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Εγκατάσταση συσκευών ρυθµίσεως ροής
ανοικτών διωρύγων

1.

ΠΕΤΕΠ

08-07-02-03

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορούν στην εγκατάσταση
(τοποθέτηση - ρύθµιση) συσκευών ρυθµίσεως ροής ανοικτών διωρύγων, που διατηρούν σταθερή
την στάθµη του νερού στις διώρυγες ανεξάρτητα από την παροχετευόµενη ποσότητα ή διατηρούν
σταθερή την παροχή ανεξάρτητα από τις διακυµάνσεις της ανάντη στάθµης του νερού.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
α. Ρυθµιστές υδροληψίας µε ασπίδες.
β. Αυτορρυθµιζόµενοι ρουφράκτες για την διατήρηση σταθερής στάθµης νερού ανάντη της
συσκευής.
γ. Αυτορρυθµιζόµενοι ρουφράκτες για την διατήρηση σταθερής στάθµης νερού κατάντη της
συσκευής.
δ. Αυτόµατοι σιφωνοειδείς υπερχειλιστές ασφαλείας για την διατήρηση της κανονικής στάθµης
νερού και την παροχέτευση της πλεονάζουσας παροχής.
ε. Επίπεδα (ολισθαίνοντα ή κυλιόµενα) ή τοξωτά θυροφράγµατα.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Ο χάλυβας για την κατασκευή των µεταλλικών συσκευών ρύθµισης της ροής σε ανοικτές διώρυγες
θα είναι ποιότητας S 235JR, S 275 JR σύµφωνα µε το πρότυπο EN 10025-1:2004.
Τα υλικά και η µέθοδος της προετοιµασίας και προστασίας έναντι διάβρωσης των µεταλλικών
στοιχείων των συσκευών αναφέρονται εκτενώς στην ΠΕΤΕΠ 08-07-02-01.
Οι συσκευές εναλλακτικά µπορούν να παραδοθούν µε επένδυση
γλυκεροφθαλική βαφή, κατόπιν εγκρίσεως της επιβλέπουσας αρχής.

ψευδαργύρου

και

Οι κοχλίες σύνδεσης θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή γαλβανισµένοι εν θερµώ.
Σχετικά πρότυπα:
Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΛΥΒΑ
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.

(παλαιότερα κατά DIN 17100 χάλυβας κατηγοριών St35.8, St 37.2 και St 44.2)

ΠΕΤΕΠ:08-07-02-03
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Β. ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ - ΒΑΦΗ
ΕΛΟΤ 1145

Αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινων κατασκευών µε οργανικά και
µεταλλικά επιχρίσµατα.

ΕΛΟΤ 394

Χρώµατα και βερνίκια - Προσδιορισµός πάχους µεµβράνης.

ΕΝ ISO 2409:1994

Paints and varnishes - Cross-cut test (ISO 2409:1992). Χρώµατα και
βερνίκια. ∆οκιµή σταυροκοπής.

EN ISO 14713:1999

Protection against corrosion of iron and steel in structures - Zinc and
aluminium coatings - Guidelines (ISO 14713:1999) -- Αντιδιαβρωτική
προστασία
σιδήρου
και
χάλυβος
κατασκευών.
Επιστρώσεις
ψευδαργύρου και αλουµινίου. Κατευθυντήριες οδηγίες.

prΕΝ 12837

Paints and Varnishes - Qualification of Paint Inspectors for Corrosion
Protection of Steel Structures by Protective Paint Systems -- Χρώµατα
και βερνίκια - Αξιολόγηση καταλληλότητας ελεγκτών της αντιδιαβρωτικής
προστασίας χαλύβδινων κατασκευών µε συστήµατα χρωµάτων.

2.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Ρυθµιστές υδροληψίας µε ασπίδες:
(αναφερόµενοι ως modules a masque)
Μεταλλικές κατασκευές ανεξαρτήτων ασπίδων ολισθαίνοντος ή περιστρεφόµενου τύπου (επίπεδες
ή τοξωτές ασπίδες), µε διαστάσεις ανάλογες της προς παροχέτευση ποσότητας ύδατος. Με τις
συσκευές αυτές επιτυγχάνεται η ρύθµιση της παροχής νερού, ανεξάρτητα της διακύµανσης της
ανάντη στάθµης και η µέτρηση της διερχόµενης κατάντη παροχής.
Τα κύρια χαρακτηριστικά των συσκευών αυτών είναι:
-

Ονοµαστική παροχή Q [l/s].

