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Αεραγωγοί από Μεταλλικά Φύλλα

1.

ΠΕΤΕΠ

04-07-01-01

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ έχει ως αντικείµενο την κατασκευή και τοποθέτηση αεραγωγών από
µεταλλικά φύλλα για την διαµόρφωση εγκαταστάσεων κλιµατισµού και αερισµού.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που ενσωµατώνονται στα δίκτυα αεραγωγών είναι τα παρακάτω:
•

αεραγωγοί ορθογωνικής διατοµής από γαλβανισµένα χαλυβδόφυλλα

•

αεραγωγοί κυκλικής διατοµής από γαλβανισµένα χαλυβδόφυλλα

•

διαφράγµατα ρύθµισης ροής (volume dampers) ή διαχωρισµού (split dampers):
-

πολύφυλλα

-

µιας πτέρυγας

•

αποµονωτικά διαφράγµατα

•

διαφράγµατα πυρασφάλειας (fire dampers)

•

στόµια

•

ειδικά τεµάχια για την προσαρµογή των αεραγωγών στην διάταξη του χώρου (καµπύλες,
αλλαγή διατοµής, διακλαδώσεις κ.λπ.)

•

στηρίγµατα από µορφοσίδηρο

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά κατασκευής των δικτύων αεραγωγών από µεταλλικά φύλλα θα προέρχονται από
βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά
ISO 9000:2000, από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωµατούµενα υλικά και συσκευές στην εγκατάσταση, θα ακολουθούν τα εξής πρότυπα:

EN 1505:1997

ΠΕΤΕΠ:04-07-01-01

Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with
rectangular cross section - Dimensions -- Αερισµός κτιρίων.
Αεραγωγοί από µεταλλικά φύλλα και εξαρτήµατα ορθογωνικής
διατοµής. ∆ιαστάσεις.
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EN 1506:1997

Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with
circular cross-section - Dimensions -- Αερισµός κτιρίων. Αεραγωγοί
από µεταλλικά φύλλα και εξαρτήµατα κυκλικής διατοµής. ∆ιαστάσεις.

EN 12237:2003

Ventilation for buildings - Ductwork - Strength and leakage of circular
sheet metal ducts -- Αερισµός κτιρίων - ∆ίκτυο αεραγωγών - Αντοχή
και στεγανότητα κυκλικών αγωγών από µεταλλικά ελάσµατα

EN 1366-1:1999

Fire resistance tests for service installations - Part 1: Ducts -- ∆οκιµές
πυραντίστασης για βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Μέρος 1: Αεραγωγοί.

Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα φέρουν σήµανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Τα προς ενσωµάτωση υλικά θα µεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο µετά
προσοχής, για την αποφυγή κακώσεων, οποιωνδήποτε παραµορφώσεων και στρεβλώσεων
ή/και φθορών που τους καθιστούν ακατάλληλους για την προσαρµογή και στήριξή τους στα
δοµικά στοιχεία. Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε χώρο αποθήκευσης
προστατευµένο από υγρασία, σκόνη, οικοδοµικά υλικά (σοβάδες, ασβέστη, χρώµατα κ.λπ.) και
λοιπούς παράγοντες που πιθανόν θα τους προκαλούσαν διαβρώσεις και φθορές.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η εγκατάσταση των αεραγωγών θα γίνεται από εξειδικευµένο συνεργείο υπό την επίβλεψη
έµπειρων τεχνικών.

3.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
Οι αεραγωγοί θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε την ΤΟΤΕΕ 2423/1986 και τα δεδοµένα
(STANDARDS) κατασκευής αεραγωγών της A.S.H.R.A.E. (American Society of Heating
Refrigerating and Air - Conditioning Engineers) και της S.M.A.C.N.A. (Sheet Metal and Air
Conditioning National Association Industries των ΗΠΑ).
Θα εφαρµόζονται επακριβώς οι διαστάσεις και η διαµόρφωση των αεραγωγών που
προβλέπονται από την Μελέτη, η δε τοποθέτησή τους ως προς τα λοιπά οικοδοµικά στοιχεία
του κτιρίου, οι θέσεις των στοµίων, η διάταξη των στηριγµάτων και τα απαιτούµενα ανοίγµατα
στα οικοδοµικά στοιχεία (όπου αυτό επιτρέπεται) για την διέλευση των αεραγωγών θα είναι
σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών.

