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1.

ΠΕΤΕΠ

03-08-09-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και οι κανόνες έντεχνης κατασκευής, προµήθειας και
τοποθέτησης όλων των υαλοθυρών SECURIT, εσωτερικών ή εξωτερικών, συµπεριλαµβανοµένων
και των σχετικών εξαρτηµάτων, καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων,
εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων και συσκευών, σύµφωνα µε το παρόν και
τα υπόλοιπα Συµβατικά τεύχη και σχέδια και τις εντολές της Υπηρεσίας
Οι διαστάσεις, οι µορφές, τα µεγέθη κ.λπ., καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου.

1.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Αναφέρονται:
EN 1748-1:1997

Glass in building - Special basic products - Part 1: Borosilicate glasses -∆οµική ύαλος. Ειδικά βασικά προϊόντα. Μέρος 1: Βοριοπυριτικά
κρύσταλλα.

EN 12898:2001

Glass in building - Determination of the emissivity -- Ύαλος για δοµική
χρήση - Προσδιορισµός ικανότητας εκποµπής

EN 12150-1:2000

Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass Part 1: Definition and description -- Ύαλος για δοµική χρήση - Θερµικά
σκληρυµένο ασβέστιο-νάτριο-πυριτικό γυαλί ασφάλειας - Μέρος 1 :
Ορισµός και περιγραφή

EN 12337-1:2000

Glass in building - Chemically strengthened soda lime silicate glass - Part
1: Definition and description -- Νατριοασβεστοπυριτική ύαλος ενισχυµένη
χηµικά: Ορισµός και περιγραφή

EN 1863-1:2000

Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - Part 1:
Definition and description. -- ∆οµική ύαλος. Νατριοασβεστιοπυριτική
ύαλος ενισχυµένη θερµικά. Μέρος 1: Ορισµός και περιγραφή

Τα κυριότερα πρότυπα για είδη κιγκελαρίας και µεταλλικά εξαρτήµατα κτιρίων είναι τα παρακάτω:
EN 12051:1999

Building hardware - Door and window bolts - Requirements and test
methods -- Μεντεσέδες για παράθυρα και πόρτες - Απαιτήσεις και
µέθοδοι δοκιµής

EN 12209:2003

Building hardware - Locks and latches - Mechanically operated locks,
latches and locking plates - Requirements and test methods -- Κλειδαριές
και µοχλοί κλειδαριών - µηχανικές κλειδαριές, µοχλοί και πλάκες
κλειδώµατος - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

EN 12320:2001

Building hardware - Padlocks and padlock fittings - Requirements and test
methods -- Κλειδαριές και εξαρτήµατα κλειδαριών - Απαιτήσεις και
µέθοδοι δοκιµής

EN 1935:2002

Building hardware - Single-axis hinges - Requirements and test methods - Οικοδοµικά σιδηρικά. Μονοαξονικοί µεντεσέδες - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµών

EN 1158:1997

Building hardware - Door coordinator devices - Requirements and test
methods -- Μεταλλικά εξαρτήµατα κτιρίων. ∆ιατάξεις συντονισµού πόρτας
- Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
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NF P 78-304

2.

Verre trempe pour vitrage de batiment. -- Εµβαπτισµένοι υαλοπίνακες για
υαλοστάσια κτιρίων..

ΕΙ∆Η ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΥΡΕΣ SECURIT – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ
ΤΥΠΟΥΣ ΘΥΡΩΝ SECURIT

2.1. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΘΥΡΕΣ SECURIT
Οι υαλοπίνακες που υπεισέρχονται στη µορφοποίηση των θυρών SECURIT, θα έχουν πάχη
8,10,12 mm ανάλογα του µεγέθους τους, δύνανται δε να αποτελούνται από:
-

Κρύσταλλα διαφανή

-

Κρύσταλλα διαφώτιστα (αφήνουν να περνάει το φως και όχι η εικόνα)

-

Κρύσταλλα έγχρωµα στη µάζα τους (σύνηθες χρώµα Bronze)

-

Κρύσταλλα ανακλαστικά που προκύπτουν µε επιφανειακή επικάλυψη (εναπόθεση) ανόργανης
σύστασης η οποία σταθεροποιείται µε πυρόλυση (θερµική επεξεργασία υπό πίεση χωρίς αέρα ή
οξυγόνο)

Σηµ: Αποκλείεται να χρησιµοποιηθούν τα κρύσταλλα των οποίων η ανακλαστική επιφάνεια έχει
προκύψει µε καθοδικό καταιονισµό στρώσης οργανικών οξειδίων. Σε αυτή την περίπτωση
πραγµατοποιείται η εναπόθεση της ανακλαστικής επιφάνειας µετά από τη θερµική ή χηµική
επεξεργασία των κρυστάλλων.