-

Παροχή κάθε στοιχείου της συσκευής (κλάσµατα παροχής).

-

Η επιτρεπόµενη µεταβολή της στάθµης ανάντη για µεταβολή της παροχής κατά ± 5% & ± 10%.

-

Η ονοµαστική στάθµη ανάντη και κατάντη.

Αυτορρυθµιζόµενοι ρουφράκτες διατήρησης σταθερής ανάντη ή κατάντη στάθµης:
(αναφερόµενοι ως AMIL,AVID,AVIS)
Μεταλλική κατασκευή αποτελούµενη από:
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-

Τοξωτή ασπίδα για την έµφραξη της διώρυγας.

-

Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης της τοξωτής ασπίδας µε τα αντίβαρα και τους πλωτήρες.

-

Άξονα περιστροφής της συσκευής µε τα αντίστοιχα έδρανα στήριξης επί του δοµικού έργου.

-

Πλωτήρα: για τις συσκευές σταθερής ανάντη στάθµης ο πλωτήρας τοποθετείται επί της ασπίδας
(σε επαφή µε την ανάντη στάθµη). Για τις συσκευές σταθερής κατάντη στάθµης ο πλωτήρας
τοποθετείται στο µεταλλικό πλαίσιο (σε επαφή µε την κατάντη στάθµη).

-

Θαλάµους αντίβαρων. Οι συσκευές διαθέτουν αντίβαρο για την χονδρική ρύθµισή τους και
αντίβαρο για την τελική και ακριβή ρύθµισή τους. Το αντίβαρο ακριβούς (λεπτής) ρύθµισης θα
έχει την δυνατότητα µετακίνησης (µεταβολή των γεωµετρικών χαρακτηριστικών της συσκευής
µε µεταβολή των αντιστοίχων µοχλοβραχιόνων).
ΠΕΤΕΠ:08-07-02-03

-

Σύστηµα απόσβεσης των ταλαντώσεων της συσκευής.

-

∆οχείο ηρεµήσεως.

-

Όλα τα εντοιχιζόµενα µεταλλικά στοιχεία για την συναρµογή της συσκευής µε το δοµικό έργο.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των συσκευών αυτών είναι:
-

Βασικά γεωµετρικά χαρακτηριστικά:

·

Εξωτερική ακτίνα πλωτήρα και ασπίδας.

·

∆ιατοµή του προς έµφραξη ανοίγµατος της διώρυγας.

-

Μέγιστη παροχή

-

Υδραυλικό φορτίο για την µέγιστη και ελάχιστη παροχή.

-

Μέγιστη / ελάχιστη στάθµη ανάντη / κατάντη.

Επίπεδα (ολισθαίνοντα ή κυλιόµενα) ή τοξωτά θυροφράγµατα.
Μεταλλική κατασκευή αποτελούµενη από:
-

Το κυρίως σώµα του θυροφράγµατος τοξωτού τύπου (περιστρεφόµενου περί σταθερό άξονα) ή
επίπεδου τύπου.
Τα θυροφράγµατα µε επίπεδο σώµα, αναλόγως των διαστάσεων της προς έµφραξη διατοµής,
µπορεί να είναι ολισθαίνοντος ή κυλιόµενου τύπου. Το σώµα του θυροφράγµατος είναι
εφοδιασµένο µε ελαστικό παρέµβυσµα ειδικής διατοµής για την στεγάνωση των
κατασκευαστικών διακένων µεταξύ του σώµατος και των οδηγών κίνησής του.

-

Τα εντοιχιζόµενα µεταλλικά στοιχεία για την συναρµογή της συσκευής µε το δοµικό έργο (οδηγοί
ολίσθησης ή κύλισης).

-

Μηχανισµό ανύψωσης του θυροφράγµατος.
Το θυρόφραγµα κινείται µε χειροκίνητα συστήµατα ανύψωσης (χειροκίνητο βαρούλκο µε
οδοντωτούς τροχούς, αλυσίδες, συρµατόσχοινα κ.λπ.).

-

Σύστηµα συγκράτησης στην ανοικτή θέση του θυροφράγµατος και ασφάλισής του έναντι
πτώσης.

-

Άξονα περιστροφής µε τα αντίστοιχα έδρανα στήριξης της συσκευής (για τα τοξωτά
θυροφράγµατα).

