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Εγκαταστάσεις Χαλυβδίνων Λεβήτων
1.

ΠΕΤΕΠ

04-09-02-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων παραγωγής
ζεστού νερού.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Οι λέβητες θερµού νερού θα είναι κατασκευασµένοι από χαλυβδόφυλλα, ηλεκτροσυγκολλητής
κατασκευής, αεριοαυλωτού τύπου, µε τριπλή διαδροµή καυσαερίων και πίεσης λειτουργίας 6 atm
(φυσική κυκλοφορία).
Ο θάλαµος καύσης κάθε λέβητα θα εξασφαλίζει τέλεια καύση, ώστε να επιτυγχάνεται µείωση των
ρύπων και προστασία του περιβάλλοντος και θα είναι κατάλληλος και για περίπτωση λειτουργίας
βεβιασµένης απαγωγής καυσαερίων (forced draft).
Ο βαθµός απόδοσής του θα είναι τουλάχιστον 85%, ενώ θα είναι ικανός να δέχεται υπερφόρτιση
µέχρι 20 % ή υποφόρτιση µέχρι 20% και θα έχει καυστήρα ικανό να ανταποκρίνεται στις παραπάνω
διακυµάνσεις της φόρτισης.
Το διάφραγµα του λέβητα που βρίσκεται στην είσοδο της καπνοδόχου θα ακινητοποιείται (θα
στερεώνεται µε ασφάλεια σε µια ορισµένη θέση).
Οι απαιτούµενες δοκιµές θα γίνουν σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανονισµούς.
Όπου απαιτείται συγκόλληση στην κατασκευή, αυτή θα γίνεται αποκλειστικά µε ηλεκτρικό τόξο
(ηλεκτροσυγκόλληση).
Κάθε ιδιαίτερο τµήµα καθώς και ολόκληρος ο λέβητας µετά την συναρµολόγησή του θα είναι
δοκιµασµένος υδροστατικά υπό πίεση.
Οι λέβητες θα φέρουν τουλάχιστον τον παρακάτω εξοπλισµό:
•

Λαβές ανύψωσης στα εµπρός και πίσω τµήµατά τους, καθώς και πέδιλα ολίσθησης.

•

Ειδικό µονωτικό περίβληµα µε επένδυση αλουµινίου ή εξωτερικό προστατευτικό µανδύα από
γαλβανισµένο χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστον 1,5 mm. Το πάχος του µονωτικού δεν θα
είναι µικρότερο από 30 mm για υλικό ισοδύναµο θερµικά µε τον υαλοβάµβακα, ώστε σε πλήρη
λειτουργία του λέβητα η θερµοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας της µόνωσης να µην
υπερβαίνει τους 45 °C.

•

Θυρίδα µε µονωτικό υλικό, ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες για τον καθαρισµό του
εσωτερικού του λέβητα και των αεραγωγών, και την ασφάλεια σε περίπτωση υπερπίεσης µέσα
στον χώρο καύσης, µε υαλόφρακτη οπή επιθεώρησης της καύσης.

•

Χαλύβδινη ή χυτοσιδηρά µονωµένη πλάκα για την προσαρµογή του καυστήρα στην αντίστοιχη
οπή.
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Η στεγανότητα µεταξύ του εµπρός τµήµατος του λέβητα και της πλάκας προσαρµογής του
καυστήρα θα εξασφαλίζεται µε άκαυστο παρέµβυσµα.
•

Χυτοσιδηρό περιλαίµιο για την έξοδο των καυσαερίων που βρίσκεται στο πίσω µέρος του
λέβητα µε διάφραγµα περιστρεφόµενου τύπου κατά ¼, το οποίο θα είναι δυνατό να
ακινητοποιείται µε ασφάλεια σε ορισµένη θέση, ώστε να εξασφαλίζεται θετική πίεση µέσα στο
θάλαµο καύσης.

•

Στόµια για την προσαρµογή των σωληνώσεων αναχώρησης και επιστροφής θερµού νερού µε
φλάντζες που συνοδεύονται από τις πρόσθετες φλάντζες, τους κοχλίες και τα παρεµβύσµατα.

•

Κρουνό εκκένωσης στο κάτω µέρος, µε σύστηµα ταχείας εκκένωσης και ευχερούς χρήσης.

•

Πίνακα αυτοµατισµού µε τα απαραίτητα όργανα λειτουργίας και ασφαλείας, ο οποίος
περιλαµβάνει γενικό διακόπτη, διακόπτη καυστήρα, θερµοστάτες (τύπου εµβαπτίσεως)
καυστήρα, κυκλοφορητή και θερµόµετρο.

•

Μανόµετρο µε κρουνό.

•

Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας.

• Τα µονωτικά και στεγανωτικά υλικά δεν πρέπει να περιέχουν αµίαντο.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Οι χαλύβδινοι λέβητες που είναι αποδεκτοί για εγκατάσταση προέρχονται από βιοµηχανικές
µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από
διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωµατούµενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων που αναφέρονται
παρακάτω:
ΕΛΟΤ 234

Λέβητες κεντρικής θέρµανσης - Ορολογία - Ονοµαστική Ισχύς Τεχνικές
απαιτήσεις θέρµανσης - Σήµανση.

ΕΛΟΤ 235

Λέβητες κεντρικής θέρµανσης - Κανόνες δοκιµής.

