ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΤΕΠ 06-04-01-00
06

Εργα αεροδροµίων

04

Υποδοµή σήµανσης αεροδροµίων

01

Εγκατάσταση χωνευτών πλευρικών
φανών διαδρόµου υψηλής φωτιστικής
έντασης

00

-

Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

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).

Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων
Περιγραφή

Hµεροµηνία

Πρώτη έκδοση

05/2006

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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Εγκατάσταση χωνευτών πλευρικών φανών
διαδρόµου υψηλής φωτιστικής έντασης

1.

ΠΕΤΕΠ

06-04-01-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η εγκατάσταση χωνευτών πλευρικών φανών
υψηλής φωτιστικής έντασης σε διαδρόµους αεροδροµίων.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Το φωτιστικό σώµα (φανός µε άνω κάλυµµα), περιλαµβάνει: µεταλλικό δακτύλιο συγκρατήσεως,
οπτικό σύστηµα µετά των πρισµάτων, προεστιασµένους λαµπτήρες µετά των λυχνιολαβών,
µεταλλική βάση, διπολικό τροφοδοτικό καλώδιο µετά του ειδικού συνδέσµου ρευµατολήπτου,
δακτύλιο συγκράτησης και στεγανοποίησης, κοχλίες, ωτίδια γειώσεως, κ.λ.π.
Ισχύοντα πρότυπα:

- International Civil Aviation Organisation ICAO (∆ιεθνής Οργανισµός
Πολιτικής Αεροπορίας) Αnnex 14 Volume I, para 5.3.9 για χρήση στις
κατηγορίες διαδρόµου Ι, ΙΙ και ΙΙΙ
- Federal Aviation Authority FAA L-862 (AC 150/5345-46B) (πρότυπο
της Οµοσπονδιακής Αρχής Αεροπορίας των ΗΠΑ)
- NATO STANAG 3316:

2.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ
2.2.1.

Χωνευτός πλευρικός φανός διαδρόµου

Γενικά χαρακτηριστικά
Θα είναι διπλής κατεύθυνσης ακτινοβολίας (bi-directional) χωνευτός, προοριζόµενος για
σήµανση πλευρών διαδρόµου, ιδίως σε σηµεία όπου διέρχονται αεροσκάφη εντός του πεδίου
ελιγµών.
Θα είναι εφοδιασµένος µε προεστιασµένο ή προεστιασµένους λαµπτήρες αλογόνου, διάρκειας
ζωής 1000 ωρών τουλάχιστον στην µέγιστη λαµπρότητα.
Η ηλεκτρική τροφοδοσία θα γίνεται από κύκλωµα σειράς 5 kV, σταθερής έντασης ρεύµατος 6,6
Α µέσω µετασχηµατιστού αποµόνωσης, σε ιδιαίτερο περίβληµα.
Προορίζεται για εγκατάσταση και πλήρη προσαρµογή σε προκατασκευασµένη µεταλλική βάση
ρηχού τύπου.
Ο φανός θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε θερµοκρασίες από –20°C έως και +55°C.
Η κλίση της πάνω επιφάνειας του φωτιστού σώµατος του φανού η οποία προεξέχει από την
επιφάνεια του δαπέδου δεν θα είναι µεγαλύτερη από 20°. Η τελική προεξοχή του φωτιστικού
σώµατος από την τελειωµένη επιφάνεια του δαπέδου δεν θα υπερβαίνει τα 2,5 cm.
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Το σώµα και τα κύρια µέρη του φανού θα είναι κατασκευασµένα από πρεσσαριστό κράµα
αλουµινίου µε µηχανουργική επεξεργασία µεγάλης ακρίβειας.
Η εγκατάσταση του φανού θα γίνεται µε αυστηρή τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστού του
υλικού.
Ο φανός θα συνοδεύεται από παρελκόµενα όπως έχουν προαναφερθεί, ήτοι σώµα φανού, άνω
κάλυµµα, µεταλλικό δακτύλιο συγκρατήσεως, οπτικό σύστηµα µετά των πρισµάτων,
προεστιασµένους λαµπτήρες µετά των λυχνιολαβών, µεταλλική βάση, διπολικό τροφοδοτικό
καλώδιο µετά του ειδικού συνδέσµου - ρευµατολήπτου, δακτύλιο συγκράτησης και
στεγανοποίησης, κοχλίες, ωτίδια γειώσεως, κλπ. Όλα τα ανωτέρω υλικά θα έχουν τέτοια
σύνθεση, έτσι ώστε να ανθίστανται πλήρως στην οξείδωση και στις εσωτερικά αναπτυσσόµενες
θερµοκρασίες από την λειτουργία του φανού.
Όλα τα υλικά στερέωσης και στήριξης του φωτιστικού σώµατος (βίδες, κλπ) θα αποτελούνται
από ανοξείδωτο χάλυβα.
Η στεγανοποίηση του φωτιστικού θα επιτυγχάνεται µέσω ελαστικών παρεµβυσµάτων.
Η κατασκευή του οπτικού συστήµατος και του ηλεκτρικού µέρους του φωτιστικού σώµατος θα
εξασφαλίζει άνετη συντήρηση και πρόσβαση στα σηµεία επέµβασης, χωρίς να απαιτείται
αποκόλληση του φωτιστικού σώµατος από την βάση του. Η στεγανοποίηση του φωτιστικού
µετά από αλλαγή λαµπτήρα θα γίνεται χωρίς την βοήθεια πρόσθετων στεγανοποιητικών
µειγµάτων.
Το φωτιστικό σώµα θα συνοδεύεται επίσης από βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου ότι έχει
υποστεί επιτυχώς όλα τα τεστ που αναφέρονται στο ανωτέρω πρότυπο FAA.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η εγκατάσταση των πλευρικών φανών θα γίνεται από ειδικευµένο προσωπικό, µε ιδιαίτερη
εµπειρία σε παρόµοιας φύσης εγκαταστάσεις.