2.2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΩΝ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
Η διαδικασία πραγµατοποιείται µε µια από τις δυο επόµενες µεθόδους:
α) Με επιπρόσθετη ειδική θερµική επεξεργασία. Γίνεται βαθµιαία θέρµανση µέχρι σηµείου
µάλθωσης µε απότοµη, στη συνέχεια, ψύξη µε παγωµένο αέρα και από τις δύο όψεις. Η
διαδικασία γίνεται σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση του κρυστάλλου. Με την βωαθµιαία
θέρµανση το κρύσταλλο διαστέλλεται οµοιόµορφα. Με την απότοµη ψύξη συστέλλονται στην
αρχή οι εξωτερικές στρώσεις, µετά από ένα χρονικό διάστηµα, πράγµα που έχει σαν
αποτέλεσµα να βρεθούν οι εξωτερικές στρώσεις που έχουν ήδη παγώσει και συσταλεί, σε
κατάσταση θλίψης.
β) Με εµβάπτιση των κρυστάλλων σε διάλυµα αλάτων που δηµιουργούν µια ανταλλαγή ιόντων, µε
αποτέλεσµα την παραγωγή κρυστάλλων µε πολύ µεγαλύτερη αντοχή.
Με τους παραπάνω τρόπους δηµιουργείται ένα είδος «προεντεταµένης υάλου» που παρουσιάζει
αυξηµένες αντοχές τόσο στις µηχανικές καταπονήσεις, όσο και στις θερµικές κρούσεις. Κατά τη
θραύση του, ο υαλοπίνακας µετατρέπεται σε µικρά θραύσµατα που δεν µπορούν να προκαλέσουν
τραυµατισµό. Τα χαρακτηριστικά της ασφαλούς θραύσης καθορίζονται από το BS 6206/1981
(Specification for impact performance requirements for flat safety glass and safety plastics for use
in building).
Όταν µια ρωγµή (τραυµατισµός) σε υαλοπίνακα SECURIT έχει φτάσει τις στρώσεις που βρίσκονται
σε εφελκυσµό (ρωγµή βάθους 2mm για υαλοπίνακα 10mm και γενικά σε βάθος 1/5 του πάχους
του) αποδεσµεύονται αυτόµατα οι εσωτερικές τάσεις και ο υαλοπίνακας σπάει σε άπειρα µικρά
κοµµάτια µε ταχύτητα προώθησης της ρηγµάτωσης µεγαλύτερη των 1500m/sec, δηλ. σπάει
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ακαριαία. Γι’ αυτόν τον λόγο, όλες οι εγκοπές και οι οπές τους για την υποδοχή των µεταλλικών
εξαρτηµάτων στερεώσεως και λειτουργίας, είναι επακριβώς καθορισµένες προ της σκληρύνσεως,
καθώς οι υαλοπίνακες SECURIT δεν αποδέχονται οποιαδήποτε κοπή µετά την σκήρυνσή τους.
Το κρύσταλλο SECURIT παρόλο που παρουσιάζει µεγάλη αντοχή σε κάµψη είναι εύθραυστο σε
κρούση µε σκληρό και αιχµηρό σώµα.

2.3. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΥΡΩΝ
2.3.1.

