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Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον
εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία
και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε).
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Παρατηρήσεις
Κείµενο 2ης Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από
παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε

Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.
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Μονώσεις µε Αφρώδες Ελαστοµερές Υλικό

1.

ΠΕΤΕΠ

04-07-02-02

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσης ΠΕΤΕΠ είναι η θερµική µόνωση των αεραγωγών προσαγωγής,
επιστροφής και ανακυκλοφορίας κλιµατισµένου ή προκλιµατισµένου αέρα µε χρήση αφρωδών
ελαστοµερών υλικών.
Για την θερµική µόνωση των στοιχείων του δικτύου αεραγωγών κλιµατισµού χρησιµοποιούνται
υλικά µε βάση τον πετροβάµβακα ή τον υαλοβάµβακα (βλ. ΠΕΤΕΠ 04-07-02-01 “Μόνωση
Αεραγωγών µε Υαλοβάµβακα ή Πετροβάµβακα”).

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα απαιτούµενα βασικά χαρακτηριστικά των αφρωδών ελαστοµερών υλικών είναι τα ακόλουθα:
• Να είναι εύκαµπτα και κλειστής κυτταρικής δοµής σύνθετα υλικά.
• Να είναι κατάλληλα για την περιοχή θερµοκρασιών από –40 οC έως +85 οC.
• Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας (λ) να κυµαίνεται µεταξύ:
-

λ ≤ 0,040 W/(mk) σε µέση θερµοκρασία 0 οC,

-

λ ≤ 0,045 W/(mk) σε µέση θερµοκρασία 40 οC.

• Ο συντελεστής αντίστασης στην διάχυση υδρατµών (µ) να είναι µ >2000.
• Το υλικό να είναι ελεύθερο αλογόνων (ενώσεις χλωρίου, βρωµίου) και λοιπών διαβρωτικών
παραγόντων που µπορούν να επηρεάσουν τους αεραγωγούς.
• Το υλικό να µην περιέχει PVC ή λοιπές ουσίες που σε περίπτωση ανάφλεξης εκλύουν διοξίνες
(Dioxins) και φουράνες (Furans).
• Το υλικό να είναι µη ευανάφλεκτο (περιορισµένη διάδοση της φλόγας) σύµφωνα µε το πρότυπο
DIN 4102-1 (Fire behaviour of building materials and elements - Classification of building
materials - Requirements and testing -- Συµπεριφορά δοµικών υλικών και στοιχείων κτιρίων σε
πυρκαγιά. Κατάταξη δοµικών υλικών. Απαιτήσεις και δοκιµές.). Κατηγορία Β2 “Συµπεριφορά
στην φωτιά κτιριακών υλικών και συστατικών“ Μέρος 1: Κτιριακά υλικά, γενικές ιδέες,
απαιτήσεις και έλεγχοι” και BS476-97, Μέρος 7, κατηγορία Class 1.
• Η πυκνότητα του εκλυοµένου καπνού κατά την ανάφλεξη να πληροί τις απαιτήσεις των
προτύπων ASTM E662-03e1 (Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke
Generated by Solid Materials -- ∆οκιµή προσδιορισµού της ειδικής οπτικής πυκνότητας του
καπνού που παράγεται κατά την καύση στερεών.) και NF X 10-702-95 (Πυκνότητα του
εκλυοµένου καπνού κατά την ανάφλεξη υφασµάτων) Μέρος 1, και 2 έως 5 (Σεπτέµβριος 1994).
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• Να πληροί τις απαιτήσεις του πρoτύπου NF X 70-100-01 (Προσδιορισµός της περιεκτικότητας
του καπνού από υφάσµατα σε τοξικά στοιχεία), ως προς την περιεκτικότητα του καπνού σε
τοξικά στοιχεία, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:

Αέριο

Μέγιστη
συγκέτρωση

CO

Μονοξείδιο του
άνθρακα

CO
(mg/g)

100(mg/g)

CO2

∆ιοξείδιο του άνθρακα

CO2
(mg/g)

800(mg/g)

HBr:

Υδροβρώµιο

HBr
(mg/g)

N.M. (mg/g)

HCl:

Υδροχλώριο

HCl
(mg/g)

10(mg/g)

lHCN

Υδροκυάνιο

HCN
(mg/g

10(mg/g

SO2

∆ιοξείδιο του θείου

SO2
(mg/g)

10(mg/g

HF

Υδροφθόριο

HF
(mg/g)

1(mg/g)

Σηµείωση: Οι µετρήσεις της συµπεριφοράς στην φωτιά, θολερότητας και τοξικότητας αναφέρονται
επί δοκιµίων τα οποία συµπεριλαµβάνουν την κόλλα που προτείνεται από τον κατασκευαστή για
την στερέωση του µονωτικού υλικού επί του αεραγωγού.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Τα προς ενσωµάτωση υλικά στο έργο για την κατασκευή της µόνωσης των αεραγωγών θα
προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη
κατά ISO 9000:2000 ή ISO 9001:2000 από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν επισήµανση 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 φθορών και αλλοιώσεων.
Μέχρι την τοποθέτησή τους θα φυλάσσονται σε χώρο που θα τα εξασφαλίζει από υγρασία, σκόνη,
υπεριώδη (ηλιακή) ακτινοβολία και λοιπούς βλαπτικούς παράγοντες.

