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1.1

Προδιαγραφές Υλικών Εσρσζωνικού Δικτύοσ Οπτικών Ινών
(Σ) Σωλήνες (Ducts)

Θα εγθαηαζηαζνύλ θελέο ζσιήλεο HDPE κε ζθνπό ηελ κειινληηθή εκθύζεζε
ζπζηνηρηώλ κηθξνζσιελίσλ (Αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ). Οη ζσιήλεο απηνί δελ ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ (δελ ζα δηέιζνπλ κηθξνζσιήλεο ή θαιώδηα ηλώλ), αιιά ζα
παξακείλνπλ θελνί γηα κειινληηθή ρξήζε. Ο ζσιήλαο παξάγεηαη από πςειήο
ππθλόηεηαο πνιπαηζπιέλην (HDPE).

ρ.1.: Σππηθό δείγκα σιήλα HDPE
Οη ζσιήλεο HDPE ζα έρνπλ εμσηεξηθή δηάκεηξν 40mm ή 50mm θαη εζσηεξηθή
δηάκεηξν 32mm ή 44mm αληίζηνηρα ζε δηάηαμε κνλώλ ζσιελώζεσλ ή ζπζηνηρηώλ
πεξηζζνηέξσλ ηεο κηάο ζπλδεδεκέλσλ θαηά κήθνο ζσιελώζεσλ. Οη ζσιήλεο ζα
έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ηκεκάησλ ηνπο, ρσξίο αιιαγή ηεο εζσηεξηθήο
δηακέηξνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απξόζθνπηεο νιίζζεζεο ππνζσιελώζεσλ εληόο
ηνπ ζσιήλα. Οη ζσιήλεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από HDPE κε πςειέο
πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ αληνρή ζε ζιίςε, παξακόξθσζε θαη θξνύζε
Οη ζσιήλεο ζα έρνπλ εζσηεξηθά ηδηαίηεξα ιεία επηθάλεηα θαη δηακήθεηο εζνρέο γηα
κείσζε ηεο επηθάλεηαο επαθήο κε ππνζσιελώζεηο ή θαιώδηα, ώζηε λα
ειαρηζηνπνηνύληαη νη ηξηβέο θαη λα δηεπθνιύλεηαη ην πέξαζκα ησλ ηειεπηαίσλ. Οη
θελέο ζσιελώζεηο ζα θέξνπλ ζην εζσηεξηθό ηνπο δηειεθηξηθό νδεγό γηα έιμε
ππν-ζσιελώζεσλ ή θαισδίσλ.
Οη ζσιήλεο ζα είλαη εληαίνπ ρξώκαηνο (καύξνπ ή γθξη ή πνξηνθαιί) θαη ζα
δηαθέξνπλ από ηνπο ζσιήλεο ύδξεπζεο, θπζηθνύ αεξίνπ, θαη ειεθηξνδόηεζεο
(ηππηθά κπιε, θόθθηλνπ θαη θίηξηλνπ ρξώκαηνο αληίζηνηρα).
Οη ζσιήλεο δελ ζα δηαθόπηνληαη εθηόο όπνπ πξνβιέπεηαη από ηελ κειέηε θαη
ζπληξέρεη ηδηαίηεξνο ιόγνο (ζπγθόιιεζε ηλώλ, έιμε θαισδίσλ, εηζαγσγή ππνζσιήλσλ θαη ζπζηεκάησλ κηθξν-ζσιελώζεσλ).
Οη ζσιήλεο πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη ζηηο νδεγίεο γηα πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο ISO GUIDE 64.2 (Guide for the inclusion of environmental aspects
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in product standard, draft 9/96) θαη IEC Guide 109, Environmental aspects –
inclusion in electrotechnical product standard, 1995/08.
Θαη’ ειάρηζην ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνδηαγξαθέο ηζνδύλακεο ηνπ EN 50086-24/1994 όζνλ αθνξά ηελ αληνρή ζε πίεζε, θάκςε (έσο ηελ αλαθεξόκελε ειάρηζηε
αθηίλα) θαη θξνύζε.
ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ρξσκαηηθόο θώδηθαο ή άιινο εκθαλήο
ηξόπνο αλαγλώξηζεο ηεο θάζε ζσιήλσζεο

1.2

Σσζηοιτίες μικρο-ζωληνώζεων Μ1 & Μ2 (Microduct bundles)

πζηνηρίεο κηθξν-ζσιελώζεσλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζπζηεκαηηθά,
ηδηαίηεξα ζην κέξνο ηνπ δηθηύνπ πνπ πξνζδηνξίδεηαη λα ηθαλνπνηήζεη άκεζα ή
κειινληηθά απμεκέλε ππθλόηεηα ζπλδέζεσλ κεηαμύ θύξησλ θόκβσλ, θόκβσλ
δηαλνκήο θαη πξόζβαζεο αιιά θαη ζηηο ηειηθέο ζπλδέζεηο πξνο κεκνλσκέλνπο
ρξήζηεο.