-

Τροχούς κύλισης, αρθρώσεις κ.λπ.

Κύρια χαρακτηριστικά των θυροφραγµάτων είναι οι διαστάσεις του προς έµφραξη ανοίγµατος της
διώρυγας και η µέγιστη ανάντη στάθµη του νερού (υδραυλικό φορτίο).
Αυτόµατοι σιφωνοειδείς υπερχειλιστές ασφαλείας.
Μεταλλική κατασκευή στεγανή (και αεροστεγής κατά το στάδιο της διακοπής λειτουργίας), χωρίς
κινητά µέρη.
Κύρια χαρακτηριστικά συσκευής:
-

Η ανώτατη κανονική στάθµη.

-

Η διακύµανση στάθµης (ανύψωση της στάθµης ύδατος υπεράνω του κατωφλίου εκχειλίσεως)
εντός του εύρους της οποίας ο σίφωνας λειτουργεί υπό πλήρες φορτίο.

ΠΕΤΕΠ:08-07-02-03
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2.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.
Επιτρέπεται, µετά από αιτιολογηµένη πρόταση και έγκριση της Υπηρεσίας, η προµήθεια και η
τοποθέτηση συσκευών µε έγκριση τύπου (βιοµηχανικό προϊόν) ή συσκευών για τις οποίες έχει
υποβληθεί και εγκριθεί από την Επίβλεψη (ή άλλη Υπηρεσία του Κύριου του Έργου) πλήρης
µελέτη που περιλαµβάνει τεύχος υπολογισµών της στατικής επάρκειας, της δυναµικής
συµπεριφοράς, των υδραυλικών λειτουργικών χαρακτηριστικών των συσκευών και τεύχος
κατασκευαστικών σχεδίων µε τους αντίστοιχους πίνακες υλικών κατασκευής.
Οι συσκευές ρύθµισης της ροής ανοικτών διωρύγων θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής
µε πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 9000:2000-12 (Quality management systems - Fundamentals and
vocabulary -- Συστήµατα διαχείρισης ποιότητος. Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική
διαδικασία.
Υποχρεωτικά θα υποβάλλονται τα κατωτέρω στοιχεία :
α. Οίκος κατασκευής συσκευών
β. Περιγραφικά έντυπα, στα οποία θα αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι
κυριότερες διαστάσεις, το βάρος και τα επιτρεπόµενα όρια διαφυγών από τις συσκευές.
γ. Πλήρες τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον :
-

Σχέδια λεπτοµερειών του δοµικού µέρους που απαιτείται για την τοποθέτηση (πάκτωση) των
συσκευών.

-

Σχέδια µε τις εξωτερικές διαστάσεις της µεταλλικής κατασκευής των συσκευών.

-

Σχέδια λεπτοµερειών των εδράσεων και των αρθρώσεων των συσκευών.

-

Κατασκευαστικά σχέδια των µηχανισµών ανύψωσης των συσκευών (όπου απαιτείται).

-

∆ιαγράµµατα λειτουργίας των συσκευών.

-

Οδηγίες για την ανάρτηση των συσκευών. Τα κατάλληλα σηµεία ανάρτησης θα αναφέρονται
σε σχετικό σχέδιο.

-

Οδηγίες τοποθέτησης των συσκευών.

-

Οδηγίες ρύθµισης των συσκευών που θα περιλαµβάνουν και πίνακα των πιθανών
δυσλειτουργιών µε τον αντίστοιχο τρόπο επέµβασης / αποκατάστασης.

-

Οδηγίες για την προληπτική συντήρηση των συσκευών. Θα δίδονται πίνακες των σηµείων
που θα πρέπει να ελέγχονται και η περίοδος επιθεωρήσεων (µηνιαία, τριµηνιαία, ετήσια,
κ.ο.κ.).

-

Κατάλογο των σηµαντικών για την λειτουργία των συσκευών ανταλλακτικών (έδρανα,
αρθρώσεις, πείροι, ελαστικά παρεµβύσµατα κ.λπ.).

-

Ανάλυση της προετοιµασίας και της προστατευτικής βαφής των µεταλλικών επιφανειών των
συσκευών. Ειδικά για τα υλικά των βαφών θα δίνονται: ο τύπος του χρώµατος, ο κωδικός
του και ο παραγωγός.

