοστάσιο ούτως ώστε ο εγκαταστάτης να πραγµατοποιεί την ανάλογη διαµόρφωση της οπής. Ο ενδιάµεσος ανυψωτικός δακτύλιος ο οποίος θα διαµορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούµενο ύψος βάση της µελέτης θα πρέπει να έχει ακαµψία δακτυλίου τουλάχιστον 4kN/m² κατά ΕΛΟΤ ISO 9969. Η τελική ρύθµιση του ύψους του φρεατίου γίνεται µέσω του έκκεντρου ή οµόκεντρου κώνου, ο οποίος θα κόβεται στο απαιτούµενο ύψος για την επίτευξη της προβλεπόµενης τελικής στάθµης. Όλα τα φρεάτια θα διαθέτουν βαθµίδες χυτοσιδηρές σύµφωνα µε το ΕΝ 13101, τοποθετηµένες από το εργοστάσιο στην εσωτερική επιφάνεια των φρεατίων για την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση του συνεργείου συντήρησης / καθαρισµού. Η σύνδεση του φρεατίου µε τους σωλήνες µπορεί να γίνει µε διάτρηση σε οποιοδήποτε ύψος. Για την στεγάνωση απαιτείται η χρήση ελαστικού παρεµβύσµατος. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  32  Τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι χυτοσιδηρά, και αναλόγως της θέσης τοποθέτησης αυτών θα είναι κλάσης D400 kN (40t), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Θα είναι δε πλήρως στεγανά, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΛΟΤ ΣΤΠ ΠΜ 1501-08-07-01-05. Τα χυτοσιδηρά πλαίσια των καλυµµάτων θα είναι πακτωµένα σε πλάκα από σκυρόδεµα (δακτύλιος έδρασης χυτοσιδηρού καλύµµατος) διαστάσεων 1,30  x 1,30 x 0,25 m για την κατανοµή των φορτίων.  4.7.3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4.7.3.1 Γενικά Κατά την µεταφορά, φόρτωση και αποθήκευση τα πλαστικά φρεάτια θα στηρίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι κρούσεις.  4.7.3.2 Εγκατάσταση φρεατίου και σύνδεση σωλήνων H εγκατάσταση των φρεατίων θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τσιµεντοκονίας και µονωτικών υλικών στο εσωτερικό του φρεατίου. Η επίχωση του εναποµένοντος διακένου θα γίνεται µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΛΟΤ ΣΤΠ ΠΜ 1501-08-01-03-02.  Η έδραση των φρεατίων, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την µελέτη θα γίνεται επί υποστρώµατος συνολικού πάχους 40 cm, αποτελούµενου από χονδρά σκύρα (πάχος 30 cm) και επιφανειακή στρώση άµµου (πάχους 10 cm). Σε περιπτώσεις υψηλού υδροφόρου ορίζοντα συνιστάται η έδραση των φρεατίων σε υπόστρωµα σκυροδέµατος καθαρισµού (C12/15). Επιπλέον συνίσταται η βάση να είναι συγκολληµένη µε τον ανυψωτικό δακτύλιο (στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγανότητα του φρεατίου. Επίσης, στις εισόδους – εξόδους των σωλήνων του φρεατίου, θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την τοποθέτηση και δεύτερου υδρόφιλου δακτυλίου στεγάνωσης κατασκευασµένου από υλικά τα οποία διογκώνονται µε την επαφή µε το νερό, στεγανοποιώντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, απόλυτα τη σύνδεση του φρεατίου µε τους αντίστοιχους σωλήνες. Οι είσοδοι και οι έξοδοι απορροής των φρεατίων θα είναι κατάλληλες για σύνδεση µε αγωγούς είτε PVC, είτε συµπαγούς τοιχώµατος, είτε δοµηµένου τοιχώµατος και ανάλογα µε την περίπτωση θα χρησιµοποιείται είτε δακτύλιος είτε η µέθοδος της ηλεκτροσύντηξης.  Επίσης απαιτείται να υπάρχει η δυνατότητα διάτρησης του ανυψωτικού δακτυλίου του φρεατίου για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος. 
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• Έλεγχος φακέλου πιστοποιητικών εργοστασίου παραγωγής. Όταν τα πλαστικά φρεάτια από PE φέρουν σήµανση CE, δεν απαιτείται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά εργαστηριακών ελέγχων. 
• Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής τοποθέτησης σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου. 
• Έλεγχος συνδέσεως µε τους σωλήνες του δικτύου. 
• Έλεγχος διαστάσεων/τύπου φρεατίου/εισόδων-εξόδων. 
• Έλεγχος γεωµετρικών χαρακτηριστικών φρεατίου (π.χ. παραµόρφωση- ovality).  4.7.5 Όροι και απαιτήσεις υγείας-ασφάλειας εργαζοµένων και προστασίας περιβάλλοντος 4.7.5.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών ∆εν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, εκτός αυτών που αφορούν γενικά την εκτέλεση εργασιών εντός σκάµµατος.   4.7.5.2 Μέτρα υγείας – ασφάλειας Είναι υποχρεωτική η συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε το Π.∆ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νοµοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.∆. 17/96, Π.∆. 159/99 κ.λπ.). Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις υδραυλικές / σωληνουργικές εργασίες. Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών.  Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:  Κράνος προστασίας από κρούσεις, προσκρούσεις και επαφή µε στοιχεία υπό τάση ΕΛΟΤ ΕΝ 397 Βιοµηχανικά κράνη ασφαλείας Industrial safety helmets Γάντια προστασίας έναντι Μηχανικών κινδύνων ΕΛΟΤ ΕΝ 388 Γάντια προστασίας έναντι Μηχανικών κινδύνων Protective gloves against mechanical risks Υποδήµατα τύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Μέσα ατοµικής προστασίας - Personal protective 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  34  ασφαλείας 20345 Υποδήµατα τύπου ασφαλείας equipment - Safety footwear ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345/Α1 Μέσα ατοµικής προστασίας - Υποδήµατα τύπου ασφαλείας Personal protective equipment - Safety footwear ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345/COR Μέσα ατοµικής προστασίας - Υποδήµατα τύπου ασφαλείας Personal protective equipment - Safety footwear  4.7.6 Τρόπος επιµέτρησης εργασιών Η επιµέτρηση θα γίνεται ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένων φρεατίων, ανάλογα µε τον τύπο και την διάµετρο αυτών (όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στα Ενιαία Τιµολόγια Υδραυλικών Έργων- Εγκύκλιος ΥΠΟΜΕ∆Ι/ ΓΓ∆Ε/ ∆11 17/8/11). Στις επιµετρούµενες µονάδες περιλαµβάνονται: 
− Η προµήθεια του φρεατίου, συµπεριλαµβανοµένων όλων των τµηµάτων και των ελαστικών δακτυλίων στεγάνωσης.  
− Η εκσκαφή του ορύγµατος στις προβλεπόµενες διαστάσεις µε οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, µε τις τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούµενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις, και οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις. 
− Η µεταφορά επί τόπου του έργου, οι φορτοεκφορτώσεις, η τοποθέτηση του φρεατίου στο όρυγµα και η σύνδεσή του µε τους σωλήνες εισόδου/εξόδου. 
− Το απαιτούµενο εργατοτεχνικό προσωπικό και ο εξοπλισµός για τον χειρισµό και την εγκατάσταση του φρεατίου. 
− Η προµήθεια όλων των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και υλικών για την σύνδεση του φρεατίου µε τους αγωγούς (π.χ. µούφες σύνδεσης σωλήνων, δακτύλιοι στεγάνωσης, υλικά συγκόλλησης κλπ) καθώς και το κόστος κατασκευής του δακτύλιο έδρασης του καλύµµατος στην στέψη του φρεατίου διαστάσεων σύµφωνα µε τα ανωτέρω περιγραφόµενα στην παρούσα µελέτη. Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών µε µέγιστο µέγεθος κόκκου 25 mm (συµπεριλαµβάνεται το κοσκίνισµα των προϊόντων εκσκαφής, εάν αυτό απαιτείται, για την παρακράτηση κόκκων µεγαλυτέρου µεγέθους), κατά συµπυκνωµένες στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαµος και τελικά η κωνική απόληξη, µε χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισµού.  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  35  4.8 ΣΤΠ ΠΜ - 08 : ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 4.8.1   Αντικείµενο Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση χυτοσιδήρων βαθµίδων, καλυµµάτων, φρεατίων ή άλλων χυτοσιδήρων τεµαχίων που να απαιτούν συναφή προς αυτά επεξεργασία.  4.8.2   Ποιότητα χυτοσιδήρου Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας. Η τοµή θραύσεως θα είναι φαιά, λεπτόκοκκη, πυκνή και οµοιόµορφη. Θα είναι επιµελώς χυτευµένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγµές, σπηλαιώδεις φυσαλίδες, ψυχρές σταγόνες ή άλλα ελαττώµατα, θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα µαλακός και ανθεκτικός, να είναι ευχερώς κατεργασµένος δια της ρίνης ή του κόπτου και εύκολης διατρήσεως, η δε σκληρότητα αυτού να µην υπερβαίνει τις 210 µονάδες BRINEL. Η ποιότητα αυτή του χυτοσιδήρου θα διαπιστώνεται µε τις δοκιµές που καθορίζονται παρακάτω. Για κάθε είδος δοκιµής θα λαµβάνονται τουλάχιστον 3 δοκίµια ανά χύτευση. Ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων των δοκιµών δεν πρέπει να είναι κατώτερος της εκάστοτε οριζόµενης ελάχιστης τιµής, συγχρόνως όµως το αποτέλεσµα κάθε µεµονωµένης δοκιµής δεν θα είναι µικρότερη κατά πλέον των 10% της ελάχιστης οριζόµενης. Υπό τους ανωτέρω όρους και εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιποι όρόι της παρούσης, θα περιλαµβάνονται όλα τα προϊόντα της χύτευσης. Γενικά ο χρησιµοποιούµενος χυτοσίδηρος θα πληροί όλους του όρους του Γερµανικού Κανονισµού DIN 1000. Σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα προϊόντα της αντίστοιχης χύτευσης θα απορρίπτονται χωρίς άλλη εξέταση.  4.8.3   Σήµα Εργοστασίου Κάθε κάλυµµα καθώς και κάθε πλαίσιο, θα φέρει αναγεγραµµένα επί της εµφανούς και µη εντοιχιζόµενης όψης, για στοιχεία εν εξάρσει και εντός υποδοχής τοιαύτης, ώστε η άνω επιφάνεια των στοιχείων θα είναι το ίδιο επίπεδος µε την άνω επιφάνεια του καλύµµατος ή του πλαισίου τα κάτωθι : 
• Το σήµα ή το όνοµα του εργοστασίου κατασκευής 
• Το έτος και τον µήνα χύτευσης  4.8.4   Παρακολούθηση της κατασκευής Ο Εργοδότης δικαιούται να παρακολουθεί µε αντιπρόσωπό του την κατασκευή των παραπάνω ειδών και να ελέγχει τα χρησιµοποιούµενα για την κατασκευή αυτών υλικά, του Αναδόχου υποχρεούµενου να επιτρέπει την παρακολούθηση αυτή και να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την πλήρη πραγµατοποίησή της. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον Εργοδότη δύο (2) ηµέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τµηµατική χύτευση για να µπορεί να παρακολουθήσει την κατασκευή και να προβεί στη λήψη των 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  36  δοκιµών. Το δικαίωµα αυτό του Εργοδότη, είτε ασκούµενο είτε µη, ουδόλως µειώνει την ευθύνη του εργολάβου για την ποιότητα του υλικού και τις λοιπές υποχρεώσεις του.  4.8.5   Τύποι  Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει δις, κατασκευάζοντας δηλαδή δύο πρότυπα για κάθε είδος, τη µορφή, τις διαστάσεις, κλπ του εργολάβου υποχρεούµενου να συµµορφωθεί προς αυτές άνευ ουδεµίας αύξησης των τιµών µονάδας ουδέ άλλης τινός αποζηµιώσεώς του.  4.8.6   ∆ιαστάσεις των τεµαχίων Οι διαστάσεις των τεµαχίων θα είναι ακριβώς αυτές που ορίζονται στα σχέδια. Σαν περιθώρια ανοχής ορίζονται :  Για το βάρος ±8%. Για το πάχος +8% ή -5% µε µέγιστο όµως περιθώριο +2.5 mm ή -1.5 mm.  4.8.7   Τοποθέτηση καλυµµάτων και βαθµίδων Οι επιφάνειες εδράσεως των καλυµµάτων επί των πλαισίων αυτών θα είναι απολύτως επίπεδες, µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται έδραση σε ολόκληρη την επιφάνεια αυτής και να µην ταλαντεύεται το κάλυµµα. Ο έλεγχος θα γίνεται για κάθε τεµάχιο. Κάθε τεµάχιο ελαττωµατικό ως προς την έδραση θα απορρίπτεται. Οι χυτοσιδηρές βαθµίδες πρέπει να πακτωθούν σε ικανοποιητικό βάθος µέσα στο σκυρόδεµα, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή και µόνιµη τοποθέτησή τους.  4.8.8   Παραλαβή της Προµήθειας Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα παραλαβής της προµήθειας από επιτροπή από αντιπροσώπους του Εργοδότη, παρουσία και αντιπροσώπου του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος, οφείλει προς τούτο να παράσχει τα απαραίτητα µέσα, καθώς και κάθε πληροφορία και ευκολία για εξέταση και έλεγχος της παραδιδόµενης προµήθειας. Με την προσωρινή και τµηµατική παραλαβή, θα λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών, επί των δοκιµών της αντιστοίχου χύτευσης, τα δε παραδιδόµενα είδη θα εξετάζονται επιφανειακά. Η οριστική παραλαβή θα γίνει µετά την παράδοση ολόκληρης της προµήθειας και το νωρίτερο τρεις µήνες µετά την τελευταία παράδοση, µε τρόπο ώστε να είναι δυνατόν κατά το διάστηµα αυτό, να εξακριβωθεί η τυχόν ύπαρξη µη φανερών ελαττωµάτων. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  37  Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας ποσότητας των ειδών της προκείµενης προµήθειας, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εντός µηνός αντικατάστασή τους. Παρερχόµενος απράκτου της προθεσµίας αυτής, ο Εργοδότης προβαίνει στην αγορά αντιστοίχου αριθµού κατ' είδος τεµαχίων σε βάρος του εργολάβου.  4.8.9   Μηχανικές δοκιµές παραλαβής Για τον έλεγχο της ποσότητας του χυτοσιδήρου θα εκτελούνται σε κατάλληλο εργαστήριο δοκιµές κάµψεως κρούσεως και σκληρότητας κατά BRINEL. Η τελευταία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 210 µονάδες. Για κάθε χύτευση θα εκτελούνται τρεις τουλάχιστον δοκιµές κάθε είδους. Για την δοκιµή κάµψεως θα χρησιµοποιηθούν απολύτως κυλινδρικά δοκίµια διαµέτρου 25 mm και µήκους 600 mm. Το δοκίµιο θα τοποθετείται επί κατάλληλης µηχανής δοκιµής σε κάµψη µεταξύ εδράνων που απέχουν µεταξύ τους 500 mm και να δέχεται χωρίς να σπάσει συνολικό φορτίο 320 kgr εφαρµοσµένο στο µέσο του µεταξύ των εδράνων ανοίγµατος. Αυτό αντιστοιχεί σε τάση 26 kgr/mm2. Το βέλος της στιγµής της θραύσεως, θα είναι τουλάχιστον 5 mm. Οι πλευρές των ακµών των εδράνων και του τµήµατος εφαρµογής του φορτίου, θα σχηµατίζουν µεταξύ τους γωνία 45o και θα συνενώνεται µε κύλινδρο ακτίνας 5 mm. Για τη δοκιµή κρούσεως θα χρησιµοποιηθεί απολύτως ορθογώνιο πρισµατικό δοκίµιο, πλευράς 40 mm και µήκους 200 mm. Το δοκίµιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη µηχανή κρούσεως µε κριό πάνω σε έδρανα που απέχουν αλλήλων κατά 160 mm. Το δοκίµιο θα πρέπει να υφίσταται χωρίς να θραυστεί την κρούση κριού, βάρους 2 kgr πίπτοντος ελεύθερα, από ύψους 400 mm, επί του δοκιµίου και ακριβώς στο µέσο του µεταξύ των εδράνων ανοίγµατος. Η κεφαλή του κριού θα αποτελείται από κύλινδρο τοµέα επικέντρου γωνίας 90ο και ακτίνας 50 mm. Ο άξονας κυλίνδρου θα είναι οριζόντιος και κάθετος στον άξονα δοκιµίου.  4.8.10   Περιλαµβανόµενες εργασίες Περιλαµβάνεται η προµήθεια, δοκιµή, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση των χυτοσιδηρών τεµαχίων καθώς και όλα τα µικροϋλικά που απαιτούνται για την ασφαλή στήριξή τους. Οι χυτοσιδηρές βαθµίδες και τα καλύµµατα φρεατίων δεν θα πληρώνονται ιδιαίτερα εάν πρόκειται να ενσωµατωθούν σε κατασκευές (φρεάτια, λαιµοί φρεατίων) που πληρώνονται µε ιδιαίτερο τρόπο και εφόσον στην τιµή πληρωµής των παραπάνω κατασκευών περιλαµβάνεται η αξία των χυτοσιδήρων καλυµµάτων και βαθµίδων. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  38  4.9 ΣΤΠ ΠΜ-09: ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ  4.9.1 Αντικείµενο Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την κατασκευή υποστρώµατος από συµπυκνωµένο αµµοχάλικο όπως φαίνεται στα σχέδια της Μελέτης.   4.9.2 Υλικά Το αµµοχάλικο θα προέρχεται από θραυστό αµµοχάλικκο λατοµείου (ή από αποθέσεις φυσικού αµµοχαλίκου σε κοίτες ποταµών ή χειµάρρων ύστερα από διαλογή και κοσκίνισµα). Η θέση λήψεως του υλικού υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. Το αµµοχάλικο πρέπει να αποτελείται από κόκκους σκληρούς, ανθεκτικούς και να είναι απαλλαγµένο από βώλους αργίλου και οργανικές ουσίες.  Το αµµοχάλικο πρέπει να προέρχεται από θραύση µε σπαστηροτριβείο για την επίτευξη της κατάλληλης κοκκοµετρίας από κατάλληλο εγκεκριµένο λατοµείο, ή από κατάλληλο ορυχείο, εγκεκριµένο από την Υπηρεσία και να αποτελείται από σκληρούς κόκκους ανθεκτικούς και απαλλαγµένους κατά το δυνατόν από σβώλους αργίλου και οργανικές ύλες και να ανταποκρίνεται στα παρακάτω όρια διαβάθµισης:  ∆ιάµετρος κοσκίνου (χλστ.) ∆ιερχόµενα ποσοστά (ποσοστό % κατά βάρος) 50 100 30 70 - 90 15 50 - 85 7 35 - 80 3 25 – 70  ∆εν γίνεται αποδεκτή περιεκτικότητα γαιωδών και φυτικών προσµίξεων πέραν του 5%. Οι έλεγχοι θα γίνονται ανά 500 m3 υλικού. Οι έλεγχοι της ποιότητας των πετρωµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για τα αµµοχάλικα θα γίνονται σύµφωνα µε τα Ευρωπαικά Πρότυπα ΕΝ ή κατά τα αντίστοιχα πρότυπα ASTM ή AASHTO. EN 1367-2:1998  Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test -- ∆οκιµές για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερµικές και καιρικές µεταβολές - Μέρος 2: ∆οκιµή θειικού µαγνησίου. