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ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ «ΚΟΥΡΟΣ»  

1. ΥΛΙΚΑ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Ιστός κωνικής κυκλικής διατομής συνεχώς μεταβαλλόμενης, αποτελούμενος από τον 
κορμό και το έλασμα της βάσεως με κατάλληλη διαμόρφωση στη κορυφή του για την 
υποδοχή των βραχιόνων στήριξης των φωτιστικών σωμάτων και θύρας επίσκεψης 
του κιβωτίου σύνδεσης των καλωδίων. 

  

 
Ο κορμός του ιστού αποτελείται από ένα μοναδιαίο τεμάχιο (χωρίς εγκάρσια 
ραφή) κυκλικής διατομής και κατασκευάζεται από έλασμα 3 χιλ. ποιότητας Fe 
360 (St 37.2) που προμηθεύεται με πιστοποιητικά κατά DIN 50049/2.2 
 
Συνολικό ύψος από έδαφος 6800 mm  
Ύψος φωτιστικού από έδαφος 6000 mm 
 
είναι δυνατή η τοποθέτηση και δεύτερου φωτιστικού σε διαφορετικό ύψος  
 
Πάχος          3 mm 
Διάμετρος βάσης    132 mm 
Διάμετρος κορυφής     60 mm 
 
Η διαμήκης ραφή είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτρο-
συγκόλληση σε λοξοτομημένα ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς. 
 
Η μέθοδος συγκόλλησης αξιολογείται κατά ASME ΙΙ και CNR UNI 10011. Για τη 
συγκόλληση αυτή δίδεται εγγύηση πλήρους διείσδυσης κατά 80%. 
  
Κάθε ιστός φέρει θυρίδα διαστάσεων 85 x 300 σε απόσταση 60cm από τη βάση. 
Για τη θυρίδα αυτή και το επιλεγέν πάχος, δεν απαιτείται ειδική ενίσχυση του 
ιστού. Η θυρίδα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από έλασμα ίδιου πάχους 3 mm 
και σχήματος, με τον υπόλοιπο ιστό, το οποίο στην κλειστή του θέση δεν εξέχει 
του ιστού. Η στερέωση του γίνεται με ειδικά τεμάχια που δεν εξέχουν του ιστού 
και ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η στεγανότητα και η στιβαρή και σταθερή 
στερέωση του. 
 
Το έλασμα της βάσης έχει διαστάσεις 400 x 400 x 20 και είναι κατασκευασμένο 
από υλικό ποιότητας Fe360 (St 37.2/DIN 17100) με πιστοποιητικά κατά DIN 
50049/2.2. 
 
Φέρει 4 οβάλ οπές για τη διεύθυνση των αγκυρίων που έχουν σπείρωμα Μ24. Η 
διάμετρος του κέντρου των οπών είναι 280 mm. Στο κέντρο του φέρει οπή 
135χιλ. για τη συγκόλληση του κορμού. Το βάρος του ελάσματος (αγαλβάνιστο) 
είναι 21 kg. 
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Ο κορμός συγκολλάται στο έλασμα όπως φαίνεται στο τυπικό σχέδιο πο υ 
συνοδεύει την τεχνική περιγραφή και στο οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες της 
συγκόλλησης. 
 
Η μέθοδος συγκόλλησης του πέλματος της βάσης είναι ημιαυτόματη με σύρμα 
ποιότητας SG 2 πάχους 1÷1,2 mm. 
 
Η συγκόλληση εκτελείται από συγκολλητές πιστοποιημένους κατά ΕΝ 287. 
 
Η μέθοδος συγκόλλησης και οι συγκολλητές πιστοποιούνται από τρίτο 
ανεξάρτητο γραφείο ελέγχου. 

 
Οι ανοχές κατασκευής του ιστού είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2. 
 

2. ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ  
 

Οι ιστοί μετά τη συγκόλληση τους ελέγχονται οπτικά και διαστασιακά, 
διορθώνονται τυχόν οξείες ακμές με τρόχισμα και προωθούνται για γαλβάνισμα 
εν θερμώ κατά ISO 1461 (Hot Dip Galvanizing) εσωτερικά και εξωτερικά. 
 
Η διαδικασία περιλαμβάνει: 
- Καθαρισμός επιφάνειας σε μπάνιο Hcl  
- Ξέπλυμα με νερό  
- Επεξεργασία επιφάνειας με αμμωνιούχα άλατα (flux) για την καλύτερη 

πρόσφυση     του ψευδαργύρου. 
- Ξήρανση – Προθέρμανση σε στεγνωτήριο  
- Εμβάπτιση σε μπάνιο τετηγμένου ψευδαργύρου θερμοκρασίας 450oC και 

καθαρότητας >98,5% κατά ISO 1461. Η πρώτη ύλη που τροφοδοτείται το 
μπάνιο είναι ψευδάργυρος ηλεκτρολυτικής καθαρότητας μεγαλύτερης από 
99,995%. 

 
Οι ιστοί μετά το γαλβάνισμα επιθεωρούνται 100% οπτικά για τυχόν επιφανειακά 
ελαττώματα και γίνεται δειγματοτοληπτικός έλεγχος του πάχους γαλβανίσματος 
το οποίο είναι κατά ΙSO 1461. 
 
3. ΒΑΦΗ 

 
Μετά το γαλβάνισμα οι ιστοί βάφονται εξωτερικά με μία στρώση wash-primer  
και μία στρώση χρώματος αλκυδικών ρυτινών σε απόχρωση κατά RAL επιλογής 
του πελάτη.  

 
4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

 
Κατά την παραγωγική διαδικασία οι ιστοί υπόκεινται στους παρακάτω ελέγχους: 

α.  Έλεγχος Πιστοποιητικών Α’ Ύλης  
β.  Οπτικός και Διαστασιακός Έλεγχος πριν το Γαλβάνισμα 
γ.  Έλεγχος Συσκευασίας και Μαρκαρίσματος 
δ.  Τελικός Έλεγχος 