Είδη εξαρτηµάτων

Κάθε θύρα θα παραδίδεται στο έργο µε τα απαραίτητα εξαρτήµατα (όπως ενδεικτικά αναφέρεται
στη συνέχεια) αφού προηγουµένως έχει εγκριθεί σχετικός κατάλογος που θα υποβληθεί από τον
Ανάδοχο στην Υπηρεσία.
α. Άνω και κάτω αναρτήσεις µε στροφέα τοποθετούµενοι χωνευτοί σε οικοδµικά στοιχεία όταν οι
θύρες δεν αποτελούν συνέχεια παράπλευρης υάλινης επιφάνειας (βιτρίνα) (περιπτώσεις
σχήµατος 3 και 6).
β. Ειδικοί άνω στροφείς µε διατάξεις στερέωσης σε παράπλευρους και άνωθεν της θύρας
υαλοπίνακες (περιπτώσεις σχήµατος 4).
γ. Κάτω στροφείς για τις περιπτώσεις των σχηµάτων 4.
Κλέιθρα τοποθετούµενα στις κάτω πλευρές των θυρών (περιπτώσεις σχηµάτων 3 και 4).
δ. Στροφείς χωνευτοί στο δάπεδο µε µηχανισµούς επαναφοράς των θυρών.
ε. Κλείθρα τοποθετούµενα σε µονόφυλλες θύρες σε ύψος 0,80-0,90 m από το δάπεδο.
στ. Χειρολαβές από κρύσταλλο (στρογγυλό ή παραλληλεπίπεδο) εκατέρωθεν του φύλλου της θύρας
ή από αλουµίνιο.
ζ. Κάτω τραβλερσα (µπάζα) από αλουµίνιο ύψους 73mm που δύναται να φέρει βουρτσάκι
στεγανοποίησης, άξονα περιστροφής (µε πλάκα υποδοχής επί του δαπέδου, κλείθρο ή και σύρτη
(σχήµατα 6,7,11).
η. Κάτω τραβέρσα όπως η προηγούµενη αλλά ύψους 150mm που φέρει ενσωµατωµένο µηχανισµό
επαναφοράς (σχήµα 10).
θ. Ενδιάµεση τραβέρσα τοποθετούµενη σε ύψος 0,80-0,90m από το δάπεδο µε χειρολαβή και
ενσωµατωµένο κλέιθρο.
ι. Άνω τραβέρσα (µπάζα) µε στροφέα.
κ. ∆ιατοµές αλουµινίου ύψους 50mm για τοποθέτηση της θύρας σε πλαίσιο στην περίπτωση
συρρόµενης (χειροκίνητης ή αυτόµατου κλεισίµατος).
Σηµέιωση: Όλες οι τραβέρσες (µπάζες) θα έχουν ειδικό τεµάχιο σφράγισης των πλαϊνών αυτών
(σοκόρων)
Τα υλικά που χρησιµοποιούνται θα προέρχονται από µια κατασκευαστική εταιρεία ανά οµάδα
οµοειδών εργασιών.
Όλα γενικά τα µεταλλικά υλικά, θα είναι ανθεκτικά στην διάβρωση και την οξείδωση από την
επίδραση του περιβάλλοντος και εκέινη των συνδεοµένων υλικών. Όλα αυτά θα είναι σύµφωνα µε τα
αντίστοιχα, κατά περίπτωση, πρότυπα και θα χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή τους.
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Στροφείς, ράουλα κύλισης, µηχανισµοί ανάρτησης και τα συναφή θα έχουν µέγεθος ανάλογο µε την
κατασκευή όπου θα τοποθετηθούν, σύµφωνα µε τους πίνακες του κατασκευαστή τους. Μη
οξειδούµενοι, αυτολιπαινόµενοι, ή λιπαινόµενοι χωρίς να χρειάζεται αποσυναρµολόγησή τους,
αντικαταστάσιµοι µε την µεγαλύτερη δυνατή ευκολία και απλά συνηθισµένα εργαλεία, χωρίς άλλη
επέµβαση στην κατασκευή, µε αφαιρούµενους άξονες και ένσφαιρους τριβείς. Θα είναι γενικά
ανθεκτικοί, αξιόπιστοί, εύκολοι στο χειρισµό, αθόρυβοι και γενικά κατάλληλοι για τις συνθήκες του
έργου.
Τα κλείθρα, θα είναι άριστης ποιότητας, µη οξειδούµενες, αξιόπιστες, εύκολες στο χειρισµό και θα
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του έργου και στο γενικό σύστηµα κελιδιών που θα εγκριθεί. Επίσης θα
ανταποκρίνονται στους κανονισµούς για την πυροπροστασία, τις συνθήκες πανικού, την ασφάλεια,
κλπ.
Μηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος, προτεραιότητας, συγκράτησης φύλλω στην ανοικτή θέση και
λοιπά, θα είναι αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και θα ανταποκρίονται πλήρως στις ανάγκες του έργου και τις
συνθήκες λειτουργίας τους και θα καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισµών που
ισχύουν.
Οι διαστάσεις των κατάλληλων µηχανισµών κλεισίµατος για κάθε θύρα πρέπει να συµφωνούν µε
αυτές που προτείνονται από τον κατασκευαστή της θύρας.
Οι µηχανισµοί επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στο άνω µέρος της θύρας
χρησιµοποιούνται σε θύρες που δεν ανοίγουν µέχρι 180ο και όπου δεν υπάρχει παρακέιµενος τοίχος
για την τοποθέτης µηχανισµού συγκράτησης ή αναστολέα επ’ αυτού.

2.3.2.

