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ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥ
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Σύστηµα Σύλληψης Κεραυνού

1.

ΠΕΤΕΠ

04-50-01-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ έχει ως αντικείµενο την κατασκευή του συλλεκτηρίου συστήµατος κεραυνού
της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας. Περιλαµβάνονται οι συλλεκτήριοι αγωγοί, οι ακίδες,
τα στηρίγµατα και τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα στήριξης.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που ενσωµατώνονται στην κατασκευή του συλλεκτηρίου συστήµατος, ανάλογα µε τα
προβλεπόµενα από την Μελέτη, είναι:
• Συλλεκτήριοι Αγωγοί
-

χάλκινοι συµπαγείς ή πολύκλωνοι,

-

χαλύβδινοι θερµά επιψευδαργυρωµένοι,

-

ανοξείδωτοι,

-

κράµατος αλουµινίου.

• Ράβδοι Σύλληψης (Ακίδες)
-

ορειχάλκινοι επινικελωµένοι,

-

χαλύβδινοι θερµά επιψευδαργυρωµένοι,

-

χάλκινοι,

-

χάλκινοι επικασσιτερωµένοι,

-

συλλεκτήρια µανιτάρια χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένα (σε βατά δώµατα).

• Στηρίγµατα αγωγών
Εξαρτήµατα στήριξης των αγωγών σε µπετόν, κεραµίδια, κυµατοειδείς λαµαρίνες κλπ.:
-

χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένα,

-

χάλκινα,

-

χάλκινα επικασσιτερωµένα,

-

ανοξείδωτα,

-

πλαστικά.

• Συστολικά – διαστολικά
-

χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένα,

-

χάλκινα,
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-

χάλκινα επικασσιτερωµένα.

• Λοιπά εξαρτήµατα σύνδεσης όπως σφιγκτήρες, ακροδέκτες γεφύρωσης, περιλαίµια, κλπ.
Η επιλογή των υλικών θα γίνεται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1197Ε2:2002 (Πίνακας 6, Σελ. 28).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Χρήση
Υλικό

Χαλκός

Χάλυβας
γαλβανισµένος
εν θερµώ
Ανοξείδωτος
χάλυβας
Αλουµίνιο

Στον αέρα

Στο έδαφος

Συµπαγής

Συµπαγής

Πολύκλωνος

Πολύκλωνος

Ως
περίβληµα

Ως
περίβληµα

Συµπαγής
Πολύκλωνος
Συµπαγής
Πολύκλωνος
Συµπαγής
Πολύκλωνος

Μόλυβδος

∆ιάβρωση
Στο
σκυρόδεµα

Αντοχή

Συµπαγής

Έναντι
πολλών
υλικών

Κίνδυνος σε

Ηλεκτρολυτική
µε

- Μεγάλη
συγκέντρωση
χλωριδίων

-

- Θειικές ενώσεις
- Οργανικά υλικά

Συµπαγής

Συµπαγής

Καλή
ακόµα και
σε όξινα
εδάφη

Συµπαγής

-

Έναντι
πολλών
υλικών

Νερό µε
διαλυµένα
χλωρίδια

-

-

-

-

Βασικά εδάφη

Χαλκό

-

Σε εδάφη
µε µεγάλη
συγκέντρω
ση σε
σουλφίδια

Όξινα εδάφη

Χαλκό

Συµπαγής

Συµπαγής

Ως
περίβληµα

Ως
περίβληµα

-

Χαλκό

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Αποδεκτά υλικά προς εγκατάσταση είναι αυτά που προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που
εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευµένο
φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωµατούµενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα:
ΕΛΟΤ 1197-Ε2:2002

Προστασία κατασκευών από κεραυνούς. Μέρος 1: Γενικές αρχές.

EN 50164-1

Lightning Protection Components (LPC)- Part 1: Requirements for
Connection Components -- Εξαρτήµατα αντικεραυνικής προστασίας
(LPC) - Μέρος 1: Απαιτήσεις για εξαρτήµατα σύνδεσης

EN 50164-2

Lightning protection components (LPC) Part 2: Requirements for
conductors and earth electrodes -- Εξαρτήµατα αντικεραυνικής
προστασίας (LPC) - Μέρος 2: Απαιτήσεις για αγωγούς και ηλεκτρόδια
γείωσης

prEN 50164-3

Lightning Protection Components (LPC) Part 3: Requirements for
Isolating Spark Gaps -- Εξαρτήµατα αντικεραυνικής προστασίας (LPC)
- Μέρος 3: Απαιτήσεις για σπινθηριστές αποµονώσεως.

Ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει τα ∆ελτία Αποτελεσµάτων ∆οκιµών, προερχόµενα από διαπιστευµένο
εργαστήριο (σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO/IEC 17025 και τις ισχύουσες διατάξεις περί
διαπίστευσης εργαστηρίων).
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Τα προσκοµιζόµενα υλικά εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας δεν εµπίπτουν στις απαιτήσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σήµανση CE.

2.3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Τα προς ενσωµάτωση υλικά και µικροϋλικά θα µεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο
µετά προσοχής. Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευµένο χώρο αποθήκευσης,
στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση µη εντεταλµένων προσώπων, ούτε άλλης µορφής οικοδοµική
δραστηριότητα, εντός της εργοστασιακής συσκευασίας τους, ώστε να µην έρχονται σε επαφή
εξαρτήµατα από διαφορετικά µέταλλα.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η εγκατάσταση του συστήµατος θα γίνεται από Αδειούχο Ηλεκτρολόγο µε αποδεδειγµένη εµπειρία
σε παρόµοιας φύσης έργα ή από τεχνικούς του εργοστασίου παραγωγής των υλικών.

3.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΠΛΗΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΠ
Οι απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις ενός συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ)
καθορίζονται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1412 (Προστασία κατασκευών από κεραυνούς Οδηγία Α : Εκτίµηση κινδύνου κεραυνοπληξίας και επιλογή επιπέδου προστασίας του Συστήµατος
Αντικεραυνικής Προστασίας ΣΑΠ).
Στα πρότυπα ΕΛΟΤ 1412 και ΕΛΟΤ 1197-Ε2:2002 καθορίζονται τέσσερις στάθµες προστασίας (Ι –
IV).
Η επιλογή της στάθµης προστασίας βασίζεται στην αναµενόµενη συχνότητα πληγµάτων από
άµεσους κεραυνούς (Nd) και στην αποδεκτή συχνότητα ζηµιών από κεραυνό Nc. Ο προσδιορισµός
της στάθµης προστασίας καθορίζεται από την Μελέτη, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1197Ε2:2002, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.

3.3. ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
3.3.1.

Γενικά

Οι συλλεκτήριοι αγωγοί και οι γραµµές καθόδου δηµιουργούν έναν κλωβό Faraday, ο οποίος
προστατεύει τις εγκαταστάσεις στο εσωτερικό του κτιρίου στο οποίο εγκαθίστανται.
Τα συλλεκτήρια συστήµατα αποτελούνται από συνδυασµούς των παρακάτω στοιχείων:
• Ράβδων σύλληψης (ακίδων)
• Βρόχων αγωγών
Η διαστασιολόγηση των βρόχων του συλλεκτηρίου συστήµατος εξαρτάται από την στάθµη
προστασίας του κτιρίου σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
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3.3.2.

Στάθµες
προστασίας

Μέγεθος βρόχου M

I

5x5

II

10x10

III

15x15

IV

20x20

(m)

Εγκατάσταση του συλλεκτήριου συστήµατος

Το συλλεκτήριο σύστηµα, το οποίο αποτελείται από αγωγούς (χάλκινους, χάλκινους
επικασσιτερωµένους, αλουµινίου, χαλύβδινους, ανοξείδωτους), εγκαθίσταται στην οροφή του υπό
προστασία κτιρίου, ώστε να σχηµατίζονται κλειστοί βρόχοι. Σε περίπτωση που υπάρχουν στηθαία,
θα τοποθετούνται αγωγοί και επί αυτών.
Το υλικό, η µορφή και η ελάχιστη διατοµή των αγωγών του συλλεκτηρίου συστήµατος θα είναι
σύµφωνα µε τον Πίνακα 3 (από το πρότυπο EN 50164-2 “Lightning protection components (LPC)
Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes -- Εξαρτήµατα αντικεραυνικής
προστασίας (LPC) - Μέρος 2: Απαιτήσεις για αγωγούς και ηλεκτρόδια γείωσης”, page 7, table 1).
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Υλικό

