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18日50　l

AVQeedpnon I8人150！：

AvTi購中華∨0　0年回申：

田山的」迎！」腔世上出田

l・照雄，諜0筒口講語星章藻草詰一書畠雷
丁弾I塙．時○印可gc∴OI言QPeb中一T一・⊂・QVqYKOiec ovd r吟声印的中
るiOl叫丁－K草子・TeXVはeC eV印Y引CC KO申叩Oi

Ll

0日ie050－ieKTe人語ocKde‥i5叫ePYOOio‥壷Tdo同OP9両P両…を
o岬PmTOVei5両vgpYq涌uVT10Uivo～KOT幽加Yは丁昨KTeleoTITOV

epYO0両OUTav，Tq酬OTOenil・p帥甲eVOqOPTioepYOOiocTOVePY蘭0V

ouTdVKO的tKOikdeedA入noxeT車両POPOPiO坤YPO90VTO一〇VO加1KdoTO
M EYXelPi510ePYq0両Uni TaOn．OeSiK・川OPIOV0両15－ZOKV（AEA‥

E南oD1988・）・To EYX叩一OLO．qUTOnOU5㌧叫帥＝OT‥CXVはt）T叩0叩lKO

nou eKnql5etlel・OIOTnV TeXVはiT峠∵ePYOOIOC Una‖蒔oTITdoTl，qV□Ve。VCTOi

Kqi e四八〇UTiieTql∴OUVeX卒・

／

塾汗摺　鉦∴㌫　一言∴　∴言 も∵患∵写∴÷
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Avoe的押印IC点る0〔：

C∴

1．　圭三E∧T：H THrT［XNIKHIT亜EP「AtlAIYml出田

1．1日pYqCio而vo∴0宅UnO Tdorl両KTPはd oTO－Xeio onoTe南中…叩T600

冊人。，d b。O KO一〇日串間OY草TOU［八g叩一〇両，印eb oinpUTg〔∴PYqO車

gYiVOV nljvo o‥TO～Xeiq X掴両丁叩叩∴Oi的XUOC∴nou咋岬叫叩＞

机VO叩日華Y叫Vd xepI〇・

〇日0　匹TTLV甲高050．TOU XPdvou・…TnV O軸叩丁峠OTde冊Tdonc KOl

IoXUOS TOV gYKOTqOTOOgW。PO叫‥QVdYm VO X岬uOnO申Obv両

opxは0g一石LKd npooTqT則丁一KO e90510・Tq串5，0”TO剛巾∨”KUPIOC

uov岨KdYOVTiO∴Kq一冊両川叩Tq kOedc細ePYO涌〇・匹HOVOTl重油βec，
npoop巾VTOV YiO T［X叫画TdoTI KO－Y一〇叩OPPIOTO∴eneKTeiVduevn

噂一〇時世丁画X掴油KOIM叫mT叫C・
珂0…XgIq OPX一関V VO X岬岬0～0両diYIO Hい′tXT鉦m epYqOiUV冊b

中空gY甲oTdo門間暗面峠，恥－VOq面目OKqTm申OU両町，HOU
gpePOV OTO OKPO TO＝ミe一石はd epYO最高・

Me．TnV O面目∩甲eYIO叩帥丁専HeV峠Tdo巾∴望YOO車・TOmlV〇
・OKOVT一〇台YiVqVlOKPPTePO・KOJOUV叩ぐ函TePO・KqiOUOXPnOTO・0上申VeC

YiO∴T叫V．KOTOO…車両PUTSf周V，CVeeKTLKOTePOV－KOi O中高oTePOV

卵油UV，・0函YnOqV・・78両oe oK而iq KOTqO剛0函VO O南面一冊と〔
prlTiv草（EPOXIGLASS）・

M。TnOUV函重圧nT峠丁剛直丁［‥PYOoio＝∴ら∴onwQ［T幽畔PV町

中帥函VTO日面PO石iCe所TPeICHge0501eKT三浦∩‥PYqC両川OTOOn
nou op亘0VTqI OC C新〔：

○）　堆9050C，d≡∴Cn00TaQeQL二一

〇gpYOZ埠VOC．るi叩P中eV。叩C．。白話qCn9090涌oc（CV血中［T叩

oTde冊TTl∵TOCmC）qno TO L川O T的n gTO－XelG eKTe申TnV ePYqO！O

TOU里丁目0時一P ePYq大きiovnou eu叩KOVTO～∴OTO dKPO uOVOTIKOV

OKOV千川∨l OXOiViOV・

β）　堆並めぐ’eE帥0両仁一二

〇．epY時世VOCXPn0回0両TqCeYKeKP旧誼uoVOT車用的（］OYOT車

YOVT卑ePYO涌o KO一関点刷uOTO）epY串で0108帥阿世TO…O TOOTl
mOIX引0°T00noio e［βoive上

Y）∴∴世的0わC“調05uYqU高二

oepYQ中世VO＝PY隼Tqlieも囲eTl（所（YU車高申CTO而Tdoi
CTOl狛0卯00nOlO帥e幽iv年引qT両∨叫OnOOT00と半0中高0〔

（qVdかY草丁哨　OTde胴　丁目　TOO昧）0壷　dMQ　…0　Tm叩i OTOIXeiO
51°印P T－KO寄れ∨即日KO正

X師I岬Oiei KOT臥小〇匹VOT南面0（uovo…d KO柄uQTO，OKd入ec

埠∨相成豆，∴AOeO函00加OTq」e購POio甲VOTIKnl・〇・主
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Avoe訪印On k汗5cc：

［TW一雨叩印Y9。ioc u南Tdon印〇両草Tq日面中一∴＝mT申00g．6本
丁一C r吟0冊eVeC XOPe〔・H昨YdAn ovdnTU訓丁峠OはOLO入oYelTOl∴∴qnO TO

YeYOVOC bT吊両日10Mo両KO‥冊qVT高車申n Tdoo YはTLC］入eKl．Pi噂
EnlX叩ioelC b。OKOiY－OTTlV勘nnptTnO申0VKQl’ロVOMJTi）VI的iTlVEev両

0は0VO甲〇・

珂pQVO陸千一〔iOXUOUO草rTOPO00X草，eqV ePYOOiQ Und Tdon e叩eiTOi∴

帥両町昨U而丁中OT。一昨五一日q m宅南亘理U．QUVT南中叩くi
KOTCCKe唖．KoTd ouven8－0，5gV egO9日千〇一OqV印YOP10囲0丁虹当町XT主人叩

xIF＝○岬V，．甲叩eOV K点∩・冊VO C陀川南　Tdoll OTOiXe回　申OOOV

x叩i岬0－0UVTql∴eiSI直るiQT華～ぐ，OUO剛両dpYOVOKqTd〉埴ncoTdem

l・Z　と里Xdpo峠申日高†01912n V叩eeOiq・S涌叩5匹甲〇両∈C
npo…Oe…ocIC，TlV氷丁子来On gPY00両…O Tdon TOOO Y－O Tn X・T・OOO KOi

Y一〇叩　M・T・

KqI∴00V O9000OTn　工Oim八日豆H入eKTP～噂ETql”peic∴KOVOV X帥m T峠

TgXV岬〔T甲OnOi0匹丁訪○関∨標目∴調川△拙・

叫Cdqovo掴d中日・KO‥OPd叩『岬引euvo●rKh‥OuOeeO両石ev
elXe Y一Vel K叫Iq qndneiPq890PIOY峠†m TeXViKTlCi LJe∴OUVenc一口VQ

所用－OU叩eeで乱川埠V哀話町
An叩〇一OT時人0両V VO埠読了嘩i・KO－Vq叩00叩きivo叩鑓日間〕mU e〇

・Ka品川Te TO勘0匹言的onTP VeBTePq5e60］eVO T峠両KTP（両TeXVOXoYioc

・KOiTOU！∴Xe…0咋A四一叩冊UC KovoV一OuOOq判ESC（Nat10nal・Electrical

Sifety C°de）．

To vo両と叩埠CUT両所Ke OeJe事口証．TnV4－9－75（N・158／4・9÷75－

¢．巨．K．189／8．9・75）・Me ouTO的eiePOVeTOl・叩Xepo陣∩60voTOTnTO

eK南e叩きpYOO高W．叩準旧柄KO川中Td叩KqiOP巾VT0101・OXmKeC

npo前0的eIC O一〇［0－2日peneiYq n涌0両TQl・

En…川口而TO吊T一匹TOVO車両］00両n E旧X叩叩き胆TO引KG叫叩
eKT宅来0両ePYOOJOv而TOOnOeeYKOTqOTdoeiC陶ncTdoeoc埠T日周050”

e o［0。Tdoeoc h

2．　nAE蝉KTHMATATHI－KTE∧帥＝PrAI…Y［OTA油

2．1

To n人らoveKTnLJOTO r峠TeXV岬C T暗ePYOOiqc u壷Tdm eivo～nO涌KOi

の川qVTiKd・M申K C而〇両こ1Vq一　昨関口VT高甲高∴Wd K証0－q dMq

npoKdrtT。UV埠丁争。ndol．。T～OTiK再n華PYOOitL

nIO冊O QYO押OVTOIT・d n入eOVCKT両Td eKeivo Tq OnOTci、jOWOPiて0VTdI

SJeeV＊（qnOTOKPOTrl申iTm U品I・P・E・D・EJ KO一〇〇V Tq O掴VTiKdTe中

盤藍裏書監蓋聖霊監豊
嶋丁目：0冊eP－VeC OUVeiKeC TeXVO＾oYl両npo660U KOiβiOu旧型Vi車

qv中∪師　Oi6－0KOnと⊂車中出面…QVd油日ixouv恒01叩埠y
en旧聞nlKql oe飢直る。EnlXe卑師（引Q甲YeVTO直る［）的i O÷∴繍∵畦Oo

EevI雨0両YO車高（泣YO的eUoT帥晒Tn日印収QVl両nqpoY小川ClJLn）・
E＝PaOeeT06回叩YOdv5uodpeoT。叫LXOAoY南面Hq OTOUC∴qTOVOhTic

opou和qTQPdoouv rov叩人らPU師TnCて函TOUC・
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Avqeed帥on IeM5°C：

Avudliol・0両68日而時事丁一0－5iOKoneいdYOnPoYPoWQT一理eVOVs掴o高v

qYT－nPooOrlet，oUVTo50掴OUoUVO症Obxpovou510Komh′rlpoKbllTeI叫eOOCrl
sKTO叩千時こcV叩VOueVnC O．i入elQC・

2．2　匹旦iOOiIoYldiO一石iO【0［証言時Vp的〇餅血

xdpI＝Tr15uvqTe叩O T峠dveTTIC KO－　TnC XO叩きnlnTbogiC oTOUC

mPVO涌eCllp〇両†I車高ouvT両orlGlOV51m両町し聞直VoV†0，°両面TO Oi

6－0具申画恥的V noUe‥9eeKUnTOV olle QV阿国oTolXeiov TOV

si”UOV eioITioC面河We人0両ouvl’nPnOnC・

2．3 voc∴KlVnTolloinonc TOV U…ogOlu

MeTllVqnopUYhTOV岬樹oi岬面kOlSlqTUndogovlloUqnqlToOYl’cIYIQTnV

。KT臥的中epY〇〇両eKTbc Td〇時（β卑e MOA No14）的U e中一　ueV

帥Qp0回Tee Ylq〉高YoUC O叩人らicc eivot OPoC uQKPOXpoVleC Kolと…oVeC・

el1両YXdveT0－0晒VHKf10はoVO甲qXpOVoU Kq，QVqK0時。rlTOVOpub61uV

UnnpeoI面・

AuTeexeloQVoUVeneIosioiKoV珂onOpoulqeioyKoIKO油epn0両noi叩

ToUnpooO［IKod・E…pdCeeTOuelQVeT〇一恥OVTIKonqnOoか岬ueTcpoPIKOV

Kql両帥IKOIYOViqKV匡oov・画法両0時oY甲IKoVoViqnppK而5日nb
TOVnePloPIou。oToe油一gTO5uvBTbTOVOVqKo－VOoeOVoTOV…〇・rlQU・OC

YVOoTb，eIVqiOpKeTdsqnqvrlPee・

2．4　吐出Yydv鋤Oi畦Vq加TeUn∴qped涌OTOUnOOo岨止血

Aneo冊一oT車oTolXeiqnoA柄XopbvTo再OTep中・［poK中eleT＝q

語群丁盟適量違露器監
己′ 藷諾藷藷＿＿二10＿，　＿＿＿＿＼＿．〟，＿　＿＿－1｛′t　′ll Yn－　eVrPYniIIiifVuV

TounOooOniKOUKO一叩XP両Pee650Vqop0両CepY°oiccKQleYKeKpl陸VOV

epYo涌ov言TnXdp理oC5evexe一〇回掴eeio10…〇面W e高畑n

印Y〇両VUllbM・TQnOToe胴一5叫eVonPooO…bTnCEniX6両OnC・

2・日豊霊堂華薯雷撃量量苛叢葦詰毅
qnopuYhTnCl相加＝間PiocTOUnpOoOnlKod〉bYOTnくれ的Xbln函ToUKOTdT昨

opecovdnQUm申胴囲opYldv・TouToXpoVOnpok両ouvnpoQQVnor…oVIKd

ol臥n Y一〇叩V EnIXe剛on・

2・5藍器諾器薯諒常磐謙語羅藷鵠・0両VoVdYKn

Z・7詳龍輩講節電董置密語轟羅
oIIMrtlOTspOVSuvoTdv veee50V Kql的pT両luV・
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AvQe8両n叩Ie入iSQC：

腹坐坐IO」⊥＿LNOMOeHIKH一皿出

orluCOVOejpe咋叩VrlQpcYpopolToUKs函ioul岬TeleoTlepYQoiocl川b

T的o廿日他po甲Ko加丁掴－on＝oN両158／4・9・75（eEK－189／8・9・75）・

準To叫qUTo．KqeoPi函0－0tnPOUnoe函nOUnpenflV0年噂OJvTOl・
ooTe VO eXeI KOllOIoC TO5－KOl用理q Y。eXle油epYqoIeC Unolqon KOl

5ivovT°一〇一弾一oTeCQnooTdoel‥PooeYYIonC（qnooTOoeICq〇時iqc〉oTd

…e Tdon oToiXeIQ・

ToKeivevoToU一日ondvoNdpouIXe一∴　et詞〔；

d NOMOI Y［′APIe．158”

nepIePYQoiQCeni両KIPIKdveYKtlTOoTdoeov

cup一〇KoueVOV Urb†doIV・

l・黒帯詰I謹濫読幕葦華0高韓羅
KOtOTepO・neP－oXq‥〇〇gOCOVO入6YOC TDC叫nこQUl’席；

〇〉　巾dTlnsP一〇Xh O・750V

e）　Ae而pq噂IoXh751・35009

Y）　TpiT1－ep－oXh35000KOIqVO

2．　AIoVOTepOTdoelCVO（高VTO一∴eT画TO＝doeoY・

l・韓諒丁措～盤措辞嵩菓嵩蕊藷
une TOC K†…eInpoUnoeioelC：

0）A一‥eP－oXhv†do叩qn60－50V・dv即日Slq一丁とPOClIVeC

叩0日入時eoc，

β）　△一dTlepIOXdv Tdoeoc50－750V：

9‥pYO弾きvoI託ov・

No exov d56ldV Mskl・poleXVi†oU h ApxITsXYiTo画

とpYo5nYoU∴6－5－KBTTlloCoVq入eYoUrtPOCinYnepinTOoIV・

No咋PoUV uoVOliKd xeiPoKTIQ・

Nd）岬暗中on0－oOYepYO涌ox高く（却5cc・KoX油oTp車
両．）咋pOVTe uoYOTIKd汗08dc・＿＿　＿＿＿＿＿＿＿i＿＿　Il〃11γえliilIiIUiinVnVnV

0）

β）

Y）
K入れ・I TとPUYIu∴HU▼｝日へ‾ヽ　′：○○‾ヽ‾5）謹端端諾鵠o識語鵠畳語
xopIo叩OV〉oooK，吊吊dT〇両oYoYdvTn（CeY掘ooTdoe0時YO
T。U no加ouve計ou ouT高，enI的患［↑〇両〇・
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AvOeedm0l lg点る叩：

生唾0°L王

EpYQgioi…mi時評TPIKt高ieYKOTOOTqOeOV T暗緬で車C ne甲高Tdoeoc

（7甲5000）帥丁函TOiVqeKTe柄vTOid…610K叩川口色町0］TUV
…O T叩KdTOe一博0…Oe的e卑

Oi叩YO華甲評Oiる気V，

。）謹告嵩詰詩語器浩PX廿eXV申EpYO帥

β）嵩霊器㍊0裏書畠語草＞岩畳葦言語霊計
時noi58画的VEpYOSdT叫SIK当町eV0UVq∴eKT画とpYO∴KOT90kgUhci
ouvT［PnOSO白人eKTP直V eYKOTOOTOO的V T峠AeuTePOC nePiOXnC Tdo叩

笹0－35000V）…岬qyn．OYPO90両＞0U O（：「LPO”nV OPTidTnTqT単∵Oi
dvo　叩q…晒‖拙0－0gUOeOC　両　Ai両川OTOUXOU　皿と陣痛YOJi

唖qV0痛YOU一日入eKTPO泣YOU MnxovはOtI・Y）盤嵩一語曹喜葦詰荘華葦翼端
epxovTO‥一日nO帥埠18両Tdo－VOTO蘭‥UV叩OTOO高0…・

5）嵩浩詰帯謂†鵠嵩詰嵩精霊霊蒜
TOr吟00両口早岬的q龍uo（V TO OnOi口中β油0〕V、0日OPOYP・〇

・KOlβTO〕nOPOyTOC dpepo〕・

ApeoovJ⊥

冊d叩ePYOOiov即日画0両OTO－Xeiov叩－OKO甲∨…亘do－∨両全v
dTO］0VeKTOVKOTOT′dpepcIZKO13TOUnOPOVTOC…0回VVq師Oe刑∨

叩qUT申（，∴e出口P帥…1計時ぐる～d TOU O叩TOC OUTOOi15日はYOY岬J
ovTiK中VOUq沌PO画0UU血中・∩画一軸［PO‥mbTdo岬0！両・叩

岬QTePOVT単：8時TOVKOT岬…而KOKO60Pl面∨峠i直K00回TqClV
ロnOoTqCeOC009Q油叩・

Td常置辛　　　　A書留詰営

1．500

5．600

15．000

20．000

22．000

35．000

AI／eV5回eOOUCTdoeI＝OrldoT的一‥OeOP華TO～石高YP叫而胴囲β0両・

EpYOoio（両TdelV el。rrVで申nV n印判両Tdo叩35000V KOl dvo

OnOYOp eTOI・
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Avqeed押印【こ高さoc：

Apepov6

日印YQqi0両TdoiV帥qYO函eTq一団Xbp叩UnOK申evo〕‥1C n］PKqlV∴

eK向春iC OC K0日壷的ox申・

Aoeoov　7

ndoo51dT0両qVTは8両VrL elC：TOV…PdYTq Vdpov KOTOPYeiTO上

的epov8

日は増車100日直VTOCd陸丁印○諭丁哨○岬018605本TOU5－dT哨E帥gPi60〔

T再臨匪戸車〇g叩・∩

与∴を若高言牽子守 繁∴∴i÷讃一義諒醇 崇閉
園

●
・
亨
、

義
経

夕
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迦m TII－AIAAmA皿

1．　HN掘出＿旦叩TKOYIYNE旺IOY EP頂…Y［OMEI岨岨

1．1［0両叩TO］β00iKOd ouv印Yei。U与xeld巨弾：

（○）lEpYO5iYbcilApx－TeXViT峠nOU eXelTOYM南

中eCTOY埠，

（釣∴3TeXV壷〔，EKT諒gTはd OpYOV〇・

〇人。TO∴∩一〇両VO np叩［0車ne－VO函UV TP n函南6匹Vq（日高TO剛0

（158／4．9．75）npooovTOOOTeVOeXOUVTOOIKO両eK享人ら叩ePYOOLdv
…0陸叩Td叩・

1．2　H Tl10ndvu oOYeeOn TOU OUV叩Yeiou5ev eiv0－5ec甲訓TIKfl∴oov q揮00TOV

qp叫6TOV XPnO甲0¶0－0時VOVTexv而∨・ETOi：

TO的∨叩Yeio叩PeivO繍川叛昨TOl．KO～∴ed〉高∪‥飾一日雪∴∴ご単調CV O両

肌帥涌Oiqnb Tl∴吋丁目とPY的中・0m05両丁目車00V O一里0壷vo

TexviTeCXPn（叫OnO両08v YlQ ePYOOiO Und TdorleQ昨日Ci V＝XOUV Tq

．rpoβ泣［bu到0　叩b T　粧町○叩○訪T〇・

〇eop甲南噂一日中C両所epY00両V（n・XO車叩一TO中丁岬
Y叩POV，gUVT岬印画CVT～巾〔A／Z h Ano申KTOV K・0互　0［OU OeV
mC＝T諒qI［X掴n KOl叩000掴川　南vo∴∴CT0　0両0　nO柄V e～出直V

gpY0人eiov epYqoio‥∩仕丁・）TOOMPYeio国王ivoo…ご旭Tq～∴KO‥ne

的o uoVO TgXViTe〔CGV gKTe加TLKd opYOVO・

vo svlO UとTOi埠　ePYOTe［印〇〇〇V

草丹0両qc・0－　8PYOTeC O冊Oi eo

ne申iKdv epYCDlUV調印U〔（CKOKO両

一一IeK0回q噂in帥〇両∈VeqX叩甲0…0両oiYi0両丁叫epYOOio・

1、4∴∴KoTd Tn SldpKsiq eKTと八gom ePYOO，dv L証上陸on Tdon oTiC OnO車Y博Tql

xpol∴0直近v ox両川Y Y叫町中岬諏UVOCY的丁中ロ中小草と星ClTPV

鵠葦藍菅盤雷濫岩畳岬塙TOU肌用叩Y…綱川V
l．5　H．vi。X岬TOU oUV印Ye江川埠dMqn車軸。0［叩。i草TOiKOTOf面V O中TOV

頃日K叩塙EpYO6両吊Apx－TeXVTTn短日．UnOPd〉JteTOJ nPO叩PはQ CTOV叩OO

（I印OPX而）［po両帝埠VO TOU Y岬収即日KO中層qVIKO・

1．3　Ig Kdee n印1日TOOl TO OUVePY引0回OPeT

ouTb　境目的大淀TPI　伽も1叫　《車中　丁目

onQOX0両VTQ一匹VO Y10．丁中日諜Ti大師β0

人dKKOU OT状○］，埠TO揮C gT状ou KA・∩・）
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2．　出盛「［IEI冊N A［OTm EP「AE払

2．1IToV e…ep0両†。∪　…VepYsiou nQpq5ive10－　nivqKoC TQKTIK．∨

（料O oUVTn函OV）KO‥KTd…V（入eY……o脚から　β高吟か′K・＝・）

2．2　0enI甲持直TdKdeeePYqP叫O岬dKq－oUZI車口車YeYuis T臣

YPo…C ueloV TexviKe［po’loT叩Vo TOU・Epeoov KPIVelQi∴cVqYKqlP o

e…epQ埴ToUoUVePYeiou両dTnVqUVSp0両「TOUTexvwob［po“I“oTOLleVoU

ToUYIPToVKqeo岬0．TOV車TOLlePeiOVTnCen師的n（：∪¶dtdon（615lK＊

噂冊OoglCnoU OnqiTOUVi油Tepn ueAをTn）KoI†rl日的n…m TOV oXeT剛V

npoB画udTOV・

Av帥qlTTlesiqIqVlSIOO7両（時・柄0β糎nc〉・eVdTooUVePYsioeKT6人ei

KdnolQ∴epYOoio，VqeKTs泣oTei脚。iqo画epYOoiounbTOOnY一〇回onoic

5ev函nPO両eiev涌00時UenIK5両CToUoU甲Yfiou・Olnt0ndvo
ouvveYonoele†oU的IKCpO塙埠TOV TexvIKO［poi一‘oTqLlgVO TOU eO YIVoVTOI

ueTonPOoeOPeleP0両o（p。5IoT両…〇・Tn塙0Vohnpo掴IKd〉・

2．3∴Z・TTloUYeXe一〇回V”6回ePYOoiooenlKgpqM注∴evnuepOveloXeT－KdTq

直川TOUoOvepYeiou・6ive一丁一‥nOP〇両Te‥SnYiecKO－enl申TUXdv
undpxtIUoe〔inop一cc・Enln）LeoV。TqV To oUVsPYer∴edoeI・oTOV Tono・Tnq

epYooioc細epboov olpU∨恥堅noU帥…PqTOUV（KOTqoTqon51KTUOU・

ouve両日ePi恥柄TOC）euvoouv叩V eKTgl「冊・〇・g…800両

掴VT喧一理中軸6両ToV甲β0時ev肌日時Tp…＝P－V帥oT両VO軸
冊epYPolOCOnO‥・X・申岬岬Oo‥eUK払△・Y／I YT／MT汗TOeuod
MpQYOY時　Y…・中丁／0時．n eeon eKTeC T・OV S”Tdieov QUT〇・回冊

enOVO掴qC†oU6－0KO岬一〇XUOC TnC Ypqu…乱丁・叩V On0－08c

cKTe泣OTsicpYooi0両Tdon…旧eqVev Kq－YeiT。V而V YPquuuV M・T・

e函ov中eio〇両i河TqI0－0時OiT晒qnooTdTlGqopo油田C（中畑O
II・noQOYPqpoC3・2）KQebcKO一〇nOlQ函noTe‘d…u叩009gleiq”piVOVTql

ovoYKo一〇〇YdAoYo Lls†‥iBoc TnC ePYQoiol；「国U eq∴etで8人eoTel・rIq Tq

ueTPo0両nourIsplYpq岬TQlo†oKepd油oIVoen一画柄TOU。UVspYsiou

軸帥一〇goUVVeVenonmelqKoTd噂而OonOPu6両epYOVq・［p－VOneTnV
eYCp軌IKO：I Oe8両Tn5Idp的OTnC epYQoio‥pineiVq如000時TOl

専一pe†．囲K両肌Ko冊Vlq（Pq5ioT両OVo）ueTOgJToUoUVePYCiouKql
ToU cVTlo†oIXoU KEAAn Y／I Y・T／M・丁目TOeVotIiopcYOYnC・

2．4　Asv帥丁的eToI VO∴eXTe厨lei epYQOic unb Td〇両lQV Ulldpxe同型oC

KivSuvoc BpoxfIC，oui画C，KePO画∨・…Jf握q‘一‘oc fIeKp蒔uV kOedc“＝oTOV

nveeIIoXUpoC dveuoc・

3．　坦EP「EI亡IKATATH AIAPKEIAT亜EP「AIIA1

3．1IToVTeno†rlCepYOoiocoe甲叩凍るive一　団onOP0両TeC oSnYiec・Ylq

TrlYeY〇両TrlC．…β帥一PVeTolaTI6人OTq車両ToUoUVepY中U…ol

両pocetoIXe，09gVQ ue6人ecTIいきnTouepe一cc・oUei5oucepYO0－ccnoUeO

軟Te耗CrTei調oIlemToβ帥IQ∴eoov〇poPdoTOV pb人oTOUC“一〇loVTpeno

veToVonoioeO epYqoTOJv的VV臥∩†nC oud6cc・



竃

し　〉

0AH「IA AIANOMHI∴N0118

△払／TTE
EK500n　21

Ie）言50　lO

Avqeeomαl ie点る叩　‥

回VOn6回∨専引丁旧PYO。ioco肌即席09g蘭Vq華Td。引航T与
的準高点］関i叩VePYO甲eO X掴叫［0両両∨細VO購0両eioTiiQUTq

的†oKOVTQI Og OPIOTrL的TOO．TOOTl・

nopd八時q揮VT車I Ylq TnV O中川OPiOeeTnO［†0U Xdpo］印YOO両TOU

ouvepYeioJ Kqi qnQYOPe小計Oe TPiTOUC V0両OIdiouv oTO XJJPO OUTb xop亘

Tn OUYKqTde oi TOU・

3・2　両口車粗O型的高0Ueei叩V K画一　KT三浦∩．T昭平YQO車，帥陸nov準
ouvg持Tl＝一Vn0年TOV OV串V TOU∴OUV印YelOUI的Te VO TIPO満elTUXOV

oS蒔剛CXelP甲OUCTOU‥〇一∨05子eL爪0加velTO印YOTOU＝OPgxovTdcTOUC

ou阿川的甲TIIe　00両e〔・

［opd画人o TOU〔β0両tlV坤函VT。Cl KOT申tovTOC Onb T00T臥08966iq fl

gpYq人らio KO－　U入1Kq K・Ln・

0的Te∴CInOiTeiTq1098両l Vq rlPOe150＝0iel TOUC TeXViTeC，Vq e大きYXel TnV

qKP両　丁両町叩　TOV O6rIY面　nop Sde岬V．KC‖＿Yq pPOVTi草i　前Te VO

on0両Y即日　Kdee p申OKivれvn eVePYe早KOT0回0（qPKe．iQ T叩きPYOO叫・O

i5iOC unOPei VQ OOXO泣iTOi匹ePYOO撃C∴　函OU年中000V mTeC十gV TOV

e甲06年eUV O叩eKTe八ccn TOV niO・nqVO KUPiOV KOe岬YTOV TOU・

Av K〔車†再idp矧c T哨ePyOO卑引V0－．OnO叩丁叩yO埠TOK叫eei
oTO昭一O U高Tdon（n・X qYOYOC POOCOC）qno TnY OPXiKn．TO】eeOTl，0

㌢iK叩両．TOU．CUV印Y5－OU O咋待卓．Vqβ師直ご亘丁目QnOqT早目…ローC
型VO∴OYOYOU OrTO Ye叫eVq∴Ol・0－X8－0両Mouc QYOYOUC一石ey eIyOI PIKPOT帥
丁哨8人dx‘1°T哨‖niTPenO埠∨哨・

3＿3∴∴Ⅵ嶋VeU再eTqIか‖　KqTd川和dp篤～O T峠ePY的iocJne亘叩O gPY呼車VO〔

5gV enlTP叩きTOl eiTe昨千〇C型q TOU eiT5　匹KdnolO OYOY甲Q QVTはe甲eV0

叩U．KPOTd，VO画Old中OTO－XeTc u高TOO∴e OneOT叩峠PbTeF叫On6

0岬∨mU KOeOP華↑0－∴OnOTO岬○（K中人ローOIl・叩OYPO揮2主

ETOiY～06iKTUO nO人目点間TOO”V6，6，15KV，20KV K0－22KV o一〇nOOTdoeLC

q中温叩Ylo epYqO車Une高On6両i・36，70，76K0－　78　gKOTOOTd

ロ∨TioTOiXO．

0TOV YIVeTq－XPn（叩POV”iKdv KO大町甲TW，〇一〇nOOTdo叩qUTe∵四〇POOv vo

世間80両・0嗣0両OTe叫明eO m0両YeTO－∩∴冊両TW．印YO向直画∨匹
°UTd．

3．4　KgTd TnV eKTE＾eon epYOOIdV Und Tdon・師6TC OUVSPYeio epYqOlbv u壷

Tdon，高vo oモ　モ五KTUO M・T・［eU YelTOVebe1匹　d八〇　5iKTUO M・T・，O

epYO和らVO！800両elW】510TnPgloc npo〔Tq準lTOVはd ouTd

るiKTU口中00Tdo叩0叩涌叩56・90，96的～．98gKOTO卵白∴105はTUO

no人は高TqoeOV6，6，15KV，20KV KqI ZZ KV ovTi卯0IX〇・

Eeeoov〔510T…m TOV∴OT10。Tdoeov ouTbv o明大eioC5ev eivo一石uvoTn TbTe

o甲K叩凍TOU OyVePYeiou叩0VTi狛甲VO Tgeei eKTもC n5idT軸

的TO甲TnC enqVOqOPOC TW YeTTOV而V qUTOV YPC岬申V H・T・ごVa Ol『∨

噂In†00日eU5ev叩OP〇両VO5回丁冊eOか′0自宅01QnCCTd0日C qQ中人doc

Yi。望YOo南．而　丁叫（36，70，76　K0－　78eKOTOOTd〉　∩中ロ南TO
npoTIYoU匹Vo ueTPO pPOVT華1両Te VO TOnOegTrleO両日POV…中KO入車中TH∴OTQ

unらTdm OUTd oTOIXeiQ TOV Y引TOVl高v Y担碑QV・
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3．5∴灼高†n時Ke一〇十時∴印YcoiQ‥nO・丁叩・・8両－舌もvqTbY－0時opouc

縄，据・鵠pi講Y諾嵩講講羅畠
o†0－Xe亘rPoCTOe6qpoc．直ToUoTbAouep・YOoioc・Kql∴lWV動向TOV

嵩，密語詩語謹賀董葦静観嵩藍
o白州面1特訓o如pT申q…eXOUV．ueで蝉ToUCS，叫Opelruo5UVO畔〇・
〇帥岬涌TOUoUV印Y掴UppOVTi自…oTeO－　PYO師Vo日

中VoSlO・mP0両iOeeneoTqon中eiqc（20珊ooTd）onOdUTd・
elTeVoTqKO油ToUV埠eYKgKpi晒VqVoV…KdK0時回す・－－‾－‾　一

giTeVqTqY6両VoUVioOSwou而咋To却loUCKq，VeT〇　°Tm・

Hioo5uvo画Y河poonSevq皿でeiT〇一eTOV岬Y。oiQeKT8人eiTOlndvooe

To両川VOueoTJtouc車両0人060両OexnuO（咋dp甲To］eiSoucTOY
oTmU）．帥o冊IVeTl＝01－ToKO潤一KO周OpOpOUOX岬’OCI真理oVOTIKo

βpexiovqeon嘩－VqeeOpe面eTI雄一T0両0画tCY両・

Ieotlol05両e．nePinroo岬0両eivQX岬OTeio・印Yq師YoCOYeY岬0
0TOIXeiQ∴nOU elV。一n…。Tn∴＝d畔IOTnC epY00－0日noPeiVqYIVOUV

譜露嵩誌謹謹話．（結晶結轟
3・e AY面丁両pKelQT酷さpYqOiocnoP000，0oTiir101。暗中・…Sav

eiX＝…両eioTo oTd51o mC OV細くmC T小目嘩酬V ePYOoIO〔∴0日oU

q…eiYleTnVen画†。UueeoSoepYqoiocp直るIqeOPe申Qne中∨
…qp岬elX叩oYPQ岬腫らeenI岬塙TOU∴oUV笹一〇UBlllKomel
TnV：ePY00－orO，KO入ei10UCT甲leC∴Vd目的でeBouvqnoTOO†航；珂

oJVeX帥ol〇日e南面ITn Vee ueeo50gPYOoioc・5ivelKo・IVOUPYle〔

oBnY専oTPU‥eXVil・eC Kql軸IeVeTq一・・npiVqneIV OUV叩岬C

藍喜雷雷鳥o書瑞∪精霊譜。豊晒…VOnoe。白く
3．7　Avev¢氷†蘭Tq申PYqoioeK5時eionOTOuOβ函・ouixl帖抑Voih

S…ToC dvevoc TOT‥po同席Odv o岬eVq岬pq OoPO＾eiQC noU

qvo両ovlOloTl甲′「調PdYPO90　3・9・5－0KdnTeT0－0両OC‥陣oi〇・

〇nOuOK函TO一†onpOo朝日Ko専TOVTbnoFpYoOiq‥onOe中TOl（qV

oll日日0両（，人oKOCKqleV晒即VeTO－PXeT冊oTexvIKoC申IoT叩VoCTO
K［AAilY／i Y．丁／M・T・吊Tqe画面pqYOYqC・

珂V申nT叩noUeqeK5両eei岬潮ox中onhe痢do画neVdn
epYOo一〇．両一昨－olo T型丁町eT‥叩岬eivo o人面碑Oeei・

時間K9∪甲eT‥V．印刷場甲早川申訳TIunon両脚QoT。on‥cI両町nC
oxeT晒q［opqo峠YIVeTC一〇noToVCnlKepo涌ToUoWepYe－oU・Edvu噂XSl

的「岬pO岬両面0両600VO面oleqVeonPinei同一VQ5－0Konei

nepYeoio，eon直e一Vq匝iTOl川面l・oUTex用OJnpo●l’oTqueYoU・
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3・8　Av甲dTn5両KslqTnC ePYOoioco entke画C el50Tleinee吊TITee畔

ekT96nYPq直中・丁・ndv0．0回OnOiqepY華TgtTOOWe・PYeioTdTe・ceKdec

n印刷的n nPoToUIYP・掴TlTeei∴qvd unb T叩08時ne．lQnOPoITnToYQ

elrn岬Oeeio gnlKep0両ToP oUVepYC卑0。nol06805－OKo車‖lrnV ePYqo一〇

KO－eO斗両oKeT0－0g∴oUVeX岬は0－VOVlqueTOKEAAhY／I Yl．／MT再100uO

nopcYOYrlC・KqldT画一dpKelq eKTe加持TOVX叩一〇両V的ne・…o TdoI“I

間pICeToU∴OUleC〇人0両POeoOv58v eKTe油日lePYqoiquno Td叫的Ioi
epYO珂evo－nQp車VOUV oTo e軸oc・AKd回　eOC dTOU eKT8滴T°Ov ol

qVneeOneKToCTdonc5evope博T0－01回VeKl全入eonT両日ePYqoiocund

Tdon，nePYOo申nOpeiVq∴oUVeXIOTeieeopdvToCT。siKTUoUnPTdo年

回V n eeol eKTOC Tdonc opei症で0－0TnV eKTe泣on T哨ePYqoIcC Uno

Tdono e…890両TOU叩VepYeiouoe．ouvvevenorlPeToKEjlLAhY／I

YT／MT再Tqeud［opqYOYnC pPOVTi狛Oo†eVq叩e’高vo＝lTie＝oJ

npoKdAgoqv†nV”nTOot”TnC Yp帥購・

3．9　AvYlqKeln〔＝〇”ellCTliO南VO∴oi†iec，nOUOVOpePOVTOIoTiCIqPqYpOpOUC

3．6肌3．7，QKo申q（7・X・500uev再叫Oop岬函ouve百草・叩Vi5－0
1eXV，Kdnpbβ油0）rleKeb・＝05・cKonei日高AetmT暗．ePYQ。叫UnO車n

YIQ u国光fI ueYd入o xpovIKb SldoTJluc，TbTe eq nPenei・nPIV°nO Tn

5駆〇両，yq入時eoWTOrTIOKdTO再lPQqVdloYqLeTOXPdv05IqKo晒：

。，。。TilnpO陸［∈10－Vd eivo‘l申K両6－dp…Q〔，Vq叩0．eOeC涌vue

o中人elQ TO ePYq入eic＝剛。UYKpOTOdv oTO車iq ynO TOOn（n・X・

o］0両n rIep両所iov），Vq OnPucKPUVeodv o［olO XqPt）印YOoi．oc Tc

epYOlsio∴TloU5gv eivq一〇rIQPOil申q関i Vq QnqYOPeUl’ei t r巾ooeYYはm

Tp両V oTo XOPO epYqoiqc（n・X・XP画　nlVqKi50V OnqYepsUonC

叩ooeYYIonC）．
〇VTo XpoVは851dol・冊q　51。Kon亘npoβ涌eTOl．VH eivo－

ueYd入0，0両〇八〇両POt南11車On Tn‥pYOoIOC noU的ioKeTqI og

軽持n（賀．X．TonoeeTnon68匹TIKoO）・∨°∴enQVOpepeO面OI
cYOYoi undld叩KOVTg0回qpX両＿TOUC eeCm・Vq∴eVloXUeoWlQ

epYo涌q nou ouYKPcToUV o†olXeiO Uno†don・VO∴口調OuOKpUVeOtIV flVo

o1gpsOeOdv甲的n TOUC TO VoV…KdKO両町qK0－onOo函oTsYO

両eotlV T〇匹TP。「博U QV0両e岬V o叩rlep而00回510Ko両ulKPnC
6IdpKeIQC．

Ig申…0両Po涌出〇∪師団〔UYpO。iq日中o購X一〇㌢日日抑仲南目撃
5IoK叩峨oKoUniiovT〇・〇中gnoo†〇Oll（ue xp阿OKoV†甲∨〉lO PoVPllKo

qKeVTl°r”U oUYKPCTOUV…O TOPl oToiXeiq叩XitovTQC enO TnV n入eupq nou

βpioxeTql画oleoTePO oe∴e…・師onc KOeOP巾VTqIn oKo…函VTqITO

uovoTはd KO周囲qT°・

3．10　MeTdlo Te入oc TnC epYOoioc o enIKe〇〇両ToU oUVepYeioJ a人eYXeI Kql

sn0両e如eI om一Kd bT－bAqとxouv KQ人bc・bTI K剛直。eVepYe一〇5gvixel

nop0両eeiKOl∴丁目［印Yqoiq CXe一〇人0両poeeio10oOvo＾bTTIC・

珂ouvixglq WoV1時一∴olel・q Vl弧n10U oUVepYe．iou vq．nep－oU入入時ouv Tq

epYOAeio，Vo To KQeqPioouv Kq，VQ Tq10noeeTrIooUV四〇oTIC e151函

e恒ec FloTo epYe高一o函o p叫oU症〇両gvo・

TeAo＝poVT華i Ylq TtloUYKivTpOorlTOV oV5pOv ToU oUVepYCiou Kqt T叩

きTIdvose ToUC oTn的orl†OUC・
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Avoe訪印On［諒i50〔‥

出土畦上El上皿上皿」哩幽坦岨L坦1上辺亜皿辺吐出山型且蚊址

0帥岬痢TOU…ePYgiou MⅢ担問OX帥Kd埠TO叩0090P中O ueOO
仁一で．＿＿＿、ふ，、、，〔T〔圧…V．h nn。①。DlKd）TOV TexvI近日lpo（”oT叫とVO TOU KOi
（P。5回［時OVO，＿T車中VO両POQ0PIKd）TOVTexvI

9TnOUV函q…0n0－8日0　弘弘　一TOVY／I YT／MT
oTl OM博昭的nKel ePYQOio KOL証i岬OPOUV VO O
＿＿＿＿、言〔〔　r古∩〔「…nVTi7gl VO Teeei nd）、l CVTO〔［

［TOVITO9両匝POYOY峠

pe0両TO OXHi正目埠TPO

2．

2．1

（．）

009OAe両・E両日POVT車一VOTeeeiindlJCVTdcnoJ7両十時nOVOPOPOTW、

△／AE（R的LOSERS）・

蜘＿二＿上蓋坦止！姓A量旺

吐出せHPA AI¢A∧EI吐

0回C函qV高時（K中OiOII），岬時一〇丁年PYO証…Unも！On
β001匝巾丁哨9n叩0［0時岬KeK岬…Ve5日UV師温い＞畑中lUY
KO（叩∨叩PuOYlOP6両埠8650V抑qO叫・剛引証oKOVTOlOeOUT叩K…

TOOTd5LOTnCe則　るeuoncTOU‥TnVTCXV～叫TOV師OltN‖JrTdMtonTdoTl・

［函qneou丁年∨〇両0VT日出01TO軸YeV南画00中国0〔：
［piV CKT症CTg一理叩Oe帥）・＞0∪‥丁血U年…Oi eo n函iV9

時TOO80両r VはrTUXOV函中主∴自生∴噂・－6gi岬0回0010丁両日UTOi

Av…．dpxe－Kqi岬回申中崎∩∴丁～JT91両TOU・6LKTdoui・Tnt
gYKOTqCT耶（∩・用0VOTn聞きxoUVE雄武〇・日O型叫0∪＝坤00両
eo np捕，OUTdv08時XOVTOi申VqnOTnVか印加丁峠一PYOOiqCKOiVO

刷dvovTQ一TO叩PO亘理TPq　岬両C（∩・X言掴eeT回申Y…
oKOVでiVVKOTOTeTOiOTPOnO OOTe00YOYOCVQDeeiTOiKOTd　5両euvorl

T両IO∴TmUV0．回冊Qn0Ve申・〇時間Thpo‥・〇・）・

AV　琵＞岬OUVVO梱0両eTPOOOQQ涌0‥0川0勝一0甲OC K高じ噂
丁時日，両TPh98両epo叫TOV調印持直＞南国YOPio5叩昨日o
exTekoTeiunoT．don・Av囲QPX掴両0両YiOTOVT叩〇・高畑［「rrL〔

epY00両，eO岬elV〇両iTO申YV画TOUTW一KO時0‘《O叫eVO］・

皿皿＿旦工幽＿＿A恥A∧打蛙

盟韮蓋計理
2．1．1［∪晒OlQ函Movd50nOUeV6－0gePm一YlO丁年′｛氷Teko岬YOOiocL爪陸圃

Tdo岬0βd申OTOOVTioTOIXO KEAAh Y／＝・T／M・T再TOePd［opoYOY高）
釣丁…00直航　eKTと人的nc epY00－cc U［∴直川　　TOm OU畔VO埠TO

ur1668（YuOTOU匝PT掴TOCI・ToivTUTlO∴qUTdeCOUu画PbvovTOiOe600

0VT－Y囲0！On汗qon010，TO中り前川080岬CIO帥10TOOP坤00PYOVO

Tmn同日nilYOMovd50日高TOV帥即時TOUOUV揮iou∴907両uVeiTOI

To nepieX〇両TOU■E岬申＞…＝6TiOe doeCn印一nT南川日石日高01

5uvoTbvqnp005－0叩88両OKP蘭OOY／‥oiO甲は函冊子唖百〇回
ono中ロ望洋涌TeT∴　epYOoiq（峠・画0卑Y高年PO叩OT仰岬
YPq…COnO†0．K・E・△・△）・eO叫川面YOVTOl∴OTOiVTUPO uOVOTOPTOIX帥
TOV O的中…KO叫eOO＞甲画TOy的0－。VeQePY町el・千〇〇UVePY出目畑［

Y剛直0噂封印車Tqt∴OT岬∨雄一qOneTOq掴OiOO帥VOTOUK・三・△・△・
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Avoeedmm ICMSOC：

2．1．2H niO ndvo o両On eO Y陸TOl∴Lle00　0TO∴∴0nOiTO〕埠VO Kdee　90Pq

XPOVはd＿∩甲e申0，mU eO KOeOP巾V．TOI　撃　0冊Uee車　ouYと、事IOCOV
千川′　eVOi叩叩0峠VGV　障　OVTiK引埠ViK「（氷OnO・TOV［中一OP叫0　00KO的V

xpoVOTPIβ高　∴qeuoTeP的eov YPロPe10KPOT中日∴　0日，PU囲VO d大入ooTe∴K虻i

世子0　6人0［∨叫0．OUYXPOV単二i柾目　TO甲OC　毒∪唖叩0峠∴OTO　帥OiO
gVTqOO〔TOiI TCXV1回丁昨日KTと八gon！tPY〇〇一0V Und Tdon・

2．1．30TOV TO OUVePYSio？edoel。TOV Tdno T峠ePYOOioc o er＝K印0両c c大きYXei TnV

KqTdoTOOP TOU　同車0∪（［・X・GVTOXh TOJ。千時0U ePY90ioc KO一　TOV

YeiTOViKW TOU，KOT叩TCl07「POVOTPPOV k・〇・）KOi TlC KqiPrKet OYV6両C Kqi

OnOpGC車IoOOY090匹PT［OUV叶○叩0．eK辛大き叩叩Y00回〕nO TO叩・

2．1．4EeGoov t ePY的10回OPe一Vq∴eKTe来OTel…O TOOn O帥iK叩埴OUVeVVOeiT01

匹TO OP南中dpYOVO TOU KEAAilY／IY・T／仕丁：再TqeuOt，［opoYOY車，UCTe
V。TeeC日射OCI5－dT珂OUT両叩enOV叩OPOC TOU E／A TnC YP〔廿甲［〔iTrlV

O［0－0608KTC人的Tと中川0回ePYqOiO・

2．1．5Av5ev函中川0VT0－0－0…P0．回TeC Or100TdoeiC O叩泣言oc師b YelTOV圧印

YPO両〔牛T・（K函Mi。Iら　nopoYP090C3・2）0…函〇両QUVeVVOelTOi匪
TO．ni。間VO O両石iO GpYOVO OqTe Vq．TeeO面〔諾rd（：里10一　石冊華IC

的TO甲†n erlGVOqOPOC TW OiOKCnTOViOXUOC TOV YeITOVは0V YP叫甲V M千

2．1・日毎onrKTe TTnC石dT。王事mT両丁哨帥0＞叩0専丁・uVA／AE YiV宅TO申Ong TO

iるiO T00UVePYeio epYOO＝DV Und M・T・　QrO elOiKO OUVSPYeiO Oe∴OUVeVVO申l

ue TO me ndvo op100iO OPYOVO・

2・1・T TC CPu5－0叫Td専YOVO師Oldvt－TOV∴〔丁目Ke90時TOU・OUV叩YS10U dTi

と小9erlQQV．Tq n10TlQV叫計pp．oopo肩口ぐ（［OPOYP幸一．2工4KOl．2・l：5）一丁0

匹叩q OUTq OO中人eiqc帥giO1090PO高0宅申0引0回mPO51叫　KOTdoTO中
人eITOUPYiQ〔TOU51KTJou e。CmOKO八〇JvTOiii elalKd埠TPO）周TOUPY叫‖・

2．1．8EKTe e汗ol［ePYOOio unb ueoTITdon・

2．LS MeTd TO HとPOC’T哨∴ePYOOio〔0　mlK印0両〔OUVeVVOeiTOi　埠　TO OPL10010

6pYOy。doTe VQ TEeei CVTec n oxeTIKi石高TO引　OUTduoT日　印qVO型d〔

（nopqYPOp。12・l・f roi∴2・l・5）・H e叫：VTbc T小j A／隼Y（VeTOIl On9＿TO

75iO TO OU・VgPYeIO［0nO eI5iKd ouvepYel0　0e∴OUVeVVO［On＝埠　TO　口碑00iO

OPYOVO・

2．2

上）

E南iK七c cOVqqjec　…e TCOn（eovooleC∴nOU OnqiTOUV O10KOml　000TiOU∴∩・Y・

oooiDeOn　－　TOnOei：TnOn VeOJOdvL

KoTd T甲l E詳Tと人eoD ePYOOIdv090iPeO峠I TO［06台nom Y印UP V Una T0071〔泊

るiIJUq M．T．qnb TO OUVePYeio　印YQCldv u高一Tdo1人叫的VOVTOi Un坤rl TO

e引〔：

Enei郎　Oi ePYOOiec OUTeC YlV0VTOi∴OUV串0〔Yiq T甲i GTlOPOVOOrll

nlとKTPlOn SlKT的u oTO O［Oio eo CKT2人的TOdvI eKT大入oT畔QV印Y00ie〔

eKTO〔TOm〔，0m0函noT己，C肱0人OJeeiTmll引CかKt0高

npoY］TOnO岬OTl〔nPOYP中世l・叫gVUV　5iOKOrlか′　nOU nePiYPO咋Tq10TnV

M．0．A．　No14．

［ply qnd†nV ePYqQio T峠0匹一PeOTI！－TO［OeeTrlOTl〔Y印UPOV UTlb TQOTI

KOl e函OV5eY5iOTieeT0－　6pYqV9XelPl叫JdY Un　90PTio eo TieeTOl

eKTeC pDPTiou TO T回国TOU　5－KTUOU［OU nPOKe～TOi VO　的OPOVOeei ft

VQ n）、eKTPloT8　匹TlV O901匹ml TOnOe計［叩Y印］叩∨・
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Avoee車中t ie点るq〔：

陸叩寄丁‥油oiqT哨5－05はqCio＝KT彊耶ePYOO車∈KTbCTdm［

叩一Pe0両TOnO8両OrlYe9両V Und M・T・Or10Te）Le十諒iOUY堅掴eVO

xe申ouO Onb TO Odvo八〇千小j XeiPLOLlWV nOU eO eKTe人的TOO・∨（元町9N（「埠

TO OXeTは60冊ei叩Xe甲叩OV伸・9・△・No14）・

］EKl宅来on epYOO車間6匹On Tdon，OTOVi6100’T涙0，0TOV OTlOf0

叩eW0叫gVO理事叫OV Y印U昨年　⊂服用子“南川五叫［叩000Xn・eq
［画と申eKOTd画人o T中。（n・X∴T。nOe：TnO岬0WT而v KO点甲高TOV）
vo∴OnOK人eieTOl r日日的V＿OT叩OnO TUX0．10∴eVePYgiql〔U ePYq向きvo〕

urld∴M・Tっ∴YQ．両KTP車Tq－　TO†冊G，TOUiSlはTUOU．nO］彊1

師甲OVOeeiKqi叩I VO申中津eTQ－nOVTq rlnO型0V Oe e的〔∴

EKTOI”TW Y印UPOV（M．0・△．No14，K印d高月OI，nOPOYPOP（自1・2KOi

l．3　主

ITl e［0匹∨雫　石証）　PqYpO叩UC Z・2・l KqI●2・2・2［草月YPO咋TOil

5105は0010∴nOJ的　OKO舶∪彊一丁0－．YlP丁年I〔詳Tと泣Ql T峠∴叩YOOioc

叩ipe唖　－　TOnOe両叩　噂］叩V OTOV　5ev　51OTie打〇一（X両l
ouv5eT南QV障るQKT臥iO）KO10TOV5時TieeTOi bpYOVO XeiPIOLl高r UnO