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  39  EN 1367-2:1998  Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test -- ∆οκιµές για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερµικές και καιρικές µεταβολές - Μέρος 2: ∆οκιµή θειικού µαγνησίου. EN 1097-6:2000  Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption – Έλεγχοι µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων αδρανών - Μέρος 6. Προσδιορισµός πυκνότητος κόκκων και υδατοαπορρόφυσης.. EN 1936:1999  Natural stone test method - Determination of real density and apparent density, and of total and open porosity -- Μέθοδοι δοκιµής φυσικών λίθων - Προσδιορισµός της πραγµατικής και φαινοµένης πυκνότητας και του ολικού και ανοικτού πορώδους EN 1097-2:1998  Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation. -- ∆οκιµές για τον προσδιορισµό των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισµού της αντίστασης σε απότριψη. EN 1926:1999  Natural stone test methods - Determination of compressive strength -- Μέθοδοι δοκιµής φυσικών λίθων - Προσδιορισµός της αντοχής σε θλίψη EN 14157:2004 Natural stone test methods - Determination of the abrasion resistance -- Φυσικοί λίθοι - Προσδιορισµός αντίστασης σε απότριψη (σχετ. ASTM C131: Αντοχή σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles)  4.9.3 Μέθοδος εργασίας Οι εργασίες εξυγίανσης µε αµµοχάλικα συνίστανται στην προµήθεια καταλλήλων υλικών, σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή, στην φορτοεκφόρτωση, µεταφορά, διάστρωση και µόρφωση των οριζοντίων στρώσεων και των πρανών, όπως ορίζεται στα σχέδια και σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις. Τα πρανή και οι υπόλοιπες επιφάνειες των εξυγιαντικών στρώσεων του έργου θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις παρακάτω επιτρεπόµενες ανοχές, αυτές δε οι οποίες παρουσιάζουν ελλειµµατικές στάθµες ή διαστάσεις, θα συµπληρώνονται µε τις απαιτούµενες ποσότητες υλικών, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη διατοµή. Οι επιτρεπόµενες ανοχές είναι οι ακόλουθες: • Χαράξεις: 0,50 m εκατέρωθεν της χάραξης • Πάχη στρώσεων κατά την κατασκευή (όχι τελικών σταθµών): -10% έως +15 % του πάχους στρώσης 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  40  • Στάθµες στρώσεων σε σχέση µε την Κατωτάτη Ρηχία *: -0,3m έως +0,5m  (*Πηγή CIRIA:Manual on the use of rock in coastal and shoreline engineering, 1991. Εγχειρίδιο για την χρήση βραχώδων υλικών σε εφαρµογές παρακτίων έργων.) Τα υλικά τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου θα αφαιρούνται και θα αποµακρύνονται από το Έργο µε έξοδα του Αναδόχου και θα αντικαθίστανται από άλλα κατάλληλα. Τα αµµοχάλικα θα διαστρώνονται πάντοτε κατά οριζόντιες στρώσεις σε όλη την επιφάνεια και στις στάθµες που καθορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια της µελέτης. Το αµµοχάλικο θα  διαστρώνεται  οµοιόµορφα,  κατά στρώσεις ασυµπιέστου πάχους µέχρι 20 cm, θα διαβρέχεται ώστε να επιτυγχάνεται υγρασία περί την βέλτιστη και θα συµπυκνώνεται επιµελώς µε µηχανοκίνητους κόπανους. Κατά τη διάστρωση πρέπει να αποφεύγεται ο διαχωρισµός του χονδρόκοκκου υλικού από το λεπτόκοκκο. Η επιτυγχανόµενη συµπύκνωση δεν  πρέπει να είναι κατώτερη του 97% της συµπυκνώσεως που θα έχει προκύψει από την πρότυπη δοκιµή Proctor. Για την επίτυεξη του βαθµού αυτού συµπύκνωσης, ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει δονητικούς συµπιεστές κατάλληλου βάρους.  Ο έλεγχος του επιτευχθέντος βαθµού συµπυκνώσεως θα γίνεται επί τόπου παρουσία της Υπηρεσίας, µε συχνότητα µιας δοκιµής ανά 100 m2 επιφάνειας, βάσει µιας από τις αναγνωρισµένες µεθόδους ταχέως προσδιορισµού του ξηρού φαινοµένου βάρους του συµπυκνωθέντος αµµοχαλίκου - κατά προτιµήση µε την περιγραφόµενη στην προδιαγραφή DES.E-25 του U.S.B.R. Στις περιοχές συµπυκνωµένων επιχώσεων κοντά σε κατασκευασθέντα έργα οι απαιτήσεις συµπύκνωσης θα είναι ιδιαίτερες. Το ύψος στρώσης θα µειώνεται στα 15 cm και θα καταβάλλεται προσπάθεια επιµεληµένης συµπύκνωσης µε φορητούς κοπάνους. Η τελικά δηµιουργούµενη επιφάνεια, επί της οποίας θα διαστρωθεί το σκυρόδεµα, πρέπει να είναι επίπεδη και οµαλή, σύµφωνα µε αυτά που δείχνουν τα σχέδια της Μελέτης ή όπως θα ορισθεί από την Υπηρεσία, µε αποκλίσεις που να µην υπερβαίνουν τα ± 1 cm. Οι τελικές επιφάνειες πρέπει µακροσκοπικά να δίνουν την εντύπωση µιας κατά το δυνατόν επίπεδης επιφάνειας. Υλικά, τα οποία τοποθετήθηκαν πέραν από τα όρια τα οποία τίθενται από τα σχέδια της µελέτης και εφόσον κατά την κρίση του Επιβλέποντα έχουν δυσµενή επίδραση επί της ευσταθείας ή λειτουργίας του έργου θα αποµακρύνονται.  4.9.4 Κριτήρια αποδοχής τελειωµένης εργασίας Ελέγχονται οι προδιαγραφόµενες ανοχές των πρανών και των υπολοίπων επιφανειών των εξυγιαντικών στρώσεων του έργου. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  41  Ελέγχονται οι τελικές επιφάνειες, που πρέπει µακροσκοπικά να δίνουν την εντύπωση µιας κατά το δυνατόν επίπεδης επιφάνειας.  4.9.5 Τρόπος επιµέτρησης εργασίας Η επµέτρηση της εργασίας θα γίνει σε m3, του όγκου του υλικού µετρούµενου µε εφαρµογή των θεωρητικών διατοµών της µελέτης όσον αφορά τις τελικές στάθµες. Σε περίπτωση που, µετά από έγγραφη άδεια ή εντολή της Υπηρεσίας, ορισµένες στρώσεις εξυγίανσης κατασκευαστούν µε διαφορετική γεωµετρία από την προβλεπόµενη στην Μελέτη, η επιµέτρηση των σχετικών εργασιών θα γίνει λαµβάνοντας υπόψη τις τροποποιηµένες διατάξεις. Οποιαδήποτε πρόσθετη ποσότητα του υλικού προκύψει λόγω διείσδυσής του στον πυθµένα ή καθίζησης του πυθµένα, καθώς και οποιαδήποτε απώλεια υλικού λόγω διασποράς του για οποιοδήποτε λόγο είναι ανηγµένη στην τιµή της εργασίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια του υλικού, η µεταφορά και τοποθέτηση του υλικού στο έργου σύµφωνα µε τη µελέτη και την παρούσα Προδιαγραφή.  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  42  4.10 ΣΤΠ ΠΜ-10: ΓΕΩΫΦΑΣΜΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ 4.10.1 Αντικείµενο Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορούν στην προµήθεια και τοποθέτηση γεωϋφασµάτων διαχωρισµού.   4.10.2 Τυποποιητικές παραποµπές Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωµατώνει, µέσω παραποµπών, προβλέψεις άλλων δηµοσιεύσεων, χρονολογηµένων ή µη. Οι παραποµπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σηµεία του κειµένου και κατάλογος των δηµοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειµένου περί παραποµπών σε χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις, τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρµογή στο παρόν όταν θα ενσωµατωθούν σε αυτό, µε τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραποµπές σε µη χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.  ΕΛΟΤ EN 13252 Γεωυφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα – Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για χρήση σε συστήµατα αποστράγγισης. - Geotextiles and geotextile-related products - Required characteristics for use in drainage systems. ΕΛΟΤ EN 12224 Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - Προσδιορισµός της αντοχής σε µεταβολές των καιρικών συνθηκών. - Geotextiles and geotextilerelated products - Determination of the resistance to weathering. ΕΛΟΤ EN 12447  Γεωυφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα - Μέθοδοι επιλεκτικής δοκιµής για το προσδιορισµό της υδρόλυσης µέσα στο νερό. - Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining the resistance to hydrolysis in water. ΕΛΟΤ EN 12225  Γεωυφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γευφάσµατα - Μέθοδος προσδιορισµού της αντίστασης στη δράση µικροβίων µε ταφή. - Geotextiles and geotextilerelated products - Methodd for determinining the microbiological resistance by a soil burial test. ΕΛΟΤ EN 12226  Γεωυφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα - Γενικές δοκιµές για αξιολόγηση µετά από δοκιµές ανθεκτικότητας. - Geotextiles and geotextile-related products - General tests for evaluation following durability testing. ΕΛΟΤ EN ISO 9862  Γεωσυνθετικά - ∆ειγµατοληψία και προετοιµασία δοκιµίων - Geosynthetics - Sampling and preparation of test speciments. ΕΛΟΤ EN ISO/IEC17025 Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων. - General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  43  ΕΛΟΤ EN ISO 9864  Γεωσυνθετικά - Μέθοδος δοκιµής για τον προσδιορισµό της µάζας ανά µονάδα επιφάνειας γεωυφασµάτων και προϊόντων σχετικών µε γεωυφάσµατα. - Geosynthetics - Test method for the determination of mass per unit area of geotextiles and geotextile-related products. ΕΛΟΤ EN ISO 12236 Γεωσυνθετικά - ∆οκιµή σε στατική διάτρηση (δοκιµή CBR). - Geosynthetics - Static puncture test (CBR test). ΕΛΟΤ EN ISO 13433  Γεωσυνθετικά - ∆οκιµή σε δυναµική διάτρηση (δοκιµή πτώσης κώνου). - Geosynthetics - Dynamic perforation test (cone drop test).. ΕΛΟΤ EN ISO 12956  Γεωυφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα - Προσδιορισµός του χαρακτηριστικού µεγέθους ανοίγµατος. - Geotextiles and geotextile products - Determination of the characteristics opening size. ΕΛΟΤ EN ISO 12958  Γεωυφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα – Προσδιορισµός ικανότητας ροής νερού στην επιφάνειά τους. - Geotextiles and geotextile products - Determination of water flow capacity in their plane. ΕΛΟΤ EN ISO 10319  Γεωϋφάσµατα - ∆οκιµή εφελκυσµού πλαταιών ταινιών - Geotextiles – Widewidth tensile test ΕΛΟΤ EN ISO 11058  Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα - Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών της διείσδυσης νερού κανονικά στην επιφάνεια, χωρίς µηχανικό εξαναγκασµό. - Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water permeability characteristics normal to the plane, without load. ΕΛΟΤ EN ISO 10318  Γεωσυνθετικά - Οροι και ορισµοί. - Geosynthetics - Terms and definitions ΕΛΟΤ ΣΤΠ ΠΜ 08-03-01-00  Στραγγιστήρια µε δάτρητους σωλήνες.-- Underdrains with perforated pipes ΕΛΟΤ ΣΤΠ ΠΜ 08-03-02-00  Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθµισµένα αδρανή. - Underdrain filters with graded aggregates  4.10.3 Όροι και ορισµοί Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρµόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισµοί: Γεωϋφάσµατα διαχωρισµού υλικών : Τα γεωϋφάσµατα διαχωρισµού υλικών λειτουργού ως φίλτρο (filtration) και διαχωρίζουν (separation) τα διαβαθµισµένα υλικά της εξυγιαντικής στρώσης θεµελίωσης από τα παρακείµενα και υπερκείµενα εδαφικά υλικών.  4.10.4 Χαρακτηριστικά Βασικό κριτήριο επιλογής του γεωϋφάσµατος αποτελεί η ανθεκτικότητα (durability). 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  44  Η ανθεκτικότητα του γεωϋφάσµατος στο χρόνο και στις περιβαλλοντικές και χηµικές επιδράσεις προσδιορίζεται µε βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
• Αντίσταση σε µικροβιακές δράσεις. 
• Αντίσταση σε υδρόλυση. 
• Αντίσταση στην χηµική αποδιοργάνωση παρουσία υγρών. 
• Αντίσταση στην οξείδωση. 
• Αντίσταση στην έκθεση στις καιρικές συνθήκες (weathering). Τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του γεωϋφάσµατος ως φίλτρου και ως µέσου διαχωρισµού είναι η διαπερατότητα κάθετα και παράλληλα προς την επιφάνειά του και το χαρακτηριστικό µέγεθος πόρων 090 (characteristic opening size).  Ως προς την αντοχή σε µηχανικές καταπονήσεις (συµπεριλαµβανοµένων αυτών κατά την τοποθέτηση) τα γεωϋφάσµατα χαρακτηρίζονται από: 
• Την αντοχή σε εφελκυσµό ευρείας λωρίδας (wide width tensile strength). 
• Την αντοχή στατικής διείσδυσης κάθετα στην επιφάνεια.  4.10.5 Απαιτήσεις Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά από την µελέτη, τα γεωϋφάσµατα διαχωρισµού υλικών θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, τα οποία θα προκύπτουν από πιστοποιητικό αναγνωρισµένων εργαστηρίων (ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025).  Ιδιότητα Μονάδες Αποδεκτές Τιµές (ονοµαστική αντοχή) Μέγιστη ανοχή (%) Πρότυπα δοκιµής Βάρος ανά µονάδα επιφανείας gr/m2 ≥150 - ΕΛΟΤ EN ISO 9864 Εφελκυστική αντοχή α.για θερµοκολλήµατα κΝ/m 15 10% ΕΛΟΤ EN ISO 10319 Εφελκυστική αντοχή α.για βελονωτά κΝ/m 12 10% ΕΛΟΤEN ISO 10319 Επιµήκυνση στο µέγιστο φορτίο % MD 100 CD 40 30% ΕΛΟΤ EN ISO 10319 Στατική διείσδυση N 2000 10% ΕΛΟΤ EN ISO 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  45  Ιδιότητα Μονάδες Αποδεκτές Τιµές (ονοµαστική αντοχή) Μέγιστη ανοχή (%) Πρότυπα δοκιµής κάθετα στην επιφάνεια (CBR test) 12236 Πτώση κώνου, δυναµική εισχώρηση κάθετα στην επιφάνεια mm 25 15% ΕΛΟΤ EN ISO 13433 Χαρακτηριστικό µέγεθος πόρων Ο90 µm 100 30% ΕΛΟΤ EN ISO 12956 ∆ιαµήκης διαπερατότητα m2/s 5x10-6 30% ΕΛΟΤ EN ISO 12958 Εγκάρσια διαπερατότητα l/(m2s) 90 30% ΕΛΟΤ EN ISO 11058  4.10.6 Συναρµολόγηση, τοποθέτηση και ανοχές 4.10.6.1 Γενικά α. Πριν από την έναρξη της τοποθέτησης των γεωϋφασµάτων ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία έκθεση µεθοδολογίας εκτέλεσης των εργασιών, η οποία θα περιλαµβάνει σκαρίφηµα κοπής-επικαλύψεων (κατά µήκος και κατά πλάτος). Στην έκθεση θα αναφέρονται οι διαστάσεις των ρολών του γεωϋφάσµατος, η προβλεπόµενη µέθοδος συρραφής και προσωρινής επιφόρτισης, τα εργαλεία κ.λπ. µέσα που προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν. β. Τα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση γεωϋφάσµατα θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 89/106 ΕΟΚ) και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνωρισµένων εργαστηρίων. Η Υπηρεσία θα ελέγχει την καταλληλότητα των γεωϋφασµάτων συγκρίνοντας τα αναγραφόµενα στα πιστοποιητικά χαρακτηριστικά µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη ή τα καθοριζόµενα στην παρούσα Προδιαγραφή ως ελάχιστες απαιτήσεις. γ. Βασική προϋπόθεση για την αποδοχή του διαστρωθέντος γεωϋφάσµατος είναι η εξακρίβωση ότι τοποθετήθηκε το προβλεπόµενο από την µελέτη υλικό ή αυτό που εγκρίθηκε προς τοποθέτηση από την Υπηρεσία σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής. Τα ρολά των γεωϋφασµάτων θα φέρουν αυτοκόλλητη πινακίδα στην οποία θα αναγράφονται: 
• Ο κατασκευαστής/ προµηθευτής. 
• Το εµπορικό όνοµα του προϊόντος. 
• Ο τύπος του προϊόντος. 
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• Οι διαστάσεις του ρολού (πλάτος, µήκος) και η επιφάνειά του σε m2. 
• Το βάρος ανά µονάδα επιφανείας. 
• Το βασικό υλικό κατασκευής (λ.χ. πολυµερές). 
• Η περιγραφή του προϊόντος σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10318 
• Τα στοιχεία παραγωγής του ρολού υπό µορφή κωδικού (lot number). Επίσης επιβάλλεται σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό ανεξίτηλη σήµανση στις άκρες του ρολού, εύκολα αναγνώσιµη ανά διαστήµατα έως 5,00 m µε την εµπορική ονοµασία του τύπου του γεωϋφάσµατος. Η τήρηση των ανωτέρω (απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή του υλικού προς ενσωµάτωση) επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση του τοποθετηθέντος γεωϋφάσµατος. Κατά τα λοιπά για την αποδοχή των εκτελεσθεισών εργασιών διάστρωσης/ τοποθέτησης του γεωϋφάσµατος θα εξετάζονται τα εµφανή σηµεία των στρώσεων ή περιβληµάτων για την διαπίστωση της εφαρµογής των όρων και απαιτήσεων της παρούσας Προδιαγραφής.  4.10.6.2 Τοποθέτηση Η επιφάνεια επί της οποίας θα διαστρωθεί το γεωΰφασµα θα είναι οµαλή, χωρίς βραχώδεις εξάρσεις κ.λπ. Απαγορεύεται να σύρεται το γεωΰφασµα κατά την προσέγγισή του στις θέσεις τοποθέτησης, εκτός εάν το έδαφος είναι λείο και απαλλαγµένο από πάσης φύσεως εξάρσεις. Κατά την εφαρµογή του το γεωΰφασµα θα διατηρείται στρωτό και χαλαρό αλλά χωρίς µεγάλες αναδιπλώσεις. Μέχρι την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης επικάλυψης δεν επιτρέπεται η διέλευση πάνω από το γεωΰφασµα οποιουδήποτε µηχανήµατος ή οχήµατος για την αποφυγή φθορών. Η επικάλυψη των γεωϋφασµάτων µε εδαφικά υλικά µε χρήση µηχανικών µέσων θα γίνεται κατά τρόπο ώστε ο µηχανικός εξοπλισµός να κινείται πάντοτε επί ήδη διαστρωθέντος υλικού ελαχίστου πάχους 20 cm. Η αρχική επικάλυψη (πρώτη στρώση) συνιστάται να γίνεται µε ερπυστριοφόρα µηχανήµατα, τα οποία θα κινούνται επ’ ευθείας (χωρίς ελιγµούς). Σε περίπτωση που το γεωύφασµα σχιστεί ή τρυπήσει κατά την επίχωσή του θα καθαρίζεται τοπικά η επικάλυψη γύρω από την περιοχή η οποία έχει υποστεί βλάβη και θα προστίθεται νέο τεµάχιο γεωϋφάσµατος το οποίο θα συρράβεται µε το υποκείµενο. Οι επικαλύψεις του γεωϋφάσµατος θα είναι κατ’ ελάχιστον 300 mm και κατά µήκος και κατά πλάτος.  