Μορφή
Ταινία

Χαλκός

Χαλκός
επικασσιτερωµένος 2

Αλουµίνιο

Κράµα Αλουµινίου

Χάλυβας θερµά
επιψευδαργυρωµένος3
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Ελάχιστη διατοµή1

Σηµειώσεις

50 mm²

ελάχιστο πάχος 2 mm

5

Στρογγυλός

50 mm²

διαµέτρου Φ8 mm

Πολύκλωνος

50mm²

ελάχιστη διάµετρος συρµατιδίου
1,7 mm

Στρογγυλός6,7

200 mm²

διαµέτρου Φ16 mm

Ταινία

50 mm²

ελάχιστο πάχος 2 mm

5

Στρογγυλός

50 mm²

διαµέτρου Φ8 mm

Πολύκλωνος

50 mm²

ελάχιστη διάµετρος συρµατιδίου
1,7 mm

Στρογγυλός6,7

200 mm²

διαµέτρου Φ16 mm

Ταινία

70 mm²

ελάχιστο πάχος 3 mm

Στρογγυλός

50 mm²

διαµέτρου Φ8 mm

Πολύκλωνος

50 mm²

ελάχιστη διάµετρος συρµατιδίου
1,7 mm

Ταινία

50 mm ²

ελάχιστο πάχος 2,5 mm

Στρογγυλός

50 mm²

διαµέτρου Φ8 mm

Πολύκλωνος

50 mm²

ελάχιστη διάµετρος συρµατιδίου
1,7 mm

Στρογγυλός6

200 mm²

διαµέτρου Φ16 mm

Ταινία

50 mm²

ελάχιστο πάχος 2,5 mm

Στρογγυλός

50 mm²

διαµέτρου Φ8 mm

Πολύκλωνος

50 mm²

ελάχιστη διάµετρος συρµατιδίου
1,7 mm
ΠΕΤΕΠ:04-50-01-00

Στρογγυλός6,7
Ταινία
Ανοξείδωτος Χάλυβας

8

200 mm²

διαµέτρου Φ16 mm

50 mm²

ελάχιστο πάχος 2 mm

8

Στρογγυλός

50 mm²

διαµέτρου Φ8 mm

Πολύκλωνος

70 mm²

ελάχιστη διάµετρος συρµατιδίου
1,7 mm

Στρογγυλός6,7

200 mm²

διαµέτρου Φ16 mm

4

1

Επιτρεπτή ανοχή: - 3 %.

2

Εν θερµώ ή ηλεκτρολυτικά, µε ελάχιστο πάχος επικάλυψης 1 µm.

3

Η επιφάνεια της επιψευδαργύρωσης πρέπει να είναι λεία και συνεχής µε ελάχιστο πάχος 50 µm.

4.

Ανοξείδωτος χάλυβας µε περιεκτικότητα Χρωµίου : ≥ 16 %, Νικελίου ≥ 8 %, Άνθρακα ≤ 0,07 %.

5

50 mm² (Φ8 mm) που µπορεί να µειωθεί σε 28 mm² (Φ6 mm) σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει απαίτηση
µηχανικής αντοχής. Στις περιπτώσεις αυτές στηρίγµατα αγωγού τοποθετούνται κάθε 40-50 cm.

6

Για χρήση µόνο ως ακίδες σύλληψης. Όταν οι µηχανικές καταπονήσεις ( π.χ. από άνεµο) δεν είναι σηµαντικές,
µπορεί να χρησιµοποιηθεί µία ακίδα διαµέτρου Φ10 mm και µήκους 1,0 m.

7

Για χρήση ως ράβδου σύλληψης (ακίδες) µόνο.

8

Για εγκιβωτισµό σε σκυρόδεµα η σε επαφή µε εύφλεκτες επιφάνειες, χρησιµοποιείται στρογγυλός αγωγός
78 mm² (Φ10 mm) ή ταινία75 mm² (ελάχιστου πάχους 3 mm).