3.2.1.

Αεραγωγοί ορθογωνικής διατοµής (χαµηλής ταχύτητας)

Οι αεραγωγοί ορθογωνικής διατοµής θα κατασκευάζονται από γαλβανισµένα χαλυβδόφυλλα.
Μετά την εκτέλεση της αναδίπλωσης για την διαµόρφωσή τους δεν θα εµφανίζεται ουδεµία
αποκόλληση του στρώµατος γαλβανίσµατος.
Το πάχος της λαµαρίνας, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την Μελέτη, θα καθορίζεται
από την µεγαλύτερη διάσταση της διατοµής του αεραγωγού σύµφωνα µε τον πίνακα 3.1. Για
την ενίσχυση της ακαµψίας των αεραγωγών, όταν η µέγιστη διάστασή τους ξεπερνά τα 45 cm,
θα στραντζάρονται χιαστί σε όλες τις πλευρές.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1
Μέγιστη διάσταση αεραγωγού
(mm)

Πάχος λαµαρίνας
(mm)

µέχρι 300

0,60

από 301 µέχρι 750

0,80

από 751 µέχρι 1200

1.00

από 1201 και άνω

1,25

Αεραγωγοί των οποίων η µεγαλύτερη διάσταση είναι άνω του 1,50 m θα φέρουν ενισχύσεις από
σιδηρογωνίες σε όλες τις πλευρές τους.
Όλοι οι αεραγωγοί θα είναι ανθεκτικής και στεγανής κατασκευής. Τα αρµοκάλυπτρα (συρτάρια)
που θα χρησιµοποιούνται θα αποτελούνται από ελάσµατα µε πάχος µεγαλύτερο από αυτό της
λαµαρίνας των αεραγωγών. Απαγορεύονται συνδέσεις των στοιχείων των αεραγωγών µε
λαµαρινόβιδες. Οι συνδέσεις των διαφόρων τεµαχίων των αεραγωγών µεταξύ τους θα
διαµορφώνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΤΟΤΕΕ - 2423/86 ή/και τα σχέδια
λεπτοµερειών της Μελέτης.
Οι κατά µήκος συνδέσεις των ελασµάτων των αεραγωγών θα είναι διαµορφωµένες µε διπλή
αναδίπλωση (διπλοθηλύκωµα). Για τις εγκάρσιες συνδέσεις και ενισχύσεις των επίπεδων
τοιχωµάτων έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στον πίνακα 3.2 (εκτός εάν προβλέπεται
διαφορετικά στα σχέδια λεπτοµερειών της Μελέτης).
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2
Μέγιστη διάσταση

Σύνδεση

Ενίσχυση

µέχρι 0,60 m

Με συρτάρι

Καµµία

µέχρι 1,00 m

Με συρτάρι

Πλαίσιο από σιδηρογωνίες
30x30x3 mm σε απόσταση
1,00 m από την σύνδεση

µέχρι 1,50 m

Με φλάντζες από σιδηρογωνίες
35x35x4 mm µε κοχλίες Φ1/4" µε
γαλβανισµένα περικόχλια και
"γκρόβερ" ανά 15 cm.

Πλαίσιο από σιδηρογωνίες
35x35x4 mm σε απόσταση
1,00 m από την σύνδεση.

µέχρι 2,50 m

Με φλάντζες από σιδηρογωνίες
45x45x4 mm ανά 2,00 m.

Πλαίσιο από σιδηρογωνίες
45x45x4 mm σε απόσταση
1,00 m από την σύνδεση.