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• Όταν το γεωύφασµα εµφανίζει παραµένουσα αντοχή µετά την εκτέλεση των δοκιµών αντοχής σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (ΕΛΟΤ ΕΝ 12224) τουλάχιστον ίση προς το 20% της ονοµαστικής αντοχής ο επιτρεπόµενος χρόνος έκθεσης στην ύπαιθρο (έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, UV) µπορεί να φθάσει µέχρι και τον 1 µήνα (παραµένουσα αντοχή 80%). 
• Εάν τα πιστοποιητικά δοκιµών που συνοδεύουν το γεωΰφασµα δεν περιλαµβάνουν στοιχεία τέτοιων δοκιµών, το γεωΰφασµα δεν θα παραµένει εκτεθειµένο πέραν της µιας ηµέρας µετά την αφαίρεση της συσκευασίας του.  4.10.7 ∆οκιµές Η Επίβλεψη δύναται να ζητήσει την εκτέλεση πρόσθετων εργαστηριακών δοκιµών σε πιστοποιηµένο εργαστήριο. Σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 13252 οι δοκιµές για την επιβεβαίωση των µηχανικών χαρακτηριστικών του γεωϋφάσµατος θα γίνονται επί δύο δειγµάτων (Α και Β) που θα λαµβάνονται από δύο διαφορετικά ρολά. Η δειγµατοληψία θα ακολουθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9862. Για τις δοκιµές ανθεκτικότητας στον χρόνο και τις περιβαλλοντικές και χηµικές επιδράσεις ισχύουν τα ακόλουθα ΕΛΟΤ EN 12224, ΕΛΟΤ EN 12447, ΕΛΟΤ EN 12225 και ΕΛΟΤ EN 12226.  4.10.8 Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας εργαζοµένων και προστασίας περιβάλλοντος 4.10.8.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών 
• ∆ιακίνηση ρολών µε ανυψωτικά µηχανήµατα (ογκώδη αντικείµενα, αρκετά βαρειά) 
• Εκτύλιξη ρολών γεωϋφάσµατος µε µηχανικά µέσα (λ.χ. µε ειδική εξάρτηση επί φορτωτού) 
• Χρήση εργαλείων κοπής και συρραφής γεωϋφάσµατος. 
• Εκτέλεση εργασιών εντός χανδάκων (περίπτωση επένδυσης γραµµικών στραγγιστηρίων). Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Κανένα άτοµο χωρίς την επαρκή καθοδήγης και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισµό ή τα εργαλεία δεν θα εξιοσιοδοτείται προς τούτο.   4.10.8.2 Μέτρα υγείας – ασφάλειας Το εργαζόµενο προσωπικό θα συµµορφώνεται προς τα προβλεπόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) του έργου και θα είναι εφοδιασµένο µε κράνος και προστατευτικά υποδήµατα. Εφιστάται η προσοχή κατά την προώθηση υλικών στις τάφρους αποστράγγισης παρουσία εργαζοµένων εντός του ορύγµατος. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  48  Τυχόν πλεονάζοντα τεµάχια γεωϋφάσµατος (ρετάλια) και υλικών συσκευασίας/ προστασίας των ρολών θα συγκεντρώνονται και θα αποµακρύνονται σε κατάλληλες θέσεις.  Κράνος προστασίας από κρούσεις, προσκρούσεις και επαφή µε στοιχεία υπό τάση ΕΛΟΤ ΕΝ 397 Βιοµηχανικά κράνη ασφαλείας Industrial safety helmets Υποδήµατα τύπου ασφαλείας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345 Μέσα ατοµικής προστασίας – Υποδήµατα τύπου ασφαλείας Personal protective equipment - Safety footwear ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 20345/Α1 Μέσα ατοµικής προστασίας – Υποδήµατα τύπου ασφαλείας Personal protective equipment - Safety footwear ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345/COR Μέσα ατοµικής προστασίας – Υποδήµατα τύπου ασφαλείας Personal protective equipment - Safety footwear  4.10.9 Τρόπος επιµέτρησης Η επιµέτρηση για την προµήθεια, κοπή, τοποθέτηση στερέωση, επικάλυψη ή ραφή των γεωϋφασµάτων διαχωρισµού υλικών θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) καλυπτόµενης επιφάνειας, χωρίς να συνυπολογίζονται οι πάσης φύσεως επικαλύψεις.  Οι εργασίες διακρίνονται ως προς το βάρος του γεωϋφάσµατος ανά µονάδα επιφάνειας (πχ. gr/m2). ∆εν επιµετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωµατωµένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισµός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συµπαροµαρτούσα δράση απαιτούµενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιµετρούνται χωριστά τα παρακάτω: 
• Η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου και τις πλάγιες µεταφορές των γεωϋφασµάτων και των λοιπών ενσωµατούµενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  49  • Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής. 
• Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 
• Η προµήθεια των απαραίτητων αναλώσιµων ή µη υλικών 
• Η µεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο 
• Η ενσωµάτωση ή η χρήση τους στο έργο 
• Η φθορά και αποµείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισµού. 
• Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουµένου προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής. 
• Η συγκέντρωση των απορριµµάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών και την µεταφορά τους προς οριστική απόθεση. 
• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτουµένων δοκιµών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών µέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις κατά τις δοκιµές και τους ελέγχους. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  50  4.11 ΣΤΠ ΠΜ-11: MEΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  4.11.1 Αντικείµενο Στην παρούσα Προδιαγραφή καλύπτονται οι εργασίες που αφορούν την κατασκευή µεταλλικών κατασκευών, του απαιτούµενου εργατικού δυναµικού, υλικών και εξοπλισµού καθώς και το σύνολο των εργασιών που αφορούν την συναρµολόγηση, την ανέργεση και τον έλεγχο των πάσης φύσεως µεταλλικών κατασκευών του έργου . Συγκεκριµένα, η παρούσα Προδιαγραφή αφορά: 
• σιδηρές κλίµακες 
• λοιπές µεταλλικές κατασκευές  Η εκτέλεση των σχετικών εργασιών θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα όσα ορίζονται στα αντίστοιχα Σχέδια και Τεύχη της Οριστικής Μελέτης του Έργου, τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.   4.11.2 Τυποποιητικές παραποµπές Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωµατώνει, µέσω παραποµπών, προβλέψεις άλλων δηµοσιεύσεων, χρονολογηµένων ή µη. Οι παραποµπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σηµεία του κειµένου και κατάλογος των δηµοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειµένου περί παραποµπών σε χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις, τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρµογή στο παρόν όταν θα ενσωµατωθούν σε αυτό, µε τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραποµπές σε µη χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. Ενδεικτικά αναφέρονται σχετικοί Κανονισµοί και Προδιαγραφές : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ: EN 10027-1: Συστήµατα χαρακτηρισµού για χάλυβες - Μέρος 1: Ονοµατολογία χαλύβων ΕΛΟΤ EN 10025 - 1: Προϊόντα θερµής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης ΧΑΛΥΒΑΣ: DIN 17100 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  51  ΧΥΤΟΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ-ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ: DIN 17182 και  1691 ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ ΧΥΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ: BS 1400 ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ: AISI 304 (κατ΄ελάχιστον) ΚΟΧΛΙΕΣ: DIN 7989 και 7990, DIN 6914, 6915 και 6916 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ: EN ISO 1461: Θερµό γαλβάνισµα δι’ εµβαπτίσεως διαµορφωµένων σιδηρών και χαλύβδινων στοιχείων. Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµών -- Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles. Specifications and test methods ΕΛΟΤ EN ISO 8501-1: Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρµογή των χρωµάτων και σχετικών προϊόντων - Οπτική αξιολόγηση της καθαρότητας της επιφάνειας -  Μέρος 1: Κατηγορίες σκωρίασης και κατηγορίες προετοιµασίας µη επικαλυµµένων χαλύβδινων επιφανειών µετά την ολική αφαίρεση των προηγούµενων επικαλύψεων. -- Preparation of Steel substates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of coatings. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01:  Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων ΑΜΜΟΒΟΛΉ: 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  52  EN ISO 8504-1: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Part 1: General principles ΕΛΟΤ EN ISO 8504-2: Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρµογή χρωµάτων και σχετικών προϊόντων - Μέθοδοι προετοιµασίας της επιφάνειας - Μέρος 2: Ψήγµατα για αµµοβολή -- Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Part 2: Abrasive blast-cleaning (EN ISO 8504-2:2000) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01:  Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων ΠΛΑΚΕΣ: ΕΛΟΤ EN 10029 Ε2: Φύλλα από χάλυβα θερµής έλασης, πάχους ίσου ή µεγαλύτερου των 3 mm - Ανοχές διαστάσεων και σχήµατος -- Hot-rolled steel plates 3 mm thick or above - Tolerances on dimensions and shape ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ: ΕΛΟΤ EN ISO 2560: Αναλώσιµα συγκόλλησης - Επενδεδυµένα ηλεκτρόδια για συγκόλληση τόξου µε το χέρι µη κραµατωµένων και λεπτόκοκκων χαλύβων - Ταξινόµηση -- Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of non alloy and fine grain steels - Classification ΕΛΟΤ EN ISO 15609-1: Προδιαγραφή και έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης µεταλλικών υλικών. Προδιαγραφή διαδικασιών συγκόλλησης Μέθοδος του τόξου -- Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification. Αrc welding ΕΛΟΤ EN 1993-1:2005: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1 BS EN 287-1:2011: Qualification test of welders. Fusion welding. Steels   



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  53   4.11.3 Γενικές απαιτήσεις υλικών και εκτελούµενων εργασιών 4.11.3.1  Υλικά Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Οι ράβδοι πρέπει να έχουν οµοιόµορφη διατοµή, να είναι απόλυτα ευθύγραµµες και να µην παρουσιάζουν καµία ανωµαλία στις επιφάνειες και στις ακµές τους. Οµοίως και για τα χρησιµοποιούµενα ελάσµατα. Γενικά, όλα τα υλικά θα είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες εκδόσεις των συναφών ελληνικών ή διεθνών προτύπων, τα δε εξαρτήµατα σύνδεσης και λειτουργίας θα πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία.  4.11.3.2 Προµήθεια υλικών Στην περίπτωση προµήθειας έτοιµων υλικών από το εξωτερικό, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία στοιχεία που να αποδεικνύουν την οργάνωση και την παραγωγική ικανότητα του κατασκευαστή. Κατόπιν, µετά την έγκριση της Υπηρεσίας, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο τα θεωρηµένα 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 δικαιολογητικό που συνοδεύει την πιστοποίηση αυτής της εργασίας.  4.11.3.3  Εκτελούµενες εργασίες Η τοποθέτηση και χρήση όλων των σιδηρών κατασκευών θα γίνεται σύµφωνα µε τα Σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οποιεσδήποτε αλλαγές επί της χρήσης ή τοποθέτησης των στοιχείων προτείνονται από τον Ανάδοχο υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν την εφαρµογή τους. Ο σχεδιασµός των µηχανολογικών εγκαταστάσεων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε ανεγνωρισµένα πρότυπα και µε τη σωστή τεχνική. Πρέπει επίσης να αποφεύγεται ο σχηµατισµός κοιλοτήτων ή θυλάκων όπου µπορούν να µαζευτούν νερό, βρώµες ή συντρίµµια. Ο σχεδιασµός πρέπει να εξασφαλίζει ευκολία καθαρισµού και συντηρήσεως και πρέπει να καθιστά την λειτουργία απόλυτα ασφαλή. O Ανάδοχος έχει υποχρέωση να συντάξει και να υποβάλλει για έγκριση τα σχέδια λεπτοµερειών που είναι αναγκαία για τη διευκρίνηση και την ορθή εκτέλεση των µεταλλικών κατασκευών. Τα σχέδια αυτά θα περιέχουν όλες τις διατοµές και διαστάσεις του µετάλλου καθώς και τις λεπτοµέρειες κατασκευής, µέθοδο αγκύρωσης κλπ. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  54  Καµιά µεταλλική κατασκευή δε θα εκτελεστεί χωρίς εγκεκριµένα από την Υπηρεσία σχέδια. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση των κατασκευαστικών σχεδίων δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ορθή εκτέλεση των µεταλλικών κατασκευών. Όλα τα στοιχεία των µεταλλικών κατασκευών πρέπει να συµφωνούν σε διαστάσεις, διατοµές και µορφή µε τα εγκεκριµένα σχέδια. Επιµέρους στοιχεία που παρουσιάζουν στρεβλώσεις ή παραµορφώσεις δεν τοποθετούνται και αντικαθίσταται. ∆εν επιτρέπεται σφυρηλάτηση, η οποία είναι δυνατόν να προξενήσει βλάβες ή παραµόρφωση των στοιχείων. Ο Ανάδοχος προσκοµίζει έγκαιρα όλα τα απαιτούµενα υλικά συγκόλλησης, τους κοχλίες και τα λοιπά υλικά τα οποία απαιτούνται για την τοποθέτηση και συγκράτηση των σιδηρών κατασκευών στην κατάλληλη θέση. Τα σιδηρά στοιχεία κατασκευάζονται σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισµένα και οργανωµένα. Η ανάθεση της κατασκευής των στοιχείων γίνεται από τον Ανάδοχο, κατόπιν της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, η οποία έχει προηγουµένως εξακριβώσει τις δυνατότητες του εργοστασίου κατασκευής όσον αφορά στον εξοπλισµό και το ειδικευµένο προσωπικό. Η κατασκευή όλου του εξοπλισµού θα ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο του προµηθευτή πριν από την αποστολή του στο εργοτάξιο. Οι επί τόπου εργασίες πρέπει να περιορίζονται στην εγκατάσταση σε µικρές µετατροπές και προσαρµογές, που θα κριθούν απαραίτητες κατά την εγκατάσταση. 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. Μετά τη συναρµολόγηση, η ραφή των ηλεκτροσυγκολλήσεων πρέπει να είναι  συνεχής, όπου αυτό είναι εφικτό και να λειανθεί µε τροχό και λίµα. Η ανοχή ανοµοιοµορφίας των διατοµών είναι 1%. Όλες οι εκτεθειµένες αιχµές που έχουν αποτµηθεί µε πριόνι, ψαλίδι ή µε τη βοήθειας φλόγας, θα λειαίνονται µέχρι να εξαφανισθούν οι αιχµηρές γωνίες. Θα πρέπει να αποφεύγεται η εν επαφή χρήση ανόµοιων µετάλλων που θα µπορούσε να προκαλέσει γαλβανισµό. Οι εργασίες συγκολλήσεων, και αντιδιαβρωτικής προστασίας µε αµµοβολή και γαλβάνισµα, προδιαγράφονται στα σχετικά ισχύοντα πρότυπα. Σε όλα τα µεταλλικά στοιχεία εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, η βαφή τους θα γίνει σύµφωνα µε τα ισχύοντα σχετικά πρότυπα.  H ποιότητα και οι αποχρώσεις των χρωµάτων θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. Τα κατασκευασµένα στοιχεία πρέπει να συµφωνούν µε το BS 449 ή µε άλλα ισοδύναµα πρότυπα. Όλο το εργατικό δυναµικό που θα ασχοληθεί µε την παραγωγή πρέπει να είναι πεπειραµένο και ειδικευµένο στην κατασκευή αυτή. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  55  Οι περαιωµένες µεταλλικές  εγκαταστάσεις  και κατασκευές πρέπει να είναι στερεές και ανθεκτικές στο χρόνο, µε διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15 ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων βεβαίως προβλέπονται ορισµένες αντικαταστάσεις εξαρτηµάτων µε τις υπάρχουσες τοπικά δυνατότητες.  4.11.4 Εργασίες εγκατάστασης Οι κοχλίες στερεώσεως στο έδαφος πρέπει να έχουν κατάλληλα µήκη για να εξασφαλίζουν ικανοποιητική αγκύρωση κατά τη λειτουργία. Όλοι οι κοχλίες, µαύροι ή από µαλακό χάλυβα, πρέπει να είναι γαλβανισµένοι. Οι κοχλίες, τα περικόχλια κλπ. που βρίσκονται µέσα στο νερό, θα είναι κατασκευασµένοι από κατάλληλης ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα. Ο Ανάδοχος πρέπει να προσδιορίσει µε ακρίβεια τις θέσεις όλων των φωλεών για τους κοχλίες στερεώσεως. Όλα τα µηχανήµατα κλπ. πρέπει να µπουν σωστά στις προβλεπόµενες θέσεις τους πριν από την τοποθέτηση των κοχλιών και να παραµείνουν στη θέση αυτή µέχρι το τέλος των εργασιών εδράσεως. Όλα τα σπειρώµατα πρέπει να προστατεύονται κατά την τοποθέτηση των κοχλιών και να λιπαίνονται ικανοποιητικά µε µίγµα λαδιού και γραφίτη αµέσως πριν από την τελική συναρµολόγηση. Εκτός από τις περιπτώσεις κοχλιών διαστολής ή κοχλιών στερεωµένων µε ρητίνη, όλες οι φωλιές των κοχλιών πρέπει να κατασκευάζονται κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος.  4.11.5 Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας εργαζοµένων και προστασίας περιβάλλοντος Η συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε το Π.∆. 305/96) είναι υποχρεωτική καθώς επίσης και η συµµόρφωση µε την Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆. 17/96 και Π.∆. 159/99 κ.λπ.). Πρέπει να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που εργάζεται µέσα ή κοντά σε όλες τις µηχανικές εγκαταστάσεις. Οι κατακόρυφες σκάλες θα πρέπει, γενικά, να συµφωνούν µε το BS 4211 ή άλλα ισοδύναµα ανεγνωρισµένα πρότυπα. Οι σκάλες που υπερβαίνουν τα 3,00 µ. σε ύψος θα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε στεφάνια ασφαλείας ως ένα κατώτατο ύψος 2,40 µ. πάνω από το επίπεδο αφετηρίας της σκάλας και µε πλατύσκαλα σε αποστάσεις που να µην υπερβαίνουν τα 6,00 µ. Οι συνήθεις κλίµακες θα είναι υπολογισµένες για οµοιόµορφο κινητό φορτίο 500 χγρ/µ2. Η γωνία κλίσεως θα κυµαίνεται από 38ο έως 42ο, εκτός αν έχει καθορισθεί ιδιαίτερα διαφορετικά.  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  56  4.11.6  Τρόπος επιµέτρησης και πληρωµής Η επιµέτρηση των µεταλλικών κατασκευών γίνεται ανά kg πλήρως περαιωµένης µεταλλικής κατασκευής (προµήθεια και δαπάνη υλικών, εργασίες κατασκευής, φόρτωση/µεταφορά στη θέση του έργου). Η πληρωµή γίνεται µε βάση την τιµή των σχετικών άρθρων του Τιµολογίου. Με βάση το βάρος της περαιωµένης κατασκευής, πληρώνονται αντίστοιχα µε τα σχετικά άρθρα του Τιµολογίου η αµµοβολή, η εφαρµογή του θερµού γαλβανίσµατος, η τελική βαφή και η συναρµολόγηση – εγκατάσταση της κατασκευής στη θέση του έργου.  