Εξαρτήµατα και συσκευές για αυτόµατα ανοιγόµενες συρρόµενες θύρες
SECURIT

Σε περίπτωση τοποθέτησης µηχανισµού αυτόµατου συρόµενου ανοίγµατος τότε η κατακσευή
ακολουθεί τα παρακάτω καθοριζόµενα:
α) Ο µηχανισµός θα στερεώνεται σε οριζόντια µεταλλική δοκό τύπου «γάµµα» ανάλογης διατοµής
εντός κατάλληλα διαµορφωµένου κυτίου κλειστού τύπου κατασκευασµένου από ανοξείδωτη
λαµαρίνα ποιότητας κατά AISI 316.
β) Η πόρτα θα σύρεται σε οδηγό από ειδικό ανθεκτικό προφίλ αλουµινίου µε συνθετική επικάλυψη
για αθόρυβη λειτουργία, και πολλαπλές τροχαλίες σε ρουλµάν µπίλιας.
γ) Η µονάδα οδήγησης του µοτέρ θα είναι κατάλληλη για το βάρος και το µέγεθος του συρόµενου
ανοίγµατος και θα ενεργοποιείται µε νάλογα radars µικροκυµάτων ρυθµιζόµενης εµβέλειας από
1500 έως 2500mm.
δ) Θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας του ανοίγµατος σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος
τουλάχιστον για δύο ώρες µέσω µπαταρίας ενσωµατωµένης στον όλο µηχανισµό. Η θύρα θα
διαθέτει δύο τουλάχιστον φωτοκύτταρα ασφαλείας για έλεγχο κατά την παρεµβολή εµποδίων
και εύχρηστο σύστηµα µόνιµου ανοίγµατος σε περίπτωση κινδύνου.
ε) Ειδικός µηχανισµός ασφαλείας θα ειδοποιεί για το σωστό κλείδωµα της πόρτας, το οποίο θα
εξασφαλίζεται µέσω ηλεκτρονικού κλειδοδιακόπτη µε κλειδί ασφαλείας.
στ) Θα υπάρχει χειριστήριο το οποίο θα ρυθµίζει ή θα τροποποιεί τις παραµέτρους λειτουργίας της
υαλόθυρας (τα΄χυτητα ανοίγµατος – κλεισίµατος, χρόνος παραµονής σε ανοικτή θέση, κλπ.)
καθώς και θα πραγµατοποιεί ακριβή διάγνωση προβλήµατος σε περίπτωση βλάβης και
αυτόµατο έλεγχο της µπαταρίας, µε ειδοποίηση προ της αποφόρτισής της.
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ζ) Θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθµισης χειροκίνητης λειτουργίας, ανοίγµατος µόνο για είσοδο ή
µόνο για έξοδο στο χώρο, µειωµένο αυτόµατο άνοιγµα, µόνιµο άνοιγµα, ειδικό κλείδωµα νυκτός,
κ.α.
η) Οι µηχανισµοί θα είναι τοποθετηµένοι σε ειδικό κουτί εύκολα επισκέψιµο από το συνεργείο
συντήρησης.
θ) Όλα τα εξαρτήµατα ηλεκτρονικά και µη, του εξοπλισµού της υαλόθυρας SECURIT, θα είναι
κατασκευής του ίδιου εργοστασίου, θα εξασφαλίζεται η άριστη συνεργασία και συµβατότητα
µεταξύ τους, και θα παρέχεται η δυνατότητα 24ώρου service.

2.3.3.

∆ιαδικασία έγκρισης ειδικών εξαρτηµάτων

Πριν ο Ανάδοχος παραγγείλει οποιοδήποτε εξάρτηµα, πρέπει να υποβάλει προς έγκριση σχετικό
κατάλογο εις διπλούν στην Υπηρεσία.
α αντίγραφο του καταλόγου των εξαρτηµάτων µε την ονοµασία του εργοστασίου κατασκευής και
τους αντίστοιχους κωδικούς τους.
β πιστοποιητικά επισήµων οργανισµών ελέγχου που έχουν γίνει, για τα εξαρτήµατα που θα
καταπονούνται από την χρήση θυρών.
γ πιστοποιητικά ελέγχων ανοδίωσης όλων των εξαρτηµάτων αλουµινίου.
δ πιστοποιητικά στεγανότητας όλων των ενσωµατούµενων στο δάπεδο µηχανισµών επαναφοράς
και ότι κάθε εξάρτηµα αυθτών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

2.3.4.

Τοποθέτηση εξαρτηµάτων στις θύρες

Ο Ανάδοχος οφείλει µετά την έγκριση από την Υπηρεσία του καταλόγου εξαρτηµάτων να τον
κοινοποιήσει στον Κατασκευαστή που θα πραγµατοποιήσει την θερµική ή χηµική επεξεργασία του
υαλοπίνακα της θύρας ώστε να µεριµνήσει για την εκ των προτέρων διαµόρφωση των οπών και
εγκοπών για την τοποθέτηση των επιλεγµένων εξαρτηµάτων.

2.4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
2.4.1.

Πιστοποιητικό ότι οι υαλοπίνακες των θυρών έχουν υποστεί την πρόσθετη
θερµική ή χηµική επεξεργασία.