3.2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το φωτιστικό σώµα θα εγκατασταθεί εντός ειδικής προς τούτο υποδοχής (βάσης) του ιδίου
κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα τοποθετηθεί σε εσοχή του δαπέδου που θα διαµορφωθεί µε
τις προβλεπόµενες από τα σχέδια λεπτοµερειών διαστάσεις. Η στερέωση στην θέση
τοποθέτησής του θα γίνεται µε το προβλεπόµενο από τον κατασκευαστή υλικό.
Το εποξειδικό ή άλλο συγκολλητικό υλικό θα αποτελείται από δύο συστατικά, ένα λεπτόρευστο
και ένα παχύρευστο, τα οποία δεν θα αντιδρούν µε την άσφαλτο του διαδρόµου.
Τα συστατικά αυτά θα προθερµένονται στους 25°C και θα αναµειγνύονται και θα εφαρµόζονται
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, σε θερµοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 8°C,
χωρίς την εφαρµογή εξωτερικής θέρµανσης.
Η θερµοκρασία αποθήκευσης των συγκολλητικών υλικών δεν θα υπερβαίνει τους 30°C, και
γενικώς θα εφαρµόζονται οι υποδείξεις του κατασκευαστή.
Φρεάτια θα εγκατασταθούν σε κάθε θέση του φωτιστικού σώµατος και σε όλες τις αλλαγές
κατεύθυνσης των καλωδίων.
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Το συγκολλητικό υλικό θα έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:
Α)

Επιµήκυνση υπό εφελκυστική τάση 70kg/cm2

8%,

Β)

Συντελεστής θερµικής διαστολής

0,00090-0,00120 (cm3/°C)

Γ)

Συντελεστής γραµµικής διαστολής

0,00030-0,00040 (cm/cm°C)

∆)

Πρόσφυση σε χάλυβα

70kg/cm2

Ε)

Πρόσφυση σε τσιµέντο

14kg/cm2

Η εγκατάσταση του χωνευτού φωτιστικού σώµατος θα γίνεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η
καλύτερη δυνατή συγκόλλησή του στην βάση υποδοχής και να µην περιστρέφεται ή να
ανυψώνεται από την τελική θέση του.
Η αντοχή του φωτιστικού σώµατος και ο τρόπος τοποθέτησής του θα εξασφαλίζουν πλήρως το
απαραµόρφωτο του στοιχείου από ενδεχόµενη διέλευση αεροσκάφους.
Το σχήµα και οι διαστάσεις της οπής, στην οποία θα τοποθετηθεί το φωτιστικό σώµα θα
δίνονται από τον κατασκευαστικό οίκο.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ
•

Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωµατουµένων υλικών.

•

Έλεγχος φακέλλου εργαστηριακών δοκιµών.

4.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Επιτόπιος έλεγχος φωτοµετρικών στοιχείων φωτιστικού µε ειδική φορητή διάταξη µέτρησης.
Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης στις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ, συνεπάγεται την
απόρριψη της εργασίας.
Οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του ΚτΕ µπορούν να καθορίζονται στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη
ή/και την Μελέτη του Έργου.

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
−

Χρήση εργαλείων πεπιεσµένου αέρα.

−

∆ιατρήσεις στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόµενα υλικά).

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 κλπ.).
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Υποχρεωτική 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
Eπιµετράται σε τεµάχια περιλαµβανοµένων του λαµπτήρα της βάσης, καθώς και του
συγκολλητικού υλικού δύο συστατικών.
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