Αεραγωγοί µεγάλης πλευράς πάνω από 75 cm δεν θα κατασκευάζονται σε τµήµατα µήκους
άνω των 1,20 m. Οι αεραγωγοί µικρής διατοµής είναι δυνατόν να συνδέονται µε φλάντζες από
σιδηρογωνίες 25x25x3 mm για να υπάρχει η δυνατότητα αποσυναρµολόγησής τους.
Σε περίπτωση µετασχηµατισµού της διατοµής του αεραγωγού η κλίση των πλευρών δεν θα
υπερβαίνει το 1:7 στις διαστολές και το 1:4 στις συστολές. Γενικά οι αυξοµειώσεις διατοµών θα
γίνονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΤΟΤΕΕ 2423/86.
ΠΕΤΕΠ:04-07-01-01
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Στήριξη - Ανάρτηση
Οι αεραγωγοί κατά την οριζόντια διαδροµή τους θα αναρτώνται από την οροφή µε κοχλιωτές
ράβδους (ντίζες) και µε εγκάρσιες σιδηρογωνίες. Οι ντίζες θα στερεώνονται στην οροφή µε
µεταλλικά εκτονωτικά βύσµατα. Απαγορεύεται αυστηρά η στερέωση των ελασµάτων
αναρτήσεως στον χαλύβδινο οπλισµό του σκυροδέµατος. Μεταξύ αεραγωγού και σιδηρογωνιών
θα παρεµβάλλονται ελαστικά παρεµβύσµατα απόσβεσης κραδασµών και προστασίας της
µόνωσης (στην περίπτωση µονωµένων αεραγωγών).
Τα µεγέθη των εγκάρσιων σιδηρογωνιών και των ράβδων ανάρτησης θα είναι σύµφωνα µε τον
πίνακα 3.3.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3

Μέγιστη διάσταση
αεραγωγού

Ράβδοι
Ανάρτησης

Εγκάρσιες
Σιδηρογωνίες

Μέγιστη επιτρεπόµενη
απόσταση µεταξύ οριζόντιων
στηριγµάτων - αναρτήσεων

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

έως 400

6

30x30x3

3000

από 410 έως 1000

6

40x40x3

2500

από 1010 έως 1600

6

40x40x4

2500

από 1610 έως 2000

8

40x40x4

1800

από 2010 και πάνω

10

50x50x5

1800

Για αεραγωγούς κατακόρυφων διαδροµών η στήριξη θα γίνεται µε σιδηρογωνίες 40x40x4 mm,
των οποίων η απόσταση δεν θα υπερβαίνει τα 2 m. Η στήριξη των αεραγωγών θα γίνεται µέσω
παρεµβυσµάτων απόσβεσης κραδασµών για την αποφυγή µεταφοράς θορύβου δια µέσου του
δικτύου σε ολόκληρο το κτίριο.
Τα στηρίγµατα των αεραγωγών από µορφοσίδηρο θα προστατεύονται από διάβρωση µε διπλή
στρώση αντισκωριακού χρώµατος (γραφιτούχου µινίου) ή αναλόγου. Η επίστρωση θα γίνεται
µετά από πλήρη και επιµεληµένο καθαρισµό των επιφανειών και πριν από την τελική
συναρµογή τους µε τους αεραγωγούς, ώστε να προστατευτεί και η επιφάνεια που επικαλύπτεται
από τα ελάσµατα των αεραγωγών µετά τη συναρµογή.
Επισηµαίνονται επίσης τα εξής:
•

Απαγορεύεται η έµµεση στήριξη ή ανάρτηση από τους αεραγωγούς άλλων εγκαταστάσεων
(ηλεκτρολογικά, υδραυλικά κ.λπ.) ή λοιπών οικοδοµικών στοιχείων (ψευδοροφές,
ψευδοπατώµατα κ.λπ.) και το αντίστροφο, δηλαδή η έµµεση στήριξη των αεραγωγών σ’
αυτά.

•

Απαγορεύεται η διάτρηση των αεραγωγών για την στήριξή τους (πέρασµα της ντίζας µέσα
από τον αεραγωγό).