4.12 ΣΤΠ ΠΜ-12:  ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ  4.12.1 Γενικά Για τον έλεγχο και την καταγραφή των απορριµµάτων κρίνεται απαραίτητη η εγκατάσταση και η λειτουργία γεφυροπλάστιγγας. Η ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα, θα αποτελείται από µια γέφυρα από σίδηρο η οποία θα στηρίζεται σε οκτώ (8) σηµεία στηρίξεως και θα έχει διαστάσεις 12,00m µήκος και 3,00m πλάτος, δυναµικότητας 40 τόννων. Η ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα θα είναι, όπως προαναφέρθηκε, πλήρως µεταλλική µε συνολικό ύψος 30cm και θεµελίωση στο έδαφος µε βάθος το πολύ 50cm. Οι δυναµοκυψέλες και το ηλεκτρονικό ζυγιστήριο θα αποτελούν ένα σύστηµα πλήρως πιστοποιηµένο βάση των κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διαθέτει σήµανση CE. Επίσης στην όλη κατασκευή θα προβλεφθεί η αποχέτευση των οµβρίων περιµετρικά της Γ/Φ και η σύνδεση αυτής µε τον ηλεκτρικό πίνακα του οικίσκου.  4.12.2  Χαρακτηριστικά ∆ιαστάσεις: 12m χ 3m Ικανότητα Ζύγισης: 80 τόννους Αντοχή Φόρτισης: 50% επιπλέον της ικανότητας ζύγισης Όριο Θράυσης: 100% επιπλέον της ικανότητας ζύγισης Σφάλµα Ζύγισης: 0,01% - 0,03% Πάχος ∆απέδου: 30 εκατοστά Υλικό ∆απέδου: σίδηρος  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  57  4.12.3  Ηλεκτρικό ζυγιστήριο Το βάρος στην γέφυρα της πλάστιγγας θα πρέπει να αναγράφεται αυτόµατα στην οθόνη του ηλεκτρικού ζυγιστηρίου ψηφιακά. Στην συνέχεια θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να τυπώσουµε, αυτόµατα, το αναγραφόµενο βάρος και διάφορες άλλες πληροφορίες όπως:  Ώρα ζύγισης - Ηµεροµηνία - Τον αύξοντα αριθµό ζυγίσεων - Τον ∆ήµο προέλευσης του οχήµατος. Στις δύο πλευρές των 12m της γεφυροπλάστιγγας θα τοποθετηθούν προστατευτικά κάγκελα ύψους 1,10m και η σύνδεσή της µε τον οικίσκο θα γίνεται από µεταλλική εξέδρα πλάτους περίπου 2,50m.  4.12.4  Τρόπος επιµέτρησης και πληρωµής Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µε βάση το πλήρες κατασκευασµένο τεµάχιο γεφυροπλάστιγγας, καθώς και την σύνδεση της µε τον ηλεκτρονικό πίνακα του οικίσκου, σύµφωνα µε την παραπάνω τεχνική προδιαγραφή και τις εντολές της επιβλέπουσας Αρχής. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται η προµήθεια των υλικών, η µεταφορά, τα απαραίτητα υλικά στερέωσης, η κατασκευή (εκσκαφές, οπλισµοί, ξυλότυποι, σκυροδέµα, τοποθέτηση, επίχωση).  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  58  4.13 ΣΤΠ ΠΜ-13:  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ  4.13.1 Γενικά Το κτίριο αυτό θα εξυπηρετεί τις ανάγκες στέγασης του µόνιµου και περιστασιακού εργαζόµενου προσωπικού του έργου. Θα περιλαµβάνει ένα εννιαίο χώρο χρήσης γραφείου, ένα πάγκο κουζίνας µήκους 1,50m µε νεροχύτη, ίδιου µήκους κρεµαστά ντουλάπια και διαµορφωµένο χώρο WC µε τα απαραίτητα είδη υγιεινής. Το κτίριο αυτό θα είναι εµβαδού 15m2 (3m x 5m) τοποθετηµένο σε τσιµεντένια βάση και θα είναι τύπου µεταφερόµενου οικίσκου.  Η έδραση του οικίσκου θα γίνει πάνω σε τρία δοκάρια διαστάσεων 3,00m x 0,25m x 0,20m Θα κατασκευαστεί από περιµετρικό τοίχο διατοµής 0,90x0,25m όπου θα θεµελιωθεί µέχρι το βάθος των 0,40m. Ο εγκιβωτισµένος χώρος που θα δηµιουργηθεί, θα µπαζωθεί και θα επικαλυφθεί µε ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15 πάχους 0,10µ. έως το τελικό ύψος του περιµετρικού τοιχείου.  Η χωροθέτηση του κτιρίου εντός της Τ.Μ.∆.Α. πρέπει να είναι εποπτική για να έχει οπτική επαφή µε την κίνηση των οχηµάτων και για να δίδεται η δυνατότητα µακροσκοπικού ελέγχου αυτών καθώς και η άµεση παρακολούθηση της γεφυροπλάστιγγας. Ο σκελετός του κτιρίου θα πρέπει να είναι γαλβανισµένος αποτελούµενος από ειδικό πλαίσιο δαπέδου και οροφής συνδεδεµένα µεταξύ τους από κοιλοκολώνες υψηλής ακαµψίας ύψους 2,30m. Οι πλευρικοί τοίχοι θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από θερµοµονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 30mm, φέρει παράθυρα στις τρεις πλευρές του ανοιγόµενα και ανακλινόµενα καθώς και εξωτερική πόρτα κατασκευασµένα από αλουµίνιο διαστάσεων 1,50x1,20m και 0,95x2,10m αντίστοιχα όπως αυτά φαίνονται στο συνηµµένο σχέδιο. Η οροφή του κτιρίου θα αποτελείται από θερµοµονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 60mm εσωτερικά επενδεδυµένη µε PVC. Μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής επικάλυψης υπάρχει κενό 5cm. για αερισµό και θερµοµόνωση. Το δάπεδο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από MDF επάνω σε υγροµονωτικό υλικό και καλυµµένο µε πλακίδια PVC καθώς και περιµετρικό σοβατεπί. Όλοι οι χώροι υγιεινής πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε λευκά είδη υγιεινής. Τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά το κτίριο θα είναι βαµµένο µε χρώµα λευκό. Η αποχέτευση του κτιρίου οδηγείται σε απορροφητικό βόθρο. Η υδραυλική εγκατάσταση του κτιρίου κατασκευασµένη από χαλκοσωλήνες ενώ η εγκατάσταση της αποχέτευσης από σωλήνες PVC. Το κτίριο φέρει µονοφασικό ηλεκτρικό πίνακα µε αυτόµατο διακόπτη διαρροής και θερµικό. Κάθε χώρος πρέπει να είναι φωτιζόµενος από φωτιστικό σώµα φθορισµού κατάλληλης ισχύος και δύο πρίζες σούκου. Επίσης, θα υπάρχουν στον χώρο εργασίας δύο πρίζες τηλεφώνου, φωτισµός ασφαλείας, εξωτερική πρίζα 200V στεγανού τύπου και εξωτερική ηλεκτρική γραµµή ανεξάρτητη η οποία θα µπορεί να τροφοδοτεί την αντλία. Ο χώρος θα κλιµατίζεται από κλιµατιστικό µηχάνηµα ισχύος 9000btu τύπου INVERDER.   



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  59  4.13.2 Τρόπος επιµέτρησης και πληρωµής Η πληρωµή του εργολάβου θα γίνει µε βάση την προµήθεια, το κατασκευασµένο και τοποθετηµένο τεµάχιο, δηλαδή προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου του έργου κ.λ.π. Στην τιµή θα περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, η µεταφορά, τα απαραίτητα υλικά στερέωσης, η σύνδεση, η κατασκευή (εκσκαφές, οπλισµοί, ξυλότυποι, σκυρόδεµα, επίχωση). 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  60   5 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜ 5.1 ΣΤΠ ΗΜ - 01: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  5.1.1 Πρότυπα - Κανονισµοί  Η παρούσα µελέτη έγινε σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, χρησιµοποιώντας και τα ακόλουθα πρότυπα και οδηγίες: 
• Κανονισµοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΥΑ 80225/ 19.11.54 - ΦΕΚ 59Β/ 11.4.55 - ΦΕΚ 1525Β/ 31.12.73). 
• Οδηγίες της ∆ΕΗ 
• Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές-ΕΤΕΠ (ΦΕΚ Β' 2221/2012 / 05-07 Οδοφωτισµός)   5.1.2 Μεταλλικό Κιβώτιο Ηλεκτροφωτισµού (Πίλλαρ) Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) κατασκευασµένο από µεταλλικά πλαίσια (σιδηρογωνίες, λάµες κλπ.) συγκολληµένα ή συνδεµένα µε κοχλίες και εξωτερικό µεταλλικό κιβώτιο από χαλυβδοέλασµα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2mm. Οι διαστάσεις του θα είναι: 1,35m Χ 1,10 m Χ 0,35 m. Το εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι χωρισµένο µε λαµαρίνα σε δυο ανεξάρτητους χώρους που προορίζονται ο ένας για τον µετρητή και τον δέκτη της ∆ΕΗ και ο άλλος για την ηλεκτρική διανοµή. Θα έχει δύο θύρες, µια για κάθε χώρο, οι οποίες:  α) θα κλείνουν µε την βοήθεια ελαστικού παρεµβύσµατος. β) περιµετρικά θα είναι δύο φορές κεκαµένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή στην παραµόρφωση και να εφαρµόζουν καλά στο κλείσιµο. γ) θα αναρτώνται στο σώµα του πίλλαρ µε τη βοήθεια µεντεσέδων βαρέως τύπου. δ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά.  ε) η θύρα του µετρητή της ∆ΕΗ θα είναι εφοδιασµένη µε µικρή θυρίδα µε τζάµι. Στο χώρο που προορίζεται για την ∆.Ε.Η. και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωµένη µε κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1mm για να µπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της ∆.Ε.Η. Στο χώρο που προορίζεται για την ∆ΕΗ, θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες, ελάσµατα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανοµής. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή. Το πίλλαρ αφού προηγηθεί επιµελής καθαρισµός θα βαφεί µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. Το πίλλαρ θα πακτωθεί µε ειδικά αγκύρια, σε βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα κατάλληλων διαστάσεων. Κοντά στο πίλλαρ θα τοποθετηθεί πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ3χλστ. µε τον αγωγό σύνδεσής της µε το πίλαρ. Μέσα στο πίλλαρ θα τοποθετηθεί ο ηλεκτρικός πίνακας διανοµής ο οποίος θα είναι προστασίας ΙΡ55 και ικανών διαστάσεων ώστε να περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα ηλεκτρικά όργανα. Στον πίνακα θα εγκατασταθούν όλα τα απαραίτητα ηλεκτρικά όργανα σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή: µετρικοί και γενικοί διακόπτες, συντικτικές ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, µικροαυτόµατες ασφάλειες, ρελέ φορτίου, φωτοκύτταρο ή/και χρονοδιακόπτης, ένα ρευµατοδότη ράγας 16Α, ένα φωτιστικό σώµα µε το λαµπτήρα και διακόπτη χειρισµού, κλπ. Στο πίσω µέρος του pillar θα τοποθετηθεί χαλύβδινος ιστός ύψους 6 µέτρα για την σύνδεση εναέριας-γραµµής παροχής από τη ∆ΕΗ. Ο ιστός θα πακτωθεί κατάλληλα στο έδαφος, θα είναι χαλυβδοσωλήνας γαλβανισµένος 3’’ βαρέως τύπου και στην κορυφή θα φέρει γάντζο. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  61   5.1.3 Πίνακας διανοµής χαµηλής τάσης  Ο ηλεκτρικός πίνακας διανοµής πίνακας χαµηλής τάσης θα είναι µεταλλικός κατάλληλος  για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση ή και για ελεύθερη έδραση στο δάπεδο. Προορίζονται για ηλεκτρολογικό υλικό στηριζόµενο σε ράγα DIN. Όλοι οι χειρισµοί θα γίνονται από την εµπρός πλευρά. Θα είναι επισκέψιµοι από την εµπρός πλευρά. Η κατασκευή των πινάκων θα είναι σύµφωνη µε το πρότυπο ΕΝ 60439-1 Οι πίνακες θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:  Ονοµαστική Ένταση λειτουργίας Ιn Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς Ονοµαστική  τάση  λειτουργίας 400V  Αριθµός  Φάσεων 3Ph +N +PE Τάση µόνωσης Ui 1000 V Συχνότητα Λειτουργίας 50 Ηz Λειτουργία σε σύστηµα γειώσεως ΤΝ  (ή TT - IT) Ρεύµα Αντοχής σε βραχυκύκλωµα Ιcw   (kA - rms/1sec) Maximum  25 KA / 1s   Κατασκευή Τα µεταλλικά µέρη των πινάκων θα είναι κατασκευασµένα από ηλεκτρολυτικά   χαλύβδινα µεταλλικά ελάσµατα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm µε επικάλυψη θερµικά πολυµερισµένης εποξειδικής πούδρας. Για όλα τα ξεχωριστά σταθερά µεταλλικά µέρη (δηλαδή µετωπικές πλάκες, βάσεις στηρίξεις του διακοπτικού υλικού, πλευρικά µεταλλικά καλλύµατα κτλ) θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική συνέχεια τόσο µεταξύ τους όσο και µε τον αγωγό γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα εξασφαλίζοντας την γείωση όλων των σταθερών µεταλλικών µέρων του. Σε όλα τα κινούµενα µεταλλικά µέρη (πχ πόρτες, ανοιγόµενες µετώπες) θα πρέπει να τοποθετηθεί αγωγός προστασίας (πχ πλεξίδα γειώσεως) . Ο βαθµός προστασίας (ΙΡ) του ηλεκτρικού πίνακα  θα  είναι  σύµφωνα  µε  το  Πρότυπο   IEC 60529  που  θα  δηλώνεται  στα πιστοποιητικά δοκιµών  τύπου  και    η  κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται βαθµός προστασίας: ΙΡ 23 (απλοί πίνακες) ή   εναλλακτικά  IP 43 , IP 55 (στεγανοί πίνακες). O βαθµός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα έναντι µηχανικών κρούσεων θα είναι ΙΚ07 όπως αυτός ορίζεται στο πρότυπο ΕΝ50102. Για την διανοµή του ηλεκτρικού ρεύµατος στα διάφορα κυκλώµατα του ηλεκτρικού πίνακα θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά το δυνατό προκατασκευασµένες διανοµές. Ειδικότερα:  Η κύρια διανοµή στον  ηλεκτρικό  πίνακα θα  πρέπει να  γίνεται µε χρήση τυποποιηµένων µπλοκ διανοµής  Η  διανοµή  σε  σειρά µικροαυτοµατων διακοπτών θα  πρέπει να γίνεται µε την χρήση τυποποιηµένων γεφυρών χαλκού κατάλληλης ονοµαστικής έντασης.   



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  62  Εσωτερική συνδεσµολογία πινάκων Μέσα στον πίνακα στο πάνω και κάτω µέρος και σε συνεχή οριζόντια σειρά (ή σειρές) θα υπάρχουν ακροδέκτες σειράς (κλέµενς) στερεωµένοι σε ιδιαίτερη ράβδο. Στους ακροδέκτες θα οδηγούνται εκτός από τους αγωγούς φάσεων και οι ουδέτεροι και οι γειώσεις κάθε αναχωρούσης γραµµής, έτσι ώστε κάθε γραµµή εισερχόµενη στον πίνακα, να συνδέεται µε όλους τους αγωγούς της στους ακροδέκτες και µάλιστα συνεχείς. Οι ακροδέκτες θα έχουν το κατάλληλο µέγεθος για την σύνδεση εσωτερικών και εξωτερικών αγωγών. Η σειρά (ή σειρές) των ακροδεκτών θα βρίσκεται σε απόσταση από την πάνω πλευρά του πίνακα. Στην περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της µιας σειράς κλέµενς κάθε υποκείµενη θα βρίσκεται σε µεγαλύτερη απόσταση από το βάθος του πίνακα από την αµέσως υπερκείµενη της, οι εσωτερικές δε συρµατώσεις θα οδηγούνται προς τους ακροδέκτες από πίσω, έτσι ώστε η επιφάνειά τους να είναι ελεύθερη για εύκολη σύνδεση των εξωτερικών καλωδίων. Οι γραµµές που στα σχέδια χαρακτηρίζονται σαν εφεδρικές θα είναι και αυτές πλήρεις και ηλεκτρικά συνεχείς µέχρι τις κλέµενς. Οι εσωτερικές συνδεσµολογίες των πινάκων θα είναι άριστες τεχνικά και αισθητικά, δηλαδή τα καλώδια θα ακολουθούν, οµαδικά ή µεµονωµένα, ευθείες και σύντοµες διαδροµές, θα είναι στα άκρα τους καλά προσαρµοσµένα και σφιγµένα µε κατάλληλες βίδες και παρακύκλους, δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις κ.λ.π. και θα έχουν χαρακτηριστικούς αριθµούς και στα δύο άκρα τους. Οι διατοµές των καλωδίων και χάλκινων τεµαχίων εσωτερικής συνδεσµολογίας θα είναι επαρκείς και θα συµφωνούν κατ΄ ελάχιστον προς τις διατοµές των εισερχοµένων και εξερχοµένων γραµµών που φαίνονται στα σχέδια. Θα τηρηθεί ένα προκαθορισµένο σύστηµα για την σήµανση των φάσεων. Έτσι κάθε φάση θα έχει πάντοτε το ίδιο χρώµα και επί πλέον στις τριφασικές διανοµές κάθε φάση θα εµφανίζεται πάντοτε στην ίδια θέση, ως προς τις άλλες (π.χ. η R αριστερά, η S στο µέσο και η Τ δεξιά) όσον αφορά τις ασφάλειες και τους ακροδέκτες. Γενικά η συνδεσµολογία των πινάκων θα είναι πλήρης, κατά τρόπο ώστε να µην απαιτείται για την λειτουργία τους παρά µόνο η τοποθέτηση τους και η σύνδεση τους µε τις γραµµές που φθάνουν και αναχωρούν. Επίσης αυτά θα έχουν δοκιµασθεί και υποστεί έλεγχο µόνωσης, τα αποτελέσµατα του οποίου θα συµφωνούν κατ΄ ελάχιστον µε τους επίσηµους κανονισµούς του Ελληνικού κράτους. Τα λοιπά όργανα δηλαδή διακόπτες, µικροαυτόµατοι, ενδεικτικές λυχνίες, αυτοµατισµοί κ.λ.π. προδιαγράφονται ιδιαίτερα.  Σήµανση Πίνακα ∆ιανοµής, Σήµανση Συσκευών Στην εµπρός του όψη ο ηλεκτρικός πίνακας θα φέρει πινακίδα µε το όνοµα, την διεύθυνση του κατασκευαστή και τον αριθµό παραγωγής (ή άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του έργου). Κάθε συσκευή θα φέρει την ονοµασία της σύµφωνα µε τα µονογραµµικά σχέδια επιτρέποντας στον χρήστη τον σαφή διαχωρισµό των κυκλωµάτων που αφορά κάθε συσκευή. Η σήµανση πρέπει να είναι ανθεκτική και σωστά τοποθετηµένη σε κάθε συσκευή.  Στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα θα υπάρχει σήµανση των µπαρών κάθε φάσης (αλλά και των µπαρών ουδετέρου και γείωσης. Επίσης θα υπάρχει πλήρης σήµανση όλων των καλωδίων των βοηθητικών κυκλωµάτων.  Πιστοποιητικά δοκιµών τύπου και σειράς Ο ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις των εξής δοκιµών τύπου σύµφωνα µε το πρότυπο EN  60439-1: 
• ∆οκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας 
• ∆οκιµή διηλεκτρικής στάθµης 
• ∆οκιµή αντοχής σε βραχυκυκλώµατα 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  63  • ∆οκιµή αξιοπιστίας των συστηµάτων προστασίας 
• ∆οκιµή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσµού 
• ∆οκιµή της µηχανικής λειτουργίας 
• ∆οκιµή του βαθµού προστασίας. Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισµένα διεθνή εργαστήρια. Επίσης θα πρέπει να εκτελεσθούν οι παρακάτω δοκιµές σειράς και να εκδοθεί το αντίστοιχο πρωτόκολλο δοκιµών σειράς: 
• Έλεγχος της συνδεσµολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωµάτων 
• ∆ιηλεκτρική δοκιµή 
• Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώµατος γείωσης ∆ιασφάλιση ποιότητας Ο πίνακας  θα  φέρει  υποχρεωτικά την σήµανση “CE“ σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 93/68. Ο κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας  ΙSO 9001 για την κατασκευή-συναρµολόγηση πινάκων χαµηλής τάσης. Το τµήµα ποιοτικού ελέγχου του κατασκευαστή θα είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή των δοκιµών σειράς που αναφέρθηκαν στην προ-ηγούµενη παράγραφο εκδίδοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Επίσης µαζί µε τους ηλεκτρικούς πίνακες θα πρέπει να παραδοθούν και τα µονογραµµικά  ηλεκτρολογικά σχέδια κατασκευής τους.  5.1.4 Ηλεκτρολογικό υλικό πινάκων Αυτόµατοι ∆ιακόπτες Ισχύος (CIRCUIT BREAKERS) Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος τοποθετούνται µε σκοπό την προστασία των µετασχηµατιστών, γραµµών, κινητήρων, κ.λ.π. Περιλαµβάνουν θερµικά και µαγνητικά στοιχεία από ένα σε κάθε πόλο, ρυθµιζόµενα για την προστασία έναντι υπερεντάσεως και βραχυκυκλώµατος. Θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς VDE 0660 και VDE 0113 και θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
• Τάση µονώσεως 1000V 
• Ονοµαστική τάση λειτουργίας τουλάχιστον 500V  50Hz. 