叩PTio ovTi TOIXd・

寝＋盤詰‾蔦結語語器t藍n」血丁中車中牛竺

2．2．1．3

2．2．1．4

「iq Tm′　90－PgOn Y印UpOV U壷Td O振0人0088両I n旧O KOT0

61051KOOiq：

「7vovTOiOl eV的Ye噂nO〕噂IY岬0VTHi∴OTIC nOPqYPO90∪！2・l・l eoc

0冊とOeu撃　qn叩Vd叩叩epYOOiq‥KTeC Tdm（M・0．・A・N014）

eelでi eKTO＝OP’＝OU TO叩叩TOU石はTUOU十〇〇TTOio npoKe一丁回しVq‘

伽Ou。VOeei　而　丁申．叩1peOn Y印Updv）90冊Vq　埠　T0　0冊ei叩

祥一0－叫V。e∴。UVeVV0回埠TO OP串1〇・〇PYqVO TOU KEAA n Y／I
Y．T．／M．T．fl rTOeL100［opoYOY哨・

0　旧知euvoc∴CmOuOV画〔β中心ほiTOV繍＝岬0両TOU OUVePYeiou

und Tdo咋qlTP qPub5－06pYOVO TOU KEAAflY／I Y・T／M・T・再Tq6両

砧叩YOY峠eTl叩IVe rlniO ndvo彊叩eKTOC

棚TTou Kqi eT‥TO調川かo nou的qqqlPと80両0－　Y叩UPeC5gv eo

JrOPXel PO［叩PTio］・

EKT諒自TQl n ePYQOio q中一Pe叩Y印UPW U而Tdt叩〈叩00npo小川eel

oUvgvvdnon T。U坤に叩凍埠TQ OPHO5iO dpYOVO TOU KEAA h Y／I fl

Hoe］Ob nQPqYOY暗・



2．2．1．5

2．2工．6

2．2．1．7
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Avoee車中n k泣　叫：

陸Td丁年r Q（PO日華〔川TOV Y印UPLW Und Td叩O UneOeuvoc o岬0VUm

。UVeVVOeiTq1匹TOV汀日揮0人高丁。U OUVePYeiou　…O Tdon∴K‖　TO

op両iO dpYOVO TOU KEA両Y／I Y・T／臣丁再TO0両［opoY0両　Yl0

回TOnOeeT岬rYe面TeOV OTO掴両061KTUOU nOU OT叫0Vden叫S∴qi

ouvexi狛丁画一05i胴io mU O揮d gpYO。車CKTbC Tdo峠（飢甲90VO Lは

丁年M・0・△・No14）・

rI〇・mV TOnOeeTnO［陣UPdv und Tdon oKO人0UeeTTO1時iO KdTU

ounebeuV0日∩叫OYPOnCβ申idve－TOVgnI甲涼TOUOUV揮iouund

Tdo・n KO：TP OPuO0－06pYOVO TOU K払両・Y／I Y・T／M・丁目TOeuOO

［OpoYO冊OT～岬0南中Ke n ePYOOio eK叫Tdo峠，bTl坤VOV Ol

o叩くKg日産pYeieC OnO中間暗Tn‥PyqO両（∩・X・Qqqi岬

Y…Oe町　中細川叩5－年OU…）早目（甲OTO叩OC n点火TPiOl
5iKTUOもev…OPX引OUVる印eVO小eKTPは090回0∴

0　帥K叩両TOU O購pYeiou5日日日OT高一埠Kq同人∩入0中lOVO

（Y中TPiO Tdoeoc A・C・OUOKeUi恒TP哨0車CmdoTOOn）Tn
5UV。T。T叩eeOlCUndTdoTIT。UnPOC事理一OnSlKTUOUOeOUVCVV車1

匹TOqPIdSLOOPYOVOTOUKEAAhY／［Y千／言上ItTOe甲0日opoYO冊
KOi TOV Ung的uV0帥0甲高oeoc・

EKTe涌TOin gPYOOio TOnO彊TmC Y印UPbv u而Tdon opoO叩nY函

0UVeVV0［隔日埠TO印O n VW即日00100PYOVO・

Tiem＝…690PTTo TO T冊05両ou nou nleKTPioenKe OnG・TOV

冊的uvo帥C甲0時0暗OU冊∨〇匹TO O晒i叩対日PlQ川V Oe OUVeVVO阿

世TO n一〇・ndvu o叫65iO OPYOVO・

［叩nePlnTOOnnOUO帥K叩涌TOUOUVePYeiou…aTdoneivoiOiS中門

KOi UnCOe】VOC O叫OVO唖丁暗ePYqCioc eKl0C TdoTICるeV YiVOVTO10i

evep岬eCTOV叩OYPCpQVZ・2工3KOlZ・2・LG・

Etu…KOO間中TL O－FVtPYeieC・TOV岬YPd岬2◆2・l・2，2・2・l・5・KO1

2．2．1．9elVOVTOl帥0TOV肌に叩両TOUOUVePYeiou cpY00両…biOOT「

I叫∩印刷Tb。ei＝OU　聖高町中胆中日0nO6両OnY里中…汗dol（
i　一ノ．、′、Ii ii′ヽ1′′ヽ　　　1、′IIIヽ▼ヽT t trrli
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喧ev KeVd）90両∪函＿諒帥TPe口車VO両（β牢
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、OUTd eo ovoYPOPeTOI∴OTO OT肥8両O XelP叫UV K0－800VOKOiV小作T・＝17．1），OUTd eo ovoYP専mI OTO Ol世iei甲O XelPlO甲V KU工∴∴9U U・’Ur”i’、J’’”“†i

oT。V Unedeuvo onouovooeocJu＝OTOV er＝Keq・0両TOU OUVePYe時U ePYC010V

un6TdollnPiV One TnY車軸丁単∵PYQOToc・

崎q叩b TOme南川ueY～OTO帥1匹壷埠Vq申口車P世iq o岬P叩〔－
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o x甲oueC（中Peon．－TOnOe高富）Y印P涌V Ue Tdon埠（間中1時
。［o…O型0‥叩qpo T冊5－0。UV5g唖ueTOE日航Ypq出川∨…
TP0両oTOU…10［65日印OPmKoO M昭　Y・T／M・T・（150／20KV・22／6・eKV

KA．調．〉〇nqYOPe旺TqI・

2．2．2

盤豊玉韮監護豊蓋
UV UnO

H epYOoiooOQipeon6－…OeeTntmCYepUpOVUIlaldoneTqVXp刑lemo日日†Ol

epYqVO耕一叩∨……opT一〇nePIYPdpelc～qTO当YXelpi5－oCpYqo面1両

†donoe5ikTUoSlQVOmGPKePdA0－oVI・噂YPOOOC17・2・To掴lion。Ueo

5IoKoneifleqonOKOlqOTOeeieq。VqYp函T〇一oloi晒一団X叩一。画K°leO

qvqK0両VelOI oTOVl川el的UVo Q岬cVOon。Kq－　oloV e日印0両ToU

ouvspYeiou叩00両UneTdonn甲qne叩Vか叫訓TICe9YcoiQC・

「lqTnVOpOIpeonY叩POVUno10gncko柄esiTO，nn一〇…05105冊oiQ：

2．2．2．1

2．2：2．2

2．2．2．3

rivovToIoleV函一ccnoU［ep岬pOVTqIOTiC的pcY囲OUC2・1・leoc

帥油Tq一再PYQoio中pe叩　YC申∨両‥d即日8両ol†oU
opYqVOU XerP一叩∨…0掴TiO OpoU nPc剛esi ouvevvo岬「Pu

帥Ke画Cug・ToqpVbSIo函VoToUKEAAnY／I Y・T／M・丁目TOe直

面poYOYnC・

rivovTQIoieVipYeleCT暗rlqPqYp090U2・2・l・S

rIo TnV…08両On Y印叩両Uneldon QKO油eeiTq日中Io KdTo

5Io5時Ooiq：

rivovTOiOIeVePYe一ccl叫∵MpoY画ou2・2・1・6・

iTollpOC直中or15iKTUoTOlUXOVoWSs58日ev0両KTp一時opTio

n叩き－VOeivo一画oTPdplCloUopYqVoUXelPIOVOVUn“Opl’l〇・

EKTe涌TOI∴　ePYooi‥OnoeeTrlotlC Ye掴OV Un日高on ue xP岬ToU

opilqVoUX叩10両Une一Op†iooe∴OUVeVVbnpr十匹ToOPub5100pYqVO

loUKlALl h Y／i Y．T／M．丁　目TOeuOO［opQYOYnC・

珂V向日町noUOerIKepO両TOU．OUVe申OUUndTd0両VeIO
i510日∪刷beuvoc（noVoVOonC†nC ePY。〇一〇‥KloC Tdont「eV YIVoVTCI

oI eVipYelC〔TTICi岬。YpopoU Z・2・2・4　5両　oI eVePYeIe「冊

的PqYpOpoU2・2・2・3　80VlVOVで0－0nbTOVe…epq涌TOUoWePYeioJ

CpYO〇両V U南Tdon・

噂〇〇neTOLeY－Or。8割lTpeneVeVO60－0TouoPYdvouxelP一〇両VUdO

揮†ioeqYivoYTOIo，eVepY噂eeonCeKTeSpopTiou（中YpopoC
Z・2・1・2）8cc．。TOU To Ppo〔5－QKontlp0回o eUPSeei Lleoo oTq

enITpsnOueVQ OpiQloU OpYOVou・
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Avoe訪印叩lこ高60〔‥

I上XYI OAH自Aと

1・浩潰語講書輩雷／T溝謹藍話語
OxeT岬埠TO OVT（KEl埠VO OUT峠丁峠05nY両・

2・謹告藍許諾帯瑞T。？嵩帯謹書蔦U嵩畠
中PU蒔l函Q叶O n点日印0細TO W乱川O T哨・

3・嵩韓諾端量葦葦葦謂轟置㍊端
IePOP剛埠TnYV叫叫rrOV eVOi叩00VUnnPeOiOKdv面uoKiOV・

0日OeqT両叩QUTeC∴0両注VOVT〇一∪両YiO・TUXdv qVqeeipno〔∴

∈「口VeKOOm T哨05nY車・

KYPONETAI

iKe〔A／VT証
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Avoe8回0［k泣　叫：

／）

＼－

生□鉛E灯H＿＿二＿即INO［OI白糠I［

A［0AEKT王i

A／VOeie［pI洞と高

嶋PiOXe〔

埠OKTOPeiq
Yno叩OKTOPe高

KOINO［OI［出

「「△

「BrA／△

「BrA／A

rB「△／0

AE

A0

AYI

I州KA

Am／TTE

A払／THK

A払／mO
A払／TI仏／AE

mE［

AEK［

AEK［／To匡qIxo人柄

嬉霊∵言 上気．芸人　を灘

阜
∴
∴
∴
青
ミ
∵

∴
紫野

惑
圏詰

）

）

l

I

l

＼

・

l

1

1

I

）

）

）

－

I

－

－

I

）

）

、

i

I

）

、

i

′

l

 

l

J

 

l

I

一

l

一

l

－

1

1

1

－

－

6

〔

∠

（

∠

1

1

i

－

1

⊥

l

（

∠

l

（

＼

I

′

＼

I

《

－

I

i

l

I

i

、

（

I

I

－

I

I

－

′

I

－

′

I

－

I

i

－

′

I

、

I

I

、

（

′

－

、



0AH「lA AIANOM］I∴Nol18

△払／TTE
EK5001　2t

Ie〉言50　20

Avoee函申［長江60〔：

LLA＿上＿土工＿A⊥E－⊥一一」LtLA一旦－E　上土－LLLL一日∧IA」山

出血」出血．∴　∴址辿蓮吐血・∴i出迎一上里通逃出工

田園

費

主星狛江∵詰㌧　∴言読　薫高子
善
悪灘譲



nAPAPT］MAI

適王皿一軽詐C
Y叩P細雨Mo高○：　　　　　　　　　　　　　　A／A：

［poc：

匝YV0両0叫t eT一回・　　　　　　　　　血ep／Vio CKT諒的m TOU

函CU）○高車……‥…・・…‥高吟KO上中○……………・eO氷TE人肌0両

ePY00ie〔U壷Td叩

し）

（ei石叩　CPYOOi叩）

南vo（刀川Y叫画M．T……　　　　　　　　（0V9日的io Yp叫高）no入IXhc

Td掴　‥　　　　　　即・TOU Y［00Tq申Ob n hoeuoJ［opoY叫峠

（0VO叩0†o Y／I　中古∵［opoYOY再）・Tq

GnO草UKT而0・TOiXeio埠丁蝉TW OnOiuv eo eKTe人eoTi∴　epYCCio，eivqi

……、．関I　　　　　　　（qV。函eTOi0　0Pi6両　TPlnO自KOO h

uovono上は証qnO弾KT巾△／A，k・T・入）

ITt八〇c epYOOioc‥…‥‥

中mP0両0両KO6時丁申dq…0時8両0両VOe読Ti〔KTb口車南面
ouT叩丁峠的CVO90専TOU PlOKOrr申iUXUOC（・E／△）Tm mOnqVO YPq…＝〇一YO

TOnOeeT車gTe［lVq臣○準OnOYOPeUO哨X引PiO OV Oe OUTOV・

IT甲neP而oop rlOU Undpxe一∴一OKO岬qUT車Tn‥…090両・（△／AE）npo TOU

owy0U ePYQC叫・Pq‥OTKO柄埠Vq…＝丁甲⊂TeTTL∴i（TneKTOCT峠51dTO而

qUT叩丁峠的ロVO揮OCTOU＝OKbn丁目UTOUOnO TO OUV印Yeio eKT主星0峠ePYOOlbv

巾V nePinTOOrlm OOn TPU旧Ondvo団両／AE KOTd中る両日TOV ePYOO面，

叩　nOPOKO油埠Vq∴引00001160両○岬叩T？「POや川上……・∴……．‥・：‥
T時事VO・……‥…・・．‥　臣＝　TO OUV印Y引0　北Ti大師〔ePYOO同∨　…O T叩

（po510丁両POVO）npIV．CnOO甲0中ロoTgXeiP－Ou608∴qUTdv・
∑叩．甲P巾叩き∴e剛日時　OT．一　匹：T申日課丁と涌n m岬∩中細00車（
肌理0VTql）亘（5sv．帥揮OVT〇一）0卑YeC．OT〇・日㍊TOUPYLr00TO（XeIO TOU

る（KTU9∪・珂VnPPT岬P－nTO甲ueO0日gTOTO・岬C．0V師0聞eOeVr用ePOeei

opxはOT両叩∨一Kq∴K0－0TnOUVeXgq∴eO…K00唖i叩TOK・E・△・Ah00両石iOC

TexVはOC T〇匹叩
匝po川中e畔∈帥0

Y岬PO帥　　　　　　　　YmYP掴　　　　　　　　　YnoYPO押

印誹WはOC∴∴：盤藍。増悪莱
epY00i高∪而TdoI

陸TO前哨e T1人印UVlI q［諒

（dpo，［埠P／＞高，OVO甲丁／VU甲）

…（小口，阻却／VTo，0VO埠丁／VU中主

∧高8時g m人草UVlKd onか



ぐ、

Y両誌iVUq EvT而0U Evn壷000nC Tl00C K弘△亘　Y／I Y．T／M．T h

ITOe］6両DqVOVflC V‖］∴OnOneOdTOOn∴∈DVOOioC Und陸gn Tdon・

YmP細雨Mov轟○：　　　　　　　　　　　高：

［po〔：

Ioc YVOP亘0∪匡eTi Ol ePYO0両U高TdoTl，［OU qVOPとpovTq10T申′iTrlOh中里日華

TOV　はIO OPle直，　OTO OT映0　　　　　　　　　　　　　　　Tl〔　YPq urC

M．T…．　　　　　　　　　　　　　　（0VC甲的iQ YPO山高）no人。再　Tdoe叩

‥‥．‥KV TOU Yr100TOe］00　〔ITOeu・00　［opoYOYnC

（0VO埠oio Y／IiliT・［opoYOY高）

帥eP叶denKOV∴KOI OOC［OPQKO八〇両e V0009両Qn冊YOP制01XelpiO甲V OTOV510K帥Tn

廟0⊂∴E／△）………………．日時niOndv年Yq甲峠細VO T蘭evTO日

和dTOすl qUT叫qT申こきnOVq叩Pdy

I0日OPqKO油埠Sr自0埠VO er＝千両eTe了n eeO［gV丁年丁峠る一dTOErはlmT両丁峠

訓qVOq）0．pO〔TOY A／AE oT10TO OyとPYCio sK証人的nc epYqg同V．U高Tdor上

Ol症ITOUPYi・K草0人人0車c nou∴eYWqV OTO引KTJ0匹TG．TO n〔PqC T峠日印YOOi叩2両ol

Cl　器雷0nO車800〇日Tm0甲eTOOUVTO畔00両TOOXmKOMⅢe畔VO

YHOYPO抑

EpY／Yb〔i Apx／丁噂

gnは門口人証　0UVePYeiOU

陸T05的畔e T直中UVlI：

∧高8時g T小epUY＝Kd onG：

［opo）、高時　qne

YnoYpO掴

（dpo，冊印／＞70，0VO叩丁／VO）

（bpo，n咋p／所0，0VO的T／VO）

















































































ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟ ΥΡΓΙΑΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Νο 132
ΔΜΚΛΔ/ΤΜΔΔ-16

( ΣΧΕΔΙ Ο)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΤ ΜΕ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΤ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 

4x120 πηηη2 ΑΙ + 25 ηηηη2 ΑΙ





ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Νο 132 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΜΚΛΔ/ΤΜΔΔ-16 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση 1η/Μάρτιος 2001 

._____________________________ _______________________________ Αναθεώρηση σελίδας:

Αρμόδιος: Τομέας Μελετών Δικτύων Διανομής

Τηλέφωνο: 5235082

Αντικείμενο Οδηγίας: Κατασκευή γραμμών ΧΤ με συνεστραμμένο καλώδιο ΧΤ
αυτοφερόμενου τύπου 4x120 γπππ2 ΑΙ + 25 πιπγι2 ΑΙ

Π ΙΝ Α ΚΑ Σ  Π ΕΡ ΙΕΧ Ο Μ ΕΝ Ω Ν

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γτιγτί2 ΑΙ

1. Μορφή, διαστάσεις και βάρος του ΣΚ
2. Επισήμανση του καλωδίου
3. Μέθοδος στήριξης
4. Τάνυση του καλωδίου
5. Αναγκαία επιμέλεια μεταχείρισης του καλωδίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΧΤ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ

6. Γενικά
7. Χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων
8. Τρόπος προμήθειας και Προδιαγραφές του ΣΚ 4x120 γππί2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ και των 

νέων εξαρτημάτων του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΡΓΑΛΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 
ΜΕ ΣΚ 4x120 ηΐΓπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ

9. Γενικά
10. Νέα εργαλεία και εξοπλισμός - Χαρακτηριστικά - Τρόπος χρήσης
11. Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο χρήσης των λοιπών εργαλείων και εξοπλισμού



ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΤ ΜΕ ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γππί2 ΑΙ

12. Γενικά
13. Μεθόδευση της κατασκευής εναερίων γραμμών με ΣΚ 4x120 γπ γπ 2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ
14. Συγκέντρωση και μεταφορά υλικών, εργαλείων και εξοπλισμού
15. Τοποθέτηση στύλων, επιτόνων και εξαρτισμών του καλωδίου - Τοποθέτηση γειώσεων
16. Μεταφορά και διανομή των στροφείων του καλωδίου στις θέσεις εκτύλιξης
17. Εκτύλιξη του καλωδίου
18. Κατασκευή του πρώτου τερματισμού
19. Ενδιάμεση συνένωση του ΣΚ μεταξύ δύο στροφείων
20. Τάνυση του ΣΚ
21. Κατασκευή δεύτερου τερματισμού - Κατασκευή τυχόν ενδιάμεσων τερματισμών
22. Ανάρτηση και πρόσδεση του ΣΚ στα ενδιάμεσα συγκροτήματα ανάρτησης
23. Στεγανοποίηση των άκρων του καλωδίου
24. Κατασκευή γεφυρώσεων με εναέριες γραμμές
25. Σύνδεση γειώσεων - Σύνδεση σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού
26. Τοποθέτηση ειδικών ρευματοδοτών
27. Σύνδεση με υπόγεια καλώδια - Σύνδεση με μονοπολικά καλώδια Ου ή ΑΙ σε κατασκευές 

εναερίων Υ/Σ Διανομής
28. Σύνδεση καλωδίων παροχών
29. Εξάρμοση των συνδετήρων διακλάδωσης και παροχών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΤ ΜΕ ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ +  25 γπγπ2 ΑΙ

30. Αναγκαιότητα καθιέρωσης νέων Τυποποιημένων Κατασκευών, για γραμμές ΧΤ με 
ΣΚ 4x120 ιτιιτι2 ΑΙ + 25 πίγρ2 ΑΙ

31. Τανύσεις του ΣΚ (Κεφάλαιο 03 του ΕΤΚΔ)
32. Συνδέσεις - συνενώσεις (Εξαρτήματα αγωγών - Κεφάλαιο ΡΟ του ΕΤΚΔ)
33. Εξαρτήματα ξύλινων και τσιμεντένιων στύλων. Εγκατάσταση επιτόνων και γειώσεων 

(Κεφάλαια Ρ και ΡΟΡ του ΕΤΚΔ)
34. Κατασκευές για Χαμηλή Τάση (Κεφάλαιο 5 του ΕΤΚΔ)
35. Σύνδεση με υπόγεια καλώδια με συνθετική μόνωση (Κατασκευές 11-23 και υ-123 του 

ΕΤΚΔ)



ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Δ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

36. Ισχύς, εφαρμογή και προτάσεις αναθεώρησης της Οδηγίας

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- 4 Πίνακες
- 21 Σχέδια





ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Νο 132
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΜΚΛΔ/ΤΜΔΔ-16
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση 1η/Μάρτιος 2001

Σελίδα 1η
Αναθεώρηση σελίδας:

Αρμόδιος: Τομέας Μελετών Δικτύων Διανομής

Τηλέφωνο: 5235082

Αντικείμενο Οδηγίας: Κατασκευή γραμμών ΧΤ με συνεστραμμένο καλώδιο ΧΤ
αυτοιρερόμενου τύπου 4x120 πιγγι2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την παρούσα Οδηγία δίνονται τα απαραίτητα στοιχεία για την κατασκευή εναερίων 
γραμμών ΧΤ με Συνεστραμμένο Καλώδιο (ΣΚ) 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ αυτοφερόμενου 
τύπου.
Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στη μορφή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
χρησιμοποιούμενων εξαρτημάτων και των εργαλείων εγκατάστασης του καλωδίου. Επίσης, 
αναφέρονται στις μεθόδους εκτύλιξης, τάνυσης, τερματισμού, ανάρτησης, συνένωσης, 
σύνδεσης κλπ, καθώς και στις Τυποποιημένες Κατασκευές που εφαρμόζονται σε γραμμές με 
το ΣΚ αυτό.
Υπενθυμίζεται ότι η μελέτη γραμμών ΧΤ και μικτών γραμμών Μ και ΧΤ με ΣΚ 4x120 γπγτι2 ΑΙ + 
25 γπγπ2 ΑΙ γίνεται σύμφωνα με την Οδηγία Διανομής Νο 131.
Η παρούσα ΟΓ ~γία βασίζεται κυρίως στις Οδηγίες Διανομής Νο 47 και Νο 131 καθώς και στην 
Οδηγία για την κατασκευή γραμμών ΧΤ με ΣΚ αναρτημένου τύπου (ΔΜΚΛΔ/Φ.288.4/ 
1085/01.04.1985).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΚ 4x120 πίγπ2 ΑΙ + 25 γτιγπ2 ΑΙ

Το ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ είναι σύμφωνο με την Τεχνική Περιγραφή ΔΕΗ ΔΜΚΛΔ- 
211/29.05.1997. Η υπόψη Τεχνική Περιγραφή αφορά επίσης και στο ΣΚ 4x70 γπγπ2 ΑΙ + 25 ιτιιτι2 
ΑΙ αυτοφερόμενου τύπου, η καθιέρωση του οποίου, στα δίκτυα Διανομής με σκοπό την 
υποκατάσταση του εν χρήσει ΣΚ 3x70 γπγπ2 ΑΙ + 54,6 γπγπ2 ΑΑΑΟ + 25 γπγπ2 ΑΙ αναρτημένου 
τύπου, θα εξεταστεί μελλοντικά, με βάση την εμπειρία που θα αποκτηθεί από το ΣΚ 4x120 
γπγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ.
Σε περίπτωση μελλοντικής καθιέρωσης του ΣΚ 4x70 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ, η παρούσα Οδηγία 
θα συμπληρωθεί κατάλληλα.

1. Μορφή, διαστάσειο και βάρο€ του ΣΚ

1.1. Το ΣΚ αποτελείται από πέντε μονωμένους αγωγούς αλουμινίου, συνεστραμμένους 
ελικοειδώς μεταξύ τους (υπό μορφή πλεξούδας). Οι τέσσερις από τους μονωμένους 
αυτούς αγωγούς (οι τρεις πόλοι των φάσεων και ο πόλος του ουδετέρου) έχουν ίσες 

διατομές, ονομαστικής τιμής 120 γπιτι2. Ο πέμπτος μονωμένος αγωγός (πόλος Δημοτικού 
Φωτισμού) έχει ονομαστική διατομή 25 γππί2. Η μόνωση των πόλων του καλωδίου είναι από 
δικτυωτά συνδεδεμένο πολυαιθυλένιο (Χ ΙΡΕ ) χρώματος μαύρου.
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1.2. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά του καλωδίου δίνονται αναλυτικά στην ΟΔ Νο 131. Στη 
συνέχεια αναφέρονται ορισμένα χαρακτηριστικά που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την 
εγκατάσταση του καλωδίου, καθώς και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του ΣΚ 3x70 

γπγπ2 ΑΙ + 54,6 γπγπ2 ΑΑΑΟ + 25 γπγπ2 ΑΙ, για λόγους σύγκρισης.

Είδος
Μηγανικά ' καλωδίου 4x120 ιππι2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ 3x70 γπγπ2 ΑΙ + 54.6 γτίγπ 2 ΑΑΑΟ + 
γαοακτηριστικά

Εξωτερική διάμετρος (1) 
πόλου φάσης

Εξωτερική διάμετρος (1) 
πόλου ουδετέρου

Εξωτερική διάμετρος (1) 
πόλου Δημοτικού Φωτισμού

Εξωτερική διάμετρος (1) 
πλεξούδας

Ελάχιστη επιτρεπόμενη (2) 
ακτίνα καμπυλότητας 
πλεξούδας

Φορτίο θραύσης 
φερόντων πόλων

Βάρος καλωδίου (1) 
(πλεξούδας)

Μήκος καλωδίου σε ένα 
στροφείου (περίπου)

Συνολικό μικτό βάρος (1) 
στροφείου (περίπου)

17.6 ΓΠΓΠ

17.6 ΓΠΓΠ 

8,9 γππί 

44 ΓΤ1ΓΠ

320 ιτίΓΠ 
160 ΠΊΓΠ

4x1415 = 5660 ύ3Ν

1,90 όθΝ/ιη

500 γτι

1400 ά3Ν

25 γπγπ2 ΑΙ 

13,6 ΓΠΓΠ 

13,0 ΓΠΓΠ 

8,9 ΓΠΓΠ 

33 ΠΊΓΠ

250 γπιτι 
125 ΠΊΓΠ

1660 ύ3Ν

1,18 03ΝΛη

500 γπ

900 ϋ3Ν

Οι τιμές με την ένδειξη (1) είναι οι συνήθεις μέσες τιμές των χαρακτηριστικών των ΣΚ που 
προμηθεύεται η Διανομή. Τα επιτρεπτά όρια διακύμανσης των υπόψη τιμών δίνονται στην 
Τεχνική Περιγραφή ΔΕΗ ΔΜΚΛΔ-211/29.05.1997 για το ΣΚ 4x120 πιπι2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ και στην 
Προδιαγραφή ΚΤ 10.01/23.11.1990, για το ΣΚ 3x70 πίγπ2 ΑΙ + 54,6 πίγπ2 ΑΑΑΟ + 25 γπγτι2 ΑΙ (με 
εξαίρεση τις εξωτερικές διαμέτρους πλεξούδας και τα βάρη, για τα οποία δεν προδια
γράφονται τιμές).
Τα φορτία θραύσης είναι οι ελάχιστες επιτρεπόμενες τιμές, βάσει της παραπάνω Τεχνικής 
Περιγραφής και Προδιαγραφής.
Η ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας πλεξούδας (ένδειξη (2)) έχει προκύψει από το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο Ηϋ 626 51/02.1996. Για κάθε ΣΚ δίνονται δύο τιμές, από τις οποίες η πρώτη 
αντιστοιχεί σε συνθήκες μη ελεγχόμενης κάμψης (π.χ. τυχαίας κάμψης κατά την εκτύλιξη 
του καλωδίου), ενώ η δεύτερη σε συνθήκες ελεγχόμενης κάμψης (π.χ. κάμψη του καλωδίου
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από τεχνίτη που το εγκαθιστά, για την τοποθέτησή του σε εξάρτημα της Τυποποιημένης 
Κατασκευής, π.χ. τοποθέτηση και πρόσδεσή του σε εξάρτημα συγκράτησης χαλαρού ΣΚ).

13. Το ΣΚ 4x120 γππί2 ΑΙ + 25 πιπί2 ΑΙ, όπως όλα τα καλώδια, χρεώνεται και διακινείται με 
μονάδα μέτρησης το μέτρο.

2. Επισπιιανση του καλωδίου

Οι πόλοι του ΣΚ 4x120 πίγπ2 ΑΙ + 25 ιηΓη2 ΑΙ επισημαίνονται με όμοιο τρόπο με το ΣΚ 3x70 
γπγπ2 Α! + 54,6 γπγπ2 ΑΑΑΟ + 25 γππί2 ΑΙ.
Συγκεκριμένα, η επισήμανση γίνεται ως εξής:

- Φάσεις : Η επισήμανση των πόλων των φάσεων γίνεται με ανάγλυφες
συνεχείς ραφές (ραβδώσεις).
Το πλήθος των ραβδώσεων είναι:
- Φάση 1 : Μία ράβδωση
- Φάση 2 : Δύο ραβδώσεις
- Φάση 3 : Τρεις ραβδώσεις

- Ουδέτερος : Ο ουδέτερος δε φέρει ραβδώσεις, αλλά επισημαίνεται με
τα εξής ανάγλυφα ή τυπωμένα στοιχεία :
ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ/ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΚΑΛΩΔΙΟΥ/ΔΕΗ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Δημοτικός Φωτισμός : Ο πόλος του Δημοτικού Φωτισμού δε φέρει ραβδώσεις
ούτε επισήμανση.
(Διακρίνεται λόγω της μικρότερης διαμέτρου του).

Στο Σχέδιο 1 φαίνεται η κάθετη τομή καθώς και η επισήμανση του ΣΚ 4x120 γπιτι2 ΑΙ + 25 
γππί2 ΑΙ.

3. Μέθοδοο στπριΕπο

3.1. Στο εν χρήσει ΣΚ 3x70 γπγπ2 ΑΙ + 54,6 γπγπ2 ΑΑΑΟ + 25 γπγπ2 ΑΙ, καθώς και στο ΣΚ 3x35 
γπγπ2 ΑΙ + 54,6 γππί2 ΑΑΑΟ + 25 ιηιη2 ΑΙ και γενικότερα στα ΣΚ αναρτημένου τύπου, όλη 
η δύναμη εφελκυσμού του καλωδίου (συνισταμένη της τάνυσης, των κατακόρυφων και

των εγκάρσιων φορτίων) παραλαμβάνεται από τον φέροντα ουδέτερο. Ο πόλος του 
ουδετέρου (μόνο αυτός) στηρίζεται, μέσω των εξαρτημάτων ανάρτησης και τέρματος, στους 
στύλους του δικτύου, ενώ οι πόλοι των φάσεων και του Δημοτικού Φωτισμού συγκροτούνται 
(αναρτώνται) από τον ουδέτερο, μέσω της ελικοειδούς συστροφής τους.

3.2. Αντίθετα, στο ΣΚ 4x120 γπ π ί2 ΑΙ + 25 γπ γπ 2 ΑΙ και γενικότερα στα ΣΚ αυτοφερόμενου 
τύπου, η δύναμη εφελκυσμού του καλωδίου παραλαμβάνεται από τους τέσσερις 
φέροντες πόλους (τρεις φάσεις και ουδέτερο), οι αγωγοί των οποίων είναι

κατασκευασμένοι από το ίδιο υλικό (ΑΙ) και έχουν ίσες διατομές μεταξύ τους, ενώ μόνο ο 
αγωγός Δημοτικού Φωτισμού παραμένει ατάνυστος.
Και οι τέσσερις φέροντες πόλοι τοποθετούνται στα εξαρτήματα τέρματος και ανάρτησης 
του καλωδίου (ειδικά στο εξάρτημα ανάρτησης είναι επιτρεπτό να τοποθετείται και ο πόλος 
του Δημοτικού Φωτισμού, όπως αναλύεται στη συνέχεια).
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4. Τάνυση του καλωδίου

4.1. Με την Οδηγία για τη μελέτη γραμμών με ΣΚ 4x120 γπιύι2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ (ΟΔ Νο 131) 
καθιερώθηκαν οι αστικές τανύσεις του ΣΚ. Η καθιέρωση αρδευτικών τανύσεων και η 
χρήση του καλωδίου ως επιτοίχιου θα εξεταστεί σε επόμενο στάδιο, αφού αποκτηθεί

εμπειρία από τη χρήση του σε αστικά δίκτυα.

4.2. Οι αστικές τανύσεις του ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ έχουν τα ίδια βασικά 
ανοίγματα, ανά επιφόρτιση, και τα ίδια διαγράμματα τάνυσης (ανοίγματος - βέλους με 
παράμετρο τη θερμοκρασία) με το ΣΚ 3x70 γπγπ2 ΑΙ + 54,6 γπγπ2 ΑΑΑΟ + 25 γππί2 ΑΙ.

Εκτενέστερη αναφορά στις τανύσεις του ΣΚ γίνεται στο Κεφάλαιο V της παρούσας 
Οδηγίας.

4.3. Ο έλεγχος της τάνυσης του καλωδίου, κατά την κατασκευή γραμμών, θα γίνεται με 
μέτρηση του βέλους ή της δύναμης τάνυσης, με δυναμόμετρο.

5. Αναγκαία επιυέλεια υεταγείρισπο του καλωδίου

Δεδομένου ότι οι πόλοι του καλωδίου φέρουν μόνωση από συνθετικό υλικό (Χ ΙΡΕ), θα πρέπει 
να λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφεύγεται η επαφή του καλωδίου με το έδαφος κατά την 
εκτύλιξη και την τάνυσή του, για την αποφυγή φθορών.
Γι’αυτό, ενδείκνυται η εκτύλιξη του καλωδίου να γίνεται με εκτυλίκτρια, με σύστημα 
μηχανικής πέδησης του στροφείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΧΤ 4x120 γππί2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ

6 . Γενικά

6.1. Για την κατασκευή γραμμών διανομής ΧΤ με το ΣΚ 4x120 π ίπ ί2 ΑΙ + 25 πιπί2 ΑΙ θα 
χρησιμοποιούνται τα εξαρτήματα που αναφέρονται στον Πίνακα 1.

6.2. Κατά την τυποποίηση των κατασκευών του νέου ΣΚ καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε 
να χρησιμοποιηθούν, σε όσες περιπτώσεις είναι δυνατό, εξαρτήματα τα οποία ήδη 
προμηθεύεται η Διανομή για άλλους λόγους και κυρίως για χρήση σε γραμμές με ΣΚ

3x70 πιπί2 ΑΙ + 54,6 γ π π ι2 ΑΑΑΟ + 25 π ίπ ί2 ΑΙ, με στόχο να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η
εισαγωγή στα δίκτυα Διανομής του ΣΚ 4x120 π ίπ ί2 ΑΙ + 25 γπ π ί2 ΑΙ (Αναλυτική αναφορά στις
Τυποποιημένες Κατασκευές του νέου ΣΚ γίνεται στο Κεφάλαιο V της παρούσας Οδηγίας).

6.3. Ωστόσο, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στις 
τυποποιημένες κατασκευές του ΣΚ 3x70 γπ ιτ ι2 ΑΙ + 54,6 π ίγπ 2 ΑΑΑΟ + 25 ιππι2 ΑΙ είναι 
κατάλληλα για το νέο ΣΚ 4x120 γτιγτι2 Αί 25 γπγπ2 ΑΙ είναι περιορισμένες για τους εξής

λόγους:
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- Λόγω του διαφορετικού τύπου των δύο καλωδίων (αυτοφερόμενου τύπου αφενός - 
αναρτημένου τύπου αφετέρου).

- Λόγω της διαφοράς στις διατομές των αγωγών των πόλων τους (μόνο οι αγωγοί ΔΦ των 
δύο καλωδίων είναι της ίδιας διατομής).

Έτσι, τα βασικότερα εξαρτήματα του ΣΚ 4x120 γπ π ί2 ΑΙ + 25 γπ γπ 2 ΑΙ είναι νέα για τη Διανομή 
και η καθιέρωση τους είναι αναγκαία λόγω της εισαγωγής του καλωδίου αυτού. Τα υπόψη 
εξαρτήματα επισημαίνονται με την ένδειξη Ν (Νέα εξαρτήματα) στην αντίστοιχη στήλη του 
Πίνακα 1.
Τα εξαρτήματα τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται, για άλλους σκοπούς, από τη Διανομή 
επισημαίνονται με την ένδειξη Υ (Υπάρχοντα εξαρτήματα).
Τέλος, εμφανίζεται και μία τρίτη κατηγορία εξαρτημάτων: Είναι νέα εξαρτήματα, κατάλληλα 
για τα ΣΚ ΧΤ που θα χρησιμοποιεί στο εξής η Διανομή (4x120 πίπί2 ΑΙ + 25 ιτιγγί2 ΑΙ και 3x70 
γπγπ2 ΑΙ + 54,6 γπγπ2 ΑΑΑΟ + 25 γππί2 ΑΙ), τα οποία υποκαθιστούν παρόμοια εξαρτήματα 
κατάλληλα για τα ΣΚ ΧΤ που χρησιμοποιούσε μέχρι πρότινος η Διανομή (3x70 πίπί2 ΑΙ + 54,6 
γπγπ2 ΑΑΑΟ + 25 γπγπ2 ΑΙ και 3x35 γπιτι2 ΑΙ + 54,6 γππί2 ΑΑΑΟ + 25 γππί2 ΑΙ). Τα εξαρτήματα 
αυτά επισημαίνονται με την ένδειξη Τ (Τροποποίηση) στον Πίνακα 1 και έχουν κατά βάση τον 
ίδιο σχεδίασμά με τα εξαρτήματα που υποκαθιστούν, διαφέρουν όμως από αυτά ως προς 
κάποιες διαστάσεις τους, ώστε να είναι κατάλληλα για μεγαλύτερες διατομές ΣΚ.

6.4. Στον Πίνακα 1, αναφέρονται επίσης η Προδιαγραφή ή η Τεχνική Περιγραφή των 
εξαρτημάτων καθώς και ο Κωδικός Υλικού.

6.5. Οι περιπτώσεις χρήσης των εξαρτημάτων φαίνονται στις Τυποποιημένες Κατασκευές 
του ΣΚ 4x120 π ίγπ 2 ΑΙ + 25 γπγτι2 ΑΙ.
Ο τρόπος εγκατάστασης τους αναλύεται στο Κεφάλαιο IV της παρούσας Οδηγίας.

6.6. Στη συνέχεια αναλύονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων του ΣΚ 
4x120 ΓΓίΓη2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ (ιδιαίτερα των νέων εξαρτημάτων) και επισημαίνονται οι 
διαφορές τους από τα αντίστοιχα εξαρτήματα του ΣΚ 3x70 γπγτι2 ΑΙ + 54,6 ιτιπί2 ΑΑΑΟ +

25 γπ ιτ ι2 ΑΙ. Επίσης, δίνονται ενδεικτικά σχέδια των νέων εξαρτημάτων (εμφανίζονται 
μικροδιαφορές στο σχεδίασμά τους, ανάλογα με τον κατασκευαστή).

7. Χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων

7.1. Στήρινυα ανάρτησης ΣΚ (α/α 1 του Πίνακα 1)

Το στήριγμα ανάρτησης, σε συνδυασμό με το σφιγκτήρα ανάρτησης του ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 
25 γπ π ί2 ΑΙ, αποτελούν το συγκρότημα ανάρτησης του καλωδίου αυτού. Στις γραμμές ΧΤ με 
ΣΚ 4x120 π ίπ ί2 ΑΙ + 25 γπ π ί2 ΑΙ χρησιμοποιείται το στήριγμα ανάρτησης που έχει καθιερωθεί 
για γραμμές με ΣΚ 3x70 γπ π ί2 ΑΙ + 54,6 ιππι2 ΑΑΑΟ + 25 π ίγπ 2 ΑΙ (Προδιαγραφή (3Κ-278/ 
31.03.1986, Μέρος Ι/Τύπος I).
Σε επόμενη φάση, αφού αποκτηθεί εμπειρία από τις πρώτες εγκαταστάσεις του ΣΚ 4x120 
γπ γπ2 ΑΙ + 25 π ίγπ 2 ΑΙ, θα διερευνηθεί η σκοπιμότητα υποκατάστασης του στηρίγματος 
ανάρτησης αυτού από στήριγμα απλούστερου σχεδιασμού (ρί9ΐ3ϋ 6οΚ), που χρησιμοποιείται 
από ορισμένες Ηλεκτρικές Επιχειρήσεις του εξωτερικού.
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7.2. Σφιγκτήρας ανάρτησης (α/α 2 του Πίνακα 1)

7.2.1. Η μορφή του σφιγκτήρα ανάρτησης φαίνεται ενδεικτικά στο Σχέδιο 2. Στο σφιγκτήρα 
αυτό, τοποθετούνται και συσφίγγονται όλοι οι πόλοι του ΣΚ 4x120 ιππί2 ΑΙ + 
25 ιππί2 ΑΙ, σε αντίθεση με τον αντίστοιχο σφιγκτήρα του ΣΚ 3x70 γππί2 ΑΙ + 54,6 γππί2

ΑΑΑΟ + 25 γπγπ2 ΑΙ, στον οποίο τοποθετείται και συσφίγγεται μόνο ο ουδέτερος. 
Εναλλακτικά, είναι τεχνικά αποδεκτό στο σφιγκτήρα να τοποθετηθούν οι τρεις πόλοι των 
φάσεων και ο πόλος του ουδετέρου, ενώ ο πόλος του Δημοτικού Φωτισμού να παραμείνει 
εκτός του σφιγκτήρα (βλ. Κεφάλαιο IV).

7.2.2. Ο σφιγκτήρας αναρτάται από τον κοχλία σχήματος υ του στηρίγματος ανάρτησης, 
μέσω κατάλληλης οπής στο κυρίως σώμα του (βλ. Σχέδιο 2). Για τον περιορισμό των 
φθορών, λόγω τριβής, η περιοχή της οπής (οι παρειές της οπής και η γειτονική σ'

αυτές επιφάνεια του κυρίως σώματος) των σφιγκτήρων των περισσότερων κατασκευαστών 
καλύπτεται από προστατευτικό παρέμβυσμα, χαλύβδινο ή από συνθετικό υλικό. Σημειώνεται 
ότι στο Σχέδιο 2 δεν έχει σχεδιαστεί το παρέμβυσμα.
Τυχόν φθορά του παρεμβύσματος σε σφιγκτήρα ανάρτησης εγκατεστημένο στα δίκτυα δεν 
έχει ως αποτέλεσμα την ακαταλληλότητα του σφιγκτήρα.
Αντίθετα, σε περιπτώσεις εμφανούς φθοράς του κυρίως σώματος στην περιοχή της οπής 
(δηλαδή φθοράς του παρεμβύσματος σε τρόπο ώστε να μην προστατεύει πλέον τις παρειές 
της οπής και ακολούθως επέκταση της φθοράς στο κυρίως σώμα), ο σφιγκτήρας θα πρέπει 
να αντικατασταθεί.
Ωστόσο, λόγω των αυστηρών δοκιμών ταλαντώσεων στις οποίες υποβάλλονται δείγματα των 
σφιγκτήρων προκειμένου να κριθούν κατάλληλα για παραλαβή και εγκατάσταση στα δίκτυα 
Διανομής, εκτιμάμε ότι για την αναμενόμενη διάρκεια ζωής γραμμών ΧΤ με ΣΚ (30 - 35 
χρόνια) οι περιπτώσεις φθοράς λόγω τριβής εξαρτημάτων ανάρτησης που τυχόν θα 
εμφανιστούν θα είναι μηδενικές έως ελάχιστες.

7.3. Πεοικόνλιο με κρίκο πρόσδεσπς (α/α 3 του Πίνακα 1)

Όπως και στο ΣΚ 3x70 γππί2 ΑΙ + 54,6 γπγπ2 ΑΑΑΟ + 25 σιπι2 ΑΙ, ο σφιγκτήρας τέρματος του 
ΣΚ 4x120 γππί2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ στηρίζεται στο στύλο μέσω περικοχλίου με κρίκο πρόσδεσης 
(Προδιαγραφής ΕΚ 03.89/18.05.1998).
Σε επόμενο στάδιο θα διερευνηθεί η υποκατάσταση του περικοχλίου με κρίκο πρόσδεσης, σε 
τέρματα γραμμών ΧΤ με ΣΚ, από εξάρτημα άλλου σχεδιασμού, όμοιου με εκείνο που 
αναφέρθηκε στην παράγραφο 7.1 (ρις^Η όοΙΙ).

7.4. Σφιγκτήοαο τέουατοο (α/α 4 του Πίνακα 1)

Η μορφή του σφιγκτήρα τέρματος φαίνεται ενδεικτικά στο Σχέδιο 3. Στις ειδικές θέσεις 
(αυλακώσεις) του σφιγκτήρα αυτού συσφίγγονται (μέσω κοχλίωσης αφενός και μέσω 
λειτουργίας των σιαγόνων του ως σφήνας αφετέρου) οι 4 πόλοι του καλωδίου με διατομή 
αγωγού 120 γπγπ2 ΑΙ (δηλαδή οι τρεις φάσεις και ο ουδέτερος), σε αντίθεση με τον αντίστοιχο 
σφιγκτήρα του ΣΚ 3x70 γπγπ2 ΑΙ + 54,6 ιτιγγι2 ΑΑΑΟ + 25 γπγπ2 ΑΙ, στον οποίο συσφίγγεται μόνο 
ο ουδέτερος.
Ο πόλος του Δημοτικού Φωτισμού, που παραμένει ατάνυστος, δεν τοποθετείται στο 
σφιγκτήρα τέρματος.
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7.5. Συνδετήρες διακλάδωσης και παοογών (α/α 5, 6 και 7 του Πίνακα 1)

7.5.1. Στους πόλους διατομής 120 γπ γπ2 ΑΙ του ΣΚ τοποθετούνται οι εξής συνδετήρες για τη 
σύνδεση διακλαδώσεων και παροχών (α/α 5 και 6 του Πίνακα 1 αντίστοιχα):

- Συνδετήρας για αγωγό κύριας γραμμής 120 γπ γπ2 ΑΙ και για αγωγό δευτερεύουσας γραμμής 
50 - 120 γπ π ί2 (πραγματικές διατομές Ου ή ΑΙ). Ο συνδετήρας αυτός χρησιμοποιείται 
κυρίως για διακλαδώσεις (γεφυρώσεις) με πόλους ΣΚ (120 γπ π ί2 ΑΙ, 70 γπ π ί2 ΑΙ και
54,6 π ίπ ί2 ΑΑΑΟ) και για παροχές με συγκεντρικά καλώδια διατομής αγωγών 50 γπ γπ 2 Ου.

- Συνδετήρας για αγωγό κύριας γραμμής 120 π ίγπ 2 ΑΙ και για αγωγό δευτερεύουσας γραμμής 
16 - 35 γπ π ί2 (πραγματικές διατομές Ου ή ΑΙ). Χρησιμοποιείται κυρίως για σύνδεση με 
συγκεντρικά καλώδια παροχών, διατομής αγωγών 16, 25 και 35 γπ γπ 2 Ου. Επίσης, για 
σύνδεση (γεφύρωση) πόλων φάσεων ΣΚ 120 γπγπ2 ΑΙ με αντίστοιχους πόλους ΣΚ 
35 γπγτι2 ΑΙ.
Ο ίδιος συνδετήρας χρησιμοποιείται και για σύνδεση με καλώδια παροχών διατομής 
αγωγών 6 γπ γπ2 Ου, ωστόσο για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση απαιτείται η παρεμβολή 
ειδικού χιτωνίου (ΟΙΙ 6 - Ου 16, βλ. παράγραφο 7.9.5) και τεμαχίου πόλου φάσεως 
συγκεντρικού καλωδίου 16 γπ γπ2 Ου καθώς και η χρήση κατάλληλου θερμοσυστελλόμενου 
σωλήνα. Η κατασκευή της σύνδεσης αυτής αναλύεται στο Κεφάλαιο IV της Οδηγίας.

Σπυείωση: Σύμφωνα με τα στοιχεία (τεχνικά εγχειρίδια, δελτία δοκιμών κλπ) τα οποία έθεσαν στη 
διάθεσή μας οι κατασκευαστές των εξαρτημάτων, οι συνδετήρες με α/α 6 του Πίνακα 1 είναι 
κατάλληλοι για αγωγό κύριας γραμμής 120 γπγπ2 ΑΙ και αγωγό δευτερεύουσας γραμμής 
(διακλάδωσης) 6-35 γππί2 . Ωστόσο, η καταλληλότητα τους για αγωγό δευτερεύουσας γραμμής
6 πτιππ2 Ου δεν επιβεβαιώθηκε κατά τις διερευνητικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από τη 
Διανομή, γιατί παρατηρήθηκαν συστηματικές αστοχίες στις ηλεκτρικές δοκιμές για τον υπόψη 
αγωγό διακλάδωσης. Αυτό οδήγησε στην καθιέρωση του χιτωνίου της παραγράφου 7.9.5, ώστε να 
είναι δυνατή η σύνδεση καλωδίων παροχών με συγκεντρικά καλώδια 6 γπγπ2 Ου, σύμφωνα με όσα 
προαναφέρθηκαν.

Η μορφή των συνδετήρων φαίνεται στο Σχέδιο 4.

7.5.2. Με τους συνδετήρες αυτούς, η ηλεκτρική σύνδεση των πόλων επιτυγχάνεται με 
διάτρηση της μόνωσής τους, μέσω ειδικά διαμορφωμένων οδοντώσεων. Η διάτρηση 
της μόνωσης γίνεται με τη σύσφιξη κατάλληλων κοχλιών, με διπλή κεφαλή, με

αποκοπτόμενη ροπομετρικά την εξωτερική κεφαλή. Η αποκοπή της εξωτερικής κεφαλής είναι
ένδειξη ότι επιτεύχθηκε η ηλεκτρική σύνδεση των αγωγών των καλωδίων, ενώ η δεύτερη
κεφαλή χρησιμεύει για ενδεχόμενη μελλοντική εξάρμοση.

7.5.3. Τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των συνδετήρων της παραγράφου 7.5.1 
είναι σε γενικές γραμμές όμοια με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των συνδετήρων 
που εφαρμόζονται στις φάσεις και τον ουδέτερο του ΣΚ 3x70 γπ γπ 2 ΑΙ + 54,6 γπ γπ 2

ΑΑΑΟ + 25 π ίπ ί2 ΑΙ (Προδιαγραφής ΟΚ-324/24.07.1986). Ωστόσο, υπάρχουν οι ακόλουθες
σημαντικές διαφορές:

- Η διηλεκτρική αντοχή των συνδετήρων του ΣΚ 4x120 π ίπ ί2 ΑΙ + 25 γπ γπ 2 ΑΙ είναι 4 Κν μέσα 
σε νερό, κατά την παραλαβή τους, ενώ ελέγχεται και η διηλεκτρική τους αντοχή μετά 
από κλιματιστική γήρανση η οποία προσομοιάζει τις συνθήκες μακροχρόνιας λειτουργίας 
τους στα δίκτυα (απαίτηση για διηλεκτρική αντοχή τουλάχιστον 1 Κν υπό συνθήκες 
τεχνητής βροχής σε συνδετήρες που έχουν υποστεί γήρανση). Αντίθετα, η διηλεκτρική
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αντοχή των συνδετήρων του ΣΚ 3x70 γπ γπ 2 ΑΙ + 54,6 γπ ιτ ι2 ΑΑΑΟ + 25 γπγτι2 ΑΙ είναι 
σημαντικά μικρότερη (4 1<ν υπό συνθήκες τεχνητής βροχής κατά την παραλαβή τους, ενώ 
δεν γίνεται έλεγχός της μετά από καταπόνηση η οποία προσομοιάζει μακροχρόνια 
παραμονή τους στα δίκτυα). Έτσι, χάρις στην ειδική διαμόρφωση των συνδετήρων, τα 
δίκτυα ΧΤ με ΣΚ 4x120 γπ γπ2 ΑΙ + 25 π ίιτ ι2 ΑΙ είναι ουσιαστικά ανεπηρέαστα από την 
υγρασία.

- Με τη σύσφιξη του ροπομετρικού κοχλία (ή των ροπομετρικών κοχλιών) γίνεται 
ταυτόχρονα η διάτρηση της μόνωσης του κύριου αγωγού και του αγωγού διακλάδωσης ή 
παροχής, για τους οποίους δεν απαιτείται απογύμνωση των άκρων τους.
Αντίθετα, στους συνδετήρες του ΣΚ 3x70 γπγπ2 ΑΙ + 54,6 γπ γπ 2 ΑΑΑΟ + 25 π ίγπ 2 ΑΙ, με τη 
σύσφιξη του κοχλία γίνεται διάτρηση της μόνωσης μόνο του κύριου αγωγού, ενώ ο 
αγωγός διακλάδωσης ή παροχής απογυμνώνεται στο άκρο του και εφαρμόζεται 
(κοχλιώνεται) στο συνδετήρα ξεχωριστά.
Η ταυτόχρονη διάτρηση έχει ως αποτέλεσμα να είναι απλούστερη η σύνδεση της γέφυρας 
ή του καλωδίου παροχής. Ωστόσο, σε περίπτωση που είναι επιθυμητή η αποσύνδεση της 
γέφυρας ή του καλωδίου παροχής, είναι αναγκαίο να αποσυσφιχτεί ο συνδετήρας και από 
τον πόλο του ΣΚ 4x120 γτίγτι2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ (σε αντίθεση με τους συνδετήρες που 
χρησιμοποιούνται στο ΣΚ 3x70 γπγπ2 ΑΙ + 54,6 γππί2 ΑΑΑΟ + 25 γπγπ2 ΑΙ, στους οποίους, 
όπως προαναφέρθηκε, οι συσφίξεις των δύο πόλων - κύριου και δευτερεύοντος - είναι 
ανεξάρτητες).
Για την περίπτωση της αποσύνδεσης καλωδίων διακλάδωσης δίνονται οδηγίες στο 
Κεφάλαιο IV.

Σπυείωση: Για να επιτευχθεί αποσύνδεση του καλωδίου διακλάδωσης ή παροχής χωρίς την 
αποσύσφιξη του συνδετήρα από τον πόλο φάσης η ουδετέρου του ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπιτι2 ΑΙ, 
είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ειδικά εξαρτήματα τα οποία προσαρμόζονται στο συνδετήρα ως 
ενδιάμεσα στοιχεία μεταξύ συνδετήρα - αγωγού διακλάδωσης ή παροχής. Τα εξαρτήματα αυτά, 
δίνουν επιπλέον τη δυνατότητα σύνδεσης δύο πόλων καλωδίων παροχής στον κύριο αγωγό, με τη 
χρήση ενός μόνο συνδετήρα (εφόσον οι διατομές των αγωγών των πόλων των παροχών είναι 
μικρές). Ωστόσο, διεθνώς δεν θεωρείται σημαντική η ωφέλεια που προκύπτει από τη χρήση των 
εξαρτημάτων αυτών και η χρήση τους είναι περιορισμένη.
Γιαυτό, δεν παραγγέλθηκαν προς το παρόν τέτοια εξαρτήματα, ενώ η σκοπιμότητα χρήσης τους 
στα δίκτυα Διανομής θα αξιολογηθεί σε επόμενο στάδιο, αφού αποκτηθεί εμπειρία χρήσης του ΣΚ 
4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπγτι2 ΑΙ στα δίκτυα Διανομής.