Ειδικές διατάξεις
•
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Στις θέσεις του δικτύου αεραγωγών που προβλέπονται από την Μελέτη θα παρεµβάλλονται
διαφράγµατα (dampers) ρύθµισης ή διαχωρισµού της ποσότητας του αέρα ή αποκλεισµού
της ροής (διακοπής).

ΠΕΤΕΠ:04-07-01-01

•

Τα διαφράγµατα πυροπροστασίας (Fire Dampers) θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
καταλληλότητας αναγνωρισµένου φορέα και θα τοποθετούνται στις θέσεις που
προβλέπονται από την Μελέτη και κατ’ ελάχιστον (ακόµη και αν δεν προβλέπονται από την
Μελέτη) στις θέσεις διέλευσης µεταξύ γειτονικών πυροδιαµερισµάτων.

•

Τα τµήµατα στροφής (γωνίες) των αεραγωγών θα είναι καµπύλα, µε ακτίνα καµπυλότητας
ίση µε την διάσταση του αεραγωγού κατά την φορά στροφής και θα φέρουν οδηγά πτερύγια
(εφαρµογή ΤΟΤΕΕ 2423/86). Όταν το επιβάλλουν αρχιτεκτονικοί λόγοι, επιτρέπεται η
κατασκευή µικρότερης ή και µηδενικής ακτίνας καµπυλότητας, µε την προϋπόθεση ότι θα
τοποθετηθούν οδηγά πτερύγια στροφής διπλής ακτίνας καµπυλότητας (µε µεταβαλλόµενο
πάχος).

•

Στις θέσεις που προβλέπεται δυνατότητα αποσυναρµολόγησης (π.χ. κρίσιµα σηµεία
διελεύσεως από τοιχία, µπετόν κ.λπ.), τα στοιχεία των αεραγωγών θα φέρουν ζεύγος
φλαντζών από σιδηρογωνία (σύµφωνα µε τα ανωτέρω) µε κατάλληλο παρέµβυσµα
στεγανότητας.

•

Επιτρέπεται και η κατασκευή κυλινδρικών αεραγωγών χαµηλής ταχύτητας, ισοδύναµης
διατοµής µε τους ορθογώνιους.

•

Συνιστάται οι αγωγοί να φέρουν αυτοκόλλητες πινακίδες ενδείξεως της λειτουργίας
(προσαγωγής - απαγωγής) και της φοράς ροής του αέρα.

3.2.2.

Αεραγωγοί κυκλικής διατοµής (υψηλής ταχύτητας)

Οι αεραγωγοί κυκλικής διατοµής (υψηλής ταχύτητας) θα είναι εργοστασιακής προέλευσης,
ελικοειδούς ραφής, από γαλβανισµένα χαλυβδόφυλλα πάχους σύµφωνα µε τον ακόλουθο
πίνακα (εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην Μελέτη).
∆ιάµετρος αεραγωγού
(mm)

Πάχος ελάσµατος
(mm)