Η στήριξη των αγωγών θα γίνεται µε κατάλληλα στηρίγµατα ανάλογα µε το είδος της στέγης, ανά:
• 1 m για τους µονόκλωνους αγωγούς µε ελάχιστη διάµετρο 8 mm,
• 50 cm για τους µονόκλωνους αγωγούς µε ελάχιστη διάµετρο 6 mm και
• 30 cm για τους πολύκλωνους αγωγούς.
Σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης του αγωγού θα τοποθετείται ένα στήριγµα προ και ένα µετά την
αλλαγή.
Τα στηρίγµατα θα έχουν την δυνατότητα να προσαρµόζονται σε κάθε επιφάνεια, έτσι ώστε να µην
προκαλούν φθορές ή αλλοιώσεις.
Όταν τοποθετούνται σε µονωµένο δώµα, θα αποφεύγεται η διάτρηση της µόνωσης. Εάν αυτό είναι
αναπόφευκτο, τότε θα λαµβάνονται µέτρα για την αποκατάσταση της στεγανότητας στο σηµείο
όπου τοποθετήθηκε το στήριγµα.
Τα στηρίγµατα θα είναι από το ίδιο υλικό µε εκείνο των αγωγών του συλλεκτηρίου συστήµατος για
την αποφυγή ηλεκτροχηµικής διάβρωσης. Εάν δεν είναι δυνατή η χρήση ιδίου υλικού, τότε θα
παρεµβάλλεται διµεταλλικό εξάρτηµα µεταξύ των δύο ανόµοιων υλικών ή θα χρησιµοποιείται
εξάρτηµα από υλικό συµβατό µε αµφότερα τα υλικά (π.χ. ανοξείδωτα ή πλαστικά παρεµβύσµατα
κ.λπ.).
Υλικό αγωγού συλλεκτηρίου συστήµατος

Υλικό στηρίγµατος αγωγού

Χαλκός

Χάλκινο, χάλκινο επικασσιτερωµένο, πλαστικό

Χαλκός επικασσιτερωµένος

Χάλκινο, χάλκινο επικασσιτερωµένο, πλαστικό

Χάλυβας θερµά επιψευδαργυρωµένος

Χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµένο,
ανοξείδωτο, πλαστικό

Αλουµίνιο

Χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµένο,
ανοξείδωτο, πλαστικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµένο,
ανοξείδωτο, πλαστικό
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Η σύνδεση των αγωγών επιτυγχάνεται µε τους κατάλληλους σφιγκτήρες διασταυρώσεως –
συνδέσεως (Σχήµα 1).

Σχήµα 1
Ανάλογα µε το είδος της επιφάνειας θα χρησιµοποιούνται διαφορετικά στηρίγµατα. Σε µη
στεγανοποιηµένη επιφάνεια θα χρησιµοποιούνται ειδικά στηρίγµατα (σχήµα 2). Όταν
τοποθετούνται σε οριζόντια επιφάνεια, είναι απαραίτητη η χρήση ροδέλας στεγανοποιήσεως από
ελαστικό τύπου NEOPREN.

Σχήµα 2
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Σχήµα 3
Σε µονωµένες ή στεγανοποιηµένες επιφάνειες θα χρησιµοποιούνται διαφορετικά στηρίγµατα
(Σχήµα 3) µε πλαστικό περίβληµα, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, το οποίο θα γεµίζει µε µη
συρρικνούµενο κονίαµα. Η σταθεροποίηση του στηρίγµατος επιτυγχάνεται δια επαλείψεως της
εξωτερικής επιφάνειας µε ειδικό ασφαλτικό συγκολλητικό.

Σχήµα 4
Εξαρτήµατα απορρόφησης συστολών - διαστολών (Σχήµα 4) θα παρεµβάλλονται ανά 20 m µήκους
του συλλεκτήριου αγωγού καθώς και σε διασταυρώσεις αγωγών και όπου αλλού προβλέπεται από
την Μελέτη, για την αποφυγή θραύσης του στηρίγµατος ή της µόνωσης.
Τα αντικείµενα (κλιµατιστικές µονάδες, πύργοι ψύξης, σωληνώσεις κ.λπ.) που βρίσκονται στο
δώµα ή στην οροφή του κτιρίου θα πρέπει να συνδέονται µε τους συλλεκτήριους αγωγούς εάν
ισχύει µία από τις ακόλουθες συνθήκες:
-