EN 303-1:1999

Heating boilers - Part 1: Heating boilers with forced draught burners Terminology, general requirements, testing and marking -- Λέβητες θέρµανσης Μέρος 1: Λέβητες θέρµανσης µε καυστήρες εξαναγκασµένου ελκυσµού Ορολογία, γενικές απαιτήσεις, δοκιµές και σήµανση

EN 12953-1:2002 Shell boilers - Part 1: General -- Αεριοαυλωτοί λέβητες. Μέρος 1: Γενικά.
EN 1319

Domestic Gas-Fired Forced Convection Air Heaters for Space Heating with
Fan-Assisted Burners Not Exceeding a Net Heat Input of 70 kW Ratified
European Text:8/18/2001 -- Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρµανση χώρου,
εξαναγκασµένης συναγωγής, µε καυστήρες µε ανεµιστήρα, µε ονοµαστική
θερµική ισχύ εισόδου µη υπερβαίνουσα τα 70 kW

EN 14222:2003

Stainless steel shell boilers -- Αεριοαυλωτοί λέβητες από ανοξείδωτο χάλυβα.

EN 10025-1:2004 Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery
conditions. -- ∆οµικοί χάλυβες θερµής εξέλασης. Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι
παράδοσης.
ΤΟΤΕΕ 2421-2/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για θέρµανση
κτιριακών έργων.
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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. Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε
προστατευόµενο χώρο αποθήκευσης, στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση µη εντεταλµένων
προσώπων, ούτε άλλης µορφής οικοδοµική δραστηριότητα.
Επίσης, ο χώρος αποθήκευσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι υγρασίας και ρυπαρού
περιβάλλοντος και υπεριώδους (ηλιακής) ακτινοβολίας που θα τους προκαλούσαν διαβρώσεις και
φθορές.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η κύρια ειδικότητα που θα κάνει την εγκατάσταση είναι η ειδικότητα του ειδικευµένου τεχνίτη στην
εγκατάσταση λεβήτων.

3.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ
• Οι λέβητες θα τοποθετούνται πάνω σε βάση από σκυρόδεµα ύψους 10 cm.
• Η οριζόντια απόσταση µεταξύ της πλευράς του λέβητα που φέρει το άνοιγµα της εστίας του και
του αντικείµενου τοίχου του λεβητοστασίου θα να είναι τουλάχιστον 1,50 m µέχρι 250.000
Kcal/h και 2,0 m για ισχύ άνω των 250.000 Kcal/h.
• Η οριζόντια απόσταση µεταξύ της πλευράς του λέβητα όπου βρίσκεται η έξοδος των
καυσαερίων και του αντικείµενου τοίχου του λεβητοστασίου ή της αντικείµενης πλευράς της
καπνοδόχου θα είναι τουλάχιστον ίση προς το µισό της παραπάνω καθοριζόµενης απόστασης.
• Η οριζόντια απόσταση µεταξύ των πλευρών του λέβητα και των αντικείµενων τοίχων του
λεβητοστασίου, καθώς και σε περίπτωση πολλών λεβήτων η µεταξύ τους απόσταση, δεν θα
είναι µικρότερη από 0,60 m.
• Σε περίπτωση παρεµβολής κάποιας συσκευής µεταξύ της εξόδου των καυσαερίων από το
λέβητα και της καπνοδόχου, (π.χ. καπνοσυλλέκτη) θα υπάρχει ελεύθερη απόσταση γύρω από
την συσκευή τουλάχιστον 0,80 m.

3.3. ∆ΟΚΙΜΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ
Οι δοκιµές – έλεγχοι καλής λειτουργίας του συστήµατος περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
−

∆οκιµές αντοχής των σωληνώσεων.

−

∆οκιµές στεγανότητας των συνδέσεων.

−

∆οκιµαστική λειτουργία κατά την οποία η εγκατάσταση, σε κανονική λειτουργία θέρµανσης,
θερµαίνεται µέχρι την θερµοκρασία βρασµού του νερού και στην συνέχεια αφήνεται να
κρυώσει. Ελέγχεται κυρίως η στεγανότητα των ενώσεων και των παρεµβυσµάτων κατά τις
µεταβολές της θερµοκρασίας.
Η εγκατάσταση υποβάλλεται σε δοκιµαστική λειτουργία για να ελεγχθούν:
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•

Η ταχύτητα και η ικανοποιητική λειτουργία µε την οποία θερµαίνονται όλα τα θερµαντικά
σώµατα.

•

Η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας και ρύθµισης.

•

Ο ικανοποιητικός ελκυσµός της καπνοδόχου και η ποιότητα των καυσαερίων.

•

Η καλή λειτουργία του κυκλοφορητή (ρυθµίζεται από τις βάνες).

•

Η ακρίβεια των ενδείξεων των οργάνων.

3.4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Καθαρισµός του λέβητα πρέπει να γίνεται –εκτός εκτάκτων περιπτώσεων– κάθε χρόνο. Οι εργασίες
συντήρησης θα γίνονται από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο συνεργείο.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ
•

Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωµατούµενων υλικών.

•

Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων
ενσωµατούµενων υλικών.

•

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

(πιστοποιητικών,

βεβαιώσεων

κατασκευαστή

κ.λπ.)

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

4.2. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τα εµφανή τµήµατα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη.
Εξαρτήµατα ή τµήµατα των υλικών που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή παραποίηση δεν θα
γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών µε δαπάνες του Αναδόχου.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

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

Φορτοεκφορτώσεις υλικών.

•

Χειρισµός αιχµηρών αντικειµένων (επιφάνειες τοµής σωλήνων, 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.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις εργασίες
εγκατάστασης χαλύβδινων λεβήτων.
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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 επιµέτρηση θα γίνεται ανά τεµάχιο, µετά την πλήρη διαµόρφωση και τοποθέτηση.

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Οι περιλαµβανόµενες δαπάνες αφορούν:
•

Την προµήθεια, την µεταφορά, αποθήκευση και φύλαξη των υλικών επί τόπου του Έργου.

•

Τα πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια, υλικά σύνδεσης, στερέωσης 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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