δ. Κατάλογος έργων στα οποία έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά συσκευές όµοιες
µε τις προτεινόµενες για εγκατάσταση.
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3.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Η κατασκευή των συσκευών θα γίνει σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα από τον Κύριο του Έργου
κατασκευαστικά σχέδια (εφ’ όσον δεν πρόκειται για βιοµηχανικά προϊόντα).
Οι συσκευές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας που θα εκδίδεται από τον
κατασκευαστικό οίκο, µε επισύναψη φακέλου που θα περιέχει όλους τους απαραίτητους ελέγχους
της κατασκευής. Συγκεκριµένα θα αναφέρονται:
-

Η ποιότητα των χρησιµοποιηθέντων για την κατασκευή ελασµάτων (µε τα αντίστοιχα πάχη),
µορφοσιδήρων, σωλήνων κ.λπ. Τα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας.

-

Ο έλεγχος γεωµετρικής ακρίβειας της κατασκευής.

-

Ο έλεγχος στεγανότητας των συγκολλήσεων.

-

Ο έλεγχος της προετοιµασίας της µεταλλικής κατασκευής.

-

Ο έλεγχος της βαφής της συσκευής.

Για όλους τους ελέγχους θα αναγράφονται οι χρησιµοποιηθείσες µέθοδοι, οι συνθήκες εκτέλεσης
των δοκιµών και τα αποτελέσµατα των µετρήσεων.

3.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η τοποθέτηση των συσκευών ρύθµισης ροής προϋποθέτει την κατασκευή ειδικού δοµικού έργου
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Ανάλογα µε τον τύπο της προς εγκατάσταση συσκευής, θα απαιτηθεί εγκιβωτισµός στις υποδοχές
του δοµικού µέρους από σκυρόδεµα των µονίµων µεταλλικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για
την στήριξη και συναρµογή της µεταλλικής κατασκευής (µεταλλικοί οδηγοί ολίσθησης και κύλισης,
ελάσµατα έδρασης, αγκυρώσεις κ.λπ.).
Τα σταθερά αυτά µεταλλικά στοιχεία, θα προσαρµόζονται προσωρινά στις κατάλληλες υποδοχές
πριν την τελική τοποθέτηση και ευθυγράµµιση των συσκευών.
Η τοποθέτηση των συσκευών περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:
-

Συναρµολόγηση της συσκευής.
Για τις συσκευές µεγάλων διαστάσεων, η συναρµολόγηση των επί µέρους τµηµάτων τους θα
γίνεται πιθανώς εντός του χώρου υποδοχής τους.

-

Ανάρτηση και καταβιβασµός των συσκευών ή τµηµάτων αυτών στον ήδη κατασκευασµένο
χώρο υποδοχής τους (δοµικό µέρος).

-

Προσωρινή στήριξη της συσκευής και τοποθέτηση των απαραίτητων προσθηκών θέσεως και
των ρυθµιστικών κοχλιών, προς εξασφάλιση των απαιτούµενων διακένων συναρµογής, των
τελικών υψοµέτρων, της απαιτούµενης ευθυγράµµισης του άξονα περιστροφής και της
ευθυγράµµισης της συσκευής.

-

∆ιάστρωση υστερόχυτου σκυροδέµατος για την µόνιµη στήριξη των σταθερών µεταλλικών
στοιχείων των συσκευών.

-

Αποσύνδεση των προσωρινών συνδέσεων και σύσφιξη των αγκυρίων έδρασης των συσκευών.

-

Τοποθέτηση των µηχανισµών ανύψωσης (όπου απαιτούνται).

-

Επιθεώρηση των συσκευών και επιδιόρθωση τυχόν φθορών του στρώµατος της βαφής κατά
την φάση της τοποθέτησης.
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Η τοποθέτηση των ανωτέρω συσκευών θα γίνει από ειδικευµένο συνεργείο τοποθέτησης,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και µε την υπεύθυνη εποπτεία του
προµηθευτή.