ρ.2.: Σππηθό δείγκα σιήλα Άκεζνπ Δληαθηαζκνύ (DB)
Οη ζπζηνηρίεο κηθξν-ζσιελώζεσλ ζα έρνπλ απαξαίηεηα πξνδηαγξαθέο γηα
εμσηεξηθή ρξήζε θαη ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο εληόο πξνζηαηεπηηθώλ ζσιήλσλ
εμσηεξηθήο δηακέηξνπ πεξίπνπ 40mm θαη πξνδηαγξαθώλ γηα άκεζν εληαθηαζκό
(Direct Bury into Ground DB). Σν εμσηεξηθό ηνπο πεξίβιεκα λα επηηξέπεη ηελ
νιίζζεζή ηνπο εληόο ζσιελώζεσλ ή ππν-ζσιελώζεσλ ή παξάιιεια κε ππνζσιελώζεηο θαη άιιεο ζπζηνηρίεο κηθξν-ζσιελώζεσλ εληόο ηεο απηήο
ζσιήλσζεο. Πξνδηαγξάθνληαη νη πην θάησ ηύπνη ζπζηεκάησλ:
(Κ1) πζηνηρία κηθξνζσιελώζεσλ (microduct bundles) κε 7 ή
πεξηζζόηεξνπο ζσιελίζθνπο (microtubes), ζηελ θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ ζα
κπνξεί λα εκθπζεζεί, κε ηελ θαηάιιειε δηάηαμε εκθύζεζεο, κηθξνθαιώδην
(micro-cable) κε αξηζκό ηλώλ έσο θαη 72 ην θαζέλα. Ζ ζπζηνηρία κπνξεί λα
απαξηίδεηαη από δηαθξηηέο δέζκεο κηθξόηεξνπ αξηζκνύ ζσιελίζθσλ εάλ
απηέο κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ηκεκαηηθά εληόο ππν-ζσιήλα ώζηε λα
ζπλζέζνπλ ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό κηθξνζσιελίζθσλ ν νπνίνο ζε θάζε
πεξίπησζε ζα πξέπεη λα θαιύπηεηαη (7 ή παξαπάλσ). Οη ζσιελίζθνη ζα
πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθό ή άιιν θώδηθα γηα ηνλ εύθνιν εληνπηζκό ηνπο.
Σππηθέο δηαζηάζεηο ησλ ζσιελίζθσλ είλαη: D≤10mm, d≤8mm. H ηππηθή
εμσηεξηθή δηάζηαζε ηεο έηνηκεο πξνο εληαθηαζκό δέζκεο είλαη 40mm γηα 7
κηθξνζσιήλεο.
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(Κ2)
πζηνηρία
κηθξνζσιελώζεσλ
(microduct)
κε
ζσιελίζθνπο
(microtubes) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Γηθηύνπ πγθέληξσζεο. ε θάζε
ζσιελίζθν ζα κπνξεί λα εκθπζεζεί, κε ηελ θαηάιιειε δηάηαμε εκθύζεζεο,
κηθξνθαιώδην (micro-cable) κε αξηζκό ηλώλ ηνπιάρηζηνλ 8 ην θαζέλα. Οη
ζσιελίζθνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθό ή άιιν θώδηθα γηα ηνλ εύθνιν
εληνπηζκό ηνπο. Σππηθέο δηαζηάζεηο ησλ κηθξνζσιελίζθσλ είλαη D/d =
5mm/3,5mm ή D/d = 3mm/2,1mm. Δπίζεο ηππηθέο θαηεγνξίεο ζπζηνηρηώλ
Κ2 αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ ζσιελίζθσλ πνπ ππάξρνπλ είλαη νη Κ2/12,
Κ2/19, Κ2/24. Οη δηαζηάζεηο ησλ ζσιελίζθσλ ζα πξέπεη λα είλαη ίδηεο θαη
ζα ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο ίδηνπο ζπλδέζκνπο γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο πνπ
πεξηγξάθνληαη πην θάησ:
o Κ2/24: ε ζπζηνηρία ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζην 24 ζσιελίζθνπο.
o Κ2/19: ε ζπζηνηρία ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζην 19 ζσιελίζθνπο.
o Κ2/12: ε ζπζηνηρία ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζην 12 ζσιελίζθνπο