Έως 300

0,80

301 έως 750

0,90

751 έως 1200

1,00

1201 έως 1800

1,10

1801 έως 2500

1,25

Οι συνδέσεις των κυκλικών αεραγωγών θα γίνονται µε εισχώρηση του ενός τµήµατος µέσα στο
άλλο, µε επικάλυψη τουλάχιστον 50 mm κατά την φορά της ροής του αέρα. Η στεγάνωση των
συνδέσεων θα εξασφαλίζεται µε ελαστικό δακτύλιο από σκληρό καουτσούκ ή άλλο ανάλογο
υλικό, σταθερά προσαρµοσµένο στο χείλος του προς ενσφήνωση άκρου.
Τα ειδικά τεµάχια των αεραγωγών κυκλικής διατοµής (καµπύλες, ταυ, σταυροί κ.λπ.) θα είναι
επίσης εργοστασιακής προέλευσης, από ελάσµατα συνεχούς ηλεκτροσυγκόλλησης,
γαλβανισµένα εν θερµώ µετά την κατασκευή τους.
Οι συνδέσεις των αεραγωγών µε τα ειδικά τεµάχια αλλαγής διευθύνσεως ή διακλάδωσής τους
θα γίνονται επίσης µε εισχώρηση του ενός εντός του άλλου.
Οι κυκλικοί αεραγωγοί διαµέτρου άνω των 1000 mm θα φέρουν ενισχύσεις από δακτύλιο
σιδηρογωνίας 35x35x3 mm ανά 2,0 m.
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Ειδικές διατάξεις
Για την στήριξη - ανάρτηση των αεραγωγών καθώς και την αντιδιαβρωτική προστασία τους
ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και στην προηγούµενη παράγραφο.
Τα τµήµατα στροφής (καµπύλες) των αεραγωγών θα διαµορφώνονται µε ελάχιστη ακτίνα
καµπυλότητας (του εσωτερικού της καµπύλης) ίση προς την ηµιδιάµετρο του αεραγωγού.
Τα τµήµατα διακλάδωσης (ταυ, “Υ” κ.λπ.) των αεραγωγών θα είναι κωνικής διαµόρφωσης µε
γωνία διακλάδωσης 45º.

3.2.3.

∆ιαφράγµατα ρύθµισης - διαχωρισµού - αποκλεισµού ροής

Η διαφυγή αέρα µέσα από τα διαφράγµατα παντός τύπου, όταν είναι πλήρως κλειστά, δεν θα
υπερβαίνει το 5% της ονοµαστικής παροχής του αεραγωγού. Τα διαφράγµατα θα φέρουν
στήριγµα σταθεροποίησης και δείκτη της θέσης των πτερύγιων και θα είναι εργοστασιακής
κατασκευής.
Τα διαφράγµατα µπορεί να είναι χειροκίνητα (αρχική ρύθµιση κατά την εγκατάσταση) ή
ηλεκτροκίνητα (συνεχούς ρυθµίσεως).
Κατά την εγκατάσταση των διαφραγµάτων εφιστάται η προσοχή στα ακόλουθα:
i. Ακριβής εφαρµογή για να µην πάλλονται τα πτερύγια και δηµιουργούν θορύβους, που µέσω
του δικτύου των αεραγωγών µεταφέρονται στο κτίριο.
ii. Τοποθέτηση στον µηχανισµό χειρισµού των ενδείξεων ΑΝΟΙΧΤΟ - ΚΛΕΙΣΤΟ για την
εποπτεία των ρυθµίσεων (αυτοκόλλητες πινακίδες που πρέπει να συνοδεύουν τον
εξοπλισµό).
Γενικώς τα διαφράγµατα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α. Μονόφυλλα ∆ιαφράγµατα (ενός πτερυγίου)
Θα είναι κατασκευασµένα από έλασµα πάχους τουλάχιστον 1,6 mm και εν γένει κατάλληλα
για αεραγωγούς µικρής διατοµής (πλευράς έως 400 mm).
Το ένα άκρο του άξονα του διαφράγµατος θα φέρει ρουλεµάν, ενώ το άλλο θα εκτείνεται έξω
από το περίβληµα και θα καταλήγει σε χειρολαβή.
β. Πολύφυλλα ∆ιαφράγµατα
Τα ρυθµιστικά διαφράγµατα της κατηγορίας αυτής αποτελούνται από µια σειρά αντίθετων ή
οµόρροπων πτερυγίων από φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας και φέρουν στις ακµές
παρέµβυσµα στεγάνωσης στην κλειστή θέση.
Η σύνδεση µε τον αεραγωγό θα γίνεται µε πλαίσιο από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε
κατάλληλα διαµορφωµένες άκρες.
∆ίπλα σε κάθε πολύφυλλο διάφραγµα θα υπάρχει θυρίδα επιθεώρησης.
Όλα τα εξαρτήµατα της διάταξης θα είναι γαλβανισµένα.
•

Αποµονωτικά ∆ιαφράγµατα
Για τα διαφράγµατα αυτά ισχύουν οι απαιτήσεις που αφορούν στα πολύφυλλα διαφράγµατα.
Θα περιλαµβάνουν ελατήρια που θα εξασφαλίζουν το ερµητικό κλείσιµο των πτερυγίων κατά
την ενεργοποίησή τους.
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3.3. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του δικτύου αεραγωγών και πριν από την γενική δοκιµή
της εγκατάστασης θα γίνεται επιθεώρηση των αεραγωγών προκειµένου να διαπιστωθούν τα
ακόλουθα:
•

Η καλή λειτουργία όλων των διαφραγµάτων και διατάξεων ρύθµισης της παροχής και ροής
του αέρα.