- Όλα τα εξωτερικά μεταλλικά στοιχεία των συνδετήρων, δηλαδή τα στοιχεία με τα οποία 
είναι δυνατό να έρθουν σε επαφή οι τεχνίτες, είναι εκτός τάσης.

- Το εξωτερικό μονωτικό περίβλημά τους δεν είναι αφαιρούμενο αλλά σταθερά 
συνδεδεμένο με το αγώγιμο τμήμα τους. Επιπλέον, δεν απαιτείται προσθήκη γράσου στις 
επαφές τους.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, όπως φαίνεται και στο Σχέδιο 4, οι μεγαλύτερου μεγέθους 
συνδετήρες (α/α 5 του Πίνακα 1) έχουν δύο κοχλίες σύσφιξης με ροπομετρικές κεφαλές 
(συσφίγγονται και οι δύο κοχλίες κατά την εγκατάσταση). Αντίθετα, οι μικρότερου μεγέθους 
συνδετήρες (α/α 6 του Πίνακα 1) έχουν ένα μόνο κοχλία σύσφιξης.
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7.5.4. Επισημαίνεται ότι στις Ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Σκανδιναβικές 
χώρες κλπ), σε δίκτυα Συνεστραμμένων Καλωδίων, ανεξάρτητα από το είδος τους 
(αυτοφερόμενου ή αναρτημένου τύπου) και τη διατομή των αγωγών, χρησιμοποιούνται

συνδετήρες διακλάδωσης και παροχών ίδιου τύπου με αυτούς που καθιερώνονται για τους 
πόλους φάσεων και ουδετέρου στα δίκτυα Διανομής της ΔΕΗ με ΣΚ 4x120 π ίγπ 2 ΑΙ + 25 γπ π ί2 
ΑΙ. Αντίθετα, ο παλαιός τύπος συνδετήρων που χρησιμοποιείται από τη Διανομή για το ΣΚ 
3x70 π ίπ ί2 ΑΙ + 54,6 γπγγ\2 ΑΑΑΟ + 25 π ίπ ί2 ΑΙ (Προδιαγραφής (3Ρ - 324/24.07.1986) τείνει να 
εγκαταλειφθεί διεθνώς. Ο κύριος λόγος είναι τα προβλήματα διάβρωσης και υποβάθμισης 
της διηλεκτρικής τους αντοχής (λόγω απομάκρυνσης ή υποβάθμισης του γράσου) που 
παρουσίαζαν μακροχρόνια συνδετήρες παρόμοιοι με εκείνους της (3Κ-324/24.07.1986.

7.5.5. Για το Δημοτικό Φωτισμό (γεφύρωση αγωγών ΔΦ, τροφοδότηση φωτιστικών σωμάτων) 
θα χρησιμοποιούνται, προς το παρόν, οι ίδιοι συνδετήρες με το ΣΚ 3x70 γπ π ί2 ΑΙ +
54,6 γπ γπ 2 ΑΑΑΟ + 25 π ίπ ί2 ΑΙ (α/α 7 του Πίνακα 1, Προδιαγραφής ΟΡ-324/ 24.07.1986,

Μέγεθος 3).
Σε επόμενο στάδιο, θα καθιερωθούν και για το Δημοτικό Φωτισμό συνδετήρες διάτρησης με 
όμοια τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά με τους συνδετήρες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 7.5.1, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία σε όλους τους συνδετήρες διάτρησης του 
ΣΚ 4x120 γπ π ί2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ. Σε αυτή τη φάση (αρχικό στάδιο χρήσης του καλωδίου) δεν 
κρίθηκε σκόπιμο να καθιερωθούν νέοι συνδετήρες για τον αγωγό Δημοτικού Φωτισμού, 
δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, καταβλήθηκε προσπάθεια να περιοριστεί κατά το 
δυνατό η εισαγωγή νέων υλικών, ώστε να διευκολυνθεί η δοκιμαστική χρήση.

7.6. Επιστόυια ίκαλύυματα) άκρων (α/α 8, 9 και 10 του Πίνακα 1)

7.6.1. Για τη στεγανοποίηση των άκρων κάθε πόλου (φάσεων, ουδετέρου και Δημοτικού 
Φωτισμού) του ΣΚ 3x70 γπγπ2 ΑΙ + 54,6 γπ γπ2 ΑΑΑΟ + 25 γπ γπ2 ΑΙ χρησιμοποιούνται 
θερμοσυστελλόμενα επιστόμια, μήκους 55 γ π π ί , κατάλληλα για εξωτερική διάμετρο

πόλου 7 γπγτι έως 20 γπ γπ . Τα θερμοσυστελλόμενα αυτά επιστόμια είναι κατάλληλα και για τη 
στεγανοποίηση των πόλων (φάσεων - ουδετέρου και Δημοτικού Φωτισμού) του ΣΚ 4x120 γπγπ2 
ΑΙ + 25 γπ γπ 2 ΑΙ, συνεπώς θα χρησιμοποιούνται και για το καλώδιο αυτό (α/α 8 του Πίνακα 1).

7.6.2. Επιπρόσθετα, παράλληλα με τα θερμοσυστελλόμενα επιστόμια, θα χρησιμοποιούνται 
δοκιμαστικά τα εξής επιστόμια από συνθετικό υλικό, αφαιρούμενου τύπου (Σχέδιο 5):

- Επιστόμιο (κάλυμμα) άκρου πόλου 120 γπ π ί2 (α/α 9 του Πίνακα 1)

- Επιστόμιο (κάλυμμα) άκρου πόλου 25 γπ γπ 2 (α/α 10 του Πίνακα 1)

Τα επιστόμια αφαιρούμενου τύπου έχουν το πλεονέκτημα ότι τοποθετούνται με μεγάλη 
ταχύτητα και ευκολία, χωρίς να απαιτούνται εργαλεία ή χρήση φλόγας.
Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα αφαίρεσης (εξάρμοσης). Το μειονέκτημα τους είναι ότι, σε 
αντίθεση με τα θερμοσυστελλόμενα, δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ένα μέγεθος 
αφαιρούμενου επιστομίου για τη στεγανοποίηση όλων των πόλων των ΣΚ της Διανομής, αλλά 
απαιτείται η καθιέρωση περισσότερων μεγεθών.

7.6.3. Από τα συμπεράσματα της δοκιμαστικής χρήσης των επιστομίων αφαιρούμενου 
τύπου, θα εξαρτηθεί η μελλοντική τακτική χρήσης τους (π.χ. καθιέρωση και χρήση 
επιστομίων αφαιρούμενου τύπου και για τους πόλους φάσεων και ουδετέρου του ΣΚ

3x70 γπ γπ2 ΑΑΑΟ + 54,6 π ίγπ 2 ΑΙ + 25 γπ γπ 2 ΑΙ, παράλληλη χρήση και των δύο τύπων 
επιστομίων - θερμοσυστελλόμενων και αφαιρούμενου τύπου - ή καθιέρωση του ενός τύπου).
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7 .7 . Ρξαρτήυατα ανάοτησηο γαλαρού ΣΚ (αία. 11 και 12 του Πίνακα 1)

7 7 1 Για τα ΣΚ αναρτημένου τύπου 3x70 γπ γπ 2 ΑΙ + 54,6 γπ γπ 2 ΑΑΑΟ + 25 π ίγπ 2 ΑΙ και 
' ' 3x35 π™* ΑΙ * 54.6 γπγπ2 ΑΑΑΟ ♦ 25 γπ^ ΑΙ είχαν καβιερωθε! τα εξαρτήματα 

ανάρτησης χαλαρού ΣΚ τύπου I και τύπου II. Προδιαγραφής ΟΚ-322/09.09.1985 
(ΚΥ 430017196 και 430017184 αντίστοιχα). Οι δύο τύποι διαφέρουν μεταξύ τους ως προςτ 
ελεύθερο μήκος (μήκος έξω από το στοιχείο στο οποίο στηρίζεται το εξάρτημά - το χο η 
ξύλινο στύλο) του στελέχους, το οποίο είναι 100 πίπί στον τυπο I και 60 πίπί στον τυπο I.
Τα εξαρτήματα αυτά προορίζονται κατά κύριο λόγο για επιτοιχια στήριξή των παραπανωΣΚ 
ωστόσο έχει τυποποιηθεί η χρήση τους και σε εναερια δίκτυα με ξυλινους στυλους 
(Τυποποιημένες Κατασκευές 8-37 και 5-41).

7 7 2 Λόγω κατάργησης του ΣΚ 3x35 γππί2 ΑΙ + 54,6 γπγπ2 ΑΑΑΟ + 25 γππί2 ΑΙ και καθιέρωσης 
τ ο υ  ΣΚ 4x120 γ π π ί 2  ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ, καθιερώνεται η χρήση νεων εξαρτηματων-ανάρτη
σης χαλαρού καλωδίου, δύο τύπων (τύπου I και τύπου II), (α/α 11 και 12 του Πίνακα11)

Τα νέα εξαρτήματα, έχουν μεγαλύτερη «θήκη» .^αγκράτησης των Σ Κ  ετσι ώστε να 
τοποθετείται και να συγκροτείται ευχερως σε αυτη τοσο το ΣΚ 3x70 ιτιιτι αι 
ΑΑΑΟ + 25 ΓΠΠ.2 ΑΙ όσ^ και το ΣΚ 4x120 πιπη* ΑΙ ♦ 25 ηπ.2 ΑΙ. ενώ τα ελεύθερα μήκη των 
στελεχών παραμένουν 100 νητη για τον Τύπο I και 60 γππί για τον Τυπο II.
Τα παλαιότερα αντίστοιχα εξαρτήματα (παράγρ. 7.7.1) θα χρησιμοποιουνταιμεχρι τη 
εξάντληση των αποθεμάτων τους σε γραμμές (επιτοιχιες η εναεριες) με ΣΚ 3x70 πιη ΑΙ
54,6 γπ π ί2 ΑΑΑΟ + 25γπγπ2ΑΙ, ενώ δε θα γίνονται προμήθειες τους στο μέλλον.

77 3 Οπως προαναφέρθηκε, δεν κ α θ ι ε ρ ώ ν ε τ α ι  προς το παρόν η χρήση του ΣΚ 4x120 γππ2
ΑΙ + 25 Γπη2 ΑΙ ως επιτοίχιου. Κατά συνέπεια, τα εξαρτήματα αναρτησης χαλαρού 
ΣΚ θα χρησιμοποιούνται μόνο για τη στήριξη χαλαρού (μη τανυόμενου) τμήματος του 

καλωδίου  ̂σε ξύλινους στύλους, σύμφωνα με τις Τυποποιημένες Κατασκευές γραμμών με το

Συγκεκριμένα στις παραπάνω περιπτώσεις θα χρησιμοποιείται κατά κανόνα το εξάρτημά 
ανάοτησης χαλαρού καλωδίου Τύπου II (με ελεύθερο μήκος στελέχους 60 π,γπ. α/α 12 του 
Πίνακα ί) Εωόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. είναι επιθυμητή η διευκόλυνση της 
αναρρίχησης σε στύλους μικτών γραμμών Μ και ΧΤ) ή εάν υπάρχει έλλειψη του εξαρτήματος 
αυτού, θα υποκαθίσταται από το εξάρτημα αναρτησης Τυπου I (α/α 11 του Πίνακα ).

7.8. Τπινία (Εώνη) συνκράτησηο πλεξούδας._ΣΚ (α/α 13 του Πίνακα 1)

7 81 Για τα ΣΚ αναρτημένου τύπου 3x70 πίπί2 ΑΙ + 54,6 ιό™2 ΑΑΑΟ + 25 ιτιγπ2 ΑΙ και 3x35 
ρηυι2 Α| + 54,6 γπιτι2 ΑΑΑΟ + 25 πίπί2 ΑΙ είχε καθιερωθεί η ταινία συγκράτησης

25 ί ™ 2 ΑΙ κ Λ ϊ ο  γπγτ»2 ΑΙ - 25 , ™ 2 ΑΙ). Η παλαιότερη ταινία συγκράτησης με ΚΥ 
430018826 θα χρησιμοποιείται μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων σε γραμμές με ΣΚ X 
3x70 Γτιτη2 ΑΙ + 54,6 ηπι2 ΑΑΑΟ + 25 γπ-π2 ΑΙ, ενώ δε θα γίνεται προμήθεια της στο μέλλον.

7 8 2 Επισπυαίνεται ότι η χρήση της ταινίας συγκράτησης σε γραμμές με ΣΚ 4x120 γηγγι2 ΑΙ
7.8.2. Ε^π μω νετω ο με ΣΚ αυτοφερόμενου τύπου) είναι αναγκαία σε

λιγότερες περιπτώσεις σε σύγκριση με τις γραμμές με ΣΚ αναρτημένου τυπου.
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Συγκεκριμένα για τα ΣΚ αυτοφερόμενου τύπου, σε αντίθεση με τα ΣΚ αναρτημένου τύπου, 
δεν απαιτείται τοποθέτηση της ταινίας συγκράτησης εκατέρωθεν σφιγκτήρων ανάρτησης, 
εφόσον όλοι οι πόλοι του καλωδίου τοποθετούνται μέσα στο σφιγκτήρα. Ωστόσο είναι 
αναγκαία η τοποθέτησή της, όπως και στα ΣΚ αναρτημένου τύπου, πριν από τους 
σφιγκτήρες τέρματος (για τη συγκράτηση του πόλου του ΔΦ) καθώς και εκατέρωθεν 
συνενώσεων / συνδέσεων των πόλων με χιτώνια εξαγωνικής συμπίεσης.

7.9. Χιτώνια εΕανωνικής συιιπίεσης (α/α 14 έως 22 του Πίνακα 1)

7.9.1. Γενικά

7.9.1.1. Τα χιτώνια εξαγωνικής συμπίεσης χρησιμοποιούνται σε γραμμές με ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ 
+ 25 γπ π ί2 ΑΙ:

- Για τη συνένωση / σύνδεση των πόλων του ΣΚ μεταξύ τους
- Για τη σύνδεση των πόλων του ΣΚ με γυμνούς αγωγούς Ου
- Για τη σύνδεση των πόλων του ΣΚ με πόλους υπογείων καλωδίων ΧΤ και με μονοπολικά 

καλώδια Ου και ΑΙ
- Για τη σύνδεση πόλων φάσεων συγκεντρικών καλωδίων παροχών διατομών 6 γπ γπ2 αφενός 

και 16 γπ γπ2 αφετέρου (ώστε να γίνει εφικτή η κατασκευή παροχών με συγκεντρικά 
καλώδια διατομής αγωγού 6 γπ π ί2 Ου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο 
7.5.1)

Υπενθυμίζεται ότι με τον όρο «σύνδεση» δηλώνεται η αποκατάσταση ηλεκτρικής συνέχειας, 
μόνο, ενώ με τον όρο «συνένωση» δηλώνεται τόσο η αποκατάσταση ηλεκτρικής συνέχειας 
όσο και η εξασφάλιση επαρκούς μηχανικής αντοχής στη θέση της συνένωσης. Οι 
συνενώσεις γίνονται κατά κανόνα σε τανυόμενους αγωγούς ίσης διατομής και η θέση της 
συνένωσης δεν αποτελεί «ασθενές» σημείο από άποψη μηχανικής αντοχής.
Από τις παραπάνω περιπτώσεις χρησιμοποίησης χιτωνίων σε γραμμές με ΣΚ 4x120 γπ γπ2 ΑΙ + 
25 γπ π ί2 ΑΙ, συνένωση γίνεται μόνο μεταξύ των αγωγών των φερόντων πόλων (πόλων 
φάσεων και ουδετέρου), ενώ σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις γίνεται σύνδεση.

7.9.1.2. Για όλες τις περιπτώσεις συνένωσης / σύνδεσης αγωγών 120 π ίγπ 2 ΑΙ του ΣΚ (μεταξύ 
τους, με γυμνούς αγωγούς Ου, με υπόγεια καλώδια και με μονοπολικά καλώδια Ου 
και ΑΙ) καθιερώθηκαν νέα χιτώνια εξαγωνικής συμπίεσης, με το Συμπλήρωμα

Νο 1/14.01.2000 της Προδιαγραφής (3Ρ-272/03.02.1982. Επίσης, με την Τεχνική Περιγραφή ΤΠ 
ΔΜΚΛΔ-255/13.10.2000 καθιερώθηκε το χιτώνιο για τη σύνδεση πόλων φάσεων συγκεντρικών 
καλωδίων παροχών ΟΙΙ 6 - ΟΙ116.
Αντίθετα, για τις συνδέσεις αγωγών Δημοτικού Φωτισμού του ΣΚ 4x120 πίπί2 ΑΙ + 25 πίγπ2 ΑΙ 
(μεταξύ τους αφενός και με γυμνούς αγωγούς 16 γππί2 Ου αφετέρου) χρησιμοποιούνται τα 
χιτώνια της Προδιαγραφής 6Κ-272/03.02.1982 τα οποία είχαν καθιερωθεί για τον αγωγό 
Δημοτικού Φωτισμού των ΣΚ 3x70 γπγπ2 ΑΙ + 54,6 πίπί2 ΑΑΑΟ + 25 πιαι2 ΑΙ και 3x35 πιπι2 ΑΙ +
54,6 πίπί2 ΑΑΑΟ + 25 γππί2 ΑΙ.
Παράλληλα, για τη συνένωση / σύνδεση πόλων του ΣΚ 4x120 πίπί2 ΑΙ + 25 π ίγπ 2 ΑΙ μεταξύ 
τους (φάσεων και ουδετέρου αφενός, Δημοτικού Φωτισμού αφετέρου), θα χρησιμοποιούνται 
προμονωμένα χιτώνια, ως εναλλακτικά υλικά των αντίστοιχων κοινών (μη προμονωμένων) 
χιτωνίων.
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7.9.1.3. Οι περιπτώσεις χρήσης χιτωνίων εξαγωνικής συμπίεσης σε γραμμές ΧΤ με ΣΚ 4x120 
γπγπ2 ΑΙ + 25 π ίγπ 2 ΑΙ αναλύονται στις επόμενες παραγράφους 7.9.2 έως 7.9.5 και 
συνοψίζονται στον Πίνακα 2. Στο Κεφάλαιο IV της παρούσας Οδηγίας δίνονται 

λεπτομερέστερα στοιχεία σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασής τους.

7.9.2. Χιτώνια νια τη συνένωση / σύνδεση των πόλων του ΣΚ μεταΕύ τους
(προμονωμένα και μη - α/α 14 έως 17 του Πίνακα 1)

Για τη συνένωση των φερόντων πόλων (φάσεων και ουδετέρου) καθώς και για τη σύνδεση 
των πόλων του Δημοτικού Φωτισμού, ακολουθούνται δύο εναλλακτικές πρακτικές:

7.9.2.1. Χοήση ποουονωυένων γιτωνίων: Στα χιτώνια αυτά, το μεταλλικό τους μέρος 
(κυρίως σώμα των χιτωνίων) περιβάλλεται εξωτερικά από μονωτικό συνθετικό 
υλικό, πάνω στο οποίο γίνεται η εξαγωνική συμπίεση. Το συνθετικό υλικό είναι

σταθερά συνδεδεμένο με το μεταλλικό μέρος. Σε αντίθεση με τα κοινά χιτώνια, δεν 
απαιτείται η τοποθέτηση θερμοσυστελλόμενου σωλήνα μετά τη συμπίεσή τους.
Η μορφή των προμονωμένων χιτωνίων φαίνεται ενδεικτικά στο Σχέδιο 6. Σε κάθε 
προμονωμένο χιτώνιο (επάνω στη μόνωση του), επισημαίνεται η διατομή του αγωγού του ΣΚ 
για την οποία προορίζεται, το πλήθος και η σειρά των συμπιέσεων, η διάσταση α (απόσταση 
μεταξύ παραλλήλων πλευρών εξαγώνου) της μήτρας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί και το 
μήκος απογύμνωσης της μόνωσης του πόλου.
Η συμπίεση των προμονωμένων χιτωνίων γίνεται με χρήση χειροκίνητης πρέσας 5ΙΜΕΟΑ, 
70 ΚΝ, εξαγωνικής συμπίεσης (όπως και στα κοινά χιτώνια).
Χρησιμοποιούνται μήτρες πλάτους συμπίεσης 9 γπγπ (εκτός εάν ο κατασκευαστής του 
χιτωνίου υποδεικνύει τη χρήση άλλων μητρών).
Για τη συνένωση των φερόντων πόλων (φάσεων και ουδετέρου) χρησιμοποιείται το 
προμονωμένο χιτώνιο με α/α 14 του Πίνακα 1, ενώ για τη σύνδεση των πόλων του Δημοτικού 
Φωτισμού το προμονωμένο χιτώνιο με α/α 15.
Σημειώνουμε ότι τα δύο παραπάνω είδη προμονωμένων χιτωνίων χρησιμοποιούνται 
δοκιμαστικά από τη Διανομή. Με βάση τα συμπεράσματα από τη δοκιμαστική χρήση θα 
αποφασιστεί η τακτική που θα ακολουθείται ως προς τα υλικά αυτά (π.χ. καθιέρωση και 
άλλων ειδών προμονωμένων χιτωνίων, για τις λοιπές περιπτώσεις συνένωσης / σύνδεσης ΣΚ 
4x120 π ίγπ 2 ΑΙ + 25 πιπι2 ΑΙ και 3x70 πίπί2 ΑΙ + 54,6 π ίπ ί2 ΑΑΑΟ + 25 πίπί2 ΑΙ, παράλληλη 
χρήση των προμονωμένων και των κοινών χιτωνίων ή καθιέρωση ενός από τους δύο τύπους).

7.9.2.2. Χοήση κοινών (υη προυονωυένων) γιτωνίων: Για τη συνένωση των φερόντων 
πόλων (φάσεων και ουδετέρου) των ΣΚ 4x120 γ π π ι2 ΑΙ + 25 πίπί2 ΑΙ θα χρησιμο
ποιείται το χιτώνιο Αί. 120 του Συμπληρώματος Νο 1/14.01.2000 της Προδιαγραφής

(3Ρ-272/03.02.1982 (α/α 16 του Πίνακα 1). Επίσης, για τη σύνδεση των πόλων Δημοτικού 
Φωτισμού του ΣΚ θα χρησιμοποιείται το χιτώνιο ΑΙ_ 25 της Προδιαγραφής (3Κ-272/03.02.1982 
(α/α 17 του Πίνακα 1). Τα δύο παραπάνω χιτώνια, τα οποία αποτελούν εναλλακτικά υλικά των 
αντίστοιχων προμονωμένων χιτωνίων της παραγράφου 7.9.2.1, φέρουν στην επιφάνειά τους 
επισήμανση της διατομής του αγωγού για την οποία είναι κατάλληλα.
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7.9.3. Χιτώνια νια τη σύνδεση των πόλων του ΣΚ με γυμνούς ανωνούς χαλκού
(α/α 18 και 19 του Πίνακα 1)

7.9.3.1. Κατά τη σύνδεση αγωγού φάσης ή ουδετέρου 120 γπγπ2 ΑΙ του ΣΚ 4x120 πίγπ2 ΑΙ με 
γυμνό αγωγό χαλκού (κατασκευή ΡΟ-39ΙΙ), θα ακολουθείται η εξής πρακτική:
Ο αγωγός του ΣΚ θα συνδέεται με τεμάχιο γυμνού αγωγού 50 ιππί2 Ου, μέσω του 

χιτωνίου ΑΙ_ 120 - Ου 50 του Συμπληρώματος Νο 1/14.01.2000 της Προδιαγραφής ΟΚ-272/ 
03.02.1982 (α/α 18 του Πίνακα 1).
Ακολούθως, το τεμάχιο γυμνού αγωγού χαλκού θα συνδέεται με τους γυμνούς αγωγούς 
χαλκού του δικτύου, μέσω των κατάλληλων κοχλιοσυνδετήρων με εγκοπή (κοχλιοσυνδετήρες 
της Προδιαγραφής <3Κ-88/07.09.1983/Είδος 4 - α/α 31 του Πίνακα 1).
Σημειώνεται ότι το τεμάχιο γυμνού αγωγού 50 π ίπ ί2 Ου που προαναφέρθηκε, θα 
χρησιμοποιείται ως «ενδιάμεσο στοιχείο» μεταξύ του αγωγού πόλου 120 γπ γπ 2 ΑΙ του ΣΚ και 
του γυμνού αγωγού Ου του δικτύου, ανεξάρτητα από τη διατομή του τελευταίου (50 ιτίΓη2, 
35 γπγπ2 ή 16 γπ π ί2).

7.9.3.2. Κατά τη σύνδεση του αγωγού Δημοτικού Φωτισμού 25 γπγπ2 ΑΙ του ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ 
+ 25 γπγπ2 ΑΙ με γυμνό αγωγό Δημοτικού Φωτισμού 16 πίπί2 Ου, θα ακολουθείται όμοια 
πρακτική:

Ο αγωγός του ΣΚ θα συνδέεται με τεμάχιο γυμνού αγωγού 16 γππγι2 Ου μέσω του χιτωνίου 
Α Ι 25 - Οϋ 16 της Προδιαγραφής 6Ρ-272/03.02.1982 (α/α 19 του Πίνακα 1).
Ακολούθως, το τεμάχιο γυμνού αγωγού 16 γπγπ2 Ου θα συνδέεται με το γυμνό αγωγό 
16 γπγπ2 Ου του εναέριου δικτύου με κοχλιοσυνδετήρα με εγκοπή (κοχλιοσυνδετήρας της 
Προδιαγραφής ΟΚ-88/07.09.1983/Είδος 2 - α/α 32 του Πίνακα 1).

7.9.3.3. Τα παραπάνω χιτώνια φέρουν στην επιφάνεια τους επισήμανση των διατομών και 
του είδους των αγωγών για τους οποίους είναι κατάλληλα.

7.9.4. Χιτώνια νια τη σύνδεση:
- των πόλων ωάσεων του ΣΚ με πόλους υπογείων καλωδίων
- των πόλων ωάσεων και ουδετέρου του ΣΚ υε μονοπολικά καλώδια Ου και ΑΙ

(α/α 18, 20 και 21 του Πίνακα 1)

7.9.4.1. Για τη σύνδεση των πόλων φάσεων του ΣΚ 4x120 γππί2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ με τους αντί
στοιχους πόλους υπογείων καλωδίων με μόνωση ΧΙ.ΡΕ, Προδιαγραφής - 269/ 
17.09.1981 (Τυποποιημένες Κατασκευές 11-23 και ϋ-123 του ΕΤΚΔ) χρησιμοποιούνται 

τα εξής χιτώνια:

- Το χιτώνιο Α ί 120 - ΑΙ_ 150/011 150 (α/α 20 του Πίνακα 1) για υπόγειο καλώδιο 3x150 γπιτι2 
ΑΙ + 50 πίγπ2 Ου Χ ΙΡ Ε

- Το χιτώνιο Α ί 120 - Α1_ 95/01) 95 (α/α 21 του Πίνακα 1) για υπόγειο καλώδιο 3x95 πηγπ2 ΑΙ + 
35 γππί2 Ου Χ ΙΡ Ε

- Το χιτώνιο ΑΙ_ 120 - ΟΙ) 50 (α/α 18 του Πίνακα 1) για υπόγειο καλώδιο 3x50 πίπί2 ΑΙ + 
35 γπγπ2 Ου Χ ΙΡ Ε

Για τη σύνδεση του συγκεντρικού ουδετέρου των υπογείων καλωδίων με μόνωση Χ ΙΡ Ε  με 
τον ουδέτερο του ΣΚ, δε χρησιμοποιούνται χιτώνια. Σύμφωνα με τις Τυποποιημένες 
Κατασκευές υ-23 και 11-123, ο συγκεντρικός ουδέτερος συνδέεται απευθείας (χωρίς τη
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μεσολάβηση χιτωνίου) με τον ουδέτερο του ΣΚ, με συνδετήρες διάτρησης (διακλάδωσης και 
παροχών).

7.9.4.2. Για τη σύνδεση των πόλων φάσεων του ΣΚ με τους αντίστοιχους πόλους υπογείων 
καλωδίων με μόνωση χάρτου τύπου ΝΑΚΒΑ, Προδιαγραφής (3Κ-232/01.06.1967, 
χρησιμοποιούνται τα εξής χιτώνια:

- Τ ο  χιτώνιο Α ί 120 - ΑΙ_ 150/01) 150 (α/α 20 του Πίνακα 1) για υπόγειο καλώδιο ΝΑΚΒΑ 
(3x150 + 70) γτιγτι2 ΑΙ

- Το χιτώνιο Α Ι 120 - ΑΙ_ 95/Ου 95 (α/α 21 του Πίνακα 1) για υπόγειο καλώδιο ΝΑΚΒΑ 
(3x95 + 50) γπιτι2 ΑΙ

-  Το χιτώνιο ΑΙ_ 120 - Ου 50 (α/α 18 του Πίνακα 1) για υπόγειο καλώδιο ΝΑΚΒΑ 4x50 γπ γπ2 ΑΙ.

Για τη σύνδεση του ουδετέρου του ΣΚ με τον ουδέτερο υπογείων καλωδίων τύπου ΝΑΚΒΑ, 
χρησιμοποιούνται τα εξής χιτώνια:

- Το χιτώνιο Α1_ 120 - Α1_ 95/Ου 95 (α/α 21 του Πίνακα 1) για την περίπτωση υπογείου 
καλωδίου ΝΑΚΒΑ (3x150 + 70) γπ γπ2 ΑΙ. Στην οπή στην οποία εισάγεται ο ουδέτερος του 
υπογείου καλωδίου τοποθετούνται πρόσθετοι κλώνοι από τον αγωγό αυτό, ώστε να 
υπάρχει καλύτερη εφαρμογή και να είναι αποτελεσματικότερη η σύνδεση. (Λόγω της 
σπανιότητας της περίπτωσης σύνδεσης αυτής, δεν κρίθηκε σκόπιμο να προδιαγραφεί 
ιδιαίτερο χιτώνιο).

- Τ ο  χιτώνιο ΑΙ_ 120 - Ου 50 (α/α 18 του Πίνακα 1) για την περίπτωση υπογείου καλωδίου 
ΝΑΚΒΑ με ουδέτερο 50 γπ γπ2 ΑΙ, δηλαδή (3x95 + 50) γπγπ2 ΑΙ και 4x50 γπ γπ2 ΑΙ.

Γενικότερα, επειδή η χρήση καλωδίων ΝΑΚΒΑ σε υπόγεια δικτύα ΧΤ της Διανομής έχει 
εγκαταλειφθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στην 
παρούσα παράγραφο εμφανίζονται στην πράξη σχετικά σπάνια.

7.9.4.3. Οι περιπτώσεις συνδέσεων πόλων του ΣΚ με μονοπολικά καλώδια ΑΙ και Ου των 
Προδιαγραφών ΚΚ 03.06/13.07.1993 και ΚΚ 03.05/13.07.1993 αντίστοιχα, και τα 
χιτώνια που χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις αυτές είναι τα ακόλουθα:

- Το χιτώνιο Α ι 120 - ΑΙ_ ΙδΟ/Ου 150 (α/α 20 του Πίνακα 1) χρησιμοποιείται για τη σύνδεση 
πόλων φάσεων του ΣΚ με μονοπολικά καλώδια 150 π ίπ ί2 ΑΙ σε αναχωρήσεις εναερίων Υ/Σ 
Διανομής.

- Το χιτώνιο ΑΙ_ 120 - ΑΙ_ 95/Ου 95 (α/α 21 του Πίνακα 1) χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του 
ουδετέρου του ΣΚ με μονοπολικά καλώδια 95 γπγπ2 Ου (π.χ. σύνδεση με τον ουδέτερο του 
μετασχηματιστή στην Τυποποιημένη Κατασκευή 5-57).

7.9.4.4. Τα παραπάνω χιτώνια είναι σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Νο 1/14.01.2000 της 
Προδιαγραφής (3Κ-272/03.02.1982. Στην επιφάνεια τους φέρουν επισήμανση των 
διατομών των αγωγών για τους οποίους είναι κατάλληλα.



ΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Νο 132 
ΔΜΚΛΔ/ΤΜΔΔ-16 
Έκδοση 1η/Μάρτιος 2001 
Σελίδα 15η
Αναθεώρηση σελίδας:

7.9.4.5. Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 7.9.3, το χιτώνιο Α 1 120 - Οϋ 50 χρησιμοποιεί
ται και για τη σύνδεση πόλων φάσεων και ουδετέρου του ΣΚ με γυμνούς αγωγούς 
50 γπ γπ2 Ου. Αυτή είναι και η κύρια χρήση του (οι περιπτώσεις χρήσης του για

σύνδεση του ΣΚ με πόλους ΑΙ υπογείων καλωδίων εμφανίζονται σπανιότερα στην πράξη). Για 
το λόγο αυτό, ο συμβολισμός του χιτωνίου αναφέρεται στην περίπτωση σύνδεσης με 
αγωγούς Ου.

7.9.4.6. Τα άκρα των αγωγών των υπογείων καλωδίων, πριν τοποθετηθούν στα χιτώνια για 
συμπίεση, στρογγυλοποιούνται με τις κατάλληλες πρέσες και μήτρες στρογγυλο
ποίησης (βλ. Κεφάλαιο IV).

7.9.5. Χιτώνιο νια τη σύνδεση πόλων Φάσεων καλωδίων παοογών. διατοιιήο 6 ιτιιτί2 
αωενόο και 16 πίΓη2 αωετέοου
(α/α 22 του Πίνακα 1)

Το χιτώνιο ΟΙΙ 6 - Ου 16 χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενός πόλου φάσης καλωδίου 
παροχής διατομής αγωγού 6 γπγπ2 με τεμάχιο κατάλληλου μήκους από πόλο φάσης καλωδίου 
παροχής διατομής αγωγού 16 γπγπ2.
Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η σύνδεση καλωδίου παροχής διατομής αγωγού 6 γπ π ί2 στο 
ΣΚ 4x120 ιτ ιγπ 2 ΑΙ + 25 γ π ιπ 2 ΑΙ, με χρήση του συνδετήρα με α/α 6 του Πίνακα 1 (το τμήμα 
πόλου φάσης συγκεντρικού καλωδίου 16 γπ γπ 2 Ου χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσο στοιχείο, 
δεδομένου ότι το εύρος διατομών του υπόψη συνδετήρα στη θέση δευτερεύουσας γραμμής 
είναι από 16 έως 35 γπ γπ2 - βλ. παράγραφο 7.5.1).

7.10. Θερυοσυστελλόυενοι σωλήνες (α/α 23 και 24 του Πίνακα 1)

7.10.1. Τα κοινά (μη προμονωμένα) χιτώνια εξαγωνικής συμπίεσης που τοποθετούνται σε 
γραμμές με ΣΚ ΧΤ, ανεξάρτητα από το σκοπό χρήσης τους (συνένωση / σύνδεση 
αγωγών πόλων ΣΚ μεταξύ τους, σύνδεσή τους με γυμνούς αγωγούς Ου, σύνδεσή τους

με υπόγεια ή μονοπολικά καλώδια ή σύνδεση μεταξύ πόλων φάσεων καλωδίων παροχών), 
μετά τη συμπίεσή τους, καλύπτονται από θερμοσυστελλόμενους σωλήνες κατάλληλου 
μεγέθους, με εσωτερική επίστρωση κόλλας, για λόγους μόνωσης και στεγανότητας.
Αντίθετα, όπως προαναφέρθηκε, στα προμονωμένα χιτώνια η μόνωση και η στεγανοποίηση 
της συνένωσης / σύνδεσης επιτυγχάνεται μέσω του μονωτικού περιβλήματος τους και έτσι 
δεν απαιτείται η τοποθέτηση θερμοσυστελλόμενων σωλήνων.

7.10.2. Κάθε θερμοσυστελλόμενος σωλήνας χαρακτηρίζεται από δύο αριθμούς (π.χ. θερμο- 
συστελλόμενος σωλήνας 25/8 ή 10/3). Ο πρώτος αριθμός δίνει την εσωτερική 
διάμετρο του σωλήνα σε γπ ιτ ι πριν από τη θερμοσυστολή. Ο δεύτερος, τη διάμετρο του

σωλήνα σε γπγπ  μετά από ελεύθερη θερμοσυστολή, δηλαδή μετά από θερμοσυστολή κατά την 
οποία η ακτινική συρρίκνωση του σωλήνα δεν εμποδίζεται από κάποιο αντικείμενο 
τοποθετημένο στο εσωτερικό του, π.χ. καλώδιο ή χιτώνιο. Εκφράζει την ελάχιστη διάσταση 
εξαρτήματος (π.χ. διάμετρο πόλου καλωδίου ή ελάχιστη εξωτερική διάσταση διατομής 
χιτωνίου, μετά τη συμπίεσή του) στην οποία μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ο 
θερμοσυστελλόμενος σωλήνας.

7.10.3. Σε όλα τα μη προμονωμένα χιτώνια που χρησιμοποιούνται για τη συνένωση / σύνδεση 
τόσο των αγωγών φάσεων και ουδετέρου όσο και του αγωγού Δημοτικού Φωτισμού 
του ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπ γπ 2 ΑΙ (μεταξύ τους ή με γυμνούς αγωγούς Ου ή με

υπόγεια ή μονοπολικά καλώδια) θα τοποθετούνται θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες 25/8, με 
εσωτερική επίστρωση κατάλληλης κόλλας (α/α 23 του Πίνακα 1). Οι σωλήνες αυτοί
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χρησιμοποιούνται επίσης και για την κάλυψη των αντίστοιχων χιτωνίων των ΣΚ 3x70 γπγπ2 ΑΙ 
+ 54,6 ιτιγτι2 ΑΑΑΟ + 25 γ ρ ιό 2 ΑΙ και 3x35 γπ ιτ ι2 ΑΙ + 54,6 π ίγπ 2 ΑΑΑΟ + 25 Γπιτι2 ΑΙ. Τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των σωλήνων καθορίζονται από την Προδιαγραφή «3Κ-273/11.02.1986, που 
αναφέρεται σε θερμοσυστελλόμενους τερματισμούς καλωδίων ΧΤ (ικανοποιούν τις τεχνικές 
απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο Μέρος Β της Προδιαγραφής για σωλήνες τύπου ΡΚΜ).

7.10.4. Στο χιτώνιο σύνδεσης πόλων φάσεων καλωδίων παροχών της παραγράφου 7.9.5 
τοποθετείται θερμοσυστελλόμενος σωλήνας 10/3 με εσωτερική επίστρωση κόλλας 
(α/α 24 του Πίνακα 1).

7.10.5. Οι θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες 25/8 με εσωτερική επίστρωση κόλλας είναι υλικά για 
τα οποία γίνονται ιδιαίτερες προμήθειες και έχουν ΚΥ 432006104. Ωστόσο, ειδικά οι 
θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη χιτωνίων

σύνδεσης πόλων φάσεων των ΣΚ με πόλους φάσεων υπογείων καλωδίων ΧΤ αποτελούν 
μέρος της απαρτίας τερματισμού των καλωδίων.
Οι θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες 10/3 με εσωτερική επίστρωση κόλλας αποτελούν, μαζί με τα 
χιτώνια ΟΙ) 6 - ΟΙ) 16, απαρτίες σύνδεσης πόλων φάσεων καλωδίων παροχών, διατομής 
6 γπ π ί2 Ου αφενός και 16 γπ γπ2 Ου αφετέρου (κάθε απαρτία περιλαμβάνει ένα χιτώνιο και ένα 
τεμάχιο σωλήνα κατάλληλου μήκους).

7.10.6. Στοιχεία για το απαιτούμενο μήκος των θερμοσυστελλόμενων σωλήνων και για τον 
τρόπο τοποθέτησής τους δίνονται στο Κεφάλαιο IV.

7.11. Συνδετήοεο παραλλήλων αυλάκων (α/α 25 και 26 και του Πίνακα 1)

Για τη σύνδεση των αγωγών των πόλων του ΣΚ 4x120 γπ γπ 2 ΑΙ + 25 γπ γπ2 ΑΙ με γυμνούς 
αγωγούς ΑΙ (κατασκευή ΡΟ-39ΙΙΙ) χρησιμοποιούνται, σε όλες τις περιπτώσεις, συνδετήρες 
παραλλήλων αυλάκων της Προδιαγραφής ΕΚ 03.20/17.01.1995.
Οι δυνατές περιπτώσεις τέτοιων συνδέσεων και τα αντίστοιχα μεγέθη των συνδετήρων που 
χρησιμοποιούνται είναι τα εξής:

Διατομή (ονομαστική) 
αγωγού πόλου 

ΣΚ 4x120 πίπί2 ΑΙ + 25 Γηιτι2 ΑΙ

Διατομή (ισοδύναμη) 
γυμνού αγωγού ΑΙ

Μέγεθος συνδετήρα 
παραλλήλων αυλάκων 

της Προδιαγραφής 
ΕΚ 03.20/17.01.1995

120 ΓΠΓΠ2 50 ΓΠΓΠ2 Β3
120 ΓΠΓΠ2 35 ΓΠΠΊ2 Β3
120 ΓΠΓΠ2 16 ΓΠΓΠ2 Β3
25 γπ π ί2 16 ΠΊΠΊ2 Α1

7.12. Ειδικοί οευυατοδότεο (α/α 27 και 28 του Πίνακα 1)

7.12.1. Χρησιμοποιούνται στις Τυποποιημένες Κατασκευές 5-49 και 5-51 του ΕΤΚΔ για τη 
διευκόλυνση της εκμετάλλευσης γραμμών με ΣΚ ΧΤ (τοποθέτηση γειώσεων, βραχυ- 
κυκλώσεων και προσωρινών γεφυρώσεων).
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Στους πόλους φάσεων και ουδετέρου του ΣΚ 4x120 γπ γπ2 ΑΙ + 25 γπ γπ2 ΑΙ τοποθετείται ο 
ειδικός ρευματοδότης με α/α 27 του Πίνακα 1, ενώ στον πόλο Δημοτικού Φωτισμού ο ειδικός 
ρευματοδότης με α/α 28.
Η μορφή των ειδικών ρευματοδοτών φαίνεται ενδεικτικά στο Σχέδιο 7.

7.12.2. Οι ρευματοδότες αυτοί είναι σύμφωνοι με την αναθεωρημένη Τεχνική Περιγραφή 
ΔΜΚΛΔ-153/19.11.1999. Η παλαιότερη, πρώτη έκδοση, της Τεχνικής Περιγραφής 
ΔΜΚΛΔ-153/15.12.1992 προέβλεπε δύο μεγέθη ειδικών ρευματοδοτών:

- το μέγεθος 35-70 γπγπ2 το οποίο είναι κατάλληλο για τους πόλους φάσεων και ουδετέρου 
των ΣΚ 3x70 γπ ιτ )2 ΑΙ + 54,6 γπ π ί2 ΑΑΑΟ + 25 γπ γπ2 ΑΙ και 3x35 γπ γπ2 ΑΙ + 54,6 γπγπ2 ΑΑΑΟ + 
25 γπ γπ 2 ΑΙ

- το μέγεθος 25 γπ γπ2 το οποίο είναι κατάλληλο για τους αγωγούς του Δημοτικού Φωτισμού 
των ΣΚ.

Η αναθεώρηση της Τεχνικής Περιγραφής έγινε για τους εξής λόγους:

- Για να προστεθεί το μέγεθος 120 ιτ ιιτ ι2, κατάλληλο για τους πόλους φάσεων και ουδετέρου 
του ΣΚ 4x120 γπ γπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ.

- Για να καθιερωθούν τεχνικές βελτιώσεις του υλικού (κυρίως ως προς τη διηλεκτρική του 
αντοχή) και για να εναρμονιστούν οι δοκιμές του με τις πλέον πρόσφατες αναθεωρήσεις 
αντίστοιχων Προδιαγραφών Ευρωπαϊκών χωρών.

7.12.3. Τα αποθέματα ειδικών ρευματοδοτών κατάλληλων για αγωγούς Δημοτικού Φωτισμού 
ΣΚ τα οποία είχε προμηθευτεί η Διανομή βάσει της παλαιότερης έκδοσης της 
Τεχνικής Περιγραφής, θα χρησιμοποιούνται και σε γραμμές με ΣΚ 4x120 ιηιη2 ΑΙ + 25

π ίγπ 2 ΑΙ μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων τους.

7.12.4. Η χρήση των ειδικών ρευματοδοτών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν 
με το ΔΜΚΛΔ/Φ.288.6/1860/02.08.1995. Τα παρελκόμενα που χρησιμοποιούνται ήδη για 
τους ειδικούς ρευματοδότες του ΣΚ 3x70 γπ γπ2 ΑΙ + 54,6 γπ γπ 2 ΑΑΑΟ + 25 (π π ί 2 ΑΙ

(μονοπολικές γέφυρες, συσκευές βραχυκύκλωσης και συσκευές γείωσης) είναι κατάλληλα 
και για τους ειδικούς ρευματοδότες του ΣΚ 4x120 γπ π ί2 ΑΙ + 25 γπ γπ2 ΑΙ. Ωστόσο, θα πρέπει να 
επισημανθεί ότι το επιτρεπόμενο φορτίο λειτουργίας των μονοπολικών γεφυρών είναι 200 Α, 
δηλαδή σημαντικά μικρότερο από το αντίστοιχο φορτίο των αγωγών φάσεων του ΣΚ (280 Α). 
Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη χρήση των μονοπολικών γεφυρών 
για προσωρινές γεφυρώσεις.

7.13. Τερματισμοί από θεουοσυστελλόιιενο υλικό (α/α 29 του Πίνακα 1)

Για τη σύνδεση του ΣΚ 4x120 π ίπ ί2 ΑΙ + 25 γπ γπ2 ΑΙ με υπόγεια καλώδια με μόνωση Χ ΙΡ Ε  
(Τυποποιημένες κατασκευές υ-23 και υ-123 του ΕΤΚΔ) ή με μόνωση χάρτου, 
χρησιμοποιούνται, μαζί με τα κατάλληλα χιτώνια (παράγραφος 7.9.4), τερματισμοί από 
θερμοσυστελλόμενο υλικό της Προδιαγραφής 6Κ-273/11.02.1986/Μέρος Β-Μέγεθος I (α/α 29 
του Πίνακα 1). Οι ίδιοι τερματισμοί χρησιμοποιούνται και για τις αντίστοιχες συνδέσεις ΣΚ 
3x70 γπ γπ 2 ΑΙ + 54,6 γπ γπ 2 ΑΑΑΟ + 25 γπ ιτ ι2 ΑΙ.
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7.14. Προεξένοντα πλαίσια (α/α 30 του Πίνακα 1)

Για λόγους αισθητικής των δικτύων, σε γραμμές με ΣΚ ΧΤ θα αποφεύγεται η χρήση 
πλαισίων. Εάν είναι αναπόφευκτο, θα χρησιμοποιείται προεξέχον πλαίσιο για ΣΚ ΧΤ της 
Προδιαγραφής (3Κ-279/04.10.1984 (α/α 30 του Πίνακα 1), αντί του στηρίγματος ανάρτησης 
(α/α 1 του Πίνακα 1). Χρήση πλαισίων μεγαλύτερου μεγέθους θα γίνεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις.

7.15. Λοιπά υλικά εναερίων γραμιιών ιιε ΣΚ 4x120 πίπί2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ
(α/α 31 έως 36 του Πίνακα 1)

Εκτός από τα υλικά των παραγράφων 7.1 έως και 7.14, για την κατασκευή εναερίων γραμμών 
ΧΤ με ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπ γπ 2 ΑΙ χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τις Τυποποιημένες 
Κατασκευές του καλωδίου αυτού (βλ. Κεφάλαιο V), και τα ακόλουθα μικρούλικά, τα οποία 
ήδη προμηθεύεται η Διανομή για άλλες χρήσεις:

- Κοχλιοσυνδετήρες με εγκοπή, Προδιαγραφής (3Κ-88/07.09.1983/Είδη 4 και 2 (α/α 31 και 32 
του Πίνακα 1 - βλ. και παράγραφο 7.9.3)

- Κοχλίες με περικόχλιο Μ20, Προδιαγραφής ΘΚ-117/12.02.1981, κατάλληλου μήκους (α/α 33 
του Πίνακα 1)

- Κοχλιωτά στελέχη Μ20, Προδιαγραφής ΘΚ-117/12.02.1981, κατάλληλου μήκους (α/α 34 του 
Πίνακα 1)

- Περικόχλιο τετράγωνο, Μ20, Προδιαγραφής ΟΚ-117/12.02.1981 (α/α 35 του Πίνακα 1)
- Παράκυκλος τετράγωνος 60 γπγπ  χ  60 γπ γπ , οπής 22 γπ γπ , Προδιαγραφής <3Κ- 

136/11.05.1984/Είδος 2 (α/α 36 του Πίνακα 1).

8 . Τρόποο προυήθειαο και Προδιαγραφές του ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ +  25 πίγπ2 ΑΙ και των 
νέων εΕαρτηιιάτων του

8.1. Για το ΣΚ 4x120 γπ π ί2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ (ΚΥ 411003802) συντάχθηκε η Τεχνική Περιγραφή 
ΔΜΚΛΔ-211/29.05.1997 και βάσει αυτής ανατέθηκε η προμήθεια της πρώτης ποσότητας 
του καλωδίου στους εγχώριους κατασκευαστές. Έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες

εργαστηριακές δοκιμές και η παραλαβή της ποσότητας της πρώτης δοκιμαστικής χρήσης. 
Στο εξής η προμήθειά του θα γίνεται με όμοιο τρόπο με την προμήθεια των λοιπών καλωδίων 
Διανομής.

8.2. Για την προμήθεια των πρώτων ποσοτήτων των κυριοτέρων από τα νέα εξαρτήματα 
που καθιερώνονται για τις γραμμές ΧΤ με ΣΚ 4x120 π ίπ ί2 ΑΙ + 25 π ίπ ί2 ΑΙ έγινε 
διερεύνηση της διεθνούς αγοράς. Συγκεκριμένα, ζητήθηκαν τεχνικά στοιχεία και

οικονομικές προσφορές από δόκιμους οίκους του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν εμπειρία από 
την κατασκευή παρόμοιων εξαρτημάτων (εξαρτημάτων τέρματος και ανάρτησης για 
συνεστραμμένα καλώδια αυτοφερόμενου τύπου, συνδετήρες ΣΚ με τεχνικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά όμοια με αυτά που περιγράφονται στην παράγραφο 7.5 κλπ). Ακολούθως, 
επιμερίστηκε η προμήθεια κάθε εξαρτήματος, στους οίκους για τους οποίους κρίθηκε, με 
βάση τα τεχνικά στοιχεία που προσκόμισαν, ότι διαθέτουν ή μπορούν να κατασκευάσουν (με 
μικρές σχετικά προσαρμογές και τροποποιήσεις εξαρτήματος για το οποίο έχουν παραγωγή 
σειράς) εξάρτημα κατάλληλο για το ΣΚ 4x120 γπ π ί2 ΑΙ + 25 γπ γπ2 ΑΙ, που προμηθεύεται η 
Διανομή και για τη χρήση (τανύσεις, τρόπος τοποθέτησης κλπ) για την οποία το προορίζει.
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Ακολούθως προωθήθηκε η διεξαγωγή διερευνητικών δοκιμών σε δείγματα των εξαρτημάτων 
που επελέγησαν, βάσει προσωρινών Τεχνικών Περιγραφών δοκιμών που συντάχτηκαν από τη 
ΔΜΚΛΔ.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε έχει τους εξής στόχους:

- Να εξασφαλιστεί ότι τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά το πρώτο στάδιο 
εγκαταστάσεων του ΣΚ 4x120 γπ π ί2 ΑΙ + 25 γπ ιτ ι2 ΑΙ θα έχουν ικανοποιητική ποιότητα, ώστε 
να αποφευχθούν τυχόν τεχνικά προβλήματα κατά την εγκατάσταση και λειτουργία 
εναερίων γραμμών ΧΤ με το καλώδιο αυτό. Επίσης, να αποφευχθούν, στο μέτρο του 
δυνατού, καθυστερήσεις στον αρχικό εφοδιασμό της Διανομής με εξαρτήματα του ΣΚ.

- Να αποκτηθεί διευρυμένη εμπειρία από τις διερευνητικές δοκιμές και από τη χρήση 
εξαρτημάτων διαφόρων κατασκευαστών, η οποία θα αξιοποιηθεί για τη σύνταξη Τεχνικών 
Περιγραφών των εξαρτημάτων. Με βάση τις Τεχνικές Περιγραφές αυτές θα γίνεται η 
προμήθειά τους στο μέλλον, μέσω διαγωνισμών προμήθειας.

Συγκεκριμένα, τα νέα εξαρτήματα, η προμήθεια των οποίων έγινε σύμφωνα με τα παραπάνω, 
είναι τα ακόλουθα (αναφέρεται ο αντίστοιχος α/α του Πίνακα 1):

- Σφιγκτήρας ανάρτησης (α/α 2)
- Σφιγκτήρας τέρματος (α/α 4)
- Συνδετήρες διακλάδωσης και παροχών (α/α 5 και 6)
- Επιστόμια (καλύμματα) άκρων αφαιρούμενου τύπου (α/α 9 και 10)
- Προμονωμένα χιτώνια εξαγωνικής συμπίεσης (α/α 14 και 15)

8.3. Για τα νέα εξαρτήματα με απλούστερο σχεδίασμά, καθώς και για τα εξαρτήματα τα 
οποία υποκαθιστούν άλλα παρόμοια (ένδειξη Τ στον Πίνακα 1), δεν ακολουθήθηκε η 
διαδικασία της παραγράφου 8 .2 .