3.
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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3.1. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η εφαρµογή των υλικών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και από έµπειρο
προσωπικό.

3.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
Πριν από την µόνωση οι επιφάνειες των αεραγωγών θα καθαρίζονται και θα απολιπαίνονται
επιµελώς.
∆ιακρίνονται οι παρακάτω τρεις τύποι εφαρµογής µόνωσης:

3.2.1

Εσωτερικών µη εµφανών δικτύων

∆ιαδικασία εφαρµογής: Στην επιφάνεια επαφής των µονωτικών πλακών θα απλώνεται οµοιόµορφα
σε λεπτή στρώση η κόλλα που προβλέπεται από τον παραγωγό του υλικού. Η ίδια κόλλα θα
απλώνεται και πάνω στην εξωτερική επιφάνεια του αεραγωγού.
Η κόλλα θα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια επαφής αεραγωγού - µονωτικού. Στις ακµές των
αεραγωγών θα εξασφαλίζεται η πλήρης επαφή των κάθετων µεταξύ τους πλακών κατά το πάχος
τους.
Στα σηµεία στήριξης των αεραγωγών θα τοποθετούνται οι προβλεπόµενες (τυποποιηµένες)
θερµοµονωτικές λωρίδες για να αποφεύγεται η δηµιουργία θερµογεφυρών και να εξασφαλίζεται η
συνέχεια της µόνωσης.
Οι λωρίδες αυτές είναι συνήθως πλάτους από 75 mm έως 100 mm και πάχους 13, 19, ή 32 mm,
ανάλογα µε το πάχος της προβλεπόµενης µόνωσης, και αποτελούνται από αφρώδες ελαστοµερές
υλικό.
Στην εσωτερική πλευρά, οι ειδικές λωρίδες θα φέρουν ενσωµατωµένα ορθογώνια στοιχεία από
διογκωµένη πολυουρεθάνη, πυκνότητας τουλάχιστον 135 kg/m3, για την εξασφάλιση επαρκούς
στήριξης, ενώ στην εξωτερική πλευρά θα φέρουν φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας ελάχιστου
πάχους 0,6 mm.
Στην περίπτωση κυκλικών αεραγωγών, η κατασκευή της µόνωσης θα γίνεται όπως παραπάνω
αλλά µε χρήση ενός µόνον φύλλου, ώστε να δηµιουργείται µόνο ένας αρµός σύνδεσης.

3.2.2

Εσωτερικά εµφανή δίκτυα

Η θερµική µόνωση θα κατασκευάζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.2.1., αλλά η
εξωτερική πλευρά του µονωτικού υλικού θα φέρει εργοστασιακά επικολληµένο φύλλο πάχους
0,18 mm από υφαντές ίνες υάλου µε µεταλλικό γυαλιστερό φινίρισµα, οι δε αρµοί θα καλύπτονται
µε αυτοκόλητες ταινίες του ιδίου υλικού. Το εργοστασιακό επικολληµένο υαλοΰφασµα θα
συνοδεύεται από πιστοποιητικά συµπεριφοράς στην φωτιά και χαρακτηριστικών εκλυόµενου
καπνού, σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο 2.1.