•

Οι πιθανές διαρροές αέρα. Σε περίπτωση αστοχίας, για την στεγανοποίηση των αεραγωγών
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ταινία αλουµινίου, κατάλληλη µαστίχη ή παρέµβυσµα.

•

Η σωστή τοποθέτηση των στοµίων, µονάδων ανεµιστήρων και λοιπών συσκευών.

•

Η σωστή στήριξη των αεραγωγών προς αποφυγή κραδασµών και θορύβου στο κτίριο.

•

Η σωστή λειτουργία των αρχιτεκτονικών στοιχείων (ψευδοροφές, ψευδοπατώµατα κ.λπ.) σε
σχέση µε τους αεραγωγούς.

Πριν από την τελική δοκιµή, οι αεραγωγοί θα καθαρίζονται από τυχόν σκόνες και λοιπούς
ρύπους που έχουν συγκεντρωθεί κατά την κατασκευή στο εσωτερικό τους. Για τον σκοπό αυτό
θα ανοίγουν όλα τα διαφράγµατα και θα τίθενται σε λειτουργία όλοι οι ανεµιστήρες της
εγκατάστασης για περίοδο τουλάχιστον 30 min. Η διάρκεια καθαρισµού (φύσηµα) θα
παρατείνεται εφόσον από τα στόµια εξακολουθεί να βγαίνει σκόνη.
Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισµού των αεραγωγών θα καθαρίζονται µε επιµέλεια τα στόµια
προσαγωγής και θα γίνεται η αρχική ρύθµιση των διαφραγµάτων.
Η τελική ρύθµιση θα γίνεται κατά την τελική δοκιµή των αεραγωγών.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ
•

Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωµατούµενων υλικών.

•

Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κατασκευαστή κ.λπ.)
ενσωµατούµενων υλικών.

•

∆ειγµατοληπτική µέτρηση του πάχους των αεραγωγών.

Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης της εγκατάστασης µε τα ανωτέρω συνεπάγεται την µη
παραλαβή της και υποχρέωση του Αναδόχου να λάβει διορθωτικά µέτρα σύµφωνα µε τις
εντολές της Υπηρεσίας, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή.

4.2. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Εξαρτήµατα ή τµήµατα των υλικών που εµφανίζουν παραµορφώσεις, στρεβλώσεις ή φθορές
δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών µε δαπάνες του
Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στα εξής:
•

Τυχόν αποτµήσεις στοιχείων του φέροντος οργανισµού του κτιρίου στις θέσεις διέλευσης των
αεραγωγών.

ΠΕΤΕΠ:04-07-01-01

7/9

Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίνεται εντολή τοπικής αποξήλωσης των αεραγωγών και
άµεσης αποκατάστασης των ζηµιών σύµφωνα µε τις οδηγίες ∆ιπλωµατούχου Πολιτικού
Μηχανικού.
•

Μη τήρηση διαστάσεων αεραγωγών.
Εάν διαπιστωθεί, θα δίνονται εντολές αποξήλωσης και
υποδιαστασιολογηµένων στοιχείων µε δαπάνες του Αναδόχου.

•

ανακατασκευής

των

Αναρτήσεις αεραγωγών.
Εάν διαπιστωθεί ότι δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη
παράγραφο 3.2, θα αποκαθίστανται οι πάσης φύσεως ατέλειες ή ελλείψεις, σύµφωνα µε
τους όρους της παρούσας και τα σχέδια λεπτοµερειών της Μελέτης και θα γίνεται
επανέλεγχος της εγκατάστασης µετά την ολοκλήρωση των απαιτούµενων επεµβάσεων.