Συγκεκριμένα, για τα ακόλουθα εξαρτήματα του Πίνακα 1 προωθείται η προμήθεια μέσω 
διαγωνισμών κυρίως, βάσει Τεχνικών Περιγραφών που συντάχθηκαν (ή συμπληρωμάτων 
υφιστάμενων Προδιαγραφών ή τροποποιήσεων τεχνικών απαιτήσεων, βάσει των οποίων 
γινόταν παλαιότερες προμήθειες):

- Μη προμονωμένα χιτώνια (α/α 16, 18, 20 και 21)
- Απαρτία σύνδεσης πόλων φάσεων συγκεντρικών καλωδίων παροχών 6 πίπί2 Ου αφενός 

και 16 πίπί2 Ου αφετέρου (α/α 22 και 24)
- Εξάρτημα ανάρτησης χαλαρού ΣΚ (α/α 11 και 12)
- Ταινία συγκράτησης πλεξούδας (α/α 13)

8.4. Ομοίως, η προμήθεια ειδικών ρευματοδοτών πόλων 120 γπγπ2 ΑΙ του ΣΚ (α/α 27 του 
Πίνακα 1) προωθείται μέσω διαγωνισμού, βάσει της αναθεωρημένης Τεχνικής 
Περιγραφής ΔΜΚΛΔ-153/19.11.1999, λόγω του ότι υπάρχει εμπειρία από την παλαιότερη

προμήθεια και χρήση παρόμοιων ειδικών ρευματοδοτών για το ΣΚ 3x70 γπγπ2 ΑΙ + 54,6 γππί2 
ΑΑΑΟ + 25 γππί2 ΑΙ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΡΓΑΛΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΟΝ 
ΜΕ ΣΚ 4x120 γππί2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ

9. Γενικά

Τα κύρια εργαλεία και ο εξοπλισμός που απαιτούνται για τις εργασίες κατασκευής εναερίων 
γραμμών ΧΤ με ΣΚ 4x120 γπ γπ 2 ΑΙ + 25 π ίγπ 2 ΑΙ (εκτύλιξη, ανάρτηση, τάνυση, κατασκευή 
γεφυρώσεων, σύνδεση καλωδίων παροχών και υπογείων καλωδίων κλπ) φαίνονται στον 
Πίνακα 3.
Τα περισσότερα από αυτά, χρησιμοποιούνται από τη Διανομή για τις αντίστοιχες εργασίες 
εναερίων γραμμών ΧΤ με γυμνούς αγωγούς ή με ΣΚ αναρτημένου τύπου, ωστόσο, ορισμένα 
είναι νέα για τη Διανομή.
Στη συνέχεια αναλύονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των νέων εργαλείων και εξοπλισμού 
καθώς και ο τρόπος χρήσης τους. Επίσης γίνεται αναφορά σε στοιχεία σχετικά με τη χρήση 
των κυριότερων από τα λοιπά εργαλεία και εξοπλισμό.

10. Νέα εργαλεία και εξοπλισμός - Χαρακτηριστικά - Τρόπος γοήσης

Τρία από τα εργαλεία του Πίνακα 3 (α/α 8, 9 και 10) είναι νέα για τη Διανομή. Η καθιέρωσή 
τους είναι αναγκαία λόγω της έναρξης χρήσης του ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 ιππί2 ΑΙ στα 
εναέρια δίκτυα ΧΤ της Διανομής.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά καθώς και στοιχεία σχετικά με τον τρόπο χρήσης των 
εργαλείων αυτών δίνονται στη συνέχεια.

10.1. Αρπάνη δικτυωτή (κάλτσα) με σύνδεσυο. εκτύλιΕηο του ΣΚ 4x120 πίπί2 ΑΙ +
25 πίπί2 ΑΙ
(α/α 8 του Πίνακα 3)

10.1.1. Η δικτυωτή αρπάγη είναι κατάλληλου μεγέθους για τη σταθερή συγκράτηση της 
πλεξούδας του ΣΚ 4x120 πίπί2 ΑΙ + 25 πίπί2 ΑΙ, κατά την εκτύλιξη. Δεν είναι κατάλληλη 
για την εκτύλιξη άλλων καλωδίων ή αγωγών που χρησιμοποιούνται από τη Διανομή.

Προκειμένου να γίνει η εκτύλιξη, η πλεξούδα του ΣΚ εισάγεται στο ανοικτό άκρο της 
αρπάγης. Το άλλο άκρο της αρπάγης είναι διαμορφωμένο σε βρόχο, ο οποίος προσαρμόζεται 
στο ένα άκρο του περιστρεφόμενου συνδέσμου μέσω κοχλιωτού στελέχους. Τα δύο άκρα 
του συνδέσμου έχουν τη δυνατότητα να περιστρέφονται, ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, 
ώστε να αποφεύγεται η στρέψη και η παραμόρφωση της πλεξούδας του ΣΚ κατά τη διάρκεια 
της εκτύλιξης.
Στο άκρο του συνδέσμου στο οποίο δεν προσαρμόζεται η δικτυωτή αρπάγη του ΣΚ, 
τοποθετείται το σχοινί ή βοηθητικό συρματόσχοινο, μέσω του οποίου γίνεται η εκτύλιξη, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο IV της παρούσας Οδηγίας.
Τόσο η αρπάγη όσο και ο σύνδεσμος είναι από γαλβανισμένο χάλυβα.
Η μορφή του συγκροτήματος δικτυωτής αρπάγης - περιστρεφόμενου συνδέσμου δίνεται 
ενδεικτικά στο Σχέδιο 8.

10.1.2. Το εφελκυστικό φορτίο που αναπτύσσεται στο σύστημα αρπάγης - συνδέσμου, κατά 
την εκτύλιξη, δεν υπερβαίνει τα 300 όβΝ ή, σε ακραίες περιπτώσεις, τα 400 ϋ3Ν.
Ο ελάχιστος επιτρεπόμενος συντελεστής ασφαλείας, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία είναι 4 (ΠΔ 377/1993, άρθρο 14, Παράρτημα I, παράγρ. 4.1.2.5 δ)).



ΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Νο 132 
ΔΜΚΛΔ/ΤΜΔΔ-16 
Έκδοση 1η/Μάρτιος 2001 
Σελίδα 21η 

________ Αναθεώρηση σελίδας:

Έτσι, η Τεχνική Περιγραφή ΔΜΚΛΔ-254/01.06.2000, σύμφωνα με την οποία θα γίνεται στο 
μέλλον η προμήθεια του εργαλείου αυτού, προβλέπει ονομαστικό φορτίο λειτουργίας 400 ά3Ν 
με συντελεστή ασφαλείας 4.

10.1.3. Η πρώτη προμήθεια της δικτυωτής αρπάγης με σύνδεσμο για την εκτύλιξη του ΣΚ 
4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ, όπως και των κυριότερων εξαρτημάτων του ΣΚ 
(βλ. παράγρ. 8), έγινε από οίκο του εξωτερικού, μετά από διερεύνηση της διεθνούς 

αγοράς.
Σημειώνουμε ότι ο προμηθευτής της πρώτης ποσότητας δήλωσε ότι το ελάχιστο 
εφελκυστικό φορτίο αστοχίας της δικτυωτής αρπάγης είναι 4500 ά3Ν και του συνδέσμου 
9600 άβΝ. (Σε εργαστηριακές δοκιμές που διενεργήθηκαν από τη ΔΕΗ το εφελκυστικό φορτίο 
του συστήματος αρπάγης - συνδέσμου αυξήθηκε μέχρι τα 2100 οΙβΝ χωρίς να παρατηρηθεί 
αστοχία).

10.2. Αρπάγη αυτοσφιννόμενη (πιάστοα) τάνυσης του ΣΚ 4x120 πίπί2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ
(α/α 9 του Πίνακα 3)

10.2.1. Η αρπάγη τάνυσης (οοιηθ3ΐοη9 9ΐϊρ) είναι χαλύβδινη και έχει τη μορφή που φαίνεται 
στο Σχέδιο 9.
Κάθε σιαγόνα της φέρει αύλακα σχήματος κυκλικού τόξου. Οι αύλακες φέρουν λεπτή 

επιφανειακή οδόντωση, κατάλληλη για τη συγκράτηση των τανυόμενων πόλων του ΣΚ 4x120 
γπγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ.
Η αρπάγη είναι αυτοσφιγγόμενου τύπου. Αυτό σημαίνει ότι, όταν αυξάνεται η ελκτική δύναμη 
της τάνυσης του ΣΚ, αντίστοιχα αυξάνεται και η σύσφιξη που ασκούν οι σιαγόνες στους 
τανυόμενους πόλους του ΣΚ.
Αρχικά, οι σιαγόνες είναι κλειστές, λόγω επενέργειας των ελατηρίων της αρπάγης. Το 
άνοιγμα των σιαγόνων για την εισαγωγή των τανυόμενων πόλων γίνεται μέσω πίεσης με το 
χέρι. Ακολούθως, εισάγονται στις αύλακες των σιαγόνων οι τρεις πόλοι των φάσεων και ο 
πόλος του ουδετέρου (οι τέσσερις τανυόμενοι πόλοι), ενώ ο πόλος του Δημοτικού Φωτισμού 
(μη τανυόμενος) παραμένει εκτός της αρπάγης. Ακολούθως, μετά την απομάκρυνση της 
πίεσης του χεριού, τα ελατήρια κλείνουν τις σιαγόνες και προκαλούν μια αρχική σύσφιξη 
των τανυόμενων πόλων του ΣΚ η οποία είναι αναγκαία για να αποφευχθεί η αρχική ολίσθησή 
τους κατά την έναρξη της τάνυσης.
Η αρπάγη αυτή, λόγω του σχήματος και των διαστάσεών της, είναι κατάλληλη για την 
τάνυση μόνο του ΣΚ 4x120 πίπί2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ .

10.2.2. Ως προς τη μηχανική καταπόνηση της αρπάγης ισχύουν τα εξής :
Η μέγιστη τάνυση σε πλήρη επιφόρτιση του ΣΚ 4x120 γππί2 ΑΙ + 25 πίπί2 ΑΙ, σύμφωνα 
με την ΟΔ Νο 131 είναι 969 ά3Ν. Ωστόσο, στο καλώδιο αυτό δεν εφαρμόζεται 

προτάνυση σύμφωνα με την παραπάνω Οδηγία. Επιπλέον, κατά την εγκατάστασή του δεν 
επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες ανάλογες με εκείνες της πλήρους επιφόρτισης (π.χ. 
δεν υπάρχει στρώμα πάγου στο καλώδιο, κατά κανόνα η θερμοκρασία δεν είναι κάτω των 
0°0). Έτσι, η μέγιστη εφελκυστική δύναμη στο καλώδιο, η οποία καταπονεί και την αρπάγη 
τάνυσης, κατά τη φάση της εγκατάστασης, πρακτικά δεν υπερβαίνει τα 500 - 550 ϋβΝ στις 
συνήθεις περιπτώσεις και τα 692 ΰβΝ σε ακραία περίπτωση (εφαρμογή τάνυσης 05-10Ε σε 
περιοχές όπου εφαρμόζεται η ελαφριά επιφόρτιση, με θερμοκρασία περιβάλλοντος 0°0 και 
άνεμο 5 Βθ3ϋίθΓΐ).
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10.2.3. Ο ελάχιστος επιτρεπόμενος συντελεστής ασφαλείας της αρπάγης σε ελκτική δύναμη, 
έναντι αστοχίας (ολίσθησης ή καταστροφής της μόνωσης του καλωδίου, μόνιμης 
παραμόρφωσης της αρπάγης ή θραύσης οποιουδήποτε εξαρτήματος της), σύμφωνα με

την ισχύουσα νομοθεσία, είναι 1,5 (ΠΔ 377/1993, άρθρο 14, Παράρτημα I, παράγρ. 4.1.2.3 α).
Η Τεχνική Περιγραφή ΔΜΚΛΔ-233/09.2000, σύμφωνα με την οποία θα προμηθευόμαστε στο 
μέλλον το εργαλείο αυτό, προβλέπει ελάχιστο φορτίο λειτουργίας 750 άβΝ (έτσι ώστε να 
υπάρχει περιθώριο ανάληψης μεγαλύτερων δυνάμεων τάνυσης σε σύγκριση με αυτές που 
αναφέρθηκαν στην παράγραφο 10.2.2 , λόγω π.χ. μελλοντικής καθιέρωσης αρδευτικών 
τανύσεων) με συντελεστή ασφαλείας 1,5.

10.2.4. Και για το εργαλείο αυτό, η πρώτη προμήθεια έγινε από οίκο του εξωτερικού μετά 
από διερεύνηση της διεθνούς αγοράς.
Σε εργαστηριακές δοκιμές που έγιναν από τη ΔΕΗ, διαπιστώθηκε ότι το εφελκυστικό 

φορτίο αστοχίας της αρπάγης της προμήθειας αυτής είναι 1700 03Ν (το οποίο αντιστοιχεί σε 
ελάχιστο συντελεστή ασφαλείας 2,5).

10.3. Σφηνοειδής υονωτικόο διαγωοιστήοας φάσεων του ΣΚ (α/α 10 του Πίνακα 3)

10.3.1. Στο ΣΚ 4x120 π ίγγ ι2 ΑΙ + 25 π ίπ ί2 ΑΙ και γενικότερα στα ΣΚ αυτοφερόμενου τύπου 
τανύονται τέσσερις πόλοι, με αποτέλεσμα να συσφίγγονται μεταξύ τους. Έτσι, εάν 
απαιτηθεί η απομάκρυνση κατά λίγα εκατοστά ενός πόλου από τους άλλους σε

τανυσμένο τμήμα του καλωδίου, π.χ. για την τοποθέτηση συνδετήρα διακλάδωσης ή 
παροχών, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν διαχωριστήρες φάσεων.
Σημειώνεται ότι και για τα ΣΚ 3x70 ιτ ιγπ 2 ΑΙ + 54,6 γπ ιτ ι2 ΑΑΑΟ + 25 π ίγπ 2 ΑΙ και 3x35 γπ γπ 2 ΑΙ +
54,6 γπγπ2 ΑΑΑΟ + 25 γπ γπ 2 ΑΙ είχαν καθιερωθεί διαχωριστήρες φάσεων (δύο διαφορετικοί 
τύποι με ΚΥ 430017202 και 430018541). Ωστόσο, λόγω του ότι στα καλώδια αυτά δε 
συσφίγγονται οι πόλοι μεταξύ τους κατά την τάνυση (τανύεται μόνο ο ουδέτερος), η μικρή 
απομάκρυνση των πόλων ήταν δυνατό να γίνει με το χέρι και για το λόγο αυτό οι 
διαχωριστήρες αυτοί δε χρήσιμοποιήθηκαν ευρέως.

10.3.2. Οι διαχωριστήρες φάσεων που θα χρησιμοποιούνται σε γραμμές με ΣΚ 4x120 π ίγπ 2 ΑΙ 
+ 25 γπ γπ2 ΑΙ αποτελούνται από δύο σφήνες από μονωτικό συνθετικό υλικό, που 
συνδέονται μεταξύ τους με σχοινί, όπως φαίνεται στο Σχέδιο 10.

Οι παράπλευρες επιφάνειες των σφηνών έχουν ειδικές υποδοχές (εγκοπές) στις οποίες 
τοποθετείται και συγκροτείται ο πόλος του καλωδίου που απομακρύνεται από τους 
υπόλοιπους, ώστε να διευκολυνθούν οι εργασίες που θα εκτελεστούν σ’αυτόν (κατά κανόνα, 
τοποθέτηση συνδετήρα διακλάδωσης ή παροχών).
Οι διαχωριστήρες αυτοί μπορούν να χρησιμοποιούνται και σε γραμμές με ΣΚ 3x70 πίπί2 
ΑΙ + 54,6 γτιγτι2 ΑΑΑΟ + 25 πίγπ2 ΑΙ και 3x35 γππγι2 ΑΙ + 54,6 γπγπ2 ΑΑΑΟ + 25 πίπί2 ΑΙ καθώς και 
σε γραμμές με ΣΚ Μέσης Τάσης, όταν απαιτείται. Αντίθετα, οι διαχωριστήρες που είχαν 
καθιερωθεί παλαιότερα (παράγρ. 10.3.1) δεν ενδείκνυται να χρησιμοποιούνται για το ΣΚ 
4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ (δεν είναι ιδιαίτερα λειτουργικοί για το καλώδιο αυτό). 
Αναλυτικότερα στοιχεία για τον τρόπο χρήσης των διαχωριστήρων του ΣΚ 4x120 γππί2 
ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ δίνονται στο Κεφάλαιο IV της παρούσας Οδηγίας (Εγκατάσταση συνδετήρων 
διακλάδωσης και παροχών).

10.3.3. Λόγω του ότι οι σφηνοειδείς μονωτικοί διαχωριστήρες είναι εργαλείο απλού σχετικά 
σχεδιασμού, συντάχθηκε Τεχνική Περιγραφή τους (ΔΜΚΛΔ-252/02.2000) και η 
προμήθειά τους έγινε εξαρχής μέσω διαγωνισμού.
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11· Στοιχεία σχετικά αε τον τρόπο χρήσης των λοιπών εοναλείων και εΕοπλισυού

Για ορισμένα από τα λοιπά εργαλεία και εξοπλισμό του Πίνακα 3, επισημαίνονται τα εξής 
στοιχεία σχετικά με τη χρήση τους κατά την κατασκευή γραμμών με ΣΚ 4x120 γπ γπ2 ΑΙ + 25 
π ίπ ί2 ΑΙ:

11.1. Εκτυλίκτρια ιιε σύστπυα πέδησης του στροωείου (α/α 1 του Πίνακα 3)

11.1.1. Για την επιλογή της εκτυλίκτριας είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των στροφείων του καλωδίου (διαστάσεις, βάρος). Ενδεικτικά 
στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά αυτά δίνονται στην παράγραφο 1 της

παρούσας Οδηγίας, ενώ οι μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις των στροφείων αναφέρονται 
στην Τεχνική Περιγραφή ΔΜΚΛΔ - 211/29.05.1997 (παράγραφο 8).

11.1.2. Είναι προτιμότερο η εκτυλίκτρια να είναι τροχήλατη, για να διευκολύνεται η μεταφορά 
του στροφείου από την αποθήκη στον τόπο των έργων καθώς και οι πιθανές 
μετακινήσεις του στις διάφορες θέσεις εκτύλιξης.

Επιπλέον, ενδείκνυται να έχει σύστημα πέδησης του στροφείου, για διευκόλυνση του 
χειρισμού της και την αποφυγή φθοράς της μόνωσης του καλωδίου λόγω συρσίματός του 
στο έδαφος.

11.1.3. Για τα στροφεία των πρώτων ποσοτήτων του ΣΚ 4x120 γτιγπ2 ΑΙ + 25 π ίπ ί2 ΑΙ, των 
οποίων η προμήθεια γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 8 της παρούσας, είναι 
κατάλληλη η εκτυλίκτρια που χρησιμοποιείται για τα ΣΚ ΜΤ (βλ. Πίνακα 3).

11.2. Μηχανικός εργάτης (α/α 2 του Πίνακα 3)

11.2.1. Για την εκτύλιξη του ΣΚ 3x70 γπ γπ2 ΑΙ + 54,6 γπ γπ2 ΑΑΑΟ + 25 γπ γπ2 ΑΙ δεν προβλέπεται 
η χρήση μηχανικού εργάτη, σύμφωνα με την Οδηγία κατασκευής γραμμών με το 
καλώδιο αυτό (ΔΜΚΛΔ/Φ.288.4/1085/01.04.1985). Ωστόσο, κατά την εκτύλιξη του ΣΚ

4x120 γπ γπ2 ΑΙ + 25 γπ γπ2 ΑΙ η χρήση μηχανικού εργάτη διευκολύνει σημαντικά τις εργασίες, 
λόγω του ότι το καλώδιο αυτό είναι βαρύτερο (1,90 ϋβΝ/πι έναντι 1,18 άβΝ/πι του ΣΚ 3x70 
γπ γπ2 ΑΙ + 54,6 γπ γπ2 ΑΑΑΟ + 25 γπγτι2 ΑΙ) και συνεπώς είναι δυσχερέστερη η εκτύλιξη του με 
τα χέρια. Επιπρόσθετα, η χρήση μηχανικού εργάτη, σε συνδυασμό με τη χρήση εκτυλίκτριας 
με σύστημα πέδησης του στροφείου (βλ. παράγρ. 11.1), έχει ως αποτέλεσμα τον καλύτερο 
έλεγχο των εργασιών εκτύλιξης και εξασφαλίζει την αποφυγή συρσίματός του καλωδίου στο 
έδαφος.

11.2.2. Το τύμπανο του μηχανικού εργάτη πρέπει να είναι κατάλληλου μεγέθους για την 
περιτύλιξη σχοινιού ή συρματόσχοινου (βλ. επόμενη παράγραφο 11.4) μήκους 
500 - 550 γπ. Με το μήκος αυτό (δηλαδή όχι μικρότερο από το μήκος του ΣΚ στο

στροφείο), η εκτύλιξη ενός στροφείου μπορεί να εκτελεστεί σε μία μόνο φάση.
Είναι υπό παραγγελία μηχανικός εργάτης κατάλληλος για την περιτύλιξη σχοινιού εκτύλιξης 
του καλωδίου.

11.3. Τροχαλία εκτύλιξης (α/α 3 του Πίνακα 3)

11.3.1. Η τροχαλία εκτύλιξης της Τεχνικής Περιγραφής ΔΜΚΛΔ-230/06.1999 (Σχέδιο 11) που 
χρησιμοποιείται για κατασκευή γραμμών ΧΤ με ΣΚ 3x70 γπ γπ2 ΑΙ + 54,6 π ίγπ 2 ΑΑΑΟ + 
25 γπγτι2 ΑΙ είναι κατάλληλη και για το ΣΚ 4x120 π ίγπ 2 ΑΙ + 25 π ίπ ί2 ΑΙ.
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Συγκεκριμένα, το άνοιγμα αύλακος της τροχαλίας είναι 60 γπ ιτ ι, δηλαδή σημαντικά 
μεγαλύτερο από τη διάμετρο πλεξούδας του ΣΚ 4x120 γπγτι2 ΑΙ + 25 π ίγπ 2 ΑΙ (44 π ίπ ί ). Επίσης, 
η μηχανική της αντοχή είναι επαρκής για τις εργασίες εκτύλιξης, αφήνοντας σημαντικό 
περιθώριο ασφαλείας, με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 
IV της παρούσας Οδηγίας, ως προς τις αποστάσεις της εκτυλίκτριας και του μηχανικού 
εργάτη από τους ακραίους στύλους.

11.3.2. Η τροχαλία εκτύλιξης η οποία καταπονείται περισσότερο κατά τις εργασίες εγκατά
στασης του ΣΚ είναι αυτή που τοποθετείται στον πρώτο στύλο (δηλαδή το στύλο 
προς την πλευρά της εκτυλίκτριας). Εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα από το 

Κεφάλαιο IV της παρούσας Οδηγίας, σχετικά με την ελάχιστη απόσταση μεταξύ 
εκτυλίκτριας και πρώτου στύλου, η γωνία μεταξύ των διευθύνσεων του καλωδίου πριν και 
μετά από το στύλο αυτό δεν είναι μικρότερη των 150*3 (μικρότερες γωνίες προκαλούν 
μεγαλύτερες εφελκυστικές καταπονήσεις στην τροχαλία). Για τη γωνία αυτή και για τη 
δυσμενέστερη δύναμη τάνυσης (692 ϋ3Ν, σύμφωνα με την Παράγραφο 10.2.2), η εφελκυστική

( 150  ̂λδύναμη που καταπονεί την τροχαλία είναι: 2χ692χσυν —-— = 530 ϋβΝ.

Σύμφωνα με την ΤΠ ΔΜΚΛΔ-230/06.1999, η ονομαστική δύναμη έλξης λειτουργίας της 
τροχαλίας είναι 1000 ϋπΝ, με συντελεστή ασφαλείας 1,5. Συνεπώς, ο δυσμενέστερος

συντελεστής ασφαλείας που εμφανίζεται στην πράξη είναι -^ο" = 2 ,8 , ο οποίος είναι
σημαντικά μεγαλύτερος από τον ελάχιστο προβλεπόμενο από τη νομοθεσία (1,5 σύμφωνα με 
το ΠΔ 377/1993, άρθρο 14, Παράρτημα I, παράγρ. 4.1.2.3 α).

11.4. Βοηθητικό σγοινί ή συουατόσνοινο εκτύλιΕηο (α/α 11 του Πίνακα 3)

11.4.1. Για τις εργασίες εκτύλιξης θα χρησιμοποιείται ειδικό συνθετικό σχοινί εκτύλιξης 
(πιλότος) της Τεχνικής Περιγραφής ΔΜΚΛΔ-256 ή εύκαμπτο χαλύβδινο 
συρματόσχοινο, επαρκούς αντοχής, μήκους 500 πι τουλάχιστον.

11.4.2. Το ένα άκρο του σχοινιού καταλήγει σε πλεκτή θηλειά, με αυλακωτό δακτύλιο 
εσωτερικά, διαμορφωμένη κατά τρόπο ώστε να μη μειώνει τη μηχανική αντοχή του 
σχοινιού. Η θηλειά προσαρμόζεται στο ένα άκρο του συνδέσμου της δικτυωτής

αρπάγης εκτύλιξης με σύνδεσμο, της παραγράφου 10.1. Το άλλο άκρο του σχοινιού 
εφαρμόζεται στο μηχανικό εργάτη, μέσω όμοιας θηλειάς ή με άλλο κατάλληλο τρόπο.

11.4.3. Κατάλληλο βοηθητικό συρματόσχοινο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά 
αντί του σχοινιού είναι το συρματόσχοινο επιτόνου κατηγορίας Μ (Προδιαγραφής 
ΟΚ-98/11.1968). Στο ένα άκρο του θα φέρει θηλειά, διαμορφωμένη κατά τρόπο που δεν

θα μειώνει τη μηχανική αντοχή του και δεν θα έχει προεξοχές οι οποίες θα δυσχεραίνουν το 
πέρασμά του από τις τροχαλίες εκτύλιξης. Η θηλειά προσαρμόζεται στο ένα άκρο του 
συνδέσμου της δικτυωτής αρπάγης εκτύλιξης. Εναλλακτικά, για την προσαρμογή του 
συρματόσχοινου στο άκρο του παραπάνω συνδέσμου, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως 
ενδιάμεσο στοιχείο αρπάγη (κάλτσα) κατάλληλη για το συρματόσχοινο αυτό, η οποία 
αποτελεί μέρος της διπλής δικτυωτής αρπάγης εκτύλιξης του ΣΚ 3x70 γ π π ί2 ΑΙ + 54,6 π ίπ ί2 
ΑΑΑΟ + 25 γ π π ί2 ΑΙ (ΚΥ 460010640).
Σημειώνεται ότι ο μηχανικός εργάτης που είναι υπό παραγγελία για το σχοινί εκτύλιξης 
(παράγρ. 11.2 .2) δεν ενδείκνυται για το συρματόσχοινο, λόγω του μικρού τυμπάνου του 
(διάμετρος 15 - 20 ο π ί ).
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11.4.4. Το ελάχιστο φορτίο θραύσης του σχοινιού και του συρματόσχοινου είναι 2940 (ΙβΝ 
(Τεχνική Περιγραφή ΔΜΚΛΔ-256) και 3630 άβΝ (Προδιαγραφή ΟΚ-98/11.1968) 
αντίστοιχα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη εφελκυστική δύναμη που μπορεί να εμφανιστεί στον 
εξοπλισμό αυτό κατά την εκτύλιξη του ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπ γπ 2 ΑΙ δεν υπερβαίνει τα 
400 ά3Ν, οι δυσμενέστεροι συντελεστές ασφαλείας είναι:

. 2940 _
- Για το σχοινί: 400 '3

(ελάχιστος επιτρεπόμενος: 7, σύμφωνα με το ΠΔ 377/1993, άρθρο 14, Παράρτημα I, 
παράγραφος 4.1.2.5 γ))

3 6 3 0  Ο  1- Για το συρματόσχοινο: -^οο- = 9,1
(ελάχιστος επιτρεπόμενος: 5, σύμφωνα με το ΠΔ 377/1993, άρθρο 14, Παράρτημα I, 
παράγραφος 4.1.2.4)

Επιπρόσθετα, συρματόσχοινο κατηγορίας Μ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά την τάνυση 
του καλωδίου (βλ. Κεφάλαιο IV), οπότε ο δυσμενέστερος συντελεστής ασφαλείας σύμφωνα

3630 = με τα παραπανω είναι: "592" = 5·
Στην περίπτωση αυτή (τάνυση), μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συρματόσχοινο κατηγορίας Β, 
οπότε ο συντελεστής ασφαλείας είναι ακόμη μεγαλύτερος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΤ ΜΕ ΣΚ 4x120 πίγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ 

12. Γ ενικά

12.1. Για την κατασκευή εναερίων γραμμών ΧΤ με ΣΚ 4x120 πίπί2 ΑΙ + 25 γπ π ί2 ΑΙ 
αυτοφερόμενου τύπου ακολουθείται σε γενικές γραμμές παρόμοια μεθοδολογία με τις 
γραμμές με ΣΚ 3x70 γπγπ2 ΑΙ + 54,6 γπ γπ 2 ΑΑΑΟ + 25 γπγπ2 ΑΙ αναρτημένου τύπου.

Οι όποιες διαφορές, εντοπίζονται κυρίως στα εξής:

- Στον τρόπο εφαρμογής ορισμένων από τα νέα εξαρτήματα του ΣΚ 4x120 γπ γπ 2 ΑΙ + 
25 γπ γπ 2 ΑΙ.

- Στο ότι τανύονται τέσσερις πόλοι του ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 π ίγπ 2 ΑΙ αυτοφερόμενου τύπου 
(τρεις πόλοι των φάσεων και ουδέτερος), σε αντίθεση με το ΣΚ 3x70 γπ π ί2 ΑΙ + 54,6 γπ γπ2 
ΑΑΑΟ + 25 γπ γπ2 ΑΙ, στο οποίο τανύεται μόνο ο φέρων ουδέτερος.

- Στη μη εφαρμογή προτάνυσης στο ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ (βλ. ΟΔ Νο 131).

12.2. Αναλυτική παρουσίαση των Τυποποιημένων Κατασκευών γραμμών με ΣΚ 
4x120 γπ π ί2 ΑΙ + 25 γπ γπ2 ΑΙ γίνεται στο επόμενο Κεφάλαιο V της Οδηγίας. Στο παρόν 
Κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις υπόψη Τυποποιημένες Κατασκευές, σε όσες

περιπτώσεις κρίνεται σκόπιμο.
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13. Μεθόδευση τηο κατασκευής εναερίων γραυυών υε ΣΚ 4x120 η η 2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ

13.1. Η κατασκευή εναερίων γραμμών με ΣΚ 4x120 γπ ιτ ι2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ περιλαμβάνει τις 
εξής φάσεις, κατά σειρά διαδοχής:

(1) Συγκέντρωση και μεταφορά υλικών, εργαλείων και εξοπλισμού
(2) Τοποθέτηση στύλων, επιτόνων και εξαρτισμών (στηριγμάτων του καλωδίου κλπ) - 

Τοποθέτηση γειώσεων
(3) Μεταφορά και διανομή των στροφείων του καλωδίου στις θέσεις εκτύλιξης
(4) Εκτύλιξη του ΣΚ
(5) Κατασκευή του πρώτου τερματισμού
(6 ) Ενδιάμεση συνένωση του ΣΚ μεταξύ δύο στροφείων (εάν απαιτείται)
(7) Τάνυση του ΣΚ
(8 ) Κατασκευή του δεύτερου τερματισμού - Κατασκευή τυχόν ενδιάμεσων τερματισμών
(9) Ανάρτηση και πρόσδεση στα ενδιάμεσα συγκροτήματα ανάρτησης
(10) Στεγανοποίηση των άκρων του καλωδίου
(11) Κατασκευή γεφυρώσεων με εναέριες γραμμές
(12) Σύνδεση γειώσεων - Σύνδεση σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού
(13) Τοποθέτηση ειδικών ρευματοδοτών
(14) Σύνδεση με υπόγεια καλώδια - Σύνδεση με μονοπολικά καλώδια Ου ή ΑΙ σε κατασκευές 

εναερίων Υποσταθμών Διανομής
(15) Σύνδεση καλωδίων παροχών.

Οι φάσεις (10) έως και (15) μπορούν να γίνονται ανά στύλο της υπό κατασκευή γραμμής. Πιο 
συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση των φάσεων (1) έως και (9), το συνεργείο μπορεί να 
εκτελέσει στον πρώτο στύλο της γραμμής τις φάσεις εργασιών (10) έως και (15) (όσες από 
τις φάσεις αυτές προβλέπονται από τη μελέτη), ακολούθως να εκτελέσει τις υπόψη φάσεις 
στο δεύτερο στύλο κλπ.

13.2. Στη συνέχεια αναλύεται ο τρόπος εκτέλεσης κάθε φάσης εργασιών. Επίσης, αναλύεται 
η πρακτική που ακολουθείται ως προς την εξάρμοση των συνδετήρων διακλάδωσης και 
παροχών του ΣΚ.

14. Συγκέντρωση και μεταφορά υλικών, εργαλείων και εξοπλισμού

Για το σωστό προγραμματισμό και την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της κατασκευής γραμμών με 
ΣΚ 4x120 π ιιτ ι2 ΑΙ + 25 γπ γπ2 ΑΙ, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστούν και να μεταφερθούν στον 
τόπο του έργου τα απαραίτητα υλικά, εργαλεία και εξοπλισμός.
Τα είδη εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σε γραμμές με ΣΚ 4x120 π ίπ ί2 ΑΙ + 25 π ίπ ί2 ΑΙ 
αναγράφονται στον Πίνακα 1. Το αναγκαίο πλήθος των εξαρτημάτων και των λοιπών υλικών 
που απαιτούνται για την κατασκευή των γραμμών (στύλων, συρματόσχοινων επιτόνων, 
ξυλοδοκών κλπ) υπολογίζονται από τη μελέτη των γραμμών και από τις Τυποποιημένες 
Κατασκευές που προβλέπονται σ' αυτή. Επισημαίνεται ότι η μελέτη συνήθως δεν 
περιλαμβάνει πρόβλεψη για τυχόν συνενώσεις / συνδέσεις ενδιάμεσα των ανοιγμάτων 
(συνενώσεις / συνδέσεις ανά μήκος στροφείου), γι'αυτό θα πρέπει το συνεργείο κατασκευών 
να είναι εφοδιασμένο με τα αναγκαία χιτώνια.
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Τα εργαλεία και ο εξοπλισμός που απαιτούνται για την τοποθέτηση των στύλων και των 
εξαρτισμών τους είναι τα ίδια με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τις αντίστοιχες εργασίες 
εναερίων γραμμών Διανομής με γυμνούς αγωγούς ή με ΣΚ αναρτημένου τύπου. Τα εργαλεία 
και ο εξοπλισμός που απαιτούνται για τις εργασίες εκτύλιξης, τάνυσης, τερματισμού, 
ανάρτησης κλπ του ΣΚ 4x120 γπ γπ 2 ΑΙ + 25 γπ γπ 2 ΑΙ αναφέρονται στο Κεφάλαιο III και στον 
Πίνακα 3 της Οδηγίας.

15. Τοποθέτηση στύλων, επιτόνων και εΕαοτισυών του καλωδίου - Τοποθέτηση 
γειώσεων

15.1. Η τοποθέτηση των στύλων, των επιτόνων και των εξαρτισμών (στηριγμάτων 
ανάρτησης, τέρματος κλπ) γίνεται όπως προβλέπεται από τις αντίστοιχες 
Τυποποιημένες Κατασκευές.

Σημειώνεται ότι οι Τυποποιημένες Κατασκευές εναερίων γραμμών ΧΤ με ΣΚ 4x120 π ίπ ί2 
ΑΙ + 25 γπ γπ2 ΑΙ εφαρμόζονται κατά κανόνα τόσο σε ξύλινους όσο και σε τσιμεντένιους 
στύλους (φυγοκεντρικούς - δονητικούς). Οι ελάχιστες περιπτώσεις, κατά τις οποίες 
Τυποποιημένες Κατασκευές γραμμών με το καλώδιο αυτό εφαρμόζονται μόνο σε ξύλινους ή 
μόνο σε τσιμεντένιους στύλους, αναφέρονται στο τεύχος Τυποποιημένων Κατασκευών που 
συνοδεύει την παρούσα Οδηγία.

15.2. Κατά τη μελέτη και συγκεκριμένα κατά την επισήμανση των θέσεων των στύλων επί 
του εδάφους, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η οριζόντια απόσταση μεταξύ της 
γραμμής αφενός και του άξονα συμμετρίας των στύλων ευθυγραμμίας καθώς και των

στύλων γωνίας με εξαρτήματα ανάρτησης (μικρές γωνίες) αφετέρου. Η απόσταση αυτή 
δημιουργείται εξαιτίας της έκκεντρης στήριξης του καλωδίου ως προς το στύλο και 
επιπρόσθετα, στους στύλους γωνίας με εξαρτήματα ανάρτησης, εξαιτίας της κλίσης του 
σφιγκτήρα ανάρτησης ως προς την κατακόρυφο, λόγω της συνισταμένης των δυνάμεων 
τάνυσης. Πριν από την έναρξη των εργασιών, οι υπεύθυνοι για την κατασκευή (επιβλέποντες, 
επικεφαλής συνεργείων κατασκευής) θα πρέπει να έρχονται σε συνεννόηση με τους 
μελετητές, για να επιβεβαιώνουν ότι έχει ληφθεί υπόψη η παραπάνω οριζόντια απόσταση 
κατά την επισήμανση της θέσης των στύλων στο έδαφος, ώστε να αποφεύγεται η 
δημιουργία ανεπιθύμητων, μη προβλεπόμενων από τη μελέτη, γωνιών κατά την κατασκευή 
της γραμμής.

15.3. Η τοποθέτηση των στηριγμάτων ανάρτησης (α/α 1 του Πίνακα 1) θα γίνεται κατά τρόπο 
ώστε η γραμμή με ΣΚ που θα αναρτηθεί να έχει, ως προς τους στύλους, τη θέση που 
υποδεικνύεται στα σχέδια της μελέτης (η θέση αυτή επιλέγεται από τον μελετητή,

σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην ΟΔ Νο 131).

15.4. Ο τρόπος τοποθέτησης του περικοχλίου με κρίκο, στο οποίο προσαρμόζεται ο 
σφιγκτήρας τέρματος, αναλύεται στην ΟΔ Νο 131 (παράγραφο 32 και Σχέδιο 2). 
Συγκεκριμένα, το περικόχλιο με κρίκο τοποθετείται κατά τρόπο ώστε ο άξονας του

κοχλιωτού στελέχους που το συγκροτεί να έχει τη διεύθυνση της γραμμής που τερματίζει. Ο 
προσανατολισμός του περικοχλίου μπορεί, από τεχνική άποψη, να είναι τέτοιος ώστε ο 
κρίκος να βρίσκεται στο οριζόντιο ή στο κατακόρυφο επίπεδο. Προτιμάται ωστόσο η 
τοποθέτησή του στο κατακόρυφο επίπεδο (Τρόπος τοποθέτησης «Α» του σχήματος 2 της ΟΔ 
Νο 131) κυρίως για λόγους διευκόλυνσης των κατασκευών (διευκόλυνσης της διευθέτησης 
των πόλων του καλωδίου που εξέρχονται από τις σιαγόνες του σφιγκτήρα προς την πλευρά 
του στύλου, προκειμένου να κατασκευαστούν γεφυρώσεις κλπ).
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Ωστόσο, σε ορισμένες, σπάνιες σχετικά, περιπτώσεις, είναι αναγκαίο, για κατασκευαστικούς 
λόγους, να σχηματίζεται γωνία μεταξύ του άξονα του κοχλιωτού στελέχους του περικοχλίου 
με κρίκο αφενός και της διεύθυνσης της γραμμής που τερματίζει αφετέρου (π.χ. διπλό τέρμα 
υπό γωνία σε τσιμεντόστυλο). Στις περιπτώσεις αυτές το περικόχλιο με κρίκο τοποθετείται 
με τρόπο ώστε ο κρίκος να βρίσκεται στο οριζόντιο επίπεδο (Τρόπος τοποθέτησης «Β» του 
Σχεδίου 2 της ΟΔ Νο 131), ώστε να αποφεύγεται η εμπλοκή των παρειών του σφιγκτήρα 
τέρματος με τον κρίκο.

15.5. Παράλληλα με την τοποθέτηση των εξαρτισμών του καλωδίου και των επιτόνων, γίνεται 
και η εγκατάσταση των γειώσεων (τοποθέτηση ράβδων γείωσης, τοποθέτηση «ανεβα- 
σμάτων» αγωγού γείωσης στους ξύλινους στύλους) στις θέσεις που προβλέπει η

μελέτη. Η σύνδεση των γειώσεων με τον ουδέτερο του ΣΚ γίνεται σε επόμενη φάση, μετά 
την τάνυση του καλωδίου και την τοποθέτησή του στους εξαρτισμούς.

15.6. Μετά την τοποθέτηση των στύλων πρέπει να γίνει κλάδεμα των δέντρων, όπου είναι 
αναγκαίο, για να μην παρεμποδίζεται η εκτύλιξη του ΣΚ. Επίσης, πριν από την έναρξη 
των εργασιών εκτύλιξης του καλωδίου, πρέπει να τοποθετούνται, όταν απαιτείται, οι

βοηθητικοί επίτονοι για την τάνυση του καλωδίου.

16. Μεταφορά και διανουή των στροφείων του καλωδίου στιο θέσειο εκτύλιΕηο

16.1. Μετά την τοποθέτηση των στύλων, των επιτόνων και των εξαρτισμών γίνεται η επιλογή 
των θέσεων κατά μήκος της γραμμής, στις οποίες θα εγκατασταθεί η εκτυλίκτρια του 
καλωδίου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για αστικές γραμμές ΧΤ, για κάθε τάνυση

του καλωδίου (η οποία εκτελείται μεταξύ δύο, συνήθως διαδοχικών, κατασκευών τέρματος) 
κατά κανόνα απαιτείται η χρήση ενός ή το πολύ δύο στροφείων του καλωδίου.
Η ανάγκη για χρήση και δεύτερου στροφείου παρουσιάζεται κυρίως σε περιπτώσεις που το 
πρώτο στροφείο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί και για την κατασκευή άλλου τμήματος γραμμής με 
αποτέλεσμα να μην περιέχει το πλήρες μήκος καλωδίου (500 γπ  ± 5%).

16.2. Τα στροφεία θα διανεμηθούν στις θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθεί η εκτυλίκτρια, 
συνεπώς είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι θέσεις αυτές πριν από τη διανομή των 
στροφείων. Για το σκοπό αυτό, προσδιορίζονται τα τμήματα της γραμμής σε καθένα

από τα οποία θα εφαρμοστεί ξεχωριστή διαδικασία τάνυσης. Κάθε τέτοιο τμήμα 
περιλαμβάνεται μεταξύ δύο ακραίων στύλων στους οποίους, σύμφωνα με τη μελέτη, 
προβλέπεται να τοποθετηθούν κατασκευές τέρματος, όπως προαναφέρθηκε.
Το καλώδιο εγκαθίσταται στα υπόψη τμήματα διαδοχικά. Το πρώτο τμήμα στο οποίο γίνεται 
η εγκατάσταση είναι συνήθως στην αρχή της υπό κατασκευή γραμμής (π.χ. τμήμα που έχει 
ως ακραίο το στύλο του Υποσταθμού Διανομής, σε περίπτωση κατασκευής νέας αναχώ
ρησης ή το στύλο της διακλάδωσης, σε περίπτωση κατασκευής διακλάδωσης).
Η εκτυλίκτρια τοποθετείται σε κατάλληλη διαμήκη απόσταση, της τάξης των 8  - 12 γπ από 
τον πρώτο στύλο του τμήματος γραμμής, όπως φαίνεται στα Σχέδια 12, 13 και 16. Η τήρηση 
της απόστασης αυτής είναι αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική εφελκυστική 
καταπόνηση της τροχαλίας εκτύλιξης του πρώτου στύλου (βλ. και παράγραφο 11.3.2).
Ωστόσο, σε περίπτωση εδάφους με μεγάλες σχετικά κλίσεις, η εκτυλίκτρια τοποθετείται 
αρχικά κοντά στον ακραίο στύλο του τμήματος εκτύλιξης με το μεγαλύτερο υψόμετρο, έστω 
και αν ο στύλος αυτός δεν είναι στην αρχή της γραμμής. Η πρακτική αυτή ακολουθείται για 
να διευκολυνθούν οι εργασίες εκτύλιξης και τάνυσης.
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Σε περίπτωση που για την κατασκευή του τμήματος γραμμής απαιτούνται δύο στροφεία (με 
πλήρη μήκη καλωδίου ή όχι) είναι αναγκαίο να τοποθετηθεί η εκτυλίκτρια και σε απόσταση
8 -12 γπ από τον τελευταίο στύλο του τμήματος, προς τη διεύθυνση της γραμμής (Σχέδιο 13).

16.3. Αν δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί η εκτυλίκτρια στις θέσεις που αναφέρονται παρα
πάνω, λόγω της μορφολογίας του εδάφους, τότε τοποθετείται μεταξύ πρώτου και 
δεύτερου στύλου (ή μεταξύ τελευταίου και προτελευταίου, στην περίπτωση δύο

στροφείων), οπότε η εκτύλιξη του ΣΚ στο πρώτο άνοιγμα (ή στο τελευταίο) θα πρέπει να 
γίνει με τα χέρια.

16.4. Στη συνέχεια, γίνεται μεταφορά των στροφείων στις θέσεις εκτύλιξης, είτε ανά ένα με 
τροχήλατη εκτυλίκτρια, είτε ανά ομάδες, με φορτηγό αυτοκίνητο και γερανό ή κεκλι
μένο επίπεδο. Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει το στροφείο του ΣΚ να ριχτεί στο

έδαφος από την πλατφόρμα του φορτηγού αυτοκινήτου, έστω και αν στο σημείο της πτώσης 
του στροφείου έχουν τοποθετηθεί διάφορα υλικά προστασίας (π.χ. παλαιά λάστιχα 
αυτοκινήτου).
Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί και γενικότερα η οργάνωση της μεταφοράς και διανομής των 
στροφείων εξαρτάται από το πλήθος των αναγκαίων στροφείων του έργου και το διαθέσιμο 
εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα, καθώς και από τις τοπικές συνθήκες.

16.5. Το στροφείο τοποθετείται επί της εκτυλίκτριας έτσι ώστε η εκτύλιξη του καλωδίου να 
γίνεται από το πάνω μέρος του στροφείου για να αποφεύγεται η επαφή του καλωδίου 
(σύρσιμο) με το έδαφος.

16.6. Η εκτυλίκτρια με το στροφείο του ΣΚ πρέπει να τοποθετείται λίγο πιο έξω από την 
ευθυγραμμία του δικτύου, προς την πλευρά που θα τοποθετηθούν οι τροχαλίες 
εκτύλιξης, για να μην τρίβεται το ΣΚ, κατά την εκτύλιξη, στους στύλους.

16.7. Ακολούθως, εξασφαλίζεται η σταθεροποίηση της εκτυλίκτριας, με αγκύρωσή της στο 
έδαφος, είτε, αν πρόκειται για τροχήλατη εκτυλίκτρια, με την προσάρτησή της σε 
φορτηγό αυτοκίνητο σε όλη τη διάρκεια της εκτύλιξης.

17. ΕκτύλιΕη του καλωδίου

17.1. Αρχικά σε όλους τους στύλους του τμήματος γραμμής, που είναι υπό κατασκευή, 
στους οποίους θα στηριχτεί το ΣΚ, τοποθετούνται απαραίτητα τροχαλίες εκτύλιξης 
του ΣΚ (παράγρ. 11.3).

Στους στύλους ευθυγραμμίας οι τροχαλίες εκτύλιξης αναρτώνται από την οπή των 
στηριγμάτων ανάρτησης η οποία έχει προβλεφτεί για το σκοπό αυτό, ενώ στους τερματικούς 
στύλους η ανάρτηση των τροχαλιών γίνεται με τη βοήθεια σαμπανιών από την κορυφή των 
στύλων.
Στους στύλους γωνίας με σφιγκτήρες ανάρτησης (μικρές γωνίες), η ανάρτηση των 
τροχαλιών γίνεται, κατά την κρίση του επιβλέποντα, είτε από την οπή των στηριγμάτων 
ανάρτησης είτε από σαμπάνια τοποθετημένα σε κατάλληλες θέσεις, λαμβάνοντας υπόψη την 
παρατήρηση (1) της επόμενης παραγράφου.

17.2. Κατά την τοποθέτηση των τροχαλιών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα 
παρακάτω σημεία, για να γίνει χωρίς δυσκολία, μετά την τάνυση, η μεταφορά του ΣΚ 
από τις τροχαλίες εκτύλιξης στους σφιγκτήρες ανάρτησης ή τέρματος:
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(1) Στις γωνίες με σφιγκτήρες αναρτησης, θα υπολογίζεται σε ποιο σημείο του στύλου θα 
πρέπει να τοποθετηθεί η τροχαλία, ούτως ώστε όταν θα τανυστεί το ΣΚ να μπορεί να 
μεταφερθεί εύκολα από την τροχαλία στο σφιγκτήρα ανάρτησης, χωρίς να 
απορρυθμιστεί η τάνυση (βέλος και δύναμη τάνυσης) του ΣΚ.

(2) Όταν η τάνυση γίνεται από τερματικό στύλο (μέθοδος εργασίας η οποία δεν συνιστάται, 
με εξαίρεση τις περιπτώσεις που υπαγορεύεται από ειδικές τοπικές συνθήκες - βλ. 
παράγραφο 20), το σαμπάνι του υπόψη στύλου στο οποίο θα τοποθετηθεί ο ανυψωτήρας 
(ΤΙΡΡΟΡ) θα πρέπει να είναι ακριβώς πάνω από το περικόχλιο με κρίκο πρόσδεσης, για 
να μπορεί εύκολα να μεταφερθεί το ΣΚ από την αρπάγη τάνυσης (πιάστρα) στο 
σφιγκτήρα χωρίς να απορρυθμιστεί η τάνυση (Σχέδιο 17).

(3) Όταν η τάνυση γίνεται από το έδαφος, τότε η τροχαλία εκτύλιξης στον πρώτο στύλο θα 
πρέπει να βρίσκεται σε τέτοιο σημείο, ώστε το επάνω μέρος της αύλακος να είναι στο 
ίδιο περίπου ύψος με το περικόχλιο με κρίκο πρόσδεσης στο οποίο θα τοποθετηθεί ο 
σφιγκτήρας τέρματος (Σχέδιο 16).

17.3. Μετά την ανάρτηση των τροχαλιών εκτύλιξης, τοποθετείται ο μηχανικός εργάτης, με 
τη βοήθεια του οποίου θα γίνει η εκτύλιξη του καλωδίου, και εξασφαλίζεται η 
σταθεροποίησή του.

Εάν για το υπό κατασκευή τμήμα γραμμής επαρκεί το μήκος του καλωδίου ενός στροφείου, ο 
μηχανικός εργάτης τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 8 - 1 2  γτι πέρα από τον τελευταίο 
στύλο του τμήματος, προς την κατεύθυνση της γραμμής (Σχέδιο 12). Εάν το μήκος του 
καλωδίου στο στροφείο δεν επαρκεί, ο μηχανικός εργάτης τοποθετείται σε απόσταση 
τουλάχιστον 8 - 12 γπ από τον τελευταίο στύλο, στην τροχαλία του οποίου μπορεί να 
τοποθετηθεί το καλώδιο, ώστε το μήκος του να επαρκεί για να φτάσει μέχρι τον εργάτη 
(Σχέδιο 13).

17.4. Στη συνέχεια, εκτυλίσσεται το βοηθητικό σχοινί ή συρματόσχοινο (βλ. παράγρ. 11.4) 
από το μηχανικό εργάτη και τοποθετείται μέσα στα αυλάκια των τροχαλιών εκτύλιξης, 
μέχρι την εκτυλίκτρια στην οποία βρίσκεται το στροφείο του καλωδίου.

Στο ελεύθερο άκρο του ΣΚ (πλεξούδας) του στροφείου, τοποθετείται η δικτυωτή αρπάγη 
(κάλτσα) με σύνδεσμο (παράγρ. 10.1), έτσι ώστε η αρπάγη να συγκρατεί σταθερά την 
πλεξούδα του ΣΚ. Στο ελεύθερο άκρο του συνδέσμου συνδέεται το βοηθητικό σχοινί ή 
συρματόσχοινο (πιλότος), σύμφωνα με όσα αναλύονται στην παράγραφο 11.4.
Η εκτύλιξη του ΣΚ γίνεται μέσω αργής και σταθερής έλξης του πιλότου από το μηχανικό 
εργάτη. Παράλληλα, ο χειριστής της εκτυλίκτριας ρυθμίζει τη δύναμη πέδησης του 
στροφείου, ώστε αφενός το ΣΚ να μην πέφτει, λόγω του βάρους του, και σύρεται στο 
έδαφος και αφετέρου το βέλος του καλωδίου να μην αποκλίνει σημαντικά από την τελική 
τιμή του, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία τάνυσης.
Όταν κατά τη διάρκεια της εκτύλιξης το μήκος του καλωδίου στο στροφείο φτάσει στις 
τρεις - τέσσερις τελευταίες σπείρες, η διαδικασία της εκτύλιξης διακόπτεται και ελέγχεται 
εάν το καλώδιο είναι σταθερά συνδεδεμένο στο στροφείο. Εάν δεν είναι σταθερά 
συνδεδεμένο, εξασφαλίζεται η στερέωσή του και συνεχίζεται η διαδικασία της εκτύλιξης.

17.5. Κατά τη διαδικασία της εκτύλιξης, εκτός από τους χειριστές της εκτυλίκτριας και του 
μηχανικού εργάτη, είναι απαραίτητο (ανάλογα με το μήκος και την όδευση του 
τμήματος γραμμής που κατασκευάζεται και τη διαμόρφωση της περιοχής, π.χ. την

υπάρξη δέντρων) ένα ή περισσότερα άτομα να βρίσκονται σε επίκαιρες θέσεις, επιβλέποντας 
την πορεία της.
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Επιπλέον, κατά τη διαδικασία αυτή, δεν επιτρέπεται να βρίσκονται τεχνίτες πάνω στους 
στύλους, για λόγους ασφαλείας.
Εάν παρουσιαστεί ανωμαλία κατά τη διάρκεια της εκτύλιξης (π.χ. εμπλοκή του άκρου του 
καλωδίου ή του συνδέσμου της αρπάγης εκτύλιξης σε κάποια τροχαλία), διακόπτεται η 
εκτύλιξη και γίνεται πέδηση του στροφείου, μέχρι να αποκατασταθεί. Σε περίπτωση που 
απαιτείται επέμβαση πάνω σε στύλο για την αποκατάσταση, ακινητοποιείται το καλώδιο 
τόσο στην εκτυλίκτρια όσο και στο μηχανικό εργάτη, για όλη τη διάρκεια της επέμβασης.