1.3

Διακλαδωηήρες μικροζωληνώζεων

Οη ζσιήλεο πνπ πεξηβάιινπλ ηηο ζπζηνηρίεο κηθξν-ζσιελώζεσλ ελώλνληαη κεηαμύ
ηνπο κε εηδηθά ηεκάρηα ζύλδεζεο ή/θαη δηαθιάδσζεο ώζηε λα δηαηεξείηαη αθ’ ελόο
ε ζπλέρεηα ηεο πξνζηαζίαο θαη ζηεγάλσζεο ζσιελίζθσλ θαη θαισδίσλ θαη αθ’
εηέξνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε έμνδνο παξόκνησλ ή κηθξόηεξσλ ζσιελώζεσλ γηα
εμππεξέηεζε θόκβσλ, θαη ρξεζηώλ αληίζηνηρα. Θα απαηηεζνύλ δηαθιαδσηήξεο νη
νπνίνη ζα επηηξέπνπλ α) ηελ είζνδν θαη απαξαίηεηα ηελ ηαπηόρξνλε έμνδν
ηκεκάησλ ζσιήλα ηνπ βξόρνπ ηδίαο δηακέηξνπ θαη β) ηελ έμνδν ηνπιάρηζηνλ 2
ζσιελίζθσλ κε ηε δπλαηόηεηα εζσηεξηθήο ζύλδεζεο ησλ ζσιελίζθσλ ησλ
εμεξρόκελσλ ζσιήλσλ πξόζβαζεο πξνο αληίζηνηρνπο ζσιελίζθνπο νπνηνπδήπνηε
εθ ησλ ζσιήλσλ ηνπ βξόρνπ.

ρ.3.: Σππηθό δείγκα δηαθιαδσηήξσλ κηθξνζσιελώζεσλ
Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ρώξνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
δηαθιαδσηήξεο ηύπνπ «Ζ», «Y». Θα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηξόπνπ
νξγάλσζεο θαη ζηήξημήο ηνπο εληόο ησλ θξεαηίσλ.
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1.4

Φρεάηια ζε δρόμοσς (Φ1)

Δλδεηθηηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα:
1.4.1 Φρεάηιο Φ1 μεγάλο
Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ θξεαηίνπ Φ1 ζα είλαη:
Κέζν κήθνο θξεαηίνπ (εζσηεξηθά): 900mm
Κέζν πιάηνο θξεαηίνπ (εζσηεξηθά) 700mm
Κέζν βάζνο θξεαηίνπ 650mm κε απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 200mm
κεηαμύ ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ αγσγώλ)
Πξνβιεπόκελε κέζε απόζηαζε κεηαμύ ησλ θξεαηίσλ: 250-300 m
Πεξηκεηξηθή θάιπςε κε ζθπξόδεκα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 150mm κε
νπιηζκό 2#Σ377
1.4.2 Φρεάηιο Φ2 μικρό

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ θξεαηίνπ Φ2 ζα είλαη:
Κέζν κήθνο θξεαηίνπ (εζσηεξηθά): 600mm
Κέζν πιάηνο θξεαηίνπ (εζσηεξηθά) 600mm
Κέζν βάζνο θξεαηίνπ 650mm κε απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 200mm
κεηαμύ ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ αγσγώλ)
Πξνβιεπόκελε κέζε απόζηαζε κεηαμύ ησλ θξεαηίσλ: 250-300 m
Πεξηκεηξηθή θάιπςε κε ζθπξόδεκα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 150mm κε
νπιηζκό 2#Σ377
1.4.3 Καλύμμαηα

Σα θαιύκκαηα ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα ππεξθαιύπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο D 400
γηα αληνρή πάλσ από 10 ηόλνπο θαη πξέπεη λα έρνπλ ηηο αλαγθαίεο βεβαηώζεηο ηνπ
Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ Σππνπνίεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ηα θξεάηηα ζα πξέπεη λα
κπνξνύλ λα θηινμελήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηαηάμεηο ζπγθόιιεζεο ηλώλ,
δηαθιάδσζεο κηθξν-ζσιελώζεσλ, ζύλδεζεο θαη ζθξάγηζεο ππν-ζσιήλσλ θιπ.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα θηινμελήζνπλ πιενλαζκαηηθό θαιώδην ρσξίο λα
παξαβηάδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ειάρηζηε αθηίλα
θάκςεο θιπ. Σέινο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζπγθεθξηκέλα ην ινγόηππν πνπ
αθνξά ην δίθηπν.
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1.5

Χάνδακες (trenches)