Οι θύρες που προκοµίζονται στο Έργο, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό επίσηµου
οργανισµού ελέγχων, ότι πράγµατι έχουν υποστεί την προβλεπόµενη επξεργασία για την
επαύξηση της αντοχής τους σε µηχανικές και θερµικές καταπονήσεις.
Σηµειούται ότι µόνο για τις θύρες, των οποίων η θερµική επεξεργασία γίνεται σε κατακόρυφη θέση,
είναι δυνατόν να ελεγγθεί, εάν είναι ή όχι SECURIT, από τα ίχνη που έχουν παραµείνει στον
υαλοπίνακα από την κατακόρυφη ανάρτηση.

2.4.2.

Επί τόπου δοκιµή για επιβεβαίωση θύρας SECURIT

Στην περίπτωση, που δεν προσκοµίζεται το ως άνω πιστοποιητικό, η Υπηρεσία θα έχει το
δικαίωµα να προβεί σε επί τόπου δοκιµή, έστω κι αν πρόκειται να καταστραφεί η θύρα.
Η δοκιµή αυτή θα γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο NF P 78-304 ή σχετικό πρότυπο ΕΕ σύµφωνα
µε την µέθοδο ελεύθερης πτώσης µεταλικής σφαίρας, που πέφτει από ύψος 1,05m για πάχος
υαλοπίνακα 8mm, 1,20 για πάχος 10mm και 1,30m για πάχος 12mm.
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Σηµειούται ότι υπάρχει δυνατότητα για µη καταστροφικό έλεγχο της θύρας µε την χρήση ειδικών
πολωτικών γραµµικών φίλτρων. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει ο Ανάδοχος να εχει
ενηµερωθεί από ειδικά προς τούτο εργαστήρια για την µεθοδολογία της δοκιµής.

2.4.3.

Έλεγχος της επεξεργασίας των ακµών της θύρας

Οι ακµές των θυρών που θα προσκοµισθούν στο έργο θα πρέπει να είναι τριγωνικά κοµµένες
(µπιζουτάρισµα), οι δε νέες δηµιουργηµένες ακµές θα είναι στρογγυλεµένες και οι νέες επιφάνειες
τελείως λειασµένες.

2.4.4.

Έλεγχος παρουσίας ελαττωµάτων στην υαλόθυρα

∆εδοµένου ότι για την µορφοποίηση των θυρών χρησιµοποιούνται κρύσταλλα άριστης ποιότητας,
δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται τα συνήθη ελαττώµατα των υαλοπινάκων.

2.4.5.

Έλεγχος πάχους υαλοπίνακα

Το πάχος του υαλοπίνακα προκύπτει από τον µέσο όρο των µετρήσεων που γίνονται στο µέσο της
κάθε πλευράς µε παχύµετρο και µε ακρίβεια 1/100 mm.
Το µετρηθέν πάχος, δεν θα πρέπει να παρουσιάζει διαφορά του ονοµαστικού ± 0,3mm.

2.4.6.

Έλεγχος επιπεδότητας υαλοπίνακα θύρας SECURIT

Πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την παράγραφο 4.2.2 της παρούσας ΠΕΤΕΠ.

2.5. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστή.
Τα υλικά πρέπει να προστατεύονται στο εργοστάσιο κατασκευής, κατά τη µεταφορά τους στο
εργοτάξιο και στους χώρους αποθήκευσης, µέχρι κάθε στοιχείο να τοποθετηθεί και να στερεωθεί
στη θέση του.
Οι υαλόθυρες µεταφέρονται σε ειδικές συσκευασίες µε πυραµοειδή πυρήνα στο µέσον µε ελάχιστη
κλίση προς τα µέσα (3-6ο). Μεταξύ των υαλοθυρών τοποθετείται διαχωριστικό αφρώδες χαρτί, ξύλο
ή µαλακό υλικό. Θα φυλάσσονται µε τον ίδιο τρόπο, µσχεδόν κατακόρυφες σε ξηρό αεριζόµενο και
στεγασµένο χώρο, που να παρέχει ασφάλεια από την εν γένει δραστηριότητα του Έργου και θα
µεταφέρονται κατά τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού τους στα σηµεία της
τελικής θέσης τους. Είναι απολύτως απαγορευτική η επαφή τους κατά την µεταφορά και
τοποθέτηση µε µέταλλο, πέτρα ή ,µπετόν. Επίσης είναι απαγορευτική η επαφή τους µε αλκαλικά
υλικά.
Πρέπει να αποφεύγεται η συσσώρευση θερµότητας στις στοιβαγµένες υαλόθυρες. Γι’ αυτόν τον
λόγο, είναι απαραίτητο, να στοιβάζονται µε ενδιάµεσο αεριζόµενο κενό πάχους 10mm
τοιυλάχιστον. Αυτό το µέτρο είναι απολύτως απαραίτητο όταν πρόκειται για θερµοµονωτικούς
υαλοπίνακες και τούτο ανεξάρτητα θέσης αποθήκευσης. Η αποθήκευση κάτω από την επίδραση
του ήλιου πρέπει πάντοτε να αποκλείεται, έστω και αν η στοίβα σκεπάζεται µε καραβόπανα, γιατί
τότε η συσσώρευση της θερµότητας γίνεται πολύ έντονη.
Για την διευκόλυνση του ελέγχου και της εργασίας τοποθέτησης κάθε υαλόθυρα οφείλει να φέρει
αυτοκόλλητη αφαιρετή ετικέτα µε κωδικό αριθµό αντίστοιχο του κουφώµατος, της κάσας ή του
χώρου στον οποίο τοποθετείται.
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3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