• Κλάση µονώσεως C σύµφωνα µε VDE 0110. 
• Ικανότητα διακοπής τουλάχιστον το ρεύµα της στάθµης βραχυκυκλώµατος που αντιστοιχεί στον πίνακα που ανήκει και µάλιστα σύµφωνα µε το κύκλο δοκιµής Ο-Τ-C/O-T-C/O κατά VDE 0660/IEC 157. 
• ∆ιάρκεια ζωής τουλάχιστον 6000 – 10000 χειρισµοί σε φόρτιση AC1. 
• Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 40º C. 
• Θα είναι εξοπλισµένοι µε βοηθητικές επαφές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις. 
• Θα έχουν τη δυνατότητα να εξοπλιστούν µε πηνία εργασίας ή ελλείψεως τάσεως. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  64  • Ο διακόπτης θα έχει δύο θέσεις «ΑΝΟΙΚΤΟΣ» - «ΚΛΕΙΣΤΟΣ», πλήρως διακεκριµένες και σηµειούµενες στην µπροστινή του επιφάνεια. 
• Κάθε λειτουργική θέση του διακόπτη δείχνεται καθαρά από τη θέση της χειρολαβής.  Μικροαυτόµατοι διακόπτες ράγας έως 125 Α Οι µικροαυτόµατοι διακόπτες  θα πρέπει να ανταποκρίνονται  στο  πρότυπο IEC 60947-2  ή  IEC  60898. Οι µικροαυτόµατοι διακόπτες θα πρέπει να στηρίζονται σε ράγα συµµετρική πλάτους 35mm και θα είναι µονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί, ή τετραπολικοί. Οι ικανότητες διακοπής θα είναι ίσες τουλάχιστον µε την αναµενόµενη τιµή σφάλµατος στο σηµείο του συστήµατος διανοµής όπου εγκαθίστανται, εκτός εάν µεσολαβεί άλλος διακόπτης προς την άφιξη (τεχνική cascading-ενισχυµένης προστασίας). Οι διακόπτες θα µπορούν να τροφοδοτηθούν κι αντίστροφα χωρίς µείωση της ικανότητας (τεχνικών χαρακτηριστικών) τους. Ο µηχανισµός λειτουργίας θα είναι ανεξάρτητος µηχανικά από τη λαβή χειρισµού,  ώστε να αποφεύγεται οι επαφές να παραµένουν κλειστές σε συνθήκες βραχυκύκλωσης ή υπερφόρτισης. Θα είναι τύπου “αυτόµατου επανοπλισµού”. Ο µηχανισµός λειτουργίας κάθε πόλου σε έναν πολυπολικό µικροαυτόµατο διακόπτη, θα πρέπει να συνδέεται απευθείας µε τον εσωτερικό µηχανισµό του διακόπτη και όχι µε τη λαβή χειρισµού. Το χειριστήριο θα είναι τύπου “γλώσσας” (λαβής), µε δυνατότητα κλειδώµατος και χρήσης περιστροφικού χειριστηρίου. Κάθε πόλος θα πρέπει να έχει ένα διµεταλλικό θερµικό στοιχείο, για προστασία κατά υπερφόρτισης και ένα µαγνητικό στοιχείο, για προστασία κατά βραχυκυκλώµατος.  Για κάθε ονοµαστική ένταση µικροαυτόµατου διακόπτη θα πρέπει να παρέχονται πίνακες επιλεκτικότητας ρεύµατος. Οι ακροδέκτες θα είναι τύπου σήραγγος (ΙΡ 20) ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος άµεσης επαφής. Θα είναι δυνατή η επι-τόπου προσαρµογή βοηθητικών εξαρτηµάτων όπως: πηνίο εργασίας, πηνίο έλλειψης τάσης, επαφή ON-OFF, επαφή σηµατοδότησης ανάγκης (alarm) ή συσκευή ανίχνευσης ρεύµατος διαρροής 30 ή 300 mA µε δυνατότητα ελέγχου από απόσταση (αφόπλιση από απόσταση).  Ενδεικτικές λυχνίες για τοποθέτηση σε πλάκα ή πόρτα πίνακα Οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι κατάλληλες για λειτουργία σε τάση 250V, ονοµαστικής έντασης 10Α και ονοµαστικής διαµέτρου περίπου 22mm. Η ενδεικτική ροζέτα χρώµατος κόκκινου ή πράσινου θα έχει πλαστικό µετωπικό δακτύλιο, βαθµού προστασίας ΙΡ-65, θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση πάνω στο κάλυµµα ή πόρτα πίνακα. Τα στοιχεία επαφών και η λυχνιολαβή θα είναι προστασίας ΙΡ-00 και κατάλληλα για τοποθέτηση µέσα σε πίνακα. Το κάλυµµα του πίνακα θα µπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να είναι αναγκαία η αποσυναρµολόγηση της ροζέτας.  Ραγοδιακόπτης Ο ραγοδιακόπτης είναι κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε πίνακα και χρησιµοποιείται για µερικός δια-κόπτης κυκλωµάτων ονοµαστικής έντασης 16Α και 25Α. Εχει το ίδιο σχήµα και τις ίδιες διαστάσεις όπως οι µικροαυτόµατοι της σειράς W. Η στερέωσή του γίνεται µε ένα µάνδαλο πάνω σε ράγα στήριξης. Το κέλυφός του θα είναι από συνθετική πλαστική ύλη ανθεκτική για µεγάλα ρεύµατα και για την διάκρισή του από τους µικροαυτόµατους στην µετωπική πλευρά θα φέρει το σύµβολο του αποζεύκτη.  Τηλεχειριζόµενοι διακόπτες (ρελαί) λειτουργίας ACI 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  65  Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα τοποθετηθούν δια τον χειρισµό κυρίως κυκλωµάτων φωτισµού µιας φάσεως και θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία : Ονοµαστικό ρεύµα για ωµικό φορτίο κατηγορία λειτουργίας ACI (Α): 10 16 22 Ονοµαστική τάση µονώσεως (V): 380 Μηχανική διάρκεια ζωής (ζεύξεις) µεγαλύτερη των 8.000.000 Ονοµαστικό ρεύµα λειτουργίας του πηνίου (V): 220 Περιοχή λειτουργίας του πηνίου (V): 0,8 - 1,1 τάσεως λειτουργίας Ονοµαστική ισχύς του πηνίου κατά την ζεύξη (VA/COSφ) µικρότερη των 30/0,7 στην συγκράτηση (VA/COSφ) µικρότερη των 14/0,30 ∆ιάρκεια ζεύξεως (MS) µικρότερη των 45 ∆ιάρκεια αποζεύξεως (MS) µικρότερη των 55 Συχνότητα ζεύξεως (ζεύξεις/Η) µεγαλύτερη των 500 Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα φέρουν βοηθητική επαφή για λειτουργία ενδεικτικής λυχνίας, θα είναι προστασίας ΙΡ00 και κατάλληλοι για τοποθέτηση µέσα σε πίνακα.  Ενδεικτικά όργανα  (ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ – ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ) Τύπος: στρεφόµενου σιδήρου για εναλλασσόµενο ρεύµα 15-60 ΗΖ µε ορθογωνική πλάκα διαστάσεων 96x96. Κλάση: 1,5 Εδραση: µέσω ηµιαξόνων Ιδιοκατανάλωση: αµπερόµετρα 0.1 έως 1 VΑ βολτόµετρα    1 έως 5 VΑ Υπερφόρτιση:  συνεχώς 20% του ονοµαστικού ρεύµατος ή τάσης αµπερόµετρα  50πλή  επι 15, 4πλή επί 2-3 min, 2πλή επι 10 min  βολτόµετρα: 2πλή επι  1  min. Περιοχή µέτρησης: ανάλογα µε τη χρήση Τα βολτόµετρα θα συνοδεύονται απο µεταγωγικό διακόπτη επτά θέσεων. Τα αµπερόµετρα θα είναι κατάλληλα για απευθείας σύνδεση ή µέσω µετασχηµατιστή/5Α για περιοχή µετρήσεων πάνω απο 60Α.  5.1.5 Καλώδια Χαµηλής Τάσης Καλώδια τύπου ΝΥΜ (AO5VV) Ονοµαστική τάση : 300 / 500 V Προδιαγραφή : Ε.Λ.Ο.Τ. 563.4 Αγωγός : Μονόκλωνος ή πολύκλωνος από συρµατίδια ανοπτηµένου xαλκού Μόνωση : PVC Εσωτερική επένδυση : Ελαστικό Εξωτερική επένδυση : PVC Καλώδια τύπου ΝΥY (J1VV) 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  66  Ονοµαστική τάση : 600 / 1000 V Προδιαγραφή : Ε.Λ.Ο.Τ. 843/85 Αγωγός : Μονόκλωνος ή πολύκλωνος από συρµατίδια ανοπτηµένου xαλκού Μόνωση : Θερµοπλαστική ύλη PVC Εσωτερική επένδυση : Για αγωγούς κυκλικής διατοµής : Ελαστικό Για αγωγούς διατοµής κυκλικού τοµέα : Ταινία από θερµοπλαστική ύλη PVC ελικοειδώς τυλιγµένη πάνω από τους στριµµένους αγωγούς, µε επικάλυψη Εξωτερική επένδυση : Θερµοπλαστική ύλη PVC  5.1.6 Λοιπό ηλεκτρολογικό υλικό Εύκαµπτοι σωλήνες  PVC τύπου HELIFLEX  Είναι κατασκευασµένοι από µαλακό PVC και φέρουν εσωτερική σπείρα από σκληρό PVC. Ο συνδυασµός αυτός τους καθιστά ταυτόχρονα εύκαµπτους, αλλά µε µεγάλη µηχανική αντοχή. Χρησιµοποιούνται όπου χρειάζεται µηχανική αντοχή και ευκαµψία  π.χ. σε οδεύσεις µέσα στο µπετόν. Είναι κατάλληλοι για αγωγούς και καλώδια.  Σχάρες καλωδίων Οι σχάρες καλωδίων προβλέπονται από διάτρητη γαλβανισµένη λαµαρίνα µε διατρήσεις επιµήκεις, ώστε να µπορούν να δεθούν επάνω στην σχάρα τα καλώδια µε ειδικές πλαστικές ταινίες (straps) σε περίπτωση που η σχάρα δεν είναι οριζόντια. Το πάχος της λαµαρίνας δεν θα είναι µικρότερο από 1,25mm για σχάρες πλάτους µέχρις 200mm και 1,50mm για σχάρες πλάτους από 250-500mm. Το βάθος των σχαρών θα κυµαίνεται ανάλογα µε το πλάτος του και το πλήθος των καλωδίων από 25mm µέχρι 60mm. Η εσωτερική επιφάνεια των σχαρών καλωδίων πρέπει να είναι τελείως λεία, δηλαδή να µήν παρουσιάζονται "γραίζια" από τη διαµόρφωση. Για παρακάµψεις, διασταυρώσεις, διακλαδώσεις (οριζόντιες ή κατακόρυφες συστολές) ή διαστολές για µετάβαση σε σχάρα διαφορετικού πλάτους, θα χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα εξαρτήµατα, επίσης από λαµαρίνα επιψευδαργυρωµένη. Για τις συνδέσεις µεταξύ των σχαρών, καθώς και µε τα ειδικά εξαρτήµατα, θα χρησιµοποιηθούν σύνδεσµοι χωρίς κοχλίες. Η ανάρτηση των σχαρών θα γίνει µε ειδικούς βραχίονες στήριξης ("κονσόλες") στον τοίχο ή µε αναρτήρες από την οροφή. Η απόσταση µεταξύ των σηµείων ανάρτησης θα είναι ο-πωσδήποτε µικρότερη ή ίση από 1m. Η απόσταση ανάρτησης θα εξαρτηθεί από το βάρος των καλωδίων προσαυξηµένο κατά 50% τουλάχιστο. Όλα τα εξαρτήµατα και υλικά στήριξης των σχαρών θα είναι επιψευδαργυρωµένα. Στις µεταλλικές σχάρες θα οδεύουν καλώδια ισχυρών ρευµάτων και καλώδια ασθενών. Η σχάρα θα έχει µεταλλικό χώρισµα σε όλο το µήκος των ίδιων χαρακτηριστικών ή θα χρησιµοποιηθεί µε την ίδια ανάρτηση δεύτερη σχάρα µικρότερου πλάτους. Οι σχάρες καλωδίων θα είναι µεταλλικές τυποποιηµένες από διάτρητη, γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους κατ'ελάχιστον: - σχάρα 10cm0,7mm. - σχάρα 20-30cm 1mm. - σχάρα 40cm1,25mm. - σχάρα 50cm1,50mm. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  67  µε πλευρικό ύψος τουλάχιστον 50mm. Οι σχάρες καλωδίων θα συνοδεύονται και µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα σχηµατισµού ή στηρίξεως τους (καµπύλες, συστολές, διακλαδώσεις, ορθοστάτες, βραχίονες στηρίξεως, ταύ, υλικά συνδέσεως και στερεώσεως ,κλπ.) επίσης γαλβανισµένα. Οι σχάρες και οι ορθοστάτες.  ∆ιακόπτης στεγανός. Θα είναι µε πλήκτρο, κατάλληλος για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση. Ο χωνευτός διακόπτης θα είναι εφοδιασµένος µε δακτύλιο στεγανότητας, ενώ ο επίτοιχος θα έχει δύο εισόδους µε στυπιοθλίπτες µεµβράνης. Το πλήκτρο και το κάλυµµα του διακόπτη θα είναι από άκαυστο υλικό µε αυξηµένη µηχανική αντοχή. Ολοι οι στεγανοί διακόπτες θα είναι βαθµού προστασίας ΙΡ-44.  Ρευµατοδότης χωνευτός στεγανός "σούκο" Θα είναι κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση. Το στέλεχος του θα βρίσκεται µέσα σε κουτί από µονωτική ύλη µε παρέµβυσµα. Ο ρευµατοδότης θα καλύπτεται µε στρεφόµενο κάλυµµα.   5.1.7 Εξοπλισµός φωτισµού Ιστός φωτισµού 7Μ Ιστός οκταγωνικής διατοµής συνεχώς µεταβαλλόµενης, αποτελούµενος από τον κορµό και το έλασµα της βάσεως µε κατάλληλη διαµόρφωση στη κορυφή του για την υποδοχή των βραχιόνων στήριξης των φωτιστικών σωµάτων και θύρας επίσκεψης του κιβωτίου σύνδεσης των καλωδίων.   Υλικά – διαστάσεις – κατασκευή  Ο κορµός του ιστού αποτελείται από ένα µοναδιαίο τεµάχιο (χωρίς εγκάρσια ραφή) και είναι οκταγωνικής διατοµής και κατασκευάζεται από έλασµα S235JR 4 χιλ. που προµηθεύεται µε πιστοποιητικά κατά DIN 50049/2.2Έλασµα βάσης (mm) 400x400x16 400x400x20 500x500x25 Για την διευκόλυνση της µεταφοράς οι ιστοί των 14 & 15m αποτελούνται από δύο τεµάχια (καθ’ ύψος) που συναρµολογούνται στο εργοτάξιο µε την µέθοδο σφικτής συναρµογής – σφήνωσης (slip on joint) Η διαµήκης ραφή είναι ευθύγραµµη, αφανής, στεγανή, µε συνεχή ηλεκτρο-συγκόλληση σε λοξοτοµηµένα ελάσµατα σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Η µέθοδος συγκόλλησης αξιολογείται κατά ASME ΙΙ και CNR UNI 10011. Για τη συγκόλληση αυτή δίδεται εγγύηση πλήρους διείσδυσης κατά 80%. Κάθε ιστός φέρει θυρίδα διαστάσεων 85 x 300 σε απόσταση 60cm από τη βάση. Για τη θυρίδα αυτή και το επιλεγέν πάχος, δεν απαιτείται ειδική ενίσχυση του ιστού. Η θυρίδα κλείνει µε κατάλληλο πορτάκι από έλασµα ίδιου πάχους 4 mm και σχήµατος, µε τον υπόλοιπο ιστό, το οποίο στην κλειστή του θέση δεν εξέχει του ιστού. Η στερέωση του γίνεται µε ειδικά τεµάχια που δεν εξέχουν του ιστού και ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η στεγανότητα και η στιβαρή και σταθερή στερέωση του.  Το έλασµα της βάσης είναι κατασκευασµένο από υλικό ποιότητας S235JR µε πιστοποιητικά κατά DIN 50049/2.2. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  68   Φέρει 4 οβάλ οπές για τη διέλευση των αγκυρίων. Στο κέντρο του φέρει οπή για τη συγκόλληση του κορµού µε δύο εσωραφές (εσωτερικά και εξωτερικά).  Ο κορµός συγκολλάται στο έλασµα όπως φαίνεται στο τυπικό σχέδιο που συνοδεύει την τεχνική περιγραφή και στο οποίο καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της συγκόλλησης.  Η µέθοδος συγκόλλησης του πέλµατος της βάσης είναι ηµιαυτόµατη µε σύρµα ποιότητας SG 2 πάχους 1÷1,2 mm.  Η συγκόλληση εκτελείται από συγκολλητές πιστοποιηµένους κατά ΕΝ 287.  Η µέθοδος συγκόλλησης και οι συγκολλητές πιστοποιούνται από τρίτο ανεξάρτητο γραφείο ελέγχου.  Οι ανοχές κατασκευής του ιστού είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.  Γαλβάνισµα εν θερµώ Οι ιστοί µετά τη συγκόλληση τους ελέγχονται οπτικά και διαστασιακά, διορθώνονται τυχόν οξείες ακµές µε τρόχισµα και προωθούνται για γαλβάνισµα εν θερµώ κατά ISO 1461 (Hot Dip Galvanizing) εσωτερικά και εξωτερικά.  Η διαδικασία περιλαµβάνει:  Καθαρισµός επιφάνειας σε µπάνιο Hcl  
• Ξέπλυµα µε νερό  
• Επεξεργασία επιφάνειας µε αµµωνιούχα άλατα (flux) για την καλύτερη πρόσφυση του ψευδαργύρου. 