Ο αθξηβήο θαζνξηζκόο ηνπ ηύπνπ ηνπ ράλδαθα ζα πξέπεη λα πξνθύςεη κεηά από
ιεπηνκεξή έξεπλα ηεο ηνπνγξαθίαο αξρηθά θαη ησλ ππνγείσλ εκπνδίσλ κε ηηο
θαηάιιειεο ή πξνζθνξόηεξεο κεζόδνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δήκνπο θαη ηνπο
νξγαληζκνύο (ΟΣΔ, ΓΔΖ, Τδξεπζε θιπ) ώζηε λα εμαζθαιηζζνύλ παξάιιεια θαη νη
ειάρηζηεο απνζηάζεηο γηα ιεηηνπξγηθνύο ιόγνπο θαη γηα απνθπγή βιαβώλ από
επεκβάζεηο ζε παξαθείκελα δίθηπα.
Ο ράλδαθαο είλαη ηνκή αλνηθηνύ ηύπνπ ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ (αζθαιηηθό
νδόζηξσκα) ή ζε πεδνδξόκηα, δηαηνκήο βάζνπο κέρξη 400 mm θαη πιάηνπο ≤150
mm ζύκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία θαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ITU-T L.48 θαη
L.35 (CCITT outside plant technologies for public networks). Ζ ηνκή ζα
θαηαζθεπαζηεί κε ηελ ρξήζε κεραλεκάησλ ηύπνπ micro trencher. Σν,
ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ, κεράλεκα δηάλνημεο ράλδαθα θηλείηαη ζε ζπλήζνπο ηύπνπ
ειαζηηθά θαη κε εηδηθό ηξνρό δηάλνημεο (ν νπνίνο πεξηέρεη ηα θαηάιιεια θνπηηθά
εμαξηήκαηα), θαηαζθεπάδεη ράλδαθα ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ, ζε κηα επζεία
γξακκή ζηνλ ειάρηζην δπλαηό ρξόλν.

Κεηά ηε δηάλνημε θαη ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ράλδαθα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ νη
θαηάιιειεο ζσιελώζεηο κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζην ζρεδηαζκό,
εμαζθαιίδνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ρσξνζέηεζε ηνπο θαζ’ όιν ην κήθνο ηνπ
ράλδαθα. Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ απνθπγή κεηαθηλήζεσλ θαη
παξακνξθώζεσλ ησλ ζσιελώζεσλ ώζηε λα δηαηεξείηαη πάληνηε ε θαζ’ ύςνο θαη
πιάηνο ρσξνζέηεζεο ησλ θαζ’ όιν ην κήθνο ηνπ ράλδαθα. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ
ζσιήλσλ κπνξεί λα γίλεη κε δύν ηξόπνπο:
Σαπηόρξνλνπ εληαθηαζκνύ ησλ ζσιήλσλ θαηά ηελ θάζε ηεο δηάλνημεο ηνπ
ράλδαθα (απαηηείηαη εηδηθόο κεραληζκόο)
Κε – ηαπηόρξνλνπ εληαθηαζκνύ ησλ ζσιήλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή
γίλεηαη ε δηάλνημε ηνπ ράλδαθα γηα Υ κέηξα θαη θαηόπηλ εληαθηάδνληαη νη
ζσιήλεο.
ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη
ηα απαξαίηεηα δηαρσξηζηηθά ζηνλ δξόκν θαζώο θαη νη θαηάιιειεο ζεκάλζεηο κε
ζθνπό ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. Ή θαηαζθεπή ησλ ππνδνκώλ ζα γίλεηαη ζε κηθξά
κέξε κήθνπο ην πνιύ 500κ. Θα γίλεηαη απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ηελ ίδηα εκέξα
θαη ζα παξαδίδεηαη ζηελ θπθινθνξία ώζηε λα θξαηεζεί ε όριεζε ζε ρακειά
επίπεδα
Κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ γίλεηαη ε πιήξσζε ηνπ ραληαθηνύ σο εμήο
ζύκθσλα κε ηε νδεγία ITU-T ε νπνία αλαθέξεη:
Ζ πξώηε ζηξώζε ζα είλαη από ζθπξόδεκα ησλ 200Kg/m3
ηελ ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηεζεί ηαηλία ζήκαλζεο.
Ζ ηειεπηαία ζηξώζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αζθαιηηθνύ
ηεο επηθαλείαο ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή.
ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε ηειηθή επηθάλεηα παξνπζηάδεη ηδηαηηεξόηεηεο (θπβόιηζνη,
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πιάθεο πεδνδξνκίνπ, θ.ι.π.) ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ράλδαθα ζα
πξνζαξκόδνληαη αλάινγα γηα ηελ νξζή θαη έληερλε απνθαηάζηαζε ηεο ηειηθήο
επηθάλεηαο.
Πξνηείλνληαη δύν ηύπνη ραλδάθσλ
1.5.1 Χάνδακας (Χ1)
Ο ράλδαθαο Υ1 απνηειεί ην κέξνο ηνπ θεληξηθνύ δηθηύνπ ππνδνκήο. Δίλαη
αλνηθηνύ ηύπνπ ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ (αζθαιηηθό νδόζηξσκα) δηαηνκήο βάζνπο
400 mm θαη πιάηνπο ≤150 mm ζύκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία θαη κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ITU-T L.48 θαη L.35 (CCITT outside plant technologies for public
networks).
Κεηά ηε δηάλνημε θαη ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ράλδαθα ζα ηνπνζεηεζνύλ 6 ζσιήλεο νη
νπνίεο ζα είλαη δπν θελέο Φ50 γηα εθεδξεία, 3 κηθξν ζσιήλεο ηύπνπ Κ1/7 θαη 1
κηθξνζσιήλα ηύπνπ Κ2/24 εμαζθαιίδνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ρσξνζέηεζε ηνπο
θαζ’ όιν ην κήθνο ηνπ ράλδαθα. ην ζρήκα 4 θαίλεηαη ε ηππηθή κνξθή ζε ηνκή
ηνπ ράλδαθα. Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ απνθπγή κεηαθηλήζεσλ θαη
παξακνξθώζεσλ ησλ ζσιελώζεσλ ώζηε λα δηαηεξείηαη πάληνηε ε θαζ’ ύςνο θαη
πιάηνο ρσξνζέηεζεο ησλ θαζ’ όιν ην κήθνο ηνπ ράλδαθα.