3.1. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης των υαλοθυρών SECURIT θα εκτελεστούν από έµπειρα
και εξειδικευµένα συνεργεία και υπό την καθοδήγηση τεχνικού µε εµπειρία σε παρόµοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα:
α) να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ).
γ) να διαθέτουν όλο τον απαιτούµενο για την εργασία εξοπλισµό και εργαλεία, δηλαδή: εξοπλισµό
µεταφοράς υλικών, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και µηχανοκίνητα, κινητά ικριώµατα και σκάλες,
όλα σε άριστη λειτουργικά κατάσταση. Τα συνεργεία θα διατηρούν τα εργαλεία καθαρά και σε
καλή κατάσταση και τυχόν ελλείψεις τους θα αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση.
δ) να συµµορφώνονται µε τις εντολές της Επίβλεψης.

3.2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η τοποθέτηση των υαλοθυρών SECURIT µπορεί να γίνει µόλις ολοκληρωθούν όλες οι οικοδοµικές
εργασίες, προχωρούν οι χρωµατισµοί, έχει καθαριστεί η περιοχή από κάθε υπόλειµµα των
προηγούµενων εργασιών, και το επιτρέπει ο επιβλέπων.

3.3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Ο Ανάδοχος ελέγχει τις διαστάσεις και τα πάχη των κατασκευαστικών σχεδίων, ώστε όταν οι
υαλόθυρες SECURIT τοποθετηθούν να µην αφήνουν κενά πλέον των προβλεποµένων και να
εφαρµόζουν σωστά.
Πριν από οποιαδήποτε εργασία τοποθέτησης των υαλοθυρών SECURIT ο Ανάδοχος ελέγχει τη
σταθερότητα και την ευθυγράµµιση των κουφωµάτων σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ των
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ και την παρούσα. Σε περίπτωση ατελειών ή κακοτεχνιών ο Ανάδοχος
υποχρεούται να τις αποκαταστήσει

3.4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Ο συντονισµός παράπλευρων εργασιών αποτελεί µέρος της ευθύνης του εργολάβου των
κουφωµάτων.