17.6. Σε περίπτωση που το μήκος καλωδίου ενός στροφείου επαρκεί για το υπό κατασκευή 
τμήμα γραμμής, η διαδικασία εκτύλιξης ολοκληρώνεται όταν το άκρο του καλωδίου 
περάσει μέσα από την τροχαλία εκτύλιξης του τελευταίου στύλου (προς την πλευρά

του μηχανικού εργάτη), έτσι ώστε το μήκος του μετά από αυτή να είναι επαρκές για τυχόν 
γεφυρώσεις. Σε περίπτωση που απαιτούνται δύο ή περισσότερα στροφεία, η διαδικασία 
εκτύλιξης ολοκληρώνεται όταν το άκρο του καλωδίου φτάσει μέχρι το μηχανικό εργάτη.
Το ΣΚ δεν πρέπει να αποκοπεί από το στροφείο αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 
εκτύλιξης. Η εργασία αυτή θα γίνει σε επόμενο στάδιο, για την αποφυγή ή τον περιορισμό 
δημιουργίας αποκομμάτων.

17.7. Όταν ολοκληρωθεί η εκτύλιξη ενός τμήματος καλωδίου, ακινητοποιείται το ΣΚ τόσο 
στην εκτυλίκτρια όσο και στο μηχανικό εργάτη και αγκυρώνεται προσωρινά στα άκρα 
του.

17.8. Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο III, λόγω του σχετικά μεγάλου βάρους ανά μέτρο του 
ΣΚ 4x120 γπγτι2 ΑΙ + 25 γπ π ί2 ΑΙ, ενδείκνυται η χρήση μηχανικού εργάτη και εκτυλίκτριας 
με σύστημα πέδησης του στροφείου κατά την εκτύλιξή του, αφενός για να αποφευχθεί

ο κίνδυνος φθοράς της μόνωσης του λόγω τριβής με το έδαφος και αφετέρου γιατί η 
εκτύλιξη με τα χέρι είναι επίπονη. Εάν δεν υπάρχει εκτυλίκτρια με σύστημα πέδησης, τότε 
για την πέδηση του στροφείου θα πρέπει να προβλεφτεί η χρήση βοηθητικών μέσων (π.χ. 
ξύλινης σανίδας).

18. Κατασκευή του πρώτου τεοματισιιού

18.1. Εάν για το τμήμα γραμμής που κατασκευάζεται επαρκεί το μήκος καλωδίου ενός 
στροφείου, ο πρώτος τερματισμός γίνεται κατά κανόνα στον τερματικό στύλο προς την 
πλευρά του μηχανικού εργάτη, ώστε να περιοριστεί το μήκος αποκόμματος καλωδίου 

που θα προκύψει.
Γενικότερα, η θέση του πρώτου τερματισμού σε κάθε τμήμα γραμμής που κατασκευάζεται 
καθώς και η σειρά εκτέλεσης των τανύσεων των τμημάτων γραμμής (π.χ. η ολοκλήρωση της 
τάνυσης ανά τμήμα ή η τυχόν παράλληλη τάνυση του ΣΚ σε δύο διαδοχικά τμήματα) 
αποφασίζεται από τον επιβλέποντα, με βάση την επάρκεια μηχανικής αντοχής του 
τερματικού στύλου (π.χ. όταν ο τερματικός στύλος είναι στύλος διπλού τέρματος υπό γωνία 
ή σε ευθυγραμμία χωρίς επίτονο, μόνιμο ή βοηθητικό, κατά τη διεύθυνση της γραμμής που 
τερματίζει, ενδέχεται να μην είναι επαρκούς αντοχής για την ανά τμήμα τάνυση της 
γραμμής).
Τονίζεται σε αυτό το σημείο η αναγκαιότητα εξοικείωσης του προσωπικού επίβλεψης των 
εργολάβων κατασκευής δικτύων Διανομής και των επικεφαλής των συνεργείων κατασκευής 
εναερίων δικτύων, με θέματα μελετών δικτύων, ώστε να είναι σε θέση να παίρνουν τις 
κατάλληλες αποφάσεις σε τέτοιες περιπτώσεις.
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18.2. Εάν για το τμήμα γραμμής που κατασκευάζεται απαιτούνται δύο ή περισσότερα 
στροφεία του καλωδίου (Σχέδιο 13), ο πρώτος τερματισμός γίνεται προς την πλευρά 
στην οποία τοποθετείται αρχικά η εκτυλίκτρια.

18.3. Ο σφιγκτήρας τέρματος στηρίζεται στο στύλο μέσω του περικοχλίου με κρίκο, με τη 
βοήθεια του πείρου με περόνη ασφαλείας που βρίσκεται στο ένα άκρο του.
Εάν το περικόχλιο με κρίκο είναι τοποθετημένο έτσι ώστε ο κρίκος να βρίσκεται σε 

οριζόντιο επίπεδο (βλ. παράγρ. 15.4), ο σφιγκτήρας τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο 
πείρος να έχει την κεφαλή στο επάνω μέρος και την περόνη στο κάτω.

18.4. Ακολούθως, αποκοχλιώνονται οι κοχλίες σύσφιξης των σιαγόνων του σφιγκτήρα 
τέρματος, σε τρόπο ώστε να επιτρέπουν την είσοδο των τανυόμενων πόλων (των τριών 
πόλων των φάσεων και του πόλου του ουδετέρου). Οι τανυόμενοι πόλοι εισάγονται στη

συνέχεια στις ειδικές θέσεις (αυλακώσεις) των σιαγόνων του σφιγκτήρα, με τα χέρια, αφού 
διαχωριστούν μεταξύ τους με τη βοήθεια διαχωριστήρα φάσεων. Μετά την εισαγωγή, 
συσφίγγονται οι κοχλίες του σφιγκτήρα μέχρι την αποκοπή της αποκοιττόμενης ροπομετρικής 
κεφαλής τους. Υπενθυμίζεται ότι οι κοχλίες σύσφιξης έχουν διπλή κεφαλή, μια 
αποκοπτόμενη, και μια σταθερή, η οποία χρησιμοποιείται σε περίπτωση εξάρμοσης.
Όπως προαναφέρθηκε (παράγρ. 7.4), η συγκράτηση των τανυόμενων (φερόντων) πόλων του 
καλωδίου στο σφιγκτήρα γίνεται αφενός μέσω της σύσφιξης των κοχλιών και αφετέρου 
μέσω της λειτουργίας των σιαγόνων του ως σφήνας.

18.5. Ακολούθως, τοποθετείται ταινία συγκράτησης (βλ. παράγρ. 7.8) γύρω από την 
πλεξούδα του καλωδίου, προς την πλευρά του τανυόμενου τμήματός του και σε 
απόσταση περί τα 10 - 2 0  ογπ  από το άκρο του σφιγκτήρα τέρματος.

18.6. Μετά την εγκατάσταση του σφιγκτήρα τέρματος, κόβεται με επιμέλεια το ΣΚ, έτσι 
ώστε να αφεθεί επαρκές μήκος του για τις γεφυρώσεις.

19. Ενδιάυεσπ συνένωση του ΣΚ υεταΕύ δύο στροφείων

19.1. Σε περίπτωση που απαιτούνται περισσότερα από ένα στροφεία του καλωδίου για την 
κατασκευή του τμήματος γραμμής μεταξύ δύο τερμάτων (Σχέδιο 13), είναι αναγκαίο να 
γίνει η εργασία συνένωσης των πόλων του καλωδίου.

Σημειώνεται ότι συνένωση γίνεται επίσης:

- σε περίπτωση βλάβης (κοπής πόλου ή πόλων) του καλωδίου
- για την αξιοποίηση αποκομμάτων του καλωδίου (π.χ. συνένωση αποκομμάτων καλωδίου σε 

τμήμα καλωδίου που βρίσκεται σε στροφείο - συνήθως στροφείο που δεν περιλαμβάνει το 
πλήρες μήκος του καλωδίου).

Η συνένωση θα γίνεται σε όσο το δυνατό περισσότερες περιπτώσεις (με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις που τα μήκη του καλωδίου στο στροφείο είναι απαγορευτικά μικρά), ώστε να 
περιορίζεται στο ελάχιστο η δημιουργία αναξιοποίητων αποκομμάτων.

19.2. Η εργασία της συνένωσης κατά την κατασκευή γραμμών γίνεται στο έδαφος, μετά την 
εκτύλιξη και πριν από την τάνυση.
Πριν από την έναρξη της εργασίας, τα προς συνένωση τμήματα του καλωδίου 

αγκυρώνονται σε σταθερά σημεία του εδάφους, έτσι ώστε τα άκρα των τμημάτων που θα
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Εναλλακτικά, η «σταθεροποίηση» των προς συνένωση τμημάτων μπορεί να γίνει με την 
προσωρινή αγκύρωσή τους, μετά την εκτύλιξη, στους εκατέρωθεν του ανοίγματος, στο οποίο 
θα γίνει η συνένωση, στύλους, με τη βοήθεια αρπάγης τάνυσης και ανυψωτήρα (ΤΙΚΡΟΒ). Η 
επιλογή ή μη της εναλλακτικής αυτής μεθόδου είναι στην κρίση του επιβλέποντα ή του 
επικεφαλής του συνεργείου κατασκευών, ο οποίος θα πρέπει να λάβη υπόψη του τη μηχανική 
αντοχή των στυλών, την ευχέρεια κατασκευής αγκύρωσης στο έδαφος κλπ. Και στην 
περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια κατά την εκτύλιξη ώστε τα μήκη των προς 
συνένωση τμημάτων, μετά από τις προσωρινές αγκυρώσεις, να είναι επαρκή.

19.3. Η εργασία της συνένωσης μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση προμονωμένων χιτωνίων 
(παραγρ. 7.9.2.1) ειτε με τη χρήση κοινών χιτωνίων (παράγρ. 7.9.2.2) και θερμο- 
συστελλόμενων σωλήνων (παράγρ. 7.10).

Στη συνέχεια αναλύονται οι φάσεις της εργασίας συνένωσης για καθένα από τα δύο είδη 
χιτωνίων.

19.3.1. Χρήση ποουονωυένων γιτωνίων

Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 7.9.2.1, επάνω σε κάθε προμονωμένο χιτώνιο 
επισημαίνονται τα εξής:

- Η διατομή του αγωγού του ΣΚ για την οποία είναι κατάλληλο (επισήμανση και στα δύο 
άκρα)

- Το μήκος απογύμνωσης του αγωγού
Η απόσταση μεταξύ των παραλλήλων πλευρών εξαγώνου της μήτρας της πρέσας 
εξαγωνικής συμπίεσης 70 ΚΝ που χρησιμοποιείται για τη συμπίεση

- Το πλήθος και η σειρά των συμπιέσεων.

Οι φάσεις της εργασίας είναι οι εξής:

(1) Κόβονται οι πόλοι των καλωδίων, που θα συνενωθούν, με προσοχή, ώστε οι άκρες των 
αγωγών να μην παραμορφωθούν, γιατί τυχόν παραμόρφωσή τους θα δυσχεράνει την 
εισαγωγή τους στα χιτώνια. Προτιμάται η χρήση πριονιού και όχι κόφτη, γιατί με τον 
τρόπο αυτό αποφεύγεται ευχερέστερα η παραμόρφωση των άκρων των αγωγών.
Τα σημεία στα οποία κόβονται οι δέκα πόλοι (από πέντε σε κάθε καλώδιο) επιλέγονται 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πέντε συνενώσεις ταξινομούνται κατά τρόπο ώστε το μέσον 
κάθε συνένωσης να απέχει περί τα 25 επί από το μέσον της γειτονικής της (ή των 
γειτονικών). Με τη διάταξη αυτή, η οποία φαίνεται στο Σχέδιο 14, αποφεύγεται η μεγάλη 
διόγκωση της πλεξούδας του καλωδίου σε μια θέση.

(2) Απογυμνώνονται οι αγωγοί και των δύο ΣΚ στα μήκη που επισημαίνονται πάνω στα 
χιτώνια, με προσοχή, για να αποφευχθεί το πλήγωμά τους. Σε περίπτωση που υπάρχει 
κάτω από τη μόνωση διαφανής ταινία, απομακρύνεται και αυτή.

(3) Τοποθετείται διαδοχικά κάθε απογυμνωμένος αγωγός του ενός ΣΚ σε κατάλληλο 
χιτώνιο, μέχρι να τερματίσει ο αγωγός στην εγκοπή στο μέσο του χιτωνίου ή μέχρι να 
τερματίσει η μόνωση του στο «μέτωπο» (στένωση της διαμέτρου της οπής) στο 
εσωτερικό του χιτωνίου. Σημειώνεται ότι εγκοπή στο μέσον έχουν τα χιτώνια ορισμένων 
μόνο κατασκευαστών.
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Στη συνέχεια συμπιέζονται διαδοχικά τα χιτώνια, στο τμήμα τους στο οποίο έχει 
εισαχθεί ο απογυμνωμένος αγωγός. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται χειροκίνητη 
πρέσα 5ίΓΠβε3 70 ΚΝ, με την ανάλογη εξαγωνική μήτρα, σύμφωνα με τις επισημάνσεις 
που έχει το χιτώνιο. Η σειρά των συμπιέσεων είναι αυτή που ακολουθείται και στα κοινά 
χιτώνια, δηλαδή από το κέντρο του χιτωνίου προς το άκρο του.
Στοιχεία σχετικά με τα είδη μήτρας που χρησιμοποιούνται και το πλήθος των 
συμπιέσεων δίνονται στο Σχέδιο 14 (συνήθεις τιμές - εμφανίζονται διαφορές ανάλογα με 
τον κατασκευαστή).

(4) Ακολούθως, αφού ολοκληρωθεί η συμπίεση των χιτωνίων στους αγωγούς του ενός ΣΚ, 
εισάγονται στα ελεύθερα άκρα των χιτωνίων και συμπιέζονται οι αγωγοί του άλλου ΣΚ, 
σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν για τη φάση (3). Δίνεται προσοχή στις 
επισημάνσεις των πόλων, ώστε να συνδέονται μεταξύ τους αντίστοιχοι πόλοι (με την 
ίδια επισήμανση).

(5) Για καλύτερη συγκράτηση των πόλων των καλωδίων, στην περιοχή της συνένωσης και 
μετά την ολοκλήρωσή της, τοποθετούνται τρία τεμάχια ταινίας συγκράτησης πλεξούδας 
(Σχέδιο 14).

19.3.2. Χρήση κοινών γιτωνίων (μη προμονωμένων)

Σε κάθε κοινό χιτώνιο επισημαίνεται η διατομή των αγωγών του ΣΚ για την οποία είναι
κατάλληλο.
Οι φάσεις της εργασίας συνένωσης είναι οι εξής:

(1) Κόβονται οι πόλοι των καλωδίων με την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στη φάση 1 
της παραγράφου 19.3.1 (1) (Σχέδιο 15).

(2) Απογυμνώνονται οι αγωγοί και των δύο ΣΚ με προσοχή και απομακρύνεται, εάν υπάρχει, 
η διαφανής ταινία κάτω από τη μόνωση. Το μήκος της απογύμνωσης κάθε αγωγού 
δίνεται στο Σχέδιο 15.

(3) Τοποθετείται κάθε απογυμνωμένος αγωγός του ενός ΣΚ στο κατάλληλο χιτώνιο, μέχρι 
να τερματίσει στην εγκοπή που υπάρχει στο μέσο του χιτωνίου. Ακολούθως, 
συμπιέζονται διαδοχικά τα χιτώνια, στο τμήμα τους στο οποίο έχει εισαχθεί ο 
απογυμνωμένος αγωγός, με χειροκίνητη πρέσα 5ϊγπθο3 70 ΚΝ. Στοιχεία σχετικά με τις 
κατάλληλες μήτρες, το πλήθος και τη σειρά των συμπιέσεων, δίνονται στο Σχέδιο 15.

(4) Αφού ολοκληρωθεί η συμπίεση των πόλων του ενός ΣΚ, «περνάει» τμήμα 
θερμοσυστελλόμενου σωλήνα με εσωτερική επίστρωση κόλλας, επαρκούς μήκους σε 
κάθε πόλο του ΣΚ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη θερμοσυστολή, ο 
θερμοσυστελλόμενος σωλήνας θα πρέπει να επικαλύπτει τη μόνωση καθενός από τους 
πόλους που συνενώνονται κατά 30 γτιπι τουλάχιστο, το μήκος του σωλήνα θα πρέπει να 
είναι αυτό που αναφέρεται στο Σχέδιο 15.

(5) Ακολουθεί η εισαγωγή των άκρων των αγωγών του δεύτερου ΣΚ στα ελεύθερα άκρα των 
χιτωνίων και η συμπίεση τους σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν για τη φάση (3). 
Όπως και στην περίπτωση των προμονωμένων χιτωνίων, προσοχή δίνεται στην 
επισήμανση των πόλων του καλωδίου, ώστε να συνδέονται μεταξύ τους αντίστοιχοι 
πόλοι.
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(6) Μετά την ολοκλήρωση των συμπιέσεων, και στα δύο ΣΚ, μετακινείται διαδοχικά, σε κάθε 
συνένωση, ο αντίστοιχος θερμοσυστελλόμενος σωλήνας, ώστε να επικαλύπτει κατά ίσο 
μήκος τις μονώσεις των πόλων που συνενώνονται (να είναι δηλαδή συμμετρικά 
τοποθετημένος ως προς το χιτώνιο, όπως φαίνεται στο Σχέδιο 15). Για να επιτευχθεί 
αυτό, θα πρέπει να σημαδευτεί το ακριβές σημείο μέχρι το οποίο θα φτάνει ο 
θερμοσυστελλόμενος σωλήνας στη μόνωση ενός συνδεόμενου πόλου, σε κάθε συνένωση. 
Ακολούθως, ο σωλήνας θερμαίνεται με φλόγιστρο (καμινέτο) με ασθενή μπλε φλόγα με 
κίτρινη αιχμή, ή, κατά προτίμηση, φλόγιστρο θερμού αέρα. Το τελευταίο πλεονεκτεί γιατί 
με αυτό αποφεύγεται ευχερέστερα η ανάπτυξη μεγάλων τοπικών θερμοκρασιών, οι 
οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην καταστροφή των θερμοσυστελλόμενων σωλήνων. Η 
θέρμανση γίνεται κυκλικά, από το κέντρο προς το ένα άκρο και στη συνέχεια από το 
κέντρο προς το άλλο άκρο, με το φλόγιστρο να είναι συνεχώς σε κίνηση, μέχρι να 
συσφιχτεί ο θερμοσυστελλόμενος σωλήνας πάνω στο χιτώνιο και στη μόνωση των 
καλωδίων. Μετά τη θερμοσυστολή, ο σωλήνας θα πρέπει να είναι λείος και ομαλός, 
χωρίς πτυχώσεις ή ρυτίδες.

(7) Στη συνέχεια τοποθετούνται ταινίες συγκράτησης πλεξούδας, όπως στη φάση (5) της 
παραγράφου 19.3.1.

19.4. Κατά τις φάσεις της συνένωσης (φάσεις (3) και (4) της παραγράφου 19.3.1 και φάσεις
(3) και (5) της παραγράφου 19.3.2) θα δίνεται μεγάλη προσοχή και θα τηρούνται επακρι
βώς οι οδηγίες, ως προς την απογύμνωση και την εισχώρηση των πόλων και ως προς

το πλήθος και τη σειρά των συμπιέσεων. Επίσης, στα μη προμονωμένα χιτώνια, θα δίνεται 
μεγάλη προσοχή στην τοποθέτηση και θερμοσυστολή των θερμοσυστελλόμενων σωλήνων. 
Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν τυχόν κακοτεχνίες (π.χ. «φουσκώματα» των 
συνδέσεων, κατασκευή συνδέσεων μειωμένης μηχανικής αντοχής ή μειωμένης 
στεγανότητας κλπ).

19.5. Είναι χρήσιμο να ρυθμίζεται η θέση στην οποία θα γίνονται οι συμπιέσεις κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να αποφεύγεται, κατά την τάνυση, η διέλευση των χιτωνίων μέσα από 
τροχαλία εκτύλιξης.

20. Τάνυση του ΣΚ

20.1. Πριν από την έναρξη της τάνυσης του ΣΚ, ελέγχονται τα εξής:

- Εάν το ΣΚ βρίσκεται μέσα στα αυλάκια όλων των τροχαλιών εκτύλιξης.

- Εάν έχουν τοποθετηθεί όλοι οι προβλεπόμενοι από τη μελέτη επίτονοι και οι τυχόν 
απαραίτητοι βοηθητικοί επίτονοι.

20.2. Στο δεύτερο τερματισμό του υπό κατασκευή τμήματος γραμμής (δηλαδή σε εκείνον 
που δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα σφιγκτήρας τέρματος) και ειδικότερα σε σημείο μετα
ξύ του τερματικού στύλου και της εκτυλίκτριας, τοποθετείται στην πλεξούδα του ΣΚ η

αρπάγη τάνυσης (πιάστρα), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 10.2. 
Υπενθυμίζεται ότι η αρπάγη τοποθετείται στους τανυόμενους πόλους, δηλαδή στις τρεις 
φάσεις και τον ουδέτερο, ενώ ο αγωγός Δημοτικού Φωτισμού παραμένει έξω από την 
αρπάγη.
Στη συνέχεια, η αρπάγη τάνυσης συνδέεται με το άγκιστρο ανυψωτήρα (ΤΙΚΡΟΚ). Το άλλο 
άκρο του ανυψωτήρα στερεώνεται σε σταθερό σημείο του εδάφους. Στην περίπτωση που θα
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χρησιμοποιηθεί δυναμόμετρο, αυτό παρεμβάλλεται μεταξύ του ανυψωτήρα και του σταθερού 
σημείου του εδάφους (Σχέδιο 16).
Κατόπιν, τανύεται το ΣΚ αργά, μέσω του ανυψωτήρα, μέχρι το βέλος του να αποκτήσει την 
τιμή που προβλέπεται από τα διαγράμματα βέλους - οριζόντιου ανοίγματος συναρτήσει της 
θερμοκρασίας. Τα διαγράμματα αυτά περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες σελίδες 03 των 
Τυποποιημένων Κατασκευών.
Αντί της ρύθμισης του βέλους, η τάνυση είναι δυνατό να ελεγχθεί, σε περίπτωση χρήσης 
δυναμόμετρου, με βάση τους πίνακες δυνάμεων τάνυσης συναρτήσει της θερμοκρασίας, που 
επίσης περιλαμβάνονται στις σελίδες 05 των Τυποποιημένων Κατασκευών.
Υπενθυμίζεται ότι στο ΣΚ 4x120 γπ γπ2 ΑΙ + 25 γππγϊ2 ΑΙ δε γίνεται προτάνυση (ΟΔ Νο 131).

20.3. Εναλλακτικά, αντί της παραπάνω διαδικασίας, είναι δυνατό να τοποθετηθεί η αρπάγη 
τάνυσης στην πλεξούδα του ΣΚ (στους τέσσερις τανυόμενους πόλους) σε απόσταση
6 - 10 γπ από το στύλο στον οποίο θα κατασκευαστεί ο δεύτερος τερματισμός (μεταξύ

του τερματικού και του αμέσως επόμενου στύλου της γραμμής). Ο ανυψωτήρας τοποθετείται 
στο έδαφος και αγκυρώνεται σε σταθερό σημείο του, όπως και στη μέθοδο τάνυσης της 
παραγράφου 20.2. Στον τερματικό στύλο, προσδένεται και δεύτερη τροχαλία, με σαμπάνι. Ο 
ανυψωτήρας συνδέεται με την αρπάγη τάνυσης μέσω συρματόσχοινου, το οποίο περνάει από 
την παραπάνω τροχαλία.
Ωστόσο, η παραπάνω μέθοδος τάνυσης παρουσιάζει το μειονέκτημα ότι θα πρέπει να 
υπάρχει κάποιο μέσο (καλαθοφόρο όχημα ή σκάλες) για να εκτοποθετηθεί μετά την τάνυση 
η αρπάγη τάνυσης. Ο λόγος είναι ότι δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί, πριν από την τάνυση, σε 
ποια θέση (απόσταση από τον τερματικό στύλο) θα πρέπει να τοποθετηθεί αρχικά η αρπάγη 
ώστε να είναι ευχερής η απομάκρυνσή της, από τεχνίτη που αναρριχάται στο στύλο, μετά 
την τάνυση.

20.4. Η εκτέλεση της τάνυσης με τη βοήθεια ανυψωτήρα ο οποίος στερεώνεται στον τερμα
τικό στύλο μέσω σαμπανιού (αντί της αγκύρωσής του σε σταθερό σημείο του 
εδάφους, η οποία προβλέπεται στις παραγράφους 20.2 και 20.3) δεν ενδείκνυται, γιατί

η διαδικασία είναι επίπονη, ιδιαίτερα όταν το τμήμα γραμμής που κατασκευάζεται είναι 
μεγάλου σχετικά μήκους και δεν είναι διαθέσιμο καλαθοφόρο όχημα. Συγκεκριμένα, 
χρειάζονται δύο ζεύγη ανυψωτήρα - αρπάγης τάνυσης, που εναλλάσσονται, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η απόσταση από το στύλο στην οποία είναι δυνατό τεχνίτης που είναι 
αναρριχημένος σ’ αυτόν να τοποθετήσει την αρπάγη τάνυσης είναι περιορισμένη.

20.5. Αν κατά τη διάρκεια της τάνυσης παρουσιαστούν κακοτεχνίες (π.χ. αποκλίσεις 
στύλων), αποτανύεται το ΣΚ, γίνεται αποκατάσταση των κακοτεχνιών και 
επαναλαμβάνεται η διαδικασία τάνυσης.

21. Κατασκευή δεύτερου τεουατισυού - Κατασκευή τυχόν ενδιάμεσων τερματισμών

21.1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τάνυσης και την οριστική ρύθμιση του βέλους, 
ακολουθεί η εγκατάσταση δεύτερου τερματισμού στο υπό κατασκευή τμήμα της 
γραμμής, η οποία γίνεται ως εξής:

(1) Τοποθετείται αρπάγη τάνυσης στην πλεξούδα του ΣΚ (στους τανυόμενους πόλους), στο 
τελευταίο άνοιγμα και σε απόσταση περί το 1 -1,5 γπ από τον τερματικό στύλο. Η αρπάγη 
συγκρατείται από ανυψωτήρα, το άλλο άκρο του οποίου συγκροτείται από τον τερματικό
στύλο μέσω σαμπανιού, όπως φαίνεται στο Σχέδιο 17. (Η αρπάγη και ο ανυψωτήρας που 
αναφέρονται παραπάνω είναι διαφορετικοί από εκείνους με την βοήθεια των οποίων
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έγινε η τάνυση. Οι τελευταίοι εξακολουθούν να παραμένουν στις θέσεις που είχαν κατά 
τη διαδικασία της τάνυσης).

(2) Με τη βοήθεια του ανυψωτήρα, η αρπάγη που τοποθετήθηκε αναλαμβάνει τη δύναμη 
τάνυσης του καλωδίου. Με αυτόν τον τρόπο, το καλώδιο μετά την αρπάγη (προς την 
πλευρά του στύλου και της εκτυλίκτριας) αποτανύεται (χαλαρώνει).

(3) Ο σφιγκτήρας τέρματος τοποθετείται και συφίγγεται σε κατάλληλη θέση, στο χαλαρό 
τμήμα του ΣΚ. Ακολούθως, στηρίζεται στο στύλο μέσω του περικοχλίου με κρίκο.

(4) Με χρήση του ανυψωτήρα, χαλαρώνει, με αργό ρυθμό, η συγκράτηση του ΣΚ από την 
αρπάγη τάνυσης και τη δύναμη τάνυσης του καλωδίου την αναλαμβάνει ο σφιγκτήοαο 
τέρματος. ^

(5) Κόβεται με επιμέλεια το ΣΚ σε κατάλληλο σημείο, ώστε να μείνει επαρκές μήκος του για 
γεφυρώσεις.

21.2. Εναλλακτικά, αντί της μεθόδου της παραγράφου 21.1 μπορεί να εφαρμοστεί η εξής 
διαδικασία:

(1) Σημαδεύεται, π.χ. με μονωτική ταινία, το σημείο του ΣΚ στο οποίο θα πρέπει να 
τοποθετηθεί ο σφιγκτήρας τέρματος.

(2) Αποτανύεται το ΣΚ.

(3) Ο σφιγκτήρας τέρματος τοποθετείται και συσφίγγεται στο ΣΚ, στη θέση που έχει 
επισημανθεί.

(4) Τανύεται εκ νέου το ΣΚ.

(5) Τοποθετείται ο σφιγκτήρας τέρματος στο περικόχλιο με κρίκο του τερματικού στύλου.

(6) Με χρήση του ανυψωτήρα (το ένα άκρο του οποίου είναι αγκυρωμένο σε σταθερό σημείο 
του εδάφους, βλ. σχέδιο 16), χαλαρώνει η τάνυση του καλωδίου και η δύναμη τάνυσης 
παραλαμβάνεται από τον σφιγκτήρα τέρματος.

(7) Κόβεται το ΣΚ σε κατάλληλο σημείο.

21.3. Η διαδικασία τάνυσης, όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι απαραίτητο να γίνεται ανά 
τμήμα γραμμής μεταξύ δύο διαδοχικών στύλων με τερματισμούς. Είναι δυνατό, για 
λόγους ταχύτητας και διευκόλυνσης των εργασιών (π.χ. αποφυγή τοποθέτησης

προσωρινών επιτόνων), να περιλαμβάνεται ενδιάμεσα στο τμήμα αυτό στύλος διπλού 
τέρματος, με γωνία.
Στην περίπτωση αυτή, οι εργασίες γίνονται σύμφωνα με το Σχέδιο 18.
Συγκεκριμένα, τοποθετείται το πρώτο εξάρτημα τέρματος στον ακραίο στύλο του τμήματος 
γράμμης που κατασκευάζεται σύμφωνα με την παράγραφο 18 και τανύεται το ΣΚ σύμφωνα 
με την παράγραφο 20. Ακολούθως, με δύο αρπάγες τάνυσης που συνδέονται μεταξύ τους 
μέσω ανυψωτήρα και συρματόσχοινου, αποτανύεται προσωρινά το ΣΚ κοντά στο στύλο 
διπλού τέρματος. Το συρματόσχοινο δεν τοποθετείται στην τροχαλία εκτύλιξης στην οποία 
είναι τοποθετημένο το καλώδιο, αλλά σε τροχαλία εκτύλιξης γωνίας (μπασδέκα), που 
συγκροτείται στο στύλο με ιδιαίτερο σαμπάνι, όπως φαίνεται στο Σχέδιο 18. Στη συνέχεια,
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τοποθετούνται οι δύο σφιγκτήρες τέρματος σε κατάλληλες θέσεις του καλωδίου και 
στηρίζονται στο στύλο μέσω των περικοχλίων με κρίκο.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών γίνεται επανέλεγχος των βελών εκατέρωθεν του στύλου
διπλού τέρματος. . . .  .
Οπως προαναφέρθηκε, για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής θα πρέπει να υπάρχει γωνία, 
ολίγων βαθμών τουλάχιστον (π.χ. 10 βαθμών και άνω) στο στύλο διπλού τέρματος. Σε 
αντίθετη περίπτωση (π.χ. διπλό τέρμα σε ευθυγραμμία) δεν είναι ευχερής η λειτουργία των 
τροχαλιών που τοποθετούνται στο στύλο.

22. Ανάρτηση και ποόσδεση του ΣΚ στα ενδιάιιεσα συγκροτήματα ανάρτησης

22.1. Μετά την ολοκλήρωση της τάνυσης και την εγκατάσταση των τερματισμών στους 
ακραίους στύλους του τμήματος γραμμής που κατασκευάζεται, καθώς και τυχόν ενδιά
μεσων τερματισμών (παράγραφος 21.3), ακολουθεί η ανάρτηση και πρόσδεση του ΣΚ

στα συγκροτήματα ανάρτησης. Τα συγκροτήματα ανάρτησης (στηρίγματα ανάρτησης και 
σφιγκτήρες ανάρτησης) έχουν τοποθετηθεί στο στύλο σε προηγούμενη φάση εργασιών 
(παράγραφος 15). Σε περίπτωση που έχει παραλειφθεί κατά την παραπάνω φάση εργασιών η 
τοποθέτηση του σφιγκτήρα ανάρτησης στον κοχλία (σχήματος υ) του στηρίγματος 
ανάρτησης, η τοποθέτησή του γίνεται κατά την έναρξη των εργασιών της παρούσας φάσης.

22.2. Η Τυποποιημένη Κατασκευή ανάρτησης (ευθυγραμμίας ή μικρής γωνίας) του ΣΚ 4x120 
γπγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ είναι η 5-233 (Α και Β). Η εγκατάσταση του ΣΚ γίνεται ως εξής:

(1) Αποκοχλιώνεται ο κοχλίας σύσφιξης του σφιγκτήρα ανάρτησης (Σχέδιο 2). Το χαλύβδινο 
σώμα του σφιγκτήρα είναι διαμορφωμένο έτσι, ώστε να μην επιτρέπει στον κοχλία να 
απομακρυνθεί από αυτό (π.χ. να πέσει στο έδαφος) μετά την αποκοχλίωσή του. 
Εναλλακτικά, σε σφιγκτήρες ανάρτησης ορισμένων κατασκευαστών, ο κοχλίας σύσφιξης 
συγκροτείται με ιμάντα στο χαλύβδινο σώμα του σφιγκτήρα.

(2) Εκτοποθετείται το μονωτικό παρέμβυσμα από το κυρίως σώμα του σφιγκτήρα και 
τοποθετείται σε κατάλληλη θέση γύρω από την πλεξούδα του ΣΚ (στη θέση που θα έχει 
το παρέμβυσμα ως προς την πλεξούδα μετά την τοποθέτηση της τελευταίας στο 
χαλύβδινο σώμα του σφιγκτήρα).

(3) Με τη βοήθεια του ώμου του τεχνίτη που είναι αναρριχημένος στο στύλο ή σχοινιού που 
τραβάει από το έδαφος άλλος τεχνίτης, ανυψώνεται το ΣΚ, εκτοποθετείται από την 
τροχαλία και τοποθετείται το μονωτικό παρέμβυσμα, μαζί με το καλώδιο που περιβάλλει, 
μέσα στο χαλύβδινο σώμα του σφιγκτήρα. Συνήθως, υποβοήθηση της ανύψωσης του 
καλωδίου με σχοινί είναι αναγκαία όταν, λόγω υψομετρικών διαφορών, ο στύλος στον 
οποίο αναρτάται το καλώδιο έχει σχετικά μεγάλο κατακόρυφο άνοιγμα. Στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων, σε στύλους ευθυγραμμίας, η ανύψωσή του με τον ώμο 
του αναρριχημένου τεχνίτη είναι ευχερής.

(4) Στη συνέχεια, κοχλιώνεται και συσφίγγεται ο κοχλίας του σφιγκτήρα ανάρτησης, 
συγκροτώντας έτσι το ελαστικό παρέμβυσμα και την πλεξούδα του ΣΚ μέσα στον 
σφιγκτήρα. Σημειώνεται ότι σε σφιγκτήρες ανάρτησης ορισμένων κατασκευαστών, οι 
κοχλίες σύσφιξης έχουν ροπομετρικά αποκοπτόμενη κεφαλή («πεταλούδα»).

22.3. Εάν το συγκρότημα ανάρτησης είναι τοποθετημένο σε στύλο γωνίας (σημειώνεται ότι η 
κατασκευή 5-233 εφαρμόζεται τόσο σε στύλους ευθυγραμμίας όσο και σε στύλους 
μικρής γωνίας, βλ. ΟΔ Νο 131), ενδέχεται, ανάλογα με το μέγεθος της γωνίας, να είναι
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ιδιαίτερα δυσχερής η χειρωνακτική μετακίνηση του ΣΚ από την τροχαλία εκτύλιξης στο 
σφιγκτήρα ανάρτησης, σύμφωνα με την φάση (3) της προηγούμενης παραγράφου Στην 
περίπτωση αυτή, με δύο αρπάγες τάνυσης, ανυψωτήρα και συρματόσχοινο, χαλαρώνει η 
τανυση του καλωδίου κοντά στο στύλο, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρθηκε στην 
παραγραφο 21.3 (Σχέδιο 18). Μετά τη χαλάρωση του ΣΚ, είναι ευχερής πλέον η τοποθέτησή 
του μέσα στο σφιγκτήρα ανάρτησης.

22.4. Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 7.2, στο σφιγκτήρα ανάρτησης τοποθετείται όλη 
η πλεξούδα του ΣΚ (οι τέσσερις πόλοι των φάσεων και του ουδετέρου, που τανύονται, 
καθώς και ο μη τανυόμενος πόλος του Δημοτικού Φωτισμού) για λόγους διευκόλυνσης 

της κατασκευής. Ωστόσο, από τεχνική άποψη, είναι εξίσου σωστό να τοποθετηθούν στο 
σφιγκτήρα μόνο οι τανυόμενοι πόλοι, ενώ ο Δημοτικός Φωτισμός να παραμείνει έξω από το 
σφιγκτήρα (στην περίπτωση αυτή, είναι αναγκαίο να τοποθετηθούν ζώνες συγκράτησης του 
ΣΚ εκατέρωθεν του σφιγκτήρα).

23. Στενανοποίπση των άκρων του καλωδίου

23.1. Τα άκρα του ΣΚ πρέπει απαραίτητα να στεγανοποιούνται για να αποφεύγεται η είσο
δος υγρασίας στους αγωγούς του. Η στεγανοποίηση γίνεται είτε με θερμοσυστελ- 
λόμενα επιστόμια, είτε, εναλλακτικά, με επιστόμια αφαιρούμενου τύπου. Περιγραφή

των υλικών αυτών περιλαμβάνεται στην Παράγραφο 7.6. Τονίζεται ότι για να είναι η 
στεγανοποίηση μακροχρόνια αποτελεσματική, θα πρέπει να έχουν κοπεί με επιμέλεια τα 
άκρα των πόλων του ΣΚ, ανεξάρτητα από το είδος των επιστομίων που χρησιμοποιούνται 
(θερμοσυστελλόμενα ή αφαιρούμενου τύπου). Συγκεκριμένα, θα πρέπει οι πόλοι του ΣΚ να 
διατηρούν την κυκλική μορφή της διατομής τους και, επιπλέον, στην επιφάνεια κοπής του 
αγωγού να μην παρατηρούνται αιχμηρές προεξοχές. Για το σκοπό αυτό, όπως 
προαναφέρθηκε, ενδείκνυται η κοπή να γίνεται με πριόνι και όχι με κόφτη.

23.2. Η εγκατάσταση των θερμοσυστελλόμενων επιστομίων γίνεται ως εξής:

(1) Καθαρίζονται τα άκρα των πόλων του ΣΚ από τυχόν γράσο, λάσπες κλπ.

(2) Τοποθετείται το θερμοσυστελλόμενο επιστόμιο στο άκρο ενός πόλου του ΣΚ. Το άκρο 
του πόλου κρατείται με κλίση προς τα πάνω, για να μην πέσει το επιστόμιο.

(3) Θερμαίνεται το επιστόμιο, με κατεύθυνση από το κλειστό άκρο του προς το μέρος του 
καλωδίου, κυκλικά. Σχετικά με την επιμελημένη εκτέλεση της θερμοσυστολής, βλ. 
παράγραφο 19.3.2 (6). Όταν η εργασία ολοκληρωθεί σωστά, θα πρέπει από το άκρο του 
επιστομίου που είναι προς το μέρος του καλωδίου να βγεί λίγη κόλλα.

(4) Επαναλαμβάνονται τα βήματα (2) και (3) και για τους υπόλοιπους πόλους του ΣΚ.

23.3. Η εγκατάσταση των επιστομίων αφαιρούμενου τύπου είναι απλούστερη και ταχύτερη. 
Γίνεται ως εξής:

(1) Καθαρίζονται τα άκρα των πόλων του ΣΚ.

(2) Επιλέγεται το κατάλληλο μέγεθος επιστομίου (όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 7.6, 
προβλέπεται διαφορετικό μέγεθος για τους πόλους φάσεων και ουδετέρου αφενός και 
τον πόλο Δημοτικού Φωτισμού αφετέρου). Ακολούθως, ωθείται το επιστόμιο ώστε, με τη 
βοήθεια του γράσου που είναι στο εσωτερικό του, να εισχωρήσει ο πόλος του καλωδίου
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μέσα σ'αυτό. Η ώθηση θα πρέπει να έχει ευθύγραμμη κατεύθυνση κατά τον άξονα του 
πόλου (να αποφεύγονται κυκλικές κινήσεις του επιστομίου με σκοπό να διευκολυνθεί η 
εισχώρηση). Ο πόλος θα πρέπει να εισχωρήσει σε αρκετό βάθος, ώστε να εξασφαλιστεί 
η στεγανοποίηση του αγωγού. Ωστόσο, δεν πρέπει να εισχωρήσει σε όλο το βάθος του 
επιστομίου, για να αποφευχθεί πλήρως ο κίνδυνος τραυματισμού του εσωτερικού 
τοιχώματος του πυθμένα του επιστομίου, από τυχόν προεξοχές του κομμένου αγωγού 
(Σχέδιο 19). Ενδεχόμενος τραυματισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
διηλεκτρικής αντοχής του επιστομίου.

(3) Επαναλαμβάνεται το βήμα (2) και για τους υπόλοιπους πόλους του ΣΚ.

24. Κατασκευή νεωυοώσεων ιιε εναέριεο γραυιιές

Οι περιπτώσεις γεφύρωσης του ΣΚ 4x120 γτιγπ2 ΑΙ + 25 π ί ι τ ι2 ΑΙ με γυμνούς αγωγούς ή ΣΚ στα 
εναέρια δίκτυα Χαμηλής Τάσης είναι οι ακόλουθες:

- Γεφύρωση με γυμνούς αγωγούς ΑΙ
- Γ εφύρωση με γυμνούς αγωγούς Ου
- Γ εφύρωση με Συνεστραμμένα Καλώδια ΧΤ

Στη συνέχεια, αναλύεται ο τρόπος κατασκευής των παραπάνω γεφυρώσεων. Σημειώνεται 
ότι για την κατασκευή ορισμένων από τις γεφυρώσεις, όπως αναφέρεται στις επόμενες 
παραγράφους, είναι αναγκαία η τοποθέτηση συνδετήρων διακλάδωσης και παροχών. Ο 
τρόπος τοποθέτησης των συνδετήρων αυτών θα αναλυθεί στην παράγραφο 28.

24.1. Γεωύοωση του ΣΚ 4x120 Γηπι2 ΑΙ + 25 πγίγπ2 ΑΙ ιιε γυιινούς αγωγούς ΑΙ

24.1.1. Οι πόλοι του ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ συνδέονται με τους γυμνούς αγωγούς ΑΙ 
σύμφωνα με την Τυποποιημένη Κατασκευή ΡΟ-39ΙΙΙ. Η διάταξη γεφύρωσης γραμμής 
ΣΚ 4x120 πίγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ με γραμμή γυμνών αγωγών ΑΙ ή Ου φαίνεται στην

Τυποποιημένη Κατασκευή 5-231 (Α, Β και Γ).

24.1.2. Ο τρόπος κατασκευής της γεφύρωσης αναλύεται στη συνέχεια. Σημειώνεται ότι με 
παρόμοιο τρόπο γίνεται και η γεφύρωση ΣΚ 3x70 γπ ιτ ι2 ΑΙ + 54,6 γπ ιτ ι2 ΑΑΑΟ + 25 γπ γπ2 

ΑΙ με γυμνούς αγωγούς ΑΙ.

(1) Απογυμνώνονται οι αγωγοί των πόλων του ΣΚ που θα συνενωθούν με τους γυμνούς 
αγωγούς ΑΙ, στα άκρα τους, σε μήκος 10 - 15 αη, με προσοχή για να αποφευχθεί το 
πλήγωμά τους. Εάν υπάρχει κάτω από τη μόνωση διαφανής ταινία, απομακρύνεται και 
αυτή.

(2) Συνδέονται οι αγωγοί του ΣΚ με τους αντίστοιχους γυμνούς αγωγούς ΑΙ μέσω των 
κατάλληλων συνδετήρων παράλληλων αυλάκων. (Οι κατάλληλοι συνδετήρες, ανάλογα με 
τη διατομή των συνδεόμενων αγωγών, αναφέρονται στην παράγραφο 7.11).

(3) Οι πόλοι του ΣΚ διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κοντά στο συνδετήρα 
παραλλήλων αυλάκων το μονωμένο (μη απογυμνωμένο) τμήμα του πόλου να βρίσκεται σε 
υψηλότερη στάθμη από τον αντίστοιχο συνδετήρα παραλλήλων αυλάκων (βλ. 
Τυποποιημένη Κατασκευή 5-231). Αυτό γίνεται για να μην είναι δυνατή η εισχώρηση 
νερού της βροχής μέσα στο ΣΚ.
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24.2. Γ εφύρωση του ΣΚ 4x120 γτίγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ υε νυιινούς ανωνούο Ου

24.2.1. Οι πόλοι του ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ συνδέονται με τους γυμνούς αγωγούς Ου 
σύμφωνα με την Τυποποιημένη Κατασκευή ΡΟ-39Π.

24.2.2. Ο τρόπος κατασκευής της γεφύρωσης αναλύεται στη συνέχεια. Σημειώνεται ότι με 
παρόμοιο τρόπο γίνεται η γεφύρωση ΣΚ 3x70 γπγπ2 ΑΙ + 54,6 γπγπ2 ΑΑΑΟ + 25 πιγπ2 ΑΙ 
με γυμνούς αγωγούς Ου.

(1) Απογυμνώνονται οι αγωγοί στα άκρα των πόλων του ΣΚ που θα συνενωθούν με τους 
γυμνούς αγωγούς Ου, με προσοχή ώστε να αποφευχθεί το πλήγωμά τους, και 
απομακρύνεται η διαφανής ταινία που τυχόν υπάρχει κάτω από τη μόνωση. Το μήκος 
απογύμνωσης είναι 6,3 ογπ  για αγωγούς 120 γπ γπ2 ΑΙ (φάσεων και ουδετέρου) και 5,5 ογπ 
για αγωγούς 25 γπγπ2 ΑΙ (Δημοτικού Φωτισμού).

(2) Εισάγονται διαδοχικά οι αγωγοί φάσεων και ουδετέρου του ΣΚ στην αντίστοιχη οπή 
χιτωνίου εξαγωνικής συμπίεσης ΑΙ_ 120 - ΟΙΙ 50 (βλ. παράγρ. 7.9.3). Στην άλλη οπή του 
χιτωνίου εισάγεται το ένα άκρο τεμαχίου αγωγού Ου 50 γπ γπ2 μήκους 30 επί περίπου. 
Γίνεται η συμπίεση του χιτωνίου με χειροκίνητη πρέσα δίΓΠΘΟβ 70 ΚΝ με μήτρα Ε215 και 
πλήθος συμπιέσεων 12. Ακολουθείται η σειρά συμπιέσεων που φαίνεται στο Σχέδιο 15. 
Σημειώνεται ότι χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσο τμήμα τεμάχιο γύμνου αγωγού Ου 
διατομής 50 γπ γπ 2 , ανεξάρτητα από τη διατομή των γυμνών αγωγών Ου (16 γπ γπ2, 35 γτιιτι2 
ή 50 π ίπ ί2) με τους οποίους θα συνδεθούν οι αγωγοί φάσεων και ουδετέρου του ΣΚ.

(3) Ομοίως, συνδέεται ο αγωγός Δημοτικού Φωτισμού του ΣΚ με τεμάχιο αγωγού Ου 
16 γπ γπ2, μήκους 30 ογπ  περίπου, μέσω χιτωνίου εξαγωνικής συμπίεσης Α Ι  25 - Ου 16 (βλ. 
παράγρ. 7.9.3). Η συμπίεση γίνεται με μήτρα Ε113 και το πλήθος συμπιέσεων είναι 8.

(4) Από το ελεύθερο άκρο των τεμαχίων γυμνών αγωγών Ου, τοποθετούνται γύρω από τα 
χιτώνια θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες (παράγρ. 7.10). Το μήκος των σωλήνων είναι 
20 ο γπ  για τις φάσεις και τον ουδέτερο και 18 ογπ  για το Δημοτικό Φωτισμό. Ακολουθεί η 
διαδοχική θερμοσυστολή των σωλήνων σύμφωνα με όσα αναπτύσσονται στην 
παράγραφο 19.3.2.

(5) Τα ελεύθερα άκρα των ενδιάμεσων τεμαχίων γυμνού αγωγού Ου συνδέονται μέσω των 
κατάλληλων κοχλιοσυνδετήρων με εγκοπή (Α/Α 29 και 30 του Πίνακα 1) με τους 
αντίστοιχους αγωγούς του δικτύου όπως φαίνεται στην Τυποποιημένη Κατασκευή 
ΡΟ-39ΙΙ.

(6) Οι πόλοι του ΣΚ διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα χιτώνια να βρίσκονται σε 
υψηλότερη στάθμη από τους αντίστοιχους γυμνούς αγωγούς Ου της γραμμής (βλ. 
Τυποποιημένη Κατασκευή 5-231).

24.3. Γ εφύρωση του ΣΚ 4x120 πίπί2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ υε άλλα ΣΚ

24.3.1. Οι δυνατές περιπτώσεις γεφύρωσης του ΣΚ 4x120 γπ π ί2 ΑΙ + 25 γπ π ί2 ΑΙ με άλλα ΣΚ 
στα δίκτυα Διανομής είναι:
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- Γεφύρωση με ΣΚ ίδιου τύπου και διατομής αγωγών
- Γ εφύρωση με ΣΚ 3x70 π ίπ ί2 ΑΙ + 54,6 π ίπ ί*- ΑΑΑΟ + 25 π ίπ ί2 ΑΙ
- Γεφύρωση με ΣΚ 3x35 γπγπ2 ΑΙ + 54,6 π ίπ ί2 ΑΑΑΟ + 25 γπ γπ2 ΑΙ. (Η προμήθεια του έχει 

διακοπεί, ωστόσο παραμένουν εγκατεστημένες γραμμές ΧΤ με το καλώδιο αυτό).

24.3.2. Σε όλες τις περιπτώσεις, η σύνδεση μεταξύ πόλων ΣΚ εναέριων γραμμών ΧΤ επιτυγ
χάνεται μέσω ενός συνδετήρα διακλάδωσης και παροχών (βλ. παράγραφο 7.5) 
σύμφωνα με την Τυποποιημένη Κατασκευή ΡΟ-39ΙΟ για πόλους φάσεων και 

ουδετέρου και την ΡΟ-39ΙΒ για πόλους Δημοτικού Φωτισμού. Ο κατάλληλος συνδετήρας ανά 
περίπτωση σύνδεσης είναι ο εξής:

- Κύριος αγωγός: 120 γπ γπ2 ΑΙ ΣΚ
Αγωγός διακλάδωσης: 120 πίπί2 ΑΙ ή 70 πίπί2 ΑΙ ή 54,6 πίγπ2 ΑΑΑΟ ΣΚ 
Κατάλληλος συνδετήρας: α/α 5 του Πίνακα 1

- Κύριος αγωγός: 120 π ίπ ί2 ΑΙ ΣΚ 
Αγωγός διακλάδωσης: 35 γπγπ2 ΑΙ ΣΚ 
Κατάλληλος συνδετήρας: α/α 6 του Πίνακα 1

- Κύριος αγωγός: 25 γπ π ί2 ΑΙ ΣΚ 
Αγωγός διακλάδωσης: 25 γπ γπ2 ΑΙ ΣΚ 
Κατάλληλος συνδετήρας: α/α 7 του Πίνακα 1

Όπως προαναφέρθηκε, ο τρόπος τοποθέτησης των συνδετήρων διακλάδωσης και παροχών 
αναλύεται στην παράγραφο 28.

25. Σύνδεση νειώσεων - Σύνδεση σωμάτων Δηυοτικού Φωτισμού

25.1. Σύνδεση νειώσεων

Η σύνδεση του ουδετέρου του ΣΚ 4x120 π ίπ ί2 ΑΙ + 25 π ίπ ί2 ΑΙ με τις γειώσεις των γραμμών 
ΧΤ γίνεται με παρόμοιο τρόπο με την αντίστοιχη σύνδεση του ΣΚ 3x70 γπ π ί2 ΑΙ + 54,6 γπ π ί 

ΑΑΑΟ + 25 γπ π ί2 ΑΙ.

25.1.1. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση ξύλινων στύλων η σύνδεση του ουδετέρου του ΣΚ με 
το άκρο του μονόκλωνου αγωγού γείωσης 16 γπγπ2 Ου γίνεται μέσω αγωγού ΝΥΑΡ 
16 γπ γπ2 Ου, μήκους 0,5 γπ περίπου (Τυποποιημένη Κατασκευή Ρ-31). Το ένα άκρο του

αγωγού ΝΥΑΡ, αφού απογυμνωθεί, συνδέεται με το μονόκλωνο αγωγό Ου μέσω του 
κατάλληλου κοχλιοσυνδετήρα με εγκοπή (α/α 30 του Πίνακα 1), ενώ το άλλο άκρο συνδέεται 
με τον ουδέτερο του ΣΚ, μέσω του κατάλληλου συνδετήρα διακλάδωσης (α/α 6 του 
Πίνακα 1), σύμφωνα με την κατασκευή ΡΟ-35ν.
Σημειώνεται ότι τα άκρα των αγωγών δευτερεύουσας γραμμής που συνδέονται με τους 
συνδετήρες διακλάδωσης και παροχών, οι οποίοι καθιερώνονται για τις φάσεις και τον 
ουδέτερο του ΣΚ 4x120 π ίπ ί2 ΑΙ + 25 π ίπ ί2 ΑΙ, δεν απογυμνώνονται, όπως αναλύεται στην 
παράγραφο 28, σε αντίθεση με τους συνδετήρες διακλάδωσης και παροχών, οι οποίοι 
τοποθετούνται στο ΣΚ 3x70 π ίπ ί2 ΑΙ + 54,6 π ίπ ί2 ΑΑΑΟ + 25 π ίπ ί2 ΑΙ. Έτσι, το ακρο του 
καλωδίου ΝΥΑΡ που συνδέεται μέσω του συνδετήρα με α/α 6 με τον ουδέτερο του ΣΚ δεν 
απογυμνώνεται.
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25.1.2. Στους τσιμεντοστυλους, ομοίως, χρησιμοποιείται αγωγός ΝΥΑΡ 16 γπ π ί2 Ου το ένα 
ακρο του οποίου συνδέεται με τον κοχλία γείωσης του στύλου μέσω του κατάλληλου

* κ°Χ λ'οσυνδετηρα γείωσης, ενω το άλλο άκρο με τον ουδέτερο του ΣΚ μέσω του 
συνδετήρα διακλαδωσης α/α 6 του Πίνακα 1 (βλ. Τυποποιημένη Κατασκευή ΡΟΡ-31).