3.2. ΡΥΘΜΙΣΗ
Πέραν της ρύθµισης των συσκευών εν ξηρώ κατά την τοποθέτησή τους θα γίνεται και εντός ύδατος
σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
Ιδιαίτερη φροντίδα θα δίδεται στην αρχική ρύθµιση των αυτορρυθµιζόµενων ρουφρακτών σταθερής
ανάντη ή κατάντη στάθµης. Για την ρύθµιση αυτή είναι αναγκαία η πλήρωση µε νερό της λεκάνης
στην θέση του ρουφράκτη µέχρι το προβλεπόµενο (από τον κατασκευαστή) ύψος και περαιτέρω η
δηµιουργία δυνατότητας µεταβολής της στάθµης αυτής (δοκιµή υπό ροή στην διώρυγα).
Προς επίτευξη της δηµιουργίας των συνθηκών αυτών, είναι απαραίτητο να διατίθεται οποιοδήποτε
σύστηµα ρύθµισης της ανάντη ή κατάντη παροχής (ρυθµιστής υδροληψίας, θυρόφραγµα ή
προσωρινός υδατοφράκτης).
Η ρύθµιση έχει ως αντικείµενο να µετακινήσει διά του κατάλληλου ερµατισµού το κέντρο βάρους
του κινητού µέρους του ρουφράκτη στην προσήκουσα θέση, και γίνεται σε δύο στάδια µε έλεγχο
της ισορροπίας της συσκευής στην ανοικτή και στην κλειστή θέση της.
Η ρύθµιση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και θα εξασφαλίζεται η
ευστάθεια των συσκευών κατά την λειτουργία τους.
Ο ρουφράκτης θεωρείται ευσταθής όταν για δεδοµένη παροχή (εκ των ανάντη ή κατάντη),
διατηρείται εµφανώς ακίνητος ή τουλάχιστον οι κινήσεις του είναι πολύ ασθενούς εύρους. Επιπλέον
µε την µεταβολή της παροχής, ο ρουφράκτης θα βρίσκει γρήγορα την νέα θέση ισορροπίας του.
Μερικές βαθµιαίες αποσβενούµενες ταλαντώσεις θεωρούνται αποδεκτές.

4.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

4.1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
-

Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωµατούµενων στο έργο συσκευών.

-

Έλεγχος φακέλου εντύπων και πιστοποιητικών ποιότητας του κατασκευαστικού οίκου.

-

Έλεγχος γεωµετρικής ακριβείας κατασκευής, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης.
Ανοχές µεγαλύτερες των ± 2 cm δεν είναι αποδεκτές.

-

Έλεγχος των εγγυήσεων για την βαφή των µεταλλικών επιφανειών. Υποχρεωτικά οι συσκευές
θα συνοδεύονται από 5ετή, άνευ όρων εγγύηση της βαφής τους.

-

Έλεγχος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας των συσκευών. Υποχρεωτικά οι συσκευές θα
συνοδεύονται από 3ετή, άνευ όρων εγγύηση.

-

Έλεγχος της καλής λειτουργίας της συσκευής και συγκεκριµένα:
Για τους αυτορρυθµιζόµενους ρουφράκτες ελέγχονται:
• Η οµαλή κίνησή τους, χωρίς κραδασµούς ή ταλαντώσεις.
• Τα διάκενα µεταξύ µεταλλικής κατασκευής και δοµικού µέρους.
• Η κατάσταση των ελαστικών παρεµβυσµάτων στεγάνωσης.
• Η κατάσταση των αρθρώσεων και των εδράνων της συσκευής.
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Για τους κινούµενους µε µηχανισµό ανύψωσης ρουφράκτες ελέγχονται:
• Η οµαλή κίνησή τους.
• Η κατάσταση των ελαστικών παρεµβυσµάτων στεγάνωσης.
• Η καλή λειτουργία του µηχανισµού ανύψωσης.
• Η κατάσταση των τροχών κύλισης.
• Η κατάσταση των αρθρώσεων.
-

Έλεγχος των ανταλλακτικών.
Κάθε συσκευή ανάλογα µε τον τύπο της θα συνοδεύεται µε 2 πλήρεις σειρές ελαστικών
παρεµβυσµάτων στεγάνωσης και µία σειρά τριβέων.

Σκοπός των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί ότι οι συσκευές ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της
παρούσας ΠΕΤΕΠ και ότι λειτουργούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Μελέτης.
Οι παρουσιαζόµενες βλάβες ή ζηµιές κατά την διάρκεια των λειτουργικών δοκιµών, που οφείλονται
σε κατασκευαστικά ελαττώµατα ή ελλείψεις, θα επανορθώνονται µε αντικατάσταση των φθαρµένων
µερών, διατάξεων και υλικών µε καινούργια.