3.5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Οι υαλόθυρες SECURIT έχουν συνήθως τις παρακάτω τυπικές µορφές:
α) Μονόφυλλες ή δίφυλλες ανοιγόµενες µε ή χωρίς σταθερά µέρη και φεγγίτες.
β) Μονόφυλλες ή δίφυλλες παλινδροµικές µε ή χωρίς σταθερά µέρη και φεγγίτες.
γ) Πόρτες φυσαρµόνικα.
δ) Τετράφυλλες συρτές µε ή όχι σταθερό επάνω µέρος.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, ως προς την επιλογή
των κατάλληλων υλικών.
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Όλες οι διαστάσεις θα λαµβάνονται επί τόπου. Οι παραγγελίες των υλικών θα γίνονται βάσει
πραγµατικών µεγεθών και ποσοτήτων και όχι από τα σχέδια. Κατά τη λήψη των διαστάσεων θα
ελέγχονται τα πλαίσια και οι πατούρες εφόσον απαιτούνται για την τοποθέτησή τους η
παραλληλότητα και οριζοντιότητα δαπέδου και οροφής οικοδοµικών στοιχείων όταν η θύρα δεν
αποτελέι µέρος υάλινης επιφάνειας όπως επίσης η παραλληλότητα και οριζόντια δαπέδου και
υάλινων στοιχείων πάνω από τη θύρα. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τις διαστάσεις κοπής των
φύλλων των θυρών σύµφωνα µε την παράγραφο 4.2.3.
Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για τη σωστή κοπή των υαλοθυρών SECURIT. Η κοπή θα
γίνεται µε προσοχή ώστε τα κοµµένα άκρα να βρίσκονται µέσα στις προβλεπόµενες ανοχές να είναι
ευθύγραµµα, να µην έχουν γρέζια ούτε τριχοειδείς ρηγµατώσεις.
Στα κρύσταλλα SECURIT, η πρόβλεψη οπών και εγκοπών για την υποδοχή εξαρτηµάτων γίνεται
κατά την κατασκευή του κρυστάλλου και πριν αυτό σκληρυνθεί, διότι µετά την κατασκευή τα
κρύσταλλα αυτά δεν επιδέχονται κοπή. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει
προβλέψει τις θέσεις αυτές πριν την παραγγελία του κρυστάλλου. Σε αντίθετη περίπτωση η
δαπάνη ανακατασκευής του κρυστάλλου βαρύνει τον ίδιο.
Κατά την διάνοιξη οπών στις υαλόθυρες λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
α) Η µικρότερη διάµετρος της οπής είναι ίση µε το πάχος της υάλου.
β) Η µεγαλύτερη διάµετρος οπής είναι ίση µε το 1/3 της µικρότερης διάστασης του φύλλου της
υάλου.
γ) Η θέση των οπών, οι ακµές της υάλου και οι γωνίες της υάλου εξαρτώνται από την λεπτότητά
της, τις συνολικές διαστάσεις, το σχήµα του φύλλου και τον αριθµό και το µέγεθος των οπών.
δ) Ορθογώνια ανοίγµατα µέσα στο σώµα της υάλου πρέπει να κόβονται µε ελάχιστο γωνιακό
«radius» ίσο µε το πάχος της υάλου.
Μεταξύ των υαλοπινάκων SECURIT και της κάσας, καθώς και µεταξύ των φύλλων, αφήνεται κενό
από 5 έως 7 mm, εκτός εάν ο κατασκευαστής καθορίζει άλλως. Για την κάλυψη αυτών των κενών
χρησιµοποιούνται λεπτές διατοµές αλουµινίου µε ψήκτρες (βουρτσάκια), που περιορίζουν στο
ελάχιστο τα µειονεκτήµατα των υποχρεωτικών κενών.
Για τις υαλόθυρες SECURIT που τοποθετούνται σε µεγάλες επιφάνειες βιτρινών πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα στη σηµείωση 2 της παραγράφου 2.3, ως και τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 3 του συνηµµένου στην ΠΕΤΕΠ 03-08-07-01 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.
Για την τοποθέτηση αυτοµάτως ανοιγοµένων συρρόµενων θυρών SECURIT βλέπε παράγραφο
2.3.2 της παρούσης.

3.6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Οι υαλόθυρες SECURIT κατά την διάρκεια της κατασκευής, θα προστατεύονται από τις
δραστηριότητες στο εργοτάξιο (π.χ. τυχαία χτυπήµατα).
Μετά την τοποθέτησή τους στο έργο θα σηµαίνονται µε χρωµατιστές αυτοκόλλητες ταινίες ή
κατάλληλα χρώµατα (χρήση χρωµάτων µε αλκαλική βάση, π.χ. άσβεστος δεν επιτρέπεται) ώστε να
αποφεύγονται ατυχήµατα από όσους κυκλοφορούν στο έργο.
Θα λαµβάνονται όλες οι προφυλάξεις ώστε οι κατασκευές να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση
και καθαρές µέχρι την παράδοση του έργου. Υαλόθυρες SECURIT λερωµένες, σπασµένες και
γενικά ελαττωµατικές δεν γίνονται δεκτές.
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4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Καθηµερινά θα διενεργείται έλεγχος από την Επίβλεψη ότι υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ και ότι οι υαλόθυρες δεν αποκλίνουν από τις καθοριζόµενες
διαστάσεις και ανοχές.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση της Υπηρεσίας για επιθεώρηση
των εργασιών στους χώρους τοποθετήσεως των υαλοθυρών SECURIT.
Κατά την προσκόµιση των υαλοθυρών SECURIT η Υπηρεσία ελέγχει την ύπαρξη των σχετικών
πιστοποιητικών και τις περιεχόµενες σε αυτά πληροφορίες: όπως αναφέρονται στις παραγράφους
2.3.2 και 2.4 της παρούσης ΠΕΤΕΠ.
Μετά την τοποθέτηση των υαλοθυρών η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία σύµφωνα µε
τη µελέτη, το παρόν, και τις εντολές της και συγκεκριµένα ως προς τα ακόλουθα:
α) τη σωστή στερέωση των υαλοθυρών, των µηχανισµών υποδοχής τους, καθώς και τα
επιβαλλόµενα κενά.
β) τη συµφωνία των επιλεγµένων υαλοπινάκων µε τις απαιτήσεις του έργου όσον αφορά στη
διαφάνεια, στην ηµιδιαφάνεια (translucence), στη διάχυση (diffusion) και στην αντοχή.
γ) εάν παρουσιάζουν χρωµατικές διαφορές µεταξύ τους οι χρωµατιστοί υαλοπίνακες (δεν πρέπει
να παρουσιάζουν).
δ) τον ορθογωνισµό των υαλοπινάκων, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.2-3 της παρούσης ΠΕΤΕΠ.