3.2.3

Εξωτερικά εµφανή δίκτυα

Για τα τµήµατα των αεραγωγών που δέχονται τις επιδράσεις του περιβάλλοντος (π.χ. ηµιυπαίθριος
χώρος), χωρίς όµως να προσβάλλονται από την βροχή, η θερµική µόνωση θα κατασκευάζεται
όπως περιγράφεται στις παραγράφους 3.2.1.και 3.2.2.
Στην περίπτωση αυτή οι αρµοί δεν θα καλύπτονται µε αυτοκόλλητη ταινία, αλλά µε ελαστοµερή
µαστίχη του ιδίου οίκου (συµβατή µε το µονωτικό υλικό).
Τα υλικά επικάλυψης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία
(U.V. Tests) για 2000 ώρες κατά EN ISO 4892-3:1999 [Plastics - Methods of exposure to laboratory
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light sources - Part 3: Fluorescent UV lamps (ISO 4892-3:1994) -- Πλαστικά - Μέθοδοι έκθεσης σε
εργαστηριακές πηγές φωτός - Μέρος 3: Λάµπες φθορισµού υπεριώδους (UV)].
Εναλλακτικά, εφ’ όσον προβλέπεται από την Μελέτη µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητα
θερµοµονωτικά φύλλα, τα οποία τοποθετούνται στο εσωτερικό µέρος των αεραγωγών.
Σε αυτή την περίπτωση οι διατοµές των αγωγών θα πρέπει να αυξηθούν ώστε να αντισταθµιστεί η
παρεµβολή της µόνωσης.
Τα αυτοκόλλητα θερµοµονωτικά φύλλα θα κολλιούνται σε όλη την επιφάνεια του αεραγωγού αφού
προηγηθεί επιµελής καθαρισµός του.
Επισηµαίνεται ότι τα εσωτερικώς τοποθετούµενα θερµοµονωτικά φύλλα απαιτείται να έχουν από
τον κατασκευαστικό οίκο ειδική επεξεργασία για την αποφυγή µετάδοσης µικροβίων και ανάπτυξης
µυκήτων κατά το πρότυπο EN ISO 846:1997 (Plastics - Evaluation of the action of microorganisms
(ISO 846:1997) -- Πλαστικά - Αποτίµηση της δράσης µικροοργανισµών).
Τα αυτοκόλλητα εσωτερικά θερµοµονωτικά φύλλα θα εφαρµόζονται πριν από την διαµόρφωση της
λαµαρίνας (στραντζάρισµα).
Η µέθοδος αυτή δεν συνιστάται για αεραγωγούς που έχουν υψηλή ταχύτητα ροής του αέρα.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ
Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης της εγκατάστασης µε τα παρακάτω συνεπάγεται απόρριψη της
κατασκευής.
• Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων
ενσωµατούµενων υλικών.

(πιστοποιητικών,

βεβαιώσεων

κατασκευαστή

κ.λπ.)

• Οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα του παραλαµβανοµένου υλικού.
Ελαττωµατικά ή φθαρµένα ή διαβρωµένα ή παραποιηµένα υλικά δεν θα παραλαµβάνονται.

4.2. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Εξαρτήµατα ή τµήµατα των υλικών που εµφανίζουν κακώσεις ή διαβρώσεις δεν θα γίνονται
αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών µε δαπάνες του Αναδόχου.
Η εφαρµογή της θερµοµόνωσης θα πρέπει να εκτελείται και να ελέγχεται σύµφωνα µε τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στα παρακάτω:
-

∆ιαπίστωση πάχους µόνωσης µικρότερου του προβλεπόµενου.
Θα δίνονται εντολές πλήρους αποξήλωσης των µη αποδεκτών τµηµάτων της µόνωσης και
ανακατασκευής της µε δαπάνες του Αναδόχου.

-

∆ιαπίστωση ανεπαρκών ή ελλειπόντων θερµοµονωτικών στηριγµάτων.
Θα δίνονται εντολές συµπλήρωσης / αποκατάστασης µε δαπάνες του Αναδόχου.

-

∆ιαπίστωση ασυνεχειών µόνωσης.
Θα δίνονται εντολές συµπλήρωσης και ανακατασκευής της µε δαπάνες του Αναδόχου.
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4.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύµφωνα µε το σχέδιο της εγκεκριµένης µελέτης για να διαπιστωθεί
ότι έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόµενα εξαρτήµατα.

5.
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
-

Φορτοεκφορτώσεις υλικών

-

Χρήση σκαλωσιάς, εργασία σε ύψος

-

Χειρισµός αιχµηρών αντικειµένων (επιφάνειες τοµής σωλήνων, κίνδυνος τραυµατισµού)

-

Χρήση κόλλας

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.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις υδραυλικές /
σωληνουργικές εργασίες.
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).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία επιµετράται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) αναπτύγµατος πλήρως τοποθετηµένης
µόνωσης. Η εργασία διαφοροποιείται ως προς το πάχος της µονωτικής στρώσεως και την
επίστρωση της εξωτερικής επιφανείας της.
Οι µονώσεις αεραγωγών, ως Περαιωµένη Εργασία µετρούµενη για παράδοση ως πλήρης και
ολοκληρωµένη, περιλαµβάνουν:
-

Την προµήθεια των υλικών και την µεταφορά τους (επί τόπου του Έργου).

-

Την αποθήκευση και φύλαξη των υλικών (επί τόπου του Έργου).
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-

Τα πάσης φύσης ειδικά τεµάχια, υλικά σύνδεσης και στερέωσης της µόνωσης σύµφωνα µε την
παρούσα ΠΕΤΕΠ.

-

Την εργασία τοποθέτησης.

-

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

-

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