• Ξήρανση – Προθέρµανση σε στεγνωτήριο  
• Εµβάπτιση σε µπάνιο τετηγµένου ψευδαργύρου θερµοκρασίας 450oC και καθαρότητας >98,5% κατά ISO 1461. Η πρώτη ύλη που τροφοδοτείται το µπάνιο είναι ψευδάργυρος ηλεκτρολυτικής καθαρότητας µεγαλύτερης από 99,995%.  Οι ιστοί µετά το γαλβάνισµα επιθεωρούνται 100% οπτικά για τυχόν επιφανειακά ελαττώµατα και γίνεται δειγµατοτοληπτικός έλεγχος του πάχους γαλβανίσµατος το οποίο είναι κατά ΙSO 1461.  Ποιοτικός έλεγχος Κατά την παραγωγική διαδικασία οι ιστοί υπόκεινται στους παρακάτω ελέγχους:  α. Έλεγχος Πιστοποιητικών Α’ Ύλης β. Οπτικός και ∆ιαστασιακός Έλεγχος πριν το Γαλβάνισµα γ. Έλεγχος Συσκευασίας και Μαρκαρίσµατος δ. Τελικός Έλεγχος  Βραχίονες Φωτιστικών Σωµάτων Ο βραχίονας θα είναι κατασκευασµένος από χαλυβδοσωλήνα στερεωµένος στην κορυφή του ιστού µε ειδικό µεταλλικό περιλαίµιο (χοάνη) συναρµολογούµενος µε µπουλόνια ή κοχλίες στερέωσης κατάλληλης διαµέτρου ανοξείδωτα ή µε συστολή κατάλληλων διαστάσεων. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  69  Η διάµετρος (Φ) του χαλυβδοσωλήνα του βραχίονα των φωτιστικών σωµάτων για διάφορα µήκη οριζόντιας προβολής (d) µεταξύ κέντρου φωτιστικού και άξονα ιστού θα είναι ως ακολούθως : - Για d <= 2.50 µ. : θα είναι σωλήνα διαµέτρου Φ2" µε πάχος τοιχώµατος 3.65mm - Για 2.50 < d <= 3.00 µ. : θα είναι σωλήνα διαµέτρου Φ3" µε πάχος τοιχώµατος 4.05mm - Βραχίονες µεγαλύτεροι από 3.00 µ. δεν προβλέπονται. Η βάση του βραχίονα θα κατασκευαστεί από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, τέτοιας διαµέτρου, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προσαρµογή στο τελευταίο τµήµα του ιστού. Κάθε βραχίονας στο άκρο του θα καταλήγει σε ειδική µεταλλική απόληξη για την υποδοχή του φωτιστικού σώµατος σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ ΕΝ 40 – 2.7 ή σύµφωνα µε το φωτιστικό σώµα που θα προτείνεται για την τοποθέτηση. Μετά την κατασκευή ο βραχίονας µαζί µε τη χοάνη ή τη συστολή, θα προστατευθούν µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα όπως αυτό των ιστών που προαναφέρθηκε µε πάχος επικάλυψης 500 gr/m² ή 60 µm. Τα σηµεία ηλεκτροσυγκολλήσεως του βραχίονα στη χοάνη θα κατεργασθούν επιµελώς πριν από το γαλβάνισµα. Κάθε σκέλος του βραχίονα θα αποτελείται από συνεχή σωλήνα απαγορευµένης της κατασκευής βραχίονα µε συγκόλληση περισσοτέρων τµηµάτων. Ο βραχίονας θα είναι ευθυγράµµου σχήµατος οριζόντιας προβολής και κλίσεως αναλόγου προς τη κλίση που απαιτείται για το προτεινόµενο φωτιστικό σώµα και η οποία θα κυµαίνεται µεταξύ 5° και 15° (µοιρών).  Φωτιστικά Σώµατα Βραχίονα και Λαµπτήρες Τα φωτιστικά σώµατα οδικού φωτισµού θα είναι σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη και θα προορίζονται για λαµπτήρες  Νατρίου Υψηλής Πίεσης (NaHP), τύπου CUT-OFF 150W.  Τα φωτιστικά θα είναι ειδικού τύπου για οδοφωτισµό, πλήρη µε όλα τα όργανα έναυσης, στεγανά µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ54 για τον χώρο του λαµπτήρα & ΙΡ43 για τον χώρο των ηλεκτρικών. Τα κελύφη των φωτιστικών σωµάτων θα απαρτίζονται από περισσότερο του ενός τεµάχια (πολυµελή). Ο ελάχιστος χρόνος της ”οικονοµικής ζωής” των λαµπτήρων Να .Υ.Π. θα είναι ίσος προς 15.000 ώρες λειτουργίας. Για το φωτισµό του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου της µονάδας υποδοχής-ραφιναρίας επιλέγονται φωτιστικά σώµατα τύπου προβολέα εξωτερικού χώρου ασύµµετρης δέσµης, µε µεταλλικό κέλυφος. Θα είναι στεγανό κλάσης IP66, µε ενσωµατωµένα συστήµατα έναυσης και λειτουργίας µε λαµπτήρα SAPT (Νατρίου) 150W.  Φωτιστικά σώµατα φθορισµού Οι βάσεις των φωτιστικών σωµάτων φθορισµού θα είναι κατασκευασµένες από xαλυβδοέλασµα (εφ' όσον αναφέρεται στις επί µέρους προδιαγραφές των φωτιστικών) εξαιρετικής ποιότητας, σύµφωνα µε τους κανονισµούς DIN 1623/1624, ελαxίστου πάxους 0.8 xλστ. Το xαλυβδοέλασµα θα έxει υποστεί ειδική επεξεργασία για να αντέxει στην σκουριά (απολίπανση, φωσφάτωση, ηλεκτροστατική βαφή για να µην προσελκύεται σκόνη, ψήσιµο σε φούρνο). Η τελική στρώση της βαφής θα είναι οµοιόµορφη και xωρίς ξένα σώµατα. Τυxόν µη βαµµένο µεταλλικό τµήµα της βάσης θα έxει υποστεί επιφανειακή xηµική οξείδωση, για να προστατεύεται από την σκουριά. Η βάση θα διαθέτει ανεξάρτητο xώρο όπου θα τοποθετείται η ηλεκτρική εξάρτηση του σώµατος (καλωδιώσεις, στραγγαλιστικά πηνία, εκκινητές, τροφοδοτικά στοιxεία αυτόνοµου φωτισµού όπου απαιτείται κ.λ.π.) και στον κάτω xώρο θα τοποθετούνται οι λαµπτήρες φθορισµού. Το xώρισµα θα είναι 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  70  εύκολα αφαιρετό, κατά προτίµηση xωρίς βίδες αλλά µε κλίπς, για τον έλεγxο ή την αλλαγή των στοιxείων της ηλεκτρικής εξάρτησης. Για την στερέωση του φωτιστικού είτε επί της οροφής είτε επί της ψευδοροφής θα προβλέπονται ειδικές για τον σκοπό αυτό κατασκευές είτε µε κατάλληλες οπές είτε µε ειδικές αναρτήσεις. Η ηλεκτρική εξάρτηση των φωτιστικών σωµάτων αποτελείται από: 
• Τα ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά πηνία (BALLAST) που θα είναι σxεδόν αθόρυβα σε περιβάλλον απόλυτης ησυxίας, κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους κανονισµούς VDE 0712 και εγκεκριµένα από ανεγνωρισµένους κατασκευαστές λαµπτήρων όπως PHILIPS, OSRAM κ.λ.π 
• Τις λυxνιολαβές που θα είναι βαριάς κατασκευής, τύπου ασφαλείας έναντι πτώσης των λαµπτήρων, δηλ. η τελική θέση λειτουργίας τους θα επιτυγxάνεται µετά από περιστροφή τους εντός των λυxνιολαβών. Οι επαφές των λυxνιολαβών θα είναι επαργυρωµένες για αποφυγή αλλοιώσεως της επιφανείας τους από το δηµιουργούµενο τόξο κατά την αφή των λαµπτήρων. 
• Τους εκκινητές (STARTER) που θα είναι κατασκευής ευφήµως γνωστού εργοστασίου, κατάλληλοι για την έναυση του κάθε λαµπτήρα ή λαµπτήρων, µακράς διάρκειας ζωής και θα περιλαµβάνουν πυκνωτή αντιπαρασιτικό για τη βασική προστασία έναντι παρασίτων. 
• Τον ακροδέκτη για την διανοµή του ρεύµατος µέσα στο φωτιστικό. 
• Τις συρµατώσεις µε υψηλή θερµική και µηxανική αντοxή που για τον σκοπό αυτό θα έxουν µονωτικό µανδύα αµιαντούxο ή πυριτούxο. Τους λαµπτήρες φθορισµού που θα είναι κατασκευής ευφήµως γνωστού εργοστασίου. Ανάλογα µε το είδος του φωτιστικού σώµατος φθορισµού το κάτω µέρος της βάσεως είτε θα είναι ακάλυπτο είτε θα καλύπτεται από πλαστικό κάλυµµα ή µεταλλική περσίδα, όπως αναφέρεται στις επιµέρους προδιαγραφές των φωτιστικών.  Φρεάτια - ακροκιβώτια Στα σηµεία αλλαγής της πορείας καθώς και στα σηµεία τοποθέτησης ιστών, προβλέπονται φρεάτια. Το φρεάτιο θα είναι διαστάσεως Πλάτος  :50 εκατοστά. Μήκος :50 εκατοστά και Ύψος 60 εκατοστά εκτός εάν σηµειώνεται διαφορετικά στα σχέδια. Τα τοιχεία του φρεατίου θα είναι κατασκευασµένα  από σκυρόδεµα C16/20,  τουλάχιστον  22 κιλά. Ταυτόχρονα µε την σκυροδέτηση του φρεατίου θα εγκαθίστανται. Το καλώδιο θα εισέρχεται µέσω φρεατίου στο ακροκιβώτιο του κάθε φωτιστικού και στη συνέχεια θα τροφοδοτεί τους λαµπτήρες. Πριν από κάθε τροφοδότηση προτάσσεται ασφάλεια κατάλληλης έντασης. Oι θέσεις  των φωτιστικών φαίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο. Σε κάθε ακροκιβώτιο θα υπάρχουν οι ασφάλειες προστασίας των καλωδίων προς τα φωτιστικά σώµατα,  οι ακροδέκτες σύνδεσης των εισερχόµενων και των εξερχόµενων καλωδίων, γειώσεις κ.λ.π. Το ακροκιβώτιο του κάθε ιστού θα συνδέεται µε τον κύριο αγωγό γειώσεως µε ένα γυµνό χάλκινο αγωγό ενδεικτικής διατοµής 6mm2  µε κατάλληλο γαλβανισµένο σφικτήρα.  5.1.8 Αντικεραυνική προστασία Για την αντικεραυνική προστασία των σηµείων της εγκατάστασης που ασκείται έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα θα εγκατασταθεί κατάλληλο αλεξικέραυνο ιονισµού υψηλής ατµοσφαιρικής τάσης, µη ραδιενεργών, ακτίνας προστασίας 150m που θα προστατεύει το σύνολο της εγκατάσταση. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  71  Η κεφαλή του αλεξικέραυνου θα αποτελείται από: Ακίδα σύλληψης, ιονιστικό µηχανισµό-επαγωγικό πηνίο υψηλής παλµικής τάσης, σπινθήρες ανάλωσης φορτίου, µονώσεις υψηλής στάθµης, δισκοειδή επιφάνεια χωρητικής ζεύξης, επαγωγό ακροδέκτη (καθόδου) βαρέως τύπου και κοχλιωτή υποδοχή πάκτωσης στον ιστό στήριξης. Η ανωτέρω κεφαλή είναι αυτοτροφοδοτούµενη, καθ΄ όσον ζευγνύεται χωρητικά προς το ηλεκτρικό πεδίο κακοκαιρίας, δεν απαιτεί προσαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και συνοδεύεται µε πιστοποιητικό SGS. Η κεφαλή θα τοποθετηθεί αντίστοιχα στο ακροσωλήνιο ενός τηλεσκοπικού ανακλινόµενου ιστού στήριξης, από σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου άνευ ραφής (Mannesmann), µε συγκολλήσεις βαθιάς διείσδυσης ( ΜΙG-MAG), ύψους 16 µέτρων και αντιοξειδωτική βαφή, ο οποίος θα πακτωθεϊ επί εδάφους εντός ορύγµατος Η κεφαλή θα συνοδεύεται από : -Τον ανωτέρω ιστό στήριξης, -Αγωγό καθόδου από πολύκλωνο ηλεκτρολυτικό χαλκό διατοµής 50mm2  -Στηρίγµατα διέλευσης του αγωγού καθόδου -Ηλεκτρόδια τριγώνου γείωσης τύπου copperglad ( χαλύβδινα επιχαλκωµένα) διαµέτρου 16mm και µήκους 1,5 µέτρων µε τους σφικτήρες τους -Λυόµενο σύνδεσµο ελέγχου γείωσης  -Λοιπά υλικά απαραίτητα για  την ολοκλήρωση της εγκατάστασης (ακροδέκτες,σύνδεσµοι κλπ) Επί του αγωγού καθόδου των αλεξικέραυνων και προ της ανακλινόµενης βάσεως του ιστού, θα εγκατασταθεί µια κάρτα µαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγµάτων, (ΟΒΟ). Ο ιστός είναι τηλεσκοπικός, φλαντζωτός 3µερής, αρθρωτός/ανακλινόµε-νος, µε αυτοφερόµενα επίτονα, και πακτώνεται επί εδάφους, (εντός ορύγµατος µε beton). Κατασκευάζεται από χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου/άνευ ραφής ( Mannesman), κατά ΑΝSI Β 36.10, (ΑSΑ Β 36.10), οι διάµετροι και τα πάχη των οποίων αναφέρονται στο συνηµµένο σκαρίφηµα του ιστού. Οι συγκολλήσεις των χαλυβδοσωλήνων είναι βαθιάς διείσδυσης (ΜΙG/ΜΑG). Ο µηχανισµός κατάκλισης του ιστού, είναι -οµοίως- βαρέως τύπου, από χαλυβδοελάσµατα πάχους 12 mm, και τριγωνικές αντιρρίδες πάχους 8mm. Ο ιστός και τα εξαρτήµατα του, (φλάντζες, βάση, κλπ), καλύπτονται µε αντιοξειδωτική βαφή 2 στρώσεων, και µε βαφή τελικού µεταλλ.χρώµατος. Η πάκτωση του ιστού στο έδαφος γίνεται µε εγκιβωτισµό της σωλήνος βάσεως σε beton, εντός του ορύγµατος διαστάσεων 2.5x2.5x2.5 µέτρων. Προ του εγκιβωτισµού της σωλήνος βάσεως στο beton, αυτή αγκυρώνετα σε µεταλλότυπο πού κατασκευάζεται µετά την εκσκαφή του ορύγµατος. Τα αυτοφερόµενα επίτονα αντιστήριξης, είναι από εν θερµώ επιψευδαργυρωµένα συρµατόσχοινα, διαµέτρου 8mm, τα οποία φέρουν τα κατάλληλα εξαρτήµατα, (εντατήρες, ναυτικά κλειδιά, ροδάντζες, συνδετήρες επιτόνων, κλπ Οι σταυροειδείς διατάξεις έκτασης των συρµατόσχοινων, είναι από χαλυβ -δοσωλήνα τύπου Mannesman, διαµέτρου 33,7mm. Επί του ιστού συγκολλούνται στηρίγµατα των µονωτήρων διέλευσης το αγωγού καθόδου, ανάλογου αριθµού µε το ύψος του ιστού.  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  72   5.2 ΣΤΠ ΗΜ – 02: ∆ΙΚΤΥΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 5.2.1 Κανονισµός σύνταξης µελετών Η µελέτη συντάσσεται σύµφωνα µε τους κάτωθι κανονισµούς – οδηγίες :  
• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411\86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: ∆ιανοµή κρύου-ζεστού νερού». 
• Προδιαγραφές ΕΛΟΤ. 
• ∆ιεθνείς κανονισµούς  DIN, IEC σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς κανονισµούς.  5.2.2 Σωληνώσεις Το οριζόντιο δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευασθεί εξ ολόκληρου από σωληνώσεις PΕ 3ης γενιάς PE100 . Οι  σωλήνες θα είναι αντοχής σε πίεση 12.5atm. Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασµένες από πoλυαιθυλένιο, σύµφωνα µε την κατάταξή τους κατά τους αµερικάνικους κανονισµούς ΕΝ 12201-2 και τους γερµανικούς DIN-8074, -8075. Θα έχουν όλα τα ειδικά τεµάχια, εξαρτήµατα, συνδέσεις κτλ. Οι σωληνώσεις θα κατασκευάζονται από πολυαιθυλενίο PE. Οι σωληνώσεις πρέπει να εξασφαλίζουν:   α) Αντοχή σε πίεση 12.5 Bar  β) Να µην διαβρώνονται από άλατα  γ) Μικρές απώλειες τριβών  δ) Να έχουν αντοχή σε κάµψη µε ελάχιστη ακτίνα καµπυλότητας 8 φορές τη διάµετρο τους στους 00C. Οι διαστάσεις, πάχη κτλ, δίνονται στον παρακάτω πίνακα  : Ονοµαστική  Εσωτερική  Πάχος διάµετρος  διάµετρος  τοιχώµατος (DN)   (mm)   (mm) 25   20.4   2,3 32   26.4   2,8 40   33   3.5 50   41.6   4.2 63   52.4   5.3 75   62.4   6.3 90   75   7.5 110   91.8   9.1 125   104.4   10.3 140   117   11.5   



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  73   Γενικά για σύνδεση σωλήνων HDPE Οι συνδέσεις (ενώσεις) θα γίνονται µε µετωπική αυτογενή συγκόλληση στον τόπο εγκαταστάσεως, ώστε να δηµιουργείται συνεχόµενος αγωγός χωρίς συνδέσµους. Ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν και άλλοι τρόποι αυτογενούς συγκολλήσεως, όπως η επιφανειακή µούφα (µούφα - ευθύ άκρο) και η σύνδεση µε ειδικά εξαρτήµατα PE που φέρουν ενσωµατωµένες αντιστάσεις. Επίσης, οι συνδέσεις µπορούν να γίνουν µε ειδικά εξαρτήµατα (φλάντζες, µούφες, ρακόρ κ.λ.π.)    Μεταφορά & αποθήκευση σωλήνων  Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται για την µεταφορά των σωλήνων, πρέπει να έχουν καρότσα µε λείες επιφάνειες, χωρίς να προεξέχουν αιχµηρά σηµεία, που θα τραυµατίσουν τους σωλήνες. Για καλύτερη µεταφορά πρέπει να τοποθετούνται ξύλινες σανίδες στο δάπεδο και στις πλευρές του αυτοκινήτου. Οι σωλήνες δεν πρέπει να προεξέχουν ελεύθεροι από την καρότσα του φορτηγού και πρέπει να τοποθετούνται (στοιβάζονται) στο αυτοκίνητο σε στρώσεις (διαδοχικές σειρές). Κατά την φόρτωση και την εκφόρτωση και επειδή οι σωλήνες είναι αρκετά ελαφρύτεροι από τους µεταλλικούς ή του αµιαντοτσιµέντου, υπάρχει προδιάθεση των εργατών να τους πετούν µακριά. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται. Οι σωλήνες δεν πρέπει να πετιούνται ούτε να σύρονται στο έδαφος. Η εκφόρτωση των σωλήνων θα γίνει µε γερανό και σχοινιά ή κεκλιµένο επίπεδο 45ο και σχοινιά. Αν η εκφόρτωση γίνει µε συρµατόσχοινα ή αλυσίδες, πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από γδάρσιµο ή χάραξη.  Απαγορεύεται η εκφόρτωση µε ανατροπή του αυτοκινήτου. Σε όλες τις µετακινήσεις των σωλήνων πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή για την αποφυγή του τραυµατισµού τους. Η κύλιση θα γίνεται επάνω σε µαδέρια. Αν χρησιµοποιούνται άγκιστρα, θα πρέπει να καλύπτονται τα άκρα µε λάστιχο για να µην καταστρέφονται τα χείλη των σωλήνων. Η αποθήκευση των σωλήνων µπορεί να γίνεται στο ύπαιθρο. Για την καλή τους όµως κατάσταση πρέπει να ληφθούν οι εξής προφυλάξεις : 
• Οι σωλήνες πρέπει να αποθηκεύονται σε έδαφος επίπεδο χωρίς πέτρες και αιχµηρά αντικείµενα. 