4.2. ΑΝΟΧΕΣ
1. Ανοχές στα πάχη
Για πόρτες µε πάχη 8,10 ή 12mm οι ανοχές επιτρέπεται να είναι ±0,3mm.
2. Ανοχές στα βέλη
•

Ορισµός βέλους: είναι η µέγιστη απόκλιση µεταξύ ευθύγραµµης απαραµόρφωτης ράβδου
και κοίλης επιφάνειας – Χαρακτηρίζει την έλλειψη επιπεδότητας του εξεταζόµενου
υαλοπίνακα SECURIT. Εξαρτάται από το πάχος του υαλοπίνακα τις διαστάσεις και του
µήκους/πλάτους.

•

Μέτρηση βέλους: για την µέτρηση του βέλους, τοποθετείται κατακόρυφα κατά την
µεγαλύτερη του πλευρά επί δύο τάκων σύµφωνα µε το σχήµα.

Σχήµα 1
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Ελέγχεται η επιπεδότητα µε µετρήσεις στις τέσσερις πλευρές και στις δύο διαγώνιους. Η
µέγιστη απόκλιση όπως ορίσθηκε προηγούµενα, εκφραζόµενη σε mm και διαιρούµενη µε τις
διαστάσεις των έξι προηγούµενων µεγεθών σε m δίδει το βέλος σε mm ανά m.
•

Μέγιστη τοµή παραδεκτού βέλους: Το βέλος καµπυλότητας και κύρτωσης που µετριέται
στις έξι παραπάνω διαστάσεις όπως προηγούµενα αναφέρεται δεν θα πρέπει να είναι
µεγαλύτερο των 2mm.

3. Ανοχές στις διστάσεις κοπής
Οι διαστάσεις κοπής των υαλοπινάκων πριν από την θερµική ή χηµική επεξεργασία τους για
την επαύξηση των µηχανικών και θερµικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε
να είναι δυνατόν να εγγραφεί και περιγραφεί σε δυο ορθογώνια όπως στο επόµενο σχήµα.

Σχήµα 2

Με µηδενική ανώτερη απόκλιση και ελάχιστη απόκλιση 3mm
4. Ανοχές στις κυλινδρικές οπές που πργαµατοποιούνται πριν από τη θερµική ή χηµική
επεξεργασία
−

Για διάµετρο ≤50mm ανοχή +1 0 mm

−

Για διάµετρο µεταξύ 50 και 100mm ανοχή + 2 0 mm

5. Ανοχές στις αποστάσεις των κέντρων των οπών από τις ακµές: ±2mm.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα:
α) να συµµορφώνονται στην οδηγία 92/57/EE, «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας
προσωρινών και κινητών Εργοταξίων», και στην Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και
ασφάλειας (Π.∆. 778/80, Π.∆. 399/94, Π.∆. 105/95, Π.∆. 16/96, Π.∆. 17/96, Π.∆. 90/99, Π.∆.
159/99 , κ.λπ.).
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β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ). ∆ηλαδή:
•

Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή
αντοχής σε διάτρηση.

•

Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks
-- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.

•

Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -Κράνη προστασίας.

•

Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2.
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004).

Κατά την λειτουργία των ηλεκτρικών εργαλείων και των εργαλείων χειρός, λαµβάνονται τα
παρακάτω µέτρα:
α) Τα φορητά ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να λειτουργούν γενικά σε χαµηλή τάση, για να
αποφεύγεται όσο το δυνατόν ο κίνδυνος θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας.
β) Τα αιχµηρά εργαλεία όταν δεν χρησιµοποιούνται και κατά την διάρκεια της µεταφοράς τους,
πρέπει να βρίσκονται σε θήκες, προστατευτικά καλύµµατα, κουτιά ή άλλους κατάλληλους
κλωβούς.
γ) Μόνον εργαλεία µη σπινθηριστικά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε ή κοντά σε περιβάλλον µε
εύφλεκτη ή εκρηκτική σκόνη ή ατµούς.

5.2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Καθόλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης υαλοθυρών SECURIT, τον έλεγχο και
την αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο
εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής και τοποθέτησης, θα αποµακρύνονται τα υλικά που
περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώµατα, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα
παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση των εργασιών που περιλαµβάνονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ γίνεται σύµφωνα µε τα
καθορισµένα στα συµβατικά τεύχη του έργου, µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα των Ενιαίων
Αναλυτικών Τιµολογίων του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
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