4.2. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Για την οριστική παραλαβή των συσκευών εντός του χρόνου εγγύησης του έργου, γίνονται οι
κάτωθι έλεγχοι:
-

Έλεγχος καλής λειτουργίας. ∆ιενεργούνται οι ίδιοι έλεγχοι / δοκιµές µε αυτούς που
περιγράφονται στο εδάφιο 4.1 περί προσωρινής παραλαβής και ελέγχεται ιδιαίτερα, υπό
πραγµατικές συνθήκες, η δυναµική συµπεριφορά (ευστάθεια) των αυτορρυθµιζόµενων
ρουφρακτών.

-

Έλεγχος φθορών. Ελέγχονται ιδιαίτερα οι φθορές στην βαφή, στα έδρανα στήριξης, στις
αρθρώσεις, στα ελαστικά παρεµβύσµατα, στους µηχανισµούς ανύψωσης, στους τροχούς
κύλισης και στις κοχλιωτές συνδέσεις της µεταλλικής κατασκευής. Τα τµήµατα των διατάξεων /
µηχανισµών που έχουν υποστεί φθορά, αντικαθίστανται άµεσα.

-

Έλεγχος κοχλιωτών συνδέσεων της µεταλλικής κατασκευής. Ενδεχοµένως θα απαιτηθεί
σύσφιξη των κοχλιών και έλεγχος επάρκειας της ασφάλισης των κοχλιών.

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των συσκευών, όπως αυτά
καθορίζονται στις υποβληθείσες τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, ή
διαπιστωθούν κατασκευαστικά ελαττώµατα, η Επίβλεψη µπορεί να απαιτήσει την αφαίρεση,
επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση υλικών και διατάξεων / µηχανισµών ή µέρους αυτών.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών
• Εκφόρτωση µε γερανό ή γερανοφόρο όχηµα.
• Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους.
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Χρήση εργαλείων χειρός
Χρήση εργαλείων συγκόλλησης, καθαρισµού ή βαφής µεταλλικών επιφανειών.
Ο χειρισµός του εξοπλισµού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα
άτοµα. Άτοµα χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται
ασφαλώς τον εξοπλισµό ή τα εργαλεία δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Επίβλεψη εργασιών εγκατάστασης των συσκευών
Οι εργασίες εγκατάστασης και ρύθµισης θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη Μηχανικού ή τεχνικού
του οίκου κατασκευής των συσκευών.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής
και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» είναι υποχρεωτική καθώς επίσης και η
συµµόρφωση µε την Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆. 17/96 και 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).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Οι εργασίες εγκατάστασης / ρύθµισης των συσκευών επιµετρώνται ανά τεµάχιο πλήρως
εγκατεστηµένης και λειτουργούσας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ συσκευής.
Για την επιµέτρηση οι συσκευές διακρίνονται σύµφωνα µε το συνολικό βάρος τους στις εξής
κατηγορίες:
α. Συσκευές βάρους έως 50 kg

:

τιµή κατ’ αποκοπήν

β. Συσκευές βάρους από 50 kg έως 1,0 ton

:

τιµή ανά kg βάρους

γ. Συσκευές βάρους άνω του 1,0 ton

:

τιµή ανά kg βάρους

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στις ως άνω επιµετρούµενες εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την εγκατάσταση και ρύθµιση
συσκευών ρυθµίσεως ροής ανοικτών διωρύγων, περιλαµβάνονται:
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• Η διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανικών µέσων, των
εργαλείων και του υλικού ερµατισµού για την εγκατάσταση, την ρύθµιση και τον έλεγχο
λειτουργίας των συσκευών ρύθµισης ροής ανοικτών διωρύγων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
Μελέτης του Έργου και τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.
• Οι πλάγιες µεταφορές όλων των ενσωµατούµενων υλικών καθώς και η φθορά και αποµείωση
αυτών.
• Η διενέργεια όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων, κ.λπ. για την επιτυχή εγκατάσταση και
λειτουργία των συσκευών σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ, καθώς και οι εργασίες
αποκατάστασης, τα υλικά και τα εξαρτήµατα που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε
περίπτωση τεκµηριωµένης διαπίστωσης µη συµµόρφωσης ή ακαταλληλότητάς τους κατά τον
έλεγχο.
∆εν συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των συσκευών και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου
(ιδιαίτερη επιµέτρηση ανά kg χαλυβδοκατασκευής απαιτούσας µερική µηχανουργική επεξεργασία).
Επίσης δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη του υστεροχύτου σκυροδέµατος πάκτωσης (ιδιαίτερη
επιµέτρηση).
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