προεξέχουν από την προστατευόµενη επιφάνεια πάνω από 30 cm,

-

περικλείουν επιφάνεια µεγαλύτερη από 1 m2 ή

-

έχουν µήκος µεγαλύτερο από 2 m

Η σύνδεση θα γίνεται µέσω κατάλληλων συνδέσµων για τις µεταλλικές επίπεδες επιφάνειες ή µέσω
κατάλληλων περιλαίµιων για τις σωληνώσεις, τις υδροροές κ.λπ.
Στις µη αγώγιµες επιφάνειες (π.χ. καπνοδόχοι) θα τοποθετούνται ακίδες πάνω σε ιστούς (από
χαλύβδινο σωλήνα άνευ ραφής, που αφού συγκολληθεί θα γαλβανισθεί εν θερµώ), οι οποίες θα
συνδέονται µε το συλλεκτήριο σύστηµα µέσω κατάλληλου αγωγού.
Τα υπερυψωµένα τµήµατα που είναι επισκέψιµα θα καλύπτονται από συλλεκτήριους αγωγούς, οι
οποίοι θα συνδέονται µέσω δύο τουλάχιστον αγωγών µε το κύριο συλλεκτήριο σύστηµα.
Όλα τα εξαρτήµατα σύνδεσης (σφιγκτήρες, ακροδέκτες γεφύρωσης, περιλαίµια, συστολοδιαστολικά, κ.λπ.) θα είναι εγκατεστηµένα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και κατά
τρόπο σταθερό και ασφαλή για τον γειτονικό εξοπλισµό και τα άτοµα που κυκλοφορούν στο δώµα.
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Τα παραπάνω εξαρτήµατα είναι τύπου ”Ν” (normal type) ή ”H” (heavy type) κατά το πρότυπο ΕΝ
50164-1 σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Μελέτη.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ
• Έλεγχος δελτίων αποτελεσµάτων δοκιµών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων σειράς
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.
• Έλεγχος υλικών ως προς την κατάστασή τους. Υλικά φθαρµένα ή χηµικώς διαβρωµένα δεν θα
γίνονται αποδεκτά.
Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης της εγκατάστασης µε τα ανωτέρω συνεπάγεται την µη παραλαβή
της και την υποχρέωση του Αναδόχου να λάβει διορθωτικά µέτρα σύµφωνα µε τις εντολές της
Υπηρεσίας, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή.

4.2. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης θα πραγµατοποιούνται έλεγχοι ως προς την διάταξη, την
στήριξη, την ροπή σύσφιξης και την επιµετάλλωση των εξαρτηµάτων.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στα παρακάτω:
• Τήρηση αποστάσεων από άλλα δίκτυα.
• Τοποθέτηση του συλλεκτηρίου συστήµατος σε όλα τα σηµεία που προεξέχουν του δώµατος
(ψυκτικές µονάδες, καµινάδες κλπ).
• Ισοδυναµικές συνδέσεις µε άλλα δίκτυα.
• Τοποθέτηση εξαρτηµάτων συστολών διαστολών σύµφωνα µε την Μελέτη.
• Τοποθέτηση καταλλήλων στηριγµάτων βιοµηχανικής προέλευσης ανάλογα µε το είδος της
επιφανείας διέλευσης (π.χ. µονωµένο δώµα).

4.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης εφαρµογής, ώστε να διαπιστωθεί
εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόµενα εξαρτήµατα.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

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

∆ιακίνηση επιµήκων αντικειµένων.

-

Χρήση ηλεκτροεργαλείων για την πάκτωση των στηριγµάτων.

-

Εργασία σε µη προστατευµένο δώµα (χωρίς στηθαία) ή κεκλιµένη στέγη.

ΠΕΤΕΠ:04-50-01-00

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.).
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

6.1. ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση των συλλεκτηρίων αγωγών θα γίνεται ανά µέτρο µήκους (m). Η επιµέτρηση των
εξαρτηµάτων θα γίνεται ανά τεµάχιο (τεµ).

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Η εγκατάσταση ενός συλλεκτηρίου συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας, επιµετρούµενη για
παράδοση, περιλαµβάνει:
• Την προµήθεια των υλικών και την µεταφορά τους επί τόπου του Έργου.
• Την αποθήκευση και φύλαξη των υλικών επί τόπου του Έργου.
• Την εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης.
• 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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