25.1.3. Σε περίπτωση γείωσης του ουδετέρου Συνεστραμμένων Καλωδίων στον επίτονο σε 
περιοχες οπου εφαρμόζεται η ουδετέρωση (κατασκευή αντίστοιχη της Ρ-21 X 
γραμμών με γυμνούς αγωγούς), η σύνδεση του αγωγού γείωσης με τον επίτονο γίνεται

σύμφωνα με την Τυποποιημένη Κατασκευή ΡΟ-35ΙΙΙ, με τη διευκρίνιση ότι ο αγωγός γείωσης
άκατου)88101 ^  ^  συρματοσχοινο ειναι 0 αΥωΥός του καλωδίου ΝΥΑΡ (το απογυμνωμένο

25.2. Σύνδεση των σωυάτων Δημοτικού Φωτισμοί!

25.2.1. Η σύνδεση του αγωγού του καλωδίου φάσης Ου 2,5 πίπί2 φωτιστικού σώματος με τον 
αγωγό του Δημοτικού Φωτισμού του ΣΚ 4x120 πίγπ2 ΑΙ + 25 πίπί2 ΑΙ γίνεται μέσω 
συνδετήρα διακλάδωσης και παροχών Δημοτικού Φωτισμού (α/α 7 του Πίνακα 1)

σύμφωνα με την Τυποποιημένη Κατασκευή ΡΟ-39ΙΒ. Ο ίδιος συνδετήρας και η ίδια 
Τυποποιημένη Κατασκευή χρησιμοποιούνται και για την αντίστοιχη σύνδεση του ΣΚ 3x70 
γππί2 ΑΙ + 54,6 πίπί2 ΑΑΑΟ + 25 γπγπ2 ΑΙ.

25.2.2. Για τη σύνδεση του αγωγού του καλωδίου ουδετέρου Ου 2,5 γπγπ2 φωτιστικού 
σώματος (και του καλωδίου γείωσης του βραχίονα του φωτιστικού σώματος στις 
περιπτώσεις που προβλέπεται από τις Τυποποιημένες Κατασκευές εγκατάστασης

φωτιστικων σωμάτων ΔΦ) με τον ουδέτερο του ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ δεν 
™ ° \ ° Ϊ 5 ίται 9 ΤυποποιΠΜένη Κατασκευή που εφαρμόζεται στην αντίστοιχη περίπτωση του 
ΣΚ 3x70 γπγπ2 ΑΙ + 54,6 γππί2 ΑΑΑΟ + 25 γππί2 ΑΙ (ΡΟ-33ΙΙΙ) αλλά καθιερώνεται νέα 
Τυποποιημένη Κατασκευή (ΡΟ-33Αΐν). Σύμφωνα με αυτή, απογυμνώνεται το άκρο του 
καλωδίου Ου 2,5 γ π γ π  . Ακολούθως, λαμβάνεται τεμάχιο πόλου φάσης συγκεντρικού καλωδίου 
παροχής 16 γπιπ Ου, μήκους 20 ογπ περίπου, και απογυμνώνεται το ένα άκρο του. Τα 
απογυμνωμένα άκρα των δύο παραπάνω καλωδίων συνδέονται μεταξύ τους μέσω δύο 
κοχλιοσυνδετήρων με εγκοπή κατάλληλου μεγέθους. Πριν από τη σύνδεση, το άκρο του 
ουδετέρου του φωτιστικού σώματος αναδιπλώνεται στη θέση όπου τοποθετούνται οι 
κοχλιοσυνδετήρες. Στη συνέχεια, το μη απογυμνωμένο άκρο του πόλου 16 πίπί2 Ου συνδέεται 
με τον ουδέτερο του ΣΚ μέσω συνδετήρα διακλάδωσης (α/α 6 του Πίνακα 1). Το 
απογυμνωμένο τμήμα του ουδετέρου καλύπτεται από μονωτική ταινία.

26. Τοποθέτηση ειδικών οευυατοδοτών

Οι ειδικοί ρευματοδότες του ΣΚ 4x120 γπ γπ2 ΑΙ + 25 π ίγπ 2 ΑΙ τοποθετούνται στους τερματικούς 
στυλους που προβλέπει η μελέτη του δικτύου σύμφωνα με τις Τυποποιημένες Κατασκευές 
5-49 και 5-51. Ουσιαστικό, οι ειδικοί ρευματοδότες είναι συνδετήρες διακλάδωσης οι οποίοι 
στη θεση δευτερεύουσας γραμμής έχουν ενσωματωμένο ή προσαρτημένο μέσω στελέχους 
καταλληλο βύσμα. Έτσι, η τοποθέτηση τους (σύνδεσή τους στη θέση της κύριας γραμμής) 
γίνεται σύμφωνα με οσα αναλύονται στην παράγραφο 28 για τους συνδετήρες διακλάδωσης.
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27. Τπν/ΚΓ.ση υε ιιπήνκια καλώδια - Σύνδεση με μο.νοπολικά καλώδια Ου ή ΑΙ σε 
κπτασκευέο εναερίων Υ/Σ Διανομή

27.1. Σύνδεση υε υπόγεια καλώδια

27 11 Η σύνδεση ΣΚ 4x120 γ π γ π 2 ΑΙ + 25 π ί π ί 2 ΑΙ με υπόγεια καλώδια μόνωσης Χ ΙΡ Ε  γίνεται 
σύμφωνα με τις Τυποποιημένες Κατασκευές υ-23 (για ξυλινους στυλους) και υ-123 
(για τσιμεντοστύλους), με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που ακολουθείται για τα ΣΚ 3x70

γπγπ2 ΑΙ + 54,6 ΠΊΠΊ2 ΑΑΑΟ + 25 γ π π ί2 ΑΙ.

27.1.2. Συνοπτικά, οι φάσεις των εργασιών σύνδεσης είναι οι ακόλουθες.

(1) Απομακρύνεται ο εξωτερικός μανδύας από ΡνΟ από το άκρο του υπογείου καλωδίου σε 
πήκος περί τα 80 οπι. Ακολούθως κόβονται οι πόλοι των φάσεων, ετσι ωστε το μήκος 
τους έξω από το μανδύα να είναι περί τα 15 ογπ. (Ο συγκεντρικός ουδέτερος δεν κόβεται, 
έτσι το μήκος του έξω από το μανδύα Ρ\/0 παραμένει περί τα 80 ογπ).

(2)

(3)

(4)

(5)

Απογυμνώνονται τα άκρα των πόλων των φάσεων από τη μόνωση τους. Το μήκος 
απογύμνωσης είναι κατά 0,5 ο γπ  μεγαλύτερο από το ήμισυ του μήκους των χιτωνίων 
εξαγωνικής συμπίεσης που θα τοποθετηθούν στους αγωγούς φάσεων (βλ. φαση 
εργασιών (5).

Λαμβάνονται 3 τεμάχια πόλων φάσεων του ΣΚ 4x120 γπγτι2 ΑΙ + 25 Γπιπ2 ΑΙ, μήκους περίπου 
70 ογπ το καθένα και απογυμνώνεται από τη μόνωση το ένα άκρο τους, σε μήκος ισο με το 
μήκος απογύμνωσης των φάσεων του υπογείου καλωδίου (βλ. φάση εργασιών (2).

Τα απογυμνωμένα άκρα των αγωγών φάσεων του υπογείου καλωδίου αποκτούν ™κλική 
διατομή με την βοήθεια πρέσας 13 Ιη και μήτρας στρογγυλοποίησης. Οι καταλληλες 
μήτρες στρογγυλοποίησης (εργαλεία προσυμπίεσης αγωγων), αναλογα με την διατομη των
αγωγών, αναφέρονται στον Πίνακα 3.

Συνδέονται τα άκρα των αγωγών φάσεων του υπογείου καλωδίου με τα α π ο γ υ μ ν ω μ έ ν α  

άκρα των πόλων του ΣΚ, μέσω χιτωνίων εξαγωνικής συμπίεσης. Τα καταλληλα 
ανάλογα με τη διατομή των αγωγών του υπογείου καλωδίου, αναφέρονται στην 
παράγραψο 7.9.4 και στον Πίνακα 2. Δίδεται προσοχή ωστε οι επισημάνσεις (ραβδώσεις) 
των πόλων του ΣΚ να αντιστοιχούν στις φάσεις του υπογείου καλωδίου με τις οποίες
συνδέονται.

Ο απογυμνωμένος συγκεντρικός ουδέτερος συστρέφεται σφιχτά, ώστε να α™ τήσει, 
κατά το δυνατό, κυκλική διατομή. Τοποθετείται γυρω απο αυτόν ο θερμοσυστελλομενος 
σωλήνας προστασίας ουδετέρου, χωρίς κόλλα, και γίνεται η θερμοσυστολη του.

Τοποθετούνται διαδοχικά οι θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες που προβλέπονται αποι τις 
Τυποποιημένες Κατασκευές υ-23 και υ-123 γύρω από τα χιτώνια εξαγωνικής συμπίεσης
και γίνεται η θερμοσυστολή τους.

ί8ϊ Τοποθετείται το θερμοσυστελλόμενο τετραπολικό επιστόμιο στο σημείο οπου 
' } απογυμνώνεται ο εξωτερικός μανδύας του υπογείου καλωδίου, όπως φαίνεται στις 

Τυποποιημένες Κατασκευές που προαναφέρθηκαν, και γίνεται η θερμοσυστολη του.

(6)

(7)
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(9) Στερεώνεται το «ανέβασμα» του υπογείου καλωδίου στο οτύλο, όπως ψαίνεται στις 
Τυποποιημένες Κατασκευές (τοποθετούνται προστατευτικά καλύμματα του καλωδίου, και 
προσαρτώνται στο στύλο μέσω στριφονιών ή χαλύβδινων ταινιών σύσφιξης, στερεώνεται 
το καλώδιο στο στύλο με χαλύβδινες ταινίες).

(10) Συνδέονται τα τεμάχια πόλων φάσεων του ΣΚ (που έχουν συνδεθεί μέσω των χιτωνίων 
με το υπόγειο καλώδιο) με τους αντίστοιχους πόλους του ΣΚ της εναέριας γραμμής μέσω 
συνδετήρων διακλάδωσης κατάλληλου μεγέθους (α/α 5 του Πίνακα 1). Επίσης, συνδέεται ο 
ουδέτερος του υπογείου καλωδίου, στον οποίο έχει τοποθετηθεί θερμοσυστελλόμενος 
σωλήνας, με τον ουδέτερο του ΣΚ της εναέριας γραμμής, μέσω κατάλληλου συνδετήρα 
διακλάδωσης (α/α 6 του Πίνακα 1).

27.1.3. Διευκρινίζονται τα ακόλουθα, σχετικά με τις φάσεις εργασιών που αναλύθηκαν 
παραπάνω:

- Οι θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες και το επιστόμιο, που αναφέρονται στις φάσεις 
εργασιών (6), (7) και (8), αποτελούν μέρος της απαρτίας του ακροκιβωτίου υπογείων 
καλωδίων ΧΤ (παράγραφος 7.13).

- Το μήκος απογύμνωσης του συγκεντρικού ουδετέρου και τα μήκη των τεμαχίων πόλων 
φάσεων ΣΚ που αναφέρονται στις φάσεις εργασιών (1) και (3) είναι τα συνήθη. Ανάλογα 
με τις ειδικές τοπικές συνθήκες, ενδέχεται να απαιτούνται μικρότερα ή μεγαλύτερα μήκη.

- Οι θερμοσυστολές των φάσεων εργασιών (6), (7) και (8) θα γίνονται σύμφωνα με τις 
γενικές αρχές που αναπτύχθηκαν στην παράγραφο 19.3.2.

27.1.4. Με παρόμοιο τρόπο γίνεται η σύνδεση του ΣΚ με υπόγεια καλώδια τύπου ΝΑΚΒΑ. Η 
κύρια διαφορά, σε σύγκριση με τα καλώδια με μόνωση Χ1_ΡΕ, είναι ότι ο πόλος του 
ουδετέρου του καλωδίου ΝΑΚΒΑ συνδέεται μέσω χιτωνίου εξαγωνικής συμπίεσης με

πόλο ουδετέρου ΣΚ διατομής 120 π ίπ ί2 ΑΙ (δηλαδή η διαδικασία που ακολουθείται για τη 
σύνδεσή του με τον ουδέτερο του εναερίου δικτύου είναι όμοια με εκείνη που ακολουθείται 
για τις φάσεις).
Τα κατάλληλα χιτώνια για τη σύνδεση των αγωγών των καλωδίων ΝΑΚΒΑ με τους αγωγούς 
των τεμαχίων του ΣΚ αναφέρονται στην παράγραφο 7.9.4 και στον Πίνακα 2.

27.2. Σύνδεση υε υονοπολικά καλώδια Ου ή ΑΙ σε κατασκευέο εναεοίων Υ/Σ 
Διανουής

27.2.1. Οι περιπτώσεις τέτοιων συνδέσεων που εμφανίζονται στην πράξη είναι οι εξής:

- Σύνδεση του ουδετέρου του ΣΚ με μονοπολικό καλώδιο Ου 95 γπ π ί2 στις Τυποποιημένες 
Κατασκευές 5-57 και 5-157.

- Σύνδεση των φάσεων του ΣΚ με μονοπολικό καλώδιο 150 γπ π ί2 ΑΙ, σε Κατασκευές 
ανάλογες των 5-61 και 5-63 (οι οποίες εφαρμόζονται για αναχωρήσεις ΧΤ με γυμνούς 
αγωγούς).
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27.2.2. Οι φάσεις εργασιών είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

(1) Απογυμνώνεται το ένα άκρο του μονοπολικού καλωδίου 95 γπ γπ2 Ου ή 150 γπ ιτ ι2 ΑΙ. Το 
μήκος απογύμνωσης προσδιορίζεται όπως στη φάση (2) της παραγράφου 27.1.2. (Το 
άλλο άκρο του καλωδίου 95 γπ γπ2 Ου συνδέεται με τον ακροδέκτη ουδετέρου ΧΤ του ΜΙΣ, 
ενώ του καλωδίου 150 γπ γπ 2 ΑΙ με ακροδέκτη αναχώρησης του κιβωτίου ασφαλειών).

(2) Λαμβάνεται ένα τεμάχιο πόλου φάσης ή ουδετέρου του ΣΚ, μήκους 0,3 - 0,4 γπ , και 
απογυμνώνεται το ένα άκρο του, σε μήκος ίσο με το μήκος απογύμνωσης του 
μονοπολικού καλωδίου.

(3) Συνδέονται μεταξύ τους τα απογυμνωμένα άκρα του μονοπολικού καλωδίου και του 
τεμαχίου πόλου του ΣΚ μέσω του κατάλληλου χιτωνίου εξαγωνικής συμπίεσης (βλ. 
παράγρ. 7.9.4 και Πίνακα 2).

(4) Τοποθετείται γύρω από το χιτώνιο θερμοσυστελλόμενος σωλήνας, με εσωτερική 
επίστρωση κόλλας (βλ. παράγρ. 7.10), με μήκος κατά 8 ογπ τουλάχιστον μεγαλύτερο από 
το μήκος του χιτωνίου. Γίνεται θερμοσυστολή του σωλήνα, σύμφωνα με όσα 
αναπτύσσονται στην παράγραφο 19.3.2.

(5) Συνδέεται το τεμάχιο πόλου του ΣΚ (το μη απογυμνωμένο άκρο του) με τον αντίστοιχο 
πόλο φάσης ή ουδετέρου της εναέριας γραμμής ΣΚ, με συνδετήρα διακλάδωσης 
κατάλληλου μεγέθους (α/α 5 του Πίνακα 1).

28. Σύνδεση καλωδίων παροχών

28.1. Φάσειο εονασιών σύνδεσηο καλωδίων παροχών

28.1.1. Για τη σύνδεση καλωδίων παροχών σε γραμμές με ΣΚ 4x120 π ίπ ί2 ΑΙ + 25 γπ π ί2 ΑΙ 
εφαρμόζονται οι Τυποποιημένες Κατασκευές ΡΟ-33ΑΙ, ΡΟ-33ΑΙΙ για τις φάσεις και
ΡΟ-33ΑΙΙΙ για τον ουδέτερο.

Στις συνήθεις περιπτώσεις παροχών (χρήση συγκεντρικών καλωδίων παροχής της 
Προδιαγραφής ΚΚ 03.02/13.07.1993, διατομής αγωγών φάσης και ουδετέρου έως και 
35 γπγπ2 Ου) χρησιμοποιούνται στις κατασκευές αυτές, οι συνδετήρες με α/α 6  του Πίνακα 1 
(με έναν κοχλία σύσφιξης), τόσο για τη σύνδεση των αγωγών φάσεων όσο και για τη
σύνδεση του ουδετέρου. 2 η
Στις (σπάνιες) περιπτώσεις παροχών με συγκεντρικό καλώδιο 3x50 Γππί Ου + 50 πίπί υυ
χρησιμοποιούνται οι συνδετήρες με α/α 5 του Πίνακα 1 (με δύο κοχλίες σύσφιξης) για τις 
φάσεις και τον ουδέτερο.

28.1.2. Επισημαίνεται ότι:

- ο συγκεντρικός ουδέτερος των καλωδίων παροχών δε συνδέεται απευθείας με τον 
ουδέτερο του ΣΚ, μέσω συνδετήρα διακλάδωσης και παροχών, αλλά παρεμβάλλεται 
τμήμα πόλου φάσης συγκεντρικού καλωδίου με διατομή τουλάχιστον ίση με τη διατομή 
του συγκεντρικού ουδετέρου, με ελάχιστο τα 16 π ίπ ί2 Ου (Τυποποιημένη Κατασκευή 
ΡΟ-33ΑΙΙΙ). Αυτό γίνεται, αφενός γιατί σε περίπτωση απευθείας εισαγωγής του 
συγκεντρικού ουδετέρου στο συνδετήρα, υπάρχει κίνδυνος κατά τη συναρμολόγηση του 
τελευταίου οι οδοντώσεις του συνδετήρα να αποκόψουν κλώνους του ουδετέρου και 
αφετέρου για λόγους στεγανότητας του συνδετήρα



ΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Νο 132 
ΔΜΚΛΔ/ΤΜΔΔ-16 
Έκδοση 1η/Μάρτιος 2001 
Σελίδα 47η 

________ Αναθεώρηση σελίδας:

οι αγωγοί φάσης διατομής 6  γ τ ιπ ί2 Ου των καλωδίων παροχών δε συνδέονται απευθείας υε 
τους αντίστοιχους αγωγούς του ΣΚ, για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο
7.5. Η σύνδεση αυτη πραγματοποιείται με την παρεμβολή τμήματος πόλου φάσης 
συγκεντρικου καλωδίου 16 γπγπ2 Ου και χιτωνίου Ου 6 - Ου 16 (βλ. παράγραφο 7 9 5) 
σύμφωνα με την Τυποποιημένη Κατασκευή ΡΟ-33ΑΙΙ. ’

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι πόλοι φάσεων καλωδίων παροχών διατομής
αγωγού 16 εως 50 γπγπ  Ου συνδέονται απευθείας με τους αντίστοιχους πόλους του ΣΚ
μεσω συνδετήρων διακλάδωσης και παροχών. Αντίθετα, πόλοι φάσεων διατομής 6 γγιγγί2 και ο
συγκεντρικός ουδετερος, ανεξαρτήτως διατομής, των καλωδίων παροχών συνδέονται με
τους αντίστοιχους πόλους του ΣΚ, ομοίως μέσω συνδετήρων διακλάδωσης και παροχών
αλλα με την παρεμβολή τμήματος πόλου φάσης καλωδίων παροχών και όχι απευθείας '
Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια χρήση ενδιάμεσου τεμαχίου πόλου φάσης συγκεντρικού
καλωδίου γίνεται στην Τυποποιημένη Κατασκευή ΡΟ-33Αΐν σύνδεσης ουδετέρου φωτιστικού
σώματος με τον ουδέτερο της γραμμής, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 25.2. Στην
περίπτωση αυτή, το ενδιάμεσο τεμάχιο πόλου χρησιμοποιείται γιατί η διατομή του αγωγού
του ουδετέρου του φωτιστικού σώματος (2,5 γπ π ί2 Ου) είναι μικρότερη από το κάτω όριο των
διατομων των αγωγων δευτερεύουσας γραμμής για τις οποίες είναι κατάλληλος ο 
συνδετήρας. ' Ν

28.1.3. Αναλυτικότερα, οι φάσεις εργασιών σύνδεσης καλωδίων παροχών με γραμμή ΣΚ
4x120 γπγπ  ΑΙ + 25 π ίπ ί2 ΑΙ είναι σι ακόλουθες. Επισημαίνεται ότι οι φάσεις εργασιών
(5) έως και (8) εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση καλωδίων παροχής διατουήο 

αγωγων 6 π ίπ ί2 Ου. Λ Ι  ̂ μ ι̂

(1) Απογυμνώνεται το άκρο του καλωδίου παροχής από το μανδύα του. Το αναγκαίο μήκος 
απογύμνωσης ποικίλλει και εξαρτάται κυρίως από την τυχόν σύνδεση και άλλων 
παροχών στο στύλο. Ωστόσο, μήκος απογύμνωσης περί τα 0,4 - 0,5 γπ είναι συνήθως 
επαρκές. ^

(2) Ο συγκεντρικός ουδέτερος συστρέφεται σε πλεξούδα και ενδεχομένως αποκόπτεται το 
ακραίο τμήμα του, σε μήκος ολίγων εκατοστών για λόγους διευθέτησης.

(3) Λαμβάνεται τεμάχιο πόλου φάσης καλωδίου παροχής διατομής όχι μικρότερης από τη 
διατομή του συγκεντρικού ουδετέρου, με ελάχιστο τα 16 πίπί2 Ου, μήκους περί τα 20 οπ 
Το ένα άκρο του απογυμνώνεται σε μήκος όχι μεγαλύτερο από 10 ο γπ .

(4) Το απογυμνωμένο άκρο του τεμαχίου πόλου φάσης συνδέεται με το άκρο του 
συγκεντρικού ουδετέρου με τη βοήθεια δύο κοχλιοσυνδετήρων με εγκοπή, κατάλληλου 
μεγέθους, όπως φαίνεται στην Τυποποιημένη Κατασκευή ΡΟ-33ΑΙΙΙ. Σε περίπτωση που ο 
συγκεντρικός ουδέτερος είναι διατομής 6 πίπί2 Ου, είναι χρήσιμο να αναδιπλώνεται το 
άκρο του πριν από την τοποθέτηση των κοχλιοσυνδετήρων.

(5) Εάν η διατομή των αγωγών του καλωδίου παροχής που πρόκειται να συνδεθεί είναι
6 γπγπ  £υ. λαμβάνονται 3 τεμάχια πόλου φάσης καλωδίου παροχής διατομής αγωγών 
16 π ίπ ί Ου (σε περίπτωση τριφασικής παροχής) ή ένα τέτοιο τεμάχιο (σε περίπτωση 
μονοφασικής παροχής), μήκους περί τα 20 επί το καθένα.
Το ένα άκρο κάθε τεμαχίου πόλου 16 γπ ιτ ι2 Ου απογυμνώνεται, σε μήκος περίπου 25 γπ γπ .
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(6) Τα άκρα (ή το άκρο) των πόλων φάσης 6 γπ γπ2 Ου του καλωδίου παροχής που πρόκειται 
να συνδεθεί απογυμνώνονται επίσης, σε μήκος περίπου 25 γπ γπ .

(7) Εισάγονται διαδοχικά οι αγωγοί (ή ο αγωγός) φάσεων 6 ιππι2 Ου του καλωδίου παροχής 
που πρόκειται να συνδεθεί στις αντίστοιχες οπές χιτωνίων εξαγωνικής συμπίεσης 
Ου 6 - Ου 16 (βλ. παράγραφο 7.9.5). Στις άλλες οπές των χιτωνίων, εισάγονται τα 
απογυμνωμένα άκρα των τεμαχίων πόλων με διατομή αγωγών 16 γτιγπ2 Ου. Γίνεται η 
συμπίεση των χιτωνίων με χειροκίνητη πρέσα 5ίιτιβ03 70 ΚΝ, με τις εξής μήτρες.

7 Ε 6 Ου (πλάτος συμπίεσης 9 γ π γπ , απόσταση μεταξύ παραλλήλων πλευρών 
εξαγώνου 4,4 γπ γπ ) για την πλευρά του αγωγού 6 ιτητι2 Ου
7 Ε 16 ου  (πλάτος συμπίεσης 9 πίγπ, απόσταση μεταξύ παραλλήλων πλευρών 
εξαγώνου 6,6 γπγπ) για την πλευρά του αγωγού 16 γπγπ2 Ου.

Το πλήθος συμπιέσεων για κάθε πλευρά του χιτωνίου είναι 2. Ακολουθείται η σειρά 
συμπιέσεων που φαίνεται στο Σχέδιο 15.

(8) Από τα ελεύθερα άκρα των τμημάτων πόλων 16 ιόγπ2 Ου τοποθετούνται γύρω απο τα 
χιτώνια θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες 10/3, μήκους 8 ογπ  (βλ. παράγραφο 7.10). 
Ακολουθεί η θερμοσυστολή των σωλήνων, σύμφωνα με όσα αναπτύσσονται στην
παράγραφο 19.3.2.

(9) Αναρτάται το καλώδιο παροχής στο στύλο με την βοήθεια περικόχλιου με άγκιστρο, 
χάλκινης ταινίας ανάρτησης και, αν απαιτείται, ορειχάλκινης ταινίας (κατασκευή 5-23). 
Αποκόπτεται, αν είναι αναγκαίο, άκρο πόλου (ή άκρα πόλων) φάσεων διατομής 16 γπγπ  
Ου έως 50 γπ γπ 2 Ου κατά ολίγα εκατοστά, για λόγους διευθέτησης.
Εάν η διατομή των αγωγών του καλωδίου παροχής είναι 6 π ίπ ί2, οπότε έχουν προηγηθει 
οι φάσεις εργασιών (5) έως και (8), δεν επιτρέπεται η αποκοπή άκρων των πόλων, σε 
αυτό το στάδιο. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν αναγκαία αποκοπή για λόγους διευθέτησης 
θα πρέπει να προβλεφτεί και να εκτελεστεί σε προηγούμενο στάδιο (πριν από τη φαση 
εργασιών (6)).

(10) Συνδέονται διαδοχικά οι πόλοι φάσεων και ουδετέρου του καλωδίου παροχής με τους 
αντίστοιχους πόλους της γραμμής, μέσω συνδετήρων διακλάδωσης και παροχών, χωρίς 
να απογυμνωθούν τα άκρα τους. Η σύνδεση γίνεται σύμφωνα με την επόμενη 
παράγραφο 28.2.

28.2. Εγκατάσταση συνδετήρων διακλάδωσ ή  και παροχών

28.2.1. Εγκατάσταση συνδετήρων διακλάδωσηο και παροχών στους πόλους φάσεων 
και ουδετέρου του ΣΚ

28.2.1.1. Στους πόλους φάσεων και ουδετέρου του ΣΚ εγκαθίστανται, όπως 
προαναφέρθηκε, οι συνδετήρες με α/α 5 και 6 του Πίνακα 1, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των οποίων αναφέρονται στην παράγραφο 7.5. Οι περιπτώσεις 
χρήσης των συνδετήρων αυτών, οι οποίες έχουν αναφερθεί στις προηγούμενες 
παραγράφους, συνοψίζονται στη συνέχεια:

- Γεωύοωση του ΣΚ 4x120 π ίπ ί2 ΑΙ + 25 πίγτ ι2 ΑΙ υε άλλα ΣΚ:
Οι περιπτώσεις χρήσης των συνδετήρων διακλάδωσης και παροχών με α/α 5 αφενός και 
α/α 6 αφετέρου του Πίνακα 1, αναλύονται στην Παράγραφο 24.3.
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- Σύνδεση νειώσεων:
Χρησιμοποιείται ο συνδετήρας διακλάδωσης και παροχών με α/α 6 του Πίνακα 1, σύμφωνα 
με την παράγραφο 25.1.

- Σύνδεση ουδετέρου Φωτιστικού σώυατοο:
Χρησιμοποιείται, ομοίως, ο συνδετήρας με α/α 6 ίου Πίνακα 1, σύμφωνα με την 
παράγραφο 25.2.

- Σύνδεσπ υε υπόνεια καλώδια Χ ΙΡ Ε  και ΝΑΚΒΑ:
Χρησιμοποιείται ο συνδετήρας με α/α 5 του Πίνακα 1 για τη σύνδεση των φάσεων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 27.1. Για τη σύνδεση του ουδετέρου χρησιμοποιείται ο 
συνδετήρας με α/α 5 ή α/α 6, ανάλογα με τη διατομή του.

- Σύνδεση υε υονοπολικά καλώδια 95 γπγτι2 Ου και 150 γπ γπ2 ΑΙ:
Χρησιμοποιείται ο συνδετήρας με α/α 5 του Πίνακα 1 σύμφωνα με την παράγραφο 27.2.

- Σύνδεσπ καλωδίων παοονών:
Χρησιμοποιείται ο συνδετήρας με α/α 6 του Πίνακα 1, με εξαίρεση την περίπτωση 
σύνδεσης καλωδίου παροχής με διατομή αγωγών φάσης και ουδετέρου 50 γπγπ2, οπότε 
χρησιμοποιείται ο συνδετήρας με α/α 5, σύμφωνα με την παράγραφο 28.1.

28.2.1.2. Οι υπόψη συνδετήρες διακλάδωσης και παροχών εγκαθίστανται σύμφωνα με όσα 
αναπτύσσονται στην παράγραφο 28.2.1.3. Με όμοιο τρόπο εγκαθίστανται και οι 
ειδικοί ρευματοδότες φάσεων και ουδετέρου του ΣΚ (α/α 25 του Πίνακα 1, βλ.

παράγραφο 26), με την παρατήρηση ότι στη θέση δευτερεύουσας γραμμής των ειδικών 
ρευματοδοτών δε συνδέεται καλώδιο ή αγωγός (είναι ήδη τοποθετημένο εκ κατασκευής το 
βύσμα του ειδικού ρευματοδότη στη θέση αυτή).

28.2.1.3. Η εγκατάσταση των συνδετήρων διακλάδωσης και παροχών με α/α 5 και 6 του 
Πίνακα 1 γίνεται ως εξής:

(1) Εάν ο συνδετήρας προορίζεται να εγκατασταθεί σε τανυσμένο τμήμα του ΣΚ (και όχι σε 
χαλαρό τμήμα, π.χ. σε γέφυρα) απομακρύνεται αρχικά ο πόλος του ΣΚ στον οποίο θα 
εγκατασταθεί από τους λοιπούς πόλους, με τη βοήθεια του ζεύγους διαχωριστήρων 
φάσεων, όπως φαίνεται στο Σχέδιο 20. Συγκεκριμένα, οι δύο σφήνες του διαχωριστήρα 
εισάγονται στην πλεξούδα του καλωδίου, σε απόσταση περί τα 20 ογπ  μεταξύ τους, 
εκατέρωθεν της θέσης εγκατάστασης του συνδετήρα και σε ίσες αποστάσεις από αυτή, 
κατά τρόπο ώστε να αφήσουν προς τη μία πλευρά τους τον πόλο στον οποίο θα 
εγκατασταθεί ο συνδετήρας και προς την άλλη πλευρά τους υπόλοιπους τέσσερις 
πόλους. Οι σφήνες ωθούνται μέχρι να φθάσουν οι εγκοπές (θέσεις συγκράτησης των 
πόλων) που υπάρχουν στις τριγωνικές παράπλευρες επιφάνειες τους μέχρι τον πόλο 
στον οποίο θα εγκατασταθεί ο συνδετήρας. Στη συνέχεια, οι σφήνες περιστρέφονται 
περί τον άξονά τους κατά 90°, όπως φαίνεται στο Σχέδιο 20. Με αυτόν τον τρόπο 
δημιουργείται απόσταση περί τα 4 ογπ  μεταξύ του πόλου εγκατάστασης και των 
υπόλοιπων πόλων, η οποία είναι επαρκής για την εγκατάσταση του συνδετήρα.
Εάν ο συνδετήρας προορίζεται για μη τανυσμένο τμήμα του συνδετήρα, ο διαχωρισμός 
μπορεί να γίνει με τα χέρια.
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(2) Αποκοχλιώνεται ο κοχλίας (ή οι κοχλίες) σύσφιξης των σιαγόνων του συνδετήρα, ώστε 
να δημιουργηθεί διάκενο μεταξύ τους, το οποίο να επιτρέπει την εισαγωγή των προς 
σύνδεση πόλων. Υπενθυμίζεται ότι οι συνδετήρες με α/α 5 του Πίνακα 1 έχουν δύο 
κοχλίες σύσφιξης ενώ οι συνδετήρες με α/α 6 έναν κοχλία.

(3) Επιλέγεται ο προσανατολισμός τοποθέτησης του συνδετήρα κατά τρόπο ώστε:
- η κεφαλή (ή οι κεφαλές) του κοχλία (ή των κοχλιών) σύσφιξης να είναι προς τα 

επάνω
- η θέση (οπή) εισόδου του καλωδίου διακλάδωσης ή παροχής να ευρίσκεται προς την 

πλευρά που διευκολύνει την όδευση του καλωδίου.

(4) Ωθείται το άκρο του πόλου διακλάδωσης ή παροχής, ώστε να τοποθετηθεί μεταξύ των 
σιαγόνων στη θέση δευτερεύουσας γραμμής και να εισχωρήσει επαρκώς μέσα στο 
προστατευτικό κάλυμμα τέρματος. Ως προς την εισχώρηση του πόλου στο κάλυμμα 
τέρματος, ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο 23 για τα αφαιρουμενα 
επιστόμια.

(5) Τοποθετείται ο συνδετήρας στη θέση που έχει επιλεγεί, πάνω στον κύριο αγωγό (πόλο 
φάσης ή ουδετέρου του ΣΚ).

(6) Συσφίγγεται η ροπομετρική (εξωτερική) κεφαλή του κοχλία σύσφιξης (ή των κοχλιών 
σύσφιξης) μέχρι την αποκοπή της. Σε περίπτωση δύο κοχλιών (συνδετήρας με α/α 5 του 
Πίνακα 1), είτε ολοκληρώνεται η σύσφιξη του ενός κοχλία μέχρι τη αποκοπή της 
κεφαλής του και κατόπιν αρχίζει η σύσφιξη του άλλου, είτε γίνεται παράλληλη μερική 
σύσφιξη και των δύο κοχλιών (δηλαδή συσφίγγεται εν μέρει ο πρώτος κοχλίας, 
ακολούθως εν μέρει ο δεύτερος κοχλίας, στη συνέχεια γίνεται επιπλέον σύσφιξη του 
πρώτου κοχλία κλπ).
Η αποκοπή της ροπομετρικής κεφαλής είναι ένδειξη ότι έγινε η διάτρηση της μόνωσης 
των πόλων, μέσω των ειδικά διαμορφωμένων οδοντώσεων του συνδετήρα, και 
επιτεύχθηκε η ηλεκτρική σύνδεση των αγωγών τους.

28.2.1.3. Οι παραπάνω φάσεις εργασιών (4), (5) και (6) απεικονίζονται στο Σχέδιο 21.

28.2.1.4. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής, ως προς την εγκατάσταση 
των συνδετήρων:

- Μετά την αποκοπή της ροπομετρικής κεφαλής δεν επιτρέπεται να γίνει επιπλέον σύσφιξη 
ή χαλάρωση των κοχλιών, μέσω της δεύτερης (μη αποκοπτόμενης) κεφαλής. Η δεύτερη 
κεφαλή χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση εξάρμοσης.

- Δεν επιτρέπεται διαμόρφωση (π.χ. κάμψη) του αγωγού διακλάδωσης μετά τη σύσφιξη και 
την αποκοπή της ροπομετρικής κεφαλής του κοχλία (ή των κοχλιών) επειδή υπάρχει 
κίνδυνος χαλάρωσης της σύσφιξης και μείωσης της διηλεκτρικής αντοχής της σύνδεσης. 
Οποιαδήποτε διαμόρφωση του δευτερεύοντος αγωγού θα πρέπει να γίνεται πριν από την 
εισαγωγή του στο συνδετήρα.

- Στους συνδετήρες διακλάδωσης και παροχών ορισμένων κατασκευαστών, το 
προστατευτικό κάλυμμα τέρματος δεν είναι σταθερά συνδεδεμένο με το κυρίως σωμα του 
συνδετήρα, αλλά μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε από τις δύο ακραίες θέσεις της 
αύλακος στην οποία τοποθετείται και συσφίγγεται ο δευτερεύων αγωγός.
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28.2.2. Εγκατάσταση συνδετήρων διακλάδωσπο και παοονών Δπυοτικού Φωτισυού

28.2.2.1. Στους αγωγούς Δημοτικού Φωτισμού του ΣΚ εγκαθίστανται, όπως προαναφέρθηκε, 
οι συνδετήρες με α/α 7 του Πίνακα 1, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων 
περιγράψονται στην παράγραφο 7.5 της Οδηγίας. Στη συνέχεια ανακεψαλαιώ-

νονται συνοπτικά οι περιπτώσεις χρήσης των συνδετήρων αυτών:

- Γ εφύρωση μεταξύ αγωγών Δημοτικού Φωτισμού ΣΚ (παράγραφος 24.3)

- Σύνδεση αγωγού Δημοτικού Φωτισμού του ΣΚ με αγωγό φάσης τροφοδότησης φωτιστικού 
σώματος (παράγραφος 25.2).

28.2.2.2. Υπενθυμίζεται ότι οι ίδιοι συνδετήρες χρησιμοποιούνται για τις αντίστοιχες 
συνδέσεις αγωγού Δημοτικού Φωτισμού του ΣΚ 3x70 γπ γπ2 ΑΙ + 54,6 γπ γπ2 ΑΑΑΟ + 
25 γπ π ί2 ΑΙ και 3x35 γπ γπ2 ΑΙ + 54,6 γπ γπ2 ΑΑΑΟ + 25 γπ γπ2 ΑΙ.

Οι συνδετήρες αυτοί, όπως και οι λοιποί συνδετήρες διακλάδωσης και παροχών που 
χρησιμοποιούνται στις γραμμές με τα ΣΚ αναρτημένου τύπου που προαναφέρθηκαν 
(Προδιαγραφής (3Κ-324/24.07.1986), έχουν διαφορές στη διαμόρφωση και στον τρόπο 
εγκατάστασης σε σύγκριση με τους συνδετήρες που καθιερώθηκαν για τις φάσεις και τον 
ουδέτερο του ΣΚ 4x120 Γηηι2 ΑΙ + 25 γπ γπ2 ΑΙ (α/α 5 και 6 του Πίνακα 1), οι οποίες αναλύονται 
στην παράγραφο 7.5.

28.2.2.3. Συνοπτικά, ο τρόπος εγκατάστασης των συνδετήρων διακλάδωσης και παροχών 
Δημοτικού Φωτισμού αναλύεται στη συνέχεια. (Με τον ίδιο τρόπο, όπως 
προαναφέθηκε, εγκαθίστανται και οι λοιποί συνδετήρες της Προδιαγραφής

ΟΡ-324/24.07.1986 στις γραμμές με τα ΣΚ αναρτημένου τύπου που χρησιμοποιεί η Διανομή).

(1) Αποχωρίζεται ο πόλος του Δημοτικού φωτισμού από τους υπόλοιπους πόλους του ΣΚ, 
ώστε να δημιουργηθεί χώρος για την εγκατάσταση του συνδετήρα. Συνήθως, η 
απομάκρυνση αυτή μπορεί να γίνει με τα χέρια, λόγω του ότι ο πόλος του Δημοτικού 
Φωτισμού δεν τανύεται. Ωστόσο, αν η απομάκρυνση με τα χέρια είναι δυσχερής, 
χρησιμοποιούνται οι σφηνοειδείς διαχωριστήρες, σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν στην 
παράγραφο 28.2.1.3 (1).

(2) Απομακρύνεται από το συνδετήρα το αφαιρούμενο κάλυμμά του από συνθετικό υλικό.

(3) Αποκοχλιώνεται ο κοχλίας σύσφιξης του οδοντωτού ιππέα στη θέση κύριας γραμμής του 
συνδετήρα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί επαρκές διάκενο το οποίο να επιτρέπει την 
εισαγωγή του πόλου Δημοτικού Φωτισμού της γραμμής μεταξύ του ιππέα και των 
σταθερών οδοντώσεων του συνδετήρα.

(4) Τοποθετείται ο συνδετήρας στη θέση που έχει επιλεγεί, πάνω στον πόλο Δημοτικού 
Φωτισμού της γραμμής, έτσι ώστε ο ροπομετρικός κοχλίας να είναι προς τα επάνω.

(5) Συσφίγγεται η ροπομετρική (εξωτερική) κεφαλή του κοχλία σύσφιξης μέχρι την αποκοπή 
της. Η αποκοπή της ροπομετρικής κεφαλής είναι ένδειξη ότι έγινε διάτρηση της μόνωσης 
του πόλου και επιτεύχθηκε ηλεκτρική σύνδεση του αγωγού με το κυρίως σώμα του 
συνδετήρα.
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(6) Απογυμνώνεται από τη μόνωσή του το άκρο του πόλου που θα συνδεθεί στη θέση 
δευτερεύουσας γραμμής. Το μήκος απογύμνωσης είναι ίσο με το μήκος του πόλου που 
εισέρχεται στη θέση (οπή) δευτερεύουσας γραμμής του συνδετήρα.

(7) Το απογυμνωμένο άκρο του πόλου διακλάδωσης ή παροχής εισάγεται στη θέση 
δευτερεύουσας γραμμής και συσφίγγεται, με τους κοχλίες που είναι τοποθετημένοι στη
θέση αυτή.

(8) Τοποθετείται το μονωτικό κάλυμμα του συνδετήρα, αφού συμπληρωθεί με την αναγκαία 
ποσότητα γράσου.

29. Εξάουοση των συνδετήρων διακλάδωσης και παροχών

29.1. Για τον καθορισμό της πρακτικής που θα ακολουθείται ως προς την εξάρμοση των 
συνδετήρων διακλάδωσης και παροχών του ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπ π ί2 ΑΙ, λόγω π.χ. 
κατάργησης παροχής, αποσύνδεσης γέφυρας ή σώματος Δημοτικού Φωτισμού,

λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

- Κατά την εγκατάσταση των συνδετήρων, γίνεται διάτρηση (τραυματισμός) της μόνωσης 
του ΣΚ

- Οι συνδετήρες διακλάδωσης και παροχών του πόλου φάσεων και ουδετέρου του ΣΚ 4x120 
ΓΠΓη2 ΑΙ + 25 γππί2 ΑΙ (α/α 5 και 6 του Πίνακα 1) είναι μίας χρήσης, τόσο στη θέση κυρίας 
γραμμής όσο και στη θέση δευτερεύουσας γραμμής, λόγω παραμόρφωσης των 
οδοντώσεων κατά την εγκατάστασή τους.

- Οι συνδετήρες διακλάδωσης και παροχών Δημοτικού Φωτισμού είναι μίας χρήσης στη 
θέση της κύριας γραμμής. Αντίθετα, στη θέση δευτερεύουσας γραμμής επιτρέπεται να 
γίνονται συνδέσεις - αποσυνδέσεις.

29.2. Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις, θα ακολουθείται η εξής πρακτική, ως προς τους 
συνδετήρες διακλάδωσης και παροχών των φάσεων και του ουδετέρου του ΣΚ 4x120 
πίπί2 ΑΙ + 25 ΓΠΓΠ2 ΑΙ:

(1) Για να γίνει αποσύνδεση δευτερεύοντος αγωγού από το συνδετήρα, αποσυσφίγγεται 
ελαφρά (π.χ. κατά 1 - 2 το πολύ στροφές) ο κοχλίας σύσφιξης (ή οι κοχλίες σύσφιξης) 
σε τρόπο ώστε να είναι δυνατή η έλξη του δευτερεύοντος αγωγού και η εξαγωγή του 
από το συνδετήρα.

(2) Μετά την εξαγωγή του δευτερεύοντος αγωγού από το συνδετήρα, επανασυσφίγγεται ο 
κοχλίας (ή οι κοχλίες) μέσω της μη αποκοπτόμενης κεφαλής του, με προσοχή, ώστε 
κατά το δυνατό, οι οδοντώσεις του συνδετήρα να έρθουν σε επαφή με τον κύριο αγωγό 
στην ίδια θέση με εκείνη που είχαν πριν από την αποσύνδεση του δευτερεύοντος 
αγωγού. (Τυχόν μετακινήσεις των οδοντώσεων ως προς τον κύριο αγωγό δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα 1 - 2 γπ γπ ).
Ο συνδετήρας παραμένει στο δίκτυο, για λόγους προστασίας του κύριου αγωγού απο την 
είσοδο υγρασίας και τη διάβρωση.
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(3) Εάν ο δευτερεύων αγωγός που αποσυνδέεται είναι γέφυρα της γραμμής, τοποθετείται 
μονωτική ταινία πάνω στις θέσεις που έχει διατρηθεί η μόνωσή του, καθώς και επιστόμιο 
στο άκρο του.

(4) Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη, μελλοντικά, επανασύνδεσης της γέφυρας ή 
σύνδεσης νέας παροχής, η σύνδεση γίνεται με νέο συνδετήρα, ο οποίος μπορεί να 
τοποθετηθεί σε νέα θέση ή στην ίδια θέση με το συνδετήρα που έχει παραμείνει σε πόλο 
ΣΚ της γραμμής, για λόγους προστασίας του από τη διάβρωση. Στην τελευταία 
περίπτωση, απομακρύνεται ο παλαιός συνδετήρας και λαμβάνονται μέτρα (π.χ. 
σημάδεμα της θέσης άκρου του παλαιού συνδετήρα με μονωτική ταινία) ώστε οι 
οδοντώσεις του νέου συνδετήρα να έρθουν σε επαφή με τον αγωγό κύριας γραμμής στις 
ίδιες θέσεις με τις αντίστοιχες του συνδετήρα που απομακρύνεται (βλ. και φάση 
εργασιών (2)).

29.3. Επίσης, θα ακολουθούνται τα εξής, ως προς την εξάρμοση των συνδετήρων 
διακλάδωσης και παροχών Δημοτικού Φωτισμού:

(1) Για να γίνει αποσύνδεση δευτερεύοντος αγωγού, αποσυσφίγγονται οι κοχλίες που τον 
συγκροτούν (κοχλίες στη θέση δευτερεύουσας γραμμής). Ακολούθως, ο αγωγός έλκεται 
προς τα έξω και συμπληρώνεται με ουδέτερο γράσο ο συνδετήρας, στη θέση 
δευτερεύουσας γραμμής.
Η σύνδεση του κύριου αγωγού με το συνδετήρα δεν έχει επηρεαστεί από τη διαδικασία 
αυτή. Ο συνδετήρας παραμένει στον κύριο αγωγό, για λόγους προστασίας του από τη 
διάβρωση.

(2) Εάν ο δευτερεύων αγωγός που αποσυνδέεται είναι γέφυρα της γραμμής, το 
απογυμνωμένο άκρο του καλύπτεται με μονωτική ταινία ή/και επιστόμιο άκρων ΣΚ, για 
λόγους μόνωσης και στεγανότητας.

(3) Σε περίπτωση μελλοντικής επανασύνδεσης γέφυρας ή καλωδίου παροχής, 
χρησιμοποιείται ο ίδιος συνδετήρας (Γίνεται επέμβαση μόνο στους κοχλίες σύσφιξης 
δευτερεύοντος αγωγού και, εάν απαιτείται, συμπλήρωση γράσου).

29.4. Με τον τρόπο που αναφέρθηκε στην παράγραφο 29.3 γίνεται και η εξάρμοση των 
λοιπών συνδετήρων της Προδιαγραφής (3Κ-364/24.07.1986 που χρησιμοποιούνται στις 
εναέριες γραμμές ΧΤ με ΣΚ αναρτημένου τύπου (ΣΚ 3x70 ιτιπι2 ΑΙ + 54,6 γπ γπ2 ΑΑΑΟ +

25 γπγπ2 ΑΙ και 3x35 γτιιτι2 ΑΙ + 54,6 γπ γπ 2 ΑΑΑΟ + 25 γτίγπ2 ΑΙ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΤ ΜΕ ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ

30. Αναγκαιότητα καθιέοωσηο νέων Τυποποιημένων Κατασκευών, για γραμμές ΧΤ_Μ£ 
ΣΚ 4x120 Γηπι2 ΑΙ + 25 πίπί2 ΑΙ

30.1. Για την κατασκευή γραμμών ΧΤ με ΣΚ 4x120 π ίπ ί2 ΑΙ + 25 γπ γπ2 ΑΙ αυτοφερόμενου 
τύπου, δεν είναι δυνατό, στις περισσότερες περιπτώσεις, να εφαρμοστούν οι 
Τυποποιημένες Κατασκευές του ΕΤΚΔ που έχουν καθιερωθεί για τα ΣΚ αναρτημένου

τύπου (3x70 γπ γπ 2 ΑΙ + 54,6 γπγπ2 ΑΑΑΟ + 25 γ π π ί2 ΑΙ και 3x35 π ίπ ί2 ΑΙ + 54,6 ιτ ιιτ ί2 ΑΑΑΟ + 25 
γπγπ2 ΑΙ). Αυτό οφείλεται κυρίως στη διαφορετική μέθοδο τερματισμού και ανάρτησης των 
δύο τύπων ΣΚ (αυτοφερόμενου αφενός και αναρτημένου αφετέρου), η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο σχεδίασμά των εξαρτημάτων ανάρτησης 
και τέρματος, καθώς και στις διαφορές σχεδιασμού των συνδετήρων διακλάδωσης και 
παροχών (βλ. Κεφάλαιο II της παρούσας Οδηγίας).

30.2. Για τους παραπάνω λόγους, καθιερώνονται προσωρινά νέες Τυποποιημένες Κατα
σκευές για τις γραμμές με ΣΚ 4x120 γπ γπ 2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ, οι οποίες περιλαμβάνονται σε 
τεύχος που συνοδεύει την παρούσα Οδηγία. Με βάση την εμπειρία που θα αποκτηθεί

από τις πρώτες εγκαταστάσεις του ΣΚ, θα επανεξεταστούν οι κατασκευές αυτές με στόχο 
να γίνει η οριστικοποίησή τους και η προσθήκη τους στο ΕΤΚΔ.
Η αρίθμηση της πλειονότητας των νέων Τυποποιημένων Κατασκευών και ειδικότερα των 
κατασκευών του Κεφαλαίου 5 (Κατασκευές για Χαμηλή Τάση) έχει προκύψει από την 
αντίστοιχη αρίθμηση των Κατασκευών που έχουν καθιερωθεί για τα ΣΚ αναρτημένου τύπου, 
με προσθήκη του αριθμού <2> στην αρχή της τελευταίας. Για παράδειγμα, οι κατασκευές 
ευθυγραμμίας ή μικρής γωνίας για το ΣΚ 4x120 γπ γπ2 ΑΙ + 25 γπ γπ 2 ΑΙ είναι οι 5-233Α και 
3-233Β (αντίστοιχες κατασκευές για τα ΣΚ αναρτημένου τύπου: 5-33Α και 5-33Β).

30.3. Γενικότερα, οι Τυποποιημένες Κατασκευές που θα εφαρμόζονται στις γραμμές ΧΤ με 
ΣΚ 4x120 γπ γπ2 ΑΙ + 25 γπ γπ 2 ΑΙ θα είναι σύμφωνες με τα εξής:

(1) Με νέες Τυποποιημένες Κατασκευές, οι οποίες περιλαμβάνονται σε νέα φύλλα του 
ΕΤΚΔ. Τα υπόψη φύλλα έχουν συμπεριληφθεί στο τεύχος με τις προσωρινές 
Τυποποιημένες Κατασκευές του ΣΚ 4x120 γπ γπ 2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ.

(2) Με νέες Τυποποιημένες Κατασκευές, οι οποίες προστέθηκαν σε ήδη υπάρχοντα φύλλα 
του ΕΤΚΔ. Τα τροποποιημένα (συμπληρωμένα) αυτά φύλλα περιλαμβάνονται ομοίως στο 
τεύχος με τις προσωρινές Τυποποιημένες Κατασκευές του ΣΚ.

(3) Με Τυποποιημένες Κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνονται ήδη σε ισχύοντα φύλλα του 
ΕΤΚΔ, αλλά για την εφαρμογή τους σε γραμμές με ΣΚ 4x120 ιπγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ 
απαιτείται μικρή τροποποίηση/συμπλήρωση στην περιγραφή των υλικών που 
περιλαμβάνουν (συνήθως, απαιτείται αναφορά - παραπομπή σε Τυποποιημένη Κατασκευή 
συνένωσης του ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 πίπί2 ΑΙ, η οποία υπάγεται στις περιπτώσεις (1) ή
(2)). Λόγω του ότι οι τροποποιήσεις αυτές είναι μικρής έκτασης, δεν κρίθηκε, κατά 
κανόνα, αναγκαίο να συμπεριληφθούν τα αντίστοιχα (αναθεωρημένα) φύλλα του ΕΤΚΔ 
στο τεύχος με τις προσωρινές Τυποποιημένες Κατασκευές του ΣΚ. Σε μελλοντική 
συμπλήρωση - αναθεώρηση του ΕΤΚΔ θα συμπεριληφθούν και οι τροποποιήσεις/ 
συμπληρώσεις αυτές.
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(4) Με Τυποποιημένες Κατασκευές που περιλαμβάνονται ήδη στο ΕΤΚΔ και εφαρμόζονται 
σε γραμμές με ΣΚ 4x120 γτιγπ2 ΑΙ + 25 π ίπ ί2 ΑΙ ως έχουν (χωρίς τροποποίηση). Ομοίως, οι 
κατασκευές αυτές δεν περιλαμβάνονται στο τεύχος προσωρινών Τυποποιημένων 
Κατασκευών του ΕΤΚΔ.

30.4. Στις επόμενες παραγράφους γίνεται ανάλυση όλων των Τυποποιημένων Κατασκευών 
γραμμών με ΣΚ 4x120 πίπί2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ. Οι Κατασκευές αυτές συνοψίζονται στον 
Πίνακα 4, στον οποίο αναφέρεται επίσης σε ποια από τις περιπτώσεις της 

παραγράφου 30.3 εμπίπτουν.