ρ.4.: Σππηθή ηνκή Υάλδαθα Υ1
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Κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ γίλεηαη ε πιήξσζε ηνπ ραληαθηνύ σο εμήο:
Ζ πξώηε ζηξώζε ζα είλαη από ζθπξόδεκα ησλ 200Kg/m3 ζε ύςνο πεξίπνπ
350 mm.
ηελ ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηεζεί ηαηλία ζήκαλζεο.
Ζ ηειεπηαία ζηξώζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αζθαιηηθνύ
ηεο επηθαλείαο ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή ζε ύςνο ηνπιάρηζην 50mm.

1.5.2 Χάνδακας (Χ2)
Ο ράλδαθαο Υ2 ή κηθξν ράλδαθαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμππεξέηεζε
ρξεζηώλ. Θαηαζθεπάδεηαη ζε δξόκνπο, πεδνδξόκηα, ξείζξα, πξναύιηνπο ρώξνπο,
δηαηνκήο βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 200 mm θαη πιάηνπο 50 mm ζύκθσλα κε ηελ
Διιεληθή λνκνζεζία θαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ITU-T L.48, ITU-T L.49 θαη L.35
(CCITT outside plant technologies for public networks). Θα γίλεη ή ρξήζε ησλ
αληηζηνίρσλ θνπηηθώλ εξγαιείσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο
ITU-T.

ρ.5.: Σππηθή ηνκή Υάλδαθα Υ2
ηελ πην πάλσ εηθόλα εκθαλίδεηαη κία ηππηθή ηνκή ηνπ κηθξνράλδαθα Υ2. Κεηά ηε
δηάλνημε θαη ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ράλδαθα ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη
ηελ θαηάιιειε ζσιήλσζε. Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ απνθπγή
κεηαθηλήζεσλ θαη παξακνξθώζεσλ ηεο ζσιήλσζεο ώζηε λα δηαηεξείηαη πάληνηε ε
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θαζ’ ύςνο θαη πιάηνο ρσξνζέηεζε ηεο θαζ’ όιν ην κήθνο ηνπ κηθξνράλδαθα.
Θαηόπηλ ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο ζσιήλσζεο, ζα γίλεη ε ηκεκαηηθή πιήξσζε ηνπ
ράλδαθα σο εμήο:
Ζ πξώηε ζηξώζε ζα είλαη από ζθπξόδεκα ησλ 200Kg/m3 ζε ύςνο πεξίπνπ
150 mm.
Ζ ηειεπηαία ζηξώζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο επηθαλείαο
ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή, ιακβάλνληαο ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή
αζπλερεηώλ ηεο επηθάλεηαο.
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2