• Οι σωλήνες πρέπει να ευρίσκονται σε επαφή καθ′όλο το µήκος σε στρώσεις (διαδοχικές σειρές). Εάν αυτό είναι αδύνατο, τότε θα τοποθετούνται κάτω από τους σωλήνες ξύλινοι δοκοί, πλάτους τουλάχιστον 50mm και σε απόσταση όχι µεγαλύτερη από 2m µεταξύ τους. 
• Σωλήνες διαφορετικών διαµέτρων πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά ή εάν αυτό είναι αδύνατο, η µεγαλύτερη διάµετρος να τοποθετείται στην αρχή. Το συνολικό ύψος των στρώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1.5 m. 
• Η τοποθέτηση του ενός σωλήνα µέσα στον άλλο (nesting) δεν πρέπει να γίνεται και επιτρέπεται µόνον κατά την µεταφορά. 
• Η αποθήκευση στο ύπαιθρο για µεγάλο διάστηµα απαιτεί προφύλαξη των σωλήνων από τις ηλιακές ακτινοβολίες. Επίσης, όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλότερη από τους 0οC, πρέπει να αποφεύγονται τα απότοµα κτυπήµατα στους σωλήνες. 
• Τα ρολά πρέπει να αποθηκεύονται οριζόντια και δεµένα, όπως παραδίδονται από το εργοστάσιο. Αν χρειάζεται να µεταφερθούν όρθια πρέπει να προστατεύονται από κτυπήµατα.  Απολύµανση αγωγών πόσιµου νερού 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  74  Οι αγωγοί πόσιµου νερού µετά τον καθαρισµό και τις δοκιµές πίεσης, θα απολυµανθούν.Για την απολύµανση θα χρησιµοποιούνται υγρό χλώριο ή υπoxλωριώδες ασβέστιο ή νάτριο. Όταν χρησιµοποιείται υγρό χλώριο θα παρέχεται µόνο µε κατάλληλο εξοπλισµό και από εξασκηµένο προσωπικό. Το νερό θα δέχεται δόση χλωρίου σταθερής αναλογίας για να εξασφαλίζεται η διατήρηση της συγκέντρωσης του χλωρίου στο νερό, τουλάχιστον σε 20 mg χλωρίου/λίτρο. Το υπολειµµατικό χλώριο θα µετράται σε κανονικά διαστήµατα σύµφωνα µε AWWA M12 για να διαπιστώνεται ότι τηρείται η απαιτούµενη συγκέντρωση χλωρίου. Η χορήγηση χλωρίου θα συνεχιστεί µέχρις ότου ολόκληρος o αγωγός γεµίσει µε διάλυµα χλωρίου. Το χλωριωµένο νερό θα παραµείνει στον αγωγό τουλάχιστον 24 ώρες και όλες οι δικλείδες θα ανοίγουν και θα κλείνουν για να απολυµαίνονται. Μετά από 24 ώρες το νερό της απολύµανσης πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 2 mg/λίτρο χλωρίου σε όλο το µήκος του αγωγού. Μετά την απαιτούµενη περίοδο παραµονής, το έντονα χλωριωµένο νερό θα αποµακρύνεται µε χρήση πόσιµου νερού µέχρις ότου η περιεκτικότητα χλωρίου στο νερό που βγαίνει από τον αγωγό να µην ξεπερνά το 1 mg/λίτρο. Μετά την τελευταία έκπλυση και πριν λειτουργήσει o αγωγός πόσιµου νερού θα ληφθούν ένα ή περισσότερα δείγµατα για έλεγχο βακτηριολογικής ποιότητας που θα δείξει την απουσία κολοβακτηριδίων. Αν η απολύµανση δεν δώσει ικανοποιητικά δείγµατα θα επαναληφθεί, µέχρις ότου επιτευχθούν αποτελέσµατα αποδεκτά από τον Εργοδότη.   5.2.3 Γενικές βάννες σύνδεσης µε την παροχή Οι γενικές βάννες θα είναι χυτοσιδηρές, θα έχουν ορειχάλκινο άξονα και σύρτες. Τα σηµεία στεγανοποίησης θα είναι από λάστιχο. Η κατασκευή των βαννών θα είναι κατά DIN-2532.   5.2.4 ∆ίκτυα σωληνώσεων από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες Η κατασκευή του δικτύου σωληνώσεων θα είναι σύµφωνη µε τις ΤΟΤΕΕ 2411/86 & 2412/86 & 2421/86, και θα ακολουθήσει τις παρακάτω διατάξεις : Για µεγέθη µέχρι DN-50 θα χρησιµοποιηθεί γαλβανιζέ χαλύβδινη σωλήνα κατά DIN-2440 και εξαρτήµατα από γαλβανιζέ µαλακτό σίδηρο κατά DIN-2950. Για µεγέθη DN-65 και µεγαλύτερα θα χρησιµοποιηθεί γαλβανιζέ χαλύβδινη σωλήνα κατά DIN-2440 και εξαρτήµατα µε κοχλιώσεις ή µηχανικά, ήτοι λυόµενοι σύνδεσµοι του τύπου φλαντζών. Χαλύβδινοι σύνδεσµοι σύµφωνα µε τους γερµανικούς κανονισµούς DIN-2632, µε παρέµβυσµα στεγανότητας ανά-λογο µε το από την σωλήνωση διερχόµενο υγρό, θα συνδέονται επί των σωλήνων µε συγκόλληση. Η ονοµαστική πίεση των σωλήνων θα είναι 10atm. Οι λυόµενοι σύνδεσµοι των δικτύων από γαλβανισµένους σωλήνες θα είναι γαλβανισµένοι και η ραφή συγκόλλησης των τύπων φλαντζών θα υποστεί ψυχρό γαλβάνισµα για αποφυγή οξείδωσης. Οι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες µε ραφή θα είναι µε τα ακόλουθα πάχητοιχωµάτων ανάλογα µε την ονοµαστική διάµετρο:  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  75   Ονοµαστική διάµετρος τοιχώµατος Εξωτερική διάµετρος Εσωτερική διάµετρος Πάχος DN      (")                     mm                     mm              mm 15     (1/2)                   21,3                    16,0            2,65 20     (3/4)                   26,9                    21,6            2,65 25      (1)                     33,7                    27,2            3,25 32    (1 1/4)                 42,2                    35,9            3,25 40    (1 1/2)                 48,3                    35,9            3,25 50       (2)                    60,3                    53,0            3,65 65    (2 1/2)                 76,1                    68,8            3,65 80        (3)                   88,9                    80,8            4,05 100      (4)                 114,3                  105,3            4,05  5.2.5 Σφαιρικοί κρουνοί Οι σφαιρικοί κρουνοί θα χρησιµοποιηθούν για την αποµόνωση των κλάδων του κεντρικού δικτύου ύδρευσης για διατοµές µικρότερες από DN50. Θα είναι ορειχάλκινοι µε χειρολαβή αλουµινίου τύπου ball valve.  Για χρήση ως κρουνοί υδροληψίας θα φέρουν ρακόρ για σύνδεση µε λάστιχο 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  76   5.3 ΣΤΠ ΗΜ – 03: ∆ΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ   5.3.1 Κανονισµός σύνταξης µελέτης Η µελέτη συντάσσεται σύµφωνα µε τους κάτωθι κανονισµούς – οδηγίες :  
• Π∆ 71 (Φ.Ε.Κ. 32/Α/ της 17-2-88) 
• ΚΥΑ 5905 / 1995 
• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/86, Mόνιµα πυροβεστικά συστήµατα µε νερό σε κτίρια 
• Παραρτήµατα Πυροσβεστικής ∆ιάταξης Νο3 της 19/1/81  5.3.2 Πυροσβεστικό Ερµάριο σύνδεσης δικτύου πόλης Πυροσβεστική Φωλιά για σύνδεση σε δίκτυο πόλης χαµηλής πίεσης. Σιδερένιο ερµάριο από λαµαρίνα DKP απλή, γαλβανισµένη ή ανοξείδωτη. Εντός του ερµαρίου βρίσκεται ο πλαστικός πυροσβεστικός σωλήνας διαµέτρου 1/2'' - 3/4'' και µήκους 15 έως 25m, ο ρυθµιζόµενος αυλός εκτόξευσης νερού, καθώς και ειδικό adaptor για σύνδεση σε παροχή 3/4''. Περιεχόµενα ερµαρίου : Σωλήνα Πλαστική, διαµέτρου ½’’, µήκους από 15 έως 25m. Αυλός (ακροφύσιο) Πλαστικό ή ορειχάλκινο, αυξοµειούµενης βολής (ρυθµιζόµενο).  5.3.3 Πυροσβεστική Φωλιά  Η προσφερόµενη  πυροσβεστική φωλιά είναι του Οίκου FORMULA. Η Πυροσβεστική Φωλιά αποτελείται από σιδερένιο ερµάριο (για χωνευτή ή επίτοιχη εγκατάσταση) µε πόρτα η οποία στηρίζεται µε εσωτερικούς (κρυφούς) µεντεσέδες ασφαλείας και φέρει χειρολαβή από αλουµίνιο. Μέσα στο ερµάριο θα τοποθετηθούν οι αντίστοιχοι φορητοί πυροσβεστήρες, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή Τεχνικά χαρακτηριστικά  ∆ιαστάσεις:    63 x 70 x 18 cm ή άλλο κατόπιν παραγγελίας Υλικό κατασκευής:   Λαµαρίνα DCP - Απλή (µαύρη), γαλβανισµένη ή ανοξείδωτη  κατόπιν παραγγελίας. Πάχος λαµαρίνας:  0,8 ή 1 ή 1,2 ή 1,5mm κατόπιν παραγγελίας Βαφή Φούρνου (πούντρα): εσωτερικά και εξωτερικά µε αντισκωριακή προστασία. Χρώµα:     κόκκινο RAL 3000  5.3.4 Φορητός Πυροσβεστήρας Κόνεως 6 Kg   Ο φορητός πυροσβεστήρας ΚΟΝΕΩΣ αποτελείται από την φιάλη υψηλής πίεσης, το κλείστρο µε το σιφωνικό σωλήνα εκτόξευσης µε την χοάνη. Η φιάλη κατασκευάζεται από συγκολλητό χαλυβδόφυλλο ή ειδικό κράµα αλουµινίου .  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  77  Το πυροσβεστικό υλικό θα είναι το νάτριο ή φωσφορικά άλατα και προωθητικό µέσο της κόνης είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Η πίεση δοκιµής της είναι 25 atm. Η φιάλη συνοδεύεται υποχρεωτικά από πιστοποιητικό ποιότητας και αντοχής εκδιδόµενο από επίσηµο γραφείο ελέγχου ή κρατική υπηρεσία . Το κλείστρο είναι κατασκευασµένο από ορείχαλκο σφυρήλατο ή αλουµίνιο και πρέπει να είναι αυτοκλείστου τύπου. Η φιάλη διαθέτει ασφάλεια υπερπίεσης . Η ασφάλεια είναι ένας δίσκος διάρρηξης που τοποθετείται σε υποδοχή του κλείστρου και διαρρηγνύεται σε πίεση +/-  19 atm. Στο κλείστρο προσαρµόζεται ο σωλήνας εκτόξευσης µε την χοάνη.  5.3.5 Φορητός πυροσβεστήρας CO2 5kg Ο Φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα αποτελείται από την φιάλη υψηλής πίεσης, το κλείστρο µε το σιφωνικό σωλήνα εκτόξευσης µε την χοάνη. Η φιάλη κατασκευάζεται από ειδικό µαγγανιούχο χάλυβα ή ειδικό κράµα αλουµινίου,  απαγορεύεται δε να φέρει οποιαδήποτε συγκόλληση .Η πίεση δοκιµής της είναι 25 atm. Η φιάλη συνοδεύεται υποχρεωτικά από πιστοποιητικό ποιότητας και αντοχής εκδιδόµενο από επίσηµο γραφείο ελέγχου ή κρατική υπηρεσία. Το κλείστρο είναι κατασκευασµένο από ορείχαλκο σφυρήλατο ή αλουµίνιο και πρέπει να είναι αυτο-κλείστρου τύπου. Η φιάλη διαθέτει ασφάλεια υπερπίεσης. Η ασφάλεια είναι ένας δίσκος διάρρηξης που τοποθετείται σε υποδοχή του κλείστρου και διαρρηγνύεται σε πίεση +/- 19 atm. Στο κλείστρο προσαρµόζεται ο σωλήνας εκτόξευσης µε την χοάνη . Ο σωλήνας είναι πίεσης δοκιµής 30 atm , ενισχυµένος µε συρµάτινο πλέγµα. Η χοάνη έχει σκοπό να σχηµατίζει µια συγκεντρωµένη δέσµη διοξειδίου του άνθρακα και είναι κατασκευασµένη από ειδικό ελαστικό ώστε να αντέχει στην δηµιουργούµενη ψύξη κατά την εκτόξευση. Το µέγεθος της φιάλης είναι 6 Kg µε σχέση γόµωσης 0,75 Kg/lit.  5.3.6 Πυροσβεστικός Σταθµός  ∆ιαστάσεις: 65 x 75 x 18 cm Βαφή: Φούρνου (πούντρα, µε αντισκωριακή προστασία και χρώµα κόκκινο RAL 3000. Οι Σταθµοί αυτοί αποτελούνται από ερµάριο µέσα στο οποίο τοποθετούνται ορισµένα Ειδικά Πυροσβεστικά Εργαλεία και µέσα και περιλαµβάνουν:  α. ∆ύο ατοµικές προσωπίδες β. ∆ύο προστατευτικά κράνη γ. ∆ύο ηλεκτρικά φανάρια µε µπαταρίες δ. Μία κουβέρτα διάσωσης (δύσφλεκτη) ε. Ένα φτυάρι στ. Ένα τσεκούρι ζ. Μία αξίνα η. Έναν λοστό διάρρηξης θ. Ένα σκεπάρνι ι. Μία αναπνευστική συσκευή όπου τα παραπάνω είναι σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Παράρτηµα ∆ της πυροσβεστικής διάταξης Νο 3. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  78  Τα ερµάρια είναι κατάλληλα για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο. Εδράζονται σε βάση. Κατασκευάζονται από λαµαρίνα DKP πάχους 1,5 mm µε τις αναγκαίες ενισχύσεις µε σιδερογωνιές και είναι βιοµηχανικού τύπου και συναρµολογηµένα στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Οι πόρτες των σταθµών έχουν άκαµπτο πλαίσιο και εφάπτονται πολύ καλά και σφιχτά σε όλα τα σηµεία µε το κύριο σώµα του Σταθµού, ώστε να αποφεύγεται η είσοδος βροχής στο εσωτερικό του ερµαρίου. Για τον ίδιο σκοπό υπάρχει περιφερειακά σε κάθε πόρτα ελαστικό παρέµβυσµα, σταθερά συγκολληµένο σε αυτήν. Οι πόρτες έχουν και έκτυπες περσίδες για αερισµό.  Στην µπροστινή όψη της δεξιάς πόρτας του Π.Σ. αναγράφεται µε τυποποιηµένα γράµµατα η λέξη ‘’Π.Σ.’’. η αναγραφή των γραµµάτων αυτών γίνεται µε διπλή στρώση λευκού ελαιοχρώµατος. Για την έδρασή του ο Σταθµός φέρει περιµετρικά στην βάση του σιδηρογωνιά 50 x 50 x 5 mm. Στις 4 γωνίες υπάρχει συγκολληµένη στην σιδερογωνιά τριγωνική λάµα στην οποία και ανοίγονται τρύπες για να βιδωθούν τα µπουλόνια σε βάση από σκυρόδεµα. Οι πόρτες του Σταθµού έχουν στους µεντεσέδες πυρρό ορείχαλκο και φέρουν χειρολαβή από αλουµίνιο που εξασφαλίζει εύκολο άνοιγµα. Ο Πυροσβεστικός Σταθµός και όλα του τα εσωτερικά ελάσµατα, ράφια, βάφονται µε χρώµα κόκκινο (RAL 3000). Η βαφή γίνεται αφού πρώτα αποµακρυνθούν τελείως οι σκουριές, µε ένα χρώµα ανοξειδωτικής βαφής και δύο χρώµατα ελαιοβαφής χρώµατος κόκκινου, κατάλληλου για θερµοκρασία µεγαλύτερη των 120ºC. Για την επίτευξη µεγαλύτερης αντοχής της βαφής τα ερµάρια µπαίνουν σε κλίβανο σε θερµοκρασία 100 - 120ºC για 15 –30 λεπτά.  Η ανάρτηση των εργαλείων πάνω στις πόρτες του Πυροσβεστικού Σταθµού γίνεται µέσω ειδικών αναρτήσεων (ελαστικές, λουριά, .. κ.λπ.) κατάλληλα στερεωµένων πάνω στις πόρτες. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  79   5.4 ΣΤΠ ΗΜ – 04: ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  5.4.1 Κανονισµός  Η µελέτη συντάσσεται σύµφωνα µε τους κάτωθι κανονισµούς – οδηγίες :  
• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412\86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Αποχετεύσεις κτιριακών εγκαταστάσεων». 
• Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.) 
• Κτιριοδοµικός Κανονισµός. 
• Υγειονοµική ∆ιάταξη 221/1965 περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων. 