31. Τανύσεις του ΣΚ (Κεφάλαιο 05 του ΕΤΚΔ)

31.1. Με την Οδηγία για τη μελέτη εναερίων γραμμών ΧΤ με ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ 
(ΟΔ Νο 131) καθορίστηκαν τα διαγράμματα αστικών τανύσεων βάσει των οποίων θα 
εγκαθίσταται το καλώδιο αυτό.

Τα διαγράμματα αυτά βασίζονται σε αντίστοιχα διαγράμματα που περιλαμβάνονται ήδη στο 
ΕΤΚΔ, τα οποία έχουν συμπληρωθεί με στοιχεία σχετικά με τη δύναμη τάνυσης του ΣΚ 
4x120 γπ γπ 2 ΑΙ + 25 γπ π ί2 ΑΙ.
Για λόγους πληρότητας, τα διαγράμματα τανύσεων περιλαμβάνονται και στο τεύχος με την 
προσωρινή Τυποποίηση των Κατασκευών του ΣΚ. Επίσης, πλέον των διαγραμμάτων 
τανύσεων που περιλαμβάνονται στην ΟΔ Νο 131, στο τεύχος αυτό έχει προστεθεί και 
διάγραμμα σύμφωνα με το οποίο θα εγκαθίσταται το ΣΚ 4x120 (π γ π 2 ΑΙ + 25 γπ γπ 2 ΑΙ ως 
ατάνυστο.

31.2. Συνοπτικά, τα διαγράμματα τανύσεων που θα εφαρμόζονται σε αστικές γραμμές ΧΤ με 
ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπιτι2 ΑΙ είναι τα εξής:

- 05-7 (φύλλο 05-6/05-7 του ΕΤΚΔ - ατάνυστα)
- 05-10Ε (ελαφριά επιφόρτιση)
- 05-10Μ και 05-10Μ1 (μέση επιφόρτιση)
- 05-10Β και 05-10Β1 (βαριά επιφόρτιση)

31.3. Οι περιπτώσεις εφαρμογής κάθε μιας από τις εναλλακτικές τανύσεις ανά είδος 
επιφόρτισης (π.χ. 05-10Μ ή 05-10Μ1 στη μέση επιφόρτιση) αναλύονται στην 
ΟΔ Νο 131.

32. Συνδέσειο - συνενώσεις (Εξαρτήματα αγωγών - Κεφάλαιο ΡΟ του ΕΤΚΔ)

Οι Τυποποιημένες Κατασκευές που θα εφαρμόζονται σε γραμμές ΧΤ με ΣΚ 4x120 πίγπ2 ΑΙ + 
25 γπιτι2 ΑΙ είναι οι εξής:

32.1. Κατασκευές ΡΟ-33ΑΙ. ΡΟ-33ΑΙΙ. ΡΟ-33ΑΙΙΙ και ΡΟ-33ΑΙΥ

(1) ΡΟ-33ΑΙ και ΡΟ-33ΑΙΙ (Σύνδεσπ αγωγών Φάσεων καλωδίων παοονής):
Εφαρμόζονται σε γραμμές με ΣΚ 4x120 γππί2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ αντί της αντίστοιχης 
κατασκευής ΡΟ-33ΙΙΙ η οποία εφαρμόζεται για τη σύνδεση αγωγών φάσεων και 
ουδετέρου καλωδίων παροχής σε γραμμές με ΣΚ αναρτημένου τύπου. Η Κατασκευή 
ΡΟ-33ΑΙ εφαρμόζεται για διατομή αγωγών καλωδίων παροχής 16 γππί2 Ου έως 
50 γπγπ2 Ου, ενώ η ΡΟ-33ΑΙΙ για διατομή αγωγών 6 γππί2 Ου. Η καθιέρωσή τους είναι 
αναγκαία λόγω χρήσης, σε γραμμές με ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ, συνδετήρων
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διακλάδωσης και παροχών διαφορετικού σχεδιασμού σε σύγκριση με τα ΣΚ αναρτημένου 
τύπου.
Επιπρόσθετα, η κατασκευή ΡΟ-33ΑΙΙ καθιερώνεται για να επισημανθεί ο διαφορετικός 
τρόπος σύνδεσης φάσεων καλωδίου παροχής διατομής αγωγών 6 γπγπ2 Ου σε σύγκριση 
με τα καλώδια παροχής με μεγαλύτερη διατομή αγωγών. (Για διατομή αγωγών 
16 - 50 γπ ιτ ι2 Ου οι φάσεις των καλωδίων παροχών συνδέονται απευθείας στους 
συνδετήρες, ενώ για διατομή αγωγών 6 γπ γπ 2 Ου παρεμβάλλεται τεμάχιο πόλου φάσης 
καλωδίου παροχής διατομής 16 π ίγπ 2 Ου και χιτώνιο Ου 6 - Ου 16, βλ. παράγραφο 28.1.3).

(2) ΡΟ-33ΑΙΙΙ (Σύνδεση συγκεντρικού ουδετέρου καλωδίων παοογπο):
Η καθιέρωσή της είναι αναγκαία:
- λόγω χρήσης συνδετήρων διακλάδωσης και παροχών διαφορετικού σχεδιασμού σε 

σύγκριση με τα ΣΚ αναρτημένου τύπου
- λόγω διαφορετικού τρόπου σύνδεσης του συγκεντρικού ουδετέρου καλωδίου παροχής 

σε σύγκριση με τα ΣΚ αναρτημένου τύπου (με ενδιάμεση τοποθέτηση τεμαχίου πόλου 
φάσης του συγκεντρικού καλωδίου αντί απευθείας σύνδεσης στο συνδετήρα - βλ. 
παράγραφο 28.1.3).

(3) ΡΟ-33ΑΙΥ (Σύνδεσπ ουδετέρου Φωτιστικού σώυατος Δηυοτικού Φωτισυού):
Καθιερώνεται για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν για την κατασκευή ΡΟ-33ΑΙΙΙ. Ο 
τρόπος σύνδεσης ουδετέρου φωτιστικού σώματος Δημοτικού Φωτισμού με τον ουδέτερο 
γραμμής με ΣΚ 4x120 γπ γπ2 ΑΙ + 25 γπ γπ2 ΑΙ αναλύεται στην παράγραφο 25.2 της Οδηγίας.

32.2. Κατασκευή ΡΟ-35Υ (Σύνδεση αγωγού γείωσης)

Η κατασκευή αυτή καθιερώνεται για να επισημανθεί το διαφορετικό είδος συνδετήρων 
διακλάδωσης και παροχών που χρησιμοποιούνται για το ΣΚ 4x120 γπιό2 ΑΙ + 25 γππί2 ΑΙ, σε 
σύγκριση με τα ΣΚ αναρτημένου τύπου (η αντίστοιχη κατασκευή των οποίων είναι η 
ΡΟ-35ΐν).

32.3. Κατασκευέο ΡΟ-39ΙΒ. ΡΟ-39ΙΟ. ΡΟ-39ΙΙ. ΡΟ-39ΙΙΙ. ΡΟ-39ΙΥ

- ΡΟ-39ΙΒ (Διακλάδωση αγωγού Δηυοτικού Φωτισμού - Σύνδεση αγωγού φάσπο Φωτιστικού 
σώυατοο Δηυοτικού Φωτισυού)

Εφαρμόζεται η ίδια κατασκευή που ισχύει για το ΣΚ αναρτημένου τύπου, δεδομένου ότι για 
τον πόλο Δημοτικού Φωτισμού του ΣΚ 4x120 γπ γπ2 ΑΙ + 25 π ίγπ 2 ΑΙ χρησιμοποιούνται οι ίδιοι 
συνδετήρες με τα ΣΚ αναρτημένου τύπου.

- ΡΟ-39ΙΟ (Διακλάδωση αγωγών Φάσεων και ουδετέρου του ΣΚ)

Η κατασκευή αυτή καθιερώνεται λόγω χρήσης συνδετήρων διαφορετικού σχεδιασμού στο ΣΚ 
4x120 γπ γπ 2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ.
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- ΡΟ-39ΙΙ. ΡΟ-39ΙΙΙ και ΡΟ-391Υ (Σύνδεσπ ΣΚ σε δίκτυο νυυνών ανωνών, συνένωση πόλων 
ΣΚ)

Οι κατασκευές αυτές, σε γραμμές με ΣΚ 4x120 γπ γπ2 ΑΙ + 25 γπ π ί2 ΑΙ, εκτελούνται με τον ίδιο 
τρόπο που ακολουθείται σε γραμμές με ΣΚ αναρτημένου τύπου. (Εφαρμόζονται οι ίδιες 
Τυποποιημένες Κατασκευές). Ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, ανάλογα με το είδος 
του ΣΚ, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα εξαρτήματα (κατάλληλου μεγέθους 
χιτώνια, κοχλιοσυνδετήρες κλπ).
Τα υπόψη εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε γραμμές ΧΤ με ΣΚ 4x120 γπ γπ2 ΑΙ + 25 γπ ιτ ι2 
ΑΙ περιγράφονται στο Κεφάλαιο II της παρούσας Οδηγίας.

32.4. Κατασκευές ΡΟ-41Ι. ΡΟ-41ΙΙΙ και ΡΟ-41ΙΥ (Γεωύοωση ουδετέρου σε αναγωρή- 
σεις Ύ/Σ)

Έχει συμπληρωθεί η σελίδα Ρ0-40 του ΕΤΚΔ, στην οποία περιλαμβάνεται ανάλυση των 
υλικών των παραπάνω κατασκευών, προκειμένου να γίνει αναφορά στις κατασκευές 
διακλάδωσης που καθιερώνονται για το ΣΚ 4x120 π ίπ ί2 ΑΙ + 25 ιτιπι2 ΑΙ (ΡΟ-39ΙΟ).
Στα σχέδια των κατασκευών αυτών εμφανίζονται, ενδεικτικά, ΣΚ αναρτημένου τύπου, 
ωστόσο εφαρμόζονται τόσο σε ΣΚ αναρτημένου όσο και σε ΣΚ αυτοφερόμενου τύπου.

33. ΕΕαοτήυατα Ξύλινων και τσιιιεντένιων στύλων. Εγκατάσταση επιτόνων και 
γειώσεων (Κεωάλαια Ρ και ΡΟΡ του ΕΤΚΔ)

Η εγκατάσταση των στύλων και η τοποθέτηση σ' αυτούς γειώσεων και επιτόνων σε γραμμές 
με ΣΚ 4x120 π ίπ ί2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ γίνεται όπως και σε γραμμές με ΣΚ αναρτημένου τύπου. 
Εμφανίζονται ωστόσο μικρές διαφορές, ως προς τις συνδέσεις γειώσεων, οι οποίες 
επισημαίνονται στη συνέχεια.

33.1. Τοποθέτηση επιτόνων (Κατασκευές Ρ-19Σ νια ξύλινους στύλους και ΡΟΡ-19Σ 
για τσιμεντόστυλους)

Εφαρμόζονται οι ίδιες κατασκευές με τα ΣΚ αναρτημένου τύπου.

33.2. Γειώσεις (Κατασκευές Ρ-31. Ρ-31Υ7 για ξύλινους στύλους και ΡΟΡ-31. ΡΟΡ-3ΐνν 
νια τσιαεντόστυλους)

Εφαρμόζονται οι ίδιες κατασκευές με τα ΣΚ αναρτημένου τύπου, με την παρατήρηση ότι για 
τη σύνδεση του ουδετέρου των ΣΚ 4x120 γπ π ί2 ΑΙ + 25 π ίπ ί2 ΑΙ με τον αγωγό γείωσης του 
στύλου εφαρμόζεται η κατασκευή ΡΟ-35ν, αντί της ΡΟ-35ΐν (Α/Α υλικού 6 ή 7 στη σελίδα 
Ρ-30, Α/Α υλικού 3 στη σελίδα ΡϋΡ-30 και Α/Α υλικού 6 στη σελίδα ΡϋΡ-30\/ν του ΕΤΚΔ), η 
οποία εφαρμόζεται σε ΣΚ αναρτημένου τύπου.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση γείωσης του ουδετέρου του ΣΚ σε επίτονο ξύλινου στύλου, σε 
γραμμές με ουδετέρωση, εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην παράγραφο 25.1.3 της 
Οδηγίας.
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34. Κατασκευές νια Χαιιηλή Τάση (Κεφάλαιο 5 του ΕΤΚΔ)

34.1. Εγκατάσταση Φωτιστικών σωυάτων (Κατασκευές 5-17. 5-17Α. 5-17Υ. 5-17ΥΑ. 
5-17Ν και 5-17ΝΑ νια ξύλινους στύλους. Κατασκευές 5-117. 5-117Υ και 5-117Ν 
για τσιυεντόστυλους)

Αντί των υλικών με Α/Α 4 των παραπάνω κατασκευών, που περιλαμβάνονται στο ΕΤΚΔ και 
εφαρμόζονται σε ΣΚ αναρτημένου τύπου, στις γραμμές με ΣΚ 4x120 γπγτι2 ΑΙ + 25 γπ π ί2 ΑΙ θα 
χρησιμοποιούνται τα εξής:

(1) Για τις κατασκευές σε ξύλινους στύλους με ράβδο γείωσης (5-17Α, 5-17ΥΑ, 5-17ΝΑ) και 
σε τσιμεντόστυλους (5-117, 5-117Υ και 5-117Ν): ΡΟ-39ΙΒ + ΡΟ-33Αΐν (για τη σύνδεση του 
καλωδίου φάσης του φωτιστικού σώματος με τον πόλο ΔΦ του ΣΚ και τη σύνδεση του 
καλωδίου ουδετέρου του φωτιστικού σώματος με τον ουδέτερο του ΣΚ, αντίστοιχα).

(2) Για τις κατασκευές σε ξύλινους στύλους χωρίς ράβδο γείωσης (5-17, 5-17Υ και 5-17Ν): 
ΡΟ-391Β + ΡΟ-33Αΐν + ΡΟ-35ν + ΡΟ-35Ι + 0,5 γτι καλωδίου ΝΥΑΡ 16 π ίπ ί2 Ου.
Οι δύο πρώτες από τις παραπάνω κατασκευές χρησιμοποιούνται όπως στην περίπτωση 
(1) της παρούσας παραγράφου. Οι επόμενες δύο κατασκευές και το καλώδιο ΝΥΑΡ 
χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση του μονόκλωνου αγωγού Ου 16 γπ γπ2 με τον ουδέτερο 
του ΣΚ (βλ. και κατασκευή Ρ-31, - παράγρ. 33.2 - όπου χρησιμοποιείται παρόμοια διάταξη 
σύνδεσης).
Κατά τα λοιπά (δηλαδή με εξαίρεση τα υλικά με Α/Α 4 των αντίστοιχων σελίδων του 
ΕΤΚΔ), οι υπόψη κατασκευές εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων σε γραμμές με ΣΚ 
4x120 γπ γπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ είναι όμοιες με τις αντίστοιχες κατασκευές ΣΚ αναρτημένου 
τύπου.

34.2. Εγκατάσταση ηαοονών (Κατασκευές 5-23Α/Ι. 5-23Β/Ι. 5-23Α/ΙΙΙ. 5-23Β/ΙΙΙ. 
5-27Δ.Ε/Ι και 5-27Δ.Ε/Ιΐη

Αντί των υλικών με Α/Α 4 των παραπάνω κατασκευών, που περιλαμβάνονται στο ΕΤΚΔ και 
εφαρμόζονται για τα ΣΚ αναρτημένου τύπου, στις γραμμές με ΣΚ 4x120 π ίπ ί2 ΑΙ + 25 γπ π ί2 ΑΙ 
θα χρησιμοποιούνται τα εξής:

(1) Στις μονοφασικές παροχές (5-23Α/Ι, 5-23Β/Ι, 5-27Δ.Ε/Ι):
ΡΟ-33ΑΙ ή ΡΟ-33ΑΙΙ (για τη σύνδεση πόλου φάσης καλωδίου παροχής διατομής αγωγών 
16 πίπί2 Ου - 50 π ίπ ί2 Ου ή 6 γπ γπ2 Ου) + ΡΟ-33ΑΙΙΙ (για τη σύνδεση του ουδετέρου)

(2) Στις τριφασικές παροχές (5-23Α/ΙΙΙ, 5-23Β/ΙΙΙ και 5-27Δ,Ε/ΙΙΙ):
3χΡΟ-33ΑΙ ή 3χΡΟ-33ΑΙΙ (για τη σύνδεση των τριών πόλων φάσης του καλωδίου 
παροχής διατομής αγωγών 16 γπιτι2 Ου - 50 γπγπ2 Ου ή 6 γπγπ2 Ου) + ΡΟ-33ΑΙΙΙ (για τη 
σύνδεση του ουδετέρου)

Κατά τα λοιπά (δηλαδή με εξαίρεση τα υλικά με Α/Α 4 των αντίστοιχων σελίδων του ΕΤΚΔ), 
οι κατασκευές παροχών σε γραμμές με ΣΚ 4x120 γπ γπ2 ΑΙ + 25 γπ γπ2 ΑΙ είναι όμοιες με τις 
αντίστοιχες κατασκευές ΣΚ αναρτημένου τύπου.
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34.3. Κατασκευές στήριξης (ανάρτησης, τερυατισυού κλπ) του ΓΚ επί στύλου

Αντιπροσωπεύουν το κύριο μέρος των κατασκευών του ΣΚ 4x120 γπ γπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ (ως 
προς το πλήθος των περιπτώσεων και τη σημασία τους).
Για όλες τις κατασκευές αυτές, καθιερώνονται νέα ψύλλα (προσωρινής) Τυποποίησης. Στη 
συνέχεια αναφέρονται οι υπόψη κατασκευές, οι περιπτώσεις χρήσης τους και η τυχόν 
αντιστοιχία τους με τις κατασκευές των ΣΚ αναρτημένου τύπου (5-31 έως 5-415 του ΕΤΚΔ).

(1) Κατασκευές 5-229ΙΑ και 5-229ΙΒ (φύλλο 5-2281/5-2291):
Αφορά στη στήριξη χαλαρού ΣΚ επί στύλου (διάκριση μεταξύ του τρόπου στήριξης σε 
ξύλινο στύλο αφενός και σε τσιμεντόστυλο αφετέρου - δεν υπάρχει αντίστοιχη 
κατασκευή για τα ΣΚ αναρτημένου τύπου).

(2) Κατασκευές 5-231Α. 5-231Β και 5-231Γ (ωύλλο 5-230/5-231):
Αναχώρηση ΣΚ αυτοφερόμενου τύπου από στύλο με γυμνούς αγωγούς. Είναι 
αντίστοιχες των κατασκευών 5-31Α, 5-31Β και 5-31Γ των ΣΚ αναρτημένου τύπου.

(3) Κατασκευές 5-233Α και 5-233Β (φύλλο 5-232/5-233):
Κατασκευές ευθυγραμμίας ή μικρής γωνίας ΣΚ αυτοφερόμενου τύπου. Είναι αντίστοιχες 
των κατασκευών 5-33Α και 5-33Β.

(4) Κατασκευές 5-235Α. 5-235Β (φύλλο 5-234/5-235). 5-235ΙΙΑ (φύλλο 5-234ΙΙΑ/5-235ΙΓΑ). 
5-235ΙΙΒ (φύλλο 5-234ΙΙΒ/5-235ΙΙΒ) και 5-235ΙΙΟ (φύλλο 5-234ΙΙΟ/5-235ΙΙΟ:
Διακλάδωση ΣΚ αυτοφερόμενου και αναρτημένου τύπου. Αντίστοιχες κατασκευές για τα 
ΣΚ αναρτημένου τύπου είναι οι 5-35 και 5-35ΙΙ (φύλλο ΕΤΚΔ 5-34/5-35). Ωστόσο, ενώ για 
τα ΣΚ αναρτημένου τύπου προβλέπονται στο ΕΤΚΔ 2 περιπτώσεις (διερχόμενη γραμμή 
με ανάρτηση αφενός και με διπλό τέρμα αφετέρου), στην προσωρινή τυποποίηση 
προβλέπονται 5 περιπτώσεις. Αυτό οφείλεται στο ότι, εκτός από τη διάκριση ως προς τη 
στήριξη της διερχόμενης γραμμής (διπλό τέρμα ή ανάρτηση), στην προσωρινή 
Τυποποίηση αντιμετωπίζονται και όλες οι δυνατές περιπτώσεις συνδυασμών ΣΚ 
αυτοφερόμενου τύπου αφενός και αναρτημένου τύπου αφετέρου στη διερχόμενη γραμμή 
και στη διακλάδωση.

(5) Κατασκευές 5-237Α. 5-237Β και 5-2370 (φύλλο 5-236/5-237):
Διακλάδωση με στύλο παρεμβαλλόμενο. Είναι αντίστοιχες της κατασκευής 5-37 των ΣΚ 
αναρτημένου τύπου του ΕΤΚΔ. Εμφανίζονται 3 περιπτώσεις στην προσωρινή 
Τυποποίηση, γιατί λαμβάνονται υπόψη όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί του ΣΚ 4x120 γπ π ί2 ΑΙ + 
25 γπ ιτ ι2 ΑΙ με ΣΚ αναρτημένου τύπου στη διερχόμενη γραμμή και στη γραμμή 
διακλάδωσης.

(6) Κατασκευές 5-237ΙΑ. 5-237ΙΒ και 5-23710 (φύλλο 5-236Ι/5-237Ι):
Προσθήκη αναχώρησης σε διακλάδωση με στύλο παρεμβαλλόμενο. Είναι αντίστοιχη της 
κατασκευής 5-37/39 των ΣΚ αναρτημένου τύπου του ΕΤΚΔ. Εμφανίζονται 3 περιπτώσεις 
για να ληφθούν υπόψη όλα τα δυνατά ενδεχόμενα συνδυασμού ΣΚ αναρτημένου τύπου 
αφενός και αυτοφερόμενου τύπου αφετέρου.
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(7) Κατασκευές 5-239Α και 3-239Β (φύλλο 5-238/5-239):
Διπλή διακλάδωση. Είναι αντίστοιχες της κατασκευής 5-39 του ΣΚ αναρτημένου τύπου 
του ΕΤΚΔ. Στην προσωρινή τυποποίηση εμφανίζονται δύο περιπτώσεις διακλάδωσης (για 
να ληφθεί υπόψη και το ενδεχόμενο να είναι η μία γραμμή της διακλάδωσης με ΣΚ 
αναρτημένου τύπου).

(8) Κατασκευή 5-241 (φύλλο 5-240/5-241):
Απλό τέρμα γραμμής. Είναι αντίστοιχη της κατασκευής ΣΚ αναρτημένου τύπου 5-41 του
ΕΤΚΔ.

(9) Κατασκευές 5-241ΙΙΑΙ. 5-2411ΙΑΙΙ. 5-241ΙΙΒΙ και 5-241ΙΙΒΙΙ (φύλλο 5-240ΙΙ/5-241ΙΙ):
Διπλό τέρμα γραμμής. Είναι αντίστοιχες των κατασκευών ΣΚ αναρτημένου τύπου 5-41ΙΙΑ 
και 5-41ΙΙΒ του ΕΤΚΔ. Στην προσωρινή τυποποίηση συμπεριλαμβάνονται και οι 
περιπτώσεις τερματισμού στον ίδιο στύλο ΣΚ 4x120 γπ π ί2 ΑΙ + 25 γπ π ί2 ΑΙ αψενός και ΣΚ 
αναρτημένου τύπου αφετέρου.

(10) Κατασκευές 5-2415 και 5-2415Γ (φύλλο 5-2405/5-2415):
Επέκταση από υπάρχον τέρμα. Είναι αντίστοιχες των κατασκευών ΣΚ αναρτημένου 
τύπου 5-415 και 5-415Γ του ΕΤΚΔ.

34.4. Εγκατάσταση ειδικών ρευυατοδοτών (φύλλα 5-48/5-49 και 5-50/5-51 του.ΕΤΚΔ)

Σε γραμμές με ΣΚ 4x120 ιπηι2 ΑΙ + 25 γππί2 ΑΙ εφαρμόζονται οι ίδιες Τυποποιημένες 
Κατασκευές εγκατάστασης ειδικών ρευματοδοτών με τα ΣΚ αναρτημένου τύπου (5-49 και 
5-51) με την εξής παρατήρηση: Αντί των υλικών με Α/Α 1 των αντίστοιχων σελίδων 5-48 και 
5-50 του ΕΤΚΔ, χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς φάσεων και ουδετέρου του ΣΚ 4x120 
πίγπ2 ΑΙ + 25 γπ ιτ ι2 ΑΙ οι ειδικοί ρευματοδότες μεγέθους 120 γπ γπ 2 που περιγράφονται στην 
παράγραφο 7.12.

34.5. Σύνδεση ΣΚ 4x120 πίπί2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ στις αναγωρήσεις Υ/Σ Διανομήν

Οι συνδέσεις φάσεων και ουδετέρου του ΣΚ 4x120 γπ γπ2 ΑΙ + 25 γπ γπ 2 ΑΙ στις αναχωρήσεις 
εναερίων Υ/Σ Διανομής γίνονται βάσει των ίδιων Τυποποιημένων Κατασκευών που 
εφαρμόζονται για τα ΣΚ αναρτημένου τύπου, με τις διαφορές ή τις διευκρινίσεις που 
αναφέρονται στη συνέχεια:

34.5.1. Κατασκευές 5-57 και 5-157 του ΕΤΚΔ (σύνδεση ουδετέρου)

Η σύνδεση του ουδετέρου του ΣΚ με τον ουδέτερο του Μ/Σ γίνεται μέσω καλωδίου 
95 γπγπ2 Ου (Προδιαγραφής ΚΚ 03.05/13.07.1993), όπως προβλέπεται από την ανάλυση υλικών 
των υπόψη Τυποποιημένων Κατασκευών.
Για τη σύνδεση του καλωδίου Ου με τον ουδέτερο του ΣΚ, αντί των υλικών με Α/Α 10, 11 και 
12 της Κατασκευής 5-57 και των υλικών με Α/Α 9, 10 και 11 της Κατασκευής 5-157 
χρησιμοποιούνται τα εξής :

(1) Τεμάχιο πόλου ουδετέρου του ΣΚ μήκους περί τα 0,3 - 0,4 γπ , το οποίο χρησιμοποιείται 
ως ενδιάμεσο μεταξύ του ουδετέρου του ΣΚ και του καλωδίου 95 γπ γπ2 Ου.

(2) Υλικά σύνδεσης κατά ΡΟ-39ΙΟ, για τη σύνδεση του παρεμβαλλόμενου τεμαχίου 
ουδετέρου ΣΚ με τον ουδέτερο του ΣΚ της γραμμής.
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(3) Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης Α Ι 120 - ΑΙ_ 95/Ου 95 (βλ. παράγραφο 7.9.4.3) για τη 
σύνδεση του καλωδίου Ου με το παρεμβαλλόμενο τεμάχιο πόλου του ΣΚ.

(4) Τεμάχιο θερμοσυστελλόμενου σωλήνα με εσωτερική επίστρωση κόλλας 25/8 (βλ. 
παράγραφο 7.10) κατάλληλου μήκους για τη μόνωση και στεγανοποίηση του παραπάνω 
χιτωνίου (βλ. παράγραφο 27.2.2).

Ο τρόπος κατασκευής της σύνδεσης αναλύεται στην παράγραφο 27.2.
Κατά τα λοιπά, οι κατασκευές 3-57 και 3-157 εφαρμόζονται χωρίς τροποποιήσεις σε 
αναχωρήσεις με ΣΚ 4x120 γππί2 ΑΙ + 25 γππί2 ΑΙ.

34.5.2. Κατασκευέο 3-61 και 3-63

34.5.2.1. Οι κατασκευές αυτές έχουν καθιερωθεί για την περίπτωση αναχωρήσεων με 
γυμνούς αγωγούς. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για αναχώρηση ή 
αναχωρήσεις με ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 πίπγι2 ΑΙ, με τις εξής παρατηρήσεις:

- Για τη σύνδεση του ουδετέρου του ΣΚ με τον ουδέτερο του ΜΙΣ χρησιμοποιείται καλώδιο 
95 γπ γπ 2 Ου, όπως προβλέπεται από την ανάλυση υλικών των υπόψη Τυποποιημένων 
Κατασκευών. Η σύνδεση του καλωδίου αυτού με τον ουδέτερο του ΣΚ γίνεται μέσω των 
υλικών (1), (2), (3) και (4) της παραγράφου 34.5.1 (αντί των υλικών με Α/Α 10 της 
κατασκευής 3-61 και 14 της 3-63).

- Η τροφοδότηση κάθε φάσης του ΣΚ της αναχώρησης γίνεται μέσω μονοπολικού καλωδίου 
150 ΓηΓη2 ΑΙ (Δηλαδή από τα εναλλακτικά υλικά με Α/Α 5 της κατασκευής 3-61 και 7 της 
3-63 επιλέγεται το καλώδιο 150 ιππη2 ΑΙ).

34.5.2.2. Για τη σύνδεση κάθε μονοπολικού καλωδίου 150 γπγπ2 ΑΙ με αγωγό φάσης του ΣΚ 
χρησιμοποιούνται, αντί των υλικών με Α/Α 7 της κατασκευής 3-61 και 9 της 3-63, 
τα εξής:

(1) Τεμάχιο πόλου φάσης του ΣΚ, μήκους περί τα 0,3 - 0,4 γπ, το οποίο χρησιμοποιείται ως 
ενδιάμεσο μεταξύ της φάσης του ΣΚ και του καλωδίου 150 Γππί2 ΑΙ.

(2) Υλικά σύνδεσης κατά ΡΟ-39ΙΟ για τη σύνδεση του παρεμβαλλόμενου τεμαχίου πόλου 
φάσης και του πόλου φάσης του ΣΚ της αναχώρησης.

(3) Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης ΑΙ. 120 - ΑΙ_ 150/ϋυ 150 (βλ. παράγραφο 7.9.4.3) για τη 
σύνδεση καλωδίου ΑΙ με το παρεμβαλλόμενο τεμάχιο πόλου φάσης του ΣΚ.

(4) Τεμάχιο θερμοσυστελλόμενου σωλήνα με εσωτερική επίστρωση κόλλας 25/8 (βλ. 
παράγραφο 7.10) κατάλληλου μήκους, για τη μόνωση και στεγανοποίηση του χιτωνίου.

34.5.2.3. Η εγκατάσταση των παραπάνω υλικών γίνεται σύμφωνα με όσα περιγράφονται 
στην παράγραφο 27.2.
Για τη σύνδεση κάθε φάσης του ΣΚ χρησιμοποιείται ένα τεμάχιο από καθένα από 

τα παραπάνω υλικά (1), (2), (3) και (4).

34.5.2.4. Κατά τα λοιπά, οι κατασκευές 3-61 και 3-63 εφαρμόζονται χωρίς τροποποιήσεις σε 
αναχωρήσεις με ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπιτι2 ΑΙ.
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34.5.3. Κατασκευές 5-65. 5-165. 5-169

Για τις αναχωρήσεις με ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 π ίγγ ι2 ΑΙ εφαρμόζονται οι κατασκευές αυτές με
τις εξής παρατηρήσεις:

- Γ ι α  την τροφοδότηση του ΣΚ, χρησιμοποιείται τετραπολικό καλώδιο ΧΤ 4x150 π ίπ ί2 ΑΙ + 50 
γτιγπ2 Ου Χ ΙΡ Ε  Προδιαγραφής (3Κ-269/17.09.1981 (Δηλαδή από τα εναλλακτικά υλικά με 
Α/Α 1 των κατασκευών 5-65 και 5-165 χρησιμοποιείται το υπόψη καλώδιο).

- Η σύνδεση του τετραπολικού καλωδίου με το ΣΚ γίνεται μέσω της κατασκευής ϋ-23 (για 
ξύλινους στύλους) ή υ-123 (για τσιμεντόστυλους). Οι κατασκευές αυτές, οι οποίες 
αναλύονται στην επόμενη παράγραφο, χρησιμοποιούνται αντί των υλικών με Α/Α 9 στην 
κατασκευή 5-65, Α/Α 7 στην 5-165 και Α/Α 6 στην 5-169. Εγκαθίσταται μία κατασκευή υ-23 
ή υ-123 ανά αναχώρηση ΣΚ 4x120 γπιτι2 ΑΙ + 25 πίγπ2 ΑΙ.

Κατά τα λοιπά, οι κατασκευές 5-65, 5-165 και 169 εφαρμόζονται χωρίς τροποποιήσεις.

35. Σύνδεση ιιε υπόνεια καλώδια υε συνθετική μόνωση (Κατασκευές ϋ-23 και υ-123 
του ΕΤΚΔ

35.1. Σε γραμμές με ΣΚ 4x120 γπιτι2 ΑΙ + 25 γπιτι2 ΑΙ εφαρμόζονται οι παραπάνω κατασκευές, 
οι οποίες έχουν καθιερωθεί για ΣΚ αναρτημένου τύπου, με τις εξής παρατηρήσεις:

(1) Τα κατάλληλα χιτώνια εξαγωνικής συμπίεσης για τη σύνδεση των αγωγών φάσεων 
(Α/Α 1 των κατασκευών υ-23 και υ-123) για τις διάφορες διατομές αγωγών του υπογείου 
καλωδίου αναφέρονται στην παράγραφο 7.9.4 και στον Πίνακα 2.

(2) Τα τεμάχια πόλων φάσεων συνεστραμμένου καλωδίου που χρησιμοποιούνται ως 
ενδιάμεσα τμήματα μεταξύ του υπογείου καλωδίου και του ΣΚ της γραμμής είναι 
διατομής αγωγού 120 γπ γπ2 (αντί των 70 γπ γπ2 που αναφέρεται στον Α/Α 2 της 
περιγραφής υλικών των παραπάνω κατασκευών)

(3) Οι συνδέσεις με τους αγωγούς φάσεων και ουδετέρου του ΣΚ της γραμμής γίνονται με 
κατασκευές ΡΟ-39ΙΟ (αντί της κατασκευής ΡΟ-39Ι που αναφέρεται στον Α/Α 7 της 
περιγραφής υλικών των παραπάνω κατασκευών).

Στην παράγραφο 27.1 αναλύεται ο τρόπος κατασκευής των υπόψη συνδέσεων με υπόγεια
καλώδια συνθετικής μόνωσης.

35.2. Επιπρόσθετα στην παράγραφο 27.1.4 της Οδηγίας αναλύεται ο τρόπος κατασκευής 
συνδέσεων του ΣΚ με υπόγεια καλώδια ΝΑΚΒΑ, και αναφέρονται τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

36. Ισνύς. εφαρυονή και προτάσεις αναθεώρησης της Οδηγίας

36.1. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη λήψη της και καταργεί κάθε σχετική 
προηγούμενη ρύθμιση.

36.2. Κάθε θέμα σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας Οδηγίας, το οποίο δεν 
αντιμετωπίζεται παραπάνω, επιλύεται κατά την κρίση αυτού που την εφαρμόζει μέσα 
στα πλαίσια και το πνεύμα της Οδηγίας.

36.3. Θέματα όπως της προηγούμενης παραγράφου, μετά την αντιμετώπισή τους όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση για την παρούσα 
Οδηγία, υποβάλλονται ιεραρχικά από αυτόν που εφαρμόζει την Οδηγία, με τη γνώμη

του και την γνώμη των ενδιάμεσων κλιμακίων, στη ΔΜΚΛΔ. Η ΔΜΚΛΔ τα λαμβάνει υπόψη για
ενδεχόμενη αναθεώρηση ή επανέκδοση της παρούσας Οδηγίας.

Συνηυυένα:
- 4 Πίνακες
- 21 Σχέδια



ΠΙΝΑΚΕΣ



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΤ ΜΕ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 
4x120 γ π γ π 2 ΑΙ + 25 γ π γ τ ι2 ΑΙ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΛΙΚΟΥ

ΥΠΑΡΧΟΝ, 
ΝΕΟ Ή ΤΡΟ

ΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑ <1>

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
Ή ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

α β Υ δ ε

1 Στήριγμα ανάρτησης ΣΚ, τύπου I 430018700 Υ ΟΚ-278/31.03.1986/ 
Μέρος Ι/Τύπος I

2 Σφιγκτήρας ανάρτησης ΣΚ 
4x120 ΠΠΓΠ2 ΑΙ + 25 ιππη2 ΑΙ

430021412 Ν (2)

3 Περικόχλιο με κρίκο πρόσδεσης 430006988 Υ ΕΚ 03.89/18.05.1998

4 Σφιγκτήρας τέρματος ΣΚ 
4x120 Γηηη2 ΑΙ + 25 πίπί2 ΑΙ

430021424 Ν (2)

5 Συνδετήρας διακλάδωσης & παροχών ΣΚ 
(Κύριος αγωγός: 120 γπγπ2 ΑΙ,
Αγωγός διακλάδωσης: 70 ή 120 πίγτι2 ΑΙ 
ή  54,6 γπγπ2 ΑΑΑΟ ή 50 γπγπ2 Ου)

430021448 Ν (2)

6 Συνδετήρας διακλάδωσης & παροχών ΣΚ 
(Κύριος αγωγός: 120 πίγπ2 ΑΙ,
Αγωγός διακλάδωσης: 35 γτιγπ2 ΑΙ ή <3) (9) 
16-35 γπγπ2 Ου)

430021436 Ν (2)

7 Συνδετήρας διακλάδωσης & παροχών ΔΦ 
ΣΚ (Κύριος αγωγός: 25 γπγτι2 ΑΙ,
Αγωγός διακλάδωσης: 25 γπγπ2 ΑΙ ή 
2,5 γπγτι2 Ου)

430018620 Υ ΟΚ-324/24.07.1986, 
Μέγεθος 3

8 Επιστόμιο (κάλυμμα) άκρων ΣΚ θερμο- 
συστελλόμενο

432006153 Υ (5)

9 Επιστόμιο (κάλυμμα) άκρων αφαιρούμενο
πόλου 120 γπγπ2 ΑΙ
ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γππί2 ΑΙ

430021461 Ν (2)

10 Επιστόμιο (κάλυμμα) άκρων αφαιρούμενο 
πόλου 25 γπγπ2 ΑΙ ΣΚ

430021450 Ν (2)

11 Εξάρτημα ανάρτησης χαλαρού ΣΚ, 
τύπου 1 (μεγάλο μέγεθος)

430017196 Τ ΟΗ-322/09.09.1985
(6)

12 Εξάρτημα ανάρτησης χαλαρού ΣΚ, 
τύπου II (μικρό μέγεθος)

430017184 Τ ΟΡ-322/09.09.1985
(6)

13 Ταινία πλαστική συγκράτησης πλεξούδας 430021588 Τ (7)

14 Προμονωμένο χιτώνιο συνένωσης 
φερόντων πόλων (φάσεων & ουδετέρου) 
ΣΚ 4x120 πίγπ2 ΑΙ + 25 ιππη2 ΑΙ

430021485 Ν (2)



Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΛΙΚΟΥ

ΥΠΑΡΧΟΝ, 
ΝΕΟ Ή ΤΡΟ

ΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑ <1>

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
Ή ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

α 0 Υ δ ε

15 Προμονωμένο χιτώνιο σύνδεσης 
πόλων 25 γπγπ2 ΑΙ (ΔΦ) ΣΚ

430021473 Ν (2)

16 Χιτώνιο συνένωσης φερόντων 
πόλων (φάσεων & ουδετέρου)
ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ (ΑΙ_ 120)

430021667 Ν ΟΚ-272/03.02.1982 (Συμ
πλήρωμα Νο 1/14.01.2000)

17 Χιτώνιο σύνδεσης πόλων 25 γπιτι2 ΑΙ (ΔΦ) 
ΣΚ (Α Ι 25)

430017822 Υ ΟΚ-272/03.02.1982

18 Χιτώνιο σύνδεσης πόλου 120 πίγπ2 ΑΙ 
ΣΚ 4x120 πίγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ με γυμνό 
αγωγό 50 γπγπ2 Ου (ΑΙ_ 120 - ΟΙΙ 50)

430021679 Ν ΟΚ-272/03.02.1982 (Συμ
πλήρωμα Νο 1/14.01.2000)

19 Χιτώνιο σύνδεσης πόλου 25 γπγπ2 ΑΙ (ΔΦ) 
ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ με γυμνό 
αγωγό 16 ππΓη2 Ου (Α Ι 25 - ΟΙΙ 16)

430017834 Υ ΟΡ-272/03.02.1982

20 Χιτώνιο σύνδεσης πόλων φάσεων 
ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ 
με πόλους καλωδίων 150 γπγπ2 ΑΙ ή Ου 
(Α Ι 120 - Α Ι  150/θυ 150)

430021680 Ν (3Κ-272/03.02.1982 (Συμ
πλήρωμα Νο 1/14.01.2000)

21 Χιτώνιο σύνδεσης πόλων 120 γπγπ2 ΑΙ 
ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γππί2 ΑΙ 
με πόλους καλωδίων 95 πίγπ2 ΑΙ ή Ου 
(Α 1 120 - Α Ι  95/Ου 95)

430021692 Ν ΟΚ-272/03.02.1982 (Συμ
πλήρωμα Νο 1/14.01.2000)

22 Χιτώνιο σύνδεσης πόλων φάσεων 
συγκεντρικών καλωδίων παροχών,
6 γπγπ2 Ου αφενός και 16 πίγπ2 αφετέρου 
(Ου 6 - Ου 16) (10)

432009415 Ν ΤΠ ΔΜΚΛΔ-255/13.10.2000

23 Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας 25/8 
με εσωτερική επίστρωση κόλλας

432006104 Υ (5)

24 Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας 10/3 
με εσωτερική επίστρωση κόλλας (10)

432009415 Ν ΤΠ ΔΜΚΛΔ-255/13.10.2000

25 Συνδετήρας παράλληλων 
αυλάκων, μεγέθους Β3

430012587 Υ ΕΚ 03.20/17.01.1995

26 Συνδετήρας παράλληλων 
αυλάκων, μεγέθους Α1

430012617 Υ ΕΚ 03.20/17.01.1995

27 Ειδικός ρευματοδότης 
ΣΚ 4x120 γπππ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ, 
μεγέθους 120 γπγπ2

430021655 Ν ΤΠ ΔΜΚΛΔ-153/19.11.1999

28 Ειδικός ρευματοδότης ΔΦ ΣΚ, 
μεγέθους 25 γπγπ2

430020675 Υ ΤΠ ΔΜΚΛΔ-153/19.11.1999



Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΛΙΚΟΥ

ΥΠΑΡΧΟΝ, 
ΝΕΟ Ή ΤΡΟ

ΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑ 0>

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
Ή ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

α β Υ δ ε

29 Τερματισμός θερμοσυστελλόμενος 
καλωδίου ΧΤ

432007078 Υ ΟΗ-273/11.02.1986 
(Μέρος Β, μέγεθος 1)

30 Προεξέχον πλαίσιο ΣΚ ΧΤ 430019030 Υ ΟΡ-279/04.10.1984

31 Κοχλιοσυνδετήρες με εγκοπή 
για αγωγούς Ου (είδος 4)

430010451 Υ ΟΚ-88/07.09.1983

32 Κοχλιοσυνδετήρες με εγκοπή 
για αγωγούς Ου (είδος 2)

430010438 Υ (3Ρ-88/07.09.1983

33 Κοχλίες με περικόχλιο, Μ20 
(απαιτούμενου μήκους)

18) Υ ΟΡ-117/12.02.1981

34 Στελέχη κοχλιωτά, Μ20 
(απαιτούμενου μήκους)

(8) Υ ΟΡ-117/12.02.1981

35 Περικόχλιο τετράγωνο, Μ20 430007105 Υ ΟΡ-117/12.02.1981

36 Παράκυκλος τετράγωνος, 60x60 γ π γ π , 
οπής 22 γπ γπ  (είδος 2)

430006861 Υ ΟΚ-136/11.05.1984

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
(1) Στη στήλη (δ), με την ένδειξη Υ (Υπαρχον εξάρτημα) επισημαίνονται τα εξαρτήματα τα οποία χρησιμο

ποιούσε η Διανομή, πριν από την έναρξη χρήσης του ΣΚ 4x120 γπιτι2 ΑΙ + 25 γπππ2 ΑΙ.
Με την ένδειξη Ν (Νέο εξάρτημα) επισημαίνονται τα εξαρτήματα τα οποία καθιερώνονται στη Διανομή, 
λόγω της χρήσης του ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ.
Με την ένδειξη Τ (Τροποποιημένο εξάρτημα) επισημαίνονται τα εξαρτήματα τα οποία καθιερώνονται 
για χρήση στις γραμμές ΧΤ με ΣΚ, τα οποία θα χρησιμοποιεί στο εξής η Διανομή (3x70 γππί2 ΑΙ +
54,6 γπγπ2 ΑΑΑΟ + 25 γπγπ2 ΑΙ και 4x120 πίπί2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ) και υποκαθιστούν παρόμοιου σχεδιασμού 
εξαρτήματα τα οποία εχρησιμοποιούντο σε γραμμές ΧΤ με τα μέχρι πρότινος εν χρήσει ΣΚ (3x70 ιτιιτι2 
ΑΙ + 54,6 γπππ2 ΑΑΑΟ + 25 ιτιιτι2 ΑΙ και 3x35 γπππ2 ΑΙ + 54,6 γπγπ2 ΑΑΑΟ + 25 γπγτι2 ΑΙ).

(2) Οι Τεχνικές Περιγραφές των νέων εξαρτημάτων αυτών είναι υπό σύνταξη.
(3) Ως κύριοι αγωγοί και αγωγοί διακλάδωσης (διατομή, υλικό κατασκευής) των συνδετήρων διακλάδωσης 

και παροχών, αναφέρονται αυτοί που χρησιμοποιούνται από τη Διανομή.
(4) Ο συνδετήρας χορηγείται μαζί με το ελαστικό κάλυμμά του.
(5) Για τα θερμοσυστελλόμενα επιστόμια (καλύμματα) τέρματος και τους θερμοσυστελλόμενους σωλήνες 

25/8 με εσωτερική επίστρωση κόλλας, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες Προδιαγραφές ή Τεχνικές Περιγραφές. 
Η προμήθειά τους γίνεται με αναφορά σε τεχνικά χαρακτηριστικά θερμοσυστελλόμενων υλικών 
(σωλήνων κλπ) που περιλαμβάνονται στις απαρτίες θερμοσυστελλόμενων τερματισμών ΧΤ της 
Προδιαγραφής ΟΚ-273/11.02.1986.

(6) Η προμήθεια των εξαρτημάτων ανάρτησης χαλαρού ΣΚ γίνεται βάσει της Προδιαγραφής ΟΚ-322/ 
09.09.1985 και τεχνικών παρατηρήσεων (τροποποιήσεων) επί της Προδιαγραφής αυτής, που συνο
δεύουν τις Διακηρύξεις Διαγωνισμών Προμήθειας.

(7) Δεν έχει εκδοθεί Προδιαγραφή ή Τεχνική Περιγραφή για τις ταινίες συγκράτησης. Η προμήθειά τους 
γίνεται βάσει τεχνικών απαιτήσεων που αναφέρονται στις Διακηρύξεις Διαγωνισμών Προμήθειας.

(8) Οι Κωδικοί Υλικού των κοχλιών και των κοχλιωτών στελεχών εξαρτώνται από το απαιτούμενο 
μήκος τους.

(9) Για τη σύνδεση αγωγού καλωδίου παροχής 6 γπγπ2 Ου στο συνδετήρα με α/α 6, βλ. παραγράφους 
7.5 και 28 της Οδηγίας.

(10) Τα εξαρτήματα με α/α 22 και 24 αποτελούν απαρτία. Για το λόγο αυτό έχουν κοινή Τεχνική Περιγραφή 
και κοινό Κωδικό Υλικού.



ΧΡΗΣΗ ΧΙΤΩΝΙΩΝ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 
ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΧΤ ΜΕ ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ

ΤΥΠΟΣ ΧΙΤΩΝΙΟΥ <1) ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΙ_ 120 ,2) 430021667 Συνένωση πόλων φάσεων και ουδετέρου του ΣΚ μεταξύ τους
ΑΙ_ 25 (2) 430017822 Σύνδεση πόλων Δημοτικού Φωτισμού του ΣΚ μεταξύ τους

Α 1 120 - Οϋ 50 ι3) 430021679 1. Σύνδεση πόλων φάσεων και ουδετέρου του ΣΚ με γυμνούς 
αγωγούς 50 γπγπ2 Ου

2. Σύνδεση πόλων φάσεων του ΣΚ με τους αντίστοιχους 
πόλους υπογείου καλωδίου 3x50 γχιγπ2 ΑΙ + 35 γπγτι2 Ου Χ ίΡ Ε  <4>

3. Σύνδεση πόλων φάσεων και ουδετέρου του ΣΚ με τους 
αντίστοιχους πόλους υπογείου καλωδίου 4x50 γπγτι2 ΑΙ ΝΑΚΒΑ (4>

4. Σύνδεση του ουδετέρου του ΣΚ με τον ουδέτερο του υπο
γείου καλωδίου (3x95 + 50) γπγπ2 ΑΙ ΝΑΚΒΑ (4>

ΑΙ_ 25 - Ου 16 430017834 Σύνδεση πόλων Δημοτικού Φωτισμού του ΣΚ με γυμνούς αγωγούς 
16 ηηιη2 Ου

Α ί 120 - Α Ι  150/θυ 150 430021680 1. Σύνδεση πόλων φάσεων του ΣΚ με τους αντίστοιχους 
πόλους υπογείου καλωδίου 3x150 πίππ2 ΑΙ + 50 ππηη2 Ου Χ ΙΡ Ε  <4>

2. Σύνδεση πόλων φάσεων του ΣΚ με τους αντίστοιχους 
υπογείου καλωδίου (3x150 + 70) γπγπ2 ΑΙ ΝΑΚΒΑ (4>

3. Σύνδεση πόλων φάσεων του ΣΚ με μονοπολικά καλώδια 
150 γπγπ2 ΑΙ σε αναχωρήσεις εναερίων Υ/Σ Διανομής

Α 1 120 - Α ί 95/Ου 95 430021692 1. Σύνδεση πόλων φάσεων του ΣΚ με τους αντίστοιχους 
πόλους υπογείου καλωδίου 3x95 ιτη2 ΑΙ + 35 γπγπ2 Ου Χ ΙΡ Ε  <4)

2. Σύνδεση πόλων φάσεων του ΣΚ με τους αντίστοιχους 
πόλους υπογείου καλωδίου (3x95 + 50) γπγπ2 ΑΙ ΝΑΚΒΑ (4)

3. Σύνδεση ουδετέρου του ΣΚ με τον ουδέτερο υπογείου 
καλωδίου (3x150 + 70) ππιπ2 ΑΙ ΝΑΚΒΑ (4>

4. Σύνδεση ουδετέρου του ΣΚ με μονοπολικά καλώδια 
95 ηπΓη2 ΑΙ σε αναχωρήσεις εναερίων Υ/Σ Διανομής

ου 6 - ου 16 432009415 Σύνδεση πόλων φάσεων καλωδίων παροχών 6 γπππ2 Ου με 
τεμάχια πόλων φάσεων καλωδίων παροχών 16 γππί2 Ου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
(1) Ο συμβολισμός του τύπου του τελευταίου χιτωνίου (ΟΙΙ 6 - Ου 16) είναι σύμφωνος με την ΤΠ ΔΜΚΛΔ- 

255/13.10.2000. Ο αντίστοιχος συμβολισμός των λοιπών χιτωνίων είναι σύμφωνος με το Συμπλήρωμα 
Νο 1/14.01.2000 της Προδιαγραφής ΟΚ-272/03.02.1982.

(2) Εναλλακτικά, αντί των κοινών (μη προμονωμένων χιτωνίων) του Συμπληρώματος Νο 1/14.01.2000 της 
Προδιαγραφής (3Κ-272/03.02.1982, μπορούν να χρησιμοποιηθούν προμονωμένα χιτώνια (ΚΥ 430021485 
και 430021473 για αγωγούς 120 γπιτι2 ΑΙ και 25 γπγπ2 ΑΙ αντίστοιχα).

(3) Η κύρια χρήση του χιτωνίου ΑΙ_ 120 - Οϋ 50 είναι η σύνδεση των πόλων φάσεων και ουδετέρου του ΣΚ 
με γυμνούς αγωγούς 50 γπππ2 Ου (η πρώτη από τις αναγραφόμενες περιπτώσεις χρήσης) ενώ η χρήση 
του για σύνδεση με αγωγούς αλουμινίου υπογείων καλωδίων (περιπτώσεις χρήσης 2, 3 και 4) είναι πολύ 
σπανιότερη. Για το λόγο αυτό, ο συμβολισμός του χιτωνίου αναφέρεται στην περίπτωση σύνδεσης με 
αγωγούς Ου.

(4) Πριν από την εισαγωγή τους στο χιτώνιο, οι αγωγοί του υπογείου καλωδίου στρογγυλοποιούνται με 
την κατάλληλη μήτρα στρογγυλοποίησης.

(5) Στην οπή του χιτωνίου στην οποία τοποθετείται ο ουδέτερος του υπογείου καλωδίου, εισάγονται πρό
σθετοι κλώνοι αγωγού του υπογείου καλωδίου, για λόγους καλύτερης εφαρμογής και αποτελεσματικό
τερης σύνδεσης (λόγω της σπανιότητας της περίπτωσης αυτής, δεν κριθηκε σκόπιμο να προδιαγραφεί 
νέο, ιδιαίτερο χιτώνιο).

(6) Δεν προβλέπεται χρήση χιτωνίων για τη σύνδεση του ουδετέρου του ΣΚ με τον συγκεντρικό ουδέτερο 
υπογείων καλωδίων με μόνωση ΧΙ_ΡΕ, δεδομένου ότι ο συγκεντρικός ουδέτερος συνδέεται απευθείας 
(χωρίς τη μεσολάβηση χιτωνίου) με τον ουδέτερο του ΣΚ, μέσω συνδετήρων διάτρησης, σύμφωνα με 
τις Τυποποιημένες Κατασκευές ϋ-23 και υ-123 του ΕΤΚΔ.