Πίνακες Υλικών Εσρσζωνικού Δικτύοσ Οπτικών Ινών

2.1.1 ΠΤΧ 1.1: Σωληνώζεις (Σ) – Φ40 και Σωληνώζεις (Σ) – Φ50

Α/Α

Χαρακηηριζηικό

ΣΥ
1.1.1

Θελέο
ζσιήλεο
HDPE
γηα
κειινληηθή
εκθύζεζε
ζπζηνηρηώλ κηθξνζσιελώζεσλ

ΣΥ
1.1.2

ΣΥ
1.1.3

ΣΥ
1.1.4

ΣΥ
1.1.5

ΣΥ
1.1.6
ΣΥ
1.1.7
ΣΥ
1.1.8

Δμσηεξηθή δηάκεηξνο πνπ λα
επηηξέπεη ηε ρξήζε κηθξώλ
θξεαηίσλ, ζηξνθείσλ κεγάινπ
κήθνπο
Δζσηεξηθή
δηάκεηξνο
επαξθνύζα γηα ηελ ηνπνζέηεζε
θαισδίσλ
ύλδεζε
ηκεκάησλ
ησλ
ζσιελώζεσλ, ρσξίο αιιαγή
ηεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ γηα
ηελ
εμαζθάιηζε
ηεο
απξόζθνπηεο νιίζζεζεο ππνζσιελώζεσλ
ή
κηθξνζσιελώζεσλ εληόο ηνπ ζσιήλα
Δζσηεξηθή
ηδηαίηεξα
ιεία
επηθάλεηα θαη δηακήθεηο εζνρέο
γηα κείσζε ηεο επηθάλεηαο
επαθήο
κε
ππνζσιελώζεηο,
ώζηε λα ειαρηζηνπνηνύληαη νη
ηξηβέο θαη λα δηεπθνιύλεηαη ην
πέξαζκα ππν-ζσιελώζεσλ
Λα
ππάξρεη
εζσηεξηθόο
δηειεθηξηθόο νδεγόο γηα έιμε
ππν-ζσιελώζεσλ ή θαισδίσλ
Δληαίνπ ρξώκαηνο
Λα κελ δηαθόπηνληαη εληόο ησλ
θξεαηίσλ εθηόο αλ ζπληξέρεη
ηδηαίηεξνο ιόγνο (ζπγθόιιεζε

Απαίηηζη

Απάνηηζ
η
Προμηθε
σηή

Παραπομ
πή

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ

≥ 40 cm γηα
Φ40
≥ 50 cm γηα
Φ50
≥ 32 cm γηα
Φ40
≥ 44 cm γηα
Φ50

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ

ΔΠΗΘΤΚΖΣΟ

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ

ΔΠΗΘΤΚΖΣΟ
ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ
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ηλώλ, έιμε θαισδίσλ, εηζαγσγή
ππν-ζσιήλσλ θαη ζπζηεκάησλ
κηθξν-ζσιελώζεσλ)

ΣΥ
1.1.9

ΣΥ
1.1.10

ΣΥ
1.1.11

ΣΥ
1.1.12

πκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο γηα
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
ISO GUIDE 64.2 (Guide for the
inclusion
of
environmental
aspects in product standard,
draft 9/96) θαη IEC Guide 109
(Environmental
aspects
–
inclusion in electrotechnical
product standard, 1995/08)
Βαξέσο ηύπνπ
Λα
έρνπλ
πξνδηαγξαθέο
ηζνδύλακεο ηνπ EN 50086-24/1994 όζνλ αθνξά ηελ αληνρή
ζε πίεζε, θάκςε θαη θξνύζε
Λα ππάξρεη ρξσκαηηθόο θώδηθαο
ή
άιινο
εκθαλήο
ηξόπνο
αλαγλώξηζεο
ηεο
θάζε
ζσιήλσζεο

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ
(Λα
πεξηγξαθνύλ)

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ
(Λα
πεξηγξαθεί)

2.1.2 ΠΤΧ 1.2: Σσζηοιτίες Μικροζωληνώζεων Μ1

Α/Α

Περιγραθή / Προδιαγραθές

Απαίηηζη

ΣΥ
1.2.
1

Αξηζκόο κηθξνζσιήλσλ

≥7

ΣΥ
1.2.
2

Δμσηεξηθή δηάκεηξνο

≤40 mm

ΣΥ
1.2.
3

Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή δηάκεηξνο
θάζε κηθξνζσιήλα

Λα
αλαθεξζεί

ΣΥ
1.2.
4

πκκόξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο
ITU-T L.57 (CCITT outside plant
technologies for public networks)

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗ
ΘΖ

Απάνηηζ
η
Προμηθε
σηή

Παραπομ
πή
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ΣΥ
1.2.
5

Λα κπνξεί λα εκθπζεζεί ζηνλ
θαζέλα κηθξνζσιήλα, κε ηελ
θαηάιιειε δηάηαμε εκθύζεζεο,
κηθξνθαιώδην (micro-cable) κε
αξηζκό ηλώλ έσο θαη 72 ην θαζέλα

ΣΥ
1.2.
6

Ζ ζπζηνηρία λα είλαη θαηάιιειε γηα
άκεζν
εληαθηαζκό,
νπόηε
λα
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ρσξίο
πξνζηαηεπηηθό ζσιήλα

ΣΥ
1.2.
7

Οη κηθξνζσιήλεο ζα πξέπεη λα
έρνπλ ρξσκαηηθό ή άιιν θώδηθα
γηα ηνλ εύθνιν εληνπηζκό ηνπο

ΣΥ
1.2.
8

Αλαγξαθή ηνπ LOGO «EΙΙΖΛΗΘΟ
ΔΤΡΤΕΩΛΗΘΟ ΓΗΘΣΤΟ Γ’ ΘΠ Δ.Δ»
αλά 100-150 m (κε κπιέ ρξώκα
θαη αλαιινίσηε επθξηλή γξαθή)

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗ
ΘΖ
(Λα
πεξηγξαθεί
ε δηαδηθαζία
θαη
απνζηάζεηο
εκθύζεζεο)

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗ
ΘΖ

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗ
ΘΖ
(Λα
πεξηγξαθεί)