4.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, για να
διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόµενα εξαρτήµατα.
Όλα τα τµήµατα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη και θα φωτογραφίζονται
όλα όσα πρόκειται να καλυφθούν από τα λοιπά οικοδοµικά στοιχεία.

4.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
Οι παροχές τόσο των στοµίων όσο και των επιµέρους τµηµάτων του δικτύου των αεραγωγών
θα πρέπει να ανταποκρίνονται προς την Μελέτη του έργου.
Μετά από την τελική ρύθµιση του δικτύου θα γίνεται µέτρηση της παρεχόµενης ποσότητας αέρα
από τα στόµια και θα συγκρίνεται µε την παρεχόµενη ποσότητα από τους ανεµιστήρες (έλεγχος
ατελειών, διαφυγών).

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
•

Φορτοεκφορτώσεις ογκώδων υλικών µε αιχµηρά άκρα.

•

∆ιακίνηση επιµήκων αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

•

Χρήση ικριωµάτων.

•

Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσµένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα
κ.λπ.).

•

Χειρισµός αιχµηρών αντικειµένων (επιφάνειες τοµής αεραγωγών, κίνδυνος τραυµατισµού).

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Εφαρµόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και
κινητών εργοταξίων” και η Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας
(Π.∆. 17/96, Π.∆. 159/99 κ.λπ.).
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Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις εργασίες
εγκατάστασης αεραγωγών.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

6.

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).

Προστασία
οφθαλµών

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and
non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα
προστασίας µατιών και προσώπου τύπου µεταλλικού πλέγµατος για
βιοµηχανική και µη βιοµηχανική χρήση έναντι µηχανικών κινδύνων ή και
θερµότητας

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι αεραγωγοί θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµο (kg), βάσει επιµετρητικών σχεδίων (όχι
φορτωτικών εγγράφων ή τιµολογίων), ως εξής:
Η επιµέτρηση θα γίνεται βάση του περιγράµµατος, του µήκους και του πάχους ελάσµατος του
αεραγωγού (γεωµετρικές διαστάσεις χρήσιµης διατοµής αεραγωγού) και επί του προκύπτοντος
βάρους θα εφαρµόζεται προσαύξηση 25% για τα "γυρίσµατα" της λαµαρίνας, τα ειδικά τεµάχια,
τα ρυθµιστικά διαφράγµατα, τα αρµοκάλυπτρα (συρτάρια), τις αναρτήσεις κ.λπ., τα οποία
θεωρούνται σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα ανηγµένα στο βάρος της “καθαρής διατοµής” του
αεραγωγού.
Η τιµή µονάδος κατασκευής αεραγωγού περιλαµβάνει:
•

Την προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών και την διαµόρφωση των αεραγωγών.

•

Τη µεταφορά, αποθήκευση και φύλαξη των υλικών επί τόπου του Έργου.

•

Τα πάσης φύσης ειδικά τεµάχια (όπως τµήµατα στροφής, γωνίες, διαφράγµατα, στηρίγµατα,
αρµοκάλυπτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ.

•

Τις εργασίες διάνοιξης οπών για την διέλευση του αεραγωγού.

•

Τις εργασίες αποκατάστασης (µερεµέτια) των οικοδοµικών στοιχείων που πιθανόν έχουν
βλαφθεί κατά την εργασία τοποθέτησης των αεραγωγών.

•

Τα πάσης φύσης υλικά σύνδεσης, στερέωσης, διέλευσης µέσω οικοδοµικών στοιχείων κ.λπ.
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την παρούσα ΠΕΤΕΠ.

•

Τις εργασίες τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχων και ρυθµίσεων που απαιτούνται σύµφωνα µε
την παρούσα ΠΕΤΕΠ.

•

Την εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε
περίπτωση τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητας τους από τον έλεγχο παραλαβής.
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