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 

4x120 γππί2 ΑΙ + 25 γπγτι2 ΑΙ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΎΠΟΥ
Σελ. 1 / 2

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
- ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
Η ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 Εκτυλίκτρια με σύστημα πέδησης 
του στροφείου

ΤΕΜ ΟΣΜ 5408 - (1)

2 Μηχανικός εργάτης ΤΕΜ - . (2)

3 Τροχαλία εκτύλιξης συνεστραμμένων 
καλωδίων ΧΤ

ΤΕΜ 460010160 ΤΠ ΔΜΚΛΔ-230/06.1999

4 Τροχαλία εκτύλιξης γωνίας 
(μπασδέκα)

ΤΕΜ 840024295 ΤΠ ΔΜΚΛΔ-231/06.1999

5 Δυναμόμετρο τάνυσης 1600 03Ν ΤΕΜ ΟΣΜ 5406 -

6 Ανυψωτήρας (Τ ΙΡΡΟ Ρ) ικανότητας 
1,5 τόννων με συρματόσχοινο

ΤΕΜ ΑΝΜ 6203 ΤΠ ΔΕΔ Νο 1/15.09.1978

7 Σαμπάνι ΤΕΜ - -

8 Αρπάγη δικτυωτή (κάλτσα) με σύνδεσμο, 
εκτύλιξης ΣΚ 4x120 γπιτι2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ

ΤΕΜ 430021503 ΤΠ ΔΜΚΛΔ-254/01.06.2000

9 Αρπάγη αυτοσφιγγόμενη (πιάστρα) 
τάνυσης ΣΚ 4x120 γπιπ2 ΑΙ + 25 πηηη2 ΑΙ

ΤΕΜ 430021497 ΤΠ ΔΜΚΛΔ-233/09.2000

10 Σφηνοειδής μονωτικός διαχωριστήρας 
φάσεων ΣΚ ΧΤ

ΖΕΥΓΟ Σ 430017202 ΤΠ ΔΜΛΚΛΔ-252/02.2000

11 Βοηθητικό σχοινί (ή συρματόσχοινο) 
εκτύλιξης

ΓΤΙ (3)

12 Χειροκίνητη πρέσα 5ΙΜΕΟΑ 70 ΚΝ ΤΕΜ ΟΣΜ 5411 ΔΕΔ-49/01.1987

13 Μήτρα χειροκίνητης πρέσας 5 ιγπθο3 70 ΚΝ, 
τύπου 7Ε 215-Ε113

ΤΕΜ 460010305 ΔΕΔ-49/01.1987

14 Μήτρα χειροκίνητης πρέσας 5ίιηθ03 70 ΚΝ, 
τύπου 7Ε 173-Ε140

ΤΕΜ 460010299 ΔΕΔ-49/01.1987

15 Μήτρα χειροκίνητης πρέσας 5 ιγπβο3 70 ΚΝ, 
τύπου 7Ε 10-60ϋ

ΤΕΜ 460010317 ΔΕΔ-49/01.1987

16 Μήτρα χειροκίνητης πρέσας 5 ιιτιθο3 70 ΚΝ, 
τύπου 7Ε 25-1601/

ΤΕΜ 460010287 ΔΕΔ-49/01.1987



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
- ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
Η ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

17 Φορητή υδραυλική πρέσα 13 Ιη ΤΕΜ ΟΣΜ 5412 ΟΚ-263/09.11.1976

18 Εργαλείο προσυμπιεσης αγωγών 
υδραυλικής πρέσας 13 (η, τύπου 1Ρ50

ΤΕΜ 460008864 ΟΡ-263/09.11.1976

19 Εργαλείο προσυμπιεσης αγωγών 
υδραυλικής πρέσας 13 (η, τύπου 1Ρ95

ΤΕΜ 460008888 ΘΡ-263/09.11.1976

20 Εργαλείο προσυμπιεσης αγωγών 
υδραυλικής πρέσας 13 Ιπ, τύπου 2Κ150

ΤΕΜ 460008190 ΟΚ-263/09.11.1976

21 Φλόγιστρο (καμινέτο) για τη θερμο
συστολή

ΤΕΜ 843004520 ΤΠ ΔΕΔ/11.1989

22 Μονωμένο Γ ερμανικό κλειδί Νο 13 ΤΕΜ 831007382

23 Μονωμένο Γ ερμανικό κλειδί Νο 17 ΤΕΜ 831007400

24 Μονωμένο Γ ερμανικό κλειδί Νο 21 ΤΕΜ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

(1) Η εκτυλίκτρια που χρησιμοποιείται για τα ΣΚ ΜΤ (ΤΠ 170) είναι κατάλληλη για τα στροφεία των 
πρώτων ποσοτήτων του ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 γπγπ2 ΑΙ που προμηθεύεται η Διανομή.

(2) Για τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανικού εργάτη, βλ. παράγραφο 11.2 της 
Οδηγίας.

(3) Χρησιμοποιείται σχοινί από συνθετικό υλικό (ΤΠ ΔΜΚΛΔ-256) ή συρματόσχοινο επιτόνου κατη
γορίας Μ (Προδιαγραφής ΟΡ-98/11.1968, ΚΥ 403000115), βλ. παράγραφο 11.4 της Οδηγίας.



ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΤ 
ΜΕ ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 πίπί2 ΑΙ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σελ. 1 / 4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΛΙΔΑ Ή ΦΥΛΛΟ 
ΕΤΚΔ Ή ΤΕΥΧΟΥΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗ
ΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

α β Ι1> γ (2)
δ

05-7 (Τ) 05-6/05-7 (Τ) Ατανυστα

03-10Ε (Τ) 05-10Ε (Τ) Ελαφριά επιφόρτιση

ΤΑΝΥΣΕΙΣ 05-10Μ (Τ) 0 5 -1 0 Μ  (Τ) Μέση επιφόρτιση

05-10Μ1 (Τ) 03-10Μ1 (Τ) Μέση επιφόρτιση

05-10Β (Τ) 05-10Β (Τ) Βοριά επιφόρτιση

05-10Β1 (Τ) 05-10Β1 (Τ) Βαριά επιφόρτιση

ΡΟ-33ΑΙ (Ν)

ΡΟ-33ΑΙΙ (Ν)

ΡΟ-33ΑΙΙΙ (Ν) 
ΡΟ-33Αΐν (Ν)

ΡΟ-32Α/ΡΟ-33Α (Ν)

Σύνδεση αγωγών φάσεων καλωδίων παροχής, 

διατομής 16 - 50 πκη2 Ου 

Σύνδεση αγωγών φάσεων καλωδίων παροχής, 

διατομής 6 πύτι2 Ου

Σύνδεση συγκεντρικού ουδετέρου καλωδίων παροχής 
Σύνδεση ουδετέρου φωτιστικού σώματος ΔΦ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ-
ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ

ΡΟ-35ν (Ν) ΡΟ-34/ΡΟ-35 (Τ) Σύνδεση αγωγού γείωσης

ΡΟ-39ΙΒ (Υ)

ΡΟ-39ΙΟ (Ν) 
ΡΟ-39ΙΙ (Τ) 
ΡΟ-39ΙΙΙ (Τ) 
ΡΟ-39ΐν (Τ)

ΡΟ-38/ΡΟ-39 (Τ)

Διακλάδωση αγωγών ΔΦ. Σύνδεση αγωγού φάσης 
φωτιστικού σώματος με αγωγό ΔΦ 
Διακλάδωση φάσεων και ουδετέρου 
Σύνδεση με δίκτυο γυμνών αγωγών Ου 
Σύνδεση με δίκτυο γυμνών αγωγών ΑΙ 
Συνένωση πόλων ΣΚ

ΡΟ-41Ι (Τ) 
ΡΟ-41ΙΙΙ (Τ) 
ΡΟ-41ΐν (Τ)

Ρ0-40/Ρ0-41 (Τ)
Γεφύρωση ουδέτερου σε αναχωρήσεις Υ/Σ 
Γ εφύρωση ουδέτερου σε αναχωρήσεις Υ/Σ 
Γεφύρωση ουδέτερου σε αναχωρήσεις Υ/Σ

Ρ-19Σ (Υ) Ρ-18Σ/Ρ-19Σ (Υ) Τοποθέτηση επιτόνων σε ξύλινους στύλους

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΠΙΤΟΝΩΝ

ΡΟΡ-19Σ (Υ) ΡΟΡ-18Σ/ΡΟΡ-19Σ (Υ) Τοποθέτηση επιτόνων σε τσιμεντόστυλους

ΚΑΙ
ΓΕΙΩΣΕΩΝ

Ρ-31 (Τ) 
Ρ-3ΐνν (Τ)

Ρ-30/Ρ-31 (Υ) Γείωση ουδετέρου σε ξύλινους στύλους 
Γ είωση ουδετέρου σε ξύλινους στύλους

ΡΟΡ-31 (Τ) ΡΟΡ-30/ΡΟΡ-31 (Υ) Γ είωση ουδετέρου σε τσιμεντόστυλους

ΡΟΡ-3ΐνν (Τ) :ΟΡ-30νν/ΡΟΡ-3ΐνν(Υ) Γ είωση ουδετέρου σε τσιμεντόστυλους



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

α

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

β

ΣΕΛΙΔΑ Ή ΦΥΛΛΟ 
ΕΤΚΔ Ή ΤΕΥΧΟΥΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗ
ΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

3-17 (Τ) 
3-17Α  (Τ)

Υ

3-16/3-17 (Υ)

δ

Φ. σ. λυχνίας πυράκτωσης ή ψθορισμού σε ξύλινους στύλους 
Φ. σ. λυχνίας πυράκτωσης ή φθοασμού σε ξύλινους στυλους

Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η
Φ Ω Τ ΙΣ Τ ΙΚ Ω Ν
Σ Ω Μ Α Τ Ω Ν

ΔΦ

3-17Υ  (Τ) 
5 -17Υ Α  (Τ)

3-17Ν (Τ) 
3 -17Ν Α  (Τ)

5-16Α/3-17Α (Υ) 

5-16Ν/5-17Ν (Υ)

Φ. σ. λυχνίας ατμών υδράργυρου σε ξύλινους στύλους 
Φ. σ, λυχνίας ατμών υδραογύοου σε ξύλινους στύλους

Φ. σ. λυχνίας πυράκτωσης με λυχνία ατμών υρδαργύρου 
ή νατρίου σε ξύλινους στύλους

3-117 (Τ) 3-116/3-117 (Υ) Φ. σ. λυχνίας πυράκτωσης ή ψθορισμού σε τσιμεντόστυλους

5-117Υ (Τ) 5-116Υ/3-117Υ (Υ) Φ. σ. λυχνίας ατμών υδραργύοου σε τσιμεντόστυλους

5-117Ν (Τ) 3-116Ν/3-117Ν (Υ) Φ. σ. λυχνίας πυράκτωσης με λυχνία ατμών υδραργύρου 
ή νατρίου σε τσιμεντόστυλους

Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η
Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν

3-23Α/ Ι (Τ) 
3-23Β/Ι (Τ) 

5 -2 3 Α / ΙΙΙ (Τ) 
3 -23Β / ΙII (Τ)

3-22/3-23 (Υ)
Παροχή με μονοφασικό συγκεντρικό καλώδιο 
Παροχή με μονοφασικό συγκεντρικό καλώδιο 
Παροχή με τριφασικό συγκεντρικό καλώδιο 
Παροχή με τριφασικό συγκεντρικό καλώδιο

3 -2 7 Δ,Ε/Ι (Τ) 

3 -2 7 Δ .Ε / ΙΙΙ (Τ)
3-26/3-27 (Υ)

Εναέρια παροχή μέσω κιβωτίου διακλάδωσης 
με μονοφασικό συγκεντρικό καλώδιο 
Εναέρια παροχή μέσω κιβωτίου διακλάδωσης 
με τριφασικό συγκεντρικό καλώδιο

3 -2 2 9 ΙΑ  (Ν) 
3 -2 2 9 ΙΒ  (Ν)

5 -2 28 Ι/5 -229 Ι (Ν) Στήριξη χαλαρού ΣΚ σε ξύλινο στύλο 
Στήριξη χαλαρού ΣΚ σε τσιμεντόστυλο

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ε Σ  
Σ Τ Η Ρ ΙΞ Η Σ  

(Α Ν Α Ρ Τ Η Σ Η Σ , 

Τ Ε Ρ Μ Α Τ ΙΣ Μ Ο Υ  
Κ Λ Π )  Σ Κ  

ΕΠ Ι Σ Τ Υ Λ Ο Υ

3-231Α  (Ν) 
3-231Β  (Ν) 
3-231Γ (Ν)

3 -2 3 3 Α  (Ν) 

3 -2 3 3 Β  (Ν)

3 -2 3 5 Α  (Ν) 
3 -2 35 Β  (Ν)

3-230/3-231 (Ν) 

3-232/3-233  (Ν) 

3-234/3-235  (Ν)

Αναχώρηση ΣΚ από στύλο με γυμνούς αγωγούς 
Αναχώρηση ΣΚ από στύλο με γυμνούς αγωγούς 
Αναχώρηση ΣΚ από στύλο με γιψνούς αγωγούς

Κατασκευή ευθυγραμμίας ή μικρής γωνίας 
Κατασκευή ευθυγραμμίας ή μικρής γωνίας

Διακλάδωση με ΣΚ αυτοφερόμενου τύπου 

Διακλάδωση με ΣΚ αυτοφερόμενου & αναρτημένου τύπου

5 -2 3 5 Ι ΙΑ  (Ν) Β -2 3 4 ΙΙΑ / 5 -2 3 5 ΙΙΑ  (Ν) Διπλό τέρμα με διακλάδωση ΣΚ αυτοφερόμενου τύπου

3 -2 3 5 Ι ΙΒ  (Ν) 3 -2 34 ΙΙΒ / 3 -2 3 5 ΙΙΒ  (Ν) Διπλό τέρμα με διακλάδωση ΣΚ αυτοφερόμενου & 
αναρτημένου τύπου

3-2351 ΙΟ  (Ν) 55 -234 ΙΙΟ /3 -235 ΙΙΟ  (Ν) Διπλό τέρμα με διακλάδωση ΣΚ αυτοφερόμενου & 
αναρτημένου τύπου



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

(ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΛΠ) ΣΚ 
ΕΠΙ ΣΤΥΛΟΥ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΛΙΔΑ Ή ΦΥΛΛΟ 

ΕΤΚΔ Ή ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗ-

Μ Ρ Μ Π Μ  Κ’Δ Τ Λ Γ ί / Γ ν η ι ι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

5-237Α (Ν) 
5-237Β (Ν) 
5-2370 (Ν)

5-237ΙΑ (Ν) 
5-237ΙΒ (Ν) 
5-23710 (Ν)

5-239Α (Ν) 
5-239Β (Ν)

5-241 (Ν)

5-2411ΙΑI (Ν) 
5-241ΙΙΑΙΙ (Ν) 
5-241ΙΙΒΙ (Ν) 
5-2411ΙΒ ΙI (Ν)

5-2415 (Ν) 
5-2415Γ (Ν)

5-236/5-237 (Ν)

5-236Ι/5-237Ι (Ν) 

5-238/5-239 (Ν) 

5-240/5-241 (Ν) 

5-24011/5-24111 (Ν)

5-2405/5-2415 (Ν)

υίακλάδωση με οτύλο παρεμβαλλόμενο, ΣΚ αναοτ. τύπου 
Διακλ/ση με στυλό παρεμβαλλ., ΣΚ αναρτ.& αυτοφερ. τύπου 
Διακλ/ση με στύλο παρεμβαλλ., ΣΚ αναρτ.& αυτοφερ. τύπου

Προσθήκη αναχώρησης σε διακλ/ση με στύλο παοεμβαλλ. 
Προσθήκη αναχώρησης σε διακλ/ση με στύλο παρεμβαλλ. 
Προσθήκη αναχώρησης σε διακλ/ση με στυλό παοεμβαλλ.

Διπλή διακλάδωση ΣΚ αυτοφερομενου τύπου 
Διπλή διακλάδωση ΣΚ αυτοφερ. & αναρτ. τύπου

Απλό τέρμα γραμμής ΣΚ αυτοφερομενου τύπου

Διπλό τέρμα γραμμής ΣΚ αυτοφερομενου τύπου 
Διπλό τέρμα γραμμής ΣΚ αυτοφερ. & αναρτ. τύπου 
Διπλό τέρμα γραμμής ΣΚ αυτοφερομενου τύπου 
Διπλό τέρμα γραμμής ΣΚ αυτοφερ. & αναρτ. τύπου

Επέκταση από ύπαρχον τέρμα ΣΚ αυτοφερόμενου τυπου 
Επέκταση από ύπαρχον τέρμα ΣΚ αυτοφερομενου τύπου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΙΔ. ΡΕΥΜ Α
ΤΟΔΟΤΩΝ

5-49 (Τ) 

5-51 (Τ)

5-48/5-49 (Υ) 

5-50/5-51 (Υ)

5-57 (Τ)

5-157 (Τ)

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 5-61 (Τ)
ΣΕ ΑΝΑΧΩΡΗ

ΣΕΙΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ 5-63 (Τ)
Υ/Σ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ 5-65 (Τ)

5-165 (Τ)

5-169 (Τ)

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ υ-23 (Τ)
ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ

ΚΑΛΩΔΙΑ υ-123 (Τ)

5-56/5-57 (Υ) 

5-156/5-157 (Υ) 

5-60/5-61 (Υ) 

5-62/5-63 (Υ) 

5-64/5-65 (Υ) 

5-164/5-165 (Υ) 

5-168/5-169 (Υ)

Ειδ. ρευματοδότες σε διπλό τέρμα γραμμής ΣΚ αναρτ. τύπου 

Ειδ. ρευματοδότες σε απλό τέρμα γραμμής ΣΚ αναοτ. τύπου

υ-22/υ-23 (Υ) 

υ-122/υ-123 (Υ)

Σύνδ. ουδετέρου ΣΚ με ουδέτερο Μ/Σ, σε ξύλινους στύλους 

Σύνδ. ουδετέρου ΣΚ με ουδέτερο Μ/Σ, σε τσιμεντόστυλους 

Σύνδεση αναχώρησης ΣΚ σε ξύλινους στύλους 

Σύνδεση αναχώρησης ΣΚ σε ξύλινους στύλους 

Σύνδεση αναχώρησης ΣΚ σε ξύλινους στύλους 

Σύνδεση αναχώρησης ΣΚ σε τσιμεντόστυλους 

Σύνδεση αναχώρησης ΣΚ σε τσιμεντόστυλους

Σύνδεση ΣΚ με υπόγειο καλώδιο σε ξύλινους στύλους 

Σύνδεση ΣΚ με υπόγειο καλώδιο σε τσιμεντόστυλους



ΠΑΡΑΤΗΡΗΓΡΙ7·

(1) Στη στήλη (β), οι εντός παρενθέσεων ενδείξεις υποδηλώνουν τα εξής-

'  (Ν|: Κατασκευ,,' ΠΟϋ καθ,ερώνε™ '  νρ ^μ ες  ΧΤ με ΣΚ 4X120 Α,

- (Τ): Τυποποιημένη Κατασκευή για εναέριες γραμμές ΧΤ με ΣΚ 4x120 γπγπ2 Α| + 25 πιη2 ΑΙ η οποία
σϊο ΕΤ Κ λ Τ 1 αΠ°  τρ0Π0π0ίηση/συΜπληΡωση Τυποποιημένης Κατασκευής που περιλαμβάνεται

- (Υ): Τυποποιημένη Κατασκευή η οποία περιλαμβάνεται στο ΕΤΚΔ και εφαρμόζεται ως έχει (νωοις
τροποποιήσεις, συμπληρώσεις, παρατηρήσεις κλπ) σε γραμμές με ΣΚ 4x120 πίγπ2 ΑΙ + 25 , ™ 2 ΑΙ.

(2) Στη στήλη (γ), οι εντός παρενθέσεων ενδείξεις υποδηλώνουν τα εξής:
- (Ν): Νέο φύλλο (ή σελίδα) Τυποποίησης, το οποίο περιλαμβάνεται στο τεύχος με τις προσωρινές

Τυποποιημένες Κατασκευές γραμμών με ΣΚ 4x120 γπγπ2 Α| + 25 γππί2 Α|

'  (Τ): Ττ5α) Τυπ° Π01'ησης’ 10 οποι°  έΧει "Ρ°«ύψ ει από τροποποίηση/συμπλήρωση φυλλου
(Π σελίδας) Τυποποίησης του ΕΤΚΔ. Περιλαμβάνεται στο τεύχος με τις προσωρινές Τυποποιη-

τουνΕΤ Κ Λ τασΚευες ^  ^  ΠΊΓ1Ί2 Α ' + 25 Λ ' Κ° 1 έχΕΙ Την ίδΐα αΡιθΜΠση με το φύλλο του ΕΤΚΔ απο το οποίο προήλθε (αλλάζει μόνο η ημερομηνία).
- (Υ): Φύλλο του ΕΤΚΔ, κατασκευή ή κατασκευές του οποίου εφαρμόζονται σε γραμμές με ΣΚ

4X120 Α, ♦ 25 ππ* ΑΙ. Δε» περ,λαμβάνω, στο τεύχος με τ,ς προσηνές Τυποποιη
μένες Κατασκευές του ΣΚ 4x120 ^  ΑΙ * 25 ππί ΑΙ. Στην προηγούμενη στήλη (β) ψαίνετα, 
αν οι κατασκευες αυτές εφαρμόζονται στην περίπτωση του ΣΚ 4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 πίγπ2 ΑΙ 
οπως περιγραφονται στο ΕΤΚΔ, ή εάν απαιτούνται κάποιες τροποποιήσεις.

|3) την2ΠΛΤ Τ ΠΟη,,2)' 11X0 τεύχ0ς πΡ °« "Ρ '™ ν  Τυποποιημένων Κατασκευών γραμμών
με ΣΚ 4x120 ιππι ΑΙ + 25 πίππ ΑΙ περιλαμβανονται οι σελίδες/φύλλα Τυποποίησης της στήλης (ν) 
οι οποίες έχουν την ένδειξη (Ν) ή (Τ). 1 πς ^ΠΛης (γ;



ΣΧΕΔΙΑ



ΣΥΝ ΕΣΤΡΑΜ Μ ΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ Χ Τ  ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 
4x120 γτιγπ2 ΑΙ + 25 γπγτι2 αι

1· ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ ΚΑΛΟΛΙΠΥ

Μόνωση ΧΙΡΕ

Αγωγός Α1120 γγιγπ 
Φάση ή ουδέτερος 

Μόνωση ΧΙΡΕ

Αγωγός Α1120 γπππ2 
Φάση ή ουδέτερος

Μόνωση ΧΙΡΕ

Αγωγός ΑΙ 25 γππί2

Αγωγός Α1120 γπγπ2 
Φάση ή ουδέτερος

Μόνωση ΧΙΡΕ

Αγωγός Α1120 γπγπ2 
Φάση ή ουδέτερος

Μόνωση ΧΙΡΕ

2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ

* 500 ΓΠΓΠ

--<3 ωχ. . ϊ • ·  « π » - -

/
Ουδέτερος

Μελάνι
η έκτυπο

Μελάνι / 
η έκτυπο

3. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΣΕΩΝ

Οι πόλοι της πρώτης, δεύτερης 
και τρίτης φάσης του καλωδίου 
φέρουν μία, δύο ή τρεις ραβδώ
σεις αντίστοιχα.
Οι πόλοι του ουδετέρου και του 
Δημοτικού φωτισμού δεν φέρουν 
ραβδώσεις.



ΣΧΕΔ ΙΟ  2

Σ Φ Ι Γ Κ Τ Η Ρ Α Σ  Α Ν Α Ρ Τ Η Σ Η Σ  ΣΚ  4x120 γπγτι2 ΑΙ + 25 γτίγτι2 ΑΙ

1. Χαλύβδινο σώμα
2. Μονωτικό παρέμβυσμα από συνθετικό υλικό
3. Κοχλίας σύσφιξης
4. Περικόχλιο σύσφιξης
5. Παράκυκλος



Σ Φ Ι Γ Κ Τ Η Ρ Α Σ  Τ Ε Ρ Μ Α Τ Ο Σ  ΣΚ  4x120 πηιτί2 ΑΙ + 25 ΓΠΓΠ2 ΑΙ

η

Γ  \

1 1 .. . . . . . . . . . . χ ψ / - ·

— I
Α

1. Πείρος με ασφάλεια (περόνη)
2. Ροπομετρικά περικόχλια (με διπλή 

κεφαλή)
3. Κοχλίας σύσφιξης
4. Σιαγόνες από συνθετικό υλικό
5. Αύλακες διέλευσης - σύσφιξης 

φερόντων πόλων του ΣΚ (φάσεων και 
ουδετέρου)

6. Κάλυμμα κεφαλών κοχλιών σύσφιξης, 
από συνθετικό υλικό



Σ Υ Ν Δ Ε Τ Η Ρ Ε Σ  Δ Ι Α Κ Λ Α Δ Ω Σ Η Σ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΟΝ 
ΣΚ  4x120 γπγπ2 ΑΙ + 25 ηπγπ2 ΑΙ

α· Συνδετήρας διακλάδωσης 120 γπγπ2 / 50 + ι?ο γπγπ2

Οδοντώσεις 
διάτρησης

ΡοπουετοικΓΜ'
Ιμε διπλή κεωαλή)

1 Γ

Π η
 !ο

ϋ 
0'

ϋ

Τ Τ -

ϋ
Ώ

\"- - - - 1 -^ - - - - - - - - - - .-1 )
□  \ η

Κάλυυυα καλωδίου 
διακλάδωσης

β. Συνδετήρας παοονών 120 ιησι2 /16 * 35 γπγπ2

"1 Ροπουετοικός κογλίας 
(με διπλή κεφαλή)

ϋ ο ι

Γ - ^ - Ί /

Κάλυυυα καλωδίου
διακλάδωσης

11 Για τη σύνδεση αγωγού 6 γπγπ2 Ου καλωδίου παροχών στο συνδετήρα, 
βλ. παραγρ. 7.5 και 28 της Οδηγίας.

γ. Συνδετήρας Δηυοτικού Φωτισυού 25 ηιηπ2 / 2.5 + 25 ππγτι2



ΙΧΕΔ1Ω-5

ΑΦΑΙΡΟ ΥΜ ΕΝ Α  ΕΠ ΙΣΤΟΜ ΙΑ  (Κ Α Λ Υ Μ Μ Α Τ Α )  Α ΚΡΩ Ν 
ΠΟΛΩΝ ΣΚ  4x120 γϊιγπ2 + 25 πιπι2 ΑΙ

1. Ρπιστάυιο (κάλυυυα) άκοου πόλου 120 ΓΠίΠ2 ΑΙ

2. Επιστόυιο (κάλυυυα) άκρου πόλου 25 ιηπ2 ΑΙ (ΔΦ)

ΤΟΜΗ



ΣΧΕΔ ΙΟ  6

ΧΙΤΩΝΙΑ Γ Ρ Α ΜΜΩΝ ΧΤ  ΜΕ £Κ  4χ120 γ π γ τ ί2 ΑΙ + 75 γ π γ π 2 ΑΙ

6 1. ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΑ ΧΙΤΩΝΙΑ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 

6.1.1 Για αγωγούς 25 γπγπ2 ΑΙ (ΔΦ) 

φ  ©
\  '

\ - Θ ι

6.1.2. Για ανωνούς 120 γπγπ2 ΑΙ 
(φάσειο & ουδέτεοο)

1. Μονωτικό περίβλημα
2. Ένδειξη σειράς συμπιέσεων
3. Επισήμανση διάστασης α (απόστασης μεταξύ παραλλήλων 

πλευρών εξαγώνου) μήτρας συμπίεσης χειροκίνητης πρέσας 
5ΙΜΕΟΑ 70 ΚΝ. (Οι τιμές που αναφέρονται είναι οι συνήθεις)

4. Ένδειξη θέσης συμπίεσης
5. Μήκος απογύμνωσης άκρου πόλου ΣΚ
6. Πλήθος συμπιέσεων με μήτρα πλάτους συμπίεσης 9 γπγπ

7. Πλήθος συμπιέσεων με μήτρα πλάτους συμπίεσης 5 γπππ

8. Επισήμανση διατομής συνδεόμενων αγωγών

6.2. ΧΙΤΩΝΙΟ ΕζιΑΓΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ για σύνδεση ανωνών Φάσης
συνκεντρικών καλωδίων παροχών 6 γπγτι Ου αφενός και 16 ππγπ Ου αφετέρου.

^ -------- . . .

ν I ι1---------Λ

Υλικό: Ηλεκτρολυτικός ανοπτημένος χαλκός



Ε ΙΔ ΙΚ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ  ΣΚ

1. Θέση κύριας γραμμής
2. Βύσμα με μονωτικό περίβλημα
3. Κάλυμμα βύσματος
4. Ροπομετρικός κοχλίας (με διπλή κεφαλή)



Δ ΙΚ Τ Υ Ω Τ Η  Α ΡΠ Α ΓΗ  Ε Κ Τ Υ Λ Ι Ξ Η Σ  Σ Κ  4x120 γπππ2 ΑΙ ♦ 25 γτιγτι2 ΑΙ

ΠερισΊοειρόυενος σύνδεσυος



ΑΡΠΑΓ Η Τ Α ΝΥ Σ Η Σ  
ΣΚ 4x120 γ π π π 2 ΑΙ + 25 γ π γ π 2 ΑΙ

1. Δακτύλιος έλξης αρπάγης
2. Κυρίως σώμα αρπάγης
3. Βραχίονες αρπάγης
4. Σιαγόνες σύσφιξης ΣΚ



ΣΧΕΔ ΙΟ  10

ΣΦΗΝΟΕΙ ΔΗΣ ΜΟΝΩΤΙ ΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ7~ ΦΑΣΕΩΝ ΣΚ



ΓΕΝΙΚΗ Δ Ι ΑΤ ΑΞ Η Τ Ρ Ο Χ Α Λ Ι Α Σ  
Ε Κ Τ Υ Λ Ι Ξ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Σ Τ Ρ Α Μ Μ Ε Ν Ο Υ  Κ Α Λ Ω Δ Ι Ο Υ  ΧΤ



ΔΙ ΑΤΑΞΗ Ε Κ Τ Υ Λ Ι Ξ Η Σ  Κ Α Λ Ω Δ Ι ΟΥ

ί

Παοατηοήσειο:

-  ί  : Απόσταση μεταξύ εκτυλίκτριας και μηχανικού εργάτη.

-  Μήκος καλωδίου στο στροφείο:

• Επαρκές για την εκτύλιξη του καλωδίου μεταξύ της εκτυλίκτριας και του μηχανικού 
εργάτη (εφόσον για το υπό κατασκευή τμήμα γραμμής απαιτούνται περισσότερα του 
ενός στροφεία)

• Επαρκές για την εκτύλιξη του καλωδίου από την εκτυλίκτρια μέχρι 1 γτι περίπου μετά 
από τον τερματικό στύλο (προς την πλευρά του μηχανικού εργάτη) του υπό 
κατασκευή τμήματος γραμμής (εφόσον για το υπό κατασκευή τμήμα γραμμής 
επαρκεί ένα στροφείο)



Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  Ε Κ Τ Υ Λ Ι Ξ Η Σ  Τ Ο Υ  Κ Α Λ Ω Δ Ι Ο Υ  
(Π Ε Ρ ΙΠ Τ Ω Σ Η  Χ Ρ Η Σ Η Σ  Δ Υ Ο  Σ Τ Ρ Ο Φ Ε ΙΩ Ν  Γ ΙΑ  ΤΟ ΥΠΟ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται οε περίπτωση που δεν επαρκεί το μήκος καλωδίου 
ενός στροφείου για το υπό καταοκευή τμήμα γραμμής (τμήμα οτο οποίο εκτελείται 
μία διαδικασία τάνυσης του καλωδίου), αλλά απαιτούνται δύο ατροψεία.

ί. : Απόσταση μεταξύ αρχικής και τελικής θέσης της εκτυλίκτριας.



ΣΥΝΕΝΩ ΣΗ  Σ Κ  4x120 γ τ ιπ ι2 ΑΙ + 25 γπ γπ 2 ΑΙ 
ΜΕ ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΑ ΧΙΤΩΝΙΑ

Α. ΚΟΨΙΜΟ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

ΚΑΛΩΔΙΟ ( 7 )

Γ-στΔΕ τεροι

1= ΟΑΓΗ 

7 :  II 

3= II 
ΛΟ

ΟΤΔε ΤΕΡΟΓ-1  
1= ΟΑΓΗ 

2= II 

1= I
Δ.Ο. -Ί

Β. ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΝ

(Το πλήθος των συμπιέσεων αναι ενδεικτικό - 
εξαρτάται οπό τη διατομή των συνδεόμενων 

αγωγών και από τον κατασκευαστή του χιτωνίου)

ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΝ 
(με μήτρα πλάτους συμπίεσης 9 πνπ)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΜΗΤΡΑΣ 
ΧΕΙΡΟΠΡΕΣΑΣ 5ΙΜΕΟΑ

ΦΑΣΕΙΣ & ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ

ΔΦ

8

4 ή 6

Ε 215

Ε 140 ή Ε 173 
(ανάλογα με τον κατα
σκευαστή του χιτωνίου)



Σ ΥΝΕ ΝΩΣΗ ΣΚ 4x120 γπιτι2 ΑΙ + 25 γπγπ2 
Μ ξ ,,,ΚΟΙΝΑ ΧΙ Τ Ω Ν ΙΑ Ε Ξ Α Γ Ω Ν Ι Κ Η Σ  ΣΥΜΠΙ ΕΣΗΣ ίΜΗ ΠΡΟΜΟΝΟΜΡΝΑ)

Α. ΚΟΨΙΜΟ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

ΚΑΛΩΔΙΟ (Τ)

ι-στΔετεΡοι

1= ΟΑΓΗ 

2ζ II 

3ζ  II 

>- Δ.Ο.
■( 25 ΙΧ ,Γ 25ΙΧ- /  ΐ :' ί χ ^ 25 ̂  !{ ■

0ΤΔε ΤΕΡΟΓ -I 

1 = ΟΑΓΗ 

2- II 

1= I 
Δ.Ο. - 1

1-ΚΑΑβΔΙ 0 ©

Β. ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΝ

Κ Α Λ Ω Δ ΙΟ Θ  [
& ιΐι ιΐι ώ ώ ιΐι ώ ώ ώ ύ  ΐ-ΐ ύ

-  0 .6  ογπ

ιν / ν  "//////////-> ■  ">//■

£ - - - - - - - 5- - - - - - - - 1
...............  ί

Κ Α Λ Ω Δ ΙΟ  0

(Το πλήθος των συμπιέσεων αναι ενδεικτικό - 
εξαρτάται από τη διατομή των συνδεόμενων αγωγών)

Ί  "ΐ—  θ ε ρ μ ο γ ιν ο γ

ΣΩΛΗΝΑΓ

ΜΗΚΟΣ ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΜΗΤΡΑΣ 
Α ( ο γ π ) (με μήτρα πλάτους συμπίεσης 9 γππι) ΧΕΙΡΟΠΡΕΣΑΣ 5ΙΜΕΟΑ

ΦΑΣΕΙΣ & ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ 

ΔΦ

7.5

5.5

12

8

Ε 215 

Ε 113

Γ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 0ΕΡΜ ΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

I I I  ϊ  ι I ·/  2

ΜΗΚΟΣ I  9ΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 

ΦΑΣΕΙΣ & ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ 22 ογπ 

ΔΦ 18 "

Δ. ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΛΕ-ΟΥΔΑΣ





ΙΧ Ι .Δ 1 0  17

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η  2η^ Τ Ρ Ρ Μ Α Τ ΙΓ Μ Π γ
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Σ Ι Ε Γ Α Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Α Κ Ρ Ω Ν Σ Κ  4x120 γπγπ2 α ι  + 25 γτ^2 α ι  

ΜΕ ΕΠ ΙΣΤΟΜ ΙΑ  Α Φ Α ΙΡΟ Υ Μ ΕΝ Ο Υ γ γ π η ν

X
Υ 2 ΐ λ » ; »  » / ν / / / / / )  > ζ ζ &

1. Πόλοο 25 ΓΠΓΠ2 ΑΙ (ΔΦ)

2. Πόλος 120 γπγπ2 ΑΙ (φάσεις, ουδέτερος)



Α Π Ο Μ Α Κ Ρ Υ Ν Σ Η  ΠΟ ΛΟΥ Σ Κ  ΑΠΟ Τ Ο Υ Σ  Λ Ο ΙΠ Ο Υ Σ  Π Ο Λ Ο Υ Σ  
ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  Σ Φ Η Ν Ο Ε ΙΔ Ο Υ Σ  Δ ΙΑ Χ Ω Ρ ΙΣ Τ Η Ρ Α  ΦΑΣΕΩΝ

Εικόνα 1 : Εισάγονται οι σφήνες του 
διαχωριστήρα μεταξύ του 
πόλου που θα απομακρυνθεί 
και των υπόλοιπων πόλων, 
σε απόσταση περί τα 20 ογπ 
μεταξύ τους. Η εισαγωγή 
γίνεται με το χέρι ή με τη 
βοήθεια ξύλινου σφυριού.

Εικόνα 2 : Στρέφονται οι σφήνες του 
διαχωριστήρα κατά 90°.

Εικόνα 3 : Διευθετείται η διάταξη έτσι 
ώστε ο πόλος που απομα
κρύνεται να τοποθετηθεί στις 
εγκοπές (αυλακώσεις) των 
τριγωνικών παράπλευρων 
επιφανειών των σφηνών.
Στις αντίστοιχες εγκοπές των 
απέναντι επιφανειών των 
σφηνών, τοποθετείται ένας 
από τους λοιπούς πόλους του 
ΣΚ .



Τ Ο Π Ο Θ ΕΤ Η Σ Η  Σ Υ Ν Δ Ε ΤΗΡΩΝ Δ Ι Α Κ Λ Α Δ Ω Σ Η Σ  ΚΑΙ  ΠΑΡΠΥΓ )^  
ΠΏΛΩΝ 120 πιγπ̂  ΑΙ ΤΟ Υ  Σ Κ  4x120 γπππ2 Α | + 75 π π ΐ  Δ ι

ΕίΚόνς 1 : Εισάγεται ο αγωγός διακλά
δωσης στο συνδετήρα, έως 
ότου προχωρήσει επαρκώς 
μέσα στο προστατευτικό 
κάλυμμα.

Εικόνα 2 : Τοποθετείται ο συνδετήρας 
πάνω στον κύριο αγωγό.

Εικόνα 3 : Συσφίγγονται οι κοχλίες με 
εξαγωνικό κλειδί, μέχρι τη 
θραύση των ροπομετρικών 
περικοχλίων.

Στα σχήματα απεικονίζονται συνδετήρες διακλάδωσης και παροχών με 2 κονλίεο 
(κύριος αγωγός: 120 γπγπ2 ΑΙ, αγωγός διακλάδωσης: 50 - 120 γ π π )2 ΑΙ ή Ου - α/α 5 του 
Πίνακα 1 Με τον ιδιο τροπο τοποθετούνται και οι συνδετήρες με 1 κοχλία (κύριος 
αγωγός: 120 ππιπ2 ΑΙ, αγωγός διακλάδωσης: 16 - 35 πγπ2 ΑΙ ή Ου - α/α 6 τ ο ί Πίνακα 1)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΔ/ΤΣΠΕΕΧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   

 

ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΑΘΗΝΑ 

 
Μάιος 2015





ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

 

1. Προβλεπόμενες συμβατικές ρυθμίσεις 
 

Ο Ανάδοχος συμφωνεί χωρίς καμία επιφύλαξη ότι μετά το πέρας του πρώτου έτους 
της συμβατικής διάρκειας θα αξιολογηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να διαπιστωθεί 

η τήρηση εκ μέρους του των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η ως άνω αξιολόγηση θα 
επαναλαμβάνεται με τη συμπλήρωση κάθε συμβατικού έτους μέχρι τη συμβατική 
λήξη. 

 
Σε περίπτωση που η αξιολόγηση ήθελε διαπιστώσει ουσιαστικές πλημμέλειες ως προς 

την εκπλήρωση εκ μέρους του Αναδόχου των ανειλημμένων συμβατικών του 
υποχρεώσεων, ο ΔΕΔΔΗΕ θα δικαιούται άνευ ετέρου να καταγγείλει εγγράφως προ 90 

ημερών τη σύμβαση χωρίς να υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση αποζημίωσης του 
Αναδόχου εκ του λόγου αυτού και επιφυλασσόμενη κάθε δικαιώματός της προς 
αποκατάσταση κάθε ζημίας της, η οποία ήθελε προκληθεί από την ως άνω πλημμελή 

εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, εξαιρουμένης της 
αποκατάστασης των αποθετικών ζημιών.  

(Αρθρο 10 Συμφωνητικού) 
 

2. Ετήσια αξιολόγηση 

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με την συμπλήρωση κάθε έτους της διάρκειας ισχύος των 
εργολαβιών, πρέπει να συμπληρώνονται, από την Επιβλέπουσα και Προϊσταμένη 

Υπηρεσία, τα συνημμένα φύλλα ετήσιας αξιολόγησης. 
 

Το ίδιο ισχύει και με την λήξη κάθε εργολαβίας, για το χρονικό διάστημα (μήνες) που 
υπολείπεται από την από τον επόμενο μήνα του συμβατικού έτους αξιολόγησης που 
προηγήθηκε έως και τον τελευταίο μήνα πέρατος των εργασιών. 

 
Το έντυπο συμπληρώνεται αρχικά από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, η οποία βαθμολογεί 

την τήρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, ανά κριτήριο, στην κλίμακα 6 βαθμίδων 
κατάταξης (0-5) του εντύπου, θεμελιώνοντας την σχετική βαθμολόγηση με συνοπτικά 

σχόλια στο παράπλευρο πεδίο «Σχόλια – Παρατηρήσεις». 
 

Μετά, το έντυπο δίνεται στον Ανάδοχο προκειμένου ομοίως να συμπληρωθεί με τις 

δικές του απόψεις, επί της αξιολόγησης.  
 

Τα υπόψη έντυπα υπογεγραμμένα από τον Εντεταλμένο Μηχανικό, τον Προϊστάμενο 

της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και υποχρεωτικά τουλάχιστον από τον Επιβλέποντα 
Μηχανικό του Αναδόχου, διαβιβάζονται στην Προϊσταμένη Υπηρεσία, προκειμένου αυτή 

να προβεί στην δική της αξιολόγηση και την τελική έγκριση από τον Δ/ντή Περιφερείας 
(Προϊσταμένη Υπηρεσία).  

 

Εάν για το σύνολο των παρατηρήσεων δεν επαρκεί το εύρος κάποιων πεδίων του 
εντύπου, αυτές μπορούν να αναγράφονται στο ιδιαίτερο κείμενο στο τέλος του 

εντύπου. Το έντυπο καθώς και τα τυχόν συνημμένα κείμενα, θα υπογράφονται ανά 
σελίδα κατά τα προαναφερόμενα. 
 

Το σύνολο των φύλλων αξιολόγησης Αναδόχων αρμοδιότητας της κάθε Περιφέρειας, 
διαβιβάζεται στη ΔΔ, το αργότερο 2 μήνες από το πέρας του χρονικού διαστήματος που 

αφορά η αξιολόγηση. 
 



3. Συγκεντρωτικοί πίνακες 
 
Η ΔΔ συγκεντρώνει τα αποτελέσματα και διαμορφώνει τους συγκεντρωτικούς πίνακες 

αξιολόγησης ανά Περιφέρεια τους οποίους υποβάλλει στην Ιεραρχία. 
 

Συνημμένα:  
Έντυπο ετήσιας αξιολόγησης 
(9 σελίδες) 



Αξιολόγηση Εργολάβων ΔΔ-171   Σελίδα 1 / 9

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ …………………..………..

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ……………………………………………………..

Α/Α
Άρθρο 

Σύμβασης
Συμβατικός Όρος ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Βαθμός Τήρησης

4

Ε.Ο.       

Άρθρο 17 

παρ.4 , 

Συμφωνητικ

ό Αρθρο 9 

παρ.2

Ενδυση του προσωπικού με ομοιόμορφη 

χαρακτηριστική ενδυμασία (φόρμα 

εργασίας), στην οποία αναγράφεται 

ευκρινώς «Εργα ΔΕΔΔΗΕ», καθώς και ο 

τίτλος, η Διεύθυνση και το τηλέφωνο 

του Αναδόχου.

2

Γ.Ο.  Άρθρο 

14   παρ.3, 

Ε.Ο Αρθρο 

7&28, 

Συμφωνητικ

ό Αρθρο 9

Υποβολή κατάστασης του προσωπικού 

που απασχολεί (αριθμός, ειδικότητα) με 

τις απαιτούμενες άδειες, τόσο κατά την 

εγκατάσταση όσο και σε περιπτώσεις 

μεταβολών. Υποβολή κατά την πληρωμή 

των απαραίτητων δικαιολογητικών για 

διαπίστωση τήρησης της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

3
Ε.Ο.       

Άρθρο 7 

Εγγραφη γνωστοποίηση, των ονομάτων 

και των στοιχείων ταυτότητας των 

μελών του προσωπικού του, τα οποία 

εξουσιοδοτεί να διεκπεραιώνουν 

εργασίες ειδικής φύσης (π.χ. Τεχνίτες 

τοποθέτησης-εκτοποθέτησης μετρητών, 

εκτέλεση χειρισμών στο δίκτυο κ.λπ.)  

τόσο  κατά την εγκατάσταση όσο και σε 

περιπτώσεις μεταβολών.

           ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ  ΟΡΩΝ  ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ……..……………..    ΣΕΕ ……..

                     ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ   ΑΠΟ ……………...…..   ΕΩΣ ……………...…..

1
Ε.Ο.       

Άρθρο 5   

παρ.7

Παρουσία "Επιβλέποντα Μηχανικού"  

του Αναδόχου, συνεργασία με την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία, τουλάχιστον 

δύο (2) φορές την εβδομάδα. 

Για την Επιβλέπουσα Υπηρεσία Για τον Ανάδοχο Για την Προϊσταμένη Υπηρεσία
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Α/Α
Άρθρο 

Σύμβασης
Συμβατικός Όρος ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΒαθμός Τήρησης

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

6

Συμφωνη-     

τικό     

Άρθρο 6    

Παρ. 

4.4&4.5

Τήρηση όρων για χρόνους έναρξης και 

λήξης προγραμματισμένων διακοπών, 

καθώς και αναβολής προγραμματι- 

σμένων διακοπών. 

5

Ε.Ο.       

Άρθρο 17 

παρ.4 , 

Συμφωνητικ

ό Αρθρο 9 

παρ.2

Σήμανση των αυτοκινήτων του 

Αναδόχου με την  αναγραφή «Εργα 

ΔΕΔΔΗΕ» και τον τίτλο της 

Εργοληπτικής Επιχείρησης του 

Αναδόχου

8

Ε.Ο.       

Άρθρο 12 &               

Γ.Ο.  Άρθρο 

18

Επάρκεια και καταλληλότητα των 

μηχανημάτων και των 

χρησιμοποιούμενων εργαλείων

7
Ε.Ο.       

Άρθρο 17 

παρ. 2

Τήρηση όρων για χειρισμούς διακοπών 

στο δίκτυο.

Για την Επιβλέπουσα Υπηρεσία Για τον Ανάδοχο Για την Προϊσταμένη Υπηρεσία
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Α/Α
Άρθρο 

Σύμβασης
Συμβατικός Όρος ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΒαθμός Τήρησης

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

12

Γ.Ο.  Άρθρο 

29       &               

Ε.Ο. Άρθρο 

23

Τήρηση από τον Ανάδοχο καθημερινά 

Ημερολογίου του Έργου,  σύμφωνα με 

τις οδηγίες της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας.

9
Ε.Ο.       

Άρθρο 17 

παρ.5

Επικόλληση του τυποποιημένου 

αυτοκόλλητου εντύπου στο κιβώτιο 

μετρητή κατά την κατασκευή απλών 

Εναέριων Παροχών Χ.Τ. 

10
Ε.Ο.       

Άρθρο 19 

παρ.1

Ανταπόκριση του Αναδόχου για την 

αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών 

κατεπείγουσας ανάγκης προς 

αποκατάσταση βλαβών στα 

λειτουργούντα δίκτυα της Επιχείρησης.                     

11
Ε.Ο.       

Άρθρο 19 

παρ.3

Πιστοποίηση και πληρωμή με 

προσαύξηση 50% εργασιών 

αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, 

μόνο όταν τηρούνται οι συμβατικοί 

χρόνοι ανταπόκρισης του Αναδόχου 

(εντός 12 ωρών), καθώς και με 

προσαύξηση 65% των εργολαβιών ΔΠΑ, 

για ανταπόκριση εντός 2 ωρών .

Για την Επιβλέπουσα Υπηρεσία Για τον Ανάδοχο Για την Προϊσταμένη Υπηρεσία



Αξιολόγηση Εργολάβων ΔΔ-171   Σελίδα 4 / 9

Α/Α
Άρθρο 

Σύμβασης
Συμβατικός Όρος ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΒαθμός Τήρησης

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

16

Συμφωνη-   

τικό     

Άρθρο 5    

Παρ. 4.6

Τήρηση μηνιαίας απόδοσης και  

προγραμματισμός από τον Ανάδοχο για  

εκτέλεση  κατά προτεραιότητα στον 

επόμενο μήνα τυχόν ανεκτέλεστων επί 

μέρους έργων των οποίων για 

οποιοδήποτε λόγο έληξαν οι προθεσμίες 

αποπεράτωσης τους χωρίς να γίνει η 

κατασκευή τους. Να γίνει αναφορά της 

μηνιαίας απόδοσης σε σχέση με την 

επίδοση.

14

Συμφωνη-     

τικό     

Άρθρο 5    

Παρ. 4.7

Παράδοση στον "Εντεταλμένο 

Μηχανικό" της Επιχείρησης, καθημερινά 

προγράμματος (δελτίου) εργασίας για 

κάθε ημερολογιακή ημέρα που εκτελεί 

εργασίες της Σύμβασης, νωρίς το πρωί 

της αμέσως προηγούμενης εργάσιμης. 

15
Συμφωνη-   

τικό       

Άρθρο 5    

Τακτική επίδοση έργων από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παραλαβή 

τους από τον Ανάδοχο

13
Τεύχος 

ασφαλίσεις 

παρ.3.6.

Ασφάλιση του προσωπικού του 

Αναδόχου

Για την Επιβλέπουσα Υπηρεσία Για τον Ανάδοχο Για την Προϊσταμένη Υπηρεσία
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Α/Α
Άρθρο 

Σύμβασης
Συμβατικός Όρος ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΒαθμός Τήρησης

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

17

Συμφωνη-      

τικό     

Άρθρο 5    

Παρ. 4.10

Κατάρτιση από τον Ανάδοχο, για τα 

έργα εναερίων παροχών Χ.Τ., στα τέλη 

κάθε εβδομάδας και  υποβολή στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έγκριση 

εβδομαδιαίου προγράμματος των 

εργασιών της αμέσως επόμενης 

εβδομάδας,  με προτεραιότητα στα έργα 

που του υποδεικνύονται από την 

Υπηρεσία ότι καθυστερούν. 

18
Ε.Ο.       

Άρθρο 8 

παρ.3

Πιστοποίηση και πληρωμή με 

προσαύξηση, εργασιών Σαββάτου-

Κυριακής- αργίας-νύχτας, μόνο κατόπιν 

ειδικής έγγραφης εντολής της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

19 Γ.Ο. & Ε.Ο.

Τήρηση των συμβατικών όρων για την 

καταλληλότητα και  ασφάλεια των 

Αποθηκών υλικών.

20
Ε.Ο.       

Άρθρο 15

Τήρηση των όρων για Διακίνηση και 

Λογιστική Παρακολούθηση των 

Υλικών.(αποθήκευση ανά κατηγορία και 

καταλληλότητα, μη ανάμειξη με υλικά 

άλλης αποθήκης). 

Για την Επιβλέπουσα Υπηρεσία Για τον Ανάδοχο Για την Προϊσταμένη Υπηρεσία
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Α/Α
Άρθρο 

Σύμβασης
Συμβατικός Όρος ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΒαθμός Τήρησης

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

21
Ε.Ο.       

Άρθρο 15

Τήρηση προβλέψεων σύμβασης για το 

μέγιστο όριο χρεωστικού υπολοίπου 

υλικών

22
Ε.Ο.       

Άρθρο 15

Επιστροφή των αποξηλούμενων υλικών 

στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ πριν την 

πληρωμή της πιστοποίησης εργασιών

23
Ε.Ο.       

Άρθρο 15

Ελεγχος και επιστροφή 

υπογεγραμμένων των μηνιαίων 

καταστάσεων λογιστικής 

παρακολούθησης υλικών που του 

παραδίδονται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

24
Ε.Ο.       

Άρθρο 15

Σύνταξη και παράδοση στον 

"Εντεταλμένο Μηχανικό" επιμέτρησης 

εργασιών και υλικών αμέσως μετά την 

αποπεράτωση κάθε έργου

Για την Επιβλέπουσα Υπηρεσία Για τον Ανάδοχο Για την Προϊσταμένη Υπηρεσία
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Α/Α
Άρθρο 

Σύμβασης
Συμβατικός Όρος ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΒαθμός Τήρησης

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

25
Ποιότητα σύνταξης επιμετρήσεων 

υλικών και εργασιών

26
Ε.Ο.       

Άρθρο 2    

παρ 7

Σύνταξη και παράδοση στον 

"Εντεταλμένο Μηχανικό" σχεδίων έργου 

όπως τελικά κατασκευάστηκε, αμέσως 

μετά την αποπεράτωση κάθε έργου

27

Τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών 

κατασκευής των έργων, λαμβάνοντας 

υπόψη την συχνότητα και σοβαρότητα 

των παρατηρήσεων για κακοτεχνίες.

28
Ε.Ο.       

Άρθρο 13

Τήρηση των συμβατικών όρων για την 

προμήθεια υλικών αναδόχου 

(αναγγελίες παραλαβής, προμήθεια από 

εγκεκριμένους προμηθευτές, λογιστική 

παρακολούθηση της διακίνησής των).

Για την Επιβλέπουσα Υπηρεσία Για τον Ανάδοχο Για την Προϊσταμένη Υπηρεσία
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Α/Α
Άρθρο 

Σύμβασης
Συμβατικός Όρος ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΒαθμός Τήρησης

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

29
Συχνότητα και σοβαρότητα των ζημιών 

σε τρίτους

30
Ε.Ο.       

Άρθρο 5

Τήρηση των υποχρεώσεων του 

Αναδόχου  για ΣΑΥ και ΦΑΥ (Π.Δ. 

305/1996) σε συνεργασία με την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

31
Ε.Ο.       

Άρθρο 5& 

31

Ύπαρξη τεχνικού  Ασφαλείας  του 

Αναδόχου καθώς και ιατρού εργασίας 

όπου απαιτείται.

32
Ε.Ο.       

Άρθρο 5

Τήρηση κανόνων ασφαλείας των 

εργαζομένων και προστασίας του 

περιβάλλοντος.

Για την Επιβλέπουσα Υπηρεσία Για τον Ανάδοχο Για την Προϊσταμένη Υπηρεσία
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Α/Α
Άρθρο 

Σύμβασης
Συμβατικός Όρος ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΒαθμός Τήρησης

Ε.Υ. 0 1 2 3 4 5

Π.Υ. 0 1 2 3 4 5

Ικανοποίηση της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας από τη γενική συμπεριφορά 

του Αναδόχου

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ

33

Για την Επιβλέπουσα Υπηρεσία Για τον Ανάδοχο Για την Προϊσταμένη Υπηρεσία
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