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗ
ΘΖ

2.1.3 ΠΤΧ 1.3 : Σσζηοιτίες Μικροζωληνώζεων Μ2

Α/Α

Περιγραθή / Προδιαγραθές

Απαίηηζη

ΣΥ
1.3.
1

Αξηζκόο κηθξνζσιήλσλ

≥ 12

ΣΥ
1.3.
2

Δμσηεξηθή δηάκεηξνο

≤40 mm

ΣΥ
1.3.
3

Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή δηάκεηξνο
θάζε κηθξνζσιήλα

Λα
αλαθεξζεί

ΣΥ
1.3.
4

πκκόξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο
ITU-T L.57 (CCITT outside plant
technologies for public networks)

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗ
ΘΖ

Απάνηηζ
η
Προμηθε
σηή

Παραπομ
πή

11

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗ
ΘΖ

ΣΥ
1.3.
5

Λα κπνξεί λα εκθπζεζεί ζηνλ
θαζέλα κηθξνζσιήλα, κε ηελ
θαηάιιειε δηάηαμε εκθύζεζεο,
κηθξνθαιώδην (micro-cable) κε
αξηζκό ηλώλ ηνπιάρηζηνλ 8 ην
θαζέλα

ΣΥ
1.3.
6

Ζ ζπζηνηρία λα είλαη θαηάιιειε γηα
άκεζν
εληαθηαζκό,
νπόηε
λα
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ρσξίο
πξνζηαηεπηηθό ζσιήλα

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗ
ΘΖ

ΣΥ
1.3.
7

Οη κηθξνζσιήλεο ζα πξέπεη λα
έρνπλ ρξσκαηηθό ή άιιν θώδηθα
γηα
ηνλ
εύθνιν
εληνπηζκό/δηαρσξηζκό ηνπο

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗ
ΘΖ

ΣΥ
1.3.
8

Αλαγξαθή ηνπ LOGO «EΙΙΖΛΗΘΟ
ΔΤΡΤΕΩΛΗΘΟ ΓΗΘΣΤΟ Γ’ ΘΠ Δ.Δ»
αλά 100-150 m (κε κπιέ ρξώκα
θαη αλαιινίσηε επθξηλή γξαθή)

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗ
ΘΖ

(Λα
πεξηγξαθεί
ε δηαδηθαζία
θαη
απνζηάζεηο
εκθύζεζεο)

2.1.4 ΠΤΧ 1.4: Φρεάηια Φ1 (μεγάλα)

Α/Α

ΣΥ
1.4.1
ΣΥ
1.4.2
ΣΥ
1.4.3
TΥ
1.4.4
ΣΥ
1.4.5

Χαρακηηριζηικό

Φ1 κεγάιν (κήθνο Υ πιάηνο)
Φ2 κηθξό (κήθνο Υ πιάηνο)

Βάζνο θξεαηίνπ (κε απόζηαζε
≥ 20 cm κεηαμύ ηεο επηθάλεηαο
ηνπ εδάθνπο θαη ησλ αγσγώλ)
Πξνβιεπόκελε κέζε απόζηαζε
κεηαμύ ησλ θξεαηίσλ
Πεξηκεηξηθή
ζθπξόδεκα

θάιπςε
κε
(κε
νπιηζκό

Απαίηηζη

Απάνηηζ
η
Προμηθε
σηή

Παραπομ
πή

Σνπιάρηζην
900mm x
700mm
Σνπιάρηζην
600mm x
600mm
65 cm

≥ 200 m
≥ 150 mm
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2#T377) πάρνπο

TX
1.4.6

TX
1.4.7

TX
1.4.8

ΣΥ
1.4.9

ΣΥ
1.4.10

Σα θαιύκκαηα ησλ θξεαηίσλ
πξέπεη λα ππεξθαιύπηνπλ ηηο
πξνδηαγξαθέο
D
400
γηα
αληνρή πάλσ από 10 ηόλνπο θαη
πξέπεη λα έρνπλ ηηο αλαγθαίεο
βεβαηώζεηο
ηνπ
Διιεληθνύ
Οξγαληζκνύ Σππνπνίεζεο
Σα θξεάηηα ζα πξέπεη λα
κπνξνύλ λα θηινμελήζνπλ ηηο
απαξαίηεηεο
δηαηάμεηο
ζπγθόιιεζεο
ηλώλ,
δηαθιάδσζεο
κηθξνζσιελώζεσλ, ζύλδεζεο θαη
ζθξάγηζεο ππν-ζσιήλσλ
Σα θξεάηηα ζα πξέπεη λα
κπνξνύλ
λα
θηινμελήζνπλ
πιενλαζκαηηθό θαιώδην ρσξίο
λα
παξαβηάδνληαη
νη
πξνδηαγξαθέο
ηνπ
θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ειάρηζηε
αθηίλα θάκςεο
Αλαγξαθή
ηνπ
LOGO
θαπάθη ηνπ θξεαηίνπ

ζην

Θα ζπκκνξθώλνληαη κε ηα
πξόηππα ηεο ITU-T (CCITT)
Outside Plant Technologies for
Public Networks