• Νόµος 1650 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160 Α/16-10-86).  5.4.2 Πλαστικοί σωλήνες υπονόµων από PVC-u σ.41 κατά ΕΛΟΤ 476, DIN 19534 και ISO DIS 4435 Όλο το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στον περιβάλλοντα χώρο θα κατασκευασθεί από σωλήνες PVC-u 100 (σειρά 41). Οι σωλήνες από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 6 atm σύµφωνα κατά DIN19534 και ISO DIS 4435. Θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε εγκαταστάσεις υπόγειων δικτύων αποχέτευσης. Η σύνδεσή τους θα επιτυγχάνεται µε µούφα διαµορφωµένη στο ένα άκρο κάθε τεµαχίου σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, ανθεκτικό στη θερµοκρασία και στα διάφορα λύµατα οικιακών και βιοµηχανικών αποχετεύσεων. Θα έχουν χρώµα κεραµιδί (RAL 8023). Τα εξαρτήµατα συνδέσεως (µούφες, καµπύλες, ηµιταύ, ταυ καθαρισµού κλπ.) θα είναι επίσης από PVC. Το ελάχιστο πάχος των τοιχωµάτων και το βάρος των σωλήνων θα είναι σύµφωνο µε τον  παρακάτω πίνακα:  Εξωτερική ∆ιάµετρος Σωλήνα Ελάχιστο Πάχος Τοιχώµατος Εσωτερική ∆ιάµετρος Βάρος Ø 110 mm 3,0 mm 104,0 mm 1,53 kg/m Ø 125 mm 3,1 mm 118,8 mm 1,82 kg/m Ø 160 mm 3,9 mm 152,2 mm 2,88 kg/m Ø 200 mm 4,9 mm 190,2 mm 4,50 kg/m Ø 250 mm 6,1 mm 237,8 mm 7,02 kg/m Ø 315 mm 7,7 mm 299,6 mm 11,07 kg/m Ø 355 mm 8,7 mm 337,6 mm 14,06 kg/m Ø 400 mm 9,8 mm 380,4 mm 17,83 kg/m Ø 500 mm 12,2 mm 475,6 mm 27,80 kg/m Ø 630 mm 15,4 mm 599,2 mm 44,07 kg/m  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  80  5.4.3 Φρεάτια αποχετεύσεως από σκυρόδεµα  Τα στόµια των απορρεόντων στο φρεάτιο άλλων αγωγών από διάφορες διευθύνσεις, θα τοποθετούνται υψηλότερα του αυλακιού του κυρίου αγωγού. Τα τοιχώµατα του φρεατίου, εδραζόµενα στον από ισχνό σκυρόδεµα πυθµένα, θα κατασκευάζονται από µπετόν πάχους 12 cm, µε την απαιτουµένη προσοχή, ώστε να µην µείνουν κενά γύρω από τα στόµια των σωλήνων. Τα τοιχώµατα και ο πυθµένας του φρεατίου, θα επιχρίονται µε τσιµεντοκονία αναλογίας ενός µέρους τσιµέντο προς δύο µέρη άµµου θαλάσσης, µε λείανση της επιφανείας τους µε µυστρί, χωρίς να καλύπτουν τα πλαστικά τεµάχια που διαµορφώνουν τους αύλακες στον πυθµένας του ορύγµατος στην θέση κάθε φρεατίου θα διαστρώνεται µε ισχνό σκυρόδεµα περιεκτικότητας 200 Kgr τσιµέντου ανά m², σε πάχος 12 cm, επάνω στο οποίο θα διαµορφώνεται αυλάκι µε ενσωµάτωση σ' αυτό µισού τεµαχίου σωλήνα ευθύ, καµπύλου ή διακλαδώσεως Υ (κοβόµενο κατά την έννοια του άξονά του), προσαρµοζόµενου στεγανά µε κανονική συναρµογή στους συµβάλλοντες αποχετευτικούς αγωγούς, στο ύψος του πυθµένα, από τους οποίους ο ένας απαραίτητα θα είναι ο γενικός αγωγός του κλάδου, ώστε να µην διακόπτεται η συνέχεια της ροής του γενικού αγωγού. Τα φρεάτια θα φέρουν διπλό στεγανό χυτοσιδηρό κάλυµµα και πλαίσιο. Για εξασφάλιση της στεγανότητας µεταξύ καλυµµάτων και πλαισίων, θα επαλειφθεί λίπος. Τα φρεάτια που βρίσκονται σε θέσεις απ' όπου διέρχονται οχήµατα, θα φέρουν καλύµµατα τύπου και αντοχής επαρκούς για τα σχετικά φορτία.  Το βάθος των φρεατίων θα είναι συνάρτηση της κλίσης των σωλήνων που συντρέχουν, και που δεν πρέπει να είναι µικρότερη από την αναφερόµενη στους πίνακες 6 & 22 της ΤΟΤΕΕ 2412/86, βάσει της διαµέτρου των σωλήνων και την θέση τους σε σχέση µε το κτίριο (εντός ή εκτός κτιρίου).     



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  81  5.5 ΣΤΠ-ΗΜ-05: ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 5.5.1 Γενικά Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά τις ειδικές απαιτήσεις των αντλητικών συγκροτηµάτων και συµπληρώνει τις : 
• ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-01-00 (Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης)  
• ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-08-08-02-00 (Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης). Τα σχέδια που συνοδεύουν τη µελέτη είναι ενδεικτικά όσον αφορά την ακριβή µορφή και τις διαστάσεις των αντλητικών συγκροτηµάτων. Τα στοιχεία αυτά θα καθοριστούν µε ακρίβεια από τον Ανάδοχο.  5.5.2 Αντλίες (Χαρακτηριστικά λειτουργίας – Απαιτήσεις) Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικές, υποβρύχιες κατάλληλες για λύµατα, και  για συνεχή λειτουργία κάτω από συνθήκες πλήρους ή µερικής εµβάπτισης. Οι καµπύλες των αντλιών θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO EN 9906 Παράρτ. Α. Θα παρουσιάζουν δε τα παρακάτω χαρακτηριστικά λειτουργίας: Η λειτουργία των αντλητικών συγκροτηµάτων θα είναι αυτόµατη. Το απαιτούµενο NPSH (Καθαρό Θετικό Ύψος Αναρροφήσεως) της αντλίας πρέπει να συµβιβάζεται µε αυτό που διατίθεται στο αντλιοστάσιο για να εξασφαλίζεται αποδοτική λειτουργία χωρίς σπηλαίωση σε όλο το πεδίο λειτουργίας. Οι αντλίες θα πρέπει να συνοδεύονται από καµπύλες λειτουργίας οι οποίες θα καλύπτουν όλο το εύρος λειτουργίας (χαµηλότερο ή υψηλότερο σηµείο λειτουργίας), καθώς επίσης και καµπύλες απόδοσης κινητήρα, σύµφωνα µε το ISO 9906. Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικές, υποβρύχιες κατάλληλες για λύµατα, και  για συνεχή λειτουργία κάτω από συνθήκες πλήρους ή µερικής εµβάπτισης. Ο αριθµός των στροφών της αντλίας πρέπει να µην είναι ανώτερος των 2.900 στροφών ανά λεπτό και η αντλία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να µπορεί να εκκινεί µέχρι και δεκαπέντε (15) φορές µέσα σε χρονικό διάστηµα µίας ώρας.  Η πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο DIN GGG50.7 (EN-GJS-500.7) ή GG25 (EN-GJL-250), ή GG20 (EN-JL-1030) υδροδυναµικά ζυγοσταθµισµένη, χωρίς οξείες στροφές, ανεµπόδιστης ροής (χωρίς εµφράξεις), στερεωµένη στον άξονα µε ασφαλή τρόπο, που θα επιτρέπει την εύκολη αποσυναρµολόγηση σε περίπτωση συντήρησης. Ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ποιότητας AISI 304 ή καλύτερης.  Η πτερωτή  πρέπει να είναι κατάλληλη για την άντληση υγρών που περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά και άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη ακάθαρτα νερά (λύµατα). Οι πτερωτές θα πρέπει να έχουν λειανθεί έτσι ώστε γλοιώδη υλικά και ίνες, ακόµα και µετά από τον λειοτεµαχισµό, να µην προσκολλώνται πάνω τους. Οι τριβείς θα είναι επαρκώς γρασσαρισµένοι εφ’ όρου ζωής και υπολογισµένοι για συνεχή λειτουργία 30.000 ωρών. H αντλία θα είναι εφοδιασµένη µε ένα µηχανικό σύστηµα στεγανοποίησης άξονα, το οποίο θα αποτελείται από δύο µηχανικούς στυπιοθλίπτες σε σειρά (άνω και κάτω) ή θα διαθέτει ένα εναιίο µπλοκ που θα περιλαµβάνει τους δύο µηχανικούς στυπιοθλίπτες διατεταγµένους εν σειρά, εγκιβωτισµένους σε κλειστό σωληνοειδές προστατευτικό κιβώτιο από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι µηχανικοί στυπιοθλίπτες σε κάθε περίπτωση θα είναι δύο και θα λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, αποµονώνοντας τον κινητήρα από το υδραυλικό τµήµα της αντλίας. Εφόσον πρόκειται για αντλίες χαµηλής παροχής και µανοµετρικού είναι αποδεκτό σύστηµα στεγανοποίησης µε µηχανικό στυπιοθλίπτη και στεγανοποιητικό δακτύλιο. Η αντλία πρέπει να είναι εφοδιασµένη θάλαµο λαδιού για το σύστηµα στεγανοποίησης του άξονα, ή µε θάλαµο συλλογής διαρροών και αισθητήριο ανίχνευσης αυτών. Οι τάπες επιθεώρησης του λαδιού θα είναι 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  82  προσιτές από το εξωτερικό µέρος της αντλίας. Το λάδι θα µπορεί να λιπαίνει επίσης και τους στυπιοθλίπτες. Ο κινητήρας θα µπορεί να λειτουργήσει για ορισµένο χρονικό διάστηµα χωρίς λάδι, χωρίς να προκαλείται βλάβη στους στυπιοθλίπτες. Ο κινητήρας θα είναι ασύγχρονος, επαγωγικός, τριφασικός, µε βραχυκυκλωµένο δροµέα, εδραζόµενος στην κεφαλή του αντλητικού συγκροτήµατος , ενσωµατωµένος στο ίδιο κέλυφος µε την αντλία και θα έχει τον ίδιο αριθµό στροφών αυτήν. Η κλάση µόνωσης θα είναι τουλάχιστον F και ο βαθµός προστασίας IP 68. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο κινητήρας θα είναι σχεδιασµένος για συνεχή λειτουργία άντλησης (κατηγορία S1) ρευστών θερµοκρασίας 40οC. Η ονοµαστική τάση λειτουργίας του κινητήρα θα είναι 400V, θα µπορεί όµως να λειτουργεί συνεχώς και χωρίς ανωµαλίες στην ονοµαστική του ισχύ µε τάση µέχρι ±10% της ονοµαστικής. Η ονοµαστική ισχύς θα είναι τουλάχιστον 10% ανώτερη της µέγιστης απαιτούµενης ισχύος στον άξονα της αντλίας, για ολόκληρο το πεδίο λειτουργίας της όπως αυτό ορίζεται παραπάνω.  Ο βαθµός αποδόσεως και ο συντελεστής ισχύος υπό την ονοµαστική τάση και συχνότητα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτεροι. Ειδικά ο συντελεστής ισχύος των κινητήρων πρέπει να είναι µεγαλύτερος του 0,85, ο δε βαθµός αποδόσεως του κινητήρα  µεγαλύτερος του 90%. Επιπλέον κατά την εκκίνηση πρέπει, σε συνδυασµό µε την διάταξη εκκινήσεως, αφενός µεν η απορροφούµενη ένταση να µην υπερβαίνει το 250% της ονοµαστικής, αφετέρου δε η αναπτυσσόµενη ροπή στρέψεως να είναι απόλυτα επαρκής για την οµαλή και ταχεία εκκίνηση του αντλητικού ζεύγους. Για την εκκίνηση του συνόλου των αντλητικών συγκροτηµάτων θα χρησιµοποιηθούν εκκινητές οµαλής εκκίνησης (SOFT STARTERS)  Οι κινητήρες των αντλιών θα λειτουργούν  σε συχνότητα 50 Hz και τάση 400 V. Οι κινητήρες θα πρέπει να ικανοποιούν τα επίπεδα απόδοσης, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύο πρότυπο IEC. Θα είναι επαναπεριελίξιµοι χωρίς να είναι συντηγµένοι σε ρητίνη, µε το σύρµα περιέλιξης να προστατεύεται από αδιάβροχο επικάλυψη και θα διαθέτουν αισθητήρια ανίχνευσης θερµοκρασίας σε κάθε φάση για την προστασία από την υπερθέρµανση. Οι αντλίες ισχύος 7,5kW ή µεγαλύτερες θα πρέπει να διαθέτουν αισθητήρα για την ανίχνευση πιθανής διαρροής και σε περίπτωση ανίχνευσης υγρασίας ο κινητήρας να τίθεται εκτός λειτουργίας και/ή να ενεργοποιείται συναγερµός. Η αντλία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ηλεκτρονικά συστήµατα του κατασκευαστή στα οποία θα συνδέονται όλα τα αισθητήρια.  Τα καλώδια θα αποτελούνται από εύκαµπτους χάλκινους αγωγούς 660/1000 Volt µονωµένους και επενδυµένους µε µόνωση κατάλληλη για υποβρύχια χρήση. Θα είναι αιωρούµενα, επαρκούς µήκους, ώστε να εκτείνονται από το κουτί διακλάδωσης µέχρι το κουτί σύνδεσης στον κινητήρα. Το µήκος των καλωδίων θα είναι τουλάχιστον 10 m. Τα καλώδια πρέπει να είναι µονοκόµµατα προς τους ηλεκτρικούς πίνακες και να αποφεύγονται οι υπαίθριες συζεύξεις. Όπου αυτές είναι αναπόφευκτες, πρέπει να είναι κατάλληλες για λειτουργία σε συνθήκες  καταιγισµού νερού (IP 65).Το κιβώτιο σύνδεσης των καλωδίων πρέπει να είναι ολοκληρωτικά σφραγισµένο, µε στυπιοθλίπτη, που θα εµποδίζει της είσοδο υγρού ή υγρασίας. Όταν η αντλία θα λειτουργεί συνεχώς καλυµµένη εξ’ ολοκλήρου από την στάθµη λυµάτων, ακόµη και στην χαµηλότερη στάθµη του αντλιοστασίου, ο κινητήρας θα ψύχεται από το περιβάλλον ρευστό.  Τα κελύφη της αντλίας και του κινητήρα (ανεξάρτητα συζευγµένα µε στεγανή φλάντζα) και τα κύρια εξαρτήµατα της αντλίας θα είναι από φαιό χυτοσίδηρο (grey cast iron) ή ελατό σφαιροειδή χυτοσίδηρο προδιαγραφών κατά DIN GG20 (EN-GJL-200), GG25 (EN-GJL-250) ή GGG50.7 (EN-GJS-500.7), µε λείες επιφάνειες ελεύθερες από φυσαλίδες ή άλλες ανωµαλίες. Όλα τα εκτεθειµένα παξιµάδια, βίδες και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, προδιαγραφών AISI 304  ή καλύτερης ποιότητας. Αντλίες µε κέλυφος inox είναι αποδεκτές. Το κέλυφος του κινητήρα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες υποδοχές ενιαίες µε το σώµα της αντλίας ή λαβές ανάρτησης για την ανύψωση της αντλίας, στις οποίες θα συνδέεται µόνιµα ανοξείδωτη αλυσίδα ή συρµατόσχοινο σε προσπελάσιµο σηµείο.  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  83  Κρίσιµες µεταλλικές επιφάνειες όπου απαιτείται υδατοστεγανότητα θα είναι µηχανικά κατεργασµένες και συναρµολογηµένες µε στεγανοποιητικούς δακτύλιους. Η συναρµογή τους θα επιτυγχάνεται µε ελεγχόµενη επαφή και συµπίεση των στεγανοποιητικών δακτύλιων και στις τέσσερις πλευρές της αύλακάς τους, χωρίς να απαιτείται ειδική ροπή στήριξης στους κοχλίες που ασφαλίζουν τη συναρµογή. Ορθογωνικής διατοµής φλάντζες, που απαιτούν ειδική ροπή στρέψης ή στεγανοποιητικές ουσίες δεν θα γίνονται αποδεκτές. H αντλία πρέπει να διαθέτει οδηγό ή οδηγούς ανέλκυσης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή ανώτερο. Οι οδηγοί θα είναι γερά στερεωµένοι µέχρι το άνοιγµα  επίσκεψης του φρεατίου. H αντλία θα µπορεί να ανυψωθεί έξω από τον θάλαµο χωρίς να χρειάζεται να αποσυνδεθούν οι συνδέσεις στην σωληνογραµµή κατάθλιψης. Πρέπει να υπάρχει αρκετό µήκος αλυσίδας (από AISI 304), που θα είναι µόνιµα συνδεδεµένο µε την αντλία, για την ανύψωση της αντλίας στο επίπεδο εργασίας. Η κάθε αντλία θα περιλαµβάνει χυτοσιδηρό πέλµα και εξαρτήµατα στήριξης στους οδηγούς, για να διευκολύνεται η οµαλή και άνετη κίνηση των µονάδων στις τροχιές ανύψωσης, χωρίς κίνδυνο εµπλοκής. Στους σωλήνες κατάθλιψης των αντλιών θα πρέπει να εγκατασταθούν αντεπίστροφα τύπου µπάλας καθώς και  δικλείδες ελαστικής έµφραξης για την αποµόνωση και συντήρηση της αντλίας. Οι σωληνώσεις πρέπει  να έχουν  τα απαραίτητα τεµάχια εξάρµωσης, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση των εξαρτηµάτων της σωληνογραµµής. Στην κατάθλιψη κάθε αντλίας θα  τοποθετηθεί ένα µανόµετρο διαφράγµατος µε ευανάγνωστο καντράν, κατάλληλα βαθµονοµηµένο, µε κλίµακα που θα υπερβαίνει τουλάχιστον κατά 25% το µέγιστο µανοµετρικό της αντλίας. Τα τµήµατα του µανοµέτρου, που έρχονται σε επαφή µε τα λύµατα, θα είναι ανοξείδωτα. Όπου προδιαγράφεται, θα πρέπει να εγκατασταθούν αντλίες αποστράγγισης.  Η αντλία αυτή θα είναι ελεύθερα στηριζόµενη, σε ειδική βάση, κατακόρυφη, υποβρύχιου τύπου, κατάλληλη για την άντληση λυµάτων και ακαθάρτων καθώς και για τις αποστραγγίσεις φρεατίων. Οι αντλίες αποστράγγισης θα έχουν καλώδιο επαρκούς µήκους, τελείως στεγανό. Ο σωλήνας εξόδου της αντλίας θα είναι εύκαµπτος και θα συνδέεται µε αγωγό PVC 10 atm εφόσον ο αγωγός θα είναι θαµµένος στο έδαφος, θα φέρει βάννα διακοπής και αντεπίστροφο. Οι αντλίες θα φέρουν ενσωµατωµένο φλοτεροδιακόπτη.  Η εγκατάσταση όλου του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα και στις επιµέρους Προδιαγραφές καθώς επίσης και στις οδηγίες του κατασκευαστή. Σηµειώνεται ότι τα σχέδια που συνοδεύουν τη µελέτη είναι ενδεικτικά όσον αφορά την ακριβή µορφή και τις διαστάσεις των αντλιών. Τα στοιχεία αυτά θα καθοριστούν µε ακρίβεια από τον Ανάδοχο.  Τέλος όλες οι αντλίες πριν από την άφιξή τους στο εργοτάξιο πρέπει να δοκιµαστούν σύµφωνα µε τις κατ’ ελάχιστον δοκιµές που είναι: 
• Υδροστατική δοκιµή θαλάµων. 
• ∆οκιµές του µανοµετρικού, βαθµού αποδόσεως και απορροφούµενης ισχύος σε συνάρτηση της παροχής. Οι δοκιµές αυτές θα γίνουν σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 3555 - CLASS B ή ισότιµα παρεµφερή, ανεγνωρισµένα διεθνώς, πρότυπα. 
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