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ
(Λα
πεξηγξαθεί)

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ
(Λα
πεξηγξαθεί)

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ
(Λα
πεξηγξαθεί)

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ

2.1.5 ΠΤΧ 1.5: Χάνδακας (Χ1)

Α/Α

Χαρακηηριζηικό

Απαίηηζη

Απάνηηζ
η
Προμηθε
σηή

Παραπομ
πή

εκείσζε: ζε ζεκεία ηνπ δηθηύνπ όπνπ ελδερνκέλσο παξνπζηαζηνύλ εηδηθέο
ηερληθέο δπζθνιίεο γηα ηελ πινπνίεζε ράλδαθα Υ1 βαζηζκέλνπ ζηηο ηερληθέο θαη ηηο
δηαζηάζεηο ησλ ITU-T πξνηύπσλ πνπ αλαθέξνληαη, απηόο ζα πινπνηεζεί, κεηά από
έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο, κε κηθξέο απνθιίζεηο σο πξνο ηηο παξαθάησ
πξνδηαγξαθέο.
Υάλδαθαο αλνηθηνύ ηύπνπ ζηελ
ΣΥ
άθξε ηνπ δξόκνπ (αζθαιηηθό ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ
1.5.1
νδόζηξσκα) ζύκθσλα κε ηηο
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πξνδηαγξαθέο ITU-T L.48 θαη
L.35
(CCITT
outside
plant
technologies for public networks)
ΣΥ
1.5.2
ΣΥ
1.5.3
ΣΥ
1.5.4
ΣΥ
1.5.5
ΣΥ
1.5.6

TΥ
1.5.7

TΥ
1.5.8

Βάζνο ράλδαθα
Πιάηνο ράλδαθα
Δπηθάλεηα ράλδαθα
Όγθνο ράλδαθα
Πιήζνο σιελώζεσλ () θαη
ζπζηνηρηώλ (Κ1 θαη/ή Κ2) πνπ
ζα εγθαηαζηαζνύλ
Σνπνζέηεζε σιελώζεσλ () ζε
νξηδόληηα δηάηαμε ηξηώλ (3)
ζεηξώλ κε δπν (2) ζσιήλεο ζε
θάζε ζεηξά, όπνπ νη θελέο Φ50
ηνπνζεηνύληαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ
ραληαθηνύ
Σα
ελδηάκεζα
πιηθά
επηρσκάησζεο
λα
ζπκκνξθώλνληαη κε ην πξόηππν
ITU-T L.48

≤400 mm
≤150 mm
0,15 m2/m
0,06 m3/m

≥6

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ
(Λα
πεξηγξαθεί ε
δηαδηθαζία
ηνπνζέηεζεο
θαη ε δηάηαμή
ηνπο)
ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ
(Λα
αλαθεξζνύλ
νη πνζόηεηεο
ησλ
ελδηάκεζσλ
πιηθώλ)

2.1.6 ΠΤΧ 1.6: Χάνδακας (Χ2)
Α/Α

Χαρακηηριζηικό

Απαίηηζη

Απάνηηζ
η
Προμηθε
σηή

Παραπομ
πή

εκείσζε: ζε ζεκεία ηνπ δηθηύνπ όπνπ ελδερνκέλσο παξνπζηαζηνύλ εηδηθέο
ηερληθέο δπζθνιίεο γηα ηελ πινπνίεζε ράλδαθα Υ2 βαζηζκέλνπ ζηηο ηερληθέο θαη ηηο
δηαζηάζεηο ησλ ITU-T πξνηύπσλ πνπ αλαθέξνληαη, απηόο ζα πινπνηεζεί, κεηά από
έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο, κε κηθξέο απνθιίζεηο σο πξνο ηηο παξαθάησ
πξνδηαγξαθέο.
Γηάλνημε Υάλδαθα αλνηθηνύ
ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ
ηύπνπ ζε δξόκνπο, πεδνδξόκηα,
ξείζξα, πξναύιηνπο ρώξνπο γηα
ηελ εμππεξέηεζε ρξεζηώλ
ΣΥ
ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
1.6.1 ITU-T L.48, ITU-T L.49 θαη ITUT L.35 (CCITT outside plant
technologies for public
networks)
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ΣΥ
1.6.2

Βάζνο ≥ 150 mm

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ

ΣΥ
1.6.3

Πιάηνο: ≤100 mm

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ

ΣΥ
1.6.4

Σύπνο ζσιήλα πνπ ζα
εγθαηαζηαζεί

ΣΥ
1.6.5

ηξώζε από ζθπξόδεκα 200
kgr/m3, κε πξνζζήθε ηαηλίαο
ζήκαλζεο

ΣΥ
1.6.6

Απνθαηάζηαζε ηειηθήο
επηθάλεηαο

≥1
(Λα
πεξηγξαθεί ε
δηαδηθαζία
ηνπνζέηεζεο)
ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ
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